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كيف ت�ستعد ملقابلة عمل عرب �لهاتف �أو �سكايب؟
مقابالت العمل كانت تعقد يف يف غرفة الجتماعات، اأما هذه الأيام 
اأو �سكايب. هذه الو�سيلة تعد  فاإنها �ستجرى يف الغالب عرب الهاتف 
مريحة لكل من �ساحب العمل واملتقدم للوظيفة لكن ينطوي ذلك 

على بع�ض املخاطر.
"نظراً لأنك يف  اأنه  وينوه مدرب الوظائف هانز-جيورج فيلمان اإىل 
املنزل يف بيئة ماألوفة، هناك خطر اأن ل تاأخذ احلوار على حممل جد 

مبا يكفي". وهذا خطاأ فادح، على حد قوله.
احلوار  ك��ان  ل��و  حتى  منه"،  لب��د  الر�سمي  "الزي  فيلمان:  وي��ق��ول 
اخلبري:  وي�سيف  فيديو.  ات�سال  راب��ط  وب��دون  الهاتف  يجرى عرب 
البيجاما، فلن تبدو واثقاً من  املنزل مرتدياً  اإذا كنت جتل�ض يف  "اأنه 
نف�سك". ويجب على املتقدم للوظيفة اأن يكون م�ستعدا لالإجابة على 
بنقا�ض  الأمر  تعلق  واإذا  وموؤهالته.  ودوافعه  �سخ�سيته  ب�ساأن  اأ�سئلة 

حول توقعات املرتب يجب اأن يكون م�ستعدا ب�سكل جيد.
اأنه  ه��و  �سكايب  اأو  ال��ه��ات��ف  ع��رب  للمقابلة  ال��ك��ب��رية  امل��م��ي��زات  واأح���د 
بالإمكان ال�ستعانة مبالحظات مكتوبة بخط اليد ل ميكن للموظف 
ال���ذي ي��ج��ري املقابلة يف اجل��ه��ة الأخ����رى روؤي��ت��ه��ا. وه��ن��اك ع��دد من 
"تاأكد  اإجراء مقابلة. ويقول فيلمان:  امل�سائل التقنية لفح�سها قبل 
من اأن بطارية الالب توب م�سحونة بالكامل واأن الكامريا م�سبوطة 
ب�سكل جيد واأن وجهك م�ساء ب�سكل مالئم". ورمبا ترغب اأي�سا يف 
التدريب على النظر اإىل الكامريا. وبهذه الطريقة تتجنب التحديق 

يف �سورتك وهو ما قد يكون عن�سر ت�ستيت للم�ساهد.

ظل رجل.. لتاأمني منازل �لن�ساء  
 يظهر من وراء ال�ستار ظل �ساب قوي البنية يتمرن على املالكمة وهو 
ما يكفي جلعل اأي ل�ض يحوم حول املنزل يفكر مرتني قبل الإقدام 
على اقتحامه. ويف الداخل يت�سح اأن الظل ما هو اإل �سورة من اإعداد 
اآلة عر�ض بروجكتور طورتها �سركة لإدارة املباين يف اليابان اأمال يف 

حماية املنازل التي تعي�ض فيها ن�ساء مبفردهن من ال�سرقة.
وفيها  التجريبية  ال�ستار" يف مرحلتها  وراء  "الرجل  فكرة  تزال  ول 
ب��اآل��ة ع��ر���ض حتى يظهر ظ��ل رج��ل يوؤدي  يتم رب��ط ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي 

اأن�سطة حركية خمتلفة من وراء ال�ستار.
امل�ساهد التي تريدها  باإمكان العميلة الختيار بني ع�سرات  و�سيكون 
على  التدرب  بينها  وم��ن  الل�سو�ض  ل��ردع  ال�ستار  وراء  من  تظهر  اأن 

املالكمة اأو الكاراتيه اأو حتى التلويح مب�سرب بي�سبول.
يظهر  الظل  بجعل  ال�سورة  "الوحيدة" ا�ستكمال  للمراأة  ميكن  كما 
املنزل  ينظف  حتى  اأو  اجليتار  على  يعزف  اأو  مالب�سه  ي��رت��دي  وه��و 
يف  الدعاية  ق�سم  مدير  ناكامورا  كيت�سي  وق��ال  كهربائية.  مبكن�سة 
اإن �سركته طورت  املباين  اإدارة  �سركة )ليوبال�ض21( املتخ�س�سة يف 

هذا النظام بهدف اإحالل الأمن يف املباين التي تديرها.
واأ�ساف اأن اأ�سئلة اجلمهور عن هذا النظام جعلت ال�سركة تفكر ب�سكل 
اأو�سع نطاقا وتبحث اإمكانية طرحه للبيع رغم �سكوك ت�ساور البع�ض 
حول مدى فاعليته. وقال ناكامورا اإن املجرمني رمبا يعلمون اآجال 
وقته يف  كل  يق�سي  ال�ستار" ال��ذي  وراء  "الرجل من  ب��اأن  عاجال  اأو 

التدريب على املالكمة لي�ض اإل ظال يف منزل امراأة تعي�ض مبفردها.

تنجو من ع�سابة هاجمتها
من  ع�سابة  ب��راث��ن  م��ن  عمرها  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  يف  ف��ت��اة  جن��ت 
اأحد  ب��ي�����س��ب��ول، ع��رب الخ��ت��ب��اء خ��ل��ف  ي��ح��م��ل��ون م�����س��ارب  البلطجية 
التلميذة  ال�����س��رط��ة،  ن�سرتها  م�����س��ورة  ل��ق��ط��ات  واأظ���ه���رت  اجل�����دران. 
حماولة  يف  منخف�ض  حديقة  ج��دار  ف��وق  وتقفز  تفر  وه��ي  اخلائفة 
منها للتخفي عن اأعني اأفراد الع�سابة التي كانت تطاردها حتت جنح 
الظالم. اإل اأن اأفراد الع�سابة متكنوا من العثور على الفتاة يف وقت 
لحق وقاموا مبهاجمتها قبل اأن يلوذوا بالفرار ب�سيارة فولك�ض فاغن.  
وُنِقلت ال�سابة اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج من اجلروح التي اأ�سيبت 
بها جراء ال�سرب املربح٬ حيث قال الأطباء باأن حالتها م�ستقرة واأنها 

�ستتماثل لل�سفاء قربياً. 
م��ن��ط��ق��ة ميدلندز  ال����ذي وق���ع يف  ت��ت�����س��ح م��الب�����س��ات احل�����ادث  ومل 
الربيطانية حتى الآن، اإل اأن ال�سرطة بداأت باإجراء حتقيق ونا�سدت 
ال�سكان املحليني الإدلء باأية معلومات يعرفونها عن الع�سابة، وفق 

ما ورد يف موقع ميرتو الإلكرتوين. 
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�عتقدو� �أنها خممورة .. ومل 
يعلمو� �إ�سابتها مبر�ض نادر

عرث م�سوؤولو اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية على اأم غري قادرة على الوقوف 
اأنها �سربت كمية كبرية من الكحول،  على قدميها، مما جعلهم يعتقدون 
لكنهم مل يكونوا على علم مبا تعانيه ال�سيدة التي تبلغ من العمر 25 عاما. 
وح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن �سارلوت ديبيو، التي يعتقد 
اأنها تنحدر من �ساوثمبتون، كانت تنتظر ابنتها بوبي اأمام بوابة املدر�سة، 

اإل اأنها كانت تتمايل حيث مل تكن قادرة على الوقوف على قدميها.
اأنها يف  فاعتقدوا  الو�سعية  تلك  الأم يف  املوؤ�س�سة  داخل  و�ساهد م�سوؤولون 

حالة غري طبيعية، مما جعلهم ي�ساألونها "هل اأنت �سكرانة".
اإل اأنه يف الواقع، كانت الأم تعاين من مر�ض نادر يدعى متالزمة "غيالن 

باري"، ويطلق عليه اأي�ساً ا�سم التهاب الأع�ساب احلاد املزيل للنخاعني.
وت�سبب املر�ض يف اإ�سابة املراأة ب�سلل دام عدة اأ�سابيع، بعدما مل تعد قادرة 

على الوقوف اأو امل�سي اأو القيام باأي حركة.
وماتزال �سارلوت ديبيو، اإىل حدود ال�ساعة، غري قادرة على امل�سي، يف وقت 
حيث  مر�سها،  تتبع  �ساوثهامبتون  جامعة  م�ست�سفى  يف  الأط��ب��اء  يوا�سل 
قالوا اإن حالتها يف حت�سن، م�سريين اإىل اأنها قد تعود اإىل حياتها الطبيعية 

يف قادم الأيام.
اأجزاء  ث��م ميتد جلميع  امل�����س��اب��ة،  الأج����زاء  ل�سلل يف  امل��ر���ض  ه��ذا  وي����وؤدي 
يف  خفيف  ح�سي  ا�سطراب  يف  متمثلة  اأعرا�سه  تكون  ما  وغالبا  اجل�سم. 
روؤو�ض الأ�سابع، ثم يليه �سعف ع�سلي �ساعد ي�سيب الع�سالت املنب�سطة 

اأكرث من الع�سالت الأخرى املقابلة لها.

�إعد�م �أكرب �سجني 
بتاريخ �أمريكا �حلديث

األباما الأمريكية �سجينا  اأعدمت ولية 
�سل�سلة  ب��ارت��ك��اب  اأدي���ن  عاما   83 عمره 
مما   ،1989 ع����ام  ب��ال��ق��ن��اب��ل  ه��ج��م��ات 
يجعله اأكرب مدان ينفذ فيه حكم الإعدام 

يف التاريخ الأمريكي احلديث.
�سي.  ول��ي��ام  مبوؤ�س�سة  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
اإن  اأمت��ور  مدينة  يف  الإ�سالحية  هوملان 
ال�����س��ج��ني وال����رت م����ودي ن��ف��ذ ف��ي��ه حكم 
الإعدام باحلقن. وهذا ثامن اإعدام ينفذ 

بالوليات املتحدة هذا العام.
بعقوبة  اخلا�سة  املعلومات  مركز  وق��ال 
الإعدام اإن مودي حل حمل جوننيك�سون 
اأعدم  77 عاما عندما  ال��ذي كان عمره 
 2005 دي�سمرب  م�سي�سبي يف  ولي��ة  يف 
العقوبة  اأك��رب من تنفذ فيه ه��ذه  وك��ان 
الأمريكية  العليا  املحكمة  اأع����ادت  منذ 

العمل بها يف 1976.
بالربيد يف  باإر�سال قنبلة  م��ودي  واأدي��ن 
عام 1989 قتلت القا�سي روبرت فين�ض 
)58 عاما( وباإر�سال قنبلة اأخرى قتلت 
روب����رت روب��ن�����س��ون وه���و حم���ام خمت�ض 

باحلقوق املدنية بولية جورجيا.

بدين يتحول �إىل 
بطل كمال �أج�سام 

�سواي،  ت�����س��ان��غ  ال�����س��ي��ن��ي  ت�����س��در 
البالغ من العمر 22 عاماً، عناوين 
خالل  لتحوله  ال�سني  يف  الأخبار 
���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م���ن رج���ل ب��دي��ن اإىل 

بطل اإقليمي يف كمال الأج�سام.
ك���ان ���س��واي لع��ب��اً جن��م��اً يف فريق 
اأن  اإل  ج��ام��ع��ت��ه،  يف  ال�����س��ل��ة  ك����رة 
اأج�����ربت�����ه على  اإ�����س����اب����ة خ���ط���رية 
ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ل��ع��ب وال���دخ���ول يف 

حالة من الكتئاب. 
وب�سبب الإفراط يف تناول الطعام 
ممار�سة  اإىل  ال����ت����ام  والف����ت����ق����ار 
الريا�سة البدنية، ازداد وزن �سواي 
�ستة اأ�سهر،  كيلوغراماً خالل   40
اأنواع  جلميع  عر�سه  ال��ذي  الأم��ر 
امل�سايقات من زمالئه يف اجلامعة. 
وع���ن���ده���ا ق����رر ت�����س��ان��غ ����س���واي اأن 
وب���داأ  ال���زائ���د  وزن����ه  م���ن  يتخل�ض 
مب��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة م���رة اأخ���رى، 
بنظام  ال���ت���زام���ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
غذائي ���س��ارم. وخ��الل ن�سف عام 
فقط متكن �سواي من خ�سارة 30 
كغم. ومل يتمكن �سواي من خ�سارة 
اأ�سحى  اأن����ه  اإل  ف��ح�����س��ب،  ال�����وزن 
ب��ط��ل ك��م��ال اأج�����س��ام وف���از باللقب 
الأج�سام  كمال  اإح��دى بطولت  يف 
�سواي  وق���ال  م���وؤخ���راً.   الإقليمية 
متحدثاً  دي��ل��ي  ت�ساينا  ل�سحيفة 
من  ا�ستفدت  لقد  جتربته:"  ع��ن 
التجربة كثرياً، ومتكنت من  هذه 
ت��غ��ي��ري ال��ك��ث��ري م���ن ال���ع���ادات غري 
ال�سحية واأ�سبحت نظرتي للحياة 
اأكرث اإيجابية" ويعمل �سواي حالياً 
ك���م���درب ل��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ب����دوام 
ريا�سية،  األ��ع��اب  ���س��ال��ة  ج��زئ��ي يف 
"اأوديتي  موقع  يف  ورد  ما  بح�سب 

�سنرتال" الإلكرتوين. 

عائلة كالو ت�سعى لوقف بيع 
باربي م�ستوحاة من �سخ�سيتها 

املك�سيكية  الر�سامة  عائلة  ت�سعى 
ال�سهرية فريدا كالو لوقف مبيعات 
�سخ�سيتها  ت�ستوحي  باربي  دمية 
اأمر  مك�سيكيا  قا�سيا  اإن  وق��ال��ت 
ماتيل  ب�����س��رك��ة  �سلة  ع��ل��ى  ���س��رك��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة ل��الأل��ع��اب ب��ال��ك��ف عن 
اأغرا�ض  يف  كالو  �سورة  ا�ستخدام 
ماتيل  ����س���رك���ة  ك����ان����ت  جت�����اري�����ة. 
باربي  دم���ى  م���ن  �سل�سلة  اأط��ل��ق��ت 
مار�ض  يف  ملهمات"  "ن�ساء  با�سم 
�سخ�سية  اإح��داه��ا  وت�ستوحي  اآذار 

الر�سامة املك�سيكية الراحلة.
الوقت  ذل���ك  ال�����س��رك��ة يف  وذك�����رت 
ت�سنيع  على  لتفاق  تو�سلت  اأنها 
الدمية مع �سركة فريدا كالو التي 
تقول على موقعها الإلكرتوين اإنها 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ح��ق��وق  مت��ل��ك 

ل�سورة كالو حول العامل.

هل ميكنك تناول وجباتك 
�ملف�سلة خالل �حلمية؟

الراغبون  م��ن��ه  ي��ع��اين  م���ا  اأك����رث  اأن  ���س��ك  ل 
التوقف  اإىل  ا�سطرارهم  هو  ال��وزن،  بخ�سارة 
عن تناول وجبات طعامهم املف�سلة، ولكن هل 
ميكن ت��ن��اول وج��ب��ة ط��ع��ام حت��ت��وي على كمية 
نظام  على  واحلفاظ  احلرارية،  ال�سعرات  من 

احلمية يف نف�ض الوقت؟ 
اإن  ب��وري��ل،  ���س��وزان  التغذية  اأخ�سائية  ت��ق��ول 
احلفاظ  يجب  اأم��ر  الغذائي  بالنظام  اللتزام 
تناول  اأن  تعتقد  الوقت،  نف�ض  يف  ولكن  عليه، 
احلرارية من  بال�سعرات  غنية  وجبة 
وقت لآخر لي�ض بالأمر ال�سيء.

اأظهر  بوريل،  لل�سيدة  ووفقاً 
بحث جديد، اأن الأ�سخا�ض 
اخلا�سعني حلمية غذائية، 
الذين �سّمنوا نظامهم 

بال�سعرات  غ��ن��ي��ة  ط���ع���ام  ب���وج���ب���ات  ال���غ���ذائ���ي 
احلرارية مرة واحدة يف الأ�سبوع، خ�سروا نف�ض 
ال���ذي خ�����س��ره الأ�سخا�ض  ال����وزن  امل��ق��دار م��ن 

الذين مل يفعلوا ذلك.
ك�سفت  ال����وزن،  نف�ض  ف��ق��دان  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
الدرا�سة اأي�ساً، اأن الذين تناولوا هذا النوع من 
الوجبات من وقت لآخر، كانوا اأكرث قدرة على 
�سحيفة  بح�سب  ال��غ��ذائ��ي،  بالنظام  الت�سبث 

ديلي ميل الربيطانية.
���س��ب��ب ذل���ك م���ن الناحية  ب���وري���ل  واأو����س���ح���ت 
تقييد  م����ن  ف�����رتة  ف��ب��ع��د  ال���ف���ي���زي���ول���وج���ي���ة، 
ال�سعرات احلرارية التي يح�سل عليها اجل�سم، 
بال�سعرات  غنية  وجبات  تناول  اأي  الغ�ض  ف��اإن 
ي�����س��اع��د اجل�����س��م على  اأن  احل����راري����ة، مي��ك��ن 

موا�سلة حرق الدهون بفعالية اأكرب.

قل ال 
اأُجريت درا�سات طويلة يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي 
هو  ال��غ��ر���ض  الأط���ف���ال.  فيها  ين�ساأ  ال��ت��ي  البيئة  لبحث 
الحتاد  يف  املراهقني  بني  املتزايدة  ال�سمنة  اأ�سباب  فهم 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ال���درا����س���ات  ك�����س��ف��ت  الأوروب�������ي. 
بالأمرا�ض  ل��الإ���س��اب��ة  ال��ت��ع��ر���ض  م���ن  ط��ف��ل��ك  حل��م��اي��ة 
القلبية وال�سمنة وال�سكري والكبد الدهني هي اأن ترف�ض 
م�سببات تلك الأمرا�ض، لذلك ل ترتدد يف رف�ض بع�ض 
الأمور التي يطالبك بها طفلك، اإذ ميكنك اأن تقول بكل 
اأ�سبح ابنك ي�ستخدم  اإذا  ". على �سبيل املثال  "ل  و�سوح 
الأجهزة اللكرتونية ب�سكل مبالغ فيه، اأو يتناول الكثري 
غري  الأطعمة  اأو  ال�سكولتة،  اأو  البطاط�ض  رق��ائ��ق  م��ن 

ال�سحية، فقل له بكل حزم "ل ".

امل�ساواة
يجب اأن يعتاد الطفل على امل�ساواة بني الذكور والإناث، 
يعاين  ك��ب��رية  نف�سية  م�ساكل  تخلق  بينهما  فالتفرقة 
وتن�سح  العمر.  من  متقدمة  مراحل  يف  اجلن�سني  منها 
ديويكار - والتي ح�سلت على لقب واحدة من اأقوى 50 
�سخ�سية يف الهند ملجلة بيبول الأمريكية عام -2012 
عند  للمراأة  التقليدية  النظرة  على  الق�ساء  يجب  اأن��ه 
الرجل يف بع�ض ال��دول، والتي حت�سرها يف �سكل املربية 
اأن  يجب  ال�سغر  فمنذ  املنزلية.  الأع��ب��اء  بكل  والقائمة 
�سقيقاتهم  اأو  اأمهاتهم  م�ساعدة  الذكور   الأطفال  يتعلم 
من الإناث حتى يقدر ويحرتم املراأة وي�سعر بامل�ساواة بني 

اجلن�سني.

تعليم الطهي
يرى خرباء التغذية يف خمتلف الدول يف العامل �سرورة 
م�ساركة الأطفال يف الطهي عند بلوغهم 4 �سنوات، واأن 
مهارة  الطهي  الدرا�سي.  املنهج  من  ج��زًءا  الطهي  يكون 
ت�ستمر مع الأطفال طيلة حياتهم وتعلمهم العتماد على 
النف�ض وتعطي جماًل لإب��داع الطفل يف ابتكار الأطعمة 
املختلفة ذات املذاق املحبب له. الطهي هنا يعني الطهي 
ال�سحي وتركيب املكونات الغذائية املفيدة للطفل، ولي�ض 

طهي الوجبات الد�سمة واملقلية التي تدمر �سحته.

القراءة   
من الأمور التي يجب اأن يعتاد عليها ال�سغار هي القراءة، 
وقًتا  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال�سيفية  العطلة  اق����رتاب  م��ع  خ��ا���س��ة 
رائًعا لال�ستمتاع بالكتب. ت�سجع اإرين روبلز على القراءة 
القيام  والأم��ه��ات  ل��الآب��اء  "ميكن  يومياً:  دقيقة   30 مل��دة 
برحالت اإىل املكتبة املحلية اأو ت�سجيع الطفل على قراءة 
الكتب التي يحبها وكتابة ملخ�ض لراأيه يف الق�سة". ومثل 
الذهنية  ال��ق��وة  م��ن  حت�سن  اأن  �ساأنها  م��ن  الأن�سطة  ه��ذه 

والع�سبية للطفل، كما يرى خرباء الرتبية. 

النوم اأولوية
يو�سي الأطباء ب� 10-12 �ساعة من النوم يومًيا لالأطفال 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5-12 �سنة و 7-8 �ساعات يف 
الليلة للبالغني. فالنوم يلعب دوًرا حا�سًما يف احلفاظ على 
والذاكرة  وامل��زاج  الغذائي  والتمثيل  ال�سحي  املناعة  نظام 
بعدم  اخل��رباء  ين�سح  كما  الأخ���رى.  احليوية  والوظائف 
األعاب  مم��ار���س��ة  اأو  التلفاز  مب�ساهدة  ل��الأط��ف��ال  ال�سماح 
لتاأثريها ال�سديد على  الفيديو قبل النوم، مبا�سرة نظراً 

عملية النوم العميق.

اللعب مع االأطفال
قد يكون اللعب هو اأف�سل طريقة ملنع ال�سمنة يف مرحلة 
اأطفالك يف  الطفولة. فمن خالل حتديد وقت للعب مع 
حياتك اليومية، حت�سل على الن�ساط واحليوية بالإ�سافة 
الذي ي�سعر باقرتاب  النف�سية للطفل  اإىل حت�سن احلالة 
اأب�سط  الوالدين مل�ستوى تفكريه وم�ساركتهما له حتى يف 

الأمور.

االأطفال ال يتعلمون اأ�سرع من البالغني
اأمورا فوق طاقتهم، بدعوى  اأحيانا  اأبناءهم  يحمل الآباء 
خبرية  لكن  البالغني.  م��ن  اأ���س��رع  يتعلمون  الأط��ف��ال  اأن 
حوار  يف  اأك��دت  النف�سية  وال�سحة  الرتبية  يف  متخ�س�سة 
مع DW اأن الأطفال يتعلمون ب�سكل اأبطاأ من البالغني، 

فكيف ذلك؟
ه��ن��اك ف��ك��رة ���س��ائ��ع��ة ب����اأن الأط���ف���ال ي��ت��ع��ل��م��ون اأ����س���رع من 
البالغني، غري اأن هذه الفكرة خاطئة من الناحية العلمية 

ح�����س��ب م��ا ���س��رح��ت ب��ه ال��ربوف��ي�����س��ورة ب��ري��ج��ي��ت روليت، 
الرتبية  وع��ل��وم  ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  يف  املتخ�س�سة 
هراء  "هذا  اإن  النف�سية  الأخ�����س��ائ��ي��ة  وت��ق��ول   .DW ل��� 
اإذ ل  اأبطاأ من البالغني بكثري،  مطلق. الأطفال يتعلمون 
اأدمغتهم يف طور النمو ولي�ست مرتبة كما هي عند  تزال 
مناطق  بني  املهمة  "الروابط  ب��اأن  وت�سيف   البالغني".  
اأعمارهم ثالث �سنوات  الدماغ لدى الأطفال الذين تبلغ 
ب�سكل كامل.  ت��ط��وي��ره��ا  ب��ع��د  ي��ت��م  ع��ل��ى اخل�����س��و���ض، مل 
ي�ستغرق  والي�سار  اليمني  بني  التمييز  املثال،  �سبيل  فعلى 
اأن  الكثريون  الوقت لدى الأطفال". كذلك يعتقد  بع�ض 
واأف�سل  اأ�سرع  اللغات  تعلم  ق��ادرون على  ال�سغار  الأطفال 
اأن بطء  اأي�سا تنفيه روليت التي ترى  من البالغني، هذا 
التعلم ينطبق اأي�سا على تعلم اللغات وتقول بهذا ال�سدد 
ل يت�سكل ات�سال  حيث  الدماغ،  يف  للغة  مركزان  "هناك 
الذي  الوحيد  ال�سيء  ال��وق��ت.  مب��رور  اإل  بينهما  م�ستقر 
يتعلمه الأطفال ب�سكل اأف�سل واأ�سرع هو النطق ال�سحيح. 
عندما يتعلم الأطفال لغة، فاإنهم غالباً ما يتعلمونها مثل 
املتحدثني الأ�سليني. وهذا اأمر �سعب بالن�سبة  للبالغني". 
وح�سب الأخ�سائية النف�سية فاإن دماغ البالغني ل يتوقف 
ت�ستدل  اإذ  ال�����س��ائ��ع،  عك�ض  ع��ل��ى  ج��ي��د  ب�سكل  التعلم  ع��ن 
الربوفي�سورة بدرا�سة "�سائقي �سيارة الأجرة يف لندن"، اإذ 
در�ض اأطباء الأع�ساب يف بريطانيا كيفية تغري دماغ �سائق 
�سيارة الأجرة خالل ال�سنوات الأربع الأوىل يف هذه املهنة.

