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يابانية تغني لأم كلثوم

اكتئاب املراهقة...
ال�شفاء منه لي�س م�ستحي ً
ال

ان �ت �� �ش ��ر ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل
االجتماعي ،م�ؤخراً� ،أكرث من مقطع
ف �ي��دي��و ،ت�ظ�ه��ر ف�ي�ه��م  4يابانيات
ي ��ؤدي��ن وي �ع��زف��ن �أغ �ن �ي��ات للفنانة
امل�صرية الراحلة �أم كلثوم .و�أدى
فريق يل كلَب با�شارف بع�ض �أغاين
�أم كلثوم خالل جل�سة مو�سيقية كل
ما فيها �شرقي� ،سواء الأغنيات �أو
الآالت �أو الأحل ��ان .و�أدّت �إحداهن
�أغنيات �أم كلثوم مثل �أنت عمري و
ل�سه فاكر  ،وحاولت ب�صعوبة نطق
الكلمات العامية امل�صرية ،وجنحت
يف ذلك �إىل حد بعيد.

االكتئاب مر�ض نف�سي �شائع ي�ؤثر �سلب ًا يف �سلوك ال�شخ�ص امل�صاب

عودة ثالثة رواد ف�ضاء �إىل الأر�ض
هبطت مركبة ف�ضاء رو�سية يف �سهول كزاخ�ستان ام�س وعلى متنها
رائ ��دا ف�ضاء رو��س�ي��ان و�آخ ��ر �أم�يرك��ي م��ن حمطة الف�ضاء الدولية،
وذلك بعد يوم من ت�أجيل موعد هبوطها الأ�صلي ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية .ونزلت املركبة وهي من طراز �سويوز يف جو ملبد بالغيوم يف
ال�ساعة � 7.06صباحا بتوقيت مو�سكو  03.06بتوقيت غرينت�ش
�شمال �شرق بلدة �أركاليك يف كزاخ�ستان.
وك��ان على م�تن مركبة الف�ضاء ،كيفن ف��ورد -ال ��ذي يعمل يف �إدارة
الطريان والف�ضاء الأمريكية نا�سا  -ورائدا الف�ضاء الرو�سيان �أوليج
نوفيت�سكي ويفجيني تارلكني ،وكان ثالثتهم يديرون املحطة الدولية
منذ �أكتوبر ت�شرين الأول .وق�ضى الرواد الثالثة  144يوما على منت
املحطة الدولية خالل رحلتهم الف�ضائية .وتوىل رائد الف�ضاء الكندي
كري�س هادفيلد  53عاما قيادة املحطة الدولية الأربعاء املا�ضي خالل
مغادرة رواد الف�ضاء الثالثة وعودتهم �إىل الأر���ض ،لت�صبح �أول مرة
يتوىل فيها كندي قيادة املحطة .وللإ�شارة ف�إنها ثاين مرة فقط يف
تاريخ املحطة الذي بد�أ قبل  12عاما ،يتم فيها ت�سليم القيادة ل�شخ�ص
غري �أمريكي �أو رو�سي .ويتعاقب ال�شريكان الرئي�سيان الواليات املتحدة
ورو�سيا على قيادة املحطة ،وه��ي م�شروع ت�شارك فيه  15دول��ة وله
طاقم رواد ب�شكل دائم منذ نوفمربت�شرين الثاين .2000

ً
وفاة ً 17
فل�سطينيا بانقالب حافلتهم
معتمرا

�أعلن م�صدر طبي �أردين ،ام�س ،عن ارتفاع عدد �ضحايا حادثة حافلة
املعتمرين الفل�سطينيني يف جنوب الأردن �إىل  17قتيال.
وقال امل�صدر الذي رف�ض ذكر ا�سمه ليونايتد بر�س �إنرتنا�شونال� ،إن
عدد �شهداء حافلة املعتمرين و�صل اىل � 17شهيدا ،وهناك � 5إ�صابات
حرجة وميكن القول �إنها منتهية �أكلينيكيا (موت �سريري ) .
وكان م�صدر دبلوما�سي فل�سطيني يف العا�صمة الأردنية� ،أعلن يف وقت
�سابق اليوم �أن عددا من وزراء وم�س�ؤويل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
و�صلوا ال�سبت� ،إىل ع ّمان للإ�شراف على نقل جثمانني قتلى وم�صابي
حافلة املعتمرين.
وقال امل�صدر الذي رف�ض ذكر ا�سمه ليونايتد بر�س �إنرتنا�شونال� ،إن
وزي��ر الأوق ��اف وال���ش��ؤون الإ�سالمية حممود الهبا�ش ووزي��ر احلكم
املحلي خالد القوا�سمة ،ومدير املعابر نظمي مهنا ،وحمافظ �أريحا
والأغ � ��وار م��اج��د ال�ف�ت�ي��اين ،و��ص�ل��وا �إىل ع�م��ان ل�ل�إ� �ش��راف ع�ل��ى نقل
جثمانني وم�صابي حافلة املعتمرين التي انقلبت بجنوب البالد بعد
ا�صطدامها ب�شاحنة ما �أ�سفر عن مقتل  16منهم ،وجرح � 29آخرين
وجميعهم من حمافظة جنني بال�ضفة الغربية .
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن �أغلب الوفيات من الن�ساء� ،إ�ضافة �إىل مقتل �سائق
احلافلة وم�ساعده وهما �سوريان ،الفتاً اىل �إ�صابة � 4أطفال بجروح.
و�أو�ضح �أن هناك  4قتلى من ركاب حافلة املعتمرين جمهويل الهوية،
ومل يت�سن التعرف عليهم .وكانت مديرية الدفاع امل��دين يف الأردن،
�أعلنت يف وقت اليوم � ،أن كافة القتلى وامل�صابني يف حادثة ا�صطدام
حافلة املعتمرين ب�شاحنة وانقالبها خالل عودتهم من ال�سعودية ،هم
من ال�ضفة الغربية ولي�س من �أرا�ضي الـ .1948

داين ديفيتو يعود �إىل زوجته
بعد �أن �أ ّك��د املمثل الأم�يرك��ي ،داين
ديفيتو� ،سعيه امل�صاحلة مع زوجته،
ري��ا ب�ي�رمل��ان ،ي �ب��دو �أن �أن الزوجني
ع��ادا لبع�ضهما بعد انف�صال .ونقل
موقع (بيبول) الأمريكي عن م�صدر
مطلع� ،أن ديفيتو وبريملان ،الزوجني
منذ  30عاماً ،كانا يعمالن لإجناح
عالقتهما يف الأ�شهر الأخرية ،وقررا
ال �ع��ودة لبع�ضهما .و�أ�� �ض ��اف �أنهما
طاملا �أحبا بع�ضهما بع�ضاً ،و�سيبقيان
يحبان بع�ضهما .وك��ان ديفيتو ،قال
يف كانون الأول دي�سمرب املا�ضي� ،إنه
يعمل على امل�صاحلة مع زوجته ،على
الرغم من انف�صالهما .وكان املمثالن
ديفيتو و بريملان �أعلنا االنف�صال يف
ت�شرين الأول �أك �ت��وب��ر امل��ا��ض��ي بعد
زواج ا�ستمر � 30سنة .ي�شار �إىل �أن
ب�يرمل��ان (� 64سنة) و ديفيتو (67
�سنة) تزوجا يف العام  ،1982و�أ�س�سا
�شركة �إنتاج �أطلقا عليها ا�سم جري�سي
فيلمز  ،ولديهما � 3أوالد هم دانيال
(� 25سنة) ،وغ��راي����س (� 27سنة)،
ولو�سي (� 29سنة).

وتفكريه ،وال يفرق بني فئة اجتماعية �أو عمرية و�أخرى.
ما هي �أ�سبابه وكيفية عالجه؟ وما �أب��رز ن�صائح اخلرباء

ع��ائ �ل��ة ج��اك �� �س��ون تطلب
ت �ع��وي �� �ض� ً�ا بـ 40م �ل �ي��ار

النف�سيني لتجنبه ال �سيما لدى الأطفال واملراهقني؟
ي�شدّد د.حممد خطاب (طبيب نف�سي) على �أن لي�س كل
ا�ضطراب نف�سي مر�ضاً( ،يعوق املر�ض النف�سي ال�شخ�ص
ع��ن التوا�صل الإي�ج��اب��ي م��ع �أ�سرته وجمتمعه ،ويعترب
االكتئاب �أحد الأمرا�ض ال�شائعة ،ويختلف عالجه ح�سب
طبيعة احلالة ودرجة اال�ستجابة للعالج).
ي��رب��ط خ�ط��اب االك�ت�ئ��اب ب��ذك��ري��ات �سيئة يف الطفولة
و�إه�م��ال عالجها وي�ق��دم حلوال ملقاومة ه��ذا امل��ر���ض قد
يراها بع�ض الآب��اء ثانوية ،من بينها� :إف�ساح يف املجال
�أم��ام الطفل الت�خ��اذ ق��رارات��ه بنف�سه كاختيار مالب�سه
و�أل �ع��اب��ه وك�ي�ف� ّي��ة ت��رت�ي��ب غ��رف�ت��ه ،م��ع ت��و��ض�ي��ح ل��ه ب�أن
خياراته قد تنتج عنها عواقب ،م�ؤكداً �أن هذه التجارب
�ستجعله �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض نف�سية.
ي�شري خطاب �إىل �أن �أخطر �أنواع االكتئاب عندما يرف�ض
املري�ض العالج �أو ا�ست�شارة الطبيب ،فت�ستمر طريقته
ال�سلبية يف احل�ي��اة ،وت�سيطر عليه �أف�ك��ار ��س��وداوي��ة ،قد
ت�صل �إىل الرغبة يف االنتحار ،ويف تلك احلالة ي�صبح
خطراً على نف�سه واملحيطني به.
يحذر خطاب من ت�أثري االكتئاب على وظائف اجل�سم،
فكلما زادت حدته تغري معدل �ضربات القلب ،وارتبكت
الوظائف الف�سيولوجية ،وظهرت �أعرا�ض �أخرى مثل:
�ضعف الإرادة ،ع��دم الثقة بالنف�س ،ع��دم ال�ق��درة على
اتخاذ قرارات �صائبة ،ميل �إىل االنطواء والعزلة.
معاناة داخلية
يعزو اخلبري النف�سي �سامر ري��ان االكتئاب �إىل معاناة
داخلية تختلف �أ�سبابها من �شخ�ص �إىل �آخر ،وت�ؤثر فيها
م�شكالت يف حميط الأ�سرة �أو املجتمع ،يقول( :يعاين
�أك�ثر من  70%من امل�ترددي��ن على العيادات �أمرا�ضاً
نف�سية ،بع�ضها يزول بالعالج النف�سي ،هنا تكمن �أهمية
تكامل العالج بني التخ�ص�صات الطبية).
ي�ضيف( :ي�ب��د�أ ع�لاج االكتئاب مبعرفة �أ�سبابه ،رغبة
املري�ض بال�شفاء ،ات�ب��اع خ�ط��وات وقائية م�ث��ل :تنظيم
الوقت� ،إ�شباع الهوايات ،ممار�سة الريا�ضة وامل�شي ،الثقة
بالنف�س ،حماولة اال�سرتخاء ،جتنب ال�ضغوط الع�صبية،
توافر الدعم االجتماعي ل��ه� ،سواء يف دائ��رة الأ��س��رة �أو
الأ�صدقاء ،م�ساعدته على التخل�ص من التوتر النف�سي،
�إتاحة املجال �أمام التعبري عن معاناته الداخلية).
وي�ؤكد ريان �أن ن�سبة التخل�ص من االكتئاب ترتاوح من
� 80%إىل  ،90%ويُ�شفى املر�ضى الذين يواظبون على
العالج يف غالبيتهم ،وي�شري �إىل �أن ثمة عالجات حديثة
�أثبتت فعاليتها يف الق�ضاء على هذا املر�ض ،مثل العالج
ال�سلوكي ،اال�ستماع �إىل املو�سيقى ،توفري م�ساحة �أمام
املري�ض للتعبري الفني عن ذاته �سواء بالر�سم �أو كتابة

الق�ص�ص وال���ش�ع��ر ،تنمية ملكاته
اخلا�صة يف �أن�شطة اجتماعية �سواء
يف امل��در��س��ة �أو ال�ع�م��ل �أو امل�ؤ�س�سات
االجتماعية...
قرارات �صائبة
ينبه د.عطية عتاقي (ا�ست�شاري الأع�صاب
وال �ط��ب ال�ن�ف���س��ي) �إىل �أن االك �ت �ئ��اب يف
م��رح �ل��ة ال �ط �ف��ول��ة وامل ��راه� �ق ��ة يتط ّلب
عناية من الأ�سرة واملجتمع على حد
��س��واء ،ي�ق��ول( :املري�ض يف هاتني
املرحلتني ال ي�ستطيع التعبري عن
معاناته بو�ضوح ،فتزداد حدة اكتئابه
يف ح��ال جتاهله الآخ��رون ويت�ضاعف
ع�ن��اده و�سلوكه ال�سلبي .لي�س املراهق
جمرد طفل مير بفرتة عناد ومقاومة ،بل
�إن�سان ي�شعر ويهتم ب�أمور قد ال تخطر ببال
الوالدين).
ي�شدد عتاقي على �أهمية تربية الطفل منذ
ع��ام��ه الأول ع�بر ت��وث�ي��ق �صلته الوجدانية
بوالديه ،تعزيز ثقته بذاته وات��زان��ه النف�سي
وال �ع �� �ص �ب��ي ،ت���ش�ج�ي�ع��ه ع �ل��ى ات �خ��اذ ق� ��رارات
�صائبة ،حمايته من االنحرافات ال�سلوكية،
ت�أمني اجتيازه الآمن ملرحلة الطفولة..
ي�ضيف ع�ت��اق��ي �أن ال���س�ل��وك ال�سلبي
ال��ذي ي�صدر عن املراهق مثل الكذب
�أو التق�صري يف التح�صيل الدرا�سي،
�أو م�ي�ل��ه �إىل االن �ط ��واء وال �ن �ف��ور من
امل �ن��زل ...كلها �أم��ور حت��دث بعد م���ش��ادات كالمية بينه
وبني الأه��ل� ،إمن��ا ميكن ال�سيطرة على هذه ال�سلوكيات
يف وقت مبكر باحلوار والإن�صات �إىل املراهق وم�ساعدته
على ا�ستعادة االت��زان النف�سي والع�صبي والإ�صغاء �إىل
وجهات نظره.
ي�شري عتاقي �إىل �أن الطفل �أو امل��راه��ق قد ي�شتكي من
�أن وال��دي��ه ال يثقان بقدرته على القيام ببع�ض الأمور
ويبالغان مبراقبته ،لكن �سرعان ما يتبدّد االكتئاب والقلق
لدى �شعوره ب�أمان داخلي و�إدراكه �أن من م�س�ؤولية الأهل
متابعة �أم��ور �أبنائهم ال�ترب��وي��ة ،و�أن دوره��م الأ�سا�سي
حمايتهم من الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية.
ن�صائح مهمة
يقدم اخلرباء النف�سيون ن�صائح للآباء لوقاية �أبنائهم
من االكتئاب:

القهوة تفيد مر�ضى القلب
فيما تعد نتيجة مغايرة ملا كان عليه غالب االعتقادات ال�سائدة ،ك�شف باحثون عن �أن احت�ساء قدحني
من القهوة يوميا رمبا ي�ساعد بع�ض مر�ضى الأزمات القلبية على تفادي حدوث مزيد من امل�شكالت
اخلطرية �شريطة �أن يكون �ضغط دمهم عاديا.
وتعد هذه النتيجة مفاجئة �إىل حد ما يف �ضوء حقيقة �أن القهوة املركزة ميكن �أن ت�سبب خفقان القلب
ولكنها ت�ؤكد الطبيعة املعقدة لت�أثري القهوة على اجل�سم.
ووجدت درا�سة �شملت  374مري�ضا �أ�صيبوا ب�أزمة قلبية �أو بق�صور حاد يف ال�شريان التاجي �أن
الأ�شخا�ص ذوي �ضغط الدم العادي الذين ي�شربون قدحا �أو قدحني من القهوة يوميا ّ
قل
لديهم بن�سبة  88يف املائة احتمال الإ�صابة بحالة يف�شل فيها القلب يف �ضخ ال��دم بكفاءة
باملقارنة مع الأ�شخا�ص الذين ال ي�شربون قهوة .ويعد ما ي�سمى بخلل انقبا�ض البطني الأي�سر
�إن��ذارا �شائعا لف�شل القلب .ولكن مل ي�شاهد هذا الت�أثري الوقائي لدى املر�ضي امل�صابني
بارتفاع �ضغط الدم حيث ارتبط �شرب القهوة ب�شكل فعلي بزيادة حمتملة يف الإ�صابة بخلل
انقبا�ض البطني الأي�سر .وقالت الباحثة كري�ستينا ماريا كا�ستوريني �إن القهوة حتتوي
على عدة عنا�صر فعالة بيولوجيا رمبا يكون لها ت�أثري �سواء مفيد �أو �ضار على �شبكة
الأوعية القلبية .وعلى اجلانب االيجابي فالقهوة م�صدر غني بحم�ض
الكلوروجينيك وم���ض��ادات الأك���س��دة التي يعتقد �أن�ه��ا وقائية ولكن
ت�أثريها ال�سيء على �ضغط الدم يف الأ�شخا�ص امل�صابني بارتفاع يف
�ضغط الدم يلغي ذلك.

حتفيز الأبناء على الثقة بالنف�س والتعبري عن �أفكارهم
من دون خوف من العقاب.
 االهتمام بتنمية مواهبهم اخلا�صة كالر�سم والكتابةوممار�سة �أن�شطة ريا�ضية.
 الت�شخي�ص املبكر حلالة االكتئاب لتجنب امل�ضاعفات. التخل�ص م��ن ال�شعور ب��احل��رج م��ن ا�ست�شارة طبيبنف�سي واالل �ت ��زام ب��اخل�ط��وات ال�ع�لاج�ي��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل
النقاهة وال�شفاء.
 وعي تربوي بطبيعة املراحل الدقيقة يف عمر الأبناء،ال �سيما املراهقة ،وجتنب ال�شجار واخلالفات الزوجية
�أمامهم.
 ع ��دم ال �� �ش �ع��ور ب��ال �ق �ل��ق ال ��زائ ��د ع �ل��ى االب� ��ن املكتئبوم�ساعدته على التخل�ص من الأفكار ال�سلبية.

تطالب وال��دة جنم البوب الراحل،
مايكل جاك�سون ،و�أوالده الثالثة
�شركة �إي��ه �إي ج��ي الي��ف  ،منظمة
احل� �ف�ل�ات ال �ت��ي ك ��ان ال �ن �ج��م يعد
ل�ه��ا ق�ب��ل وف��ات��ه ،ب��دف��ع تعوي�ضات
ق ��دره ��ا  40م �ل �ي��ار دوالر بتهمة
ت�سببها ب��وف��ات��ه .ون�ق��ل م��وق��ع (تي
�إم زي) الأم �ي��رك � ��ي ،ع ��ن وثائق
الدعوى التي رفعتها والدة النجم،
كاثرين ،و�أوالده ،برين�س ،وباري�س،
وبالنكيت ،على ال�شركة بتهمة الغ�ش
والإه� �م ��ال وع ��دم ت �ق��دمي الرعاية
الطبية امل�لائ�م��ة للنجم الراحل،
وتطالبها فيها بدفع  10مليارات
دوالر عن الأرب��اح التي ك��ان النجم
ليحققها لو بقي على قيد احلياة.
كما يطالبونها ب��دف��ع  30ملياراً
ب��دل �أ� �ض��رار �أخ ��رى .وم��ن جهتها،
اعتربت ال�شركة �أن مطالبتها بدفع
مبلغ مماثل �أم��ر م�شني ،نظراً �إىل
ان حياة النجم املهنية كانت تتدهور
ب�ع��د االت �ه��ام��ات ال�ت��ي وج�ه��ت �إليه
بالتحر�ش بالأطفال ،وبعد ابتعاده
ع��ن الأ�� �ض ��واء .واع �ت�ب�رت �أن هذه
ال ��دع ��وى ت��رت �ك��ز �إىل افرتا�ضات
ب �ح �ت��ة .وك ��ان ��ت م �� �ص ��ادر مطلعة
ذك ��رت ،اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي� ،أن ابن
مايكل جا�سكون ،برين�س� ،سي�شهد
يف الدعوى ،ويك�شف عن املعلومات
ال �ت��ي �أط �ل �ع��ه ع�ل�ي�ه��ا وال � ��ده حول
ال�شركة ،قبل وف��ات��ه .ي�شار �إىل �أن
العائلة رفعت دع��وى على ال�شركة
ب�ع�ي��د وف� ��اة ال �ن �ج��م ،ت�ت�ه�م�ه��ا فيها
ب��الإه �م��ال وال �غ ����ش ،وع ��دم تقدمي
ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة امل�لائ�م��ة للنجم
ال ��راح ��ل ،وب �خ��ا� �ص��ة ت �ع��اق��ده��ا مع
ال �ط �ب �ي��ب ،ك ��ون ��راد م � ��وراي ،الذي
ي�ق���ض��ي ع�ق��وب��ة م��دت�ه��ا � 4سنوات
يف ال�سجن بتهمة الت�سبب بوفاة
جاك�سون.

