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الرجال ال يعرتفون بذكاء الن�ساء!

ك�شف باحثون اأن الرجال يعتقدون اأنهم اأذكى من اأقرانهم، حتى عند 
مقارنتهم بالن�شاء اللواتي تثبت درجاتهن اأنهن ذكيات.

وركزت الدرا�شة احلديثة على بع�ض الطرق امل�شتخدمة لتف�شري �شبب 
اأنها تف�شر  الن�شاء. كما  باملقارنة مع  اأعلى،  اإىل مرتبات  دفع الرجال 
ملاذا يتم تهمي�ض الن�شاء غالبا، عند طرح موا�شيع تتعلق بالريا�شيات 

والهند�شة يف املدر�شة.
اإىل هذا   )ASU( اأري���زون���ا ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة والي���ة  وت��و���ش��ل 
االكت�شاف، بعد اأن طلبوا من طالب اجلامعة الت�شجيل يف دورة علمية 

خمت�شة بتحديد درجة ذكائهم وعلمهم.
وعلى وجه التحديد، اأوكل اإىل الطالب تقدير ذكائهم اخلا�ض مقارنة 
بكل �شخ�ض يف الف�شل الدرا�شي، باالإ�شافة اإىل الطالب الذين عملوا 

معهم ب�شكل مبا�شر.
وفوجئ الباحثون باأن الن�شاء اأكرث عر�شة للتهمي�ض مع التقليل من 

�شاأن ذكائهن، مقارنة بالرجال.
ب��ن طالبة وط��ال��ب، كالهما مب��ع��دل درجات  امل��ق��ارن��ة  اإج����راء  وع��ن��د 
3.3، فاإن الطالب يقول اإنه اأذكى من %66 من طالب الف�شل. اأما 
الطالبة، فتقول اإنها اأذكى من %54 فقط من باقي طالب الف�شل 

الدرا�شي.
اأكرث ذكاء  اإنهم  اأكرث عر�شة للقول  اأن الطالب الذكور  ومن املرجح 
من االأ�شخا�ض الذين يعملون معهم، وذلك مبقدار 3.2 مرة مقارنة 

باالإناث، �شواء كان �شركاوؤهم من الذكور اأم االإناث.
على  بالتاأثري  يتعلق  فيما  جيدة  النتيجة  ه��ذه  اإن  اخل���راء  وي��ق��ول 

طريقة �شعور الطالب جتاه اأنف�شهم وقدراتهم االأكادميية.

االبتعاد عن في�سبوك يخفف التوتر
اأن  اإىل  االأ���ش��رال��ي��ة  كوينزالند  جامعة  ع��ن  ���ش��ادرة  درا���ش��ة  خل�شت 
ال��ت��وت��ر، وفًقا  م��ن  ي��خ��ّف��ف  اأي����ام  مل���دة خم�شة  ع��ن في�شبوك  االب��ت��ع��اد 

ل�شحيفة ديلي ميل الريطانية.
حيث  في�شبوك،  م�شتخدمي  م��ن  جمموعتن  ال��درا���ش��ة  وت�شّمنت 
جمموعة  تابعت  فيما  امل��وق��ع،  ه��ذا  ا�شتخدام  ع��ن  جمموعة  ابتعدت 
اأخرى ا�شتخدامه كاملعتاد. وقام الباحثون بجمع عّينات من اللعاب من 
138 م�شارًكا يف بداية الدرا�شة ونهايتها، من اأجل قيا�ض التغرّيات يف 

م�شتويات هرمون ال�شغط الكورتيزول لديهم.
امل�شرف على الدرا�شة، الدكتور اإريك فامنان، قال اإنه اأخذ ا�شراحة 
لكّنه  االأف��راد،  الكورتيزول لدى  قّلل م�شتويات هرمون  اأي��ام  خلم�شة 
يف  ملحوًظا  حت�ّشًنا  الدرا�شة  يف  امل�شاركون  اأظهر  بينما  اأنه  اإىل  اأ�شار 
لديهم  لوحظ  في�شبوك،  عن  االإق���الع  عر  الفي�شيولوجي  ال�شغط 

ا انخفا�ض م�شاعر الرفاهية. اأي�شً
واأو�شح فامنان اأن النا�ض �شعروا باأنهم غري را�شن عن حياتهم، واأنهم 
كانوا متطّلعن ال�شتكمال ن�شاطهم على في�شبوك، م�شيًفا ال نعتقد 
اأن االأمر يتعّلق بفي�شبوك فقط، فمن املحتمل اأن م�شتويات ال�شغط 
ا يف اأي وقت ياأخذون فيه ا�شراحة من  لدى النا�ض �شت�شهد انخفا�شً

من�شات و�شائل التوا�شل االجتماعي املف�شلة لديهم.

معلم يتلقى درو�ص رق�ص على يد تالميذه
تنت�شر يف االآونة االأخرية حمى حتدي رق�شة "الفلو�ض" التي انطلقت 
اأنحاء  جميع  يف  باالنت�شار  وب���داأت  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من 
ت�شجياًل  االبتدائية  توتنغهام  مدر�شة  يف  معلم  ن�شر  وق��د  ال��ع��امل.  
م�شوراً على مواقع التوا�شل االجتماعي يظهر فيه وهو يتلقى درو�شاً 

يف رق�شة "الفلو�ض" على يد تالميذه ال�شغار. 
الفيديو وهو  �شاميون هانت )37 عاماً( يف مقطع  املعلم  وقد ظهر 
من  كثرية  حركات  تتطلب  التي  الرق�شة  ال�شغار  تالميذه  ي�شارك 
اأن تالميذه ميار�شون  اإنه الحظ  الذراعن وال��ورك.  وقال �شاميون 
لتعلم هذه  اإليهم  االن�شمام  قرر  واأن��ه  اال�شراحة،  وقت  الرق�شة يف 

الرق�شة اجلديدة. 
ال�شف  يف  متت  التمارين  اأن  وخا�شة  رائعة،  جتربة  "اإنها  واأ���ش��اف: 
اأن مقطع  الن�شاط" ي��ذك��ر  مل��ث��ل ه���ذا  وم��ن��ا���ش��ب��اً  ك���ان م��الئ��م��اً  ال���ذي 
الفيديو لقي رواجاً كبرياً بعد ن�شره على االإنرنت، وح�شل على عدد 
اأيام  خالل  م�شاهدة   62000 اأكرث من  اإىل  م�شاهدات كبري و�شل 

قليلة، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الريطانية. 
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الواقع االفرتا�سي.. اأمل هوليوود يف اأفالم األعاب الفيديو
اأنتجت هوليوود اأفالما عدة مقتب�شة من األعاب الفيديو وحتديدا االألعاب 
التي لقيت �شهرة الفتة، يف جميع اأنحاء العامل، لكن معظم هذه االأفالم مل 
تنجح كما جنحت االألعاب، حيث مل يتحم�ض النقاد وامل�شاهدون لها كثريا.

�شيجد جناحا  االأف���الم  النوع من  ه��ذا  اإن��ت��اج  اأن  راهنت هوليوود  اأن  فبعد 
األعاب الفيديو  اإثر تف�شيل ع�شاق  كا�شحا، ك�شفت االأرق��ام عن ف�شل كبري، 

بو�شع نهاية اللعبة بدال من اأن ت�شعها هوليوود.
فعلى �شبيل املثال، اأنتجت هوليوود ن�شختن من فيلم "هتمان اأجينت 47" 

اأحدثها كان يف عام 2015 ومن بطولة روبرت فرند.
املخت�شة  املواقع  يف  اإيجابيا  وتقييما  وا�شعا  جناحا  اللعبة  حققت  وبينما 
باالألعاب الفيديو، نال الفيلم تقييما مل يتجاوز 5 من 10 على موقع "اآي 

اإم دي بي" ال�شهري.
اأكد  "اأ�شا�شينز كريد" للنجم مايكل فا�شبندر، حيث  اآخر مع فيلم  ومثال 
العديد من نقاد ال�شينما اأنه يجب على األعاب الفيديو تبقى األعابا فقط، 
على  فيميل  ترافي�ض  بطولة   2016 ع��ام  "ووركرافت"  فيلم  ح�شل  كما 
تقييم �شعيف اآخر، وذلك برغم م�شاركة �شركة بليزارد لالألعاب يف االإنتاج 

وهي مطورة اللعبة االأ�شلية.
اأما فيلم "تومب رايدر" واجه اأي�شا نتائج غري مر�شية من ناحية التقييم 
واالآراء خا�شة يف ن�شخته االأخرية من بطولة األي�شيا فيكاندر، اإذ جدد النقاد 
راأيهم ال�شابق باأن لعبة الفيديو االأ�شلية اأف�شل بكثري من الفيلم امل�شتمد 

منها.
حول  ق�شتها  ت��دور  اأف��الم  باإنتاج  اأي�شا  هوليوود  غامرت  اآخ��ر،  جانب  من 
فيلم  مثل  حقيقية،  األ��ع��اب  من  تقتب�ض  اأن  دون  من  لكن  الفيديو،  األ��ع��اب 

غامير عام 2009 للنجم جريارد باتلر.

�ساهد االأفالم.. واح�سل 
على مرتب �سهري

�شركة  وه���ي  نتفليك�ض،  ���ش��رك��ة  ت��ب��ح��ث 
للعمل  اأمريكية، عن موظفن  ترفيهية 
يف م�شاهدة وتقييم االأعمال الفنية التي 

تنتجها ال�شبكة.
وبح�شب موقع "9gag" التقني، ت�شف 
"حملل  با�شم  املطلوب  املوظف  ال�شركة 
البحث  ع��م��ل��ه  وي��ت�����ش��م��ن  حتريري"، 
وامل�����ش��اه��دة واإع�����داد ت��ق��اري��ر ع��ن تقييم 
لالأفالم  حت��ل��ي��الت  وك���ت���اب���ة  االأع����م����ال 

واملحتويات التلفزيونية االأخرى.
وك��ان��ت ع���دة ت��ق��اري��ر اأخ����رى ق��د ك�شفت 
�شغف  له  �شخ�ض  عن  تبحث  ال�شبكة  اأن 
مب�شاهدة االأفالم واالأعمال التلفزيونية 
بالتفا�شيل  ي��ه��ت��م  �شخ�شا  ي��ك��ون  واأن 

الدقيقة.
يكون  اأن  اأي�شا  الوظيفة  مهام  تت�شمن 
مع  جتربته  لتلخي�ض  م�شتعدا  املتقدم 
م�����ش��اه��دة ه���ذه االأع���م���ال، وف��ق��ا لوكالة 

"�شبونتيك".
وبح�شب املوقع، تعد وظيفة مثالية الأي 
���ش��خ�����ض ي��ب��ح��ث ع���ن ق�����ش��اء وق��ت��ه اأم���ام 
من  للوظيفة  التقدم  وميكن  ال�شا�شة، 

موقع وظائف ال�شركة.

تطبيق Sortly يخل�سك 
من الفو�سى املنزلية 

مبثابة   Sortly ت��ط��ب��ي��ق  ي��ع��ت��ر 
لالأغرا�ض  البيانات  قواعد  نوع من 
امل�شتخدم  ي���ق���وم  ح���ي���ث  امل���ن���زل���ي���ة؛ 
االأ�شياء  اأو  االأغ�����را������ض  ب��ت��خ��زي��ن 
بوا�شطة  ل���ه���ا  �����ش����ورة  وال����ت����ق����اط 
ال��ت��ط��ب��ي��ق م����ع اإ�����ش����اف����ة االأ����ش���م���اء 
التف�شيلية  واملعلومات  بها  اخلا�شة 
ال���ذي مت  امل��ك��ان،  تو�شيح  م��ع  عنها، 
امل�شتخدم  رغ��ب  واإذا  فيه.  تخزينها 
يف البحث عن هذه االأ�شياء يف وقت 
�شريعة  نظرة  اإل��ق��اء  فيمكنه  الح��ق، 
على التطبيق ملعرفة مكان تخزينها. 
تطبيق  يدعم  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�شافة 
بحيث  املجلدات  وظيفة   Sortly
مي��ك��ن ج��م��ع االأ���ش��ي��اء امل��ت�����ش��اب��ه��ة يف 
التطبيق  ي��وف��ر  ك��م��ا  جم��ل��د واح����د، 
 ISBN ال����ب����ارك����ود  ق�������راءة  م���ي���زة 
اإن�شاء  اإم���ك���ان���ي���ة  م����ع   ،EAN و 
 QR اأك�����واد اال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ري��ع��ة
وط��ب��اع��ت��ه��ا ع��ل��ى االأ����ش���ي���اء. وميكن 
قاعدة  ت�����ش��دي��ر  اأي�����ش��ا  للم�شتخدم 
ملف  هيئة  ع��ل��ى   Sortly ب��ي��ان��ات 
ي�شتمل   PDF كم�شتند  اأو  ن�شي 
على الن�شو�ض وال�شور، عالوة على 
االأغرا�ض  ���ش��ور  تخزين  ميكن  اأن���ه 
ع���ل���ى خدمة  امل���ن���زل���ي���ة  واالأ�����ش����ي����اء 
بوك�ض.  دروب  ال�شحابية  احلو�شبة 
اأجهزة   Sortly تطبيق  وي��دع��م 
ب��اد، جماناً،  اأن��دروي��د واآي فون واآي 
اإال اأنه �شيقت�شر يف هذه احلالة على 
ا�شطرار  م��ع  ف��ق��ط،  عن�شر   100
وظيفة  ع��ن  التخلي  اإىل  امل�شتخدم 
ت�����ش��دي��ر ال��ب��ي��ان��ات وال���و����ش���ول اإىل 
املنزلية عن طريق  االأغ��را���ض  �شور 
امل�شتخدم  رغب  واإذا  الويب.  واجهة 
يف اال�شتفادة من كل مزايا التطبيق 
ف���اإن���ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ه دف����ع ا����ش���راك 

�شهري يبلغ 4.99 دوالر اأمريكي. 

ُمنع من دخول فندق 20 
عاما ب�سبب طيور النور�ص

اأدى ت�شرف غري مق�شود قام به رجل 
كندي اإىل منعه من االإقامة يف اأحد 
ففد جرى  ع��ام��ا.   20 مل��دة  الفنادق 
منع نيك بور�شيل، من دخول فندق 
اإمري�ض" يف فيكتوريا،  "فريمونت 
الريطانية  كولومبيا  مقاطعة  يف 
ب��ع��دم��ا ق���ام ع��ن دون ق�شد،  ب��ك��ن��دا، 
النور�ض  ���ش��رب م��ن ط��ي��ور  ب���اإدخ���ال 
تلطيخ  يف  ت�شبب  مم��ا  غ��رف��ت��ه،  اإىل 
ل�شحيفة  وف��ق��ا  ب���رازه���ا،  ال��غ��رف��ة 
وكان  ال��ري��ط��ان��ي��ة.  تلغراف"  "ذا 
بور�شيل، قد اأح�شر كمية هائلة من 
توابل البيروين، من م�شقط راأ�شه 
الكندية،  �شكوتيا  نوفا  مقاطعة  يف 
البحرية،  ال���ق���وات  يف  الأ����ش���دق���ائ���ه 
كانت من دون ثالجة،  والأن غرفته 
و�شعها اأمام ن�شيم الهواء يف الغرفة، 
وخرج  ب��رودت��ه��ا،  على  حت��اف��ظ  لكي 

منها، تاركا النافذة مفتوحة.

ما هي االأطعمة التي 
تبطئ ال�سيخوخة؟

ال��غ��ذائ��ي��ة على  ال��ت��و���ش��ي��ات  حت��ث بع�ض 
ن���ظ���ام غ���ذائ���ي �شحي  ات���ب���اع  ال���ب���دء يف 
 ،30 ال���  ب��ل��وغ  بعد  ال�شيخوخة  الإب��ط��اء 
عن  االبتعاد  التو�شيات  ه��ذه  وتت�شمن 
قائمة  لكن  االأل��ب��ان.  ومنتجات  احلبوب 
عنها،  االب��ت��ع��اد  ينبغي  ال��ت��ي  امل���اأك���والت 
واالأطعمة التي عليك زيادة تناولها اأكر 

من ذلك.
للنظام  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��ائ��ح  وت���رّك���ز 
على  ال�شيخوخة  يبطئ  ال��ذي  الغذائي 
املاأكوالت  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  االعتماد 
ال��ب��ح��ري��ة واالأ�����ش����م����اك، واخل�������ش���روات 

والفواكه واملك�شرات.
ب��ي��ن��م��ا حت�������ّذر ه������ذه ال���ت���و����ش���ي���ات من 
�شراب  مثل  ال�شائلة  وخا�شة  ال�شكريات 
واحلبوب  ال��ق�����ش��ب،  و���ش��ك��ر  ال����ذرة  �شكر 

مثل االأرز والقمح.
اأهمية  اإىل  التو�شيات  ه��ذه  ت�شري  كما 
احل��د م��ن ت��ن��اول منتجات االأل��ب��ان، مع 

اأمكن،  اإذا  ب��ال��ك��ام��ل  جت��ن��ب��ه��ا  ت��ف�����ش��ي��ل 
وا���ش��ت��ب��ع��اد ال��ل��ح��وم امل�����ش��ّن��ع��ة واالأك����الت 

ال�شريعة من قائمة الطعام.
تبطئ  التي  االأطعمة  ���ش��دارة  يف  وي��اأت��ي 
ال�شيخوخة التوت بكل األوانه، والفراولة 
)الفريز(، وال�شلمون، وحبوب ال�شوفان، 

الداكنة،  وال�����ش��وك��وال  وال�����ش��ب��ان��خ، 
االأخ�شر،  وال�شاي  والقهوة، 

وال����ق����رف����ة، وال���ك���رك���م، 
العظام،  و����ش���ورب���ة 

وال��������ب��������ط��������اط��������ا 
احل����������������ل����������������وة، 
وال�������ب�������ط�������ي�������خ 
وال���������������ش�������م�������ام، 

وال���������������������ل���������������������ن 
قليل  )ال������������زب������������ادي( 

الد�شم.
ومي��ك��ن��ك م��الح��ظ��ة ن��ت��ائ��ج ه���ذا النظام 

ب�شكل كبري بعد عامن من اتباعه.

"SMPY" للك�شف  اأبحاث  "ناتور" ف��اإن  بح�شب جملة 
عن املواهب كانت االأوىل من نوعها يف املجال االأكادميي. 
وبعد خم�ض �شنوات من اإطالقها مت تو�شيع عدد االأطفال 
امل�شاركن يف هذه الدرا�شة. ف�شال عن اأنها مل تقت�شر على 
اأثناء  بل  املدر�شية،  الفرة  فيها خالل  امل�شاركن  مرافقة 

الدرا�شة اجلامعية والعمل.
واي  جوناثان  اإن�شايدر" ف��اإن  "بيزني�ض  موقع  عن  ونقال 
الباحثن  ب��ن  وم��ن  دي��وك  نف�شي يف جامعة  وه��و طبيب 
اأكد  املوهوبن،  االأطفال  عن  الك�شف  اأبحاث  يف  امل�شاركن 
لدورية "�شايان�ض األريت" على اأهمية هذه الدرا�شة  مررا 
على  ي�شرفون  الذين  هم  االأ�شخا�ض  "هوؤالء  بقوله  ذلك 
اإىل  الذين ينتمون  جمتمعنا". وتابع يقول" اإن االأطفال 
النخبة التي متثل واحد باملئة، غالبا ما ي�شبحون علماء 

متميزين واأكادميين ومدراء وق�شاة وغري ذلك".

ينبغي ت�شجيع املواهب الفطرية
اأكرث  ومت مناق�شة نتائج االأبحاث، التي الزالت قائمة، يف 
من 400 تقرير وعدة كتب علمية. بع�ض النتائج املفاجئة 
تعاك�شت مع الفر�شيات. وهي اأنه باملمار�شة الكافية ميكن 

الأي �شخ�ض اأن ي�شبح خبريا يف كل جمال.
رمبا تكون املمار�شة الكافية اأمرا مهما يف تطوير الكفاءات، 
اأن ذل��ك ال ينطبق على جميع  لكن بع�ض اخل��راء ي��رون 
الريا�شية،  التخ�ش�شات  على  ينطبق  فما  االخت�شا�شات، 
اإذ ال بد من  الفكرية  ال ميكن تطبيقه على التخ�ش�شات 
الوقت  الفطرية، واكت�شافها وتطويرها يف  املواهب  وجود 

املنا�شب.
بع�ض اخل��راء ي��رون اأن الكثري من االأه��ايل مييلون اإىل 
تطوير مهارات اأطفالهم، التي يرونها هم )االآباء( منا�شبة 

متابعة  لالأطفال  ال�شماح  هو  االأه��م  يبقى  لكن  ومهمة.  
يزيد من فر�ض جناحهم.  ما  اهتماماتهم اخلا�شة. هذا 
النجاح يف �شن مبكرة يحفزهم على  اأن �شعور  ف�شال عن 

التعلم م�شتقبال. 
ووجد اخلراء هو اأن ما مييز اأهايل االأطفال االأذكياء هو 
اكت�شافهم ملواهب اأطفالهم منذ ال�شغر، وم�شاعدتهم على 
تعزيز هذه املواهب، بدال من االإ�شرار على تنمية مواهب 
يرونها هم مفيدة، ورمبا ال تالءم اأطفالهم. وهو ما تراه 
االأطفال.  علوم  يف  اأخ�شائية  وه��ي  هاغر  بريغيته  اأي�شا 
وت�شري الطبيبة هاغر يف حديث ملوقع DW عربية، اإىل 
اأن االأطفال اأحيانا قد "يكونون بحاجة اإىل م�شاعدة االأهل 
مقرونا  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  دون  لكن  م��واه��ب��ه��م،  اكت�شاف  يف 

بتوجيهاتهم".
االأهل  ت�شاعد  التي  الن�شائح  بع�ض  الطبيبة هاغر  ولدى 
مع  طويل  وق��ت  ق�شاء  واأهمهما  مواهبهم   اكت�شاف  على 
االأط���ف���ال، وت��وؤك��د ع��ل��ى اأن ح���ّث االأه����ايل ل��الأط��ف��ال على 
اإدراك  تنمية  على  ي�شاعد  الطفولة   مرحلة  يف  ال��ق��راءة 
دفع  اأن  ه��اغ��ر  وت���رى  التعلم"  على  وف�شولهم  االأط��ف��ال 
دور مهم يف  ل��ه  ال�شغر  االأط��ف��ال خلو�ض حم��ادث��ات منذ 
اأحاديث  االأه��ايل بخو�ض  وتن�شح  االآخرين،  التوا�شل مع 
تطوير  ع��ل��ى  ي�شاعد  "فهذا  ال�شغر  م��ن��ذ  اأط��ف��ال��ه��م  م��ع 
األعاب  �شراء  عدم  على  هاغر  وت�شدد  اللغوية".  مهاراتهم 
ت�شجع  الب�شيطة  ف��االأل��ع��اب  ل��الأط��ف��ال،  ال��ث��م��ن  ب��اه��ظ��ة 

االأطفال على االبتكار واالإبداع.

