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عالج يق�سي على �ل�سدفية خالل �أ�سابيع

تو�صل باحثون بريطانيون، اإىل عالج جديد ملر�ض ال�صدفية اجللدي، 
باإمكانه تقليل اأعرا�صه دون وجود اأي اآثار جانبية.

والعالج اجلديد الذي يحمل ا�صم �صوراتينك�ض، وفق �صحيفة  ديلي 
ميل الربيطانية، ميكن اأن يقلل من احمرار وتطهري اجللد يف غ�صون 
اأ�صابيع دون اآثار جانبية، بخالف العالجات ال�صابقة التي تعتمد على 
ال�صتريويد التي تقلل من االلتهاب واحلكة، وت�صاعد على اإبطاء اإنتاج 

خاليا اجللد، ولكنها ميكن اأن جتعل اجللد رقيًقا مع مرور الوقت.
وي�صتخدم العالج اجلديد مرتني يومياً، وهو يتكون من هالم حم�ض 
ال�صف�صاف الإزال��ة اجللد اجل��اف، وك��رمي الرتطيب والزيت، مبا يف 

ذلك اخلزامي وزيت اإكليل اجلبل.
و�صملت اأول جتربة يف اململكة املتحدة 20 مري�صاً يف م�صت�صفى اإيلينغ 
غرب لندن ويف عيادة ماريليبون، حيث وجدت اأن 3 من كل 5 بداأوا 

يتح�صنون من االأعرا�ض بن�صبة %50 واأكرث خالل 8 اأ�صابيع.
وقال جريج بيتارد البالغ من العمر 47 عاًما: يف غ�صون اأيام من بدء 

العالج يف اأغ�صط�ض، بداأت البقع احلمراء على جلده بالزوال.
مهاجمة  تتم  حيث  املناعي،  اجلهاز  يف  خلل  ب�صبب  ال�صدفية  وتنتج 
اخلاليا ال�صليمة عن طريق اخلطاأ، ونتيجة لذلك، فاإن اخلاليا غري 
النا�صجة تتحرك ب�صرعة كبرية جًدا على �صطح اجللد، وت�صكل بقًعا 

معروفة با�صم لويحات التي ميكن اأن ت�صبح ملتهبة وموؤملة.

حيلة لتنظيف �لأحذية جتتاح �لإنرتنت!
ن�صرت �صابة تدعى �صارا �صورة على ح�صابها على موقع تويرت اأظهرت 

حالة حذائها الريا�صي قبل وبعد تنظيفه ما اأثار ده�صة متابعيها.
واأرفقت �صارا ال�صورة بتعليق كتبت فيه االإر�صادات التي يجب اتباعها 
بفرك  وتتمّثل  ح��ذائ��ه��ا،  مثل  البيا�ض  نا�صع  ح���ذاء  على  للح�صول 
فر�صاة  ا�صتخدام  عرب  املنّظف  اإىل  باالإ�صافة  اخلبز  ب�صودا  احل��ذاء 
لالأ�صنان قبل و�صعها يف الغ�صالة ومن ثم ر�ض بودرة االأطفال داخل 
اإذ  املوقع  ا�صتح�صان م�صتخدمي  ارتدائه. والقت احليلة  احلذاء قبل 

اأعيد ن�صر التغريدة اأكرث من 1200 مرة.

لوحة نادرة ملاري 
ملكة ��سكتلند� 

ملاري  اأنها  يعتقد  ن��ادرة غري مكتملة  �صخ�صية  لوحة  على  العثور  مت 
ملكة ا�صكتلندا حتت لوحة اأخرى ترجع للقرن ال�صاد�ض ع�صر بعد اأن 
ك�صفت االأ�صعة ال�صينية عن اأوجه �صبه بني مالمح املراأة التي ت�صورها 

اللوحة وامللكة التي انتهت حياتها باالإعدام.
خالل  مل��اري  املعا�صرة  اللوحات  من  قريبة  �صبه  اأوج��ه  اكت�صاف  ومت 
فح�ض لوحة �صخ�صية ل�صري جون ميتالند من�صوبة للفنان الهولندي 
ا�صكتلندا  ملك  حماكم  يف  ر�صاما  يعمل  ك��ان  ال��ذي  فان�صون  اأدري����ان 

جيم�ض ال�صاد�ض ابن ماري.
واأظهرت االأ�صعة ال�صينية مالمح وجه امراأة واخلطوط العامة لثوبها 

وقبعتها وهي تاأخذ هيئة �صبيهة بهيئة امللكة يف ذلك احلني.
واأجربت ماري على التنازل عن العر�ض عام 1567 بعد تورطها يف 
قتل زوجها ثم �صجنت يف اجنلرتا على اأيدي ابنة عمها امللكة اإليزابيث 

االأوىل عام 1568 قبل اأن ينفذ فيها حكم االإعدام يف 1587.
الرتاث  ملوؤ�ص�صة  التابعة  هاو�ض  ه��ام  بناية  يف  معلقة  اللوحة  وكانت 

الوطني يف جنوب غربي لندن.
وقال ديفيد تيلور اأمني اللوحات واملنحوتات يف موؤ�ص�صة الرتاث لوحة 
فان�صون التي ر�صمها لل�صري جون ميتالند لوحة مهمة يف جمموعة 
موؤ�ص�صة الرتاث الوطني واالكت�صاف املذهل للوحة غري مكتملة ملاري 

ملكة ا�صكتلندا ي�صيف بعدا خفيا مثريا لها.
وتابع "يظهر اأن اللوحات ال�صخ�صية للملكة كانت تن�صخ وتعر�ض على 

ما يبدو يف ا�صكتلندا وقت اإعدامها".
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علماء يك�سفون �سر ع�سر �لقر�ءة
يف درا�صة حديثة ب�صاأن م�صكالت العني، اكت�صف جمموعة من الباحثني اأن 
اأ�صباب ُع�صر القراءة اأو ما يعرف مبر�ض الد�صلك�صيا تعود اإىل وجود خلل 
الكلمات ب�صكل  ق��راءة حروف  املري�ض؛ ما ي�صبب  ا�صتثنائي يف خاليا عني 

عك�صي، اأي من اخللف اإىل االأمام.
ب�صكل  ال��ق��راءة  ُع�صر  �صبب  يعود  الربيطانية،  ميل  ديلى  ل�صحيفة  ووفقاً 
اإىل  التو�صل  العلماء يف  امل��خ، ولكن يف تطور علمي كبري، جنح  اإىل  رئي�ض 
داخل  دائ���ري  ب�صكل  منتظمة  خاليا  وج��ود  ب�صبب  يحدث  امل��ر���ض  ه��ذا  اأن 
�صبكية العني. وبالن�صبة لالأ�صخا�ض غري امل�صابني، تكون اخلاليا منتظمة 
ب�صكل دائري يف العني، التي لها قدرة اأكرب على القراءة، وتنتظم اخلاليا 
داخل العني �صاحبة القدرة االأقل على القراءة ب�صكل بي�صاوي؛ ما يت�صبب 
الروؤية على اجلزء  اإذ يتم توزيع  اأقل جودة داخل العني،  يف تكوين �صورة 

االأمين واالأي�صر باملخ.
يذكر اأنه عند االأ�صخا�ض غري امل�صابني بُع�صر القراءة يتم اإعطاء االأف�صلية 
االأك���رب يف  ال���دور  ال��روؤي��ة؛ ليكون لها  االأك���رب على  ال��ق��درة  للعني �صاحبة 
اأقل  دور  االأخ���رى  للعني  ويكون  العني،  اأم��ام  تظهر  التي  ال�صورة  حتديد 
اأهمية، وهنا تكمن الطريقة املعقدة التي يتم تكوين بها الروؤية ال�صحيحة 

للعني عند ال�صخ�ض ال�صليم.
اخلاليا  الأن  كلياً؛  االأم��ر  يختلف  ال��ق��راءة،  بُع�صر  امل�صاب  ال�صخ�ض  وعند 
اأف�صلية  املوجودة بكلتا العينني تاأخذ ال�صكل الدائري؛ ما ال يجعل هناك 
ذلك  وي�صبب  امل��خ،  واالأي�صر من  االأمي��ن  الن�صف  على  ال�صورة  توزيع  عند 
لبع�ض  النهائية  ال�����ص��ور  تكوين  عند  وال�صبكية  امل���خ،  يف  ارت��ب��اك  ح���دوث 

احلروف املت�صابهة.
ويعود ال�صبب الرئي�ض يف هذا املر�ض اإىل عدم وجود عني تكّون �صورة اأف�صل 
من االأخرى، وت�صاوي جودة العينني يف تكوين ال�صور؛ ما ُيحِدث ت�صوي�ًصا 

يف تكوين الروؤية النهائية للعني، وبالتايل �صعوبة قراءة احلروف.

دخل دون قرع �لباب.. 
فعوقب بال�سرب بال�سبا�سب

قا�صياً  ع��ق��اب��اً  ه��ن��دي  خ��م�����ص��ي��ن��ي  ت��ل��ق��ى 
وم��ه��ي��ن��اً، ل���ت���ج���روؤه ع��ل��ى دخ�����ول منزل 
الباب،  ي��ط��رق  اأن  دون  ال��ق��ري��ة  زع��ي��م 
ل��ي��ع��اق��ب ب���اإج���ب���اره ع��ل��ى ل��ع��ق االأر������ض، 
ب�صربه  الن�صاء  من  جمموعة  قيام  قبل 

بال�صبا�صب.
بدخول  اتهم  ق��د  ث��اك��ور،  ماهي�ض  وك��ان 
م���ن���زل ����ص���ورن���درا ي������اداف زع���ي���م قرية 
اأجنورا، الواقعة �صمال �صرقي الهند دون 
اإذن، بحثاً عن �صراء التبغ، ول�صوء حظه، 
مل يكن هناك رجال يف املنزل. لكن ال�صيد 
ياداف، وهو رجل متنفذ يف القرية، قال 
اإن ثاكور كان لديه دوافع خفية لدخول 

املنزل، بعد ظهر يوم اخلمي�ض املا�صي.
امل���ن���زل، خ�صع  وب���ع���د ���ص��ب��ط ث���اك���ور يف 
لعقاب فريد من نوعه، حيث اأجرب على 
اأن يب�صق، ومن ثم يلعق االأر�ض وينظفها 
بل�صانه، قبل اأن يتعر�ض لل�صرب بالنعال 
بح�صب  القرية،  ن�صاء  يد  على  مرة   25

�صحيفة مريور الربيطانية.

ر�سد �أول كويكب من 
خارج �لنظام �ل�سم�سي

اإن  اأمريكيون  ف�صاء  علماء  يقول 
كويكبا �صغريا اأو مذنبا مت ر�صده 
عرب النظام ال�صم�صي رمبا جاء من 
مكان اآخر يف املجرة، ورمبا كان اأول 
ال��ن��ج��وم يتم مالحظته  ب��ني  زائ���ر 

من االأر�ض.
ومت اكت�صاف هذا اجل�صم الغام�ض 
فقط"  االآن  ح��ت��ى  ي��ع��رف  وال����ذي 
با�صم "اإيه/2017 يو1" يف وقت 
���ص��اب��ق م���ن ه���ذا ال�����ص��ه��ر م���ن قبل 
تل�صكوب  ن��ظ��ام  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ب��اح��ث 
م��ت��ط��ور يف ج��ام��ع��ة ه�����اواي الذي 
اأجل  م��ن  با�صتمرار  ال��ك��ون  مي�صح 

مثل هذه الظاهرة.
مركز  م��دي��ر  ت�صودا�ض  ب��ول  وق���ال 
درا����ص���ات االأه������داف ال��ق��ري��ب��ة من 
الطريان  الإدارة  ال��ت��اب��ع  االأر������ض 
الدفع  خمترب  يف  نا�صا  وال��ف�����ص��اء 
ب���والي���ة  ب���ا����ص���ادي���ن���ا  ال����ن����ف����اث يف 
هذا  ان��ت��ظ��رن��ا  "لقد  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

اليوم لعقود".
منذ  املعتقد  م��ن  ت�����ص��ودا���ض  وق���ال 
فرتة طويلة اأن مثل هذه االأج�صام 
مذنبات  اأو  ك��وي��ك��ب��ات   - م��وج��ودة 
اأحيانا  ومتر  النجوم  بني  تتحرك 
عرب نظامنا ال�صم�صي - ولكن هذا 

هو اأول ك�صف من هذا القبيل.
و�صرعان ما برز هذا اجل�صم البالغ 
العلماء  اأم����ام  م��رت   400 ق��ط��ره 
ب�صبب مداره حيث جاء من اجتاه 
جم��م��وع��ة ك��واك��ب ل���ريا ال��ت��ي تقع 
البي�صاوية  امل��ج��رة  ف��وق  مبا�صرة 
من  وغريها  الكواكب  ت��دور  حيث 

الكويكبات حول ال�صم�ض.
وعرب هذا اجل�صم حتت تلك املجرة 
خ�����ارج م�����دار ع���ط���ارد م��ب��ا���ص��رة يف 
الثاين من �صبتمرب قبل اأن يتدىل 
ب�صبب اجلاذبية ال�صخمة لل�صم�ض 
النظام  حت���ت  ح����اد  م��ن��ع��ط��ف  اإىل 
ياأتي  اأق��رب ج�صم  وك��ان  ال�صم�صي. 
اإىل االأر�������ض ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 15 
مليون ميل يف 14 اأكتوبر ت�صرين 

االأول.
نا�صا  م��ن  فارنو�صيا  ديفيد  وق���ال 
وعلى  ك��ب��رية  ب�صرعة  ي�صري  "انه 
هذا  اإن  بثقة  القول  ميكننا  م�صار 
اجل�����ص��م يف ط��ري��ق��ه ل��ل��خ��روج من 

النظام ال�صم�صي وعدم العودة".
وت��ت��ب��ع ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك ع��ل��ى وجه 
 1 ي�����و  اإيه/2017  ال�������ص���رع���ة 
ب��ال��ت��ل�����ص��ك��وب��ات خ���الل رح��ل��ت��ه من 
اأمل  على  ال�صم�صي،  النظام  خالل 
لتاأكيد  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ل��ك  ا���ص��ت��خ��دام 
اأ�صول كائنات بني النجوم ومعرفة 

ما يتعلق بتكوينه.

�إ�سار�ت توؤكد �أن 
عملك ي�سر �سحتك

املكتبية  ال���وظ���ائ���ف  ال��ب��ع�����ض  ي��ف�����ص��ل 
باملقارنة  اآم��ن��ة،  وي��ع��ت��ربه��ا  التقليدية 
قدراً  تتطلب  التي  االأخ��رى  بالوظائف 
االأمر  ه��ذا  اأن  اإاّل  احل��رك��ي،  من اجلهد 

غري �صحيح.
قائمة   netdoctor م��وق��ع  وق����دم 
بات  اأن عملك  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ب��اال���ص��ارات 

ي�صّر ب�صحتك:
اأظهرت  ط��وي��ل��ة:  ���ص��اع��ات  -اجل���ل���و����ض 
االأبحاث اأن االأ�صخا�ض الذين يجل�صون 
8 �صاعات فاأكرث يوميا، هم اأكرث عر�صة 
الع�صالت  ب���ا����ص���ط���راب���ات  ل���الإ����ص���اب���ة 
ال�صمنة  واأم���را����ض  ال��ع��ظ��م��ي  وال��ه��ي��ك��ل 
القلب  واأم��را���ض  وال�صرطان  وال�صكري 

والكلى وغريها.
واأكدت االبحاث اأن اجللو�ض كثرياً يوؤدي 
م�صكالت  وخ��ل��ق  اجل�����ص��د  اع���ت���الل  اىل 
�صحية اأقلها االأوجاع واالآالم، واأخطرها 
املقعد  ين�صح برتك  لذلك  املبكر،  املوت 

لتحريك  ق���ل���ي���اًل  وامل�������ص���ي  ف������رتة  ك����ل 
ع�صالت اجل�صم.

-ال��ع��م��ل داخ���ل ال��ق��اع��ات امل��غ��ل��ق��ة: تنبه 
املباين  داخ���ل  ال��ه��واء  اأن  اإىل  االأب���ح���اث 
ب�100  اأق����ذر  ي��ك��ون  اأن  امل��غ��ل��ق��ة مي��ك��ن 
م��رة ع��ن اخل���ارج. ففي ال��داخ��ل، ميكن 
الغازات  التعر�ض ملجموعة متنوعة من 
مثل  ال�صحية،  غري  الكيميائية  وامل���واد 
الهواء  م��ك��ي��ف��ات  يف  ال��ك��ام��ن��ة  امل��ل��وث��ات 
والبكترييا  ال�������ص���ام���ة  واجل�������ص���ي���م���ات 
اخلطرة، االأمر الذي تطلق عليه وكالة 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ا���ص��م م��ت��الزم��ة املباين 

املري�صة.
الكمبيوتر:  �صا�صة  يف  ال��ن��ظ��ر  -اإط���ال���ة 
يف  طويلة  ف��رتات  التحديق  يت�صبب  قد 
بالنظر،  االإ���ص��رار  يف  الكمبيوتر  �صا�صة 
االآثار  م��ن  الكثري  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
تظل موؤقتة. كما اأن االأمر قد يت�صبب يف 

االإ�صابة بال�صداع وال�صداع الن�صفي.

اأن  �صحيح  ال�����ص��ارع:  يف  املو�صيقى  اإىل  االإن�����ص��ات   �1
ال�صارع  يف  املو�صيقى  �صماع  يف�صلون  النا�ض  من  الكثري 
املو�صيقى  اأن  و�صحيح  ال�����ص��ي��ارات،  �صجيج  �صماع  على 
خملفات  من  والتخل�ض  جيدا  اال�صتيقاظ  على  ت�صاعد 
االأذن،  على  حقيقية  خماطر  لها  تكون  قد  لكن  النوم، 
من  ال�صوت  من  الرفع  على  متعودة  كنت  اإن  خ�صو�صا 
اأجل عدم �صماع ال�صجيج اخلارجي. وهو اأمر قد يوؤدي 

اإىل فقدان حا�صة ال�صمع.
الكثري  هناك  يوميا:  الال�صقة  العد�صات  ا�صتعمال   �2
ي��ن��زع��ج��ن م��ن و���ص��ع النظارات،  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ص��اء  م��ن 
ال  االأخ����رية  ه��ذه  ال��ال���ص��ق��ة،  بالعد�صات  في�صتبدلنهن 
ُين�صح ا�صتعمالها يوميا، ملا ميكن اأن ت�صببه من خماطر 
على العينني، اإذ توؤدي العد�صات الال�صقة اإىل جفافهما. 
لذا فمن االأف�صل ا�صتبدالهما بالعد�صات الدائمة الأنها 

تقلل من خطر االإ�صابة.
اأث��ب��ت��ت درا�صة  ي��وم��ي��ا:  ���ص��اع��ات   8 م��ن  اأق���ل  ال��ن��وم   �3
ينمن  اللواتي  الن�صاء  اأن  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
ب��االإ���ص��اب��ة مبر�ض  م��ه��ددات  يوميا  �صاعات   8 م��ن  اأق���ل 
الن�صاء  اأن  اأخ��رى  درا���ص��ات  واأثبتت  �صنوات.  بعد  القلب 

اللواتي ال ينمن ب�صكل كاف معر�صات لزيادة الوزن.
الفتيات  من  الكثري  �صحية:  غري  �صلطات  تناول   �4
ر�صاقتهن،  ع��ل��ى  اأو احل��ف��اظ  ال����وزن  ف��ق��دان  ي��رغ��ن يف 
لذلك يلجاأن اإىل ا�صتهالك اأنواع خمتلفة من ال�صلطات 

يف  يطلبنها  التي  ال�صلطات  حتتوي  قد  ولكن  وب��ك��رثة. 
املطاعم على مواد غري �صحية، لذلك ين�صح ا�صتهالك 

�صلطات الطون وفواكه البحر، الأنها اأف�صل لل�صحة.
قابلية  لهم  النا�ض  من  الكثري  االأ���ص��دق��اء:  تقليد   �5
درا�صة  اأكدت  بعاداتهم. فقد  اأ�صدقائهم واالأخذ  لتقليد 
اأمريكية اأنه اإذا ازداد اأحد يف الوزن، هناك قابلية 57 يف 
ُين�صح  املقرب. لذلك  اأي�صا وزن �صديقه  اأن يزيد  املائة 
ترافقهم  كاأن  جيدة،  ع��ادات  لديهم  اأ�صدقاء  مب�صاحبة 

مثال يف متارين الريا�صة.
زيارة طبيب االأ�صنان: فتنظيف االأ�صنان يوميا  يجب   �6
تريد  مل��ن  خ�صو�صا  االأو����ص���اخ،  م��ن  للتخل�ض  يكفي  ال 

احلفاظ على جمال ابت�صامتها.
7� الكثري من الن�صاء ال ين�صنت اإىل متطلبات اأج�صادهن: 
ثم  ولتعبهن،  الأج�صادهن  الن�صاء  م��ن  الكثري  تهتم  ال 
اآالم��ه��ن. هذه  ي��ب��داأن م��ع ال��وق��ت يف التعود على حتمل 
اإىل مر�ض  اأو  �صديد  اإجهاد  اإىل  اأن تتطور  االآالم ميكن 
اأكرث خطورة. لذلك ي�صتح�صن زيارة الطبيب من وقت 

الآخر للتاأكد من اأن كل �صيء على ما يرام.

املزاج ال�سيئ 
تتعدد اأ�صباب تغرّي املزاج لدى الن�صاء، فمنها املعاناة من 
ال�صمنة، وعدم اهتمام الزوج، وحتى التعّر�ض لك�صر اأحد 
التخل�ض من هذه احلالة،  اأ�صباب  تتعدد  كما  االأظافر. 

تغيري  يف  اأحيانا  ي�صاعد  ق��د  �صوكوالتة  قطعة  فتناول 
املزاج نحو االأف�صل.

�صاعات  خم�ض  مل��دة  ال�صيء  امل���زاج  م��ن  ال�صيدات  ُت��ع��اين 
الأ�صباب  وذل��ك  العام،  يف  اأي��ام  ع�صرة  بواقع  االأ�صبوع،  يف 
اهتمام  وع��دم  ال�صمنة  م��ن  امل��ع��ان��اة  بينها  م��ن  م��ت��ع��ددة، 
ال��زوج والتعّر�ض لك�صر اأح��د االأظ��اف��ر، وذل��ك ح�صب ما 
ن�صرته درا�صة جديدة. وانتهت هذه الدرا�صة التي ن�صرت 
اإىل اعرتاف  "ديلي ميل" الربيطانية  نتائجها جريدة 
كل �صيدة من بني اثنتني اأنها تعاين من تقّلب املزاج، يف 
اإّن مزاجهن  حني قالت اأربع �صيدات من بني كل ع�صرة 

يزداد �صوءاً مع تقدم العمر.
ت��ك��ون زوج��ات��ه��ّن مبزاج  ال��رج��ال عندما  وع��ن ردة فعل 
اإنهم يبتعدون  املائة من امل�صتجوبني  68 يف  �صيء، قال 
عنهن عندما يكّن يف مزاج �صيء، بينما يبقى معهن 15 
امل��ائ��ة، وي�����ص��ّرون عليهّن ب�صرورة اخل���روج م��ن هذه  يف 

احلالة. 
وعن احلل الذي تلجاأ اإليه الن�صاء لتجاوز املزاج ال�صيء، 
اأجابت 22 يف املائة من امل�صاركات اأّن ممار�صة الريا�صة 
كانت هي احلل، بينما تلجاأ كل واحدة من بني كل ع�صر 
�صيدات اإىل تناول ال�صكوالتة، باعتبارها و�صيلة معروفة 
واحدة  كل  اأجابت  االأف�صل، يف حني  نحو  امل��زاج  لتغيري 
مع  ال��وق��ت  بع�ض  ق�صاء  ب���اأن  �صيدات  اأ���ص��ل خم�ض  م��ن 

اأطفالهّن ي�صاهم يف تخطي هذه احلالة.

�سبعة �أخطاء ترتكبها �لن�ساء دون �أن يدركن خماطرها

النوم  عدم  الال�سقة،  العد�سات  ا�ستعمال 
يف  املو�سيقى  اإىل  الإن�����س��ات  ك��اف،  ب�سكل 

ال�سارع.. هذه الأخطاء وغريها ترتكبها 
يدركن  اأن  دون  الن�ساء،  م��ن  الكثري 

خماطرها الكبرية على ال�سحة.
ولكن  ���س��غ��رية  اأخ��ط��اء  �سبعة  ه��ي 
الكثريين ل يعون خماطرها اجلمة، 
خ�سو�سا على �سحة املراأة، كما ذكر 
"Top Santé" الإلكرتوين  موقع 

املتخ�س�ص ب�سوؤون ال�سحة:
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�ش�ؤون حملية

�سمن الأيام الثقافية الإماراتية ببيالرو�سيا

جا�سم و�لها�سمي و�لطائي يلهبون حما�س �جلمهور يف ليلة �لفن �لإمار�تي مبين�سك

وفد معهد �سميث�سونيان وممثل �سفارة دولة �لإمار�ت يف و��سنطن يزور�ن �أبرز �ملعامل و�ملو�قع �لتاريخية �ل�سياحية يف �لعني

بح�سور خرباء حمليني وعامليني و1000 م�سارك

�نطالق فعاليات موؤمتر  �سحة �ل�سابع لالأ�سعة يف مدينة �لعني

•• مين�سك - الفجر 

ا�صتمرت فعاليات االأيام الثقافية االإماراتية بالعا�صمة 
قدمت  حيث  الثالث،  يومها  يف  مين�صك  البالرو�صية 
متثل  لوحات  ع��دة  ال�صعبية  للفنون  الوطنية  الفرقة 
ال��ع��ي��ال��ة البحرية  ال��ب��ي��ئ��ات االإم���ارات���ي���ة م��ن��ه��ا  ك��اف��ة 
العني  وعيالة  والليوة،  والهبان،  والنوبان،  واحلربية 
على م�صرح فول هارمونيكا بالعا�صمة مين�صك، و�صط 
ب��ه��م جنبات  اك��ت��ظ��ت  ���ص��خ�����ض   650 ح�����ص��ور جت����اوز 
باللغة  اأغنية  حممد  جا�صم  الفنان  ق��دم  كما  امل�صرح، 
البيالرو�صية من الفلكلور ال�صعبي بعنوان "كوبلينكا" 
األهبت حما�ض اجلماهري والتي اأخذت تردد معه االأغنية 
اأكرث من مرة، واملقطوعة االإيطالية للمو�صيقار العاملي 
فريدي بعنوان "الدونيه مو بيال"  كما قدمت الفنانة 
االإماراتية فاطمة الها�صمي مقطوعة مو�صيقية ملوزارت 
مب�صاحبة   ، عاملية  اأغ��ن��ي��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ب��ي��ان��و،  على 
الفرقة  وعزفت  هارمونيكا،  االأورك�صرتا“فول  فرقة 
تاأليف  من  مو�صيقية  مقطوعات  ث��الث  البيالرو�صية 
الفنان االإماراتي حمد الطائي الذي �صاحبها بالعزف 

على البيانو.
الثقافة  وح�صر االحتفالية معايل يوري بوندار وزير 
البيالرو�صي و�صعادة اأحمد منقو�ض ال�صفري االإماراتي 
ببيالرو�صيا ونائب وزير اخلارجية البيالرو�صية وح�صد 
ا�صتمتعوا  الذين  والفنون  الثقافة  جمهور  من  كبري 

بعر�ض ا�صتمر لثالث �صاعات.
  وعرب الفنان جا�صم حممد عن �صعادته بامل�صاركة يف 
تنظمها  والتي  مين�صك  يف  االإماراتية  الثقافية  االأي��ام 
�صرف  اأن����ه  م���وؤك���داً  امل��ع��رف��ة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
اخلارج،  يف  احتفالية  اأي  يف  وطنه  ميثل  اأن  فنان  الأي 
اجلهد  م��ن  م��زي��داً  ت�صتحق  وطنية  مهمة  باعتبارها 
وامل��ث��اب��رة واالإب�������داع، م�����ص��ي��ف��اً اأن����ه اأق��ب��ل ع��ل��ى جتربة 
جديدة عليه حيث غنى الأول مرة باللغتني االإيطالية 
والبيالرو�صية، مب�صاحبة فرقة اأورك�صرتا بيالرو�صية، 

