
ي�سّدد د.حممد خطاب )طبيب نف�سي( على �أن لي�س كل 
��سطر�ب نف�سي مر�ساً، )يعوق �ملر�س �لنف�سي �ل�سخ�س 
ويعترب  وجمتمعه،  �أ�سرته  م��ع  �لإي��ج��اب��ي  �لتو��سل  ع��ن 
�لكتئاب �أحد �لأمر��س �ل�سائعة، ويختلف عالجه ح�سب 

طبيعة �حلالة ودرجة �ل�ستجابة للعالج(.
�لطفولة  �سيئة يف  ب��ذك��ري��ات  �لك��ت��ئ��اب  خ��ط��اب  ي��رب��ط   
�مل��ر���س قد  و�إه��م��ال عالجها وي��ق��دم حلول ملقاومة ه��ذ� 
�ملجال  يف  �إف�ساح  بينها:  من  ثانوية،  �لآب��اء  بع�س  ير�ها 
مالب�سه  كاختيار  بنف�سه  ق��ر�ر�ت��ه  لت��خ��اذ  �لطفل  �أم���ام 
و�أل��ع��اب��ه وك��ي��ف��ّي��ة ت��رت��ي��ب غ��رف��ت��ه، م��ع ت��و���س��ي��ح ل��ه باأن 
�لتجارب  �أن هذه  تنتج عنها عو�قب، موؤكد�ً  خيار�ته قد 

�ستجعله �أقل عر�سة لالإ�سابة باأمر��س نف�سية.
ي�سري خطاب �إىل �أن �أخطر �أنو�ع �لكتئاب عندما يرف�س 
طريقته  فت�ستمر  �لطبيب،  ��ست�سارة  �أو  �لعالج  �ملري�س 
���س��ود�وي��ة، قد  �أف��ك��ار  وت�سيطر عليه  �حل��ي��اة،  �ل�سلبية يف 
ي�سبح  �حلالة  تلك  ويف  �لنتحار،  يف  �لرغبة  �إىل  ت�سل 

خطر�ً على نف�سه و�ملحيطني به.
�جل�سم،  وظائف  على  �لكتئاب  تاأثري  من  خطاب  يحذر 
و�رتبكت  �لقلب،  ز�دت حدته تغري معدل �سربات  فكلما 
مثل:  �أخرى  �أعر��س  وظهرت  �لف�سيولوجية،  �لوظائف 
على  �ل��ق��درة  ع��دم  بالنف�س،  �لثقة  ع��دم  �لإر�دة،  �سعف 

�تخاذ قر�ر�ت �سائبة، ميل �إىل �لنطو�ء و�لعزلة.

معاناة داخلية
معاناة  �إىل  �لكتئاب  ري��ان  �سامر  �لنف�سي  �خلبري  يعزو 
د�خلية تختلف �أ�سبابها من �سخ�س �إىل �آخر، وتوؤثر فيها 
)يعاين  يقول:  �ملجتمع،  �أو  �لأ�سرة  حميط  يف  م�سكالت 
�أمر��ساً  �لعياد�ت  على  �مل��رددي��ن  %70 من  �أك��ر من 
نف�سية، بع�سها يزول بالعالج �لنف�سي، هنا تكمن �أهمية 

تكامل �لعالج بني �لتخ�س�سات �لطبية(.
رغبة  �أ�سبابه،  مبعرفة  �لكتئاب  ع��الج  )ي��ب��د�أ  ي�سيف: 
تنظيم  م��ث��ل:  وقائية  خ��ط��و�ت  �ت��ب��اع  بال�سفاء،  �ملري�س 
�لوقت، �إ�سباع �لهو�يات، ممار�سة �لريا�سة و�مل�سي، �لثقة 
بالنف�س، حماولة �ل�سرخاء، جتنب �ل�سغوط �لع�سبية، 
�أو  �لأ���س��رة  د�ئ��رة  �سو�ء يف  ل��ه،  �لدعم �لجتماعي  تو�فر 
�لأ�سدقاء، م�ساعدته على �لتخل�س من �لتوتر �لنف�سي، 

�إتاحة �ملجال �أمام �لتعبري عن معاناته �لد�خلية(.
ويوؤكد ريان �أن ن�سبة �لتخل�س من �لكتئاب تر�وح من 
%80 �إىل %90، وُي�سفى �ملر�سى �لذين يو�ظبون على 
�لعالج يف غالبيتهم، وي�سري �إىل �أن ثمة عالجات حديثة 
�أثبتت فعاليتها يف �لق�ساء على هذ� �ملر�س، مثل �لعالج 
�أمام  م�ساحة  توفري  �ملو�سيقى،  �إىل  �ل�ستماع  �ل�سلوكي، 
كتابة  �أو  بالر�سم  �سو�ء  ذ�ته  �لفني عن  للتعبري  �ملري�س 

ملكاته  تنمية  و�ل�����س��ع��ر،  �لق�س�س 
�خلا�سة يف �أن�سطة �جتماعية �سو�ء 

�ملوؤ�س�سات  �أو  �ل��ع��م��ل  �أو  �مل��در���س��ة  يف 
�لجتماعية...

قرارات �صائبة
ينبه د.عطية عتاقي )��ست�ساري �لأع�ساب 

يف  �لك���ت���ئ���اب  �أن  �إىل  �ل��ن��ف�����س��ي(  و�ل���ط���ب 
يتطّلب  و�مل���ر�ه���ق���ة  �ل��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة 

عناية من �لأ�سرة و�ملجتمع على حد 
)�ملري�س يف هاتني  ي��ق��ول:  ���س��و�ء، 
�ملرحلتني ل ي�ستطيع �لتعبري عن 

معاناته بو�سوح، فتزد�د حدة �كتئابه 
ويت�ساعف  �لآخ���رون  ح��ال جتاهله  يف 

�ملر�هق  لي�س  �ل�سلبي.  و�سلوكه  ع��ن��اده 
جمرد طفل مير بفرة عناد ومقاومة، بل 

�إن�سان ي�سعر ويهتم باأمور قد ل تخطر ببال 
�لو�لدين(.

منذ  �لطفل  تربية  �أهمية  على  عتاقي  ي�سدد 
�لوجد�نية  �سلته  ت��وث��ي��ق  ع��رب  �لأول  ع��ام��ه 
�لنف�سي  و�ت��ز�ن��ه  بذ�ته  ثقته  تعزيز  بو�لديه، 
و�ل��ع�����س��ب��ي، ت�����س��ج��ي��ع��ه ع��ل��ى �ت���خ���اذ ق�����ر�ر�ت 
�ل�سلوكية،  �لنحر�فات  من  حمايته  �سائبة، 

تاأمني �جتيازه �لآمن ملرحلة �لطفولة..
�ل�سلبي  �ل�����س��ل��وك  �أن  ع��ت��اق��ي  ي�سيف 
�لكذب  �ملر�هق مثل  ي�سدر عن  �ل��ذي 
�لدر��سي،  �لتح�سيل  يف  �لتق�سري  �أو 

و�ل��ن��ف��ور من  �لن���ط���و�ء  �إىل  م��ي��ل��ه  �أو 
بينه  م�����س��اد�ت كالمية  بعد  �أم���ور حت��دث  كلها  �مل��ن��زل... 
�ل�سلوكيات  �ل�سيطرة على هذه  �إمن��ا ميكن  �لأه��ل،  وبني 
يف وقت مبكر باحلو�ر و�لإن�سات �إىل �ملر�هق وم�ساعدته 
�إىل  و�لإ�سغاء  و�لع�سبي  �لنف�سي  �لت��ز�ن  ��ستعادة  على 

وجهات نظره. 
من  ي�ستكي  قد  �مل��ر�ه��ق  �أو  �لطفل  �أن  �إىل  عتاقي  ي�سري 
�لأمور  ببع�س  �لقيام  على  بقدرته  يثقان  ل  و�ل��دي��ه  �أن 
ويبالغان مبر�قبته، لكن �سرعان ما يتبّدد �لكتئاب و�لقلق 
لدى �سعوره باأمان د�خلي و�إدر�كه �أن من م�سوؤولية �لأهل 
�لأ�سا�سي  دوره���م  و�أن  �ل��رب��وي��ة،  �أبنائهم  �أم���ور  متابعة 

حمايتهم من �لأمر��س �لع�سبية و�لنف�سية.

ن�صائح مهمة
�أبنائهم   يقدم �خلرب�ء �لنف�سيون ن�سائح لالآباء لوقاية 

من �لكتئاب:

 -
حتفيز �لأبناء على �لثقة بالنف�س و�لتعبري عن �أفكارهم 

من دون خوف من �لعقاب.
و�لكتابة  كالر�سم  �خلا�سة  مو�هبهم  بتنمية  �لهتمام   -

وممار�سة �أن�سطة ريا�سية.
- �لت�سخي�س �ملبكر حلالة �لكتئاب لتجنب �مل�ساعفات.

طبيب  ��ست�سارة  م��ن  ب��احل��رج  �ل�سعور  م��ن  �لتخل�س   -
�إىل  ل��ل��و���س��ول  �ل��ع��الج��ي��ة  ب��اخل��ط��و�ت  نف�سي و�لل���ت���ز�م 

�لنقاهة و�ل�سفاء.
- وعي تربوي بطبيعة �ملر�حل �لدقيقة يف عمر �لأبناء، 
�لزوجية  و�خلالفات  �ل�سجار  وجتنب  �ملر�هقة،  �سيما  ل 

�أمامهم.
�ل����ز�ئ����د ع��ل��ى �لب�����ن �ملكتئب  ب��ال��ق��ل��ق  �ل�����س��ع��ور  - ع����دم 

وم�ساعدته على �لتخل�س من �لأفكار �ل�سلبية.
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كمان تايتانك املفقود يظهر من جديد
لعل من �أبرز �لق�س�س �لتي تد�ولها �لنا�س ب�ساأن �سفينة تايتانك �ل�سهرية 
�لتي غرقت قبل نحو مئة عام، كانت ق�سة فرقتها �ملو�سيقية �لتي رف�ست 
�لتوقف عن �لعزف حتى غرقت، �لأمر �لذي �سلطت د�ر مز�د�ت �ل�سوء عليه 
بعد �لعثور على كمان قائد �لفرقة. وكان يعتقد �أن �لكمان �خلا�س بقائد 
د�ر  لكن   1912 ع��ام  وقعت  �لتي  �لكارثة  يف  فقد  هارتلي  و�ل���س  �لفرقة 
مز�د�ت هرني �ألدريدج �آند �سون قالت �إن �لآلة مت �لعثور عليها عام 2006 
وخ�سعت لختبار�ت مكثفة �أثبتت �أنها �أ�سلية. وقال �أندرو �ألدريدج من د�ر 
�ملز�د�ت: كانت عملية فح�س طويلة، �لعثور على �لكمان �أمر يكاد ل ي�سدقه 
عقل . و�أم�ست د�ر �ملز�د�ت �سبع �سنو�ت، كما �أنفقت �آلف �جلنيهات لتحدد 
�أ�سل �لكمان، �إذ ��ست�سارت عدد� من �خلرب�ء من بينهم علماء �سرعيون من 
�حلكومة ومن جامعة �أوك�سفورد. و�أظهرت �ختبار�ت م�سلحة �لطب �ل�سرعي 
�لربيطانية عالمات تاآكل �عتربت متو�فقة مع �لغمر يف مياه �لبحر ، بينما 
فح�س خبري �للوحة على عنق �لكمان ليقرر ما �إذ� كانت تو�فق عمر كمان 
هارتلي. وقالت �لد�ر �إن �لآلة ذ�ت �خل�سب �لوردي بها ك�سر�ن طويالن يف 
هيكلها لكنها يف حالة جيدة ب�سكل ل ي�سدق رغم عمرها �لطويل وتعر�سها 
�أن  �ل���دولر�ت. يذكر  �لآلف من  ت�ساوي مئات  �أنها  �إىل  �لبحر، لفتة  ملياه 
تايتانيك  ��سطدمت  عندما  م��ات��و�  �سخ�سا   1517 ب��ني  م��ن  ك��ان  هارتلي 
وكانت   .1912 �أب��ري��ل   15 يف  �لكندية  نيفندلند  جنوب  جليدي  بجبل 
�لعديد من �لق�س�س تناولت ق�سة �لكمان، و�أو�سحت �إحد�ها �أنه عر على 
�ملز�د�ت  د�ر  �أما  �إىل ج�سمه.  �آلته م�سدودة  جثمان هارتلي بكامل ثيابه مع 
فقالت �إنه �لكمان �أعيد فيما يبدو �إىل خطيبته �ملكلومة، ثم �نتهى به �ملقام 
لعزف  معلم  �أي��دي  �إىل  ي�سل  �أن  قبل  �خلريية  �خلال�س  جي�س  جمعية  يف 

�لكمان ثم �إىل هرني �ألدريدج �آند �سن يف نهاية �ملطاف.

عودة ثالثة رواد ف�ضاء اإىل الأر�ض 
متنها  وعلى  �م�س  كز�خ�ستان  �سهول  يف  رو�سية  ف�ساء  مركبة  هبطت 
�لدولية،  �لف�ساء  حمطة  م��ن  �أم��ريك��ي  و�آخ���ر  رو���س��ي��ان  ف�ساء  ر�ئ���د� 
وذلك بعد يوم من تاأجيل موعد هبوطها �لأ�سلي ب�سبب �سوء �لأحو�ل 
�جلوية. ونزلت �ملركبة وهي من طر�ز �سويوز يف جو ملبد بالغيوم يف 
غرينت�س  بتوقيت   03.06 مو�سكو  بتوقيت  �سباحا   7.06 �ل�ساعة 

�سمال �سرق بلدة �أركاليك يف كز�خ�ستان.
�إد�رة  يف  يعمل  -�ل���ذي  ف���ورد  كيفن  �لف�ساء،  مركبة  م��ن  على  وك���ان 
�أوليج  �لطري�ن و�لف�ساء �لأمريكية نا�سا - ور�ئد� �لف�ساء �لرو�سيان 
نوفيت�سكي ويفجيني تارلكني، وكان ثالثتهم يديرون �ملحطة �لدولية 
منذ �أكتوبر ت�سرين �لأول. وق�سى �لرو�د �لثالثة 144 يوما على من 
�ملحطة �لدولية خالل رحلتهم �لف�سائية. وتوىل ر�ئد �لف�ساء �لكندي 
كري�س هادفيلد 53 عاما قيادة �ملحطة �لدولية �لأربعاء �ملا�سي خالل 
�أول مرة  لت�سبح  �لأر���س،  �إىل  وعودتهم  �لثالثة  �لف�ساء  رو�د  مغادرة 
يف  فقط  مرة  ثاين  فاإنها  ولالإ�سارة  �ملحطة.  قيادة  كندي  فيها  يتوىل 
تاريخ �ملحطة �لذي بد�أ قبل 12 عاما، يتم فيها ت�سليم �لقيادة ل�سخ�س 
غري �أمريكي �أو رو�سي. ويتعاقب �ل�سريكان �لرئي�سيان �لوليات �ملتحدة 
وله  دول��ة   15 فيه  ت�سارك  م�سروع  وه��ي  �ملحطة،  قيادة  على  ورو�سيا 

طاقم رو�د ب�سكل د�ئم منذ نوفمربت�سرين �لثاين 2000.

وفاة 17 معتمرًا فل�ضطينيًا بانقالب حافلتهم
�أعلن م�سدر طبي �أردين، �م�س، عن �رتفاع عدد �سحايا حادثة حافلة 

�ملعتمرين �لفل�سطينيني يف جنوب �لأردن �إىل 17 قتيال.
�إن  �إنرنا�سونال،  بر�س  ليونايتد  ��سمه  ذكر  �لذي رف�س  �مل�سدر  وقال 
عدد �سهد�ء حافلة �ملعتمرين و�سل �ىل 17 �سهيد�، وهناك 5 �إ�سابات 

حرجة وميكن �لقول �إنها منتهية �أكلينيكيا )موت �سريري ( .
وكان م�سدر دبلوما�سي فل�سطيني يف �لعا�سمة �لأردنية، �أعلن يف وقت 
�سابق �ليوم �أن عدد� من وزر�ء وم�سوؤويل �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية، 
و�سلو� �ل�سبت، �إىل عّمان لالإ�سر�ف على نقل جثمانني قتلى وم�سابي 

حافلة �ملعتمرين.
�إن  �إنرنا�سونال،  بر�س  ليونايتد  ��سمه  ذكر  �لذي رف�س  �مل�سدر  وقال 
�حلكم  ووزي���ر  �لهبا�س  حممود  �لإ�سالمية  و�ل�����س��وؤون  �لأوق���اف  وزي��ر 
�أريحا  وحمافظ  مهنا،  نظمي  �ملعابر  ومدير  �لقو��سمة،  خالد  �ملحلي 
و�لأغ������و�ر م��اج��د �ل��ف��ت��ي��اين، و���س��ل��و� �إىل ع��م��ان ل��الإ���س��ر�ف ع��ل��ى نقل 
بعد  �لبالد  بجنوب  �نقلبت  �لتي  �ملعتمرين  حافلة  وم�سابي  جثمانني 
��سطد�مها ب�ساحنة ما �أ�سفر عن مقتل 16 منهم، وجرح 29 �آخرين 

وجميعهم من حمافظة جنني بال�سفة �لغربية .
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن �أغلب �لوفيات من �لن�ساء، �إ�سافة �إىل مقتل �سائق 

�حلافلة وم�ساعده وهما �سوريان، لفتاً �ىل �إ�سابة 4 �أطفال بجروح.
و�أو�سح �أن هناك 4 قتلى من ركاب حافلة �ملعتمرين جمهويل �لهوية، 
�لأردن،  يف  �مل��دين  �لدفاع  مديرية  وكانت  عليهم.  �لتعرف  يت�سن  ومل 
��سطد�م  حادثة  يف  و�مل�سابني  �لقتلى  كافة  �أن   ، �ليوم  وقت  يف  �أعلنت 
حافلة �ملعتمرين ب�ساحنة و�نقالبها خالل عودتهم من �ل�سعودية، هم 

من �ل�سفة �لغربية ولي�س من �أر��سي �ل� 1948.

كلثوم لأم  تغني  يابانية 
�ن���ت�������س���ر ع����ل����ى م����وق����ع �ل���ت���و�����س���ل 
�لجتماعي، موؤخر�ً، �أكر من مقطع 
يابانيات   4 ف��ي��ه��م  ت��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و، 
للفنانة  �أغ��ن��ي��ات  وي��ع��زف��ن  ي���وؤدي���ن 
و�أدى  كلثوم.   �أم  �لر�حلة  �مل�سرية 
فريق يل كلَب با�سارف بع�س �أغاين 
�أم كلثوم خالل جل�سة مو�سيقية كل 
�أو  �لأغنيات  �سو�ء  �سرقي،  فيها  ما 
�إحد�هن  و�أّدت  �لأحل���ان.  �أو  �لآلت 
و  �أنت عمري  كلثوم مثل  �أم  �أغنيات 
، وحاولت ب�سعوبة نطق  فاكر  ل�سه 
وجنحت  �مل�سرية،  �لعامية  �لكلمات 

يف ذلك �إىل حد بعيد.

تطلب  ج��اك�����ص��ون  ع��ائ��ل��ة 
م��ل��ي��ار  ب�40  ت��ع��وي�����ص��ًا 
�لر�حل،  �لبوب  و�ل��دة جنم  تطالب 
�لثالثة  و�أولده  جاك�سون،  مايكل 
، منظمة  �إي ج��ي لي��ف  �إي��ه  �سركة 
�حل���ف���الت �ل���ت���ي ك����ان �ل��ن��ج��م يعد 
ب��دف��ع تعوي�سات  وف���ات���ه،  ق��ب��ل  ل��ه��ا 
بتهمة  دولر  م��ل��ي��ار   40 ق���دره���ا 
م��وق��ع )تي  ون��ق��ل  ب��وف��ات��ه.  ت�سببها 
وثائق  ع����ن  �لأم������ريك������ي،  زي(  �إم 
�لدعوى �لتي رفعتها و�لدة �لنجم، 
كاثرين، و�أولده، برين�س، وباري�س، 
وبالنكيت، على �ل�سركة بتهمة �لغ�س 
�لرعاية  ت��ق��دمي  وع����دم  و�لإه���م���ال 
�لر�حل،  للنجم  �مل��الئ��م��ة  �لطبية 
مليار�ت   10 بدفع  فيها  وتطالبها 
�لنجم  ك��ان  �لتي  �لأرب���اح  دولر عن 
لو بقي على قيد �حلياة.  ليحققها 
مليار�ً   30 ب��دف��ع  يطالبونها  كما 
ب��دل �أ���س��ر�ر �أخ����رى. وم��ن جهتها، 
�عتربت �ل�سركة �أن مطالبتها بدفع 
�إىل  �أم��ر م�سني، نظر�ً  مبلغ مماثل 
�ن حياة �لنجم �ملهنية كانت تتدهور 
ب��ع��د �لت��ه��ام��ات �ل��ت��ي وج��ه��ت �إليه 
�بتعاده  وبعد  بالأطفال،  بالتحر�س 
�أن هذه  و�ع���ت���ربت  �لأ�����س����و�ء.  ع���ن 
�فر��سات  �إىل  ت��رت��ك��ز  �ل���دع���وى 
مطلعة  م�������س���ادر  وك����ان����ت  ب���ح���ت���ة. 
�بن  �أن  �مل��ا���س��ي،  ذك����رت، �خل��م��ي�����س 
�سي�سهد  برين�س،  جا�سكون،  مايكل 
�ملعلومات  ويك�سف عن  �لدعوى،  يف 
�ل���ت���ي �أط���ل���ع���ه ع��ل��ي��ه��ا و�ل������ده حول 
�أن  �إىل  ي�سار  وف��ات��ه.  قبل  �ل�سركة، 
�ل�سركة  على  دع��وى  رفعت  �لعائلة 
ب��ع��ي��د وف����اة �ل��ن��ج��م، ت��ت��ه��م��ه��ا فيها 
ب���الإه���م���ال و�ل��غ�����س، وع����دم تقدمي 
�ل��رع��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ة �مل��الئ��م��ة للنجم 
�ل����ر�ح����ل، وب��خ��ا���س��ة ت��ع��اق��ده��ا مع 
�ل��ط��ب��ي��ب، ك���ون���ر�د م������ور�ي، �لذي 
�سنو�ت   4 م��دت��ه��ا  ع��ق��وب��ة  ي��ق�����س��ي 
بوفاة  �لت�سبب  بتهمة  �ل�سجن  يف 

جاك�سون.

داين ديفيتو يعود اإىل زوجته 
د�ين  �لأم��ريك��ي،  �ملمثل  �أّك���د  �أن  بعد 
زوجته،  مع  �مل�ساحلة  �سعيه  ديفيتو، 
�لزوجني  �أن  �أن  ي��ب��دو  ب���ريمل���ان،  ري���ا 
ونقل  �نف�سال.  بعد  لبع�سهما  ع��اد� 
موقع )بيبول( �لأمريكي عن م�سدر 
مطلع، �أن ديفيتو وبريملان، �لزوجني 
يعمالن لإجناح  كانا  عاماً،   30 منذ 
عالقتهما يف �لأ�سهر �لأخرية، وقرر� 
�أنهما  و�أ����س���اف  لبع�سهما.  �ل���ع���ودة 
طاملا �أحبا بع�سهما بع�ساً، و�سيبقيان 
قال  ديفيتو،  وك��ان  بع�سهما.  يحبان 
�إنه  �ملا�سي،  دي�سمرب  �لأول  كانون  يف 
يعمل على �مل�ساحلة مع زوجته، على 
�لرغم من �نف�سالهما. وكان �ملمثالن 
يف  �لنف�سال  �أعلنا  بريملان  و  ديفيتو 
بعد  �مل��ا���س��ي  �أك��ت��وب��ر  �لأول  ت�سرين 
�أن  �إىل  ي�سار  �سنة.   30 ��ستمر  زو�ج 
 67( ديفيتو  و  �سنة(   64( ب��ريمل��ان 
�سنة( تزوجا يف �لعام 1982، و�أ�س�سا 
�سركة �إنتاج �أطلقا عليها ��سم جري�سي 
د�نيال  �أولد هم   3 ، ولديهما  فيلمز 
�سنة(،   27( وغ��ر�ي�����س  �سنة(،   25(

ولو�سي )29 �سنة(.

