
ُن�صر يف عدد �صهر مار�س من جملة )ال�صداع( تقرير 
حالتني  بني  يختربون  اأ�صخا�صاً  �صملت  درا�صة  عن 
و12 حالة من ال�صداع الن�صفي يف ال�صهر، بقيادة 

باحثني من جامعة )جونز هوبكينز(.
ال���درا����ص���ة، ب. يل بيرتلني،  ع���ن  امل�����ص��وؤول��ة  ت��ق��ول 
اأ�صتاذة يف علم الأع�صاب ومديرة اأبحاث ال�صداع يف 
كلية الطب التابعة جلامعة جونز هوبكينز: )تتخذ 
الدرا�صة اخلطوات الأوىل لتحديد موؤ�صر بيولوجي 
حم��ت��م��ل ل��ل�����ص��داع ال��ن�����ص��ف��ي لأج�����ل ت���وق���ع ن�صبة 
ال��ت��ج��اوب م��ع ال��ع��اج، ون��اأم��ل اأن نتمكن ي��وم��اً من 
واأكرث  جديدة  عاجات  لتطوير  كهدف  ا�صتعماله 
فاعلية لل�صداع الن�صفي(. لكنها اأكدت على �صرورة 

اإجراء درا�صات �صاملة ودقيقة لتحقيق ذلك.
اأي  تقريباً،  اأمريكي  مليون   36 اأن  اخل��رباء  يقّدر 
العدد ال�صكاين، يعانون �صداعاً ن�صفياً  من   12%
ال�صداع  اأكرث. يرتافق  اأو  �صاعات  اأربع  يدوم  رهيباً 
اأربعة  اأ�صل  من  الأق��ل  على  عار�صني  مع  الن�صفي 
عوار�س: ترّكز احلالة يف جانب واحد من الراأ�س، 
اأمل م��ت��ف��اوت ي���رتاوح ب��ني امل��ع��ت��دل واحل����اد، تفاقم 
يف  ح��اد  نب�س  روتيني،  بن�صاط  القيام  عند  احلالة 
بالغثيان  اأي�صاً  امل�صابون  ي�صعر  ما  غالباً  ال��راأ���س. 
تكون  وال�صوت.  ال�صوء  يكونون ح�صا�صني جتاه  اأو 
امل�����راأة اأك����رث ع��ر���ص��ة ب��ث��اث��ة اأ���ص��ع��اف م��ن الرجل 

لاإ�صابة بال�صداع الن�صفي.
ت��ع��ن��ي ه����ذه امل���ع���اي���ري ال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة امل���ع���ق���دة اأن 
الت�صخي�س يكون �صائكاً، وقد بداأ هذا الواقع يحرك 
بح�صب  اأف�صل  ت�صخي�صية  اأدوات  لإي��ج��اد  اجل��ه��ود 

قول بيرتلني.
لإعداد الدرا�صة، جمعت بيرتلني وزماوؤها عينات 
دم من 20 امراأة ق�صدن ثاث عيادات لل�صداع بني 
2012 خال نوبة حادة  2009 ويناير  دي�صمرب 
من ال�صداع الن�صفي �ُصحبت عينات الدم قبل اأخذ 
)دواء  ال�صوديوم  �صوماتريبتان-نابروك�صني  عاج 
ي�صفه الأطباء يف العادة ملعاجلة ال�صداع الن�صفي( 
 30 اأع��اد املحققون �صحب الدم بعد  اأو دواء وهمي 
ال���واردة  الأدوي����ة  اإع��ط��اء  م��ن  دقيقة  و120  و60 
11 ام��راأة ال��دواء الفعلي بينما  يف الدرا�صة. تلقت 

اأخذت 9 اأخريات الدواء الوهمي.
م�صتويات  قيا�س  اإىل  الباحثون  عمد 
هرمون  وه��و  ال���دم،  يف  الأديبونكتني 
الدهنية  الأن�����ص��ج��ة  ت��ف��رزه  بروتيني 

م�صارات  م����ن  ع�����دد  ب���ت���ع���دي���ل  وُي�����ع�����َرف 
الن�صفي  ال�������ص���داع  خ����ال  ال��ن��ا���ص��ط��ة  الأمل 

وتنظيم  ال�صكر  باأي�س  اأي�صاً  الهرمون  يرتبط 
الأن�����ص��ول��ني وامل��ن��اع��ة والل���ت���ه���اب، ف�����ص��ًا عن 
حالة البدانة التي ُتعترب عامل خطر لاإ�صابة 

بال�صداع الن�صفي.
م�صتويات  جم��م��وع  وزم���اوؤه���ا  ب��ي��رتل��ني  حللت 
اأجزاء  اأي  منه،  فرعيني  ون��وع��ني  الأديبونكتني 

الدموية:  ال���دورة  يف  الأديبونكتني  جمموع  م��ن 
الأديبونكتني  م���ن  امل��ن��خ��ف�����س  اجل��زي��ئ��ي  ال�����وزن 

والوزن اجلزيئي املرتفع من الأديبونكتني. يتاألف 
اأج��زاء �صغرية من  املنخف�س من  ال��وزن اجلزيئي 
م�صادة  بخ�صائ�س  م��ع��روف  وه���و  الأدي��ب��ون��ك��ت��ني 
املرتفع  ال���وزن اجل��زي��ئ��ي  ي��ت��األ��ف  بينما  ل��ال��ت��ه��اب، 
معروف  وه��و  الأديبونكتني  من  كبرية  اأج���زاء  من 

امل�صارات  تن�صط  الل��ت��ه��اب.  ت��ع��زز  بخ�صائ�س 
اللتهابية يف الأوعية الدموية يف الراأ�س عند 

الإ�صابة ب�صداع ن�صفي.
عند  ت���رتاج���ع  الأمل  ح����دة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج����د 

امل�����ص��ارك��ني ال��ع�����ص��ري��ن ك��ل��ه��م ح���ني ت��رت��ف��ع لديهم 
املنخف�س. وحني يرتفع  الوزن اجلزيئي  م�صتويات 
م��ع��دل ال�����وزن اجل��زي��ئ��ي امل��رت��ف��ع م��ق��ارن��ًة بالوزن 
تو�صح  الأمل.  ح����دة  ت���زي���د  امل��ن��خ��ف�����س،  اجل��زي��ئ��ي 
ن�صبة  ال���دم  اخ��ت��ب��ارات  اأن حت��دد  بيرتلني: )مي��ك��ن 

التجاوب مع العاج(.
الدرا�صة(،  اأدوي��ة  اإعطاء  يف بداية الأمل )حتى قبل 
مع  �صيتجاوبون  الذين  الأ�صخا�س  الباحثون  حدد 
العاج ومن لن يفعلوا، فقد مت ت�صجيل معدل اأعلى 
من الوزن اجلزيئي املرتفع مقارنًة بالوزن اجلزيئي 
ي��ت��ج��اوب��ون مع  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  عند  املنخف�س 

العاج.
ب��ع��د ت��ن��اول ع���اج ال��درا���ص��ة، مت ر���ص��د ت��غ��ي��ريات يف 
امل��ث��ري لاهتمام  اأي�������ص���اً.  الأدي��ب��ون��ك��ت��ني  م�����ص��ت��وى 

م�صتويات  ت��راج��ع  ر���ص��د  م��ن  متكنوا  الباحثني  اأن 
الأدي��ب��ون��ك��ت��ني يف دم امل��ر���ص��ى ال��ذي��ن حت��دث��وا عن 
تراجع الأمل لديهم بعد تلقي دواء الدرا�صة ملعاجلة 
ال�صداع الن�صفي )�صواء اأخذوا دواء فاعًا لل�صداع 

الن�صفي اأو الدواء الوهمي(.
اإمكان تطوير  اإىل  النتائج ت�صري  اإن  تقول بيرتلني 
عاج من �صاأنه تخفي�س م�صتويات الأديبونكتني اأو 
والوزن  املنخف�س  ال��وزن اجلزيئي  اأج��زاء منه مثل 
اجل��زي��ئ��ي امل��رت��ف��ع م��ن الأدي��ب��ون��ك��ت��ني. اإذا ث��ب��ت اأن 
الأديبونكتني موؤ�صر بيولوجي لل�صداع الن�صفي، قد 
امل�صابني  راأيها من حتديد  بح�صب  الأطباء  يتمكن 
�صتتجاوب  التي  الفئة  ومعرفة  الن�صفي  بال�صداع 
اأي�صاً يف  ن��وع من الأدوي���ة. قد ي�صاهم ذل��ك  اأي  مع 
الطبية  اخل��ي��ارات  حت�صني  على  الأط��ب��اء  م�صاعدة 

وحماولة ا�صتبدال الأدوية قريباً.
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ن�سائح لتح�سني ر�ؤية كبار ال�سن 
ال�صعور  عن  التغا�صي  من  ال�صن  كبار  مل�صاعدة  الأملانية  اجلمعية  ح��ذرت 
برتاجع القدرة على الإب�صار يف الكرب، موؤكدة اأنه ينبغي على كبار ال�صن 
عند  ممكنة  �صرعة  باأق�صى  م�صاعدة  ب�صرية  و�صيلة  ا�صتخدام  يف  البدء 
على  العتماد  بذلك  ميكنهم  اإذ  مثا،  الزرقاء  باملياه  اإ�صابتهم  اكت�صاف 

اأنف�صهم يف التعامل مع ظروفهم احلياتية اجلديدة ملدة اأطول.
م��ث��ال لنوعية  ل��ه��ا،  م��ق��را  ك��ول��ون��ي��ا  ال��ت��ي تتخذ م��ن  وت�����ص��رب اجلمعية 
الو�صائل الب�صرية امل�صاعدة لكبار ال�صن على التعاي�س مع تراجع قدرتهم 
على الإب�صار، باأنه من املفيد اأن ي�صتخدموا العد�صات املكربة اليدوية عند 
اإىل  مرتني  مبعدل  احلجم  تكبري  على  العد�صات  هذه  تعمل  اإذ  الت�صوق، 

ع�صر مرات، ومن ثم فهي تتنا�صب مع قراءة مل�صقات الأ�صعار.
واأك��دت اجلمعية اأنه يجب األ يعاين كبار ال�صن من ارتعا�س الأي��دي كي 
يت�صنى لهم ا�صتخدام هذه العد�صات، واإل فمن الأف�صل ا�صتخدام العد�صات 
املكربة املزودة بحامل والتي ميكن و�صعها على الورق مبا�صرة وحتريكها 
فوقه، اإذ ميكن تكبري حجم احلروف والأرقام مبنتهى الب�صاطة من خال 

حتريك حلقة العد�صة.
وكي يت�صنى لكبار ال�صن امل�صابني برتاجع القدرة على الإب�صار العتماد 
اجلمعية  اأو���ص��ت  امل��ن��زل،  داخ���ل  ب�صهولة  الأ���ص��ي��اء  وروؤي����ة  اأنف�صهم  على 
ا�صتخدام  خ��ال  من  اأمامهم  ب�صرية  متناق�صات  وج��ود  على  باحلر�س 
كانت  اإذا  وذل��ك  ملونة،  ح��واف  ذات  واأك����واب  مثا  غامق  م��ائ��دة  مفر�س 
توفري  يتم  اأن  ���ص��رورة  على  و���ص��ددت  ال��ل��ون.  فاحتة  امل��ائ��دة  اأدوات  باقي 
هذا التناق�س الب�صري اأي�صا يف حواف ومقاب�س الأبواب والدرج، لفتة 
اأو غ�صالة  باملوقد  املهمة  الأزرار  اأن��ه ميكن و�صع عامة ملونة على  اإىل 

الأطباق، وذلك كي يت�صنى لكبار ال�صن روؤيتها ب�صهولة.

�الدة 4 جراء من الذئاب العربية 
يف منتزه ال�سحراء بال�سارقة

التابع  ال�صحراء  منتزه  يف  العربية  اجلزيرة  �صبه  حيوانات  مركز  �صهد 
ميكن  ج���راء   4 ولدة  ب��ال�����ص��ارق��ة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة  لهيئة 
م�صاهدتها تتجول مع الأم يف الق�صم اخلا�س بالذئاب العربية يف املركز. 
واأنثى الذئب العربي تلد ما بني واحد و 4 جراء يف اأواخر ف�صل ال�صتاء 
واأول ف�صل الربيع وعادة ما تلجاأ اأنثى الذئب بعد الولدة اإىل جحر وكر 
حيث تكون �صغار الذئب �صعيفة عند ولدتها وتظل يف داخل الوكر اإىل 
اأن تبلغ ال�صهرين من العمر ومع منوها تاأخذ اجلراء بالبتعاد عن الوكر 
تدريجيا لتن�صم اإىل الذئاب البالغة يف جولت ال�صيد لتتعلم كيف ت�صد 
حاجتها يف الغذاء. ويعترب املوطن احلقيقي للذئب العربي منطقة �صبه 
وال�صهول  وال�صهول احلجرية  تعي�س يف اجلبال  العربية حيث  اجلزيرة 
ال�صاحلية واأي�صا تتواجد الذئاب العربية يف ال�صحارى الرملية الكبرية 
حمميات  يف  العربي  الذئب  يتواجد  وحاليا  وجن��د  اخل��ايل  الربع  مثل 
الذئب  انقر�س  الإم���ارات  دول��ة  ويف  واليمن  وال�صعودية  عمان  ب�صلطنة 
العربي حيث مل ي�صاهد منذ �صنوات عدة. وميكن التفريق بني �صالت 
ال��ك��اب من  م��ع  امل��ت��زاوج��ة  املهجنة  وال��ذئ��اب  الأ�صيلة  العربية  ال��ذئ��اب 
العيون  بلون  الأ�صيلة  العربية  الذئاب  تتميز  حيث  العيون  لون  خال 

ال�صفراء اأما الذئاب املهجنة فتكون لون عيونها بنية. 

الدعم اجلماعي يخف�ض الوزن 
ذكرت درا�صة اأمريكية اأن الأ�صخا�س الذين يتبعون حمية غذائية فردية 
اإىل  ينتمون  الذين  الأ�صخا�س  م��رات من  اأق��ل بخم�س  وزن��اً  يخ�صرون 
جمموعة مراقبي الوزن لتحقيق هذا الهدف، مما يوؤكد اأهمية وجود 
باإحداث  يرغبون  ال��ذي  الأ�صخا�س  مل�صاعدة  داعمة  اجتماعية  �صبكة 
التي  ال��درا���ص��ة  وبينت  وغ��ذائ��ه��م.  حياتهم  اأمن���اط  يف  دائ��م��ة  تغيريات 
ين�صمون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  بدورية  ن�صرت 
م��رات من  اأك��رث بخم�س  وزن��ا  ال��وزن يخ�صرون  اإىل جمموعة مراقبة 
كلية  من  الباحثون  وق��ام  مبفردهم.  بذلك  يقومون  الذين  نظرائهم 
الأوىل  جمموعتني،  ب��درا���ص��ة  تك�صا�س  يف  هيو�صنت  يف  للطب  ب��اي��ل��ور 
مراقبي  جمموعة  اإىل  الن�صمام  منهم  طلب  �صخ�صا   147 �صمت 
الوزن والثانية بلغت 145 �صخ�صا طلب منهم اتباع حمية فردية، بغية 
املقارنة بني الوزن الذي تخ�صره كل جمموعة. ووجد الفريق البحثي 
اأنه بعد فرتة ثاثة اأ�صهر و�صتة اأ�صهر من احلمية، خ�صرت املجموعة 
الوزن  معدل  اأن  مو�صحني  الثانية،  املجموعة  من  اأك��رث  وزن��ا  الأوىل 
الذي خ�صرته املجموعة الأوىل بعد ثاثة اأ�صهر بلغ 3.9 كيلوغرامات، 
اأنه بعد  0.8 من الكيلوغرام للمجموعة الثانية. كما لحظوا  مقابل 
الأوىل  املجموعة  خ�صرت  اإذ  املجموعتني،  بني  ال��ف��ارق  زاد  اأ�صهر  �صتة 

مبعدل 5.84 كيلوغرامات، مقابل 0.59 من الكيلوغرام للثانية.

خطر الوفاة  تقلل  اليوم  يف  خطوة   1700
خطوة   1700 م�صي  اأن  فروبوزه  اإنغو  الأمل��اين  الدكتور  الأ�صتاذ  اأك��د 
الوفاة  الأق���ل، يحد م��ن خطر  دق��ائ��ق على  ي��ع��ادل ع�صر  م��ا  اأي  يوميا، 
بن�صبة %12، م�صريا اإىل اإمكانية احلد من هذا اخلطر بن�صبة ت�صل 

اإىل %20 عند م�صي ثاثة اآلف خطوة يوميا.
املركز  اأج��راه��ا  حديثة  درا���ص��ة  نتائج  اإىل  بحديثه  ف��روب��وزه  وي�صتند 
ال�صحي التابع للجامعة الريا�صية مبدينة كولونيا الأملانية، مو�صحا 
اأنها اأثبتت اأن املواظبة على ممار�صة اأي ن�صاط بدين يوميا تطيل من 

حياة الإن�صان وترفع من جودة حياته ب�صكل عام.
اإىل  ال�صائدة  ال��ب��دين  الن�صاط  ع��دم  حل��ال��ة  الرئي�صي  ال�صبب  واأرج���ع 
طبيعة الع�صر احلايل التي تفر�س علينا اجللو�س فرتات طويلة، كما 
يح�صل يف ال�صيارة اأثناء التنقل اأو يف املكتب اأثناء اأوقات العمل، اأو اأمام 

التلفاز باملنزل.

ينجذب  امل���اري���ا  ب��ع��و���ض 
ل������رائ������ح������ة ال����ب���������ش����ر 
اأن  اإىل  دويل  بحثي  ف��ري��ق  ت��و���ص��ل 
امل�صبب  بالطفيل  امل�صاب  البعو�س 
الإن�صان  رائحة  اإىل  للماريا يتجه 
ب�����ص��ك��ل اأق������وى م���ن ال��ب��ع��و���س غري 
ل��ه��ذا الطفيل، وذل���ك من  احل��ام��ل 
خ���ال ت��اأث��ري ط��ف��ي��ل امل���اري���ا على 
البعو�س امل�صاب بحيث ي�صبح اأكرث 
اجنذابا لرائحة الب�صر من البعو�س 
اآل��ي��ة ت�صاعد على  امل�����ص��اب، يف  غ��ري 
الباحثون  وق����ال  امل���ر����س.  ان��ت�����ص��ار 
جملة  يف  ن�صرت  ال��ت��ي  درا�صتهم  يف 
طفيل  اإن  الأم���ريك���ي���ة  ون  ب��ل��و���س 
فال�صيباروم  ب��ازم��ودي��وم  امل��اري��ا 
الرائحة  على  التعرف  ن��ظ��ام  يغري 
ل���دى ال��ب��ع��و���س ال��ع��ائ��ل ل���ه، بحيث 
يجد هذا البعو�س الرائحة املنبعثة 
ويجعله  جاذبية  اأك��رث  الإن�صان  من 
ي�������رتدد اأك�������رث ع���ل���ى م�������ص���در هذه 
ا�صتمرار  يف�صر  م��ا  وه��و  ال��رائ��ح��ة، 
انت�صار هذا املر�س اخلا�س باملناطق 
البحثي  الفريق  وتو�صل  امل��داري��ة. 
املاريا  ب��ع��و���س  ت���وج���ه  ل��غ��ز  حل���ل 
����ص���وب رائ���ح���ة الإن�������ص���ان ب���ال���ذات، 
اإثبات  الأوىل  ل��ل��م��رة  وا���ص��ت��ط��اع��وا 
اأنه اإذا كانت اأنثى بعو�صة اأنوفلي�س 
م�صابة بطفيل بازموديوم امل�صبب 
ل���ل���م���اري���ا ف���اإن���ه���ا ت���ن���ج���ذب اأك����رث 
م��ن ق��ب��ل ن��ح��و رائ��ح��ة الإن�����ص��ان يف 
الهواء، يف حني اأن اأقرانها الذين ل 
اهتماما  اأقل  الطفيل  يحملون هذا 

واجنذابا لرائحة الإن�صان.

يكرم  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����ض 
اأ���ش��غ��ر ط��ب��ي��ب��ة ب��ال��ع��امل 
مي�صال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  ���ص��ل��م 
للطالبة  ت��ق��دي��ر  ج��ائ��زة  ���ص��ل��ي��م��ان 
التي  الأ�صعد،  اإق��ب��ال  الفل�صطينية 
العامل  يف  طبية  اأ���ص��غ��ر  اأ���ص��ب��ح��ت 
بعد تخرجها من كلية الطب وهي 
الع�صرين من عمرها.  زال��ت يف  ما 
على  احل�صول  من  اإقبال  ومتكنت 
�صهادة الطب يف �صن �صغرية، كونها 
كانت طالبة متميزة ومتفوقة، مما 
���ص��اع��ده��ا ع��ل��ى ال��ق��ف��ز ع��ن العديد 
اأنها  حتى  الدرا�صية،  الف�صول  من 
العامة،  الثانوية  امتحان  اجتازت 
ومل تكن قد جتاوزت الثانية ع�صرة 
ب���ع���د. ووف������ق موقع  م����ن ع���م���ره���ا 
اإقبال  ف���اإن  ك��وم  دوت  فل�صطينونا 
اأوهايو  �صتبداأ بعثة درا�صية لولية 
يونيو/حزيران  يف  الأم����ريك����ي����ة 
طب  جم��ال  يف  للتخ�ص�س  املقبل، 
الأطفال بعد اأن ح�صلت على منحة 

من قطر.

ي����ر�����ش����م ع����ل����ى راأ������ش�����ه 
و�����������ش����������وم غ�����ري�����ب�����ة
حميد  يو�صف  ال��ربي��ط��اين  ي��ع��اين 
جدا،  خ��ا���س  ل�صبب  البطالة  م��ن 
غريبة  و�صوما  ر�صمه  يف  يتلخ�س 
منطقة  يف  خ��ا���ص��ة  راأ�����ص����ه،  ع��ل��ى 
اجلبهة، التي تنفر اأ�صحاب العمل 

منه منذ اللحظة الأوىل.
عمره،  من  الأربعني  بلوغه  ورغ��م 
وظيفة  ط��ل��ب   450 ح��م��ي��د  ق���دم 
يف  يفلح  ومل  املا�صي،  العام  خ��ال 
الفوز باأي منها ب�صبب و�صومه التي 
على الأرجح تخيف اأ�صحاب العمل 
الوظائف  ب��ني  م��ن  اأن  رغ���م  م��ن��ه، 
عامل  وظيفة  ل�صغلها  تقدم  التي 

نظافة وعامل لغ�صل ال�صيارات.
ذلك  حميد  ي�صتهجن  ذل���ك  وم���ع 
امل��وق��ف م��ن��ه، ال���ذي ي��ع��رتف باأنه 
راجع اإىل ما ي�صفه ب� الفن املر�صوم 
الو�صم  اأن  واأو����ص���ح   . وج��ه��ه  ع��ل��ى 
املر�صوم على جبينه عبارة عن رمز 
تتعلق  ر�صوم  اإىل  بالإ�صافة  ب��وذي، 
موؤخرة  يف  التايلندية  ب��امل��اك��م��ة 

راأ�صه الأ�صلع، وو�صوم اأخرى.

�سماعة الراأ�ض خطرة على حياتك
اأجل  من  الراأ�س  �صماعة  الأ�صخا�س  بع�س  ي�صتخدم  ما  ع��ادًة 
اأو  العمل  اإىل  الذهاب  اأثناء  املف�صلة،  اأغنياتهم  اإىل  ال�صتماع 
يف طريق العودة منه.  وقد حذر الربوفي�صور رولند ل�صت�صيغ 
بل  فح�صب،  ال�صمع  حا�صة  ت�صر  ل  ال��راأ���س  �صماعة  اأن  م��ن 
تت�صبب يف عدم ماحظة املرء مل�صتخدمي الطريق الآخرين، 
اأو توؤخر كثرياً النتباه اإليهم في�صبح الطريق اأكرث خطورة يف 
بع�س الأحيان. واأو�صح مدير عيادة الأنف والأذن واحلنجرة 
يف امل�صت�صفى اجلامعي يف مدينة فرايبورغ الأملانية اأنه يوجد 
حد وا�صح لل�صو�صاء التي متثل خطورة على �صحة الإن�صان، 
مو�صحاً اأن �صدة ال�صوت التي تزيد على 85 دي�صيبل ت�صبح 
�صارة بحا�صة ال�صمع. وبني اأنه كلما اقرتبت الأذن من م�صدر 
الطبيب  ي��رى  لذلك  اأع��ل��ى،  ال�صو�صاء  �صدة  كانت  ال�����ص��وت، 
اأكرث  تعد  الأذن  داخ��ل  تو�صع  التي  الأذن  �صماعة  اأن  الأمل��اين 
خطورة من �صماعة الراأ�س التي تو�صع على الأذن من اخلارج؛ 

لأنها تكون على مقربة من طبلة الأذن احل�صا�صة.
ويحذر ل�صت�صيغ من اأن قيم ال�صو�صاء العالية ميكن اأن توؤدي 
الأذن  يف  ال�صعرية  اخلايا  اأن  مو�صحاً  وخيمة،  عواقب  اإىل 
هذه  تعر�صت  واإذا  ال�صمع،  حا�صة  عن  امل�صوؤولة  هي  الداخلية 
قدرتها  ف��اإن  حتتمل،  مما  اأك��رث  ل�صو�صاء  ال�صعرية  اخلايا 

تنخف�س تلقائياً، وبالتايل تتدهور حا�صة ال�صمع لدى املرء.

