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الإجهاد يزيد خطر ال�سمنة

حذرت درا�شة بريطانية حديثة من اأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من 
بال�شمنة  اأكرث عر�شة من غريهم للإ�شابة  املتكرر يكونون  الإجهاد 

على املدى الطويل.
بريطانيا،  يف  اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  يف  ب��اح��ث��ون  ال��درا���ش��ة  واأج����رى   

ون�شرت يف دورية )Obesity( العلمية.
وراجع فريق البحث حالة 2527 من الرجال والن�شاء الذين تزيد 

اأعمارهم على 54 عاًما، �شاركوا يف درا�شة ا�شتمرت اأربع �شنوات.
يفرزه  هرمون  وه��و  الكورتيزول  م�شتويات  بقيا�ص  الباحثون  وق��ام 
اجل�شم اأثناء تعر�شه للإجهاد، ووجدوا اأن التعر�ص لكميات مرتفعة 
من هرمون الكورتيزول على مدى عدة اأ�شهر يرتبط مع زيادة فر�ص 

اإ�شابة الأ�شخا�ص بزيادة الوزن.
للإجهاد  يتعر�شون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  ا  اأي�شً الأب��ح��اث  واأظ��ه��رت 
الغنية  الأط��ع��م��ة  ال��ط��ع��ام وخ��ا���ش��ة  ت��ن��اول  الإف����راط يف  اإىل  مييلون 
بالدهون وال�شكر وال�شعرات احلرارية املرتفعة، وهذه العوامل ترفع 

فر�ص الإ�شابة بال�شمنة.
تقدم  النتائج  هذه  اإن  جاك�شون  �شارة  د.  البحث  فريق  قائدة  وقالت 
دليًل وا�شًحا على اأن الإجهاد املزمن يرتبط مع زيادة فر�ص الإ�شابة 

بال�شمنة.
اأي�شا مع  الكورتيزول مرتبطة  زيادة م�شتويات هرمون  اأن  واأ�شافت 
زيادة الدهون حول البطن، وهذا عامل خطر يزيد فر�ص الإ�شابة ب� 

اأمرا�ص القلب وال�شكري والوفاة املبكرة.

تو�سية بتناول 800 غرام فواكه وخ�سروات يوميًا
الفاكهة  غ��رام من   800 تناول  ب��اأن  بريطانية حديثة  درا�شة  اأف��ادت 
وال�شكتة  القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  يخف�ص  يوميا  واخل�شار 

الدماغية وال�شرطان.
واأجرى الدرا�شة باحثون بجامعة اإمربيال كوليدج لندن الربيطانية، 

ون�شرت يف املجلة الدولية لعلم الأوبئة.
وراجع فريق البحث نتائج 95 درا�شة �شابقة تناولت العادات الغذائية 
بالوقاية  وعلقتها  ال��ع��امل،  ح��ول  �شخ�ص  مليون   2.5 م��ن  لأك���رث 
اخل�شار  200 غرام من  تناول  اأن  النتائج  واأظهرت  الأمرا�ص.  من 
والفاكهة يوميا مرتبط بانخفا�ص خماطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب 
%18، وال�شرطان بن�شبة  %16، وال�شكتة الدماغية بن�شبة  بن�شبة 

لرتاجع خماطر املوت املبكر اإجمال بن�شبة 15%. اإ�شافة   ،4%
ووجد فريق البحث اأي�شا اأنه يف حالة تناول 800 غرام من الفاكهة 
 ،24% بن�شبة  القلب  اأم��را���ص  خماطر  تنخف�ص  يوميا،  واخل�شار 
 ،13% بن�شبة  وال�����ش��رط��ان   ،33% بن�شبة  ال��دم��اغ��ي��ة  واجل��ل��ط��ة 

والوفيات املبكرة بن�شبة 31%.
وق�����درت ال���درا����ش���ة ح��ج��م احل�����ش��ة ال���واح���دة امل��ط��ل��وب��ة م���ن الفواكه 
واخل�شروات بنحو 80 غراما، وهو ما يعادل موزة �شغرية اأو ثمرة 
النظام الغذائي  اأن هذا  الباحثون  املثال. واعترب  كمرثى على �شبيل 
�شن  يف  �شنويا  �شخ�ص  مليون   7.8 نحو  وف��اة  دون  باحليلولة  كفيل 
مبكرة حول العامل. واأو�شحت الدرا�شة اأن تناول اخل�شروات والفواكه 
 10 مهما كانت الكمية يح�شن ال�شحة العامة للإن�شان، لكن تناول 

ح�ش�ص يوميا يوؤدي اإىل نتائج اأف�شل كثريا.

البطاطا احللوة لل�سعور بال�سبع مدة اأطول
البطاطا  اإن  ف��ول��دان  �شو�شرت  زابينا  الأملانية  التغذية  خبرية  قالت 
احللوة لها مزايا �شحية، فهي ت�شاعد على ال�شعور بال�شبع مدة اأطول 

مقارنة باخلبز واحلبوب واملعكرونة.
 واأ�شافت فولدان اأن البطاطا احللوة تزخر اأي�شا بالألياف الغذائية، 
متتاز  ذل��ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  وم��ع��ادن.  فيتامينات  على  حتتوي  كما 
البطاطا احللوة مبحتواها العايل من م�شادات الأك�شدة، التي حتارب 
التي تهاجم   ،”Free Radicals“ ”باجلذور احلرة“ ما يعرف 

خليا اجل�شم وتلعب دورا يف الإ�شابة بال�شيخوخة وال�شرطان.
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�سبغة �سعر تغري لونها ح�سب احلرارة
اأن تغري  ك�شفت �شركة بريطانية موؤخراً عن �شبغة �شعر �شحرية، ميكنها 
كونها  الرغم من  وعلى  اخلارجي.  املحيط  ح��رارة  لدرجة  تبعاً  لونها  من 
من  �شرب  وكاأنها  الأوىل  للوهلة  تبدو  اأنها  اإل  علمية،  اأ�ش�ص  على  مبنية 

ال�شحر.
ال�شبغة ال�شحرية من بنات اأفكار لورين باوكر التي تعرف يف اأو�شاط عامل 
واك�ش�شوارات  ملب�ص  ت�شميم  على  داأبت  حيث  الكيماوية،  با�شم  التجميل 
تغري لونها تبعاً لعوامل معينة، مثل درجة احلرارة والرطوبة. وكان ابتكار 
ابتكاراتها،  اأه��م  من  النار  اأو  فري  ا�شم  عليها  اأطلقت  التي  ال�شعر  �شبغة 

بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
وتقول لورين اإن فكرة �شبغة ال�شعر خطرت على بالها وهي ت�شاهد فيلم 
ذا كرافت من اإنتاج الت�شعينيات من القرن املا�شي، وبالتحديد امل�شهد الذي 
تبدلت فيه روبني من امراأة �شمراء اإىل �شقراء مبجرد مترير اأ�شابعها على 

�شعرها.
من  من��اذج   7 اإنتاج  اأن �شني على  ذا  وعملت لوري��ن مع فريقها يف �شركة 
البيئة  اأو  احل���رارة  جت��اه  خمتلفة  اأف��ع��ال  ردود  ت��ب��دي  ال��ت��ي  ال�شعر  �شبغة 
املحيطة، فعلى �شبيل املثال تغري اإحداها لونها من الأ�شود اإىل القرمزي مع 
م�شحة برتقالية كلما ارتفعت احلرارة، واأخرى تغري لونها من الأ�شقر اإىل 

الأزرق اجلليدي خارج املنزل وبدرجة حرارة اأقل من 60 فهرنهايت.
وتف�شر جملة وايرد عمل �شبغة ال�شعر ب�شلوك اجلزيئات الكربونية، التي 
درج��ات احلرارة،  انخفا�ص  اأو  ارتفاع  كيميائي عكو�ص مع  لتفاعل  تخ�شع 
فاإحدى اجلزئيات يف روابط الكربون تكون اأكرث ا�شتقراراً من غريها، مما 
ينتج عنه رد فعل جزيئي وامت�شا�ص لون اآخر وبالتايل خلق لون خمتلف 

لل�شعر مع تغري احلرارة.

م�سلمان يرممان مقربة 
يهودية تعر�ست للتدمري

ال�شهرية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة  ح��ب��ت 
�شابان  اأطلقها  بحملة  رولينغ  كاي  جاي 
الأ�شرار  اإ�شلح  يف  للم�شاهمة  م�شلمان 
ال��ت��ي حل��ق��ت مب��ق��ربة ي��ه��ودي��ة تعر�شت 

للتخريب يف الوليات املتحدة.
النرتنت  ع���رب  احل��م��ل��ة  ه����ذه  واأط����ل����ق 
طارق  امل�شلمان  الأم��ريك��ي��ان  النا�شطان 
امل�����ش��ي��دي ول��ي��ن��دا ���ش��ر���ش��ور ال��ت��ي برز 
والتحركات  ال���ت���ظ���اه���رات  يف  ا���ش��م��ه��ا 
للمهاجرين  املعادي  للخطاب  املعار�شة 

وامل�شلمني.
ل�شالح  امل��ال  احلملة جمع  والهدف من 
يف  للتخريب  تعر�شت  ي��ه��ودي��ة  م��ق��ربة 

ولية ميزوري و�شط الوليات املتحدة.
تكون  اأن  اأي�شا  ه��ذه احلملة  م��ن  واأري���د 
يف  وامل�شلمني  اليهود  ب��ني  وح��دة  ر�شالة 

الوليات املتحدة.
وطالت يد التخريب 180 قربا يهوديا 
يف �شانت لوي�ص يف اآخر الأ�شبوع، وقالت 
ال�شرطة اإنها توا�شل التحقيقات ولكنها 
حتى  ف��ي��ه  م�شتبه  اأي  اإىل  ت��ت��و���ش��ل  مل 

الآن.

�سيق التنف�س.. تعرف على 
اعرا�سه وا�سباه وطرق عالجه �ص 23

فيلمًا مبهرجان   59
القاهرة ل�سينما املراأة

ي��ب��داأ م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة ال���دويل 
العا�شرة  دورت������ه  امل�������راأة  ل�����ش��ي��ن��م��ا 
الأ����ش���ب���وع ال���ق���ادم مب�����ش��ارك��ة 59 
فيلما من 23 دولة عربية واأجنبية 

جميعها من �شنع الن�شاء.
ي��ف��ت��ت��ح امل���ه���رج���ان يف ال���راب���ع من 
الأرجنتيني  بالفيلم  اآذار  م��ار���ص 
وليلته  �شانكتي�ص  )ف��ران�����ش�����ش��ك��و 
اأن���دري���ا ت�شل.  اإخ�����راج  ال��ط��وي��ل��ة( 
امل�شابقة  امل�شاركة يف  و�شبق للفيلم 
ال�شينمائي  الر�شمية ملهرجان كان 
ال��������دويل ك���م���ا ن�����ال ال���ع���دي���د من 
عاملية  م���ه���رج���ان���ات  يف  اجل����وائ����ز 

اأخرى.
اأق�شام ياأتي  وي�شمل املهرجان �شتة 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا ال���ربن���ام���ج ال����دويل 
�شينما  وقافلة  فيلما   13 وي�شم 
وي�شم  واللتينية  العربية  امل���راأة 
اأعمال  على  ونظرة  اأف��لم  ثمانية 
العام  ه��ذا  ال��ذي خ�ش�ص  خمرجة 
الفرن�شية  ب��امل��خ��رج��ة  ل��لح��ت��ف��اء 
اأفلم   10 اآن��ي�����ص ف���اردا وي��ع��ر���ص 
املهرجان  يقدم  كما  اأعمالها.  من 
على  اأع���وام  ع�شرة  م��رور  مبنا�شبة 
اأف�شل  ق�شم   2008 يف  تاأ�شي�شه 
وتعر�ص  �شنوات  الع�شر  يف  اأف���لم 
خمتارة  جمموعة  الق�شم  ه��ذا  يف 
عر�شت  التي  الأف���لم  اأف�شل  م��ن 
للمهرجان  ال�شابقة  ال�����دورات  يف 
م��ث��ل ال��ف��ي��ل��م ال�������ش���وري اأن�����ا التي 
والفيلم  اإىل قربها  الزهور  حتمل 
غا�شب  ل���ب���ن���اين   12 ال���ل���ب���ن���اين 
ال�شعور  ع����ن  امل�������ش���ري  وال���ف���ي���ل���م 
الفل�شطيني  وال��ف��ي��ل��م  ب���ال���ربودة 
رحلة يف الرحيل والفيلم الإيراين 

املهنة: �شانعة اأفلم وثائقية.
وقالت اإدارة املهرجان يف بيان ام�ص 
�شيف  �شتحل  �شوي�شرا  اإن  ال�شبت 
�شرف الدورة العا�شرة للمهرجان. 
�شوي�شرية  اأف��لم  اأربعة  و�شتعر�ص 
اأم����ي وك��وب��ك ويوم  اأ���ش��ب��ه  اأن  ه��ي 
اأخرى  وحياة  ال�شم�ص  �شقطت  اأن 
ال�شوي�شرية  املخرجة  �شتقوم  كما 
دوم����ي����ن����ي����ك م������ارج������وت ب����اإل����ق����اء 
الت�شجيلي  الفيلم  ع��ن  حما�شرة 

ال�شخ�شي.

»�سناع الأفالم« ي�ستنكرون 
»التع�سب« يف اأمريكا 

اخلم�شة  الأف�����لم  ���ش��ن��اع  ا�شتنكر 
واملر�شحة  اأجنبية  بلغات  الناطقة 
للح�شول على جوائز الأو�شكار ما 
التع�شب والقومية  و�شفوه مبناخ 
اأماكن  ويف  امل���ت���ح���دة  ب���ال���ولي���ات 
الأكادميية  جائزة  واأه���دوا  اأخ��رى 
اأف�������ش���ل ف��ي��ل��م ن���اط���ق بلغة  ل��ف��ئ��ة 
اأجنبية اإىل ق�شية الوحدة وحرية 

التعبري.

ع�سر خطوات للح�سول على بطن م�سدود

احل�شول على بطن م�شدود دون ترهالت، 
حلم يحتاج حتقيقه للربط بني الريا�شة 
والتغذية ال�شحية كما يحتاج لقدر كبري 
العادات  بع�ض  من  والتخل�ض  ال�شرب  من 
الغذائية. وي�شاعد اتباع اخلطوات الع�شر 

التالية يف حتفيز حرق دهون البطن.
البطن  وتللرهللالت  الكر�ض  مللن  التخل�ض 
يحتاج لتقوية ع�شالت تلك املنطقة. وهو 

باأ�شلوب  م�شحوبا  يكون  اأن  يجب  اأمللر 
املحاور  على  العمل  �شحي.  تغذية 

يف  ي�شاعد  الللتللاللليللة  الع�شر 
دهللون  مللن  التخل�ض 

اللللبلللطلللن و�للشللد 
ع�شالتها:

ع�شلت  ت�شيب  احل��رك��ة  ق��ل��ة  ال��ب��ط��ن:  مت��اري��ن   1-
البطن بالرتهل وبالتايل يبداأ ظهور الكر�ص تدريجيا، 
اأوىل خ��ط��وات احل�����ش��ول ع��ل��ى ب��ط��ن م�شدود  ل���ذا ف���اإن 
�شد ع�شلت  ت�شاعد يف  التي  البطن  يف متارين  تتمثل 

تلك املنطقة.
ال�شهل  ب��الأم��ر  لي�شت  البطن  مترينات  امل��ث��اب��رة:   2-
لكن جناحها يعتمد على التكرار. وين�شح اخلرباء باأداء 
كل مترين ملدة 12 مرة ثم ال�شرتاحة لفرتة ق�شرية 
التي قدمها  للن�شائح  التايل، وفقا  للتمرين  والنتقال 
بثلثة  القيام  ويف�شل  “غوفيمينني” الأمل��اين.  موقع 

اإىل اأربعة مترينات متتالية.
ملنطقة  )ت��دل��ي��ك(  م�ّشاج  عمل  ي�شاعد  التدليك:   3-
الدهون يف  والتخل�ص من  ال��دم  البطن يف حتفيز �شخ 
تلك املنطقة. وميكن و�شع القليل من الزيت على البطن 

ثم حتريكه ب�شكل دائري مع اجتاه عقارب ال�شاعة.
بطن  على  احل�شول  متنوعة:  ريا�شات  ممار�شة   4-
م�شدود ل يتطلب متارين البطن فح�شب بل دجمها مع 
وقيادة  وال�شباحة  اأخ��رى، مثل اجلري  ريا�شية  اأن�شطة 

الدراجة.
تناول اخل�شروات بني  الوجبات:  بني  اخل�شروات   5-

الوجبات ميد اجل�شم بالفيتامينات وال�شكر الطبيعي.
ابتعد عن الكحول: يت�شبب الكحول يف خف�ص اإنتاج   6-
الدهون  ح��رق  يحفز  ال��ذي  التي�شتو�شتريون  ه��ورم��ون 
علوة على غناه بال�شعرات احلرارية، لذا فهو عامل غري 

م�شاعد ملن يرغبون يف التخل�ص من دهون البطن.
يف  يرغب  من  اإن  القاعدة  تقول  ال�شعرات:  ح�شاب   7-
فقدان الوزن، يجب اأن يتناول يف اليوم الواحد �شعرات 

حرارية اأقل مما ي�شتهلكها.

-8 املاء بالليمون: ب�شع قطرات من الليمون على ماء 
ال�شرب ت�شرع من عملية اله�شم وحتفز حرق الدهون.

-9 اخرت ما تاأكل: التغذية املتوازنة توؤثر على احلالة 
بالتخلي  باأكمله وهنا ين�شح اخلرباء  ال�شحية للج�شم 
واملقرم�شات،  ال�شريعة  وال��وج��ب��ات  ال��غ��ازي��ة  امل��ي��اه  ع��ن 
وال�شتعا�شة عنها باللحوم البي�شاء وامل�شروبات اخلالية 

من الغازات.
-10 الأع�شاب: ي�شاعد اليان�شون والبابوجن وامل�شروبات 
�شبيل  م��وؤث��ر يف  اأم���ر  وه���و  ال��ب��ط��ن  ت��ه��دئ��ة  الع�شبية يف 

احل�شول على بطن م�شدود دون ترهلت.

حقائق عن عدم حتمل اجل�شم لأطعمة بعينها
غ��ذائ��ي��ة معينة،  م���واد  ع��دم حتمل  م��ن  البع�ص  ي��ع��اين 
ل��ك��ن��ه��م ع����ادة م���ا ي��ق��ع��ون يف خ��ط��اأ ع����دم ال��ت��ف��ري��ق بني 
اأعرا�شها واأعرا�ص احل�شا�شية جتاه بع�ص الأطعمة. فما 

هو الفرق؟ وكيف ميكن اختبار الإ�شابة باأحدهما؟
يتزايد الإقبال على املنتجات التي تخلو من اجللوتني 
والفركتوز واللكتوز، ففي عام 2012 ارتفعت مبيعات 
املنتجات التي تخلو من مادة اللكتوز بن�شبة 20 باملائة 
بيلد  ذل��ك، وبح�شب �شحيفة  م��ن  وب��ال��رغ��م  اأمل��ان��ي��ا.  يف 
الأملانية، فاإن حوايل 80 باملائة من هوؤلء امل�شرتين ل 

يعانون من م�شكلة عدم حتمل مادة اللكتوز.
ال��ت��ي ق��د تت�شبب يف الإ�شابة  امل��ك��ون��ات  اأه���م  وه���ذه ه��ي 

مب�شكلة عدم قدرة اجل�شم على حتمل هذه املواد:
الكحولية  امل�شروبات  اله�شتامني: هي مادة موجودة يف 
والأط��ع��م��ة ال��ف��ا���ش��دة ك��الأ���ش��م��اك وال��ل��ح��وم. وم���ن اأهم 
اأعرا�ص عدم حتمل اجل�شم ملادة اله�شتامني هو احمرار 
عدم  اإىل  الأم���ر  ي�شل  وق��د  باحلمى.  وال�شعور  ال��وج��ه 

انتظام �شربات القلب، واآلم يف املعدة.
الفركتوز: هي مادة موجودة يف الفاكهة والع�شل واملربى، 
ومن اأهم اأعرا�ص عدم حتمل اجل�شم ملادة الفركتوز هي 
الإ�شهال والغازات. وعادة ما حتدث اآلم يف البطن بعد 
حتتوي  اأطعمة  تناول  بعد  دقيقة   90 اإىل   30 بني  ما 

على الفركتوز.
اللكتوز: ويف مادة موجودة يف منتجات الألبان بجميع 
واآلم  والغازات  الإ�شهال  الأعرا�ص:  اأهم  اأ�شكالها. ومن 

املعدة.
واملعكرونة  احلبوب  م��وج��ودة يف  م��ادة  وه��ي  اجللوتني: 
الأ�شنان.  معجون  مثل  التجميل  م��واد  وبع�ص  والبرية 

وهي متاثل اأعرا�ص اللكتوز.
هل تكون اآلم املعدة دائماً علمة على عدم حتمل اجل�شم 

لأطعمة بعينها؟
اآلم  الإم�����ش��اك،  الإ���ش��ه��ال،  ال��غ��ازات،  اله�شم  ل، م�شاكل 
لأطعمة  اجل�شم  حتمل  لعدم  علمات  تكون  قد  املعدة 
تعني  ول  الوحيدة  الأع��را���ص  هي  لي�شت  ولكن  بعينها 
ال��دال��ة على  الأع��را���ص  العديد من  ذل��ك فقط. فهناك 
هذه  تتنوع  وق��د  بعينها.  لأطعمة  اجل�شم  حتمل  ع��دم 
الأعرا�ص ما بني الإ�شابة بالنعا�ص بعد الأكل وقد ت�شل 
ي�شل  قد  بل  القلب  اأو خفقان يف  ال�شداع  الإ�شابة  اإىل 

الأمر اإىل الإ�شابة بالكتئاب.
لأطعمة  اجل�شم  حتمل  ع��دم  يف  �شك  هناك  ك��ان  م��ا  اإذا 

بعينها، ما الذي يجب فعله؟
اأو  الأل��ب��ان  منتجات  مثل  بعينها  اأطعمة  جتنب  ح���اول 
تلك  ف��اإذا ما حت�شنت  اأ�شابيع.  ع��دة  م��دار  الفاكهة على 
اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  ف��لب��د  اختفت  اأو  قلت  اأو  الأع���را����ص 

الطبيب لتاأكيد ذلك.