كمان تايتانك املفقود يظهر من جديد
لعل من �أبرز الق�ص�ص التي تداولها النا�س ب�ش�أن �سفينة تايتانك ال�شهرية
التي غرقت قبل نحو مئة عام ،كانت ق�صة فرقتها املو�سيقية التي رف�ضت
التوقف عن العزف حتى غرقت ،الأمر الذي �سلطت دار مزادات ال�ضوء عليه
بعد العثور على كمان قائد الفرقة .وكان يعتقد �أن الكمان اخلا�ص بقائد
الفرقة واال���س هارتلي فقد يف الكارثة التي وقعت ع��ام  1912لكن دار
مزادات هرني �ألدريدج �آند �سون قالت �إن الآلة مت العثور عليها عام 2006
وخ�ضعت الختبارات مكثفة �أثبتت �أنها �أ�صلية .وقال �أندرو �ألدريدج من دار
املزادات :كانت عملية فح�ص طويلة ،العثور على الكمان �أمر يكاد ال ي�صدقه
عقل  .و�أم�ضت دار املزادات �سبع �سنوات ،كما �أنفقت �آالف اجلنيهات لتحدد
�أ�صل الكمان� ،إذ ا�ست�شارت عددا من اخلرباء من بينهم علماء �شرعيون من
احلكومة ومن جامعة �أوك�سفورد .و�أظهرت اختبارات م�صلحة الطب ال�شرعي
الربيطانية عالمات ت�آكل اعتربت متوافقة مع الغمر يف مياه البحر  ،بينما
فح�ص خبري اللوحة على عنق الكمان ليقرر ما �إذا كانت توافق عمر كمان
هارتلي .وقالت الدار �إن الآلة ذات اخل�شب الوردي بها ك�سران طويالن يف
هيكلها لكنها يف حالة جيدة ب�شكل ال ي�صدق رغم عمرها الطويل وتعر�ضها
ملياه البحر ،الفتة �إىل �أنها ت�ساوي مئات الآالف من ال��دوالرات .يذكر �أن
هارتلي ك��ان م��ن ب�ين � 1517شخ�صا م��ات��وا عندما ا�صطدمت تايتانيك
بجبل جليدي جنوب نيفندالند الكندية يف � 15أب��ري��ل  .1912وكانت
العديد من الق�ص�ص تناولت ق�صة الكمان ،و�أو�ضحت �إحداها �أنه عرث على
جثمان هارتلي بكامل ثيابه مع �آلته م�شدودة �إىل ج�سمه� .أما دار املزادات
فقالت �إنه الكمان �أعيد فيما يبدو �إىل خطيبته املكلومة ،ثم انتهى به املقام
يف جمعية جي�ش اخلال�ص اخلريية قبل �أن ي�صل �إىل �أي��دي معلم لعزف
الكمان ثم �إىل هرني �ألدريدج �آند �صن يف نهاية املطاف.
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جامعة الإمارات ت�ست�ضيف م� ً
ؤمترا
ً
عامليا يف تقنية املعلومات اليوم

جامعة الإمارات تن�شئ �أول كلية للدرا�سات العليا يف الدولة

•• العني  -الفجر:

ت�ست�ضيف جامعة االم��ارات اليوم فعاليات امل�ؤمتر العلمي الدويل التا�سع
للأبداع يف جمال تقنية املعلومات مب�سرح املبنى الهاليل باحلرم اجلامعي
اجل��دي��د وي�ستمر مل��دة  3اي ��ام مب���ش��ارك��ة نخبة م��ن ال�ع�ل�م��اء املخت�صني
والباحثني يف جمال تقنية املعلومات وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم
االت�صاالت  TRAو�شركتي ESRIو .Visionaire/Arrive
ويجمع ه��ذا امل�ؤمتر نخبة من العلماء والباحثني ملناق�شة �آخ��ر �إجنازات
تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها يف خ��دم��ة املجتمع .وي���ش��ارك يف هذا
امل�ؤمتر باحثون يف ميدان �صناعة تكنولوجيا املعلومات من جميع �أنحاء
العامل .وتقوم م�ؤ�س�سة املهند�سني الكهربائيني والإلكرتونيني ()IEEE
وهي �أكرب م�ؤ�س�سة مهنية على م�ستوى العامل ،بالدعم الفني لهذا امل�ؤمتر
وذل ��ك ب�شمله �ضمن �سل�سلة م��ؤمت��رات�ه��ا ال�ع��دي��دة وامل �ع��روف��ة بجودتها
وم�ستواها العلمي املرموق.
وبالإ�ضافة �إىل جمموعة الأوراق البحثية العلمية التي �سيتم ا�ستعرا�ضها
وت��داول �ه��ا خ�ل�ال �أي ��ام امل ��ؤمت��ر ،ه�ن��ال��ك ع��دد م��ن امل�ت�ح��دث�ين الرئي�سيني
ملجموعة من العلماء الرواد يف جمال تقنية املعلومات على م�ستوى العامل.
ومنهم الدكتور جواو �شوارتز دا�سيلفا ،الذي تر�أ�س املبادرة الأوربية لبحث
م�ستقبل الإنرتنيت .كما ي�شارك يف هذا امل�ؤمتر الدكتور مايكل غولد ،و
ي�سري القطاع ال�ترب��وي و البحثي ل�شركة  ESRIاملتخ�ص�صة يف
ال��ذي ٌ
نظم املعلومات اجلغرافية .و يلقي الدكتور دا�سيلفا حما�ضرة حول قواعد
البيانات الكبرية وهذا املجال يعترب االجتاه ال�صاعد يف ميدان تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ح��ال�ي��ا .و ذل��ك نتيجة لالنت�شار ال��وا��س��ع ل�شبكة الإن�ترن��ت و
تطبيقاتها يف كل قطاع من حياتنا� .سوف ي�سلط الدكتور غولد ال�ضوء
على نظم املعلومات اجلغرافية لتمكني عمليات �صنع القرار لبناء املدن
الذكية واحلفاظ على بيئتنا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يت�ضمن م�ؤمتر الإبداع  2013حما�ضرتني متميزتني
من الدكتور لطيف لديد ،وهو �أحد كبار الباحثني يف جامعة لوك�سمبورغ،
والدكتور �أحمد كمال� ،أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية والكومبيوتر يف جامعة
والي��ة �آي��وا يف الواليات املتحدة الأمريكية .كونه رئي�سا ملنتدى ،IPV6
ي�سلط الدكتور لديد ال�ضوء على الف�ضاء الذي تقدمه معاجلة بروتوكول
 IPV6ل�شبكة الإنرتنت للحفاظ على منوه وا�ستمراريته .من ناحية
�أخ��رى ،تتطرق مداخلة الدكتور كمال اىل �شبكات الراديوية الإدراكية،
لتعزيز تطبيقات االت�صاالت الال�سلكية يف الإر�سال املتعدد.
من املقرر ان ي�ستقطب امل�ؤمتر خربات من قطاع ال�صناعة من خالل ثالثة
عرو�ض التي تقدمها الكوادر الفنية من جامعة بريكلي الأمريكية ،و هيئة
الإمارات للهوية ،تتطرق مي�شيل زيغمن و هي مديرة خدمات تكنولوجيا
التعليم بجامعة بريكلي لتجربة اجلامعة مع نظام ماترهورن ،وهو من�صة
مفتوحة امل�صدر اللتقاط و�إدارة املحتويات ال�سمعية و املرئية يف �سياق
التعليم اجلامعي .و�سيقوم ال�سيد يو�سف �سامل اجل��اب��ري وال�سيد عبد
الرحمن فوزي من هيئة الإمارات للهوية ب�إ�شراك احل�ضور حول م�شاريع
نظم املعلومات اجلاري تطويرها يف الهيئة.

•• العني – الفجر:

تنفيذا لقرارات جمل�س جامعة االمارات
العربية امل�ت�ح��دة وال ��ذي انعقد م�ؤخرا
برئا�سة معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع الرئي�س الأعلى للجامعة اطلقت
اجلامعة كلية ال��درا��س��ات العليا �إدراك ��ا
منها لأهمية هذه الكلية البحثية املهمة
 ،وتلبية الحتياجات خطط التنمية يف
الدولة من الأط��ر الفنية ،ودور البحث
ال �ع �ل �م��ي يف �إي� �ج ��اد احل� �ل ��ول لتحديات
املجتمع ومتطلباته الفنية والتقنية.
وقال �سعادة الدكتور علي را�شد النعيمي
م��دي��ر ج��ام�ع��ة االم� � ��ارات ان �ط�لاق��ا من
االه ��داف وال�سياقات ال��رام�ي��ة لتطوير
التعليم العايل والبحث العلمي يف الدولة
وا�ستمرار يف النهج واخلطة املو�ضوعة
بجعل جامعة االم� ��ارات جامعة القرن
احل��ادي والع�شرين يف البحث العلمي ،
�أولت اجلامعة الدرا�سات العليا و�أن�شطة
البحث العلمي اه�ت�م��ام�اً خ��ا��ص�اً �ضمن
براجمها التخطيطية واال�سرتاتيجية
فكان لزاما ان تخطو اجلامعة خطوات

ع�م�ل�ي��ة ج��دي��دة يف ه ��ذا االط � ��ار لذلك
جاءت هذه الكلية لتعرب عن تلك الر�ؤية
وامل�ن�ه��ج اال��س�ت�ث�م��اري احلقيقي والذي
يتخذ من التعليم هدفا له .
من جهته ق��ال اال�ستاذ الدكتور حممد
يو�سف بني يا�س ،نائب مدير اجلامعة
مدير ال�ش�ؤون االكادميية �إننا ملتزمون
متاما ببناء كلية ‹الدرا�سات العليا› وفقا
لأف���ض��ل امل�ع��اي�ير وامل�م��ار��س��ات الدولية،
ولإبراز �صورة جامعة الإمارات كجامعة
رائدة يف نظام التعليم العايل يف الدولة،

كما �إن �ضمان معايري اجلودة ،وال�سمعة
للح�صول على درج��ات الدرا�سات العليا
يف اجل��ام �ع��ة ي�ت�ط��اب��ق م��ع االحتياجات
الوطنية ،ف�ضال عن املعايري الدولية ،
وع�لاوة على ذل��ك ،ف ��إن كلية الدرا�سات
العليا �ستكون م�شاركة يف �إع��داد املعايري
وو�ضع ال�سيا�سات والإج ��راءات املتعلقة
ب��امل���س��اق��ات وب��رام��ج ال��درا� �س��ات العليا،
وبخا�صة برنامج الدكتوراه .كما �سيتم
الإ� �ش��راف على نوعية وج ��ودة الربامج
و�ضمان اعتماد املعايري الدولية.

ويف االط ��ار ذات��ه اف��اد الأ��س�ت��اذ الدكتور
� �س �ه��ام ال��دي��ن ك� �ل ��داري ،م���س��اع��د نائب
مدير اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي
وال��درا� �س��ات العليا ان كلية الدرا�سات
ال �ع �ل �ي��ا � �س �ت �ت��وىل ت �ط��وي��ر املقرتحات
وال�برام��ج الأك��ادمي�ي��ة املختلفة والعمل
ع�ل��ى التن�سيق ب�ين ال�ك�ل�ي��ات والأق�سام
يف ط ��رح ال�ت�خ���ص���ص��ات الأك ��ادمي� �ي ��ة يف
ب��رام��ج ال��درا� �س��ات العليا ،وال�ع�م��ل على
جودتها ومرافقتها للمعايري الأكادميية
العاملية.
وا� � �ض� ��اف ك � �ل� ��داري ان ب ��رام ��ج الكلية
�ستكون موازية لربامج الدرا�سات العليا
املناظرة يف الواليات املتحدة الأمريكية
واململكة املتحدة ،والتي ت�شمل ال�سيا�سات
والإج � � � ��راءات ،وك��ذل��ك ��ض�م��ان اجل ��ودة
ل�ترك�ي��ز ال��دع��م ع�ل��ى ج�م�ي��ع م�ستويات
طلبة املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعة.
و�إن كلية الدرا�سات العليا �سوف تت ّكون
م��ن وح��دت�ي�ن �أ� �س��ا� �س �ت�ين :الأوىل دعم
طلبة الدرا�سات العليا ،والثانية الربامج
وامل �ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة ل �ل��درا� �س��ات العليا
(�سيا�سات ومعايري اجلودة) .
وكانت جامعة الإم��ارات �سباقة يف طرح

ب��رام��ج املاج�ستري ،ال�ت��ي بلغ �إجماليها
بحلول العام اجلامعي احلايل ،نحو 31
برناجماً خمتلفاً منها  7برامج جديدة
مت اع�ت�م��اده��ا خ�ل�ال ال�ف���ص��ل الدرا�سي
ال� �ث ��اين م ��ن ال� �ع ��ام اجل��ام �ع��ي املا�ضي،
وحتت�ضن ه��ذه ال�برام��ج  543طالب
وطالبة م�سجلني يف ب��رام��ج املاج�ستري
ب��اجل��ام�ع��ة يف ال�ف���ص��ل ال��درا� �س��ي الأول
للعام اجلامعي .2013-2012
وق� ��د مت �إدخ� � � ��ال ب ��رن ��ام ��ج ال ��دك� �ت ��وراه
ب��اجل��ام �ع��ة يف  30م ��ار� ��س ، 2009
ومت ال�ب��دء يف تنفيذه يف يناير 2010
ب�ت���س�ج�ي��ل  38ط��ال � ًب��ا وط��ال �ب��ة ب � ��د�أوا
درا�ستهم فيه ،كدفعة �أوىل وقد بلغ عدد
الطلبة امل�سجلني يف برنامج الدكتوراه
ب��اجل��ام �ع��ة ح��ال �ي �اً (خ ��ري ��ف )2012
 95طالب وطالبة على خم�س دفعات،
و�أن ت �خ �� �ص �� �ص��ات ب ��رام ��ج ال ��دك� �ت ��وراه
ال� �ت ��ي ت �ط��رح �ه��ا اجل ��ام �ع ��ة يف كليات:
ال �ه �ن��د� �س��ة ،وال� �ط ��ب ،وال �ع �ل��وم العامة،
وال�ع�ل��وم ال��زراع �ي��ة ،وال�ع�ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية ،الرتبية ،موزعة على عدة
جم��االت بحثية ت�ق��در م��ن �أ��ص��ل 280
جما ًال بحثياً.

توقيع مذكرة تفاهم بني �إقامة و�شركة العني للتوزيع
•• العني – الفجر:

وقعت �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف العني مذكرة تفاهم
مع �شركة العني للتوزيع ،بهدف توحيد اجلهود امل�شرتكة
بني اجلانبني خلدمة املتعاملني بجميع فئاتهم ،ملا يف ذلكمن
انعكا�س �إيجابي على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي،
وجت�سيداً ال�سرتاتيجية �إدارة الإق��ام��ة و� �ش ��ؤون الأجانب
يف ال �ع�ي�ن ،و� �ش��رك��ة ال �ع�ين ل�ل�ت��وزي��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق تطلعاتهما
امل�ستقبلية.
وقع املذكرة العقيد خليفة مطر بالقوبع احلمريي ،مدير
�إدارة الإق��ام��ة و� �ش ��ؤون الأج��ان��ب يف ال�ع�ين ،وحم�م��د �سامل
ال�شام�سي مدير عام �شركة العني للتوزيع يف مقر الإدارة.
وتهدف �إىل تعزيز جهود التعاون نحو حتقيق ر�ؤى اجلانبني
للو�صول �إىل مكانة مرموقة ورائ��دة يف املنطقة ،وذلك من
خالل �إر�ضاء املتعاملني ،وبناء عالقات تعاون فعالة بينهما
لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية امل�شرتكة ،والعمل امل�شرتك
لتح�سني �أداء العمليات وتب�سيط الإجراءات وتطوير خدمات
املتعاملني ،والتن�سيق بني اجلانبني يف �إطار التعاون الوظيفي
والعملي امل�شرتك؛ لتنمية القدرات الفنية والإدارية للقوى
العاملة يف امل�ؤ�س�ستني ،وتعزيز التوا�صل بينهما لتحقيق
امل�صالح امل�شرتكة.
كما تهدف �إىل تبادل املعرفة واخلربات والتجارب امل�ؤ�س�سية
على امل�ستويات امل�شرتكة كافة ،وتبادل املعلومات والدرا�سات

ذات العالقة باخت�صا�صات اجلانبني وجمال عملهما ،وو�ضع
�آلية لتنفيذ نظام متكامل للتوا�صل بني الطرفني ،وتبادل
الر�أي وامل�شورة لدعم وم�ساندة جهود التحديث والتطوير
امل�ؤ�س�سي لكال اجلانبني ،ودعم املهارات الإبداعية واالبتكار
من خالل التعاون بينهما ،وو�ضع �آلية للتن�سيق يف تنفيذ
امل���ش��اري��ع امل�شرتكة ب�ه��دف �ضمان ح�سن التنفيذ و�سرعة
الإجناز.
وت�ن����ص م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات والتعاون
ل�ل�ارت �ق ��اء مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة م ��ن اجلانبني
واالت �� �ص��ال ال�ف�ع��ال م��ع ال�ع�م�لاء ال��داخ�ل�ي�ين واخلارجيني
وجميع اجلهات املعنية ،وتبادل الأفكار واملعلومات لتحقيق
امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة ،ودرا� �س��ة جميع الأع �م��ال امل�ق��دم��ة �إىل
اجلمهور وتطويرها عن طريق عر�ض وحتليل خمرجات
العمل ،انطالقاً من احلر�ص على حتقيق قيمة للأعمال
واخلدمات التي يقدمها اجلانبان.
كما تن�ص املذكرة على تبادل وحتديث البيانات واملعلومات،
والبحوث والدرا�سات والإح�صاءات واملطبوعات يف خمتلف
االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ذات ال �ع�لاق��ة امل �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن اجلانبني،
وحت�سني وتطوير اخلدمات امل�شرتكة وما يرتتب عليه من
و�ضع �سيا�سات و�أنظمة عمل معتمدة لدى اجلانبني ،وو�ضع
واعتماد �آلية املوافقات امل�سبقة للمعايري واملوا�صفات املعتمدة
ال�ت��ي تخت�ص بالن�شاطات امل���ش�ترك��ة ،وع�ق��د ور� ��ش العمل
وامل��ؤمت��رات العلمية واملنتديات وال�ن��دوات املتخ�ص�صة ذات

االهتمام امل�شرتك ،ودعم الأن�شطة والفعاليات املجتمعية من امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية واملحلية ،وحتقيق الأهداف
خالل حمالت التوعية ،والأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية امل�شرتكة و�إمياننا بالعمل امل�شرتك ودع��م امل�ب��ادرات اجلادة
والثقافية والفنية يف مدينة العني ،و�إ�شراك املجتمع املحلي التي ت�سهم يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات للجمهور.
و�أ�ضاف �أن هذه املذكرة متثل ج�سراً للتوا�صل بني الإدارة
يف اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية.
وقال العقيد احلمريي �إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الإدارة و�شركة العني للتوزيع لتحقيق �أه��داف و�إجن��ازات مرموقة
مع �شركة العني للتوزيع ت�أتي متا�شياً مع ا�سرتاتيجية قطاع خلدمة الوطن ،م�ؤكداً حر�ص اجلانبني على تعزيز التعاون
اجلن�سية والإق��ام��ة واملنافذ الهادفة لتعزيز ال�شراكة مع ودعم ال�شراكات اال�سرتاتيجية القائمة بينهما ب�شكل ف ّعال،

