
�ص 22

�ص 35

املدينة امل�ضتدامة �ضمن 
للتخرج  م�ضروعًا   30

بجامعة الإمارات

...The Incredible Burt Wonderstone

تفادى املبالغة يف العتماد 
على التح�ضينات الإلكرتونية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

يفر من بيت اخليانة اأمام الكامريات 
يرددون يف الربازيل مثاًل �شعبياً عن اخليانة الزوجية ويقولون: لو 
قام بها الرجل فهي ب�شقة من البيت لل�شارع، اأما خيانة املراأة لزوجها 
فب�شقة من ال�شارع على البيت. ق�شة هذا العا�شق الربازيلي ، نقاًل عن 
و�شائل اإعالم برازيلية ، جرت يف حي بيلال في�شتا يف �شان باولو، املكتظ 
مبغرتبني ومتحّدرين لبنانيني، ون�شجتها كامريا ر�شدت ال�شاب وقد 
اأ�شبح معلقاً خارج �شقة بالعمارة، ومرئياً ممن كانوا يف ال�شارع، بعد 
بيته.  ال�شارع على  ب�شقة من  اإلقاء  وه��و ممعن يف  ال��زوج  اأن �شبطه 
كتبوا كتفا�شيل اأن ال�شاب كان يف �شقة ع�شيقته املتزوجة بعد الظهر 
يف وقت كان زوجها يف مكتب اإحدى ال�شركات ليطلعها على ت�شميم 
ال�شقة  يف  اخلرائط  ن�شي  اأن��ه  اكت�شف  وهناك  ل�شاحلها،  اأع��ده  ملبنى 
ليح�شرها  باخلروج  فا�شتاأذن  العقارية،  ال�شركة  مقر  من  القريبة 
تاأتيه  وع�شيقها  زوجته  قهقهات  �شمع  حتى  الباب  فتح  اأن  وما  منها، 
من غرفة النوم الرئي�شية. ن�شي الت�شميم واخلرائط للحال، وم�شى 
اإىل الغرفة لريى فيها املحظور بعينيه باجلرم امل�شهود، فانق�ض على 
وتدىل  �شباكها  ففتح  الطعام،  اإىل غرفة  منه  وفر  قفز  ال��ذي  ال�شاب 
وهو بال�شورت حماواًل الو�شول اإىل الطابق الثاين، فلم يفلح. حلق 
اأي�شاً لرتى  اإليها الزوجة  التي م�شت  ال�شرفة  ال��زوج وتابعه من  به 
وو�شل  الزوجني  بني  و�شراخ  �شجار  ب��داأ  ثم  املعلق،  بالعا�شق  حل  ما 
قمي�ض  بيده  حاماًل  ال��زوج  راأوا  االأ�شفل  يف  حمت�شدين  م�شامع  اإىل 
عا�شق زوجته، فانتزعته منه ورمته اإىل ال�شارع، فراح املارة ي�شيحون 
ك��ورن��ودو.. ك��ورن��ودو، رم���زاً مل��ن من��ت يف راأ���ش��ه ال��ق��رون، كما الغزالن 
والبقر واخل��راف. واأطل �شاب بعد�شته من اأحد املحالت وراح ي�شور 
بيت اخليانة وما حدث فيه من �شجار الزوجني على ال�شرفة، م�شوراً 
يف الوقت نف�شه الفرار املذهل لع�شيق ظل معلقاً اإىل اأن ح�شرت دورية 
اأن وطاأ  بال�شورت، وما  فاأنزلوه وهو  واأنقذته مما تورط فيه،  اإطفاء 
لبيوتكم  ع���ودوا  كفى.  باملحت�شدين:  ي�شرخ  راح  حتى  ال�شارع  اأر����ض 

عندها تذكر اجلميع اأن لهم بيوتاً اأي�شاً، فتفرقوا.

طريقة جديدة لطرد الذكريات امل�ؤملة 
التالعب  املمكن  اأن��ه من  اإىل  املتحدة  الواليات  بحثي من  فريق  تو�شل 
اأمام  الطريق  يفتح  تقريبا، مما  ت�شتقر  اأن  بعد  االإن�شان حتى  بذكريات 
ا�شتخدام تقنية جديدة لطرد الذكريات القدمية املوؤملة، كتلك املرتبطة 

باأعمال العنف االأ�شري اأو التجارب ال�شخ�شية ال�شيئة.
واأج����رى ب��اح��ث��ان درا���ش��ة ح���ول م���دى اإم��ك��ان��ي��ة االع��ت��م��اد ع��ل��ى الذاكرة 
اخلا�شة بالتجارب الذاتية، اأو احلقائق التي اكت�شبها االإن�شان على مدى 
الذاكرة  تفا�شيل حمتوى  بع�ض  تغيري  املمكن  اأن��ه من  ووج��دوا  عمره، 
اأن  وتوقعا  جديد.  من  تخزينها  واإع���ادة  الذكريات  ه��ذه  ا�شتدعاء  عند 
التي  النف�شية  واالأم��را���ض  ال�شدمات  ع��الج  يف  االكت�شاف  ه��ذا  ي�شاعد 
تعقب التجارب ال�شيئة التي يتعر�ض لها االإن�شان. وقام بالبحث كل من 
ون�شرت  االأمريكية،  اأي��وا  جامعة  من  الباجليا  وجي�شيكا  ت�شان  جا�شون 
نتائجه مبجلة برو�شيدجنز التابعة لالأكادميية االأمريكية للعلوم. وكان 
العلماء يعرفون بالفعل اأن املعلومات املكت�شبة حديثا تكون غري م�شتقرة 
تبني  ول��ك��ن  امل���خ،  اإق���راره���ا يف  قبل  واحل���ذف  التغيري  و�شهلة  ب��ال��ذاك��رة 
للباحثني اأنه من املمكن حمو املعلومات القدمية بالذاكرة ب�شكل م�شابه 
املعلومات  هذه  ا�شتدعاء  خالل  من  وذل��ك  ت�شتقر،  مل  التي  للمعلومات 

القدمية مما يجعلها �شعيفة، ومن ثم تغيريها اأو حذفها.

خف�ض ال�زن يخّفف حرقة املعدة 
بال�شمنة  وامل�شابني  الزائد  ال��وزن  اأ�شحاب  اأن  درا�شة جديدة  وج��دت 
الذين يعانون من حرقة املعدة، تخّف لديهم هذه احلالة عند خف�ض 
وزنهم. وذكر موقه هلث داي نيوز االأمريكي اأن الباحثني يف جامعة 
عند  �شنة  م��دى  على  ال���وزن  خف�ض  ت��اأث��ريات  تابعوا  للطب  كن�شا�ض 

املر�شى الذين يعانون من حرقة مزمنة يف املعدة.
من  خ�شرت  اإْن  �شني،  بريتيكا  الدرا�شة  عن  امل�شوؤولة  الباحثة  وقالت 

وزنك �شتلحظ حت�ّشناً يف اأعرا�ض حرقة املعدة .
وقّيم الباحثون حالة ما يزيد عن 200 رجل وامراأة يف عمر معّدله 
46 عاماً، كانوا يف بداية الدرا�شة جميعاً يعانون من ال�شمنة اأو الوزن 

الزائد.

 امل��سيقى تخفف 
من قلق املر�سى

وجدت درا�شة جديدة، اأن املو�شيقى 
اأن ت�شاعد يف التخفيف  من �شاأنها 
م���ن خ���وف وق��ل��ق امل��ر���ش��ى الذين 
يتنف�شون اإ�شطناعياً عرب االأجهزة 
يف وح����دات ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة، فهي 
النف�شي  اإج����ه����اده����م  م����ن  ت���ق���ل���ل 

وحاجتهم للمهّدئات.
نيوز  داي  ه����ل����ث  م����وق����ع  وذك��������ر 
بجامعة  الباحثني  اأن  االأم��ريك��ي، 
امل���ر����ش���ى  اأن  وج����������دوا  اأوه�������اي�������و 
املوجودين بوحدات العناية املرّكزة 
باال�شتماع  ل��ه��م  ي�����ش��م��ح  وال���ذي���ن 
يختارونها  ال����ت����ي  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى 
يف  ب��رتاج��ع  يتمتعون  اأرادوا،  متى 
 36% بن�شبة  ال��ق��ل��ق  م�����ش��ت��وي��ات 
م����ق����ارن����ة ب����امل����ر�����ش����ى ال�����ذي�����ن ال 

ي�شتمعون للمو�شيقى.
ي�شتمعون  ال���ذي���ن  اأن  ت��ب��نّي  ك��م��ا 
ل���ل���م���و����ش���ي���ق���ى ب����ه����ذه ال�����وح�����دات 
للمهّدئات،  اأق��ل  ب�شكل  يحتاجون 
جلهاز  ا���ش��ت��خ��دام��ه��م  اأن  ح���ني  يف 
بن�شبة  يقل  االإ�شطناعي  التنف�ض 
%38 مقارنة باملر�شى االآخرين.
وق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة امل�������ش���وؤول���ة عن 
القلق  اإن  ���ش��الن،  ليندا  ال��درا���ش��ة، 
ملحوظ،  ب�������ش���ك���ل  ل���دي���ه���م  ي���ق���ل 
اأقل  ب�شكل  ي��ح��ت��اج��ون  اإن��ه��م  ك��م��ا 

للمهدئات والعالج.

اأبل تخترب �سا�سات 
ل�ساعتها الذكية 

اأب�����ل االأم���ريك���ي���ة حاليا  ���ش��رك��ة  جت����ري 
اختبار �شا�شات بقيا�ض 1.5 بو�شة تعمل 
ا�شتخدامها  امل��رج��ح  م��ن  اأوِل�����د  بتقنية 
التي  ووت�����ض  اآي  ال��ذك��ي��ة  ال��ي��د  �شاعة  يف 
تناقلت اأنباء عديدة اأن ال�شركة �شت�شكف 

عنها خالل هذا العام.
اإك���ون���وم���ي���ك تاميز  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
�شا�شات  تخترب  كانت  اأب��ل  اأن  التايوانية 
اأنها  وج��دت  لكنها  بو�شة،   1.8 بقيا�ض 
ق����د ت���ب���دو ك���ب���رية ج�����دا ف��ت��ح��ول��ت اإىل 
اختبار قيا�ض اأ�شغر، م�شرية اإىل اأن تلك 
رايتك  �شركة  اإن��ت��اج  م��ن  ه��ي  ال�شا�شات 
اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت  ال��ت��اي��وان��ي��ة. 
تعمالن  فا�شت  يونغ  و   ، رايتك  �شركتي 
معا لتزويد ال�شركة االأمريكية بالتقنية 
الذكية،  ���ش��اع��ت��ه��ا  ل��ت�����ش��ن��ي��ع  ال����الزم����ة 
اأن���ه���ا ط��ل��ب��ت م���ن م�����ش��ان��ع �شركة  ك��م��ا 
األف �شاعة  فوك�شكون يف ال�شني ت�شنيع 
اأن  اإىل  القليل  العدد  هذا  وي�شري  منها. 
بغر�ض  �شتكون  ال�شاعة  من  الن�شخ  هذه 
االختبار.  وتتوقع اأنباء عديدة اأن تك�شف 
خالل  الذكية  ووت�ض  اآي  �شاعة  عن  اأب��ل 
االأمريكية  ال�شركة  لكن  اجل��اري،  العام 

من جهتها مل توؤكد اأو تنف هذا االأمر.

يوؤكد عكا�شة على اأهمية التوافق العقلي واالجتماعي بني الزوجني، ويحدد 
معيار الزواج الناجح بالت�شابه الثقايف والفكري والعلمي، )ي�شعب على الزوج 

اأن  ثبت  وق��د  �شحيح،  والعك�ض  ال��ذك��اء،  متوا�شعة  ام���راأة  معا�شرة  الذكي 
الزيجات غري املتكافئة تنتهي معظمها بالف�شل، بينما التقارب الوجداين 

وال�شلوكي والقيمي يوؤ�ش�ض حلياة زوجية م�شتقرة نف�شياً واجتماعياً(.
ي�شيف: )يف الزواج ال يوجد ما ي�شمى بال�شخ�شية القوية وال�شعيفة، اإمنا 

ثمة �شمات تربز يف موقف معني، واأخ��رى حتتاج اإىل حميط اآخر لتتحقق، 
يت�شل  عمال  اإليها  واأوك��ل  خجولة  انطوائية  ب�شخ�شية  اأ�شتعني  اأن  ميكن  ال 
توافقت  وكلما  اأبحاث،  لتعمل يف خمترب  انب�شاطية  ب�شخ�شية  اأو  باجلمهور، 

ال�شمات مع ال�شخ�شية االأخرى يحدث تناغم بني الطرفني(.
للتغلب على الفتور ين�شح عكا�شة ب�شرورة بذل الزوجني جهداً لتغيري رتابة احلياة 
ومنع تفاقم امل�شاكل، االبتعاد عن بع�شهما البع�ض فرتة من الزمن لي�شتاق كل منهما 
اإىل االآخر في�شبح احلوار بينهما اأكرث عاطفة وحميمية. ي�شري اإىل اأن وجود االأبناء 
اإليهم، لكن ال ينفي ذلك وجود زيجات  ي�شاهم يف توجيه �شحنة الوالدين العاطفية 

ناجحة من دون اأبناء.

تقارب عاطفي
اإىل  تعزو د. رحاب العو�شي )خبرية نف�شية( تزايد �شكوى االأزواج من امللل والفتور 
الزوجية  العالقة  توثيق  عدم  والعاطفة،  للحب  كمرادف  النف�شي  اال�شتقرار  غياب 
املتبادل  العطاء  �شماته  اأهم  املقد�ض  الرباط  اأن هذا  وعي  وامل�شارحة، عدم  بالتفاهم 
بني  حت��دث  قد  التي  امل�شكالت  معاجلة  يف  العقالين  والتفكري  والرحمة  والت�شامح 
حني واآخر، جتنب ال�شجار ك�شلوك الأنه ينهي اخلالف، بل يتجاوز بتاأثرياته ال�شلبية 

الزوجني اإىل االأبناء.
ت�شيف: )غالبا ما تكون الزوجة الطرف االأ�شعف يف اخلالفات الزوجية، فرتزح حتت 
طبيعة  اإدراك  ال��زوج  على  احلالة  هذه  يف  والنفور،  بامللل  وال�شعور  واالكتئاب  التوتر 
االأ�شرار النف�شية التي يحدثها ال�شجار العنيف على زوجته، وحماولة جتنب اخلالف 

بالنقا�ض الهادئ واالحتواء بالعاطفة واحلنان وم�شاعر احلب ال�شادقة.   
تن�شح العو�شي الزوجني بالتقارب العاطفي، واأن يبادر كل طرف ناحية االآخر باأ�شلوب 
هادئ، كي ال يحدث فتور بينهما، وينتج ما ي�شمى )الفراغ العاطفي( الذي يوؤدي اإىل 

�شجار من جانب الزوجة وهروب الزوج من املنزل.
وحتذر العو�شي من تداعيات حالة امللل والفتور بني الزوجني وتاأثريها ال�شلبي على 

عن  يبحثون  وقد  واالكتئاب،  بالتوتر  واإ�شابتهم  االأبناء 
احلب املفقود خارج نطاق االأ�شرة.. اأما احلل، براأيها، فيكمن بتوثيق العالقة الزوجية 
التنزه  الفراغ يف  اأوق��ات  اليومي، وق�شاء  والت�شامح وتغيري روتني احلياة  بامل�شارحة 

بدال من املكوث يف املنزل.

توافق عقلي ووجداين
يركز د.عبد املح�شن عالم )اخت�شا�شي االأمرا�ض الع�شبية والنف�شية(، على التوافق 
واالب��ت��ع��اد عن  ال��زوج��ني  ب��ني  احل��ي��اة  ا�شتمرار  اأ�شا�ض يف  كعامل  وال��وج��داين  العقلي 
االأنانية والت�شلط، يقول: )قد ي�شعر اأحد الطرفني، �شواء الزوج اأو الزوجة، بنوع من 
التعايل على الطرف االآخر، هنا يبداأ الف�شل واالنهيار، وال�شماح بتدخل اأطراف اأخرى 
لف�ض النزاع، ما يوؤدي اإىل تراكم ال�شغوط النف�شية على الزوج اأو الزوجة، و�شعوبة 

يف ا�شتعادة ال�شفاء الداخلي(.
ي�شيف: )االأ�شا�ض يف العالقة الزوجية معرفة اجلوانب النف�شية املهمة لهذا االرتباط، 
التوافق الفكري واالجتماعي بني الطرفني، امل�شارحة واملواجهة واالإن�شات اجليد بني 

الزوجني(.
ويحذر عالم من تفاقم اخلالفات الزوجية، الأنها توؤدي اإىل طريق م�شدود، وا�شتحالة 
على  وت��وؤث��ر  االأب��ن��اء  اإىل  امل��دم��رة  النف�شية  تاأثرياتها  ومتتد  الطرفني،  ب��ني  الع�شرة 
قد  التي  الزوجية  امل�شكالت  ملواجهة  عقالنية  اأ�شاليب  اإىل  فيفتقرون  م�شتقبلهم، 

ت�شادفهم يف امل�شتقبل.
يالحظ اأن )املراأة بطبيعتها حتتاج اإىل احلنان وامل�شاعر الدافئة، هنا ياأتي دور الزوج 
باأطفاله،  االهتمام  عائلته،  خ��ارج  العمل  اأعباء  ت��رك  املنزل،  داخ��ل  البهجة  اإ�شاعة  يف 
احلب  وينمو  الطرفني  بني  املتبادلة  الثقة  تتعزز  هكذا  ب��ه��دوء..  امل�شكالت  مناق�شة 

ويتحقق ال�شرط اجلوهري من الزواج كعالقة �شرعية تنه�ض على املودة والرحمة.

حتتوي االطعمة الغنية بااللياف على تركيبة �شعبة اله�شم وتوجد بوفرة يف اأطعمة مثل الفواكه واخل�شروات.
وتكمن ميزة االطعمة الليفية يف احتوائها على ن�شب �شئيلة من ال�شعرات احلرارية مما يعمل على ت�شهيل نظام حركة 

وعمل االأمعاء ومنع م�شاكل اله�شم واالإم�شاك دون ا�شافة املزيد من الوزن كما يجب ان ي�شاحب تناول االألياف �شرب 
الكثري من املاء لتجنب م�شاكل مثل االنتفاخ والغازات. 

ولزيادة ن�شبة االلياف يف الطعام يف�شل تناول اخل�شرة والفواكه مع الق�شر على �شرب الع�شائر الطبيعية ومثيالتها كما 
ين�شح باالكثار من �شنع املاأكوالت الغنية باخل�شروات والبقوليات واالأرز والبا�شتا واحلبوب. 

ويراعى عدم اعتياد الوجبات ال�شريعة املعروفة باحتوائها على كميات عالية جداً من ال�شعرات احلرارية وال�شحوم مع التقليل 
من تناول منتجات االألبان حيث اأن هذه االأطعمة تزيد من االإ�شابة باالإم�شاك. 

فوائد الألياف 
- امت�شا�ض املاء وليونة االإخراج يف حاالت االإم�شاك. 

- تعمل على التخل�ض من االإ�شهال ب�شبط حركة االأمعاء. 
- متنع م�شاكل مثل االآالم وانتفاخ البطن والتوتر. 

- تعمل على التخل�ض من ال�شموم املوجودة بالقولون. 
- حتفز منو البكترييا الطبيعية واملفيدة باالأمعاء. 

- ت�شاعد يف احلفاظ على ن�شبة ال�شكر يف الدم.

الت�افق العلمي واالجتماعي 
�سرط الزواج الناجح 

االألياف حتافظ على اجلهاز اله�سمي
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تكرمي اأول رائدة ف�ساء اأمريكية 
قال البيت االأبي�ض اإن من املقرر اأن مينح الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما 
اأرف���ع و���ش��ام م��دين ل��ل��رائ��دة ���ش��ايل راي���د، وه��ي اأول اأم��ريك��ي��ة تنطلق اإىل 

الف�شاء.
و�شيمنح اأوباما ميدالية احلرية الرئا�شية للرائدة �شايل رايد، التي توفيت 

العام املا�شي عن عمر يناهز 61 عاما.
اأوباما ال نذكر �شايل رايد باعتبارها بطلة قومية فح�شب، بل اأي�شا  وقال 

لكونها قدوة حتتذي بها اأجيال الفتيات .
اإىل النجوم، وحثت  اإلهام لنا يف الو�شول  واأ�شاف لقد كانت �شايل م�شدر 
على الرتكيز ب�شكل اأكرب على العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات 

التي ت�شاعدنا يف الو�شول اإىل هناك .
اإجنازه،  امل��رء  ي�شتطيع  مل��ا  ح��دود  اأن ال  لهم  اأظ��ه��رت  �شايل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الفتا اإىل اأنه يتطلع ال�شتقبال اأ�شرتها يف البيت االأبي�ض لالحتفال باإرثها 

وحياتها.
عام  الف�شاء  اإىل  رحلتها  بعد  اأمريكية  ف�شاء  رائ��دة  اأول  راي��د  واأ�شبحت 
لن�شر  اأي���ام  �شتة  ا�شتغرقت  مهمة  يف  ت�شالنجر  امل��ك��وك  م��ن  على   1983

قمرين ا�شطناعيني.
عام  يف  )نا�شا(  االأم��ريك��ي��ة  وال��ط��ريان  الف�شاء  وك��ال��ة  اإىل  راي��د  وان�شمت 

1978 يف اأول دورة تدريبية لرواد الف�شاء ت�شارك فيها الن�شاء.
61 عاما بعد  2012 عن عمر ناهز  راي��د يف يوليو متوز  وتوفيت �شايل 

�شراع داَم حوايل �شنة ون�شف ال�شنة مع مر�ض �شرطان البنكريا�ض.
الف�شاء،  اإىل  راي��د  ال�شابق  ال�شوفياتي  االحت��اد  من  ف�شاء  رائدتا  و�شبقت 

اأوالهما فالنتينا تريي�شكوفا التي قامت برحلتها يف عام 1963.