ال�صمع  ف��ق��دان  ا�صم  الظاهرة  ه��ذه  على  اخل���رباء  ويطلق 
املوؤقت، واإذا تعر�صت الأذن ل�صو�صاء م�صتمرة فيتحول 
اإىل ف��ق��دان دائ���م لل�صمع، ويف  امل��وؤق��ت  ال��ف��ق��دان  ه��ذا 
بع�س الأحيان يتعر�س املرء حلدوث طنني يف الأذن. 
ال�صارة  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  مثل  جتنب  للمرء  ومي��ك��ن 

ويقول  املنا�صبة،  ال��راأ���س  �صماعة  ب�صراء  يقوم  عندما 
الإلكرتونيات  بجمعية  اخل��ب��ري  ت�����ص��ريك��ل،  مي�صيل 

بع�س  م��ع  الأمل��ان��ي��ة:  ف��وب��رت��ال  اجل���ودة مبدينة  فائقة 
اإىل  امل�صتخدم  ي�صطر  ل  اجليدة  ال�صماعات 

�صبط �صدة ال�صوت على درجة عالية، لكنه 
ال�صوت  نقاء  م��ن  فائقة  ب��درج��ة  ي�صتمتع 
الراأ�س  ���ص��م��اع��ة  اأن  ت�����ص��ريك��ل  واأو����ص���ح   .
املزودة بوظيفة عزل جيدة، تخف�س �صدة 

الأ�صوات املحيطة مبقدار 20 اإىل 25 
دي�صيبل، وهو ما يوؤدي اإىل ت�صتيت النتباه 

اأن  امل���روري���ة، ومي��ك��ن  ع��ن متابعة الأح�����وال 
يت�صبب يف تعر�س املرء خلطورة بالغة، لذلك 

ين�صح اخلرباء ب�صرورة خف�س �صدة ال�صوت، 
م�صغات  ا���ص��ت��خ��دام  ع���ن  مت���ام���اً  ال��ت��خ��ل��ي  اأو 

املو�صيقى النقالة.

ال�سداع الن�سفي..
بر�تني دهني يقهر االأمل

يف درا�شة اأولية �شغرية �شملت م�شابني بال�شداع الن�شفي 
الدائم، الحظ العلماء اأن قيا�ض بروتني م�شتق من الدهون 

قد  وبعده  الن�شفي  ال�شداع  عاج  قبل  )اأديبونكتني(  ا�شمه 
يك�شف بدقة عن �شحايا ال�شداع الذين �شي�شعرون برتاجع االأمل.



•• العني – الفجر:

المارات  دول��ة  ب��ني  امل�صرتكة  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  اط��ار  يف 
وف��د من  زار  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وت��رك��ي��ا يف جم��ال 
والذي  الم��ارات  الرتكية جامعة  الفاحت  ال�صلطان حممد  جامعة 
الدكتور  ي��راأ���ص��ه  وال���ذي  ال��وف��د  التقى  ، حيث  ال��ب��اد حاليا  ي��زور 
حكيم اوزدميري رئي�س اجلامعة �صعادة الدكتور علي را�صد النعيمي 
مدير جامعة المارات يف مكتبه باملبنى اجلامعي اجلديد بح�صور 
ال�صتاذ الدكتور حممد يو�صف بني يا�س نائب مدير اجلامعة مدير 
كلية  البييلي عميد  الدكتور حممد  وال�صتاذ  الكادميية  ال�صوؤون 
اتفاقية  توقيع  على  التفاق  ومت  والجتماعية  الن�صانية  العلوم 
تعاون بني اجلامعتني وذلك لتعزيز م�صتوى التعاون امل�صرتك بني 

اجلانبني. 
وقدم الدكتور النعيمي خال الجتماع �صرحا عن جامعة المارات 
العايل  التعليم  به اجلامعة يف تطوير  ال��ذي تقوم  الكبري  وال��دور 
لبناء  وا�صحة  اط��ار خطة منهجية  الدولة يف  العلمي يف  والبحث 
النعيمي   الدكتور  وق��ال  املتعلم  الوطن  �صباب  من  اجيال  وتعليم 

امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  ت��رك��ي��ا يف م��و���ص��وع  تربطنا ع��اق��ة ج��ي��دة م��ع 
العلمي وجامعة المارات حتت�صن  التعليم والبحث  على م�صتوى 
اللقاءات  نخبة م��ن ال���ص��ات��ذة الت���راك ون�صعى وم��ن خ��ال ه��ذه 
على تطوير هذا التعاون ، واتفقنا على توقيع اتفاقية �صراكة بني 
جامعة المارات وجامعة ال�صلطان حممد الفاحت باعتبارها جامعة 
فتية ومهتمة بتدري�س اللغة العربية وعلومها حيث �صيكون هنالك 
برنامج �صيفي يبداأ نهاية ال�صهر القادم وي�صتمر ملدة �صهر تقريبا 
ل�صتقبال طلبة جامعة ال�صلطان حممد الفاحت لتطوير مهاراتهم 

يف اللغة العربية.
وا�صار الدكتور النعيمي اىل ان هنالك روابط تاريخية تربط بني 
ال�صعبني الرتكي والماراتي ونحن ومن خال التعليم اجلامعي 
ن�صعى اىل رفد هذه الروابط بكل ما يعززها من خال امل�صاهمة 
وتطوير  والطابي  والكادميي  العلمي  والتبادل  الطلبة  دعم  يف 

م�صتوى التعاون البحثي.
اوزدمي���ري �صكره وث��ن��اءه جلامعة  ال��دك��ت��ور حكيم  ق��دم  م��ن جهته 
الم������ارات ع��ل��ى ح�����ص��ن ال���ص��ت��ق��ب��ال وح���ف���اوة ال��ت��ع��اون امل���ق���دم من 
الفاحت  ال�صلطان حم��م��د  ج��ام��ع��ة  ن��ح��ن يف  وق����ال   اجل��ام��ع��ة  ادارة 

المارات  بجامعة  قيا�صا  ما  نوعا  التاأ�صي�س  حديثة  جامعة  نعترب 
وجامعتنا غري ربحية تابعة لوزارة الوقاف الرتكية وت�صمل على 
خم�صة اق�صام هي احلقوق والعلوم ال�صامية والعمارة والهند�صة 
وكلية الآداب وكلية الفنون اجلميلة ، ولأول مرة يف تركيا جامعتنا 
هذه  ن��ويل  نحن  لذلك  العربية  باللغة  ال�صامية  العلوم  تدر�س 
اللغة اجلميلة كل الهتمام ولدينا �صراكات مع كثري من اجلامعات 
جامعة  لأن  اليوم  هنا  نحن  لذلك  اجلانب  ه��ذا  لتطوير  العربية 
الم��ارات لها باع طويل يف هذا املجال ، جامعتنا والتي تتخذ من 
رحمه  الفاحت  حممد  ال�صلطان  وا�صم  لها  مقرا  ا�صطنبول  مدينة 
اهلل ا�صما لها تعمل على تطوير اللغة العربية يف تركيا بعد ادخال 
تدري�س اللغة العربية والقران الكرمي وال�صرية النبوية ال�صريفة 

يف مدار�س تركيا.
بعدها عقد الوفد الزائر اجتماعا مع عمداء كلية العلوم الن�صانية 
وكلية القانون مت خاله مناق�صة الليات الكفيلة بتطبيق فقرات 
التعاون بني اجلامعتني وال�صبل التي تي�صر وت�صهل هذه ال�صراكة 
، ث��م ق��ام ال��وف��د بالتجول يف اروق���ة وخم��ت��ربات وق��اع��ات الدرا�صة 

جلامعة المارات وابدى اعجابه بامل�صتوى الذي بلغته اجلامعة.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

مائة وخم�صة ع�صر طالبا وطالبة من ثماين جامعات 
الرابعة  ال������دورة  ���ص��ارك��وا يف  ال���دول���ة  وك��ل��ي��ات داخ����ل 
الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  تطرحها  ال��ت��ي  الفنية  للم�صابقة 
�صنويا ويرعاها هذا العام وزارة �صوؤون الرئا�صة حر�صا 
منها على اإبراز املواهب الفنية والعمل على اكت�صافها 
اأعمال  يف  نب�صة  ونقل  املجتمع  م��ع  التوا�صل  بهدف 

فنية راقية.
خ��ال جلان  م��ن  اختيارها  ال��ت��ي مت  الفنية  الأع��م��ال 
الذي  امل��ع��ر���س  حم��ت��وي��ات  ك��ان��ت  متخ�ص�صة  حتكيم 
الإمارات  بجامعة  اجلامعي اجلديد  احلرم  اتخذ من 
را�صد  علي  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  مدير  ليقوم  ل��ه  مكانا 
بافتتاح  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  ممثل  ومعه  النعيمي 
املعر�س و�صط ح�صور متميز يف مقدمته نائب مدير 
اجلامعة الدكتور حممد يو�صف ح�صن بن يا�س ورا�صد 
اإىل  اإدارة احلياة الطابية  بن عمري ال�صام�صي مدير 
جانب طروب البكري من�صق الأن�صطة الفنية وامل�صرف 
العام على املعر�س حيث تفقد مدير اجلامعة ومدير 
اأجنحة  الرئا�صة  ���ص��وؤون  ب����وزارة  املجتمعية  ال�صراكة 
املعر�س الذي احتوى على واحد واأربعني عما فنيا يف 
اإىل ثاثة وخم�صني  اإ�صافة  الت�صكيلية  الفنون  جمال 
جمال  يف  ف��از  حيث  ال�صوئي  الت�صوير  يف  فنيا  عما 

الر�صم باملركز الأول الطالبة فاطمة غلوم من جامعة 
يف  وج���اءت  دره��م  اآلف  اأرب��ع��ة  على  وح�صلت  ال�صارقة 
املركز الثاين نريمني عثمان من جامعة ال�صارقة اأي�صا 
دره��م يف ح��ني ج��اءت ها  اآلف  وح�صلت على ثاثة 
كوجك من جامعة ال�صارقة الأمريكية يف املركز الثالث 
�صفاء  الطالبة  وح�صلت  دره���م  األ��ف��ي  على  وح�صلت 
اجليلي من جامعة الإم��ارات على اجلائزة التقديرية 
واآمنة  �صارة احلمريي  كما ح�صلت  دره��م  األ��ف  بقيمة 

اأحمد من جامعة الإمارات على اجلائزة الت�صجيعية.
الأول  باملركز  فازت  الفوتوغرايف  الت�صوير  ويف جمال 
�صارة الهنائي من جامعة الإمارات وح�صلت على األفني 
وخم�صمائة درهم وجاءت يف املركز الثاين خولة عادل 
املا من جامعة ال�صارقة وح�صلت على األف وخم�صمائة 
درهم يف حني ح�صلت اأمل اأحمد من جامعة الإمارات 
دره��م وح�صلت ودمية  األ��ف  بقيمة  الثالث  املركز  على 
ويا�صمني  الإم���ارات  جامعة  من  احل�صري  املنعم  عبد 

عبا�س من جامعة اأبوظبي على اجلائزة الت�صجيعية .
ب���داأ الإع����ان عنها يف فرباير  ال��ت��ي  وك��ان��ت اجل��ائ��زة 
املا�صي وتقدم لها طاب وطالبات من جامعة الإمارات 
وجامعة ال�صارقة وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة 
اأبوظبي  وجامعة  زايد  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم 
وكلية الإمام مالك بدبي قد خ�صعت لعمليات حتكيم 
م��ن اأ���ص��ات��ذة وف��ن��ان��ني م��ن اأ���ص��ح��اب اخل���ربة لتقييم 
يف  ال�صوئي  والت�صوير  الر�صم  يف  املقدمة  امل�صاركات 

جمال امل�صابقة التي اتخذت من الزهور عنوانا لها.
تفاعل  اأهمية  على  امل�صابقة  على  القائمون  اأك��د  وق��د 
الأع���م���ال امل��ق��دم��ة م��ن ح�����س ون��ب�����س امل��ج��ت��م��ع بهدف 
توا�صل جامعات الدولة مع املجتمع من خال الفنون 
النجاح  بعد  خا�صة  ال�صوئي  والت�صوير  الت�صكيلية 

الذي حققته امل�صابقة يف دوراتها الثاث ال�صابقة .

اأم�س  ع��ق��دت  حيث  امل�صابقة  فعاليات  وتتوا�صل  ه��ذا 
مت  كما  ال�صينمائية  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  ح��ول  ن��دوة 
عر�س اأفام ق�صرية للطلبة امل�صاركني كما تعقد اليوم 
ور�صتا عمل اإحداها حول الكريليك..حيث من املقرر 
اأن يقام ظهر الأربعاء احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز 

على الفائزين.

ا�ستوديو للت�سوير جميع 
العامالت فيه من الهواة

•• العني-الفجر:

اأ�صتوديو للت�صوير جميع العاملني به جتمعه هواية الت�صوير حيث اتفقت 
األعامري  وم��رمي  ال�صيا�صية  العلوم  يف  املتخ�ص�صة  الزعابي  مهرة  م��ن  ك��ل 
املتخ�ص�صة يف الهند�صة اإ�صافة اإىل �صكينة عبد اهلل املتخ�ص�صة يف الت�صال 
اجلماهريي واأمينة يو�صف الدرا�صة بكلية العلوم الإن�صانية على تكوين فريق 
عمل من اجلامعيات لتوثيق لفعاليات با�صتخدام الكامريا ومنذ تكوين هذا 

الفريق اأ�صبح يحتل �صهرة كبرية جتعله دائما يف قلب احلدث الطابي. 
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115 طالبا وطالبة من ثماين جامعات وكليات ي�شاركون يف امل�شابقة الفنية

للثالث درهم  �األفا  للثاين  �ثالثة  االأ�ل  للفائز  درهم  اآالف   4
ج�ائز تقديرية وت�شجيعية لأ�شحاب الأعمال املتميزة 

ا�شتقبال طلبة اأتراك لدرا�شة اللغة العربية

�فد جامعة ال�سلطان حممد الفاحت الرتكية يز�ر جامعة االإمارات لتعزيز التعا�ن البحثي �االأكادميي

توثيق فعاليات امل�سابقة بال�سورة
•• العني-الفجر:

فعاليات  توثيق  على  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  ه���واة  م��ن  طالبتان  حر�صت 
معر�س امل�صابقة الفنية الذي افتتح اأم�س باحلرم اجلامعي اجلديد بجامعة 
الإمارات حيث قامت الطالبتان بالتقاط �صور جلميع الفعاليات منذ ق�س 

�صريط الفتتاح وحتى نهاية اجلولة التي �صملت اأجنحة املعر�س املختلفة .

اإبداعات توقف عندها احل�سور
•• العني-الفجر:

اأحمد اآل علي .. الطالب املتخ�ص�س يف الهند�صة امليكانيكية بكلية الهند�صة بجامعة 
الإمارات كانت له م�صاركة يف معر�س م�صابقة الر�صم والت�صوير الذي افتتح اأم�س 
حيث توقف مدير اجلامعة واحل�صور عند اإبداعات هذا الطالب الذي ا�صتطاع اأن 
يوظف مهاراته من خال اجلهاز للوحي للر�صم والاب توب يف ت�صكيل العديد 

من الر�صومات وتلوينها ب�صكل اإبداعي اأثارت اإعجاب كل من �صاهده.



اأوميغا 3
اإل منذ �صنوات،  الإن�����ص��ان الأوم��ي��غ��ا والأل��ف��ا  ي��ع��رف  مل 
اأننا  والغريب  بقوة.  الغذائي  نظامنا  الأوىل  فاجتاحت 
نحر�س جميعنا على تناولها رغم اأننا ل نعرف ماهيتها 
النظر  منعن  اأن  ال�صروري  من  ولكن  عميقة.  معرفة 
والتفكري يف الأم��ر. لذلك �صنتناول يف ما يلي خمتلف 

فئات الدهون.
تنق�صم الأحما�س الدهنية اإىل ثاثة اأنواع:

جداً(. )�صيئة  امل�صبعة  الدهنية  • الأحما�س 
)�صيئة(. امل�صبعة  غري  الأحادية  الدهنية  • الأحما�س 

غري امل�صبعة )جيدة(. املتعددة  الدهنية  • الأحما�س 
اأي�صاً  وُت�صمى  الثالثة  الفئة  اإىل  3 و6  الأوميغا  تنتمي 
للج�صم  �صرورية  لأنها  الأ�صا�صية  الدهنية  الأحما�س 
ال����ذي ل مي��ل��ك ال���ق���درة ع��ل��ى اإن��ت��اج��ه��ا وه���و اأم����ر نادر 
املواد  ي�صتمد هذه  اأن  يتعني على اجل�صم  لذلك  ن�صبياً، 
من الأطعمة، ومن بينها: زيت اللفت واجلوز وال�صويا 

والكتان واخل�ّس الربي والأ�صماك الدهنية.
الباحثني  امل��واد لأن  اأم��ر ه��ذه  النا�س كثرياً يف  ي��ت��داول 
متكنوا من ا�صتنتاج بع�س النقاط الإيجابية لدى �صعوب 
من  اأق��ل  يعانون  الإ�صكيمو  و�صعب  فاليابانيون  اأخ��رى. 
اأمرا�س القلب والأوعية الدموية وُيعزى ذلك  غريهم 
الدهنية.  الأ�صماك  من  كبرية  كميات  ا�صتهاكهم  اإىل 
اإل اأن مفعول الأوميغا ل ينح�صر يف هذه النقطة فهي 

توؤثر اأي�صاً على دماغنا وعلى نوعية الب�صرة.
كميات  الفرن�صيني  غ��رار  على  ال�صعوب  بع�س  ي�صتهلك 
املغذية  العنا�صر  مع  باملقارنة  و6   3 اأوميغا  من  قليلة 
الأخرى، اإل اأن يف اإمكانهم زيادة تناولهم من هذه املواد 
واإن  حتى  املاكريل  و�صمك  ال�صردين  تناول  طريق  عن 

كانت معلبة.

B فئة الفيتامني
الفيتامينات  م��ن  كفايته  على  امل��رء  يح�صل  اأن  ينبغي 
ومن �صمنها الفيتامني B، اأو الفيتامينات B، اإذ و�صل 

عدد هذه الفئة اإىل 22 مركب.
قد ل يكون هذا العدد �صحيحاً، ولكن ل بّد من الوقوف 

عند دور الفيتامينات B الرئي�صة:
الع�صبي  ل��ل��ج��ه��از  �����ص����روري   :B 1 ال��ف��ي��ت��ام��ني   •

والع�صات ويتواجد بكرثة يف بع�س اأنواع اللحوم.
يف  اأ�����ص����ا�����ص����ي����اً  دوراً  ي���������وؤدي   :B 2 ال���ف���ي���ت���ام���ني   •

ب�صهولة  ُي��ت��ل��ف  اأن���ه  اإل  ال��ب�����ص��رة،  ع��ل��ى �صحة  احل��ف��اظ 
بفعل ال�صوء، لذلك ل بّد من النتباه اإىل طريقة طهو 

اللحومات واأ�صاليب حفظ منتجات احلليب.
يف  وي���ت���واف���ر  ال��ب�����ص��رة  ي��ح��م��ي   :B 3 • ال��ف��ي��ت��ام��ني 

اللحومات والأ�صماك والقهوة.
والأظفار  ال�صعر  ل�صحة  جيد   :B 5 الفيتامني   •

ويتواجد يف كبد البقر واخل�صار اجلافة.
ويتوافر  احلمراء  الكريات  يغذي   :B 6 • الفيتامني 
من  ك��ب��رية  بكميات  ط��ه��وه  عند  ويختفي  ال�صلمون  يف 

املياه.
 B5 مع  الفيتامني  ه��ذا  يتفاعل   :B 8 الفيتامني   •

ويتواجد يف خمتلف اأنواع الأطعمة.
• الفيتامني B9: ي�صاهم يف ت�صكيل اخلايا الع�صبية 
اأن  اإل  الورقية  اخل�صار  ويتوافر يف  احلمراء  والكريات 

حفظها يبقى �صعباً.
• الفيتامني B 12: يكّمل مهمة الفيتامينات الأخرى 

ويتواجد يف منتجات احلليب خ�صو�صاً.
بّد  الأخ���رى، ل  املغذية  العنا�صر  غ��ريه من  غ��رار  على 
من تنويع الأغذية للح�صول على الفيتامني B على اأن 
نعرف كيف نحافظ على هذه الأغذية ونطهوها. غري 
بالفيتامينات  ج��داً  غنياً  م�صدراً  اخلمرية  ُتعترب  ذل��ك، 

.B
ينبغي اأن نحر�س على تخزين الطعام يف �صكٍل منا�صب. 
ل  ونخزنه،  ن�صرتيه  اأن  علينا  يتعني  نتناوله،  اأن  قبل 
الإن�صان  كان  القطاف حني  نعد يف ع�صر  اأننا مل  �صيما 
منتجات  اإليه من  يحتاج  ما  مبا�صرًة من حقله  يقطف 
متنوعة  طرق  على  يعتمد  الإن�صان  بات  اليوم،  زراعية. 
على  احلفاظ  من  تتمكن  اأن  ب��ّد  ل  التي  التخزين  من 

طعم الأغذية وخوا�صها الغذائية.
الدقيقة  الكائنات  زي���ادة  م��ن  نخفف  اأن  يتعنّي  ل��ذل��ك، 
لتح�صني  اأي�����ص��اً  ال�صناعيون  يعمل  ال��ده��ون.  واأك�����ص��دة 
ب�صرتة منتجاتهم وتعقيمها  التخزين من خال  طرق 
اأي�صاً  امل��م��ك��ن  م��ن  وجت��م��ي��ده��ا.  وت��ربي��ده��ا  وجتفيفها 
تفريغ  بعد  املنتجات  تعليب  اأو  حافظة  عوامل  اإ�صافة 

الهواء من الدخان وامللح وال�صكر على �صبيل املثال.

التخزين واحلفظ
التخزين،  م��ن  لطريقتني  الغذائية  املنتجات  تخ�صع 
بح�صب نوعها، وترمي الو�صائل التي يلجاأ اإليها امل�صنعون 

واملنتجون اإىل احلفاظ على ال�صامة الغذائية.

تخزين على حرارة عالية:
حرارة 100  على  املنتجات  ت�صخني  تعني  • الب�صرتة: 
التعقيم  اأن درج���ات ح���رارة  الأق���ل يف ح��ني  درج���ة على 
اإىل  املنتجات  ت�صل  حني  الق�صوى.  ال��درج��ات  تتخطى 
ففي  الطريقتني،  بني  ال��ف��وارق  بع�س  يكمن  امل�صتهلك 
يف  امل��ب�����ص��رتة  باملنتجات  يحتفظ  اأن  عليه  يتعني  ح��ني 

الرباد، ُيف�صل اأن تبقى املنتجات املعقمة بعيدة عنه.
اجلرثومية  النباتات  على  التعقيم  يق�صي  • التعقيم: 

احلية كافًة.
امل���ع���اجل���ة   •

على حرارة عالية ت�صل اإىل 150/135 درجة مئوية 
ثواٍن  وخم�س  ثانية  بني  املعاجلة  م��دة  ت��رتاوح  اأن  على 

كحٍد اأق�صى.

تخزين على حرارة منخف�شة:
يوقف الربد اأو يبطئ من منو الكائنات الدقيقة اإل اأنه 

ل يق�صي عليها.
حرارة اإيجابية اأي بني �صفر  درجات  على  • التربيد: 

و40 درجة للمنتجات الطازجة وال�صليمة.
 -18 ح��رارة  على  املنتجات  على  يحافظ  التجميد:   •
اأن  ح��ني  يف  �صريعاً  املنتجات  بع�س  يجمد  وق��د  درج���ة 

بع�صها الآخر يتطلب بع�س الوقت.
• بالإ�صافة اإىل ذلك، ميكن العتماد على طرق جديدة 
العايل  وال�صغط  والإ�صعاع  التاأين  ومنها  ماألوفة  غري 

والرت�صيح الدقيق والتكييف مع اأجواء متغرية...

تدابري:
ولكن ما اإن ي�صرتي امل�صتهلك املنتجات حتى تنتقل مهمة 

حفظها اإليه فيتعني عليه اأن يتخذ تدابري خا�صة.
• يف البداية، ل بّد اأن يتاأكد من تواريخ احلفظ وانتهاء 

الأجل قبل �صراء اأي منتج.
امل�صوهة والل�صقات املمزقة. العلب  جتّنب  • وُيف�صل 

املنا�صبة  احل���رارة  درج��ات  يحرتم  اأن  عليه  ويتعني   •
للتخزين وفقاً ملا هو مدّون على املنتج.

اخلرباء  ين�صح  امل��ن��زل،  يف  بالتخزين  يتعلق  م��ا  يف   •
لتفادي  واملطبوخة  النيئة  امل��واد  بني  خلط  اأي  بتجّنب 
النيئة  اللحمة  ُيف�صل تخزين  الت�صمم. من هنا،  خطر 
الق�صم الأعلى  اللحم املطبوخ يف  اأ�صفل الرباد وتخزين 

منه.
الرباد. يف  ال�صاخنة  الأطعمة  و�صع  ينبغي  • ل 

• ينبغي و�صع العلب يف اأماكن باردة ونظيفة.
املياه املعدنية على حرارة عالية اأو  تخزين  ينبغي  • ل 

�صوٍء قوي.
اأو  اأكلها  قبل  ج��ي��داً  واخل�صار  الفاكهة  غ�صل  يجب   •

طبخها.
امل�صّنع. تعليمات  اتباع  • ينبغي 

من  منه  التخّل�س  ُيف�صل  منتج،  ب��اأي  ال�صّك  عند   •
دون اأي تردد.

فهر�ض م�شادات االأك�شدة
• الأنثو�صيانني

م�صاد لل�صكري، م�صاد لل�صرطان.
جالتو • الإيبيجالوكاتيكني 

ي�صاعد على تنظيم معدل ال�صكر الدموي وعلى تخفيف 
الدهون الثاثية وي�صّد اجلوع.

• الربواأنتو�صيانيدين
م�صاد للتهاب املثانة وللبكترييا يف �صكل عام.

• البوليفينول
البوليفينول  م��ن  اأن����واع  ه��ي  امل��ل��ون��ة  العنا�صر  معظم 
الكاروتينوييد.  اإىل  ينتمي  ال��ذي  الكاروتني  با�صتثناء 
فالأحمر  ل��ل��ون��ه،  وف��ق��اً  عن�صر  ك���ّل  خ�صائ�س  تختلف 
والأخ�صر  والربو�صتات،  الرئتان  يحمي  كاللي�صوفني: 
الفاحت كالكلوروفيل ي�صاعد على التخّل�س من ال�صموم، 
كال�صولفورافان  الداكن  والأخ�صر 

والأزرق  لل�صرطان  م�صاد  ه��و  واإن����دول  واإي��زو���ص��ي��ان��ات 
مفيدة  بخ�صائ�س  يتميز  ك��الأن��ث��و���ص��ي��ان��ني  والأ����ص���ود 

لاأوعية الدموية.
• الثيالفافني

الع�صات  واآلم  واحل�����ص��ا���ص��ي��ة  ل��ل��ك��ول�����ص��رتول  م�����ص��اد 
ويحمي القلب.