القهوة تفيد مر�ضى القلب
فيما تعد نتيجة مغايرة ملا كان عليه غالب �لعتقاد�ت �ل�سائدة، ك�سف باحثون عن �أن �حت�ساء قدحني 
من �لقهوة يوميا رمبا ي�ساعد بع�س مر�سى �لأزمات �لقلبية على تفادي حدوث مزيد من �مل�سكالت 

�خلطرية �سريطة �أن يكون �سغط دمهم عاديا.
وتعد هذه �لنتيجة مفاجئة �إىل حد ما يف �سوء حقيقة �أن �لقهوة �ملركزة ميكن �أن ت�سبب خفقان �لقلب 

ولكنها توؤكد �لطبيعة �ملعقدة لتاأثري �لقهوة على �جل�سم.
ووجدت در��سة �سملت 374 مري�سا �أ�سيبو� باأزمة قلبية �أو بق�سور حاد يف �ل�سريان �لتاجي �أن 

قّل  �لقهوة يوميا  �أو قدحني من  ي�سربون قدحا  �لذين  �لعادي  �لدم  �لأ�سخا�س ذوي �سغط 
بكفاءة  �ل��دم  �سخ  �لقلب يف  فيها  يف�سل  بحالة  �لإ�سابة  �حتمال  �ملائة  88 يف  بن�سبة  لديهم 
باملقارنة مع �لأ�سخا�س �لذين ل ي�سربون قهوة. ويعد ما ي�سمى بخلل �نقبا�س �لبطني �لأي�سر 
�مل�سابني  �ملر�سي  �لوقائي لدى  �لتاأثري  ي�ساهد هذ�  �لقلب.  ولكن مل  لف�سل  �سائعا  �إن��ذ�ر� 
بارتفاع �سغط �لدم حيث �رتبط �سرب �لقهوة ب�سكل فعلي بزيادة حمتملة يف �لإ�سابة بخلل 
حتتوي  �لقهوة  �إن  كا�ستوريني  ماريا  كري�ستينا  �لباحثة  وقالت  �لأي�سر.  �لبطني  �نقبا�س 

على عدة عنا�سر فعالة بيولوجيا رمبا يكون لها تاأثري �سو�ء مفيد �أو �سار على �سبكة 
�لأوعية �لقلبية. وعلى �جلانب �ليجابي فالقهوة م�سدر غني بحم�س 

ولكن  وقائية  �أن��ه��ا  يعتقد  �لتي  �لأك�����س��دة  وم�����س��اد�ت  �لكلوروجينيك 
بارتفاع يف  �مل�سابني  �لأ�سخا�س  �لدم يف  �ل�سيء على �سغط  تاأثريها 

�سغط �لدم يلغي ذلك.

اكتئاب املراهقة...
ال�ضفاء منه لي�ض م�ضتحياًل 

الكتئاب مر�ص نف�صي �صائع يوؤثر �صلبًا يف �صلوك ال�صخ�ص امل�صاب 
اأو عمرية واأخرى.  وتفكريه، ول يفرق بني فئة اجتماعية 
اخلرباء  ن�صائح  اأب��رز  وما  عالجه؟  وكيفية  اأ�صبابه  هي  ما 

النف�صيني لتجنبه ل �صيما لدى الأطفال واملراهقني؟



•• العني – الفجر:

وقعت �إد�رة �لإقامة و�سوؤون �لأجانب يف �لعني مذكرة تفاهم 
�مل�سركة  �جلهود  توحيد  بهدف  للتوزيع،  �لعني  �سركة  مع 
بني �جلانبني خلدمة �ملتعاملني بجميع فئاتهم، ملا يف ذلكمن 
و�لجتماعي،  �لقت�سادي  �ل�سعيدين  على  �إيجابي  �نعكا�س 
�لأجانب  و���س��وؤون  �لإق��ام��ة  �إد�رة  ل�سر�تيجية  وجت�سيد�ً 
تطلعاتهما  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��ت��وزي��ع  �ل��ع��ني  و���س��رك��ة  �ل���ع���ني،  يف 

�مل�ستقبلية.
بالقوبع �حلمريي، مدير  �لعقيد خليفة مطر  �ملذكرة  وقع 
�ل��ع��ني، وحم��م��د �سامل  �إد�رة �لإق��ام��ة و���س��وؤون �لأج��ان��ب يف 

�ل�سام�سي مدير عام �سركة �لعني للتوزيع يف مقر �لإد�رة. 
وتهدف �إىل تعزيز جهود �لتعاون نحو حتقيق روؤى �جلانبني 
للو�سول �إىل مكانة مرموقة ور�ئ��دة يف �ملنطقة، وذلك من 
خالل �إر�ساء �ملتعاملني، وبناء عالقات تعاون فعالة بينهما 
لتحقيق �لأهد�ف �ل�سر�تيجية �مل�سركة، و�لعمل �مل�سرك 
لتح�سني �أد�ء �لعمليات وتب�سيط �لإجر�ء�ت وتطوير خدمات 
�ملتعاملني، و�لتن�سيق بني �جلانبني يف �إطار �لتعاون �لوظيفي 
و�لعملي �مل�سرك؛ لتنمية �لقدر�ت �لفنية و�لإد�رية للقوى 
لتحقيق  بينهما  �لتو��سل  وتعزيز  �ملوؤ�س�ستني،  يف  �لعاملة 

�مل�سالح �مل�سركة.
كما تهدف �إىل تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت و�لتجارب �ملوؤ�س�سية 
على �مل�ستويات �مل�سركة كافة، وتبادل �ملعلومات و�لدر��سات 

ذ�ت �لعالقة باخت�سا�سات �جلانبني وجمال عملهما، وو�سع 
للتو��سل بني �لطرفني، وتبادل  �آلية لتنفيذ نظام متكامل 
و�لتطوير  �لتحديث  وم�ساندة جهود  لدعم  و�مل�سورة  �لر�أي 
�ملوؤ�س�سي لكال �جلانبني، ودعم �ملهار�ت �لإبد�عية و�لبتكار 
تنفيذ  يف  للتن�سيق  �آلية  وو�سع  بينهما،  �لتعاون  خالل  من 
و�سرعة  �لتنفيذ  ح�سن  �سمان  ب��ه��دف  �مل�سركة  �مل�����س��اري��ع 

�لإجناز.
وت��ن�����س م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات و�لتعاون 
م���ن �جلانبني  �مل���ق���دم���ة  ل���الرت���ق���اء مب�����س��ت��وى �خل����دم����ات 
و�لت�����س��ال �ل��ف��ع��ال م��ع �ل��ع��م��الء �ل��د�خ��ل��ي��ني و�خلارجيني 
�ملعنية، وتبادل �لأفكار و�ملعلومات لتحقيق  وجميع �جلهات 
�مل�����س��ال��ح �مل�����س��رك��ة، ودر�����س���ة جميع �لأع���م���ال �مل��ق��دم��ة �إىل 
خمرجات  وحتليل  عر�س  طريق  عن  وتطويرها  �جلمهور 
لالأعمال  قيمة  حتقيق  على  �حلر�س  من  �نطالقاً  �لعمل، 

و�خلدمات �لتي يقدمها �جلانبان.
كما تن�س �ملذكرة على تبادل وحتديث �لبيانات و�ملعلومات، 
خمتلف  يف  و�ملطبوعات  و�لإح�ساء�ت  و�لدر��سات  و�لبحوث 
�جلانبني،  ب���ني  �مل�����س��رك��ة  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �لخ��ت�����س��ا���س��ات 
وحت�سني وتطوير �خلدمات �مل�سركة وما يرتب عليه من 
و�سع �سيا�سات و�أنظمة عمل معتمدة لدى �جلانبني، وو�سع 
و�عتماد �آلية �ملو�فقات �مل�سبقة للمعايري و�ملو��سفات �ملعتمدة 
�لعمل  ور����س  وع��ق��د  �مل�����س��رك��ة،  بالن�ساطات  تخت�س  �ل��ت��ي 
ذ�ت  �ملتخ�س�سة  و�ل��ن��دو�ت  و�ملنتديات  �لعلمية  و�مل��وؤمت��ر�ت 

�لهتمام �مل�سرك، ودعم �لأن�سطة و�لفعاليات �ملجتمعية من 
�لريا�سية و�لجتماعية  �لتوعية، و�لأن�سطة  خالل حمالت 
و�لثقافية و�لفنية يف مدينة �لعني، و�إ�سر�ك �ملجتمع �ملحلي 

يف �خلطط و�مل�ساريع �مل�ستقبلية.
وقال �لعقيد �حلمريي �إن مذكرة �لتفاهم �لتي وقعتها �لإد�رة 
مع �سركة �لعني للتوزيع تاأتي متا�سياً مع ��سر�تيجية قطاع 
مع  �ل�سر�كة  لتعزيز  �لهادفة  و�ملنافذ  و�لإق��ام��ة  �جلن�سية 

�لأهد�ف  وحتقيق  و�ملحلية،  �لحتادية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات 
�جلادة  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م  �مل�سرك  بالعمل  و�إمياننا  �مل�سركة 

�لتي ت�سهم يف �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات للجمهور.
�لإد�رة  بني  للتو��سل  ج�سر�ً  متثل  �ملذكرة  هذه  �أن  و�أ�ساف 
�أه��د�ف و�إجن��از�ت مرموقة  و�سركة �لعني للتوزيع لتحقيق 
خلدمة �لوطن، موؤكد�ً حر�س �جلانبني على تعزيز �لتعاون 
ودعم �ل�سر�كات �ل�سر�تيجية �لقائمة بينهما ب�سكل فّعال، 

من خالل و�سع �إطار �لعمل �لرئي�سي �مل�سرك، و�ل�ستفادة 
من �خلرب�ت �ملتبادلة و�لدر��سات و�لبحوث لتجويد �لعمل 
�ملوؤ�س�سي، وتو�سيع �آفاق �لتعاون �مل�سرك بينهما يف خمتلف 

�ملجالت و�سوًل لتقدمي خدمة فعالة وناجحة. 
مدير  �ل�سام�سي،  عمري  بن  �سامل  حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
يهدف  �لثنائي  �لتعاون  ه��ذ�  �إن  للتوزيع،  �لعني  �سركة  ع��ام 
�إىل حتقيق �ل�سر�كة �ل�سر�تيجية �ملثمرة، و�لعمل �مل�سرك 
لتح�سني �أد�ء �لعمليات وتب�سيط �لإجر�ء�ت وتطوير خدمات 
�ملتعاملني، و�لتن�سيق بني �جلانبني يف �إطار �لتعاون �لوظيفي 

و�لعملي �مل�سرك لتنمية �لقدر�ت �لفنية و�لإد�رية.
و�أ���س��اف �أن �أح���د �أه����د�ف ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة و���س��ع �آل��ي��ة عمل 
وتبادل  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني  ل��ل��ت��و����س��ل  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ��ام  لتنفيذ 
�لآر�ء و�خلرب�ت بجانب �ملعلومات و�لدر��سات، لدعم جهود 
حتديث �لإج����ر�ء�ت م��ن �أج��ل خ��دم��ات �أك��ر ت��ط��ور�ً، وذلك 
عرب �آلية تن�سيق يف تنفيذ �مل�ساريع �مل�سركة ل�سمان ح�سن 

�لتنفيذ و�سرعة �لإجناز.
�لظاهري،  �سلطان  حممد  �مل��ق��دم  �لتوقيع  م��ر����س��م  ح�سر 
رئي�س  �لعامري  حمد  مبارك  و�ل��ر�ئ��د  �لإد�رة،  مدير  نائب 
ق�سم �أذونات �لدخول، و�لنقيب خليفة خمي�س �لغيثي مدير 
ع  فر  مدير  �لكعبي،  م�سبح  خليفة  و�لنقيب  �ملدير،  مكتب 
�لإعالم و�لعالقات �لعامة، ومن �سركة �لعني للتوزيع حمد 
�سيف �ل�سام�سي، مدير ق�سم �ملو�رد �لب�سرية و�لإد�رة، ور�نيا 

عريقات مدير ق�سم �أد�ء وتخطيط �لأعمال بال�سركة. 

•• العني – الفجر:

تنفيذ� لقر�ر�ت جمل�س جامعة �لمار�ت 
موؤخر�  �نعقد  و�ل���ذي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  برئا�سة 
�آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�سباب وتنمية 
�ملجتمع �لرئي�س �لأعلى للجامعة �طلقت 
�إدر�ك���ا  �لعليا  �ل��در����س��ات  كلية  �جلامعة 
منها لأهمية هذه �لكلية �لبحثية �ملهمة 
يف  �لتنمية  خطط  لحتياجات  وتلبية   ،
�لبحث  ودور  �لفنية،  �لأط��ر  من  �لدولة 
لتحديات  �حل���ل���ول  �إي����ج����اد  يف  �ل��ع��ل��م��ي 

�ملجتمع ومتطلباته �لفنية و�لتقنية. 
وقال �سعادة �لدكتور علي ر��سد �لنعيمي 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة �لم������ار�ت �ن��ط��الق��ا من 
لتطوير  �ل��ر�م��ي��ة  و�ل�سياقات  �له���د�ف 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف �لدولة 
�ملو�سوعة  و�خلطة  �لنهج  يف  و��ستمر�ر 
�لقرن  جامعة  �لم����ار�ت  جامعة  بجعل 
 ، �لعلمي  �لبحث  يف  و�لع�سرين  �حل��ادي 
�أولت �جلامعة �لدر��سات �لعليا و�أن�سطة 
�سمن  خ��ا���س��اً  �ه��ت��م��ام��اً  �لعلمي  �لبحث 
و�ل�سر�تيجية  �لتخطيطية  بر�جمها 
�ن تخطو �جلامعة خطو�ت  لز�ما  فكان 

ع��م��ل��ي��ة ج���دي���دة يف ه����ذ� �لط�����ار لذلك 
جاءت هذه �لكلية لتعرب عن تلك �لروؤية 
و�لذي  �حلقيقي  �ل���س��ت��ث��م��اري  و�مل��ن��ه��ج 

يتخذ من �لتعليم هدفا له .
حممد  �لدكتور  �ل�ستاذ  ق��ال  جهته  من 
�جلامعة  مدير  نائب  يا�س،  بني  يو�سف 
�إننا ملتزمون  مدير �ل�سوؤون �لكادميية 
متاما ببناء كلية ›�لدر��سات �لعليا‹ وفقا 
�لدولية،  و�مل��م��ار���س��ات  �مل��ع��اي��ري  لأف�����س��ل 
ولإبر�ز �سورة جامعة �لإمار�ت كجامعة 
ر�ئدة يف نظام �لتعليم �لعايل يف �لدولة، 

كما �إن �سمان معايري �جلودة، و�ل�سمعة 
�لعليا  �لدر��سات  درج��ات  على  للح�سول 
�لحتياجات  م��ع  ي��ت��ط��اب��ق  �جل��ام��ع��ة  يف 
 ، �لدولية  �ملعايري  عن  ف�سال  �لوطنية، 
�لدر��سات  ف��اإن كلية  ذل��ك،  وع��الوة على 
�إع��د�د �ملعايري  �لعليا �ستكون م�ساركة يف 
�ملتعلقة  و�لإج����ر�ء�ت  �ل�سيا�سات  وو�سع 
�لعليا،  �ل���در�����س���ات  وب���ر�م���ج  ب��امل�����س��اق��ات 
�سيتم  كما  �لدكتور�ه.  برنامج  وبخا�سة 
�لرب�مج  وج���ودة  نوعية  على  �لإ����س���ر�ف 

و�سمان �عتماد �ملعايري �لدولية.

ويف �لط���ار ذ�ت���ه �ف���اد �لأ���س��ت��اذ �لدكتور 
���س��ه��ام �ل���دي���ن ك����ل����د�ري، م�����س��اع��د نائب 
�لعلمي  �لبحث  ل�سوؤون  �جلامعة  مدير 
�لدر��سات  كلية  �ن  �لعليا  و�ل���در�����س���ات 
�ملقرحات  ت���ط���وي���ر  ���س��ت��ت��وىل  �ل��ع��ل��ي��ا 
و�لعمل  �ملختلفة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ل��رب�م��ج 
و�لأق�سام  �ل��ك��ل��ي��ات  ب��ني  �لتن�سيق  ع��ل��ى 
يف ط����رح �ل��ت��خ�����س�����س��ات �لأك���ادمي���ي���ة يف 
على  و�ل��ع��م��ل  �لعليا،  �ل��در����س��ات  ب��ر�م��ج 
جودتها ومر�فقتها للمعايري �لأكادميية 

�لعاملية.
�لكلية  ب����ر�م����ج  �ن  ك����ل����د�ري  و������س����اف 
�ستكون مو�زية لرب�مج �لدر��سات �لعليا 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ملناظرة 
و�ململكة �ملتحدة، و�لتي ت�سمل �ل�سيا�سات 
و�لإج���������ر�ء�ت، وك���ذل���ك ���س��م��ان �جل���ودة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م�ستويات  �ل��دع��م  ل��رك��ي��ز 
طلبة �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف �جلامعة. 
تتّكون  �سوف  �لعليا  �لدر��سات  كلية  و�إن 
دعم  �لأوىل  �أ���س��ا���س��ت��ني:  وح���دت���ني  م���ن 
طلبة �لدر��سات �لعليا، و�لثانية �لرب�مج 
�لعليا  ل��ل��در����س��ات  �ل��در����س��ي��ة  و�مل��ن��اه��ج 

)�سيا�سات ومعايري �جلودة( .
�سباقة يف طرح  �لإم���ار�ت  وكانت جامعة 

�إجماليها  بلغ  �ل��ت��ي  �ملاج�ستري،  ب��ر�م��ج 
بحلول �لعام �جلامعي �حلايل، نحو 31 
برناجماً خمتلفاً منها 7 بر�مج جديدة 
�لدر��سي  �ل��ف�����س��ل  خ���الل  �ع��ت��م��اده��ا  مت 
�ملا�سي،  �جل���ام���ع���ي  �ل���ع���ام  م���ن  �ل���ث���اين 
طالب   543 �ل��رب�م��ج  ه���ذه  وحتت�سن 
�ملاج�ستري  ب��ر�م��ج  يف  م�سجلني  وطالبة 
�ل��در����س��ي �لأول  �ل��ف�����س��ل  ب��اجل��ام��ع��ة يف 

للعام �جلامعي 2013-2012. 
وق�����د مت �إدخ��������ال ب���رن���ام���ج �ل���دك���ت���ور�ه 
 ،  2009 م����ار�����س   30 يف  ب���اجل���ام���ع���ة 
 2010 يناير  يف  تنفيذه  يف  �ل��ب��دء  ومت 
ب��ت�����س��ج��ي��ل 38 ط���ال���ًب���ا وط���ال���ب���ة ب�����د�أو� 
در��ستهم فيه، كدفعة �أوىل وقد بلغ عدد 
�لدكتور�ه  برنامج  يف  �مل�سجلني  �لطلبة 
 )2012 )خ���ري���ف  ح���ال���ي���اً  ب��اجل��ام��ع��ة 
دفعات،  خم�س  على  وطالبة  طالب   95
�ل���دك���ت���ور�ه  ب����ر�م����ج  ت��خ�����س�����س��ات  و�أن 
كليات:  يف  �جل���ام���ع���ة  ت��ط��رح��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لعامة،  و�ل���ع���ل���وم  و�ل���ط���ب،  �ل��ه��ن��د���س��ة، 
�لإن�سانية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��زر�ع��ي��ة،  و�ل��ع��ل��وم 
و�لجتماعية، �لربية، موزعة على عدة 
 280 �أ���س��ل  جم���الت بحثية ت��ق��در م��ن 

جماًل بحثياً.

جامعة الإمارات ت�ضت�ضيف موؤمترًا 
عامليًا يف تقنية املعلومات اليوم

•• العني - الفجر:  

�لتا�سع  �لعلمي �لدويل  �ملوؤمتر  �ليوم فعاليات  ت�ست�سيف جامعة �لم��ار�ت 
لالأبد�ع يف جمال تقنية �ملعلومات مب�سرح �ملبنى �لهاليل باحلرم �جلامعي 
�ملخت�سني  �ل��ع��ل��م��اء  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة  �ي���ام   3 مل���دة  وي�ستمر  �جل��دي��د 
و�لباحثني يف جمال تقنية �ملعلومات وبالتعاون مع �لهيئة �لعامة لتنظيم 

.Visionaire/Arrive وESRI و�سركتي TRA لت�سالت�
�إجناز�ت  �آخ��ر  ملناق�سة  و�لباحثني  �لعلماء  من  نخبة  �ملوؤمتر  ه��ذ�  ويجمع 
هذ�  يف  وي�����س��ارك  �ملجتمع.  خ��دم��ة  يف  وتطبيقاتها  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�أنحاء  جميع  من  �ملعلومات  تكنولوجيا  �سناعة  ميد�ن  يف  باحثون  �ملوؤمتر 
 )IEEE( لعامل. وتقوم موؤ�س�سة �ملهند�سني �لكهربائيني و�لإلكرونيني�
وهي �أكرب موؤ�س�سة مهنية على م�ستوى �لعامل، بالدعم �لفني لهذ� �ملوؤمتر 
بجودتها  و�مل��ع��روف��ة  �ل��ع��دي��دة  م��وؤمت��ر�ت��ه��ا  �سل�سلة  �سمن  ب�سمله  وذل���ك 

وم�ستو�ها �لعلمي �ملرموق.
وبالإ�سافة �إىل جمموعة �لأور�ق �لبحثية �لعلمية �لتي �سيتم ��ستعر��سها 
وت��د�ول��ه��ا خ���الل �أي����ام �مل���وؤمت���ر، ه��ن��ال��ك ع���دد م��ن �مل��ت��ح��دث��ني �لرئي�سيني 
ملجموعة من �لعلماء �لرو�د يف جمال تقنية �ملعلومات على م�ستوى �لعامل. 
ومنهم �لدكتور جو�و �سو�رتز د��سيلفا، �لذي تر�أ�س �ملبادرة �لأوربية لبحث 
و  �لدكتور مايكل غولد،  �ملوؤمتر  ي�سارك يف هذ�  كما  �لإنرنيت.  م�ستقبل 
يف  �ملتخ�س�سة   ESRI ل�سركة  �لبحثي  و  �ل��رب��وي  �لقطاع  ي�ٌسري  �ل��ذي 
نظم �ملعلومات �جلغر�فية. و يلقي �لدكتور د��سيلفا حما�سرة حول قو�عد 
�لبيانات �لكبرية وهذ� �ملجال يعترب �لجتاه �ل�ساعد يف ميد�ن تكنولوجيا 
و  �لإن��رن��ت  ل�سبكة  �ل��و����س��ع  لالنت�سار  نتيجة  ذل��ك  و  ح��ال��ي��ا.  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ل�سوء  غولد  �لدكتور  ي�سلط  �سوف  حياتنا.  من  قطاع  كل  يف  تطبيقاتها 
�ملدن  لبناء  �لقر�ر  �سنع  عمليات  لتمكني  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  على 

�لذكية و�حلفاظ على بيئتنا.
وبالإ�سافة �إىل ذلك، يت�سمن موؤمتر �لإبد�ع 2013 حما�سرتني متميزتني 
من �لدكتور لطيف لديد، وهو �أحد كبار �لباحثني يف جامعة لوك�سمبورغ، 
و�لدكتور �أحمد كمال، �أ�ستاذ �لهند�سة �لكهربائية و�لكومبيوتر يف جامعة 
 ،IPV6 ملنتدى  رئي�سا  كونه  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  �آي��و� يف  ولي��ة 
ي�سلط �لدكتور لديد �ل�سوء على �لف�ساء �لذي تقدمه معاجلة بروتوكول 
ناحية  من  و��ستمر�ريته.  منوه  على  للحفاظ  �لإنرنت  ل�سبكة   IPV6
�لإدر�كية،  �لر�ديوية  �سبكات  �ىل  كمال  �لدكتور  مد�خلة  تتطرق  �أخ��رى، 

لتعزيز تطبيقات �لت�سالت �لال�سلكية يف �لإر�سال �ملتعدد.
من �ملقرر �ن ي�ستقطب �ملوؤمتر خرب�ت من قطاع �ل�سناعة من خالل ثالثة 
عرو�س �لتي تقدمها �لكو�در �لفنية من جامعة بريكلي �لأمريكية، و هيئة 
�لإمار�ت للهوية، تتطرق مي�سيل زيغمن و هي مديرة خدمات تكنولوجيا 
�لتعليم بجامعة بريكلي لتجربة �جلامعة مع نظام ماترهورن، وهو من�سة 
�سياق  يف  �ملرئية  و  �ل�سمعية  �ملحتويات  و�إد�رة  للتقاط  �مل�سدر  مفتوحة 
عبد  و�ل�سيد  �جل��اب��ري  �سامل  يو�سف  �ل�سيد  و�سيقوم  �جلامعي.  �لتعليم 
�لرحمن فوزي من هيئة �لإمار�ت للهوية باإ�سر�ك �حل�سور حول م�ساريع 

نظم �ملعلومات �جلاري تطويرها يف �لهيئة.
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جامعة الإمارات تن�ضئ اأول كلية للدرا�ضات العليا يف الدولة 

توقيع مذكرة تفاهم بني اإقامة و�ضركة العني للتوزيع



1- مقابل عقوبة تعتربها ظاملة، كيف كنت تت�سرف يف طفولتك؟
�أ- ت�سّب غ�سبك على �ألعابك.