كيف ميكن املحافظة على عالقة زوجية دافئة تعود باخلري 
امل�شاكل  العائلة  عن  وتبعد  الأب��ن��اء،  وعلى  الزوجني  على 

وت�شرب امللل اإىل اأفرادها؟
العوامل  اأب��رز  وال�شلوك  والتفكري  الوجدان  اأن  يف  �شك  ل 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  الزوجية،  العالقة  لنجاح 

الن�شائح يوجهها خرباء نف�شيون يف �شياق التحقيق التايل.
اأحد  ال��زواج  اأن  اإىل  عكا�شة  اأحمد  د.  النف�شي  العامل  يلفت 
اأ�شكال التفاهم وامل�شاركة العاطفية والفكرية، من هنا يعترب 
مب�شتقاته  والوجدان  الزوجية،  احلياة  اأ�شا�س  العاطفة  اأن 
العمر،  �شريك  مع  لال�شتمرار يف عالقة قوية  اأ�شا�شي  حافز 
حمذرًا من العواقب الوخيمة على الأبناء واإح�شا�شهم بعدم 

الأمان يف حال تزعزعت العالقة بني الأب والأم.

ال�سباحة يف قرب�ض 
االأنظف باأوروبا 

يعاين  ال�����ت�����ي  ق�����رب������ض  ب����ام����ك����ان 
اق��ت�����ش��اده��ا ج����ذب ال���ع���ائ���دات من 
ال�������ش���ي���اح���ة ع�����ن ط����ري����ق اأم����اك����ن 
ت�شنيفها  جرى  التي  بها  ال�شباحة 
االن��ظ��ف يف دول االحتاد  اأن��ه��ا  على 
االوروبي وفقا الحدث تقرير ن�شره 

االحتاد ام�ض .
بلجيكا  ف�������ان  ال���ن���ق���ي�������ض  وع����ل����ى 
وبريطانيا وهولندا وبها اأكرب ن�شبة 
الماكن ال�شباحة ف�شلت يف التما�شي 
م��ع م��ع��اي��ري االحت����اد االوروب������ي يف 
ذل���ك جزئيا  وي��رج��ع   2012 ع���ام 
لالمطار الغزيرة التي جرفت مياه 

ال�شرف اىل هذه االماكن.
الوكالة  ع��ن  ���ش��ادر  لتقرير  ووف��ق��ا 
االوروب�����ي�����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ف����ان االجت����اه 
متا�شت  اذ  ايجابيا  ك��ان  االج��م��ايل 
94 باملئة من ال�شواطئ والبحريات 
واالن��ه��ار يف دول االحت��اد االوروبي 
مع احلد االدنى جلودة املياه يف عام 
باملئة يف   92 2012 مرتفعة عن 

. عام 2011 
ولكن نحو اثنني يف املئة من اأماكن 
���ش��واط��ئ وبحريات  م��ن  ال�����ش��ب��اح��ة 
�شيئة  املياه بها  واأن��ه��ار كانت ج��ودة 
وبلغت ن�شبة االماكن غري املتوافقة 
بلجيكا  يف  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��اي��ري  م���ع 
باملئة   12 وه���ول���ن���دا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
و���ش��ت��ة ب��امل��ئ��ة و���ش��ب��ع��ة ب��امل��ئ��ة على 
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مب�شاركة موؤ�ش�شات حكومية واأهلية

املدينة امل�ستدامة �سمن 30 م�سروعًا للتخرج بجامعة االإمارات
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

مدير  النعيمي  را���ش��د  علي  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  افتتح 
ج��ام��ع��ة االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ش��ب��اح اليوم 
تنظمها  ال��ت��ي  امل�شتدامة  املدينة  معر�ض  فعاليات 
مع  وبالتعاون  واالجتماعية  االن�شانية  العلوم  كلية 
ال�شارقة وجمل�ض  و  ودب��ي  والعني  ابو ظبي  بلديات 
العمراين واحل�شري وطريان  للتخطيط  ابو ظبي 
وموؤ�ش�شة  جهة   23 من  اك��رث  ومب�شاركة  االم���ارات 
وعدد  واالهلية  احلكومية  اخلدمية  موؤ�ش�شات  من 

من املدار�ض. 
وقد تفقد الدكتور النعيمي يرافقه اال�شتاذ الدكتور 
حممد يو�شف بني يا�ض نائب مدير اجلامعة مدير 
ال�شوؤون االكادميية واال�شتاذ الدكتور حممد البييلي 
عميد كلية العلوم االن�شانية واالجتماعية والدكتور 
والتخطيط  اجلغرافيا  ق�شم  رئي�ض  القايدي  �شيف 
امل�شاحب  امل���ع���ر����ض  واج���ن���ح���ة  اق�������ش���ام  احل�������ش���ري 
م�شاريع  �شمت  والتي  امل�شتدامة  املدينة  لفعاليات 
اجلغرافيا  ق�����ش��م  م��ن  اخل��ري��ج��ني  للطلبة  بحثية 
وعددها 30 بحثا تناولت خمتلف ق�شايا التخطيط 

للمدن اخل�شراء وامل�شتدامة
بتطبيقات  اخلا�شة  املل�شقات  املعر�ض  �شمل  كما   
والتي  امل��دن  وتخطيط  امل�شتدامة  اخل�شراء  البيئة 
���ش��ارك��ت ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة واخل���ا����ش���ة من 

اجلهات احلكومية العاملة بالدولة. 
الكعبي من ق�شم اجلغرافيا  الدكتورة خولة  وقالت 

ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  وال��ت��خ��ط��ي��ط احل�����ش��ري ورئ��ي�����ض 
جديدة  باأفكار  جاءت  الطلبة  م�شاريع  ان  للمعر�ض 

اليوم  ه��ذا  ه��دف  ان  وا���ش��ارت اىل  للمدن اخل�شراء 
اال�شرتاتيجيات  ثقافة  ن�شر  اىل  اال�شا�ض  يف  يعود 

املدينة  املختلفة مع تخطيط  وامل�شتدامة  اخل�شراء 
ذات الكفاءة وال�شديقة للبيئة. 

احل�شرية  التمية  ان  الكعبي  ال��دك��ت��ورة  وا���ش��اف��ت 
ت��ط��رح ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ض وخا�شة 
اك��رث من  ارب��اع واىل  يف منطقة اخلليج بني ثالثة 
يف  بالفعل  يعي�شون  املنطقة  �شكان  من  املئة  يف   90
املدن ويف جميع انحاء العامل ونحو 70 يف املائة من 
الغازات املنبعثة لالحتبا�ض احلراري وثلثي الطاقة 
امل�شتخدمة و 60يف املائة من ا�شتهالك املياه ميكن 
ان يعزى اىل املدن وخا�شة امدادات املياه يف املناطق 
التح�شر  عن  الناجمة  التحديات  ملواجهة  القاحلة 
والتغري الدميوغرايف تبحث املدن عن طرق لتح�شن 

كفاءة بنيتها التحتية مع التكنلوجيا املنا�شبة. 
التحليلية  ال���درا����ش���ات  اه���م  ب��ني  م��ن  ان  اىل  ي�����ش��ار 
القريبة من  امل��ن��ازل  ت�شرر  ح��ول  درا���ش��ة  املطروحة 

املطارات .
ح��ي��ث ا����ش���ارت اىل خ���ط���ورة ال�����ش��رر ال����ذي حتدثه 
بالنظر  والهبوط  االق��الع  عند  النفاثة  الطائرات 
البحث  وت��ن��اول��ت  امل��ج��اورة  ال�شكنية  االح��ي��اء  لقرب 
ال�شاخمة  وه��ي  �شكنية  احياء  ث��الث  ال�شدد  ه��ذا  يف 
والفالح ومدينة خليفة ب واو�شت الدرا�شة حلماية 
كما   ، ال�شوت  منع  ع���وازل  ت��وف��ري  باأهمية  ال�شكان 
بحثيا  م�شروعا  العي�شائي  ا�شماء  الطالبة  قدمت 
الدويل  ال��ع��ني  م��ط��ار  ع��ن  متكاملة  درا���ش��ة  ت�شمن 
اظهرت معها ا�شباب تدين اقبال امل�شافرين و�شركات 
ال�شحن على ا�شتخدام املطار واو�شحت اال�شباب من 

وراء ذلك من خالل اح�شائيات ودرا�شة قامت بها. 

ع�سر م�ؤ�س�سات 
ا�ستحقت التكرمي

•• العني-الفجر:

حر�شت ع�شر موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة على امل�شاركة يف فعاليات معر�ض 
اجلديد  اجلامعي  باحلرم  الهاليل  باملبنى  اأقيم  ال��ذي  امل�شتدامة  املدينة 
الدكتور  مديرها  يف  ممثلة  اجلامعة  اإدارة  تكرمي  حم��ل  جمعيا  ليكونوا 
علي را�شد النعيمي حيث �شمت قائمة امل�شاركني واملكرمني كل من بلدية 
والتنمية  البيئة  حماية  وهيئة  ال�شارقة  و�شرطة  العني  و�شرطة  ال�شارقة 
اأبوظبي  وهيئة مطار العني وطريان االإم��ارات واالحتاد للطريان و�شركة 

خلدمات ال�شرف ال�شحي ومدر�شة التفوق للتعليم االأ�شا�شي بالعني. 

تط�ير حافالت النقل بالعني ومطارها الدويل واحلد من ال�س��ساء عناوين مل�ساريع فازت باملراكز االأوىل

•• العني-الفجر:

يف م��ع��ر���ض امل��دي��ن��ة امل�����ش��ت��دام��ة ال����ذي ن��ف��ذه ط����الب وط���ال���ب���ات ق�شم 
الدكتور  يراأ�شه  الذي  واالجتماعية  االإن�شانية  العلوم  بكلية  اجلغرافيا 
تناف�ض  الكعبي  خولة  الدكتورة  اإع���داده  على  واأ�شرفت  القايدي  �شيف 
االأوىل  الثالثة  املراكز  حتقيق  على  والطالبات  الطالب  من  الع�شرات 
اهلل  وعبد  احل�شاين  اأح��م��د  الطالبني  ن�شيب  م��ن  االأول  امل��رك��ز  ليكون 
الطالبان من حتليل مواقف وخدمات حمطات  احلو�شني حيث متكن 
العني  اأن مدينة  اإىل  ال��ط��ال��ب��ان  اأ���ش��ار  وق��د  ال��ع��ني  احل��اف��الت مبدينة 
قد  ال��رك��اب  نقل  ح��اف��الت  خا�شة  النقل  و�شائل  تطوير  اإىل  حاجة  يف 
بينها  ليكون من  تواجه هذا  التي  التحديات  ع��ددا من  الطالبان  حدد 
الطريق وكذلك عدم وجود مظالت  املواقف اجلانبية على  توفر  عدم 
ن���ت���ي���ج���ة اال����ش���ت���ط���الع  مل�شتخدمي احلافالت وقد اقرتح الطالبان  
التوجه وجاءت  يوؤيدون هذا  املائة  وثمانني يف  اأربعة  اأن  به  قاما  الذي 

يف املركز الثاين الطالبتان اأ�شماء �شامل وميثاء حممد يف م�شروع تناول 
مدى اإقبال امل�شافرين على مطار العني من عدمه حيث اأثبت امل�شروع 
املقدم اأن ن�شبة االإقبال حمدودة ودعت الطالبتان اإىل اإعداد نظام جديد 
وخطط ميكن من خاللها زيادة اإقبال امل�شافرين من خالل مطار العني 
العامل  بدول  ترتبط  اإ�شافة خطوط طريان جديدة  وذلك عن طريق 
اإ�شافة اإىل زيادة مرافق التخزين والتربيد باملطار كما دعت اإىل اإعداد 
باأهمية هذا املطار  اإعالمية لزيادة م�شاحة الوعي لدى االأف��راد  حملة 
كل  الثالث  باملركز  وف��از  العني  مدينة  مثل  مدينة  يف  وج��وده  وحيوية 
من �شفاء على احلمداين واأمل ح�شن احلمادي وذلك عن م�شروع تاأثر 
الناجته عن الطائرات خا�شة عن  اأبوظبي مبلوثات ال�شو�شاء  مدينة 
اإقالع وهبوط الطائرات النفاثة ومل يكتف البحث مبدينة اأبوظبي بل 
امتد اإىل ثالث اأحياء �شكينة اأخرى هي ال�شاخمة والفالح وخليفة )ب( 
ال�شاخمة  ال�شو�شاء يف كل من  اأ���ش��رار نتيجة ه��ذه  حيث ثبت ح��دوث 
وخليفة )ب( ودعت الدرا�شة التي اأ�شرفت عليها الدكتورة خولة الكعبي 

اإىل توفري العوازل ملنع ال�شوت واحلد من ال�شو�شاء. 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور ���ش��ي��ف ال��ق��اي��دي رئ��ي�����ض ق�����ش��م اجلغرافيا 
والتخطيط احل�شري على اأن العامل يواجه حتديات بيئية منها تغري 
املناخ والتنوع البيولوجي اإ�شافة اإىل م�شكلة املياه والفقر واالأمن الغذائي 
وقال البد من التكاتف والتعاون من اأجل الت�شدي لهذه التحديات اإذا 
اأن �شكان العامل يتزايد باأكرث من مائة واأربعني األف �شخ�ض يف  علمنا 
االآن  عاما من  وبعد ثالثني  اأن��ه  املوؤ�شرات حتدد  اأن  كما  الواحد  اليوم 
�شوف يزيد �شكان العامل مليارين من الب�شر م�شريا يف هذا اإىل الدور 
الذي تقوم به دولة االإمارات يف جمال اال�شتدامة لت�شمل احلفاظ على 
املوارد الطبيعية ومعاجلة املخاطر البيئية اجلديدة اإ�شافة اإىل البحث 

عن اأف�شل املمار�شات املطبقة يف العامل يف ا�شتخدام املوارد الطبيعية.
هذا وقد قام مدير اجلامعة الدكتور على را�شد النعيمي والدكتور �شيف 
القايدي رئي�ض ق�شم اجلغرافيا والتخطيط احل�شري والدكتورة خولة 

الكعبي من�شقة الفعالية بتكرمي الفائزين باملراكز الثالثة االأوىل. 

من�سق املدينة امل�ستدامة 
يف دائرة التكرمي

•• العني-الفجر:

اإدارة  تكرمي  حمل  كانت  الكعبي  خولة  الدكتور  امل�شتدامة  املدينة  من�شقة 
جامعة اجلامعة حيث قام مدير اجلامعة الدكتور علي را�شد النعيمي ومعه 
رئي�ض ق�شم اجلغرافيا والتخطيط احل�شري بتقدمي درع اجلامعة تقديرا 
ملا قدمته الدكتورة خولة يف االإ�شراف على العديد من البحوث الطالبية 

التي تتبني اال�شتدامة و�شداقة البيئة .

طالب التف�ق يراهن�ن 
على �سداقة البيئة

•• العني-الفجر:

طالب مدر�شة التفوق بالعني ومعهم معلم اجلغرافيا كانت لهم م�شاركة 
ق�شم  اأع��ده طالب وطالبات  الذي  امل�شتدامة  املدينة  فعالية يف معر�ض 
اجلغرافيا والتخطيط احل�شري بجامعة االإمارات حيث حر�ض طالب 
النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  اجلامعة  ملدير  يقدموا  اأن  على  املدر�شة 
ومل  البيئة  على  احلفاظ  يف  املدر�شة  طالب  ودور  اال�شتدامة  عن  ملف 
يكتف طالب املدر�شة بهذا بل قاموا ومعهم معلم اجلغرافيا والتخطيط 
احل�شري بتقدمي جتارب عملية توؤكد مدى حر�شهم على البيئة ليكون 
من بني هذه التجارب ا�شتخدام م�شتهلكات البيئة واإعادة تدويرها اإ�شافة 
اإىل ا�شتخدام الطاقة النظيفة ومنها اخلاليا ال�شم�شية يف ت�شغيل بع�ض 
االآليات مبادرة طالب التفوق قوبلت بتجريب وا�شتح�شان كبريين من 

قبل مدير اجلامعة والقائمني على معر�ض املدينة امل�شتدامة.  
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اأعاد الباحثون يف البداية هذه الظاهرة اإىل املناخ ومنط العي�ض وغياب ال�شغط 
�شكان  يتناوله  ال��ذي  الطعام  نوعية  اإىل  ن�شبوها  اأك��رث مما  كريت  والتلوث يف 
اجلزيرة. يف يومنا هذا، قلة من اخت�شا�شيي التغذية يعتقدون باإمكان ربط 
حياة �شكان اجلزيرة املديدة بزيت الزيتون واخل�شار والفاكهة التي يتناولون. 
عالوة على ذلك، تبنّي اأن معدل الكول�شرتول لدى �شكان جزيرة كريت ي�شجل 
ن�شباً اأعلى بع�ض ال�شيء من تلك التي ي�شجلها غريهم من �شكان حو�ض البحر 
املتو�شط. رغم ذلك، كان ال بّد من الو�شول اإىل احلقيقة، فحتى اإن بدا املناخ 
الذي  العامل  هو  ال��دول��ة  ه��ذه  يف  املتبع  الغذائي  فالنظام  م�شاعداً،  الكريتي 

يحدث الفرق، كّل الفرق.

اأغذية اأ�شا�شية
ي�شتمل النظام الغذائي الكريتي على االأطعمة التالية:

- الفاكهة، اخل�شار، ال�شلطات والبقول: يومياً.
- العجني، اخلبز، االأرز، احلبوب والبطاطا.

- الزبادي )من لنب املاعز اأو النعاج اإذا اأمكن( واجلبنة.
- الدجاج: 3 اإىل 4 مرات اأ�شبوعياً.
- ال�شمك: 3 اإىل 4 مرات اأ�شبوعياً.

- اللحم االأحمر: مرة اإىل مرتني اأ�شبوعياً.
- زيت زيتون بكر: كم�شدر اأ�شا�شي للمواد الدهنية.

- الكثري من املياه.

حلياة مديدة
لذيذ  اإع��داد طعام  املتو�شط  �شكان حو�ض  التغذية اجليدة يف مفهوم  تعني  ال 
متوازن، اإمنا تناوله بهدوء وا�شرتخاء اأي�شاً لت�شهيل عملية اله�شم واال�شتفادة 

من احلياة لال�شتمتاع.
مناطق  من  اأعلى  املتو�شطية  البلدان  غالبية  يف  احلياة  م��دى  متو�شط  يبدو 
اأخرى. وقد تناولت الدرا�شات اأكرث ما تناولت النموذج الكريتي، فقد تو�شل 
الباحثون اىل اأن حياة �شكان هذه اجلزيرة اجليدة ال ُتعزى اإىل منط حياتهم 
يف  االإن�����ش��ان  املتو�شطي  ال��غ��ذائ��ي  النظام  ي�شاعد  ال��غ��ذائ��ي.  نظامهم  اإىل  اإمن��ا 

احلفاظ على �شكله وحيويته.
يف اأوا�شط اخلم�شينيات، قرر الباحثون للمرة االأوىل اإجراء مقارنة بني الوفيات 
يف  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض  �شيما  ال  خطرية،  اأمرا�ض  من  الناجتة 

�شبع دول غربية خمتلفة.
هذه  اأق��ام��ت  وق��د  املتو�شطية.  التغذية  مفهوم  ظهر  ال�شتينيات،  ب��داي��ة  ويف 
الناجتة  الوفيات  ب��ني  ع��الق��ات  كايز  اأن�شيل  اأطلقها  التي  ال�شهرية  ال��درا���ش��ة 
�شعوب  تتبعها  التي  الغذائية  والعادات  الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض  من 
خمتلفة )الواليات املتحدة وفنلندا وهولندا ويوغو�شالفيا واإيطاليا واليابان 
الوفيات:  معدل  يف  كبرياً  اختالفاً  الغذائية  لالأمناط  وفقاً  تبنّي  واليونان(. 
%97 من الوفيات ب�شبب اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية يف فنلندا مقابل 
الكريتي للمرة االأوىل منوذجاً  النموذج  بات  لذلك،  تبعاً  كريت.  يف   3.8%
غذائياً وقائياً. النظام الغذائي االأ�شلي املتبع يف جزيرة كريت يف ال�شتينيات 

الفاكهة  من  يومية  كبرية  بكميات  وغني  �شليُم  م��ت��وازن،  غذائُي  نظاُم 
ُت�شاف  ون�شويات(  )خبز  واحلبوب  اجلافة  اأو  الطازجة  واخل�شار 

اإىل كّل وجبة. وي�شكل زيت الزيتون الذي يحتوي على كميات 
�شغرية من الدهون احليوانية، م�شدر الدهنيات االأ�شا�شي. 
كذلك يتناول �شكان هذه اجلزيرة �شمكاً وحلماً اأبي�ض مرات 
ت��ن��اول منتجات احلليب  ع��دة يف االأ���ش��ب��وع وُي��ك��رثون م��ن 

كجبنة املاعز والنعاج البي�شاء.
اأو  املتو�شطي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ف��ائ��دة  ن�شتنتج  هنا  م��ن 
اأنه ي�شاعد على التخفيف من خطر  الكريتي، ال �شيما 
االإ�شابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية وال�شكري 

وبع�ض اأنواع ال�شرطان.