وبعد تدريب مل يتجاوز 3 اأيام فقط.
ت�صل  واأال  التجربة  ف�صل  من  بالقلق  اأح�ض  اأن��ه  واأك��د 
الذي  باجلمهور  فوجئ  ولكنه  اجلمهور  اإىل  االأغنية 
االأغ��ن��ي��ة معه، وه��و ما  ي���رددون  650 �صخ�صا  جت��اوز 
ال��ث��ان��ي��ة، م�صدداً  ل��ل��م��رة  االأغ��ن��ي��ة  واأع�����اد  زاد ح��م��ا���ص��ه 

تغني بغري لغتك وي�صتمتع  اأن  رائ��ع  اإح�صا�ض  اأن��ه  على 
هنا  واالح�صا�ض  واحل�صور  فال�صوت  بغنائك،  النا�ض 
تتغنى  الذي  اإىل  اإ�صافة  فاز بجمهور جديد  يكون قد 
له بالعربية، م�صيداً بجهود زمالئه والوفد االإماراتي 
والغناء  االأوب�����رايل  للغناء  �صجعه  ال���ذي  ببيالو�صيا 
بالبيالرو�صية اأي�صا، حيث يعد جناحه حلقة واحدة يف 
�صل�صلة جناحات حققها كافة امل�صاركني باالأيام الثقافية 

االإماراتية ببيالرو�صيا.
ومن جانبها اأكدت الفنانة االإماراتية فاطمة الها�صمي 
امل�صرح  خ�صبة  على  ي��راه��ا  اأن  على  تعود  اجلمهور  اأن 
تعزف على البيانو �صواء فردياً اأو مب�صاحبة االأورك�صرتا 
ولكنه من خالل االأيام الثقافية االإماراتية ببيالرو�صيا 
االأوب��رايل مبقطوعة  الغناء  اإىل جانب  العزف  قدمت 
ل��ل��ف��ن��ان االإي���ط���ايل ك��ري�����ص��ت��وف وي��ل��ي��ب��ال��د ف���ون غلوك 
تعترب غناءها  انها  م��وؤك��دة  وه��ل��ني،  باري�ض  اأوب���را  م��ن 
على م�صرح فل هارمونيكا حدث مهم يف تاريخها مع 
تقف  التي  االأوىل  التجربة  انها  بل  والغناء  املو�صيقى 
فيها اأمام جمهور كبري وغري عربي لتغني الأول مرة، 
واأنها بال �صك �صعيدة بالتجربة التي ميكن تكرارها يف 

امل�صتقبل.
االأيام  يف  م�صاركتها  تعترب  اأن��ه��ا  الها�صمي  واأ���ص��اف��ت 
للتوا�صل  ف��ر���ص��ة  ببيالرو�صيا  االإم��ارات��ي��ة  الثقافية 
ع��امل��ي��ة خمتلفة وجمهور  وف��ن��ون  ث��ق��اف��ة  م��ع  امل��ب��ا���ص��ر 
جيدة،  خ����ربات  يك�صبها  مب���ا  ف��ن��ي��ا،  وم��ث��ق��ف  خم��ت��ل��ف 
متلكه  مب��ا  اجلمهور  ه��ذا  لتعريف  فر�صة  ت��راه��ا  كما 
وتاريخية  ح�صارية  خ�صو�صية  من  العربية  ثقافتنا 
ومعرفية وقدرة على التفاعل مع كافة الثقافات اأي�صا 
واال�صتفادة منها، بل واإج��ادة الفنون العاملية مبا يربز 
االإبداعات الفنية والثقافية باالإمارات، كما اأنها و�صيلة 
للتبادل املعريف والثقايف والفني بني ال�صعوب، وفر�صة 
للو�صول بثقافتنا ومعارفنا وتراثنا ومنتجنا االإبداعي 

اإىل جمهور جديد.
وم���ن ج��ان��ب��ه ع��رب ال��ف��ن��ان ح��م��د ال��ط��ائ��ي ع��ن �صعادته 
بامل�صاركة يف اأيام االإمارات الثقافية مثمنا اختيار وزارة 
مو�صيقي  عر�ض  لتقدمي  ل��ه  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
يت�صمن ع���زف ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��و ل��ث��الث م��ق��ط��وع��ات من 
البيالرو�صية،  االأورك�صرتا  الفرقة  مب�صاحبة  تاأليفه 
م�صيداً با�صتقبال اجلمهور ملو�صيقاه التي حتمل ال�صكل 

العاملي للتاأليف املو�صيقي اإ�صافة اإىل االإح�صا�ض العربي 
اأي فنان دفعة معنوية  االأ�صيل، وهذا بال �صك يعطي 
كبرية خا�صة اإذا كان يعترب نف�صه يف بداية طريقه مع 

املو�صيقى.
ت��ك��رمي��ه وزم����الئ����ه م���ن ج���ان���ب وزي�����ر الثقافة  وع����ن 
البيالرو�صية اأكد اأن ال�صعب البيالرو�صي متذوق لكافة 
الفنون واملو�صيقى الغربية فهي متثل جانباً مهماً من 
ملا  لنا مبثابة تقدير  الوزير  ف��اإن تكرمي  ول��ذا  ثقافته، 
ب�صكل  االإماراتية  والثقافة  وللفنون  فن،  من  قدمناه 
تعوقه عن ممار�صة  اأن وظيفته كطيار ال  عام، موؤكداً 
املو�صيقى،  والتاأليف  العزف  يف  اخلا�ض  واإب��داع��ه  فنه 
لوزارة  التابع  البيانو  مركز  لعبه  ال��ذي  ال��دور  مثمناً 
واإمكاناته  مواهبه  تطوير  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 

كعازف على البيانو. 
الثقافة  اإدارة  مدير  ال��زع��اب��ي  وليد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
االيام  اإن  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ب����وزارة  وال��ف��ن��ون 
الثقافية االإماراتية ببيالرو�صيا حققت جناحات كبرية 
واإمنا  لي�ض على م�صتوى احل�صور اجلماهريي فقط، 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ط��ب��ق��ة امل��ث��ق��ف��ة وال��ف��ن��ان��ني ح��ي��ث زار 
الرتاثية  بعرو�صها  �صواء  االإم��ارات��ي��ة  الثقافية  االأي��ام 
يف  اأو  �صافيت�صكي  ميخائيل  قاعة  يف  املختلفة  والفنية 
احلفلة املو�صيقية يف م�صرح فول هارمونيكا عدد كبري 
واأ�صادوا  البالرو�صية  الثقافة  وم�صوؤويل  الفنانني  من 
مب��ا متتلكه االإم�����ارات م��ن ق���درات ك��ب��رية يف املجاالت 
تنوع  من  تراثها  ميتلكه  ما  اأو  والت�صكيلية  املو�صيقية 
وث��راء، ودارت الكثري من احل��وارات حول اأوجه ال�صبه 
واالختالف بني الثقافتني العربية االإماراتية والغربية 
البالرو�صية، موؤكدين على ع�صرات املناطق التي ميكن 

االلتقاء حولها يف خمتلف الفنون.
ال�صعبية  للفنون  ال�صعبية  الفرق  ان  الزعابي  واأ�صاف 
املو�صيقية  العرو�ض  فر�صت نف�صها بقوة على خريطة 
الفنون  وال���ذي مزجت فيه  اأم�����ض  اأق��ي��م  ال��ذي  للحفل 
االإماراتية  امل��و���ص��ي��ق��ى  م���ع  ال��ب��الرو���ص��ي��ة  وامل��و���ص��ي��ق��ى 
الثقافة  وزي�����ر  ي��ت��ق��دم��ه��م  غ��ف��ري  وح�������ص���ره ج��م��ه��ور 
االأيام  زي��ارات لفعاليات  الذي قام بثالث  البيالرو�صي 
الرتاث  بعبقرية  ال�صديد  اإع��ج��اب��ه  واأب����دى  الثقافية 
االإ�صالمية،  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  واخل���ط  االإم���ارات���ي 

موؤكدا اأن الفعاليات م�صتمرة حتى ال�صبت املقبل.

•• اأبوظبي - الفجر

�صفارة  ���ص��م��ي��ث�����ص��ون��ي��ان ومم��ث��ل  م��ع��ه��د  م���ن  وف���د  زار   
االأثرية  املواقع  ع��دداً من  االإم���ارات يف وا�صنطن  دول��ة 
العني،  واح��ة  بينها  من  العني  منطقة  يف  والتاريخية 
القطارة  امل��وي��ج��ع��ي وم���رك���ز  ق�����ص��ر  ق��ل��ع��ة اجل���اه���ل���ي، 
للفنون، الذي ت�صرف عليهم دائرة الثقافة وال�صياحة، 

اأبوظبي.
العالقات  ت��ع��م��ي��ق  اإط�����ار  ال����زي����ارة يف  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
الثنائية بني اجلانبني وخلق فر�ض جديدة لال�صتفادة 
اأو  تعليمية  ���ص��واء  املعهد  يطرحها  التي  ال��ربام��ج  م��ن 

ثقافية.
والثقافية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��وف��د  واط��ل��ع 
وال�صياحية واالجتماعية ملنطقة العني وهي ثاين اأكرب 
للرتاث يف  الناب�ض  والقلب  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املناطق 
املنطقة ال�صرقية، والتي مت اإدراجها كاأول موقع اإماراتي 
اليون�صكو عام  للب�صرية يف  العاملي  ال��رتاث  على قائمة 
2011. كما تعرف الوفد على اأهمية هذه املنطقة ال 
الوطنية  والهوية  الثقايف  امل��وروث  �صيما احلفاظ على 
العاملية  الثقافة  خ��ارط��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  وو���ص��ع 
الثقافية،  ال�صياحة  بتعزيز  ال��وط��ن  اقت�صاد  وتنمية 

اإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف رفع مكانة الدولة يف التناف�صية 
الدولية.

التي  االأماكن  الزيارة تقدمي �صرح واِف عن كل  تخلل 
التبادل  ت�����ص��ع  ال���دائ���رة  اأّن  وب��خ��ا���ص��ة  زي��ارت��ه��ا،  مت��ت 

الثقايف واحل�صاري بني دولة االإمارات والبالد االأخرى 
على راأ�ض اأولياتها ملا لذلك من ارتباط بتاريخ الدولة 
ال��ع��ري��ق ال�����ص��اه��د ع��ل��ى ان��ف��ت��اح��ه��ا وت��وا���ص��ل��ه��ا الدائم 
روحها  العني حتافظ على  ت��زال  ما  االآخ���ر. حيث  مع 

ت��ق��ال��ي��ده��ا وموروثها  وت�����ص��ون  االأ���ص��ي��ل��ة  االإم���ارات���ي���ة 
لغناها  اأخ��اذة  ثقافية  جتربة  لزائريها  وتوفر  الثقايف 
مب��واق��ع ال���رتاث وح�����ص��ون ق��دمي��ة وم��ت��اح��ف واأ�صواق 
تثمر  النخيل  اأ�صجار  ت��زال  وواح��ات قدمية ما  تراثية 

يف مزارعها.
وتعرف الوفد خالل جولته يف واحة العني على اأهمية 
اإدراج الواحات التاريخية يف منطقة العني على الئحة 
تزال  ال  اإذ  "اليون�صكو"،  منظمة  يف  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث 
العني وواحاتها م�صتمرة حتى  املن�صجمة بني  العالقة 
وقتنا احلا�صر، وتعترب واحات العني ذخرية ح�صارية 
غالباً  واإمن���ا  فح�صب،  البيئية  لقيمتها  لي�ض  مهمة، 
بها، وبخا�صة  تتمتع  التي  والرتاثية  الثقافية  للقيمة 
مع املبادرات اال�صرتاتيجية للدائرة الهادفة اإىل اإعادة 
وا�صتحداث  العني،  منطقة  يف  ودوره��ا  الواحات  اإحياء 
الربامج التي ت�صهم يف اإغناء البنية التحتية الثقافية، 
واالجتماعية  احل�صرية  البنية  يف  ال��واح��ات  واإدم����اج 

للمدينة.
موؤ�ص�صة  هو  �صميث�صونيان  معهد  اأّن  بالذكر  اجلدير 
تعليمية وب��ح��ث��ي��ة م���ع جم��م��وع��ة م��ت��اح��ف مت��ول��ه��ا و 
دخل  اإىل  باالإ�صافة  املتحدة  الواليات  حكومة  تديرها 

من الهبات والتربعات واأرباح متاجرها وجملتها.

•• العني - الفجر

"�صحة"  موؤمتر   فعاليات  اأم�ض  اأول  �صباح   انطلقت 
العني،  م�صت�صفى  من    بتنظيم  لالأ�صعة   ال�صابع  
ال�صحية   للخدمات  اأبوظبي  �صركة  م�صت�صفيات  اأح��د 
الراأ�ض  من  ال�صامل  الت�صوير  �صعار  حتت    ، )�صحة( 
اىل القدم  مب�صاركة وح�صور خرباء حمليني وعامليني 
يف  وذل��ك  العامل   دول  خمتلف  م��ن  م�صارك  و1000 

فندق هيلتون  العني مبدينة العني.
قال حميد عمهي املن�صوري  املدير التنفيذي مل�صت�صفى 
العني: يعد موؤمتر �صحة  لالأ�صعة اأحد اأهم االأحداث 
م�صت�صفى  ينظمها  التي   واملتميزة    الهامة  الطبية 
املعرفة  امل��وؤمت��ر  ي��ق��دم  ال��ع��ني، حيث  ال��ع��ني يف مدينة 
يف  احلديثة   الطبية  والتقنيات  ال��الزم��ة  واخل����ربات 
دولة  داخ���ل  الطبي   احل��ق��ل  يف  للعاملني  امل��ج��ال  ه��ذا 
االإمارات العربية املتحدة ومينحهم الفر�صة للتوا�صل 
ملعرفة  العامل  اأن��ح��اء  كافة  من  املهنة  يف  زمالئهم  مع 
امل�صتخدمة   والتكنولوجية  الطبية  االإج��راءات  اأحدث 

يف جمال علم  االأ�صعة.
اأبرزها  واملوا�صيع   املحاور  العديد من  املوؤمتر  يناق�ض 
الك�صف املبكر عن اجللطات الدماغية بت�صوير الرنني 
بالق�صطرة  وعالجها  امل��ح��وري  والطبق  املغناطي�صي 
الوالدة  بعد  ما  النزيف  اأ�صباب  وت�صخي�ض  الدماغية 

التلفزيونية  واالأ���ص��ع��ة  املغناطي�صي  ب��ال��رن��ني  احل����ادة 
وعالجها بالق�صطرة االإن�صمامية وت�صخي�ض االإ�صابات 
املغناطي�صي  بالرنني  واملف�صلية  الع�صلية  الريا�صية 
ال��ب��ك��ر عن  ف���وق ال�صوتية وال��ك�����ص��ف  امل��وج��ات  واأ���ص��ع��ة 

املوجات  واأ�صعة  الثدي  ت�صوير  باأ�صعة  الثدي  �صرطان 
وت�صخي�ض  املغناطي�صي  الرنني  واأ�صعة  ال�صوتية  فوق 
بالت�صوير  االأط���ف���ال  يف  احل����ادة  البطنية  االإ���ص��اب��ات 

الطبقي املحوري واالأ�صعة التلفزيونية .

كما �صيتم عقد العديد من ور�ض العمل والتي �صرتكز 
الغ�صروفية  الركبة  على ت�صوير وت�صخي�ض الإ�صابات 
بالرنني  الفقري  العمود  اإ�صابات  وت�صخي�ض  واالأوت��ار 
بالرنني  الظهر  اأالم  اأ���ص��ب��اب  وت�صخي�ض  املغناطي�صي 

املغناطي�صي.
قالت الدكتورة غزالة باحلج املدير الطبي يف م�صت�صفى 
ت�صخي�ض  ورئي�صيا يف  هاما  دورا  االأ�صعة  تلعب  العني: 
املتقدمة  التكنولوجيا  خ���الل  م��ن  وذل���ك  االأم���را����ض 
وامل�صتخدمة حاليا يف جمال الت�صوير واالأ�صعة وهو ما 
ي�صاعد االأطباء على حتديد مر�ض املر�صي بدقة اأكرث. 
" موؤمتر �صحة ال�صابع  لالأ�صعة  من�صة لتبادل  ويعد 

اخلربات وا�صتحداث التكنولوجيا احلديثة. 
للعمليات  التنفيذي  املدير  الدرعي  �صامل  حممد  قال 
يف  جن��اح��ات��ه  ال��ع��ني  م�صت�صفى  ي��وا���ص��ل  الت�صغيلية: 
باعتبار  �صنويا ً  املتميز  الطبي   امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم 
م�صلحة  املهني  والتطوير  امل�صتمر  الطبي  التعليم  اأن 
ملحة جلميع موؤ�ص�صات ومقدمي الرعاية ال�صحية يف 
جميع اأنحاء العامل . ومن هذا املنطلق تنبثق اأهمية   
تنظيم هذا املوؤمتر لعام ال�صابع  على التوايل   لتو�صيع 
اأفق املعرفة لهوؤالء املهنيني عرب املناق�صات والفعاليات 
التي ت�صاعدهم على �صقل مهاراتهم العلمية وتطوير 
م�صتوى االأداء و�صوال ً اىل اجلودة ال�صاملة يف اخلدمات 

الطبية املقدمة .

يف جمل�ص خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان
د. �سريف عرفة يحا�سر عن » �لإيجابية يف �حلياة « 

وتعريف �ل�سعادة و طريقة حتقيقها 
•• اأبوظبي – الفجر

�صمن اللقاءات الثقافية واملعرفية التي يعقدها ال�صيخ خليفة بن حممد بن 
خالد اآل نهيان مبجل�صه يف مدينة اأبوظبي، والتي ي�صت�صيف فيها العلماء 
واملفكرين واأ�صحاب اخلربات املعرفية يف دولة االإمارات العربية املتحدة  مت 
تقدمي حما�صرة  بعنوان ) االإيجابية يف احلياة (  بح�صور ال�صيخ �صلطان 
الكاتب  عرفة  د.�صريف  املحا�صرة   ق��دم   ، نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن 
امل�صري املتخ�ص�ض يف علم النف�ض االإيجابي التطبيقي، وبح�صور من كبار 
التفكري  اأهمية  اإىل  املحا�صر  تطرق  وق��د  ه��ذا    ، املواطنني  و  ال�صخ�صيات 
طبقا  حتقيقها،  طريقة  و  ال�صعادة  وتعريف  االإن�����ص��ان  حياة  يف  االإي��ج��اب��ي 
لدرا�صات و اأبحاث علم النف�ض.  حيث مت تناول بع�ض التدريبات الذهنية 
ال�صعادة  يزيد  ملا  االنتباه  لزيادة  اليومية  التي ميكن ممار�صتها يف احلياة 
ياأتي  املحا�صرة  اختيار مو�صوع  اأن  بالذكر  الر�صا عن احلياة. واجلدير  و 
�صبل   تعزيز  يف  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  ال�صيخ  م��ن   حر�صاً 

مقومات ال�صعادة واالإيجابية، انطالقاً من توجيهات  قادة الدولة.

�سمن م�سابقاتها لالحتفال بيوم العلم واليوم الوطني
�لفائزين  �أ�سماء  "�لثقافة" تعلن 

بامل�سابقة  �ل�سعرية "يف حب �لإمار�ت"
•• اأبوظبي -  الفجر

بامل�صابقة  الفائزين  اأ�صماء  اأم�ض  �صباح  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
الدولة   ال��وزارة على م�صتوى  اأطلقتها  " والتي  االإم��ارات  "يف حب  ال�صعرية  
حب  وتر�صيخ  لتعزيز  تهدف  وال��ت��ي  الوطني  ال��ي��وم  و  العلم  ي��وم  م��ع  تزامناً 
باأهمية التفاعل  الوطن والعلم و القيم الوطنية  وبث روح املناف�صة ، اإمياناً 
اأبواب االإب��داع الأبناء وبنات الوطن  مع املنا�صبات الوطنية و املجتمعية وفتح 
تهدف  كما  الوطن  حب  عن  ال�صعر  جم��ال  يف  مبوهبتهم  للتعبري  واملقيمني 
الفنية  �صماتها  واإب����راز  االإم��ارات��ي��ة  ال�صعرية  الكتابة  تاأ�صيل  اإىل  امل�صابقة 
واالإن�صانية وخ�صائ�صها اجلمالية والت�صجيع على الكتابة ال�صعرية والتحفيز 
بحب  املتعلقة  ال�صعرية  االأع��م��ال  جمع  نحو  التطلع  بجانب  االإب����داع  على 
احلكومي  االت�صال  اإدارة  مدير  النعيمي  عبداهلل  اأك��د  جانبه  ومن   . الوطن 
واملبدعات  للمبدعني  املجال  فتح  على  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  حر�ض 
من اأبناء هذا الوطن لتقدمي ما لديهم من م�صاعر تعرب عن الوالء واحلب 
وروح االنتماء للوطن والقيادة وتكري�صاً لالحتفال بيوم العلم والعيد الوطني 
واملكت�صبات  للمنجزات  واإب��رازاً  وال��والء  االنتماء  اأحد مظاهر هذا  الذي يعد 
اأن  النعيمي  واأو���ص��ح  الوطنية.  التوعية  ال�صعر يف  ل��دور  واإظ��ه��ارا  االحت��ادي��ة 
م�صابقة "يف حب االإمارات" �صهدت مناف�صة قوية بني امل�صاركني الذي قدموا 
و10  �صاعرا   20 و  م�صاركا   30 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ت��ق��دم  متميزة حيث  اأع��م��ااًل 
الوطني  اليوم  يف  ق�صيدة   29 بني  ما  انق�صمت  ق�صيدة   35 بنحو  �صاعرات 
يف  �صعوبة  واجهت  اللجنة  اإن  النعيمي  وك�صف  ال��ع��امل.  ي��وم  يف   ق�صائد  و6 
تقييم الق�صائد، لي�ض للتقارب يف امل�صتويات وح�صب، بل الأن بع�ض الق�صائد 
اأن اآلية  ال�صعرية  اأقرب اإىل الوجدانيات الذاتية منه لطرح االأفكار،  موؤكداً 
ما،  حد  اإىل  التقييم  �صعوبة  من  التخفيف  يف  �صاعدت  التحكيم  جلنة  عمل 
باالإ�صافة اإىل اأن كل الق�صائد ال حتمل اأ�صماء اأ�صحابها مما اأبعد اأي موؤثرات 
بالوزن  االل��ت��زام  حيث  من  الق�صائد  ف��رز  عملية  البداية  يف  متت  �صخ�صية، 
والقافية. مما حدد عدد امل�صاركني وخفف العبء عن اأع�صاء اللجنة و�صواًل 
اإىل االإجماع على الق�صائد الفائزة بعد قراءتها من كل االأع�صاء وتر�صيحها 
بكل م�صداقية و�صفافية. كما كان لالأداء الفني  املتميز دور كبري يف اختيارات 
اللجنة الذي الحظت حر�ض العديد من امل�صاركني  عك�صها يف كتابتهم ، وهو 

ما ميزهم عن زمالئهم.
"يف  اأعلنتها جلنة حتكيم امل�صابقة ال�صعرية   اأن النتائج التي   وقال النعيمي 
اأن هذا االأمر يوؤكد  حب االإمارات" ح�صلت على الر�صا من اجلميع معترباً 
نتيجة  ك��ان  وق��د  ذاتها  حد  يف  امل�صابقة  وم�صداقية  اللجنة  م�صداقية  على  
ذلك ذهابها اإىل من ي�صتحق من املبدعني يف جمال ال�صعر من  االإماراتيني. 
تندرج �صمن  فيها  الفائزين  اإع��الن  التي مت  ال�صعرية   امل�صابقة  اأن  واأ���ص��اف 
�صل�صلة م�صابقات تتبناها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، خالل  االحتفال بيوم 
العلم واليوم الوطني  من اأجل النهو�ض باملبدع يف جميع املجاالت الثقافية 
والفنية. ووجه ال�صكر جلميع  الفائزين، واأ�صاد مبا بذلوه من جهد، كما �صكر 
جميع االأ�صخا�ض الذين حر�صوا  على امل�صاركة  يف امل�صابقة وجلان التحكيم، 
اآماًل من اجلميع حتقيق مزيد من االإجنازات يف املرات القادمة. باملقابل، اأكد 
بالن�صبة  قوياً  اأن اجلائزة متثل حافزاً  امل�صابقات  الفائزون بجوائز  ال�صعراء  
اأعمال  م��ن  يقدمونه  م��ا  تطوير  على  والعمل  االإب����داع،  يف  لال�صتمرار  لهم 
�صعرية ، معربين عن �صكرهم   لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة عن الدور الذي 
تلعبه يف حتفيز وت�صجيع املبدعني  واملوهوبني منهم ب�صكل خا�ض؛ ما كان له 
اأثر كبري يف عونهم على االإبداع. وجاءت نتائج جلنة التحكيم كالتايل  املركز 
االأول عن فئة "اأف�صل ق�صيدة �صعرية ليوم العلم" للمت�صابق االإماراتي عتيق 
خلفان الكعبي  وفازت باملركز الثاين عن نف�ض الفئة االإماراتية نورة نا�صر 
الكربي وفازت باملركز الثالث االإماراتية �صيخة عبداهلل املقبايل اأما عن فئة 
اأف�صل ق�صيدة �صعرية عن اليوم الوطني  ففاز باملركز االأول االإماراتي علي 
حمد املري  وفازت باملركز الثاين مزنه ربيع مبارك من �صلطنة عمان  فيما 
فاز باملركز الثالث عن نف�ض الفئة  االإماراتي اأحمد اإبراهيم الزرعوين وارتاأت 
االإماراتية  الرابع  باملركز  فاز  حيث  واخلام�ض  الرابع  املركز  اإ�صافة  اللجنة 

مرمي اإبراهيم العامري وباملركز اخلام�ض االإماراتي هزاع على املن�صوري.
جدير بالذكر اأن جلنة التحكيم �صمت عدد من اأف�صل ال�صعراء على م�صتوى 
منطقة اخلليج كل من ال�صاعر االإماراتي على اخلوار وال�صاعر علي الع�صريي 

من اململكة العربية ال�صعودية وال�صاعر �صلطان جملي من اليمن.



القيمة الغذائية للرمان
على  ج���رام(   100( ال��رم��ان  م��ن  متو�صط  ك��وب  يحتوى 
1.5 جرام  4 ج��رام م��ن االأل��ي��اف )Fibers( و  ح��وايل 

بروتني و 1.2 جرام دهون.
الغذائية  لقيمه  مهمة  ف��اك��ه��ه  ف��ق��ط  يعترب  ال  وال���رم���ان 
فح�صب ولكن اأي�صاً يتم اال�صتعانه به ب�صبب قيمته الطبية 
ال��ك��ب��رية. وق���د ا���ص��ت��خ��دم ال��رم��ان ل��الأغ��را���ض الطبية يف 

مناطق ال�صرق االأق�صى منذ اآالف ال�صنني.

فوائد الرمان للب�سرة
ويجد بع�ض االأ�صخا�ض �صعوبة فى تق�صري الرمان و يراها 
فاكهه مرهقة التعامل معها، ولكن يف احلقيقة فاإن �صرب 
ح�صرها،  ال  بطرق  وجلدنا  �صحتنا  يفيد  الرمان  ع�صري 
االإن�����ص��ان فهى  امل��ف��ي��دة جل�صم  ال��ف��اك��ه��ه  ف��ه��ى ت�صنف م��ن 
على  الب�صرة  ت�صاعد  لالأك�صدة  م�صاده  م��واد  على  حتتوى 

االحتفاظ بن�صارتها و حيويتها و الوقاية من ال�صرطان.

