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ال تغ�سلي اجلينز مع البلوزات احلريرية

عن  الثقيلة  اخلامات  بف�صل  جال�صل  بريند  الأمل��اين  اخلبري  اأو�صى 
ف�صل  ينبغي  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  الغ�صل،  اأث��ن��اء  احل�صا�صة  اخل��ام��ات 
اأو ال�صاتان، وذلك لتجنب الحتكاك  اجلينز عن البلوزات احلريرية 

اأثناء الغ�صل.
م�صتح�صرات  ل�صركات  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ع�صو  ج��ال���ص��ل،  واأ���ص��اف 
املالب�س  ف�صل  اأي�صاً  ينبغي  اأنه  الغ�صيل،  وم�صاحيق  باجل�صم  العناية 
ذات ال�صّحاب )ال�صو�صتة( عن املالب�س ذات اخلامات احل�صا�صة، وذلك 

لتجنب اخلدو�س.
وب�صكل عام ينبغي غلق ال�صّحاب قبل و�صع املالب�س يف الغ�صالة، كما 
حمالت  مثل  م�صابك  اأو  �صّحاب  على  املحتوية  املالب�س  و�صع  ينبغي 

ال�صدر يف �صبكة الغ�صيل قبل و�صعها يف الغ�صالة.  

اأكرثت من ال�سيب�س.. 
فالتهبت مرارتها

لعملية  للخ�صوع  ا�صطرت  املراهقة  ابنتها  اإن  اأمريكية  �صيدة  قالت 
اأكيا�س  ت��ن��اول  على  اإدم��ان��ه��ا  ت�صبب  اأن  بعد  امل����رارة،  لإزال���ة  جراحية 

ال�صيب�س احلاّرة يف اإ�صابتها بالتهاب يف املرارة.
واأ�صارت ال�صيدة رينيه كريجيد من ممفي�س بولية تيني�صي الأمريكية، 
اإىل اأن ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً وُتدعى رينيه اأي�صاً، بداأت 
تعاين من اآلم يف البطن، ولدى مراجعة امل�صت�صفى، اأخربها الطبيب 

، اأن هذه احلالة ناجتة عن اإكثار الفتاة من تناول اأكيا�س ال�صيب�س.
اأبنائهم  وح��ذرت رينيه الآب��اء والأم��ه��ات، ب�صرورة احل��ذر، من تناول 
ملثل هذه املاأكولت، واأو�صحت اأن ابنتها كانت تتناول 4 عبوات كبرية 
اإىل  اأ�صبوع، وكانت ت�صطحبها معها  ال�صيب�س احل��اّرة كل  اأكيا�س  من 
املدر�صة، وكلما ذهبت برفقتها للت�صوق، كانت تطلب منها �صراء كميات 

كبرية من هذه الأكيا�س، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اإىل عملية جراحية  ابنتها بحاجة  اأن  رينيه،  ال�صيدة  الأطباء  واأخرب 
ال�صريعة  الوجبات  تكون  اأن  ورّج��ح��وا  امللتهبة،  امل��رارة  لإزال��ة  عاجلة 

احلارة التي اأدمنت على تناولها �صبباً يف اإ�صابتها بهذا املر�س.

�سركة ت�سمح ملوظفيها 
باإجازات غري حمدودة

مواقع  يف  جديدة  اأ�صياء  وجتربة  العامل  با�صتك�صاف  معظمنا  يحلم 
اأن يقفا يف  ل�����ص��وء احل���ظ ه��ن��اك �صيئان ه��ام��ان مي��ك��ن  ل��ك��ن  م��ث��رية، 
�صركة بريطانية، وج��دت حاًل لأحد  اأن  والعمل، غري  امل��ال  طريقنا: 
هذين العائقني، من خالل توفري اإمكانية احل�صور على اإجازات غري 

حمدودة ملوظفيها.
ونقلت �صركة غراد توت�س املرونة يف العمل اإىل م�صتوى جديد متاماً، 
اأي��ام الإج���ازات ملوظفيها، وكان  عن طريق منح عدد غري حمدد من 
لهذا الإجراء تاأثري اإيجابي على اأعمال ال�صركة، وبداأت اأعمالها تنمو 
ب�صكل اأ�صرع من اأي وقت م�صى، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

ويف العام املا�صي، بلغ متو�صط مدة الإجازات التي ح�صل عليها فريق 
العمل املكون من 22 �صخ�صاً، 46 يوماً، وي�صرح املوؤ�ص�س امل�صارك يف 
مميزة،  عمل  ثقافة  بتكوين  موؤمنون  "نحن  ويليامز:  زاك  ال�صركة 

لهذا نعمل على تقدمي طريقة رائدة يف العمل ملوظفينا".
واأ�صاف "ل نقوم بتحديد �صاعات اأو اأيام اإجازات يف عقودنا، وبدًل من 
ذلك، يوافق املوظفون على الرتكيز فقط على النتائج. لدينا �صيا�صة 
اأي مكان  العمل من  ون�صجع موظفينا على  غري حمددة لالإجازات، 

يريدون".
ويقت�صر  املقاهي،  اأو  املنزل  من  العمل  للموظفني  ال�صركة  وت�صمح 
الو�صول اإىل مقر ال�صركة فقط عندما يتم عقد اجتماع للموظفني.
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اأول قطار تون�سي بال 
�سائق يثري الهلع

ا�صتيقظ التون�صيون، اخلمي�س املا�صي، على خرب عن اأول قطار تون�صي من 
ات�صح  لكن  كيلومرتات عدة،  �صار  117" الذي  رقم  "القطار  �صائق،  دون 
لحقا اأن الأمر يكن اإجنازا تكنولوجيا، بل خطاأ حدث عندما نزل ال�صائق 

لتفقد عطب يف نظام غلق الأبواب.
ل��ول فطنة م�صوؤويل  ال��رك��اب،  يت�صبب يف مقتل ع�صرات  اأن  احل��ادث  وك��اد 
الكهرباء  وقطعوا  ب�صرعة،  القطار  �صكة  حولوا  الذين  القطارات  �صركة 
وكالة  ح�صب  العا�صمة،  ق��رب  اجلديد"  "فندق  �صاحية  يف  ليتوقف  عنه 

"رويرتز".
للدولة:  اململوكة  القطارات  �صركة  با�صم  املتحدث  امليعادي  ح�صان  وق��ال 
خلال يف نظام غلق الأبواب طراأ على القطار،  اأن  توؤكد  الأولية  "املعطيات 
ومل  �صريه  وا�صل  القطار  لكن  العطب،  من  للتحقيق  ال�صائق  ن��زل  حيث 

يتوقف اإّل يف �صاحية "فندق اجلديد".. دون حدوث اأي خ�صائر ب�صرية".
العا�صمة ومل  ق��رب  ال��زه��راء  م��ن حمطة  ك��ب��رية  ب�صرعة  ال��ق��ط��ار  وخ���رج 
يتوقف يف حمطة حمام الأنف قبل اأن يتم حتويل م�صاره وقطع الكهرباء 

لتفادي الكارثة.
وقال املتحدث با�صم �صركة القطارات اإنه مت ت�صجيل بع�س حالت الإغماء 
امل�صافرين، حيث هرعت قوات من  انتابت  التي  الفزع والهلع  ب�صبب حالة 
واأظهرت  القطار.  فيه  توقف  ال��ذي  املوقع  اإىل  واجلي�س  املدنية  احلماية 
مقاطع فيديو ن�صرت اليوم حالة من الهلع يف �صفوف الركاب الذين قالوا 

اإن القطار كان ي�صري ب�صرعة جنونية واإنهم جنوا من موت حمقق.

اليابان ترتقب اإع�سار قوي 
 األغت اليابان اأكرث من 100 رحلة طريان 
من  بالفعل  عانوا  الذين  ال�صكان،  وا�صتعد 
�صيول مدمرة، ملزيد من عمليات الإجالء مع 
اقرتاب اإع�صار قوي . ومن املتوقع اأن ي�صل 
وقت  يف  اليابان  اإىل  ج��وجن��داري  الإع�صار 
الأر�صاد  هيئة  وقالت  الأح���د.  اليوم  مبكر 
�صيكون  الإع�������ص���ار  اإن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اجل���وي���ة 
جزيرة  اأنحاء  يف  غزيرة  باأمطار  م�صحوبا 
ي�����ص��ل من�صوب  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن  ه��ون�����ص��و 
املنطقة  يف  ملليمرت   400 اإىل  الأم���ط���ار 
والع�صرين  الأرب�����ع  يف  ب��ط��وك��ي��و  امل��ح��ي��ط��ة 
وتعر�صت  الأح��د.  ظهر  حتى  املقبلة  �صاعة 
امل��ن��اط��ق ال��واق��ع��ة يف غ��رب ال��ي��اب��ان ل�صيول 
اأكرث  مقتل  عن  اأ�صفرت  اأر�صية  وانهيارات 
من 200 �صخ�س يف مطلع ال�صهر اجلاري. 
اأن ت�صهد هذه املناطق اأمطارا  ومن املرجح 
غ��زي��رة ون��ا���ص��دت ه��ي��ئ��ة الأر����ص���اد اجلوية 
حمتمل  اإج����الء  لتنبيه  ب��ال��ت��اأه��ب  ال�����ص��ك��ان 
ت�����ص��دره ال�����ص��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة. وق��ال��ت هيئة 
)اإن.اإت�����س. اليابانية  والتلفزيون  الإذاع����ة 

كيه( اإن يف مابي، التي كانت الأكرث ت�صررا 
من اأ�صواأ كارثة طبيعية ت�صهدها اليابان يف 
ثقيلة  معدات  العمال  ا�صتخدم  عاما،   36
طول  على  الرمال  اأجولة  من  �صدود  لبناء 
نهر حت�صبا لهطول اأمطار غزيرة قد ينتج 

عنها املزيد من ال�صيول.

اأعلى �سالل 
ا�سطناعي يف العامل

يبلغ  �صالل  ب��روؤي��ة  ترغب  كنت  اإن 
ي��ت��دف��ق على  ق���دم���اً   354 ط��ول��ه 
ما  حديثة،  �صحاب  ناطحة  جانب 
مدينة  ل��زي��ارة  ال��ت��وج��ه  اإل  عليك 
ت�صجيل  ن�صر  ال�صينية.  غوييانغ 
م���اء مذهل،  ���ص��الل  م�����ص��ور يظهر 
ت���ت���دف���ق م���ن���ه امل����ي����اه امل���ت���الأل���ئ���ة يف 
ال�����ص��م�����س، وي��ح��ي��ط ب��ه ق��و���س قزح 
دائ���م اأم����ام ن��اط��ح��ة ���ص��ح��اب ليبني 
مواقع  على  ب��الزا،  اإنرتنا�صيونال 
التوا�صل الجتماعية هذا الأ�صبوع.  
وُتعد هذه الأعجوبة التكنولوجية، 
اأمتار   108 ارت��ف��اع��ه��ا  يبلغ  ال��ت��ي 
���ص��الل من  اأع��ل��ى  )354 ق���دم���اً(، 
ال��ع��امل.  عندما  �صنع الإن�����ص��ان يف 
ليبيان  م���ي���اه  ����ص���الل  ت�����ص��غ��ي��ل  مت 
مرة،  لأول  ب���الزا  اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال 
اعتقد العديد من ال�صكان املحليني 
امل���ي���اه كان  ال��ه��ائ��ل م���ن  ال��ت��ي��ار  اأن 
نتيجة انفجار الأنابيب يف مكان ما 

فوق ناطحة ال�صحاب. 
و�صرح ت�صنغ املتحدث با�صم �صركة 
ل�صحيفة  م����وؤخ����راً  كان"  "كان 
"يحتوي  غ��ي��وزه��و ل��ودي��ا، ق��ائ��اًل: 
للمياه،  تخزين  ن��ظ��ام  على  املبنى 
مكون  الأر����س  حتت  �صرف  ونظام 
املياه  �صخ  ويتم  طوابق،  اأربعة  من 
امل�صدر  اإن  ت���دوي���ره.  واإع�����ادة  م��ن��ه 
الرئي�صي للمياه هو مياه ال�صنابري 

املعاد تدويرها، ومياه الأمطار"
ويف حني اأن الكثريين اأعجبوا بهذا 
الت�صميم الفريد، قال اآخرون، باأن 
هذا امل�صروع هو مثال لإهدار املياه 
والكهرباء ويجب جتنب مثل هذه 
امل�صاريع الغري �صرورية.  واعرتف  
التي  الرباعية  امل�صخات  باأن  ت�صنغ 
كيلوواط   185 ا�صتطاعتها  تبلغ 
والتي تدفع املياه اإىل ارتفاع �صاهق 
ت�صتهلك 800 يوان �صيني )118 
لكنه  ال�صاعة،  يف  اأمريكياً(  دولراً 
الكثري  ل��دي��ه��ا  ���ص��رك��ت��ه  اأن  اأ����ص���اف 
من اخلربة يف جمال احلفاظ على 
املياه ول تقوم بت�صغيل ال�صالل اإل 
ت�صل  مل��دة  اخل��ا���ص��ة،  املنا�صبات  يف 
مرة،  ك��ل  يف  دقيقة   20-10 اإىل 

لتوفري الكهرباء.

قنابل ملكافحة احلرائق 
اختربت مقاتالت �صويدية طريقة 
الغابات  ح��رائ��ق  ملكافحة  ج��دي��دة 
من  اخل���م���ي�������س،  األ�����ف�����دال�����ني،  يف 
مناطق  على  قنابل  اإ�صقاط  خالل 
احلرائق. وقال اأندرز بري�صون من 
الذي  ال�صويدية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 
الطريقة  اإن  الخ���ت���ب���ارات،  ي��ق��ود 
الغابات  حرائق  لإطفاء  التقليدية 
اإطفاء  رج����ال  اإر����ص���ال  يف  متمثلة 
متثل  األ��ف��دال��ني  مثل  منطقة  اإىل 
احلرائق  لأن  ����ص���دي���دة،  خ���ط���ورة 

موجودة قرب ذخائر مل تنفجر.

علماء يكت�سفون اجلني 
امل�سوؤول عن �سيخوخة اجللد

قد ت�صبح التجاعيد وفقدان ال�صعر 
اأن وجد  ب��ع��د  امل���ا����ص���ي،  م���ن  ���ص��ي��ئ��اً 
م�صبوقة"  "غري  ط��ري��ق��ة  ال��ع��ل��م��اء 

لعك�س عالمات ال�صيخوخة.
واإيقاف  ب��ت��ح��دي��د  ال��ب��اح��ث��ون  ق����ام 
طفرة جينية يف الفئران التي جتعل 
بت�صاقط  وتت�صبب  جم��ع��داً،  اجللد 
الب�صر  اأن  ذل��ك  يعني  وق��د  ال�صعر، 
الحتفاظ  ع���ل���ى  اأي�������ص���اً  ق��������ادرون 
مب��ظ��ه��ر ال�����ص��ب��اب م���ع ت��ق��دم��ه��م يف 
جامعة  يف  العلماء  ومت��ك��ن  ال�����ص��ن. 
حتديد  م��ن  برمنغهام،  يف  األب��ام��ا، 
التجاعيد  اإىل  ت��وؤدي  التي  الطفرة 
ومتكنوا  ال����ف����ئ����ران،  يف  وال�������ص���ل���ع 

م��ن عك�س ه��ذه الآث����ار، ع��ن طريق 
اإي��ق��اف اجل���ني امل�����ص��وؤول ع��ن "خلل 
يف امليتوكوندريا"، والذي ي�صري اإىل 

م�صاكل داخل خاليا اجل�صم.
�صينغ:  كي�صاف  الربوفي�صور  وق��ال 
"التجاعيد يف اجللد وفقدان ال�صعر 
ل�صيخوخة  وا����ص���ح���ة  م���ي���زات  ه���ي 
اجل�����ل�����د وال������ت������غ������ريات امل���ظ���ه���ري���ة 
الب�صر.  يف  بال�صيخوخة  امل��رت��ب��ط��ة 
لقد اكت�صفنا اأن التغريات املظهرية 
ميكن  ب���ال�������ص���ي���خ���وخ���ة  امل���رت���ب���ط���ة 
ا�صتعادة حمتوى  عك�صها من خالل 
امليتوكوندريا، وهذه املالحظة غري 

م�صبوقة".

الإرهاق
ج�صده  ي��ك��ون  عندما  والإره�����اق  بالك�صل  الإن�����ص��ان  ي�صعر 
م�صبعاً بالأحما�س، وبالتايل ل ميكنه النوم ب�صكل �صحي. 
ال�صبب يف ذلك هو اأن اجل�صم، واأثناء فرتات الراحة، يقوم 
اأجل  م��ن  ال��ع��ظ��ام  يف  امل��وج��ود  الكال�صيوم  على  بالعتماد 
من  يزيد  م��ا  وه��ذا  اجل�صم،  يف  احلمو�صة  ن�صبة  معادلة 

ال�صطراب والقلق.

ال�سمنة
ع��ن��دم��ا ت����زداد ن�صبة احل��م��و���ص��ة يف اجل�����ص��م اإىل درج���ة ل 
اجل�صم  يقوم  معادلتها،  اأو  معها  التعامل  فيها  ي�صتطيع 
)لدى  الدهنية  الأن�صجة  يف  ال��زائ��دة  الأحما�س  بتخزين 
الن�صاء يف اأن�صجة الذقن والبطن والعجز والفخذ(، ومن 
مع  كيميائياً  بالرتباط  الزائدة  الأحما�س  هذه  تقوم  ثم 

الدهون، ما يوؤدي اإىل تكون ال�صليوليت وازدياد الوزن.

م�ساكل اجللد
عندما تزداد ن�صبة احلمو�صة يف الدم، فاإن عملية معادلتها 
ل تتم ع��رب الكبد، واإمن���ا م��ن خ��الل اجل��ل��د، وه��ذا يدمر 
فوقه،  البكترييا  تكاثر  م��ن  وي��زي��د  اجللد  حماية  طبقة 

والنتيجة: امل�صاكل اجللدية وحب ال�صباب والبثور.

الر�سح املزمن
���ص��ي��الن الأن������ف ���ص��ب��ب��ه حم���اول���ة اجل�����ص��م ال��ت��خ��ل�����س من 

احلمو�صة الزائدة عرب الأغ�صية املخاطية.

م�ساكل الأ�سنان
والفطريات.  والبكترييا  للفريو�صات  مرتعاً  الفم  يعترب 
وعندما تزداد ن�صبة احلمو�صة هناك، تتحول منطقة الفم 
تقوم مبهاجمة  والتي  لتلك اجلراثيم،  اأر���س خ�صبة  اإىل 

اللثة والت�صبب بالت�صو�س وم�صاكل اأخرى.
خم�س ن�صائح ملواجهة احلمو�صة الزائدة:

املاء من  كبرية  كميات  �صرب   .1
ميكن دعم عملية معادلة احلمو�صة الزائدة يف اجل�صم من 
يوؤدي  ذلك  لأن  ال�صوائل،  من  كبرية  كميات  تناول  خالل 

اإىل رفع كفاءة اجلهاز اله�صمي. وين�صح موقع "اإن 
ل��رتات من  ما بني لرتين وثالثة  �صتايل" ب�صرب 

املاء اأو �صاي الأع�صاب يومياً.
الليمون  .2

ب�صرب  ُين�صح  ال��ن��وم،  من  مبا�صرة  ال�صتيقاظ  بعد 
ليمونة،  بع�صري ن�صف  املاء خملوطاً  ن�صف لرت من 

به  ال��زائ��دة  الأح��م��ا���س  رب��ط  ق���ادر على  الليمون  لأن 
كيميائياً.

العتدال  .3
القمح  اأو منتجات  ال�صكر  اأو  القهوة  ل يحبذ الإكثار من 

تزيد من ن�صبة  اأو الكحول، ذلك لأنها جميعاً  اأو احلليب 
احلمو�صة يف اجل�صم.

