
ال�شيخوخة  ع��ام��ات  ت��ب��داأ  فاملدخنون 
امل��ب��ك��رة ب��ال��ظ��ه��ور ع��ل��ى وج��وه��ه��م بعد 
ع�شر �شنوات تقريبا من بدء التدخني. 
الفرتة  ه���ذه  اأن  ت��ع��ت��ق��دي��ن  ك��ن��ت  واذا 
فذلك  ن�شبيا،  طويلة  تعترب  الزمنية 
ان ت�شعي  لأن���ه يجب  اع��ت��ق��اد خ��اط��ئ، 
ال�شباب  م���ن  ال��ك��ث��ر  اأن  اع��ت��ب��ارك  يف 
يبداأون التدخني يف �شن املراهقة )16 
19 ع���ام���ا(، وت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��م ب���وادر   -
يف  ي��زال��ون  ل  وه��م  املبكرة  ال�شيخوخة 

�شن الثاثني.

يعيق تدفق الدم ويدمر فيتامني 
)اأ( 

ال���ت���دخ���ني ي�����ش��ب��ب ت�����ش��ي��ي��ق الوع���ي���ة 
مبا  اجل�شم،  انحاء  جميع  يف  الدموية 
الطبقات  ت���غ���ذي  ال���ت���ي  ت��ل��ك  ذل����ك  يف 
من  ويحرمها  الب�شرة،  من  اخلارجية 
الك�����ش��ج��ني وامل��غ��ذي��ات، م��ا ي����وؤدي اىل 
املغذيات  من  لب�شرتك  بطيء  حرمان 
ال�شرورية  الأخ����رى  احل��ي��وي��ة  وامل����واد 
وهذا  )اأ(،  ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل  ل�����ش��ح��ت��ه��ا 
الب�شرة  دور  ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��ي��ق��ل��ل  ب�����دوره 
�شد  الأول  ال���دف���اع  خ���ط  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

البكتريا واللتهابات. 
وجدير بالذكر اأن فيتامني )اأ( ي�شاعد 

اخلايا  ت���ول���ي���د  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ب�������ش���رة 
ال���ت���ي حت���ل حم���ل اخلايا  اجل����دي����دة 
امل��ي��ت��ة، وي��وف��ر دف��ع��ة م��وؤق��ت��ة يف انتاج 
الب�شرة  ع��ل��ى  ي�شفي  م��ا  ال��ك��ولج��ني، 

مظهرا اأكرث �شبابا لفرتة من الوقت. 
نق�ص  �����ش����ي����وؤدي  ال������وق������ت،  ومب���������رور 
ت�شكل  اإىل  الغذائية  وامل��واد  الأك�شجني 
اجل�����ذور احل�����رة ال�������ش���ارة ال���ت���ي تتلف 
ببطء الكولجني والألياف املرنة التي 
ق��وي��ة ومرنة،  ال��ب�����ش��رة  حت��اف��ظ ع��ل��ى 

والنتيجة هي ظهور مبكر للتجاعيد. 
اأي�شا �شم ال�شفاه املتكرر عند التدخني 
حولها،  التجاعيد  ظهور  على  ي�شاعد 
وك����ذل����ك ف�����ان احل��������رارة امل�����وج�����ودة يف 
اأي�شا  ت�شر  امل�شتعلة  ال�شيجارة  ط��رف 

بالب�شرة. 

ي�ضر باأحبائك
اأربعة  م��ن  اأك���رث  م��ن  تتكون  ال�شجائر 
رئي�شي  �شم  كيميائية، منها  اآلف مادة 
ي�����ش��م��ى ال��ف��ورم��ال��ده��اي��د، وه����و امل����ادة 
الا�شقة التي ميكن ان تكون موجودة 
يف منظفات املنزل اليومية. عندما يتم 
اإط��اق ه��ذه امل��ادة يف الهواء ومتت�شها 
ت��وؤث��ر فيها  اأن  امل��م��ك��ن  ب�����ش��رت��ن��ا، ف��م��ن 
وت�شبب طفحا جلديا وتعزز الندب، لأن 
التدخني ي�شبب ال�شرر ل�شطح الب�شرة، 
خايا  نقل  طريقة  تغير  خ��ال  م��ن 

اجللد، مما يبطئ من عملية ال�شفاء. 
مليئة  ب���ي���ئ���ة  يف  ت���ع���م���ل���ني  ك���ن���ت  اذا 
مدخن،  م���ع  ت��ع��ي�����ش��ني  اأو  ب��ال��ت��دخ��ني، 
ب�شرتك من  �شلبا يف  �شيوؤثر  ذل��ك  ف��اإن 
خال ت�شريع التجاعيد وفقدان اجللد 
ناحية  ومن  ترهله.  وبالتايل  مرونته، 
اأخرى، ميكن اأن ي�شبب التدخني اأي�شا 

ت�شاقط ال�شعر. 

حتى تظل ب�ضرتك ن�ضرة
اليك  ون�شرة،  �شحية  بب�شرة  لتتمتعي 

هذه الن�شائح:
املنا�شبة:  الط����ع����م����ة  ت�����ن�����اويل   1-
ات��ب��اع نظام غ��ذائ��ي �شحي  وه��ذا يعني 
لك،  م��ف��ي��داً  �شيكون  ف��ذل��ك  وم���ت���وازن، 
بوظائفه  القيام  على  اجل�شم  وي�شاعد 

ب�شكل اأف�شل. 
تناويل  �شحية،  ب�شرة  على  للح�شول 
ال���ك���ث���ر م����ن ال����ب����ذور ال���غ���ذائ���ي���ة، اأي 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى البذور،  الأط��ع��م��ة 
تعترب  وال���ع�������ش���وي���ة  واخل�����������ش�����روات، 
مغذيات  على  حتتوي  لأن��ه��ا  الف�شلى، 

اإ�شافية. 
فاإن  معروف  هو  كما  املاء:  ا�شربي   2-
تناول ثمانية اأكواب يوميا من املاء اأمر 
الب�شرة  اأ�شا�شي يف احلفاظ على ليونة 
ب�شرتك  يطهر  اأي�شا  وامل��اء  ومرونتها. 
وي�شاعدها على التخل�ص من النفايات. 
تذكري، تقليل انتاج النفايات يف ج�شمك 

�شيعطيك ب�شرة جميلة اأكرث. 
بانتظام:  ال���ري���ا����ش���ة  م���ار����ش���ي   3-
واأج�شامنا.  لقلوبنا  مفيدة  الريا�شة 
ممار�شتها،  من  ت�شتفيد  ب�شرتنا  حتى 
ب��ح��ي��ث ان��ه��ا ت��زي��د م��ن ح��رك��ة ال����دورة 
يكفي  ما  بجلب  يقوم  وذل��ك  الدموية، 
لباقي  الغذائية  وامل��واد  الأك�شجني  من 
ج�شمنا. وممار�شة الريا�شة اأي�شا حتث 

الزهم،  م��ن  امل��زي��د  اف���راز  على  اجل�شم 
وهو مرطب طبيعي للج�شم.

التدخني  ال��ت��دخ��ني:  ع��ن  امتنعي   4-
يف  )���ش��ي(  فيتامني  تدمر  على  يعمل 
اجل�����ش��م وي��ت��ل��ف الأن�����ش��ج��ة امل��رن��ة التي 

حتافظ على الب�شرة م�شدودة.
يلعب  التنظيف  ب�شرتك:  نظفي   5-
دورا مهما يف ال�شحة العامة لب�شرتك. 
ويتفق خرباء العناية بالب�شرة على انه 
ب�شرتنا  بتنظيف  بلطف  نقوم  ان  يجب 

وتنعيمها وترطيبها وتق�شرها. 
-6 احميها: العنا�شر القا�شية ميكنها 
ان تلحق �شررا ج�شيما بالب�شرة وميكن 
اأن توؤدي اىل تهيجها والتهابها. �شعي 
ب��ع��ام��ل ح��م��اي��ة ل  ال�شم�ص  واق��ي��ا م��ن 
م��رة تكونني فيها  30 يف كل  يقل عن 
الن�شاطات  اىل  وبالن�شبة  اخل����ارج.  يف 
عامل  ا�����ش����ت����خ����دام  ي���ف�������ش���ل  الق���������وى 
لأنك   45 بن�شبة  ال�شم�ص  من  حماية 
اىل  �شيوؤدي  وذل��ك  ع��رق��ا،  �شتت�شببني 

تقليل مفعول احلماية من ال�شم�ص. 
رطوبة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ي  رط��ب��ي��ه��ا:   7-
امل���رط���ب���ات التي  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ب�����ش��رت��ك 
لاأك�شدة  امل�����ش��ادة  امل���واد  على  حت��ت��وي 

وحم�ص الهايلورونيك. 
الراحة:  من  ق�شط  على  اح�شلي   8-
للتجدد  ال��وق��ت  ب�شرتك  متنحني  ان��ت 
ت�شرتيحني،  اأن�����ت  ب��ي��ن��م��ا  وال�������ش���ف���اء، 
فالجهاد ي�شيء اإىل ب�شرتك وج�شمك، 
لأن����ه ب�����ش��ك��ل غ���ر م��ب��ا���ش��ر ي��خ��ل��ق عدم 
ا�شتقرار يف النظام الهرموين، ما يوؤدي 
امل�شاكل اجللدية  ب��دوره اىل املزيد من 
مثل ظهور حب ال�شباب.  اخلا�شة هي 
بب�شرة  يتمتع  ان  يريد  �شخ�ص  كل  ان 
�شحية لأطول وقت ممكن ينبغي عليه 
المتناع عن التدخني واتخاذ اخلطوات 

الأ�شا�شية يف حماية الب�شرة.
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يفتقرون للمياه النظيفة مليونا   780
ك�شفت درا�شة اأممية عر�شت يف موؤمتر رعته حكومة امل�شت�شارة اأجنيا 
مركل يف العا�شمة الأملانية برلني مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه، عن اأن 

يفتقدون املياه النظيفة. العامل  �شكان  من  ن�شمة  مليون   780
وذكرت الدرا�شة التي اأ�شدرتها املفو�شية الأملانية ملنظمة الأمم املتحدة 
�شبعة  اأ�شل  من  مليارا   2.5 من  اأك��رث  اأن  اليون�شكو  والعلوم  للثقافة 
مليارات اإن�شان ي�شكنون الكرة الأر�شية لي�ص لديهم مياه لأب�شط اأنواع 
معظمهم  اإن�شان  مايني   3.5 نحو  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  البدنية،  النظافة 
من الأطفال ميوتون �شنويا ب�شبب الإ�شهال ال�شديد النا�شئ عن تلوث 

اإمدادات املياه.
ب��روزا يف  اأك��رث  ب�شكل  براأ�شها  املائية تطل  الأزم��ة  ب��اأن  الدرا�شة  ونوهت 
من  واأج���زاء  الو�شطى  واآ�شيا  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  مناطق 
ال�شني والهند واجلنوب الغربي للوليات املتحدة، لأ�شباب عدة من بينها 
توافق  وع��دم  القوانني  ونق�ص  خاطئة،  مائية  ل�شيا�شات  اأولوية  اإعطاء 

الدول املطلة على امل�شادر املائية امل�شرتكة، وقلة املعلومات التقنية.
اأكرث  اأو  276 نهرا عابرا للحدود بني دولتني  الدرا�شة وجود  وق��درت 
اأن هذه الأنهار التي تعد امل�شدر الرئي�شي  اإىل  اأ�شارت  يف العامل، لكنها 
الدول  ب��ني  ات��ف��اق  اأي  ب��ا  ت�شتخدم  ال��ع��امل  يف  للب�شر  اجلوفية  للمياه 
املت�شاطرة فيها، واأو�شحت اأن ن�شف �شكان العامل يعي�شون يف مناطق بها 
اأنهار ن�شفها لي�ص لها اإدارة اقت�شادية اأو قانونية. ولفتت اإىل اأن اأنهارا 
مهمة يف العامل مثل كولورادو بالوليات املتحدة الأمركية، والأ�شفر 
بال�شني وريو غرانادا باملك�شيك تفقد كميات كبرة من مياهها خال 
يف  مل�شباتها  �شئيلة  بن�شبة  اإل  ت�شل  ل  املياه  ه��ذه  يجعل  مما  تدفقها، 

البحار.

�سعودي يكت�سف عالجًا ل�سعار الكلب
اكت�شف �شاب �شعودي عاجاً، ي�شاعد امل�شابني مبر�ص �شعار الكلب يف 
ال�شفاء، اأو تاأخر اأعرا�ص املر�ص لفرتة اأطول.ومنحت جامعة ماتيتويا 
يف كندا، الطالب ثامر عبدالعزيز الإنديجاين، املبتعث من كلية العلوم 
التطبيقية، بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، درجة املاج�شتر بتقدير 
ممتاز، يف الأحياء الدقيقة تخ�ش�ص فرو�شات؛ لكت�شافه هذا العاج 
الأول موؤمتر  دول��ي��ني،  م��وؤمت��ري��ن  البحث يف  نتائج  وع��ر���ش��ت  امل��ه��م.  
اجلمعية الأمريكية للمتخ�ش�شني يف علم الفرو�شات، اأقيم يف مدينة 
مادي�شون بالوليات املتحدة الأمريكية، والثاين يف موؤمتر �شعار الكلب 
يف  باولو  �شاو  مدينة  يف  اأقيم  واجلنوبية،  ال�شمالية  اأمريكا  قارتي  يف 
لي�شتفيد  ماتيتويا؛  الكت�شاف يف موقع جامعة  كما عر�ص  الربازيل. 
منه الباحثون، والعلماء.واأو�شت اللجنة العلمية باإ�شراف الربوفي�شور 
الدكتور الآن جاك�شون، والدكتور بول فر نيهو بروفي�شور، والدكتور 
الربوفي�شور كيفن كومي�ص، الباحث يف علم الفرو�شات، بن�شر الر�شالة 
العلمية، والكت�شاف يف واحدة من املجات العاملية املتخ�ش�شة يف علم 
الفرو�شات. وجاءت حيثيات منح الإنديجاين، درجة املاج�شتر يف علم 
الكلب،  �شعار  مر�ص  من  لل�شفاء  جديد  عاج  واكت�شافه  الفرو�شات، 
بعد اأن در�ص الأ�شباب التي توؤدي اإىل تدهور الأع�شاب للم�شابني بهذا 
الوفاة يف  اإىل  ي��وؤدي غالباً  املر�ص  اإن هذا  الإنديجاين:  وق��ال  املر�ص. 
فرتة ترتاوح بني ثاثة اأ�شهر اإىل �شتة اأ�شهر كحد اأق�شى، منذ بداية 
الأع�شاب،  تدهور  وراء  ال�شبب  اأن  الباحث  اأعرا�شه.واكت�شف  ظهور 
هو اأن الفرو�ص امل�شبب للمر�ص، يت�شبب يف جمموعة من التغيرات 
ببيت  ي�شمى  اأو ما  املايتو كوندريا،  والكيموحيوية، يف  الفيزيولوجية، 
الطاقة يف اخللية؛ مما يوؤدي اإىل جتمع كمية كبرة من املواد املوؤك�شدة 
داخل اخللية الع�شبية، ويت�شبب يف تدهور وظيفة وحالة هذه اخلايا 
الوظائف  من  الكثر  بفقدان  املري�ص  ويبداأ  للتعوي�ص،  القابلة  غر 

احليوية لاأع�شاب حتى ي�شل اإىل الوفاة.

زوجان ينجوان من قر�ش
اأنها  اإل  ع�شاقها،  حياة  على  والإث����ارة  امل��رح  املغامرة  ت�شفي  م��ا  غالباً 
اأو الكابو�ص. لعل  تتحول يف بع�ص الأحيان اإىل ما ي�شبه فيلم الرعب 
هذا ما ح�شل مع روجر وزوجته. فقد قرر الزوجان بعد يوم واحد من 
عقد قرانهما الذهاب يف مغامرة فريدة من نوعها، تتمثل بالغط�ص يف 

قف�ص مل�شاهدة اأ�شماك القر�ص املفرت�شة.
اإفريقيا، بح�شب  احلدث املرعب وقع على �شاطئ غان�شباي، يف جنوب 
العرو�شان  قرر  “الديلي ميل” الربيطانية. حيث  اأوردت �شحيفة  ما 
مع جمموعة من الأ�شدقاء، م�شاهدة اأ�شماك القر�ص، ورمبا اإطعامها. 
القف�ص.  �شيتمكن من مهاجمة  القر�ص  اأن  يتوقع  يكن  اأح��داً مل  لكن 
ففي حلظة هوجاء، انق�ص القر�ص على فري�شته، فاأدخل راأ�شه من بني 
ق�شبان القف�ص، حتى كاد يام�ص وجه روجر. حلظات مرعبة عا�شها 
الغطا�شان، ومل يدركا كيف متكنا من النجاة بعدما علق القر�ص بني 
العرو�شني،  ذهني  يف  تاركاً  فان�شحب،  حماولته،  من  ويئ�ص  الق�شبان، 

م�شهداً مرعباً، ومغامرة كادت تتحول اإىل كابو�ص.

كلبة تواعد كلب عائلة اوباما
اأوب��ام��ا، دع��وة للخروج  ب��اراك  الأمركي  الرئي�ص  بو، كلب عائلة  تلقى 
اأوريغون. واأفاد موقع بيبول الأمركي  يف موعد مع الكلبة رامونا يف 
جمعية  لدى  تقيم  التي  رامونا،  فيه  تطلب  م�شوراً  ت�شجيًا  ثمة  ان 
اإن�شانية باأوريغون، من بو اأن يرافقها اإىل حفل خري خم�ش�ص جلمع 

الأموال مل�شاعدة الكاب.
وتبدو رامونا يف الت�شجيل وهي حتاول الت�شال ب� بو )4 �شنوات( عرب 
موقعي تويرت وفي�شبوك، وحتى عرب الهاتف قبل اأن تبعث اإليه ر�شالة 
الكلب  رد من  اأي  بعد  رام��ون��ا  تتلقى  اخل��روج معها. ومل  منه  لتطلب 

الأول يف اأمركا.

فرعوين  ت��اب��وت  اإكت�ضاف 
ع���رثت ال�����ش��رط��ة الي��ط��ال��ي��ة على 
اإىل  تاريخه  يعود  ف��رع��وين  ت��اب��وت 
القرن ال�شابع قبل املياد يف منزل 
مواطن من �شوندريو قرب ميانو، 
وكالة  ونقلت  الباد.  غرب  ب�شمال 
تقرير  عن  الإيطالية  )اآك��ي(  اأنباء 
على  ع���رثت  اأن��ه��ا  امل��ال��ي��ة  لل�شرطة 
اإىل  تاريخه  يعود  ف��رع��وين  ت��اب��وت 
القرن ال�شابع قبل املياد يف منزل 
واأ�شاف  ���ش��ون��دري��و.  م���ن  م���واط���ن 
التقرير اأن ال�شرطة حررت حم�شراً 
�شد الرجل بتهمة “ال�شتياء غر 
الثقافية  املمتلكات  ع��ل��ى  امل�����ش��روع 
التابعة للدولة”، كما هو من�شو�ص 
عليه بقانون حماية الرتاث الفني 
ال�شرطة  اأن  اىل  واأ���ش��ار  والأث����ري. 
����ش���ادرت ال��ق��ط��ع��ة الأث���ري���ة عندما 
�شرعية  تثبت  وثائق  على  تعرث  مل 
اأن  التقرير  واأّك���د  للتابوت.  اإقتناء 
ال��ت��اب��وت يف ح��ال��ة مم��ت��ازة، م�شراً 
اإىل اأن عامل الآثار امل�شرية، اإدوارد 
األ��ك�����ش��ن��درو غ��وت�����ش��ون، م��ن املتحف 
هذه  اأ�شالة  اأّك���د  بتورينو  امل�شري 

القطعة الثرية.

للم�ضابني  ج���دي���د  اأم�����ل 
ب�������������ض������رط������ان ال���������دم
اأظهرت درا�شة اأمريكية، اأن عاجاً 
امل�شابة  اخل��اي��ا  يجعل  جت��ري��ب��ي��اً 
مر�شى  ل����دى  ال���ذات���ي���ة  ب��امل��ن��اع��ة 
ال�شرطان تتعرف اإىل نوع قاتل من 
قد يحد من  ال��دم  �شرطان  مر�ص 
البالغني.  بني  ال�شرطانية  الأورام 
للجهاز  مم��اث��ًا  ع��اج��اً  اأن  ورغ����م 
الأطفال  لدى  اأظهر جناحاً  املناعي 
امل�شابني بهذا النوع من ال�شرطان، 
وك��ذل��ك ال��ب��ال��غ��ني امل�����ش��اب��ني ب�شكل 
قريب من اأ�شكال �شرطان الدم، فاإن 
هذه هي املرة الأوىل التي يوؤدي فيها 
هذا العاج اإىل نتيجة بني البالغني. 
التي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اإن  ع���ل���م���اء  وق������ال 
اعتمدت على درا�شة حلالت خم�شة 
اإنقاذ  احتمال  بها  بالغني،  مر�شى 
دورية  يف  الدرا�شة  ون�شرت  احلياة. 
ميدي�شن.  تران�شلي�شنال  �شاين�ص 
التجريبي  ال�����ع�����اج  وا�����ش����ت����ه����دف 
�شرطان الدم الليمفاوي احلاد الذي 
الكيماوي،  ال��ع��اج  ي��ق��اوم  م��ا  غالباً 
ال���وف���اة يف غ�شون  اإىل  ي����وؤدي  وق���د 
اأ���ش��اب��ي��ع. وي��ن��ت�����ش��ر ه���ذا ال���ن���وع من 
لكنه  الأطفال،  بني  اأك��رث  ال�شرطان 
يكون قاتًا اإذا اأ�شيب به البالغون. 
على  درا���ش��ت��ه��م  يف  العلماء  واع��ت��م��د 
جينياً  الليمفاوية  اخل��اي��ا  حتفيز 
ال�شرطانية  اخل���اي���ا  ر����ش���د  ع��ل��ى 

وقتلها.

اإع�ضار يقتل 20 يف بنجالد�ش 
ق���ال م�����ش��وؤول��ون يف ب��ن��ج��اد���ص ان 
اع�شارا اجتاح نحو 24 قرية جنوب 
اىل  ادى  داك��ا مما  العا�شمة  �شرقي 
�شخ�شا   20 ع����ن  م���الي���ق���ل  ق���ت���ل 
وا�شجار  م���ن���ازل  ا���ش��ق��ف  واق����ت����اع 

واعمدة انارة.
وقد ي��زداد عدد القتلى ب�شكل كبر 
لن اكرث من 300 �شخ�ص ا�شيبوا 
منطقة  الع�������ش���ار  اج���ت���اح  ان  ب��ع��د 
من  اك��رث  تبعد  ال��ت��ي  برهمانباريا 
�شرقي داكا  جنوب  كيلومرت   100

م�شاء اجلمعة.
وحل��ق��ت ا����ش���رار ب��اأك��رث م��ن 300 
منزل. وار�شلت فرق انقاذ للمنطقة 
اقتلعها  ال����ت����ي  ال�����ش����ج����ار  ول����ك����ن 
�شدت  املدمرة  وال�شيارات  الع�شار 
قطاعات وا�شعة من طرق ال�شيارات 

وخطوط ال�شكك احلديدية.
ومن بني املباين التي دمرت �شجن 
ب�شكل  ان���ه���ار  ال�����ذي  ب��ره��م��ان��ب��اري��ا 
حار�ص.  مقتل  اىل  ادى  مما  جزئي 
ولكن م�شوؤولني قالوا ان كل النزلء 

مازالوا داخل ال�شجن و�شاملني.

اجلراحة القي�سرية للمي�سورات
 اأكرث من الرثيات

الدفع  لتفادي  القي�شرية  اجلراحة  يخرتن  الرثيات  الن�شاء  ب��اأن  ال�شائد  لاعتقاد  خافاً 
املي�شورات  خ�شوع  احتمال  ان  جديدة  بريطانية  درا�شة  اظهرت  فقد  ال��ولدة،  خال  والأمل 

احلال والفقرات لهذه اجلراحة اأكرب من الرثيات.
“ديلي ميل” الربيطانية ان باحثني من جامعة يورك الربيطانية اجروا  واأف��ادت �شحيفة 
درا�شة �شملت 18 األفا و239 امراأة ولدن يف بريطانيا بني العامني 2000 و2002، وتبني 
ان اللواتي يتحدرن من عائات اأقل ي�شراً مادياً كن مرتني اأكرث عر�شة من الرثيات لختيار 

اخل�شوع جلراحة قي�شرية.
كما تبني انهن مرة ون�شف اأكرث عر�شة لأن يكن بحاجة مل�شاعدة خال الولدة، فت�شتخدم 

اآلت ل�شفط اجلنني وغرها من التجهيزات.
ان  اإذ  القي�شرية،  بالولدة  يتعلق  ما  يف  رئي�شياً  عامًا  كان  العمل  ان  الدرا�شة  اظهرت  كما 
جلراحة  اخل�شوع  يخرتن  الأوىل  للمرة  يلدن  اللواتي  املراهقات  الأمهات  فقط   9.4%

قي�شرية، مقابل %30.3 من الأمهات اللواتي يلدن اأول طفل لهن يف �شن يفوق ال�35.
وقالت املعدة الرئي�شية للدرا�شة هويل اإي�شك�ص ان هذه النتائج تعار�ص من دون �شك العتقاد 
ال�شائد باأن الن�شاء اللواتي ينتمني اإىل طبقة اجتماعية اعلى مدلات لدرجة انهن ل يقدرن 

على الدفع خال الولدة .