فوائد الرمان للج�سم
و  الذهن  تن�صيط  على  الرمان  ع�صري  �صرب  ي�صاعد   1-

زيادة و �صرعة االإ�صتيعاب.
-2 يجدد الرمان خاليا اجل�صم، فهو من اأف�صل الفواكه 
ال��ت��ى حت��ت��وى ع��ل��ى ف��ائ��دة خل��الي��ا اجل�����ص��م ك��م��ا ان هناك 

فوائد كثرية لق�صر الرمان للج�صم اأي�صاً.
يوفر  اأن  ميكن  ال��رم��ان  ع�صري  من  واح��د  ك��وب  اإن   3-

جل�صم االن�صان %40 من االحتياجات اليومية من 
A ، C ، E. و  حم�ض الفوليك والفيتامينات 

التي ت�صاعد على تقوية الب�صر و العظام.
امل���ع���ادن  ع���ل���ى  ال����رم����ان  وي���ح���ت���وى   4-

ال����ت����ى ي���ح���ت���اج���ه���ا ج�������ص���م االإن�������ص���ان 
والفو�صفور  ال��ك��ال�����ص��ي��وم  م��ث��ل 

وال����ب����وت����ا�����ص����ي����وم واحل�����دي�����د 
وح�������م���������������ض ال�����ف�����ول�����ي�����ك 

والثيامني  وال��ن��ي��ا���ص��ني 

وفيتامني ب.
امل�صادة  امل��واد  من  قدر  اأك��رب  على  الرمان  ويحتوى   5-
مرات  ث��الث  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  على  يحتوى  فهو  للتاأك�صد، 
اأك���رث م��ن امل���واد امل�����ص��ادة ل��الأك�����ص��دة م��ن ال�����ص��اى االأخ�صر 

والربتقال.
االأمرا�ض  من  لل�صفاء  كمن�صط  ي�صتخدم  الرمان  اإن   6-

مثل القرحة واالإ�صهال.
التي  االأك�صدة  م�صادات  على  يحتوي  الرمان  ع�صري   7-
التهاب  ال��ق��ل��ب،  اأم��را���ض  ال�صكري،  داء  م��ن  حماية  ت��وف��ر 

املفا�صل، وال�صرطان.

خف�ص  و  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  يقلل  ال��رم��ان  ع�سري 
الكولي�سرتول

ال�صحة،  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  ل��ه  ال��رم��ان  ع�صري  اإن   8-
وخا�صة على تقوية ع�صلة القلب و حت�صني ادائها.

ال�صرايني  م��رون��ة  على  يحافظ  ال��رم��ان  ع�صري  اإن   9-
ويقلل  الدموية.  االأوع��ي��ة  بطانة  يف  االإلتهاب  من  ويقلل 
االأ�صباب  م��ن  واح����دة  ت��ع��د  وال��ت��ى  ال�����ص��راي��ني  م��ن ت�صلب 

الرئي�صية الأمرا�ض القلب.
املنخف�ض  الكولي�صرتول  كمية  من  الرمان  –يقلل   10
االحتفاظ  يتم  ال���ذي  ال�����ص��ار  الكولي�صرتول  اأو  الكثافة 
ب��ه يف اجل�����ص��م وي��زي��د م��ن كمية ال��ك��ول�����ص��رتول اجل��ي��د اأو 

احلميد.

يف  ال�سكر  م�ستويات  على  يحافظ  ع�سري  ال��رم��ان 
الدم

على  يحتوي  ال��رم��ان  ع�صري  اأن  من  الرغم  على   11-
ك��ث��ري م���ن ���ص��ك��ر ، ف���اإن���ه ال ي���رف���ع م�����ص��ت��وي��ات ال�����ص��ك��ر يف 
اأظهرت  وق��د  االأخ����رى.  الفاكهة  ع�صائر  تفعل  كما  ال���دم 
ال�صكر  اأنه ال توجد زيادة ملحوظة يف م�صتوى  الدرا�صات 
الرمان  ع�صري  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  ال�صكري  ملر�صى  ال���دم  يف 

يومياً ملدة اأ�صبوعني.

ع�سري الرمان يحافظ على �سغط الدم
الدم،  �صغط  ارتفاع  من  يقلل  الرمان  ع�صري  اأن   12-
الدموية  االأوع��ي��ة  والتهاب  االآف��ات  من  يقلل  ع�صري  فاإنه 
اأع��ت��ب��اره االأ���ص��ربي��ن الطبيعي،  ال��ق��ل��ب. ومي��ك��ن  مل��ر���ص��ى 
جلطات  وت�صكيل  التخرث  م��ن  ال��دم  على  يحافظ  وال���ذى 
ال���دم عرب  اإىل  مقيد  غ��ري  لتدفق  ي�صمح  اأن���ه  ال���دم. حتى 

اجل�صم.
يفيد �صاي الرمان ال�صاخن يف رفع �صغط الدم املنخف�ض و 

ع�صري الرمان املثلج يف خفظ �صغط الدم العايل
مر�ض  وت���ط���ور  من���و  مي��ن��ع  ال���رم���ان  ع�����ص��ري  اإن   13-
ال�����ص��رط��ان وك��ث��ري م���ن االأم����را�����ض االأخ������رى. وه����ذا الأنه 
والتى  االأك�����ص��دة  م�����ص��ادات  م��ن  عالية  ن�صبة  على  يحتوى 
يف  ال�صموم  لتحييد  البي�صاء  ال��دم  خاليا  بتحفيز  تقوم 

اجل�صم وبالتايل تعزيز نظام مناعة قوي و�صحي.
يومياً  ال��رم��ان  ع�صري  م��ن  ك��وب  ���ص��رب  -14اإن 
ال�صرطانية  اأن يبطىء منو اخلاليا  ميكن 

فى �صرطان الربو�صتاتا.
الرمان  ع�صري  ���ص��رب  اإن   15-
ينظم  م���ن���ت���ظ���م���ة  ب�����������ص�����ورة 
على  يحتوي  و  ال��ه��رم��ون��ات، 
االن������������زمي ال����������ذي ي���ح���ول 
لهرمون  االن������دروج������ني 
اال��������ص�������رتوج�������ني، وه����و 
يلعب  ال�����ذي  ال���ه���رم���ون 
تطور  يف  ح��ا���ص��م��ا  دورا 

�صرطان الثدي.

ي�ساعد  ال��رم��ان  ع�سري 
الإ����س���ه���ال  ع�����الج  يف 

والدو�سنتاريا
ع�صري  ي�����ص��ت��خ��دم   16-
االإ�صهال  ع��الج  يف  ال��رم��ان 
ع�صري  ويلعب  والدو�صنتاريا، 
اإف�����راز  يف  ح��ي��وي��ا  دوراً  ال���رم���ان 
التي ت�صاعد على اله�صم  االأنزميات 

ال�صليم.

اخلا�ص  املناعة  يعزز  الرمان  ع�سري 
بك

خ�صائ�ض  ل���دي���ه  ال����رم����ان  ع�����ص��ري  اإن   17-
للميكروبات  وم�����ص��ادة  للبكترييا  م�����ص��ادة  ق��وي��ة 
والبكترييا  الفريو�صات  حماربة  على  ت�صاعد  التي 
املناعة  ج���ه���از  وت���ع���زي���ز 
االإن�صان  ل�����دى 
يجعل  مم������ا 
اجل�صم اأقوى 
مير�ض  وال 
ب�����������ص�����ه�����ول�����ة 
م���ر����ض  واإن 
ي�����������ص�����ت�����ط�����ي�����ع 
من  ال����ت����ع����اف����ى 

املر�ض ب�صكل �صريع.
على  ال��ق��درة  لها  ع�صرها  عند  ال��رم��ان  فاكهة  اإن   18-
و  الفم  يف  توجد  التي  امليكروبات  ملحوظ  ب�صكل  تقليل 
املكورات  وال��ت��ه��اب��ات  االأ���ص��ن��ان  ت�صو�ض  ع��ن  ع���ادة  امل�صئولة 

العنقودية.
للميكروبات  م�صادة  خ�صائ�ض  الرمان  لع�صري  واإن   19-
نق�ض  فريو�ض  نقل  �صد  منيع  ح�صن  الفاكهه  ه��ذة  جعل 
انتقال  ال���ق���درة ع��ل��ى م��ن��ع  ال��ف��واك��ه  امل��ن��اع��ة. واإن ج��م��ي��ع 
فريو�ض نق�ض املناعة ولكن والرمان لديه اأعلى قدرة ملنع 

انتقال هذا الفريو�ض.

ع�سري الرمان مينع فقر الدم
الدم احلمراء  الدم ينتج عن نق�ض يف كرات  -20اإن فقر 
يف اجل�صم. ويحتوي ع�صري الرمان على كمية واف��رة من 
خاليا  نق�ض  على  التغلب  يف  ي�صاعد  فاإنه  وبهذا  احلديد 

الدم احلمراء يف اجل�صم.
واإدخال  الرمان  ع�صري  يف  ال�صكر  بع�ض  خلط  اإن   21-
�صريع  ح��ل  ه��و  االأن���ف  يف  منه  الب�صيطة  ال��ق��ط��رات  ب�صع 

لل�صيطرة على نزيف االأنف.
-22 واإن ع�صري الرمان ي�صتخدم لعالج احمرار العينني 

اأو احللق اأي�صاً.

ع�سري الرمان ي�ساعد على اله�سم
املعدة  وظائف  حت�صني  يف  الرمان  ع�صري  ي�صاعد   23-
اأن ي�صيطر على  ال��ع�����ص��ري  مي��ك��ن  وال��ق��ل��ب وال��ك��ب��د. ه���ذا 
ال��ع��ط�����ض. ول���ذل���ك ي��ن�����ص��ح ����ص���رب ه����ذا امل�������ص���روب خالل 

ال�صيف.
-24 كما اأن هذا الع�صري يعترب البل�صم الإلتهاب امل�صالك 

البولية ويخفف من تدفق البول و عالج البوا�صري.
-25 ع�صري الرمان ي�صاعد على حت�صني اله�صم وتنظيم 
امل�صبعة  الدهون  على  اأن��ه ال يحتوي  االأمعاء. ومبا  حركة 
ب�����ص��دة الأول���ئ���ك الذين  ي��ن�����ص��ح  ف���اإن���ه  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول،  اأو 
و  )رج��ي��م(  غذائية  حمية  ات��ب��اع  اأو  ال���وزن  لفقد  يهدفون 

اأي�صاً اذابة الدهون للتخ�صي�ض.

ع�سري الرمان ي�ساعد يف جتديد الغ�سروف
امل�صوؤولة  االإنزميات  على  يعمل  الرمان  ع�صري  اإن   26-
ب�����ص��دة للمر�صى  ف��اإن��ه ين�صح  ل���ذا  ال��غ�����ص��روف.  ت��ل��ف  ع��ن 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ه�صا�صة ال��ع��ظ��ام، وه��و م��ر���ض مزمن 
اأثبتت  وق��د  املف�صل.  يف  للغ�صروف  انهيار  ي��ح��دث  حيث 
ي�صاعد على  الع�صري  ان هذا  اأجريت على  التي  الدرا�صات 
احلد من تدهور الغ�صروف. وع�صري الرمان الغري حملى 

يخفف من اأعرا�ض التهاب املفا�صل والتهاب العظام.
من  يحد  فاإنه  باإنتظام  الرمان  ع�صري  �صرب  -27عند 

ظهور امل�صاكل الع�صبية مثل مر�ض الزهامير.
-28 ي�صتطيع ع�صري الرمان اإذابه ح�صى الكلى، وميكنه 

اأي�صاً �صفاء مر�ض �صعف االإنت�صاب لدى الرجال.

ع�سري الرمان يفيد فى الفرتات قبل الولدة
بعد  و  احلمل  فرتات  خالل  مفيد  الرمان  ع�صري   29-
الوالدة. وهي م�صدر كبري لعدد من الفيتامينات واملعادن 
ال��ه��ام��ة مب��ا يف ذل���ك حم�ض ال��ف��ول��ي��ك ال���ذي ه��و عن�صر 

اأ�صا�صي من عنا�صر النظام الغذائي قبل الوالدة.
وهذا  لاللتهابات  كم�صاد  يعمل  ال��رم��ان  ع�صري   30-
اأم���ر ����ص���روري للنمو  ال�����ص��ل��ي��م، وه���و  ال���دم  ت��دف��ق  ي�صمن 

ال�صحي للجنني .
ع�������ص���ري  ي������ح������ت������وى  على -31  ال������رم������ان 

الذي  ي�����ص��اع��د يف البوتا�صيوم 
تقل�صات  ال���������������ص�������اق م���ن���ع 

ترتبط  ع����������������������ادة ال����ت����ي 
ع����ن����دم����ا م�����ع احل���م���ل. 

ي�������ص���رب ع�����ص��ري ال����رم����ان ب���ان���ت���ظ���ام م����ن ق���ب���ل االأم����ه����ات 
احلوامل.

خماطر  من  يقلل  الرمان  ع�صري  اأن  املعروف  ومن   32-
انخفا�ض  م��ن  ي��ع��ان��ون  اأط���ف���ال  والدة  اأو  امل��ب��ك��رة  ال�����والدة 

الوزن عند الوالدة.

ع�سري الرمان يفيد اجللد و الب�سرة
ب�صرة  على  للح�صول  �صريعة  الرمان جرعة  يعترب    33-
اأ�صغر  و  ن�صارة  اأك��رث  ب�صكل  تظهر  واأن  حيوية  و  �صحية 

�صناً.
اإبطاء  على  ي�صاعد  اأن  ميكن  ال��رم��ان  ع�صري  اإن   34-
التجاعيد  م���ن  احل����د  ع���ن ط���ري���ق  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة  ع��م��ل��ي��ة 
امل�صتمر  ال��ت��ع��ر���ض  ال��ن��اج��م��ة ع���ن  ال��دق��ي��ق��ة  واخل���ط���وط 

الأ�صعة ال�صم�ض.
الب�صرة  خاليا  جتديد  على  احلفاظ  على  ي�صاعد   35-

ومينع فرط الت�صبغ وحدوث بقع داكنة.
فهو  اجل���اف���ة،  للب�صرة  م��ه��م  ال���رم���ان  ع�����ص��ري  اإن   36-
ي��ح��ت��وى ع��ل��ى م���واد ت��رط��ب ال��ب�����ص��رة، ف��اإن��ه ي��ح��ت��وى على 
الب�صرة  على  يحافظ  الذى   3 اأوميغا  الدهنية  االأحما�ض 

رطبة باإ�صتمرار.
فاإنه  الدهنية،  للب�صرة  اأي�صاً  مفيد  الرمان  ع�صري   37-

مينع اإندالع البثور وي�صيطر على اإنتاج الزهم.

ع�سري الرمان ي�ساعد يف �سفاء الندب و اجلروح
و  الب�صرة  يف  اخل��الي��ا  جتديد  يف  ي�صاعد  ال��رم��ان   38-
ال��ق��درة على ت�صريع  ول��دي��ه  جت��دي��د طبقات م��ن اجل��ل��د. 
الب�صرة من حروق  اأن��ه يحمي  كما  اجل��روح.  �صفاء  عملية 
ب�صبب  ب��اجل��ل��د  ال��ت��ي حل��ق��ت  االأ����ص���رار  وي�����ص��ف��ي  ال�صم�ض 

التعر�ض امل�صتمر الأ�صعة ال�صم�ض.

ع�سري الرمان يح�سن ن�سيج اجللد اخلا�ص بك
اإن الرمان ي�صاعد على اإطالة عمر اخلاليا الليفية   39-
ال��ك��والج��ني واالإي��ال���ص��ت��ني التي  اإن��ت��اج  وه��ي امل�صوؤولة ع��ن 
والكوالجني  ال��ت��ج��اع��ي��د.  ت��ك��وي��ن  ومت���ن���ع  اجل���ل���د  ت�����ص��د 

واالإيال�صتني اأي�صاً توفر القوة والدعم للجلد .
فاإن  الب�صرة.  ل��ون  لتفتيح  اأي�صاً  مفيد  ال��رم��ان    40-
الب�صرة  لون  يعطي  يومياً  الرمان  ع�صري  من  كوب  �صرب 

بطريقة مت�صاوية ون�صر.

ع�سري الرمان مينع ت�ساقط ال�سعر
ب�صكل منتظم يقوي ب�صيالت  الرمان  -41 �صرب ع�صري 
يعطي  مم��ا  ال�صعر،  ت�صاقط  متنع  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  ال�صعر 

ال�صعر مظهر �صحي وبراق.
و  ال�صعر  ت�صاقط  منع  يف  ال��رم��ان  ق�صر  ي�صاعد   42-

تغذية و تقوية ال�صعر من جذوره و حتى اأطرافه.

فوائد الرمان للتخ�سي�ص و الرجيم
املوجودة  ال��ده��ون  اذاب���ة  يف  كبرية  ف��ائ��دة  للرمان   43-
ب��اجل�����ص��م و خ��ا���ص��ة منطقة ال��ب��ط��ن و اجل���وان���ب، ف��ه��و ال 
يحرق الدهون و لكنه يحفز اجل�صم على حرق الدهون و 
تناول الرمان يومياً �صمن حمية غذائية بها ن�صبة بروتني 

جيدة ي�صاعد ب�صكل كبري يف حرق الدهون و التخ�صي�ض.
يومياً  الرمان  ع�صري  اأو  الرمان  تناول  ي�صاعد  كما   44-

يف منع تكون اأية دهون جديدة يف هذه املناطق.

�شحة وتغذية
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يعترب الرمان من اأكرث الفواكه املفيدة ل�سحة الن�سان ب�سكل عام، و 
فوائد الرمان ل ميكن ح�سرها لكرثتها حيث انه مفيد لعالج الكثري 
و  التخ�سي�ص  يف  امل�ساعدة  و  القلب  و  ال�سغط  مثل  الأمرا�ص  من 

غريها. 
حيث  الفرعونى  الع�سر  فى  كبري  بتقدير  الرمان  حاز  ولقد 
امل�سرية،  املقابر  اللوحات والنقو�ص فى  �سوهد على 
ويعترب الرمان فاكهة ترمز للخ�سوبة والرخاء فى 

بع�ص الثقافات.

يقلل من خطر 
الإ�سابة ب�سرطان 

ويجدد خاليا 
اجل�سم

�لرمان.. فو�ئد مذهلة للج�سم و�لب�سرة وعالج �لأمر��س
يفتح ال�سهية وينقي اجلهاز اله�سمي

�لرمان.. فو�ئد مذهلة للج�سم و�لب�سرة وعالج �لأمر��س
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املال والأعمال

م�سروع م�سرتك بني "دافزا" و"و�سل" لدعم ريادة دبي على خارطة التجارة العاملية

درهم  مليار   2,7 بتكلفة  �إقليميًا  �لإلكرتونية  للتجارة  حرة  منطقة  كومري�سيتي" �أول  "دبي 
اأحمد بن �سعيد: دبي كومري�سيتي دفعة جديدة لقت�ساد غري تقليدي قوامه البتكار والتحول الذكي

حممد الزرعوين: دبي كومري�سيتي دعامة اأ�سا�سية جلعل التجارة الإلكرتونية حمرك رئي�ص لعجلة النمو القت�سادي امل�ستدام

ه�سام القا�سم: امل�سروع دفعة قوية باجتاه تنويع املوارد القت�سادية و�سوًل اإىل اقت�ساد تناف�سي قائم على البتكار

برعاية ف�سية من مكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة(

»�سروق« ت�سارك يف �ملنتدى �لعاملي لالأعمال يف تورونتو بكند�
مروان ال�سركال ي�ستعر�ص فر�ص ال�ستثمار وبيئة الأعمال املتميزة بال�سارقة خالل املنتدى يف الفرتة من 30 اأكتوبر وحتى 1 نوفمرب

رئي�ض  مكتوم،  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمّو  �صهد 
حفل  "دافزا"،  دب���ي  مب��ط��ار  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ���ص��ل��ط��ة 
 Dubai( كومري�صيتي"  "دبي  م�����ص��روع  اإط�����الق 
"دافزا"  ب����ني  امل�������ص���رتك   )CommerCity
و"جمموعة و�صل الإدارة االأ�صول"، والذي يهدف اإىل 
التجارة  بقطاع  متخ�ص�صة  ح��رة  منطقة  اأول  تطوير 
االأو����ص���ط و�صمال  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة يف 
اأفريقيا بتكلفة 2،7 مليار درهم، واملمتد على م�صاحة 
2.1 مليون قدم مربع �صمن منطقة اأم رمول يف دبي. 
ويكت�صب امل�صروع اأهمية ا�صرتاتيجية كونه ي�صتند اإىل 
اأ�صا�صية  كقاعدة  دب��ي  ح�صور  لرت�صيخ  طموحة  روؤي��ة 
داعمة  اأ�ص�ض  اإر�صاء  مع  العاملية،  االإلكرتونية  للتجارة 
الذكي.  والتحول  االقت�صادي  التنويع  ال�صرتاتيجيات 
منو  وت��رية  لت�صريع  متينة  ركائز  امل�صروع  وي�صع  كما 
���ص��وق ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة، يف ظ��ل ال��ت��وق��ع��ات باأن 
دول  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   20 اإىل  قيمتها  ت�صل 
�صيوفر  حيث   ،2020 ال��ع��ام  بحلول  العربي  اخلليج 
لال�صتثمارات  ج��اذب��ة  ووج��ه��ة  ل��الإب��داع،  حا�صنة  بيئة 
االأجنبية املبا�صرة التي تدعم "خطة دبي 2021" يف 

تبني منوذج اقت�صادي م�صتدام قائم على االبتكار.
عن  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  واأع����رب 
ثقته التامة باالإ�صافة النوعية التي �صي�صكلها امل�صروع 
تدفقات  وزي���ادة  االقت�صادية  االأن�صطة  على  امل�صرتك 
حيث  دب��ي،  اإم���ارة  يف  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات 
"دبي كومري�صيتي" مع روؤية وهدف �صاحب  تتما�صى 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي "رعاه 
وجعله  الوطني  االقت�صاد  ا�صتدامة  حتقيق  يف  اهلل"، 
اقت�صاداً غري تقليدي قوامه النمو واالبتكار والتنويع 
بعد  م��ا  االإم����ارات  ومرحلة  يتنا�صب  مب��ا  والتناف�صية، 
2021" جلعلها  "دبي  خطة  م��ع  ومت��ا���ص��ي��اً  ال��ن��ف��ط، 
االأعمال  مم��ار���ص��ة  ���ص��ه��ول��ة  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل  االإم�����ارة 

والوجهة املف�صلة لال�صتثمار.
كما واأ�صار �صموه باأن للمناطق احلرة قدرة فريدة على 
منوها  وت��رية  وت�صريع  االقت�صادية  املجمعات  متكني 
االأعمال،  نظم  م��ع  وتكيفها  ت�صريعاتها  مل��رون��ة  وذل��ك 
واالقليمي  املحلي  اال�صرتاتيجي  دوره���ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
عاملياً  التوريد  و�صال�صل  التجارية  امل�صارات  تعزيز  يف 
اإن ل��دى داف��زا كل  من خ��الل املناطق احل��رة. م�صيفاً 
ق���ادرة على حتقيق  التي جتعلها  وال��ع��وام��ل  امل��ق��وم��ات 
ال���ن���ج���اح، ح��ي��ث ي�����ص��ه��د ل��ه��ا ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ص��ي��ني من 
االجنازات العريقة عاملية امل�صتوى، والتي اكت�صبت من 

خاللها ثقة جمتمع االأعمال الدويل ورواده.
مزايا تناف�صية ت�صع التجارة االإلكرتونية يف ال�صدارة

ت��ت��م��ت��ع دب����ي ك��وم��ري���ص��ي��ت��ي مب���زاي���ا ت��ن��اف�����ص��ي��ة جاذبة 
لال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة اإىل االأ�صواق االإقليمية، 
مقدمًة بوابة مثالية لدخول دبي واالإمارات اإىل قطاع 
وهي  احل��رة،  املنطقة  ومتتاز  جديد.  عاملي  اقت�صادي 
على  ا�صرتاتيجي  مبوقع  اإقليمياً،  نوعها  من  االأوىل 
لتوفر و�صواًل مبا�صراً  ال��دويل  دبي  مقربة من مطار 
ال�صرق  منطقة  اإىل  االإلكرتونية  بالتجارة  للمعنيني 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  اآ���ص��ي��ا،  وج��ن��وب  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 

الو�صول اإليها عرب �صبكات الطرق ال�صريعة الرئي�صية 
يف اإم���ارة دب��ي ودول���ة االإم����ارات. وت��ربز حلول ال�صحن 
واخلدمات اللوج�صتية عالية امل�صتوى والبنية التحتية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا ب��امل��ن��اف��ذ الربية 
للم�صروع،  التناف�صية  امل��زاي��ا  م��ق��دم��ة  يف  وال��ب��ح��ري��ة 
وال�����ص��ه��ول��ة يف توفري  وال��ك��ف��اءة  ال�����ص��رع��ة  م��ا ي�صمن 
خدمات التوزيع والتو�صيل، والتي تعترب مطلباً ملحاً 

للمناف�صة �صمن عامل التجارة االإلكرتونية.
وق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد ال���زرع���وين، م��دي��ر عام 
دافزا: متثل دبي كومري�صيتي دفعة قوية باجتاه جعل 
التجارة االإلكرتونية اإحدى حمركات النمو االقت�صادي 
امل�صتدام يف اإمارة دبي. ونتطلع يف دافزا اإىل نقل جتربتنا 
الريادية وخدماتنا اإىل املنطقة احلرة اجلديدة، التي 
املعمقة  ال��درا���ص��ات  من  متتالية  مراحل  وليدة  ج��اءت 
االإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  الآف����اق من��و  وال�����ص��ام��ل��ة 
امل�صروع  وي��اأت��ي  اأفريقيا.  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
النوعية  واالإجن�����ازات  التو�صعية  للخطط  ا�صتكمااًل 
اال�صتثمارات  ج��ذب  �صعيد  على  داف���زا  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
االأجنبية املبا�صرة اإىل دبي، مدعومًة بروؤية وا�صحة يف 
التعاون  وياأتي  امل�صتقبل.  تطوير منطقة حرة حتاكي 
مع جمموعة و�صل الإدارة االأ�صول مبثابة دفعة قوية 
لتحقيق اأهدافنا الطموحة، �صّيما واأنه تربطنا م�صرية 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح��ات امل�����ص��رتك��ة. ون��ل��ت��زم م���ن جانبنا 
بتوظيف خربتنا التنظيمية والت�صغيلية والتعريفية يف 
�صناعة منطقة حرة عاملية امل�صتوى وو�صعها يف خدمة 
"دبي كومري�صيتي من�صة  اإىل جعل  تطلعاتنا الرامية 
واجلمركية  واالإداري����ة  احلكومية  للخدمات  م��وح��دة 
التجارة  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  واللوج�صتية 
نحو  دبي  توجهات حكومة  مع  ان�صجاماً  االإلكرتونية، 
حتقيق تنمية �صاملة وم�صتدامة. من جهته، قال �صعادة 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  القا�صم،  ع��ب��داهلل  ه�صام 
"دافزا"  م��ع  العمل  "ي�صعدنا  االأ���ص��ول:  الإدارة  و�صل 
املثمر،  الفاعلة والتعاون  ال�صراكة  اإطار عالقة من  يف 
لالإ�صهام يف ترجمة روؤية قيادتنا الر�صيدة يف جعل دبي 
العاملية. ومما ال  اال�صتثمارية  الوجهات  اأف�صل  اإحدى 
�صك فيه باأّن م�صروعاً من هذا الطراز ي�صب يف خدمة 
التوجه احلكومي نحو تنويع املوارد االقت�صادية، �صعياً 
وراء بناء اقت�صاد تناف�صي وم�صتدام قائم على االبتكار. 
املهم على مقربة  اال�صرتاتيجي  املوقع  اأن  املوؤكد  ومن 
م��ن م��ط��ار دب���ي، ال���ذي ي��ع��د امل��ط��ار االأك����رث ن�����ص��اًط��ا يف 
العامل، �صيجعل من "دبي كومري�صيتي" قبلة ل�صركات 
بقوة  ال��دخ��ول  اإىل  تتطلع  التي  االإلكرتونية  التجارة 
الواعدة وبناء ح�صور قوي يف  االإقليمية  االأ�صواق  اإىل 
منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وجنوب اآ�صيا.

