
م��ق��ارب��ات علمية  دع���وات متنامية الع��ت��م��اد  و���س��ط 
اأ�سمل يف علم النف�ص، ُتخ�س�ص احلكومة االأمريكية 
جزءاً من املئة مليون دوالر اأمريكي، التي �ستنفقها 
هذه ال�سنة يف اإطار مبادرة )براين( )اأبحاث الدماغ 
املبتكرة(،  الع�سبية  بالعلوم  النهو�ص  خ��ال  م��ن 
الإعداد )خارطة لن�ساط الدماغ الب�سري(، ما يتيح 
اأكرب.  بدقة  احل��االت  ت�سخي�ص  واالأط��ب��اء  للعلماء 
واأو�سح  اأو���س��ع  بيانات  اإىل  ال��ع��اج  ال�ستناد  ميكن 
اآخر  اإىل  م��ن طبيب  امل��ري�����ص  تنقل  م��ن  ي��ح��ّد  اأن 

وي�ساعده على التعايف ب�سرعة اأكرب.
اأخرياً  اأج��ري��ت  اأظ��ه��رت درا���س��ة  امل��ث��ال،  على �سبيل 
%60 من  اأك��ر من  اأن  يف جامعة جونز هوبكنز 
اإ�سابتهم بالكاآبة  البالغني الذين �سّخ�ص االأطباء 
مل تظهر لديهم معايري ت�سخي�ص هذا اال�سطراب 
يف  تقييمهم  نف�ص  علماء  اأع���اد  عندما  الر�سمية 
اأن االأط��ب��اء و���س��ف��وا لبع�ص  اجل��ام��ع��ة. وال��اف��ت 
اأن  ح��ني  يف  للكاآبة،  م�سادة  اأدوي���ة  املر�سى  ه���وؤالء 

م�سكلتهم خمتلفة متاماً.
حتى عندما يكون الت�سخي�ص دقيقاً، يتفاعل عدد 
امل�سادة  االأدوي��ة  بفاعلية مع  املر�سى  حم��دود من 
ف��ا تعود على  االأخ����رى،  اأم��ا يف احل���االت  للكاآبة. 
املري�ص باأي فائدة. اأو�سح الدكتور توما�ص اإن�سل، 
مدير املعهد الوطني لل�سحة العقلية يف الواليات 

عاجات امل�������ت�������ح�������دة: )من����ل����ك 
ج�����ي�����دة ل����ل����ك����اآب����ة، 
اأدوية  كانت  �سواء 

ع������اج������ات  اأو 
لكننا  ن��ف�����س��ي��ة. 
َم�����ن  ن����ع����ل����م  ال 

يتجاوب بفاعلية مع 
االأدوي���ة وَم��ن يحتاج 

اإىل عاج نف�سي(.
العوامل  بع�ص  ن��ع��رف 

امل��ث��رية ل��اه��ت��م��ام التي 
اأن مر�سى  يبدو  م��ث��ًا،  الفعل.  ردود  ت��وؤث��ر يف  ق��د 
م��ن االإ���س��اءة حني  ال��ذي��ن ميلكون تاريخاً  ال��ك��اآب��ة، 
العاج  مع  اأف�سل  ب�سكل  يتفاعلون  �سغاراً،  كانوا 
ال��ن��ف�����س��ي، م��ق��ارن��ة ب����االأدوي����ة. ول��ك��ن م���ن املمكن 
الختبار اأويل ي�ساهم يف حتديد اأي نوع من العاج 
اأف�����س��ل ل��ل��م��ري�����ص، ب���دل االع��ت��م��اد ع��ل��ى الروابط 
اأن  امل��ري�����ص،  ت��اري��خ  م��ن  وال��رج��ي��ح��ات  املحتملة 
يوفر الوقت واملال، مزّوداً يف الوقت عينه املري�ص 

بالعاج االأف�سل.
ي�����س��ي��ف ال��دك��ت��ور اإن�����س��ل: )ن��ع��ت��رب ال��ك��اآب��ة اليوم 
ا���س��ط��راب��اً يف ال���دم���اغ. ل��ذل��ك ي��ب��دو ال��ل��ج��وء اإىل 
الدماغ بغية توقع ردود الفعل جتاه العاج خطوة 

ذكية(.
م��اي��ربغ وفريقها  االأع�����س��اب هيلني  ��ة  ع��املمِ ن�����س��رت 
 Journal اأخ���رياً يف جملة  اإمي���وراي  يف جامعة 
 of the American Medical
ا�ستند  بحثاً   Association Psychiatry
اإىل ت�سوير الدماغ املقطعي باالإ�سدار البوزيروين 
يف  االأي�ص  م�ستويات  اإىل  ي�سري  الذي   ،)PET(
حالة َمن يعانون حالة حادة من الكاآبة. بحث فريق 
مايربغ يف جزء حمّدد من الدماغ ُيدعى اجلزيرة. 
م�ستويات  ميلكون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  اأن  فاكت�سفوا 
ي��ت��ج��اوب��ون جيداً  االأي�����ص يف اجل��زي��رة  عالية م��ن 
 .)Lexapro( ال�سيتالوبرام  الكاآبة  م�ساد  مع 
اأما َمن تكون م�ستويات االأي�ص لديهم متدنية يف 
ي�ستفيدون  فا  اجل��زي��رة، 
م������ن ه��������ذا ال���������������دواء، بل 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  ي��ت��ف��اع��ل��ون 

مع العاج ال�سلوكي املعريف.
اإعادة  واأدوي��ة مثبطات  النف�سية  العاجات  اأن  مبا 
امت�سا�ص ال�سريوتونني االختيارية امل�سادة للكاآبة 
العاج  لتحديد  ميكن  لتثمر،  ال��وق��ت  اإىل  حتتاج 
من  اأ�سهراً  النا�ص  على  يوّفر  اأن  ب�سرعة  االأن�سب 
اختبار العاجات غري الفاعلة. �سحيح اأن الدرا�سة 
الناحية  م��ن  واع���دة.  ب��دت  اأن��ه��ا  اإال  كانت �سغرية، 
العملية، يذكر اإن�سل: )من ال�سعب التفكري يف اأن 
هذا النوع من ت�سوير الدماغ �سُي�ستخدم يف احلال. 
ي�ستويف نحو %6.7 من البالغني كل �سنة معايري 
اأن  اإال  املتحدة.  الواليات  يف  املتطورة  الكاآبة  حالة 
 2% ال�سائع ال يعيق حياة �سوى  هذا اال�سطراب 
م��ع��ّدل من  اأع��ل��ى  ي�سّجل  اأن��ه  البالغني )علماً  م��ن 
يعاين  التي  الطبية  اال�سطرابات  االإعاقة بني كل 
اإىل  ع�����س��رة  اخل��ام�����س��ة  �سنة  االأم��ريك��ي��ون يف  منها 
الن�سبة  ه��ذه  ن�سف  ويتلقى  واالأرب��ع��ني(.  التا�سعة 
احلّد  اأي�ساً  ه���وؤالء  ن�سف  يتلقى  ح��ني  ع��اج��اً، يف 
االأدنى من الرعاية الطبية. اإذاً، مع تفاقم حتديات 
ت�ستند  درا�سة  كثريون  يتبنى  لن  العامة،  ال�سحة 
فاعلة.  كانت  لو  حتى  التقنية،  ع��ايل  ت�سوير  اإىل 
لكنها تبقى دليًا مثرياً لاهتمام على �سحة هذا 
املفهوم(. ال �سك يف اأن هذا املفهوم يحظى باهتمام 
اأكرب اليوم، فُتجرى راهناً درا�سات اأ�سمل يف مراكز 
واإذا جن��ح��ت هذه  ال����دول����ة.  ع����دة مت��ّول��ه��ا  ط��ب��ي��ة 
الطريق  �سيمهد  )ه��ذا  اأن  اإن�سل  يوؤكد  الطريقة، 
على  الكاآبة  فيه عاجات  تعتمد  اأم��ام عهد جديد 
ت�ست�سري  اإذا كنت  ما  التجربة، على  العلم، ال على 
عاملاً نف�سّياً اأو طبيباً نف�سّياً، اأو على تغطية التاأمني 

ال�سحي. اأَوال ُيعترب هذا تقّدماً بالغ االأهمية؟(.
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علماء يثنون ال�ضوء 
لت�ضريع الإنرتنت 

ابتكر باحثون طريقة جديدة ت�سمح بنقل االأ�سعة ال�سوئية عرب االألياف 
الب�سرية بطريقة لولبية، ما �سيزيد ب�سكل كبري من �سرعة نقل البيانات 
عرب ال�سبكة العنكبوتية. و�ست�ساهم هذه التكنولوجيا يف معاجلة م�سكلة 
ال�سغط على �سبكة االإنرنت وزيادة �سرعة تدفق اأ�سرطة الفيديو. وقال 
الباحثون اإن هذه التكنولوجيا جتعل اأ�سعة الليزر تتحرك يف �سكل اأطلقوا 

عليه ا�سم الدوامة ، بداًل من االنتقال يف خط م�ستقيم. 
بو�سطن  جامعة  من  راما�ساندران  �سيدهارت  الهند�سة  بروف�سور  وق��ال 
عرب  تنتقل  التي  ال�سوئية  االأ�سعة  اأن  ع��دة  عقود  ط��وال  العلماء  اعترب 
تو�سلنا  التي  التكنولوجيا  لكن  واأ�ساف   . داوم��ات �سوئية غري م�ستقرة 
اإليها �ستكون مفيدة يف جماالت علمية وتكنولوجية عدة، وميكن اال�ستفادة 
من مميزاتها الفريدة يف جماالت عدة من بينها �سرعة نقل البيانات عرب 
االألياف ال�سوئية . ومتكن العلماء با�ستخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة 

كيلومر.  1،1 طوله  كابل  عرب  البيانات  من  تريابيت  من نقل 1،6 
يف  كولومبيا  جامعة  من  بريجمان  كريين  الكهربائي  املهند�ص  ويعترب   
نيويورك اأن هذا التقدم التكنولوجي يف جمال االت�ساالت، ي�سبه التقدم 
نقل  اأن��ه ميكن  باحثون  اكت�سف  الت�سعينيات عندما  اإح���رازه يف  ال��ذي مت 
دفقات عدة من املعلومات عرب كابل واحد من االألياف ال�سوئية با�ستخدام 
اليوم  تنقل  الكابات  هذه  اأ�سبحت  وبالتايل،  الطول.  خمتلفة  موجات 

بيانات اأكر ب�10 اآالف مما كانت تنقله قبل 30 عاماً. 

ت�ضرب زوجها بال�ضاطور 10 مرات
بعد  زوجته  م��رات من قبل   10 بال�ساطور  لل�سرب  تعر�ص عراقي 

تهديدها بالطاق.
بغداد، عن  الزعفرانية جنوب  م�ست�سفى  م�سوؤول يف  وك�سف م�سدر 
ا�ستقبال رجل تعر�ص لل�سرب بال�ساطور 10 مرات، يف راأ�سه وباقي 

اأنحاء ج�سمه، من قبل زوجته بعد تهديدها بالطاق، .
، وجد  العمر  ال�40 من  يبلغ  ال��ذي  الرجل  ف��اإن   ، امل�سدر  وبح�سب 
العمر ثاثني  البالغة من  املوبايل عند زوجته  �سرائح  العديد من 

عاماً، فاأتهمها باخليانة وهددها بالطاق.
بالطاق، حتى  التهديد  �سمعت  اأن  ما  امل��راأة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ���س��ار 
مب�ساعدة   ، ال�ساطور  كبرية  ب�سكني  زوجها  على  بال�سرب  انهالت 
اأخيها، مبيناً اأنها قامت ب�سربه ب� 5 مرات يف منطقة اأعلى الراأ�ص، 
واأخ���رى يف جانب  اأعلى خا�سرته،  يف  و�سربة  م��رات يف ظهره،  و3 

الرئة، وتركته ينزف وهربت مع اأخيها، .
واأو�سح امل�سدر اأن اجلريان �ساهدوا الزوجة اأثناء خروجها مع اأخيها 
ونقلوا  ال��دار  فدخلوا  ماب�سها،  تغطي  والدماء  راك�سة  البيت  من 

الرجل االأربعيني اإىل م�ست�سفى الزعفرانية.
واأ�ساف اأن االأطباء قاموا بو�سع 35 غرزة يف منطقة الراأ�ص و20 
غ��رزة يف الظهر، يف حني مل يتمكنوا من القيام ب��اأي اإج��راء ملنطقة 

الرئة،.
مو�سحاً اأن االأطباء اخ�سعوا الرجل اإىل التنف�ص اال�سطناعي، ومت 
فوق  عمليات  ع��دة  اإىل  بحاجة  كونه  الكندي،  م�ست�سفى  اإىل  نقله 
ال�سربات  خلطورة  �سعب،  و�سع  يف  امل�ساب  اأن  اإىل  الفتاً  الكربى، 

التي تلقاها يف منطقة الراأ�ص والرئة.

و�ضف كمية الطعام يوؤثر يف تناوله 
بها  يو�سف  التي  الطريقة  اأن  اإىل  حديثة  اأمريكية  درا�سة  تو�سلت 
الطعام توؤثر يف الكمية التي يتناولها االأ�سخا�ص، فعند و�سف وجبة 
منها  يتناولون  االأ�سخا�ص  ف��اإن  عادية،  اأو  احلجم  �سغرية  باأنها  ما 
كمية اأكرب قد ت�سل اإىل �سعف املعتاد، حتى لو كان حجمها احلقيقي 

كبريا.
كورنيل  بجامعة  االأط��ع��م��ة  خمترب  م��ن  طبيبان  ال��درا���س��ة  واأج����رى 
ووجدت   . ال�سحة  اقت�ساديات  بدورية  نتائجها  ون�سرت  بنيويورك، 
االأطعمة يف حال مت  اأكرب من  لتناول كميات  االأ�سخا�ص مييلون  اأن 
حجمه  ت�سنيف  من  بدال  طبيعي،  اأو  كعادي  طبقهم  حجم  ت�سنيف 

بامل�ساعف، حتى ولو كان حجم الطبق نف�سه.
واأ�سار الباحثان اإىل اأنه اإذا كان الهدف من ت�سنيف االأطعمة اإعطاء 
معلومات حول حجمها، فقد ت�ساعد عندئذ ال�سيا�سات التي توؤدي اإىل 
ا�ستخدام اأحجام منوذجية يف تخفي�ص ا�ستهاك االأطعمة وتخفي�ص 

الهدر.
وقام الباحثان بتق�سيم امل�ساركني اإىل جمموعتني، االأوىل قدمت لها 
اأطلق على احل�سة  والثانية ح�ستني، كما  الطعام  ح�سة واحدة من 
ح�سة  ن�سف  و���س��ف  املجموعتني  م��ن  امل�����س��ارك��ني  لبع�ص  ال���واح���دة 
الواحدة  احل�سة  على  اأطلق  بينما  عادية  ح�سة  و�سف  وللح�ستني 

للبع�ص االآخر و�سف عادية واحل�ستني و�سف ح�سة م�ساعفة .
ولوحظ اأن امل�ساركني تناولوا كميات اأكرب من الطعام لدى تناولهم 
احل�سة التي و�سفت بالعادية، مقارنة مع من تناولوا احل�سة التي 

و�سفت بامل�ساعفة، رغم اأن حجم احل�ستني كان مت�ساويا.
ك��م��ا ت��ب��ني اأن ا���س��ت��ع��داد االأ���س��خ��ا���ص ل�����س��داد ث��م��ن االأط��ع��م��ة يتعلق 
ثمن  ن�سف  ل�سداد  م�ستعدين  يكونون  االأ�سخا�ص  اأن  اإذ  بت�سنيفها، 
الطبق يف حال مت ت�سنيفه بن�سف ح�سة، حتى لو كان حجمه عاديا.

ده������������ون ال�����ك�����ب�����د ق���د 
ت������ق������اوم الأن���������س����ول����ن

ح������ّذرت اجل��م��ع��ي��ة االأمل���ان���ي���ة ملر�ص 
ال�������س���ك���ري ب��ال��ع��ا���س��م��ة ب���رل���ني من 
يف  الكبد  ده��ون  تت�سبب  اأن  اإمكانية 
االأمر  لاأن�سولني،  اجل�سم  مقاومة 
تاأثريه  ت���راج���ع  يف  ي��ت�����س��ب��ب  ال�����ذي 
ثّم  وم��ن  ب��ال��دم،  ال�سكر  ن�سبة  على 
حتدث االإ�سابة بال�سكري من النوع 

الثاين.
رودن  مي�سائل  الربوفي�سور  واأو�سح 
النم�ساوي  ه��ان��و���ص  م�ست�سفى  م��ن 
الكبد  ده���ون  اأن  فيينا،  بالعا�سمة 
لزيادة  ال�سائعة  العواقب  اأح��د  ُتعد 
الدرا�سات  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�����وزن، 
الطبية اأثبتت اأن هذه الدهون تلعب 
االإ�سابة مبتازمة  يف  دوراً حمورياً 
الوزن  زي��ادة  تنتج عن  التي  االأي�ص، 
خا�ص  ب�������س���ك���ل  ال���ب���ط���ن  مب���ن���ط���ق���ة 
وارتفاع ن�سبة الكولي�سرول وال�سكر 
�سغط  ارتفاع  نتيجة  واأي�ساً  بالدم، 
اإىل  املتازمة  الدم. وقد توؤدي هذه 
املبكر  ال�����س��راي��ني  بت�سلب  االإ���س��اب��ة 
الدموية  االأوعية  تكل�ص  عن  الناجت 
ال�سكتات  اأو  ال��ق��ل��ب��ي��ة  االأزم�������ات  اأو 

الدماغية.
واأ�ساف الطبيب النم�ساوي اأن دهون 
الكبد مُيكن اأن تلحق اأ�سراراً �سديدًة 
بالكبد نف�سه، يندرج من بينها مثًا 
توؤدي  وقد  الكبد،  بالتهاب  االإ�سابة 
اإىل  املر�ص  من  متقدمة  مرحلة  يف 
ي�سل  وقد  الكبد،  على  ندبات  تكّون 
اإىل االإ�سابة  االأمر يف نهاية املطاف 

بتلّيف الكبد املميت.

خ������ل������ي������ل ح����������������اوي.. 
ر����س���ائ���ل م����ن ك���ام���ري���دج
يف ر�سائل بعث بها ال�ساعر الراحل 
خ���ل���ي���ل ح���������اوي م�����ن ك����ام����ربي����دج 
يدر�ص  ك�����ان  ح���ي���ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
لنيل ال��دك��ت��وراه ت��ب��دو ���س��م��ات من 
وفيها  واف��ك��اره  ال�ساعر  �سخ�سية 
االمي�������ان ب����ب����اده وامل�����راوح�����ة بني 
اأرجحية لامل  الياأ�ص واالم��ل مع 
على الياأ�ص.  وقد كتب خليل حاوي 
الر�سائل اىل تلميذته نازيل حمادة 
ون�سرت دار نل�سن هذه الر�سائل يف 
كتاب جاء يف 87 �سفحة متو�سطة 
الر�سائل  �سور  ن�سرت  وق��د  القطع 

يف الكتاب. 
تعود معرفة نازيل حمادة بال�ساعر 
تلميذته  وك��ان��ت   1956 �سنة  اىل 
بريوت.   يف  االمريكية  اجلامعة  يف 
قالت وقد در�سني مع جمموعة من 
كا�ستاذ  وال�سبان...عرفته  ال�سابات 
ونبيا.  ع��زي��زا  �سديقا  ا�سبح  ث��م 
يف ذلك الوقت كنت احاول ان اكتب 
ذلك  على  ف�سجعني  ب�سيطا  �سعرا 
وار�سدين اىل االف�سل... وا�ستمرت 
 1970 �سنة  حتى  معه  �سداقتي 
خا�سة  ظ����روف  �سغلتني  وب��ع��ده��ا 
وم�ساكل احلياة ثم فواجع احلرب 

يف لبنان فانقطعت اللقاءات. 

ب�15  ي������ف������وز  لع���������ب 
�سحب يف  ي�����ورو  م��ل��ي��ون 
كربى  بجائزة  فرن�سي  الع��ب  ف��از 
اأجري  ي���ورو،  مليون   15 قيمتها 
اجلمعة  م�����س��اء  ع��ل��ي��ه��ا  ال�����س��ح��ب 
يورومليينز  م�����س��اب��ق��ة  اإط������ار  يف 
االأوروبية، بح�سب ما ك�سفت هيئة 

اليان�سيب الفرن�سية. 
ال�سدارة  مكانة  الفوز  ه��ذا  ويعزز 
هذه  يف  الفرن�سيون  يحتلها  التي 
 ،2004 ال���ع���ام  ف��م��ن��ذ  امل�����س��اب��ق��ة، 
كانت اجلائزة الكربى من ن�سيب 
80 منهم يف فرن�سا  314 العبا، 
و63 يف اإ�سبانيا و61 يف بريطانيا 

و54 يف الربتغال. 
ويجرى �سحب يورومليينز يف كل 
وفرن�سا  وبريطانيا  ا�سبانيا  م��ن 
و�سوي�سرا  وبلجيكا  ولوك�سمبورغ 
والنم�سا.  واي���رل���ن���دا  ال���ربت���غ���ال 
ول��ك��ل الع���ب ف��ر���س��ة واح����دة على 
ي�سيب  ك����ي   116531800
باجلائزة  ل��ل��ف��وز  ال�سبعة  االأرق�����ام 

الكربى. 

بناء الع�ضالت مفيد للن�ضاء اأي�ضا
ال�سحية  فالفوائد  وحدهم،  بالرجال  خا�ساً  اأم��راً  الع�سات  بناء  متارين  اليوم  تعترب  ال  طبيا 
والطبية لهذا النوع من التمارين حتتاجها املراأة اأي�ساً. وهنا لي�ص املق�سود بالكام بناء الع�سات 

يحتاجه  ال  اأم��ر  فهذا  االأج�سام،  كمال  ريا�سيو  ميار�ص  كما  طبيعية  وغ��ري  �سخمة  باأحجام 
والع�سات  الطبي.  النظر  ناحية  ال�سحية غري معتربة من  وفوائده  الن�ساء،  وال  الرجال 

من  وُيحرم  االإن�سان  يفقدها  وبالتايل  �ست�سمر  حمالة  ال  فاإنها  ا�ستخدامها  يتم  ال  التي 
لكتلة ع�سات اجل�سم  تدريجيا  اأن هناك فقدا  تذكر  اأن علينا  كما  فائدتها يف اجل�سم. 

كلما تقدم بنا العمر، اأي �سنفقد دعم وفائدة حماية الع�سات لنا يف الوقت الذي كلنا 
معر�سون فيه مل�ساكل يف التوازن اأو بنية العظم اأو قوة املفا�سل.

اإيل  باالإ�سافة  الع�سات  بناء  لتمارين  امل���راأة  ممار�سة  اأن  مايوكلينك  ن�سرات  ت��رى 
خال  وقيامها  اليومية  حياتها  يف  حتتاجها  التي  البدنية  القوة  من  مزيداً  اإك�سابها 
ذلك باأعباء وواجبات رعاية �سئون االأ�سرة واملنزل، فاإن هذه التمارين لها فوائد اأخرى، 

والتي ت�سمل رفع قدرات لياقتنا البدنية واكت�ساب مزيد من القدرة على اأداء الوجبات 
املنزلية ورعاية االأبناء والزوج.

تركيب  كثافة  تزيد من  القوة  اأن متارين  اإيل  ت�سري  فالدرا�سات  ق��وي،  وبناء عظم 
بنية العظم، االأمر الذي يقلل عر�سة االإ�سابة به�سا�سة العظم. � التحكم اجليد يف 
حرق  اإىل  احلاجة  قلة  يعني  الع�سات  حجم  نق�ص  الأن  اجل�سم،  يف  ال�سحم  كمية 

الدهون، والعك�ص �سحيح. ولذا فاإن بناء حجم معتدل من الع�سات ُي�سهم يف خف�ص 
اأخرى.  وارتفع مرة  عاد  لو  الزائد حتى  ال��وزن  التخل�ص من  ال�سهل  ال��وزن ويجعل من 

مبعنى اآخر، فاإن ماكينة حرق الدهون تكون ذات �سعة اأكرب كلما زاد حجم ع�سات اجل�سم. 
وزيادة مرونة املفا�سل و�سهولة اأداء احلركات واملحافظة على التوازن، كل هذا عرب اكت�ساب 

ع�سات قوية.