هل ميكن م�سح الذكريات 
ال�سيئة نهائًيا؟

التي مرت  ال�شعبة  الذكريات  ع�ص 
معنا قد تبقى تطاردنا بقية حياتنا، 
من  متكننا  التي  الطريقة  هي  فما 
ن�شيانها متاًما؟ وهل ميكن للعلم اأن 

مي�شح ذكرياتك ال�شيئة؟
ال��ت��ذك��ر ع��م��ل��ي��ة م��ع��ق��دة، وق���د كان 
امللفات،  ب����دولب  ال��ع��ل��م��اء  ي�شبهها 
حمددة  ذك��ري��ات  تخزين  يتم  حيث 
اأم��اك��ن خمتلفة يف ال��دم��اغ. لكن  يف 
ذكرى  فكل  خاطًئا،  ذل��ك  اأن  ات�شح 

عبارة عن عملية دماغية كبرية.
لأنه  فذلك  م��ا،  �شيًئا  ت��ذك��رك  عند 
متت اإثارة اخلليا الع�شبية مع بناء 
رواب����ط و���ش��لت ج��دي��دة، وجتديد 
الأ�شلك الكهربية يف الدماغ. وتتم 

الربوتينات  مب�شاعدة  العملية  هذه 
بدونها ل ميكن  وال��ت��ي  ال��دم��اغ،  يف 
من  وللتحقق  ال��ذك��ري��ات.  ت��خ��زي��ن 
اخ��ت��ب��اًرا على  العلماء  اأج���رى  ذل���ك، 
احليوانات، وذلك باإعطائها عقاقري 
مت���ن���ع ت�����ش��ّك��ل ت���ل���ك ال���ربوت���ي���ن���ات، 
الأ�شياء  تذكر  ع��دم  النتيجة  وكانت 
ف�����رتة وجيزة  ق���ب���ل  ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت 
م��ن اأخ��ذ ال��ع��ق��ار. وم��ن ه��ذا البحث 
���ن من  ���كِّ ت��و���ش��ل ال��ع��ل��م��اء مل���ا ق���د ميمُ
م�شح الذكريات من الذاكرة طويلة 
الأم��د. ففي الوقت ال��ذي تتذكر به 
مبادة  حقنك  مت  اإن  م��ع��ي��ًن��ا،  ح��دًث��ا 
تثبيط الربوتني، فيمكن م�شح هذه 

الذكرى ب�شكل فعال.
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�سعيد بن طحنون وال�سفري امل�سري ي�سهدان احتفالية وطن اخلري بكل لغات العامل يف مدينة العني

�شمن فعاليات عام اخلري

نادي املو�سيقى بجامعة اأبوظبي يحيي اأم�سية فنية يف العني مول

�شمن احتفالتها بل»عام اخلري 2017«

جمموعة املعارف تنظم ندوة »الطريق اإىل التميز« لإعداد ومتكني قادة املوؤ�س�سات التعليمية 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ت�سارك يف معر�س اإ�سطنبول الدويل للكتاب يف دورته اخلام�سة والثالثني

•• العني – النادي امل�رصي 

ال  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  �شهد 
نهيان و �شعادة وائل جاد �شفري جمهورية  
ال���دول���ة  والدكتور  ل���دى  ال��ع��رب��ي��ة   م�شر 
الثقايف  امل�������ش���ت�������ش���ار  اجل�����وه�����ري  اأجم�������د 
امل�شري وال�شيخة عائ�شة  بن را�شد  املعل  
وال�شيخة مرمي بنت را�شد املعل وبح�شور 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ن�����ادي  اإدارة   جم��ل�����ص 
جاهني  حممد  برئا�شة  بالعني  العربية  
فعاليات وطن اخلري بكل لغات العامل ، يف 
اإطار مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
المارات  دول���ة  رئي�ص  نهيان  األ  زاي���د  ب��ن 
العربية املتحدة حفظه اهلل ، والتي حر�ص 
على تفعيلها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب   ،
القائد  اأبو ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
المارات  وحكام   ، امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
ب�شوق  اأقيمت  التي  الفعالية  ب��داأت  .  وقد 
القطارة مبدينة العني ونظمتها هيئة اأبو 
القطارة  ���ش��وق  يف  ممثلة  لل�شياحة  ظبي 
العربية   م�شر  جمهورية  ون���ادي  بالعني 
الأوائ�������ل اخلا�شة  ال��ع��ني وم���در����ش���ة  ف����رع 
موؤ�ش�شة  ع�شرين  م��ن  اأك��رث  فيها  و���ش��ارك 
الأحمر  الهلل  ومنها  وخا�شة   حكومية 
الم��ارات��ي ف��رع العني ، بنك ال��دم ، مركز 
ال�شيخ حممد بن خالد األ نهيان الثقايف ، 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ، معهد 

البتكار املهني “ تفكري  .
 و توا�شلت الحتفالية التي ح�شرها من 
جمل�ص اإدارة النادي  الدكتور يحي حممود 
وحممد ريحان و ح�شام ال�شرقاوي لأكرث 
من ثلث �شاعات والتي ا�شتهلت بال�شلمني 
الوطنيني لدولة المارات العربية املتحدة 
وجمهورية م�شر العربية ، وقد اأكد معايل 
على  نهيان  األ  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ 
ي�شارك  والتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تفعيل  اأهمية 

فيها جميع اأبناء الدولة واملقيمني م�شريا 
اإىل اأن عنوان املبادرة بالعني يرتجم تفاعل 
وطن   “ متخذة  واملقيمني  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 
اخلري بكل لغات العامل “عنوانا لها ، ودعا 
اإىل م��وا���ش��ل��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

ت�شهم يف ن�شر ثقافة العمل اخلريي واأرثى 
املا�شي موؤ�ش�ص  القرن  �شبعينيات  لها منذ 
اآل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  دولة الم��ارات 

نهيان طيب اهلل ثراه . 
�شفري  ج��اد  وائ���ل  �شعادة  اأك���د  وم��ن جانبه 

ل���دى الدولة  ال��ع��رب��ي��ة  ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة  ه���ذه امل�����ش��ارك��ات وال��ت��ي كان 
هاما  دورا  بالعني  امل�شرية  اجلالية  لأبناء 
الفقرات الرتفيهية  اثرائها من خلل  يف 
وال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ب ج��م��ي��ع��ه��ا يف اإط����ار 

، ه���ذا وق���د توا�شلت  ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة اخل���ري 
بالدم  للتربع  حملة  خلل  من  الفعاليات 
قام  وق��د  بالعني  ال���دم  بنك  عليها  اأ���ش��رف 
ف���رع ال��ه��لل الأح���م���ر الم���ارات���ي بالعني 
بالدعوة اإىل عملية التربع املادي والعيني 
اجلهات  اإىل  لتو�شيلها  ال��ف��ع��ال��ي��ة   اأث��ن��اء 
العني  جامعة  ب���ادرت  وق��د  بها  امل�شتفيدة 
منتجات  ب��ت��ق��دمي  والتكنولوجيا  للعلوم 
طلبية ل�شالح الهلل الأحمر الماراتي 
.  وقد كان لذوي الحتياجات اخلا�شة دور 
العني  مركز  ق��دم  حيث  الفعالية  ه��ذه  يف 
ل��ل��ت��اأه��ي��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع م���ب���ادرة ك��ل��ن��ا زي 
من  فنية  واأ���ش��غ��ال  ي��دوي��ة  منتجات  بع�ص 
�شنع اأبناء املركز وفقرات تراثية اماراتية 

على امل�شرح .
وكان لأكادميية النادي امل�شري الريا�شية 
دورا كبريا يف اثراء هذه الفعالية  بعر�ص 
ري��ا���ش��ي يف ال��ك��ارات��ي��ه وف��ن��ون ال��دف��اع عن 
قبل  م��ن  ك��ب��ريا  ا�شتح�شانا  لق��ت  النف�ص 
الفعالية عرو�شا  ، وقد ت�شمنت  احل�شور 
م����ن ال���ف���ل���ك���ور ال���ع���امل���ي م��ن��ه��ا الم����ارات����ي  
والهندي  وال�شوداين  والردين   وامل�شري 
قدمها  وال���ش��ب��اين  واملك�شيكي  والفلبيني 

طلب مدر�شة الأوائل اخلا�شة . 
وق���د ���ش��ه��دت  ال��ط��رق��ات امل����وؤدي����ة  ل�شوق 
النارية  ب����ال����دراج����ات  ع���ر����ش���ا  ال���ق���ط���ارة 
حاملني �شعار وطن اخلري واأعلم الدولة 
. وقد قام معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون  
اللجنة  بتكرمي  امل�شري  ال�شفري  يرافقه 
مديرة  امل��ه��ريي  منى  يف  واملمثلة  املنظمة 
مديرة  م�شطفى  وم��ن��ى  ال��ق��ط��ارة  ���ش��وق 
م��در���ش��ة الأوائ������ل وحم��م��د ف����وزي من�شق 

املبادرة  وفريق العمل املعاون  .
ك��م��ا مت ت��ك��رمي ال��رع��اة وال��داع��م��ني لهذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ة  وم��ن��ه��م ف��ن��دق ه��ي��ل��ي ري��ح��ان ، 
م�شت�شفى ميديور الدويل بالعني ،جولدن 
التاأمني  و�شطاء  الرو�شة   ، الطبي  �شوان 
�شمارت   ، وال�����ش��ي��اح��ة  ل��ل�����ش��ف��ر  ال���واح���ة   ،

ديزاين.

اأبوظبي  ب��ج��ام��ع��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى  ن����ادي  ن��ظ��م 
اأم�شية فنية يف العني مول تهدف اإىل تاأكيد 
املبادرات  تعزيز  يف  ا  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  دور 
ال��ف��ن��ي��ة و ال��ث��ق��اف��ي��ة ���ش��م��ن ع���ام اخل���ري و 
تبني  و  ال��ع��ني  مدينة  جمتمع  يف  ال��ع��ط��اء 
املواهب الفنية يف خدمة واإ�شعاد املجتمع.  

ح��ي��ث ب����داأت الأم�����ش��ي��ة  ب��ح�����ش��ور الدكتور 
اجلامعة  م����دي����ر  ف���ت���ي���ح���ة،  ع���ل���ي  حم���م���د 

التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  وعدد  بالأنابة 
العني  وزوار  اأبوظبي  بجامعة  املوظفني  و 
بالفقرات  احل�����ش��ور  ا�شتمتع  حيث  م���ول. 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ق����ام ب��ت��ق��دمي��ه��ا ك���ل من 
مق�شود،  تال  مق�شود،  ناديا  �شاكر،  غالية 
هناء بوخري�ص، عمار لوؤي، و مهند �شاكر 
باإ�شراف حممد م�شطفى حمودي، م�شرف 

نادي املو�شيقى بجامعة اأبوظبي. 

ح��ي��ث اأك����د ال��دك��ت��ور ف��ت��ي��ح��ه ع��ل��ى اأهمية 
ودورها  الطلبة  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الأن�شطة 
يف ت��ع��زي��ز و���ش��ق��ل ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م واإظ���ه���ار 
اأبوظبي  جامعة  ت�شجع  حيث  ومواهبهم 
الن�����ش��ط��ة ال��لم��ن��ه��ج��ي��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن اأثر 

اإيجابي على احلياة اجلامعية، 
ب��ني جامعة   امل�شتمر  ب��ال��ت��ع��اون  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
اأبوظبي والعني مول كمثال على الت�شاركية 

املجتمعية التي ي�شعى لها الطرفني.
ق�شم  يف  طالبة  �شاكر،  غالية  اأع��رب��ت  وق��د 
الإع��لم و عازفة جيتار وبيانو واإيقاع عن 
املو�شيقية  الأم�شية  يف  بامل�شاركة  �شعادتها 
توفر جميع  اأبوظبي  ب��اأن جامعة  واأ���ش��ادت 
ال����ظ����روف امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت��ن��م��ي��ة الإب����داع����ات 
املحافل  يف  للم�شاركة  ودع��م��ه��ا  الطلبية 
رفع  يف  ف��ّع��ال  ب�شكل  ت�شاهم  ال��ت��ي  الفنية 

جميع  على  الطلبة  ل��دى  الثقايف  امل�شتوى 
الأ���ش��ع��دة. و ق��د اأك��د ح��م��ودي على اأهمية 
امل�شاركة مو�شحاً باأن الفن هو لغة بني عدد 
من الثقافات و اأداة تطبيق لتلك الثقافات 
تهدف اإىل خلق التجان�ص ما بني الثقافات 
حواري  ف�شاء  اإن�شاء  و  املتعددة  و  املتنوعة 
يدمج و يوحد ما بني الفن والثقافة ليولد 

الإبداع.

•• دبي - الفجر 

تنظيم  ذراع  امل����ع����ارف  جم��م��وع��ة  ن��ظ��م��ت 
التدريب  وب���رام���ج  وامل���ع���ار����ص  امل����وؤمت����رات 
ندوة  اأبوظبي  جلامعة  واملهني  التنفيذي 
ا�شتهدفت  والتي  التميز”  اإىل  “الطريق 
اإع����داد ومت��ك��ني ق���ادة ع���دداً م��ن املوؤ�ش�شات 
لنخبة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل������دراء  التعليمية 
م���ن امل����دار�����ص، ك��م��ا ���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء على 
تطبقها  التي  التعليمية  املمار�شات  اأف�شل 
الطلع  اإىل  بالإ�شافة  املتميزة،  امل��دار���ص 
على الق�شايا والتحديات التي تعيق بع�ص 
التعليمي،  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق  م���ن  امل���دار����ص 
�شل�شلة  حلقات  �شمن  ال��ن��دوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ن����دوات 
ت��ن��ظ��م��ه��ا امل��ج��م��وع��ة جم���ان���اً ���ش��م��ن اإط����ار 
ب��ع��ام اخلري  اجل��ام��ع��ة  اح��ت��ف��الت  فعاليات 

.  2017
واأكد الدكتور اأحمد بدر الرئي�ص التنفيذي 
لقطاع  الدعم  توفري  اأن  املعارف  ملجموعة 
التعليم يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص وامل��ن��ط��ق��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام لهو 
دائماً  ونتطلع  امل��ع��ارف  ملجموعة  اأول���وي���ة 
اإىل تنظيم هذه الندوات التدريبية لتعزيز 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل وال��ن��ق��ا���ص ح��ول عدد 
املوؤ�ش�شات  ق���ادة  م��ع  ال��ه��ام��ة  الق�شايا  م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
الندوات  ه��ذه  واأن  خا�شة  التعليم،  قطاع 
تعد من�شة توا�شل جتمع بني العديد من 
الأفكار واملقرتحات التي ت�شتهدف الرتقاء 
اأهداف  لتحقيق  الدولة  يف  التعليم  بواقع 
الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021، 
م�شرياً اإىل اأن هذه الندوة هي الأوىل �شمن 
�شل�شلة من الندوات التدريبية املتخ�ش�شة 

لن�شر  لإط��لق��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة  ت�شتعد  ال��ت��ي 
بالنفع على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  وال��ع��ل��وم  امل��ع��ارف 
خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات و����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع وذل���ك 
اأبوظبي  ���ش��م��ن خ��ط��ة اح��ت��ف��الت ج��ام��ع��ة 
ت�شت�شيف  حيث   ،»2017 اخل��ري  ب���«ع��ام 
ال��ن��دوات نخبة  املجموعة م��ن خ��لل ه��ذه 
من املتحّدثني املتخ�ش�شني وقادة ال�شناعة 
الذين يقّدمون وجهات  العامل،  اأنحاء  من 
نظر وخربات فريدة يف جمالت ذات اأهمية 

�شديدة يف الدولة واملنطقة.
اإىل  الطريق  ن��دوة  اأن  بالذكر  من اجلدير 
كل  ق��دم��ه  علمياً  ع��ر���ش��اً  ت�شمنت  التميز 
التعليم  مدير  ميمون  ن��دمي  الدكتور  من 
تطوير  عبيدات مدير  باملجموعة وحممد 
نتائج  عر�ص  ت��ن��اول  باملجموعة،  الأع��م��ال 
التي  العوامل  اأه��م  ا�شتعر�ص  علمياً  بحثاً 
حتدد اآليات الو�شول اإىل وحتقيق معايري 

املوؤ�ش�شات  يف  والتعليمي  الأكادميي  التميز 
التعليمية بالدولة، ف�شًل عن اأف�شل �شبل 
مدر�شة  لكل  فردية  طريق  خريطة  ابتكار 

خللها  م��ن  ت�شتطيع  تعليمية  وموؤ�ش�شة 
حتقيق اأهداف التنمية التي ترتقي بها اإىل 

م�شاف املوؤ�ش�شات التعليمية املتميزة.

•• اأبوظبي - الفجر

والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  ت�شارك هيئة   
للكتاب  ال�����دويل  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  م��ع��ر���ص  يف 
يف دورت�����ه اخل��ام�����ش��ة وال���ث���لث���ني، وال���ذي 
 5 – 24 فرباير  بني  ما  الفرتة  يقام يف 

مار�ص 2017، وذلك يف مركز اإ�شطنبول 
للموؤمترات واملعار�ص.

���ش��ي��اق احلملة  امل�����ش��ارك��ة يف  وت���اأت���ي ه���ذه 
ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة مل��ع��ر���ص اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
نا�شرين  ج���ذب  ب��ه��دف   ،2017 ل��ل��ك��ت��اب 
يف  املخت�شني  م��ع  التوا�شل  وتعزيز  ج��دد 

وفد  �شيقوم  حيث  والكتب،  الن�شر  جم��ال 
الهيئة باإلقاء ال�شوء على معر�ص اأبوظبي 
الدويل للكتاب اأمام ع�شرات من النا�شرين 
الأت��������راك، ك��ون��ه م��ن�����ش��ة ع��امل��ي��ة لإط����لق 
امل��ب��ت��ك��رة ل��دع��م ث��ق��اف��ة القراءة  امل���ب���ادرات 
وطرح اآخر ما تو�شلت اإليه �شناعة الن�شر 

يف العامل.
اإ�شطنبول  اأن يجذب معر�ص  املتوقع  ومن 
 400 اأكرث من  الدويل للكتاب هذا العام 
األ���ف زائ����ر، ع���لوة ع��ل��ى 250 ن��ا���ش��ر من 
تركيا وك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. ويف 
ه��ذا ال�����ش��ي��اق، اأع���رب ن��ا���ش��رون اأت����راك عن 

القادمة  ال���دورة  يف  بالت�شجيل  اهتمامهم 
ويرجع  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ص 
هذا الهتمام لل�شيت الذي حققه املعر�ص 
اأبرز  من  واح��د  كونه  الدولية،  املحافل  يف 
املن�شات التي يلتقي فيها �شناع الكتاب من 

كافة اأنحاء العامل. 

يف حفل ختام جائزة الربدة

»ر�سول ال�سماحة وال�سالم« يوؤديه حممد عبده 
من اأ�سعار كعب وح�سان والبو�سريي و�سوقي

•• اأبوظبي - الفجر

تكرمي  حفل  لتنظيم  ا�شتعداداتها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اختتمت 
ينطلق  وال��ذي  ع�شرة  الرابعة  دورتها  العاملية يف  ال��ربدة  بجائزة  الفائزين 
م�شاء الثلثاء املقبل املوافق 28 فرباير اجلاري على امل�شرح الوطني باأبو 
ظبي برعاية معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة، ويت�شمن برنامج احلفل اأوبريت “ر�شول ال�شماحة وال�شلم” اأداء 
ثابت،  بن  ح�شان  وال�شاحبي  زه��ري،  اب��ن  كعب  اأ�شعار  وم��ن  عبده،  حممد 
و�شاحب الربدة الإمام البو�شريي، واأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي، وي�شارك 
بالأوبريت كل من الفنان اإبراهيم �شامل والإعلمي اأيوب بو�شف، والتي مت 
اإعدادها لتقدم �شورة متكاملة عن �شماحة واإن�شانية ر�شول الإ�شلم حممد 
بالقيم  روؤية تراثية للحتفاء  �شلى اهلل عليه و�شلم، كما يت�شمن احلفل 
الدينية الأ�شيلة من خلل فرقة “املالد” اإ�شافة اإىل الإن�شاد الديني، على 
ان يعقبها قيام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان بتكرمي الفائزين 
واخلط  وال��ن��ب��ط��ي،  الف�شيح  ال�شعر  جم���الت  يف  العاملية  ال���ربدة  ب��ج��ائ��زة 
دولة   11 من  ح�شروا  الذين  واحلروفية  الإ�شلمية،  والزخرفة  العربي 

عربية واإ�شلمية.
اأن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�شابري  ع��ف��راء  �شعادة  واأك���دت 
الوزارة تركز دائما على ان ياأتي حفل ختام جائزة الربدة العاملية متكامل 
اإعلء قيم ح�شاراتنا وتراثنا الإ�شلمي الأ�شيل  ال�شامية يف  اأهدافها  مع 
وهويتنا العربية من خلل اإبراز �شفات ر�شول الإن�شانية )�شلى اهلل عليه 
و�شلم( و�شريته العطرة ليكون مبثابة ر�شالة اإىل الأجيال النا�شئة حتفزها 
احل�شارية  القيم  على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شامي،  ور�شالتها  اإدراك  على 
للإ�شلم، ومن هنا حر�شت الوزارة على تقدمي “اأوبريت ر�شول ال�شماحة 
وت��ع��رب كلماته ع��ن ر�شد  ع��ب��ده،  ال��ن��ج��م حم��م��د  ي��وؤدي��ه  وال�شلم” ال���ذي 
ال�شحابة والتابعني واملعا�شرين لإن�شانية و�شماحة الر�شول الكرمي ودعوته 
الدائمة للمحبة وال�شلم والتي هي من اأ�ش�ص عقيدتنا الإ�شلمية، كما ياأتي 
تكرمي الفائزين تعزيزا لروح التناف�ص بني امل�شاركني وت�شجيعا على املبادرة 
والبتكار يف بذل املزيد من اجلهد لتقدمي اأعمال متميزة ت�شتحق اجلائزة 
ال�شعراء واخلطاطني  واملبدعني من  املتميزين  تكرمي  اأن  موؤكدة  العاملية، 
والت�شكيليني من اأنحاء العامل الإ�شلمي يربز الوجه احل�شاري للإمارات 

وحر�شها على تاأكيد القيم الإ�شلمية ال�شامية.
معر�شاً  الحتفالية  هام�ص  على  �شتنظم  ال���وزارة  اأن  ال�شابري  واأ�شافت 
الفائزة بجائزة الربدة  الأعمال  اأهم  باأبوظبي ي�شم  الوطني  بامل�شرح  فنياً 
اأجمل واأندر  ال��دورات ال�شابقة، والتي حتتوي على جمموعة نادرة من  يف 
اللوحات يف اخلط العربي واحلروفية والزخرفة التي اأبدعها اخلطاطون 

واملزخرفون العامليون الفائزون باجلائزة.
 واأو�شحت ال�شابري اأن توجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
اخلتامي  احلفل  ي��ربز  اأن  على  دائما  تركز  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
ال�شماحة  ر�شالة  يقدم  واأن  ل��لإم��ارات  احل�����ش��اري  ال��وج��ه  ال���ربدة  جل��ائ��زة 
واملحبة وال�شلم من خلل ا�شتعرا�ص �شرية وخ�شال �شيدنا حممد �شلي 
اإن�شان على  لكل  بل  لكل م�شلم،  والقدوة  املثال  ال��ذي هو  و�شلم،  عليه  اهلل 
الإ�شلمية  وقيمنا  العربية  هويتنا  عن  احلفل  يعرب  بحيث  الكوكب،  هذا 

وا�شهامهما يف احل�شارة الإن�شانية.
املدار�ص  وط���لب  ال�شباب  وخا�شة  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ال�شابري  ودع���ت 
اأر����ص الإم����ارات حل�شور  واجل��ام��ع��ات والأ���ش��ر الإم��ارات��ي��ة واملقيمني على 
الرتاثي  والإداء  الديني،  والإن�شاد  عبده  حممد  ب��اأداء  وال�شتمتاع  احلفل 
الإماراتي، موؤكدة حر�ص الوزارة على اأن ت�شل ر�شالة جائزة الربدة العاملية 
اإىل اأكرب قطاع ممكن من املجتمع الإماراتي، موؤكدة اأن جائزة الربدة منذ 
 / ه�   1425 يف   ، ع��ام   14 قبل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقتها 
2004م، ت�شعى دائما لتقدمي اجلديد كل عام �شواء يف طبيعة م�شابقاتها 

او يف احتفالتها ال�شنوية.
يف  بامل�شاركة  �شعادته  عن  عبده  حممد  ال�شعودي  النجم  عرب  جانبه  ومن 
هذه الحتفالية الكربى التي تر�شد قيما �شامية من �شرية الر�شول حممد 
اأمام  النموذج  �شلى اهلل عليه و�شلم، تركز على اجلوانب الإن�شانية لتكون 
الأجيال، موؤكدا اأن اأوبريت “ ر�شول ال�شماحة وال�شلم” يجمع لأول مرة 
ا�شعار ال�شاحبي اجلليل كعب ابن زهري وال�شاحبي اجلليل ح�شان ابن ثابت 
والإم��ام البو�شريي، واحمد �شوقي يف عمل واح��د، ليقدم �شورة متكاملة 
عن �شفات ر�شول اهلل، م�شيدا بدور وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف القيام 

بهذه الدور الكبري يف اإعلء القيم العربية والإ�شلمية.
ومن جهة اأخرى اأكد الفنان اإبراهيم �شامل الذي ي�شارك يف اوبريت ر�شول 
اأن العمل مت اإعداده ب�شكل متميز ليتنا�شب مع طبيعة  ال�شماحة وال�شلم 
املنطلقات  واأي�شا  الدينية  والقيم  الأخ���لق  بني  جتمع  التي  الحتفالية 
الثقافية، معربا عن �شعادته بهذه امل�شاركة التي تركزت على اإلقاء عدد من 
الأبيات ال�شعرية مب�شاركة الإعلمي اأيوب يو�شف لتتكامل مع اأداء الفنان 
اإىل اجلمهور  بالو�شول  الأوبريت ر�شالته  حممد عبده، متمنيا ان يحقق 

يوم الثلثاء املقبل.
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الدودة اخليطية ت�شّبب احلكة لياًل!
ال�شرج،  بحّكة يف منطقة  امل�شكلة  على  موؤ�شر  اأب��رز  يتعلق 

وحت�����دي�����داً خ�����لل ال���ل���ي���ل لأن 
تبي�ص  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات  اإن����اث 

تكون  ال���ف���رتة.  ه���ذه  يف 
ال�����دي�����دان ال���را����ش���دة 

وم�شتديرة  بي�شاء 
ي������ت������ج������اوز  ول 

ب�شعة  ط���ول���ه���ا 
����ش���ن���ت���ي���م���رتات 
وي�����������������ش��������ه��������ل 

ر�����ش����ده����ا يف 

يجمع  املنطقة،  تلك  الطفل  يحّك  حني  �شباحاً.  ال��رباز 
ي�شع  الديدان عندما  تكاثر  ويعزز  اأظفاره  البي�ص حتت 
يده يف فمه. ميكن التاأكد من الت�شخي�ص 
يف املخترب عرب اختبار ال�شريط 
قطعة  ت���و����ش���ع  ال���ل����ش���ق. 
ال�شرج  ح������ول  ل����ش���ق���ة 
عليها  وي����ل����ت���������ش����ق 
الديدان  بي�ص 
اخل�������ي�������ط�������ي�������ة 
يفح�شه  ث�������م 
حتت  اخل�������������رباء 

املجهر.
ي�شف الطبيب م�شاداً 
للعائلة  ل��ل��دي��دان 
ويطلب  ك��ل��ه��ا 
ك�������ت�������دب�������ري 
وق����������ائ����������ي 
جت�������دي�������د 
ال�������ع�������لج 
 51 ب���ع���د 
يوماً. من 

الأف�شل اأن نطّهر األعاب الطفل وفرا�شه اأي�شاً.

