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خطر ي�سكن
 يف اأوراق اخل�س!

حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من اأن اخل�ضروات اخل�ضراء 
البكترييا اخلطرية  لنقل  احتماال  االأكثثر  اخل�س، هي  مثل  املثثورقثثة، 

املقاومة للم�ضادات احليوية.
الطبيعية  الطيات  الأن  اخلثثراء،  اهتمام  �ضّكل اخل�س مو�ضع  ولطاملا 
يف االأوراق جتعل من ال�ضعب غ�ضلها جيدا. وغالبا ما توؤكل اخل�ضر 

الورقية نيئة، ما يعني اأن البكترييا مل تتعر�س للحرارة.
ثثنثثفثثت االأنثثثثثواع املثثقثثاومثثة لثثلثثمثث�ثثضثثادات احلثثيثثويثثة كثثواحثثدة مثثن اأكر  و�ثثضُ

االأخطار التي تهدد �ضحة االإن�ضان.
 E.coli ويف الدرا�ضة، اأ�ضاف الباحثون �ضالالت من طفرات بكترييا
اإىل اأوراق اخل�س، قبل اإطعامها للفئران التي تلقت عالجا بامل�ضادات 

.New Scientist احليوية مدة 4 اأيام، وفقا لتقرير
ومتكنت بكترييا E.coli من ا�ضتعمار اأمعاء الفئران، على الرغم من 

عالج امل�ضادات احليوية.
واأظهرت االأبحاث ال�ضابقة اأن البكترييا املقاومة ميكن اأن تنتقل اإىل 
اخل�ضروات من خالل الرتبة املخ�ضبة بال�ضماد الع�ضوي، اأو من املياه 

امل�ضتخدمة لري مزارع املحا�ضيل.
وعلى الرغم من اأن هذه البكترييا املقاومة للم�ضادات احليوية قد ال 
ت�ضبب عدوى فورية، اإال اأن تراكمها يف اجل�ضم ميكن اأن يطور مر�ضا 

ي�ضعب عالجه.
وُقدمت النتائج يف موؤمتر اجلمعية االأمريكية لعلم االأحياء الدقيقة 

يف كاليفورنيا.

اأ�سباب وطرق عالج 
الكبد الدهني

مظلتها  حتثثت  جتمع  �ضائعة  م�ضكلة  الثثكثثحثثويل  غثثري  الثثدهثثنثثي  الكبد 
يراكم  الكبد  جتعل  ال�ضحية  والثثظثثروف  االأعثثثرا�ثثثس  مثثن  جمموعة 
الثثكثثثثثري مثثن الثثدهثثون حثثولثثه مثثن دون تثثنثثاول املثث�ثثضثثروبثثات الكحولية. 
ويت�ضّخم الكبد ب�ضبب هذه الدهون، وينتج عن ذلك اإح�ضا�س م�ضتمر 

بالتعب واأمل البطن ال�ضديد.
الوزن  يف  الكبرية  بثثالثثزيثثادة  الكحويل  غثثري  الدهني  الكبد  ويرتبط 
وارتفاع �ضغط الدم، وزيادة الكول�ضرتول، وا�ضطرابات النوم، ومر�س 
جمموعة  وهي  الدرقية.  الغدة  ن�ضاط  وفثثرط  النوع2،  من  ال�ضكري 

امل�ضاكل التي ُت�ضّمى "متالزمة التمثيل الغذائي".
زيادة  مع  الكحويل  غري  الدهني  بالكبد  االإ�ضابة  احتماالت  وتثثزداد 

ن�ضاط الغدة الدرقية.
الثثكثثبثثد الثثدهثثنثثي وما  اأدويثثثثثة لل�ضيطرة عثثلثثى حثثالثثة  ويثث�ثثضثثف االأطثثثبثثثاء 
منط  يف  تعديالت  اإجثثثراء  املري�س  على  لكن  ظثثروف،  من  ي�ضاحبها 

حياته تتعّلق بالتغذية والعادات احلياتية، اأهمها:
* خف�س الوزن قدر االإمكان، وا�ضتبعاد كل االأطعمة التي حتتوي على 

�ضعرات حرارية فارغة.
* ممار�ضة الن�ضاط البدين والتمارين، اأو على االأقل امل�ضي يومياً 40 

دقيقة اأو اأكر.
واخل�ضروات  الثثفثثواكثثه  مثثن  املثثزيثثد  بثثتثثنثثاول  الثثطثثعثثام،  نوعية  تغيري   *
والثثبثثقثثولثثيثثات واحلثثبثثوب الثثكثثامثثلثثة، واالبثثتثثعثثاد عثثن االأطثثعثثمثثة امل�ضّنعة 
اأكثثل اللحوم  الثثدهثثون، وتقليل  اأكثثل  واملخبوزات اجلثثاهثثزة، واحلثثد من 

واالأطعمة احليوانية وال�ضكريات.
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لطفلك توجيهها  جتنب  عليك  عبارات   5
ولكن مع كرة  الطفل،  �ضخ�ضية  تكون  اأ�ضا�س  هما  االأبوين  بثثاأن  املعروف  من 
االأبوان  ي�ضاب  كاهلهما،  على  امللقاة  باملهام  واالن�ضغال  اليومية  امل�ضوؤوليات 
بال�ضغط النف�ضي واالإجهاد، االأمر الذي قد ينعك�س �ضلباً على طريقة تعاملهما 
مع اأطفالهما. ومن هنا ترز احلاجة لتجنب توجيه الكثري من العبارات التي 

قد توؤثر على نف�ضية الطفل و�ضخ�ضيته على املدى البعيد.
 فيما يلي 5 عبارات على االأبوين جتنب توجيهها لطفلهما، بح�ضب ما نقلت 

�ضحيفة "ديلي ريكورد" الريطانية:
1- عبارات ال�ضتم عند ارتكاب الطفل االأخطاء

ارتكابه  عند  الطفل  على  ال�ضتائم  من  �ضيل  بتوجيه  االآبثثثاء  من  الكثري  يقوم 
اأي خطاأ، االأمر الذي يوؤثر على �ضخ�ضيته ب�ضكل �ضلبي، لذا ُين�ضح با�ضتبدال 

ال�ضتائم بعبارات تهدئ من روع الطفل، وحتثه على عدم تكرار هذا اخلطاأ. 
2- توقف عن البكاء حااًل

البكاء هو الو�ضيلة الوحيدة التي ميكن للطفل اأن يعر بها عن م�ضاعره، لذا 
فاإن منع الطفل من البكاء قد يكون له تاأثريات �ضلبية عليه. 

ب�ضبب  اأطفالها  االأم عن  تن�ضغل  االأحيان  الكثري من  االآن :يف  اأنا م�ضغولة   -3
واجباتها املنزلية، واأحياناً يطلب الطفل من والدته اأمراً ما، فتجيبه االأم باأنها 
م�ضغولة، وهذا يوؤدي اإىل �ضعور الطفل باالإهمال. لذا من ال�ضروري االهتمام 

بطلبات الطفل وعدم جتاهلها بحجة االن�ضغال. 
4- اأغرب عن وجهي:قد ينطق االأبوان بهذه العبارة ب�ضبب �ضعورهما بالغ�ضب، 
اأو ب�ضبب �ضعورهما بال�ضغط النف�ضي، غري اأن هذه العبارة لها تاأثري مدمر على 

نف�ضية الطفل، وتو�ضل ر�ضالة له باأنه م�ضدر اإزعاج لهما. 
اأن يوجهها  التي ميكن  العبارات  اأخطر  العبارة من  اأنت كاذب:تعتر هذه   -5
اأحد الوالدين لطفله، الأن لها تاأثرياً �ضلبياً كبرياً على نف�ضية الطفل، وحتى 
اإجثثراء حثثوار معه وحثه على قول احلقيقة بداًل  لو كان الطفل كاذباً، فيجب 

من توبيخه.  

تلوث الهواء ي�سبب 
ارتفاع �سغط الدم

اأظهرت نتائج درا�ضة اإ�ضبانية جديدة اأن 
الهواء  لتلوث  طويلة  لثثفثثرتة  التعّر�س 
اإ�ثثضثثابثثة املثثثثراأة بارتفاع  يثثرفثثع احثثتثثمثثاالت 
�ضغط الدم بن�ضبة ت�ضل اإىل 83 باملائة، 
باملائة.   57 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  والثثرجثثل 
ومتتاز الدرا�ضة باأنها اأخذت يف االعتبار 
للم�ضاركني  االقثثثتثثث�ثثثضثثثاديثثثة  الثثثثظثثثثروف 
احلياة  وتثثثثاأثثثثثريات منثثثط  الثثثدرا�ثثثضثثثة،  يف 

والتغذية التي يتناولونها.
"بر�ضلونة  بوا�ضطة  الثثدرا�ثثضثثة  واأجثثريثثت 
اإن�ضتوتيوت فور جلوبال هيلث"، وُن�ضرت 
"اإبدميولوجي".  دوريثثثثثة  يف  نثثتثثائثثجثثهثثا 
 5531 الثثثدرا�ثثثضثثثة  اأبثثثثحثثثثاث  يف  و�ثثثثضثثثثارك 
يف  هندية  مدينة   28 من  بالغاً  �ضخ�ضاً 

والية حيدر اأباد.
واأظثثثهثثثرت الثثنثثتثثائثثج اأنثثثه مثثع كثثل زيثثثثادة يف 
�ضغط  مثثعثثدل  يثثرتثثفثثع  الثثتثثلثثوث  م�ضتوى 
اجل�ضم  على  امللّوث  الهواء  ويوؤثر  الثثدم. 
االلتهابات،  م�ضتوى  زيثثثادة  طثثريثثق  عثثن 
وينعك�س  واالإجثثهثثاد،  والتوتر  واالأك�ضدة، 
ال�ضرايني  جثثثثثدران  اأنثث�ثثضثثجثثة  عثثلثثى  ذلثثثك 
التي تزداد �ُضمكاً، ما يرتتب عليه ارتفاع 

�ضغط الدم.

فوائد اليوم املفتوح 
يف الريجيم �ص 23

الذين يتحدثون اإىل 
كالبهم اأكرث ذكاء

�ضيكاغو،  جلثثامثثعثثة  درا�ثثضثثة  يف  جثثثاء 
اأن احلثثديثثث مثثع حثثيثثوان األثثيثثف، اأو 
انعكا�ضاً  يثثعثثد  حثثثيثثثة،  غثثثري  اأ�ثثثضثثثيثثثاء 
ملقدرات اإ�ضافية يتمتع بها العقل 
الب�ضري.  وح�ضب الباحثني 
فاإن هذا ال�ضلوك ُيطلق 

عليه ا�ضم "التج�ضيم"، اأي التعامل 
مثثثثع املثثثخثثثلثثثوقثثثات واالأ�ثثثثثضثثثثثيثثثثثاء غري 
الب�ضرية مبمار�ضات اإن�ضانية بحتة. 
ممار�ضة  اأن  الثثثعثثثلثثثمثثثاء  ويثثثثثدعثثثثثي 
"التج�ضيم" يجعل الب�ضر خملوقات 

ذكية فريدة على هذا الكوكب. 
لهارفارد  اأخثثثثثرى  درا�ثثثضثثثة  وتثث�ثثضثثري 
اأن الذين  اإىل   ،2011 اأي�ضاً يف 
حيواناتهم  �ثثضثثداقثثة  يثثفثث�ثثضثثلثثون 
اأكر  اإليها،  والتحدث  االأليفة 

ذكاًء من غريهم. 
وت�ضري الدرا�ضة نف�ضها اإىل اأن 
احليوانات االأليفة ت�ضبح اأكر 
ذكاء مع االإن�ضان، وميكن للكلب 
مثاًل، ا�ضتيعاب الفرق بني الكلمات 
واالإميثثثثثثثثثثثثثثاءات، وفثثثثهثثثثم الثثثعثثثواطثثثف 

االإن�ضانية، ب�ضكل اأف�ضل. 

لذة مقاومة لالأك�ضدة والتوت:  الفراولة   -  1
كثثل 100 غثثثرام مثثن هثثثذه الثثثثثمثثار املثثو�ثثضثثمثثيثثة الثثتثثي تتميز 
حرارية.  �ضعرة   38 اأو   36 على  حتتوي  الرائع،  بطعمها 
ويف الثثوقثثت نثثفثث�ثثضثثه، حتثثتثثوي هثثثذه الثثغثثالل عثثلثثى كمية من 
الفيتامني �ضي تفوق ما يوجد يف الرتقال، وهو فيتامني 
معروف مبميزاته امل�ضادة لالأك�ضدة. عالوة على ذلك، تعّد 
مل�ضاكل  مفيدة  يجعلها  ممثثا  بثثاالألثثيثثاف،  غنية  الثمار  هثثذه 

اله�ضم واحلمية الغذائية.
الكراف�س  -  2

مو�ضمي ال�ضتاء  يف  ينمو  -الذي  الكرف�س  من  غرام   100
والربيع- ال حتتوي �ضوى على 11 �ضعرة حرارية.

دونه؟ من  نعي�س  اأن  ميكن  هل  الب�ضل:   -  3
هثثثثذا املثثثكثثثون طثثعثثمثثه حمثثثبثثثوب لثثثثدى الثثبثثعثث�ثثس، وهثثثثو كثري 
يحتوي  اأنثثه  كما  الربيع،  ف�ضل  خثثالل  خا�ضة  اال�ضتعمال 

على مركبات الفالفونويد امل�ضادة لالأك�ضدة.
خ�ضائ�ضه  من  الكثري  يفقد  ال  اأنثثه  الب�ضل  مميزات  ومثثن 
عدد  تتغري  وال  ال�ضحيح،  بال�ضكل  طبخه  عند  الغذائية 
�ضعراته احلرارية ب�ضكل كبري. فعندما يكون الب�ضل م�ضويا 
غرام(،   100 )لكل   38 اإىل  ال�ضعرات  هثثذه  عثثدد  يرتفع 

وعند غليه يف املاء ينخف�س العدد اإىل 18.
للزنك م�ضدر  االأخطبوط:   -  4

حيوان االأخطبوط ذكي ولذيذ، ويحتوي على كمية قليلة 
ن�ضبيا من ال�ضعرات احلرارية، ال تتجاوز 69 يف كل 100 
كمية  على  االأخثثطثثبثثوط  يحتوي  ذلثثثك،  عثثن  غثثثرام. ف�ضال 
ويعد  الروتينات.  من  عالية  وكمية  الدهنيات  من  قليلة 
عن�ضر الزنك املوجود يف االأخطبوط مهما للغاية للرجال 

والن�ضاء على حد ال�ضواء.
الهندباء  -  5

نّوه الكاتب بتاريخ هذه النبتة، التي ُتعتر �ضنفا من اأ�ضناف 
البلجيكيون  الثثفثثالحثثون  اكت�ضفها  التي  الثثريثثة  الهندباء 
9 �ضعرات  1850. وعموما، يحتوي هذا النوع على  �ضنة 
100 غرام، وهو غني باالألياف والعنا�ضر  حرارية يف كل 

الغذائية مثل حم�س الفوليك واملغني�ضيوم وفيتامني ك.
االأحمر ال�ضنوبر  فطر   -  6

يثثحثثتثثوي هثثثذا الثثنثثوع الثثثذي يثثعثثد مثثن اأنثثثثواع الثثفثثطثثر االأكر 
مادة  داخله  تتوفر  كما  حثثراريثثة.  �ضعرة   14 على  �ضعبية، 
اإىل  لل�ضم�س  التعر�س  عند  تتحول  التي  االإرغو�ضتريول، 

اأحد اأنواع فيتامني د.
–الرتقال  7

يحتوي هذا النوع من الثمار على ما بني 38 و40 �ضعرة 

يف  تناوله  عند  ولكن  �ضي.  بالفيتامني  غني  وهو  حرارية، 
�ضكل ع�ضري فاإنه يفقد فوائد االألياف ويوؤدي ال�ضتهالك 

كمية اأكر من ال�ضكر.
ال�ضبانخ  -  8

اأو�ثثثضثثثح الثثكثثاتثثب اأنثثثثه عثثنثثد غثثلثثي الثث�ثثضثثبثثانثثخ ال يثثتثثجثثاوز عدد 
ال�ضعرات احلرارية 22 �ضعرة حرارية، فهي غنية بت�ضكيلة 
من الفيتامينات مثل "بي2" و"اأ" و""�ضي و"ك" وحم�س 
واملغني�ضيوم  احلثثديثثد  مثل  املثثعثثادن  عثثن  ف�ضال  الثثفثثولثثيثثك، 

والبوتا�ضيوم.
الرجلة اأو  البقلة  نبات   -  9

ويع�ضقون  الثثورقثثيثثة  النبتة  بثثهثثذه  يهتمون  الثثثرومثثثان  كثثثان 
والفوالت  "اأ"،  فيتامني  على  حتتوي  اأنها  خا�ضة  طعمها، 
وفيتامني "بي 6" و"�ضي"، وهي م�ضدر اأي�ضا للبوتا�ضيوم 

واملنغنيز.
الكو�ضا  -  10

انتمائه  ورغثثم  "�ضي".  بالفيتامني  غنيا  الثثغثثذاء  هثثذا  يعّد 
املاء  من  كبرية  كمية  على  يحتوي  فاإنه  اليقطني،  لعائلة 
17 �ضعرة حرارية يف كل  واالألياف. وحتتوي الكو�ضا على 

غرام.  100
اليقطني  -  11

 100 كثثل  يف  حثثراريثثة  �ضعرة   12 على  يحتوي  اليقطني 
غرام.

الد�ضم منزوع  احلليب   -  12
يحتوي احلليب منزوع الد�ضم على 34 �ضعرة حرارية لكل 

ملليرت.  100
القرنبيط  -  13

حرارية  �ضعرة   11 على  اخل�ضار  مثثن  الثثنثثوع  هثثذا  يحتوي 
لالألياف وحم�س  وهثثو م�ضدر ممتاز  غثثرام،   100 كل  يف 
يحتوي  اأنثثه  كما  و"اأ".  و"ك"  "�ضي"  وفيتامني  الفوليك 

على احلديد واملنغنيز.
البطيخ  -  14

يحتوي 100 غرام منه على 20 �ضعرة حرارية.
ال�ضمام  -  15

يحتوي هذا النوع من الثمار على %92 من املاء، بالتايل 
ال يتجاوز عدد �ضعراته احلرارية 27.

الفجل  -  16
يحتوي  فهو   ،95% الفجل  يف  املثثوجثثودة  املثثاء  ن�ضبة  تبلغ 
م�ضادة  خ�ضائ�س  ولثثديثثه  فقط،  حثثراريثثة  �ضعرة   16 على 

لالأك�ضدة، �ضتمنحه قليال من املذاق الالذع.
الفا�ضوليا اخل�ضراء حتى واإن كانت خمزنة  -  17

حتتوي الفا�ضوليا اخل�ضراء على 12 �ضعرة حرارية فقط 
يف  و�ضهال  �ضريعا  خثثيثثارا  متثل  وهثثي  غثثثرام،   100 كثثل  يف 

الطبخ.
الطازج القد  �ضمك   -  18

يحتوي هذا النوع من االأ�ضماك على 83 �ضعرة حرارية يف 
كل 100 غرام. وهو غني باالأوميغا 3.

الروكلي  -  19
هذا النوع من اخل�ضار يحتوي على 27 �ضعرة حرارية، اإذ 
ميكن اأن ي�ضاف اإليه القليل من زيت الزيتون الطازج ملنحه 

مذاقا رائعا.
اخليار  -  20

حرارية  �ضعرة   12 على  اخلثثيثثار  مثثن  غثثرام   100 حتتوي 
فقط، ويف�ضل تناوله نيئا مع اإ�ضافة بع�س اخلل. باالإ�ضافة 

اإىل ذلك، ُتعّد ق�ضرته غنية بالفيتامني "ك" واالألياف.
ال�ضوكي اخلر�ضوف   -  21

وبفيتامني  بالبوتا�ضيوم  غنيا  اخل�ضر  من  النوع  هذا  ُيعدُّ 
 100 كثثل  يف  حثثراريثثة  �ضعرة   22 على  ويحتوي  "�ضي"، 

غرام.
الطماطم  -  22

ميثثكثثن ا�ثثضثثتثثخثثدام هثثثذا الثثنثثوع مثثن الثثثثثمثثار يف الثثعثثديثثد من 
�ضعرة حرارية، وله   19 اأنه يحتوي على  االأطعمة خا�ضة 

فوائد عديدة.
الفلفل  -  23

يف احلقيقة، مُيكن اإ�ضافة الفلفل يف كل االأطعمة تقريبا، 
فهو يحتوي على كمية ترتاوح بني 18 و28 �ضعرة حرارية 

يف كل 100 غرام، كما اأنه غني بالفيتامني "�ضي".
ال�ضلق  -  24

هذا النوع من اخل�ضر الورقية يحتوي على ن�ضبة 94% 
من املاء.

 عثثثالوة عثثلثثى ذلثثثك، ال يثثتثثجثثاوز عثثثدد الثث�ثثضثثعثثرات احلرارية 
غني  اأنثثثه  كما  غثثثرام،   100 لكل   21 ال�ضلق  يف  املثثوجثثودة 

باحلديد والفوالت.
االأحمر الكرنب   -  25

يحتوي هذا النوع من الكرنب على 18 �ضعرة حرارية لكل 
الكرنب  املثثوجثثودة يف  الكمية  تلك  ن�ضف  اأي  غثثرام،   100

االأبي�س.
اخل�س  -  26

يحتوي على 16 �ضعرة حرارية لكل 100 غرام.
االأبي�س الكرنب   -  27

يحتوي على 36 �ضعرة حرارية لكل 100غرام.

قهوة ال�سباح ماذا 
تفعل باجل�سم؟ 

هل تعلم اأن فنجان القهوة ال�ضباحي 
ي�ضاعد  قثثد  الن�ضاط  مينحك  الثثذي 

على تخفيف وزنك؟
يثثثكثثثون االأمثثثثثثثر غثثثريثثثبثثثا بع�س  رمبثثثثثا 
اأن  اكت�ضفوا  الثثعثثلثثمثثاء  لثثكثثن  الثث�ثثضثثيء، 
عثثلثثى حتفيز  يعمل  الثثقثثهثثوة  فثثنثثجثثان 
"الدهون البنية"، التي تعمل بدورها 
على حرق ال�ضعرات احلرارية لتمنح 
ذكرت  مثثا  بح�ضب  الثثطثثاقثثة،  اجلثث�ثثضثثم 

�ضحيفة ذي �ضن الريطانية.
يف  االأ�ثثضثثتثثاذ  عثثن  ال�ضحيفة  ونثثقثثلثثت 
�ضيموندز،  مايكل  نوتنغهام،  جامعة 
قثثولثثه اإن هثثنثثاك درا�ثثضثثة، هثثي االأوىل 
تاأثري  كثثيثثفثثيثثة  تثثثبثثثني  نثثثوعثثثهثثثا،  مثثثثن 
القهوة على الدهون البنية يف ج�ضم 
هذه  اإن  �ضيموندز  وقثثثال  االإنثث�ثثضثثان. 
اخلال�ضة التي مت التو�ضل اإليها قد 
ت�ضاعد النا�س على التعامل مع اأزمة 

البدانة.
واأ�ضح قائال اإن الدهون البنية تعمل 
مع  مقارنة  اجل�ضم،  يف  عثثدة  بطرق 
اأنثثواع الدهون االأخثثرى، حيث تعمل 
اإنتاج احلثثرارة من خالل حرق  على 
من  ك�ضكل  وغالبا  والدهون،  ال�ضكر 

اأ�ضكال الرد على ال�ضعور بالرد.
هذه  اأن  عثثثلثثثى  �ثثثضثثثيثثثمثثثونثثثدز  و�ثثثثضثثثثدد 
الدرا�ضة هي االأوىل من نوعها على 
االأمثثثور  بع�س  تظهر  الثثتثثي  الثثبثث�ثثضثثر، 
مثل اأن فنجانا من القهوة ميكن اأن 
وظيفة  على  مبا�ضر  تاأثري  له  يكون 

الدهون البنية يف ج�ضم االإن�ضان.

اختبار بول جديد للتنبوؤ 
املبكر ب�سرطان الربو�ستات

اأفاد باحثون من اململكة املتحدة اأنهم 
يتنباأ  اأن  ميكن  بثثول  اختبار  ابتكروا 
اأبكر  وقثثت  يف  الرو�ضتات  ب�ضرطان 
التقليدية  االخثثثتثثثبثثثارات  مثثن  بثثكثثثثثري 
املثثتثثبثثعثثة. وبثثحثث�ثثضثثب الثثبثثاحثثثثثني، فاإن 
باالإ�ضابة  التنبوؤ  ميكنه  االخثثتثثبثثار، 
بثث�ثثضثثرطثثان الثثرو�ثثضثثتثثات قثثبثثل خم�س 
لعالجه  الفر�ضة  يتيح  مما  �ضنوات، 

يف مراحله املبكرة.
كلية  من  كونيل  �ضيا  الدكتور  وقثثال 
اإي�ضت  بجماعة  الطبية  نثثورويثثتثث�ثثس 
واعد،  االكت�ضاف  هثثذا  بثثاأن  اأجنثثيثثال، 
مدى  معرفة  يف  ي�ضاهم  الأنثثثه  وهثثثام 
�ضرطان  على تطوير  اجل�ضم  قابلية 

الرو�ضتات.
دورادو  الثثثدكثثثتثثثور  قثثثثال  جثثهثثتثثه  مثثثن 
جمعية  رئثثثيثثث�ثثثس  نثثثثائثثثثب  بثثثثروكثثثث�ثثثثس، 
اإن  االأمثثريثثكثثيثثة،  ال�ضرطان  مكافحة 
لثثالهثثتثثمثثام حقاً،  مثثثثثثثرية  الثثثدرا�ثثثضثثثة 
الأنها ت�ضاعدنا على التنبوؤ ب�ضرطان 
الرو�ضتات مما يتيح الفر�ضة لعالج 

اأكر فاعلية. 
واأ�ضاف: " ينمو �ضرطان الرو�ضتات 
عثثثثثادة بثثثبثثثطء، وقثثثثد ال يثثحثثتثثاج اأبثثثثثداً 
للعالج، لذا، فاإن التنبوؤ باالإ�ضابة به 

لي�س باالأمر ال�ضهل".

تقريبا  يخلو  غذاء   27
من ال�سعرات احلرارية

مقاال   elpais.com �إلباي�س  �صحيفة  يف  ما�صا  �أندري�س  �لكاتب  ن�صر 
�أقل قدر ممكن من �ل�صعر�ت  �أغذية حتتوي على  ��صتعر�س فيه 

غنيا  م�صدر�  نف�صه  �ل��وق��ت  يف  ومتثل  �حل��ر�ري��ة، 
�لالزمة  �لغذ�ئية  و�لعنا�صر  باملعادن 

مفيدة  تكون  قد  للج�صم، 
التباع  ي�����ص��ع��ون  مل��ن 

�أو  غذ�ئية  حمية 
�إنقا�س �لوزن.

 27 هنا  لك  ونقدم 
�أقل  على  يحتوي  غذ�ء 

حر�رية  �صعرة   100 م��ن 
لكل 100 غر�م:
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�ش�ؤون حملية

بح�صور مدير عام بلدية �لعني و�لقياد�ت �لتنفيذية

ملتقى العني ال�سكاين العا�سر للقطاع الغربي يناق�س احتياجات املواطنني من امل�ساريع واخلطط امل�ستقبلية

مدر�سة ال�سنوبر حتتفي بدفعة عام الت�سامح

•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني

للقطاع  العا�ضر  ال�ضكاين  الثثعثثني  ملتقى  ا�ضتعر�س 
الغربي الذي عقد مبنطقة اليحر بح�ضور مدير عام 
القطاع  ومدير  النعيمي  الدكتور مطر  العني  بلدية 
الغربي را�ضد مغري العميمي وم�ضاركة  ال�ضيخ حممد 
بن ركا�س العامري وا�ضيخ الدكتور �ضامل بن ركا�س 
تنفيذها  اجلثثاري  امل�ضروعات  من  العديد  العامرى- 
اأبناء  طرحها  التي  املقرتحات  جانب  اإىل  القطاع  يف 
املنطقة لتلقى االإجابات من قبل م�ضوؤويل القطاعات 
ومنها قطاع البنية التحتية واأ�ضول البلدية والهيئات 
واملوؤ�ض�ضات من بينها قطاع ال�ضحة- ومركز النقل- 
العني  و�ضركة  واأدنثثثوك-  لالإ�ضكان-  اأبوظبي  وهيئة 
للتوزيع وغريها من املوؤ�ض�ضات التي كانت حا�ضرة يف 
القطاع  اأبناء  الثثذي �ضم جمع كبري من  امللتقى  هذا 
الثثلثثذيثثن امثثثتثثثالأت بثثهثثم قثثاعثثة االحثثتثثفثثاالت عثثلثثى قدر 

ات�ضاعها
واأ�ضول  التحتية  البنية  امللتقى يف جمال  تناول  وقد 
البلدية- االحتياجات واملقرتحات حيث اأكد امل�ضاركون 
يف امللتقى من امل�ضوؤولني على تنفيذ �ضبكات ت�ضريف 
مياه االأمطار يف جميع البنية التحتية مبدينة العني 
وذلك رًدا على املطالبة باإن�ضاء  �ضبكات لت�ضريف مياه 
اأن جميع  اإىل  اإ�ثثضثثافثثة  الثثيثثحثثر-  االأمثثطثثار يف منطقة 
اأعمال البنية التحتية تنفذ وفق املخططات املعتمدة ، 
كما مت اإدراج الطريق االإ�ضفلتي بني ال�ضعبية القدمية 
اخلارجية  الثث�ثثضثثعثثبثثيثثات  مثث�ثثضثثروع  �ثثضثثمثثن  واجلثثثثديثثثثدة 
واملتوقع اأن يتم البدء يف تنفيذه يف الربع الثالث من 
العام احلايل- كما مت عمل طريق "كد�س" من �ضمال 
ادراج  وذلثثك حلني  "ري�س" ال�ضاد  اإىل  ال�ضاد  �ضرطة  
يوجد  كما  امل�ضتقبلية،  اخلثثطثثة  �ضمن  املثث�ثثضثثروع  هثثذا 
مقرتح باإن�ضاء طريق اإ�ضفلتي بني ال�ضعبية والرفاعة 

يف  ال�ضاد 
ت�ضريف  �ضبكات  و�ضيانة  تطوير  اإىل  امللتقى  واأ�ثثضثثار 
مياه االأمطار يف جميع مناطق القطاع الغربي حيث 
مت اإدراج هذا �ضمن م�ضروع تطوير ورفع كفاءة الطرق 
والبنية التحتية لل�ضعبيات القدمية يف اخلزنة ورماح 

واأبو�ضمرة وال�ضاد وذلك �ضمن موازنة هذا العام
ج�ضر  يربط  الثثذي  ال�ضمايل  الثث�ثثضثثارع  تو�ضعة  وحثثول 
ال�ضمايل  باليحر  االألف م�ضكن  "عالية" مع منطقة 
لدرا�ضة  م�ضروع  حاليا  يوجد  اأنثثه  اإىل  امللتقى  اأ�ثثضثثار 
مثثنثثافثثذ مثثداخثثل الثثعثثني مثثن قثثبثثل دائثثثثرة الثثنثثقثثل ، كما 
اأ�ضار امللتقى اإىل اأنه �ضيتم تطوير مواقف احلافالت 
على الطريق املزدوج يف منطقة اليحر ، كما مت اإدراج 
ر�ضف الطرق الداخلية لالأحياء ال�ضكنية يف منطقة 
اأبثثو�ثثضثثمثثرة �ثثضثثمثثن املثث�ثثضثثروع والثثثثذي يثثتثثوقثثع الثثبثثدء يف 
كما   ، احلثثايل  العام  الثالث من  الربع  تنفيذه خالل 
اأ�ضار امللتقى اإىل اأنه �ضيتم العام القادم اإن�ضاء خمارج 
 ، لثثالأفثثراح  لل�ضيارات يف مواقف �ضالة رمثثاح  طثثوارئ 
كما مت اعتماد مم�ضى يف منطقة "البطني" مت اإدراجه 
اإدراج  مت   كما  امل�ضتقبلية-  القطاع  م�ضاريع  �ضمن 
اإن�ضاء مم�ضى يف منطقة املقام �ضمن م�ضروع تخطيط 
الدراجات  مل�ضتخدمي  الرئي�ضة  املثث�ثثضثثارات  وت�ضميم 
لتطوير  وبالن�ضبة  العني-  مبدينة  وامل�ضاة  الهوائية 
اأنه  امللتقى على  "توام" اأكثثد  بثثدوار  املثثروريثثة  احلركة 
�ضبكات  اإنثث�ثثضثثاء  وحثثول  حاليا-  الت�ضميم   مرحلة  يف 
ت�ضريف مياه االأمطار يف منطقة "ال�ضالمات" اأ�ضار 
امل�ضاريع اجلثثاري تنفيذها  اإدراجثثه �ضمن  اإىل  امللتقى 

من قبل م�ضاندة يف منقطة ال�ضالمات 
"عون" اإىل  وحول تو�ضعة الطريق الوا�ضل بني حي 
حاليا  يتم  اأنثثه  اإىل  امللتقى  "عالية" اأ�ثثضثثار  ج�ضر حي 
، كما يوجد  املثثداخثثل واملثثخثثارج ملنطقة اليحر  درا�ثثضثثة 
100 موقف حلافالت   اإن�ضاء وتطوير عدد  م�ضروع 
اأعمال  يف  البدء  �ضيتم  كما   ، العني  مدينة  يف  النقل 

�ضيانة االإنارة يف جميع �ضوارع القطاع خالل الن�ضف 
االأول من العام احلايل 

كما اأ�ضار امللتقى اىل اأنه يتم حاليا درا�ضة توفري خط 
اجلنوبي  اليحر  منطقة  يف  الرئي�س  لل�ضارع  مثثوازي 
امللتقى اىل   "النفق" واأ�ضار  "العالية" اإىل  من ج�ضر 
"رماح  منطقة  يف  مثثوقثثع  تخ�ضي�س  حاليا  يتم  اأنثثثه 
كما   ، املنطقتني  الأهثثثايل  جمل�س  واخلزنة" الإنثث�ثثضثثاء 
اأ�ضار امللتقى اإىل اأن ت�ضمية وترقيم الطرق الداخلية 
�ضمن  اإدراجثثهثثا  مت  ال�ضالمات  منطقة  يف  وامل�ضاكن 