والكال�صيوم املغني�صيوم  من  الإكثار   .4
ي��ح��ت��اج اجل�����ص��م اإىل امل��غ��ن��ي�����ص��ي��وم وال��ك��ال�����ص��ي��وم م��ن اأجل 
اأف�صل  ن�صبة متوازنة من احلمو�صة. ومن  احلفاظ على 
املواد التي حتتوي على هذين املعدنني هي الأفوكادو واملوز 
والبقوليات اخل�صراء، اإ�صافة اإىل بذور ال�صيا والقرنبيط 

الأخ�صر )بروكويل( والكايل )الكرنب(.
ال�صرتخاء  .5

التوتر العاطفي قد يزيد من درجة احلمو�صة يف اجل�صم، 
ول��ذل��ك م��ن املهم اأخ��ذ ف��رتات م��ن ال��راح��ة وال�صرتخاء، 

ورمبا تفيد ممار�صة اليوغا اأو التاأمل يف ذلك.
على  اأي�����ص��ا  ت�����ص��اع��د  لكنها  ب��ال��ب��دان��ة  متهمة  ال���ده���ون: 

الر�صاقة!
تت�صدر الدهون قائمة املمنوعات للباحثني عن الر�صاقة 
ال�صيئة  �صمعتها  ب�صبب  خا�صة  ال�صحية،  التغذية  اأو 

املرتبطة بالبدانة وبع�س الأمرا�س. لكن بع�س الدهون 
�صحية و�صرورية للج�صم بل وت�صاعد اأي�صاً على الر�صاقة، 
تربط  �صائدة  فكرة  ثمة  منها.  ال�صحي  ا�صتخدام  ب�صرط 
ال���وزن والأم���را����س املختلفة، الأمر  ال��ده��ون وزي���ادة  ب��ني 
اأمر  الدهون وهو  تناول  البع�س يحجم عن  ال��ذي يجعل 
ل يخلو اأي�صاً من اآثار �صلبية على اجل�صم. ومن املمكن اأن 
ت�صاعد الدهون حتى يف خف�س الوزن واحلماية من بع�س 
الأمرا�س. لكن من املهم هنا الف�صل بني الدهون ال�صحية 
وغري ال�صحية، اإذ ت�صاعد الأوىل يف امت�صا�س فيتامينات 

"اإيه" و"دي" و"اإي" 
اأنها  ك���م���ا  و"كيه". 
احلفاظ  يف  ت�������ص���اع���د 
يف  ال�صكر  م�صتوى  على 
ال��دم وت��دع��م عمل بع�س 
الهرمونات والإنزميات. 
نظام  يف  ال����ب����دء  وع���ن���د 
غ�������ذائ�������ي )ري������ج������ي������م(، 
عمل  ط����ب����ي����ع����ة  ت����ت����غ����ري 
بتحويل  يقوم  اإذ  اجل�صم، 
)املوجودة  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
يف الأرز واخلبز واملعكرونة( 
لطاقة، وهو نف�س ما يحدث 
ي�صل  ال���������ذي  ال�������ص���ك���ر  م�����ع 
الدهون  اأم��ا  ل��ل��دم.  مبا�صرة 
ك��م��ا ه���ي ول يتم  ف��ت��ب��ق��ى 
ه��دم خم��زون ال��ده��ون يف 
البدء يف  عند  اإل  اجل�صم 
ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة 
منتظم ولفرتة طويلة، وفقاً 

ملوقع "فراون ت�صيمر" الأملاين.
وعند تقليل تناول الكربوهيدرات وال�صتعا�صة عنها باملزيد 
من الدهون، فاإن اجل�صم يقوم ببناء ما يعرف بالكيتون، 
على  للح�صول  اجل�صم  منه  ي�صتفيد  ع�صوي  مركب  وهو 
تناول  تقليل  اأو  ال�����ص��وم  ف���رتات  خ��الل  ل�صيما  ال��ط��اق��ة، 
اأن��واع الدهون ميكن  اأن جميع  الطعام. لكن هذا ل يعني 

اأن تتحول ملركب الكيتون.

اأعرا�س احلمو�سة الزائدة يف 
اجل�سم وكيف تتغلب عليها

اأعرا�ض لرمبا كنت جتهلها لرتفاع ن�سبة احلمو�سة يف اجل�سم، والتي تنتج 
اإما عن املواد الغذائية التي تتناولها يوميًا اأو ب�سبب �سغط احلياة والتوتر 

العاطفي. كما نقدم لك ن�سائح للتغلب على هذه امل�سكلة.
تبقي القواعد اجل�سم يف حالة توازن ومتنع تزايد ن�سبة احلمو�سة داخله 

اإىل حدود غري �سحية، لأن ازدياد احلمو�سة يف اجل�سم يعني م�ساكل يف نقل 
املواد الغذائية واأداء الهرمونات، ما يوؤثر على وظائف ج�سدية عديدة. 

من  تزيد  اأطعمة  تناول  هي  اجل�سم  يف  احلمو�سة  ازدياد  اأ�سباب  اأهم  اأحد 
اإنتاج الأحما�ض، بالإ�سافة اإىل التوتر وتعاطي الكحول. اأما اأعرا�ض ازدياد 

فهي: احلمو�سة يف اجل�سم، بح�سب ما يكتب موقع "اإن �ستايل" الإلكرتوين، 
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�ش�ؤون حملية

ظاهرة فلكية نادرة ا�ستمرت 103 دقائق تقريبًا

�سرطة اأبوظبي تر�سد بتل�سكوبات مر�سد االإمارات الفلكي املتحرك خ�سوف القرن

اتفاقية تعاون بني »زايد العليا« و»االإمارات لل�سم« لن�سر لغة االإ�سارة االإماراتية لل�سم

اأ�سدقاء ال�سرطة  يتعرفون اإىل خدمات  مركز القيادة  والتحكم يف العني

•• ابوظبي - الفجر

الإمارات  مر�صد  بتل�صكوبات  اأبوظبي  �صرطة  ر�صدت 
ال��ف��ل��ك��ي امل��ت��ح��رك، اأط����ول ف���رتة خ�����ص��وف ك��ل��ي للقمر 

تقريباً. دقائق   103 ا�صتمر  القرن" الذي  "خ�صوف 
القيادة،  ���ص��وؤون  الأم��ن��ي يف قطاع  الإع���الم  اإدارة  وبثت 
مقاطع مبا�صرة لتغطية احلدث الفلكي عرب ح�صاباتها 
الر�صد  موقع  من  الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  يف 

عند املدخل الرئي�صي ملركز املارينا مول باأبوظبي.
وقال الباحث الفلكي واملبتكر، املهند�س نزار �صالم، من 
منت�صبي �صرطة اأبوظبي، رئي�س فريق مر�صد الإمارات 
اإىل  القمر  ان�صياب  �صهد  العامل  اإن  املتحرك،  الفلكي 
اأط��ول للخروج من  مركز ظل الأر���س، وا�صتغرق وقتاً 
خمروط هذا الظل، ليكون اأطول خ�صوف خالل 100 

عام )2100 - 2001 م(.
املكتملة  والقمر بحالته  والأر���س،  ال�صم�س  اأن  واأو�صح 
اإىل  اأّدى  مم��ا  واح���د،  خ��ط  على  ا�صتقامت  "البدر"، 
ال�صم�س  �صوء  الأر����س  حجبت  حيث  الكلي،  اخل�صوف 
ع��ن وج��ه ال��ق��م��ر، و�صقط خم���روط ظ��ل الأر�����س على 

قر�س القمر، حمدثاً هذه الظاهرة الفلكية النادرة.
)بداية  ال�صبعة  مراحله  جميع  يف  اخل�صوف  وا�صتغرق 
�صبه الظل، بداية اجلزئي، بداية الكلي، الذروة، نهاية 
قدره  زمناً  الظل(  �صبه  نهاية  اجل��زئ��ي،  نهاية  الكلي، 
املحلي،  بالتوقيت  بدء  تقريباً،  دقيقة  و14  �صاعات   6

اجلمعة،  الول  اأم�����س  م�صاء  دقيقة،  و14   9 ال�صاعة 
وانتهى ال�صاعة 3 و28 دقيقة، �صباح ام�س ال�صبت.

ذات��ه��ا ظاهرة  الليلة  �صهد يف  ال��ك��ون  اأن  ���ص��الم   وذك���ر 
لكوكب  م��داري  تقابل  و�صعية  باأف�صل  متثلت  اأخ��رى 
املريخ مع ال�صم�س تتو�صطهما الأر�س، منذ مار�س من 

اأف�صل  يف  ك��ان  الكوكب  اأن  اإىل  م�صرياً   ،2003 العام 
عندما  خ�صو�صاً  الفلكي،  والت�صوير  للر�صد  حالته 
الثالثاء  ي����وم  ل����الأر�����س،  اق�����رتاب  اأق�����ص��ى  اإىل  ي�����ص��ل 
يقل عن  بعد  اجل��اري، على  يوليو   31 املوافق  املقبل، 
بحجم  ظاهرياً  �صيبدو  حيث  مرتاً،  كيلو  مليون   58

اأكرب ويف اأوج ملعانه.
"كلنا  اأع�����ص��اء  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  وعملت 
ال�صتعانة  ومت  ال��ر���ص��د،  م��وق��ع  ت��اأم��ني  على  �صرطة" 
نوعه  م��ن  الأول  املتحرك،  الفلكي  الإم����ارات  مبر�صد 
متطورة  فلكية  تل�صكوبات  ت�صّمن  ال��ذي  املنطقة،  يف 
العمرية  للفئات  خم�ص�صة  متنوعة  واأح��ج��ام  باأقطار 
خاللها  مّت  متخ�ص�صة،  ت�صوير  وك��ام��ريات  املختلفة، 
نقل وبث احلدث العلمي عرب �صا�صات عر�س خارجية.

الطبيعيتني  ال���ظ���اه���رت���ني  اإىل  اجل���م���ه���ور  وت����ع����ّرف 
م�صيدين  ملتابعتها،  ابتهاجهم  عن  وع��رّبوا  املميزتني، 
ب��ج��ه��ود ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف ال��ت��ع��ام��ل احل�����ص��اري مع 
احلدث، وال�صتماع اإىل �صرح من رئي�س مر�صد الإمارات 
الفلكي املتحرك عنهما، وغريها من املعلومات املتعلقة 

بعامل الفلك والكواكب والنجوم.

••  اأبوظبي-الفجر:

وقعت موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانّية وذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع جمعية 
الإمارات لل�صم ب�صاأن بناء ج�صور التعاون والتن�صيق 
امل�����ص��رتك ب��ي��ن��ه��م��ا ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ص��ر ل��غ��ة الإ����ص���ارة 
الإماراتية لل�صم يف املجتمع، وتفعيل ا�صتخدامها يف 
كافة ميادين العمل واحلياة، وتاأ�صيل برامج الدمج 
الهمم  لأ�صحاب  واملجتمعي  والوظيفي  الأك��ادمي��ي 

وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
���ص��ع��ادة عبد اهلل  وق��ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ن موؤ�ص�صة زاي���د 
ال��ع��ام، وع��ن جمعية  ال��ع��ايل احلميدان الأم���ني  عبد 
الإمارات لل�صم ال�صيد م�صبح �صعيد النيادي رئي�س 
جانب  من  التوقيع  وح�صر  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
موؤ�ص�صة زايد عبد اهلل اإ�صماعيل الكمايل مدير قطاع 
اأ�صحاب الهمم باملوؤ�ص�صة، ومن اجلمعية حمد هزاع 

الدرمكي ع�صو جمل�س الإدارة.
ومبوجب التفاقية اتفق الطرفان على تفعيل ون�صر 
وتبنيه  لل�صم”  الإ���ص��ارة  للغة  الإم��ارات��ي  “املعجم 
واملوؤ�ص�صات  واحلياة  العمل  ميادين  كافة  يف  ون�صره 
يجمع  موحد  كمرجع  الع���الم  وو�صائل  التعليمية 
اإ�صارية  مو�صوعة  يف  لغتهم  )الإم��ارات��ي��ني(  لل�صم 
م�صورة وموثقة، مع التاأكيد على التكاتف والعمل يف 
�صبيل تذليل ال�صعوبات اأمام ن�صره وتطوير مفرداته 
امل��ب��ادرات املبتكرة التي من  وزي���ادة ع��دده��ا وت��ق��دمي 
اإىل  وم��ف��ردات��ه  املعجم  اإي�����ص��ال  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها 
اأف��راد املجتمع و�صمان جناح ا�صتخدامه وفهم  كافة 

حمتواه ومعانيه. 
 36 وتن�س التفاقية التي تظل �صارية املفعول ملدة 
�صهراً من تاريخ التوقيع عليها وهي قابلة للتجديد 
زايد  موؤ�ص�صة  تعاون  على  زمنية  لفرتات  والتطوير 
وجمعية الإمارات لل�صم لن�صر لغة الإ�صارة الإماراتية 
املحلية بني اأفراد املجتمع لدمج فئة ال�صم، والإ�صهام 
دولة  يف  الإ���ص��ارة  لغة  مرتجمي  وتطوير  اإع���داد  يف 
تعليمية  بيئة  وت��وف��ري  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
العملية  لإث��راء  وامل�صارح  القاعات  وجتهيز  منا�صبة 

الرتبوية والتعليمية والرتفيهية لفئة ال�صم.
الإم�����ارات   “ و  العليا”  زاي����د  اجلانبان”  وي��ت��ع��اون 
لل�صم “ يف عمل دورات لغة الإ�صارة املحلية للجهات 
ح�صب  واملجموعات  ول��الأف��راد  واخلا�صة  احلكومية 
الإ�صارة  لغة  ثقافة  ون�صر  املتبعة،  القانونية  النظم 
من خالل عقد الندوات واملوؤمترات العلمية وتقدمي 
الدورات وور�س العمل بهدف تعزيز دور لغة الإ�صارة 
ب�صكل  واحلياتية  والرتبوية  التعليمية  العملية  يف 

عام.
ورحب �صعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني 
مقال  التفاقية،  على  بالتوقيع  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  العام 
لل�صم  الم���ارات���ي  الإ����ص���ارة  ل��غ��ة  م�����ص��روع معجم  اإن 
“ واجلهات  العليا  “ زاي���د  له��ت��م��ام  ي��ع��ّد جت�����ص��ي��داً 
الإمارات  جمعية  ومنها  ال��دول��ة  يف  املعنّية  الأخ���رى 
ت���ق���دمي ك���اف���ة اخلدمات  ل��ل�����ص��م وح��ر���ص��ه��م��ا ع��ل��ى 
ال��ن��وع��ّي��ة وامل��ت��م��ّي��زة وال���ت���ي ت�����ص��م��ن ح���ق ال�����ص��م يف 

على  واحل��ف��اظ  الإ���ص��ارة،  لغة  الأم،  لغتهم  ا�صتخدام 
يف  ال�صم  فئة  بها  متتاز  التي  واخل�صو�صية  الهوّية 
اإىل امل�صاهمة يف جمع لغة  اأن��ه يرمي  ال��دول��ة، واأك��د 
الإ�صارة املحلية واإىل تدريب الكفاءات الوطنية على 
الإ�صارية،  املو�صوعات  اإع��داد  يف  احلديثة  الجتاهات 
علمي  ب�صكل  الإم��ارات��ي��ة  الإ���ص��ارة  لغة  توحيد  واإىل 

ي�صمن اإجماع واتفاق جمتمع ال�صم عليها.
اإطار  يف  ت��اأت��ي  التفاقية  على  التوقيع  اأن  واأ���ص��اف 
ج��ه��ود “ زاي����د ال��ع��ل��ي��ا “ لإب������رام ���ص��راك��ات جديدة 
واملوؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  ولتفعيل 
اأن���ه���ا تاأتي  واجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال����دول����ة، ك��م��ا 
جت�صيداً لروؤية القيادة الر�صيدة يف حتقيق الندماج 
الج��ت��م��اع��ي وت�����ص��ج��ي��ع ب��ن��اء جم��ت��م��ع ت��ت��واف��ر فيه 
فر�س مت�صاوية للجميع ومبادئ احلكومة يف تعزيز 
خلدمة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  بني  والتن�صيق  التعاون 

اأ�صحاب الهمم.

واأثني �صعادة الأمني العام على الدور احليوي الهام 
الذي تلعبه جمعية الإمارات لل�صم لدعم جهود ن�صر 
زايد  الإماراتية لل�صم، وقال: موؤ�ص�صة  الإ�صارة  لغة 
ال�صيخ  �صمّو  راأ�صها  وعلى  الن�صانّية  للرعاية  العليا 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س الإدارة، تقدر 
عالياً الدور الذي تلعبه اجلمعيات الأهلية ول�صيما 
من  ال�����ص��م  ف��ئ��ة  خل��دم��ة  لل�صم  الإم������ارات  جمعية 
اأ�صحاب الهمم، وي�صعدنا اأن نرى نوثق هذا التعاون 

يف �صورة اتفاقية ر�صمية.
الإن�صانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأن  وذك��ر 
توؤمن ب�صكٍل كبري باأهمية متكني الأفراد من اأ�صحاب 
وت�صدد  املحلي  املجتمع  يف  ال�صم  ول�صيما  الهمم 
الدعم  وت��ق��دمي  وم�صاندتهم  متكينهم  م��ب��داأ  على 
على  حتر�س  كما  لهم،  ال��الزم  واملعنوي  اللوج�صتي 
مهاراتهم  لتطوير  ال��الزم  املهارى  التدريب  تقدمي 
بهدف م�صاعدتهم يف احل�صول على وظيفة اأو مهنة 
لي�صبحوا  م�صتقباًل  وق��درات��ه��م  مليولهم  منا�صبة 
اأ�صوًة  البلد الطيب  اأف��راداً م�صاهمني يف عمارة هذا 

بالأفراد العاديني.
رئي�س  ال��ن��ي��ادي  �صعيد  م�صبح  رح���ب  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لل�صم، بالتوقيع على 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  م��ع  التعاون  اتفاقية 
الإن�صانية يف عام زايد اخلري 2018، واأ�صاد بالتعاون 
واملوؤ�ّص�صة لدعم جهود  بالفعل بني اجلمعية  القائم 
ن�صر لغة الإ�صارة الإماراتية لل�صم من خالل اإطالق 
ال��ذي يجمع  لل�صم  الم��ارات��ي  الإ���ص��ارة  لغة  معجم 
م�صطلحات لغة الإ�صارة املحلية الإماراتّية ويوثقها 
ال�صم من  فئة  دم��ج  نحو  للعمل  قامو�س معتمد  يف 
وخا�صة  لغتهم  ون�صر  املجتمع  يف  الهمم  اأ���ص��ح��اب 

املفردات الإماراتية بلغة الإ�صارة الإماراتية. 
واأث���ن���ى ع��ل��ى ج��ه��ود م��وؤ���ص�����ص��ة زاي���د ال��ع��ل��ي��ا للرعاية 
تقدمه  وم��ا  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الإن�صانّية 
من برامج رعاية وتاأهيل مبعايري عاملية لكافة فئات 
اأ�صحاب الهمم ول�صيما ال�صم، كما �صكر امل�صوؤولني 
ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة ل��ت��ع��اون��ه��م امل��ث��م��ر م��ع اجل��م��ع��ي��ة ل�صالح 

ال�صم. 

•• العني - الفجر

تعرف  طالب برنامج اأ�صدقاء ال�صرطة نخبة امل�صتقبل 
والتحكم  القيادة  مركز  خدمات  اإىل  اأبوظبي  ب�صرطة 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ، والأج����ه����زة  ال��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 

امل�صتخدمة يف العمل. 
ال�صتجابة  �صرح حول تطبيق منظومة  اإىل  وا�صتمعوا 
الأم���ن���ّي���ة م���ن خ����الل ا���ص��ت��ق��ب��ال امل���ك���امل���ات ع��ل��ى هاتف 

الطوارئ 999 وتوجيه الدوريات اىل مواقع احلوادث 
بالتن�صيق مع اجلهات ال�صرطية الأخرى.

ريا�صية  اأن�صطة  يف  الربنامج  �صمن  الطالب  و�صارك 
وترفيهية يف كرة القدم وال�صباحة وم�صاهدة افالم يف 
قاعة ال�صينما يف "مول الفوعة" ، وممار�صة هواياتهم 
على م�صرح نادي �صباط ال�صرطة يف العني ، اىل جانب 
وهدايا  جوائز  لها  ر�صدت  التي  وامل�صابقات    الأل��ع��اب 
ال�صرطية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  وع��م��ل  عينية. 