ب- ل ت�سمع �سيئاً قبل رفع �لعقوبة.
ج- ت�ست�سلم لالأمر �لو�قع.

2- ماذ� تفعل جلذب �نتباه جمهوٍر ل يتنّبه �إىل كالمك؟
�أ- ت�سعل كي ينتبه �إليك �جلميع.

ب- تتابع �لكالم لكن ب�سوت �أعلى بكثري.
ج- تقول: )ميكن �أن �أ�سكت �إذ� كنُت �أزعجكم!(.

3- تالحظ موؤ�سر�ت توتر عند �ل�سخ�س �لذي حتاوره. ماذ� تقول له؟
�أ- ل د�عي ليفهم كل �سيء.

ب- تعيد له �ل�سرح كي يفهم.
ج- تظن �أنك تفّوهت باأمر غري منا�سب.

4- �أيٌّ من �لعبار�ت �لآتية توؤثر فيك؟
�لر�سالة  لإي�����س��ال  متحّيزة  ت��ك��ون  �أن  يجب  قّيمة  نظر  وج��ه��ة  )ك��ل  �أ- 

�ملن�سودة(.
ب- �لتو��سل كلمة مهمة ولكن ي�سيء كر ��ستعمالها، وهي تعني �لعطاء 

و�لتبادل(.
ج- )�لكالم ل يعني �لتو��سل بل �خل�سوع لالآخر و�لإ�سغاء �إليه(.

5- يحتدم �لنقا�س مع حميطك ويّتهمك �لآخرون بخيانة �لأمانة:
�أ- ت�سن هجوماً م�ساد�ً بطريقة عد�ئية جد�ً.

ب- ت�ستخف بذلك �لتهام وتقدم خطاباً طوياًل لتربير نف�سك.
ج- ت�سعر بال�سدمة و�لنزعاج ول جتيد �لدفاع عن نف�سك.

6- ما هو �لتعبري �لعاطفي �لذي يزعجك عند �ل�سخ�س �لذي تتحدث 
معه؟

�أ- �لدموع.
ب- �ل�سر�خ.
ج- �لإهانات.

�أي  �إليه لتح�سني موقفك يف  �ل��ذي قد تلجاأ  �لأك��اذي��ب  ن��وع  7- ما هو 
�سر�ع؟

�أ- �ملبالغة.
ب- �لإنكار.
ج- �لإغر�ء.

8- بالن�سبة �إليك، �لتحدث عن �لذ�ت هو مترين:
�أ- مريح دوماً.

ب- �سعب دوماً.
ج- حمرج عموماً.

9- ماذ� تفعل لتجنب �خلالفات؟
�أ- تغفل عن �مل�ساكل.

ب- ل �سيء... حتب خو�س �مل�ساكل.
ج- تخفف �ل�سغوط عنك وتقدم )عر�ساً( للدفاع عن نف�سك.

10- �إزعاج �لآخرين كي يفقدو� �ل�سيطرة على �أنف�سهم هو تكتيك...
�أ- غري متعّمد �أحياناً.

ب- �سروري للدفاع �مل�سروع عن �لذ�ت.
ج- خطري نظر�ً �إىل �رتد�د�ته �لعك�سية.

11- رب �لعمل �سيئ �لنية و�سيبقى كذلك. ماذ� تقول له؟
�أ- )لكن ملاذ� ل ت�سمعني؟(.

ب- )�ستغري ر�أيك حني �أنهي �ملهمة!(.
ج- )هل ت�سخر مني؟!(.

12- عند �حتد�م �خلالف، تدرك �أنك بالغت يف رد فعلك. ماذ� تفعل؟
�أ- تعترب �أن �خلالف قد يكون مربر�ً وتخو�س �لنقا�س.

ب- تختلط عليك �لأمور �أحياناً وتبالغ يف ت�سرفاتك.
ج- ل تدرك دوماً �أنك تبالغ يف رد فعلك.

13- ر�أيك ل يحظى بالإجماع ولكنك مقتنع باأنك حمق:
�أ- تر�جع عن موقفك جتنباً للم�ساكل.

ب- تتم�سك بر�أيك بكل عد�ئية وت�ستعمل تعابري �سادمة.
ج- �أنت معتاد على �أن تكون حمقاً �أكر من �جلميع وتفخر بذلك.

النتائج
غالبية )اأ(: عدائية مفرطة!

�سو�بك  تفقد  ك��ي  �نتقاد  لأي  تتعر�س  �أو  خ��الف  �أي  ين�سب  �أن  يكفي 
قوتك!  لإظهار  �سوتك  وترفع  وجهك  ويحمّر  قلبك  نب�سات  وتت�سارع 
كان  �سو�ء  �ملفرطة،  �لعد�ئية  على  و��سح  موؤ�سر  هو  ر  �ملتفجِّ �لغ�سب 
�خلالفات  معاجلة  ع��ن  �لعجز  يعك�س  دف��اع��ي��اً.  �أو  هجومياً  �ل�سلوك 

�إهانات،  )���س��ر�خ،  �لعنف  �إىل  و�للجوء  �ل�سر�ع  ع��د�  �أخ��رى  بطريقة 
�لأفكار و�حلاجات �خلا�سة على  تهديد�ت...( رغبة يف فر�س 

هذ�  تف�سري  ميكن  بالعتبار.  ر�أيهم  �أخ��ذ  دون  من  �لآخرين 
�إذ� كان ل يتما�سى مع رغباتك  �لو�قع  �ل�سلوك بعدم تقّبل 
لعامل  تخ�سع  �لعالقات  جميع  ب��اأن  �لقتناع  �أو  �خلا�سة، 
�لقوة، فت�سعى �إىل فر�س �سيطرتك بدل �أن ي�سيطر عليك 

من  �خل��وف  �أي�ساً  �لعد�ئية  تعك�س  �أن  ميكن  �لآخ���رون. 
�ل�سلوك عموماً عن  �لنا�س. ينجم هذ�  �أن يتخلى عنك 
ط��ري��ق��ة �ل��رب��ي��ة ح��ي��ث ت��ك��ون رغ��ب��ات �ل��ط��ف��ل ف���وق كل 
�أو  �أو عن معتقد�ت مكت�سبة من جتارب �حلياة،  �سيء، 

عن �فتقار حاد لالأمان �لعاطفي.
�ل�سر�مة  بع�س  من  بد  ل  �لإيجابية،  �لناحية  من 

�سخ�س  �أو  حم��ّق��ة  ق�سية  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �أح��ي��ان��اً 
مظلوم!

غالبية )ب(: عدم 
التعاطف مع الغري!

قلة  ت��ن��ج��م  �أن  مي��ك��ن 
بحديث  �له�����ت�����م�����ام 

غياب  ع�����ن  �لآخ���������ر 
�ل�������س���رب و�لل���ت���ه���اء 

باأمور �أخرى وعدم �ل�سعور 
بالف�سول ملعرفة ما يفكر به �لآخرون. يف 

هذه �حلالة، ت�سيطر )�لأنا( �لعليا على �لفرد فيبد�أ با�ستعر��س 
معارفه و�لزدر�ء باآر�ء �لغري. تتعزز هذه �لنزعة �إىل �لركيز على 
�لذ�ت ب�سبب طريقة �لربية �لتي تعترب �لطفل ملكاً: من وجهة 
نظر �لأهل، يكون �لطفل حمور �لعامل. هكذ� يفهم �ل�سخ�س �أن 
�لعامل ل ي�سمل �أحد�ً �سو�ه ويركز على حتقيق رغباته �خلا�سة 
ح�����س��ر�ً. يف �أف�����س��ل �لأح����و�ل، ي��ك��ون �لآخ���ر جم��رد )���س��اه��د( �أو 
�أو  �إزع���اج  �أ���س��و�أ �لأح����و�ل، ي�سبح �لآخ���ر م�سدر  )م��ت��ف��ّرج(. يف 
عائقاً كبري�ً. لكن ميكن �أن تنجم هذه �لنزعة �لرنج�سية �أي�ساً 
�أنظار  �لفرد �سعوبة يف لفت  �ل��ذ�ت. يجد  �ح��ر�م  عن تر�جع 
�إىل حتقيق )�لنجومية( على  �إث��ارة �هتمامهم وي�سعى  �أو  �أهله 
ح�ساب �لآخرين فيتناف�س مع جميع �ملحيطني به. هذه �لنزعات 
�لرنج�سية �ملفرطة تف�سر �حلاجة �إىل �حتكار �حلديث لل�سعور 
عن  �لغري  مع  �لتعاطف  قلة  تنجم  باخت�سار،  �ل��وج��ود.  مبعنى 

��سر�تيجية دفاعية قد ل تكون و�عية بالكامل.
�لفرد  �سخ�سية  يف  ج��ذ�ب  جانب  ي��ربز  �لإيجابية،  �لناحية  من 
�لرنج�سي )ح�س فكاهة، خطاب لمع(، وي�ستطيع هذ� �ل�سخ�س 
�لتكّيف مع خمتلف �ملو�قف في�سعى �إىل �إر�ساء �لآخرين جلذب 
مبا  ع��د�ئ��ي��ة  دون  م��ن  �ل��ع��الق��ات  �إق��ام��ة  وي�ستطيع  �نتباههم، 
�أهمية منه فال ياأخذ عناء مو�جهته  �أق��ل  �لآخ��ر  �أن  �أن��ه يعترب 

بعد�ئية!

غالبية )ج(: كبت �صديد!
نظر  وجهة  تاأييد  �أو  �لن��ت��ق��اد�ت  تقّبل  يف  كبرية  �سعوبة  جتد 
ن��ادر�ً ما  �أو �لتعبري عن ر�أيك �ل�سخ�سي بكل �سر�حة.  معينة 
�أو طرح �لأفكار، بل تردد دوماً وتر�سخ  تاأخذ �ملبادرة للتكلم 
لآر�ء �لآخرين. �لقلق هو �ل�سعور �لذي يطغى عليك. تخاف 
�أن  وت��ري��د  وت��ق��ل��ق م��ن حكمهم عليك  �لآخ���ري���ن  ن��ظ��رة  م��ن 
تر�سيهم باأي ثمن. لذ� ي�سعب عليك �أن تعرّب عن م�ساعرك 
و�أفكارك ب�سكل �سادق. هذ� �خلوف من �لرف�س ينجم على 
�لذي  �حل�سا�س  �لفرد  يكون  �لطفولة.  مرحلة  عن  �لأرج��ح 
يجعله  م�سروطاً  �أبوياً  حباً  عا�س  قد  �لآخرين  ر�أي  يخ�سى 
ونتائج  بالنف�س من جهة  و�لثقة  �ل��ذ�ت  يربط بني تقدير 
�لأفعال و�لأد�ء �لعام من جهة �أخرى. هذ� ما يف�سر نزعته 
�سلوك  ي��وؤدي  بعفوية.  �لت�سرف  من  متنعه  �لتي  �ملثالية 

يف  دف��ني  كبت  �إن�ساء  �إىل  و�لعد�ئيني  �ملت�سّلطني  �لأه��ل 
و�سعيه  �لغري  م��ع  �لتو��سل  م��ن  ومنعه  �لطفل  �أع��م��اق 

�لد�ئم �إىل ك�سب ر�سى �لآخرين.
�ل�سلوك  ي�ساهم  �أن  �لإيجابية، ميكن  �لناحية  من 

مع  و�لتعاطف  �خلالفات  تهدئة  يف  �ملعتدل 
�لغري و�لإ�سغاء �إىل �ملحيط ب�سكل فاعل. 

�إذ�  �ل��ن��وم؟  �أث��ن��اء  ليال  �سخريه  يعلو  ه��ل  طفلك؟  ي�سخر  ه��ل 
كان جو�بك نعم، هل ناق�ست �لأمر مع طبيب �لأطفال �لذي 

تق�سدين، وعرفت �سبب هذ� �ل�سخري؟
)طب  )بيدياتريك�س(  جملة  يف  ُن�سرت  جديدة  در��سة  �أّي��دت   
�لأطفال( �سرورة �إجر�ء �لفح�س �لروتيني ومتابعة �ل�سخري 
لدى �لأطفال. ول بّد من �لإ�سارة �إىل �سرورة ��ستف�سار �أطباء 
�لأطفال يف �سكٍل روتيني عن عاد�ت �لنوم �لتي ُيظهرها طفلك، 
ذلك  معينة،  على مدى فرة  قد تالحظينه  �سخري  �أي  وعن 
�سحة  على  لالطمئنان  لعيادته  �لروتينية  زيار�تك  خالل  يف 

طفلك.
قد يدل �ل�سخري على خناق �لنوم �لن�سد�دي و/�أو ��سطر�ب 
�ل�سخري قد يرتبط لدى  �أن  بالتنف�س يف حني  �ملرتبط  �لنوم 
�لأطفال �لأكرب �سناً مب�ساكل يف �لتعلم �أو م�ساكل �سلوكية. �إل 
�أن هذه �لدر��سة كانت �سّباقة يف مناق�سة مو�سوع �ل�سخري لدى 

�لأطفال �لذين تر�وح �أعمارهم بني �سنتني وثالث �سنو�ت.
249 ط��ف��ال م��ن��ذ �ل�����ولدة وح��ت��ى بلوغهم  ت��اب��ع��ت �ل��در����س��ة 
تقرير عن  تقدمي  �لأه��ايل  �أعمارهم وطلبت من  �لثالثة من 

و�لثالثة  �لثانية  �سن  عند  �لأ�سبوعي  �أطفالهم  �سخري  معدل 
�لذي  �لطفل  هو  �ل��د�ئ��م  �ملُ�َسخِور  �أن  وج��ددت  �أعمارهم.  من 
ي�سخر �أكر من مرتني يف �لأ�سبوع عند �سن �لثانية �أو �لثالثة. 
ب�سوٍت  ي�سخرون  �لذين  �لد�ئمني  �مل�سخرين  ن�سبة  وو�سلت 

مرتفع �إىل %9 من �لأطفال �لذين طاولتهم �لدر��سة.
�سّجل  متوقعاً،  كان  وكما  �ل�سلوك  �لدر��سة  ناق�ست  ذلك  بعد 
يف  متثلت  ج���د�ً  �سيئة  �سلوكية  ن��ق��اط��اً  �ل��د�ئ��م��ون  �مل�����س��خ��رون 
�لإفر�ط يف �حلركة، �لكتئاب و�سعوبات يف �لركيز. وقد بد� 

�أن �لتطور �حلركي ل يتاأثر بال�سخري.
ن�ستنتج �إذ�ً �أن �ل�سخري �ملتقطع لدى �لأطفال يف �ل�سنة �لثانية 
ومن  �لأم��د.  �سلوكية طويلة  م�ساكل  ب��اأي  يرتبط  و�لثالثة ل 
�ل�سائع �أن ي�سخر �لأطفال عند �إ�سابتهم مبر�س يطاول جهاز 
�لتنف�س �لأعلى. �إل �أن �ل�سخري �لد�ئم يحتاج �إىل تقييم وقد 

يتطلب عالجاً و��ستئ�سال �لز�ئدة �لأنفية و�للوزتني.
مع  �لأم��ر  ناق�سي  طفلك،  �سخري  �إز�ء  بالقلق  �سعرت  ح��ال  يف 
هذ�  يف  �إ�سافية  در��سات  يجرون  �لباحثني  �أن  ُيذكر  طبيبك. 

�ل�سدد.

مــنــ�عــــات
األحد -    17   مارس    2013 م    -    العـدد   10742
Sunday   17    March    2013  -  Issue No   10742

23

هل اأنت من الأ�صخا�ص الذين يتفّوهون مبا يفكرون به من دون تردد اأو يجرحون الآخرين 
اأو يتالعبون بالغري؟ نظريًا، قد يبدو التعامل ال�صادق مع الآخرين �صهاًل. لكن عمليًا، قد 

متنعنا عواطفنا من التعامل ب�صدق تام. من خالل الختبار التايل، تعّرفوا اإىل العوامل 
الداخلية التي تردعكم وحاولوا خو�ص حمادثة )�صادقة(...

�ضخري طفلك...
 هل ي�ضتدعي القلق؟ 

تعّرفوا اإىل العوامل الداخلية التي تردعكم

هل جتيد التعامل ب�ضدق؟ 

علموا اطفالكم اآداب املائدة 
يحني  حلوله  ومع  بالغة،  �أهمية  �لأ�سرة  مع  �لطعام  تناول  يكت�سب  بيتي،  يف 
بيتنا،  يف  د�ئماً  �مل�ساألة جدية  لي�ست هذه  بالتاأكيد  �ملائدة.  �آد�ب  وقت تدري�س 
لكن نعتقد زوجتي و�أنا �أن من �ملهم تعليم �أطفالنا كيفية �لت�سرف �ملهذب على 

�ملائدة. يف ما يلي ن�سائح قد تكون مفيدة يف هذ� �ملجال.

�ملائدة لطفلك. عندما  �آد�ب  لتعليم  �لطرق  �أف�سل  �إحدى  �سوياً:  • �لتدرب 
تقرحني قاعدة �أو طريقة جديدة، ناق�سيها معه على طاولة �لع�ساء، وبالعمل 
�سوياً، ميكن و�سع هذه �لطريقة مو�سع �لتنفيذ. ��ساأيل طفلك، )كيف ميكننا 

م�سغ �لطعام وفمنا مغلق؟(، ثم ميكنكما تناول لقمة و�لتدرب على ذلك.
كل مرة: من �ملهم للغاية عدم حتميل طفلك قو�عد �أكر  و�حدة يف  • قاعدة 
من طاقة ��ستيعابه. �قرحي عليه قاعدة و�حدة يف كل مرة. �إذ� كنت تريدين 
و�سع  در�س )عدم  �تركي �حلديث عن  بال�سوكة،  �لطعام  تناول  على  �لركيز 
�ملرفقني على �لطاولة( ليوم �آخر. �عريف ما هو �أكر �أهمية بالن�سبة �إليك و�إىل 
عائلتك و�بدئي به، وحاويل �أن جتعلي كل قاعدة ممتعة و�إيجابية، فيجب �أل 

يكون تعلم �آد�ب �ملائدة جتربة �سلبية.
مل�سقات  بتح�سري  وزوج��ت��ي  �أولدي  مع  ��ستمتعت  مل�سقات:  حت�سري   •
فكرة  �ملائدة  لآد�ب  مل�سقات  حت�سري  �أن  و�أعتقد  �ملا�سي،  يف  خمتلفة  لأ�سياء 
هائلة. مب�ساعدة �لغر�ء و�أقالم �لتلوين، ميكنكم �سنع مل�سق لكل قاعدة من 
�آد�ب �ملائدة �لتي متت مناق�ستها. يوفر هذ� �لن�ساط فر�سة تفاعل مع �لولد 
وحتويل �آد�ب �ل�سلوك �إىل �أمر م�سلٍّ يف حني ل يز�ل تعليمياً. كذلك ميكنك 

تعليق �ملل�سق على �حلائط، و�لتعليق عليه يومياً.
�إيجابية: كما هي �حلال مع تعلم �أمور جديدة، ميكن للمكافاآت �أن  • مكافاآت 
حتدث فرقاً. لي�س من �ل�سروري �أن تكون كبرية �أو باهظة �لثمن، لكن مكافاأة 
طفلك لتطبيق �آد�ب �ملائدة ب�سكل �سليم �سرورية. �أقرح عليك تقدمي حلوى 

له، �أو �للعب معه لفرة �إ�سافية �أو م�ساهدة فيلمه �ملف�سل �سوياً.
�آد�ب �ملائدة. فقد  �أد�ة عظيمة لتعليم طفلك  • �ل�ستعانة بالر�سوم �ملتحركة: 
�ل�سلوك.  �آد�ب  حول  �ثنتني  �أو  حلقة  لالأطفال  �ملوجهة  �لرب�مج  معظم  �أنتج 
طفلك  مع  ت�ساهدينه  تعليمي  عر�س  على  و�ع��ري  �لبحوث  ببع�س  قومي 
�ملائدة  �آد�ب  تعليم  يكون  �أن  باخت�سار، يحب  �لأفكار �جلديدة.  لر�سيخ هذه 

ممتعاً وم�سجعاً لالآباء و�لأطفال على حد �سو�ء!
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•• تغطية رم�ضان عطا:

ي��ق��دم م��ه��رج��ان م�����س��رف �ل��ه��الل ل��ل�����س��ي��ار�ت مرة 
لل�سيار�ت يف غ�سون  �لفريد  �لتمويل  نظام  �أخ��رى 
لهذ�  دورته  �سيارتك خالل  وقد  دقيقة جتول   60
وقد   .1.99% م��ن  ت��ب��د�أ  م��ر�ب��ح��ة  ون�سبة  �ل��ع��ام 
�فتتح �ملهرجان، �لذي ينظمه م�سرف �لهالل، �أحد 
�ملا�سي من  �لر�ئدة، �خلمي�س  �لإ�سالمية  �مل�سارف 
رئي�س  نهيان،  �آل  حممد  ب��ن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  قبل 
17 مار�س-�آذ�ر  لغاية  �سي�ستمر  �لعني، حيث  نادي 
�جلاري ويقام يف حديقة �ل�ساطئ يف �سارع �لكورني�س 

بالقرب من فندق هيلتون يف �أبوظبي.
ويعترب مهرجان م�سرف �لهالل �ل�سنوي لل�سيار�ت 
يف  �ل�سيار�ت  معار�س  �أب��رز  من  و�ح���د�ً  �أبوظبي  يف 
�ل�سنوية  �لن�سخة  ����س��ت��ل��ه��ام  ومت  �لإم������ار�ت،  دول���ة 
�خلا�سة باإمارة دبي و�لتي �أطلقت يف �لعام 2012 
ويتميز مهرجان هذ�  �ل��ر�ئ��د.  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ�  م��ن 

لأكر  عر�ساً  �سيقدم  حيث  �جل��دي��د،  ب�سكله  �لعام 
من 280 طر�ز�ً من �ل�سيار�ت �حلديثة، بالإ�سافة 
 Harley( إىل عرو�س در�جات هاريل ديفد�سون�

و�ليخوت.  )Davidson
ل��ت��اأك��ي��د �إل��ت��ز�م��ه ب��اإق��ام��ة ح���دث �حتفايل  و���س��ع��ي��اً 
م��ن��ا���س��ب ل��ل��ع��ائ��الت، �أع����د م�����س��رف �ل���ه���الل قرية 
�لأطفال هال ون�سور و�لتي تت�سمن ن�ساطات تعزيز 
�إدخار  كيفية  �لأط��ف��ال  تعليم  يف  ت�سهم  �لتي  �لقيم 
�ملال و�لت�سرف مب�سوؤولية. كما �سيتم تقدمي ندوة 
وتت�سمن  �لقرية.  يف  و�ل�سريك  للفنون  ترفيهية 
�ملهرجان  ه��ذ�  يف  �لأخ����رى  �لرفيهية  �لن�ساطات 
ع��رو���س �ل��ط��ب��ول و رج��ل �ل��ل��ي��زر وع��ر���س هيومان 
عر�س  و   )Human Slinky( ���س��الن��ك��ي 
�ل��روب��وت وع��ر���س رج��ل �ل��ن��ار ، �ل���ذي ل��ن يتم فيه 

��ستخد�م �لألعاب �لنارية.
�أي�ساً  لل�سيار�ت  �لهالل  م�سرف  مهرجان  وتطور 
ينعك�س  حيث  �جتماعي،  منحى  ذ�  معر�ساً  لي�سبح 

ذلك من خالل �لعنا�سر �لتي ي�ستمل عليها حالياً 
ت�سم  ملوؤ�س�سات  حكومية  �أك�����س��اك   10 ب���  و�ملتمثل 
�إت�سالت و دو و �سندوق خليفة و موؤ�س�سة حتقيق 
ت�سم  كما  �لأخ��رى.  �ملوؤ�س�سات  من  و�لعديد  �أمنية 
للبيئة  �ل�سديق  �ملتنقل  �مل�سرف  �ملنطقة �خل�سر�ء 
�إىل عرو�س  بالإ�سافة  �لهالل،  �إق��رب من م�سرف 
م�ساركة  كذلك  وت�سمل  �لبيئية  للتوعية  تقدميية 
هيئة �لبيئة - �أبوظبي. ويوجد �أي�ساً 20 ك�سكاً تقدم 
�لأطعمة و�لأدو�ت �ملحلية �لتي قامت باإعد�دها 20 

�سيدة �إمار�تية.
دولة  منتخب  �أع�ساء  زي��ارة  �ملهرجان  �سي�سهد  كما 
�لإم�����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم لإ���س��ف��اء م��زي��د م��ن �لإث���ارة 
�لفعاليات  ع��ل��ى  ع�سرية  مل�سة  و�إظ���ه���ار  و�ل��ب��ه��ج��ة 

�خلا�سة �لتي تقام يف �أبوظبي.