م�ضروع "العنونة" 
وحول تخ�ضي�س اأرا�ضي ا�ضتثمارية وجتارية يف جميع 
طرح  �ضيتم  اأنثثثه  على  امللتقى  اأكثثثد   ، الثثقثثطثثاع  مناطق 
واليحر"  "ال�ضالمات  منطقة  يف  جتاريني  موقعني 
ا�ضتكمال  حاليا  وجثثثارى  جمتمعية  اأ�ثثضثثواق  لن�ضاط 
اجلنوبي  "اليحر  يف  للموقع  الفنية  اال�ثثضثثرتاطثثات 
للتخطيط  اأبوظبي  البو�س" من قبل جمل�س  وهثثزع 
واأطفال"  "ن�ضاء  حديقة  اإنثث�ثثضثثاء  وحثثثول  الثثعثثمثثراين- 
اأ�ضار  املرافق واخلدمات يف منطقة البطني  متكاملة 
اإدراج هذا  "اأر�س" ومت  اأنه مت تخ�ضي�س  امللتقى اإىل 

امل�ضروع �ضمن اخلطة امل�ضتقبلية 
اإن�ضاء ممرات  اإدراج  امل�ضتقبلية  كما مت �ضمن اخلطة 
"اليحر" ،  منطقة  يف  الهوائية  والثثدراجثثات  للم�ضاة 
االأ�ضواق  خطة  �ضمن  يتم  اأنثثه  اإىل  امللتقى  اأ�ثثضثثار  كما 
يف  والدكاكني" املوقتة  "املحالت   تطوير  املجتمعية 

مناطق ال�ضالمات واليحر
م�ضلى  اإىل  اإ�ثثضثثافثثة  جثثديثثدة  م�ضاجد  اإنثث�ثثضثثاء  وحثثثول 
اأنه  اإىل  امللتقى   اأ�ضار  ال�ضالمات-  للن�ضاء يف منطقة 
م�ضاجد  اأربعة  لبناء  االإجثثثراءات  اتخاذ  حاليا  جثثاري 
"عزا العمري وم�ضجد عبد اهلل املعمري   هي م�ضجد 
حممد  وم�ضجد  الثثبثثادي  حممد  �ضامل  علي  وم�ضجد 
را�ضد الظاهري"- وبالن�ضبة الإن�ضاء مراكز لتحفيظ 
القراآن الكرمي يف منطقة اأبو �ضمرة اأ�ضار امللتقى اإىل  
اأحمد اخليلي" يف مرحلة تو�ضيل  "فاخرة  اأن مركز 

املاء والكهرباء 
وبالن�ضبة ملنطقة ال�ضالمات ما زال املركز يف مرحلة 
م�ضجد  اإن�ضاء  حاليا  يتم  كما   ، الرتاخي�س  اعتماد 
اليحر العامري" يف منطقة  بالقرين  "حمد حممد 

يف  التعاونية  العني  جلمعية  فثثرع  لتوفري  وبالن�ضبة 
مثثنثثاطثثق الثث�ثثضثثاد واأبثثو�ثثضثثمثثرة ورمثثثثاح  واخلثثزنثثة ، اأ�ضار 
التجارية  االأ�ضواق  مواقع  اعتماد  مت  اأنثثه  اإىل  امللتقى 
اأبوظبي  جمثثلثث�ثثس  مثثثثن  تثثخثثطثثيثثطثثيثثا  واجلمعيات" 
ل�ضعبية  بالن�ضبة  وكثثذلثثك   ، الثثعثثمثثراين  للتخطيط 

م�ضكن"  "االألف 
كما مت اعتماد مواقع لالأ�ضواق التجارية واجلمعيات 

يف منطقة ال�ضالمات اجلهة ال�ضمالية
وبثثالثثنثث�ثثضثثبثثة لثثثدائثثثرة الثثنثثقثثل- وحثثثثول تثثوفثثري مواقف 
امللتقى  اأ�ضار  الرئي�ضة-  ال�ضوارع  يف  النقل  حلافالت 
ر�ضمية خا�ضة  "�ضتة" مواقف  ا�ضتحداث  اأنه مت  اإىل 

للحافالت. كما رفع مقرتح الإن�ضاء حمطة موا�ضالت 
عامة يف خمتلف مناطق القطاع، اإ�ضافة اإىل اأنه يتم 
احلافالت  مثثواقثثف  يف  مثثظثثالت  عمل  ت�ضميم  حاليا 
انتظار  مواقع  تخ�ضي�س  اىل جانب  اليحر  مبنطقة 
ال�ضكنية  الثث�ثثضثثالمثثات  منطقة  يف  احلثثافثثالت  لثثركثثاب 

اجلديدة.
لعبور  "�ضتة" ج�ضور  الإن�ضاء  مناق�ضة  كما مت طرح   
امل�ضاة على الطريق الرئي�س يف القطاع الغربي ومن 
املتوقع اأن يتم املبا�ضرة بامل�ضروع خالل الربع الثاين 
تو�ضعة وتطوير حمطة  وحثثثول  احلثثثايل-  الثثعثثام  مثثن 
متت  ال�ضمايل  باليحر  للتوزيع"  "اأدنوك  خثثدمثثات 
الداخلية  وزارة  موافقة  انتظار  يف  انثثه  اإىل  االإ�ثثضثثارة 
لثثلثثتثثو�ثثضثثعثثة وكذلك  الثثثثالزمثثثثة  لثثتثثخثث�ثثضثثيثث�ثثس االأر�ثثثثثثثس 
نثثثثثاٍد �ثثضثثحثثي ريثثا�ثثضثثي يف منطقة  بثثالثثنثث�ثثضثثبثثة الإنثثث�ثثثضثثثاء 
�ضحي  نثثاٍد  اإن�ضاء  وكذلك  ورمثثاح  واليحر  ال�ضالمات 
ريا�ضي لل�ضيدات كل هذا يف انتظار تخ�ضي�س االأر�س 
�ضعبية جثثديثثدة يف  اإنثث�ثثضثثاء م�ضاكن  الثثالزمثثة- وحثثثول 
اإىل  اأبوظبي لالإ�ضكان  "ال�ضاد" اأ�ضارت هيئة  منطقة 
املا�ضي-  العام  منت�ضف  يف  امل�ضروع  يف  البدء  مت  اأنثثه 
ت�ضمل جميع  عثثيثثادة �ضحية جثثديثثدة   اإنثث�ثثضثثاء  وحثثثول 
اأ�ضار  وال�ضالمات-  اأبو�ضمرة  التخ�ض�ضات يف منطقة 
االتفاقية  تثثوقثثيثثع  مثثن  االنثثتثثهثثاء  مت  اأنثثثه  اإىل  امللتقى 
من  االنتهاء  يتم  اأن  املتوقع  ومن  بامل�ضروع  اخلا�ضة 

خالل العام احلاىل

•• العني - الفجر

احتفلت مدر�ضة ال�ضنوبر اخلا�ضة بتخريج دفعة عام 
الت�ضامح من طالب وطالبات  ،  وح�ضر احلفل الذي 

اأقيم مب�ضرح مكتبة زايد يف مدينة العني حممد عبيد 
املن�ضوري و مدير املدر�ضة رمية �ضري الدين و�ضعادة 
املايل  واملدير  ال�ضام�ضي  �ضعيد  الدكتور حمد  ال�ضفري 
طلعت �ضري الدين ومنظمو احلفل رمية احل�ضنية و 

را�ضي �ضري الدين واملدير االإداري عمر �ضري الدين 
، وعثثدد من كبار  وهيئتها التعليمية واأولثثيثثاء االأمثثثور  
االآباء  من  االأمثثثور  واأولثثيثثاء  وامل�ضوؤولني،  ال�ضخ�ضيات 

واالأمهات.

وتخلل احلفل اإلقاء عدد من الكلمات، وتقدمي فقرات 
فنية وتربوية منوعة.

 وعر�س فيلم التخرج، ويف نهاية االحتفال مت توزيع 
ال�ضهادات على اخلريجني .

ي�صم مقاالت عن �أعماٍل �أدبّية وفنّية عّدة  مكّر�صة مل�صر
م�سروع كلمة  للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة - 
اأبوظبي ُي�سدر ترجمة رحلة تيوفيل غوتييه اإىل م�سر

•• اأبوظبي - الفجر 

�ضمَن كال�ضيكّيات االأدب الفرن�ضّي التي ت�ضدر عن م�ضروع "كلمة" للرتجمة 
يف دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي، �ضدر كتاب الروائّي وال�ضاعر والناقد 
الفرن�ضّي تيوفيل غوتييه "رحلة اإىل م�ضر". ترجمها عن الفرن�ضية الكاتب 
واملرتجم املغربّي حمّمد بنعبود، وراجع الرتجمة ونّقحها وقّدم لها ال�ضاعر 
واالأكادميّي العراقّي املقيم يف باري�س كاظم جهاد. وت�ضدر هذه الرتجمة 
مثثع ترجمة  بثثالثثّتثثزامثثن 
نف�ضه  الكاتب  رحلة 
وهي  اجلثثزائثثر،  اإىل 
ترجمها  االأخثثثثثثثرى 
حمثثثثثثّمثثثثثثد بثثثنثثثعثثثبثثثود 
كاظم  وراَجثثثثثعثثثثثهثثثثثا 

جهاد.
م�ضر،  فر�ضت  لقد 
باقي  �ثثثضثثثاأن  �ثثضثثاأنثثهثثا 
بلدان ال�ّضرق، ال بل 
جميعاً،  منها  اأكثثثر 
�ضطوتها على خيال 
رحلته  قبل  غوتييه 
اإليها بعقوٍد عديدة، 
واأثثثنثثاء الثثّرحثثلثثة ويف 
عنها  كتب  اأعقابها. 
بثث�ثثضثثوٍق عارٍم  و�ثثضثثعثثَر 
اإليها قبل اأن تطاأها 
الدويّل  املعر�س  اأبنائها يف  اإبثثداع  �ضاهده من  قدماه، وذلثثك من خالل ما 
وما عرفه  والغالريّيات،  املتاحف  ويف   ،1867 �ضنة  باري�س  اأقيم يف  الثثذي 
عنها بف�ضل قراءاته ال�ضرقّية واال�ضت�ضراقية الوا�ضعة. وعندما بلغها بعد 
يتعّر�س حلثثادث حّوَل  اأن  االأقثثثدار  �ضاء عبث  و�ضغف،  انتظار وحنني  طثثوِل 
رحلته، هو امل�ّضاء الكبري الذي كان يعّول على نظراته بقدر ما كان يعّول 
قد  ذراعيه  اإحثثدى  اأّن  ذلثثك  ثابت".  "�ضفٍر  اإىل  حّوَلها  نقول  ثقافته،  على 
تعّر�ضت على منت ال�ّضفينة اإىل الك�ضر، مّما ا�ضطره، ملداراة ذراعه املجّرة، 
من  اأحثثالمثثه  كثثّل  ت�ضتقطب  كانت  التي  املدينة  اإىل  بالتطّلع  االكتفاء  اإىل 

د حيث اأقام. �ضرفة فندق �ِضَرْ
بيد اأّن هذا الّلقاء املفّوت مل يكن كذلك بكامله. فقريحة الكاتب وذكرياته 
ا�ضت�ضراف  اأحالمه وقثثراءاتثثه، وقدرته على  راآهثثا يف  التي لطاملا  عن م�ضر 
طبائع اأهل البالد من خالل اأدنى جتّلياتها، وبف�ضل اأب�ضط حمادثة، هذا 
اأن يعّو�س ن�ضبّياً عدم اقتداره على احلركة جائاًل يف طول  كّله مّكنه من 
املرتَجم  الكتاب  اإّن  ثّم  �ضائر رحالته.  داأبثثه يف  كان  كما  وعر�ضها  القاهرة 
مقاالت  من  ملحقه  يحتويه  ما  بف�ضِل  اآخثثر  تعوي�ضاً  للقارئ  يقّدم  ههنا 
عن عّدة اأعماٍل اأدبّية وفنّية مكّر�ضة مل�ضر، كان غوتييه قد كتبها يف فرتات 
خمتلفة وجمعها الباحث االإيطايّل بابلو تورتونيزه، الذي تنطلق الرتجمة 
معاينته  من  تاأتينا  لرحلته  تتّمة  مبثابة  فهي  الّرحلة.  لهذه  طبعته  من 

رحالت االآَخرين اإىل م�ضر وما كتبوه عن البالد اأو ر�ضموه.
"رواية  مثثن  الثث�ثثضثثرق،  عثثن  اخليالّية  غوتييه  اأعثثمثثال  اإّن  الثثقثثول  ينبغي  كما 
االأمر  لي�س  "اأَو  حتتفظ  وق�ض�ضه،  اأ�ضعاره  من  العديد  اإىل  املومياء" 
طبيعّياً؟" مع رحالته ومقاالته املكّر�ضة لل�ّضرق باأوا�ضر م�ضرتكة عديدة. 
ففي الن�ضو�س االإبداعّية جند اأفكاراً وافرة عن ال�ضرق وحتليالت ر�ضينة 
لتاريخه وثقافته. ويف الرحالت واملقاالت هناك هذه القدرة العالية على 
التفا�ضيل  الثثبثثاذخ  وامل�ضهد  الثثّدّقثثة  البالغة  والّلوحة  احلثثّي  الو�ضف  اإجنثثاز 
وال�ّضرد البارع لّلقاءات واملعاينات، هذا كّله الذي ي�ضّف عن حر�س الكاتب 
اأو  امل�ضهد  لهذا  قراءته  �ضميم  ويف  ي�ضف،  الثثذي  العامل  يف  قارئه  زّج  على 

العمل الفّنّي اأو ذاك.
تارب  مثثديثثنثثة  يف    Théophile Gautierغوتييه تثثيثثوفثثيثثل  ولثثثثد 
ويف   .1818 يف  بثثاريثث�ثثس  اإىل  عائلته  مثثع  وانثثتثثقثثل  الفرن�ضّية   Tarbes
�ضداقتهما  ُعثثرى  وتوّطدت  نرفال  دو  جثثريار  ال�ضاعر  على  تعّرف  املدر�ضة 
فيما  وبداآ  الفرن�ضّية،  الّلغة  واآداب  الاّلتني  ال�ّضعراء  لدرا�ضة  معاً  وحتّم�ضا 
الذي جعله  فيكتور هوغو  على  تعّرف  ثّم  االأدبّية.  االأو�ضاط  يرتادان  بعد 
ر�ّضاماً. وما هي  اأن ي�ضبح  على  كان م�ضّمماً  الذي  هو  كاتباً  يعي موهبته 
ومقاالته،  و�ضردّياته  باأ�ضعاره  نف�ضه،  غوتييه  �ضار  حّتى  قليلة  �ضنوات  اإاّل 
قّرر   1850 من  اعتباراً  اأّنثثه  بيد  الفرن�ضّية.  الرومنطيقّية  اأعثثمثثدة  اأحثثد 
واأطلق نظرّيته  ال�ّضعورّية،  االبتعاد عن هذه احلركة م�ضتاًء من مغاالتها 
ال�ضعرّي،  تّيار الرنا�س  الفّن"، و�ضرعان ما �ضار رائد  اأجل  "الفّن من  يف 
وهو نوع من رومنطيقّية حُمَدثة اأُعجب بها رامبو ثّم انتقدها فيما بعد. 
برع غوتييه اأي�ضاً يف كتابة الرواية وق�ض�س الرحالت، ويف نقد الفّن بكّل 
�ضنوفه، الّر�ضم والّنحت واملو�ضيقى وامل�ضرح. وقد �ضهد له �ضابقوه واأقرانه 
باالأملعّية، فافتتح بودلري جمموعته ال�ضعرّية االأ�ضا�ضّية اأزهار ال�ّضّر باإهداء 
وماالرميه،  هوغو  من  كثثّل  وفاته  بعد  ورثثثاه  غوتييه،  اإىل  كّلها  املجموعة 
وكان بني اأ�ضدقائه، اإىل جانب هوؤالء ال�ضعراء، الّروائّيان غو�ضتاف فلوبري 

واألك�ضندر دوما االبن. 
اأن ن�ضر ترجمة الأجمل ق�ض�س  "م�ضروع كلمة" �ضبق  وينبغي التنويه باأّن 
غوتييه الق�ضرية واأكرها ذيوعاً قام بها الروائي وال�ضاعر التون�ضّي حمّمد 
علي اليو�ضفي وراجعها كاظم جهاد، وحملت عنوان "امليتة العا�ضقة وق�ض�س 
فنتازّية اأخرى". اأّما حمّمد بنعبود، مرتجم الكتاب، فهو من مواليد اإقليم 
العربية من  الّلغة  االإجثثازة يف  1957. حا�ضل على  �ضنة  باملغرب،  تطوان 
كّلية اآداب فا�س، وعلى دبلوم كّلية علوم الرّتبية بالّرباط. له رواية "ق�ضبة 
الذئب" "احّتاد كّتاب املغرب" وجمموعة ق�ض�ضية "جتاويف" "من�ضورات 
ترجماته  من  تلفزيونّية.  اأفثثالم  و�ضنياريوهات  املغربية"  الّثقافة  وزارة 
اجلمل"،  "من�ضورات  �ضينويه  جليلرت  النيل"  و"ابنة  "امل�ضرّية"  روايتا 
وروايتا "اغتيال الف�ضيلة" و"خمالب املوت" مليلودي حمدو�ضي "من�ضورات 
عكاظ"، وكتاب "لقاء" مليالن كونديرا و�ضّت روايات ل�ضتيفان زفايغ، "املركز 
دوما  الألك�ضاندر  للنا�ضئة  روايثثثات  وثثثالث  و"طردّيات"  العربّي"  الّثقايف 

"كلمة" للرتجمة".  "م�ضروع 
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�ن �ليوم �ملفتوح يف �لريجيم قد يكون هذ� �ليوم و�صيلة جيدة جد� لال�صتمر�ر فى �نقا�س �ملزيد من �لوزن وك�صر 
ثبات �لوزن وهى �حلالة �لتى حتدث غالبا بعد فرتة من �اللتز�م بالريجيم  ويحقق �ليوم �ملفتوح فى �لريجيم 
و�لوجبة �لفرى �لكثري من �لفو�ئد �لعقلية و�جل�صدية  �لتى توؤثر فى  �لقائمني بالريجيم لكن هذ� يتوقف على 
�اللتز�م بال�صروط و�لن�صائح �لتالية فى تطبيق �ليوم �ملفتوح فى �لريجيم وتناول �لوجبة �لفرى فى �لبد�ية 

تعاىل لنتعرف على فو�ئد �ليوم �ملفتوح فى �لريجيم  وبعد ذلك نتعرف على �ال�صرت�طات و�لن�صائح

حذر معهد اجلودة يف القطاع ال�ضحي االأملاين 
اإ�ضابة  خطر  ترفع  )اللهاية(  ال�ضّكاتة  اأن  من 
امل�س  الأن  الثثو�ثثضثثطثثى،  االأذن  بثثالثثتثثهثثاب  الثثطثثفثثل 
الثث�ثثضثثغثثط بني  نثث�ثثضثثب  تثثغثثري  يت�ضبب يف  املثثتثثكثثرر 

البلعوم واالأذن. 
االأملاين  املعهد  ين�ضح  اخلطر  هثثذا  ولتجنب 
كثريا  للطفل  اللهاية  اإعثثطثثاء  بعدم  الثثوالثثديثثن 

قدر االإمكان،
بالطفل  املحيطة  البيئة  تكون  اأن  ينبغي  كما   

خالية من دخان ال�ضجائر.
�ضد  التطعيم  ي�ضهم  ذلثثك،  اإىل  وبثثاالإ�ثثضثثافثثة 

االأنفلونزا وبكترييا )املكورات الرئوية( يف احلد 
من خطر االإ�ضابة بالتهاب االأذن الو�ضطى. 

االأ�ضباب  اأكثثثر  الو�ضطى  االأذن  الثثتثثهثثاب  ويثثعثثد 
وذلك  الطبيب،  اإىل  االأطفال  الإح�ضار  �ضيوعا 
الواليات  يف  لل�ضحة  الوطنية  للمكتبة  وفثثقثثا 

املتحدة،
ي�ضابون  �ضوف  اأطثثفثثال  اأربثثعثثة  كل   فثالثة من 
بالتهاب يف االأذن الو�ضطى ملرة واحد على االأقل 

ببلوغهم العام الثالث.
ويطلق  الثثو�ثثضثثطثثى،  االأذن  الثثعثثدوى يف  وحتثثثدث 
يف  وتتجمع   ،)otitis media( ا�ضم  عليه 

االأذن الو�ضطى اإفرازات و�ضوائل، مما يوؤثر على 
عر  الو�ضول  ي�ضتطيع  ال  ال�ضوت  الأن  ال�ضمع 

كل هذه ال�ضوائل.
بالتهاب  يرتبطان  ت�ضريحيان  جثثثزاآن  وهثثنثثاك 
اإ�ضتاكيو�س  قثثثنثثثاة  وهثثثمثثثا  الثثثو�ثثثضثثثطثثثى،  االأذن 

واللحميات.

قناة �إ�صتاكيو�س
احللق،  ومثثثوؤخثثثرة  الثثو�ثثضثثطثثى  االأذن  ي�ضل  ممثثر 
االأذن  يف  الثثثهثثثواء  �ثثضثثغثثط  تنظيم  عثثلثثى  وتثثعثثمثثل 

الو�ضطى وتفريغ اإفرازاتها الطبيعية، 
وعند حدوث التهاب اأو انتفاخ اأو جتمع خماط 
اجلهاز  يف  عثثثدوى  نتيجة  اإ�ضتاكيو�س  قثثنثثاة  يف 
اإىل  يثثثثوؤدي  هثثثذا  فثثثثاإن  حثث�ثثضثثا�ثثضثثيثثة،  اأو  التنف�ضي 
انثث�ثثضثثداد الثثقثثنثثاة ويثثقثثود اإىل جتمع الثث�ثثضثثوائثثل يف 

االأذن الو�ضطى.

�للحميات
اأن�ضجة موجودة يف موؤخرة االأنف بجانب فتحة 
اأن لها دورا يف ن�ضاط  اإ�ضتاكيو�س، ويعتقد  قناة 

جهاز املناعة،
 وبحكم موقعها فاإن اأي التهاب اأو انتفاخ فيها 
يقود  ممثثا  اإ�ضتاكيو�س  قناة  ان�ضداد  اإىل  يثثثوؤدي 

لتجمع ال�ضوائل يف االأذن الو�ضطى.
وحتدث عدوى االأذن الو�ضطى نتيجة البكترييا 

اأو الفريو�ضات،
 كما قد تنتج عن اأمرا�س اأخرى توؤدي اإىل حدوث 
اإ�ضتاكيو�س،  اأو قناة  اأو احللق  احتقان يف االأنف 

مثل الزكام واالإنفلونزا واحل�ضا�ضية.

اللهاية تهدد طفلك بالتهاب 
الأذن الو�سطى

�أهمية �ليوم �ملفتوح
امللل  حالة  لك�ضر  يثثوم  املفتوح هو جمثثرد  اليوم  اأن  تعتقدي  قد 
قا�ضية،  اتباع حمية  اأ�ضبوع من  بها خالل فرتة  ت�ضعرين  التي 
اجل�ضم  حثثرق  معدل  تن�ضيط  يف  كبرية  فائدة  اليوم  لهذا  لكن 
للدهون، لهذا ال�ضبب عليِك اأن ال تتخلي عن تناول ما ترغبني 
من اأطعمة يف هذا اليوم لتتمكني من زيادة معدل حرق الدهون 

بج�ضمك.

فو�ئد �ليوم �ملفتوح يف �لريجيم
١-تو�زن �لطاقة

املفرحة  والوجبة  الريجيم  فى  املفتوح  اليوم 
فى  الليبتني  يثثوؤثثثران  على م�ضتوى هرمون 

يثثفثثرز مثثن اخلاليا  الثثهثثرمثثون  اجل�ضم هثثذا 
يعد  والثثذى  املوجودة فى اجل�ضم  الدهنية 

الطاقة  توازن  الرئي�ضى فى حتقيق  املفتاح 
فثثى اجلثث�ثثضثثم فثثعثثنثثدمثثا يثث�ثثضثثل هثثثذا الهرمون 

�ضريعة  ر�ثثضثثائثثل  يثثر�ثثضثثل  مثثعثثني  مثث�ثثضثثتثثوى  اىل 
امل�ضتوى  عثثلثثى  ح�ضل  اجلثث�ثثضثثم  بثثثان  املثثثخ  اىل 

املثثطثثلثثوب مثثن الثثطثثاقثثة االمثثثر الثثثذى يثثبثثعثثدك عثثن تثثنثثاول املزيد 
هرمون  م�ضتوى  ينخف�س  عندما  لكن   وال�ضبع  الطعام   مثثن 
الليبتني تت�ضاعد  لديكى رغبة اجلوع  وت�ضارعني  اىل  تناول 
حمدد  مبثثقثثدار  االلثثتثثزام  ان  الثثدرا�ثثضثثات  او�ضحت  بنهم  الطعام 
انخفا�س  فى  يت�ضبب  الريجيم  اثناء  احلثثراريثثة  ال�ضعرات  من 
هرمون الليبتني ومع ذلك زيادة تناول ال�ضعرات 
بتناول  املفتوح   اليوم  احلثثراريثثة خثثالل 
او قطعة من  مثثن احلثثلثثوى  قطعة 
النوع  اي�س كرمي من  او  الكيك 
فثثثثثرتات يرفع  املثثفثث�ثثضثثل عثثلثثى 
وبالتاىل   الهرمون  م�ضتوى 
الطاقة  م�ضتوى  من  يح�ضن 
وم�ضتوى احلرق فى اجل�ضم. 

٢- رفع معدل �حلرق
غثثثذائثثثى يعتمد  نثثظثثام  تثثطثثبثثيثثق 
على قدر حمدود  من ال�ضعرات 
يثثوؤثثثر عثثلثثى هرمونات  احلثثثراريثثثة  
الرويد  بال�ضلب  بالتحديد  هرمون 
T3  هرمونات الرويد   تلعب 
ا  ر ا و د ا

مهمة فى ج�ضم االن�ضان منها تنظيم معدل احلرق للدهون فى 
     T3 الثثذى يحدث فى  هرمون  النق�س  العظام   اجل�ضم ومنو 
يخف�س مثثن مثثعثثدل حثثرق الثثدهثثون فثثى اجل�ضم وهثثو مثثا يعوق  
الوزن  ثبات  مرحلة  فى  الدخول  ورمبثثا  ب�ضرعة  الثثوزن  خ�ضارة 
الدم  فى  الهرمون  م�ضتوى  من  يح�ضن  الفرى  الوجبة  تناول 
فريفع معدل حرق الدهون وي�ضاعد اجل�ضم على اال�ضتمرار فى 

خ�ضارة الوزن.

٣- �حلالة �لنف�صية
الكثري من اال�ضخا�س على  الريجيم  املفتوح فى  اليوم  ي�ضاعد 
نتيجة  باحلرمان  ال�ضعور  على  والتغلب  وامللل  الثثروتثثني  ك�ضر 
االلتزام بالريجيم لفرتة طويلة ن�ضبيا تناول هوؤالء اال�ضخا�س 
ما يحبون  من اطعمة وم�ضروبات فى اليوم املفتوح فى الريجيم  
يزيد من ال�ضعادة ويجدد احلافز والدافعية االمر الذى يح�ضن 
من قدرتهم على االلتزام بالريجيم ويريح عقولهم من التفكري 
امل�ضتمر فى مقدار اخل�ضارة اليومية فى الوزن ب�ضكل قد يكون 

مرهق ومقلق للبع�س من القائمني بالريجيم.

�صروط �ليوم �ملفتوح فى �لريجيم
بع�س  هثثنثثاك   الريجيم  فثثى  املفتوح  الثثيثثوم  فثثوائثثد  تتحقق  لكى 
تناول  فثثى  وحثثثدود  الريجيم  فثثى  املثثفثثتثثوح  لليوم  اال�ثثضثثرتاطثثات 

الوجبة الفقرى يجب االألتزام بها من اهم اال�ضرتاطات:

١-  ت�صحيح مفهوم �ليوم �ملفتوح:
يجب ان نعدل مفهومنا عن اليوم املفتوح فى الريجيم  متاما 
فال يوجد ما ي�ضمى بث اليوم املفتوح فى الريجيم طوال اليوم  
وتناوى اى �ضىء وباى كمية  وامنا تناول وجبة واحدة فقط 

اثناء اليوم ولي�س  على مدار اليوم  وبكمية حمددة 
اأ�ضباب  اأهثثم  الفهوم اخلاطىء  يعد من  هذا 

وفقا  االأ�ثثضثثخثثا�ثثس  الثثثثوزن الأن  زيثثثثادة 
لهذا املفهوم اخلاطىء  يقومون 
االأطعمة  من  الكثري  بتناول 
احلثثثثراريثثثثة  الثثث�ثثثضثثثعثثثرات  ذات 

على  ال�ضعب  مثثن  الثثتثثى  العالية 
اأن اعتاد على نظام  اجل�ضم حرقها بعد 

غثثذائثثى حمثثثدود الثث�ثثضثثعثثرات ولثثهثثذا يثثقثثوم اجل�ضم 
باختزان الباقى ويكون ذلك ال�ضبب فى ثبات الوزن 

اأو  بدء زيادة الوزن فى ا�ضوء االحوال.

٢- �ن تكون �لوجبة يف يوم ثابت :
تثثكثثون فثثى يثثوم ثثثابثثت وحمثثثدد فثثى نهاية كل  اأن  يجب 
اأ�ضبوع اأو كل 10 ايام و10 ايام هي املده االن�ضب والتى 
ين�ضح بها االطباء املتخ�ض�ضني فى الريجيم لك�ضر الروتني 
يف الثثريثثجثثيثثم ويثثفثث�ثثضثثل ان تثثكثثون الثثوجثثبثثة الثثفثثرى هثثثى  وجبة 

االفطار او وجبة الغداء.

٣ – �الكتفاء بوجبة و�حدة :
فثثى الثثريثثجثثيثثم الثثوجثثبثثة الثثفثثرى  وجثثبثثة واحثثثثدة غثثالثثبثثا مثثا تكون 
وجبة الغذاء او وجبة االفطار كما ذكرنا �ضابقا اما الوجبتني 
منخف�س  املعتاد  الغذائى  للنظام  تخ�ضعان  فاأنهما  االخرتني 

الريجيم  فى  عليه  واعتدى  عليه   متعارف  هو  كما  ال�ضعرات  
الذى تقومني به.

٤– عدم توزيع وجبة �لفري:
يجب انة تنتبهى اىل ان الوجبة الفرى ال توزع على مدار اليوم 
وامنا يتم تناولها فى �ضاعة واحدة مبا فيها احللوى وفى حدود 
الفرى  اليوم  هو  اليوم  هذا  بثثاأن  تفرحى  فال  املعقولة  املقادير 
فتنتابك رغبة فى تناول كل ما تراه عينيك وت�ضل اليه يديك 
فى هذة احلالة قوىل وداعا اىل الريجيم الذى تقومني به وكل 
مثال  لن�ضتعر�س  تعاىل  واحلثثرمثثان  واملثثعثثانثثاة  املثثبثثذول  املجهود 
ب�ضيط  على كيفية تناول الوجبة املفرحة ميكن تناول املح�ضى 
مثال وهى من االكالت املحببة للكثريين فى اليوم املفتوح ولكن 
كلها   الكمية  ولي�س  فقط  �ضوابع   5 او   4 على  االمثثر  يقت�ضر 
الكيك  او قطعة من  كما ميكنك تناول بولة من االي�س كرمي 
بكية �ضغرية وحمدودة   التى حتبينها  احللويات  او قطعة من 

ولكن اخلال�ضة تناوىل كل ما حتبني خالل  الوجبة  املثثثفثثثرحثثثة 
مبثثثقثثثاديثثثر مثثعثثقثثولثثة بثثثدون 

او  نثثثهثثثم  او  افثثثثثثثثراط 
�ثثثثثثثثضثثثثثثثثراهثثثثثثثثة فثثثثى 

االكثثل  للتغلب 
�ضعور  عثثثلثثثى 
احلثثثثثثثرمثثثثثثثان 
الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذى 
ين  ت�ضعر

به.

٥- �ملحافظة على �لريا�صة :
التى يجب احلر�س عليها واال�ضتمرار فيها  املهمة  من االمور 
هثثثو  عثثثدم الثثتثثوقثثف عثثن ممثثار�ثثضثثة الثثريثثا�ثثضثثة  فثثى الثثيثثوم املفتوح 
لريجيم اليوم الفرى فلي�س للريا�ضة اى عالقة بث اليوم الفري 

ميكنك على االقل امل�ضى ملدة 30 �ضاعة فى هذا اليوم.

٦- عدم وزن �جل�صم خالل �ملدة :
جتنب وزن اجل�ضم ملدة ثالثة اأيام تالية بعد الوجبة الفرى الن 
امليزان لن ير�ضيك فى هذه الفرتة وامنا يحتاج اجل�ضم لفرتة 

اأطول بعدها لكى يعود الوزن للنق�س.

ن�صائح �صريعة
١-�ملحافظة على �لنظام �وقات �ملنا�صبات : 

الفرحة  مع  امليالد  اعياد  الثثزواج  اخلطوبة  مثل  املنا�ضبات  فى 
واحلما�س من ال�ضعب ان تتحكمى فى ما تاكلني لذلك ميكنك 
تناول ما يقدم اليكى مع االلتزام بطيق واحد فقط خا�ضة فى 

حالة االوبن بفيه  على ان يكون من عنا�ضر حمدودة.

٢-  تناول ما حتب:
وامل�ضروبات  االأطثثعثثمثثة  مثثن  حتثثب  ممثثا  بع�س  تثثنثثاول  ميكنك 
خالل يوم من التمرين ال�ضاق فالتمرينات الريا�ضية حترق 

املزيد من ال�ضعرات احلرارية .

٣-عدم تانيب �ل�صمري : 
خارج  الأطعمه  تناولك  حثثال  يف  ال�ضمري  بتاأنيب  ت�ضعر  ال 
نثثطثثاق الثثريثثجثثيثثم الثثيثثومثثي وحثثثثاول اأن يثثكثثون ذالثثثك يف نطاق 
حمدود جدا وان حدث فيجب عليك التعوي�س 
وبذل جمهود اأكر يف التمرينات يف اليوم 

التايل مبا�ضرة<

خال�صة
الطعام  لثثتثثنثثاول  لي�س  املثثفثثتثثوح  الثثيثثوم 
بال حدود وعدم التوقف من ال�ضبح 
لثثلثثيثثل والثثوجثثبثثة الثثفثثرى هثثي وجبة 
من  معقولة  بكمية  فثثقثثط  واحثثثثدة  
اأن  وي�ضتح�ضن  حتبها  التي  اأطعمة 
تكون �ضحية ومالئمة للمعدة  وان 
كانت غري ذالك ما عليك اال اختيار 

االأف�ضل منها .