على  ال��ع��ام��ة،  وال��ع��الق��ات  امل��را���ص��م  ادارة  م��ع  بالتعاون 
اإعادة تهيئة م�صبح ومرافق نادي �صباط �صرطة العني، 

ل�صتقبال اأ�صدقاء ال�صرطة. 
املكلف بالإ�صراف  الكعبي  واأو�صح  املقدم م�صبح را�صد 
�صرطة  اأن   ، وامل�صبح  ال��ن��ادي  مرافق  تهيئة  اإع���ادة  على 
املالئمة،  الأج�������واء  ت��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي ح��ري�����ص��ة 
ل�صتقبال اأبناءنا "اأ�صدقاء ال�صرطة"، حيث مت تاأهيل 
لأمن  املطابقة  املوا�صفات  اأرق��ى  وف��ق  امل�صبح  و�صيانة 

امل�صبح   ت��زوي��د  مت  حيث  ال��دول��ة،  يف  امل�صابح  و���ص��الم��ة 
املياه وت�صفيتها وفق نظام علمي  بتجهيزات معاجلة  

حديث، ومرافق اأخرى.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ب��رن��ام��ج اأ���ص��دق��اء ال�����ص��رط��ة نخبة 
امل�صتقبل ينظمه ق�صم العالقات الجتماعية والتوجيه 
ب�����اإدارة امل��را���ص��م وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف ق��ط��اع املالية 
واخل���دم���ات ب��ه��دف �صغل اأوق�����ات ف���راغ الأب���ن���اء خالل 

العطلة ال�صيفية  باأن�صطة وبرامج هادفة ومفيدة.

حتت رعاية اأم الإمارات

 وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب تفتتح معر�س بازار عيد 
االأ�سحى مب�ساركة �سيدات اأعمال اإماراتيات وخليجيات

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد  الكرمية ل�صمو  الرعاية  حتت 
املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�صائي 
اأعمال  �صيدات  ملجل�س  الفخرية  الرئي�صة  والطفولة،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
"حفظها اهلل"، و�صمن فعاليات احلملة التوعوية الرابعة لريادة  اأبوظبي 

الأعمال حتت �صعار "م�صتقبل ريادة الأعمال يف ظل القت�صاد الرقمي".
ال�صباب معر�س  ل�صوؤون  الدولة  وزيرة  املزروعي  �صهيل  �صما  تفتتح معايل 
"بازار عيد الأ�صحى"، الذي ينظمه جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي، التابع 
م�صاَء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  و�صناعة  جت��ارة  لغرفة 
بفندق ريتز كارلتون - اأبوظبي، وي�صتمر املعر�س ملدة ثالثة اأيام، وي�صارك 

فيه �صيدات اأعمال اإماراتيات وخليجيات.
ويف هذه املنا�صبة اأعربت �صعادة مرمي حممد الرميثي رئي�س جمل�س �صيدات 
اأعمال اأبوظبي عن �صكرها وتقديرها "لأم الإمارات" �صمو ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام، الرئي�س الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الفخرية  الرئي�صة  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الأ�صرية، 
الكرمية  �صموها  “لرعاية  اهلل  "حفظها  اأبوظبي  اأع��م��ال  �صيدات  ملجل�س 
للحملة، كما تقدمت بعميق �صكرها وتقديرها ملعايل �صما �صهيل املزروعي 
الأ�صحى"  عيد  "بازار  معر�س  لفتتاحها  ال�صباب  ل�صوؤون  الدولة  وزي��رة 

املقرر يوم غد.
عار�صة   60 اأكرث من  املعر�س يحظى مب�صاركة  اأن  اإىل  الرميثي  واأ�صارت 
م��ن ���ص��ي��دات الأع��م��ال وامل��ب��دع��ات ورائ����دات الأع��م��ال م��ن ال�����ص��اب��ات ، ومن 
جمل�س  ودول  الإم����ارات  دول���ة  م��ن  املتنوعة،  التجارية  امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب 
منتجاتهن  اأف�صل  وعر�س  لتقدمي  �صيجتمعن  حيث  اخلليجي،  التعاون 
التجارية املتميزة، يف جمالت اهتمام املراأة والعائلة، من املالب�س والأزياء، 
وم�صتلزمات املكياج والتجميل، والإك�ص�صوارات واحلقائب واملنتجات اجللدية 
املختلفة، اإ�صافة اإىل منتجات العطور والبخور،  واأعمال امل�صغولت اليدوية 
املتميزة، كما ي�صارك يف املعر�س العديد من العالمات التجارية املعروفة يف 

ال�صاحة املحلية واخلليجية.
من  ال��ع��دي��د  الأ�صحى" ي�صم  ع��ي��د  "بازار  م��ع��ر���س  اإن  ال��رم��ي��ث��ي  وق��ال��ت 
الأن�صطة والفعاليات التي تنا�صب العائلة، ف�صاًل عن كونه فر�صة متميزة 
للت�صوق والتح�صري ملنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك. ومن جانب اآخر، �صيتيح 
بازار عيد الأ�صحى لزواره فر�صة احل�صور وال�صتمتاع مبتابعة العديد من 
من  املبدعات  امل�صممات  لأه��م  الأزي���اء  عرو�س  مثل  والفعاليات  الأن�صطة 
الإمارات واخلليج، اإ�صافة اإىل العرو�س احلية املجانية لتعليم فنون عمل 
املكياج املتخ�ص�س، كما ميكن لزوار املعر�س ال�صتفادة من اخل�صومات التي 
وجتميلية  طبية  اأخ��رى  جمانية  وخدمات  وعرو�س  العار�صات،  �صتقدمها 

لكافة زوار املعر�س خالل اأيامه الثالثة.
وياأتي تنظيم املعر�س ا�صتمراراً جلهود جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي كاأحد 
�صبق  حيث  الأعمال  رائ��دات  تدعم  التي  والت�صويق  الرتويج  اآليات  اأف�صل 
للمجل�س اأن نظم 12 معر�صاً ناجحاً خالل العام 2018/2017 حققت 
املعار�س الألف زائر،  ح�صوراً وم�صاركة فاعلة حيث جتاوز عدد زوار هذه 

وبلغ اإجمايل عدد العار�صات امل�صاركات ثالثمائة و�صتة و�صتون م�صاركة.

للت�سجيع على امل�ساهمة يف م�سروع  حفظ النعمة 
دائرة والثقافة وال�سياحة - اأبوظبي والهالل االأحمر 

االإماراتي يعقدان ور�سة عمل م�سرتكة مع قطاع الفندقة
•• اأبوظبي - الفجر

ا�صت�صافت دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي ، والهالل الأحمر الإماراتي، 
ع�صو الحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر وجمعيات الهالل الأحمر، 
موخراً ور�صة عمل ملمثلي عدد من املوؤ�ص�صات الفندقية الرائدة لت�صجيعهم 
"حفظ النعمة" لإع��ادة توزيع الطعام واملالب�س  امل�صاهمة يف م�صروع  على 

ملن هم اأقل حظاً. 
الثقافة  دائ���رة  ج��ه��ود  وعك�صت  زايد"،  "عام  مظلة  حت��ت  ال��ور���ص��ة  اأقيمت 
وال�صياحة - اأبوظبي لالرتقاء بروح التعا�صد بني اأفراد املجتمع وموؤ�ص�صاته 
وكبار اأ�صحاب امل�صلحة يف قطاع ال�صيافة والفندقة. وقد ا�صتك�صفت ور�صة 
من  اأب��وظ��ب��ي  يف  الفندقية  املوؤ�ص�صات  مت��ّك��ن  ال��ت��ي  ال��ط��رق  اأف�����ص��ل  العمل 
امل�صاهمة يف م�صروع "حفظ النعمة"، املبادرة التي تهدف اإىل تعزيز معايري 

احلياة ملختلف ال�صرائح املجتمعية امل�صتهدفة. 
2004، بتوجيهات من �صمو ال�صيخ  "حفظ النعمة" عام  انطلق  م�صروع 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، رئي�س ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، ويهدف 
امل�صروع اإىل الرتقاء بروح التعا�صد والتاآلف بني اأفراد املجتمع من خالل 
نعم  على  احلفاظ  جت��اه  املجتمعي  بالوعي  امل�����ص��اع��دات،والرت��ق��اء  تو�صيل 
واإعادة  النفايات،  وتدوير  الهدر  وامل�صاركة يف حل ق�صايا  والعطاء،  احلياة 
امل�صروع  حقق  وقد  املعوزين.  املجتمع  اأف��راد  على  واملالب�س  الطعام  توزيع 
جناحاً كبرياً من خالل جمع 1،403،689 تربعاً غذائياً على مدار العام 

املا�صي.
�صارك يف الور�صة 37 من�صاأة فندقية من اأبوظبي، واطلع خاللها امل�صاركون 
على اإر�صادات م�صاركة الفنادق يف امل�صروع، وطرق امل�صاهمة يف هذه املبادرة 
الآمن  التو�صيل  اأج��ل  من  الأغ��ذي��ة  و�صحة  �صالمة  ومعايري  الإن�صانية، 

وال�صحي لوجبات الطعام اإىل م�صتحقيها.



التحّكم  دق��ي��ق��ة يف م��واع��ي��ده��ا غ��ال��ب��اً، وجت��ي��د  ال��ت��وائ��م  اأم 
الوقت  يف  ال��ن��وم  اإىل  اأولده����ا  فيخلد  منزلها،  يف  بالو�صع 
ل  لكن  الفكاهة.  بح�س  دوم���اً  وتتمتع  ليلة  ك��ل  م��ن  نف�صه 
اكت�صاف  قبل  و�صحاها.  ليلة  بني  الإجن���ازات  ه��ذه  تتحقق 
اأرق  نوبات  عي�س  التوائم، ل مفر من  مع  التعامل  طريقة 
تثبيت احلفا�صات  اإىل  اأو ال�صطرار  لياٍل طويلة،  على مّر 
اأو  الأط��ف��ال،  م��رور  ملنع  ب��واب��ات  ت�صييد  اأو  ب�صريط ل���ص��ق، 
الف�صل املتكرر يف اإبقاء الطفل يف مهده، اأو حب�س الأولد مع 
ال�صيارة عن طريق اخلطاأ. يف ما يلي بع�س  املفاتيح داخل 
ن�صائح يقّدمها اآباء واأمهات لديهم توائم لل�صمود وجتاوز 

هذه املرحلة:
• التزمي بجدول حمّدد: اعتياد الأطفال على موعد ثابت 
�صوابك!  على  حتافظي  ك��ي  ���ص��روري  اأم���ر  والأك����ل  للنوم 
ا�صت�صريي اخت�صا�صي نوم،  اأو  الق�ص�س لهم  فّكري بقراءة 

واطلبي من املقيمني يف املنزل اللتزام بخطتك.
التدابري  ت��ن��ه��ي  اأن  ُي��ف��رت���س  م�����ص��ب��ق��ة:  خ��ط��ة  ���ص��ع��ي   •
امل��رت��ب��ط��ة ب�����ص��ور احل��م��ل واإج������راءات احل�����ص��ان��ة ك��اف��ة قبل 

الأ���ص��ب��وع ال��ث��ام��ن وال��ع�����ص��ري��ن م��ن احل��م��ل. ي��ول��د التوائم 
ف��رتة يف وحدة  اإىل مت�صية  ويحتاجون  اأوان��ه��م  قبل  غالباً 
ت��رتددي يف احل�صول  اجل��دد. ل  للمواليد  امل��رّك��زة  العناية 

على املعلومات املمكنة كافة من املمر�صات.
• اأخربي النا�س من حولك عما ي�صتطيعون فعله لتقدمي 
م��ن خدمات  وا�صتفيدي  م��ن��زل  م��دّب��رة  وّظ��ف��ي  امل�����ص��اع��دة: 
بذلك.  ت�����ص��م��ح  م��ي��زان��ي��ت��ك  ك���ان���ت  اإذا  امل���ن���زيل  ال��ت��و���ص��ي��ل 
كذلك اطلبي من اأفراد العائلة والأ�صدقاء وحتى اجلريان 
يجلبوا  اأو  البقالة  متجر  م��ن  الأغ��را���س  ل��ك  ي�صرتوا  اأن 

الع�صاء.
اأثناء  ح�صراً  املغ�صلة  ا�صتعملي  الأط��ب��اق:  ت�صتعملي  ل   •
والأكواب  الورقية  الأطباق  وا�صتعملي  الأطفال،  ا�صتحمام 

البال�صتيكية يف الأ�صهر الأوىل.
بالف�صول  اجلميع  �صي�صعر  الغرباء:  بانتباه  ا�صتمتعي   •
اأم�����ام ���ص��ح��ر ت���ع���ّدد الأط���ف���ال و���ص��ي��ط��رح��ون ع��ل��ي��ك اأ�صئلة 
اإىل  ت���دوم  ل��ن  لأن��ه��ا  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ذه  ا�صتمتعي  م�صحكة. 

الأبد!

كنت  اإذا  اجلميع  �صي�صاألك  الأم��وم��ة:  غ��ري��زة  ا�صمعي   •
اإليها.  حتتاجني  ب��اأن��ك  �صيخربونك  اأو  امل�����ص��اع��دة  تتلقني 
الت�صكيك  من  �صكاًل  فيها  املرغوب  غري  الن�صائح  تنتج  قد 

بالذات. لذا حّددي بنف�صك ما يفيدك ويفيد عائلتك.
ي�صّكل  ن��ف�����ص��ك:  ح��ت��ى  ول  اجل��م��ي��ع  اإب���ه���ار  حت����اويل  ل   •
اإجن��اب التوائم دفعًة واح��دة اإجن���ازاً بحد ذات��ه. ل��ذا ميكن 
ب�صيطة مثل  الأم��وم��ة غنًى عرب خطوات  ت��زداد جتربة  اأن 
املنزل  وتنظيف  املتطابقة  امل��الب�����س  نظافة  على  احل��ف��اظ 
اأولد  تربية  حتى  اأو  الر�صاعة  وتنظيم  احل�صانة  وتزيني 
�صاحلني، لكن �صيكون كل يوم تنجحني فيه يف التعبري عن 
حبك لأطفالك واحت�صانهم واإطعامهم وتغيري حفا�صاتهم 

انت�صاراً حقيقياً!
اأطفالك  يتبع  مل  اإذا  باخليبة  ت�صعري  ل  مرنة:  • كوين 
اأي  اإر�صاع  التي و�صعِتها. رمبا تعجزين عن  ال��ولدة  خطة 
قيلولته  م��ن  الأط��ف��ال  اأح���د  ي�صتيقظ  اأن  ميكن  اأو  منهم 
تعزز  لأن��ه��ا  ال�����ص��اح��رة  ال��ل��ح��ظ��ات  ب��ت��ل��ك  ا�صتمتعي  ب���اك���راً. 

توا�صلك مع اأولدك.
• ل حتتاجني اإىل غر�َصني من كل �صيء: ا�صرتي اأغرا�صاً 
التي  الأغ����را�����س  م�����ص��ب��ق��اً  واخ���ت���اري  اأم���ك���ن  اإذا  م�صتعملة 
مك�صوفة  �صيارة  مقاعد  مثل  �صنة  بعد  اإليها  �صتحتاجني 
م�صاحة  يف  تخزينها  ت�صتطيعني  كنت  اإذا  عالية  كرا�صي  اأو 

�صا�صعة.
زاوية  كل  الأط��ف��ال  اأغ��را���س  �صتحتل  الفو�صى:  رّتبي   •
ُيح�ّصن  ق��د  ولدت��ه��م.  بعد  �صنتني  اأول  خ��الل  منزلك  م��ن 
ترّتبي  اأن  ح��اويل  والعقلية.  اجل�صدية  �صحتك  التنظيم 
اأن  اأو  اأن تبيعيها  املالب�س والألعاب مرة يف ال�صهر. ميكنك 

تتربعي بها اأو تخّزنيها يف املراأب.
اأن  �صحيح  ذات���ه:  بحد  �صخ�س  طفل  ك��ل  اأن  ت��ذّك��ري   •
الأبد،  اإىل  قائماً  �صيبقى  التوائم  بني  ال��ذي يجمع  الرابط 
واحد  بكل  خا�صة  فيديوهات  ت�صوير  على  احر�صي  لكن 

منهم ودّوين اأهم الأحداث يف حياتهم.
مع  اأط���ول  ل��ف��رتة  ك��اف��ة  امل��ه��ام  حت��ت��اج  بال�صرب:  • حت��ّل��ي 

التوائم.
بتحولت  ل��ل��ت��و  ج�صمك  م���ّر  ج�����ص��م��ك:  م��ع  ت�����ص��احل��ي   •
لنف�صك  ت��ق��دي��رك  م�صتوى  ت��رف��ع��ي  اأن  ميكنك  م��ده�����ص��ة. 
ب�صيطة  خ��ط��وات  ع��رب  واأم  ك�صخ�س  بالتح�صن  وت�����ص��ع��ري 
باأظفار  الع��ت��ن��اء  اأو  امل��ا���ص��ك��ارا  و���ص��ع  اأو  ال���ص��ت��ح��م��ام  م��ث��ل 

القدمني.

مــنــ�عـــات
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ما هو النظام الغذائي املنا�سب 
خ���ال احل��م��ل، وك��ي��ف ميكن 
كي  الطفل  م��اأك��ولت  تنويع 
اإليك  باحل�سا�سية؟  ي�ساب  ل 

اأحدث تو�سيات اخلرباء.

هل اإجناب التوائم اأمر �سائع يف عائلتك؟ هل اأجنبت ابنًا وابنة متطابَقني؟ هل تتلّقني امل�ساعدة من اأحد؟ هل تريدين اإجناب املزيد من الأولد؟ تعتاد والدة التوائم 
منذ مرحلة مبكرة على هذه الأ�سئلة املمتعة وتتلقى من وقٍت اإىل اآخر ن�سائح غري مرغوب فيها وت�سمع ق�س�سًا مرعبة ومبالغًا فيها.

ن�سائح لل�سمود وجتاوز هذه املرحلة

اأم التوائم .. كيف تتحكمي بالو�سع يف منزلك؟

ل حاجة اإىل حمية �سارمة
ل ن��ف��ع م���ن ح����ذف ب��ع�����س الأغ����ذي����ة ال��ت��ي ق���د ت�صبب 
حمية  م��ن  ���ص��وداين(  ف��ول  بي�س،  )حليب،  احل�صا�صية 
املراأة احلامل. بل اإن النظام الغذائي املحدود رمبا ي�صّبب 
امل�صتقبلية.  الأم  ل��دى  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  يف  نق�صاً 
الدهنية  الأ�صماك  ا�صتهالك  اأن  �صويدية  درا�صة  اأثبتت 
رنكة...( خالل احلمل مينع  تونة،  �صاردين،  )�صلمون، 
الأثر  ه���ذا  وي��رت��ب��ط  الأولد  ل���دى  احل�صا�صية  ن�����ص��وء 
حتمل  التي  الأ�صا�صية  الدهنية   3 الأوميغا  باأحما�س 

منافع م�صادة لاللتهاب.

اأهمية اإر�ساع الطفل
وتو�صي  �صليم،  ب�صكٍل  ينمو  ك��ي  الطفل  اإليها  يحتاج 
ال�صهر  حتى  الأطفال  باإر�صاع  العاملية  ال�صحة  منظمة 
اأن  حديثة  درا���ص��ات  اأثبتت  ال�صياق،  ه��ذا  يف  ال�����ص��اد���س. 
وت�صمح  ال��غ��ذائ��ي��ة،  احل�صا�صية  م��ن  حت��م��ي  ال��ر���ص��اع��ة 

التنوع  مرحلة  ب��داي��ة  يف  الطبيعية  الر�صاعة  متابعة 
الغذائي بتحّمل الأغذية الغنية بعن�صر الغلوتني. لكن 
ل حتمي الر�صاعة من اأنواع احل�صا�صية كافة، ل �صيما 
تلك املرتبطة بالعث. على �صعيد اآخر، يجب األ ت�صتمر 
الر�صاعة لفرتة طويلة لأنها قد تنعك�س �صلباً على منو 

الأ�صنان وتدفع الطفل اإىل رف�س الأغذية ال�صلبة.