اأ�شباب جناحه
املتو�شط  البحر  ذك��ر حو�ض  • حتفيز اخل��ي��ال:   
اإذ تبعث هذه املنطقة عاملاً  ين�شط اخليال فوراً، 

م��ن االأح��ا���ش��ي�����ض ال��رائ��ع��ة وال�����ش��ور اخلالبة 
)�شواطئ تغمرها ال�شم�ض وبحر بّراق وجبال 

خ�شراء وا�شرتخاء وتنوع رائع...(.
تقّدم  وت���ق���ل���ي���دي:  ط��ب��ي��ع��ي  غ������ذاء   •

اأطباقاً  املتو�شطية  الغذائية  االأنظمة 
يقّدرها  مغرية  تقليدية  طبيعية 

ال��ب��اح��ث��ون ع���ن ال��ط��ع��ام االآم����ن 
واالأ�شيل.

ال�شحة  ب���ني  ال��ت��وف��ي��ق   •
االأطباق  ت��ّوف��ق  وامل��ت��ع��ة: 

اللذيذة  امل��ت��و���ش��ط��ي��ة 
وامل�������ت�������ن�������وع�������ة ب���ني 

واملتعة  ال�����ش��ح��ة 
بتنوع  تتمّيز  اإذ 

ال������ن������ك������ه������ات 
وال���ع���ط���ور 

الوقت عينه،  االأحا�شي�ض. يف  تعدد  الباحث عن  امل��رء  وتلبي حاجات  واالأل��وان 
ال يبدو االعتدال املطلوب اتباعه نوعاً من الزهد املميت بل طريقًة لتحقيق 

الهدف املن�شود، وهو اجل�شد املثايل.
• قليل من االأغذية احليوانية: يتمحور النظام الغذائي املتو�شطي يف �شكٍل   
التفكري فيها. وقد  التي يحلو  االأطعمة  اأي  النباتات،  ا�شتهالك  اأ�شا�شي حول 
اأف�شل  اأنها  نقّدمها  التي  االأطباق  اليوم من خالل  النباتية  االأطعمة  برهنت 
من االأطعمة احليوانية، اإذ يعتربها النا�ض لذيذة وطبيعية بخالف االأطعمة 

احليوانية.
 

 ممتاز للعقل
اجل�شم،  على  املتو�شطي  الغذائي  النظام  يرتكها  التي  الفائدة  اإىل  باالإ�شافة 
يفيد هذا النظام اأي�شاً العقل، اإذ يلبي يف �شكٍل اإيجابي مبداأ اختالط االأجنا�ض 
اأطعمة  تناول  فعند  ياأكله.  ما  مزايا  يكت�شب  االإن�شان  ب��اأن  القائل  املعتقد  اأي 
والطبيعية  واحل��ل��م  واال���ش��رتخ��اء  وال�شم�ض  باملتعة  امل���رء  يندمج  متو�شطية 
الغذائي  النظام  يقت�شر  ال  ه��ك��ذا،  واالأخ�����الق...  واحلكمة  االآم��ن��ة  واالأ���ش��ول 
فّناً  ليكون  ذل��ك  يتخطى  ب��ل  غذائياً  نظاماً  كونه  على  الكريتي  املتو�شطي/ 
حقيقياً للعي�ض والنمو وم�شاداً لالكتئاب االأقل كلفة ومن هنا اكت�شب جناحاً 

منقطع النظري.

اأطعمة جيدة
الإعداد  ُي�شتعمل  دق��ي��ق،  �شكل  على  وال�شعري  القمح  بينها  م��ن  احل��ب��وب:   -  

الو�شفات التي حتتاج اإىل غلي، ال�شميد اأو الكعك املح�شي باللحم اأو اجلبنة.
اأو  احلم�ض  بينها  ومن  احلبوب  هذه  ترافق  التي  املتنوعة  اجلافة  اخل�شار   -

الفول، اأو العد�ض. 
والكو�شا  واخليار  الربية  والهندباء  ال��ك��ردون  واأف�شلها  الطازجة  اخل�شار   -

وال�شمر واللفت االأبي�ض والفجل.
- زيت الزيتون الذي ي�شكل اأحد اأهم اإنتاجات �شكان جزيرة كريت راهناً.

- الفاكهة: ُي�شتهلك العنب بكميات كبرية من دون اعتدال طازجاً كان اأو زبيباً. 
اللوز  نذكر  كريت  جزيرة  مائدة  على  مميزاً  مكاناً  حتتل  التي  الفاكهة  وم��ن 
وال�شفرجل  واالإج��ا���ض  والكرب  والتفاح  والعرعر  والبلوط  والتني  والف�شتق 

والرمان والك�شتناء والزعرور...
- احلليب، خ�شو�شاً حليب النعاج واملاعز ومنه ُت�شنع بع�ض املنتجات كالزبادي 

واجلبنة البي�شاء وغري ذلك من اأنواع اجلبنة.
- الع�شل: مينح احللويات املزيد من النعومة.

- الربوتينات: يقّدم البزاق والق�شريات وقنفذ البحر والتونا و�شمك ال�شيف 
وال�شمك  الر�شكا�ض  و�شمك  �شيف  اأب��و  و�شمك  البوري  و�شمك  الببغاء  و�شمكة 

النهري بروتينات عالية النوعية.

درا�شة �شريج رينو
ندرك جميعنا اليوم فائدة بع�ض اأنواع الدهنيات واالأحما�ض الدهنية، ونعرف 
القلب  ي�شاهم كثرياً يف احلفاظ على �شحة  الزيتون  اأن زيت 
وال�����ش��راي��ني. ع���الوًة على ك��ذل��ك، ت���وؤدي االأ���ش��م��اك مع 
نويك  هيك�شا  دوك��و���ش��ا  حم�ض  م��ن  عليه  حتتوي  م��ا 
دوراً  عموماً  والعنب  اأيكو�شبانتينوييك  وحم�ض 
اأمرا�ض القلب واالأوعية  اأ�شا�شياً يف الوقاية من 
الدموية. كذلك ت�شاهم هذه املواد وما حتتوي 
عليه من فيتامينات يف التخفيف من م�شاكل 
اللذان   Eو C الفيتامينان  القلب. ويخفف 
من  لالأك�شدة  م�شادة  بخ�شائ�ض  يت�شمان 

دور بريوك�شيد الدهون ال�شيئ.
اأجرى اخت�شا�شي التغذية �شريج رينو درا�شًة 
يف م�شت�شفى يف ليون يف بداية الت�شعينيات على 
م�شاب  م��ري�����ض   300 م���ن  جم��م��وع��ت��ني 

باأمرا�ض القلب. اتبع اأفراد املجموعة االأوىل نظاماً غذائياً كريتياً يتوافق مع 
العادات الغذائية الفرن�شية يف حني اتبع اأفراد املجموعة الثانية نظاماً غذائياً 

حذراً يحدده االأطباء لهذا النوع من املر�شى.
تداعيات  يف  انخفا�شاً  االأوىل  التجريبية  املجموعة  اأظ��ه��رت  �شهراً،   27 بعد 
مر�ض القلب واالأوعية الدموية بن�شبة %80 باملقارنة مع املجموعة الثانية.

يتلقون  اأن��ه��م  م��ع  املجموعتني  اأف���راد  التقاء  ملنع  ت��داب��ري جّمة  ات��خ��اذ  مّت  وق��د 
الغذائية،  العالج عينه. جتلت نقطة االختالف بني املجموعتني يف احلميات 
اأن خف�ض ح�ش�ض  ًثُبت  النتائج. هكذا  اختالف  يف�ّشر  اأن  ال��ذي ميكن  االأم��ر 
واخل�شار  احلبوب  كمية  وزي��ادة  امل�شبعة،  وال��ده��ون  والق�شدة  وال��زب��دة  اللحم 
لينولينيك،  بحم�ض  الغنية  وال��ده��ون  الطازجة  واخل�شار  والفاكهة  اجلافة 
املتبعة  للعالجات  مهماً  دعماً  يقّدم  العنب  ع�شري  من  منا�شبة  كمية  وتناول 
الأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ومن دون �شّك يوؤمن وقاية فاعلة من هذه 

االأمرا�ض.

هدفان
اختيار  على  يعتمد  ومتوازناً  �شليماً  غذائياً  نظاماً  كريت  جزيرة  �شكان  يتبع 
من  لكّل  منا�شباً  النظام  ه��ذا  يبدو  مميزة.  بخ�شائ�ض  تتمّيز  التي  امل��اأك��والت 
يرغب يف الراحة اجل�شدية بينما يحارب يف الوقت عينه عالمات التقدم بال�شن 

وال�شمنة. ُيعتمد هذا النظام لهدفني رئي�شني.

الوزن فقدان   1
النظام الكريبي منا�شب لفقدان الوزن، ال �شيما اأنه يحتوي على كميات قليلة 
االأن�شب  احلّل  يجعله  متوازن  غذائي  بتوزيع  ويتمّيز  احلرارية  ال�شعرات  من 

مل�شكلة ال�شمنة.
وال �شّك يف �شرورة اتباع هذا النظام الغذائي على املدى الطويل، اإذ يتعني على 
املرء اإعادة بناء منط حياته الغذائي قبل اأن ي�شعر بفقدان الوزن. لذلك، ينبغي 

تخفيف الدهون وال�شكر اأواًل.
ال يحدد النظام الكريتي كمية االأطعمة التي ميكن للمرء ا�شتهالكها، فاالأهم 
النظام عن غريه  واأنواعها وهنا يختلف هذا  االأطعمة  نوعية  يبقى  ذلك  من 
اأن  يف  �شّك  ال  االأطعمة.  معينة من  كميات  اأحياناً  تفر�ض  اأنظمة غذائية  من 
ون�شاطه  وعمره  االإن�شان  ملورفولوجيا  وفقاً  تتغرّي  امل�شتهلكة  االأطعمة  كمية 
الريا�شي، اإال اأن �شعار النظام الغذائي الكريتي يبقى كما يلي: )نوعية مقبولة 

بكميات معقولة(.

املديدة  احلياة   2
يتمّيز النظام الكريتي بتوفريه الوقاية من اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 
كنوبات القلب. اأثبتت الدرا�شات يف جزيرة كريت اأن معدل الوفيات االإجمايل 
يف الغرب ي�شل اإىل %40 مقابل %6 يف اجلزيرة، وهي نتائج تبعث اخلوف 

يف النفو�ض!
واالأجبان  احلمراء  اللحوم  جتّنب  عرب  امل�شبعة  الدهون  كميات  تقليل  ي�شاهم 
وبالتايل  ال��زائ��دة،  ال��ده��ون  وك��م��ي��ات  ال���دم  االأل��ب��ان يف خف�ض �شغط  وبع�ض 
ال�شعرات احلرارية. ال بّد اأي�شاً من جتنب اكت�شاب املزيد من الوزن اأو تناول 
كميات كبرية من امللح، على اأال يوؤدي ذلك اإىل افتقاد البوتا�شيوم الذي يحتاج 

اإليه اجل�شم.
حلماية اجل�شم والتقليل من خطر االإ�شابة بال�شرطان، ُين�شح بتناول كميات 
ك��ب��رية م��ن الفاكهة واخل�����ش��ار واالإك��ث��ار م��ن االأط��ع��م��ة النيئة واخ��ت��ي��ار طرق 
معني  خللل  تتعّر�ض  ق��د  اخل��الي��ا  بع�ض  جينات  اأن  اإىل  ُي�شار  �شحية.  طبخ 
امل�شبعة  الدهون  فائ�ض  ي��وؤدي  مثاًل،  ال�شارة.  العنا�شر  ببع�ض  ات�شالها  عند 
)الق�شدة والزبدة( اإىل اإيقاظ اجلني النائم وبالتايل اإىل زيادة خطر االإ�شابة 
بال�شرطان، يف حني يدفع فائ�ض ال�شكر اجل�شم اإىل اإنتاج كميات اإ�شافية من 

االإن�شولني.
اأننا  اإال  اجل�����ش��م،  على  االأط��ع��م��ة  ت��اأث��ري  معرفة  اإىل  بعد  نتو�شل  مل  اإن  حتى 
امل��ن��وع وامل��ت��وازن يزيد م��ن فر�ض احل��ف��اظ على ال�شباب  ال��غ��ذاء  اأن  م��ت��اأك��دون 

لفرتة طويلة.
لذلك، يتعني على املرء اأن ياأكل خمتلف اأنواع االأطعمة طوال اأيام حياته 
واأال ينتظر تقاعده ليهتم ب�شحته، ال بل على العك�ض من ذلك ال بّد من 
اأن يعتاد املرء منذ �شبابه على اتباع عادات ح�شنة. وكّلما اأبكر باالهتمام 
ب�شحته فتجّنب الوجبات املقلية والتهام ال�شندويت�شات ب�شراهة وخفف 
تزايد خطر  اأف�شل يف ظّل  كّلما كان ذلك  وال�شكر  الدهون  من كمية 

االإ�شابة باأمرا�ض خمتلفة وبال�شمنة.
اإال اأن تناول كميات �شحية من الطعام ال يعني اأن يحرم املرء نف�شه. 
دون  ال�شحة من  للحفاظ على  اعتمادها  التي ميكن  الو�شائل  تتعدد 
اأن نتوقف عن الطعام بينما نتقّدم يف ال�شّن. مع العمر، يتغري اجل�شم 
واحلاجات اأي�شاً. ت�شعف الع�شالت والعظام وترتاجع ال�شهية. فما هو 
�شّر ال�شباب؟ يكمن ال�شّر يف اال�شتمرار يف اإعداد اأطباق �شغرية �شهية 

ثالث مرات يومياً وممار�شة الريا�شة بانتظام.

ن�شائح ُيف�شل اتباعها بدقة متناهية
- االنتباه اإىل الطبخ

املاأكوالت  اإىل  النظر  ع��ن  وال��ت��وق��ف  التقليدية  االأف��ك��ار  جتنب  ُيف�شل 
نيئة  االأطعمة  تناول  لها.  نكهة  واأال  اله�شم  ت�شهل  ال  اأنها  على  النيئة 

ال��وزن على خالف  اأمر مهم لفقدان  اأو مطبوخة وفقاً الأ�شلوب مميز 
طرق الطبخ التي تعتمد على ال�شواء اأو التحمي�ض اأو القلي التي 

تق�شي على الفيتامينات وتزيد من ن�شبة املواد ال�شامة.
ُي��ن�����ش��ح اأي�����ش��اً ب��ا���ش��ت��ه��الك ال�����ش��م��ك م��ع االأع�����ش��اب اأو 

الليمون احلام�ض اأو زيت الزيتون التي ت�شفي 
ن��ك��ه��ة ل��ذي��ذة ج����داً ع��ل��ى االأط���ب���اق. اإن مل 

النيئة،  االأط���ع���م���ة  ت���ن���اول  ي��الئ��م��ك 
يف  ناعم  اأ�شلوب  باعتماد  ُين�شح 

اأو على  امل��اء  الطبخ كالطبخ يف 
ح��رارة منخف�شة ج��داً )95 

درج�����ة ك��ح��د اأق�������ش���ى( على 
اأن ي��ت��ّم جت��ّن��ب ال��ط��ه��و يف 

ال���ف���رن وامل��ي��ك��رووي��ف اأو 
تزيني  يبقى  الباربكيو. 
وتلوينها  االأط������ب������اق 
الثوم  اأو  ب���االأع�������ش���اب 

رهناً برغباتكم.

- ل )للقم�شة(!
ال �شّك يف اأننا منّر جميعاً باأوقات نتوق خاللها اإىل تناول �شيٍء ما بني الوجبات 
ال�شعرات  يف  الفجوات  لتجّنب  احل��ل��وي��ات.  م��ن  طبق  اأم���ام  االأم���ر  بنا  فينتهي 
اخلبز  من  �شغرية  قطعة  بتناول  الكريتي  الغذائي  النظام  ين�شح  احل��راري��ة، 
اأو  الطازجة  الفاكهة  قليلة من  اأو كمية  اأو جبنة ماعز،  الزيتون  بزيت  مبللة 

املجففة، اأو من اخل�شار النيئة.
- ا�شتهالك امللح باعتدال

يزيد النظام الغذائي الغني بامللح من ارتفاع �شغط ال�شرايني. نتيجًة لذلك، 
ال بّد من احلر�ض على ما يلي: التخفيف من ا�شتعمال اململحة وا�شتبدال امللح 
بالبهارات والنباتات العطرية والكراث االأندل�شي والب�شل الإ�شفاء املزيد من 
اأو  واالأج��ب��ان  ال�شويا  �شل�شة  الكات�شاب،  تناول  جتّنب  االأط��ب��اق؛  على  النكهة 

االأطباق اجلاهزة التي حتتوي على كميات كبرية من امللح.

 - م�شادر احلديد
اأهم م�شادر احلديد الغذائية. كذلك نح�شل على كميات منا�شبة  اأحد  الكبد 
منه م��ن امل��ح��ار وال��ق�����ش��ري��ات وكلية احل��ي��وان وال��ق��ل��ب وال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة من 
ال�شبانخ  فت�شمل  باحلديد  الغنية  النباتية  امل�����ش��ادر  اأم���ا  وال��ل�����ش��ان.  ال��ده��ون 
خ�شو�شاً. كذلك يحتوي �شفار البي�ض والفاكهة املجففة واللحمة واخل�شار 

عموماً على احلديد. ُي�شار اإىل اأن احلليب ال يحتوي على احلديد.

- م�شادر الكال�شيوم
اأنواع  بع�ض  م��ن  ي�شتمده  ال���ذي  الكال�شيوم  امت�شا�ض  اجل�شم  على  ي�شهل 
االأطعمة اأكرث من ذلك الذي يح�شل عليه من اأنواع اأخرى. احلليب ومنتجاته 
الغنية  النباتات  اأما  �شهل االمت�شا�ض.  الكال�شيوم  اأف�شل م�شادر  اأحد  عموماً 
والفا�شولياء  وال�شبانخ  والر�شاد  وال�شمندر  الربوكلي  فت�شمل  بالكال�شيوم 
والف�شتق،  والبندق  واجل��وز  والتني  ال�شوداين  والفول  والبلح  واللوز  البي�شاء 
كميات  على  املياه  ذل��ك، حتتوي  اإىل  باالإ�شافة  الثعلب.  وعنب  الراوند  كذلك 
ليرت.  ملغ/   150 من  اأك��رث  على  احتوت  اإذا  كل�شية  فتكون  الكال�شيوم،  من 
اأن  اإىل  وُي�شار  الكال�شيوم،  من  كبرية  كميات  على  ع��ادًة  املعدنية  املياه  حتتوي 

مياه اال�شتعمال قد حتتوي على حوايل 500 ملغ/ ليرت.
- م�شادر الفو�شفور:

والدجاج  كاللحم  الفو�شفور  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على  ك��ث��رية  اأطعمة  حت��ت��وي 
وال�شمك والبي�ض والبقول واحلليب ومنتجات احلليب باالإ�شافة اإىل الفاكهة 

)اجلوز( واخل�شار.

- الثوم
اإذ يخفف من  ي�شاعد الثوم على تعزيز قدرة اجل�شم على مكافحة اجلراثيم، 
ن�شبة الدهون يف الدم ويزيد الكول�شرتول اجليد ويحمي ال�شرايني ويقي من 
اإنه باخت�شار غذاء  ارتفاع ال�شغط.  ال�شرطان وي�شفي من  اأنواع  ظهور بع�ض 

�شامل يحمل الكثري من اخلري!

وجبة كريتية
زيت  مع  األومنيوم  ب��ورق  مغلف  دج��اج  احلام�ض،  الليمون  مع  اأ�شماك  �شلطة 
اأو  الزبادي  30 غراماً من اخلبز و30 غراماً من  الزيتون، فليفلة حم�شية، 

جبنة النعاج.
عامة: • معلومات 

 من االأف�شل حت�شري �شل�شة ال�شلطة مبا�شرة قبل اال�شتهالك ليحافظ الزيت 
على فوائده وجتّنب خلط الزيوت اإذ يوؤدي اإىل تفاعالت كيميائية ويزيد من 

العفونة واالأك�شدة امل�شرة باجل�شم ومعدل تذويب الدهون.
• مالحظة:

 تتحول الدهون اجليدة كالزيت واملرغرين اإىل دهون �شيئة عند ت�شخينها اأو 
طهيها.

�شحة وتغذية
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يجمع النظام الغذائي الكريتي )من جزيرة كريت اليونانية(/املتو�شطي عددًا خمتلفًا من العنا�شر املهمة: زيت الزيتون 
البكر دون �شواه من اأنواع الزيتون كمادة دهنية اأ�شا�شية واأنواع خمتارة من الأطعمة، ف�شاًل عن امل�شي. حني نقارن بني 
متو�شط كمية اللحوم امل�شتهلكة يف اأمريكا )273 غرام يوميًا( بتلك امل�شتهلكة يف كريت )35 غرامًا يوميًا(، كذلك كمية 
الفاكهة امل�شتهلكة يوميًا يف الوليات املتحدة )233 غرامًا يوميًا( بتلك امل�شتهلكة يف كريت )464 غرامًا يوميًا(، نفهم 

ب�شرعة ملاذا ي�شاب الأمريكيون بنوبات قلبية اأكرث من الكريتيني. 