ن�شيحة للآباء
الطفل مهم  م��ع  االأب  وج��ود  اأن  بريطانية  درا���ش��ة  ذك��رت 
اآبائهم  اأكرث مع  اأوقاتا  الذين يق�شون  االأطفال  واأن  جدا 

يتمتعون بن�شبة عالية من الذكاء، وذلك لعدة اأ�شباب.
نتائج  الريطانية  كا�شتل  نيو  جامعة  م��ن  باحثون  ن�شر 
عالقتهم  وخا�شة  ب��ذوي��ه،  الطفل  عالقة  ح��ول  اأبحاثهم 
الدرا�شة  وبحثت  ذكائهم.  ن�شبة  على  ذلك  وتاأثري  ب��االأب، 
اأكرث من 11 األف حالة الأطفال ولدوا بعد �شنة 1958، 
ومت ت���دوي���ن ع���دد االأوق������ات ال��ت��ي ق�����ش��اه��ا االأط���ف���ال مع 
بالكامل  املخ�ش�شة  االأوق���ات  وخا�شة  طفولتهم،  يف  االأب 
ل���الأط���ف���ال، وذل����ك يف ال��ل��ع��ب وال����ق����راءة وال��ت��ن��زه معهم. 
واأ�شارت النتائج اإىل اأن االأطفال الذين ق�شوا اأوقاتا اأطول 
الذين  م��ن  ال��ذك��اء  م��ن  اك��ر  بن�شبة  يتمتعون  اآبائهم  م��ع 
اآب��ائ��ه��م، وذل���ك نقال ع��ن �شحيفة  اأق���ل م��ع  اأوق��ات��ا  ق�شوا 

"تيليغراف" الريطانية.
وذكر الدكتور دانييل نيتله، وهو اأحد الباحثن امل�شرفن 
فيما  مفاجئة  " كانت  ال��درا���ش��ة  نتائج  اأن  ال��درا���ش��ة،  على 
الذين  االأط��ف��ال  وتقدم  تطور  يف  الوا�شح  بالفرق  يتعلق 
وهو  ال��وق��ت  نف�ض  يف  واالأب  االأم  قبل  م��ن  اهتماما  الق��وا 
االأمر الذي يجعلهم اأكرث مرونة مع االآخرين مع تقدمهم 

يف العمر".
يف  املخت�ض  في�شن" االأمل���اين  "األرن  م��وق��ع  اأو���ش��ح  فيما 
تقدمي الن�شائح العائلية باأن وجود االأب مع الطفل يخلق 
توازنا يف حياة الطفل تزامنا مع وجود االأم، اإذ اأن االأم تقوم 
بن�شاطات ذهنية واجتماعية خا�شة ومهمة للطفل لكنها 
غري كافية خللق �شخ�شية متكاملة للطفل. ويعد لذلك 
اأك��ر مع االأط��ف��ال �شروريا  وج��ود االأب وق�شائه الأوق���ات 
لتنمية الن�شاطات الذهنية واالجتماعية ب�شورة متكاملة 
االأب  اأن  ،حيث  الطفل  عند  واالأم���ان  بالثقة  �شعور  وخلق 
يعد يف الغالب مثاال يحتذى به من قبل االأطفال، خا�شة 

الذكور منهم.

هذا ما مييز اآباء االأطفال االأذكياء عن غريهم

على مدى 45 عاما اأجرى باحثون درا�شة من اأطول الأبحاث 

اأ�شحاب  من  طفل   5000 جمموعه  ما  على  العلوم،  تاريخ  يف 

اأن توؤثر  املواهب الفكرية. ومن املمكن لنتائج هذه الأبحاث 

على تغري اأ�شلوب تعليم الأجيال القادمة.

يعرف  ما  باحثون  اأطلق   1972 عام  اآذار  مار�س  �شهر  منذ  

هذه  وتهدف  بريكو�شيوث".  ماتيماتيكلي  اأوف  بـ"�شتادي 

اخت�شارا  لها  ويــرمــز  عــامــا   45 ا�شتمرت  الــتــي  ــاث  ــح الأب

الباحث  ويعد  الفطرية.  املــواهــب  عن  للبحث   "SMP"بـ

هو  هوبكنز  جونز  جامعة  من  �شتانلي  �شي  جوليان 

بداية  يف  و�شارك  الفكرة.   هذه  �شاحب 

تلميذا   450 حــــوايل  الأبـــحـــاث 

ــم وتـــراوحـــت  ــه متـــيـــزوا بــذكــائ

اأعمارهم بني 12-14 عاما.
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�ش�ؤون حملية

نورة الكعبي تطلع على اأف�سل املمار�سات يف جمال املتاحف والفنون مبدينة نيويورك 

مبعدل 8 ملتقيات �شنوية وح�شور اأكرث من 20 جهة

بلدية مدينة العني تطلق خطة امللتقيات ال�سكانية ال�سنوية ابريل احلايل

التوعية باأخطار االبتزاز االإلكرتوين يف جمل�ص الكعبي 

•• اأبوظبي  - الفجر

وزيرة  حممد الكعبي  نورة بنت  م��ع��ايل  ا�شتعر�شت 
يف  والفنون  الثقافة  م�شتقبل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
بعنوان  م��ب��ادرة  �شمن  نقا�شية  حلقة  خ��الل  االإم����ارات 
"املجل�ض" نظمتها جامعة نيويورك بالتعاون مع �شفارة 
التدري�شية  الهيئة  من  اأع�شاء  بح�شور  وذلك  الدولة 

وطالب وطالبات اجلامعة وعدد من اأفراد املجتمع.
مكتبة  ب��زي��ارة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  وقامت 
نيويورك العامة بهدف االطالع على اف�شل املمار�شات، 
قدم خاللها انطوين مارك�ض رئي�ض املكتبة �شرح مف�شل 
متنوع  وثقايف  تاريخي  اإرث  من  املكتبة  ت�شمه  ما  عن 
واأهم االأدوار والن�شاطات التي تقوم بها املكتبة يف جمال 
االأبحاث واأبرز التوجهات امل�شتقبلية التي تتبعها، حيث 
جتولت معاليها يف اأروقة املكتبة ومرافقها وبحثت مع 
خالل  الطرفن  بن  امل�شرك  التعاون  �شبل  انطوين 

الفرة القادمة.
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، ب��ح��ث��ت ال��ك��ع��ب��ي خ���الل ل��ق��ائ��ه��ا مع 
ال��ف��ن احل��دي��ث بنيويورك،  ل���وري م��دي��ر متحف  اإل���ن 
املعا�شرة  الفنية  االأعمال  دعم  التعاون يف جمال  �شبل 
اجلولة  خ��الل  واطلعت  االإبداعية،  امل�شروعات  وتبني 

ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى م��ع��رو���ش��ات امل��ت��ح��ف احل��دي��ث��ة، مبا 
امل�����ش��ادر ملواد  ال��ع��م��ارة واأر���ش��ي��ف متعدد  يف ذل��ك فنون 

تاريخية ذات �شلة بالفن املعا�شر. 
من جهة اأخرى، اجتمعت نورة الكعبي مع دانييل وي�ض، 
وكارولن  للفنون"،  "املروبوليتان  متحف  رئ��ي�����ض 

لبحث  للت�شميم  هيويت  كوبر  متحف  مدير  ب��وم��ان 
م�شروعات التعاون امل�شرك بن متاحف االإمارات وكال 
التدريبية  الرامج  وتوفري  امل�شاركة  و�شبل  املتحفن، 
االهتمام  ذات  املو�شوعات  من  وغريها  الطرفن  بن 
زيارتها  اأي����ام  ث���اين  الكعبي يف  ال��ت��ق��ت  ك��م��ا  امل�����ش��رك. 

ملدينة نيويورك، ثلما غولدن مديرة متحف ا�شتوديو 
يف هارمل وجتولت باأروقة املتحف ومن ثم زارت جامعة 
بولي�شي  جوزيف  بالدكتور  والتقت  للفنون  جوليارد 
لعر�ض  راف��ق معاليها يف جولة  ال��ذي  رئي�ض اجلامعة 
ما تقدمه اجلامعة من م�شاقات وبرامج تدريبية تعنى 
الذي  الدعم  اأ�شكاله وجماالته ومدى  ب�شتى  بالفنون 

تقدمه يف �شقل مهارات املوهوبن املبدعن. 
مركز  مدير  بوت�ض  واليك�ض  الكعبي  ن��ورة  واجتمعت 
اأف�شل  ع��ل��ى  THE SHEDلالطالع  ال��ف��ن��ون  
الفنون من خالل  وت�شجيع  دع��م  املمار�شات يف جم��ال 
مركز عاملي �شخم يعر�ض جميع اأنواع الفنون امل�شرحية 
والفنون الب�شرية والفنون ال�شعبية حول العامل. ويف 
كارول  الكعبي،  التقت  نيويورك  ملدينة  زيارتها  ختام 
والت�شميم  للفن  بار�شونز  جامعة  رئي�ض  نائبة  كيم 
ومن ثم �شيبا�شتيان ويلي�ض رئي�ض وال�شريك املوؤ�ش�ض ل 
حيث اطلعت على جتربته يف جمال جمع   ARTSY
االأعمال  ���ش��راء  واإمكانية  واالكت�شاف  والتعليم  الفن 
ال��ف��ن��ي��ة امل��ح��ب��ب��ة ل���الأف���راد وال��ت��ي ت��ت��ن��وع ب��ن الفنون 
املختارة  الفوتوغرايف  والت�شوير  والت�شميم  اجلميلة 
اأبرز املعار�ض واملتاحف واملعار�ض الفنية واملزادات  من 

من حول العامل.

•• العني - الفجر

اطلقت بلدية مدينة العن خطة ملتقياتها ال�شنوية 
ملتقيات   8 ت�شمل  و  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ت��ا���ش��ع  ل��ل��ع��ام 
يف  ت���ب���داأ  اأخ������رى،  تخ�ش�شية  م��ل��ت��ق��ي��ات  و  ���ش��ك��ان��ي��ة 
املدينة  و���ش��ط  ب��ق��ط��اع  احل���ايل  ال�شهر  م��ن  ال��ع��ا���ش��ر 
، وتت�شمن اخلطة  العن  باقي قطاعات مدينة  اإىل 
لل�شركاء  ملتقى  و  الهمم  الأ���ش��ح��اب  خ��ا���ض  ملتقى 

اال�شراتيجين و ملتقى لال�شت�شارين واملقاولن.
احتياجات  للوقوف على  ال�شكانية  امللتقيات  وتهدف 
�شكان كل قطاع لتوفري هذه  املطالب واالحتياجات 
�شمن مهام و اخت�شا�شات البلدية،  و متابعة توفري 

اخت�شا�ض  �شمن  ال�����واردة  ال�شكانية  االح��ت��ي��اج��ات 
اخلدمات  م�شتوى  رف��ع  ل�شمان  االأخ��رى  املوؤ�ش�شات 
امللتقيات بح�شور  تقام  و   ، املجتمع  ا�شعاد  و  املقدمة 
احلكومية  اجل��ه��ات  و  ال��ع��ن  مدينة  بلدية  ق��ي��ادات 
خدمات  تقدم  التي  و    ، باملدينة  احلكومية  �شبه  و 
مبا�شرة تهم اجلمهور ،  حيث ي�شارك بها ما يزيد عن 
مالحظات  على  مبا�شرة  جتيب  و  ت�شتمع  جهة   20
ال�شكان ، كما حققت امللتقيات ال�شكانية العديد من 
ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة م��ن ح��ي��ث ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات و 

امل�شاريع يف العديد من املناطق مبدينة العن.
لقطاع  التا�شع  ال�شكاين  ال��ع��ن  ملتقى  و�شيناق�ض 
و�شط املدينة االحتياجات التي مت طرحها من قبل 

اجلمهور يف اللقاء ال�شابق و التي متثلت يف م�شاريع 
و  ان�شاء مما�شي  و  الطرق  �شيانة  و  التحتية  البينة 
اأخرى  موا�شيع  و  امل�����ش��اة  لعبور  مناطق  و  مطبات 
معنية براخي�ض البناء و املجال�ض املجتمعية ، كما 
اأدنوك  اأخرى احتياجاتها مثل �شركة  تناق�ض جهات 
للتوزيع و مركز تدوير النفايات – اأبوظبي ) تدوير 
( و الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية و االأوق��اف و 

�شركة اأبوظبي للخدمات العامة ) م�شاندة ( .
�شبه  و  ع��دد من اجلهات احلكومية  و حت�شر  كما    
اجلمهور  م��الح��ظ��ات  مل��ت��اب��ع��ة  للملتقى  احل��ك��وم��ي��ة 

الواردة اإليها.
وجنح اللقاء ال�شابق لقطاع و�شط املدينة بالرد على 

التحتية متمثلة  البنية  ب�شاأن  واردة  عدة مالحظات 
نفق  و   ، �شوئية  تقاطعات  اإىل  ال����دوارات  تغيري  يف 
النباغ الذي اأ�شبح �شالكاً للجمهور ، وتو�شيح اأ�شعار 
ات�شاالت،  واالإع���الن عن   االن��رن��ت من قبل  باقات 
اأ�شعار  و   ، م�شاندة  قبل  من  ال�شكني  غنيمة  م�شروع 
خدمة النقل ب�شيارات االأج��رة ، وغريها الكثري من 

املوا�شيع التي يت�شاءل عنها �شكان املدينة.
ك��م��ا ت���ق���وم ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ن مب��ت��اب��ع��ة جميع 
عن  �شواء  اجلمهور  قبل  من  ال���واردة  اال�شتف�شارات 
بطاقات  اأو عن طريق  مبا�شرة  ال�شوؤال  طريق طرح 
االأ���ش��ئ��ل��ة امل���ت���وف���رة، و رف����ع ت��ق��ري��ر ت��ع��ق��ي��ب��ي حول 

املالحظات ون�شبة االإجناز.

•• العني - الفجر

ا�شتعر�ض جمل�ض الفريق الركن املتقاعد عبيد حممد 
الدكتور  قدمها  حما�شرة  يف  العن  مدينة  يف  الكعبي 
اأم��ن املعلومات"  جملة  " خبري  حممد حمد الكويتي 
والتوعية  التكنولوجيا  مل��دم��ن��ي  واإر�����ش����ادات  ن�����ش��ائ��ح  
باأخطار االبتزاز االإلكروين اإ�شافة اإىل �شلبيات اأجهزة 
التكنولوجيا واآثارها املدمرة على اأفراد املجتمع �شغاراً 

وكباراً. 
االألعاب  بع�ض  اأخطار  اأن  اإىل  الكويتي  الدكتور  ولفت 
افرا�شي   واق���ع  ن�شر  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  االإل��ك��رون��ي��ة 
االنحراف  اإىل  ت��وؤدي  قد  لالأطفال  حت��دي��داً  املوجهة  

املجتمع  الفكري عندهم واالبتعاد عن عادات وتقاليد 
االإماراتي.

ال��دول العربية وال�شرقية  اأن كثري من  واأك��د املحا�شر 
ت��زاي��د م��ع��دالت مدمني  ت��ع��اين م��ن ن�شبة  وال��غ��رب��ي��ة 
م�شتخدمي االنرنت واالإدمان على هذه االأجهزة ب�شكل 
الكحول  اأع��را���ض مدمني  اأن   اإىل   م�����ش��رياً  خم��ي��ف،  
واملخدرات توجد اأي�شاً يف مدمني ا�شتخدام االنرنت، 
واأهم االأعرا�ض امل�شركة بن  هوؤالء املدمنن هو �شلب 
ال  جاحمة  نف�شية  لرغبات  وخ�شوعهم  منهم  االإرادة 

ي�شتطيعون مقاومتها .
���ش��ي��اق حم��ا���ش��رت��ه حمورين  ال��ك��وي��ت��ي يف  د.  وت���ن���اول 
من  االإلكرونية  ال�شيرانية  اجلرائم  وهما  رئي�شين 

�شب وقذف وت�شهري وابتزاز واخ��راق الأف��راد املجتمع 
ك��اف��ة وخ��ا���ش��ة االأط���ف���ال، وال��ث��اين اأ���ش��ال��ي��ب االحتيال 
االل����ك����روين واالف����را�����ش����ي وال��ن�����ش��ب واالع����الن����ات 
دع��ائ��ي��ة على مواقع  ح��م��الت  م��ن  واخل��ادع��ة  اخلبيثة 
داعيا  االأ���ش��ال��ي��ب.  م��ن  وغ��ريه��ا  االجتماعي  التوا�شل 
باأق�شى درج��ات احليطة واحلذر  التحلي  اإىل  �شرورة 
لتوفري �شبل احلماية والوقاية املطلوبة من التداعيات 
ال�شلبية واخلطرية التي قد ترتب على �شوء ا�شتخدام 
واملجرمن  النفو�ض  �شعاف  قبل  م��ن  االأ�شاليب  ه��ذه 
تعمل  التي  واملغر�شة  امل�شبوهة  الدوائر  من  وغريهم 
يف اخلفاء. ونا�شد املحا�شر االآباء واالأمهات بذل اأق�شى 
اجلهود واملراقبة لتوعية االبناء وار�شادهم عن خماطر 

االخراق  �شد  حت�شينهم  وبالتايل  الذكية  االأج��ه��زة 
واالبتزاز واجلرائم االلكرونية.

ولفت �شاحب املجل�ض حممد عبيد الكعبي اإىل اأهمية  
تنبيه اأبناء املجتمع والتحذير من الطرق التي يتبعها 
البع�ض بغر�ض الن�شب واالحتيال واالبتزاز من خالل 
اإىل  التنبيه  الف�شاء االلكروين، م�شدداً على �شرورة 
ه���ذه ال��ط��رق واالأ���ش��ال��ي��ب م��ن خ���الل  مت��ا���ش��ك اأف���راد 

االأ�شرة و املجتمع ملحاربتها.
وال�شخ�شيات  احل�������ش���ور  م���ن  ع����دد  ق����دم  ذل�����ك   اإىل 
امل�شاركن يف املجل�ض بع�ض املداخالت التي اأكدت على 
�شرورة ن�شر ثقافة الوعي االلكروين بن جميع اأفراد 

املجتمع وب�شكل خا�ض بن االأطفال وال�شباب.

يوؤهل فنانني للم�شاركة يف املراكز الثقافية 
برنامج لفنون االأداء واكت�ساف 

املواهب يف منارة ال�سعديات 
•• اأبوظبي - الفجر

طورت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي برناجماً جديداً لت�شجيع فنون 
االأداء ودعم املواهب النا�شئة يف العا�شمة من خالل �شل�شلة من الور�شات 

التدريبية تقام يف منارة ال�شعديات ب�شكل دوري. 
ي�شرف على الرنامج جمموعة من املتخ�ش�شن يف التعبري االأدائي، والذي 
لدعم  الرنامج  �شمم  وق��د  التعبريي.  واالأداء  والرق�ض  التمثيل  ي�شمل 
�شتقام  التي  االأداء  عرو�ض  يف  فعال  دور  للعب  وتاأهيلهم  الفنية  امل��واه��ب 
العا�شمة، وامل�شاركة يف خمتلف  التي يتم تطويرها يف  الثقافية  املراكز  يف 
املنا�شبات الفنية، مبا يتوافق مع ا�شراتيجية دائرة الثقافة وال�شياحة – 

اأبوظبي يف الرويج للفنون باعتبارها اأحد اأهم املقومات الثقافية. 
وينا�شب  العمرية  الفئات  خمتلف  اهتمامات  االأداء  فنون  برنامج  يلبي 
العائالت، مثل ور�ض تعلم فنيات العزف على الطبول، واأم�شيات امليكروفون 
املفتوح، وكذلك برامج لبناء القدرات، تدعم تطور جمتمع الفنانين من 
اأ�شا�شية تتمثل يف رواية الق�ش�ض والفنون الدرامية واالأداء  خالل برامج 

الراق�ض املعا�شر. 
ي�شتجيب  ال�����ش��ع��دي��ات:  م��ن��ارة  م��دي��ر  القا�شمي،  خ��ال��د  بنت  علياء  وق��ال��ت 
الرنامج اجلديد اإىل النمو امللحوظ لفنون االأداء يف املجتمع، حيث نعمل 
االإبداع  برامج فنية وتفاعلية حمفزة على  املواهب عر تقدمي  على دعم 
وترثي امل�شهد الثقايف عموماً، و تتيح  الفر�شة للجميع ال�شتك�شاف وتطوير 
قدراتهم ومهاراتهم. كما حر�شنا خالل مرحلة ت�شميم الرنامج على اأن  
نهتم ب�شريحتي االأطفال وال�شباب، حتى يتمكنوا من االطالع على خمتلف 

الفنون والثقافات باأ�شكالها املتنوعة، وتنمية ميولهم الفنية.  
8 م�شاًء، ويت�شمن ور�ض تعلم  ال�شاعة  اأربعاء عند  يقام الرنامج كل يوم 
رق�شة التاجنو االأرجنتينية باإ�شراف ذا تاجنو جورين وتركز هذه الور�شة 
على تعليم اأ�شا�شيات ومهارات وخطوات رق�شة التاجنو، وتقدمي ملحات عن 
تاريخها واأ�شولها باعتبارها من الفنون املدرجة على الئحة الراث العاملي 
لليون�شكو.   ولهواة العزف على الطبول، تقدم فرقة خر�شه االإماراتية - 
"طبول مع خر�شة" والتي تقام  اليابانية، �شل�شلة من ور�ض العمل بعنوان 
اأيام ال�شبت ال�شاعة 2 بعد الظهر لالأطفال من عمر 7 �شنوات، و كل يوم 
اأحد  ال�شاعة 4 ع�شراً للكبار، وتعك�ض هذه الور�شة ال�شعبية املتزايدة لفنون 

طبول التايجو اليابانية.
ويف ور�شة فنون االأداء احلديث واملعا�شر، تقدم �شركة �شيما الرائدة يف هذا 
املجال، ور�ض عمل جلميع االأعمار، وتركز على املو�شيقى والدراما والغناء 
عند  ال�شبت  اأي��ام  اأ�شبوعن،  كل  الور�شة  هذه  فقرات  وتقام  اجل�شد.  ولغة 

ال�شاعة 4 ع�شراً.
ومن اأجل اكت�شاف املواهب الكامنة، خ�ش�ض برنامج "امليكروفون املفتوح" 
املو�شيقية  للمواهب  اأداء  جت��ارب  لتقدمي  ورلد"  ذا  ب��الي  "جو  ب��اإ���ش��راف 
اأربعاء يف مقهي الرتي يف  اأمام اجلمهور مبا�شرة، وذلك كل يوم  واالأدائية 

منارة ال�شعديات. 
ومن اأجل بناء قدرات املواهب ال�شاعدة للمهتمن باأنواع الفنون امل�شرحية 
الق�شة،  رواي��ة  جمال  يف  متخ�ش�شة  عمل  ور���ض  الرنامج  يقدم  املتنوعة، 
الق�ش�ض  رواي��ة  ور�شة  تركز  حيث  املعا�شر.  والرق�ض  الدرامية،  والفنون 
اإلقاء  وم��ه��ارات  �شفيهاً  امل��روي��ة  الق�ش�ض  كتابة  واإع���ادة  جمع  فنيات  على 
الق�شة، وتقدم هذه الور�ض جلميع الفئات العمرية وتبداأ اعتباراً من �شهر 
�شبتمر املقبل.  اأما ور�شة عمل الفنون الدرامية، فت�شتهدف �شريحة الكبار 
وطلبة اجلامعات، وهي جمموعة من ور�ض التدريب امل�شرحية والتي من 
املقرر اأن تبداأ يف �شهر اأكتوبر املقبل، وتركز على االنتاجات الفنية حمدودة 

النطاق، وتت�شمن مهارات كتابة ال�شيناريو والتمثيل. 
، والعزف  االأداء  التمثيل، وعرو�ض  املتدربن واملتمرنن يف  ي�شارك جميع 
يف عرو�ض واإنتاجات فنية كجزء من النتيجة النهائية لهذه الور�ض والتي 
االأدائية  العنا�شر  جتمع  احتفالية  يف  جميعا  عر�شها  يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

وامل�شرحية املتنوعة �شمن فعاليات يوم واحد بحلول نهاية العام احلايل.