اختاري حليبًا يخلو من م�سببات احل�سا�سية
ير�صع  اأطفالهن.  اإر���ص��اع  الأم��ه��ات  بع�س  ي�صتطيع  ل 
الولدة  بعد  الأوىل  املرحلة  يف  الأطفال  % من   74
لكن ترتاجع هذه الن�صبة اإىل 39 % يف ال�صهر الثالث 
حليب  اختيار  يكون  لذا  ال�صاد�س.  ال�صهر  % يف  و25 
اأن بع�س  ال��درا���ص��ات  اأح���دث  اأ���ص��ا���ص��ي��اً. تثبت  الأط��ف��ال 
اأن��واع احلليب اخلالية من م�صببات احل�صا�صية يحمي 
اأنواع  اأبرز  اأحد  من التهاب اجللد التاأتبي الذي ُيعترب 
احل�صا�صية لدى الأطفال. لكن ل ت�صاهم هذه املنتجات 

يف ت��خ��ف��ي��ف ح����ّدة ال���رب���و اأو ال��ت��ه��اب خم��اط��ي��ة الأن���ف 
النباتية  املرتبط باحل�صا�صية. كذلك ل تلّبي الع�صائر 
حاجات الطفل قبل عمر الثالثة بل اإنها قد توؤدي اإىل 

اختالل وزنه وقامته.

ماذا عن املحفزات احليوية؟
تنعك�س هذه الكائنات الدقيقة اإيجاباً على توازن البيئة 
امليكروبية يف الأمعاء والوقاية من م�صاكل احل�صا�صية. 
الإ�صابة  خطر  بتخفي�س  احل��ي��وي��ة  امل��ح��ف��زات  ت�صمح 
هي  ك��ذل��ك   .%50 بن�صبة  ال��ت��اأت��ب��ي  اجل��ل��د  ب��ال��ت��ه��اب 
وميكن  والإ���ص��ه��ال،  والإم�����ص��اك  املغ�س  ملعاجلة  مفيدة 
مرحلة  خ��الل  غ��ذائ��ي��ة.  مكمالت  �صكل  على  اإي��ج��اده��ا 
الثدي  على  احليوية  املحفزات  و�صع  ميكن  الر�صاعة، 

مبا�صرًة ب�صرط اختيارها على �صكل بودرة.

التنويع �سروري بني ال�سهرين الرابع وال�ساد�ض

املواليد  يتناول  اأن  حمبذاً  يكن  مل   ،2000 ع��ام  قبل 
البقر  حليب  بروتينات  للح�صا�صية  املعّر�صون  اجل��دد 
والفول  ال�صنتني  عمر  قبل  والبي�س  ال�صنة  عمر  قبل 
الثالثة. لكن لحظ  البحر قبل عمر  ال�صوداين وثمار 
احل�صا�صية  خماطر  لأن  خاطئة  تو�صيات  اأنها  العلماء 
لتاأخري  نتيجة  �صنة  ع�صرين  بعد  ت�صاعفت  الغذائية 
م��رح��ل��ة ال��ت��ن��وع ال��غ��ذائ��ي. ل���ذا ي��و���ص��ي اخل����رباء اليوم 
وال�صاد�س  الرابع  ال�صهرين  بني  الطفل  اأغذية  بتنويع 
على اأن ت�صمل الأ�صناف التي ميكن اأن ت�صبب احل�صا�صية 
األ  يجب  واملك�صرات.  واللحوم  والأ�صماك  البي�س  مثل 
ُيحَذف اأي �صنف من حمية الطفل. يف هذا العمر، يكون 
قد  الطفل  لأن  اأ�صا�صياً  بها  املو�صى  الكميات  اح���رتام 
يرف�س الأكل ويتقياأ عند اإرغامه على ا�صتهالك غذاء 
معنّي من دون اأن يكون م�صاباً بح�صا�صية غذائية. وكي 
اإىل عر�صه  اأحياناً  الطعام، قد حتتاجني  الطفل  يحب 

عليه حتى �صبع اأو ثماين مرات!.

اأحدث تو�سيات اخلرباء

احلامل.. كيف حتمني طفلك من احل�سا�سية؟

األحد  29   يوليو    2018  م   -   العـدد  12389  
Sunday   29   July   2018  -  Issue No   12389



24 األحد  29   يوليو    2018  م   -   العـدد  12389  
Sunday   29   July   2018  -  Issue No   12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389



األحد  29   يوليو    2018  م   -   العـدد  12389  
Sunday   29   July   2018  -  Issue No   12389 25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389



26

املال والأعمال
األحد  29   يوليو    2018  م   -   العـدد  12389  

Sunday   29   July   2018  -  Issue No   12389

تقديرًا جلهودها بتخفي�ض زمن املعامات وتوفري يف التكاليف الت�سغيلية

دائرة املالية املركزية يف ال�سارقة تفوز بجائزة 
اآدم �سميث 2018 على م�ستوى ال�سرق االأو�سط

•• ال�شارقة-الفجر:

 2018 لعام  �صميث  اآدم  بجائزة  بال�صارقة،  املركزية  املالية  دائ���رة  ف��ازت 
“لأف�صل حلول اإدارة اخلزينة يف ال�صرق الأو�صط ُموؤخراً،  تقديراً لتمّيزها 
يف تقليل اأوقات املعامالت وتوفري التكاليف الت�صغيلية، وت�صّلم �صعادة وليد 
ال�صايغ، مدير عام الدائرة، اجلائزة املرموقة من ال�صيد �صون دي �صيلفا، 

مدير امل�صروع يف مقر الدائرة. 
التكرمي  ه��ذا  على  باحل�صول  �صعداء  “نحن  ال�صايغ:  وليد  �صعادة  وق��ال 
اخلزينة  اإدارة  جم��ال  يف  ال��ت��ط��ورات  لأح���دث  امل��واك��ب��ة  خلدماتنا  ال���دويل 
واحللول املالية. وقد اتخذت دائرة املالية املركزية يف ال�صارقة خطوات كبرية 

اإىل الأمام لحت�صان التكنولوجيا املتعلقة باأمتتة عمليات اخلزينة«.
النقدي لأك��رث من  الو�صع  اإىل معرفة  الهادفة  الدائرة  روؤي��ة  ومن خالل 
250 جهة حكومية يف 16 م�صرفاً لتعزيز �صوابطها املالية، مع حت�صني 
اإدارة ال�صيولة والتحكم يف املخاطر املالية، كان الهدف النهائي للدائرة هو 

حت�صني كفاءتها وتخفي�س �صايف تكلفة القرتا�س لهذه اجلهات. 
دولة  يف  املبا�صر  اخل�صم  نظام  با�صتخدام  حاًل  “ابتكرنا  ال�صايغ:  واأ�صاف 
الإمارات العربية املتحدة بالتفاق مع م�صرف الإمارات املركزي. وبالتايل، 
يتم تقليل اأوقات املعامالت ب�صكل كبري من اأيام اإىل ثواٍن، وقد حققت دائرة 
املالية املركزية وفورات كبرية يف التكاليف الت�صغيلية، ما اأدى اإىل تعوي�س 

تكاليف التنفيذ«.
واأكد وليد ال�صايغ اأنه يتم حالياً معاجلة حوايل 70 يف املائة من املعامالت 
اإلكرتونياً، موؤكداً اأن الدائرة تركز على ال�صفافية يف اإدارة اإجراءات العمل، 
وحتر�س على التب�صيط والت�صهيل، ومواكبة اأحدث التطورات التقنية التي 
تعزز من كفاءة العمل احلكومي يف اإمارة ال�صارقة ودولة الإمارات العربية 

املتحدة. 
حتدياً  الإدارات  خمتلف  من  النقد  واإدارة  النقدي  الدفع  اأن�صطة  و�صكلت 
اأ�صبح  وق��د  اجل��دي��د.  اخلزينة  اأمتتة  اعتماد  قبل  املركزية  املالية  ل��دائ��رة 
النظام اجلديد ممكناً من خالل التعاون مع HSBC وKyriba - وهو 

نظام اإدارة اخلزينة املوحد. 
وكان قد مت اإطالق برنامج جوائز اآدم �صميث يف عام 2008، وهو برنامج 

ُيعرتف به عاملياً كمعيار عاملي يف جمال الإجناز. 
وقد تلقت جائزة هذا العام اأكرث من 200 تر�صيح من 35 دولة يف جميع 

اأنحاء اأوروبا واأفريقيا والأمريكيتني وال�صرق الأو�صط.

غرفة اأبوظبي تطلق جائزة رواد امل�ستقبل 
حتت �سعار نحو اإعداد جيل مبتكر ا�ستثماري

•• اأبوظبي-وام:

للنا�صئني  امل�صتقبل  رواد  ج��ائ��زة  اأب��وظ��ب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اأطلقت 
وال�صباب حتت �صعار “نحو اإعداد جيل مبدع، مبتكر، ا�صتثماري، وريادي” 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  و�صندوق  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون 

ودائرة التنمية القت�صادية باأبوظبي.
ال��ب��ادرة يف املوؤمتر ال�صحفي ال��ذي نظمته الغرفة  ج��اء الع��الن عن ه��ذه 
هالل  حممد  �صعادة  من  كل  بح�صور  الأول  اأم�س  اأول  الرئي�صي  مبقرها 
املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي و�صعادة خليفة بن �صامل املن�صوري وكيل 
واملعرفة  التعليم  دائرة  باأبوظبي وممثلني عن  القت�صادية  التنمية  دائرة 
امل�صاريع  اأ�صحاب  ال�صباب  م��ن  وع��دد  امل�صاريع  لتطوير  خليفة  و�صندوق 
ال�صغرية واملبتكرة.وقال �صعادة حممد هالل املهريي ان جائزة رواد امل�صتقبل 
هي اإحدى مبادرات الغرفة املهمة حيث تنطلق من حر�س غرفة اأبوظبي 
ثقافة  وتعزيز  ن�صر  على  اأبوظبي  لإم��ارة  التنموية  اخلطط  مع  ومتا�صياً 
ريادة الأعمال لدى الأجيال النا�صئة وت�صعى املبادرة اإىل اإيجاد بيئة داعمة 
وحمفزة لل�صباب وتدريبهم وتاأهيلهم لدخول �صوق العمل وحتقيق الريادة 
لهم يف اأعمالهم امل�صتقبلية وبناء اأجيال واعدة ومتميزة من رواد الأعمال 
النا�صئني والقادرين على الإبداع والبتكار و�صناعة الفر�س ال�صتثمارية.
واأ�صار املهريي اإىل اأن املبادرة عبارة عن برنامج متكامل ي�صعى اإىل تعريف 
البتكار والإب��داع يف ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممار�صة وتطبيق ذلك 
وا�صت�صراف  ال�صطناعي  والذكاء  املعلومات  ثورة  تناف�صية يف ظل  بيئة  يف 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة  م��ع  تتما�صى  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دا  امل�صتقبل 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  تو�صيع  عرب  امل�صتدامة  القت�صادية 
النمو  وحتقيق  املجتمع  فئات  خمتلف  لدى  الأعمال  ري��ادة  ثقافة  وتعزيز 
اقت�صاد معريف متطور. اأفكار ومفاهيم جديدة ل�صياغة  والتطوير خللق 
اإىل تعزيز ون�صر ثقافة ريادة الأعمال وبناء  وقال املهريي تهدف اجلائزة 
واملعرفة  ب��الأدوات  وتزويدهم  الناجحني  الأعمال  رواد  من  جيل  وتطوير 
ال�صرورية التي ت�صاعدهم على خو�س غمار العمل التجاري عرب م�صاريع 

مبتكرة بالعتماد على اأ�ص�س وا�صرتاتيجيات علمية.
ق�صمني  اإىل  تنق�صم  فئة  ك��ل  ف��ئ��ات   5 الأوىل  دورت��ه��ا  يف  امل��ب��ادرة  وت�صمل 
الأعمال  رواد  وفئة  �صنة”   13 –  8“ النا�صئني  الأعمال  رواد  لت�صم فئة 
ال�صباب “14- 25 �صنة” وت�صتهدف طالب املدار�س واجلامعات والكليات 
احلكومية واخلا�صة للتقدم للم�صاركة يف املبادرة والتي تنتهي بجائزة رواد 

امل�صتقبل.

لت�سليط ال�سوء على اإجنازات وم�سروعات دولة الإمارات لتنويع م�سادر الطاقة

االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء تربم مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه 
دبي لدعم منتدى االأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018

على هام�ض اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2018

جمعية BICSI العاملية تك�سف عن خططها لتنظيم قمة ACE الثانية 

•• دبي-الفجر: 

والإح�صاء  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأب���رم���ت 
دب��ي تهدف  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  م��ع هيئة  م��ذك��رة تفاهم 
الأمم  منتدى  ل��دع��م  ا�صرتاتيجية  ع��الق��ة  ب��ن��اء  اإىل 
ت�صت�صيفه  ال���ذي   2018 ال��ع��امل��ي  للبيانات  امل��ت��ح��دة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف �صهر اأكتوبر املقبل 
من  واأك��رث  القرار  و�صناع  القادة  من  نخبة  مب�صاركة 
1500 خبري وخمت�س يف جمال البيانات والإح�صاء 

من خمتلف دول العامل.
اهلل  عبد  �صعادة  التفاهم  م��ذك��رة  على  بالتوقيع  ق��ام 
للتناف�صية  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  لوتاه،  نا�صر 
الأمم  مل��ن��ت��دى  املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����س  والح�����ص��اء، 
�صعيد  و���ص��ع��ادة   ،2018 ال��ع��امل��ي  ل��ل��ب��ي��ان��ات  امل��ت��ح��دة 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  ال��ط��اي��ر،  حممد 
لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، وذل���ك بح�صور ع��دد من 
كبار  من  جمموعة  جانب  اإىل  التنفيذيني،  املديرين 

امل�صوؤولني يف كال اجلانبني. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل ن��ا���ص��ر لوتاه 
والإح�صاء:  للتناف�صية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير 
اأحد  ا�صتخدامها  كفاءة  وحت�صني  الطاقة  “ا�صتدامة 
وتاأكيداً  الرئي�صية،  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  اأه��م 
لروؤية  وجت�����ص��ي��داً  امل��ج��ال  يف  ال���رائ���دة  مكانتها  ع��ل��ى 
ا�صرتاتيجية  الإم��ارات  دولة  تتبنى  الر�صيدة،  القيادة 
الطاقة  م�صادر  على  اعتمادها  لتقلي�س  املدى  بعيدة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����ص��ادره��ا، ورفع 
الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�صاهمة 
فيها، وذلك ل�صمان ا�صتدامتها لالأجيال القادمة، وما 
ل �صك فيه باأن توفر البيانات واملعلومات الإح�صائية 
اأ�ص�س  على  م�صتقبلية  خطط  و�صع  �صيدعم  الدقيقة 
يف  الوطنية  املوؤ�ص�صات  جهود  تدعم  ومعرفية  علمية 

املجال. 
ال��ي��وم مع  التفاهم  م��ذك��رة  �صعادته:” ت��اأت��ي  واأ���ص��اف 
وحتقيق  اجل��ه��ود  لتوحيد  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
ال��ت��ك��ام��ل ب���ني امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��وط��ن��ي��ة، مب���ا ي�����ص��ه��م يف 
الدولية،  اخل���ربات  م��ن  الق�صوى  ال�صتفادة  حتقيق 

واأف�صل املمار�صات العاملية للم�صاهمة يف بناء القدرات 
الوطنية يف املجالت الإح�صائية لتوفري بيانات تخدم 
م�صتهدفات اأجندة التنمية الوطنية، وتكر�س مكانتها 
ال��ع��امل يف توظيف  اأف�صل دول  ال��رائ��دة ك��واح��دة م��ن 
يف  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  واملعلومات  البيانات 

جميع املجالت والقطاعات«.
ومن جانبه، قال �صعادة �صعيد حممد الطاير، الع�صو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
ال�صريك  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تكون  اأن  “ي�صعدنا 
للبيانات  العاملي  املتحدة  الأمم  ملنتدى  ال�صرتاتيجي 
الذي تنظمه الهيئة الحتادية للتناف�صية والإح�صاء، 
مثالية  كمن�صة  الإم����ارات  دول��ة  مكانة  ي��وؤك��د  وال���ذي 
العاملية  واملنتديات  امل��وؤمت��رات  واأه��م  اأك��رب  ل�صت�صافة 
الهائلة  والإم��ك��ان��ات  القوية  التحتية  بنيتها  بف�صل 
التي متتلكها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكربى. 
و�صيكون املنتدى فر�صة مهمة لبحث الأهمية املتنامية 
واحلاجة  العامل  ح��ول  للحكومات  بالن�صبة  للبيانات 
لتطوير طرق جمع البيانات ومعاجلتها و�صبل حتقيق 
وتاأتي   .2030 ل��ل��ع��ام  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف 
اإمياناً منا باأهمية  رعايتنا لهذا املنتدى العاملي املهم، 
وتعزيز  الذكية  امل��دن  بناء  يف  والإح�����ص��اءات  البيانات 
الإب���داع  ت�صجيع  ع��رب  املعرفة  اقت�صاد  نحو  ال��ت��ح��ّول 
اإيجاد  والبتكار من خالل ال�صتفادة من البيانات يف 
حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات ذات 
الذراع  الرقمية”  “ديوا  اأطلقنا  وقد  م�صافة.  قيمة 
الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعمل الهيئة 
للموؤ�ص�صات  الت�صغيلي  النموذج  وتغيري  اإح��الل  على 
على  رقمية  موؤ�ص�صة  اأول  اإىل  وال��ت��ح��ّول  اخلدماتية 
م�صتوى العامل باأنظمة ذاتية التحكم للطاقة املتجددة 
ال�صطناعي  الذكاء  ا�صتعمال  والتو�صع يف  وتخزينها، 
مدينة  اأول  دب��ي  لتكون  الرقمية،  اخل��دم��ات  وتقدمي 
الذكاء  تقنيات  على  واملياه  للكهرباء  خدماتها  تعتمد 
ال�صطناعي. كما �صتطلق الهيئة من�صة رقمية جديدة 
لتطوير  “مورو”،  ب��ي��ان��ات  من�صة  وه���ي  م��ت��ط��ورة، 
الإم������ارات يف تطبيقات  ل��دول��ة  ال��رق��م��ي��ة  الإم��ك��ان��ات 
املدن الذكية وتقدمي حلول رقمية متطورة ومبتكرة، 

ومنوذج ناجح لدبي والعامل«.
واأع����رب ���ص��ع��ادة ال��ط��اي��ر ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود الهيئة 
الحتادية للتناف�صية والإح�صاء يف اإعداد واإدارة وتقدمي 
املتحدة  الأمم  ملنتدى  الإم��ارات  دول��ة  ا�صت�صافة  ملف 
مو�صوعات  اأهمية  م��وؤك��داً   ،2018 للبيانات  العاملي 
املنتدى لهذا العام والتي تركز على ال�صتدامة، حيث 
ت��ويل هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي اأه��م��ي��ة ك��ربى لدعم 
اأه���داف الأمم املتحدة  جهود دول��ة الإم���ارات يف اإط��ار 
للتنمية امل�صتدامة 2030، وحر�س الهيئة على تبني 
ال�صرتاتيجي  توجهها  �صمن  ك��اأول��وي��ة  ال���ص��ت��دام��ة 
وخططها ومبادراتها، ان�صجاماً مع ا�صرتاتيجية دبي 
للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف اإىل توفري 7% 
من طاقة دبي من م�صادر الطاقة النظيفة بحلول عام 
بحلول  و75%   ،2030 بحلول  و25%   ،2020
عام 2050، وخطة دبي 2021 التي تهدف اإىل اأن 
تكون دبي مدينة م�صتدامة يف مواردها، وذات عنا�صر 
مذكرة  وم�����ص��ت��دام��ة.وت��ن�����س  و�صحية  نظيفة  بيئية 
بتوفري  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  قيام  على  التفاهم 
لهذا  متميز  تنظيم  يف  للم�صاهمة  واخل���ربات  امل���وارد 
امل��ج��ال، وال���ذي يبحث  العاملي الأه���م يف ه��ذا  التجمع 
اأثر البيانات ودورها يف حتقيق اأهداف اأجندة التنمية 
امل�صتدامة 2030، وبال�صكل الذي يتنا�صب مع املكانة 
التعاون  حتفيز  يف  ودوره���ا  الإم����ارات  ل��دول��ة  املتميزة 
امل�صتويات  على  الإمنائية  الأه���داف  لتحقيق  ال��دويل 
العاملية. كما �صيعمل الطرفان على ا�صتعرا�س جتربة 
البيانات  بالعتماد على  الرائدة عاملياً  دولة الإم��ارات 
من  العديد  يف  امل�صتقبلية  وخطط  �صيا�صاتها  لر�صم 
ت�صليط  �صيتم  كما  الطاقة،  قطاع  فيها  مبا  املجالت، 
ال�صوء على اأبرز امل�صروعات الوطنية والإجنازات التي 
حققتها الدولة يف اإطار التزامها العاملي بهذا املجال.   
املنتدى  نقا�صات  بتوظيف  اأي�����ص��اً  ال��ط��رف��ان  و�صيقوم 
لبناء  العاملية  اخل���ربات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  وتو�صياته 
وتطوير  مهاراتها  و�صقل  الوطنية  الكفاءات  ق��درات 
خرباتها يف املجالت الإح�صائية، وتوظيفها يف و�صع 
تخدم  التي  امل�صرتكة  وال�صيا�صات  وال���روؤى  اخلطط 
املحلي، مبا  امل�صتوى  الإمنائية على  الأه��داف  حتقيق 

الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  م�صتهدفات  فيها 
2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.  