كافة �صرائح املجتمع
�لتنفيذي  �لرئي�س  برو  جميل  حممد  �ل�سيد  وقال 

مل�����س��رف �ل���ه���الل: حت��ت��ف��ي �ل�����دورة �خل��ام�����س��ة من 
هذ�  بتطور  لل�سيار�ت  �ل��ه��الل  م�سرف  م��ه��رج��ان 
�إىل  لل�سيار�ت  ب�سيط  معر�س  جم��رد  م��ن  �حل���دث 
و�لإجتماعية  �لرفيهية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  و�ح����دة 
�ملنتظرة ب�سدة. ولدينا يف دورة هذ� �لعامل جمموعة 
و����س��ع��ة م���ن �لأن�����س��ط��ة و�ل���ع���رو����س���ات �ل���ت���ي تلبي 
مرة  �سنقوم  كما  �ملجتمع،  �سر�ئح  كافة  �حتياجات 
�أخرى بتقدمي �أحد �أف�سل �أنظمة متويل �ل�سيار�ت 
حكومتنا  م��ن  بال�سكر  نتقدم  �أن  ون��ود  �ل��دول��ة.  يف 
�ل���ر����س���ي���دة و���س��رك��ائ��ن��ا يف �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س على 
ومتميز  ر�ئ��ع  ملهرجان  �لإع���د�د  يف  لنا  م�ساعدتهم 

هذ� �لعام .
ي��ت��ج��اوز ع���دد زو�ر  �أن  �ل���ه���الل  وي��ت��وق��ع م�����س��رف 
 40،000 �ل�  حاجز  �لعام  هذ�  �ل�سيار�ت  مهرجان 
ز�ئر �لذين مت ت�سجيلهم يف دورة �لعام �ملا�سي. كما 
يدعو �مل�سرف �جلمهور حل�سور �لأن�سطة �ليومية 

�لتي �ستقام ما بني �ل�ساعة 4 م�ساًء و12 لياًل. 

املال والأعمال

بنظام متويل ال�صيارات خالل 60 دقيقة وبن�صبة مرابحة تبداأ من 1.99 26%

عبد اهلل بن حممد اآل نهيان يفتتح مهرجان م�ضرف الهالل لل�ضيارات 2013 بحلته اجلديدة
حممد برو: لدينا يف الدورة اخلام�ضة جمموعة وا�ضعة من الأن�ضطة والعرو�ضات

•• اأبوظبي -وام:

 بحث ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق �مل��ال��ي��ة م��وؤخ��ر� م��ع وف��د م��ن ���س��وق كوريا 
�لقائم بني �جلانبني وفقا لبنود مذكرة  �لتعاون  �ملالية تطوير  ل��الأور�ق 

�لتفاهم �ملوقعة بينهما يف يناير �ملا�سي.
ومت خالل �لزيارة تقدمي عر�س تعريفي عن �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
�مل�سرك  �لتعاون  �إ�سافة ملجالت   2130 �أبوظبي  �إم��ارة  ودوره يف خطة 

م�ستقبال بني �ل�سوق �لمار�تي و�ل�سوق �لكوري.
�ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �لتنفيذي ل�سوق  �لرئي�س  �لبلو�سي  ورحب ر��سد 

�ساأنها رفع  �لتي من  بالزيارة  .. م�سيد�  �ل�سيف  بالوفد  خالل �لجتملع 
م�ستوى كفاءة �خلدمات �لتي يقدمها �سوق �أبوظبي �إ�سافة �إىل �مل�ساهمة 

يف دعم �لنمو �لقت�سادي �مل�ستمر لإمارة �أبوظبي.
م�سروعا  �لكورية  �لبور�سة  مع  �لجتماع  خ��الل  �أبوظبي  �سوق  وناق�س 
م�سركا لتطوير �سناديق �ل�ستثمار �ملتد�ولة �يه تي �ف يف �سوق �أبوظبي 
�مل�سائل  ب�ساأن  �لتعاون  نطاق  تو�سيع  �جلانبان  و�ق��رح  �ملالية.  ل���الأور�ق 
�ل�سوقني  ك��ال  يف  �مل���زدوج  �لإدر�ج  و�آل��ي��ات  ب��ي  �سي  �سي  �ل���  بنظام  �ملتعلقة 

وكذلك تطوير ودعم �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال �لأخرى ب�سكل م�سرك.
كما ناق�س �جلانبان خمتلف �لإمكانيات لتعزيز �سبل �لتعاون �لقت�سادي 

و�ل�ستثماري بني �أ�سو�قهم �مل�سركة.
�ل�ستثمار  �سناديق  �إدر�ج  يف  �أبوظبي  �سوق  جتربة  عن  �لبلو�سي  وحت��دث 
و�ل��ذي ح�سل  �ملنطقة  �لأوىل من نوعها يف  بال�سوق  �يه تي �ف  �ملتد�ولة 

على جائزة �أف�سل �سندوق ��ستثماري متد�ول يف عام 2013.
عالقاته  لتعزيز  د�ئما  يطمح  �أبوظبي  �سوق  �أن  �لتنفيذي  �لرئي�س  وذكر 
�أول��وي��ة رئي�سية  �مل��ال �لأخ��رى و�أن تعزيز ه��ذه �لعالقات تعد  �أ���س��و�ق  مع 
ل�سوقنا. ولفت �إىل �أن هذه �لزيار�ت ت�سكل فر�سة لتبادل �ملعلومات ب�ساأن 
�خلرب�ت �ملتبادلة و�تفاقا من �لطرفني على تفعيل مذكرة �لتفاهم �لتي 

مت توقيعها بني �جلهتني �سابقا. 

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يبحث التعاون مع نظريه الكوري 

اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك ت�ضتعر�ض التقرير ال�ضنوي للعام 2012 حول الت�ضخم 

مطار اأبوظبي الدويل يفوز بجائزة اأف�ضل مطار بال�ضرق الأو�ضط

••  دبي -وام:

 تر�أ�س معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير �لقت�ساد 
�لأول  �لجتماع  �مل�ستهلك  حلماية  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
حممد  �ملهند�س  �سعادة  بح�سور   2013 ل��ع��ام  للجنة 
و�أع�ساء  �ل���وز�رة  وكيل  �ل�سحي  �لعزيز  عبد  ب��ن  �أح��م��د 

�للجنة �لعليا.
و����س��ت��ع��ر���س��ت �ل��ل��ج��ن��ة خ����الل �ج��ت��م��اع��ه��ا ���س��ل�����س��ل��ة من 
باأد�ء �لأ�سو�ق �ل�ستهالكية  �ملو��سيع �لأ�سا�سية �ملتعلقة 
و�مل�ستهلكني يف �لدولة �أبرزها در��سة عن ت�سخم �أ�سعار 
�ليوم  و�أ�سبابه ومربر�ته وخطة عمل  �لدولة  �لغذ�ء يف 
تقرير  جانب  �إىل  �مل�ستهلك  حلماية  �لثامن  �خلليجي 
عن مقارنة �لأ�سعار بالإ�سافة �إىل تقارير عن �ل�سكاوى 

�لو�ردة من مركز �لت�سال.
2012 �سجل جمموعة  �أن عام  �ملن�سوري  و�أكد معايل 
حقوق  حماية  تعزيز  �سعيد  على  �لنجاحات  من  جيدة 
�ملتو�زن  و�لأد�ء  �لأ����س���ع���ار  ����س��ت��ق��ر�ر  ودع����م  �مل�����س��ت��ه��ل��ك 
�أن  .. مو�سحا  �لقت�سادي  �لنمو  ودفع عجلة  لالأ�سو�ق 
وز�رة �لقت�ساد و�للجنة �للعليا حلماية �مل�ستهلك عملتا 
��سر�تيجية  ق���ر�ر�ت  �إ���س��د�ر  على  �ملا�سي  �لعام  خ��الل 
�ساهمت يف تعزيز �ملمار�سات �لتجارية �ل�سليمة �لد�عمة 

لالقت�ساد �لوطني.
حماية  �إد�رة  منت�سبي  كافة  جهود  على  معاليه  و�أث��ن��ى 
�لعليا  �للجنة  و�أع�����س��اء  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  يف  �مل�ستهلك 
 2012 �لعام  يف  �ملتميز  �أد�ئهم  على  �مل�ستهلك  حلماية 
.. و�أكد �أن �أمامهم �لعديد من �ملهام و�مل�سوؤوليات خالل 
�أن ميثل هذ� �لعام  �أهمية  �لعام �جل��اري .. م�سدد� على 
�رتفاع  ل�سيما  �ملت�سلة  �لق�سايا  مقاربة  يف  نوعية  نقلة 
مع  ين�سجم  منظور  م��ن  وتناولها  و�لت�سخم  �لأ���س��ع��ار 

تطلعات و�آمال �مل�ستهلكني.
�للجنة  تو�سيات  تنفيذ  ج���دول  على  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
�لعليا يف �جتماعها �لر�بع لعام 2012 و�أهمها مناق�سة 
من  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث  و�لعمولة  �لئتمان  بطاقات 
�لتعاوين  و�لحت���اد  �مل��رك��زي  و�مل�سرف  �لقت�ساد  وز�رة 
�مل�سرف  �ل�ستهالكي و�لدو�ئر �لقت�سادية ومت تكليف 
�مل�سدرة  �لعاملية  �ل�سركات  �ملركزي لتحديد �جتماع مع 
�ملوحد  �لعقود  بند  بخ�سو�س  �أم��ا  �لئتمان.  لبطاقات 
ل��ل�����س��ي��ار�ت ح���ول كيفية ����س��ت��خ��د�م م��ث��ب��ت �ل�����س��رع��ة يف 
�ل�����س��ي��ار�ت �مل��ب��اع��ة فقد مت �لج��ت��م��اع م��ع ك��اف��ة وكالت 
�ملوحد  �لعقد  على  بند  ب��اإ���س��اف��ة  وتبليغهم  �ل�����س��ي��ار�ت 
لل�سيار�ت ي�سمل مثبت �ل�سرعة لي�سبح �أكر �أمانا. وحول 
تفاوت �أ�سعار �ل�سيار�ت بني دول �لإمار�ت ودول جمل�س 
�لتعاون و�لآث��ار �ملرتبة على دخول هذه �ل�سيار�ت �إىل 
�ل��وك��الت فقد مت ت�سكيل جلنة من  �ل��دول��ة م��ن خ��ارج 
�لدو�ئر �لقت�سادية و�لبلديات ووز�رة �لد�خلية وهيئة 
�لإم������ار�ت ل��ل��م��و����س��ف��ات و�مل��ق��اي��ي�����س و�لج��ت��م��اع معهم 
�ملعار�س  �أ�سحاب  مع  �لجتماع  �سرورة  �إىل  و�لتو�سل 
�ل�����س��ي��ار�ت �جل��دي��دة و�لت���ف���اق ع��ل��ى توعية  �ل��ت��ي تبيع 
�لوكيل مبا�سرة ل�سمان حقوقه.  لل�سر�ء من  �مل�ستهلك 
و�طلعت �للجنة على تقرير حول �عتماد �للغة �لعربية 
لغة �أ�سا�سية يف فو�تري �ل�سر�ء خل�س �إىل �أن معظم منافذ 
�لبيع يف �لدولة ت�سدر �لفو�تري باللغة �لإجنليزية �لتي 

قد تكون م�سللة للم�ستهلكني يف �أوقات كثرية.
يف  �أ�سا�سية  لغة  �لعربية  �للغة  باعتماد  �للجنة  و�أو�ست 
�لتعامل �لتجاري يف �لدولة ويف �إ�سد�ر جميع �لفو�تري 
مع �إمكانية �إ�سافة �للغة �لإجنليزية عند �إ�سد�ر �لفو�تري 
على �أن تنفذ هذه �لتو�سية بعد ثالثة �أ�سهر من تو�سية 
�للجنة و�ستقوم �لوز�رة بتوعية جميع �ملعنيني بالقطاع 

�لتجاري بتنفيذ هذه �لتو�سية ومتابعتها.
�لأ�سا�سية  لل�سلع  �لأ�سعار  تطور  وحتليل  در��سة  وبينت 
للم�ستهلك و�لتي �أجرتها �إد�رة حماية �مل�ستهلك يف وز�رة 
�لقت�ساد وجرى �لإطالع عليها خالل �لجتماع �أن من 
�أ�سعار  �أه��م �لأ���س��ب��اب �لتي ت���وؤدي �إىل ح��دوث �رت��ف��اع يف 
بع�س �ل�سلع �لغذ�ئية تتمثل يف �لتغري�ت �ملو�سمية �لتي 
�خل�سرو�ت  مثل  �ل�سلع  بع�س  و�أن���و�ع  كمية  على  توؤثر 
و�لأ�سماك و�للحوم ف�سال عن تثبيت �أ�سعار بع�س �ل�سلع 

مثل �لألبان و�لبي�س.
�لتي  �لإج����ر�ء�ت  بع�س  على  �ل�سوء  �لدر��سة  و�سلطت 
�تخذتها �إد�رة حماية �مل�ستهلك يف وز�رة �لقت�ساد للحد 
من �لرتفاعات غري �ملربرة يف �أ�سعار �لعديد من �ل�سلع 
و�أهمها تكثيف �جلولت �مليد�نية على �لأ�سو�ق ومنافذ 

�لبيع �لرئي�سية ملر�قبة ومتابعة �لأ�سعار يف �سهر رم�سان 
�ملبارك �إىل جانب �ل�سلع �لتي حافظت على �أ�سعارها بناء 
على قر�ر �للجنة �لعليا حلماية �مل�ستهلك ومنها ��سعار 

�لدو�جن �لطازجة و�ملجمدة و��سعار �خلبز و�لبي�س.
عن  تقرير�  �لجتماع  خالل  �أي�سا  �للجنة  و��ستعر�ست 
م��ر�ك��ز �لت�����س��ال يف �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري و�أه��م��ي��ة �عتماد 
�جلمهور  مع  �لتخاطب  يف  رئي�سية  كلغة  �لعربية  �للغة 
�آلية جديدة للتعامل �لإلكروين  �إىل عر�س  بالإ�سافة 
و��ستعر��س  �سلعها  �أ�سعار  لرفع  �ل�ساعية  �ل�سركات  مع 
�مل�ستح�سر�ت  ع���ن  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ق��ب��ل  م���ن  ت��ق��ري��ر 
�لحتاد  وعر�س طلب  �لريا�سيني  قبل  �مل�ستخدمة من 
�لتعاوين لالأ�سماك حول بيع منتجاتهم يف منافذ �لبيع 

و�جلمعيات. 

•• اأبوظبي-وام:

فاز مطار �أبوظبي �لدويل ب� جائزة �أف�سل مطار يف �ل�سرق 
�ملطار�ت  خ��دم��ات  ج��ودة  ��ستطالع  لنتائج  وفقا  �لأو���س��ط 
�لدويل  �ملجل�س  �أج���ر�ه  �ل��ذي  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف منطقة 
للمطار�ت �أي �سي �أي ..و�لذي يعد من �أبرز �ل�ستطالعات 
�ملطار�ت  يف  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ات  جل���ودة  �ل�ساملة  �مل��ع��ي��اري��ة 
�مل��ط��ار يف مدينة م��ون��ري��ال �لكندية  ع��امل��ي��ا. و�أع��ل��ن ف��وز 
�ملعلنة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أك����دت  ل��ل��م��ط��ار�ت ح��ي��ث  �ل����دويل  �ملجل�س 
حتقيق مطار �أبوظبي �لدويل �أكرب ن�سبة يف ر�سا �لعمالء 
2012 وذلك  ع��ام  �ملنطقة خ��الل  ع��ن خ��دم��ات مطار يف 

�خلدمات  وج��ودة  �لت�سغيلية  �لكفاءة  فئة  يف  �ملطار  لتميز 
�ملقدمة للم�سافرين. و�أحرز �ملطار درجة 40 ر4 يف نتائج 
على  للح�سول  �أهله  مما   2012 ع��ام  خ��الل  �ل�ستطالع 
جائزة �أف�سل مطار�ت �ل�سرق �لأو�سط وذلك بعد ت�سنيفه 
يف �مل���رك���ز �ل���ث���اين ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة ل��ع��ام 2011 
�لعاملي  �مل��دي��ر  �أجن��ي��ال جيتينز  وق��ال��ت   . ر4   31 ب��درج��ة 
للمجل�س �لدويل للمطار�ت �أي �سي �أي .. �إن �لإعالن عن 
لنا  بالن�سبة  �لأهمية  نتائج �ل�ستطالع هو حدث يف غاية 
وللمطار�ت �مل�ساركة وذلك يف �لوقت �لذي يرتفع فيه عدد 
ملفهوم  �ملتبنيني  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  و�مل�سغلني  �مل��ط��ار�ت 
�لعالقة �ملتبادلة و�لوثيقة بني ر�سا �مل�سافرين و�لعائد�ت 

�ملحققة من عمليات �ملطار حيث بتنا ن�سهد �سعي �لعديد 
�أو جتاوز م�ستويات خدمة �لعمالء  �ملطار�ت لتحقيق  من 
�خلدمات.  مقدمي  من  �مل�سافرون  يتوقعها  �لتي  �ملتميزة 
و�أ�سافت �أن �ملطار�ت �ملتميزة يف خدمات �لعمالء �أ�سبحت 
تناف�سيتها ومتيز عملياتها حيث  تعزيز  على  ق��ادرة  �ليوم 
�لعو�مل  �أه��م  �أح��د  للعمالء  ر�ئ��دة  خدمات  تقدمي  �أ�سبح 
تناف�سية  بيئة  و�سط  �مل��ط��ار�ت  خ��دم��ات  ج��ودة  متيز  �لتي 
�ل��ع��امل��ي. و�أ�����س����ارت جيتينز  �ل���ط���ري�ن  يف ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة 
�ملطار�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�سنيف  �سهد  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �أن  �إىل 
يفت  �لوقت مل  �أن  �إىل  ي�سري  �لأوىل مما  للمرة  �جلديدة 
ومتميزة  ناجحة  ممار�سات  لتبني  �لدولية  �ملطار�ت  �أم��ام 

م  �لعاملية.  �جل��ودة  ومعايري  بر�مج  وف��ق  �لعمالء  خلدمة 
ن جانبه �أعرب �سعادة علي ماجد �ملن�سوري رئي�س جمل�س 
�أبوظبي للمطار�ت عن فخر �ل�سركة باختيار  �إد�رة �سركة 
�لأو�سط  �ل�سرق  كاأف�سل مطار يف  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار 
من جهة عاملية مرموقة مثل �ملجل�س �لدويل للمطار�ت. 
و�أ�ساف �أن هذه �جلائزة �لعاملية تاأتي �ليوم تتويجا للجهود 
للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  �ملتو��سلة 
وكتعبري  للمطار�ت  ر�ئ��د  عاملي  كم�سغل  ر�سالتها  لتحقيق 
عن �للتز�م �مل�ستمر من فرق عمل �ل�سركة كافة لتحقيق 
�لت�سغيلية.  �مل��ج��الت  جميع  عرب  �خلدمة  وج��ودة  �لتميز 
و�مل�سافرين  �لعمالء  �سكره جلميع  �ملن�سوري عن  و�أع��رب 

هذ�  على  ح�سوله  يف  و�ساهمو�  �ملطار  ��ستخدمو�  �لذين 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  جلميع  �ل�سكر  وج���ه  �مل��ت��م��ي��ز..ك��م��ا  �لتقييم 
�سركة �أبوظبي للمطار�ت و�ل�سركاء من �سركات �لطري�ن 
�لعاملة  و�ل�سرطة و�جلمارك و�جل��و�ز�ت وجميع �جلهات 
تعاونهم  ع��رب  �ساهمو�  �ل��ذي��ن  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  يف مطار 
و�أكد  للمطار.  �لإجن���از  ه��ذ�  حتقيق  يف  �ملخل�س  وعملهم 
�مل�ستمر  �أبوظبي للمطار�ت مبو��سلة �لعمل  �لتز�م �سركة 
عرب  �مل�سافرين  ملاليني  �ملقدمة  خدماتها  جميع  لتطوير 
مطار �لعا�سمة و�ملحافظة على هذ� �لإجناز �لكبري خالل 
�ل�سنو�ت �لقادمة و�لعمل على تعزيز مكانة �إمارة �أبوظبي 

كوجهة ر�ئدة للطري�ن على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل. 