ور�ص عمل وحما�سرات نظمها ق�سم 
املتطوعني بهيئة الهالل االأحمر فرع العني

•• العني - الفجر

نظم ق�شم املتطوعن بهيئة الهالل االأحمر فرع العن بالتعاون مع ق�شم 
االأويل  واالإ���ش��ع��اف  املجتمعية  ال�شحة  دورة  ال��ع��ن  ب��ف��رع  املجتمع  توعية 
الفرة  يف   ) ال��دويل  املنهاج   ( املتطرعن  لق�شم  التدريبية  اخلطة  �شمن 
من 1 ابريل حتى 5 ابريل 2018 ملتطوعي ومنت�شبي فرع العن ت�شمت 
ور�ض عمل ، وحما�شرات على مدار خم�ض اأيام من دائرة الق�شاء - الطب 
واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  واالأوق���اف  اال�شالمية  ال�شوؤون  ومكتب  ال�شرعي 
والدفاع املدين واإدارة مكافحة املخدرات ويف اليوم اخلتامي مت عمل مترين 
لتطبيق  العامة  وال�شالمة  الطوارئ  واإدارة  املدين  الدفاع  اإدارة  وهمي مع 

الدورة ب�شكل عملي.



الزجنبيل  1-
مما ال �شك فيه اأن للزجنبيل فوائد كثرية فهو مقوي للمناعة ويف 
الدهون، وعالج  وي�شاهم يف حرق  واالنفلونزا،  ال��رد  ن��زالت  عالج 
وتعزيز  وال��غ��ازات  النفخة  م�شكلة  حل  عن  م��اذا  ولكن  الت�شنجات. 

�شحة القولون؟ بكل تاأكيد فاإنه يلعب دوراً كبرياً يف ذلك.
مما  اجل�شم  يف  الها�شمة  االأن��زمي��ات  اف��راز  الزجنبيل  �شرب  يحفز 
يجعله العالج الطبيعي االأول واالكرث فعالية يف حل م�شاكل التخمة 
والتلبكات املعوية وع�شر اله�شم، عو�شاً عن كونه م�شاد لاللتهابات. 

وبهذا فهو ي�شاعهم يف حل م�شاكل الغازات اأي�شاً وم�شبباتها.
يهدئ الزجنبيل اجلهاز اله�شمي ويريح ع�شالته، مما ي�شاعد على  
الروتينات،  اإن��زمي ميت�ض  اأن��ه يحتوي على  كما  االنتفاخ،  تخفيف 
وبالتايل تقليل االنتفاخ الناجم عن الروتن والغازات الناجتة عن 

ه�شمها.
اأو �شربه  اإىل الع�شائر وال�شلطات،  اإ�شافة الزجنبيل الطازج  ميكن 

مغلي لوحده اأو مع �شاي االأع�شاب.

اخليار  2-
عادة ما عرف عن ا�شتخدام اخليار وفعاليته يف عالج 
االنتفاخ حتت العيون، ولكن هل كنت تعلم من 
لنفخة  الفعالية  بنف�ض  يكون  قد  انه  قبل 

البطن؟

يحتوي اخليار على مادة كري�شيتن، وهي نوع من م�شادات االأك�شدة 
الفالفونويدية التي ي�شاعد على تقليل التورم وتخفيفه. كما وقد 

تبن اأن اخليار مينع ن�شاط االإنزميات امل�شببة لالإلتهابات.

البابايا  3-
االإنزميات التي حتويها فاكهة البابايا مميزة جداً، فهي ت�شاعد على 
اأحد  وتعتر  كما  اأ�شهل.   ه�شمها  عملية  وجعل  الروتينات  اأي�ض 
اأهم الفاكهة اال�شتوائية التي متتلك خ�شائ�ض م�شادة لاللتهابات، 
وتعتر م�شدر عايل لالألياف التي تدعم اجلهاز اله�شمي وتخل�شه 

من النفخة والغازات.

الهليون نبات   4-
الهليون هو احد االغذية اخلارقة املكافحة لالإنتفاخ.

هل كنت تعلم من قبل ان تناولك للهليون يوؤثر على رائحة 
للبول  م���درة  خ�شائ�ض  ميتلك  فهو  وكميته،  ل��دي��ك  ال��ب��ل 

اأنه  كما  اجل�شم،  يف  ال��زائ��دة  املياه  تدفق  على  وي�شاعد 
ت�شاعد  التي  الروبيوتيك،  م��ادة  على  يحتوي 

"اجليدة" يف  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  دع����م من���و  ع��ل��ى 
ي�شاعد يف احلفاظ على  وه��ذا  االأمعاء. 
توازن �شحي يف اجلهاز اله�شمي ملنع اأو 

تقليل الغازات.
ويعتر  ك���م���ا 

غني  ال��ه��ل��ي��ون 
القابلة  ب��االأل��ي��اف 

القابلة  وغري  للذوبان 
على  ي�شاعد  مم��ا  ل��ل��ذوب��ان، 

اله�شمية  ال�����ش��ح��ة  ت���ع���زي���ز 
ب�شكل عام.

الربوبيوتيك مع  الزبادي   5-

يعزز الروبيوتك من وجود البكترييا النافعة يف القناة اله�شمية  
للجهاز  العامة  ال�شحة  وتعزيز  اله�شم  تنظيم  على  ت�شاعد  والتي 
، ولكن  �شكل مكمالت غذائية  تاأخذها على  اأن  اله�شمي. وميكنك 

امل�شدر الطبيعي االمثل لها هو اللن الزبادي. 

املوز  6-
الغنية بالبوتا�شيوم، مثله مثل االأفوكادو  املوز من االأطعمة  يعتر 
والكيوي والرتقال والف�شتق، والبوتا�شيوم ي�شاهم يف منع احتبا�ض 
ال�شوائل يف اجل�شم عن طريق تنظيم م�شتويات ال�شوديوم. وبالتايل 
ميكن اأن تقلل من االنتفاخ الناجم عن احتبا�ض ال�شوائل. املوز اأي�شا 
متنع  اأو  تخفف  اأن  ميكن  والتي  للذوبان،  القابلة  لالألياف  م�شدر 

االإم�شاك.
يف كثري من االأحيان عدم القدرة على التخل�ض 
م���ن ال��ف�����ش��الت يف اجل�����ش��م ب�����ش��ب��ب االإ����ش���اب 
الرئي�شي  ال�شبب  ه��و  ي��ك��ون  ق��د  ب��االإم�����ش��اك 
هنا  االمثل  واحل��ل  والنفخة،  للغازات 

هو بعالج االإم�شاك.

�شحة وتغذية
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 القهوة اأحد اأكرث امل�شروبات �شعبية حول العامل، 
اإىل  ي�شري  اأخــريًا  ُن�شر  تقريرًا  اأن  اجليد  واخلرب 

اأنها تخف�س خطر مر�س الكبد بن�شبة %70.
ُعقدت اأخريًا حلقة نقا�س يف جمعية الطب امللكية 
الربوف�شور  تراأ�شها  املتحدة،  اململكة  يف  لندن  يف 
ال�شندوق  يف  ــارز  ب م�شت�شار  األك�شندر،  ــرامي  غ

الربيطاين للكبد من كلية لندن اجلامعية.

هل كنت تعلم من قبل اأن ال�شيطرة على م�شاكل النفخة والغازات والتلبكات املعوية املتعلقة بالقولون حلها ب�شيط 
مبجرد �شيطرتك على تغذيتك، وتناول اخليارات املنا�شبة؟ دعنا نعرفك على �شتة اأغذية �شديقة للقولون:

اأغذية �سديقة  لقولونك.. ملواجهة 
النفخة والغازات

الطبي،  امل���ج���ال  ع���ام���ل���ون يف  اأي�������ش���اً  ه����ذا احل�����دث  ����ش���ارك يف 
واأكادمييون، وممثلون عن جمعيات ُتعنى بالكبد من �شبع دول 

اأوروبية.
بحوثاً  وراج��ع��وا  الراهنة  والتحديات  امل�شاكل  احل�شور  ناق�ض 

تناولت اأخرياً القهوة وعالقتها بالكبد.
من امل�شاكل ال��ب��ارزة التي نوق�شت خ��الل ه��ذا احل��دث واق��ع اأن 
ما.  خطباً  ي��ع��اين  اأن���ه  يعي  ال  الكبد  مب��ر���ض  امل�شابن  معظم 
�شحيح اأن الكبد ع�شو حيوي، اإال اأنه قلما ُيعتر باأهمية القلب 

مثاًل.
يف  انت�شاراً  الكبد  مر�ض  )ي���زداد  األك�شندر:  الروف�شور  يذكر 
اأحد  والقهوة،  الغذاء  تاأثري  نفهم  اأن  ال�شروري  ومن  اأوروب���ا. 

امل�شروبات االأكرث انت�شاراً حول العامل، يف هذا املر�ض(.
ي�شيف: )ت�شري البحوث اإىل اأن القهوة حتّد من خطر اأمرا�ض 
ون�شائح  معلومات  على  املر�شى  يح�شل  اأن  املهم  وم��ن  الكبد. 
غذائية من العاملن يف جمال ال�شحة بطريقة ي�شهل عليهم 

فهمها وتطبيقها(.

حتاليل
���ش��ّم��ت ال��ت��ق��اري��ر ال���ت���ي ن��وق�����ش��ت ع�����دداً من 

وُتظهر  االإي��ج��اب��ي��ة.  ال�شاملة  التحاليل 
يرتبط  ال��ق��ه��وة  ���ش��رب  اأن  اكت�شافاتها 

بن�شبة  الكبد  �شرطان  خطر  براجع 
هذا  تناول  بعدم  مقارنة   ،40%

امل�شروب.
ي�شود االعتقاد اأن �شرطان الكبد ين�شاأ غالباً من م�شكلة كامنة 
تاأثري  اإىل  الراجع يف اخلطر  هذا  يعود  قد  لذلك،  الكبد.  يف 
القهوة احلامي يف الكبد عموماً. وك�شفت درا�شات اأخرى تراجعاً 
بن�شبة %25 اإىل %75 يف خطر ت�شّمع الكبد. فقد ا�شتخل�ض 
)اإذا  وف��وائ��ده��ا:  القهوة  خماطر  مقارنته  بعد  التقارير  اأح��د 
كانت القهوة تزيد خطر مر�ض ال�شريان التاجي، فاإنها توؤدي يف 
املقابل اإىل تراجع غري مرر يف خطر حاالت اأخرى، خ�شو�شاً 

ت�شمع الكبد واالنتحار(.
وتطول اأي�شاً الئحة اأمرا�ض الكبد التي حتّد القهوة خطرها. 
فقد رّكز بع�ض الدرا�شات على تاأثريها يف مر�ض الكبد الدهني 

غري الكحويل. ومرة اأخرى جاءت النتائج اإيجابية.
ك��ذل��ك در����ض ع���دد م��ن ال��ب��ح��وث ا���ش��ت��ه��الك ال��ق��ه��وة وعالقته 
باأمرا�ض الكبد املزمنة عموماً. وبدا هنا اأي�شاً اأن حمبي القهوة 
يجنون الفوائد مع تراجع يف اخلطر تراوح كمعدل بن 25% 
القهوة  م��ن  قلياًل  م��ق��داراً  ي�شتهلكون  َم��ن  ح��ال��ة  يف  و30% 

و%65 يف حالة َمن ي�شربونها بنهم.
دقيقاً  يكن  مل  االإيجابية  النتائج  ه��ذه  بع�ض  اأن  الوا�شح  من 
ق عملية اأي�ض الكافين يف  بالكامل. ي�شري اأحد الباحثن: )ُتعوَّ
حالة مر�شى ت�شمع الكبد الذين ياأبون 
تناول الطعام. ورمبا يعود 
تراجع  اإىل  ال���راب���ط 
���ش��رب ال��ق��ه��وة بن 
ت�شمع  م����ر�����ش����ى 

الكبد(.
لكن التاأثري قوي 
درا�شات  يف  ج����داً 
يوؤكد  م����ا  ك����ث����رية، 
يف  ال���دق���ة  غ���ي���اب  اأن 

باأكمله.  ال��راب��ط  ه��ذا  وراء  ال�شبب  يكون  اأن  ميكن  ال  بع�شها 
ال��غ��رب��ي، فُتعتر هذه  ال��ع��امل  ي���زداد يف  القلب  ك��ان مر�ض  ومل��ا 

االكت�شافات بالغة االأهمية.

قاتل �شامت
الريطاين  ال�شندوق  يف  تنفيذية  مديرة  ري�ض،  ج��ودي  ت�شدد 
غالباً  ي�شبب  ال  ���ش��ام��ت  ق��ات��ل  ال��ك��ب��د  )م��ر���ض  اأن  ع��ل��ى  للكبد 
ي�شهل على  القهوة مادة  وت�شّكل  االأوان.  بعد فوات  اإال  اأعرا�شاً 
اجلميع احل�شول عليها وتناولها بانتظام، �شواء كانت م�شفاة، 
ا�شري�شو. وت�شهم م�شاهمة كبرية يف  اأو  التح�شري،  �شريعة  اأو 
واإبطاء تقدمها يف بع�ض احلاالت.  الكبد  اأمرا�ض  الوقاية من 

وال �شك يف اأن هذا خيار �شهل يف منط حياة االإن�شان(.
دور  وراء  الدقيقة  االآل��ي��ات  ي��ع��رف��ون  ال  الباحثن  اأن  �شحيح 
اأن��ه��م ي��ط��رح��ون بع�ض ال��ن��ظ��ري��ات. فقد  ال��ق��ه��وة احل��ام��ي، اإال 
وتت�شلط  دور.  الرئي�شة،  القهوة  مكونات  اأحد  للكافين،  يكون 
االأ�شواء خ�شو�شاً على الباراك�شانثن، اأحد مئي�شات الكافين 

االأ�شا�شية.
يكبح الباراك�شانثن اإنتاج اأحد عوامل منو االأن�شجة ال�شامة، ما 
يبطئ منو هذه االأن�شجة. من ثم، يوؤدي ذلك اإىل تراجع ت�شّكل 

تليف الكبد، والت�شمع الكحويل، و�شرطان الكبد.

مكونات خمتلفة
امل�شكلة التي ت�شطدم بها هذه النظرية واقع اأن حمبي ال�شاي 
ال يجنون فوائد القهوة العجيبة ذاتها التي حتمي الكبد. لذلك 

قد ال يكون هذا ال�شبب الوحيد.
ي�شري باحثون اآخرون اإىل مكونات خمتلفة يف القهوة، خ�شو�شاً 
املكونن  هذين  اأن  على  اأدل���ة  فثمة  والكافي�شتول.  القهويول 
املحتمل  من  لذلك  ال�شرطان.  من  حتمي  بتاأثريات  يتمتعان 
تعود  واآل��ي��ات  مكونات  م��ن  وا�شعة  جمموعة  القهوة  ت�شم  اأن 

بالفائدة على الكبد.
بغ�ض النظر عن االآلية، تظل القهوة مفيدة لكبدك. ولكن 
ال بد من االإ�شارة اإىل نقطة بالغة االأهمية: ال ُيعتر 
د.  تو�شح  االأ���ش��خ��ا���ض.  لبع�ض  اآم��ن��اً  الكافين 
القهوة  عن  تقرير  يف  مارتن  هيوينغز-  يال 
وال�����ش��ح��ة: )ت�����ش��م��ل امل��ج��م��وع��ات االأك���رث 
القهوة  ا���ش��ت��ه��الك  ل���ت���اأث���ريات  ع��ر���ش��ة 
ال�شلبية املحتملة احلوامل، واملر�شعات، 
املر�شى  ورمب���ا  وامل��راه��ق��ن،  واالأوالد، 

الذين يعانون حاالت كامنة(.

ل ُيعترب الكافيني اآمنًا لبع�س الأ�شخا�س

القهوة تخف�ص خطر مر�ص الكبد بن�سبة 70 %!
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القادمة ال�شنوات  خلل  املتوقع  % النمو   10

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص االإمارات لل�سيارات املعدلة 
مروان املعل : ن�شخة مهرجان هذا العام الأكرب م�شاركة وح�شورا جماهرييا

•• تغطية : رم�ضان عطا 

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
 ، الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
اأعمال الدورة الرابعة من معر�ض 
االإم������ارات ل��ل�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات 
امل����ع����دل����ة »ك���ا����ش���ت���م �شو  ال����ن����اري����ة 
االإمارات« يف مركز اأبوظبي الوطني 
�شركة   200 للمعار�ض، مب�شاركة 
نحو  اإىل  تنتمي  لل�شيارات  عاملية 

دولة.  12
اأبريل   7 ح��ت��ى  امل��ع��ر���ض  وي�شتمر 
اجل����اري مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 90 
�شركة   70 ون��ح��و  ���ش��رك��ة حم��ل��ي��ة 
ع���امل���ي���ة، وي��ت�����ش��م��ن ال���ع���دي���د من 
�شمنهم  م��ن  املختلفة،  ال��ع��رو���ض 
عرو�ض خا�شة للعالمات التجارية 
ال�شيارات  عاملياً يف جم��ال  ال��رائ��دة 

والدراجات النارية.
ب���ن را�شد  م������روان  ال�����ش��ي��خ  وق�����ال 
مروبلك�ض  ن����ادي  رئ��ي�����ض  امل���ع���ال، 
الرئي�ض  القيوين،  ب���اأم  لل�شيارات 
اإيفنت«  »كا�شتم  ل�شركة  الفخري 
اختيار  مت  اأن��ه  للمعر�ض:  املنظمة 
اأب���وظ���ب���ي الإق����ام����ة امل���ع���ر����ض، مبا 
ل�شركات  رئي�ض  مق�شد  من  متثله 
ال�شيارات يف العامل، م�شرياً اإىل اإن 
الدورة الرابعة للمعر�ض ت�شتقطب 
املخت�شة  ال�����ش��رك��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل��ع��دل��ة ح���ول العامل  ب��ال�����ش��ي��ارات 

واأكرث من 1000 �شيارة معدلة.
من   95% اإن  امل�����ع�����ال  ون����������وه 
ال�������ش���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة يف ال���دول���ة 
وان  �شيما  ال  امل��ع��ر���ض  يف  ���ش��ارك��ت 
امل���ع���دل���ة يحوذ  ال�������ش���ي���ارات  ق���ط���اع 
مواطني  م��ن  الكثري  اهتمام  على 
اأن امل��ع��ر���ض لهذا  ال��دول��ة، م��وؤك��داً 
عاملية،  �شركة  العام جذب نحو 70 
الواليات  م��ن  ���ش��رك��ات  بينها  م��ن 

املتحدة االأمريكية واليابان.
االإم�����ارات  م��ع��ر���ض  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املعدلة  ال�������ش���ي���ارات  ل���ت���ج���ه���ي���زات 
اأك��ر ح��دث خم�ش�ض  اأح��د  يعتر 
والدراجات  ال�شيارات  جتهيزات  يف 
ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف  امل�����ع�����دل�����ة 
االأو�����ش����ط، وي���وف���ر ف��ر���ش��ة جيدة 
وجتربة  ال�شيارات،  وع�شاق  للزوار 
وبناء عالقات عمل  لهم،  ترفيهية 
اإت����اح����ة قنوات  م���ن خ����الل  ق���وي���ة 
م��ب��ا���ش��رة ل��ل��ت��وا���ش��ل ب���ن م����وردي 
والغيار،  التعديل  منتجات  وجت��ار 
 وامل�شرين وامل�شتهلكن النهائين.
واث������ن������ى امل�����ع�����ال ع����ل����ى االف����ت����ت����اح 
ابوظبي  مل��ه��رج��ان  وامل��م��ي��ز  الكبري 
ال�شيخ  تف�شل  واع��ت��ر  لل�شيارات 
وزير  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ر�شميا  احل���دث  بافتتاح  الت�شامح 
للمهرجان  وك��ب��رية  مهمة  ا�شافة 

كثرية  فعاليات  م��ن  يت�شمنه  وم��ا 
ال�شيارات  ق���ط���اع  ت��ه��م  وم���ت���ع���ددة 
مب���ا ي�����ش��م��ن��ه م���ن ت���ن���وع ومت���ي���ز ، 
تعتر  العام  ن�شخة هذا  ان  م�شريا 
انطلق  ان  م��ن��ذ  واالأك�������ر  االأه������م 
املر�ض �شواء على �شعيد ال�شركات 
 امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة امل�������ش���ارك���ة .
تعديل  ق����ط����اع  ح���ج���م  اإن  واأك��������د 
االإمارات  يف  وال��دراج��ات  ال�شيارات 
يت�شدر  واأ����ش���ب���ح  ���ش��ن��وي��ا  ي��ت��زاي��د 

هذا  يف  العاملة  املنطقة  دول  كافة 
املجال االقت�شادي احليوي ، وذكر 
ان هذا القطاع احليوي يزاد منوه 
5 يف املئة ، وهو  يف املنطقة بن�شبة 
ما ينعك�ض اإيجابيا على هذا ال�شوق 
املتنامي يف املنطقة الذي ي�شل اإىل 

مليارات درهم تقريبا .
واأ�شار �شموه ان مظلة مهرجان هذا 
العام ت�شم كافة القطاعات بدا من 
مرورا   ، وال��ت��زوي��د  التعديل  قطاع 

اإىل  امل��رزوق��ي  واأ���ش��ار  دوالر.  مليار 
تاأ�شي�ض  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  اأن����ه 
لل�شيارات  االإم���������ارات  “جمعية 
بعد  قريبا،  النور  املعدلة” �شري 
االن��ت��ه��اء م��ن امل�����ش��اورات م��ع وزارة 
اجلمعية  اأن  م��ب��ي��ن��اً  االق���ت�������ش���اد، 
تهدف اإىل و�شع اأطر منظمة لهذا 

القطاع املتنامي يف االإمارات.
اإىل وجود  نف�شه  الوقت  يف  م�شرياً 
م���������ش����اورات م����ع ه��ي��ئ��ة االإم��������ارات 

 ، انواعها  بكافة  الوكالء  ب�شيارات 
احلر  اال�شتعرا�ض  ب�شباقات  نهاية 
تتناف�ض  ال��ت��ي  امل�����زودة  ل��ل�����ش��ي��ارات 
بحلبة املعر�ض والتي يتوقع لها ان 
ت�شهد هذا العام ح�شور جماهريي 

كبري .
املرزوقي،  �شعيد  توقع  جانبه،  من 
�شو  »كا�شتم  ل�  التنفيذي  الرئي�ض 
االإم��ارات« منو حجم قطاع تعديل 
االإمارات  يف  وال��دراج��ات  ال�شيارات 

لو�شع  وامل��ق��اي��ي�����ض  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
م��ق��اي��ي�����ض ت���ع���دي���ل ال�������ش���ي���ارات يف 
ال����دول����ة، ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإ����ش���دار 
اللوائح املنظمة لهذه االأعمال من 

قبل اإدارات املرور يف الدولة.
واأ�شاف املرزوقي اأن الدورة الثالثة 
كل  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد  امل��ع��ر���ض  م��ن 
دبي،  و�شرطة  اأبوظبي  �شرطة  من 
الفعاليات  م�����ش��اح��ة  زادت  ف��ي��م��ا 
امل�شاحبة للمعر�ض بنحو 20 األف 

بنحو %10 �شنوياً من م�شتوياته 
احلالية البالغة مليار درهم.