ال��ت��ف��اه��م احل��ر���س ع��ل��ى ال�صتفادة  وجت�����ص��د م��ذك��رة 
ت�صت�صيفه  وال��ذي  العاملي،  املنتدى  ه��ذا  فعاليات  من 
دولة الإم��ارات لتكري�س مكانتها، ودوره��ا الريادي يف 
لتبادل  فعالة  �صراكات  وتاأ�صي�س  التعاون  ج�صور  مد 
لتحقيق  لها  الأم��ث��ل  ال�صتخدام  وت�صجيع  البيانات 

اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030.
واأثناء زيارة �صعادته ملقر الهيئة ا�صتمع اإىل �صرح مف�صل 
حول التقارير التي تعدها الهيئة حول تناف�صية دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف املجال العاملي، ومن اأهم 
كان  اجلل�صة  يف  مناق�صتها  مت��ت  التي  التقارير  ه��ذه 
البنك  عن  ال�صادر  الأع��م��ال  ممار�صة  �صهولة  تقرير 
الدويل، والذي حققت فيه دولة الإمارات ممثلة باإمارة 
احل�صول  �صهولة  موؤ�صر  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  دبي 
التي  واجلهود  للتعاون  نتيجة  وذل��ك  الكهرباء،  على 
كهرباء  هيئة  م��ن  ك��ٍل  فريق عمل  قبل  م��ن  بذلها  مت 
والإح�صاء،  للتناف�صية  الحتادية  والهيئة  دبي  ومياه 
حتى  اإجن���ازه  مت  ما  ا�صتعرا�س  اجلل�صة  ت�صمنت  كما 
الآن يف موؤ�صر اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 حيث 
العام  17 مرتبة عن  ارتفع ت�صنيف دول��ة الإم���ارات  
املا�صي، ويف ختام الزيارة قام �صعادته بجولة يف مكاتب 
الهيئة واأثنى على جهود فريق العمل والبيئة املنفتحة 

والتحفيزية التي يتمتع بها مقر الهيئة بدبي. 
ويوفر منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018 
نخبة  مع  وا�صعة  عالقات  �صبكة  لبناء  مثالية  فر�صة 
واملوؤ�ص�صات،  وال�صركات  والهيئات  املنظمات  من  ب��ارزة 
وجمموعة من اجلامعات املرموقة، اإىل جانب اخلرباء 
واملخت�صني، ورواد من العاملني يف جمال البيانات من 

جميع اأنحاء العامل. 
 2018 العاملي للبيانات  املتحدة  ويعد منتدى الأمم 
اأهم جتمع دويل متخ�ص�س يف البيانات والإح�صاء على 
م�صتوى العامل، وي�صاهم من خالل جل�صاته النقا�صية 
اإر�صاء بيئة علمية حا�صنة لتعزيز دور  املتخ�ص�صة يف 
التنمية  البيانات والإح�صاءات يف حتقيق م�صتهدفات 

امل�صتدامة 2030.

•• دبي-الفجر:

 BICSI البناء  ل�صناعة  الدولية  ال�صت�صارية  اخلدمة  موؤ�ص�صة  تعتزم 
املعلومات  تكنولوجيا  جمتمع  بتطوير  املخت�صة  العاملية  اجلمعية   -
والت�صالت - ا�صت�صافة قمة BICSI ACE 2018 الثانية يف دبي 
اأ�صبوع جيتك�س  املقبل، وذلك على هام�س م�صاركتها يف  اأكتوبر   16 يوم 
للتوا�صل   B-NET للتقنية 2018. وجاء هذا الإعالن خالل فعالية
الجتماعي والتعارف، والتي نظمتها جمعية BICSI يوم 25 يوليو يف 

برج ال�صيخ را�صد، مبركز دبي التجاري العاملي. 
املبتكرين  وخا�صة  املتخ�ص�صني،  للمعنيني  من�صة   ACE قمة  وت�صّكل 
التقنيني وامل�صت�صارين وامل�صتخدمني النهائيني ACE، مل�صاركة الروؤى 
واخل���ربات وال��ت��ج��ارب، وامل��الح��ظ��ات وال��ت��ح��دي��ات. وم��ن امل��ق��رر اأن تتيح 
واتباع  الفّعال،  للت�صميم  الدولية  املعايري  اإىل  للتعّرف  فر�صة  القمة 
مثل  والت�����ص��الت  املعلومات  تكنولوجيا  لتطبيقات  املمار�صات  اأف�صل 
مراكز البيانات، والتمديد املنّظم للكابالت، والبنية التحتية الال�صلكية، 

وتقنيات ال�صوت والفيديو.
اأع�������ص���اء جمتمع  م���ن  ال��ع��دي��د  B-NET ح�����ص��ور  ف��ع��ال��ي��ة  و���ص��ه��دت 
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، مبا يف ذلك باول فاينرتاوب، م�صمم 
RCDD، وم�صمم الأمن وال�صالمة  معتمد لتوزيع تقنيات الت�صال 

 ،RTPM الت�����ص��الت  مل�صاريع  معتمد  وم��دي��ر   ،ESS الإل��ك��رتون��ي��ة 
للتطوير  الرئي�س  ون��ائ��ب   ،CAE وخبري   ،TECH فني  وخمت�س 
والدعم العاملي يف BICSI؛ واأمين اأبو �صليمة، م�صمم معتمد لتوزيع 
RCDD، وم�صمم م�صّجل لتوزيع تقنيات الت�صال  تقنيات الت�صال 
بناء  وخ��ب��ري   ،NTS ال�صبكي  ال��ن��ق��ل  ب��اأن��ظ��م��ة  وخم��ت�����س   ،DCDC
واملخت�س   ،CT املعتمد  الفني  واملخت�س   ،OSP اخلارجية  الأنظمة 
املعتمد لت�صميم مراكز البيانات CDCDP، ومدير �صبكات معتمد من 
 ،CCNA �صي�صكو  للت�صميم من  CCDA، ومدير معتمد  �صي�صكو 
هريين،  وفرينر  واإفريقيا؛  الأو�صط  ال�صرق   BICSI جمعية  ورئي�س 
وروب  واإف��ري��ق��ي��ا،  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق   BICSI جلمعية  الرئي�س  ن��ائ��ب 
مبنطقة   BISCI جلمعية  م��وؤخ��راً  تعيينه  مت  ال��ذي  املدير  ت�صاندلر، 

ال�صرق الأو�صط واإفريقيا. 
وقال فاينرتاوب: “ت�صهد ع�صوية BICSI يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
واإفريقيا ارتفاعاً م�صطرداً منذ عدة �صنوات، وتعترب دبي وجهة رئي�صية 
من حيث تطّور وتو�صع �صناعة تكنولوجيا املعلومات والت�صالت. ومت�صي 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإطالق املبادرات الرائدة لتطوير التقدم 
تكنولوجيا  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�صية،  القت�صادية  القطاعات  يف  التقني 
البارز يف جميع  امل�صدر   BICSI املعلومات والت�صالت. وتعد جمعية 
تكنولوجيا  ملجتمع  والتعليم  املعرفة  وتقييم  للمعلومات،  العامل  اأنحاء 

يف  املتخ�ص�صني  تزويد  هو  هدفنا  ف��اإن  ولذلك،  والت�صالت.  املعلومات 
ال�صناعة بالأدوات والتدريب الالزم لت�صميم وبناء و�صيانة اأنظمة البنى 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت بجودة عالية وفعالة كبرية، 
املتزايدة  واملتطلبات  الحتياجات  تواكب  مواتية  م�صتقبلية  ومبقومات 

با�صتمرار ملن هم يف منطقة ال�صرق الأو�صط واإفريقيا«.
من جانبه، قال كري�صنا تانغافيلو، املدير الإقليمي يف “اإك�صل نتووركينغ”: 
“يتيح قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة فر�صة مذهلة لتبني وتطبيق اأحدث التقنيات واأكرثها تطورها 
ع��ل��ى م�صتوى ال��ع��امل. وك��ون��ه��ا م��ن ال����رواد ال��ع��امل��ي��ني يف جم���ال متديد 
الكابالت للبنى التحتية، ي�صر ’اإك�صل نتووركينغ‘ اأن تتعاون مع جمعية 
ال�صرق  يف  نوعية  وق��ف��زات  ملمو�صة  اإجن����ازات  اأح���رزت  ال��ت��ي   BICSI
لتوفري  الثانية  ال�صنوية   ACE قمة  تنظيم  �صياق  يف  وذل��ك  الأو�صط، 
من�صة رائعة للمبتكرين التقنيني وامل�صت�صارين وامل�صتخدمني النهائيني 
البنية  ج��ودة  حت�صني  وموا�صلة  اجل��دي��دة،  التقنيات  مناق�صة  اأج��ل  من 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف ال�صرق الأو�صط«. 
خطتها  حول  متوا�صلة  اإيجابية  بانطباعات   BICSI جمعية  وحتظى 
التو�صعية واأن�صطتها يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة، وتعترب 
قمة ACE واحدة من هذه اخلطوات لتوفري من�صة لأع�صاء جمتمع 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت من اأجل الأفكار واأف�صل املمار�صات.
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وزارة التغري املناخي والبيئة توقع اتفاقية ب�ساأن ت�سغيل 
مفق�س اأ�سماك باإدارة مراكز اأبحاث البيئة البحرية

•• دبي - وام:

وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة اتفاقية تعاون مع �صركة في�س فارم يف 
مقر الوزارة بدبي ب�صاأن ت�صغيل مفق�س اأ�صماك باإدارة مراكز اأبحاث البيئة 

البحرية التابع للوزارة.
ال���وزارة  وك��ي��ل  ع��ل��وان  �صلطان  ���ص��ع��ادة  وقعها  ال��ت��ي   - التفاقية  ومب��وج��ب 
امل�صاعد لقطاع املناطق و�صعادة بدر بن مبارك مدير عام �صركة في�س فارم 
ومتتد على مدار ثالث �صنوات - وافقت وزارة التغري املناخي والبيئة على 
البحرية  البيئة  اأبحاث  التابع لإدارة  ا�صتخدام �صركة في�س فارم للمفق�س 
العمل  وال��ذي يو�صح نطاق وجم��ال  املتفق عليه  للمخطط  ب��ال��وزارة وفقاً 
با�صتخدام 24 حو�صا ذات �صعة 10 اأمرت مكعبة لكل حو�س .. كما تلتزم 
وفقاً  �صنة  كل  عن  ا�صطناعي  كهف   300 بعدد  ال���وزارة  بتزويد  ال�صركة 

للموا�صفات املن�صو�س عليها بالتفاقية.
احلر�س  اإط���ار  يف  ج��اء  التفاقية  توقيع  اأن  ع��ل��وان  �صلطان  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
لتوجهات حكومة  2021 وتطبيقاً  الإم��ارات  روؤي��ة  امل�صرتك على حتقيق 
اأطر  ع��رب  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  بتعزيز  يتعلق  فيما  الإم����ارات  دول���ة 
ال�صرتاتيجي  ال���وزارة  ه��دف  امل��ذك��رة حتقق  اإن  ..وق���ال  تنظيمية مالئمة 
من  الغذائي  الإم���داد  ا�صتدامة  و�صمان  الغذائي  التنوع  تعزيز  يف  املتمثل 
يف  ال����وزارة  و�صعتها  اأ�صا�صيني  حم��وري��ن  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املحلية  بيئتنا 
اأهدافها ال�صرتاتيجية الرامية اىل تنمية خمزون الرثوة ال�صمكية باعتباره 
تكنولوجيا  يف  ال�صتثمار  وتنمية  املتجددة  املحلية  الطبيعية  امل���وارد  من 
ا�صتزراع الأحياء املائية وتقدمي كافة الت�صهيالت للقطاع اخلا�س للتو�صع 

بال�صتثمار يف هذا املجال.
ب��ه��دف تنمية خمزون  ت��ب��ذل ج��ه��ودا م�صتمرة  ال����وزارة  اأن  واأو���ص��ح ع��ل��وان 
يف  املتوفرة  احلية  الطبيعية  مواردنا  اأهم  من  باعتبارها  ال�صمكية  ال��رثوة 
زي��ادة جناح برنامج  اإ�صافية يف  املبادرة خطوة  واإذ متثل هذه  مياه الدولة 
والذي   2016 ع��ام  يف  ال���وزارة  اأطلقته  ال��ذي  ال�صطناعية”  “الكهوف 
ا�صطناعية  حا�صنات  واإي��ج��اد  البحري  الح��ي��ائ��ي  التنوع  زي���ادة  يف  �صاهم 
ال�صيد  حلرفة  املنظمة  الت�صريعات  على  ع��الوة  ال�صمكية  للرثوة  جديدة 
الرثوة  مل��خ��زون  احل��ي��وي��ة  الكثافة  يف  ع��ن حت�صن ملحوظ  اأث��م��رت  وال��ت��ي 

ال�صمكية من خالل نتائج امل�صوحات البحرية يف نهاية 2017.
من جانبه قال �صعادة بدر بن مبارك، مدير عام �صركة في�س فارم، اإن هذه 
التفاقية تاأتي يف اإطار جهود ال�صركة وخربتها يف جمال ا�صتزراع الأحياء 
للتحديات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  للم�صاهمة  الأ���ص��م��اك  مفاق�س  واإدارة  املائية 
امل�صتقبلية يف تنمية الأ�صماك املحلية وحمايتها من النقرا�س وال�صتنزاف، 
بالإ�صافة اإىل دعم ا�صرتاتيجية الدولة وامل�صاهمة يف تعزيز التنوع الغذائي.
واأ�صار اإىل اأن في�س فارم هي ال�صركة الأوىل يف العامل التي باإمكانها اإنتاج 
خم�س اأنواع من ال�صمك يف اآن واحد وتوفري اأي مناخ لأي نوع من ال�صمك، 
�صنويا  ط��ن   2500 اإىل  الأ���ص��م��اك  م��ن  ال�صركة  اإن��ت��اج  حجم  ي�صل  حيث 
..موؤكدا اأن ال�صركة ت�صاهم ب�صكل فّعال يف تعزيز التنوع الغذائي بالدولة من 
خالل اإطالق اإ�صبعيات يف مياه وحمميات الدولة لزيادة الرثوة ال�صمكية 
املحلية، وامل�صاهمة يف توفري اأ�صماك بديلة يف اأوقات التكاثر، واإطالق كهوف 

ا�صطناعية يف مياه الدولة لتوفري بيئة منا�صبة لالأ�صماك.
الرثوة  ملخزون  امل�صوحات  اأنهت  قد  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وكانت 
2017 ملياه ال�صيد التابعة للدولة باخلليج العربي وبحر  ال�صمكية لعام 
املعاهد  واأح���د  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  م��ن  ودع��م  بالتعاون  وذل��ك  ع��م��ان، 
النتائج  وبينت  ال��ب��ح��ري��ة،  البيئة  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  العاملية 
اأظهرته  كما  ال�صمكية،  ال���رثوة  مل��خ��زون  احليوية  الكثافة  ان��ح��دار  توقف 
املخزون يف  بو�صع  2011 مقارنة  وع��ام   2001 ع��ام  امل�صوحات يف  نتائج 
عام 1980. كما اأو�صحت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً يف بع�س مناطق امل�صح 
مقارنة بالأعوام املا�صية، ل�صيما املناطق التي مت م�صحها يف مياه ال�صيد 
الهامة  القت�صادية  الأن���واع  بع�س  وظهور  عمان  بحر  يف  للدولة  التابعة 
امل�صح  منطقة  بنف�س  تر�صد  مل  وح��دي/  و�صمان،  و���ص��ويل،  /�صعري،  مثل 
يف ال�صابق، ويعزى الأمر اىل تكاتف جهود كافة الأط��راف املعنية، والتزام 
املنظمة  بالت�صريعات  ال�صيد  هواة  اأو  ال�صيادين  �صواء من  البحر  مرتادي 
حلرفة ال�صيد ال�صادرة من الوزارة، وبرنامج الكهوف ال�صطناعية الذي 
حا�صنات  ا�صطناعية  مواقع  لإن�صاء   2016 العام  منذ  ال���وزارة  اطلقته 
للرثوة ال�صمكية، واإعادة زراعة املرجان على بع�س مناطق املوائل الطبيعية 
املت�صررة بفعل املمار�صات اخلاطئة، اإ�صافة اإىل مناطق املحميات البحرية 
التي اأعلنت عنها ال�صلطات املحلية املخت�صة.ي�صار اإىل اأن الطاقة الإنتاجية 
لقطاع ا�صتزراع الأحياء املائية بالدولة بلغت 3،255 طن يف عام 2017، 
املائية هي:  الأح��ي��اء  اأن��واع من   7 ا�صتزراع  التجاري على  الإن��ت��اج  ويرتكز 
�صمك الهامور، والبارامندي، والبلطي، والروبيان، وال�صربمي، وال�صيبا�س، 
.. كما جنحت  الق�صريات والرخويات  اأخ��رى من  واأن��واع  واأ�صماك احلف�س 
الأحياء  اأخ��رى من  اأن��واع عديدة  ا�صتزراع  البحرية يف  البيئة  اأبحاث  اإدارة 

املائية، مثل ال�صبيطي، وال�صايف، وال�صعري، والبياح، والقابط، وال�صعم.