ليبوييك الألفا  • حم�س 
E و الفيتامينني  جيد للم�صابني بال�صكر. يدعم عمل 
اجل�صم(  يف  املوجود  الأك�صدة  )م�صاد  والغلوتاثيون   C
على  ال�صكر  تخزين  )ي��وق��ف  ال�صكر  ح��رق  يف  وي�صاهم 

�صكل دهون(.
كلوجينيك • حم�س 

للفطريات،  مبيد  للجراثيم،  مبيد  للفريو�صات،  م�صاد 
م�������ص���اد ل���ل�������ص���ك���ري، ي���ح���م���ي ال���ق���ل���ب )مي����ن����ع اأك�������ص���دة 

الكولي�صرتول(.
الفيلونيك • حم�س 

م�صاد لالتهابات، م�صاد لاأمل، م�صاد لل�صرطان.
كاروتني بيتا  • الكاروتني/ 

تتعدد اأنواع الكاروتني. يتحول البيتا كاروتني يف اجل�صم 
لاأك�صدة  امل�����ص��ادة  اخل�صائ�س  ذي   A الفيتامني  اإىل 

العالية.
• الري�صفرياتول

وال�����ص��رط��ان )ل��وك��ي��م��ي��ا والثدي  ل��ال��ت��ه��اب��ات  م�����ص��اد 
والرئة(. جنده يف العنب والتوت والفول ال�صوداين.

• الزنك
جيد جلهاز املناعة واخل�صوبة.

• ال�صولفورافان
اإيزوثيو�صيانات م�صاد لل�صرطان.

• ال�صيلينيوم
)ل  والل��ت��ه��اب��ات  لل�صرطان  وم�����ص��اد  ل��اأك�����ص��دة  م�صاد 
���ص��ي��م��ا ال���رب���و) وي�����ص��اع��د ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س م���ن ال�صموم 

واملعادن الثقيلة.
• فافونوييد

عنا�صر ملونة طبيعية. تتعدد اأنواع الفافونوييد ولكّل 
نوع خ�صائ�س مميزة تفيد ال�صحة.

A • الفيتامني 
راجع كاروتني.

C • الفيتامني 
متعدد اخل�صائ�س ول غنى عنه.

E • الفيتامني 
يحمي ال��ده��ون م��ن الأك�����ص��دة وب��ال��ت��ايل ك��ّل خلية من 

خايا اجل�صم والدماغ.
• الكري�صيتني

م�����ص��اد ل��ال��ت��ه��اب��ات واحل�����ص��ا���ص��ي��ة وال�����ص��رط��ان وجيدة 
C ل�صحة القلب. يدعم الفيتامينان

وE وخ�صائ�صه م�صادة لاأك�صدة.
الزياك�صانثني • اللوتيني، 

كاروتينويد خا�س ب�صبكة العني.
• امليانويدين

حتمي�س  م��ن  عليها  ُي�صتح�صل  بنية  م��ل��ون��ة  عنا�صر 
ا�صتعمال  عند  الب�صرة  تنتجها  بالتي  )�صبيهة  القهوة 

املواد امل�صاعدة على ال�صمرار، حتمي الدهون.

وجبات غنية بالفيتامني
غري  اأن��ه��ا  الأك�����ص��دة  مب�����ص��ادات  و�صفاتنا  غنى  يعني  ل 

لذيذة، من دون اأن نن�صى طبعاً �صهولة اإعدادها.

الوجبة الأف�صل!
اإذ يحتوي على كمية من م�صادات الأك�صدة  اإنه الف�صار 
ت��ف��وق ب��اأرب��ع م���رات ت��ل��ك امل���وج���ودة يف ال��ف��اك��ه��ة وب�15 
باأنه  ال��ذرة. كذلك يتميز  امل��وج��ودة يف رقائق  م��رة تلك 
ك��ام��ل��ة( وقليل  ن��اأك��ل احل��ب��ة  )اإذ  م��ك��رر  غ��ري   100%
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة ���ص��رط اأن ي��ت��م حت�����ص��ريه لوحده 
الغنية  ال��ق��رف��ة  اإ����ص���اف���ة  مي��ك��ن  ع�����ص��وي��اً.  ي���ك���ون  واأن 
عن  الب��ت��ع��اد  ُي�صتح�صن  وط��ب��ع��اً  ب��ال��ربواأن��ث��و���ص��ي��ان��ني. 

الف�صار بالكراميل وبالدهون غري املهدرجة.

ال��ق��ي��ام مب��ج��ه��ود كبري.  ع��ن��د  ك��احل��دي��د  ال��ق��دم��ان ثقيلتني  ت�����ص��ب��ح 
اليومية  الب�صيطة  التدابري  بع�س  اإليك  الثقل،  ح��دة  من  للتخفيف 

والعاجات الطبيعية.

ت�صعرين عندما تعملني وما اإن ترتفع حرارة الطق�س اأن قدميك تزنان 
اأطناناً. للتخل�س من هذا ال�صعور، اإليك بع�س القواعد الب�صيطة:

املمتدة  املنطقة  على  ال��ب��اردة  امل��ي��اه  بع�س  ب�صكب  حمامك  اأن��ه��ي   •
من الكاحلني اإىل الفخذين. ارفعي رجليك عن ال�صرير مبعدل 10 
ال�صعر بال�صمع  اإزال��ة  15 �صم. جتنبي احل��رارة )ال�صم�س، �صونا،  اإىل 

احلار...(.
وركوب  ال�صباحة  ممار�صة  على  احر�صي  بالريا�صة،  يتعلق  ما  يف   •

الدراجة وامل�صي ال�صريع لا�صتفادة من تاأثريها املمتاز.
بكعب  واأحذية  الف�صفا�صة  املاب�س  ارتدي  باملاب�س،  يتعلق  ما  • يف 

يرتاوح بني 3 و4 �صم.
اآثارها  اإىل  البهارات والقهوة نظراً  جتنبي  التغذية،  اإىل  بالن�صبة   •
امل��ح��ف��زة واأك����رثي م��ن ت��ن��اول ال��ب��ق��دون�����س وامل��ل��ف��وف ل��ا���ص��ت��ف��ادة من 

تاأثريها الرائع على الدورة الدموية.

نباتات منع�شة
• يخفف الآ�س الربي والهاماميلي�س ب�صكٍل فاعل من ثقل القدمني. 
انقعي ملعقة من خليط هاتني الع�صبتني لع�صر دقائق يف مياه مغلية 

وا�صربي 3 اإىل 4 اأكواب منه يومياً.
ال�صرو والنعناع الفلفلي الأ�صا�صية مفيدة اأي�صاً.  �صجر  زيوت  • تبدو 
تناويل قطرتني من زيت ال�صرو مع ملعقة من الع�صل اأو زيت الزيتون 
كّل �صباح وم�صاء. لإنعا�س قدميك وتخفيف ثقلهما، افركيهما بخليط 
يتاألف من قطرتني من زيت ال�صرو وقطرتني من زيت النعناع الفلفلي 

يف 3 اإىل 4 ملل من م�صتخرج اخلزامى.

مياه البحر
بقدمني مرتاحتني بعد اتباع عاج مبياه البحر. جمدداً  • متتعي 

الطحالب الباردة والزيوت الأ�صا�صية و�صعيه  من  خليطاً  ح�صري   •
على قدميك ملدة 20 دقيقة تقريباً، فالعاج بالربودة مينح اإح�صا�صاً 

باخلفة.
الدورة  حتفيز  على  ه��وائ��ي(  )ت��دل��ي��ك  الربي�صوثريابي  ي�صاعد   •
ح��واىل ع�صر جل�صات متتد  العاج  النوع من  يتطلب هذا  الوريدية. 
كّل منها على مدى 30 دقيقة وترفعني يف خالها ظهرك وقدميك 
وتتقل�س  تنتفخ  عليها  �صخمة  اأح��زم��ة  املعالج  ي�صع  حني  يف  قليًا، 

فتدلكها بنعومة ومتنحها راحة عميقة.

اأقرا�ض فاعلة
9CH كّل م�صاء  اأقرا�س من )كوبروم ميتاليكوم(  • تناويل ثاثة 

للتخل�س من الت�صنجات التي تزعجك ليًا.
)زنكوم ميتاليكوم 9CH ثاث مرات يومياً  • تناويل قر�صني من 

اإذا عجزت عن حتّمل ثقل القدمني.
�صباحاً   9CH اأكولياتو�س  رو�صكو�س  من  اأقرا�س  ثاثة  • تناويل 
وم�����ص��اًء للتخل�س م��ن امل�����ص��اك��ل ال��وري��دي��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر م��ع ال����دورة 

ال�صهرية.
 

الوخز باالإبر
• يبداأ املعالج بالبحث عن الأ�صباب الكامنة وراء ثقل القدمني التي 
تتنوع بني ان�صداد الطاقة اأو اختال التوازن الغذائي، وقد يلجاأ اإىل 

ت�صخني الإبر لتح�صني تاأثري الإبرة.
• ُتعزى الفائدة التي ترتكها احلرارة اإىل تاأثريها على �صريان الطاقة 
يف اجل�صم. �صتحتاجني اإىل ما يرتاوح بني جل�صتني اإىل خم�س جل�صات 

ملدة 20 اإىل 30 دقيقة كّل واحدة ليختفي الثقل من قدميك. 

�شحة وتغذية
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لي�ض تناول االأطعمة ال�شحية اأمرًا �شعبًا، ال �شيما اأن القواعد الذهبية هي قواعد ب�شيطة ي�شهل اتباعها وت�شمن اأن نبقى ب�شحة جيدة 
الأطول فرتة ممكنة. فيا له من حتدٍّ رائع... اأن ناأكل طعامًا �شحيًا! هنا نظرة اإىل حلفاء التغذية ال�شحية واإىل طرق الطهو ال�شليمة.

تخل�سي  من ثقل القدمني

قواعد ب�شيطة ي�شهل اتباعها 

حافظ على �سحتك الأطول فرتة ممكنة 

الرابط بني االلتهاب �االكتئاب
�صواأل  بالكتئاب؟  امل�صابني  معاجلة  على  اللتهاب  م�صادات  ت�صاعد  هل 
اأن اللتهاب يرتبط  اأدلة جديدة مفادها  الآن بعد ظهور  العلماء  يطرحه 
ُن�����ص��رت على �صبكة الإن���رتن���ت، يف  بتطور ح��ال��ة الك��ت��ئ��اب. وج���دت درا���ص��ة 
)اأر�صيف الطب النف�صي العام( يف 24 دي�صمرب 2012، اأن ارتفاع م�صتويات 
C( يرتبط بارتفاع خطر القلق النف�صي والكتئاب.  )الربوتني التفاعلي 
التهاب  ينتج الكبد )الربوتني التفاعلي C( وترتفع م�صتوياته عند وجود 
حالت  اإىل  ال��دم  يف  م�صتوياته  ارت��ف��اع  ي�صري  اأن  ميكن  اجل�صم.  اأن��ح��اء  يف 
تو�صي  اللتهابي.  الأم��ع��اء  داء  اأو  التاجي  ال�صريان  مر�س  مثل  التهابية 
)جمعية القلب الأمريكية( باإجراء اختبارات دم لر�صد )الربوتني التفاعلي 
C( كجزٍء من فح�س دوري عند امل�صابني بخطر و�صيك لاإ�صابة باأمرا�س 
اأن بع�س م�صتويات اللتهاب املنخف�صة  اإىل  اأ�صارت درا�صات �صابقة  القلب. 
الرابط  هذا  يحث  الباحثني،  راأي  بح�صب  اكتئاب.  حالة  لن�صوء  ميهد  قد 
اجلديد بني ارتفاع م�صتويات )الربوتني التفاعلي C( والكتئاب النف�صي 
على اإجراء درا�صات م�صتقبلية ملعرفة ما اإذا كانت اإ�صافة م�صادات اللتهاب 

اإىل م�صادات الكتئاب حت�ّصن عاج الكتئاب.
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كان الكاتب يرتدي )بذلة ماو( مع �صارة حمراء معّلقة 
حزبي،  طابع  لها  ال�صارة  اأن  ب��دا  قمي�صه.  جيب  على 
لكن مل يظهر اإل ا�صمه عليها. كان يلقي يف �صتوكهومل 
حم��ا���ص��رة ن��وب��ل ال��ت��ي ُي��ط��لَ��ب م��ن جميع ال��ك��ّت��اب اأن 
اأهم جائزة  يلقوها حني يفوزون بجائزة نوبل الآداب، 

اأدبية يف العامل.
اع��ُت��رب كام  وق��د   2012 دي�صمرب   7 ذل��ك يف  ح�صل 
الكاتب ال�صيني خميباً لاآمال، مع اأن كلماته الناعمة 
كانت تن�صاب كالأغاين اأثناء اإلقاء خطابه. اأّلف يان كتباً 
 The( الراق�صة(  الثوم  )اأغ��اين  اأبرزها  طبعاً،  رائعة 
يرهقانني(  وامل��وت  و)احلياة   )Garlic Ballads
 Life and Death Are Wearing Me(
���ص��ام��ل��ت��ان وغ��ن��ي��ت��ان مت  رواي���ت���ان ع��ائ��ل��ي��ت��ان   ،)Out
مع  دوم��اً  الق�ص�س  ترتافق  ممتعة.  بطريقة  �صردهما 
اإىل تطور ال�صني  عن�صر تاريخي ف�صًا عن التطرق 
يف العقود الأخرية، بدءاً من الفقر يف ال�صنوات الأوىل 
اإىل  و���ص��وًل  الثقافية  ال��ث��ورة  خ��ال  بامل�صقات  م���روراً 
الزدهار القت�صادي. لكن رغم جميع النتقادات التي 
يوجهها هذا الكاتب اإىل احلزب ال�صيوعي وقادته )اأمر 

جلي يف كتبه(، ل يزال ُيعترب موالياً للنظام.
مو يان )58 عاماً( ع�صو يف احلزب ال�صيوعي منذ عام 
نائب  ال��ي��وم  واأ�صبح  �صابقاً  اجلي�س  يف  عمل   .1979
اإىل  تنحاز  ال��ت��ي  ال�صينيني(  ال��ك��ّت��اب  )راب��ط��ة  رئي�س 
احلزب احلاكم. لطاملا انده�س القراء من التفاوت بني 
بالنزعة  ومت�ّصكه  اأعماله  يف  للدولة  الوا�صح  انتقاده 
ردود  ك��ان��ت  اإط��الت��ه.  جميع  يف  ال�صائدة  التقليدية 
اأي�صاً.  منق�صمة  نوبل  جائزة  تلّقيه  خرب  جت��اه  الفعل 
لياو  الكاتب  اأمثال  من  ال�صيا�صيون،  املعار�صون  �صعر 
الأمل��اين مارتن  الكاتب  ب�)الذهول(، بينما قال  يي وو، 

فال�صر اإنه ل ي�صتطيع التذمر من هذا اخليار.
مل ياأخذ مو يان عناء تف�صري مواقفه. فرف�س الطلبات 
اأنحاء العامل لإج��راء مقابات  التي تدفقت عليه من 
م��ع��ه. خ���ال م��وؤمت��ر �صحفي ق��ب��ل ب���دء الح��ت��ف��ال يف 
���ص��ت��وك��ه��ومل، اأث�����ار م���و ف�����ص��ي��ح��ة اأخ�����رى ح���ني و�صف 
ال��رق��اب��ة يف ال�����ص��ني ب��ع��ب��ارة )���ص��ر ل ب��د م��ن��ه(، فاأّجج 

غ�صب املعّلقني يف اأنحاء العامل.
يف وق��ت �صابق م��ن ه��ذا الأ���ص��ب��وع، ُن�صر ك��ت��اب م��و يان 
للمرة  الأملانية  اللغة  )ال�صفدع( )Frog( يف  بعنوان 
الأوىل. قبل خم�صة اأيام من ن�صره، وافق مو فجاأًة على 
مع  ج��داً(  )ق�صرية  مقابلة  الجتماع  قبل  اعتربه  ما 
اللقاء يف مقهى يف  اإج��راء  �صحيفة )�صبيغل(. فاختار 
بكني. لكن �صرعان ما حتولت املقابلة )الق�صرية جداً( 

اإىل مقابلة من �صاعتني.
عام  يف  غاومي  ال�صرقية  ال�صينية  القرية  يف  مو  ُول��د 
احلقيقي  ا�صمه  لأن  م�صتعار  ا�صم  ي��ان  م��و   .1955
 1959 قوان موي. كان وال��داه مزارَعني. بني عامي 
و1961، عا�س حقبة املجاعة ال�صينية الكربى، وقد 
عرفت تلك الفرتة نق�صاً حاداً يف الطعام ب�صبب اأخطاء 
م��ن اجل���وع. يف  النا�س  م��ات مايني  ف��ادح��ة.  �صيا�صية 
لأن  امل��در���ص��ة  م��غ��ادرة  على  اأُج���رب  ع�صرة،  الثانية  عمر 
عائلته كانت ُتعترب غري موثوق بها. فاأ�صبح راعي بقر 

وعمل اأي�صاً يف قطاع �صناعة القطن.
عنا�صر  )ال�صفدع(  ي��ان  م��و  رواي���ة  ال���راوي يف  يج�صد 
عدة من �صريته الذاتية، فهو ينحدر بدوره من عائلة 
بني  ويتخّبط  اجلي�س  ويق�صد  غ��اوم��ي،  يف  م��زارع��ني 
الرغبة يف اللتزام بالنزعة ال�صائدة من حوله واحلاجة 
اإىل حتكيم �صمريه. لدى ال��راوي عمة تعمل كطبيبة 
الكاتب اخلا�صة.  اآخر من حياة  تف�صيل  ن�صائية، وهو 
العمة هي ال�صخ�صية الأ�صا�صية يف الرواية وهي وح�صية 
يف طريقة تطبيقها ل�صيا�صة الطفل الواحد ال�صائعة يف 
ال�صبب الذي يجعلها تلتزم  اأبداً  بلدها. لكن ل يت�صح 
بولئها للحزب احلاكم رغم تعّر�صها لإهانات متكررة. 
يجازف كل من يعي�س يف جمتمعات ا�صتبدادية بالكثري 
تن�صرها  التي  الر�صالة  هي  ه��ذه  املقاومة:  يقرر  حني 

كتب مو، وهي مرت�صخة يف الواقع ال�صيني.
لكن يحظى الفائزون بجائزة نوبل بحماية خا�صة، اإذ 
املجازفات. ل  ياأخذوا  واأن  اأن يتحدثوا �صراحًة  ميكن 

خيار اآخر اأمامهم.
يان( يعني حرفياً: )ل تتكلم(.  امل�صتعار )مو  • ا�صمك 
وتتجنب  ج��دي��اً  ال���ص��م  ه��ذا  تلتزم مبعنى  اأن���ك  ي��ب��دو 

التحدث علناً، ل �صيما مع ال�صحافيني. ملاذا؟
- لأين ل اأحب الإدلء بت�صريحات �صيا�صية. اأنا كاتب 
اأت�صاءل  علناً،  اأحت��دث  حني  بعمق.  اأفكر  ولكني  �صريع 
اآرائي  لكّن  بو�صوح.  اأف��ك��اري  ع��رّبُت عن  كنُت  اإن  ف��وراً 

ال�صيا�صية وا�صحة جداً. يكفي اأن يقراأ النا�س كتبي.
الأمل��ان��ي��ة بعد  ال��ل��غ��ة  اإىل  ُي��رتج��م  ل��ك  ك��ت��اب  اأول   •
)ال�صفدع(  ا�صمه  الآداب  نوبل  جائزة  على  ح�صولك 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��واح��د(  الطفل  )�صيا�صة  ويناق�س 
اأك��رث من مليار �صخ�س يف ال�صني. ما هو راأيك  حياة 

ال�صخ�صي يف هذه ال�صيا�صة؟
اأن  يجب  اجلميع  ب���اأن  ���ص��ع��رُت  لطاملا  اأب،  اأن��ن��ي  مب��ا   -
ي��ن��ج��ب��وا ال���ع���دد ال����ذي ي��ري��دون��ه م���ن الأط����ف����ال. لكن 
ب�صفتي �صابطاً، كنت م�صطراً اإىل تنفيذ القاعدة التي 
تنطبق على جميع امل�صوؤولني: طفل واحد ل اأكرث. ل 
ال�صكاين يف ال�صني ب�صهولة.  العدد  ميكن حل م�صكلة 
واثق من اأمر واحد فقط: ل يجب منع اأحد من اإجناب 

طفل عن طريق العنف.
• لكن هذا ما يح�صل حتديداً يف كتاب )ال�صفدع(. ما 
كان م�صدر اإلهامك لتاأليف هذا الكتاب؟ هل انطلقَت 
تاأثرَت  هل  ال�صيا�صة؟  تلك  حول  ال�صخ�صي  راأي��ك  من 

مب�صهد معني اأو �صخ�صية اأو حوار؟
التي  عمتي  عا�صتها  ملحمية  ح��ي��اة  بق�صة  ت��اأث��رُت   -
كانت تعمل طوال عقود كطبيبة ن�صائية يف بلدتي الأم 
�صعرُت  و�صفها.  ل ميكن  اأم��وراً  �صاهدت  وقد  غاومي، 

برغبة داخلية يف الكتابة عن هذا املو�صوع.
الرواية،  يف  الرئي�صة  ال�صخ�صية  وان،  الطبيبة   •

اأفعالها  وت��ط��ارده��ا  وح�صية  وح��ت��ى  معقدة  �صخ�صية 
اخلا�صة. ما كان رد فعل عمتك على الكتاب؟

قد  لأنها  تقراأه  األ  �صراحًة  منها  طلبُت  ت��ق��راأه.  مل   -
كتاب  اأح��داث  جميع  ترتكز  ل  فعلت.  اإذا  مني  تغ�صب 
يف  اأجن��ب��ت  ال��ت��ي  عمتي  ق�صة  على  طبعاً  )ال�����ص��ف��دع( 
اآخرين  اأطباء  اأ�صفُت جتارب  فقد  اأولد،  اأربعة  الواقع 

واأموراً �صاهدُتها بنف�صي.
ف يف عدد كبري من رواياتك.  تو�صَ ل  اأمور  • حت�صل 
ام��راأة حامل  ُتقِدم  الراق�صة( مثًا،  الثوم  )اأغ��اين  يف 
يبدو  لكن  املخا�س.  نف�صها وهي يف مرحلة  �صنق  على 
اأن كتاب )ال�صفدع( يبقى الأكرث ق�صاوة بني موؤلفاتك. 
لهذا ال�صبب احتجَت اإىل هذا الوقت الطويل لكتابته؟

- حملُت فكرة هذا الكتاب معي منذ فرتة طويلة، لكني 
عدُت وكتبُته ب�صرعة ن�صبياً. لكن هذا �صحيح. �صعرُت 
اأعتربها  ال��رواي��ة.  ن�صر  ع��ن  امتنعُت  ح��ني  ب��الن��زع��اج 

نقداً ذاتياً.
• باأي معنى؟ اأنت ل تتحمل اأي م�صوؤولية �صخ�صية عن 
اأعمال العنف احلا�صلة وعمليات الإجها�س الإجبارية 

التي ت�صفها يف كتابك.
املا�صية  العقود  خال  هائًا  تغيرياً  ال�صني  �صهدت   -
باأنهم �صحايا. لكن  اأن معظم النا�س ي�صعرون  لدرجة 
اأي�صاً؟(.  الآخ��ري��ن  اأذي���ُت  )ه��ل  الكثريون:  يت�صاءل  ل 
يناق�س )ال�صفدع( هذه امل�صاألة ويطرح هذا الحتمال. 
املدر�صة  فقط وكنت يف  ع��ام��اً   11 اأب��ل��غ  اأن��ا مثًا كنت 
البتدائية حينها، لكني ان�صممُت اإىل احلر�س الأحمر 
اأ�صتاذي.  طاولت  التي  العامة  النتقادات  يف  و�صاركُت 
الآخرين  وم��واه��ب  اإجن���ازات  م��ن  بالغرية  اأ�صعر  كنُت 
ومن حظهم. يف مرحلة لحقة، طلبُت من زوجتي اأن 
تقوم بعملية اإجها�س حفاظاً على م�صتقبلي اخلا�س. 

اأنا مذنب.
�صورة قامتة عن ال�صني املعا�صرة. ل  كتبك  • ُت�صّور 
وجود لأي تقدم على ما يبدو. وكاأن جميع �صخ�صياتك 

وجمتمعك وبلدك لن ي�صلوا اإىل اأي مكان.
- قد اأكون خمتلفاً عن ال�صينيني يف هذا املجال. ينتهي 
بنهاية  ال�صينية  الدرامية  والأعمال  الق�ص�س  معظم 
ماأ�صاوي.  ب�صكل  رواياتي  غالبية  تنتهي  بينما  �صعيدة، 
والكرامة  الأم����ل  م��ظ��اه��ر  تختفي  اأن  مي��ك��ن  ل  ل��ك��ن 

والقوة.
• عند قراءة بع�س كتبك، ن�صعر وكاأننا ن�صاهد الأفام. 
النف�صية ل�صخ�صياتك.  التعمق يف احلالة  اأنت تتجنب 
بكل  احل��زب  مببادئ  مثًا  وان  الطبيبة  تتم�صك  مل��اذا 

�صرامة مع اأنها تدرك �صوائبها الوا�صحة؟
- اإن���ه ج��زء م��ن جت��رب��ة اأب��ن��اء جيلي ال��روح��ي��ة. اأدرك 
البع�س اأن الثورة الثقافية كانت خاطئة ولكنهم اأدركوا 

اأي�صاً اأن احلزب �صّححها.
املطاف،  نهاية  يف  ذل���ك؟  يف  ال�صخ�صي  راأي���ك  م��ا   •
اأُجربَت على وقف تعليمك خال الثورة الثقافية. ومع 

ذلك، ما زلت ع�صواً يف احلزب.
- ي�صمل احلزب ال�صيوعي ال�صيني اأكرث من 80 مليون 
ع�صو، واأن��ا واح��د منهم. ان�صممُت اإىل احل��زب يف عام 
اأن الثورة  اأدركُت  اأخدم يف اجلي�س.  1979 حني كنت 
الثقافية كانت خطاأً ارتكبه قادة فرديون. ما كان الأمر 

يتعلق فعلياً باحلزب نف�صه.
يف احلزب ولكن  امل�صوؤولني  بق�صوة  تنتقد  كتبك،  • يف 
تبقى ت�صريحاتك ال�صيا�صية، مثل املوقف الذي عرّبَت 

عنه لتوك، معتدلة. كيف ت�صرح هذا التناق�س؟
- م���ا م���ن ت��ن��اق�����س م���ع راأي�����ي ال�����ص��ي��ا���ص��ي ح���ني اأنتقد 
م�صوؤويل احلزب يف كتبي ب�صكل لذع. لطاملا �صددُت على 
اأنني اأكتب با�صم ال�صعب ولي�س احلزب. اأكره امل�صوؤولني 

الفا�صدين.