َمن يجب اأن يتناول م�ضادات الكاآبة؟ 

املتحدة  الوليات  يف  هوبكنز  جونز  جامعة  تو�سلت 
البالغن  من   %  60 من  اأك��ر  اأن  اإىل  الأمريكية 

مل  بالكاآبة  اإ�سابتهم  الأط��ب��اء  �سّخ�ص  ال��ذي��ن 
لهذا  الر�سمية  الت�سخي�ص  معايري  ي�ستوفوا 

ال�سطراب عندما اأعاد علماء نف�ص تقييمهم 
يف اجلامعة.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

بفندق  الكربى  االحتفاالت  قاعة  �سهدت 
روت����ان����ا ال���ع���ني اح��ت��ف��ال��ي��ة م���در����س���ة ليوا 
بتخريج الدفعة الثالثة ع�سرة من اأبنائها 
وخريجة  خريجا  واأرب��ع��ون  �ستة  وعددهم 
لريتفع عدد اخلريجني واخلريجات منذ 
االنطاقة االأوىل للمدر�سة اإىل ثاثمائة 

واأربعة و�ستني .
االح��ت��ف��ال��ي��ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا رمي����ا دع���وق 
العامة  وال���ع���اق���ات  اجل������ودة  م�������س���وؤول���ة 
وطالبات  ط�����اب  ل��ت��خ��ري��ج  وخ�����س�����س��ت 
متميزا  ح�سورا  �سهدت  العامة  الثانوية 
م��ن اأول���ي���اء االأم����ور ال��ذي��ن ق��دم��وا لريوا 
يعتلون من�سة  وبناتهم  اأبناءهم  عن قرب 
اإجن��ازات حتققت على مدار  بعد  التكرمي 
التحاقهم  م��ن��ذ  ب������داأت  ط��وي��ل��ة  ����س���ن���وات 
جديدة  مرحلة  بعدها  ل��ي��ب��داأوا  باملدر�سة 
ك���ل يف تخ�س�سه  اجل��ام��ع��ي��ة  احل���ي���اة  م���ن 

ووفق ميوله ورغباته. 

يف بداية االحتفالية التي ح�سرتها ممثلة 
رئي�ص  حت���دث  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
جمل�ص اإدارة املدر�سة على �سعيد بن حرمل 
اأولياء  مرحبا بكل من ح�سر و�سارك من 
اأم����ور واأع�����س��اء هيئة ت��دري�����س��ي��ة واإداري�����ة 
اخلريجني  جل��م��ي��ع  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  وم���ق���دم���ا 
واخلريجات وموؤكدا على اأن التخرج ي�سكل 
من  املتوا�سل  العمل  من  جلديدة  مرحة 
اأجل احل�سول على اأرفع الدرجات العلمية 
التي ميكن اأن ت�ساهم يف االرتقاء مبجتمع 
بال�سيا�سة  اع��ت��زازه  ع��ن  معربا  اإالم��� ���ارات 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
، حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�ص  زاي��د  بن 
به  يقوم  ال��ذي  الهام  بالدور  وم�سيدا  اهلل 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
مب�ستوى  ل���ارت���ق���اء  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  اأب���وظ���ب���ي 
احليوي  القطاع  بهذا  والنهو�ص  التعليم 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  خ���ال  م��ن  وال���ه���ام 
جميع  منها  ي�ستفيد  عاملية  معايري  ذات 

الدار�سني من مواطنني ومقيمني.
الظاهري  حرمل  ب��ن  �سعيد  على  واأع���رب 
ع��ن اع���ت���زازه ب��ر���س��ال��ة م��در���س��ة ل��ي��وا التي 
�سراكتها  خ��ال  من  دائما  عليها  حتر�ص 
واأ�ساد  املجتمعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع 
واملعلمات  واملعلمني  االأم���ور  اأول��ي��اء  ب��دور 
النموذج  ت��ق��دمي  االإداري������ة يف  وال���ق���ي���ادات 
املتميز من التعليم لتاأتي الهوية الوطنية 

يف مقدمة كل هذه االهتمامات.
امتدت  ال��ت��ي  االحتفالية  يف  حت��دث��ت  كما 
الأك��ر م��ن ث��اث �ساعات م��دي��رة املدر�سة 
الدكتورة �سريين جربان لتوؤكد على اأهمية 
الأولياء  لتعطي  االأبناء  تعليم  يف  ال�سراكة 
ال����دور الهام  امل��در���س��ة  اإىل ج��ان��ب  االأم����ور 
متكن  ال��ت��ي  ال�سعوبات  جميع  اج��ت��ي��از  يف 
االأبناء من الو�سول اإىل هدفهم ومل تن�ص 
مديرة املدر�سة اأن تثمن الدور الهام الذي 
قام به االآب��اء واالأمهات يف اإجناح الر�سالة 
جميع  فيها  و�سارك  املدر�سة  بداأتها  التي 
ممن  واالإداري�����ة  التدري�سية  الهيئات  م��ن 
ال�سامية  الر�سالة  ل��ه��ذه  اأنف�سهم  وه��ب��وا 

وهي التعليم.
اأ����س���ادت م��دي��ري��ة امل��در���س��ة يف كلمتها  ك��م��ا 
بالتميز الذي �ساحب هذه الدفعة والذي 
متثل يف ح�سولهم على جوائز يف جماالت 
واالأدب  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ي��ئ��ة 
التميز  اإىل  باالإ�سافة  وال��ف��ن  والت�سوير 
املتعلق بخدمة املجتمع وحمات التوعية 
وبنات  اأبناء  من  الكثري  فيها  �سارك  التي 

هذه الدفعة .
هذا وقد قام اأربع خريجني من املتميزين 
اأعربوا من  بالقاء كلماتهم يف االحتفالية 
اإ�سافة  ل��وط��ن��ه��م  ���س��ك��ره��م  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا 
االأكادميية  والقيادات  اأمورهم  اأولياء  اإىل 
اإلقاء  يف  تناوب  حيث  باملدر�سة  واالإداري����ة 
ك��ل م��ن اخل��ري��ج �سعيد حممد  ال��ك��ل��م��ات 
البادي الظاهري واخلريجة مرمي عي�سي 
املهريي  را�سد  عفراء  واخلريجة  الكويتي 

واخلريج حممد بال اإ�سماعيل.
املدر�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ق��ام  بعدها 
املدر�سة  وم��دي��رة  ح��رم��ل  ب��ن  �سعيد  ع��ل��ي 
الدكتورة �سرين جربان بتكرمي اخلريجني 

حممد  علي  القائمة  لت�سمل  واخلريجات 
العلماء وبدر حممد القا�سمي وباد دبو�ص 
وح���م���د م��ط��ر ال���ظ���اه���ري وح���م���د حممد 
ال��ن��ق��ب��ي وح��م��د ���س��امل ال��ظ��اه��ري وه�سام 
البلو�سي  اهلل  عبد  وحم��م��د  �سهاب  زه��ري 
بال  وحممد  الكندي  �سامل  ب��ن  وحممد 
وندمي  العتيبة  حممد  ومبارك  اإ�سماعيل 
اأخليلي وعمر  ح�سن جعفر وعبيد عي�سي 
و�سعيد  حممد  وراح���م  النا�سري  حممد 
الظاهري  املهريي و�سعيد هال  عبد اهلل 
حممد  و�سعيد  العرياين  من�سور  و�سعيد 
ويا�سر  ال�سام�سي  ط���ارق  و�سعيد  العلوي 
ن���وري وم��ن اخل��ري��ج��ات اأم���اين ف��ري��د اأبو 
امل��ن��ه��ايل وعفراء  ع��ب��ي��ده وال�����رمي ع��ت��ي��ق 
امل����ه����ريي وع���ل���ي���اء حم���م���د حديد  را�����س����د 
وعائ�سة حممد احلارثي وحمدة عبد اهلل 
املزروعي وخلود اأحمد عثمان وكليثم ربيع 
الظاهري وميثاء را�سد املن�سوري ومرمي 
وم�سرات  �سيد  وم�سباح  الكويتي  عي�سي 
خ��ان ورو�سة عبد اهلل �سهاب ورمي��ا عماد 

ال�سايب و�سمة �سعيد الفاحي. 

درع املدر�ضة ملديرة اإدارة تطوير 
املدار�س مبجل�س اأبوظبي للتعليم

•• العني-الفجر:

يف ختام احتفالية التخرج قام رئي�ص جمل�ص اإدارة مدر�سة ليوا الدولية علي 
اإدارة تطوير  اإىل مديرة  املدر�سة  درع  يتقدمي  الظاهري  بن حرمل  �سعيد 
قدمت  بدورها  والتي  ترا�سكوت  جاين  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�ص  املدار�ص 

التهنئة جلميع اخلريجني واخلريجات.
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�ضتة واأربعون خريجا وخريجة يف دائرة التكرمي �ضمن احتفالية بالعني

•• العني-الفجر:

اأولياء االأمور من االآباء واالأمهات كان لهم ح�سور 
الدولية  ليوا  اأقامتها مدر�سة  احتفالية  متميز يف 

من اأجل اأبنائهم من اخلريجني واخلريجات .
اأولياء االأم��ور على التواجد يف  حر�ص الكثري من 
م�ساهدة  اأج���ل  م��ن  ك��اف  ب��وق��ت  االحتفالية  ق��اع��ة 
الباب  م��ن  امتد  ال��ذي  التخرج  ط��اب��ور  يف  اأبنائهم 

من�سة  اإىل  و����س���وال  االح���ت���ف���ال  ل��ق��اع��ة  ال��رئ��ي�����ص 
التكرمي.

�سكلت االحتفالية فر�سة لاآباء واالأمهات للتعبري 
ت�سل  رمب��ا  ل�سنوات  انتظروها  التي  فرحتهم  عن 

اإ لى ال�سنوات االأوىل من الدرا�سة لنجد الكثري من 
هوؤالء وهم يقدمون باقات الزهور تعبريا عن هذه 
الفرحة اإىل جانب اأخذ ال�سور التذكارية التي من 

ال�سروري اأن جتدد فرحتهم بهذه املنا�سبة. 

الآباء والأمهات ي�ضاركون اأبناءهم فرحة التخرج

تقليد قدمي يتجدد كل عام
•• العني-الفجر:

رمي القبعات يف الهواء والتقاطها مرة اأخرى تقليد قدمي يتجدد يف كل عام 
مع تخريج دفعة جديدة من الطاب والطالبات حيث كان هذا امل�سهد حا�سرا 
بني خريجات مدر�سة ليوا لي�ساهد احل�سور غطاء الراأ�ص من القبعات وقد 

تطايرت يف �سماء القاعة تعبريا عن الفرحة التي �سفق لها اجلميع.  

تورتة التخرج
•• العني-الفجر:

امل��در���س��ة اخلريجني  وم��دي��رة  ل��ي��وا  م��در���س��ة  اإدارة  رئ��ي�����ص جمل�ص  ���س��ارك 
واخلريجات قطع تورتة التخرج و�سط فرحة كل من �سارك يف االحتفالية 

�سواء كانوا من اأع�ساء هيئة التدري�ص اأو اأولياء االأمور.

عرفان باجلميل
العني-الفجر:

عرفانا باجلميل حر�ص االبن على تقبيل راأ�ص والده عقب احتفالية للتخرج 
وذلك تقديرا لدور والده فيما حققه من جناح. هذه املبادرة التي جاءت من 
االبن مل تكن الوحيدة يف هذه االحتفالية حيث حر�ص العديد من اخلريجني 

واخلريجات على تقدمي التحية الآبائهم واأمهاتهم اعرافا بف�سلهم عليهم.



للثقافة  زاي���د  ب��ن  �سلطان  م��رك��ز  اه���دى 
الفل�سطينية  ال��ب��ي��ارة  جمعية  واالإع����ام 
جمموعة من ا�سداراته دعما للمكتبات 

يف فل�سطني . 
كتاب  الف  نحو  اال�سدرات  و�سملت هذه 
والثقافة  االم�����ارات  دول����ة  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
ك��ت��اب ق�س�ص  ا���س��اف��ة اىل  ع����ام  ب�����س��ك��ل 
عليه  اهلل  النبي حممد �سلى  �سرية  عن 
دني�ص  العاملي  الكاتب  تاأليف  من  و�سلم 
الق�س�سي  والقامو�ص  ديفيز  جون�سون 
العربية  باللغة  يعنى  ال���ذي  ل��اأط��ف��ال 
ال�سيد  وق��ال  ال��ع��رب��ي.  ���س��ه��رزاد  للكاتبة 
ادارة  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد  من�سور 
ال��ث��ق��اف��ة ب��امل��رك��ز ان ه���ذا االه�����داء جاء 
ال�سيخ  ���س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ان��ط��اق��ا 
�سلطان بن زايد ال نهيان ممثل �ساحب 
امل��رك��ز ..  ال�سمو رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص 
م�سددا على حر�ص �سموه على اأن يقدم 
االماراتي  االن�سان  يخدم  م��ا  ك��ل  امل��رك��ز 
العامل وي�سهم  انحاء  �ستى  والعربي من 
يف  االن�سانية  ال���روح  وتعميق  تكوينه  يف 
ن��ف�����س��ه. م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ال�����س��ي��د عماد 
جلمعية  االداري��ة  الهيئة  رئي�ص  الكردي 
والتقدير  بال�سكر  الفل�سطينية  البيارة 

نهيان  ال  زايد  �سلطان بن  ال�سيخ  ل�سمو 
.. معربا عن  الكرمي  على ه��ذا االه���داء 
اع����ت����زازه ب��اال���س��ق��اء يف دول����ة االم�����ارات 

مع  وامل�ستمر  الدائم  ووقوفهم  لدعمهم 
ا�سقائهم يف فل�سطني . واكد الكردي ان 
القراءة مفتاح  املركز يف حملة  م�ساهمة 

برعاية  اجلمعية  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ع��امل 
فل�سطني  يف  الفل�سطينية  الثقافة  وزارة 
هي ب�سمة من �سمن الب�سمات العديدة 

وما  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  العظيمة  واالع���م���ال 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  تنفذها  زال���ت 

املتحدة يف فل�سطني.

معر�س ال�ضارقة الدوىل للكتاب يروج 
للنا�ضرين الإماراتيني يف �ضيكاغو

•• ال�صارقة-الفجر:

جلمعية  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  ف��ى  للكتاب  ال���دوىل  ال�سارقة  معر�ص  ي�����س��ارك 
املكتبات االأمريكية يف دورته ال 137 والذي يقام يف الفرة من 27 يونيو 
املكتبات  جلمعية  ال�سنوي  املوؤمتر  ويعد  �سيكاغو.  مدينة  يف  يوليو   2 اإىل 
االأمريكية لعام 2013 الذي يقام حتت �سعار حتويل مكتباتنا، اأنف�سنا من 
اأهم الفعاليات ال�سنوية التي ي�سارك فيها العديد من املخت�سني ف�سا عن 

االأفراد واملوؤ�س�سات املهتمة يف جمال املكتبات وعلوم املعلومات.
وميثل الوفد امل�سارك فى املوؤمتر كل من اأحمد بن ركا�ص العامرى مدير 
الت�سويق  �سامل رئي�ص ق�سم  للكتاب، و�سامل عمر  الدويل  ال�سارقة  معر�ص 
واملبيعات فى معر�ص ال�سارقة الدوىل للكتاب، حيث ي�سعى الوفد ال�ستثمار 
فر�سة امل�ساركة فى هذا احلدث للرويج لفعاليات الدورة 32 من معر�ص 
ال�سارقة الدوىل للكتاب والذى �سيقام فى الفرة من 6 اإىل 16 نوفمرب 

ال�سارقة. اك�سبو  مركز  فى   2013
م��ن خمتلف  املكتبات  م���دراء  م��ع  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  العديد  ال��وف��د  ويعقد 
الواليات االأمرييكية بهدف دعوتهم للم�ساركة فى معر�ص ال�سارقة الدويل 
للكتاب لعام 2013 وحثهم على �سراء الكتب من النا�سرين امل�ساركني يف 

املعر�ص يف دورته املقبلة.
العامرى مدير  اأحمد بن ركا�ص  امل�ساركة، قال  اأهمية  ويف تعليق له حول 
معر�ص ال�سارقة الدوىل للكتاب، توؤدي املكتبات وظيفة حيوية يف التنمية 
الفكرية والثقافية الأي جمتمع. فهي لي�ست جمرد م�ستودعات للمعرفة، 
بل االأهم من ذلك، اأنها توؤدي دورا هاما باإعتبارها مراكز للموارد الثقافية 
حيث ت�سمح للنا�ص، بغ�ص النظر عن العمر اأو اجلن�ص، واخللفية االجتماعية 
واالقت�سادية، اأو العقيدة، باحل�سول على املعلومات من جميع اأنحاء العامل 

مما ي�سهم يف لتنمية مداركهم العقلية وتو�سيع اأفاقهم الفكرية.
واأ�ساف: لهذا ال�سبب نحن حري�سون على امل�ساركة فى هذا املوؤمتر القيم 
ونتطلع اإىل توثيق عاقاتنا مع املكتبات وكل املخت�سني واملعنيني يف قطاع 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  من�ساحب  بتوجيهات  وذل��ك  واملعلومات،  املكتبات 

�سلطان بن حممد القا�سمى ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة. 
قام  للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  معر�ص  اأن  اإىل  حديثه  معر�ص  يف  واأ���س��ار 
بعر�ص العديد من الكتب لنا�سرين من ال�سارقة، من بينها كتب من�سورات 
القا�سمي املتخ�س�سة يف ن�سر كتب ومقاالت بحثية ودرا�سات ل�ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة والتي تتناول التاريخ واجلغرافيا ال�سيا�سية واالأدب ملنطقة 
اخلليج العربي، مطبوعات مقدمة من دائرة الثقافة واالإعام يف ال�سارقة، 

مطبوعات دار كلمات، ومطبوعات جمعية النا�سرين االإماراتيني .
هذا ويعد موؤمتر جمعية املكتبات االأمريكية من االأحداث ال�سنوية الهامة 
الأمناء  هامة  من�سة  يوفر  باإعتباره  عالية  ومكانة  ب�سمعة  حتظى  التي 
املكتبات والعاملني يف جمال املكتبات للتوا�سل واحلوار. ي�ستقطب املوؤمتر 
حوايل 20 األف عار�سا وم�ساركا يف فعالياته املختلفة التي تت�سمن العديد 
من الربامج املتنوعة واجلل�سات احلوارية والندوات النقا�سية وغريها من 
الرقمي  املحتوى  الق�سايا مثل  تتناول عددا من  التي  االأخ��رى  الفعاليات 
الكتب  واالإبتكار،  االإب��داع  املكتبات،  يف  التكنولوجيا  االإلكرونية،  والكتب 
املجتمعات وت�سويق  واإ�سراك  املكتبات  الدفاع عن  القيادة،  املوؤلفني،  ومئات 

املكتبات. 
جدير بالذكر اأن معر�ص ال�سارقة الدوىل للكتاب قد تاأ�س�ص فى عام 1982 
واأ�سبح واحدا من اأكرب اأربعة معار�ص دولية للكتاب على م�ستوى العامل، 
العامة  اأم��ام  مفتوحا  يكون  حيث  اإن�سائه  منذ  �سنويا  املعر�ص  ويقام  ه��ذا 

واملهنيني واملخت�سني فى �سناعة الكتاب. 
 942 من  اأك��ر  م�ساركة   2012 فى  ال�سابقة  دورت��ه  فى  املعر�ص  و�سهد 
 2012 ع��ام  فى  املهنى  الربنامج  �سهد  كما  زائ���را،  و600،000  عار�سا 
م�����س��ارك��ة 180 ن��ا���س��راً دول���ي���اً و 70 م��ن ال��ن��ا���س��ري��ن ال��ع��رب ح��ي��ث �سكل 
االأفكار واخلربات،  وتبادل  للتوا�سل  رائعة  لهم فر�سة  بالن�سبة  الربنامج 

ف�سا عن اال�ستفادة من خربات نخبة من املهنيني واملتخ�س�سني.
ويعد املعر�ص الذي ت�ستمر فعالياته ملدة ع�سرة اأيام نتيجة مبا�سرة ملا تقوم 
به اإمارة ال�سارقة من جهود حثيثة ومتفانية اإلتزاما منها بتطوير وتعزيز 
ثقافة القراءة يف ال�سارقة واالإم��ارات العربية املتحدة، وهو ما يتجلى بكل 

و�سوح يف �سعار املعر�ص يف حب الكلمة املقروءة .