يجمع عددًا خمتلفًا من العنا�شر املهمة

النظام الغذائي الكريتي... �سحة وعافية 
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نظم مركز را�شد لعالج ورعاية الطفولة عر�شا م�شرحيا 
بعنوان عامل مده�ض اأخرجه واأ�شرف عليه حممد يون�ض 
العر�ض الذي  املركز. ح�شر  الدراما احلركية يف  اأ�شتاذ 
دب��ي..ال�����ش��ي��خ جمعة  بيت�ض يف  ف��ن��دق ج��م��ريا  ج���رى يف 
للمركز  املنتدب  الع�شو  اآل مكتوم  بن جمعة  بن مكتوم 
واأحمد ها�شم خوري موؤ�ش�ض املركز و�شالح تهلك ع�شو 
جمل�ض االإدارة وقا�شم ر�شوان قن�شل عام دولة فل�شطني 
يف الدولة ولفيف من ال�شخ�شيات الدبلوما�شية والعامة 
امل��رك��ز وحم��م��د عبداجلليل  وم���رمي عثمان م��دي��ر ع��ام 

واأهايل  عربي  يا  خبري  كوك�ض  معتز  والدكتور  م�شبح 
طلبة  وق���درات  العر�ض  على  احل�شور  واأث��ن��ى  الطلبة. 
املركز واأدائهم املتميز ف�شال عن الديكورات التي اأنتجها 
للمركز. وغنى  التابعة  املهني  التاأهيل  ور�ض  الطلبة يف 
وتعددها  تنوعها  وع��ك�����ش��وا  ول���الإم���ارات  ل��دب��ي  الطلبة 
وانفتاحها ورفعوا �شارة الن�شر اجلديدة التي تعلموها 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
رعاه اهلل .. فيما قدم احلفل االإذاعي االإماراتي اإبراهيم 

احلفل  خالل  كلمتها  يف  عثمان  مرمي  وقالت  اأ�شتادي. 
للوطن  وي��غ��ن��ون  اإع��اق��ات��ه��م  ي��ت��ح��دون  امل��رك��ز  اإن طلبة 
اإىل  ب��ن��وا ح�����ش��ارت��ه وق����ادوه  ال��ذي��ن  ول�شيوخه وق��ادت��ه 
اأعلى مراتب املجد والعنفوان. واأو�شحت كري�ض هانتلي 
م�شرفة املدر�شات يف املركز جهد الطلبة على مدى عام 
حمل  ال���ذي  التفا�شيل  متقن  م�شرحي  عمل  لتقدمي 
الذي  العر�ض  ه��ذا  اأن  واأ�شافت  مده�ض«.  ع��امل  عنوان 
يقام مرة كل عامني يهدف الإب��راز مواهبهم وقدراتهم 
الكامنة فيهم وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم لتحدي اإعاقاتهم 

فيه معظم  �شارك  امل�شرحي  العمل  اأن هذا  اإىل  واأ�شار   .
اللغات  وتعدد  وتفاوتها  االأعمار  تنوع  رغم  املركز  طلبة 
واجلهد  الوقت  الكثري من  العمل  وا�شتغرق  واالأجنا�ض 
لي�شت  م�شاألة  درام��ي  م�شرحي  عمل  تقدمي  اأن  خا�شة 
اليوم  را�شد  لكن طلبة  الب�شر  االأ�شوياء من  على  �شهلة 
اإع��اق��ة ال يقلون ج���دارة عن  يقولون رغ��م م��ا بهم م��ن 
اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  جمعة  ال�شيخ  وك��رم  االأ�شوياء. 
ال�شركات  تهلك  و���ش��الح  خ��وري  ها�شم  واأح��م��د  مكتوم 

واملوؤ�ش�شات الراعية.

تاأ�شي�ض  عن  الطفولة  ورع��اي��ة  لعالج  را�شد  مركز  اأعلن 
ملتقى دبي الت�شكيلي الدويل الذي تنطلق دورته االأوىل 
اأيام  ثمانية  مل���ده  وي�شتمر  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر  م��ن  االأول  يف 
مب�شاركة 29 فنانا من االإمارات والوطن العربي والعامل 
ميثلون 21 دولة . وقالت مرمي عثمان مدير عام املركز 
اإن �شيمبوزيوم دبي ياأتي يف الوقت الذي تتزايد فيه اأهمية 
التبادل الثقايف يف العامل موؤكدة اأن امللتقى ال�شنوي يدعم 
ملف االإمارات ال�شت�شافة معر�ض اأك�شبو 2020 يف دبي 
انطالقا من اأهمية دور الفنون اجلميلة يف تعزيز �شورة 

مدينة دبي يف العامل . 
تظاهرة  ال����دويل  الت�شكيلي  دب���ي  ملتقى  اأن  واأ���ش�����������اف��ت 
اال�ش����ت���شافة  يف  دب����ي  ج�����������دارة  اأوال  ت���وؤك���د  ح�����ش��اري��ة 
والت�����نظيم كونها حا�شنة لالأفكار اخلالقة تفتح ذراعيها 
اأكرث جماال  وقلبها لكل مبدع يجع������ل احلي���اة يف عيوننا 

ورحابة .
 واأ�شارت اإىل دور الفن الت�شكيلي يف دعم الق�شايا االإن�شانية 

م�شيفة ان ملتقى دبي الت�شكيلي ياأتي حتت مظلة مركز 
را�شد لعالج ورعاية الطفولة وبالتعاون مع �شركة ميديا 
خدمة  يف  الفن  ر�شالة  ليوؤكد  العامة  للعالقات  مو�شن 

الق�شايا االإن�شانية والقيم النبيلة ال�شامية . 
اإنه  را�شد  ع��ام مركز  .. قالت مدير  امللتقى  اأه��داف  وع��ن 
امل�شاركني  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف 
االجتماعية  ال��ق�����ش��اي��ا  دع����م  يف  واالإ�����ش����ه����ام  وامل��ج��ت��م��ع 
االحتياجات  ذوي  االأط��ف��ال  دع��م  وخ�شو�شا  واالإن�شانية 
بني  الثقايف  احل��وار  يف  االإ�شهام  اإىل  يهدف  كما  اخلا�شة 
وفق  للفنانني  تعبريي  ف�شاء  وت��وف��ري  وال��ع��امل  ال��ع��رب 

روؤاهم املتعددة وتعزيز التعددية الثقافية .
اأي�شا  ال��دويل يهدف  الت�شكيلي  دبي  اأن ملتقى  واأ�شافت   
الثقافية عرب  املوؤ�ش�شات  التعاون بني  تعزيز عالقات  اإىل 
ت��وق��ي��ع اإت��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون اإ���ش��اف��ة اإىل ف��ت��ح اآف����اق جديدة 
الثقافية  ال�����ش��راك��ة  م��ف��ه��وم  وتعميق  م�شرتكة  مل�����ش��اري��ع 

وتعزيز م�شاهمة قطاع االأعمال بدعم االإبداع . 

 مركز �سلطان بن زايد يد�سن امل�قع 

االإلكرتوين للمجالت التي ي�سدرها
 د�شن مركز �شلطان بن زايد للثقافة واالإعالم املوقع االإلكرتوين للمجالت التي ي�شدرها 

وي�شرف عليها املركز لي�شهل على القارئ الو�شول اإىل املعلومة بكل ي�شر .
االإلكرتوين  امل��وق��ع  اإط���الق  اأن  باملركز  االع���الم  اإدارة  مدير  املن�شوري  مانع  حممد  واأك���د   
الذي ي�شم جمالت االإعالم والع�شر واالإم��ارات الثقافية وتراث و بيت ال�شعر جاء ليكون 
مكمال للموقع الر�شمي للمركز ومن منطلق احلر�ض على و�شع القارئ يف �شورة ما يكتب 
يف املجالت االأربع ولي�شهل على اجلمهور والقارئ الو�شول اإىل املقال والتحقيق والتقرير 
اجلديد  امل��وق��ع  ي�شكل  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  املن�شوري  واأع���رب   . وي�شر  �شهولة  بكل  املتخ�ش�ض 
بقيادة  االإم��ارات  دولة  ت�شهدها  التي  الثقافية  النه�شة  اإث��راء  اإيجابيا يف  اإ�شهاما  للمجالت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل . وتقدم املن�شوري 
بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة رئي�ض 
على  يوؤكد  �شموه  اأن  على  م�شددا  للمركز  �شموه  يقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  على  املركز 
�شرورة ان تقدم املجالت التي ي�شدرها املركز الفائدة واملعلومة التي من �شاأنها تنمية الروح 

الوطنية ومتكني املواطن وتنويره . 

اأثرى  اإح���دى  الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  �شبقت  التي  االأ�شهر  ت�شكل 
الفرتات واأكرثها غرابة يف تاريخ القرن الع�شرين، ففي الوقت الذي بلغ 
فيه العنف اأوجه، وقعت اأي�شاً بع�ض االأحداث املهمة للغاية، مثل �شقوط 
اأملانيا النازية وانهيارها، وبروز القوة العظمى ال�شيوعية، واالنهيار االأخري 
هتلر  وف��اة  �شهد  ال��ذي  ال��وق��ت  ذل��ك  ك��ان  فقد  اليابانية،  لالمرباطورية 
اأوروبا، ومولد ع�شر القنبلة  اأملانيا، وكذلك  وفرانكلني روزفلت، وتق�شيم 

الذرية، وبداية ن�شوب حرب جديدة هي احلرب الباردة.
كل هذه االأحداث الكربى وغريها يرويها مايكل دوب�ض موؤلف كتاب )�شتة 
اأ�شهر يف عام 1945(. وتبداأ هذه االأحداث مبوؤمتر يالطا الذي عقد يف 
العام، والذي �شم كال من جوزيف �شتالني، وفرانكلني  فرباير من ذلك 
و�شع  ح��ول  عري�شة  اآم���ااًل  يحملون  وه��م  ت�شر�شل،  وون�شتون  روزف��ل��ت، 
اأ�ش�ض لزمن ي�شود فيه ال�شالم الدائم، والتعاون امل�شتمر. وانتهى مبوؤمتر 
)الثالثة الكبار(، الذي عقد يف بوت�شدام يف اأغ�شط�ض، والذي بداأت فيه كل 

تلك االآمال يف التال�شي.

ع�شرات الأحداث
ال��ع�����ش��رات م��ن الق�شايا  ���ش��رده لتلك االأح�����داث  امل��وؤل��ف خ���الل  وي��ت��ن��اول 
واملوا�شيع العاملية ذات ال�شلة. ويورد يف هذا ال�شدد كل �شيء ابتداء من 
منطقة  �شوؤون  يف  العظمى  القوى  تدخالت  واإىل  املتحدة  االأمم  تاأ�شي�ض 

ال�شرق االأو�شط.
القارئ قد يتوقع  اأخذنا يف االعتبار غنى هذا املو�شوع وتنوعه، فان  واإذا 
املعنية ومن  ال�شتة  ثرياً لفرتة االأ�شهر  تاريخياً  املوؤلف �شرداً  ان يقدم له 
ياأتي يف حدود  املوؤلف  تناول  ان  اننا جند  بيد  زواي��ا نظر متعددة.  خالل 
�شيقة، اإذ ان الكتاب يركز متاماً على العالقة التي بداأت يف الرتدي يف ما 
بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�شوفيتي، ويجري تناول هذه امل�شاألة على 
ال�شوفيتي  اجلي�شان  التقى  عندما  فانه  املثال،  �شبيل  فعلى  االأ�شعدة،  كل 
واالأمريكي اأخرياً عند نهر البي الذي �شكل الحقاً جزءاً من احلدود فيما 
بني اأملانيا الغربية وال�شرقية، انتهت احتفاالت ون�شوة االنت�شار والتهاين 

وتبادل االنخاب �شريعاً، واخذ مكانها عدم الفهم املتبادل بني الطرفني.
االآخ���ر، وخالل  بالطرف  االأم��ر  واق��ع  يثق يف  الطرفني  اأي من  يكن  فلم 
اأ���ش��ه��ر قليلة م��ن ذل��ك ���ش��رع اجل��ن��ود االأم��ريك��ي��ون يف اإط���الق ال��ن��ار على 
اجلنود ال�شوفيت ال�شكارى يف برلني، كما اتهم الدبلوما�شيون الرو�ض يف 
ذلك الوقت االأمريكيني بانهم يتعاطفون مع االأملان املهزومني اأكرث من 
تعاطفهم مع حلفائهم ال�شوفيت، وبالتايل فان بع�ض العبارات واملفاهيم 
مثل )الدميوقراطية( و)الفا�شية( و)احلرية( باتت حتمل معاين خمتلفة 
وااليديولوجيات  الثقافات  �شراع  وك��اأن  وبدا  طرف،  لكل  بالن�شبة  متاماً 

عقبة ال ميكن تخطيها اأو التغلب عليها.

وعود مل تتحقق
ويعد و�شف املوؤلف دوب�ض للعالقة الوليدة يف ما بني القوتني العظميني 
له ثمن. فاملوا�شيع  التناول كان  ال�شّيق يف  اأن تركيزه  و�شفا بديعا غري 
العديدة التي وعد بها يف ال�شفحات االوىل من الكتاب مل يتحقق منها اي 
�شيء يف واقع االأم��ر، وذلك الأن االأم��ور التي تربز يجري تناولها يف حال 
وجود عالقة تربطها باملو�شوع االأ�شا�شي. فعلى �شبيل املثال جند اأن عملية 
تفكيك وتق�شيم بولندا واأملانيا جتري مناق�شتها با�شتمرار، بيد اأننا ال جند 
اأنف�شهم.  واالأمل��اين  البولندي  لل�شعبني  الق�شية  هذه  تعنيه  مما  ملحة  اي 
ولكن االأمر مل يكن كذلك فقد كانوا جمرد اأدوات يف لعبة احلرب الباردة 
العظمى. وبامل�شتوى نف�شه جند ان الباب املخ�ش�ض لق�شية هريو�شيما يف 
الكتاب، بالكاد يذكر التدمري املاأ�شاوي ال�شامل لتلك املدينة، بل نراه يرّكز 
بدال من ذلك على العواقب الدبلوما�شية للقنبلة الذّرية بالن�شبة للرئي�ض 

هاري ترومان يف مفاو�شاته مع �شتالني.

بع�س القيود
والتزام املوؤلف مبو�شوعه اأمر ي�شتحق االإعجاب، بل اإنه بكل تاأكيد �شروري 

ولكن اثناء قراءة االأحداث املهمة واحدا بعد االآخر، اأالحظ بع�ض االأمور 
املهمة التي ال يتم التطرق لها. وتكمن امل�شكلة يف انه بوجود تلك الوقائع 
العديدة املختلفة، واملرتابطة التي ي�شعب االختيار بينها، قد يكون املوؤلف 
قد ا�شطر اىل ان ي�شع بع�ض القيود. واأحد تلك قد يكون تركيز الكتاب 

ب�شورة ح�شرية على االأ�شهر ال�شتة التي اختار تناولها.

جتاهل ال�شياق
اأُ�ض )جميع االأحداث  اأو  اإن تلك الفرتة تعد جذر  ي�شتطيع املوؤلف القول 
ول�شوء  ان��ه،  اإال  ال��ب��اردة(،  احل��رب  املبكرة من  الفرتة  تقريبا يف  الفا�شلة 
احلظ، يتجاهل كل �شيء حدث قبل ذلك. فموؤمترا يالطا وبوت�شدام قد 
القرارات الكربى متت  ا�شا�شا جيدا لكتابه، غري ان جميع  يكونان �شكال 
يف موؤمتر �شابق للقوى الثالث العظمى يف طهران يف نهاية عام 1943. 
وبالطريقة ذاتها يقدم املوؤلف �شورة دقيقة مف�شلة لالنقالب ال�شيوعي 
1945 والذي �شكل منوذجا  الذي وقع يف روماينا يف نهاية فرباير عام 
ال�شياق  يتجاهل  ان��ه  اإال  بعد،  فيما  ال�شلطة  على  اال�شتيالء  النقالبات 
الوحيدة  تكن  رادي�شكو مل  نيكوالي  االأم��ر. فحكومة  ذل��ك  فيه  ال��ذي مت 
التي �شقطت عن طريق التدخل ال�شوفيتي. فقد مت ا�شقاط حكومتني يف 

رومانيا كجزء من عمليات تدريجية معقدة.

ثقافة وفن�ن
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)�شتة اأ�شهر من عام 1945( ملايكل دوب�س

من احلرب العاملية اإىل احلرب الباردة

ملتقى دبي الت�سكيلي الدويل ينطلق اأكت�بر املقبل 

خالل عر�س م�شرحي بعنوان »عامل مده�س«

 اأطفال مركز را�سد يرفع�ن �سارة الن�سر ملحمد بن را�سد

 اأب�ظبي للثقافة تطلق مناف�سة 
جديدة من برنامج اأمري ال�سعراء

برنامج  اليوم مناف�شة جديدة من  وال��رتاث  للثقافة  اأبوظبي  تطلق هيئة 
الهواء  على  �شتبث  التي  الرابعة  احللقة  خ��الل  من  وذل��ك  ال�شعراء  اأم��ري 
مبا�شرة على قناة اأبوظبي - االإمارات. ويتناف�ض خالل احللقة التي �شتقام 
ولد  ال�شيخ  وهم  �شعرية جديدة  اأ�شوات  اأربعة  الراحة  �شاطئ  م�شرح  على 
احلاج  ح�شن  ومنى  فل�شطني  من  الكيالين  وبا�شم  موريتانيا  من  بلعم�ض 
. وكان قد تناف�ض خالل احللقة  العراق  ال�شودان وهزبر حممود من  من 
اأحمد االأخر�ض من  اأربعة �شعراء على بطاقة جلنة التحكيم وهم  املا�شية 
ونا�شر  ال�شعودية  من  �شرارة  اأب��و  وحممد  م�شر  من  زقيزق  ور�شا  االأردن 
الدين باكرية من اجلزائر . واأهلت جلنة التحكيم خالل احللقة املا�شية 
التي ت�شم كال من الدكتورعبدامللك مرتا�ض من اجلزائر والدكتور �شالح 
ف�شل من م�شر والدكتور علي بن متيم من االإمارات .. ال�شاعر اجلزائري 
يف  ب�شببه  فنجح  األ��ق��اه  ال��ذي  ال��زرق��اء  بح�شرة  �شمت  ن�شه  على  باكرية 
احل�شول على البطاقة وبالتايل االإنتقال اإىل املرحلة التالية من امل�شابقة 
املائة وجمهور  يف   61 االإلكرتوين  امل�شابقة  موقع  اأعطاه جمهور  فيما   ..

امل�شرح 10 يف املائة.

 االإي�سي�سك� تنظم ندوة ح�ل 
املراأة يف الديانات الت�حيدية 
بعنوان  ن��دوة  اإي�شي�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  تنظم 
املراأة يف الديانات التوحيدية يوم االإثنني املقبل يف مقر منظمة االأمم املتحدة 
تنظم  باري�ض.  الفرن�شية  العا�شمة  يف  اليون�شكو  والثقافة  والعلم  للرتبية 
اإي�شي�شكو الندوة بالتعاون مع مر�شد الدرا�شات اجليو�شيا�شية ومركز موري�ض 
هوريو لدرا�شة القانون العام التابع جلامعة احلقوق باري�ض ديكارت وجمعية 
عثمان  ب��ن  العزيز  عبد  الدكتور   .. ال��ن��دوة  يف  وي�شارك  عربيات.  اإع��الم��ي��ات 
معاهد  من  علمية  �شخ�شيات  اإىل  اإ�شافة  االإي�شي�شكو  ع��ام  مدير  التويجري 
اأكادميية عريقة وباحثات متخ�ش�شات يف �شوؤون املراأة يف االإ�شالم واليهودية 
وامل�شيحية. وتناق�ض الندوة عدة حماور من بينها ال�شور النمطية عن املراأة 
امل�شلمة وتطور و�شعية املراأة ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية 
امل��راأة وو�شعية  اإ�شالحية الأو�شاع  اإىل مقاربة  االإ�شالمي واحلاجة  العامل  يف 

املراأة يف الديانتني اليهودية وامل�شيحية. 
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 دائرة املالية تنظم ور�سة عمل ح�ل م�سروع امل�ازنة العامة حلك�مة اإمارة اأب�ظبي

املال والأعمال

27

برعاية حاكم عجمان 

بلدية عجمان تنظم م�ؤمتر عجمان االأول لالقت�ساد االأخ�سر يف 
دورته االأوىل ي�ني� حتت �سعار )كرب�ن اأقل لتنمية م�ستدامة( 

املالية  االإح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ع��ب��ئ��ة  واالأدل������ة 
باإيجاز  ال�����ش��وء  ت�شليط  ومت  امل��رف��ق��ة 
موازنة  يف  ال��ت��ح�����ش��ني  جم�����االت  ح����ول 
ال��ور���ش��ة متت  خ��ت��ام  2014. ويف  ع���ام 
طرحت  ال��ت��ي  االإ���ش��ت��ف�����ش��ارات  مناق�شة 
اإلتزام  والتاأكيد على  من قبل احل�شور 
الدعم  ت��ق��دمي  مبوا�شلة  املالية  دائ���رة 
وال�شركات  اجل���ه���ات  جل��م��ي��ع  ال������الزم 
دائرة  اأن  ي��ذك��ر  ب����االإم����ارة.  احل��ك��وم��ي��ة 
اأبوظبي كانت قد نظمت موؤخرا  مالية 
ور�شة عمل خا�شة باالإطار العام للنظام 
املايل احلكومي يف اإمارة اأبوظبي الواقع 
�شارك  ح��ي��ث  امل�شتقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
فيها اأع�شاء املجل�ض التنفيذي لالإمارة 
وروؤ���ش��اء وم���دراء تنفيذيني الأك��رث من 
تابعة  ح��ك��وم��ي��ة  و���ش��رك��ة  ج��ه��ة   100

الإمارة اأبوظبي. 