التحدث اأمام اجلموع
ب��ج��ائ��زة نوب  ل��ي��او ي��ي وو  ال��ك��ات��ب ال�صيني  ح��ني ف���از 

ال�صام من )الرابطة الأملانية لتجارة الكتب( يف ال�صنة 
املا�صية، انتقدك يف �صحيفة )�صبيغل( باعتبارك )كاتباً 
تابعاً للدولة( واعترب اأنك ل تبقى على م�صافة كافية 

من النظام.
األ��ق��اه خال  ق����راأُت ت�صريحه وق����راأت اخل��ط��اب ال���ذي 
احتفال توزيع اجلوائز. يف اخلطاب، دعا ليا يي وو اإىل 
�صكل.  ب��اأي  ال��راأي  اأوافقه  ل  ال�صينية.  الدولة  تق�صيم 
ينتمي  التي  )املحافظة  �صيت�صوان  يف  النا�س  اأن  اأظ��ن 
اإليها لياو( لن يوافقوا بدورهم على ف�صل حمافظتهم 
عن ال�صني. واثق من اأن اأهل لياو لن يوافقوا على هذا 
املوقف مطلقاً. ول اأ�صتطيع اأن اأتخيل اأن وو يف اأعماق 
قلبه يوافق على ما قاله هناك. اأعلم اأنه يح�صدين على 

هذه اجلائزة واأتفّهم الأمر. لكّن انتقاده غري مربر.
حتديداً؟ تعني  انتقادات  • اأي 

وم�صائل  لي  ���ص��ي  ب��ب��و  ب��الإ���ص��ادة  وو  اتهمني  ح�����ص��ن��اً، 
اأخرى.

املخلوع يف بلدية ت�صونغت�صينغ؟ احلزب  رئي�س  • تعني 
- يف اإحدى الق�صائد... العك�س �صحيح. كنُت �صاخراً يف 
طريقة تعبريي وكتبُت ق�صيدة هجاء. دعوين اأكررها 

لكم:
)مي�صك مو يان مبذكرة ويقراأ(

ت�صدح اأغاين )الثقافة احلمراء( بكل قوة،
فيوّجه الوطن اأنظاره اإىل ت�صونغت�صينغ.

تلتقط  حقيقية  �صبكة  اأب��ي�����س  عنكبوت  ين�صج  فيما 
الطفيليات،

ال�صباب  �صورة  امل�صطرب  الأ���ص��ود  احل�صان  يعك�س  ل 
الغا�صب.

يجب األ يخاف الكاتب من حزب اليمني اأو الي�صار،
قبل  اجل��ي��دة  ب�صمعته  امل�����ص��وؤول  يتم�صك  اأن  يجب  ب��ل 

موته وبعده.
مع اأنك رجل �صهم وت�صبه ال�صخر يف املياه العكرة،

تعك�س املنحدرات املده�صة نورها على نهر جيالينغ مثل 
األ�صنة النار.

من  ك����ات����ب  م���ن���ي  ط���ل���ب   ،2011 ع������ام  خ����ري����ف  يف 
ت�صونغت�صينغ روؤية خط يدي وهو تقليد �صائع عندنا. 
اأر�صلُت له هذه الق�صيدة فرّد علي: )ل اأعلم ما اإذا كان 
علّي اأن اأ�صحك اأو اأبكي اأمام ما قراأُته(. اأ�صاد الكثريون 
بن�صر  امل��ن��ادي��ة  حملته  ب�صبب  لي  ���ص��ي  ب��و  ب�صخ�س 
املافيا  وحم��ارب��ة  النظام  ل�صالح  احل��م��راء(  )الثقافة 
)اأي )اجلماعات ال�صوداء(( يف تلك الأي��ام. وقد ُطلب 
من بع�س الكّتاب اأن ي�صيدوا ببلدة ت�صونغت�صينغ. لكن 
حني اأذكر )العنكبوت الأبي�س(، اأُملح اإىل �صباب ال�صني 
وين�صجون  احلوا�صيب  �صا�صات  اأم��ام  يجل�صون  الذين 
ال�صبكات على الإنرتنت للك�صف عن اجلرائم الفعلية 
)احل�صان  عبارة  خ��ال  من  الفا�صدين.  وامل�صوؤولني 
الأ�صود(، كنت اأعني الأ�صخا�س الآخرين الذين كانوا 
الق�صيدة،  بقية  يف  �صعبيون.  مفكرون  اأن��ه��م  ي��ّدع��ون 
اأدعو اأ�صدقائي الكّتاب اإىل عدم التحيز اإىل اليمني اأو 

الي�صار بل اإىل تبني موقف ال�صعب.
الق�صيدة  ه��ذه  تف�صري  اأ���ص��اوؤوا  اإن منتقديك  تقول   •

عمداً كي يوؤكدوا على اأنك �صديق لبو �صي لي؟
- معظم من يعار�صونني من الكّتاب ويعلمون جيداً اأن 
هذه الق�صيدة كانت �صاخرة. لكن منذ ُكّرمُت بجائزة 
للبحث عن  ة  م��ك��ربرِّ ن��ظ��ارات  ي�صتعملون  ب���داأوا  ن��وب��ل، 

اأخطائي، حتى اإنهم �صوهوا معنى ق�صائدي.
وفق انتقادات اأخرى، ُيقال اإنك �صاهمت يف ن�صر كتاب 
يحتفل بخطاب ماو ت�صي تونغ ال�صهري يف يانان يف عام 
1942، وهو خطاب ير�صم احلدود التي حت�صر حرية 

الكّتاب ال�صينيني منذ ذلك احلني.
وله عقلية  تاريخية  وثيقة  الآن  ذلك اخلطاب  ُيعترب 
خا�صة به وله حدوده اأي�صاً. حني بداأنا اأنا واأبناء جيلي 
تدريجاً  احل���دود  تلك  و�ّصعنا  م�صريتنا،  ال��ك��ّت��اب  م��ن 
وجت��اوزن��اه��ا. ك��ل م��ن ق���راأ اأع��م��ايل منذ تلك احلقبة 

وّجهُت  اأنني  ينكر  اأن  ي�صتطيع  ل  حي  �صمري  ولديه 
انتقاداتي يف هذا املجال.

اأ�صًا؟ امل�صروع  هذا  يف  �صاهمَت  ملاذا  • لكن 
- بكل �صراحة، كان امل�صروع جتارياً. كانت الفكرة من 
ابتكار حمرر اإحدى دور الن�صر، وهو �صديق قدمي يل. 
كان قد اأقنع حواىل 100 كاتب قبلي. وحني ح�صرنا 
فطلب  وقلماً  كتاباً  حامًا  يتجول  كان  معاً،  موؤمتراً 
مني اأي�صاً اأن اأن�صخ بخط يدي مقطعاً من خطاب ماو. 
�صاألته: )ما الذي يجب اأن اأكتبه؟(، فاأجاب: )اخرتُت 
لك هذا املقطع(. كنت �صطحياً مبا يكفي لأ�صتغل تلك 

الفر�صة كي اأتباهى بخط يدي.
واملوت يرهقانني(، يرمي اأحد  )احلياة  روايتك  • يف 
ويف  املرحا�س عن غري ق�صد.  م��او يف  �صارة  الأب��ط��ال 
ت�صف   ،)Change( )ال��ت��غ��ي��ري(  ال��ذات��ي��ة  �صريتك 
من  للتخل�س  ال�صغرية  م��او  متاثيل  ت�صتعمل  كيف 
الفئران يف غرفتك. ملاذا تكتب بهذه اجلراأة يف كتبك 

بينما تتحدث بكل حذر يف ماحظاتك ال�صخ�صية؟
لو  ال�صخ�صية؟  اأنني حذر يف ماحظاتي  - هل تظن 
اإج��راء هذه املقابلة.  كان الأمر كذلك، ملا وافقُت على 
ل  امل�صاهد  تلك  اأكتب  ول�صت ممثًا. وحني  كاتب  اأن��ا 
اأو���ص��ح��ُت ع��رب تلك  اإذا ك��ن��ُت  امل��ح��رم��ات.  اأف��ك��ر بك�صر 
امل�صاهد اأن ماو كان رجًا ولي�س اإلهاً، فا باأ�س بذلك. 

يف طفولتي، كنت اأظن اأنه اإله.
• اليوم، اأنت نائب رئي�س )رابطة الكّتاب ال�صينيني(. 
هل ميكن اأن يحمل اأي �صخ�س هذا اللقب يف ال�صني 

من دون اأن يكون مقرباً من النظام؟
اأفوز  اأن  اأح��د قبل  اإن��ه لقب فخري ومل يتذمر منه   -
اأن جائزة نوبل  بجائزة نوبل. يظن بع�س الأ�صخا�س 
يجب اأن تذهب ح�صراً اإىل كل من يعار�س النظام. هل 
غري  الآداب  نوبل  تكون  اأن  يجب  هل  كذلك؟  الو�صع 

معنّية بالأدب اأو مبا يكتبه اأحد الكّتاب؟
للم�صايقة  البلد  ه��ذا  يف  البع�س  يتعر�س  لكن   •
اأن  ت�صعر  األ  يكتبونه.  م��ا  ب�صبب  الع��ت��ق��ال  حتى  اأو 
و�صمعتك  و�صهرتك  جائزتك  ا�صتعمال  واج��ب��ك  م��ن 

للتحدث با�صم زمائك هوؤلء؟
- عرّبُت �صراحًة عن اأملي يف اأن ي�صتعيد ليو �صياوبو 
تعر�صُت  لكن جم���دداً،  وق��ت ممكن.  اأق���رب  حريته يف 
للنقد فوراً واأُج��ربت على التكلم جمدداً عن املو�صوع 

نف�صه.
لل�صام يف عام 2010. ول  نوبل  جائزة  ليو  • تلقى 
انطباعاً  يعطي  ال��دع��م  ت�صريحات  ت��ك��رار  اأن  يف  �صك 

اأقوى من الكتفاء بتعليق واحد عن املو�صوع.
- ي���ذّك���رين ه���ذا الأم����ر ب��ط��ق��و���س ال��ت��ك��رار يف الثورة 
اأن  ي�صتطيع  اأح���د  ف��ا  التكلم،  ق���ررُت  اإذا  الثقافية. 
عت  يوقفني. واإذا قررت عدم التكلم، فلن اأتكلم ولو ُو�صِ

�صكني على رقبتي.
• اآي ويوي ينتقدك اأي�صاً وهو فنان معروف يف اأملانيا 

حتديداً.
- ما الذي يقوله عني؟

• يّتهمك اأي�صاً باأنك مقرب جداً من الدولة. ويعترب 
ال�صني  ت�صتطيع متثيل  الواقع ول  اأن��ك منف�صل عن 

املعا�صرة.
األي�س معظم الفنانني املوجودين يف ال�صني تابعني   -
م��اذا عن  الأ���ص��ات��ذة يف اجلامعات؟  م��اذا عن  للدولة؟ 
الأ�صخا�س الذين يكتبون يف ال�صحف الر�صمية؟ واأي 
مفكر ي�صتطيع اأ�صًا اأن يجاهر باأنه ميّثل ال�صني؟ ل 
اآي ويوي ادعاء ذلك؟  اأدعي ذلك طبعاً. هل ي�صتطيع 
الأ�صخا�س الذين ي�صتطيعون متثيل ال�صني فعًا هم 
الطرقات  وير�صفون  الأر���س  يحفرون  الذين  اأولئك 

باأيديهم.
اأنك  دوم���اً  تكرر  ب��ل  احل��زب فقط  يف  ع�صواً  ل�صت   •
تتم�صك بالروؤية املثالية عن ال�صيوعية. لكن األ ُتثبت 
اأن هذه الروؤية املثالية ل تتحول دوماً  كتبك تدريجاً 
تفكر  اأن  يجب  األ  ال�صبب،  لهذا  ملمو�س؟  واق��ع  اإىل 

بالتخلي عن هذه املثالية نهائياً؟
ال�صيوعي( كان جميًا  - ما كتبه مارك�س يف )البيان 
جداً.  �صعب  احللم  ذل��ك  حتقيق  اأن  يبدو  لكن  ج���داً. 
جمدداً، اأنظر اإىل تلك الدول واملجتمعات الأوروبية، ل 
�صيما يف اأوروبا ال�صمالية، واأت�صاءل: هل كان ن�صوء دول 
نقول  كنا  مارك�س؟  دون  من  لي�صبح ممكناً  الرفاهية 
الراأ�صمالية  اأنقذت  التي  هي  املارك�صية  اإن  ال�صني  يف 
بطريقٍة ما، لأن اأبرز اجلهات التي ا�صتفادت من هذه 
املقابل،  يف  ال��غ��رب.  يف  املجتمعات  ه��ي  الإي��دي��ول��وج��ي��ا 
ال�صرقيني  والأوروب��ي��ني  والرو�س  ال�صينيني  اأن  يبدو 

اأ�صاوؤوا فهم املارك�صية.
املعجبني  اأكرب  اأحد  فال�صر  مارتن  الأملاين  • الكاتب 
بك. ي�صف روايتك بعبارة )في�س من الدقة والق�صوة 

واجلمال(.
كتبه  جميع  ق����راأُت  ك��ث��رياً.  فال�صر  م��ارت��ن  اأح����رتم   -
جداً  عميق  مفكر  اإن��ه  ال�صينية.  اللغة  اإىل  املرُتجمة 
وقد �صرح لنا عقلية الأملان بعد احلرب العاملية الثانية. 
اإنه �صرف يل اأن يقّدر اأعمايل. اإنه اأحد الكّتاب الأملان 
الذين ي�صتحقون نيل جائزة نوبل. �صبق وفاز غونرت 
اأق���ّدر عمله ك��ث��رياً. قراأُت  غ��را���س بهذه اجل��ائ��زة واأن���ا 
ال�صينية  ال��ل��غ��ة  اإىل  ُت��رج��م��ت  ال��ت��ي  الأع���م���ال  اأي�����ص��اً 
واأجد  ن��وب��ل،  ج��ائ��زة  احل���ائ���زة  م��ول��ر  ه��ريت��ا  للكاتبة 

بع�صها ممتازاً.
مع  بال�صتباك  عك�صك،  على  غرا�س،  ي�صتمتع  • لكن 

حكومته.
- نعم، اأنا معجب به وبكّتاب اآخرين لأنهم ي�صتطيعون 
اأ�صتطيع  ل  لكني  العامة.  املناق�صات  يف  ينخرطوا  اأن 
فعل ذلك. كما قلُت يف البداية، ل اأحب اأ�صًا التحدث 

اأمام اأ�صخا�س كثريين.
اأن ظ��روف احلفلة يف �صتوكهومل كانت  ذلك  يعني   •

غري مريحة بالن�صبة اإليك.
- كنت اأم�صك بقطعة خ�صب يف يدي يف معظم الوقت.

اأكتب با�شم ال�شعب ولي�ض احلزب واأكره امل�شوؤولني الفا�شدين

الفائز بنوبل االآداب مو يان: اأنا مذنب! 
وافق الكاتب ال�شيني املثري للجدل مو يان على اإجراء مقابلة للمرة االأوىل منذ تلقيه جائزة نوبل يف االآداب. اّتهمه الكثريون باأنه 

مقرب جدًا من النظام ولكنه يرف�ض تلك التهمة ويوجه كلمات الذعة اإىل منتقديه.

مناق�سة كتاب �م�سات من فكر يف 
ند�ة الثقافة �العلوم بدبي غدا

اأحدث  فكر  م��ن  وم�صات  ك��ت��اب  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ب��ن��دوة  الكتاب  جلنة  تناق�س 
ا�صدارات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الندوة يف منطقة  الثاثاء مبقر  دبي م�صاء غدا  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
املمزر بدبي. وت�صهد جل�صة النقا�س � التي يرتاأ�صها �صعادة �صلطان �صقر ال�صويدي 
� م�صاركة كل من �صعادة الأدي��ب عبد الغفار ح�صني  اإدارة الندوة  رئي�س جمل�س 
الثقافية  لل�صوؤون  دبي  حاكم  �صمو  م�صت�صار  بوملحة  اإبراهيم  امل�صت�صار  و�صعادة 
والإن�صانية والدكتورة ح�صة لوتاه والدكتور �صعيد حارب. وقال �صاحب ال�صمو 
الإخوة  بع�س  علي  اأ�صار  الكتاب  مقدمة  يف  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
عقدت  التي  احلكومية  القمة  خال  اأجريتها  التي  احلوارية  اجلل�صة  بتحويل 
كانت اجلل�صة  كما  الكتاب متنوع  .. هذا  كتاب  اإىل   2013 عام  يف فرباير من 
وهو عبارة عن اإ�صاءات �صريعة على موا�صيع خمتلفة يف الإدارة والقيادة واحلياة 
ال�صخ�صية ويف نظرتنا للنجاح وروؤيتنا لأ�صبابه وغري ذلك مما طرح خال تلك 
اأدعي احلكمة  اجلل�صة . واأ�صاف �صموه بذكاء وح�صافة وتوا�صع ل�صت عاملا ول 
وحر�صت  التجارب  بع�س  فيها  و�صعت  �صريعة  ور�صائل  ق�صرية  كلمات  هي  بل 
اإل  �صكل مب�صط و�صريع وما نريد بذلك  الأفكار واخلواطر يف  �صرد  فيها على 
دار  الكتاب �صدر من  اأن  بالذكر  . جدير  واأبنائنا  اإخواننا  اأوطاننا ونفع  خدمة 

كتاب للن�صر والتوزيع يف طباعة فاخرة ويقع يف 144 �صفحة.

العربية  الرتاثية  ال��ق��رى  معر�ض  افتتاح 
�االإ�سالمية مبدر�سة �سلمان الفار�سي بال�سارقة

العربية  الرتاثية  القرى  معر�س  بال�صارقة  الفار�صي  �صلمان  مبدر�صة  افتتح 
والإ�صامية الذي ا�صتمل على �صور اإبداعية معربة عن عادات وتقاليد مميزة 
هادفة تربز قدرات ومهارات وقيم ومباديء كل الدول امل�صاركة. ح�صر الفتتاح 
املدير  م�صاعد  راغ��ب  املدر�صة وجمال  ناجي عمرو مدير  كمال طالب  الدكتور 
البنات وجمموعة  املدير لق�صم  البنني ومرمي طاهر احلمادي م�صاعدة  لق�صم 

من قنا�صل الدولة العربية والإ�صامية.
واملعر�س من �صنع طالبات املدر�صة وحتت اإ�صراف مدر�صاتهن ويعرب عن عادات 
وتقاليد مميزة هادفة تربز قدرات ومهارات وقيم ومباديء كل الدول امل�صاركة. 
وبرزت يف املعر�س جميع القرى الرتاثية ب�صورة موؤثرة وبابداع ملفت للقريتني 
التكامل والتبادل  املعر�س وحدة الأهداف وهي  .. وعك�س  ال�صودانية وامل�صرية 
والتناظر وامل��ق��ارن��ة ب��ني ال��ق��رى ال��رتاث��ي��ة م��ن خ��ال وح��دة ق��رى دول املغرب 
العربي الكبري ودول باد ال�صام .. وكانت القرية الت�صادية م�صاركة بامتياز اىل 
جانب ال�صومالية واليمنية. وكانت القرية الإماراتية منوذجا رائعا بينت عراقة 
عادات وتقاليد الدولة من حيث الأ�صالة الإجتماعية والتقاليد املتوارثة التي 

جت�صدت فيها عادات الكرم وال�صجاعة والفرو�صية والفرا�صة.
الحتفال  يف  ���ص��ارك��وا  ال��ذي��ن  والإ���ص��ام��ي��ة  العربية  القن�صليات  ممثلو  واأ���ص��اد 
اإجنازات  به من  تتبناها وما تقوم  التي  والأه��داف  وروؤيتها ور�صالتها  باملدر�صة 
خا�صة يف جمال حتفيظ القراآن الكرمي يف مركز ال�صحابة التابع لها وتهذيب 
واملرحلة  التاأ�صي�صية  باملرحلة  خا�صة  فيها  الدرا�صية  امل��راح��ل  ق��درات  و�صقل 

الإعدادية والثانوية للبنات والبنني.

»الطاقة النو�ية ال�سلمية فى م�سر �البالد العربية«
�صدر عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب كتاب بعنوان »الطاقة النووية ال�صلمية 
فى م�صر والباد العربية« للدكتور مر�صى الطحاوى فى خم�صة اأبواب يتناول 
القوى  وم��ف��اع��ات  وم�صدرها  الع�صكرية  وال���ص��ت��خ��دام��ات  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
مكت�صف  اأول  حيث  والإ�صعاعية،  النووية  والتنظيمات  وال��ق��وان��ني  واأن��واع��ه��ا 
لت�صميم  اليورانيوم  اأن��وي��ة  اخلا�صية  ال��ن��ووى  الن�صطار  ظاهرة  ل�صتخدام 

وت�صنيع القنابل ذات القوى التدمرية الهائلة.
عن�صر  اأن  ت�صور  الأملانى حيث  النظرية  الفيزياء  عامل  اآين�صتني  األ��ربت  وهو 
ا�صتخدامه  وميكن  للطاقة  ومهم  جديد  م�صدر  اإىل  يتحول  قد  اليورانيوم 
لت�صميم قنابل من نوع جديد يتميز بقدرة هائلة، وقد اأظهر الدكتور مر�صى 
رئي�س  اإىل  انت�صينت  اأر�صله  ال��ذى  للخطاب  املب�صطة  ترجمته  خال  من  هذا 
وخوفه  حر�صه  م��دى  وليظهر  الوقت  ذل��ك  فى  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأمريكية  الوليات  واأمر روزفلت رئي�س  الأيام  الباد وم�صت  على م�صتقبل 
واأخذ  املو�صوع  وبحث  ودرا���ص��ة  لليورانيوم  ال�صت�صارية  اللجنة  اجتماع  اإىل 
الإجراءات الازمة للبدء فى م�صروع »مانهاتن« ل نتاج القنبلة الذرية بتطور 
الأبحاث والدرا�صات، حيث ا�صتدل على اإمكانية ان�صطار نواة البلوتونيوم عند 
احتادها بالنيوترون، مما يوؤدى ذلك اإىل احل�صول على كم معترب من الطاقة، 

واأثبت اإن ان�صطارية البلوتونيوم اأعلى من ان�صطارية اليورانيوم.
وعندما تعر�صت الوليات املتحدة الأمريكية لواحدة من اأكرب الكوارث حيث 
هاجمت الطائرات اليابانية القاعدة البحرية الأمريكية وب�صب هذه الواقعة 
امل�صانع  ببناء  اللجنة  واأو�صت  اأك��رب  ب�صرعة  »مانهاتن«  مل�صروع  التن�صيط  مت 
لتخ�صيب اليورانيوم بثاثة طرق هى الف�صل الكهرومغناطي�صى – الطرد- 
الغازى وجتميع هذه الطرق فى م�صروع واحد هو »وحدة مانهاتن  النت�صار 
اجلهود  وا�صتمرت   )med.manhaengineerdistict( الهند�صية 
قنبلة  اأول  بالقاء  الأمريكان  جنح  اأن  اإىل  معا  متعاونني  واملدنية  الع�صكرية 
األقيت  ثم  اأغ�صط�س   6 الثنني  �صباح  فى  على مدينة هريو�صيما  اليورانيوم 

قنبلة البلونوتيوم على مدينة ناجازاكى.
وف��ى ه��ذا ال��ب��اب حت��دث امل��وؤل��ف ع��ن الطاقة وم�����ص��ادره��ا، فالطاقة م��ن اأهم 
احتياجاته  لتلبية  عليها  احل�صول  القدم  منذ  الإن�صان  يحاول  التى  ال�صادر 
ومن خال التطور العلمى فاإن اآخر نوع من القوى الفيزيائية التى رو�صها 
ال��ق��وى النووية فهى  ت��اأت��ى  اأي��ن  ال��ق��وى النووية وم��ن  الإن�����ص��ان خلدمته ه��ى 
م�صدر الطاقة ال�صم�صية، اى الطاقة املخزنة فى البرتول والفحم، والطاقة 

امل�صئولة عن تبخري املياه ودفع الرياح.
ا�صتخدام  على  فر�صت  التى  اخلطوات  املوؤلف  فيه  يتناول  الثالث  الباب  اأم��ا 
حماولة  ف��ى  ال��دول��ي��ة  وال��رق��اب��ة  ال�صيطرة  حت��ت  وو�صعها  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
الأ�صلحة  انت�صار ت�صنيع هذه  النووية وكذلك منع  الأ�صلحة  ا�صتخدام  حلظر 
وكيف �صخر الذرة لل�صام باإن�صاء وكالة دولية للطاقة الذرية باأهداف منها: 
املحافظة على املواد النووية و�صمان ا�صتخدام هذه املواد لاأغرا�س الع�صكرية 
ال�صيمية و�صرعان مامت  املواد فى الأغرا�س  ا�صتخدام هذه  اإىل  ال�صعى  ومنها 
باإن�صاء  الإن�صان  وا�صتخدامها خلدمة حياة  النووية  الن�صطار  تروي�س طاقة 
جنوبى  اوبني�صك  مدينة  ف��ى  ال��ن��ووي��ة  بالطاقة  كهرباء  توليد  حمطة  اأول 
توليد  قى  النووية  الطاقة  ا�صتخدام  جانب  واىل  مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة 
والآفات  احل�صرات  مكافحة  فى  اأي�صا  ا�صتخدامها  مت  املياه  وحتلية  الكهرباء 

وتعقيم املعدات الطبية.