•• دبي –الفجر:

وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  احتفلت 
ال�سواب  ا�سراحة  بالتعاون مع  املجتمع، 
اخلمي�ص  �سباح  دب��ي  يف  ال�سحة  بهيئة 
بيوم )اجلد  اجل��اري  يونيو   27 امل��واف��ق 
تنظيم  خ������ال  م�����ن  وذل�������ك  واجل����������دة( 
وامل�سابقات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
الثقافية مبركز ا�سراحة ال�سواب يف دبي 
�سخ�ساً   50 عن  يزيد  ما  احلفل  ح�سر 
م���ن ن�����زالء امل���رك���ز ول��ف��ي��ف م���ن روؤ����س���اء 
اإىل جانب  ال�����وزارة  وم��وظ��ف��ي  االق�����س��ام 

الطاقم الطبي والعاملني باملركز.
ب�����داأ احل���ف���ل مب��ج��م��وع��ة م���ن االه���ازي���ج 
الفرقة  ق��دم��ت��ه��ا  ال�سعبية  وال��رق�����س��ات 
ال�����س��ع��ب��ي��ة )ال����ل����ي����وا( ت��ب��ع��ه��ا ب���ع���د ذلك 
الثقافية  امل�������س���اب���ق���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
كبرياً  ا�ستح�ساناً  القت  والتي  والراثية 
وم�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��ن��زالء يف فقرة 
الذي  �سعيد  �سامل  ال��راث  قدمها خبري 
ا�ستعر�ص معهم جل�سات حوارية واهازيج 
تراثية، ثم اختتم اللقاء بعد ذلك بتوزيع 
وتنمية  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزارة  ف��ري��ق 
املجتمع جمموعة من الهدايا التذكارية 

على احل�سور. 
وت��اأت��ي ال��زي��ارة تفعيا ل���دور ال����وزارة يف 
للموؤ�س�سات  ودعما  املجتمعية  امل�سوؤولية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم خ���دم���ات موجهة 
خطة  �سمن  تاأتي  كما  املجتمع  ل�سرائح 
-2011( اال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ال����������وزارة 

2013( وخا�سة الهدفني االأول والثاين 
الثقافية  االأن�����س��ط��ة  ب��دع��م  واخل��ا���س��ني 
ورفع م�ستوى الوعي بالثقافة االإماراتية، 
وتعزيز  الوطنية  الهوية  واملحافظة على 
التكامل  ل��ت��ع��زي��ز  اإ����س���اف���ة  م��ق��وم��ات��ه��ا، 
واخلا�ص  العام  القطاعني  مع  والتن�سيق 

وبناء �سراكات فعالة .
الها�سمي  ح���ك���م  ����س���ع���ادة  اأك�������د  ب��������دوره 
بوزارة  املجتمع  لتنمية  امل�ساعد  الوكيل 
اأن  ان  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
ب��ي��وم اجلد  ل��اح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
ياأتي �سمن �سل�سة من االأن�سطة  واجلدة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة التي 
لتفعيل  تنظيمها  على  ال����وزارة  حت��ر���ص 
وم�ساركة  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف  دوره��ا 
املنا�سبات  مبختلف  املجتمع  فئات  جميع 

الدينية واالجتماعية والوطنية 
واجلدة  اجل��د  بيوم  االحتفال  اأن  م��وؤك��داً 
جتاه  ال���وزارة  من  ان�سانية  كمبادرة  ج��اء 
االآب��اء واالأج��داد للتوا�سل معهم وتعزيز 
بخا�سة  وال��ت��زود  االجتماعي،  التكافل 
الذي يدفع  االأم��ر  الغنية،  الكبار  جتارب 
اإىل تقدمي املزيد من اأجل خدمة املجتمع 

مبختلف �سرائحه. 
واأ�سار اإىل اأنها توؤكد حر�ص الوزارة على 
املختلفة،  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
وب��االأخ�����ص االأك����رب ���س��ن��اً ك��ن��وع م��ن الرب 
بهم، وعرفاناً بدورهم كاآباء كان لهم دور 
ال�سعيدين  على  امل�����س��رية  ب��ن��اء  يف  ف��اع��ل 
عن  لهم  للتعبري  والوطني،  االجتماعي 

التقدير والعرفان بهذا الدور العظيم.
الزيارة تهدف  اأن هذه  الها�سمي  واأو�سح 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  اإىل 
املحلي  للمجتمع  امل�ستمرة  وامل�����س��ارك��ة   ،
امل�ستمرة  وامل�������س���ارك���ة  ف���ئ���ات���ه،  ب��ج��م��ي��ع 
للمجتمع املحلي بجميع فئاته، موؤكدا اأن 
الوزارة تهدف من م�ساركتها وم�ساهمتها 
ال�سباب  تعريف  اإىل  الفعاليات  ه��ذه  يف 
ال�سن يف  كبار  باأهمية  النا�سئة  واالجيال 
حياتنا ودعم اجلهود اخلرية التي ت�سعى 
اجتماعياً  متكافل  جمتمع  حتقيق  اإىل 

ومتاحم اإن�سانياً.
من جانبه قال اال�ستاذ جا�سم حممد بن 
ان  ال�سواب  ا�سراحة  كلبان مدير مركز 
وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  تنظيم 
امل��ج��ت��م��ع ف��ع��ال��ي��ة ) ي���وم اجل���د واجل����دة( 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اال����س���راح���ة ي���وؤك���د على 
ال�سراكة بني جميع اجلهات  مدى جناح 
يف ال��دول��ة وال��ت��ي او���س��ت ب��ه��ا احلكومة 
الر�سيدة بالدولة كما تاأتي هذه امل�ساركة 
من  العديد  على  حتتوي  كونها  متميزة 
وامل�سابقات  وال�سعبية  الراثية  الفقرات 
ال�سن  كبار  انتباه  ت�سد  وال��ت��ي  الثقافية 
وت���ذك���ره���م ب���امل���ا����س���ي وت���ع���د م���ث���ل هذه 
ت�سعرهم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال����زي����ارات 
ومن  فيهم  املجتمع  واهتمام  بوجودهم 
الناحية الطبية تعد مثل هذه الفعاليات 
النف�سي  ان��واع العاج  وال��زي��ارات اح��دى 
عليهم  ك��ب��ري  اي��ج��اب��ي  ب�سكل  ي��ع��ود  مم��ا 
بالدولة  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  نتمنى  ل��ذا 
امل�ستمرة  ال�������زي�������ارات  ع���ل���ى  احل�����ر������ص 

لل�سواب. 

الثقافة  وزارة  دور  على  كلبان  بن  واثنى 
امل��ج��ت��م��ع يف خدمة  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب 
م�ساركة  على  ال��دائ��م  وحر�سها  املجتمع 
جميع فئات املجتمع بفعاليتها وان�سطتها 

ا�سراحة  م���رك���ز  ح���ر����ص  ع��ل��ى  م����وؤك����داً 
مع  التوا�سل  على  الدائم  بدبي  ال�سواب 
وزارة الثقافة وجميع اجلهات احلكومية 
الدولة للم�ساركة والتعاون  واخلا�سة يف 

ل�سريحة  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  يف 
هامة يف املجتمع و الذين ي�ستحقون منا 
مدار  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  االه��ت��م��ام  جميعاً 

العام.

ثقافة وفن�ن
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تفعيال لدورها يف امل�سوؤولية املجتمعية 

وزارة الثقافة تنظم حفاًل مبنا�ضبة اليوم العاملي للجد واجلدة با�ضرتاحة ال�ضواب يف دبي 

مركز �ضلطان بن زايد يهدي جمموعة من ا�ضداراته ملكتبات فل�ضطينية
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امل��وؤل��ف ه�سام ه��ال واملخرج  م��ع  وق���ال: لقد حر�ست 
مناق�سة  ع��ن  امل�سل�سل  اأح����داث  تبتعد  اأن  ع��ل��ي  ح���امت 
التفا�سيل واالأحداث الدقيقة لثورة يناير الأن املجتمع 
طغت  اأن  بعد  ال��ث��ورة  ه��ذه  اأح���داث  متاما  ن�سى  حاليا 
على  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  تداعياتها 
رائع  نف�سها كحدث  الثورة  ن�سينا  اأننا  لدرجة  اجلميع 
وجميد حلمنا جميعا به وكنا نتمنى اأن تتوا�سل هذه 
تداعياتها  لكن  به  حدثت  التي  الرائع  بال�سكل  الثورة 
غ���ري امل��ت��وق��ع��ة و����س���ع���ود ت���ي���ار م��ع��ني وال���ق���ف���ز فوقها 
بعدها جعلنا كل هذا  الباد  وال�سيطرة على مقدرات 
ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات  ه���ذه  م��ن  التخل�ص  يف  ننغم�ص 

ونف�ص جمال وروعة الثورة نف�سها.
وعن اأبطال امل�سل�سل والدور الذي يج�سده خاله قال 
ي�ساركونني يف  ال�سباب  النجوم  هناك عدد من  اأم��ري: 
بطولة هذا العمل الذي اأمتنى اأن يحقق النجاح الذي 
ال�سربيني  دي��ن��ا  وم��ن��ه��م  م�سل�ساتي  اآخ����ر  يف  حت��ق��ق 
باال�سافة  املقدم  واجن��ي  امل�سري  ويا�سر  ب��در  وجن��اء 
ا�ستهرت  التي  اودن(  )�سنجول  الركية  النجمة  اىل 
الذي  ال�سهري  ال��رك��ي  امل�سل�سل  يف  )ن���ور(  ب�سخ�سية 
االأخرية  ال��ف��رة  يف  تعلمت  وق��د  اال���س��م..  نف�ص  حمل 
من  الركية  والكلمات  والعبارات  اجلمل  من  العديد 
حيث  امل�سل�سل  يف  بها  �ستجمعني  ال��ت��ي  امل�ساهد  اأج���ل 
وجت�سد  فقط  حلقة   12 يف  ���س��رف  ك�سيفة  �ستظهر 
تاأتي اىل م�سر وتربطها عاقة  �سخ�سية فتاة تركية 
حب ب�ساب م�سري و�سيتم �سوتها باللهجة امل�سرية اأي 

�سيكون حوارها يف امل�سل�سل م�سريا مدبلجاً.
رجل  �سخ�سية  اأج�سد  ق���ال:  امل�سل�سل  يف  دوره  وح���ول 
ل��ه وهو  م��ن جانب �سديق  مل��وؤام��رات  يتعر�ص  اأع��م��ال 
واأظهر  ال�سابق..  النظام  من  مقربا  ك��ان  اأعمال  رج��ل 
خال العمل يف ثاث �سخ�سيات وال اأريد اأن اأدخل يف 
تفا�سيل اأكر عن دوري وال عن اأحداث امل�سل�سل لكنه 
ب�سكل عام يدور يف اطار من االثارة والت�سويق ويطرح 
القهر  وق�سية  الب�سرية  النف�ص  تناق�سات  ويناق�ص 
اىل  يتطرق  كما  املجتمع  يف  واالج��ت��م��اع��ي  ال�سيا�سي 

ق�سايا املراأة وما اأ�سبحت تعانيه من كبت وقهر وظلم 
ظهرت  اأن  بعد  االأخ���رية  ال��ف��رة  يف  خا�سة  اجتماعي 
التيارات الدينية التي تظهر لها نظرة متدنية وتريد 

اأن تعيدها اىل ع�سر احلرمي. 
وعن روؤيته مل�ساركة ممثلني اأجانب يف الدراما امل�سرية 
اأ�سار كرارة اىل انه ي�سجع على هذا التعاون رغم اأن له 
جتربة مل تكن جيدة عندما �سارك يف م�سل�سل )روبي( 
اأال  التي مل تكن موفقة  الركي وق��ال: رغم جتربتي 
واأ�سجعه  بل  التعاون  ه��ذا  اأرف�ص  ه��ذا- ال  رغ��م  انني- 

ب�سرط اأن يكون هناك �سرورة فنية لهذا التعاون ولي�ص 
ملجرد ا�ستغال ل�سعبية جنم اأو جنمة من هنا اأو هناك 
دون �سرورة فنية الأن هذا �سيجعل هذا التعاون مفتقدا 
امل�سداقية و�سيوؤثر بال�سلب على الفنان والعمل نف�سه. 
وعن تعاونه الأول مرة مع املخرج حامت علي اأكد اأمري 
انه �سعيد للغاية بالعمل معه فهو خمرج متمكن وكبري 
مببداأ  ويعمل  التفا�سيل  بكل  ويهتم  روؤي���ة  و�ساحب 
االلتزام والب�ساطة يف اآن واأحد وهي كلها �سفات رائعة 
خمرجاً  جتعله  �سفات  اأي�����س��ا  وه��ي  ال��ف��ن��ان  يف  احبها 

الدراما  �ساحة  على  مرموقة  مكانة  و�ساحب  ك��ب��رياً 
والفن العربي كله .

االأخرية  ال�سنوات  يف  عنها  ابتعد  ال��ذي  ال�سينما  وع��ن 
قال: تعر�ص على �سيناريوهات واأدوار �سينمائية عديدة 
اأن امثل ما  اأري��د  اأج��د ما يجذبني فيها فاأنا  لكني مل 
يعجبني واقتنع به فمجرد التواجد ال�سينمائي واال�سم 
اليه واذا عر�ص  اأ�سعى  الفيلم لي�ص هو ما  اأفي�ص  على 
اأو دور جديد يعجبني �سوف  علّى �سيناريو فيلم جيدا 

اأتفرغ له متاما واأعود لل�سينما.

رجل اأعمال يتعر�ص ملوؤامرات من جانب �سديق له

اأمري كرارة:  )حتت الأر�س( ل عالقة له بثورة يناير

داليا البحريي يف مواجهة )القا�ضرات(
ت�سارك الفنانة داليا البحريي يف امل�سل�سل التلفزيوين اجلديد )القا�سرات( 
ديكورات  بني  ما  م�ساهدها  ت�سور  اإذ  ال�سعدين،  �ساح  الفنان  جانب  اإىل 
االإعامي  االإن��ت��اج  مدينة  يف  الريفي  احل��ي  يف  واأخ���رى  املغربي  با�ستديو 
امل�سرية. وجت�سد البحريي من خال العمل الذي تتقا�سى فيه اأجرا ي�سل 
ل� 2 مليون جنيه، �سخ�سية فتاة �سعيدية ا�سمها )عطر(، تعاين من �سعف 
ي�ستغلها  وهو  ال�سعدين(،  )�ساح  اأو  عبدالقوي  �سقيقها  اأم��ام  �سخ�سيتها 
�سماح  تاأليف  من  امل�سل�سل  منهن.  للزواج  القا�سرات  بالفتيات  االإتيان  يف 
احلريري، وي�سارك يف بطولته كل من: يا�سر جال وعايدة ريا�ص ولقاء 
�سويدان و�سمرية عبدالعزيز وخالد حممود وجيهان قمري و�سم�ص وهيثم 

حممد وليلى وملك اأحمد زاهر، ومنة عرفة.

لو�ضي تعود لل�ضينما بعد غياب 5 �ضنوات
اآخر فيلم �ساركت فيه وهو  5 �سنوات عن ال�سينما، منذ  بعد غياب ا�ستمر 
فيلم )الوعد( مع وحيد حامد واآ�سر يا�سني وروبي، اأعلنت املمثلة امل�سرية 
تاأليف واخراج  التح�سري لفيلم جديد من  ان�سغالها يف  اأخ��رياً عن  لو�سي 
ال�سينما دوت  واأ�سارت يف حديث ملوقع  املغنية �سهرزاد.  هبة ي�سري حفيدة 
اأن الفيلم ال يزال يف مرحلة الكتابة وانه مل يتم اال�ستقرار على  كوم اىل 
ا�سمه اأو املمثلني امل�ساركني فيه، واأعربت عن �سعادتها بالعودة جمدداً اىل 

ال�سينما.

�ضايل القا�ضي... 
)بياعة خ�ضار(

تعي�ص الفنانة واالعامية �سايل القا�سي حالة من الن�ساط الفني، اإذ ت�سارك يف اأكر من عمل 
خال املو�سم الرم�ساين املقبل، فقد فرغت من ت�سوير م�ساهدها يف امل�سل�سل اجلديد )البيت 
اأبونا( تاأليف وداد الكواري واإخراج غافل فا�سل، كما توا�سل ت�سوير دورها يف امل�سل�سل  بيت 

امل�سري )ف�ص ا�ستباك( من اإخراج اأحمد نور وحازم متويل.
وقالت القا�سي اإنها تنتظر �سهر رم�سان لتتعرف على اأ�سداء دورها يف م�سل�سل )البيت بيت 
اأبونا( - الذي يعر�ص على �سا�سة )الراي( - الأن هذا العمل منحها فر�سة التواجد اإىل جانب 

الفنانتني حياة الفهد و�سعاد عبد اهلل.
مرة  ف��اأول  علّي،  جديداً  دوراً  )اأج�سد  قالت  ا�ستباك(؛  )ف�ص  م�سل�سل  يف  �سخ�سيتها  وعن 
االإطاق  على  ب�سكلها  تهتم  وال  اخل�سار  تبيع  التي  اجلدعة(  البلد  )بنت  ب�سخ�سية  اأظهر 
لكنها اإن�سانة قوية تواجه العديد من امل�ساكل خال اأحداث العمل التي تدور يف اإطار درامي 

اجتماعي حول ف�ص اال�ستباكات التي تن�ساأ بني ال�سرطة وال�سعب(.
وي�سارك يف بطولة م�سل�سل )ف�ص ا�ستباك(؛ اأحمد �سفوت، اإينا�ص كامل، �سناء 
اإي�ساف،  ال�ساب  املطرب  ال�سامي،  اأحمد  فهمي،  اإيهاب  ن�سال جنم،  يو�سف، 
فرا�ص �سعيد، اإياد داود، كما ي�سارك يف العمل عبد الرحمن اأبو زهرة ورجاء 
اجلداوي، طارق عبد العزيز، اأحمد ماهر، �سلوى عثمان، ملياء االأمري، وهو 

من تاأليف حازم متويل، واإخراج اأحمد نور، وحازم متويل

اأكد الفنان اأمري كرارة اأن م�سل�سله التلفزيوين اجلديد )حتت الأر�ص( الذي يقوم ببطولته وت�سويره حاليا مع املخرج حامت علي والذي 
�سيعر�ص خالل رم�سان املقبل ل عالقة له باأحداث ثورة يناير ول يتناول تفا�سيلها ولكنه يتناول بع�ص تداعياتها ولكن بطريقة 

خمتلفة من خالل تاأثريها على جمتمع رجال الأعمال املرتبطن بالنظام ال�سابق وما اآلت اليه اأحوالهم بعدها. 



اإعمار ومرا�س القاب�ضة تطلقان 
فنادق )دبي اإن( القت�ضادية 

•• دبي-وام:

اأطلقت اإعمار العقارية عامتها الفندقية اجلديدة دبي اإن التي تركز على 
اإن�ساء فنادق العامة اجلديدة بالتعاون  فئة الفنادق االقت�سادية. و�سيتم 
مع �سركة التطوير الرائدة مرا�ص القاب�سة التي تتخذ من دبي مقرا لها . 
و�ستتوزع هذه الفنادق يف اأرجاء املدينة لت�سهم يف دعم روؤية دبي ال�سياحية 
لعام 2020 والتي اأر�سى ماحمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 
لفت  اجل��دي��دة  التطويرية  اال�سراتيجية  ه��ذه  عن  االإع���ان  معر�ص  ويف 
حممد العبار رئي�ص جمل�ص اإدارة اإعمار العقارية اإىل اأن الفنادق اجلديدة 
الفنادق  لتوفري جتربة جديدة يف جمال  اإعمار  قبل  ت�سميمها من  �سيتم 
االقت�سادية بدبي. وقال العبار ان روؤية دبي ال�سياحية 2020 تهدف اإىل 
مليون   20 اإىل  لي�سل  �سنويا  دب��ي  اإىل  املتوافدين  ال�سياح  ع��دد  م�ساعفة 
اأهمية توفري خيارات اأكر  زائر بنهاية العقد احلايل ..االأم��ر الذي يربز 
تنوعا من حيث الفنادق االقت�سادية التي تلبي احتياجات اجليل اجلديد 
من ال�سياح. واأ�ساف العبار انه ميكن لنحو ثلثي �سكان العامل الو�سول اإىل 
دبي جوا خال مدة ال تتجاوز الثماين �ساعات مما يعرب عن موؤهات النمو 
اال�ستثنائية التي يتمتع بها القطاع ال�سياحي يف دبي والتي ميكن اال�ستفادة 
منها عرب تعزيز خيارات ال�سيافة �سمن املدينة مبا ين�سجم مع املتطلبات 
قال  جهته  من  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  من  ل��ل��زوار  املتغرية  واالحتياجات 
عبداهلل احلباي رئي�ص جمموعة مرا�ص القاب�سة ان دبي تركز على تعزيز 
لاقت�ساد  الرئي�سية  النمو  حمركات  اأح��د  يعد  ال��ذي  ال�سياحي  قطاعها 
الطموحة  ا�سراتيجيتها  تطبيق  على  املدينة  ت��واظ��ب  وفيما  ال��وط��ن��ي.. 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات  ال�سياحة  قطاع  لتنمية 
را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل ..�ستعمل املجموعة مع اإعمار على تطوير فنادق 
دبي اإن اجلديدة انطاقا من حاجة قطاع ال�سيافة اإىل مزيد من الفنادق 
االقت�سادية التي ت�ستقطب اأعدادا اأكرب من الزوار. ووفقا لدائرة ال�سياحة 
والت�سويق التجاري يف دبي ..ا�ست�سافت املدينة اأكر من 10 مايني �سائح 
خال عام 2012 يف الوقت الذي ا�ستقبل فيه مطار دبي الدويل ما يزيد 
العامل من حيث عدد  اأك��رب مطارات  58 مليون م�سافر ليكون ثاين  على 

امل�سافرين املارين به.

•• فيينا-الفجر:

يف  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  �ساركت 
اأعمال املوؤمتر العام اال�ستثنائي ملنظمة االأمم 
املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو( الذي 
يومي  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  يف  عقد 
اكر  مب�ساركة  اجل��اري  ينويو  و28   27
106 دولة ومنظمات دولية واقليمية  من 

ومنظمات وهيئات املجتمع املدين. 
حممد  املهند�ص  �سعادة  الدولة  وف��د  تراأ�ص 
وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
طارق  ال�سيد  ع�سويته  يف  و�سم  االقت�ساد 
االت�سال  ادارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي  اأح���م���د 
والدكتور  االق��ت�����س��اد  وزارة  يف  احل��ك��وم��ي 
الدائمة  البعثة  ع��ن  ممثل  ال��ي��ا���س��ري  اإي���اد 
ل����اإم����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل���دى االأمم 

املتحدة يف فيينا. 
العام  امل��دي��ر  اإن��ت��خ��اب  امل���وؤمت���ر  ومت خ���ال 
ال��ي��ون��ي��دو (  ال��دول��ي��ة )  اجل��دي��د للمنظمة 
مر�سح ال�سني ال�سيد يل يون الذي ت�ستمر 
يونيو   28 من  اب��ت��داء  �سنوات  ارب��ع  واليته 
امل���وؤمت���ر للتحديات  ت��ط��رق  ك��م��ا  اجل�����اري.. 
مواجهتها  و���س��ب��ل  امل��ن��ظ��م��ة  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
�سعيد  اليونيدو”على  دور  وتعزيز  لتفعيل 
يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال�سناعية  التنمية  تر�سيخ 
االقت�ساد  اآداء  ي��ع��زز  مب��ا  االع�����س��اء  ال���دول 
العاملي وخا�سة يف البلدان النامية وي�ساهم 

يف اإ�ستقراره وتعزيز توازنه.
وت��ق��دم ���س��ع��ادة امل��ن��ه��د���ص حم��م��د اأح��م��د بن 
العام  ال�سحي بالتهنئة للمدير  العزيز  عبد 
التوفيق  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��اً  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  اجل���دي���د 
اأن  م��ن��وه��اً  اجل���دي���د،  من�سبه  يف  وال��ن��ج��اح 
االقت�سادي  وال���ث���ق���ل  ال���ع���ري���ق���ة  خ���ربت���ه 
�ست�ساعده  ال�����س��ني  ل���ب���اده  وال�����س��ي��ا���س��ي 
اآمًا   .. املنظمة  وم��ك��ان��ة  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
حتقيق  يف  امل��راك��م��ة  خ���ربات���ه  ت�����س��اه��م  اأن 
املتمثل  اليونيدو  اأه��داف منظمة  اأه��م  اأح��د 
بتعزيز التنمية ال�سناعية يف الدول النامية 
وخا�سة الدول االأقل منواً كو�سيلة للتنمية 
الفقر  ومكافحة  واالجتماعية  االقت�سادية 

يف هذه البلدان. 
وزارة  اأ����س���درت���ه  ب���ي���ان  ال�����س��ح��ي يف  واأك������د 
االق��ت�����س��اد ام�����ص ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور الذي 
دعم  �سعيد  على  ال��ي��ون��ي��دو  منظمة  تلعبه 
ال���دول  يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  التنمية 

املتغري  االإق��ت�����س��اد  ذات  وال������دول  ال��ن��ام��ي��ة 
احلد  اأج��ل  من  ال�سناعية  التنمية  وت�سجع 
من الفقر، و حتقيق االإ�ستدامة البيئية ، و 
تعزيز وت�سريع التنمية ال�سناعية امل�ستدامة 
التي متر  واالإقت�سادات  النامية  البلدان  يف 

مبرحلة اإنتقالية.
االم����ارات على  ال�سحي على ح��ر���ص  و���س��دد 
اليونيدو  م��ع  وع��اق��ات��ه��ا  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
واال���س��ت��ف��ادة م���ن خ��ربات��ه��ا خ��ا���س��ة يف ظل 
دور  لتعزيز  للدولة  اال�سراتيجي  التوجه 
ال�سناعة يف �ساحة العمل االقت�سادي وزيادة 
املحلي  الناجت  يف  ال�سناعة  قطاع  م�ساهمة 
اأن ال��ق��ط��اع��ات غري  االج��م��ايل م�����س��رياً اىل 
يف  باملئة   67.  3 بنحو  اأ�سهمت  النفطية 
 2012 ال��ع��ام  ال��ن��اجت املحلي االج��م��ايل يف 
غري  للقطاعات  احلقيقي  النمو  بلغ  بينما 
على  دالل���ة  يف  ب��امل��ئ��ة   3.  1 ن��ح��و  النفطية 
اجلهود امل�ستمرة والنتائج االإيجابية لتنويع 
م�سادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط 
بالدولة كما بلغت م�ساهمة قطاع ال�سناعات 