باالإيرادات و اعتماد االأ�ش�ض اخلا�شة بها 
باالإ�شافة اإىل العمل على حت�شني كفاءة 
خالل  احل��ك��وم��ي��ة  االإي������رادات  حت�شيل 
ال�شنة املالية. كما جرى خالل الور�شة 
املتعلقة  اال�شرتاتيجية  املبادرات  عر�ض 
 2014 لعام  االإل��ك��رتون��ي��ة  ب��اخل��دم��ات 
االإر�شادي  والدليل  واالأ�ش�ض  كالنماذج 
اأب��وظ��ب��ي لالأنظمة  م��رك��ز  م���ن  امل���ق���دم 
املبادرات  اآلية تقدمي  و�شرح  واملعلومات 
تطوير  اىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي  ل��ل��م��رك��ز 
الإمارة  االإلكرتونية  احلكومة  تقنيات 
كذلك  ال��ور���ش��ة  وا�شتعر�شت  اب��وظ��ب��ي. 
االإحتياجات املالية لل�شركات واملوؤ�ش�شات 
ت�شمن  والتي   2014 لعام  احلكومية 
ان�شطتها  ت���اأدي���ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
للحكومة  التنموية  االه���داف  وحتقيق 
ف�شال عن ت�شليط ال�شوء على النماذج 

العمل  جم��ال  يف  ومتكاملة  متخ�ش�شة 
روؤيتها يف  ل��الإم��ارة حتقيق  امل��ايل تكفل 
اأن ت�شبح بني اأف�شل احلكومات اخلم�ض 
الذي يحتم  االأمر  العامل  على م�شتوى 
خمتلف  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  ال��ع��م��ل 
لتنفيذ  احلكومية  وال�شركات  اجل��ه��ات 
اأي�شا  ال��ور���ش��ة  وناق�شت   . اخلطة  ه��ذه 
التاأكيد  العامة مع  املوازنة  اإع��داد  �شبل 
التناف�ض  باأ�ش�ض  االل��ت��زام  ���ش��رورة  على 
عالية  خدمات  على  للح�شول  الرامية 
اجلودة باأف�شل االأ�شعار يف حني عر�شت 
الور�شة ما يتوجب على اجلهات امل�شاركة 
العامة  املوازنة  اإع��داد  اأثناء  به  االإلتزام 
مبا يف ذلك االأ�ش�ض والنماذج املعتمدة. و 
فيما يتعلق بتقدير االإيرادات احلكومية 
على  العمل  ور���ش��ة  يف  امل�شاركون  اأج��م��ع 
�شرورة تطبيق اجراءات العمل اخلا�شة 

ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة و����ش���وال اإىل 
و�شدور  العامة  املوازنة  اإعتماد  مرحلة 
الور�شة  و�شحت  كما  تنفيذها  تعميم 
اأخذها  ال��واج��ب  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ت��غ��ريات 
امليزانية  اإع������داد  ع��ن��د  االإع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
وجماالت حت�شني مناذجها. واكد �شعادة 
حممد �شلطان بن غنوم الهاملي مدير 
اأبوظبي  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  ان  امل��ال��ي��ة  ع���ام 
ت��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى اإع��ت��م��اد اأح���دث 
يف  املتقدمة  التجارب  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
واإع���داد  احلكومي  امل���ايل  العمل  جم��ال 
امليزانيات العامة مبا ميكنها من تفعيل 
اف�شل ا�شتخدام للموارد املالية وتوفري 
احلكومية  للمبادرات  املنا�شب  التمويل 
التي من �شاأنها تطوير االإقت�شاد الكلي 
املالية  دائ����رة  ان  اىل  ول��ف��ت   . ل���الإم���ارة 
اإ�شرتاتيجية  خ��ط��ة  مت��ت��ل��ك  اأب��وظ��ب��ي 

••  اأبوظبي -وام: 

ن��ظ��م��ت دائ�����رة امل��ال��ي��ة اأب��وظ��ب��ي ممثلة 
فندق  العامة موؤخرا يف  املوازنة  بقطاع 
حول  عمل  ور�شة  اأبوظبي  روتانا  ب��ارك 
اأبوظبي  العامة الإم��ارة  املوازنة  م�شروع 
واالأ�ش�ض  املنهجية  خاللها  ا�شتعر�شت 
وال��ن��م��اذج واالأدل����ة االإر���ش��ادي��ة املعتمدة 
 . وتنفيذها  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  اإع����داد  يف 
�شارك يف الور�شة نحو 90 جهة و�شركة 
حكومية بح�شور تخطى 325 موظفا 
يف امل��ج��ال امل��ايل واإع����داد امل��وازن��ة وذلك 
املبا�شر  االإت�����ش��ال  ق��ن��وات  تفعيل  �شمن 
اإعداد  عملية  دق��ة  يعزز  ال��ذي  والفعال 
احلكومية.  اجلهات  قبل  من  امل��وازن��ات 
اليو�شف  ح��ارب  عبدالعزيز  وا�شتعر�ض 
العامة  املوازنة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املحاور الرئي�شية التي تناولتها الور�شة 
حلكومة  العامة  امل��وازن��ة  م�شروع  ح��ول 
ناق�ض  ذل��ك  بعد   2014 لعام  اأبوظبي 
ن���ائ���ب م���دي���ر قطاع  امل���ح���ريب���ي  ح�����امت 
امل���وازن���ة اأه���م االأ���ش�����ض وال��ق��واع��د التي 
ت��ن��اول��ت��ه��ا م��ن��ه��ج��ي��ة االإع������داد وم���ن ثم 
ا�شتعر�ض خرباء قطاع املوازنة يف دائرة 
املتطلبات  واأبرز  والنماذج  االأدلة  املالية 
ناق�ض  ك��م��ا   . ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا  ال�شلة  ذات 
امل�����ش��ارك��ون يف ال��ور���ش��ة االإط����ار الزمني 
اأبوظبي  الإم��ارة  العامة  املوازنة  مل�شروع 
من  ب��داأت  التي  مبراحله   2014 لعام 
واأ�ش�ض  ي�����ش��م��ل من����اذج  ال����ذي  ال��ت��ع��م��ي��م 
االإر�شادية  واالأدل������ة  امل���وازن���ة  وق���واع���د 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا وال�����ذي مت ار����ش���ال���ه اإىل 

حرة عجمان تنظم مبادرة )فنجان قه�ة( للمرة الثانية 
خالل 2013 للت�ا�سل مع م�ستثمريها ومتعامليها

•• عجمان ـ الفجر 

فنجان  بعنوان  م��ب��ادرة  االول  اأم�ض  احل��رة  عجمان  منطقة  �شلطة  نظمت 
خالل  م��ن  وامل�شتثمرين  املتعاملني  م��ع  التوا�شل  اإىل  تهدف  التي  قهوة 
خطط عمل تلبي رغباتهم ومتطلباتهم، حيث يتوا�شل فيها امل�شئولون مع 
بكل  القرار  اأ�شحاب  اإىل  اأ�شواتهم  ت�شل  وبالتايل  لوجه،  املتعاملني وجهاً 
�شهولة وي�شر، مما ي�شاهم يف تعزيز عالقة ال�شلطة باملتعاملني. ويتمحور 
من  املتغرية  متعامليها  احتياجات  تلبية  اإىل  قهوة  فنجان  م��ب��ادرة  ه��دف 
االج���راءات  ات��خ��اذ  و  االأم��ث��ل  ال��وج��ه  خ��الل فهم رغباتهم وتقدميها على 
التح�شني  عمليات  يف  منها  لال�شتفادة  ال��الزم��ة  والوقائية  الت�شحيحية 
ب�شلطة منطقة  العمليات  اإدارة  املطرو�شي مدير  عبيد  و�شرح  والتطوير. 
عجمان احلرة اأن متابعة تفعيل مثل تلك املبادرات مرتان يف العام، توؤدي 
التو�شيات  وتطبيق  بال�شلطة،  املتعاملني  ع��الق��ات  وت��ق��وي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واملقرتحات التي تدور يف اللقاء والتي من �شاأنها اأن ت�شيف قيمة بتطوير 
اخلدمات والتح�شني امل�شتمر عليها يف ال�شلطة، وت�شاهم يف رفع ن�شبة ر�شا 
تطبيق  وذلك عن طريق  املن�شود،  اال�شرتاتيجي  الهدف  املتعاملني ح�شب 
ا�شتقبال  على  حر�شنا  و  كما  ال�شلطة،  يف  املعتمدة  الت�شغيلية  اخل��ط��ط 
والتي  وامل�شتثمرين  املتعاملني  م��ن  واالأ�شئلة  اال�شتف�شارات  م��ن  العديد 
تتعلق بخدمات الرخ�ض و خدمات التاأ�شريات وخدمات املباين وال�شيانة، 
وغريها من املقرتحات املفيدة. وقالت رفيعة ال�شويدي مدير اإدارة عالقات 
زيادة  ت�شاهم يف  املبادرة  اأن هذه  ب�شلطة منطقة عجمان احلرة  املتعاملني 
املتعاملني  املتعاملني و بناء عالقة طويلة االأم��د ال تنتهي مع  ن�شبة ر�شا 
�شكاوي  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  االأم��ث��ل  ال��وج��ه  على  وتقدميها  رغباتهم  فهم  و 
املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  واالرتقاء  العمل  اآلية  لتح�شني  ومقرتحاتهم 

لتقابل توقعاتهم و تقدمي اأف�شل املمار�شات يف تطبيق اخلدمات لهم.

ت�تال االمارات ت�ؤكد التزامها 
دعم جه�د الت�طني يف الدولة

••  ابوظبي-وام:

اول��وي��ة ق�شوى  ان��ه��ا تعطي  اأم�����ض  النفطية  االم����ارات  ت��وت��ال  �شركة  اك���دت   
لتوظيف وتطوير مهارات مواطني دولة االمارات وخا�شة االناث وان نهجها 
يقوم على احرتام ثقافة وتقاليد املجتمع املحلي والعمل مع جمموعة وا�شعة 
من �شركات النفط الدولية. جاء ذلك مبنا�شبة احتفاالت توتال بيوم التنوع 
23 مايو احل��ايل يف اط��ار احتفاالت  20 و  العاملي يف الفرتة بني  الوظيفي 
رئي�ض  وق��ال  العامل.  بلدا يف   130 اك��رث من  يف  املنا�شبة  بهذه  االم  ال�شركة 
توتال االمارات ال�شيد جان لوك جيزيو اإن احرتام التنوع هو عن�شر مهم يف 
�شركة مبادلة  و  اأدن��وك  امل�شاهمة وهي  ال�شركات  ال�شركة مع جميع  عالقات 
�شركات  من  كبري  عدد  اىل  ا�شافة  والكهرباء  للماء  ابوظبي  وهيئة  للتنمية 
النفط الدولية. وا�شار اىل اأن توتال االمارات ترتبط بت�شعة م�شاريع يف الدولة 
املنح  تقدم  ال�شركة  ف��ان  االإماراتيني  ق��درات  ببناء  يتعلق  فيما  بانه  م�شيفا 
تدري�ض  بتنظيم �شفوف  لهم وترعى تخرجهم اىل جانب قيامها  الدرا�شية 
�شيفية وغريها مما ي�شاهم يف دعم �شيا�شة التنوع يف توتال. من جانبه قال 
ال�شيد �شلطان احلجي نائب رئي�ض توتال االمارات للتنمية املوؤ�ش�شية وع�شو 
�شابق يف جمل�ض التنوع العاملي ان توتال تعترب �شركة حملية داخل االمارات 
ال�شعيد  على  دول��ي��ة  و�شركة  االو���ش��ط  ال�شرق  �شعيد  على  اقليمية  و�شركة 
العاملي ..موؤكدا جهود ال�شركة يف متكني وتطوير مهارات املواطنني وحتقيق 
ال�شيد فيليب كابو مدير توتال  التوازن بني اجلن�شني يف جمال العمل. اما 
ال�شرق االأو�شط للت�شويق بال�شركة فقد اعرب عن �شعادته بالعمل مع فريق 
مكون من 22 جن�شية ي�شمل نحو 216 موظفا وذلك يف مقر �شركته يف دبي 
..م�شريا اىل ان التنوع يف ادارته ويف �شركة توتال ب�شكل عام يتيح لها ان تلعب 
دورا اف�شل يف خدمة عمالئها. ومن ناحيته حتدث ال�شيد عامر ال�شيخ علي 
مدير عام توتال اأبو البخو�ض عن جهود ال�شركة يف تطوير قدرات مواطني 
دولة االإمارات وخ�شو�شا االإناث ..موؤكدا اي�شا على اهمية الدور الذي تلعبة 
اكادميية توتال ابو البخو�ض يف عملية التنويع الوظيفي يف ال�شركة. و�شت�شمل 
االحتفاالت التي ت�شتمر ملدة اأربعة اأيام االأن�شطة املت�شلة برفع الوعي الثقايف 
ودعم ذوي االحتياجات اخلا�شة واإن�شاء اآلية تهدف اىل متكني ورفع م�شتوى 
االقت�شادية  التنمية  عملية  يف  وامل�شاركة  املجتمع  خدمة  يف  امل���راأة  م�شاركة 

وتعريف اجلن�شيات املختلفة بثقافة وعادات وتقاليد يف الدولة . 

 القمة االأوروبية تركز
 الي�م على الطاقة وال�سرائب

••  بروك�صل-وام:

ت��رك��ز على  ال��ي��و يف قمة  االأوروب����ي يف بروك�شل  ق���ادة دول االحت���اد   يلتقي 
مو�شوعي الطاقة وال�شرائب. وقال هريمان فان رامبوي رئي�ض االحتاد 
اإن  ال��ي��وم  ال��ق��ادة االأوروب��ي��ني  اإىل  االأوروب����ي يف دع��وت��ه للقمة التي وجهها 
اثنتني  ب�شاأن  امل�شتقبلي  العمل  اجت��اه  حتديد  هو  القمة  ه��ذه  من  الهدف 
من اأهم الق�شايا بالن�شبة لالقت�شاد االأوروبي والتما�شك االجتماعي وهما 
الطاقة وال�شرائب. ونا�شد القادة بحث ما يجب عمله لزيادة كفاءة الطاقة 
للتنبوؤ  قابلة  للطاقة  �شيا�شة  وو�شع  املحلية  امل�شادر  من  املزيد  وتطوير 
تعزيز  يف  احل��ايل  ال�شيا�شي  احلما�ض  اغتنام  نا�شدهم  كما  اأك���رب.  ب��درج��ة 
املناق�شات يجب  اأن  ال�شيا�شات ال�شريبية. واأ�شاف  اجلهود لتح�شني كفاءة 
اأي�شا اأن جتهز مواقف اأوروبية من�شقة يف املحافل الدولية مثل جمموعة 
الدول الثماين وجمموعة الدول الع�شرين وعالقاتنا بال�شركاء الدوليني.
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ال���ذي  امل�����ش��اح��ب  امل���ع���ر����ض  ج���ان���ب  ،اإىل 
�شي�شارك به الرعاة وعدد من  امل�شاركني 
باأن  ،منوهاً  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  من 
موا�شيعه تعترب  توجه حديث يف املجال 
املوؤمتر  ط��روح��ات  واأن  ب��ه  املعني  البيئي 
الناجمة  امل�شببات  م��ن  للتحذير  ج���اءت 
عن االنبعاث احلراري موؤكداً باأن املوؤمتر 
البيئي  ال���ت���وازن  حل��م��اي��ة  عليها  ���ش��ريك��ز 
الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  ول�شمان 
واإم����ارة  ع���ام  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  والبيئية 
�شعادة  خ��ا���ض.  وحت���دث  ب�شكل  ع��ج��م��ان 
مركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �شلمان  وليد 
املوؤمتر  يف  الكربون،  ل�شبط  املتميز  دبي 
يف  اأطلقت  التي  القيادية  امل��ب��ادرات  ح��ول 
الدولة واخلا�شة مبو�شوع البيئة و�شعار 
املوؤمتر م�شرياً اإىل اأن هذه اجلهود كانت 
واإعداد  االإ�شرتاتيجية  تركز على تطوير 
االنبعاث  م����ن  ل��ل��ح��د  ����ش���ام���ل  ب���رن���ام���ج 
ال����ك����رب����وين مب����ا ي�������ش���اه���م يف احل�����د من 

االحتبا�ض احلراري واآثاره ال�شلبية.
اإر���ش��ادات اللجنة  اإتباع  اأهمية  اأك��د على  و 
بتغري  امل���ع���ن���ي���ة  ال����دول����ي����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
امل��ن��اخ مل��ا فيها م��ن ف��وائ��د اإي��ج��اب��ي��ة تعزز 
اأطلقتها  ال��ت��ي  البيئية  االإ�شرتاتيجيات 
الدولة. و نوه �شعادته باأن دبي واالإمارات 
حتر�ض  م��ث��ايل  من���وذج  تعترب  ال�شمالية 
على  القائمة  املعرفة  من  اال�شتفادة  على 

دائرة البلدية والتخطيط لبناء م�شتقبل 
امل�شتدامة  ال��ب��ي��ئ��ة  خ����الل  م���ن  ع��ج��م��ان 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ع�����ش��ري��ة وال���وق���وف ع��ل��ى اهم 
حياة  ت��وف��ري  ل�شمان  وال�شبل  ال��ط��رائ��ق 
رغدة �شمن �شيا�شات بيئية وعمرانية يف 

اإطار االقت�شاد االأخ�شر. 
اإىل  ال��دائ��رة عمدت  ب��اأن  املويجعي  ولفت 
اإط����الق ه���ذا امل���وؤمت���ر مت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي���ة 
تكون  وان  ب��ال��دول��ة  االحت��ادي��ة  احلكومة 
العامليني  ال������رواد  اح����د  االإم��������ارات  دول����ة 
يف ه���ذا امل��ج��ال وال��ت��ي مت ال��ت��ن��وي��ه عنها 
ب���اإط���الق م���ب���ادرة وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة املدى 
اق��ت�����ش��اد اخ�����ش��ر ل��ت��ن��م��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة يف 
اإم����ارة  2012، ومب���ا ي��دع��م  ب��داي��ة ع���ام 
دبي يف ا�شت�شافتها الإك�شبو 2020 ومبا 
واملوارد  الكفاءات  بتوجيه  االهتمام  فيه 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
القت�شاد  عجمان  م��وؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لتنمية  اق��ل  ك��رب��ون  ع��ن��وان  اخ�شر حمل 
عمل  اأوراق   7 و����ش���ي���ط���رح  م�����ش��ت��دام��ة 
بني  م��ا  تتنوع  ع��دي��دة  جل�شات  ويت�شمن 
احللقات النقا�شية وور�ض العمل وعر�ض 
نتيجة  م�شنعة  ومنتجات  بيئية  لتجارب 
االأخ�شر  االق��ت�����ش��اد  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��ب��ي��ق 
ب��االإ���ش��اف��ة ت��وق��ي��ع اإت��ف��اق��ي��ة ���ش��رك��ة مع 
مركز دبي للكربون ك�شريك اإ�شرتاتيجي 
الطويل  امل��دى  على  املجال  بهذا  للدائرة 

ع��ل��ي��ه م���ن ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ي��ا���ش��ات ب��ي��ئ��ي��ة ذات 
واملبادرات  اخل�شراء  بامل�شطحات  عالقة 
اخلا�شة باملباين اخل�شراء وحر�شها على 
زيادة امل�شاحات املك�شوة بالب�شاط االأخ�شر 
ال��ت��ي حتافظ  البيئية  االأ���ش��ج��ار  وزراع����ة 
ا�شرتاتيجيات  ي��رتج��م  مب��ا  البيئة  على 

احلكومة االحتادية يف ذلك.
كما اأكد املويجعي باأن تنظيم املوؤمتر جاء 
ال�شيخ  �شمو  عليه  يوؤكد  ما  مع  متزامنا 
الدائرة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�شد 
التي ترتكز  امل��وؤمت��ر  اأه���داف  مبا يرتجم 
واال�شتثمار  االأخ�شر  االقت�شاد  ان  على 
احلقيقي  الدليل  هو  للكربون  املنخف�ض 
اقت�شاديا  اإم������ارة  ب��ن��اء  ن��ح��و  الل��ت��زام��ن��ا 
نظيفة وذلك با�شتخدام اأف�شل املمار�شات 

عرب ال�شناعات واملجاالت املختلفة.
واأ����ش���اف اأن امل���وؤمت���ر ان��ط��ل��ق اإمي���ان���ا من 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  دور  تعزيز  ب�شرورة 
يف القطاعني احلكومي واخلا�ض ب�شمان 
اقت�شادية  وتنمية  م�شتدامة  بيئة  توفري 
ال�شبق  امل��وؤمت��ر ج��اء كنوع م��ن  ب��اأن  الفتا 
االأول  باعتباره  املو�شوع  هذا  يف  والتفرد 
م���ن ن��وع��ه يف ع��ج��م��ان مب���ا ف��ي��ه ترجمة 
ام�����ارة ع��ج��م��ان وحر�شه  ل���روؤي���ة ح��اك��م 
والنظيفة  ال�شحية  البيئة  ت��وف��ري  على 
لروؤية  انعكا�ض  فيه  مبا  عجمان  ملجتمع 

مبادرات االقت�شاد االأخ�شر بالتعاون مع 
القطاع اخلا�ض والتي تعزز جتربة مركز 
امليدان  يف  ال��ك��رب��ون  ل�شبط  املتميز  دب��ي 
بكفاءة  القيا�شية  املوارد  ا�شتخدام  لكفاءة 
وت�شهيل تطوير ال�شراكات بني القطاعني 
العام واخلا�ض معربا عن اآماله اأن ينظم 
اإقليمية  مب�����ش��ارك��ة  �شنويا  امل��وؤمت��ر  ه���ذا 
ودول��ي��ة �شاملة ح���ول ال��ع��ام الأه��م��ي��ت��ه يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق اأه�����داف 
احلكومة يف احلفاظ على البيئة وحمايتها 
من التلوث وخا�شة االنبعاث الكربوين و 
االنحبا�ض احلراري. واأ�شار عبد الرحيم 
املتحدة  امل�شت�شار اخلا�ض لالأمم  �شلطان 
خالل  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 
اإطالق  اإىل دور االأمم املتحدة يف  املوؤمتر 
امل�شتدامة  التنمية  ت��ع��زز  بيئية  ب��رام��ج 
وت�����ش��خ��ري ال���ط���اق���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق االإمن�����اء 
ال�����ش��ك��اين يف امل�����دن ح����ول ال���ع���امل واأث����ر 
مثل  امل�شتدامة  لتنمية  الو�شول  يف  ذلك 
برنامج االأمم املتحدة للتنمية اخل�شراء 
االقت�شاد  م��و���ش��وع��ات  على  ي��رك��ز  ال���ذي 
االأخ�����ش��ر واأث����ره االإي��ج��اب��ي ع��ل��ى البيئة 
ومب�شاركة  بالتنظيم  م�شيدا  وعنا�شرها 
خلدمة  البيئي  التوجه  ه��ذا  يف  اجلميع 
االإن�شان وعنا�شر البيئة مبا فيه ترجمة 
حت�شني  يف  امل����ت����ح����دة  االأمم  الأه����������داف 
م�����ش��ت��وى احل��ي��اة ل��ك��اف��ة اأع�����ش��اءه��ا. كما 
ا���ش��ت��ه��داف موؤمتر  امل��ت��ح��دث��ني  واأو����ش���ح 
االأخ�شر،  ل��الق��ت�����ش��اد  االأول  ع��ج��م��ان 
االخت�شا�ض  ب��ذات  املعنية  اجلهات  لكافة 
وك��ذل��ك طلبة امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات من 
املويجعي  اأ�شار  كما  الدولة  اإم��ارات  كافة 
هذا  ت��ن��م��ي��ة  يف  ع��ج��م��ان  ب��ل��دي��ة  دور  اىل 
املجال من قبل عن طريق عدة مبادرات 
مت تنفيذها مثل ا�شتخدام مياه ال�شرف 
اإعادة تدوير  الزراعة وكذلك  املعاجلة يف 
وفرز النفايات باالإ�شافة ليوم ملبادرة يوم 

بال اأكيا�ض بال�شتيك.  
ع��دد من  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا وح�شر 
و�شركة  االإم��������ارات  م���وا����ش���الت  ال����رع����اة 
�شوالر  و����ش���رك���ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال����������زوراء 
باالإ�شافة اإىل ح�شور متميز ملمثلي مركز 
دب���ي ل��ل��ك��رب��ون ومم��ث��ل��ي ب��رن��ام��ج االأمم 
امل��ت��ح��دة االإمن���ائ���ي وع����دد م���ن املهتمني 

بال�شاأن البيئي بالدولة.