من خالل و�ضع �إطار العمل الرئي�سي امل�شرتك ،واال�ستفادة
من اخلربات املتبادلة والدرا�سات والبحوث لتجويد العمل
امل�ؤ�س�سي ،وتو�سيع �آفاق التعاون امل�شرتك بينهما يف خمتلف
املجاالت و�صو ًال لتقدمي خدمة فعالة وناجحة.
وم��ن جانبه ق��ال حممد �سامل بن عمري ال�شام�سي ،مدير
ع��ام �شركة العني للتوزيع� ،إن ه��ذا التعاون الثنائي يهدف
�إىل حتقيق ال�شراكة اال�سرتاتيجية املثمرة ،والعمل امل�شرتك
لتح�سني �أداء العمليات وتب�سيط الإجراءات وتطوير خدمات
املتعاملني ،والتن�سيق بني اجلانبني يف �إطار التعاون الوظيفي
والعملي امل�شرتك لتنمية القدرات الفنية والإدارية.
و�أ� �ض��اف �أن �أح��د �أه ��داف ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة و��ض��ع �آل�ي��ة عمل
لتنفيذ ن�ظ��ام م�ت�ك��ام��ل ل�ل�ت��وا��ص��ل ب�ين ال �ط��رف�ين ،وتبادل
الآراء واخلربات بجانب املعلومات والدرا�سات ،لدعم جهود
حتديث الإج� ��راءات م��ن �أج��ل خ��دم��ات �أك�ثر ت �ط��وراً ،وذلك
عرب �آلية تن�سيق يف تنفيذ امل�شاريع امل�شرتكة ل�ضمان ح�سن
التنفيذ و�سرعة الإجناز.
ح�ضر م��را��س��م التوقيع امل�ق��دم حممد �سلطان الظاهري،
نائب مدير الإدارة ،وال��رائ��د مبارك حمد العامري رئي�س
ق�سم �أذونات الدخول ،والنقيب خليفة خمي�س الغيثي مدير
مكتب املدير ،والنقيب خليفة م�صبح الكعبي ،مدير فر ع
الإعالم والعالقات العامة ،ومن �شركة العني للتوزيع حمد
�سيف ال�شام�سي ،مدير ق�سم املوارد الب�شرية والإدارة ،ورانيا
عريقات مدير ق�سم �أداء وتخطيط الأعمال بال�شركة.
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تعرفوا �إىل العوامل الداخلية التي تردعكم
ّ

هل جتيد التعامل ب�صدق؟
هل �أنت من الأ�شخا�ص الذين يتف ّوهون مبا يفكرون به من دون تردد �أو يجرحون الآخرين
�أو يتالعبون بالغري؟ نظري ًا ،قد يبدو التعامل ال�صادق مع الآخرين �سه ًال .لكن عملي ًا ،قد
تعرفوا �إىل العوامل
متنعنا عواطفنا من التعامل ب�صدق تام .من خالل االختبار التايلّ ،
الداخلية التي تردعكم وحاولوا خو�ض حمادثة (�صادقة)...
 -1مقابل عقوبة تعتربها ظاملة ،كيف كنت تت�صرف يف طفولتك؟
ت�صب غ�ضبك على �ألعابك.
�أّ -
ب -ال ت�سمع �شيئاً قبل رفع العقوبة.
ج -ت�ست�سلم للأمر الواقع.
 -2ماذا تفعل جلذب انتباه جمهو ٍر ال يتن ّبه �إىل كالمك؟
�أ -ت�سعل كي ينتبه �إليك اجلميع.
ب -تتابع الكالم لكن ب�صوت �أعلى بكثري.
ج -تقول( :ميكن �أن �أ�سكت �إذا كنتُ �أزعجكم!).
 -3تالحظ م�ؤ�شرات توتر عند ال�شخ�ص الذي حتاوره .ماذا تقول له؟
�أ -ال داعي ليفهم كل �شيء.
ب -تعيد له ال�شرح كي يفهم.
ج -تظن �أنك تف ّوهت ب�أمر غري منا�سب.
� -4أيٌّ من العبارات الآتية ت�ؤثر فيك؟
�أ( -ك��ل وج�ه��ة نظر ق ّيمة يجب �أن ت�ك��ون متح ّيزة لإي���ص��ال الر�سالة
املن�شودة).
ب -التوا�صل كلمة مهمة ولكن ي�سيء كرث ا�ستعمالها ،وهي تعني العطاء
والتبادل).
ج( -الكالم ال يعني التوا�صل بل اخل�ضوع للآخر والإ�صغاء �إليه).
 -5يحتدم النقا�ش مع حميطك وي ّتهمك الآخرون بخيانة الأمانة:
�أ -ت�شن هجوماً م�ضاداً بطريقة عدائية جداً.
ب -ت�ستخف بذلك االتهام وتقدم خطاباً طوي ً
ال لتربير نف�سك.
ج -ت�شعر بال�صدمة واالنزعاج وال جتيد الدفاع عن نف�سك.
 -6ما هو التعبري العاطفي الذي يزعجك عند ال�شخ�ص الذي تتحدث
معه؟
�أ -الدموع.
ب -ال�صراخ.
ج -الإهانات.
 -7ما هو ن��وع الأك��اذي��ب ال��ذي قد تلج�أ �إليه لتح�سني موقفك يف �أي
�صراع؟
�أ -املبالغة.
ب -الإنكار.
ج -الإغراء.
 -8بالن�سبة �إليك ،التحدث عن الذات هو مترين:
�أ -مريح دوماً.
ب� -صعب دوماً.
ج -حمرج عموماً.
 -9ماذا تفعل لتجنب اخلالفات؟
�أ -تغفل عن امل�شاكل.
ب -ال �شيء ...حتب خو�ض امل�شاكل.
ج -تخفف ال�ضغوط عنك وتقدم (عر�ضاً) للدفاع عن نف�سك.
� -10إزعاج الآخرين كي يفقدوا ال�سيطرة على �أنف�سهم هو تكتيك...
�أ -غري متع ّمد �أحياناً.
ب� -ضروري للدفاع امل�شروع عن الذات.
ج -خطري نظراً �إىل ارتداداته العك�سية.
 -11رب العمل �سيئ النية و�سيبقى كذلك .ماذا تقول له؟
�أ( -لكن ملاذا ال ت�سمعني؟).
ب�( -ستغري ر�أيك حني �أنهي املهمة!).
ج( -هل ت�سخر مني؟!).
 -12عند احتدام اخلالف ،تدرك �أنك بالغت يف رد فعلك .ماذا تفعل؟
�أ -تعترب �أن اخلالف قد يكون مربراً وتخو�ض النقا�ش.
ب -تختلط عليك الأمور �أحياناً وتبالغ يف ت�صرفاتك.
ج -ال تدرك دوماً �أنك تبالغ يف رد فعلك.
 -13ر�أيك ال يحظى بالإجماع ولكنك مقتنع ب�أنك حمق:
�أ -ترتاجع عن موقفك جتنباً للم�شاكل.
ب -تتم�سك بر�أيك بكل عدائية وت�ستعمل تعابري �صادمة.
ج� -أنت معتاد على �أن تكون حمقاً �أكرث من اجلميع وتفخر بذلك.
النتائج
غالبية (�أ) :عدائية مفرطة!
يكفي �أن ين�شب �أي خ�لاف �أو تتعر�ض لأي انتقاد ك��ي تفقد �صوابك
وتت�سارع نب�ضات قلبك ويحم ّر وجهك وترفع �صوتك لإظهار قوتك!
املتفجر هو م�ؤ�شر وا�ضح على العدائية املفرطة� ،سواء كان
الغ�ضب
ِّ
ال�سلوك هجومياً �أو دف��اع�ي�اً .يعك�س العجز ع��ن معاجلة اخلالفات

بطريقة �أخ��رى ع��دا ال�صراع واللجوء �إىل العنف (��ص��راخ� ،إهانات،
تهديدات )...رغبة يف فر�ض الأفكار واحلاجات اخلا�صة على
الآخرين من دون �أخ��ذ ر�أيهم باالعتبار .ميكن تف�سري هذا
ال�سلوك بعدم تق ّبل الواقع �إذا كان ال يتما�شى مع رغباتك
اخلا�صة� ،أو االقتناع ب��أن جميع العالقات تخ�ضع لعامل
القوة ،فت�سعى �إىل فر�ض �سيطرتك بدل �أن ي�سيطر عليك
الآخ ��رون .ميكن �أن تعك�س العدائية �أي�ضاً اخل��وف من
�أن يتخلى عنك النا�س .ينجم هذا ال�سلوك عموماً عن
ط��ري�ق��ة ال�ترب�ي��ة ح�ي��ث ت�ك��ون رغ �ب��ات ال�ط�ف��ل ف��وق كل
�شيء� ،أو عن معتقدات مكت�سبة من جتارب احلياة� ،أو
عن افتقار حاد للأمان العاطفي.
من الناحية الإيجابية ،ال بد من بع�ض ال�صرامة
�أح �ي��ان �اً ل�ل��دف��اع ع��ن ق�ضية حم� ّق��ة �أو �شخ�ص
مظلوم!
غالبية (ب) :عدم
التعاطف مع الغري!
مي �ك��ن �أن ت �ن �ج��م قلة
االه � �ت � �م � ��ام بحديث
الآخ � � � ��ر ع� ��ن غياب
ال �� �ص�ب�ر واالل �ت �ه ��اء
ب�أمور �أخرى وعدم ال�شعور
بالف�ضول ملعرفة ما يفكر به الآخرون .يف
هذه احلالة ،ت�سيطر (الأنا) العليا على الفرد فيبد�أ با�ستعرا�ض
معارفه واالزدراء ب�آراء الغري .تتعزز هذه النزعة �إىل الرتكيز على
الذات ب�سبب طريقة الرتبية التي تعترب الطفل ملكاً :من وجهة
نظر الأهل ،يكون الطفل حمور العامل .هكذا يفهم ال�شخ�ص �أن
العامل ال ي�شمل �أحداً �سواه ويركز على حتقيق رغباته اخلا�صة
ح���ص��راً .يف �أف���ض��ل الأح� ��وال ،ي�ك��ون الآخ ��ر جم��رد (��ش��اه��د) �أو
(م�ت�ف� ّرج) .يف �أ� �س��و�أ الأح ��وال ،ي�صبح الآخ��ر م�صدر �إزع ��اج �أو
عائقاً كبرياً .لكن ميكن �أن تنجم هذه النزعة الرنج�سية �أي�ضاً
عن تراجع اح�ترام ال��ذات .يجد الفرد �صعوبة يف لفت �أنظار
�أهله �أو �إث��ارة اهتمامهم وي�سعى �إىل حتقيق (النجومية) على
ح�ساب الآخرين فيتناف�س مع جميع املحيطني به .هذه النزعات
الرنج�سية املفرطة تف�سر احلاجة �إىل احتكار احلديث لل�شعور
مبعنى ال��وج��ود .باخت�صار ،تنجم قلة التعاطف مع الغري عن
ا�سرتاتيجية دفاعية قد ال تكون واعية بالكامل.
من الناحية الإيجابية ،ي�برز جانب ج��ذاب يف �شخ�صية الفرد
الرنج�سي (ح�س فكاهة ،خطاب المع) ،وي�ستطيع هذا ال�شخ�ص
التك ّيف مع خمتلف املواقف في�سعى �إىل �إر�ضاء الآخرين جلذب
انتباههم ،وي�ستطيع �إق��ام��ة ال�ع�لاق��ات م��ن دون ع��دائ�ي��ة مبا
�أن��ه يعترب �أن الآخ��ر �أق��ل �أهمية منه فال ي�أخذ عناء مواجهته
بعدائية!
غالبية (ج) :كبت �شديد!
جتد �صعوبة كبرية يف تق ّبل االن�ت�ق��ادات �أو ت�أييد وجهة نظر
معينة �أو التعبري عن ر�أيك ال�شخ�صي بكل �صراحة .ن��ادراً ما
ت�أخذ املبادرة للتكلم �أو طرح الأفكار ،بل ترتدد دوماً وتر�ضخ
لآراء الآخرين .القلق هو ال�شعور الذي يطغى عليك .تخاف
م��ن ن �ظ��رة الآخ��ري��ن وت�ق�ل��ق م��ن حكمهم عليك وت��ري��د �أن
تر�ضيهم ب�أي ثمن .لذا ي�صعب عليك �أن تعبرّ عن م�شاعرك
و�أفكارك ب�شكل �صادق .هذا اخلوف من الرف�ض ينجم على
الأرج��ح عن مرحلة الطفولة .يكون الفرد احل�سا�س الذي
يخ�شى ر�أي الآخرين قد عا�ش حباً �أبوياً م�شروطاً يجعله
يربط بني تقدير ال��ذات والثقة بالنف�س من جهة ونتائج
الأفعال والأداء العام من جهة �أخرى .هذا ما يف�سر نزعته
املثالية التي متنعه من الت�صرف بعفوية .ي��ؤدي �سلوك
الأه��ل املت�س ّلطني والعدائيني �إىل �إن�شاء كبت دف�ين يف
�أع�م��اق الطفل ومنعه م��ن التوا�صل م��ع الغري و�سعيه
الدائم �إىل ك�سب ر�ضى الآخرين.
من الناحية الإيجابية ،ميكن �أن ي�ساهم ال�سلوك
املعتدل يف تهدئة اخلالفات والتعاطف مع
الغري والإ�صغاء �إىل املحيط ب�شكل فاعل.

�شخري طفلك...
هل ي�ستدعي القلق؟
ه��ل ي�شخر طفلك؟ ه��ل يعلو �شخريه ليال �أث�ن��اء ال�ن��وم؟ �إذا
كان جوابك نعم ،هل ناق�شت الأمر مع طبيب الأطفال الذي
تق�صدين ،وعرفت �سبب هذا ال�شخري؟
�أ ّي��دت درا�سة جديدة ُن�شرت يف جملة (بيدياتريك�س) (طب
الأطفال) �ضرورة �إجراء الفح�ص الروتيني ومتابعة ال�شخري
لدى الأطفال .وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �ضرورة ا�ستف�سار �أطباء
الأطفال يف �شكلٍ روتيني عن عادات النوم التي يُظهرها طفلك،
وعن �أي �شخري قد تالحظينه على مدى فرتة معينة ،ذلك
يف خالل زياراتك الروتينية لعيادته لالطمئنان على �صحة
طفلك.
قد يدل ال�شخري على خناق النوم االن�سدادي و�/أو ا�ضطراب
النوم املرتبط بالتنف�س يف حني �أن ال�شخري قد يرتبط لدى
الأطفال الأكرب �سناً مب�شاكل يف التعلم �أو م�شاكل �سلوكية� .إال
�أن هذه الدرا�سة كانت �س ّباقة يف مناق�شة مو�ضوع ال�شخري لدى
الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني �سنتني وثالث �سنوات.
ت��اب�ع��ت ال��درا� �س��ة  249ط�ف�لا م�ن��ذ ال� ��والدة وح�ت��ى بلوغهم
الثالثة من �أعمارهم وطلبت من الأه��ايل تقدمي تقرير عن

معدل �شخري �أطفالهم الأ�سبوعي عند �سن الثانية والثالثة
من �أعمارهم .وج��ددت �أن امل ُ َ�شخوِر ال��دائ��م هو الطفل الذي
ي�شخر �أكرث من مرتني يف الأ�سبوع عند �سن الثانية �أو الثالثة.
وو�صلت ن�سبة امل�شخرين الدائمني الذين ي�شخرون ب�صوتٍ
مرتفع �إىل  9%من الأطفال الذين طاولتهم الدرا�سة.
�سجل
بعد ذلك ناق�شت الدرا�سة ال�سلوك وكما كان متوقعاًّ ،
امل���ش�خ��رون ال��دائ �م��ون ن�ق��اط�اً �سلوكية �سيئة ج ��داً متثلت يف
الإفراط يف احلركة ،االكتئاب و�صعوبات يف الرتكيز .وقد بدا
�أن التطور احلركي ال يت�أثر بال�شخري.
ن�ستنتج �إذاً �أن ال�شخري املتقطع لدى الأطفال يف ال�سنة الثانية
والثالثة ال يرتبط ب��أي م�شاكل �سلوكية طويلة الأم��د .ومن
ال�شائع �أن ي�شخر الأطفال عند �إ�صابتهم مبر�ض يطاول جهاز
التنف�س الأعلى� .إال �أن ال�شخري الدائم يحتاج �إىل تقييم وقد
يتطلب عالجاً وا�ستئ�صال الزائدة الأنفية واللوزتني.
يف ح��ال �شعرت بالقلق �إزاء �شخري طفلك ،ناق�شي الأم��ر مع
طبيبك .يُذكر �أن الباحثني يجرون درا�سات �إ�ضافية يف هذا
ال�صدد.
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علموا اطفالكم �آداب املائدة
يف بيتي ،يكت�سب تناول الطعام مع الأ�سرة �أهمية بالغة ،ومع حلوله يحني
وقت تدري�س �آداب املائدة .بالت�أكيد لي�ست هذه امل�س�ألة جدية دائماً يف بيتنا،
لكن نعتقد زوجتي و�أنا �أن من املهم تعليم �أطفالنا كيفية الت�صرف املهذب على
املائدة .يف ما يلي ن�صائح قد تكون مفيدة يف هذا املجال.
• التدرب �سوياً� :إحدى �أف�ضل الطرق لتعليم �آداب املائدة لطفلك .عندما
تقرتحني قاعدة �أو طريقة جديدة ،ناق�شيها معه على طاولة الع�شاء ،وبالعمل
�سوياً ،ميكن و�ضع هذه الطريقة مو�ضع التنفيذ .ا�س�أيل طفلك( ،كيف ميكننا
م�ضغ الطعام وفمنا مغلق؟) ،ثم ميكنكما تناول لقمة والتدرب على ذلك.
• قاعدة واحدة يف كل مرة :من املهم للغاية عدم حتميل طفلك قواعد �أكرث
من طاقة ا�ستيعابه .اقرتحي عليه قاعدة واحدة يف كل مرة� .إذا كنت تريدين
الرتكيز على تناول الطعام بال�شوكة ،اتركي احلديث عن در�س (عدم و�ضع
املرفقني على الطاولة) ليوم �آخر .اعريف ما هو �أكرث �أهمية بالن�سبة �إليك و�إىل
عائلتك وابدئي به ،وحاويل �أن جتعلي كل قاعدة ممتعة و�إيجابية ،فيجب �أال
يكون تعلم �آداب املائدة جتربة �سلبية.
• حت�ضري مل�صقات :ا�ستمتعت مع �أوالدي وزوج�ت��ي بتح�ضري مل�صقات
لأ�شياء خمتلفة يف املا�ضي ،و�أعتقد �أن حت�ضري مل�صقات لآداب املائدة فكرة
هائلة .مب�ساعدة الغراء و�أقالم التلوين ،ميكنكم �صنع مل�صق لكل قاعدة من
�آداب املائدة التي متت مناق�شتها .يوفر هذا الن�شاط فر�صة تفاعل مع االوالد
وحتويل �آداب ال�سلوك �إىل �أمر م�س ٍّل يف حني ال يزال تعليمياً .كذلك ميكنك
تعليق املل�صق على احلائط ،والتعليق عليه يومياً.
• مكاف�آت �إيجابية :كما هي احلال مع تعلم �أمور جديدة ،ميكن للمكاف�آت �أن
حتدث فرقاً .لي�س من ال�ضروري �أن تكون كبرية �أو باهظة الثمن ،لكن مكاف�أة
طفلك لتطبيق �آداب املائدة ب�شكل �سليم �ضرورية� .أقرتح عليك تقدمي حلوى
له� ،أو اللعب معه لفرتة �إ�ضافية �أو م�شاهدة فيلمه املف�ضل �سوياً.
• اال�ستعانة بالر�سوم املتحركة� :أداة عظيمة لتعليم طفلك �آداب املائدة .فقد
�أنتج معظم الربامج املوجهة للأطفال حلقة �أو اثنتني حول �آداب ال�سلوك.
قومي ببع�ض البحوث واع�ثري على عر�ض تعليمي ت�شاهدينه مع طفلك
لرت�سيخ هذه الأفكار اجلديدة .باخت�صار ،يحب �أن يكون تعليم �آداب املائدة
ممتعاً وم�شجعاً للآباء والأطفال على حد �سواء!
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بنظام متويل ال�سيارات خالل  60دقيقة وبن�سبة مرابحة تبد�أ من % 1.99

كهرباء ومياه دبي تنفذ م�شروعا جديدا
لتمديد �شبكة كابالت بقدرة  132كيلوفولت
•• دبي-وام:
وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقد توريد ومتديد وتد�شني �شبكة
ك��اب�لات �أر��ض�ي��ة ج��دي��دة لنقل ال�ك�ه��رب��اء ب �ق��درة  132كيلوفولت
وبتكلفة تبلغ  300مليون درهم.
ويهدف امل�شروع ـ الذي ي�أتي يف اطار م�ساهمة هيئة كهرباء ومياه
دبي كم�ؤ�س�سة م�ستدامة على م�ستوى عاملي ب�شكل فعال يف عملية
التنمية االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف الإم��ارة ـ �إىل �إعادة
توزيع الأحمال يف �شبكات نقل الكهرباء قدرة  132كيلوفولت.
و�أو�ضح �سعادة �سعيد حممد الطاير ع�ضو جمل�س االدارة املنتدب
والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن امل�شروع يت�ضمن 3
�أق�سام حيث ي�شتمل الق�سم الأول على تعديل الأحمال يف �شبكات نقل
الكهرباء قدرة  132كيلوفولت بني منطقة القوز وحمطة دي يف
جبل علي  ..م�شريا اىل �أن اجلزء الثاين يت�ضمن نقل الأحمال بني
حمطة بوكدرة وحمطة �سباق اخليل  132 400-كيلوفولت يف
جبل علي.
ون��وه �سعادة الطاير اىل �أن اجل��زء الأخ�ي�ر �سي�شتمل على متديد
كابالت جديدة لنقل الكهرباء قدرة  132كيلوفولت لربط حمطة
ر�صيف مرف�أ جبل علي ب�شبكات الكهرباء احلالية  ..الفتا اىل ان
طول �شبكة الكابالت اجلديدة ي�صل اىل  274كيلومرت حيث ي�شمل
نطاق العمل يف امل�شروع التوريد والتمديدات والتد�شني والربط مع
ال�شبكات احلالية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن امل�شروع ي�شتمل على �إ�ضافة �أجهزة ت�صحيح اجلهد
وامل�ف��ات�ي��ح الرئي�سية و�أن�ظ�م��ة امل��راق�ب��ة واحل�م��اي��ة وف��ق متطلبات
ال���ش�ب�ك��ات اجل��دي��دة  ..وم��ن امل�ت��وق��ع اجن ��ازه ودخ��ول��ه اخل��دم��ة يف
دي�سمرب .2014
و�أك��د �أن الهيئة تعمل على تر�سيخ مكانة دبي كقطب عاملي للمال
والأعمال وال�سياحة عرب ت�أمني ام��دادات من الطاقة يعتمد عليها
ملختلف اال�ستخدامات.