الدودة ال�شريطية لي�شت خطرية!
رغ���م الأف���ك���ار امل���وروث���ة يف ه���ذا امل��ج��ال، ل ت����وؤدي ال���دودة 
اإنها تتكيف بكل  البدانة. بل  النحافة ول  اإىل  ال�شريطية 
)غثيان،  ه�شمية  ا�شطرابات  وت�شبب  بيئتها  مع  ب�شاطة 
تمُنَقل  ج���ل���دي...(.  ال�شهية، طفح  ا���ش��ط��راب  ب��ط��ن،  وج��ع 
يكفي.  غ��ري مطبوخ مب��ا  بقر  ت��ن��اول حل��م  ال��ع��دوى عند 
ت�شل يرقة اإىل اجلهاز اله�شمي حيث تنمو اإىل اأن ت�شبح 
دودة طويلة وموؤلفة من حلقات عدة. �شرعان ما يتخل�ص 
اأو على  اأن تظهر يف ملب�ص الطفل  اجل�شم منها وميكن 

فرا�شه اأو يف برازه يف حالت نادرة.
الديدان خطرية وميكن معاجلتها مب�شاد  تكون هذه  ل 

للديدان. يتلقى الطفل وحده العلج مرة واحدة.

الدودة ال�شهمية �شببها احليوانات!
اأو  ال��ك��لب  ال�شكل وحتملها  دائ��ري��ة  ال����دودة  ه���ذه  ت��ك��ون 
برازها.  ع���رب  حم��ي��ط��ه��ا  اإىل  ال���ع���دوى  وت��ن��ق��ل  ال��ق��ط��ط 
تلك  بي�ص  يبتلع  قد  فمه،  اأ�شابعه يف  الطفل  ي�شع  حني 
اله�شمي،  ج��ه��ازه  اإىل  البي�ص  ي�شل  وح��ني  الطفيليات. 
�شيما  ل  اأخ���رى،  اأع�شاء  اإىل  تنتقل  التي  ال��ريق��ات  تولد 

الكبد. لكن متوت تلك الريقات يف اآخر ن�شيج ت�شل اإليه.
و�شي�شاب  بال�شعال  �شيبداأ  ال��ع��دوى،  الطفل  التقط  اإذا 

املوؤ�شرات  تتطلب هذه  بوجع يف بطنه.  ي�شعر  اأو  باحلمى 
الأرجح  على  الفح�ص  ذل��ك  و�شي�شجل  دم  فح�ص  اإج���راء 
النتيجة  ه��ذه  ت��دف��ع  البي�شاء.  ال��ك��ري��ات  بع�ص  يف  زي���ادة 
بالطبيب اإىل البحث عن اأج�شام م�شادة لتلك الطفيليات. 
ي�شمل العلج م�شاداً للطفيليات ا�شمه )بندازول( وميتد 

على 51 يوماً.

ال�شخ�شية النظافة  على  للحفاظ  5 ن�شائح 

دخ���ول  وب���ع���د  ال���ط���ع���ام  وج���ب���ات  ق��ب��ل  ي���دي���ك  • اغ�����ش��ل 
احلّمام.

با�شتمرار. اليدين  اأظفاره  ق�ّص  على  • احر�ص 
�شحيح. ب�شكل  والفاكهة  اخل�شار  • اغ�شل 

ت�شتعملها  ال���ت���ي  ال���ق���ذرة  ال���رم���ل  ���ش��ن��ادي��ق  جت��ن��ب   •
احليوانات.

اأخذ  م��ع  ت��زام��ن��اً  والأل��ع��اب  وامل��لب�����ص  ال��ف��را���ص  • ط��ّه��ر 
م�شادات الطفيليات.

 اإ�سابة الأطفال بالديدان.. كيف تتعاملني معها؟

ياأتي ب�شكل مفاجئ اأو بعد القيام باأعمال ب�شيطة

�سيق التنف�س.. تعرف على اأعرا�سه واأ�سباه وطرق عالجه

�شيق التنف�ض هو ال�شعور بالإختناق وعدم القدرة على التنف�ض 
بالأن�شطة  اأو  ب�شيطة  باأعمال  القيام  بعد  اأو  مفاجئ  ب�شكل 
اأخرى  غرفة  اإىل  امل�شي  اأو  الكر�شي  عن  القيام  مثل  العادية، 

داخل املنزل، اأو ال�شعود على درجات قليلة.

ي�شري التعب اأو ال�شتيقاظ الليلي اأو وجع البطن اأحيانًا اإىل وجود طفيليات معوية وتتطلب هذه احلالة عالجًا منا�شبًا.

اأ�شباب �شيق التنف�ض:
حتديداً  والرئة  القلب  م�شاكل  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأن  التنف�ص، حيث  الرئي�شي وراء �شيق  ال�شبب  هي 
القلب وال��رئ��ت��ني امل�����ش��وؤولن الأ���ش��ا���ش��ي��ان ع��ن نقل 
ثاين  واإزال���ة  اجل�شم  اأج���زاء  جميع  اإىل  الأك�شجني 
اأحداهما  يف  خ��ل��ل  اأي  وح����دوث  ال��ك��رب��ون،  اأك�����ش��ي��د 

�شيوؤثر بالتاأكيد على التنف�ص ب�شكل مبا�شر.
التنف�ص  الرئي�شي عن تنظيم  امل�شوؤول  والدماغ هو 
ثاين  الأك�شجني،غاز  وم�شتويات  ال��دم��اغ  قبل  من 
اأك�شيد الكربون وكمية الهيموجلوبني يف الدم تلعب 
فاإذا  اأي�شاً،  التنف�ص  تنظيم  عملية  يف  ذلك  يف  دوراً 
ارتفعت م�شتويات ثاين اأك�شيد الكربون يف الدم فاإن 
الدماغ ينبه اجل�شم لزيادة معدل التنف�ص، وهذا قد 

يوؤدي اإىل الإح�شا�ص ب�شعوبة يف التنف�ص.

ومن  اأ�شباب �شيق التنف�ض الأخرى هي:
-    الربو.

-    مر�ص الن�شداد الرئوي املزمن.
-    رد الفعل التح�ش�شي )مثل ل�شعات النحل(.

-    الت�شمم باأول اأك�شيد الكربون.
-    نوبة قلبية.

-    �شغط الدم منخف�ص.
-    الإلتهاب الرئوي.

-    فقر الدم.
-    ان�����ش��داد جم���رى ال���ه���واء ال��ع��ل��وي )ان�����ش��داد يف 

احللق(.
-    ف�شل القلب.

-    ت�شخم القلب.
-    دقات القلب الغري طبيعية.

-    الإختناق.
-    ا�شتن�شاق ج�شم غريب.

-    ان�شداد رئوي )جتلط الدم يف الرئتني(.

متى يجب مراجعة الطبيب ؟
ترافق �شيق  الطبيب يف حال  مراجعة  ف��وراً  يجب 

التنف�ص مع الأعرا�ص التالية:
والكاحلني. القدمني  يف  -1تورم 

الإ�شتلقاء. عند  التنف�ص  يف  �شعوبة   2-
مع  م���رتاف���ق���ة  احل��������رارة،  درج�����ة  يف  ارت����ف����اع   3-

ق�شعريرة و�شعال حاد.
اللون  اإىل  الأ�شابع   اأو  ال�شفاه  لون  حتول  اإذا   4-

الأزرق.
التنف�ص. عند  �شفري  �شماع   -5

 03 ب  الراحة  بعد  التنف�ص  �شيق  ا�شتمر  اإذا    -6
دقيقة.

كيف تتخل�ض من �شيق التنف�ض؟
ه��ن��ال��ك ب��ع�����ص الإ����ش���ع���اف���ات الأول����ي����ة ال��ت��ي ميكن 
حال  يف  التنف�ص  �شيق  م��ن  للتخل�ص  ا�شتخدامها 
�شيارة  و���ش��ول  الأق���ل حتى  ال��ن��وب��ات، على  ح���دوث 

جرب هذه اخلطوات مع ال�شخ�ص املري�ص:
باأن  اأح�ش�شت  اإذا  الراحة:  على  يح�شل  دعه    -1
اأح�����د الأ����ش���خ���ا����ص م���ن ح���ول���ك ي���ع���اين م���ن �شيق 
التنف�ص، حاول م�شاعدته وجعله يرتاح قليًل فاإذا 
كان مي�شي دعه يجل�ص، واإذا كان ميار�ص التمارين 

الريا�شية دعه يتوقف.
من  اأك���رث  واجل��ل��و���ص  ب��ال��وق��وف  ل��ه  ا���ش��م��ح     -2
م����رة: ف��ه��ن��ال��ك ط���رق ع��دي��دة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى تدفق 
على  اجللو�ص  منها،  باجل�شم  والأك�شجني  ال��ه��واء 
م�شنود  الأم����ام  اإىل  وامل��ي��ل  �شرير  اأو  كر�شي  ح��اف��ة 
تدفق  يف  �شي�شاعده  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  الأي�����دي،  ع��ل��ى 

الأك�شجني للدم.

التنف�ص  �شيق  ا�شتمر  اإذا  الإ�شعاف:  اإ�شتدعاء    -3
اىل اأك����رث م��ن 5 دق��ائ��ق ب��ع��د ال���راح���ة ال��ت��ام��ة قم 

باإ�شتدعاء الإ�شعاف فوراً، 
مثل  وخ��ط��رية  ك��ث��رية  اأ���ش��ب��اب  ل��ه  التنف�ص  ف�شيق 
التعر�ص  اأو  ال��رئ��ة  يف  م�شكلة  اأو  القلبية  ال�شكتة 
لت�شمم ما، فاإذا تاأخرت يف طلب الإ�شعاف ميكن اأن 

يفارق املري�ص احلياة .
اأفراد  اأح��د  ك��ان  اإذا  الأك�شجني:  ا�شتخدام     -4
عائلتك يعاين من م�شاكل مزمنة يف الرئة فيجب 
للأك�شجني،  خ���ا����ص  ج���ه���از  امل���ن���زل  يف  ي��ت��وف��ر  اأن 
الطبيب.  ت��وج��ي��ه��ات  ح�����ش��ب  ا���ش��ت��خ��دام��ه  وي��ج��ب 
فاإذا قمت بطلب �شيارة الإ�شعاف ل باأ�ص باإ�شتخدام 

الأك�شجني لإنقاذ املري�ص حتى و�شول الإ�شعاف.

�شيق التنف�ض والأكل:
اأمر  الأك���ل  عملية  يجعل  اأن  ميكن  التنف�ص  �شيق 
حول  العملية  القرتاحات  بع�ص  يلي  وفيما  �شاق، 
دون  الطعام  وت��ن��اول  الطاقة  على  احل��ف��اظ  كيفية 

اإرهاق :
بدًل  �شغرية  وجبات  �شت  اأو  خم�ص  تناول      -1
م��ن ث��لث وج��ب��ات ك��ب��رية ي��وم��ي��اً، ف��ذل��ك �شي�شهل 
تكون ممتلئة  لن  املعدة  لأن  لديك  التنف�ص  عملية 

اأكرث من اللزم بعد تناول الطعام.
الطعام،  تناول  باإنتظام خلل عملية  تنف�ص      -2
وق����م مب�����ش��غ ال��ط��ع��ام ب��ب��ط��ىء ك���ي ت��ن��ظ��م عملية 

التنف�ص اأكرث.
باأنك  �شعرت  اإذا  الأكل مبا�شرة  التوقف عن      -3

بحاجة للتنف�ص اأو اأخذ ا�شرتاحة ق�شرية.
الوقت  لتوفري  اجلاهزة  الأطعمة  ا�شتخدام      -4

والطاقة يف املطبخ. 
فذلك �شيجعل حياتك اأ�شهل ولن ت�شعر بالتعب اأو 

الإرهاق وقت تناول الطعام.
باإمكانك  يكون  عندما  املطبخ  يف  تقف  ل     -5

اجللو�ص.
 ح���اول اإع�����داد ال��ط��ع��ام واأن����ت ج��ال�����ص ع��ل��ى طاولة 

املطبخ .
ت�شبب  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  احل���د      -6

الغازات.
ب�����ش��ي��ق التنف�ص  ال�����ش��ع��ور  ت��ع��م��ل ع��ل��ى   ف���ال���غ���ازات 
وت�شغط على جميع الأع�شاء الداخلية ومن اأهمها 

الرئتني.
7-    حاول الرتكيز على الوجبات اخلفيفة والتي 

ل ت�شبب ثقًل يف املعدة مثل اخل�شار والفواكة.

�شيق التنف�ض اأثناء احلمل:
مع  الإح�شا�ص  هذا  يعانني من  الن�شاء  العديد من 
احلجاب  على  ال�شغط  ب�شبب  وذل��ك  احلمل  تقدم 

احلاجز،
التعب  م��ن  ب��امل��زي��د  ي�شعر احل��ام��ل  الأم����ر   وه����ذا 

والإجهاد.
من  ال�شعور  ه��ذا  من  التخفيف  احلامل  ت�شتطيع   
خلل تناول الوجبات اخلفيفة، وكذلك من خلل 
النوم على و�شادة مرتفعة ، حيث �شتتخل�ص احلامل 
تلقائياً من هذا ال�شعور فور نزول اجلنني للحو�ص 

ا�شتعداداً للولدة.
قدمنا لكم ملخ�ص �شامل عن �شيق التنف�ص، حيث 
حدوثه،  واأ�شباب  اأعرا�شه  املو�شوع  ه��ذا  يف  �شملنا 
وك��ذل��ك ط��رق الإ���ش��ع��اف��ات الأول��ي��ة يف ح��ال حدوث 

النوبات وكيفية التعامل معه.
اأع��را���ش��ه طلب  م��لح��ظ��ة  ح���ال مت  ونن�شحكم يف   
الإ�شعاف فوراً وعدم الإنتظار اأكرث من 5 دقائق كي 

ل يتعر�ص املري�ص خلطر الوفاة.

الفجل والب�سل يطهران 
الكبد من ال�سموم

فى  املتخ�ش�شة  بنجن"،  دى  "هيلدوجارد  الفرن�شية  الطبيبة  تن�شح 
العلج بالأع�شاب والنباتات بتناول الفجل الأ�شود لتطهري الكبد واإزالة 

ال�شموم املرتاكمة به، وذلك بعد خلطه باللنب اأو الزبادى.
الكبد  اإف���راز  زي��ادة  على  يعمل  الكركم  اأن  الفرن�شية  الطبيبة  واأك���دت 
للع�شارة ال�شفراء املرارية الها�شمة لإعادة جتديد وبناء خلياه، كما 
اأن له فوائد كبرية كم�شادة للأك�شدة حيث يف�شل اإ�شافته على العديد 

من املاأكولت ملا يتمتع به من فوائد �شحية جمة.
وت�شري الطبيبة الفرن�شية اإىل اأن زيت اأكليل اجلبل يعمل على تطهري 
ق��درت��ه على  م��ا يعنى  ال�����ش��ف��راء، وم���در للبول وه��و  امل��راري��ة  الع�شارة 
تخلي�ص اجل�شم من ال�شموم، حيث يكفى تناول نقطتني اأو اأربع فقط 

يوميا للح�شول على كبد خال من ال�شموم .
 584( كتب هريودوت�ص  تاريخ طويل، حيث  الأ�شود  للفجل  اأن  يذكر 
قبل امليلد( اأن اأجور بنائى الأهرامات فى م�شر القدمية كانت تدفع 
وفى  ودواء،  كغذاء  ي�شتخدم  الفجل  وك��ان  وث��وم��ا،  وب�شل  فجل  لهم 
روما القدمية، كان زيت الفجل يو�شع على اجللد لعلج اأمرا�شه، وفى 
املواد الطبيعية كمنبه ه�شمى، واليوم  ال�شني كان الفجل مدرجا فى 

ي�شتعمل زيت الفجل كم�شه ومنبه لله�شم.
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منو قطاع املواد الغذائية وامل�سروبات يف 
جافزا باأكرث من 22 باملائة خالل 2016 

•• دبي-وام:

دبي  م��وان��ئ  ملجموعة  التابعة  ج��اف��زا  علي  جلبل  احل���رة  املنطقة  �شهدت 
العاملية ارتفاعا يف عدد ال�شركات الأجنبية العاملة يف قطاع املواد الغذائية 
وامل�شروبات بن�شبة منو 22.5 باملائة لت�شل اإىل 588 �شركة خلل العام 
املا�شي مقارنة ب� 480 �شركة خلل عام 2015 يف تاأكيد جديد على قدرة 

املنطقة احلرة على ا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية.
الرائدة  ال�شركات  اأم��ام  الرئي�شة  ومقوماتها  ميزاتها  جافزا   وت�شتعر�ص 
امل�شاركة يف معر�ص جلفود الذي يقام خلل الفرتة من 26 فرباير اإىل 2 
مار�ص املقبل ومن املقرر اأن تعقد �شل�شلة اجتماعات مع قادة �شناعة املواد 
الغذائية من خمتلف الدول الراغبة يف تاأ�شي�ص اأعمالها يف جافزا ف�شل عن 
ا�شتكمال امل�شاورات مع �شركات اأخرى اأبدت رغبتها يف الدخول اإىل الأ�شواق 

الإقليمية انطلقا من املنطقة احلرة خلل الدورة املا�شية للمعر�ص.
التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �شليم  بن  اأحمد  �شلطان  واأك��د 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�ش�شة  رئي�ص  العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة 
احلرة على ا�شتمرار تركيز جافزا على قطاع الأغذية وامل�شروبات ب�شفته 
اأحد القطاعات احليوية القادرة على لعب دور ريادي يف القت�شاد الوطني 
املواد  م��ن  املختلفة  باحتياجاتها  القليمية  الأ����ش���واق  ت��زوي��د  خ��لل  م��ن 
الغذائية عرب بوابة جافزا م�شتفيدة من موقعها ال�شرتاتيجي واإمكاناتها 
التجارية وقدرات التوزيع ال�شخمة للو�شول اإىل الأ�شواق امل�شتهدفة خلل 

وقت قيا�شي.
واأ�شار اىل اأن روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتحويل دبي اإىل 
عا�شمة عاملية للقت�شاد الإ�شلمي تقدم دفعة غري م�شبوقة على �شعيد 
ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية يف جمال املواد الغذائية احللل وت�شجع 
امليزات  م��ن  لل�شتفادة  دب��ي  يف  اأعمالها  تاأ�شي�ص  على  العاملية  ال�شركات 
التجارية  العلمة  اإط��لق  بعد  خ�شو�شا  الإم��ارة  توفرها  التي  واحلوافز 
املعتمدة يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  اإىل تطبيق  الرامية  الر�شمية حلل 
ال�شناعات احللل للرتقاء مب�شتوى املنتجات املقدمة للم�شتهلكني يف ظل 

تنامي القبال عليها اقليميا وعامليا.
وقال اإن ا�شتقطاب املزيد من ال�شركات انعك�ص على ن�شبة الإ�شغال يف جافزا 
حيث ت�شغل �شركات املواد الغذائية وامل�شروبات م�شاحة تقدر ب� 1.67 مليون 
مرت مربع تتنوع بني قطع الأرا�شي وامل�شتودعات و�شالت العر�ص واملكاتب 
الأك��رب من  الن�شبة  الأو�شط ت�شتحوذ على  ال�شرق  اأن منطقة  اإىل  .. لفتا 
�شركات املواد الغذائية وامل�شروبات العاملة يف جافزا بن�شبة 57 باملائة يليها 
اإقليم اآ�شيا واملحيط الهادئ 18 باملائة واأوروبا 13باملائة والأمريكتني 8 

باملائة واأفريقيا باملائة.

خالل لقاء تعريفي مع موظفي »املوؤ�ش�شة العليا للمناطق الإقت�شادية املتخ�ش�شة«

فالح الأحبابي: نوؤمن ب�سيا�سة الأبواب املفتوحة ونرحب باأي مقرتح لتطوير العمل

اأ�شتدامة اأعمالها.  وقال عمر املهريي، 
مدير اإدارة التطوير واملتابعة يف قطاع 
التجاري:  وال���رتخ���ي�������ص  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
اإقبال  ت�شهد خدمة التجديد التلقائي 
بها،  التي تتمتع  املزايا  بف�شل  متزايداً 
لزيارة  بحاجة  العميل  يعد  مل  حيث 
لها،  تابع  خدمة  مركز  اأي  اأو  ال��دائ��رة 
اأكرث  ذل��ك تغطي اخل��دم��ة  ف�شًل ع��ن 
من 2096 ن�شاطا جتاريا اأي ما يعادل 
التجارية  ال���رخ�������ص  م����ن   99.8%
اإمارة  يف  القانونية  الأ���ش��ك��ال  وجميع 
ت��ت��م خدمة  دب���ي. واإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك، 
ودون  دقائق  خلل  التلقائي  التجديد 
واجلهد  الوقت  وتوفر  اإ�شافية  ر�شوم 
على ملك الرخ�ص، كما اأنها ل حتتاج 
عملية  لإمت���ام  خارجية  م��واف��ق��ات  اإىل 

التجديد.
وذكر املهريي اأن هناك 4 من الرخ�ص 
للطرق  دب��ي  بهيئة  اخلا�شة  التجارية 
خدمة  ت�شملها  ل  ال��ت��ي  وامل��وا���ش��لت، 
التجديد التلقائي املتطورة، وهي: نقل 
ونقل  العامة  الأج��رة  ب�شيارات  الركاب 
وتاأجري  الفخمة  ب��ال�����ش��ي��ارات  ال��رك��اب 
ذوي  ال��رك��اب  نقل  وخ��دم��ات  ال�شيارات 
ون�شاطني  ال���ط���ارئ���ة،  غ���ري  احل������الت 
التجاري  وال��رتوي��ج  ال�شياحة  ل��دائ��رة 
داخلية  �شياحية  رح��لت  تنظيم  وه��م: 
خارجية.  ���ش��ي��اح��ي��ة  رح����لت  وت��ن��ظ��ي��م 
واأكد على اأن خدمة التجديد التلقائي 
ت�شارك  ال��ت��ي  ال��رخ�����ص  جميع  ت�شمل 

رخ�شة اأخرى نف�ص املوقع.