•• عجمان ـ حممد بدير 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
ل���الحت���اد ح���اك���م ع��ج��م��ان ت��ن��ظ��م دائ����رة 
ب��ع��ج��م��ان موؤمتر  ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
االأخ�����ش��ر يف  ل��الق��ت�����ش��اد  االأول  ع��ج��م��ان 
اأقل  ك���رب���ون  ���ش��ع��ار  االأوىل حت���ت  دورت�����ه 
كربون  م��ع  بالتعاون  م�شتدامة  لتنمية 
واملياه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  دب���ي،ومب�������ش���ارك���ة 
االإمن����ائ����ي  امل���ت���ح���دة  االأمم  ب���رن���ام���ج  و 
الذي  ب��امل��وؤمت��ر  وي�����ش��ارك   .UNDP
بقاعة  عجمان  كمبين�شكي  فندق  يف  يقام 
الزوراء يف العا�شر من �شهر يونيو املقبل، 
احلكومية  القطاعات  خمتلف  م��ن  ع��دد 
اخلا�ض  وال���ق���ط���اع  احل���ك���وم���ي���ة  و����ش���ب���ه 
ومب�شاركة نخبة من اخلرباء واملخت�شني 

بالبيئة.
واأك����د ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن حم��م��د املويجعي 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
اللجنة  ب����االإن����اب����ة،رئ����ي���������ض  ب���ع���ج���م���ان 
القيادة  ح��ر���ض  ل��ل��م��وؤمت��ر،  التح�شريية 
الهادفة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل����ب����ادرات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
اإىل  م�شرياً  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق 
اأه��م��ي��ة احل����دث ال����ذي حت��ت�����ش��ن��ه اإم����ارة 
االأول من نوعه والذي  باعتباره  عجمان 
االقت�شاد  مقومات  على  باأهدافه  يرتكز 
االأخ�شر املعتمد على البيئة اخلالية من 
الكربوين  االن��ب��ع��اث  وت���اأث���ريات  ال��ت��ل��وث 

ال�شار بعنا�شرها الثالث.
وب���ني ���ش��ع��ادت��ه خ���الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
ل����الإع����الن ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل امل����وؤمت����ر، ب���اأن 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان حت��ر���ض ع��ل��ى ترجمة 
التطورات  وم��واك��ب��ة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال���روؤي���ة 
التكنولوجية يف معاجلة كافة االأمور ذات 
العالقة باالقت�شاد االأخ�شر الذي ترتكز 
ع��ل��ي��ه امل���ح���اور اخل��ا���ش��ة ب��امل��وؤمت��ر الفتا 
ب��اأن ال��دائ��رة داأب��ت على تنظيم مثل هذه 
املوؤمترات الريادية التي ت�شتهدف حتقيق 
�شجلت  باأنها  الف��ت��ا  امل�شتدامة،  التنمية 
موؤمترين  تنظيم  يف  ع��دة  جن��اح  ق�ش�ض 
اإيجابي  ك��ان لهما ���ش��دى  دول��ي��ني دوري���ا 
املن�شودة  امل�شتدامة  للتنمية  الو�شول  يف 
،مما مكنها من تبواأ مكانة مرموقة بني 
ملا حتر�ض  املجال نظرا  قريناتها يف هذا 

جمعية املهند�سني باالمارات 
تدعم م�ؤمتر انديك�ض

••  دبي-وام:

 ت�شارك جمعية املهند�شني يف الدولة بجناح يف موؤمتر انديك�ض 2013 
23 مايو اجلاري.  اأم�ض يف دبي وي�شتمر حتى  الذي انطلقت فعالياته 
الهند�شية  وامل��ع��ار���ض  امل��وؤمت��رات  دع��م  يف  ري��ادي��ا  دورا  اجلمعية  وتلعب 
مالك  من  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  جميع  بني  الو�شل  حلقة  لتكون 
ومكاتب هند�شية ومعمارية وم�شممي الديكور و�شركات مقاوالت ومواد 
بناء ومطورين وجهات حكومية خمتلفة لتعمل على تطور ورقي القطاع 
جمال  فى  امل��ب��ادرات  باأف�شل  والتوعية  الدولة  م�شتوى  على  الهند�شي 
اال�شتدامة وت�شجيع االبداع واالبتكار لدى امل�شممني واملعماريني �شعيا 
نحو اأف�شل املمار�شات الهند�شية بدولة االإمارات العربية املتحدة. واأكد 
ماجد فاروق املدير العام جلمعية املهند�شني ان اجلمعية تركز حاليا على 
دعم جميع مبادرات اال�شتدامة بالدولة ومنها معر�ض اندك�ض 2013 
والبناء  الت�شميم  العديد من احللول فى جمال  يعر�ض  �شوف  وال��ذى 
وامل��واد اخل�شراء �شعيا اىل التميز والريادة فى تعزيز مكانة اإم��ارة دبي 
كمدينة خ�شراء. واأو�شح ان اجلمعية نظمت على هام�ض املوؤمتر ور�ض 
عمل يف اإدارة امل�شاريع واجلودة والتخطيط اال�شرتاتيجي والتميز وادارة 
املخاطر والقيادة فى اإدارة امل�شاريع �شارك بها ما يقرب من 80 خبريا 

فى جمال الت�شمييم الداخلي من معماريني وم�شميني داخليني.

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : مكتب ال�شعايل و�شركاءه للمحاماة واال�شت�شارات 
القانونية بطلب  لتعديل ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :       117355بتاريخ : 2008/7/30
با�ش��م : جيني جاك فوال

وعنوانه: : بارك دي ليه  موت، روت دي�ض �شالني، �شانت توبيز 83990– فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�ض،  وك��ي  غ�شل  يف  اخ��رى   وم��واد  االقم�شة،  تبيي�ض  م�شتح�شرات 
وك�شط، �شابون، عطور، معطرات، ماء معطر، زيوت عطرية، زيوت للعطور والروائح ، م�شتح�شرات جتميل ، 

غ�شول ) لو�شن( لل�شعر، منظفات ا�شنان.
الواق�عة بالفئة: )3(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة )Paris( وكلمة )Elysees( داخل مربع حمدد باللون اال�شود 
اال�ش��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام  اال�شم اجلغرايف ) Paris(   مبعزل عن العالمة

تغ�ري الوكيل )املحل املختار للمرا�شالت(:
من : باري�ض اليزيه للعطور �ض.ذ.م.م.

-  اىل :  مكتب ال�شعايل و�شركاءه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
 �ض.ب. 214737  هاتف: 042955301 فاك�ض : 042955302 الربيد االليكرتوين:

trademarks@alshaali-ip.com
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:171266                       بتاريخ :2012/3/28  
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

GUOFENG YUAN با�ش��م:  ال�شيد /  جيوفينغ يوان  
وعنوانه : دبي / ديرة ،  �ض. ب: 171136   هاتف: 2737750/ 04  فاك�ض:  04/2737750

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الهاتف متحرق، تلفيزون، راديو، اجهزة راديو للمركبات، يف �شي دى، دي يف دي، االت احلا�شوب و اجهزة ملحقة 
باحلا�شوب، االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي 
واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف ( واالإنقاذ 
والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور ،حامالت بيانات مغناطي�شية ، اأقرا�ض ت�شجيل ، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�شجيل النقد ، اآالت حا�شبة ، معدات ، اأجهزة حا�شوبية ملعاجلة 

البيانات و اأجهزة اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   ZHT  حروف الالتينية باللون االأ�شود  وفوقها مبا�شرة ر�شم 
ب�شكل ت�شميم متميزة باللون االأ�شود و االأزرق

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة    االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799
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 االأح�ا�ض اجلافة العاملية تف�ز بجائزة 
اأف�سل اأح�ا�ض ال�سفن يف خدمات االإ�سالح 

••  دبي-وام:

حازت �شركة االأحوا�ض اجلافة العاملية على جائزة اأف�شل اأحوا�ض ال�شفن يف 
خدمات االإ�شالح .. وذلك خالل انعقاد فعاليات الدورة ال�شاد�شة للموؤمتر 
التلفزيونية  ال��ق��ن��اة  نظمته  ال���ذي   2013 ال�شفن  لتكنولوجيا  ال���دويل 
املالحية املتخ�ش�شة مارين بيز تي يف يف دبي. وت�شلم اجلائزة على بن تويه 
�شركة  ونالت  التجارية.  وال�شوؤون  االأعمال  تطوير  رئي�ض  نائب  ال�شويدي 
منطقة  يف  املالحية  للخدمات  ال��رائ��د  امل���زود  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���ض 
ال�شرق االأو�شط اجلائزة..بناء على جناحها يف تنويع اخلدمات بعيدا عن 
اإىل  خدماتها  تقدمي  خ��الل  من  وذل��ك  ال�شفن  الإ�شالح  التقليدي  املجال 
وهو  من��وه  بت�شارع  يتميز  وال���ذي  البحري  والنفط  وال��غ��از  الطاقة  قطاع 
ال�شفن يف  اأحوا�ض  به بني  املجال منوذجا يحتذى  ما جعل عملها يف هذا 
العامل. يذكر اأن عدد االإ�شالحات الهامة التي اأجرتها االأحوا�ض زاد خالل 
عام 2012 عدة اأ�شعاف لقدراتها وخدماتها ذات اجلودة العالية ونظرية 
اأعمالها املعتمدة على الت�شليم يف الوقت املحدد وبطريقة فعالة من حيث 
11 من�شة حفر  اإ�شالح وترميم  2012 مت  ع��ام  اأن��ه خ��الل  التكلفة كما 
وقال  العمل.  خطة  ح�شب  تدريجيا  احل��ف��ارات  ع��دد  منو  واملتوقع  بحريه 
�شعادة خمي�ض جمعة بوعميم رئي�ض االأحوا�ض اجلافة العاملية اإن ال�شركة 
ت�شعى اإىل رفع معايري جودة خدماتها التي تقدمها اإىل قطاع النفط والغاز 
البحري من خالل تخ�شي�ض فريق عمل يتمتع بخربات ومهارات عالية. 
تنظيم  ال�شاد�شة  دورت��ه  يف  ال�شفن  تكنولوجيا  موؤمتر  فعاليات  وت�شمنت 
بجانب  العاملية  للمالحة  اإك�شبو  ومعر�ض  ي��وم��ني  ا�شتمر  دويل  م��وؤمت��ر 

تنظيم م�شابقة منح جوائز التفوق املالحي. 

دو تطلق عرو�سا جديدة 
لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة

••  دبي-وام:

العرو�ض  م��ن  ع��ددا  دو  املتكاملة  لالت�شاالت  االإم����ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت   
اجلديدة لتلبية احتياجات املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف جمال ات�شال 
الهاتف املتحرك وذلك من خالل باقتي االأعمال الدولية واالأعمال املحلية. 
ال�شغرية  ال�شركات  احتياجات  لتلبية  اجل��دي��دة  ال��ب��اق��ات  ه��ذه  و�شممت 
املحلي  اأو  الدويل  ال�شعيد  التجارية على  تدير عملياتها  التي  واملتو�شطة 
العرو�ض  وت�شمل  تدفعه.  ما  لقاء  القيمة  م�شتويات  اأعلى  لها  تقدم  حيث 
الهند  اإىل  متكرر  ب�شكل  تت�شل  التي  لل�شركات  خم�ش�شة  باقات  اجلديدة 
ودول اآ�شيا ودول ال�شرق االأو�شط وبقية دول العامل ال �شيما الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة. وقال حامت بامطرف النائب التنفيذي للرئي�ض ل� قطاع 
االأعمال يف دو ان باقات االأعمال الدولية واملحلية اجلديدة متثل اإ�شافات 
ال�شغرية  لل�شركات  املخ�ش�شة  املتحرك  الهاتف  باقات  اإىل  للغاية  هامة 
امليزانية  حتديد  على  م�شاعدتها  عرب  اأعمالها  نطاق  لتو�شيع  واملتو�شطة 
املخ�ش�شة لالت�شال وتعزيز اإمكانات منوها يف االأ�شواق الدولية واملحلية. 
وت�شم باقات االأعمال الدولية اأربعة خيارات مت تخ�شي�ض كل منها الإحدى 
للهند  االأع��م��ال  باقة  ت�شم  وه��ي  �شعبية  االأك��رث  ال��دويل  االت�شال  وجهات 
وباقة االأعمال الآ�شيا وباقة االأعمال لل�شرق االأو�شط وباقة االأعمال لبقية 

دول العامل. وتبلغ الر�شوم ال�شهرية لكل باقة 300 درهم .

 اليابان ت�سعى لت�سريع 
اإجراءات هجرة االأجانب اإليها 

••  طوكيو-وام:

الياباين  ال��ع��دل  ل��وزي��ر  ت��ق��ري��را  خا�شة  ا�شت�شارية  يابانية  جلنة  اأع���دت   
الزوار  هجرة  اإج���راءات  ت�شريع  على  احلكومة  يحث  تانيجاكي  ���ش��اداك��ازو 
ي�شتوفون  الذين  لالأجانب  النظر  اىل  التقرير  ويدعو   . لليابان  االأجانب 
اأنهم م�شافرون جديرون بالثقة وال�شماح لهم باملرور  �شروطا معينة على 
الكمبيوتر  حمطات  با�شتخدام  الهجرة  مراقبة  يف  االلية  البوابات  عرب 
الإنهاء االإجراءات املطلوبة وذلك يف اإطار �شيا�شة احلكومة اليابانية الرامية 

اإىل زيادة عدد الزوار االأجانب لليابان.
 ويف الوقت احلا�شر باإمكان اليابانيني اأو ال�شكان االأجانب يف اليابان الذين 
�شجلوا معلومات مثل الب�شمات ا�شتخدام بوابات الهجرة االلية وذلك يف 
كل من مطارات اليابان االأربعة مبا يف ذلك مطار طوكيو الدويل يف هانيدا 
ومطار ناريتا الدويل يف حمافظة ت�شيبا �شرقي طوكيو والذي له بوابة الية 
واحدة ملراقبة املهاجرين. ويقرتح تقريراللجنة يف البداية و�شع عالمات 
الأولئك الزوار الذين يزورون اليابان مرارا من اأجل اعمالهم و جتارتهم 
الحقا  املجال  هذا  لتو�شيع  والنظر  بالثقة  جديرون  م�شافرون  اأنهم  على 
لي�شمل ال�شياح. ويقرتح اأي�شا زيادة عدد بوابات الهجرة االآلية يف املطارات 
اجلديرين  للم�شافرين  ق��واع��د  و���ش��ع  على  ال��ع��دل  وزارة  وي��ح��ث  االأرب��ع��ة 

بالثقة.

وزير جزائري يدع� ال�سركات االإماراتية لال�ستفادة من الفر�ض اال�ستثمارية يف بالده

وزارة املالية تطلع م�ؤ�س�سات الدولة على االأعمال واخلدمات التنم�ية الدولية

وبن�شبة منو بلغت 64.3 يف املئة. واأ�شاف 
اأنه على الرغم من اأهمية واإيجابية هذه 
ن�شعى ومن  اأن��ن��ا  اإال  وامل��وؤ���ش��رات  االأرق����ام 
خ��الل مثل ه��ذه ال��ن��دوات وال��ل��ق��اءات اإىل 
من  واأهميتها  قيمتها  زي���ادة  على  العمل 
خ���الل ت��ذل��ي��ل اأي����ة ���ش��ع��وب��ات ق���د تواجه 
واإيجاد  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تطوير 
القطاع  ا�شتفادة  بتعظيم  الكفيلة  االآليات 
اخلا�ض من احلوافز اال�شتثمارية املتاحة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتعزيز  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
وزيادة  امل�شرتكة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  وت��ط��وي��ر 
جملة  ع��رب  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  م�شتويات 
من التفاهمات وامل�شروعات امل�شرتكة مبا 
حتقيق  يف  البلدين  وط��م��وح��ات  يتنا�شب 

مزيد من ال�شراكة االقت�شادية.

يف  وت�شهم  �شنويا  النظيفة  الكهربائية 
 225 األفا و   21 اإط��الق ح��وايل  تفادي 
العام.  يف  الكربون  اأك�شيد  ثاين  من  طنا 
و�شهد اأ�شبوع املرافق االأفريقي الذي يعد 
من اأبرز املعار�ض واملوؤمترات املتخ�ش�شة 
يف ق���ط���اع م����راف����ق ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه يف 
اآالف  ح��وايل خم�شة  م�شاركة   .. اأفريقيا 
القطاع  جم��االت  خمتلف  ميثلون  خبري 
وعدد من كبار �شناع القرار وامل�شوؤولني 
اإليزابيث  معايل  تتقدمهم  احلكوميني 
دي��ب��و ب��ي��رتز وزي�����رة ال��ط��اق��ة يف جنوب 
زايد  جائزة  حتكيم  جلنة  ع�شو  اأفريقيا 
امل�شتقبل . وت�شم جلان املراجعة  لطاقة 
واالختيار والتحكيم جلائزة زايد لطاقة 
القطاع  خ������رباء  م����ن  ن��خ��ب��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وال���ق���ادة ال��ع��امل��ي��ني واالأك��ادمي��ي��ني ورواد 
الفكر من خمتلف اأنحاء العامل. وكرمت 
اجل���ائ���زة ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات اخلم�ض 
امل��ا���ش��ي��ة 21 م��ن��ظ��م��ة و����ش���رك���ة وف����ردا 
ومدر�شة ممن قدموا م�شاهمات اإيجابية 

يف جمتمعاتهم.