التدخني..
ال تدعيه يفتك بب�سرتك
�ضرطان  معروف  هو  كما  فقط  ي�ضبب  ال  التدخني 
التي  االأخطار  اأكرب  من  اأي�ضا  يعترب  لكنه  الرئة، 

ت�ضر بب�ضرتك. فاإىل جانب التعر�ش الطويل الأ�ضعة 
ت�ضريع  اإىل  التدخني  يوؤدي  الكيميائية،  واملواد  ال�ضم�ش 

اأكرث  لعله  بل  لب�ضرتك،  الطبيعية  ال�ضيخوخة  عملية 
العوامل ت�ضريعا لها.
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تنظم كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية 
للتعريف  مفتوحاً  يوماً  الم��ارات  بجامعة 
اللذين  اجلديدين  املاج�شتر  بربناجمي 
تطرحهما الكلية لأول مرة وهما ماج�شتر 
يف احلوكمة وال�شيا�شة العامة و ماج�شتر 
الثاثاء  ي��وم  وذل��ك  الجتماعية  اخلدمة 
من ال�شبوع املقبل ، بفندق فرمونت باب 
البحر، اأبوظبي يف اخلام�شة م�شاًء ويهدف 
و�شروط  باأهداف  التعريف  اإىل  اليوم  هذا 
املاج�شتر والرد على جميع ال�شتف�شارات 
وقال  التدري�شية  بالهيئة  املبا�شر  واللقاء 
الدكتور حممد البييلي عميد كلية العلوم 

الن�شانية والجتماعية ت�شعى كليتنا ومن 
املو�شوعة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  اخل��ط��ط  خ���ال 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  خلارطة 
يف الدولة اىل مواكبة تطورات ومتطلبات 
امل��ج��ت��م��ع واح��ت��ي��اج��ات��ه ل��ذل��ك ي��اأت��ي طرح 
هذين الربناجمني �شمن اهداف اجلامعة 
لأن تكون جامعة القرن احلادي والع�شرين 
يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ورغ���ب���ة م��ن��ا يف جعل 
ا�شلوب  ال��ربن��اجم��ني  ه��ذي��ن  ط��رح  ا�شلوب 
ع��ل��م��ي وي��خ��اط��ب ال��ف��ئ��ات واجل���ه���ات ذات 
الخت�شا�ص عمدنا اىل اختيار يوم مفتوح 
ووج��ه��ن��ا دع�����وات اإىل ع���دد م���ن ال�����وزارات 
ليقابلوا  ال��دول��ة  يف  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات 
اع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة وي���ك���ون باب 

احلوار مفتوح للجميع .
من جهته قال الدكتور حممد بن هويدن 
رئي�ص ق�شم العلوم ال�شيا�شية بالكلية يتمثل 
برنامج  ط��رح  وراء  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف 
واحلوكمة  العامة  ال�شيا�شة  يف  املاج�شتر 
اأمام  املتقدم  الأكادميي  التاأهيل  توفر  يف 
اجلوانب  يف  وامل�شتغلني  القياديني  اأولئك 
املختلفة لل�شيا�شة العامة، بغر�ص متكينهم 
من امتاك املعارف واملهارات الازمة من 
اأج���ل ت��ن��اول الع��ت��ب��ارات الإداري�����ة واملالية 
وال�شيا�شية  والأخ���اق���ي���ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ع��م��ل��ي��ات ���ش��ن��ع وتنفيذ  ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�شيا�شات العامة الناجحة والفعالة، �شواء 
كان  اأم  احلالية  موؤ�ش�شته  يف  املتقدم  اأك��ان 

يطمح اإىل اإكمال درا�شته العليا يف برنامج 
الدكتوراه. وا�شارت الدكتور �شمة الفا�شي 
رئي�ص ق�شم العلوم الجتماعية بالكلية اىل 
اط��اق ماج�شتر اخلدمة  الهدف من  ان 
اخلدمة  م��ه��ن��ة  مم���ار����ش���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
واإبداعي  اأخ��اق��ي  ب��اأ���ش��ل��وب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
مب���ا ي���ت���واف���ق م���ع ط��ب��ي��ع��ة جم��ت��م��ع دول���ة 
الإمارات، ا�شافة اىل اإتقان الأطر النظرية 
التي تتوافق مع طبيعة جمتمع  والعملية 
التمكن من و�شع  الإم���ارات وكذلك  دول��ة 
املتعلقة  احلكيمة  وال���ق���رارات  ال�شيا�شات 
يتعار�ص  الج��ت��م��اع��ي��ة ومب���ا ل  ب��ال��ع��دال��ة 
مع ال�شيا�شة العامة لدولة الإمارات ودول 

اخلليج العربي.

االإمارات ت�سارك يف موؤمتر حقوق االإن�سان 
واالجتماع ال�سنوي ملدار�ش القانون بالعامل

•• العني - الفجر:

ادارتها  جمل�ص  اجتماع  بالعامل  القانون  ملدار�ص  الدولية  اجلمعية  عقدت 
ال�شنوي يف مدينة مي�شور الهندية اإىل جانب موؤمترها ال�شنوي حول حقوق 
الإن�شان يف جميع نطاقاته مناق�شا حقوق الإن�شان يف التعليم وحقوق املراأة 
وم�شاواتها بالرجل يف العلم ، يف الأجر، يف الرت�شيح، يف النتخاب، احلق يف 

احلرية، احلق يف ال�شكن، واحلق يف العي�ص بكرامة.
الذي  بالعامل  القانون  ملدار�ص  الدولية  للجمعية  ال�شنوي  الجتماع  وك��ان 
القانون  لكليات  امل��ق��ارن  ال���دور  ح��ول  مونرتيال  الكندية  بالعا�شمة  عقد 
�شامل  علي  جا�شم  الدكتور  ال�شتاذ  اختار  قد  اأق�شامها  وروؤ���ش��اء  وعمدائها 
ال�شام�شي عميد كلية القانون بجامعة المارات ليكون من �شمن الأع�شاء 

الت�شعة للجنة التخطيط الدولية باجلمعية .
ومقرها   2005 اغ�شط�ص  يف  القانون  ملدار�ص  الدولية  اجلمعية  تاأ�ش�شت 
الرئي�ص بالوليات املتحدة المريكية وت�شم يف ع�شويتها كليات وموؤ�ش�شات 
حول  بينهم  املتبادلة  العاقة  بتنامي  ادراك���ا  القانون  وا���ش��ات��ذة  وم��دار���ص 
املعاير يف الأنظمة القانونية يف العامل وتلتزم بالتح�شني امل�شتمر للتعليم 
التنوعة  والثقافات  املجتمعات  م��ن  التعلم  خ��ال  م��ن  ال��ق��ان��وين  والبحث 
التعليم  من  وال�شتفادة  للو�شول  التمييز  وعدم  امل�شاواة  مباديء  وتطبيق 
القانوين وتبادل الفكار واملعلومات حتقيقا للم�شلحة امل�شرتكة وبناء على 
القادمة  اأع�شائها والأجيال  الرابطة لأغرا�ص م�شاعدة  اأ�ش�شت  القيم  هذه 
لتمكينهم من مواجهة حتديات عامل �شريع التغر . وتقوم ر�شالة اجلمعية 
على ت�شجيع فهم متبادل واحرتام لاأنظمة والثقافات القانونية املختلفة 
واملتغرة يف العامل وذلك م�شاهمة منها يف حتقيق العدالة وال�شلم يف العامل 
التعلم  خ��ال  م��ن  املجتمعات  تطوير  يف  القانون  وظيفة  وتقوية  وتعزيز 
القانوين واقامة منتدى مفتوح وم�شتقل ملناق�شة خمتلف الراء حول التعلم 
القانوين . كما تقوم ر�شالة اجلمعية على امل�شاهمة يف تطوير وحت�شني عمل 
ان��ح��اء العامل  ك��اف��ة  ال��ق��ان��وين يف  التعليم  ال��ق��ان��ون وظ���روف وم��ن��اخ  كليات 
على  القانوين  العمل  يتولون  الذين  املحامني  اف�شل  اع��داد  يف  وامل�شاهمة 
نحو متزايد على امل�شتوى الدويل او العاملي حيث ميار�شون مهنتهم خاف 
احلكومية  وغ��ر  احلكومية  القانونية  املهن  ذل��ك  يف  مبا  اخلا�شة  املكاتب 
املكت�شبة  املهارات  تبادل  باملوؤ�ش�شات وحتقيق  املتعلقة  والكادميية والعمال 
ال�شام�شي  جا�شم  الدكتور  وذك��ر   . القانوين  بالتعليم  اخلا�شة  واخل���ربات 
تثقيف  امل�شاعدة يف  اجلمعية  بها  وتقوم  قامت  التي  الن�شطة  اب��رز  من  ان 
الطاب حول ا�شول وا�شكال النظمة القانونية والثقافات املتنوعة واعداد 
ت�شجيع  خ��ال  م��ن  وذل���ك  ع��امل��ي  م�شتوى  على  املهنة  ملمار�شة  اخلريجني 
املعلومات يف  العاملي لأبحاث الطلبة وال�شاتذة والقيام بدور مركز  التبادل 
تي�شر تبادلها وان�شيابها حول الروؤى القانونية والتعليم القانوين وكليات 
احلقوق وم�شائل املنهج وا�شول التعليم التطبيقي والعملي وت�شجيع البحث 
القانوين  والتعليم  القانون  حقول  يف  امل��ج��الت  واملتنوع  الثقافات  متعدد 
ومن   . وال��ع��م��ل��ي  التطبيقي  التعليم  وا���ش��ول  وامل��ن��اه��ج  احل��ق��وق  وك��ل��ي��ات 
الن�شطة الخرى للجمعية العمل مع اجلهات ذات العاقة لو�شع املعاير 
مع  القانوين  التعليم  ملوائمة  �شوئها  يف  العمل  ميكن  التي  ال�شرت�شادية 
متطلبات التغير يف املجتمعات وتبني اف�شل الفكار واملمار�شات بخ�شو�ص 
ون�شر  الوطنية  للحدود  واملتخطي  والعاملي  املقارن  التعليم  وط��رق  املناهج 
جملة علمية تعنى مب�شائل التعليم القانوين العاملي وا�شدار ن�شرة اخبارية 

ومواد اخرى ح�شب ماتقت�شيه احلاجة .
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برناجما ماج�ستري احلوكمة وال�سيا�سة العامة
 واخلدمة االجتماعية الأول مرة بجامعة االإمارات
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الطابية  وال���ري���ادة  الن�شطة  وح���دة  الطابية  احل��ي��اة  اإدارة  نظمت 
توام  الإقليمي مب�شت�شفى  الدم  بنك  وبالتن�شيق مع  الم��ارات  بجامعة 
والتربع  الثا�شيميا   ( حملة  اجلينية  لاأمرا�ص  الم���ارات  وجمعية 
بالدم ( للحد من انت�شار مر�ص الثا�شيميا وقد كان القبال كبر من 
قبل الطلبة املتربعني يف هذه احلملة حيث �شارك فيها ما يقرب من 
700 طالب وطالبة وت�شمنت احلملة جمموعة من الفعاليات كان يف 
مقدمتها التعريف مبر�ص الثا�شيميا وانواعه وامكان انت�شاره وطرق 

العاج منه.
الريا�شية بجامعة  ابراهيم خمتار مدير ق�شم الن�شطة  ال�شيد  وقال 
الم��ارات وامل�شرف على تنظيم احلملة يعترب مر�ص الثا�شيميا من 

المرا�ص اخلطرة والتي تفتك باأرواح اللف من الب�شر �شنويا وهناك 
�شريحة كبرة من النا�ص يجهلون او لي�ص لديهم معلومات كافية عن 
هذا املر�ص اخلطر لذلك قمنا بتنظيم هذه احلملة بالتعاون مع بنك 
الدم القليمي مب�شت�شفى توام وجمعية المارات لاأمرا�ص اجلينية 
التربع  على  وثانيا حلثهم  املر�ص  هذا  بخطورة  اول  الطلبة  لتثقيف 
من  كبر  اقبال  بالفعل  �شهدنا  وقد  احلملة  هذه  يف  وامل�شاركة  بالدم 
اث��ر جيد يف جن��اح احلملة وحتقيق  ل��ه  ك��ان  الطلبة وال��ط��ال��ب��ات مم��ا 

اهدافها.
البحر  حو�ص  منطقة  م��ن  اأ�شله  دم��وي  وراث���ي  مر�ص  والثا�شيميا 
الأبي�ص املتو�شط او انه ينت�شر بكرثة يف هذ املنطقة ، وينتج هذا املر�ص 
املزمن، وهو مر�ص قد ي�شبب  ال��دم  عن خلل يف اجلينات ي�شبب فقر 
الوفاة عند امل�شابني فهو يوؤثر يف �شنع الدم، فتكون مادة الهيموغلوبني 

القيام بوظيفتها، ما ي�شبب  ق��ادرة على  ال��دم احلمراء غر  يف كريات 
املبكر،  عمرهم  م��راح��ل  يف  الأط��ف��ال  ي�شيب  وم��زم��ن  وراث���ي  دم  فقر 
الأم  والآخ��ر من  الأب  اأحدهما من  معتلني،  لتلقيهم مورثني  نتيجة 
ويتم ت�شخ�شيه عن طريق الفح�ص املخربي اخلا�ص ، ويحتاج مري�ص 
الثا�شيميا اىل نقل دم متكرر كل ثاثة او اربعة ا�شابيع طوال فرتة 
العامل اىل  الهيئات واملوؤ�ش�شات الطبية يف  املري�ص لذلك ت�شعى  حياة 

ت�شجيع النا�ص على التربع بالدم انقاذا حلياة امل�شابني بهذا املر�ص. 
من جانبهم �شارك طلبة جامعة المارات بكثافة يف هذه احلملة �شواء 
من خال تربعهم بالدم او امل�شاركة بالتنظيم والتثقيف والدعوة اىل 
التربع حيث اعرب الطلبة عن �شعادتهم بامل�شاركة باحلملة واعتربوا ان 
مثل هذه احلمات الن�شانية ت�شاعد يف انقاذ حياة النا�ص وم�شاعدتهم 

على البقاء.

مب�ضاركة 700 طالبا وطالبة

جامعة االإمارات تنظم حملة الثال�سيميا والتربع بالدم
ال�سندوق الدويل للرفق باحليوان ي�سارك 

يف مهرجان اأبوظبي الدويل الأفالم البيئة
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل لأف���ام البيئة ال���ذي ي��ق��ام حتت  اأع��ل��ن��ت اإدارة م��ه��رج��ان 
املنطقة  احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
ال�شندوق  ان�شمام  القادم  اأبريل   25 اإىل   20 من  الفرتة  خال  الغربية 
كوكب  حماية  ب�شوؤون  واملعنية  الدولية  للجهات  باحليوان  للرفق  ال��دويل 
ثاثة  ال�شندوق  و�شيطلق  امل��ه��رج��ان.  فعاليات  �شمن  وامل�شاركة  الأر����ص 
التعليمي  ال��ت��وا���ش��ل  و  م��رت��ني  فكر  حملة  ه��ي  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  ب��رام��ج 
على  تقام  فعاليات  وهي  القر�ص  اأ�شماك  �شور  و معر�ص  لاأطفال  املوجه 
الدويل  ال�شندوق  �شعي  اإط���ار  يف  امل�شاركة  ه��ذه  وت��اأت��ي  امل��ه��رج��ان.  هام�ص 
للرفق باحليوان اإىل رفع الوعي العام لدى اجلمهور باأهمية احلفاظ على 
الرفق  مبادئ  تبني  على  والت�شجيع  الطبيعية  املوائل  وحماية  احليوانات 
باحليوان حيث حر�ص ال�شندوق الدويل للرفق باحليوان املكتب الإقليمي 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا على و�شع برنامج مبا يتنا�شب مع ر�شالة 
املهرجان ومبا يحقق الأهداف املرجوة. ويت�شمن الربنامج عر�ص ثاثة 
العاقة  ق�شة  ويحكي  واح���دة  �شماء  حت��ت  بعنوان  الأول  وثائقية  اأف���ام 
دورا وثيقا يف  تلعب  التي  الأر���ص  الإن�شان واحليوان وكوكب  الوثيقة بني 
دعم الإن�شان باحلياة على هذا الكوكب حيث يك�شف الفيلم عن الكثر من 
معاناة احليوانات. اأما الفيلم الثاين والذي يحمل ا�شم الفيلة ل تن�شى اأبدا 
التي تهدد  الفيل و�شلوكه وبيئته الطبيعية والأخطار  فركز على حيوان 

بقاءه مثل تدمر بيئته الطبيعية وجتارة العاج.
ويتناول الفيلم الثالث والذي ياأتي حتت عنوان احلياة الربية تبقى برية 
املرتتبة  الوخيمة  والعواقب  الربية  باحلياة  امل�شروع  الجت��ار غر  م�شاألة 
عليها. كما ي�شارك ال�شندوق الدويل للرفق باحليوان بعدد من ور�ص العمل 
من خال ا�شتخدام الأدوات والو�شائل التعليمية والتثقيفية املختلفة حيث 
حتمل الور�شة الأوىل عنوان التوا�شل التعليمي وتهدف اإىل تعريف الطفل 
باحليوانات املهددة بالنقرا�ص ورفع م�شتوى الوعي البيئي لدى الأطفال 
وحث  البيولوجي  وال��ت��ن��وع  الطبيعية  امل��وائ��ل  على  احل��ف��اظ  اأهمية  ح��ول 
التوا�شل  برنامج  ويت�شمن  بها  والرفق  احليوانات  حماية  على  الأطفال 
التعليمي عددا من الأن�شطة املختلفة منها عر�ص الأفام الوثائقية ور�ص 

الأعمال اليدوية والر�شم احلر والتلوين.



�ضعر طويل واأطراف المعة ال�ضامبو..  قبل  ال�ضيا  قناع   1

• يلزمك:
- 60 غراماً من زبدة ال�شيا.
اجلوجوبا. من  غراماً   30 -

- ملعقة غ�شول ناعم غني بالغل�شرين.
• الطريقة

- يف قدر يحتوي على مياه �شاخنة، �شعي وعاًء زجاجياً �شغراً فيه زبدة ال�شيا 
واتركيها اإىل اأن ت�شبح طرية.

مزيج  على  حت�شلي  اأن  اإىل  واخفقيها  ال�شاخنة  املياه  قدر  من  الزبدة  ارفعي   -
ق�شدي.

- اأ�شيفي زيت اجلوجوبا وا�شتمري باخللط.
- اأ�شيفي الغ�شول مع حتريك اخلليط مبلعقة و�شعيه يف وعاء.

ال�شتعمال • طريقة 
- وزعي القناع على طول �شعرك واأطرافه قبل ا�شتعمال ال�شامبو ودلكيه جيداً.

- اتركيه 30 دقيقة ليتفاعل مع �شعرك ثم اغ�شليه جيداً مبياه نقية.
القناع  بهذا  الحتفاظ  ميكن  كالعادة.  بك  اخلا�ص  بال�شامبو  �شعرك  نظفي   -

املغذي على حرارة الغرفة ملدة �شتة اأ�شهر.
ب�شيطة • خدعة 

يذيب غ�شول ناعم غني بالغل�شرين الأج�شام الدهنية واجلوجوبا عند ا�شتعمال 
املياه، ما ي�شّهل غ�شل هذا القناع وتنظيف ال�شعر منه كلياً.

اإىل املقادير • نظرة 
- زبدة ال�شيا: غنية بالأحما�ص الدهنية والفيتامينات )A، D، E، F(، حتمي 

ال�شعر وترطبه ومتنحه بريقاً وملعاناً وحيوية وتطيل مفعول �شبغات ال�شعر.
من  يخفف  ح��ي��وي��ة،  ال�شعر  يعطي  ج���اف،  مبلم�ٍص  يتمّيز  اجل��وج��وب��ا:  زي��ت   -

ت�شاقطه وي�شبط اإفراز الزهم.
- الغ�شول: يخلو من امل�شردات الفاعلة القا�شية، ينظف ويرتك الب�شرة وال�شعر 

ناعمني. ميكن ا�شتعماله كما هو اأو بعد اإ�شافة بع�ص العنا�شر الفاعلة.
 

غ�ضول من النباتات.. �ضعر حيوي والمع  2

• يلزمك:
- 5 غرامات من اإكليل اجلبل.

- 5 غرامات من ال�شعرت.

- 5 غرامات من املرميية.
الليمون. ق�شر  من  غرامات   5 -

- 300 غرام من خّل التفاح عايل النوعية.
• الطريقة

- �شعي خليط النباتات يف زجاجة حتتوي على خّل التفاح.
اأ�شابيع على حرارة الغرفة ل�شتخراج املواد الفاعلة الأ�شا�شية  - انقعيه لثاثة 

من النباتات وال�شتفادة من خوا�شها.
- �شّفي املنقوع و�شعيه يف زجاجة رذاذ.

ال�شتعمال • طريقة 
- ر�شي الغ�شول على كامل �شعرك بعد غ�شله بال�شامبو.

- ل تغ�شلي �شعرك واحر�شي على ا�شتعمال الغ�شول بانتظام ل�شمان ملعان ال�شعر 
الغرفة.  ح��رارة  على  عام  ملدة  الغ�شول  بهذا  الحتفاظ  ومن��وه. ميكنك  ورونقه 

اإ�شارة اإىل اأن اخلّل يتبخر �شريعاً ول تبقى رائحته عالقًة يف �شعرك.
ب�شيطة • خدعة 

نوعاً  اأ�شيفي  جميًا،  ملعاناً  واإعطائه  ال�شعر  على  احليوية  من  مزيد  لإ�شفاء 
اأ�شقر  فاإذا كان  ل�شعرك،  النوع وفقاً  املنقوع. يختلف هذا  اإىل  النبات  معيناً من 
نن�شحك باإ�شافة �شبعة غرامات من البابوجن اأو الكركم. اأما اإذا كان مييل اإىل 
الأ�شود فنن�شحك باإ�شافة �شبعة غرامات من ق�شر اجلوز اأو ال�شاي الأ�شود، اإذا 
باإ�شافة �شبعة غرامات من  النحا�شي، نن�شحك  اإىل  اأو مييل �شعرك  اأحمر  كان 

ق�شر الب�شل الأحمر اأو اخلبازي.
املقادير اإىل  • نظرة 

ت�شاقطه  من  ويخفف  حيوية  وامل��رته��ل  الرقيق  ال�شعر  مينح  اجلبل:  اإكليل   -
ت�شّكل  مينع  للفطريات،  امل�شادة  خ�شائ�شه  اإىل  نظراً  و�شحراً.  رونقاً  ويعطيه 

الق�شرة.
ال�شعر ومينع  - ال�شعرت: يت�شّم بخ�شائ�ص م�شادة لاأك�شدة وجم��ددة. ينع�ص 

�شقوطه ويح�ّشن منوه.
- املرميية: متنح ال�شعر التالف واخلايل من اللمعان حيوية وهي مثالية لل�شعر 
الدهني. ت�شبط اإنتاج الزهم وت�شفي ملعاناً على ال�شعر وت�شاهم يف منو �شعرات 

جديدة وتخفف من ت�شاقطه.
- ق�شر الليمون: يت�شّم بخ�شائ�ص م�شادة لالتهاب ومينح ال�شعر ملعاناً وبريقاً 

ويخفف من ت�شاقطه.
ال�شرورية  واملعادن   ،Dو  ،A، B للفيتامينات  طبيعي  م�شدر  التفاح:  خّل   -
كاحلديد والكربيت والأنزميات والأحما�ص الأمينية. يوازن خّل التفاح معدل 

حمو�شة ال�شعر ومينحه ملعاناً فائقاً. 

زيت جاف مع جوز الهند.. �ضعر كله �ضحة  3
• يلزمك:

- 50 غراماً من زيت جوز الهند الك�شري.
- 50 غرماً من جوز ال�شيليكون.

- 4 قطرات من زيت اليلنج يلنج الأ�شا�شي الكامل.
• الطريقة

- اخلطي زيت جوز الهند الك�شري مع جوز ال�شيليكون.
- اأ�شيفي زيت اليلنج يلنج الأ�شا�شي ثم �شعي اخلليط يف اأنبوب رذاذ.

- هّزي الأنبوب جيداً ليتجان�ص اخلليط.
ال�شتعمال • طريقة 

- ر�شي الزيت اجلاف على راحة يدك وافركيه لي�شخن.
- مرري يديك يف �شعرك وعلى اأطرافه.