القلف،  ج��ا���ش��م  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
قطاع  يف  الأع��م��ال  تطوير  اأول  م��دي��ر 
الت�شجيل والرتخي�ص التجاري: تعمل 
على  م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  دب���ي  اق��ت�����ش��ادي��ة 
نقلة  تعد  التي  اخل��دم��ة،  ه��ذه  تطوير 
اإىل رجال  املقدمة  نوعية يف اخلدمات 
اأ�شحاب  م��ن  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأع���م���ال 
ال���ت���ج���اري���ة. وت����اأت����ي خدمة  ال���رخ�������ص 
“ل  م��ب��ادرة  �شمن  التلقائي  التجديد 
للرتاخي�ص  اخلدمة  وتتمثل  تتعنى” 
ال�شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية 
عرب اإر�شال العميل ر�شالة ن�شية برقم 
الرقم  اإىل  جت��دي��ده��ا  امل���راد  الرخ�شة 
يف  ال��دف��ع  اإذن  اإر����ش���ال  ل��ي��ت��م   ،6969
ال���رق���م، وم����ن ثم  ن�����ش��ي��ة اإىل  ر���ش��ال��ة 
من  اأي  يف  الر�شوم  دف��ع  للعميل  ميكن 
الإلكرتونية  اأو  اليدوية  الدفع  منافذ 
الر�شالة  يف  املتوفر  الرابط  خلل  من 

الن�شية.
ال���ق���لف ع��ل��ى �����ش����رورة توافر  واأك������د 
الرخ�شة  لتجديد  فقط  واح��د  �شرط 
ال��ت��ج��اري��ة، ح��ي��ث ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��اأك��د من 
�شريان عقد اإيجار موقع الرخ�شة، ويف 
حال تطلب الأمر جتديد عقد الإيجار، 
املكاتب  اأحد  العقد من  توثيق  يتوجب 
العقاري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��ت��م��دة 
ر�شالة  هناك  اأن  اإىل  م�شرياً  اإي��ج��اري، 
مبوعد  للتذكري  للعميل  ت�شل  ن�شية 
جتديد الرخ�شة قبل اأ�شبوع من اإنتهاء 

�شلحية الرخ�شة.
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  وفرت  وقد 

ع����دداً م��ن م��ن��اف��ذ ال��دف��ع ال��ت��ي ميكن 
خللها  م��ن  ال��ر���ش��وم  دف���ع  للمتعامل 
ت�شنيفها  مت  وق�����د  وي�������ش���ر  ب�����ش��ه��ول��ة 
لتي�شري الأمر يف عملية الدفع، فالدفع 
الإل���ك���رتوين ي��ت��وف��ر م��ن خ���لل موقع 
 )ePay( الإل���ك���رتون���ي���ة  اخل����دم����ات 
الأعمال  م��ن خ��لل تطبيق  وال��دخ��ول 
يف دبي mPay والدرهم الإلكرتوين 
الدفع  ع��م��ل��ي��ة  اأم������ا  ال����ث����اين.  اجل���ي���ل 
ال��ن��ق��دي وال�����ش��ي��ك��ات ف��ت��ت��م م��ن خلل 
املعتمدة  اخل���دم���ة  وم����راك����ز  ال���ب���ن���وك 
الإ���ش��لم��ي وبنك  للتمويل  اآف���اق  وه��ي 
التجاري  دب���ي  وب��ن��ك  الإ���ش��لم��ي  ن���ور 
وم�����ش��رف الإم������ارات الإ����ش���لم���ي. اأما 
خدمة اخل�شم املبا�شر فتتم من خلل 
الإ�شلمي  دب����ي  وب���ن���ك  امل�����ش��رق  ب��ن��ك 
وبنك دبي التجاري وم�شرف الإمارات 

الإ�شلمي.
والرتخي�ص  الت�شجيل  ق��ط��اع  ي�شعى 
القيادة  نهج  على  ال�شري  اإىل  التجاري 
واملناف�شة،  ال���ش��ت��دام��ة  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
مزاولة  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الآل����ي����ات  وت��ع��زي��ز 
من  دب��ي  ب��اإم��ارة  التجارية  الن�شاطات 
التكنولوجيا  اأح�������دث  ات����ب����اع  خ�����لل 
مع  تتما�شى  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  وال���ربام���ج 
اأرقى املعايري املتبعة عاملياً. ومن جهتها 
تعمل اقت�شادية دبي ب�شكل مبا�شر على 
خلل  من  امل�شتثمرين  اأعمال  ت�شهيل 
التن�شيق مع اجلهات املعنية يف الإمارة 
والإمكانيات  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  لت�شخري 
ال�شرتاتيجيات  و���ش��ع  ت�شمن  ال��ت��ي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�شيخ  ال�شمو  ق��رار �شاحب  بعد �شدور 
عهد  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�شلحة يف تاريخ 30 يناير كانون ثاين 
اإدارة  جمل�ص  ت�شكيل   ب��اإع��ادة  امل��ا���ش��ي، 
الإقت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة 
�شعادة فلح حممد  املتخ�ش�شة برئا�شة 
الأول  التعريفي  اللقاء  عقد  الأحبابي، 
مع  تزامناً  العليا،  املوؤ�ش�شة  موظفي  مع 
الإدارة  ملجل�ص  الأول  الج��ت��م��اع  انعقاد 
اجلديد، بهدف تعزيز التوا�شل الفاعل 
والإدارة  املوظفني  ك��اف��ة  ب��ني  وامل�شتمر 

العليا.
واأل���ق���ى ���ش��ع��ادة ف���لح الح��ب��اب��ي رئي�ص 
للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص 
وبح�شور  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
كلمة،  الإدارة  جم��ل�����ص  اأع�������ش���اء  ك���اف���ة 
ع��رب ف��ي��ه��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��غ��ام��رة بهذا 
اإط��ار تعزيز ثقافة  ياأتي يف  اللقاء الذي 
املوظفني  ب����ني  وال���ت���ف���اع���ل  ال���ت���وا����ش���ل 
تفاعلية  علقة  وخلق  العليا،  والإدارة 
تبادل  م��ن خللها  يتم  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
وجهات  ج��م��ي��ع  اإىل  وال���ش��ت��م��اع  الآراء 
بالعمل،  امل��رت��ب��ط��ة  الق�شايا  يف  ال��ن��ظ��ر 
اإيجاباً على حتقيق  الأمر الذي ينعك�ص 
يف  للموؤ�ش�شة  الإ�شرتاتيجية  الأه���داف 

الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات  دع��م  ظ��ل 
الأحبابي  وق������ال  اب���وظ���ب���ي.  حل���ك���وم���ة 
منظومة  ه���ي  ال�����ش��ع��ادة  م��ن��ظ��وم��ة  اأن 
اإ�شعاد  اأن  ح��ي��ث  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��رتاب��ط��ة 
املوظف، �شينعك�ص بال�شرورة على �شعادة 
وال�شركاء  العملء  وجميع  امل�شتثمرين 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، ل��ذل��ك ف��اإن��ن��ا نعترب 
الداخلية  ال�����ش��ع��ادة  حتقيق  يف  جن��اح��ن��ا 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ���ش��رط��اً  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

الأهداف الإ�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة العليا 
والتي تعترب جزءاً من الروؤية احلكومية 

ال�شاملة لإمارة اأبوظبي 2030.
تقدر  العليا  املوؤ�ش�شة  اإدارة  اإن  واأ���ش��اف، 
الذي  وال�����دور  موظفيها  ج��ه��ود  ع��ال��ي��اً 
يوقمون به يف خدمة العملء وال�شركاء 
الإ�شرتاتيجني، لذلك فاإنها تهتم كثرياً 
بتوفري بيئة عمل منا�شبة حتفزهم على 
الإنتاجية والعطاء وحتقيق النجاح على 

واأع�شاء  اأن���ه  م��وؤك��داً  الأ���ش��ع��دة،  جميع 
جمل�ص الإدارة اجلديد يوؤمنون ب�شيا�شة 
على  منفتحة  وه���ي  امل��ف��ت��وح��ة  الأب�����واب 
التي  اخللقة  واملبادرات  الأفكار  جميع 
ميكن اأن ت�شاهم يف تطوير اآليات العمل 
املتعاملني  و  املوظفني  �شعادة  وحتقيق 

معاً.
وختم �شعادته بالتاأكيد على اأن املوؤ�ش�شة 
العليا عازمة على امل�شي قدماً يف تاأدية 

كافة  ت���ق���دمي  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  م��ه��ام��ه��ا 
ال��ت�����ش��ه��ي��لت جل����ذب روؤو��������ص الأم������وال 
املحلية  الإ�����ش����ت����ث����م����ارات  وا����ش���ت���ق���ط���اب 
ال�شناعية  امل�����ش��اري��ع  لإق��ام��ة  وال��ع��امل��ي��ة 
الكبرية، وحتقيق روؤية اأبوظبي 2030 
يف بناء اإقت�شاد وطني متطور وم�شتدام 
الإنتاجية  ق��ط��اع��ات��ه  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  ق��ائ��م 
املواهب  على  ب��الإع��ت��م��اد  النفطية  غ��ري 

الفردية واجلماعية لأبنائه.   

•• دبي-الفجر: 

التلقائي  التجديد  خ��دم��ة  ا�شتحوذت 
عرب الر�شائل الن�شية يف دائرة التنمية 
من   32.2% على  بدبي  القت�شادية 
التجارية  ال��رخ�����ص  جت��دي��د  ع��م��ل��ي��ات 
دب��ي، حيث متكنت من جتديد  ب��اإم��ارة 
العام  خلل  جتارية  رخ�شة   35396
مرونة  النتائج  ه��ذه  وتعك�ص   .2016
اقت�شادية  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
ف�شًل  املتعاملني،  من  جلمهورها  دبي 
ع���ن ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ل��ل��خ��دم��ة التي 
اأ�شحاب  اأم����ام  ال��وق��ت واجل��ه��د  ت��وف��ر 
يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  التجارية،  الرخ�ص 
ت�شهيل  يف  دب��ي  اقت�شادية  ا�شتمرارية 
م��زاول��ة الأع���م���ال، وج��ع��ل دب��ي حمطة 
يف  الراغبة  العاملية  ال�شركات  ملختلف 

حيز التطبيق الفعلي وت�شهيل اإجراءات 
امل��ع��ام��لت وال��رتاخ��ي�����ص ال��ت��ج��اري��ة يف 
اأف�شل  دبي، وذلك للتمكن من تطبيق 
العمل وحت�شني  املمار�شات يف منهجية 
التي  التجارية،  الرتاخي�ص  اإج���راءات 
تناف�شية  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ع���ام���ًل  ت�����ش��ك��ل 

الأعمال وا�شتدامتها.
وتاأتي خدمة التجديد التلقائي �شمن 
مبادرات وخدمات اقت�شادية دبي التي 
تهدف اإىل رفع ر�شا املتعاملني وت�شهيل 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  الأع����م����ال،  م���زاول���ة 
اأم��ام امل�شتثمرين ورج��ال الأع��م��ال من 
يعزز  مما  التجارية،  الرخ�ص  اأ�شحاب 
من تناف�شية الأعمال، وحتقيق التنمية 
ومواكبة  امل�������ش���ت���دام���ة،  الق���ت�������ش���ادي���ة 
الأعمال  قطاعات  يف  امل�شتمر  التطور 

على جميع الأ�شعدة.

% من عمليات جتديد الرخ�ض ا�شتحوذت على 32.2 

اقت�سادية دبي جتدد 35396 رخ�سة جتارية عرب خدمة »التجديد التلقائي« يف عام 2016
املهريي: ا�شتمرارية ت�شهيل مزاولة الأعمال وجعل دبي حمطة ملختلف ال�شركات العاملية
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طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : جا�شمني اقبال فادهفانيا حبيب اهلل راجابايل برياين  - واآخرون 

G الطابق )G07( ار�ص رقم 4794 �شقة رقم MED 78 عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية
5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ص : 59 - رقم 
املبنى : -1 ا�شم املبنى : MED78 - رقم الوحدة G07 - رقم الطابق : G - امل�شاحة : 45 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )387500( درهم   - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
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حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/6495   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع / بوكالة املحامي عبد اهلل خمي�ص الناخي 
املنذر اليه : ر�شيد ر�شدى - مغربي اجلن�شية - جمهول حمل القامة 

و�شتة  )مائة  درهم   126.093.24 البالغ  بذمته  املرت�شد  املبلغ  ل�شداد  اليه  املنذر  ينذر 
وع�شرون الف وثلثة وت�شعون درهم اربعة وع�شرون فل�ص ( كما يف تاريخ 2016/11/30 
وذلك خلل )7( يوم من تاريخ ن�شر الن��ذار حتت طائلة اتخاذ الج��راءات القانونية 
لبيع ال�شيارة نوع تويوتا لند كروزر - خ�شو�شي- رقم اللوحة : Q - 94283 - اللون 
التجاري  ابوظبي  بنك  املنذر  ل�شالح  واملرهونة   -  2011 ال�شنع  �شنة   - لوؤلوؤي  ابي�ص 

�شندا لن�ص املادة رقم 172 من قانون املعاملت التجارية.  
  الكاتب العدل

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/109  جتاري جزئي              
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د زك���ي ع��ر���ش��اىل جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
املدعي/ البنك العربي - �ص م ع وميثله : عبا�ص مهدي ال�شيد خلف الطاهري   
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
التفاقية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   475191.21(
8.25% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�ص  املوافق  2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأقل ويف حالة تخلفك فان  اأيام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2865  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة اإت�ص ال جي للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مروان  اهلل  عبد   : وميثله  م  م  ذ  ���ص   - العاملية  الب�شام  م�شانع  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�شي    بخيت  احمد  اهلل  عبد 
ت��وؤدي للمدعية مببلغ وق��دره )473200 دره��م( والر�شوم  بالزام املدعي عليها بان 
ال�شداد  تاريخ  ال�شتحقاق  وحتى  املحاماة والفائدة  9% من  اتعاب  و  وامل�شاريف 
امل��واف��ق  2017/2/26   ال�شاعة 8.30 �ص  ي��وم الح��د   التام .  وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/186  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة كويل هايني للتجارة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ رابيد ل�شناعة املنظفات واملطهرات - ذ م م وميثله : ح�شني علي عبد 
الرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  
مبلغ وقدره )104.239 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  
2017/3/9   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
املحكمة  اىل  الدعوى  احالة  باأنه مت  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل 

التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/461  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-بريان ليزيل جيفري 2- وا�شيني جيفري  جمهول حمل 
علي  ح�شني   : وميثله  �شديقي  ه��ارون  التنفيذ/رنا  طالب  ان  مبا  القامة 
ح�شن علي البناي نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة 
عن ار���ص - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رق��م الر���ص : 542 - وف��اء ملبلغ 
املطالبة وقدره )697793.60 ( وذلك للعم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مطار ال�سارقة الدويل ي�ستعر�س اأحدث خدماته 
خالل معر�س ال�سحن اجلوي يف اإفريقيا

•• ال�شارقة -وام:

�شاركت هيئة مطار ال�شارقة الدويل يف الدورة الرابعة من معر�ص ال�شحن 
 23 اإىل   21 ال��ف��رتة م��ن  اأق��ي��م خ��لل  ال���ذي   2017 اأفريقيا  اجل���وي يف 
فرباير اجلاري مبدينة جوهان�شربغ يف جنوب اأفريقيا. وا�شتعر�شت الهيئة 
يقدمها  التي  والت�شهيلت  اخلدمات  اأح��دث  املعر�ص  يف  م�شاركتها  خلل 
مطار ال�شارقة الدويل ملختلف اجلهات العاملة يف قطاع الطريان وال�شحن 
امل�شاركة يف  والبناء مع اجلهات  املثمر  التعاون  بحثت فر�ص  كما  اجل��وي. 
هذا احلدث العاملي املهم الذي يعد من املعار�ص الرائدة التي جتمع جمتمع 
القارة  مع  التعاون  �شبكة  وتعزيز  اكت�شاف  على  وت�شاعده  اجل��وي  ال�شحن 
الأفريقية. ويعد املعر�ص من�شة مهمة لل�شركات العاملة يف �شناعة النقل 
و�شركات  املطارات  واإدارات  الطريان  و�شركات  ال�شحن  وك��لء  من  اجل��وي 
تقنية املعلومات وغريها لعر�ص ما لديها من خدمات وت�شهيلت بالإ�شافة 
ملناق�شة الق�شايا املهمة التي ت�شاهم يف تعزيز التعاون والتجارة مع القارة 
املدفع رئي�ص  �شعادة علي �شامل  الأخ��رى. وقال  الأ�شواق  الأفريقية و�شائر 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل اإن م�شاركة الهيئة يف هذا احلدث تاأتي يف اإطار 
اخلطة التجارية التي تهدف اإىل الرتويج لأحدث اخلدمات والت�شهيلت 

التي يقدمها مطار ال�شارقة الدويل لقطاع ال�شحن اجلوي العاملي.
ولفت اإىل اأن هذا احلدث يعد من�شة دولية مهمة للقاء اخلرباء يف قطاع 
ال�شحن اجلوي و�شناع القرار يف هذه ال�شناعة بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف 
الجتماعات املقررة مع ال�شركاء العاملني يف �شركات طريان ال�شحن اجلوي 
ووكلء ال�شحن الدوليني ف�شل عن اإمكانية تبادل الآراء مع املتخ�ش�شني 

حول اآخر امل�شتجدات التي ي�شهدها هذا القطاع.
ت��ط��ور على مدى  ال��ق��ارة الإف��ري��ق��ي��ة  ال�شحن اجل���وي يف  ���ش��وق  اإن  وق���ال: 
الأ�شواق  اأهمية وا�شحة واأ�شبح من  اكت�شاب  املا�شية ومتكن من  ال�شنوات 
مع  علقاتنا  بتعزيز  ملتزمون  ونحن  وا�شعا  اهتماما  تلقى  التي  الواعدة 
الأفريقية  للقارة  ال�شارقة كبوابة مهمة  الأفريقية وتر�شيخ مكانة  الدول 
مدير  القا�شمي  �شعود  بن  في�شل  ال�شيخ  �شعادة  قال  جانبه  من   . باأكملها 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل اإن هذا املعر�ص يعد حدثا دوليا يجمع اأ�شحاب 
القرار من �شتى اأنحاء العامل لتباحث امل�شتجدات يف �شناعة النقل وقطاع 

ال�شجن اجلوي واملتغريات التي ت�شتجد يف ال�شوق بالقارة الأفريقية .
وت�شهم  الواعد  ال�شوق  بهذا  الرتقاء  على  ت�شاعد  امللتقيات  هذه  اأن  واأك��د 
هذا  يف  العاملني  كافة  على  بالفائدة  يعود  مبا  التعاون  اأوا�شر  توطيد  يف 
الأفريقية  القارة  يف  املمكنة  الفر�ص  ا�شتك�شاف  عن  ف�شل  الهام  القطاع 

والأ�شواق الأخرى .
واأ�شاف: اإننا ن�شتثمر فر�شة م�شاركتنا يف هذا احلدث ل�شتعرا�ص ما لدينا 
من اإمكانيات وما قمنا با�شتحداثه خلل ال�شنتني املا�شيتني من خدمات 
وكلء  خمتلف  ومتطلبات  تطلعات  م��ع  ي��ت��واك��ب  مب��ا  لوج�شتية  وح��ل��ول 
التخزين  وح��دة  واملبتكرة  النوعية  احل��ل��ول  ه��ذه  وم��ن  العامليني  ال�شحن 
يف  بافتتاحها  املا�شي  العام  خ��لل  قمنا  التي  الدوائية  املنتجات  ومناولة 
ال�شارقة الدويل والتي حازت على ترخي�ص  مركز ال�شحن اجلوي مبطار 
CEIV من منظمة IATA وهي الوحيدة احلائزة على هذا الرتخي�ص 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط  .
وي�شمل مطار ال�شارقة الدويل 5 مبان لل�شحن تبلغ م�شاحاتها الإجمالية 
32 األف مرت مربع ويعترب مركز ال�شحن الرائد يف املنطقة بالإ�شافة اىل 
من  طائرة  ع�شر  ل��شتة  تت�شع  اجل��وي  لل�شحن  خم�ش�شة  ط��ائ��رات  �شاحة 

خمتلف الطرازات يف نف�ص الوقت.

جمموعة فنادق و منتجعات جنة 
حتقق نتائج قوية يف عام 2016

•• اأبوظبي-الفجر: 

منتجعات  و  فنادق  جمموعة  اأعلنت 
بن�شبة  قوية  نتائج  حتقيق  عن  جنة 
عام  %  يف   14 ع���ل���ى  ت���زي���د  من����و 

.2016
وجنحت املجموعة  يف مطلع فرباير 
اجلاري يف افتتاح منتجع و فلل ميناء 
اإىل  راأ���ص اخليمة وتتطلع  العرب يف 
هذا  جديدة  فندقية  م�شاريع  افتتاح 
العام يف عدد من مدن دولة الإمارات 
من �شمنها جنة بلي�ص �شيتي �شنرت 
– دبي  ،  وف��ن��دق ج��ن��ة  يف اب��وظ��ب��ي 
كريك مبنطقة اخلور يف دبي و فندق 

جنة – راأ�ص اخلور يف ال�شارقة. 
العزيز  عبد  بن  �شعادة حممد  قام  و 
امل��ه��ريي  رئي�ص جمموعة  ب��ن رب��ي��ع 
ال��رب��ي��ع يف اب��وظ��ب��ي ، وال�����ش��ري��ك يف 
واملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة 
على  واط��ل��ع  املجموعة  مقر  ب��زي��ارة 
امل�����ش��روع��ات اجل��دي��دة ل��ه��ذا ال��ع��ام يف 
�شوء اخلطة ال�شرتاتيجية لل�شنوات 

اخلم�ص القادمة .
 وقال املهريي نتطلع لتحقيق اأهداف خطة جمموعة جنة بالتو�شع و منو 

العلمة التجارية خارج دولة الإمارات العربية املتحدة.
املقبلة بحيث ترتفع  املرحلة  للتو�شع يف  املجموعة  : تهدف  واأ�شاف قائل 
عدد ملكياتها اىل 33 فندق ومنتجع بحلول عام 2022 يف عدد من دول  

ال�شرق الأو�شط.
من جانبه قال ال�شيد نعمة عماد دروي�ص الرئي�ص التنفيذي ملجموعة فنادق 
اأح��رزت دولة الإم��ارات تقدما كبريا لتكون وجهة اأكرث  و منتجعات جنة: 
ا�شتدامة من خلل تنويع املوارد القت�شادية ولل�شتثمار بقطاعات اأخرى 

ابرزها ال�شياحة والرتفيه .
والتي  املقبلة  املرحلة  اإىل  املجموعة  عمل  فريق  يتطلع  ق��ائ��ل:  واأ���ش��اف 
يف  كبريا  تو�شعا  املجموعة  �شت�شهد  حيث  التجارية  جنة  علمة  �شتميز 
جذب  يف  ولنجاحها  وال�شفر  ال�شياحة  �شوق  لنمو  نظرا  القادمة  الأع���وام 

اأعداد كبرية من ال�شيوف والنزلء من جميع اأنحاء العامل.

املن�سوري يراأ�س وفدا اقت�ساديا رفيع امل�ستوى اإىل هولندا
•• اأبوظبي -وام: 

وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  ي��راأ���ص 
القت�شاد وفدا اقت�شاديا رفيع امل�شتوى من الدولة 
تعزيز  اإط��ار  اإىل مملكة هولندا يف  ر�شمية  زي��ارة  يف 
اجلهود املبذولة لتطوير �شراكات نوعية بني البلدين 
يف جمالت التجارة وال�شتثمار والبتكار اإىل جانب 
الطلع على الفر�ص ال�شتثمارية والتجارية واإتاحة 

املجال لتعميق الروابط بني جمتمع الأعمال.
وتت�شمن الزيارة التي تبدا اعتبارا من اليوم ولغاية 
منتدى  اأعمال  يف  امل�شاركة  املقبل  مار�ص  من  الأول 
اأم�شرتدام  الذكية وال��ذي �شيعقد يف  البتكار وامل��دن 
27 من فرباير اجل��اري، كما �شت�شمل ع��ددا من  يف 
الهولندية  احلكومة  اأع�شاء  مع  الثنائية  اللقاءات 
لهاي  وم��دي��ن��ت��ي  اأم�����ش��رتدام  العا�شمة  م��ن  ك��ل  يف 
عدد  اإىل  ميدانية  زي��ارات  اإىل  بالإ�شافة  وروت���ردام، 
البتكار  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات  م��ن 

بهولندا.
اأحمد بن  املهند�ص حممد  �شعادة  الدولة  ي�شم وفد 
لل�شوؤون  القت�شاد  وزارة  وكيل  ال�شحي  العزيز  عبد 

وكيل  املهريي  خمي�ص  حممد  و�شعادة  القت�شادية، 
والدكتور  ال�شياحة،  ل�شوؤون  الوزير  وم�شت�شار  وزارة 
ها�شم النعيمي مدير اإدارة حماية امل�شتهلك بالوزارة، 
عن  وممثلني  امل�شوؤولني  كبار  من  نخبة  جانب  اإىل 
ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة احت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة وم����ن القطاع 

اخلا�ص وموؤ�ش�شات اأكادميية ومراكز بحثية.
دولة  اإن  املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  وق��ال 
ثنائية  بعلقات  يتمتعان  هولندا  ومملكة  الإم��ارات 
متميزة مدعومة بالعديد من القوا�شم القت�شادية 
وتنمية  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  وال���رغ���ب���ة  امل�����ش��رتك��ة 
القت�شادي  ال�شعيدين  على  خا�شة  التعاون  اأوج��ه 

والتجاري.
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة  اأن ح��ج��م  وت��اب��ع 
ي�شهد منوا ملحوظا، اإذ �شجل التبادل التجاري غري 
النفطي نحو 3.8 مليار دولر بنهاية عام 2015، 
واأكرث من 2.7 مليار دولر خلل اأول ت�شعة اأ�شهر 
من 2016، وهي اأرقام اإيجابية اإل اأنها ل تزال اأقل 
الطرفان  بها  يتمتع  التي  والإمكانات  القدرات  من 
القائمة لتعزيز  وهو ما يعك�ص العديد من الفر�ص 
اأوجه التعاون امل�شرتك والنتقال بالعلقات الثنائية 

اإىل م�شتويات اأكرث تقدما.
خا�شة  اأهمية  تكت�شب  ال��زي��ارة  اأن  املن�شوري  واأك���د 
ممكنات  تعزيز  يف  للدولة  احلثيثة  امل�شاعي  ظل  يف 
الب���ت���ك���ار وت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة وك����ف����اءات ب�شرية 
اأف�شل  ووفق  املقبلة  املرحلة  متطلبات  تلبي  موؤهلة 
املمار�شات العاملية، م�شريا اإىل اأنها �شرتكز على �شبل 
تطوير اأوجه التعاون يف عدد من القطاعات احليوية 
بالبتكار  يتعلق  امل�شرتك خا�شة فيما  ذات الهتمام 
والبحث العلمي وال�شتفادة من اخلربات الهولندية، 
وخ�شو�شاً فيما يت�شل بالقطاعات ال�شبع التي ركزت 
عليها ال�شرتاتيجية الوطنية للبتكار وهي الطاقة 
والتكنولوجيا  والتعليم  وال�شحة  والنقل  املتجددة 
واملياه والف�شاء، وذلك مبا يخدم توجهات الدولة يف 

بناء اقت�شاد معريف متميز وم�شتدام.
الدول  م��ن  الهولندية  اململكة  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
الرائدة عامليا يف جمال البتكار واملدن الذكية والتي 
�شراكات  اإق��ام��ة  تعزيز  الإم���ارات على  دول��ة  حتر�ص 
ال��رب��ط بني  نوعية معها يف ه��ذا ال�شدد م��ن خ��لل 
وتطوير  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات 

مناذج للتعاون امل�شرتك فيما بينهما.