عبد اهلل بن حممد �آل نهيان يفتتح مهرجان م�صرف الهالل لل�سيارات  2013بحلته اجلديدة
حممد برو :لدينا يف الدورة اخلام�سة جمموعة وا�سعة من الأن�شطة والعرو�ضات
•• تغطية رم�ضان عطا:

ي �ق��دم م�ه��رج��ان م���ص��رف ال �ه�لال ل�ل���س�ي��ارات مرة
�أخ��رى نظام التمويل الفريد لل�سيارات يف غ�ضون
 60دقيقة جتول وقد �سيارتك خالل دورته لهذا
ال �ع��ام ون�سبة م��راب�ح��ة ت �ب��د�أ م��ن  .1.99%وقد
افتتح املهرجان ،الذي ينظمه م�صرف الهالل� ،أحد
امل�صارف الإ�سالمية الرائدة ،اخلمي�س املا�ضي من
قبل ال�شيخ عبد اهلل ب��ن حممد �آل نهيان ،رئي�س
نادي العني ،حيث �سي�ستمر لغاية  17مار�س�-آذار
اجلاري ويقام يف حديقة ال�شاطئ يف �شارع الكورني�ش
بالقرب من فندق هيلتون يف �أبوظبي.
ويعترب مهرجان م�صرف الهالل ال�سنوي لل�سيارات
يف �أبوظبي واح��داً من �أب��رز معار�ض ال�سيارات يف
دول ��ة الإم� � ��ارات ،ومت ا��س�ت�ل�ه��ام الن�سخة ال�سنوية
اخلا�صة ب�إمارة دبي والتي �أطلقت يف العام 2012
م��ن ه��ذا امل�ه��رج��ان ال��رائ��د .ويتميز مهرجان هذا

ذلك من خالل العنا�صر التي ي�شتمل عليها حالياً
واملتمثل ب�ـ � 10أك���ش��اك حكومية مل�ؤ�س�سات ت�ضم
�إت�صاالت و دو و �صندوق خليفة و م�ؤ�س�سة حتقيق
�أمنية والعديد من امل�ؤ�س�سات الأخ��رى .كما ت�ضم
املنطقة اخل�ضراء امل�صرف املتنقل ال�صديق للبيئة
�إق��رب من م�صرف الهالل ،بالإ�ضافة �إىل عرو�ض
تقدميية للتوعية البيئية وت�شمل كذلك م�شاركة
هيئة البيئة � -أبوظبي .ويوجد �أي�ضاً  20ك�شكاً تقدم
الأطعمة والأدوات املحلية التي قامت ب�إعدادها 20
�سيدة �إماراتية.
كما �سي�شهد املهرجان زي��ارة �أع�ضاء منتخب دولة
الإم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم لإ��ض�ف��اء م��زي��د م��ن الإث ��ارة
وال�ب�ه�ج��ة و�إظ �ه��ار مل�سة ع�صرية ع�ل��ى الفعاليات
اخلا�صة التي تقام يف �أبوظبي.

العام ب�شكله اجل��دي��د ،حيث �سيقدم عر�ضاً لأكرث
من  280طرازاً من ال�سيارات احلديثة ،بالإ�ضافة
�إىل عرو�ض دراجات هاريل ديفد�سون (Harley
 )Davidsonواليخوت.
و��س�ع�ي�اً ل�ت��أك�ي��د �إل �ت��زام��ه ب ��إق��ام��ة ح ��دث احتفايل
م�ن��ا��س��ب ل �ل �ع��ائ�لات� ،أع� ��د م���ص��رف ال �ه�ل�ال قرية
الأطفال هال ون�صور والتي تت�ضمن ن�شاطات تعزيز
القيم التي ت�سهم يف تعليم الأط�ف��ال كيفية �إدخار
املال والت�صرف مب�س�ؤولية .كما �سيتم تقدمي ندوة
ترفيهية للفنون وال�سريك يف القرية .وتت�ضمن
الن�شاطات الرتفيهية الأخ ��رى يف ه��ذا املهرجان
ع��رو���ض ال�ط�ب��ول و رج��ل ال�ل�ي��زر وع��ر���ض هيومان
� �س�لان �ك��ي ( )Human Slinkyو عر�ض
ال��روب��وت وع��ر���ض رج��ل ال�ن��ار  ،ال��ذي ل��ن يتم فيه
ا�ستخدام الألعاب النارية.
وتطور مهرجان م�صرف الهالل لل�سيارات �أي�ضاً
كافة �شرائح املجتمع
لي�صبح معر�ضاً ذا منحى اجتماعي ،حيث ينعك�س وقال ال�سيد حممد جميل برو الرئي�س التنفيذي

مل���ص��رف ال �ه�ل�ال :حت�ت�ف��ي ال � ��دورة اخل��ام���س��ة من
م�ه��رج��ان م�صرف ال�ه�لال لل�سيارات بتطور هذا
احل��دث م��ن جم��رد معر�ض ب�سيط لل�سيارات �إىل
واح ��دة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات الرتفيهية والإجتماعية
املنتظرة ب�شدة .ولدينا يف دورة هذا العامل جمموعة
وا� �س �ع��ة م ��ن الأن �� �ش �ط��ة وال �ع��رو� �ض��ات ال �ت��ي تلبي
احتياجات كافة �شرائح املجتمع ،كما �سنقوم مرة
�أخرى بتقدمي �أحد �أف�ضل �أنظمة متويل ال�سيارات
يف ال��دول��ة .ون��ود �أن نتقدم بال�شكر م��ن حكومتنا
ال��ر� �ش �ي��دة و� �ش��رك��ائ �ن��ا يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص على
م�ساعدتهم لنا يف الإع ��داد ملهرجان رائ��ع ومتميز
هذا العام .
وي �ت��وق��ع م �� �ص��رف ال �ه�ل�ال �أن ي �ت �ج��اوز ع ��دد زوار
مهرجان ال�سيارات هذا العام حاجز الـ 40,000
زائر الذين مت ت�سجيلهم يف دورة العام املا�ضي .كما
يدعو امل�صرف اجلمهور حل�ضور الأن�شطة اليومية
التي �ستقام ما بني ال�ساعة  4م�سا ًء و 12لي ً
ال.

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يبحث التعاون مع نظريه الكوري
•• �أبوظبي -وام:

بحث ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال�ي��ة م ��ؤخ��را م��ع وف��د م��ن ��س��وق كوريا
ل�ل�أوراق املالية تطوير التعاون القائم بني اجلانبني وفقا لبنود مذكرة
التفاهم املوقعة بينهما يف يناير املا�ضي.
ومت خالل الزيارة تقدمي عر�ض تعريفي عن �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
ودوره يف خطة �إم��ارة �أبوظبي � 2130إ�ضافة ملجاالت التعاون امل�شرتك
م�ستقبال بني ال�سوق االماراتي وال�سوق الكوري.
ورحب را�شد البلو�شي الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية

خالل االجتملع بالوفد ال�ضيف  ..م�شيدا بالزيارة التي من �ش�أنها رفع
م�ستوى كفاءة اخلدمات التي يقدمها �سوق �أبوظبي �إ�ضافة �إىل امل�ساهمة
يف دعم النمو االقت�صادي امل�ستمر لإمارة �أبوظبي.
وناق�ش �سوق �أبوظبي خ�لال االجتماع مع البور�صة الكورية م�شروعا
م�شرتكا لتطوير �صناديق اال�ستثمار املتداولة ايه تي اف يف �سوق �أبوظبي
لل��أوراق املالية .واق�ترح اجلانبان تو�سيع نطاق التعاون ب�ش�أن امل�سائل
املتعلقة بنظام ال �ـ �سي �سي ب��ي و�آل �ي��ات الإدراج امل ��زدوج يف ك�لا ال�سوقني
وكذلك تطوير ودعم �أ�سواق ر�أ�س املال الأخرى ب�شكل م�شرتك.
كما ناق�ش اجلانبان خمتلف الإمكانيات لتعزيز �سبل التعاون االقت�صادي

واال�ستثماري بني �أ�سواقهم امل�شرتكة.
وحت��دث البلو�شي عن جتربة �سوق �أبوظبي يف �إدراج �صناديق اال�ستثمار
املتداولة ايه تي اف بال�سوق الأوىل من نوعها يف املنطقة وال��ذي ح�صل
على جائزة �أف�ضل �صندوق ا�ستثماري متداول يف عام .2013
وذكر الرئي�س التنفيذي �أن �سوق �أبوظبي يطمح دائما لتعزيز عالقاته
مع �أ��س��واق امل��ال الأخ��رى و�أن تعزيز ه��ذه العالقات تعد �أول��وي��ة رئي�سية
ل�سوقنا .ولفت �إىل �أن هذه الزيارات ت�شكل فر�صة لتبادل املعلومات ب�ش�أن
اخلربات املتبادلة واتفاقا من الطرفني على تفعيل مذكرة التفاهم التي
مت توقيعها بني اجلهتني �سابقا.

اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك ت�ستعر�ض التقرير ال�سنوي للعام  2012حول الت�ضخم
•• دبي -وام:

تر�أ�س معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد
رئي�س اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك االجتماع الأول
للجنة ل�ع��ام  2013بح�ضور �سعادة املهند�س حممد
�أح�م��د ب��ن عبد العزيز ال�شحي وكيل ال ��وزارة و�أع�ضاء
اللجنة العليا.
وا��س�ت�ع��ر��ض��ت ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ��س�ل���س�ل��ة من
املوا�ضيع الأ�سا�سية املتعلقة ب�أداء الأ�سواق اال�ستهالكية
وامل�ستهلكني يف الدولة �أبرزها درا�سة عن ت�ضخم �أ�سعار
الغذاء يف الدولة و�أ�سبابه ومربراته وخطة عمل اليوم
اخلليجي الثامن حلماية امل�ستهلك �إىل جانب تقرير
عن مقارنة الأ�سعار بالإ�ضافة �إىل تقارير عن ال�شكاوى
الواردة من مركز االت�صال.
و�أكد معايل املن�صوري �أن عام � 2012سجل جمموعة
جيدة من النجاحات على �صعيد تعزيز حماية حقوق
امل���س�ت�ه�ل��ك ودع ��م ا� �س �ت �ق��رار الأ� �س �ع��ار والأداء املتوازن
للأ�سواق ودفع عجلة النمو االقت�صادي  ..مو�ضحا �أن
وزارة االقت�صاد واللجنة اللعليا حلماية امل�ستهلك عملتا
خ�لال العام املا�ضي على �إ��ص��دار ق��رارات ا�سرتاتيجية
�ساهمت يف تعزيز املمار�سات التجارية ال�سليمة الداعمة
لالقت�صاد الوطني.
و�أث�ن��ى معاليه على جهود كافة منت�سبي �إدارة حماية
امل�ستهلك يف وزارة االق�ت���ص��اد و�أع���ض��اء اللجنة العليا
حلماية امل�ستهلك على �أدائهم املتميز يف العام 2012
 ..و�أكد �أن �أمامهم العديد من املهام وامل�س�ؤوليات خالل
العام اجل��اري  ..م�شددا على �أهمية �أن ميثل هذا العام
نقلة نوعية يف مقاربة الق�ضايا املت�صلة ال�سيما ارتفاع
الأ��س�ع��ار والت�ضخم وتناولها م��ن منظور ين�سجم مع

تطلعات و�آمال امل�ستهلكني.
واط�ل�ع��ت اللجنة على ج��دول تنفيذ تو�صيات اللجنة
العليا يف اجتماعها الرابع لعام  2012و�أهمها مناق�شة
بطاقات االئتمان والعمولة حيث مت ت�شكيل جلنة من
وزارة االقت�صاد وامل�صرف امل��رك��زي واالحت��اد التعاوين
اال�ستهالكي والدوائر االقت�صادية ومت تكليف امل�صرف
املركزي لتحديد اجتماع مع ال�شركات العاملية امل�صدرة
لبطاقات االئتمان� .أم��ا بخ�صو�ص بند العقود املوحد
ل�ل���س�ي��ارات ح ��ول كيفية ا��س�ت�خ��دام م�ث�ب��ت ال���س��رع��ة يف
ال���س�ي��ارات امل�ب��اع��ة فقد مت االج�ت�م��اع م��ع ك��اف��ة وكاالت
ال���س�ي��ارات وتبليغهم ب��إ��ض��اف��ة بند على العقد املوحد
لل�سيارات ي�شمل مثبت ال�سرعة لي�صبح �أكرث �أمانا .وحول
تفاوت �أ�سعار ال�سيارات بني دول الإمارات ودول جمل�س
التعاون والآث��ار املرتتبة على دخول هذه ال�سيارات �إىل
ال��دول��ة م��ن خ��ارج ال��وك��االت فقد مت ت�شكيل جلنة من
الدوائر االقت�صادية والبلديات ووزارة الداخلية وهيئة
الإم � ��ارات ل�ل�م��وا��ص�ف��ات وامل�ق��اي�ي����س واالج �ت �م��اع معهم
والتو�صل �إىل �ضرورة االجتماع مع �أ�صحاب املعار�ض
ال�ت��ي تبيع ال���س�ي��ارات اجل��دي��دة واالت �ف��اق ع�ل��ى توعية
امل�ستهلك لل�شراء من الوكيل مبا�شرة ل�ضمان حقوقه.
واطلعت اللجنة على تقرير حول اعتماد اللغة العربية
لغة �أ�سا�سية يف فواتري ال�شراء خل�ص �إىل �أن معظم منافذ
البيع يف الدولة ت�صدر الفواتري باللغة الإجنليزية التي
قد تكون م�ضللة للم�ستهلكني يف �أوقات كثرية.
و�أو�صت اللجنة باعتماد اللغة العربية لغة �أ�سا�سية يف
التعامل التجاري يف الدولة ويف �إ�صدار جميع الفواتري
مع �إمكانية �إ�ضافة اللغة الإجنليزية عند �إ�صدار الفواتري
على �أن تنفذ هذه التو�صية بعد ثالثة �أ�شهر من تو�صية
اللجنة و�ستقوم الوزارة بتوعية جميع املعنيني بالقطاع

البيع الرئي�سية ملراقبة ومتابعة الأ�سعار يف �شهر رم�ضان
التجاري بتنفيذ هذه التو�صية ومتابعتها.
وبينت درا�سة وحتليل تطور الأ�سعار لل�سلع الأ�سا�سية املبارك �إىل جانب ال�سلع التي حافظت على �أ�سعارها بناء
للم�ستهلك والتي �أجرتها �إدارة حماية امل�ستهلك يف وزارة على قرار اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك ومنها ا�سعار
االقت�صاد وجرى الإطالع عليها خالل االجتماع �أن من الدواجن الطازجة واملجمدة وا�سعار اخلبز والبي�ض.
�أه��م الأ��س�ب��اب التي ت ��ؤدي �إىل ح��دوث ارت�ف��اع يف �أ�سعار وا�ستعر�ضت اللجنة �أي�ضا خالل االجتماع تقريرا عن
بع�ض ال�سلع الغذائية تتمثل يف التغريات املو�سمية التي م��راك��ز االت���ص��ال يف ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري و�أه�م�ي��ة اعتماد
ت�ؤثر على كمية و�أن��واع بع�ض ال�سلع مثل اخل�ضروات اللغة العربية كلغة رئي�سية يف التخاطب مع اجلمهور
والأ�سماك واللحوم ف�ضال عن تثبيت �أ�سعار بع�ض ال�سلع بالإ�ضافة �إىل عر�ض �آلية جديدة للتعامل الإلكرتوين
مع ال�شركات ال�ساعية لرفع �أ�سعار �سلعها وا�ستعرا�ض
مثل الألبان والبي�ض.
و�سلطت الدرا�سة ال�ضوء على بع�ض الإج ��راءات التي ت �ق��ري��ر م ��ن ق �ب��ل وزارة ال �� �ص �ح��ة ع ��ن امل�ستح�ضرات
اتخذتها �إدارة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد للحد امل�ستخدمة من قبل الريا�ضيني وعر�ض طلب االحتاد
من االرتفاعات غري املربرة يف �أ�سعار العديد من ال�سلع التعاوين للأ�سماك حول بيع منتجاتهم يف منافذ البيع
و�أهمها تكثيف اجلوالت امليدانية على الأ�سواق ومنافذ واجلمعيات.

تنامي طلب قطاع املواينء البحرية الإقليمي
على �أنظمة الإر�ساء الأتوماتيكي لل�سفن
•• دبي -وام:

اك ��دت ��ش��رك��ة ك��اف��وت�ي��ك ال�ت��ي ت�ع��د م��ن ك�بري��ات امل�ج�م��وع��ات الهند�سية
العاملية تنامي الطلب على �أنظمة الإر�ساء الأتوماتيكي لل�سفن من طراز
موورما�ستري من جانب قطاع امل��واينء البحرية باملنطقة يف �ضوء �سعي
القطاع �إىل �إدخال املزيد من التح�سينات على معايري و�إجراءات ال�سالمة
والكفاءة الت�شغيلية والأداء البيئي لعملياته .وت�شارك كافوتيك بالقمة
العاملية للمواينء والتجارة البحرية التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي يف الفرتة
من � 19إىل  20مار�س اجل��اري وجتمع كربى ال�شركات العاملية العاملة
بهذا املجال ملناق�شة وبحث �آليات تطوير التجارة البحرية حيث �ستقوم
كافوتيك ب�إ�ستعرا�ض ما يتمتع به نظام موورما�ستري للإر�ساء الأتوماتيكي
لل�سفن من مزايا كربى تدعم من كفاءة عمليات �إر�ساء ال�سفن.