حتقق ما يقارب 20 مليار دولر اأمريكي من الفوائد القت�سادية للبلدين خال العقد املقبل

االإمارات والهند تد�سنان �سراكة ا�سرتاتيجية يف جمال االأبحاث واال�ستثمار 
وال�سركات النا�سئة يف قطاع الذكاء اال�سطناعي 
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•• نيودلهي- الفجر: 

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  د����ص���ن���ت 
ال��ه��ن��د �صراكة  امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف جم����ال الأب���ح���اث 
يف  النا�صئة  وال�صركات  وال�صتثمار 
بهدف  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  ق��ط��اع 
حتفيز النقا�س وا�صتك�صاف اخليارات 
املتاحة لكال البلدين من اأجل تنمية 
امل����ج����ال. ومن  ه����ذا  اق��ت�����ص��اده��ا يف 
ما  ال�صراكة  ه��ذه  حتقق  اأن  املتوقع 
يقارب 20 مليار دولر اأمريكي من 
الفوائد القت�صادية للبلدين خالل 

العقد املقبل.
ووق����������ع وزي����������ر ال�������دول�������ة ل����ل����ذك����اء 
ال����ص���ط���ن���اع���ي يف دول������ة الإم��������ارات 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لال�صتثمار يف الهند )اإنف�صت اإنديا( 
توطيد  اإىل  ت�صعى  ال��ت��ي  ال�����ص��راك��ة 
التعاون يف جمال الذكاء ال�صطناعي 
ت�صاهم  مبتكرة  تطبيقات  واإن�����ص��اء 
زي��ادة كفاءة اخلدمات احلكومية  يف 
القطاع  ف��اع��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل 
جلنة  ت�صكيل  �صيتم  ك��م��ا  اخل���ا����س. 
م�������ص���رتك���ة ب����ني دول�������ة الإم�����������ارات، 
والهيئة العامة لال�صتثمار الهندية، 
تعنى  الهندية  النا�صئة  وال�����ص��رك��ات 
الذكاء  �صركات  يف  ال�صتثمار  بزيادة 
وحتفيز  ال���ن���ا����ص���ئ���ة  ال����ص���ط���ن���اع���ي 
الن�صاط البحثي بالتعاون مع القطاع 
اخلا�س.واأكد �صاحب ال�صمو حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الذكاء  “تقنيات  اأن  اهلل  رع���اه  دب��ي 
ال�صطناعي �صتقود م�صرية التنمية 
خ���الل ال��ع��ق��د ال����ق����ادم.. والإم������ارات 
والهند ت�صعيان لتكونان يف قلب هذه 

التغريات الكربى«.من جانبه يعترب 
ن���اري���ن���درا م������ودي، رئ��ي�����س ال������وزراء 
هي  الإن�صانية  الأه����داف  اأن  الهند، 
الذكاء  م�صار  حت��دي��د  على  ال��ق��ادرة 
ال���ص��ط��ن��اع��ي. وي�����ص��دد م����ودي على 
ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��ه��ن��د  ح��اج��ة 
القطاع، حيث  لهذا  تبنيها  و�صرورة 
ال�صطناعي  “الذكاء  م���ودي:  ق��ال 
واإرادت����ه هي  الإن�����ص��ان..  يعتمد على 
لهذا  امل�صتقبلي  امل�����ص��ار  حت���دد  ال��ت��ي 

القطاع«. 
وت���ت���خ���ذ ح���ك���وم���ة ال���ه���ن���د م����ب����ادرات 

للتطور  حمفزة  بيئة  خللق  متعددة 
والتكنولوجي  ال��رق��م��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
الذكاء  اإمكانات  من  عربها  ت�صتفيد 
ال���ص��ط��ن��اع��ي يف جم����الت الإم�����داد 
واإدارة  ال�صحية  والرعاية  ال��زراع��ي 
قال  جانبه،  وغريها..من  الكوارث، 
العلماء،  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  ع��م��ر  م��ع��ايل 
ال�صطناعي:  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
للذكاء  ال���دول  تبني  اجت��اه��ات  “اإن 
التاأثري  مالمح  حت��دد  ال�صطناعي 
التطور  ع��ل��ى  ال���ب���ل���دان  ق������درات  يف 
القادمة،  ال�صنوات  خالل  والبتكار. 

�صت�صكل البيانات وو�صائط معاجلتها 
امل�����ص��اه��م الأب������رز يف من���و الأع���م���ال، 
والبتكار، و�صتكون الأ�صا�س لتقدمي 

خدمات اأكرث فاعلية وكفاءة«.
باملقابل، قال ديباك باغال، الرئي�س 
التنفيذي للهيئة العامة لال�صتثمار 
ال���ي���وم من  ال��ه��ن��د  “تعد  ال��ه��ن��دي��ة: 
اأكرث الأ�صواق تو�صعا، وتتمتع براأ�س 
والقدرة  املوهبة  ميتلك  ب�صري  مال 
على البتكار، وبالتايل فاإن �صراكتنا 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  مع دولة 
املتطورة،  للتقنيات  التي تعد مركزا 

لتحقيق  ���ص��روري وطبيعي  اأم��ر  هو 
التكنولوجيا.  ق����ط����اع  يف  ال���ن���م���و 
دورا  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  و�صيلعب 
و�صراكتنا  املجتمعات  حياة  يف  ب���ارزا 
�صتعود بالفائدة على بلدينا والعامل 

اأجمع«.

جمالت ال�صراكة
على  البلدين  ب��ني  ال�صراكة  وت��رك��ز 

جمموعة من املجالت اأهمها:
ب�������ن�������اء ال�������������ص������راك������ات   -
الدولة  وزارة  ���ص��ت��ع��م��ل  امل��ف��ت��وح��ة: 

والهيئة  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ل����ل����ذك����اء 
ال��ع��ام��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ال��ه��ن��دي��ة على 
للذكاء  امل�صتقبلية  التوجهات  درا�صة 
املرتبطة  والتحديات  ال�صطناعي 
و�صيا�صات  تنظيمي  اإط��ار  لر�صم  بها 
�صرعة  مواكبة  �صاأنها  من  م�صرتكة 
التكنولوجي.  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��ط��ور 
و���ص��ي��ع��م��ل اجل��ان��ب��ان ب��ال�����ص��راك��ة مع 
التكنولوجية  وال�صركات  احلكومات، 
الأكادميية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة، 
للخدمات  امل�����������زودة  وال���������ص����رك����ات 
العاملة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
النمو  ح����رك����ة  ل���ف���ه���م  امل�����ج�����ال  يف 
وت���اأث���ريات���ه���ا على  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، 
واآليات  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني 

تبنيها ب�صورة اأكرب. 
ت����ع����زي����ز الب�����ت�����ك�����ار يف   -
اأنظمة العمل: تهياأة البيئة واأنظمة 
ال��ع��م��ل امل��ن��ا���ص��ب��ة ال���ت���ي ت�����ص��اه��م يف 
الذكاء  تقنيات  يف  ال�صتثمار  تعزيز 
ال�صراكة  و�صت�صاهم  ال���ص��ط��ن��اع��ي. 
ب��ني اجل��ان��ب��ني الإم���ارات���ي والهندي 
واملعلومات  اخل������ربات  ت�������ص���ارك  يف 
املجال  تفتح  اأنظمة  و�صع  وت�صهيل 
اأمام ال�صركات التكنولوجية النا�صئة 

لتداخل اأعمالها وحتفيز البتكار.
ت����ب����ن����ي ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا   -
امل�����ص��ت��ق��ب��ل: ���ص��ت��ع��م��ل ال�����ص��راك��ة بني 
وتبني  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  اجل����ان����ب����ني 
تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي التي 
و�صتحدث  الكمية.  احلو�صبة  منها 
التفاعل  اآل���ي���ات  يف  ن��ق��ل��ة  ال�����ص��راك��ة 
م���ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات احل��دي��ث��ة من 
البحثي،  ال��ن�����ص��اط  حت��ف��ي��ز  خ����الل 
وال�صتثمار  والتجريب،  والخ��ت��ب��ار 
يف التكنولوجيا واأدواتها �صمن اإطار 

تنظيمي وا�صح.

•• دبي-وام:

بدبي  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  ك�صفت 
راكب  اآلف  و910  م��ل��ي��ون��ا   277 اأن 
ا�صتخدموا و�صائل النقل اجلماعي يف دبي 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  خ��الل 
األف  275 مليونا و242  بنحو  مقارنة 

راكب يف الفرتة ذاتها من العام املا�صي.
واأك���د ���ص��ع��ادة مطر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر العام 
ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�صالت اأن هذه الأرقام تعك�س مدى 
الو�صائل  ه����ذه  ع��ل��ى  اجل���م���ه���ور  اإق����ب����ال 

و�صعوره بالأمان والراحة املتوفرة فيها.
واأو�صح الطاير اأن املتو�صط اليومي لعدد 
م�صتخدمي و�صائل النقل اجلماعي - التي 
دب��ي وحافالت  دب��ي وت���رام  ت�صمل م��رتو 
املوا�صالت العامة وو�صائل النقل البحري 
“ ال��ع��ربات وال��ف��ريي وال��ت��اك�����ص��ي املائي 

اإىل مركبات  “ اإ���ص��اف��ة  امل��ائ��ي  وال��ب��ا���س 
“ تاك�صي دبي و�صركات المتياز  الأج��رة 
“ خالل الن�صف الأول من العام اجلاري 

بلغ قرابة مليون و535 األف راكب.
ا���ص��ت��ح��وذ على  دب����ي  م����رتو  اإىل  واأ�����ص����ار 
الن�صبة الكربى لعدد م�صتخدمي و�صائل 
النقل اجلماعي مبعدل %37.17 تلته 
مركبات الأجرة ثانيا بن�صبة 31.61% 
ثالثا  العامة  املوا�صالت  حافالت  وحلت 

بن�صبة 27.48%.
اأن م��رتو دب��ي بخطية الأحمر  اإىل  ون��وه 
والأخ�صر نقل يف الن�صف الأول من العام 
اجلاري 103 ماليني و292 األف راكب 
األف  و558  مليون   100 بنحو  مقارنة 
املا�صي  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  راك��ب 
وبلغ عدد م�صتخدمي اخلط الأحمر 66 
األ��ف راك��ب فيما بلغ عدد  مليونا و862 
مليونا   36 الأخ�صر  اخلط  م�صتخدمي 

و430 األف راكب وبلغ عدد م�صتخدمي 
األف  م��الي��ني و207  ث��الث��ة  دب���ي  ت����رام 
راك����ب حم��اف��ظ��ا ع��ل��ى ق��راب��ة ع���دد ركاب 

العام املا�صي نف�صه.
امل�صرتكة  امل�����رتو  حم���ط���ات  اإىل  ول���ف���ت 
�صجلت  والأخ�صر  الأح��م��ر  اخلطني  بني 
ال��ن�����ص��ب��ة الأك�����رب يف ع����دد ال���رك���اب حيث 
“ على  ب��رج��م��ان  بلغ ع��دد رك���اب حمطة 
األف  و369  م��الي��ني  “ ���ص��ت��ة  اخل��ط��ني 
راكب فيما بلغ عدد ركاب حمطة الحتاد 
“ على اخلطني “ خم�صة ماليني و488 

األف راكب .
رك������اب حم���ط���ات اخلط  ع�����دد  اأن  وذك������ر 
املحطات  ترتيب  يف  تغريا  �صهد  الأح��م��ر 
الركاب  م��ن  ع���دد  اأك���رب  ت�صتقطب  ال��ت��ي 
اأب�����راج بحريات  ح��ي��ث ت�����ص��درت حم��ط��ة 
القائمة بخم�صة ماليني و524  جمريا 
باأربعة  ال��رق��ة  حمطة  تلتها  راك���ب  األ���ف 

األ���ف راك���ب ث��م حمطة  م��الي��ني و921 
ماليني  بثالثة  م��ول  -دب���ي  خليفة  ب��رج 
األ��ف راك��ب وعلى م�صتوى اخلط  و934 
الأخ�������ص���ر ج�����اءت حم��ط��ة ال��ف��ه��ي��دي يف 
���ص��دارة ال��ق��ائ��م��ة ب��اأرب��ع��ة م��الي��ني و79 
يا�س بثالثة  ث��م حمطة بني  راك��ب  األ��ف 
األف راكب تلتها حمطة  ماليني و302 

ال�صتاد مبليونني و896 األف راكب.
م�صتخدمي  ع����دد  اأن  ال��ط��اي��ر  واأو�����ص����ح 
الن�صف  يف  العامة  امل��وا���ص��الت  ح��اف��الت 
76 مليونا  بلغ  العام اجل��اري  الأول من 
و379 األف راكب فيما بلغ اإجمايل عدد 
التي  البحري  النقل  و�صائل  م�صتخدمي 
ت�صمل العربات والبا�س املائي والتاك�صي 
املائي وفريي دبي �صبعة ماليني و183 
مركبات  اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. راك����ب  األ����ف 
“تاك�صي دبي  الأجرة يف دبي التي ت�صمل 
نقلت  المتياز”  و�صركات  تاك�صي  وه��ال 
 87 العام اجل��اري  الأول من  الن�صف  يف 

مليونا و849 األف راكب.
�صروره  عن  الطاير  مطر  �صعادة  واأع��رب 
بالنتائج اجليدة لعدد م�صتخدمي و�صائل 
النقل اجلماعي التي ت�صهد منوا مطردا 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ك��ام��ل ب���ني م��ن��ظ��وم��ة النقل 
اجلماعي يف الإم��ارة .. موؤكدا اأن و�صائل 
العمود  ت�����ص��ك��ل  ب��ات��ت  ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي 
الفقري حلركة تنقل ال�صكان يف خمتلف 
اإم������ارة دب����ي واأ���ص��ب��ح��ت اخليار  م��ن��اط��ق 
كبرية من  �صريحة  لدى  للتنقل  املف�صل 

�صكان وزوار دبي.
واملتنوعة  ال��ك��ب��رية  امل�����ص��اري��ع  اإىل  ول��ف��ت 
النمو  يف  �صاهمت  الهيئة  نفذتها  ال��ت��ي 
النقل  و�صائل  م�صتخدمي  لعدد  املتزايد 
م�صاهمة  ن�صبة  ارتفعت  حيث  اجلماعي 
النقل اجلماعي “ مرتو وترام وحافالت 
ونقل بحري “ يف حركة ال�صكان من 6% 
عام  يف   16.4% اإىل   2006 ع���ام  يف 
اأ�صفنا  اإذا  الن�صبة  هذه  وترتفع   2017
لها مركبات الأجرة لت�صل اإىل 25.8% 

وت�صعى الهيئة لرفع ن�صبة م�صاهمة النقل 
اجلماعي “ مرتو وترام وحافالت ونقل 
بحري “ اإىل %20 بحلول عام 2020 

. و%30 عام 2030 
ال�صرتاتيجية  اخل���ط���ط  اأن  واأو�����ص����ح 
تعمل  التي  والنقل  للطرق  والتنفيذية 
مبوجبها  وامل����وا�����ص����الت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
حتقيق  مبعنى  التكامل  مبداأ  على  تركز 
الإم���ارة  يف  التنقل  و�صهولة  الن�صيابية 
تعتمد على توفري حلول متكاملة ت�صمل 
واملعابر  الطرق  �صبكات  وتو�صيع  تطوير 
بجميع  اجلماعي  النقل  ن��ظ��ام  وتطوير 
وت������رام وحافالت  م����رتو  م���ن  ع��ن��ا���ص��ره 
اأنظمة  ب��ح��ري وت��ط��وي��ر  ن��ق��ل  وو���ص��ائ��ل 
لتحقيق  الالزمة  التقنية  والنقل  امل��رور 
اأف�����ص��ل ا���ص��ت��غ��الل واأع���ل���ى ك��ف��اءة لنظام 
الطرق والنقل اجلماعي وكذلك تطبيق 
ال�صيا�صات القادرة على احلد من اعتماد 
املركبات  ع���ل���ى  ال���ك���ل���ي  ���ص��ب��ه  اجل���م���ه���ور 
و�صائل  على  اعتمادهم  وزي���ادة  اخلا�صة 
و�صائل  �صاملة  الأخ���رى  النقل  واأ�صاليب 
الرحالت  يف  وامل�صاركة  اجلماعي  النقل 
ت���زي���د فيها  ك���دب���ي  ل���ص��ي��م��ا يف م��دي��ن��ة 
ملكية املركبات اخلا�صة على مركبة لكل 

�صخ�صني من ال�صكان.

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي ي�ستقطب طلبة 
اجلامعات يف برنامج "مهنتي"

•• ال�شارقة-الفجر:

اأط��ل��ق م�����ص��رف ال�����ص��ارق��ة الإ���ص��الم��ي م���وؤخ���راً برنامج 
اجلامعات  طلبة  ي�صتقطب  وال��ذي  للتدريب  )مهنتي( 
وذل��ك مب�صاركة   ، ال��دول��ة  اإم���ارات  والكليات يف خمتلف 
عدد من الطلبة املواطنني ، موزعني على خمتلف اأق�صام 
لعام  الربنامج  فعاليات  �صمن  وذل��ك  امل�صرف،  وف��روع 

.2018
وعقد امل�صرف ور�صة عمل رك��زت على خمتلف املهن يف 
بالربنامج  امللتحقني  الطلبة  مل�صاعدة  امل�صريف،  القطاع 
يف حت��دي��د اأه���داف���ه���م، ك��م��ا ن��ظ��م ج��ل�����ص��ات ح���واري���ة مع 
امل�صرف والذين عر�صوا  املواطنة يف  القيادية  الكفاءات 
النجاح  وق�ص�س  الوظيفي  م�صارهم  م��راح��ل  ب��دوره��م 

والتطور الوظيفي.
اإىل  ي��ه��دف  عملياً  تدريبياً  ب��رن��اجم��اً  “مهنتي”  وي��ع��د 
تقنية  مهارات  واإك�صابهم  املهنية  للحياة  الطالب  تهيئة 
امل�صرف،  يف  امل�صوؤولني  قبل  م��ن  وم�صرفية  ومعرفية 
التدريبية  ال������دورات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ربن��ام��ج  وي�����ص��م��ل 

وور�صات العمل، ويتم منح اخلريجني �صهادات خربة.
واأو���ص��ح��ت اأم����ل ال�����ص��ح��ي م��دي��ر ال��ت��وط��ني يف م�صرف 

ال�صارقة الإ�صالمي،
كموظف،  امل��ت��درب  م��ع  يتعامل  “مهنتي”  برنامج  اأن   
حيث يطلب منه احل�صور �صمن �صاعات العمل الر�صمية 
خالل  متابعته  ي��ت��م  ك��م��ا   ، امل��وظ��ف��ني  كبقية  ب��امل�����ص��رف 
حمددة  عمل  ومهام  بواجبات  للقيام  التدريب  برنامج 

تتوافق مع قدراته ومواهبه ومهاراته.