ال�شعر  تغذية  على  يومياً  ا�شتعماله  عند  الدهني  غر  اخلليط  ه��ذا  ي�شاعد   -
على  اأ�شهر  �شتة  مل��دة  ب��ه  الحتفاظ  ميكنك  �شهًا.  ت�شريحه  ويجعل  وتنعيمه 

حرارة الغرفة.
ب�شيطة • خدعة 

يف حال كان �شعرك جافاً، ا�شتعملي الزيت اجلاف من اجلذور وحتى الأطراف، 
ويف�شل قبل النوم.

املقادير اإىل  • نظرة 
الهند  ج��وز  زي��ت  عن  منف�شل  ك�شر  )كابريلي�ص(:  الك�شري  الهند  ج��وز  زي��ت   -
وينفذ  ناعم  مبلم�ِص  يتميز  الدهنيات(.  )فئة  الغل�شريد  ثاثي  با�شم  وُيعرف 
�شريعاً اإىل ال�شعر في�شلحه من الأعماق، ما يك�شبه �شيوعاً بني الزيوت امل�شتعملة 

للعناية بال�شعر.
لل�شيليكون  ب��دي��ل  اأف�����ش��ل  الطبيعي  امل��ط��ري  ه��ذا  ُيعترب  ال�شيليكون:  ج��وز   -

ال�شطناعي لأنه يحمي ال�شعر ومينحه مزيداً من اللمعان من دون اإثقاله.
- زيت اليلنج يلنج الأ�شا�شي الكامل: يعزز هذا الزيت الذي يتميز بعطر غريب 

منو ال�شعر، يخفف من ت�شاقطه، ينظم اإنتاج الزهم ومينح ال�شعر تاألقاً.

ال�ضعر لرتطيب  معطر  رذاذ   4
• يلزمك:

- 30 غراماً من هام ال�شبار.
- 6 غرامات من الغل�شرين النباتي.

- 64 غراماً من ماء اجلرانيوم املعطر املقطر.
• الطريقة

- امزجي الغل�شرين يف املاء املعطر املقطر بوا�شطة خفاقة يدوية.
- اأ�شيفي هام ال�شبار واخلطي املكونات جيداً ثم �شعي اخلليط يف اأنبوب.

ال�شتعمال • طريقة 
- ر�شي الرذاذ على كامل ال�شعر يف ال�شباح للحفاظ على معدل ترطيبه ولإ�شفاء 

عطر اأخاذ عليه. ميكنك الحتفاظ بهذا الرذاذ ملدة ثاثة اأ�شابيع.
ب�شيطة • خدعة 

املعطر  البابوجن  ماء  ا�شتعملي  ال��رذاذ.  هذا  لتح�شر  امل�شتعملة  العطور  نوعي 
املقطر يف حال كانت جلدة راأ�شك ح�شا�شة، اأو ورق ال�شاي اإذا كان �شعرك دهنياً اأو 

الغريب فروت ملنع ت�شاقطه.
املقادير اإىل  • نظرة 

 A، B1، B2، B3، املغذية )فيتامني  باملواد  اإىل غناه  ال�شرب: نظراً  - هام 
الهام  ه��ذا  مينح  واللجنني(،  وال�شكر  وامل��ع��ادن   ،B6، B9، B12، C، E
ومنحه  ال�شعر  ترطيب  يف  وي�شاهم  الفاعلة  امل��واد  نفاذ  وي�شهل  حيوية  ال�شعر 

حيوية لزمة من خال دعمه وتقويته.
ال�شعر،  رائحة مينع جفاف  اأو  فيه  لون  النباتي: مرطب فاعل ل  الغل�شرين   -

ويعمل كمرطٍب قادر على جذب جزيئيات املاء وحب�شها داخل الألياف.
ال�شبيهة  الزهرة  ه��ذه  رائحة  متنح  املقطر:  املعطر  اجلرانيوم  م��اء   -

ناعماً، ويتمّيز بخ�شائ�ص طبية  اأخ��اذاً  ال��رذاذ عطراً  برائحة الورد 
تنظم اإفراز الزهم وتن�شط ال�شعر.

 
وكثيف نقي  �ضعر  وغ�ضول..  ناعم  �ضامبو   5

• يلزمك:
لطول  وف��ق��اً  اأك��رث  )اأو  ال�شل�شال  غ�شول  م��ن  ماعق   3  -

�شعرك(.
- ملعقة من الغ�شول املحايد.

- ملعقة من زيت الزيتون.
- مياه معدنية.

• الطريقة
- اخلطي الغ�شول احليادي وزيت الزيتون برفق.

- امزجي زيت الزيتون والغ�شول. جتنبي ا�شتعمال اأوعية 
ال�شل�شال  لقدرة  الو�شفة  حت�شر  يف  معدنية  وم��ع��دات 
اأو  باخلزف  وا�شتبدليها  املعدن،  امت�شا�ص جزيئيات  على 

الزجاج اأو الربو�شيلني اأو اخل�شب.

- امزجي اخلليطني.
- اأ�شيفي بع�ص املياه املعدنية واخلطي للح�شول على عجينة متما�شكة 

وناعمة.
ال�شتعمال • طريقة 

- �شعي اخلليط على ال�شعر الرطب بوا�شطة فر�شاة بدءاً من اجلذور 
و�شول اإىل الأطراف.

- اتركيه على �شعرك ملدة 3 اإىل 4 دقائق.
- جففي �شعرك ثم دلكي فروة راأ�شك و�شعرك.

- اغ�شلي �شعرك مبياه نقية. ُتعترب هذه الو�شفة اآنية ل ميكن الحتفاظ 
قبل  ا�شتعمالها  يف  ترغبني  عندما  مبا�شرة  حت�شرها  عليك  يتعني  ل��ذا  بها 

غ�شل �شعرك.
ب�شيطة • خدعة 

- اإذا كان �شعرك دهنياً اأو اإذا مل جتدي وقتاً كافياً لغ�شله، ميكنك 
على  م��ن��ه  ق��ل��ي��ًا  �شعي  ج���اف.  ك�شامبو  ال��غ�����ش��ول  ا�شتعمال 

باأطراف  ب��رف��ٍق  اف��رك��ي  دق��ائ��ق.  لب�شع  واتركيه  اجل���ذور 
اأ�شابعك للتخّل�ص من ال�شل�شال ثم م�شطي �شعرك 

للتخّل�ص من البقايا. و�شفة ممتازة للح�شول على 
�شعٍر نظيف.

املقادير اإىل  • نظرة 
- الغ�شول: �شل�شال اأ�شبه بال�شابون يتمّيز 

ُي�شتعمل  والتنعيم.  التنظيف  على  بقدرة 
ك�شامبو، يغ�شل، يقّوي ومينح ال�شعر ملعاناً 
يت�شخم  ب�شائل،  خلطه  عند  وك��ث��اف��ًة. 
متت�ص  ناعمة  عجينة  وي��ك��ّون  حجمه 
ا�شتعماله  ميكن  وال��ده��ون.  ال�شوائب 
ك�شابون ناعم للج�شم والوجه، ينظف، 

ينّقي الب�شرة وينّعمها.
بالدهون  غ���ن���ي  ال����زي����ت����ون:  زي�����ت   -
و�شكوالني  )فيتو�شترول(  النباتية 
الب�شرة(  مكونات  من  طبيعي  )مكون 
عنا�شر  كّلها   ،Eو  A والفيتامينني 

ف��اع��ل��ة مت��ن��ح زي���ت ال��زي��ت��ون خ�شائ�ص 
وق��درة على  م�شادة لاأك�شدة ومن�شطة 

ح��م��اي��ة ال�����ش��ب��غ��ات واإ����ش���ف���اء مل���ع���اٍن على 
ال�شعر. 

احتياطات عند ال�شتعمال:
- اختاري املواد الأولية البيولوجية.

التح�شر،  اأث���ن���اء  ال��ن��ظ��اف��ة  ����ش���روط  راع�����ي   -
واملعدات  وتطهرهما  يديك  تنظيف  تن�شي  ف��ا 

واحل�����اوي�����ات امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة، ك���ذل���ك ال���ط���اول���ة حيث 
تعملني.

جوز  حبة  م��ق��دار  و�شع  ع��رب  اأوًل  الو�شفة  جربي 
على الكوع اأو املع�شم. يف حال مل يظهر اأي رد 

فعل كالحمرار اأو التهّيج خال 48 
�شاعة ا�شتعملي الو�شفة واأنت 

مطمئنة. 

بالب�شرة  تعتني  اأنها  م�شنعوها  يدعي  التي  امل��راه��م  تكرث 
واجل�شم وتق�شي على ال�شوائب. ل مانع اإطاقاً من اإنفاق 
ي�شتحق هذا  اأن  �شرط  ل�شراء مرهٍم لهدف جتميلي  ث��روٍة 
املنا�شب،  املكان  يف  اأم��وال��ك  اإنفاق  ل�شمان  العناء!  الأن��ب��وب 

تاأكدي من مكونات املراهم املعرو�شة واختاري اأف�شلها.
الت�شريف  اأو  اجل�شم  يف  الأي�����ص  عملية  النباتات  حت�ّشن 
ب�شكٍل طبيعي وت�شاعدك على التخل�ص من رغبتك يف تناول 
متوازن.  غذائي  بنظام  م�شحوبة  تكون  اأن  �شرط  الطعام 
اأع�شاب.  اخت�شا�شي  يعّده  �شاي  �شكل  على  تناولها  ميكنك 
ت�شجعك النباتات على �شرب كميات كبرة من املياه. عاوًة 
كل  �شكل مكمات غذائية  تناولها على  ذل��ك، ميكنك  على 
اأو مع ب�شعها على مدى �شهٍر مع كميات كبرة  على حدة 

من املياه. واأبرزها:
- مواد منحفة كاملتة وال�شاي الأخ�شر وطحالب اأ�شكوفيام 
ت�شهّل  التي  والقرفة  والليمون  ع�شره  بعد  العنب  وبقايا 
تذويب الدهون وتخفف احلاجة اإىل ال�شكر وتزيد الأي�ص 

اأي ا�شتهاك الطاقة.
حبات  عنق  الأخ�����ش��ر،  كال�شاي  امل��ي��اه  احتبا�ص  م�����ش��ادات   -
اإك��ل��ي��ل اجلبل،  ال��ك��رز، ال������دردار، ن��ب��ات ���ش��ارب ال��ق��ط، نبتة 
حتّفز  التي  �شوكي  والأر���ش��ي  الهندباء،  البل�شان،  الكا�شيو، 
ام��ت�����ش��ا���ص امل���ي���اه م���ن الأن�����ش��ج��ة اخل��ال��ي��ة و����ش���وًل اإىل 

ال�شعرات الوريدية واللمفاوية. 
- عقاقر الفينوتونيك: العنب الربي، الليمون احلام�ص، 

البندق  القن�شل،  �شجرة  اخل��ّاق،  �شبحان  �شجرة  البندق، 
الفرجيني التي حتّفز اجلهاز الوريدي وتخفف من نفاذية 

ال�شعرات.

الق�ضدة والكافيني
يعمل بع�ص املواد الفاعلة على اخلايا الدهنية ومن بينها 
الكافيني )كّلما زادت اجلرعة، كّلما كان اأف�شل( وم�شتقاتها 
كالتييت وفلوريدزين. ملزيد من الن�شاط، ركزي على املواد 
ال��ف��اع��ة ال��ت��ي حت����ارب ظ��اه��رة غ��ل��ك��زة ال��ك��ولج��ني )تاأثر 
�شرة  )ع�شبة  وجت��دده  وحتميه  الكولجني(  على  الغلوكوز 
الأر������ص الآ����ش���ي���وي(. ع��ن��دم��ا ت��ده��ن��ني ب�����ش��رت��ك مبرهمك 
التي  ال��ده��ون  اليومية  الن�شاطات  حت��رق  �شباحاً،  املف�شل 
جمدداً  تدهنيه  اأن  ل  ُيف�شّ ل��ذل��ك  ال��ف��اع��ل��ة،  امل���واد  تنقلها 
لتدليل نف�شك  الوقت  امل�شاء حني جتدين مت�شعاً من  عند 
يتطلب  فاجلمال  �شريعاً،  اأن متّلي  واإي��اك  بتدليك حقيقي 

الت�شحية واملثابرة.

زيوت اأ�ضا�ضية للتدليك
ُت�شتعمل ب�شع قطرات من هذه الزيوت الأ�شا�شية ممزوجة 
م��ع ال��زي��ت ال��ن��ب��ات��ي )زي���ت ال��ل��وز اأو زي���ت زه���رة الأخدرية 
التجميلية  امل���واد  م��ن  لغرها  خ��اف��اً  ال�شم�شم(.  زي��ت  اأو 
وت�شل  اجللد  للدهون  املحبة  اجلزيئيات  تخرتق  الفاعلة، 
على  مبا�شراً  ت��اأث��راً  فترتك  العميقة  الطبقات  اإىل  بعمق 

ذلك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ده��ن��ي��ة.  اجللدية  حت��ت  الأن�شجة 
ميكنك ا�شتعمال الزيوت الأ�شا�شية كمحاور اخرتاق لإفراز 
اأن  كالكافيني. ميكنك  للدهون  املحبة  الفاعلة  املواد  بع�ص 
املخت�ص  ال�شيديل  ن�شيحة  على  بناًء  اأو  بنف�شك  حت�شري 
وفقاً  الأ�شا�شية  الزيوت  من  خليطاً  بالأع�شاب  املعاجلة  يف 
حلاجتك اأو اأن تختاري منتجاً جاهزاً م�شنوعاً من الزيوت 

.)Puressentiel، Meltiva( الأ�شا�شية
الأرز،  ال��ل��م��ف��اوي:  وال��ن��ظ��ام  ال��دم��وي��ة  ال�����دورة  لتحفيز   -

الليمون احلام�ص، اإكليل اجلبل وال�شندل.
اإك��ل��ي��ل اجلبل،  - ل��ل��ت�����ش��ري��ف: ال��ع��رع��ر، ال��غ��ري��ب ف�����روت، 

واملرميية.
احلام�ص،  الليمون  الأرز،  ال��ده��ون:  ت�شريف  لت�شهيل   -

املرميية، والغريب فروت.
- لتعزيز الب�شرة وتن�شيطها: القرفة، الليمون، بذور زهرة 

الليمون، وال�شندل الأبي�ص.

ال غنى عن )الدحرجة(!
اأو  اآل��ة  بوا�شطة  بانتظام  وتدليكها  الب�شرة  حتفيز  ي�شاعد 
اأو مرتني يومياً على تن�شيط  يدوياً ملدة خم�ص دقائق مرة 
تقوم  اجللد.  وتطرية  ال��ده��ون  وحتريك  الدموية  ال���دورة 
ي�شبح  اأن  اإىل  باليدين  الب�شرة  تدليك  على  التقنية  ه��ذه 
بني  اجللد  ُيدحرج  فيما  القر�شات  بع�ص  مع  اللون  اأحمر 

الأ�شابع.

مــــــــــــــر�أة
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لتح�ضريها  الوقت  بع�ش  تخ�ضي�ش  يكفي  بال�ضعر،  للعناية  طبيعية  و�ضفات  بف�ضل  وممكنًا  �ضهاًل  اأمرًا  مثايل  �ضعٌر  على  احل�ضول  بات 
وا�ضتعمالها لت�ضفي على �ضعرك ملعانًا وحيوية وعلى اإطاللتك اإ�ضراقًا.

النباتات والزيوت للعناية بب�سرتك 

5 و�سفات... ل�سعر اأمل�ش والمع 
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)ح�سو اأدمغة( لالأديب ال�ساب حممد مهنا)حكايات من زمن فات( لكمال خليل

)ذهول ورعدة( للروائية 
البلجيكية اأميلي نوتومب

اأ�شدرت )الهيئة امل�شرية العامة للكتاب( اأخراً رواية )ذهول ورعدة( 
للروائية البلجيكية اأميلي نوتومب، برتجمة اأبو بكر العيادي.

يف  عا�شت  ولكونها  اجلامعية  درا�شتها  اأنهت  فتاة  ح��ول  ال��رواي��ة  ت��دور 
اليابان واإتقانها للغة اليابانية فقد ح�شلت على عقد عمل ملدة عام يف 

�شركة جتارية مرموقة.
تتطلع البطلة ال�شابة املفتونة باإمرباطورية ال�شم�ص امل�شرقة اإىل النجاح 
الأمل  اليابان، لكن بداياتها تظل مرتبكة ومتعرثة، فتعاين خيبة  يف 
وتكت�شف ثقافة كانت جتهلها. تك�شف الرواية عن �شعوبات الواقع حيث 
ت�شدم دائما با�شتياء روؤ�شائها، ما يوؤدي اإىل تكل�ص اأحامها وتخبطها 
يف كابو�ص طويل، كان ل بد من اأن ينتهي ب�شقوطها املحتم اإىل اأ�شفل 
اآخر املطاف تنحدر من درجة  الهرمي والوظيفي لل�شركة ويف  ال��درج 

مرتجمة التي اأرادت اأن ت�شغلها اإىل درجة م�شرفة على مراحي�ص.
الكاتبة  يجعل  ما  امل�شايقات،  من  له  ح�شر  ل  لعدد  البطلة  ت�شت�شلم 
الاذعة  بال�شخرية  تت�شم  وح��ده��ا  تخ�شها  ال�شرد  يف  ط��رائ��ق  تفجر 
وال�����ش��ادم��ة امل��ت��اأرج��ح��ة ب��ني ال���ذه���ول وال���رع���دة وال�����ش��ح��ك والأ�شى، 
اأعلى.  من  اإليها  تنظر  التي  ال�شر�شة  لل�شرامة  وال�شت�شام  والرعب 
اإىل  كونو  اآلن  الفرن�شي  املخرج  وحولها  لفتا  جناحاً  ال��رواي��ة  ح��ازت 
ب�شرة  الت�شاقاً  الأعمال  اأكرث  اأحد  2002، وهي  �شينمائي عام  فيلم 

اأميلي الذاتية.

يف  توقيع  حفلة  للن�شر(  اليا�شمني  )ب��ي��ت  اأق���ام 
فات(  زمن  من  )حكايات  لكتاب  القاهرة  اأتيليه 
ويتناول  خليل،  كمال  البارز  ال�شيا�شي  للنا�شط 
املا�شي  القرن  �شبعينيات  منذ  الن�شايل  تاريخه 

حتى بداية الألفية اجلديدة.
���ش��ه��دت احل��ف��ل��ة ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ر م���ن رموز 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة وال��ث��ق��اف��ة امل�����ش��ري��ة، ول��ف��ت الأدي����ب 
اأن  اإىل  الن�شر  دار  م��ال��ك  املجيد  عبد  اإب��راه��ي��م 
رب��ع قرن،  م��ن  اأك��رث  ع��رب  الكتاب �شرة للوطن 
ت���اري���خ احلركة  ���ش��دي��دة  ب�����ش��اع��ري��ة  وي��ت��ق�����ش��ى 
ال�شادات  اأنور  الراحل  الرئي�ص  الوطنية يف عهد 
الت�شعينيات يف  النا�شر حتى  ونهاية ع�شر عبد 

ع�شر مبارك.
واأو�شح عبد املجيد اأن الكتاب يوثق تاريخ احلركة 
وامل�شانع  اجل��ام��ع��ات  يف  وال��ط��اب��ي��ة  ال��ع��م��ال��ي��ة 
وجوانب  الن�شال،  ه��ذا  بني  خليل  كمال  وحياة 
اأي��ق��ون��ات ال��ع��م��ل الن�شايل  م��ت��ع��ددة م��ن ح��ي��اة 
الطابي مثل تيمور امللواين واأحمد عبداهلل رزة 

واأحمد بهاء الدين �شعبان وغرهم.
 ك��ذل��ك ي��ر���ش��د )ح��ك��اي��ات م��ن زم���ن ف����ات( دور 
الدينية  الأح����زاب  وظ��ه��ور  الي�شارية  الأح����زاب 
وال�������دور ال�����ذي اأدت������ه اأج����ه����زة اأم�����ن ال����دول����ة يف 
ال���ف���رتة، ف�����ش��ًا ع��ن احل��ي��اة يف ال�شجون  ه���ذه 
يراوح  و�شرد  متفرد  اأدب��ي  باأ�شلوب  واملعتقات، 

بني الت�شجيلي والروائي.

مهنا،  حممد  ال�شاب  ل��اأدي��ب  الثانية  ال��رواي��ة  ع��ن��وان  اأدم��غ��ة(  )ح�شو 
�شدرت اأخراً عن دار )الأدهم للن�شر والتوزيع(. تتناول الرواية م�شر 
املتعمد وف�شاد  العقل  تغييب  وم��ا ح��دث من ظاهرة  ع��ام��اً،   40 ط��وال 
�شحاياها  وك��ان  فح�شب،  التلقني  على  واعتمادها  التعليمية  العملية 

تامذة ل يجيدون �شوى احلفظ، ويفتقدون اإىل البتكار والإبداع.
تامذته،  م��ع  ال�����ش��دي��دة  بالق�شوة  يت�شم  معلم  ق�شة  ال��رواي��ة  حتكي 

الثاث  ل��زوج��ات��ه  ال��ب��دين  العنف  اإىل  مييل  ال��رح��م��ة،  قلبه  ي��ع��رف  ل 
على  تربوا  منهم  اأربعة  حياة  اإف�شاد  النتيجة  وكانت  اأي�شاً،  ولتامذته 
�شغره  منذ  رف�ص  خام�ص  تاميذ  الأرب��ع��ة  ه���وؤلء  يقابل  �شيئة.  قيم 
الن�شياع لتعليمات اأ�شتاذه القا�شي الطباع فاأ�شبح �شحافياً، لكنه عانى 
يتطلبه  العمل، ورف�شه جماراة ما  لروؤ�شائه يف  الدائم  لنتقاده  كثراً 

الواقع املُعا�ص.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ي�شارك املجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني، 
الدويل  للمجل�ص  التابع  الوطني  الفرع 
اخلم�شون  ال�����دورة  يف  ال��ي��اف��ع��ني،  لكتب 
مل��ع��ر���ص ب��ول��ون��ي��ا ل��ك��ت��ب الأط���ف���ال، اأحد 
اأهم التظاهرات الدولية املعنية ب�شناعة 
الإلكرتوين،  الأطفال والن�شر  ن�شر كتب 
والذي جتري فعالياته يف مدينة بولونيا 
مار�ص   28 ولغاية   25 م��ن  الإي��ط��ال��ي��ة 
اجل����اري. وت��اأت��ي ه��ذه امل�����ش��ارك��ة لت�شجل 
للمجل�ص  الأول  ال��������دويل  احل���������ش����ور 
انتخاب  منذ  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي 

اأول جمل�ص اإدارة له ال�شهر املا�شي. 
وتنبع اأهمية هذا املعر�ص، الذي �شيحتفل 

بالذكرى ال�شنوية اخلم�شون لإنطاقته، 
من ما ي�شهده من عر�ص لأف�شل نتاجات 
والن�شر  الأط����ف����ال  ك��ت��ب  ن�����ش��ر  ���ش��ن��اع��ة 
�شفقات  وح���ج���م  وع�����دد  الإل�����ك�����رتوين، 
ي�شكل  وكونه  الن�شر،  حقوق  و�شراء  بيع 
بني  ج��دي��دة  اأع��م��ال  ل�شتك�شاف  فر�شة 
حول  الأط��ف��ال  كتب  ق��ط��اع  يف  العاملني 
العامل، وتعزيز الروابط املهنية القائمة، 
وتبادل الأفكار، وبحث اآخر التوجهات يف 

�شناعة الن�شر.
بنت  ب���دور  ال�ش������يخة  ���ش��ع��ادة  وت���رتاأ����ص 
يف  امل�ش�����ارك  ال��وف��د  القا�شمي  �شلطان 
الرئي�ص  ب�شفته�������ا  بولوني����ا،  معر�ص 
ل��ل��م��ج��ل�����ص الإم�����ارات�����ي لكتب  ال��ف��خ��ري 
ال��وف��د ك��ل م��ن مروة  ال��ي��اف��ع��ني. وي�شم 

املجل�ص  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العقروبي، 
وديفيد  ال���ي���اف���ع���ني،  ل��ك��ت��ب  الإم�����ارات�����ي 
ح��ب�����ش��ي، ر���ش��ام وف��ن��ان ر���ش��وم متحركة، 
وعدد من اأع�شاء فريق املجل�ص الإماراتي 

لكتب اليافعني. 
وق��ال��ت م���روة ال��ع��ق��روب��ي يف ح��دي��ث لها 
لكتب  بولونيا  معر�ص  يف  امل�شاركة  ع��ن 
الأطفال: يلتزم املجل�ص الإماراتي لكتب 
ال��ي��اف��ع��ني ب��خ��ل��ق ف���ر����ص ل��ل��ت��ق��ارب بني 
ال��ط��ف��ل وال��ك��ت��اب. وت���اأت���ي م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
معر�ص بولونيا لكتب الأطفال لتمنحنا 
وموا�شلة  خ��ربات��ن��ا،  ت��و���ش��������������ي��ع  ف��ر���ش��ة 
ب��ن��اء ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ن��ق��وم من 
الأطفال،  اأدب  وترويج  بتطوير  خالها 
الإم���ارات  يف  واملطالعة  ال��ق��راءة  وثقافة 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة. ك��م��ا ت��ت��ي��ح ل��ن��ا هذه 
جمموعة  لعر�ص  قّيمة  فر�شة  امل�شاركة 
من كتب الأط���فال املثرة واملتميزة التي 
العربية  الإم�����ارات  اإن��ت��اج��ه��ا يف دول���ة  مت 

املتحدة . 
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ص  تاأ�شي�ص  ومت 
وغر  رب��ح��ي��ة  غ��ر  كمنظمة  ال��ي��اف��ع��ني 
ح��ك��وم��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة بني 
الأطفال واليافعني يف الإم��ارات العربية 
الأطفال  كتاب  املتحدة، وتطوير �شناعة 

يف الدولة.
وي�������ش���ع���ى امل���ج���ل�������ص ب�����ش��ك��ل خ����ا�����ص اإىل 
منح الأط��ف��ال يف ك��اف��ة اأرج���اء الإم���ارات 
ذات معاير  اإىل كتب  للو�شول  الفر�شة 
اأدبية وفنية راقية، واإىل ت�شهيل التوا�شل 

وتبادل املعلومات بني الأفراد واملنظمات 
املعنية باأدب الأطفال يف الإمارات العربية 
املتحدة، ويف اخلارج، واإىل ترويج التفاهم 
والت�شامح من خال  وال�شام،  ال��دويل، 

كتب الأطفال. 
لكتب  الإم������ارات������ي  امل��ج��ل�����ص  اأن  ي���ذك���ر 
الوطنية  ال���ف���روع  اأح����د  ي��ع��د  ال��ي��اف��ع��ني 
التابعة للمجل�ص الدويل لكتب اليافعني 
واملنت�شرة يف 77 بلداً حول العامل. ويعود 
تاأ�شي�ص املجل�ص الدويل لكتب اليافعني، 
�شوي�شرا  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  الأم  املنظمة 
املجل�ص  1953 وميثل  العام  اإىل  مقراً، 
�شبكة دولية من املوؤ�ش�شات والأف��راد من 
الإلتزام  يجمعهم  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 

بت�شجيع ثقافة القراءة والتعلم.