يتوقف على �اللتز�م بال�صروط و�لن�صائح

فوائد اليوم املفتوح يف الريجيم

حفنة من املك�سرات يوميا حتمي 
قلبك وتطيل عمرك

يتناولون  الثثذيثثن  ال�ضكري  مر�ضى  اأن  اإىل  اأمثثريكثثيثثة  طبية  درا�ثثضثثة  اأ�ثثضثثارت 
املك�ضرات بانتظام رمبا يكونون اأقل عر�ضة لالإ�ضابة مب�ضاكل القلب مقارنة 

بنظرائهم ممن ال ياأكلونها كثريا اأو ال ياأكلونها على االإطالق.
اإىل  التي تو�ضلت  الثثدرا�ثثضثثة  هثثذه  بو�ضطن  هثثارفثثارد يف  اأجثثثرت جامعة  وقثثد 
مرات  خم�س  املك�ضرات  من  غراما   28 ياأكلون  الذين  ال�ضكري  مر�ضى  اأن 
بن�ضبة  القلب  مبر�س  لالإ�ضابة  عر�ضة  اأقثثل  يكونون  االأقثثل  على  اأ�ضبوعيا 

االأ�ضبوع. يف  واحدة  مرة  املك�ضرات  ياأكلون  مبن  مقارنة   17%
ب�ضكل  للقلب  مفيدا  يظل  اأ�ضبوعيا  واحثثدة  مثثرة  ولثثو  املك�ضرات  تناول  لكن 

املك�ضرات  تثثنثثاول  يعد  ال�ضكري،  ملر�ضى  وبالن�ضبة  عثثثام. 
اأ�ضبوعيا مرتبطا باحلد من  اأخثثرى  مرة واحثثدة 

خطر االإ�ضابة باالأمرا�س القلبية بن�ضبة 
%3، واحلد من خطر الوفاة ب�ضبب 

م�ضاكل القلب بن�ضبة 6% .
وقال جاجن ليو -وهو باحث 

الثثثثتثثثثغثثثثذيثثثثة  جمثثثثثثثثثال  يف 
ت�ضان  تي.اأت�س  بكلية 

العامة  لثثلثث�ثثضثثحثثة 
جلامعة  الثثتثثابثثعثثة 
وكبري  هثثثثارفثثثثارد 
الثثثثثثثثبثثثثثثثثاحثثثثثثثثثثثثثثثثثني 
اإن  بثثثالثثثدرا�ثثثضثثثة- 
البيانات  هثثثثثذه 
تثثثثثثثثوفثثثثثثثثر اأدلثثثثثثثثثثثثة 

جثثثثثثثثديثثثثثثثثدة 
تثثثثثثثثثثثدعثثثثثثثثثثثم 
�ضية  لتو ا
بثثثثثثجثثثثثثعثثثثثثل 

ت  ا ملك�ضر ا
من  جثثثثثثثثثثزءا 

اأمنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاط 
الثثثثثثثثثثثثثثثغثثثثثثثثثثثثثثثذاء 

ال�ضحية من اأجل الوقاية من م�ضاعفات اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية 
والوفيات املبكرة بني امل�ضابني بال�ضكري.

التحكم يف  القدرة على  املك�ضرات رمبا ي�ضاعد على زيادة  اأن تناول  واأ�ضاف 
ن�ضبة ال�ضكر يف الدم الأ�ضباب من بينها كونها غنية مبغذيات مثل االأحما�س 
ومعادن  الفوليك  وحم�س  )هث(  وفيتامني  وااللياف  امل�ضبعة  غري  الدهنية 

مثل الكال�ضيوم والبوتا�ضيوم واملاغن�ضيوم.
الباحثون  ا�ثثضثثتثثخثثدم  الثثثدرا�ثثثضثثثة،  والإجثثثثثثثراء 
اال�ضتطالعات الذاتية عن النظام الغذائي 
مب�ضاركة 16217 رجال وامراأة قبل وبعد 
عن  و�ضئلوا  بال�ضكري.  اإ�ضابتهم  ت�ضخي�س 
مدى  على  واجلثثوز  ال�ضوداين  الفول  تناولهم 
من  بال�ضكري  م�ضابون  امل�ضاركني  وجميع  �ضنوات. 
بكر  واملرتبط  �ضيوعا  االأكثثر  النوع  وهثثو  الثاين  النوع 

ال�ضن وال�ضمنة.
ومل  بر�ضلونة  مب�ضت�ضفى  طبيب  -وهثثثو  رو�ثثثس  اإميثثيثثلثثو  وقثثثال 
ي�ضارك بالدرا�ضة التي ن�ضرتها دورية �ضريكولي�ضن ري�ضري�س- 
اإن الثثكثثمثثيثثة املثثثثثالثثيثثة هثثي مثثا يثثثثرتاوح بثثني 28 
يوميا،  مثثكثث�ثثضثثرات  غثثثرامثثثا  و42 
مثثع تثثو�ثثضثثيثثة بثثثثاأن تكون 
مثثثثثثثثثثثنثثثثثثثثثثثزوعثثثثثثثثثثثة 

الق�ضرة.
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» الأوراق املالية« و»دبي املايل« يخططان لإطالق 
موؤ�سر حوكمة ال�سركات املدرجة يف الأ�سواق املحلية

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س جمل�س  االقت�ضاد  وزيثثر  املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  اعتمد معايل 
موؤ�ضر  باإطالق  املايل  دبي  �ضوق  مبادرة  وال�ضلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة 

حوكمة لل�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف االأ�ضواق املالية املحلية.
وتقوم فكرة املقرتح على اإعداد موؤ�ضر يقي�س مدى التزام ال�ضركات املدرجة 
امل�ضاهمني  حثثقثثوق  ويثثدعثثم  يثثعثثزز  مبثثا  الر�ضيدة  احلوكمة  مثثبثثادئ  بتطبيق 
معرفة  لهم  يتيح  بحيث  بالدولة؛  املالية  االأوراق  اأ�ضواق  يف  وامل�ضتثمرين 
قبل  قواعد احلوكمة  زاويثثة تطبيق  املثثايل من  ال�ضوق  ال�ضركات يف  اأف�ضل 

�ضراء اأ�ضهم ال�ضركة واال�ضتثمار فيها.
ويهدف موؤ�ضر االإمارات »ESGUAE« اإىل قيا�س مدى التزام ال�ضركات 
بكفاءة  ال�ضركات  وحوكمة  املوؤ�ض�ضي  االن�ضباط  معايري  بتطبيق  املدرجة 

وفعالية ومهنية.
كما يهدف كذلك اإىل تعزيز ثقافة احلوكمة لدى هذه ال�ضركات واإىل رفع 
بهدف  وال�ضفافية  احلوكمة  مبادئ  تفعيل  باأهمية  لديها  الوعي  م�ضتوى 
التحديات احلالية  باأدائها ومتكينها من حتديد  االرتقاء  م�ضاعدتها على 
وامل�ضتقبلية التي تواجهها وو�ضع احللول واملمار�ضات والتو�ضيات املنا�ضبة 

ملواجهتها عر تقييم م�ضتوى اأداء جمال�س اإداراتها.
وقال معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري “ تهدف �ضوابط احلوكمة التي 
العامة اخلا�ضعة - لقرار معايري  امل�ضاهمة  ال�ضركات  الهيئة على  تطبقها 
الو�ضول  اإىل   - العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  وحوكمة  املوؤ�ض�ضي  االإن�ضباط 
حتقيق  طثثريثثق  عثثن  الثثر�ثثضثثيثثدة  االإدارة  مثثبثثادئ  حتقيق  اإىل  ال�ضركة  بثثثثاإدارة 
حتقيق  وبالتايل  ال�ضركة،  اإدارة  م�ضاءلة  حثثق  ومنح  والثثعثثدالثثة  ال�ضفافية 
احلماية لكافة امل�ضاهمني مع مراعاة م�ضالح العمل والعاملني، واحلد من 
ا�ضتغالل ال�ضلطة يف غري امل�ضلحة العامة مبا يوؤدي اإىل تعزيز اال�ضتثمار، 
وذلك باال�ضتناد اإىل املعايري الرئي�ضية واملبادئ الدولية اخلا�ضة بالقواعد 
االقت�ضادي  التعاون  منظمة  اإليها  تو�ضلت  التي  ال�ضركات  الإدارة  املنظمة 

.« OECD والتنمية
فعال حلوكمة  اإطثثار  توفري  �ضاأنها  التي من  املبادرات  كافة  الهيئة  وتتبنى 
ال�ضركات وحقوق امل�ضاهمني مبا يف ذلك تطوير نظام حوكمة ال�ضركات وفق 
امل�ضتجدات العاملية بهذا ال�ضاأن مبا يرتقي به ليواكب اأف�ضل املعايري الدولية  
اال�ضتدامة،  مفاهيم  ي�ضمل  بحيث  اخل�ضو�س  هذا  يف  العاملية  واملمار�ضات 
املبادرات  وكذلك   ،»ESG« االجتماعية  وامل�ضوؤولية  البيئية،  واجلثثوانثثب 
ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضات ال�ضوق املايل التي تهدف اإىل تعزيز م�ضتويات الثقة 
يف ال�ضوق املايل وزيادة تناف�ضية الدولة مبا يعزز من جاذبية ال�ضوق املايل 

للم�ضتثمرين من داخل الدولة وخارجها.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  �ضعادة  اأكثثد  جانبه  من 
االأوراق املالية وال�ضلع اأن الهيئة داأبت على ت�ضجيع كافة املبادرات التي من 
�ضاأنها تعزيز تطبيق �ضوابط احلوكمة واالن�ضباط املوؤ�ض�ضي وفق توجيهات 
االإدارة  رئي�س جمل�س  االقت�ضاد  وزير  املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  معايل 
يف هذا اخل�ضو�س، وذلك من خالل تطوير اآليات اإنفاذ حوكمة ال�ضركات، 
املالية  ال�ضناعة  تطوير  يف  ي�ضهم  مبثثا  العاملية،  املمار�ضات  الأف�ضل  وفقا 
االأوراق  اأ�ضواق  يف  وامل�ضتثمرين  امل�ضاهمني  حقوق  ويدعم  ويعزز  بالدولة 
املالية بالدولة. ولفت �ضعادته اإىل اأن الهيئة �ضبق اأن �ضمنت قرار “معايري 
تتيح  بثثنثثودا  العامة”  امل�ضاهمة  ال�ضركات  وحوكمة  املوؤ�ض�ضي  االن�ضباط 
قيا�س موؤ�ضر فرعي يتعلق بتنظيم التعامالت مع االأطثثراف ذوي العالقة 
اأهمية  وهو ما يوؤكد  اأع�ضاء جمال�س االإدارة واالإدارة التنفيذية”،  “�ضواء 
مبادئ  بتطبيق  املدرجة  ال�ضركات  التزام  مدى  يقي�س  موؤ�ضر  وجثثود  فكرة 
احلوكمة الر�ضيدة بحيث يتيح لهم معرفة اأف�ضل ال�ضركات يف ال�ضوق املايل 
من زاوية تطبيق قواعد احلوكمة، مبا ميكن ال�ضركة من حتديد الفر�س 
والتحديات واإيجاد احللول والتو�ضيات املنا�ضبة، كما ميكن امل�ضتثمرين من 
التعرف ب�ضورة اأو�ضح عن اأداء ال�ضركة قبل اتخاذ قرار �ضراء اأ�ضهم ال�ضركة 
واال�ضتثمار فيها. وال �ضك اأن تبني الهيئة لهذه املبادرة يظهر اإ�ضرار الهيئة 

على امل�ضي قدما يف العمل على تعزيز االلتزام مبعايري االإدارة الر�ضيدة.

»وزير املهارات املتقدمة« يح�سر 
فعالية »مكعب املهارات« يف »دو«

•• دبي-وام: 

ا�ضت�ضافت �ضركة “دو” التابعة ل�ضركة االإمارات لالت�ضاالت املتكاملة “مكعب 
املبادرة التي اأطلقها الرنامج الوطني للمهارات املتقدمة لتحقيق  املهارات” - 
املنبثقة عن الرنامج يف تر�ضيخ مبداأ   »12X12 م�ضتهدفات حملة “مهارتي
الفعالية  واأقيمت  وا�ضتك�ضاف مهاراتهم.  املجتمع  الأفراد  احلياة  التعلم مدى 
الفال�ضي  بالهول  اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  برعاية وح�ضور 
هادي  حممد  و�ضعادة  املتقدمة  واملثثهثثارات  العايل  التعليم  ل�ضوؤون  دولثثة  وزيثثر 
اإدارة �ضركة االإمثثارات لالت�ضاالت املتكاملة ورئي�ضها  احل�ضيني رئي�س جمل�س 
التنفيذي عثمان �ضلطان وعدد من اأع�ضاء االإدارة العليا لل�ضركة، وم�ضاركني 
من خمتلف قطاعات املجتمع. ومت على هام�س الفعالية، توقيع اتفاقية تعاون 
وقعها  دو  و�ضركة  املتقدمة  للمهارات  الوطني  الثثرنثثامثثج  بثثني  ا�ضرتاتيجية 
ممثال عن الرنامج معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفال�ضي 
وعن دو رئي�س جمل�س اإدارتها حممد هادي احل�ضيني. وتهدف االتفاقية اىل 
تطوير برامج وحلول لتطوير املهارات املتقدمة واإك�ضاب موظفي ال�ضركة تلك 
املهارات التي متكنهم من تطوير قدراتهم يف امل�ضتقبل. وقال معايل الدكتور 
اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفال�ضي “ بعدما اأطلقنا مكعب املهارات يف 
اإىل  اأي�ضا، ناأتي اليوم  اإقامة املبادرة يف وزارة االقت�ضاد  جامعة زايد، و�ضهدنا 
تنفيذ  يف  لنا  ا�ضرتاتيجي  �ضريك  اخلا�س  القطاع  لكون  نظرا  “دو”  �ضركة 
فالتطور  املجتمع،  �ضرائح  خمتلف  ت�ضتهدف  التي  تلك  �ضيما  ال  مبادراتنا، 
الذي يحدث حاليا يف العديد من القطاعات ومنها قطاع االت�ضاالت، يرتبط 
اإك�ضاب العاملني بها  مبختلف القطاعات االإنتاجية االأخرى، وهو ما يتطلب 
على  ي�ضع  التكنولوجي  التطور  “هذا  معاليه  واأ�ثثضثثاف  امل�ضتقبل«.  مثثهثثارات 
قطاع  يف  العاملني  ومنهم  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  عاتق 
مهمة تطوير مهاراتهم ال�ضخ�ضية ولي�س  “دو”  االت�ضاالت كموظفي �ضركة 
فقط التقنية من اأجل تقدمي خدمة تتما�ضى مع التطور الذي ي�ضهده املجتمع 
يف خمتلف القطاعات«. واأو�ضح اأن “املعرفة الرقمية اأ�ضبحت اليوم �ضرورية، 
العمليات  خمتلف  اأ�ضبحت  حيث  نوعية،  نقلة  ي�ضهد  االت�ضاالت  قطاع  واأن 
والقطاعات واالأعمال تدار من خالل احللول الذكية والهواتف النقالة التي 
اأ�ضبحت اأدوات مرنة الإمتام خمتلف اخلدمات واالأعمال، وبالتايل فاإن تقدمي 
خدمات متطورة اأمر يرتبط باكت�ضاب املوظفني خمتلف املهارات ال�ضرورية«.

�صركة مياه وكهرباء �الإمار�ت تعلن عن �كتمال وجاهزية �أكرب حمطة م�صتقلة للطاقة �ل�صم�صية يف �لعامل باأبوظبي

»نور اأبوظبي«، اأكرب حمطة م�ستقلة للطاقة ال�سم�سية يف العامل بطاقة 
اإنتاجية قدرها 1،177 ميجاواط، تبداأ الت�سغيل التجاري يف املوعد املحدد 

�ملحطة �صت�صاهم يف جعل �لطاقة باأبوظبي �أكرث كفاءًة و��صتد�مًة وتوفريها بتكلفة معقولة �إىل جانب �حلفاظ على مو�رد �لغاز �لطبيعي يف �الإمارة 
امل�سروع يقلل النبعاثات الكربونية يف اأبوظبي مبقدار مليون طن مرتي، 

وهو ما يعادل اإزالة 200 األف �سيارة من �سوارع الإمارة  
�لطاقة �الإنتاجية للمحطة تكفي لتغطية �حتياجات 90 �ألف �صخ�س

•• اأبوظبي-الفجر: 

 اأعثثلثثنثثت �ثثضثثركثثة مثثيثثاه وكثثهثثربثثاء االإمثثثثثثارات، 
و�ضراء  تخطيط  مبثثجثثال  الثثرائثثدة  ال�ضركة 
االإمارات،  دولثثة  يف  والكهرباء  املياه  وتوفري 
“نور  ملحطة  الثثتثثجثثاري  الت�ضغيل  بثثثدء  عثثن 
اأكر حمطة م�ضتقلة للطاقة   - اأبوظبي” 
اإنتاجية  بثثطثثاقثثة    - الثثثعثثثامل  يف  الثث�ثثضثثمثث�ثثضثثيثثة 
امل�ضروع  ويتيح  ميجاواط.   1،177 قدرها 
الطاقة  مثثثثن  اإنثثثتثثثاجثثثهثثثا  زيثثثثثثثادة  الأبثثثوظثثثبثثثي 
الغاز  ا�ثثثضثثثتثثثخثثثدام  مثثثثن  واحلثثثثثثد  املثثثثتثثثثجثثثثددة 
الذي  االأمثثر  الكهرباء،  توليد  يف  الطبيعي 
ا�ضتدامة  اأكثثثر  الطاقة  جعل  على  ي�ضاعد 
وكفاءة ويقلل االنبعاثات الكربونية الإمارة 
�ضنوياً،  اأبوظبي مبقدار مليون طن مرتي 
األثثف �ضيارة من   200 اإزالثثة  وهثثو ما يعادل 
اإنثث�ثثضثثاء حمطة “نور  �ثثضثثوارع االإمثثثثثارة.  ومت 
باأبوظبي  �ضويحان  منطقة  يف  اأبوظبي” 
وهي  درهثثثم،  مليار   3،2 اإجثثمثثالثثيثثة   بتكلفة 
اأبوظبي  حثثكثثومثثة  بثثثني  مثث�ثثضثثرتك  مثث�ثثضثثروع 
اليابانية  ماروبيني  �ضركة  ي�ضم  وائثثتثثالف 

و�ضركة جينكو �ضوالر القاب�ضة ال�ضينية. 
اإنتاجية  طثثاقثثة  تثثوفثثر  الثثتثثي  املحطة  وت�ضم 
تكفي لتغطية احتياجات 90 األف �ضخ�س، 
اأكر من 3،2 مليون لوح �ضم�ضي مت تركيبها 
وعدا  مربعة.  كيلومرتات   8 م�ضاحة  على 
اأبوظبي”  “نور  �ضجلت  املثثوقثثع،  حجم  عثثن 
رقماً قيا�ضياً جديداً عند تقدمي العطاءات، 
تناف�ضية  االأكثثر  التعرفة  ا�ضتقطبت  حيث 
فل�س   8،888 بقيمة  العامل  م�ضتوى  على 

لكل كيلوواط �ضاعة. 
يف  الثثكثثامثثل  الثثتثثجثثاري  الت�ضغيل  ولثثتثثحثثقثثيثثق 
الثثثوقثثثت املثثثحثثثدد، و�ثثضثثل عثثثثدد الثثعثثامثثلثثني يف 

اإىل  االإن�ضائية  العمليات  ذروة  خالل  املوقع 
�ثثضثثخثث�ثثس.  وقثثثال �ضعادة   2900 اأكثثثر مثثن 
حمثثمثثد حثث�ثثضثثن الثث�ثثضثثويثثدي، رئثثيثث�ثثس جمل�س 
االإمثثثثثثثثارات:  وكثثثهثثثربثثثاء  مثثثيثثثاه  �ثثضثثركثثة  اإدارة 
املثث�ثثضثثروع عثثالمثثة فارقة  “ميثل اإجنثثثاز هثثذا 
 2050 للطاقة  االإمثثثارات  ا�ضرتاتيجية  يف 
بهدف   2017 عثثثام  اإطثثالقثثهثثا يف  الثثتثثي مت 
يف  النظيفة  الثثطثثاقثثة  م�ضاهمة  ن�ضبة  رفثثثع 
بحلول   50% اإىل  الطاقة  مزيج  اإجثثمثثايل 
الكربونية  الب�ضمة  وتقليل   ،2050 عثثام 
وياأتي ذلك   .70% بن�ضبة  الطاقة  لتوليد 
متا�ضياً مع ا�ضرتاتيجية حتول القطاع من 
ميكنها  بديلة  طاقة  م�ضادر  توفري  خثثالل 
قطاعات  ا�ضتدامة  تعزيز  على  م�ضاعدتنا 
�ضعادة  �ضرح  جهته،  من  والكهرباء«.   املياه 
التنفيذي  الرئي�س  علي،  اآل  جمعة  عثمان 
“ت�ضاهم  االإمثثثثارات:  وكهرباء  مياه  ل�ضركة 
الثثطثثاقثثة املثثثتثثثجثثثددة الثثثتثثثي تثثولثثدهثثا حمطة 
مواردنا  ا�ضتخدام  حت�ضني  يف  اأبوظبي  نثثور 
هذا  اإجنثثثاز  يف  الثثنثثجثثاح  ويعك�س  الطبيعية. 
ووفقاً  املثثحثثدد  املثثوعثثد  يف  ال�ضخم  املثث�ثثضثثروع 
طاقة  ب�ضمان  التزامنا  املثثقثثررة  للميزانية 
ملمو�ضاً  دلياًل  ويعد  للم�ضتقبل،  م�ضتدامة 
لتنفيذ  توؤهلها  التي  اأبوظبي  اإمكانات  على 

و�ضت�ضهم  امل�ضتوى.  عاملية  طثثاقثثة  م�ضاريع 
الطاقة  قثثثطثثثاع  يف  اأبثثثوظثثثبثثثي  نثثثثور  حمثثطثثة 
املثثتثثجثثددة مثثن خثثثالل زيثثثثادة قثثثثدرات توليد 
من   اأبوظبي  يف  احلالية  ال�ضم�ضية  الطاقة 
1،287ميجاواط،  اىل   ميجاواط   110
يف  امل�ضتمرة  الثثزيثثادة  قابلية  اىل  باالإ�ضافة 

اإمارة اأبوظبي ودولة االإمارات«.
وقثثثثال تثث�ثثضثثارلثثز بثثثثاي، رئثثيثث�ثثس اأعثثثمثثثال اإنتاج 
اإنرتنا�ضيونال:  جينكو  يف  امل�ضتقلة  الطاقة 
امل�ضروع  هثثذا  تنفيذ  يف  امل�ضاركة  “ت�ضرفنا 
تثثثعثثثزيثثثز النمو  الثثثثثثذي يثث�ثثضثثاعثثد عثثثلثثثى  املثثثهثثثم 
االقثثتثث�ثثضثثادي املثث�ثثضثثتثثدام يف اأبثثوظثثبثثي. ونحن 
ممثثتثثنثثون لثثلثثفثثريثثق احلثثكثثومثثي الثثثثذي و�ضع 
ومتتع  امل�ضتوى،  عاملي  مناق�ضات  برنامج 
مب�ضتوى عثثثاٍل مثثن االحثثرتافثثيثثة، وقثثثدم لنا 
ومل  العملية.  هثثذه  امتداد  على  قوياً  دعماً 
النجاح  هثثذا  كثثل  يحقق  اأن  للم�ضروع  يكن 
لوال التعاون ال�ضل�س بني �ضركائنا واأ�ضحاب 
لهذا  ممثثتثثنثثون  ونثثحثثن  االآخثثثريثثثن،  امل�ضلحة 

العمل اجلماعي الرائع«. 
التنفيذي  الرئي�س  يوكوتا،  يو�ضياكي  وعلق 
�ضركة  يف  الثثطثثاقثثة  اأعثثمثثال  ق�ضم  للعمليات، 
بت�ضليم  للغاية  �ضعداء  “نحن  ماروبيني: 
الطاقة  الإنثثثثتثثثثاج  مثث�ثثضثثتثثقثثلثثة  حمثثثطثثثة  اأكثثثثثثر 

وبلوغها  الثثعثثامل  م�ضتوى  عثثلثثى  ال�ضم�ضية 
للميزانية  وفثثقثثاً  الكامل  الت�ضغيل  مرحلة 
الدور  نقدر  ونحن  املحدد،  واملوعد  املقررة 
وكهرباء  مثثيثثاه  �ضركة  لعبته  الثثثذي  الثثرائثثد 
االإمثثارات والدعم الذي تلقيناه من �ضركاء 
االأعثثمثثال االآخثثريثثن لتحقيق هثثذا االإجنثثثاز، 
عالمة  ميثل  املثث�ثثضثثروع  هثثذا  واأن  خ�ضو�ضاً 
العربية  االإمثثثارات  لدولة  فقط  لي�س  بثثارزة 
املثثتثثحثثدة واملثثنثثطثثقثثة، ولثثكثثن لثثقثثطثثاع الطاقة 
ال�ضم�ضية العاملي ومل�ضتقبل الطاقة املتجددة. 
اإدارة  عثثثن  املثثث�ثثثضثثثوؤول  الثثعثث�ثثضثثو  وبثثاعثثتثثبثثارهثثا 

امل�ضروع، �ضت�ضاهم ماروبيني يف ا�ضرتاتيجية 
االإمارات للطاقة من خالل مرحلة ت�ضغيل 
نثثوا�ثثضثثل دورنثثثثا كثثمثثزود رائد  املثث�ثثضثثروع فيما 

للحلول يف قطاع الطاقة العاملي«.  
ومتا�ضياً مع عام الت�ضامح يف دولة االإمارات 
الذي   - املثث�ثثضثثروع  ي�ضلط  املثثتثثحثثدة،  العربية 
عليه  وي�ضرف  ويديره  عاملية  �ضركات  ي�ضم 
فريق عمل متعدد اجلن�ضيات - ال�ضوء على 
الثقافات  ملختلف  االإمثثثارات  دولثثة  احت�ضان 
وقثثدرتثثهثثا عثثلثثى رعثثايثثة اأفثث�ثثضثثل املثثواهثثب من 

خمتلف اأنحاء العامل.  

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تعزز الأمن الغذائي الوطني بحدثني عامليني نهاية العام اجلاري

بحث ��صرت�تيجية متكاملة لالرتقاء ب�صناعة �ملعار�س يف �ملنطقة �ل�صرقية 

اإك�سبو ال�سارقة يبحث مع اإك�سبو خورفكان مواكبة قطاع املعار�س مل�سرية التنمية

•• اأبوظبي  - الفجر

انثثطثثالقثثاً مثثن دورهثثثا يف اإعثثثداد اخلطط 
الزراعة  جمال  يف  واالأن�ضطة  والرامج 
الغذائي،  واالأمثثثن  الغذائية  وال�ضالمة 
اأعلنت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة 
عامليني  حدثني  انطالق  عن  الغذائية، 
العام  نهاية  اأبوظبي  اإمثثارة  يف  رئي�ضيني 
اجلاري، بتوجيهات ورعاية �ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايثثد  بن  من�ضور 
الرئا�ضة  �ثثضثثوؤون  وزيثثثر  الثثثثوزراء  جمل�س 
وب�ضراكة  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
لتعزيز  الثثثهثثثيثثثئثثثة،  مثثثثع  ا�ثثثضثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثة 
الوطني  الثثثغثثثذائثثثي  االأمثثثثثثثن  مثثنثثظثثومثثة 
واالإقثثلثثيثثمثثي، مثثثن خثثثالل الثثو�ثثضثثول اإىل 
بكفاءة  للنهو�س  ا�ضتدامة  اأكثثر  حلول 
املنتج  ومتكني  الغذائي  االإنتاج  وفاعلية 
املثثحثثلثثي بثثثعثثثّده اأحثثثثد اأهثثثثم ركثثثائثثثز االأمثثثن 
الثثغثثذائثثي الثثوطثثنثثي، ورفثثثد قثثطثثاع الغذاء 
واملمكنات.  الفر�س  مثثن  مبزيد  املحلي 
وت�ضهد الفرتة من الثاين اإىل الرابع من 
االأوىل  الن�ضخة  تنظيم  املقبل  �ضبتمر 
االأو�ضط،  ال�ضرق  يثثوروتثثري  معر�س  من 
يف  املتخ�ض�س  العاملي  التجاري  املعر�س 
احليواين،  االإنتاج  وتطوير  اإدارة  جمال 
لل�ضركات  مثالية  من�ضة  ميثل  والثثثذي 
والفاعلني  واملنتجني  واملربني  الزراعية 
احلثثثيثثثواين، لدخول  االإنثثثتثثثاج  يف جمثثثال 
�ضوق املوا�ضي املتنامي يف املنطقة، يف ظل 
265 مليون راأ�س من املا�ضية يف  وجود 
و�ضمال  االأو�ثثضثثط  ال�ضرق  منطقة  بلدان 
ال�ضادرة عن  االإح�ضائيات  اأفريقيا وفق 
منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة 
)الفاو(، واال�ضتفادة من الفر�س املتاحة 
واعد  م�ضتقبل  اإر�ثثثضثثثاء  يف  لثثلثثمثث�ثثضثثاهثثمثثة 

لالإنتاج احليواين يف املنطقة.

•• ال�صارقة-الفجر: 

بحث �ضعادة �ضيف حممد املدفع، الرئي�س 
وفد  مع  ال�ضارقة  اإك�ضبو  ملركز  التنفيذي 
من مركز اإك�ضبو خورفكان خطط تطوير 
خورفكان  مثثديثثنثثة  يف  املثثثعثثثار�ثثثس  �ثثضثثنثثاعثثة 
واملثثنثثطثثقثثة الثث�ثثضثثرقثثيثثة، كثثا�ثثضثثفثثاً عثثثن و�ضع 
ا�ضرتاتيجية  عثثلثثى  االأخثثثثثثرية  الثثلثثمثث�ثثضثثات 
قثثثطثثثاع �ضناعة  بثثثثثثاأداء  تثثرتثثقثثي  مثثتثثكثثامثثلثثة 
العام  الثث�ثثضثثرقثثيثثة يف  املثثنثثطثثقثثة  املثثعثثار�ثثس يف 
التنمية  مثث�ثثضثثرية  مثثع  وتثثثتثثثالءم   ،2020
التي ت�ضهدها املنطقة يف الفرتة االأخرية 
الكبري  واالهتمام  الالحمدود  الدعم  مع 
ال�ضيخ  الثث�ثثضثثمثثو  �ثثثضثثثاحثثثب  يثثثولثثثيثثثه  الثثثثثثذي 
القا�ضمي،  بثثن حمثثمثثد  �ثثضثثلثثطثثان  الثثدكثثتثثور 
ال�ضارقة  حثثاكثثم  االأعثثثلثثثى  املثثجثثلثث�ثثس  عثث�ثثضثثو 
التحتية  بنيتها  وتعزيز  املنطقة  لتطوير 

وتنويع اقت�ضاد اإمارة ال�ضارقة. 
واأ�ثثثثضثثثثار املثثثدفثثثع خثثثثالل ا�ثثضثثتثثقثثبثثالثثه خليل 
حممد املن�ضوري، مدير اإك�ضبو خورفكان، 
معار�س  مدير  الثثزامثثك،  حممد  بح�ضور 
العمل جار على  اأن  اإىل  اإك�ضبو خورفكان، 
و�ضع خطط جديدة تنقل �ضناعة املعار�س 
اأو�ضع على  اآفثثاق  اإىل  ال�ضرقية  املنطقة  يف 
التي  احلديثة  التطويرية  امل�ضاريع  �ضوء 
اأطلقت موؤخراً يف املنطقة، والتي يتطلب 
وابتكارات  مواكبتها مبعار�س متخ�ض�ضة 
متنوعة يف م�ضتوى اخلدمات واملزايا تعزز 

مركز  يف  �ضينظم  الثثذي  املعر�س  ويوفر 
لثثلثثمثثعثثار�ثثس فر�ضة  الثثوطثثنثثي  اأبثثثوظثثثبثثثي 
مثالية ملربي الروة احليوانية واملنتجني 
احليوانية  الثثثروة  جمثثال  يف  واملهنيني 
التكنولوجية  املثثعثثرفثثة  اإىل  لثثلثثو�ثثضثثول 
املثثتثثقثثدمثثة والثثثتثثثطثثثورات الثثعثثاملثثيثثة يف هذا 
اأف�ضل  على  والتعرف  احليوي،  القطاع 
التقنيات  واأحثثثثثدث  الثثعثثاملثثيثثة  الثث�ثثضثثالالت 
الروة  برتبية  املرتبطة  والتكنولوجيا 
منها،  الثثثعثثثائثثثد  وتثثثعثثثظثثثيثثثم  احلثثثيثثثوانثثثيثثثة 
واال�ثثضثثتثثفثثادة مثثن الثثعثثرو�ثثس احلثثّيثثة التي 
املعر�س  فعاليات  �ضمن  تنظيمها  �ضيتم 
الدوليني  اخلثثثراء  مثثن  نخبة  قبل  مثثن 
الثثثثروة  اإدارة  جمثثثثال  يف  واملثثخثثتثث�ثثضثثني 
احلثثيثثوانثثيثثة، والثثتثثعثثرف عثثلثثى جمموعة 
كثثثثامثثثثلثثثثة مثثثثثن املثثثثثثدخثثثثثثالت واملثثثنثثثتثثثجثثثات 
واخلثثثثثدمثثثثثات الثثثعثثثاملثثثيثثثة يف هثثثثثذا املثثثجثثثال، 
باملزادات  امل�ضاركة  فر�ضة  اإىل  باالإ�ضافة 
االأغنام  �ثثثضثثثالالت  اأفثث�ثثضثثل  الثثتثثي جتثثمثثع 
ت�ضت�ضيف  كثثمثثا  الثثثعثثثامل.   م�ضتوى  عثثلثثى 
العا�ضمة اأبوظبي يف الفرتة من التا�ضع 
املقبل،  دي�ضمر  مثثن  ع�ضر  احلثثثادي  اإىل 
فعاليات الن�ضخة العا�ضرة ملعر�س �ضيال 
التجاري  احلثثثثثدث  االأو�ثثثثضثثثثط-  الثث�ثثضثثرق 
م�ضتوى  على  منواً  واالأ�ضرع  املتخ�ض�س 
وامل�ضروبات  االأغثثذيثثة  قطاع  يف  املنطقة 
الدويل  اأبوظبي  ومعر�س  وال�ضيافة- 
للتمور بن�ضخته اخلام�ضة، الذي تنظمه 
للمعار�س،  الثثوطثثنثثيثثة  اأبثثوظثثبثثي  �ثثضثثركثثة 
للمعار�س،  الوطني  اأبثثوظثثبثثي  مثثركثثز  يف 
يف ظثثثثل تثثثوقثثثعثثثات بثثحثث�ثثضثثور اأكثثثثثثر من 
العاملني  مثثثن  وخثثبثثري  زائثثثثر  األثثثثف   25
عار�س،  األثثثثثف  مثثثن  واأكثثثثثثر  الثثثقثثثطثثثاع  يف 
لتنظيم جمموعة متنوعة من االأن�ضطة 
والفعاليات التي ت�ضلط ال�ضوء على اأهم 
باإنتاج  تتعلق  الثثتثثي  احلثثيثثويثثة  املثثوا�ثثضثثيثثع 