م�شرتكة  م�شاريع  اإق��ام��ة  اأو  لال�شتثمار 
واالإلكرتونيات  التكنولوجيا  جم��االت  يف 
و�شناعة  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  وال����ط����ريان 
املرتو  �شبكات  فيها  مبا  ع��ام  ب�شكل  النقل 

وال�شكك احلديدية.. 
العقاري  امل��ج��ال  يف  ب���الده  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
�شكنية  ���ش��ق��ة  م���ل���ي���ون  ب���ن���اء  يف  ����ش���رع���ت 
واأن  االأوروب������ي������ة  ب����اخل����ربات  م�����ش��ت��ع��ي��ن��ة 
اال�شتعانة  ت����ود  اجل���زائ���ري���ة  احل���ك���وم���ة 
ب��ال�����ش��رك��ات االإم���ارات���ي���ة ذات اخل����ربة يف 
امل��دن اخل�شراء  وك��ذل��ك  العقاري  امل��ج��ال 
املياه.  امل�شتدامة و جمال حتلية  امل��دن  اأو 
ومن جانبه اأكد حممد املهريي مدير عام 
غرفة اأبوظبي اأن هذه الندوة تعك�ض روح 
ال�شقيقني  ال�شعبني  تربط  التي  االأخ���وة 

االإم�����ارات�����ي واجل�����زائ�����ري وت��ظ��ه��ر مدى 
وتعزيز  تطوير  على  واحل��ر���ض  االهتمام 
تلك العالقة التي ت�شتمد مقوماتها ب�شكل 
اأ�شا�شي من الدعم واالهتمام الالحمدود 
الذي توؤكد عليه القيادة احلكيمة يف كال 
تعزيز  على  امل�شتمر  وحر�شهما  البلدين 
اآفاق  وفتح  اال�شرتاتيجي  التعاون  اأوا�شر 
ودفعه  ال��ب��ن��اء  امل�����ش��رتك  للعمل  ج��دي��دة 
امل��ج��االت. وا�شاف  اإىل االأم��ام يف خمتلف 
البلدين  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  اأن 
التبادل  حجم  يف  انعك�شت  قد  ال�شقيقني 
التجاري بينهما خالل الفرتة من 2010 
 349.7 ارت��ف��ع م��ن  2011 وال���ذي  اإىل 
 574.7 اإىل   2010 ع��ام  دوالر  مليون 
 2011 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف  دوالر  م���ل���ي���ون 

ه��الل امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام ال��غ��رف��ة وعدد 
من ال�شركات واملوؤ�ش�شات ورجال االعمال 
اأب��وظ��ب��ي وال��وف��د االقت�شادي  ام���ارة  م��ن 
اجل���زائ���ري اأن ال��ف��ر���ض اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
ب���الده ت��وف��ر ف��ر���ش��ا ل��ل��رب��ح اأك���رث بثالثة 
الذي  االأم�����ر  اأخ�����رى  دول  م���ن  اأ����ش���ع���اف 
لال�شتثمار  الرابحة  االأوراق  اح��د  ي�شكل 
�شريف  م����ع����ايل  ووج��������ه  اجل������زائ������ر.  يف 
االإماراتية  ل��ل�����ش��رك��ات  ال���دع���وة  رح��م��اين 
اال�شتثمار يف  ف��ر���ض  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
اجلزائر يف جماالت عديدة ت�شمل الطاقة 
باالإ�شافة  املتجددة  والطاقة  التقليدية 
التي تدخل يف �شناعة  املكونات  اإنتاج  اإىل 
وقال   . واجل��رارات  وال�شاحنات  ال�شيارات 
اإننا بحاجة اإىل �شركات ا�شتثمار اإماراتية 

••  اأبوظبي-وام:

 دعا معايل �شريف رحماين وزير ال�شناعة 
وترقية  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات 
اال�شتثمار  �شركات  اجلزائر  يف  اال�شتثمار 
الفر�ض  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة  االم����ارات����ي����ة 
الواعدة يف اجلزائر . وا�شار اىل ان بالده 
تتطلع لال�شتفادة من ال�شركات االإماراتية 
ب��ال��ك��ف��اءة وال���ق���درة العالية  ل��ه��ا  امل�����ش��ه��ود 
املجاالت  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  اخل����ربة  وذات 
اجلزائري  الوزير  واأو���ش��ح   . االقت�شادية 
خ���الل ن����دوة ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا غ��رف��ة جتارة 
�شعادة  بح�شور  اأم�����ض  ابوظبي  و�شناعة 
خلفان الكعبي النائب االأول لرئي�ض غرفة 
حممد  و�شعادة  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة 

 احلك�مة اليابانية ترفع م�ست�ى تقييمها االقت�سادي
••  طوكيو-وام:

 رفعت احلكومة اليابانية تقييمها االأ�شا�شي لالقت�شاد للمرة االأوىل منذ 
العام .. وذلك على خلفية  �شهرين بحذف كلمة �شعيف يف و�شف الو�شع 
ال�شركات  �شجع  الذي  االأم��ر  ال�شادرات  ال�شعيف يف حت�شن  الني  م�شاعدة 

على زيادة اإنتاجها. 
ال�����ش��ه��ري..اإن االقت�شاد  االق��ت�����ش��ادي  ت��ق��ري��ره  وق���ال مكتب احل��ك��وم��ة يف 
ال�شادرات  ه��ي  فئة   14 م��ن  ل��ث��الث  ت�شاعدي  تعديل  يف  ب��ب��طء  يتح�شن 
ل�شهر  تقريرها  واأ�شارت احلكومة يف  ال�شركات.  واأرب��اح  ال�شناعي  واالإنتاج 
م��ع وجود  م��وؤخ��را  اأظ��ه��ر ح��رك��ات حت�شن  االقت�شاد  اأن  اإىل  املا�شي  اإب��ري��ل 
�شعف يف بع�ض املجاالت لتبقي بذلك على تقييمها االقت�شادي االأ�شا�شي 

بعد رفعه خالل ال�شهور الثالثة ال�شابقة. 

الدرا�شات  بتوفري  اال�شتثمار  ل�شمان  الدولية 
�شمانات  وتقدمي  يحتاجونها  التي  واملعلومات 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن املخاطر  ل��ه��م ���ش��د اخل�����ش��ائ��ر 
جذب  اإىل  الوكالة  ت�شعى  حيث  التجارية  غري 
ذات  ال��ب��ل��دان  اإىل  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي  اال�شتثمار 
االق��ت�����ش��ادات ال��ن��ا���ش��ئ��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن خلق 
و  املالية  االأنظمة  تدعيم  جديدة  عمل  فر�ض 
التكنولوجية  واخل��ربات  واملعرفة  املهارات  نقل 
باالإ�شافة  و  والكهرباء   املياه  اإم��دادات  وتوفري 
اإىل م�����ش��اع��دات��ه��ا ع��ل��ى اال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل����وارد 

الطبيعية على نحو م�شتدام بيئيا.

••  اأبوظبي-وام: 

نظمت وزارة املالية ور�شة عمل يف فندق ال�شاطئ 
روت���ان���ا اأب��وظ��ب��ي ال���ش��ت��ع��را���ض اخل���دم���ات التي 
اال�شتثمار  ل�شمان  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  تقدمها 
ع�شو يف جمموعة البنك الدويل ومناق�شة �شبل 
خدمات  من  االإم��ارات��ي��ة  اال�شتثمارات  ا�شتفادة 
ال����وزارة على اإطالع  ال��وك��ال��ة يف اط���ار ح��ر���ض 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف االإم����ارات 
على اآخر امل�شتجدات اخلا�شة باأعمال وخدمات 
خمتلف املنظمات واملوؤ�ش�شات التنموية الدولية 

�شعادة  تراأ�شها  التي  العمل  ور���ش��ة  يف  ���ش��ارك   .
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  الب�شتاين  علي  خالد 
ال��دول��ي��ة ممثلون ع��ن وزارة  امل��ال��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
االقت�شاد و دائرة التنمية االقت�شادية اأبوظبي 
اأبوظبي  و غرفة  االإم���ارات لال�شتثمار  و جهاز 
و  للتنمية  مبادلة  �شركة  و  ات�شاالت  �شركة  و 
اإىل  اإعمار  و�شركة  اأبوظبي لال�شتثمار  جمل�ض 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ع��ن  ح�����ش��ور ممثلني  ج��ان��ب 
اإىل  العمل  ور�شة  وهدفت  اال�شتثمار.  ل�شمان 
ت�شجيع امل�شتثمرين االإماراتيني على اال�شتثمار 
الوكالة  ال��ت��زام  خ��الل  م��ن  النامية  البلدان  يف 

وتكرمي  ت�شجيع  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة  ح��ر���ض 
واملنظمات  وامل��دار���ض  واالأف���راد  ال�شركات 
التي تقدم حلوال عملية ميكنها امل�شاهمة 
املتجددة  الطاقة  انت�شار حلول  تعزيز  يف 
يف القارة. كما اأكد اأنه من خالل امل�شاهمة 
يف  امل�شتدامة  التنمية  وت��رية  ت�شريع  يف 
اجلائزة  تلتزم   .. العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
نفو�شنا  يف  غر�شه  ال��ذي  العريق  ب���االإرث 
الوالد املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه والذي اأر�شى دعائم 
خمتلف  يف  امل�����ش��ت��دام  وال��ع��ي�����ض  التنمية 
جماالت احلياة يف دولة االإمارات العربية 
الدكتورة  اأو�شحت  . من جانبها  املتحدة 
زايد  جائزة  اإدارة  مدير  احلو�شني  ن��وال 
لطاقة امل�شتقبل يف كلمتها خالل املوؤمتر 
اإىل  م�شرية   .. اجل��ائ��زة  ور�شالة  اأه���داف 
اأن��ه��ا ت��ن��درج �شمن م��ب��ادرة اأو���ش��ع نطاقا 
حلكومة دولة االإمارات تهدف اإىل تنويع 
تراأ�شت  فيما  ال��ب��الد..  يف  الطاقة  مزيج 
حتت  امل��وؤمت��ر  هام�ض  على  نقا�ض  جل�شة 
واملياه  الطاقة  احتياجات  تلبية  ع��ن��وان 

ال��ط��ري��ق . ت�شمنت  ب��داي��ة  اأف��ري��ق��ي��ا:  يف 
االأفريقي  امل��وؤمت��ر  يف  اجل��ائ��زة  م�شاركة 
اإىل  زي��ارة  النظيفة  الكهربائية  للطاقة 
وا�شت�شاف  ت���اون  ك��ي��ب  م��دار���ض  اإح����دى 
الوفد جل�شة نقا�ض يف مركز االبتكار يف 
مدينة بريتوريا لتعزيز املعرفة باجلائزة 
ح�شرها عدد من امل�شوؤولني احلكوميني 
وق����ادة ال��ق��ط��اع. وك��ان��ت م�����ش��در مبادرة 
اأبوظبي متعددة االأوجه للطاقة املتجددة 
امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  تدير  التي 
زايد  ال�شيخ  حمطة  موؤخرا  افتتحت  قد 
للطاقة ال�شم�شية يف العا�شمة املوريتانية 
نواك�شوط والتي تبلغ طاقتها االإنتاجية 
15 ميجا واط وتعد اأكرب حمطة للطاقة 
ال�شم�شية بتقنية اخلاليا الكهرو�شوئية 
يف اإف��ري��ق��ي��ا. وت��ع��ت��رب ه���ذه امل��ح��ط��ة اأول 
الكهرباء  لتوليد  النطاق  وا�شع  م�شروع 
من الطاقة ال�شم�شية يف موريتانيا ومتثل 
�شبكة  ق��درة  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   10
 25 تنتج  حيث  البلد  ه��ذه  يف  الكهرباء 
األفا و409 ميجاواط �شاعة من الطاقة 

به  يتمتع  ملا  امل�شتقبل نظرا  زاي��د لطاقة 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ه��ذه القارة 
اأنه  واأ���ش��اف  للنمو.  واع��دة  اإمكانات  من 
ال�شكاين  التعداد  ف��اإن  التقديرات  ح�شب 
يف اأف���ري���ق���ي���ا م���ر����ش���ح ل��ل��ن��م��و مب���ق���دار 
الذي  االأم���ر   2050 ع��ام  حتى  ال�شعف 
احلايل  اإنتاجها  اإج��م��ايل  زي���ادة  �شيحتم 
الطلب  لتلبية  كبري  ب�شكل  الطاقة  م��ن 
املتجددة  الطاقة  ب��اأن  منوها  املتنامي.. 
ت��ق��دم ح���ال م��ع��ق��ول ال��ت��ك��ل��ف��ة خ��ا���ش��ة يف 
عن  والبعيدة  النائية  الريفية  امل��ن��اط��ق 
اإمكانية  ع���ن  ف�����ش��ال  ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��ب��ك��ة 
نطاق  لتو�شيع  ب��ك��ف��اءة  منها  اال���ش��ت��ف��ادة 
اأو�شع.  مناطق  لتغطية  الكهرباء  �شبكات 
واأو�شح اأنه ميكن اأن تلعب تقنيات الطاقة 
املتجددة دورا رئي�شيا يف دفع عجلة التقدم 
االقت�شادي واالجتماعي يف اأفريقيا وهو 
اإليه  ت�شعى  الذي  الهدف  ما ين�شجم مع 
واملتمثل يف  امل�شتقبل  زايد لطاقة  جائزة 
حتفيز االبتكار يف قطاع الطاقة املتجددة 
والتقنيات النظيفة. واأكد معايل اجلابر 

••  اأبوظبي-وام: 

امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  زاي���د  ج��ائ��زة  اختتمت 
االأفريقي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  م�شاركتها 
عقد  الذي  النظيفة  الكهربائية  للطاقة 
وموؤمتر  معر�ض  فعاليات  هام�ض  على 
اختتمت  التي  االأف��ري��ق��ي  امل��راف��ق  اأ�شبوع 
مدينة  يف  اجل���اري  م��اي��و  �شهر  منت�شف 
تاأتي  اأف���ري���ق���ي���ا.  ج���ن���وب  ت�����اون يف  ك��ي��ب 
ت�شعى  التي   - العاملية  اجل��ائ��زة  م�شاركة 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  االب��ت��ك��ار  ت�شجيع  اإىل 
�شمن   - امل�شتدامة  والتنمية  امل��ت��ج��ددة 
طلبات  ونوعية  بعدد  ل��الإرت��ق��اء  حملتها 
اأفريقيا خالل دورتها  امل�شاركة من قارة 
وت�شتقبل   .2014 ل���ع���ام  ال�������ش���اد����ش���ة 
العام  لهذا  دورتها  يف  امل�شاركات  اجلائزة 
اأغ�شط�ض  ���ش��ه��ر  م����ن  اخل���ام�������ض  ح���ت���ى 
القادم وذلك �شمن فئاتها اخلم�ض وهي 
ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  الكبرية  ال�شركات 
وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري احلكومية  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
واأف�شل اإجناز لالأفراد واجلائزة العاملية 
اأ�شماء  اإع��الن  ويتم   . الثانوية  للمدار�ض 
ال�شاد�شة من جائزة  الفائزين يف الدورة 
زايد لطاقة امل�شتقبل خالل حفل توزيع 
20 يناير  اإق��ام��ت��ه ي���وم  اجل��وائ��ز امل��ق��رر 
�شمن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   2014
وبلغ   . لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  اإط��ار 
دورة  خ��الل  اأفريقيا  من  امل�شاركات  ع��دد 
تكرمي  ومت  ط��ل��ب��ا   54 امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام 
عن  تنزانيا  من  الثانوية  كرييا  مدر�شة 
ف��ئ��ة اجلائزة  اأف��ري��ق��ي��ا ���ش��م��ن  م��ن��ط��ق��ة 
الثانوية ونالت جائزة  العاملية للمدار�ض 
نقدية قيمتها 100 األف دوالر اأمريكي. 
بن  �شلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  و�شرح 
مدير  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  �شلطان  اأحمد 
اأن   .. امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  ج��ائ��زة  ع��ام 
اأف��ري��ق��ي��ا مت��ث��ل اإح�����دى امل��ن��اط��ق املهمة 
بجائزة  التوعية  حملة  ت�شتهدفها  التي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 170897                      بتاريخ :2012/3/22  
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  عرب اخلليج للمنتجات اال�شمنتية )�ض. ذ. م . م(   
وعنوانه : دبي ،  �ض. ب: 25595   هاتف:8801020 / 04 فاك�ض:  04/8801021

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
، مباين غري معدنية  اأ�شفلت وزفت وقار   ، اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين   ، بناء )غري معدنية(   مواد 
قابلة للنقل ، جم�شمات غريمعدنية ، بالط غري معدين ، بالط لالأر�شيات اأ�شمنتية، اأر�شيات غري معدنية ، 

طالءات من االأ�شمنت، اأعمدة من االأ�شمنت ، عوار�ض اأ�شمنتية .
الواق�عة بالفئة: 19

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   RECTANGULAR احرف الالتينية باللون االأ�شود  
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة    االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 172404                      بتاريخ :2012/4/23  
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شاهد ر�شا رم�شان علي
وعنوانه : دبي  �ض. ب: 42322  هاتف:  2248338  04   فاك�ض: 2248347 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، حبال واأ�شالك  غري كهربائية 

من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات معدنية �شغرية .
الواق�عة بالفئة: 6

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة UNIQUE باللغة االجنليزية ويوجد حتتها خط ينتهي بدائرة 
على اليمني  كلها مطبوعة بلون ازرق غامق / كحلي / على خلفية بي�شاء .

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة    االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:       169638                       بتاريخ :2012/2/22  
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

WANG LIPING  با�ش��م : �شيدة / وانخ  لبببنخ
وعنوانه : دبي / ديرة ،  �ض. ب: 251325   هاتف: 2297982 /04  فاك�ض:  04/2297983

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الهاتف متحرق، تلفيزون، راديو، اجهزة راديو للمركبات، يف �شي دى، دي يف دي، االت احلا�شوب اجهزة ملحقة 
باحلا�شوب، االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي 
واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف ( واالإنقاذ 
والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور ،حامالت بيانات مغناطي�شية ، اأقرا�ض ت�شجيل ، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�شجيل النقد ، اآالحتا�شبة ، معدات ، اأجهزة حا�شوبية ملعاجلة 

البيانات و اأجهزة اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  OSDIS احرف الالتينية باللون االأ�شود  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة    االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799
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 االحتاد للطريان تعلن تعيني اأكرث من 50 طيارا ممن يعمل�ن يف طريان برلني 

وزير االقت�ساد يبحث التعاون اال�ستثماري والتجاري واالقت�سادي مع مقاطعة انه�ي ال�سينية

تطلعه  عن  معربا   .. كبرية  ميزة  يعترب 
الطيارين  م���ن  مب��زي��د  ال��رتح��ي��ب  اإىل 
ومن  اأبوظبي.  العا�شمة  يف  وعائالتهم 
 2013 امل����ق����رر خ�����الل ���ش��ه��ر ن���وف���م���رب 
مب�شاعفة  ل��ل��ط��ريان  االحت����اد  ت��ق��وم  اأن 
ال���ط���ريان الكائن  ح��ج��م م��رك��ز ت��دري��ب 
املخ�ش�شة  االأماكن  وتو�شيع  اأبوظبي  يف 
الطريان  على  التدريب  حماكاة  الأجهزة 
اإيربا�ض ء320  على طائرات من طراز 
ء380  و  وء350  ء330وء340  و 
وبوينغ   777 بونيغ  ط��راز  وط��ائ��رة من 

درميراليرن 787.

اق��ت�����ش��ادي��ة وجتارية  ل�����ش��راك��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ض 
وا�شتثمارية بني مقاطعة اأنهوي واالمارات 
فعال  جهد  مبثابة  ال�شراكة  تلك  و�شتكون 
لزيادة االأن�شطة اال�شتثمارية للم�شتثمرين 
ال�شينيني من مقاطعة اأنهوي يف االمارات 
دولة  االم��ارات  اإن  واأ�شاف  اي�شا.  والعك�ض 
ن�شيطة للغاية وبها موارد طبيعية �شخمة 
ا�شتثماري  مب��ن��اخ  وتتمتع  ال��ن��ف��ط  خ��ا���ش��ة 
ت�شجع  هنا  م��ن  راق��ي��ة  عاملية  مب��وا���ش��ف��ات 
اأعمالها  ورج���ال  �شركاتها  اأن��ه��وي  حكومة 
ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ار يف االم���ارات..م���وؤك���دا اأن 
والتجاري  االق��ت�����ش��ادي  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
املزيد  �شي�شجع  االم��ارات  واال�شتثماري مع 
و�شركات  عموما  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
ومبا�شرة  اال�شتثمار  على  حت��دي��دا  اأن��ه��وي 
االعمال وتعزيزها هنا يف االمارات . واأ�شاف 
والتجاري  االقت�شادي  التعاون  تعزيز  ان 
ب��ني م��ق��اط��ع��ة اأن���ه���وي واالم������ارات نعتربه 
من العوامل احليوية التي �شتعزز اقت�شاد 
و�شناعاتنا  منتجاتنا  و�شتمنح  مقاطعتنا 
املنزلية  االدوات  �شناعة  وخا�شة  املتطورة 
والتعدين وال�شيارات الفر�شة لولوج لي�ض 
فقط ال�شوق االماراتي املغري وامنا اال�شواق 
املتحدة  العربية  االم���ارات  بدولة  املحيطة 
اال�شرتاتيجي  مبوقعها  ب��الدك��م  ب��اع��ت��ب��ار 
احليوي نقطة التقاء ملختلف قارات العامل 
بقوة  تتمتع  مغرية  ال���ش��واق  عبور  وب��واب��ة 

�شرائية عالية ن�شبيا. 

�شوؤون  رئي�ض  هيل  ريت�شادر  كابن  وق��ال 
العمليات الت�شغيلية يف االحتاد للطريان 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ع���الق���ات  ان 
االحتاد  ت��وا���ش��ل  بف�شل  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
للطريان وطريان برلني ح�شدت الكثري 
امل�شار  تطوير  تكملها عمليات  املزايا  من 
ال��وظ��ي��ف��ي ل���ط���ي���اري ال�����ش��رك��ت��ني ممن 
يتمتعون بتدريب عايل امل�شتوى وخربات 
امل��وظ��ف��ون اجلدد  اأن  واأ����ش���اف  وا���ش��ع��ة. 
ي��ح��ظ��ون مب��ع��رف��ة ك��اف��ي��ة ع���ن االحت����اد 
للطريان كما يتمتعون بخربة طيبة اإزاء 
الذي  االأم��ر  الكثري من ط��راز طائراتها 

للمقاطعة  االج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن 
بالنه�شة  ال�شيف  واأ�شاد   .2010 لعام  يف 
يف  االم����ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  املده�شة 
كافة املجاالت والقطاعات منوها ان البنية 
التحيتية التي تتمتع بها االمارات وخا�شة 
ما يتعلق باملطارات و�شبكة الطرق احلديثة 
االقت�شادي  وانفتاحها  العمالقة  واملوانىء 
وبيئتها اال�شتثمارية التناف�شية يجعل منها 
االقت�شادية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  رئي�شيا  الع��ب��ا 
مقاطعة  ان  وا���ش��اف  وال��ع��امل.  املنطقة  يف 
وميكن  ا�شرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  انهوي 
ال���و����ش���ول ال��ي��ه��ا م���ن ب��ك��ني خ����الل �شاعة 
ون�����ش��ف ب��ال��ط��ائ��رة وم���ن ���ش��ن��غ��ه��اي خالل 
خم�شني دقيقة فقط ا�شافة اىل ما توفره 
املوارد  وتوفر  للم�شتثمرين  حمفزات  من 
الطبيعية واليد العاملة املاهرة والرخي�شة 
م��ن��ه��ا مق�شدا  ي��ج��ع��ل  ذل�����ك  ك����ل  ن�����ش��ب��ي��ا 
هناك  ان  مو�شحا  االج��ان��ب  للم�شتثمرين 
الكثري من امل�شتثمرين ورجال االأعمال من 
االوىل  بالدرجة  واوروب��ا  املتحدة  الواليات 
ل��دي��ه��م ا���ش��ت��ث��م��ارات واع���م���ال يف ان���ه���وي..