التحويلية 9.5 باملئة. 
و����س���دد ال�����س��ح��ي ع��ل��ى اأن دول�����ة االم������ارات 
العربية املتحدة تويل اهتماماً بالغاً لقطاع 
انطاقاً  التحويلية  ال�سناعات  و  ال�سناعة 
القيادة  التي و�سعتها  والثوابت  الروؤية  من 
الر�سيدة لتعزيز مكانة الدولة على خارطة 
االقت�سادات العاملية املتقدمة ، م�سرياً اىل اأن 
االمارات تعمل من خال �سيا�سة اقت�سادية 

�سناعية  اإنتاجية  قاعدة  بناء  على  وا�سحة 
وموا�سلة  الدخل،  م�سادر  لتنويع  عري�سة 
على  االع��ت��م��اد  وتقليل  االق��ت�����س��ادي،  النمو 
القطاع النفطي كم�سدر وحيد للدخل، كما 
تعمل الدولة جاهدة على حتقيق اال�ستغال 
تنمية  الطبيعية من خال  ملواردنا  االأمثل 
من  ومتكينه  والتحويلي  ال�سناعي  القطاع 
االن��دم��اج يف ال��ن��ظ��ام االق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي ، 
لاإح�ساءات  ال�سنوي  الكتاب  اأن  مو�سحا 
ال�سناعية 2013 الذي اأ�سدرته اليونيدو 
يف م��اي��و امل��ا���س��ي و���س��ع االم����ارات يف مرتبة 
ال�سناعية  االقت�سادات  قائمة  يف  متقدمة 
املكونة من الدول التي تبلغ القيمة امل�سافة 
دوالر   2500 م���ن  اأك����ر  ف��ي��ه��ا  للت�سنيع 
االإمارات  املعدل يف  بلغ  الواحد حيث  للفرد 

دوالرا.  3087
االماراتي  االق��ت�����س��اد  ق���درة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
على  اع��ت��م��ادا  امل�ستدام  امل��ت��وازن  النمو  على 
االنتاجية  وق���اع���دت���ه  امل��ت��ن��وع��ة  م�������س���ادره 
الكبرية  امل�ساهمة  ان  اىل  ،الف��ت��ا  العري�سة 
النفطية وخا�سة  والفاعلة للقطاعات غري 
لقوة  هاماً  ال�سناعي ي�سكل مظهراً  القطاع 
وتناف�سيته، وقدرته  الوطني  االقت�ساد  اأداء 

على حتقيق النمو امل�ستدام. 
واأك�����د ال�����س��ح��ي ح��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى دعم 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة 
ال��ي��ون��ي��دو وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع املنظمة يف 
خمتلف جماالت ن�ساط املنظمة واال�ستفادة 

م��ن ال���ربام���ج ال��ف��ن��ي��ة واال���س��ت�����س��ارات التي 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  باإهتمام  منوهاً  تقدمها 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ل��ل��دول��ة 

وامل�ساركة الفاعلة لاإمارات فيها.
على  حري�سة  االم�����ارات  ان  ال�سحي  واأك����د 
اأهدافها  حتقق  ك��ي  اليونيدو  منظمة  دع��م 
مب�ساعيها  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  وم��ه��ام��ه��ا 
لتح�سني ظروف املعي�سة يف البلدان االأكر 
ف��ق��راً يف ال��ع��امل م��ن خ���ال االع��ت��م��اد على 
اخلربات  وت��ب��ادل  امل�سركة  العاملية  امل���وارد 
بحر�ص  منوها   ، اخل�سو�ص  بهذا  الدولية 
احلد  على  اأن�سطتها  تركيز  على  اليونيدو 
 ، البيئية  االإ�ستدامة  حتقيق  و  الفقر،  من 
عاملي  منتدى  باعتبارها  ك��ذل��ك  وحر�سها 
يف توليد ون�سر املعارف املتعلقة بال�سناعة ، 
للتعاون  وكالة  باإعتبارها  اأي�ساً  اإهتمامها  و 
وتنفيذ  التقني  ال��دع��م  ت��ق��دم  على  التقني 
اإندماج  لتعزيز  و�سعيها  امل�ستدامة  امل�ساريع 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة يف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة من 
، وتعزيز  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ق���درات  ب��ن��اء  خ���ال 
وحت�سني   ، ال�سناعة  يف  البيئية  االإ�ستدامة 

فر�ص احل�سول على الطاقة النظيفة. 
ولفت �سعادته اىل اأن دولة االمارات العربية 
املتحدة حتر�ص على دعم منظمة اليونيدو 
ان��ط��اق��اً م���ن اإل���ت���زام ال���دول���ة ح��ي��ال دعم 
تقدمي  ب�سرورة  وقناعتها  النامية  ال��دول 
امل�ستدامة  التنمية  اأج��ل  من  لها  امل�ساعدة 

وتقليل الفقر فيها. 

تعزيز  وب���ه���دف  االم������ارات  دول����ة  اأن  ي��ذك��ر 
تقدمت  ق��د  ال��ي��ون��ي��دو  يف  وموقعها  دوره���ا 
ب��ط��ل��ب ت��ر���س��ي��ح ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ق��ع��د يف 
جمل�ص التنمية ال�سناعية ملنظمة اليونيدو 
انعقاد  خ��ال  املقررة  االنتخابات  يف  وذل��ك 
للموؤمتر  ع�سر  اخلام�سة  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة 
العام والذي �سيعقد يف مليا بريو يف دي�سمرب 

القادم. 
وع����ربت ال���وف���ود امل�����س��ارك��ة يف امل���وؤمت���ر عن 
ال�سيني  املر�سح  اإنتخاب  ي�سكل  ب��اأن  اأملها 
اليونيدو  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  مل��ن�����س��ب 
ظل  يف  املنظمة  دور  لتعزيز  م�سافة  قيمة 
اإقت�سادي  ث��ق��ل  م��ن  ال�����س��ني  ب��ه  تتمتع  م��ا 
و�سيا�سي وملا يتمتع به يل يون من اخلربة 
عما  ف�سًا  القيادية  وال��ق��درات  وال��ك��ف��اءة 
يتميز به من خربات وا�سعة ورغبة �سادقة 
منظمة  وب����رام����ج  ب��اأن�����س��ط��ة  ال��ن��ه��و���ص  يف 
يف  الهام  املحوري  دوره��ا  ملوا�سلة  اليونيدو 
حتقيق التنمية ال�سناعية امل�ستدامة خا�سة 
يف ظل املتغريات والتحديات التي متر بها 

منظمة اليونيدو. 
واأل��ق��ي��ت خ���ال امل���وؤمت���ر ك��ل��م��ات ع���دد من 
واملنظمات  وامل��ج��م��وع��ات  امل�����س��ارك��ة  ال��وف��ود 
املجموعة  ك��ل��م��ة  األ���ق���ى  ح��ي��ث  ال���دول���ي���ة.. 
�سفري  الهناي  حممد  ب��در  �سعادة  العربية 
تقدم  ال����ذي  ال��ن��م�����س��ا  ل���دى  ع��م��ان  �سلطنة 
التقدير  بخال�ص  العربية  املجموعة  با�سم 
يومكيا  كانديه  الدكتور  ملعايل  واالمتنان 
امل���دي���ر ال���ع���ام )ال�����س��اب��ق( ل��ل��ي��ون��ي��دو الذي 
كممثل  اجل��دي��د  من�سبه  لت�سلم  ي�ستعد 
للمبادرة  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال���ع���ام  ل���اأم���ني 
ملا  وذل��ك  للجميع  الطاقة  امل�سماه  الدولية 
بذله من جهود دوؤوبة وم�ساع مقدرة خال 
اأك��ر م��ن �سبع �سنوات وال��ت��ي ظ��ل خالها 
لتعزيز  واإخ���ا����ص  وت��ف��ان  مب��ث��اب��رة  يعمل 
الفقر  حماربة  جم��ال  يف  اليونيدو  فاعلية 
التجارية  االأن�سطة  ودعم  القدرات  وتنمية 
وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
على  واحلفاظ  الطاقة  ا�ستخدامات  كفاءة 
البيئة وحت�سني م�ستوى االإنتاجية وتوفري 
اأ�س�ص وخطط مدرو�سة  وفق  العمل  فر�ص 
حتقيق  يف  اليونيدو  دور  تعزيز  ا�ستهدفت 
يف  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  مرامي 
ال����دول ال��ن��ام��ي��ة وال����دول االأق����ل من���وا على 

وجه اخل�سو�ص. 

املال والأعمال
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انتخاب مر�سح ال�سن مديرا عاما جديدا للمنظمة

الإمارات ت�ضارك باملوؤمتر العام ال�ضتثنائي لـ»اليونيدو« يف فيينا 
ال�شحي: المارات تعمل من خالل �شيا�شة اقت�شادية وا�شحة على بناء قاعدة اإنتاجية �شناعية لتن�يع م�شادر الدخل 

•• دبي-الفجر: 

حفًا  موؤخراً  دبي  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
خا�ساً لتكرمي حمكمي جوائز التميز لقطاع االأعمال التي 
الب�سرية  للتنمية  دبي  وجائزة  للجودة  دبي  جائزة  ت�سم 
الذين �ساركوا يف حتكيم وتقييم طلبات ال�سركات خال 
اإب��راه��ي��م، نائب  ك��ل م��ن على  2012. وق���ام  ال��ع��ام  دورة 
اأحمد  التخطيط والتنمية؛ و�سيخة  ل�سوؤون  العام  املدير 
دائرة  يف  االأع��م��ال  لقطاع  التميز  اإدارة  مدير  الب�سري، 
التنمية االقت�سادية، بتقدمي �سهادات التقدير للمحكمني 

اعرافاً بدورهم يف تطور اجلوائز.
االأعمال  لقطاع  التميز  جوائز  تعد  اإبراهيم:  على  وق��ال 
املوؤ�س�سات  لدى  التناف�سية  القدرة  الإظهار  رئي�سياً  داعماً 
دبي،  اإم��ارة  يف  العاملة  القطاعات  خمتلف  يف  وال�سركات 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  اإن�سجاماً  ذل��ك  وي��اأت��ي 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم )رع����اه اهلل( ال��رام��ي��ة اإىل 
تعزيز دور اجل��ودة والتميز يف جمتمع االأعمال وتطوير 
جميع  على  وغ��ريه��ا  االقت�سادية  القطاعات  م�ستويات 
االأ�سعدة، حيث اأن االلتزام مبعايري اجلودة والتميز من 
خمتلف  اإنتاجية  تعزيز  يف  امل�ساهمة  الرئي�سية  العوامل 

قطاعات االأعمال مبا ذلك القطاع احلكومي«.
جناح  تعزيز  يف  رئي�سياً  دوراً  املحكمون  يلعب  واأ���س��اف: 
اإمارة دبي يف رحلتها نحو التميز واجلودة. وقد �ساهمت 
يف  املا�سية  ال�سنوات  خال  للمحكمني  ال��دوؤوب��ة  اجلهود 
�سمان اتباع ال�سركات امل�ساركة يف اجلوائز الأف�سل املعايري 
واملمار�سات العاملية، االأمر الذي �ساعدنا يف حتقيق هدفنا 
املحكمون  ي�سرف  حيث  وال��ت��م��ي��ز،  اجل���ودة  ثقافة  لن�سر 
على درا�سة كل طلب للتاأكد من التزام ال�سركة املتقدمة 

للجوائز مبعايرهم املختلفة«. ومن جانبها، قالت �سيخة 
الب�سري: ت�سم قائمة املحكمني نخبة من العاملني من 
وامل����وارد  اجل����ودة  اإدارة  جم���االت  يف  اجل��ن�����س��ي��ات  خمتلف 
بني  الوثيق  التعاون  وينعك�ص  العامة.  واالإدارة  الب�سرية 
وال  التقييم.  ج���ودة  على  مبا�سر  ب�سكل  املحكمني  ف��رق 
تقت�سر جهود املحكمني على عملية التقييم ومطابقتها 
ي�ساهمون  ب��ل  فح�سب،  للجوائز  املو�سوعة  املعايري  م��ع 
املوؤ�س�سات  اإىل  والتميز  اجل���ودة  مفهومي  نقل  يف  اأي�ساً 
التي يعملون بها وال�سركات املتقدمة للح�سول على هذه 
اجلوائز مما ي�ساهم يف تعزيز م�ستوى اجلودة واملمار�سات 
واأ�سافت:  االأخ���رى.  تلو  �سنة  املوؤ�س�سات  اأداء  يف  املتميزة 
التنمية  دائ����رة  يف  االأع���م���ال  ل��ق��ط��اع  التميز  اإدارة  تنظم 
االقت�سادية يف دبي �سل�سلة من الندوات التدريبية ال�ساملة 
االأعمال الإطاعهم  لقطاع  التميز  للمحكمني يف جوائز 

على املعايري اجلديدة التي �سيتم اعتمادها �سمن برنامج 
ك��ل عام.  100 حمكم  م��ن  اأك��ر  ت��دري��ب  ويتم  التقييم، 
عام  االأوىل  انطاقتها  منذ  للجودة  دبي  وحتظى جائزة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن  �ساحب  ورعاية  بدعم   1994
را�سد رعاه اهلل، حيث كان لدعمه دوراً حمورياً يف تر�سيخ 
معايري اجلودة والتميز على م�ستوى املوؤ�س�سات وال�سركات 
العاملة يف القطاعني العام واخلا�ص يف اإمارة دبي. ويتم 
تكرمي ال�سركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق ثاث 
ف��ئ��ات وه���ي ال��ف��ئ��ة ال��ذه��ب��ي��ة، وف��ئ��ة ج��ائ��زة دب���ي للجودة 
التقديرية. ومتنح اجلوائز لل�سركات واملوؤ�س�سات  والفئة 
دعم  يف  دوراً  تلعب  ال��ت��ي  القطاعات  يف  دب��ي  يف  العاملة 
واملالية  وال�سياحة  الت�سنيع  ذل��ك  يف  مب��ا  دب��ي،  اقت�ساد 
واخل���دم���ات وال��ت��ج��ارة واالن�����س��اءات وامل��ه��ن��ي واخلدمات 

ال�سحية والتعليم العايل.

تقديرًا جلهودهم يف تعزيز م�سرية التميز واجلودة يف الإمارة

اقت�ضادية دبي تكرم حمكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال لعام 2012

اجلمعية الدولية لالأعمال والقت�ضاد تعقد لأول مرة يف املنطقة 
موؤمترها الثالث والع�ضرين يف ابوظبي يف يناير 2014 

•• ابوظبي-وام:

حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب 
وتنمية املجتمع تعقد اجلمعية الدولية لاأعمال واالقت�ساد املوؤمتر الثالث 
 2014 والع�سرين يف العا�سمة اأبوظبي يف الفرة من 15 حتى 18 يناير 
اأكادمييني  يف مقر املركز الوطني للوثائق والبحوث. ويجمع املوؤمتر بني 
وب��ني ممار�سني وخرباء  واالإدارة  واالق��ت�����س��اد  االأع��م��ال  ب��ارزي��ن يف جم��ال 
تهدف  التي  باآرائهم  ليت�ساركوا  وحكومية  �سناعية  موؤ�س�سات  من  بارزين 
اىل توليد املعرفة اجلديدة يف املمار�سات االقت�سادية من خمتلف الثقافات 
يف  مقرها  واالق��ت�����س��اد  ل��اأع��م��ال  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  ان  ي��ذك��ر  والتقاليد. 
الواليات املتحدة االأمريكية وتنظم موؤمترا اأكادمييا دوليا يف جميع اأنحاء 
العامل مثل - امريكا ونيوزلندا ويونان وبهاما واملك�سيك و�سوي�سرا وفرن�سا 
وايطاليا وكندا وا�سبانيا والنم�سا -. و�سوف يعقد املوؤمتر الثاين لهذا العام 
يف يوليو القادم 2013 يف مدينة موناكو. ولدى اجلمعية مطبوعات هي  

االأعمال العاملية واالقت�ساد وتطبع كل ربع �سنة.
ال�سنة...  يف  م��رات   8 وتطبع  واالأعمال  االقت�ساد  الأبحاث  الدولية  املجلة 
اأدبية  وخم��ت��ارات  ال�سحية..  والرعاية  ال�سلوك  الأبحاث  الدولية  واملجلة 
اأوراق  اإىل  ال�سنة.. باالإ�سافة  عاملية يف االعمال و االقت�ساد مطبوعتان يف 
كانتاريلي�ص من اجلمعية  واعربت هيلن  ال�سنوية.  املوؤمترات  خمتارة من 
�سيعقد يف مدينة  املوؤمتر  كون  �سرورها  واالقت�ساد عن  لاأعمال  الدولية 
يف  املبدعة  با�سراتيجياتها  ال��ع��امل  خيال  على  ا�ستحوذت  التي  اأبوظبي 
االأعمال والتكنولوجيا. من جانبه قال عي�سى ال�سمان رئي�ص جمل�ص اإدارة 
�سركة حتالف كابيتال التي تنظم املوؤمتر وقامت بجهود متميزه يف عقده 
يف مدينة ابوظبي .. هذه اأول مرة يكون فيها ملوؤمتر اجلمعية م�سار اأعمال 
االأكادميي  املجال  يف  العقول  اأف�سل  جلب  على  �سيعمل  م�سرك  اأكادميي 
وقطاع االأعمال واحلكومي معا ليقوموا بتعزيز حت�سني التميز يف االأعمال 
عمل  اأوراق  وتقدمي  نقا�سات  بتنظيم  لي�ساركوا  للح�سور  فر�سة  واإعطاء 

ومناق�ستها وامل�ساركة يف نقا�سات الطاولة امل�ستديرة. 

•• ابوظبي-وام:

افتتح معايل �سلطان بن نا�سر ال�سويدي حمافظ 
اللجنة  ورئ���ي�������ص  امل����رك����زي  االإم���������ارات  م�����س��رف 
الوطنية ملواجهة غ�سل االأم��وال ام�ص ندوة حول 
فاتف  امل��ايل  العمل  جمموعة  تو�سية  متطلبات 
املعدلة ب�ساأن نقل االأم��وال النقدية عرب احلدود 
االأموال  وح��دة مواجهة غ�سل  قبل  واملنظمة من 
ا�سراتيجيتها  م��ع  متا�سيا  امل�سبوهة  واحل���االت 
الرامية اإىل االرتقاء بالوعي يف اأو�ساط ال�سركاء 
مواجهة  معايري  حول  املحليني  اال�سراتيجيني 
غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب امل�ستجدة 
اأهمية  على  معاليه  اأك��د  االفتتاحية  كلمته  ويف   .

اجلهود  لتعزيز  املحليني  ال�سركاء  ب��ني  التعاون 
ومكافحة  االأم����وال  غ�سل  مواجهة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
متويل االإره����اب. وا���س��ار اىل اأن ه��ذه ال��ن��دوة هي 
ال�سركاء املحليني من  التعاون مع  ا�ستمرار لهذا 
ال�سركاء  ال��ت��زام  ب�ساأن  الوعي  م�ستوى  رف��ع  اأج��ل 
ومن  دول��ي��ة  م��ع��اي��ري  م��ن  ي�ستجد  مب��ا  املحليني 
ثم تعزيز اإطار مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة 
متويل االإرهاب يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

 .
عمل  جل�سات  ث��اث  ام��ت��داد  على  ال��ن��دوة  اأقيمت 
العمل  جمموعة  دور  على  الركيز  م��ع  متتالية 
امل���ايل ف��ات��ف يف و���س��ع معايري دول��ي��ة ب�����س��اأن نقل 
املمار�سات  النقدية عرب احلدود واأف�سل  االأموال 

ال��دول��ي��ة ب�����س��اأن ك�سف وم��ن��ع ن��ق��ل االأم�����وال غري 
امل�سروعة عرب احلدود و دور ال�سلطات املعنية يف 
نظام  لتطبيق  لديها  املتبعة  واالإج���راءات  الدولة 
امل�سافرين  بحوزة  النقدية  املبالغ  عن  االإف�ساح 
اأخ���رى ذات �سلة  امل��غ��ادري��ن واأم����ور  اأو  ال��ق��ادم��ني 
بهذا  ال��درا���س��ي��ة  احل���االت  بع�ص  ا�ستعر�ست  كما 
ي��زي��د على100  ال��ن��دوة م��ا  اخل�����س��و���ص. ح�سر 
للجمارك  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة  ���س��خ�����ص مي��ث��ل��ون 
الدولة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  اجل����م����ارك  دوائ������ر  وج��م��ي��ع 
اأبوظبي  م��ن  ك��ل  يف  لل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادات 
اأم  ودب���ي وال�����س��ارق��ة و راأ����ص اخليمة وع��ج��م��ان و 
واالإدارة  الدولة  اأم��ن  وجهاز  والفجرية  القيوين 
ال��ع��ام��ة الأم����ن ال���دول���ة ب��دب��ي وال��ن��ي��اب��ة العامة 

ال��دول��ة والهيئة  امل��ح��اك��م يف  االحت���ادي���ة وج��م��ي��ع 
ال��ع��ام��ة الأمن  واالإدارة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
امل���ط���ارات وه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ريان امل����دين ودوائ����ر 

الطريان املدين يف كل من ال�سارقة وراأ�ص اخليمة 
الداخلية  ووزارة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ودوائ����ر 
االجتماعية  ال�����س��وؤون  ووزارة  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة 

وال�سلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وه��ي��ئ��ة  ال��ع��دل  ووزارة 
والدرا�سات  ال��ت��دري��ب  ومعهد  املحا�سبة  ودي���وان 

الق�سائية.
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 احتفل دبي ورلد �سنرال، امل�سروع امل�سمم 
خ�سي�سا ليكون اأول مدينة مطار متكاملة 
على جائزة  بح�سوله  م��وؤخ��راً  ال��ع��امل،  يف 
2013، عن  للعام  اإي�ست  ميدل  “نتورك 
الثابتة.  لل�سبكات  منفذ  م�سروع  اأف�سل 
وياأتي احلفل تقديراً للجهود التي بذلها 
كل من فريق العمل يف دبي ورلد �سنرال 
مل�ساريع  دب�����ي  م��وؤ���س�����س��ة  يف  و�����س����رك����اوؤه  
الطريان الهند�سية و�سركة �سمارت ورلد، 
تطبيق  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  ���س��اه��م��ت  وال��ت��ي 
عالية  وال�سلكية  �سلكية  اإت�����س��االت  تقنية 

اجلودة.
دبي  ب��رام��ج،  م��دي��ر  وق���ال جنمل ح�سني، 
االت�ساالت  تقنية  ت��ع��د  ���س��ن��رال:  ورل����د 
ال�سلكية والا�سلكية املطبقة يف دبي ورلد 
اإذ  املنطقة،  نوعها يف  االأوىل من  �سنرال 
ت�سمح مل�سغلي االت�ساالت توفري خدماتهم 
لل�سركات العاملة بامل�سروع ب�سكل متكافىء، 
م�سغلي  مع  التعامل  للعماء  ميكن  كما 
اخلدمات  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  االت�������س���االت 

واملن�سات واحلزم التي يف�سلونها.