اأرقى  بتقدمي  يلتزم  امل�صرف  اأن  ال�صحي  اأم���ل  واأك���دت 
دولة  يف  الطموح  لل�صباب  والتدريب  الدعم  م�صتويات 
م�صوؤوليته  من  كجزء  وذل��ك  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املجتمعية، وياأتي دعمه لهذه الفئة اإمياناً منه باأهميتها 
وفاعليتها، وبالدور الذي تلعبه يف اقت�صاد الدولة حالياً 
وبامل�صتقبل ، ومتا�صيا مع توجهات حكومة الإم��ارات يف 
الدولة  املنا�صب يف  اأرق��ى  ي�صغلون  والذين  ال�صباب  دعم 

مبا يف ذلك املنا�صب الوزارية.
 وي��ح��ر���س م�����ص��رف ال�����ص��ارق��ة الإ����ص���الم���ي ع��ل��ى اإدراج 
متخ�ص�صة  وت��ط��وي��ري��ة  تدريبية  دورات  يف  امل��ت��درب��ني، 
للقيام  ي��وؤه��ل��ه��م  م��ا  امل��ع��رف��ي��ة،  ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  للنهو�س 
اخلربة  م��ن  م�صتوى  اأع��ل��ى  وف��ق  امل�صتقبلية  ب��الأع��م��ال 

والكفاءة.
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ت��اري��خ قدمي  اإىل  امل�صهد  ب��ه��ذا  اله��ت��م��ام  ي��ع��ود 
يج�صد حقيقة وعي البحرين بحجم الأدوار التي 
من  حمورا  باعتبارها  الثقافة  توؤديها  اأن  ميكن 
الب�صرية  التطور والزده��ار للمجتمعات  حماور 
الوقت  يف  فح�صب،  للمملكة  ولي�س  عمومها،  يف 
ج��ادة لالعتماد على  خ��ط��وات  فيه  ُتتخذ  ال��ذي 
والإنتاج  للدخل  اإ���ص��ايف  كم�صدر  الثقايف  املنتج 
ال�صياحي  ل��ل��م��ق��وم  رئ��ي�����ص��ي  وك��م��ك��م��ل  ب��ال��ب��الد، 
الدولة  وت�صعى  بهما،  ت�صتهر  ال��ذي  واخل��دم��ي 
حثيثا يف املرحلة القادمة لالعتماد عليها جميعا 
املبا�صرة  وغ��ري  املبا�صرة  ال��ع��وائ��د  م��ن  انطالقا 
لها. وتنبني روؤية مملكة البحرين الثقافية على 
اأركان تنميتها القت�صادية  الثقافة ركن من  اأن 
والجتماعية وال�صيا�صية، واأن اململكة بلد متعدد 
الثقافات والأدي��ان واملذاهب والأدي��ان، ومن ثم 
غر�س  عرب  بذلك  الكايف  الهتمام  اإي��الء  يتعني 
ال��ق��ي��م ال���الزم���ة ل��دع��م ه���ذا ال��ت��وج��ه، ل �صيما 
وال�صباب،  الن�سء  من  الواحد  الوطن  اأبناء  بني 
الوطنية  الثقافية  رموز احلركة  والتعويل على 
ومبادرات القطاع الأهلي لقيادة هذا التوجه يف 
فنون  على  الدولة  جانب  من  كامل  انفتاح  ظل 

وثقافات العامل الأخرى.
ويبدو اأن هذا التوجه هو ما يف�صر اإىل حد كبري 
تنوع وات�صاع و�صمول الأجندة الثقافية ال�صنوية 
للبحرين، والتي حتوي يف احلقيقة الكثري من 
الداخل  املهتمني من  ت�صتقطب  التي  الفعاليات 
واخل���ارج على ال�����ص��واء، وم��ن ب��ني اأب���رز الربامج 
الأخرية،  الفرتة  خالل  البحرين  قدمتها  التي 
ربيع  “مهرجان  ب��ه��ا:  الثقافية  احل��رك��ة  وم��ي��ز 
للمملكة،  مم��ي��زة  ع��الم��ة  ب���ات  الثقافة” ال���ذي 
بامتياز،  وم��ت��ج��ذرا  ���ص��ام��ال  ثقافيا  وم�����ص��روع��ا 
فرباير  يف  ب�����داأت   13 ال�����  ن�����ص��خ��ت��ه  اأن  خ��ا���ص��ة 
من  اإب��ري��ل  �صهر  نهاية  حتى  وا�صتمر   ،2018

نف�س العام.
وقد اأقيمت فعاليات هذا املهرجان �صمن برنامج 
احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآث��ار مبدينة 
املحرق عا�صمة الثقافة الإ�صالمية عام 2018، 
اأه��م مقومات احلراك  اأح��د   � ال��واق��ع  � يف  ��ل  وم��ثَّ
الثقايف املتدفق يف البالد ملا يت�صمنه من برامج 
�صرائح  خمتلف  م��ع  تنا�صبت  متنوعة  واأن�صطة 
والت�صكيلية  الفنية  املعار�س  من  ب��دءا  املجتمع 
واملحا�صرات  ال���ف���ك���ري���ة  ب����ال����ن����دوات  وان���ت���ه���اء 
والأم�صيات ال�صعرية ومرورا بالطبع باحلفالت 
كملحمة  امل�����ص��رح��ي��ة  وال���ع���رو����س  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 

جلجام�س وغريها.
حتقيق  ال�صابقة  ن�صخه  يف  املهرجان  وا�صتطاع 

�صعيد  على  فقط  لي�س  النجاحات،  من  العديد 
على  واإمن���ا  اجل��م��اه��ريي،  وال�صتقطاب  اجل��ذب 
احل�صاري  املنجز  على  ال�صوء  ت�صليط  �صعيد 
اأن��ح��ائ��ه��ا، وال���رتوي���ج ل��ه عرب  ب��ال��ب��الد يف �صتى 
الآليات الثقافية املختلفة، وتدعيم قنوات ال�صلة 

والنفتاح التي تربط اململكة باملنطقة والعامل.
وفعالياته  ب���رباجم���ه  امل���ه���رج���ان  ي��ج�����ص��د  ك��م��ا 
ال��ت��ي ي��ل��ت��ف ح��ول��ه��ا امل��ه��ت��م��ون وال�������ص���ارع �صواء 
املوؤ�ص�صات  بني  الفعلية  ال�صراكة  حقيقة  ب�صواء 
للثقافة  ال��ب��ح��ري��ن  هيئة  يف  ممثلة  احل��ك��وم��ي��ة 
وجم��ل�����س ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة وغ���ريه���ا من 
ال��ث��ق��اف��ي��ة الأخ�����رى ك��م��رك��ز ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اآل خليفة للثقافة ومعر�س  اإبراهيم بن حممد 
البارح للفنون الت�صكيلية ومركز لفونتني للفن 
القطاع  موؤ�ص�صات  رع��اي��ة  ع��ن  ف�صال  املعا�صر، 

اخلا�س له.
انطلقت يف  ق��د  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  وك��ان��ت فعاليات 
حفل بهيج اأقيم بجانب قلعة عراد يوم 28 يناير 
“املحرق  �صعار  حت��ت  وذل���ك  امل��ا���ص��ي،   2018
�صامية  وبرعايٍة  الإ�صالمية”،  الثقافة  عا�صمة 
من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة 
وح�صور �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، مم��ث��اًل لراعي 
عثمان  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ومعايل  احلفل 
الإ�صالمية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التويجري 
للرتبية والعلوم والثقافة. ومن بني املهرجانات 
باململكة:  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد  مت��ي��ز  ال��ت��ي  الأخ����رى 
دورته  اخ��ت��ت��م  ال���ذي  ال�صباب”  “تاء  م��ه��رج��ان 
ال�تا�صعة يف 18 فرباير 2018 املا�صي، وا�صتمر 
اأ�صبوعني، حيث  لأكرث من  واأن�صطته  بفعالياته 
�صنويا،  ال�صهر  �صنوات مع مطلع  يبداأ منذ عدة 
واأدبية  ثقافية  م�صاريع  ع��دة  اإق��ام��ة  وا�صتهدف 
ال�صباب  لفئة  ب��الأ���ص��ا���س  ت��وج��ه  متنوعة  وفنية 
ال��ب��ح��ري��ن��ي، ودجم��ه��ا يف م�����ص��روع واح���د يحمل 
مببادرة  ك��ان  ال��ذي  ال�صباب”،  “تاء  ال�صم  ه��ذا 
من اأحد املهتمني باحلراك الثقايف بالبالد، وهو 

املفكر والناقد الراحل “حممد البنكي«.
ال���دورة الأخ���رية للمهرجان  وق��د ُنظمت خ��الل 
وهارموين  ت���ق���راأ،  امل���ح���رق  ه����ي:  م����ب����ادرات   8
لالحتفاء  وحفاوة  امل�صرحية،  واأدوار  املو�صيقية، 
ودراي�س  العريفي،  را�صد  الراحل  الفنان  ب�صرية 
واهتمت  وت�صكيل  العمران،  على  ا�صتغلت  التي 
داخل  القي�صرية  �صوق  يف  فنية  اأجنحة  باإن�صاء 
وا�صتهدفت  وتكنيك  ال��ق��دمي��ة،  امل��ح��رق  مدينة 
وحياة  املتالحقة،  التقنية  التطورات  ا�صتيعاب 

لتنمية قدرات ال�صباب ال�صحية والريا�صية.
“الطعام  م��ه��رج��ان   2016 ال��ع��ام  م��ن��ذ  وُي��ق��ام 
ثقافة” بالتزامن مع معر�س البحرين ال�صنوي 
 44 ال�  دورت��ه  اأقيمت  ال��ذي  الت�صكيلية،  للفنون 
بجانب قلعة عراد يف 15 يناير 2018 املا�صي، 
ومب�صاركة 53 فنانا، وامتد حتى 8 مار�س من 
نف�س العام. وقد اأقيم على هام�س هذا املعر�س 
 6 ال�  الدويل  البحرين  �صمبوزيوم  املهم:  الفني 
للنحت، و�صارك يف اأعماله العديد من النحاتني، 
12 لحقا  ال�  الفنية  اأعمالهم  توزع  اأن  وُينتظر 
ع��ل��ى م�����ص��ار م��وق��ع ط��ري��ق ال��ل��وؤل��وؤ � امل����درج على 
يف   � لليون�صكو  العاملي  الإن�صاين  ال��رتاث  لئحة 

مدينة املحرق.
لفعاليات   3 ال�����  ال������دورة  اُخ��ت��ت��م��ت  ق���د  وك���ان���ت 
فرباير  يف  ثقافة”  “الطعام  مهرجان  وب��رام��ج 
جتربة  باعتباره  يو�صف  الذي  املا�صي،   2018
ثقافية وفنية خمتلفة، لأنه يجمع بني الفنانني 
لتقدمي  ع��م��ل م�صرتكة  ف���رق  م��ع��ا يف  وال��ط��ه��اة 
مزيج مركب من فني الت�صكيل اللوحي والطهي 
حوا�س  يبهر  ومب���ا  ال��ب��ع�����س،  بع�صهما  ب��ج��ان��ب 
داخل  الفنني من  الذواقة من مف�صلي  جمهور 

البحرين وخارجها.
ورموزها  مقوماتها  اأهمية  البحرين  تغفل  ول 
الثقافية الأخرى التي متلكها، وذلك باعتبارها 
من الأ�صلحة الثقيلة يف مواجهة حروب الدعاية 
�صمات  م��ن  �صمة  مت��ث��ل  ب��ات��ت  ال��ت��ي  والت�صليل 
موقع  “متحف  ذلك  بني  ومن  املعا�صر.  العامل 
اأول  ب��اع��ت��ب��اره  يو�صف  ال���ذي  البحرين”  قلعة 
م�صاريع ال�صتثمار يف الثقافة يف اململكة، و�صنفه 
متاحف  كاأ�صهر   2016 عام  اليون�صكو  اجتماع 

املواقع الأثرية على م�صتوى العامل، حيث ميتد 
للقلعة  ال�صمالية  البحرية  الواجهة  ط��ول  على 
الواقعة �صمال البالد، وتعد اأول موقع بحريني 
الإن�صاين  ال������رتاث  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  اإدراج�������ه  ي��ت��م 

العاملي.
ال���ذي  البحرين”  ق��ل��ع��ة  “متحف  وا���ص��ت��ط��اع 
عام  مطلع  واُحتفل   ،2008 ف��رباي��ر  يف  اُفتتح 
تاأ�صي�صه، من  على  �صنوات   10 مبرور   2018
حتقيق �صراكة مميزة مع خمتلف فئات املجتمع، 
له  ُين�صب  ح��ي��ث  ال��ع��ام،  اجل��م��ه��ور  منهم  �صيما 
التي  الأث��ري��ة  باحلفريات  التعريف  يف  الف�صل 
اأهم  م��ن  مقتنيات  وع��ر���س  البحرين،  عرفتها 
البحرين  حقب  يف  امل�صتخرجة  الأث��ري��ة  القطع 
ور�س  من  العديد  اإقامة  عن  ف�صال  التاريخية، 
العمل واملحا�صرات والأم�صيات الفنية واملعار�س 
رفع  يف  و�صاهمت  اجل��م��ي��ع،  منها  ا�صتفاد  ال��ت��ي 
وعي الراأي العام، والأطفال خا�صة، حول اأهمية 

الرتاث الأثري للمملكة.
خا�صة  اأهمية  بالبحرين  الثقافة  هيئة  وت��ويل 
بال�صتمرارية  ت��ت�����ص��م  ث��ق��اف��ي��ة  م�����ص��اري��ع   3 ل���� 
وال�صتدامة، ولها من الأثر احلايل وامل�صتقبلي 
على  خ��ا���ص��ة  ي��ن��ك��ره��ا،  اأن  اأح���د  ي�صتطيع  ل  م��ا 
اململكة  تبتغيها  ال��ت��ي  وامل��ك��ان��ة  ال�صمعة  �صعيد 
والعاملي،  والإقليمي  املحلي  الثقايف  الو�صط  يف 
الهيئة  ت��دي��ر  ح��ي��ث  ب��ال��رتج��م��ة،  يتعلق  الأول: 
املعارف”،  “نقل  با�صم  يعرف  م�صروعا  وتنظم 
حيث قامت بنقل وترجمة 17 كتابا منذ بداية 
انطالقه، واأ�صدرت يف يناير 2018 الإ�صدار ال� 
18 من هذه ال�صل�صلة، وحمل عنوان “هل يجب 
جاك  ل��ل��م��وؤرخ  �صرائح؟”  ال��ت��اري��خ  تقطيع  حقا 

لوغوف.
التي   2018 للكتاب  البحرين  جائزة  الثاين: 
العاملي  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة   2011 ع���ام  اأط��ل��ق��ت 
مب�صاركات  ال��ع��ام  ه��ذا  ج��ائ��زة  وحتتفي  للكتاب، 
كتاب وباحثي اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 
وينتظر  العامل”،  وت�صكيل  “الأدب  عنوان  حتت 
فعاليات  ���ص��م��ن  ب���اجل���ائ���زة  ال��ف��ائ��زي��ن  اإع�����الن 
2018، وحتل  مار�س  انتظم يف  ال��ذي  املعر�س 
�صرف  �صيف  ال�صعودية  العربية  اململكة  عليه 

الن�صخة 18.
“املركز  واج��ت��م��اع��ات  م��ق��ر  ا�صت�صافة  ال��ث��ال��ث: 
اأ�ص�س  العاملي” ال��ذي  للرتاث  العربي  الإقليمي 
دي�صمرب   16 ���ص��در يف  م��ر���ص��وم ملكي  مب��وج��ب 
لتعزيز  وي��ه��دف  دول��ي��ا،  ب��ه  واُع���رتف   ،2010
يف   1972 لعام  العاملي  ال��رتاث  اتفاقية  تنفيذ 
اململكة يف  العربية، ومتكن من دعم دور  ال��دول 

حماية مواقع الرتاث الأثرية باملنطقة.
انتخاب  دور كبري يف  امل��رك��ز  ل��ذل��ك  ك��ان  ورمب���ا 
العاملي  ال��رتاث  2017 يف جلنة  ع��ام  البحرين 
التابعة لليون�صكو ملدة 4 �صنوات، واإعادة التفاق 
ع��ل��ى ب��ق��ائ��ه ع��ل��ى اأر�����س امل��م��ل��ك��ة مل���دة 6 �صنوات 
باللجنة  رئي�صي  مقعد  للبحرين  و�صار  اأخ��رى، 
دولة،   21 ممثلي  وت�صم  �صنويا  جتتمع  ال��ت��ي 
اأيام   10 مل��دة  اللجنة  ه��ذه  جتتمع  اأن  وُينتظر 
برئا�صتها يف املنامة يف 24 يونيو 2018 اإىل 4 
 1500 العام، وذلك مب�صاركة  يوليو من نف�س 

خبري عاملي.
ول يتوقف احلراك الثقايف باململكة على مقومات 
املهرجانات املذكورة، وغريها كمهرجان الرتاث 
ومهرجان  البحرين  �صيف  ومهرجان  ال�صنوي 
املواقع  للمو�صيقى، ومقومات  الدويل  البحرين 
الأثرية املختلفة كقلعتي عراد والبحرين، امل�صار 
الرتاث  قائمة  على  وامل��درج��ت��ني  �صلفا،  اإليهما 
الإن�صاين العاملي، وكذلك قلعة بوماهر مبدينة 
امل���ح���رق ال��ت��ي ي���ب���داأ م���ن ع��ن��ده��ا م��وق��ع طريق 
الإن�صاين  الرتاث  قائمة  اأدرج على  الذي  اللوؤلوؤ 
موقع  يحاكي  وه��و  اليوني�صكو،  ملنظمة  العاملي 
باملحرق،  ع���راد  وقلعة  باملنامة  البحرين  قلعة 
جمملها  يف  تعك�س  التي  الأثرية  املقومات  وهي 
واحلديثة.  القدمية  البحرين  وح�صارة  تاريخ 
ال��ع��دي��د من  واإمن���ا ميتد ه��ذا احل���راك لي�صمل 
الأخرى،  والفنية  الثقافية  والفعاليات  امل�صاريع 
2018 باحلفالت  ع��ام  م��ع مطلع  ب���داأت  ال��ت��ي 
تلك  خا�صة  واملو�صيقية،  الغنائية  وال��ع��رو���س 
ما  وه��و  الوطني،  امليثاق  مبنا�صبة  نظمت  التي 
من  الأول  ال��رب��ع  يف  الثقافية  ال�صالة  �صهدته 

اإقامة وتنظيم العديد  هذا العام، وتوا�صلت مع 
التي  تلك  �صيما  املختلفة،  الفنية  املعار�س  من 
الفنون ولفونتني  البارح ومركزي  دار  �صهدتها 

للفن املعا�صر.
ه������ذا ف�������ص���ال ع����ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن امل���ح���ا����ص���رات 
وامل�صامرات الأدبية والفكرية وال�صعرية وغريها 
� مركز  العادة  � يف  وي�صت�صيفها  ا�صت�صافها  التي 
اآل خليفة باملحرق الذي اُحتفل  اإبراهيم  ال�صيخ 
 2018 يناير   12 يف   16 ال���  تاأ�صي�صه  بذكرى 
ن�صاطا   2002 ع���ام  م��ن��ذ  ق���دم  امل��ا���ص��ي، ح��ي��ث 
 500 م��ن  اأك����رث  الآن  ح��ت��ى  ا�صتقطب  ث��ق��اف��ي��ا 
حما�صر وفنان و�صاعر واأديب، ويتفرع عنه 25 
باملحافظة على الرتاث كبيت ال�صعر  بيتاً معنياً 

وبيت عبد اهلل زايد لرتاث البحريني وغريها.
التي  املنتظمة  الفعاليات  ع��ن  بالطبع  ناهيك 
ي�صهدها متحف البحرين الوطني الذي احتفل � 
هو الآخر � بذكرى تاأ�صي�صه ال� 29 عرب الفعالية 
ال�صنوية “ما نامت املنامة” يف دي�صمرب 2017، 
وامل�����ص��رح ال��وط��ن��ي ال����ذي اح��ت��ف��ى ع���ام 2018 
ال�صوت  وم�صروع  تاأ�صي�صه،  على   5 ال�  بالذكرى 
افتتح  ال��ذي  البحرين،  بقلعة  اجلديد  وال�صوء 
حممد  وق��اع��ة  اأ�صبوعيا،  اأي���ام  ثالثة  للجمهور 
املحرق،  يف  اخلليجي  ال�����ص��وت  ل��ف��ن  ف��ار���س  ب��ن 
وجتهيز  حتديثها  مت  التي  ال��ع��ودة  ال��رف��اع  ودار 
الغو�س  الثقايف، وبيت  �صلمان  مرافقها، ومركز 
باملحرق وغريها من مرتكزات ومراكز الإ�صعاع 

الثقايف باململكة.
التي  والتدريب  العمل  ور���س  ذل��ك:  اإىل  ي�صاف 
تقيمها وتنظمها هيئة البحرين للثقافة دوريا، 
م�صوؤوليتها  ع��ل��ى  دوم�����ا  خ��الل��ه��ا  م���ن  وت���وؤك���د 
املوهوبني،  رع����اي����ة  يف  ودوره��������ا  الج���ت���م���اع���ي���ة 
وال�صباب  الأط��ف��ال  م��ن  ك��ث��ريا  ا�صتهدفت  حيث 
يف م���راح���ل ع��م��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة، واُ���ص��ت�����ص��ي��ف لها 
البحرين  م�����ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ون  حم����ا�����ص����رون 
من  ال��ك��ث��ري  مبو�صوعاتها  و�صملت  وخ��ارج��ه��ا، 
�صبيل  على  ومنها  الأجيال اجلديدة،  اهتمامات 
املثال ل احل�صر: “�صخ�صيتك يف ختم، اأنت من 
النق�س  “فن  غلغام�س”،  “اأ�صطورة  دملون”، 

الإ�صالمي”، وغريها.
البحرين  هيئة  تتولها  التي  الأدوار  وبجانب 
بع�س  ب��ه��ا  ت��ق��وم  اأخ����رى  اأدوار  ه��ن��اك  للثقافة، 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الأه��ل��ي��ة واخل��ا���ص��ة ل��دع��م احلراك 
حما�صرات  برامج  ذل��ك  وم��ن  باململكة،  الثقايف 
يقدمها  التي  الثقايف  كانو  الرحمن  عبد  مركز 
 24 ال�  الثقايف  العام، حيث د�صن مو�صمه  طوال 
مطلع  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  الأول  ل��ل��رب��ع  املخ�ص�س 
الق�صايا  م��ن  العديد  وي��ت��ن��اول   ،2018 يناير 
والدولية،  والإقليمية  منها  املحلية  الثقافية، 
الثقافية  احل��رك��ة  رم����وز  وُي�����ص��ت�����ص��اف خ��الل��ه��ا 

باخلليج والعامل العربي.
البحرين  واآث���ار  ت��اري��خ  جمعية  دور  اإىل  اإ�صافة 
ال���ت���ي ت��اأ���ص�����ص��ت م���ن���ذ اأك������رث م����ن ن�����ص��ف ق����رن، 
جمعية  اأول  وتعد   ،1953 ع��ام  يف  وبالتحديد 
وتهتم  تن�صاأ  ككل  اخلليج  ومنطقة  البحرين  يف 
وال����رتاث، ود�صنت قبل فرتة  وال��ت��اري��خ  ب��الآث��ار 
مو�صمها الثقايف ال� 64، الذي ي�صم العديد من 
ُي�صت�صاف  التي  القيمة  التاريخية  املحا�صرات 
لها نخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني من داخل 
البحرين وخارجها. وكذلك تد�صني الن�صخة ال� 
2 من جائزة اخلليج العربي للروائيني ال�صباب، 
بهدف  لل�صحافة  الوطن  موؤ�ص�صة  تنظمها  التي 
دعم ال�صباب يف املجال الثقايف، وتقام يف الفرتة 
من 23 اإىل 24 مار�س كل عام حتت رعاية �صمو 
الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ 
لرئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س 

الحتاد البحريني لألعاب القوى.