•• ال�شارقة-الفجر:

الناجحة  امل�شاركات  �شل�شلة  اأع��ق��اب  يف 
مل��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
للكتاب،  والعاملية  الإقليمية  امل��ع��ار���ص 
اأكادميية  جهات  مع  امل�شتمرة  ولقاءاته 
والأدب  الن�شر  �شوؤون  يف  ومتخ�ش�شني 
معر�ص  جناح  حظي  والفكر،  والثقافة 
متميز  باإقبال  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة 
من قبل زائري معر�ص باري�ص الدويل 
للكتاب اأبرزهم �شعادة حممد مر عبد 
اهلل الرئي�شي �شفر الدولة لدى فرن�شا، 
وذلك يف اأعقاب افتتاح فعالياته من قبل 

الرئي�ص الفرن�شي فران�شوا اأولند.
وحلت كل من رومانيا وبر�شلونة �شيفا 
للمعر�ص  اجلديدة  ال��دورة  على  �شرف 
املقام باأر�ص املعار�ص الكربى ب� بورت دو 
 25-22 بني  للفرتة  بباري�ص  فر�شاى 
2013، مب�شاركة  م��ار���ص احل��ايل  م��ن 
2000 كاتب، و1500 عار�ص ميثلون 

دولة.  45
وميثل معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب 
باري�ص  م��ع��ر���ص  ب��ف��ع��ال��ي��ات  امل�������ش���ارك 
الأ�شتاذ  ي��رتاأ���ش��ه  وف��د  للكتاب  ال���دويل 
ال���ع���ام���ري مدير  ب����ن رك����ا�����ص  اأح����م����د 
م��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ، وك���ل من 
الت�شويق  ق�شم  رئي�ص  �شامل  عمر  �شامل 
رئي�ص  لينيد  عبداهلل  وهند  املبيعات،  و 
ملهرجان  ال��ع��ام  واملن�شق  امل��ع��ار���ص  ق�شم 
ل��ل��ط��ف��ل و موهن  ال���ق���رائ���ي  ال�����ش��ارق��ة 

كومار تنفيذي ال�شوؤون اخلارجية.
اأح��م��د ب��ن ركا�ص  ويف ه��ذا ال�شدد ق��ال 
ال�شارقة  م���ع���ر����ص  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري 
الدويل للكتاب: ت�شهد ال�شاحة الثقافية 
الدولية حراكاً لفتاً باإقامة العديد من 
الفعاليات املهمة التي تت�شدرها معار�ص 

م�����ش��ارك��ة معر�ص  اأن  ال��ك��ت��اب، ول���ش��ك 
املحفل  للكتاب يف هذا  الدويل  ال�شارقة 
به  مايتمتع  على  ال�شوء  ت�شلط  الكبر 
ال�شمو  من دعم لفت من قبل �شاحب 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وم���ا و�شل 
اإل��ي��ه يف ع��ه��ده م��ن ت��ف��وق وجن����اح على 
امل�شاحبة،  والفعاليات  التنظيم،  �شعيد 
العار�شني،  لأع���داد  ال�شنوي  والرت��ف��اع 

والزائرين، وم�شاحات العر�ص .

معر�ص  وفد  ينوي  العامري:  واأ�شاف   
تنفيذ عدد  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
اأعمال  من املهمات املدرجة على جدول 
يف  للمعر�ص  الرتويج  اأب��رزه��ا  امل�شاركة 
اجتماعات  وعقد  ال��ق��ادم��ة،   32 دورت���ه 
وعربية  ورو�شية  فرن�شية  ن�شر  دور  مع 
اإىل  اإ�شافة  ج��دد،  عار�شني  وا�شتقطاب 
اجتماع مع ممثلني يف اليون�شكو لبحث 
امل�شتقبل،  يف  امل��م��ك��ن��ة  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه 
التفاهمات  م��ن  ع���دد  اإب�����رام  وجم����الت 

املعر�ص  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
والفكر  ال��ع��ل��وم  اأن����واع  ملختلف  ال��داع��م 
والثقافة والأدب، والعديد من املجالت 

الأخرى .
ال�شارقة  م��ع��ر���ص  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
كبر  ب�شكل  و  ي�شتعد  للكتاب  ال���دويل 
الفرتة  يف  �شيقام  وال����ذي   32 ل��ل��دورة 
ما بني 6-16 نوفمرب 2013، وتاأتي 
ا�شتعداداته يف �شوء الإعان عن تر�شيح 
اأخرى  عاملية  جهة   11 �شمن  ال�شارقة 

للح�شول على لقب عا�شمة الكتاب لعام 
التي  الثقافية  املكانة  �شوء  يف   2014
تتمتع بها ال�شارقة يف امليادين الثقافية 

والفكرية والأدبية الدولية.
العنوان  ه���و  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ت��اب  ع��ا���ش��م��ة 
اإمارة  اإىل  اليون�شكو  قبل  م��ن  امل��م��ن��وح 
براجمها  جل������ودة  ت���ق���دي���را  ال�������ش���ارق���ة 
اإ�شافة  الكتب،  وترويج  القراءة  لتعزيز 
�شناعة  املخت�شني يف  تفاين جميع  اإىل 

الكتاب.

ي�ضعى اإىل ترويج كتاب الطفل االإماراتي واالإ�ضتفادة من اخلربات العاملية

املجل�ش االإماراتي لكتب اليافعني
 ي�سارك يف معر�ش بولونيا لكتب االأطفال الـ50

جناح ال�سارقة للكتاب ي�ستقبل جمهورا متعددا الثقافات يف العا�سمة الفرن�سية



األحد -    24   مارس    2013 م    -    العـدد   10748
Sunday   24    March    2013  -  Issue No   10748 25



مدينة خليفة ال�سناعية ت�ستقطب م�ساريع 
ذات قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اأكد خالد �شاملني الرئي�ص التنفيذي الع�شو املنتدب ملدينة خليفة ال�شناعية 
ت�شكل قيمة  ا�شتقطاب م�شاريع �شناعية  املدينة تهدف اىل  اأن  اأبوظبي  يف 

م�شافة لاقت�شاد الوطني بدولة المارات.
وقال اإن املدينة وقعت خال العامني املا�شيني عقود  م�شاطحة  ل�شغل 27 
يف  ال�شناعية  امل�شاريع  لقامة  املخ�ش�شة  الإجمالية  امل�شاحة  من  املائة  يف 

املدينة وهي تزيد بن�شبة 35 يف املائة عن اخلطة امل�شتهدفة.
وك�شف �شاملني يف لقاء �شحفي على هام�ص القمة العاملية للموانئ والتجارة 
جتري  املدينة  ادارة  اأن  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  اأبوظبي  ا�شت�شافتها  التي 
م��ف��او���ش��ات ح��ال��ي��ا م��ع اأك���رث م��ن 50 ���ش��رك��ة م��ن بينها ت��وق��ي��ع ع��ق��ود مع 

م�شتثمرين اأملان.
وقال اإن ادارة املدينة رف�شت الكثر من امل�شاريع لعدم وجود قيمة م�شافة 
اىل  تتطلع  املدينة  اأن  موؤكدا  الم��ارات  لدولة  الوطني  القت�شاد  على  لها 
تكدي�ص عمالة  بعيدة عن  تكولوجيا عالية  ذات  ا�شتثمارات �شناعية  جذب 
اأن املدينة �شتقوم خال الفرتة القادمة  غر مدربة يف الدولة ولفت اىل 
بجولت تعريفية يف عدد من دول العامل لتعريف امل�شتثمرين باملزايا التي 

توفرها مدينة خليفة ال�شناعية.
موؤمتر  يف  للم�شاركة  الأ�شبوع  ه��ذا  �شتبداأ  اجل��ولت  ه��ذه  اإن  �شاملني  وق��ال 
23 و25  ومعر�ص املناطق احلرة الذي �شيقام يف ماليزيا يف الفرتة بني 
مار�ص اجلاري و�شيتبعها امل�شاركة يف معر�ص هانوفر باأملانيا يف اأول ابريل 
النتفاع  ح��ق  للم�شتثمرين  تتيح  امل�شاطحة   ع��ق��ود   اأن  واأو���ش��ح  ال��ق��ادم. 
يتم  وف��ق عقود  عاما   50 مل��دة  ال�شناعية  داخ��ل مدينة خليفة  ب��الأرا���ش��ي 

ت�شجليها يف البلدية وت�شمن حقوق الإ�شتثمار ل�شاغليها.
واأكد �شاملني اأن الهدف الرئي�شي ملدينة خليفة ال�شناعية جذب امل�شتثمرين 
و توفر البنية التحية الازمة لقامة �شناعات ذات قيمة م�شافة لقت�شاد 
اأبوظبي واقامة البنية التحية الزمة يف املدينة التي متكن امل�شتثمرين من 

تاأدية عملهم على اأكمل وجه.
واأو�شح الرئي�ص التنفيذي ملدينة خليفة ال�شناعية اأن عقود امل�شاطحة التي 
50 عقدا مب�شاحات خمتلفة  بلغ  املا�شيني  العامني  املدينة خال  وقعتها 
م��ن اأك��ربه��ا عقد ���ش��رك��ة  امي���ال  ل��اأمل��ن��ي��وم ال��ت��ي ت��ق��وم مبختلف عمليت 
ت�شنيع الأملنيوم من ال�شجب اىل توفر قطع ت�شنيع ال�شيارات م�شرا اىل 
14 �شركة  اأن املدينة خ�ش�شت �شارعا با�شم �شارع الأملنيوم والذي �شي�شم 
تعمل يف جمال �شناعة الأملنيوم . وي�شم حاليا ثاث �شركات متخ�ش�شة 

يف �شناعة الأملنيوم.
تبلغ  فيما  مربعا  م��رتا  كليو   50 تبلغ  للمدينة  الكلية  امل�شاحة  اأن  وذك��ر 
بعد  جاهزة  وه��ي  مربعا  م��رتا  كليو   28 لايجار  املتاحة  الكلية  ال�شاحة 
ا�شتكمال اأعمال البنية التحية فيها لفتا اىل اأن اخلطة الأ�شا�شية للمدينة 
تق�شي بتاأجر كافة امل�شاحات املخ�ش�شة لقامة امل�شاريع ال�شثمارية عليها 

يف غ�شون 10 �شنوات.

•• ا�شطنبول-الفجر: 

اكد ال�شيد جمهور كوركماز املدير التجاري القليمي 
عازمة  ال�شركة  ان  بدبي  الرتكية  اجلوية  للخطوط 
دول��ة الم��ارات وبقية  علي تو�شيع نطاق عملياتها يف 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي .
وذك���ر يف ل��ق��اء م��ع وف��د اع��ام��ي م��ن الم����ارات ودول 
اخلليج زار ا�شطنبول موؤخرا بدعوة من ق�شر ت�شران 
الرتكية  اجلوية  اخلطوط  و�شركة  ا�شطنبول  بال�ص 
ال�شركة  ان  ذكر   ، بابوظبي  ميديا-لاعام  وايري�ص 
ت��ع��ت��رب منطقة اخل��ل��ي��ج وال�����ش��رق الو����ش���ط م��ن اهم 

ا�شواقها التجارية .
وا�شار ايل انه �شيتم ت�شير رحات جوية مبا�شرة من 
كافة املدن والعوا�شم اخلليجية ايل ا�شطنبول ملواكبة 
النمو الكبر يف حركة ال�شياحة والتجارة بني البلدين 

.
الوطني  الناقل  الرتكية،  اجلوية  اخلطوط  ان  وق��ال 
اأوروبا،  يف  ناقل  اأف�شل  جائزة  على  واحل��ائ��زة  لرتكيا 
اطلقت جمموعة من العرو�ص اخلا�شة بهدف ت�شليط 
ال�شوء على املميزات احل�شارية والن�شاطات ال�شتوية 
تقدمها  التي  ال�شتثنائية  العطات  وجتربة  الرائعة 
ال�شتاء  الرتويجية  اإط��ار حملتها  وذلك �شمن  تركيا، 
يف تركيا ، والتي تقدم لل�شياح اأ�شعاراً تناف�شية مميزة 
اأ�شرع  م��ن  واح���دة  اإىل  ق��ل نظرها  ترويجية  وب��اق��ات 

الوجهات ال�شياحية منواً على م�شتوى العامل. 
الناقلة  تعترب  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  ان  وا�شاف 
الأ�شرع منواً على م�شتوى العامل، وهي متتلك �شبكة 
اأرج�����اء ال�شرق  ال��وج��ه��ات يف خم��ت��ل��ف  م��ت��ن��ام��ي��ة م���ن 
اإىل  اليوم  ت�شر رحاتها  كونها  الأو�شط، ف�شًا عن 

اأكرث من 200 وجهة حول العامل. 
وا����ش���ار ايل ان ه���ذه اخل��دم��ة ال��راق��ي��ة احل���ائ���زة على 
تقدمها  التي  املنا�شبة  والأ�شعار  اجلوائز  من  العديد 

ال�شعبية  ل��ت��ع��زز  ت���اأت���ي  ال��رتك��ي��ة  اخل���ط���وط اجل���وي���ة 
العاملية املتزايدة التي تتمتع بها تركيا بو�شفها وجهة 
مثالية لل�شياحة على مدار العام، �شواء كانت الرحلة 
بق�شد ق�شاء العطلة اأو كمحطة على طريق الو�شول 

اإىل وجهات اأخرى. 
القادمني من دول جمل�ص  ال�شياح  اأع��داد  وقد �شهدت 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي اإىل ت��رك��ي��ا زي�����ادة م��ل��ف��ت��ة خال 
ال�شنوات القليلة املا�شية، لت�شجل منواً بن�شبة 370% 
من دولة الإمارات العربية املتحدة وحوايل 600% 
واأغ�شط�ص   2011 اأغ�����ش��ط�����ص  ب��ني  ق��ط��ر  دول����ة  م��ن 
2012، لرتفد بذلك اإجمايل اأعداد ال�شياح الأجانب 
القادمني اإىل تركيا، والذين جتاوز عددهم 31 مليون 

�شخ�ص يف العام 2012. 
ويف هذا ال�شياق، قال الدكتور تيميل كوتيل، الرئي�ص 
ل�����ش��رك��ة اخل���ط���وط اجلوية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ص 
الرتكية: بو�شفنا الناقل الوطني لرتكيا، نحن �شعداء 
للغاية بال�شعبية املتنامية التي حترزها تركيا كوجهة 
العامل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م��ن  ل���ل���زوار  رائ����دة  �شياحية 
تتميز  كما  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  دول  وخا�شة 
احل�شارتني  ب��ني  يجمع  ال��ذي  الثقايف  باملزيج  تركيا 
منطقة  م��ع  املتينة  وب�شاتها  وال��غ��رب��ي��ة،  ال�شرقية 
�شياحية مف�شلة  الأو�شط، مما يجعلها وجهة  ال�شرق 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  من  القادمني  للزوار 

اأي�شاً . 
واأ�شاف الدكتور كوتيل: تقدم تركيا اإمكانية امل�شاركة 
اأ�شهر من كل عام،  �شتة  ال�شتوية حلوايل  بالريا�شات 
وت�����ش��ت��غ��رق ال��رح��ل��ة ان��ط��اق��اً م���ن دول اخل��ل��ي��ج اإىل 
العامان  ويعزز هذان  �شاعات،   5 اأقل من  ا�شطنبول 
من ثقتنا الكبرة بنمو الإقبال ال�شياحي بف�شل حملة 

تركيا‹ الرتويجية . يف  ›ال�شتاء 
على  ال�شوء  تركيا  يف  ال�شتاء  حملة  فعاليات  وت�شلط 
ع���وام���ل اجل����ذب ال�����ش��ي��اح��ي امل��و���ش��م��ي��ة ال��ت��ي تقدمها 

ال�شتوية  للريا�شات  �شاحة  بو�شفها  وذل��ك  ال��دول��ة، 
للتزلج،  وجهة   20 من  اأك��رث  تقدم  ولكونها  الرائعة، 
تقدمها  ال��ت��ي  الغنية  الثقافية  التجربة  ع��ن  ف�شًا 
والتي  ا�شطنبول،  مدينة  واأب��رزه��ا  التاريخية،  مدنها 
واملناظر  العريق  املحلي  املطبخ  روائ���ع  اأي�����ش��اً  ت�شمل 

الطبيعية ال�شاحرة. 
ومتتاز منحدرات التزلج يف تركيا مبطابقتها للمعاير 
الدولية، مما يوؤهلها ل�شت�شافة املناف�شات الريا�شية 

مثل بطولة األواح التزلج العاملية لل�شباب .
املنتجعات  اأك��رث  فما  ال�شرتخاء،  ملحبي  بالن�شبة  اأم��ا 
من  جمموعة  يف  املنت�شرة  احل���ارة  للينابيع  ال�شحية 

املواقع املعروفة عاملياً مثل باموكايل و�شندكلي. 
اإىل  �شرير  األ��ف   60 اإ�شافة   2013 العام  ومت خال 
تركيا،  يف  التزلج  منتجعات  يف  املتوفرة  الأ���ش��رة  ع��دد 
وذل����ك مل��واك��ب��ة ���ش��ع��ب��ي��ت��ه��ا امل��ت��ن��ام��ي��ة ك��وج��ه��ة مميزة 
مثل  املنتجعات،  مناطق  وت�شهد  ال�شتوية.  لل�شياحة 
اأر����ش���وز ال��ت��ي ت��ق��ارب ف��ي��ه��ا م��ع��دلت الإ���ش��غ��ال ن�شبة 
البناء  عمليات  انطاقة  احل��ايل  العام  يف   ،100%

لأكرث من 21 فندقاً. 
�شتوفر  لل�شياحة،  الرئي�شية  كي�شري  خطة  وبح�شب 
يورو  مليون   275 قيمتها  البالغة  ال�شتثمارات  هذه 
اأكرث من 5 اآلف غرفة فندقية جديدة، مما يجعل من 
ومواقع  اجلبلية  املنتجعات  اأف�شل  من  واح��دة  اأر�شوز 

ال�شياحة ال�شتوية يف ال�شرق الأو�شط والبلقان . 
وت��ق��ع م��دي��ن��ة ب��ور���ش��ا، ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأب�����رز وجهات 
الغربي،  ال�����ش��م��ال  ت��رك��ي��ا، يف  ال�����ش��ت��وي��ة يف  ال�����ش��ي��اح��ة 
الف�شيح  التزلج  اأول��وداغ ومبنتجع  ت�شتهر بجبل  وهي 
اجلبلية  لل�شاليهات  التقليدية  العنا�شر  يجمع  الذي 
ال��ف��اخ��رة وامل���داف���ئ ال��ع��ام��ل��ة ب��احل��ط��ب، م��ع املطاعم 
ومرافق  جن��وم  اخلم�ص  فئة  م��ن  وال�شيافة  ال��راق��ي��ة 

ال�شتجمام وال�شرتخاء. 
وكانت اخلطوط اجلوية الرتكية قد و�شعت اجلمعة 
املا�شي، اللم�شات الأخرة على طلب �شراء 82 طائرة 
متو�شطة املدى من �شركة اإيربا�ص الأوروبية ل�شناعة 
9.3مليار  املعلنة  قيمتها  بلغت  �شفقة  يف  الطائرات 

دولر.
320 حق  اأي��ه  فئة  ط��ائ��رات من  �شراء  ت�شمل �شفقة 
ال�����ش��روط م��ا يعني  اأخ���رى بنف�ص  35 ط��ائ��رة  ���ش��راء 
الأوروبية  للمجموعة  تابعة  وح��دة  وه��ي  ال�شركة  اأن 
لل�شناعات الدفاعية والطران اإيد�ص ميكن اأن حتقق 

قيمة اأعلى من ال�شفقة.
يف  الأك���رب  باأنها  ال�شفقة  الرتكية  ال�شركة  وو�شفت 
تاريخها. وقامت ال�شركة بنقل 39 مليون راكب العام 
املا�شي مع خطط لزيادتهم اإىل 46 مليون راكب هذا 

العام و90 مليونا بحلول عام 2020.
اأيربا�ص  تو�شلت  بعدما  ال�شفقة  عن  الإع���ان  ياأتي 
لتفاق مع �شركة لوفتهانزا الأملانية للطران ت�شرتي 
380 ذات  اأي��ه  مبوجبه الأخ��رة طائرتني من ط��راز 
وتبلغ   .320 اأي��ه  فئة  م��ن  ط��ائ��رة  و100  الطابقني 

القيمة املعلنة لل�شفقة 11.2 مليار دولر.

�ملال و�لأعمال
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املدير التجاري االقليمي للخطوط اجلوية الرتكية بدبي

منطقة اخلليج من اأهم اأ�سواقنا التجارية يف العامل 
ونعتزم ربط كافة العوا�سم اخلليجية مع ا�سطنبول

توين دوجال�ش رئي�سًا تنفيذيًا ل�سركة اأبوظبي للمطارات

يف بيان �ضحفي اأ�ضدره املركز مبنا�ضبة اليوم العاملي للمياه

الوطني لالإح�ساء: خطة لبناء اإح�ساءات املياه
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأُعلن ام�ص عن تعيني الرئي�ص التنفيذي الأ�شبق ملطار 
لندن هيرثو، ال�شيد توين دوغا�ص، كرئي�شاً تنفيذياً 

ل�شركة اأبوظبي للمطارات.
و�شيقوم ال�شيد دوجا�ص من خال من�شبه اجلديد، 
اأبوظبي  البوابة اجلوية لإمارة  بقيادة عملية حتويل 
اأكرب  اأح��د  اإىل مركز ط��ران دويل من خال تطبيق 
واجلدير  ال��ع��امل.  يف  للمطارات  التو�شعية  اخل��ط��ط 
موؤخراً  ي�شغل  ك��ان  دوغ��ا���ص  ال�شيد  اأن  ه��و  ب��ال��ذك��ر 

من�شب الرئي�ص التنفيذي ل�شركة اأبوظبي للموانئ.
املطار  م��ب��ن��ى  اإن�����ش��اء  وراء  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ه���دف  وي��ع��د 
الرئي�شي اجلديد بتكلفة ت�شل اإىل عدة مليارات من 
للمطار  ال�شتيعابية  ال��ق��درة  زي���ادة  ه��و  ال�����دولرات، 
عن�شر  وه��و  �شنوياً  م�شافر  مليون   40 اإىل  لت�شل 
ج��وه��ري يف روؤي���ة اأب��وظ��ب��ي ك��ي ت�شبح م��رك��ز جتاري 

عاملي ووجهة مزدهرة لل�شياحة الدولية.