�فد منطقة دبي للتعهيد ي�سارك يف 
موؤمتر خدمات التعهيد ال�سنوي يف براغ 

•• دبي-وام: 

ت�صارك منطقة دبي للتعهيد يف موؤمتر خدمات التعهيد ال�صنوي يف دورته 
24 من �صهر مايو  21 اإىل  الثالثة ع�صرة الذي يقام خال الفرتة من 
الت�صيكية براغ. ويعترب موؤمتر  احلايل يف مركز الكونغر�س يف العا�صمة 
امل�صرتكة  اخل��دم��ات  �صبكة  ت�صت�صيفه  ال���ذي  ال�صنوي  التعهيد  خ��دم��ات 
والتعهيد واحدا من اأكرث الأحداث العاملية ال�صاملة واملتميزة املخ�ص�صة 
ملجتمع اخلدمات امل�صرتكة واأعمال التعهيد حيث يجمع 600 من روؤ�صاء 
اخلرباء  م��ن  خم��ت��ارة  وجم��م��وع��ة  التعهيد  ومم��ار���ص��ي  التعهيد  ���ص��رك��ات 
املدير  مالك  اآل  مالك  ق��ال  ال�صدد  ه��ذا  ويف   . القطاع  ه��ذا  واملحللني يف 
العام ملدينة دبي لاإنرتنت ومنطقة دبي للتعهيد اإن منطقة دبي للتعهيد 
قد اأ�صهمت منذ اإن�صائها يف عام 2007 ب�صكل كبري يف تعزيز مكانة دبي 
كوجهة جاذبة بديلة للمراكز التقليدية العاملة يف قطاع خدمات التعهيد 
. واأ�صاف اأنه كان لقطاع التعهيد خال العقد املا�صي دور متزايد يف تنويع 
اقت�صاد اإمارة دبي وا�صتقطبت منطقة دبي للتعهيد عددا من اخلربات من 
ال�صركات مثل  اأنحاء العامل وباتت مركزا هاما لعدد من كربيات  جميع 
�صريكو واإنرتجلوب وجينباكت. وقال اإن م�صاركة منطقة دبي للتعهيد يف 
هذا املوؤمتر والذي يعد واحدا من اأهم الأحداث العاملية يف قطاع التعهيد 
ياأتي انطاقا من التزام دبي بدعم ودفع عجلة النمو يف هذا القطاع عامليا 
اآل مالك  . ويقدم مالك  الناجحة فيه  وا�صتعرا�س جتربة دبي  واإقليميا 
يوم اخلمي�س 23 مايو احلايل خال فعاليات املوؤمتر عر�صا بعنوان اآليات 
امل�صتجدات  اآخر  يناق�س  الأو�صط حيث  ال�صرق  التعهيد يف منطقة  قطاع 
ال�صوء  اآل مالك  املنطقة. وت�صلط كلمة  التعهيد يف  التي ي�صهدها قطاع 
على الفر�س املتاحة يف قطاع التعهيد يف منطقة ال�صرق الأو�صط واملبادرات 
احلكومية التي طبقت لتطوير هذا القطاع. ويتخلل احلدث والذي ميتد 
التعهيد والتي  التميز خلدمات  اأيام حفل توزيع جوائز  اأربعة  على مدار 
وتكرميها.  العام  لهذا  وابتكارا  الأكرث جناحا  باملنظمات  تاأتي لاحتفال 
وتوقع تقرير �صدر عن منطقة دبي للتعهيد وجاء حتت عنوان التعهيد 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا اأن ينمو قطاع �صناعة التعهيد 
اأفريقيا مبعدل تراكمي �صنوي ي�صل  يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإىل ثمانية يف املائة يف الفرتة بني عامي 2009 و2016 لي�صل اإىل 69 
ر2 مليار دولر بحلول عام 2016. ويتواجد وفد منطقة دبي للتعهيد 
ال�صركات  م��ع  ال�����ص��راك��ات  وع��ق��د  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  امل��وؤمت��ر ل�صتك�صاف  يف 

الأوروبية. 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ���ص��ل��ط��ان ب���ن ���ص��ع��ي��د امل��ن�����ص��وري وزي���ر 
ال�صناعة  وزي��ر  رحماين  �صريف  معايل  مع  القت�صاد 
ال�صتثمار  وترقية  واملتو�صطة  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات 
البلدين  بني  الثنائي  التعاون  تعزيز  �صبل  اجلزائري 
وال�صتمارات  ال�صناعة  جم��ال  يف  خا�صة  ال�صقيقني 
خال  ومت  واملتو�صطة.  ال�صغرية  وامل�صاريع  امل�صرتكة 
الجتماع الذي عقد ام�س يف اأبراج الحتاد يف ابوظبي 
بح�صور �صعادة املهند�س حممد احمد بن عبد العزيز 
�صبرية  حميد  و�صعادة  القت�صاد  وزارة  وكيل  ال�صحي 
���ص��ف��ري اجل��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ري���ة ل���دى ال���دول���ة بحث 
اإمكانية تاأ�صي�س �صراكات واطاق ا�صتثمارات م�صرتكة 
يف جمالت ال�صناعات الدوائية و ال�صيارات واملركبات 

وقطع غيار ال�صيارات والطاقة اجلديدة واملتجددة.
الم����ارات على تطوير  دول���ة  ح��ر���س  املن�صوري  واأك���د 
عاقاتها الثنائية مع اجلمهورية اجلزائرية ال�صقيقة 
القت�صادي  ال�صعيد  على  خا�صة  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف 
البلدين  م�صالح  يحقق  مبا  وال�صتثماري  والتجاري 

وال�صعبني ال�صقيقني.
واأ�صار اإىل �صعي المارات لتعزيز وتقوية عاقاتها مع 
ل�صاحب  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  ظل  يف  اجلزائر 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  حفظه 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي رعاه اهلل لفتا اإىل اأن �صمو ال�صيخ من�صور 
ال���وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  بن 
العاقات  ملف  متابعة  على  حري�س  الرئا�صة  �صوؤون 
اجلزائر  م��ع  وال�صتثمارية  وال��ت��ج��اري��ة  القت�صادية 
ال��ث��ن��ائ��ي خ��ا���ص��ة على  ال��ت��ع��اون  ���ص��م��وه بتعزيز  ووج���ه 
ال�����ص��ع��ي��د الق���ت�������ص���ادي وال���ص��ت��ث��م��اري وحت���دي���دا يف 
عليهما  وتعود  البلدين  م�صالح  حتقق  التي  املجالت 

باملنفعة امل�صرتكة.
القت�صادية  ال��ل��ج��ن��ة  اأه��م��ي��ة  اىل  امل��ن�����ص��وري  ول��ف��ت 
امل�����ص��رتك��ة ال��ت��ي ع��ق��دت دورت���ه���ا احل���ادي���ة ع�����ص��رة يف 
اب��وظ��ب��ي م���وؤخ���را مب�����ص��ارك��ة مم��ث��ل��ني ع���ن ع����دد من 
من  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  واجل��ه��ات  ال���وزارات 
البلدين واأ�صفرت عن توقيع اأربع اتفاقيات ومذكرات 
ال��ب��ح��ري واملوانئ  ال��ن��ق��ل  اأح���داه���ا يف جم���ال  ت��ف��اه��م 

لإن�صاء  تفاهم  وم��ذك��رة  اجل��وي��ة  اخل��دم��ات  واتفاقية 
جل��ن��ة مل��ت��اب��ع��ة ال���ص��ت��ث��م��ار وم���ذك���رة ت��ف��اه��م لتطبيق 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�صريبي  الزدواج  ت��ف��ادي  اتفاقية 
تعزيز فر�س التعاون القت�صادي والك�صف عن فر�س 
على  م�صددا  البلدين  بني  وواع��دة  ا�صتثمارية جديدة 
اأهمية الدور ال�صرتاتيجي للجنة امل�صرتكة يف تعزيز 
ال��ع��اق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة وا���ص��ت��ك�����ص��اف ف��ر���س تعاون 
بالتزام  القطاعات احليوية منوها  مثالية يف خمتلف 
البلدين بتنفيذ املحاور الرئي�صية املتفق عليها خال 
اجتماعات اللجنة ال�صابقة مبا �صاهم يف تفعيل العديد 
من امل�صاريع احليوية التي ت�صب يف م�صلحة اقت�صاد 

البلدين.
واأكد معاليه اأن هناك العديد من القطاعات الواعدة 
التي تتيح فر�صا جمزية لتعزيز ال�صتثمارات امل�صرتكة 
المارات  توليه  ال��ذي  ال�صناعة  قطاع  مقدمتها  ويف 
اأهمية كبرية يف ظل �صيا�صة التنويع القت�صادي التي 
تتبعها الدولة نهجا وممار�صة م�صريا بهذا اخل�صو�س 
اىل اهمية تاأ�صي�س �صراكات يف قطاع �صناعة ال�صيارات 

واملركبات وقطع غيار ال�صيارات.
ولفت اإىل اأن ال�صراكة الثنائية بني المارات واجلزائر 
ميكن تو�صيعها وتعزيزها من خال �صم طرف ثالث 
ميكن ال�صتفادة من خربته وجتربته على هذا ال�صعيد 
اأن ذات الأمر ينطبق على قطاع ال�صناعات  اإىل  لفتا 
الدوائية وال�صيدلة ونوه بهذا اخل�صو�س با�صتثمارات 
�صركة جلفار الماراتية يف قطاع ال�صناعات الدوائية 

يف اجلزائر.
يتيح  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  قطاع  اإن  املن�صوري  واأ���ص��اف 
ال��ف��ر���ص��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى هذا 
ال�صعيد م�صريا اإىل ان دولة المارات العربية املتحدة 
اأ�صبحت من الدول الرائدة يف جمال الطاقة النظيفة 
اأك����رب دول العامل  اأن��ه��ا م��ن  وامل��ت��ج��ددة ب��ال��رغ��م م��ن 
خرباتها  ت�صع  الم��ارات  اأن  اإىل  ولفت  للنفط  انتاجا 
امل��ت��ج��ددة حت��ت ت�صرف  ال��ط��اق��ة  وجتربتها يف جم��ال 

الدول ال�صقيقة وال�صديقة.
ونوه اإىل اأن اهتمام المارات بقطاع الطاقة املتجددة 
يف  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  ت�صييد  على  يقت�صر  مل 
امل�صاريع لت�صمل دول  الدولة فقط وامنا امتدت هذه 
اآخرى ومنها دول اأوروبية متقدمة مثل اململكة املتحدة 
م�صفوفة لندن واإ�صبانيا حمطة خيما �صولر للطاقة 

موريتانيا  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  وب��ع�����س  ال�صم�صية 
�صمية  موؤخرا حمطة طاقة  فيها م�صدر  د�صنت  التي 

�صخمة.
واأ�صار املن�صوري اىل اأن تد�صني �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
م�صروع �صم�س1 موؤخرا كر�س ريادة المارات العاملية 
ت�صميم  ويعك�س  النظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  بقطاع 
الم������ارات ع��ل��ى ال���ص��ت��ث��م��ار يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل م���ن خال 
م�صتوى  على  وفريدة  عماقة  ا�صرتاتيجية  م�صاريع 
التي  املده�صة  والنه�صة  التقدم  م�صرية  تعزز  العامل 
ت�����ص��ه��ده��ا ال���دول���ة م��ث��ل حم��ط��ة ���ص��م�����س 1 ال��ت��ي تعد 
على  العاملة  املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  اأكرب 
م�صتوى العامل بكلفة 2.2 مليار درهم وت�صهم يف اإنتاج 
100 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة مبا 
يكفي لإمداد 20 األف منزل يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  اأن  اإىل  امل��ن�����ص��وري  ول��ف��ت 
ال��ت��ع��اون الثنائي  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ج���ال  ي��ت��ي��ح  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
بتطويره  البلدين  اهتمام  ظل  يف  ال�صعيد  ه��ذه  على 
بالن�صبة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  لأه��م��ي��ت��ه  ادراك�����ا  وتنميته 
لقت�صاد الدولتني منوها باأن قطاع امل�صاريع ال�صغرية 
اجلهات  جميع  من  كبري  باهتمام  يحظى  واملتو�صطة 
امل�صوؤولية يف الدولة على امل�صتويني املحلي والحتادي 
بتقدمي  املتخ�ص�صة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  لأ���ص��ح��اب  وامل�����ص��ورة  الت�صهيات 
�صندوق  مثل  بالتمويل  يتعلق  ما  خا�صة  واملتو�صطة 

خليفة وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد.
قانون  م�صروع  اأع���دت  القت�صاد  وزارة  اأن  اىل  ولفت 
والتن�صيق مع  بالتعاون  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
اجلهات املخت�صة وهو قانون ع�صري وحديث �صي�صكل 

داعما دا�صا�صيا لهذا القطاع احليوي.
الت��ف��اق على و�صع خطة عمل  ومت خ��ال الج��ت��م��اع 
عليها  الرتكيز  �صيتم  التي  امل�صاريع  لتحديد  حم��ددة 
�صنوية  ربع  تقارير  واع��داد  امل�صرتكة  ال�صتثمارات  يف 
ا�صافة  ال�صعيد  ه��ذا  على  احل��ا���ص��ل  ال��ت��ط��ور  لر�صد 
اىل ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري�����ة ب���ني اجل��ان��ب��ني لبحث 
تعرت�س  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  وت��ذل��ي��ل  ال���ص��ت��ث��م��ار  ق�صايا 
باأهمية  التنويه  ومت  امل�صرتكة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ط��ري��ق 
ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��ا باجلزائر  ال���ص��ت��ث��م��ارات الم��ارات��ي��ة 

ال�صاحة القت�صادية يف  الفعال على  التنموي  ودوره��ا 
اجلزائر.

�صناعة  قطاعات  يف  �صراكات  بتاأ�صي�س  يتعلق  وفيما 
ال�صيارات وقطع الغيار وال�صناعات الدوائية والطاقة 
ت�صكيل فريق فني م�صرتك  التفاق على  املتجددة مت 

لبحث كافة التفا�صيل املتعلقة بامل�صاريع املقرتحة.
ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  ال�صناعة  وزير  اأ�صاد  جانبه  من 
اجلمهورية  يف  ال����ص���ت���ث���م���ار  وت���رق���ي���ة  وامل���ت���و����ص���ط���ة 
اجل��زائ��ري��ة ب��ال��ت��ط��ور امل��ل��ف��ت ال����ذي ت�����ص��ه��ده م�صرية 
وخا�صة  ال�صقيقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  العاقات 

على ال�صعيد القت�صادي والتجاري وال�صتثماري.
اآفاق العاقات الثنائية رحبة يف ظل  اأن  واأكد معاليه 
توفر الكثري من الفر�س املجزية للبلدين ال�صقيقني 
قدما  للم�صي  ال�����ص��ادق��ة  امل�����ص��رتك��ة  الرادة  وت���وف���ر 

بعاقات التعاون البناء.
ال��دخ��ول يف �صراكات  وع��رب عن حر�س اجل��زائ��ر على 
ال�صناعات  جمال  يف  لا�صتثمار  الم��ارات  مع  ثنائية 
واملركبات  ال�����ص��ي��ارات  و�صناعة  وال�صيدلة  ال��دوائ��ي��ة 
وقطع الغيار وقطاع الطاقة ملتجددة واملدن امل�صتدامة 
وم���ا ي��ع��رف ب��الق��ت�����ص��اد الخ�����ص��ر ال���ذي قطعت فيه 
ايجاد م�صدر  �صوطا كبريا يف ظل حر�صها  الم��ارات 
طاقة نظيف يحافظ على البيئة ويراعي ال�صرتاطات 

املتعلقة بها.
ت��ق��دمي ك��اف��ة الت�صهيات  ب����اده ع��ل��ى  واأك����د ح��ر���س 
املطلوبة وال�صرورية للم�صتمرين الماراتيني منوها 
الماراتية  ل��ا���ص��ت��ث��م��ارات  وال���ه���ام  احل��ي��وي  ب���ال���دور 
القائمة حاليا باجلزائر وم�صاهمتها الهامة يف تعزيز 

التنمية.
ال��ت��ج��اري ب��ني البلدين  ال��ت��ب��ادل  اإج��م��ايل  اأن  ي��ذك��ر 
م��ع��دل منو  ح��ق��ق   2011  2009 ال��ف��رتة  خ���ال 
���ص��ن��وى ب��ل��غ ن��ح��و 37.5 ب��امل��ائ��ة ح��ي��ث ارت��ف��ع حجم 
عام  م��ل��ي��ون دولر   349.7 م��ن  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ت��ج��ارة 
عام  ن��ه��اي��ة  دولر  م��ل��ي��ون   574.7 اإىل   2010
جمال  ويف  باملائة   64.4 بلغت  منو  بن�صبة   2011
النقل اجلوي بداأ ت�صيري اأول رحلة منتظمة لطريان 
الإمارات اإىل اجلزائر يف مار�س عام 2013 لتعزيز 
الأعمال  قطاع  وخدمة  ال�صياحية  احلركة  وتن�صيط 
اإ���ص��اف��ة اإىل اأن ح��ج��م ال���ص��ت��ث��م��ارات الإم��ارات��ي��ة يف 

اجلزائر ينمو با�صتمرار.

املال والأعمال

�زير االقت�ساد يبحث مع �زير ال�سناعة اجلزائري �سبل تعزيز التعا�ن26

االحتاد الن�سائي العام ي�سارك مبعر�ض جا�سكو لل�سفر �ال�سياحة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�صتعد مطار اأبوظبي الدويل ل�صتقبال حركة طريان ن�صطة 
القادمة. ووفقاً  ال�صيف  اأ�صهر  العامل خال  اأنحاء  من جميع 
خطوط  �صركات  من  العديد  ف��اإن  للمطارات،  اأبوظبي  ل�صركة 
القادمة  الأ�صبوعية  رحاتها  ع��دد  ب��زي��ادة  �صتقوم  ال��ط��ريان 
الرحات  ع��دد  اجمايل  لي�صل  العا�صمة،  مطار  من  وامل��غ��ادرة 
الأ�صبوعية اإىل 1065رحلة اأ�صبوعياً بزيادة تعادل 15 باملائة 

مقارنًة بحوايل 959 رحلة اأ�صبوعياً يف �صيف عام 2012.
و�صريتفع عدد مقاعد ال�صفر املتاحة للم�صافرين اأ�صبوعياً اإىل 
باملائة مقارنًة   11 بن�صبة  زيادة  ي�صكل  ما  مقعد،   32،004
بحوايل 28،751 مقعد كانت متاحة مل�صتخدمي مطار املطار 
الهدابي،  اأحمد  املهند�س  وق��ال  املا�صي.  ال�صيف  يف  اأ�صبوعياً 
للمطارات:  اأبوظبي  �صركة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
الطريان  ل�صركات  الأ�صبوعية  ال��رح��ات  حركة  ت��زاي��د  ي��وؤك��د 
اأبوظبي ال��دويل، على تنامي  خال ف�صل ال�صيف عرب مطار 
الثقة يف اإمارة اأبوظبي كمركز جذب رائد لل�صياحة والأعمال. 
ومع حتقيق معدلت منو متميزة بن�صبة 10 باملائة يف حركة 
العا�صمة  م��ط��ار  ف����اإن   ،2013 ع���ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��ط��ائ��رات 
�صيوا�صل امل�صي بخطوات منو مت�صارعة لتعزيز مكانته كبوابة 
للمطارات  اأبوظبي  �صركة  تتطلع  واأ���ص��اف:   . للطريان  عاملية 
اجلودة  درج��ات  اأعلى  وف��ق  املتميزة  خدماتها  تقدمي  ملوا�صلة 
واأف�����ص��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، خل��دم��ة جميع امل�����ص��اف��ري��ن وكافة 
خطوط الطريان ال�صريكة يف املطار خال مو�صم ال�صيف هذا 

العام الذي ي�صهد حركة �صفر ن�صطة من واإىل اأبوظبي .
و���ص��م��ت ق��ائ��م��ة ���ص��رك��ات ال���ط���ريان ال��ت��ي ق��ام��ت ب���زي���ادة عدد 

اأبوظبي  م��ط��ار  م��ن  وامل��غ��ادرة  ال��ق��ادم��ة  الأ�صبوعية  ال��رح��ات 
ال���دويل ك��ل م��ن، �صركة الحت���اد ل��ل��ط��ريان ، ال��ن��اق��ل الوطني 
رحاتها  عدد  رفعت  والتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
من 590 رحلة اأ�صبوعية لت�صل اإىل 653 رحلة، و جت اإيرويز 
التي رفعت رحاتها من 14 اإىل 18 رحلة اأ�صبوعياً، و�صركة 
طريان �صي�صيل التي زادت رحاتها من اأربع اإىل 10 رحات، و 

م�صر للطريان التي و�صلت رحاتها الأ�صبوعية اإىل 11 رحلة 
بعد اأن كانت ت�صع رحات، و�صركة اخلطوط اجلوية القطرية 
التي زادت رحاتها الأ�صبوعية من 35 لت�صل اإىل 42 رحلة، 
و�صركة اأير بلو والتي رفعت عدد رحاتها ال�صبوعية من 12 
رحلة اإىل 13 رحلة، واخلطوط الرتكية التي رفعت رحاتها 

الأ�صبوعية من اأربع رحات لت�صل اإىل �صت رحات اأ�صبوعياً.

زيادة عدد الرحات االأ�شبوعية بن�شبة 15 % لت�شل اإىل 1065 رحلة

ارتفاع حركة ال�سفر يف مطار اأبوظبي الد�يل خالل اأ�سهر ال�سيف

•• اأبوظبي-وام: 

يف  العام  الن�صائي  الإحت��اد  يف  واحلرفية  الرتاثية  ال�صناعات  اإدارة  �صاركت 
نظمته  ال��ذي  وال�صياحة  لل�صفر  جا�صكو  ملعر�س  ال�صابعة  ال���دورة  فعاليات 
للطاقة  خليفة  جممع  يف  جا�صكو  املحدودة  الغاز  ل�صناعات  اأبوظبي  �صركة 

يف اأبوظبي.
اإدارة ال�صناعات الرتاثية واحلرفية يف الحتاد الن�صائي  وت�صمنت فعاليات 
اإقامة بيت �صعر وعر�س حي للحرف  العام من خال م�صاركته يف املعر�س 
اللواتي برعن يف �صغل اخلو�س والتلي  ال��رتاث  الرتاثية من قبل حاميات 

التي طاملا  الأ�صيلة  الرتاثية  املعر�س بهذه احلرف  بجانب تعريف جمهور 
ا�صتهرت بها دولة الإمارات.

وقدمت م�صاركات من اإدارة ال�صناعات الرتاثية واحلرفية بالحتاد الن�صائي 
اإىل م�صابقات الرتاثية وتقدمي  اإ�صافة  العام نقو�س حناء لزائرات املعر�س 
الت�صوير الفوتوغرايف  ماأكولت �صعبية ونحت على الرمل بجانب م�صابقة 
م�صابقات  ت�صمنت  ترفيهية  وفعاليات  �صياحية  عرو�س  تقدمي  عن  ف�صا 

وجوائز وفعاليات تراثية و�صور تاريخية.
و�صهد املعر�س اإقبال كبريا من قبل املوظفني وامل�صوؤولني والزوار واأ�صحاب 
الإمارات  دولة  التي حتتلها  ال�صرتاتيجية  املكانة  اإب��راز  ال�صركات وجنح يف 

ال�صوء  ت�صليط  العاملية كما جنح يف  ال�صياحة  املتحدة على خارطة  العربية 
والن�صرات  الإ���ص��دارات  اأبوظبي من خال  لإم��ارة  ال�صياحية  املقومات  على 

التي مت توزيعها اأثناء املعر�س.
و�صارك يف فعاليات املعر�س الذي زاره عدد من الروؤ�صاء التنفيذيني واملدراء 
�صركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �صركة  يف  العاملني 
وجمع من موظفي �صركات املجموعة عدد كبري من وكالت و�صركات ال�صفر 
بجانب  للطريان  الحت��اد  �صركة  اأبرزها  الدولة من  والفنادق يف  وال�صياحة 
عدد من الهيئات الرتاثية يف الدولة ومن اأبرزها م�صجد ال�صيخ زايد الذي 

عر�س منوذجا �صخما مل�صجد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان.

لدولة  وال�صياحي  احل�صاري  الوجه  لإب���راز  هامة  من�صة  املعر�س  وي�صكل 
المارات والرتويج للمعامل ال�صياحية والرتاثية فيها حيث مت تقدمي مناذج 
الدولة خال  �صهدتها  التي  الفندقية  والتو�صعات  ال�صياحية  املنتجعات  عن 
الفرتة الأخرية. كما �صكل املعر�س فر�صة هامة ل�صركات ال�صياحة وال�صفر يف 
الدولة لعر�س براجمها على �صريحة وا�صعة من موظفي ادنوك وجمموعة 
ال�صفر  تذاكر  اأ�صعار  على  تقدمها  التي  العرو�س  من  لا�صتفادة  �صركاتها 
اإ�صافة اإىل الرتويج للعطات  واحلجوزات الفندقية واملنتجعات ال�صياحية 
خارج الدولة وتوفري حلول منا�صبة للموظفني لق�صاء اجازاتهم ال�صيفية 

داخل الدولة وخارجها. 