ثقافة وفن�ن
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حراك ثقايف متدفق ال تخلو منه اأيام وليال البحرين م�ستقطبًا اأعني املهتمني يف الداخل واخلارج

يت�سم امل�سهد الثقايف يف مملكة البحرين بالتنوع، ويحظى باهتمام 
كبري من جانب الدولة، ومتابعة كثيفة من جانب اجلمهور الذي 
برامج  من  وا�سع  بقدر  لا�ستمتاع  وهناك  هنا  التنقل  ي�ستطيع 
احلراك الثقايف املتميز الذي ل تخلو منه اأيام اململكة ولياليها، 
وامل�ساركة يف اأن�سطته وفعالياته التي تتجاوز الندوات ومعار�ض 
على  والغربية  ال�سرقية  املو�سيقى  وحفات  العمل  وور�ض  الفن 
ال�سواء لت�سمل املهرجانات واملتاحف واملناطق الرتاثية وغريها. 
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طارق لطفي يبداأ ت�سوير م�سل�سله 
اجلديد بعد عيد االأ�سحى

من  النهائي  موقفه  حت��دي��د  مر�صي  ت��ام��ر  املنتج  اإىل  لطفي  ط���ارق  طلب 
تنفيذ التعاقد املربم بينهما لتقدمي عمل درامي، ذلك بعدما تاأّجل ت�صوير 

امل�صل�صل يف اللحظات الأخرية قبل رم�صان.
طارق يريد اأن يبداأ ت�صوير م�صل�صله اجلديد بعد عيد الأ�صحى مبا�صرة كي 

ينتهى منه قبل بداية �صهر رم�صان بوقت منا�صب.

نادين جنيم فخورة 
و�سعيدة مبا هي عليه

بعد ن�صرها �صورة عرب ح�صابها على )اإن�صتغرام( من دون ماكياج جتمعها 
بابنتها )هافن(، تعّر�صت نادين ن�صيب جنيم لنتقادات لذعة.

املمثلة اللبنانية التي اأرفقت ال�صورة بتعليق )احلب بني الأم والبنة قوي 
جداً والأهم اأنه بال �صروط(، تقّبلت اأن يرى البع�س اأن مظهرها خمتلف 
ورّدت على منتقديها  ال��ع��ادة،  اأق��ل جماًل من  وتبدو  واأنها  ت��ربج  بال  ج��داً 
م�صرية اإىل اأنها حترتم راأي كل من يرون اأنها قبيحة اإذ ل يوجد �صخ�س 

كامل.
باأن يكون  انتقدها  اأنها فخورة و�صعيدة مبا هي عليه ودعت من  واأ�صافت 

اأكرث ثقة بنف�صه.

الكوميديا من خالل  التوايل خ�صِت جتربة  على  الثانية  • لل�صنة 
لوحدك  مكان  يف  جتعلك  الكوميديا  ان  ترين  فهل  )جوليا(، 
ُتعر�س يف  التي  الأخ���رى  الأع��م��ال  املناف�صة مع  ومب��ن��اأى عن 
رم�صان عدا عن اأنها تبعدك عن املناكفات التي تطفو على 

ال�صطح بني الفنانات؟
العمل  ن���وع  ك���ان  مهما  بيناف�س(  يناف�س  ب���ّدو  )ال��ل��ي   -
الذي يقّدمه وحتى لو كان العمل خارج ملعبه. مل يكن 
املق�صود من تقدمي م�صل�صل )جوليا( الهروب بقدر ما 
كان تقدمي عمل جديد وخمتلف، خ�صو�صاً اأنني اأملك 
بها  ج��داً  مطاَلبة  واأن��ا  الكوميديا  تقدمي  على  القدرة 
من النا�س وال�صحافة، لأنه ل يوجد عمل كوميدي اآخر 
يقولون  والنا�س  وجميل  مطلوب  التنّوع  ال�صا�صات.  على 
اأننا  ومب��ا  التلفزيون.  يف  تريحنا  ال��ت��ي  الف�صحة  اإن��ه��ا  يل 
ماذا  نعرف  واأن  النا�س  ن�صمع  اأن  فيجب  النا�س،  اإىل  نتوجه 

يريدون منا.
• ورمبا الكوميديا حتفظ لك مكاناً يف اجلوائز، اإذ ُتخ�ص�س 
ع����ادة ج��وائ��ز ع��ن ف��ئ��ة ال��ك��وم��ي��دي��ا وج���وائ���ز اأخ����رى ع��ن فئة 

الرتاجيديا؟
اأب��داً، لأن  تهمني اجلوائز  الطريقة ول  بهذه  اأفكر  - ل 
ج��ائ��زة ال��ف��ن��ان ت��ك��ون م��ن اجل��م��ه��ور وم���ن ِن�صب 
امل�صاهدة ومن اإقبال النا�س علّي عندما اأ�صري 
يف ال�صارع حني يعانقونني ويقّبلونني. اأنا 
قريبة من النا�س ومن ال�صغار اأكرث من 

الكبار، وهم يقرتبون مني بال ترّدد.
بالكوميديا  النا�س  يطالبك  • عندما 
اأكرث  اأنك جنحِت فيها  فهل هذا يعني 

من الرتاجيديا؟
- كال، لأن هناك اأنا�صاً غريهم يقولون 
لك بالرتاجيديا. الرتاجيديا  يل نف�صّ
وه��ي ل  الكوميديا  يف  دائ��م��اً  م��وج��ودة 
هناك  لأن  الإط�����الق،  ع��ل��ى  عنها  تغيب 
وحكماً  الكوميدي،  العمل  يف  ح��ّب  ق�صة 
ال��ب��ط��الن وي��ت�����ص��اج��ران، بينما  ���ص��ي��زع��ل 
يف ال��رتاج��ي��دي��ا ل ت��وج��د ك��وم��ي��دي��ا على 
الإطالق، بل هناك م�صهد منّفر، واأنا اأقّدم 

كال النوعني من خالل الكوميديا.
ُوجهت  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ادات  اأَْزَع��َج��ْت��ك  • ه��ل 
مقّدمها  ويف  )ج��ول��ي��ا(  م�صل�صل  يف  اإل���ي���ك 

مبالغتك يف الأداء؟
املبالغة.  تعّمدُت  لأنني  ج��داً  �صعيدة  اأن��ا  بل   -
تكون  اأن  الكاراكتريات  ع  و�صْ عند  خّططنا  وقد 
ما  ال�صكل،  لناحية  م��ث��اًل،  اأدائ��ه��ا.  يف  مبالغة  ه��ن��اك 
الذي ميكن اأن يجعلنا )ننقز( من كاراكتري )ح�صن �صبي( 
الذي قّدمُته يف امل�صل�صل! ل �صيء، لأنه ميكن لأي فتاة اأن 
ترتدي جينز وجاكيت جلدية واأن ت�صع قبعة وتخرج اإىل 
ال�صارع من دون ماكياج، وال�صيء الذي ميكن اأن يلفت 
لعبُتها يف  التي  ال�صخ�صية  الكاراكتري.  املبالغة يف  هو 
م�صل�صل )جوليا( تعاين من عقدة نف�صية ومن كبت 
ومر�س نف�صي، وعندما تدخل يف كاراكتري )تنّف�س( 
من خالله كل ما�صيها وتاريخها وطفولتها وتذهب 
واأنا  متعّمد  اأم��ر  وه��ذا  النهاية.  حتى  بالكاراكتري 

الكرام.  م��رور  ال�صخ�صيات  متّر  ومل  وا�صح  ب�صكل  برز  لأن��ه  �صعيدة 
املبالغة كانت مفرو�صة، لأن جوليا كانت بحاجة اىل طبيب نف�صي 

ب�صكل ملّح وفوري.
تقوم  التي  الت�صرفات  اإىل  لإر�صادكم  نف�صياً  ا�صت�صرمت طبيباً  • هل 

بها الكاركتريات التي ج�ّصدِتها يف امل�صل�صل؟
- كال، بل در�صُت هذه ال�صخ�صيات مع الفنانة عايدة �صربا واملُْخِرج 
اإيلي. ف. حبيب وارتاأينا جت�صيد كل �صخ�صية من منطلق خربتنا 
بدرا�صة عن  والقيام  النا�س  الفنية. نحن كممّثلني مهّمتنا مراقبة 

كل ال�صخ�صيات.
وقّدمُتها  تفا�صيلها  بدْر�س  واأن��ا قمُت  �صخ�صيات من احلياة   هناك 

يف امل�صل�صل.
اأدوار  من  خروجك  �صرورة  اأي�صاً  طالتك  التي  النتقادات  • ومن 

الطفولة؟
- هذا �صحيح، واأنا قراأُتها واأخذُتها يف العتبار، خ�صو�صاً اأنها �صدرت 
من نا�س يحبونني ومن �صحافة حتبني، اأي من اأولد املهنة ومل يكن 
�صيئة.  كتابة مالحظات  على  والرتكيز  بامل�صل�صل  الّذم  بها  املق�صود 
حني يكتب اأحد مقاًل ميدح بالعمل وي�صيد به وي�صّمنه مالحظة، 
واأخذها على  بها  والتفكري  �صماعها  اأجد نف�صي جمربة على  فاإنني 
اأكرث من �صخ�صية بهذا الأ�صلوب. لكن  حممل اجلد، لأنني قّدمُت 
اأن ُتقّدم  بالن�صبة اإىل �صخ�صية جوليا حتديداً، فاإن الدور يفرت�س 
وتوؤكد  ب�صرعة  تتكلم  ك��اأن  بامل�صل�صل،  فيها  ظهرت  التي  بالطريقة 
التوتر ومهزوزة من  ال�صوت، كونها تعاين من  وبهذا  على كالمها 
الداخل، بينما ال�صخ�س الذي ل يعاين من م�صاكل نف�صية ل يتكلم 
يف  بال�صخ�صية  ذهبُت  واأن��ا  مدرو�صاً  ك��ان  �صيء  كل  الطريقة.  بهذه 
وم�صروعي  وراقبُتها.  در�صُتها  �صخ�صيات  من  انطالقاً  الجتاه  هذا 

اجلديد بعيد كلياً عن هذا الكاراكتري.
اجلديد؟ للم�صروع  بالتح�صري  بداأِت  اأنك  يعني  • هذا 

- اإن �صاء اهلل.
)جوليا(،  م�صل�صل  اإىل  اإ�صافة  فيلمز(،  )ايغل  �صركة  اأنتجْت   •
وح��ق��ق جناحاً  اأي�����ص��اً  ُع��ر���س يف رم�����ص��ان  ال���ذي  م�صل�صل )ت��ان��غ��و( 
اللحظة  تنفيذه يف  العمل مت  اأن  النجاح مع  مل�صِت هذا  كيف  باهراً، 

الأخرية؟
اأي خطاأ.  ي��وج��د فيه  ال���ذي ل  العمل  ه��و  )ت��ان��غ��و(  ه��ذا �صحيح.   -
اأمام ال�صا�صة وكاأننا نقراأ كتاباً  30 حلقة ونحن مت�صّمرون  تابعناه 
اأو الأماكن العامة، كان كل النا�س  �صّيقاً. عندما كنا نق�صد املقاهي 
اأكرث  النا�س. هو  يف عقول  �صغل حيزاً  اأن��ه  يعني  ما  يتحدثون عنه، 
عمل تابعُته ب�صغف طوال حياتي. وقد �صّكل حالة خا�صة، وُترفع له 

القبعة لأنه ُيعترب فخراً للدراما اللبنانية.
رم�صان؟ يف  الأف�صل  العمل  )تانغو(  كان  • هل 

- طبعاً ك��ان الأف�����ص��ل يف ل��ب��ن��ان، وم��ن ب��ني الأع��م��ال الأف�����ص��ل على 
م�صتوى العامل العربي.

العودة(؟  - )الهيبة  من  • اأف�صل 
- ل اأحب املقارنة اأو التعليق على اأي عمل اآخر، لأنه لي�س دوري. لكن 

م�صل�صل )تانغو( كان حالة خا�صة ومميزة ول ي�صوبها اأدنى خطاأ.
)طريق(؟ م�صل�صل  اإىل  • وبالن�صبة 

حلقات  �صوى  اأ�صاهد  ومل  )يوتيوب(  على  اأخ��رياً  مبتابعته  ب��داأُت   -
الأعمال  كل  و�صاأتابع  عليه.  احلكم  ميكنني  ل  ولذلك  منه،  قليلة 

خالل الفرتة املقبلة على )يوتيوب(.
فهد؟ عابد  قّدمها  التي  ال�صخ�صية  وجدِت  • وكيف 

- عابد فهد ممّثل بارع وقّدم يف م�صل�صل )طريق( �صخ�صية مه�صومة 
ولفتة.

�سعيدة بنجاح �سخ�سية )جوليا( 

ماغي بوغ�سن : اأملك القدرة على تقدمي الكوميديا 
واأنا مطاَلبة جدًا بها من النا�س وال�سحافة

لل�سنة الثانية على التوايل، اأطّلت املمثلة ماغي بوغ�سن يف رم�سان مب�سل�سٍل كوميدي هو )جوليا( بعدما كانت ظهرْت العام املا�سي 
مب�سل�سل )كاراميل(.بوغ�سن التي تفّردْت بعمل كوميدي، يف حني اجتهت زمياتها نحو الرتاجيديا، اأكدت اأنها تعّمدت املبالغة يف 
جوليا، لفتة اإىل اأن الهدف من الكوميديا هو التنويع ولتحقيق رغبة النا�ض، ولي�ض كي تكون مبناأى عن املناف�سة التي تظّل قائمة 

مهما كانت طبيعة العمل.
واأ�سارت اإىل اأنها �ستبتعد يف اأعمالها املقبلة عن اأدوار الطفولة، لأنها قدمت هذه ال�سخ�سية يف العديد من الأعمال، م�سيدة بنجاح 

م�سل�سل )تانغو( الذي اأكدت اأنه كان الأف�سل يف لبنان.

يا�سمني عبد العزيز تتطلع لعمل درامي اجتماعي رم�سان املقبل
البتعاد  تعتزم  عبدالعزيز  يا�صمني  الفنانة  اأن  يبدو 
عن الإف��راط يف الكوميديا يف م�صل�صلها الرم�صاين 
املتواترة  النمطية  ال�صورة  لك�صر  املقبل، يف حماولة 
ل��ه��ا ع��ن��د اجل��م��ه��ور ب��و���ص��ف��ه��ا مم��ث��ل��ًة ك��وم��ي��دي��ة يف 

الأغلب.
 ف��ق��د ت��ع��اق��دت ���ص��رك��ة )���ص��ي��رج��ي ل��الإن��ت��اج الفني( 
اأم��ني جمال وحممد حمرز،  امل��وؤل��َف��ني  م��ع  يف م�صر 

لكتابة م�صل�صل الفنانة امل�صرية يا�صمني عبدالعزيز 
الذي �صتخو�س به ال�صباق الرم�صاين املقبل، بعدما 
اأداء الفنان عادل اإمام،  حققا جناحاً كبرياً يف تغيري 
ال�صباق  خ��ا���س  ال���ذي  خ��ف��ي��ة(  )ع����وامل  م�صل�صله  يف 

الدرامي يف رم�صان املا�صي.
مقربون من ال�صركة، قالوا اإن يا�صمني عقدت جل�صة 
يف  رغبتها  لهما  واأب��دت  م�صل�صلها،  موؤلَفي  مع  عمل 

عدم العتماد على مزيد من الكوميديا يف امل�صل�صل، 
درامي  عمل  اإىل  تطلعها  ع��ن  الغطاء  لهما  كا�صفة 
يجمع بني ق�صة اجتماعية جادة، ول مانع اأن يكون 

هناك قليل من الكوميديا.
 وعلق املقربون بالقول: )يبدو اأن يا�صمني عبدالعزيز 
يف  ع��ل��ي��ه��ا،  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  طبيعتها  تغيري  يف  ت��رغ��ب 
البالغة  النتقادات  بعد  الأخ��رية، خ�صو�صاً  ال�صنوات 

التي واجهتها عقب طرح فيلمها الأخري )الأبلة طم 
امل��ن��وال نف�صه  اإن��ه ن�صج على  وال���ذي قيل عنه  ط��م(، 

الذي داأبت عليه عبدالعزيز طوال الفرتات املا�صية.
تبحث حالياً عن خمرج  املنتجة  ال�صركة  اأن  وُيذكر   
و�صع  ميكنه  بحيث  مم��ي��زة،  موهبة  ميتلك  ج��دي��د 
الإطار الالزم للتغيري املطلوب، بينما قررت ال�صركة 

عدم العتماد على املخرجني امل�صاهري.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

را�شد بن غليطه

انـا مـا �شعـدت بطيـب وقتـي وال ح�شيـت

لـك موقـع/ن فـي داخـل القلـب بـه حطـيـت

ريت وال  ات�شور  وال  �رشواك  انا  �شفت  ال 

ربـي عطـاك اخـالق امتـيـزك واحظـيـت

�شـروى القـمـر فــوق الكـواكـب تعلـيـت

انــت اجلمـيـل املمـيـز لــي بــه تعنـيـت

اإال بـوجــودك �شــفــت وقــتــي ولــذاتــه

حـبــك مـلــك قـلـبـي تـحـكــم بنـبـ�شـاتـه

مثل احليا ت�شفـي علـى االآر�ض بهجاتـه

حتـى جميـل اخلـود ت�شهـد لـك ا�شـواتـه

كـل/ن �شهـد فـي حكمـة اخلـالـق وقـدراتـه

الـلـي اأ�شـرنـي بطـيـب اخــالق عـاداتــه

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

موؤمن باأن احلال للعبد ،،، مكتوب
                          يا داخل او خارج ،، حدود املقابر

ال حتوجني الإن�شان لو كلي ذنوب
                       ك�رشرْ النفو�ض ،، يزيد ذنب املكابر

اأكرث �شعور ، يخلي الواحد يـتوب
                      من يقتنع انه على االر�ض ::: عابر

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

عن عيون اللي يحّبك .. ليه غايب

ما بقى له من رحلت اأي اإجتاه

جاي ت�ساألني : تبي نرجع حبايب ؟

ت�ساأل الغرقان : حمتاج ل� جناة !

******

توادعنا و انا كاره وداعك .. و انت نف�ض احلال

ورحت ام�سي ويف �سمتي ثاث ا�سوات م�سجونني

بكى واحد ، وواحد قال : لترحل ، وواحد قال :

ع�سى ان تكرهوا حاجه وهي خرٌي لكم بعدين !

البيت مت�حد
����س���ك���رًا لأن������ك لأب�����ن�����اء ال����وط����ن وال����د

ت���ب���ن���ي لأج���ي���ال���ه���م م�����س��ت��ق��ب��ٍل واع����د

مي���ن���اك ���س��ي��ف ال��ف��ن��ا ل��ل��ب��اغ��ي اجل��اح��د

م���ي���داين ك�����ل  ب���ال���ع���ا يف  ل���ه���م  ت�������س���ع���ى 

واآوي������ت اأه�����ل ال�����س��ه��ي��د ب�����س��درك احل���اين

وال���غ���ي���ث م��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ق��ا���س��ني وال�����داين

#ذياب - بن - غامن - املزروعي