دعم  يف  املثثعثثار�ثثس  �ثثضثثنثثاعثثة  م�ضاهمة  مثثن 
املثث�ثثضثثاريثثع الثث�ثثضثثغثثرية واملثثتثثو�ثثضثثطثثة وحتفيز 
وخلق  والثثتثثجثثاريثثة  اال�ضتثمارية  احلثثركثثة 
ل�ضكان  التوظيفية  الثثفثثر�ثثس  مثثن  املثثزيثثد 

املنطقة.
البيئة  تعتمد  قائاًل:”  املثثدفثثع  واأ�ثثثضثثثاف 
ال�ضرقية ومدينة  املنطقة  االقت�ضادية يف 
خثثورفثثكثثان بثثثدرجثثثة اأ�ثثضثثا�ثثضثثيثثة عثثلثثى قطاع 
م�ضتدامة  ركثثيثثزة  يعتر  الثثثذي  املثثعثثار�ثثس 
للعقد  ن�ضتعد  فثثاإنثثنثثا  ولثثثذلثثثك  لثثلثثتثثنثثمثثيثثة، 
 2020 الثثثثعثثثثام  يثثثثبثثثثداأ يف  الثثثثثثذي  الثثثثقثثثثادم 
مبثثجثثمثثوعثثة مثثثن اخلثثطثثط املثثبثثتثثكثثرة التي 
والتنموية  اال�ضتثمارية  العجلة  �ضتحرك 
املثثنثثطثثقثثة، حثثيثثث بحثنا  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة يف 
واخلطوات  املثثثثبثثثثادرات  مثثثن  عثثثثثدداً  الثثثيثثثوم 
بوابة  خورفكان  اإك�ضبو  من  �ضتجعل  التي 
وحافزاً  ال�ضرقية،  املنطقة  يف  لال�ضتثمار 
لثثثدعثثثم قثثثطثثثاعثثثات الثث�ثثضثثيثثاحثثة والثثثتثثثجثثثارة 
املعار�س  على  الرتكيز  ومنها  والعقارات 
املنطقة،  �ضكان  تفيد  التي  اال�ضتهالكية 
عاملية  مثثعثثار�ثثس  ا�ضتقطاب  على  والثثعثثمثثل 
لتعريف امل�ضتثمرين بالفر�س املتنوعة يف 
املنطقة وتوفري ت�ضهيالت لل�ضباب املواطن 
الواعد،  الثثقثثطثثاع  هثثثذا  بثثثدخثثثول  الثثثراغثثثب 
مهارات  تعزيز  على  العمل  اإىل  باالإ�ضافة 
القطاع  هثثذا  يف  العاملني  كثثافثثة  وخثثثرات 
تواكب  نوعية  تدريبية  دورات  خثثالل  من 
تناف�ضية  وت�ضمن  العاملية،  املعايري  اأعلى 

من  املنطقة  احتياجات  لتلبية  االأغذية 
ال�ضلع الغذائية يف ظل النمو االقت�ضادي 
والثثث�ثثثضثثثكثثثاين املثثثتثثث�ثثثضثثثارع، واملثثث�ثثثضثثثاهثثثمثثثة يف 
الوطنية  الغذائية  بال�ضناعات  االرتقاء 
وتعزيز مفهوم االإنتاج الغذائي امل�ضتدام.  
ويرافق �ضيال ال�ضرق االأو�ضط االجتماع 
العاملي لل�ضبكة الدولية لل�ضلطات املعنية 
والذي  بال�ضالمة الغذائية “اإنفو�ضان”، 
اأف�ضل  ب�ضاأن  املعلومات  لتبادل  يثثهثثدف 
ال�ضالمة  جمال  يف  واملعايري  املمار�ضات 
ملعر�س  الثثثثثالثثثثثة  والثثثثثثثثدورة  الثثثغثثثذائثثثيثثثة، 
“اأجرى  اأبوظبي  يف  الزراعي  اال�ضتثمار 
�ضكيب” لطرح فر�س اال�ضتثمار الزراعي 
يف عدد من قارات العامل، باالإ�ضافة اإىل 
احلدث  للمطاعم،  “�ضكيفت”  مثثوؤمتثثر 

ي�ضت�ضيفها  الثثتثثي  املثثعثثار�ثثس  لثثكثثل  عثثالثثيثثة 
اإك�ضبو خورفكان.« وبدوره اأ�ضار املن�ضوري 
واإجنازات  ن�ضاطات  قّيم  االجتماع  اأن  اإىل 
اإكثث�ثثضثثبثثو خثثورفثثكثثان خثثثالل الن�ضف  مثثركثثز 
الثثعثثام اجلثثثاري، وبحث يف عدد  االأول مثثن 
التطويرية  واالإجثثثثثثراءات  اخلثثطثثوات  مثثن 
القطاع  بثثثثاأداء  االرتثثقثثاء  �ضاأنها  مثثن  الثثتثثي 
من  �ضتجعل  والتي  ال�ضرقية،  املنطقة  يف 
بعجلة  الدفع  يف  رئي�ضياً  م�ضاهماً  املركز 

واجتاهات  مثثيثثول  لثثثدرا�ثثثضثثثة  املثثخثث�ثثضثث�ثثس 
امل�ضتهلكني الختيار عالماتهم التجارية 
املثثفثث�ثثضثثلثثة يف جمثثثثال املثثطثثاعثثم ومثثثثزودي 
التي  والثثثعثثثالقثثثة  الثثث�ثثثضثثثيثثثافثثثة،  خثثثثدمثثثثات 
التجارية  بالعالمات  امل�ضتهلك  تثثربثثط 
والت�ضميم  واالبتكار  التكنولوجيا  ودور 
والثثعثثمثثالثثة يف تثثعثثزيثثزهثثا، بثثهثثدف متكني 
اأ�ضحاب العالمات التجارية من تطوير 

اخلدمات املقدمة للعمالء.
الوقت  يف  الفعاليات  هذه  تنظيم  وياأتي 
الذي ت�ضهد فيه منطقة ال�ضرق االأو�ضط 
تواجه  كبرية  حتديات  اأفريقيا  و�ضمال 
املناخي  التغري  ب�ضبب  الثثغثثذائثثي  االأمثثثن 
ال�ضاحلة  امل�ضاحات  وتقل�س  املياه  و�ضح 
لثثلثثزراعثثة والثثنثثمثثو الثث�ثثضثثكثثاين املثثتثثزايثثد، اإذ 

النمو يف املنطقة، مثمناً التعاون مع مركز 
به  يحظى  الثثذي  والدعم  ال�ضارقة  اإك�ضبو 

لتحقيق روؤيته ور�ضالته واأهدافه.
اإك�ضبو  مثثركثثز  اأن  اإىل  املثثنثث�ثثضثثوري  ولثثفثثت 
خثثثورفثثثكثثثان يثثعثثمثثل بثثالثثتثثنثث�ثثضثثيثثق الثثثتثثثام مع 
مثثركثثز اإكثث�ثثضثثبثثو الثث�ثثضثثارقثثة عثثلثثى االبثثتثثكثثار يف 
املعار�س  ونوعية  والت�ضهيالت  اخلدمات 
مع  ين�ضجم  مبا  املركز،  ي�ضت�ضيفها  التي 
االأهداف املو�ضوعة يف ا�ضتقطاب معار�س 

تهدف هذه الفعاليات اإىل تنويع م�ضادر 
اإمدادات الغذاء يف املنطقة واإيجاد حلول 
اأكر ا�ضتدامة لتنمية الروة احليوانية 
الغذاء،  اأهثثثثم مثث�ثثضثثادر  اأحثثثثد  بثثاعثثتثثبثثارهثثا 
وال�ضناعات  الثثزراعثثة  قطاعات  ومتكني 
والتكنولوجيا  بثثثاالبثثثتثثثكثثثار  الثثثغثثثذائثثثيثثثة 
املثثتثثطثثورة، مثثن خثثثالل طثثرحثثهثثا لفر�س 
االإنتاج  جمثثثثاالت  يف  وكثثثبثثثرية  حثثقثثيثثقثثيثثة 
احليواين االإنتاج الغذائي وت�ضجيع كبار 
الفاعلني يف هذا املجاالت على بناء املزيد 
من اال�ضتثمارات وحت�ضني كفاءة االإنتاج، 
مبثثثثا يثث�ثثضثثهثثم يف تثثقثثلثثيثث�ثثس الثثثفثثثجثثثوة بني 
العر�س والطلب والت�ضدي جلزء كبري 
الغذائي يف  االأمثثن  انعدام  من م�ضكالت 

بع�س دول منطقة ال�ضرق االأو�ضط. 

 

عاملية امل�ضتوى تخدم املنطقة وقطاعاتها 
االقت�ضادية املتنوعة. 

خالل  خثثورفثثكثثان  اإكثث�ثثضثثبثثو  مثثركثثز  وي�ضتعد 
الن�ضف الثاين من العام اجلاري لتنظيم 
جمثثثمثثثوعثثثة مثثثثن الثثثفثثثعثثثالثثثيثثثات واملثثثعثثثار�ثثثس 
الثثرئثثيثث�ثثضثثة عثثلثثى اأجثثثنثثثدة نثث�ثثضثثاطثثاتثثه، حيث 
امل�ضتثمرين  مثثن  الثث�ثثضثثديثثد  االإقثثثبثثثال  لثثفثثت 
والعار�ضني على امل�ضاركة يف املعار�س التي 
ي�ضت�ضيفها املركز خالل الفرتة القادمة. 
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املال والأعمال

خالد �ل�صربا�صي �ملدير �لعام لفندق �أنانتار� �لقرم �ل�صرقي
برامج مفعاليات �سيفية تتيح للزوار 
ا�ستك�ساف الروح احلقيقية لأبوظبي

 •• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن خالد ال�ضربا�ضي املدير العام اجلديد لفندق اأنانتارا القرم ال�ضرقي 
الزوار  ملنح   ، -اأبوظبي  والثقافة  ال�ضياحة  دائثثرة  مع  ترويجية  برامج  عن 
فر�ضة ا�ضتك�ضاف الروح احلقيقية الإمارة اأبوظبي . وذكر يف ت�ضريح �ضحايف 
الرتفيهية  والفعاليات  االأن�ضطة  من  جمموعة  تت�ضمن  الرامج  هذه  اأن 
خالل ف�ضل ال�ضيف وتوفري عطالت مريحة للمواطنني واملقيمني والزوار 
الرامج  “ ت�ضكل  قثثائثثاًل  واأ�ثثضثثاف    . الثثتثثعثثاون اخلليجي  دول جمل�س  مثثن 
القرم  اأنثثانثثتثثارا  لفندق  بالن�ضبة  جديد  ع�ضر  بثثدايثثة  الثثعثثام  لهذا  ال�ضيفية 
املحليني، ومن  ال�ضركاء  بالتعاون مع جمموعة من  ، حيث نقوم  ال�ضرقي 
�ضمنهم دائرة ال�ضياحة والثقافة -اأبوظبي ، وجزيرة يا�س الإتاحة الفر�ضة 
بروذرز  ورنثثر  عثثامل  هي  عاملية  ترفيهية  مراكز  بثالثة  اال�ضتمتاع  للنزالء 
اأبوظبي، وعامل فرياري اأبوظبي ، ويا�س ووتر وورلد، باالإ�ضافة اإىل حلبة 
يا�س مارينا، ، ويا�س لينك�س للغولف .  واأو�ضح ال�ضربا�ضي اأنه ميكن لع�ضاق 
�ضل�ضلة من  ال�ضرقي، وممار�ضة  القرم  بالتجديف عر  اال�ضتمتاع  املغامرة 
االأن�ضطة املائية املثرية على �ضاطئ يا�س. كما اأن ق�ضاء عطلة ال�ضيف لدى 
اللوفر  ال�ضياحية كمتحف  املعامل  اأبرز  زيارة  يعني  ال�ضرقي  القرم  اأنانتارا 
اأبوظبي، وم�ضجد ال�ضيخ زايد الكبري، وجزيرة ال�ضعديات، وجزيرة الرمي، 

وغريها من املعامل ال�ضهرية.
بالقول:  ال�ضربا�ضي  واأ�ثثضثثاف 
لهذا  ال�ضيفية  بثثاقثثاتثثنثثا  اإن   “
اأن  فثثكثثرة  مثثن  م�ضتلهمة  الثثعثثام 
ت�ضبح  اأن  ميثثثكثثثن  رحثثثلثثثة  كثثثثل 
حكاية ،  ومن خالل �ضراكاتنا 
من  ال�ضياح  �ضيتمكن  املتنوعة، 
احلقيقية  الثثثثثروح  ا�ثثضثثتثثكثث�ثثضثثاف 
وحول  اأبثثثوظثثثبثثثي«.   للعا�ضمة 
املقبل  للمو�ضم  اال�ثثضثثتثثعثثدادات 
“ نتعاون  الثثعثثام :  املثثديثثر  قثثثال 
ب�ضكل وثيق مع دائرة ال�ضياحة 
والثقافة - اأبوظبي ، وعدد من 
الثثثثبثثثثارزة يف جمال  الثثثعثثثالمثثثات 
بهدف  والثثث�ثثثضثثثفثثثر  الثثث�ثثثضثثثيثثثاحثثثة 
الو�ضول اإىل االأ�ضواق الرئي�ضية كاأملانيا وفرن�ضا واإيطاليا واململكة املتحدة 
امل�ضتقلة«  الدول  ورابطة  االإ�ضكندنافية  والثثدول  العربي  واخلليج  وال�ضني 
“اإن جهود �ضركة االحتاد للطريان ال�ضاعية الإ�ضافة املزيد  واأ�ضاف قائاًل 
من الوجهات اإىل قائمة رحالتها، �ضوف ميكننا من الو�ضول اإىل املزيد من 
االأ�ضواق وا�ضتقطاب املزيد من الزوار حيث اننا نعمل جميعاً لو�ضع اأبوظبي 

على خارطة ال�ضياحة العاملية«. 

اأبوظبي ت�ست�سيف معر�سي »يوروتري و�سيال 
- ال�سرق الأو�سط« �سبتمرب ودي�سمرب القادمني  

•• اأبوظبي-وام:

حدثني  انثثطثثالق  عثثن  الغذائية  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
اأبوظبي نهاية العام اجلاري بتوجيهات ورعاية  اإمارة  عامليني رئي�ضيني يف 
الثثوزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�ضيخ من�ضور بن  �ضمو 

�ضوؤون الرئا�ضة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.
االأوىل  الن�ضخة  تنظيم  الثثقثثادم  �ضبتمر   4 حتى   2 من  الفرتة  و�ضت�ضهد 
من معر�س “يوروتري - ال�ضرق االأو�ضط” التجاري العاملي املتخ�ض�س يف 
جمال اإدارة وتطوير االإنتاج احليواين والذي ميثل من�ضة مثالية لل�ضركات 
الزراعية واملربني واملنتجني والفاعلني يف جمال االإنتاج احليواين لدخول 
راأ�ثثثس من  265 مليون  وجثثثود  املنطقة يف ظثثل  املتنامي يف  املثثوا�ثثضثثي  �ثثضثثوق 
املا�ضية يف بلدان منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وفق االإح�ضائيات 
ال�ضادرة عن منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة “الفاو” واال�ضتفادة 
من الفر�س املتاحة للم�ضاهمة يف اإر�ضاء م�ضتقبل واعد لالإنتاج احليواين يف 
املنطقة. ويوفر املعر�س الذي �ضينظم يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
فر�ضة مثالية ملربي الروة احليوانية واملنتجني واملهنيني يف جمال الروة 
احليوانية للو�ضول اإىل املعرفة التكنولوجية املتقدمة والتطورات العاملية 
واأحدث  العاملية  ال�ضالالت  اأف�ضل  على  والتعرف  احليوي  القطاع  هذا  يف 
التقنيات والتكنولوجيا املرتبطة برتبية الروة احليوانية وتعظيم العائد 
منها واال�ضتفادة من العرو�س احلية التي �ضيتم تنظيمها �ضمن فعاليات 
اإدارة  املعر�س من قبل نخبة من اخلثثراء الدوليني واملخت�ضني يف جمال 
الروة احليوانية والتعرف على جمموعة كاملة من املدخالت واملنتجات 
باملزادات  امل�ضاركة  فر�ضة  اإىل  باالإ�ضافة  املجال  هذا  العاملية يف  واخلدمات 

التي جتمع اأف�ضل �ضالالت االأغنام على م�ضتوى العامل.
القادم  11 دي�ضمر  9 حتى  اأبوظبي يف الفرتة من  العا�ضمة  وت�ضت�ضيف 
احلدث   - االأو�ضط”  ال�ضرق  “ �ضيال -  العا�ضرة ملعر�س  الن�ضخة  فعاليات 
التجاري املتخ�ض�س واالأ�ضرع منوا على م�ضتوى املنطقة يف قطاع االأغذية 
وامل�ضروبات وال�ضيافة ومعر�س اأبوظبي الدويل للتمور بن�ضخته اخلام�ضة 
الذي تنظمه �ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س يف مركز اأبوظبي الوطني 
زائثثر وخبري من  األثثف   25 مثثن  اأكثثر  توقعات بح�ضور  ظثثل  للمعار�س يف 
العاملني يف القطاع واأكر من األف عار�س لتنظيم جمموعة متنوعة من 
االأن�ضطة والفعاليات التي ت�ضلط ال�ضوء على اأهم املوا�ضيع احليوية التي 
تتعلق باإنتاج االأغذية لتلبية احتياجات املنطقة من ال�ضلع الغذائية يف ظل 
بال�ضناعات  االرتثثقثثاء  يف  وامل�ضاهمة  املت�ضارع  وال�ضكاين  االقت�ضادي  النمو 

الغذائية الوطنية وتعزيز مفهوم االإنتاج الغذائي امل�ضتدام.

 يف �إطار ن�صر �ملعرفة بني رو�د �الأعمال �الإمار�تيني حول �لن�صخة �لثالثة من �مل�صابقة

»�سندوق خليفة« و»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع« ينظمان ور�سة تعريفية عن »رواد الق�سر-الإمارات«

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  االإماراتية  العا�ضمة  ت�ضت�ضيف 
اال�ضتثمار  منتدى  اأعثثمثثال   2020 عثثام 
االإلكرتونية  الثثتثثجثثارة  واأ�ثثضثثبثثوع  الثثعثثاملثثي 
االأمم  ملثثثوؤمتثثثر  الثثتثثابثثعثثني  الآ�ثثضثثيثثا  االأول 
/االأونكتاد/،  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
االإمثثثثثثثثارات رئا�ضة  تثث�ثثضثثارك دولثثثثة  فثثيثثمثثا 
املثثثثوؤمتثثثثر الثثثثثثثثثوزاري اخلثثثامثثث�ثثثس عثث�ثثضثثر /
دولة  ت�ضت�ضيفه  والثثثثثذي  لثثالأونثثكثثتثثاد/ 
نف�س  يف  الثثكثثاريثثبثثي  مبنطقة  بثثربثثادو�ثثس 

العام .
لهذا  اأبثثوظثثبثثي  اإمثثثثارة  ا�ضت�ضافة  وتثثاأتثثي 
االأكثثثثثثر عثثلثثى �ضعيد  الثثثثثثدويل  احلثثثثثدث 
اجلهود  اإطثثثار  يف  والثثتثثجثثارة،  اال�ضتثمار 
ودائرة  االقثثتثث�ثثضثثاد  وزارة  بثثني  امل�ضرتكة 
الثثتثثنثثمثثيثثة االقثثتثث�ثثضثثاديثثة بثثاأبثثوظثثبثثي التي 
خالل  اال�ضت�ضافة  ملف  بتقدمي  قامت 
التجارة  ملجل�س   66 الثثث  الثثثدورة  اأعثثمثثال 
عقد  الثثثثثذي  “االأونكتاد”  والثثتثثنثثمثثيثثة 
موكي�ضا  بثثحثث�ثثضثثور  جثثنثثيثثف  يف  مثثثثوؤخثثثثراً 
وممثلني  للموؤمتر  العام  االأمني  كيتوي 

عن الدول االأع�ضاء.
وقال معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
الدولة  اخثثثتثثثيثثثار  اإن  االقثثثتثثث�ثثثضثثثاد،  وزيثثثثثر 
ملوؤمتر  الرئي�ضية  الفعاليات  ال�ضت�ضافة 
والثثتثثنثثمثثيثثة / لثثلثثتثثجثثارة  املثثتثثحثثدة  االأمم 
هي   ،2020 عثثثثام  خثثثثالل  االأونثثثثكثثثثتثثثثاد/ 
خطوة ترتجم املكانة املتميزة لالإمارات 
كثثمثثحثثور مثثهثثم لثثلثثتثثجثثارة واال�ثثضثثتثثثثثمثثار يف 
امل�ضاهمة  يف  توجهاتها  وتخدم  املنطقة، 

بدور موؤثر وفعال يف اجلهود االإقليمية 
التجارة  والدولية لتطوير وتنمية بيئة 
موؤمتر/ اأن  معاليه  واأ�ضاف  واالأعثثمثثال. 
االأونكتاد/ يلعب دوراً رئي�ضياً يف تقدمي 
النامية  الدول  الدعم وامل�ضورة لتطوير 
واالأقثثثثل منثثثواً وتثثرتثثبثثط دولثثثة االإمثثثثارات 
بثثعثثالقثثة �ثثضثثراكثثة قثثويثثة مثثعثثه مثثن خالل 
الثثثعثثثديثثثد مثثثثن الثثثفثثثعثثثالثثثيثثثات واملثثثثثبثثثثثادرات 
امل�ضرتكة التي تخدم هذا التوجه، م�ضرياً 
جتربة  متتلك  االإمثثثثثارات  دولثثثة  اأن  اإىل 
تثثنثثمثثويثثة رائثثثثثدة تثثثوؤمثثثن بثثاأهثثمثثيثثة تعزيز 
وتعمل  واالنفتاح  الثثدويل  التعاون  اأطثثر 
والتجارب  اخلثثرات  تبادل  تي�ضري  على 
ركائز  باعتبارها  املعرفة  وتوطني  ونقل 
اأ�ثثضثثا�ثثضثثيثثة ال�ثثضثثتثثيثثفثثاء مثثتثثطثثلثثبثثات اأهثثثثداف 

التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة.
اأبوظبي  العا�ضمة  اخثثتثثيثثار  اأن  واأو�ثثضثثح 
اأ�ضبوع  من  االأوىل  الن�ضخة  ال�ضت�ضافة 
اآ�ضيا للتجارة االإلكرتونية الذي ينظمه 
الثثدولثثة يف  االأونثثكثثتثثاد يتوافق مثثع جهود 
دعم خمتلف املبادرات الرامية اإىل اإيجاد 
التجارة  تنظيم  �ضبل  حول  دويل  توافق 
االإلكرتونية والتي ت�ضهد منواً متزايداً، 
ا�ثثضثثتثثفثثادة ممكنة  اأقثث�ثثضثثى  و�ثثضثثبثثل حتقيق 
لثثلثثبثثلثثدان الثثنثثامثثيثثة واالأقثثثثل منثثثثواً، االأمر 
الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة 
واملثثثثردود  االأثثثثثر  تثثعثثزيثثز  ومثثرنثثة ل�ضمان 
االإيجابي لهذا القطاع على االقت�ضادي 

العاملي ككل.
حتتل  االإمثثثثثثثثارات  دولثثثثثة  اأن  اإىل  ولثثثفثثثت 
وتطوير  بثثثنثثثاء  �ثثضثثعثثيثثد  عثثثلثثثى  الثثثثثريثثثثثادة 

املتقدم،  املجال  هذا  يف  اإقليميا  قدراتها 
حيث �ضنف موؤ�ضر التجارة االإلكرتونية 
االأمم  مثثثوؤمتثثثر  عثثثن  الثثث�ثثثضثثثادر   2018
»اأونكتاد«  والثثتثثنثثمثثيثثة  لثثلثثتثثجثثارة  املثثتثثحثثدة 
االأوىل عربياً  املرتبة  االإمثثثارات يف  دولثثة 
والثثثرابثثثعثثثة عثثثاملثثثيثثثاً، �ثثضثثمثثن اأفثثث�ثثثضثثثل 10 
التجارة  جمثثثال  يف  نثثا�ثثضثثئثثة  اقثثتثث�ثثضثثادات 
�ضنغافورة  مثثن  كثثل  بثثعثثد  االإلثثكثثرتونثثيثثة، 
وهثثوجن كوجن وكوريا اجلنوبية وهو ما 
املبذولة ملوا�ضلة تطوير  يعك�س اجلهود 
وتعزيز  والتكنولوجية  التحتية  البنية 
قثثثثثثثدرات الثثثثدولثثثثة يف جمثثثثثال اخلثثثدمثثثات 

الذكية والتجارة االإلكرتونية.
مثثثن جثثانثثبثثه، قثثثال مثثعثثايل �ثثضثثيثثف حممد 
التنمية  دائثثثثثثثثثرة  رئثثثيثثث�ثثثس  الثثثثهثثثثاجثثثثري 
ا�ضت�ضافة  اإن  بثثاأبثثوظثثبثثي،  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة 
اأبوظبي اأعمال منتدى اال�ضتثمار العاملي 
الثثتثثجثثارة االإلثثكثثرتونثثيثثة االأول  واأ�ثثضثثبثثوع 
املتحدة  االأمم  ملثثوؤمتثثر  الثثتثثابثثعثثني  الآ�ثثضثثيثثا 
للتجارة والتنمية /االأونكتاد/ هو تاأكيد 
عاملي جديد على �ضدارة دولة االإمارات 
عثثمثثومثثاً واإمثثثثثارة اأبثثوظثثبثثي خثث�ثثضثثو�ثثضثثاً يف 

حركة التجارة االإقليمية والعاملية.
واأكد معاليه اأن ا�ضت�ضافة اأبوظبي لهذا 
كثثبثثرية يف  فثثائثثدة  لثثهثثا  احلثثثثدث �ضيحقق 
اأبوظبي  اإمثثثارة  حكومة  توجهات  �ضياق 
الدولية  �ضراكاتها  تعزيز  اىل  الرامية 
م�ضتدام  قوي  اقت�ضاد  لبناء  واالإقليمية 
التطور  عثثلثثى مثثوا�ثثضثثلثثة  قثثثثادر  ومثثتثثنثثوع 
االنفتاح  �ضيا�ضة  تبنيه  �ضوء  يف  والنمو 

وبناء �ضراكات عاملية مثمرة.

الإمارة  اال�ضرتاتيجي  املوقع  اأن  واأو�ضح 
اأبثثوظثثبثثي ودولثثثثثة االإمثثثثثثثارات جثثعثثل منها 
حيوياً  وممثثثراً  عثثاملثثيثثاً  اقت�ضادياً  مثثركثثزاً 
مثثثهثثثمثثثاً حلثثثثركثثثثة املثثثنثثثتثثثجثثثات والثثثثتثثثثجثثثثارة 
الثثثدولثثثيثثثة بثثثني الثث�ثثضثثرق والثثثغثثثرب االأمثثثثر 
ال�ضت�ضافة  م�ضافة  قيمة  ي�ضكل  الثثذي 
�ضاأنه  مثثثن  اأبثثوظثثبثثي  الثثفثثعثثالثثيثثة يف  هثثثذه 
الدولية  الثثقثثرارات  �ضنع  على  يثثوؤثثثر  اأن 
و�ضناعة م�ضتقبل االقت�ضاد واال�ضتثمار 
العاملي وزيثثادة منوه على �ضعيد تطوير 
اال�ثثضثثرتاتثثيثثجثثيثثات احلثثالثثيثثة وبثثنثثاء روؤى 
تناف�ضية دولية جديدة تعزز من التنمية 

العاملية امل�ضتدامة.
يف  �ضت�ضاهم  اال�ضت�ضافة  اأن  اإىل  واأ�ثثضثثار 
القت�ضاد  املكت�ضبات  مثثن  مثثزيثثد  حتقيق 
اأبثثوظثثبثثي وي�ضعها على  واإمثثثثارة  الثثدولثثة 
م�ضرية  يف  جثثثثديثثثثدة  مثثثرحثثثلثثثة  اأعثثثثثتثثثثثاب 
تعزيز  اإىل  تثثفثث�ثثضثثي  والثثنثثمثثو،  االزدهثثثثثثار 
وتطوير  اخلثثارجثثيثثة  الثثعثثالقثثات  �ثثضثثبثثكثثة 
اأوا�ثثثثضثثثثر الثثثتثثثعثثثاون الثثثتثثثجثثثاري لثثثالإمثثثارة 
مثثع االأ�ثثثضثثثواق الثثعثثاملثثيثثة، خثثا�ثثضثثًة يف �ضوء 
واملبادرات  الطموحة  التنموية  اخلطط 
اأطلقتها  الثثتثثي  الثثنثثوعثثيثثة  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة 
برنامج  �ضمن  مثثوؤخثثراً  االإمثثثارة  حكومة 
 21 غدا  التنموية  للم�ضرعات  اأبوظبي 
التنمية  دائثثثثثرة  رئثثيثث�ثثس  مثثعثثايل  ودعثثثثا   .
كثثثافثثثة اجلهات  اأبثثثوظثثثبثثثي  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة 
وموؤ�ض�ضات  و�ضركات  واملحلية  االحتادية 
الثثقثثطثثاع اخلثثثا�ثثثس اىل اال�ثثثضثثثتثثثفثثثادة من 
اأبثثثوظثثثبثثثي الأعثثثمثثثال منتدى  ا�ثثضثثتثث�ثثضثثافثثة 
باعتباره  لالأونكتاد،  العاملي  اال�ضتثمار 

ملثثنثثاقثث�ثثضثثة ق�ضايا  املثثنثث�ثثضثثة االأبثثثثثرز عثثاملثثيثثاً 
و�ضياغة  والثثثثتثثثثنثثثثمثثثثيثثثثة،  اال�ثثثثضثثثثتثثثثثثثثثمثثثثار 
لتحديات  وحثثثثثلثثثثثول  ا�ثثثضثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثات 
وقرارات  العاملية،  والتنمية  اال�ضتثمار 
املتعلقة  ال�ضيا�ضات  �ضناعة  على  موؤثرة 
اال�ضتثمار  بيئة  وت�ضكيل  باال�ضتثمار، 
اال�ضتثمار  مثثنثثتثثدى  ويثثعثثقثثد  الثثعثثاملثثيثثة. 
الدورة  �ضهدت  وقثثد  �ضنتني،  كل  العاملي 
الأكر  جتثثمثثع   ،2018 يف  لثثه  االأخثثثثثرية 
املعنيني  اأ�ثثثضثثثحثثثاب  مثثثثن   4000 مثثثثن 
 160 مثثن  العاملي  اال�ضتثمار  مبجتمع 
دولثثثثة، ومبثث�ثثضثثاركثثة رفثثيثثعثثة املثث�ثثضثثتثثوى من 
روؤ�ضاء دول وحكومات ووزراء ومديرين 
تنفيذيني لل�ضركات العاملية والبور�ضات 
ال�ضيادية  الثثثثثروة  �ثثضثثنثثاديثثق  ومثثثديثثثري 
ومفاو�ضي معاهدات اال�ضتثمار وروؤ�ضاء 
وكاالت ترويج اال�ضتثمار وخراء مواقع 
املنظمات  وروؤ�ثثثضثثثاء  الثثدولثثيثثة  اال�ضتثمار 
املجتمع  وممثلي  والرملانيني  الدولية 
وو�ضائل  الثثثبثثثارزيثثثن  والثثثعثثثلثثثمثثثاء  املثثثثثدين 

االإعالم الدولية.
وتثث�ثثضثثتثث�ثثضثثيثثف كثثثل مثثثن دولثثثثثة االإمثثثثثثثارات 
الكاريبي،  مبنطقة  بثثاربثثادو�ثثس،  ودولثثثة 
 ،2020 يف  االأونثثكثثتثثاد  مثثوؤمتثثر  فعاليات 
بريدجتاون  مثثديثثنثثة  ت�ضت�ضيف  حثثيثثث 
يف بثثاربثثادو�ثثس اأعثثمثثال املثثوؤمتثثر الثثثثوزاري 
اأبوظبي  �ضت�ضت�ضيف  بينما  لالأونكتاد، 
اأعمال املنتدى العاملي لال�ضتثمار واأ�ضبوع 

التجارة االإلكرتونية االأول الآ�ضيا.
لالأونكتاد،  الثثثثثثثوزاري  املثثثوؤمتثثثر  وميثثثثثثثل 
اأربع �ضنوات، اأعلى هيئة  الذي يعقد كل 
تقوم  حيث  االأونثثكثثتثثاد  يف  الثثقثثرار  ل�ضنع 
الدول االأع�ضاء خالله باإجراء تقييمات 
ومناق�ضة  والثثتثثنثثمثثيثثة  الثثتثثجثثارة  لق�ضايا 
الثثتثثي مثثن �ضاأنها  الثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثات واالآلثثثيثثثات 
العاملية  التحديات  ملختلف  اال�ضتجابة 

باأ�ضواق التجارة واال�ضتثمار.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظم “�ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع” 
را�ضد  “حممد بن  بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 
واملتو�ضطة”،  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية 
التنمية  دائثثثثثثثثثرة  مثثثوؤ�ثثثضثثث�ثثثضثثثات  اإحثثثثثثثثثدى 
ور�ضًة  مثثثثوؤخثثثثراً  دبثثثثثي،  يف  االقثثثتثثث�ثثثضثثثاديثثثة 
الق�ضر  رواد  مثث�ثثضثثابثثقثثة  حثثثول  تثثعثثريثثفثثيثثًة 
بن�ضختها االإماراتية الثالثة لعام 2019، 
يف مركز حمدان لالإبداع واالبتكار التابع 
م�ضاركة  و�ثثضثثط  دبثثثي،  بثثاإمثثارة  للموؤ�ض�ضة 
االإماراتيني  االأعمال  رواد  من  جمموعة 
واأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

اإطثثثثار التعاون  الثثور�ثثضثثة يف  وجثثثثاءت هثثثذه 
واملوؤ�ض�ضة  ال�ضندوق  بني  اال�ضرتاتيجي 
بثثثهثثثدف تثثعثثزيثثز الثثثعثثثالقثثثات بثثثني خمتلف 
اجلثثثثهثثثثات احلثثثكثثثومثثثيثثثة املثثثعثثثنثثثيثثثة يف دعثثثم 
العمل  ثثثقثثافثثة  ونثث�ثثضثثر  االأعثثثثمثثثثال  ريثثثثثثادة 
الوطنية  املثث�ثثضثثاريثثع  يف  واالبثثثتثثثكثثثار  احلثثثر 
االإمارات.  دولثثة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
امل�ضاركني  اأمام  واأتاحت الور�ضة الفر�ضة 
ومراحلها  املثث�ثثضثثابثثقثثة  عثثثن  لثثال�ثثضثثتثثفثث�ثثضثثار 
رائد  مثثع  لثثقثثاء  تخللها  حثثيثثث  املثثخثثتثثلثثفثثة، 
الفائزين  اأحد  ال�ضمري،  العمل عبد اهلل 
بالن�ضخة الثانية من امل�ضابقة واملتاأهلني 