تنامي طلب قطاع املواينء البحرية الإقليمي 
على اأنظمة الإر�ضاء الأتوماتيكي لل�ضفن

••  دبي -وام:

 �ك���دت ���س��رك��ة ك��اف��وت��ي��ك �ل��ت��ي ت��ع��د م��ن ك��ربي��ات �مل��ج��م��وع��ات �لهند�سية 
�أنظمة �لإر�ساء �لأتوماتيكي لل�سفن من طر�ز  �لعاملية تنامي �لطلب على 
�سعي  �سوء  يف  باملنطقة  �لبحرية  �مل��و�ينء  قطاع  جانب  من  موورما�ستري 
�لقطاع �إىل �إدخال �ملزيد من �لتح�سينات على معايري و�إجر�ء�ت �ل�سالمة 
بالقمة  كافوتيك  وت�سارك  لعملياته.  �لبيئي  و�لأد�ء  �لت�سغيلية  و�لكفاءة 
�لفرة  يف  �أبوظبي  ت�ست�سيفها  �لتي  �لبحرية  و�لتجارة  للمو�ينء  �لعاملية 
�لعاملة  �لعاملية  �ل�سركات  20 مار�س �جل��اري وجتمع كربى  �إىل   19 من 
�ستقوم  حيث  �لبحرية  �لتجارة  تطوير  �آليات  وبحث  ملناق�سة  �ملجال  بهذ� 
كافوتيك باإ�ستعر��س ما يتمتع به نظام موورما�ستري لالإر�ساء �لأتوماتيكي 

لل�سفن من مز�يا كربى تدعم من كفاءة عمليات �إر�ساء �ل�سفن. 
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كهرباء ومياه دبي تنفذ م�ضروعا جديدا 

لتمديد �ضبكة كابالت بقدرة 132 كيلوفولت 
•• دبي-و�م:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقد توريد ومتديد وتد�سني �سبكة 
كيلوفولت   132 ب��ق��درة  �ل��ك��ه��رب��اء  لنقل  ج��دي��دة  �أر���س��ي��ة  ك��اب��الت 

وبتكلفة تبلغ 300 مليون درهم.
�طار م�ساهمة هيئة كهرباء ومياه  ياأتي يف  �لذي   � �مل�سروع  ويهدف 
عملية  يف  فعال  ب�سكل  عاملي  م�ستوى  على  م�ستد�مة  كموؤ�س�سة  دبي 
�إعادة  �إىل   � �لإم���ارة  يف  و�لبيئية  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتنمية 

توزيع �لأحمال يف �سبكات نقل �لكهرباء قدرة 132 كيلوفولت.
�ملنتدب  �لد�رة  جمل�س  ع�سو  �لطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  و�أو�سح 
و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن �مل�سروع يت�سمن 3 
�أق�سام حيث ي�ستمل �لق�سم �لأول على تعديل �لأحمال يف �سبكات نقل 
132 كيلوفولت بني منطقة �لقوز وحمطة دي يف  �لكهرباء قدرة 
جبل علي .. م�سري� �ىل �أن �جلزء �لثاين يت�سمن نقل �لأحمال بني 
يف  كيلوفولت   132  400- �خليل  �سباق  وحمطة  بوكدرة  حمطة 

جبل علي.
متديد  على  �سي�ستمل  �لأخ���ري  �جل��زء  �أن  �ىل  �لطاير  �سعادة  ون��وه 
كابالت جديدة لنقل �لكهرباء قدرة 132 كيلوفولت لربط حمطة 
�ن  �ىل  لفتا   .. �حلالية  �لكهرباء  ب�سبكات  علي  جبل  مرفاأ  ر�سيف 
طول �سبكة �لكابالت �جلديدة ي�سل �ىل 274 كيلومر حيث ي�سمل 
نطاق �لعمل يف �مل�سروع �لتوريد و�لتمديد�ت و�لتد�سني و�لربط مع 

�ل�سبكات �حلالية.
�جلهد  ت�سحيح  �أجهزة  �إ�سافة  على  ي�ستمل  �مل�سروع  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
متطلبات  وف���ق  و�حل��م��اي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة  و�أن��ظ��م��ة  �لرئي�سية  و�مل��ف��ات��ي��ح 
�ل�����س��ب��ك��ات �جل��دي��دة .. وم���ن �مل��ت��وق��ع �جن����ازه ودخ��ول��ه �خل��دم��ة يف 

دي�سمرب 2014.
للمال  عاملي  كقطب  دبي  مكانة  تر�سيخ  على  تعمل  �لهيئة  �أن  و�أك��د 
و�لأعمال و�ل�سياحة عرب تاأمني �م��د�د�ت من �لطاقة يعتمد عليها 

ملختلف �ل�ستخد�مات.



دورة الربيع من جيتك�ض �ضوبر تنطلق يف 3 
اإبريل املقبل مبركز دبي التجاري العاملي 

••  دبي -وام:

معر�س  م��ن  �لأوىل  �ل��رب��ي��ع  دورة  �ملقبل  �إب��ري��ل  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف  تنطلق   
وذلك  �لإل��ك��رون��ي��ات  لت�سوق  �ملنطقة  يف  مهرجان  �أك��رب  �سوبر  جيتك�س 
بتوجيه من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عقب �لنجاح �مل�سهود  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لذي حتقق لها �حلدث �لكبري خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية و�لذي توج بدورة 
�أيام  �ملعر�س �لذي يتو��سل لأربعة  �ملا�سي. يقام  �لعام  �لنجاح  ��ستثنائية 
دبي �لتجاري  مبركز  و3  و2   1 �سعيد  �ل�سيخ  قاعات  يف  �إبريل  حتى 6 
�لعاملي مقدما ملرتاديه من مئات �آلف �لزو�ر �أف�سل �ل�سفقات على �أحدث 
�أهم  تعر�سها  �لتي  �لعاملية  �لتجارية  �لعالمات  �لإلكرونيات من كربى 
�ل�سركات �لعاملة يف حقل جتزئة �لإلكرونيات يف �ملنطقة مثل - �إمياك�س 
و�إي �سيتي وجاكي�س لالإلكرونيات وجمبو لالإلكرونيات و�سرف دي جي 
- �لتي حجز كل منها �ألف مر مربع من م�ساحات �لعر�س ليكون بو�سع 
�ل��زو�ر توقع �حل�سول على خيار�ت و��سعة من كل ما هو جديد ومبتكر 
�لأول  �لنائب  و�ك��دت تريك�سي لوه  و�لتمتع بتجربة ت�سوق ل نظري لها. 
للرئي�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي �جلهة �ملنظمة لدورة �لربيع من 
معر�س جيتك�س �سوبر �نه بف�سل �لروؤية �ل�سديدة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل لإطالق ن�سخة ثانية من �سوبر يعمل مركز دبي �لتجاري 
�لعاملي على تلبية �لطلب �ملتز�يد من �ملت�سوقني وحمبي �قتناء �لتقنيات 
�ل�ستهالكية �لذي �أ�سهم �ملعر�س يف �إحد�ثه على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية. 
و�أو�سحت �أن �لقر�ر باأن يقام �ملعر�س يف دورتني �سنويا لقي �أ�سد�ء �إيجابية 
و��سعة لدى �لعار�سني من كربى �سركات جتزئة �لإلكرونية يف �لدولة 
م�سرية �ىل �ن �ملعر�س ي�سكل فر�سة �مام مت�سوقي �لتقنيات �ل�ستهالكية. 
�لعام  ه��ذ�  �أك��رب  مب�ساحات  �لرئي�سيني  �لعار�سني  م�ساركة  �أن  و�ع��ت��ربت 
وتقدميهم منتجات �أكر يف معر�س يفتح �بو�به 12 �ساعة يوميا طو�ل 
�ملعر�س  ي�سارك يف  ��ستثنائيا.  �لربيع حدثا  دورة  �ستجعل من  �أيام  �أربعة 
ودو  بريي  وبالك  تليكوم  و�أك�سيوم  و�ت�سالت  بالتينيا  ر�عيا  �سام�سوجن 
ت�سوق  �لعار�سني بتجربة  �أن يرتقي جميع  �ملرتقب  وديل وغريها. ومن 
�لزو�ر �إىل م�ستويات �أرفع يف دورة �لربيع من جيتك�س �سوبر �إذ يقدمون 
و�حلو��سيب  �للوحية  و�حلو��سيب  �لذكية  �لهو�تف  على  خا�سة  عرو�سا 
وكامري�ت  �لأل��ع��اب  و�أج��ه��زة  دي  �أي  �إل  وتلفزيونات  �لهجينة  �ملحمولة 
�لفقر�ت  �ملعر�س جمموعة من  ي�ست�سيف  �أن  �ملقرر  �آر. ومن  �أل  �أ�س  دي 
ما  �ملدر�سية  �لعطلة  مع  يتز�من  �سوف  و�أن��ه  �سيما  �لعائلية  �لرفيهية 
�سيجعل منه يوما عائليا و�سيكون بانتظار �لزو�ر هد�يا وجو�ئز مباليني 
�سيارة  ذل��ك  يف  مب��ا  و�ل�سحوبات  �خلا�سة  �لعرو�س  خ��الل  م��ن  �ل��در�ه��م 

ميني كوبر 2013 يوميا طو�ل �أيام �ملعر�س. 

مكتوم  �ل  ر��سد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية وحتت �سعار نحو تعميم 
حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  �ل��زر�ع��ي  �ل�ستثماري  �لفكري 
�لمن �لغذ�ئي وفقا لقر�ر�ت �لقمة �لعربية ومبادرة 
خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
ي�ست�سيف  �ل�سعودية   �لعربية  �ململكة  ملك  �سعود  �ل 
و�لمناء  لال�ستثمار  �لعربية  للهيئة  �لقليمي  �ملكتب 
�ل���زر�ع���ي ب��ال��دول��ة و ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لم���ان���ة �لعامة 
�سعادة�لأ�ستاذ  ي�ست�سيف  �لعربية  �ل��دول��ة  جلامعة 
�لعام  �لمني  �لتويجري  �إبر�هيم  بن  �لدكتور حممد 
يف  �لعربية  للجامعة  �لقت�سادية  لل�سوؤون  �مل�ساعد 
لقاء �قت�سادي �عالمي مفتوح حول متطلبات �لمن 
�لقت�سادي  �ملنتدى  �عمال  ونتائج  �لعربي  �لغذ�ئي 
�لتنموية:�لقت�سادية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ق��م��ة  وق�������ر�ر�ت 

و�لجتماعية-�لريا�س .
رئي�س  �ل�سرهان  علي  �سعيد  علي  �سعادة  بذلك  �سرح 
جمل�س �د�رة �لهيئة يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقده 

�ليوم يف �ملكتب �لقليمي للهيئة يف دبي .
�لتعريف  �ىل  يهدف  �للقاء  �ن  �ىل  �ل�سرهان  و����س��ار 
�لتي  و�ل�سعوبات  �لعربي  �لوطن  يف  �لغذ�ئي  بالمن 
 : �لجتماعية  �لناحية  م��ن  �لعربية:  �ل���دول  ت��و�ج��ه 
ومن  �ل�سعرية  و�لقيمة  �لغذ�ء  وج��ودة  وكفاية  حجم 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن وتفعيل  �ل��ن��اح��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة: ح���ث 

طاقاتهم للمبادرة يف �لإنتاج و�لت�سنيع �لزر�عي ومن 
�ملنا�سبة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ل�سيا�سات  �ل�سيا�سية:  �لناحية 
�لناحية  وم��ن  �لعربي  �لعمل  ��سر�تيجية  لتوحيد 
�لزر�عية  و�مل���خ���ت���رب�ت  �لأب����ح����اث  ت��ف��ع��ي��ل  �ل��ع��ل��م��ي��ة: 
�لعمالة  و��ستقطاب  ت�سغيل  �خلدمية:  �لناحية  ومن 
�ل���زر�ع���ي���ة �ل��ع��رب��ي��ة وو���س��ائ��ل �ل��ت��دري��ب م���ن معاهد 

وجامعات زر�عية. 
�لهيئة  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  �للقاء  �سيبحث  كما 
 ، بينهما  �ل��ت��و�ف��ق  �ل��ت��ي و�سعتها وج��ه��ود  و�مل��ح��ف��ز�ت 
�لقت�سادية  �لقمة  ل��ق��ر�ر�ت  حتليل  �للقاء  و�سيقدم 
وم�ساعي تعظيم �لفائدة نحو تقلي�س �لفجوة �لغذ�ئية 
و�لمن���اء  لال�ستثمار  �ل��ع��رب��ي��ة  �لهيئة  ج��ه��ود  وب��ي��ان 
�ل���زر�ع���ي يف جم���ال ت��ع��زي��ز �لم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �لعربي 
و�لتعريف باخلارطة �لزر�عية �لعربية وجهود �لهيئة 
��ستثماري يف �طار خطتها �ل�سر�تيجية  لبناء تكتل 
�مل�سركة  لالجتماعات  �لتح�سري  وج��ه��ود  �جل��دي��دة 
�أمو�ل  روؤو����س  زي���ادة  وق���ر�ر  �لعربية  �ملالية  للهيئات 
تقل  ل  وبن�سبة  �مل�سركة  �لعربية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 
عن 50 %.   كما و�سيتطرق �للقاء �ىل جهود �لهيئة 
�لعربية لال�ستثمار و�لإمناء �لزر�عي يف جمال �لمن 
ن�سر  م��ف��ه��وم  تفعيل  يف  �لهيئة  وم�����س��اه��م��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
نحو  �ل�ستثماري  �لفكر  وتعميم  �لجتماعي  �لوعي 
حتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لعربي )�لتحديات و�ملحفز�ت( 

وجهود �لتعاون بني كل من �لهيئة �لعربية و�جلامعة 
�لعربية يقدمه كل من �لأمني �لعام �مل�ساعد لل�سئون 

�لقت�سادية ورئي�س �لهيئة. 
�لثامن و�لع�سرين  �لذي �سيعقد يوم  �للقاء  و�سي�سهد 
من �ل�سهر �جلاري يف فندق جر�ند حياة دبي قياد�ت 
�ملالية و�لبيئة و�ملياه بدولة �لإمار�ت �لعربية  وز�ر�ت 
و�لتنموية  �ل�ستثمارية  �ل�سناديق  وق��ي��اد�ت  �ملتحدة 

�أبوظبي  �ل��ن��ق��د �ل��ع��رب��ي و ���س��ن��دوق  وه���ي: ���س��ن��دوق 
للتنمية ، وروؤ�ساء ومدر�ء �لدو�ئر �لقت�سادية وروؤ�ساء 
ب��دول��ة �لإم����ار�ت  �ل��ت��ج��ارة و�ل�سناعة  وم����در�ء غ��رف 
�لعربية �ملتحدة وبالبالد �لعربية و�أجهزة وموؤ�س�سات 
�لغرفة  ع��ن  و�ل��زر�ع��ي��ة وممثلني  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��رق��اب��ة 
منظمة  مكتب  وم��دي��ر  �لفرن�سية  �لعربية  �لتجارية 

�لفاو ومدير عام مركز �لزر�عة �مللحية.

 )DBWC( دب��ي  �أع��م��ال  �سيد�ت  جمل�س  �ختتم 
م����وؤخ����ر�ً ف��ع��ال��ي��ات ل��ق��ائ��ه �ل�����س��ه��ري حت���ت عنو�ن 
�لتكنولوجيا  با�ستخد�م  ذك���اًء  �أك���ر  ب�سكل  �لعمل 
�ملوؤ�س�س  �ل�����س��ري��ك  ه��دل��ون��د،  �أول���ري���ك���ا  مب�����س��ارك��ة 
 Business( ومدير �سركة بزن�س برودكتيفيتي
�أهمية  ناق�ست  �لتي   ،)Productivity LLC
�لإرتقاء  �أجل  من  للتكنولوجيا  �لأمثل  �لإ�ستخد�م 
موظفة  وبو�سفها  �لعمل.  يف  �لإنتاجية  مب�ستوى 
�سابقة يف �سركة مايكرو�سوفت ، �سرحت هدلوند عن 
باوربوينت  مايكرو�سوفت  برنامج  �إ�ستخد�م  كيفية 
لإع����د�د   )Microsoft PowerPoint(
و�لإنتباه،  للنظر  �ل��الف��ت��ة  �لتقدميية  �ل��ع��رو���س 
 Microsoft( �آوتلوك  مايكرو�سوفت  وبرنامج 
Outlook( ملعاجلة و�إد�رة �لر�سائل �لإلكرونية 

ب�سورة �أكر فعالية.
�إن�ساء  م��ن خ���الل  ع��م��دت  ه��دل��ون��د  �أن  �إىل  وي�����س��ار 
رجال  �إىل  �ل���و����س���ول  �إىل  ب��رودك��ت��ي��ف��ي��ت��ي  ب��زن�����س 
�أن����ح����اء �لعامل  و����س���ي���د�ت �لأع����م����ال م���ن خم��ت��ل��ف 
مايكرو�سوفت  تقنيات  �إ�ستخد�م  على  لت�سجيعهم 
قبل  هدلوند  وعملت  �نتاجيتهم.  زي���ادة  �أج��ل  م��ن 
�لتفرغ لأعمال �ل�سركة يف من�سب مدير ق�سم �إد�رة 
جتربة �لعمالء و�ل�سركاء ومدير ق�سم �لت�سويق يف 
�سركة مايكرو�سوفت �خلليج �لتي �ن�سمت �إليها يف 
�سة يف جمال �حللول. وبد�أت  �لعام 2007 كمتخ�سّ

�ملهنية مع �سركة مايكرو�سوفت  هدلوند م�سريتها 
يف �لعام 1997 يف �ل�سويد �أثناء متابعتها ل�سهادة 
لحقاً  لتتوىل  �لكهربائية،  �لهند�سة  يف  �ملاج�ستري 
مايكرو�سوفت  يف  �مل��رم��وق��ة  �مل��ن��ا���س��ب  م���ن  ع�����دد�ً 
�ل�سويد و�ملعنية بتح�سني �إنتاجية �لعمالء. ويذكر 
�إد�رة  �ملاج�ستري يف  �أن هدلوند حا�سلة على �سهادة 

�لأعمال �لتنفيذية من كلية لندن لالأعمال. 
و���س��ّرح��ت �أول��ري��ك��ا ه��دل��ون��د: غ��ال��ب��اً م��ا نقلل من 
حياتنا  على  �لقوي  وتاأثريها  �لتكنولوجيا  تقدير 
جمل�س  �أ�سكر  �أن  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  و�أود  �ليومية. 
�سيد�ت �أعمال دبي على �تاحة هذه �لفر�سة لتبادل 
�ل�سيد�ت  م���ن  ع�����س��و�ت��ه  م���ع  و�مل���ع���رف���ة  �خل�����رب�ت 
�ملوهوبات �للو�تي يرتقن باملر�أة �إىل �أعلى �مل�ستويات 
يف �لأ�سو�ق عالية �لتناف�سية. و�إنني �تطلع �إىل دعم 
�ملبادر�ت �مل�ستقبلية للمجل�س يف خطوٍة �إىل متكني 
لالإ�ستفادة  و�ملعرفة  �ملهار�ت  من  مبزيد  �لع�سو�ت 

�ملثلى من �مكاناتهن. 
جمل�س  رئي�سة  �ل��ق��رق،  رج���اء  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
�سيد�ت �أعمال دبي : كان �للقاء �لأخري مع �أولريكا 
هدلوند ز�خر باملعلومات �ملفيدة بالن�سبة للع�سو�ت 
�للو�تي ��ستفدن حق �إ�ستفادة من خربتها �لو��سعة 
مع مايكرو�سوفت وجتربتها يف بزن�س برودكتيفيتي 
. كما �سرحت �أولريكا خالل �ملحا�سرة عن �لأ�ساليب 
�لعمل  يف  �لإنتاجية  لتح�سني  و�لعملية  �لب�سيطة 

من خالل �إ�ستخد�م �حللول �لتكنولوجية، مو�سحًة 
�ليومية  �لعمل  مهام  �أد�ء  يف  �لكفاءة  زي��ادة  كيفية 
مب��ج��رد �إع��ت��م��اد ب��رجم��ي��ات م��اي��ك��رو���س��وف��ت �لتي 
�لر�غبات  �لأع��م��ال  ل�سيد�ت  �لأن�سب  �لأد�ة  تعترب 
�أق�سى م�ستوى من  �لوقت وحتقيق  �إد�رة  بتح�سني 

�لإنتاجية. 
تاأ�س�س  �ل��ذي   ، دبي  �أعمال  �سيد�ت  ويهدف جمل�س 
�ل�سيد�ت على تفعيل  �إىل حتفيز   ،2002 �لعام  يف 
ت�سجيع  عن  ف�ساًل  �ملجتمع  تنمية  يف  م�ساهمتهّن 

�مل��ت��م��ي��ز�ت م���ن خم��ت��ل��ف جم�����الت �لأع����م����ال على 
�لن�ساء  و�إل��ه��ام  �لنجاح  درج��ات  �أعلى  �إىل  �لو�سول 
�ملنطقة  وب��الأخ�����س يف  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  يف خمتلف 
بال�سكل  ق���در�ت���ه���ّن  وت��وظ��ي��ف  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة، 
م�سمى  حتت  �سهري  لقاء  �ملجل�س  وينظم  �لأم��ث��ل. 
جم��ل�����س �أع���م���ال ل��ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ���س��ام��ل��ة حول 
�أحدث �مل�ستجد�ت و�ملعارف و�أف�سل �ملمار�سات �لتي 
و�لقياد�ت  �لأعمال  �سيد�ت  �أه��د�ف  �ساأنها دعم  من 

.)www.dbwc.ae( لن�سائية�
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برعاية حمدان بن را�صد وبالتعاون مع جامعة الدول العربية

العربية لال�ضتثمار والإمناء الزراعي ت�ضت�ضيف لقاء متطلبات الأمن الغذائي 
ونتائج املنتدى القت�ضادي وقرارات قمة الريا�ض

جمل�ص �صيدات اأعمال دبي يوّجه بالدور التكنولوجي لزيادة الإنتاجية يف العمل خالل فعاليات لقائه ال�صهري

كيفية اإعداد العرو�ض التقدميية واإدارة الر�ضائل الإلكرتونية بفعالية اأبرز حماور اللقاء

وفد غرفة اأبوظبي يزور �ضرييالنكا

 بلدية دبي ودائرة ال�ضياحة تبحثان التعاون يف جمال امل�ضاريع ال�ضياحية

•• اأبوظبي-وام:

بد�أ وفد �قت�سادي من غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي برئا�سة �سعادة خلفان �سعيد �لكعبي �لنائب �لأول 
لرئي�س جمل�س �إد�رة �لغرفة �أم�س ..حمادثات مع �مل�سوؤولني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف �سرييالنكا 
و�مل�ستثمرين يف  �لعمال  ورجال  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  بني  و�ل�ستثماري  �لقت�سادي  �لتعاون  لتعزيز 

�إمارة �أبوظبي وجمهورية �سريلنكا.
 وي�سم �لوفد يف ع�سويته �سعادة كل من مبارك بن حم �لعامري �لنائب �لثاين لرئي�س غرفة �أبوظبي 
ور��سد �ل�سويدي وعمري �لظاهري �أع�ساء جمل�س �إد�رة �لغرفة وحمد �سيف �ملن�سوري رئي�س جمل�س 
�ل�سادر�ت  ودع��م  �خلارجية  �لتجارة  �إد�رة  مدير  �لعفيفي  �أدي��ب  �ساملني..و�لدكتور  �آل  �سركات  �إد�رة 
خليفة  منطقة  يف  �لأع��م��ال  تطوير  مدير  �ملهريي  و�أحمد  �أبوظبي  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
يف  و�ل�ستثمارية  و�ملالية  و�خلدمية  و�ل�سناعية  �لتجارية  �لقطاعات  عن  وممثلني  كيز�د  �ل�سناعية 

�إمارة �أبوظبي.
 وقال �سعادة خلفان �سعيد �لكعبي �إن �لزيارة تاأتي يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها غرفة �أبوظبي لتعزيز 
جهود �لرويج لإمارة �أبوظبي كمركز ��ستقطاب لل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لعاملية يف �ملنطقة وت�ستمر حتى 
�لتا�سع ع�سر من �سهر مار�س �جلاري. و�أ�ساف �لكعبي �أن زيارة وفد غرفة �أبوظبي �لقت�سادي جلمهورية 
�أمام �ل�سركات �لوطنية  �أ�سو�ق جديدة  �سريلنكا يتتي يف �إطار ��سر�تيجية وحر�س �لغرفة على فتح 
ويف  �خلارجية  �لأ���س��و�ق  يف  وخدماتها  منتجاتها  وت�سويق  عملها  نطاق  لتو�سيع  لها  �لفر�سة  وتوفري 
�أ�سو�ق جمهورية �سريلنكا ب�سورة خا�سة ..موؤكد� �أن �ل�سركات �لإمار�تية متتلك خرب�ت كبرية يف عدد 
من �لقطاعات و�ملجالت وترغب يف �لتو�سع يف �أعمالها ون�ساطاتها و�مل�ساهمة يف تنفيذ �مل�سروعات ودعم 

�لتنمية �لقت�سادية وذلك بالتعاون مع �سركات وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س يف جمهورية �سريلنكا.
�لتي حتققها.. �لإيجابية  �لنتائج  ت�سهم من خالل  �لقت�سادي  �لغرفة  وفد  زي��ارة  �إن  �لكعبي  وق��ال   
�مل�سركة وتكثيف  �لتجاري وزيادة �ل�ستثمار�ت  �لتبادل  �لتجارية وتن�سيط  �ملبادلت  يف تعزيز حركة 
زيار�ت �لوفود �لتجارية و�مل�ساركة يف �ملعار�س �لعامة �لتي تقام يف �إمارة �أبوظبي وجمهورية �سريلنكا. 
ويت�سمن برنامج �لوفد ح�سور �فتتاح مطار متال �لدويل �جلديد يف منطقة همبنتوتا وعقد �سل�سلة 
�جتماعات مع كبار �مل�سوؤولني يف غرفة جتارة و�سناعة �سريلنكا وتنظيم ندوة عن فر�س �ل�ستثمار 
�لتي توفرها �جلهات  و�لت�سهيالت  �ل�ستثمار  �لوفد على مناخ وفر�س  �أبوظبي. كما يطلع  �إم��ارة  يف 
�ملعنية يف �سرييالنكا للم�ستثمرين �لإمار�تيني وكذلك �إمكانية م�ساهمة �ل�سركات �لإمار�تية يف تنفيذ 

�مل�ساريع �ل�ستثمارية يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات. 
�أبوظبي  �أع�ساء وفد  �ل�سركات من  �لزيارة تنظيم لقاء�ت عمل ثنائية لروؤ�ساء ومديري  ويتم خالل 
و�خلدمية  �ل�سناعية  �لقطاعات  يف  �ل�سرييالنكية  �ل�سركات  ممثلني  من  نظر�ئهم  مع  �لقت�سادي 
و�ملالية و�مل�سرفية و�ل�سركات �لتاأمني و�ل�ستثمار و�لبنية �لتحتية و�ملقاولت وغريها من �لقطاعات 

ذ�ت �لهمية بالن�سبة لقت�ساد �لبلدين �ل�سديقني.