مطار �أبوظبي الدويل يفوز بجائزة �أف�ضل مطار بال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-وام:

فاز مطار �أبوظبي الدويل بـ جائزة �أف�ضل مطار يف ال�شرق
الأو��س��ط وفقا لنتائج ا�ستطالع ج��ودة خ��دم��ات املطارات
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ال��ذي �أج��راه املجل�س الدويل
للمطارات �أي �سي �أي ..والذي يعد من �أبرز اال�ستطالعات
امل�ع�ي��اري��ة ال�شاملة جل��ودة خ��دم��ات ال�ع�م�لاء يف املطارات
ع��امل�ي��ا .و�أع �ل��ن ف��وز امل�ط��ار يف مدينة م��ون�تري��ال الكندية
املجل�س ال ��دويل ل�ل�م�ط��ارات ح�ي��ث �أك ��دت ال�ن�ت��ائ��ج املعلنة
حتقيق مطار �أبوظبي الدويل �أكرب ن�سبة يف ر�ضا العمالء
ع��ن خ��دم��ات مطار يف املنطقة خ�لال ع��ام  2012وذلك

لتميز املطار يف فئة الكفاءة الت�شغيلية وج��ودة اخلدمات
املقدمة للم�سافرين .و�أحرز املطار درجة  40ر 4يف نتائج
اال�ستطالع خ�لال ع��ام  2012مما �أهله للح�صول على
جائزة �أف�ضل مطارات ال�شرق الأو�سط وذلك بعد ت�صنيفه
يف امل��رك��ز ال �ث��اين ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ل �ع��ام 2011
ب��درج��ة  31ر . 4وق��ال��ت �أجن�ي�لا جيتينز امل��دي��ر العاملي
للمجل�س الدويل للمطارات �أي �سي �أي � ..إن الإعالن عن
نتائج اال�ستطالع هو حدث يف غاية الأهمية بالن�سبة لنا
وللمطارات امل�شاركة وذلك يف الوقت الذي يرتفع فيه عدد
امل�ط��ارات وامل�شغلني يف املنطقة وال�ع��امل املتبنيني ملفهوم
العالقة املتبادلة والوثيقة بني ر�ضا امل�سافرين والعائدات

املحققة من عمليات املطار حيث بتنا ن�شهد �سعي العديد
من املطارات لتحقيق �أو جتاوز م�ستويات خدمة العمالء
املتميزة التي يتوقعها امل�سافرون من مقدمي اخلدمات.
و�أ�ضافت �أن املطارات املتميزة يف خدمات العمالء �أ�صبحت
اليوم ق��ادرة على تعزيز تناف�سيتها ومتيز عملياتها حيث
�أ�صبح تقدمي خدمات رائ��دة للعمالء �أح��د �أه��م العوامل
التي متيز ج��ودة خ��دم��ات امل �ط��ارات و�سط بيئة تناف�سية
يف ق �ط��اع ��ص�ن��اع��ة ال �ط�ي�ران ال �ع��امل��ي .و�أ�� �ش ��ارت جيتينز
�إىل �أن ه��ذا ال �ع��ام �شهد ت�صنيف ال�ع��دي��د م��ن املطارات
اجلديدة للمرة الأوىل مما ي�شري �إىل �أن الوقت مل يفت
�أم��ام املطارات الدولية لتبني ممار�سات ناجحة ومتميزة

خلدمة العمالء وف��ق برامج ومعايري اجل��ودة العاملية .م
ن جانبه �أعرب �سعادة علي ماجد املن�صوري رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة �أبوظبي للمطارات عن فخر ال�شركة باختيار
مطار �أبوظبي ال��دويل ك�أف�ضل مطار يف ال�شرق الأو�سط
من جهة عاملية مرموقة مثل املجل�س الدويل للمطارات.
و�أ�ضاف �أن هذه اجلائزة العاملية ت�أتي اليوم تتويجا للجهود
املتوا�صلة امل�ب��ذول��ة م��ن قبل �شركة �أب��وظ�ب��ي للمطارات
لتحقيق ر�سالتها كم�شغل عاملي رائ��د للمطارات وكتعبري
عن االلتزام امل�ستمر من فرق عمل ال�شركة كافة لتحقيق
التميز وج��ودة اخلدمة عرب جميع امل�ج��االت الت�شغيلية.
و�أع��رب املن�صوري عن �شكره جلميع العمالء وامل�سافرين

الذين ا�ستخدموا املطار و�ساهموا يف ح�صوله على هذا
التقييم امل�ت�م�ي��ز..ك�م��ا وج��ه ال�شكر جلميع ال�ع��ام�ل�ين يف
�شركة �أبوظبي للمطارات وال�شركاء من �شركات الطريان
وال�شرطة واجلمارك واجل��وازات وجميع اجلهات العاملة
يف مطار �أب��وظ�ب��ي ال��دويل ال��ذي��ن �ساهموا ع�بر تعاونهم
وعملهم املخل�ص يف حتقيق ه��ذا الإجن ��از للمطار .و�أكد
التزام �شركة �أبوظبي للمطارات مبوا�صلة العمل امل�ستمر
لتطوير جميع خدماتها املقدمة ملاليني امل�سافرين عرب
مطار العا�صمة واملحافظة على هذا الإجناز الكبري خالل
ال�سنوات القادمة والعمل على تعزيز مكانة �إمارة �أبوظبي
كوجهة رائدة للطريان على م�ستوى املنطقة والعامل.
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برعاية حمدان بن را�شد وبالتعاون مع جامعة الدول العربية

العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي ت�ست�ضيف لقاء متطلبات الأمن الغذائي
ونتائج املنتدى االقت�صادي وقرارات قمة الريا�ض
حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم
نائب حاكم دبي وزير املالية وحتت �شعار نحو تعميم
الفكري اال�ستثماري ال��زراع��ي وامل�ساهمة يف حتقيق
االمن الغذائي وفقا لقرارات القمة العربية ومبادرة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
ال �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ي�ست�ضيف
املكتب االقليمي للهيئة العربية لال�ستثمار واالمناء
ال ��زراع ��ي ب��ال��دول��ة و ب��ال�ت�ع��اون م��ع االم��ان��ة العامة
جلامعة ال��دول��ة العربية ي�ست�ضيف �سعادةالأ�ستاذ
الدكتور حممد بن �إبراهيم التويجري االمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية للجامعة العربية يف
لقاء اقت�صادي اعالمي مفتوح حول متطلبات االمن
الغذائي العربي ونتائج اعمال املنتدى االقت�صادي
وق� � ��رارات ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة التنموية:االقت�صادية
واالجتماعية-الريا�ض .
�صرح بذلك �سعادة علي �سعيد علي ال�شرهان رئي�س
جمل�س ادارة الهيئة يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده
اليوم يف املكتب االقليمي للهيئة يف دبي .
وا��ش��ار ال�شرهان اىل ان اللقاء يهدف اىل التعريف
باالمن الغذائي يف الوطن العربي وال�صعوبات التي
ت��واج��ه ال��دول العربية :م��ن الناحية االجتماعية :
حجم وكفاية وج��ودة الغذاء والقيمة ال�سعرية ومن
ال �ن��اح �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة :ح��ث امل���س�ت�ث�م��ري��ن وتفعيل

طاقاتهم للمبادرة يف الإنتاج والت�صنيع الزراعي ومن
الناحية ال�سيا�سية :ال�سيا�سات وال �ق��رارات املنا�سبة
لتوحيد ا�سرتاتيجية العمل العربي وم��ن الناحية
ال�ع�ل�م�ي��ة :ت�ف�ع�ي��ل الأب� �ح ��اث وامل �خ �ت�ب�رات الزراعية
ومن الناحية اخلدمية :ت�شغيل وا�ستقطاب العمالة
ال��زراع �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة وو� �س��ائ��ل ال �ت��دري��ب م��ن معاهد
وجامعات زراعية.
كما �سيبحث اللقاء التحديات التي واجهتها الهيئة
وامل�ح�ف��زات ال�ت��ي و�ضعتها وج�ه��ود ال�ت��واف��ق بينهما ،
و�سيقدم اللقاء حتليل ل�ق��رارات القمة االقت�صادية
وم�ساعي تعظيم الفائدة نحو تقلي�ص الفجوة الغذائية
وب �ي��ان ج�ه��ود الهيئة ال�ع��رب�ي��ة لال�ستثمار واالمن ��اء
ال ��زراع ��ي يف جم ��ال ت�ع��زي��ز االم ��ن ال �غ��ذائ��ي العربي
والتعريف باخلارطة الزراعية العربية وجهود الهيئة
لبناء تكتل ا�ستثماري يف اطار خطتها اال�سرتاتيجية
اجل��دي��دة وج�ه��ود التح�ضري لالجتماعات امل�شرتكة
للهيئات املالية العربية وق ��رار زي ��ادة ر�ؤو� ��س �أموال
امل�ؤ�س�سات املالية العربية امل�شرتكة وبن�سبة ال تقل
عن  .% 50كما و�سيتطرق اللقاء اىل جهود الهيئة
العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي يف جمال االمن
ال �غ��ذائ��ي وم���س��اه�م��ة الهيئة يف تفعيل م�ف�ه��وم ن�شر
الوعي االجتماعي وتعميم الفكر اال�ستثماري نحو
حتقيق الأمن الغذائي العربي (التحديات واملحفزات)
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دورة الربيع من جيتك�س �شوبر تنطلق يف 3
�إبريل املقبل مبركز دبي التجاري العاملي
وجهود التعاون بني كل من الهيئة العربية واجلامعة
العربية يقدمه كل من الأمني العام امل�ساعد لل�شئون
االقت�صادية ورئي�س الهيئة.
و�سي�شهد اللقاء الذي �سيعقد يوم الثامن والع�شرين
من ال�شهر اجلاري يف فندق جراند حياة دبي قيادات
وزارات املالية والبيئة واملياه بدولة الإمارات العربية
املتحدة وق�ي��ادات ال�صناديق اال�ستثمارية والتنموية

وه ��ي�� :ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال�ع��رب��ي و ��ص�ن��دوق �أبوظبي
للتنمية  ،ور�ؤ�ساء ومدراء الدوائر االقت�صادية ور�ؤ�ساء
وم ��دراء غ��رف ال�ت�ج��ارة وال�صناعة ب��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة وبالبالد العربية و�أجهزة وم�ؤ�س�سات
ال��رق��اب��ة ال�غ��ذائ�ي��ة وال��زراع �ي��ة وممثلني ع��ن الغرفة
التجارية العربية الفرن�سية وم��دي��ر مكتب منظمة
الفاو ومدير عام مركز الزراعة امللحية.

يوجه بالدور التكنولوجي لزيادة الإنتاجية يف العمل خالل فعاليات لقائه ال�شهري
جمل�س �سيدات �أعمال دبي ّ

كيفية �إعداد العرو�ض التقدميية و�إدارة الر�سائل الإلكرتونية بفعالية �أبرز حماور اللقاء
اختتم جمل�س �سيدات �أع�م��ال دب��ي ()DBWC
م� ��ؤخ ��راً ف �ع��ال �ي��ات ل �ق��ائ��ه ال �� �ش �ه��ري حت ��ت عنوان
العمل ب�شكل �أك�ث�ر ذك��ا ًء با�ستخدام التكنولوجيا
مب���ش��ارك��ة �أول��ري �ك��ا ه��دل��ون��د ،ال���ش��ري��ك امل�ؤ�س�س
ومدير �شركة بزن�س برودكتيفيتي (Business
 ،)Productivity LLCالتي ناق�شت �أهمية
الإ�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا من �أجل الإرتقاء
مب�ستوى الإنتاجية يف العمل .وبو�صفها موظفة
�سابقة يف �شركة مايكرو�سوفت � ،شرحت هدلوند عن
كيفية �إ�ستخدام برنامج مايكرو�سوفت باوربوينت
( )Microsoft PowerPointلإع ��داد
ال�ع��رو���ض التقدميية ال�لاف�ت��ة للنظر والإنتباه،
وبرنامج مايكرو�سوفت �آوتلوك (Microsoft
 )Outlookملعاجلة و�إدارة الر�سائل الإلكرتونية
ب�صورة �أكرث فعالية.
وي���ش��ار �إىل �أن ه��دل��ون��د ع�م��دت م��ن خ�ل�ال �إن�شاء
ب��زن ����س ب��رودك�ت�ي�ف�ي�ت��ي �إىل ال��و� �ص��ول �إىل رجال
و� �س �ي ��دات الأع � �م� ��ال م ��ن خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء العامل
لت�شجيعهم على �إ�ستخدام تقنيات مايكرو�سوفت
م��ن �أج��ل زي��ادة انتاجيتهم .وعملت هدلوند قبل
التفرغ لأعمال ال�شركة يف من�صب مدير ق�سم �إدارة
جتربة العمالء وال�شركاء ومدير ق�سم الت�سويق يف
�شركة مايكرو�سوفت اخلليج التي ان�ضمت �إليها يف
كمتخ�ص�صة يف جمال احللول .وبد�أت
العام 2007
ّ

هدلوند م�سريتها املهنية مع �شركة مايكرو�سوفت
يف العام  1997يف ال�سويد �أثناء متابعتها ل�شهادة
املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية ،لتتوىل الحقاً
ع� ��دداً م��ن امل�ن��ا��ص��ب امل��رم��وق��ة يف مايكرو�سوفت
ال�سويد واملعنية بتح�سني �إنتاجية العمالء .ويذكر
�أن هدلوند حا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال.
و��ص� ّرح��ت �أول��ري �ك��ا ه��دل��ون��د :غ��ال�ب�اً م��ا نقلل من
تقدير التكنولوجيا وت�أثريها القوي على حياتنا
اليومية .و�أود يف ه��ذه املنا�سبة �أن �أ�شكر جمل�س
�سيدات �أعمال دبي على اتاحة هذه الفر�صة لتبادل
اخل �ب��رات وامل �ع��رف��ة م��ع ع �� �ض��وات��ه م��ن ال�سيدات
املوهوبات اللواتي يرتقن باملر�أة �إىل �أعلى امل�ستويات
يف الأ�سواق عالية التناف�سية .و�إنني اتطلع �إىل دعم
املبادرات امل�ستقبلية للمجل�س يف خطو ٍة �إىل متكني
الع�ضوات مبزيد من املهارات واملعرفة للإ�ستفادة
املثلى من امكاناتهن.
وم��ن جهتها ،ق��ال��ت رج��اء ال �ق��رق ،رئي�سة جمل�س
�سيدات �أعمال دبي  :كان اللقاء الأخري مع �أولريكا
هدلوند زاخر باملعلومات املفيدة بالن�سبة للع�ضوات
اللواتي ا�ستفدن حق �إ�ستفادة من خربتها الوا�سعة
مع مايكرو�سوفت وجتربتها يف بزن�س برودكتيفيتي
 .كما �شرحت �أولريكا خالل املحا�ضرة عن الأ�ساليب
الب�سيطة والعملية لتح�سني الإنتاجية يف العمل

من خالل �إ�ستخدام احللول التكنولوجية ،مو�ضح ًة امل �ت �م �ي��زات م ��ن خم�ت�ل��ف جم� ��االت الأع � �م ��ال على
كيفية زي��ادة الكفاءة يف �أداء مهام العمل اليومية الو�صول �إىل �أعلى درج��ات النجاح و�إل�ه��ام الن�ساء
مب �ج��رد �إع �ت �م��اد ب��رجم �ي��ات م��اي�ك��رو��س��وف��ت التي يف خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وب��الأخ ����ص يف املنطقة
تعترب الأداة الأن�سب ل�سيدات الأع�م��ال الراغبات ال �ع��رب �ي��ة ،ل�ت�ن�م�ي��ة وت��وظ �ي��ف ق��درات �ه��نّ بال�شكل
بتح�سني �إدارة الوقت وحتقيق �أق�صى م�ستوى من الأم�ث��ل .وينظم املجل�س لقاء �شهري حتت م�سمى
جم�ل����س �أع �م ��ال ل�ت��وف�ير م�ع�ل��وم��ات ��ش��ام�ل��ة حول
الإنتاجية.
ويهدف جمل�س �سيدات �أعمال دبي  ،ال��ذي ت�أ�س�س �أحدث امل�ستجدات واملعارف و�أف�ضل املمار�سات التي
يف العام � ،2002إىل حتفيز ال�سيدات على تفعيل من �ش�أنها دعم �أه��داف �سيدات الأعمال والقيادات
م�ساهمتهنّ يف تنمية املجتمع ف�ض ً
ال عن ت�شجيع الن�سائية (.)www.dbwc.ae

•• دبي -وام:

تنطلق يف ال�ث��ال��ث م��ن �إب��ري��ل املقبل دورة ال��رب�ي��ع الأوىل م��ن معر�ض
جيتك�س �شوبر �أك�بر مهرجان يف املنطقة لت�سوق الإل�ك�ترون�ي��ات وذلك
بتوجيه من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل عقب النجاح امل�شهود
الذي حتقق لها احلدث الكبري خالل ال�سنوات املا�ضية والذي توج بدورة
ا�ستثنائية النجاح العام املا�ضي .يقام املعر�ض الذي يتوا�صل لأربعة �أيام
حتى � 6إبريل يف قاعات ال�شيخ �سعيد  1و 2و 3مبركز دبي التجاري
العاملي مقدما ملرتاديه من مئات �آالف الزوار �أف�ضل ال�صفقات على �أحدث
الإلكرتونيات من كربى العالمات التجارية العاملية التي تعر�ضها �أهم
ال�شركات العاملة يف حقل جتزئة الإلكرتونيات يف املنطقة مثل � -إمياك�س
و�إي �سيتي وجاكي�س للإلكرتونيات وجمبو للإلكرتونيات و�شرف دي جي
 التي حجز كل منها �ألف مرت مربع من م�ساحات العر�ض ليكون بو�سعال��زوار توقع احل�صول على خيارات وا�سعة من كل ما هو جديد ومبتكر
والتمتع بتجربة ت�سوق ال نظري لها .واك��دت تريك�سي لوه النائب الأول
للرئي�س يف مركز دبي التجاري العاملي اجلهة املنظمة لدورة الربيع من
معر�ض جيتك�س �شوبر انه بف�ضل الر�ؤية ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل لإطالق ن�سخة ثانية من �شوبر يعمل مركز دبي التجاري
العاملي على تلبية الطلب املتزايد من املت�سوقني وحمبي اقتناء التقنيات
اال�ستهالكية الذي �أ�سهم املعر�ض يف �إحداثه على مدى ال�سنوات املا�ضية.
و�أو�ضحت �أن القرار ب�أن يقام املعر�ض يف دورتني �سنويا لقي �أ�صداء �إيجابية
وا�سعة لدى العار�ضني من كربى �شركات جتزئة الإلكرتونية يف الدولة
م�شرية اىل ان املعر�ض ي�شكل فر�صة امام مت�سوقي التقنيات اال�ستهالكية.
واع�ت�برت �أن م�شاركة العار�ضني الرئي�سيني مب�ساحات �أك�بر ه��ذا العام
وتقدميهم منتجات �أكرث يف معر�ض يفتح ابوابه � 12ساعة يوميا طوال
�أربعة �أيام �ستجعل من دورة الربيع حدثا ا�ستثنائيا .ي�شارك يف املعر�ض
�سام�سوجن راعيا بالتينيا وات�صاالت و�أك�سيوم تليكوم وبالك بريي ودو
وديل وغريها .ومن املرتقب �أن يرتقي جميع العار�ضني بتجربة ت�سوق
الزوار �إىل م�ستويات �أرفع يف دورة الربيع من جيتك�س �شوبر �إذ يقدمون
عرو�ضا خا�صة على الهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية واحلوا�سيب
املحمولة الهجينة وتلفزيونات �إل �أي دي و�أج�ه��زة الأل�ع��اب وكامريات
دي �أ�س �أل �آر .ومن املقرر �أن ي�ست�ضيف املعر�ض جمموعة من الفقرات
الرتفيهية العائلية �سيما و�أن��ه �سوف يتزامن مع العطلة املدر�سية ما
�سيجعل منه يوما عائليا و�سيكون بانتظار الزوار هدايا وجوائز مباليني
ال��دراه��م م��ن خ�لال العرو�ض اخلا�صة وال�سحوبات مب��ا يف ذل��ك �سيارة
ميني كوبر  2013يوميا طوال �أيام املعر�ض.