انطالق املوؤمتر الد�يل العلمي ال�سنوي ال� 21 
عن الطاقة بني القانون �االقت�ساد اليوم

•• العني-وام:

تنطلق غدا الثنني بالقاعة الكربى الرئي�صة باملبنى الهايل احلديث جلامعة الم��ارات مبدينة العني وبرعاية 
معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة المارات 
العربية املتحدة وبرعاية ح�صرية من هيئة مياه وكهرباء ابوظبي جل�صات املوؤمتر الدويل العلمي ال�صنوي الواحد 
والع�صرين عن الطاقة بني القانون والقت�صاد والذي تنظمه كلية القانون باجلامعة ويت�صمن 9 جل�صات تناق�س 
يومني بح�صور ا�صاتذة وطلبة القانون والطاقة بجامعات الدولة  املوؤمتر  وي�صتمر  متخ�ص�صة.  عملة  ورقة   13
وهيئات الطاقة املخت�صة . واكتمل اليوم و�صول وفود املوؤمتر وكان يف ا�صتقبالهم �صعادة الدكتور جا�صم �صامل علي 
ال�صام�صي عميد الكلية رئي�س اللجنة العليا للموؤمتر. و�صملت الوفود اأكادمييني وقانونني من دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية والعراق واليمن وم�صر واجلزائر وفل�صطني وايطاليا وا�صرتاليا وبلجيكا. ويت�صمن اليوم 
الأول للموؤمتر اأربع جل�صات بعد حفل الفتتاح يراأ�س اجلل�صة الأوىل للموؤمتر �صعادة الدكتور مطر حمد النيادي 
وكيل وزارة الطاقة اليوم وهي بعنوان البعاد القت�صادية وال�صتثمارية يف جمال الطاقة وتت�صمن مناق�صة خم�س 
القانون  كلية  عميد  م�صاعد  ال�صام�صي  �صامل  �صيف  حبيبة  الدكتورة  �صعادة  الثانية  اجلل�صة  ويراأ�س  عمل.  اوراق 
بجامعة المارات ل�صوؤون الطالبات وهي بعنوان دور التفاقات الدولية والت�صريعات الوطنية يف التنمية امل�صتدامة 
للطاقة وتناق�س اأربع اأوراق عمل. وتناق�س اجلل�صة الثالثة للموؤمتر يف يومه الول مو�صوع النظام القانوين ملن�صاآت 
الطاقة ويراأ�صها الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن اخلطيب ال�صتاذ يف كلية القانون بجامعة الإمارات العربية املتحدة 

و�صتناق�س اجلل�صة خم�س اوراق عمل وتعقد باليوم الثاين اربع جل�صات.
وتناق�س اجلل�صة الرابعة للموؤمتر مو�صوع عقود الطاقة ويراأ�صها الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام معهد 
التدريب والدرا�صات الق�صائي وتناق�س اأربع اأوراق عمل الأوىل بعنوان النظام القانونى لعقود الطاقة للدكتور عبد 
الكرمي حممد ال�صروي ا�صتاذ م�صاعد باجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين والورقة الثانية التزامات املتعاقد مع 
الإدارة يف تنفيذ عقود الطاقة للدكتور عاء حمي الدين م�صطفي اأبو اأحمد اأ�صتاذ م�صاعد باملعهد العايل للق�صاء 
يف جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صامية بالريا�س والورقة الثالثة بعنوان الطاقة البديلة واأثرها يف القواعد 
القانونية باللغة الفرن�صية للدكتور طارق بكو�س يف كلية الإمام مالك بدبي والورقة الرابعة بعنوان التزامات �صركة 
امل�صروع يف عقد توليد الكهرباء من الطاقة النووية وفق نظام بي اأو ت درا�صة قانونية يف �صوء التجربة امل�صرية 
املعا�صرة يف جمال توليد الكهرباء وجتربة دولة الإمارات وهي تطلق برناجمها النووي ال�صلمي يف جمال الكهرباء 

للدكتور ندى زهري الفيل ا�صتاذ القانون التجاري امل�صاعد يف كلية احلقوق بجامعة املو�صل بالعراق.
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•• دبي –الفجر:

تنمية  هيئة  نظمته  ال��ذي  اللقاء  حقق 
املجتمع بدبي بالتعاون مع منتدى رواد 
الأع��م��ال يف دب��ي بحتا م��وؤخ��را ، جناحاً 
اأ�صحاب  قبل  من  كثيفا  وح�صورا  لفتا 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ، واملهتمني 
من  الإن���اث  خا�صة  الفئات  خمتلف  م��ن 
مكانا  هناك  اأن  عرفن  بعدما  املواطنات 
خم�ص�صا لهن ، وتناول اللقاء التعريف 
ودوره يف   ، بدبي  الأعمال  رواد  مبنتدى 
دع���م اأ���ص��ح��اب امل�����ص��اري��ع م��ن ق��ب��ل عبد 
املنتدى  �صر  اأم��ني  ال�صجواين  ال�صاحب 
اأ�صتعر�صها  ح��ي��ة  ل��ت��ج��ارب  وع��ر���ص��ا   ،
اإدارة  ب���ن ح��م��د ع�����ص��و جم��ل�����س  ���ص��ه��ي��ل 
ال�صخ�صية  لتجربته  م�صريا   ، املنتدى 
الآي�س  حلبيبات  ي��ام��ي  ه��اب��ي  مل�صروعه 
العام  ب���داأ م�صروعه  اأن���ه  وك��ي��ف   ، ك��رمي 
وبعد  واليوم   ، حمات  بثاثة   2003
م����رور ع�����ص��ر ���ص��ن��وات اأ���ص��ب��ح ل��دي��ه 40 
الدولة  اإم���ارات  كافة  يف  منت�صرة  حما 
واجهته  ال��ت��ي  العقبات  ك��اف��ة  م��واج��ه��ا   ،
مانع  اأ���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا   ، عليها  ومتغلبا 
يف  املجتمعية  املجال�س  م�صئول  الكندي 
الهيئة  دور   ، بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة 

املواطنني  دع��م  يف  امل�صتقبلية  وخطتها 
اأينما كانوا .

واأ����ص���ت���ع���ر����س ال�������ص���ج���واين ال���ب���داي���ات 
اإدارته  وجمل�س   ، الأع��م��ال  رواد  ملنتدى 
والرئي�س  اأع�����ص��ائ��ه  ب��ك��ام��ل  وت��ط��وع��ه 
�صباب  وتعزيز  دع��م  م�صئولية  وتبنيهم 
الوعي لديهم ذكوراً  لتنمية   ، املواطنني 
والإنتاج  العمل  ، لتحفيزهم على  واإناثا 
وم�صاندتهم للخو�س �صمن جمال ريادة 
الأعمال ، و طرح م�صاريع واأفكار اإبداعية 
للبدء يف تاأ�صي�س م�صاريع �صغرية مربحة 
تطلعاتهم،  و  ميولهم  تنا�صب  ناجحة  و 
بعدد  كانت  املنتدى  بداية  اأن  اإىل  لفتا 
تعدى  اأن���ه  اإل   ، ع�صو  امل��ائ��ة  يتعدى  ل 
2500 ع�صو  ال���  قليلة  �صنوات  وخ��ال 
اأ�صحاب  دع��م  يف  م�صاهماته  يف  جلديته 

امل�صاريع . 
الكندي حديثه معربا  مانع  اأ�صتهل  كما 
خا�صة  الكثيف  باحل�صور  �صعادته  ع��ن 
ح�صور  على  وحر�صهن   ، املواطنات  من 
اللقاء ملا فيه من فائدة لهن يف دعمهن 
دخل  ل���زي���ادة  ال�����ص��غ��رية  م�صاريعهن  يف 
، م����وؤك����دا ع��ل��ى ح���ر����س هيئة  اأ����ص���ره���ن 
تنمية املجتمع يف دبي ، اإىل جعل الإمارة 
منوذجاً ملهماً لرفاه املجتمع؛ من خال 

اجتماعية  وح��م��اي��ة  رع��اي��ة  �صبكة  خ��ل��ق 
ت�صمل جميع �صكان دبي القاطنني فيها؛ 
جودة  ذات  اجتماعية  خ��دم��ات  وت��اأم��ني 
ع��ال��ي��ة ت��ت��اءم م��ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع 
منتدى  مع  الهيئة  تعاون  اأن  اإىل  ،لفتا 
رواد الأعمال جاء بهدف توفري التوجيه 

وخلق فر�صا وموارد للعمل احلر .
وان�����ص��ب��ت ا���ص��ت��ف�����ص��ارات احل�����ص��ور حول 

كيفية البدء بامل�صروع ، م�صريين اأن لكل 
منهم فكرة ولكنهم يرتددون يف تنفيذها 
، خوفا من  احل��ر  العمل  وخ��و���س غمار 
من  اأقت�صده  م��ال  من  لديه  ملا  خ�صارته 
اأجل هذا امل�صروع ، واأبدى اأع�صاء جمل�س 
اإدارة املنتدى م�صاعدتهم يف ك�صر حاجز 
اأهمية  ، موؤكدين على  اخل��وف وال��رتدد 
�صغر  م�������ص���روع  لأي  اجل������دوى  درا�����ص����ة 

احل�صور  ط��رح  ك��ذل��ك   ، ك��رب  اأم  حجمه 
، وما  ا����ص���ت���غ���ال م��ن��ط��ق��ة ح���ت���ا  ف���ك���رة 
 ، اخلابة  ومناظرها  جبالها  به  تتمتع 
خميمات  واإن�����ص��اء  ال�صياحة  ل�صتقطاب 
ت��ق��دم خدماتها   ، ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى ط���ول 
املواطنني  م��ن  ���ص��واء  ق�صدها  م��ن  لكل 
اأو املقيمني الدائمني ، اأو ال�صياح الذين 
يتوافدون على الدولة على مدار العام .

•• ابوظبي – الفجر:

حتت رعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
وزير الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع، اأطلقت �صركة 
احلايل  ال�صهر  م��ن  ع�صر  ال�صاد�س  يف  وي��ون��غ  اإرن�����ص��ت 
برنامج تنمية مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف اإمارة اأبوظبي. 
وتهدف هذه املبادرة اإىل م�صاعدة ال�صركات على تعزيز 
على  والرتكيز  بهم  اخلا�صة  التوطني  اإ�صرتاتيجيات 
واملوظفني  اجلامعيني،  اخلريجني  م��ه��ارات  تطوير 

اجلدد، واملوظفني من مواطني دولة الإمارات.
يتاألف برنامج تنمية مواطني دولة الإمارات العربية 
يركز  و���ص��وف  م�صتقلة  عمل  اأط��ر  اأرب��ع��ة  م��ن  املتحدة 
املهارات  وتنمية  وال��ت��م��وي��ل  املحا�صبة  جم���الت  على 
�صيت�صمن  كما  بالقطاع  املعرفة  وتعزيز  الوظيفية 
�صركة  �صمن  داخلياً  وتدريباً  فنياً  تدريباً  الربنامج 

اإرن�صت ويونغ.
و قال عبد العزيز ال�صويلم الرئي�س التنفيذي ورئي�س 
الأو�صط  ال�صرق  وي��ون��غ  اإرن�صت  �صركة  اإدارة  جمل�س 
معايل  اإىل  ال�صكر  بخال�س  نتوجه  اأفريقيا  و�صمال 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان على دعمه املتوا�صل 
اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  مل��ب��ادرات التعليم وال��ت��دري��ب و 
الذي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  تنمية مواطني دولة 

اإرن�����ص��ت وي��ون��غ اإىل مت��ك��ني م��واط��ن��ي دولة  اأط��ل��ق��ت��ه 
كما  القطاع  يف  قيادية  مبهارات  وتزويدهم  الإم���ارات 
بناء  يف  ت�صهم  قّيمة  خ��ربة  اكت�صاب  على  �صي�صاعدهم 

اقت�صاد عاملي قائم على املعرفة .
وي��ن�����ص��ج��م ب��رن��ام��ج تنمية م��واط��ن��ي دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ع امل���ب���ادرات احل��ك��وم��ي��ة الأخ���رية 
مبادرة  يدعم  حيث  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  اأب�صر 
وال��ت��ي مت  اهلل،  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  قبل  من  عليها  ال�صوء  ت�صليط 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
�صوؤون الرئا�صة، خال كلمته يف القمة احلكومية لعام 

دبي. يف  عقدت  التي   2013
واأ����ص���اف ال�صويلم جن��ح م��واط��ن��و دول���ة الإم�����ارات يف 

نظر  ووج��ه��ات  متميزة  ال��ع��م��ل مب��ه��ارات  بيئة  اإث����راء 
اإ�صافة  والبتكار،  الإب��داع  تعزيز  يف  اأ�صهمت  متنوعة، 
واإي���ج���اد حلول  ال��ع��م��ل  يف  اأف�����ص��ل  ن��ت��ائ��ج  اإىل حتقيق 
ا�صتقطاب  م�صاألة  اأن  وم��وؤك��داً  جمتمعاتنا  يف  فعالة 
تعترب  عليها  واملحافظة  وتطويرها  الوطنية  املواهب 
امللتزمة  ال�صركات  اأعمال  اأولوية ق�صوى على جداول 

با�صتدامة عملياتها على املدى الطويل يف املنطقة.

املال والأعمال
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تنمية املجتمع �ر�اد االأعمال بدبي ي�ستمعون مل�ساكل اأ�سحاب امل�ساريع يف حتا �يعد�ن بدعمهم

يف   14 منو  بن�سبة  املا�سي  اأبريل  يف  الد�يل  ال�سارقة  مطار  عرب  م�سافر  األف   717

حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان

اإرن�ست �يونغ تعزز جهود التوطني عرب برنامج تدريبي جديد ملواطني د�لة االإمارات

�سنايدر اإلكرتيك تطلق جمموعة 
�ساملة من منتجات الطاقة ال�سم�سية

•• ال�صارقة-وام:

الطاقة  اإدارة  املتخ�ص�صة يف جمال  العاملية  اإلكرتيك  �صنايدر  �صركة  اأكدت 
اإط����اق جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة من  ال��ت��زام��ه��ا ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال�صم�صية م��ع 
للم�صاحات  ال�صبكة  وال�صم�صية خارج نطاق  الطاقة الحتياطية  منتجات 

ال�صكنية والتجارية ال�صغرية.
وقال تورهان تورهاجنيل رئي�س �صنايدر اإلكرتيك ملنطقة ال�صرق الأو�صط 
ان الطاقة ال�صم�صية ت�صهد طلبا قويا يف املنطقة واإن افتتاح حمطة �صم�س 
1 للطاقة ال�صم�صية وجممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية 
يعك�س بو�صوح التزام املنطقة بال�صتثمار يف الطاقة ال�صم�صية موؤكدا اأن 
�صركته �صتوا�صل ت�صريع ا�صتثماراتها لتقدمي اأف�صل املنتجات يف الأ�صواق 
مبا يتاءم مع الحتياجات املتنوعة ملختلف قطاعات القت�صاد. وتت�صمن 
احللول اجلديدة حلول للمن�صاآت ال�صكنية والتجارية ال�صغرية ومواقف 
الكهرو�صوئية  بالألواح  الامركزية  الطاقة  توليد  وحمطات  ال�صيارات 
�صم�صية مرن  وه��و حم��ول طاقة   - انفريتر  رل  منها حم��ول كونيك�صيت 
3 و4 و5  وفعال اأحادي املرحلة لا�صتخدامات ال�صكنية ويتوفر بنماذج 
كيلوواط ويوفر كفاءة ل ت�صاهى بن�صبة 97.5 باملائة يف القطاع لتحويل 
اأوق��ات ال��ذروة وهو م�صمم خ�صي�صا لتحقيق اأق�صى قدر من  الطاقة يف 

العائدات ملجموعة وا�صعة من اأ�صطح املنازل املنف�صلة وامل�صاكن املتعددة.
 - اإل  اإلكرتيك جمموعتها من حمولت كونيك�صيت تي  �صنايدر  وو�صعت 
لت�صمل م�صتويات طاقة ت�صل اإىل 8 و 10 كيلوواط واأ�صبحت املجموعة 
ك��ي��ل��وواط وي��ع��ت��رب حمول  8 و10 و15 و20  ب��ن��م��اذج  ت��ت��وف��ر  ال��ك��ام��ل��ة 
الطاقة ال�صم�صية هذا احلل الأمثل للمباين التجارية ومواقف ال�صيارات 
وحمطات توليد الطاقة الامركزية با�صتطاعة ت�صل اإىل فئة امليجاواط 
وت�صل كفاءته يف اأوقات ذروة اإىل اأكرث من 98 باملائة. كما اأطلقت �صنايدر 
الكرتيك نظام املراقبة كونيك�صيت مونيتور 20وهو نظام �صغري وب�صيط 
ال�صغرية  الكهرو�صوئية  الأل��واح  مبحطات  بعد  عن  والتحكم  للمراقبة 
ال�صتخدام  �صهل  النظام  هذا  ويتيح  كيلوواط   20 اإىل  ت�صل  با�صتطاعة 
ملحطات الألواح الكهرو�صوئية اإمكانية مراقبة الأداء الت�صغيلي للمحول 
با�صتخدام بوابة اإلكرتونية بغ�س النظر عن موقعه. كما تت�صمن احللول 
اجلديدة نظام الت�صميم - كونيك�صيت ديزايرن - وهو اأداة لت�صميم نظم 
ت�صاميم  حت�صني  يف  الرتكيب  م�صوؤويل  وت�صاعد  الكهرو�صوئية  الأل��واح 
ال��ن��ظ��ام وت��ت��ي��ح ه���ذه الأداة مل�����ص��وؤويل ال��رتك��ي��ب اخ��ت��ي��ار ط��ي��ف حمولت 
توجيه  واأج��ه��زة  التحكم  ل��وح��ات  م��ن  وا���ص��ع��ة  جمموعة  م��ع  كونيك�صيت 
اأق�����ص��ى ق���در من  ب��ن��اء خم��ط��ط��ات ت�صتهدف حتقيق  اأج���ل  الأ���ص��ط��ح م��ن 
الحتياطية  للطاقة  ج��دي��دة  حلول  ال�صركة  وط��رح��ت  ال��ط��اق��ة.  ح�صاد 
وال�صم�صية خارج نطاق ال�صبكة منها حمول �صاحن يوفر هذا النظام قيمة 
ال�صعر يف �صوق الطاقة الحتياطية وال�صم�صية  جديدة وحم�صنة لنقاط 
 2.5 فئات  �صمن  النظام  ويتوفر   2013 ع��ام  يف  ال�صبكة  نطاق  خ��ارج 
الت�صال  اأداة  ط��رح  اىل  بال�صافة  نقية  جيبية  موجة  مع  كيلوواط  و4 
اأك�س  كونيك�صيت   - اأنظمة  مل�صغلي  ميكن  حيث  كومبوك�س-  كونيك�صيت 
دبليو اإ�س دبليو- مراقبة الأداء عن بعد با�صتخدام اأجهزة من اختيارهم 
مثل اأجهزة الكمبيوتر ال�صخ�صية واأجهزة الكمبيوتر اللوحي اأو نظم اإدارة 

املبنى. 

•• دبي-وام:

افتتح املهند�س حممد مو�صى عبداهلل مدير املنطقة الو�صطى 
ب�����وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ور����ص���ة ع��م��ل الدارة 
واملمار�صات  املحمية  البيوت  يف  وال��وق��اي��ة  لاإنتاج  املتكاملة 
الزراعية اجليدة التي تنظمها ال��وزارة يف فندق ك��ورال ديره 
بدبي بالتعاون مع املكتب القليمي للمركز الدويل للبحوث 
الور�صة  ب��دب��ي. وتتيح  اإي��ك��ارد  امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة  ال��زراع��ي��ة يف 
اأي��ام وي�صارك فيها عدد من الفنيني من  التى ت�صتمر ثاثة 
وزارة البيئة واملياه واجلهات املحلية يف الدولة ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي الفر�صة للتعرف على املمار�صات الزراعية 
اجل���ي���دة واأه��م��ي��ت��ه��ا مل��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ذات ال��ع��اق��ة من 

مزارعني وم�صتهلكني وجتار والطاع على خطوات ومراحل 
تطبيق املمار�صات الزراعية اجليدة ب�صكل ي�صمن ادارة املوارد 
اأن تنظيم  واملحافظة عليها. واأو�صح مدير املنطقة الو�صطى 
ال��وزارة يف  ا�صرتاتيجية  ان�صجاما مع  ياأتي  الور�س  مثل هذه 
تعزيز الأمن الغذائي ون�صر مفاهيم الدارة املتكاملة لاإنتاج 
وت�صجيع  اجل��ي��دة  وامل��م��ار���ص��ات  املحمية  البيوت  يف  وال��وق��اي��ة 
املتعلقة  اجل��وان��ب  كافة  تطوير  خ��ال  من  املحمية  ال��زراع��ة 
بتوفري منتج ذو جودة ت�صويقية عالية منوها اإىل اأن الوزارة 
اأطلقت عدة مبادرات خلدمة وتوعية املزارعني كمبادرة نخيلنا 
انتاجنا  وم��ب��ادرة  النخيل  �صو�صة  ملكافحة  الوطنية  احلملة 
لتطوير ون�صر تقنية الزراعة املائية يف الدولة وتوا�صل الوزارة 
العالية  التقنيات  ذات  ال��زراع��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  ل��دع��م  جهودها 

والقطاع  املحلية  اجل��ه��ات  م��ن  ال���وزارة  �صركاء  م��ع  بالتعاون 
اخلا�س. واأ�صار املهند�س مو�صى حممد عبداهلل اإىل اأن الوزارة 
وذلك  ال��زراع��ة  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  يف  امل�صتجدات  تتابع 
بالتوا�صل مع املنظمات واملراكز العلمية القليمية والدولية 
المارات  دول��ة  كانت  اأن  التوا�صل  ه��ذا  نتائج  من  ك��ان  ولقد 
العربية املتحدة من اأوائل الدول التي طبقت الري احلديث 
بالدولة  املناخية  للظروف  ونظرا  املحمية  الزراعة  واأدخلت 
هذه  ولق��ت  ال�صديدة  واحل���رارة  الم��ط��ار  بندرة  تت�صم  التي 
للمياه  توفريها  ب�صبب  املزارعني  من  كبريا  اقبال  التقنيات 
املزارعني.  على  تعود  التي  القت�صادية  وال��ف��وائ��د  والعمالة 
ون�صر  لتطوير  اإنتاجنا  مبادرة  اأطلقت  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال�صالت  ال��ع�����ص��وي��ة يف  وال����زراع����ة  امل��ائ��ي��ة  ال���زراع���ة  ت��ق��ن��ي��ة 

الزراعية وذلك لدعم وت�صجيع املزارعني على تبني املمار�صات 
الع�صوية  كالزراعة  العالية  التقنيات  وذات  اجليدة  الزراعية 
والزراعة املحمية والزراعة بدون تربة هايدروبونك�س . وبلغ 
النتاج  وكمية  بيت  ر4   646 ح��وايل  املحمية  البيوت  ع��دد 
ر18 طن كما و�صل عدد   678 من اخل�صار حتتها ح��وايل 
700 بيت  املائية  الزراعة  امل�صتخدمة لنظم  البيوت املحمية 
مب�صاحة 191 األف مرت مربع يف نهاية عام 2012 مقارنة 
تربة  ب���دون  ال��زراع��ة  2009. وتعترب  ع��ام  ب��ي��وت يف   10 ب��� 
حتت البيوت املحمية من المناط الزراعية احلديثة لزيادة 
الإنتاجية ومواجهة ال�صعوبات التي تواجه الزراعة مثل �صح 
امل��ي��اه والآف����ات ال��زراع��ي��ة ومتلح ال��رتب��ة وال��ت��غ��ريات املناخية 
املبيدات  ا�صتخدام  التقليل من  على  تعمل  التقنية  كون هذه 

البيئي  التلوث  يقلل من  املائة مما  70 يف  بن�صبة  والأ�صمدة 
الناجت عن ا�صتخدام هذه املواد الكيماوية عاوة على حتقيق 

وفر بن�صبة 70 يف املائة يف ا�صتخدام املياه للري.
ويتم اأي�صا اإجراء التجارب لإنتاج العاف بطريقة الزراعة 
بو�صائل  مقارنة  املياه  من  املائة  يف   90 توفري  بهدف  املائية 

الري امل�صتخدمة حتت الظروف احلقلية التقليدية.
امل�صروع يف حتقيق الأم��ن الغذائي عن طريق تلبية  وي�صاهم 
طلب ال�صوق املحلي على العاف اخل�صراء للرثوة احليوانية 
النق�س  ب�صبب  التقليدية  بالطرق  تلبيتها  ميكن  ل  وال��ت��ي 
للزراعة  ال�صاحلة  الأرا�صي  املائية ونق�س  املوارد  ال�صديد يف 
والتكلفة العالية لاإنتاج يف الزراعة التقليدية وتقلبات املناخ 

ذات الأثر ال�صلبي على اإنتاج املحا�صيل.

البيئة �املياه تنظم �ر�سة عمل االإدارة املتكاملة لالإنتاج �الوقاية يف البيوت املحمية 

•• ال�صارقة-وام:

اإبريل  �صهر  خ��ال  ال���دويل  ال�صارقة  مطار  ع��رب  امل�صافرين  ع��دد  اإرت��ف��ع 
باملقارنة  املائة  14 يف  ت��وازي  بن�صبة منو  الف م�صافر   717 املا�صي اىل 
بال�صهر ذاته من عام 2012 املا�صي والذي و�صل عدد امل�صافرين خاله 

م�صافر. الف   629
واظهر التقرير الإح�صائي ال�صهري للمطار اأن حركة الطائرات املنتظمة 

و380  اآلف  خم�صة  املا�صي  اإب��ري��ل  �صهر  خ��ال  �صجلت  املنتظمة  وغ��ري 
رحلة مقارنة بعدد خم�صة اآلف و518 رحلة يف اإبريل 2012 وبرتاجع 

طفيف قدره 2.5 يف املئة.
العام اجلاري  كما �صجل حجم مناولة ال�صحن خال الفرتة نف�صها من 
وم��واد ال�صحن املختلفة وبلغ حجم  ب�صائع  من  طنا   246 و  األفا   24

ال�صحن البحري اجلوي باملطار األفني وواحدا وخم�صني طنا.
وقال �صعادة علي �صامل املدفع مدير عام هيئة مطار ال�صارقة الدويل ان 

معدلت احلركة يف املطار وا�صلت منذ بداية العام اجلديد حتقيق نتائج 
مدى  على  النمو  ا�صتمرارية  يعك�س  ومب��ا  امل�صافرين  اأع���داد  يف  اإيجابية 

الأ�صهر وال�صنوات ال�صابقة.
امل�صافرين عرب املطار مع بدء الإجازة  اأع��داد  اأن ي�صتمر النمو يف  وتوقع 
واخلدمات  امل�صافرين  من  ال�صيد  لاإقبال  تبعا  وذل��ك  خا�صة  ال�صيفية 
اأعداد  يف  النمو  اأن  م��وؤك��دا  امل�صافرين  ثقة  على  ت�صتحوذ  التي  املقدمة 

امل�صافرين باملطار اأ�صبح ال�صمة املميزة له.
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•• دبي-وام:

د���ص��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي لدعم 
العايل  اجلهد  ذات  الكهرباء  نقل  �صبكة 
132 كيلوفولت حمطة حتويل رئي�صية 
كيلوفولت   11-132 ج��ه��د  ج���دي���دة 
بقدرة حتويلية 150 ميجافولت اأمبري 
مايو  �صهر  خ��ال  دب��ي  مر�صى  مبنطقة 
مايني   105 ب��ل��غ��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  اجل�����اري 
تكلفة  دره���م  مليون   100 منها  دره���م 
الطلب  يف  النمو  م��ع  لتتما�صى  املحطة 
الو�صول  نحو  وتطلعاتها  على خدماتها 
م�صتويات  اأع���ل���ى  اىل  اخل���دم���ات  ب���ه���ذه 

الكفاءة.
الطاير  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  ����ص���ع���ادة  وق������ال 
والرئي�س  املنتدب  الدارة  جمل�س  ع�صو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
رفع  اإط���ار  يف  م�صتمرة  الهيئة  جهود  اإن 
الطلب  يف  النمو  لتلبية  ال�صبكات  كفاءة 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ه��ي��ئ��ة وامل�����ص��ي ق��دم��ا يف 
يف  ل���ص��ي��م��ا  احل��ي��وي��ة  م�صاريعها  تنفيذ 
من  وان��ط��اق��ا  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جم���ال 
دورها كموؤ�ص�صة م�صتدامة على م�صتوى 
عاملي ت�صهم الهيئة ب�صكل فعال يف عملية 

يف  والق��ت�����ص��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
الإم������ارة م���ن خ���ال ت��وف��ري الإم������دادات 
واملياه  ل��ل��ك��ه��رب��اء  وامل�����ص��ت��ق��رة  امل�����ص��ت��م��رة 
املنطقة  ال��رائ��دة يف  دب��ي  لرت�صيخ مكانة 
ومايل  اقت�صادي  كقطب  دوره��ا  وتعزيز 

و�صياحي عاملي. 
اإىل  يهدف  امل�صروع  اإن  �صعادته  واأ���ص��اف 
تعزيز قدرة �صبكات الهيئة لنقل الكهرباء 
اىل منطقة مر�صى دبى حيث مت متديد 
كيلوفولت   132 جهد  اأر���ص��ي��ة  ك��اب��ات 
مبحطة  ل��رب��ط��ه��ا  م����رتا   320 ب���ط���ول 
 11-132 ج��ه��د  الرئي�صية  ال��ت��ح��وي��ل 
جمريا  ن���خ���ل���ة  مب���ن���ط���ق���ة  ك���ي���ل���وف���ول���ت 
132 يف جبل  ال��ت��وزي��ع ج��ه��د  وحم��ط��ة 
والعتمادية  الكفاءة  يرفع من  علي مبا 
ل�صبكات الهيئة يف هذه املناطق احليوية 
المدادات  وا�صتقرار  ا�صتمرار  وي�صمن 
اىل خمتلف امل�صتهلكني يف كافة الوقات. 
حتتوي  املحطات  ه��ذه  اأن  �صعادته  واأك���د 
اخلا�صة  الرقمية  التقنيات  اأح��دث  على 
دعم  يف  ي�صاهم  مب��ا  التحويل  مبحطات 
اع��ت��م��ادي��ة وك���ف���اءة ع��م��ل ه���ذه املحطات 
ويخدم يف النهاية خطط دبي العمرانية 
ت����زال  ول  ال���ط���م���وح���ة  والق���ت�������ص���ادي���ة 

 132 جهد  حت��وي��ل  حمطة   17 ه��ن��اك 
اىل  بال�صافة  الن�صاء  حتت  كيلوفولت 

العمل على تطوير املحطات العاملة فى 
ال�صبكة عن طريق رفع القدرة التحويلية 

التقنيات  اأح��دث  واإدخ��ال  لتلك املحطات 
املعتمدة عامليا.