•• دبي يف-وام:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ح�سني ن��ا���س��ر ل��وت��اه م��دي��ر ع���ام بلدية 
�ل�سياحة  د�ئ��رة  �ملري مدير عام  دبي خالل لقائه �سعادة هالل 
و�لت�سويق �لتجاري يف دبي..�سبل تعزيز �لتعاون بني �لد�ئرتني 
يف جمال تعزيز �مل�ساريع �ل�سياحية مبا يخدم م�ستقبل �ل�سياحة 
يف �إمارة دبي. و��ستعر�ست بلدية دبي خالل �للقاء �لذي جرى 
من  ..جمموعة  �مل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  بح�سور  �لبلدية  مقر  يف 
�إمارة  يف  �ل�سياحة  تعزيز  يف  ت�سهم  �لتي  �خلدمية  م�ساريعها 
�إط��الع مدير د�ئ��رة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري  دبي حيث مت 
على �أبرز �مل�ساريع �خلدمية �لتي تنفذها �لبلدية يف هذ� �ملجال 
و�أهمها م�سروع �سفاري دبي و برو�ز دبي و �سوق �ل�سمك و �ل�سوق 
�ل�سعبي و متحف دبي �لبحري. و�أكد �جلانبان �أهمية �لر�بط 
و �لتكامل بني خمتلف و�لدو�ئر و �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �سبيل 
�إن�ساء  �إليها مدينة دبي يف جمال  حتقيق �لأه��د�ف �لتي ت�سعى 
�ل��ل��ق��اء �سعي  �مل��ر�ف��ق �ل�سياحية �خل��دم��ي��ة. و�أك���د ل��وت��اه خ��الل 
بلدية دبي كد�ئرة خدمية �إىل �إن�ساء �مل�ساريع و�ملعامل �ل�سياحية 
يف �ملدينة مبا يعزز ويخدم �جلذب �ل�سياحي فيها..م�سري� �إىل 
�لتجارب  �أف�سل  �لإط��الع و �ل�ستفادة من  �لبلدية على  حر�س 
تقوم  ح��ي��ث  �مل�����س��اري��ع  ه���ذ�  م��ث��ل  تطبيقها  ع��ن��د  ع��امل��ي��ا  �ملطبقة 
بدر��سات م�ستفي�سة لتخرج بعدها باأف�سل �لت�ساميم و�لأفكار 
يف  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لفنيات  بع�س  ��ستخد�م  جانب  �إىل  �لإبد�عية 

�خلالبة  �ملناظر  و�إ�سفاء  �ملفاجئة  عنا�سر  كاإ�سافة  �ملجال  هذ� 
�ملخ�س�سة لكل موقع وذلك بعد در��سة خو��س و بيئة �ملوقع قبل 
�لت�سميم. من جهته �سكر هالل �ملري جميع �ملوظفني �لقائمني 
�أثر  ملا لها من  �مل�ستوى �لر�قي و�ملتميز  �مل�ساريع ذ�ت  على هذه 
كبري على دعم وم�ساندة �لن�ساط �ل�سياحي بالإمارة ..د�عيا �إىل 
�سرورة �لتو��سل من خالل فرق �لعمل لتفعيل وتعزيز �مل�ساريع 
�ل�سر�تيجية  وروؤى  �أه����د�ف  ي��خ��دم  مب��ا  ب��الإم��ارة  �ل�سياحية 
وروؤية �مارة دبي. وت�سمنت �مل�ساريع �لتي مت ��ستعر��سها خالل 
�للقاء م�سروع حديقة �حليو�ن �سفاري دبي �لذي بد�أ جتهيزه يف 
�سبتمرب 2012 من خالل تنفيذ �أعمال ت�سوية وجتهيز �لطرق 
�لد�خلية و�ملو�قف و�ملتوقع �لنتهاء منها خالل �لربع �لأول من 
�لعام �حلايل حيث بلغت ن�سبة �لإجناز �حلالية يف هذ� �مل�سروع 
يف �مل��ائ��ة. وي��ع��د م�����س��روع ���س��ف��اري دب��ي �ل���ذي تبلغ تكلفته   80
�لإجمالية 150 مليون درهم من �مل�ساريع �ملتميزة �لتي ت�سعى 
بلدية دبي لتنفيذها لتكون معلما ترفيهيا بارز� يف �إمارة دبي حيث 
يقع �مل�سروع على م�ساحة تبلغ 400 هكتار يف منطقة �لورقاء 
�خلام�سة على طريق �ملدينة �جلامعية ..ويت�سمن �ن�ساء حديقة 
حيو�نات بنظام رحالت �ل�سفاري على م�ساحة تبلغ حو�يل 60 
هكتار� ومالعب للغولف للهو�ة و�ملحرفني وحديقة للفر��سات 
ومناطق ترفيهية ومطاعم و كافترييا ومر�فق خدمية متعددة 
�إن�ساوؤه  �أنه من �مللفت يف �مل�سروع هو  لأف��ر�د �لعائلة كافة حيث 
�لذي  �مل��وق��ع  م��ن  لال�ستفادة  �ل�سابق  �لبناء  نفايات  مكب  على 

هذ�  لأج��ل  و��ست�سالحه  تعديله  بعد  للمكان  �سالحيته  ثبتت 
�لذى  �لبحري  �ملتحف  م�سروع  �مل�ساريع  تت�سمن  كما  �لغر�س. 
تبلغ تكلفته �لتقديرية حو�يل 35 مليون درهم وهو عبارة عن 
�لطبيعي  �حللزون  �سكل  من  م�ستوحى  �ملائية  لالأحياء  متحف 
لالإ�ستمتاع مب�ساهدة  �خلور  ر�أ���س  ر�ئعة على حممية  باإطاللة 
دب��ي يف  ب���رو�ز  وم�����س��روع  للمحمية  و�لطبيعة  �ل��ن��ادرة  �ل��ط��ي��ور 
حديقة زعبيل �لذى تبلغ تكلفته �لجمالية حو�يل 120 مليون 
�أيقونة جمالية ومعلما معماريا ح�ساريا  درهم و�لذي �سي�سكل 
و�ل�سياح  للزو�ر  هامة  جذب  ومنطقة  باحلا�سر  �ملا�سي  يربط 
و�ملقيمني حيث يتوقع �أن يجذب ما يقارب مليوين �سائح �سنويا 
�إط��ار متكامل زجاجي و�سفاف يربز  �أو  ب��رو�ز  ..وه��و عبارة عن 
معامل �لإمارة و ياأطرها ب�سكل مميز وفريد . وت�سمنت �مل�ساريع 
مر  �أل��ف   120 �لإجمالية  م�ساحته  تبلغ  �ل��ذي  �ل�سمك  �سوق 
مربع ..وي�سمل مر�فق وم�ساحات م�سممة ب�سكل متميز وت�سمل 
�سوق �ل�سمك �لذي ي�سم/506/ وحدة للبيع ومنطقة عر�س 
�إىل  ل��ل��م��ز�د�ت..�إ���س��اف��ة  خم�س�سة  �أخ���رى  ومنطقة  �لأ���س��م��اك 
�سوق للخ�سار و�لفو�كه و�سوق �لبهار�ت ومنطقة �لباز�ر و�سوق 
و�سوبر  جت��اري��ة  و�أك�����س��اك  ومقهى  ومطعم  و�ل��دو�ج��ن  �للحوم 
م��ارك��ت وم��ب��اين خ��دم��ي��ة �أخ����رى ..ف��ي��م��ا ي��ق��ع م�����س��روع �ل�سوق 
�ل�سعبي يف منطقة نايف وي�سم خمتلف �ملقتنيات �ل�سعبية من 
�ملنتجات  من  وغريها  حملية  وحتف  وع�طور  و�س�بح  �س�جاجيد 

و�ملنتجات �ل�سعبية . 
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••  اأبوظبي -وام: 

عقد جمل�س �إد�رة �مل�سرف �ملركزي �جتماع�ه 
�أبوظبي..برئا�سة  يف   2013 ل�سنة  �لثاين 
معايل خليفة حممد �لكندي رئي�س جمل�س 

�لإد�رة. 
ح�����س��ر �لج���ت���م���اع..م���ع���ايل خ���ال���د جمعة 
�لإد�رة ومعايل  نائب رئي�س جمل�س  �ملاجد 
�ملحاف�ظ  �ل�����س��وي��دي  ن��ا���س��ر  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
وخالد  �خل��وري  حاجي  يون�س  كل  و�سعادة 
�أحمد �لطاير  حممد �سامل بالعمى وخالد 
بن  ع��ل��ي  وحم��م��د  �لإد�رة  جمل�س  �أع�����س��اء 
�مل��ح��اف��ظ و�سعيد  ن��ائ�����ب  �ل��ف��ال���س��ي  ز�ي����د 
ل�سوؤون  �ملحافظ  م�ساعد  �حلامز  عبد�هلل 
�لرقابة على �لبنوك و�سيف هادف �ل�سامي 
م�ساعد �ملحاف�ظ ل�سوؤون �ل�س�يا�سة �لنقدية 
موظفي  كبار  من  وعدد  �ملايل  و�ل�س�تقر�ر 
�جتماعه  خ��الل  �ملجل�س  و�ط��ل��ع  �مل�����س��رف. 
�لذي عقده يوم �لثالثاء �ملا�سي �ملو�فق 12 
وحدة  قدمته  تقرير  �جلاري..على  مار�س 
�مل�س�تجد�ت  �آخ����ر  ح���ول  �لأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
�لعقاري  �ل��ره��ن  ق��رو���س  ب��ن��ظ��ام  �ملتعلقة 
م��رف��ق ب��ه در����س�����ة م��ق��ارن��ة ����س��ت��ع��ر���س من 
خاللها �ملجل�س �أف�سل �لتجارب و�ملمار�س�ات 
�لدولية �لناجحة يف هذ� �ملجال لال�ستفادة 
منها..لفتا �إىل �أن ن�سب �لتمويل �ملقرحة 
�ل��ع��ق��اري معمول بها يف  �ل��ره��ن  ل��ق��رو���س 
وت�ستخدم ل�سبط عملية  �ل��دول  كثري من 
كاأد�ة  ك��ذل��ك  وت�ستخدم  و�لطلب  �لعر�س 
للتحكم يف �لفور�ت �لقت�سادية. كما �طلع 

�مل�ستجد�ت  �آخر  ب�ساأن  تقرير  �ملجل�س على 
به  �أرف��ق  �ل�سيولة  بنظام  �ملتعلقة  �لدولية 
جدول مقارنة للتغيري�ت �لتي متت موؤخر� 
يف معيار ن�سبة تغطية �ل�سيولة �أحد معايري 
�لتطبيق  �لعتبار  يف  تاأخذ  و�لتي   3 ب��ازل 
�مل��ت��درج ع��ل��ى �ل��ب��ن��وك �ل��ع��ام��ل��ة يف �لدولة 
من حيث فرة �لتطبيق وتعريف �لأ�سول 
ون�����س��ب خ��ف�����س ق��ي��م��ة �لل���ت���ز�م���ات ح�سب 
�ل�سيناريوهات �مل�ستخدمة يف ح�ساب ن�سبة 
تغطية �ل�س�يولة. وبحث �ملجل�س عدد� من 
�ل�سيولة  مب�ستويات  �ملتعلقة  �ملو�سوعات 
بني  �ل��ت��و�زن  لتحقيق  �مل�ستهدفة  و�لن�سب 
�لود�ئع و�لقرو�س لدى �لبنوك �لعاملة يف 

�لتطور�ت  �آخر  و��ستعر�س كذلك  �لدولة. 
تركز�ت  ت�سكل  �لتي  �لن�سب  ح��دود  ب�ساأن 
حدود  مر�قبة  ن��ظ��ام  يف  �ل����و�ردة  �ئتمانية 
�ل���رك���ز�ت �لئ��ت��م��ان��ي��ة �ل���ذي ي��اأخ��ذ بعني 
�إىل  وي��ه��دف  �ل��ب��ن��وك  �نك�سافات  �لع��ت��ب��ار 
ووجه  ل��ه��ا.  �لئ��ت��م��ان��ي��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة  تقييم 
ب�����س��رع��ة �لن���ت���ه���اء م���ن مر�جعة  �مل��ج��ل�����س 
ك��اف��ة لعتمادها  �مل���ذك���ورة  ب��ن��ود �لأن��ظ��م��ة 
�طلع  كما  �ملنا�سب.  �ل��وق��ت  يف  وتطبيقها 
�مل��ج��ل�����س ع��ل��ى در������س����ة ع���ن و�ق�����ع ن�ساط 
�ل�������س���ر�ف���ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل����دول����ة ووج���ه 
ورفع  ف��ي��ه��ا  �ل��ن��و�ق�����س  ب��ع�����س  با�س�تكمال 
تقرير مف�سل للمجل�س لتخاذ �لإجر�ء�ت 

ن�ساط  وحت�����دي�����ث  ل���ت���ط���وي���ر  �ل������الزم������ة 
يف  �لدولية  �ل��ت��ط��ور�ت  ملو�كبة  �ل�سر�فات 
هذ� �ل�ساأن. وناق��س �ملجل�س مقرحا حول 
�ملبادرة �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لكو�در  م�ساركة  تعزيز  ب�ساأن  �هلل  حفظه 
�أب�����س��ر . ووجه  �ل��وط��ن��ي��ة يف ���س��وق �ل��ع��م��ل 
�لتوطني  خطط  لتطوير  �ملقرح  بتعديل 
�لخرى  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �لبنوك  ل��دى 
�لعاملة يف �لدولة. كما ��س�تعر�س �ملجل��س 
و�ملوؤ�س�س�ات  �لبن�وك  م�ن  �ملقدمة  �لطلبات 
�ملالية �لعامل�ة يف �لدولة بتو�سي�ع ن�ساطها 
وف���ت���ح ف������روع ج����دي����دة ل���ه���ا..ح���ي���ث و�ف����ق 

ح�سب  لل�سروط  �مل�ستكملة  �لطلبات  على 
و�خلا�سة  به�ا  �ملعم�ول  و�لأنظمة  �لقانون 
بع�س  على  و�طلع  ح��ده.  على  ن�س�اط  بكل 
�مل�����و�رد  �إد�رة  م���ن  �مل��ق��دم�����ة  �مل���و����س���وع���ات 
�ل��ب�����س�����ري��ة..ك��م��ا �ط��ل��ع �أي�����س��ا ع��ل��ى تقرير 
�ل�سر�تيجية  وح����دة  م��ن  م��ق��دم  م��وج��ز 
ت��ن��ف��ي��ذ م�سروع  ع���ن م�����س��ت��ج��د�ت م��رح��ل��ة 
�مل�����س��رف �ملركزي  �إع������ادة ه��ي��ك��ل��ة  �ل�����س��ق��ر 
�ملركزي ح�سب �خلطة  �مل�سرف  و�إجن��از�ت 
�ل�ست�س�ارية  �ل�س���ركة  قبل  من  �ملو�سوعة 
باقي  مناق�س��ة  �ملجل�س  و��س�تكمل  �ملكلف�ة. 
�أعماله  ج���دول  على  �مل��درج��ة  �ملو�سوع�ات 

و�تخذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها. 

�أق����رت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة ل�����س��رك��ة ر�أ�����س �خليمة 
�إمارة  يف  �لعقاري  �لتطوير  �سركات  �أك��رب  �لعقارية، 
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �مل��درج��ة  و  �خليمة  ر�أ����س 
�ملالية، خالل �جتماعها �ل�سنوي �أم�س �ل�سبت �ملو�فق 
ر�أ�س �خليمة  هيلتون  فندق  يف  �جلاري  مار�س   16
 5% بن�سبة  �مل�ساهمني  ع��ل��ى  ن��ق��دي��ة  �أرب����اح  ت��وزي��ع 
و�فقت  �أنها  كما  للو�حد(.  لل�سهم  فل�س   5 )بو�قع 
على تقرير جمل�س �إد�رة �ل�سركة عن ن�ساط �ل�سركة 
و مركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �لتي �نتهت يف 31 

دي�سمرب 2012.
يف  دره��م  مليون   3،586 �مل�ساهمني  وبلغت حقوق 
درهم  مليون   3،439 مقابل   2012 �لعام  نهاية 
للعام 2011. ومت خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية 
و�لإقر�حات  �لبنود  ك��ل  على  و�مل��و�ف��ق��ة  �لت�سويت 
تقريره  يف  �لإد�رة  جمل�س  بها  تقدم  �لتي  �لأخ���رى 
�جلمعية  �سادقت  حيث  �ل�سركة  مل�ساهمي  �ل�سنوي 
�أرب����اح  ت��وزي��ع  ب�����س��اأن  ت��و���س��ي��ة جم��ل�����س �لإد�رة  ع��ل��ى 
ر�أ�سمال  باملائة من   5 بن�سبة  �مل�ساهمني  نقدية على 
مكاآفاأة  بخ�سو�س  مقرحه  وعلى  �مل�سدد  �ل�سركة 
�أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�ب��ر�ء ذمتهم و ذمة مر�جع 
�حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 
تعيني مدققي  �إع��ادة  �لجتماع  �سهد  كما   .2012

�حل�سابات �خلارجيني لل�سركة عن �لعام 2013.
وح�سر �لإجتماع عدد من م�ساهمي �ل�سركة وكل من 
�أع�ساء جمل�س �لإد�رة ومدققي ومر�جعي �حل�سابات 

وغريهم من روؤ�ساء �لأق�سام و�ملعنيني.
�إد�رة �ل�سركة  و�طلع �مل�ساهمون على تقرير جمل�س 
عن  �مل���ايل  وم��رك��زه��ا  �ل�سركة  ن�ساط  ت�سمن  �ل���ذي 
وتقرير   2012 �لعام  بنهاية  �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة 
كما  لل�سركة.  �مل��ايل  �ملركز  حول  �حل�سابات  مدققي 
وح�ساب  �ل�سركة  مليز�نية  م�ستفي�سة  مناق�سة  متت 

�لأرباح و�خل�سائر عن �ل�سنة �ملالية ذ�تها.

وق����ال حم��م��د ���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��ي، �ل��ع�����س��و �ملنتدب 
�لعقارية:  ر�أ�س �خليمة  �لتنفيذي ل�سركة  و�لرئي�س 
�سهدها  �ل��ت��ي  �مل�ستفي�سة  �مل��ن��اق�����س��ات  ه���ذه  ت�����س��رن��ا 
�مل�ساهمون  �أب��دى  حيث  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 
ر�ساهم عن �أد�ء �ل�سركة ونتائجها يف �لعام 2012. 
�لإد�رة  جمل�س  روؤي���ة  على  �مل�ساهمني  �أطلعنا  كما 
وجهوده لر�سيخ مكانة �ل�سركة لي�س فقط يف �إمارة 

ر�أ�س �خليمة بل �أي�ساً على �سعيد �لدولة ككل .
�لعام  خ��الل  �لعقارية  �خليمة  ر�أ���س  �سركة  وحققت 
�ل�سكنية  منو�ً كبري�ً يف تاأجريها للوحد�ت   2012
و�ل���ت���ج���اري���ة وحم�����الت �ل��ت��ج��زئ��ة مم���ا ي��ن��ب��ئ وفقاً 
للقا�سي بنمو متو��سل �ستحققه �ل�سركة يف �لفرة 

�لقادمة.

وك��ان��ت ���س��رك��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ع��ق��اري��ة ق��د �أعلنت 
�مل��ال��ي��ة حيث  نتائجها  ع��ن  �مل��ا���س��ي  ف��رب�ي��ر  �سهر  يف 
�ملالية  لل�سنة  لل�سركة  �ل�سافية  �لأرب�����اح  �رت��ف��ع��ت 
2012 بن�سبة %35.6 لتتخطى حاجز �ل� 147 
مليون   108.4 ب���  م��ق��ارن��ة  �إم���ار�ت���ي  دره���م  مليون 

درهم يف �لعام 2011.
وتعزى هذه �لزيادة يف �لأرباح �ل�سافية �لتي حققتها 
م�ساريعها يف  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��ام��ي  �لإق���ب���ال  �ىل  �ل�����س��رك��ة 
ر�أ����س �خليمة يف  وب��رج  و�أب���ر�ج جلفار  �ل��ع��رب  ميناء 
�أبوظبي وجناح �ل�سركة يف ت�سليم وحد�تها �ل�سكنية 
م�سبقاً.  �ملحددة  �لزمنية  �جل��د�ول  وفق  و�لتجارية 
وجتدر �لإ�سارة �إىل قيام �ل�سركة بعملية �سد�د مبكر 
مكتب  ل�سالح  دره���م  مليون   184 بقيمة  لقر�س 

�لإ�ستثمار و�لتطوير يف حكومة ر�أ�س �خليمة.
كما �أ�سافت ر�أ�س �خليمة �لعقارية خطاً جديد�ً �ىل 
هذه  كانت  حيث   2012 �لعام  يف  �إير�د�تها  جممل 
يف  �مل�ساهمني  م��ن  وترحيب  بحث  مو�سع  �خل��ط��وة 
مبجمعي  �خل��ط  ه��ذ�  ويتمثل  �لعمومية،  �جلمعية 
�أبر�ج  م��ن  ك��ل  يف  جاهزين  �أ�سبحا  �ل��ذي��ن  �لتجزئة 
نقدياً  تدفقاً  يوؤمنان  و�لذين  �لعرب  وميناء  جلفار 

ثابتاً لل�سركة خالل �لفرة �لقادمة.
ت��اأج��ي��ل �ج��ت��م��اع �جل��م��ع��ي��ة �لعمومية  وك����ان ق��د مت 
�ل���و�ق���ع يف )9  �ل�����س��ب��ت  ي���وم  �ل�����س��ن��وي لل�سركة م��ن 
م��ار���س �جل���اري( �إىل ي��وم �أم�����س )�ل�سبت �ل��و�ق��ع يف 
16 مار�س �جلاري( لعدم �كتمال �لن�ساب �لقانوين 

لعقد �لجتماع �لأول.