االأوىل  الطبيعية  االأل��ي��اف  �سبكة  وتتيح 
العاملة  لل�سركات  ال��ع��امل  يف  نوعها  م��ن 
يف دب���ي ورل���د ���س��ن��رال، اخ��ت��ي��ار اخلدمة 
االإت�ساالت  م�سغل  م��ن  يف�سلونها  ال��ت��ي 
ممتدة  اأن��ه��ا  خ�سو�ساً  يف�سلونه،  ال���ذي 
ع���ل���ى ك���اف���ة ان����ح����اء م�������س���روع دب�����ي ورل����د 
�سنرال البالغة م�ساحته 140 كيلومر 
م���رب���ع. ك��م��ا وّف�����رت ���س��م��ارت ورل�����د، بنية 
حت��ت��ي��ة ل���األ���ي���اف ال�����س��وئ��ي��ة ع��ل��ى مئات 
م��ن ال��ك��ي��ل��وم��رات، ح��ي��ث مت رب���ط قطع 
اأرا�سي ال�سركات ببع�سهم البع�ص ب�سبكة 
10 غ��ي��غ��اب��ي��ت عرب  اأ���س��ا���س��ي��ة ع��ر���س��ه��ا 
املتعددة  ال��ربوت��وك��والت  مق�سم  ا�ستخدام 
 Multiprotocol Label(

.)Switching-MPLS
من جهته، قال نا�سر كاجور، نائب الرئي�ص 
�سنرال:  ورل��د  دب��ي  يف  املوؤ�س�سي،  للدعم 
تتمتع  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  ب��اخل��ربات  نفخر 
بها فرق العمل املعنية بتطوير دبي ورلد 
رئي�سياً  م��رك��زاً  ليكون  امل�سمم  ���س��ن��رال، 
الروؤية  وتتطلب  امل�ستقبلي.  لاقت�ساد 

واالأهداف الكبرية التي ن�سعى اإليها وجود 
هذه  بتج�سيد  وم��ل��ت��زم��ني  اأك��ف��اء  خ���رباء 
عماء  تنا�سب  حلول  توفري  عرب  الروؤية 
و�سركاء امل�سروع وتلبي تطلباتهم لتطوير 

اأعمالهم على اختافها.
امل�ساريع  اأحد  �سنرال،  ورلد  دبي  وي�سكل 
الطموحة والرائدة يف العامل وميتد على 
140 كيلومر مربع يف منطقة  م�ساحة 

ج��ب��ل ع��ل��ي، وي�����س��م ث��م��ان م��ن��اط��ق اأعمال 
متخ�س�سة مبا يف ذلك منطقة للطريان 
وم��ن��ط��ق��ة جتارية  ل��وج�����س��ي��ت��ة  وم��ن��ط��ق��ة 

ومنطقة معار�ص وغريها.

•• دبي –الفجر:

برعاية وا�ست�سافة غرفة جتارة و�سناعة دبي، اأبرمت 
اخلمي�ص املا�سي مببنى الغرفة اتفاقية تواأمة وتعاون 
م�سرك طرفيها ، منتدى رواد االأعمال بدبي واللجنة 
الوطنية ل�سباب االأعمال مبجل�ص الغرف ال�سعودية ، 
وقع عن املنتدى عبد املنعم بن عي�سى ال�سركال رئي�ص 
عن  وق��ع  فيما   ، االأع��م��ال  رواد  منتدى  اإدارة  جمل�ص 
رئي�سها  ال�سعودية  االأع��م��ال  ل�سباب  الوطنية  اللجنة 
علي بن �سالح العثيم ، بح�سور نائبه ثامر بن حممد 
العو�ص ، عي�سى علي الزعابي نائب الرئي�ص التنفيذي 
الرواد  نائب رئي�ص منتدى  ، رحاب لوتاه  لغرفة دبي 
اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  حمد  ب��ن  �سهيل   ، امل��ا  اأح��م��د   ،
املنتدى ،  بهدف دعم وتعزيز التعاون بني املوؤ�س�ستني 
التنمية  ال�����س��ام��ل��ة يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ع��م��ل  يف جم����االت 

اأالقت�ساديه واالجتماعية وتبادل اخلربات.
واأ�سار عبداملنعم بن عي�سى ال�سركال اإيل اأن االتفاقية 
تركزت يف 9 بنود رئي�سيه ، تت�سمن التعاون والت�ساور 
امل�ستمر ، بغر�ص تبادل املنفعة واال�ستفادة من خربات 
واإم��ك��ان��ات ك��ا ال��ط��رف��ني، اأ���س��اف��ه اإيل دع���وه اأع�ساء 
املوؤ�س�ستني منتدى رواد اأعمال دبي ، واللجنة الوطنية 
ل�سباب االأعمال ال�سعودية ، حل�سور اللجان املختلفة 
فيما  والتن�سيق   ، واملعار�ص  امل��وؤمت��رات  وكذلك  لهما 
وترويج   ، واال�ستثمار  التعاون  تنميه  بغر�ص  بينهما 

العاقات يف املجاالت ال�سناعية والتجارية واخلدمات 
، م���ن اج���ل ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ار وزي������ادة ال���ق���درة على 
بني  ال�سراكات  ات�����س��االت  ودع��م   ، التجارية  املناف�سة 
�سباب املواطنني يف كا البلدين من اأ�سحاب امل�ساريع 

النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة .
واأ�ساف اإن اتفاقية التعاون تلك فيما بني منتدى رواد 
ال�سعودية  االأعمال واللجنة الوطنية ل�سباب االأعمال 
املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  تعاون  اتفاقيات  �سبقتها   ،
ال��داع��م��ة الأ���س��ح��اب امل�ساريع داخ���ل وخ���ارج االإم���ارات 
 ، ، بهدف فتح جم��االت  لا�ستثمار يف جم��االت ع��دة 
�ست�سكل  توقيعها  مت  التي  االتفاقيات  اأن  على  واأك���د 
االأعمال  ق��ط��اع  يف  ال��ع��اق��ات  لتنمية  وا���س��ع��ة  ق��اع��دة 
اأع�ساء  االأعمال  رواد  منتدى  لدى  واأن   ، واال�ستثمار 
م��واط��ن��ني ل��دي��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف جمال 
الرغبة  لديهم  ،واآخرين  قطاعاتها  بكافة  ال�سناعات 
يف امل�ساركة يف جماالت املنتجات ال�سناعية والغذائية 
والتكنولوجية ، و�سرورة خلق �سراكات ا�ستثمارية بني 
القطاعات.  خمتلف  يف  البلدين  م��ن  االأع��م��ال  رج��ال 
لتنفيذ  تنفيذية  ب��رام��ج  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 

االتفاقيات التي مت التوقيع عليها.
واأكد ال�سركال على اأن تلك االتفاقية �ستثمر عن تعاون 
اإ�سافة   ، وتدريبية ومهنية  ع��دة عملية  ، يف جم��االت 
امل�ساريع يف كا  اأ�سحاب  اإىل تبادل خ��ربات فيما بني 
البلدين ، مبينا اأن مهمة منتدى رواد االأعمال بدبي 

واللجنة الوطنية ال�سعودية ، هي التوفيق بني الفر�ص 
واإقامة م�ساريع م�سركة معرباً   ، البلدين  املتاحة يف 
ا�ستثماري  م�سروع  اأي  لدعم   ، القيادات  ترحاب  عن 
على  ومثنيا   ، الازمة الإجناحه  الت�سهيات  وتقدمي 
التعاون  وهذا  احلدث  لهذا  التجارة  غرفة  ا�ست�سافة 
املعنية  ك��اف��ة اجل��ه��ات  ت��در���ص  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  ، الف��ت��ا 
 ، واملتو�سطة  وال�سغرية  النا�سئة  امل�ساريع  باأ�سحاب 
وطنية  خا�سة  قطاعات  اأو  حملية  دوائ��ر  اأو  حكومية 
وت�ستفيد من هذه التجارب التي يحققها منتدى رواد 

االأعمال عن قرب .
ف��ي��م��ا ذك����ر ع��ل��ي ب���ن ���س��ال��ح ال��ع��ث��ي��م رئ��ي�����ص اللجنة 
ال�سعودية  الغرف  مبجل�ص  االأعمال  ل�سباب  الوطنية 
انطاقاً من توجه اجلانبني  تاأتي  االتفاقية  اأن هذه 
نحو تهيئة ومتكني �سباب اأعمال البلدين واال�ستفادة 
م��ن ط��اق��ات��ه��م اخل��اق��ة ، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ق�ساياهم 
وطموحاتهم من اأجل بناء جيل من القادة ال�سباب يف 
جمال االأعمال  يف كا البلدين ، واأ�ساف رئي�ص اللجنة 
العديد  اأن االتفاقية تغطي  الوطنية ل�سباب االأعمال 
يف  التعاون  بينها  من  امل�سرك  التعاون  جم��االت  من 
املجاالت العملية والتدريبية واملهنية املختلفة و تبادل 
اخلربات والتوافق الثقايف املوؤ�س�سي بني الطرفني مما 
ويعزز  م�سافة  قيمة  وي��ق��دم  املتبادلة  املنفعة  يحقق 
اإىل دعم  ال��ه��ادف��ة  روؤي��ت��ه��م��ا  لتحقيق  ال��ت��ق��دم  ف��ر���ص 

�سباب رواد االأعمال اأ�سحاب امل�سروعات النا�سئة.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ث��ام��ر ال��ع��و���ص ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اللجنة 
االتفاقية  اأنه مبوجب هذه  االأعمال  ل�سباب  الوطنية 
�سيتم اإطاق عدد من الربامج امل�سركة التي تهدف 
اال�ستثمارات  وتعزيز  االأعمال  ريادة  بيئة  اإىل حت�سني 
ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة املائمة  امل�����س��رك��ة وت���روي���ج 
لل�سباب بكا البلدين، واأ�سار العو�ص اإىل اأن اجلانبني 
وا�سحة وحمدده  اآليات  ذات  و�سع خطة عمل  ب�سدد 

لتحقيق اأهداف هذه االتفاقية.
الرئي�ص  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  علي  عي�سى  اأك���د  جهته  م��ن 
الغرفة  اأن  اإىل  دبي  و�سناعة  لغرفة جتارة  التنفيذي 
ت��ع��د ب���اك���ورة ع��م��ل ه��ام��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا اإر�����س����اء ركائز 
بني  فيما  م�سركة  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية 
ب���ه���دف �سنع   ، امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
م�ستقبل واعد داعياً امل�ستثمرين يف كافة البلدان اإىل 
النظر بعني اقت�سادية ، وانفتاح نحو اإقامة م�ساريعهم 
اال�ستثمارية لا�ستفادة من املقومات التي تتميز بها 
، م��ن بنى  امل��ت��ح��دة م��ن��ف��ردة  دول���ة االإم�����ارات العربية 
اقت�سادية وقرارات مهمة  حتتية وقوانني وت�سريعات 
دبي  اإىل جانب متيز   ، امل�ستثمرين  تخدم  وت�سهيات 
ا�سراتيجيا كبوابة اقت�سادية للعامل اأجمع ، كل ذلك  
فهم  اأن  اإىل  ، الفتاً  لا�ستثمار  خ�سبا  مناخاً  يجعلها 
التميز  اإىل هذا  وامل�ستثمرين   االأعمال  واإدراك رجال 
من �ساأنه اأن ي�ساعد على حتقيق النجاحات يف خمتلف 

املجاالت اال�ستثمارية.
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دبي ورلد �ضنرتال يحتفل بفوزه بجائزة نتورك ميدل اإي�ضت 
عن اأف�ضل م�ضروع منفذ لل�ضبكات الثابتة

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية على امل�ستوين الوطني واملحلي

الوطني لالإح�ضاء ي�ضرع بتنفيذ م�ضح ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر 2013

ا�ست�سافة غرفة دبي لتفاقية تواأمة للرتويج ال�ستثماري

رواد دبي والوطنية ل�ضباب الأعمال ال�ضعودي يف �ضراكة للتنمية القت�ضادية

موؤمتر دبي العاملي الثامن ل�ضالمة 
الأغذية يبداأ يف نوفمرب املقبل

•• دبى-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
رئي�ص بلدية دبي تنظم البلدية موؤمتر دبي العاملي الثامن ل�سامة االأغذية 
الذي يعقد يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�ص خال الفرة من 17 - 
18 نوفمرب املقبل حتت �سعار ريادة االإبداع والتغيري. جاء ذلك خال املوؤمتر 
نا�سر  ح�سني  املهند�ص  �سعادة  بح�سور  دب��ي  بلدية  عقدته  ال��ذي  ال�سحفي 
لوتاه مدير عام بلدية دبي وال�سيد خالد �سريف العو�سي مدير اإدارة الرقابة 
الغذائية يف بلدية دبي رئي�ص اللجنة املنظمة للموؤمتر. واأكد مدير عام بلدية 
اآخر  اأ�سبح قبلة ملن يبحث عن  اأهمية هذا احلدث الهام الذي  دبي يف كلمته 
تطورات ال�سامة الغذائية على م�ستوى العامل وقد اأ�سبحت هذه التظاهرة 
اأن موؤمتر هذا العام  اإىل  اإم��ارة دبي. واأ�سار  العلمية ال�سنوية م�سدر فخر يف 
يعقد الأول مرة يف وقت خمتلف عن معر�ص اخلليج لاأغذية ن�سبة للتو�سع 
الكبري يف فعالياته وبراجمه والتي يتوقع اأن يح�سرها اأكر من الفي م�سارك 
2012. و�سيعقد املوؤمتر يف  1500 يف الدورة ال�سابعة عام  مقارنة بحوايل 
واملعار�ص  للموؤمترات  دب��ي  مبركز  ال��ق��ادم  نوفمرب   18-17 بني  ما  الفرة 
بالتزامن مع معر�ص حلويات ال�سرق االأو�سط واملاأكوالت اخلفيفة مما ي�سيف 
اأطلقت  اأن  بعد  تاأتي  العام  هذا  دورة  اأن  لوتاه  وذك��ر  للموؤمتر.  اإ�سافيا  زخما 
اأن يحدث نقلة نوعية  وال��ذي يتوقع  االأغذية بدبي  بلدية دبي نظام �سامة 
يف الرقابة الغذائية باإمارة دبي وقد كان هذا النظام ثمرة من ثمرات موؤمتر 
دبي ل�سامة االأغذية ب�سبب امل�ساركة الفعالة من قبل اخلرباء الذي ح�سروا 
النظام  ه��ذا  مراجعة  يف  الكبري  الف�سل  لهم  ك��ان  وال��ذي��ن  ال�سابقة  ال���دورات 
وتقدمي املرئيات التي �ساعدت يف اإخراجه بهذه ال�سورة التي ت�ستوعب تطور 
اإمارة دبي والتي ا�ستوردت العام املا�سي اأكر من 6 ر8 مليون طن من اأكر 
اإ�سافية على جهازنا  اأعباء  العامل مما ي�سيف  دولة على م�ستوى   180 من 
االأغذية  و�سامة  االأغذية  هذا  �سامة  �سمان  من  للتاأكد  باالإمارة  الرقابي 
اأنه  اإىل  000.13 موؤ�س�سة غذائية باإمارة دبي. واأ�سار  اأكر من  املتداولة يف 
اأن  دب��ي  بلدية  ارت��اأت  العام  ه��ذا  دورة  املتوقع عقدها يف  الربامج  لتنوع  نظرا 
التي  املوا�سيع والربامج  املاألوف باقراح �سعار دائم للموؤمتر الأن  تخرج عن 
�ستطرح هذا العام واالأعوام القادمة ال ي�ستوعبها �سعار واحد و�سيكون ال�سعار 
الدائم للموؤمتر هو ريادة االإبداع والتغيري لقناعتنا اأن اإمارة دبي تقود التطور 
والتغيري واالإبداع يف هذا املجال املهم وخمتلف املجاالت االأخرى. واأو�سح اأنه 
من اأهم مامح دورة هذا العام هو عقد ندوة متخ�س�سة عن االأغذية احلال 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مل��ب��ادرة  دعما  وذل��ك 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي اأن ت�سري دبي مركزا للحال 
يف العامل و�ستتم دعوة املخت�سني يف جمال االأغذية احلال من خمتلف دول 
العامل للتباحث يف هذا االأمر احليوي والهام. واأكد خالد �سريف رئي�ص اللجنة 
ال�سبع  ال��ذي ج��ذب على م��دى دورات���ه  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأهمية  املنظمة للموؤمتر 
املا�سية اأكر من 7300 م�سارك من خمتلف اأنحاء العامل ف�سا عن مئات 
يف  وبحث  علمية  ورق��ة   500 اأك��ر من  الذين قدموا  واملخت�سني  اخل��رباء 
خمتلف تخ�س�سات ال�سامة الغذائية حيث �سكل هذا املوؤمتر منتدى لعر�ص 
واالإقليمية  واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  م��ن  املمار�سات  اأف�سل 
والدولية العاملة يف هذا املجال احليوي وتاأتي على راأ�ص هذه اجلهات وزارة 
للموا�سفات  االإم��ارات  وهيئة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  واملياه وجهاز  البيئة 
وهيئة  ب��دب��ي  ال�سحة  وهيئة  االإم����ارات  وجامعة  ال�سحة  ووزارة  واملقايي�ص 
ال�سحة باأبوظبي وبلدية ال�سارقة وغريها من اجلهات. وعن برنامج املوؤمتر 
العمل  وور���ص  الربامج  اأع��دت جمموعة من  اللجنة  ب��اأن  �سريف  �سرح خالد 
املتميزة يف دورة هذا العام حيث مت اعتماد جمموعة من اجلهات واجلمعيات 
الدولية  اجلمعية  اأبرزها  ومن  العمل  وور���ص  املحا�سرات  تقدمي  يف  امل�ساركة 
امليكروبية لاأغذية واالإحتاد  الدولية للموا�سفات  حلماية االأغذية واللجنة 

الدويل لعلوم وتكنولوجيا االأغذية والوكالة االأمريكية للبيئة. 

•• اأبوظبي –الفجر:

العمل  ان��ط��اق  لاإح�ساء  الوطني  امل��رك��ز  اأع��ل��ن 
اال�ستثمار  مب�سح  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات  جمع  على 
واأكرب  اأه��م  ي�سم  وال��ذي   ،2013 لعام  االأجنبي 
ذات  الدولة  يف  االقت�سادية  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
جمال  يف  ���س��واًء  االأج��ن��ب��ي،  باال�ستثمار  ال��ع��اق��ة 
اخلارجي،  اال�ستثمار  اأو  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 
-املدير  ال�سوي��دي  خمي�ص  را���س��د  �سعادة  واأ���س��ار 
العام للمركز الوطني لاإح�ساء -، اأن هذا امل�سح 
التي يتم االهتمام  امل�سوح  اأه��م  ي�سكل واح��داً من 
اجلهات  م�ستوى  وعلى  ال��دول��ة،  �سعيد  على  بها 
االإقليمية والدولية املتخ�س�سة مبو�سوع متابعة 
ح���رك���ة اال����س���ت���ث���م���ارات اخل���ارج���ي���ة ب���ني ال�����دول، 
على  امل�سح  ه��ذا  وت�سميم  تخطيط  يتم  ول��ذل��ك 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الوطني،  امل�ستوى 
مركز  وخا�سة  واملحلي،  الوطني  امل�ستويني  على 
ب�سكل  دبي لاإح�ساء  -اأبوظبي ومركز  االإح�ساء 

�سنوي.
اأ���س��ار ���س��ع��ادة ال�����س��وي��دي اإىل اأن  اإىل ج��ان��ب ذل��ك 
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��اإح�����س��اء وم���ن خ���ال تنفيذ 
قاعدة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي�����س��ع��ى  االإح�����س��ائ��ي��ة  امل�����س��وح 
البيانات، والعمل على اإجراء وتنفيذ العديد من 

امل�سوح والدرا�سات واالأبحاث لهذا الغر�ص، ونظراً 
امل�ستوى  على  االإح�سائي  الرقم  وتعاظم  الأهمية 
االإمارات  دولة  م�ستوى  وعلى  عام،  ب�سكل  العاملي 
العربية ب�سكل خا�ص، زاد االهتمام بتنفيذ العديد 
االقت�سادية  اجل��وان��ب  تغطي  ال��ت��ي  امل�����س��وح  م��ن 
االأرقام  توفري  بهدف  املتخ�س�سة،  واال�ستثمارية 
الازمة، خلدمة  االإح�سائية احلديثة والدقيقة 

متخذي القرار ورا�سمي ال�سيا�سات االقت�سادية.
لاإح�ساء  الوطني  امل��رك��ز  يقوم  ذل��ك  ولتحقيق 
بتنفيذ  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

الدولة،  م�ستوى  على  االأجنبي  اال�ستثمار  م�سح 
والظواهر  امل��ت��غ��ريات  فهم  يف  للم�ساعدة  وذل���ك 
اال�ستثمار  مب��ن��اخ��ات  واالإح���اط���ة  االق��ت�����س��ادي��ة، 
البيانات  ت���وف���ري  م����ن  مُي����ّك����ن  ال������ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
م�ستخدمي  خ���دم���ة  يف  وو���س��ع��ه��ا  ال�������س���روري���ة، 
اال�ستثمار  م�سح  ويعترب  القرار،  و�سّناع  البيانات 
ينفذها  التي  املهمة  امل�سوح  من  واح���داً  االأجنبي 
اال�ستثمارات  عن  معلومات  توفري  بهدف  املركز 
االأج��ن��ب��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا، وال���ت���ع���رف على 
االقت�سادية،  االأن�������س���ط���ة  ح�����س��ب  م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

يف  اال�ستثمار  وواق��ع  اأول��وي��ات  فهم  يف  وامل�ساعدة 
الدولة، كذلك من اأجل درا�سة تدفقات اال�ستثمار 
على  بالعمل  املعنية  اجل��ه��ات  لتمكني  االأج��ن��ب��ي، 
وجاذبة  ا�ستثمارية  كبيئة  الدولة  تناف�سية  زي��ادة 

لا�ستثمارات االأجنبية.
البيانات  ق���واع���د  اأن  ال�����س��وي��دي  ����س���ع���ادة  واأك������د 
االأجنبي  اال����س���ت���ث���م���ار  جم�����ال  يف  االإح�������س���ائ���ي���ة 
جمال  ويف  خا�ص،  ب�سكل  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر 
االإح�ساءات االقت�سادية ب�سكًل عام، ي�ساهم كذلك 
يف دعم توجهات الدولة بخ�سو�ص الت�سجيع على 

توفري  خال  من  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
االقت�سادي  الواقع  مامح  تر�سم  بيانات  قاعدة 
يعزز  اأن  �ساأنه  م��ن  مم��ا  ب��ال��دول��ة،  واال�ستثماري 
والو�سول  لا�ستثمار،  فر�ص  خلق  جلي  ب�سكل 
املجال قد تفتح  اإبداعية يف هذا  اأفكار وروؤى  اإىل 
قواعد  توفري  فاإن  ولذا  وا�سعة،  ا�ستثمارية  اآفاقاً 
املتو�سطة  امل�ساريع  خلدمة  االإح�سائية  البيانات 
عملية جدوى  ي��دع��م  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  وال�����س��غ��رية 
وي�����س��اه��م يف معاظمة  امل�����س��اري��ع،  ه���ذه  درا����س���ات 
اأرقام  على  العتمادها  ال��درا���س��ات  ه��ذه  منطقية 

اإح�سائية تر�سم املا�سي وحتدد احلا�سر  وبيانات 
وتتنباأ بامل�ستقبل.