خطة تطوير امل�سروع 
تبلغ م�صاحة البناء االإجمالية لدبي كومري�صيتي 427 
البناء  م�صاحة  اإج��م��ايل  يبلغ  حيث  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف 
للمكاتب والوحدات اللوج�صتية 207 األف مرت مربع 
مرت  األ��ف   176 ب  تّقدر  اإجمالية  تاأجريية  مب�صاحة 
مربع،  وبلغ م�صاحات البناء اخلا�صة بالبنية التحتية 
ومواقف ال�صيارات 220 األف مرت مربع، حيث �صيتم 

تخ�صي�ض 4000 موقف �صيارات ملتعامليها. 
وتنق�صم كومري�صيتي اإىل 3 جممعات م�صممة بطريقة 
يف  اال�صرتاتيجية  ال��غ��اي��ات  حت��ّق��ق  ومبتكرة  ع�صرية 
تبني  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واال�صتثمارية  البيئية  اال���ص��ت��دام��ة 
نوعية  ب�صمة  ل��رتك  والتكنولوجيا  التقنيات  اأح���دث 
م���وؤث���رة يف جت��رب��ة امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن. ح��ي��ث ي�����ص��م جممع 
اإجمايل  ي��ب��ل��غ  ال����ذي  ل��ل��م��ك��ات��ب  13 م��ب��ن��ى  االأع���م���ال 
مب�صاحة  مربع  م��رت  األ��ف   108 التاأجريية  امل�صاحة 
ت�صميم  يتميز  مربع.  مرت  األ��ف   136 اإجمالية  بناء 
خ�صراء  وم�صطحات  ع�صرية  مبباين  االأعمال  جممع 
جت��م��ع ب��ني امل�����ص��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة لت�صجيع 
متعامليها بتبني اأ�صلوب �صحي وريا�صي اأثناء ممار�صة 
االأعمال وجعل روتني العمل �صّيق وبروح �صبابية، كما 
ليد ال�صتيفاء  بنظام  البيئية  البناء  �صتتما�صى معايري 
وت�صدر معايري اال�صتدامة واالقت�صاد االأخ�صر. بينما 
لوج�صتية  وح��دة   84 م��ن  اللوج�صتي  املجمع  يتكّون 
األ���ف مرتبع   71 ب  م��ق��درة  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ن��اء  مب�صاحة 
مهياأة  م��رب��ع  م��رت  األ���ف   68 تبلغ  ت��اأج��ريي��ة  وم�صاحة 
باأحدث التقنيات التكنولوجية لتبني متطلبات مزودي 
اخلدمات اللوج�صتية واملتعاملني. وامليزة الرئي�صية يف 
املغطاة  اأ�صطحها  توليد  يف  تكمن  اللوج�صتي  املجمع 
يعّد  ح��ني  يف  النظيفة.   للطاقة  ال�صم�صية  ب���االأل���واح 
املجمع االجتماعي النب�ض احليوي لدبي كومري�صيتي، 
ح��ي��ث ي�����ص��م ق���اع���ات ف��ن��ي��ة وجم��م��وع��ة م���ن املطاعم 
اإىل  ترقى  التي  احليوية  وامل��راف��ق  الفاخرة،  واملقاهي 
م�صتوى تطلعات �صركات التجارة االإلكرتونية الراغبة 

بتاأ�صي�ض مقار اإقليمية لها يف دبي. 

ملنظومة  داع��م  ري��ادي  دور   .. "كومري�سيتي" 
التجارة الإلكرتونية

وي�صتند امل�صروع الذي �صينفذ على مرحلتني اأ�صا�صيتني 
بحيث ُينجز خالل كل مرحلة %50 منه اإىل منظومة 
االإلكرتونية،  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  ت��دع��م  �صاملة  ع�صرية 
وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  خ���الل  م��ن 
اخلدمات  ���ص��رك��ات  مقدمتها  ويف  امل��ع��ن��ي��ة،  ل��ل�����ص��رك��ات 
وال�صركات  االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  وب��واب��ات  اللوج�صتية 
املتعاملني  وخ��دم��ات  املعلومات  تقنية  حللول  امل���زودة 
وغريها. كما و�صيوفر امل�صروع املرتقب فر�صة مثالية 
لكبار امل�صنعني الدوليني واالإقليميني لتخزين ال�صلع 
واملنتجات وقطع الغيار يف م�صتودعات حديثة وجمهزة 
�صحنها  ليتم  الذكية،  التقنيات  اأح���دث  وف��ق  بالكامل 
الحقاً اإىل االأ�صواق املحلية خالل زمن قيا�صي يف اإطار 
على  م�صجعة  بيئة  عرب  وذل��ك  االإلكرتونية.  التجارة 
االأعمال واال�صتثمار وجمموعة مزايا ا�صتثمارية تخدم 
م�صلحة امل�صتثمر االأجنبي وتعزز دوره االإيجابي يف منو 
االقت�صاد الوطني، مثل نظام اإدارة عالقات املتعاملني 
املبتكر الذي يعمل على اخت�صار الوقت وتاأمني اخلدمة 
ال�صريعة، وحقوق التملك االأجنبي الكامل وغريها من 

املزايا التناف�صية الذكية غري التقليدية. 

خطوة �سّباقة على درب حتفيز ريادة الأعمال 
تدفق  ل��دع��م  وا���ص��ح��ة  اأط����راً  كومري�صيتي  دب��ي  ت�صع 

وا�صعة  حمفظة  عرب  املبا�صرة  االأجنبية  االإ�صتثمارات 
الأعلى  امل��ط��اب��ق��ة  واخل���دم���ات  املتكاملة  اخل���ي���ارات  م��ن 
متقدمة  خطوة  ت�صكيلها  عن  ف�صاًل  العاملية،  املعايري 
باجتاه توفري بيئة متكاملة الحت�صان ورعاية وتنمية 
عرب  االأع��م��ال،  ري��ادة  مفهوم  وتر�صيخ  ال�صباب  طاقات 
م��ن��ظ��وم��ة داع���م���ة ل��ت��ح��وي��ل االأف����ك����ار االإب���داع���ي���ة اإىل 
م�صروعات واقعية داعمة مل�صار التنمية. ويفتح امل�صروع 
لتاأ�صي�ض  االج���ان���ب  امل�صتثمرين  اأم����ام  وا���ص��ع��ة  اآف���اق���اً 
اإعطاء  اإىل  اإ�صافة  القطاع،  ه��ذا  يف  اأعمالهم  وتو�صعة 
من  لال�صتفادة  االأعمال  ورواد  لل�صباب  ذهبية  فر�صة 
االإلكرتونية،  التجارة  قطاع  �صمن  ال��واع��دة  الفر�ض 
وم�صاريع  نا�صئة  �صركات  مثالية الإطالق  كونه من�صة 
نوعية قائمة على اأحدث التقنيات املتطورة التي تدعم 
حت��ول دب��ي اإىل املدينة االأذك���ى ع��امل��ي��اً.  وي��اأت��ي اإطالق 
املّطرد يف حجم  النمو  دبي كومري�صيتي ليدفع عجلة 
املبتدئة  لل�صركات  ال��داع��م��ة  اخل��ا���ص��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
�صّيما  دوالر،  مليون   870 ي��ت��ج��اوز  وال���ذي  اإقليمياً، 
قطاعات  �صمن  ترتكز  املبتدئة  ال�صركات  غالبية  واأّن 
التجارة االإلكرتونية واخلدمات املرتبطة بتكنولوجيا 
املعلومات واالإنرتنت، يف الوقت الذي ت�صتحوذ فيه دولة 
التقديرات  االأكرب منها، و�صط  ة  االإم��ارات على احل�صّ
القادمة  اخلم�ض  ال�صنوات  خالل  م�صاهمته  ت�صل  باأن 
اإىل %10 من املبيعات االإجمالية لقطاع التجزئة يف 
200 مليار دره��م بحلول  اأن تبلغ  دب��ي، والتي يتوقع 

نهاية العام 2017.

دفع عجلة ال�ستدامة يف مقدمة الأولويات
دعم  يف  ال��ك��ام��ل  ب��ال��ت��زام��ه��ا  كومري�صيتي  دب���ي  تتميز 
الكربونية  الب�صمة  تخفي�ض  نحو  ال��وط��ن��ي  ال��ت��وج��ه 
2030، وذلك عرب تبني  %25 بحلول العام  بن�صبة 
الت�صاميم غري التقليدية وفقاً الأعلى املعايري العاملية 
ذات ال�صلة بالبيئة امل�صتدامة واالقت�صاد االأخ�صر، اإىل 
جانب خف�ض ا�صتهالك الكهرباء باالعتماد على اأحدث 
بن�صبة  املياه  هدر  وتقلي�ض  ال�صم�صية  الطاقة  تقنيات 
مياه  وجمع  امللوثة  املياه  معاجلة  خالل  من   40%
تقليل  امل�صروع  وي�صع  ا�صتخدامها.  واإع���ادة  االأم��ط��ار 
ن�صبة التلوث يف مقدمة االأولويات، معتمداً على اأف�صل 
املمار�صات البيئية العاملية يف بناء الوحدات ال�صناعية 
للبيئة  �صديقة  م���واد  ب��ا���ص��ت��خ��دام  وامل��ب��اين  اخلفيفة 

وموارد معاد تدويرها.

الت�سريعية  البنية  لتحديث  قوية  انطالقة 
للتجارة الإلكرتونية 

جهود  دعم  باجتاه  قوية  انطالقة  كومري�صيتي  متثل 
االإلكرتونية  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  حت��دي��ث 
دافزا  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  م��ن  باال�صتفادة  اإقليمياً، 
واالحتاد العربي للتجارة االإلكرتونية، اأحد االحتادات 
ال��ع��رب��ي��ة يف  ال���وح���دة االق��ت�����ص��ادي��ة  ل�مجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة 
تعزيز  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي  العربية،  ال���دول  جامعة 
اأطر التعاون مع احلكومات العربية لتطوير ومواءمة 
ممار�صة  ت�صهيل  اإىل  الرامية  والقوانني  الت�صريعات 

التجارة االإلكرتونية ودعم منو االقت�صاد الرقمي.

ي�صارك وفد رفيع امل�صتوى من اإمارة ال�صارقة 
ي�صم ممثلني من هيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
ال�صارقة  وم��ك��ت��ب  )������ص�����روق(،  وال���ت���ط���وي���ر 
يف  )ا�صتثمر  امل��ب��ا���ص��ر  االأج��ن��ب��ي  لال�صتثمار 
ال�صارقة  ومدينة  للهيئة،  التابع  ال�صارقة(، 
العاملي  امل���ن���ت���دى  يف  )����ص���م�������ض(،  ل����الإع����الم 
ل���الأع���م���ال يف ت���ورون���ت���و ب��ك��ن��دا، ال����ذي يقام 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن 30 اأك���ت���وب���ر اجل����اري 
بهدف  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب  م���ن  االأول  وح��ت��ى 
تعريف امل�صتثمرين الكنديني ببيئة االأعمال 
املتميزة وفر�ض اال�صتثمار املتاحة يف خمتلف 

القطاعات االقت�صادية يف ال�صارقة.
ال�صارقة  يف  وا�صتثمر  �صروق  م�صاركة  وتاأتي 
اإط�����ار  ل����الأع����م����ال يف  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى  يف 
فر�ض  لرتويج  الرامية  امل�صرتكة  جهودهما 
تزخر  التي  اال�صتثمارية  واملقومات  االأعمال 
اال�صتثمارات  ت��دف��ق  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ارق��ة،  ب��ه��ا 
اال�صرتاتيجية  ي��خ��دم  مب��ا  اإل��ي��ه��ا،  االأجنبية 
االإم���ارة  حكومة  تتبناها  ال��ت��ي  االقت�صادية 
وبناء  ال��دخ��ل،  م�صادر  تنويع  اإىل  وال��ه��ادف��ة 

اقت�صاد م�صتدام قائم على املعرفة.
اأكرب  اأحد  العاملي لالأعمال،  املنتدى  ويهدف 
ال�صمالية،  اأمريكا  يف  االقت�صادية  املوؤمترات 
يف دورت����ه احل��ادي��ة ع�����ص��رة، ال��ت��ي ت��ق��ام حتت 

مدينة  يف  العوملة"  ت��ع��ري��ف  "اإعادة  ���ص��ع��ار 
لكندا،  املالية  العا�صمة  تعد  التي  تورونتو، 
ال�صناعة  الأقطاب  رئي�صة  من�صة  توفري  اإىل 
ال�صائدة  االجت�����اه�����ات  وحت���ل���ي���ل  ل����درا�����ص����ة 
ح��ال��ي��اً يف االأ����ص���واق ال��ع��امل��ي��ة، وت��ق��دمي نظرة 
لالقت�صاد  امل�صتقبلية  االآف��اق  حول  متعمقة 
لال�صتثمارات  امل�صتقبلية  والتوجهات  العاملي 
للملتقى  الف�صي  الراعي  وب�صفته  العاملية.  
يف دورت�����ه ل��ه��ذا ال���ع���ام، ي��ن��ظ��م )ا���ص��ت��ث��م��ر يف 
ال�صارقة(، الذراع اال�صتثمارية التابع للهيئة، 

اأقطاب  من  نخبة  جتمع  عمل  اإفطار  ماأدبة 
ال�صناعة من جمتمع االأعمال الكندي، حيث 
ت�صهد عدداً من اللقاءات الثنائية بني اأع�صاء 
وف��د ال�����ص��ارق��ة وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني يف القطاع 

احلكومي الكندي. 
برنامج  يف  واملكتب  الهيئة  ممثلو  وي�����ص��ارك 
امل��ن��ت��دى، ال����ذي ي�����ص��م ع����دداً م��ن اجلل�صات 
امل�صتديرة  امل����ائ����دة  واج���ت���م���اع���ات  ال���ع���ام���ة 
خاللها  �صيتم  التي  التقدميية،  والعرو�ض 
املتنوعة،  امل���وا����ص���ي���ع  م���ن  ج��م��ل��ة  م��ن��اق�����ص��ة 

العناوين  حتمل  ال��ت��ي  اجلل�صات  بينها  م��ن 
ا�صتك�صاف ف�صاء االقت�صاد اجلديد، وت�صكيل 
االأعمال  وبناء  امل�صتدامة  الطاقة  م�صتقبل 

من اأجل منو طويل االأجل. 
اأع���م���ال امل��ن��ت��دى بكلمة  وت�����ص��ارك ���ص��روق يف 
رئ��ي�����ص��ة ي��ل��ق��ي��ه��ا ���ص��ع��ادة م�����روان ب���ن جا�صم 
ل��صروق،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ال�������ص���رك���ال، 
ال�صوق  م��زاي��ا  على  ال�����ص��وء  خاللها  ي�صلط 
ال�صارقة، وتطوير العالقات  اال�صتثمارية يف 
وال�صارقة  ك��ن��دا  ب���ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

واالإمارات العربية املتحدة.
يوفر  ال�������ص���رك���ال:  ق����ال  ال�������ص���دد،  ه����ذا  ويف 
م��ن��ت��دى ت��ورون��ت��و ال��ع��امل��ي ل��الأع��م��ال من�صة 
والفر�ض  امليزات  ال�صتعرا�ض  رئي�صة  دولية 
املهمة  ال����ت����ط����ورات  وب���ح���ث  اال����ص���ت���ث���م���اري���ة 
االأ�صواق  امل��ت��اح��ة يف  وال��ف��ر���ض  وال��ت��ح��دي��ات 
يف  امل�صاركة  ���ص��روق  على  يحِتم  م��ا  العاملية، 
�صوء  يف  ال�صيما  امل��ه��م،  العاملي  احل���دث  ه��ذا 
الثنائية  التجارة  حجم  زي���ادة  يف  م�صاهمته 
العربية  االإم���������ارات  ودول������ة  ال�������ص���ارق���ة  ب���ني 
العاملية  امل��ت��ح��دة م��ن ج��ه��ة، واالق��ت�����ص��ادات 
ال��ك��ربى م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى. واأ����ص���اف: تبلغ 
قيمة اال�صتثمارات االإماراتية يف كندا حالياً 
الوقت  يف  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   18 ن��ح��و 
زيادة  اإىل  واالإم����ارات  ال�صارقة  ت�صعى  ال��ذي 
حجم اال�صتثمارات يف اقت�صادات دول اأمريكا 
ال�صمالية، ال�صيما يف مرحلة ما بعد النفط. 
و�صَجل حجم التبادل التجاري غري النفطي 
بني االإمارات وكندا نحو 2.1 مليار دوالر يف 
عام 2015، مبا يف ذلك التجارة يف املناطق 
احل���رة، فيما ت��ت��واج��د ب��اأ���ص��واق ال��دول��ة 46 
جتارية،  وكالة  و86  كندية،  جتارية  �صركة 
م�صجلة  ك��ن��دي��ة  جت��اري��ة  ع��الم��ة  و1490 

لدى وزارة االقت�صاد يف دولة االإمارات.

�تفاقية بني �سندوق خليفة و 
حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 

•• ابوظبي-وام:

لتنمية  را�صد  بن  امل�صاريع، وموؤ�ص�صة حممد  وقع �صندوق خليفة لتطوير 
اتفاقية  دب��ي،  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  اإح��دى  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
تعاون و�صراكة ا�صرتاتيجية لتعزيز بيئة ريادة االأعمال يف الدولة ومتكني 
تنمية  واملتو�صطة من  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  املواطنني  االأعمال  رواد 

م�صاريعهم وتطويرها مبا يخدم االقت�صاد الوطني.
روؤية  وال�����ص��ع��ي لتحقيق  امل�����ص��رتك  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
امل�صاريع  وتنمية  تطوير  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  دولة  وا�صرتاتيجية 
اأثر  ملا لذلك من  امل�صتويات  اأف�صل  اإىل  بها  ال�صغرية واملتو�صطة لالرتقاء 

اإيجابي على كافة االأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
كل  اأبوظبي  يف  امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  مقر  يف  االتفاقية  وق��ع 
خليفة  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�ض  الدرمكي،  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  من 
لتطوير امل�صاريع؛ و�صعادة عبدالبا�صط اجلناحي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
بح�صور عدد من  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد 
امل�صوؤولني يف كلتا املوؤ�ص�صتني. وي�صعى الطرفان من خالل هذه االتفاقية 
والراغبة  الدولة  الطرفني يف  املدعومة من  للم�صاريع  الدعم  اإىل تقدمي 
باال�صتفادة من اخلدمات التي يقدمها الطرفان، والتعاون يف خلق الوعي 
املعريف باأهمية ريادة االأعمال لدى اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، 
اأهمية ريادة االأعمال  اإىل جانب تنظيم ور�ض العمل لن�صر التوعية واإبراز 
واإطالق مبادرات تتعلق بريادة االأعمال الإن�صاء وتطوير امل�صاريع ال�صغرية 
الدرمكي  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  قال  االتفاقية  توقيع  وعقب  واملتو�صطة. 
الفعالة  للم�صاهمة  �صندوق خليفة  �صعي  اإط��ار  يف  تاأتي  االتفاقية  هذه  اإن 
املوطنني  االأع���م���ال  اأم����ام رواد  االأع���م���ال  بيئة  وت��ع��زي��ز  وامل��ح��وري��ة يف دع���م 
ومتكينهم من اإقامة م�صاريع ناجحة وقادرة على امل�صاهمة االإيجابية يف دعم 

م�صرية النمو واالزدهار االقت�صادي يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
املوؤ�ص�صات  ك��ل  م��ع  والتكامل  ال��ت��ع��اون  على  خليفة  �صندوق  ح��ر���ض  واأك���د 
ال�صغرية  امل�صاريع  وتنمية  االعمال  ري��ادة  وت�صجيع  بدعم  املعنية  املحلية 
االتفاقية  اأن �صندوق خليفة ومبوجب  اإىل  الدولة، م�صريا  واملتو�صطة يف 
حممد  موؤ�ص�صة  ل��دى  امل�صجلني  لالأع�صاء  ال��الزم  الدعم  بتقدمي  �صيقوم 
التي  االإعفاءات  ومنحهم  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن 

ي�صتفيد منها االأع�صاء امل�صجلني لدى �صندوق خليفة.
و�صيعمل ال�صندوق على ت�صجيل اأع�صاء موؤ�ص�صة حممد بن را�صد يف بوابة 
املعار�ض  يف  للم�صاركة  الفر�صة  ومنحهم  االإل��ك��رتون��ي��ة  خليفة  �صندوق 
توفري  اإىل  باالإ�صافة  ال�صندوق،  فيها  ي�صارك  اأو  يقيمها  التي  واملوؤمترات 
اجلناحي  البا�صط  عبد  �صعادة  ق��ال  جهته  وم��ن  لهم.  التدريبية  ال���دورات 
اإن موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة حتت�ض 
بتنمية ريادة االأعمال وتطوير امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف اإمارة دبي، 
امل�صاريع،  واإق��ام��ة  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل  وتهدف 
ال�صركات  قطاعات  جميع  يف  والقيادة  االبتكار  روح  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صغرية واملتو�صطة، وتوفري الدعم الالزم لل�صباب املبدع يف جميع خطوات 
اأن  واأ�صاف  امل�صروع.  اكتمال  وحتى  التخطيط  من  ب��دءاً  اأعمالهم  تاأ�صي�ض 
روؤية املوؤ�ص�صة تركز على جعل دبي مركزاً عاملياً لالبتكار والتمّيز يف قطاع 
امل�صاريع كونها متّثل  املتو�صطة وال�صغرية من خالل رعاية هذه  امل�صاريع 
اجلناحي  واأك��د  للدولة.  االقت�صادي  التطّور  �صالح  يف  ي�صب  مهماً  راف��داً 
االإماراتيني، حيث متكنت  االأعمال  رواد  دعم  للموؤ�ص�صة يف  الدور احليوي 
األفا من   23 اال�صت�صارية الأكرث من  االأعمال  من تقدمي خدمات تطوير 
4000 م�صروع  م��ن  الأك��رث  االأع��م��ال  وتاأ�صي�ض  امل��واط��ن��ني،  االأع��م��ال  رواد 
الفر�ض  بتوفري  ن�صاأتها  منذ  املوؤ�ص�صة  ..وق��ام��ت  دب��ي  اإم��ارة  م�صتوى  على 
فيها،  واإبداعاتهم  جهودهم  ا�صتثمار  من  ومتكينهم  لل�صباب  اال�صتثمارية 
ومكنت اأع�صائها من احل�صول على عقود م�صرتيات حكومية مبا يزيد على 
350 م�صروعا يف مركز حا�صنات  من  اأكرث  ودعم  درهم،  مليارات   303
 50 2004، ومتكنت من متويل ح��وايل  العام  تاأ�ص�ض يف  ال��ذي  االأع��م��ال 
اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  من  �صبكة  تكوين  على  وعملت  ناجحا،  م�صروعا 
دبي  اإم��ارة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  مع  والتعاون  للعمل 
اننا  اجلناحي  واأ���ص��اف  معتمدا.  خ��دم��ات  م��زود   45 م��ن  اأك��رث  يت�صمنها 
ن�صعى من خالل اتفاقية التعاون اإىل تاأمني م�صتقبل باهر ل�صباب االإمارات 
يف جمال ريادة االأعمال على م�صتوى الدولة ..و�صنقدم مبوجب االتفاقية 
اإمارة  نطاق  امل�صجلني لدى �صندوق خليفة على  ال��الزم لالأع�صاء  الدعم 
دبي وح�صب ال�صروط واللوائح والقوانني املعمول بها والتي ت�صمل االإعفاء 
من ر�صوم الرتخي�ض ملدة 5 �صنوات من تاريخ اإ�صدار الرتخي�ض من قبل 
اجلهات املخت�صة بدبي، باالإ�صافة اإىل منحهم فر�صة اال�صتفادة من خدمة 
امل�صرتيات احلكومية واملزايا املمنوحة للموؤ�ص�صة مبوجب اتفاقيات ال�صراكة 

املربمة مع خمتلف اجلهات لدعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

�لأوكر�نية  عجمان" و�لقن�سلية  يف  و�جلمارك  "�مليناء 
يبحثان تطوير �لتعاون �لقت�سادي �مل�سرتك 

•• عجمان-وام:

دائرة  رئي�ض  النعيمي  �صلطان  بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  �صعادة  بحث 
امليناء واجلمارك يف عجمان، ع�صو املجل�ض الوطني االحت��ادي، مع �صعادة 
األك�صندر باالنو�صتا القن�صل العام االأوك��راين يف دبي، �صبل تعزيز  الدكتور 

التعاون االقت�صادي واال�صتثماري امل�صرتك بني اإمارة عجمان واأوكرانيا. 
للقن�صل  واجل��م��ارك  امليناء  دائ���رة  رئي�ض  �صعادة  ا�صتقبال  خ��الل  وج���رى 
العام االأوكراين �صباح اليوم مبكتبه بعجمان .. مناق�صة التعاون امل�صرتك 
اال�صتثمارية  الفر�ض  وتعزيز  واال���ص��ت��رياد  والت�صدير  التجارة  جم��ال  يف 
عجمان  ب��اإم��ارة  االقت�صادية  القطاعات  من  ع��دد  يف  االأوكرانية  لل�صركات 
الدعم  توفري  اىل  باالإ�صافة  التعاونية،  عجمان  اأ���ص��واق  جمعية  ال�صيما 
ال�صغرية  للم�صاريع  وال��رتوي��ج  اجلمركي  والتخلي�ض  ال�صحن  حيث  من 
واملتو�صطة بني كال اجلانبني. واأكد النعيمي حر�ض حكومة عجمان على 
اأوكرانيا  مع  االقت�صادية  عالقاتها  تعزيز  اىل  الرامية  م�صاعيها  موا�صلة 
ت�صجيع  اأهمية  مو�صحا   ، اال�صرتاتيجيني  �صركائها  اأه��م  اأح��د  تعد  والتي 
القطاع اخلا�ض على م�صتوى البلدين ال�صديقني للم�صاهمة يف تعزيز هذه 
العالقات من خالل بناء �صراكات ا�صرتاتيجية مبنية على امل�صالح امل�صرتكة 
مبا يحقق اهداف وطموحات قيادتي البلدين ال�صديقني، وجدد النعيمي 
االأعمال  رج��ال  دع��م  جم��ال  يف  �صيما  ال  امل�صرتكة  العالقات  لتنمية  دعمه 
وال�صركات التجارية االأوكرانية عرب خدمات ميناء وجمارك عجمان التي 
ت�صهد منواً متزايدا على كافة االأ�صعدة، خا�صة بعد الك�صف عن نية امليناء 
كبرية  ا�صتيعابية  ب�صعة  جديد  ميناء  بناء  خ��الل  من  عملياتها  تو�صيع  يف 

ومبعايري ع�صرية تواكب نه�صة ال�صحن واملوانئ العاملية.
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املال والأعمال

حمققة اإجنازات وا�ستمرارية يف التو�سع ونتائج مالية عالية

و�أولده علي  م�سنع  مع  �ل�سرت�تيجي  بالتعاون  منوها  تعزيز  �لقاب�سة" تو��سل  للمالحة  "�خلليج 
•• اأبوظبي: رم�سان عطا

البحري  ال�صناعي  القطاع  اأن  يثبت  مما 
لالقت�صاد  رئي�صاً  داع��م��اً  ميثل  وامل��الح��ي 
اخلليج  تتو�صع  بحيث  االإم����ارات  دول��ة  يف 
خالل  من  "�ض.م.ع"  القاب�صة  للمالحة 
اإب�������رام م���ذك���رة ت���ع���اون م���ع م�����ص��ن��ع علي 
واأوالده  للهند�صة البحرية، ممثلة بذلك 
البحرية  اخلدمات  اأن  على  هاماً  موؤ�صراً 
املتخ�ص�صة يف قطاع النفط والغاز ت�صكل 
اال�صتثمارية  ل��ل��ف��ر���ض  واع�������داً  جم�����ااًل 

املجدية.
للمالحة  "اخلليج  جم��م��وع��ة  ت��وا���ص��ل 
من  امل��زي��د  حت��ق��ي��ق  �ض.م.ع"،  ال��ق��اب�����ص��ة 
التجاري،  االأداء  �صعيد  على  النجاحات 
�صراكة  اإط�����الق  ع���ن  ال�����ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت  اإذ 
مرتقبة مع م�صنع علي واأوالده للهند�صة 
البحرية يف اأبوظبي بهدف تاأ�صي�ض �صركة 
وجتديد  اإ���ص��الح  خ��دم��ات  يف  متخ�ص�صة 
ح��ف��ارات ال��ن��ف��ط واأع���م���ال ح��ق��ول النفط 
يف  امل�صاحبة،  البحرية  واخلدمات  والغاز 
االأعمال  وتطوير  للتو�صع  حثيثة  خطوة 