•• دبي-وام:

متكن مرتو دبي خال الربع الأول من العام اجلاري 
عدد  يف  م��رت��ف��ع��ة  م���ع���دلت  حت��ق��ي��ق  م���ن   2013

مرتاديه مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي.
فقد بلغ عدد الركاب للخطني الأحمر والأخ�صر من 
�صهر يناير حتى نهاية مار�س املا�صي للعام احلايل ما 
يوؤكد  ما  راكبا  و95  األفا  و341  مليونا   33 يقارب 
الو�صيلة  باتخاذه  كافة  املجتمع  �صرائح  ب��ني  اأهميته 
احلمادي  عدنان  واأو���ص��ح  لديهم.  ا�صتخداما  الأك��رث 
املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة القطارات يف الهيئة اأن العام 
م�صتخدمي  اأع���داد  يف  ملحوظا  تطورا  �صهد  اجل��اري 
املرتو مقارنة بالفرتة ذاتها خال العام املا�صي وهو 
ما ن�صعى له يف خططنا ال�صنوية من خال و�صع باقة 
متنوعة من املبادرات والفعاليات التي ت�صهم يف جذب 

اأ�صا�صية  نقل  املرتو كو�صيلة  املجتمع ل�صتخدام  اأفراد 
ل�صيما اأنها تتمتع بالأمان وال�صامة والرفاهية يف اآن 
واحد. واأ�صاف اإن اخلط الأحمر الذي يبلغ طوله 52 
كيلو مرتا وي�صم 29 حمطة منها اأربع حمطات حتت 
الأر�س و25 حمطة مرفوعة تلبي جميعها متطلبات 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ن��ق��ل  يف  الأف��������راد  وح����اج����ات 
الرئي�صة يف اإمارة دبي حيث و�صل عدد الرحات التي 
متت عربه يف الربع الأول من العام اجلاري اإىل 26 
الرحات عرب  و359 رحلة يف حني و�صل عدد  األفا 
اخلط الأخ�صر �صبعة اآلف و841 رحلة مو�صحا اأن 
العام اجلاري  الربع الأول من  اخلط الأحمر نقل يف 
اآلف و705 ركاب حيث ت�صدرت  و803  مليونا   21
خال  م��ن  الأول  امل��رك��ز  �صنرت  �صيتي  دي���رة  حم��ط��ة 
ا�صتقطاب ما يقارب مليونا و643 األفا و115 راكبا 
من يناير حتى نهاية مار�س تليها حمطة برج خليفة 

راكبا  و337  األ��ف��ا  و573  مليون  م��ول مب��ع��دل  دب��ي 
الثالث  املركز  الإم���ارات فقد احتلت  اأم��ا حمطة مول 
األفا  بلغوا مليونا و437  اأع��داد مرتاديها والذين  يف 
و421 راكبا اأما املركز الرابع فكان من ن�صيب حمطة 

الحتاد معدل مليون و392 األفا و419 راكبا.
وفيما يتعلق باخلط الأخ�صر ملرتو دبي اأو�صح املدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة القطارات اأن اخلط الأخ�صر الذي 
يبلغ طوله 22 كيلو مرتا ويت�صمن 18 حمطة منها 
�صت حمطات حتت الأر�س متكن من نقل 11 مليونا 
و537 األفا و390 راكبا خال الربع الأول من العام 
اجلاري حيث ت�صدرت حمطة الفهيدي املركز الأول يف 
اأعداد مرتاديها الذي بلغ مليونا و372 األفا و303 
األفا  و345  مبليون  ي��ا���س  بني  حمطة  تليها  راك���ب 
الغبيبة فقد جاءت يف املركز  حمطة  اأما  راكبا   258
الثالث بعدد ركاب و�صل اإىل مليون و116 األفا فيما 

اآلف   903 اإىل  و�صل ع��دد رك��اب حمطة ع��ود ميثاء 
و106 ركاب. 
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كهرباء �مياه دبي تد�سن حمطة حتويل رئي�سية جديدة يف منطقة مر�سى دبي 

مرت� دبي ينقل 33 مليونًا �300 األف راكب خالل الربع االأ�ل 

البحرين تخ�س�ض اأربعة مليارات د�الر 
ل�سبكات �م�ساريع كهرباء مقبلة

•• املنامة-وام:

واملاء  الكهرباء  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  م��ريزا  عبداحل�صني  الدكتور  قال 
البحريني اإن تكلفة تطوير �صبكات الكهرباء خال ال�صنوات املقبلة ي�صل 
اإىل 400 مليون دولر اأمريكي فيما يبلغ جمموع تكلفة امل�صاريع خال 

الع�صر �صنوات القادمة ثاثة مليارات و 600 مليون دولر اأمريكي .
بنا عن م��ريزا يف ح��وار مع �صحيفة  البحرينية  الأن��ب��اء   ونقلت وكالة 
الأق�صى  احلمل  و�صول  اإىل  ت�صري  التوقعات  اأن  ام�س  ن�صرته  الوطن 
للكهرباء خال �صيف العام احلايل اإىل ثاثة اآلف و 150 ميجاوات 
ال�صبكة  �صعة  تبلغ  فيما  املا�صي  بالعام  مقارنة  امل��ائ��ة  يف  �صتة  ب��زي��ادة 
يف  ال��زي��ادة  م��ع��دلت  اأن  اإىل  م�صريا  م��ي��ج��اوات  اآلف  اأرب��ع��ة  احلكومية 
و  �صبعة  بني  تراوحت  املا�صية  ال�صنوات  خال  الكهربائي  ال�صتهاك 

10 يف املائة. 
واأ�صاف اأن جمموع ا�صتهاك قطاعات التجارة وال�صناعة والزراعة من 
املائة م�صريا  2 ر50 يف  اأي  املا�صي بلغ حوايل الن�صف  العام  الكهرباء 
اإىل اأن الدرا�صات تتوقع و�صول احلمل يف ال�صبكة احلكومية اإىل �صعف 

امل�صتويات احلالية خال العقدين املقبلني.

•• اأبوظبي-وام:

وممثلو  امل����ال����ي����ة  وزارة  ع����ق����دت 
ثاثة  الوطنية  وامل�صارف  البنوك 
ملتابعة  حت�������ص���ريي���ة  اج���ت���م���اع���ات 
ا�صتقبال  حل���ف���ل  ال�����ص����ت����ع����دادات 
ممثلي البنوك و امل�صارف الوطنية 
�صهر  م����ن   11 ي�����وم  ي���ق���ام  ال������ذي 
وذلك  وا�صنطن  يف  ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر 
وامل�صريف  امل���ايل  للقطاع  ل��ل��رتوي��ج 
وامل�صارف  ب��ال��ب��ن��وك  وال���ت���ع���ري���ف 
الوطنية يف الدولة ودورها يف دعم 
م�صرية التنمية امل�صتدامة. و يقدم 
ي���ق���ام ع��ل��ى هام�س  ال�����ذي  احل���ف���ل 
ل�صندوق  ال�����ص��ن��وي��ة  الج��ت��م��اع��ات 
النقد الدويل والبنك الدويل التي 
11 حتى  الفرتة من  تعقد خ��ال 
13 من نف�س ال�صهر ال�صورة املثلى 
اأمام  الإم���ارات���ي  امل�����ص��ريف  للقطاع 
الخت�صا�س  وذوي  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

بارزة  ع��ام��ة  ي�صكل  ال���ذي  الأم����ر 
مدى  واإظهار  للقطاع  الت�صويق  يف 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق���درت���ه 
والتعامل  الأزم�����ات  واإدارة  امل��ال��ي��ة 
معها م��ن خ��ال الل��ت��زام بتطبيق 
امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة. وو����ص���ع فريق 
املالية  وزارة  ي�����ص��م  ال����ذي  ال��ع��م��ل 
وال��ب��ن��وك خ���ال الج��ت��م��اع��ات كل 
لإق��ام��ة حفل  ال��ازم��ة  التجهيزات 
ال�صتقبال الذي �صي�صتقطب وزراء 
امل�������ص���ارك���ة يف هذه  ال������دول  م��ال��ي��ة 
البنوك  وحم��اف��ظ��ي  الج��ت��م��اع��ات 
امل���رك���زي���ة وال���ع���دي���د م����ن روؤ�����ص����اء 
املوؤ�ص�صات املالية الدولية واملوؤ�ص�صات 
ال�صتثمارية ووفود الدول امل�صاركة. 
و�صرح �صعادة خالد علي الب�صتاين 
ل�صوؤون  امل�����ص��اع��د  ال��������وزارة  وك���ي���ل 
العاقات املالية الدولية اأن تنظيم 
وامل�صارف  البنوك  ا�صتقبال  حفل 
الوطنية يعك�س حر�س الوزارة على 

العاقة  وتنمية  تطوير  موا�صلة 
املالية  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��رب��ط��ه��ا  ال��ت��ي 
وامل�صرفية الإماراتية وجذب مزيد 
للدولة  الأجنبية  ال�صتثمارات  من 
الأم����ر ال���ذي ي��ع��زز م��ك��ان��ة الدولة 
العاملية.  ال�صتثمار  خريطة  على 
توؤكد  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  واأ�����ص����اف 
اأهداف  م��ن خ��ال م��ا تعتمده م��ن 
اإميانها  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وغ����اي����ات 

مع  جتمعها  التي  ال�صراكة  باأهمية 
يف  القت�صادية  القطاعات  خمتلف 
ال��دول��ة وال����دور ال���ذي ت��وؤدي��ه هذه 
فر�س متويلية  توفري  ال�صراكة يف 
تعزيز  يف  ت�صهم  ك��ب��رية  وائتمانية 
التي  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  م�����ص��رية 
ت��ت��ب��ن��اه��ا احل���ك���وم���ة الحت�����ادي�����ة. 
ي�����ص��ارك يف ح��ف��ل ه���ذا ال��ع��ام بنوك 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي والإم�����ارات دبي 
ال����وط����ن����ي واأب�����وظ�����ب�����ي ال���ت���ج���اري 
التجاري  ودب�����ي  الأول  واخل���ل���ي���ج 
ودبي ال�صامي وم�صرف اأبوظبي 
الإ�صامي وبنوك الحتاد الوطني 
وال�صتثمار  ال��وط��ن��ي  وال��ف��ج��رية 
الهال. يذكر  اإىل م�صرف  اإ�صافة 
ا�صتكمال  ياأتي  العام  ه��ذا  حفل  اأن 
للنجاح الذي حققه حفل ا�صتقبال 
الذي  الوطنية  وامل�صارف  البنوك 
اأقيم يف العا�صمة اليابانية طوكيو 

العام املا�صي. 

�زارة املالية تبحث التح�سريات حلفل ا�ستقبال البنوك 
�امل�سارف الوطنية يف �ا�سنطن

•• دبي-الفجر:

من  فريدة  ندوة  ت�صارترد  �صتاندرد  يف  امل�صرفية  املعامات  ق�صم  ا�صت�صاف 
المارات.  املالية يف  املوؤ�ص�صات  لعمائه من  التجاري  التمويل  نوعها حول 
وح�����ص��ر ال���ن���دوة مم��ث��ل��ني م���ن ال��ب��ن��وك ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وب��ع�����س م���ن امل�صارف 

ال�صامية يف المارات واملنطقة. 
وخال احلدث، قام نيكول لنغلوا، رئي�س القرا�س وال�صتفادة من ال�صول 
املوزونة باملخاطر يف �صتاندرد ت�صارترد مبناق�صة تاأثري بازل 3 على اخلدمات 
منتجات  لدارة  العاملي  الرئي�س  موتوكري�صنان،  �صريرام  وق��ام  التعاملية. 
التمويل  يف  املتاحة  الفر�س  بعر�س  البنك  يف  املالية  للموؤ�ص�صات  التجارة 
القوى  وانتقال  التنظيمية  التغريات  �صوء  يف  املالية  للموؤ�ص�صات  التجاري 

القت�صادية من الغرب لل�صرق. كما ركزت ح�صة اأخرى على الطلب املتزايد 
على التمويل التجاري املطابق لل�صريعة ال�صامية. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ن���دوة، ق���ال ف����اروق ���ص��دي��ق��ي، ال��رئ��ي�����س القليمي 
يف  وباك�صتان  اأفريقيا  و�صمال  الو���ص��ط  ال�صرق  يف  امل�صرفية  للمعامات 

�صتاندرد ت�صارترد:
العاملي،  القت�صاد  يف  وال�صبابية  التنظيمية  التحديات  م��ن  ال��رغ��م  على 
ت�صتمر امل��ن��ت��ج��ات ب��ال��ت��ح��رك ح���ول ال��ع��امل. وي��ق��دم ذل���ك حت��دي��ات وفر�س 
الهدف  اإن  احليوي.  التجارة  قطاع  بدعم  ت�صتمر  التي  املالية  للموؤ�ص�صات 
الويل لندوتنا اليوم هو جمع جمموعة من اخلرباء يف التمويل التجاري يف 
املنطقة ملناق�صة التحديات والفر�س والروؤى والجتاهات يف متويل التجارة 

القليمية والعاملية. 

•• دبي-وام:

اأعلنت �صركة مركز دبي املايل العاملي لا�صتثمارات ام�س تعيني برت �صيفر 
املايل  دبي  مركز  واأعلن  للعقارات.  العاملي  امل��ايل  دبي  ملركز  تنفيذيا  رئي�صا 
اإع��ادة هيكلة املركز حتت وحدتني م�صتقلتني  2012 عن  العاملي يف يوليو 
العاملي وتتوىل  املايل  �صلطة مركز دبي  با�صم  التي حتتفظ  الأوىل  الوحدة 
ا�صم مركز  الثانية فتحمل  الوحدة  اأما  والت�صريعات  الأعمال  مهام تطوير 
العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  ل�صركة  تابعة  وه��ي  للعقارات  العاملي  امل���ايل  دب��ي 
لا�صتثمارات وم�صوؤولة عن اإدارة املحفظة العقارية وتنفيذ خطة التطوير 
ال�صاملة للمركز. و�صيقوم نبيل رم�صان مبهامه كرئي�س التنفيذي للعمليات 
لدى �صلطة مركز دبي املايل العاملي بعدما اأن توىل مهام الرئي�س التنفيذي 
من�صبه  يف  معه  �صيفر  ويحمل  للعقارات.  العاملي  امل��ايل  دبي  ملركز  بالإنابة 
تقارب  خ��ربة  للعقارات  العاملي  امل��ايل  دب��ي  ملركز  تنفيذي  كرئي�س  اجل��دي��د 
30 عاما يف قطاع العقارات التجارية يف منطقة ال�صرق الأو�صط والوليات 

املتحدة الأمريكية وكندا.
بالعمل  للعقارات  العاملي  امل��ايل  دبي  ملركز  تنفيذي  كرئي�س  �صيفر  و�صيقوم 

جمل�س  و�صيكون  عملها  وفريق  اخلا�صة  التطوير  وح��دة  مع  وثيق  ب�صكل 
يتلقى  ال��ذي  املبا�صر  م�صوؤوله  لا�صتثمارات  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  اإدارة 
التقارير الدورية ل�صمان اللتزام باأعلى املعايري اخلا�صة بالبنية التحتية 
يف مركز دبي املايل العاملي وقال �صعادة عبداهلل حممد �صالح رئي�س جمل�س 
اإدارة �صركة مركز دبي املايل العاملي لا�صتثمارات وحمافظ مركز دبي املايل 
م�صاريع مركز  لدعم  الازمة  التحتية  البنية  توفري  اإن هدفنا هو  العاملي 
�صيفر  اأن نرحب بربت  وي�صعدنا  اأعماله وتو�صعاته  العاملي ومنو  املايل  دبي 
الوا�صعة يف  �صيفر  ان خربة  وا�صاف  املرجوة.   اأهدافنا  ليدعمنا يف حتقيق 
املايل  العقارات يف مركز دبي  العقارات وت�صوره حول م�صتقبل قطاع  اإدارة 
العاملي كلها عوامل مهمة يف الدور الهام الذي �صي�صطلع به برت يف عمله 

لدى مركز دبي املايل العاملي للعقارات.
من جانبه قال برت �صيفر ان مركز دبي املايل العاملي حقق جناحا باهرا منذ 
اإن�صائه يف عام 2004 كمركز مايل عاملي يربط ال�صرق مع الغرب وميتلك 
املركز بنية حتتية عاملية امل�صتوى ومنظومة مالية متكاملة لعمائها واأتطلع 
وامل�صتقبليني  لتلبية متطلبات عمائنا احلاليني  الفريق  للعمل مع  قدما 

على القطاع العقاري وتنفيذ ا�صرتاتيجية منو املركز.

•• روتردام - هولندا-وام:

اإدارة  م��دي��ر  اللمكي  �صعيد  ب��در  اأك���د 
مبادرة  م�صدر  يف  النظيفة  الطاقة 
للطاقة  الأوج�����ه  م��ت��ع��ددة  اأب��وظ��ب��ي 
والبتكار  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ج��ددة 
لت�صريع عجلة ن�صر وتطبيق التقنيات 
اأمن  ل�صمان  ال��ازم��ة  وال�صيا�صات 
العاملي. ج��اء ذل��ك يف  الطاقة وامل��ي��اه 
الأربعاء  ي���وم  اللمكي  األ��ق��اه��ا  كلمة 
اأجل  من  التعاون  منتدى  يف  املا�صي 
ا�صت�صافته  يف  ت�صارك  ال��ذي  التقدم 
روتردام  ومدينة  �صل  �صركة  من  كل 
ال��ل��م��ك��ي عر�صا  وق����دم  ه���ول���ن���دا.  يف 
تو�صيحيا ا�صتعر�س من خاله اأبرز 

امل�صاريع املبتكرة التي تطورها م�صدر 
والتي توؤكد جدوى التعاون لتحقيق 
الأهجاف املن�صودة على هذا ال�صعيد. 
من  العديد  حققت  م�صدر  ان  وق��ال 
خربات  واكت�صبت  املهمة  الإجن����ازات 
ال�صوء  ن�����ص��ل��ط  اأن  ت�����ص��ت��ح��ق  ك��ب��رية 
منو  عجلة  دفع  يف  للم�صاهمة  عليها 
والتقنيات  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
تتبع  م�صدر  اإن  واأ���ص��اف  النظيفة. 
والتعاون  ال�صراكة  على  يقوم  نهجا 
امل���خ���اط���ر ح��ي��ث ت�صعى  واحل�����د م���ن 
لتاأكيد اجلدوى القت�صادية مل�صاريع 
الفوائد  الطاقة املتجددة ف�صا عن 
حتققها  التي  والبيئية  الجتماعية 
من  التعاون  منتدى  ويجمع  اأي�صا. 

ال���ت���ق���دم خ�����رباء م���ن قطاعي  اأج�����ل 
الأكادميية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  الأع����م����ال 
اأبرز التحديات التي تواجه  ويناق�س 

الطلب  ت��ل��ب��ي��ة  ف���ي���ه���ا  مب����ا  ال����ع����امل 
اأمن  وحتقيق  الطاقة  على  املتنامي 

املياه والغذاء.

�ستاندرد ت�سارترد ي�ست�سيف ند�ة حول التمويل التجاري للموؤ�س�سات املالية

برت �سيفر رئي�سًا تنفيذيًا ملركز دبي املايل العاملي للعقارات

مدير اإدارة الطاقة النظيفة يف م�سدر يوؤكد اأهمية التعا�ن 

�االبتكار ل�سمان اأمن الطاقة �املياه العاملي

املدفع : املتاحف تربز منتج ال�سارقة ال�سياحي بجميع جوانبه
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �صعادة خالد جا�صم املدفع مدير عام هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي 
اجلذب  ع��وام��ل  اأب���رز  ك��اأح��د  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  املتاحف  اأهمية  بال�صارقة 
من  ت�صمه  مب��ا  واحل�����ص��ارات  ال�صعوب  م���راآة  كونها  الرئي�صية  ال�صياحي 
مرت  التي  واحل�صارية  الرتاثية  النه�صة  على  ت�صهد  خمتلفة  مقتنيات 
ب��ه��ا الإم�����ارة وت��ع��ك�����س ال��ع��اق��ة ب��ني الإن�����ص��ان وت��اري��خ��ه وت��ت��ي��ح ل��ك��ل زوار 
ال�صارقة  اإم��ارة  اإن احتفالت  الإم��ارة قراءته والإط��اع عليه. وقال املدفع 
لاإحتفال  التح�صريات  بدء  مع  بالتزامن  تاأتي  للمتاحف  العاملي  باليوم 
خطط  مع  وتتوافق   2014 للعام  الإ�صامية  الثقافة  عا�صمة  بال�صارقة 
ال�صارقة ال�صياحي بجميع جوانبه ول �صيما  الهيئة للرتويج واإب��راز منتج 
واملواقع  ال�صياحية  املقومات  با�صتثمار  الهيئة  تقوم  حيث  منها  الثقافية 
حمليا  بال�صارقة  الثقافية  ال�صياحة  مفهوم  وتو�صيع  ب��الإم��ارة  الثقافية 
واإقليميا وعامليا. واأ�صاف اإن الهيئة تبذل كافة اجلهود ل�صتغال الرثوات 
بالإمارة  وامل��ت��ن��وع��ة  ال��راق��ي��ة  امل��ت��اح��ف  يف  امل��وج��ودة  والثقافية  التاريخية 
الهيئة  تقوم  حيث  لل�صارقة  الثقايف  الإرث  على  واملقيم  ال�صائح  لتعريف 
بدمج مواد عن املتاحف �صمن الدورات التدريبية التي تنظمها للمر�صدين 
الإم��ارة كما تقوم بالرتويج  ال�صياحية يف  بالوجهات  ال�صياحيني للتعريف 
ملتاحف الإمارة يف املعار�س واملحافل الدولية التي ت�صارك فيها ويف اجلولت 

الرتويجية التي تنظمها يف اأبرز املدن والعوا�صم اخلليجية والأوروبية. 
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ما زال فيدي األفاريز يتذكر املرة االأوىل التي �شاهد فيها فيلم The Evil dead. كان املخرج جال�شًا داخل موقع التحرير القامت يف 
�شانتا مونيكا ي�شع اللم�شات االأخرية على ن�شخته اخلا�شة من فيلم الرعب الذي �شدر للمرة االأوىل عام 1981.

 Evil Dead بر��ض كامبل يدعو املعجبني اأال يحكموا م�سبقًا على

ماكويل كولكني يدخن 
يوميًا �سيجارة..   60

 
الرئة  ب�صرطان  الإ�صابة  خطر  كولكن  ماكويل  الأم��ريك��ي  املمثل  يواجه 
واملوت اإذا ا�صتمر بالتدخني املفرط بعدما اأفيد انه يدخن يومياً ما ل يقل 

عن 60 �صيجارة.
من  مقرب  م�صدر  عن  الأمريكية  اإن��ك��واي��رر(  )نا�صونال  �صحيفة  ونقلت 
كولكن )32 �صنة( تاأكيده انه بعدما تخل�س من الإدم��ان على الهريوين 

الذي كاد يقتله من قبل، عاد وتعلق باآفة جديدة وهي التدخني.
األون(  )ه��وم  اأف��ام  �صل�صلة  ا�صتهر يف  ال��ذي  الأم��ريك��ي،  املمثل  ان  وك�صف 
60 �صيجارة، ما يعر�صه خلطر  ما ل يقل عن  يف طفولته، يدخن يومياً 

الإ�صابة ب�صرطان الرئة وبالتايل املوت.
وقال خرباء لل�صحيفة ان كولكن معر�س ما بني 30 اإىل 100 مرة اأكرث 

من اأي �صخ�س غري مدخن لاإ�صابة ب�صرطان الرئة.
ي�صار اإىل انه خافاً لطلته املليئة بال�صحة يف طفولته، يبدو كولكن الآن 

نحيًا و�صاحب اللون.