ت�شريحات  يف  امل�����زروق�����ي  وق������ال 
لل�شحفين على هام�ض ، اإن حجم 
قطاع ال�شيارات املعدلة يبلغ حاليا 
املنطقة  يف  دره��م  مليارات   7 نحو 
وهناك توقعات مبزيد من النمو يف 
الذي  الوقت  القادمة، يف  ال�شنوات 
ي�شل فيه حجم ال�شوق يف الواليات 
 42 نحو  اإىل  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

زي���ادة يف عدد  م��ر م��رب��ع، متوقعاً 
الزوار هذا العام اإىل نحو 45 األف 
زائر، مقارنة ب�30 األف زائر العام 

املا�شي.
وق����ال اإن »ك��ا���ش��ت��م ���ش��و االإم�����ارات« 
الدولة  ل�شناعة متكاملة يف  اأ�ش�ض 
���ش��ن��وات، حيث  م��ن��ذ  تت�شكل  ب����داأت 
االهتمام الكبري من ِقبل امل�شنعن 
ال��ع��امل��ي��ن ل��ل�����ش��ي��ارات، ف�����ش��اًل عن 
يف  املعدلة  ال�شيارات  �شعبية  زي��ادة 
واالإقبال  اخلليج  ودول  االإم����ارات 
وباالأخ�ض  اقتنائها،  على  الكبري 
ل�شراء  املواطنن  ال�شباب  فئة  من 
اإىل  والتعرف  اجلديدة،  الطرازات 

ال�شيارات املعدلة وم�شتقبلها.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����ش��ي��د حميد 
مطر الظاهري الرئي�ض التنفيذي 
ل�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض 
لها  التابعة  ال�شركات  وجم��م��وع��ة 
مبنا�شبة افتتاح فعاليات »مهرجان 
 « ل��ل�����ش��ي��ارات  2018  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  ����ش���رك���ة  اأ����ش���ب���ح���ت  ل���ق���د 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م��ع��ار���ض م����ن اأب�����رز 
واأه������م اجل���ه���ات ال���داع���م���ة خلطة 
بف�شل  وذل����ك   ،2030 اأب��وظ��ب��ي 
قدرتها على ا�شتقطاب وا�شت�شافة 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة ومم���ي���زة من 
واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املتخ�ش�شة. وامل��وؤمت��رات   واملحلية 

واأو�شح لقد �شاهمت تلك الفعاليات 
االعمال  �شياحة  ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  يف 
ب�شكل كبري خالل ال�شنوات القليلة 
املا�شية واأ�شحبت كريات ال�شركات 
تتطلع  للفعاليات،  املنظمة  العاملية 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  ملركز 
ملا  ن��ظ��را  ل��دي��ه��ا  مف�شلة  ك��وج��ه��ة 
وامكانيات  ق����درات  م��ن  ب��ه  يتمتع 
 توؤهله ال�شت�شافة فعاليات كرى.

بال�شراكة  ���ش��ع��داء  ان��ن��ا  واأ�����ش����اف 
�شركة كا�شتم  م��ع  اال�شراتيجية 
 Custom Events ايفينت�ض
املعدلة  ال�شيارات  ملعر�شي  املنظمة 
اأبو  ال���راب���ع���ة وم��ع��ر���ض  يف دورت�����ه 
دورته  يف  لل�شيارات  ال���دويل  ظبي 
جهودكم  ن����ق����در  ان����ن����ا  ال���ث���ال���ث���ة، 
الفعاليات  الإجناح  الدائم  و�شعيكم 
مركز  يف  بتنظيمها  تقومون  التي 
للمعار�ض. ال���وط���ن���ي   اأب����وظ����ب����ي 

واأف�����اد ل��ق��د ح��ق��ق��ت��م جن��اح��ا الفتا 
املا�شية من  الفرة  ومبهرا خالل 
بكافة  باهتمامكم  املعر�شن  عمر 
ومتكنتم  ال���دق���ي���ق���ة،  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
م����ن ا����ش���ت���ق���ط���اب ����ش���رك���ات كرى 
من  االآالف  ت����واف����د  يف  ���ش��اه��م��ت 
دول  ع��دة  م��ن  للمعر�شن  ال����زوار 
م��ن امل��ن��ط��ق��ة واإب���ه���ار اجل��م��ي��ع مبا 
وفعاليات  اأن�����ش��ط��ة  م��ن  ت��ق��دم��ون��ه 

م�شاحبة للمعر�شن.

جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان يبحث التعاون امل�سرتك مع ال�سفارة الربيطانية

•• دبي-الفجر: 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي، �شهدت م�شابقة التاجر ال�شغري 2018، التي تنظمها 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
اإحدى موؤ�ش�شات اقت�شادية دبي، انطالقة اأكرث ابتكاراً وتناف�شية 
ع�شر  الثانية  ال���دورة  يف  الهمم  اأ�شحاب  من  امل�شاريع  الأ�شحاب 
للم�شابقة، حيث ي�شارك يف الدورة ما يزيد عن 15 م�شروع متنوع 
ما بن امل�شاريع احلرفية والت�شاميم وغريها من امل�شاريع التي 

تعنى بقطاع التجزئة. 
الطلبة من  مثالياً جليل  ال�شغري خياراً  التاجر  م�شابقة  ومتثل 
الهمم  اأ�شحاب  من  الطلبة  وباالأخ�ض  العمرية  الفئات  خمتلف 
الوعي  م�شتوى  تعزيز  اإىل  تهدف  حيث  املنتجة،  االأ���ش��ر  واأه���ايل 
امل��ه��ارات واالب��ت��ك��ارات، و�شقلها باأكر  ب��ري��ادة االأع��م��ال واإظ��ه��ار 
وال��ت��ج��ارة، وبالتايل دفع  االأع��م��ال  ق��در ممكن للدخول يف ع��امل 
ال�شغري  امل�شاريع  قطاع  دور  وتعزيز  االقت�شادية  التنمية  عجلة 
واملتو�شطة يف الناجت املحلي الإمارة دبي ودولة االإمارات على وجه 

العموم. 

وعلى نحو مت�شل، قال عبد العزيز املازمي، املن�شق العام مل�شابقة 
التاجر ال�شغري 2018: “تتمثل اأهمية امل�شابقة يف كونها ت�شجع 
االأفكار االإبداعية للفئات ال�شابة وتوفر بيئة عمل تناف�شية حتاكي 
تاأ�شي�ض  الرغبة يف  الطلبة  نفو�ض  وت��زرع يف  االأعمال  �شوق  واق��ع 
من  الطلبة  ب��دور  نوؤمن  ونحن  امل�شتقبل.  يف  اخلا�شة  اأعمالهم 
اأ�شحاب الهمم يف طرح اأفكار ومنتجات جديدة مواكبة للتناف�شية 
وال��ت��ط��ور يف االإب���داع���ات م��ع امل�����ش��ارك��ات اجل���دد يف ك��ل دورة من 

امل�شابقة«.
واأ�شاف املازمي: “اأظهرت م�شاريع اأ�شحاب الهمم للدورة احلالية 
اأف�شلية مقارنة بالدورات ال�شابقة، حيث اأظهرت هذه امل�شاركات 
اأف��ك��ار وم��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة ت�����ش��اف اإىل ق��ائ��م��ة امل��ب��دع��ن يف دورة 
امل�شابقة للعام 2018. ون�شعى اإىل توفري البيئة املثالية للطلبة 
امل�شاركن يف امل�شابقة من خالل غر�ض مبداأ التنمية ونهج ريادة 
االأعمال يف نفو�ض االأجيال اجلديدة من اأ�شحاب الهمم، والعمل 
على اإعطائهم الفر�شة احلقيقة للخروج مب�شاريع م�شتقبلية ذات 

طابع تناف�شي«.
االأفكار  ت�شجع  ك��ون��ه��ا  يف  امل�����ش��اب��ق��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل���ازم���ي  واأ����ش���ار 

االإبداعية للفئات ال�شابة، حيث حتمل العديد من اأوجه االإبداع، 
اأ�شحاب  م��ن  املت�شابقن  ب��ن  ال�شديد  التناف�ض  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
والتناف�ض الإظهار  االأخ��رى من جهة،  امل�شاريع  واأ�شحاب  الهمم، 
اأخ��رى، حيث  امل�شابقة من جهة  باملقارنة مع معار�ض  االأف�شلية 
اأفكار ومنتجات جديدة ت�شاف اإىل  اأظهرت امل�شاركات ب�شكل عام 

قائمة املبدعن يف دورة امل�شابقة للعام 2018.
وي�شارك يف امل�شابقة نخبة من املحكمن املتخ�ش�شن يف ال�شركات 
الفائزين  امل�شاريع واختيار  واملتو�شطة، ملراقبة وتقييم  ال�شغرية 
تبعا ملعايري متنوعة بن مدى االإبداع واالبتكار يف فكرة امل�شروع 
امل�شابقة  العمالء. وت�شم  والت�شويق واالإي��رادات املحققة وخدمة 
والفنون  االأزي����اء،  وه��ي  ع��دة  قطاعات  متثل  م�شاريع  جمموعة 
ال���راث،  اأو  التقليدية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ي��دوي��ة  واحل����رف  اجلميلة 
بالبيئية  توعية  واملنتجات  االأدوي��ة  با�شتثناء  ال�شحية  واملنتجات 
)االألعاب  التعليمية  وامل��واد  املتجددة(،  والطاقة  التدوير،  )اإع��ادة 
 ، الداخلي  والت�شميم  احلديثة(،  التعليمية  والو�شائل  واالأدوات 
واالأن�شطة الثقافية، وتكنولوجيا املعلومات. ويبلغ احلد االأق�شى 

لعدد الطالب اأربعة اأفراد يف كل م�شروع.

•• عجمان ـ الفجر 

بحث جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان يف غرفة جتارة و�شناعة 
املتحدة  اململكة  �شفارة  مع  امل�شرك  التعاون  �شبل  عجمان 
وذلك خالل لقاء م�شرك عق��������د يف مقر غرفة عجم��������ان 
بح�شور الدكتورة اآمنة خليف�����ة اآل علي رئي�ض جمل�ض �شيدات 
 � الداخلي  اال�شتثمار  م�شت�شار  �شاه  وباريتا  عجمان  اعمال 
باأبوظبي. ويف  اإدارة التجارة الدولية بال�شفارة الريطانية 
بداية اللقاء رحبت الدكتورة اآمنة خليفة باحل�شور واأكدت 
اأن املجل�ض حري�ض على تعزيز تعاونه املحلي وال��دويل مبا 
ع�شوات  ب��داي��ات  رخ�شة  �شاحبات  االع��م��ال  �شيدات  يخدم 
اأن  م�شيفة  عامة،  االعمال  و�شيدات  خا�ض  ب�شكل  املجل�ض 
جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان اعتمد على تنفيذ جملة من 
بزيارة  ق��ام  حيث  العمل  خطط  �شمن  اخلارجية  ال��زي��ارات 
املعنية بدعم  م��ع اجل��ه��ات  التعاون  ال���دول لبحث  م��ن  ع��دد 
ومتكن املراأة ومنها دول “جمهورية م�شر العربية ومملكة 

البحرين واململكة االردنية الها�شمية«.

وقدمت خالل اللقاء نبذة عن املجل�ض واهدافه يف االرتقاء 
الرامج  م��ن  جملة  خ��الل  م��ن  ومتكينها  العاملة  ب��امل��راأة 
وامل�شاريع واملعار�ض املتنوعة والدورات وور�ض العمل النظرية 
والعملية، مو�شحة ان املجل�ض ي�شم حالياً اأكرث ما يزيد عن 
900 �شيدة ما بن حا�شالت على ع�شوية املجل�ض ورخ�شة 
لتواكب  ج��اءت  املجل�ض  واه��داف  ان خطة  بدايات مو�شحة 
روؤية دولة االمارات واإمارة عجمان وغرفة عجمان. وا�شادت 
بجهود احلكومة الر�شيدة وتوجيهها الدائم بتوفري و�شائل 
الدعم والتمكن ل�شيدات االعمال واال�شر املنتجة لي�شاهموا 
ب�شكل وا�شح يف الناجت املحلي ال�شيما يف ظل االفكار الرائدة 

واملبتكرة ل�شيدات االعمال. 
التي  الفعاليات  اه��م  ال��ط��رف��ان  ا�شتعر�ض  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
على  احل�شور  اأك��د  كما  م�شتقبال،  خاللها  امل�شاركة  ميكن 
�شرورة تنفيذ لقاءات ثنائية جتمع �شيدات اعمال عجمان 
وبريطانيا لبحث التعاون واال�شتفادة من اخلرات وكذلك 
بحث امكانية تنظيم معار�ض م�شركة وتنظيم زيارات بن 

الطرفن ت�شم �شيدات االعمال.

�شعيد املرزوقي: زيادة يف عدد الزوار هذا العام اإىل نحو 45 األف زائر، مقارنة بـ30 األف زائر العام املا�شي
حميد الظاهري: ا�شتقطاب �شركات كربى �شاهمت يف توافد الآلف من الزوار للمعر�س

م�شاركة نوعية يف الدورة احلالية  15

م�ساريع ومنتجات اأكرث ابتكارًا وتناف�سية الأ�سحاب الهمم يف »م�سابقة التاجر ال�سغري 2018«
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طرق دبي تر�سي عقد �سراء 316 
حافلة بتكلفة 465 مليون درهم

•• دبي -وام:

امل���دي���ري���ن يف هيئة  اع��ت��م��د جم��ل�����ض 
�شعادة  برئا�شة  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�ض 
�شراء  عقد  تر�شية  املديرين  جمل�ض 
االح����ج����ام  م���ت���ع���ددة  ح���اف���ل���ة   316
م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���ش��ف��ات االأوروب����ي����ة 
الكربونية  ب��االن��ب��ع��اث��ات  اخل���ا����ش���ة 
املنخف�شة منها حافالت “يورو 5”و 
“يورو 6”التي تعد االأوىل من نوعها 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
درهم  مليون   465 بتكلفة  افريقيا 

لدى  احلافالت  عدد  اإجمايل  لريتفع 
وقال �شعادة مطر الطاير اإن  الهيئة اإىل 2085حافلة حتى عام 2019. 
�شراء احلافالت اجلديدة ياأتي يف اإطار خطة ا�شراتيجية متكاملة و�شعتها 
الأف�شل  وفقاً  دب��ي  اإم���ارة  يف  اجلماعية  النقل  مبنظومة  لالرتقاء  الهيئة 

»كهرباء ال�سارقة « تنظم  ملتقى البنوك الثالث 
•• ال�ضارقة-ام:

�شمت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة “ ملتقى البنوك الثالث “ بح�شور ممثلي 
ومتخ�ش�شا  خبريا   150 من  اأك��رث  ومب�شاركة  مالية  وموؤ�ش�شة  بنكا   35
املالية بهدف دعم العالقات اال�شراتيجية والتعاون يف تنفيذ  ال�شئون  يف 
اأوراق  �شبع  امللتقى  وا�شتعر�ض  امل�شتقبلية.  الهيئة  وا�شراتيجية  روؤي���ة 
يف  امل�شتقبلية  واخلطط  وامل�شاريع  للهيئة  املالية  ال�شيا�شات  ت�شمنت  عمل 
جماالت الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي وروؤيتها وا�شراتيجيتها ومبادئها 
االأ�شا�شية والتطور التقني الذي ت�شهده واأحدث االإجراءات يف جمال تطبيق 
�شريبة القيمة امل�شافة اإ�شافة جلل�شة حوارية حول التحديات والفر�ض يف 
االأ�شواق املالية. وعلى هام�ض امللتقى مت تنظيم معر�ض �شارك فيه اأكرث من 
30 �شركة عاملية وبنكا وموؤ�ش�شة مالية ال�شتعرا�ض اخلدمات والتي�شريات 
التي تقدمها للقطاعات املختلفة. وقال �شعادة الدكتور املهند�ض را�شد الليم 
رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اإن امللتقى ياأتي �شمن خطة الهيئة لدعم 
العالقة مع املوؤ�ش�شات املالية من خالل عقد �شل�شلة ملتقيات واجتماعات 
وموؤمترات تركز ب�شكل اأ�شا�شي على عدد من املحاور اأهمها التعريف بالهيئة 
واأهدافها  وا�شراتيجيتها  روؤيتها  وتو�شيح  وامل�شروعات  التطوير  وخطط 
اأحدث  ح��ول  الطرفن  بن  املفتوح  للنقا�ض  فر�شة  واإت��اح��ة  االآراء  وتبادل 
امل�شتجدات االإقت�شادية واال�شتثمارية. واأ�شار اإىل اأن اأعمال امللتقى الثالث 
للبنوك ت�شمنت حتديد عدة تو�شيات للتطوير وتزويد البنوك باملعلومات 
والبيانات ال�شرورية التي تتعلق بامل�شروعات واخلطط امل�شتقبلية والعمل 
الطاقة  مب�شروعات  ال�شلة  ذات  ال�شيا�شات  يف  التاأثري  على  فعال  ب�شكل 
واملياه. وقدم اأوىل اأوراق العمل �شعادة الدكتور املهند�ض را�شد الليم وتناولت 
اال�شراتيجية العامة لهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وخطة التطوير التي 
تنفذها يف خمتلف املجاالت وتب�شيط العمليات االإدارية بت�شهيل االإجراءات 
واإجنازها يف مكان واحد والتحول الذكي يف تقدمي اخلدمات مما ي�شاعد 
على زيادة القدرة التناف�شية للهيئة و�شفافية العمليات املالية. وا�شتعر�شت 
يف  ت�شاهم  والتي  فيها  والثقافية  املعرفية  االأ�ش�ض  اأخ��رى  ورق��ة  يف  الهيئة 
كوكزورا  ت��وم  وتناول   .. للموظفن  واالإنتاجية  االأداء  مب�شتوى  االرت��ق��اء 
مدير مكتب اإدارة القرو�ض يف املالية املركزية بال�شارقة نظرة عامة حول 
متنحها  التي  والتي�شريات  ال�شارقة  واإم���ارة  ال��دول��ة  يف  املالية  االإج����راءات 
امل�شروعات  تنفيذ  يف  خا�شة  املختلفة  والقطاعات  للم�شتثمرين  القوانن 
احليوية واأف�شل املمار�شات يف جمال متويل امل�شروعات احليوية والدرا�شات 
املتخ�ش�شة واملتاأنية التي تنفذها حكومة ال�شارقة جلميع امل�شروعات بحيث 

حتقق العائد االقت�شادي منها.

حميد النعيمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن اإعادة تنظيم غرفة جتارة و�سناعة عجمان

يكون  بان  املر�شوم  واالإداري��ة كما حدد  املالية  و�شالحياته 
للغرفة جهاز فني واإداري يتكون من عدد كاف من اخلراء 
املدير  مب�شاعدة  ليقوموا  املوؤهلن  واملوظفن  والفنين 
حتت  للغرفة  واالإداري���ة  الفنية  االعمال  ت�شريف  يف  العام 

ا�شراف املدير العام.
اأن  امل��ر���ش��وم االم�����ريي للمجل�ض م���ن وق���ت الآخ����ر  واأج�����از 
جلان  اأو  جلنة  ت�شكيل  ي�شدره  خطي  ق��رار  مبوجب  يقوم 
واحد  م��ن  ت��ت��ك��ون  م��وؤق��ت��ة  اأو  دائ��م��ة  فنية  اأو  متخ�ش�شة 
العاملن  لبع�ض  باالإ�شافة  املجل�ض  اأع�شاء  م��ن  اأك��رث  اأو 
من  اأك��رث  اأو  واح��د  اأو  الغرفة  اأع�شاء  بع�ض  اأو  الغرفة  يف 
تلك  م��ن  الأي  ي�شند  واأن  وغ��ريه��م  امل��خ��ت�����ش��ن  اخل����راء 
اللجان مهمة معينة اأو اأكرث تتعلق بامل�شائل االقت�شادية اأو 
التجارية اأو ال�شناعية اأو القانونية اأو الفنية وغريها من 
االأمور املت�شلة باالأهداف واالخت�شا�شات املنوطة بالغرفة 
من  ي�شدره  خطي  ق��رار  مبوجب  يقوم  اأن  املجل�ض  وعلى 
اأعمال جمل�ض �شيدات االأعمال ليعمل  وقت الآخر بتنظيم 
ال�شروط  املعني  القرار  يف  يحدد  واأن  الغرفة  مظلة  حتت 
اأع��م��ال جمل�ض  ال��داخ��ل��ي��ة لتنظيم  وال��ل��وائ��ح  وال�����ش��واب��ط 

�شيدات االأعمال .
يف  ج��اء  م��ا  ح�شب  الغرفة  ع�شوية  اىل  ينت�شب  ان  ويجب 
االعتبارين  اأو  الطبيعين  االأ���ش��خ��ا���ض  جميع  امل��ر���ش��وم 
املرخ�ض لهم من قبل اجلهات املخت�شة مبزاولة االأن�شطة 

التجارية اأو ال�شناعية اأو الزراعية اأو املهنية اأو احلرفية.
من  امل��ر���ش��وم  بنود  مبوجب  املالية  الغرفة  م���وارد  وتتكون 
والت�شديقات  ال�شهادات  اإ���ش��دار  ور���ش��وم  الع�شوية  ر���ش��وم 
متلكها  التي  العقارات  ايجار  ومقابل  االأخ��رى  واخلدمات 
الغرفة وعوائد اإيه م�شروعات ا�شتثمارية تقوم بها بغر�ض 
حتقيق االأغرا�ض التي اأن�شئت الغرفة من اجلها واإيرادات 
امل��ط��ب��وع��ات وم��ن االأن�����ش��ط��ة الرويجية  ال��غ��رف��ة م��ن بيع 
واملهرجانات التي تقيمها الغرفة اأو ت�شارك فيها والترعات 
واأي  املجل�ض  يقبلها  التي  والو�شايا  وال��ه��ب��ات  واالإع��ان��ات 
اأخ��رى مل يرد ذكرها يف هذه املادة،  اأو ر�شوم  م��وارد مالية 
اأهداف  املجل�ض بفر�شها بغر�ض حتقيق هدف من  يو�شي 
الغرفة وي�شدر ب�شاأنها قرار اأمريي من ويل عهد االإمارة 
بناء على تو�شية من املجل�ض قراراً امريياً يت�شمن ر�شوم 
الع�شوية يف الغرفة ور�شوم اإ�شدار ال�شهادات والت�شديقات 
ال��ت��ي تقدمها  االأخ����رى  ال��ت��ي ت�شدرها ور���ش��وم اخل��دم��ات 
الأع�شائها وللغري ويجب اأن يت�شمن ذلك القرار االأمريي 
اأي�شا و�شف االأفعال والوقائع التي ت�شكل خمالفة الأحكام 
هذا املر�شوم اأو الأحكام اأي ت�شريع حملي اآخر ت�شرف الغرفة 
تتقا�شاها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  اجل����زاءات  وحت��دي��د  تنفيذه  على 
الغرفة من املخالف يف حال ارتكابه املخالفة املعنية وتوؤول 
امل��خ��ال��ف��ات اىل  ال��ر���ش��وم وال��غ��رام��ات املتح�شلة م��ن  ك��اف��ة 

الغرفة وحت�شب من �شمن مواردها املالية.
يف  اعتمادها  يتم  م�شتقلة  �شنوية  م��وازن��ة  للغرفة  وت��ك��ون 
كل �شنة مالية بقرار من املجل�ض على ان يقوم املدير العام 
باإعداد م�شروع املوازنة ال�شنوية لل�شنة املالية املقبلة للغرفة 
والتي تبداأ اعترا من اأول �شهر يناير من كل �شنة ميالدية 

وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمر من نف�ض ال�شنة امليالدية.
و تلغى مبوجب اأحكام هذا املر�شوم واعتباراً من تاريخ نفاذه 
الت�شريعات املحلية املر�شوم االمريي رقم 3 ل�شنة 2002 
االمريي  وامل��ر���ش��وم  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ب�شاأن 
جتارة  غرفة  مر�شوم  تعديل  ب�شاأن   2008 ل�شنة   1 رق��م 
و�شناعة عجمان واملر�شوم االأمريي رقم 11 ل�شنة 2015 

ب�شاأن تعديل مر�شوم غرفة جتارة و�شناعة عجمان.
ين�شر هذا املر�شوم باجلريدة الر�شمية لالإمارة ويعمم على 
جميع اجلهات املعنية به للعمل مبوجبه وتنفيذه كل فيما 

يخ�شه.