الدرا�سة تعود ل�سنة 2011، عندما مل تكن اأنظمة املالحة 
التوجيه  اأن منطقة  الأطباء  الوقت وجد  �سائعة. يف ذلك 
يف الدماغ بعد اأربع �سنوات كانت اأكرب بكثري لدى �سائقي 

التاك�سي مقارنة بالنا�ض العاديني.
اأطفالهم  ب��اإدخ��ال  الآب����اء  رول��ي��ت  ال��ربوف��ي�����س��ورة  وتن�سح 
قبل  للمدر�سة  اإدخالهم  لأن  ال�ساد�سة،  �سن  يف  للمدر�سة 
التعلم،  من  بالإحباط  ي�سابون  يجعلهم  قد  ال�سن  تلك 
تن�سحهم  لكنها  �سن مبكرة.  واجهوا �سعوبات يف  يف حال 
ب��اإدخ��ال��ه��م ري��ا���ض الأط���ف���ال يف ���س��ن م��ب��ك��رة، ال��ت��ي توفر 
وتطوير  الآخ��ري��ن  مع  عالقات  لإق��ام��ة  للطفل  الفر�سة 
وتن�سح  الآخرين.  التعاون مع  املهارات الجتماعية وقيم 
لأنها  التعلم،  نف�سه يف  الطفل  لرغبات  بالنتباه  اخلبرية 

تختلف من طفل لآخر.

هذه �ست ن�سائح من �أجل حياة �سحية �أف�سل لأطفالنا

فاحلفاظ  لذا  لنا،  احلقيقي  واال�ستثمار  ثروتنا  هم  اأطفالنا 
امل�سكالت  مواجهة  ي�ساعد يف  والنف�سية  البدنية  على �سحتهم 
التي نتعر�ض لها مع منوهم. فما هي ن�سائح اخلرباء النف�سيني 

حلماية االأطفال ورعايتهم باأف�سل الطرق؟
يف  الدرا�سة  مو�سم  وانتهاء  ال�سيف  ف�سل  اقتتراب  مبنا�سبة 
خمتلف الدول، تنظم املوؤ�س�سات التعليمية والرفيهية العديد 
اأوقاٍت ممتعة  من االأحداث ايل جتمع االآباء واالأبناء لق�ساء 
بالواليات  الطبي  ماري  �سانت  مركز  يف  وبالتحديد  ومفيدة، 

املتحدة.
اأخ�سائي  اأ�سهر  اإحدى  وتقدم خبريتان، هما روجوتا ديويكار، 

التغذية يف الهند، يف مقال لها على موقع فيت 
"ذا كونت" املهتم بال�سحة واالأطفال، واإرين 
التعليمية  التتربامتتج  اأحتتد  مديرة  روبتتلتتز، 
اأمريكا، يف مقال  والرفيهية لالأطفال يف 

من  جمموعة  تريبيون،  �سيكاغو  على 
الن�سائح، نختار منها �ستة:
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�ش�ؤون حملية

كلية �لإد�رة و�لقت�ساد بجامعة �لإمار�ت تكرم �سركاءها �ل�سرت�تيجيني

جمل�ض �سباب �سرطة �أبوظبي يختتم مبادرة فخر ز�يد

ا�ستك�سف الثقافة االإماراتية

�حتفالية تفاعلية بيوم �لرت�ث �لعاملي يف متحف ق�سر �لعني

خدمات املزارعني ينفذ 200 األف زيارة اإر�سادية ملزارع اأبوظبي خالل 2017

�لر�سادية  �حلمالت  بف�سل  �أبوظبي  %  يف   92 بالتنقيط،  �لري  تعتمد  �لظفرة  مز�رع  % من   97
باأبوظبي اخل�سراوات  انتاج  اإجمايل  % من   55 بن�سبة  طن  األف   44.5 حوايل  تنتج  حمميا  بيتا   16715

•• العني - الفجر

كرمت جامعة الإم��ارات 41 من اجلهات احلكومية 
واخلا�ض  العام  القطاعني  يف  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
الإدارة  ك��ل��ي��ة  ط��ل��ب��ة  ب���ت���دري���ب  امل��ع��ن��ي��ني  ب���ال���دول���ة 
والقت�ساد للعام اجلامعي احلايل 2018-2017 
الطلبة  الفاعلة يف �سقل مهارات  تقديراً جلهودهم 
ل��ه��م وتلبية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  امل��ه��ن��ي��ة واإث�������راء اجل���ان���ب 
ملتطلبات �سوق العمل من الكوادر الوطنية املوؤهلة يف 

خمتلف القطاعات احليوية بالدولة.

واأ�����س����ار الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د م��ا���س��ي -وكيل 
ال�سركاء  دور  اأهمية  اإىل  والقت�ساد-  الإدارة  كلية 
التعليمة  بالعملية  امل�����س��ارك��ة  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
التعليمية  امل��خ��رج��ات  ال��ع��م��ل��ي يف  اجل��ان��ب  وت��ع��زي��ز 

لطلبة الكلية.
"جامعة  الإم����ارات  جامعة  اإدارة  ح��ر���ض  على  واأك���د 
مبا  الفاعلة  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  تعزيز  على  امل�ستقبل" 
القت�ساد  خ��دم��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه��ا  ي��ح��ق��ق 
العملي  التدريب  فر�ض  توفري  خالل  من  الوطني، 
مهاراتهم  رب���ط  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م  ال��ك��ل��ي��ة،  ل��ط��ل��ب��ة 

علوم  جم���الت  خمتلف  يف  العمل  ���س��وق  مبتطلبات 
الدولة يف رفد  الإدارة والقت�ساد، لتحقيق تطلعات 
املوؤهلة للم�ساهمة يف  �سوق العمل بالكوادر الوطنية 

بناء القت�ساد القائم على املعرفة.
وذكر باأن اجلامعة تقدم اإىل �سركائها ال�سرتاتيجيني 
الإدارية  العلوم  يف  العاملية  العلمية  البحوث  نتائج 
والقت�سادية، واإن اجلامعة تثمن دور ما تقوم به هذه 
طلبة  لتدريب  ال��الزم  الدعم  تقدمي  من  املوؤ�س�سات 
اأق�سامها ومتكينهم من احل�سول  الكلية يف خمتلف 

على التدريب العملي التجريبي والتطبيقي.

التدريب  جت��ارب  ا�ستعرا�ض  التكرمي  حفل  وتخلل   
العملي الدويل للطالبتني نوف ال�سام�سي من ق�سم 
نظم  ق�سم  م��ن  الكعبي  م���رية  وال��ط��ال��ب��ة  ال��ت��م��وي��ل، 
ال�ستوية"،  اأ�سكوتلندا  "دورة  يف  بالكلية  املعلومات 
التي  القحطاين  ���س��ارة  للخريجة  متميزة  وجت��رب��ة 
�ساركت وو�سلت اإىل املرحلة النهائية من م�سابقة " 
دولة  " عن  املوؤ�س�سي  التمويل  العام يف جمال  �سيدة 
المارات العربية املتحدة من �سركة ايرن�ست ويوجن 
ال��ع��امل��ي��ة. ك��م��ا مت ع��ر���ض ف��ي��دي��و ت��ع��ري��ف��ي مب�سرية 

جامعة الإمارات.

 •• ابوظبي – الفجر

"فخر  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  �سباب  جمل�ض  اختتم 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ض  منطلق  زايد" م��ن 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  قيم  تعزيز  على  اأبوظبي 
عام  ل�سرتاتيجية  وتنفيذاً  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
لتعزيز قيمة احلكمة والحرتام  املبادرة  زايد وتهدف 

وبناء الإن�سان وال�ستدامة.
وقام اأع�ساء من جمل�ض �سباب �سرطة اأبوظبي بتنفيذ 
الأول  ال��ي��وم  ا�ستهلوا  اأي���ام،  م��دى ثالثة  على  امل��ب��ادرة 

العامة  القيادة  مبنى  املنت�سبني عند مدخل  با�ستقبال 
ل�سرطة اأبوظبي، ويف اليوم الثاين مت ا�ستقبال موظفي 
الثالث  ال��ي��وم  ويف  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  �سرطة  م��دي��ري��ة 
مبديرية  العاملني  ا�ستقبال  يف  ك��ان��وا  "اخلتامي" 
���س��رط��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ني، ب��اب��ت�����س��ام��ة ���س��ع��ادة، ووزع����وا 
بطاقات تت�سمن اأقوال ماأثورة للمغفور له ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". 
وركزت املبادرة من خالل اأهدافها على حتفيز العاملني 
والإب������داع والبتكار،  ع��ل��ى اجل���د  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  يف 
وم�ساعفة اجلهود يف خدمة الوطن الغايل، كما اأو�سانا 

ال�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه" يف مقولته اخلالدة علينا 
هذا  يف  العمل  م�سرية  دف��ع  على  ون��ح��ر���ض  نكافح  اأن 
التي  وال�سجاعة  ال���روح  بنف�ض  عنه  وال��دف��اع  ال��وط��ن 

يتحلى بها اأ�سالفنا.
وكان ال�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه" يغر�ض ويعزز القيم 
ب�اأن يكون  ويطالبهم  الوطن،  اأبناء  نفو�ض  يف  النبيلة 
ال��ع��م��ل م��ن��ه��ج واأ����س���ل���وب ح���ي���اة بقوله  الإخ����ال�����ض يف 
ال�سهري )اإن الرثوة احلقيقية هي العمل اجلاد املخل�ض 
العمل هو اخلالد  واأن  الإن�سان وجمتمعه  يفيد  ال��ذي 

والباقي، وهو الأ�سا�ض يف قيمة الإن�سان والدولة(.

جمل�ض  رئي�ض  الرحمي  اأحمد  الدكتور  وقدم الرائد 
���س��ب��اب ���س��رط��ة اأب����و ظ��ب��ي، ال�����س��ك��ر اإىل امل��ن��ت�����س��ب��ني يف 
الفريق  م��ع  لتفاعلهم  وال��ظ��ف��رة(  وال��ع��ني  )اأب��وظ��ب��ي 
ال���داخ���ل���ي مل��ج��ل�����ض ���س��ب��اب ���س��رط��ه اأب���وظ���ب���ي واإجن�����اح 
وحر�سهم  الوطن  ب�سباب  عن اعتزازه  معرباً  املبادرة، 
املنت�سبني  مع  خالل اللقاء  ومت  بالعمل،  اللتزام  على 
مناق�سة اآرائهم واأفكارهم حول املبادرات التي �سيطلقها 
اأبريل ومايو  اأبوظبي يف �سهري  جمل�ض �سباب �سرطة 
بهدف تعزيز اآلية عمل التوا�سل الداخلي بني العاملني 

واأع�ساء املجل�ض. 

•• العني - الفجر

اح��ت��ف��ل م��ت��ح��ف ق�����س��ر ال��ع��ني ب��ي��وم ال�����رتاث العاملي، 
حتت  العمل  وور���ض  الفعاليات  من  جمموعة  بتنظيم 
واجلمعة  اخلمي�ض  ي��وم��ي  لأجيالنا"  "تراثنا  ���س��ع��ار 
املا�سيني، وذلك �سمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني 

الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي.
وا�ستمتع امل�ساركون يف الحتفالية بالعديد من ور�سات 
ت�ستك�سف  التي  املتنوعة،  والأن�سطة  التثقيفية  العمل 
عرو�ض  اإىل  بالإ�سافة  الإم���ارات���ي،  وال���رتاث  الثقافة 
الأداء التقليدية وال�سناعات اليدوية والتي اأقيمت يف 

باحة املتحف. 
وركزت الفعاليات على تقدمي عنا�سر الرتاث املدرجة 
بينها  وم���ن  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رتاث  اليون�سكو  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
عرو�ض اإعداد القهوة العربية وفق التقاليد الأ�سيلة، 
وال��ت��غ��رودة وهي  وال��ع��ازي  العيالة  ع��رو���ض  اإىل جانب 
فنون اأداء متزج مابني ال�سعر والإيقاعات، كما ا�ستمتع 
احل�����س��ور ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���س��ال��ي��ب اإع����داد ال�����س��دو من 
اأثناء  ال�سقارين  اإىل م�ساهدة  بالإ�سافة  املاعز،  �سوف 

عر�ض مهاراتهم يف التعامل مع ال�سقور. 
وي�������ق�������ود امل�����ج�����ل�����������ض ال�����دويل ل�����ل�����م�����ع�����امل وامل�������واق�������ع 
الذي  ال��ع��امل��ي  ال�����رتاث  ي���وم  )اأيكومو�ض( احتفالت 
ي�سادف يوم 18 اأبريل من كل عام، والذي انطلق لأول 

لالأمم  العامة  اجلمعية  واعتمدته   ،1982 ع��ام  م��رة 
املجتمع  وع����ي  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف   1983 ع����ام  امل��ت��ح��دة 
وم�ساعفة  الإن�ساين  الثقايف  ال��رتاث  باأهمية  ال��دويل 

جهود حمايته و�سونه. 

•• اأبوظبي   - الفجر

األف   200 نحو  باأبوظبي  امل��زارع��ني  خدمات  مركز  نفذ 
زي��ارة اإر���س��ادي��ة مل��زارع اإم���ارة اأبوظبي خ��الل ع��ام 2017 
لأ�سحاب  والإر����س���ادي  الفني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  رك���زت 
الزراعية  امل��م��ار���س��ات  باأف�سل  وتوعيتهم  امل����زارع  وع��م��ال 
وطرق الزراعة احلديثة وال�ستخدام الأمثل للمياه، بهدف 
اإنتاجية املزرعة وحت�سني جودة الإنتاج  امل�ساعدة يف زيادة 
زيارة   9-8 الإر�ساد مبعدل  يقوم مهند�سو  املحلي، حيث 
املزارع  بزيارة  يقومون  بينما  �سنوياً  لكل مزرعة  اإر�سادية 
التي تعتمد نظام الزراعة املائية مبعدل زي��ارة واح��دة يف 
الأ�سبوع.  يف حني قدم املركز عناية خا�سة للمزارع املوردة، 
حيث خ�س�ض مهند�ض توريد لزيارة املزرعة ب�سكل دوري 
بطرق  بالتوعية  يعنى  مزرعة   50 لكل  مهند�ض  مبعدل 
اإىل  توريدها  يتم  حتى  املحا�سيل  ج��ودة  على  املحافظة 

مراكز ال�ستالم التابعة ملركز خدمات املزارعني.  
كما جنح املركز خالل عام 2017 يف تاأهيل 270 مزرعة 

للح�سول على �سهادة املمار�سات الزراعية اجليدة )جلوبال 
"جلوبال جاب"  ملنظمة  املعتمدة  املوا�سفات  جاب( ح�سب 
العاملية، و�ساهمت هذه املزارع بنحو  %27 من اإجمايل 
اخل�سروات التي مت توريدها للمركز، مما عزز من مزايا 
ال�����س��ه��ادة ع��الم��ة ث��ق��ة للممار�سات  امل��ح��ل��ي ك���ون  الإن���ت���اج 
امل��زارع احلا�سلة على  الزراعية اجليدة. وح�سب ت�سنيف 
���س��ه��ادة امل��م��ار���س��ات ال��زراع��ي��ة اجل��ي��دة، ه��ن��اك نحو 108 
خمتلطة  م��زرع��ة   92 ي��وج��د  بينما  فقط  نخيل  م��زرع��ة 
املك�سوفة و  واإن��ت��اج اخل�����س��روات يف احل��ق��ول  النخيل  ب��ني 
مزرعة   44 و  املحمية  البيوت  بنظام  تعمل  مزرعة   26
تربهن  حيث  وال��ن��خ��ي��ل.  املحمية  ال��ب��ي��وت  ب��ني  خمتلطة 
على  ج��اب(  )جلوبال  اجليدة  الزراعية  املمار�سات  �سهادة 
الغذائية  ال�سالمة  با�سرتاطات  امل��زارع  هذه  التزام  مدى 

و�سالمة العمال وا�ستدامة البيئة يف املزرعة.
التوعية  ع��رب  امل��ي��اه  ا�ستهالك  خف�ض  ج��ه��ود  �سياق  ويف 
اأ����س���ال���ي���ب ال������ري، ف��ق��د جن���ح امل���رك���ز يف تغيري  ب��اأف�����س��ل 
اأ�ساليب الري يف ن�سبة كبرية من مزارع الإم��ارة، وت�سري 

كثرياً  ارتفعت   2017 ع��ام   بنهاية  اأن��ه  اإىل  الإح�ساءات 
باعتباره  بالتنقيط  الري  التي حتولت نحو  امل��زارع  ن�سبة 
بهذه  الري  يتم  ا�ستهالك، حيث  املثلى لرت�سيد  الو�سيلة 
الظفرة،  منطقة  م���زارع  م��ن   97% ح��وايل  يف  الو�سيلة 
مزارع  من   92% يف  الو�سيلة  ه��ذه  ا�ستخدام  يتم  بينما 
املركز  ويعمل  العني،  م��زارع  %73 من  مقابل  اأبوظبي، 

على تكثيف حمالته الإر�سادية لزيارة هذه الن�سبة.
ت�سجيع  على  امل��رك��ز  عمل  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  وتطبيقاً 
الزراعة يف البيوت املحمية والبيوت ال�سبكية التي ت�ساعد 
يف  ال��زراع��ة  م��وا���س��م  خ��الل  املحا�سيل  بع�ض  اإن��ت��اج  على 
احل��ق��ل امل��ف��ت��وح، وق���دم امل��رك��ز يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ك��ل �سبل 
املجال  ه��ذا  تكللت ج��ه��وده يف  ل��ل��م��زارع��ني، حيث  ال��دع��م 
بزيادة امل�ساحات املزروعة لي�سل عدد البيوت املحمية اإىل 
16،715 بيت حممي تنتج حوايل  44،500 طن بن�سبة 
ت�سل اإىل نحو 55 %  من اإجمايل انتاج اخل�سروات يف 
املتتابعة  الزراعة  اأ�سلوب  اإدخ��ال  اأبوظبي، حيث مت  اإم��ارة 
مما �ساهم يف حت�سني ا�ستمرارية تزويد الأ�سواق مبنتجات 

اخل�سروات وتفادي الختناقات الت�سويقية، كما مت اإدخال 
نظام الزراعة املعلقة ملحا�سيل اخل�سار مما �ساهم يف زيادة 
 10 اإدخ��ال  اإىل  بالإ�سافة  النوعية،  وحت�سني  النتاجية 
�سمن  وزراعتها  )الفندال(  احللوة  البطاطا  من  اأ�سناف 
اأ�سناف من   4 اأبوظبي واإدخ��ال  الظروف املناخية لإمارة 
تتحمل  التي  الأع���الف  م��ن  اأن���واع   6 و  الكينوا  حم�سول 
امللوحة العالية وهي ) ال�سنكر�ض � البنكوم، ال�سبوروبول�ض، 

باجرا نابيري الهجني، الأكا�سيا والقطف(
وفيما يخ�ض خدمات النخيل فقد عمل املركز على تطبيق 
نظم الإدارة املتكاملة خلدمات النخيل وتوعية املزارعني 
بطرق رعاية اأ�سجار النخيل من بداية املو�سم وحتى جني 
املتكاملة  املكافحة  نظم  تطبيق  على  عمل  كما  ال��ث��م��ار، 
عمليات  وتنفيذ  النخيل  اأ���س��ج��ار  ت�سيب  ال��ت��ي  ل��الآف��ات 
املكافحة وفقاً لنتائج امل�سح ال�سامل ملزارع النخيل باإمارة 
 22،572 يف  نخلة  مليون   6.8 �سمل  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 
مزرعة على م�ستوى الإمارة للك�سف عن النخيل امل�ساب 

ب�سو�سة النخيل احلمراء واحلفارات غريها من الآفات،  

ز�يد للثقافة �لإ�سالمية تختتم م�ساركتها 
يف حملة ز�يد �خلري  مبنطقة �لظفرة

•• العني - الفجر

احلملة  يف  م�ساركتها  اأم�ض  م�ساء  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اختتمت 
ال�سحية ال�ساملة بعنوان ) حملة زايد اخلري( التي تنظمها هيئة الهالل 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف مدينة زاي���د مبنطقة ال��ظ��ف��رة وذل���ك ت��ف��اع��اًل مع 
م��ب��ادرات ع��ام زاي���د.  وت��اأت��ي امل�ساركة يف ه��ذه احلملة حتقيقاً لأه���داف و 
الحمر  الهالل  و هيئة  ال��دار  بني  �سابقاُ  املوقعة  التفاهم  تطلعات مذكرة 

الماراتي و جت�سيداً للم�سوؤولية املجتمعية بني اجلهات احلكومية.
وعلى مدى ثالثة اأيام ا�ستقبلت الدار جمهور املعر�ض لتعريفهم باخلدمات 
والربامج و الأن�سطة الثقافية و التعليمية التي تقدمها الدار للمهتدين 
اجلدد و املهتمني بالثقافة الإ�سالمية يف جمال التعريف بالثقافة الإ�سالمية 
الإجتماعية  الرعاية  وتقدمي  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  و 
والتي و�سل  املختلفة  ال��دار  اإ�سدارات  اإىل جانب عر�ض  للمهتدين اجلدد 
عددها اإىل40 عنوان بال�سافة اإىل التعريف باملناهج التعليمية للمهتدين 
نظمت  املعر�ض  هام�ض  وعلى  املختلفة.  بلغاتها  التوزيعية  والكتب  اجلدد، 
الدار ركناً عر�ست فيه اأعمال املهتدين اجلدد املنت�سبني للدرا�سة يف الدار 
ت�سمن لوحات اخلط العربي و اأعمال فنية من الفخاريات واأ�سغال يدوية ، 
وتعترب هذه ثمار الدورات املهنية التي تنظمها الدار ملنت�سبيها من املهتدين 

اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية طوال العام.

حتكيم م�سابقة كلنا �لإمار�ت 
�لفوتوغر�فية بيوم �لرت�ث �لعاملي

•• ابوظبي- الفجر

كلنا  جلمعية  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  الم����ارات  م�����س��وري  راب��ط��ة  اأع��ل��ن��ت 
 " للجمعية حول  الفوتوغرافية  ال�سور  نتائج حتطيم  م�سابقة  الم��ارات 
لرتاث  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  اجلمعية  نظمتها  " والتي  الم���ارات  ت��راث 

وت�سمنت حمورين ال�سور امللونة وحمور الأحادي " الأبي�ض والأ�سود ".
رئي�ض  ال�سام�سي  علي  �سعيد  الفوتوغرايف  الفنان  امل�سابقة  حتكيم  وادار 
الرابطة رئي�ض الالألقاب يف احتاد امل�سورين العاملني والفنان الفوتوغرايف 
الفوتوغرايف  وال��ف��ن��ان  ال��راب��ط��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اب��راه��ي��م خليل احل��و���س��ن��ي 

ال�سعودي علي جمال ع�سو الرابطة.
حمور  الأوىل  باجلائزة  الفائزة  ال�سورة   : كالتايل  امل�سابقة  نتائج  وجائت 
الثانية  الفائزة باجلائزة  ال�سورة  امللونة فردناند بيدانا  ال�سور  الرتاث - 
الفائزة  " ال�سورة  كاردينا�ض  " م��ارل��ون  امللونة  ال�سور   - ال���رتاث  حم��ور 
ب��اجل��ائ��زة ال��ث��ال��ث��ة حم���ور ال����رتاث - ال�����س��ور امل��ل��ون��ة " حم��م��د ن���ور �سامن 
"ال�سورة الفائزة باجلائزة الأوىل حمور الرتاث - ال�سور الأبي�ض والأ�سود 
اآو�سرتيا ال�سورة الفائزة باجلائزة الثانية حمور الرتاث -  اآنثوين توريو 
ال�سور الأبي�ض والأ�سود دون فريديناند تابوون ال�سورة الفائزة باجلائزة 

الثالثة حمور الرتاث - ال�سور الأبي�ض والأ�سود "روجر اأالفون�سو".
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عر�سًة  ا�ستثناء  دون  من  كلهن  احلوامل  الن�ساء 
االإر�تتستتادات  بع�ض  اّتتتبتتاع  ولكن  املبكرة،  لتتلتتوالدة 
تعّر�ض  اأنها  �سيما  ال  بتفاديها،  ي�سمح  الب�سيطة 
املراأة  ت�ستطيع  كيف  اإذًا  للخطر.  الر�سيع  حياة 
وما  رحمها؟  يف  اأطتتول  وقتًا  ولدها  على  احلفاظ 
اخلطوات التي يجب اّتباعها ليولد الطفل ب�سّحة 

�سليمة؟

الل��ت��زام بها  التي يجب  اليومية  الوجبات  اأه��م  الإف��ط��ار 
�سغاًرا وكباًرا؛

اإىل تغذية جيدة تزوده  ال�سباح   حيث يحتاج اجل�سم يف 
بالطاقة الالزمة ملمار�سة ن�ساطاته.