وفد غرفة �أبوظبي يزور �سرييالنكا
•• �أبوظبي-وام:

بلدية دبي ودائرة ال�سياحة تبحثان التعاون يف جمال امل�شاريع ال�سياحية
•• دبي يف-وام:

ب�ح��ث ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ح�سني ن��ا��ص��ر ل��وت��اه م��دي��ر ع��ام بلدية
دبي خالل لقائه �سعادة هالل املري مدير عام دائ��رة ال�سياحة
والت�سويق التجاري يف دبي�..سبل تعزيز التعاون بني الدائرتني
يف جمال تعزيز امل�شاريع ال�سياحية مبا يخدم م�ستقبل ال�سياحة
يف �إمارة دبي .وا�ستعر�ضت بلدية دبي خالل اللقاء الذي جرى
يف مقر البلدية بح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني ..جمموعة من
م�شاريعها اخلدمية التي ت�سهم يف تعزيز ال�سياحة يف �إمارة
دبي حيث مت �إط�لاع مدير دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري
على �أبرز امل�شاريع اخلدمية التي تنفذها البلدية يف هذا املجال
و�أهمها م�شروع �سفاري دبي و برواز دبي و �سوق ال�سمك و ال�سوق
ال�شعبي و متحف دبي البحري .و�أكد اجلانبان �أهمية الرتابط
و التكامل بني خمتلف والدوائر و امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �سبيل
حتقيق الأه��داف التي ت�سعى �إليها مدينة دبي يف جمال �إن�شاء
امل��راف��ق ال�سياحية اخل��دم�ي��ة .و�أك ��د ل��وت��اه خ�لال ال�ل�ق��اء �سعي
بلدية دبي كدائرة خدمية �إىل �إن�شاء امل�شاريع واملعامل ال�سياحية
يف املدينة مبا يعزز ويخدم اجلذب ال�سياحي فيها..م�شريا �إىل
حر�ص البلدية على الإط�لاع و اال�ستفادة من �أف�ضل التجارب
املطبقة ع��امل�ي��ا ع�ن��د تطبيقها م�ث��ل ه��ذا امل���ش��اري��ع ح�ي��ث تقوم
بدرا�سات م�ستفي�ضة لتخرج بعدها ب�أف�ضل الت�صاميم والأفكار
الإبداعية �إىل جانب ا�ستخدام بع�ض الفنيات واالب�ت�ك��ارات يف

هذا املجال ك�إ�ضافة عنا�صر املفاجئة و�إ�ضفاء املناظر اخلالبة
املخ�ص�صة لكل موقع وذلك بعد درا�سة خوا�ص و بيئة املوقع قبل
الت�صميم .من جهته �شكر هالل املري جميع املوظفني القائمني
على هذه امل�شاريع ذات امل�ستوى الراقي واملتميز ملا لها من �أثر
كبري على دعم وم�ساندة الن�شاط ال�سياحي بالإمارة ..داعيا �إىل
�ضرورة التوا�صل من خالل فرق العمل لتفعيل وتعزيز امل�شاريع
ال�سياحية ب��الإم��ارة مب��ا ي�خ��دم �أه ��داف ور�ؤى اال�سرتاتيجية
ور�ؤية امارة دبي .وت�ضمنت امل�شاريع التي مت ا�ستعرا�ضها خالل
اللقاء م�شروع حديقة احليوان �سفاري دبي الذي بد�أ جتهيزه يف
�سبتمرب  2012من خالل تنفيذ �أعمال ت�سوية وجتهيز الطرق
الداخلية واملواقف واملتوقع االنتهاء منها خالل الربع الأول من
العام احلايل حيث بلغت ن�سبة الإجناز احلالية يف هذا امل�شروع
 80يف امل��ائ��ة .وي�ع��د م���ش��روع ��س�ف��اري دب��ي ال��ذي تبلغ تكلفته
الإجمالية  150مليون درهم من امل�شاريع املتميزة التي ت�سعى
بلدية دبي لتنفيذها لتكون معلما ترفيهيا بارزا يف �إمارة دبي حيث
يقع امل�شروع على م�ساحة تبلغ  400هكتار يف منطقة الورقاء
اخلام�سة على طريق املدينة اجلامعية ..ويت�ضمن ان�شاء حديقة
حيوانات بنظام رحالت ال�سفاري على م�ساحة تبلغ حوايل 60
هكتارا ومالعب للغولف للهواة واملحرتفني وحديقة للفرا�شات
ومناطق ترفيهية ومطاعم و كافترييا ومرافق خدمية متعددة
لأف��راد العائلة كافة حيث �أنه من امللفت يف امل�شروع هو �إن�شا�ؤه
على مكب نفايات البناء ال�سابق لال�ستفادة م��ن امل��وق��ع الذي

ثبتت �صالحيته للمكان بعد تعديله وا�ست�صالحه لأج��ل هذا
الغر�ض .كما تت�ضمن امل�شاريع م�شروع املتحف البحري الذى
تبلغ تكلفته التقديرية حوايل  35مليون درهم وهو عبارة عن
متحف للأحياء املائية م�ستوحى من �شكل احللزون الطبيعي
ب�إطاللة رائعة على حممية ر�أ���س اخلور للإ�ستمتاع مب�شاهدة
ال�ط�ي��ور ال �ن��ادرة والطبيعة للمحمية وم���ش��روع ب ��رواز دب��ي يف
حديقة زعبيل الذى تبلغ تكلفته االجمالية حوايل  120مليون
درهم والذي �سي�شكل �أيقونة جمالية ومعلما معماريا ح�ضاريا
يربط املا�ضي باحلا�ضر ومنطقة جذب هامة للزوار وال�سياح
واملقيمني حيث يتوقع �أن يجذب ما يقارب مليوين �سائح �سنويا
..وه��و عبارة عن ب��رواز �أو �إط��ار متكامل زجاجي و�شفاف يربز
معامل الإمارة و ي�أطرها ب�شكل مميز وفريد  .وت�ضمنت امل�شاريع
�سوق ال�سمك ال��ذي تبلغ م�ساحته الإجمالية � 120أل��ف مرت
مربع ..وي�شمل مرافق وم�ساحات م�صممة ب�شكل متميز وت�شمل
�سوق ال�سمك الذي ي�ضم /506/وحدة للبيع ومنطقة عر�ض
الأ��س�م��اك ومنطقة �أخ ��رى خم�ص�صة ل�ل�م��زادات�..إ��ض��اف��ة �إىل
�سوق للخ�ضار والفواكه و�سوق البهارات ومنطقة البازار و�سوق
اللحوم وال��دواج��ن ومطعم ومقهى و�أك���ش��اك جت��اري��ة و�سوبر
م��ارك��ت وم �ب��اين خ��دم�ي��ة �أخ ��رى ..ف�ي�م��ا ي�ق��ع م���ش��روع ال�سوق
ال�شعبي يف منطقة نايف وي�ضم خمتلف املقتنيات ال�شعبية من
�سـجاجيد و�سـبح وعـطور وحتف حملية وغريها من املنتجات
واملنتجات ال�شعبية .

بد�أ وفد اقت�صادي من غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي برئا�سة �سعادة خلفان �سعيد الكعبي النائب الأول
لرئي�س جمل�س �إدارة الغرفة �أم�س ..حمادثات مع امل�س�ؤولني يف القطاعني العام واخلا�ص يف �سرييالنكا
لتعزيز التعاون االقت�صادي واال�ستثماري بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ورجال االعمال وامل�ستثمرين يف
�إمارة �أبوظبي وجمهورية �سريالنكا.
وي�ضم الوفد يف ع�ضويته �سعادة كل من مبارك بن حم العامري النائب الثاين لرئي�س غرفة �أبوظبي
ورا�شد ال�سويدي وعمري الظاهري �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة وحمد �سيف املن�صوري رئي�س جمل�س
�إدارة �شركات �آل �ساملني..والدكتور �أدي��ب العفيفي مدير �إدارة التجارة اخلارجية ودع��م ال�صادرات
يف دائ��رة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي و�أحمد املهريي مدير تطوير الأع�م��ال يف منطقة خليفة
ال�صناعية كيزاد وممثلني عن القطاعات التجارية وال�صناعية واخلدمية واملالية واال�ستثمارية يف
�إمارة �أبوظبي.
وقال �سعادة خلفان �سعيد الكعبي �إن الزيارة ت�أتي يف �إطار اجلهود التي تبذلها غرفة �أبوظبي لتعزيز
جهود الرتويج لإمارة �أبوظبي كمركز ا�ستقطاب لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية يف املنطقة وت�ستمر حتى
التا�سع ع�شر من �شهر مار�س اجلاري .و�أ�ضاف الكعبي �أن زيارة وفد غرفة �أبوظبي االقت�صادي جلمهورية
�سريالنكا يتتي يف �إطار ا�سرتاتيجية وحر�ص الغرفة على فتح �أ�سواق جديدة �أمام ال�شركات الوطنية
وتوفري الفر�صة لها لتو�سيع نطاق عملها وت�سويق منتجاتها وخدماتها يف الأ��س��واق اخلارجية ويف
�أ�سواق جمهورية �سريالنكا ب�صورة خا�صة ..م�ؤكدا �أن ال�شركات الإماراتية متتلك خربات كبرية يف عدد
من القطاعات واملجاالت وترغب يف التو�سع يف �أعمالها ون�شاطاتها وامل�ساهمة يف تنفيذ امل�شروعات ودعم
التنمية االقت�صادية وذلك بالتعاون مع �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف جمهورية �سريالنكا.
وق��ال الكعبي �إن زي��ارة وفد الغرفة االقت�صادي ت�سهم من خالل النتائج الإيجابية التي حتققها..
يف تعزيز حركة املبادالت التجارية وتن�شيط التبادل التجاري وزيادة اال�ستثمارات امل�شرتكة وتكثيف
زيارات الوفود التجارية وامل�شاركة يف املعار�ض العامة التي تقام يف �إمارة �أبوظبي وجمهورية �سريالنكا.
ويت�ضمن برنامج الوفد ح�ضور افتتاح مطار متاال الدويل اجلديد يف منطقة همبنتوتا وعقد �سل�سلة
اجتماعات مع كبار امل�س�ؤولني يف غرفة جتارة و�صناعة �سريالنكا وتنظيم ندوة عن فر�ص اال�ستثمار
يف �إم��ارة �أبوظبي .كما يطلع الوفد على مناخ وفر�ص اال�ستثمار والت�سهيالت التي توفرها اجلهات
املعنية يف �سرييالنكا للم�ستثمرين الإماراتيني وكذلك �إمكانية م�ساهمة ال�شركات الإماراتية يف تنفيذ
امل�شاريع اال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
ويتم خالل الزيارة تنظيم لقاءات عمل ثنائية لر�ؤ�ساء ومديري ال�شركات من �أع�ضاء وفد �أبوظبي
االقت�صادي مع نظرائهم من ممثلني ال�شركات ال�سرييالنكية يف القطاعات ال�صناعية واخلدمية
واملالية وامل�صرفية وال�شركات الت�أمني واال�ستثمار والبنية التحتية واملقاوالت وغريها من القطاعات
ذات االهمية بالن�سبة القت�صاد البلدين ال�صديقني.
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تقر توزيع �أرباح نقدية بواقع  5فل�س لل�سهم
اجلمعية العمومية ل�شركة ر�أ�س اخليمة العقارية ّ

حقوق امل�ساهمني يف نهاية العام  2012بلغت  3,586مليون درهم
مقابل  3,439مليون درهم للعام 2011
�أق� ��رت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل���ش��رك��ة ر�أ�� ��س اخليمة
العقارية� ،أك�بر �شركات التطوير العقاري يف �إمارة
ر�أ���س اخليمة و امل��درج��ة يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية ،خالل اجتماعها ال�سنوي �أم�س ال�سبت املوافق
 16مار�س اجلاري يف فندق هيلتون ر�أ�س اخليمة
ت��وزي��ع �أرب� ��اح ن�ق��دي��ة ع�ل��ى امل�ساهمني بن�سبة 5%
(بواقع  5فل�س لل�سهم للواحد) .كما �أنها وافقت
على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة عن ن�شاط ال�شركة
و مركزها املايل عن ال�سنة املالية التي انتهت يف 31
دي�سمرب .2012
وبلغت حقوق امل�ساهمني  3,586مليون دره��م يف
نهاية العام  2012مقابل  3,439مليون درهم
للعام  .2011ومت خالل اجتماع اجلمعية العمومية
الت�صويت وامل��واف�ق��ة على ك��ل البنود والإقرتاحات
الأخ��رى التي تقدم بها جمل�س الإدارة يف تقريره
ال�سنوي مل�ساهمي ال�شركة حيث �صادقت اجلمعية
ع�ل��ى ت��و��ص�ي��ة جم�ل����س الإدارة ب���ش��أن ت��وزي��ع �أرب ��اح
نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  5باملائة من ر�أ�سمال
ال�شركة امل�سدد وعلى مقرتحه بخ�صو�ص مك�آف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واب��راء ذمتهم و ذمة مراجع
احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 .2012كما �شهد االجتماع �إع��ادة تعيني مدققي
احل�سابات اخلارجيني لل�شركة عن العام .2013
وح�ضر الإجتماع عدد من م�ساهمي ال�شركة وكل من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدققي ومراجعي احل�سابات
وغريهم من ر�ؤ�ساء الأق�سام واملعنيني.
واطلع امل�ساهمون على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة
ال��ذي ت�ضمن ن�شاط ال�شركة وم��رك��زه��ا امل��ايل عن
ال�سنة املالية املنتهية بنهاية العام  2012وتقرير
مدققي احل�سابات حول املركز امل��ايل لل�شركة .كما
متت مناق�شة م�ستفي�ضة مليزانية ال�شركة وح�ساب
الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية ذاتها.
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ارتفاع امل�ؤ�شر العام لثقة امل�ستهلك

يف الأداء االقت�صادي يف عام 2012
•• �أبوظبي -وام:

وق� ��ال حم�م��د ��س�ل�ط��ان ال �ق��ا� �ض��ي ،ال�ع���ض��و املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�شركة ر�أ�س اخليمة العقارية:
ت���س��رن��ا ه��ذه امل�ن��اق���ش��ات امل�ستفي�ضة ال �ت��ي �شهدها
اجتماع اجلمعية العمومية حيث �أب��دى امل�ساهمون
ر�ضاهم عن �أداء ال�شركة ونتائجها يف العام .2012
كما �أطلعنا امل�ساهمني على ر�ؤي ��ة جمل�س الإدارة
وجهوده لرت�سيخ مكانة ال�شركة لي�س فقط يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة بل �أي�ضاً على �صعيد الدولة ككل .
وحققت �شركة ر�أ���س اخليمة العقارية خ�لال العام
 2012منواً كبرياً يف ت�أجريها للوحدات ال�سكنية
وال �ت �ج��اري��ة وحم�ل��ات ال �ت �ج��زئ��ة مم ��ا ي�ن�ب��ئ وفقاً
للقا�ضي بنمو متوا�صل �ستحققه ال�شركة يف الفرتة
القادمة.

وك��ان��ت ��ش��رك��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال�ع�ق��اري��ة ق��د �أعلنت
يف �شهر ف�براي��ر امل��ا��ض��ي ع��ن نتائجها امل��ال�ي��ة حيث
ارت�ف�ع��ت الأرب� ��اح ال�صافية لل�شركة لل�سنة املالية
 2012بن�سبة  35.6%لتتخطى حاجز الـ 147
مليون دره��م �إم��ارات��ي م�ق��ارن��ة ب�ـ  108.4مليون
درهم يف العام .2011
وتعزى هذه الزيادة يف الأرباح ال�صافية التي حققتها
ال���ش��رك��ة اىل الإق �ب��ال امل�ت�ن��ام��ي ع�ل��ى م�شاريعها يف
ميناء ال�ع��رب و�أب ��راج جلفار وب��رج ر�أ���س اخليمة يف
�أبوظبي وجناح ال�شركة يف ت�سليم وحداتها ال�سكنية
والتجارية وفق اجل��داول الزمنية املحددة م�سبقاً.
وجتدر الإ�شارة �إىل قيام ال�شركة بعملية �سداد مبكر
لقر�ض بقيمة  184مليون دره��م ل�صالح مكتب

الإ�ستثمار والتطوير يف حكومة ر�أ�س اخليمة.
كما �أ�ضافت ر�أ�س اخليمة العقارية خطاً جديداً اىل
جممل �إيراداتها يف العام  2012حيث كانت هذه
اخل�ط��وة مو�ضع بحث وترحيب م��ن امل�ساهمني يف
اجلمعية العمومية ،ويتمثل ه��ذا اخل��ط مبجمعي
التجزئة ال��ذي��ن �أ�صبحا جاهزين يف ك��ل م��ن �أبراج
جلفار وميناء العرب والذين ي�ؤمنان تدفقاً نقدياً
ثابتاً لل�شركة خالل الفرتة القادمة.
وك ��ان ق��د مت ت��أج�ي��ل اج�ت�م��اع اجل�م�ع�ي��ة العمومية
ال���س�ن��وي لل�شركة م��ن ي��وم ال���س�ب��ت ال��واق��ع يف (9
م��ار���س اجل ��اري) �إىل ي��وم �أم����س (ال�سبت ال��واق��ع يف
 16مار�س اجلاري) لعدم اكتمال الن�صاب القانوين
لعقد االجتماع الأول.

املركزي يناق�ش نظامي قرو�ض الرهن العقاري وال�سيولة
ون�سب حتقيق التوازن بني الودائع والقرو�ض
•• �أبوظبي -وام:

عقد جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي اجتماعـه
الثاين ل�سنة  2013يف �أبوظبي..برئا�سة
معايل خليفة حممد الكندي رئي�س جمل�س
الإدارة.
ح �� �ض��ر االج �ت �م ��اع..م �ع ��ايل خ��ال��د جمعة
املاجد نائب رئي�س جمل�س الإدارة ومعايل
��س�ل�ط��ان ب��ن ن��ا� �ص��ر ال �� �س��وي��دي املحافـظ
و�سعادة كل يون�س حاجي اخل��وري وخالد
حممد �سامل بالعمى وخالد �أحمد الطاير
�أع���ض��اء جمل�س الإدارة وحم�م��د ع�ل��ي بن
زاي� ��د ال �ف�لا� �س��ي ن��ائ �ـ��ب امل �ح��اف��ظ و�سعيد
عبداهلل احلامز م�ساعد املحافظ ل�ش�ؤون
الرقابة على البنوك و�سيف هادف ال�شامي
م�ساعد املحافـظ ل�ش�ؤون ال�سـيا�سة النقدية
واال�سـتقرار املايل وعدد من كبار موظفي
امل���ص��رف .واط�ل��ع املجل�س خ�لال اجتماعه
الذي عقده يوم الثالثاء املا�ضي املوافق 12
مار�س اجلاري..على تقرير قدمته وحدة
ت�ط��وي��ر الأن �ظ �م��ة ح��ول �آخ ��ر امل�سـتجدات
املتعلقة ب�ن�ظ��ام ق��رو���ض ال��ره��ن العقاري
م��رف��ق ب��ه درا� �س �ـ��ة م�ق��ارن��ة ا��س�ت�ع��ر���ض من
خاللها املجل�س �أف�ضل التجارب واملمار�سـات
الدولية الناجحة يف هذا املجال لال�ستفادة
منها..الفتا �إىل �أن ن�سب التمويل املقرتحة
ل�ق��رو���ض ال��ره��ن ال�ع�ق��اري معمول بها يف
كثري من ال��دول وت�ستخدم ل�ضبط عملية
العر�ض والطلب وت�ستخدم ك��ذل��ك ك�أداة
للتحكم يف الفورات االقت�صادية .كما اطلع

املجل�س على تقرير ب�ش�أن �آخر امل�ستجدات
الدولية املتعلقة بنظام ال�سيولة �أرف��ق به
جدول مقارنة للتغيريات التي متت م�ؤخرا
يف معيار ن�سبة تغطية ال�سيولة �أحد معايري
ب��ازل  3والتي ت�أخذ يف االعتبار التطبيق
امل �ت��درج ع�ل��ى ال�ب�ن��وك ال�ع��ام�ل��ة يف الدولة
من حيث فرتة التطبيق وتعريف الأ�صول
ون���س��ب خ�ف����ض ق�ي�م��ة االل �ت��زام��ات ح�سب
ال�سيناريوهات امل�ستخدمة يف ح�ساب ن�سبة
تغطية ال�سـيولة .وبحث املجل�س عددا من
املو�ضوعات املتعلقة مب�ستويات ال�سيولة
والن�سب امل�ستهدفة لتحقيق ال�ت��وازن بني
الودائع والقرو�ض لدى البنوك العاملة يف

الدولة .وا�ستعر�ض كذلك �آخر التطورات
ب�ش�أن ح��دود الن�سب التي ت�شكل تركزات
ائتمانية ال ��واردة يف ن�ظ��ام مراقبة حدود
ال�ت�رك��زات االئ�ت�م��ان�ي��ة ال ��ذي ي ��أخ��ذ بعني
االع�ت�ب��ار انك�شافات ال�ب�ن��وك وي�ه��دف �إىل
تقييم ال���س�ي��ا��س��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة ل �ه��ا .ووجه
امل�ج�ل����س ب���س��رع��ة االن �ت �ه��اء م��ن مراجعة
ب�ن��ود الأن�ظ�م��ة امل��ذك��ورة ك��اف��ة العتمادها
وتطبيقها يف ال��وق��ت املنا�سب .كما اطلع
امل �ج �ل ����س ع �ل��ى درا�� �س ��ة ع ��ن واق � ��ع ن�شاط
ال �� �ص��راف��ات ال �ع��ام �ل��ة يف ال ��دول ��ة ووج ��ه
با�سـتكمال ب�ع����ض ال�ن��واق����ص ف�ي�ه��ا ورفع
تقرير مف�صل للمجل�س التخاذ الإجراءات

ال �ل��ازم � ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر وحت � ��دي � ��ث ن�شاط
ال�صرافات ملواكبة ال�ت�ط��ورات الدولية يف
هذا ال�ش�أن .وناقـ�ش املجل�س مقرتحا حول
املبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ب�ش�أن تعزيز م�شاركة الكوادر
ال��وط�ن�ي��ة يف � �س��وق ال�ع�م��ل �أب �� �ش��ر  .ووجه
بتعديل املقرتح لتطوير خطط التوطني
ل��دى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية االخرى
العاملة يف الدولة .كما ا�سـتعر�ض املجلـ�س
الطلبات املقدمة مـن البنـوك وامل�ؤ�س�سـات
املالية العاملـة يف الدولة بتو�سيـع ن�شاطها
وف �ت ��ح ف � ��روع ج ��دي ��دة ل �ه��ا..ح �ي��ث واف ��ق

على الطلبات امل�ستكملة لل�شروط ح�سب
القانون والأنظمة املعمـول بهـا واخلا�صة
بكل ن�شـاط على ح��ده .واطلع على بع�ض
امل��و� �ض��وع��ات امل �ق��دم �ـ��ة م ��ن �إدارة امل� ��وارد
ال�ب���ش�ـ��ري��ة..ك�م��ا اط�ل��ع �أي���ض��ا ع�ل��ى تقرير
م��وج��ز م �ق��دم م��ن وح ��دة اال�سرتاتيجية
ع��ن م���س�ت�ج��دات م��رح�ل��ة ت�ن�ف�ي��ذ م�شروع
ال���ص�ق��ر �إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة امل �� �ص��رف املركزي
و�إجن��ازات امل�صرف املركزي ح�سب اخلطة
املو�ضوعة من قبل ال�شـــركة اال�ست�شـارية
املكلفـة .وا�سـتكمل املجل�س مناق�شــة باقي
املو�ضوعـات امل��درج��ة على ج��دول �أعماله
واتخذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.