•• دبي-وام:

�شفقة   »AFC« الأفريقية  التمويل  موؤ�ش�شة  اأبرمت 
متويل اإ�شلمي بقيمة 150 مليون دولر اأمريكي من 
دبي  نا�شداك  لبور�شة  التابعة  املرابحة  من�شة  خ��لل 

ام�ص.
وتهدف هذه ال�شفقة اإىل ت�شهيل قيام موؤ�ش�شة التمويل 
دولر  مليون   150 بقيمة  �شكوك  باإ�شدار  الأفريقية 
الأمريكي  بالدولر  مقومة  �شكوك  اأول  وهي  اأمريكي 

ت�شدرها موؤ�ش�شة اأفريقية متعددة الأطراف.
موؤ�ش�شة  جانب  من  ا�شتخدام  اأول  ال�شفقة  هذه  وتعد 
ل��ل��م��راب��ح��ة والثانية  دب���ي  ن��ا���ش��داك  مل��ن�����ش��ة  اأف��ري��ق��ي��ة 

للموؤ�ش�شة يف جمال التمويل الإ�شلمي.
اأن  ام�ص  دبي  نا�شداك  عن  �شدر  �شحايف  بيان  واأو�شح 
الكتتاب يف الإ�شدار الأويل من ال�شفقة البالغ قيمته 
100 مليون دولر و�شل اإىل اأكرث من ال�شعف الأمر 

مليون   150 اإىل  ال�شفقة  قيمة  رف��ع  اإىل  اأدى  ال��ذي 
دولر ف�شل عن حجم طلبات الكتتاب النهائي بقيمة 
قبلت  قد  املوؤ�ش�شة  وكانت  دولر.  مليون   230 تقارب 
مدار  على  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   50 بقيمة  مت��وي��ل 
15 عاما من البنك الإ�شلمي للتنمية يف عام 2015 
بغر�ص متويل امل�شروعات املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة 
ال��ب��ل��دان الأفريقية  امل��ق��ام��ة يف ع���دد م��ن  الإ���ش��لم��ي��ة 

الأع�شاء يف البنك الإ�شلمي للتنمية.
يف  ال�شركات  ���ش��ن��دوق  اأم���ني  فيهيناتول  ب��اجن��ي  وق���ال 
موؤ�ش�شة التمويل الأفريقية يف ت�شريح �شحايف له اليوم 
الرائدة  للمرابحة  دبي  نا�شداك  مبن�شة  ال�شتعانة  اإن 
اأدت اإىل ت�شهيل اإ�شدار ال�شكوك ب�شكل كبري الأمر الذي 
عزز قوة الطلب من امل�شتثمرين الدوليني والإقليميني 
و�شاعد املوؤ�ش�شة يف زيادة حجم الإ�شدار املقرتح لي�شل 

يف نهاية املطاف اإىل 150 مليون دولر.
الأفريقية  التمويل  موؤ�ش�شة  مكنت  املن�شة  اأن  واأ�شاف 

���ش��ري��ع وفعال  اإب����رام �شفقات م��راب��ح��ة ع��ل��ى ن��ح��و  م��ن 
المتثال  �شمان  م��ع  كبري  ح��د  اإىل  التكلفة  ومي�شور 

لأحكام ال�شريعة الإ�شلمية.
ل��ن��ا���ش��داك دبي  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  واأك����د ح��ام��د ع��ل��ي 
التمويل  موؤ�ش�شة  لأن�شطة  الدعم  تقدم  البور�شة  اأن 
والتمويل  امل�����ش��روع��ات  ت��ط��وي��ر  امل��ه��م��ة يف  الأف��ري��ق��ي��ة 
اأفريقيا ل�شالح  اأنحاء  والأعمال ال�شت�شارية يف جميع 

�شعوبها و�شعيا لتحقيق رخائها القت�شادي.
ال�شريعة  مع  املتوافقة  الأ�شا�شية  البنية  اأن  اإىل  واأ�شار 
الحتياجات  تلبية  يف  ت�شاعد  بالبور�شة  الإ���ش��لم��ي��ة 

التمويلية الإ�شلمية يف جميع اأنحاء املنطقة.
تو�شيع نطاق  اإىل  تتطلع  دب��ي  نا�شداك  ب��اأن  ون��وه علي 
خ��دم��ات��ه��ا ل�����ش��ال��ح جم��م��وع��ة م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات العامة 

واخلا�شة الأفريقية.
اأ���ش��درت��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة التمويل  ال��ت��ي  ال�����ش��ك��وك  وت��ع��د 
الإ�شدار  ه��ي  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  م��ن   24 يف  الأف��ري��ق��ي��ة 

املجال  اإت��اح��ة  ي�شهم يف  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل  اأن  وت��اب��ع 
الأعمال  جمتمع  ممثلي  ب��ني  وال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��ت��ع��ارف 
املجالت  يف  خا�شة  النمو  فر�ص  وبحث  بالدولتني، 
اأن ت��خ��دم وت��ع��زز م�����ش��رية التنمية  ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ه��ا 

امل�شتدامة يف البلدين.

الأمريكي  ب��ال��دولر  مقومة  ل�شكوك  ت�شنيفا  الأع��ل��ى 
وقد  اإف��ري��ق��ي��ة  موؤ�ش�شة  اأي  ج��ان��ب  م��ن  الإط����لق  على 
انف�شتورز �شرفي�ص ت�شنيفا ممتازا غري  منحت موديز 
م�شمون A3  ل�شكوك املرابحة التي طِرحت يف اكتتاب 
خ��ا���ص. و���ش��ه��دت من�شة ن��ا���ش��داك دب���ي م��راب��ح��ة منذ 
اإب��رام �شفقات يزيد اإجمايل   2014 انطلقها يف عام 
قطاع  ل�شالح  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   14 ع��ن  قيمتها 

عري�ص من امل�شتخدمني من املوؤ�ش�شات والأفراد.
يذكر اأن قيمة ال�شفقات ارتفعت بن�شبة 37 يف املائة يف 
العام املا�شي لت�شل اإىل 6.7 مليار دولر مقارنة بقيمة 

4.9 مليار دولر يف 2015.
البديلة  املرابحة  ق��ن��وات  ع��رب  نا�شداك  من�شة  وت��وف��ر 
ت�شتخدم  كما  هام�ص  دون  من  الثابت  ال�شعر  �شهادات 
املن�شة �شهادات متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شلمية 
املالية  الأوراق  اإي��داع  مركز  لدى  اإيداعها  يجري  التي 

.»CSD« التابع لنا�شداك دبي

خالل معر�ض جلفود 2017

جممع دبي ال�سناعي يعلن عن اإطالق م�سروع الوحدات ال�سناعية اخلفيفة وامل�ستودعات املربدة 

واملتو�شطة من خلل تقدميها م�شاحات 
واأحجام تنا�شب متطلباتهم حيث ترتاوح 
اخلفيفة  ال�شناعية  ال��وح��دات  م�شاحات 
وامل�شتودعات املربدة بني 5 الف اإىل 11 

األف قدم مربع. 
الرئي�ص  ال���������ش����وارب،  اأب�����و  ���ش��ع��ود  وق�����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ع���م���ل���ي���ات، جم���م���ع دب���ي 
منواً  الأغ��ذي��ة  ق��ط��اع  ي�شهد  ال�شناعي: 
منو  ويتوقع  واملنطقة  الإم���ارات  يف  قوياً 
يف   57% اإىل  ت�شل  بن�شبة  ال�شتهلك 
وذلك   2014 ب���اأرق���ام  م��ق��ارن��ة   2030
يف  وال���زي���ادة  الق��ت�����ش��ادي  للنمو  نتيجة 
الكبري  ال�شياحي  والنمو  ال�شكان  اأع���داد 
الغذائية  امل��واد  قطاع  ي�شكل  كما  املتوقع. 
ل�شرتاتيجية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  اأح���د 
تنفيذها  على  نعمل  التي  ال�شناعية  دبي 
بالتعاون مع كافة ال�شركاء ونحن واثقون 

باأن الوحدات ال�شناعية والتخزينية التي 
دبي  مكانة  تدعيم  يف  �شت�شاهم  نقدمها 
والإمارات كوجهة رئي�شية رائدة يف قطاع 

ال�شناعات الغذائية.
واأ�شار �شعود اأبو ال�شوارب اإىل اأن امل�شروع 
اجلديد من الوحدات ال�شناعية اخلفيفة 
وامل�شتودعات املربدة مت ت�شميمه وتنفيذه 
املوؤ�ش�شات  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
ال�شغرية واملتو�شطة ملا لها من دور كبري 

يف دفع منو قطاع ال�شناعات الغذائية. 
وتابع قائًل: يف �شوء جهود دبي للتحول 
اإىل مركز عاملي ملنتجات احللل والزيادة 
الذي  احل��لل  قطاع  تطور  يف  املت�شارعة 
% فاإننا   20 �شنوياً مبعدل  ي�شهد من��واً 
امل�شتثمرين  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  نخطط 
ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  النا�شئة  وال�شركات 
املجال  ه����ذا  ت��ع��م��ل يف  ال���ت���ي  امل��ت��و���ش��ط��ة 

فاعل  دور  ال�شناعي  دبي  ملجمع  و�شيكون 
�شركائنا وحتقيق تطلعاتهم  يف دعم منو 
والإ���ش��ه��ام يف حتقيق روؤي��ة دب��ي كعا�شمة 

للقت�شاد الإ�شلمي. 
م�شاركته  يف  امل���ج���م���ع  ي�����ش��ت��ع��ر���ص  ك���م���ا 
املتكاملة  ح��ل��ول��ه  حم��ف��ظ��ة  امل��ع��ر���ص  يف 
وامل�شنعني  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وال���داع���م���ة 
العاملني يف قطاع الأغ��ذي��ة، مبا يف ذلك 
التخزين،  ومرافق  ال�شناعية،  الأرا���ش��ي 
العمالية،  والقرى  املفتوحة،  وال�شاحات 
توفر  وال��ت��ي  العر�ص،  و���ش��الت  واملكاتب 
خيارات متعددة تلبي احتياجات ال�شركات 

العاملة يف جمال �شناعة الأغذية. 
ال�شناعي  دب����ي  جم��م��ع  ج��ن��اح  وي��ع��ر���ص 
ت�شمل  متنوعة  CC7-10، من��اذج  رقم 
للم�شتودعات  تف�شيلية  عر�شية  مقاطع 
اخلفيفة  ال�شناعية  وال���وح���دات  امل����ربدة 

•• دبي-الفجر: 

اجلملة،  ل���ت���ج���ارة  دب����ي  م��دي��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
اجلملة  لتجارة  الرائدة  العاملية  الوجهة 
والع�شو يف جمموعة تيكوم، عن اإطلقها 
م�شروع الوحدات ال�شناعية وامل�شتودعات 
ال�شناعي،  دب����ي  جم��م��ع  ���ش��م��ن  امل�����ربدة 
وجاء  املتخ�ش�شة.  ال�شناعية  ال��وج��ه��ة 
ذلك خلل الإع��لن عن م�شاركة املجمع 

يف معر�ص جلفود 2017. 
اخلفيفة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���وح���دات  ومت��ت��د 
وامل�������ش���ت���ودع���ات امل�������ربدة اجل����دي����دة على 
1.5 مليون قدم مربع، وتهدف  م�شاحة 
العاملة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
يف ق��ط��اع الأغ���ذي���ة و���ش��ن��اع��ة احل���لل يف 
امل��ن��ط��ق��ة و���ش��ت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص على 
ال�شغرية  للم�شاريع  داع��م��ة  بيئة  توفري 

تفاعلية  �شا�شة  اإىل  بالإ�شافة  اجل��دي��دة، 
واحللول  اخل��دم��ات  على  ال�شوء  ت�شلط 
معر�ص  ويعرف  لعملئه.  يقدمها  التي 
جلفود على نطاق وا�شع بكونه بوابة هامة 
منطقة  يف  والتجارة  الأعمال  فر�ص  اإىل 
تقدر  -والتي  الدولية  والأ���ش��واق  اخلليج 
تريليونات   5 م��ن  ب��اأك��رث  ع��امل��ي��اً  قيمتها 
دولر. وتوفر الدورة احلالية من املعر�ص 
م�شاحات عر�ص ي�شل حجمها اإىل 120 
األ���ف م��رت م��رب��ع، ك��م��ا حت��ظ��ى مب�شاركة 
ع��ار���ش��ة، ومن  �شركة   5000 م��ن  اأك���رث 
األف   95 من  اأك��رث  ت�شتقطب  اأن  املتوقع 

زائر من خمتلف اأنحاء العامل.
ي��وف��ر جم��م��ع دب���ي ال�����ش��ن��اع��ي جمموعة 
وا�شعة من امل�شتودعات ووحدات التخزين 
اجل��اه��زة وامل��راف��ق ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تلبي 
احتياجات ال�شركات من جميع الأحجام، 
املخ�ش�شة  ال�شناعية  الأرا���ش��ي  وك��ذل��ك 
م�شتودعات  ب��ن��اء  لل�شركات  ميكن  حيث 

تلئم احتياجاتها اخلا�شة.

�سوق اجلبيل بال�سارقة ي�سارك يف حملة منع �سيد وت�سويق اأ�سماك ال�سعري وال�سايف العربي

موؤ�س�سة التمويل الأفريقية تربم �سفقة �سكوك بقيمة 150 مليون دولر على من�سة نا�سداك دبي للمرابحة

•• ال�شارقة-وام: 

ي�����ش��ارك ����ش���وق اجل��ب��ي��ل ب��ال�����ش��ارق��ة يف 

التغري  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة 
 .. “ معا  �شعار  حت��ت  والبيئة  امل��ن��اخ��ي 
ال�شعري  اأ���ش��م��اك  ا���ش��ت��دام��ة  ل�����ش��م��ان 
وال�����ش��ايف “ وت��ب��داأ اع��ت��ب��ارا م��ن مطلع 
اأبريل  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  م���ار����ص 

اإطار  وتاأتي هذه اخلطوة يف   . املقبلني 
ال���ت���زام ال�����ش��وق اجل��ب��ي��ل - ال����ذي يعد 
اأكرب �شوق للمنتجات الطازجة يف دولة 
الإمارات - بامل�شاركة يف جهود املحافظة 
على الرثوة ال�شمكية للدولة وتنميتها 

مبختلف الطرق والو�شائل .
ال�شرع  ���ش��ي��ف  امل��ه��ن��د���ص  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
ل��ل��ت��دق��ي��ق اخلارجي  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 

اأهمية  والبيئة  املناخي  التغري  ب���وزارة 
ال�شركاء  م����ع  وال���ت���ن�������ش���ي���ق  ال����ت����ع����اون 
التي  باجلهود  م�شيدا  ال�شرتاتيجيني 
خلل  م��ن  اجلبيل  �شوق  اإدارة  تبذلها 
الرامية  احلملة  دعم هذه  امل�شاهمة يف 
اإىل ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت��ن��م��ي��ة ال����رثوات 
املائية احلية وزيادة املخزون من اأ�شماك 

ال�شعري وال�شايف العربي.

وق����ال ال�����ش��رع اإن ت��وح��ي��د اجل���ه���ود مع 
وال�شلطات  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
التطبيق  يف  ي�شهم  املخت�شة  امل��ح��ل��ي��ة 
امل��ت��ك��ام��ل ل��ه��ذا ال���ق���رار ورف���ع م�شتوى 
املعنية  ال���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  ل����دى  ال���وع���ي 
اأ�شماك  ب��اأه��م��ي��ة م��ن��ع ���ش��ي��د وت�����ش��وي��ق 
ال�شعري وال�شايف العربي خلل مو�شم 
ال���ت���ك���اث���ر حل���م���اي���ة وت��ن��م��ي��ة ال������رثوات 
الغذائي  الأم�������ن  وت���ع���زي���ز  ال�����ش��م��ك��ي��ة 
وال��ت�����ش��دي ل��ل��م��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة يف 

ال�شيد ولعمليات ال�شيد اجلائر .
اإىل  يهدف  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا 
تعزيز  يف  ال����دول����ة  ت���وج���ه���ات  حت��ق��ي��ق 
الطبيعية  للرثوات  امل�شتدامة  التنمية 

ومن �شمنها الرثوة ال�شمكية .
من جانبه اأو�شح علي ال�شويدي مدير 
�شوق اجلبيل اأن م�شاركة ال�شوق يف هذه 
احل��م��ل��ة ت��اأت��ي يف اإط����ار ال��ت��زام��ه بدعم 
اجلهود التي تهدف اإىل املحافظة على 

الرثوة ال�شمكية يف دولة الإمارات .
جميع  ات����خ����اذ  مت  اأن�������ه  اإىل  م�������ش���ريا 
ال����ش���ت���ع���دادات ال����لزم����ة ل��ل��ت��اأك��د من 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ك���ام���ل ل���ل���ق���رار ال������وزاري 
اخل��ا���ص مب��ن��ع ���ش��ي��د وت�����ش��وي��ق هذين 

ال��ن��وع��ني م��ن الأ���ش��م��اك اأث���ن���اء مو�شم 
التكاثر يف الفرتة املذكورة .

قد  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  كانت 
اإعلمية  توعوية وخطة  اأطلقت حملة 
لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 ل�شنة 
وت�شويق  �شيد  تنظيم  ب�����ش��اأن   2015
اأ�شماك ال�شعري وال�شايف العربي خلل 
مار�ص  �شهر  مطلع  من  التكاثر  مو�شم 

وحتى نهاية �شهر اأبريل .
اأ�شماك  �شيد  منع  على  ال��ق��رار  وين�ص 
يف  وتداولها  العربي  وال�شايف  ال�شعري 
اأ�شواق ال�شمك واملتاجر يف الدولة �شواء 
اأو م�شتوردة  الأن��واع حملية  كانت هذه 
عليها  املن�شو�ص  ال��ف��رتة  خ��لل  وذل��ك 

بالقرار من كل عام.
ك��م��ا مي��ن��ع ال����ق����رار ا����ش���ت���رياد واإع������ادة 
ت�����ش��دي��ر ت��ل��ك الأ����ش���م���اك ����ش���واء كانت 
طازجة اأو جممدة اأو مملحة اأو مدخنة 
اأو معلبة اأو باأي �شكل اآخر وذلك خلل 
على  ويتعني  عليها  املن�شو�ص  ال��ف��رتة 
ال�����ش��ي��ادي��ن يف ه����ذه ال���ف���رتة امل���ب���ادرة 
باإطلق هذه الأن��واع يف البحر يف حال 
�شمان  مع  �شيدهم  معدات  وقوعها يف 

ال�شلمة الكافية لها.
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تعاون بني » اقت�سادية اأبوظبي « و» الظفرة لال�ستثمار «
واملطورين  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات 
هذه  �شاأن  من  اأن  مو�شحا  الرئي�شيني. 
قاعدة  تاأ�شي�ص  يف  ت�شهم  اأن  التفاقيات 
امل�شاريع احلالية  بيانات ومعلومات عن 
الرامية  امل�����ش��اع��ي  ت��دع��م  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وفق  ال�شتثمارات  من  املزيد  ج��ذب  اإىل 
�شعادة  واأ�شاف  اأبوظبي.   خطة  اأه��داف 
ال�شتثمار  من�شة  اأن  املن�شوري  خليفة 
ال��ت��ي اأن�����ش��اأت��ه��ا ال���دائ���رة ���ش��ت��ك��ون نقطة 
ت���لق���ي امل���ط���وري���ن وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  ���ش��ب��ه  ال��ق��ط��اع��ني 
مع  الأجانب  امل�شتثمرين  واملهتمني من 
ا�شحاب امل�شاريع ال�شتثمارية للطلع 
ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات ال���ف���ن���ي���ة والل����ت����ق����اء 
و�شرح  البيان����ات  لتو�شي������ح  بامل�شوؤولني 
على  وال������رد  ال���ع���لق���ة  ذات  امل���ع���ل���وم���ات 
بامل�شاريع  املتعلقة  ال�شتف�شارات  ك��اف��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  اأع���ل���ن���ت 
اأبوظبي و�شركة نادي الظفرة لل�شتثمار 
التطوير  ف���ر����ص  م����ن  ح���زم���ة  ت���وف���ري 
وال�شتثمار يف اأرا�شي مملوكة للنادي يف 
ت�شل  الغربية  واملنطقة  اأبوظبي  مدينة 
 487346 اإىل  الإج��م��ال��ي��ة  م�شاحتها 
م���رتا م��رب��ع��ا. ج���اء ذل���ك خ���لل توقيع 
ب��ني الدائرة  ت��ع��اون م�����ش��رتك  ات��ف��اق��ي��ة 
ال�شتثمار  م��ن�����ش��ة  يف  وق��ع��ه��ا  وال���ن���ادي 
�شعادة خليفة بن  الدائرة كل من  مبقر 
بالإنابة  الدائرة  وكيل  املن�شوري  �شامل 
رئي�ص  امل��زروع��ي  ج��ذلن  �شالح  و�شعادة 
نادي الظفرة الريا�شي الثقايف. وهدفت 
املذكرة اإىل تبادل املعلومات والعمل على 
و�شع خطط وبرامج م�شرتكة للرتويج 
ع���ن ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة يف ���ش��ب��ي��ل جذب 
اخلا�ص  القطاع  ومتكني  ال�شتثمارات 
نادي  �شركة  م��ع  الفعالة  ال�����ش��راك��ة  م��ن 

الظفرة لل�شتثمار.
وح�����ددت الت��ف��اق��ي��ة م���واق���ع الأرا����ش���ي 
وهي  خمتلفة  مناطق  يف  ال�شتثمارية 
وال�����ش��اخم��ة يف مدينة  ال���راح���ة  ���ش��اط��ئ 
واملرفاأ  وغياثي  زاي��د  ومدينة  اأبوظبي 
وال�شلع وجزيرة دملا يف املنطقة الغربية.. 
الأرا�شي  خمططات  عر�ص  �شيتم  حيث 
من�شة  ���ش��م��ن  ال���ف���ن���ي���ة  وال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
التنمية  دائ���رة  مبنى  مبقر  ال�شتثمار 
ايام   3 مدى  على  اأبوظبي  القت�شادية 
اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم الأرب���ع���اء 22 فرباير 
وحتى يوم الأحد 26 من ال�شهر نف�شه. 
املن�شوري  �شامل  بن  �شعادة خليفة  وقال 
ال�شتثمار  من�شة  اأن�����ش��اأت  ال���دائ���رة  اإن 
مع  مبا�شر  توا�شل  خللق  منربا  لتكون 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأع����م����ال بهدف 
والتطوير  ال���ش��ت��ث��م��ار  ف���ر����ص  ع���ر����ص 
�شتى  ويف  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  يف  امل���ت���اح���ة 
مببادرة  م�شيدا  القت�شادية..  املجالت 
لل�شتثمار  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي  �شركة  اإدارة 
م�شاريعها  لعر�ص  املن�شة  ا�شتخدام  يف 
ال�شتثمارية. واأكد حر�ص دائرة التنمية 
اأبوظبي على و�شع خارطة  القت�شادية 
ل��ل���ش��ت��ث��م��ار يف الإم������ارة ب��ال��ت��ع��اون مع 