ا خا�سة  وعلى عك�ض املتداول فاإن هذه الوجبة هامة جدًّ

لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن هناك خم�سة 
اأخطاء يجب النتباه لها قد توؤدي اإىل تراكم الدهون يف 

اجل�سم خالل الإفطار.
هذه  ف��ي��دي��و   يف  ر���س��د  الفرن�سي   "e-sante" م��وق��ع 

الأخطاء اخلم�ض التي يقع فيها كثريون واأ�سبابها.

ال�سكريات
ال��وزن ب�سرعة حال  اإىل زي��ادة  ت��وؤدي  اأول الأخ��ط��اء التي 
غالًبا  لأنها  وذلك  الإفطار،  وجبة  خالل  خا�سة  تناولها 

تكون امل�سئولة عن ال�سعور باجلوع فيما بعد.

جتاهل الربوتني
خالل  ال�سائعة  الأخ��ط��اء  من  بروتينيات  اأي  تناول  ع��دم 
وج��ب��ة الإف���ط���ار، وذل���ك لأن ال��ربوت��ني ه��و امل�����س��ئ��ول عن 
البي�ض  تناول  ت��رتدد يف  اله�سم؛ لذلك ل  اإبطاء عملية 

يف ال�سباح اأو الفواكه اجلافة.

تناول الع�سائر
املفيدة  الفيتامينات  العديد من  الفاكهة حتتوي على 
ا للج�سم و�سحة الإن�سان، على عك�ض الع�سائر التي  جدًّ

يجب النتباه لها؛ ب�سب كمية ال�سكر املوجودة بها.

ترك وجبة االإفطار
العك�ض،  ول��ي�����ض  ال�����وزن  زي�����ادة  اإىل  ت�����وؤدي  ال���ع���ادة  ه����ذه 
قاعدة حمددة حول  توجد  ل  الإفطار  لوجبة  وبالن�سبة 
الفاكهة  بع�ض  فتناول  الكمية،  وك��ذل��ك  معينة  اأطعمة 

املجففة يكفي.

تناول حبوب االإفطار

احلبوب الكاملة واملجردة ل �سك 
لكن  الإن�سان،  جل�سم  مفيدة  اأنها 

لوجبة  ت�سنيعها  اأع��ي��د  ال��ت��ي  تلك 
الإفطار ت�سكل خطًرا على ال�سحة؛ 
لأنها حتتوي على كمية كبرية من 

ال�سكر )حبوب الإفطار هي منتجات 
القمح  زراعية م�سنوعة من  غذائية 
وال�سعري،  وال�سوفان  والأرز  وال���ذرة 
املجففة  وال��ف��واك��ه  بالع�سل  تخلط 

وال�سوكولتة وال�سكر(.

زيادة �إىل   توؤدي  �أخطاء   5
 �لوزن يف وجبة  �لإفطار

املعتاد  ع��ن  ن�ساطك  ف��ي��زداد  ج��ّي��دة  بحالة  ت�سعرين 
اأنِت  حميطك!  اإليك  يوّجهها  التي  التنبيهات  رغم 
ممار�سة  عن  التوّقف  وترف�سني  بالفطرة  ريا�سّية 
اأمر  وه��ذا  باخلمول،  ت�سعرين  ثمن!  ب��اأّي  الريا�سة 
طبيعي يف فرتة احلمل، لكن ل داعي لتاأخذي ق�سطاً 
من الراحة! ت�سعرين بانقبا�سات من وقت اإىل اآخر 
عنق  على  تغرّيات  تطراأ  �سعور طبيعّي!  اأي�ساً  وهذا 
م�ستلقية؟  البقاء  عليك  ه��ل  ولكن  ل��دي��ك،  ال��رح��م 
يخاف 15% اإىل %20 من الن�ساء احلوامل من 
ال���ولدة املبكرة. وُي��رتج��م ه��ذا م��ن خ��الل تقّل�سات 
املتوّقع،  الوقت  قبل  الرحم  ن�سج  وعالمات  الرحم 
اأي ق��ب��ل الأ���س��ب��وع ال�����س��اب��ع وال��ث��الث��ني م��ن انقطاع 
الطمث. وبعد هذا التاريخ، ل يتحّدث الأطّباء عن 
على  خ��ط��ر  اأّي  ت�سّكل  ت��ع��ود  ل  لأّن��ه��ا  م��ب��ك��رة  ولدة 

الطفل.

ملاذا حت�سل الوالدة املبكرة؟
املبكرة. ي�سيب هذا  ال��ولدة  اإىل  ت��وؤّدي  ثّمة عوامل 
خالل  ك��ث��رياً  النحيفات  الن�ساء  خ�سو�ساً  اخل��ط��ر 
املمنوعات،  يتعاطني  واللواتي  واملدخنات،  حملهّن، 
40 �سنة،  اأو يفوق  18 �سنة  ومن يقّل عمرهّن عن 
اقت�سادي  اج��ت��م��اع��ي  م�ستوى  يف  يع�سن  وال��ل��وات��ي 
لئحة  اإىل  بيولوجّية  اأ���س��ب��اب  وت�ساف  منخف�ض. 
ت�سّوهه،  اأو  ال��رح��م،  يف  الت�سّخم  اخل��ط��ر:  ع��وام��ل 
وال�سدمات التوليدّية. كذلك توؤّدي ولدات ما�سية 
اأواخر  مراقبة  اإىل  عنه  متاأّخرة  اأو  لأوان��ه��ا  �سابقة 
ف���رتة احل��م��ل ع��ن ك��ث��ب. وت��زي��د ال���ع���دوى والتوّتر 

والتعب ال�سديد خطر الولدة املبكرة اأي�ساً.
ت�ساعدان  اإليها  والتنّبه  معرفة عوامل اخلطر هذه 

يف احلّد من الولدات املبكرة.

ما االأ�سباب النف�سّية؟
معروف اأّن العامل النف�سي ي�سهم يف الولدة املبكرة. 
ولكن كيف يوؤّثر الو�سع النف�سي يف فتح عنق الرحم 

وتاأجيج النقبا�سات؟
ن��ف�����س��ّي��ة تت�سبب  اأم���را����س���اً  ال��ن�����س��اء  ب��ع�����ض  ي���ع���اين 
ا�ستمرار  يف  ال�سعوبة  بينها  من  ج�سدّية،  باأعرا�ض 
اأو  ن�ساء احلمل  احلمل. ولأ�سباب كثرية، ل تتحّمل 
ين�سج  ق��ادرات على جعل ولدهّن  اأّن��ه��ّن غري  يظّنّ 
اإىل  اأي�����س��اً  ل�سدمات  التعّر�ض  وي���وؤدي  بطنهّن.  يف 
الولدة املبكرة. من هنا، يجب التنّبه اإىل ال�سعوبات 
النف�سّية التي تواجه املراأة خالل احلمل، ومتابعتها 

اإذا كان �سرورّياً لتجّنب الولدة املبكرة.

وقتًا  بطنك  يف  الطفل  على  حتافظني  كيف 
اأطول؟

حني  نف�سك!  اإىل  ا�ستمعي  الأوىل:  ال��ق��اع��دة   •
اأو توّتر، اّتخذي  اأو تعب  ت�سعرين با�سطراب نف�سي 
نامي.  بالنعا�ض؟  ت�سعرين  ال�����س��رورّي��ة.  اخل��ط��وات 
زوجك  دعي  وراح��ة.  ا�ستجمام  وقت  نف�سك  امنحي 
يدّلكك مثاًل. هل مينعك التعب من ممار�سة عملك 
ب�سكل �سحيح؟ ا�ست�سريي طبيبك، خ�سو�ساً اإذا كنت 

ت�سعرين بتعب مفرط.
ثقيلة!  اأغرا�ض  حمل  تفادي  الثانية:  القاعدة   •
انف�سال  اأو  ال��رح��م  ع��ن��ق  اإىل حت����ّرك  ي�����وؤّدي  ف��ه��ذا 
حتمليه،  اأن  ال��ب��ك��ر  ول���دك  اأراد  ح���ال  ويف  امل�سيمة. 
ت�ستطعني  ل  حالتك  يف  اأّن  واأخ��ربي��ه  معه  اجل�سي 

رفعه لأّن هذا الأمر يوؤذي ظهرك!

اطلبي امل�ساعدة
يف حالة الوقوف، ي�سغط الطفل على عنق الرحم. 
اأخريات  اأّن  ح��ني  يف  ال�سغط  ه��ذا  البع�ض  يتحّمل 
جتّنب  عموماً  ل  ُيف�سّ ل��ذا  في�سعفن.  يتحّملنه  ل 
الوقوف فرتات طويلة والأن�سطة التي تزيد ال�سغط 
ذلك.  الطبيب  اإذا طلب منك  اإّل  الرحم،  عنق  على 
باملكن�سة  البيت  تنظيف  اأنت  لتتويل  داعي  كذلك ل 
الكهربائّية اأو تلميعه بحّجة اأّنك تريدين بيتاً خالياً 

من اجلراثيم وحا�سراً ل�ستقبال طفلك.
اأطلبي امل�ساعدة لأّنك ل تريدين ولدة طفلك قبل 
املنزلّية  اخلدمات  اإىل  الإمكان  قدر  واجلئي  اأوان��ه، 
خدمة  يقّدم  املتاجر  من  فكثري  للت�سّوق،  خ�سو�ساً 
ل��ذا اجمعي  من مبلغ معنّي،  ب��دءاً  جّم��اين  تو�سيل 
لهذه  �سريتاح  زوج���ك  اأّن  ع��ن  ف�ساًل  م�سرتياتك! 
اأقاربك، خ�سو�ساً  امل�ساعدة من  واأطلبي  اخلطوات. 

جّدَتي طفلك القلقتني �سلفاً ب�ساأن الولدة املقبلة.

متى تبقني م�ستلقية؟
ب��ع��د ال���س��ت�����س��ارة ال�����س��ه��رّي��ة، ي��خ��ربك ال��ط��ب��ي��ب اأو 
امل���وّل���دة ب��ال��ت��غ��رّيات ال��ت��ي ت��ط��راأ ع��ل��ى ع��ن��ق الرحم 
مبكرة  ولدة  اإىل  ت���وؤّدي  ق��د  ال��ت��ي  بالنقبا�سات  اأو 
بهذه  ت�ستخّفي  ل  �سرورّياً.  ا�ستلقاوؤك  يكون  ورمبا 
ممتعاً  يكون  لن  بالطبع  اأ�سا�سّية!  لأّنها  الن�سيحة 
ذلك  م��ن  ا�ستفيدي  ل��ذا  ال�����س��ري��ر،  يف  وق��ت��ك  ق�ساء 
�سابقاً  قراءتها  تتمّكني من  التي مل  الكتب  واقرئي 
وادعي �سديقاتك اإىل الغداء واطلبي منهّن اإح�سار 
الطعام ورّتبي الأوراق وال�سور وا�ستفيدي من هذه 
الفرتة للقيام بالأعمال ال�سغرية التي ل ت�ستطعني 

�أطعمة مفيدة ل�سحة �ملهبل.. فعلها عادًة.
تعريف عليها

  
جتنب  على  ت�ساعدك  والتي  املهبل  ل�سحة  املفيدة  الأطعمة  بع�ض  هناك 

ومقاومة الأمرا�ض املختلفة والتمتع بحياة �سحية.
وتقول دكتور منال �سرف الدين ا�ست�سارية التغذية العالجية: اإنه يجب اأن 
تركز املراأة على ثالثة عنا�سر رئي�سة ل�سحة مهبلها وهي فيتامني )A و

امللونة. واخل�سراوات  الفواكه  يف  وتوجد   )Eو  C
حت�سني  على  ت�ساعد   A بفيتامني  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  اأن  وت�سيف 
الأطعمة  ت�ساعد  والبطاطا يف حني  والربتقال  اجلن�سية يف اجلزر  احلياة 
الغنية مب�سادات الأك�سدة يف مكافحة الإ�سابة بالأمرا�ض املختلفة وتقليل 

الإ�سابة باللتهابات مثل الطماطم والثوم وال�ساي الأخ�سر.
ال�سهرية،  ال��دورة  اأمل  للم�ساعدة يف تخفيف  ال�ساملون  بتناول  ن�سحت  كما 
على  واح��ت��وائ��ه  لاللتهاب  امل�����س��ادة  بخ�سائ�سه  م��ع��روف   اأن��ه  اإىل  م�سرية 

الأوميجا 3.
وحذرت من الأطعمة عالية ال�سكريات كونها على اختالل توازن الهرمونات، 

بالإ�سافة اإىل �سرورة التقليل من الأطعمة املليئة بالدهون.

امنحي نف�سك وقت ا�ستجمام وراحة

�ر�ساد�ت ب�سيطة لتتفادي �لولدة �ملبكرة

األحد   22   أبريل    2018  م   -   العـدد  12306  
Sunday   22   April   2018  -  Issue No   12306



فروع االإمارات العربية املتحدة  البيانات املالية 31 دي�سمرب 2017
U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2017

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة اإع�ساء 

جمل�ض اإدارة البنك االأهلي الكويتي )�ض.م.ك.ع(

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2017
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املال والأعمال

غرفة و�قت�سادية �أبوظبي تنظمان 
لقاء ملناق�سة حتديات قطاع �ل�سياحة

•• اأبوظبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ودائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي 
مب�ساركة دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي اللقاء الثاين للقطاع اخلا�ض 
الغرفة. وقال عبد اهلل غرير  وذلك يف مبنى  ال�سياحة”  “حتديات قطاع 
اللقاء  ه��ذا  اإن  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  نائب  القبي�سي 
اخلا�ض ل�ستعرا�ض  للقطاع  ينظم  ال��ذي  اجل��اري  العام  الثاين خالل  هو 
من�سة  ي�سكل  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال�سياحة  ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
ممثلي  بني  التحديات  ومناق�سة  الأف��ك��ار  لتبادل  تفاعلية  ر�سمية  حوارية 
القطاعني العام واخلا�ض بح�سور كبار امل�سوؤولني و�سناع القرار يف اجلهات 
احلكومية. واأكد حر�ض غرفة اأبوظبي ويف اإطار ا�سرتاتيجيتها على تعزيز 
التوا�سل املبا�سر بني الفعاليات وامل�سوؤولني يف الهيئات واملوؤ�س�سات الر�سمية 
ويف هذا الإطار ياأتي تنظيم هذا اللقاء للتعرف على املقرتحات والتحديات 
التي تواجهها هذه املوؤ�س�سات وا�ستعرا�ض احللول املنا�سبة لطريف العالقة 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض العاملة يف قطاع ال�سفر وال�سياحة ودائرة الثقافة 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اخلا�ض  القطاع  اأن  اإىل  واأ���س��ار  اأبوظبي.  يف  وال�سياحة 
حقيقيا  �سريكا  ليكون  الر�سيدة  حكومتنا  قيادة  من  بالغ  باهتمام  يحظى 
وفاعال للقطاع العام يف حتقيق �سيا�سة التنويع القت�سادي وبناء اقت�ساد 
م�ستدام قائم على املعرفة طبقا لروؤية الإمارة القت�سادية. وذكر اأن اإمارة 
املعار�ض  يف  امل�ساركة  على  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  عرب  حتر�ض  اأبوظبي 
ال�سياحية العاملية وتنظيم اجلولت ال�سياحية التعريفية يف العديد من دول 
العامل بجانب افتتاحها ملكاتب متثيلية خارجية يف عدد من املدن العاملية 
القطاع  الكبري يف منو وتطور  الأث��ر  لها  ك��ان  الأم���ور  ه��ذه  اأن  .. مو�سحا 
اإمارة  يف  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  عملية  يف  وم�ساهمته  ال�سياحي 
اإن لقاء القطاع اخلا�ض الثاين  اأبوظبي ودولة الإم��ارات . وقال القبي�سي 
لهذا العام يعد منا�سبة هامة للتاأكيد على ا�سرتاتيجية العالقة والتعاون 
ال�ستثماري بني موؤ�س�سات القطاع العام و�سركات القطاع اخلا�ض العاملة 
يف قطاع ال�سياحة وال�سفر يف اإمارة اأبوظبي كما يعترب فر�سة ملناق�سة اأهم 
ب�ساأن  روؤي��ة  وو�سع  اأبوظبي  يف  ال�سياحي  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
زيادة دور القطاع ال�سياحي وا�ستعرا�ض ال�سيا�سات التي ت�سهم يف منو اأعداد 
ال�سياح القادمني اإىل اأبوظبي بجانب دعم امل�ساريع الوطنية يف الفعاليات 
البيوت وال�سرتاحات واملزارع  اآلية لتاأجري  التي حتت�سنها الإمارة وو�سع 
اخلا�سة والهتمام بال�سياحة العالجية ومناق�سة احل�سول على التاأ�سريات 

ال�سياحية.
من جهته اأو�سح �سلطان املطوع الظاهري املدير التنفيذي لقطاع ال�سياحة 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي اأن القطاع ال�سياحي يف اإمارة اأبوظبي 
يحقق معدلت منو متوا�سلة حيث يتوقع اأن ي�سجل منوا بزيادة %10 يف 
اأعداد الزوار وال�سياح يف العام 2018 لي�سل العدد اإىل 5.5 مليون نزيل 

يف الإمارة.
اأبوظبي لالأعمال”  “ملتقى  الدائرة عرب م�ساركتها يف  اإىل حر�ض  واأ�سار 
يف دورته الثانية على التفاعل مع التحديات التي تواجه موؤ�س�سات القطاع 

اخلا�ض العاملة يف القطاع ال�سياحي باإمارة اأبوظبي .
واأو�سح اأن موؤ�س�سات القطاع ال�سياحي يف اأبوظبي تعترب �سريكا ا�سرتاتيجيا 
اأع��داد ال��زوار وال�سياح اإىل جانب  اأبوظبي يف  اإم��ارة  يف النمو الذي حتققه 

النه�سة ال�سياحية التي ت�سهدها اأبوظبي.
من جانبه قال علي فهد النعيمي مدير اإدارة العالقات التجارية يف دائرة 
التنمية القت�سادية – اأبوظبي اإنه مت التاأكيد من خالل هذا اللقاء على 
موا�سلة العمل امل�سرتك بهدف تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني القطاعني 
العام واخلا�ض واأن الرتكيز على قطاع ال�سياحة يعك�ض حر�ض كل من دائرة 
التنمية القت�سادية وغرفة اأبوظبي ودائرة الثقافة و ال�سياحة على توفري 
عرب  اخلا�ض  للقطاع  اجل��اذب��ة  العمل  وبيئة  املالئمة  والفر�ض  املحفزات 
تذليل كل املعوقات والتحديات التي تواجه امل�ستثمرين ورجال الأعمال يف 

اأبوظبي.
واأ����س���اف اأن ال��ل��ق��اء ي��ع��د ام���ت���دادا جل��ه��ود ال���دائ���رة ن��ح��و م��وا���س��ل��ة العمل 
التي  املبادرات والربامج  القطاع وتقدمي  وال�ستمرار يف تلم�ض احتياجات 
من �ساأنها اأن تعزز دور القطاع اخلا�ض ك�سريك ا�سرتاتيجي هام يف عملية 

التنمية والتطور التي ت�سهدها اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات.
واأ�سار اإىل اأن املوؤ�سرات والدرا�سات التي تعكف على اإعدادها دائرة التنمية 
يف  ال�سياحي  القطاع  ودور  اأهمية  م��دى  تعك�ض  اأب��وظ��ب��ي   – القت�سادية 
هذا  حققه  ملا  اأبوظبي  خلطة  القت�سادية  التنمية  حم��ور  اأه��داف  حتقيق 
وجعله  املا�سيني  العقدين  خ��الل  مت�سارعة  اإجن����ازات  م��ن  ال��ه��ام  القطاع 

يت�سدر م�سهد التنمية القت�سادية ال�ساملة يف اأبوظبي.
وثمن النعيمي جهود دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي يف توفري بيئة عمل 
جاذبة للقطاع اخلا�ض وامل�ستثمرين.. لفتا اإىل اأن هذا اللقاء يعد فر�سة 
واإ�سافة نوعية لالطالع على م�ساريعها وبراجمها التي تهدف اإىل تطوير 

القطاع ال�سياحي يف الإمارة .
من ناحيته قدم حممد الظاهري مدير التميز املوؤ�س�سي يف دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي عر�سا تعريفيا حول روؤية اأبوظبي اخلا�سة بالقطاع 
امل�ستويني  على  ه��ام��ا  �سياحيا  مق�سدا  اأ�سبحت  الإم����ارة  ك��ون  ال�سياحي 

الإقليمي والعاملي.
وذكر اأن البنية التحتية للقطاع ال�سياحي يف اأبوظبي قطعت �سوطا كبريا 
وت�سهم ب�سكل بارز يف جذب ال�سياح والزوار اإىل الإمارة ..مو�سحا اأن اأبوظبي 
حتت�سن متحف اللوفر الذي �سكل اإ�سافة جديدة للقطاع ال�سياحي حيث 
زايد  ال�سيخ  متحف  لفتتاح  الأع��م��ال  م��ن  م��زي��دا  املقبلة  ال��ف��رتة  �ست�سهد 

الوطني ومتحف جوجنهامي.
واأفاد باأن اإمارة اأبوظبي متكنت من ا�ستقطاب 4.8 مليون زائر ونزيل يف 
العام 2017 .. م�سريا اإىل اأن هوؤلء الزوار قدموا من دول جمل�ض التعاون 
اأبوظبي على عدد من  واأوروب��ا حيث تفوقت  واآ�سيا  العربية  لدول اخلليج 
الوجهات ال�سياحية الأخرى يف جذب الزوار وحتقيق ال�سغالت الفندقية 

املرتفعة.
الربع  %10 خالل  ارتفعت  اأبوظبي قد  الفنادق يف  ن�سبة نزلء  اأن  وذكر 
لفتا   .. املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  اجل��اري  العام  من  الأول 
التفاقيات  اأبرمت عددا من  اأبوظبي قد  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اأن  اإىل 
برامج للرتويج  مع اجلهات احلكومية و�سركة الحتاد للطريان لإطالق 
لل�سياحة يف اأبوظبي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي مما اأ�سهم يف حتقيق 

اأداء اأف�سل لهذا القطاع احليوي والهام.

فندق »ق�سر �لإمار�ت« يفوز بثالث جو�ئز خالل 
حفل توزيع جو�ئز �ل�سفر �لعاملية يف ر�أ�ض �خليمة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�����س��د ف��ن��دق ق�����س��ر الم������ارات ثالثة 
جوائز مرموقة يف حفل توزيع جوائز 
ال�سرق  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������س���ف���ر 
الأو���س��ط ال���ذي اأق��ي��م يف راأ����ض اخليمة 

ام�ض الأول.
فندق  ت����ت����وي����ج  احل����ف����ل  خ�������الل  ومّت 
اأخ������رى،  م�����رة  الإمارات”،  “ق�سر 
يف  ال���رائ���د  ال��ف��اخ��ر  “الفندق  ب��ج��ائ��زة 
الرائد  “الفندق  الأو�سط”،  ال�����س��رق 
ال�سرق  يف  وامل����وؤمت����رات  ل��الج��ت��م��اع��ات 
وجائزة “املنتجع الرائد يف  الأو�سط”، 
ُت�سّلط  حيث   .”2018 لعام  اأبوظبي 
الأهمية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ه���ذه اجل���وائ���ز 
املتزايدة ل�سياحة الفعاليات واملنا�سبات 

يف املنطقة.

 ، املُ��ت��م��ّي��ز  ال��ت��ق��دي��ر  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
قال ال�سيد مارتن كرمير، املدير العام 
لفندق ق�سر الإم��ارات: حتتفي جوائز 
ب��الم��ت��ي��از يف جميع  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ف��ر 
يف  وُت�سهم  ال�سياحة  �سناعة  قطاعات 
امل�ستوى  على  الفائزين  �سمعة  تعزيز 
ال��ع��امل��ي. ون�����س��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز 
امل��رم��وق��ة يف  ب��ه��ذه اجل��وائ��ز  لتكرمينا 

نهاية الأ�سبوع املا�سي.
اأن  “ اإن��ه ل�سرف كبري  واأ���س��اف ق��ائ��اًل 
امل�ستوى  على  بالفندق  الع��رتاف  يتّم 
جميع  اإل��ي��ه  تتطلع  كمعيار  الإق��ل��ي��م��ي 
الفنادق الأخرى، وهو دليل على العمل 
اجل����اد ال����ذي ي��ق��وم ب���ه ف��ري��ق العمل، 
وال��ت��زام��ن��ا يف ف��ن��دق ق�����س��ر الإم������ارات 
فخمة  فندقية  جتربة  اأف�سل  بتقدمي 

يف املنطقة ل�سيوفنا«.