للت�ضفيات العاملية يف �ضنة 2018، لنقل 
يف  امل�ضاركني  االأعثثمثثال  رواد  اإىل  جتربته 

الور�ضة. 
الرئي�س  النا�ضري،  عبيد  مثثوزة  واأ�ثثضثثادت 
خليفة  �ثثضثثنثثدوق  يف  بثثاالإنثثابثثة  التنفيذي 
الوطيدة  بثثالثثعثثالقثثة  املثث�ثثضثثاريثثع،  لتطوير 
وموؤ�ض�ضة  الثث�ثثضثثنثثدوق  بثثثني  جتثثمثثع  الثثتثثي 
امل�ضاريع  لثثتثثنثثمثثيثثة  را�ثثثثضثثثثد  بثثثثن  حمثثثمثثثد 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، والتي اأثمرت اليوم 
عثثثن تثثثعثثثاون مثث�ثثضثثرتك بثثثني اجلثثهثثتثثني يف 
الق�ضر  رواد  م�ضابقة  حثثول  املعرفة  ن�ضر 
م�ضرية  الثثثثثالثثثثثة،  االإمثثثاراتثثثيثثثة  بن�ضختها 
اإىل اأهمية العمل والتن�ضيق بني خمتلف 
واملحلية  االحتثثاديثثة  احلكومية  اجلثثهثثات 
ريادة  لتعزيز م�ضاهمة  والقطاع اخلا�س 
الثثوطثثنثثي لدولة  االأعثثثمثثثال يف االقثثتثث�ثثضثثاد 
االإمثثثثثثثثثارات، ودعثثثثثم الثث�ثثضثثبثثاب املثثثواطثثثن يف 
اأحثثثالمثثثه وطثثمثثوحثثاتثثه وحتويل  حتثثقثثيثثق 
اأن  واأ�ضافت  واقع.  اإىل  االإبداعية  اأفكاره 
لتفعيل  مثالية  من�ضة  �ضكلت  الثثور�ثثضثثة 
االإماراتيني  االأعثثمثثال  رواد  مع  التوا�ضل 
حول  ا�ضتف�ضاراتهم  جميع  عن  واالإجابة 
طلبات  تقدمي  واآلية  واأهدافها  امل�ضابقة 

امل�ضاركة فيها. 
املثثري، نائب املدير  اأكثثد �ضعيد  من جهته 

را�ضد  بثثن  حممد  موؤ�ض�ضة  يف  التنفيذي 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية 
حر�س املوؤ�ض�ضة على تعزيز اآفاق التعاون 
�ضندوق  مقدمتهم  ويف  �ثثضثثركثثائثثهثثا،  مثثع 
خليفة، التي تعنى بتعزيز ريادة االأعمال. 
م�ضرياً اإىل اأن املوؤ�ض�ضة ت�ضع ن�ضب اأعينها 
يف  ال�ضندوق  مع  اال�ضرتاتيجي  التعاون 
�ضتى الفعاليات التي تدعم ريادة االأعمال 
االإمثثثارات، وباالأخ�س  على م�ضتوى دولثثة 
باتت  التي  االإمارات”   – الق�ضر  “راود 
ت�ضكل حدثاً حمورياً للعديد من ال�ضباب 
املواطن الذي يبحث عن فر�ضة لتحقيق 
املهنية وطموحاته،  اآمثثالثثه  ودعثثم  اأفثثكثثاره 
حتفز  املوؤ�ض�ضة  �ضيا�ضة  اأن  املثثري  واأ�ضاف 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  التعاون 
واملتخ�ض�ضة يف طرح املبادرات التي تعمل 
ال�ضباب  اأو�ثثثضثثثاط  بثثني  الثثوعثثي  ن�ضر  عثثلثثى 
حول اأهمية العمل احلر، لتوفري الدعم 

املطلوب واجلهوزية التامة. 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  اأن  بعد 
عهد  ويل  نثثهثثيثثان  اآل  زايثثثثثد  بثثثن  حمثثمثثد 
اأبثثوظثثبثثي نثثائثثب الثثقثثائثثد االأعثثثلثثثى للقوات 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بح�ضور  امل�ضلحة 
نوفمر  يثثثثورك، يف  دوق  اأنثثثثثدرو،  االأمثثثثري 
منذ  خثثلثثيثثفثثة  �ثثثضثثثنثثثدوق  يثثثقثثثوم   ،2016

 – الثثقثث�ثثضثثر  رواد  بتنظيم   ،2017 عثثثام 
احلثيثة  م�ضاعيه  مثثع  متا�ضياً  االإمثثثثارات 
لثثتثثعثثزيثثز ريثثثثادة االأعثثثمثثثال وغثثر�ثثس ثقافة 
االبثثثتثثثكثثثار ودعثثثثم الثث�ثثضثثبثثاب االإمثثثثاراتثثثثي يف 
االأفكار  وحتثثويثثل  الثثتثثقثثدم  نحو  م�ضريته 
وتتيح  ناجحة.  م�ضاريع  اإىل  االإبثثداعثثيثثة 
االأعمال  رواد  اأمثثام  املجال  امل�ضابقة  هثثذه 
لثثلثثو�ثثضثثول بثثاأفثثكثثارهثثم ومثث�ثثضثثاريثثعثثهثثم اإىل 
الثثثتثثثايل، مثثن خثثثالل تزويدهم  املثث�ثثضثثتثثوى 
للتوا�ضل مع نخبة من  الفر�س  باأف�ضل 
اال�ضت�ضاريني وامل�ضتثمرين وال�ضخ�ضيات 
املوؤثرة، اإ�ضافة اإىل احل�ضول على فر�س 

ا�ضتثمارية متعددة.
وت�ضرتط امل�ضابقة اأن يتقّدم فرد اأو فريق 
العربية  االإمثثثثثثثارات  دولثثثثة  مثثواطثثنثثي  مثثثن 
املثثتثثحثثدة بطلب املثث�ثثضثثاركثثة فثثيثثهثثا، عثثلثثى اأن 
واحداً  اإمثثاراتثثيثثاً  مثثواطثثنثثاً  الثثفثثريثثق  ي�ضم 
عثثلثثى االأقثثثثثل، ويثثقثثوم الثثعثث�ثثضثثو االإمثثثاراتثثثي 
اأمثثثثام جلثثثان االختيار.  املثث�ثثضثثروع  بثثعثثر�ثثس 
و�ضرتكز امل�ضابقة لهذا العام على مو�ضوع 
“التكنولوجيا التي تخدم الب�ضرية” من 
ي�ضتك�ضف  وتقنية متطورة،  زاوية علمية 
من خاللها املتناف�ضون تاأثري التكنولوجيا 
املحتمل على حياتنا اليومية، من خالل 
تركيزهم على التكنولوجيا ب�ضفة عامة، 

وعثثلثثوم االتثث�ثثضثثاالت والثثثروبثثثوت، والواقع 
االفرتا�ضي والذكاء اال�ضطناعي.

وباعتبارها جزءاً من برنامج رواد الق�ضر 
العاملي، تهدف الن�ضخة االإماراتية الثالثة 
بني  الثثتثثوا�ثثضثثل  تثثعثثزيثثز  اإىل  امل�ضابقة  مثثن 
دولة االإمارات العربية املتحدة واالأ�ضواق 
الرئي�ضة االأخرى. و�ضيتم دعوة الفائزين 
للم�ضاركة يف برنامج رواد الق�ضر العاملي 
�ضانت  قثث�ثثضثثر  يف  فثثعثثالثثيثثتثثه  �ضتعقد  الثثتثثي 
 .2019 دي�ضمر  �ضهر  خثثالل  جيم�س 
وقد اأعلن ال�ضندوق موؤخراً عن فتح باب 
اأن يكون تاريخ  الت�ضجيل للم�ضابقة على 
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الطلبات.
جدير بالذكر اأن اجلولة االأوىل للعر�س 
اأبوظبي  يف  �ضتقام  امل�ضابقة  من  املبدئي 
بتاريخ 16 �ضبتمر، بينما تعقد اجلولة 
اأما  دبثثي،  باإمارة  �ضبتمر   18 الثانية يف 
مدار  على  ف�ضيمتد  الثثتثثدريثثبثثي  املع�ضكر 
اأكتوبر   7 اإىل   6 مثثن  متتاليني  يثثومثثني 
اخلتامي  احلثثفثثل  يعقد  اأن  على  الثثقثثادم، 
اأكتوبر   9 يف  الثثنثثهثثائثثيثثة  والثثتثث�ثثضثثفثثيثثات 
ال�ضخ�ضيات  من  نخبة  بح�ضور   2019
احلثثكثثومثثيثثة واالقثثتثث�ثثضثثاديثثة واملثثهثثنثثيثثة على 

ال�ضعيدين املحلي والعاملي. 

بجهود م�صرتكة لوز�رة �القت�صاد ود�ئرة �لتنمية �القت�صادية باأبوظبي 

الإمارات ت�ست�سيف منتدى الأونكتاد لال�ستثمار العاملي 
واأ�سبوع التجارة الإلكرتونية الأول لآ�سيا يف 2020 

�ملن�صوري: خطوة ترتجم �ملكانة �ملتميزة للدولة كمحور مهم للتجارة و�ال�صتثمار يف �ملنطقة
الهاجري : حكومة اإمارة اأبوظبي تهدف اإىل تعزيز �سراكاتها الدولية 

والإقليمية لبناء اقت�ساد قوي م�ستدام ومتنوع وخلق �سراكات عاملية مثمرة

»ال�سارقة القاب�سة« تعتمد املوازنة املقرتحة للعام اجلاري
والعمل والزيارة«. واأ�ضاف اأن البيئة اال�ضتثمارية اجلاذبة لال�ضتثمارات 
البنية التحتية بكل مفرداتها املتانة االقت�ضادية التي تنعم بها االإمارة 
والتي توجت بتقييم ممتاز من قبل وكاالت الت�ضنيف العاملية جميعها 
منو  مثثعثثدالت  حتقيق  على  القاب�ضة  ال�ضارقة  م�ضاريع  بثثقثثدرة  اأ�ضهمت 

جيدة بغ�س النظر عن الظروف االقت�ضادية العاملية.
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  “متاجر”  مراكز  م�ضتجدات  االأع�ضاء  وناق�س 
النمو االقت�ضادي يف االإمارة واالرتقاء مب�ضتوى معي�ضة ورفاهية �ضكانها 
والقيمة  احلياة  معايري  اأرقثثى  لهم  توفر  جممعات  تطوير  خثثالل  من 
اآخر تطورات العمل يف الفروع  املتميزة ال�ضتثماراتهم حيث ا�ضتعر�ضوا 
الثالثة قيد التنفيذ حاليا وهي “متاجر” امل�ضلى والذي ي�ضهد تقدما 

يف االأعمال االإن�ضائية وال�ضيوح والرحمانية.

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تو�ضيات  االإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وناق�س  االإدارة. 
واالإدارية التي �ضملت اعتماد زيادة تكلفة عقد اخلدمات نتيجة التو�ضع 
يف اأعمال ال�ضركة اإىل جانب اعتماد القوائم املالية املدققة لعام 2018 
التدقيق  تكليف مكتب  اعتماد  كما مت   2019 لعام  املقرتحة  واملوازنة 
الداخلي  التدقيق  بعمليات  االأ�ثثضثثول  الإدارة  ال�ضارقة  ل�ضركة  الداخلي 

ب�ضكل ن�ضف �ضنوي.
تعزيز  القاب�ضة  ال�ضارقة  �ضركة  توا�ضل   “ ال�ضايغ  وليد  �ضعادة  وقثثال 
تناف�ضية اإمارة ال�ضارقة من خالل م�ضاهمتها الفاعلة يف امل�ضاريع النوعية 
التي ت�ضمل القطاعات العقارية والتجارية وتخدم ال�ضكان والزوار على 
وترتقي  االقت�ضادي  النمو  تن�ضيط  على  تعمل  م�ضاريع  وهي  �ضواء  حد 
بحياة ال�ضكان يف الوقت ذاته كي تظل ال�ضارقة الوجهة املف�ضلة لالإقامة 

•• ال�صارقة-وام:
�ضراكة  متثل  الثثتثثي   - القاب�ضة  الثث�ثثضثثارقثثة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
ا�ضرتاتيجية بني �ضركة ماجد الفطيم العقارية و�ضركة ال�ضارقة الإدارة 
املثثوازنثثة املقرتحة  الثث�ثثضثثارقثثة -  الثثثثذراع اال�ثثضثثتثثثثثمثثاري حلكومة  االأ�ثثضثثول 
جاء ذلك خالل   .  2018 2019 والقوائم املالية املدققة لعام  للعام 
االجتماع الدوري الذي عقد برئا�ضة �ضعادة وليد ال�ضايغ رئي�س جمل�س 
نائب  اهلل  العبد  علي  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اأعثث�ثثضثثاء  وح�ضور  االإدارة 
الرئي�س و�ضعادة املهند�س خالد بن بطي و�ضعادة الدكتور املهند�س را�ضد 
الليم وهوازن اأ�ضر واأحمد ال�ضامي ووليد الها�ضمي الرئي�س التنفيذي 
ل�ضركة ال�ضارقة القاب�ضة اإ�ضافة اإىل مالك اخل�ضا�ضنة اأمني �ضر جمل�س 
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خالل ملتقى �أعمال متحور حول قطاع �لبحث و�لتطوير

»ا�ستثمر يف ال�سارقة« يفتح الباب وا�سعًا اأمام ال�سركات ال�سينية ل�ستك�ساف الفر�س ال�ستثمارية 

بهدف �حلفاظ على �ملو�رد �ملائية و�الإيفاء باالحتياجات �مل�صتقبلية 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي تطلق �سيا�سة املياه املعاد تدويرها 

والتطوير يف مدينة �ضينزن والبالغ حجمه 
�ضبل عقد  والثثبثثحثثث يف  يثثثثوان،  مثثلثثيثثار   78
�ضراكات مع �ضركات التكنولوجيا ال�ضينية 
البحث  واال�ضتفادة من خراتها يف جمال 
الفر�س  ا�ضتعرا�س  اإىل  اإ�ضافًة  والتطوير، 
اال�ضتثمارية الواعدة التي تقدمها ال�ضارقة 
لتلك ال�ضركات للدخول اإىل اأ�ضواق املنطقة 

عر بوابة االإمارة«.  
وقثثثال �ثثضثثعثثادة الثثدكثثتثثور خثثالثثد عمر املدفع، 
)�ضم�س(،  لالإعالم  ال�ضارقة  مدينة  رئي�س 
التي  الرئي�ضة  احللول  حثثول  له  حديث  يف 
بها  تتمتع  التي  واملثثزايثثا  )�ضم�س(  ُتقدمها 
تاأ�ضي�س  خثثثالل  مثثن  ال�ضينية  الثث�ثثضثثركثثات 
“تعمل  املثثثديثثثنثثثة:  لثثهثثا يف  اأعثثثمثثثال  مثثثقثثثرات 
)�ضم�س( على الدوام على لعب دور رئي�ضي 
يف م�ضاعدة ال�ضركات االإعالمية على النمو 
اإيجاد  الدائم يف  واالزدهثثار. ومتثل هدفنا 
للعي�س  املثثواهثثب  اأ�ثثضثثحثثاب  ت�ضتقطب  بيئة 
وباتت  االإبثثثثثثثثداع.  يف  واملثثث�ثثثضثثثاركثثثة  والثثتثثعثثلثثم 
)�ضم�س( خياراً مربحاً للم�ضتثمرين، حيث 
تتيح التملك بن�ضبة 100 باملائة، ومرونة 
يف خثثيثثارات تثثاأ�ثثضثثرية االإقثثامثثة، واإعثثفثثاء من 
مرنة  وخثثيثثارات  ال�ضركات،  على  ال�ضرائب 

الإن�ضاء اأعمال جتارية على االإنرتنت«.
الثثثعثثثقثثثارات  مثث�ثثضثثتثثثثثمثثرو  “بات  واأ�ثثثثثضثثثثثاف: 
اأربع  اأكثثر  قائمة  �ضمن  اليوم  ال�ضينيون 
جثثنثث�ثثضثثيثثات اأجثثنثثبثثيثثة راغثثبثثة بثثاال�ثثضثثتثثثثثمثثار يف 
االقت�ضاد االإماراتي. وتعمل كلتا الدولتني 
بف�ضل  وامل�ضداقية،  ال�ضفافية  اأ�ضا�س  على 
روؤية قيادتها العظماء الذين يعملون معاً 
اأفكار وتطلعات �ضعوبها. ومع  على حتقيق 
العاملة  ال�ضينية  لل�ضركات  الكبري  العدد 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والتدفق 
الدولة،  اإىل  ال�ضينيني  لل�ضياح  املثثتثثزايثثد 
بعالقات  تتمتعان  واالإمثثثارات  ال�ضني  فثثاإن 
تقت�ضر  �ثثضثثامثثلثثة ال  ا�ثثضثثرتاتثثيثثجثثيثثة  �ثثضثثراكثثة 
وال�ضيا�ضية،  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة،  املثثجثثاالت  على 
الثقافة  جمثثثاالت  وت�ضمل  بثثل  والثثتثثجثثاريثثة، 

والتعليم«.
واخثثتثثتثثم �ثثضثثعثثادتثثه حثثديثثثثثه قثثائثثاًل: “�ضجع 
بالتعاون  الرتويجية  اجلولة  هذه  تنظيم 

•• ال�صارقة-الفجر:

االأجنبي  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  مكتب  نّظم 
اجلهة  ال�ضارقة”،  يف  “ا�ضتثمر  املثثبثثا�ثثضثثر 
ال�ضارقة  الإمثثثثثثثثثثارة  بثثثثالثثثثرتويثثثثج  املثثثعثثثنثثثيثثثة 
والثثتثثعثثريثثف بثثالثثفثثر�ثثس اال�ثثضثثتثثثثثمثثاريثثة التي 
مع  بالتعاون  العاملية،  االأ�ضواق  يف  توفرها 
يف  “�ضم�س”  لثثثالإعثثثالم  الثث�ثثضثثارقثثة  مثثديثثنثثة 
اأعمال  ملتقى  اأول  اجلثثثثثاري،  يثثونثثيثثو   28
م�ضرتك بح�ضور عدد من كبار امل�ضوؤولني 
وامل�ضتثمرين  االأعمال  ورجثثال  احلكوميني 
املدينة،  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  من 
املتوا�ضلة  املثثكثثتثثب  جثثهثثود  اإطثثثثثار  يف  وذلثثثثك 
لثثتثثعثثزيثثز الثثثعثثثالقثثثات الثثثثثنثثائثثيثثة بثثثني اإمثثثثثارة 
امللتقى �ضمن  والثث�ثثضثثني.  وجثثثاء  الثث�ثثضثثارقثثة 
يف  “ا�ضتثمر  مكتب  نظمها  ر�ضمية  زيثثثارة 
مدينة  مب�ضاركة  ال�ضني،  اإىل  ال�ضارقة” 
ال�ضارقة لالإعالم )�ضم�س(، والتي ا�ضتمرت 
ثثثالثثثة اأيثثثام خثثالل الثثفثثرتة بثثني 25 و28 
يونيو اجلثثاري، بح�ضور �ضعادة مثثروان بن 
جا�ضم ال�ضركال، الرئي�س التنفيذي لهيئة 
)�ضروق(،  والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة 
رئي�س  املدفع،  الدكتور خالد عمر  و�ضعادة 
)�ضم�س(.  لثثثثالإعثثثثالم  الثثث�ثثثضثثثارقثثثة  مثثثديثثثنثثثة 
التنفيذي  املثثديثثر  املثث�ثثضثثرخ،  جمعة  وحمثثمثثد 
ملكتب )ا�ضتثمر يف ال�ضارقة(. ومن اجلانب 
ال�ضيني، �ضارك يف امللتقى عدداُ من روؤ�ضاء 
من  �ضينزن  مثثن  وحكومية  خا�ضة  جثثهثثات 
التنفيذي  الثثعثثمثثيثثد  جثثيثثنثثغثثه،  يل  �ضمنهم 
والطرق  لثثلثثحثثزام  �ضنت�ضن  ال�ضرتاتيجية 
وهواجن  والتجارة”،  االقت�ضاد  “معهد  يف 
�ضينغ  �ضنت�ضن  جمموعة  رئي�س  جيهونغ، 
رئي�س  نثثائثثب  جثثيثثان،  وكثثو  القاب�ضة،  �ضانغ 

معهد ا�ضني للبحوث التنمية ال�ضاملة.
الفر�س  ا�ضتك�ضاف  حثثول  امللتقى  ومتحور 
العلمي  البحث  قطاعي  يف  اال�ضتثمارية 
ومناق�ضة  الثثث�ثثثضثثثني،  يف  والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 
�ثثضثثبثثل بثثثنثثثاء �ثثثضثثثراكثثثات ا�ثثضثثرتاتثثيثثجثثيثثة مع 
مدينة  يف  التكنولوجية  ال�ضركات  كثثرى 
املقومات  ا�ضتعرا�س  جثثانثثب  اإىل  �ضينزن، 
والتي  خمتلفة  قطاعات  يف  اال�ضتثمارية 
االأمر  املتنوع،  االإمثثثارة  اقت�ضاد  بها  يتميز 
الذي يرز مكانة االإمثثارة باعتبارها بوابًة 
ا�ضرتاتيجية اإىل �ضوق االإمثثارات واالأ�ضواق 

االإقليمية. 
عبدالرحمن  رحثثثثمثثثثة  �ثثثثضثثثثعثثثثادة  واألثثثثثثقثثثثثثى 
الثث�ثثضثثامثث�ثثضثثي، الثثقثثنثث�ثثضثثل الثثثعثثثام لثثثلثثثدولثثثة يف 
فيها:  قثثثثثال  افثثثتثثثتثثثاحثثثيثثثة  كثثلثثمثثة  غثثثثثوانثثثثثزو، 
املتحدة  العربية  االإمثثثارات  دولثثة  “ترتبط 
بعالقات  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  مثثع 
على  ترتكز  قوية  واقت�ضادية  دبلوما�ضية 
اأ�ثثضثث�ثثس مثثتثثيثثنثثة مثثثن الثثتثثعثثاون املثثتثثبثثادل بني 
الثثبثثلثثديثثن، والثثثثذي حثثقثثق نثثتثثائثثج مثثثثثمثثرة يف 
املجال االقت�ضادي، حيث تعد ال�ضني منذ 

لدولة  جتثثثاري  �ضريك  اأكثثثر  طويلة  فثثرتة 
هذه  ومتثثيثثزت  املتحدة.  العربية  االإمثثثثارات 
املجاالت،  �ضتى  يف  م�ضتمر  بنمو  العالقات 
اأكر من  الثنائية  حتى بلغ حجم التجارة 
50 مليار دوالر اأمريكي يف العام 2018. 
العربية  االإمثثثثارات  تعد  نف�ضه،  الثثوقثثت  ويف 
املتحدة بوابة للب�ضائع ال�ضينية يف منطقة 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا ».
�ضينزن    - ال�ضارقة  ملتقى  “يلعب  وتابع: 
قادة  روؤيثثة  يف حتقيق  مهماً  دوراً  لالأعمال 
البلدين لتطوير وتعزيز العالقات الثنائية 
والتجاري.  االقثثتثث�ثثضثثادي  الثث�ثثضثثعثثيثثد  عثثلثثى 
ال�ضنوات  يف  الثث�ثثضثثارقثثة  اإمثثثثارة  اأ�ثثضثثبثثحثثت  اذ 
ال�ضاملة  املا�ضية، منوذًجا للتنمية  القليلة 
واملتوازنة على خمتلف امل�ضتويات، وجنحت 
ال�ضناعية  املثثثراكثثثز  مثثثن  عثثثثثدداً  تثثطثثويثثر  يف 
�ضينزن،  املقابل تعتر مدينة  الرائدة، ويف 
ال�ضني،  للتقنيات يف  مركًزا �ضناعًيا عاملياً 
حيث حتت�ضن عدداً من ال�ضركات الرائدة 
»Huawei« و�ضركة  مثل �ضركة هواوي 
هذا  كان   ، لذلك   .»Tencent« تن�ضنت 
بثثالثثغثثة لتطوير  اأهثثمثثيثثة  الثثكثثبثثري ذا  احلثثثدث 

م�ضتقبل التعاون بني ال�ضارقة و�ضينزن«
بثثثثن جا�ضم  �ثثثضثثثعثثثادة مثثثثثثثروان  بثثثثثثثدوره قثثثثثال 
ال�ضركاء  اأحثثد  )�ثثضثثروق(  “تعدُّ  ال�ضركال: 
البارزين لل�ضني التي جتمعنا بها عالقات 
اأعثثثثثوام، عملنا  عثث�ثثضثثرة  وثثثيثثقثثة متثثتثثد لنحو 
اأعمال متنوعة  خاللها على توفري فر�س 
وبناء �ضراكات اقت�ضادية ا�ضرتاتيجية بني 
وموؤ�ض�ضات  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات 
اإمارة  يف  نظرياتها  مثثع  ال�ضيني  املجتمع 
اأن هذه  الثث�ثثضثثركثثال  الثثث�ثثثضثثثارقثثثة«.  واأو�ثثثضثثثح 
يف  )ا�ضتثمر  مكتب  نظمها  الثثتثثي  الثثزيثثارة 
ومب�ضاركة  لثثث)�ثثضثثروق(  الثثتثثابثثع  الثث�ثثضثثارقثثة( 
ال�ضتعرا�س  مهمًة  فر�ضًة  متثل  )�ضم�س(، 
متطلبات  تلبي  التي  احليوية  القطاعات 
واحتياجاتهم،  الثث�ثثضثثيثثنثثيثثني  املثث�ثثضثثتثثثثثمثثريثثن 
وا�ضتك�ضاف الفر�س الكامنة لال�ضتثمار يف 
واحد من اأكر اقت�ضادات العامل ا�ضتقراراً 
االطثثثالع على مزايا  اإىل جانب  وازدهثثثثاراً، 
االقثثتثث�ثثضثثاد غثثثري الثثنثثفثثطثثي لثثلثث�ثثضثثني الثثثذي 
 89 بثثث  االإجثثمثثايل  املحلي  الثثنثثاجت  ي�ضهم يف 
ح�ضب  دوالر(  مليار   24.2( درهثثم  مليار 

اإح�ضاءات عام 2018«.
والتطوير  البحث  قطاع  “ميثل  واأ�ثثضثثاف 
اأبرز قطاعات  وواحداً من  قا�ضماً م�ضرتكاً 
�ضينزن  ومدينة  ال�ضارقة  مثثن  لكل  النمو 
لالبتكار  عثثاملثثيثثاً  مثثثركثثثزاً  اأ�ثثضثثبثثحثثت  الثثثتثثثي 
والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا ومثثثقثثثراً لثثعثثدد مثثثن كرى 
و)بثثثي. هثثثثواوي  مثثثثثل  ال�ضينية  الثث�ثثضثثركثثات 

يور  )بيلد  و  الوراثية  لالأبحاث  جثثثي.اآي( 
الأنظمة  و)زي.تي.ئي(  لل�ضيارات،  درميز( 
االتثثث�ثثثضثثثاالت وغثثثريهثثثا، حثثيثثث تثثهثثدف هذه 
�ثثضثثوق البحث  اإىل فثثهثثم مثثقثثومثثات  الثثثزيثثثارة 

العديد  اإجثثثراء  ال�ضارقة(  يف  )ا�ضتثمر  مع 
للتعاون  ميكن  كيف  حثثول  النقا�ضات  مثثن 
نتائج  حتقيق  عثثن  يثمر  اأن  البلدين  بثثني 
اإيجابية. حيث ميكن لالقت�ضاد االإماراتي 
اال�ضتفادة من دور ال�ضني كبلد ُم�ضدر اإىل 
كثثافثثة، فيما ميثثكثثن لل�ضني  الثثعثثامل  اأنثثحثثاء 
اال�ثثضثثتثثفثثادة مثثن املثثوقثثع اجلثثثغثثثرايف الفريد 
لثثدولثثة االإمثثثثثارات، ومثثا تتمتع بثثه مثثن بنى 
من  وا�ثثضثثعثثة  قثثائثثمثثة  ت�ضمل  حثثديثثثثثة  حتتية 
االأنثث�ثثضثثطثثة الثثتثثجثثاريثثة لثثكثثل الثثثراغثثثبثثثني يف 
االأعمال«.  ريثثثثادة  يف  برحلتهم  االنثثطثثالق 
من جهته، اأكد حممد جمعة امل�ضرخ، املدير 
ال�ضارقة(  يف  )ا�ضتثمر  ملكتب  التنفيذي 
ياأتي  �ضينزن  مدينة  على  الثثرتكثثيثثز  اأن   “
ينتهجها  الثثثتثثثي  الثثثثرتويثثثثج  خثثثطثثثة  �ثثضثثمثثن 
ال�ضتهداف  ال�ضارقة”  يف  “ا�ضتثمر  مكتب 
ال�ضينية،  املثثدن  خمتلف  مثثن  امل�ضتثمرين 
يتما�ضى  املثثلثثتثثقثثى  تنظيم  اأن  اإىل  مثث�ثثضثثرياً 
تثثعثثزيثثز احل�ضور  يف  ودورنثثثثثثثا  روؤيثثثتثثثنثثثا  مثثثع 
االأ�ضواق  يف  ال�ضارقة  الإمثثثارة  االقثثتثث�ثثضثثادي 
مبقوماتها  والتعريف  النا�ضئة،  ال�ضينية 
املثثتثثمثثيثثزة التي  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة واخلثثثثدمثثثثات 
بتو�ضيع  الراغبني  للم�ضتثمرين  توفرها 
ا�ضتثمارية  م�ضاريع  وتاأ�ضي�س  اأعثثمثثالثثهثثم، 
اأو  املثثثحثثثلثثثيثثثة  الثثث�ثثثضثثثوق  �ثثثثضثثثثواء يف  نثثثاجثثثحثثثة 

االإقليمية«. 
واأ�ضاف: “يف اإطار اجلهود املتوا�ضلة التي 
مكانتها  لرت�ضيخ  ال�ضارقة  اإمثثثارة  تبذلها 
واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  اقت�ضاديٍة  كثثبثثوابثثٍة 
باجتاه  االأق�ضى  ال�ضرق  دول  يف  التجارية 
و�ضمال  االأو�ثثضثثط  الثث�ثثضثثرق  منطقة  اأ�ثثضثثواق 
اإفثثريثثقثثيثثا، يثثثاأتثثثي املثثلثثتثثقثثى كثثخثثطثثوًة مهمًة 
لتي�ضري دخول كرى �ضركات التكنولوجيا 
ال�ضني  يف  اجلن�ضيات  متعددة  وال�ضركات 
ميكنها  حيث  جثثديثثدة،  عاملية  اأ�ثثضثثواق  اإىل 
اإيجاد فر�س واعدة الإبرام �ضراكات جتارية 
وتو�ضيع  دعثثثم منثثوهثثا  تثث�ثثضثثهثثم يف  مثثبثثتثثكثثرة 

اأعمالها«. 
واختتم امل�ضرخ قائاًل: “متحورت م�ضاركتنا 
اأن  على  التاأكيد  حثثول  االأعثثمثثال  ملتقى  يف 
اإمارة ال�ضارقة متتلك مقومات ا�ضتثمارية 
لالأعمال  جثثاذبثثة  ببيئة  وتتمتع  متميزة، 
والت�ضريعات  املثثبثثتثثكثثرة  بثثاخلثثدمثثات  تتمثل 
وم�ضاريع  الثثتثثنثثمثثويثثة  والثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثات  املثثرنثثة 
البنية التحتية املتطورة، ما يجعلها وجهًة 
الإقامة  ال�ضينيني  للم�ضتثمرين  مثاليًة 
التي  الثث�ثثضثثارقثثة  اإمثثثثارة  يف  م�ضاريع جمثثزيثثة 
نثثاجتثثهثثا املحلي  اأن حتثثقثثق منثثثواً يف  يثثتثثوقثثع 
 2019 عامي   2% اإىل  ي�ضل  االإجثثمثثايل 

و2020.« 

فتح قنو�ت تو��صل مبا�صر بني 
�ل�صارقة و�ل�صني 

و�ضهدت زيارة وفد ال�ضارقة رفيع امل�ضتوى 

يف  “ا�ضتثمر  مكتب  م�ضاركة  ال�ضني  اإىل 
يف  التوايل  على  الرابعة  لل�ضنة  ال�ضارقة” 
العاملي”  التجارة  تنمية  “اأ�ضبوع  مثثوؤمتثثر 
25و27 يونيو  الذي نظم يف الفرتة بني 
ا�ضتعر�س  حثثيثثث  �ثثضثثانثثغثثهثثاي،  يف  اجلثثثثثاري 
خثثثاللثثثهثثثا املثثثكثثثتثثثب اأمثثثثثثثام رجثثثثثثال االإعثثثثمثثثثال 
االإمارة  �ضيا�ضات  ال�ضينيني  وامل�ضتثمرين 
املتميزة  والثثفثثر�ثثس  لال�ضتثمار،  الثثداعثثمثثة 
التي تقدمها لهم لال�ضتفادة من اخلدمات 
املثثثتثثثطثثثورة يف خمثثتثثلثثف قثثثطثثثاعثثثات االإمثثثثثثارة 

ومناطقها احلرة.   
املوؤمتر  خثثالل  عثثقثثدت  حثثواريثثة  ويف جل�ضة 
الثثثعثثثام  الثثثقثثثطثثثاعثثثني  “�ضراكات  بثثثعثثثنثثثوان 
ملكافحة  مثثتثثكثثامثثلثثة  مثثنثثهثثجثثيثثة  واخلثثثثا�ثثثثس: 
ممثلي  بح�ضور  امل�ضروعة”،  غري  التجارة 
كبار  مثثن  وعثثثدد  ال�ضارقة”  يف  “ا�ضتثمر 
امل�ضوؤولني ال�ضينيني، ناق�س امل�ضرخ اأهمية 
دور احلكومات يف تطوير اقت�ضادات الدول، 
فيها،  التحتية  البنية  بخدمات  واالرتثثقثثاء 
املتنامية  املثثتثثطثثلثثبثثات  تلبية  يف  ي�ضهم  مبثثا 
�ضلط  كما  امل�ضتقبل.   لقطاعات  واملتغرية 
امل�ضّرخ ال�ضوء على اأبرز القطاعات النا�ضئة 
ال�ضحية  الرعاية  مثل  ال�ضارقة  اإمثثثارة  يف 
اللوج�ضتية  واخلدمات  والبيئة  وال�ضياحة 
ال�ضتة  املناطق احلرة  اإىل جانب  والتعليم، 
الثثثتثثثي حتثثتثث�ثثضثثنثثهثثا االإمثثثثثثثثثارة، والثثثتثثثي تقدم 
وا�ضعًة  جمموعًة  ال�ضينيني  للم�ضتثمرين 
مثثثن الثثتثث�ثثضثثهثثيثثالت واخلثثثدمثثثات الثثتثثي تلبي 
احتياجاتهم، وت�ضمن لهم تاأ�ضي�س م�ضاريع 
مثثربثثحثثة بثثاال�ثثضثثتثثفثثادة مثثن الثثبثثيثثئثثة املحفزة 
تتمتع  الثثذي  املتنوع  واالقت�ضاد  لالأعمال 
بثثه االإمثثثثثثارة.  كثثمثثا عثثثًرف املثث�ثثضثثرخ احل�ضور 
يف  “ا�ضتثمر  ملثثكثثتثثب  الثثر�ثثضثثمثثي  بثثاحلثث�ثثضثثاب 
ت�ضات«  “وي  تثثطثثبثثيثثق  عثثلثثى  ال�ضارقة” 
يف  ا�ثثضثثتثثخثثدامثثاً  االأكثثثثثر   )WeChat(
ال�ضني، والذي اأطلقه املكتب يف �ضهر اأبريل 
املا�ضي لفتح قنوات توا�ضل مبا�ضرة واأكر 
املثث�ثثضثثتثثثثثمثثريثثن مثثن اجلانبني،  بثثني  مثثرونثثة 
من  اأو�ضع  �ضريحة  اإىل  الو�ضول  وبالتايل 
املثث�ثثضثثتثثثثثمثثريثثن الثث�ثثضثثيثثنثثيثثني، وخثث�ثثضثثو�ثثضثثاً اأن 
املكتب يعر�س من خالل هذا احل�ضاب اآخر 
والت�ضهيالت  اخلثثدمثثات  واأبثثثرز  امل�ضتجدات 

املتعلقة باال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر.
وال�ضني بعالقات  ال�ضارقة  اإمثثارة  وترتبط 
اأبثثرزهثثا التجارة  تثثعثثاون يف عثثدة جمثثثاالت، 
والثثثثثقثثافثثة والثث�ثثضثثيثثاحثثة، حثثيثثث يثثبثثلثثغ عدد 
الثثث�ثثثضثثثركثثثات الثث�ثثضثثيثثنثثيثثة الثثثعثثثامثثثلثثثة يف دولثثثثة 
بني  تثثثثثثرتاوح  �ثثضثثركثثة   4000 االإمثثثثثثثثثارات 
و�ضركات  ومثثتثثو�ثثضثثطثثة  �ثثضثثغثثرية  مثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثات 
�ضركة   735 مثثثنثثثهثثثا  كثثثثثثثرى،  حثثثكثثثومثثثيثثثة 
هيئة  م�ضاعي  و�ضط  ال�ضارقة،  يف  ُم�ضّجلة 
ال�ضارقة  يف  وال�ضياحي  الثثتثثجثثاري  االإمنثثثاء 
�ضيني  زائثثثثثر   200،000 ال�ثثضثثتثثقثثطثثاب 

بحلول عام 2021. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعثثلثثنثثت دائثثثثرة الثثطثثاقثثة يف اأبثثوظثثبثثي عن 
تدويرها”،  املعاد  املياه  “�ضيا�ضة  اإطالق 
وذلك بهدف حتقيق اال�ضتفادة الق�ضوى 
مثثن املثثيثثاه املثثعثثاد تثثدويثثرهثثا وامل�ضاعدة يف 
احلفاظ  اإىل  الرامية  الوطنية  اجلهود 
عثثلثثى املثثثثثوارد املثثائثثيثثة االأخثثثثثرى يف اإمثثثثارة 
املثثيثثاه ال�ضاحلة  اأبثثوظثثبثثي، مبثثا يف ذلثثثك 
لثثثلثثث�ثثثضثثثرب واملثثثثثيثثثثثاه اجلثثثوفثثثيثثثة لثثثالإيثثثفثثثاء 
باالحتياجات امل�ضتقبلية لكل القطاعات. 
وجثثثثرى اإطثثثثثالق هثثثذه الثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثة خالل 
مع  بالتعاون  نظمت  خا�ضة  عمل  ور�ضة 
ال�ضركاء املعنيني على م�ضتوى االإمارة. 