كما حر�شت الهيئة على االطالع على اآخر التطورات يف 
التو�شيات الدولية باالإ�شافة اإىل االطالع على جتارب 
والتطوير  منها  اال�شتفادة  لتعظيم  االأخ���رى  ال��ب��ل��دان 
ومبنا�شبة  ب��ي��ان��ات��ه.  ج����ودة  و  امل�����ش��ح  ملنهجية  امل�شتمر 
اأهلي  اأك���د حممد ح�شن  امل��ه��م  امل�شح  االن��ت��ه��اء م��ن ه��ذا 
الهيئة  يف  والبيانات  االإح�شاء  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اأجهزة واأق�شام  اأن دعم  االحتادية للتناف�شية واالح�شاء 
الدور  الدولة كان له  ام��ارات  االإح�شاء املحلية يف كافة 
الهام  العاملي  امل�شح  ه��ذا  م��ن  ال��ه��دف  االأك���ر يف حتقيق 
الذي تعتمد نتائجه من قبل املوؤ�ش�شات الدولية املعنية 
تاأثري  يف  اأهميته  وتكمن  العاملي  واال�شتثمار  بالتجارة 

نتائجه على اأهم التقارير العاملية املتعلقة بالتناف�شية.

تنفيذ خطط  م�����ش��اه��م��ات��ه��م يف  ل���زي���ادة  وذل����ك  ت��واج��ه��ه��م 
اليها  امل�شتثمرين  وج��ذب  االإم��ارة  يف  االقت�شادية  التنمية 
وت�شجيع التعاون بن اأع�شاء الغرفة والتعارف فيما بينهم 
الروابط والعالقات بينهم وبن اجلهات احلكومية  ودعم 
املخت�شة ومنظمات االأعمال االإقليمية والدولية ومتثيلهم 
داخل  الر�شمية  وغ��ري  الر�شمية  واجل��ه��ات  الهيئات  ل��دى 
من  جمموعة  االم��ريي  املر�شوم  وخ��ول  وخارجها،  الدولة 
االأهداف  حتقيق  �شبيل  يف  وال�شالحيات  االخت�شا�شات 
واالعتبارين  الطبيعين  االأ�شخا�ض  ت�شجيل  اهمها  من 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  االأن�����ش��ط��ة  مب��زاول��ة  لهم  امل��رخ�����ض 
الع�شوية  �شهادات  االإم��ارة ومنحهم  واملهنية يف  والزراعية 
من  لتمكينهم  بع�شويتهم  املتعلقة  االأخ�����رى  وال��وث��ائ��ق 
االقت�شادية  م��ع��ام��الت��ه��م  واإجن������از  اأن�����ش��ط��ت��ه��م  مم��ار���ش��ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة واإ����ش���دار ���ش��ه��ادات امل��ن�����ش��اأ وال��وث��ائ��ق االأخ���رى 
بعد  االإم����ارة  م��ن  ت�شديرها  امل��ع��اد  اأو  امل�����ش��درة  للب�شائع 
تلك  ب�شاأن  للغرفة  املقدمة  البيانات  �شحة  م��ن  التحقق 
الغرفة منا�شبة مبا يف  تراها  التي  الو�شائل  بكل  الب�شائع 
االأ�شلي  املن�شاأ  على  ال��دال��ة  امل�شتندات  على  االط��الع  ذل��ك 
للب�شاعة ومعاينة تلك الب�شائع اإن اقت�شت ال�شرورة تلك 
املعاينة وامل�شادقة على �شحة توقيع املخولن بالتوقيع يف 
وامل�شادقة  الغرفة  لع�شوية  املنت�شبة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  وال�����ش��ه��ادات  االأخ���ت���ام  �شحة  ع��ل��ى 
قد  ح�شبما  امل�شتندات  من  وغريها  والعقود  واالتفاقيات 

يطلبها اأع�شاء الغرفة الإجناز معامالتهم مع الغري.
وال�شيا�شات  الت�شريعات  اق��راح  االخت�شا�شات  �شملت  كما 
املنظمة لالأن�شطة التجارية وال�شناعية والزراعية واملهنية 
واإبداء الراأي وتقدمي التو�شيات ب�شاأن م�شاريع الت�شريعات 
االحتادية واملحلية اأو ب�شاأن ا�شراتيجيات وخطط وبرامج 
املخت�شة داخل  اإليها من قبل اجلهات  التي حتال  التنمية 
اأع�شاء  من  العمل  جمموعات  وت�شكيل  وخارجها  االإم���ارة 
وذلك  املتجان�شة  او  املتماثلة  االأن�شطة  ذوي  م��ن  الغرفة 
بغر�ض درا�شة اأي م�شاكل او �شعوبات جتابه اأ�شحاب ال�شاأن 
وال�شعوبات  امل�شاكل  ح��ل  على  والعمل  االأن�شطة  تلك  يف 
ولها  االإم���ارة  يف  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتن�شيق  امل��ذك��ورة 
الدولية  املنظمات  اأو  ب��اخل��راء  اال�شتعانة  ذل��ك  �شبيل  يف 
ومنح  املعنية  االأن�شطة  يف  املخت�شة  واملحلية  االإقليمية  اأو 
املوافقات املبدئية الإن�شاء جمال�ض االأعمال التي يتم ت�شكيلها 
يف االإم�����ارة م��ن ال�����ش��رك��ات واأ���ش��ح��اب االأع���م���ال واخل���راء 
وت�شهيل  ل��دع��م  املعنية  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق 
التي  وال�شوابط  لل�شروط  وفقا  املذكورة  املجال�ض  اعمال 
املقدمة  الطلبات  ودرا�شة  ال�شاأن  هذا  يف  املجل�ض  يعتمدها 
االإقليمية  واملنظمات  الهيئات واالحت��ادات واجلمعيات  من 
والدولية غري احلكومية املتخ�ش�شة يف املجاالت التجارية 
لفتح فروع  املبدئية  املوافقات  واملهنية ومنح  واالقت�شادية 
يف  لها  موؤقتة  اأو  دائ��م��ة  معار�ض  وم��راك��ز  متثيل  ومكاتب 
االإمارة وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة املعنية ووفقا 
لل�شروط وال�شوابط التي يعتمدها املجل�ض يف هذا ال�شاأن.

اقراح  ك��ذل��ك  وال�����ش��الح��ي��ات  االخ��ت�����ش��ا���ش��ات  وت�شمنت 
الرامج واخلطط االقت�شادية وامل�شاريع اال�شتثمارية التي 
م�شاريع  وتطوير  واإقامة  االإم��ارة  اقت�شاد  دعم  �شاأنها  من 
منوذجية يف جمال االمتياز التجاري والتجارة االلكرونية 
يف  القائمة  املماثلة  التجاري  الن�شاط  اأوج��ه  من  وغريها 
االإمارة وتقدمي ما يلزم من دعم لتنفيذ الرامج واخلطط 
وامل�شاريع اال�شتثمارية املذكورة وامل�شاركة يف جهود واأن�شطة 
ت��روي��ج اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
االإم��ارة االقت�شادية  الدولة وتوطيد عالقات  االإم��ارة ويف 
م��ع االم������ارات االأخ�����رى يف ال���دول���ة وم���ع ال����دول االأخ����رى 
وذل��ك من خ��الل تنظيم امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات والفعاليات 
وامل�شاهمة فيها واإقامة املعار�ض التجارية املحلية والدولية 
داخل وخارج االإمارة وامل�شاركة يف الوفود والبعثات واللجان 

امل�شركة التجارية.
م�شتويات  تطوير  على  العمل  االخت�شا�شات  تت�شمن  كما 
االعمال  و�شيدات  لرجال  والفني  االداري  واالأداء  العمل 
من مواطني الدولة يف جماالت االقت�شاد والتجارة واإدارة 
االأع��م��ال وذل��ك ع��ن طريق رع��اي��ة جمال�شهم حت��ت مظلة 
الغرفة وعقد الندوات والرامج والدورات التدريبية لهم 
ومراكز  البحثية  واالإمكانيات  االأعمال  حا�شنات  وتوفري 
ذل��ك من  والفنية واال�شت�شارية وغ��ري  االإداري���ة  اخل��دم��ات 
الو�شائل والت�شهيالت املنا�شبة مل�شاعدتهم الإن�شاء ولتطوير 
االأوىل  ال�شنوات  خالل  واملتو�شطة  ال�شغرية  م�شروعاتهم 
بعد تاأ�شي�شها وتقييم اأداء املن�شاآت والقطاعات االقت�شادية 
والتقارير  وال��ب��ح��وث  ال���درا����ش���ات  ع��ن ط��ري��ق  االإم�����ارة  يف 
تواجهها  ال��ت��ي  وال�شعوبات  امل�شاكل  وت�شخي�ض  العلمية 
واإ�شدار التو�شيات املنا�شبة وعر�شها على اجلهات املخت�شة 
وال�شعوبات  امل�شاكل  بحل  للقيام  ال��دول��ة  ويف  االإم����ارة  يف 
وتقدمي الن�شح وامل�شورة لالأع�شاء يف امل�شائل القانونية اأو 
االقت�شادية اأو الفنية والعمل على زيادة اإملامهم باالأعراف 

يف  امل�شتخدمة  التجارية  وامل�شطلحات  العمل  واخالقيات 
تن�شيط  اىل  ي��وؤدي  مبا  وعامليا  حمليا  التجارية  املعامالت 
املبادالت التجارية وحت�شن جودة املنتجات املحلية وزيادة 
باالإح�شائيات  وتزويدهم  االإم���ارة  خل��ارج  منها  ال�شادرات 
واإر�شادهم  الغرفة  لدى  املتوافرة  االقت�شادية  وباملعلومات 
اإىل اإتباع االإجراءات والو�شائل التي ت�شاعدهم على حماية 

حقوقهم وتطوير اأعمالهم .
وتطرق املر�شوم االأمريي اإىل اإدارة �شوؤون الغرفة وت�شريف 
اإدارة ومكتبا تنفيذيا  ادارتها جمل�ض  اأعمالها حيث يتوىل 
تخ�ش�شية  وجلانا  له  وم�شاعدين  عاما  ومديرا  للمجل�ض 
والقانونية  واالداري����ة  املالية  ال�شئون  لت�شريف  وادارات 
واالقت�شادية و�شئون الت�شجيل والع�شوية و�شئون العالقات 
ال��ع��ام��ة واالع����الم وامل��ع��ار���ض وحت���دد ال��الئ��ح��ة الداخلية 
للغرفة مهام واخت�شا�شات االدارات واللجان التخ�ش�شية 

يف الغرفة مبا ال يتعار�ض مع اأحكام هذا املر�شوم.
ويكون املجل�ض هو ال�شلطة العليا التي ت�شرف على �شئون 
الغرفة وت�شريف اأعمالها ويتم ت�شكيله من رئي�ض ونائبن 
للرئي�ض وثمانية اأع�شاء يتم اختيارهم من اأ�شحاب الدراية 
امل�شتوفن  وامل��ال��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ئ��ون  يف 
اأمريي  مبر�شوم  املجل�ض  ت�شكيل  ويتم  الع�شوية  ل�شروط 
ي�شدره احلاكم على ان ي�شتمر رئي�ض واأع�شاء املجل�ض يف 
جزئيا  ا�شتبدالهم  يتم  مل  ما  املجل�ض  يف  منا�شبهم  �شغل 
بناء على تن�شيب  اأم��ريي ي�شدره احلاكم  اأو كليا مبر�شوم 
من املجل�ض ويحدد ويل عهد االإمارة بقرار خطي ي�شدره 

مقدار مكافاآت رئي�ض واأع�شاء املجل�ض.
ك���م���ا خ�����ول امل���ر����ش���وم االم�������ريي امل��ج��ل�����ض جم���م���وع���ة من 
وت�شريف  الغرفة  �شيا�شات  و�شع  بينها  االخت�شا�شات من 
اأمورها  من  ذل��ك  وغ��ري  والفنية  واالداري���ة  املالية  �شئونها 
بغية تنفيذ اأهدافها ور�شم ال�شيا�شة العامة للغرفة وو�شع 
الداخلية  ال��ل��وائ��ح  وا���ش��دار  لتنفيذها  ال��الزم��ة  اخل��ط��ط 
القوانن  م�����ش��روع��ات  واإق������راح  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال����ق����رارات 
واملرا�شيم املتعلقة بالغرفة وبتنظيم �شئونها واخت�شا�شاتها 
وقت  تكون مطلوبة من  قد  عليها ح�شبما  تعديالت  واأي��ة 
املخت�شة  الت�شريعية  للجهات  املقرحات  تلك  ورف��ع  الآخ��ر 
ومذكرات  والعقود  االتفاقيات  على  واملوافقة  باإ�شدارها 
ال���غ���رف او الهيئات  ال��غ��رف��ة م���ع  ال��ت��ي ت��رم��ه��ا  ال��ت��ف��اه��م 
اأو  بينهما  فيما  ال��ت��ع��اون  الأغ��را���ض  االخ���رى  املنظمات  او 
لتحقيق اي هدف من اهداف الغرفة واملوافقة على البعثات 
التجارية اخلارجية التي تنظمها الغرفة بغر�ض الرويج 
اخلارجية  التجارية  ال��رواب��ط  وتعزيز  االإم����ارة  القت�شاد 
داخل  بالغرفة  للعاملن  الدرا�شية  البعثات  على  واملوافقة 
العليا  الدرا�شات  ال�شتكمال  اأو  للتخ�ش�ض  الدولة  وخ��ارج 
وفقا لل�شروط وال�شوابط التي يعتمدها املجل�ض من وقت 
اإجراءات  اأي  اتخاذ  اأو  ق���رارات  اأي  باإ�شدار  والقيام  الآخ��ر 

اأخرى اإذا كان الهدف منها حتقيق اأهداف الغرفة.
وحدد املر�شوم يف بنودة �شروط واحكام اجتماعات املجل�ض 
الغرفة  متثيل  وت�شم  املجل�ض  رئي�ض  واخت�شا�شات  ومهام 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  احلكومية  وال�شلطات  املحاكم  اأم��ام 
اأي ع�شو  اأن يفو�ض خطيا  ل��ه  واجل��ه��ات االأخ���رى وي��ج��وز 
اأن  اأو  الغرفة  لتمثيل  العام  املدير  اأو  املجل�ض  اأع�شاء  من 
قيادي  موظف  اأي  اأو  املجل�ض  اأع�شاء  من  ع�شو  اأي  يكلف 
عن  بالنيابة  حم��ددة  مهمة  اأي  ب��ت��اأدي��ة  للقيام  الغرفة  يف 
اأي�شا  ل��ه  وي��ج��وز  املجل�ض  رئي�ض  ع��ن  بالنيابة  اأو  ال��غ��رف��ة 
تعين حمام اأو م�شت�شار قانوين للدفاع عن م�شالح الغرفة 
اأو خارجها  ال��دول��ة  داخ���ل  التحكيم  امل��ح��اك��م وجل���ان  اأم���ام 
على  االأ���ش��راف  يتوىل  تنفيذي  مكتب  للمجل�ض  يكون  وان 
وفقا  املجل�ض  ع��ن  ال�����ش��ادرة  وال��ق��رارات  ال�شيا�شات  تنفيذ 
للوائح الداخلية للغرفة والقيام باإعداد م�شروعات املوازنة 
التو�شيات  ورف��ع  للغرفة  اخلتامية  واحل�شابات  ال�شنوية 
من  يحال  مو�شوع  اأي  ودرا���ش��ة  للمجل�ض  ب�شاأنها  املنا�شبة 
املنا�شبة ب�شاأن  املجل�ض للمكتب التنفيذي ورفع التو�شيات 
التنفيذي  املكتب  ت�شكيل  وي��ت��م  للمجل�ض  امل��و���ش��وع  ذل��ك 
املكتب  رئ��ي�����ض  وع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  ي�����ش��دره  ب���ق���رار  للمجل�ض 
التنفيذي للمجل�ض اأن يرفع تقريرا خطيا للمجل�ض يف كل 
اجتماع للمجل�ض ب�شاأن القرارات ال�شابقة التي مت تنفيذها 
واإبراز اأية معوقات اأو م�شاكل حالت دون تنفيذ اأي قرار من 

قرارات املجل�ض ال�شابقة.
ون�ض املر�شوم اي�شا على ان يكون للغرفة مديرا عاما يتم 
االول  التنفيذي  املوظف  ليكون  املجل�ض  بقرار من  تعيينه 
الغرفة  واق�شام  وجل��ان  ادارات  اأع��م��ال  �شري  على  وامل�شرف 
وتن�شيق العمل فيما بينها ويعتر املدير العام م�شئوال امام 
املجل�ض عن جميع فعاليات ون�شاطات الغرفة وعن تاأديتها 
املر�شوم  ه��ذا  اأح��ك��ام  مبوجب  بها  املنوطة  لالخت�شا�شات 
بغية حتقيق اأهدافها يف حدود االإطار العام ل�شيا�شة الغرفة 
للمجل�ض  �شنوي  ربع  تقرير  وتقدمي  املجل�ض  املعتمدة من 
القرارات  املجل�ض  وي�شدر  والن�شاطات  الفعاليات  تلك  عن 
العام  املدير  اخت�شا�شات  حت��دد  التي  الالزمة  التنظيمية 

•• عجمان-وام:
�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
 4 املجل�ض االأع��ل��ى ح��اك��م عجمان امل��ر���ش��وم االأم���ريي رق��م 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  تنظيم  اإع���ادة  ب�شاأن   2018 ل�شنة 
يوما  ثالثن  بعد  به  ويعمل  م��ادة   28 ويت�شمن  عجمان 

من تاريخ التوقيع عليه.
وياأتي اإ�شدار املر�شوم االأمريي نظرا للتطور الكبري الذي 
االحتادية  الت�شريعات  جم��ال  يف  واالإم���ارة  الدولة  �شهدته 
واملحلية ذات ال�شلة بن�شاط واأعمال غرفة جتارة و�شناعة 
اأ�شكال واخت�شا�شات  عجمان بجانب التغريات العديدة يف 
العديد من الوزارات والدوائر احلكومية املحلية والهيئات 
ال�شلة  ذات  االإم�����ارة  وامل��ح��ل��ي��ة يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات االحت���ادي���ة 
الغرفة  فعالية  زي���ادة  يف  ورغ��ب��ة  الغرفة  واأع��م��ال  بن�شاط 
التطورات  ي��واك��ب  نحو  على  وتاأهيلها  تنظيمها  واإع����ادة 
االقت�شادية ال�شخمة التي حدثت خالل ال�شنوات الع�شرة 
والتي  والرقمية  االإلكرونية  املعامالت  جمال  يف  املا�شية 
الدولة  يف  وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  الن�شاطات  بها  ت��اأث��رت 
احلديثة  وال�شيا�شات  الت�شريعات  مع  ويتواءم  االإم��ارة  ويف 
التي تبنتها منظمات واحتادات وغرف التجارة وال�شناعة 
العاملية يف جمال اإجناز املعامالت التجارية وحت�شن مناخ 
اال�شتثمارات االقت�شادية ونقل التكنولوجيا وف�ض وت�شوية 

املنازعات التجارية .
رعاية  م��ن  الغرفة  متكن  على  حر�شا  امل��ر���ش��وم  ج��اء  كما 
تاأدية  ومن  واأ�شمل  اأف�شل  ب�شورة  فيها  االأع�شاء  م�شالح 
االخت�شا�شات اجلديدة امللقاة على عاتقها مبوجب اأحكام 
اتفاقيات  ع��ن  النا�شئة  بالتزاماتها  وال��وف��اء  املر�شوم  ه��ذا 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال��دول  مع  املرمة  التجاري  التبادل 
التجارة  غ����رف  وم����ع  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��دي��ق��ة  ال���دول���ي���ة 
التعاون  جمل�ض  دول  ويف  ال��دول��ة  يف  املماثلة  وال�شناعة 
اخلليجي العربي وبناء على التو�شيات املرفوعة اإلينا من 
الت�شاور  اإدارة غرفة جتارة و�شناعة عجمان وبعد  جمل�ض 

مع ويل عهد االإمارة رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
اع��ت��ب��ارا من  ي��ع��اد  ان  التعريفات على  بعد  امل��ر���ش��وم  ون�����ض 
ا�شمها  بنف�ض  ت�شتمر  بحيث  الغرفة  تنظيم  ن��ف��اذه  ت��اري��خ 
وا�شتقالل  ق��ان��وين  بكيان  موؤ�ش�شة  اإن��ه��ا  ومبثابة  احل��ايل 
مايل واإداري وذمة مالية خا�شة بها ولها �شخ�شية اعتبارية 
واملعامالت  بالت�شرفات  وبا�شمها  للقيام  كاملة  واأه��ل��ي��ة 
ورعاية  اأعمالها  طبيعة  تقت�شيها  التي  واملالية  القانونية 
م�شالح اأع�شائها يف اإطار امل�شلحة العامة لالإمارة وحتقيق 
االأهداف واالأغرا�ض االأخرى امل�شندة اليها مبوجب اأحكام 
ه���ذا امل��ر���ش��وم وي��ك��ون م��ق��ر ال��غ��رف��ة ال��رئ��ي�����ش��ي يف مدينة 
اأخرى يف االإمارة  اأو مكاتب  عجمان ويجوز لها فتح فروع 
لل�شروط  وفقا  اخل��ارج  يف  جتارية  مراكز  اأو  مكاتب  وفتح 
وال�شوابط التي يحددها املجل�ض وامل�شاركة يف اأية احتادات 
اأو غرف حملية اأو اإقليمية اأو عاملية وفقا التفاقيات ان�شاء 
تلك االحتادات اأو الغرف ومبا ال يتعار�ض مع الت�شريعات 

ال�شارية يف الدولة ويف االإمارة.
االهداف  بنوده جمموعة من  االم��ريي يف  املر�شوم  وح��دد 
ت�شعى الغرفة اىل حتقيقها مع اجلهات احلكومية املخت�شة 
االقت�شادية  االإم���ارة  مكانة  وتر�شيخ  لتطوير  االإم���ارة  يف 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  واإب������راز 
تنظيم  يف  امل�شاركة  طريق  ع��ن  وذل��ك  واملهنية  وال��زراع��ي��ة 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  والرامج  واملهرجانات  الفعاليات 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  االإم�������ارة  ل���روي���ج 
والزراعية واملهنية والعمل على نقل التكنولوجيا احلديثة 
املنتجات املحلية مبا يتوافق  يف ال�شناعات وحت�شن جودة 
اأ�شواق جديدة ملنتجات  الدولية وفتح  التجارة  مع معايري 
عامة  ب�شورة  العمل  مع  منها  ال�����ش��ادرات  وتنمية  االإم���ارة 
على زي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي بن 
االإمارة واملوؤ�ش�شات والهيئات املماثلة القائمة يف الدولة ويف 

الدول االأخرى.
وم��ن اه��م ه��ذه االه��داف توثيق اأط��ر التعاون مع اجلهات 
والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الغرفة  باخت�شا�شات  العالقة  ذات  وال��دول��ي��ة  االقليمية 
وت���ب���ادل اخل�����رة وامل�������ش���ورة م��ع��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���االأم���ور 
والتن�شيق  معها  امل�شركة  واالإداري���ة  والفنية  االقت�شادية 
تنظيم  ب�شاأن  االإم��ارة  الدولة ويف  املخت�شة يف  مع اجلهات 
مزاولة االأن�شطة التجارية وال�شناعية والزراعية واملهنية 
االأن�شطة واخلدمات  والعمل على تطوير هذه  االإم��ارة  يف 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  بها  املتعلقة 
يف  الغرفة  اأع�شاء  م�شالح  ورع��اي��ة  االإم���ارة  يف  امل�شتدامة 
العامة للدولة واالإم��ارة وتقدمي اخلدمات  امل�شلحة  اإط��ار 
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا مل��م��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه��م وت��ط��وي��ره��ا وبذل 
اآرائهم  وع��ر���ض  حقوقهم  حلماية  املمكنة  اجل��ه��ود  ك��اف��ة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ع��ل��ى  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
التي  امل�شاكل  حل��ل  اجل��ه��ات  تلك  م��ع  وال��ت��ع��اون  املخت�شة 

ثم  ب��امل��ائ��ة   4.1 بن�شبة  ال���راب���ع  امل��رك��ز  ف��رن�����ش��ا يف  ث��م 
بن�شبة  اخلام�ض  امل��رك��ز  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة 
التي  االقت�شادية  االأن�شطة  �شعيد  وعلى  باملائة.   3.7
ا�شتقطبت هذه اال�شتثمارات احتل ن�شاط جتارة اجلملة 
والتجزئة املركز االأول بن�شبة 24.9 باملائة من اجمايل 
املبا�شرة تلته االأن�شطة العقارية  اال�شتثمارات االأجنبية 
يف املركز الثاين بن�شبة 23.8 باملائة ثم االأن�شطة املالية 
19.3 باملائة  واأن�شطة التاأمن يف املركز الثالث بن�شبة 
ثم ن�شاط ال�شناعات التحويلية يف املركز الرابع بن�شبة 
وا�شتغالل  التعدين  ن�شاط  ح��ل  فيما   .. ب��امل��ائ��ة   9.2

املحاجر يف املركز اخلام�ض بن�شبة 8.8 باملائة.
وي��ع��ت��ر م�����ش��ح اال���ش��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي اأح����د اأه����م امل�شوح 

بهدف  ���ش��ن��وي  ب�شكل  تنفيذه  ي��ت��م  ال���ذي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال���واردة  االأجنبية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  اأر���ش��دة  على  التعرف 
للتناف�شية  االحتادية  الهيئة  الدولة حيث حر�شت  اإىل 
واالإح�شاء ومنذ ن�شاأتها وبالتعاون مع مراكز االإح�شاء 
املحلية على توفري موؤ�شرات اال�شتثمار االأجنبي خلدمة 
ب�شكل  االإح�شائية  البيانات  وم�شتخدمي  القرار  �شناع 
عام .. يف حن مت ت�شميم امل�شح وفقا الأف�شل التو�شيات 
واملنهجيات الدولية ال�شادرة عن �شندوق النقد الدويل 
امل��دف��وع��ات وو���ش��ع اال�شتثمار  وحت��دي��دا دل��ي��ل م��ي��زان 
املفاهيم  اإطار  اإىل  اإ�شافة  ال�شاد�شة”  “الطبعة  الدويل 
املوحد لتعريفات اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر ال�شادر عن 

موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية “اأونكتاد«.