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

�سادقت اجلمعية العمومية ل�سركة راأ�ض 
تو�سية  على  والعلف  للدواجن  اخليمة 
اأرباح نقدية على  جمل�ض الإدارة بتوزيع 
املال  راأ����ض  م��ن   5% بن�سبة  امل�ساهمني 
درهم  ال���ف  و400  م��ل��ي��ون   86 ال��ب��ال��غ 
وانتخبت جمل�ض ادارة جديدة ملدة ثالث 
دواجن  عمومية  اأم�ض  وعقدت  �سنوات. 
راأ�ض اخليمة الجتماع ال�سنوي يف مقرها 
على  امل�ساهمون  �سادق  حيث  بالدقداقة 
باأعمال  اخل��ا���ض  الدارة  جمل�ض  تقرير 
 2017 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  ال�سنة 
والذي ت�سمن انخفا�ض يف الأرباح خالل 
 991،168،1 وب��ل��غ��ت  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
درهم   763،253،11 م��ق��اب��ل  دره����م 
وبعائد  2016م  لعام  الفرتة  نف�ض  عن 
بفارق  ال���واح���د  ل��ل�����س��ه��م  دره�����م   01،0
واأي�سا ت�سمن  وقدره 772،084،10. 
بلغت  م��ب��ي��ع��ات  الدارة  جم��ل�����ض  ت��ق��ري��ر 
قدرها  ب��زي��ادة  دره���م   104،405،41
الفرتة  نف�ض  عن  دره��م   719،877،5
املبيعات  2016م وبلغت تكلفة  من عام 
 212،310،38 ال��ف��رتة  نف�ض  خ���الل 
 549،012،7 ق���دره���ا  ب���زي���ادة  دره����م 
درهم عن نف�ض الفرتة من عام 2016م 

زيادة  تعتزم  �ل�سارقة  كهرباء 
�ل�سم�سية  �لطاقة  ��ستخد�مات 
باملائة  25 �إىل  مبناها  يف 

•• ال�شارقة-وام: 

تعتزم هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة زيادة 
امل��ت��ج��ددة يف مبناها  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 
حيث  باملائة   25 اإىل  لي�سل  الرئي�سي 
اإن���ارة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   15 ح��ال��ي��ا  ت�ستخدم 
يعادل  مب��ا  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  امل��ب��ن��ى 
من  ���س��ه��ري��اً  ���س��اع��ة  ك���ي���ل���ووات   1500
املثبتة  ال�سم�سية  الطاقة  األ���واح  خ��الل 
على حمطة �سحن ال�سيارات الكهربائية 
وعن  الكهرو�سوئي  بالنظام  تعمل  التي 
طريق الألواح ال�سم�سية املثبتة على عدد 

من الأعمدة داخل املبنى.
واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ض را�سد 
الليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
اأكرب فر�سة  ال�سم�سية متثل  اأن الطاقة 
يف  وت�ساعد  والنظيفة  املتجددة  للطاقة 
مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة وتقلل 

من العتماد على الوقود الأحفوري.
درا�سة  ت��ن��ف��ذ  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الطاقة  لإن��ت��اج  األ����واح  ل��و���س��ع  متكاملة 
ال�سم�سية على كامل �سطح املبنى لزيادة 
العتماد على ا�ستخدام الطاقة املتجددة 
يف املبنى الرئي�ض والو�سول بها اإىل 25 

باملائة من كامل ا�ستخدامات املبنى.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة ت�سعى لن�سر البنية 
وحمطات  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة  التحتية 
ال�����س��ح��ن ل��ل�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة دعما 
للحد من النبعاثات الكربونية والتلوث 
وزي�����ادة ك���ف���اءة ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة مما 
اأف�سل  واقت�ساد  بيئة  توفري  يف  ي�ساهم 

وم�ستدام وحت�سني نوعية احلياة.
واأو�سح اأن الألواح ال�سم�سية املثبتة على 
د�سنتها  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارات  �سحن  حمطة 
الهيئة مت تو�سيلها بال�سبكة الكهربائية 
للمبنى الرئي�سي لال�ستفادة مما تنتجه 

املحطة من الطاقة يف الإنارة .

ل���زي���ادة الإن���ت���اج واقامة  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك 
واب���ل���غ جم��ل�����ض الدارة  ب��ن��ي��ة حت���ت���ي���ة.  
ودائ�ع  ال�����س��رك��ة  ام���ت���الك  ةامل�����س��اه��م��ني 
بالدولة  العاملة  البنوك  من  عدد  لدى 
ب�سعر  دره����م   328،359،43 بقيمة 
 3% % اإىل   80،2 ف��ائ��دة  قدرها من 
للدواجن  اخليمة  راأ�ض  وت�متلك  �سنوياً. 
والعلف جمموعة من الأرا�سي التجارية 
ال�ستثمار  لغر�ض  ب��ال��دول��ة  وال��زراع��ي��ة 

قيمتها العادلة 000،480،56 مليون 
 3 ع��دد  لديها  ال�سركة  اأن   كما   ، دره���م 
قطع اأرا�سي يف منطقة خزام والدقداقة 
مدرجة  بال�سارقة  ال�سناعية  واملنطقة 
قيمتها  تبلغ  ال�سركة  م��وج��ودات  �سمن 
العادلة 000،850،4 درهم. بال�سافة 
اىل بن��ايتني �سكنيتني اإحداهما مبنطقة 
العريبي  مبنطقة  والأخ����رى   ، النخيل 
املا�سي  ال���ع���ام  يف  ال���ع���ادل���ة  وق��ي��م��ت��ه��م��ا 

000،900،35 مليون  دره��م.  واأ�ساد 
مبارك ال�سام�سي خالل تراأ�سه الجتماع 
ب��ال��ث��ق��ة ال��ت��ي اأب���داه���ا امل�����س��اه��م��ون على 
ال�سركة  ادارة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الأع��م��ال 
موؤكدا �سالمة ال�سيا�سة املتبعة للحفاظ 
ا�ستثمارية  كوجهة  ال�سركة  مكانة  على 
وانتاجية رائدة وداعمة لالأمن الغذائي 
امل�ساهمني  ب��ع�����ض  واأب�����دى   . ال���دول���ة  يف 

مالحظات على التقرير املايل.

•• ال�شارقة-وام: 

بال�سارقة  وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن���اء  هيئة  ت�ستعر�ض 
خالل م�ساركتها يف معر�ض “�سوق ال�سفر العربي 2018” 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  “مركز  يف  ال��ي��وم  يفتتح  ال���ذي 
واملعار�ض” املزايا ال�سياحية التي تتمتع بها اإمارة ال�سارقة. 
 25 ي�ستمر حتى  ال��ذي  احل��دث  الهيئة يف  م�ساركة  وتاأتي 

الروؤية  برتجمة  التزامها  ال��ت��زام  �سياق  يف  اجل��اري  ابريل 
الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
جعل  يف  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
ال�سارقة  “روؤية  املثلى ولتحقيق  العائلية  الوجهة  ال�سارقة 
ال�سياحية 2021” الرامية اإىل زيادة التدفقات ال�سياحية 
عام  ب��ح��ل��ول  ���س��ائ��ح  م��الي��ني   10 اإىل  لت�سل  الإم�����ارة  اإىل 
الهيئة  رئي�ض  امل��دف��ع  جا�سم  خالد  �سعادة  وذك��ر   .2021

الدولية  ال�سياحية  املعار�ض  يف  الهيئة  م�ساركة  اأهمية  ان 
تكمن  العربي  ال�سفر  �سوق  معر�ض  مقدمها  ويف  الكربى 
الوجهات  اأف�����س��ل  خ��ارط��ة  على  ال�����س��ارق��ة  �سمعة  تعزيز  يف 
ال�سياحية والتجارية يف العامل انطالقاً من روؤيتها يف جعل 
املزايا  ا�ستعرا�سنا  عرب  الأمثل  العائلية  الوجهة  ال�سارقة 
الفريدة لإمارة ال�سارقة والتي ت�سعها يف م�ساف الوجهات 

ال�سياحية الف�سلى حملياً واإقليمياً وعاملياً.

% نقد�  عمومية دو�جن ر�أ�ض �خليمة تقر توزيع 5 

»�لإمناء �لتجاري بال�سارقة« ت�ستعر�ض �ملز�يا �ل�سياحية خالل �سوق �ل�سفر �لعربي

بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية

جمل�ض �سيد�ت �أعمال عجمان ينظم ملتقى �لرخ�ض �لقت�سادية �لر�بع 
•• عجمان ـ الفجر 

نظم جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان التابع لغرفة جتارة 
و�سناعة عجمان امللتقى الرابع للرخ�ض القت�سادية 
دعم  يف  ودوره��ا  القت�سادية  “الرخ�ض  عنوان  حتت 
بهدف ربط �سيدات ورائدات العمال مع  امل�ساريع”، 
الرخ�ض  باإ�سدار  واملعنية  ممثلي اجلهات احلكومية 
التجارية وتوفري قناة توا�سل مبا�سرة تعزز من منو 

اأعمال �سيدات العمال.
 � اآل علي  اآمنة خليفة  امللتقى الدكتورة  اأعمال  ح�سر 
علي  وحممد  عجمان،  اأعمال  �سيدات  جمل�ض  رئي�ض 
اجلناحي - املدير التنفيذي لقطاع ال�ستثمار وتنمية 
الأعمال يف غرفة عجمان وم�سوؤويل وممثلي اجلهات 

احلكومية بالإمارة.
اأكرث  عجمان  فريمونت  فندق  يف  امللتقى  ح�سر  كما 
من 60 م�سارك من رواد ورائدات العمال وع�سوات 
جمل�ض ���س��ي��دات اع��م��ال ع��ج��م��ان واحل��ا���س��الت على 
الرخ�ض  ا�ستخراج  باآليات  واملهتمني  بدايات  رخ�سة 
اأوراق  وتقدمي  امللتقى  اأعمال  يف  �سارك  القت�سادية. 
وجمل�ض  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  “غرفة  ال��ع��م��ل 
والتخطيط  البلدية  ودائ��رة  عجمان  اأعمال  �سيدات 
ودائرة التنمية القت�سادية والدارة العامة لالإقامة 
للدفاع  العامة  الدارة  و  عجمان،   � الجانب  و�سوؤون 
 � الب�سرية والتوطني  امل��وارد  � عجمان، ووزارة  امل��دين 
عجمان،  ودائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان ومركز 

م�ستندات ت�سهيل � عجمان.

األقتها الدكتورة اآمنة  وا�ستهلت اأعمال امللتقى بكلمة 
اآل علي رحبت خاللها باحل�سور واأثنت على  خليفة 
الرتاخي�ض  باإ�سدار  املعنية  اجلهات  خمتلف  جهود 
القت�سادية وحر�سها على امل�ساركة يف اأعمال امللتقى 
ا�ستخراج  اآل���ي���ات  م��ظ��ل��ة ل���س��ت��ع��را���ض  ي��وف��ر  ال����ذي 
الرخ�ض القت�سادية وحتويل الفكار مل�ساريع قائمة 
التي  واملعوقات  التحديات  ملناق�سة  اإ�سافة  وناجحة 
عليها  التغلب  و�سبل  الأع��م��ال  ورواد  رائ���دات  تواجه 

بالتعاون مع ممثلي اجلهات امل�ساركة.
اأعمال  �سيدات  و�سائل جمل�ض  اأحد  امللتقى  واعتربت 
امل���الئ���م واجل�����اذب لزيادة  امل���ن���اخ  ع��ج��م��ان يف ت��وف��ري 
اأن�����س��ط��ة وم�����س��اري��ع ���س��ي��دات الع���م���ال م��ن ع�سوات 
تذليل  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب���دور  م�سيدة  املجل�ض، 
كافة املعوقات التي قد تواجه �سيدات العمال وتاأكيد 
ا�ستدامة م�ساريعهن كما ثمنت جهود غرفة عجمان 
يف دع���م م�����س��اري��ع ���س��ي��دات الع���م���ال والرت���ق���اء بهن 

وتوفري فر�ض الدعم لذلك.
دور  اإب���راز  اإىل  ليهدف  ج��اء  امللتقى  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
والتعريف  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����س��اري��ع  دع���م  امل��وؤ���س�����س��ات يف 
امل��ن��زل��ي��ة وت�سهيل  ل��ل��م�����س��اري��ع  امل��م��ن��وح��ة  ب��ال��رخ�����ض 
ال��ت��ج��اري��ة وتعريف  ال��رخ�����ض  ا���س��ت��خ��راج  اج������راءات 

ال�سيدات باجلهات املانحة للرخ�ض التجارية.
عجمان  اع��م��ال  �سيدات  جمل�ض  رئي�ض  وا�ستعر�ست 
الفر�ض  توفري  يف  املتنوعة  املجل�ض  جهود  للح�سور 
من  املجل�ض  ع�سوات  الأع��م��ال  �سيدات  اأع��م��ال  لنمو 
خالل تنظيم املعار�ض املتنوعة وتوفري قناة توا�سل 

م��ب��ا���س��رة ب��ني ���س��اح��ب��ات امل�����س��اري��ع وامل��ج��ت��م��ع املحلي 
الواحد  واليوم  والنخبة  بدايات  معار�ض  طريق  عن 
والوطنية  الدينية  باملنا�سبات  املرتبطة  وامل��ع��ار���ض 
املجل�ض حري�ض على تعزيز  اأن  والر�سمية، مو�سحة 
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف  و���س��راك��ات��ه  ت��ع��اون��ه 
���س��ي��دات العمال  ي���خ���دم  وامل��ح��ل��ي��ة واخل���ا����س���ة مب���ا 
وخا�سة �ساحبات رخ�سة بدايات. كما قدمت رئي�ض 
عن  نبذة  للح�سور  عجمان  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�ض 
�سيوفر  وال����ذي  باملجل�ض  واخل��ا���ض  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى 
70 حمل جتاري بجانب قاعات للتدريب  اأكرث من 
التي  وامللتقيات وامل��وؤمت��رات وغ��ريه��ا م��ن اخل��دم��ات 
رئي�ض  النعيمي  عائ�سة  وقدمت  املبنى.  �سيت�سمنها 
عن  نبذة  عجمان  بغرفة  القانونية  اخل��دم��ات  ق�سم 
ملجتمع  الغرفة  تقدمها  ال��ت��ي  القانونية  اخل��دم��ات 
العمال ل�سيما �سيدات العمال من ندوات ودورات 
ت��دري��ب��ي��ة ت��ع��زز م��ن م��ع��رف��ت��ه��م ب��ال��ق��وان��ني املنظمة 
خدمة  للح�سور  و���س��رح��ت  ال��ت��ج��اري��ة،  لأن�سطتهم 

الو�ساطة التجارية وخدمة ال�ست�سارات القانونية.
النعيمي  ح��م��دان  ب��ن  عبدالعزيز  ال�سيخ  وق���دم  ه��ذا 
التنمية  بدائرة  القت�سادية  الرتاخي�ض  ق�سم  مدير 
بدايات  رخ�سة  اإ���س��دار  اآلية  ح��ول  �سرح  القت�سادية 
املطلوبة،  وامل�ستندات  بالدائرة  التجارية  والرخ�ض 
مدير  التميمي  ع��ب��دال��رزاق  عبداهلل  املهند�ض  وق��دم 
والتخطيط  البلدية  ب��دائ��رة  العامة  ال�سحة  اإدارة 
ال�سحية  الأن�����س��ط��ة  ت��رخ��ي�����ض  يف ع��ج��م��ان خ��ط��وات 

والغذائية يف رخ�ض بدايات والرخ�ض التجارية.

التنمية  دائ��رة  من  امل�سباحي  �سعيد  فاطمة  وقدمت 
الرخ�ض  ا����س���ت���خ���راج  اآل����ي����ة  ع����ن  ن���ب���ذة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
علي  قدم  العمالة  ا�ستقدام  وفيما يخ�ض  ال�سياحية، 
بوزارة  املتعاملني  �سعادة  ق�سم  رئي�ض  العو�سي  اأحمد 
ا�ستقدام  اآلية  حول  نبذة  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 
العمالة وامل�ستندات املطلوبة، وقدمت ح�سة عبداهلل 
ال��ظ��اه��ري ���س��رح ح���ول ت��اأ���س��ريات ال��ع��م��ال��ة ب�����الإدارة 

العامة لالإقامة و�سوؤون الجانب.
 واأكد املالزم اأول ماجد حممد �سعيد النعيمي رئي�ض 
للدفاع  العالمة  ب����الإدارة  وال�سالمة  ال��وق��اي��ة  ق�سم 
مع  توا�سلها  تعزيز  على  تعمل  الدارة  اأن  امل���دين، 
�ساحبات رخ�ض بدايات بالتن�سيق مع جمل�ض �سيدات 
اأم���ن بيئة العمل  اع��م��ال ع��ج��م��ان وم��ت��اب��ع��ة ���س��الم��ة 
وخا�سة املوجودة باملنازل ل�سالمة البيوت مبا مُيكن 
الرخ�ض مع احلفاظ  تلك  اإ�سدار  نفقات  تقليل  من 

على كافة املتطلبات ملعايري المن وال�سالمة. 
م�ستندات  مركز   � عبدالرحمن  خالد  �ساري  وتناول 
املركز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات   ، ع��ج��م��ان   � ت�سهيل 
امل��ن��وط��ة وال��ت��ي ت�سهل بيئة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات 
امللتقى عددا  ت��ن��اول  ذل��ك  بعد  ع���ام.  ب�سكل  الع��م��ال 
وممثلي  احل�سور  بني  وال�ستف�سارات  النقا�سات  من 
اآمنة خليفة  اجلهات القت�سادية، ثم قامت الدكتور 
“مركز  للملتقى  وال��داع��م��ني  امل��ت��ح��دث��ني  ب��ت��ك��رمي 
للح�سور  ال�����س��ك��ر  ووج��ه��ت  للعقارات”،  اجل��ن��اح��ي 
العمل  واأوراق  امللتقى  من  بال�ستفادة  حر�سهم  على 

املقدمة من اجلهات امل�ساركة.
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املال والأعمال

»�سياحة عجمان« ت�ستعر�ض مقوماتها 
�ل�سياحية يف »�مللتقى 2018«

•• عجمان-الفجر:

ت�سارك دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان يف فعاليات معر�ض �سوق ال�سفر 
العربي )امللتقى 2018( يف ن�سخته اخلام�سة والع�سرين التي تقام يف مركز 
دبي التجاري العاملي خالل الفرتة ما بني 22 اإىل 25 اأبريل اجلاري، حيث 

يتواجد جناح الدائرة يف قاعة “ال�سرق الأو�سط” جناح رقم 3540
مع  التوا�سل  تعزيز  على  تاأكيداً  املعر�ض  ه��ذا  يف  ال��دائ��رة  م�ساركة  وتاأتي 
اإىل تكوين  عالقات متعددة  اإ�سافة  ال�سياحة وال�سفر،  ال�سركاء يف �سناعة 
املعر�ض من�سة دولية مهمة يجتمع فيها  مع �سركات جديدة، حيث يوفر 
تبادل  يتيح  كما  قطاع  ال�سياحة،  يف  امل�سوؤولني  وكبار  وال�سركاء  امل���وردون 
لل�سفر  دويل  اأكرب حدث  يف  التجارية  ال�سفقات  واإمت��ام  والتوا�سل،  الآراء 
ح�سوراً  ال��دائ��رة  جناح  وي�سهد  الأو���س��ط.    ال�سرق  منطقة  يف  وال�سياحة 
اأبرز الفنادق والوجهات  وم�ساركة متميزة لأكرث من ع�سرين جهة ملمثلي 
وقال  ال�سفر.  ووك��الت  الرحالت  تنظيم  و�سركات  عجمان  يف  الرتفيهية 
عجمان:  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  اجل��زي��ري،  �سالح  �سعادة 
الإقليمية  والأح����داث  املعار�ض  كافة  يف  امل�ساركة  على  ال��دائ��رة  “حتر�ض 
والعاملية املتخ�س�سة بهدف حتقيق روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي، ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان، 
الداخلية واخلارجية وتفعيل م�ساهمتها القت�سادية  ال�سياحة  يف ت�سجيع 
مع  لاللتقاء  فر�سة  املعر�ض  ه��ذا  يف  امل�ساركة  وت�سكل  املحلي،  ال��ن��اجت  يف 
ملناق�سة  احلكومية  واجلهات  ال�سياحي  بالقطاع  العاملة  ال�سركات  كربى 
اآخر امل�ستجدات، اىل جانب ا�ستقطاب ال�ستثمارات لإمارة عجمان من اأجل 
تطوير وتنمية القطاعات احليوية«. واأ�ساف اجلزيري: “ارتفع عدد زوار 
عجمان منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية مار�ض بن�سبة %14 مقارنة 
مع نف�ض الفرتة من العام املا�سي، وجاء هذا النمو بدعم من اأ�سواق رئي�سية 
مثل ال�سوق اخلليجي والرو�سي والأوروبي، وارتفع عدد الليايل الفندقية 
بن�سبة %12.5، بينما ارتفع متو�سط الإ�سغال الفندقي يف الإمارة لي�سل 
اإىل %77 مقارنة مع %72 خالل الربع الأول من العام املا�سي، الأمر 
مع  بالتعاون  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  جن��اح  على  يوؤكد  ال��ذي 

القطاع اخلا�ض بالرتويج لالإمارة يف العديد من الأ�سواق.
نهاية  ارتفعت مع  الإم��ارة  ال�ستيعابية لفنادق  الطاقة  اأن  واأك��د اجلزيري 
%10 مقارنة مع مار�ض من العام  مار�ض املا�سي بن�سبة منو و�سلت اىل 
املا�سي، وو�سل متو�سط �سعر الغرفة الفندقية اإىل 337 درهماً، يف حني 
و�سل متو�سط العائد اإىل 248 درهماً. واأ�سار اإىل اأن “هذه الأرقام متهد 
فاعلية  نرى  اأن  وي�سرنا  العام.  لهذا  قوية  نتائج  لتحقيق  اأمامنا  الطريق 
ا�ستثماراتنا ال�سرتاتيجية يف الو�سول اإىل مثل هذا الإجناز. ومع ا�ستمرار 
اأع��داد ال��زوار مع  التطور يف القطاع ال�سياحي، نتوقع مزيداً من النمو يف 
“�سن�سلط ال�سوء خالل م�ساركتنا  نهاية العام اجلاري«. وقال اجلزيري: 
هذا العام على اأبرز املقومات والقدرات ال�سياحية يف الإمارة التي اأ�سهمت 
نلتزم مبوا�سلة  ونحن  عاملية مف�سلة،  �سياحية  كوجهة  مكانتها  تعزيز  يف 
التو�سع وتعزيز مبادراتنا وبراجمنا التنموية لالرتقاء بالقطاع ال�سياحي، 
لل�سياحة  املثالية  الوجهة  وجعلها  ل��الإم��ارة،  ال�سياحية  التدفقات  وزي���ادة 
العائلية«. وي�ستعر�ض معر�ض �سوق ال�سفر العربي )امللتقى 2018( الذي 
تقام فعالياته حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مب�ساركة 
اأكرث من 2500 عار�ض من 150 دولة، اآخر توجهات قطاع ال�سياحة يف 
جمال جتارب ال�سفر املميزة، و�سيكون املعر�ض عبارة عن من�سة فريدة من 
نوعها تقدم �سل�سلة من الندوات والجتماعات وتتناول اجلوانب العديدة 

لقطاع ال�سفر.