اال�ستثمار  م�سح  ب���اأن  ال�سويدي  �سعادة  واأ���س��اف 
امل�سوح  م��ن  ك��واح��د  ي��اأت��ي   2013 لعام  االأجنبي 
لتنفيذها  لاإح�ساء  الوطني  املركز  ي�سعى  التي 
 ،2013 ل���ع���ام  االإح�������س���ائ���ي  ب���رن���اجم���ه  ���س��م��ن 
للحفاظ على التحديث امل�ستمر لقاعدة البيانات 
مت  والتي  االأجنبي،  اال�ستثمار  حول  االإح�سائية 
بناوؤها خال االأعوام املا�سية، واأن جناح هذا امل�سح 
ومن خال تعاون املوؤ�س�سات االقت�سادية واجلهات 
ذات العاقة، ي�سّكل �سرورة لنجاح املركز ومتكينه 
االأجنبي،  اال�ستثمار  بيانات  ق��اع��دة  تطوير  م��ن 
وفق  للبيانات  الزمنية  ال�سل�سلة  على  واملحافظة 
التو�سيات واملعايري الدولية اخلا�سة باإح�ساءات 
اال�ستثمار االأجنبي، ويف مقدمتها �سندوق النقد 
تقارير  باإ�سدار  تقوم  والتي  واالأونكتاد،  ال��دويل 
���س��ن��وي��ة ع��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع، وت�����س��ك��ل ن��ت��ائ��ج امل�سح 
امل�سدر الر�سمي لتلبية احتياجات هذه التقارير، 
املوؤ�س�سات  لتعاون  و�سكره  تقديره  على  م��وؤك��داً 
وال�����س��رك��ات االق��ت�����س��ادي��ة يف ال���دول���ة م���ع فريق 
الباحثني خال فرة تنفيذ امل�سح، والتي انطلقت 
نهاية  وت�ستمر حتى  احل��ايل  االأ�سبوع  بداية  منذ 

�سبتمرب 2013. 
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•• ال�صارقه-وام: 

للتميز  ال�����س��ارق��ة  ام���ان���ة ج���ائ���زة  اط��ل��ق��ت 
العاملة  امل��وؤ���س�����س��ات  اح����دى  االق��ت�����س��ادي 
حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
..الندوة التعريفية االوىل عن اجلائزة يف 
2013 وذلك �سمن  للعام اجلاري  دورته 
اجلائزة  تعتزم  التي  ال��ن��دوات  من  �سل�سلة 
التعريفية  امل���رح���ل���ة  اط�����ار  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
تعتمد  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  وم��ع��اي��ري  ملتطلبات 
ل��اإدارة اجلودة  االأوروبية  املوؤ�س�سة  منوذج 
ومراحل   - ال����رادار   - التقييم  ومنهجية 
خطة عمل اجلائزة و اجلدول الزمني لها 
ا�سافة ايل االهداف ومزايا التي �ستح�سل 
حيث  الفائزة  االقت�سادية  املن�سات  عليها 
من املاأمول االنتهاء من املرحلة االوىل لها 
الندوة  وق��دم  القادمني.  ال�سهرين  خ��ال 
التي عقدت مبقر الغرفة وح�سرها املدراء 
التنفيذيون وم�سئولو املن�ساآت االقت�سادية 
الدكتور  ال�سارقة  يف  قطاعاتها  مبختلف 
وتناولت  اجل���ائ���زة.  م�ست�سار  ن��ق��ا���ص  ل���وؤي 

امل�ساركة  ب�������س���روط  ال���ت���ع���ري���ف  ال�����ن�����دوة 
وال��ت�����س��ج��ي��ل واأي�����س��ا ف��ئ��ات اجل���ائ���زة التي 
وت�سمل  الكبرية  املن�ساآت  فئة  ايل  تنق�سم 
ع���دد موظفيها على  ي��زي��د  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت 
وت�سم املن�ساآت  وفني  اإداري  موظف   100
والتجارية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
واملناطق  وال�سياحية  وامل��ال��ي��ة  واخل��دم��ي��ة 
ال�سغرية  امل��ن�����س��اآت  فئة  و  وغ��ريه��ا  احل���رة 
التي يقل عدد  املن�ساآت  وت�سمل  واملتو�سطة 
وفني  اإداري  موظف   100 عن  موظفيها 
التي  ذاتها  القطاعات  من  املن�ساآت  وت�سم 
فئة  ايل  باالإ�سافة  الكبرية  املن�سات  �سمن 
ال�سغرية  املن�ساآت  وت�سمل  االأع��م��ال  ري��ادة 
ال���ت���ي مل مي�����ص على  ال��ت��ك��وي��ن  ح��دي��ث��ة 
اإن�����س��ائ��ه��ا اأك����ر م��ن ث���اث ���س��ن��وات والتي 
50 موظف  ع��ل��ى  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ع����دد  ي��ق��ل 
اإداري وفني وت�سم املن�ساآت من القطاعات 
واملالية  واخلدمية  والتجارية  ال�سناعية 
وال�سياحية واملناطق احلرة وغريها وتكون 
هذه املن�ساآت مملوكة من قبل مواطني دولة 
االإمارات العربية املتحدة بن�سبة 51 باملائة 

الهاجري  اأكر. من جانبها قالت ندى  اأو 
التعريفية  الندوة  ان  اجلائزة  عام  من�سقة 
دورة  م�سار  يف  الرئي�سة  امل��راح��ل  م��ن  تعد 
اخلطة  على  التعريف  خ��ال  من  اجلائزة 
االج���راءات  ات��ب��اع  وكيفية  لذلك  ال�ساملة 
ال�سليمة حيال تقدمي ملف املن�ساة الراغبة 

للجائزة  احل��ايل  ال��ع��ام  دورة  يف  بامل�ساركة 
التي  ب��االإ���س��اف��ة ايل اخل���ط���وات االخ����رى 
ان  واأ�سافت   . ووا�سح  ب�سكل عملي  تتبعها 
برناجما  و�سعت  للجائزة  العامة  االمانة 
متكاما لرويج والتعريف بها عرب العديد 
من الو�سائل. واأ�سارت الهاجري اىل ان من 

اأه��داف اجلائزة التي و�سعها جمل�ص  ابرز 
امناء اجلائزة برئا�سة احمد حممد ملدفع 
ت�سجيع  ه��و  ال��غ��رف��ة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص 
للتقدم  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العاملة  املن�ساآت 
للجائزة  العاملية  املعايري  من  واال�ستفادة 

لارتقاء مب�ستوى االأداء.

العني  مبدينة  اأبوظبي  و�سناعة  جتارة  غرفة  نظمت 
الت�سويق  واأ�ساليب  مفاهيم  ح��ول  متخ�س�سة  ن��دوة 
احلديث بح�سور وم�ساركة ممثلني عن )25( �سركة 

وموؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة عاملة يف مدينة العني. 
وج����اء ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال���ن���دوة يف اإط�����ار ج��ه��ود الغرفة 
ال��دع��م وامل�����س��ان��دة لل�سركات  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي 
العاملة يف مدينة العني وخا�سة ال�سغرية واملتو�سطة 
ومبا ي�سهم يف تن�سيط واإجناح اأعمالها ون�ساطاتها من 
يف  واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  على  اإطاعها  خ��ال 
واأدواته وتدريب  واأ�ساليبه  الت�سويق والرويج  جمال 
القائمني على عمليات الت�سويق والرويج يف ال�سركات 
العاملة مبدينة العني على هذه االأ�ساليب والتقنيات 
الت�سويق  و  الرويج  عمليات  يف  امل�ستخدمة  احلديثة 

ل�سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم.
ف��رع غرفة جتارة  اخليلي مدير  ال�سيد حممد  واأك��د 
الغرفة  تنظيم  اأن  العني  مبدينة  اأب��وظ��ب��ي  و�سناعة 
الت�سويق  يلعبه  ال����ذي  ال����دور  يعك�ص  ال���ن���دوة  ل��ه��ذه 
واأ�ساليبه احلديثة يف الرويج للمنتجات و اخلدمات، 
كما اأنه ياأتي يف اإطار حر�ص الغرفة على دعم ال�سركات 
واملوؤ�س�سات العاملة يف مدينة العني وتزويدها باأف�سل 
و  ال��روي��ج  عمليات  يف  احلديثة  واالأ�ساليب  امل��ه��ارات 
العاملية يف  املمار�سات  اأف�سل  واإطاعها على  الت�سويق 

هذا املجال.
واأ�سار اخليلي اإىل اأن تنظيم هذه الندوة والتي تناق�ص 
مو�سوعات يحتاج اإليها العديد من اأ�سحاب امل�ساريع 
العاملة يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  الت�سويق  وم��دراء 
مدينة العني، حيث توفر الندوة فر�سة لهم للتعرف 
وت���روي���ج منتجاتهم  وت�����س��وي��ق  ت��ط��وي��ر  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 

اإحتياج العماء وكيفية اال�ستفادة  وخدماتهم وتفهم 
من التقنيات احلديثة لتو�سيع قاعدة العماء وكيفية 
للح�سول  احلديثة  الت�سويق  اأ�ساليب  من  اال�ستفادة 
على املزيد من االأعمال والتو�سع يف االأ�سواق وكذلك 

العمل على اإ�سهار عاماتهم التجارية.
العني  مبدينة  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  تنظيم  اأن  على  واأك���د 
لهذه الندوة جاء متم�سياً مع دورها الريادي يف جمال 
و  ال�سركات  اأن�سطة  وتطوير  االأع��م��ال  جمتمع  دع��م 
املوؤ�س�سات العاملة مبدينة العني من خال م�ساعدتها 
تعتمد  التي  الت�سويقية  واالآليات  اخلطط  و�سع  على 
بعني  ت��اأخ��ذ  اقت�سادية  ودرا����س���ات  علمية  اأ���س�����ص  على 
والتعريف  امل�ستهلكني  ورغ��ب��ات  احتياجات  االع��ت��ب��ار 

مبزايا وفوائد منتجاتهم وخدماتهم باأف�سل طريقة 
و�سورة ممكنة. 

االأ�سد  نا�سر حممد  الدكتور  الندوة  وحتدث يف هذه 
الذي اأكد على اأن جناح امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
على  يعتمد  واالإن���ت���اج  االإن��ط��اق  وخ��ا���س��ة يف مرحلة 
العن�سر  يعترب  ال��ذي  الت�سويقي  الن�ساط  يف  النجاح 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لو�سول  والرئي�سي  االأ�سا�سي 
يف  وخدماتها  منتجاتها  ل��روي��ج  امل�ستهدفة  للفئات 
املبيعات وحتقيق  زي��ادة  وبالتايل  الفئات  اأو�ساط هذه 
االأرباح لهذه ال�سركات واملوؤ�س�سات وم�ساهمتها يف دعم 
وركز  ع��ام��ة،  ب�سورة  االقت�سادية  احل��رك��ة  وتن�سيط 
املحا�سر يف العر�ص ال�سامل الذي قدمه على املفاهيم 

التقليدي  الت�سويق  ب��ني  وال��ف��رق  للت�سويق  احلديثة 
واحل���دي���ث وخ�����س��ائ�����ص واأن�������واع ال��ت�����س��وي��ق احلديث 
وال��ع��اق��ة ب���ني ال��ت�����س��وي��ق وزي������ادة االأرب������اح وتطبيق 
�سدا�سية الت�سويق احلديث واالإبداع وعاقته بحاجة 
الت�سويق  يف  جناحه  وجت���ارب  املنظمة  وواق���ع  ال�سوق 
عمل  وكيفية  احلديثة  الت�سويق  واأ���س��ال��ي��ب  الرقمي 
خطة ت�سويقية رقمية واأهم حتديات الت�سويق الرقمي 

وكيفية جتاوزها.
ور�سة عمل  العني  اأبوظبي مبدينة  كما نظمت غرفة 
فيها  حا�سرت  العمل  ف��رق  وتطوير  بناء  متخ�س�سة 
التعدد  جمعية  رئي�سة  البلو�سي  حبيب  ليلى  الدكتور 
حتدثت  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب  والتعليم  للبحوث  الثقايف 
عن اآليات العمل اجلماعي وبناء فرق العمل بدءاً من 
والعمل  املنظمات  اأداء  تطوير  يف  االأ�سا�سية  امل��ه��ارات 
ب����روح ال��ف��ري��ق وت��ف��وي�����ص امل��ه��ام وال�سعي  اجل��م��اع��ي 
العمل  واآل��ي��ات  وط��رق  امل�ستمر  والتح�سني  للتطوير 

لل�سركات واملوؤ�س�سات. 
العمل  ف���رق  اإدارة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  ع��ن  ك��م��ا حت��دث��ت 
العمل  ف��رق  ت�ساهم يف جن��اح  التي  االإداري���ة  واالأدوات 
لتحقيق  ناجحة  كو�سيلة  العمل  على خطة  والركيز 
االأهداف واإجناز املهام باأقل جهد ووقت. وكذلك عن 
كيفية اإك�ساب امل�ساركني باملهارات الازمة بقيادة فرق 
املختلفة  باالأمناط  امل�ساركني  تعريف  وكذلك  العمل 
معها  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  بال�سخ�سيات 

�سمن وحدة الفريق والو�سول اإىل االأهداف الذكية.
�سركات  م��ن  �سخ�ساً   )42( الور�سة  ه��ذه  يف  و���س��ارك 
العاملة يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  وموؤ�س�سات من 

مدينة العني. 

املال والأعمال

ال�ضارقة للتميز القت�ضادي تطلق برناجمها التعريفي للقطاع اخلا�س

مب�ساركة 67 �سخ�سًا من ممثلي املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة

غرفة اأبوظبي مبدينة العني تنظم ندوة وور�ضة عمل عن اأف�ضل املمار�ضات 
واأ�ضاليب الت�ضويق والرتويج احلديثة 

وزير اخلارجية النم�ضاوي: الحتاد الأوروبي 
ي�ضعى لك�ضر اجلمود يف املفاو�ضات مع دول التعاون 

•• فيينا-وام:

العربية  القمة  اأم��ام  ايغر  �سبيندل  النم�ساوي ميخائيل  وزير اخلارجية  اكد 
العاقات  متانة  على  االول  ام�ص  فيينا  يف  اختتمت  التي  الثالثة  امل�سرفية 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالحت����اد االأوروب������ي م�����س��ريا اىل اأن االحتاد 
اتفاقيات للتجارة مع كل من تون�ص واملغرب واالردن  اب��رام  االأوروب��ي يعتزم 
وم�سر وي�سعى لك�سر اجلمود احلا�سل يف املفاو�سات مع دول جمل�ص التعاون 
امل�سريف  القطاع  دور  بينها  من  امل��ح��اور  من  ع��ددا  القمة  وبحثت  اخلليجي. 
العربي يف بناء القدرة املدنية ومواجهة التحديات يف مرحلة ما بعد النزاعات 
ال��ع��ام واخل��ا���ص ال���س��ت��ع��ادة التوازن  ال�����س��راك��ة ب��ني القطاعني  اآق���اق  وك��ذل��ك 
يف  و���س��ارك  الراهنة.  التطورات  يف  �سيما  وال  املقبلة  املرحلة  يف  االقت�سادي 
اأ�سافة اىل وزير اخلارجية النم�ساوي حمافظ البنك املركزي  اأعمال القمة 
ورئي�ص  املناعي  جا�سم  الدكتور  العربي  النقد  �سندوق  ورئي�ص  النم�ساوي 
ال��دويل للم�سرفيني  اأحت��اد امل�سارف العربية حممد بركات ورئي�ص االحت��اد 
العرب الدكتور جوزف طربيه باال�سافة اىل ح�سور اأكر من 300 �سخ�سية 
م�سرفية عربية ودولية. وجدير بالذكر ان هذه القمة امل�سرفية العربية هي 
التي اقيمت يف فيينا وذل��ك بعد قمتني مماثلتني يف عام  الثالثة من نوعها 
العربية الدولية القادمة  امل�سرفية  القمة  و�ستعقد   .1994 وعام   1986

يومي 26 و27 يونيه 2014 يف العا�سمة الربيطانية لندن.

املركز العربى لالعالم ال�ضياحى يعلن عن اإطالق رابطة 
الإعالميني العرب لدعم ملف اك�ضبو دبي 2020

•• ابوظبي-وام:

اأعلن املكتب التنفيذى للمركز العربى لاعام ال�سياحى ام�ص عن اطاق 
رابطة االإعاميني العرب لدعم ملف اك�سبو دبي 2020 وهى االوىل من 
نوعها فى الوطن العربى تن�ساأ من اجل دعم دبى ممثلة العرب ال�ست�سافه 
املعر�ص م�سريا اىل انه �سيعلن تد�سني الع�سوية بالرابطه خال ايام عن 

طريق املوقع االإلكروين للمركز العربى لاعام ال�سياحى.
ال�سياحي  لاإعام  العربي  املركز  رئي�ص  املناعي  على  ح�سني  بذلك  �سرح 
وقال تاتي هذه املبادره انطاقا من اجماع كافة االإعاميني العرب على 
 2020 اك�سبو  التاريخ  دعم ملف امارة دبى ال�ست�سافة اكرب معر�ص فى 
نظرا لاإمكانيات التي تتمتع بها دولة االإمارات وجناحها يف ا�ستظافة اكرب 
الفعاليات االإقت�سادية والريا�سية العربية والعاملية مما يوؤكد قدرتها على 
ملنطقة  الرئي�سية  البوابة  باعتبارها   2020 ال��دويل  املعر�ص  ا�ست�سافة 
ال�سرق االأو�سط على امتدادها والأن دبي هي اجل�سر الذي يربط املنطقة 

بالعامل كله . 

•• ابوظبي-وام:

 2013 اأبوظبي  �سيف  مهرجان  ان��ط��اق  ي��وؤك��د 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ان  الذي تنظمه هيئة 
االمارة ا�سبحت وجهة رئي�سية لل�سياحة االقليمية 
علي م���دار ال��ع��ام . ف��ه��ذا امل��ه��رج��ان ال���ذي ت�ستمر 
فعالياته الثقافية والفنية والرفيهية على مدى 
خمتلفة  وفعالية  عر�سا   98 ويت�سمن  يوما   52
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز  االم��������ارات  ق�����س��ر  يف 
االماراتية  ل��ل��ع��ائ��ات  ي��وف��ر  اأدن���ي���ك  ل��ل��م��ع��ار���ص 
يف  التن�سي  عطات  لق�ساء  والعربية  واخلليجية 
واالأن�سطة  ال��راق��ي��ة  اخل��دم��ات  وبف�سل  اب��وظ��ب��ي. 
العائلية والعرو�ص الرفيهية واملو�سيقية العاملية 
من  العديد  تدفق  ل��زواره  املهرجان  يقدمها  التي 
الذي  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  فعاليات  حل�سور  ال��ع��ائ��ات 
�سياحية رئي�سية خال  ابوظبي ايل وجهة  يحول 
مو�سم ال�سيف. وو�سط هذا االقبال الكبري يجمع 
تعد  مل  االم����ارة  ان  اب��وظ��ب��ي  يف  ال�سياحة  خ���رباء 
لل�سياحة ايل اخل��ارج كما كان يح�سل يف  م�سدرة 
وجهة  باتت  بل  ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سة  املا�سي 
للتنوع  ن��ظ��را  العائلية  لل�سياحة  ج��اذب��ة  رئي�سية 
ابوظبي  تقدمه  ال��ذي  ال�سياحي  املنتج  يف  الكبري 
تغري  ال��ذي  التناف�سية  واال���س��ع��ار  ل��زواره��ا  حاليا 
ال��ع��ائ��ات . واب���ه���رت ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �سيف 
اأبوظبي احل�سور من خال اال�ستعرا�ص املو�سيقي 
ق�سر  فندق  يف  حاليا  تقام  التي  �ستومب   العاملي 
االإم�������ارات . وي��ت��م��ي��ز م��ه��رج��ان ���س��ي��ف اأب����و ظبي 
العطات  مو�سم  بداية  مع  بانطاقته   2013
الكرمي وعيد الفطر حتى  ويتخلله �سهر رم�سان 
. وابرز  اأب���و ظبي عيدكم وف��رح��ت��ك��م   اح��ت��ف��االت  
م��امي��ي��ز ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف جزيرة 
وعرو�سا  العرب  جن��وم  اأمل��ع  يحييها  حفات  يا�ص 
ريا�سية  وحت���دي���ات  م�سرحية  ول��ي��ايل  ك��وم��ي��دي��ة 
زواره���ا خيارات  اأب���و ظبي متنح  اأن  ايل  ..ا���س��اف��ة 
وا�سعة من املعامل ال�سياحية واالأن�سطة الرفيهية 
ال�سيافة  خ��دم��ات  وم��راف��ق  الفندقية  وامل��ن�����س��اآت 
ال����دورة  ب��رن��ام��ج ه���ذه  ال��ف��اخ��رة وه���و م���ا يعك�سه 
ال�ساد�سة من املهرجان . وتن�سر فعاليات املهرجان 

اأب��و ظبي  الفرح والبهجة يف  52 يوما  علي مدي 
وجتعلها وجهة العائات اخلليجية املف�سلة خال 
ال�سيد �سلطان املهريي  . ويوؤكد  العطلة ال�سيفية 
مدير مهرجان �سيف ابوظبي ان الفعاليات التي 
�سوف   2013 اغ�سط�ص   17 ي���وم  ح��ت��ي  ت�ستمر 
جت��ت��ذب اك���ر م��ن م��ائ��ة ال���ف زائ���ر م��ن االإم����ارات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  دول  جمل�ص  دول  وم��واط��ن��ي 
ابوظبي  ف���ن���ادق  يف  امل���ب���ك���رة  احل����ج����وزات  ب��ف�����س��ل 
فندقية  م��ن�����س��اأة   40 اأن  واأ����س���اف   . ومنتجعاتها 
يف االإم�����ارة ت�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ومت��ن��ح نزالءها 
ال��ذي��ن ي��ح��ج��زون ث���اث ل��ي��ال ع��ل��ى االأق����ل خال 
اأغ�سط�ص   17 اإىل  27 يونيو اجلاري  الفرة من 
عدة  م��ي��زات   � الفطر  عيد  اأي���ام  با�ستثناء   � املقبل 
منها تذاكر جمانية ت�سمل عامل فرياري اأبوظبي 
وحديقة االألعاب املائية يا�ص ووتر وورلد اأبوظبي 
وخدمات اإنرنت ال�سلكي جمانا ووجبات جمانية 
12 . واأ���س��ار امل��ه��ريي اإىل  ل��اأط��ف��ال دون �سن ال��� 
بهوية جديدة  تاأتي  املهرجان  ال��دورة من  اأن هذه 
تركز على التعريف بالتجربة الرفيهية املتكاملة 
باقة  م��ن خ��ال  ال�سيف  ف��رة  اأبوظبي خ��ال  يف 
الفعاليات  ع��ل��ى  ك��ب��ريا  اإق���ب���اال  م��ت��وق��ع��ا  م��ت��ن��وع��ة 
املقامة يف مركز ابوظبي للمعار�ص خ�سو�سا عامل 
والعرو�ص  الريا�سية  واملناف�سات  احلية  العرو�ص 

املو�سيقية والكوميدية يف قاعة  دو  بجزيرة  يا�ص 
. وتعترب ابوظبي وجهة �سياحية رئي�سية للعائات 
مبارك  وي��وؤك��د  ال�سيف  عطلة  خ��ال  ال�سعودية 
ظبي  اأب���و  �سياحة  هيئة  مكتب  رئي�ص  ال�سام�سي 
حاليا  ي�سكلون  ال�سعوديني  ال�سياح  اأن  بال�سعودية 
املركز ال�ساد�ص على قائمة اأكرب االأ�سواق ال�سياحية 
اأب��و ظبي من ناحية عدد نزالء  اخلارجية الإم��ارة 
االأ�سهر  خال  ا�ستقبلت  التي  الفندقية  من�ساآتها 
االأربعة االأوىل من العام اجلاري 25812 نزيا 
املائة عن الفرة نف�سها  2 يف  بن�سبة منو  �سعوديا 
ليلة   58926 اأم�سوا  والذين  املا�سي  العام  من 
للنزيل  ليلة   2.28 املائة ومبتو�سط  3 يف  بزيادة 

الواحد.
عرو�ص  اب��ه��رت  امل��ه��رج��ان  فعاليات  �سعيد  وع��ل��ي 
احل�سور  االإم���ارات  ق�سر  فندق  يف  �ستومب  فرقة 
اأن قدمت بالفعل عرو�سها  و�سبق لفرقة �ستومب 
 51 15 م��ل��ي��ون �سخ�ص يف  ي��زي��د ع��ل��ى  اأم����ام م��ا 
طويلة  فنية  م�����س��رية  خ���ال  ق����ارات  بخم�ص  ب��ل��دا 
ت��ت��ج��اوز 22 ع��ام��ا . ك��م��ا ت��ق��دم ���س��رك��ة االحت����اد 
لزوار  رحاتها  علي  املو�سمية  العرو�ص  للطريان 
العائات  لت�سجيع  ال��دول��ة  خ���ارج  م��ن  امل��ه��رج��ان 
واال�ستفادة  ابوظبي  يف  ال�سيفية  عطاتها  ق�ساء 
اخلا�سة  الفعاليات  حل�سور  املنا�سبة  اال�سعار  من 