•• دبي-ام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء عن نتائج 
بالتعاون  نفذ  ال��ذي   2017 االأجنبي  اال�شتثمار  م�شح 
اأظهرت  ح��ي��ث  ب��ال��دول��ة  املحلية  االإح�����ش��اء  م��راك��ز  م��ع 
الوارد  الكلي  االأجنبي  اال�شتثمار  ر�شيد  جتاوز  النتائج 
حوايل  بلغ  حيث  دره��م  الريليون  حاجز  ال��دول��ة  اإىل 
واحتلت   .2016 عام  نهاية  دره��م يف  تريليون   1.05
ا�شتثمارات  متتلك  التي  ال��دول  كرى  قائمة  بريطانيا 
تلتها  باملائة   16.5 بن�شبة  الدولة  يف  مبا�شرة  اأجنبية 
الواليات  باملائة ثم   5.5 بن�شبة  الثاين  املركز  الهند يف 
باملائة   4.3 بن�شبة  الثالث  املركز  االأمريكية يف  املتحدة 

�شمن جهوده الرامية لن�شر التوعية باأهمية الت�شوق الذكي

اقت�سادية راأ�ص اخليمة تنظم برناجما تدريبيا للتمييز بني املنتجات االأ�سلية واملقلدة

اال�ستثمارات االأجنبية يف الدولة تتخطى حاجز الرتيليون درهم

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

عر  امل�شتهلك  حقوق  على  احل��ف��اظ  اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودها  اط��ار  �شمن 
الذكي  الت�شوق  ثقافة  ون�شر  تعزيز  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  واآل��ي��ات  و���ش��ائ��ل  ع��دة 
يف  التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  ادارة  اإدارة  ا�شت�شافت   املجتمع،  ل��دى 
من  واملخت�شن  اخل��راء  من  جمموعة  موؤخرا  اخليمة  راأ���ض  اقت�شادية 
ال�شركات العاملية لتقدمي برناجما تدريبيا للتمييز بن املنتجات االأ�شلية 
والتقليدية، بح�شور عدد من الدوائر املحلية وذوي االخت�شا�ض. لتوعية 
اأفراد املجتمع مبهارات الت�شوق الذكي مبا يعزز من �شمعة اأ�شواق االإمارة 
علي  اأحمد  اأك��د  املنا�شبة   وبهذه  املحلي.  بال�شوق  امل�شتهلك  ثقة  ويحقق 
ال�شلع  مكافحة  ب��اأن  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  البلو�شي 
والدائمة  الرئي�شية  ال��ب��ن��ود  اأح���د  متثل  االإم����ارة  يف  وامل��ق��ل��دة  املغ�شو�شة 
التي  االأ���ش��رار  الرنامج  ت��ن��اول  االإدارة،   اأع��م��ال  ج��دول  على  املطروحة 
من  االأ�شلية  غ��ري  للمنتجات  ا�شتخدامهم  ج��راء  امل�شتهلكن  على  تقع 
لدى  الوعي  ل�شعف  ذل��ك  ويرجع  واملعنوية،  وامل��ادي��ة  ال�شحية  النواحي 
امل�شتهلكن يف كيفية التمييز بن املنتج االأ�شلي واملقلد، اأو ل�شيق الوقت 
لدى امل�شتهلك، اإذ يقوم بال�شراء على عجالة وال يلقي انتباها لهذه االأمور 

التي قد ت�شبب له اأ�شرارا فيما بعد. وقدم اخلراء عينات من منتجات 
تابعة للعالمات التجارية عاملية، بنوعيها االأ�شلية واأخرى مقلدة لعر�ض 
الفروق الطفيفة بينهما، ليت�شنى للح�شور معرفتها واحلذر  بع�ض من 
والتقليد يف ظل  الغ�ض  بو�شائل  التطور  التوعية  اأي�شا  منها الحقا، ومت 
الثورة التكنلوجية التي متكن من انتاج اأغلفة و�شعارات مطابقة تقريبا 
ت�شقل  التي  العملية  وال��ور���ض  الرامج  ه��ذه  اأهمية  تاأتي  وهنا  لالأ�شل، 
مهارات املراقبن واملفت�شن بهذا اجلانب. ومن جانب اآخر، ذكرت فاطمة 
عبدالعزيز ال�شويدي – مديرة ق�شم احلماية التجارية بالدائرة – باأننا 
قدمنا مبادرة خلك حري�ض واعرف حقك يف كورني�ض القوا�شم، امل�شاحب 
لفعالية )معر�ض ماأكوالت الوطنية(، وقد القت املبادرة اإقباال واهتماما 
ف��ردا من خمتلف اجلن�شيات   249 بلغ عددهم  ال��ذي  املعر�ض  زوار  من 
10 اأيام متتالية، واأ�شارت ال�شويدي باأن هذه احلمالت التوعوية  خالل 
الأفراد  لتو�شيح  تقليدية  واأخ���رى  االأ�شلية  املنتجات  م��ن  من���اذج  ت��ق��دم 
باأنهم  املقبلن  م��ن  لعدد  بيان  يف  ج��اء  وق��د  بينهما،  ال��ف��روق��ات  املجتمع 
املنتجات،  بن  الب�شيطة  الفروقات  معرفة  احلملة يف  ا�شتفادوا من هذه 
اأبدوا  اأنهم   �شابقا، وكما  الت�شوق  اأثناء  والذي مل يكن باحل�شبان لديهم 

رغبتهم يف ح�شور املزيد من احلمالت التوعوية املماثلة م�شتقبال. 
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اأ�سماك ال�سدى واجلد
 تتدفق على �سوق املعريي�ص 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�شنفي  م��ن  االأ���ش��م��اك  ت��دف��ق  ا�شتمر 
لليوم  كبرية  بكميات  واجلد  ال�شدى 
الثاين على التوايل ب�شورة مفاجئة.

ال�����ش��ي��ادون ال��ذي��ن وف����دوا اىل �شوق 
امل��ع��ريي�����ض ل��ب��ي��ع االأ���ش��م��اك ق��ال��وا : 
ال���ري���اح ال�����ش��م��ال��ي��ة ���ش��اه��م��ت يف دفع 
يتواجد  التي  امل��واق��ع  نحو  االأ�شماك 
فيها ال�شيادون مما �شاهم يف امتالء 

اأدوات ال�شيد بكميات كبرية منها.
فان  الباطني  �شامل  ال��دالل  وبح�شب 
كميات غري م�شبوقة نقلتها طرادات 
املعريي�ض  ����ش���وق  اىل  ال�������ش���ي���ادي���ن 

الكميات  لفائ�ض  ونتيجة  املا�شي  اجلمعة  ي��وم  من  اعتبارا  مبكر  وق��ت  يف 
املعرو�شة للبيع مت ت�شدير االأ�شماك  اىل االأ�شواق خارج راأ�ض اخليمة. وقال 
اأحد الباعة وهو ح�شن علي اأن اأ�شعار �شنفي اأ�شماك ال�شدى انخف�ض اىل 
7 و9 دراه��م للحبة الواحدة التي ي�شل وزن بع�شها اىل  ي��راوح بن  ما 
ويقدر حجم  ال�شابق.  اليوم  يف  درهما   16 ب�شعر  مقارنة  كيلوغرامات   8
اأطنان   5 باأكرث من  املعريي�ض  �شوق  ا�شتقبلها   “التي  “ ال�شدى  اأ�شماك 

واجلد بحوايل طنن . 

لو�شع تو�شيات حتفيز انتقال روؤو�س الأموال على مدى ثلثة اأيام

ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي يح�سد نخبة خرباء االقت�ساد على م�ستوى العامل يف دبي
•• دبي-الفجر:

ي�شهد ملتقى اال�شتثمار ال�شنوي 2018، 
ال���ذي ينعقد يف دب��ي يف ال��ف��رة م��ن 9 – 
اأب��ري��ل اجل����اري، م�����ش��ارك��ة نخبة من   11
خ����راء امل����ال واالأع����م����ال ال��ع��امل��ي��ن، ذوي 
لتبادل  امللهمة،  واالأف��ك��ار  املعمقة  ال���روؤى 
اال�شتثمار  اأو���ش��اع  ح��ول  واخل���رات  االآراء 
العاملي يف �شوء ما يعي�شه العامل يف الوقت 

الراهن من مرحلة تعاف اقت�شادي.
وم����ن امل���ق���رر اأن ت��ق��ود ه����ذه ال��ن��خ��ب��ة من 
حول  �شيقة  وح���وارات  مناق�شات  اخل���راء 
عدد من املو�شوعات التي حتظى باهتمام 
توجهات  منها  اال�شتثمار،  قطاع  اأو���ش��اط 
القطاعن  ب���ن  وال�����ش��راك��ة  اال���ش��ت��ث��م��ار، 
ال��ع��ام واخل��ا���ض، واال���ش��ت��دام��ة، والرويج 
االفرا�شية،  وال��ع��م��الت  اال���ش��ت��ث��م��اري، 
و�شناديق الرثوة ال�شيادية، ذلك يف موقع 
للموؤمترات  ال��ع��امل��ي  دب���ي  احل���دث مب��رك��ز 

واملعار�ض.
وت�شم قائمة املتحدثن ومدراء اجلل�شات 
امل��رم��وق��ن ك��ل م��ن ت�����ش��ريم��ن �شريجي، 
وزيرة ورئي�ض قطاع االأن�شطة االقت�شادية 
حكومة  يف  الدولية  والعالقات  االأجنبية 
م��دي��ن��ة م��و���ش��ك��و، وه���دى ال��ل��وات��ي مديرة 
����ش���اف���وال،  اال�����ش����ت����ث����م����ارات يف جم���م���وع���ة 
الثورة  ب��اأب��ي  امل��ل��ق��ب  �شيل  ف���ون  وه��ري��ك 
فا�شكون�شيلو�ض  وجوا  الرابعة،  ال�شناعية 
ووزير  العاملية  كلريووتر  م�شت�شاري  كبري 
ال�����ش��اب��ق، وخلفان  ال��رت��غ��ايل  ال�����ش��ن��اع��ة 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ض  بالهول  جمعة 
رئي�ض  م��ادوي��ل  ومي�شيل  امل�شتقبل،  دب���ي 
معهد �شندوق الرثوة ال�شيادية، و�شندي�شو 
امل�شركة  لل�شوق  ال��ع��ام  االأم���ن  جنوينيا 
ل�شرق وجنوب اأفريقيا، ويونوف اأغا، نائب 

املدير العام ملنظمة التجارة العاملية.
ووف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر اال���ش��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي لعام 
2017، ال�شادر عن موؤمتر االأمم املتحدة 
التوقعات  فاإن  اأونكتاد،  والتنمية  للتجارة 
العامل  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال������دول  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ارتفاع  اإىل  توؤ�شر  مرتفعة،  من��و  مل��ع��دالت 
االقت�شادي  والتعايف  التجارة  معدالت  يف 

لدى ال�شركات واملوؤ�ش�شات، وهو ما �شيوؤدي 
اإىل تزايد معدالت التدفقات اال�شتثمارية 
االأجنبية، لتبلغ قيمة هذه التدفقات 1.8 
2017، و1.85  العام  تريليون دوالر يف 

تريليوناً يف العام 2018
وت�شارك يف ملتقى اال�شتثمار ال�شنوي 18 
عرو�شها  لتقدم  ا�شتثمارية،  ووجهة  دولة 
التقدميية عن الدول التي متثلها، وهو ما 
مينح الفر�شة للعديد من البلديات واملدن 
اال�شتثمارية  للفر�ض  ل��ل��روي��ج  وال����دول 
املحتملن،  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اأم�������ام  ل���دي���ه���ا 
اال�شتثمارية  القطاعات  ح��ول  واالإ����ش���اءة 

التي يروجون لها.
االإمارات  من  كل  م�شاركة  امللتقى  وي�شهد 
العربية املتحدة، ال�شن، جورجيا، اإيطاليا، 
ال��ه��ن��د، ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، رو���ش��ي��ا، م�شر، 
بوت�شوانا،  م���ايل،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الكنغو 
الكامريون، ونيجرييا. وي�شتهدف ملتقى 
لال�شتثمار  ال��روي��ج  ال�شنوي  اال�شتثمار 
فاعلية  ال��ط��رق  واأك���رث  املبا�شر،  االأج��ن��ب��ي 
للقطاعات  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ال����ش���ت���ق���ط���اب 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة، وحت���ت���ل دول�����ة االإم�������ارات 
امل���رك���ز احل������ادي ع�����ش��ر ع���امل���ي���اً ب���ن اأك���ر 
االأجنبية  لال�شتثمارات  ا�شتقطابا  ال��دول 

املبا�شرة.
فعالياته  تتوا�شل  ال��ذي  املنتدى  ويغطي 
رئي�شية،  م����و�����ش����وع����ات  اأي���������ام  ل���ث���الث���ة 
م�شحوبة بالعرو�ض التقدميية التفاعلية 
وال��ن��ق��ا���ش��ات واحل��������وارات ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
يديرها نخبة من اخلراء العاملين حول 
التنمية  اأو�شاع اال�شتثمار االإقليمي، منها 
االأجنبي  اال�شتثمار  خالل  من  امل�شتدامة 
امل��ب��ا���ش��ر، وال��ت��وج��ه��ات اجل��دي��دة للفر�ض 
وفهم  الرقمية،  واالبتكارات  االقت�شادية، 
اآفاق م�شتقبل تقنية البلوك ت�شن، وكيفية 
امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ال��ف��ر���ض اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
حقبة الثورة ال�شناعية الرابعة، و�شناديق 

الرثوة ال�شيادية والتنمية امل�شتدامة.
لليوم  االأوىل  اجلل�شة  مو�شوع  ويتمحور 
االأوىل من امللتقى، والتي تعقد فور انتهاء 
اإبريل،  مرا�شم االفتتاح �شباح التا�شع من 
حول “اإدارة التنمية امل�شتدامة من خالل 

ويتحاور  امل��ب��ا���ش��ر،  االأج��ن��ب��ي  اال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�شهرة  ذوي  واالأع���م���ال  امل���ال  ق���ادة  فيها 
الو�شائل  اجل��ل�����ش��ة  وت�شتك�شف  ال��ع��امل��ي��ة. 
م����ن خاللها  ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال����ت����ي مي���ك���ن 
والنامية من  املتقدمة  ال��دول  الربط بن 
خالل اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر، وتعزيز 
التنمية امل�شتدامة، وعدالة توفري الفر�ض 
هذه  وت�شم  الت�شريعية.  البيئة  وم��رون��ة 
اجلل�شة م�شوؤولن حكومين، واأكادميين، 
وم�شتثمرين  دول��ي��ة،  موؤ�ش�شات  وروؤ����ش���اء 

ينتمون لبلدان نامية ومتقدمة.
اأما اجلل�شة الثانية فتتناول مو�شوع اآفاق 
م�شاهمتها  وم��دى  ت�شن،  البلوك  تقنية 
وال�شفافية  االقت�شادي  االأداء  حتفيز  يف 
التي  ال��ف��ر���ض  وطبيعة  ال��ب��ي��ئ��ي،  وال��وع��ي 
ت��وف��ره��ا ل��ل��ق��ط��اع��ن اخل���ا����ض وال���ع���ام يف 
القطاعات  م��ن  ع��دد  على  بالركيز  دب��ي، 
والطاقة،  املالية،  واخلدمات  البنوك  مثل 
والرعاية ال�شحية، والتجارة االإلكرونية، 

والنقل، واملدن الذكية، وال�شياحة.
احلمائية التجارية �شتكون حمور اجلل�شة 
والتي  امللتقى،  االأول من  اليوم  الثالثة يف 
تركز على ا�شتك�شاف اأ�شباب تباطوؤ التجارة 
وانتقال اال�شتثمارات بن الدول، وتاأثريات 
االأ�شواق  يف  امل�شتدامة،  التنمية  على  ذلك 

النا�شئة واملتقدمة. 
التالية على التطور الذي  وتركز اجلل�شة 
املبا�شر،  االأج��ن��ب��ي  اال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ط����راأ 
االإنتاجية  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت����اأث����ري 
وتتطرق  امل�شتقبل.  يف  ال��ن��م��و  وم���ع���دالت 
على  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ق������درة  اإىل  اجل��ل�����ش��ة 
العاملة،  الب�شرية  القدرات  كفاءة  تعظيم 
حلكومات  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الكيفية  وحت��دي��د 
م�����ن خ���الل���ه���ا تفهم  ال���ن���ا����ش���ئ���ة  ال���������دول 
واإيجاد  امل�شتثمرين،  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
التي يحتاجها  الب�شرية  املهارات  منظومة 

امل�شتثمرون. 
يف الوقت الذي تركز فيه اجلل�شة التالية 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��م��ن ���ش��ن��ادي��ق ال����رثوة 
يف  امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  ال�شيادية 

�شلب خططها اال�شراتيجية.
ال�شراكة  على  التاليتان  اجلل�شتان  وتركز 

ب���ن ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض يف 
تطوير البنى التحتية، و�شيا�شات التحفيز 
وتراجع  ال��ب��الد،  على  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
امل�شروعات  م���ن  من����اذج  االأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
امل�شركة التي مت اإجنازها مع م�شتثمرين 
ت���وج���د غ���ال���ب���اً يف دول  اأج�����ان�����ب، وال����ت����ي 
اأهمية  على  الثانية  اجلل�شة  اأما  متقدمة. 
احلوافز االقت�شادية وقدرتها على اإحداث 
التي  ال��ف��وائ��د  وتعظيم  امل��ط��ل��وب  التغيري 

تعود على البالد.
واالقت�شاديون  امل��ال��ي��ون  اخل���راء  وي��ق��وم 
االأخري  اليوم  فعاليات  خ��الل  الالمعون، 
االقت�شادات  و�شعيات  بتقييم  امللتقى  من 
البيئة  ع���ل���ى  وت�����اأث�����ريات�����ه�����ا  ال���وط���ن���ي���ة 
االقت�شادية االإقليمية، وحتديد القطاعات 
منواً،  ت�شهد  اأن  يرجح  التي  االقت�شادية 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة. وتبداأ  وال��ت��ي ت��ط��رح ف��ر���ش��اً 
اال�شتثمارية  االأو���ش��اع  ب��ت��دار���ض  اجلل�شة 
والكاريبي  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم����ريك����ا  دول  يف 
رئي�ض  ال�شيزاوي  داوود  وق��ال  واأفريقيا. 
اللجنة املنظمة مللتقى اال�شتثمار ال�شنوي: 
ال�����ش��ن��وي خالل  اال���ش��ت��ث��م��ار  ملتقى  جن��ح 
ال�شنوات ال�شبع املن�شرمة يف تعزيز موقعه 
ك��ح��دث رائ���د وف��ري��د م��ن ن��وع��ه م��ن حيث 
االإم����ارات  دول���ة  مكانة  متتن  يف  ا�شهامه 
وا�شتقطاب  مم��ي��زة،  ا�شتثمارية  م��وج��ه��ة 
لتكوين  وامل�������ش���ارك���ن  ال���ع���ار����ش���ن  اآالف 
مل�شروعاتهم  والرويج  االأعمال،  �شراكات 

وجذب اال�شتثمارات.
للم�شاركة  الت�شجيل  باب  م��ازال  واأ���ش��اف: 
وح�شور  ال�����ش��ن��وي  اال���ش��ت��ث��م��ار  ملتقى  يف 
امل�شتثمرين  اأم������ام  م��ف��ت��وح��اً  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
و�شانعي ال�شيا�شات االقت�شادية، ومطوري 
امل�������ش���روع���ات، وم����روج����ي اال����ش���ت���ث���م���ار يف 
ف�شاًل  ال�شخمة،  واملجتمعات  امل�شروعات 
ع��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ل��الل��ت��ق��اء واإب����رام 

�شفقات التعاون وتبادل املنافع.
ق��ائ��اًل: مينح ملتقى  ال�����ش��ي��زاوي  واأو���ش��ح 
اإىل  الفر�شة للو�شول  ال�شنوي  اال�شتثمار 
احلكومين،  وال���ق���ادة  امل�شتثمرين  ك��ب��ار 
بع�شها  ال�شركات  بن  املباحثات  وترتيب 
واحلكومات  ال�������ش���رك���ات  وب�����ن  ال��ب��ع�����ض 