»�لد�ر �لعقارية« تبد�أ ت�سليم �لوحد�ت 
يف »جزيرة �لناريل« و»�ملريف«

•• اأبوظبي-وام:

جزيرة  م�سروع  يف  ال��وح��دات  ت�سليم  مرحلة  العقارية  ال��دار  �سركة  ب��داأت 
اأعمال  ال�سركة حتقيق تقدم ملحوظ يف  الناريل وم�سروع املريف. واأك��دت 
الت�سييد يف �سائر م�ساريعها التطويرية اجلارية ل�سيما يف م�سروع “و�ست 
ويتم  مراحلها  اآخ��ر  الت�سييد  اأع��م��ال  تدخل  حيث  يا�ض  جزيرة  يف  يا�ض” 
اإجراء عمليات الختبار والت�سغيل ا�ستعدادا لبدء ت�سليم الوحدات للمالك. 
وكانت الدار قد اأر�ست العقد الرئي�سي لتطوير م�سروع “وترز اأج” بقيمة 
بالإ�سافة  �سكنية  2255 وح��دة  ال��ذي ي�سم  امل�سروع   - 1.3 مليار دره��م 
اإىل املرافق الرتفيهية وامل�ساحات التجارية واملم�سى على الواجهة البحرية 
عند ال�سواطئ ال�سرقية جلزيرة يا�ض. وقالت �سركة الدار اأن اأعمال البنية 
ال�سقق  مباين  تطوير  يت�سمن  ال��ذي   - “مايان”  م�سروع  يف  التاأ�سي�سية 
 - يا�ض  جزيرة  يف  البحرية  الواجهة  عند  للغولف  ملعبا  وي�سم  ال�سكنية 
اكتملت ويجري العمل حاليا على ا�ستكمال اأعمال البنية الفوقية يف اأنحاء 
الذي ي�سم  “يا�ض اإيكرز”  امل�سروع كما ت�ستمر اأعمال الت�سييد يف م�سروع 

652 فيال ومنزل م�ستقال �سمن املرحلة التي مت اإطالقها يف حتى الآن.
اأعمال  والتمهيد لبدء  الأر���ض  ت�سوية  اأعمال  الرمي  كما جتري يف جزيرة 
امل�سروع ال�سكني الذي   - “ذا بردجز”  الإن�ساء على قدم و�ساق يف م�سروع 
وحدة   1272 وي�سم  مباين  �ستة  من  ويتكون  املا�سي  العام  اإط��الق��ه  مت 
�سكنية - ومن املتوقع اأن تبداأ الأ�سغال الرئي�سية فيه و�سيكا كما مت اأي�سا 
اإجناز اأعمال البناء يف م�سروع “مريا” بالكامل ويجري العمل حاليا على 
التو�سعة  اأعمال  ودخلت  الربجني.  كال  يف  والتربيد  التهوية  نظام  تثبيت 
وي�سيف  النهائية..  امل��راح��ل  العني  مبدينة  م��ول  اجليمي  يف  والتجديد 
هذا امل�سروع املقرر اإجنازه يف نهاية العام احلايل 33 األف مرت مربع من 
الإجمالية  امل�سروع  م�ساحة  لت�سل  واملطاعم  والرتفيه  التجزئة  م�ساحات 

اإىل 76 األف مرت مربع.

�ملن�سوري يبحث مع نائب رئي�ض وزر�ء لوك�سمبورغ جمالت �لتعاون �لقت�سادي و�لتجاري 

»غرفة �ل�سارقة« تفتتح �ملعر�ض �لد�ئم لل�سناعات �مل�سرية ومو�د �لبناء

فر�سة  �سي�سكل  وال��ذي  بدبي  اك�سبو2020 
باأ�سواق  ت���واج���ده���م  ل��ت��ع��زي��ز  ل��ه��م  م��ت��م��ي��زة 

الدولة.
وحول جمالت التعاون التي متت مناق�ستها 
قطاعات  يف  التعاون  فر�ض  اجلانبان  بحث 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  ال���������س����ي����ارات،  ���س��ن��اع��ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت وما 
 circular/ يطلق عليه القت�ساد الدائري
القيمة  ب�سال�سل  واملتعلق   /.economy
القطاعات  م���ن  وغ���ريه���ا  للمنتج  امل�����س��اف��ة 
التنموية  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  وال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 

والروؤى امل�ستقبلية للجانبني.
املن�سوري  م��ع��ايل  ا���س��ت��ع��ر���ض  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
ال����ف����ر�����ض وح������واف������ز ال���ب���ي���ئ���ة ال���ت���ج���اري���ة 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���دول���ة  وال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
الإم��ارات احتلت املركز الأول عربيا وال� 15 
عاملياً يف �سادرات ال�سلع فيما تبواأت املركز ال� 
21 عاملياً والأول عربياً يف �سادرات اخلدمات 

خالل عام 2017.
وا�ستعر�ض معاليه اأبرز احلوافز والت�سهيالت 
الأجنبي  ال�ستثمار  ق��ان��ون  �سيقدمها  التي 
امل��ب��ا���س��ر اجل�����اري ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإ�����س����داره يف 
الدولة والذي �سي�سكل اإ�سافة نوعية ملميزات 

ال�ستثمار وبيئة الأعمال داخل الدولة.
واكد املن�سوري على اهتمام الدولة بتطوير 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  ممكنات  وت��ع��زي��ز 
اأعمال قائمة على  واملتو�سطة وحتفيز ريادة 

البتكار والبداع.
الربط  العمل على  اأهمية  اإىل  الوزير  واأ�سار 
ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض م��ن ال��ب��ل��دي��ن، والذي 
من  م��زي��د  ا�ستك�ساف  ع��ل��ى  �سيعمل  ب����دوره 
القت�سادية  ال�����س��راك��ات  وج��وان��ب  ال��ف��ر���ض 

املتاحة.
و ق����ام وف����د ال���دول���ة ب���زي���ارة م��ي��دان��ي��ة اإىل 
الثمينة  للمنتجات  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  م�����س��ت��ودع 
العاملي لتخزين  يف  اأماناً  اأكرث م�ستودع  وهو 
وتداول ال�سلع واملنتجات الثمينة وذلك وفق 
تقنيات فائقة التكنولوجيا فيما يتعلق باإدارة 
لتلك  وال��ت��داول  والتخزين  ال�سحن  علمية 

املنتجات.

•• لوك�شمبورغ-وام:

املن�سوري  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  اأك����د م��ع��ايل 
وزي�����ر الق��ت�����س��اد ع��ل��ى وج�����ود ال��ع��دي��د من 
القوا�سم امل�سرتكة التي جتمع دولة الإمارات 
����س���واء ع��ل��ى ���س��ع��ي��د املوقع  ول��وك�����س��م��ب��ورغ 
ب��ن��ي��ة حتتية  ام��ت��الك  اأو  امل��ت��م��ي��ز  اجل���غ���رايف 
وت�سريعية متقدمة والقدرة على تنمية مناخ 
اإىل وجهة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��ح��ول  ج���اذب 
وال�سياحة  والأعمال  للمال  ودولية  اإقليمية 
ف�سال عن العمل وفق روؤية طموحة تتوافق 
على  وقائمة  الب�سرية  التنمية  اأه���داف  م��ع 

تعزيز ممكنات البتكار والعلوم املتقدمة.
جاء ذلك خالل لقاء معاليه يف لوك�سمبورغ 
ال���وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  �سنايدر  ات��ي��ان  م��ع��ايل 
لوك�سمبورغ حيث  القت�ساد بحكومة  ووزير 
مت بحث �سبل تطوير اآفاق التعاون وال�سراكة 
القائمة بني اجلانبني يف عدد من القطاعات 
وال�سياحة  الب��ت��ك��ار  اأب���رزه���ا  م���ن  احل��ي��وي��ة 
على  بالرتكيز  والطريان  الثنائية  والتجارة 
خدمات ال�سحن اجلوي مع ا�ستعرا�ض فر�ض 
التكنولوجية  التقنيات  يف  للتعاون  ج��دي��دة 

احلديثة وتكنولوجيا الف�ساء.
وتراأ�ض الوزير املن�سوري وفداً رفيع امل�ستوى 
من الدولة اإىل لوك�سمبورغ يف زيارة ر�سمية 
ا���س��ت��غ��رق��ت ي��وم��ني ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة حممد 
الدولة  �سفري  ال�����س��وي��دي  ب��و���س��ه��اب  عي�سى 
الأوروب��������ي ومم��ل��ك��ة بلجيكا  ل����دى الحت�����اد 
املهند�ض  �سعادة  الوفد  و�سم  ولك�سمبورغ.. 
وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد 
وزارة القت�ساد لل�سوؤون القت�سادية و�سعادة 
ماجد �سيف الغرير رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
جتارة و�سناعة دبي و�سعادة حميد حممد بن 
���س��امل الأم����ني ال��ع��ام لحت���اد غ���رف التجارة 
مدير  الر�سيدي  ونا�سر  بالدولة  وال�سناعة 
الإم���ارات  بوكالة  الف�ساء  و�سيا�سة  النظام 

الف�ساء وعدد من امل�ست�سارين واخلرباء.
�سنايدر  ات��ي��ان  معايل  م��ع  الجتماع  وخ��الل 
اأهمية العالقات الثنائية  اأكد اجلانبان على 
التي جتمع البلدين خا�سة على ال�سعيدين 

عدد  ا�ستعر�سا  كما  وال��ت��ج��اري  القت�سادي 
من الفر�ض املحتملة لتطوير اأفاق ال�سراكة 
التبادل  معدلت  ودفع  القائمة  القت�سادية 

التجاري اإىل م�ستويات اأكرث تقدماً.
اإن  وقال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
هناك العديد من الفر�ض الواعدة لالرتقاء 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  بحجم 
من  وذل���ك  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  امل�سرتكة 
خالل تفعيل التعاون يف عدد من القطاعات 
التي يتمتع بها اجلانبان مبميزات  احليوية 
ال�سياحة  ق��ط��اع��ي  اأب����رزه����ا  وم����ن  ن�����س��ب��ي��ة 
التعاون  ا�ستك�ساف فر�ض  والطريان، واأي�سا 
املطروحة يف جمالت البتكار والتكنولوجيا 

والعلوم املتقدمة.
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطوير  اأن  امل��ن�����س��وري  واأف����اد 
اأوجه التعاون يف جمال ال�سحن اجلوي بني 
البلدين من �ساأنه اأن ميثل انطالقه جديدة 
يف م�ستوى العالقات الثنائية ويطور العديد 
م���ن ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�����س��رتك��ة بني 
اجلانبني خالل املرحلة املقبلة، الأمر الذي 
اخلارجية  التجارة  م�ستوى  على  �سينعك�ض 
املاأمولة  امل�ستويات  م��ن  اأق��ل  ت��زال  ل  وال��ت��ي 
حيث حقق التبادل التجاري غري النفطي بني 
البلدين حوايل 90 مليون دولر خالل عام 
الإمكانات  اأم��ام  رق��م متوا�سع  وه��و   2017

والقدرات التي يتمتع بها البلدان.
واأ�ساف اأنه يف ظل التزام اجلانبان مبوا�سلة 
ت��وط��ي��د احل����وار امل�����س��رتك م��ن اأج���ل تعميق 
التعاون القت�سادي القائم، كما رحب معاليه 
باملبادرة التي مت طرحها ب�ساأن تطوير برامج 
للتبادل الطالبي بني البلدين والتي تن�سجم 
التعليم  اه��داف الدولة يف تطوير قطاع  مع 
وعقد �سراكات مثمرة مع دول رائدة يف هذا 

املجال.
اإطار  الإم����ارات يف  دول��ة  اإن  املن�سوري  وق��ال 
ا�سرتاتيجيتها يف جمال الف�ساء ت�سعى حتتاج 
لإقامة �سراكات قوية مع الدول التي تتمتع 
املتخ�س�ض،  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  را���س��خ��ة  ب�سمعة 
بتجاري  تتمتع  لوك�سمبورغ  اأن  اإىل  م�سريا 

وخ�����ربات وا���س��ع��ة يف ه���ذا ال�����س��دد م���ا يفتح 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  ���س��راك��ات  لتطوير  امل��ج��ال 
الفنية والعلمية واإقامة ا�ستثمارات م�سرتكة 

تخدم م�سالح الطرفني.
اإمكانية  يف  النظر  على  اجلانبان  اتفق  كما 
والقت�سادي  الفني  للتعاون  اتفاقية  توقيع 
لإن�ساء جلنة اقت�سادية م�سرتكة بني البلدين 
والتي �ستوفر من�سة متميزة لت�سليط ال�سوء 
على اأبرز القطاعات املر�سحة لقيادة مرحلة 
ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي وو���س��ع اخلطط 
والربامج الكفيلة لتحقيق تقدم ملمو�ض مع 

وجود األيات للمتابعة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل اإت��ي��ان ���س��ن��اي��در اإن 
باعتبارها  الإم���ارات  اإىل  تنظر  لوك�سمبورغ 
وتطلع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ه���ا  رئ��ي�����س��ي  ����س���ري���ك 
خالل  وجتارية  اقت�سادية  �سراكة  لتاأ�سي�ض 
امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  ت��خ��دم  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
وتعك�ض قوة العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�سديقني.
على  حري�سة  لوك�سمبورغ  اأن  �سنايدر  وتابع 
وا�ستثمار  بدبي   2020 اك�سبو  يف  امل�ساركة 
الأف����ك����ار ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ي��ت��ب��ن��اه��ا احلدث 
لدولة  طموحة  روؤي��ة  تعك�ض  والتي  ال��دويل 
مثمرة  اقت�سادية  �سركات  خلق  يف  الإم���ارات 
بني اجلانبني يف القطاعات التي ت�سكل رهاناً 

حقيقياً للتنمية امل�ستدامة.
واأكد �سنايدر على وجود العديد من الفر�ض 
من  العديد  يف  امل�سرتكة  ال��ع��الق��ات  لتنويع 
امل��ج��ال التعليمي  اأب��رزه��ا يف  امل��ج��الت وم��ن 
للتبادل  ب���رام���ج  ل��ت��ط��وي��ر  م����ب����ادرة  وط�����رح 
ال��ط��الب��ي ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
يعزز  املقبلة مب��ا  امل��رح��ل��ة  خ���الل  اجل��ان��ب��ني 
من الروابط امل�سرتكة ويفتح جمالت اأو�سع 

لتبادل اخلربات والتجارب.
اإىل  لوك�سمبورغ  وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  واأ���س��ار 
يف  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  ع��ل��ى  حر�سهم 
يخدم  مب��ا  املوقعة  الف�سائية  امل���وارد  جم��ال 
جانب  اإىل  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  م�����س��ال��ح 
املتعلقة  امل��ج��الت  ال��ت��ع��اون يف  درا���س��ة فر�ض 
ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف�����س��اء وحت���دي���داً يف جمال 

خدمات الأقمار ال�سناعية والتي متتلك فيها 
لوك�سمبورغ خربة وا�سعة، وفتح احلوار فيما 
بني املوؤ�س�سات املخت�سة من اجلانبني لدرا�سة 

�سبل تطوير األيات التعاون امل�سرتك.
وكالة  ممثل  ا�ستعرا�ض  الجتماع  �سهد  كما 
اأب�����رز م��الم��ح م�سروع  ل��ل��ف�����س��اء  الإم��������ارات 
العمل على تطويره  الف�ساء اجلاري  قانون 
يف ال�����دول�����ة واأي���������س����ا حم��������ددات واأه��������داف 
عقد  كما  الإم��ارات��ي��ة.  الف�ساء  ا�سرتاتيجية 
لقاًء  املن�سوري  معايل  برئا�سة  الدولة  وف��د 
اأع�ساء غرفة جتارة لوك�سمبورغ  مو�سعاً مع 
بح�سور كارلو ثيلن مدير عام الغرفة ونخبة 
من اأع�ساء الغرفة.. وتناول اللقاء عدد من 
املطروحة  والتجارية  ال�ستثمارية  الفر�ض 
للتعاون مع التاأكيد على اأهمية تعزيز تبادل 
يف  وال�سرتاك  التجارية  والبعثات  الزيارات 
لتنمية احلوار  الدولية  واملوؤمترات  املعار�ض 
اأبرز  والط��الع على  امل�سرتك بني اجلانبني 

فر�ض وجوانب التعاون املتاحة.
وا���س��ت��ع��ر���ض امل��ت��ح��دث��ني م���ن غ��رف��ة جتارة 
بني  امل�����س��رتك��ة  ال��ق��وا���س��م  اأب����رز  لوك�سمبورغ 
اجلانبني، يف تبني �سيا�سات النفتاح و�سهولة 
ال�سراكات  �سبكة  الأ�سواق وتعزيز  اإىل  النفاذ 
التجارية اخلارجية مع خمتلف دول العامل 
وتنويع  النمو  عجة  دف��ع  يف  �ساهم  م��ا  وه��و 

قاعدة القت�ساد.
كما اأفادوا على اأن دعم ريادة الأعمال ت�سكل 
ملا  لوك�سمبورغ  جت���ارة  غ��رف��ة  ل���دى  اأول���وي���ة 
ميثله هذا القطاع من اأهمية خا�سة يف دعم 
وتطوير القت�ساد الوطني و�سمان ا�ستدامته 
التي  القت�سادي  النموذج  اأن  اإىل  م�سريين 
تبنته دول���ة الإم�����ارات اأث��ب��ت ك��ف��اءت��ه يف ظل 
الإجن����ازات وال��ت��ط��ور ال��الف��ت ال���ذي حققته 
الدولة وجناحها يف موا�سلة عملية التطور 
التحديات  خمتلف  من  الرغم  على  والنمو 

القت�سادية.
تواجدهم  ت��ع��زي��ز  يف  رغبتهم  ع��ن  واأع���رب���وا 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة  وامل���ح���اف���ل  امل����ع����ارف  يف 
اهتمامهم  ع��ن  ف�سال  ال��دول��ة  ت�ست�سيفها 
بتحقيق تواجد وم�ساركة متميزة يف معر�ض 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  افتتحت 
و���س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة لدى 
امل�سرية  لل�سناعات  الدائم  املعر�ض  الدولة 
وم���واد ال��ب��ن��اء يف امل��رك��ز ال��ت��ج��اري امل�سري 
ال���دائ���م ب���اإم���ارة ال�����س��ارق��ة، وذل����ك يف اإط���ار 
العالقات الأخوية والقت�سادية املميزة بني 

الإمارات وم�سر.
امل�سري  ال����ت����ج����اري  امل���ع���ر����ض  وي�������س���ت���م���ل 
اجل��دي��د، ال���ذي ج��رى افتتاحه م��وؤخ��راً يف 
امل���رك���ز  ال��ت��ج��اري امل�����س��ري ال���دائ���م الواقع 
بال�سارقة،  اك�سبو  م��دي��ن��ة  م�����س��روع  �سمن 
العوي�ض  �سلطان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  بح�سور 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سارقة، و�سعادة وائل جاد ال�سفري امل�سري 
الدولة، على معرو�سات خمتلفة من  لدى 
اليدوي  وال�سجاد  واملفرو�سات  البناء  م��واد 
من  وغريها  واملالب�ض  اخل�سبية  واملنتجات 
ال�����س��ن��اع��ات امل�����س��ري��ة امل��م��ي��زة ذات اجل���ودة 

من  العديد  املعر�ض  يف  وت�����س��ارك  العالية. 
الهيئات وكربى ال�سركات ال�سناعية وجهاز 
اإىل  بالإ�سافة  م�سر  يف  الوطنية  اخل��دم��ة 

احتاد ال�سناعات امل�سرية.
حممد  علي  �سعادة  الف��ت��ت��اح  حفل  وح�سر 
اخل��ي��ال و���س��ع��ادة رغ���دة حمد ع��م��ران ترمي 
ال�سارقة،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  اأع�������س���اء 
العام  امل��دي��ر  اأم���ني م�ساعد  اأح��م��د  وحم��م��د 
الغرفة،  يف  والأع����م����ال  الت�������س���ال  ل��ق��ط��اع 
م�ساعد  البيومي  ج��م��ال  ال�سفري  و���س��ع��ادة 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة امل�����س��ري الأ���س��ب��ق رئي�ض 
طارق  و���س��ع��ادة  ال��ع��رب،  امل�ستثمرين  احت���اد 
ال���ع���ام جلمهورية  ال��ق��ن�����س��ل  ع��ب��د احل��م��ي��د 
م�سر العربية يف دبي والإم��ارات ال�سمالية، 
املكتب  رئ��ي�����ض  اإدوارد  ي���ون���ان  وال���دك���ت���ور 
ال��ت��ج��اري امل�����س��ري ب��دب��ي، وحم��م��د املغربي 
بالإ�سافة  القن�سلية،  يف  التجاري  القن�سل 
اإىل عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني وح�سد 

من رجال الأعمال من ال�سارقة وم�سر.
العوي�ض  ���س��ل��ط��ان  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  واأك������د 

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اإط��ار برنامج  ياأتي يف  املعر�ض  اأن  ال�سارقة، 
الدائم  امل�سري  التجاري  واملعر�ض  امل��رك��ز 
ت�ستهدف  اق��ت�����س��ادي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  يف 
التعريف بقطاعات جتارية و�سناعية متتاز 
ال��ع��رب��ي��ة، يف �سياق  ب��ه��ا ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
التن�سيق امل�سرتك بني غرفة ال�سارقة واإدارة 
املركز لإطالق مبادرات ترتجم الهدف من 
اإن�ساء املركز، الذي ُيعد اأحد مبادرات الغرفة 
اإىل تقوية  الرائدة التي ترمي من خاللها 
مع  القت�سادية  العالقات  وتنمية  وتطوير 
ال���دول ال�سقيقة وال�����س��دي��ق��ة، يف  ع��دد م��ن 
لإمارة  الطموحة  القت�سادية  الروؤية  اإطار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ال�سارقة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
واملتابعة  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة 
ال��ع��ه��د نائب  ال��ق��ا���س��م��ي ويل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اأمله  عن  العوي�ض  واأع���رب  ال�سارقة.  حاكم 
التعاون  دف��ع  الدائم يف  املعر�ض  ي�سهم  ب��اأن 

والتن�سيق بني جمتمعي الأعمال الإماراتي 
العمل  من  اأرح��ب  م�ستويات  اإىل  وامل�سري 
منوذجاً  امل��ع��ر���ض  ُي�����س��ّك��ل  واأن  امل�������س���رتك، 
املنتجات  وت��ط��ور  من��و  ويعك�ض  ب��ه  يحتذى 
اإىل  امل�سرية يف خمتلف القطاعات، م�سرياً 
اأن الهدف من وراء اإطالق هذا املعر�ض هو 
تواجد ال�سناعات والب�سائع امل�سرية ب�سكل 
دائم يف الأ�سواق املحلية. واعترب اأن اإطالق 
الأهداف  اأب��رز  املعر�ض ميثل ترجمة لأحد 
التي اأن�سئ املركز التجاري امل�سري لأجلها، 
م�سدداً على التزام الغرفة بتقدمي كافة �سبل 
امل�سرية  وال�سركات  الأعمال  لرجال  الدعم 
العالقات  ي��ع��زز  الإم������ارة مب���ا  ال��ع��ام��ل��ة يف 
والتبادل  الأخ��وي  الرتابط  ويزيد  الوثيقة 
التجاري والثقايف بني ال�سارقة وم�سر التي 
اأمام  اأبرز الوجهات ال�ستثمارية  تعترب من 
امل�ساريع  لإقامة  الإماراتي  اخلا�ض  القطاع 
واملجالت  القطاعات  خمتلف  يف  امل�سرتكة 

احليوية.
ال�سفري  �سعادة وائل جاد  اأعرب  من جانبه، 

باملكانة  العتزاز  الدولة، عن  لدى  امل�سري 
التي حتظى بها م�سر يف قلب �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، موجهاً 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �سموه على 
بها  يحظى  التي  املبا�سرة  والرعاية  الدعم 
�سموه  جانب  من  امل�سريني  الأعمال  رج��ال 

ومن غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة.
ياأتي  املعر�ض  افتتاح  اإن  جاد  ال�سفري  وق��ال 
�سمن خطة عمل املركز امل�سري الرامية اإىل 
باملنتجات  الإماراتي  املحلي  ال�سوق  تعريف 
امل�سرية  ال�سفارة  حر�ض  م��وؤك��داً  امل�سرية، 
ي�����س��ه��م يف تطوير  ن�����س��اط  ك���ل  ع��ل��ى دع����م 
ال�سعد،  كافة  على  البلدين  بني  العالقات 
مثنياً على اأهمية املعر�ض على املدى البعيد 
امل�سرية  ال�سناعية  للمنتجات  الرتويج  يف 
اإىل  م�سرياً  العالية،  بجودتها  تتميز  التي 
وامل�ساندة  ال��دع��م  ك��ل  ي�ستحق  امل��ع��ر���ض  اأن 
يخدم  مب���ا  اأه���داف���ه  حت��ق��ي��ق  م���ن  لتمكينه 

م�سالح الدولتني ال�سقيقتني.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأع����رب ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري جمال 
اأم���ل���ه ب����اأن ي�����س��ه��م املعر�ض  ال��ب��ي��وم��ي، ع���ن 
ب���ني م�سر  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  يف 
املتبادلة  ال���س��ت��ث��م��ارات  وزي����ادة  والإم�����ارات، 
بني اجلانبني، موؤكداً حر�ض رجال الأعمال 
امل�سريني يف الإمارات على الإ�سهام الفاعل 
بني  القت�سادية  العالقات  م�سرية  دف��ع  يف 
بتحقيق  وط��م��وح��ه��م  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
وال�ستثماري  التجاري  التعاون  من  املزيد 
الذي يعزز اإ�سهام القطاع اخلا�ض يف التنمية 
ال�ستثمارية  ال�����س��راك��ة  ت��ق��وي��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
امل�����س��رتك��ة وخ��ا���س��ة يف  امل�����س��روع��ات  وتنفيذ 
القطاع ال�سناعي وم�ساعفة حركة املبادلت 

التجارية للمنتج العربي.
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املال والأعمال

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
ذات م�سوؤولية حم��دودة يف  �سركة  م هي  م  ذ   - اإي�ست  منطقة ح��رة  اميار�سي�ض ميدل 
املنطقة احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 
امل�سجل يف مكتب رقم ١١0، مدينة دبي لالنرتنت ���ض.ب. 500457،  9١649 وعنوانها 
بتاريخ  ال�سركاء  لقرار  وفقا  اأن��ه  تعلن  )»ال�سركة«(،  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دب��ي،  
20١8/03/29 �سيتم حل ال�سركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�سو�ض عليه يف املادة ١0١ 

من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 20١6 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 

هذا الإ�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب� :
اإ�سم ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية

�ض.ب.: 9١١53 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 9996 358 4 )0( 97١+
info@mazca.ae : بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

اإ�صعار بالت�صفية
العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   

رقم  ه��وي��ة  اجلن�سية  م�سري   - عبدالغني  اأح��م��د  عبدالغني  اأق���ام 
9-0720373-1977-784 دعوى رقم 2018/1425 �سد 
�سركة �سابورتر لتجارة اللكرتونيات �ض ذ م م للمطالبة مب�ستحقات  
3000 درهم  36501 دره��م وتذكرة ع��ودة مببلغ  عمالية قدرها 
 MB180213275AE رقم  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت جل�سة يوم 2018/5/16 ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا 
بالقاعة رقم Ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل.