�أك��دت نتائج م�ؤ�شر ثقة امل�ستهلك يف الأداء االقت�صادي لإم��ارة �أبوظبي
للعام  2012الذي �أعدته �إدارة الدرا�سات بدائرة التنمية االقت�صادية
�أبوظبي ارت�ف��اع امل��ؤ��ش��رات اخلا�صة بثقة الأف��راد �إزاء الأو��ض��اع احلالية
لالقت�صاد وثقة الأف��راد �إزاء الأو�ضاع امل�ستقبلية وكذلك ارتفاع م�ؤ�شر
احل��ال��ة امل��ادي��ة ل�ل�أف��راد وم��ؤ��ش��ر الثقة يف ال�سيا�سات احلكومية وذلك
باملقارنة مع العام  .2011وارتفع امل�ؤ�شر العام لثقة امل�ستهلك يف الأداء
االقت�صادي يف عام  2012مقارنة مع عام  2011حيث بلغ يف املتو�سط
نحو  125نقطة مقارنة مع  118نقطة خالل عام  .2011وعك�س
امل�ؤ�شر العام م�ستويات مرتفعة من الثقة معظم ف�ترات العام 2012
مقارنة مع عام  2011حيث بد�أ امل�ؤ�شر يف التح�سن التدريجي مع بداية
ال�ع��ام �إذ بلغ نحو  127نقطة على �سلمه البالغ  200نقطة مقارنة
بنحو  118نقطة �سجلها امل�ؤ�شر العام يف يناير  2011كما بلغ قيمة
امل�ؤ�شر نحو  124نقطة يف ال�شهر الأخري من  2012مقارنة مع نحو
 122نقطة يف دي�سمرب  .2011وبلغ معدل التغري للم�ؤ�شر العام لثقة
امل�ستهلك يف الأداء االقت�صادي لإمارة �أبوظبي للعام  2012نحو  5.9يف
املئة مقارنة مع عام  2011فيما �سجل م�ؤ�شر احلالة املادية للأفراد
نحو  110نقطة وبلغ معدل التغري نحو  7.8يف املئة وبلغ م�ؤ�شر الثقة
يف ال�سيا�سات احلكومية نحو  117نقطة مبعدل تغري نحو  2.6يف املئة
وم�ؤ�شر التوقعات امل�ستقبلية نحو  147نقطة وبلغ معدل التغري نحو 5
يف املئة مقارنة مع عام  . 2011واكد امل�ؤ�شر ب�أن ال�سيا�سات احلكومية
التي اتخذت لرفع املعاناة عن كاهل الأف��راد وامل�ستهلكني �ساهمت ب�شكل
كبري يف تعزيز �شعورهم بتح�سن حالتهم املادية  .كما ن��وه بالإجراءات
التي اتخذتها وزارة االقت�صاد ودائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي ب�ش�أن
الت�شديد والرقابة على �أ�سعار ال�سلع يف �شهر رم�ضان والتي بعثت على
التفا�ؤل بني �أو�ساط امل�ستهلكني والأف��راد  .وفيما يتعلق مب�ؤ�شر احلالة
املادية ل�ل�أف��راد فقد �شهد امل�ؤ�شر ارتفاعا خ�لال ه��ذا العام حيث بلغ يف
املتو�سط نحو  110نقاط خالل العام  2012مقارنة مع نحو 102
نقطة يف املتو�سط خالل عام  .2011وبلغ قيمة امل�ؤ�شر الفرعي اخلا�ص
باحلالة املادية للأفراد يف املتو�سط خالل الربع الثاين من العام احلايل
نحو  140نقطة وهي �أعلى قيمة للم�ؤ�شر خالل الفرتات ال�سابقة على
الإطالق .كما ارتفعت م�ستويات التفا�ؤل �إزاء الأو�ضاع املادية امل�ستقبلية
للأفراد وامل�ستهلكني حيث بلغت قيمة هذا امل�ؤ�شر نحو  170نقطة يف
املتو�سط خ�لال ع��ام  2012مقارنة مع نحو  163نقطة يف املتو�سط
خالل عام  .2011وعلى الرغم من ارتفاع م�ستويات ثقة الأف��راد �إزاء
امل�ستقبل خالل العام احلايل مقارنة مع عام � 2011إال �أنه من املالحظ
ارتفاع م�ستويات الثقة �إزاء الأو�ضاع امل�ستقبلية ب�شكل عام وهو ناجم عن
�إدراك املبحوثني وثقتهم يف اقت�صاد �إمارة �أبوظبي وبثقتهم �إزاء ال�سيا�سات
املتخذة من جانب متخذي القرار بالإ�ضافة �إىل �إن �إمارة �أبوظبي تعترب
م�ل�اذا �آم�ن��ا لال�ستثمارات ف�ضال ع��ن �شعورهم ب��الإجن��ازات واخلطط
الطموحة التي ت�سعى �إليها �إمارة �أبوظبي ومتانة اقت�صادها مبا يجعلها
�إىل حد كبري يف م�أمن من اال�ضطرابات االقت�صادية التي ت�شهدها الدول
املتقدمة ب�شكل خا�ص ويعك�س هذا الأمر التح�سن الكبري يف قيمة امل�ؤ�شر
الفرعي اخلا�ص بالثقة يف ال�سيا�سات احلكومية .وارتفع م�ؤ�شر الثقة يف
ال�سيا�سات احلكومية يف املتو�سط خالل العام احلايل بنحو  3نقاط مقارنة
مع عام � 2011إذ بلغ نحو  117نقطة يف املتو�سط خالل عام 2012
مقارنة م��ع  114نقطة يف املتو�سط خ�لال ع��ام  2011عاك�سا بذلك
�إدراك املبحوثني على اختالف جن�سياتهم باجلهود الكبرية التي تبذلها
حكومة �إمارة �أبوظبي لتحقيق حياة كرمية جلميع الأفراد وامل�ستهلكني
وما بذلته احلكومة لت�سريع وترية النمو االقت�صادي مبا يعود بثمارها
على جميع املقيمني بالإمارة� .أما بالن�سبة مل�ؤ�شر التوقعات امل�ستقبلية فقد
�سجل امل�ؤ�شر ارتفاعا يف هذا العام مقارنة مع العام ال�سابق.

و�صول �أول عربات ترام ال�صفوح يف  11دي�سمرب القادم
•• دبي -وام:

�أعلن مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير
التنفيذي لهيئة الطرق وامل��وا��ص�لات بدبي عن
و� �ص��ول �أول ع��رب��ات ت ��رام ال���ص�ف��وح �إىل دب��ي يف
 11دي�سمرب املقبل بعد �إج��راء الفح�ص الفني
التجريبي للرتام على م�سار االختبار يف موقع
ال�شركة امل�صنعة  ..م�شريا �إىل �أن ن�سبة �إنتاج
عربات الرتام امل�صنع يف فرن�سا بلغت  30باملائة.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه امليدانية ملوقع امل�شروع
راف �ق��ه فيها ع��دن��ان احل �م��ادي امل��دي��ر التنفيذي
مل�ؤ�س�سة القطارات وعبد الر�ضا �أبواحل�سن مدير
�إدارة تخطيط وتطوير م�شاريع القطارات وعدد
من املهند�سني من م�ؤ�س�سة القطارات وال�شركة
املنفذة للم�شروع.
وت�ف�ق��د ال�ط��اي��ر ��س�ير ال�ع�م��ل يف خمتلف مواقع
امل���ش��روع وحت��دي��دا اجل���س��ور وامل�ح�ط��ات ومواقع
حت��وي��ل اخل ��دم ��ات  ..وا� �س �ت �م��ع �إىل � �ش��رح من
احل�م��ادي عن ن�سب الإجن��از يف خمتلف مكونات
امل �� �ش��روع ال ��ذي ي���س�ير وف �ق��ا ل�ل�برن��ام��ج الزمني
املعتمد حيث من املقرر �إجن��از املرحلة الأوىل يف
الربع الأخري من عام .2014

و�أ�شار �إىل �أن ن�سبة الإجناز الكلية للم�شروع بلغت
 52باملائة بينما بلغت ن�سبة الإجن��از يف �أعمال
�إن�شاء املحطات  26باملائة يف حني بلغت ن�سبة
�إجناز �أعمال ال�سكة احلديدية  32باملائة  ..الفتا
�إىل �أن ن�سبة �إجن��از �أع�م��ال الأ�سا�سات يف مر�آب
�صيانة وتخزين عربات ترام ال�صفوح بلغت �أكرث
من  90باملائة يف حني بلغت الن�سبة الإجمالية
الإجناز يف كافة الأعمال املر�آب قرابة  8باملائة.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح ع��دن��ان احل �م��ادي يف معر�ض
�شرحه عن امل�شروع الذي ينفذه حتالف �شركتي
ال�ستوم وب��ي �سك�س العامليتني �أن امل�شروع ميتد
مل�سافة  14.6كم على طول �شارع ال�صفوح و�سيتم
يف املرحلة الأوىل تنفيذ  10.6كيلومرتات منه
تبد�أ من منطقة املر�سى و�صوال �إىل مر�آب الرتام
بالقرب من �أكادميية �شرطة دبي.
ولفت اىل �شبكة الرتام ت�ضم  17حمطة للركاب
�سيتم يف املرحلة الأوىل تنفيذ  11حمطة موزعة
على مناطق الأن�شطة والكثافات ال�سكانية على
امتداد م�سار الرتام.
ويت�ألف الأ�سطول من ثمانية ترامات يف املرحلة
الأوىل ي�ضاف لها ق��راب��ة  17ت��رام��ا يف املرحلة
الثانية لي�صبح املجموع  25تراما.

ويتوقع �أن ينقل ال�ترام يف املرحلة الأويل قرابة
 3500راكب يف ال�ساعة الواحدة يف كل اجتاه
يرتفع يف املرحلة الثانية �إىل قرابة  5200راكب
يف ال�ساعة يف كل اجتاه.
ويبلغ ط��ول ال�ق�ط��ار ال��واح��د ل �ل�ترام  44مرتا
وتقدر �سعة ال�ترام الواحد بحوايل  300راكب
ويتميز ب��وج��ود ال��درج��ة الأوىل اجل�ن��اح الذهبي
و�أخ ��رى خا�صة بالن�ساء والأط �ف��ال �إ��ض��اف��ة �إىل
الدرجة الف�ضية.

وتتميز الت�شطيبات الداخلية للعربات واملحطات
ب��ال�ف�خ��ام��ة وال��رف��اه �ي��ة ح�ي��ث مت ت��زوي��د ال�ت�رام
ب ��أح��دث تقنيات و��س��ائ��ل ب��ث وع��ر���ض املعلومات
وامل� ��واد الرتفيهية وي�ب�ل��غ ط��ول من�صة الركاب
يف املحطات  44م�ترا وه��ي م��زودة ب�أجهزة �آلية
لتح�صيل التذاكر .وميتد م�سار ال�ترام ب�صورة
رئ �ي �� �س��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الأر�� � ��ض ب �ج��ان��ب �شارع
ال���ص�ف��وح وي��رت�ف��ع ف��وق ج���س��ور ع�ل��وي��ة يف بع�ض
امل��واق��ع مبنطقة م��ر��س��ى دب��ي وذل ��ك ل�ضرورات

البيئة العمرانية باملنطقة.
ويرتبط ت��رام ال�صفوح م��ع م�ترو دب��ي يف ثالث
حم �ط��ات ع�بر ج���س��ور للم�شاة لت�سهيل انتقال
وتبادل الركاب بني الو�سيلتني كما �سيلتقي ترام
ال�صفوح مع القطار املعلق املونوريل لنخلة جمريا
عند مدخل النخلة ب�شارع ال�صفوح وذلك لت�سهيل
حركة وانتقال الركاب بني املناطق التي يخدمها
كال امل�شروعني .ويعد ترام ال�صفوح �أول م�شروع
ت ��رام يف ال �ع��امل ي�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام ت�غ��ذي��ة الكهرباء

الأر�ضي علي كامل اخلط دون احتياجه لأ�سالك
هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية.
كما يعد النظام الأول يف العامل ال��ذي ي�ستخدم
تقنية ال �ب��واب��ات الآل �ي��ة ملن�صة حم�ط��ة الركاب
واملتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات يف القطار
وذل� ��ك ل�ت��وف�ير �أك �ب�ر ق ��در م��ن ع��وام��ل الراحة
وال�سالمة والأم��ان للركاب واحلفاظ على نظام
التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات
من الت�أثريات املناخية اخلارجية.

األحد  17 -مارس  2013م  -العـدد 10742
2013 - Issue No 10742

March

Sunday 17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011 /05 /02 :

املودعة حتت رقم 156623 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم�:شوداري ذو الفقـار علـي �أجنـم  -ويتاجر حتت امل�سمى التجاري فولكا فوودز انرتنا�شونال
وعنوانه 3 :ك م باهاوالبور بييو�س باهاوالبور رود  ،مولتان  ،باك�ستان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :النب  ،ال�شاي  ،الكاكاو  ،ال�سكر  ،الأرز  ،التابيكو  ،ال�ساغو
 ،النب الإ�صطناعي  ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنـوعة من احلبوب  ،خبز  ،ب�سكويت  ،كعك  ،عجينة كعك ،
م�سحوق كعـك  ،زخارف للكعـك �صاحلـة للأكل  ،نكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية  ،فطائر ومعجنات
 ،حلويات مثلجة  ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح  ،اخلردل  ،الفلفل ،اخلل ،
ال�صل�صات (التوابل)  ،املثلجات .
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :الكلمة  GIGGLYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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يقدم �أجوبة حول الأ�ساليب التي يتبعها جمرمو احلرب يف تنفيذ عمليات القتل

 ...The Act of Killingفيلم عن جرائم الع�صابات الإندوني�سية
يلقى فيلم وثائقيُ ،عر�ض يف (املهرجان الدويل لل�سينما) يف برلني و ُيظهر جمرمي حرب �إندوني�سيني يعيدون متثيل
يقدم �أي�ض ًا
جرائمهم ،الكثري من الثناء .فقد اعتُرب رائع ًا وخميف ًا يف �آن .يقول املخرج جو�شوا �أوبنهامير �إن هذا الفيلم ّ
�أجوبة حول الأ�ساليب التي يتبعها جمرمو احلرب يف تنفيذ عمليات القتل.
ك�ي��ف ا��س�ت�ط��اع ال �ن��ازي��ون ارت �ك��اب ال�ف�ظ��ائ��ع وم��ن ثم
ال �ع��ودة �إىل منازلهم واجل�ل��و���س ب�ه��دوء �إىل طاولة
ال�ط�ع��ام ل�ت�ن��اول ال�ع���ش��اء؟ ك�ي��ف ا��س�ت�ط��اع ق ��ادة فرق
امل��وت الإندوني�سية التي قتلت ما ال ّ
يقل عن ن�صف
مليون �شخ�ص يف منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي� ،أن
يتعاي�شوا مع تاريخهم العنيف؟
يقدّم ( The Act of Killingفعل قتل) ،فيلم
وثائقي للمخرج جو�شوا �أوبنهامير عُر�ض �أخ�يراً يف
(املهرجان ال��دويل لل�سينما يف برلني)� ،أجوبة حول
هذين ال�س�ؤا َلني ،مظهراً ،يف الوقت عينه ،كيف يربر
النا�س �أفعا ًال كهذه وملاذا.
ا�ستغرق ت�صوير الفيلم �سبع �سنوات يف �إندوني�سيا،
و ُيظهر ق��ادة ف��رق امل��وت الإندوني�سية ال�سابقة وهم
يتحدثون عن جرائم القتل والتعذيب واالغت�صاب
ال �ت��ي ارت �ك �ب��وه��ا .ي��ر ّك��ز ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى جم�م��وع��ة من
الرجال امل�سنني الذين �أداروا ن�شاطات غري م�شروعة
يف دور ال�سينما املحلية يف ميدان يف �شمال �سومطرة،
�إال �أن �ه��م ب �ع��د االن� �ق�ل�اب ال�ع���س�ك��ري ال� ��ذي �أو�صل
اجل�ن�رال امل�ستب ّد �سوهارتو �إىل احلكم (،)1965
ب� � ��د�أوا ي �� �ش��ارك��ون يف ت�ط�ه�ير امل�ن�ط�ق��ة م ��ن احل ��زب
ال�شيوعي الإن��دون�ي���س��ي ال��ذي ه��دد ،ح�سبما ُيقال،
ا�ستقرار �إندوني�سيا.
ل�ك��ن ت �ق��ري��راً � �ص��در يف ي��ول�ي��و  2012ع��ن اللجنة
الوطنية حل�ق��وق الإن���س��ان يف �إندوني�سيا �أظ�ه��ر �أن
(ال�شيوعيني) �شملوا �أي �شخ�ص ع��ار���ض احلكومة
الإندوني�سية اجلديدة التي دعمها اجلي�ش ،ف�ض ً
ال
عن الإثنية ال�صينية والكثري من النا�س العاديني
الذي مل يكن لديهم �أي انتماء حزبي .فبعدما وعِ دوا
ب��امل��ال وال�سلطة ورغ �ب � ًة منهم يف ت�صفية خالفات
�شخ�صية ،ان�ضم ه ��ؤالء ال��رج��ال يف الفيلم �إىل مَن
عملوا ك�أتباع للجي�ش الإندوني�سي الذي كان يحظى
�آنذاك بدعم وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية،
ح�سبما ُيقال .يخرب �أحدهم �أمام الكامريا عن طعنه
وال��د �صديقته ال�صيني م��ن دون �أي �سبب غ�ير �أنه
ي�ستطيع ذلك.
يف  ،The Act of Killingال يكتفي الرجال
بالتفاخر بجرائمهم ،فقد �أقنعهم �أوبنهامير ب�إعادة
متثيلها �أي�ضاً ،ونظراً �إىل �إعجابهم ب�أفالم هوليوود
التي كانوا يبتاعون التذاكر حل�ضورها ،ح�صل هذا
املخرج على جمموعة من امل�شاهد الغريبة واملقززة
واحل ��وادث م��ن الكوالي�س ،ف�ض ً
ال ع��ن �إع��ادة متثيل
جرائم و�أعمال عنف م�ستوحاة من �أفالم الع�صابات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة� ،أف�ل�ام ال �غ��رب الأم�ي�رك ��ي ،وح�ت��ى فيلم
مو�سيقي �أو اث�ن�ين .وق��د ظهر فيها ه ��ؤالء امل�سنون
ب�ب�ط��ون�ه��م امل�تره �ل��ة وه ��م ي��رت��دون م�لاب����س ملونة
وي�ضعون م�ساحيق التجميل.
داعمان كبريان
�شكل الفيلم �صدم ًة للم�شاهدين يف املهرجان .لكن
بالإ�ضافة �إىل نقاد دفعهم الفيلم �إىل ال�شتم والإكثار
م��ن ال�ن�ع��وت الب�شعة� ،شمل املعجبون ب�ه��ذا الفيلم
اثنني من �أهم �صانعي الأف�لام الوثائقية يف العامل،

الذي يرتكبون هذه الأفعال لي�سوا وحو�شاً .ميكننا �أن
نطمئن �أنف�سنا �أن العامل يحتوي على بع�ض الأ�شرار
وي�ك�ف��ي �أن ن�ب�ح��ث ع�ن�ه��م ون��وق �ف �ه��م .وه� ��ذا خطري
بالت�أكيد لأن�ن��ا �أو ًال ننكر احتمال �أن نقرتف نحن
�أنف�سنا �أعما ًال مماثلة ،وثانياً ،لأننا ال ندرك ما نفعله
عندما نبد�أ بارتكاب جرائم مماثلة).