املال والأعمال
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املركزي يناق�ض نظامي قرو�ض الرهن العقاري وال�ضيولة 
ون�ضب حتقيق التوازن بني الودائع والقرو�ض

 و�ضول اأول عربات ترام ال�ضفوح يف 11 دي�ضمرب القادم 

اجلمعية العمومية ل�صركة راأ�ص اخليمة العقارية تقّر توزيع اأرباح نقدية بواقع 5 فل�ص لل�صهم

حقوق امل�ضاهمني يف نهاية العام 2012 بلغت 3,586 مليون درهم
 مقابل 3,439 مليون درهم للعام 2011

ارتفاع املوؤ�ضر العام لثقة امل�ضتهلك 
يف الأداء القت�ضادي يف عام 2012 

••  اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  لإم��ارة  �لقت�سادي  �لأد�ء  يف  �مل�ستهلك  ثقة  موؤ�سر  نتائج  �أك��دت 
�لقت�سادية  �لتنمية  بد�ئرة  �لدر��سات  �إد�رة  �أعدته  �لذي   2012 للعام 
�حلالية  �لأو���س��اع  �إز�ء  �لأف���ر�د  بثقة  �خلا�سة  �مل��وؤ���س��ر�ت  �رت��ف��اع  �أبوظبي 
موؤ�سر  �رتفاع  وكذلك  �مل�ستقبلية  �لأو�ساع  �إز�ء  �لأف��ر�د  وثقة  لالقت�ساد 
وذلك  �حلكومية  �ل�سيا�سات  يف  �لثقة  وم��وؤ���س��ر  ل��الأف��ر�د  �مل��ادي��ة  �حل��ال��ة 
باملقارنة مع �لعام 2011. و�رتفع �ملوؤ�سر �لعام لثقة �مل�ستهلك يف �لأد�ء 
�ملتو�سط  بلغ يف  �لقت�سادي يف عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث 
وعك�س   .2011 عام  خالل  نقطة   118 125 نقطة مقارنة مع  نحو 
 2012 �لعام  ف��ر�ت  معظم  �لثقة  من  مرتفعة  م�ستويات  �لعام  �ملوؤ�سر 
مقارنة مع عام 2011 حيث بد�أ �ملوؤ�سر يف �لتح�سن �لتدريجي مع بد�ية 
مقارنة  نقطة   200 �لبالغ  �سلمه  على  نقطة   127 نحو  بلغ  �إذ  �ل��ع��ام 
قيمة  بلغ  كما   2011 يناير  �لعام يف  �ملوؤ�سر  �سجلها  نقطة   118 بنحو 
نحو  مع  مقارنة  �ملوؤ�سر نحو 124 نقطة يف �ل�سهر �لأخري من 2012 
2011. وبلغ معدل �لتغري للموؤ�سر �لعام لثقة  122 نقطة يف دي�سمرب 
�مل�ستهلك يف �لأد�ء �لقت�سادي لإمارة �أبوظبي للعام 2012 نحو 5.9 يف 
لالأفر�د  �ملادية  �حلالة  موؤ�سر  �سجل  فيما   2011 �ملئة مقارنة مع عام 
نحو 110 نقطة وبلغ معدل �لتغري نحو 7.8 يف �ملئة وبلغ موؤ�سر �لثقة 
يف �ل�سيا�سات �حلكومية نحو 117 نقطة مبعدل تغري نحو 2.6 يف �ملئة 
وموؤ�سر �لتوقعات �مل�ستقبلية نحو 147 نقطة وبلغ معدل �لتغري نحو 5 
�ل�سيا�سات �حلكومية  باأن  �ملوؤ�سر  . و�كد   2011 �ملئة مقارنة مع عام  يف 
�لأف��ر�د و�مل�ستهلكني �ساهمت ب�سكل  �ملعاناة عن كاهل  �لتي �تخذت لرفع 
بالإجر�ء�ت  ن��وه  كما   . �ملادية  حالتهم  بتح�سن  �سعورهم  تعزيز  يف  كبري 
�لتي �تخذتها وز�رة �لقت�ساد ود�ئرة �لتنمية �لقت�سادية �أبوظبي ب�ساأن 
على  بعثت  و�لتي  رم�سان  �سهر  يف  �ل�سلع  �أ�سعار  على  و�لرقابة  �لت�سديد 
يتعلق مبوؤ�سر �حلالة  . وفيما  و�لأف��ر�د  �مل�ستهلكني  �أو�ساط  �لتفاوؤل بني 
بلغ يف  �لعام حيث  ه��ذ�  خ��الل  �رتفاعا  �ملوؤ�سر  �سهد  فقد  ل��الأف��ر�د  �ملادية 
 102 نحو  2012 مقارنة مع  �لعام  نقاط خالل   110 نحو  �ملتو�سط 
نقطة يف �ملتو�سط خالل عام 2011. وبلغ قيمة �ملوؤ�سر �لفرعي �خلا�س 
باحلالة �ملادية لالأفر�د يف �ملتو�سط خالل �لربع �لثاين من �لعام �حلايل 
نحو 140 نقطة وهي �أعلى قيمة للموؤ�سر خالل �لفر�ت �ل�سابقة على 
�ملادية �مل�ستقبلية  �إز�ء �لأو�ساع  �لإطالق. كما �رتفعت م�ستويات �لتفاوؤل 
نقطة يف   170 نحو  �ملوؤ�سر  قيمة هذ�  بلغت  و�مل�ستهلكني حيث  لالأفر�د 
�ملتو�سط  يف  نقطة   163 نحو  مع  مقارنة   2012 ع��ام  خ��الل  �ملتو�سط 
�إز�ء  �لأف��ر�د  �رتفاع م�ستويات ثقة  2011. وعلى �لرغم من  خالل عام 
�مل�ستقبل خالل �لعام �حلايل مقارنة مع عام 2011 �إل �أنه من �ملالحظ 
�رتفاع م�ستويات �لثقة �إز�ء �لأو�ساع �مل�ستقبلية ب�سكل عام وهو ناجم عن 
�إدر�ك �ملبحوثني وثقتهم يف �قت�ساد �إمارة �أبوظبي وبثقتهم �إز�ء �ل�سيا�سات 
�ملتخذة من جانب متخذي �لقر�ر بالإ�سافة �إىل �إن �إمارة �أبوظبي تعترب 
و�خلطط  ب���الإجن���از�ت  �سعورهم  ع��ن  ف�سال  لال�ستثمار�ت  �آم��ن��ا  م���الذ� 
�لطموحة �لتي ت�سعى �إليها �إمارة �أبوظبي ومتانة �قت�سادها مبا يجعلها 
�إىل حد كبري يف ماأمن من �ل�سطر�بات �لقت�سادية �لتي ت�سهدها �لدول 
�ملتقدمة ب�سكل خا�س ويعك�س هذ� �لأمر �لتح�سن �لكبري يف قيمة �ملوؤ�سر 
�لفرعي �خلا�س بالثقة يف �ل�سيا�سات �حلكومية. و�رتفع موؤ�سر �لثقة يف 
�ل�سيا�سات �حلكومية يف �ملتو�سط خالل �لعام �حلايل بنحو 3 نقاط مقارنة 
مع عام 2011 �إذ بلغ نحو 117 نقطة يف �ملتو�سط خالل عام 2012 
بذلك  عاك�سا   2011 ع��ام  خ��الل  �ملتو�سط  يف  نقطة   114 م��ع  مقارنة 
�إدر�ك �ملبحوثني على �ختالف جن�سياتهم باجلهود �لكبرية �لتي تبذلها 
�أبوظبي لتحقيق حياة كرمية جلميع �لأفر�د و�مل�ستهلكني  �إمارة  حكومة 
�لنمو �لقت�سادي مبا يعود بثمارها  وما بذلته �حلكومة لت�سريع وترية 
على جميع �ملقيمني بالإمارة. �أما بالن�سبة ملوؤ�سر �لتوقعات �مل�ستقبلية فقد 

�سجل �ملوؤ�سر �رتفاعا يف هذ� �لعام مقارنة مع �لعام �ل�سابق. 

••  دبي -وام:

�أعلن مطر �لطاير رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ملدير 
عن  بدبي  و�مل��و����س��الت  �لطرق  لهيئة  �لتنفيذي 
�أول ع��رب��ات ت���ر�م �ل�����س��ف��وح �إىل دب���ي يف  و���س��ول 
�لفني  �لفح�س  �إج��ر�ء  بعد  �ملقبل  دي�سمرب   11
موقع  يف  �لختبار  م�سار  على  للر�م  �لتجريبي 
�إنتاج  ن�سبة  �أن  �إىل  م�سري�   .. �مل�سنعة  �ل�سركة 
عربات �لر�م �مل�سنع يف فرن�سا بلغت 30 باملائة.

�مل�سروع  ملوقع  �مليد�نية  زي��ارت��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��م��ادي  ع��دن��ان  فيها  ر�ف��ق��ه 
ملوؤ�س�سة �لقطار�ت وعبد �لر�سا �أبو�حل�سن مدير 
�إد�رة تخطيط وتطوير م�ساريع �لقطار�ت وعدد 
و�ل�سركة  �لقطار�ت  موؤ�س�سة  من  �ملهند�سني  من 

�ملنفذة للم�سروع.
�ل��ع��م��ل يف خمتلف مو�قع  ���س��ري  �ل��ط��اي��ر  وت��ف��ق��د 
�مل�����س��روع وحت��دي��د� �جل�����س��ور و�مل��ح��ط��ات ومو�قع 
من  ����س���رح  �إىل  و����س��ت��م��ع   .. �خل����دم����ات  حت���وي���ل 
�لإجن���از يف خمتلف مكونات  ن�سب  �حل��م��ادي عن 
�مل�����س��روع �ل����ذي ي�����س��ري وف��ق��ا ل��ل��ربن��ام��ج �لزمني 
�لأوىل يف  �ملرحلة  �إجن��از  �ملقرر  �ملعتمد حيث من 

�لربع �لأخري من عام 2014.

و�أ�سار �إىل �أن ن�سبة �لإجناز �لكلية للم�سروع بلغت 
�أعمال  �لإجن��از يف  ن�سبة  بلغت  بينما  باملائة   52
ن�سبة  بلغت  حني  يف  باملائة   26 �ملحطات  �إن�ساء 
�إجناز �أعمال �ل�سكة �حلديدية 32 باملائة .. لفتا 
مر�آب  يف  �لأ�سا�سات  �أع��م��ال  �إجن���از  ن�سبة  �أن  �إىل 
�سيانة وتخزين عربات تر�م �ل�سفوح بلغت �أكر 
�لإجمالية  �لن�سبة  بلغت  باملائة يف حني   90 من 

باملائة. �لإجناز يف كافة �لأعمال �ملر�آب قر�بة 8 
�أو���س��ح ع��دن��ان �حل��م��ادي يف معر�س  م��ن جانبه 
�لذي ينفذه حتالف �سركتي  �مل�سروع  �سرحه عن 
ميتد  �مل�سروع  �أن  �لعامليتني  �سك�س  وب��ي  �ل�ستوم 
مل�سافة 14.6 كم على طول �سارع �ل�سفوح و�سيتم 
يف �ملرحلة �لأوىل تنفيذ 10.6 كيلومر�ت منه 
تبد�أ من منطقة �ملر�سى و�سول �إىل مر�آب �لر�م 

بالقرب من �أكادميية �سرطة دبي.
ولفت �ىل �سبكة �لر�م ت�سم 17 حمطة للركاب 
�سيتم يف �ملرحلة �لأوىل تنفيذ 11 حمطة موزعة 
على  �ل�سكانية  و�لكثافات  �لأن�سطة  مناطق  على 

�متد�د م�سار �لر�م.
ويتاألف �لأ�سطول من ثمانية تر�مات يف �ملرحلة 
�ملرحلة  يف  ت��ر�م��ا   17 ق��ر�ب��ة  لها  ي�ساف  �لأوىل 

�لثانية لي�سبح �ملجموع 25 تر�ما.

�ل��ر�م يف �ملرحلة �لأويل قر�بة  �أن ينقل  ويتوقع 
كل �جتاه  يف  �لو�حدة  �ل�ساعة  يف  ر�كب   3500
يرتفع يف �ملرحلة �لثانية �إىل قر�بة 5200 ر�كب 

يف �ل�ساعة يف كل �جتاه.
مر�   44 ل��ل��ر�م  �ل��و�ح��د  �ل��ق��ط��ار  ويبلغ ط��ول 
ر�كب   300 �لو�حد بحو�يل  �ل��ر�م  �سعة  وتقدر 
�لذهبي  �جل��ن��اح  �لأوىل  �ل��درج��ة  ب��وج��ود  ويتميز 
�إىل  �إ���س��اف��ة  و�لأط��ف��ال  بالن�ساء  خا�سة  و�أخ����رى 

�لدرجة �لف�سية.

وتتميز �لت�سطيبات �لد�خلية للعربات و�ملحطات 
ب��ال��ف��خ��ام��ة و�ل��رف��اه��ي��ة ح��ي��ث مت ت��زوي��د �ل���ر�م 
�ملعلومات  وع��ر���س  ب��ث  و���س��ائ��ل  تقنيات  ب��اأح��دث 
�لركاب  من�سة  ط���ول  وي��ب��ل��غ  �لرفيهية  و�مل����و�د 
�آلية  باأجهزة  44 م��ر� وه��ي م��زودة  يف �ملحطات 
ب�سورة  �ل��ر�م  م�سار  وميتد  �لتذ�كر.  لتح�سيل 
رئ��ي�����س��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �لأر��������س ب��ج��ان��ب �سارع 
�ل�����س��ف��وح وي��رت��ف��ع ف���وق ج�����س��ور ع��ل��وي��ة يف بع�س 
ل�سرور�ت  وذل���ك  دب���ي  م��ر���س��ى  مبنطقة  �مل��و�ق��ع 

�لبيئة �لعمر�نية باملنطقة.
دب��ي يف ثالث  م��رو  م��ع  �ل�سفوح  ت��ر�م  ويرتبط 
�نتقال  لت�سهيل  للم�ساة  ج�����س��ور  ع��رب  حم��ط��ات 
وتبادل �لركاب بني �لو�سيلتني كما �سيلتقي تر�م 
�ل�سفوح مع �لقطار �ملعلق �ملونوريل لنخلة جمري� 
عند مدخل �لنخلة ب�سارع �ل�سفوح وذلك لت�سهيل 
حركة و�نتقال �لركاب بني �ملناطق �لتي يخدمها 
�أول م�سروع  �مل�سروعني. ويعد تر�م �ل�سفوح  كال 
�لكهرباء  ت��غ��ذي��ة  ب��ن��ظ��ام  ي��ع��م��ل  �ل���ع���امل  ت����ر�م يف 

�لأر�سي علي كامل �خلط دون �حتياجه لأ�سالك 
هو�ئية لإمد�ده بالطاقة �لكهربائية.

ي�ستخدم  �ل��ذي  �لعامل  يف  �لأول  �لنظام  يعد  كما 
�لركاب  حم��ط��ة  ملن�سة  �لآل���ي���ة  �ل��ب��و�ب��ات  تقنية 
و�ملتو�فقة مع نظام فتح وغلق �لبو�بات يف �لقطار 
وذل����ك ل��ت��وف��ري �أك����رب ق���در م���ن ع���و�م���ل �لر�حة 
نظام  على  و�حلفاظ  للركاب  و�لأم��ان  و�ل�سالمة 
و�لعربات  للمحطات  �لد�خلية  للبيئة  �لتكييف 

من �لتاأثري�ت �ملناخية �خلارجية. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   02/  05/  2011 �ملودعة حتت رقم :  156623 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�س��م:�سود�ري ذو �لفق�ار عل�ي �أجن�م - ويتاجر حتت �مل�سمى �لتجاري فولكا فوودز �نرنا�سونال
وعنو�نه: 3 ك م باهاو�لبور بييو�س باهاو�لبور رود ، مولتان ، باك�ستان

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �لنب ، �ل�ساي ، �لكاكاو ، �ل�سكر ، �لأرز ، �لتابيكو ، �ل�ساغو 
 ، ، كعك ، عجينة كعك  ، ب�سكويت  ، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سن�وعة من �حلبوب ، خبز  ، �لنب �لإ�سطناعي 
م�سحوق كع�ك ، زخارف للكع�ك �ساحل�ة لالأكل ، نكهات للكعك بخالف �لزيوت �لعطرية ، فطائر ومعجنات 
، حلويات مثلجة ، ع�سل �لنحل و�لع�سل �لأ�سود ، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح ، �خلردل ، �لفلفل، �خلل ، 

�ل�سل�سات )�لتو�بل( ، �ملثلجات .
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�سف �لعالمة: �لكلمة GIGGLY  بالحرف �لالتينية باللون �لأ�سود على خلفية بي�ساء   
�ل�سر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  17  مار�س 2013 العدد 10742
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ك��ي��ف ����س��ت��ط��اع �ل��ن��ازي��ون �رت��ك��اب �ل��ف��ظ��ائ��ع وم���ن ثم 
طاولة  �إىل  ب��ه��دوء  و�جل��ل��و���س  منازلهم  �إىل  �ل��ع��ودة 
�ل��ط��ع��ام ل��ت��ن��اول �ل��ع�����س��اء؟ ك��ي��ف ����س��ت��ط��اع ق���ادة فرق 
ن�سف  يقّل عن  ل  ما  قتلت  �لتي  �لإندوني�سية  �مل��وت 
مليون �سخ�س يف منت�سف �ستينيات �لقرن �ملا�سي، �أن 

يتعاي�سو� مع تاريخهم �لعنيف؟
يقّدم The Act of Killing )فعل قتل(، فيلم 
�أخ��ري�ً يف  �أوبنهامير ُعر�س  وثائقي للمخرج جو�سو� 
�أجوبة حول  برلني(،  لل�سينما يف  �ل��دويل  )�ملهرجان 
هذين �ل�سوؤ�َلني، مظهر�ً، يف �لوقت عينه، كيف يربر 

�لنا�س �أفعاًل كهذه وملاذ�.
�إندوني�سيا،  يف  �سنو�ت  �سبع  �لفيلم  ت�سوير  ��ستغرق 
وهم  �ل�سابقة  �لإندوني�سية  �مل��وت  ف��رق  ق��ادة  وُيظهر 
و�لغت�ساب  و�لتعذيب  �لقتل  جر�ئم  عن  يتحدثون 
�ل��ت��ي �رت��ك��ب��وه��ا. ي��رّك��ز �ل��ف��ي��ل��م ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
�لرجال �مل�سنني �لذين �أد�رو� ن�ساطات غري م�سروعة 
يف دور �ل�سينما �ملحلية يف ميد�ن يف �سمال �سومطرة، 
�أو�سل  �ل����ذي  �ل��ع�����س��ك��ري  �لن���ق���الب  ب��ع��د  �أن���ه���م  �إل 
 ،)1965( �حلكم  �إىل  �سوهارتو  �مل�ستبّد  �جل���رن�ل 
ب������د�أو� ي�����س��ارك��ون يف ت��ط��ه��ري �مل��ن��ط��ق��ة م���ن �حل���زب 
ُيقال،  ح�سبما  ه���دد،  �ل���ذي  �لإن��دون��ي�����س��ي  �ل�سيوعي 

��ستقر�ر �إندوني�سيا.
�للجنة  ع��ن   2012 ي��ول��ي��و  ���س��در يف  ت��ق��ري��ر�ً  ل��ك��ن 
�أن  �أظ��ه��ر  �إندوني�سيا  يف  �لإن�����س��ان  حل��ق��وق  �لوطنية 
�حلكومة  ع��ار���س  �سخ�س  �أي  �سملو�  )�ل�سيوعيني( 
ف�ساًل  �جلي�س،  دعمها  �لتي  �جلديدة  �لإندوني�سية 
�لعاديني  �لنا�س  من  و�لكثري  �ل�سينية  �لإثنية  عن 
�لذي مل يكن لديهم �أي �نتماء حزبي. فبعدما وِعدو� 
خالفات  ت�سفية  يف  منهم  ورغ��ب��ًة  و�ل�سلطة  ب��امل��ال 
َمن  �إىل  �لفيلم  يف  �ل��رج��ال  ه���وؤلء  �ن�سم  �سخ�سية، 
عملو� كاأتباع للجي�س �لإندوني�سي �لذي كان يحظى 
�آنذ�ك بدعم وكالة �ل�ستخبار�ت �ملركزية �لأمريكية، 
ح�سبما ُيقال. يخرب �أحدهم �أمام �لكامري� عن طعنه 
�أنه  غ��ري  �سبب  �أي  دون  م��ن  �ل�سيني  �سديقته  و�ل��د 

ي�ستطيع ذلك.
�لرجال  يكتفي  ل   ،The Act of Killing يف
باإعادة  �أوبنهامير  �أقنعهم  بالتفاخر بجر�ئمهم، فقد 
�إعجابهم باأفالم هوليوود  �إىل  �أي�ساً، ونظر�ً  متثيلها 
هذ�  ح�سل  حل�سورها،  �لتذ�كر  يبتاعون  كانو�  �لتي 
و�ملقززة  �لغريبة  �مل�ساهد  من  جمموعة  على  �ملخرج 
�إع���ادة متثيل  ع��ن  �لكو�لي�س، ف�ساًل  م��ن  و�حل���و�دث 
�أفالم �لع�سابات  جر�ئم و�أعمال عنف م�ستوحاة من 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، �أف����الم �ل��غ��رب �لأم���ريك���ي، وح��ت��ى فيلم 
�مل�سنون  ه���وؤلء  فيها  ظهر  وق��د  �ث��ن��ني.  �أو  مو�سيقي 
ب��ب��ط��ون��ه��م �مل��ره��ل��ة وه���م ي���رت���دون م��الب�����س ملونة 

وي�سعون م�ساحيق �لتجميل.

داعمان كبريان
لكن  �ملهرجان.  يف  للم�ساهدين  �سدمًة  �لفيلم  �سكل 
بالإ�سافة �إىل نقاد دفعهم �لفيلم �إىل �ل�ستم و�لإكثار 
�لفيلم  ب��ه��ذ�  �ملعجبون  �سمل  �لب�سعة،  �ل��ن��ع��وت  م��ن 
�ثنني من �أهم �سانعي �لأف��الم �لوثائقية يف �لعامل، 

�لأم���ريك���ي �إي�����رول م��وري�����س و�مل���خ���رج �لأمل�����اين ورنر 
�أوًل  �لفيلم  �ساهد�  �إنهما  �أوبنهامير  يقول  ه���رزوغ. 
بالتعاون مع معلمه يف جمال �لأفالم ثم مع منتجي 

هذ� �لفيلم يف �ململكة �ملتحدة.
يف  و�أهميته  )�لفيلم  عن  مقاًل  ر�هناً  موري�س  يكتب 
وفق  فيتنام(،  حرب  خالل  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  فهم 
�ساهم يف حترير هذ�  ه���رزوغ، فقد  �أم��ا  �أوب��ن��ه��امي��ر. 