اإعادة اإعالن بالن�صر
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م�سر ت�سعى لزيادة ح�ستها من �ل�سياحة �لعربية خالل »�مللتقى 2018«

�قت�ساد دبي يو��سل �لنمو و�لناجت 
�لإجمايل لالإمارة 389 مليار للعام 2017 

•• دبي-وام: 

اأعلن مركز دبي لالإح�ساء اأن اقت�ساد اإمارة دبي وا�سل منوه خالل عام 2017 
“بالأ�سعار  الإجمايل احلقيقي  املحلي  الناجت  بلغ  2016 حيث  بعام  مقارنة 
الثابتة” لالإمارة ما قيمته 389 مليار درهم مقابل 379 مليار درهم للعام 
اأ�سهمت  وجاء النمو مدفوعا باأداء القطاعات ال�سرتاتيجية التي   .  2016
مبقدار 72.2 باملائة من اإجمايل النمو القت�سادي املتحقق يف 2017 وبرز 
�ساهم  ال��ذي  والتخزين  النقل  ن�ساط  النمو  امل�ساهمة يف  بينها من حيث  من 
بن�سبة 18.5باملائة من اإجمايل النمو القت�سادي املتحقق ليتفوق مب�ساهمته 
على الن�ساط الأكرب يف اقت�ساد الإمارة جتارة اجلملة والتجزئة الذي اأ�سهم يف 
النمو القت�سادي املتحقق مبقدار 8.3 باملائة ويعرف الناجت املحلي الإجمايل 
احلقيقي بالأ�سعار الثابتة لالإمارة باأنه جمموع القيم امل�سافة املتحققة لكافة 
اأثر  اإزال���ة  بعد  دب��ي  اإم���ارة  ح��دود  �سمن  مت��ار���ض  التي  القت�سادية  الأن�سطة 

الت�سخم ال�سعري.
واأو�سح عارف املهريي املدير التنفيذي ملركز دبي لالإح�ساء اأن حتقيق اإمارة 
يوؤكد  والعاملية  الإقليمية  القت�سادية  التحديات  ظ��ل  يف  النمو  ل��ه��ذا  دب��ي 
قطاع  متكن  متطورة  وت�سريعات  ب�سيا�سات  املدعوم  الإم���ارة  اقت�ساد  مرونة 
القت�سادية  واملوؤثرات  التحديات  والتعامل مع خمتلف  التكيف  الأعمال من 
اخلارجية. وا�ساف املهريي اأن ن�ساط جتارة اجلملة والتجزئة كعادته ت�سدر 
 26.6 مقدارها  مب�ساهمة  احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  امل�ساهمة 
باملائة وبن�سبة منو بلغت 0.9 باملائة حمققاً قيمة م�سافة مقدارها 103.6 
 8.3 املتحقق مب��ع��دل  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  دره���م م�ساهما يف جم��م��ل  م��ل��ي��ار 
م�ساحباً  جاء  والتجزئة  اجلملة  جت��ارة  ن�ساط  يف  النمو  هذا  اأن  لفتاً  باملائة 
الت�سدير  واإع����ادة  ال�����واردات  اخل��ارج��ي��ة حيث من��ا جممل  ال��ت��ج��ارة  للنمو يف 
املهريي  واأ�سار   2016 بعام  مقارنة   2017 عام  باملائة خالل   2.2 مبعدل 
اإجمايل ال��واردات واملعاد ت�سديره جاء نتيجة للنمو يف �سلع  اأن النمو يف  اإىل 
املدخالت ال�سناعية وال�سلع الراأ�سمالية حيث �ساهمتا يف دفع النمو يف التجارة 
اخلارجية مبعدل 1.8، 1.6 نقطة مئوية على التوايل مما يوؤكد على الدور 
احليوي لإمارة دبي يف دعم التبادل التجاري بني املنطقة وبقية العامل ويعزز 
اأن ن�ساط النقل والتخزين احتل  قطاع التجارة يف الإم��ارة . وك�سف املهريي 
�ساهم  املتحقق حيث  القت�سادي  النمو  امل�ساهمة يف  الأوىل من حيث  املرتبة 
 44.1 مقابل  درهم  مليار   46.1 بلغت  م�سافة  بقيمة  18.5باملائة  بن�سبة 
باأن  مو�سحاً  ب��امل��ائ��ة..   4.5 بلغت  من��و  وبن�سبة   2016 ع��ام  يف  دره��م  مليار 
الربي  النقل  يف  تعمل  التي  الأن�سطة  جميع  ي�سمل  والتخزين  النقل  ن�ساط 
النقل  اأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  القطارات  عرب  النقل  واأن�سطة  والب�سائع  لالأفراد 
اجلوي  النقل  واأن�سطة  الربيد  واأن�سطة  والتخزين  املناولة  واأن�سطة  املائي 
اجلوي  النقل  ن�ساط  ويعترب  لها..  الداعمة  والأن�سطة  والأف���راد  للب�سائع 
الن�ساط الأكرث م�ساهمة يف قطاع النقل والتخزين نظراً حلجم انتاجه وتنوع 
خدماته وتداخله مع كافة الأن�سطة الأخرى نظراً لعتمادها على اخلدمات 
املقدمة من النقل اجلوي مما ي�سري اىل التكامل بني الأن�سطة �سمن اقت�ساد 
اإمارة دبي ويوؤكد اأثر التنوع القت�سادي على التنمية امل�ستدامة.  وتعد البنية 
التحتية التي تدعم خدمات الطريان والنقل اجلوي يف دبي من الأف�سل على 
ب�سكل  الم��ارة  ال�سياحة يف  ن�ساط  تعزيز  ب��دوره يف  اأ�سهم  ما  العامل  م�ستوى 
خا�ض ويف الدولة ب�سكل عام واأو�سح املهريي باأن البيانات توؤكد اأن الناقالت 
الوطنية: “طريان الإمارات” وطريان “فالي دبي” ت�ستحوذ على الن�سيب 
الأكرب من امل�سافرين عرب مطارات دبي.  و�سرح املهريي اأن ن�ساط ال�سناعة 
باملائة   9.4 الن�ساط بن�سبة  اأداءه فقد �ساهم هذا  التحويلية حقق حت�سناً يف 
مليار   36.8 بلغت  م�سافة  بقيمة  احلقيقي،  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 
درهم خالل عام 2017 مقابل 36.1 مليار درهم خالل عام 2016 بن�سبة 
منو بلغت 2 باملائة م�ساهماً باإجمايل النمو القت�سادي املتحقق بن�سبة 6.8 
باملائة.. مو�سحاً باأن ن�ساط ال�سناعة التحويلية يلعب دوراً رئي�سياً يف حتقيق 
النمو وال�ستدامة يف اقت�ساد المارة حيث اأولته احلكومة اأهمية خا�سة متثلت 
باإطالق ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية 2030 ل�سمان حتقيق منو م�ستدام يف 
الإمارة يعزز الرفاه الجتماعي. وت�سنف بع�ض ال�سناعات يف امارة دبي �سمن 
ال�سناعات الرائدة واملناف�سة عاملياً مثل �سناعة الأملنيوم والكابالت اإىل جانب 

العديد من ال�سناعات الأخرى.

من�سة رو�د �لتكنولوجيا و�لبتكار 
ت�سارك يف معر�ض هانوفر مي�سي 2018

•• اأبوظبي -وام: 

ت�سارك من�سة رواد التكنولوجيا والبتكار - التي مت اطالقها مببادرة من 
اأبوظبي - يف فعاليات معر�ض  التنمية القت�سادية  وزارة القت�ساد ودائ��رة 
32 اىل  م��ن  ال��ف��رتة  ي��ق��ام خ��الل  ال���ذي  ال���دويل  ال�سناعي  هانوفر مي�سي 
رواد  من�سة  جناح  وي�سم  الأملانية.  هانوفر  مدينة  يف  اجل��اري  اأب��ري��ل   72
التكنولوجيا والبتكار امل�سارك يف املعر�ض - اىل جانب وزارة القت�ساد ممثلة 
باملكتب الدويل لت�سجيل براءات الخرتاع ودائرة التنمية القت�سادية ممثلة 
بكل من برنامج تكامل ومكتب تنمية ال�سناعة - وفودا من املعنيني بتطوير 
منظومة البتكار من كل من دائرة ال�سحة اأبوظبي واملوؤ�س�سة العليا للمناطق 
القت�سادية املتخ�س�سة وجامعة المارات العربية املتحدة وخمرتعني من 
�سرطة اأبوظبي و�سركات قطاع خا�ض ا�سافة اىل واأفراد وطالب. واأكد خلفان 
ال�سويدي مدير املركز الدويل لت�سجيل براءات الخرتاع يف وزارة القت�ساد 
هانوفر  معر�ض  يف  والبتكار  التكنولوجيا  رواد  من�سة  م�ساركة  اأهمية  اأن 
مي�سي تكمن يف تعزيز التوا�سل مع كربى ال�سركات العاملية والدول املتقدمة 
يف جمال التكنولوجيا والبتكار بالقطاع ال�سناعي مبا يهدف اىل دعم بيئة 
ال�سغرية  ال�سركات  منو  وحتفيز  الإم���ارات  دول��ة  يف  والتكنولوجيا  البتكار 
يف  امل�ساركة  اإن  وق��ال  الب��ت��ك��ار.  حياة  دورة  خدمة  اإىل  وال�سعي  واملتو�سطة 
املعر�ض هذا العام تاأتي اي�سا يف اإطار حر�ض وزارة القت�ساد ودائرة التنمية 
القت�سادية اأبوظبي وال�سركاء الداعمني ملن�سة رواد التكنولوجيا والبتكار 
التناف�سية عرب  على ت�سجيع املبدعني واملبتكرين من خالل تر�سيخها روح 
روؤية  يحقق  مب��ا  املختلفة  امل��ج��الت  يف  والإب����داع  والب��ت��ك��ار  العلمي  البحث 
القيادة الر�سيدة نحو الندماج مع املجتمع العاملي يف هذا املجال. من جانبه 
قال �سامل عبداهلل بن �سبيب م�ست�سار البتكار وحا�سنات الأعمال وامل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة يف دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي رئي�ض الوفد 
هانوفر  والبتكار يف معر�ض  التكنولوجيا  رواد  من�سة  م�ساركة  اإن  امل�سارك 
يف  املتطورة  والتكنولوجيا  البتكارات  من  ال�ستفادة  اىل  تهدف  العام  ه��ذا 
امل�����س��ارك��ة يف خمتلف  وال�����س��رك��ات  ال���دول  تعر�سها  ال��ت��ي  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 
اأمام  املن�سة  تتبناها  التي  والخ��رتاع��ات  لالبتكارات  وال��رتوي��ج  القطاعات 
رواد  من�سة  جناح  اأن  واأو�سح  املجال.  هذا  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات 
التكنولوجيا ي�سم عدة جهات تعمل �سمن منظومة البتكار اىل جانب عدد 
من املخرتعني من دول��ة الم��ارات تتنوع اخرتاعاتهم يف جم��الت متعددة 

منها الطاقة وال�سناعة وتكنولوجيا املعلومات .

•• دبي -وام:

ت�����س��ارك ج��م��ه��وري��ة م�سر ال��ع��رب��ي��ة يف 
 2018 “امللتقى  العربي  ال�سفر  �سوق 
احلدث الرائد يف جمال ال�سياحة   - “
وال�����س��ف��ر يف ال�����س��رق الأو����س���ط - الذي 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يعقد يف 
 25 اأبريل اىل   22 الفرتة من  خالل 

اأبريل اجلاري.
وزيرة  امل�ساط  رانيا  الدكتورة  وترتاأ�ض 
ال�سياحة امل�سرية الوفد امل�سري الذي 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ع��ن  ممثلني  ي�سم 
ي�ستعر�ض  ال���ذي  احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض 
م��ق��وم��ات اجل���ذب ال�����س��ي��اح��ي يف م�سر 
وحيوية  م��ت��ن��وع��ة  دول�����ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�سوء على  ت�سليط  ا�سافة اىل  واأمنة 
ال�سياحة  لقطاع  الإيجابية  التوقعات 

امل�سري.
ومن املق�����رر اأن تلتق����ي الدكتورة رانيا 
الرحالت  منظم����ي  كب��������ار  امل�����س��اط 
ال�سياحية ووك���������الء ال�س�فر و�س�������ركات 

ندوة  ينظم  للحوكمة  �أبوظبي 
�أع�ساء  وحقوق  م�سوؤوليات  حول 
�ل�سركات �إد�ر�ت  جم��ال�����ض 

•• اأبوظبي -وام: 

التابع  للحوكمة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ظ��م 
ل��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي ندوة 
حول “اأبرز م�سوؤوليات وواجبات وحقوق 
ذات  ال�سركات  اإدارات  جمال�ض  اأع�����س��اء 
املُ�ساهمة  امل�سوؤولية املحدودة وال�سركات 
مب�ساركة  الإمارات”  دول���ة  يف  ال��ع��ام��ة 
العامة  املوؤ�س�سات  من  عدد  عن  ممثلني 

واخلا�سة يف اإمارة اأبوظبي والدولة.
وال�سريك  امل��وؤ���س�����ض  �سلوم  �سمري  واأك���د 
للمحاماة  و�سركاه  �سلوم  ل�سركة  املدير 
يف بداية الندوة اأهمية تطبيق احلوكمة 
اخلا�سة  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�������س���رك���ات  يف 
املحدودة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ذات  واحل��ك��وم��ي��ة 
وال�����س��رك��ات امل�����س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة يف دولة 
املحوري  ال����دور  اإىل  بالنظر  الإم�����ارات 
والهام الذي تلعبه يف دفع عجلة التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة داخل الدولة.

الطريان خ���الل امللتق���ى.
وق���ال���ت ال���وزي���رة امل�����س��اط اأن ال�����وزارة 
م�سر  م���ق���وم���ات  اظ����ه����ار  اىل  ت�����س��ع��ى 
كوجهة �سياحية ل مثيل لها اىل العامل 
انطالقا من الأداء القوي الذي �سجله 
 2017 ع��ام  خ��الل  ال�سياحي  القطاع 
����س���واء م���ن ح��ي��ث اأع�����داد ال���زائ���ري���ن اأو 

الإيرادات.
واأ�������س������اف������ت ان�����ه�����ا ال������وف������د امل�������س���ري 
امل��ل��ت��ق��ى اجلهود  ���س��ي�����س��ت��ع��ر���ض خ���الل 
مع  �سراكات  لبناء  م�سر  تبذلها  التي 
وكالت ال�سفر يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي وتاأكيد التزام الدولة ب�سمان 

وجهة اآمنة وممتعة لل�سائحني.
 ?30 نحو  العربية  ال�سياحة  وت�سكل 
مع  م�سر  اإىل  ال�سائحني  اإج��م��ايل  من 
التعاون  الأ�سد من دول جمل�ض  ح�سة 
ال�سياحة  ل��وزي��رة  ووف��ق��ا  اخل��ل��ي��ج��ي.. 
التوقعات  ف��اإن  امل�ساط  رانيا  الدكتورة 
اإيجابية  ت���ب���دو  ل��ل��ق��ط��اع  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ان��ط��الق��ا م��ن ال��ن��م��و امل��ل��ف��ت يف اأع����داد 

الأول م��ن هذا  ال��رب��ع  ال�����س��ي��اح خ���الل 
العام.

قوية  ب��رواب��ط  تتمتع  م�سر  ان  وقالت 
وط��وي��ل��ة الأم�����د م���ع ال����س���ق���اء العرب 
العالقة  ه��ذه  تعزيز  ن�ستهدف  ونحن 
م�سر  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ت��اري��خ��ي��ة.. 
لت�سبح  ال���الزم���ة  اخل���ط���وات  ات���خ���ذت 
ال������زوار بالأمن  ف��ي��ه  ي��ت��م��ت��ع  م��ق�����س��دا 
والأمان وبحيث ميكن لل�سركات العمل 

بكل ثقة.
واأ�����س����اف����ت “ ي���ب���دو امل�����س��ت��ق��ب��ل اأك����رث 
لتحقيق  جهد  بكل  و�سنعمل  اإيجابية 
وقوي  متني  اأ�سا�ض  برت�سيخ  التزامنا 
لل�سياحة  م�ستداما  م�ستقبال  ي�سمن 

امل�سرية«.
ال�سياحة  ت��ن�����س��ي��ط  ه��ي��ئ��ة  و���س��ت��ح��ظ��ى 
امل�سرية بح�سور كبري خالل فعاليات 
ل�ستعرا�ض  ال���ع���رب���ي  ال�����س��ف��ر  ����س���وق 
خططه��������ا امل�ستقبلية جل������ذب املزي���������د 
مبجموعة  لال�ستمتاع  ال��زائ��ري��ن  م��ن 
اجلذابة  ال��ع��ط�����������������������الت  ع���رو����ض  م���ن 

�س��������ل�س��������لة  م���ع  ���س��ي��م��ا  ل  م�����س��ر  يف 
اجلديدة  اجل�����������������������������ذب  م�����س��������������������������������اري��ع 
ال�سخمة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال���س��ت��ث��م��ارات 
املتو�سط  البحر  �ساحل  على  اجل��اري��ة 
على  بقدرته���������ا  الهيئة  تعتقد  وال��ت��ي 
جذب ال�سياح من منطقة اخلليج ودول 

املغرب العربي.

مب�ساركة اأكرث من 2500 �سركة عار�سة من 150 دولة 

�نطالق معر�ض �سوق �ل�سفر �لعربي يف دبي 
املعر�ض االأكرب يف قطاع ال�سياحة وال�سفر باملنطقة يحتفل مبرور 25 عامًا على انطالقته

•• دبي-الفجر:

العربي  ال�سفر  ���س��وق  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق 
الأب�����رز يف  امل��ع��ر���ض   )2018 )امل��ل��ت��ق��ى 
قطاع ال�سفر وال�سياحة يف املنطقة، اليوم 
الأح����د يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي 
ال�سمو  �ساحب  وبرعاية  اأي��ام  اأربعة  ملدة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  الرئي�ض 

حاكم دبي.
 25 العام مب��رور  املعر�ض هذا  ويحتفل 
م�ساركة  و�سي�سهد  انطالقته  على  عاماً 
اأكرث من 2500 جهة عار�سة من اأكرث 
من 150 دولة حول العامل مبا يف ذلك 
65 ج��ن��اح��اً وط��ن��ي��اً واأك�����رث م���ن 100 
ع��ار���ض ج��دي��د ي�����س��ارك ل��ل��م��رة الأوىل. 
ح�سور  املعر�ض  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
و�ست�سغل  �سخ�ض.  األ���ف   40 م��ن  اأك���رث 
الإجمالية  امل�ساحة  م��ن   ٪20 الفنادق 

على  الأك����رب  الن�سبة  وه���ي  امل��ع��ر���ض  يف 
العار�سني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ل  الإط������الق. 
ال�سياحة  ه���ي���ئ���ة  ال����ع����ام  ه������ذا  اجل�������دد 
الفنلندية، ومقاطعة قويت�سو ال�سينية، 
ومنظمة  الهنغارية،  ال�سياحة  ووك��ال��ة 
البو�سنة  ودول���ة  البولندية،  ال�سياحية 
الرتفيهية  امل��راف��ق  واإدارة  وال��ه��ر���س��ك، 
ي��ا���ض، خطوط  دب���ي، وجت���ارب  يف بلدية 
اإنديجو اجلوية، والهيئة العامة ل�سياحة 
كرد�ستان العراق، ومكتب طوكيو للزوار 
والثقافة  ال�سياحة  ومكتب  وامل��وؤمت��رات، 
يف مدينة جاكرتا، ومكتب اإدارة ال�سياحة 

يف بلدية �سانغهاي وغريها الكثري.
العربي  ال�سفر  ���س��وق  معر�ض  وي�سلط 
ال�سوء  دب�����ي  يف   )2018 )امل���ل���ت���ق���ى 
ال�سياحة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي  ب�سكل 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��رب  امل�����س��وؤول��ة 
نقا�ض  جل�سات  ذل��ك  يف  مبا  والن�ساطات 
العار�سني  العديد من  خا�سة مب�ساركة 

ال�سوء  ت�سليط  و�سيتم  املتخ�س�سني. 
البنية  ت��ط��وي��ر  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ع��ل��ى 
وال�سفر  ال�����س��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
خ���الل ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ���س��وق ال�سفر 
جل�سة  �سمن  وذل���ك   ،2018 ال��ع��رب��ي 
ال�سفر  “جتارب  ع��ن��وان  حت��م��ل  خ��ا���س��ة 
الأحد  يوم  تنظيمها  �سيتم  امل�ستقبلية” 
22 اأبريل يف امل�سرح العاملي من ال�ساعة 
ظهراً،   2:30 ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى   1:30
الرئي�ض  م��ول��ر  ك��ري�����س��ت��وف  مب�����س��ارك��ة 
يف  والبتكار  الرقمي  للق�سم  التنفيذي 
ط���ريان الإم������ارات؛ وه����ارج دل��ي��وال من 

�سركة “هايربلوب ون«.
ال�����س��ف��ر العربي  ���س��وق  واأع���ل���ن م��ع��ر���ض 
ه����ذا ال���ع���ام ع���ن ���س��راك��ت��ه م���ع منظمي 
الفندقي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى 
من  الأوىل  ال�����دورة  لإط����الق   IHIF
والذي  ال��وج��ه��ات  يف  ال�ستثمار  ملتقى 
العاملي  امل�����س��رح  على  فعالياته  �ستنعقد 

ب��ه��دف ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى خمتلف 
جوانب ال�ستثمار يف اأهم وجهات ال�سفر 
باملنطقة. كما ي�ست�سيف املعر�ض الدورة 
الأوىل ملوؤمتر الوظائف يف قطاع ال�سفر 
للطالب وذلك يوم الأربعاء 25 اأبريل. 
ل�ساعتني  ميتد  ال��ذي  املوؤمتر  و�سي�سمل 
ال�سوء  ت�سلط  تفاعلية  جل�سات  ث��الث 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة اك��ت�����س��اب ���س��رية م��ه��ن��ي��ة يف 
قطاع ال�سفر وال�سياحة وتنمية املهارات 
ال�سياحية وفر�ض العمل، وكيفية اإن�ساء 

الوظائف يف قطاع ال�سفر وال�سياحة.
الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ل 
���س��وق ال�سفر  ال��دائ��م��ة ���س��م��ن م��ع��ر���ض 
ال�سفر  تقنيات  العربي كاًل من معر�ض 
الفاخر  ال��������دويل  ال�������س���ف���ر  وم����ع����ر�����ض 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سفر  وك��الء  واأكادميية 
وال�سبا،  العافية  و�سالة  امل�سرتين  نادي 
ممتازة  فر�سة  الفعاليات  ه��ذه  وت��وف��ر 
للتوا�سل مع الأفراد وال�سركات املعنية.