اأٌعثثثدت  الثثتثثي  اجلثثثديثثثدة،  ال�ضيا�ضة  تثثاأتثثي 
مياه  من  اال�ضتفادة  جلنة  مع  بالتعاون 
ال�ضرف ال�ضحي املعاجلة؛ يف اإطار تعزيز 
دور دائثثثثرة الثثطثثاقثثة يف تثثاأمثثني اإمثثثثدادات 
من  تدويرها  املعاد  املياه  من  م�ضتدامة 
وذلثثك متا�ضياً  الثثتثثوزيثثع،  �ضركات  خثثالل 
مثثثثع الثث�ثثضثثعثثة االإجثثثمثثثالثثثيثثثة املثثثتثثثاحثثثة من 
حمطات معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي 
خلدمات  اأبثثوظثثبثثي  �ضركة  متلكها  الثثتثثي 
امل�ضغلني  من  وغريها  ال�ضحي  ال�ضرف 
املثثرخثث�ثثضثثني مثثن قثثبثثل الثثثدائثثثرة. وهثثثو ما 
يثثدعثثم اأيثث�ثثضثثاً جثثهثثود دائثثثثثرة الثثطثثاقثثة يف 
املياه ل�ضمان  اإدارة  تطوير ا�ضرتاتيجية 
اإدارة موارد املياه واحلفاظ عليها بكفاءة 

يف اإمارة اأبوظبي.
وحثثث�ثثثضثثثر ور�ثثثثضثثثثة الثثثعثثثمثثثل حمثثثمثثثد هالل 
لل�ضوؤون  الثثتثثنثثفثثيثثذي  املثثثديثثثر  الثثثزعثثثابثثثي، 
الطاقة،  بثثثدائثثثرة  بثثاالإنثثابثثة  التنظيمية 
التخطيط  دائثثرة  من  كل  عن  وممثلون 
اأبوظبي  وهيئة  والثثبثثلثثديثثات،  الثثعثثمثثراين 
لثثلثثزراعثثة والثث�ثثضثثالمثثة الثثغثثذائثثيثثة، وهيئة 

اأبوظبي  ومثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثة  اأبثثثوظثثثبثثثي،  الثثبثثيثثئثثة 
اأبثثثوظثثثبثثثي خلدمات  و�ثثثضثثثركثثثة  لثثلثثطثثاقثثة، 
العني  و�ثثثثضثثثثركثثثثة  الثثث�ثثثضثثثحثثثي،  الثثثث�ثثثثضثثثثرف 
للتوزيع،  اأبثثوظثثبثثي  و�ثثضثثركثثة  لثثلثثتثثوزيثثع، 
و�ضركة  االإمثثارات  و�ضركة مياه وكهرباء 

اأبوظبي للنقل والتحكم. 
ومن جانبه قال �ضعادة املهند�س حممد 
بن جر�س الفال�ضي وكيل دائرة الطاقة: 
تدويرها  املثثثعثثثاد  املثثثيثثثاه  �ثثضثثيثثا�ثثضثثة  “تاأتي 
انثثطثثالقثثاً مثثن اإميثثثان الثثدائثثرة بثثثاأن املياه 
مثثثثثثثورد ا�ثثثثضثثثثرتاتثثثثيثثثثجثثثثي، وكثثثثثثثون االأمثثثثثثن 
املائي  االأمثثن  يتجزاأ من  ال  جثثزءاً  املائي 
اأن  هناك حاجة ملحة  امل�ضتدام. ونرى 
كافة  الإدارة  متكاملة  �ضيا�ضة  لثثوجثثود 
االإمثثثثارة، ومثثن �ضمنها  املائية يف  املثثثوارد 
�ضيا�ضة  وتتما�ضى  تدويرها.  املعاد  املياه 
املياه املعاد تدويرها التي اعتمدناها مع 
اأهداف ا�ضرتاتيجية االأمن املائي لدولة 
ا�ضتدامة  �ضمان  يف   2036 االإمثثثثثارات 
وا�ضتمرارية تاأمني اإمدادات املياه لكافة 
والتجارية  الثث�ثثضثثكثثنثثيثثة  اال�ثثضثثتثثخثثدامثثات 
والزراعية.  والثث�ثثضثثنثثاعثثيثثة  واحلثثكثثومثثيثثة 
اأمل  املثثيثثاه  تثثدويثثر  اإعثثثثادة  ومتثثثثثل تقنية 
املهدرة  املياه  اال�ضتفادة من  امل�ضتقبل يف 
احتياطات  يف  نوعية  اإ�ضافة  ي�ضكل  مبا 
االعتماد على  تقليل  املياه ويف  اإمثثدادات 
حتلية املثثيثثاه واملثثيثثاه اجلثثوفثثيثثة يف اإمثثثارة 

اأبوظبي«.
ٌتثثطثثبثثق الثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثة اجلثثثديثثثدة عثثلثثى كافة 
املرتبطة  واالأنثثثث�ثثثثضثثثثطثثثثة  الثثثثقثثثثطثثثثاعثثثثات 
تدويرها  املعاد  املياه  وتوزيع  بالدرا�ضات 
كل  تنفيذها  ويتوىل  اأبوظبي،  اإمثثارة  يف 
اأبوظبي  و�ثثضثثركثثة  الثثطثثاقثثة،  دائثثثثثرة  مثثثن 
للتوزيع، و�ضركة العني للتوزيع، و�ضركة 
ال�ضحي،  الثث�ثثضثثرف  خلثثدمثثات  اأبثثوظثثبثثي 

وحمطات ال�ضرف ال�ضحي امل�ضتقلة.
مثثن خالل  “نهدف  �ثثضثثعثثادتثثه:  واأ�ثثثضثثثاف 
اأق�ضى  حتقيق  اإىل  اجلثثديثثدة  ال�ضيا�ضة 
ا�ضتفادة ممكنة من املياه املعاد تدويرها 
املرخ�ضة  التوزيع  �ضركات  مع  بالتعاون 
اأعمال  تثثنثثفثثيثثذ  مثثثن خثثثالل  اأبثثوظثثبثثي  يف 
التطوير والتن�ضيق املتبادل ورفع اجلودة 
املثث�ثثضثثتثثمثثرة. ويثثثنثثثدرج هثثثثذا �ثثضثثمثثن اإطثثثثار 
خططنا  �ضمن  متكاملة  عمل  منظومة 
امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية 
الإمارة  اال�ضرتاتيجية  اخلطط  وتنفيذ 
القطاعات  كثثثافثثثة  الزدهثثثثثثثثار  اأبثثثوظثثثبثثثي 
و�ضمان  واخلثثثثدمثثثثيثثثثة،  االقثثثتثثث�ثثثضثثثاديثثثة 

م�ضتقبل اأف�ضل لالأجيال املقبلة«.
تثثثدعثثثم الثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثة اجلثثثثديثثثثدة مثثثبثثثادرات 
�ضيا�ضة  ودعثثثثم  لثثتثثطثثويثثر  نثثطثثاقثثاً  اأو�ثثثضثثثع 
اإطثثثثار  وو�ثثثضثثثع  املثثثيثثثاه،  الإدارة  مثثتثثكثثامثثلثثة 
كافة  مثثع  بالتن�ضيق  لثثالإمثثارة  تنظيمي 
امل�ضلحة،  واأ�ثثثضثثثحثثثاب  املثثعثثنثثيثثة  اجلثثثهثثثات 
باأبوظبي.  الثثبثثيثثئثثة  هثثيثثئثثة  ذلثثثثك  يف  مبثثثا 
ا�ضتخدام  اإعثثثثادة  ال�ضيا�ضة  ت�ضجع  كثثمثثا 
وراءها  كانت  طاملا  تدويرها  املعاد  املياه 
وبيئية.  واجتماعية  اقت�ضادية  جثثدوى 
باملتطلبات  اجلهات  ال�ضيا�ضة  ٌتلزم  كما 
واال�ثثثضثثثرتاطثثثات اخلثثا�ثثضثثة بثث�ثثضثثراء ونقل 
وتثثثثثثوزيثثثثثثع وتثثثثثثزويثثثثثثد وتثثثثخثثثثزيثثثثن املثثثثيثثثثاه 
املثثعثثاد تثثدويثثرهثثا بثثفثثعثثالثثيثثة وطثثثثرق اآمنة 
اأطثثثر عامة  واقثثتثث�ثثضثثاديثثة. وكثثذلثثك ت�ضع 
لكل  والثثتثثوريثثد  الثث�ثثضثثراء  عثثقثثود  لتطوير 
امل�ضتفيدين  كثثافثثة  مثثع  التو�ضيل  نثثقثثاط 
تثثدويثثرهثثا وفق  املثثعثثاد  للمياه  واملثثثورديثثثن 
تثث�ثثضثثع ت�ضوراً  كثثمثثا  املثثعثثتثثمثثدة.  الثثتثثعثثرفثثة 
حمدداً عن القيمة االقت�ضادية ال�ضاملة 
لثثلثثمثثيثثاه املثثثثعثثثثاد تثثثدويثثثرهثثثا عثثثلثثثى املثثثثدى 
اأ�ضواق  وفتح  ا�ضتك�ضاف  وعثثن  الطويل، 

واأي  املياه  تلك  ا�ضتخدام  بهدف  جديدة 
مثثثن املثثنثثتثثجثثات الثثثثثانثثويثثة ملثثعثثاجلثثة مياه 

ال�ضرف ال�ضحي.
تدويرها  املثثعثثاد  املثثيثثاه  �ضيا�ضة  تت�ضمن 
تثثثثطثثثثويثثثثر وتثثثثطثثثثبثثثثيثثثثق خثثثثطثثثثط االأمثثثثثثثثن 
ال�ضحة  حماية  ي�ضمن  مبا  وال�ضالمة، 
املياه  بثثجثثودة  وااللثثتثثزام  والبيئة  العامة 
نثثثثقثثثثاط اال�ثثثثضثثثثتثثثثالم وحثثثثتثثثثى نقاط  مثثثثن 
دائرة  تعليمات  بح�ضب  وذلثثك  التوزيع، 
للمراقبة  اآلية  تطوير  وكذلك  الطاقة، 
الثثثدوريثثثة جلثثثثودة املثثثيثثثاه وتثثطثثويثثر نظام 
فثثعثثال الإ�ثثضثثدار الثثتثثقثثاريثثر بثثهثثدف توفري 
املعلومات ذات ال�ضلة يف االأوقات املحددة 
تقع  لل�ضيا�ضة،  ووفقاً  املرجوة.  وبالدقة 
درا�ضة  م�ضوؤولية  التوزيع  �ضركات  على 
كافة الطلبات الواردة اإليها فيما يخت�س 
بثثا�ثثضثثتثثخثثدام املثثيثثاه املثثعثثاد تثثدويثثرهثثا لغري 
اأغرا�س ال�ضرب، ومن ثم حتديد نوعية 
مع  غثثر�ثثس،  لكل  املنا�ضبة  املثثيثثاه  وكمية 
املتوفرة  املياه  االعتبار كميات  االأخثثذ يف 
لكل  الفعلية  واالحتياجات  امل�ضدر،  من 

جهة.

امل�ضاركة  اإمثثكثثانثثيثثة  اإىل  ال�ضيا�ضة  ت�ضري 
اأجل  الطاقة من  لثثدائثثرة  مثثبثثادرة  اأي  يف 
املعاد  املياه  منتجي  بني  التعاون  تعزيز 
النهائيني،  واملثث�ثثضثثتثثخثثدمثثني  تثثثدويثثثرهثثثا 
وحتثثثديثثثد مثث�ثثضثثوؤولثثيثثة وحثثثقثثثوق كثثثل جهة 
والتاأكد من فهم احتياجاتهم وتوفريها. 
ل�ضرورة  اأهمية خا�ضة  ال�ضيا�ضة  وتويل 
بخدمات  امل�ضتفيدين  واإعثثثثثالم  تثثوعثثيثثة 
الثثثتثثثزود بثثاملثثيثثاه املثثثعثثثاد تثثثدويثثثرهثثثا بكافة 
احلقوق وامل�ضوؤوليات واملخاطر املرتبطة 
با�ضتخدام تلك املياه، وذلك بهدف جتنب 
اال�ضتخدامات غري امل�ضرح بها.  وكذلك 
اإعداد  يف  مطلوبة  معلومات  اأي  تقدمي 
خطة اأو �ضيا�ضة متكاملة الإدارة املياه من 
خالل التوا�ضل الفعال مع كافة اجلهات 
وال�ضركاء الرئي�ضيني يف اإمارة اأبوظبي. 
وتقدم ال�ضيا�ضة الدعم املتوا�ضل ملنهجية 
املتعلقة  واالإجثثثراءات  امل�ضتمر  التح�ضني 
الرتويج  اأو  اال�ثثضثثتثثخثثدام  اأو  بثثاملثثعثثاجلثثة 
للمياه املعاد تدويرها كمورد مياه بديل 

لالإمارة.

»كهرباء دبي« تعتزم اإن�ساء 5 حمطات 
نقل رئي�سة جهد 400 كيلوفولت

•• دبي-وام:

كثث�ثثضثثفثثت هثثيثثئثثة كثثثهثثثربثثثاء ومثثثيثثثاه دبي 
 5 الإنثث�ثثضثثاء  خططها  “ عثثن  “ ديثثثوا 
حمثثثطثثثات نثثقثثل رئثثيثث�ثثضثثة جثثهثثد 400 
الثالث  الثث�ثثضثثنثثوات  خثثالل  كيلوفولت 
القادمة لت�ضاف اإىل العدد االإجمايل 
لثثلثثمثثحثثطثثات احلثثثالثثثيثثثة الثثثبثثثالثثثغ 22 

حمطة.
تد�ضني  مت  اأنثثثثه  اإىل  الثثهثثيثثئثثة  ولثثفثثتثثت 
حمطة واحثثثدة خثثالل الثثعثثام اجلاري 
امل�ضروعات  مثثن  بثثاقثثة  �ثثضثثمثثن  وذلثثثثك 
تعزيز ورفع  اإىل  الهادفة  التطويرية 
اإجمالية  بقيمة  النقل  �ضبكة  كثثفثثاءة 

الع�ضو  الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  وقثثال  درهثثثم.  مليار   2.2 اإىل  ت�ضل 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة ت�ضعى لدعم 
بنية حتتية  توفري  خثثالل  مثثن  الكهرباء  نقل  �ضبكات  وكثثفثثاءة  قثثدرة  ورفثثع 
ومرافق خدمية مميزة للطاقة من �ضاأنها اأن تلبي جميع احتياجات التنمية 
امل�ضتدامة يف اإمارة دبي وتوفري خدمات الكهرباء واملياه وفق اأعلى معايري 
التوافرية واالعتمادية والكفاءة وذلك متا�ضيا مع توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل« .
ولفت الطاير اإىل اأن املحطات اخلم�س جهد 400 كيلوفولت متثل دفعة 
قوية جلهود الهيئة الرامية اإىل تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه 
يف دبي، م�ضريا اإىل اأنه مت ر�ضد ا�ضتثمارات بقيمة 81 مليار درهم يف قطاع 
الطاقة يف دبي على مدى ال�ضنوات اخلم�س املقبلة االأمر الذي �ضيكون له 
دور فاعل يف دعم منو االقت�ضاد االأخ�ضر وخلق ميزة تناف�ضية للدولة يف 

جمال كفاءة الطاقة وتقنيات اإنتاج الطاقة.

»الأوملبياد اخلا�س« حقق حوايل مليار درهم من الناجت 
القت�سادي و800 مليون درهم من اإجمايل القيمة امل�سافة

•• اأبوظبي-وام:

حقق االأوملبياد اخلا�س لالألعاب العاملية “اأبوظبي 2019” 957 مليون 
القيمة  اإجثثمثثايل  مثثن  درهثثم  االقت�ضادي و751 مليون  الثثنثثاجت  مثثن  درهثثم 
�ضهر  خثثالل  الدولة  ا�ضت�ضافتها  التي  البطولة  فثثرتة  مثثدى  على  امل�ضافة 

مار�س املا�ضي وا�ضتمرت 10 اأيام.
PWC » يف تقريرها ب�ضاأن  “براي�س ووترهاو�س كوبرز -  وقالت �ضركة 
النتائج التي حققتها االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س واأثرها يف اجلوانب 
االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضحية بجانب اإ�ضهامها يف دعم حركة االأوملبياد 
اإن فعاليات االأوملثثبثثيثثاد اخلا�س عثثززت مكانة دولثثة االإمثثثارات يف  اخلثثا�ثثس.. 
ا�ضت�ضافة وا�ضتقطاب الفعاليات العاملية الكرى يف امل�ضتقبل كما اأ�ضهمت يف 
ت�ضريع الرامج وو�ضع �ضيا�ضات ومبادرات حكومية وطنية جديدة من اأجل 
متكني اأ�ضحاب الهمم وتعزيز دجمهم املجتمعي، كما عززت هذه البطولة 
اأ�ضحاب الهمم باعتبارهم كوادر قادرة على  نظرة جمتمع االإمثثارات جتاه 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اإىل دور �ضاحب  العطاء والعمل. واأ�ضار التقرير 
امل�ضلحة يف  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
يف  املتحدة  العربية  االمثثثارات  لدولة  واال�ضتثنائي  العاملي  النجاح  حتقيق 
ا�ضت�ضافة دورة االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س “اأبوظبي 2019 “ من 
خالل متابعته احلثيثة وتوجيهات �ضموه املتوا�ضلة لي�س فقط الإقامة هذه 
اأ�ضحاب الهمم وابراز  البطولة واإمنا يف خلق روؤية جديدة توؤمن بتمكني 

قدراتهم ومهاراتهم وت�ضجيعهم لتحقيق النجاحات واالإجنازات الوطنية.
م�ضتوى  على  �ضواء  اخلا�س  القطاع  من  الكبري  التفاعل  التقرير  ور�ضد 
جناحات  تعزيز  يف  العديدة  امل�ضاركات  اأ�ضهمت  حيث  االأفثثراد  اأو  املوؤ�ض�ضات 
البطولة، كما عك�س جتاوب القطاع يف دعم البطولة وبراجمها وفعاليتها 

امل�ضاحبة.. املفاهيم احلقيقية للم�ضوؤولية املجتمعية.
الزيادة يف  التقرير ر�ضد  “ اإن  “ براي�س ووترهاو�س كوبرز  وقالت �ضركة 
واخلدمات  ال�ضلع  مبيعات  جلميع  حمت�ضبة  كقيمة  االقثثتثث�ثثضثثادي  الثثنثثاجت 
الناجتة عن االنفاق يف هذه الفعالية.. فيما ي�ضمل اإجمايل القيمة امل�ضافة 
الراعية  املوؤ�ض�ضات  قدمتها  التي  العينية  امل�ضاهمات  االألعاب  عن  الناجتة 
التقرير  اأ�ضار  فيما   .. درهثثم  مليون   236 حجمها  بلغ  والتي  وال�ضراكات 
اأنفقت  العاملية  لالألعاب  امل�ضرتيات  نفقات  اإجمايل  من  باملئة   90 اأن  اإىل 
على املوردين املحليني وا�ضتقطب االأوملبياد اأكر من ن�ضف مليون م�ضاهد 
الدولة  يف  اإقامتهم  مثثدة  متو�ضط  بلغ  اأجنبي  زائثثر   18000 اإىل  اإ�ضافة 
10 اأيام. واأ�ضاف التقرير اأن االأوملبياد اخلا�س لالألعاب العاملية “اأبوظبي 
2019 “ الذي اأقيم حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ..حظي باأكر 
م�ضاركة يف تاريخ احلدث منذ تاأ�ضي�س االأوملبياد قبل حوايل 50 عاما حيث 

تناف�س خاللها حوايل 7000 ريا�ضي ميثلون 200 دولة.

اأمريكا وال�سني تتفقان على 
ا�ستئناف املحادثات التجارية بينهما

•• اأو�صاكا -وام: 

ترامب  دونالد  االأمريكي  ونظريه  بينغ  جني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�س  اتفق 
خالل اجتماعهما اأم�س على هام�س قمة جمموعة الع�ضرين باليابان على 

ا�ضتئناف املحادثات التجارية بني البلدين.
وذكرت وكالة االأنباء ال�ضينية الر�ضمية “ �ضينخوا “ اأن الرئي�س ال�ضيني 
�ضي جني بينغ ونظريه االأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم على ا�ضتئناف 
امل�ضاواة  اأ�ثثضثثا�ثثس  عثثلثثى  بلديهما  بثثني  والثثتثثجثثاريثثة  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة  املثث�ثثضثثاورات 

واالحرتام املتبادل.
على  تعريفات جديدة  ي�ضيف  لن  اإنه  قال  االأمريكي  اجلانب  اأن  واأ�ضافت 

ال�ضادرات ال�ضينية.
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�ختتام �ملوؤمتر �ل�صنوي للمنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة يف بر�صلونة

الإعالن عن ا�ست�سافة دبي ن�سخة 2020 من املعر�س واملوؤمتر الدويل 
•• بر�صلونة-الفجر: 

الثثنثث�ثثضثثخثثة اخلثثامثث�ثثضثثة مثثن املوؤمتر  اخثثتثثتثثمثثت 
واملعر�س الدويل ال�ضنوي للمنظمة العاملية 
للمناطق احلرة اأعمالها يف مركز موؤمترات 
“باالو دي كونغر�ضو�س” مبدينة بر�ضلونة 
“كون�ضوري�ضي  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون  االإ�ثثضثثبثثانثثيثثة 
على  ا�ضتمرت  والثثتثثي  فرانكا”،  زونثثا  ال  دي 
مدى ثالثة اأيام بح�ضور كبار ال�ضخ�ضيات 
واملثث�ثثضثثوؤولثثني وممثثثثثلثثي املثثنثثاطثثق احلثثثثرة من 
73 دولثثثة.   واألثثقثثى �ضعادة الدكتور حممد 
للمناطق  العاملية  املنظمة  رئي�س  الزرعوين 
االأول  الثثيثثوم  يف  االفتتاحية  الكلمة  احلثثثرة 
“املناطق  �ضعار  حتت  اأقيم  الثثذي  للموؤمتر 
تالها  احلرة 4.0 تلتقي االقت�ضاد 4.0”، 
اخلا�س  الدولة  مندوب  نافارو  بري  كلمات 
فرانكا”،  زونثثا  ال  دي  “كون�ضوري�ضي  لثثدى 
مدينة  بلدية  رئي�س  نائب  مانتي  وجثثوردي 
نائب  اآراغوني�س  بثثريي  و�ضعادة  بر�ضلونة، 
االقت�ضاد  ووزيثثثر  كاتالونيا  حكومة  رئي�س 
مونتريو  جي�ضو�س  ماريا  و�ضعادة  واملالية، 

وزيرة املالية واخلدمات املدنية.
وقال الزرعوين يف كلمته الرئي�ضة: “علينا 
يف املنظمة العاملية للمناطق احلرة اأن نعزز 
موقعنا يف ظل ما ي�ضهده العامل من حروب 
جتارية وفر�ٍس متزايد للر�ضوم اجلمركية، 
مناطق  لها  تتعر�س  �ضيا�ضية  وا�ضطرابات 
انطالقاً  النا�ضجة،  االقت�ضادية  االأ�ثثضثثواق 
مثثثن احلثثثفثثثاظ عثثلثثى مثثتثثانثثة الثثثعثثثالقثثثات بني 
قادرة  لتكون  املنظمة  املناطق احلثثرة، ودعم 
على متثيلهم اأمام اأف�ضل الهيئات التجارية، 
والتنمية  االقت�ضادي  التعاون  منظمة  مثل 
املنظمة  اأو  الثثعثثاملثثيثثة  الثثتثثجثثارة  مثثنثثظثثمثثة  اأو 

العاملية للجمارك«.   
حثثثول  احلثثثثثثثرة  املثثثثنثثثثاطثثثثق  “على  اأ�ثثثثثثضثثثثثثاف: 
التناف�ضي  موقعها  على  حتافظ  اأن  العامل 
املتغريات والتطّورات،  ب�ضرعة مع  والتكّيف 
باملرونة  التحّلي  دائم على  ب�ضكٍل  والرتكيز 
اأب�ضرت  اإذ  والبعيد.  املتو�ضط  املديني  على 
النور قبل  للمناطق احلرة  العاملية  املنظمة 
خم�س اأعوام م�ضت مع 14 ع�ضواً موؤ�ض�ضاً، 
املنظمة  تثثوا�ثثضثثل هثثثذه  اأن  الثثيثثوم  وُيثث�ثثضثثعثثدنثثا 
اأن�ضطتها الفعالة عر قارات متعددة واأكر 
من 120 دولة �ضمن �ضبكٍة عاملية واحدة«.

 ثالث من�صات جديدة
 خلدمات �ملنظمة

اإطثثثثالق ثالث  �ضهد املثثوؤمتثثر االإعثثثثالن عثثن 
املنظمة  وخثثدمثثات  الأدوات  جديدة  من�ضات 

“اجلامعة  مثثنثث�ثثضثثة  وهثثثي  االإنثثثثرتنثثثثت،  عثثثر 
املفتوحة” والتي تتيح للعاملني يف املناطق 
االنرتنت  عر  املنظمة  يف  االع�ضاء  احلثثرة 
احل�ضول على �ضهادات عليا يف جمال املناطق 
قيا�س  ملوؤ�ضر  االإلكرتونية  واملن�ضة   ، احلرة 
والتي متّكن  امل�ضاهمة االإيجابية “ازدهار”، 
بيانات  حتميل  من  احلثثرة  امناطق  اأع�ضاء 
اإىل حتليالت  االأداء اخلا�ضة بهم للو�ضول 
للمناطق  الثثعثثاملثثيثثة  املثثنثثظثثمثثة  مثثثن  حثث�ثثضثثريثثة 
حتقيق  نحو  م�ضريتهم  اأبعاد  ور�ضم  احلثثرة 
االأعمال  من�ضة  عن  ف�ضاًل  االأمثثثثثل،  االأداء 
املبا�ضرة بني ال�ضركات عر االإنرتنت والتي 
تتيح للمناطق احلرة التفاعل عر االإنرتنت 
بكل �ضال�ضة الإجناز االأعمال، والو�ضول اإىل 

خدمات ت�ضوية ال�ضمانات حول العامل.
املناطق  �ثثضثثهثثادة  تثثنثثال  حثثثرة  مثثنثثاطثثق  خم�س 

احلرة االآمنة
عقدت منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية 
قثثدمثثت فيه  اجثثتثثمثثاعثثاً  املثثوؤمتثثر  على هام�س 
برنامج  مثثثن  الثثتثثجثثريثثبثثيثثة  املثثرحثثلثثة  نثثتثثائثثج 
ال�ضهادات املعتمدة “املناطق احلرة االآمنة”، 
املناطق احلثثرة اخلم�س  والثثذي �ضاركت فيه 
التي ح�ضلت على �ضهادة ا�ضتكماٍل للرنامج، 
وهثثي: املنطقة احلثثرة مبطار دبثثي، واملوانئ 
التجارية  واملنطقة  لوك�ضمبورغ،  يف  احلثثرة 
“كون�ضري�ضي  ومنطقة  بوغوتا،  يف  احلثثرة 
ومنطقة  دي ال زونا فرانكا دي بر�ضلونة” 

كاليبيدا االقت�ضادية احلرة يف ليتوانيا. 
جل�صات عامة وندو�ت حو�رية 

املثثثثوؤمتثثثثر جثثلثث�ثثضثثات عاّمة  فثثعثثالثثيثثات  �ثثضثثمثثت 
وندوات حوارية جمعت نخبة عاملية امل�ضتوى 
ال�ضيا�ضات،  �ثثضثثّنثثاع  وكثثبثثار  املثثتثثحثثدثثثني  مثثن 
وال�ضخ�ضيات االأكادميية، واملنظمات متعددة 
�ضتى  مثثن  عامليني  اأعثثمثثال  ورّواد  االأطثثثثراف، 
املناطق احلرة  وفثثود من  العامل مع  اأنثثحثثاء 
املمار�ضات،  اأف�ضل  وتبادل  مل�ضاركة  الدولية 
وا�ضتك�ضاف احللول للتحديات الراهنة التي 
العام  الوعي  املناطق احلرة، وتعزيز  تواجه 
اأن تلعبه  الثثثذي ميكن  الثثثدور  اأهثثمثثيثثة  حثثول 

املناطق احلرة يف التو�ضع االقت�ضادي.
و�ضمل املوؤمتر ندوات حوارية ت�ضلط ال�ضوء 
على مو�ضوعات مهمة من بينها ال�ضفافية، 
االإلكرتونية،  والثثتثثجثثارة  الثثبثثيثثانثثات،  وتثثتثثّبثثع 
اأخذ  مثثع  وغثثريهثثا  اللوج�ضتية  واخلثثثدمثثثات 
العاملية  القيمة  ل�ضل�ضلة  الرقمي  التحّول 
العامل  احلرة حول  املناطق  على  وتاأثرياته 
بثثعثثني االعثثثتثثثبثثثار، كثثمثثا بثثحثثثثثت نثثثثثدوة حول 
ببناء  الكفيلة  ال�ُضبل   - “القيادة  مو�ضوع 
احلرة  للمناطق  م�ضتدامة  اأعثثمثثال  منثثثاذج 

مزايا  بتطوير  الكفيلة  وتلك  العامل،  حول 
فعالة  وا�ضرتاتيجيات  م�ضتدامة  تناف�ضية 
وقثثيثثم مثثقثثرتحثثة لثثتثثحثث�ثثضثثني عثثمثثلثثيثثة تكامل 

�ضال�ضل التوريد والقيمة العاملية. 
وا�ثثضثثتثثعثثر�ثثس هثثثريثثثك كثثريثث�ثثضثثتثثنثث�ثثضثثن مدير 
التوريد  و�ضل�ضلة  اللوج�ضتية  اخلثثثدمثثثات 
االأمريكيتني”   - العاملية  دبثثي  “موانئ  يف 
اخلدمات  جمثثثال  يف  التخ�ض�ضية  روؤيثثثتثثثه 
ليندرت  ال�ضيد  ك�ضف  بينما  اللوج�ضتية، 
اإك�ضر�س”  اإل  اإتثث�ثثس  “دي  مثثن  دلثثفثثت  فثثثان 
ب�ضاأن  اإليها  تو�ضل  التي  النتائج  بع�س  عن 
التجارة االإلكرتونية، ور�ضم الدكتور عي�ضى 
العامة  احلدود  “جامعة دبي”  ب�ضتكي من 
املعنية باملناطق  التعلم االإلكرتوين  لفر�س 
احلثثثثرة والثث�ثثضثثركثثات االأعثثث�ثثثضثثثاء فثثيثثهثثا. وتال 
اإقامة حفل ع�ضاء �ضّكل  اجلل�ضات احلوارية 
فر�ضة اإ�ضافية لتدعيم التوا�ضل والعالقات 
وتعزيز  امل�ضاركة،  احلثثرة  املناطق  وفثثود  بني 
ترعاها  التي  امل�ضرتكة  املعرفة  اأخثثالقثثيثثات 

املنظمة بني اأع�ضائها.
وتال اجلل�ضات العامة والندوات حفل ع�ضاء 
ال�ضاد�س،  فيليبي  اإ�ثثضثثبثثانثثيثثا  مثثلثثك  بح�ضور 
اإىل جثثاللثثة امللك  الثثثزرعثثثوين  تثثوجثثه  حثثيثثث 
اعتره مبثابة  الذي  على ح�ضوره  بال�ضكر 
دلثثثيثثثل عثثلثثى الثثثثثثدور الثثثقثثثيثثثادي الثثثثثذي تلعبه 
ا�ثثضثثبثثانثثيثثا �ثثضثثمثثن االحتثثثثثاد االأوروبثثثثثثثي لدعم 
تقدمها  الثثثتثثثي  واحلثثثثلثثثثول  احلثثثثثرة  املثثثنثثثاطثثثق 
واأتاح  احلالية.  العاملية  التحديات  ملواجهة 
تعزيز  فر�ضة  امل�ضاركني  اأمثثام  الع�ضاء  حفل 
مبا  بينهم  فيما  املثثعثثارف  وتثثبثثادل  العالقات 

ين�ضجم مع اأهداف املنظمة. 