ي���ت���ذك���ر امل����خ����رج ف���ي���دي األ����ف����اري����ز، ال������ذي ُول������د يف 
الأوروغواي، اأنه دخل و�صديقه حني كان يف الثانية 
ع�صرة من عمره اإىل متجر لتاأجري اأ�صرطة الفيديو 
قرب منزله يف مونتيفيديو، وطلب من املوظف اأن 

ين�صحهما بفيلم خميف جّداً.
ي�����������روي األ��������ف��������اري��������ز: )ك������ن������ا ق�������د �����ص����ئ����م����ن����ا من 
و  Nightmares on Elm Street

لقد  للموظف:  فقلنا   .Friday the 13th
خميفاً  فيلماً  اأعطنا  كافة،  الرعب  اأف��ام  �صاهدنا 
حّقاً. اأتذكر اأنه راح يتلفت من حول ومن ثم اأجابنا: 

خذا هذا. هيا، وارحا ب�صرعة(.
 The بعد اأكرث من 30 �صنة على اإطاقه، ما زال
التي تخطت  الأف���ام  اأب���رز  اأح��د   Evil Dead
املقبول. فقد اأطلق فيلم الرعب املنخف�س امليزانية 
هذا اإحدى �صل�صات اأفام الرعب الأغرب يف عامل 
خمرج  مل�صرية  كبرياً  زخماً  اأعطى  كذلك  ال�صينما. 

�صاب من مي�صيغان ُيدعى �صام راميي.
تدور الأحداث حول جمموعة من ال�صبان تكت�صف يف 
كوخ كتاباً قدمياً يحتوي على مقاطع لإعادة اإحياء 
�صياطني. عندما يقراأون مقطعاً من الكتاب، تنفتح 
اأبواب جهنم يف الغابة. وما هي اإل فرتة وجيزة حتى 
تبداأ الأطراف بالتطاير ويندفع دفق من ال�صوائل 
دور  ي��وؤدي  ال��ذي  كامبل،  برو�س  ويتعر�س  اللزجة، 

البطل املحا�صر اآ�س، ل�صرب مربح.

طاقة غريبة
 The Evil Dead( رامي�����ي  ث��اث��ي��ة  ت��ت��م��ت��ع 
 ،1987 ع���ام   Evil Dead II  ،1981 ع���ام 
 )1992 ع���ام   Army of Darkness و 
غري  ق�ص�����صها  فت�����طورات  ق��وي��ة،  غريبة  بطاقة 
تطري،  )اأع��ي��������ن  ت����راه  ق���د  مل���ا  ح����دود  ول  مت���وقعة 
م�صابيح ت�صحك، انعكا�صات تتكلم، وُي�صحب اآ�س يف 
ال��وراء(. لذلك حظيت ال�صل�صلة ب�صغف  اإىل  الزمن 
واإخا�س مماثلنَي ملا اعتدنا روؤيتهما يف موؤمترات 

.Star Trek
 Evil فيديو  األ��ع��اب  على  ال�صل�صلة  حمبو  تهافت 
dead، دماها وتذكاراتها، ف�صًا عن ن�صخ ل تعّد 
 .Blu-rayو  DVD اأقرا�س  على  الأف��ام  من 
 Evil Dead كذلك اأُعّدت من الق�صة م�صرحية
خمتلف  يف  طويلة  ف��رتة  ُع��ر���ص��ت  ال��ت��ي  املو�صيقية 
اأنحاء الوليات املتحدة وكندا، بالإ�صافة اإىل كوريا 

اجلنوبية واليابان.
رغ���م ذل���ك، مل ت���رق ف��ك��رة اإع����داد فيلم ج��دي��د من 
اإخراجه  رامي��ي  يتوىل  ل   Evil Dead �صل�صلة 
ول يوؤدي فيه كامبل دور البطل للمعجبني الذين 
اأنتج  راودتهم �صكوك كثرية. هنا قرر كامبل، الذي 
راميي  بالتعاون مع  Dead Evil اجلديد  فيلم 
و�صريكهما روب تابرت، التدخل. فاأوكلت اإليه مهمة 

اإقناع اأن�صار راميي وحملهم على م�صاهدة الفيلم.
واجهها  التي  الفعل  ردود  ع��ن  يتحدث  كامبل  راح 
امل�صروع على تويرت، وهو جال�س اإىل جانب األفاريز: 
وال�صتهجان.  الرف�س  ع��ب��ارات  البداية  يف  )ك��رثت 
يحني  ح��ت��ى  ل��ل��ت��ذم��ر،  داع���ي  األ  اأردد  ظللت  لكني 
موعد التذمر. ون�صحتهم مب�صاهدة الفيلم قبل اأن 

يحكموا عليه(.
ي���درك ك��ث��ريون مم��ن ي��دخ��ل��ون ���ص��ال��ة ال�صينما  ل 

مل�صاهدة Evil Dead اأنه جزء من �صل�صلة. نظراً 
اإىل هذا الواقع، قرر األفاريز البدء من ال�صفر، على 
اأمل التو�صل اإىل مقاربة جديدة مبتكرة اإىل الق�صة 
على  عينه  ال��وق��ت  يف  حم��اف��ظ��اً  نف�صها،  ال��رئ��ي�����ص��ة 
ال�صفات التي توحي باخلوف والتي ميزت الأجزاء 

الأوىل من دون اأن يلجاأ اإىل التكرار.
احلقيقية:  احلياة  خم��اوف  ا�صتغال  األفاريز  ق��رر 
ل���و تايلور،  اأ����ص���دق���اء )���ص��ي��ل��وه ف��رن��ان��دي��ز،  اأرب���ع���ة 
جي�صيكا لوكا�س، واإليزابيث باكمور( يتوجهون اإىل 
كوخ مل�صاعدة �صديقتهم )جاين ليفي( على الإقاع 
اإدمانها الهريوين. تبدو الأجواء متوترة حتى  عن 
قبل اأن ُيكت�صف الكتاب وُيقراأ حمتواه. عندما تدرك 
ت��ع��اين عوار�س  ال��ت��ي  اأن م��ي��ا )ل��ي��ف��ي(،  امل��ج��م��وع��ة 
على  اإ���ص��راره��ا  يف  حمقة  الهريوين،  عن  النقطاع 

الهرب، يكون الأمل بالفرار قد ت�صاءل.

جّداً  خميف  فيلم  ت�صوير  )حاولنا  األفاريز:  يذكر 
اأ���ص��ا���س ال��ق�����ص��ة، ق��ب��ل اأن ن��ل��ج��اأ اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد اإىل 
اجلو  يبدو  البداية  فمنذ  الطبيعي.  ف��وق  العامل 
خم��ي��ف��اً: ث��م��ة ف��ت��اة م��دم��ن��ة ع��ل��ى ال��ه��ريوي��ن تريد 
الإقاع عنه. فتعرب عن ا�صتعدادها حلب�س نف�صها 
يف ك��وخ وال��ت��وق��ف ع��ن تعاطيه ف��ج��اأة، م��ا ُي��ق��ال اإنه 
ال��ط��ري��ق��ة الأك������رث ف��اع��ل��ي��ة ل��ل��ت��وق��ف ع���ن تعاطي 
الهريوين. فتجن طوال ثاثة اأيام. وُيقال اإن هذا 

اأ�صواأ كابو�س قد تعي�صه(.
اأخرج األفاريز )34 �صنة( اأفاماً مو�صيقية وق�صرية 
ليعقد  هوليوود  اإىل  ياأتي  اأن  قبل  الأوروغ����واي  يف 
2009، بعد  اجتماعات مع عدد من املديرين عام 
مرور اأ�صبوع على ن�صره على �صبكة الإنرتنت فيلمه 
اآلية  ق��وات  Panic Attack!k!عن  الق�صري 

عماقة غازية.

طرق مبتكرة
لفت الفيلم، ومدته خم�س دقائق، انتباه راميي الذي 
ينفذانه  م�صروع  ب�صاأن  األ��ف��اري��ز  م��ع  يتفاو�س  ب��داأ 
معاً. فاقرتح املخرج املخ�صرم على الوافد اجلديد 
اأخ��رب رامي��ي �صحيفة  اأفامه.  اأوىل  اأن يطلع على 
)لو�س اأجنلي�س تاميز( يف مطلع ال�صنة: )�صعرت يف 
احلال اأنه راٍو ممتاز، حاد الذكاء، مرح، و�صادق، واأنه 
يريد حّقاً اإمتاع اجلمهور بطرق مبتكرة. كانت هذه 
الرجل  اأن��ه  فيها  اأ�صعر  التي  الأوىل يف حياتي  امل��رة 

املنا�صب للمهمة ما اإن التقيت به(.
مع  بالتعاون   Evil Dead ن�س  األ��ف��اري��ز  و�صع 
ديابلو  وت��ول��ت  �صياغي�س.  رودو  ال��ق��دمي  �صديقه 
اأو���ص��ك��ار ع��ن ن�صها لفيلم  ك����ودي، احل��ائ��زة ج��ائ��زة 
جونو، تعديل احلوار لأن الإ�صبانية هي لغة األفاريز 
يف  اأوك���ان���د  خ���ارج  الفيلم  ر  ��ورِّ ���صُ الأم.  و�صياغي�س 
تاأثريات  على  م��رك��زاً  ي��وم��اً،   70 ط���وال  نيوزيلند 
م�صاحيق التجميل بدل العتماد على الكومبيوتر، 

والعبارات التي ل متوت بدل الإ�صارات الع�صرية.
اأي حقبة  اأن حت��دد يف  األفاريز: )ل ميكنك  يو�صح 
خلوية،  هواتف  من  فما  الأح���داث.  ت��دور  تاريخية 
اإر���ص��ال يف  م��ن  م��ا  اأن  ي��درك��ون  النا�س  اأن  خ�صو�صاً 
الغابة، فما الداعي حلمل هاتف خلوي اإىل الكوخ؟ 
حتى ال�صيارات التي اخرتناها كا�صيكية(. )�صتبدو 
1973 ماألوفة  اأولد�صموبيل من طراز عام  �صيارة 

لبع�س امل�صاهدين(.
ي���وؤدي دور  اأح���د م��ن املمثلني  ع���اوة على ذل���ك، ل 
اآ�س. يقول كامبل: )�صررنا لأن فيدي قرر اأن يلغي 
اأي  اآ���س. فا يحتوي اجل��زء الأخ��ري على  �صخ�صية 
الفيلم  يكون  اأن  نريد  الأ�صلية.  ال�صخ�صيات  م��ن 
زمائي  بع�س  اأُرغ���م  اأن  اأود  فا  منف�صلة.  ن�صخة 
املمثلني على اأمر مماثل، طالباً منهم اأداء دور مثلته 

اأنا قبل ثاثني �صنة(.

كلمات وبندقية
ت��ق��ّب��ل ك��ام��ب��ل، رغ����م م�����ص��ريت��ه ال��ط��وي��ل��ة يف عامل 
الأو�صاط  ب��ع�����س  يف  �صيبقى  اأن����ه  واق����ع  ال�����ص��ي��ن��م��ا، 
مرتبطاً بتلك ال�صخ�صية: �صاب عادي خائف يتحّول 
اإىل بطل قا�صي القلب يق�صي على ال�صيطان بب�صع 

كلمات وبندقية كبرية.
ل يظن كامبل اأنه �صيحمل البندقية جمدداً ليوؤدي 
دور اآ�س، مع اأنه ل ي�صتبعد متاماً عودته. لكن �صهرته 
اجل��دي��د من  للجزء  ال��رتوي��ج  ل��ه  اأت��اح��ت  امل�صتمرة 
اأم�صى املمثل فرتات طويل   .Evil Dead فيلم 
يف التنقل، م�صاركاً يف موؤمترات واحتفالت ليح�س 
النا�س على م�صاهدة الفيلم. ومن بني اأبطال اأفام 

الرعب، ما كان األفاريز ليحظى مبمثل اأف�صل.
اأخ����رب ك��ام��ب��ل احل�����ص��د ال����ذي م���اأ ال�����ص��ال��ة يف دار 
بداأ  حيث  تك�صا�س،  يف  اأ���ص��نت  يف  ب��ارام��ون��ت  �صينما 
 South by اإطار مهرجان  عر�س الفيلم �صمن 
Southwest ال�صينمائي ال�صهر املا�صي: )ت�صّكل 
اأن تق�صدوا دور  هذه بداية جديدة. واآمل ذات يوم 
ال�صينما لت�صاهدوا الأجزاء الثاثة الأوىل ومن ثم 
كلها(.  بها  وت�صتمتعوا  اجل��دي��دة  الثاثة  الأج���زاء 
اأننا  ويظن  قلق  البع�س  اأن  )اأعتقد  كامبل:  اأ�صاف 
نتلف الفيلم الأ�صلي Evil Dead. �صيبقى ذلك 
الفيلم متوافراً للجميع... اإل اأن هذا فيلم جديد(.

بني اأفليك ي�سّمم االأحذية 
من اأجل الكونغو

 
)ت��وم(، جمموعة  �صركة  بالتعاون مع  اأفليك،  الأمريكي بني  املمثل  يطلق 

من الأحذية يعود ريعها لدعم مبادرته جتاه الكونغو.
وذكر موقع )اإي اأون لين( اأن اأفليك الذي اأن�صاأ )مبادرة �صرقي الكونغو( 
مل�صاعدة املحتاجني يف الدولة الأفريقية، يتعاون مع �صركة )توم( لتقدمي 
جمموعة حمدودة من الأحذية امل�صنوعة من الن�صيج امللون امل�صتقدم من 
الكونغو. ولكّل جوز اأحذية يباع من املجموعة، �صيتم تخ�صي�س 5 دولرات 
لربامج )مبادرة �صرقي الكونغو(، بالإ�صافة اإىل جوز اأخذية لطفل حمتاج. 
يذكر اأن اأفليك كان قد اأعلن موؤخرا اأنه حاول العي�س على 1.5 دولر يف 

اليوم ليلقي ال�صوء على العي�س حتت خط الفقر.
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زيت الزيتون �ال�سمك ي�ساعدان 
يف عالج التهاب البنكريا�ض

التهاب  اأع��را���س  م��ن  وال�صمك يخففان  ال��زي��ت��ون  زي��ت  اأن  درا���ص��ة ج��دي��دة 
)غرانادا(  جامعة  يف  الدرا�صة  عن  امل�صوؤولة  الباحثة  وقالت   ، البنكريا�س 
الأوليك  م���ادت���ي ح��م�����س  اإن  م���ي���ان،  ل��وب��ي��ز  ب��ي��ل��ني  م���اري���ا  الإ���ص��ب��ان��ي��ة، 
ب��ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة يف زي���ت الزيتون،  امل��وج��ودت��ني  وال��ه��ي��دروك�����ص��ي��ت��ريوزول، 
والأحما�س الدهنية غري امل�صبعة املوجودة يف ال�صمك، تخفف من اأعرا�س 

اإلتهاب البنكريا�س.
اأو�صطي يف منع تلف  ال�صرق  الغذائي  النظام  الباحثون دور مكونات  وقّيم 
على  الأك�صدة  وم�صادات  الدهنية  الأحما�س  تاأثري  وخ�صو�صاً  اخل��اي��ا، 
وا�صتخدم   ، البنكريا�س  يف  املو�صعي  الإل��ت��ه��اب  مواجهة  يف  اخللية  اآل��ي��ات 
العلماء منوذجاً جتريبياً على الفئران حيث ت�صببوا بتلف خلوي بعد تلقيها 

عاجاً م�صبقاً يحتوي على هذه املكونات الغذائية.
اأن  الأول��ي��ك وال��ه��ي��دروك�����ص��ي��ت��ريوزول ميكن  اأن حم�س  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
يعتربا مكونات غذائية ي�صتهلكها الأ�صخا�س لتح�صني �صحتهم وامل�صاهمة 
يف التخفيف من اإمكانية تعر�صهم للتهاب البنكريا�س ، وقالت ميان اإن 
الرابط  الغذائي يلعب دوراً مهماً يف  النظام  اأن  هناك دليا متزايدا على 

بني عملية الإلتهاب والأك�صدة املتعلقة بظهور الأمرا�س املزمنة. 

البقرة  

البقرة ا�صم جن�س يقع على الذكر والأنثى،  وال�صائع ت�صمية البقرة الأنثى 
الأع�صاب  اآكات  بالثور وهي حيوانات ثديية جمرتة من  بالبقرة والذكر 
منها ما هو األيف ومنها ما هو وح�صي . ولها �صالت خمتلفة ويختلف وزن 
البقرة من �صالة اإىل اأخرى . تلد البقرة يف ال�صنة الثانية اأو الثالثة من 
عمرها وتدوم مدة حملها 258 يوماً وتنجب عجًا واحداً اأو اأثنني . ومن 
املمكن اأن ي�صل عمر البقرة من ع�صرين اإىل خم�صة وع�صرون �صنة ، ولكنها 
تذبح قبل ذلك بكثري . والبقرة من احليوانات املفيدة لاإن�صان حيث ُتربى 

للبنها وحلمها وجلدها وتعترب الأبقار ثروة قومية يف كثري من البلدان
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ميم شيفا يؤدي عرضاً في مركز للتسوق خالل االحتفال بالذكرى األولى الفتتاح برج الراديو أطول مبنى في 
العالم والذي يطلق عليه شجرة سماء طوكيو. )أ ف ب(.

من الوقت ي�شتغرق �شوء القمر حتى ي�شل اإلينا ؟ • كم 
- ثانية واحدة .

؟ جبال  �شل�شلة  وكاأنها  تبدو  التي  ال�شوداء  الغابة  توجد  • اأين 
- توجد يف اأملانيا .

؟ العرب  فتحها  اندل�شية  مدينه  اول  • ما 
- اجلزيرة اخل�صراء .

ماذا تعرف عن الغ�شاء الرام�ض؟
ثاثة  للطيور  اأن  وامل��ع��روف  للطري،  الثالث  اجلفن  هو  الرام�س  الغ�صاء 
وال�صوء  ال��ه��واء  من  العني  يحمي  ثالث  وجفن  كالإن�صان  جفنان  اأج��ف��ان 
ال�صديد وي�صمى اجلفن الرام�س ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى اإىل 

الي�صار ويف العني الي�صرى اإىل اليمني.

تون�س هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون اأن  تعلم  • هل 
اأن اأق�صر رجل يف العامل هو الهندي جول اإذ اأنه ل يتجاوز طوله اأكرث من اإثنني و�صتني �صنتيمرتا تعلم  • هل 

اأن �صعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �صلك من النحا�س يف نف�س  تعلم  • هل 
قطر �صعره

تعلم اأن البعد بني ال�صم�س والأر�س يعادل 385�صعفا من بعد الأر�س عن القمر  • هل 
الذين حملوا ا�صم لوي�س 18 ملكا  فرن�صا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

�صميت بهذا ال�صم لنها تعلق على جدران الكعبة  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
تعلم اأن الأماك الفل�صطينية يف القد�س ل تتجاوز 10 يف املائة فيما ت�صيطر اإ�صرائيل على 86 يف املائة  • هل 

من م�صاحة القد�س !! 
ال�صوي�صري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�صي�صه اإىل عام  احلر�س  هو  اأوربي  نظامي  جي�س  اأقدم  اأن  تعلم  • هل 

1400م
• هل تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�صامية هي - ذات ال�صواري - التي وقعت يف البحر املتو�صط بني امل�صلمني 

والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �صنة 34ه� وانت�صر فيها امل�صلمون
اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884 م  تعلم  • هل 

كان اجلميع ي�صمعون عن حار�س الغابة لكن اأحدا مل يره .. ويف اأحد اليام و�صل اإىل الغابة جمموعة من 
املختلفة  احلرا�س يحملون �صباكا كثرية وا�صلحة وذخرية وقد قرروا �صيد جمموعة كبرية من احليوانات 
وذلك للربح املادي من فرائها او انيابها فن�صبوا خيامهم على م�صارف الغابة ودخل ثاثة منهم ي�صتك�صفون 
الغابة واعماقها وما يوجد بها من حيوانات نادرة وغالية.. وعند عودتهم قابلهم ال�صياد من نف�س املنطقة 
فقال لهم ممنوع ال�صيد هنا و�صتجدون ممانعة �صديدة من حار�س الغابة، ارحلوا قبل ان يقتلعكم من هنا.. 

لكنه مل يجد منهم غري ال�صتهزاء بكامه .
مل ي�صيع ال�صيادون وقتا فنزلوا اإىل الغابة للبحث على عن مرادهم وبالفعل ا�صتطاعوا ا�صابة احد النمور 
لقد  بل  النمر  ب��دون  اليوم  وانق�صى  البحث عن  فانهمكوا يف  با�صابته  فقد هرب منهم  ذلك  ورغ��م  النادرة 

لحظوا وكان احليوانات قد فر عن اعينهم اين .. ل احد يعرف. 
يف امل�صاء وحول النار الهادئة اخذوا يتناولون طعامهم وهم يت�صاحكون وي�صتمعون للمو�صيقي على ا�صتعداد 
للنوم حتى ي�صتيقظوا �صباحا لرحلة �صيد جديدة وفجاأة انهالت عليهم حبات جوز الهند وكاأن ال�صياطني 
الفيال  من  كبري  قطيع  اق��دام  بفعل  ثقيلة  �صريعة  خطوات  بفعل  الر���س  واهتزت  روؤو�صهم  على  تتقاذفها 
ومل  ال�صيادين  ففزعت  قوية  مطر  زخ��ات  وكانها  ال�صجار  ف��وق  من  هطلت  القرود  من  مت�صارعة  وقفزات 
ي�صتطع بع�صهم ان ينجوا بحياته ف�صاع حتت اقدام الفيال ،اما من جرى منهم يف كل اجتاه فلم يخرج من 
الغابة �صاملا بل حمل من اجلروح والك�صور الكثري ومع كل ذلك مل ير احد منهم من وراء كل ماحدث هل هي 
احليوانات الغا�صبة اوحار�س الغابة ..ذلك ال�صوؤال ماذا يرتدد يف تلك الغابة التي مل ي�صتطع اي �صياد ان 

يخرج منها ب�صيد ير�صيه.

حار�س الغابة 

الرتكيز اأثناء تنا�ل الطعام ي�سهل اله�سم

اليوجا مفيدة للتحكم باملزاج 
�خف�ض القلق

 
كما  القلق،  ح��دة  وتخف�س  امل��زاج  على  اإيجابية  بطريقة  اليوجا  توؤثر 

ميكنها اأن تكون ذات فائدة عاجية لعدة ا�صطرابات عقلية. 
بني  �صلة  وج��ود  بو�صطن  بجامعة  الطب  كلية  من  باحثون  واكت�صف 
اليوجا ومعدلت نقل مادة ع�صبية يت�صبب ارتفاعها بحالة من الراحة 

وتقل�س ال�صعور بالقلق. 
الذين  ان  ال��ب��دي��ل،  ال��ط��ب  تن�صر يف جملة  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة،  وت��ب��ني يف 
ميار�صون اليوجا ي�صعرون بقلق اأقل، كما يفيدون عن حت�صن مزاجهم 

اأكرث من الذين ميار�صون ريا�صة امل�صي. 
اإىل  درا�صتهم  يف  �صرتيرت  كري�س  الدكتور  برئا�صة  الباحثون  وعمد 
الأوىل  املجموعة  اأ�صبوعاً،   12 طوال  النا�س  من  جمموعتني  مراقبة 
والأخ���رى مت�صي خال  اأ�صبوعياً  �صاعة  مل��دة  م��رات   3 اليوجا  متار�س 

الفرتة عينها. 

�شمة املقبايل 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

دانة الرا�شدي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة الكعبي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اأف�صل وجبة يتناولها  هناك مثل �صعبي قدمي متداول يف ال�صني يوؤكد ان 
ال�صخ�س على الطاق هي تلك التي يتناولها وهو يف اأوج الرتكيز والوعي 

باللحظة الراهنة.
الإن�صان، كيف يجني فوائد ذلك عن  يتعلم  بالغذاء،  الأم��ر  يتعلق  وعندما 
طريق الرتكيز على الوجبات، ويعني ذلك ان الطعام الذي �صتتناوله ي�صبح 
�صحياً واأكرث متعة ومذاقاً، ويتعلم الإن�صان اأي�صاً كيف يجني ح�صاد الوعي 
متعة  اأك��رث  �صحياً  طعاماً  ذل��ك  ويعني  ال��وج��ب��ات،  ت��ن��اول  خ��ال  والرتكيز 

وات�صال بالذات وبالآخرين، وباأ�صاليب اأكرث قوة وفعالية. 
الواعي  ال��ت��ن��اول  كتاب  موؤلفة  األ��ب��ريز  ���ص��وزان  النف�صانية  الباحثة  تو�صي 
تناول  عند  ال��ذه��ن  وت�صفية  بالرتكيز   ، ال�صحي  ال��غ��ذاء  دل��ي��ل  للطعام: 
ال�صروط الأولية له�صم الطعام والتمثيل الغذائي  األبريز  الطعام. وحتدد 

وحلرق ال�صعرات. 

اله�صم  بطيء  الغذاء  كتاب  موؤلف  ديفيد  م��ارك  هو  اخ��ر  باحث  يوؤكد  كما 
املفتاح  نف�س  اأن  ال���وزن  وال��ط��اق��ة وتخفيف  املتعة،  اأج��ل  م��ن  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول 
الذي ي�صرع بالن�صاط عند الإ�صابة بالإجهاد هو نف�صه الذي يعطل علمية 
اإ�صعاف القابلية  اإىل  اأن الإجهاد مهما قل و�صغر يوؤدي  اله�صم. وياحظ 
له�صم الطعام وتن�صيط حركة ال�صتقاب )الأي�س( واحلقيقة اإن هرمون 
باملتعة  اجل�صم  اإح�صا�س  بخف�س  الرئي�س،  الإج��ه��اد  ه��رم��ون  ال��ك��ورت��ي��زول، 
وال�صرور ولذلك يفقد الإن�صان متعة ما ياأكله، وقد ت�صعر برغبة مت�صاعدة 
يف تناول كميات اأكرب من الطعام.  لكن يف املقابل فاإن تناول الطعام بكامل 
بكامل  الطعام  تتناول  فعندما  اأي�صاً.  ال�صهية  تنظيم  على  ي�صاعد  الوعي 
التي يحتاجها،و�صيكون لدى  الكمية  فاإن ج�صمك يعرف  والوعي،  الرتكيز 
دماغك الوقت الكايف للتعرف على الرائحة واملذاق وقوام الطعام ولت�صجيل 

متى تناولت ما يكفيك من مواد غذائية و�صعرات.

�شامية ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