وقد اأ�شاد �شعادة علي ماجد املن�شوري، رئي�ص جمل�ص 
ال�شيد  ب��خ��ربة  ل��ل��م��ط��ارات،  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اإدارة 
دوجا�ص الوا�شعة و�شجله احلافل بالإجنازات والذي 
احلائز  هيرثو  مبطار   5 رقم  امل�شافرين  مبنى  ي�شم 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز، ورئ��ا���ش��ة ف��ري��ق الإع����داد 
لأوملبياد لندن يف 2012 والألعاب الأوملبية للمعوقني 

امل�شهود بهما.
واأ�شاف املن�شوري قائًا: اإن ان�شمام توين دوجا�ص 
لل�شركة اليوم ياأتي �شمن مرحلة حا�شمة من م�شرتها 
يف طريق اإجناز مركز مميز للطران لإمارة اأبوظبي. 
اآفاق  اإىل  بال�شركة  �شت�شمو  قيادته  اأن  من  واث��ق  واأن��ا 
جديدة بعد اإجناز هذا امل�شروع الهام، و�شتثبت ال�شركة 

نف�شها كمجموعة املطارات الرائدة يف العامل. 
الغامرة للتحاقه  �شعادته  وعرب توين دوجا�ص عن 
واأ�شرد  تنفيذياً.  كرئي�شاً  للمطارات  اأبوظبي  ب�شركة 
قائًا: اإنه ل�شرف عظيم يل اأن تتم دعوتي لأكون جزءاً 
من هذا امل�شروع العاملي ولأ�شاهم يف �شعي ال�شركة نحو 

حتقيق ر�شالتها يف اأن تغدو جمموعة املطارات الرائدة 
يف العامل . واأ�شاف: اإن هذه الفر�شة تعد حتدياً على 
م�شتواً دويل وذلك يف اإجناز اأحد اأكرب م�شاريع البنية 
التحتية يف العامل . وقد اكت�شب ال�شيد دوجا�ص، يف 
والهامة،  ال�شخمة  بامل�شاريع  احلافلة  املهنية  حياته 

التحتية.  والبنية  ال��ط��ران  جم��ايل  يف  كبرة  خ��ربة 
التي  للموانئ  اأبوظبي  �شركة  يف  من�شبه  خال  فمن 
اأن�شم اإليها يف عام 2010 كان له دور رئي�شي يف اإجناز 
ميناء خليفة وكيزاد، املنطقة ال�شناعية املرتبطة به، 
وذلك وفقاً للجدول املو�شوع وامليزانية املتفق عليها. 
�شابقاً مع هيئة  وقد توىل توين عدة منا�شب كبرة 
املطارات الربيطانية، مبا يف ذلك كونه الع�شو املنتدب 
بلغت  ال���ذي  ه��ي��رثو  مب��ط��ار   5 رق��م  امل�شافرين  ملبنى 
اإ�شرتليني، ومدير �شباي  مليار جنيه   4،3 تكلفته 
للمجموعة  والتنفيذي  الفني  واملدير  ت�شاين جروب، 
ملطار هيرثو يف وقت كان القطاع ي�شهد حتديات غر 
الرئي�ص  من�شب  �شابقاً  �شغل دوغا�ص  كما  م�شبوقة. 
التنفيذي للعمليات يف جمموعة البناء الدولية لينج 
بالإنابة  اأورورك، حيث كان م�شوؤوًل كرئي�ص تنفيذي 
اإدارة  ذل��ك  تعقيداً، مب��ا يف  امل�شاريع  واأك���رث  اأك��رب  ع��ن 
الكبرة  امل�شاريع  2012 والعديد من  م�شروع لندن 

الهامة يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شدر املركز الوطني لاح�شاء بياناً �شحفياً 
على  املياه  موؤ�شرات  اأو���ش��اع  ح��ول  اإح�شائياً 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  م�شتوى 
مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه، الذي ي�شادف 
يوم الثاين والع�شرين من مار�ص يف كل عام، 
حيث اأ�شار بيان املركز اإىل اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة قد اأولت ومنذ تاأ�شي�شها يف 
الأربعة  امتداد  وعلى   1971 دي�شمرب   2
املياه  باأو�شاع  خا�شاً  اهتماماً  املا�شية  عقود 
وا�شتخداماتها يف الدولة، وتوفر احتياجات 
حيث  ال�شتخدامات،  ملختلف  منها  املجتمع 
خ�ش�شت الدولة العدد الكبر من براجمها 
وتوفرها  امل����ائ����ي����ة،  م�����وارده�����ا  ل���ت���ط���وي���ر 
ب��ال��ك��م��ي��ات واجل�����ودة امل��ط��ل��وب��ة وف���ق اأف�شل 

املعاير واملقايي�ص.
الوطني  امل��رك��ز  ف���اإن  امل��رك��ز،  ب��ي��ان  وبح�شب 
لاإح�شاء خ�ش�ص كافة اجلهود الإح�شائية 
وبراجمها  ال��دول��ة  خطط  ملواكبة  ال��ازم��ة 
وتوفر  املائية  م��وارده��ا  بتطوير  اخلا�شة 
لأولويات  ال��ازم��ة  الإح�����ش��ائ��ي��ة  امل��وؤ���ش��رات 
لأهمية  م�شراً  ال�شعيد،  ه��ذا  على  ال��دول��ة 
دور املوارد املائية للدولة يف تنفيذ خططها 
النه�شة  لتحقيق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وب��راجم��ه��ا 
البناء  جم������الت  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
احتياجات  وتغطية  وال���زراع���ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
من  ال��دول��ة  �شهدته  م��ا  ظ��ل  يف  امل�شتهلكني 
ال�شنوات  خ���ال  امل���ج���الت  خمتلف  يف  من��و 
ي��ت��ط��ل��ب توفر  ال�������ذي  ال�������ش���اب���ق���ة، الأم��������ر 
الطبيعية  امل���وارد  ع��ن  اإح�شائية  معلومات 
املياه،  والطلب من  العر�ص  للمياه وجانبي 
ال�شيا�شات  ورا�شمي  القرار  خلدمة متخذي 
يف هذا املجال احليوي على م�شتوى الدولة، 
العاقة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����ص  يف  م����وؤك����داً 
احلفاظ  وموؤ�شرات  الإح�شاء  بني  الوثيقة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، ب��اع��ت��ب��اره حم����وراً اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف 

املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  وروؤيتها  الدولة  �شيا�شات  حر�شت  لذا 
والتنمية متطلبات  البناء  تراعي عملية  اأن 
احلفاظ على البيئة وفق معاير ت�شتند اإىل 
التجارب والتو�شيات الدولية، والأخذ بعني 
اقت�شادها  وتركيبة  الدولة  العتبار طبيعة 
وعاقة  ل�شكانها  العام  والتنوع  و�شناعاتها 
ذلك باملوارد املائية الازمة وتوفر ال�شورة 

الإح�شائية الدقيقة حولها.
املركز  اأن  ال���ب���ي���ان  اأك�����د  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
قواعد  بناء  على  يعمل  لاإح�شاء  الوطني 
بيانات املياه �شمن الهدف الول من اخلطة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��رك��ز وه���و ب��ن��اء قواعد 
الدولية،  امل��ع��اي��ر  وف���ق  اإح�����ش��ائ��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
اإن�شائه  حيث قام ومنذ تاأ�شي�شه وفق قانون 
مع  وبالتن�شيق   )2009( ل�شنة   )9( رق��م 
خمتلف اجلهات ذات العاقة باملياه، بت�شكيل 
جلنة تن�شيقية بالإح�شاءات البيئية واإعداد 
جانب  اإىل  البيئة،  باإح�شاءات  خا�ص  دليل 
املياه  ب��اإح�����ش��اءات  متخ�ش�شة  دورات  عقد 
واحل�����ش��اب��ات امل��ائ��ي��ة، ك��م��ا ع��م��ل ع��ل��ى اإع���داد 
جداول خمرجات لإح�شاءات املياه بالتعاون 
مع ال�شركاء الرئي�شيني يف الدولة حيث مت 
عقد اتفاقية �شراكه مع وزارة البيئة واملياه 

لتبادل البيانات اخلا�شة باملياه.
ويف �شياق مت�شل يقوم املركز بجمع وتاأهيل 
باملياه وتخزينها  املتعلقة  ال�شجلية  البيانات 
ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات اإح�������ش���اءات ال��ب��ي��ئ��ة، حيث 
حت��ت��وي ق��واع��د ب��ي��ان��ات امل��ي��اه ع��ل��ى بيانات 
البيانات  ع���ن  زم��ن��ي��ة  ل�����ش��ل�����ش��ة  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة 
يعمل  كما  املياه  وا�شتخدام  لإن��ت��اج  املتوفرة 
عن  تف�شيلية  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  امل��رك��ز 
م�شادر املياه وا�شتخدامها ح�شب القطاعات 

واملوؤ�شرات اخلا�شة بها.
ه���ذا وب��ح�����ش��ب ال��ب��ي��ان ف����اإن امل���رك���ز ي�شتند 
يف اإع�����داد ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ع��ن امل��ي��اه على 
ال��ت��و���ش��ي��ات ال��دول��ي��ة ال�����ش��ادرة ع��ن الأمم 

املياه  اإح�����ش��اءات  2011 يف جم��ال  املتحدة 
عن  ال�������ش���ادرة   2010 امل���ي���اه  وا����ش���ت���م���ارة 
المم  يف  البيئة  الإح�شاء-اإح�شاءات  �شعبة 
املائية  احل�شابات  دليل  اإىل  اإ�شافة  املتحدة 
والتو�شيات  باملراجع  اأي�شا  ي�شرت�شد  كما 

ال�شادرة عن املنظمات الدولية والإقليمية.
فقد  امل��ت��وف��رة  الإح�شائية  للبيانات  ووف��ق��اً 
بلغت م�شاحة الغابات )الأحراج( املزروعة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة حوايل 337 
األف هكتار عام 2011 من اإجمايل م�شاحة 
الدولة، و التي تبلغ 7102.4 األف هكتار، 
بلغت نحو  والتي  الأح��راج  مقارنًة مب�شاحة 
اإىل جانب   ،1990 ع��ام  هكتار  األ��ف   245
ذل���ك ت��ع��ت��رب دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة من 
الدول الرائدة يف جمال امل�شاحة املخ�ش�شة 
اإجمايل م�شاحة  ت�شكله من  للمحميات وما 
الدولة، والتي ت�شل اإىل حوايل %7.1 من 
الن�شبة جيدة  وتعترب هذه  الدولة،  م�شاحة 
اإذا ما قورنت مع الدول الأخرى التي ت�شبه 

ظروفها اجلغرافية واملناخية دولة الإمارات 
العربية املتحدة. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مياه ال�شرف ال�شحي 
املعاجلة ت�شكل م�شدراً مهماً لا�شتخدامات 
يف  وخا�شة  الدولة،  يف  التجميلية  الزراعية 
حولها،  و  امل���دن  داخ���ل  التجميلية  ال��زراع��ة 
وتتزايد كمياتها بزيادة حجم املدينة وحجم 
داخلها،  التجميلية  وامل���زروع���ات  امل�����ش��اري��ع 
اخلارجة  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه  كمية  بلغت  حيث 
من حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 
497.7 مليون مرت مكعب يف عام  ح��وايل 
يف  التنقية  حمطات  ع��دد  وازداد   ،2011
اإىل   2011 ع����ام  و���ش��ل يف  ح��ي��ث  ال���دول���ة 

حوايل 51 حمطة لل�شرف ال�شحي. 
اأهمية  اإىل  املتوفرة  الإح�شاءات  ت�شر  كما 
املياه  لإن��ت��اج  رئي�شي  كم�شدر  البحر  م��ي��اه 
العديد  باإن�شاء  الدولة  قامت  حيث  العذبة، 
احتياجات  ل��ت��وف��ر  التحلية  حم��ط��ات  م��ن 
ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن امل���ي���اه، وحققت 

امل���ج���ال جناحات  ه����ذا  ال����دول����ة يف  جت���رب���ة 
دول  اأك��رب  م��ن  واح���دة  منها  متميزة جعلت 
ال���ع���امل يف اإن���ت���اج م��ي��اه ال��ت��ح��ل��ي��ة، ف��ق��د بلغ 
حمطات  م��ن  املنتجة  امل��ي��اه  كمية  اإج��م��ايل 
حوايل   2011 عام  الدولة  يف  املياه  حتلية 
زيادة  مليون مرت مكعب، ومبعدل   1725
-2007 عامي  بني   3.3% بلغت  �شنوية 
امل�شتخدمة  املياه  كمية  و�شكلت   ،  2011
حوايل %92 من اجمايل املياه املنتجة لعام 
كفاءة توزيع املياه  على  يدل  وهذا   ،2011
حيث ان النتاج ي�شل اىل امل�شتهلك النهائي، 
اأكرث  ت�شتخدم  اأبوظبي  اإم��ارة  اأن  وياحظ 
ا�شتخدمت  ف��ق��د  املنتجة  امل��ي��اه  ن�شف  م��ن 
حوايل %61 من اإجمايل املياه امل�شتخدمة 
يف  ال��زي��ادة  وترتبط  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
ا�شتخدام املياه بعاملني رئي�شيني، هما النمو 
ال�شتهاكي  النمط  يف  والتغر  ال�شكاين، 
نتيجة التح�شر وزيادة امل�شاريع القت�شادية 

امل�شتخدمة للمياه.

االإمارات ت�ست�سيف االجتماعات ال�سنوية للهيئات املالية 
العربية واالجتماع الرابع ملجل�ش وزراء املالية العرب يف دبي 

 
•• اأبوظبي-الفجر: 

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ت�شت�شيف دولة الإمارات 
اأبريل املقبل الجتماعات ال�شنوية  2 و3 من �شهر  العربية املتحدة يومي 
للهيئات املالية العربية، واجتماع الدورة الرابعة ملجل�ص وزراء املالية العرب، 
العربية  املالية  للهيئات  ال�شنوية  �شي�شارك يف الجتماعات  وذلك يف دبي.  
و�شندوق  والجتماعي،  القت�شادي  ل��اإمن��اء  العربي  ال�شندوق  م��ن  ك��ل 
ال�شادرات،  وائتمان  ال�شتثمار  ل�شمان  العربية  واملوؤ�ش�شة  العربي،  النقد 
للتنمية  العربي  وامل�شرف  الزراعي،  والإمن��اء  العربية لا�شتثمار  والهيئة 
وزراء  معايل  م�شاركة  الجتماعات  �شت�شهد  كما  اأفريقيا،  يف  القت�شادية 
املالية والقت�شاد وحمافظي امل�شارف املركزية العربية، واملديرين العامني 
والدوليني  القلييمني  امل��راق��ب��ني  م��ن  وع��دد  العربية  التمويل  ملوؤ�ش�شات 
هذه  يف  �شخ�ص   300 من  اأك��رث  م�شاركة  يتوقع  حيث  امل�شاركة،  وال��وف��ود 
العربية،  املالية  للهيئات  ال�شنوية  الجتماعات  هام�ص  وعلى  الجتماعات. 
�شيعقد الجتماع الرابع ملجل�ص وزراء املالية العرب، الذي �شيتناول مناق�شة 
ق�شايا عدة من بينها �شبل تعزيز التن�شيق امل�شرتك ب�شاأن ال�شيا�شات املالية 
بني الدول العربية ملواجهة امل�شتجدات القت�شادية واملالية، وتن�شيق املواقف 
يف املحافل والجتماعات الدولية وكذلك تن�شيق اجلهود على �شعيد تعزيز 
العربية،  الدول  واإىل  املالية من  والتدفقات  البينية  العربية  ال�شتثمارات 
الإمارات  دول��ة  مبادرة  متابعة  ب�شاأن  املرفوعة  التقارير  متابعة  �شيتم  كما 
والتى  العربية،  للدول  القت�شادية  بالتنمية  يتعلق  فيما  املتحدة  العربية 
العرب  املالية  وزراء  ملجل�ص  ال�شتثنائي  الجتماع  خ��ال  اإطاقها  ج��رى 

الذى عقد يف عام 2011 باأبوظبي.
املالية  للهيئات  املايل  الأداء  الجتماعات  هذه  خال  امل�شاركون  و�شيناق�ص 
اإىل  تهدف  التي  املقرتحات  من  وع��دد  بها،  تقوم  التي  وال��ربام��ج  العربية 
العربية،  الدول  تواجهها  التي  والتنموية  القت�شادية  التحديات  معاجلة 
ال�شيا�شات  تن�شيق  البينية،  التجارة  حركة  تن�شيط  �شبل  بحث  جانب  اإىل 
ال��غ��ذائ��ي يف ال��وط��ن العربي،  امل��ن��ط��ق��ة وحت��ق��ي��ق الأم����ن  امل��ال��ي��ة ب��ني دول 
و�شتطرق الجتماعات اإىل مناق�شة كيفية زيادة املوارد املالية للهيئات املالية 
العربية بناء على القمة القت�شادية للقادة العرب التي عقدت يف الريا�ص 
اأجل  اأموال الهيئات املالية العربية من  مطلع العام احلايل بزيادة روؤو�ص 
تلبية متطلبات �شعوب الدول العربية. كما �شتتناول الجتماعات الأو�شاع 
القت�شادية واملالية الراهنة التي ت�شهدها املنطقة، والفر�ص املتاحة لتعزيز 
اقت�شاديات الدول العربية يف مواجهة ال�شدمات القت�شادية العاملية، مبا 
يف ذلك دعم امل�شاريع القت�شادية امل�شرتكة التي من �شاأنها �شمان حتقيق 

التنمية القت�شادية والجتماعية يف العامل العربي. 



•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  اأع���رب 
دبي  اإدارة مركز  رئي�ص جمل�ص  املالية  دبي وزير  حاكم 
التجاري العاملي عن فخره ب��الأداء القيا�شي ملركز دبي 
التجاري العاملي خال عام 2012 الذي �شهد اجتذاب 
األ���ف زائ���ر جت���اري وم�شاركة   85 اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون و 
خال  ب��ه  املقامة  بالفعاليات  �شركة  األ��ف   37 ح��وايل 
العام املا�شي والتي اتخذتها ال�شركات كمن�شة لرتويج 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  منتجاتها  وب��ي��ع 

اأفريقيا وجنوب اآ�شيا.
وجاء الإعان عن النتائج خال تراأ�ص �شموه الجتماع 
يوم  العاملي  التجاري  دبي  مركز  اإدارة  ملجل�ص  ال�شنوي 

اخلمي�ص املا�شي.
ومت خال الجتماع ا�شتعرا�ص الأداء التاريخي للمركز 
2008 و2012  ب��ني ع��ام��ي  امل��م��ت��دة  ال�����ش��ن��وات  ع��ن 
امل�شتقبلية  النمو  خطط  وا�شتعرا�ص  مف�شلة  ب�شورة 

خال ال�شنوات القادمة.
ح�شر الجتماع �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة وكل من بطي �شعيد الكندي 
وزياد عبد اهلل كلداري وعبد اهلل حممد رفيع وخليفة 
�شعيد الزفني و�شعود اإبراهيم عبيد اهلل وعبد الرحمن 
وهال  الإدارة  جمل�ص  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ارد  را���ش��د  حممد 
والت�شويق  ال�����ش��ي��اح��ة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  امل����ري  �شعيد 
التجاري  دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  بدبي  التجاري 

العاملي.
اأع�شاء جمل�ص  وخاطب �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
يزال  ل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  اإن  وق��ال   الإدارة 
دبي  ملدينة  بالن�شبة  والتنمية  ل��ازده��ار  رك��ي��زة  ميثل 
واإنه من امل�شجع جدا روؤية النجاح الكبر ل�شرتاتيجية 
الفعاليات يف  النمو الذي حققه املركز يف حجم وتنوع 
اأجندته ال�شنوية والذي انعك�ص على قدرتها على جذب 

اأعداد كبرة من الزوار والعار�شني .
واأ�شاف �شموه اإن مركز دبي التجاري العاملي �شهد منوا 
التي  الأخ��رة  اخلم�ص  ال�شنوات  خ��ال  واإيجابيا  قويا 
عانت فيها �شناعة املعار�ص من �شعوبات قبل اأن تعاود 

ال�شتقرار حاليا.
اأظ��ه��رت هذا   2012 ع��ام  نتائج  اأن  اىل  �شموه  واأ���ش��ار 
النمو واأكدت مكانته كمن�شة مثالية ل�شبكات التوا�شل 
والتجارة الدولية.. وقال �شموه  لذلك اأنا اأتوجه بال�شكر 
اإليكم ولإدارة املركز والعاملني به للدور الرئي�شي املهم 

الذي لعبه مركز دبي التجاري العاملي ول يزال من اأجل 
تعزيز مكانة دبي كمركز عاملي لاأعمال والتجارة على 
م�شتوى املنطقة واأي�شا على م�شاهمته يف اقت�شاد دبي 
اأولوية ا�شرتاتيجية  و�شوف تظل تنمية هذه امل�شاهمة 
بالن�شبة لنا . جتدر الإ�شارة اإىل اأن درا�شة اأعدت حول 
اأو�شحت   2011 العاملي عام  التجاري  دبي  اأداء مركز 
اأنه ي�شخ اأكرث من 6.5 مليار درهم يف اقت�شاد دبي مبا 
يعادل 2.1 باملائة من اإجمايل الناجت املحلي لاإمارة. 
الزائرين  اأع��داد  زي��ادة يف   2012 عام  نتائج  واأظهرت 
بن�شبة 12.5 باملائة والعار�شني بن�شبة 5.5 باملائة عن 

عام 2011.
و اأكدت النتائج م�شاركة 36 األفا و996 �شركة عار�شة 
 .. 130 دولة  اأكرثمن  تعمل يف خمتلف املجالت من 
ن�شبة  بلغت  دول��ة   186 م��ن  زوار  م�شاركة  اأظ��ه��رت  و 
الزائرين الأجانب بينهم 38 باملائة ..وارتفع اإنفاقهم 
11 �شعفا عن  اإق��ام��ت��ه��م ب��دب��ي مب��ق��دار  خ���ال ف���رتة 
عالية  وقيمة  كبرا  ما حقق دخا  املحليني  الزائرين 

يف اقت�شاد الإمارة.
وح���ول ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ق���ال ه���ال �شعيد امل���ري ان دبي 
التوا�شل  اأج��ل  من  العامل  لجتماع  الأم��ث��ل  املكان  هي 
يلعب  العاملي  التجاري  دب��ي  وم��رك��ز  والنمو  وال��ت��ج��ارة 
ل  فعالياتنا  ف���اإن  ل��ذل��ك  العمل  ه��ذا  يف  اأ�شا�شيا  دورا 
ميكن قيا�ص اأهميتها فقط بعددها وعدد زوارها ولكن 
القرار  واأ�شحاب  الزوار  باجتذابها لأرقى م�شتوى من 
خالها  تن�شاأ  التي  التجارية  وامل��ع��ام��ات  وال�شراكات 

والأن�شطة القت�شادية امل�شتدامة التي تولدها.
واأ���ش��اف اإن ارت��ف��اع اأع����داد ال��زائ��ري��ن وال��ع��ار���ش��ني اإىل 
العاملي  الع���رتاف  اإىل  ي�شر  اجل��غ��رايف  التنوع  جانب 
مبكانة دبي كمحرك قوي لنمو الأعمال التجارية لي�ص 
فقط على النطاق الإقليمي ولكن على م�شتوى ال�شرق 

الأو�شط الكبر ومناطق �شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا.
واأ�شاف ان التقديرات ت�شر اإىل اأنه على مدى ال�شنوات 
اخلم�ص املقبلة �شتنمو احلركة التجارية يف دبي مبعدل 
الكبر  النمو  حجم  وم��ع  �شنويا  باملائة   7 اإىل   5 م��ن 
يف الأع���م���ال وال��ن��اجت ع��ن ك���ون دب���ي ت��ق��ع ع��ل��ى الطرق 
يف  النامية  الق��ت�����ش��ادي��ات  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الرئي�شية 
اأمريكا الاتينية واأفريقيا وال�شرق وبالتايل فاإن مركز 
دبي التجاري العاملي �شي�شتمر يف لعب الدور الرئي�شي 
تقدمي  على  فقط  لي�ص  والرتكيز  التجارة  حتفيز  يف 
وجهة وفعاليات جتارية عاملية امل�شتوى بل على تقدمي 

جتربة اإقامة فريدة كذلك.