يا�ص ووتر وورلد  ت�سمل حديقة  والتي  باملهرجان 
وحديقة  يا�ص  بجزيرة  ظبي  اأب��و  ف���رياري  وع��امل 
التجارية.  امل���راك���ز  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ني  ح��ي��وان��ات 
 98 احلية  الرفيهية  العرو�ص  ع��امل  ويت�سمن 
فرق   7 ت��ق��دم��ه��ا  ي���وم���ا   47 ع��ر���س��ا ع��ل��ى م����دى 
خم��ت��ل��ف��ة مب���ع���دل ع��ر���س��ني ي��وم��ي��ا وي�����س��ت��م��ر كل 
االأول  االإقليمي  بالعر�ص  وتبداأ  اأ�سبوع.  ملدة  منها 
ال���س��ت��ع��را���ص امل��دي��ن��ة ال��ك�����س��ول��ة روب��وت��ي��ك�����ص من 
اأن يتبعه  90 دقيقة على  كارتون نتوورك ومدته 
العر�ص االإقليمي االأول ال�ستعرا�ص بانانا ريفيك 
ب�سحبة ثنائي املوز يف رداء النوم باناناز ان بيجامز 
. ويكت�سف االأطفال يف االأ�سبوع الثالث اأ�سرار عامل 
افتح يا �سم�سم املذهلة مع �سخ�سيات �سارع �سم�سم 
املحببة نعمان واأني�ص وبدر وكعكي وجرجور وت�ستد 
االإثارة يف االأ�سبوع الرابع مع البطل اخلارق بن تن 
وال�سخ�سيات الكرتونية الأربعة من عرو�ص كرتون 
مهرجان  فعاليات  زوار  ويبقى  الناجحة.  نتوورك 
اأبطال  اأدن��ي��ك على م��وع��د م��ع  اأب��وظ��ب��ي يف  �سيف 
يتابعون  حيث  فريج  ال�سعبي  الكرتوين  امل�سل�سل 
 . عبود  حلم  اجل��دي��د  العر�ص  يف  طريفة  م��واق��ف 
كما ي�سهد مهرجان �سيف اأبوظبي العر�ص االأول 
الذي  للكوميديا  املتحدة  االأمم  لفريق  باالإمارات 
واأرون  ماز جرباين  العامليني  الفنانني  يتكون من 

قادر ومايك بتايح ومنر اأبو ن�سار مع ح�سور مميز 
علوبة  وع��م��ر  ك��م��ال  حم��م��د  ال��ع��رب  للكوميديني 
وهال بال حيث يقدم الفريق عرو�سه يف قاعة 
دو بجزيرة يا�ص يومي اخلمي�ص 4 يوليو واجلمعة 
5 يوليو. وتكتمل التجربة الرفيهية يف مهرجان 
�سيف اأبوظبي باإثارة املناف�سة يف الدوري الريا�سي 
ال���ف���رة من  ب��ق��اع��ة دو يف ج���زي���رة ي���ا����ص خ����ال 
�سهر  مع  بالتزامن  اأغ�سط�ص   3 اإىل  يوليو   10
ريا�سية  حت��دي��ات  ي�سمل  وال���ذي  ال��ك��رمي  رم�سان 
متنوعة وجل�سات تدريبية حتت اإ�سراف اأملع جنوم 
ال��ري��ا���س��ة االإم��ارات��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني وم��ن��ه��م بطا 
احلزام  الكتبي  في�سل  االإم��ارات��ي��ان  اجلوجيت�سو 
البني وحممد القبي�سي احلزام االأزرق واأندي كول 
ال���دوري االجنليزي  تاريخ  ه��داف يف  اأف�سل  ث��اين 
يونايتد  مان�س�سر  والع���ب  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از 
عندما حقق ثاثية بطوالته التاريخية يف مو�سم 
ك��رة ال�سلة روب��رت ه��وري احلائز  وجن��م   1999
�سبع  للمحرفني  االأمريكي  ال��دوري  بطولة  على 
روكيت�ص  هيو�سنت  لفرق  ال�سابق  والاعب  م��رات 
وف��ون��ي��ك�����ص ���س��ن��ز ول��و���ص اجن��ل��و���ص ل��ي��ك��رز و�سان 
تيم  االإجن��ل��ي��زي  التن�ص  والع���ب  �سبريز  اأنطونيو 

هانيمان وبطل البادمنتون اأف�سني بوزورجزادة.
من جهة اأخرى تطرح العديد من الفنادق واملعامل 

بها  وفعاليات خا�سة  ترويجية  ال�سياحية عرو�سا 
خال فرة ال�سيف مبا يف ذلك منتجع الفر�سان 
�سيفية  خميمات  ينظم  ال��ذي  ال���دويل  الريا�سي 
 . اأغ�����س��ط�����ص   3 اإىل  ي��ول��ي��و   10 م���ن  ال���ف���رة  يف 
واب����رز م��امي��ي��ز م��ه��رج��ان ه���ذا ال��ع��ام ه��و عرو�ص 
وخدمات  ال�سياحية  واجل��والت  الفندقية  االإقامة 
الرفيه واال�ستجمام التي يوفرها �سركاء القطاع 
ال�سياحي دعما لل�سياحة العائلية يف فرة ال�سيف 
الفعاليات  مكتب  م��دي��ر  ال�سيخ  في�سل  وي��وؤك��د   .
فعاليات  ان  والثقافية  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  بهيئة 
املهرجان ومنتجاته تركز علي ال�سياحة الرفيهية 
الذي  االأم����ر  وال��راث��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية 
م��ن حيث  ت��اأث��ريا  اأك���ر  ال�سيف  م��ه��رج��ان  يجعل 
يف  وتكاملها  فعالياته  وتوافق  وامل�سمون  التوقيت 
دورته احلالية واملقبلة..الفتا اأن اأن�سطة املهرجان 
متتد  اأبوظبي  يف  والفرعية  الرئي�سية  وفعالياته 
كافة  وت���ط���رح   . ال��غ��رب��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  ال���ع���ني  ايل 
الفنادق واملنتجعات عرو�سا تناف�سية ت�سمل باقات 
ل��ل��ع��ائ��ات يف امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ل���دول���ة االإم������ارات 
اأ�سعارا  تت�سمن  ع��ام��ة  ب�سفة  اخل��ل��ي��ج  ومنطقة 
وخ�سومات خا�سة متنح اجلميع فر�سة اال�ستمتاع 
اأبوظبي من مرح وبهجة خال فرة  مبا تقدمه 
مدير  �سنايدر  الك�سندر  ال�سيد  وق���ال   . ال�سيف 
مهم  ابوظبي  �سيف  مهرجان  ان  االم���ارات  ق�سر 
الفعاليات  العديد من  يت�سمنه من  ملا  نظرا  جدا 
واالن�سطة الرفيهية والفنية والثقافية .. م�سريا 
عطاتها  لق�ساء  اخلليجية  العائات  اقبال  اىل 
يوؤكد  الذي  العام االمر  ابوظبي هذا  ال�سيفية يف 
ان ابوظبي باتت وجهة رئي�سية لل�سياحة العائلية 
لق�سر  ال�سيفية  االن�سطة  ان  وذك��ر   . ال�سيف  يف 
االمارات تركز علي ار�ساء مواطني دولة االمارات 
اجمل  لق�ساء  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  ودول 
العطات يف مو�سم ال�سيف احلايل . وذكر ال�سيد 
المارة  تتوفر  التي  ال�سياحية  امل��زاي��ا  ان  �سنايدر 
اب��وظ��ب��ي رمب��ا الت��ت��وف��ر يف م��دن وع��وا���س��م كربي 
حتي مثل لندن ل�سهولة املوا�سات وجودة البني 
اخلدمات  ورق���ي  ال��ف��ن��دق��ي��ة  وال��ف��خ��ام��ة  التحتية 

واالمان والبئية النظيفة .
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•• ابوظبي-الفجر:

تنطلق اليوم فعاليات االأ�سبوع الثالث واالأخري من ملتقي ال�سمالية ال�سيفي 
،بتوجيهات ورعاية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 
االإمارات  ت��راث  بنادي  االأن�سطة  اإدارة  من  وبتنظيم  الدولة،  رئي�ص  ال�سمو 

وت�ستمر حتي 4 - 7 - 2013 .     
وعلي  االأن�سطة،  اإدارة  مدير  املناعي  علي  �سعيد  بح�سور  االإف��ت��ت��اح  �سيتم 
النعيمي مدير مركز العني واملدير امل�سوؤول عن االأ�سبوع الثالث من امللتقي.    
وتاأتي هذه الرعاية الكرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان لهذا امللتقي ، اإميانا 
ة االأمم  من �سموه باأن ال�سباب هم �سمام االأمان ، وقوة لاأوطان ،وهم ُعدَّ
وثروتها وقادتها ،بل هم مقيا�ص تقدمها ومعيار رقيها وم�سدراإنطاقتها 
،وبناة ح�ساراتها لهذا يجب توجيههم مبا يعود عليهم بالفائدة، من خال 

لفت اهتماماتهم اإىل هذه امللتقيات لربطهم بقيمهم االجتماعية والثقافية 
واالأخاقية.    

،عن  املا�سيني  اأالأ�سبوعني  م��دي  علي  ك�سفت  قد  ال�سمالية  جزيرة  وكانت 
مار�سوا  وطالبة  طالب   700 م��ن  اأك��ر  ،�سهدها  الفعاليات  م��ن  العديد 
فيها الكثري من الربامج املتنوعة واملفيدة ،التي كان اأبرزها ن�ساط جمل�ص 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال���دول���ة حيث 
تناولها  مت  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  اأق��وال  من  جمموعة  ا�ستعر�ست 

بالتحليل والدرا�سة .   
،كان  وامل�سابقات  العمل  بالعديد من ور�ص  للملتقي  الثاين  االأ�سبوع  وحفل 
على  جمموعات  �ست  فيها  تتناف�ص  والتي  املطية  عتاد  م�سابقة  اأهمها  من 
ب��االأدوات وامل�ستلزمات التي توؤهلها لا�ستخدام ،  جتهيز املطية ) الناقة ( 
ومنها : اخلطام ، ال�سداد ، البطان ، املحوي ، املحقبة ، الفرا�ص . حيث مت يف 

نهاية امل�سابقة تقدمي �ست جوائز للفائزين . 
الرماية  ب��ط��ول��ة  ال��ث��اين مناف�سات  االأ���س��ب��وع  ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي م��ن  و���س��ه��د 
اأي�سا  فيها  قدمت  املراكز  طلبة  من  جمموعات  �ستة  ،مب�ساركة  التقليدية 
معر�ص  اإفتتاح  على  امللتقي  برنامج  اإ�ستملت  .كما  للفائزين  قيمة  جوائز 
ال�سور البيئية ،لوحدة البحوث البيئية التابعة للنادي ،والذي اإحتوي على 
الربية لامارات ،مبا  تعك�ص جانبا من احلياة  �سور فوتوغرافية للطلبة 
الذي  االأن�سطة  اأفتتح معر�ص �سور  .كما  اأ�سجار ونباتات وطيور  فيها من 
املخ�س�سة  النادي  وم�ساريع  وبرامج  ن�ساطات  جميع  تعك�ص  �سورا  ت�سمن 
الفرو�سية   : ريا�سات مثل  .واإجتذبت  الراثية  املجاالت  ال�سباب يف  لقطاع 
ال�سراع  احلديث  ال�سراع   ، الرملي  ال�سراع   ، التقليدية  الرماية   ، الهجن   ،
ال�سباب  اإه��ت��م��ام  االل��ك��روين  ال��ط��ريان   ، ال��راث��ي��ة  ال�سفينة   ، التقليدي 
.واإختتم الربنامج بالواجهة البحرية، حيث نظمت للم�ساركني ور�سة عمل 

اأ�سرار  على  ،وتعريفهم  والقراقري  ال�سيد  �سباك  �سناعة  كيفية  لتعليمهم 
تلّقيهم  جانب  ،اإىل  التقليدية  بالطرق  وال�سيد  التقليدي  الغو�ص  مهنة 

معلومات عن احلياة البحرية للمجتمع البحري القدمي .  
من جانبه قال �سعيد علي املناعي مدير اإدارة االأن�سطة بنادي تراث االإمارات 
امللتقي هذا العام جناحات وقفزات كبرية يف  امللتقي: حقق  يف تعليقه علي 
جمال االأن�سطة الراثية ،بعد تعديل برامج االأن�سطة يف اجلزيرة وحتويلها 
ايل اأن�سطة م�سائية ،االأمر الذي زاد من اإقبال الطلبة علي االأن�سطة ،حيث 
800 مردد  اأن و�سل ايل  350 طالبا يف االأي��ام االأويل ،ايل  بلغ عددهم 
،وق��ط��ع��ا ه��ذا ال��ن��ج��اح مل ي��اأت��ي م��ن ف���راغ ، وامن���ا ج��اء بف�سل ال��دع��م الا 
ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  حم��دود من 
رئي�ص الدولة رئي�ص نادي الراث ،و�سمو ال�سيخ هزاع بن �سلطان بن زايد 

اآل نهيان مدير عام النادي .  

على مدى ثالثة اأ�سابيع .. 

جزيرة ال�ضمالية تبوح باأ�ضرار امللتقي ال�ضيفي 

•• دملا-وام:

ي��ف��وح م��ن ج��زي��رة دمل��ا عبق ت���راث االأج����داد وكل 
الذكريات  اآالف  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ف��ي��ه��ا  رم���ل  ح��ب��ة 
و�سوت اأمواجها حتكي ق�س�ص الغوا�سني الذين 
قلبا  ك��ان��ت  فقد  مبائها  وت����زودوا  باأر�سها  م���روا 
ناب�سا ومركزا النطاق كل �سفن الغو�ص بحثا 
عن اللوؤلوؤ . وتعترب جزيرة دملا من اأقدم املناطق 
ب��ال�����س��ك��ان يف دول���ة االإم������ارات العربية  امل��اأه��ول��ة 
املتحدة وذلك ملا حباها اهلل من نعمة املاء العذب 
لل�سيادين  اآمنا  م��اذا  كانت  فيها حيث  املوجود 
بحثا  البحر  يركبون  الذين  والتجار  والبحارة 
اأن وجود  ك��م��ا  امل���ع���م���ورة  اأن���ح���اء  ال�����رزق يف  ع���ن 
مغا�سات اللوؤلوؤ الكثرية وامل�سهورة حولها جعلها 
تنفرد ب��ت��ج��ارة ال��ل��وؤل��وؤ . ك��ان��ت ج��زي��رة دمل��ا منذ 
وازدهار  ب�سري  ا�ستقرار  منطقة  الع�سور  اأق��دم 
مقتنيات  على  املواقع  بع�ص  ت�ستمل  اإذ  ح�ساري 
دملا ي�سم  ن��ادرة ومتحف  اأثرية  ومبان وم�ساجد 
اآب��ارا ومقتنيات من قطع فخارية واأدوات واآالت 
كما  ال�سنني  مل��ئ��ات  ت��ع��ود  متنوعة  م��ادي��ة  واآث����ارا 
تنت�سر على ار�ص اجلزيرة �سواهد تاريخية مثل 
واأخرى  احل��ج��ارة  م��ن  امل�سنوع  الغو�ص  ح�سى 
م�����س��ن��وع��ة م���ن ال���ر����س���ا����ص وج�����زء م���ن املحار 
اللوؤلوؤ واجل��رار التي حتفظ  ال��ذي احتوى على 
اأ�سالة  ت��دل على  التي  االآث��ار  املياه وغريها من 
املباين  . ووج���ود  امل��ا���س��ي  دمل��ا يف  وع��راق��ة �سكان 
االأثرية كامل�ساجد والبيوت واآبار املياه ال�ساحلة 
اجلزيرة  يف  النا�ص  ا�ستقرار  على  ي��دل  لل�سرب 
منذ زمن بعيد ومن بني املباين االأثرية م�سجد 
الذي  املريخي  وبيت  املريخي  جا�سم  بن  حممد 
اإ�سافة  دمل��ا  ملتحف  موقعا  ليكون  ترميمه  اأعيد 
هام  وح�ساري  تاريخي  دور  لها  كان  مواقع  اإىل 
اإىل  ي��ع��ود  امل��واق��ع  وم���ا مت الك�سف ع��ن��ه يف ه���ذه 
. وت�سم احدي  اآالف عام  �سبعة  ح�سارة عمرها 
مت  التي  ع�سر  التا�سع  القرن  مباين  جمموعات 
ترميمها موؤخرا علي اجلزيرة منزال الأحد اأ�سهر 
املريخي - يف  ب��ن جا�سم  ال��ل��وؤل��وؤ - حممد  جت��ار 
حني تت�سمن خزفيات عر عليها خال عمليه 
اأ�س�ص م�سجد جماور قطع فخارية تعود  ترميم 
املتاأخر كما تو�سح  اأوائ��ل الع�سر االإ�سامي  اإيل 
بيت  يف  امل��وج��ودة  القدمية  اخل��رائ��ط  جمموعة 
االأ�سواق  م��ع  ال��ت��ج��اري��ة  البيت  ع��اق��ة  امل��ري��خ��ي 

الدبلوما�سي  ال��دور  وت��وؤك��د  واالإقليمية  املحلية 
وال�سيا�سي لهذا املنزل فجميع اخلطوط الربية 
العابرة ملياه اخلليج كانت - كما تو�سحها الر�سوم 
واخلرائط - تاأخذ من دملا مركزا ونقطة التقاء 
وانطاق ال �سيما اإذا ما اأخذنا باالعتبار الوفرة 
الهائلة من املياه العذبة يف اجلزيرة واأكرب دليل 
على ذلك العدد الكبري من اآبار ال�سرب القدمية 
العذبة  باملياه  تفي�ص  االآن  زال��ت حتى  ما  والتي 
ويف  املريخي  بيت  ق��رب  امل��وج��ودة  االآب���ار  خا�سة 
للمدينة  مركزا  جمتمعة  ت�سكل  والتي  امل�ساجد 
وتنتهي  تبداأ  البحرية  املاحة  اآن��ذاك فخطوط 
يف اجلزيرة وال�سا�سل املوجودة حتى االآن املثبتة 
والبحر  البيت  ب��ني  الوا�سلة  القناة  اأر���س��ي��ة  يف 
من  تتخذ  كانت  التجارية  ال�سفن  اأن  على  ت��دل 
هذا البيت ماأوى ومركزا للتموين والتزود باملاء 
املواد  من  وغريها  والدب�ص  واللوؤلوؤ  والب�سائع 
ال��غ��ذائ��ي��ة وك��ان��ت ال��ع��اق��ة ال��ت��ج��اري��ة ت��زي��د من 
واالجتماعي  الثقايف  والتاقي  الرابط  اأوا�سر 
ت���زال اجلزيرة  وال��ف��ك��ري م��ع دول اجل���وار . وال 
بح�سب املوؤرخني حتتوي على بع�ص اأف�سل املباين 
القائمة منذ اأوائل ع�سرينيات القرن املا�سي ويف 
اإىل  ترجع  التي  والبيوت  امل�ساجد  حني خ�سعت 
تلك الفرة يف االأم��اك��ن االأخ���رى الإع���ادة البناء 
مت��ت امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��ي��وت ج��زي��رة دمل���ا لتظهر 
ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة ال��ت��ي اخ��ت��ف��ت ت��ق��ري��ب��ا من 
. ومل تفقد جزيرة  اأبوظبي  اإم��ارة  اأنحاء  جميع 
بعد  اإال  البحرية  للتجارة  كمركز  اأهميتها  دمل��ا 
االأول  الن�سف  خ��ال  ال�سناعي  اللوؤلوؤ  اخ��راع 
انكما�ص �سناعة  م��ن  تبعه  وم��ا   20 ال��ق��رن  م��ن 
اللوؤلوؤ باخلليج ومع ذلك بقيت اأهمية جزيرة دملا 
اأكر من  ب�سبب وجود  اأبوظبي  بالن�سبة الإم��ارة 
منها م�سدرا  جعل  مما  اجلزيرة  يف  بئر   200
العذبة حتى خم�سينيات  املياه  هاما من م�سادر 
اأج���رى فريق   1992 ع��ام  . ويف  املا�سي  ال��ق��رن 
من العلماء الدوليني بدعم من حكومة اأبوظبي 
اأثريا يف اجلزيرة  20 موقعا  م�سحا الأك��ر من 
قدمي  بحري  مركز  ق�سة  عن  الك�سف  مت  حيث 

للتجارة ما بني العراق وال�سعودية .
 65  - القبي�سي  �سامل  بن  ياعد  امل��واط��ن  ويعود 
عاما اأحد �سكان اجلزيرة - اإىل زمن االأجداد وما 
ت�سدنا   -  - قائا  ورواي����ات..  حكايات  م��ن  �سمع 
دائ��م��ا اأح���ادي���ث ورواي�����ات االأج�����داد واالآب�����اء عن 

عن  نقلناه  وم��ا  معلوماتنا  وح�سب  دمل��ا  ج��زي��رة 
جمال�سهم فاأنه قبل نحو 300 عام كانت جزيرة 
ال�سرب  م��اء  وياأتيهم  العذب  امل��اء  من  تخلو  دمل��ا 
من الب�سرة يف حمامل واأب��وام - �سفن - ويقوم 
خزانات  حديد  توانكي  يف  امل��اء  بحفظ  االأه���ايل 
حديد واإذا اأمطرت ال�سماء زادوا املاء يف التوانكي 
ولكن معظم ماء املطر كان يذهب للبحر هدرا 
ل����اأه����ايل و�ساكني  ك���ب���رية  خ�������س���ارة  ���س��ك��ل  مم���ا 
لا�ستفادة  طريقة  يف  اجلميع  ففكر  اجل��زي��رة 
من تلك املياه خا�سة يف ظل �سح املياه وبنوا �سدا 
حلفظ املياه ولكن كانت اأر�ص اجلزيرة �سخرية 
وبها اأكر من مائتي بئر دائرية قدمية حمفورة 
قطر البئر الواحد حوايل 40 �سنتمري وبعد بناء 
ال�سد اأخذ ماء املطر يتجمع فيها بغزارة والبئر 
الواحد كان يكفي ال�سكان ملدة �سنة كاملة واأ�سبح 
يف اجل��زي��رة خم��زون��ا ه��ائ��ا م��ن امل��ي��اه يتحدث 
االآبار  الطوايا -  . وي�سيف  ال�سرق والغرب  عنه 
التي  االآب����ار  وه��ي  ب��ح��وث  ن�سميها  ال�سطحية   -
ي�ستطيع ال�سخ�ص اجللو�ص بجانبها ويغرف املاء 
. ويتابع القبي�سي  منها بيده بكل �سهولة وي�سر 
يبق  مل  بالك�ساد  ال��ل��وؤل��وؤ  ���س��وق  اأ�سيبت  اأن  بعد 
كانت  اأن  بعد  العوائل  م��ن  قليل  ع��دد  اإال  دمل��ا  يف 
ي��وم من االأي���ام تقارب االآالف وعا�ست دمل��ا يف  يف 
خطى  وق��ع  على  اإال  منها  ت�ستيقظ  ومل  �سبات 
زايد عندما وطاأت قدماه اأر�سها لتحيي كل كنوز 
ال�سحر وتبعث فيها احلياة لت�سبح عرو�ص جزر 
اخلليج يف ظرف �سنني قائل . ويوؤكد القبي�سي 
ان جزيرة دملا ال�ساربة يف عمق التاريخ واحلكايا 
الغزير  باإنتاجها  املا�سي  ا�ستهرت يف  واالأ�ساطري 
ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف  وك��ان  اللوؤلوؤ  من 
 500 ح��وايل  ي�سكنها  الع�سرين  القرن  وب��داي��ة 
 500 اأكر من  اأ�سطوال ي�سم  �سخ�ص ومتتلك 
���س��ف��ي��ن��ة وك����ان ع����دد ال��غ��ا���س��ة ف����وق ك���ل �سفينة 
غوا�ص  وخم�سني  ومائة  اخلم�سني  بني  ي��راوح 
ويف مو�سم الغو�ص كان ي�سل عدد �سكان دملا اإىل 
�سكانها  عن  عبارة  ن�سمة  اآالف  ع�سرة  من  اأك��ر 
يف  ويتابع   . ال��ل��وؤل��وؤ  وجت��ار  والغا�سة  االأ�سليني 
اأوائل االأربعينات كانت االآالف من �سفن الغو�ص 
القادمة من خمتلف االإمارات تتجه اإىل مغا�سات 
ال�����س��ي��ف وحم���زم  واأم  وب���وم���رط���ب���ان  ب��وحل��ن��ني 
وبودياية  واأريلة  واملعر�ص  العنرب  واأم  والغان 
واأم ال�سل�سل وبوح�سري وبو اخلاخيل وامدورة 