وتعزيز االقت�صاد البحري الوطني.
ال�����ص��راك��ة م��ك��م��ل��ة لتوجه  وت��ع��ت��رب ه����ذه 
امل�صتقبل  ال����ص���ت�������ص���راف  امل���ج���م���وع���ت���ني 
والت�صدير  االإن���ت���اج  وع��م��ل��ي��ات  ل��ل��ط��اق��ة 
واملدرو�ض  االإيجابي  والتحول  واخلدمات 
االقت�صاديات  واأكرب  اأهم  الذي يحدث يف 
اخلليجية خا�صة يف االإمارات وال�صعودية،  
حيث تخطط دول املنطقة يف ا�صتثمار ما 
ال يقل عن 140 مليار دوالر اأمريكي يف 
والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  م�صاريع 
و�صيتم  ال��ق��ادم��ة  الع�صر  ال�صنوات  خ��الل 
جديدة  حمطات  نحو  اال�صتثمار  توجيه 
العمليات  ودع����م  وال��ن��ق��ل  ل��ل��غ��ازوال��ن��ف��ط 
البحرية لتلبية الطلب املتزايد امل�صتقبلي 
اإنتاج  ال��ط��اق��ة وامل�����ص��ت��ق��ات وزي������ادة  ع��ل��ى 
برامج  اأن  وامل���الح���ظ  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
اإ�صراك  الوطني تدعم  التحول  ومبادرات 
القطاعات  ال��وط��ن��ي يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
ال�صناعية واخلدمية املتخ�ص�صة البحرية 

وبقوة.
اال�صتثنائي  ال��ت��ح��ول  ه���ذا  ع��ل��ى  ف��م��ث��ااًل 

والداعم لتكوين جتمع �صناعي لل�صركات 
وجبارة  جديدة  م�صاريع  هناك  الوطنية 
االإنتاجية  ال��ط��اق��ة  ل���زي���ادة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
با�صرتاتيجية  مدعوم  والغاز  النفط  من 
اأدن��������وك اجل����دي����دة وامل���ت���ق���دم���ة ج������داً يف 
جديدة  ب��رتوك��ي��م��اوي��ة  منتجات  ت��ط��وي��ر 
عالية القيمة لتلبية الطلب املتزايد على 
م�صتوى العامل، وزيادة القدرة التكريرية 
خللق م�صادر دخل جديدة، حيث تخطط 
اأدنوك الإنتاج ما يقرب من ثالثة اأ�صعاف 
م���ن ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات وامل��ن��ت��ج��ات ذات 
االإنتاج  االأعلى وذلك برفع طاقة  القيمة 
�صنوياً  طن  مليون   4.5 والبالغ  احل��ايل 
اإىل 11.4 مليون طن �صنوياً بحلول عام 
زيادة  ال�صعودية  تنوي  وكذلك   .2025
2.9 مليون  النفطية من  التكرير  طاقة 
اإىل 3.3 مليون برميل من النفط يوميا 
واإنتاج  وت��ط��وي��ر  2020؛  ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الوقود النظيف ذو كفاءة عالية واحلفاظ 
على ذروة اإنتاج النفط عند 12.5 مليون 

برميل من النفط يومياً.
و�صرح �صعادة خمي�ض جمعة بوعميم، ع�صو 
جمل�ض االإدارة، الع�صو املنتدب، والرئي�ض 
للمالحة  اخل��ل��ي��ج  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ا�صرتاتيجيتنا  "تكر�ض  قائاًل:  القاب�صة 

اجلديدة التكامل والتحالف مع املوؤ�ص�صات 
الدولة،  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  وال�صركات 
ب��ن��اء جتمع  ال��ق��ي��ادة يف  م��ع روؤي���ة  متا�صياً 
�صناعي مالحي وطني ي�صع االإمارات يف 
مكانة اأهم املراكز البحرية املتخ�ص�صة يف 
العامل. ونفخر ب�صراكتنا مع م�صنع علي 
تعد  وال��ت��ي  البحرية،  للهند�صة  واأوالده 
والغاز  النفط  خ��دم��ات  �صركات  اأه��م  م��ن 
املنطقة، ومتتلك  البحرية يف  واخلدمات 
جتهيزات ا�صتثنائية يف جمال بناء و�صيانة 
ال�����ص��ف��ن وامل��ن�����ص��ات ال��ب��ح��ري��ة. ك��م��ا نعد 
نطاق  تو�صيع  �صنوا�صل  باأننا  م�صاهمينا 
اأعمالنا والتحالف مع الناجحني يف قطاع 
املالحة؛ من اأجل اأن نحقق اأعلى العوائد 
ال�صتثماراتهم، ولنقدم ق�صة جناح متميزة 
باأن قطاع املالحة مليء بالفر�ض واالأرباح 
مل���ن ي��ح�����ص��ن اق��ت��ن��ا���ص��ه��ا ق���د ب�����داأت توؤتي 
ثمارها جاعلة من اخلليج للمالحة مثااًل 
والنجاح.  واملثابرة  بالتحدي  به  يحتذى 
ف��ه��ا ن��ح��ن ال��ي��وم ن��خ��ط��و خ��ط��وة جديدة 
نحو التو�صع ونعلن عن اإطالق �صراكة مع 
م�صنع علي واأوالده للهند�صة البحرية يف 
النفط والغاز  جماالت عدة مثل خدمات 
القدرة على  البحرية متنحنا  واخلدمات 
اال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���ض ال���واع���دة التي 

واأن  ال�صيما  امل��ج��ال،  ه��ذا  اأمامنا  يفتحها 
دول  خ�ص�صتها  التي  اال�صتثمارات  حجم 
يزيد  البحرية  حقولها  لتطوير  املنطقة 
ال�صنوات  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ار   40 ع��ل��ى 
لنا  يكون  اأن  اإىل  ون�صعى  القادمة،  الع�صر 

ح�صة من هذه اال�صتثمارات".

�سراكة ا�سرتاتيجية وتعاون بَناء 
الظاهري،  ���ص��ام�����ض  ع���لَ���ق  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
واأوالده  ع��ل��ي  ملجموعة  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
للمالحة  اخل��ل��ي��ج  م���ع  ال�������ص���راك���ة  ح����ول 
لالأداء  متابعاتنا  بعد  ق��ائ��اًل:  القاب�صة 
للمالحة  اخلليج  ل�صركة  واالإداري  امل��ايل 
ال��ق��اب�����ص��ة خ���الل االأع�����وام امل��ا���ص��ي��ة، لقد 
ال�صركة  ���ص��م��ع��ة  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  اأخ���ذن���ا 
الكبرية  واخل�����ربة  ال��دول��ي��ة  وع��الق��ات��ه��ا 
النقط  م��ث��ل  ه���ام���ة  ق��ط��اع��ات  ل��دي��ه��ا يف 
وب��ذل��ك قررنا  البحري  وال��ق��ط��اع  وال��غ��از 

اإبرام �صراكة مرتقبة معهم. 
واأ�صاف الظاهري: هذا النوع من الكفاءة 
ه����و م����ا ن��ب��ح��ث ع���ن���ه يف جم���م���وع���ة علي 
اأعمالنا  وتنمية  جناحنا  ملوا�صلة  واأوالده 
القدرات  جتميع  اأن  ونعترب  امل��ت��وا���ص��ل��ة، 
ل��ل�����ص��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ه���و ال�����ص��م��ان��ة من 
مكانة  وتعزيز  العاملية  اإىل  و�صولنا  اأج��ل 

االإمارات كالعب رئي�ض يف �صناعة النفط 
والغاز واخلدمات املالحية الدولية.

وهي  للمالحة  اخلليج  اأن  بالذكر  جدير 
ت��ط��ل��ق ه����ذه ال�����ص��راك��ة م���ع م�����ص��ن��ع علي 
اأي�صاً  تعتزم  البحرية  للهند�صة  واأوالده 
اإ�صدار �صكوك وفقاً لل�صريعة االإ�صالمية 
بقيمة اإجمالية ال تزيد عن 250 مليون 
خططها  متويل  اأج��ل  من  تقريباً؛  دوالر 
التو�صعية وتنويع حمفظتها اال�صتثمارية 
وزيادة اأرباحها، وهذه اخلطوة ت�صع قطاع 
اال�صتثمارية  القطاعات  كاإحدى  املالحة 
الكربى التي تناف�ض القطاعات التقليدية 

كالعقار واخلدمات.

نتائج مالية نوعية
اأح����دث تقاريرها  ال�����ص��رك��ة  اأ����ص���درت  ك��م��ا 
التح�صن  ا�صتمرار  اإىل  ت�صري  التي  املالية 
املطرد يف اأدائها املايل؛ حيث بلغت االأرباح 
اإماراتي  دره���م  مليون   12.4 ال�صافية 
الربع  يف  اأم��ري��ك��ي(  دوالر  مليون   3.4(
الثالث من العام 2017 مقارنة ب� 10.2 
مليون درهم اإماراتي )2.8 مليون دوالر 
اأمريكي( مت حتقيقها خالل الربع الثاين 

من العام 2017 بزيادة قدرها 21%.
الربع  يف  االإجن�����ازات  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعقيباً 
2017، �صرح بوعميم  العام  الثالث من 
ما�صية  ل��ل��م��الح��ة  اخل��ل��ي��ج  اإن  ق����ائ����اًل: 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ق����وة  اإث����ب����ات  يف 
االإق��ل��ي��م��ي��ة. ح��ي��ث تعك�ض  االق��ت�����ص��ادي��ة 
نتائجنا املالية النمو القوي الذي ي�صهده 
ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري وال����ذي ي��ع��د اأح���د اأهم 
البارز  ال���دور  ذات  امل�صتقبلية  القطاعات 
امل�صتدامة  امل�صتقبلية  التنمية  م�صرية  يف 
واق��ت�����ص��اد م��ا ب��ع��د ال��ن��ف��ط يف دب���ي ودولة 
االإم���������ارات. ك��م��ا ن��وا���ص��ل ال��رتك��ي��ز على 
توجهنا اال�صرتاتيجي مع مراقبة وا�صتباق 
متغريات ال�صوق. واأريد اأن اأوؤكد اأننا دائماً 
وم�صاهمينا  و�صركائنا  عمالئنا  ن�صع  ما 
البالغة  ومعرفتنا  اأول��وي��ات��ن��ا،  طليعة  يف 
ب���ال�������ص���وق، م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر حمفظة 
اإىل  ت�صعى  تناف�صية  مقومات  ذات  اأعمال 
ال�صركة يف  احلفاظ على جاهزية وري��ادة 

احلا�صر وامل�صتقبل.

ي�سهم يف رفع اأعداد الزوار الرو�ص اإىل اأبوظبي بن�سبة 40 %

�طالق برنامج �سياحي لت�سيري رحالت �لطري�ن �لغري جمدول مبا�سرة من رو�سيا �إىل �أبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

 وقعت دائرة الثقافة وال�صياحة ،اأبوظبي اتفاق �صراكة 
�صركات  اأ�صهر  اأح��د  لل�صياحة،  اأنيك�ض  جمموعة  م��ع 
ال�صياحية ومقرها رو�صيا، الإطالق برنامج  اخلدمات 
جمدول  ال��غ��ري  ال���ط���ريان  رح����الت  لت�صيري  ���ص��ي��اح��ي 
م��ب��ا���ص��رة م���ن رو���ص��ي��ا اإىل اأب���وظ���ب���ي. ومب���وج���ب هذه 
مو�صكو  م��ن  اأ���ص��ب��وع��ي��اً  رحلتني  �صتنطلق  االت��ف��اق��ي��ة، 
اإىل مطار اأبو ظبي الدويل على مدار 6 اأ�صهر وذلك 
لتلبية الطلب املتزايد على هذا اخلط اجلوي. وو�صلت 
اأبوظبي  اىل  الرو�صية  العا�صمة  من  االأوىل  الرحلة 
م�صاء يوم اجلمعة 27 اكتوبر والتي حجزت مقاعدها 

بالكامل، ورحبت اأبوظبي ب189 م�صافراً عربها.
وكانت اأبوظبي قد �صجلت خالل الفرتة ال�صابقة زيادة 
كبرية يف اأعداد زوارها من دول االحتاد الرو�صي، وذلك 
بعد تطبيق االإجراءات اجلديدة ملنح تاأ�صرية الدخول 
العام اجل��اري. حيث  ملواطني االحت��اد الرو�صي مطلع 
�صعدت ال�صوق الرو�صية اإىل املرتبة الثالثة على قائمة 
اأطول،  �صياحية  لياٍل  مواطنوها  مي�صي  التي  ال��دول 
مبعدل يرتاوح ما بني اأ�صبوع اإىل اأ�صبوعني. وبلغ عدد 
نزالء الفنادق من االحتاد الرو�صي خالل الفرتة من 
نزياًل   59،040 العام  ه��ذا  من  اأغ�صط�ض  اإىل  يناير 
عام  م��ن  نف�صها  ال��ف��رتة  يف  ن��زي��اًل   49،976 مقابل 

.18٪ قدرها  بزيادة  اأي   ،2016
توفر اأبوظبي حالياً نحو 1،800 مقعد اأ�صبوعياً من 
رو�صيا ودول االحتاد الرو�صي، ويف اإطار هذه ال�صراكة، 
زيادة  اإىل  اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  تهدف 
ع���دد ال��رح��الت اجل��وي��ة امل��ب��ا���ص��رة ا���ص��ت��ع��داداً للزيادة 
اأع��داد ال��زوار من هذه االأ���ص��واق بناء على  املتوقعة يف 
االحتاد  دول  مواطني  منح  ب�صاأن  االأخ���رية  ال��ق��رارات 
الرو�صي تاأ�صرية الدخول عند الو�صول ملدة 30 يوماً.  
�صلطان  ق���ال  اجل���دي���دة،  االت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  تعقيبه  ويف 
ال�صياحة  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري،  املطوع 

باالإنابة يف دائرة الثقافة وال�صياحة، اأبوظبي: "نعترب 
هذه االتفاقية خطوة مهمة وكبرية بالن�صبة مل�صتقبل 
لنا  تتيح  اأنها  وخ�صو�صاً  اأبوظبي،  يف  ال�صياحة  قطاع 
ا�صتيعاب وا�صتقطاب املزيد من دول االحتاد الرو�صي. 
ونحن متحم�صون للرتحيب باملزيد من الزوار الرو�ض 
وت��اأ���ص��ي�����ض م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ك��وج��ه��ة م��ب��ا���ص��رة لل�صفر 
ي�صجل  والتي  الرو�صية،  االأ���ص��واق  واإىل  من  وامل��غ��ادرة 
الليايل  ل��ع��دد  بالن�صبة  اأط����ول  م��ع��دالت  م��واط��ن��وه��ا 
�صياحية  عطالت  ق�صاء  اإىل  والطاحمني  ال�صياحية، 
هذه  اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  منا�صبة.  وب��اأ���ص��ع��ار  مريحة 
االتفاقية اجلديدة �صتمكننا من اال�صتجابة للتطلعات 
اأبوظبي  ل��زي��ارة  الطامح  ال��رو���ص��ي  لل�صائح  املتنامية 
وخو�ض جتربتها ال�صياحية واال�صتمتاع بكل ما تقدمه 

من خيارات للرتفيه والت�صوق." 
 10 اأول  بني  من  لل�صياحة  اأنيك�ض  جمموعة  وتعترب 
�صركات كربى ومن اأكرث مزودي اخلدمات ال�صياحية 
 37 يف  مكاتب  ال�صركة  ومتتلك  رو�صيا،  يف  املوثوقة 

و�صريت  وك��ازاخ�����ص��ت��ان.  واأوك��ران��ي��ا  رو�صيا  يف  منطقة 
ال�����ص��رك��ة امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي 13 رح��ل��ة اإ���ص��ب��وع��ي��اً عرب 
خطوط طريان "اآزور"، من خم�صة مدن رو�صية، من 

بينها ت�صعة رحالت من مو�صكو اإىل دبي. 
ال�صوق  ع��ل��ى  امل�����ص��رف  ف��ول��ي��ن�����ص��وك،  �صفتالنا  وق��ال��ت 
جمموعة  يف  االأع��م��ال  تطوير  اإدارة  ل��دى  االإم���ارات���ي 
اأبوظبي  "نخطط لرفع ن�صبة مبيعات باقات  اأنيك�ض: 
الطريان  برنامج  االأق��ل مرتني من خالل طرح  على 
وزي�����ادة اأع�����داد ال��ع��ق��ود احل�����ص��ري��ة م��ع ال��ف��ن��ادق، كما 
تناف�صية يف  االأك����رث  ال��وج��ه��ات  اأب��وظ��ب��ي م��ن  ت��ع��ت��رب 
اإىل   10 م��ن  ال��رو���ص��ي  ال�صائح  على  وت��وف��ر  املنطقة، 
ال�صياحية  الوجهات  زيارة  تكلفة  باملقارنة مع   15%

االإقليمية االأخرى."
وب��ح�����ص��ب ف��ول��ي��ن�����ص��وك، ف����اإن اأب��وظ��ب��ي حت��ظ��ى اليوم 
مبكانة مف�صلة لدى ال�صياح الرو�ض، الذي يتطلعون 
اإىل اال�صتمتاع باخلدمات الفندقية الراقية، واالأمن، 
وبرنامج  امل���ري���ح���ة،  احل�����ص��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 

الرحالت املتنوعة.
وقال ميخائيل كريت�صكي، مدير عام خطوط طريان 
الرحالت اجلوية  �صركات  اأكرب  اآزور من  اآزور: تعترب 
امل����وؤج����رة يف رو����ص���ي���ا، ون����رى ال��ف��ر���ض ال���رائ���ع���ة التي 
اإىل دولة  �صياأتي بها برنامج الطريان الغري جمدول 
خريف-�صتاء  مو�صم  على  مقبلون  فنحن  االإم����ارات. 
من  كبرياً  اقبااًل  �صي�صهد  وال��ذي   2018/2017
بفاعلية  اآزور  ط��ريان  �صركة  وت�صهم  ال��رو���ض.  ال�صياح 
يف تدفق ال�صياح الرو�ض اإىل منتجعات دولة االإمارات. 
ومع االأخذ بعني االعتبار، االهتمام املتزايد من ال�صياح 
الرو�ض يف ال�صفر اإىل اأبوظبي كوجهة تقدم لهم اأف�صل 
املنتجعات، واملواقع التاريخية والثقافية، وبنية حتتية 
الرتويج  اإىل  اأزور  خ��ط��وط  ت�صعى  ول��ه��ذا  م��ت��ط��ورة، 
خطوط  وفتح  ال��رو���ض،  ال�صياح  ل��دى  ال�صفر  لفر�ض 
طريان مبا�صرة اإىل اأبوظبي. ونحن �صعداء مبا حظينا 
به من �صرف اأن نكون اأول �صركة طريان رو�صية تقدم 
اإىل  الرو�صية  العا�صمة  م��ن  مبا�صرة  ج��وي��ة  رح���الت 
ال�صلطات  ن�صكر  اأن  هنا  ون��ود  االإم��ارات��ي��ة.  العا�صمة 
امل�صوؤولة عن الطريان املدين ل�صرعة اجنازها جلميع 

االإجراءات املطلوبة الإطالق هذه الرحالت.
وي��ع��ت��رب ب��رن��ام��ج اأن��ي��ك�����ض ل��رح��الت ال���ط���ريان الغري 
جمدول من ثمرات احلملة الرتويجية التي نظمتها 
و�صانت  مو�صكو  م���دن  يف  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
بطر�صربغ، وتنوي الدائرة اال�صتمرار يف تنظيم حمالت 
ترويجية من هذا النوع لال�صتثمار يف النجاحات التي 
على  التحفيزية  ال��ربام��ج  م��ن  امل��زي��د  وب��ن��اء  حتققها، 
غرار برنامج اأنيك�ض لرحالت الطريان الغري جمدول. 
ومع االأخذ يف االعتبار �صعف عملة الروبل الرو�صية، 
فاإن الربنامج يركز على توفري جتارب �صياحية بقيمة 
م�صافة ل��ل��زوار ال��رو���ض ع��رب ب��رام��ج داع��م��ة ت�صهم يف 
خف�ض تكلفة رحالت الطريان. ومن املتوقع اأن ي�صهم 
برنامج رحالت الطريان الغري جمدول يف رفع اأعداد 

الزوار الرو�ض اإىل اأبوظبي بن�صبة 40%.

�لإمار�ت ت�ست�سيف "�ملوؤمتر 
�لدويل للطاقة �لنووية" غدً� 

•• اأبوظبي-وام:

الدويل  ال���وزاري  "املوؤمتر  فعاليات  االإثنني  غ��داً  االإم���ارات  دول��ة  ت�صت�صيف 
للطاقة النووية يف القرن احلادي والع�صرين" الذي تنظمه الوكالة الدولية 
التعاون  التابعة ملنظمة  النووية  للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة 
االإمارات.  يف  وال�صناعة  الطاقة  وزارة  رعاية  وحت��ت  والتنمية  االقت�صادي 
ويعقد احلدث يف منتجع �صانت ريجي�ض جزيرة ال�صعديات باأبوظبي وي�صارك 
يف املوؤمتر الدويل رفيع امل�صتوى - الذي يعقد كل اأربعة اأعوام - خرباء ورواد 

قطاع الطاقة النووية ال�صلمية العاملي.
ويناق�ض املوؤمتر- الذي ي�صتمر حتى يوم االأربعاء املقبل - التحديات والفر�ض 

املتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية ال�صلمية.
الطاقة  من  العاملية  االحتياجات  تلبية  يف  القطاع  دور  على  احل��دث  ويركز 
التغري  اآثار  امل�صتدامة والتخفيف من  التنمية  اأهداف  وامل�صاهمة يف حتقيق 
النووية  الطاقة  وف��وائ��د  باأهمية  العاملي  االع���رتاف  ظ��ل  يف  وذل��ك  املناخي 
ملحطات  العامل  اأن��ح��اء  دول��ة يف جميع   30 من  اأك��رث  امتالك  مع  ال�صلمية 
اأو ت�صتعد الإدخال  اأخ��رى تنظر  30 دولة  ال�صلمية ووج��ود  النووية  للطاقة 
امل�صاركون  ويقدم  الطاقة.  م�صادر  لتنويع  خططها  �صمن  النووية  الطاقة 
بالطاقة  تتعلق  وطنية  بيانات   - امل��وؤمت��ر  خ��الل   - ال����وزاري  امل�صتوى  على 
لدور  وروؤيتهم  دولهم  يف  الطاقة  ا�صرتاتيجيات  وحتليل  ال�صلمية  النووية 
النووية  بالطاقة  املتعلقة  التحديات  على  يركزون  كما  امل�صتقبل  يف  القطاع 
لهذا  امل�صتقبلية  التوقعات  جانب  اإىل  ن�صاطاتها  تو�صيع  اأو  عليها  واحلفاظ 
القطاع. واأعرب �صعادة حمد علي الكعبي املندوب الدائم للدولة لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عن فخره با�صت�صافة قادة وخرباء العامل يف جمال 
املوؤمتر  اأبوظبي حيث ي�صكل  االإم��ارات  ال�صلمية يف عا�صمة  النووية  الطاقة 
والتغريات  التطورات  لتحليل  العاملي  امل�صتوى  على  للقطاع  متميزة  فر�صة 
اجلديدة املتعلقة بالطاقة النووية. واأ�صاف اأن املوؤمتر يناق�ض اأحدث تقنيات 
املتنوعة  الطاقة  ال�صرورية للتكيف مع احتياجات  املبتكرة  النووية  الطاقة 
وكذلك التعاون الدويل الالزم لتطوير القدرة على االإدارة امل�صتدامة للطاقة 
النووية يف البلدان .. متطلعا اإىل ت�صليط ال�صوء على ال�صراكة املتميزة بني 
دولة االإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية كمثال على التعاون االمثل 

واآمال يف ت�صجيع نقل املعرفة وتبادل االأفكار خالل املوؤمتر.
من جانبه قال يوكيا اأمانو املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اإن 
حتقيق  تتطلب  العامل  يف  للطاقة  املتنامية  امل�صتقبلية  االحتياجات  تلبية 

اال�صتفادة املثلى من خمتلف م�صادر الطاقة املتاحة.
م�صري اإىل اأنه مع اأن الطاقة املتجددة مثل الرياح والطاقة ال�صم�صية �صتلعب 
دورا متزايد االأهمية يف هذا االإطار اإال اأن احلاجة �صتزداد اأي�صا ال�صتخدام 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة م��ن اأج���ل ت��وف��ري اإم�����دادات ث��اب��ت��ة م��ن ال��ك��ه��رب��اء ومتكني 
باري�ض  اتفاقية  بالتزامات  ال��وف��اء  على  ال��ق��درة  م��ن  احلديثة  االقت�صادات 

اخلا�صة بانبعاثات الغازات الكربونية.
واأ�صاف اأمانو �صتكون هناك مناق�صات بناءة ب�صاأن م�صتقبل الطاقة النووية يف 
هذا املوؤمتر .. معربا عن �صعادته مب�صاركة وفود رفيعة امل�صتوى يف فعالياته 
ما يعك�ض الوعي املتنامي لدى احلكومات باأن العلوم والتكنولوجيا النووية 
لديها القدرة على مواجهة الكثري من التحديات الرئي�صية يف القرن ال� 21 

يف خمتلف املجاالت ومن �صمنها الطاقة.
يت�صمن املوؤمتر جل�صة عامة يجري فيها تقدمي البيانات الوطنية وم�صاركة 
عرو�ض تقدميية تتناول االأفكار املبتكرة لعدد من اأبرز ال�صخ�صيات العاملية 
املخت�صة بجانب اأربع جل�صات نقا�صية مع كلمة رئي�صية تليها جل�صات مناق�صة 
بني خرباء دوليني. كما يت�صمن فعالية على هام�ض املوؤمتر لت�صليط ال�صوء 
على الربنامج النووي ال�صلمي االإماراتي جتمع كبار امل�صوؤولني من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة وال�صناعة والهيئة االحتادية للرقابة 
"نواة" للطاقة و�صركة  النووية وموؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية و�صركة 
تواجه تطوير برامج  التي  التحديات  على  املوؤمتر  ويركز  االأوىل".  "براكة 
الطاقة النووية مبا يف ذلك التمويل والقبول العام لربامج الطاقة النووية 
ال�صلمية اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على االهتمام احلايل بالطاقة النووية 
وال �صيما يف الدول اجلديدة واملن�صمة حديثا اإىل القطاع مع الرتكيز على 
اأهمية االلتزام مبعايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى اأهمية البنية 
الكفاءات  م��ن  ومتنوعة  كبرية  مبجموعة  وامل��دع��وم��ة  ال�صليمة  االأ�صا�صية 

الإطالق برنامج نووي �صلمي قابل لال�صتمرار.