�لفيلم و�لرويج له.
�لإنرنت ت�سريحات  �سبكة  �لفيلم على  ي�سم موقع 
مذهاًل،  ق��وّي��اً،  فيلماً  �أ�ساهد  )مل  مثل:  ه���رزوغ  م��ن 
وخميفاً �إىل هذ� �حلد منذ ما ل يقل عن عقد. هذه 
خطوة غري م�سبوقة يف تاريخ �ل�سينما(. �أما موري�س، 
�أحب  فيلم مذهل ومثري لالهتمام(.  )ه��ذ�  فيقول: 
�أنهما �أ�سبحا من منتجيه  كالهما �لفيلم �إىل درجة 

�ملنفذين.
ك��ذل��ك �أث��ن��ت �للجنة �ل��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق �لإن�����س��ان يف 

)على  �أن  معتربًة  �لوثائقي،  �لفيلم  على  �إندوني�سيا 
�جلميع م�ساهدة The Act of Killing �إن �أر�د 

�لبلد �لتحّول �إىل دميقر�طية حقيقية(.
ي��ع��ود ج��زء م��ن ق��وة �لفيلم �إىل �أن حم���وره �ل��ع��ام ل 
يقت�سر على �إندوني�سيا، بل يجيب عن �ل�سوؤ�ل: كيف 
�إىل هذ�  �لتعامل بطريقة وح�سية  �لإن�سان  ي�ستطيع 

�حلّد مع �أخيه �لإن�سان؟
تربى �أوبنهامير )38 �سنة( يف تك�سا�س، �إل �أن جَديه 
�إىل  باأملانيا  فر�نكفورت  من  هاجر�  يهوديان  �أملانيان 
�لنازية. يو�سح:  �لوليات �ملتحدة هرباً من �ملحرقة 
�لذين  �ل��ن��ا���س  �أن  ن��ف��ه��م  �أن  ر�أي�����ي،  �مل��ف��ي��د، يف  )م���ن 

يرتكبون �أب�سع �لأفعال يبقون، رغم ذلك، ب�سر�ً(.
مثل  ت��ك��ر�ر  منع  )ك��ي��ف ميكننا  �أوب��ن��ه��امي��ر:  ي�سيف 
هذه �لأعمال؟ كان هذ� �ل�سوؤ�ل �لأخالقي و�ل�سيا�سي 
�لكبري �لذي �سغل بايل خالل ن�ساأتي، ولكن �إن �أردنا 
حّقاً �أن نو�جه هذ� �لتحدي، يجب �أن نفهم �أن �لنا�س 

�لذي يرتكبون هذه �لأفعال لي�سو� وحو�ساً. ميكننا �أن 
نطمئن �أنف�سنا �أن �لعامل يحتوي على بع�س �لأ�سر�ر 
وي��ك��ف��ي �أن ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��م ون��وق��ف��ه��م. وه����ذ� خطري 
نحن  نقرف  �أن  �حتمال  ننكر  �أوًل  لأن��ن��ا  بالتاأكيد 
�أنف�سنا �أعماًل مماثلة، وثانياً، لأننا ل ندرك ما نفعله 

عندما نبد�أ بارتكاب جر�ئم مماثلة(.

جرائم احلرب
�أن����ه ل  �أوب��ن��ه��امي��ر  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة، ي��ع��ت��ق��د  رغ���م خلفيته 
ي�ستطيع �إعد�د فيلم مماثل يف �أملانيا. يو�سح: )�أب�سر 
فاز  ومم��ي��ز:  ح�سا�س  �أم���ر  ب�سبب  �ل��ن��ور  �لفيلم  ه��ذ� 
�لقتلة. مل ُيرَغمو� على ترك �ل�سلطة مثل �لنازيني 
�لقتلة  �أّلف  �لهوتو.  �ملتطرفني  �أو  �أو �خلمري �حلمر 
�ملجرمون  ه����وؤلء  ي��ق��ّدم  دول����ة، ول  �لإن��دون��ي�����س��ي��ون 
�لفيلم  بها. يدور  يتباهون  بل  �سهاد�تهم عما حدث، 
�لتباهي،  هذ�  �سبب  باأفعالهم،  تباهيهم  كيفية  حول 
نرويها  �ل��ت��ي  �لق�س�س  ح��ول  ي���دور  يوجهونه.  ومل��ن 
لأنف�سنا حني نقتل. ففي �لنهاية، يبقى �لقتل عماًل، 

و�إل ملا ��ستطعت �لقيام به(.
�لأوروبي  �لتاريخ  يف  لي�س خبري�ً  �أنه  �أوبنهامير  يقر 
�أن �لختالف يكمن يف  �لأملانية، وي�سيف  �لثقافة  �أو 
رجال  �أح��د  �أ���س��ار  وكما  بالذنب،  ي�سعرون  �لأمل���ان  �أن 
�حلرب  )جر�ئم  �لفيلم:  يف  �لإندوني�سية  �لع�سابات 
�أن  �أ�ستطيع  منت�سر،  �أن��ن��ي  ومب��ا  �ملتن�سر،  يحددها 

�أ�سوغ تعريفي �خلا�س(.
�لنازيني فازو� يف  �أن  لو  �أوبنهامير: )تخيلو�  يقرح 
�حلرب و�أنهو� �ملحرقة، ثم عادو� �إىل حياتهم �ليومية 
و�إىل �لتعامل مع �سائر دول �لعامل �لتي عجزو� عن 

غزوها. هذه هي حال �إندوني�سيا(.
ظهرت   ،)2008( �سوهارتو  �لديكتاتور  م��وت  منذ 
�لإندوني�سية  �ل���رو�ي���ة  يف  ت�����س��ك��ك  ك��ث��رية  حت���دي���ات 
��ستخل�ست  فقد   .1965 �سنة  حدث  عما  �لر�سمية 
�أن   2012 ع��ام  �إندوني�سيا  يف  �لإن�سان  حقوق  جلنة 
�لدولة كانت م�سوؤولة عن �ملجازر وعمليات �لغت�ساب 
و�لتعذيب خالل فرة �لتطهري. لكن وزير �ل�سوؤون 
هذ�  على  رّد  �سويانتو  دجوكو  �إندوني�سيا  يف  �لأمنية 
كانت  �جلماعي  �لقتل  عمليات  �أن  م��وؤك��د�ً  �لتقرير، 
�أن  �مل�ستبعد  م��ن  �أن  �إىل  ه��ذ�  موقفه  ي�سري  م���ربرة. 
دور  يف   The Act of Killing فيلم  ُي��ع��ر���س 
�أن  مع  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف  �إندوني�سيا  يف  �ل�سينما 
ب�سعة �آلف من �لإندوني�سيني �ساهدوه على �ل�سا�سة 

�ل�سغرية.
عالوة على ذلك، لن يق�سد �أوبنهامير �إندوني�سيا يف 
وجمموعة  �سيا�سيون  ظهر  فقد  �لقريب.  �مل�ستقبل 
ب��رمل��ان��ي��ة ك��ب��رية يف ه���ذ� �ل��ف��ي��ل��م، ومل ي��ع��رف��و� على 
�لفيلم.  ه��ذ�  �سياأخذه  �ل��ذي  �لأخ��ري  �ل�سكل  �لأرج���ح 
�لناجني  �آخ��ر مع  على فيلم  ر�هناً  �ملخرج  يعمل هذ� 
عودته  يجعل  ما   ،1965 �سنة  �لتطهري  عملية  من 
رحلتي  تكون  )ل��ن  ي��ق��ول:  خ��ط��رية.  �إندوني�سيا  �إىل 
�أحب  لأنني  حم��زن  وه��ذ�  �آمنة،  �لآن  �إندوني�سيا  �إىل 
�إندوني�سيا، و�أعتقد �أن هذ� �لفيلم ُي�سكل بطريقة ما 

ر�سالة حب مني �إىل هذ� �لبلد(.

يقدم اأجوبة حول الأ�صاليب التي يتبعها جمرمو احلرب يف تنفيذ عمليات القتل

الع�ضابات الإندوني�ضية جرائم  عن  فيلم   ...The Act of Killing

ميجان فوك�ض يف
 )�ضالحف النينجا(

ح�سما  قد  باي  مايكل  و�ملخرج  فوك�س  ميجان  �لأمريكية  �ملمثلة  �أن  يبدو 
خالفاتهما، ليعود� �إىل �لعمل معا جمدد�، حيث ت�سارك فوك�س يف �لفيلم 

�جلديد �لذي يتوىل �إخر�جه وهو )�سالحف �لنينجا(.
وقالت جملة فاريتي �إن باي كتب على موقعه �لإلكروين: )�سنعيد ميجان 
جملة  م��ع  ح��دي��ث  يف  ق��ال��ت  فوك�س  وك��ان��ت  جم����دد�(.  �لعائلة  �إىل  فوك�س 

وندرلند �لربيطانية عام 2009 �إن )�لعمل مع باي ي�سبه �لكابو�س(.
�أن يكون مثل هتلر يف موقع �لت�سوير... وهو  وذك��رت فوك�س: )�إن��ه يريد 
كذلك(. وقد �ساركت فوك�س مع باي يف �جلز�أين �لأول و�لثاين من فيلم 
)تر�ن�سفورمرز( )�ملتحولون(، و�أكد وكيل �أعمالها �أنها �ستج�سد يف �لفيلم، 
)�أبريل  دور   ،2014 �ل�سينما يف مايو  دور  �أن يعر�س يف  �ملقرر  �ل��ذي من 

�أونيل( �سديقة �سالحف �لنينجا �لتي تكافح �جلرمية.

لبوف يغادر )اأيتام( اإثر 
خالفات مع بالدوين 

�أعلن منتجو م�سرحية )�أيتام(، يف برودو�ي، مغادرة �ملمثل �لأمريكي، �سيا 
لبوف �لعر�س، �لذي كان �أول عمل م�سرحي يف حياته، ليتبني �أن �ل�سبب 
هو خالفات بينه وبني �ملمثل �أليك بالدوين، بينما �ختري بن فو�سر ليحل 
�مل�سرحية،  ب��اأن منتجي  �لأمريكي  �إ���س ماغازين(  و�أف��اد موقع )يو  مكانه. 

قالو� �إن لبوف غادر �لعمل �مل�سرحي )نتيحة وجود خالفات يف �لإبد�ع(.
لكن لبوف عاد بعدها و�أو�سح �أن �سبب �ملغادرة هو خالفاته مع بالدوين.

�إلكرونية تبادلها مع خمرج  ون�سر ت�سجياًل م�سور�ً ولقطات من ر�سائل 
بالدوين  و�لنجمان  كي�سلر،  لي��ل  وموؤلفها  �ساليفان،  د�ن��ي��ال  �مل�سرحية، 
ولبوف  �سنة(   54( بالدوين  بني  �سجار  حول  تتمحور  وهي  و�ستوريدج، 

)26 �سنة(.
وقال �ساليفان يف �إحدى �لر�سائل �إن لبوف وبالديون )متنافر�ن(.

و�أعلن �ملنتجون بعدها �ختيار، بن فو�سر، ليحل مكان لبوف، �لذي رحب 
بالأمر م�سيد�ً بقدر�ت �خليار �جلديد.

وكان لبوف �سيج�سد يف �مل�سرحية �سخ�سية )تريت(، وهو ل�ّس يتيم يعي�س 
�ختيار  يتم  مل  �ل��ذي  )فيليب(،  نف�سياً  �مل�سطرب  �سناً  �لأ�سغر  �أخيه  مع 

�ملمثل �لذي �سيوؤدي دوره بعد.
�أليك  �ملمثل  دوره  يج�سد  )هارولد(  يدعى  ثرياً  رجاًل  )تريت(  ويختطف 
ب��ال��دوي��ن، ح��ي��ث ي���درك )ت��ري��ت( و)ف��ي��ل��ي��ب( �أن��ه��م��ا وج���د� ف��ي��ه �سخ�سية 
م�سرح  على  )�أي��ت��ام(  م�سرحية  عر�س  ب��دء  ويتوقع  يفتقد�نها.  �لتي  �لأب 

)�سونفيلد( �لربيع �ملقبل.

متثيل  يعيدون  اإندوني�صيني  حرب  جمرمي  وُيظهر  برلني  يف  لل�صينما(  الدويل  )املهرجان  يف  ُعر�ص  وثائقي،  فيلم  يلقى 
اأي�صًا  الفيلم يقّدم  اإن هذا  اأوبنهامير  اآن. يقول املخرج جو�صوا  الثناء. فقد اعُترب رائعًا وخميفًا يف  الكثري من  جرائمهم، 

اأجوبة حول الأ�صاليب التي يتبعها جمرمو احلرب يف تنفيذ عمليات القتل.
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�شعيد بن غما�ض الرا�شدي

�رشحه نف�ضيه  ج��داه��م  م��ن 
جرحه م��ن  امل�����ض��ط��اب  دوا  ه��و 
ال��ف��رح��ه زادت  ل��ف��ي��ت��ه  يل 
امل��رح��ه نف�ضه  و  �ضلوكه  م��ن 
امل����اح����ه ف���ي���ك  م��ن�����رشح��ه
ي���ا ����ض���ع���ادة   ق��ل��ب��ي و ف��رح��ه
ملحه ل���ك  ا����ض���وف  ي����وم  ع��ي��د 
اإم��ل��ح��ه و���ض��ل��ك  يف  رغ��ب��ت��ي 

راده م��ال��ي��ه  غ�����ره   ����ض���وب 
بي�ضطاده ال��ل��ي  ي�ضيد  وه���و 
وي�����ض��ت��ف��ي  ق��ل��ب��ي م��ن اي��ه��اده
اب���اده ع��ن  اب��ع��د  ا�ضتطيع   م��ا 
���ض��اف��ي��ه واك�����ر م���ن ال���ع���اده
ب��ال�����ض��اده م��ف��ن��ود   يل  اإن�����ت 
واحل�����ض��ى ع�����ازل ع���ن ان���ه���اده
ف�����وق م����ا ت���ت�������ض���ور ازي�����اد

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

ميتان عام وزود خم�ضني حم�ضوب

وحن نحتفل به والغا يف م�ضبه

ق�رش احل�ضن ق�رش املحبة وللقلوب

موروثنا نحييه والعز دربه 

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

�شنبلة 

�شهيل 

���ص��ه��ي��ل ل���ل�������ص���اع���ر  ال����ق����ل����ب  م  ت���ه���ن���ئ���ة 

ال����ث����ق����ة ي�������ص���ت���اه���ل ال������رْج������ل ال��ن��ب��ي��ل 

، ����ص���اع���ر ك����ل ج��ي��ل ي��ف��ت��خ��ر ب����ه ج���ي���ل 

ال���ط���وي���ل ال�����������درب  يف  اي����ق����وي����ه  اهلل 

ال����ص���ي���ل ال����رج����ل  ���ص��ي��خ��ن��ا  ق����ي����ادة  يف 

�����ص����ط����رت ل����ل����ك����ون ك�������ص���ر امل�������ص���ت���ح���ي���ل

وخ����دم����ة ال�����دول�����ة ه����و الم�������ر اجل��ل��ي��ل

دارن�����������ا وح����������دة ل����ه����ا ظ����������ل/ن ظ��ل��ي��ل

ق������ادن������ا ال�������ع�������ادل ي����ل����ي م�����ال�����ه م��ث��ي��ل

م��ق��ي��ل اب�����ن�����ا  ق����ل����ب  ك������ل  ن����ع����م يف  ل������ه 

�صهيل ح����ق  ن����ب����ارك  اح���ن���ا   ، واإل�������ص���ه���ي���ل 

وال����ث����ق����ة ي�������ص���ت���اه���ل ال�����رج�����ل ال��ن��ب��ي��ل

ا�����ص����ه����د ات����ل����ي����ق امب����ع����ال����ي����ه ال����������وزاره 

���ص��ع��اره  ال�������ص���دق واخ���ال����ص���ه  يل ع���م���ْل���ه 

ع����ن ج��������داره م��ن�����ص��ب��ه ج����ا ع����ن ج�����داره 

م�������ص���اره  يف  يل  ال����ف����خ����ر  وزاراء  م�����ع 

����ص���ب���اره  يل  حم����م����د  ال����دن����ي����ا  ف�����ار������ص 

راي�����ت�����ه ب���ي�������ص���ا ع���ل���ى ال�����ك�����ون وم�������داره 

ك������ل ف��������رد وك��������ل ح������ي وك��������ل ام��������ارة 

وك����ل����ن����ا ل������ل������دار ره�����������ن/ن ل����ال�����ص����ارة 

رم������ز وح�������ص���ارة  م�����ن دول�����ت�����ه  ب���ن���ى  يل 

دي������اره  دامي  وا�����ص����ف����رت  ب�����ه  وان����������ورت 

�����ص����اع����ر ات����ل����ي����ق امب����ع����ال����ي����ه ال����������وزارة 

���ص��ع��اره ال�������ص���دق واخ���ال����ص���ه  يل ع���م���ْل���ه 

حممد العكربي

اأّول���ه م��ن  جيتك  و  ال��ك��الم  ب���ار   !! ال��ي��وم 

اأ�صرت�صله  واأن���ا  القا�صي  عتابي  م��ن  اأع��ت��ب 

م���ه���ّول���ه اأح�����ّب�����ك  و  م�������ص���امل���ه  اأح�����ّب�����ك 

اأ�صت�صهله ميكن  ل  م�صى  وال��ل��ي   : حبيبي 

�صنبلة م��ع��ي  اخل�����ص��را  ف�صولك  م��ن  ب��اق��ي 

!! م�صتعجلة  تطيح  ي��دْك  يف  اللي  ودموعي 

اأبكي من الوله اأ�صحك من الوله �صرت  كنت 

الكالم اإحتياج  قد   ، لقا  حلظة  مااأحتجت 

ل��� �صالم م��ع��اك  ب��ه  اأو���ص��ل  واأحت��ّم��ل��ه ميكن 

اإنف�صام ب���  اأّي��ام��ن��ا  اإّن���ك حت��ب  ل��و  واأر���ص��ى 

!! اخل�صام  واأفّج   !! املقبل  اأب�صت�صهل  و�صلون 

األ��ع��ّب��ه��ا ل اأع�����ص��ب��ت ب��ي ذك���ري���ات ال��غ��رام

ل���و اأق������در اأرّده��������ا م����اين ع��ل��ى م���اي���رام

ع���اااام  الأل���ف  م�صرية  عتب  وبينك  بيني 

كلنا خليفة
ال���ب���ي���ت م���ت���وح���د رغ������م ك�����ل ح��ا���ص��د

م���ا ي��ن��ك��ر اف�������ص���ال ال���وط���ن غ���ري ج��اح��د
 و�����ص����ع����ارن����ا ب���ال���ع���ز ك���ل���ن���ا خ��ل��ي��ف��ه

ال�صعيفه ال��ن��ف��و���ص  ال  ذم���ت���ه  ول 
خالد العي�شى 

      لل�شاعرة  مي الاليف  

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

�صعيد بن مانع
  @Almane3Saeed

يان�صيم ال�صبح �صف عوده غ�صي 
 لو تزيد �صوي ؟ يتعبه اخل�صر 
 اأ�صهد اإن اللي ب�صوفه ماحظي ! 
 ما ب�صر لو كان يف عينه ب�صر 

**
عبيد را�صد اليليلي

Obaid_Alyalyali@  
اكت�صفت ان الب�صر لزم تعي�ص ..

جتهل اأ�صياٍء كثرية يف احلياه 
لو فرا�صي خي�ص وحلايف عري�ص ..

والعمر ب�صمة على وجه املياه .!
** 

عبداهلل حممد العوي�ص
  @AbdallahAlowais

اإن�صى اخلطا وْتذّكر اآيات غفران
�صْهو اخلطا ما فيه ظْلم و جتّني

ما ت�صوفني بعدك انا قلب ولهان؟
عطني دخيلك فر�صتي و امتحّني

)١٩٩٢ (
**

حممد بن طناف الكعبي
  @bintannaf

احلب دون الو�صل..ماهو مبرغوب..
والبعد يحفر للمحبه..قربها..

والو�صل عقب ال�صد..تكفرية ذنوب..
واحيان..زلت الفراق ايغفرها..

**
�صعد علو�ص

  @Saad3alosh
ماين مب�صوؤول عن افعايل املنحرفه
يعلم  اهلل  اين ارف�صها وما دانيها

اكت�صفت ان داخلي رجال ..انا ما اعرفه 
ي�صتغل اأوقات �صعفي  ويت�صرف فيها

اإهداء اإىل معايل ال�صاعر / �صهيل املزروعي مبنا�صبة الثقة الغالية التي 
اأوليت له بتعيينه وزيرًا للطاقة .. وفقه اهلل و�صدد على طريق اخلري خطاه 

احلّمادي الرياح” لأ�شماء  وجه  “يف 
�لتي  �ل�����س��ع��ر  �أك����ادمي����ي����ة  �أ������س�����درت 
�ملهرجانات  �إد�رة  ت�سرف عليها جلنة 
و�ل���رب�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���ر�ث���ي���ة يف 
�سعرية  �أب���وظ���ب���ي، جم��م��وع��ة  �إم�����ارة 
�حلمادي  �أ�سماء  �لإمار�تية  لل�ساعرة 
وهي  �ل������ري������اح«،  وج�����ه  »يف  ب���ع���ن���و�ن 
لل�ساعرة  �لأوىل  �ل�سعرية  �لتجربة 
�أ����س���م���اء �حل���م���ادي �ل���ت���ي ت��ع��ت��رب من 
�لأ������س�����و�ت �ل�����س��ع��ري��ة �جل����دي����دة يف 

�ل�ساحة �ل�سعرية يف �لإمار�ت.
 115 �مل��ج��م��وع��ة يف  ج�����اءت ط��ب��ع��ة 
�سفحة من �لقطع �ملتو�سط، و�سمت 
�لعمودي  بني  م��وّزع��ة  ق�سيدة   39
على �لبحر �لكامل وجمزوئه و�لبحر 

�لو�فر وبني �ل�سعر �حلر على تفعيالت خمتلفة، ومن ق�سائد �لديو�ن: لي�س 
ي�سمن من �أدب، يف وجه �لرياح، �سامح �هلل �ل�سر�ب، على حني كربياء، يف ذمة 

�لنباأ �لقدمي، �إىل ن�سف �لطريق، تر�نيم �ل�سغار �إذ� كربو�.
تاأثيث  م��ن  متكنها  �ل��دي��و�ن  يف  للحمادي  �ل�سعرية  �لتجربة  م��ن  ويت�سح 
�لبنية �ل�سعرية ذ�ت �ملنحى �لكال�سيكي، وقد �متّد ذلك حتى �إىل ق�سائدها 
�لتفعيلية. وقد هيمنت على �لف�ساء �لعام للمجموعة لغة �حلرقة و�لتباريح 
و�لنزياحات �لرومن�سية، وجتلى ذلك حتى يف �ملو�سوعات ذ�ت �لبعد �لوطني، 
خا�سة يف ق�سيدة »ز�يد من �سبع �إىل �سبع« وهي تعرّب عن حلظة ولء ووفاء 
للمغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، وتعترب 

من �أجمل �لق�سائد �لتي �قرحتها �ل�ساعرة يف هذه �ملجموعة.

تعزية 
نتقدم بالتعزية القلبية اإىل ال�صاعر 

عبيد اإبراهيم ال�صاعر لوفاة والده ، تغمده 

اهلل بوا�صع رحمته واأ�صكنه ف�صيح جناته واألهم 

اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

اأ�صرة هم�ص الفجر 