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، وه���و م��ا مي��ه��د الطريق 
متنح  ك��م��ا  م�شتقبلية.  اأع��م��ال  ل�����ش��راك��ات 
فعاليات احلدث املهمة امل�شاركن الفر�شة 
املواقع  اأف�������ش���ل  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ح����ول ال����ع����امل، وع���رو����ض 
اال�شتثمارات  وت���وج���ه���ات  اال����ش���ت���ث���م���ار، 
واحللول  والتحديات  املبا�شرة،  االأجنبية 
التي يك�شف عنها اأكرث من األف من خراء 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر.
2011، جنح  ال��ع��ام  ان��ط��الق��ه يف  وم��ن��ذ 
�شبكة  بناء  يف  ال�شنوي  اال�شتثمار  ملتقى 
عالقات بن ع�شرات االآالف من العار�شن 
امل�����ش��اري��ع وجذب  لتعزيز  وذل���ك  وال�����زوار، 
امل�شاركة.  ال��ب��ل��دان  خمتلف  يف  اال�شتثمار 
واأتاح امللتقى فر�شة للحكومات واملنظمات 
م�شاريعها  وت���ع���زي���ز  الإط������الق  اخل���ا����ش���ة 
وع��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ه��ور م��ت��ن��وع اإىل حد 
كبري. ففي عام 2017، ا�شتقطب ملتقى 
اال�شتثمار ال�شنوي اأكرث من 19 األف زائر 
دولة   141 م��ن  عار�شا   535 وم�شاركة 

م�شاركة. 
اأبرز  ال�شنوي  اال�شتثمار  ُمْلَتًقى  ويجمع 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ن يف جمتمع  ال����ق����رار  ���ش��ن��اع 
مع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  اال�شتثمار 
ال��راغ��ب��ة يف تكوين  ال�����ش��رك��ات وال��ب��ل��دان 
�شراكات م�شتدامة. ومينح امللتقى جمموعة 
متنوعة من امليزات التي تهدف اإىل تعزيز 
بناء �شبكات التعاون اال�شراتيجية وتعزيز 
البيانات  اأح��دث  وا�شتعرا�ض  اال�شتثمارات 
املتعلقة بالقطاع يف بيئة تفاعلية اأكادميية 

جديرة باالهتمام وامل�شاركة.
مللتقى   2017 ال����ع����ام  دورة  وجن����ح����ت 
اال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��وي يف ح�����ش��د اأك����رث من 
100 من اأبرز خراء اال�شتثمار االأجنبي 
القطاع،  عن  املعمقة  ال��روؤي��ة  ذوي  املبا�شر 
اأفكارهم  م�شاركة  على  ح��ر���ش��وا  وال��ذي��ن 
العاملي  اال�شتثمار  توجهات  ح��ول  وروؤاه���م 
جلل�شات  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  م����ع  احل�������ش���ور،  م����ع 
نقا�شية متحورت حول مو�شوعات متعلقة 
قطاعات  يف  املبا�شر  االأجنبي  باال�شتثمار 
واملالية  التحتية  والبنى  والطاقة  الزراعة 

واالبتكار.
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 اإخطار باإخالء عقار 

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
دائرة التنفيذ - عن طريق الن�شر

2018/74 تنفيذ مدين 
بناء على طلب / اخلليج االأول العقارية  ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى رقم 
واملنفذ  واملعلن قانونا  التنفيذية  بال�شيغة  واملذيل  ايجارية  2018/74 منازعات 
بامللف رقم 2018/74 تنفيذ والقا�شي باخالء املحكوم عليه / كراج رويال �شي 
ان جي فيكل - االإمارات راأ�ض اخليمة بناية راأ�ض اخليمة - وت�شليمه خايل من 
ال�شواغل ، وعلى االأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ بتاريخ 2018/3/15 بتنفيذه. 
 9 ال�شاعة  م  امل��واف��ق 2018/4/11  االرب��ع��اء  ي��وم  ق��د حت��دد  ب��اأن��ه  فاننا نخطركم 

�شباحا موعدا لتنفيذ حكم االخالء  وذلك للعلم.
 ق�شم التنفيذ - �شعيد ال�شحي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الدعوى  رقم 2017/1492  جتاري جزئي -  ال�شارقة 

لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى املرفوعة من املدعية / �شركة �شيام التجارية - ذ م م 

�شد املدعي عليها / �شركة متجر و�شوبر ماركت ال�شوق الب�شيط - �ض ذ م 
املدعي عليها / �شركة متجر و�شوبر ماركت ال�شوق الب�شيط �ض ذ م  وميثلها ال�شيد/ راجي�ض �شريات دامودا رام 
نوجه اليكم الدعوى للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد الجتماع اخلرة احل�شابية املقرر انعقاده يوم 
الثالثاء املوافق 2018/4/17 يف ال�شاعة 2.00 ظهرا ، وذلك مبقر مقر مكتب اخلبري احل�شابي املنتدب / اأحمد 
اأي حممد - الكائن ب�شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة ، الطابق 24 مكتب 2403 - دبي ، هاتف مكتب / 043524030 
- هاتف جوال / 00971527779700  ،  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغبون 
يف تقدميها ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري 

�شيبا�شر اجراءات اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�شابي  - احمد حممد
�شريك / مدير باملكتب االمريكي لال�شت�شارات املالية 

ع�شو باجلمعية االمريكية للمحا�شبن واملراجعن القانونين  24315 
ع�شو ب�شجل املحا�شبن واملراجعن - 824 - االإمارات العربية املتحدة
خبري ح�شابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 االإمارات العربية املتحدة

اإعالن بالن�شر 
مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12295 بتاريخ 2018/4/8   
 الدعوى 2017/1066  جتاري كلي    

ال�شادة اخل�شم املدخل / �شي�شتم لالن�شاءات - ذ م م 
ال�شادة اخل�شم املدخل / �شركة راأ�ض الهند�شة 

املو�شوع / الدعوى 2017/1066 جتاري كلي 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري   

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلرة االأول وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/12  يف متام ال�شاعة 
احلادية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا انرا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�شنة 
4 - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 - مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
ال�شيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877  يرجى 

االطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اأعاله. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر
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اإعالن بالن�شر 
يف اال�شتئناف رقم 43 ل�شنة 2018 م مدين 

اىل امل�شتاأنف �شدهم : 1- �شركة مزايا لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - ذ م م 
2- �شم�ض الدين علي بهادر - باك�شتاين اجلن�شية 

3- عقيل احمد حممد �شريف - باك�شتاين اجلن�شية 
نعلمكم بان امل�شتاأنف : �شركة ادجمي ان�شوران�ض كومباين ليمتد 

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم 626 ل�شنة 2016 مدين )كلي( ال�شارقة 
�شباحا  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  متام  يف   - 2018/4/11م  جل�شة   ، لنظره  حتدد  وقد 
مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية االوىل - لذا يرجى التف�شل باحل�شور او من 
ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم يف املحكمة �شتبا�شر نظر اال�شتئناف 
اأية  دون  امل�شتاأنف  نفقة  على  االع���الن  ه��ذا  ين�شر   : ال��ق��ان��ون.  ملحوظة  وفقا الح��ك��ام 

م�شوؤولية  على املحكمة جتاه حقوق الغري. 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1495 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- مري�شانت �شتار العاملية للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-حممد علي 
عبداحل�شن كدخايل اليادراين - ب�شفته �شريك وكفيل �شخ�شي للمديونية - جمهول حمل 
الدعوى  2017/12/18  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  ع   م  �ض   - التجاري  دب��ي  بنك  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
االف وخم�شمائة  وت�شعة  واربعمائة  ت�شعة مليون  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدوا  بان  والتكافل 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفوائد  واربعون فل�شا  واربعة و�شتون درهم و�شتة 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليهما  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/573 جتاري كلي                                                

بهوجال  �شينغ  ج��وردي��ال  �شينغ  2-الل  م   م  ذ  ���ض   - برولوجيك�ض  ع��ل��ي��ه��م/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
 - بهوجال  �شينغ  �شينغ الل  �شخ�شيا 4-���ش��روان  - كفيال  �شانا  �شينغ  نرمل  ك��اور  3-باجليندر 
كفيال �شخ�شيا  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  
والتجارة  لال�شتثمار  ال��ع��رب��ي  ل�شالح/امل�شرف  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/31
يوؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  دب��ي   ف��رع   - امل�شرف   - اخل��ارج��ي��ة 
للم�شرف املدعي مبلغ 2799487.87 درهم )مليونان و�شبعمائة وت�شعة وت�شعون الف واربعمائة 
و�شبعة وثمانون درهم و�شبعة وثمانون فل�شا( وفوائده القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ 
درهم مقابل  الف  امل�شروفات ومبلغ  والزمتهم  ال�شداد  النزاع 2016/10/25 وحتى متام  رفع 
من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/427  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-يو ايه اي بزن�ض �شنر 2-فالين افريل كاردوزو 3-حممد علي حممد 
عبداهلل 4- حممد عبداهلل �شيباين  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري 
- �ض م ع وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤديا للبنك  1.020.834.46 درهم 
كما يف  2018/1/31 والفوائد القانونية 12% من تاريخ 2018/1/31 وحتى رفع الدعوى ومن 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.    وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2018/4/17  ال�شاعة 9.30 �ض 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/330   احوال نف�س م�شلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-�شهى ا�شماعيل املبدر  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ علي االورفلي وميثله / ح�شن علي ح�شن علي البناي  -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها  ا�شقاط ح�شانة املدعي عليها للمح�شونة متار 
لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم   الزامها  مع 
جل�شة يوم االثنن  املوافق  2018/4/23 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )7( 
يف مبنى االأحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود   لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/341   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شركة كانون العاملية للتجارة - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ ترانزيتاير بي يف وميثله / �شلطان هادف را�شد عبداهلل العوي�ض   
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
)12.586.308.82 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
املوافق   يوم اخلمي�ض  لها جل�شة  وح��ددت    . التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
2018/4/19 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/428  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- هاي اند 2 لل�شقق الفندقية - �ض ذ م م 2-مق�شود عبدالكرمي 
فا�شايفاال - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله 
/عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   549452( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2018/1/31 من رفع الدعوى 
جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام   ال�شداد  وحتى 
يوم االربعاء  املوافق  2018/4/11  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12295 بتاريخ 2018/4/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/554  جتاري كلي               

ي��ازدي  جمهويل  �شادات  ي��زدي 3-ح�شن  �شعادات  راه���والن  3-كيان  املدعي عليه / 1- دليب  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��ن��ك ال��ف��ج��رية ال��وط��ن��ي ع��ن نف�شه وب�شفته وك��ي��ال ع��ن 1 بنك 
اخلليج التجاري )اخلليجي( �ض م ق  2 البنك العربي املتحد �ض م ع 3 بنك دبي اال�شالمي �ض م 
 ع  4 م�شرف عجمان �ض م ع  5 م�شرف ال�شارقة اال�شالمي �ض م ع 6 بنك اخلليجي فرن�شا �ض م   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم 
واربعمائة  مليونا  واربعن  )�شبعمائة  دره��م   740.472.559/93 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان 
واثنن و�شبعون الفا وخم�شمائة وت�شعة وخم�شون درهما وثالثة وت�شعون فل�شا( والفائدة بواقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االثنن  املوافق  2018/4/16  
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12295 بتاريخ 2018/4/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/35 مدين جزئي                                 
 - العامة  للتجارة  باراداي�ض  اوف  املدعي عليه /1 - م�شطفى ح�شن مري احمد 2-  بريد  اىل 
�ض ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شهاب م�شعود بور �شالح - قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/29 باحالة 
الدعوى اىل اخلبري احل�شابي املخت�ض �شاحب الدور يف اجلدول - ما مل ي�شمه االأطراف خالل 
الدعوى وم�شتنداتها  اوراق  لتكون مهمته بعد مطالعة   - تاريخ �شدور هذا احلكم  ا�شبوع من 
ذمة م�شاريف  دره��م على  االف  مبلغ ع�شرة  وح��ددت  دونها من م�شتندات،  يقدم  ان  وما ع�شى 
املدعي ب�شدادها وحددت جل�شة 2018/4/9 لنظر الدعوى يف حال عدم  واتعاب اخلبري وكلفت 
�شداد االمانة وجل�شة 2018/4/26 موعدا العالن اخلبري ولورود التقرير.  وحددت لها املحكمة 
جل�شة يوم االثنن املوافق 2018/4/9 ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة Ch2.D.18  ل�شداد 

االمانة والعالن املدعي عليهما باحلكم التمهيدي بالن�شر 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12295 بتاريخ 2018/4/8   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 420 ل�شنة 2016    
اىل املحكوم عليه / حممد وحيد قري�شي   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�شدرت بحقكم حكما  
بدفع  بالزامكم  جزئي  مدين   2015 ل�شنة   3210 رقم  الق�شية  يف   2015/10/29 بتاريخ 

مبلغ وقدره )3634( درهم
ل�شالح املحكوم له/  هيئة الطرق واملوا�شالت ال�شارقة  

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية          
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•• تون�س-الفجر:

وّزعت موؤ�ش�شة كلمات لتمكني الأطفال، التي تتخذ من اإمارة 
التون�شية،  اجلمهورية  يف  مكتبات  خم�س  لها،  مقرًا  ال�شارقة 
ميدون  بلدة  يف  و�شحية  اجتماعية  موؤ�ش�شات  اأربــع  �شملت 
بجزيرة جربة ومدينة الكاف، �شمن مبادرتها »تبّنى مكتبة«، 
التي تهدف اإىل توفري الكتب والو�شائل التعليمية واملعرفية 
للأطفال يف املكتبات العامة واملدر�شية باملجتمعات املحتاجة 
على  احل�شول  من  ومتكينهم  قدراتهم  وتنمية  العامل،  حول 

املعرفة التي ت�شاعد على دجمهم يف اأوطانهم. 

بهدف ت�شهيل دمج الأطفال يف جمتمعاتهم

»كلمات لتمكني االأطفال« توّزع خم�ص مكتبات �سمن مبادرة »تبّنى مكتبة« يف تون�ص
ال�شيخة  بح�شور  املكتبات  توزيع  وج��رى 
عام  القا�شمي، مدير  بنت حممد  جميلة 
االإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
موؤ�ش�شة  اأم���ن���اء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ون���ائ���ب 
كلمات لتمكن االأطفال، حيث مت ت�شليم 
الإعانة  التون�شي  االحت���اد  اإىل  مكتبتن 
االأ���ش��خ��ا���ض ال��ق��ا���ش��ري��ن ذه��ن��ي��اً يف بلدة 
جربة ميدون، ومكتبة لكل من م�شت�شفى 
وم�شت�شفى  ل���الأط���ف���ال،  ����ش���ع���دون  ب����اب 
االأطفال، ومركز رعاية االأيتام، وجميعها 
تقع مبدينة الكاف يف �شمال غرب تون�ض.  
حممد  بنت  جميلة  ال�شيخة  قالت  حيث 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
للخدمات االإن�شانية ونائب رئي�ض جمل�ض 
االأطفال:  لتمكن  كلمات  موؤ�ش�شة  اأمناء 
تتمثل  �شامية  امل��ب��ادرة غاية  ه��ذه  »حتقق 
يف اإي�شال الكتاب اإىل االأطفال واليافعن 
املكتبات  فيها  تتوفر  ال  التي  املناطق  يف 
على  فيها  احل�����ش��ول  ي�شعب  اأو  ال��ع��ام��ة 
�شيما  لل�شغار،  الكتب احلديثة واجلاذبة 
جزيرة  يف  ي��ق��ع  ال��ت��ون�����ش��ي  االحت�����اد  واأن 
جربة التي تبعد م�شافة كبرية عن مركز 

ي�شهم  ���ش��وف  ل���ذا  ال��ت��ون�����ش��ي��ة،  العا�شمة 
اإي�شال الكتاب اإىل تلك املنطقة خ�شو�شاً 
الذهنية  االإعاقات  الأولئك االأطفال ذوي 
ويفتح  لديهم،  املطالعة  ثقافة  تعزيز  يف 
اأم��ام��ه��م اآف���اق���اً اأك����رث ���ش��ع��ة ع��ل��ى العامل 

ويحقق فهماً اأعمق ملا يحيط بهم«. 
واأ����ش���اف���ت: »ل��ق��د ل��ع��ب��ت دول����ة االإم�����ارات 
دوراً  ال�����ش��ارق��ة  واإم����ارة  امل��ت��ح��دة  العربية 
الفتاً على �شعيد تنمية الثقافة واملعرفة 
وباالأخ�ض  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  جميع  ل���دى 
اإع��اق��ات ذهنية  االأ���ش��خ��ا���ض مم��ن لديهم 
اإدراكهم  دون  حت��ول  ح�شية  اأو  حركية  اأو 
الكتب،  حتتويها  التي  املعرفة  مل�شامن 
بالثقافة  االرت��ق��اء  باأهمية  منها  واإمي��ان��اً 
فقد  فح�شب،  املحلي  ال�شعيد  على  لي�ض 
وبراجمها  مببادراتها  ال�شارقة  جت��اوزت 
اإىل  لت�شل  احل��دود  واالإن�شانية  الثقافية 
اآخرها  وكانت  العربية  البلدان  خمتلف 
التعاون  الأوا�شر  تعزيزاً  تون�ض  ال�شقيقة 
الثقايف امل�شرك وخدمة مل�شتقبل وحا�شر 

االن�شان«. 
حمودة،  ب��ن  املنجي  الدكتور  ق��ال  ب���دوره 

رئ��ي�����ض ف����رع ج���رب���ة م���ي���دون يف االحت����اد 
القا�شرين  االأ�شخا�ض  الإعانة  التون�شي 
يف  االإن�شانية  املبادرة  هذه  »ت�شهم  ذهنياً: 
االإعاقة  ذوي  اأطفالنا  ل��دى  املعرفة  دع��م 
ت��وف��ره لهم من  م��ا  م��ن خ��الل  الذهنية 
اإث��راء خمزونهم املعريف،  كتب تعمل على 
وال���ف���ك���ري، وت�����ش��ي��ف ل��ه��م ال��ك��ث��ري من 
امل��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات امل��ف��ي��دة، وه���ذا بحد 
ذاته عامل مهم يف م�شرية التمكن التي 

ننتهجها يف االحتاد«. 
اإمارة  تثبت  حمودة:«  بن  الدكتور  وتابع 
ثابتة  بخطى  ت�شري  اأنها  دائ��م��اً  ال�شارقة 
الكبري  ال��ث��ق��ايف  م�شروعها  حتقيق  نحو 
الذي يزدهر عاماً بعد اآخر من خالل ما 
تقدمه من برامج ومبادرات ثقافية ت�شهم 
والعلمية  امل��ع��رف��ي��ة  احل�شيلة  تنمية  يف 
وهذه  العربي،  الوطن  اأبناء  جميع  لدى 
اجلهود نثّمنها ونقدرها �شيما تلك التي 
االن�������ش���ايّن والواجب  ب���ن احل�������ّض  مت���زج 
الثقايف، ما يوؤكد على كونها � وعلى الدوام 

� عا�شمة العلم والثقافة العربية«. 
االأطفال  لتمكن  كلمات  موؤ�ش�شة  وكانت 

الدورة  يف  م�شاركتها  خ��الل  اأطلقت  ق��د 
معر�ض  م�����ن  وال����ث����الث����ن  ال�������ش���اد����ش���ة 
»تبنى  م��ب��ادرة  للكتاب،  ال���دويل  ال�شارقة 
م��ك��ت��ب��ة« ال���ت���ي ت��ل��ق��ت دع���م���اً ك���ب���رياً من 
بارزة  وخ��ا���ش��ة  حكومية  موؤ�ش�شات  ع��دة 
ال�شارقة  جمل�ض  بينها  م��ن  االإم�����ارة،  يف 
للكتاب،  ال�������ش���ارق���ة  وه���ي���ئ���ة  ل�����الإع�����الم، 
ال�����ش��ارق��ة االإ����ش���الم���ي، ونادي  وم�����ش��رف 
���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة، وث��ق��اف��ة ب���ال ح���دود، 
واملجل�ض  وعنوان«،  عنوان  »األ��ف  ومبادرة 
من  والعديد  اليافعن،  لكتب  االإم��ارات��ي 
اأ�شهمت  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات.وق��د  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
 ،2016 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  املوؤ�ش�شة 
املبادرات  م��ن  �شل�شلة  وتنفيذ  اإط���الق  يف 
لتوفري الكتب ومواد القراءة لالأطفال يف 
يف  العامة،  واملكتبات  الالجئن  خميمات 
االأطفال  منح  على  القائمة  روؤيتها  اإط��ار 
يف امل��ن��اط��ق امل��ت�����ش��ررة ح��ق ال��و���ش��ول اإىل 
م���ع حر�شها  امل��ع��رف��ة، مت��ا���ش��ي��اً  م�����ش��ادر 
على بناء جيل عربي مثقف وواٍع يتحلى 
ب��امل��ع��رف��ة و���ش��ع��ة االأف�����ق واالِط������الع على 

الثقافات العاملية.

انطالق ال�سهر الثقايف الأكادميية االإمارات الدبلوما�سية غدا

�سامي يو�سف يحيي اأم�سية ا�ستثنائية على م�سرح املجاز

ال�شهر  اإط���الق  الدبلوما�شية  االإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
الثقايف يف مقرها ابتداء من 9 اأبريل اجلاري وحتى 9 مايو 

املقبل.
اإىل  �شنوي  ب�شكل  تنظيمها  يتم  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
الناعمة  ال��ق��وة  ومفاهيم  ال��ث��ق��ايف  ال��وع��ي  م�شتوى  تعزيز 

والت�شامح لدى دبلوما�شيي امل�شتقبل.
الثقايف  ال��ت��ب��ادل  تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتلعب 
وت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م االن��ف��ت��اح وال��ت�����ش��ام��ح و���ش��ي��ت�����ش��م��ن ال�شهر 
الثقايف العديد من الفعاليات واالأن�شطة حيث �شت�شت�شيف 

االأكادميية خالله نخبة من ال�شخ�شيات الثقافية ليقوموا 
بدورهم يف اإلقاء ال�شوء على اأهمية الثقافة يف الدبلوما�شية 
تعزيز  الدبلوما�شيون يف  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل  باالإ�شافة 

التفاهم والتوا�شل بن الثقافات.
ومن اأبرز املتحدثن امل�شاركن يف ال�شهر الثقايف لالأكادميية 
ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان وال�شيخ �شلطان 
للفنون  بارجيل  موؤ�ش�شة  ومالك  موؤ�ش�ض  القا�شمي  �شعود 
وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  وم��ع��ايل 
املعرفة ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة و�شعادة من�شور 

لالإعالم  الوطني  املجل�ض  ع��ام  م��دي��ر  املن�شوري  اإب��راه��ي��م 
و�شعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ض موؤ�ش�ض جمموعة اأبوظبي 
اللوفر  متحف  مدير  راب��ات��ي��ه  وم��ان��وي��ل  وال��ف��ن��ون  للثقافة 

اأبوظبي وغريهم من ال�شخ�شيات الرفيعة امل�شتوى.
اأكادميية  عام  نائب مدير  نوال احلو�شني  الدكتورة  وقالت 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  اإن  الدبلوما�شية  االإم��ارات 
وئام  يف  م��ع��اً  تتعاي�ض  جن�شية   200 م��ن  اأك���رث  حتت�شن 
املميزة بانفتاحها على  ال��دول  ت��ام وه��ي واح��دة من قالئل 

العامل.