وفد ماليزي يطلع على جتربة كهرباء 
ومياه �ل�سارقة يف جمال �ل�ستد�مة 

•• ال�سارقة-وام:

اطلع وفد ماليزي ميثل 20 جهة حكومية على جتربة هيئة كهرباء ومياه 
ال�صارقة يف جمال اال�صتدامة واأحدث احللول امل�صتخدمة يف جمال االبتكار 
واحللول الذكية وتنفيذ خطة تر�صيد اال�صتهالك بن�صبة 30 باملائة حتى 
2020. كما اطلع الوفد خالل الزيارة على ا�صرتاتيجية العمل املتبعة يف 
الهيئة واملبادرات املبتكرة التي تعك�ض جهود الهيئة يف قيادة التحول الذكي 

يف اإدارة الطاقة وتي�صري االإجراءات وتعزيز مكانتها العاملية .
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ض  الليم  را���ص��د  املهند�ض  الدكتور  �صعادة  ورح��ب 
ال�صارقة باأع�صاء الوفد املاليزي موؤكداً حر�ض الهيئة على تبادل اخلربات 

والتجارب مع كافة اجلهات واملوؤ�ص�صات يف املنطقة والعامل .
م�صتمرة  اإم��دادات  توفري  تتمثل يف  للهيئة  االأ�صا�صية  املهمة  اأن  اإىل  واأ�صار 
وذات كفاءة وجودة عالية من الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي للمواطنني 
واملقيمني يف اإمارة ال�صارقة وتنمية الوعي باال�صتخدام املثل للطاقة واملياه 
املوؤ�ص�صية عددا من  والهوية  الت�صويق  املناعي مديرة  بثينة  وا�صتعر�صت   .
والطاقة  الطاقة  جم��االت  يف  التطويرية  وامل��ب��ادرات  وامل�صاريع  اخلطط 

املتجددة  الهادفة لتعزيز موقع الهيئة التناف�صي عاملياً .
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املال والأعمال

مب�ساركة 700 عامل من 75 دولة
�لإمار�ت تعقد �جتماعات جمال�س 

�مل�ستقبل �لعاملية 11 نوفمرب 
•• دبي-وام:

رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية 
"رعاه اهلل"، تعقد حكومة دولة  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض 
االإمارات بال�صراكة مع املنتدى االقت�صادي العاملي "دافو�ض" الدورة الثانية 
الجتماعات جمال�ض امل�صتقبل العاملية مب�صاركة اأكرث من 700 من العلماء 
وم�صت�صريف امل�صتقبل من 75 دولة، يجتمعون يف 35 جمل�صاً لبحث ملفات 
11 و12  مهمة وقطاعات حيوية وو�صع حلول عملية للتحديات، يومي 
عبداهلل  ب��ن  حممد  معايل  واأك���د  دب��ي.  يف  جمريا  مبدينة  املقبل،  نوفمرب 
القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ض الوزراء وامل�صتقبل الرئي�ض امل�صارك ملجال�ض 
امل�صتقبل  مل�صت�صريف  عاملي  اأكرب جتمع  املجال�ض متثل  اأن  العاملية،  امل�صتقبل 
االإم���ارات  ل��دول��ة  مهمة  فر�صة  ميثل  م��ا  حيويا،  قطاعا   35 يف  والعلماء 
واملنطقة لالإطالع على اأحدث التوجهات واأف�صل املمار�صات العاملية ويتيح 
لها امل�صاركة يف ت�صكيل مالمح امل�صتقبل يف القطاعات احليوية، كما توفر 
اأجندتها  ت�صكيل  يف  املنطقة  ح��ك��وم��ات  منها  ت�صتفيد  ا�صتثنائية  فر�صة 
امل�صتقبلية.  وقال القرقاوي: هذا امللتقى الدويل الكبري يج�صد توجيهات 
ا�صت�صراف  ب��اأه��م��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
امل�صتقبل واال�صتعداد ملتغرياته، والتعامل مع حتدياته حتى تكون منطقتنا 
دور  مع  وين�صجم  امل�صتقبل،  نحو  العاملية  التوجهات  مع  الن�صق  نف�ض  على 
مع  بال�صراكة  اأف�صل  م�صتقبل  لبناء  الدولية  اجلهود  الفاعل يف  االإم��ارات 

الدول واملنظمات العاملية. 
نخبة من  الثانية  دورتها  امل�صتقبل يف  القرقاوي: جتمع جمال�ض  واأ�صاف 
امل�صتقبل،  وحت��دي��ات  علوم  يف  العامليني  والباحثني  وامل�صت�صرفني  العلماء 
يبحثون م�صتقبل 35 قطاعا ا�صرتاتيجيا، بينها الثورة ال�صناعية الرابعة 
واملياه  وال��ط��اق��ة  احليوية  والتقنيات  وال��روب��وت��ات  اال�صطناعي  وال��ذك��اء 
والتكنولوجيا والنقل والف�صاء وال�صحة والتعليم القائم على التكنولوجيا 
املتقدمة وغريها، ويت�صاركون املعرفة واخلربات واأف�صل املمار�صات واأجنح 
املنظور  امل���دى  يف  للتحديات  ا�صتباقية  ح��ل��ول  لو�صع  العلمية  ال��ت��ج��ارب 
واملتو�صط والبعيد، م�صتفيدين بذلك من البيئة املميزة التي توفرها دولة 

االإمارات كمركز عاملي ال�صت�صراف امل�صتقبل.
و�صدد وزير �صوؤون جمل�ض الوزراء وامل�صتقبل على اأهمية خمرجات املجال�ض 
و�صع  يف  احل��ك��وم��ات  منها  ت�صتفيد  مهمة  م�صتقبلية  اأج��ن��دة  ت�صكل  ال��ت��ي 
اجتماعات  اإىل  منوهاً  امل�صتقبلية،  وخططها  وبراجمها  ا�صرتاتيجياتها 
اإىل خطط  املا�صي، وحتولت  العام  نوفمرب  التي عقدت يف  االأوىل  ال��دورة 
من  املكونة  التنفيذية  اخلطة  مقدمتها  يف  وا�صرتاتيجيات،  وبرامج  عمل 
6 حماور لتبني تكنولوجيا الثورة ال�صناعية الرابعة، التي يتم العمل على 
تطبيقها ب�صكل مت�صارع، وت�صكيل اأول جمل�ض للثورة ال�صناعية الرابعة على 
ال�صناعية  للثورة  االإم���ارات  ا�صرتاتيجية  حم��اور  لتنفيذ  العامل،  م�صتوى 

الرابعة وو�صع اإطار حوكمة للت�صريعات وال�صيا�صات الداعمة لها.
يذكر اأن جمال�ض امل�صتقبل العاملية التي عقدت يف دورتها االأوىل يف نوفمرب 
امل�صتقبل  وخرباء  امل�صت�صرفني  كبار  من   700 م�صاركة  �صهدت   2016
اأعمال،  ورجل  252 مبتكراً  بينهم  وامل�صوؤولني احلكوميني، من  العامليني 
و203 من االأكادمييني واخلرباء، و245 من ممثلي احلكومات واملنظمات 
اجتماعات  املا�صي،  نوفمرب  يف  ا�صت�صافت  االإم��ارات  دولة  وكانت  الدولية. 
التحديات  الأب���رز  احل��ل��ول  اأف�صل  بحثت  التي  العاملية  امل�صتقبل  جمال�ض 
النا�ض  املوؤثرة يف حياة  للقطاعات  امل�صتقبلية  النماذج  وناق�صت  امل�صتقبلية، 
الغذائي  واالأم��ن  واملياه  والنقل  والطاقة  والتعليم  ال�صحية  الرعاية  مثل 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  ب��ح��ث م�صتقبل  ���ص��ه��دت االج��ت��م��اع��ات  ك��م��ا  وغ��ريه��ا. 
احللول  وا�صتك�صاف  املتوقعة،  واآث��اره��ا  الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  ظ��ل  يف 
ملعاجلة حتدياتها، مبا يف ذلك التقدم التكنولوجي يف خمتلف القطاعات، 
الغذائي،  االأم��ن  وم�صتقبل  االإن�صانية،  امل�صاعدات  م�صتقبل  ت�صمل:  التي 
وم�صتقبل االبتكار وريادة االأعمال، وم�صتقبل التجارة الدولية واال�صتثمار، 
وم�صتقبل اأمن املعلومات، وم�صتقبل االإنرتنت، وم�صتقبل املدن، وم�صتقبل 
وم�صتقبل  العاملي،  االأم��ن  وم�صتقبل  العاملية،  احلوكمة  وم�صتقبل  النقل، 
االإنتاج، وم�صتقبل الثورة ال�صناعية الرابعة، وم�صتقبل الذكاء اال�صطناعي 
التعليم،  وم�صتقبل  احلو�صبة،  وم�صتقبل  الطاقة،  وم�صتقبل  والروبوتات، 
وم�صتقبل  الف�صاء،  وم�صتقبل  الب�صرية،  احلياة  ج��ودة  حت�صني  وم�صتقبل 

البيئة، وم�صتقبل التكنولوجيا احليوية.

�قت�سادية �ل�سارقة و مناء 
توقعان �تفاقية تعاون م�سرتك 

ال�صارقة-وام:
ب��ال�����ص��ارق��ة وم��وؤ���ص�����ص��ة من���اء لالرتقاء  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  وق��ع��ت 
باملراأة اتفاقية تعاون م�صرتك تهدف اىل تبادل اخلربات واملعرفة يف اطار 
كافة  بتوفري  االتفاقية  مبوجب  الدائرة  تقوم  .و  منهما  كل  اخت�صا�صات 
ببدء م�صروع  الالتي ترغن  االأعمال  ل�صيدات  املطلوبة  البيانات واالأوراق 
جتاري و ذلك الإمتام املعاملة بالطريقة ال�صحيحة والتعاون بني اجلانبني 
والطالبات  االأع���م���ال  ���ص��ي��دات  م�صلحة  يف  ت�����ص��ب  ع��م��ل  ور�����ض  تنظيم  يف 

وتوعيتهن ب�صوق العمل والتجارة الناجحة .
وقع االأتفاقية من جانب دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة �صعادة �صلطان 
عبداهلل بن هده ال�صويدي رئي�ض الدائرة و من جانب موؤ�ص�صة مناء �صعادة 

رمي عبدالرحيم بن كرم مديرة املوؤ�ص�صة .
و اأكدت دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة وموؤ�ص�صة مناء اأهمية تطوير 
وتعزيز التعاون امل�صرتك بني اجلانبني واالرتقاء به يف كافة املجاالت وبوجه 
خا�ض ت�صجيع امل�صاريع الن�صائية يف اإمارة ال�صارقة وو�صع اخلطط امل�صرتكة 
االقت�صادية  امل�صاريع  تطوير  و  وعاملياً  حملياً  االقت�صادي  الن�صاط  الإب��راز 
يف  لال�صتثمار  االأع���م���ال  ���ص��ي��دات  جل���ذب  واحل���واف���ز  الت�صهيالت  ب��ت��ق��دمي 
اإمارة ال�صارقة و اإجراء الدرا�صات املتعلقة باالأن�صطة االقت�صادية اخلا�صة 
الالزمة  اال�صتثمارية  والنظم  واالأ�صاليب  االأدوات  وا�صتحداث  بال�صيدات 
التكامل والتوافق بني  على  تاأكيداً  االإم��ارة وذل��ك  ا�صتغالل م��وارد  حل�صن 
خمتلف اجلهات املحلية يف االإمارة بغر�ض تقدمي اأف�صل اخلدمات يف كافة 

القطاعات.
الدائم بني اجلانبني  بالتوا�صل  ال�صويدي  بن هده  �صلطان  �صعادة  اأ�صاد  و 
والن�صاط  ع��ام  ب�صكل  املجتمع  ب��ه يف خدمة  يقومان  ال��ذي  ال��ب��ارز  وال���دور 

االقت�صادي واال�صتثماري ب�صكل خا�ض .

املبتكرة للم�ساريع  متويالته  اأول  منح  عن  لالبتكار" يعلن  را�سد  بن  حممد  "�سندوق 

�سركة �إنرتنز مي حت�سل على �لتمويل �لأول من "�سندوق حممد بن ر��سد لالبتكار"
اطلق "�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار" واإنرتنز مي م�سابقة عرب و�سائل التوا�سل الإجتماعي لتاأهيل ال�سباب �سمن برامج املتدربني

تنفيذا لروؤية رئي�ص الدولة وتوجيهات حممد بن زايد بتطوير �سبكة املاء والكهرباء يف اإمارة اأبوظبي والإمارات ال�سمالية

»تر�ن�سكو«  تطلق حزمة جديدة مل�ساريع  نقل �ملاء و�لكهرباء بـ 359 مليون درهم

•• دبي-الفجر:

وهو  لالبتكار"،  را���ص��د  ب��ن  حممد  "�صندوق  اأع��ل��ن   
امل��ال��ي��ة يف جم���ال دع���م بيئة  اإح����دى م���ب���ادرات وزارة 
االب��ت��ك��ار يف دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، عن 
مي  اإن���رتن���ز  ���ص��رك��ة  اإىل  ل���ه  االأول  ال��ت��م��وي��ل  م��ن��ح 
InternsME.com، ال�صبكة االإماراتية وبوابة 
العمل االإلكرتونية، وذلك خالل فعالية عقدت اليوم 

يف مركز ال�صباب بدبي. 
وع��ق��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ح�����ص��ور ���ص��ع��ادة ي��ون�����ض حاجي 
االإدارة  واأع�������ص���اء  امل���ال���ي���ة،  وزارة  وك���ي���ل  اخل������وري، 
التنفيذية يف كل من وزارة املالية، و"�صندوق حممد 
الوطني  اخليمة  راأ����ض  وب��ن��ك  لالبتكار"،  را���ص��د  ب��ن 
ب�����ص��ف��ت��ه امل��ق��ر���ض ال��رئ��ي�����ص��ي، وم�����ص��رف االإم������ارات 

للتنمية ب�صفته امل�صيف وامل�صغل لل�صندوق. 
واأكد �صعادة يون�ض حاجي اخلوري على التزام وزارة 
املالية بدعم اال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار وحتقيق 
روؤية االإمارات التنموية، والعمل جنباً اإىل جنب مع 
ذات  واالأط���راف  التمويلة  واجلهات  املوؤ�ص�صات  كافة 
خالل  من  لالبتكار،  داعمة  بيئة  لتاأ�صي�ض  العالقة، 
املبتكرين  االأعمال  ل��رواد  التمويلية  احللول  توفري 
لت�صهيل ح�صولهم  الالزمة،  بال�صمانات  وتزويدهم 
على قرو�ض جتارية لتمويل م�صاريعهم وم�صاندتهم 
يف حتويل اأفكارهم اإىل م�صاريع مبتكرة ترفد التنمية 

االقت�صادية واالجتماعية امل�صتدامة يف الدولة. 
وقال �صعادته: توا�صل وزارة املالية جهودها لتحقيق 
اأهداف اال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار يف اأن تكون 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف م�صاف الدول ال� 
وتر�صيخ   ،2021 عام  بحلول  ابتكاراً  االأك��رث   10
مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار. وانطالقاً من 
اإدراك الوزارة العميق للتحديات التي يواجهها رواد 
وت�صهيالت مالية  االأعمال للح�صول على متويالت 
بتزويدهم  املالية  وزراة  ت��ق��وم  م�صاريعهم،  لتنفيذ 
بال�صمانات الالزمة، يف حني يعمل ’ �صندوق حممد 
بن را�صد لالبتكار ‘ كحلقة الو�صل بني رواد االأعمال 

والبنوك واملوؤ�ص�صات املالية.
لالبتكار"  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د  "�صندوق  وك�������ان 
ق����د اأط����ل����ق وب����ال����ت����ع����اون م����ع ����ص���رك���ة اإن�����رتن�����ز مي 

م�����ص��اب��ق��ة ع����رب و����ص���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل االإج���ت���م���اع���ي، 
ي��ق��وم خ��الل��ه��ا امل��ت��ق��دم��ون ب��اإر���ص��ال م��ق��اط��ع فيديو 
اأن��ف�����ص��ه��م، وحت��م��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى من�صات  ق�����ص��رية ع���ن 
 InternsME and@ واإن�������ص���ت���غ���رام  ت���وي���رت 
اإن  ل����ي����ن����ك����د  وم�������وق�������ع   @MBRIfund
للتعريف   ،"UAEinternsinnovate#"
ف��ر���ض وظيفية �صمن  ع��ل��ى  ب��ق��درات��ه��م واحل�����ص��ول 
اإمكانية  للمت�صابقني  اأي�صاً  واأتيح  االأعمال،  جمتمع 
ال��ت��ق��دم ل��ه��ذه امل�����ص��اب��ق��ة ع���رب امل���وق���ع االإل���ك���رتوين 
 .www.internsme.com/innovate:
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ج���ان م��ي�����ص��ال ج��وت��ي��ه، الرئي�ض 
دعم  و  ت�صجيع  اإن  م��ي:  التنفيذي ل�صركة اإنرتنز 
�صندوق حممد بن را�صد لالبتكار لل�صركات املبتكرة 
مثل اإنرتنز مي �صوف ي�صهم يف حتفيز االإقت�صادات 
التناف�صية  القدرة  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  املنطقة  يف 
لدولة االإمارات العربية املتحدة على م�صتوى العامل 
ع��ائ��د جيد  ف��ر���ض وظيفية ذات  ت��وف��ري  م��ن خ���الل 
و�صندوق  املالية  وزارة  ن�صكر  نحن  ال�صاب.  للجيل 
حممد بن را�صد لالبتكار وبنك راأ�ض اخليمة و بنك 
اإختيارهم الإنرتنز مي و تفهمهم  االإم��ارات للتنمية 
الأهمية روؤيتنا و اأهدافنا املتمثلة بالقيام بدور �صلة 
الت�صجيع  اإن هذا  واملتدربني.  ال�صركات  بني  الو�صل 

ه���و ����ص���رورة م��ل��ح��ة يف ع����امل ال���ي���وم ال�����ذي تعتمد 
امل��ع��ل��وم��ات. بعن  امل��ع��رف��ة و  االإق��ت�����ص��ادي��ات فيه على 
و  امل�صتقبل  اقت�صاد  نبني  فاإننا  �صوياً،  العمل  طريق 
للنجاح  ن�صتعد  و  للغد  و  لليوم  العمل  فر�ض  نخلق 
ال�صباب  �صريحة  منه  ت�صتفيد  �صوف  ال��ذي  العاملي 
ي��و���ص��ف قمحية،  يف دول����ة االإم��������ارات. وق����ال ه��ي��ث��م 
الرئي�ض التنفيذي مل�صرف االإمارات للتنمية: "نحن 
ملبادرة  روؤي��ت��ه��ا  امل��ال��ي��ة يف  ل����وزارة  بدعمنا  ف��خ��ورون 
واقعاً  لت�صبح  لالبتكار  را���ص��د  ب��ن  حممد  ���ص��ن��دوق 
حقيقاً كما نتمنى الإنرتنز مي كل النجاح والتوفيق. 
للقيام  قدماً  يتطلع  للتنمية  االإم���ارات  م�صرف  اإن 
املبتكرين  م�صاعدة  يف  يتمثل  وال���ذي  امل��ه��م  ب��ال��دور 
واأ�صحاب االأعمال يف دولة االإمارات على امل�صاركة يف 
بناء املجتمع وامل�صاهمة به. وقال الرئي�ض التنفيذي 
اإن  اإجن���الن���د:  ب��ي��رت  اخليمة الوطني  راأ�����ض  ل��ب��ن��ك 
�صراكتنا مع �صندوق حممد بن را�صد لالبتكار تاأتي 
متا�صياً مع التزام بنك راأ�ض اخليمة يف دعم املواهب 
االأوىل يف  و م�صاعدتهم على خطو اخلطوة  املحلية 
و تطورها يف  ا�صتمرارها  و �صمان  اأعمالهم  تاأ�صي�ض 
دولة االإمارات العربية املتحدة. مع �صركاء ك�صندوق 
فاإننا  للتنمية  االإم���ارات  و م�صرف  را�صد  بن  حممد 
ن�صتطيع م�صاعدة االأعمال املحلية كاإنرتنز مي على 

التطور و االبتكار.
وي��ع��م��ل ���ص��ن��دوق حم��م��د ب���ن را����ص���د ل��الب��ت��ك��ار على 
خمتلف  من  للمبتكرين  التمويلية  احللول  توفري 
يف  مل�صاندتهم  ال���دول���ة،  يف  وامل�����ص��ت��وي��ات  ال��ق��ط��اع��ات 
تدعم حتقيق  مبتكرة  م�صاريع  اإىل  اأفكارهم  حتويل 
اأه����داف اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار وروؤي���ة 
االإمارات 2021 التنموية، وذلك من خالل م�صاندة 
ال�صركات العاملة �صمن القطاعات ال�صبع الرئي�صية 
لال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار؛ الطاقة  املتجددة، 
والتكنولوجيا،  واملياه،  وال�صحة،  والتعليم،  والنقل، 
والف�صاء، وتوفري احللول التمويلة لها، عرب تقدمي 

�صمانات مدعومة من احلكومة.  
ويوفر "�صندوق حممد بن را�صد لالبتكار" التمويل 
ال�صركات  اأو  االإم�����ارات  دول���ة  يف  املقيمني  ل���الأف���راد 
للم�صاهمة يف حتقيق  رائ��دة  بها، يف خطوة  امل�صجلة 
املوؤهلون  املتقدمون  وي�صتطيع  االإقت�صادي.  التنوع 
اأو قائمة من ت�صجيل  �صواًء كانت �صركاتهم مبتدئة 
امل�صروع  من  االأولية  املرحلة  اأمت��ت  طاملا  م�صاريعهم 
لتقوم  ب�صركاتهم،  خا�صة  اأو  فردية  فكرية  كملكية 
فيما ب��ع��د جل��ن��ة م��ن اال���ص��ت�����ص��اري��ني واخل�����رباء من 
وتقييم  باالطالع  جمالهم  يف  والرائدين  املبدعني 
االإمارات  دولة  وكانت  ت�صجيلها.   فور  امل�صاريع  هذه 
عاملي  كمركز  مكانتها  ر�صخت  ق��د  املتحدة  العربية 
لالبتكار، حيث حازت يف موؤ�صر االبتكار العاملي لعام 
 35 ال�  واملرتبة  عربياً،  االأوىل  املرتبة  على   2017
عاملياً.  وتقوم بوابة العمل االإلكرتونية  اإنرتنز مي 
InternsME.com والتي مت اإطالقها يف عام 
بفر�ض  الطالب واخلريجني اجلدد  بربط   2012
وتوفري  االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  الرائدة  العمل 
فر�ض توظيفية لهم كمتدربني اأو كموظفني بدوام 
كن املواهب ال�صابة على  جزئي اأو دوام كامل، كما مُتّ
يف  ال�صركات  وتدعم  املهنية،  مب�صريتهم  االن��ط��الق 
وانطلقت  املوهوبة.  ال��ك��وادر  وتوظيف  وتنمية  بناء 
اأ���ص��ح��اب االأعمال  اإن��رتن��ز م��ي بفريق م��ن  م�����ص��رية  
امل��ت��ح��م�����ص��ني، ب��ه��دف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي الذي 
ي��واج��ه��ه ط���الب اجل��ام��ع��ات واخل��ري��ج��ني اجل���دد يف 
لهم  حتقق  منا�صبة  توظيفية  فر�ض  على  احل�صول 

البداية ال�صحيحة مل�صريتهم املهنية. 

والتحكم  للنقل  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأطلقت 
���ص��رك��ات هيئة مياه  اإح����دى  )ت��ران�����ص��ك��و( 
وك���ه���رب���اء اأب���وظ���ب���ي ح���زم���ة ج���دي���دة من 
وتطوير  لتو�صعة  التطويرية  م�صاريعها 
مناطق  يف  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  ن��ق��ل  �صبكات 
اأب��وظ��ب��ي واالإم�����ارات  اإم����ارة  متفرقة م��ن 
مليون   359 ب�  ر  تقدَّ بتكلفة  ال�صمالية، 
دره����م، وت��رت��ب��ط ه���ذه امل�����ص��اري��ع باخلطة 
لل�صنوات  اخل��م�����ص��ي��ة  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
وجمموعة  للهيئة   )2020-2016(
كفاءة  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال��رام��ي��ة  ���ص��رك��ات��ه��ا 
والكهرباء  املاء  توفري  وا�صتدامة خدمات 
ت�صاهم  حيث  امل�صتهلكني،  �صرائح  لكافة 
فاعل  ب��دور  �صركاتها  وجمموعة  الهيئة 
اأبوظبي  اأه����داف خ��ط��ة  وح��ي��وي يف دع���م 
كفاءة  ب�������ص���م���ان  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  خ���ا����ص���ة 
والكهرباء  امل���ي���اه  خ���دم���ات  وا����ص���ت���دام���ة 
وحت�صني اإدارة الطلب عليهما، من خالل 
والكهرباء  للماء  متكاملة  منظومة  بناء 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  املختلفة:  بعنا�صرها 
احللول  وت��ب��ّن��ي  وامل��ت��ج��ددة،  والتقليدية 

املبتكرة وامل�صتدامة. 
املهمة  املجموعة  ه��ذه  اإط��الق  ومبنا�صبة 
من امل�صاريع التطويرية اأعرب �صعادة عبد 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  االأح��ب��اب��ي  علي  اهلل 
تقديره  اأبوظبي عن  هيئة مياه وكهرباء 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ل��روؤي��ة 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
حفظه  امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
زايد  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  اهلل، 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل 
اأب��وظ��ب��ي، ب�����ص��اأن ت��ط��وي��ر البنية  الإم�����ارة 
وجعلها  والكهرباء  امل��اء  لقطاع  التحتية 
�صمن االأف�صل يف العامل لتاأمني الطلبات 
التنموية  امل�صروعات  ومواكبة  املتزايدة، 
اإىل  التي ت�صهدها الدولة. واأ�صار �صعادته 
العا�صرة  املرتبة  اىل  االم���ارات  و�صول  اأن 

تقرير  ال��ك��ه��رب��اء ح�صب  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��ا 
دافو�ض للتناف�صية مل ياأت من فراغ، امنا 
اأف�صل  ل��ب��ن��اء  م��ت��وا���ص��ل��ة  جل��ه��ود  نتيجة 
ملزيد  ن�صعى  زلنا  وال  العامل،  يف  ال�صبكات 
م��ن ال��ت��ط��وي��ر ح��ت��ى ن�����ص��ل امل��رك��ز االأول 

عامليا بف�صل روؤية قيادتنا الر�صيدة. 
الذي  الكبري  باالهتمام  االأحبابي  اأ�صاد  و 
ت��ول��ي��ه احل��ك��وم��ة ال��ر���ص��ي��دة ل��ق��ط��اع املاء 
وال��ك��ه��رب��اء يف االإم�������ارة، م���وؤك���دا حر�ض 
حتقيق  على  �صركاتها  وجمموعة  الهيئة 
ماء  قطاع  ب�صاأن  اأبوظبي  حكومة  ه��دف 
ي�صمن  م�صتدام  �صحي  و�صرف  وكهرباء 
اال���ص��ت��غ��الل االأم��ث��ل ل��ل��م��وارد، م��ن خالل 
لتطوير   2030 اأبوظبي  روؤي���ة  مواكبة 
يف  والكهرباء  املاء  لقطاع  التحتية  البنية 

االإمارة.
حممد  املهند�ض  �صعادة  اأ�صار  جانبه  ومن 
ب���ن ج��ر���ض ال��ف��ال���ص��ي م��دي��ر ع���ام �صركة 
اأبوظبي للنقل والتحكم " تران�صكو " اإىل 
حر�ض جمموعة ال�صركات التابعة للهيئة 
على تنفيذ كافة االأعمال الالزمة لتطوير 
�صبكة املاء والكهرباء على م�صتوى الدولة، 
وت���وف���ري االإم���������دادات ال���الزم���ة م���ن املاء 
اأهمية  مو�صحا  للم�صتهلكني،  والكهرباء  

الدور الذي تقوم به �صركة تران�صكو جتاه  
االإمارات  يف  والكهرباء  امل��اء  �صبكات  دع��م 
يف  تران�صكو  دور  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صمالية، 
تعزيز �صبكة الربط لدول جمل�ض التعاون 
بتوفري  الهيئة  التزام  ولتاأكيد  اخلليجي، 
امل�صتويني:  على  للم�صتهلكني  اخل��دم��ات 
ال�����ص��رك��ة على  امل��ح��ل��ي واخل��ل��ي��ج��ي، تعمل 
تنفيذ جمموعة من امل�صاريع على م�صتوى 
اإمارة اأبوظبي واالإمارات ال�صمالية لتاأمني 
وال��ك��ه��رب��اء ومواكبة  امل����اء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
العمرانية  والنه�صة  التطويرية  امل�صاريع 
واحل�صارية التي ت�صهدها اإمارات الدولة، 
زي���ادات م�صطردة يف  م��ن  ي�صاحبها  وم��ا 
امل��اء والكهرباء.  وذل��ك نحو  الطلب على 