موؤمتر ال�سرق الأو�سط 
لليخوت ينطلق غدا يف دبي

•• دبي -وام:

لليخوت  الأو���ش��ط  ال�شرق  موؤمتر  يناق�ص 
2017 - الذي ينعقد على هام�ص الدورة 
ل��ل��ق��وارب -  ال��ع��امل��ي  مل��ع��ر���ص دب���ي  ال�25 
الرتفيهية  امل��لح��ة  �شناعة  يف  ال��ت��غ��ريات 
الفاخرة.  ال���ي���خ���وت  جت������ارة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
ينعقد  ال���ذي   - ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  ويجمع 
غدا بدعم من �شلطة مدينة دبي امللحية 
العامليني  اخل�������رباء  م����ن  ك���ب���ريا  ع������ددا   -
والهيئات املتخ�ش�شة يف ال�شناعة البحرية 
الن�شاطات  جمال  يف  والعاملني  واملهتمني 
التوجهات  اأح��دث  عن  للحديث  البحرية 
املوؤثرة  والت�شريعات  واخلطط  والتقنيات 
يف قطاع امللحة البحرية داخل دبي ودولة 

الإمارات واملنطقة وخارجها.
كما يجمع املوؤمتر - الذي يقام على مدار 
يوم واحد - كبار اخلرباء يف قطاع ت�شنيع 
والق�شايا  املوا�شيع  اأه��م  لبحث  اليخوت 
اإقامة  اإىل  احل��اج��ة  ذل���ك  امل���وؤث���رة مب��ا يف 
مرا�ص جديدة يف املنطقة تلبي الحتياجات 

الع�شرية مللك اليخوت والقوارب.
املوؤمتر  العام من  اأهمية دورة هذا  وت��زداد 
املا�شي  ت��ك��رمي  ت��ق��ام حت��ت �شعار  - وال��ت��ي 
- يف  امل�شتقبل  ور�شم  باحلا�شر  والع��ت��زاز 
ظل الدور الكبري الذي يلعبه معر�ص دبي 
�شناعة  قطاع  تطوير  يف  للقوارب  العاملي 
امل��ن��ط��ق��ة خلل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف  امل���لح���ة 

ال�شنوات ال� 25 املقبلة.
ل���وه م��ريم��ان��د النائب  ت��ري��ك�����ش��ي  وق���ال���ت 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  ل��ل��رئ��ي�����ص  الأول 
العاملي اإن اليخوت تعترب اأحد ىالعنا�شر 
احلياة  اأ���ش��ل��وب  يف  اأهميتها  ت��ت��زاي��د  ال��ت��ي 
والذي  الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  الفاخرة 
يت�شح ب�شكل كبرييف دبي ويبدو ذلك جليا 
بالنظر اإىل منو حركة املبيعات وال�شيافة 
تطوير  م�����ش��اري��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��رتف��ي��ه 

الواجهة البحرية.
ال�����ش��رق الأو����ش���ط  اأن م���وؤمت���ر  واأ����ش���اف���ت 
من�شة  ل��ي��ك��ون  ���ش��م��م   2017 ل��ل��ي��خ��وت 
وليخلق  ال��ه��ادف��ة  وامل��ح��ادث��ات  للنقا�شات 
فر�شا مل�شاركة اخلرباء والرواد بالتجارب 
العام  ه���ذا  دورة  اأن  م��وؤك��دة  واخل�����ربات.. 
املنطقة  اإليها  و�شلت  التي  املكانة  �شتظهر 
وت�شت�شرف  البحرية  امل��لح��ة  �شناعة  يف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل امل�������ش���رق ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ر هذه 

ال�شناعة.

�شعادة  ق��ال  جانبه..  من  ال�شتثمارية.  
�شركة  اإن  امل�����زروع�����ي  ج������ذلن  ����ش���ال���ح 
الذراع  تعد  وال��ت��ي  لل�شتثمار  الظفرة 
وتطوير  واإدارة  ا�شتثمار  يف  املتخ�ش�ص 
الأ�شول العقارية التابعة لنادي الظفرة 
تدعيم  على  حتر�ص  الثقايف  الريا�شي 
يهدف  مبا  ال�شتثمارات  ج��ذب  م�شاعي 
ال�شتثمار  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  تنمية  اىل 
الدور  خ��لل  الم���ارة من  م�شتوى  على 
الرئي�شي الذي تقوم به يف تطوير حزمة 
اأبوظبي  امل�شاريع يف كل من مدينة  من 

واملنطقة الغربية.
للأرا�شي  ال�شتثمارية  امل�شاريع  وب�شاأن 
اآليات  اأن  ج���ذلن  اأو���ش��ح  ع��ن��ه��ا..  املعلن 
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص من خلل 
تكلفتها  تبلغ  مل�شاريع  املبا�شر  التمويل 
من  اأو  دره���م  مليون   500 الإج��م��ال��ي��ة 

الأمد  ط��وي��ل��ة  م�شاطحة  ع��ق��ود  خ���لل 
وخدمية  ع���ق���اري���ة  م�����ش��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 
الكلية  م�����ش��اح��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  اأرا��������ص  ع��ل��ى 
واأ�شاد يف هذا  235290 مرتا مربعا. 
ال�شياق بدور دائرة التنمية القت�شادية 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  اأب��وظ��ب��ي يف دع��م 
اخلا�ص  وال���ق���ط���اع  احل��ك��وم��ي��ة  و���ش��ب��ه 
اهداف  حتقيق  يف  دوره���ا  تعزيز  بهدف 
القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  وحم����ددات 
2030 مبا ي�شهم يف دفع عجلة التنمية 
من  وامل�شتدامة  ال�شاملة  القت�شادية 
خلل زيادة م�شاهمة القطاع اخلا�ص يف 
واأ�شاف  وال�شتثمار.  التطوير  م�شاريع 
لل�شتثمار  ال��ظ��ف��رة  ن����ادي  ���ش��رك��ة  اأن 
تعمل من خلل م�شاريعها ال�شتثمارية 
يف  الريا�شية  الأن��دي��ة  دور  حتويل  على 
م�شتهلكة  موؤ�ش�شات  من  اأبوظبي  اإم��ارة 
تعتمد  منتجة  جت��اري��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل 
جميع  وت�شتغل  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  ع��ل��ى 
املوارد والإمكانيات املتاحة لتجعل منها 
ا���ش��ت��ث��م��ارا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى النادي 
ب�شكل خا�ص وعلى الإمارة ب�شكل عام مبا 
اأبوظبي  جمل�ص  توجهات  م��ع  يتنا�شب 

الريا�شي وحكومة اأبوظبي.
وامل�شاريع  اأن جميع اخلطوات  اإىل  ونوه 
ت��اأت��ي ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ودع���م �شمو 
اآل نهيان ممثل  ال�شيخ حمدان بن زايد 

احلاكم يف املنطقة الغربية.
التنمية  دائ��رة  بني  التفاقية  وت�شمنت 
الظفرة  ن�����ادي  و����ش���رك���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  لل�شتثمار 
املقدمة  اخل����دم����ات  ل��ت��ط��وي��ر  ب��ي��ن��ه��م��ا 
واملحليني  الأج�����ان�����ب  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
خلدمة  التابعة  الإج�����راءات  وتخلي�ص 
وتقلي�ص  ع���اج���ل  ب�����ش��ك��ل  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
م��دة ت��ق��دمي اخل��دم��ة وحت��دي��د لقاءات 
الأجانب  امل�شتثمرين  مع  اجتماعات  اأو 
واملحليني خلل زياراتهم لإمارة اأبوظبي 
واملحليني  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين  ورب��ط 
من  بنظرائهم  ال�شتثمار  يف  الراغبني 
ال�شركاء املحليني.. اإ�شافة اإىل التن�شيق 
امل�شرتك لتخطي املعوقات اأو التحديات 
عملية  اأث��ن��اء  امل�شتثمر  ت��واج��ه  ق��د  التي 

ال�شتثمار.

البنك العربي يح�سد لقب اأف�سل 
بنك يف ال�سرق الأو�سط لعام 2016

•• دبي-الفجر:

كاأف�شل  العربي  البنك   »Asiamoney “اآ�شياموين  جملة  اخ��ت��ارت 
بنك يف ال�شرق الأو�شط عن العام  2016، وذلك �شمن ا�شتطلع اأجرته 
الإختيار  وياأتي هذا  الأو�شط.  ال�شرق  بنوك منطقة  املجلة �شم عدداً من 
ليعك�ص قدرة ومتيز الأداء العام للبنك، ومركزه املايل، واأهميته يف الأ�شواق 

الإقليمية.
اعتبارات من قبل فريق  بناًء على عدة  اللقب  العربي هذا  البنك  وح�شد 
وهي   ،»Asiamoney “اآ�شياموين  جم��ل��ة  يف   امل��خ��ت�����ص  ال��ب��اح��ث��ني 
اإحدى اإ�شدارات موؤ�ش�شة “يوروموينEuromoney » العاملية وتمُعنى 
اآ�شيا ومقرها هونغ كونغ، حيث ت�شمنت  بالقطاع املايل وامل�شريف يف قارة 
تلك العتبارات اأداء البنك املتمّيز، وجودة اخلدمات التي يقّدمها ملختلف 
امل�شاهمني؛  وحقوق  العملء  حاجة  بني  املوازنة  على  وقدرته  القطاعات، 
وقد مت ن�شر نتائج ال�شتطلع كخل�شة لأداء البنوك خلل العام 2016 

�شمن عدد املجلة الذي �شدر موؤخراً.
وبالإ�شافة اإىل اجلائزة الإقليمية، ح�شل البنك العربي كذلك على جائزة 
العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  منح  مت  كما  الأردن  يف  بنك  اأف�شل 
تقديراً  امل�شريف  القطاع  يف  املتميزة  امل�شاهمة  جائزة  �شباغ،  نعمة  ال�شيد 

جلهوده يف القطاع امل�شريف العربي على مدار اأربعني عاماً. 
املتميزة  امل�شاهمة  ج��ائ��زة  على   2014 ال��ع��ام  يف  ح�شل  ق��د  ال�شباغ  وك��ان 
يف ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط م��ن جم��ل��ة ي��وروم��ن��ي العاملية 
احتاد  قبل  من  العام  نف�ص  يف  لختياره  بالإ�شافة   )Euromoney(

امل�شارف العربية جلائزة ال�شخ�شية امل�شرفية العربية .
وتعليقاً على هذا الإجناز، �شّرح ال�شيد نعمة �شباغ : اإّن ح�شولنا على هذه 
اجلوائز املرموقة، من بني جمموعة بنوك منطقة ال�شرق الأو�شط، ياأتي 
امل�شرفية  ال�شناعة  �شعيد  على  الريادية  العربي  البنك  ملكانة  جت�شيداً 
اإمتداد  واإقليمياً. واأ�شاف: لقد كان البنك العربي وما يزال وعلى  حملياً 
امل�شرفية  واحللول  تقدمي اخلدمات  يف  �شباقاً  ثمانية عقود  يزيد عن  ما 
ال�شاملة واملتطورة لعملئه من خمتلف القطاعات، هذا اإىل جانب الدور 
املنطقة  الإقت�شادي عرب  النمو  دعم عجلة  البنك يف  يلعبه  ال��ذي  الفاعل 
من خلل م�شاهمته املتوا�شلة يف متويل امل�شاريع احليوية والبنى التحتية 

والتجارة البينية يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا. 
 2016 اأّن البنك العربي كان قد ح�شد خلل العام  ومن اجلدير ذكره، 
عّدة جوائز تقديرية على م�شتوى ال�شرق الأو�شط من عدة جهات عاملية 
جملة  م��ن  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  بنك  اأف�شل  ج��ائ��زة  اأب��رزه��ا  م��ن  مرموقة 
جائزة  على  البنك  ح�شول  جانب  اىل  ه��ذا  العاملية  فاينان�ص”  “غلوبال 
اأف�شل بنك يف الأردن من قبل جملت يوروموين وغلوبال فاينان�ص واأمييا 

فاينان�ص و ذا بانكر.  

مباحثات يف ال�سارقة لتفعيل التعاون يف 
تنفيذ ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة

•• ال�شارقة-وام:

ب��ح��ث��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه ال�����ش��ارق��ة م��ع ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة للكهرباء 
وال�شراكة  التعاون  تعزيز  �شبل  امل�شال  الطبيعي  للغاز  الإم����ارات  و�شركة 
هيئة  رئي�ص  الليم  را�شد  املهند�ص  الدكتور  �شعادة  واأك��د  ال�شرتاتيجية. 
كهرباء ومياه ال�شارقة - خلل اجتماع عقد مبقر الهيئة مع �شعادة حممد 
اأحمد  و�شعادة  وامل��اء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  �شالح  حممد 
مطر املزروعي الرئي�ص التنفيذي ل�شركة الإمارات للغاز الطبيعي امل�شال - 
�شرورة تكاتف اجلهود وتعاون جميع املوؤ�ش�شات والهيئات والدوائر بالدولة 
ل��رف��ع ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وتنفيذ م��زي��د م��ن ال��درا���ش��ات والأب���ح���اث اخلا�شة 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة والتعاون الفعال لتنفيذ ا�شرتاتيجية الإمارات 
للطاقة لعام 2050 التي اأطلقتها القيادة الر�شيدة وت�شتهدف رفع كفاءة 
الطاقة  اإ�شهام  ورف��ع  املائة  يف   40 بن�شبة  واملوؤ�ش�شي  الفردي  ال�شتهلك 

النظيفة يف اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة اإىل 50 يف املائة.
واأو�شح �شعادته اأن الجتماع بحث عددا من املحاور املهمة وا�شتعر�ص اأهم 
الق�شايا املطروحة يف قطاع املاء والكهرباء والغاز الطبيعي على م�شتوى 
الدولة اإىل جانب امل�شتجدات املتعلقة بتطوير خدمات الكهرباء واملياه مبا 
ت�شهدها  التي  الكربى  وامل�شاريع  العمرانية وال�شتثمارية  النه�شة  يواكب 
للطلب  املتوقع  النمو  مناق�شة  مت  اأن��ه  واأ���ش��اف  املناطق.  كافة  يف  ال��دول��ة 
على الطاقة خلل املرحلة املقبلة والذي يرتاوح بني 6 اإىل 10 يف املائة 
والجتاهات العاملية نحو العتماد على الطاقة النظيفة ل�شمان ا�شتدامة 
الناجتة  الكربونية  العمل على خف�ص النبعاثات  الطاقة و�شرورة  موارد 

من عملية اإنتاج الكهرباء.

معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية ي�سجل اأرقامًا 
قيا�سية يف اأعداد امل�ساركني يف براجمه وم�ساقاته يف العام 2016

•• دبي -الفجر: 

للدرا�شات  الإم�����������ارات  م���ع���ه���د  ����ش���ج���ل 
امل�����ش��رف��ي��ة وامل���ال���ي���ة، امل��ع��ه��د ال���رائ���د يف 
والتدريب  التعليم  جم���ال  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
للقطاع املايل وامل�شريف، رقماً قيا�شياً يف 

جل�شات التدريب خلل العام 2016. 
برناجماً   879 ن��ّف��ذ  ق��د  امل��ع��ه��د  وك����ان 
العام  خ��لل  مهنياً  وت��دري��ب��ي��اً  تعليمياً 
الآن.  الأعلى حتى  الرقم  2016، وهو 
م�شاركاً   23899 املعهد  ا�شتقبل  كما 
وم�شاركة، بزيادة قدرها %11 مقارنة 

بالعام 2015. 
ومتا�شياً مع اأهداف احلكومة الإماراتية 
للمواطنني  املهنية  ال��ق��درات  تعزيز  يف 
اأي�شاً  امل��ع��ه��د  ا���ش��ت��ق��ب��ل  الإم����ارات����ي����ني، 
اإماراتية  وم�����ش��ارك��ة  م�����ش��ارك��اً   6342
خلل العام املا�شي، بزيادة قدرها 9% 
عن 2015 الذي �شهد ح�شور 5796 
اإم���ارات���ي���ة لربامج  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��اً 
املعهد.  وتعليقاً على هذا الأداء القوي، 
ملعهد  العام  املدير  اجل�شمي،  جمال  قال 
واملالية:  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم��ارات 
القيا�شية  الت�شغيلية  نتائجنا  تعك�ص 
لعام 2016 تركيز املعهد امل�شتمر على 
امل�شاهمة يف تعزيز منو قطاع اخلدمات 

املالية وامل�شرفية يف الإمارات. 
ك��م��ا ي�����ش��ع��دن��ا اأن ن����رى ارت����ف����اع اأع�����داد 
الطلبة واملهنيني الذين يقّدرون منهاج 
ال��ت��ي مت  املعهد وب��راجم��ه وور����ص عمله 
قدراتهم  لتح�شني  خ�شي�شاً  ت�شميمها 
وم�شاعدتهم على الرتقاء يف م�شريتهم 
النتائج املميزة  املهنية.  كما تعترب هذه 

دع��م جهود  املعهد يف  على جن��اح  �شاهداً 
ال��ت��وط��ني ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا احل��ك��وم��ة من 
الإماراتيني  امل��واط��ن��ني  ت��دري��ب  خ���لل 
ال�������ش���ب���اب.   واأ�����ش����اف: ���ش��ع��ي��اً م��ن��ا اإىل 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل��ع��ه��د ب�����ش��ف��ت��ه اجلهة 
امل�شريف  القطاع  يف  ال��رائ��دة  التعليمية 
واملايل يف املنطقة، فاإننا �شنوا�شل تهيئة 
طلبتنا  ت�����ش��اع��د  م��ث��ال��ي��ة  تعليمية  بيئة 
املجالت  يف  وال���ن���ج���اح  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ي��خ��ت��ارون��ه��ا. ون��ح��ن واث���ق���ون باأن 
والو�شائل  التدري�ص  ك��ادر  يف  ا�شتثمارنا 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  والأب���ح���اث،  التكنولوجية 
املعنية،  الأط��������راف  اأب������رز  م���ع  ت��ع��اون��ن��ا 
�شجلنا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ن  �شيمكننا 

احل��اف��ل خ��لل الأع����وام ال��ق��ادم��ة.  وقد 
اأو�شت  التي  البّناءة  الق��رتاح��ات  كانت 
بها الأطراف املعنية يف القطاعات املالية 
وخا�شة  التدريبية،  براجمنا  لتح�شني 
روؤ�شاء  املطروحة من  الق��رتاح��ات  تلك 
اأق�شام التدريب واملوارد الب�شرية، مهمة 
جداً يف تلبية متطلبات القدرات املهنية 

التي يحتاجها القطاع«. 
م�شاقات  ت���وف���ري  اإىل  ���ش��ع��ي��ه  ظ���ل  ويف 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  اأك������رث  خم�����ش�����ش��ة 
واملايل  امل�شريف  القطاعني  يف  العاملني 
يخطط  اأي�شاً،  العمل  �شوق  واحتياجات 
امل�شرفية  ل��ل��درا���ش��ات  الإم������ارات  معهد 
واملالية لتنفيذ اأكرث من 570 برناجماً 

ت���دري���ب���اً ���ش��ن��وي��اً ���ش��م��ن ع�����ش��ر ف��ئ��ات يف 
كًل  ال��ف��ئ��ات  وتت�شمن   .2017 ال��ع��ام 
واإدارة  وعملياتها،  امل�شرفية  العلوم  من 
واللغة  امل�������ش���اري���ع،  ومت���وي���ل  الئ���ت���م���ان 
واخلزينة  امل�شريف،  للقطاع  الإجنليزية 
واملبيعات،  وال��ت�����ش��وي��ق،  وال���ش��ت��ث��م��ار، 
وخدمة العملء، واإدارة املوارد الب�شرية 
الإ�شلمية،  وال�������ش���ريف���ة  وال����ق����ي����ادة، 
الإلكرتونية،  ال�����ش��ريف��ة  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
اإىل  اإ�شافة  والم��ت��ث��ال،  املخاطر  واإدارة 
وتقدم  اجل���دي���د.  اجل����ودة  اإدارة  م�����ش��اق 
للم�شتويات  منا�شبة  خ��ي��ارات  ف��ئ��ة  ك��ل 

الأ�شا�شية اأو املتو�شطة اأو املتقدمة. 
برنامج  على  امل�شتمر  تركيزه  اإط��ار  ويف 

التوطني، ت�شمل حمفظة املعهد العديد 
للمواطنني  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  امل�����ش��اق��ات  م���ن 
الإماراتيني املر�شحني من قبل �شركاتهم 
ت��ط��وي��ر م���ه���ارات���ه���م.  ويعترب  ف��ر���ش��ة 
اأحد  القيادية  امل��ه��ارات  تطوير  برنامج 
الربنامج  ت�شميم  مت  اإذ  امل�شاقات،  ه��ذه 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ة ف��ريج��ي��ن��ي��ا داردن 
العام  يف  كبرياً  اهتماماً  ولقي  للأعمال 
العام  يف  املعهد  ا�شت�شاف  وقد   .2016
املا�شي �شل�شلة من ور�ص العمل والندوات 
امل�شريف.   ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ل��ك��ب��ار 
 2017 العام  يف  املعهد  يوا�شل  و�شوف 
الإنرتنت،  ع��رب  التعليم  ب��رام��ج  تقدمي 
�شينظم فعاليات خم�ش�شة ملختلف  كما 
ن��واح��ي ال��ق��ط��اع امل���ايل مب�����ش��ارك��ة نخبة 
من اأبرز املتحدثني الدوليني. و�شي�شعى 
املعهد اأي�شاً اإىل تطوير م�شاقات تدريب 
احتياجات  لتلبية  وخم�ش�شة  ج��دي��دة 
الإم���ارات  يف  التاأمني  و�شركات  البنوك 

واملنطقة.  

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01464/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ا�ص تي ار للتجارة العامة - �ص ذ م م
مبا اأن املدعي : امل�شرف العربي لل�شتثمار والتجارة اخلارجية   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01464/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�شتجد  م��ا  ب�����ش��داد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 

2017/2/12 وحتى تاريخ الخلء التام
للماأجور للفرتة من 2015/3/1  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��لء عقار - 
اخطاره  �شداده رغم  بذمته مبلغ 118070دره���م وميتنع عن  وحتى 2017/2/12 فرت�شد 

بال�شداد او الإخلء يف 2017/1/8 بالن�شر 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/3/1 
 وحتى 2017/2/12 وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخلء يف 2017/1/8 بالن�شر

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد املبلغ كغرامة ارجتاع �شيكات القيمة اليجارية 
ح�شب �شروط عقد اليجار

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/1  
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتندات.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
   اإعادة اعالن ح�صور امل�صتانف �صده  بالن�صر 

يف ال�صتئناف  03/01516/2016 / �صكني  
اىل امل�شتانف �شده : ايانا افيت�شينكو  

مبا اأن امل�شتانف  : فردان علي فردان الفردان - وعقارات الفردان 
قد اأقام �شدكم ال�شئناف  03/01516/2016/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل : 

تعديل احلكم امل�شتاأنف - قبول ال�شتئناف �شكل ، تعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
جمددا. 

مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  
الثلثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
ال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  م    3.30 ال�شاعة   2017/3/14 املوافق 
الثانية( بالدائرة ال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر 
. فاأنت  الن�شر  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثلثة  اأم��ر بتق�شري م��دة  ، وق��د  الدعوى 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات . يرجى 
مراعاة موعيد انعقاد اجلل�شات يف �شهر رم�شان حي �شتنعقد اللجان البتدائية يف 

متام ال�شاعة الواحدة ظهرا
يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
    اإعادة  اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00969/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ا�شوين �شاند للتجارة العامة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : �شركة دانية للدارة وال�شت�شارات العقارية - ذ م م   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00969/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخلء عقار -  ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/8/20 
مبلغ  دف��ع  عليه  املدعي  ان  حيث  دره��م   40000 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/1/28 وحتى 
10000 درهم من قيمة ال�شيكات املرتجعة وقيمتها كما ذكر �شابقا خم�شون الف درهم عن 

�شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخلء  يف 2016/11/20 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيكات مببلغ 40000 كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة برغم انذاره بتاريخ 2016/11/30 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الربعاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة   2017/3/1
مدة  بتق�شري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11954 بتاريخ 2017/2/26   
    اإعادة  اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00997/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : اإلرب�ص للعقارات 

مبا اأن املدعي : �شركة دانية للدارة وال�شت�شارات العقارية - ذ م م  
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00997/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - ان املدعي عليه �شاغل العني ومل يقوم بت�شليم املفاتيح للمدعية لذا نرجو الزامه مبا 
ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الخلء الفعلي 

وحتى   2016/2/14 م��ن   للفرتة  للماجور  الج��رة  �شداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اخ��لء 
2017/1/28 فرت�شد بذمته مبلغ 69065 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخلء 

يف 2016/11/20 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/15 وحتى 
2017/1/28 ورغم اخطاره يف 2016/11/20 ميتنع عن ال�شداد والزام املدعي عليه  مبا ي�شتجد من 

ايجار حتى التاريخ الخلء الفعلي. 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 48770 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد 

له وميتنع عن �شداد مقابلة  برغم انذاره   بتاريخ 2016/11/20 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق 2017/3/1   الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
واملنعقدة مبقر مركز  الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة ايام من تاريخ  ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية



28 األحد   26   فبراير    2017  م   -   العـدد  11954  
Sunday  26  February   2017  -  Issue No   11954



األحد   26   فبراير    2017  م   -   العـدد  11954  
Sunday  26  February   2017  -  Issue No   11954 29



ثقافة وفن�ن

30

اإميان عبا�ض وعبد الرحمن اخلطيب يتاأهالن للدور الثاين

موهبتان جديدتان تتاألقان يف ثاين حلقات من�سد ال�سارقة ال�سغري 3 

يعقد ثالث جل�شات مب�شاركة متخ�ش�شني وخرباء دوليني

 امللتقى الإماراتي حلقوق الن�سخ ينطلق غدًا الثنني يف جزيرة العلم بال�سارقة 
-ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي تلقي الكلمة الفتتاحية للملتقى

حتى  فعالياته  تتوا�شل  ال��ذي  امللتقى  ويناق�ص 
اجلاري،  ف��رباي��ر  الثلثاء،28  غ��د  بعد  م�شاء 
حماور عدة، ت�شعى اإىل اإبراز دور منظمات الإدارة 
حقوق  منظمات  وبالأخ�ص  للن�شر،  اجلماعية 
الن�شخ يف جمال تعزيز وحماية الإبداع، وتدعيم 
ن�شر  وال��ت��ع��ل��م��ي��ة يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 
الوعي باأهمية حقوق امللكية الفكرية، ومعايري 
امللتقى  جل�شات  ت��ت��وزع  ح��ي��ث  ال��ن�����ش��ر،  �شناعة 
يف  اجلماعية  الإدارة  هي:  عناوين،  ثلثة  على 
الن�شخ  ح��ق��وق  منظمات  و   ، الإب��داع��ي  القطاع 
وعملية الرتاخي�ص ، و دور املوؤ�ش�شات الثقافية 

والتعليمية يف حماية اأ�شحاب احلقوق .
يف  املتخ�ش�شني  من  نخبة  امللتقى  يف  وي�شارك 

ق�شايا الن�شر، 
وم��ن��ظ��م��ات احل���ق���وق ال���دول���ي���ة ل��ل��ن�����ش��خ، وعدد 
حيث  واملتخ�ش�شني،  والنا�شرين  ال��ك��ّت��اب  م��ن 
القا�شمي،  �شلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�شيخة  تلقي 
النا�شرين  جلمعية  الفخري  والرئي�ص  املوؤ�ش�ص 
للملتقى،  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  الإم���ارات���ي���ني، 
لتنطلق بعدها اأوىل جل�شات امللتقى حتت عنوان 
الإدارة اجلماعية يف القطاع الإبداعي يقدم فيها 
مايكل هيلي املدير التنفيذي للعلقات الدولية 
لأبرز  الن�شر، عر�شاً  يف مركز تراخي�ص حقوق 
�شبط  على  وتاأثريها  اجلماعية،  الإدارة  مهام 

منظومة العمل الإبداعي.
ال���ث���ان���ي���ة التي  وت�����ش��ت��ه��ل ف���ع���ال���ي���ات اجل��ل�����ش��ة 
وعملية  الن�شخ  حقوق  منظمات  ع��ن��وان  حتمل 
الرتاخي�ص ، تاريا كو�شكينني اول�شون امل�شت�شار 
ال��ف��ك��ري��ة، بعر�ص  امل��ل��ك��ي��ة  ال�����دويل يف ق�����ش��اي��ا 
ت��ق��دمي��ي ت��ك�����ش��ف ف��ي��ه حم����اور اجل��ل�����ش��ة واأب����رز 
اخل�شاونة،  علي  نا�شر  اإليها  لين�شم  نقاطها، 
يف  اإي��ف��ر���ش��ي��دز،  ���ش��رك��ة  يف  الإداري  ال�����ش��ري��ك 
العبيديل،  نقا�شية يديرها عبدالرحمن  جل�شة 
للملكية  الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�شو 

الفكرية.
تناق�ص  ال��ت��ي  الثالثة  اجلل�شة  فعاليات  وت��ب��داأ 
التعليمية  و  الثقافية  املوؤ�ش�شات  دور  مو�شوع 
اأ�شحاب احلقوق كارولين مورغان،  يف حماية 
الرئي�ص التنفيذي واملدير العام للحتاد الدويل 
ملنظمات حقوق الن�شخ، بعر�ص تقدميي يك�شف 
دعم  على  والتعليمية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  اأث��ر 
توجه حركة الن�شر وتعزيز قوانينها، و�شوابط 
ال�شايغ  حبيب  ذلك  بعد  اإليها  لين�شم  عملها، 
رئي�ص  امل�شوؤول،  رئي�ص حترير �شحيفة اخلليج 
احت����اد ال��ك��ت��اب الم���ارات���ي���ني، اأم����ني ع���ام احتاد 

الكتاب والأدب��اء العرب، يف جل�شة نقا�شية حول 
املو�شوع ذاته، تديرها الدكتورة مرمي ال�شنا�شي 

رئي�ص جمعية النا�شرين الإماراتيني.
الن�شخ  حلقوق  الإم��ارات��ي  امللتقى  اأن  اإىل  ي�شار 
لإدارة  م��رك��ز  لإن�����ش��اء  الن��ط��لق  نقطة  ي�شكل 
حقوق الن�شخ يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وحماية  فيها،  والإب����داع  الن�شر  لبيئة  ت��ع��زي��زاً 
املوؤلفني  وحل���ق���وق  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  حل���ق���وق 
والنا�شرين، حيث �شينعك�ص اإيجاباً على �شناعة 
الن�شر، وي�شتقطب املبدعني ليتخذوا من دولة 
يف  واإبداعاتهم،  لبتكاراتهم  منطلقاً  الم��ارات 
خمتلف املجالت الفكرية، والأدبية، والثقافية، 
وذل���ك ان�����ش��ج��ام��اً م��ع روؤي����ة الإم������ارات 2021 
اأف�شل  ���ش��م��ن  ال���دول���ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
لقيام  ال��ذه��ب��ي  ال��ي��وب��ي��ل  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل  دول 
الحتاد. ويحظى امللتقى برعاية كًل من غرفة 
ال�شارقة  وم�����ش��رف  ال�����ش��ارق��ة،  و�شناعة  جت���ارة 

الإ�شلمي.

ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي 
القا�شمي،  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  ت��ع��د 
النا�شرين  جلمعية  الفخري  والرئي�ص  املوؤ�ش�ص 
من  ال��ع��دي��د  يف  ب����ارزة  �شخ�شية  الإم���ارات���ي���ني، 
واأدب  والن�شر  الثقافة  يف  وخ�شو�شاً  امل��ج��الت 
الأطفال، حيث اأ�ش�شت يف عام 2007 دار كلمات 
ذات  الأطفال  كتب  باإ�شدار  املتخ�ش�شة  للن�شر، 
اجلودة العالية باللغة العربية، والتي حتولت يف 
، كما  للن�شر  اإىل جمموعة كلمات   2013 عام 
اأ�ش�شت جمعية النا�شرين الإماراتيني، واملجل�ص 
اأطلقت حتت  ال��ذي  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي 
ات�شالت لكتاب  2009، جائزة  مظلته يف عام 
الوطن  يف  الأط��ف��ال  لأدب  جائزة  اأب��رز  الطفل، 

املنظمة  اللجنة  رئا�شة  اأي�شاً  وتتوىل  العربي. 
مل�شروع ثقافة بل حدود، التي متكنت من توزيع 
50 كتاباً على 42000 اأ�شرة اإماراتية يف اإمارة 

ال�شارقة.

مايكل هيلي
ي�شغل مايكل هيلي، املدير التنفيذي للعلقات 
الن�شر،  ح��ق��وق  ت��راخ��ي�����ص  م��رك��ز  ال��دول��ي��ة يف 
يف  الدولية  للعلقات  التنفيذي  املدير  من�شب 
ال��رائ��د يف جم���ال ترخي�ص حقوق  امل��رك��ز  ه���ذا 
املحتوى،  ح���ل���ول  وت���وف���ري  وال��ن�����ش��ر  ال��ت��األ��ي��ف 
اإىل و�شع حلول للم�شرتين والبائعني  ويهدف 

حلقوق العامل الرقمي.

تاريا كو�شكينني اول�شون
تعمل تاريا كو�شكينني اول�شون م�شت�شارة دولية 
حول ق�شايا امللكية الفكرية، برتكيز خا�ص على 
اإدارة احلقوق، وتولت يف ال�شابق من�شب رئي�ص 
اأ�شبحت  ث��م  الن�شخ،  حل��ق��وق  ال���دويل  الحت���اد 

اإىل   2001 ع��ام  منذ  للحتاد  فخرية  رئي�شة 
عام 2009.

عبدالرحمن العبيديل
 يعمل عبدالرحمن العبيديل حالياً مدير اإدارة 
الت�شالت،  تنظيم  هيئة  يف  القانونية  ال�شوؤون 
منذ  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  يعمل  كما 
عام 1995 حا�شل على لي�شان�ص يف القانون من 
2001، وماج�شتري  عام  دبي  �شرطة  اأكادميية 
اخلام�ص  حممد  جامعة  من  العام  القانون  يف 
على  وحا�شل   ،2008 ع��ام  املغربية  اململكة  يف 
دكتوراه من جامعة حممد اخلام�ص يف اململكة 
اإدارة  جمل�ص  ع�شو  وهو   ،2012 عام  املغربية 

جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

كارولني مورغان
تعمل كارولني مورغان رئي�شاً تنفيذياً ومديراً 
الن�شخ.  حقوق  ملنظمات  ال��دويل  للحتاد  عاماً 

كما عملت

ل��� في�شكوبي ، وه��ي وك��ال��ة حقوق  م��دي��راً ع��ام��اً 
وتراأ�شت  باأ�شرتاليا،  �شيدين  يف  والن�شر  الطبع 
الحتاد  وق�شايا  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  جلنة 

القانونية.

حبيب ال�شايغ
حترير  رئي�ص  من�شب  ال�شايغ  حبيب  ي�شغل 

�شحيفة اخلليج امل�شوؤول،
واأدب�����اء  ك���ّت���اب  احت�����اد  اإدارة  ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص   
الإمارات، والأمني العام للحتاد العام للأدباء 

والكتاب العرب، 
يجمع  ب���ارزة،  وعربية  اإم��ارات��ي��ة  �شخ�شية  وه��و 
وال�شعر،  والأدب  وال���ك���ت���اب���ة  ال�����ش��ح��اف��ة  ب���ني 
را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وكرمه �شاحب 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 

الوزراء حاكم دبي، 
العام  يف  الم����ارات  اأوائ����ل  مبيدالية  اهلل،  رع���اه 
ال�شعر  رواد حركة  2016، ويعترب واحداً من 
اخل��ل��ي��ج، حيث  الإم�����ارات ومنطقة  اجل��دي��د يف 

ق�شائده  وترجمت  الدرا�شات،  مئات  عنه  كتبت 
والأمل���ان���ي���ة،  وال��ف��رن�����ش��ي��ة،  الإجن���ل���ي���زي���ة،  اإىل 

والإيطالية، والإ�شبانية، وال�شينية.

نا�شر اخل�شاونة 
ن���ا����ش���ر اخل�������ش���اون���ة يف جم�����ال تقدمي  ي��ع��م��ل 
الق�شايا  خمتلف  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات 

التجارية ذات التقا�شي املتعدد التحكيم،
العربي  ل��ل��م��ن��ت��دى  امل�������ش���ارك  ال��رئ��ي�����ص  وه����و   
الإق��ل��ي��م��ي ل��راب��ط��ة امل��ح��ام��ني ال��دول��ي��ة، و�شغل 
بروكرت  ل�����ش��رك��ة  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار  من�شب 
وجامبل وجلنة الأمم املتحدة للتعوي�شات التي 
عن  النا�شئة  التعوي�ص  طلبات  يف  للبت  اأن�شئت 

1991. غزو العراق للكويت يف عام

مرمي ال�شنا�شي 
ت�شغل الدكتورة مرمي ال�شنا�شي، من�شب رئي�ص 
جمعية النا�شرين الإماراتيني، ومتتلك خربات 

متعددة يف جمالت البيئة، 
تولت  حيث  والن�شر.  والتدري�ص،  والتخطيط، 
�شابقاً من�شب وكيل وزارة البيئة واملياه، وعملت 
وم�شت�شاراً  الفنية  ل��ل�����ش��وؤون  تنفيذياً  م��دي��راً 
ورئي�ص  م�شاعداً  واأ�شتاذاً  واملياه،  البيئة  لوزير 
ال�شحية  العلوم  بكلية  البيئية  ال�شحة  ق�شم 

بجامعة ال�شارقة، 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  وه���ي 

للرقابة النووية،
 وع�شو جمل�ص اإدارة الهيئة الحتادية للكهرباء 
وامل�������اء، ون���ائ���ب امل���ح���اف���ظ ل��ل�����ش��ن��دوق ال����دويل 

للتنمية الزراعية،
 اإ�شافة اإىل كونها موؤ�ش�شة ومديرة دار اليا�شمني 

للن�شر والتوزيع.

•• ال�شارقة-الفجر:

3 يف  خا�ص ثمانية م�شرتكني يف من�شد ال�شارق ال�شغري 
اإىل  للو�شول  ج��ادة  مناف�شات  للربنامج،  الثانية  احللقة 
املرحلة قبل النهائية، تاأهلت فيها امل�شرتكة اإميان عبا�ص، 
من مدر�شة الهجرة النموذجية، وامل�شرتك عبد الرحمن 
اأداء متميز  الر�شد الأمريكية بعد  اخلطيب، من مدر�شة 

حاز على اإعجاب اجلمهور وجلنة التحكم.

ال�شارقة،  تلفزيون  بثها  ال��ت��ي  الثانية  احللقة  و���ش��ه��دت 
امل�شاركون جمموعة  اإبداعية لفتة، قدم خللها  عرو�شاً 
الأط����ف����ال والأن���ا����ش���ي���د الرتاثية  اأن��ا���ش��ي��د  م���ن  خم���ت���ارة 
من  عابدين،  فاطمة  املت�شابقة  ا�شتهّلت  حيث  والوطنية، 
مبهارة  اأدتها  باأن�شودة  احللقة  اخلريية،  الأهلية  املدار�ص 
التحكيم،  وجلنة  اجلمهور  ا�شتح�شان  عليها  نالت  لفتة، 
تبعها امل�شرتك حمد عبد اهلل من مدر�شة القدوة اخلا�شة 

يف كلباء، الذي ك�شف عن موهبة �شوتية متميزة.

وح��ق��ق��ت امل�����ش��رتك��ة ف��ري��ال ح�����ش��ن، م��ن امل���دار����ص الأهلية 
اجلمهور وجلنة  مع  كبرياً  تفاعًل  ال�شارقة،  يف  اخلريّية 
الأنا�شيد  اأج���م���ل  م���ن  ل���واح���دة  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م 
من  را���ش��د،  وليد  حمدان  امل�شرتك  ك�شف  فيما  الوطنية، 
يف  ملفتة  �شوتية  م��ق��درة  ع��ن  العاملية،  الأن�����ش��ار  مدر�شة 
واحدة من الأنا�شيد التي ال�شعبة التي حتتاج اإىل مهارات 
عالية لتاأديتها، وم�شاحات �شوت وا�شعة، وقّدمت امل�شرتكة 
النموذجية،  ال�����ش��ي��م��اء  م��در���ش��ة  م���ن  اهلل،  ع��ب��د  ف��اط��م��ة 

اأن�شودتها باإتقان تنا�شبت مع مقدرتها ال�شوتية.
اأما امل�شرتك عبد الرحمن اخلطيب، الذي خطف بطاقة 
التاأهل مبوهبته وثبات ح�شوره على خ�شبة امل�شرح، فعرب 
خلل اأدائه عن متّكنه من املقامات املو�شيقية وطواعيته 
يف النتقال بينها، مما مكته من نيل ن�شبة ت�شويت عالية 
اأ�شيل  تختتم  اأن  التحكيم.وقبل  وجل��ن��ة  اجل��م��ه��ور  م��ن 
الت�شفيق  باأداء نالت عليه  الثانية  �شاهني م�شوار احللقة 
اأكدت  التحكيم،  م��ن جلنة  وال��ث��ن��اء  م��ن اجل��م��ه��ور  احل���ار 

امتلكها  النموذجية،  الهجرة  عبا�ص، من مدر�شة  اإميان 
قدرات ال�شوتية كبرية، مكنتها من التاأهل للمرحلة قبل 
النهائية، ونالت عليها ن�شبة عالية من ت�شويت اجلمهور 
الثالثة من برنامج  اأن احللقة  اإىل  وجلنة التحكيم.ي�شار 
املن�شد ال�شغري 3 �شتبث يوم الثنني املقبل على تلفزيون 
 )10:00( م�شاًء  العا�شرة  ال�شاعة  مت��ام  عند  ال�شارقة، 
��ع��اد احل��ل��ق��ة يوم  وتمُ الإم������ارات،  ل��دول��ة  امل��ح��ل��ي  بالتوقيت 

الثلثاء عند ال�شاعة الرابعة ع�شراً )04:00(.
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•• ال�شارقة-الفجر:

العلم  جزيرة  يف  )الثنني(،  غد  �شباح  تنطلق 
حلقوق  الإمللاراتللي  امللتقى  فعاليات  بال�شارقة، 
النا�شرين  جمعية  تنظمه  الذي   ،  2017 الن�شخ 
الإمللللارات  جمعية  مللع  بالتعاون  الإمللاراتلليللني 
للملكية الفكرية، واحتاد ُكّتاب اأدباء الإمارات، 
مركز  مللن  املتخ�ش�شني  مللن  نخبة  ومبلل�للشللاركللة 
املتحدة،  الوليات  يف  الن�شر  حقوق  تراخي�ض 

والحتاد الدويل ملنظمات حقوق الن�شخ. 
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اإحدى اأبرز مواهبها قدرتها على جمع النا�ض معًا

كيت هاد�سون: اأع�سق القيام باأمور جديدة
التي  م��اي��ر،  جنيفر  الطفولة  و�شديقة  م�شممة  تخرب 
ك���ان وال��ده��ا وك��ي��ل اأع��م��ال غ��ول��دي: )ت���ربع ك��ي��ت يف دفع 

اجلميع اإىل التحدث عن �شتى املوا�شيع. تعرف اأخبار 
الأولد، واأي خلف دار بينك وبني زوجتك، 

عن  ف�شًل  خ�شتها،  انف�شال  عملية  وكل 
من  ت��رح��ل  ل  ال�����ش��اب��ق��ات.  �شديقاتك 

اأ����ش���رارك  ب��اأع��م��ق  ت��خ��ربه��ا  اأن  دون 
واأكرثها �شوداوية(.

هاد�شون  م����واه����ب  اأب�������رز  اإح�������دى 
النا�ص  ج���م���ع  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا 
يف  اأحياناً  ترغب  اأنها  اإل  معاً، 

تذكر  منفردة.  الوقت  اإم�شاء 
 37 العمر  م��ن  البالغة  املمثلة 
�شنة: )اأهوى النعزال يف غرفٍة 

واجل��ل��و���ص ب��ه��دوء، ع��ل��م��اً اأن 
�شعوبة  يواجهون  كثريين 
يف ذلك، لأنك عندما تكون 

حماطاً بجو من الهدوء وال�شكينة ت�شعر مبا يزعجك. يف 
جو مماثل، تفّكر يف امل�شائل الناجحة والفا�شلة يف حياتك. 

اأحّب فرتات العزلة هذه(.
تقّر كيت اأن من ال�شعب غالباً العثور على 
نيويورك  يف  تقيم  مماثل.  ه��ادئ  مكان 
اأ���ش��ه��ر )ت��خ��ّط��ط لتنتقل  ���ش��ت��ة  م��ن��ذ 
للعي�ص ب�شكل دائم يف هذه املدينة(. 
ال�شباح  ذل�����ك  يف  ك���ي���ت  �����ش����ّورت 
ل�شركة  ك��ور���ص  م��اي��ك��ل  م��ع  حملة 
هذا يف  الريا�شية  امللب�ص  م�شمم 
نيويورك مع برنامج الغذاء العاملي 
حتمل  التي  املتحدة،  للأمم  التابع 

العنوان )روؤية اجلوع يتوقف(.
مطعم  يف  ال��غ��داء  طعام  نتناول  كنا 
ياباين يف و�شط املدينة وكانت 
كيت تخطط ل�شطحاب 
راي����������در )اب����ن����ه����ا من 
 Black مغني فرقة
 C r o w e s
روبن�شون(  كري�ص 
مل�شاهدة م�شرحية 
ه������ام������ي������ل������ت������ون 
امل����و�����ش����ي����ق����ي����ة يف 
ثم  ب�����������������رودواي. 
طائرة  �شت�شتقّل 
للقاء  اب��ن��ي��ه��ا  م����ع 
ال�شابق  خ��ط��ي��ب��ه��ا 
برينغهام(  )وال��������د 
امل���غ���ن���ي ال���رئ���ي�������ص يف 
مات   Muse ف���رق���ة 
زالت  ما  ال��ذي  بيلمي، 

تعتربه �شديقها.
ال��ت��ي ترتدي  ت��ق��ول ك��ي��ت، 
ق���م���ي�������ش���اً اأب����ي���������ص واأ������ش�����ود 
عايل  و���ش��روال جينز مم��زق��اً 
اخل���������ش����ر، وح���������ذاء ب���ن���ي���اً من 
)نق�شد  زمي�����رم�����ان:  ت�����ش��م��ي��م 
لندن كل �شيف. تعي�ص عائلة مات 
باأكملها يف اإنكلرتا وهو يقوم بجولة 
النتقال  قررنا  لذلك  اأوروب���ا.  يف 
رّن بعد ذلك هاتفها.  اإىل هناك(. 
برغبتهما  اإخ��ب��اره��ا  ول���داه���ا  اأراد 
فيما  )�شكوتر(.  دراج��َت��ي  ���ش��راء  يف 
اأراق��ب��ه��ا، ت��ذّك��رت غ��لف العدد  كنت 
Ms.، الذي حمل  الأول من جملة 
���ش��ورة م��ريي��ام وال�����ش��ه��رية. يكفي 
باملقلة حقيبة من  ن�شتبدل  اأن 
ماركة Fendi، وت�شبح هذه 
ي��ذك��ر مايكل  ك��ي��ت.  امل������راأة 
طاقة  )مت���ل���ك  ك����ور�����ص: 
ي����ح����اول  ت���ن�������ش���ب.  ل 
كثريون اإجناز اأعمال 
اأنهم  اإل  معاً،  ع��دة 
يف  ي������ربع������ون  ل 
ذلك. اأما كيت، 
ف���ت���ن���ج���ح يف 
ك�����������ل م����ا 
ت����ق����وم 
به(.