ال�سفر  ���س��وق  ي�����س��ل��ط م��ع��ر���ض  و����س���وف 
ب�سكل  ال�سوء  دب��ي  يف   2018 العربي 
امل�سوؤولة  ال�سياحة  مفهوم  على  رئي�سي 
والن�ساطات  الفعاليات  من  العديد  عرب 
خا�سة  ن���ق���ا����ض  ج��ل�����س��ات  ذل�����ك  يف  مب����ا 
العار�سني  م����ن  ال����ع����دي����د  مب�������س���ارك���ة 
املتخ�س�سني. ومبنا�سبة احتفال املعر�ض 
هذا العام بن�سخته اخلام�سة والع�سرون، 
�سيتم تنظيم عدة جل�سات ت�سلط ال�سوء 
ال�سفر  قطاع  �سهده  ال��ذي  التطور  على 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�سياحة 
ال�  ال�سنوات  مدى  على  اأفريقيا  و�سمال 
25 املا�سية، والتوقعات امل�ستقبلية لهذا 

القطاع خالل ال� 25 �سنة املقبلة.

•• دبي-الفجر: 

����س���ارك���ت امل��ن��ط��ق��ة احل������رة جل���ب���ل علي 
دبي  “موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  “جافزا” 
حول  وال��ع�����س��ري��ن  ال���ث���ام���ن  العاملي” 
الأع����م����ال  يف  ال��ت��م��ي��ز  ن���ح���و  “القيادة 
والبتكار” الذي نظمه معهد املديرين 
لت�سليط  رئ��ي�����س��ي  ك�����س��ري��ك  ال���ه���ن���دي 
ال�����س��وء ع��ل��ى دور ال��ق��ي��ادة امل��ت��م��ي��زة يف 

حتفيز البتكار والتميز يف الأعمال
وع��ق��د م�����س��وؤول��و وم��وان��ئ دب���ي العاملية 
اج��ت��م��اع��ات مكثفة م��ع ع��دد م��ن رجال 
خمتلف  تناولت  وامل�ستثمرين  الأعمال 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة يف دبي  ال��ب��ي��ئ��ة  اأوج�������ه 

والفر�ض املتاحة لل�سركات الهندية.
ت��ت��م��ت��ع امل���ن���ط���ق���ة احل�������رة جل���ب���ل علي 
“جافزا” والهند بعالقات جتارية تعود 
وبف�سل  املا�سي،  ال��ق��رن  ثمانينات  اإىل 
الهندية،  ال�ستثمارات  املزيد من  تدفق 
ت��وا���س��ل ه���ذه ال��ع��الق��ة من��وه��ا لت�سبح 

اأك����رث م��ت��ان��ة، ح��ي��ث حت��ت�����س��ن املنطقة 
اأك����رث  “جافزا”  ع���ل���ي  جل���ب���ل  احل������رة 
788 ���س��رك��ة ه��ن��دي��ة رائ����دة تقدم  م��ن 
يف  الرئي�سية  الأ�سواق  جلميع  خدماتها 
الإقليمي  مقرها  من  انطالقا  املنطقة 

يف املنطقة احلرة.
2017، تخطى حجم التبادل  ويف عام 
التجاري جلافزا والهند اأكرث من 3.4 
مليار  دولر اأمريكي. وُتعد الهند وجهة 
احل���رة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  الأوىل  ال��ت�����س��دي��ر 
جبل  مليناء  الثانية  ال���س��ت��رياد  ووج��ه��ة 
علي، الذي يعترب اأحد اأهم ع�سرة موانئ 

للحاويات يف العامل.
وتدير “موانئ دبي العاملية” عملياتها 
حتفيز  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل  دول��������ة،   40 يف 
العاملية  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  ع��رب  ال��ت��ج��ارة 
القطاع،  يف  رائ������دة  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي 
للميناء  علي  ذل��ك من���وذج جبل  مب��ا يف 
امل���ت���ك���ام���ل وامل���ن���ط���ق���ة احل���������رة. وق�����ال 
اأحمد بن �سليم، رئي�ض جمل�ض  �سلطان 

ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة 
موانئ  ت�سّكل  العاملية”:  دب��ي  “موانئ 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ج���زءا م��ن م�����س��رية النمو 
عقدين  ن��ح��و  م��ن��ذ  للهند  الق��ت�����س��ادي 
من الزمن، ونعمل على تعزيز التزامنا 
القت�سادية  والتنمية  ال��ن��م��و  بتمكني 
يف ال���ه���ن���د م�����ن خ������الل ع���م���ل���ي���ات���ن���ا يف 
ال���ب���الد. ون���وؤم���ن ب����اأن خ��ربت��ن��ا يف بناء 
الأف�سل  اللوج�ستية  التحتية  البنية 
املحلية  املعرفة  جانب  اإىل  فئتها  �سمن 
من  �سركائنا  مع  احلكومية  وال�سراكة 
�ساأنها م�ساعدة الهند على حتقيق كامل 

اإمكاناتها كقوة جتارية عاملية.
“يلعب ميناء  �سليم قائال:  واأ�ساف بن 
ج��ب��ل ع��ل��ي ال����رائ����د، ع��ل��ى م����دى اأك���رث 
دعم  يف  حم���وري���اً  دوراً  ع��ام��ا،   40 م��ن 
للهند  اخل��ارج��ي��ة  التجارية  التدفقات 
الوا�سع  ال��ل��وج�����س��ت��ي  ال���رب���ط  ب��ف�����س��ل 
ومرافقه عاملية امل�ستوى. وُتعترب الهند 
من اأهّم الأ�سواق بالن�سبة اإلينا ومن اأبرز 

عملياتنا  وتدعم  التجاريني،  �سركائنا 
هناك اأكرث من 30 يف املائة من جتارة 
باأخذ  هدفنا  ويتمثل  فيها.  احل��اوي��ات 
اآف��اق جديدة.  اإىل  املتينة  ال�سراكة  هذه 
وان���ط���الق���ا م���ن ك��ون��ن��ا حم���ف���زا رائ����دا 
النمو يف  على  �سنعمل  العاملية،  للتجارة 
التوريد  ل�سل�سلة  التكميلية  القطاعات 
العاملية، ول نرى بلدا اأف�سل من الهند 
الهائلة  الإم��ك��ان��ات  ه���ذه  مب��ث��ل  يتمتع 

لتحقيق هذا الهدف«.
وتتمّتع “موانئ دبي العاملية” مب�سالح 
جت��اري��ة وا���س��ع��ة يف ال��ه��ن��د، مب��ا يف ذلك 
وم�ستودعات  ح���اوي���ات،  حم��ط��ات  ���س��ت 
ل��ل��ح��اوي��ات ال��ربي��ة، وخم���ازن وخدمات 

�سحن احلاويات بال�سكك احلديدية.
ويف مطلع هذا العام، دخلت �سركة موانئ 
دبي العاملية يف �سراكة ا�سرتاتيجية مع 
والبنية  لال�ستثمار  الوطني  ال�سندوق 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ل���س��ت��ث��م��ار م���ا ي�����س��ل اإىل 3 
املحطات  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ارات 

ال��ق��ائ��م��ة وع��ق��ود ام��ت��ي��از ط��وي��ل��ة الأمد 
حاويات  وم�ستودعات  ج��دي��دة  ملحطات 
ال�سكك  خ���دم���ات  يف  وال��ت��و���س��ع  ب���ري���ة، 
القائمة  ال��و���س��ائ��ط  م��ت��ع��ددة  احل���دي���دة 

حاليا.
ويف �سهر مار�ض، ا�ستحوذت “هندو�ستان 
اإنفرالوغ برايفت” املحدودة التي تعترب 
دبي  “موانئ  م���ع  م�����س��رتك��ا  م�����س��روع��ا 
يف  امل��ائ��ة  يف   90 ح�سة  ع��ل��ى  العاملية” 
املحدودة  ويرهاو�سينج”  “كونتيننتال 
�سركة لوج�ستية  وهي  �سيفا”(،  )“نافا 
رائ�����دة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ت��ع��ددة ال��و���س��ائ��ل يف 
الهند. وُتعترب الإمارات العربية املتحدة 
ث���اين اأك����رب ���س��ري��ك جت����اري ل��ل��ه��ن��د، اإذ 
اإن��ه��ا متثل اأك���رث م��ن 10 يف امل��ائ��ة من 
الهند  �سّكلت  كما  الهندية.  ال�����س��ادرات 
ث��اين اأك���رب �سريك جت���اري لإم���ارة دبي 
بتبادلت جتارية بلغت 27 مليار دولر 
اأمريكي )اأي ما يعادل 99 مليار درهم 

اإماراتي( عام 2017.

مليار دوالر قيمة التبادل التجاري بني املنطقة احلرة جلبل علي والهند يف 2017  3.4

�سلطان بن �سليم: مو�نئ دبي �لعاملية جزء من �لتنمية �لقت�سادية �لهندية
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اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الزلفي

 رخ�سة رقم:CN 2323291 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعود مبارك علي حلي�ض النيادي ١00٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سلمان القمزي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22

اإعتتتتتتتتتتالن
ال�س�����ادة/رتو�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 2126812:لتنجيد وزينة ال�سيارات رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سماء لدوات الكهرباء وال�سيانة العامة  

رخ�سة رقم:CN 1044335 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم �سيف علي ابراهيم احلمادي ٪5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد انامول هوقو فاروق احمد ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �سيف علي ابراهيم احلمادي

تعديل را�ض املال/من null اىل ١50000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سماء لدوات الكهرباء وال�سيانة العامة

AL SAMA ELECTRICAL WORKS & GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/ال�سماء لدوات الكهرباء وال�سيانة العامة ذ.م.م
AL SAMA ELECTRICAL WORKS & GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/81  ا�صتئناف مدين    
بارل�ض حممد   2-طاهر  بارل�ض  ط��ارق  ١- حممد  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
التجارية  الطويرقي  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
ومي��ث��ل��ه / حبيب حم��م��د ���س��ري��ف ع��ب��داهلل امل���ال - ق��د ا���س��ت��اأن��ف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 20١7/450 مدين كلي بتاريخ 22/١/20١8    
 ١0٬00 ال�ساعة   20١8/5/١7 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/321  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- لل �سينغ جورديال �سينغ بهوجال 2-باجليندر كاور 
نرمل �سينغ �سانا )كفيال �سخ�سيا(  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف -  قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  رق��م 20١7/573 جت���اري  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/ 
ال�ساعة  املوافق ١3/20١8/5   20١8/2/١4  وح��ددت لها جل�سه يوم الح��د  
١0٬00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/476 مدين جزئي 
العثمان  د �ض 2-ثامر م�سطفى حممد  د  م  ك��ار  املدعي عليها /١ - �سركة غ��الردو رينت  اىل 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  دد���ض جمهويل حمل  م  ك��ار  اي��ة  غ���الردو رينت  �سركة  ب�سفته مدير 
�سركة خيول لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  20١8/4/١6  احلكم التمهيدي التايل : وقبل الف�سل 
يف املو�سوع باإحالة الدعوى اىل اخلبري املخت�ض يف ال�سيارات �ساحب الدور يف اجلدول ما مل 
يتم ت�سميته قبل الطرفني خالل ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم وحددت مبلغ �ستة الف 
درهم على ذمة م�سروفات واتعاب اخلبري تودع خزينة املحكمة والزمت املدعية ب�سداده وحددت 
 20١8/5/3 وجل�سة  الم��ان��ة  �سداد  ع��دم  حالة  يف  بحالتها  ال��دع��وى  لنظر   20١8/4/26 جل�سة 
لورود التقرير وابقت الف�سل يف امل�ساريف.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 

 .Ch2.D.18 20١8/4/26  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/977   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/١- اإي�سان للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-اأحمد حممد داود ب�سفته 
داود  حممد  3-ع��ب��داهلل   ) م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  )اإي�سان  �سخ�سي  وكفيل  مدير 
ب�سفته مدير وكفيل �سخ�سي )اإي�سان للتجارة العامة - �ض ذ م م ( 4- حممد داود �سيد 
(  جمهويل  م  م  ذ  - �ض  العامة  للتجارة  )اإي�سان  ع��ادل ب�سفته مدير وكفيل �سخ�سي 
الوطني وميثله / عبداهلل حممد  التنفيذ/بنك الحت��اد  ان طالب  حمل القامة مبا 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - الهرمودي  ر�سول علي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2003١92( درهم بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1270   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- وورل��د وايد اوك�سنريز ليمتد  جمهول حمل 
ديفيلومبنت  انرتنا�سيونال  التنفيذ/�ساين  طالب  ان  مبا  القامة 
ليمتد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )697338( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   ١5 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1148   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- معاذ احمد جا�سم ح�سن احلمادي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهرمودي  علي  ر�سول  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١938993٬06( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
ذات م�سوؤولية حم��دودة يف  �سركة  م هي  م  ذ   - اإي�ست  منطقة ح��رة  اميار�سي�ض ميدل 
املنطقة احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 
امل�سجل يف مكتب رقم ١١0، مدينة دبي لالنرتنت ���ض.ب. 500457،  9١649 وعنوانها 
بتاريخ  ال�سركاء  لقرار  وفقا  اأن��ه  تعلن  )»ال�سركة«(،  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دب��ي،  
20١8/03/29 �سيتم حل ال�سركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�سو�ض عليه يف املادة ١0١ 

من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 20١6 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 

هذا الإ�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب� :
اإ�سم ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية

�ض.ب.: 9١١53 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 9996 358 4 )0( 97١+
info@mazca.ae : بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

اإ�صعار بالت�صفية
العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   

رقم  ه��وي��ة  اجلن�سية  م�سري   - عبدالغني  اأح��م��د  عبدالغني  اأق���ام 
9-0720373-1977-784 دعوى رقم 2018/1425 �سد 
�سركة �سابورتر لتجارة اللكرتونيات �ض ذ م م للمطالبة مب�ستحقات  
3000 درهم  36501 دره��م وتذكرة ع��ودة مببلغ  عمالية قدرها 
 MB180213275AE رقم  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت جل�سة يوم 2018/5/16 ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا 
بالقاعة رقم Ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل.

اإعادة اإعالن بالن�صر
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       اإعادة اعالن بالن�صر

 يف  الدعوى 2017/13307  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-اأكاد مل�ستح�سرات التجميل ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/مريزا نا�سر علي حممد رفيق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   ١9843( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB990404472AE 2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 20١8/4/23  ال�ساعة 08٬30 �ض بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2998  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- ال�سبكة العربية للبث امل�سرتك )موؤ�س�سة فردية(  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اإماراتك )اإمارات تكنولوجي �سوليو�سنز( منطقة 
حرة - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
املحاماة   ات��ع��اب  ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   88320( وق���دره  مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  20١8/5/2  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف��ق��د امل���دع���و / ان����ا م���ارى 
الفلبني     ، ك����ورو  ف��ل��وري�����ض 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7154573EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507135305

فقد�ن جو�ز �سفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ������س�����ام�����ى 
�����س����وري����ا   ، خ����م����ا�����ض  حم�����م�����ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
)N006269517(- يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال�����س��وري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة  

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 12306 بتاريخ 2018/4/22   
اإعادة اإعالن بالن�صر 

 الدعوى رقم 2018/1121  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
اىل املدعى عليه /  م�سطفى حممود م�سطفى عبدالرزاق 

نعلمك باأن املدعي / عبد اهلل حممود اقرع 
يف الدعوى رقم 20١8/١١2١ الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالب فيها :
والفائدة  درهم(  الف  )خم�سون  درهم   50000 وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  الزام 
القانونية 9٪ من تاريخ البيع يف 20١7/7/١١ وحتى متام ال�سداد ، والزامه بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  اأمام  باحل�سور  مكلفون  انتم 
 - اأعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   ،  20١8/4/22 بتاريخ  البتدائية 

بو�سفك مدعي عليه.  حتريرا : 20١8/4/9 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ثقافة وفن�ن
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حتت عنوان "ن�سرة القد�ض العربية":

تون�ض: �حتفالية �ملهرجان �لعربي لالإذ�عة و�لتلفزيون

خالل جل�سة حوارية مبهرجان ال�سارقة القرائي

�سابرين : �أفاجئ جمهوري ب�»�لثاأر« يف رم�سان

دورة القد�ض
 حتت �سعار "ن�سرة القد�ض العربية"، تلتئم الدورة التا�سعة ع�سرة للمهرجان 
العربي لالإذاعة والتلفزيون من 26 اإىل 29 اأبريل 2018 مبدينة الثقافة 
بتون�ض العا�سمة، املدينة التي ن�سرت ا�سواءها فب افتتاح فخم يف الأ�سابيع 
الخ���رية.  واأّك���د امل��دي��ر ال��ع��ام لحت��اد اإذاع���ات ال���دول العربية عبد الرحيم 
�سليمان، يف ندوة �سحفية عقدتها هيئة املهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون 
مع  العربي  الت�سامن  �سياق  يف  ياأتي  املهرجان  �سعار  اأن  تون�ض،  بالعا�سمة 
الق�سية الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ض، وذلك على خلفية اإعالن الرئي�ض 
املدينة عا�سمة لالحتالل ال�سهيوين نهاية  الأمريكي دونالد ترامب هذه 
العام املا�سي.   واأعلن �سليمان عن ا�ست�سافة اململكة العربية ال�سعودية �سيف 
�سرف الدورة التا�سعة للمهرجان، وهي املّرة الأوىل، يف تاريخ املهرجان، يتّم 

فيها اختيار دولة عربية لتكون �سيفة �سرف املهرجان.
   و�ستوؤثث اململكة العربية ال�سعودية م�ساركتها يف هذه التظاهرة الإعالمية 
العربية، بتنظيم ندوة حتت عنوان "الإعالم ال�سعودي اجلديد: ذراع لروؤية 

عرو�ض  وتقدمي  �سعودية  �سينمائية  اأ�سرطة  بث  اإىل  بالإ�سافة   ،"2030
فلكلورية �سعبية خالل فرتة املهرجان.

م�سابقات املهرجان
    وت�سّجل الدورة احلالية للمهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون م�ساركة 
الأ�سناف  ملختلف  الر�سمية  امل�سابقة  يف  عمومية  تلفزيونية  هيئة   15
اخل��ا���س��ة يف  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  ع��د  بلغ  فيما  والإخ��ب��اري��ة،  ال��رباجم��ي��ة 

امل�سابقة املوازية 26 حمطة تلفزيونية، بح�سب عبد الرحيم �سليمان.
 13 املهرجان م�ساركة  �سّجل  الإذاع��ي��ة،  الربامج  يتعّلق مب�سابقة  ما     ويف 
حمطة اإذاعية عمومية يف امل�سابقة الر�سمية و11 حمطة اإذاعية خا�سة يف 

امل�سابقة املوازية.
امل�سابقات توزعت بني  277 عمال م�ساركا يف خمتلف  املنظمون    واأح�سى 

اإذاعيا. عمال  و145  تلفزيونيا  عمال   132
   ويحت�سن م�سرح الأوبرا مبدينة الثقافة حفل الفتتاح الر�سمي للمهرجان، 
يحييه الفنان ال�سعودي عبادي اجلوهر والفنانة اللبنانية يارا، ت�ساحبهما 

الفرقة املو�سيقية لالإذاعة الوطنية التون�سية بقيادة املاي�سرتو نبيل زميط. 
التون�سية �سوفية �سادق  الفنانة  التظاهرة بحفل مو�سيقي حتييه  وتختتم 
"رجال احلارة  ب��رم��دا م��ع ل��وح��ة راق�����س��ة لفرقة  ال�����س��وري ع��ب��ود  وامل��ط��رب 

ال�سورية".
عار�سا  90

"الأ�سبو" لالإذاعة والتلفزيون، ميّثلون  90 عار�سا يف معر�ض     وي�سارك 
املحطات التلفزيونية الإذاعية و�سركات الإنتاج والتوزيع واملوؤ�س�سات العاملية 
املعر�ض،  و�سيمّكن  امل��ت��ط��ورة.  والتكنولوجية  التقنية  للمعدات  امل�سّنعة 
التقنية  البتكارات  اآخ��ر  اأح��دث  الط��الع على  ورّواده من  املهرجان  �سيوف 

والتكنولوجية يف جمال الإعالم.
يف  التكنولوجي  بالتطّور  املتعّلقة  الندوات  من  جمموعة  املنظمون  واأع��ّد    
من  اجل��دي��د:  "الإعالم  حم��ور  فيها  امل�ساركون  و�سيبحث  الإع���الم.  جم��ال 
حرب ال�ساحات اإىل حرب املن�سات" وكذلك "الإعالم اجلديد: احلقيقة زمن 

الطفرة التكنولوجية".

كل  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  العربي  املهرجان  �سرف  �سيوف  بتون�ض  ويحّل     
اخلال  ورد  واللبنانية  ب�سار  كاري�ض  وال�سورية  اجلندي  نادية  امل�سرية  من 
من  املهرجان  وي�ست�سيف  فتحي.  اأحمد  واليمني  اأرحمة  رمي  والبحرينية 

تون�ض الباجي �سان�سة ورجاء فرحات.
ال�سعري  �سفيان  الراحل  املمثل  للمهرجان  التا�سعة ع�سرة  ال��دورة     وتكّرم 
والإعالمي منذر اجلبنياين وعبد احلفيظ الهرقام من تون�ض، اأما املكرمني 
امل��غ��رب والإعالمي  ���س��ق��رون م��ن  ال��راح��ل عبد اهلل  ال��ع��رب فهم الإع��الم��ي 
اململكة  العطار، ومن  والإم��ارات��ي حبيب غلوم  الآغ��ا  الفل�سطيني م�سطفى 
العربية ال�سعودية كال من فاتنة اأمني �ساكر وح�سني حممد يعقوب جنار، 
واملو�سيقار  الر�سا  عبد  احل�سني  عبد  ال��راح��ل  الكويت  الفنان  جانب  اإىل 

الراحل عبد العزيز نا�سر العبيدان من قطر.
   وعرّب املدير العام لحتاد اإذاعات الدول العربية عبد الرحيم �سليمان عن 
"اإذا ما توّفرت الإمكانيات  اإمكانية تدويل التظاهرة خالل ال�سنة القادمة، 

لذلك".