من�صة ر�ئدة لتطوير �لقطاع 
الثثثوحثثثيثثثدة مثثثن نوعها  الثثفثثعثثالثثيثثة  بثثو�ثثضثثفثثه 
احلرة  بثثاملثثنثثاطثثق  واملتخ�ض�ضة  الثثقثثطثثاع  يف 
املوؤمتر  يثثتثثيثثح  الثثثثعثثثثامل،  حثثثثول  واأنثث�ثثضثثطثثتثثهثثا 
واملعر�س الدويل ال�ضنوي للمنظمة العاملية 
من  اال�ثثضثثتثثفثثادة  اإمثثكثثانثثيثثة  احلثثثثرة  للمناطق 
والبيانات  واخلثثثثرة  واملثثعثثلثثومثثات  الثثتثثدريثثب 
العاملية  املثثنثثظثثمثثة  مثثثثن  مثثبثثا�ثثضثثر  بثثتثثوجثثيثثه 
مع  الثثفثثعثثالثثيثثة  وتن�ضجم  احلثثثثرة.  للمناطق 
وتدعيم  املعرفة  توفري  يف  املنظمة  ر�ضالة 
اأع�ضائها  العالقات والتوا�ضل ودعم جميع 
الثثعثثامل، وحتقيق  املناطق احلثثثرة حثثول  مثثن 

االأداء االأمثل يف جميع االأن�ضطة.
ال�ضنوات  خثثالل  واملعر�س  املوؤمتر  وحر�س 
اخلم�س منذ بداية تاأ�ضي�س املنظمة العاملية 
للمناطق احلرة على توفري الروؤى واحللول 
املناطق  م�ضاعدة  �ضاأنها  مثثن  الثثتثثي  الثثبثثنثثاءة 

عثثلثثى حتثث�ثثضثثني خثثدمثثاتثثهثثا وتوفري  احلثثثثثرة 
املعنية،  اجلثثهثثات  لكافة  القيمة  مثثن  مثثزيثثد 
ال�ضركات  اإىل  امل�ضيفة  االقثثتثث�ثثضثثادات  مثثن 
االأعثثث�ثثثضثثثاء فثثيثثهثثا. وبثثفثث�ثثضثثل مثثثا يثثقثثدمثثه من 
واملناق�ضات  ودقيقة،  تف�ضيلية  عمل  ور�ثثس 
ف�ضاًل  املن�ضورة،  والنتائج  املوثقة  املبا�ضرة 
العالقات بني  املهمة لتدعيم  االأن�ضطة  عن 
واملعر�س  املثثوؤمتثثر  يثثرز  املثث�ثثضثثاركثثني،  جميع 
مهمة  كفعالية  للمنظمة  ال�ضنوي  الثثدويل 
يجدر باأّي منطقة حرة يف العامل ح�ضورها. 
جزءاً  للموؤمتر  امل�ضاحب  املعر�س  وي�ضكل 
اأ�ثثضثثا�ثثضثثيثثاً مثثن اأجثثنثثدة اأعثثمثثال املثثوؤمتثثر، حيث 
املناطق  اأعمال  لدعم  جتارية  من�ضًة  ميثل 
احلثثثثثثرة عثثثلثثثى مثثث�ثثثضثثثتثثثوى الثثثثثعثثثثثامل، واإتثثثثاحثثثثة 
اأن�ضطتهم  لت�ضويق  االأع�ضاء  اأمثثام  الفر�ضة 

اأمام جمهور اأو�ضع.
ويثثعثثتثثر املثثثوؤمتثثثر الثثثثثثثاين مثثثن نثثوعثثه الذي 
يثثعثثقثثد خثثثثارج اإمثثثثثارة دبثثثي بثثدولثثة االإمثثثثثارات، 
بثثر�ثثضثثلثثونثثة بف�ضل  عثثلثثى  ووقثثثثثع االخثثثتثثثيثثثار 
دعمها القوي للمناطق احلرة عر اجلهود 
زونا  ال  دي  “كون�ضوري�ضي  تثثبثثذلثثهثثا  الثثتثثي 
مع  العام  هذا  الفعالية  وتتزامن  فرانكا”. 
“اإ�س  معر�س  من  لكل  بر�ضلونة  ا�ضت�ضافة 
اللوج�ضتية،  لثثلثثخثثدمثثات  الثثثثدويل  اإل”  اأي 
واملتخ�ض�ضة  الثثثرائثثثدة  الثثدولثثيثثة  الثثفثثعثثالثثيثثة 
بالنقل اللوج�ضتي ومناولة املواد، ومعر�س 
وموؤمتر “بر�ضلونة للت�ضليم االإلكرتوين”، 
اخلدمات  “منتدى  فثثعثثالثثيثثتثثي  جثثانثثب  اإىل 
املوانئ”  و”قمة  والنقل”  الثثلثثوجثث�ثثضثثتثثيثثة 

اخلا�ضتني مبناطق البحر املتو�ضط. 

دبي ت�صت�صيف ن�صخة 2020 
وجامايكا تفوز بن�صخة 2021 

وجرى خالل املوؤمتر االإعالن عن ا�ضت�ضافة 
اإمارة دبي ن�ضخة العام 2020 من املعر�س 
واملوؤمتر، يف حني ت�ضت�ضيف جامايكا ن�ضخة 
انعقاد  املثثثوؤمتثثثر  �ضهد  كثثمثثا   .2021 الثثعثثام 
للمنظمة  الثثعثثمثثومثثيثثة  اجلثثمثثعثثيثثة  اجثثثتثثثمثثثاع 
الزرعوين  حممد  الدكتور  �ضعادة  برئا�ضة 
بحق  يتمتعون  الثثذيثثن  االأعثث�ثثضثثاء  وبح�ضور 
املنظمة،  اإدارة  جمل�س  واأع�ضاء  الت�ضويت 
حثثيثثث اأدلثثثثثثوا بثثاأ�ثثضثثواتثثهثثم لثثلثثمثثوافثثقثثة على 
 ،2018 التقرير ال�ضنوي واحل�ضابات لعام 
اإىل  بثثثاالإ�ثثثضثثثافثثثة   ،2019 عثثثثام  ومثثيثثزانثثيثثة 
انثثتثثخثثاب اأو اإعثثثثادة انثثتثثخثثاب اأعثث�ثثضثثاء جمل�س 
التقاعد  منهم  اأربعة  اختار  اأن  بعد  االإدارة، 

من جمل�س االإدارة هذا العام.
و�ضي�ضم جمل�س االإدارة اجلديد يف ع�ضويته 
كاًل من الدكتور جمعة املطرو�ضي، وبالنكا 
وجو�ضتافو  �ضينجوين،  و�ضيزار  �ضوريجو، 
جثثونثثزالثثيثثز دي فثثيثثجثثا، وجثثثثثوان اأوبثثثريتثثثي، 

وفيليبي دوفراجني، و�ضريكانث باديجا. 
االأع�ضاء  اإىل  بال�ضكر  الثثثزرعثثثوين  وتثثوجثثه 
املخل�ضة  خثثثدمثثثتثثثهثثثم  عثثثلثثثى  املثثثتثثثقثثثاعثثثديثثثن 
ور�ضالة  روؤيثثة  لتحقيق  و�ضعيهم  واملتفانية 
م�ضرياً  احلثثثرة،  للمناطق  العاملية  املنظمة 
يلعبون  االإدارة  جمثثلثث�ثثس  اأعثثث�ثثثضثثثاء  اأن  اإىل 
دعثثم جنثثاح منظمة عاملية  دوراً حمثثوريثثاً يف 
للمناطق  العاملية  املنظمة  مثل  متخ�ض�ضة 
احلرة والتي توفر جمموعة وا�ضعة النطاق 

من االأن�ضطة واالأهداف. 

وزارة القت�ساد تبحث �سبل تعزيز 
العالقات التجارية مع اأملانيا

•• برلني-وام:

وزارة  وكيل  ال�ضحي،  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �ضعادة  عقد 
وزير  باري�س  توما�س  معايل  مع  اجتماعا  االقت�ضادية،  لل�ضوؤون  االقت�ضاد 
الدولة ل�ضوؤون االقت�ضاد والطاقة باأملانيا وذلك على هام�س زيارة ر�ضمية 
الذي  االأملثثاين  االأعمال  االأملانية برلني، للم�ضاركة يف ملتقى  العا�ضمة  اإىل 

تنظمه اجلمعية االأملانية لل�ضرق االأدنى واالأو�ضط.
ومت خالل االجتماع بحث اأوجه التعاون امل�ضرتك بني البلدين ال�ضديقني، 
والرتكيز على القطاعات ذات االهتمام مع متابعة نتائج وخمرجات الدورة 

الث 11 من اللجنة االإماراتية االأملانية للتعاون االقت�ضادي والتجاري.
االقت�ضادية  الثث�ثثضثثوؤون  ق�ضم  رئي�س  املطرو�ضي  خلفان  االجتماع  يف  �ثثضثثارك 
االت�ضال  اإدارة  مدير  املهريي  حميد  وال�ضيد  برلني  لدى  الدولة  ب�ضفارة 

احلكومي بوزارة االقت�ضاد.
ثنائية  بعالقات  يتمتعان  واأملانيا  االإمثثثارات  دولثثة  اإن  ال�ضحي،  �ضعادة  وقثثال 
قوية، قائمة على روابط ا�ضرتاتيجية يف خمتلف املجاالت التنموية، خا�ضة 
على ال�ضعيدين االقت�ضادي والتجاري، حيث تعد دولة االإمارات ال�ضريك 
اأملانيا اأكر �ضريك جتاري اأوروبي  التجاري االأول عربيا الأملانيا، فيما تعد 
من   22% ن�ضبته  مثثا  على  االإمثثثثارات  وت�ضتحوذ  عامليا،  وال�ضابع  للدولة 
جممل التجارة العربية االأملانية.. و�ضجلت اإجمايل التجارة اخلارجية غري 
 ،2018 عثثام  دوالر خثثالل  13.3 مليار  اأكثثر من  البلدين  النفطية بني 
بنمو يف ال�ضادرات االإماراتية اإىل اأملانيا ن�ضبة جتاوزت الث %122 ومنو يف 

اإعادة الت�ضدير ن�ضبته %69 مقارنة بالفرتة نف�ضها من عام 2017.
قبل  مثثن  املتبادلة  بالرغبة  مدعومة  املتميزة  ال�ضراكة  هثثذه  اإن  واأ�ثثضثثاف 
اجلانبني ملوا�ضلة جهود التعاون واالرتقاء بها اإىل م�ضتويات اأكر تقدما، 

وهو ما ترتجمه تبادل الزيارات رفيعة امل�ضتوى لقيادات البلدين.
دورتها  يف  ركثثزت  البلدين  بثثني  امل�ضرتكة  االقت�ضادية  اللجنة  اأن  واأو�ثثضثثح 
االأخرية على تو�ضيع نطاق التعاون امل�ضرتك لي�ضمل جمموعة من املجاالت 
البلدين،  لكال  االقت�ضادية  االأجثثنثثدات  تثثخثثدم  الثثتثثي  التنموية  واملثث�ثثضثثارات 
املناخ واالقت�ضاد االأخ�ضر  املتعلقة بالطاقة و�ضيا�ضات  ومن بينها املجاالت 
وغريها. وا�ضتعر�س �ضعادته خالل اللقاء جهود الدولة يف تطوير وحتفيز 
املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  بقانون  املتعلقة  وامل�ضتجدات  االأعثثمثثال،  بيئة 
القانون  التي يطرحها  2018، واحلوافز والت�ضهيالت والفر�س  ال�ضادر 
للم�ضتثمرين، والقطاعات ذات االأولوية وامل�ضتهدف ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات 
املتقدمة  ال�ضناعة  جمثثاالت  تخدم  والتي  املقبلة  املرحلة  اإليها  االأجنبية 
االأملانية  املوؤ�ض�ضات  اأن  مو�ضحا  العملي..  والبحث  والتكنولوجيا  واالبتكار 
اأو�ثثضثثع للتعاون  اأفثثثاق  لديها خثثرات رائثثثدة يف تلك املثثجثثاالت وهثثو مثثا يفتح 

وتاأ�ضي�س �ضراكات تخدم االأجندة التنمية للجانبني.
التجارة  الفر�س يف جمثثاالت  بالعديد من  االإمثثثارات تزخر  اإن دولثثة  وقثثال 
والت�ضهيالت  احلثثوافثثز  من  الكثري  توفر  اأنها  كما  واالأعثثمثثال،  واال�ضتثمار 
التي ت�ضجع امل�ضتثمر االأملاين على اال�ضتثمار فيها..، الفتا اإىل الدور الهام 
الذي يلعبه القطاع اخلا�س على هذا ال�ضعيد واأهمية العمل على تقريب 
رفثثع م�ضتويات  اأثثثثر مبا�ضر يف  مثثن  لثثه  ملثثا  مثثن اجلانبني  االأعثثمثثال  جمتمع 
التبادل التجاري وتطوير جوانب التعاون الثنائي. من جانبه، اأكد معايل 
قوة  على  باأملانيا،  والطاقة  االقت�ضاد  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  باري�س  توما�س 
جهود  تخدم  والتي  ال�ضديقني،  البلدين  جتمع  التي  الثنائية  العالقات 
مو�ضحا  والتجارب..  اخلثثرات  وتبادل  ونقل  وتنمية  تطوير  يف  اجلانبني 
ملا تقدمه  االأملانية  لل�ضركات واال�ضتثمارات  االإمثثارات متثل وجهة  اأن دولة 
من بيئة اأعمال غنية بالفر�س ومتطورة وقادرة على اال�ضتجابة ملتطلبات 
النمو. وقال اإن البلدين حققا خالل الفرتة املا�ضية العديد من اخلطوات 
ركائز  متثل  التي  القطاعات  يف  ال�ضيما  التعاون  اأوجثثه  لتطوير  املتقدمة 
القت�ضاد امل�ضتقبل مثل االقت�ضاد الرقمي والتكنولوجيا املتقدمة واالبتكار 

والثورة ال�ضناعية الرابعة والف�ضاء.
بني  امل�ضرتكة  االقت�ضادية  اللجنة  مثثن  الث11  الثثثثدورة  خمثثرجثثات  وكثثانثثت 
التعاون بني اجلانبني يف  واأملانيا ركثثزت على تو�ضيع نطاق  االإمثثارات  دولثثة 
العديد من املجاالت، حيث اتفق اجلانبان على تعزيز العالقات التجارية 
يف  والتعاون  ال�ضراكة  تطوير  اإىل  باالإ�ضافة  واالقت�ضادية،  واال�ضتثمارية 
جماالت الطاقة و�ضيا�ضات املناخ واالقت�ضاد االأخ�ضر، وتطوير التعاون يف 
والزراعة  والتعليم  ال�ضحية  الرعاية  وقطاعات  التحتية  البنية  م�ضاريع 
مبادرات  على  العمل  عن  ف�ضال  واملقايي�س،  واملوا�ضفات  الغذائي  واالأمثثن 

وم�ضاريع م�ضرتكة يف جمال املدن الذكية.

 رئي�س غينيا ي�سيد بجهود »اجلامعة العربية« وي�سدر قرارا بتعيني اإماراتي م�ست�سارا للحكومة

مهرجان الذيد للرطب ..اأحد اأهم الأحداث القت�سادية والرتاثية يف املنطقة الو�سطى

•• اأبوظبي-وام: 

غينيا  جمهورية  رئي�س  كوندي  األفا  اأ�ضاد 
بثثجثثهثثود جثثامثثعثثة الثثثثثثدول الثثعثثربثثيثثة ودعثثثم 
الذي  املثثتثثحثثدة  العربية  االإمثثثثارات  حكومة 
اال�ضرتاتيجية  الثثروؤيثثة  تطوير  عثثن  اأ�ضفر 
عاّدا  الرقمي  امل�ضرتكة لالقت�ضاد  العربية 
اإياها مرجعا معرفيا مهما ميكن اال�ضتفادة 
البنى  البلدان االأفريقية لتطوير  منها يف 
ومبا  واالقت�ضادية  التكنولوجية  التحتية 
يدعم امل�ضاريع التنموية ويعزز من فر�س 

النمو االقت�ضادي.
الرئي�س كوندي  ا�ضتقبال  جاء ذلك خالل 
لوفد جمل�س الوحدة االقت�ضادية العربية 
�ضعادة  بثثرئثثا�ثثضثثة  الثثعثثربثثيثثة  الثثثثدول  بجامعة 
اخلثثثثوري م�ضت�ضار  عثثلثثي حمثثمثثد  الثثدكثثتثثور 
العربية  االقثثتثث�ثثضثثاديثثة  الثثثوحثثثدة  جمثثلثث�ثثس 
والوفد املرافق يف مقر الرئا�ضة اجلمهورية 
بثثالثثعثثا�ثثضثثمثثة كثثونثثاكثثري بثثحثث�ثثضثثور عثثثدد من 

الوزراء وامل�ضوؤولني يف احلكومة الغينية.
واأ�ضار الرئي�س الغيني خالل لقائه بالوفد 
تربط  التي  املتينة  االأخوية  العالقات  اإىل 
العربية  االإمثثثارات  ودولثثة  غينيا  جمهورية 
اأو  الثنائية  العالقات  �ضعيد  على  املتحدة 
موقف البلدين من ملفات وق�ضايا دولية، 
حتققت  الثثتثثي  امللفتة  بثثثاالإجنثثثازات  م�ضيدا 
االإمارات،  لدولة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
العالقات  تثثثعثثثزيثثثز  عثثثلثثثى  بثثثثثثالده  وحثثثثر�ثثثثس 

مبختلف ال�ضعد.
واأ�ثثثضثثثدر الثثرئثثيثث�ثثس كثثونثثدي قثثثثرارا بتعيني 
�ثثثضثثثعثثثادة الثثثدكثثثتثثثوراملثثثهثثثنثثثد�ثثثس عثثثلثثثي حممد 
اخلثثثثثثثثثوري مثثث�ثثثضثثثتثثث�ثثثضثثثار جمثثثلثثث�ثثثس الثثثثوحثثثثدة 
رئثثثيثثث�ثثثس جمل�س  الثثثعثثثربثثثيثثثة  االقثثثتثثث�ثثثضثثثاديثثثة 
الرقمي  لالقت�ضاد  العربي  االحتثثاد  اإدارة 

•• ال�صارقة -وام:

ال�ضارقة  و�ضناعة  جتثثارة  غرفة  تنظم 
20 يوليو  16 اىل  خالل الفرتة من 
املقبل يف “مركز اإك�ضبو الذيد” الن�ضخة 
الرابعة من “مهرجان الذيد للرطب” 
اإعثثطثثاء املركز  الثثذي �ضي�ضهم يف  االأمثثر 
اأحد  بات  املهرجان  كون  خا�ضة  مكانة 
والرتاثية  االقت�ضادية  االأحثثثداث  اأهثثم 
والثقافية واالجتماعية املو�ضوعة على 

اأجندة فعاليات الغرفة �ضنويا.
�ضلطان  بثثثثن  عثثثثبثثثثداهلل  �ثثثضثثثعثثثادة  واأكثثثثثثثد 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئثثيثث�ثثس  الثثعثثويثث�ثثس 
مهرجان  اأن  ال�ضارقة  و�ضناعة  جتثثارة 
الثثذيثثد لثثلثثرطثثب وبثثالثثرغثثم مثثن حداثة 
عهده اإال اأن له رمزية خا�ضة يف نفو�س 
اأبناء ال�ضعب االإماراتي وحتديدا لدى 
الذيد  الو�ضطى ومدينة  املنطقة  اأبناء 
الأنها تعد مكانا اأ�ضا�ضيا لزراعة النخيل 
وهو اإحدى اأهم الفعاليات االقت�ضادية 
3 �ضنوات  التي باتت خالل  والرتاثية 
فثثقثثط حمثثطثثة رئثثيثث�ثثضثثيثثة عثثلثثى خارطة 

خا�س  كم�ضت�ضار  العربية،  الثثدول  بجامعة 
خراته  من  لال�ضتفادة  الغينية  للحكومة 
اأ�ض�س  وتطوير  الرقمي  التحول  جمال  يف 
التي  باإجنازاته  الرقمي، م�ضيدا  االقت�ضاد 
اأهم  كاأحد   2018 نتجت عن ت�ضنيفه يف 
تطور  يف  �ضاهمت  دولثثيثثة  �ضخ�ضية   100
الرقمية على م�ضتوى  تطبيقات احلكومة 
العامل، وجاء يف املرتبة الث 23 وك�ضخ�ضية 

عربية وحيدة.
رئي�س  كا�ضوري  اإبثثراهثثيثثم  معايل  وقثثع  كما 
احلكومة  بني  تفاهم  مذكرة  غينيا  وزراء 
االقت�ضادية  الثثثوحثثثدة  وجمثثلثث�ثثس  الثثغثثيثثنثثيثثة 
الثثعثثربثثيثثة بثثجثثامثثعثثة الثثثثثدول الثثعثثربثثيثثة حيث 
الثثدكثثتثثور علي  �ثثضثثعثثادة  املثثجثثلثث�ثثس فيها  مثثثثثل 
الوحدة  جمل�س  م�ضت�ضار  اخلثثوري  حممد 

االقت�ضادية العربية.

الثثتثثعثثاون يف  اإىل  التفاهم  مثثذكثثرة  وتثثهثثدف 
الروؤية  يف  املماثلة  امل�ضاريع  بع�س  تنفيذ 
االإ�ضرتاتيجية العربية لالقت�ضاد الرقمي، 
العربية  الثثثثثدول  جثثامثثعثثة  اأعثثلثثنثثتثثهثثا  والثثثتثثثي 
دي�ضمر  �ضهر  اأبثثوظثثبثثي خثثالل  مثثوؤمتثثر  يف 

.2018
حثث�ثثضثثر تثثوقثثيثثع مثثذكثثرة الثثتثثفثثاهثثم عثثثدد من 
وبع�س  والعاملية  الدولية  املنظمات  ممثلي 
اإ�ضافة  وم�ضر،  واالإمثثثثارات  لبنان،  �ضفراء 
وامل�ضوؤولني  الثثثثوزراء  مثثن  لفيف  عثثدد  اإىل 

احلكوميني.
بال�ضكر  وزراء غينيا  رئي�س جمل�س  وتقدم 
جلامعة الدول العربية ، وحكومة االإمارات 
، مثمنا دورهما يف تطوير مبادرة طموحة 
حتت م�ضمى الروؤية اال�ضرتاتيجية العربية 
يف  مثثوؤكثثدا  الثثرقثثمثثي،  لالقت�ضاد  امل�ضرتكة 

الوقت ذاته باأنه من املمكن اال�ضتفادة من 
مماثلة  خطة  تطوير  يف  العربية  الثثروؤيثثة 
تثثدعثثم الثثثثثدول االإفثثريثثقثثيثثة وتثث�ثثضثثاعثثدهثثا يف 
مثثواكثثبثثة الثثثتثثثحثثثوالت الثثعثثاملثثيثثة الثثثكثثثرى يف 

جماالت االقت�ضاد الرقمي.
الفريق  اإىل  والتقدير  بال�ضكر  وتقدم  كما 
�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب 
 ، الثثداخثثلثثيثثة  وزيثثثر  الثثثثوزراء  رئي�س جمل�س 
اال�ضرتاتيجي  امل�ضروع  لهذا  متابعته  على 
القدرات واخلرات  اإىل ح�ضد  الذي يدعو 
الدولية وتفعيل التعاون امل�ضرتك لتحقيق 
جمموعة من االأهداف التنموية امل�ضتدامة 

للنهو�س باملجتمعات.
كثثمثثا دعثثثا رئثثيثث�ثثس الثثثثثثوزراء الثثغثثيثثنثثي الثثثدول 
الثثعثثربثثيثثة ورجثثثثال االأعثثثمثثثال لثثلثثتثثعثثرف على 
املوارد  ظل  يف  بثثالده،  يف  اال�ضتثمار  فر�س 

والرتويجية  ال�ضياحية  املثثهثثرجثثانثثات 
يف اإمثثثثثثارة الثث�ثثضثثارقثثة ودولثثثثثة االإمثثثثثثارات 
عموما واحتفالية اقت�ضادية ذات اأبعاد 
ا�ضتثمارية واجتماعية وثقافية تكر�س 
الو�ضطى  للمنطقة  التاريخي  االإرث 

من االإمارة.
بالنخيل على  االهثثتثثمثثام  “ تثثوج  وقثثثال 
مثث�ثثضثثتثثوى اإمثثثثثثارة الثث�ثثضثثارقثثة خثثا�ثثضثثة يف 
مدينة الذيد بف�ضل توجيهات �ضاحب 
الثث�ثثضثثمثثو الثث�ثثضثثيثثخ الثثدكثثتثثور �ثثضثثلثثطثثان بن 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�ضارقة باإقامة مهرجان الذيد 
�ثثضثثنثثويثثة مثثنثثذ العام  بثثثوتثثثرية  لثثلثثرطثثب 
2016 حيث ي�ضرب املهرجان موعدا 
وثمارها  بالنخلة  لثثالحثثتثثفثثال  �ضنويا 
االهتمام  وتثثعثثزيثثز  مثث�ثثضثثاعثثفثثة  بثثهثثدف 
اأ�ضيال  يثثعثثد مثثنثثتثثجثثا  الثثثثذي  بثثالثثنثثخثثيثثل 
وعثثثريثثثقثثثا واملثث�ثثضثثاهثثمثثة يف دعثثثثم مالك 
النخيل واملزارعني وتطوير ال�ضناعات 
املحلية القائمة على الرطب واالرتقاء 

بها ورفع جودة املنتج االإماراتي«.
ولثثثفثثثت رئثثثيثثث�ثثثس غثثثرفثثثة الثثث�ثثثضثثثارقثثثة اإىل 

للرطب  الثثذيثثد  مثثهثثرجثثان  اإطثثثثالق  اأن 
على  ال�ضارقة  غثثرفثثة  مثثن  حر�ضا  جثثاء 
وال  كانت  ك�ضناعة  بالنخيل  النهو�س 
تزال حتظى مبكانة مميزة يف نف�س كل 

اإماراتي ..
اإىل ما متثله كم�ضدر دخل  باالإ�ضافة 
املثثثثزارعثثثثني حثثيثثث ت�ضعى  لثثلثثكثثثثثري مثثثن 
الثثثغثثثرفثثثة مثثثثن خثثثثثالل املثثثثهثثثثرجثثثثان اإىل 
املثثثزارع  ومتثثكثثني  ت�ضجيع  يف  امل�ضاهمة 
وموا�ضلة  بثثاأ�ثثضثثالثثتثثه  الثثتثثمثث�ثثضثثك  عثثلثثى 
حتتل  التي  النخيل  ب�ضجرة  االعثثتثثنثثاء 
اأبناء  وثقافة  وجثثدان  مكانة خا�ضة يف 
يهدف  كما  العريق  وتراثهم  االإمثثارات 
باملزارعني  االهثثثتثثثمثثثام  اإىل  املثثثهثثثرجثثثان 
النخيل من خالل الرتويج  ومنتجات 
الو�ضطى  املنطقة  يف  االنثثتثثاج  لنوعية 
املهرجان  اإقثثامثثة  انتظام  اأن  مثثوؤكثثدا   ..
ب�ضفة �ضنوية �ضيكون له نتائج اإيجابية 
اإيثثجثثاد طثثثرق جثثديثثدة يف  تنعك�س عثثلثثى 
حتديث وتطوير االنتاج و تعزيز مكانة 
املنطقة الو�ضطى حمليا ودوليا يف هذا 

املجال.

الثثغثثرفثثة عازمة  اأن  الثثعثثويثث�ثثس  واأ�ثثثضثثثاف 
على تنظيم دورة جديدة مميزة حتظى 
والزوار  املهرجان  يف  امل�ضاركني  بر�ضا 
مثثعثثا مثثثن خثثثالل تثثطثثويثثر الثثعثثديثثد من 
ت�ضكل  الثثتثثي  واملثث�ثثضثثابثثقثثات  الثثفثثعثثالثثيثثات 
جذب  وعثثامثثل  للحدث  نوعية  اإ�ثثضثثافثثة 
ومكانته  املثثهثثرجثثان  �ضمعة  مثثن  يثثعثثزز 
الوطنية  االأحثثثثثثثثثثداث  خثثثريثثثطثثثة  عثثثلثثثى 
واالقت�ضادية والرتاثية ال�ضنوية التي 
دعم  عثثلثثى  مثنيا   .. الثثثدولثثثة  ت�ضهدها 
وتعاون كافة ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني 
لثث�ثثضثثمثثان جنثثثثاح الثثثثثثدورة الثثثرابثثثعثثثة من 

املهرجان.
م�ضبح  حممد  �ضعادة  قثثال  جانبه  من 
ال�ضارقة  غرفة  فثثرع  مدير  الطنيجي 
اإن  املثثهثثرجثثان..  عثثثام  من�ضق  الثثذيثثد  يف 
مهرجان الذيد للرطب وخالل جميع 
يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهم  ال�ضابقة  دوراتثثه 
تن�ضيط احلركة التجارية واالقت�ضادية 
يف املدينة من خالل ت�ضجيع املزارعني 
على املزيد من االهتمام بجودة الرطب 
والثثتثثعثثرف عثثلثثى طثثثرق جثثديثثدة الآليات 

الثثطثثبثثيثثعثثيثثة الثثثتثثثي تثثتثثمثثيثثز بثثهثثا ومثثثثا يحقق 
املثثث�ثثثضثثثالثثثح املثثثتثثثبثثثادلثثثة خثثثا�ثثثضثثثة يف جمثثثثاالت 

ال�ضناعة والتعدين والزراعة والبناء.
مثثثن جثثانثثبثثه تثثثقثثثدم �ثثضثثعثثادة الثثثدكثثثتثثثور علي 
حمثثمثثد اخلثثثثثوري بثثالثث�ثثضثثكثثر والثثتثثقثثديثثر اإىل 
بتعيينه  الثقة  الغينية على هذه  احلكومة 
ا�ضتعداده  مثثبثثديثثا  لثثهثثا،  خثثا�ثثضثثا  مثث�ثثضثثتثث�ثثضثثار 
من  امل�ضكل  الثثثثوزاري  الثثفثثريثثق  مثثع  بالعمل 
خطط  ودعثثم  لتطوير  الغينية،  احلكومة 
التحول االقت�ضادية واالجتماعية يف غينيا 

وتعميمها اإىل الدول االإفريقية املجاورة.
اهثثثتثثثمثثثام اجلانب  عثثثلثثثى  واأثثثثثنثثثثى اخلثثثثثثثوري 
الروؤية  ومثثبثثادرات  م�ضاريع  بتبني  الغيني 
لالقت�ضاد  الثثثعثثثربثثثيثثثة  اال�ثثثضثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثة 
واال�ضتفادة  الروؤية  هذه  وتعميم  الرقمي، 
االجتماعية  املثثنثثظثثومثثة  حتثث�ثثضثثني  يف  مثثنثثهثثا 
واالقت�ضادية يف غينيا ودول اإفريقيا، وهي 
تعك�س روؤيثثة قيادة دولثثة االإمثثارات العربية 
املتحدة املبنية على ن�ضر املعارف والتجارب 
الناجحة، واأهداف جمل�س الوحدة وجامعة 
العالقات  لتعزيز  ال�ضاعية  العربية  الدول 
الثثدولثثيثثة ونثثقثثل اخلثثثثرات الثثعثثربثثيثثة ملثثا فيه 

ازدهار البلدان ال�ضديقة و�ضعوبها.
امل�ضرتكة  الثثثعثثثربثثثيثثثة  الثثثثثروؤيثثثثثة  اأن  يثثثذكثثثر 
تفعيل  اإىل  تثثثهثثثدف  الثثرقثثمثثي  لثثالقثثتثث�ثثضثثاد 
وتثثثعثثثزيثثثز الثثثتثثثعثثثاون املثثث�ثثثضثثثرتك املثثبثثنثثي على 
التحتية  البنى  وتطوير  الرقمية،  املعرفة 
خطط  ودعثثم  والت�ضريعية،  التكنولوجية 
التكنولوجي  والثثتثثطثثور  الثثرقثثمثثي  الثثتثثحثثول 
امل�ضودة  طثثرح  العربية، حيث مت  الثثدول  يف 
االأوىل منها يف موؤمتر اأبوظبي يف دي�ضمر 
م�ضروعا   50 نثثحثثو  وتثث�ثثضثثمثثنثثت   ،2018
كافة  الثثرقثثمثثي يف  الثثتثثحثثول  ل�ضالح  ريثثاديثثا 

الدول العربية.