وقدم مركز دبي التجاري العاملي اأجندة فعاليات قوية 
فعالية   150 م��ن  اأك����رث  �شملت   2012 ع���ام  خ���ال 
تغطي  ك���ربى  106فعالية  م��ن��ه��ا  وم��ع��ر���ش��ا  جت��اري��ة 
قطاعات ا�شرتاتيجية منها الرعاية ال�شحية والتعليم 
والغذاء  واملقاولت  والت�شالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

والتجارة واخلدمات اللوج�شتية.
التح�شني  على  ال�شرتاتيجي  الرتكيز  مع  وان�شجاما 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  فعاليات  لأجندة  امل�شتمر 
اأق��ي��م العديد  12 فعالية ج��دي��دة  امل��رك��ز  فقد اج��ت��ذب 
منتدى  منها  املنطقة  م�شتوى  على  م��رة  لأول  منها 
الطاقة العاملي والذي اأقيم لأول مرة يف تاريخه خارج 
ال�51  العاملي  واملوؤمتر  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مقر 
ال��ع��امل��ي التابع  ت��ل��ي��ك��وم  امل��ال��ي��ة .. وم���وؤمت���ر  ل��اأ���ش��واق 
اأقيما لأول مرة  واللذان  ال��دويل لات�شالت  لاحتاد 

اأي�شا يف الوطن العربي.
كما �شهد عام 2012 انطاق معر�ص وموؤمتر م�شاريع 
الأعمال الريادية العربية الأول والذي عزز مكانة دولة 

الإمارات كدولة رائدة يف القت�شاد الجتماعي.
ا�شت�شافة  ب�شرف  الفوز  على  دب��ي  ق��درة  على  وتاأكيدا 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ف��ق��د ا���ش��ت�����ش��اف امل��رك��ز اجلل�شات 
العلمية للموؤمتر العاملي لأمرا�ص القلب الذي اأقيم يف 
من  الأوىل  انطاقته  منذ  مرة  لأول  الأو�شط  ال�شرق 
�شر�شة من مدن كربى مثل  62 عاما يف ظل مناف�شة 

�شنغافورة وكيبتاون وكيوتو.
م��ن��دوب حل�شور  األ����ف   11 دب���ي ح����وايل  اإىل  وح�����ش��ر 
ناق�شت  التي  اخلا�شة  اجلل�شات  يف  وامل�شاركة  امل��وؤمت��ر 
التطورات يف جمال اأمرا�ص القلب ما ي�شر اإىل النمو 
املتزايد ملكانة دولة الإمارات كرائدة للرعاية ال�شحية 
املرتبطة  والتكنولوجيا  الطبية  والأب��ح��اث  والدوائية 

بها.
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ذل��ك ق��دم��ت اأج��ن��دة م��رك��ز دب��ي التجاري 
الفعاليات  ال��ع��امل��ي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة وم��ت��م��ي��زة م��ن 
ال���ش��ت��ه��اك��ي��ة ب����دءا م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة اإىل 
العرو�ص الرتفيهية املبا�شرة وا�شت�شافتها اأرينا املركز 
التجاري وهي اأكرب قاعة مغطاة للفعاليات يف املنطقة 
والتي توؤكد على املرونة التي تتمتع بها قاعات ال�شيخ 

�شعيد.
واإنريكي  ل��دي��ف��و  ح��ف��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  و���ش��م��ل��ت 
مل�����ش��اه��ر فناين  ا���ش��اف��ة اىل ع���رو����ص  اإي��ج��ا���ش��ي��ا���ص 
الكوميديا كما اقيم عليها مهرجان عامل دبي الريا�شي 
ال�شيفي والذي حول قاعات ال�شيخ �شعيد منذ اإقامته 

عام 2011 اإىل اأكرب �شالة ريا�شية �شيفية مغطاة يف 
ال�شرق الأو�شط.

اأجندة مركز  امل��ري خ��ال مناق�شة  وق��ال ه��ال �شعيد 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  اإن  العاملي  التجاري  دب��ي 
عاما   30 م���دار  على  دب��ي  يف  الفعاليات  �شناعة  ادار 
وا�شتهر باإقامة الفعاليات الكربى واملعار�ص التجارية 
لأعمالنا  الرئي�شي  العن�شر  �شتظل  والتي  وامل��وؤمت��رات 
منتلكها  التي  العاملية  التحتية  والبنية  خرباتنا  اأن  اإل 
من  اأي�����ش��ا  متكننا  نقدمها  ال��ت��ي  املتكاملة  وخ��دم��ات��ن��ا 
اإق���ام���ة امل���وؤمت���رات ال�����ش��غ��رة والج��ت��م��اع��ات واإط����اق 
ما  املبا�شرة  والفعاليات  واحلفات  اجلديدة  املنتجات 

ميكننا من زيادة الفعاليات وال�شياحة يف دبي.
التجاري  دب��ي  مركز  يف  املقامة  الفعاليات  اإن  واأ���ش��اف 
اإجمايل  م��ن  باملائة   20 ح��وايل  ع��ن  م�شوؤولة  العاملي 
قيمة قطاع ال�شياحة الكلي يف دبي ومن املهم اأن ي�شتمر 

التو�شع والزدياد يف اأجندة فعالياتنا.
ول ت���زال ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ربى م��ث��ل م��ع��ر���ص وموؤمتر 
واأ�شبوع  �ش�شوبر  وج��ي��ت��ك  وج��ل��ف��ود  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ح��ة 
جيتك�ص للتقنية واخلم�شة الكبار ومعر�ص �شوق ال�شفر 
اأعداد  العربي وانرت�شك م�شتمرة يف منوها مع ارتفاع 
مركز  اأج��ن��دة  على  الفعاليات  ه��ذه  جميع  يف  احل�شور 

دبي التجاري العاملي.
ب��اأك��رث من  رح��ب  ال��ع��رب��ي  ال�شحة  وم��وؤمت��ر  فمعر�ص 
والأطباء  ال�شحية  الرعاية  اخت�شا�شي  من  األفا   83
15 باملائة وموؤكدا مكانته كاأكرب  حمققا زيادة بن�شبة 
معر�ص وموؤمتر للرعاية ال�شحية يف ال�شرق الأو�شط 
اأما معر�ص اخلليج لاأغذية جلفود فهو اأكرب معر�ص 
جتاري �شنوي لاأغذية يف العامل وقد اأكد اإزدياد اأهمية 
الأغذية  ل�شناعة  ع��امل��ي  رئي�شي  جت���اري  كمركز  دب��ي 
واجتذب 68 األف زائر و4200 عار�ص من 110 دول 
م��ن جميع قطاعات  األ��ف منتج   50 م��ن  اأك��رث  عار�شا 

�شناعة الأغذية وامل�شروبات.
وعزز اأ�شبوع جيتك�ص للتقنية مكانته كواحد من اأ�شهر 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��امل يف  م��ع��ار���ص يف  ث��اث��ة 
األ��ف��ا م��ن خرباء  والت�����ش��الت فجمع اأك���رث م��ن 130 
هذه ال�شناعة واأك��رث من 3500 مورد من 54 دولة 
املا�شي  العام  دورة  �شهدت  حيث  اخلم�ص  ال��ق��ارات  من 
واإقامة  اجلديدة  املنتجات  واإط��اق  احلديثة  التقنيات 
توا�شل  اإىل  اأدى  ما  القطاع  ه��ذا  يف  ال��ب��ارزة  املنتديات 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  ال���رائ���دة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

والت�شالت ورفع ثقة ال�شوق وحفز ال�شتثمار.

�ملال و�لأعمال

27 اجتذبهم  عار�سة  �سركة  األف  و37  جتاري  زائر  مليون   1.85
مركز دبي التجاري العاملي العام املا�سي 

االأرباح بنمو 290.75 % �ضايف  درهم  مليون   48.593

عمومية اأ�سمنت االحتاد تعتمد توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 9 %
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

وافقت اجلمعية العمومية العادية ل�شركة اأ�شمنت الحتاد يف راأ�ص اخليمة يف 
اجتماعها اأم�ص على توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 9 % من راأ�ص 
اأم�ص، يف فندق ومنتجع هيلتون  املال، خال اجتماعها، الذي عقدته �شباح 
اإدارة ال�شركة الأرب��اح املن�شوبة  �شبا يف راأ�ص اخليمة. وت�شمن تقرير جمل�ص 
للم�شاهمني التي بلغت 48.593 مليون درهم، فيما و�شلت الأرباح املوحدة 
 2011 العام  58.990 مليون درهم، مقابل �شايف خ�شارة يف  اإىل  لل�شركة 
اأ�شمنت الحتاد  %. وحققت   290.75 25.475 مليون دره��م، بنمو  بلغ 
مبيعات موحدة بقيمة 602.197 مليون درهم خال العام 2012، مقارنة 
مع 622.196 مليون درهم يف العام 2011، فيما اأظهرت بيانات ال�شركة 
انخفا�شا يف املبيعات بن�شبة %3.21، وهو ما اأرجعته ال�شركة اإىل املناف�شة 
احلادة بني املنتجني ملادة الأ�شمنت، بجانب انخفا�ص الطلب خال الن�شف 
الت�شدير، يف  واأ�شواق  املحلي  ال�شوق  اأو�شاع  ب�شبب  املا�شي،  العام  الثاين من 
يف  اإيجابي  تغر  معدل  ال�شركة  نتائج  واأظهرت  بها.  املحيطة  التقلبات  ظل 
قدره  اإج��م��ايل  رب��ح  حتقيق  اإىل  ق��اد  ما   ،%  14.46 بن�شبة  املبيعات  تكلفة 
مليون درهم يف 2011،   36.729 مع  مقارنة  درهم،  مليون   101.379
مليون   40.353 املوحدة  الت�شغيل  اأرب��اح  وبلغت   .176.02% بلغ  بنمو 
درهم، مقابل خ�شائر ت�شغيل 23.853 مليون درهم خال 2011. وبلغت 
امل�شروفات الإدارية وم�شاريف البيع والتوزيع 61.026 مليون درهم خال 
العام 2012، مقابل 60.582 مليون درهم يف 2011.  وارتفعت الأ�شول 
مع  م��ق��ارن��ة  دره���م،  مليون   1،054.300 اإىل   2012 يف  امل��ت��داول��ة  غ��ر 
956،447 مليون درهم عام 2011. واأرجع تقرير جمل�ص الإدارة الرتفاع 
اإىل املبالغ املدفوعة على ح�شاب م�شروع الطاقة املهدرة، الذي اأجنز موؤخرا، 
وهو حاليا يف طور الت�شغيل التجريبي. وو�شلت الأ�شول املتداولة يف 2012 
اإىل 363.772 مليون درهم، مقابل 359.934 مليون درهم يف 2011 
وطراأ انخفا�ص على املخزون وعلى الذمم املدينة مقابل ارتفاع يف ال�شيولة 
خال 2012. وارتفعت حقوق امل�شاهمني يف احلادي والثاثني من دي�شمرب 
2012 اإىل 1،254.300 مليون درهم، مقابل 1،207.715 مليون درهم 
يف احلادي والثاثني من دي�شمرب 2011. ووفقا لتقرير جمل�ص اإدارة �شركة 
اأ�شمنت الحتاد ا�شتمر الطلب املحلي منخف�شا خال الربع الأخر من العام 
اأن  حني  يف  الآخرين،  املنتجني  قبل  من  الأ�شعار  لتخفي�ص  نظرا   ،2012
حماولت زيادة الأ�شعار مل توؤت ثمارها، ب�شبب ا�شتمرار املناف�شة وانخفا�ص 
الطلب املحلي. وعن توقعات جمل�ص الإدارة للعام احلايل، اأكد التقرير عدم 
وجود اأي موؤ�شرات حتى الآن من �شاأنها زيادة الطلب املحلي. واأ�شار التقرير 
اإىل اأن من اأبرز اإجنازات ال�شركة يف العام 2012 اإن�شاء م�شنع توليد الطاقة 
الكهربائية، لا�شتفادة من الطاقة احلرارية املهدرة من فرن الت�شغيل رقم 
4، لتوليد الطاقة الكهربائية، واأجنز امل�شروع بالكامل يف نهاية العام املا�شي، 
وله مردود اإيجابي يتمثل يف تقليل التلوث البيئي الناجت عن انبعاث احلرارة، 
الهواء، واحلد من تكلفة الإنتاج، ما ينعك�ص  الت�شغيل، يف  ال�شادرة عن فرن 

على نتائج اأعمال ال�شركة ب�شكل اإيجابي.
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•• دبي-الفجر: 

ح��ق��ق م��ك��ت��ب ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي يف دائ���رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ب��دب��ي جم��م��وع��ة من 
الإجن�����ازات ال��ت��ي ت�����ش��اف اإىل ر���ش��ي��ده خال 
وتعزيز  با�شتقطاب  ق��ام  حيث   ،2012 ع��ام 
زيادة  بن�شبة  دبي  يف  �شركة   165 ا�شتثمارات 
2011 حيث  ب��ع��ام  م��ق��ارن��اً   114% ق��دره��ا 
و�شلت اإىل 77 �شركة. واأعلن املكتب يف تقريره 
ال�شنوي عن حتقيق زيادة قدرها %16.6 يف 
لإمارة  املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  تدفق 
 3.6 ب�  دره��م مقارنة  4.2 مليار  بواقع  دب��ي 
2011 وهي من خال  مليار درهم يف العام 
اأع��م��ال امل��ك��ت��ب ف��ق��ط، مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى مكانة 
دب����ي واع���ت���ب���اره���ا م��ن�����ش��ب��ة مل���زاول���ة الأع���م���ال 
على  وال�شتثمارية  التجارية  امل�شاريع  وتو�شع 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي. 
يبلغ  اأن  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار  مكتب  وي��ت��وق��ع 
املحلي ما  القت�شاد  ال�شتثمارات يف  اأثر هذه 
بحوايل  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار   18.3 قيمته 
وبن�شبة   2011 ال��ع��ام  يف  دره���م  مليار   16
املكتب  ي��رك��ز  ح��ي��ث   14،3% ق��دره��ا  زي����ادة 
اهتمامه اأي�شا على القيمة امل�شافة لل�شركات 
لاإمارة  الكلي  القت�شاد  على  ال�شتثمارية 
ولي�ص على مبلغ ال�شتثمار الأويل فقط مما 
ال�شتثمارات  وت��اأث��ر  نوعية  درا���ش��ة  ل��ه  يتيح 
للقطاعات  وحتريكها  امل�شتقبلية  وفائدتها 

املختلفة.
ملكتب  التنفيذي  املدير  القرقاوي،  فهد  وقال 
النتائج  ت��ل��ك  ت���اأت���ي  الأج���ن���ب���ي:  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�شتثمار  م��ك��ت��ب  ج��ه��ود  ���ش��م��ن  الإي��ج��اب��ي��ة 
اإليها  م�شاف  املا�شي،  ال��ع��ام  ط��وال  الأجنبي 
امليزة ال�شتثنائية لإمارة دبي، والثقة املكت�شبة 
اإىل جانب  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ط  يف 
ت��واف��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ص امل��ج��زي��ة واملزايا 
�شتى  يف  ا�شتغالها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  التناف�شية 

خمتلف  يف  القت�شادية  والقطاعات  املجالت 
اأنحاء اإمارة دبي .

واأطلق مكتب ال�شتثمار الأجنبي درا�شة حتت 
ا���ش��ت��ع��ر���ص ف��ي��ه��ا املقومات  مل����اذا دب���ي  ع���ن���وان 
بناءاً  دب���ي  اإم�����ارة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��ق��اب��ات م���ع جم��م��وع��ة من 
اأ�شلوب  ت�شدر  حيث  الإم���ارة،  يف  امل�شتثمرين 
املقومات،  ه��ذه  اأه���م  قائمة  املعي�شية  احل��ي��اة 
تلتها كون الإمارة اجلهة ال�شتثمارية ومق�شد 
ل��ن��م��و الأع����م����ال امل��ف�����ش��ل��ة ل���رج���ال الأع���م���ال 
دبي من خيارات  به  تتمتع  وما  وامل�شتثمرين، 
الأعمال،  ممار�شة  و�شهولة  بالتجزئة،  البيع 
لقطاع  امل��وؤي��دة  اجلذابة  ال�شريبة  وال�شيا�شة 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال���ش��ت��ث��م��ارات  الأع���م���ال 
املتعددة،  اللوج�شتية  واخل���دم���ات  امل��ت��ط��ورة 

واآليات الربط مع الأ�شواق العاملية.
اأي�شاً  الأج��ن��ب��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ك��ت��ب  واأ����ش���در 
ركز  ال��ذي   ،2012 ال�شتثماري  دب��ي  تقرير 
وال�شتثمارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ف��ر���ص  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
دب��ي، حيث  الأ�شعدة يف  كافة  على  القطاعات 
و�شيا�شة  امل�شتمر  التطوير  على  ال�شوء  �شلط 
وذل���ك من  الإم�����ارة،  الق��ت�����ش��ادي يف  التنويع 
خال مقابات ح�شرية مع نخبة من �شانعي 
القرار من القطاعني العام واخلا�ص وعدد من 
املدراء التنفيذيني حملياً، اإىل جانب عدداً من 

املتحدثني الدوليني. 
 56 و����ش���ارك مكتب ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي يف 
ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د امل��ح��ل��ي م���ن �شمنها 
 2012 ع��ام  يف  ال���دويل  امل�شتوى  على   17
رجال  ل��دى  ال�شتثمار  مفهوم  لتعزيز  وذل��ك 
التجارية  والهيئات  امل�شتثمرين  من  الأعمال 
املزايا  ع��ر���ص  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واحل���ك���وم���ات، 
و�شملت  دب��ي.  بها  تتمتع  التي  الإ�شرتاتيجية 
ترويجية  جولة  ال��رائ��دة  الدولية  الفعاليات 
يف خم�ص وليات لأمريكا يف كل من نيويورك، 

ودال�ص،  و�شياتل،  ونيوجر�شي،  ووا�شنطن، 
بعنوان  املتحدة  اململكة  يف  ترويجية  وج��ول��ة 
لندن  �شملت  دب���ي  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ص 
واأدن������ربه ودرب�����ي، وم���وؤمت���ر وم��ع��ر���ص غلوب 
العاملي يف مدينة فانكوفر، ومعار�ص   2012
�شوي�شرا  يف  لا�شتثمار  ت��روي��ج��ي��ة  ون�����دوات 
والنم�شا واملانيا وال�شني والهند وغرها من 

املحافل والأحداث الدولية. 
واأ�شاف القرقاوي: ترتبط دبي باأكرث من 2.2 
وجنوب  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على  مليار 
اأف��ري��ق��ي��ا، مم��ا يجعلها من�شة  و���ش��م��ال  اآ���ش��ي��ا 
وامل�شتثمرين  ال�����ش��رك��ات  م��ن  للعديد  ف��ري��دة 
تو�شعة  الراغبني يف  العامل  اأنحاء  يف خمتلف 
لا�شتثمار  ال�شاعية  ف��ال�����ش��رك��ات  اأع��م��ال��ه��م. 
ل��دي��ه��ا خ���ي���ارات م��ت��ن��وع��ة يف دب����ي م���ن حيث 
دبي  اإم��ارة  مناطق  خمتلف  يف  امل�شروع  اإقامة 
والتمتع  املتخ�ش�شة  احل����رة  امل��ن��اط��ق  يف  اأو 
خا�شة  ملكية   100% مثل  ف��ري��دة  مب��زاي��ا 
والإع����ف����اء م���ن ال�������ش���رائ���ب، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
تواجدها يف منظومة اقت�شادية متكاملة على 
اخلدمات  ت�شم  ال��ت��ط��ور،  م��ن  ع��ايل  م�شتوى 
النقل  وو�شائل  التحتية،  والبنية  اللوج�شتية، 

املتميزة،  احلياة  واأمن��اط  واملتنوعة،  احلديثة 
والبيئة الت�شريعية اجلاذبة وهي من الأ�شباب 
الرئي�شية لتوافد ال�شتثمارات اإىل اإمارة دبي، 

ودولة الإمارات ب�شكل عام .
ل  م��ا  الأج��ن��ب��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  مكتب  وا�شتقبل 
ا�شتثمارية  وموؤ�ش�شات  هيئات  م��ن   31 يقل 
من القطاعني احلكومي واخلا�ص، بالإ�شافة 
اإىل ع���دد م��ن ال��وف��ود ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي متثل 
وج����ه����ات ع�����دة م��ن��ه��ا ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال ل 
وكوريا  وكينيا  وايرلندا  ا�شكتلندا  احل�شر: 
واأ�شبانيا  وال���ي���اب���ان،  وال�������ش���ني،  اجل��ن��وب��ي��ة، 
واملك�شيك  والأرجنتني  واأندوني�شيا،  ورومانيا 
امل�شتقلة.  الرابطة  ودول  املتحدة  وال��ولي��ات 
اأن امل�شتثمرين  وقال القرقاوي: من الوا�شح 
اإمارة دبي املكان الأمثل لنمو اأعمالهم،  يرون 
ح���ي���ث اأن����ه����ا ت�����ش��ك��ل ن��ق��ط��ة الن�����ط�����اق اإىل 
ال�شرق  منطقة  ل�شيما  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 
اآ�شيا، وكل  اأفريقيا، وجنوب  الأو�شط، و�شمال 
اأمام  الفر�ص  حجم  م��ن  ترفع  العوامل  تلك 
امل�شتثمرين لتو�شيع اأعمالهم التجارية حملياً 

واإقليمياً وعاملياً .
م���ب���ادرات مكتب  ال��ق��رق��اوي: تظهر  واأ����ش���اف 
 2012 ال�شتثمار الأجنبي الأخرة يف العام 
اأه���داف���ن���ا ن��ح��و مت��ك��ني امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
لا�شتفادة  ال�شركات  اأ���ش��ح��اب  م��ن  الأع��م��ال 
من البيئة التناف�شية لإمارة دبي، والعمل على 
ت�شهيل متطلباتهم الرئي�شية وت�شهيل مزاولة 
ال�شتثمار ودخول الأ�شواق املجاورة واجلديدة 

يف املنطقة من خال دبي . 
وان�شم مكتب ال�شتثمار الأجنبي يف �شراكات 
م��ع ع��دد م��ن امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة مثل مبادرة 
�شراكة  ومبادرة  بالإمارة،  العاجية  ال�شياحة 
�شل�شلة  ج��ان��ب  اإىل  الأخ�����ش��ر  لاقت�شاد  دب��ي 
من املبادرات على ال�شعيد الدويل والتي من 
البيئة  يخدم  مبا  التعاون  اآف��اق  تعزيز  �شاأنها 

ال�شتثمارية يف دبي.