بناء بنية حتتية م�صتدامة ومتقدمة.
التي  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  امل�������ص���اري���ع  وم�����ن 
والتحكم  للنقل  اأبوظبي  �صركة  تنفذها 
براكة  حمطة  لربط  " تران�صكو"م�صروع 
ال���ن���ووي���ة الإن����ت����اج ال���ط���اق���ة ب�����ص��ب��ك��ة نقل 
من    ، فولت  كيلو   400 جهد  الكهرباء 
خ���الل اإن�����ص��اء خ��ط ه��وائ��ي م����زدوج جهد 
النووية  براكة  حمطة  بني  ك.ف   400
وحم���ط���ة ب�����اب ب��ت��ك��ل��ف��ة وق����دره����ا 189 
املفاعالت  رب��ط  وم�����ص��روع  دره���م،  مليون 

االأرب���ع���ة مل��ح��ط��ة ب���راك���ة ال��ن��ووي��ة مبركز 
اأبوظبي  ل�صركة  التابع  الرئي�صي  التحكم 
مليون   27 تبلغ  بتكلفة  والتحكم  للنقل 
اأعمال  ت��ن��ف��ي��ذ  م�����ص��روع  وكذلك   دره�����م، 
400 ك.ف يف  ال��ت��و���ص��ع��ة خل��الي��ا ج��ه��د 
 35 بتكلفة  زاي��د  مدينة  كهرباء  حمطة 
مليون درهم، مما �صي�صهم يف نقل الطاقة 
براكة  حم��ط��ة  من   املنتجة  الكهربائية 
اأبوظبي  يف  االأح��م��ال  مراكز  اإىل  النووية 

والعني واالمارات ال�صمالية.
البنية  ت��ط��وي��ر  ب�����ص��اأن  و���ص��م��ن خ��ط��ت��ه��ا 
التحتية الالزمة ملناطق التطوير اجلديدة 
يف جزيرة ال�صعديات وجزيرة يا�ض، تقوم 
ال�صركة بتنفيذ اأعمال م�صروع التعديالت 
يف حم��ط��ة ال�����ص��ع��دي��ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة جهد 
اخلطوط  خاليا  لتحويل  ك.ف   400
 400 جهد  كابالت  خاليا  اىل  الهوائية 
47 مليون، وذلك للتمكن  ك.ف، بتكلفة 
الكهربائية  ال��ك��اب��الت  دوائ�����ر  رب���ط  م���ن 
امل��م��ت��دة ب���ني حم��ط��ة ال��ب��اه��ي��ة وحمطة 
الهوائية  واإزال��ة كل اخلطوط  ال�صعديات 
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة. كما  امل��ح��ي��ط��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
اأعمال  تنفيذ م�صروع  ال�صركة على  تعمل 
كابالت جهد 22/132 ك.ف يف جنوب 

ويت�صمن  مليون،   39 بتكلفة  ال�صاخمة 
ك��اب��الت كهربائية  امل�����ص��روع مت��دي��د  ه���ذا 
جنوب  حم��ط��ة  م���ن  ك.ف   132 ج��ه��د 
اخلّطني  يف  ال��رب��ط  نقطة  اإىل  ال�صاخمة 
ال��ه��وائ��ي��ني امل��م��ت��دي��ن م��ن ال�����ص��اخم��ة اإىل 
الفاية وذلك لتاأمني اأمدادات الطاقة اإىل 

منطقة جنوب ال�صاخمة.
اإ�صافة لذلك تنفذ �صركة ابوظبي للنقل 
خط  متديد  م�صروع  تران�صكو  والتحكم  
داخ���ل حمطة  1400 ملم  ق��ط��ره  م��ي��اه 
�صخ مياه املرفاأ بتكلفة 8 ماليني، و444 
األف درهم، ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء 
خ���ط اأن��اب��ي��ب م���ن احل���دي���د امل����رن قطره 
1400 ملم من حمطة انتاج املياه باملرفاأ 
اإىل حمطة ال�صخ يف املرفاأ وذلك ل�صمان 

نقل كميات املياه التي يتم اإنتاجها.
تعمل  ال�صمالية  ب��االإم��ارات  يتعلق  وفيما 
ال�صركة على تنفيذ م�صروع اأعمال تطوير 
نقاط ال��رب��ط امل��وج��ودة رق��م 2 و 4 على 
 5 تبلغ  بتكلفة   ، الفجرية  ماء  نقل  نظام 
ماليني، و866 األف درهم، ويهدف هذا 
امل�صروع اإىل تطوير نقاط الربط املوجودة 
الفجرية  م��دي��ن��ة  ال��ن��ق��ل يف  ن���ظ���ام  ع��ل��ى 

لتح�صني اأداء ال�صبكات هناك.
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العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
 مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر
الرقم 2017/154 منازعة ايجارية 

اىل املدعي عليه / مازن حجازي عبده الديب - اجلن�صية )م�صر( 
حيث ان املدعي / ابرهيم عبداهلل اإبراهيم االأحمد - اجلن�صية )االإمارات( 

قد اقام عليكم الدعوى رقم )2017/154( منازعة اإيجارية 
وعليه يقت�صي ح�صوركم اىل حمكمة راأ�ض اخليمة جلنة الف�صل يف املنازعات العقارية 
وذلك  ع�صرا  اخلام�صة  ال�صاعة   2017/10/30 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  م�صاء  واالإي��ج��اري��ة 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي   ، الدعوى  على  لالإجابة 
املنازعات  الف�صل يف  فان جلنة  اأع��اله  املحدد  الوقت  وكيل عنكم يف  اإر�صال  اأو  احل�صور 

العقارية واالإيجارية �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقكم. 
 اأمري �شر / عارف الأمريي
   جلنة الف�شل يف املنازعات العقارية والإيجارية الثانية

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  ال�شماء           
تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ب���اأن امل���دع���وة/ حمفوظة 
من  ال�صمها  االأول  املقطع  غريت   ، البلو�صي  رم�صان  عبداهلل 
)حمفوظة(  اإىل )مهرة( ، ليكون ا�صمها بعد التغيري / مهرة 
عبداهلل رم�صان البلو�صي - وان من له م�صلحة يف االعرتا�ض 
اقام  االع���الن  ت��اري��خ  م��ن  يتقدم خ��الل خم�صة ع�صر يوما  ان 

ق�صم اال�صهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
اياد حممد البراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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يف الدعوى رقم 2017/2148  جتاري جزئي - دبي  

املدعى / بنك دبي اال�صالمي - �ض م ع 
املدعي عليها / �صوفه عي�صى �صاملني وحيد الرم�صي 

يف الدعوى رقم 2017/2148 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة 
امل�صرفية االأوىل يف الدعوى اعاله يوم االحد املوافق 2017/11/5 ال�صاعة الثانية 
�صيتي  خلف  الطاقة(  )وزارة  االحت��اد  ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  ظهرا  ع�صر 
�صنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ض 
املذكور  املوعد  او من ميثلكم يف  ، لذا يرجى منكم احل�صور  رقم 04/2581055 
اأعاله مع اح�صار كافة دفوعكم وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال 

اخلربة يف الدعوى.
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

 دعوة حل�شور
 اجتماع اخلربة الأول

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
اعالن بيع مزاد علني بالن�شر- منفذ �شده      

فى الدعوى رقم  2017/184 تنفيذ مدين  
املبنى رقم -1 - بجانب فندق   - البحار  اأر - جممع  اإم��ارة دبي - جي بي   : يلينا جون�صاريكو  - عنوانه  التنفيذ:  طالب 

هيلتون - الطابق التا�صع - �صقة رقم 905 
املنفذ �صده :  مارك وليام روي  ،  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�صى دبي اأر�ض رقم 191 - مارينا كيز وي�صت - مبنى 

رقم 1 - الطابق رقم 6 �صقة 604   
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/11/8 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
%20 من الثمن االأ�صا�صي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات : عبارة عن ح�صة يلينا جون�صاريكو - رقم االر�ض : 191 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم 
املبنى : مارينا كيز وي�صت - رقم الوحدة : 604  م�صاحة : 683.50 قدم مربع القيمة التقديرية - 1100000 درهم 

مالحظة يوجد م�صتاأجر يف العقار - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1/7436

املخطر : بوتن�صال للعقارات بوكالة ال�صيد/ جناح انور ابراهيم - هاتف رقم : 0501184153 
املنذر اليه : نورميالت للنقليات - ذ م م )جمهول حمل االقامة(

فان املخطر يخطر - املخطر اليه ب�صرورة �صداد املتاأخرات على عقد االيجار الذي ينتهي 
بتاريخ 2018/5/9 وذلك خالل موعد اق�صاه ثالثني يوما من تاريخ ا�صتالمه هذا االخطار  
واإال �صي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة 
باخالء العقار طبقا لن�ض املادة  1/25 من القانون رقم 26 ل�صنة 2007 وتعديالته واعتبارا 
العقد منتهيا من تلقاء نف�صه ورفع الدعوى املو�صوعية للمطالبة بكافة امل�صتحقات والزامها 
فاتورة  و���ص��داد  ال�صواغل  جميع  من  خ��ايل  العقار  ا�صتالم  تاريخ  حتى  االيجارية  بالقيمة 

الكهرباء واملياه وت�صمينكم الر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2831 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- احمد �صالح احمد جوهر 2-�صركة ار ايه يف اي بي الدارة املن�صاآت - �ض ذ م م  
وميثلها مديرتها / رغدة �صنار  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
االعمال  رج��ال  �صركة جيني�ض خلدمات  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  بتاريخ  2017/10/9  يف 
وتخلي�ض املعامالت وميثلها مالكها / مروان را�صد حممد را�صد الهاملي - اوال :- بالزام املدعي عليها 
)احمد �صالح احمد جوهر ، �صركة ار ايه يف اأي بي الدارة املن�صاآت - �ض ذ م م ، وميثلها مديرتها رغدة 
�صنار( بالت�صامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعية )�صركة جيني�ض خلدمات رجال االعمال وتخلي�ض 
الهاملي( مبلغ 120000 مائة وع�صرون الف  املعامالت وميثلها مالكها / مروان را�صد حممد را�صد 
املدعي  والزمت  ال�صداد  متام  وحتى   2015/6/30 من   ٪9 املبلغ  ذلك  على  القانونية  والفائدة  دره��م 
عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/462 عقاري كلي  

جمهويل  ب��ارك��ر   باتيل  2-ي�صا  ب��ارك��ر  دوج��ال���ض  توبيا�ض  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/27 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ متويل )م�صاهمة خا�صة( بف�صخ العقد مو�صوع 
الدعوى عن الفيال رقم اآر اأي 22 )فيلل مزايا( مب�صروع دبي الند وبالزام املدعي 
عليهما برد حيازة الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية والر�صوم وامل�صروفات 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1815 جتاري جزئي  

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  الظنحاين   ب��در  على  عبيد  اب��راه��ي��م  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/14  يف الدعوى املذكورة 
ي��وؤدي للمدعي  ان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  اع��اله ل�صالح/ بنك دبي اال�صالمي - �ض 
مبلغ 423.115.96 )اربعمائة وثالثة وع�صرون الف ومائة وخم�صة ع�صر درهم و�صتة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�صروفات  والزمته  فل�ض(  وت�صعون 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2015/85 تنفيذ عقاري 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/190 عقاري كلي 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )13496050 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  
طالب االع��الن : طالب التنفيذ : لوك�ض بروبرتي فند ملتد - املطلوب اعالنه 
بارترن  اند  )كليندين�صت  املحدودة  و�صركاه  كليندين�صت   -1  : �صدهما  املنفذ   :
ليمتد( - جمهول حمل االقامة.  مو�صوع االإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز 
الكائنة مبنطقة جبل علي  الوحدات  اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عن  على 
- برقم ار�ض 3771 - رقم ال�صقة : 813-707-613-513-1315-1005 ا�صم املبنى 
: THE K SUITES - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1790  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �صركة ث��روة لال�صتثمار - ذ م م 2- يا�صر بن حممد بن نا�صر ال جار 
اهلل ب�صفته مدير �صركة )ثروة لال�صتثمار - ذ م م( 3- جار اهلل بن حممد بن نا�صر ال جار 
اهلل ب�صفته املخول بالتوقيع على احل�صاب اخلا�ض ب�صركة )ثروة لال�صتثمار - ذ م م ( لدى 
العمر �صامل  امل��دع��ي/ عامر  ان  االق��ام��ة مبا  الرقة - جمهول حمل  ف��رع  دب��ي   - امل�صرق  بنك 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ال  ابراهيم  ح�صن  ابراهيم   / وميثله  املن�صوري  العمر  حممد 
ومو�صوعها املطالبة   باإ�صدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 16641200 درهم والر�صوم 
وامل�صاريف مع �صمول االأم بالنفاذ املعجل و بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2017/11/15
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/738 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-نيو ورلد انف�صتمنت�ض ليمتد 2-نيو ورلد انف�صتمنت�ض جروب  
اأق���ام عليك  امل��دع��ي/ علي ح�صن �صحبتي - ق��د  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة 2008/2/14 
والزام املدعي عليهم على �صبيل الت�صامن والتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره 
)389.826 دره����م( م��ع ال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف واالت���ع���اب.  و 
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  
2017/11/1  ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف  الدعوى 2017/2458  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جينيفر ناكوردا كاردينو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�صانديا مول ايايل قياليل �صا�صيد هاران وميثله / را�صد عبدالرزاق حممد تهلك - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  الزام املدعي عليهما مت�صامنني او منفردين 
بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )150.000( مائة وخم�صون الف درهم على �صبيل 
التعوي�ض عن اال�صرار املادية واالدبية التي حلقت باملدعية من جراء هذا احلادث 
والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني  املوافق  2017/10/30  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/9710  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ل��ق��م��ان خل���دم���ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  ب��روي��ز -   امل��دع��ي / حممد �صهزاد قمر حممد قمر  ان  االق��ام��ة مب��ا 
 16336( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
ال�صكوى)MB177195073AE( وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة    2017/10/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/568  تنفيذ عقاري   
اأم ئي للتطوير - �ض ذ م م  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
التنفيذ/انتوين دونوفان   نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/649 عقاري كلي 
يوم االثنني بتاريخ  2016/11/28  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ 
وقدره )276349.39( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�صر هذا االعالن 2-ويف الدعوى االأ�صلية بامل�صادقة على حكم املحكم ال�صادر 
يف الدعوى التحكمية رقم 84 ل�صنة 2013 بتاريخ 2014/2/24 من مركز دبي للتحكيم 
الدويل - وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/2892 تنفيذ جتاري  
امل��واد الغذائية - �ض ذ م م جمهول  اىل املنفذ �صده/1- الو�صيط لتجارة 
وميثله/عبداهلل  ال�صارقة  التنفيذ/برادات  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - ال�صام�صي  ال���زري  علي  حممد 
رقم  التحفظي  باأنه قد مت حتويل ملف احلجز  اخطاركم   2017/10/22
)2015/331 جتاري اىل حجز تنفيذي رقم )2016/2892 جتاري( وذلك يف 
حدود املبلغ املنفذ به وقدره )146220( درهم.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

 مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3125  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان  اىل املدعي عليه/ اخل�صر للنقليات 
ط��ارق ح�صني عبداللطيف   / )ف���رع( وميثله  �����ض.ذ.م.م  �صيف  امل��دع��ي/دراي��ف 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صركال  عبدالرحمن 
املدعي عليها مببلغ وقدره )9350( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  �صنويا   ٪12 والفائدة 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2017/10/31 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : " نا�صر عبد اللطيف لتجارة املالب�ض اجلاهزة " )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 750715  عن�وانها : م�صتودع رقم P2 – 18 ملك �صركة تطوير جممع 
دبي لال�صتثمار – بردبي - جممع دبي لال�صتثمار 1   ال�صك�ل القانوين    : ذات م�صئولية 
حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1210173   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�صادية 
بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  ال�صادر من  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب   ، اع��اله  امل��ذك��ور 
)2017/09/18( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/18(  وعلى 
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04(

م�صتحبا معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر 
هذا االعالن .

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : " جرين اليف تكنولوجي " )�ض.ذ.م.م( 
 رقم الرخ�ص��ة : 651034 عن�وانها : مكتب رقم 401 ملك �صعيد حممد احمد حممد 
الطاير - الرفاعة ال�صك�ل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري 
: 1072713  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�صادر 
من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/09/06( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  وعلى   )2017/09/06( بتاريخ  ال��ع��دل 
هاتف    - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�صفي 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صتحبا   )04–  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
هذا  مبوجب  البطني   رق��ة   - لالعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
املالب�ض  لتجارة  اللطيف  عبد  " نا�صر  بت�صفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�صفي  بتعيني  
اجلاهزة " )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : م�صتودع رقم P2 – 18 ملك �صركة تطوير جممع 
دبي لال�صتثمار – بردبي - جممع دبي لال�صتثمار 1  وذلك مبوجب القرار ال�صادر من 
الكاتب  ال�صيد  لدى  وامل�صدق   )2017/09/18( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية 
التقدم اىل  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  بتاريخ )2017/09/18(   وعلى من  العدل 
9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف :  امل�صفي املعني يف مكتب )10- 
– 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات  – 04(  فاك�ض )2223773   2226266(

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات ا�ص����م امل�صفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني     مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية " جرين اليف تكنولوجي " )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : 
مكتب رقم 401 ملك �صعيد حممد احمد حممد الطاير - الرفاعة وذلك مبوجب القرار 
ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/09/06( وامل�صدق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/06(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف  اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 
امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه  – 04( فاك�ض )2223773   2226266( :

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : "مودرن �صيتي لالألكرتونيات" )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 617140 عن�وانها : مكتب رقم 2706 ملك ال�صيخ احمد بن �صعيد 
: ذات م�صئولية  القانوين  ال�صك�ل  زاي��د  ال�صيخ  – �ض  للعقارت( بردبي  ال مكتوم )روك��ي 
حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1035812  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�صادية 
بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  ال�صادر من  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب   ، اع��اله  امل��ذك��ور 
  )2017/05/15( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  وامل�صدق   )2017/05/15(
 )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  وعلى 
فاك�ض   )04 –  2226266(  : ه��ات��ف    - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  م��رك��ز  ملك 
)2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

. االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

بهذا تعلن �صركة �صوي�ض تامي  م م ح موؤ�ص�صة منطقة حرة-
مطار دبي الدويل الرخ�صة رقم )443( باأن ال�صركة قررت 
يف اجتماعها بتاريخ 2016/1/11 عن اغالق ال�صركة اعالها 
اعتبارا من تاريخ 2016/2/24 ومت توثيقة يف �صفارة االمارت 
العربية املتحدة يف لندن بتاريخ 2016/3/2 .فعلى من لدية 
اعرتا�ض االت�صال مبقر ال�صركة ،هاتف رقم /042995881 

ورقم الفاك�ض /042995882- �ض ب 54520 دبي.
�سركة �سوي�ص تامي  م م ح دبي

اعالن اغالق �شركة 

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني  
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية " مودرن �صيتي لالألكرتونيات " )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  
بردبي  للعقارت(  )روك��ي  ال مكتوم  �صعيد  بن  احمد  ال�صيخ  2706 ملك  رقم  : مكتب   :
بتارخ  لل�صركاء  العمومية  ال�صادر من اجلمعية  القرار  زايد وذلك مبوجب  ال�صيخ  – �ض 
 )2017/05/15( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  وامل�صدق   )2017/05/15(
 )9 امل��ع��ني يف مكتب )10-  امل�صفي  اىل  ال��ت��ق��دم  او مطالبة  اع��رتا���ض  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
– 04( فاك�ض  ه��ات��ف : )2226266  ال��ب��ط��ني -  رق���ة  ل��الع��م��ال -  م��ن��ت  م��ل��ك م��رك��ز 
)2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

االعالن. هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1927  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- روبريت ويالمي �صاندلري جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �صركة كورودك�ض التجارية - ذ م م وميثله /علي حممد علي الدايل 
مببلغ  االأول  عليه  امل��دع��ي  مطالبة   -1 ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
512.042 درهم 2- مطالبة املدعي عليه الثاين مببلغ 221.322 درهم والر�صوم 
اخلمي�ض   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  القانونية.  والفائدة  واالتعاب  وامل�صروفات 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة   2017/11/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



•• دبي - د.حممود علياء :

نظمت ندوة الثقافة والعلوم موؤمترًا �سحفيًا م�ساء اأول اأم�ص بح�سور �سلطان �سقر ال�سويدي رئي�ص جمل�ص اإدارة ندوة الثقافة والعلوم، وال�سعد املنهايل 
رئي�ص حترير جملة نا�سيونال جيوغرافيك العربية ومن م�سوؤويل �سالون بحر الثقافة، والأ�ستاذة عائ�سة �سلطان ع�سو جمل�ص اإدارة الندوة، وقد 
مت يف املوؤمتر العالن عن تاأ�سي�ص �سراكة وتعاون ما بني ندوة الثقافة والعلوم يف دبي وموؤ�س�سة بحر الثقافة يف اأبوظبي  لتاأ�سي�ص »�سالون للقراءة« 

يعنى بقراءة �سنوف اأدبية متنوعة ومناق�ستها بني منت�سبي ال�سالون.
 ومن املعروف اأن موؤ�س�سة بحر الثقافة اأ�س�ستها �سمو ال�سيخة رو�سة بنت حممد بن خالد اآل نهيان بدعم وم�ساهمة من اأخواتها �سمو ال�سيخة �سيخة 
بنت حممد بن خالد اآل نهيان و�سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن خالد اآل نهيان، بهدف تطوير املهارات الثقافية واملعرفية للمجتمع الإماراتي وفق 

برنامج اأدبي وفني متكامل، وميثل �سالون بحر الثقافة النواة الأوىل لهذه املبادرة، ايل انطلق يف عام 2004م كملتقى اأدبي يناق�ص اأعمال اأدبية.

ثقافة وفن�ن

30

الثقايف  ال��واق��ع  يف  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ص��وي��دي  �صقر  �صلطان  واأك���د 
الندوة حطت خطوات كبرية على م�صتوى دولة االإمارات  واأن  االإماراتي، 
يف تقدم الفكر واالإبداع والفن، وهذا جهد الرعيل االأول من رواد الندوة 

الذين جادوا بفكرهم ووقتهم من اأجل هذا ال�صرح ال�صامخ.
الثقافية يف  االأن�صطة  املوؤ�ص�صتني ما يرثي  التعاون بني  اأهمية  وركز على 
اأنحاء الدولة والتي تعترب عمل وطني ميار�ض فيه كافة اأ�صكال االإبداعي 

والعمل الثقايف.
تقبلهم  على  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اإدارة  جمل�ض  �صلطان  عائ�صة  و�صكرت 
لفكرة ال�صراكة وتقدميهم كل الدعم الإجناح ال�صالون، كذلك ن�صكر جهود 
موؤ�ص�صة بحر الثقافة والتي خرجت من نطاق العمل الثقايف الفردي اإىل 
العمل املوؤ�ص�صي الذي يربز ويثبت العمل الثقايف على اأر�ض الواقع، ففكرة 
باملجتمعات،  يرتقي  �صلوك  الثقافة  يجعل  دعمها  على  والتاأكيد  ال��ق��راءة 
وذلك الن نوادي و�صالونات القراءة �صرورة جمتمعية على الرغم من اأن 

معظم موؤ�ص�صي هذه ال�صالونات عرب التاريخ من الن�صاء.
ثقافية  والكتب  االأدبية  االأعمال  �صيناق�ض  ال�صالون  اأن  �صلطان  واأ�صافت 
للمتلقي،  االأدب��ي��ة  ال��ذائ��ق��ة  ال��ت��اأث��ري يف  ذات  االإ����ص���دارات  م��ن  والتاريخية 
كذلك �صتكون هناك جل�صات نقدية يف االأدب، جل�صات �صعرية ومو�صيقية، 

ومناق�صة االأدب العربي اأو العاملي املحكي على ل�صان اأطفال.
وذكرت ال�صعد املنهايل باأنها تطمح اأن يكون هناك �صالونات اأدبية يف كافة 
ال�صيخة رو�صة  تاأ�ص�صت برغبة من �صمو  الثقافة  اأنحاء الدولة، واأن بحر 
 100 واأ�صبح  ع�صو  بنت حممد بن خالد اآل نهيان وبداأ مبا يقارب 40 
بالذائقة  تعنى  ثقافية  موؤ�ص�صة  اإىل  اخل��ا���ض  �صكله  م��ن  فانتقل  ع�صو 
ومناق�صة  ونقاد  كتاب  ا�صت�صافة  اإىل  وتطور  والفنون  والثقافة  اجلمالية 
املوؤ�ص�صة  وت�صم  االإب��داع  املتجددة من  االأ�صكال  امل�صموعة وخمتلف  الكتب 

عدد كبري من املهتمني واملعنني.
الن�صاء ويرجع  االأدبية موؤ�ص�صيها من  ال�صالونات  اأن غالبية  واأك��دت على 
ذلك للطبيعة االإن�صانية يف املراأة، واأن �صالونات القراءة ترثي ال�صخ�صية 

وهذا ما عا�صته هي يف جتربتها ال�صخ�صية يف �صالون بحر الثقافة.
وذكرت املنهايل اأن اأوىل امل�صاركات العامة ملوؤ�ص�صة بحر الثقافية كانت منذ 
اأبوظبي للكتاب، ويف الوقت احلايل لل�صالون  حوال 5 �صنوات يف معر�ض 

م�صاركات متعددة يف خمتلف االأن�صطة الثقافية على م�صتوى الدولة.
 