الفتا   .. االنثثثثتثثثثاج  وتثثثطثثثويثثثر  الثثثثزراعثثثثة 
كل  فيها  يتوفر  الثثذيثثد  مدينة  اأن  اإىل 
�ضهولة  مثثن  املثثهثثرجثثان  جنثثاح  مقومات 
الو�ضول بتو�ضطها االإمارات اإىل جانب 
الت�ضهيالت اللوج�ضتية والدعم الكبري 
مثثن احلثثكثثومثثة واملثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثات واالأهثثثثايل 

الإجناح هذا احلدث ال�ضنوي.
واأ�ضاف اإن املهرجان يقام و�ضط ترقب 
باأ�ضجار  واملهتمني  املزارع  اأ�ضحاب  من 
الزراعات  جانب  اإىل  وثمارها  النخيل 
الثث�ثثضثثيثثفثثيثثة املثثحثثلثثيثثة الثثتثثي تثث�ثثضثثتثثهثثر بها 
اأبرزها الليمون واملاجنو  املنطقة ومن 
كبرية  �ضريحة  اأمثثام  املجال  يفتح  كما 
وعر�س  لثثلثثمثث�ثثضثثاركثثة  املثثثثثزارعثثثثثني  مثثثثن 
املهرجان  مثثن  واال�ثثضثثتثثفثثادة  منتجاتهم 
والثثثثزراعثثثثات الثثغثثذائثثيثثة الثثقثثائثثمثثة عليه 
“الذيد  املثثثزايثثثا جثثعثثلثثت مثثثن  كثثثل هثثثثذه 
حداثته  مثثن  الثثرغثثم  وعثثلثثى  للرطب” 
وتراثية  واجتماعية  وطنية  تظاهرة 
ترفيهية جاذبة الأهايل واأبناء املنطقة 
خا�ضة  وجتثثار  مزارعني  من  الو�ضطى 

و�ضكان و�ضياح الدولة عموما.
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�لبدنية  �لتمارين  بانتظام  �حلامل  ممار�صة  �أن  علماء  �كت�صف 
�لتنف�صية �ملعتدلة �لكثافة �أثناء �حلمل �أدت النخفا�س حمدود 
�الأمهات  مقاومة  تخف�س  �أن  دون  �ل���والدة،  عند  �لطفل  ب��وزن 
لالأن�صولني، وما ينتج عن �نخفا�صها من تقييد حاد لتغذية �جلنني، 

بح�صب خدمة يوريكاألريت.
و�ملعلوم �أن هناك �أدلة كثرية تثبت تاأثري بيئة رحم �الأم على م�صار 
منو �لطفل الحقا بعد �لوالدة. وترتبط زيادة حجم �لطفل عند 

�لوالدة بزيادة خماطر �إ�صابته بالبد�نة يف مرحلة �لطفولة.

نتخذ  �أن  يجب  لذ�  �لعد�ئي.  و�لتم�صيط  و�لتملي�س  و�لت�صريح  �لتجفيف  مثل  م�صيئة  يومية  لعاد�ت  يتعر�س  كان  �إذ�  �صعرنا  يت�صّرر  �أن  ي�صهل 
�لتد�بري �لوقائية �لالزمة لتجنب هذه �الأ�صر�ر.

مـــــــــــراأة
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ملمار�ضة  داال  تثثاأثثثريا  تظهر  درا�ثثضثثة  اأول  وهثثثذه 
احلثثثامثثثل لثثتثثمثثريثثنثثات -مثثثثثل ركثثثثوب الثثثدراجثثثات 
وزن  عثثلثثى  اأثثثثقثثثال-  رفثثثع  تت�ضمن  وال  الثثثثثابثثتثثة 
الدرا�ضة باحثون  واأجثثرى  الثثوالدة.  طفلها عند 
للن�ضر  وُقثثبثثلثثت  بنيوزيلندا،  اأوكثثالنثثد  بجامعة 
االإكلينيكي  ال�ضماء  الغدد  بدورية )جملة علم 

واالأي�س( موؤخرا.
ويثثثقثثثول الثثدكثثتثثور بثثثول هثثوفثثمثثن، اأحثثثثد موؤلفي 
التمرينات  اأن  تثثظثثهثثر  الثثنثثتثثائثثج  اإن  الثثثدرا�ثثثضثثثة، 
الريا�ضية املنتظمة تبدل بيئة احلمل بطريقة 
املغذيات  حتفيز  على  تاأثري  لها  وي�ضبح  معينة 
انثثخثثفثثا�ثثس وزن  اإىل  يثثثثوؤدي  لنمو اجلثثنثثني، ممثثا 

الطفل عند الوالدة.
 )حم�ضلة هذه الدرا�ضة ت�ضري اإىل اأن التمرينات 
نف�س  ت�ضبب  ال  احلثثمثثل  فثثرتة  خثثالل  املنتظمة 
االنخفا�س يف مقاومة االأن�ضولني الذي يحدث 

لدى ممار�ضة غري احلوامل لتلك التمرينات.

��������ص������ت������ج������اب������ة 
ف�صيولوجية

ونثثظثثرا الرتثثبثثاط زيادة 
حثثثجثثثم املثثثثثولثثثثثود بثثثثزيثثثثادة 

بالبدانة  اإ�ضابته  خماطر 
الحقا، فاإن انخفا�ضا حمدودا 

يف وزنه عند الوالدة قد تكون له 
فوائد �ضحية بعيدة املدى بالن�ضبة 

لثثلثثمثثولثثود مثثثن حثثيثثث خثثفثث�ثثس خماطر 
البدانة الحقا.

اأيثث�ثثضثثا يف  اأن هثثثذه الثثدرا�ثثضثثة هثثي االأوىل  كثثمثثا 
ج�ضم  )ا�ضتجابة(  ح�ضا�ضية  تثثغثثريات  تقييم 

التمرينات  على  فعل  كثثرد  لالأن�ضولني  االأم 
التنف�ضية خالل احلمل.

يف  اأ�ضا�ضية  لالأن�ضولني  االأمثثهثثات  فمقاومة 
والثثتثثي ثبت  املثثتثثاحثثة للجنني،  املثثغثثذيثثات  زيثثثثادة 

وثبت  الثثثثوالدة.  لثثدى  الطفل  بحجم  ارتباطها 
لكن  االأن�ضولني،  مقاومة  تقلل  التمرينات  اأن 
على  �ضلبا  يثثوؤثثثر  قثثد  كثثبثثري  ب�ضكل  انخفا�ضها 

احلمل، الأن ذلك يقيد ب�ضدة تغذية اجلنني.
اأن  تثث�ثثضثثري اإىل  الثثثدرا�ثثثضثثثة  لثثكثثن حمثث�ثثضثثلثثة هثثثثذه 
التمرينات املنتظمة خالل فرتة احلمل ال ت�ضبب 
نف�س االنخفا�س يف مقاومة االأن�ضولني الذي 
يحدث لدى ممار�ضة غري احلوامل 

لتلك التمرينات.
وبثثثثحثثثث�ثثثثضثثثثب الثثثثدكثثثثتثثثثور 
هثثثثثثوفثثثثثثمثثثثثثن، يثثثثبثثثثدو 
اال�ضتجابة  اأن 
جية  لو لف�ضيو ا
حتل  للحمل 
حمثثثثثثثثثثثثثثثثل 

لالأن�ضولني،  اجل�ضم  ح�ضا�ضية  يف  التح�ضينات 
التمرينات  على  فعل  كثثرد  اأعثثثثاله،  واملثثو�ثثضثثوفثثة 

البدنية لدى غري احلوامل.
ورمبا كان هذا اكت�ضافا هاما للريا�ضيات الالتي 
خالل  املنتظم  التدريب  يف  باال�ضتمرار  يرغنب 
للتدريب  يثثكثثون  لثثن  اأنثثثه  يظهر  حيث  حملهن، 
اأو  االأن�ضولني  مقاومة  على  كبري  �ضلبي  تاأثري 

املغذيات املتاحة للجنني.

نتائج د�لة
اأوزان  على  للتدريب  تاأثريا  الباحثون  يجد  مل 
اأج�ضامهن خالل فرتة  اأو موؤ�ضر كتلة  االأمهات 

اأواخر احلمل. 
االأمهات  مثثثن   84 الثثثدرا�ثثثضثثثة  هثثثذه  يف  و�ثثثضثثثارك 
اإىل  الباحثون  وق�ضمهن  مرة،  الأول  احلوامل 
جمثثمثثوعثثة ملثثمثثار�ثثضثثة الثثتثثمثثريثثنثثات واأخثثثثرى 
وا�ضتخدمت  واملثثثثثقثثثثثارنثثثثثة.  لثثلثث�ثثضثثبثثط 
التمرينات  مبثثجثثمثثوعثثة  االأمثثثثهثثثثات 
الثابتة،  الثثثهثثثوائثثثيثثثة  الثثثثثدراجثثثثثات 
التدرب  فثثرديثثا  منهن  وطثثلثثب 
ملدة 40 دقيقة يوميا مبا ال 

يتجاوز 5 اأيام اأ�ضبوعيا.
التمرينات  ملثثثجثثثمثثثوعثثثة  الثثثتثثثعثثثلثثثيثثثمثثثات  وكثثثثانثثثثت 
من  اأ�ضبوعا   36 ملثثدة  التدريب  يف  باال�ضتمرار 
ح�ضا�ضيتهن  تقييم  ومت  االأقثثثثثل.  عثثلثثى  احلثثمثثل 
من  اأ�ضبوعا  و36-34   19 بعد  لالأن�ضولني 
الغلوكوز عر  اختبار حتمل  با�ضتخدام  احلمل 
 48 الثثثوريثثثد. ومت قثثيثثا�ثثس وزن املثثوالثثيثثد خثثثالل 

�ضاعة من الوالدة.
ومل يجد الباحثون تاأثريا للتدريب على اأوزان 
اأج�ضامهن خالل فرتة  اأو موؤ�ضر كتلة  االأمهات 
اأواخثثثثثثر احلثثثمثثثل.وعثثثالوة عثثلثثى ذلثثثثك، مل يوؤثر 
منذ  لالأن�ضولني  االأم  مثثقثثاومثثة  على  الثثتثثدريثثب 
اأي�ضا  يوؤثر  ومل  احلمل،  اأواخثثر  وحتى  البداية 
بتنظيم  مثثتثث�ثثضثثلثثة  حثثيثثويثثة  مثثثوؤ�ثثثضثثثرات  اأي  عثثلثثى 
اأمهات  اأوزان مواليد  الغلوكوز )ال�ضكر(.وكانت 
جمموعة  مثثوالثثيثثد  اأوزان  مثثن  اأقثثثل  التمرينات 
الثث�ثثضثثبثثط واملثثقثثارنثثة )بثثثثدون مترينات(  اأمثثثهثثثات 
انثثحثثراف معياري  مثثع  غثثرامثثا،   143 مبتو�ضط 
مبقدار 94 غراما، لكن مل يكن هناك اختالف 
يف اأطوال املواليد.كذلك، ت�ضببت التمرينات يف 
االأمهات  ملواليد  اجل�ضم  كتلة  موؤ�ضر  انخفا�س 

الالتي مار�ضن التمرينات.

ممار�سة احلامل للريا�سة تقلل بدانة مولودها

�ل�صعر فرك  جتّنبي   1
اإىل فتح  الثثثذي يثثرتافثثق مثثع فثثرك قثثوي  يثثثوؤدي جتفيف ال�ضعر 
ف ال�ضعر. من االأف�ضل اأن تغّلفي اخل�ضل مبن�ضفة  امل�ضام وتق�ضّ
تع�ضريها  ثثثم  ا�ضفنجية 
بثثثث�ثثثثضثثثثكثثثثل مثثثثتثثثثكثثثثرر. 
اأن  اأيثث�ثثضثثاً  جتنبي 
يدك  متثثثثرري 
�ضعرك  يف 
تلّفيه  اأو 
حثثثثثثثثثثثثثول 

ف ال�ضعر. اإ�ضبعك. تعزز هذه احلركات الب�ضيطة تق�ضّ

يوميًا �صعرك  رّطبي   2
التي  الدهنية  االإفثثرازات  اإىل ترطيب يومي الأن  ال�ضعر  يحتاج 
ترّطبه تبقى على م�ضافة 10 �ضنتمرتات من اجلذور.لذا جتّف 
باملالب�س  احتكاكها  اأثثثثر  نن�ضى  وال  م�ضاعف.  ب�ضكل  اخل�ضل 
ال�ضروري  لذا من  وال�ضبغات وغريها من عالجات كيماوية. 
اأو  مثثرّطثثبثثاً  كثثرميثثاً  والثثطثثويثثل  املتو�ضط  ال�ضعر  على  تدهني  اأن 

�ضائاًل لتملي�ضه.

�ملنا�صب �لعالج  �ختاري   3
ال�ضعر،  نوعية  بح�ضب 

منتجاً  اخثثتثثاري 

مرّطباً اأو مغذياً وا�ضتعمليه كلما غ�ضلت �ضعرك. ميكن ا�ضتعمال 
زيت لل�ضعر الكثيف اأو املجعد اأو و�ضع قناع قبل ال�ضامبو اإذا كان 
ال�ضعر مت�ضرراً. قد ي�ضتفيد ال�ضعر الطبيعي اأو احل�ضا�س اأي�ضاً 

من عالج ميكن �ضطفه اأو كرمي نهار ال يتطلب غ�ضله باملاء. 

بامل�صط ت�صابكاته  فّكي   4
لفك ت�ضابكات ال�ضعر بعد ا�ضتعمال ال�ضامبو والبل�ضم، ا�ضتعملي 
اإذا كان  م�ضطاً له اأ�ضنان كبرية اأو فر�ضاة يكون وبرها متباعداً 

ال�ضعر كثيفاً.

باعتد�ل �صعرك  �صّرحي   5
ال �ضري من ت�ضريح ال�ضعر قبل النوم للتخل�س من الروا�ضب 
وفك  ال�ضغرى  الدموية  الثثثدورة  وتن�ضيط  وامللوثات 
الت�ضابكات املحتملة. بعد ت�ضريح االأطراف، م�ّضطي 
تبدئي يف منت�ضف  لكن ال  بنعومة!  كلها  اخل�ضل 
اخل�ضل الأن الت�ضابكات قد ت�ضل اإىل االأطراف يف 

هذه احلالة.

بنعومة �صعرك  جففي   6
ميكن اأن يجفف الهواء ال�ضاخن ال�ضعر. لذا حاويل اأن 
متت�ضي اأكر جزء من رطوبة ال�ضعر عر تغليفه مبن�ضفة 
متو�ضطة  حثثرارة  على  ال�ضعر  جمفف  ا�ضبطي  ثم  ا�ضفنجية، 

لتخفي�س وقت التجفيف وعدم فقدان رطوبته.

�صحيح ب�صكل  �ل�صعر  جمفف  ��صتعملي   7
يجب اأن ي�ضعد تدفق الهواء على طول اخل�ضل كي ال ُي�ضِعف 
ال�ضاخن  الهواء  توجيه  ي�ضمن  مبا  اجلهاز  اأم�ضكي  االأطثثراف. 
 15 مب�ضافة  ال�ضعر  عن  واأبعديه  االأطثثثراف  نحو  اجلثثذور  من 

�ضنتم على االأقل.

�لتملي�س �أد�ة  ��صتعمال  يف  تبالغي  ال   8
بع�س  اأو  الثثغثثّرة  متلي�س  عند  ويجّف  ال�ضعر  ي�ضعف  اأن  ي�ضهل 
اأو  التملي�س  اأداة  ا�ضتخدام  قبل  يومياً.  الثثوجثثه  حثثول  اخل�ضل 
وزعيه  احلثثثرارة.  من  يحمي  عالجاً  ا�ضتعملي  ال�ضعر،  جمفف 
احلثثثرارة  ت�ضّببها  الثثتثثي  االأ�ثثثضثثثرار  مثثن  للحد  كثثلثثه  ال�ضعر  عثثلثثى 

املنبثقة من هذه االأجهزة.

�ل�صم�س من  �صعرك  �حمي   9
م�ضاد  منتج  ا�ضتعمال  خثثثالل  مثثن  �ثثضثثعثثرك  حتثثمثثي  اأن  ميكنك 
كان  اإذا  لل�ضم�س.  التعّر�س  اأثثثنثثاء  البنف�ضجية  فثثوق  لالأ�ضعة 

طوياًل، ميكنك لّفه على �ضكل �ضفرية كبرية ورخوة. واإذا كان 
ق�ضرياً، اعتمري قبعة بكل ب�ضاطة!

�ل�صعر تلوين  منتجات  جتّنبي   10
اإزالة  منتجات  اأو  ال�ضبغات  مثل  الكيماوية،  العالجات  تكون 

اللون، عدائية اأحياناً.
مثثن االأفثث�ثثضثثل و�ثثضثثعثثهثثا عثثلثثى اجلثثثثذور وتقلي�س املثثخثثاطثثر عر 
عالجات خا�ضة )زيوت، اأقنعة( قبل ا�ضتعمال املنتج وبعده. اإذا 
اأو تركيبة نباتية  كان ال�ضعر مت�ضرراً، ا�ضتعملي �ضبغة موؤقتة 

كي ال تخرتق م�ضام ال�ضعر.

تدابري وقائية لزمة للمحافظة على �سحة �سعرك
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�لتمثيل يتطلب تعبًا وجهدً�، ولكنه يدّر �ملال

اأرزة ال�سدياق: التلفزيون يثّقف ويو�سع الآفاق
• اإىل عملك كمذيعة، خ�ضِت جتربة التمثيل اأخرياً، وكان يفرت�س 

اأن ُيعر�س لك عمالن يف رم�ضان املا�ضي؟
- اأطل اأ�ضبوعياً من خالل برنامج )Seriously م�س مزح(. اأما 
راً يف رم�ضان،  االأعمال التي �ضاركُت فيها فلم ُتعر�س كما كان مقرَّ

االأول بعنوان )االآخر( والثاين بعنوان )جمهورية نون(.

التمثيل؟ جتربة  اأحببِت  • هل 
جداً.  جميلة  اأقّدمها  التي  االأدوار  اأن  خ�ضو�ضاً  نعم،   -

التي  ح�ضورة(  )مثثدام  دور  األعب  نثثون(  )جمهورية  يف 
تتدّخل باأخبار اجلريان، ويف م�ضل�ضل )االآخر( اأوؤدي 
وي�ضاركني  دور )مدام حلقة( وهي مديرة �ضحيفة 
فيه بيار �ضما�ضيان وعبد املنعم عمايري، كما اأطّل 

عر )الويب �ضايت(.

ُتْغني  االإنرتنت  االإطاللة عر  اأن  ترين  • وهل 
عن التلفزيون؟

- كال، ولكنني اأ�ضمع الكثري من النا�س يقولون 
اإنهم ال ي�ضاهدون التلفزيون، بل يتابعون )الويب 

�ثثضثثايثثت(. ظثثهثثرُت يف مقابلة جميلة جثثداً يف 
عر  �ضاهدها  والكل  )اأكلناها(  برنامج 

اأزعثثثثل عندما  )يثثثوتثثثيثثثوب(. ولثثكثثنثثنثثي 
اأ�ثثضثثمثثع �ثثضثثخثث�ثثضثثاً يثثقثثول يل اإنثثثثه ال 

اأجد  الأنني  التلفزيون،  ي�ضاهد 
اأنه يثّقف ويو�ضع االآفاق.

اأن  يثثثفثثثرت�ثثثس  كثثثثثثان   •
تثثثثثقثثثثثّدمثثثثثي بثثثثرنثثثثاجمثثثثاً 

خا�ضاً برم�ضان؟
�ثثثضثثثحثثثيثثثح،  هثثثثثثثثثذا   -
�ضّورُت  اإنثثثنثثثي  حثثتثثى 
حثثثلثثثقثثثة )بثثثثيثثثثلثثثثوت(، 
و�ضعوها  ولثثكثثنثثهثثم 
الثثثثثثرّف، وهذه  عثثلثثى 
هي حثثال كل َمثثن ال 
)�ضبون�ضر(  يثثوؤّمثثن 
ولكنني  لثثراجمثثه، 
الأن  ذلثثك  اأفعل  لن 
لثثثثثثثثثثثدّي عثثثثمثثثثلثثثثي يف 

اأ�ضّور  كثثمثثا  املثثطثثعثثم 
مرتنْي اأ�ضبوعياً، وال 

وقت لدي.

اأول  عثث�ثثضثثت ِ كثثثيثثثف   •
جتثثثثثثثاربثثثثثثثك كثثثمثثثمثثثثثثثلثثثة، 

�ضعوبات  واجهْتك  وهل 
معّينة؟

- اأنا �ضاطرة يف التمثيل، والفنان ين�ضى حياته عند ت�ضوير امل�ضل�ضل. 
اأحياناً اأنتظر 6 �ضاعات اأو 12 �ضاعة لت�ضوير دوري.

• هل ح�ضلْت معك 
املواقف  بع�س 
الطريفة 

خالل الت�ضوير؟
بطبعي.  ال�ضحك  اأحثثّب  الأنني  دائماً،  موجودة  الطريفة  املواقف   -
اأنني  خ�ضو�ضاً  الت�ضوير،  كوالي�س  يف  جثثداً  جميلة  كانت  االأجثثثواء 
اأفتعل مقالب باملمثلني. خالل ت�ضوير )جمهورية نون( كنُت اأغادر 
موقع الت�ضوير ل�ضراء ال�ضندوي�ضات، وعندما اأعود اأجدهم )منّتفني 

�ضعرهم(. 
مل اأكن اأعرف اأنه يجب اأن اأنتظر يف موقع الت�ضوير لوقت طويل. 
كما كنت اأتكلم خالل ت�ضوير املَ�ضاهد الطويلة، فيقولون يل اإن هذا 

االأمر ممنوع،
اأبقى �ضامتة طوال الوقت.  اأن  اأ�ضتطيع  باأنني ال  اأرّد عليهم   وكنت 

من خالل هذا العمل تعّلمُت قوانني مهنة التمثيل.

فيها؟ �ضاركِت  التي  االأفالم  اإىل  • وبالن�ضبة 
- كانت جتارب جميلة جداً. يف فيلم )زفافيان( من بطولة كارلو�س 
تعابري  على  َيعتمد  مه�ضوماً  دوراً  قّدمُت  ال�ضياح  وامييه  عثثازار 
الوجه ومت الت�ضوير حتت اإدارة املخرجة كارولني ميالن ولعبُت 

دور ممّر�ضة جناح فاخوري. وقّدمت )كاراكتري( م�ضحكاً.
وكري�ضتينا  عثثازار  كارلو�س  مع  عْلقة(  )مثثاّل  فيلم  يف  �ضاركُت  كما   
)والد  فيلم  يف  اأيثث�ثثضثثاً  و�ثثضثثاركثثُت  املثثخثثتثثار.  زوجثثثة  دور  ولعبُت  �ضوايا 

النواب(. اأحببُت التمثيل كثرياً.

خبزاً؟ يطعم  ال  التمثيل  اإن  يقال  • ولكن 
- على العك�س متاماً. مال التمثيل �ضهل جداً. �ضحيح 
اأن التمثيل يتطلب تعباً وجهداً، ولكنه يدّر املال. 
يف الثثثدرامثثثا يثثدفثثعثثون مثثثااًل وفثثثثرياً وكثثذلثثك يف 
االأفالم. �ضحيح اأن املمّثلني تنق�ضهم بع�س 
احلقوق، ولكنهم ككل اللبنانيني حقوقهم 

مهدورة.

متوافرة  لي�ضت  العرو�س  • ولكن 
دائماً؟

باإمكان  لكن  �ضحيح.  هثثذا   -
مهنة  يف  يعمل  اأن  املمثل 
ميتهن  واأن  ثثثثثابثثثثتثثثثة 
التمثيل كهواية. هذا 
االأمثثثر يثثعثثود اإىل كل 

ممثل.

رين  • وهل حت�ضّ
متثيل  ملثثث�ثثثضثثثاريثثثع 

جديدة؟
وكلها  نثثثثعثثثثم   -
مثثثثثثن �ثثثثضثثثثوريثثثثة، 
االتفاق  و�ضيتم 
القرتة  يف  عليها 

القادمة.

مادلني مطر تك�سف عن جديدها 
وت�ستعد مل�ساريع جديدة

جديدة  �ضينغل  اغنية  ال�ثثضثثدار  تتح�ضر  انها  مطر  مادلني  الفنانة  اكثثدت 
بالفرتة  كليب  فيديو  ت�ضورها  ان  على  قريبا  اللبنانية  باللهجة  �ضتكون 
املقبلة.كما تتح�ضر مادلني للم�ضاركة باأكر من مهرجان يف لبنان خالل 

ال�ضيف وكانت قد احيت حفل زفاف يف م�ضر منذ اأ�ضابيع.
كانت قد طرحت مادلني مطر فيديو كليب اغنيتها اجلديدة التي حتمل 

عنوان "خانوين" وذلك على يوتيوب.
وحمل هذا الكليب توقيع املخرجة مي اليا�س التي تعاونت معها موؤخراً يف 
غالبية كليباتها، وكانت قد ك�ضفت مطر للفن عن ان هذا الكليب �ضيواكب 

ع�ضر التكنولوجيا من ناحية الفكرة وال�ضورة اجلميلة.
ح�ضام  وتثثوزيثثع  الزين  نثثور  اأحلثثان  عي�ضى،  ق�ضي  كلمات  من  "خانوين" 

الدين.

ن�سرين اأمني: لهذا ال�سبب اخرتت 
دور الراق�سة يف )�سقة في�سل(

قالت املمثلة امل�ضرية ن�ضرين اأمني اأنها تلقت ردوداً ايجابية حول �ضخ�ضية 
خالل  في�ضل"  "�ضقة  م�ضل�ضل  يف  قدمتها  الثثتثثي  الراق�ضة"  "�ضربات 
مليء  وجدته  بعدما  الثثدور  على  وافقت  اأنها  الفتة  املا�ضي،  رم�ضان  �ضهر 

بالتفا�ضيل ويحتاج منها بذل جمهود كبري فيه.
مع  وتعاملها  املالب�س  وطريقة  ال�ضكل  على  ركثثزت  اأنها  ن�ضرين  واأو�ضحت 
ر�ضم اخلطوط  اأجثثل  عثثادل من  �ضريين  املخرجة  مع  باالتفاق  من حولها 
امل�ضل�ضل  واأن  ال�ضيما  قوية  ظهرت  اأنها  اإىل  م�ضرية  لل�ضخ�ضية،  العري�ضة 
يناق�س حقا من حقوق املراأة، وهي لو اأن املراأة ت�ضتطيع الدفاع عن حقوقها 

وذلك كان ال�ضبب يف تعاملها بطريقتني مع النا�س خالل االأحداث. 
اجلدير بالذكر اأن م�ضل�ضل "�ضقة في�ضل" من تاأليف حممد �ضالح العزب 
واإخثثراج �ضريين عادل، وبطولة كرمي حممود عبدالعزيز، وائل نور، اآينت 
عامر، ن�ضرين اأمني، �ضالح عبداهلل، اأحمد فتحي، مي القا�ضي، وم�ضطفى 

اأبو�ضريع، واأحمد حالوة.

حال �سيحة �سعيدة بنجاح 
م�سل�سل )زلزال(

اأعثثثثربثثثثت الثثثفثثثنثثثانثثثة املثثث�ثثثضثثثريثثثة حال 
�ضيحة عن �ضعادتها بردود االأفعال 
االإيثثثثجثثثثابثثثثيثثثثة الثثثثتثثثثي تثثثلثثثقثثثتثثثهثثثا من 
)زلزال(  م�ضل�ضل  جتثثاه  اجلمهور 
الثثثثثثثثذي �ثثثثضثثثثاركثثثثت مثثثثثن خثثثثاللثثثثه يف 

املاراثون الرم�ضاين.
)العمل  ت�ضريح:  يف  حثثال  وقثثالثثت 
ُيعتر جتربة درامية قوية، وفريق 
والتعاون  احلثثثثثب  جثثمثثعثثه  الثثثعثثثمثثثل 

الت�ضوير(،  واأثثثنثثاء  الكوالي�س  يف 
اإىل  الثثعثثودة  اأنثثهثثا قثثررت  اإىل  الفتة 
الثث�ثثضثثا�ثثضثثة بثثعثثمثثل قثثثثثوي، )وهثثثثثو ما 
وجثثثدتثثثه يف مثث�ثثضثثلثث�ثثضثثل زلثثثثثثزال، الأن 
وال�ضخ�ضية  جثثثيثثثد  الثثث�ثثثضثثثيثثثنثثثاريثثثو 
مركبة وجذبتني للعمل(.واأ�ضارت: 
التي  )�ضافية(  �ضخ�ضية  )ج�ضدت 
ميكروبا�س،  مثثوقثثف  داخثثثل  تعمل 
وجتثثمثثعثثهثثا قثث�ثثضثثة حثثثب مثثثع زلثثثثزال 

بتجربتي  و�ضعيدة  احللقات،  اأثناء 
مع الفنان حممد رم�ضان(.

بطولة  مثثثثن  )زلثثثثثثثثثزال(  مثث�ثثضثثلثث�ثثضثثل 
امل�ضري،  مثثاجثثد  رمثث�ثثضثثان،  حمثثمثثد 
هثثثنثثثادي مهنى،  عثثبثثدالثثغثثنثثي،  مثثنثثى 
ح�ضام داغر، اأحمد �ضيام، م�ضطفى 
من  وهو  عثمان.  ويو�ضف  من�ضور 
اإخراج  كثثمثثال،  عبدالرحيم  تاأليف 

اإبراهيم فخر واإنتاج )�ضيرجي(.

نا�سر �سيف �سعيد بنجاح 
دوره يف )كلب�س 3(

�ضيف،  نا�ضر  امل�ضري  الفنان  قال 
م�ضل�ضل  حثثثول  االأفثثثعثثثال  ردود  اإن 
)كثثلثثبثث�ثثس 3( الثثثثذي �ثثثضثثثارك بثثثه يف 

الرم�ضاين  الثثثدرامثثثي  املثثثثاراثثثثثون 
جيدة للغاية، لدرجة اأن اجلمهور 
اأحداث  خثثالل  بثثثاأال ميثثوت  طالبه 

با�ضم  يناديه  واجلميع  امل�ضل�ضل، 
له  الثثثدور  اأن  مثثوؤكثثداً  ال�ضخ�ضية، 
امل�ضاهدين،  بثثثثني  كثثثبثثثري  �ثثثضثثثدى 
دوراً  يج�ضد  اأنثثه  يعرف  واجلميع 

جديداً.
�ثثضثثيثثف: )قثثمثثت بتج�ضيد  واأ�ثثثضثثثاف 
من  عثثثلثثثوان(  )حمثثمثثود  �ضخ�ضية 
اأن ترك  بعد  االأعمال،  كبار رجال 
املنظمات  اإىل  وانثث�ثثضثثم  ال�ضحافة 
الثثثثتثثثثي تثثثلثثثعثثثب عثثثلثثثى كثثثثثل املثثثثحثثثثاور 
ال�ضيا�ضية والع�ضكرية واالإعالمية 
واالقت�ضادية، لكنه يغار على بلده، 
فيك�ضف املخطط ال�ضرير حتى لو 
كلفه االأمثثثثر حثثيثثاتثثه(، مثثعثثربثثاً عن 
�ضعادته بتجربته مع الفنان اأمري 

كرارة.
 )3 بثثثطثثثولثثثة )كثثلثثبثث�ثثس  �ثثثثضثثثثارك يف 
كل من  وكثثثرارة،  �ضيف  اإىل جانب 
�ضليم،  ه�ضام  عثثبثثدالثثعثثزيثثز،  اأحثثمثثد 
اأمرية  فاخر،  هالة  اللوزي،  ي�ضرا 
واإ�ضالم  ال�ضناوي  عمر  العايدي، 
باهر  تاأليف  مثثن  والعمل  جثثمثثال. 
دويدار، اإخراج بيرت ميمي، واإنتاج 

)�ضيرجي(.

كان يفرت�س �أن تطّل مقدمة �لرب�مج �للبنانية �أرزة 
�ل�صدياق بعملنينْ يف �ملو�صم �لرم�صاين �ملا�صي، ولكن 

�صهما �إىل وقت الحق. مت �إرجاء عرنْ
�ل�صدياق �لتي ��صتهرت بخفة دمها، �صبق �أن خا�صت 
وهي  �ل�صينما،  خالل  من  �صابقة  متثيلية  جت��ارب 
وبرعت  �لتمثيل  �أحبت  �إنها  �حل��و�ر  هذ�  يف  قالت 
�ملقبلة  للفرتة  ر  حت�صّ �أنها  �إىل  الفتة  �أي�صًا،  فيه 
جمموعة من �الأعمال �صيتم �التفاق عليها الحقا.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#في�صل - العطاوي

�صـروى القـمـر فــوق الكـواكـب تعلـيـت

انــت اجلمـيـل املمـيـز لــي بــه تعنـيـت

يـا هايـف اخل�رصيـن يــا مـنـور بالبـيـت

وعـيــون حـــور تـحـيـي بـهــا وتـمـيــت

اإرحـم رحـمـك اهلل لــو ريتـنـي ت�صافـيـت

كـل �صهـد فـي حكمـة اخلـالـق وقـدراتـه

الـلـي اأ�صـرنـي بطـيـب اخــالق عـاداتــه

يـــا جـيــد ريـــم نـافــل عــــن مـثـيـالتـه

نظـرتـك ت�صـفـي �صـويـب مـنـك ويـعـاتـه

قـربـك يـزيــح الـعــوق مـنــي وليـعـاتـه

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

جامل و �صامح  واعترب كل زلّه
                   طبع اآدَمي موروث والِعرق د�صا�س

واللي يقول اإبعد عن النا�س قّله
                 ما غريهم يف كوكب الأر�س جاّل�س

حاول حتب النا�س و يحبك اهلل
                      و اهلل اذا حبك  يحبونك النا�س

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ياليل!

ريــتـ�يــت
 

حبيبي ما تركتك من جفا �و خنت

و ال يل باملفارق يد ل� �أجل �أختار

قيود �ملجتمع : �يطار ، و �آنا و �أنت

�صورنا �أكرب بو����جد من �الإيطار !

******

و �أقفيت عني يوم �أنا كنت حمتاج

تارك بقايا �صخ�س ) طاح متعرّث (

ق�صة �أمل .. لو دبلجوها باالأنتاج

ت�صبح ق�صم باهلل ) مقطع موؤثر ( !!

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ي���ا����ص���ّي���دي ي����ا ن��ب�����س ك����ل �ل�����د�ر

�ل���ك���ب���ار ..ك���ب���ار ي���ف���د�ك ف��ي��ن��ا م 

م�����در�ر �ل���غ���ي���ث يل  �����ص����ر�ت  �ن���ت���ه 

م�����ن ح����ده����ا ف�����ّك�����ان ل�����ني �ل�������ص���لنْ���ع

طبع  .. وف���ط���رة  ن���زع���ة،  ل��ك��م  ه���ذي 

��ع �ي������دك ن���ه���ر و�����ص���ب���ع ي���دي���ن���ك ن��بنْ
����������ٍل م����ت����ى �����ص����ب �جل����م����ر م�����ا رّم�����دالــفــاِرق رجنْ

�أق���������ص����د �ب������و خ����ال����د �ل�������ص���ي���خ حم���ّم���د

���غ���ّم���د ����ص���ي���ٍف ع���ل���ى �����ص����ان �ل���������ص����الم ينْ

�ل�������د�ر ����ص���ق���ر  و  ه�������ذ�  �ل�����ع�����رب  ����ص���ق���ر 

ط���ّي���ار رك������ن  �أّول  �ل����ف����ري����ق  ����ي����دي  �����صِ

ل����ك����ن ع����ل����ى رق���������اب �ل������ع������د� ب������ّت������ار !!

# خليفة - الكعبي