•• حوار : اإميان دهب 

عن  احلديث  يف  �سابرين  ال�سهرية  امل�سرية  الفنانة  ب��داأت 
فعاليات  �سمن  احلوارية  اجلل�سة  خالل  الفنية  م�سريتها 

مهرجان ال�سارقة القرائي ..
يف ال��ب��داي��ة اأك����دت اأن الإم�����ارة ب��ات��ت ���س��ع��اع ث��ق��اف��ة معرفة 

ي��ق��وده��ا �ساحب  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ل��ل��ع��امل، بف�سل اجل��ه��ود 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
النهو�ض  باأن  يوؤمن  الذي  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
الأ�سيلة  القيم  على  املجتمع  بتاأ�سي�ض  يكمن  بامل�ستقبل 
العربية والإ�سالمية  الثقافة  التي تقتب�ض م�سامينها من 
عليها  اأث��رت  �سنوات   4 عمر  يف  الفنية  بدايتها  اأن  م�سرية 

معروفة  جنمة  واأ�سبحت  والدها  مع  امل�سوؤولية  وحتملها 
فى �سن مبكرة، واأن التمثيل مهنة كلما اأعطيتها فال تبخل 
عليك .. وقالت اأن ال�سدق مع اجلمهور هو طريق النجاح 
يفر�ض   ال��ذي  العمل  ولي�ض  حتبه  م��ا  بعمل  تقوم  واأن��ه��ا   ،
باأق�سر  الو�سول للجمهور  وبالتايل هذا هو �سمان  عليها 

الطرق.
تاليا ن�ض احلوار 

اأم كلثوم حمطة يف تاريخك الفني .. حدثينا  ** م�سل�سل 
عنها 

_ احلمد هلل و�سعني يف مكانة يتمنى اأن ي�سلها اأي فنان 
، فاملخرج اإ�سماعيل عبد احلافظ - رحمه اهلل - قال اإن اأم 
كلثوم وطن ، ولي�ست جمرد فنانة فهي تاريخ م�سر املعا�سر 
كانت  ، فقد  الع�سر احلديث  تعملي م�سر يف  داخلة  واأن��ت 
 ، بق�سائدها  الطبقات  لأب�سط  ت�سل  اأن  وت�ستطيع  معلمة 
ومل اأكن اأتوقع كل هذا النجاح للم�سل�سل ، وحتى الآن تتم 
املقارنة بني اأي عمل اآخر واأم كلثوم حتى جاءت زينب الغزايل 
يف م�سل�سل اجلماعة 2 ، فال�سخ�سية احتاجت ملجهود كبري 
، فقد كانت �سعبة يف مالحمها ال�سكلية والنف�سية واأخذت 
جم��ه��ودا م�ساعفا م��ن��ي وم���ن ط��اق��م امل��اك��ي��اج ال���ذي حدد 
املالمح ال�سكلية ، وا�ستعنت بطاقم اأ�سنان لتقريب مالمح 

اأنفي من اأنف زينب الغزايل .. 
لأين  منها  �ساأخاف  كنت  ال��ي��وم  كلثوم  اأم  قدمت  كنت  ول��و 
 ، اأك��رث بعد و�سويل خلربة نوعا ما  اأم كلثوم  عرفت قيمة 
وليوجد الأن املنتج الذي يتحمل كل هذه الفرتة - �سورناه 

يف عامني - وكان �سيظلم جدا.
 .. ن�سائية  قيادات  عن  عبارة  كلها  ل���الأدوار  اختياراتك   **

فهل هذا توجه اتخذتيه ؟ 
 ، بها  اأ�سعر  ل  واأن���ا  بداخلي  توجد  اأ�سياء  لأن��ه��ا   ، رمب��ا   _
تاأتي هي ل�سابرين - مبعنى  اأذهب لل�سخ�سية ول  ودائما 

اأنها تكون مر�سومة يف اخليال واأج�سدها كاأنها حقيقية ..
** ماهي ال�سخ�سية التي حتلمني بتقدميها ؟ 

- ال�سخ�سية التي مل تاأتني حتى الآن،  فاأنا اأ�سعر باأن الدور 
الذى يعر�ض علّى اأبعد مايكون عن �سخ�سيتي احلقيقية ، 
وهذا هو ماي�ستفزين لأن اأقدم �سيئا جديدا ولونا خمتلفا 

اأن يراين فيه النا�ض ، وهذا مايجعلني ل  عن الذى اعتاد 
�سيخ  يف  �ساحلة  اأ�ساهد  كنت  عندما  ومثال   ، نف�سي  اأك��رر 

العرب همام كنت اأ�ساأل نف�سى معقولة اأنا اللي عملت ده.
** عن عودتك لل�سينما حدثينا عن تراب املا�ض والفيلمني 

الآخرين ؟ 
�سرد ورواياته  اأح���رتم طريقته يف  م��راد  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ   -
عالية منها  تراب املا�ض ، وكنت �سعيدة بالعمل مع املخرج 
املتميز مروان حامد ، وفريق العمل :منة وك��دواين واآ�سر 

يا�سني و�سريين ر�سا ، 
 ويف ال��ن��ه��اي��ة ه��و ع��م��ل ج��م��اع��ي واأمت��ن��ى اأن ي��ن��ال اإعجاب 
العمل  يف  كنا  " فقد  ودوران  " ل��ف  فيلم  اأم���ا    ، اجلمهور 
وكاأننا عائلة واحدة ، وقد حقق اإيرادات عالية  وبخ�سو�ض 
" املاء واخل�سرة والوجه احل�سن " ملخرجه ي�سري ن�سر اهلل 
اأنه حالة جمنونة وعمل  اكت�سفت بعد م�ساهدته  وال��ذي   ،
م�سري جدا ، واأدين له بالف�سل يف اإعادتي لل�سينما ، فقد 
اإل م��ن خالل  ال��ع��ودة  كنت على ���س��واب حيث ق���ررت ع��دم 

اأفالم مهمة .
** عملت مع كثري من العمالقة ، ماذا اكت�سبت منهم ؟ 

-تعلمت األ اأعمل �سيئا ل اأحبه ، وليكون ذلك ملجرد املك�سب 
املادي ، وهذا اأ�سعب �سيء على الفنان ، لتهتمي بجمالك 
اأ�سبحت �سبيهة بال�سخ�سية فقد  ، فاأنت كلما  يف الكامريا 

جنحت يف العمل .. ولي�سح اإل ال�سحيح ..
**مااأ�سعب دور قمت باأدائه ؟ 

يجب  حيث   ، مثال  ال��غ��زايل   زي��ن��ب  �سعوبته   دور  لكل   -
دون   ، وماعليها  مالها  تامة  بحيادية  ال�سخ�سية  تقدمي 

تاأثري لراأيي اأو اإح�سا�سي ال�سخ�سي. 
ال��واح��د جتد  امل�سهد  ففي  العرب همام  �سيخ  - �ساحلة يف 
كوميدي وتراجيدي وحقد وغرية .اللغة العربية الف�سحي 

يف اأوراق التوت لأنها تعترب اأول مرة بالن�سبة يل .
**ماذا عن امل�سرح؟

بتاأدية  يقوم  اأن  الفنان  امل�سرح ميتلك طاقة كبرية، تخّول 
الدور ب�سكل خمتلف يف كّل مرة يقف بها على خ�سبته، ويف 
ا�ست�سعرت بقيمتها وهالتها  التي  املواقف  اأهم  اإن  احلقيقة 
فبعد  امل�سرح،  كانت عندما وقفت على خ�سبة  الكربى هي 
انك�ساف ال�ستارة تبدو كل الأ�سياء اأمامك حقيقة، وهنا تبداأ 

احلكاية. 

** اأخرياً ماذا عن اأعمالك يف رم�سان ؟
من  الثانى  اجل��زء  يف  �سليمان  جمال  الفنان  م��ع  -اأ���س��ارك 
الثاأر..  اإىل  ا���س��م��ه  ت��غ��ري  وال����ذي  اإب��ل��ي�����ض  اأف�����راح  م�سل�سل 
، و�سوف يعر�ض على  امل�سل�سل  و�ساأكمل دور عبلة كامل يف 

�سا�سة ال�سارقة وم�سر و�سا�سات اأخرى. 
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•• الفجر – خرية ال�شيباين

  مرة اأخرى تتحول تون�ض اىل خيمة عربية جامعة، وف�ساء ثقايف وفني وفكري يتناول احلارق من االأ�سئلة 
التكامل والت�سامن وتبادل اخلربات والتجارب بني مبدعي  ال�سامل، مبا يكر�ض  العربي  النهو�ض  يف م�سرية 

االمة الواحدة.

تكرمي الفنان االإماراتي حبيب غلوم العطار

الفنانة اللبنانية يارا

نادية اجلندي من �سيوف ال�سرف

الندوة ال�سحفية لعر�ض الربنامج

الفنانة التون�سية �سوفية �سادق

برنامج ثري ومتنوع

الفنان ال�سعودي عبادي اجلوهر

املطرب ال�سوري عبود برمدا

- عبادي اجلوهري لالفتتاح و�سوفية �سادق يف 
االختتام 

- ندوات ومعر�ض الأحدث االبتكارات التقنية 
والتكنولوجية يف جمال االإعالم

- املّرة االأوىل، يف تاريخ املهرجان، يتّم فيها 
اختيار دولة عربية لتكون �سيفة �سرف املهرجان

- م�ساركة 277 عمال يف خمتلف امل�سابقات توزعت 
بني 132 عمال تلفزيونيا و145 عمال اإذاعيا

- م�ساركة 15 هيئة تلفزيونية عمومية يف امل�سابقة 
الر�سمية ملختلف االأ�سناف الرباجمية واالإخبارية

- الفنان حبيب غلوم العطار من بني املكرمني يف 
الدورة التا�سعة ع�سرة للمهرجان



فــن عـــربــي

27

اإذاعي  ح��دي��ث  يف  اللبنانية  الفنانة  واأك����دت 
���س��م��ن ب��رن��ام��ج )ب�����س��راح��ة( ال����ذي تقدمه 
الإعالمية باتري�سيا ها�سم، عرب اأثري )فامي 
اف ام(، اأن اأحد اأ�سدقاء فار�ض ا�سكندر رمبا 
روى له هذه الق�سة فرتجمها ال�ساعر اإىل 
اأنه �سعر بهذه احلالة  اإىل  اأغنية، م�سرية 
الجتماعية وزرع هذا ال�سعور يف داخلها 
وت�سل  ع��اٍل  باح�سا�ض  الأغنية  تقّدم  كي 

اإىل اجلمهور.
املراأة  اأن�سف  ا�سكندر  اأن  اعتربت  كذلك 
اأغرم  ال��رج��ل  ب��اأن  الأغنية  اأن��ه��ى  بعدما 
وقربهما  لها  �سبهها  ب�سبب  ب�سديقتها 
من بع�سهما بع�ساً، وقالت: )يف مو�سوع 
اخل��ي��ان��ة ل اإن�����س��اف ����س���واء ل��ل��م��راأة اأو 

الرجل(.
م��اي��ا دي���اب اع��رتف��ت ب��اأن��ه��ا عا�ست 
ه����ذه ال���واق���ع���ة م����رة واح������دة يف 
من  حت���اول  واأن��ه��ا  حياتها، 
)�سديقة  اأغنية  خالل 
امل���راأة،  دع��م  اإيل( 
تن�سحها  و
ب�������������������اأن 
ت�����ك�����ون 
ق��������وي��������ة 
وم���ت���ع���ل���م���ة 
مادياً  ل��ت��ت��ح��ّرر 
)عندئذ  وف��ك��ري��اً، 
تدير  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
يخطئ  عندما  ظهرها 
اأح��ده��م يف ح��ق��ه��ا(، على 

حد تعبريها.
امل���راأة رف�ض  اأن على  واأك���دت 
تاين(،  ح��ل  ع��ن��دي  )م���ا  جملة 
ال�سعادة،  ام��ت��الك  على  وال��ع��م��ل 
وامل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق��ه��ا، لف��ت��ة اإىل 

اأنها �ستاأخذ على عاتقها م�ساريع لدعم املراأة، لتمتعها 
بح�ّض امل�ساعدة.

اأحد  اأن  م��اي��ا  ك�سفت  امل�����س��اع��دة،  اإىل  ميلها  اإط���ار  ويف 
لذا  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��ق��ان��ون  م��ع  م�سكلة  ل��دي��ه  معجبيها 
قريباً  امل�سنوق  نهاد  اللبنانية  الداخلية  وزير  �ستلتقي 
وتطلعه على هذه الق�سية الإن�سانية، ويف حال رف�ض 
يف  عنها  بالتحدث  ت�سعيدية  بخطوة  �ستقوم  طلبها 

الإعالم.

جفاء مع وائل كفوري؟
اإىل  كانت مايا دياب زارت ال�سراي احلكومي يف لبنان 
ووليد  فرن�سي�ض،  ون��زار  كفوري،  وائل  جانب زمالئها 
�سفري...  و�سمري  ج�سار،  ووائ��ل  ك��رم،  وفار�ض  توفيق، 
دعوة من �سديقها  تلقت  اأنها  املجال  اأو�سحت يف هذا 
ال�����س��رائ��ب والأم����وال  امل��ه��ت��م مب��و���س��وع  �سمري �سفري 
ال��ط��ائ��ل��ة امل��ت��وج��ب��ة ع��ل��ى ك��ل ف��ن��ان ال���ذي ط��رح��ه على 
اللبنانية  الدولة  اأن  وتابعت  احلريري،  �سعد  الرئي�ض 
اأخرجت من جعبتها ملفات تعود اإىل 15 �سنة، وقررت 
امل���ق���اب���الت واحل���ف���الت بطريقة  ف���ر����ض ر����س���وم ع��ل��ى 
لي�ض  لأن  عالياً  ال�سوت  الفنانون  رفع  لذا  ع�سوائية. 
نقابة  اأن  اإىل  ال���دول���ة، لف��ت��ة  ت��ب��ن��ى  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 
واأن  امل��ال،  وزارة  بل  ال�ساأن  بهذا  لها  دخ��ل  ل  الفنانني 
الفنانني زاروا رئي�ض اجلمهورية مي�سال عون واطلعوه 

على هذه الق�سية التي فيها ظلم كبري لهم.
يف اإثر الزيارة ن�سرت دياب فيديو عرب مواقع التوا�سل 
فار�ض  مع  جمعها  احلكومي  ال�سراي  من  الجتماعي 
وائل  مع  ���س��وراً  تلتقط  اأنها مل  ب��دا لفتاً  بينما  ك��رم، 
كفوري، هي التي جتمعها به عالقة �سداقة قوية، فهل 
اللبنانية هذا الأمر،  ثمة جفاء بينهما؟ نفت النجمة 
موؤكدة اأن اجلل�سة مع الزمالء كانت رائعة، اإل اأنها هي 
اأن  تريد  التي  ال�سور  اإل  تن�سر  تعد  ومل  تغريت  التي 

يراها اجلمهور.
يدعمون  واخلليجيني  امل�سريني  الفنانني  اأن  واأك��دت 
العالقة  بينما يف لبنان ثمة تكاذب يف  بع�سهم بع�ساً، 
ب��ني ال��ف��ن��ان��ني، ومت��ن��ت ال��و���س��ول اإىل ي���وم حت��ك��م فيه 

مايا دياب: يف مو�سوع 
�خليانة ل �إن�ساف 

�سو�ء للمر�أة �أو �لرجل
اأغنيتها  كلمات  اإىل  ديتتاب  مايا  الفنانة  ا�ستمعت  عندما 
للمرة االأوىل بكت الأنها تتمحور  اإيل(  اجلديدة )�سديقة 
حول اخليانة با�سم احلب، لذا حتم�ست لها و�سجلتها لتوؤكد 
اأن هذه احلقيقة �سائعة بكرثة يف املجتمع وطرحتها يف يوم 
هذه  يف  يتغنى  الأنه  اجلمهور  لدى  �سدمة  فاأحدثت  الع�ساق، 
املنا�سبة باحلب املثايل، يف حني اأنها �سّورت الواقع كما هو، ال 

�سيما تباهي البع�ض باخليانة.
ا�سكندر  فار�ض  ال�ساعر  كلمات  من  اإيل(  )�سديقة  اأغنية 
بفي�ض  االأوىل  للوهلة  ديتتاب  مايا  فوجئت  وقد  واأحلانه، 

امل�ساعر التي تت�سمنها االأغنية،
ال �سيما اأنها ت�سّور، بقلم رجل، حالة املراأة حتت وطاأة 

اخليانة.

فاتن حمامة �سبب دخويل جمال التمثيل

نيللي كرمي تنفي خرب عودتها لزوجها
ردت املمثلة امل�سرية نيللي كرمي على خرب ن�سر عرب احدى املجالت الفنية، جاء فيه 

ان كرمي عادت لزوجها. كرمي ردت عرب مكتبها الإعالمي حيث نفت يف بيان لها ما 
ن�سرته املجلة بخ�سو�ض عودتها لزوجها ال�سابق هاين اأبو النجا، وا�ستعدادهما 

لقامة حفل كبري خالل الأيام القادمة لهذه املنا�سبة.
وجاء يف البيان: ما مت ن�سره غري �سحيح، ول ميت للواقع ب�سلة، وعالقة 

كرمي بزوجها ال�سابق منقطعة متاما منذ اأن مت النف�سال يف 2015.
ال�ساأن،  اللبنانية يف هذا  املجالت  اأح��دى  ن�سرته  اأن ما  البيان:  واأ�ساف 
لي�ض له عالقة باملهنية وامل�سداقية ال�سحفية، كما اأنه يتنافى مع كل 
املعايري الخالقية خا�سة بعد اأن قامت املجلة بن�سر ت�سريحات على 

ل�سان كرمي مل تديل بها.
م�سل�سلها  م�ساهد  ت�سوير  توا�سل حاليا  اإنها  نيللي كرمي  واأك��دت 

املقبل. رم�سان  يف  عر�سه  "اختفاء" املقرر 
اإنها  ك��رمي،  نيللي  امل�سرية  الفنانة  قالت  اخ��رى  جهة  م��ن 

مل تفكر يف دخول جمال التمثيل ولكن الفنانة الراحلة 
واأ�سافت  امل��ج��ال.  ه��ذا  اأدخلتها  م��ن  ه��ي  حمامة  فاتن 

مع  اأنو�سكا"،  "�سالون  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ق��ائ��ه��ا  خ���الل 
 :"dmc" ف�سائية  عرب  وامل��ذاع  اأنو�سكا،  الفنانة 

اختارتها  من  هي  حمامة،  فاتن  الفنانة  "اإن 
م�سل�سل  يف  اأدوراه����ا  اأول  يف  للعمل  ور�سحتها 

)وجه القمر(، والذي اأدت فيه دور ابنتها". 
�ساهدتها  حمامة  فاتن  الفنانة  "اأن  وتابعت: 

دور  فيه  وقدمت  للدور  وطلبتها  الفوازير  يف 
امل�سل�سل مت تقدمي  ا، وخالل  اأي�سً باليه  راق�سة 

الذي  البجع"  "بحرية  ب��ال��ي��ه  م��ن  حقيقي  ج���زء 
قدمته يف الأوبرا«. 

ال�سيناريو   تعلم ما هو  تكن  البداية مل  اأنها يف  واأك��دت 
اجل��ي��د م��ن غ���ريه، وك��ذل��ك ع��م��ل امل��خ��رج وك���ل م��ا يخ�ض 

الأعمال الفنية.

)ممنوع �لقرت�ب �أو �لت�سوير( .. 
زينة فنانة م�سهورة ت�سعى لالنتقام

يبدو اأّن تاألق الفنانة زينة يف تقدمي دور ال�سيدة 
القادرة على تدبري املوؤامرات مب�سل�سل )لأعلى 
�سعر( عام 2017 ، �سيلقي بظالله على دورها 
اأو  الق�����رتاب  "ممنوع  اجل���دي���د،  م�سل�سلها  يف 
الت�سوير" املقرر عر�سه يف مو�سم دراما رم�سان 
2018، بعدما ت�سربت كوالي�ض امل�سل�سل لتوؤكد 

فنانة  �سخ�سية  �ستقّدم  زينة  اأّن 
م�سهورة ت�سعى لالنتقام من 

ق��ات��ل زوج��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة ل 
يت�سورها عقل، �ستجعله 

يندم على معرفتها!!
امل�سل�سل ير�سد عرب 

"الفال�ض  ت��ق��ن��ي��ة 

باك" رحلة �سعود املمثلة كاميليا، وتقدم زينة 
دورها وهجرتها من مدينة �سغرية اإىل القاهرة 
ب��ح��ًث��ا ع��ن ح��ل��م الأ����س���واء وال�����س��ه��رة، مبرافقة 
�سديقتيها ن�سرين اأمني ومي القا�سي، وتقطن 
فتحي  اإىل  تتعرف  وهناك  �سغري،  بن�سيون  يف 
حتقيق  اأج��ل  م��ن  ي�ساعدها  ال��ذي  عبدالوهاب 

حلم النجومية.
وم���ع ان��ت��ق��ال ال��زم��ن ل��ل��وق��ت احلايل، 
م�سهورة  ممثلة  اإىل  زينة  تتحول 
تعاين  ولكنها  جمتمع،  وجنمة 
بعد مقتل زوجها و�سديقتها 

امل��ق��رب��ة م��ًع��ا يف ح����ادث غ��ام�����ض، وت���ب���داأ رحلة 
اإىل  تتعرف  بعدما  ال��ق��ات��ل،  ه��وي��ة  ع��ن  البحث 
وك��ي��ل ن��ي��اب��ة مي��ن��ح��ه��ا ب��ع�����ض اخل���ي���وط املهمة 
اإليه تخطط  تتعرف  وعندما  احلقيقة،  لك�سف 

لالنتقام منه بطريقة مثرية.
امل�سل�سل من بطولة فتحي عبدالوهاب، وزينة، 
ون�سرين اأمني، ومي القا�سي، وحممد �ساهني، 
واأخرين،  �سليم  ف��وؤاد  واأحمد  العو�سي،  واأحمد 
ت���األ���ي���ف م�����س��ط��ف��ى ال�����س��ف��ت��ي، واإخ��������راج زي���اد 

الو�ساحي، واإنتاج اأمري �سوقي.

الإلفة العالقة بينهم.

تاأجيل وانتقاد
امل���وؤج���ل ع��ل��ى �سا�سة  ب��رن��اجم��ه��ا  ح���ول 
MTV ، اأو�سحت مايا دياب اأن ال�سبب 
م�سكلة معينة ن�ساأت ولي�ض الطلب منها 

تاأمني راٍع للربنامج، كما اأ�سيع.
اأما يف ما يتعّلق بتغيري مديري اأعمالها 

با�ستمرار،
معهم  تعاملت  ال��ذي��ن  اأن  اإىل  فلفتت   
����س���اب���ق���اً ل���ي�������س���وا م����دي����ري اأع�����م�����ال بل 
هادي  يهتّم  والآن  �ساعدوها،  اأ�سخا�ض 
بالتعاون  را�سية  وهي  باأعمالها  حجار 

معه.
مايا التي انتقدها البع�ض لعدم تقبلها 
يف  �سنة،   87 عمر  يف  اخل��ارج��ي  �سكلها 
اأزالت  اإذ  الزمن(  مع  )حكايتي  برنامج 
هذه  يف  يظهرها  ال��ذي  املاكياج  ب�سرعة 
املرحلة العمرية، اأ�سارت يف هذا ال�سياق 
اإىل اأنها متاأكدة من اأن �سكلها لن ي�سل 
ال�سيخوخة،  م���ن  ال����درج����ة  ه����ذه  اىل 

وق���ال���ت: م���ع ج���راح���ات ال��ت��ج��م��ي��ل لن 
عندما  ال�سكل  ه��ذا  على  �سورتنا  تكون 
نتقّدم يف العمر، واأعطت مثاًل والدتها 
املتقدمة يف ال�سن وهي يف غاية اجلمال 
لأي�����ة جراحة  ت��خ�����س��ع  اأن���ه���ا مل  رغ����م 

جتميل.

اأعمال جديدة
عن اأعمالها اجلديدة، ك�سفت مايا دياب 
)بعدو(  بعنوان  اأغنية  على  تعمل  اأنها 

)ا�سم موؤقت(، 
زياد  واأحل��ان  ما�سي،  اأحمد  كلمات  من 
برجي، وتوزيع هادي �سرارة، تطلقها مع 
بالإ�سافة  اإنتاجها،  من  ال�سيف  بداية 
اىل تعاونات عدة مع برجي، م�سرية اإىل 
اأعماله وثمة م�ساريع  اإزاء  اأنها �سعيفة 

كثرية �ستجمعهما.
كذلك ك�سفت اأنها كانت �ست�سور اأغنية 
اجني  امل���خ���رج���ة  م���ع  ايل(  )���س��دي��ق��ة 
الأغنية  ت�سوير  ارت���اأت  ولكنها  ج��م��ال، 

اجلديدة )بعدو(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#حممداملر

ـــع ـــّرواي ال ذَْرب  َمـــَعـــا  ــر  ــاي ــش �

ذايـــع و   ْ بّـــــنينِ ــْم  ــُه ــتنِ ــْي ــشَ � يل 

ايـــع الـــ�ـــ�ّ ــــــّلْ  كنِ يف  ـــــّب  احل

بــايــع و  �ـــشـــاري  لـــه  والـــّنـــا�ـــس 

نايع و  ــْد  ــْبــعنِ منِ ـــدا  غ ـــي  ـــّل وال

ـد  ْبعنِ منِ نَـــــّبْ  ــُهـــــْم  اإْل ــــروم/ن  ونِْق

بت�شهـد  ْلُهـْم  ْلَها  كنِ والّنا�س 

ـد  اْموكَّ ذنِكـــــر/ن  بـه  من�شو�ْس 

ــورنِد  ـــ ُ ي ــر و َحـــّدْ  ْي ــدنِ ــشنِ ــــد/ن � وَح

ينِ�َشتَـّد ــزُوْم  ـــ ــْل َم بـه  ــوق  الــ�ــشّ

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

من يجاوز م�شاحة  قدرته  ..  ينك��

                    يهدر اأجمل �شنينه يف رجا امل�شتحيل

نح�شب اإنا بدون عيوب و اإحنا ب��

                         كل  كا�ٍس  نريد  اختامها  زجنبـيل

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

انت �سبحي منت �سبح العامل التمحرومه

اللي كل مالك طلعت / تقوم فيك اتناظر

لّن �ساحبك ان بغيت اتقّومه من نومه

لو تقول بطرف رم�سك قّم / قال لك حاظر

******

اأنت اختفيت اأو اإين اأ�سبحت ما�سوف

مدري ! ماغري اح�ض بك حويل تطري

اأح�ّض بعيونك حواليني تطوف

يف الدرب ، يف اأغ�سان ال�سجر ، والع�سافري

البيت مت�حد

وحيد

لتتتتتيتتتتتت التتتتتتتعتتتتتتترب تتتتتتتتتتبتتتتع ختتتتطتتتتاويتتتتك

اجتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي اجنتتتتتتتتتتتتتتتتتوم حتتتتتتوالتتتتتتيتتتتتتك

متتتتر�تتتتستتتتاك  و  بتتتتتتتتتترك  ل  تتتتتتتاختتتتتتذهتتتتتتم 

اأنتتتتتتتتتتتت التتتتتفتتتتتلتتتتتك متتتتت�تتتتتستتتتتراه متتتت�تتتتستتتتارك

مرمي القبي�شي )�شاعرة يا�س(

كلنا خليفة
ال�سعيفه التتتنتتتفتتتو�تتتض  تتتتتفتتتتدااك  يتتتاعتتتل 

وختتتتتتتتتامتتتتهتتتتا يتتتتتتتتتارب تتتت�تتتستتتفتتتي ختتلتتيتتفتتة

التتتتلتتتتي حتتتتتتب التتتت�تتتتستتتتر متتتتتن بتتتتتني االثتتتتنتتتتني

قتتتتتتولتتتتتتوا متتتتعتتتتي تتتتتكتتتتفتتتتون اآمتتتتتتتتتتني اآمتتتتتتني

ممدوح العفري – ال�شعودية