واأ�شافت اأنه يف ظل توجيهات وروؤية قيادة الدولة الر�شيدة 
يقوم املجتمع يف دولة االإمارات على مبادئ ال�شالم والت�شامح 
اأك��ادمي��ي��ة االإم�����ارات  اأن  اإىل  امل��ت��ب��ادل م�����ش��رية  واالح������رام 
وال�شمولية  والت�شامح  االن��ف��ت��اح  قيم  ت��وؤي��د  الدبلوما�شية 

وتعمل بها.
واأعربت عن ثقتها باأن ال�شهر الثقايف �شيلعب دوراً حمورياً يف 
تعزيز وعي طلبة االأكادميية ودبلوما�شيي امل�شتقبل باأهمية 

الدبلوما�شية الثقافية و�شيو�شع اآفاقهم يف هذا املجال.
االأ�شبوع  ال��ذي حققه  الباهر  للنجاح  نظراً  اأن��ه  اإىل  ولفتت 

تقرر  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م���رة  تنظيمه الأول  ال���ذي مت  ال��ث��ق��ايف 
م�شرية  للثقافة  ���ش��ه��راً  لت�شبح  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�شخة  مت��دي��د 
الفعاليات  م��ن  الوا�شعة  املجموعة  اإىل  باالإ�شافة  اأن��ه  اإىل 
واالأن�شطة الثقافية التي �شتقام خالل هذا ال�شهر مت و�شع 
جدول زمني حمكم لعدة حما�شرات وجل�شات حوار وقيادة 

فكرية مع �شخ�شيات عاملية خم�شرمة«.
االأكادميية بور�شة عمل جمتمعية  الثقايف يف  ال�شهر  ويبداأ 
جل�شة  اأي�شاً  االأكادميية  �شتعقد  كما  الفنون  حول  للطلبة 

حوار ملناق�شة دور الفنون والثقافة يف الدبلوما�شية.

و�شارك الفنان �شامي يو�شف، جمهور م�شرح املجاز 
الذي قدم من جميع اأطراف العامل بتوليفة من 
روائع اإنتاجه الفني، التي ح�شدت جمهوراً عاملياً 

وا�شعاً على مدى م�شريته الفنية الطويلة.
املتميزة،  املو�شيقية  وفرقته  يو�شف  �شامي  وق��دم 
اأ�شهر  الهندية”،  “القوايل  ف��رق��ة  ج��ان��ب  اإىل 
“الفجر”، و”املعلم”،  مو�شيقاه ومعزوفاته مثل 
و”ح�شبي  نبي”،  و”يا  و”موالنا”،  و“اأمي”،  
و”يا  اهلل”،  ر�شول  و”يا  اهلل”،  و”اأ�شماء  ربي”، 

م�شطفى”، و”يا حي يا قيوم”.
وع���ر ال��ف��ن��ان ال��ري��ط��اين ع��ن ���ش��ع��ادت��ه وفخره 
الذي  امل�شرح  املجاز،  بالوقوف على خ�شبة م�شرح 

و�شفه باال�شتثنائي يف ت�شميمه.
الفر�شة  بهذه  �شعيد  "اأنا  يو�شف:  �شامي  وق��ال 

يف  امل��ج��از  م�شرح  على  بالوقوف  يل  �شنحت  التي 
ال�شارقة، يف هذه االإمارة اجلميلة، التي اأ�شبحت، 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ج��ه��ود  بف�شل 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�ض  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
على  احلفاظ  يف  �شباقة  ال�شارقة،  حاكم  االأع��ل��ى 
والفنانن  الفن  ودع��م  الثقايف  وامل���وروث  التاريخ 

وت�شجيعهم."
تراث  باأنها  يو�شف  �شامي  ق��ال  مو�شيقاه،  وع��ن 
االأندل�ض  اإىل  ال�����ش��ن  ال���ق���ارات، م��ن  مي��ت��د ع��ر 
وما بينهما، حيث اأن اأغلب موؤلفاته لها جذور يف 
والهند،  واإي��ران،  العرب،  وب��الد  تركيا، وخر�شان، 
اأن  اإال  واالختالف،  التنوع  هذا  من  الرغم  وعلى 
هناك قالباً م�شرك يوحد هذا الراث وي�شونه. 
�شعادة ط��ارق �شعيد عالي  ويف ختام احلفل، كرم 

الفنان  ال�شارقة  املكتب االإعالمي حلكومة  مدير 
الذي  املتميز  اأدائ���ه  على  و�شكره  يو�شف،  �شامي 

اأحيا به م�شرح املجاز واأمتع به جمهور امل�شرح.
يو�شف،  ���ش��ام��ي  ال���ري���ط���اين  ال���ف���ن���ان  وي��ت��م��ت��ع 
بقاعدة  ع��ام��اً،   15 قبل  م�شريته  انطلقت  ال��ذي 
اأكرث  يو�شف  ب��اع  حيث  كبرية،  عاملية  جماهريية 
من 34 مليون األبوماً حول العامل، ومتيز األبوم 
اإ�شدارات �شامي يو�شف، باإيقاعه  اأحدث  "بركة"، 
الديناميكي القوي وجمال اأحلانه، وذلك نتيجة 
التي  العاملية  واالأحل����ان  ل��الإي��ق��اع��ات  ا�شتخدامه 

اأ�شرت جمهوره من كل بقاع العامل. 
االإعالمي  للمكتب  التابع  املجاز  م�شرح  ويختتم 
الغنائية  اأم�����ش��ي��ات��ه  ج����دول  ال�����ش��ارق��ة  حل��ك��وم��ة 

بالفنان العاملي كري�ض دو بريغ يف 20 اأبريل.

ت�شميمه  يف  يحاكي  ال���ذي  امل��ج��از،  م�شرح  وي��ع��د 
اأح���د ال�شروح  ال�����ش��ه��رية،  ال��روم��ان��ي��ة  امل���درج���ات 
الثقافية والفنية البارزة يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة واملنطقة ب�شكل عام، كونه االأول من نوعه 
فيه  ت�شتخدم  ال��ذي  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال�����ش��وت��ي��ة وب���ات ي�شكل حمط 
ملا يحمله من  والفنية،  الثقافية  االأو�شاط  اأنظار 

ر�شالة ح�شارية تنقل فكر ال�شارقة.

متميزة  عاملية  عرو�شاً  امل�شرح  وا�شت�شاف  ه��ذا   
وغربية،  �شرقية  وطربية  ومو�شيقية  م�شرحية 
�شارك بها كبار الفنانن العرب، منهم فنان العرب 
حممد ع��ب��ده وم��اج��دة ال��روم��ي وك��اظ��م ال�شاهر 
ومار�شيل خليفة وح�شن اجل�شمي واأ�شالة واأنغام 
الغربين  والفنانن  املو�شيقين  وكبار  وغريهم، 

مثل ياين وخوليو اإغلي�شيا�ض وغريهما.

•• ال�ضارقة -الفجر:

اأحيا الفنان الربيطاين العاملي �شامي يو�شف يوم اأم�س الأول اجلمعة، اأم�شية مو�شيقية ا�شتثنائية لأول مرة على خ�شبة 
م�شرح املجاز التابع للمكتب الإعلمي حلكومة ال�شارقة.

و�شهدت الأم�شية الغنائية تفاعًل مو�شيقيًا كبريًا من قبل اجلمهور الذين �شاركوا الفنان العاملي يف غناء اأ�شهر اإ�شداراته 
التي متيزت بتنوعها واختلف خلفيتها الثقافية، مما اأ�شاف بعدًا ثقافيًا على مو�شيقى �شامي يو�شف، حيث حث �شامي 

يو�شف جمهوره على امل�شاركة والتفاعل معه حتى تر�شخ الأم�شية يف ذاكرتهم للأبد.
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ق�����رارك  ه����ل   •
ب���االب���ت���ع���اد عن 
هذا  ال�����درام�����ا 

العام نهائي؟
ب�����دء  ق�����ب�����ل   -
ت���������������ش�������وي�������ر 
م�����������ش�����ل�����������ش�����ل 
)ري����ح امل����دام( 
املا�شي،  العام 
ف�������رة  ويف 
التح�شريات، 
ك��ن��ت ق����ررت اأال 
م�شاركتي  ت��ك��ون 
�شنوية.  الدراما  يف 
ع��ل��ى ذلك  ات��ف��ق��ت 
م����ع امل���ن���ت���ج ط����ارق 
الأنني  اجل���ن���اي���ن���ي 
احل�شور  فكرة  �شد 
ب�����������ش�����ك�����ل دائ��������������م يف 
�شيما  ال  ك��اف��ة،  امل��وا���ش��م 
ي�شاهد  اأن  اأن اجلمهور يريد 
امل��م��ث��ل يف اأع���م���ال مم��ي��زة وه���ي لي�شت 

متوافرة اأحياناً.
بعمل  �شنوياً  احل�شور  م��ن  مينعك  ال��ذي  م��ا  ولكن   •
ك����ب����رية من  ����ش���ري���ح���ة  ل����دي����ك  اأن  خ�������ش���و����ش���اً  درام���������ي، 

اجلمهور؟
الدرامية  االأع���م���ال  - ه���ذه م��ع��ادل��ة ���ش��ع��ب��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف 
�شينمائياً  فيلماً  �شنوياً  م  ت��ق��دِّ اأن  ال�شهل  م��ن  الكوميدية. 
كوميدياً، اإمنا يف الدراما االأمر خمتلف متاماً، اإذ اإن امل�شل�شل 
الواحد عبارة عن اأفالم عدة. وملا كان من ال�شعب العثور على 
عمل جيد يف كل عام، فقررت اأن اأحافظ على جناح م�شل�شلي 

االأخري باالبتعاد عن اجلمهور مو�شماً واحداً على االأقل.
)ريح  االأخري  م�شل�شلك  بعد  درامية  عرو�شاً  تلقيت  • هل 

املدام(؟\
قراراً  اتخذت  لكنني  دائماً،  و�شيناريوهات  عرو�شاً  اأتلقى   -
باالبتعاد عن الدراما راهناً و�شببت تركيزي يف ال�شينما نظراً 

اإىل اأن جمهورها خمتلف عن الدراما.
عكفت منذ فرة على التح�شري لفيلم �شينمائي، وبعد اأ�شهر 
من جل�شات العمل مع املوؤلفن واملخرج اأحمد جندي تغرّيت 
الوتار  اأمي��ن  تاأليف  اأخ��رى من  بفكرة  وا�شتعنا  كلها،  الفكرة 

بداأنا العمل عليها.

املدام(؟ )ريح  م�شل�شلك  به  حظي  الذي  النجاح  توقعت  • هل 
اأنه  اأ�شعدين  واأك��رث ما  امل�شل�شل متوقعاً،  ال��ذي حققه  النجاح  - مل يكن 
اأتاح يل الو�شول اإىل �شرائح جديدة مل تكن من جمهوري. عموماً، كانت 
اأهم  اأوؤم��ن باأنه  اأك��رم ح�شني الذي ما زلت  جتربة ممتعة، خ�شو�شاً مع 
�شّكلت  التي  عمر  ومي  الراهن،  وقتنا  حتى  �شاهدتها  كوميدية  موهبة 
مفاجاأة كبرية يل، خ�شو�شاً اأنها قّدمت 30 �شخ�شية متنوعة يف م�شل�شل 
واحد، ما يعتر اأوىل بطوالتها احلقيقية يف الدراما عموماً والكوميديا 

خ�شو�شاً.
امل�شل�شل، خ�شو�شاً  اأكرم ح�شني يف  البداية الختيار  • هل خططت من 

اأنه ظهر معك قبل ذلك يف فيلم )كلب بلدي(؟
- اأنا واأكرم �شديقان، وما حققه من جناح عر برناجمه ي�شعدين واأرى 
البداية  وامل�شل�شل. ومن  الفيلم  لنجاح  العوامل احلقيقية  اأحد  كان  اأنه 
ب�شهادة  اأ�شهم  ولكن  قلقاً  جانبه  من  وك��ان  البطولة،  مل�شاركتي  اخرته 

اجلمهور يف اإجناح العمل ب�شورة اأكر.
هل  )الو�شية(.  ه��و  بطولته  م��ن  م�شل�شاًل  ال��ع��ام  ه��ذا  م  ي��ق��دِّ لكّنه   •

�شتتعاونان جمدداً؟
- ثمة عمل يجمعنا ولكن لي�ض هذا العام. ب�شدق، كل منا لديه الرغبة 
تقدمي  عدم  ق��ررت  فاأنا  )ت�شوقنا(،  التي  الظروف هي  لكن  التعاون،  يف 
اإحدى  �شيكون  اأن��ه  اأرى  واأك��رم عر�ض عليه عمل  العام  اأي م�شل�شل هذا 
ي��ر موهبته  الكثري واجل��م��ه��ور مل  2018 الأن��ه ميلك  م��ف��اج��اآت درام���ا 

احلقيقية بعد.
جمدداً؟ معاً  و�شيكو(  ماجد  وه�شام  )فهمي  الثالثي  ن�شاهد  • متى 

اأم��ر طبيعي.  وهو  النظر،  اختالفات يف وجهات  ب�شبب  انف�شالنا  كان   -
ولكن هذا ال يعني اأننا لن نتعاون جمدداً، اإمنا من ال�شعب اأن يجمعنا 
عمل فني خالل الفرة القريبة الأ�شباب عدة اأهمها اأن كل طرف تعاقد 
مع �شركة اإنتاج خمتلفة: اأنا مع )�شيرغي(، و�شديقاي مع ال�شبكي، ولكل 
منا م�شروعاته. ي�شاف اإىل ذلك اأن كاًل منا حّقق جناحاً يف منطقته، واإن 
رجعنا اإىل بع�شنا بع�شاً واأخفقنا، �شيتمنى كثريون لو اأننا مل نقم بهذه 
اخلطوة، لذا ال يجب اال�شتجابة ل�شغط اجلمهور اأحياناً، الأنه لن يغفر 

لنا اأبداً يف حال الف�شل.
امل�شرحي؟ العمل  جتربة  فهمي  اأحمد  يخ�شى  • هل 

منها  اأتهّرب  ولكني  م�شرحية،  عرو�شاً  اأتلقى  التجربة.  هذه  ترعبني   -
م م�����ش��رح��اً ط���وال ح��ي��ات��ي وال اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ���ش��اأجن��ح فيه  الأن��ن��ي مل اأق����دِّ
واإعادتها  اإيقافها  ميكن  م�شاهد  على  املبني  ال�شحك  فكرة  اأح��ب  الأنني 
م�شهداً  قّدمت  واإن  اأعمايل،  اأ�شاهد  اأن  اأخ�شى  �شخ�شياً  واأنا  وجتويدها، 

كوميدياً على امل�شرح ومل ي�شحك اجلمهور رمبا اأنهار(.
اأعمالك؟ م�شاهدة  من  تخاف  يجعلك  الذي  • وما 

اأ�شاهد نف�شي، وطاملا رف�شت فكرة العر�ض اخلا�ض. ينطبق  اأن  ال اأحب 
اأية حلقة من  اأ�شاهد  ذلك على فيلمي االأخ��ري )كلب بلدي(. كذلك مل 
فما  قبيحاً،  لنف�شه يجده  املرء �شوته  �شّجل  اإن  امل��دام(.  )ريح  م�شل�شلي 

بالك بال�شوت وال�شورة!.

ل اأعتقد اأنني �شاأجنح يف امل�شرح

اأحمد فهمي: ابتعدت كي 
اأحافظ على جناح )ريح املدام(

با�سكال م�سعالين حائرة
عا�شت النجمة اللبنانية با�شكال م�شعالين خالل يف حرية �شديدة، ب�شبب 
األبومها اجلديد )حبي م�ض حكي(، لت�شويرها على  اأغاين  اإحدى  اختيار 

طريقة الفيديو كليب.
وح�شمت االأمر بعد تدّخل اجلمهور، الذي اأ�شاد باأغنية )�شعبة علي( التي 
ومن  )يوتيوب(،  ال�شهري  الفيديو  موقع  عر  كبرية  ا�شتماع  ن�شب  الق��ت 
على  اال�شتقرار  بعد  املقبلة،  الفرة  خ��الل  بت�شويرها  تبداأ  اأن  املفر�ض 

اأماكن تنفيذ امل�شاهد.
قّدمت  حيث  تون�ض،  يف  غنائية  حفلة  اأخ���رياً  اأح��ي��ت  م�شعالين،  اأن  ُي��ذك��ر 
م��ع��ي، وم��ا كنا  م��ث��ل: )م��ا بتفرق  األبومها اجل��دي��د  اأغ���اين  جمموعة م��ن 
ارحتنا، و�شبع رجالة، ورح موت ت�شوفك، وعاهلل تعود، ومالو حبيبي، وباي 

باي(.

�سفاء �سلطان
 وم�سل�سل جديد

تعاقدت الفنانة �شفاء �شلطان على اأحدث اأعمالها الدرامية، وهو م�شل�شل 
اأن تبداأ  امل��ق��رر  ت��األ��ي��ف �شامر خ�شر واإخ���راج���ه، وم��ن  درام���ي ج��دي��د م��ن 

ت�شويره قريباً.
جتمعها  �شورة  )اإن�شتغرام(،  على  الر�شمي  ح�شابها  عر  �شفاء،  ون�شرت 
االأردن احلبيب... ومع  اإىل  باملخرج �شامر خ�شر، وعلقت عليها: )و�شلت 
واإخراجه  كتابته  من  جديد  م�شل�شل  م�شوار  نبداأ  خ�شر،  �شامر  االأ�شتاذ 
ادعولنا…  ومرتزقة…  وع�����ش��اق  )جل���ن(  وخمتلفة  ح��ل��وة  ب�شخ�شية 

وبرفقتنا االأ�شتاذ ح�شام �شلطان(

عبلة كامل خارج
 )�سل�سال الدم(

اعتذرت عبلة كامل عن عدم ا�شتكمال تقدمي م�شل�شل )�شل�شال الدم( الذي 
قدمت منه اأجزاء عدة، وتتبقي 30 حلقة �شتعر�ض قريباً عر �شا�شة )اإم 

بي �شي( التي ح�شلت على حقوق عر�ض االأجزاء كافة ح�شرياً.
وتبحث عبلة راهناً عن �شيناريو تقّدمه خالل الفرة املقبلة فيما اعتذرت 

عن فيلم �شينمائي مع املنتج اأحمد ال�شبكي.

بعد جناح كبري حّققه اأحمد فهمي خلل �شباق دراما رم�شان 
وح�شوله  املـــدام(،  )ريــح  م�شل�شله  خــلل  من  املا�شي 
املعرو�شة،  الأعمال  و�شط  امل�شاهدات  اأعلى  على 
وعلى جوائز عرب ا�شتفتاءات جماهريية، قّرر 
ال�شينما  يف  والرتكيز  الــدرامــا  عن  البتعاد 
ابتعاده  �شبب  حول  املقبلة.  الفرتة  خلل 
عن الدراما وتفا�شيل اأخرى كثرية يف هذا 

احلوار.

تواجه اأزمة مع راديو 9090

بعد 8 �سنوات.. )قلب اأمه( يعيد
 اإ�سعاد يون�ص لل�سينما ك�سيفة �سرف

ال�شينما،  كامريات  اأم��ام  الوقوف  من  طويل  غياب  بعد 
اإ���ش��ع��اد ي��ون�����ض يف ت�شوير  ب����داأت ال��ف��ن��ان��ة واالإع��الم��ي��ة 
الذي  اأمه"  "قلب  فيلم  يف  ���ش��رف  ك�شيفة  م�شاهدها 
اأول  وكان  و�شيكو،  الفنانان ه�شام ماجد  ببطولته  يقوم 

م�شاهدها يف دار الق�شاء العايل مبدينة القاهرة.
الفطر، وهو  الفيلم خ��الل عيد  يعر�ض  اأن  املقرر  وم��ن 
العمل الثاين للثنائي بعدما انف�شل عنهما الفنان اأحمد 

فهمي واأ�شبح يعمل مبفرده. 
ال�شنوات  ط��وال  ال�شينما  يف  العمل  عن  يون�ض  وابتعدت 
ال�شينمائية  اأعمالها  اآخ��ر  كانت  حيث  املا�شية،  الثماين 
اإمام،  ع���ادل  املمثل  م��ع  "زهامير"  فيلم  ���ش��رف  ك�شيف 
لت  التي ج�شدت دور الطبيبة، وخالل هذه ال�شنوات ف�شّ
الفنية  االأع��م��ال  م��ن  ع��دد  على  �شرف  ك�شيفة  الظهور 
و"بدون  �شمري غامن،  دنيا  "لهفة" مع  الدرامية، منها 

ذكر اأ�شماء" للكاتب وحيد حامد.
فوؤاد  وبيومي  و�شيكو  ماجد  ه�شام  اأمه" بطولة  "قلب 
واأو�����ض اأو�����ض ون���ور ق����دري، وم���ن اإخ����راج ع��م��رو �شالح، 
التوايل بن �شيكو وه�شام  الثاين على  التعاون  وي�شجل 
ماجد مع املنتج اأحمد ال�شبكي بعد فيلم "حملة فريزر" 

الذي عر�ض يف عيد االأ�شحى 2016.
من جهة اخرى تواجه الفنانة واالإعالمية اإ�شعاد يون�ض 
اأزمة مع راديو 9090 ب�شبب ا�شتمرار االإذاعة يف عر�ض 
حلقات قدمية من برناجمها )زي ما بقولك كده( رغم 
اإىل  واالن�شمام  عدة  اأ�شهر  قبل  ال�شبكة  الفنانة  مغادرة 
ت��در���ض خماطبة م�شوؤويل  اإم(.اإ���ش��ع��اد  اإف  )ن��غ��م  اإذاع���ة 
�شجلت  اأنها  خ�شو�شاً  الرنامج،  حلقات  لوقف  املحطة 
اأي  اإذاعتها يف  اأكرث من مو�شم، وجميعها حلقات ميكن 

وقت نظراً اإىل عدم ارتباطها باأي اأحداث.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حممد بن طناف الكعبي

ــه       ــل ــي ــل ـــــي  ث ـــــل ــــني اإل ــــع ال

ــه ــل ــدي ــــــــر/ن   ي ــــــــر   غ ذاك

ـــــدل  �ــضــبــيــلــه ـــــض ـــــاين وا� ب

لــه    يـــعـــنـــي   مــــن  ـــــت  ري وال 

لــه    ـــي   ـــغ ـــب ن يل  ـــس  ـــ� ـــخ وي

خليله       ــــارج   ــــف م ــــي   ــــل وال

امـــــفـــــارقـــــهـــــا  حــــــرام

ــــى  جلـــــدام ــــل ـــفـــي  ع ـــ�ـــض ي

ـــام ـــظ فــــاحــــم �ــــــــروى  ال

ــــل    مــــنــــي  �ــضــام ــــق ــــن ي

ـــام ـــع تــــو�ــــضــــيــــح مــــــن ل

ـــام ـــن مـــــــعـــــــذور  مـــــــا  ي

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

ال تهاون..التهاون..التهاون..

                  دون ديرتنا ولو اْيوّقف ن�ضْمنا..

يف والنا الن�ضوم وال نخاون..!

                     تنزل اإْدمانا وال ينزل علْمنا..!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

وليغريك عطر الورد ول لونه الفاقع

حياةالورد يف ار�شك وموته بني باقاتك

قبل ت�شكن خيالتك جلل تهرب من الواقع

تعلم كيف ت�شنع داخل الواقع خيالتك

******

اأنا هنا موجود رغم انقطاعي

اأغيب .. لكن ما تغيب امل�شاعر

كل ما كتبت اآقول : ما فيه داعي

ما توقف الدنيا على غياب �شاعر !!

البيت مت�حد

كلما غفيت

كلنا خليفة
�ــشــنــيــنــه تـــبـــطـــي  ـــل  ـــع ي و  ـــري  ـــخ ب يـــعـــلـــه 

ــه  ــن ــي ــن ــواط هــــــذا الــــوطــــن عـــيـــدّيـــــــْة م

خــــايف و  ظـــــاهـــــر  حــــــب  نـــحـــبـــه  ــــٍخ  ــــي ــــش �

ـــتـــعـــايف ْم و  مـــبـــتـــ�ـــشـــم  خـــلـــيـــفـــة  ــــوفــــْة  �ــــش

�شعيد بن طمي�شان