ا�ضتقطب وعزز ا�ضتثمارات 165 �ضركة يف دبي خالل عام 2012

مكتب اال�ستثمار االأجنبي: 16.6 % زيادة باأعمالنا بواقع 4.2 مليار درهم خالل 2012

تعاونية الظفرة توزع اأرباحها على امل�ساهمني 
•• املنطقة الغربية – الفجر:

وزعت جمعية الظفرة التعاونية اأرباحها على امل�شاهمني 
وذلك خال اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية الذي 
الغربية  املنطقة  يف  زاي���د  م��دي��ن��ة  اأف����راح  ب�شالة  ع��ق��د 
بح�شور رئي�ص واأع�شاء جمل�ص الإدارة واملدير التنفيذي 

للجمعية وممثل وزارة ال�شوؤون الإجتماعية . 
اأكد حمود حميد املن�شوري رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
ال��ظ��ف��رة ال��ت��ع��اون��ي��ة اأن اجل��م��ع��ي��ة وزع���ت ارب��اح��ه��ا على 
امل�شاهمني ، ورحب املن�شوري يف بداية اللقاء بامل�شاهمني 
واأع�شاء جمل�ص الإدارة وقال يطيب يل اأن نلتقي اليوم 
التعاونية  ال��ظ��ف��رة  جمعية  با�شم  واح���دة  اأ���ش��رة  ون��ح��ن 
م�شلحة  ف��ي��ه  مل���ا  والآراء  الأف���ك���ار  ون��ت��ب��ادل  ل��ن��ت�����ش��اور 
وت��ط��ور ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن اأك����رب واأه���م 
الاعبني  واأحد   ، الغربية  املنطقة  العاملة يف  ال�شركات 
ب��ف�����ش��ل جهودكم  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��وق  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
ودعمكم الدائم .  واأ�شار اىل اأن اجلمعية حققت العديد 
النجاحات الإجتماعية والقت�شادية واأ�شبحت من  من 
اإليها بالبنان يف املنطقة  ال�شركات العماقة التي ي�شار 
ال��غ��رب��ي��ة ، ب��ف�����ش��ل ت�����ش��اف��ر اجل���ه���ود وال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
اأن حتافظ اجلمعية على  اآم��ًا   ، الواحد  الفريق  ب��روح 
اأع�شاء جمل�ص  اأن  اإليه ، وموؤكدا  امل�شتوى الذي و�شلت 
الإدارة وبدعم امل�شاهمني ي�شعى اىل حتقيق الطموحات 
املطلوبة .  وقال املن�شوري اأن التنمية والتطور ال�شامل 
ال���ذي ت�����ش��ه��دة امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة وامل�����ش��اري��ع العماقة 
لل�شكك  خطوط  من  باملنطقة  فيها  العمل  يجري  التي 
امل�شاريع  م���ن  وغ���ره���ا  ل��ل��ط��رق  احل���دي���دي���ة وحت���دي���ث 

اخل��دم��ي��ة و���ش��ي��ا���ش��ة الق��ت�����ش��اد احل���ر ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ا اأن 
نواكب هذه النه�شة التي تاأتي انطاقاً من التوجيهات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 
اأول  الفريق  واهتمام  اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
اأبو  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  �شمو 
ومتابعة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ظ��ب��ي 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية . وا�شتعر�ص �شامل اأحمد املزروعي اأمني 
�شر اجلمعية حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية ال�شابق 
ال�شابقة  وال��ذي ت�شمن حم�شر اجلل�شة   2011 للعام 
التنفيذي  املدير  الهاملي  ا�شتعر�ص �شيف حممد  . كما 
خال  اجل��م��ع��ي��ة  حققتها  ال��ت��ي  الجن������ازات  للجمعية 
تعتزم اجلمعية  التي  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  املا�شي  العام 
تنفيذها .  وبداأ الجتماع بال�شام الوطني وتاوة اآيات 
عطرة من القراآن الكرمي ثم مت عر�ص حم�شر اجلل�شة 
ال�شابقة للجمعية العمومية والت�شديق عليها ، وعر�ص 
ومركزها  اجلمعية  ن�شاط  ع��ن  الدارة  جمل�ص  تقرير 
املايل عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 
، و تقرير مدققي احل�شابات اخلتامية للعام 2012هذا 
ايل جانب الت�شديق على احل�شابات اخلتامية وامليزانية 
جمل�ص  اأع�شاء  ذم��ة  واإب���راء   .2012 للعام  العمومية 
الإدارة عن اأعمالهم خال ال�شنة املنتهية 2012وكذلك 
اإبراء ذمة مدققي احل�شابات ، وتعيني مراقب احل�شابات 
قامت  اللقاء  ختام  ويف  اأت��ع��اب��ه  وحت��دي��د   2013 للعام 
اجلمعية بتكرمي املوؤ�ش�شني وامل�شاهمني الأوائل للجمعية 
كما كرمت املوظفني والعاملني الذين ام�شوا اأكرث من 

ثاثني عاماً. 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

لات�شالت  الإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
 eLife TV ات�شالت عن اإطاق خدمة
لتكون  احل��ا���ش��ب  واأج����ه����زة   iPad ع��ل��ى 
م��ث��ل هذه  ي��ق��دم  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ّغ��ل يف  اأول 
الإعان  ه��ذا  وج��اء  للم�شرتكني،  اخلدمة 
موؤمتر  يف  ات�شالت  م�شاركة  هام�ص  على 

 .Broadband MEA
 elife TV ب��اق��ات  م�شرتكو  و�شيتمكن 
على  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  م�شاهدة  م��ن 
ال�شخ�شية  واحل���وا����ش���ب   iPad اأج���ه���زة 
واحل��وا���ش��ب امل��ح��م��ول��ة م��ن اأي م��ك��ان عرب 
عرب  اأو   Wi-Fi ال��ا���ش��ل��ك��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ات 
عايل  املتحرك  لاإنرتنت  ات�شالت  �شبكة 

ال�شرعة. 
لأجهزة   eLife TV خ��دم��ة  وت�����ش��م��ل 
لأكرث  احل���ي  ال��ب��ث  واحل��وا���ش��ب   iPad
القنوات  فيها  تلفازية مبا  قناة   150 من 
الريا�شية  اأب����وظ����ب����ي  م���ث���ل  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

الريا�شية،  ودب����ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  واجل���زي���رة 
التي  امل�شجلة  ال���ربام���ج  م�����ش��اه��دة  وت��ت��ي��ح 
وذلك  اأ���ش��ب��وع  اإىل  متتد  لفرتة  بثها  �شبق 
لأك���رث م��ن 100 م��ن ال���ربام���ج ال��ت��ي قد 
ت��ك��ون ف��ات��ت��ه��م ع��رو���ش��ه��ا امل��ب��ا���ش��رة وذلك 
مت�شفح  �شمن  اأو  اللوحية  اأجهزتهم  على 
�شيمكنهم  كما  حوا�شبهم،  على  الإن��رتن��ت 

اأي�شاً م�شاهدة الأفام عند الطلب. 
تتمثل  اإ�شافية  ميزة  التطبيق  هذا  ويقدم 
تغريدات  اإر�شال  من  امل�شرتكني  متكني  يف 
التي  الأف��������ام  اأو  ال����ربام����ج  ع����ن  ت���وي���رت 
ي�����ش��اه��دون��ه��ا م��ب��ا���ش��رًة م��ن خ���ال تطبيق 
eLife TV كما ميكنهم و�شع م�شاركاتهم 
من معلومات و�شور على ح�شاب في�شبوك 
وم�شاركتها مع اأ�شدقائهم.  وبهذه املنا�شبة 
ق����ال را����ش���د م���اج���د ال���ع���ّب���ار، ن���ائ���ب رئي�ص 
ات�شالت  يف  امل��ن��زل��ي��ة  الت�����ش��ال  خ���دم���ات 
اأ�شبحت  العماء  م��ن  م��ت��زاي��دة  ن�شبة  اأن 
الأجهزة  ا�شتخدام  يف  اأط���ول  وق��ت��اً  تق�شي 
ما  وه��ذا  ال�شخ�شية  واحلوا�شب  اللوحية 

ه����ذه اخل���دم���ة اجلديدة  ل��ت��ط��وي��ر  دع���ان���ا 
 eLife TV ت��و���ش��ع م��ن خ��دم��ات  ال��ت��ي 
اأو  تنقلهم  اأثناء  امل�شرتكني  لت�شمل  املميزة 
البث احلي  ويقدم  املنزل،  تواجدهم خارج 
على   )HD( ال��و���ش��وح ع��ال��ي��ة  ل��ل��ق��ن��وات 
الأجهزة ال�شخ�شية اإمكانية التفاعل ب�شكٍل 
ي�شغط  اأن  امل�شاهد  ي�شتطيع  حيث  اأف�شل 
اأث���ن���اء م��ت��اب��ع��ت��ه ل��ف��ي��ل��م عند  زر الإي���ق���اف 
الطلب ومن ثم متابعة امل�شاهدة على جهاز 
iPad. كما �شوف يتمكن ع�ّشاق الريا�شة 
الهواء  على  املنقولة  املباريات  متابعة  من 
مبا�شرًة من اأي مكان يكونون فيه، و�شوف 
ت�شبح م�شاركة املحتوى مع الأ�شدقاء على 
�شبكات التوا�شل الجتماعي اأ�شهل وميكن 
و�شع التنبيهات على اجلهاز اللوحي ملتابعة 

الربامج املبا�شرة. 
للتنزيل   eLife TV ب��رن��ام��ج  وي��ت��وف��ر 
 Apple iTunes متجر  م��ن  جم��ان��اً 
للتطبيقات، وباإمكان للم�شرتكني الت�شجيل 
http: elifetv. املوقع  وامل�شاهدة على 

الت�شال على  etisalat.ae، كما ميكن 
الرقم 101 اأو زيارة اأي من مراكز اأعمال 

ات�شالت للح�شول عليها. 
ت��ق��دمي هذه  اأن���ه ي�شعدنا  ال��ع��ّب��ار  واأ���ش��اف 
اخلدمة اجلديدة واملميزة لعمائنا والتي 
وتفاعلية  �شاملة  تلفزيونية  جتربة  تقدم 

مع اإمكانية دعم تويرت وفي�شبوك واإمكانية 
اللوحية  والأج��ه��زة  التلفاز  ب��ني  التكامل 
ال��ق��ن��وات عالية  م��ع توفر ع��دد كبر م��ن 
ما  ك��ل  ي��ق��دم  التطبيق  اأن  ك��م��ا  ال��و���ش��وح، 
يقدمه التلفاز مبا يف ذلك قائمة القنوات 

املف�شلة.  

•• دبي-الفجر: 

يف  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  املهند�ص  معايل  التقى 
مكتبه بديوان الوزارة بدبي �شعادة �شندي�شو انغوانيا الأمني العام لتجمع 
الحتاد الإفريقي وال�شوق امل�شرتكة لدول �شرق وجنوب افريقيا والوفد 
ال��ت��ع��اون القت�شادي  وب��ح��ث جم���الت  ال��ع��اق��ات  ب��ه��دف تعزيز  امل��راف��ق 

بح�شور �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة وو�شناعة دبي. 
وقال معايل املن�شوري اأن دولة الإمارات العربية املتحدة حتر�ص على بناء 
الإفريقية وتعتربها �شريكاً جتارياً  الدول  اقت�شادية متينة مع  عاقات 
على  م�شدداً  املجزية  ال�شتثمارية  بالفر�ص  زاخ��رة  وبيئة  ا�شرتاتيجياً 
الدول  وداعياً  اجلانبني،  بني  الر�شمية  والزيارات  الوفود  تبادل  �شرورة 
الدولة  اقت�شاد  اأح��رزه  الذي  والتقدم  التطور  الإفريقية لا�شتفادة من 
يف تدعيم اقت�شادياتها ومن التجارب واخلربات التي تتمتع بها ال�شركات 
التحتية  البنى  م�شاريع  وتنفيذ  تخطيط  يف  الإم��ارات��ي��ون  وامل�شتثمرون 

وامل�شايع الإمنائية يف القارة ال�شمراء. 
واأكد املن�شوري لل�شيف ا�شتعداد دولة الإمارات ووزارة القت�شاد لتقدمي 
الدعم الكامل للمنتدى العاملي الإفريقي لاأعمال والذي تنظمه غرفة 
للكومي�شا  الإقليمي  ال�شتثمار  وكالة  مع  بالتعاون  دبي  و�شناعة  جت��ارة 
)ريا( يف مايو املقبل، حيث �شيوفر املنتدى من�شًة جتمع اأكرث من 2000 
التعاون  جمل�ص  ودول  اإفريقيا  من  الأع��م��ال  وق��ادة  ال��ق��رار  اأ�شحاب  من 
اخلليجي واآ�شيا واأوروبا ملناق�شة التحديات وفر�ص الأعمال يف القطاعات 
املالية وت�شويق وجتارة املنتجات الزراعية واخلدمات اللوج�شتية والتجارة 
مع خمتلف الكتل القت�شادية يف الحتاد الإفريقي مثل ال�شوق امل�شرتكة 

لدول �شرق وجنوب اإفريقيا )الكومي�شا(.

و�شدد معاليه على اأن العاقة القت�شادية املن�شودة مع الدول الإفريقية 
واآف��اق متجددة ل ترتكز فقط على  اأخ��رى  اإىل مرحلة  تنتقل  واأن  لب��د 
اقت�شادية  وجم���الت  قطاعات  لت�شمل  تتجاوزها  ب��ل  النفطية  التجارة 
التحتية، و�شناعات الأغذية، والزراعة.  البنى  اأبرزها  اأخرى من  حيوية 
باتت تغطي  الوطنية جمتمعة  الناقات  اأن  اإىل  املن�شوري  ولفت معايل 
رقعة وا�شعة من القارة الأفريقية ما يف�شح املجال اأمام تدفق امل�شتثمرين 

الأفريقية  الأ����ش���واق  اإىل  اخلليج  ودول  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  وال�����ش��رك��ات 
واكت�شافها والرتويج لها.  من جانبه اأكد �شندي�شو على اأهمية الإمارات 
لتجمع كومي�شا قائا ان الإمارات تعترب من اأ�شواق الت�شدير وال�شتراد 
الآمن  امل���اذ  ه��ي  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  اأن  واأو���ش��ح  »كومي�شا«  ل���  الرئي�شة 
حتديات  مواجهة  يف  وال�شمانة  امل�شتقبل  مل�شاريع  الأم��ث��ل  وال�شتثمار 

الأمن الغذائي واملائي بالن�شبة لكثر من دول العامل.  

�ملال و�لأعمال
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اأول م�ضّغل يف املنطقة يقدم هذه اخلدمة 

 iPad على اأجهزة eLife TV ات�ساالت توفر خدمة 

وزارة االقت�ضاد تبحث جماالت التعاون مع جتمع دول �ضرق وجنوب اأفريقيا )الكومي�ضا(

املن�سوري: القارة ال�سمراء تزخر بفر�ش ا�ستثمارية فريدة 

تنظيم االت�ساالت تعقد ور�سة ب�ساأن االنتقال 
للن�سخة ال�ساد�سة من بروتوكول االإنرتنت

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة تنظيم قطاع الت�شالت ور�شة العمل الثانية يف اإطار م�شروعها 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ان��ت��ق��ال للن�شخة ال�����ش��اد���ش��ة م���ن  ب��روت��وك��ول الإن���رتن���ت . 
جهات  ممثلي  بح�شور  تعريفية  ور���ش��ة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الهيئة  وا�شت�شافت 
حكومية وخا�شة ملناق�شة اأهمية دور هذه اجلهات يف م�شروع النتقال للن�شخة 
ال�شاد�شة. وت�شهم ور�شة العمل الثانية يف م�شاعدة كل من الهيئات احلكومية 
وجمموعة من ال�شركات اخلا�شة يف التح�شر للتحول الو�شيك اإىل الن�شخة 
بروتوكول  م��ن  ال�شاد�شة  الن�شخة  اإىل  الن��ت��ق��ال  م�����ش��روع  وي��ع��د  ال�����ش��اد���ش��ة. 
دولة  حت�شر  اإىل  الرامية  الت�شالت  تنظيم  هيئة  مبادرات  اأحد  الإنرتنت 
الإمارات وجميع املعنيني لاإنتقال من الن�شخة الرابعة اإىل الن�شخة ال�شاد�شة 
حر�شا على ا�شتمرارية الأعمال يف نظام اأحدث واأكرث تطورا. يهدف امل�شروع 
لتنفيذ  وا�شرتاتيجياتها  الوطنية  الإنرتنت  بروتوكول  �شيا�شة  توحيد  اإىل 
قطاع  يف  والجتماعي  القت�شادي  النمو  حماية  اإىل  ت�شعى  التي  اخلطط 
نا�شر  حممد  �شعادة  وق���ال  ال��دول��ة.  يف  والت�����ش��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
الغامن مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت اإن ور�شة العمل تاأتي يف اإطار مبادرة 
مبا  التكنولوجية  التطورات  مع  الدولة  يف  التقدم  ا�شتمرار  ل�شمان  الهيئة 
اأن  اىل  واأ�شار  امل�شتويات.  القطاع على جميع  والتميز يف هذا  الريادة  يحقق 
ور�شة العمل تو�شح ما ا�شتخل�شته الهيئة من نتائج للدرا�شات املختلفة على 
�شعيد ا�شتعداد الدولة لانتقال للن�شخة اجلديدة من بروتوكول الإنرتنت 
ال�شاد�شة  الن�شخة  تنفيذ  موؤ�شر م�شتويات  الدرا�شات حول  نتائج  تو�شح  كما 
من بروتوكول الإنرتنت يف العديد من البلدان العاملية املتميزة. واأ�شاف اأن 
الإنتقال اإىل الن�شخة ال�شاد�شة من بروتوكول الإنرتنت له تاأثر اإيجابي على 
كل من القطاعني العام واخلا�ص..و�شتعم فائدة كبرة على الدولة من خال 
اإ�شراك جميع القطاعات العامة واخلا�شة يف املراحل املبكرة للم�شروع ..كما 
تعك�ص عملية النتقال من الن�شخة الرابعة اإىل الن�شخة ال�شاد�شة لربوتوكول 
الإنرتنت يف تو�شيع نطاق عناوين الإنرتنت يف حني ميكن لاإنرتنت حاليا 
باأنه  يعني  مما  الرابعة  الن�شخة  من  عنوان  مليار  ر4   3 يعادل  ما  اأحت�شان 
ميكن تواجد 3 ر4 مليار جهاز على الإنرتنت حيث �شيزيد اإطاق الن�شخة 
مت  تريليونا.   340 اإىل  العناوين  ع��دد  الإن��رتن��ت  بروتوكول  من  ال�شاد�شة 
ت�شميم ور�شة العمل اخلا�شة بالن�شخة ال�شاد�شة لتوعية الهيئات واملوؤ�ش�شات 
هذه  وت�شاعد  ال�شاد�شة  للن�شخة  النتقال  وحت��دي��ات  ط��رق  ح��ول  احلكومية 
الور�شة الإدارات احلكومية والأطراف الأخرى امل�شتفيدة من توحيد جهودهم 
و�شيا�شاتهم وا�شرتاتيجياتهم لتنفيذ اخلطط التي ت�شتهدف رفع الوعي جتاه 

اأهمية تطبيق وا�شتخدام الن�شخة ال�شاد�شة لربوتوكول الإنرتنت. 
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم نائب 
الفكري  تعميم  �شعار نحو  املالية وحتت  دبي وزير  حاكم 
ال�شتثماري الزراعي وامل�شاهمة يف حتقيق المن الغذائي 
احلرمني  خ��ادم  وم��ب��ادرة  العربية  القمة  ل��ق��رارات  وفقا 
ملك  �شعود  ال  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 
القليمي  املكتب  ي�شت�شيف  ال�شعودية   العربية  اململكة 
بالدولة  ال��زراع��ي  والمن���اء  لا�شتثمار  العربية  للهيئة 
العربية  الدولة  جلامعة  العامة  المانة  مع  بالتعاون  و 
اإبراهيم  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادةالأ���ش��ت��اذ  ي�شت�شيف 
القت�شادية  لل�شوؤون  امل�شاعد  ال��ع��ام  الم��ني  التويجري 
للجامعة العربية يف لقاء اقت�شادي اعامي مفتوح حول 
املنتدى  اعمال  ونتائج  العربي  الغذائي  المن  متطلبات 
القت�شادي وقرارات القمة العربية التنموية:القت�شادية 

والجتماعية - الريا�ص .
�شرح بذلك �شعادة علي �شعيد علي ال�شرهان رئي�ص جمل�ص 
اىل  يهدف  اللقاء  ان  اىل  ال�شرهان  وا���ش��ار  الهيئة  ادارة 
التعريف بالمن الغذائي يف الوطن العربي وال�شعوبات 
الجتماعية  الناحية  م��ن  العربية:  ال���دول  ت��واج��ه  التي 
ومن  ال�شعرية  والقيمة  ال��غ��ذاء  وج���ودة  وكفاية  حجم   :
امل�شتثمرين وتفعيل طاقاتهم  الناحية القت�شادية: حث 
الناحية  وم��ن  ال��زراع��ي  والت�شنيع  الإن��ت��اج  يف  للمبادرة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة لتوحيد  ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال����ق����رارات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة: 
ا�شرتاتيجية العمل العربي ومن الناحية العلمية: تفعيل 
اخلدمية:  الناحية  ومن  الزراعية  واملختربات  الأبحاث 
وو�شائل  العربية  الزراعية  العمالة  وا�شتقطاب  ت�شغيل 

التدريب من معاهد وجامعات زراعية. 
الهيئة  واج��ه��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ل��ق��اء  �شيبحث  ك��م��ا 

واملحفزات التي و�شعتها وجهود التوافق بينهما ، و�شيقدم 
ال��ل��ق��اء حت��ل��ي��ل ل���ق���رارات ال��ق��م��ة الق��ت�����ش��ادي��ة وم�شاعي 
وبيان  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ج��وة  تقلي�ص  نحو  ال��ف��ائ��دة  تعظيم 
يف  ال��زراع��ي  والمن���اء  لا�شتثمار  العربية  الهيئة  جهود 
جمال تعزيز المن الغذائي العربي والتعريف باخلارطة 
الزراعية العربية وجهود الهيئة لبناء تكتل ا�شتثماري يف 
التح�شر  وجهود  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  خطتها  اطار 
وقرار  العربية  املالية  للهيئات  امل�شرتكة  لاجتماعات 
امل�شرتكة  العربية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأم��وال  روؤو���ص  زي��ادة 

وبن�شبة ل تقل عن 50 %.  
كما و�شيتطرق اللقاء اىل جهود الهيئة العربية لا�شتثمار 
والإمن����اء ال��زراع��ي يف جم��ال الم���ن ال��غ��ذائ��ي وم�شاهمة 
الهيئة يف تفعيل مفهوم ن�شر الوعي الجتماعي وتعميم 
العربي  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  نحو  ال�شتثماري  الفكر 
)ال��ت��ح��دي��ات وامل��ح��ف��زات( وج��ه��ود ال��ت��ع��اون ب��ني ك��ل من 
الهيئة العربية واجلامعة العربية يقدمه كل من الأمني 

العام امل�شاعد لل�شئون القت�شادية ورئي�ص الهيئة. 
و�شي�شهد اللقاء الذي �شيعقد يوم الثامن والع�شرين من 
ال�شهر اجلاري يف فندق جراند حياة دبي قيادات وزارات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  وامل��ي��اه  والبيئة  املالية 
وقيادات ال�شناديق ال�شتثمارية والتنموية وهي: �شندوق 
النقد العربي و �شندوق اأبوظبي للتنمية ، وروؤ�شاء ومدراء 
ال���دوائ���ر الق��ت�����ش��ادي��ة وروؤ����ش���اء وم����دراء غ���رف التجارة 
وبالباد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  وال�شناعة 
والزراعية  الغذائية  الرقابة  وموؤ�ش�شات  واأجهزة  العربية 
وممثلني عن الغرفة التجارية العربية الفرن�شية ومدير 

مكتب منظمة الفاو ومدير عام مركز الزراعة امللحية. 

مب�ضاركة اأمني عام جامعة الدول العربية امل�ضاعد

حمدان بن را�سد يرعى لقاء متطلبات االأمن الغذائي 
ونتائج املنتدى االقت�سادي وقرارات قمة الريا�ش

•• دبي-وام:

اأك��رب مطور  العقارية  دام���اك   �شركة   تعتزم 
الأو�شط  ال�شرق  يف  الراقية  للعقارات  خا�ص 
اإط����اق م�����ش��روع ع��ق��اري �شمن م��دي��ن��ة دبي 
فندقية  �شققا  ي�شمل  ب��رج��ا  ي�شم  امل��اح��ي��ة 
مبا�شرة  اإط���ال���ة  ذات  اخل���دم���ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
على البحر ما ميثل اإ�شافة متميزة ملحفظة 
امل�شاريع التي تطورها ال�شركة يف اإمارة دبي. 
موقعا  املاحية  دب��ي  مدينة  م�شروع  ويحتل 
ا�شرتاتيجيا يف اجلهة ال�شمالية ملركز املدينة 
واحلي التجاري املطل على خور دبي والواقع 
ب��ني م��ي��ن��اء را���ش��د واأح���وا����ص دب���ي اجل��اف��ة..
الطرق  م��ن  وا���ش��ع��ة  ب�شبكة  امل��وق��ع  وي��رت��ب��ط 
ج�شر  ع��رب  الإم����ارة  يف  الرئي�شية  وال�����ش��وارع 
ال�شريعة  ال��ط��رق  جميع  اإىل  الو�شول  يتيح 
���ش��ارع ال�شيخ زاي����د. وق���ال زياد  مب��ا يف ذل���ك 
املنتدب  وال��ع�����ش��و  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ش��ع��ار 
ل�شركة داماك العقارية ان دبي تقع يف �شلب 

برنامج التطوير العقاري الذي تنفذه داماك 
العقارية يف ال�شرق الأو�شط وهذا ال�شتثمار 
ال�شوق  ب���ق���وة  ال���ث���ق���ة  ع���ل���ى  دل���ي���ل  اجل����دي����د 
امل�شروع  ي��ق��دم  ح��ي��ث  الإم������ارة  ال��ع��ق��اري��ة يف 
اجلديد يف مدينة دبي املاحية اإطالة على 
البحر ا�شافة اىل م�شاحات فاخرة للمعي�شة 
متكن من تلبية متطلبات العماء. واأجنزت  
داماك  العقارية حتى الآن ما يزيد على 37 
مبنى يف ال�شرق الأو�شط اإىل جانب 66 مبنى 
اآخر منت�شرة يف عموم اأرجاء ال�شرق الأو�شط 
ت��زال يف مراحل خمتلفة  ل  اأفريقيا  و�شمال 
ع���ن م�شروعها  الإع������ان  وم����ع  ال��ب��ن��اء  م���ن 
يرتفع  امل���اح���ي���ة  دب����ي  م��دي��ن��ة  اجل���دي���د يف 
اإج��م��ايل ع���دد امل��ب��اين ال��ت��ي ت��ط��وره��ا داماك 
املباين.  من   104 اإىل  املنطقة  يف  العقارية 
من جانبه قال خمي�ص جمعة بوعميم رئي�ص 
واملاحة  اجل��اف��ة  الأح���وا����ص  اإدارة  جمل�ص 
ري����ادة م�شاريع  ت��ت��وىل  دام����اك  اإن  ال��ع��امل��ي��ة  
التطوير الفاخرة �شمن مدينة دبي املاحية 

حيث يتيح امل�شروع اجلديد م�شاحات مائمة 
على  الأوق���ات  اأم��ت��ع  وق�شاء  والعمل  للعي�ص 
داماك  م�شروع  و�شيدار   . البحر  من  مقربة 
ال��ع��ق��اري��ة يف مدينة دب��ي امل��اح��ي��ة م��ن قبل 

اجلديدة  ال��ف��اخ��رة  اخل���دم���ات  اإدارة  ���ش��رك��ة 
بتقدمي  واملتخ�ش�شة  موؤخرا  اأطلقتها  التي 
التابعة  الفاخرة  الفندقية  ال�شقق  خ��دم��ات 

ل�شركة داماك العقارية.