الأم�ي�رك��ي �إي� ��رول م��وري����س وامل �خ��رج الأمل� ��اين ورنر
ه��رزوغ .يقول �أوبنهامير �إنهما �شاهدا الفيلم �أو ًال
بالتعاون مع معلمه يف جمال الأفالم ثم مع منتجي
هذا الفيلم يف اململكة املتحدة.
يكتب موري�س راهناً مقا ًال عن (الفيلم و�أهميته يف
فهم ال�سيا�سة الأمريكية خالل حرب فيتنام) ،وفق
�أوب�ن�ه��امي��ر� .أم��ا ه ��رزوغ ،فقد �ساهم يف حترير هذا
الفيلم والرتويج له.
ي�ضم موقع الفيلم على �شبكة الإنرتنت ت�صريحات
م��ن ه��رزوغ مثل( :مل �أ�شاهد فيلماً ق��و ّي�اً ،مذه ً
ال،
وخميفاً �إىل هذا احلد منذ ما ال يقل عن عقد .هذه
خطوة غري م�سبوقة يف تاريخ ال�سينما)� .أما موري�س،
فيقول( :ه��ذا فيلم مذهل ومثري لالهتمام)� .أحب
كالهما الفيلم �إىل درجة �أنهما �أ�صبحا من منتجيه
املنفذين.
ك��ذل��ك �أث �ن��ت اللجنة ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف

�إندوني�سيا على الفيلم الوثائقي ،معترب ًة �أن (على
اجلميع م�شاهدة � The Act of Killingإن �أراد
البلد التح ّول �إىل دميقراطية حقيقية).
ي�ع��ود ج��زء م��ن ق��وة الفيلم �إىل �أن حم��وره ال�ع��ام ال
يقت�صر على �إندوني�سيا ،بل يجيب عن ال�س�ؤال :كيف
ي�ستطيع الإن�سان التعامل بطريقة وح�شية �إىل هذا
احل ّد مع �أخيه الإن�سان؟
تربى �أوبنهامير (� 38سنة) يف تك�سا�س� ،إال �أن جدَيه
�أملانيان يهوديان هاجرا من فرانكفورت ب�أملانيا �إىل
الواليات املتحدة هرباً من املحرقة النازية .يو�ضح:
(م��ن امل�ف�ي��د ،يف ر�أي� ��ي� ،أن ن�ف�ه��م �أن ال�ن��ا���س الذين
يرتكبون �أب�شع الأفعال يبقون ،رغم ذلك ،ب�شراً).
ي�ضيف �أوب�ن�ه��امي��ر( :ك�ي��ف ميكننا منع ت�ك��رار مثل
هذه الأعمال؟ كان هذا ال�س�ؤال الأخالقي وال�سيا�سي
الكبري الذي �شغل بايل خالل ن�ش�أتي ،ولكن �إن �أردنا
ح ّقاً �أن نواجه هذا التحدي ،يجب �أن نفهم �أن النا�س

جرائم احلرب
رغ ��م خلفيته ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،ي�ع�ت�ق��د �أوب �ن �ه��امي��ر �أن ��ه ال
ي�ستطيع �إعداد فيلم مماثل يف �أملانيا .يو�ضح�( :أب�صر
ه��ذا الفيلم ال�ن��ور ب�سبب �أم��ر ح�سا�س ومم�ي��ز :فاز
القتلة .مل ُير َغموا على ترك ال�سلطة مثل النازيني
�أو اخلمري احلمر �أو املتطرفني الهوتو� .أ ّلف القتلة
الإن��دون�ي���س�ي��ون دول ��ة ،وال ي �ق �دّم ه� ��ؤالء املجرمون
�شهاداتهم عما حدث ،بل يتباهون بها .يدور الفيلم
حول كيفية تباهيهم ب�أفعالهم� ،سبب هذا التباهي،
ومل��ن يوجهونه .ي��دور ح��ول الق�ص�ص ال�ت��ي نرويها
لأنف�سنا حني نقتل .ففي النهاية ،يبقى القتل عم ً
ال،
و�إال ملا ا�ستطعت القيام به).
ً
يقر �أوبنهامير �أنه لي�س خبريا يف التاريخ الأوروبي
�أو الثقافة الأملانية ،وي�ضيف �أن االختالف يكمن يف
�أن الأمل��ان ي�شعرون بالذنب ،وكما �أ��ش��ار �أح��د رجال
الع�صابات الإندوني�سية يف الفيلم( :جرائم احلرب
يحددها املتن�صر ،ومب��ا �أن�ن��ي منت�صر� ،أ�ستطيع �أن
�أ�صوغ تعريفي اخلا�ص).
يقرتح �أوبنهامير( :تخيلوا لو �أن النازيني فازوا يف
احلرب و�أنهوا املحرقة ،ثم عادوا �إىل حياتهم اليومية
و�إىل التعامل مع �سائر دول العامل التي عجزوا عن
غزوها .هذه هي حال �إندوني�سيا).
منذ م��وت الديكتاتور �سوهارتو ( ،)2008ظهرت
حت��دي��ات ك �ث�يرة ت���ش�ك��ك يف ال ��رواي ��ة الإندوني�سية
الر�سمية عما حدث �سنة  .1965فقد ا�ستخل�صت
جلنة حقوق الإن�سان يف �إندوني�سيا ع��ام � 2012أن
الدولة كانت م�س�ؤولة عن املجازر وعمليات االغت�صاب
والتعذيب خالل فرتة التطهري .لكن وزير ال�ش�ؤون
الأمنية يف �إندوني�سيا دجوكو �سويانتو ر ّد على هذا
التقرير ،م��ؤك��داً �أن عمليات القتل اجلماعي كانت
م�ب�ررة .ي�شري موقفه ه��ذا �إىل �أن م��ن امل�ستبعد �أن
ُي�ع��ر���ض فيلم  The Act of Killingيف دور
ال�سينما يف �إندوني�سيا يف امل�ستقبل القريب ،مع �أن
ب�ضعة �آالف من الإندوني�سيني �شاهدوه على ال�شا�شة
ال�صغرية.
عالوة على ذلك ،لن يق�صد �أوبنهامير �إندوني�سيا يف
امل�ستقبل القريب .فقد ظهر �سيا�سيون وجمموعة
ب��رمل��ان�ي��ة ك �ب�يرة يف ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ،ومل ي �ع��رف��وا على
الأرج��ح ال�شكل الأخ�ير ال��ذي �سي�أخذه ه��ذا الفيلم.
يعمل هذا املخرج راهناً على فيلم �آخ��ر مع الناجني
من عملية التطهري �سنة  ،1965ما يجعل عودته
�إىل �إندوني�سيا خ�ط�يرة .ي�ق��ول( :ل��ن تكون رحلتي
�إىل �إندوني�سيا الآن �آمنة ،وه��ذا حم��زن لأنني �أحب
�إندوني�سيا ،و�أعتقد �أن هذا الفيلم ُي�شكل بطريقة ما
ر�سالة حب مني �إىل هذا البلد).

ميجان فوك�س يف
(�سالحف النينجا)
يبدو �أن املمثلة الأمريكية ميجان فوك�س واملخرج مايكل باي قد ح�سما
خالفاتهما ،ليعودا �إىل العمل معا جمددا ،حيث ت�شارك فوك�س يف الفيلم
اجلديد الذي يتوىل �إخراجه وهو (�سالحف النينجا).
وقالت جملة فاريتي �إن باي كتب على موقعه الإلكرتوين�( :سنعيد ميجان
فوك�س �إىل العائلة جم ��ددا) .وك��ان��ت فوك�س ق��ال��ت يف ح��دي��ث م��ع جملة
وندرالند الربيطانية عام � 2009إن (العمل مع باي ي�شبه الكابو�س).
وذك��رت فوك�س�( :إن��ه يريد �أن يكون مثل هتلر يف موقع الت�صوير ...وهو
كذلك) .وقد �شاركت فوك�س مع باي يف اجلز�أين الأول والثاين من فيلم
(تران�سفورمرز) (املتحولون) ،و�أكد وكيل �أعمالها �أنها �ستج�سد يف الفيلم،
ال��ذي من املقرر �أن يعر�ض يف دور ال�سينما يف مايو  ،2014دور (�أبريل
�أونيل) �صديقة �سالحف النينجا التي تكافح اجلرمية.

البوف يغادر (�أيتام) �إثر
خالفات مع بالدوين
�أعلن منتجو م�سرحية (�أيتام) ،يف برودواي ،مغادرة املمثل الأمريكي� ،شيا
البوف العر�ض ،الذي كان �أول عمل م�سرحي يف حياته ،ليتبني �أن ال�سبب
هو خالفات بينه وبني املمثل �أليك بالدوين ،بينما اختري بن فو�سرت ليحل
مكانه .و�أف��اد موقع (يو �إ���س ماغازين) الأمريكي ب��أن منتجي امل�سرحية،
قالوا �إن البوف غادر العمل امل�سرحي (نتيحة وجود خالفات يف الإبداع).
لكن البوف عاد بعدها و�أو�ضح �أن �سبب املغادرة هو خالفاته مع بالدوين.
ون�شر ت�سجي ً
ال م�صوراً ولقطات من ر�سائل �إلكرتونية تبادلها مع خمرج
امل�سرحية ،دان�ي��ال �ساليفان ،وم�ؤلفها الي��ل كي�سلر ،والنجمان بالدوين
و�ستوريدج ،وهي تتمحور حول �شجار بني بالدوين (� 54سنة) والبوف
(� 26سنة).
وقال �ساليفان يف �إحدى الر�سائل �إن البوف وبالديون (متنافران).
و�أعلن املنتجون بعدها اختيار ،بن فو�سرت ،ليحل مكان البوف ،الذي رحب
بالأمر م�شيداً بقدرات اخليار اجلديد.
ل�ص يتيم يعي�ش
وكان البوف �سيج�سد يف امل�سرحية �شخ�صية (تريت) ،وهو ّ
مع �أخيه الأ�صغر �سناً امل�ضطرب نف�سياً (فيليب) ،ال��ذي مل يتم اختيار
املمثل الذي �سي�ؤدي دوره بعد.
ويختطف (تريت) رج ً
ال ثرياً يدعى (هارولد) يج�سد دوره املمثل �أليك
ب��ال��دوي��ن ،ح�ي��ث ي ��درك (ت��ري��ت) و(ف�ي�ل�ي��ب) �أن�ه�م��ا وج ��دا ف�ي��ه �شخ�صية
الأب التي يفتقدانها .ويتوقع ب��دء عر�ض م�سرحية (�أي�ت��ام) على م�سرح
(�شونفيلد) الربيع املقبل.
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ميتان عام وزود خم�سني حم�سوب

يل ل��ف��ي��ت��ه زادت ال��ف��رح��ه

وي�����ش��ت��ف��ي ق��ل��ب��ي م��ن اي��ه��اده

ه��و دوا امل�����ص��ط��اب م��ن جرحه
م��ن �سلوكه و نف�سه امل��رح��ه

وحن نحتفل به والغال يف م�صبه

امل��ل�اح����ه ف���ي���ك م��ن����شرح��ه
ي���ا ����س���ع���ادة ق��ل��ب��ي و ف��رح��ه
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ع��ي��د ي����وم ا����ش���وف ل���ك ملحه

موروثنا نحييه والعز دربه

رغ��ب��ت��ي يف و���ص��ل��ك �إم��ل��ح��ه

�سعيد بن غما�ض الرا�شدي

وه���و ي�صيد ال��ل��ي بي�صطاده
م��ا ا�ستطيع اب��ع��د ع��ن اب�ل�اده

���ض��اف��ي��ه واك��ث��ر م���ن ال���ع���اده

�إن�����ت يل م��ف��ن��ود ب��ال�����س��اده

واحل�����ش��ى ع�����ازل ع���ن ان���ه���اده

ف�����وق م����ا ت���ت�������ص���ور ازي�����اد

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ( طيب اهلل ثراه )

�سهيل
�إهداء �إىل معايل ال�شاعر � /سهيل املزروعي مبنا�سبة الثقة الغالية التي
�أوليت له بتعيينه وزير ًا للطاقة  ..وفقه اهلل و�سدد على طريق اخلري خطاه

جمعت التغريدات  :غاية
�سعيد بن مانع
@Almane3Saeed
يان�سيم ال�صبح �شف عوده غ�ضي
لو تزيد �شوي ؟ يتعبه اخل�صر
�أ�شهد �إن اللي ب�شوفه ماحظي !
ما ب�صر لو كان يف عينه ب�صر
**
عبيد را�شد اليليلي
@Obaid_Alyalyali
اكت�شفت ان الب�شر الزم تعي�ش ..
جتهل �أ�شياءٍ كثرية يف احلياه
لو فرا�شي خي�ش وحلايف عري�ش ..
والعمر ب�سمة على وجه املياه !.
**
عبداهلل حممد العوي�س
@AbdallahAlowais
�إن�سى اخلطا وتْذكّر �آيات غفران
�س ْهو اخلطا ما فيه ظلْم و جتنّي
ما ت�شوفني بعدك انا قلب ولهان؟
عطني دخيلك فر�صتي و امتحنّي
( )١٩٩٢
**

كلنا خليفة

ت� �ه� �ن� �ئ ��ة م ال� �ق� �ل���ب ل� �ل� ��� �ش ��اع ��ر � �س �ه �ي��ل
ا�� �ش� �ه���د ات� �ل� �ي���ق امب� �ع���ال� �ي���ه ال� � � � ��وزاره
ال� �ث� �ق ��ة ي� ��� �س� �ت ��اه ��ل ال� � ��رجْ � � ��ل ال �ن �ب �ي��ل
يل ع �م � ْل��ه ال� ��� �ص ��دق واخ�ل�ا�� �ص ��ه � �ش �ع��اره
ي �ف �ت �خ��ر ب� ��ه ج� �ي ��ل � �� ،ش ��اع ��ر ك� ��ل ج�ي��ل
ع� ��ن ج � � ��داره م �ن �� �ص �ب��ه ج� ��ا ع� ��ن ج � ��داره
اهلل اي � �ق� ��وي� ��ه يف ال� � � � ��درب ال� �ط ��وي ��ل
حممد بن طناف الكعبي
@bintannaf
م � ��ع وزاراء ال� �ف� �خ ��ر يل يف م� ��� �س ��اره
احلب دون الو�صل..ماهو مبرغوب..
والبعد يحفر للمحبه..قربها..
يف ق � �ي� ��ادة � �ش �ي �خ �ن��ا ال� ��رج� ��ل اال���ص��ي��ل
والو�صل عقب ال�صد..تكفرية ذنوب..
واحيان..زالت الفراق ايغفرها..
ف � ��ار� � ��س ال� ��دن � �ي� ��ا حم� �م���د يل �� �ش� �ب ��اره
**
� � �س � �ط� ��رت ل � �ل � �ك� ��ون ك� ��� �س ��ر امل �� �س �ت �ح �ي��ل
�سعد علو�ش
@Saad3alosh
ماين مب�س�ؤول عن افعايل املنحرفه
راي � �ت� ��ه ب �ي �� �ض��ا ع� �ل ��ى ال � �ك� ��ون وم � � ��داره
يعلم اهلل اين ارف�ضها وما دانيها
اكت�شفت ان داخلي رجال ..انا ما اعرفه
وخ� ��دم� ��ة ال � ��دول � ��ة ه� ��و االم � � ��ر اجل �ل �ي��ل
ي�ستغل �أوقات �ضعفي ويت�صرف فيها
ك� � ��ل ف� � � ��رد وك� � � ��ل ح� � ��ي وك� � � ��ل ام� � � ��ارة
احلمادي دارن � � � � ��ا وح � � � ��دة ل � �ه� ��ا ظ � � � ��ل/ن ظ �ل �ي��ل
“يف وجه الرياح” لأ�سماء ّ
وك � �ل � �ن� ��ا ل � � �ل� � ��دار ره � � � � ��ن/ن ل �ل�ا� � �ش� ��ارة
�أ� � �ص� ��درت �أك ��ادمي� �ي ��ة ال �� �ش �ع��ر التي
ت�شرف عليها جلنة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�راث �ي��ة يف
ق�� ��ادن�� ��ا ال�� � �ع� � ��ادل ي � �ل� ��ي م � ��ال � ��ه م �ث �ي��ل
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،جم�م��وع��ة �شعرية
لل�شاعرة الإماراتية �أ�سماء احلمادي
يل ب� �ن ��ى م� ��ن دول�� �ت� ��ه رم� � ��ز وح� ��� �ض ��ارة
ب �ع �ن ��وان «يف وج � ��ه ال � ��ري � ��اح» ،وهي
التجربة ال�شعرية الأوىل لل�شاعرة
�أ� �س �م��اء احل� �م ��ادي ال �ت��ي ت�ع�ت�بر من
ل� � ��ه ن � �ع� ��م يف ك� � ��ل ق � �ل� ��ب اب� � �ن � ��ا م �ق �ي��ل
الأ� � �ص� ��وات ال �� �ش �ع��ري��ة اجل ��دي ��دة يف
ال�ساحة ال�شعرية يف الإمارات.
وان� � � � ��ورت ب� ��ه وا� � �س � �ف� ��رت دامي دي� � ��اره
ج � ��اءت ط �ب �ع��ة امل �ج �م��وع��ة يف 115
�صفحة من القطع املتو�سط ،و�ضمت
 39ق�صيدة م��و ّزع��ة بني العمودي
و�إل �� �س �ه �ي��ل  ،اح� �ن ��ا ن� �ب���ارك ح���ق �سهيل
على البحر الكامل وجمزوئه والبحر
الوافر وبني ال�شعر احلر على تفعيالت خمتلفة ،ومن ق�صائد الديوان :لي�س
�� �ش ��اع ��ر ات� �ل� �ي ��ق امب� �ع ��ال� �ي ��ه ال�� � � ��وزارة
ي�سمن من �أدب ،يف وجه الرياح� ،سامح اهلل ال�سراب ،على حني كربياء ،يف ذمة
النب�أ القدمي� ،إىل ن�صف الطريق ،ترانيم ال�صغار �إذا كربوا.
أثيث
�
ت
�ن
�
م
متكنها
ويت�ضح م��ن التجربة ال�شعرية
للحماديوقديف ال�امت ّ�ددي��وانذلك حتى �إىل ق�صائدها وال � �ث � �ق� ��ة ي�����س��ت��اه��ل ال� ��رج� ��ل ال �ن �ب �ي��ل
البنية ال�شعرية ذات املنحى الكال�سيكي،
التفعيلية .وقد هيمنت على الف�ضاء العام للمجموعة لغة احلرقة والتباريح
يل ع �م � ْل��ه ال� ��� �ص ��دق واخ�ل�ا�� �ص ��ه � �ش �ع��اره
واالنزياحات الرومن�سية ،وجتلى ذلك حتى يف املو�ضوعات ذات البعد الوطني،

خا�صة يف ق�صيدة «زايد من �سبع �إىل �سبع» وهي تعبرّ عن حلظة والء ووفاء
للمغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،وتعترب
من �أجمل الق�صائد التي اقرتحتها ال�شاعرة يف هذه املجموعة.

حممد العكربي

ال���ب���ي���ت م���ت���وح���د رغ������م ك�����ل ح��ا���س��د
و�����ش����ع����ارن����ا ب���ال���ع���ز ك���ل���ن���ا خ��ل��ي��ف��ه
م���ا ي��ن��ك��ر اف�������ض���ال ال���وط���ن غ�ي�ر ج��اح��د
وال ذم���ت���ه اال ال��ن��ف��و���س ال�ضعيفه
خالد العي�سى

�سنبلة
ال �ي��وم !! ب ��ار ال �ك�لام و جيتك م��ن �أ ّول ��ه
ما�أحتجت حلظة لقا  ،قد �إحتياج الكالم
�أع�ت��ب م��ن عتابي القا�سي و�أن ��ا �أ�سرت�سله
و�أحت� ّم�ل��ه ميكن �أو� �ص��ل ب��ه م�ع��اك ل�ـ �سالم
�أح� � � ّب � ��ك م�����س��امل��ه و �أح� � � ّب � ��ك م��ه�� ّول��ه
و�أر� �ض��ى ل��و �إ ّن ��ك حت��ب �أ ّي��ام �ن��ا ب �ـ �إنف�صام
حبيبي  :وال�ل��ي م�ضى ال ميكن �أ�ست�سهله
و�شلون �أب�ست�سهل املقبل !! و�أف ّج اخل�صام !!
ب��اق��ي م��ن ف�صولك اخل���ض��را م�ع��ي �سنبلة
�أل�ع� ّب�ه��ا ال �أع���ش�ب��ت ب��ي ذك��ري��ات ال �غ��رام
ودموعي اللي يف ي� ْ
�دك تطيح م�ستعجلة !!
ل ��و �أق� � ��در �أر ّده� � � ��ا م� ��اين ع �ل��ى م ��اي ��رام
كنت �أ�ضحك من الوله �صرت �أبكي من الوله
بيني وبينك عتب م�سرية الأل ��ف ع��اااام
لل�شاعرة مي الاليف

تعزية
نتقدم بالتعزية القلبية �إىل ال�شاعر
عبيد �إبراهيم ال�شاعر لوفاة والده  ،تغمده
اهلل بوا�سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم
�آله وذويه ال�صرب وال�سلوان و�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.
�أ�سرة هم�س الفجر