 حما�صرة حديث االأدب واالأدباء وجمموعات القراءة
يف  الثقافة  بحر  وموؤ�ص�صة  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 
اأبوظبي نظمت جل�صة حوارية بعنوان »حديث االأدب واالأدباء وجمموعات 
وحممد  امل��ن��ه��ايل  وال�صعد  �صلطان  وعائ�صة  امل��ر  حممد  مل��ع��ايل  ال���ق���راءة« 
املرزوقي، وبح�صور �صلطان �صقر ال�صويدي وعبدالغفار ح�صني علي عبيد 
الهاملي ود. �صالح القا�صم وحممد �صامل املزروعي واأع�صاء جمل�ض اإدارة 

الندوة ونخبة من املهتمني.
التقنيات  ب����االأدب يف ظ��ل  ق���راء ومهتمني  ���ص��وؤال ه��ل الزال ه��ن��اك  وح���ول 
املت�صارعة والذكاء اال�صطناعي، اأم اأن هناك اهتمامات اأخرى، اأكد معايل 
تطور  ت�صهد  وه��ي  الع�صرين  ال��ق��رن  منذ  الب�صرية  اأن  على  امل��ر  حممد 
بل  ب���االأدب  االهتمام  م��ن  تقلل  مل  احلديثة  التقنيات  ه��ذه  واأن  مت�صارع، 

بالعك�ض اتاحته اأكرث من ذي قبل فاأ�صبح اأكرث انت�صاراً.
واإن طبعت يف جملة  ال�صاعر يكتب ق�صيدته  ك��ان  املا�صي  امل��ر يف  واأ���ص��اف 
بحدود الف ن�صخة على �صبيل املثال، ولكن مع التقنيات احلديثة من املمكن 

اأن تتاح الق�صيدة الكرتونياً فيقراأها ما يزيد عن 100 األف �صخ�ض.
فالو�صائط  االأه���م،  ه��و  توجيهها  كيفية  ولكن  مهمة  احلديثة  التقنيات 

احلديثة جعلت االأدب اأكرث انت�صاراً و�صعبية ودميقراطية.
واأكد على اأن الثقافة م�صوؤولية جماعية على الدولة اأن توجه موؤ�ص�صاتها 
وخا�صة االإعالمية منها نحو العمل الثقايف اجلاد والهادف والذي يرثي 
جمتمعها، وعلى �صبيل املثال الزال اإذاعة BBC تقدم براجمها الثقافية 

بنف�ض الدرجة العالية من اجلدية واجلودة وامل�صوؤولية.
لدينا يف العامل العربي تق�صري يف االهتمام بالعمل الثقايف من قبل و�صائل 
االإع��الم امل�صموعة واملرئية، واإن قدمت بع�ض النماذج فكثري منها يفتقد 
العمق والتنوع، واأذكر يف �صبعينات القرن املا�صي قدمت االإذاعة امل�صرية يف 
الربنامج الثاين اأف�صل االأعمال املو�صيقية الكال�صيكية والفنية واملعمارية 
وخمتلف �صنوف االإبداع، كذلك ترجمت غالبة االأعمال امل�صرحية العاملية 
وقدمت عرب االإذاع��ة من قبل فنانني عظماء، ويف الوقت احلا�صر م�صر 
تراجع  هناك  الهادفة،  الثقافية  ال��ربام��ج  تفتقد  العربية  ال��دول  ك�صائر 

حقيقي يف امل�صهد الثقايف العربي ب�صكل عام.
وذكر املر اأن اأول �صالون اأدبي كان ل�صكينة بنت احل�صني وهذا ال�صالون كان 
يف مرحلة مبكرة من التاريخ العربي وتعاقب عرب الع�صور، حتى ع�صرنا 
احلديث وجميعنا يتذكر �صالون مي زيادة االأ�صهر والذي كان يعد �صاحة 

اأدبية اأثرت احلركة الفكرية واالأدبية يف م�صر والعامل العربي.
مدار  على  ثرياً  اأدب��ي��اً  �صالوناً  متثل  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اأن  على  واأك��د 
االأدبية  الثقافية  االأن�صطة  م��ن  العديد  ق��دم��ت  ع��ام��اً  ث��الث��ني  م��ن  اأك���رث 
ومت  دوري،  ب�صكل  تعقد  كانت  التي  الكتب  مناق�صات  جانب  اإىل  والفنية، 
ا�صتا�صفة العديد من الرموز االأدبية املهمة يف ال�صاحة العربية والعاملية. 
ال�صباب  على  ولكن  م�صتقبل  ولها  تطورية  ظاهرة  االأدب��ي��ة  فال�صالونات 
التوجه ملفاتيح الثقافة �صواء يف الفن الت�صكيلي اأو امل�صرح اأو االأدب والتي 
املهمة،  االأدب��ي��ات  من  وغريها  والرومانية  اليونانية  االأ�صاطري  اأ�صا�صها 
كذلك هناك دور للرتبية والتعليم واملناهج الدرا�صية يف توجيه القراءات 

واملعرفة.
وعن جتربته مع االأدب الرو�صي ذكر حممد املرزوقي البدايات مع املكتبة 
املدر�صية يف املرحلة الثانوية وكيف �صده يف البداية غالف رواية االأم ملك�صيم 
غوركي واأخذته الرواية يف عواملها ومل يكن بعد يعي ما تعنيه من رمزية، 
وحل�صن  الرو�صي،  االأدب  يف  ال��ق��راءة  من  ملزيد  الطريق  له  فتحت  ولكنها 
�صالون  تاأ�صي�ض  واق��رتح��وا  االه��ت��م��ام  ه��ذا  االأ���ص��دق��اء  لبع�ض  ك��ان  حظه 
الرو�صي من دور يف  ل��الأدب  ملا  الرو�صي ب�صكل خا�ض، وذلك  االأدب  لقراءة 

ت�صكيل خمتلف املدار�ض االأدبية على م�صتوى العامل.
واأ�صاف املرزوقي اأن ارتباطه باالأدب الرو�صي دفعه لزيارة متحف تول�صتوي 
يف رو�صيا واطلع على مرا�صالته مع املجدد حممد عبده، كذلك زار مكان 
�صكن دي�صتوف�صكي و�صعر حينها اأنه احد �صخ�صيات اأدي دي�صتوف�صكي، واأكد 
على اأن املكتبات العربية ت�صخ عديد من االإ�صدارات غري اجلادة وتفتقد 
العمق وهذا ما ي�صجعه واأع�صاء �صالون االأدب الرو�صي على اال�صتمرارية.

وو�صائل  احل��دي��ث��ة  التقنيات  التكنولوجيا  ث���ورة  اأن  امل��رزوق��ي  وا�صتطرد 
التوا�صل االجتماعي اأفرزت العديد من الظواهر منها )الق�صة التويرتية( 
بريطانيا وغريها، لذلك  ا�صرتاليا ويف  يف  خا�صاً  لها مهرجاً  والتي نظم 
اأع�صاءه  عدد  كان  ال��ذي  الفعلي  الواقع  من  الرو�صي  االأدب  �صالون  خرج 

األف   25 اأع�صاءه  يتعدى  ال��ذي  االفرتا�صي  العامل  اإىل  �صخ�صاً(   50(
ع�صو من كل اأنحاء العامل، الأن ال�صالونات تفتح املجال للقارئ للتفاعل 

مع فعل القراءة.
يتمتع  اأن���ه  اإال  ك��رب حجمه  ب��رغ��م  امل��رزوق��ي  االأدب  اأن  امل��رزوق��ي  واأ���ص��اف 
باجلاذبية واالإمتاع، وهناك حماوالت عديدة الخت�صار كثري من االأعمال 
االأدبية الرو�صية وتقدمي ن�صخ خمت�صرة منها لت�صهل على القارئ التعامل 

معها.
يف  وانها  الثقافة  بحر  �صالون  مع  جتربتها  املنهايل  ال�صعد  وا�صتعر�صت 
اأبوظبي واتيحت  البداية كانت ع�صوة يف احت��اد كتاب واأدب��اء االإم��ارات يف 
لها دعوة ل�صالون بحر الثقافة، وكانت ال�صيخة �صمة بن حممد بن خال 
االن�صمام  على  و�صجعتها  بها  فرحبت  وتعرفها،  عمودها  تقراأ  نهيان  اآل 
لل�صالون، وكانت يف البداية متخوفة لتعودها على القراءة املنفردة، ولكن 
مع الوقت اكت�صفت متعة القراءة اجلماعية التي ت�صهم يف تو�صيع الروؤية 
تعي�ض  فانت  كتاب  تقراأ  فعندما  للقراء،  الثقايف  التعدد  للعمل من خالل 
جتربتك وعندما ت�صرك اآخر يف هذه القراءة فاأنت ترثي جتربتك بتجربة 
م�صافة، ف�صالونات القراءة ت�صهم يف بناء ال�صخ�صية وترثي وعي القارئ.  
القراءة هو ما يرثي  بعد  ما  ولكن  ف��ردي  القراءة فعل  اأن فعل  واأ�صافت 
لالإعالم  اأبوظبي  موؤ�ص�صة  اأن  وذك��رت  لها،  وي�صيف  ال�صخ�صية  التجربة 
لديها �صالون افرتا�صي ملوظفيها يعر�ض فيه كتاب للقراءة وتتم مناق�صته 

عرب العامل االفرتا�صي.
وركزت على اأن الفعل االأدبي واالإبداعي يحتاج اإىل عامل اآمن وفيه كثري من 
العنا�صر اجلاذبة وهذا متوفر يف دولة االإمارات التي تعمل جاهدة لن�صر 
املجتمعات  ي�صهم يف تطور  للحياة ما  اأرق��ى  �صبل  والوعي وتوفري  املعرفة 

وثراء امل�صهد الثقايف واالإبداعي.
الكثري  الرواية حتتوي  اأن  املنهايل  اأك��دت  الرواية  ملاذا الرتكيز على  وعن 
وال�صخ�صيات  والفل�صفية  الفكرية  والدار�ض  ولل�صري  للتاريخ  اجلذب  من 
الأن رواية ما �صمت بع�ض من هذه العنا�صر فالرواية جتر القارئ لعوامل 
ال�صجرة  مثل  ال��رواي��ة  واالط���الع،  املعرفة  من  ملزيد  �صغفه  تزيد  خمتلفة 
متثل اجلذع واالأغ�صان واالأوراق والورود هي �صائر املعارف التي تتفرع من 

الرواية.

ت�صارك �صجايا فتيات ال�صارقة يف الدورة ال�صاد�ض والثالثني 
م��ن م��ع��ر���ض ال�����ص��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي ينطلق يف 1 
�صعار  2017 حت��ت  ن��وف��م��رب   11 ح��ت��ى  وي�����ص��ت��م��ر  ن��وف��م��رب 
�صمن  وذل���ك  ال�����ص��ارق��ة،  اإك�صبو  م��رك��ز  يف  كتاب”  يف  “عامل 
جناح م�صرتك مع موؤ�ص�صتي نا�صئة ال�صارقة، ومراكز اأطفال 
ال�صارقة، انطالقاً من االأهداف ال�صامية امل�صرتكة للموؤ�ص�صات 

الثالث.

وتاأتي امل�صاركة ان�صجاماً مع الروؤية الثقافية ل�صاحب ال�صمو 
املجل�ض  ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
اإىل  الرامية  املوؤ�ص�صة  جهود  و�صمن  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى 
التفاعل مع خمتلف التظاهرات الثقافية التي تعي�صها اإمارة 

ال�صارقة.
الثقافية  الور�ض  من  �صل�صلة  تنظيم  �صجايا  م�صاركة  وت�صهد 
اأطيافه،  املجتمع مبختلف  التفاعل مع  ع��الوًة على  والفنية، 

تفاعلية  قوالب  يف  ال�صباب  فئة  من  ال��ق��راءة  ثقافة  وتقريب 
دمى  �صناعة  بعنوان  ور�صاً  املوؤ�ص�صة،  تقدم  حيث  ا�صتثنائية، 
ور�صة  �صتوديو:  و�صجايا  االأق���الم،  حامل  وت�صميم  خ�صبية، 
و�صناعة  ل��الأط��ف��ال،  كلعبة  م��اي��ك��رو���ص��ك��وب  وع��م��ل  ت�����ص��وي��ر، 

فوا�صل كتاب ورقية، وكتابة الق�ص�ض امل�صورة.
تنمية  اإىل  املوؤ�ص�صة  تنظمها  التي  واجلل�صات  الور�ض  وتهدف 
القراءة  على  وت�صجيعهن  مداركهن،  وتو�صيع  الفتيات  خيال 

مهاراتهن  وتنمية  الثقافية  ال�صاحة  جديد  على  واالط���الع 
الكتابية واالإبداعية.

تنمية  يف  رائ���دة  موؤ�ص�صة  ال�����ص��ارق��ة  فتيات  �صجايا  اأن  ي��ذك��ر 
مواهب الفتيات من عمر 13 اإىل 18 عاماً، وذلك يف خمتلف 
االأعلى  املجل�ض  مظلة  حت��ت  وتعمل  االإب��داع��ي��ة،  ال��ف�����ص��اءات 
�صمن  ك�����اإدارة   2004 ع���ام  تاأ�ص�صت  وق���د  االأ����ص���رة،  ل�����ص��وؤون 
االأطفال  مراكز  عن  ا�صتقاللها  اأعلنت  ثم  االأط��ف��ال،  مراكز 

حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة  م��ن  اإداري  ب��ق��رار   ،2012 يف 
ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي، رئي�صة 
وذل��ك لرتكيز اجلهود على  االأ���ص��رة،  ل�صوؤون  االأعلى  املجل�ض 
اأمل  باعتبارها  لها،  املتاحة  االإمكانات  �صائر  وت�صخري  الفتاة، 
اإداري اآخر من �صموها مت تغيري  احلا�صر وامل�صتقبل، وبقرار 
ا�صم املوؤ�ص�صة من مراكز الفتيات اإىل �صجايا فتيات ال�صارقة، 

يف خطوة رامية اإىل مواكبة روح الع�صر والهوية الوطنية.

يف موؤمتر �سحفي عقد يف ندوة الثقافة والعلوم بدبي

تاأ�سي�س �سر�كة بني ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي وموؤ�س�سة بحر �لثقافة باأبوظبي

حر�سًا على احل�سور الفاعل يف املحافل الثقافية 

�سجايا ت�سارك يف معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب ب�سل�سة ور�س �إبد�عية وفنية

•• ال�سارقة-الفجر:

ك��ل��م��ات جمموعة  اأع���ل���ن���ت  جم��م��وع��ة 
الن�صر االإماراتية املتخ�ص�صة يف اإ�صدار 
العربية  باللغة  اجل���ودة  عالية  الكتب 
والتي تتخذ من ال�صارقة مقراً لها عن 
لالأطفال  ج��دي��داً  ع��ن��وان��اً   56 اإ���ص��دار 
يف  م�صاركتها  خ��الل  وال��ك��ب��ار  وال�صباب 
ال�صارقة  م��ع��ر���ض  م��ن  ال�36  ال�����دورة 
الدويل للكتاب الذي يقام خالل الفرتة 
امل��ق��ب��ل يف مركز  ن��وف��م��رب   -11  1 م��ن 

اإك�صبو ال�صارقة.
 30 اجل���دي���دة  االإ�����ص����دارات  وتت�صمن 
احلائزة  للن�صر  ك��ل��م��ات  دار  م��ن  ك��ت��اب��اً 

املرموقة  اجل���وائ���ز  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
االأطفال  كتب  اإ���ص��دار  يف  واملتخ�ص�صة 
باللغة العربية اإ�صافًة اإىل 15 كتاباً من 
التي تعنى بن�صر  اإ���ص��دارات دار رواي��ات 
االأعمال ااالأدبية -العربية واملرتجمة .

ع��ام جمموعة  �صعيد مدير  تامر  وق��ال 
هذه  يف  بامل�صاركة  �صعداء  نحن  كلمات 
تعد  التي  والثقافية  االأدبية  التظاهرة 
العناوين  وت��ه��دف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأك����رب 
اجلديدة التي تتميز بالب�صاطة واجلودة 
العالية اإىل حتفيز الف�صول لدى القراء 

من خمتلف الفئات العمرية .
وت���وف���ر جم��م��وع��ة ك��ل��م��ات م���ن خالل 
الدويل  ال�صارقة  معر�ض  يف  م�صاركتها 

للكتاب ثالث اأكرب معر�ض للكتاب على 
م�صتوى العامل فر�صة كبرية للموؤلفني 

االأدبية  الن�ص�������ر  ووك��االت  والنا�صرين 
ال�صتك�صاف  ال��ن�����ص��ر  حق����وق  ووك����الء 
االتفاقيات  واإب�����رام  ال��ت��ع��اون  جم���االت 
موؤ�ص�صات  اإح����دى  ب�ص���فتها  مع��������ها 
كتب  اإ���ص�����������دار  يف  ال���رائ���دة  الن���������صر 
االأطفال واليافع���������ني يف املنطقة والتي 
من  ق�صرية  ف��رتة  غ�صون  يف  متكنت 
من  والت��ط����������ورلتت������������حول  النمو 
ميتد  دول��ي��ة  جم��م��وع��ة  اإىل  ن�����ص��ر  دار 
ق���ارات  ع��رب  دول����ة   54 اإىل  ن�����ص��اط��ه��ا 

العامل اخلم�ض.
و ق��د مت��ك��ن��ت  جم��م��وع��ة ك��ل��م��ات منذ 
تاأ�صي�صها من توزيع كتبها يف اأكرث من 

ثالثة اآالف مدر�صة .

للكتاب  �لدويل  �ل�سارقة  مبعر�س  كلمات  ملجموعة  جديد�  عنو�نا   56
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العام  هذا  التلفزيونية  الدراما  عن  غيابك  كان  هل   •

ب�صبب تقدميك فيلمني يف مو�صم واحد؟
اأن اأح�صل على راحة  - مل يكن ال�صبب احلقيقي. قررت 
اأو كما يقولون ه��ي )ا�صرتاحة  ال��درام��ا،  ال��ع��ام م��ن  ه��ذا 
حم����ارب(، ك��ي اأع��ي��د ت��رت��ي��ب اأوراق������ي، ي�����ص��اف اإىل ذلك 
االأعمال  فكل   ، اإيلَّ ي�صيف  ال���ذي  ال���دور  اأت��ل��ق  مل  اأن��ن��ي 
التي عر�صت عليَّ رغم اأنها كبرية وحققت جناحاً جيداً، 
فاإنها مل تنا�صبني الأنها ت�صبه اأدواراً قّدمتها. لذا ف�صلت 
االن�����ص��ح��اب م��ن امل��و���ص��م. ك��ذل��ك �صعرت ب���اأن امل�����ص��ارك��ة يف 
ال�صينما  ع��ن  غ��ي��اب��ي  ع��و���ص��ت  واح���د  م��و���ص��م  فيلمني يف 

اأي�صاً.
ال�صينما  اأن  ذل���ك  ي��ع��ن��ي  ه��ل   •

عو�صتك عن الدراما؟
- لل�صينما بريقها، وللدراما 
واجلمهور  خم��ت��ل��ف،  ط��ع��م 
عن  ب��غ��ي��اب��ي  اأ���ص��ع��ر  جعلني 
ال������درام������ا، ف��ب��ع��د اإ����ص���ادت���ه 
ب��ال��ف��ي��ل��م��ني ك�����ان ك����ل من 
ي��ق��اب��ل��ن��ي ي�������ص���األ���ن���ي، مل����اذا 

ت��غ��ي��ب��ت ع����ن ال�����درام�����ا هذا 
ال��ع��ام؟ االأم��ر ال��ذي اأ�صعدين 

بالطبع.
يف  ل���ك  ف��ي��ل��م��ني  ن�����زول  • ه���ل 

مو�صم واحد اأ�صّرك؟
الفائزة  ف����اأن����ا  ال���ع���ك�������ض،  ع���ل���ى   -
اأث�����ارا  ال��ف��ي��ل��م��ني  الأن  ال���وح���ي���دة، 
وحل�صن  ج�����داً،  ج��ي��دة  ف��ع��ل  ردود 
ح��ظ��ي اأن���ن���ي ت��ع��اون��ت ف��ي��ه��م��ا مع 

�صعبية  ولديهما  ك��ب��ريي��ن،  جنمني 
هنيدي  فمحمد  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف 

جنم الكوميديا االأول بالن�صبة اإيل، وتامر 
ح�صني اأكرث جنوم جيله جناحاً، خ�صو�صاً 
يف االأدوار الرومان�صية، وكل عمل كان له 

طعم اآخر، وجناح خمتلف.
تامر  مع  الثاين  التعاون  عن  • ماذا 

ح�صني؟
قوية  ك��ي��م��ي��اء  جت��م��ع��ن��ي   -

بالنجم تامر ح�صني، كذلك 
اإذ  �صامي،  حممد  املخرج 

معهما  وت��ع��اون��ت  �صبق 
)اآدم(،  م�����ص��ل�����ص��ل  يف 

وح��������ّق��������ق جن�����اح�����اً 
وا��������ص�������ع�������اً، ل����ذل����ك 

عليَّ  عر�صت  عندما 
)ت�صبح  يف  امل�����ص��ارك��ة 

اأت�������ردد،  ع���ل���ى خ�����ري( مل 
عنا�صر  وج���������دت  الأين 
النجاح مكتملة يف العمل، 

تفا�صيل  اأن  اإىل  باالإ�صافة 

الدور جذبتني.
عن  م���اذا  ال�صعبية.  ال��ف��ت��اة  دور  ذل���ك  ق��ب��ل  ق��ّدم��ت   •

حت�صرياتك ل�صخ�صية عائ�صة يف )ت�صبح على خري(؟
- اأرى اأن دور الفتاة ال�صعبية ينا�صبني، منذ اأن قدمت اأول 
الغرام(  ال�صينما وهو )وني�صة( يف )االأوىل يف  اأدواري يف 
وحققت م��ن خ��الل��ه جن��اح��اً مل اأك���ن اأت��وق��ع��ه. م��ن هنا، 
القالب، رغم حر�صي على تدقيق  نف�صي يف هذا  وج��دت 
لالبتعاد  اآخ��ر  اإىل  دور  من  اختالفها  واإظهار  التفا�صيل 
عن اأي ت�صابه مثلما فعلت يف )�صجن الن�صا( بدور )دالل(، 
واأخرياً )عائ�صة( يف )ت�صبح على خري(، فاملخرج حممد 
�صامي وهو نف�صه موؤلف العمل كان ملماً بالتفا�صيل التي 
�صعبية،  فتاة  فهي  وال��ت��ن��وع،  االخ��ت��الف  تظهر 
ل��ك��ن��ه��ا روم��ان�����ص��ي��ة وب��ري��ئ��ة ل���درج���ة تبدو 
اأعطاها  م��ا  امل���واق���ف،  بع�ض  يف  ���ص��اذج��ة 
وجدت  وفعاًل  �صخ�صيتها،  يف  نعومة 
ردود فعل اإيجابية جداً عن دوري، 

اأ�صعدتني كثرياً.
يف  ال������ع������ام  ه�������ذا  جن����ح����ت   •
جت��رب��ت��ني ك��وم��ي��دي��ت��ني. هل 
الكوميديا  يف  نف�صك  ت��ري��ن 

اأكرث؟
مت االأدوار  - اأنا ممثلة وقدَّ
اإىل نوع  اأم��ي��ل  ك��اف��ة، وال 
م�����ع�����ني، ف���ال���ف���ي�������ص���ل يف 
املو�صوع هو الورق اجليد، 
وكان  املتميز.  وال�صيناريو 
من ح�صن حظي هذا العام 
عملني  يف  م�����ص��ارك��ت��ي 

قّدمت  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ف��رتة  الأن  ال��ك��وم��ي��دي��ا،  اإىل  ينتميان 
اأدواراً عدة تت�صم بالدراما والرتاجيديا، ما جعل �صورتي 
اأعترب  ل��ذا  درام���ا،  ممثلة  باأنني  اجلمهور  ل��دى  ترت�ّصخ 

التنّوع اأمراً مطلوباً، واأ�صعى اإليه.
اأحد  اأع�صقها واأعتربها  اأما بالن�صبة اإىل الكوميديا، فاأنا 
اأكرث االأمور املمتعة يف احلياة، واأرى اأن لديَّ القدرة على 
ا�صكت�صات  برامج  يف  اأي�صاً  و�صاركت  ال�صكل،  ه��ذا  تقدمي 
ال  نف�صه  الوقت  يف  لكنني  فاهيتا(،  )اأبلة  مثل  كوميدية 
تقدمي  واأمت��ن��ى  فح�صب،  الكوميديا  يف  اأ�صنف  اأن  اأح��ب 

اأدوار خمتلفة ترتك ب�صمة يف ال�صينما.
للمرة  هنيدي  حممد  الكوميديا  جنم  مع  تتعاونني   •

االأوىل. كيف كان تعاونه؟
كوميديا  جن��م  ف��ه��و  ه��ن��ي��دي،  م��ع  ب��ال��ع��م��ل  ا�صتمتعت   -
��ن م��ن اأدوات������ه. ال��ك��وم��ي��دي��ا ل��دي��ه من  حم���رتف وم��ت��م��كِّ
اأو افتعاالت لي�صت  اإيفيهات  اأية  وحي اللحظة بعيداً عن 
اإىل  تقف  التي  النجمة  على  االأم��ر  ي�صهل  ما  يف حملها، 

جانبه.
التون�صية؟ باللهجة  )عاليا(  �صخ�صية  قّدمت  • هل 

- قلت قبل ذلك اإن اللهجة التون�صية �صاعدتني يف تقدمي 
الدور البدوي ب�صكل اأكرث احرتايف، ولكن مل تكن اللهجة 
اأننا  خ�صو�صاً  التون�صية،  اللهجة  هي  فيها  حتدثت  التي 
يف تون�ض لدينا لهجات عدة مثل م�صر متاماً، فاأنا اأوؤدي 
اأقّدمه �صابقاً وهو الفتاة البدوية املختلف علّي،  دوراً مل 
الأن  ال��ك��وم��ي��دي،  ب��ال��واق��ع  ملتزمني  ل�صنا  اأن��ن��ا  �صيما  ال 

االأحداث تت�صّمن فانتازيا اأي�صاً.
وااليرادات؟ الفيلمني  حول  الفعل  ردود  عن  • ماذا 

اإيجابية، واحلمد هلل حّقق الفيلمان  - كانت ردود الفعل 
اإي����رادات ق��وي��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وقمنا ب��ج��والت عدة 
واح��ت��ف��ل��ن��ا و���ص��ط اجل��م��ه��ور، ووج����دت رد ال��ف��ع��ل بعيني، 
يهمني  لكن ال  العر�ض.  دور  داخ��ل  ومل�صته مع احل�صور 
اأن يكون الفيلم الرقم واحد، واالأهم بالن�صبة اإيّل راأي 

اجلمهور يف العمل ويف دوري.

اإن��ه كان ينتظر منذ فرتة طويلة عماًل  �صعد  امل�صري حممد  الفنان  قال 
اأن هذا ما حققه  ميثل نقلة فنية يف نوعية االأدوار التي يقدمها، معترباً 

يف فيلم )الكنز(.
واأ�صار يف ت�صريحله اإىل اأن وجود خمرج كبري بحجم �صريف عرفة وموؤلف 
بارع مثل عبدالرحيم كمال ومنتج له تاريخ مثل وليد �صربي هو ما دفعه 
اإىل املوافقه على التغيري. وتابع: )على الرغم من اأن اأفالمي ال�صابقة كانت 
قائمة على الكوميديا، لكنها ت�صمنت بع�ض اجلوانب الرتاجيدية اجلادة 

�صواء يف فيلم كركر اأو اللي بايل بالك، لكن مل تكن مب�صاحة كبرية، عالوة 
على اأن بداياتي كانت من خالل اأدوار تراجيدية مثل دوري يف م�صل�صل وما 

زال النيل يجري، الذي �صبق وقدمته مع املخرج حممد فا�صل(.
البولي�ض  رئ��ي�����ض  )ب�����ص��ر(،  �صخ�صية  جت�صيد  يف  جن��اح��ه  اأن  �صعد  واأك����د 
الكوميدية  االأدوار  اإىل  اأخ����رى  م���رة  ال��ع��ودة  م��ن  مينعه  ل��ن  ال�صيا�صي، 
و)الكاركرتات(، الفتاً اإىل اأن الورق وال�صيناريو اجليد هما اللذان يحددان 

خطواته املقبلة.

 )اعتزايل مل يكن نهائياً(! هكذا برر الفنان امل�صري يو�صف �صعبان عودته 
ببطولته  تقوم  ال��ذي  هنعدي(،  )باحلب  م�صل�صل  خ��الل  من  التمثيل  اإىل 
واإنتاجه الفنانة �صمرية اأحمد وكتبه يو�صف معاطي وتخرجه امل�صرية رباب 
وال  الفني  بتاريخه  يليق  العمل  هذا  اأن  اإىل  ل�ه  ت�صريح  يف  م�صرياً  ح�صني، 
اأهم  اأحمد التي �صاركها عملني من  للفنانة �صمرية  اأن يرف�ض طلباً  ميكن 
اأعماله وهما فيلم )اأم العرو�صة(، الذي قدمته يف بداية ال�صتينات، وم�صل�صل 
)امراأة من زمن احلب(. واأ�صاف �صعبان: )اعتزايل مل يكن نهائياً، ولكن هو 

اعتزال لالأعمال التي ال حترتم تاريخي ويتم اإهانتي فيها. اأما عمل حمرتم 
له ر�صالة وقيمة مع فنانة كبرية بحجم �صمرية اأحمد، ال ميكن اأن اأرف�صه(. 
خ�صو�صاً  العمل،  هذا  يف  اأ�صارك  حتى  �صحتي  ت�صعفني  اأن  )اأمتنى  وتابع: 

اأنني مررت باأزمة �صحية منذ اأيام(.
2( مع  )امل�صخ�صاتي  فيلم  كان  �صعبان  يو�صف  الفنان  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
ممتاز(،  )حم�صن  ال�صهرية  �صخ�صيته  خالله  ج�صد  حيث  عبداملنعم،  تامر 

التي ج�صدها يف م�صل�صل راأفت الهجان.

حممد �سعد: �ل�سيناريو �جليد هو من يحدد خطو�تي �ملقبلة يو�سف �سعبان يعود مب�سل�سل )باحلب هنعدي(

امل�سري  ال�سينمائي  املو�سم  يف  درة  التون�سية  الفنانة  �ساركت 
بالفيلمني )ت�سبح على خري( مع تامر ح�سني، و)عنرت ابن ابن ابن 
�سداد( مع حممد هنيدي. عن امل�ساركتني وكوالي�ص العمل كان معها 

هذا احلوار.

اأمتنى تقدمي اأدوار خمتلفة ترتك ب�سمة يف ال�سينما

درة: لل�سينما بريقها.. 
وللدر�ما طعم خمتلف
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