•• دبي-وام:

اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  اط������ار  يف  وامل����ي����اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ع���ق���دت 
يف  وال��غ��ذائ��ي  امل��ائ��ي  الم���ن  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية 
الدولة من خال زيادة انتاجية املحا�شيل الزراعية با�شتخدام 
املزارع  اح��دى  يوما حقليا يف  ال��زراع��ي احلديثة  الإن��ت��اج  نظم 
املنطقة  مزارعي  من   25 بح�شور  الو�شطى  باملنطقة  املائية 

الو�شطى واملهند�شني واملر�شدين الزراعيني من الوزارة.
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال�����ش��رع  حممد  �شيف  املهند�ص  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
تنظيم  اإن  ال��وزارة  يف  بالوكالة  واحليوانية  الزراعية  لل�شوؤون 
هذه الأيام احلقلية ياأتي �شمن برنامج تاأهيل املزارع املائية يف 
خمتلف املناطق بالدولة ومن خاله يتم توعية املزارعني حول 

املمار�شات الزراعية اجليدة.
واأ�شار ال�شرع اإىل اأن برنامج اليوم احلقلي يتكون من مرحلتني 
والثانية  املائية  ال��زراع��ة  عن  نظرية  حما�شرة  اإق��ام��ة  الأوىل 
لنظم  امل�شتخدمني  للمزارعني  حقلي  تطبيقي  ن�شاط  تنفيذ 
اإحدى املزارع املائية يف املنطقة.  الزراعة املائية بدون تربة يف 
ع���ددا من  ال��ي��وم احلقلي  وامل��ي��اه خ��ال  البيئة  وق��دم��ت وزارة 
املائية  ال��زراع��ة  تقنية  اأهمية  خالها  ا�شتعر�شت  املحا�شرات 
الغذائي  الأم��ن  حتقيق  اجل  من  الدولة  لظروف  وماءمتها 
من  والتي  التقنية  هذه  توفرها  التي  الكثرة  للميزات  وذلك 

اهمها الكفاءة العالية يف ا�شتخدام مياه الري وال�شمدة وقلة 
امل�شاحة  وح��دة  انتاجية  وزي���ادة  الكيماوية  املبيدات  ا�شتخدام 
مقارنة مع الإنتاج الزراعي يف احلقول املك�شوفة بالإ�شافة اىل 
ارتفاع جودة املح�شول وتقنني ا�شتخدام املوارد الطبيعية من 

مياه والرتبة.
املائية  ال���زراع���ة  م�����ش��اري��ع  ا���ش��ت��ع��را���ص متطلبات  ث��م مت  وم���ن 
املحمي  البيت  مب��ن��اخ  التحكم  �شملت  وال��ت��ي  ادارت��ه��ا  وكيفية 
الزراعية   العمليات  الزراعة  وبيئات  ورطوبة  ح��رارة  الداخلي  
ومتابعة  وال��ري  الت�شميد  املغذي   واملحلول  والرتبية  التقليم 

الآفات والمرا�ص ومكافحتها.
وجرى اأي�شا ا�شتعرا�ص اآليات ت�شويق املنتجات الزراعية والتي 
بينت فعالية تلك الطرق وخ�شو�شا من خال ان�شاء جمعيات 
تعاونية ت�شاعد املزارعني يف ت�شويق انتاجهم وتخ�ش�ص بع�ص 
املحا�شيل والتي  امل��ن��ت��ج��ات   ن��وع��ني م��ن  او  ن��وع  امل��زارع��ني يف 
املائية  امل��ن��ت��ج��ات  وت�����ش��وي��ق  منتجاتهم  ت�شويق  يف  ت�شاعدهم 
خا�شة  عامة  و�شع  خ��ال  من  عالية  نوعية  ذات  باعتبارها 

عليها مثل اخ�شر ونظيف وغرها.
بزيارة  احل�شور  ق��ام  احلقلي  ال��ي��وم  م��ن  الثانية  املرحلة  ويف 
الزراعات  على  فيها  اطلعوا  املنطقة  يف  املائية  امل��زارع  لإح��دى 
الواجب  الزراعية اجليدة  املمار�شات  القائمة بها ومت مناق�شة 
اتباعها يف حت�شني و�شع الزراعات القائمة والتي تركزت على 

التربيد داخل البيوت املحمية وبيئات الزراعة ونق�ص العنا�شر 
املوجودة  الآف���ات  واه��م  والتقليم  الرتبية  وعمليات  الغذائية 

وكيفية تافيها.
واأعرب احل�شور عن تقديرهم وامتنانهم للجهود املبذولة من 
قبل وزارة البيئة واملياه يف تطبيق اف�شل املمار�شات امل�شتخدمة 

يف الزراعة املائية.
واأو���ش��ح ال��وك��ي��ل امل�شاعد ل��ل�����ش��وؤون ال��زراع��ي��ة واحل��ي��وان��ي��ة اأن 
الوزارة تبذل جهودا كبرة يف جمال التو�شع ل�شتخدام منط 
املزارعني  ت�شجيع  اخلطوات  اأوىل  كانت  حيث  املائية  الزراعة 
يف الدولة على تبني هذه التقنية منذ عام 2009 من خال 
توفر البيوت املحمية وم�شتلزمات النتاج والنظمة اخلا�شة 

بالزراعة املائية بن�شف التكلفة للمزارعني.
لنظم  امل�شتخدمة  املحمية  البيوت  اأع���داد  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
عددها  و���ش��ل  حيث  ملحوظ  ب�شكل  ارت��ف��ع��ت  امل��ائ��ي��ة  ال��زراع��ة 
بيوت يف  2012 مقارنة ب10  ع��ام  نهاية  بيت يف   700 اىل 
عام 2009 وك��ان ذلك نتيجة جهود ال��وزارة يف اإدخ��ال تقنية 
الوزارة  قامت   2012 املا�شي  ال��ع��ام  وخ��ال  املائية  ال��زراع��ة 
بتوفر م�شتلزمات للزراعة املائية مثل برليت زراعي ومادة 
وخيوط  مغذية  وحماليل  ب��ذور  واأ���ش��م��دة  للح�شرات  ل�شقة 
امل�شتلزمات  ه��ذه  تقدمي  تطوير  على  ال���وزارة  وتعمل  تربيط 

لتلبية احتياجات املزارعني.

داماك العقارية تطور موقعًا رئي�سيًا �سمن م�سروع مدينة دبي املالحية 

البيئة واملياه ت�سجع االإنتاج الزراعي با�ستخدام تقنيات االإنتاج بدون تربة 
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حالة من الن�ضاط الفني تعي�ضها هذه االأيام النجمة غادة عبد الرازق حيث ت�ضتعد لت�ضوير م�ضل�ضلها اجلديد )حكاية حياة( وتقدم 
�ضخ�ضية خمتلفة عما قدمته من قبل، هذا ما اكدته غادة، كذلك حتدثت عن كوالي�ش هذا امل�ضل�ضل وفيلمها اجلديد )جر�ضونرية( 

وحقيقة خالفها مع روجينا ورزان مغربي، كما ك�ضفت لنا م�ضاعرها بعد ح�ضولها على لقب جدة.

هناك من يريد ان ي�ضوه �ضورتي امام جمهوري

غادة عبد الرازق: �سعيدة لكوين جدة

خالد اأبو النجا بطل )كل االأ�سماء( 
 تعاقد خالد اأبو النجا على بطولة فيلم جديد بعنوان )كل الأ�شماء( من 
اإخراج د. اأحمد ماهر، الذي اأخرج فيلم )امل�شافر( من بطولة عمر ال�شريف 

وخالد النبوي.
البطل  اإط��ار �شيا�شي من خ��ال ق�شة حب جتمع  الفيلم يف  اأح��دث  ت��دور 
حتديداً  امل�شري،  املجتمع  يف  كثرة  ت�شوهات  امل��خ��رج  وير�شد  والبطلة، 

الأو�شاع ال�شيا�شية.

اإياد ن�سار بطل )دومينو(
الذي يندرج �شمن  املقبل ت�شوير )دومينو(  نهاية مار�ص  اإياد ن�شار  يبداأ 
نار،  اأ���ش��رف  اإخ���راج  تاأليف �شهام فتحي،  وامل���ط���اردات، م��ن  اأف���ام احل��رك��ة 

ت�شارك يف بطولته رانيا يو�شف.

تبداأ الفنانة زينة، الأ�شبوع املقبل، ت�شوير دورها يف م�شل�شل )رغم الفراق( الذي يجمعها بالفنان 
اإىل  الأديبة نور عبداملجيد، وهو عمل اجتماعي مييل  امل�شل�شل ماأخوذ عن رواية  با�شم �شمرة. 
الفل�شفة بدرجة كبرة، ويحاول ك�شر روح الياأ�ص لدى الإن�شان ب�شفة عامة، وامل��راأة على وجه 
اإنكلرتا حيث تدور الأح��داث حول امراأة  اأغلب م�شاهد امل�شل�شل يف  اخل�شو�ص. و�شيتم ت�شوير 
تهاجر مع زوجها لاإقامة يف لندن، وتعتقد باأن زوجها �شيخل�شها من امل�شكات التي كانت تعاين 

منها يف م�شر، وتتعر�ص اإىل ظلم اأكرب بعد النف�شال.

)رغم الفراق( بني زينة وبا�سم

)جر�شونرة(؟ فيلم  لبطولة  حم�شك  الذي  • ما 
- اأج�شد يف هذا العمل دورا خمتلفا متاما مل اقدمه من قبل، حيث تدور 
من  مكونة  غرفة  من  �شقة  هو  واح��د،  ت�شوير  موقع  يف  كلها  الأح���داث 
�شالة وبار، من اأول دقيقة يف الفيلم وحتى اآخر دقيقة. ول اريد ان اك�شف 
عن التفا�شيل الكاملة للدور، لكني اوؤكد جلمهوري ان ال�شخ�شية التى 

اج�شدها من خال هذا العمل جديدة متاما بالن�شبة يل.
• ما حقيقة وجود م�شاهد جريئة لك يف هذا الفيلم؟

- ل ميكن احلكم على عمل قبل م�شاهدته، لكن لا�شف هناك من رددوا 
بالفيلم يف  ف��الث��ارة  وه��ذا غر �شحيح،  فيه  اق��دم م�شاهد جريئة  انني 
مو�شوعه و�شراع ال�شخ�شيات فيه ولي�شت يف م�شاهده، والفيلم �شيكون 

مفاجاأة بكل املقايي�ص للجمهور.
الذي  م�شل�شلك اجلديد  عن  م��اذا  التلفزيونية،  ال��درام��ا  اإىل  ننتقل   •

�شيعر�ص يف رم�شان املقبل؟
�شامي على م�شل�شل  واملخرج حممد  اأمين �شامة  املوؤلف  تعاقدت مع   -
م�شل�شل  جن��اح  بعد  معهما  التعاون  بتكرار  �شعيدة  واأن��ا  ح��ي��اة(،  )حكاية 
)مع �شبق الإ�شرار( الذي قدمناه معا. واأكرث ما حم�شني لقبول )حكاية 
حياة( هو تقدميي لدور جديد وخمتلف عن الأعمال ال�شابقة، و�شيكون 

مبنزلة مفاجاأة كبرة ول ارغب يف الإف�شاح عن تفا�شيله حاليا.
�شبق  ثان من م�شل�شل )مع  امل�شل�شل هو مبنزلة جزء  اأن  �شحيح  هل   •

الإ�شرار(؟
- ل، نهائياً فم�شل�شل )مع �شبق الإ�شرار( ل يتحمل اأن يكون له جزء ثان، 
ت��ردد لأن هناك عنا�شر م�شرتكة يف فريق عمل  الكام  اأن هذا  واعتقد 
وطارق  �شربي  عبر  الفنانون  واأي�شا  واملخرج  املوؤلف  منها  امل�شل�شلني، 
ولكن  امل�شل�شل،  ابني يف  دور  ال��ذي ج�شد  لطفي وروجينا وحممد مالك 

)حكاية حياة( ق�شة خمتلفة متاماً عن م�شل�شل )مع �شبق الإ�شرار(.
وجود خافات بينك وبني روجينا؟ حقيقة  • وما 

- هذا الكام ل ا�شا�ص له من ال�شحة، بل اوؤكد لك ان الكوالي�ص اخلا�شة 
عاقة  روجينا  بالفنانة  جتمعني  حيث  للغاية  ممتعة  كانت  العمل  بهذا 
�شداقة قوية، فهي ان�شانة طيبة، وقررنا التعاون جمدداً معاً بعد النجاح 

الكبر الذي حققناه من خال م�شل�شل )مع �شبق ال�شرار(.
يف  مغربي  رزان  م�شاركة  على  للموافقة  �شروطاً  فر�شت  اإن��ك  ت��ردد   •

امل�شل�شل فما ردك؟
لها  ا�شا�ص  ل  التي  الأخ��ب��ار  تلك  ق��راأت  كلما  ال�شديد  بال�شتياء  ا�شعر   -
من ال�شحة، ول اعرف ما الهدف من ترويجها بهذا ال�شكل الذي ي�شيء 
يل، فهناك من يريد ان ي�شوه �شورتي امام جمهوري. قيل اين فر�شت 
م�شاحة  زي��ادة  تطلب  واأل  مثرة  ماب�ص  ترتدي  األ  رزان  على  �شروطاً 
دورها، لكن هذا كام غر �شحيح، فاأنا �شعيدة بعودتها مرة اخرى اإىل 
�شا�شة التلفزيون بعد غياب طويل، و�شعيدة بالتعاون معها من خال هذا 

العمل.
فيلم  لبطولة  تر�شيحك  عن  اأخرا  ترددت  التى  الخبار  حقيقة  • ما 
ال�شابق حمدين  ال��رئ��ا���ش��ي  امل��ر���ش��ح  ي��ت��ن��اول ق�شة ح��ي��اة  ال���ذي  )ال��ن�����ش��ر( 

�شباحي؟
اأين  - كل ما قيل عن هذا ال�شاأن ل ا�شا�ص له من ال�شحة ول اعلم من 
م�شغولة  فانا  الط��اق،  على  اأف��ام غر موجودة  باأ�شماء  البع�ص  ياأتي 

فقط يف فيلمي اجلديد )جر�شونرة( وم�شل�شل )حكاية حياة(. 
بع�ص اأعمالك ال�شابقة؟ على  بالندم  ت�شعرين  هل  �شديدة  • ب�شراحة 

- اإطاقا.. ل اأندم على عمل قدمته، لكنني اأراجع نف�شي با�شتمرار. لكن 
قبلتها،  ملا  لو عر�شت عليَّ حالياً  �شابقة  اأوق��ات  اأعمال قدمتها يف  هناك 
يت�شاهل  وقد  النت�شار،  له  يحقق  عما  الفنان  يبحث  معينة  اأوق��ات  ففي 
يف اختيار موا�شيع ل�شبب اأو لآخر، لكنه يعود لراجع نف�شه ويركز اأكرث 
على الب�شمة الفنية التي يريد تركها على ال�شاحة الفنية. ويف النهاية 
�شلبيات  من  يحمله  مبا  الفني  م�شواري  يف  اإليه  و�شلت  مبا  را�شية  اأن��ا 

واإيجابيات.
جدة؟ لقب  على  ح�شولك  بعد  �شعورك  • ما 

يف  يو�شف  ل  بخديجة  فاح�شا�شي  �شعادتي،  م��دى  ا�شف  ان  ميكن  ل   -
كلمات حتى انني ل ا�شتطيع البتعاد عنها الن وقد ح�شلت على اجازة من 
ت�شوير فيلمي لكي اتفرغ لرعاية ابنتي وحفيدتي خديجة، واحلمد هلل 

اأنني ا�شبحت جدة وانا يف هذه ال�شن حتى ا�شتمتع باللعب مع حفيدتي.
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وزي�����ر رت�����ب�����ة  ع����ل����ى  االأول  ال����ن����اي����ب 

ال����را�����ض����خ ال�������ض���ام���خ ك���م���ا اجل������و امل���ط���ري

رج����ل امل��ن��ا���ض��ب يف امل���ك���ان ال��ل��ي ج���دي���ر...

ينري ل��ف��ردو���ض��ه  "زايد"  ع�����ض��ى  "زايد" 

كثري ُه���ب  ق��ول��ه  اأف��ع��ال  ،رج���ل  و"طحنون" 

ك���م ���ض��ّم��د اإج������راح وع��ط��ى ال��ل��ي ب���ه يجري

ت���ت���ب���ا����ض���ر ال����دن����ي����ا ب�����ه ون����ع����م ال��ب�����ض��ري

غ���ري... ال��ن��ا���ش  يف  ماي�ضبهه   ، ك��َم��ن  يعني 

ال��ع�����ض��ري ال����وق����ت  ال�����ع�����رثات يف  اجل����اب����ر 

ال���ف���ق���ري ودع�������������وات  رب��������ي  اأج���������ر  اإال 

ي�����ض��ت��خ��ري اهلل  اإىل  دامي  ب����ه  واخل�������ري 

عبري ل����ه  اأب�����ه�����دي  ذا  م���ق���ام���ي  ف�����  وان�������ا 

ال���وزي���ر ي���ان���ع���م  يا"طحنون"  م������ربوك 

امل�����وؤمت�����ن ال����ع����ظ����ي����م  ن����ع����م  ذم�����ت�����ي  يف 

ال�����ه�����ادي ال�����راق�����ي ال����رح����ي����م امل��ط��م��ئ��ن

.. ل����ُدن  م���ن  ه���و  ي��ل��ي  ال�����ض��ام��ي  �ضخ�ضه  يف 

م�����ع ال���ن���ب���ي وا����ض���ح���اب���ت���ه ي���ع���ل���ه ���ض��ك��ن

ي�������ض���اب���ق ال����دن����ي����ا وي����ن����ج����ز م�����ا ع���َل���ن

وك����م ام�����ض��ح ال��دم��ع��ة م���ن اأوي������وه احل����َزن

ول���ل���زم���ن ل����ل����ع����ب����اد  اهلل  م������ن  رح�����م�����ة 

اأو ك��َم��ن.. رج����ل/ن ع��ط��ى واخ��ف��ى ع��ط��اءه 

ي��ع��ط��ي ع��ط��ا م���ا ي���رجت���ي ب���ع���ده ث��م��ن ..

ان�����ا ا����ض���ه���د ان�����ه ك���ا����ض���ب اث��ن��ي��ن��ه م���ع���ًا!

����ض���ب���ح���ان م�����ن ������ض�����واه ل���ل���ح���اج���ة اأِم������ن

حل��ن وم����ع����ه����ا  اق����رن����ف����ل  ورود  ب�����اق�����ْة 

ي�����ض��ت��اه��ل��ك م���ن�������ض���ْب���ك واإن��������ت امل����وؤمت����ن
عبداهلل العكربي املن�صوري

كلنا خليفة
ي�������ض���اه���ل ال����ن����ام����و�����ش ب�����و ����ض���ل���ط���ان 

ال�������ض���ي���ف ظ����ب����ي����اين ع���������ض����اه اأزم��������ان 
ح������ّول م�����اع�����َن�����ه  ب���������������االأّول  دامي 

االأّول  دامي  ال����رئ����ا�����ض����ة  وه����ج����ن 
ال�صاعرة الهام�س 

�ملال
ي�ضعدين ���ض��ل��ون  ي��َع��ْرف  غ���ريك  م��اف��ي��ه 

تبعدين  - م��ْن��ك  امل��ن��ّي��ه  اإال   ، وم��اف��ي��ه 

ي��ا م��ع��ت��ربين ط��ف��ل وت��خ��اف ت��ف��ق��دين ،

خ���ذين ح��الل��ك م��ع��اك وال ت���ع���ّودين :

تن�ضدين االأخ��ب��ار  عن  اأن�ضد  ل�  قبل  من 

يوعدين مهما  غ��ريك  اأح��ب  ما  اأوع���ْدك 

ت��ردين ال  تكفا  خ���ذاين  م��ّن��ي   - ي��ام��ن 

ي�ضندين  طحت  ليامن  قلبك  يكفيني 

، و ) حْتدين : اأ�ضباب هذا احُلب  تتعّدد 

توقدين ال���ض��رت  ال�ضعر  ن��ار  ماتطفي 

! تق�ضدين  اإنْت   : وت�ضاأل  جديدي  تقرا 

! اأح�ضدين  خايف  مايل  يارا�ش   ، عليك 

اأ�ضحابه واأن��َب��ل  قلبي  اأح��ب��اب  ك��ل  ي��ا 

اأج���ل تهنابه ل���  ب��ع��م��ري  ي��ط��ّول  ال��ل�����ه 

! األعابه  كل   } لطفلك   { اإعتربتك  اآن��ا 

اأوالب���ه لكنك   .  . ن��ع��م  قلبي   ، ال��ق��ل��ب 

نت�ضابه وّي����اك  اأن���ا  ���ض��رت  ���ض��ي  ك��ل  يف 

ركابه ن���ّوخ   ، قلبي  يف   .  . قلبك  م���دام 

ف��ي��ه طاّلبه ل��و  ت����رّدين  ، ال  اأب��ي��ن��ي  م��ا 

اأحبابه واآخ����ر  حبيب  اأول  وخ���الين 

واأ�ضبابه ب��امل��وت  ي��اه��ال   ) ب��ك  ل��ل��م��وت 

ْكتابه ي��ن��زف  �ضاعر  باإح�ضا�ش  ��ر  اإب�����ضِ

من�ضابه  ، فيك  الق�ضايد  ك��ل  م��ات��دري 

اأ�ضحابه غ��ري   ، دامي  امل���ال  مايح�ضد 

احمد ال�صانع

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

�ضعيد بن طمي�ضان
  @saeed_tumeishan 
اأكره ال�ِضعر ال�ضعيف العادي 

  .. ب�ش اأتابع و ْاحرتم جمهوره 
و ْافَرح اإن تابعت مبدع / هادي 
  .. ما خَلط بني ال�ضِعر و الكورة

**
م�ضبح بن على الكعبي 

  @MusabehBinAli 
كلنا على الطاعه نبايع خليفه .. 

من  دون مانعمل على اخلط رتويت. 
ويل مايوّقف يف مواقف �ضريفه.. 

يف دارنا ماله مكانه والبيت. 
**

حممد بن طناف الكعبي   
@bintannaf 

نظافة االأل�ضنه..ناجت نظافة قلوب
ونظافة القلب..تنتج عن نظافة فكر

ذنوبنا نرتكبها..لن فينا عيوب
)العقل نعمه..تباحْمد وثناء و�ضكر(

**
حمد الربيدي 

  @hamad_albraidi 
حتى لو الدنيا مفاتن وم�ضهاه /
وحتى لو ان الزين ماهو بيكمل ،
من �ضّد بالنف�ش وترك �ضي هلل /
كان العو�ش اجمل واجمل واجمل

**
را�ضد بن فلوه املري 
  @ibn_felwah 

بع�ش الرياجيل يف ال�ضدات ماي�ضوى/
يغنيك  عن   وقفته   هندي   وبنقايل/
وبع�ش الرياجيل  مايف  وقفته ملوى/
اإىل  بالك  الزمان   يجيك   طوايل/

مبنا�ضبة الثقة الغالية من �ضيدي �ضاحب ال�ضمو رئي�ش الدولة ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه ، بتعيني �ضمو ال�ضيخ طحنون بن 

زايد اآل نهيان نائبًا مل�ضت�ضار االأمن الوطني بدرجة وزير.

بن �ش�ده و�مل�قع �لر�شمي
الر�شمي  الل��ك��رتوين  موقعه  �شوده  بن  ح�شني  والع��ام��ي  ال�شاعر  د�شن 

والذي حمل عنوان 
www.binsudah.com

وعدة  ال�شور  األبوم  اإىل  بالإ�شافة  ومقالته  ال�شاعر  ق�شائد  املوقع  ي�شم 
ال�شباب  ال�شعراء  اأح��د  ���ش��وده  ب��ن  اأن  ذك��ره  منوعة.اجلدير  اأخ���رى  اأب���واب 
وملوقعه  لل�شاعر  التوفيق  كل   ، التواجد  وتكثيف  بالن�شاط  لهم  وامل�شهود 

اللكرتوين.

تهنئة 
نتقدم بالتهنئة القلبية ل�ضعادة االأ�ضتاذ �ضلطان علي العميمي 
رئي�ش اأكادميية ال�ضعر ورئي�ش جلنة حتكيم م�ضروع �ضاعر املليون. 
الوطني  للمجل�ش  له بتعيينه م�ضت�ضارًا  اأوليت  التي  الغالية  للثقة 

لالإعالم...  األف مربوك .