وبو احل�سا وبو ال�سلوع وامليدان ود�ستور وطباب 
باملغا�سات  املحاطة  اجل��زر  واك��ر  عوير�ص  واأم 
اللوؤلوؤ  م����ن  ب���خ���ريات���ه���ا  وال�����وف�����رية  امل���ع���ط���اءة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ال��ث��م��ني ه��ي ج��زي��رة دمل���ا ل��ذل��ك كان 
انت�سار �سفن الغو�ص الكبرية وال�سغرية حولها 
ي�سكل ظاهرة طبيعية جلية للقريب والبعيد يف 
كل مو�سم �سيد حيث ت�ساهد مئات �سفن الغو�ص 
يف  منهمكني  الغوا�سني  من  كبرية  وجمموعات 
رقابهم  يف  املعلقة  ب��ال�����س��ال  الغط�ص  عمليات 
وك���ان���ت ���س��ف��ن ال���ط���واوي�������ص ت��ت��ج��ول ب���ني �سفن 
اللوؤلوؤ  م��ن  اليومية  ح�سيلتها  ل�سراء  الغو�ص 
ومن ثم االجتار بني الطواوي�ص ال�سغار واأ�سهر 
النواخذه  اأهم  ان من  القبي�سي  . ويذكر  التجار 
الذين ا�ستهروا يف جزيرة دملا ح�سني بن قريو�ص 
ويعقوب بن علي القبي�سي وحممد بن �سعيد بن 
بيات و�سند بن علي ومن اأ�سهر الطوواي�ص �سامل 
الدو�سري  را���س��د  ب��ن  وف��ه��د  القبي�سي  ي��اع��د  ب��ن 
بن  و�سعيد  واأبنائه  املريخي  جا�سم  بن  وحممد 
ع��ل��ي امل��ه��ن��دي . وع���ن اأه���م امل��ن��اط��ق امل���وج���ودة يف 
دمل��ا منطقة  مناطق جزيرة  اأه��م  يقول  اجلزيرة 
والذي  بوعمامة  وجبل  ال�سغاير  وج��رن  املنيوخ 
ي��روى ان �سكان اجلزيرة يف مو�سم الغو�ص من 
باب التفاوؤل يك�سونه بالقما�ص اأما يف احل�سول 
ومل  ال��غ��و���ص  مو�سم  ���س��ادف  واإذا  ح�سباه  على 
اإىل  ال�سبب  اأرج��ع��وا  اهلل  يرزقهم  ومل  يك�سونه 
�سطع  عندما  ويوا�سل   . للجبل  تغطيتهم  ع��دم 
جنم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
- طيب اهلل ثراه - يف ابوظبي اأ�سرقت �سم�ص دملا 
وتطورت احلياة ب�سرعة يف اجلزيرة وانتقلت اإىل 
اأمناط اأكر حداثة وذقنا طعم الراحة بعد ق�سة 

طويلة من التعب وال�سقاء .
ال�سخمة  وامل�ساريع  الهائلة  االإجن����ازات  وي��ق��ول 
االآن  بها  1978 ويوجد  ع��ام  ب��داأت  يف اجلزيرة 
وزعت  ال��ت��ي  ال�سعبية  امل�����س��اك��ن  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
حديث  م�ست�سفى  اإىل  باالإ�سافة  املواطنني  على 
لر�سو  متكاملة  وم��وان��ئ  معبدة  داخ��ل��ي��ة  وط���رق 
ل�سخ  �سخمة  وحمطة  االأ���س��م��اك  �سيد  م��راك��ب 
وجمعية  الكهرباء  لتوليد  واأخ��رى  العذبة  املياه 
الظبيانية  امل���راأة  نه�سة  جلمعية  وف��رع  تعاونية 
اأ�سناف  بع�ص  زراع���ة  يف  دمل��ا  جنحت  وي�سيف   .
اخل�سروات والفاكهة واالأ�سجار املثمرة خ�سو�سا 
اأ�سجار العنب والربتقال واجلوافة والرمان اإىل 

اأ�سجار النخيل التي تزرع منذ زمن بعيد  جانب 
ك��ب��رية من  ك��م��ا مت زراع����ة م�ساحة  يف اجل��زي��رة 
اإط��ار م�سروع كامل  الغابات يف  باأ�سجار  اجلزيرة 
زايد  ال�سيخ  تابع  القبي�سي  ويوا�سل   . للت�سجري 
بنف�سه م�سرية التطور والنماء يف اجلزيرة وكان 
يقف بنف�سه على كافة امل�ساريع ويتابعها اأوال باأول 
وقد اأمر ب�سرورة اإحياء الراث وبعثه من جديد 
على اأر�ص اجلزيرة بوا�سطة اإحياء تراث الغو�ص 
ورحاته يف - هيارات - دملا الغنية وما حولها على 
اأ�سحاب  من  الغوا�سون  ويقوم  اخلا�سة  نفقته 
اأ�سول  تعليمهم  الذين مت  ال�سباب  اخل��ربة ومن 
التقليدية  بالطرق  بالغو�ص  حديثا  املهنة  ه��ذه 
اجلزيرة  اأ�سبحت  وي��ق��ول   . احل��دي��ث��ة  وال��ط��رق 
اليوم مدينة كاملة اخلدمات من جميع النواحي 
ب��االآث��ار ويظهر ذل��ك يف  وم��ن �سمنها االه��ت��م��ام 
ال��راث��ي��ة والتنقيب  امل��ب��اين  ب��رم��ي��م  االه��ت��م��ام 
امل�ستمر عن االآثار وكذلك يوجد يف دملا االآن جميع 
املرافق من التعليم واخلدمات ال�سحية واالأمنية 
وامل���اء وال��ك��ه��رب��اء واالأ���س��غ��ال وال��ربي��د والنوادي 
وخدمات البنوك والفنادق واجلمعيات التعاونية 
وغ��ريه��ا الكثري م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
ينق�سنا  اليوم ال  . وم�سى يقول احلمد اهلل  دملا 
اإذ  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  وبف�سل  اهلل  بف�سل  ���س��يء 
ننعم باالأمن واال�ستقرار ونعي�ص املدنية احلديثة 
بكل تفا�سيلها وال ينق�سنا �سيء . بدوره املواطن 
70 عاما - يقول ولدت  حممد فرج القبي�سي - 
يف ليوا يف حم�سر الظويهر وخرجت للغو�ص يف 
جزيرة دملا مع وال��دي وخ��ايل عندما بلغ عمري 
12 ربيعا . ويتابع وجود املاء جعل من اجلزيرة 
انهيار  قبل  املنطقة  يف  للوؤلوؤ  �سوق  واأ�سهر  اأك��رب 
اللوؤلوؤ الذي بداأ تدريجيا منذ اأواخر الع�سرينات 
ولكن عمليات الغو�ص واالجتار باللوؤلوؤ الطبيعي 
فقد  االأخ���رية  اأنفا�سها  تلفظ  ان  قبل  ا�ستمرت 
عملها  الأداء  اخل���روج  على  ال��غ��و���ص  �سفن  داأب���ت 
اأع��داد ال�سفن �سنة بعد  ولكن بتناق�ص وا�سح يف 
النفط وبدء ت�سديره من  اكت�ساف  اأخرى ولكن 
البحرين والكويت وال�سعودية وقطر عجل ب�سكل 
وا�سح يف اإعان انتهاء زمن الغو�ص حيث ف�سل 
خمتلفة  مبهن  العمل  والغا�سة  ال��ب��ح��ارة  اآالف 
ظهور  تاأخر  و�ساهم  والتعدين  النفط  حقول  يف 
اأوائل  اإىل  االإم����ارات  م��ن  ت�سديره  وب��دء  النفط 
على  ولكن  الغو�ص  مهنة  ا�ستمرار  يف  ال�ستينات 

اأوائ��ل اخلم�سينات حيث بداأت منذ  اإىل  ا�ستحياء 
اأب��ن��اء االإم���ارات  تلك ال��ف��رة ه��ج��رة االآالف م��ن 
اإىل ال�سعودية وقطر والكويت والبحرين للعمل 
. ويوا�سل  النفط والدوائر احلكومية  يف حقول 
كم�سدر  االأ�سماك  �سيد  اجل��زي��رة  �سكان  امتهن 
ب�سناعة  اجل����زي����رة  وت�����س��ت��ه��ر  ل���ل���غ���ذاء  رئ��ي�����س��ي 
بالغزل  ت�سمي  م��ا  اأو  ال�سيد  و�سباك  ال��ق��راق��ري 
والتي تختلف اأنواعها ح�سب اأنواع ال�سمك فهناك 
ال��غ��زل اخلا�ص  ال��غ��زل اخل��ا���ص بالكنعد وه��ن��اك 
ب�سمك البدح وال�سايف وغريها من اأنواع ال�سمك 
الغزل  ان  جت��د  ل��ذا  حجمها  ب�سغر  تتميز  ال��ت��ي 
املراد �سيده  ال�سمك  يختلف بح�سب نوع وحجم 
بالكدح  ت��اري��خ حافل  ذات  دمل��ا  ج��زي��رة  وي�سيف   .
والكفاح واملعاناة وال�سرب فكان يف يوم من االأيام 
يقطن اجلزيرة ب�سع عائات ال يتعادى عددها 
�سكان  جمموعهم  يف  ميثلون  وه��م  اأ���س��ر  الع�سر 
على  حياتهم  يف  يعتمدون  االأ���س��ل��ي��ني  اجل��زي��رة 
مقومات ب�سيطة واإمكانات مادية متوا�سعة حيث 
اقت�سر قوتهم على �سيد البحر والنخيل ودخلهم 
البحرية  رح��ات��ه��م  م���ردود  ع��ن  ع��ب��ارة  املعي�سي 
باللوؤلوؤ  وال���وف���رية  الغنية  اجل��زي��رة  مب��غ��ا���س��ات 
ومل يحظ اأبناء اجلزيرة بالتعليم واإمنا اعتمدوا 
بن  خمي�ص  منهم  اأ�ستهر  ال��ذي��ن  امل��ط��اوع��ة  على 
امل��رر و�سيف بن بطحان وهو عامل وفقيه  �سعيد 
معروف . وي�سيف القبي�سي توجد اأنواع خمتلفة 
ال�سعري  مثل  اجل��زي��رة  حميط  يف  ال�سمك  م��ن 
والبياح  وال��ب��دح  والف�سكرة  وال�����س��ايف  وال��ه��ام��ور 
والكنعد وتختلف اأماكن تواجد االأ�سماك بح�سب 
ال�سمك  جتد  ال�سيف  ف�سل  ففي  ال�سنة  ف�سول 
ال�ستاء  ف�سل  يف  اأم��ا  العميق  البحر  يف  متواجدا 
ف��ت��ج��ده يف االأم���اك���ن ال�����س��ح��ل��ة . وي��ق��ول تعترب 
البحري  االأ�سا�سي  املركز  املا�سي  يف  دمل��ا  جزيره 
تقوم  كانت  اأن��ه  ال�سجات  وتذكر  اللوؤلوؤ  ل�سيد 
فيها بانتظام اأ�سواق لبائعي اللوؤلوؤ اللذين جاوؤوا 
من اأقا�سي املعمورة مثل اأوربا والهند . وي�سيف 
االإمارات  كل  من  يخرجون  اللوؤلوؤ  غوا�سو  ك��ان 
اإىل  حتملهم  التي  الغو�ص  �سفن  يف  ويتجمعون 
م��غ��ا���س��ات ال��ل��وؤل��وؤ ح���ول اجل���زي���رة ورغ����م وجود 
جمموعة كبرية من الطواوي�ص يف دبي وال�سارقة 
واأبوظبي ويتعاملون ببيع و�سراء اللوؤلوؤ ب�سفتهم 
اأن �سوق اللوؤلوؤ املعروف وامل�سهور يف  اإال  الفردية 

ذلك الوقت كان يف جزيرة دملا . 

جزيرة دملا.. 
�ضحر الطبيعة وتاريخ يحكي ح�ضارة عريقة 
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ياحبيبي

النا�س يف عيني �ش�ى

ومكتّوي جريح  الدنيا  من  واح��د  كم  نا�ص  يا 

ملّتوي زمانه  من  ذراع��ه  واح��د  كم  نا�ص  يا  و 

املاأ�سوي ال��زم��ان  �سحايا  ك��م  ع���دّو  قلت  ل��و 

دوّي َت���دوّي  اذك��اره��م  احلياه  من  الراحلن 

تنطوّي ما  على  الدنيا  م�سائب  راأوا  واللي 

الب���ن ي��اأخ��ذ خ��رت��ه م��ن ال�����س��ع��ور الب���وي

م� حب اعي�ص ْبروتكول الت�سنيفات النخبّوِي

وان���ا خ��وي��يِّ ل ظ��م��ا م��ن ن���زف دم���ي ارت���وي

ما هو َخوّي حتى لو ان ا�سمه مع العامل خوّي

احّللْو وي��ذوق  املر  ي��ذوق  واح��د  كم  نا�ص  ويا 

�سكوا اهلل  خلق  ن�ص  لو  �سيقته  من  �سكا  ول 

ق��دام��ك��م ع������دّادْة الأي�����ام َع����دّو وّغ��ل��ط��وا

َف��ْن��وا اإن��ه��م  ول���و  ح��ت��ى  بفعالهم  خ��ل��وده��م 

راأَوا م��ا  لنا�ٍص  خرتهم  نقل  عليهم  يجب 

ق��ب��ل مي���وت الب وي�����س��ري الب���ن ه��و الب��و

بدّو ول  ح�سر  كانو  �سوا  عيني  يف  النا�ص 

�سمّو �ساحب  هو  وي�سري  خوّي  لعيونه  ا�سري 

اأخو مب  انه  ما  لو  حتى  اأخ��و  تقدير  اآق��دره 

�سمو ال�سيخ/ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم )فزاع(

ياحبيبي ال��ب��ارح��ة  اأن�����ام  م���ارم���ت 

اي�����س��ًا طبيبي ت���راك واإن��ت��ه  ع��وق��ي 

ن�سيبي اإن��ت��ه  ياليتك   ، م��ع��ي  ليتك 

الرحيبي ال��ف�����س��اء  ج��و  ت���را  دون���ك 

الغريبي ل��ل��ي��ت��ي��م  ك��ْن��ه��ا  وال��ن��ف�����ص 

املغيبي وق���ت  ع��ق��ب  م���ن  مي���ر  ل��ي��ل��ي 

ياحبيبي ل���َي���ه  ت���رج���ع  م��ت��ى  ق��ل��ي 

والنوم ال���زاد  ع��ن  ي�ساغلني  طيفك 

ملزوم م��اان��ت  ل��و  حبْتك  يلي  اإرح���م 

ي��اف��ار���ص اح��الم��ي ولب��ع��دك اق��روم

مهموم ب��ل��ي��ّاك  ق��ل��ب)ن(  م��ع  ي�سيق 

يوم ك��ل  ال�سوق  م��ع  تناظرها  م��ا  ل��و 

والقوم الربع  عن  نومي  طاعني  ول 

بالنوم الليل  هيعة  يف  اهتني  جل��ل 

كلنا خليفة
ال����زع����ام����ة ي����ا�����س����ي����خ  اهلل  رع����������اك 

ت���������س����اف����ر ي���اخ���ل���ي���ف���ة ب���ال�������س���الم���ة
���س��ي��ف��ه ب���ت���ك���ون  م�����ن  ي����اح����ظ  واأل 

وت�����رج�����ع ب���ال�������س���الم���ة ي��اخ��ل��ي��ف��ة 
عبداهلل العكربي  

ريف الوثبة

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

نا�سر القحطاين 

  @n_kahtani 

اإل على طاري الت�سامح والعفو /

كم طّيٍب �ساعت معاريفه �ُسدى

ليت املنيه قبل تو�سل للكفو/

 ت�ستبدله باأكر هوامري الردى

**

عبيد بن طروق النعيمي 

  @ObaidbinTarooq 

الن�ظره اللى خ�ذت مني ول خّل�ت:

ال ب�ق�ايا �س�ويٍب ت�ن�زف ج�روح�ه.

�ساأًَلته�ا تروف بي غري اأنها تخّلت:

�ساحت وراحت نعم يابعدها روحه

**

اأنغام اخللود 

  @Hind__Aldhaheri 

ولغريك ف�� قلبي يابعد قلبي

ولغريك ف�� كوين ميلي عيوين

يتّيمني حال منطوقك العذبي

ي�� نعمه ت�ستحق احلمد وال�سوين

يف احللقة ما قبل الأخرية من "اأمري ال�سعراء"

وّها�س ين�شم اإىل القائمة النهائية، جانب يح�شد اأعلى درجات التحكيم
مل ي��ع��د ب���ني امل��ت�����س��اب��ق��ني واالإم�������ارة ���س��وى خطوة 
واحدة، فاأّيهم �سي�سل اإليها؟ ومن �سيكون له ال�سبق 
بدخولها يف هذا املو�سم من موا�سم اأمري ال�سعراء؟

امل�سافة باتت اأقرب فمن هو قاطعها االأول؟ والزمن 
بات اأق�سر فمن الذي �سيجتازها قبل االآخر؟.

يف احللقة التا�سعة – ما قبل االأخرية - من "اأمري 
اأك��رب من  ال�سعراء" ؛ كان هاج�ص جميع االأط��راف 
احللقات ال�سابقة، جلنة التحكيم ،اجلمهور، و�سعراء 
احللقة املا�سية االأربعة الذين كانوا بانتظار نتائج 

.sms�الت�سويت عرب ر�سائل ال
متخ�س�سة  اآراء  ط��رح  م�سور  تقرير  ت��ق��دمي  بعد 
بع�ص  م��ن  ال�سعراء  اأوؤل��ئ��ك  م��ا يف ق�سائد  ح��د  اإىل 
با�سم  الفنان  اأع��ل��ن  ال�سحافيني؛  جمعية  اأع�����س��اء 

يحيى  وهو  بالت�سويت،  الفائز  ال�ساعر  عن  ياخور 
%71.لين�سم  على  ح�سل  ال��ذي  اليمن  وه��ا���ص/ 
اإىل امل��ج��م��وع��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م ال�����س��ي��خ ولد 
ليندا  م�سر،  ج��ان��ب/  ع��اء  م��وري��ت��ان��ي��ا،  بّلعم�ص/ 
اإبراهيم �سوريا، حممد اأبو �سرارة/ ال�سعودية، ه�سام 

ال�سقري/ �سلطنة عمان.
وكان املطلوب من كل �ساعر ق�سيدة رئي�سة موزونة 
ومقفاة حول جتربته يف م�سابقة "اأمري ال�سعراء"، 
يراوح عدد اأبياتها بني 8 و10 اأبيات، متنحه عليها 
جلنة التحكيم الدرجات التي ي�ستحق من اأ�سل  30 
على  ال�سعراء  يح�سل  القادمة  احللقة  ويف  درج��ة، 
درجات من اأ�سل 30 درجة اأي�ساً، ت�ساف اإليها 40 
اأقل الدرجات  درجة خم�س�سة للجمهور، و�ساحب 

ي�ستمر  فيما  القادمة،  احللقة  بداية  امل�سرح  يغادر 
ال�سعراء اخلم�سة بالتناف�ص على املراكز االأوىل.

وق�سيدته  بّلعم�ص  ول��د  ال�سيخ  :م��ع  �سنقيط  اأه��ل 
"�سوقاً اإىل �سطاآنها" بداأت اأحداث احللقة، د. ف�سل 
ب�سفينة  تعرب  اأن��ت ال  لل�ساعر:  قال موجهاً حديثه 

ذات األواح، بل ب�ساروخ.
ال�ساعر املاهر:و ق�سيدة "يف نبوءة التابوت واليم" 
اأن��ه��ا جميلة،  د. مرتا�ص  عنها  ق��ال  ج��ان��ب،  ل��ع��اء 
واأ�ساف : كنت قلُت لك اأنت تتنف�ص ال�سعر، واليوم 

اأقول اإن ال�سعر هو الذي يتنف�ص منك.
ال�سعر"  اإم��ارة  اإىل  "رحلة  واملبا�سرة:مع  الت�سوير 
اإىل  اأ���س��ار  ب��ن متيم  د.  اإب��راه��ي��م  ليندا  األقتها  التي 
العابر  القارئ  لعل  واأ�ساف:  العنوان،  �سعرية  عدم 

واحد،  م�ستوى  من  ن�ص  اإزاء  اأن��ه  ي�سعر  وامل�ستمع 
لكنه حقيقة اإزاء م�ستويني.

م�سامع  على  األقى  �سرارة  اأب��و  متميز:حممد  اإلقاء 
بذكر  ب���داأه  ال��ذي  "َمْب����َداأ"  ن�ص  امل�سابقة  جمهور 
االإمارات، واأنهاه بذكر مكة، د. ف�سل قال لل�ساعر: 
ت���ن���ادي يف ال��ن�����ص ب��امل��ح��ب��ة، وت��ع��ل��و ب��ه��ا ف����وق كل 
اإليها  بحاجة  نحن  رفيعة  قيمة  وتلك  االنتماءات، 

يف هذا الوقت.
ن�ص  عنوان  كان  احُللم"  مِ�ف��ُل  البارقة:"ط� اللفتات 
اأبدعت  لقد  ل��ه  ق��ال  م��رت��ا���ص  د.  ال�سقري،  ه�سام 
حني جعلت ال�ساعر يحلم بتحقيق اأمله يف االإمارة، 
�ساعر  اإن��ك  �سعراً،  ق��ال  ما  طفًا  يكن  اإن  وال�ساعر 

عميق.

يحيى  اأج����اد  احلرف"  بلُة  "قمِ امل���وؤّث���رة:يف  ال��ق��اف��ي��ة 
وّها�ص، واأثبت اأنه �ساعر قوي وموهوب ،د. بن متيم 
ملئية  خ��اط��رة  كونها  اإىل  متيل  الق�سيدة  اأن  اإىل 
بالكثافة ال�سعرية، تبداأ بالبحث وتنتهي بالو�سول، 

وهي م�ساألة تذكر بال�سوفية.
�سيف و3 جوالت من االرجتال 

الرئي�سة  ق�سائدهم  اإل��ق��اء  م��ن  ال�����س��ع��راء  بانتهاء 
الثاين  اجل���زء  مبجريات  ال��ب��دء  وق��ب��ل  احللقة؛  يف 

مت االإع�����ان ع��ن ف��ق��رة ج��دي��دة ح�����س��ره��ا ال�ساعر 
حم���م���د ول�����د ال���ط���ال���ب/ م���وري���ت���ان���ي���ا اأح������د جنوم 
لل�ساعر  وك��ان��ت  ال��ربن��ام��ج،  م��ن  ال�سابقة  ال����دورات 
األقى  جولة  كل  يف  ج��والت،  ثاثة  املا�سية  احللقة 
اإل��ق��اء بيت  اأب��ي��ات، ثم ُطلب من كل مت�سابق  اأرب��ع��ة 
ب��ذات القافية وامل��و���س��وع واالإي��ق��اع، وذل��ك الختبار 
اإج��راء قرعة  وال�سعرية، كما مت  والقوة  اال�ستجابة 

بني ال�سعراء ملعرفة اأيهم �سيبداأ باالإلقاء. 