اأدوارها وقدراتها
 .Deepwater Horizon اأف��لم��ه��ا  اأح���دث  على 
ل�شركة  التابعة  النفط  عن  التنقيب  من�شة  ق�شة  يتناول 
BP، التي حتمل ال�شم عينه، والتي انفجرت عام 2010، 
قاتلة 11 �شخ�شاً ومت�شببًة باإحدى اأ�شواأ الكوارث البيئية 
دور  ت��وؤدي  التي  كيت،  تو�شح  املتحدة.  ال��ولي��ات  تاريخ  يف 
زوجة اأحد امل�شوؤولني التقنيني )�شخ�شية مارك والبريغ( 
اإىل جانب والدها كورت را�شل: )يرّكز الفيلم على التاأثري 
الإن�شاين مقابل التاأثري البيئي. حملت تلك املن�شة كثرياً 

من الأبطال، اإل اأنهم مل يتمكنوا من اإنقاذ اجلميع(.
املقبل  وع��م��ل��ه��ا   Deepwater Horizon ي����دور 
امل�شرية  م�شتهل  يف  حمورية  ق�شية  حول   Marshall
الق�شائية لثورغود مار�شال، الذي اأ�شبح لحقاً اأحد ق�شاة 
املحكمة العليا يف الوليات املتحدة، نقلًة نوعية لكيت، التي 
 How to Lose aاأك��رث خفة، كما يف ب��اأدور  ا�شتهرت 

.Bride Warsو  Guy in 10 Days
اأنها ما زالت متلك الكثري لتقّدمه، ويوؤّكد:  يعتقد كورت 
)�شحيح اأن كيت تربع يف الفكاهة والفكاهة الرومان�شية، 
اأن  ويعتقد  ال��درام��ي��ة(.  الأدوار  يف  ب��راع��ة  اأك���رث  اأن��ه��ا  اإل 
ي�شيف،  ي���اأم���ل.  م��ا  ب��ق��در  ب��ع��د  ت��ت��ج��لَّ  ه���ذه مل  موهبتها 
 2000 اإىل دور بيني لي��ن، ال��ذي ف��ازت عنه عام  م�شرياً 
ورمُ�شحت  م�شاندة  لأف�شل ممثلة  بجائزة )غولدن غلوب( 
Almost Famous بدقة،  للأو�شكار: )اإذا �شاهدت 
ترى ذلك بو�شوح(. ل �شك يف اأن كيت حّققت جناحاً كبرياً 
يف عدد من الأدوار املختلفة، وفق كورت، اإل اأنها مل حتَظ 
متعددة  )كيت  يقول:  ت�شتحقها.  وب���اأدوار  بالتقدير  دوم��اً 

الأوجه، �شاأنها يف ذلك �شاأن قدراتها(.
يوتيوب  م��وق��ع  على  )اب��ح��ث  ال��غ��ن��اء  كيت  ت�شتطيع  اأوًل، 
 Nothing Compares 2 U م��ن  ن�شختها  ع��ن 
وم�شاركتها يف Glee بدور مدربة رق�ص خبيثة(. كذلك 
الريا�شية  امللب�ص  �شركة  تاأ�شي�ص  املمثلة يف  �شاهمت هذه 
ن�شرت  ف��رباي��ر،  �شهر  ويف   .2013 ع��ام   Fabletics
 Pretty Happy : Healthy Ways toكتاب
Love Your Body )�شعيدة كفاية: طرائق �شحية 

حتّب بها ج�شمك(.
ي�شّم كتاب الن�شائح هذا، الذي حقق اأعلى املبيعات، اأقواًل 
ملهمة، وعينات من لوائح طعام، وطرائق لتطهري اجل�شم، 
زي��ارة حديقة  املتعة(، مبا فيها  اكت�شاف  )لإع���ادة  واأف��ك��اراً 
مليئة بالفرا�شات وتعّلم الرق�ص. تلّمح كيت اإىل ما تخطط 
له، قائلة: )ارتبط كل ما قمت به باللياقة البدنية. لكنني 
بداأت اأرّكز راهناً على م�شائل اأخرى يف احلياة، مثل املو�شة، 
واجلمال، والعناية بالب�شرة، ف�شًل عن املنزل لأن طاقتنا 

تنبع منه(.
�شّكلت ال�شحة نقطة انطلق بديهية لهذه املراأة التي حتّب 
الطبيعة ودر�شت الرق�ص اأثناء ترعرعها يف لو�ص اأجنل�ص 
الك�شف  ت���رتّدد يف  اأن��ه��ا ل  وم��ع  ك���ول���ورادو.  و�شنوما�ص يف 
باأ�شرار  ال��ب��وح  اأن��ه��ا ل حت��ّب  اإل  ال��غ��ذائ��ي،  ع��ن برناجمها 
كتابها  لن�شر  ع��ر���ش��اً  تلقت  فعندما  ال�شخ�شية.  حياتها 
القيمون  ا�شطر  للغاية(،  )�شعيدة   Pretty Happy
على العر�ص اإىل اإقناعها. تذكر كيت، التي توؤلف ق�ش�شاً 
ق�شرية وق�شائد يف اأوقات فراغها: )ل اأحب هذا النوع من 
الكتابة. مَل ع�شاي اأوؤلف كتاباً؟ هل يريد اأحد حقاً الطلع 

على ما اأفّكر فيه؟(.

اهتمامها بخري الإن�شان
املمثلون  لها  يتعّر�ص  التي  ال�شلبية  الفعل  ردود  تعي كيت 
اأي�����ش��اً يف جم���الت اأخ���رى ت��وؤث��ر يف منط  ال��ذي��ن يعملون 
حياة الآخرين، اإل اأنها ل توليها اأي اهتمام. تقول: ينتقد 
التعّر�ص  يف  ترغب  اإن مل  لذلك،  ب��ه.  تقوم  ما  كل  النا�ص 
اأنقل للجيل اجلديد  اأن  اأود  اأم��ر.  باأي  للنتقاد، فل تقم 
�شرورة الكف عن اإدانة الغري. ل�شت جمرباً على اأن حتب 

ما يمُعر�ص عليك ول�شت مرغماً اأي�شاً على �شرائه(.
اهتمامها  اأن  املمثلة  ه��ذه  ت�شيف 
جديداً.  لي�ص  الإن�����ش��ان  ب��خ��ري 
ك��ي��ت �شغرية،  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
القيام  غ�����ول�����دي  اع�����ت�����ادت 
اإىل  �����ش����ن����وي����ة  ب������رح������لت 
كانت  وع���ن���دم���ا  ال���ه���ن���د. 
كانت  ال��وط��ن،  اإىل  تعود 
ت��دع��و ع���دداً م��ن املعلمني 
والباحثني  ال���روح���ان���ي���ني 
تتعّلم  ك��ي  الأع�����ش��اب  وع��ل��م��اء 
امل��زي��د ع��ن ال��ت��اأم��ل ال���واع���ي قبل 
وق���ت ط��وي��ل م��ن ال�����رواج ال����ذي لقيه 
اأخ������رياً. ت��خ��رب ك��ي��ت: )ل��ط��امل��ا ���ش��ّك��ل هذا 
البحث  اأم��ي  تع�شق  حياتنا.  من  ج��زءاً  التاأمل 
عن الفرح. حتى يف الأوقات الع�شيبة، حتافظ على 

حبها للحياة، واأمتتع اأنا بامليزة ذاتها اأي�شاً(.

اأي الع�شفورة  اأقامت كيت )التي تلقبها عائلتها ببريدي، 
ال�شغرية( علقات �شداقة مع اأولد م�شاهري على غرارها 
مونيكا  �شانتا  يف  والعلوم  للفنون  ك��رو���ش��رودز  مدر�شة  يف 
تتذكر  دي�شانيل(.  وزوي  بالرتو  غوينث  اأي�شاً  )ارتادتها 
الثانوية  امل��در���ش��ة  م��ن  م���رة  ذات  ك��ي��ت  )اأمُر���ش��ل��ت  جنيفر: 
لكنها  ج���داً(.  ق�شرياً  ثوباً  ترتدي  كانت  لأنها  املنزل  اإىل 
التمتع  على  الفكري  اتزانها  على  احلفاظ  اأي�شاً  لت  ف�شّ
حظيت  اأن��ه��ا  )اأت��ذك��ر  جنيفر:  ت�شيف  ال�شهرة.  ب��اأ���ش��واء 
اأنها كانت جتل�ص  اإل  الأف��لم.  لتمّثل يف عدد من  بفر�ص 
مل  الثانوية.  املدر�شة  يف  زلت  ما  وتقول:  واأبيها  اأمها  مع 
اأحب  امل��رح. لذلك  الوقت لذلك. لكنها كانت تهوى  يحن 

اجلميع مرافقتها(.
النا�ص  اأن حمبة  اأي�����ش��اً  ت��درك  اأن��ه��ا  غ��ري  تتبدل كيت،  مل 
تذكر  كلينتون.  هيلري  نتاأمل  اأن  يكفي  الإن�شان.  تكّبل 
تر�شيح  كلينتون  ن��ال��ت  عندما  ك��ث��رياً  ف��رح��ت  ال��ت��ي  ك��ي��ت، 
حب  على  كبرياً  تركيزاً  )نلحظ  الدميقراطي:  احل��زب 
النا�ص لها. لكن الأهم يبقى اأن ننتخب رئي�شاً يتقن عمله. 
وعندما اعتلت كلينتون امل�شرح، تاأثرت كثرياً. تواجه املراأة 
ك��ث��رياً من  اإجن���از م��ه��ام ع��دة  ال��ت��ي حت���اول  والأم العاملة 
ن��ود لفت  ذل��ك لأننا ل  اأننا ل نتحدث عن  ال�شعاب، غري 

النتباه اإليه(.
اإذا  عندما ت�شمع كلماتها هذه، ي�شعب عليك اأن حتّدد ما 
الن�شاء  عن  اأو  نف�شها،  اأو عن  تتحدث عن هيلري،  كانت 

العاملت عموماً.

عائلتها الع�شرية
عدم  ف��ن  اإت��ق��ان  يف  ال�شيا�شيني،  غ���رار  على  ك��ي��ت،  جنحت 
اأنها متيل بطبيعتها اإىل  الإف�شاح عن الكثري، ف�شًل عن 
التحدث عن احلب خ�شو�شاً. ويف هذا  قبل  التفكري ملياً 
ال�شدد ت�شاأل املمثلة: )األ يتمحور احلب حول َمن ن�شمح 

له نحن باأن ي�شمنا؟(. 
نهايته:  احل��ب  بلوغ  ع��ن  وجت��رد  مبو�شوعية  تتحدث  ث��م 
)اأعتقد اأن امل�شاحمة ت�شكل جزءاً كبرياً من النهاية، �شواء 
م اأو نهاية حب مل يمُكتب  كانت نهاية علقة �شداقة مل تدمُ

له النجاح.
ويف  الآخ���ر  اإىل  اأح��ده��م��ا  �شخ�شان  ينظر  اأن  ال��ن��ادر  م��ن   
عينيهما املقدار ذاته من احلب وت�شمعهما يقولن )نحن 
اأعماله  م�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��ح��ّم��ل  �شخ�شاً  ك��ن��ت  اإن  ت��ع��ي�����ش��ان(. 

والعلقة التي يخو�شها، تكون فر�ص جناحك اأكرب. 

اإل اأن دخول علقة مماثلة يعني اأن عليك اأن تن�شج. لكن 
كثريين يرف�شون ذلك لأنه اأمر �شعب(.

انف�شال  جت��رب��ة  ت�شف  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  حت���ّدد  اأن  ميكنك  ل 
اإجناح  على  )نعمل  ب��ال��ق��ول:  تكتفي  م��ات  ع��ن  خا�شتها. 
علقتنا(. حتب كيت عائلتها الع�شرية وتمُ�شّر بالتخلي عن 
لقبها كاأم خارقة لتتم�شك باللقب الذي منحها اإياه رايدر 
ممازحاً يف عيد الأمهات: )اأف�شل اأم ل باأ�ص بها يف العامل(. 
تتحدث اأي�شاً ب�شراحة عن حتديات الأم العزباء العاملة. 
اأخرب  بل  للآخرين،  واجباتي  تفوي�ص  اأح��اول  )ل  تذكر: 

ابنّي باأنني اأقوم باأق�شى ما ميكنني.
بعد ذلك،  اإ���ش��اف��ي��اً  اأم����راً  اإن طلبا  ال��ط��ه��و، ول��ك��ن  اأه���وى   
اأخربهما باأنني ل اأ�شتطيع القيام بكل �شيء وباأنني اأكتفي 

باأن اأكون اأماً ل باأ�ص بها(.
لذلك  ول��َدي��ه��ا.  تفرط كيت يف حماية  ذل��ك،  ع��لوة على 
قاطعة يف م�شاألة تناول علقاتها اجلديدة  تر�شم ح��دوداً 
يف ال�شحف )ارتبط ا�شم كيت بنيك جونا�ص واملنتج ولعب 

املو�شيقى ديبلو(.
لولدين.  اأم  لأنني  امل�شائل  ه��ذه  اأحت��دث عن  تو�شح: )ل   
يجيد رايدر القراءة وي�شمع جيداً، لذلك اأف�شل النتظار 

اإىل اأن يدخل حياتي �شخ�ص اأود فعًل اأن اأقّدمه لبنّي(.
 Pretty Happy كتابها  ع��ن��ون��ت  اأن��ه��ا  ال��لف��ت  م��ن 
الأم  اأ���ش��رار  تعرف  اأنها  كيت  تدعي  فل  للغاية(،  )�شعيدة 
اأنها  اإل  ال�شعيدة.  العلقات  اأو  املثايل  ال��زواج  اأو  الناجحة 
توا�شل ال�شري قدماً. تقول وعيناها اخل�شراوان توم�شان: 

)اأع�شق القيام باأمور جديدة(.

)نعم... هذه اأنا(
 margatsnI م��وق��ع  ع��ل��ى  ك��ي��ت  ن�����ش��رت  ل��ق��ائ��ن��ا،  بعيد 
مقتطفاً من كتاب جاك كريواز daoR eht nO )على 

الطريق( عك�ص جوهر احلياة. 
املهوو�شون،  هم  نظري  يف  الوحيدون  )الأن��ا���ص  فيه:  ج��اء 
املهوو�شون  ب��ال��ك��لم،  امل��ه��وو���ش��ون  ب��ال��ع��ي�����ص،  امل��ه��وو���ش��ون 
باخلل�ص، َمن يرغبون يف كل �شيء دفعة واح��دة، َمن ل 
يتثاءبون اأو يرددون عبارات م�شتهلكة، بل َمن يحرتقون، 

ويحرتقون،
ويحرتقون مثل �شموع رومانية �شفراء مذهلة تنفجر كما 

لو اأنها عناكب ت�شري على النجوم(.
م�شفقتني  يدين  �شورة  املقتطف  ه��ذا  جانب  اإىل  ن�شرت 

وعبارة ثناء ب�شيطة: )نعم... هذه اأنا(.

ن�شرت كيت هاد�شون اأخريًا على موقع Instagram �شورة لها وهي ممدة على �شاطئ وبني يديها ن�شخة من كتاب 
اخلواطر All About Love )التفا�شيل كلها عن احلب(. نتوقع عادًة روؤية هذه التاأمالت عن احلب والوحدة، 
2000 الباحثة املدافعة عن حقوق املراأة غلوريا جان واتكنز )املعروفة ببيل هوك�ض(، يف �شف  التي دونتها عام 
للنظريات املوؤيدة حلقوق املراأة ل يف �شورة امراأة م�شهورة ترتدي مالب�ض ال�شباحة. لكن كيت لطاملا عرّبت عن اآرائها 
ب�شراحة. تلعب هذه املمثلة وتطهو مع ولديها رايدر )12 �شنة( وبنغهام )5 �شنوات(، ومتار�ض التاأمل مع والدتها 
غولدي هون، كذلك ترّحب دومًا باأقدم �شديقاتها اللواتي يزرنها با�شتمرار يف منزلها يف لو�ض اأجنل�ض ومي�شني الوقت 

معًا من دون اأي تخطيط م�شبق.
كما ن�شت�شف من دورها الأخري يف فيلم Deepwater Horizon الذي يدور حول كارثة بيئية، ل تقت�شر �شخ�شية 

 .Almost Famous كيت هاد�شون املمثلة، والكاتبة، والأم على ما نراه يف
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

�سعد علو�ش

�شنتيـن  بعـد  ـــّود  ع والــغــيــث 

الب�شاتيـن  اأغــ�ــشــان  لــه  مــالــت 

الرياحيـن  ــاّت  ـــ ــن ب وانــ�ــشـــــم 

الزين  كــامــل  يل  الغ�شي  حتى 

وعيـن  ــد/ن  ــي ج املــهــايــا  م  ــذ  خ

ــس والـــدار  ــا� ــن ــه ال واتــبــا�ــرصوا ب

ـــــار  ـــا ث ـــي ــع واحل ـــ ــان والـــزهـــر ي

ــار  ــج ــش ـــوق اال� ــى ف ــن والـــطـــر غ

ـــار  ــــ ـــني االزه ــب ب ــع ــل راتـــــع وي

واقــمــار  �شعر  مــاخــذ  الليل  وم 

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

وال تزعل اذا من جرحك اقتاتو

                        خطاك انّك وثقت فعامل التخمني 

�شور االأموات ماتلغي انهم ماتو

                         و�شور االأحياء ماتعني اأنّهم حّيني

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�سمت الوايلية - نخبة النون

اعظم مل�ك الفكر
تلجليت للللللحللظللة  اللللللفللكللر  مللللللللوك  اعلللللظلللللم  يللللللللا 

وحليليلت هللللللللالبللللللللك  اأهللللال”  يلاملرحلبلا” 

تلغنيت حللللل�للشللورك  فللللللللي  ملللللعلللللاين  بلللللاأعلللللذب  

حللليت يللللللللوم  وهللللليلللللبللتللك  حللللل�للشلللللور  طلللللاغلللللي  

تلعليت اللللللملل�للشللاعللر  علللللر�للض  علللللللللللى  يلللللالللللللللي 

ملللللللللللن كللللللللثلللللر ملللللاجللللليلللللت بلللللخللللليللايل وملللللريلللللت

هلللللمللللل�للض اللللللللقلللللللوايف لأقلللللبللللللللت وا�للشلللللتللهللللليللت

اخلفيت للللللو  خللللليلللللالللك  مللللللللع  فلللللكلللللري  يللللل�للشلللللج 

وابلطيت اللللللوقللت  وخلللللانللك  ابلللللتللعللدت  ملهلما  

�شليلت علللللللللللى  بلللللاللللللقللللل�للشللايللد  اأدور  ملللللاجللللليلللللت 

طلللللهللر اللللللملل�للشللاعللر يف حللللللرويف لللللك اأهلللديلللت

ملاتلحليت بلللللاللللللردى  ربللللللللي  فلللللللل�للشلللللل  ملللللللللللن  

تلونليت فلللللراقلللللك  اعللللللللللللللن  ملللللانلللللويلللللت  كلللل  

و�شلحليت اللللللملللللواقللف  كللللللللل  فللللللللي  اأوفلللللللليلللللت 

بليت غلللللدى  بلللللالللقلل�للشللايللد  جلللللرحلللللن  كللللللللل  لللو  

الأ�للللشللللراق وقلللللت  يف  اللل�للشللملل�للض  اإل  مللاتلل�للشللبلله 

اأ�لللشلللللللللللوق  لللللللللك مللللللللن غلللللللايل اللللللللبلللوح ملللللللالق

الأذواق كللللللللل  وتلللللعللللل�للشلللللقلله  رفلللللللليلللللع  قلللللللللللدرك 

�للشللللللللج بللللل�للشللداهللا اللللللللكلللون ملللللع و�للشلللللع الآفلللللللاق

�للشلللللللللللورة  طللللليلللللوفلللللك بلللللللليلللللن غللللليلللللملله وبللللللللراق

للللللللك واحلللللللللللات يف و�للللشللللط العللللمللللاق �لللشللللللليلللدت 

عللللل�للشللاق بللللليلللللن  علللللتلللللب  مللللللللن  واللللللللطلللللللف  ارق 

بلللللاأجلللللمللل ملللللعلللللاين علللللانللقللت فلللللللكلللري اعلللللنللاق

اتلللللخللللليللللللللك وا�للشلللللتلللللعلللللذبللك هللللليلللللل وا�للشلللللتلللللاق

جللللليللت اأ�لللشلللللللرج خللللللليلللول املللللعللللاين والأ�لللللشلللللواق

مليلثلاق الللللللللبلللللوح  �لللشلللللللادق  ملللللن  مل�شلنلونلها  

طلللللهلللللر اللللللنلللللوايللا فللللللللي دجلللللللا لللللليلللللي اأ�لللشلللللللراق

ملللللللن خلللللوف نللفلل�للشللي لأعلللللللذب الللللبللللوح تلل�للشللتللاق

وحلللللملللللللللللت �للشلللللللللللدري بلللللاللللللملللللعللانللاة ملللللاطلللللاق

لللللللللللل�للشلللللعللر  يللللل�للشلللللملللللو بلللللاللللللملللللبللادي واأخلللللللللللالق

 ريــتـ�يــت

ريحة مطر .. و ار�شي حكت :

ح�شن “ال�شما” م فيه : غيم !

هذي اكييييييييد “اأمي” اإ�شحكت !

بلت “جفاف القاع” .... دمي

***

هذا مطر ؟ ول دهن عود ، وعطر

اللي من انفا�شه ، ّتعطر كل بيت

غيم ، و�شجر مبتل ، وان�شام ، ومطر

كاأين فل باري�ض ، ماين فل الكويت !

البيت مت�حد
لللفلللت �لللشلللّعلللار اللللعلللرب لأنلللللك اإللللهلللام اأنللل�لللشَ

للللللحللني مللللا �لللشلللّدتلللنلللي بلللو�لللشلللَفلللك اأقلللللالم
يللنلل�للشللفللونللك مللللا  لللعلللر  بلللالللل�لللشِ للللكلللّنلللهلللم   ..

يللو�للشللفللونللك حلللللاوللللللوا  الأوادم  لللللو   ..

�سعيد بن طمي�سان

كلنا خليفة
للللك مللنللزلللة داخللللل الللللروح اهلل جللعللل 

ملل�للشللاهللدك طلللربلللة وراحلللللللات ومللللزوح
ملللّنلللا و  ملللللّنلللللا  ال�للللللشللللللالع  حتللللوفللللهللللا  

وطللللّنللللا  يف  اللللللفلللللرح  تلللبلللا�لللشلللري  تللللنللللر 

فهد بن غراب

�سعر / فواز خالد دعيج الغامن

حممد الذرعي

تلل�للشلليللق وحلللللللقلللاتللله   .. ميللل�لللشلللي  اللللعلللملللر 

�للشللديللق مللللّيللللة   : بلللالللل�لللشلللنللله  يل  اأبلللللللي  مللللا 

للنلله وْحلل�للشَ  .. �لللشلللّيللله   : بللللني  والللل�لللشلللداقللللللله 

�للشللنلله  املللللَيلللللة  �للللشللللديللللق  اأبلللللغلللللى يل  لللللكللللن 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

يللللللا كلللللويلللللت اللللللعلللللز وبلللللللللالد اللللللكلللللرام 

كلللاحللللملللام  غلللللللالجت  عللليلللنلللي  �لللشلللملللا  يف 

يلللللا كللللويللللت احلللللللب وابللللللللللواب الللل�لللشلللالم

وانلللللللام  الطللللللفللللللال  مللللثللللل  ربلللللوعلللللج  يف 

انلللتلللي جلللنلللة ار�للللللض و�لللشلللملللو�لللض الللهلليللام

�لللشلللالم حللل�لللشلللنلللج  علللللللى  اهلل  �للللشللللالم  يلللللا 

يللللا كلللويلللت ا�لللشلللهلللد علل�للشللقللتللج بللانللتللظللام

رو�للللشللللة ا�للللشللللواقللللي ومللللليلللللدان الللللغللللرام

يلللللوم عللليلللدج ا�لللشلللعلللل �لللشلللملللوع احللللللروف 

طلللللايلللللره والللللللللللورد ملللللن قلللللللبلللي قلللطلللوف 

غلللللللريج عللللليلللللوين فللللللال ميللللكللللن تللل�لللشلللوف 

دامللللنللللي ميللللج اأعللليللل�لللض احللل�لللشلللن ظللللروف

انللتللي �للشلليللخللة حلل�للشللن واربللللللاب اخللل�للشللوف

يللللا حللبلليللبللة قلللللبللي واللللقلللللللب الللعللطللوف

هللنللوف ميلللكلللن  او  اللللللللرمي  ملللثلللل  انللللتللللي 

�لللشلللغلللوف دامي  لللل�لللشلللوفلللتلللج  واحللللللنلللللني 

كويت العز 
مبنا�شبة العيد الوطني لدولة الكويت احلبيبة