موؤكدا ان امل�شتثمرين ورجال االعمال من 
دول���ة االم�����ارات م��و���ش��ع ت��رح��ي��ب و�شنقدم 
اأعمالهم  ملبا�شرة  ممكنة  م�شاعدة  كل  لهم 
اىل  ال�شيني  امل�شوؤول  ولفت  مقاطعتنا.  يف 
ان���ه مي��ك��ن م��ن خ���الل م��وا���ش��ل��ة اللقاءات 
اجلانبني  يف  امل�شوؤولني  بني  واالجتماعات 
وامل�شتثمرين  االع����م����ال  رج������ال  وك����ذل����ك 

اإيربا�ض  ط�����راز  م���ن  وط����ائ����رة  ء320 
اإيربا�ض  ط�����راز  م���ن  وط����ائ����رة  ء321 
ط���راز  ���ش��ح��ن  وط����ائ����رة  ء200-330 
اإيربا�ض ء330-200 . و من املقرر اأن 
اأواخ��ر العام  تت�شلم االحت��اد للطريان يف 
ء380  اأوىل طائراتها من طراز  القادم 
ب��وي��ن��غ درميراليرن  وط���ائ���رة م��ن ط����راز 
. و ت�شم االحتاد للطريان حاليا   787
م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 1400 ط��ي��ار م��ع وجود 
خطط الإ�شافة األف طيار اآخرين بحلول 
عام 2020. وقال جيم�ض هوجن رئي�ض 
االحتاد  يف  التنفيذي  الرئي�ض  املجموعة 
ل���ل���ط���ريان ان ه����ذه اخل���ط���وة ت�����ش��ه��م يف 
ت��ر���ش��ي��خ ع��الق��ات ال��ت��ح��ال��ف م��ع �شركاء 
وي�شتند  باحل�ش�ض.  للطريان  االحت���اد 
التعاون القائم بني ال�شركتني حاليا اإىل 
امل��وارد واإدم��اج برامج االأ�شطول  م�شاركة 
وتبادل الكوادر الب�شرية من ذوي اخلربة 
و  الوظيفي.  امل�شتوى  وتطوير  العالية 
تعمل االحت��اد للطريان وط��ريان برلني 
على   2011 دي�شمرب  �شهر  من  اعتبارا 
على  والتن�شيق  التعاون  عالقات  توطيد 
م�شتويات متنوعة مثل تدريب الطيارين 
وتن�شيق  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ي��ان��ة  وع��م��ل��ي��ات 
ال���ط���ائ���رات م���ن ط�����راز بوينغ  ط��ل��ب��ي��ات 
درمير اليرن 787 واإدماج برامج امل�شافر 
الدائم وم�شاركة مرافق البنية التحتية. 

ل��ط��ائ��رات م���ن ط����راز اإي���رب���ا����ض ء320 
غري  طيار  وم�شاعدي  ء330  واإيربا�ض 
مرخ�شني على قيادة طائرات من طراز 
777. وقال بيرت رميري م�شاعد  بوينغ 
طيار عمل لدى �شركة طريان برلني ملدة 
�شتة �شنوات على طائرة من طراز بوينغ 
ميثل  اأبوظبي  اإىل  املجيء  ان   :  737
دعما من زمالئي  وتلقيت  رائعة  جتربة 
الطيارين يف االحتاد للطريان واأعتقد اأن 
حياتي  تطوير  يف  �شت�شهم  اخلطوة  هذه 
املهنية وهو يتطلع اإىل ت�شغيل طائرة من 

طراز بوينغ 777. . 
من جهته اأفاد نيلز كورتي م�شاعد طيار 
737 يف  بوينغ  �شابق مرخ�ض يف ط��راز 
ط���ريان ب��رل��ني ب��ان ه��ذا ال��ت��دري��ب ميثل 
باأنهم  ي�شعر  وه��و  لهم  بالن�شبة  فر�شة 
الذي  للطريان  االحت��اد  فريق  ج��زء من 
ي�����ش��ه��د من���وا م���ط���ردا. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 
الذي  للطريان  االحت���اد  اأ�شطول  ي�شهد 
بوينغ  ط������راز  م����ن  ط����ائ����رة   77 ي�����ش��م 
وذلك  العقد  هذا  خالل  منوا  واإيربا�ض 
ب��ف�����ش��ل ط��ل��ب��ي��ات ال�������ش���راء ال���ت���ي تهدف 
ت�شليمها  وامل��ق��رر  90 ط��ائ��رة  ���ش��راء  اإىل 
خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة. وعلى م��دار االثنى 
ع�شر �شهرا املقبلة �شتت�شلم ال�شركة اأربع 
طائرات من طراز بوينغ 777-300اإز 
اإيربا�ض  ط�����راز  م���ن  ط���ائ���رات  وخ��م�����ض 

••  اأبوظبي-وام:

 اأعلنت االحتاد للطريان الناقل الوطني 
ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عن 
تعيني اأكرث من 50 طيارا ممن يعملون 
يف ط���ريان ب��رل��ني اأح���د ���ش��رك��اء االحتاد 
للطريان باحل�ش�ض. وتاأتي هذه اخلطوة 
يف اإط����ار م��وا���ش��ل��ة ط����ريان ب��رل��ني ثاين 
اأملانيا  م�شتوى  على  ط��ريان  �شركة  اأك��رب 
وقت  يف  ل  ôَُْْفَُُ ����َىَمَ  ُقَ ��ق��َىم  ���ُشْ لربناجمها 
ال����ذي مت�����ش��ي االحت����اد ل��ل��ط��ريان قدما 
نحو تعزيز منوها على امل�شتوى الدويل. 
وب������داأت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وظ��ي��ف خ���الل �شهر 
اأبريل عندما و�شل �شتة م�شاعدي طيار 
طراز  م��ن  ط��ائ��رات  لت�شغيل  مرخ�شني 
بوينغ 737 اإىل اأبوظبي بغر�ض التدريب 
على طائرات من طراز بوينغ 777 وذلك 
يف مركز تدريب الطريان التابع لالحتاد 
بعد  ال�شتة  الطيارون  ويقوم  للطريان. 
خو�ض  بنجاح  التدريبية  ال��دورة  اجتياز 
االحتاد  وج��ه��ات  �شبكة  ت��دري��ب عملي يف 
ل��ل��ط��ريان ق��ب��ل احل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�شة 
777. ومن  بوينغ  م�شاعد طيار لطراز 
املقرر تدريب مزيد من الطيارين خالل 
من  تتاألف  التي  املقبلة  القليلة  االأ�شهر 
من  ط��ائ��رات  لقيادة  مرخ�شني  طيارين 
طيار  وم�شاعدي  ء320  اإيربا�ض  ط��راز 

اجلانبني  ك��ال  م��ن  وامل�شتثمرون  االع��م��ال 
والتجاري  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز 
والتخطيط  ال��ل��ق��اءات  تكثيف  خ���الل  م��ن 
ل����ل����دخ����ول يف �����ش����راك����ات ا����ش���ت���ث���م���اري���ة يف 
امل�شرتكة  امل�شلحة  حتقق  التي  القطاعات 
والتي تب�شر بعوائد جمزية وبنف�ض الوقت 
ت��خ��دم م�����ش��رية ال��ن��م��و يف ال��ب��ل��دي��ن عموما 
مثل قطاع ال�شناعة وال�شياحة واالن�شاءات 
الذي  احل��ي��وي  ل���دور  اىل  معاليه  ..ول��ف��ت 
التي  ال��دول��ة  يف  الوطنية  ال��ن��اق��الت  تلعب 
من  العديد  اىل  مبا�شرة  خطوط  افتتحت 
ي�شهل  ال  وه��ذا  ال�شينية  واملقاطعات  امل��دن 
حركة انتقال االف��راد ورج��ال االعمال بني 
اجل��ان��ب��ني وامن����ا ي��ع��زز ال��ت��ع��اون يف جمال 
ال�����ش��ي��اح��ة وي��ن��ع��ك�����ض اي��ج��اب��ا ع��ل��ى حركة 

التجارة بني البلدين . 
حر�ض  ال�شيني  امل�شوؤول  اأك��د  جانبه  وم��ن 
ح��ك��وم��ة ب����الده ع��م��وم��ا وم��ق��اط��ع��ة انهوي 
التجاري  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة 
واالق���ت�������ش���ادي واال����ش���ت���ث���م���اري م����ع دول����ة 
االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م�����ش��ريا اىل 
اهمية مقاطعة انهوي التى تقع فى و�شط 
69 مليون  ���ش��ك��ان��ه��ا  ع���دد  ال�����ش��ني وي��ب��ل��غ 
�شناعة  وخا�شة  بال�شناعة  وت�شتهر  ن�شمة 
و�شناعة  وال���ت���ع���دي���ن  امل���ن���زل���ي���ة  االدوات 
التي  ال�����ش��ي��ارات  ث��ل��ث  ان  مبينا  ال�����ش��ي��ارات 
انهوي  مقاطعة  يف  تنتج  ال�شني  ت�شدرها 
باملئة   55 ال�شناعة  م�شاهمة  كانت  حيث 

مع  م���ق���ارن���ة  دره�����م  م��ل��ي��ار   1.025 اىل 
 2011 العام  يف  درهم  مليار   982.72
باالأ�شعار  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  وب��ل��غ 
اجلارية يف نهاية عام 2012 نحو 1.40 
تريليون درهم مقارنة مع 1.28 تريليون 
درهم عام 2011 اأي بن�شبة منو ت�شل اإىل 
10.1 باملئة لنف�ض الفرتة مبينا ان ن�شبة 
تقدر  النفطية  غ��ري  القطاعات  م�شاهمة 
بنحو 67.3 باملئة من قيمة الناجت املحلي 
االج���م���ايل وه�����ذا م��وؤ���ش��ر وا����ش���ح ع��ل��ى ان 
النمو  حتقيق  يوا�شل  الوطني  االقت�شاد 
والقطاعي  ال��ع��ام  امل�شتويني  على  امل��ت��وازن 
�شيا�شة  الذي حتققه  املبهر  النجاح  يف ظل 
التنويع االقت�شادي املعتمدة نهجا وممار�شة 
قيمة  ان  اىل  م��ع��ال��ي��ه  وا����ش���ار  ال���دول���ة.  يف 
التجارة اخلارجية غري النفطية لالمارات 
مبا فيها املناطق احلرة بلغت 1.5 تريليون 
17 باملئة  2012 بنمو ن�شبته  درهم لعام 
املوقع  يعك�ض  2011 وهذا  بالعام  مقارنة 
خارطة  على  ال��دول��ة  حتتله  ال���ذي  املتقدم 
جتارة  تنمو  ان  متوقعا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
املناطق احلرة 15 باملئة لت�شل اىل 420 
مليار درهم . واأك��د معاليه ان ن�شبة النمو 
�شتكون   2013 اجل�����اري  ل��ل��ع��ام  امل��ت��وق��ع 
االداء  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة  ب��امل��ئ��ة   4 ب���ح���دود 
ال�شياحة  مثل  القطاعات  ملختلف  املرتفع 
والعقارات  امل��ال��ي��ة  واالأ����ش���واق  واخل���دم���ات 
العمرانية  ال��ن��ه�����ش��ة  ظ��ل  يف  واالن�������ش���اءات 
القطاع  وت���ع���ايف  ال����دول����ة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
دورة منوه وغريها  يوا�شل  الذي  العقاري 
اأهمية  اىل  معاليه  ولفت  القطاعات.  م��ن 
التجاري  التبادل  لزيادة  اجلهود  موا�شلة 
االقنية  اه��م  اح��د  ب��اع��ت��ب��اره  البلدين  ب��ني 
الثنائية منوها  امل�شاهمة بتعزيز العالقات 
العربية  االإم�����ارات  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  حجم  ان 
�شعفا   16 ب��واق��ع  ارت��ف��ع  وال�شني  املتحدة 
 40.42 يف ال�شنوات الع�شر املا�شية ليبلغ 
مليار دوالر اأمريكي يف عام 2012 م�شريا 
اىل ان ال�شني تعترب من اهم ثالثة �شركاء 
جتاريني للدولة وهناك حر�ض متبادل على 
اال�شرتاتيجي  ال�شريك  االم��ارات  تكون  ان 
املنطقة  يف  لل�شني  والتجاري  االقت�شادي 
بها  تتمتع  لتي  التناف�شية  امل��ي��زات  ظ��ل  يف 
التحتية  والبنية  امل��وق��ع  م��ن حيث  ال��دول��ة 
وانفتاحها االقليمي والعاملي. ونوه معاليه 
بالدور الكبري الذي ميكن ان يلعبه رجال 

••  اأبوظبي-وام:

 اأك���د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ���ش��ل��ط��ان ب��ن �شعيد 
ان دول����ة  امل���ن�������ش���وري وزي�������ر االق���ت�������ش���اد 
موقعها  ظل  يف  املتحدة  العربية  االم���ارات 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي احل���ي���وي وم����ا مت��ل��ك��ه من 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ط��ورة ت��ع��د االأح�����دث على 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل م���ن مطارات  م�����ش��ت��وى 
لوج�شتية  وخ����دم����ات  وم�����وان�����ىء  وط������رق 
بوابة هامة وحيوية وفريدة الإعادة  تعترب 
ال�شينية  وال�����ش��ن��اع��ات  امل��ن��ت��ج��ات  ت�شدير 
قوامها  �شخمة  واع���دة  الأ���ش��واق  املختلفة 
معاليه  واأ�����ش����اف   . ن�����ش��م��ة  م��ل��ي��ار   1.5
ال���وزارة  مقر  يف  مبكتبه  ا�شتقباله  خ��الل 
قوانغ�شيانغ  �شيه  م��ع��ايل  ال��ي��وم  باأبوظبي 
ان  ال�شينية  ان��ه��وي  مقاطعة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
توفره  وم��ا  الدولة  يف  اال�شتثمارية  البيئة 
م��ن ح��واف��ز ال حم���دودة ووج���ود منظومة 
ت�شريعية ع�شرية وحديثة تنظم االن�شطة 
االقت�شادية والتجارية وحتمي امل�شتثمرين 
جاذبة  ت��ع��ت��رب  ا����ش���ت���ث���م���ارات���ه���م  وت�������ش���ون 
للم�شتثمرين وقبلة لال�شتثمارات املتنوعة 
من خمتلف دول العامل ومنها اال�شتثمارات 
ال�شينية  اجلمهورية  من  االعمال  ورج��ال 
ال�شديقة . وتناول االجتماع الذي ح�شره 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ال ���ش��ال��ح وك��ي��ل وزارة يف 
الكيت  ج��م��ع��ة  و����ش���ع���ادة  االق��ت�����ش��اد  وزارة 
التجارة اخلارجية  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
امل�شوؤولني يف  يف وزارة االقت�شاد وعدد من 
املرافق  ال�شيني  وال��وف��د  االقت�شاد  وزارة 
املجاالت  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  فر�ض 
يف  وخا�شة  للجانبني  الهامة  والقطاعات 
جمال التجارة وال�شناعة وحتديدا �شناعة 
ت�شتهر  التي  املنزلية  واالأدوات  ال�شيارات 
قطاعات  اىل  ا�شافة  ان��ه��وي  مقاطعة  بها 
 . وال�شياحة  والنقل  والتعمري  االن�����ش��اءات 
واك���د م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����ش��وري ان هناك 
فر�شا هائلة مل ت�شتغل بعد ت�شاهم بتطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين خا�شة وان 
ال�����ش��ني مت��ل��ك ث����اين اك����رب اق��ت�����ش��اد على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل واالم�������ارات مت��ل��ك ثاين 
بهذا  معاليه  م�شريا  ع��رب��ي  اقت�شاد  اك��رب 
االمارات  دول��ة  اقت�شاد  ان  اىل  اخل�شو�ض 
ي��وا���ش��ل من���وه امل���ت���وازن ح��ي��ث من���ا الناجت 
باملئة  بن�شبة4.4  للدولة  االإجمايل  املحلي 
باالأ�شعار الثابته خالل العام املا�شي لي�شل 

ت�سغيل وجهة اأم�سرتدام يب�سر بانطالق املرحلة الثانية من عالقة 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني االحتاد للطريان واخلط�ط امللكية اله�لندية

بني  بت�شغيل رحلتني يومياً  نقوم حالياً 
ال��وج��ه��ت��ني، االأم����ر ال���ذي ي��ن��ط��وي على 
لل�شركتني  بالن�شبة  الفوائد  الكثري من 
و�شيوف  الت�شغيلية  العمليات  ومركزي 
النواحي  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ال�شركة، 

االقت�شادية لكال ال�شركتني. 
وع����الوة ع��ل��ى رح���الت ال���ط���ريان، �شهد 
هذا العام قيام االحتاد للطريان بتاأجري 
ط���ائ���رة ���ش��ح��ن م���ع ط��اق��م��ه��ا م���ن طراز 
بوينغ 747-400 من اخلطوط امللكية 
اال�شتيعابية  القدرة  وتبلغ  الهولندية. 
124 طن ويتم ت�شغليها  للطائرة نحو 
واأم�شرتدام،  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ب���ني 
اال�شتيعابية  ال��ق��درة  زي��ادة  يف  واأ�شهمت 

اإىل فرانكفورت وهوجن كوجن وداكا.
ك��م��ا ق��ام��ت االحت����اد ل��ل��ط��ريان بتاأجري 
اإيربا�ض  ط��راز  من  طاقمها  مع  طائرة 
اجلوية  اخلطوط  من   300-A340
الفرن�شية، اأحد �شركاء اخلطوط امللكية 
الهولندية، وذلك بغر�ض ت�شغيلها على 
– اأبوظبي وذلك اعتباراً  وجهة باري�ض 

من تاريخه حتى نهاية العام اجلاري.
وجهة   17 اإىل  ام�������ش���رتدام  وت��ن�����ش��ّم 
اأوروب��ي��ة ك��ربى تقوم االحت��اد للطريان 
بروك�شل  مثل  اإليها  رحالتها  بت�شغيل 
وف���ران���ك���ف���ورت وج��ن��ي��ف ولندن  ودب���ل���ن 

وباري�ض.

وبريجن  وبر�شلونة  واأبردين  �شتكهومل 
وب��ريم��ن��ج��ه��ام وك��وب��ن��ه��اج��ن واإدن������ربج 
وهل�شينكي  وج����وت����ن����ربج  وج���ال����ش���ك���و 
وليدز-برادفورد ومدريد. وتن�شّم هذه 
الوجهات اإىل املدن التي ت�شملها املرحلة 
والتي حتمل رمز  االتفاقية  االأوىل من 
وكارفيد  بيلود  وه��ي  للطريان  االحت���اد 

ونيوكا�شل واأو�شلو و�شتافنجر.
امللكية  اخل���ط���وط  ق��ام��ت  امل���ق���اب���ل،  ويف 
ال��ه��ول��ن��دي��ة ب��و���ش��ع رم��زه��ا امل��وؤل��ف من 
التي تقوم االحتاد  الرحالت  KL على 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  بت�شغيلها  ل��ل��ط��ريان 
وم�شقط  وم��ال��ي��ه  واخل��رط��وم  بري�شنب 
و���ش��ي�����ش��ل. وت��ن�����ش��م ه���ذه ال��وج��ه��ات اإىل 
االحت���اد  ت�شغلها  ال��ت��ي  ال�����ش��اب��ق��ة  امل����دن 
اأباد  واإ���ش��الم  كولومبو  وه��ي  ل��ل��ط��ريان 
حتمل  التي  و�شيدين  وملبورن  واله��ور 

اأي�شاً رمز اخلطوط امللكية الهولندية.
وب�����دوره، اأ����ش���ار ب��ي��رت ه���ارمت���ان، رئي�ض 
املجموعة والرئي�ض التنفيذي للخطوط 
اأن  ي�شرنا  ق��ائ��اًل:  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  امللكية 
ن��ت��ع��اون م��ع االحت����اد ل��ل��ط��ريان ون�شعى 
للم�شروعات  ج��دي��د  مفهوم  و���ش��ع  اإىل 
امل�شروعات  ت��ع��د  مل  ح��ي��ث  امل�����ش��رتك��ة، 
ثمانينات  خ��الل  ظهرت  التي  امل�شرتكة 
للظروف  م���الئ���م���ة  امل����ا�����ش����ي  ال�����ق�����رن 
واالأو����ش���اع ال��راه��ن��ة.  واأ���ش��اف ق��ائ��اًل : 

االحت�����اد ل��ل��ط��ريان يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء 
الوجهات  م���ن  واال����ش���ت���ف���ادة  امل���ع���م���ورة 
الثانوية وتقدمي  املدن  احلالية خلدمة 
ال�شركة  ل�����ش��ي��وف  م��ت��ن��وع��ة  خ����ي����ارات 
م��ث��ل دخ���ول ���ش��االت امل���ط���ارات الفخمة 
على  ال�شفر  اأميال  وا�شتبدال  واكت�شاب 
برنامج امل�شافر الدائم لكال ال�شركتني .
ع�شرة  االث���ن���ت���ي  ال����وج����ه����ات  وت���ت���م���ث���ل 
االإ�شافية التي ي�شتطيع �شيوف االحتاد 
الوقت  يف  اإل���ي���ه���ا  ال���و����ش���ول  ل���ل���ط���ريان 
احلايل عرب رحالت ال�شراكة بالرمز هي 

والرئي�ض التنفيذي يف االحتاد للطريان 
رحالت  ت�شغيل  يف  ال��ب��دء  ي��اأت��ي  بقوله: 
االحتاد للطريان اإىل اأم�شرتدام مبثابة 
ت��اأك��ي��د ع��م��ل��ي ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ة مع 
ونتوقع  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  امللكية  اخل��ط��وط 
ال�شراكة  رح����الت  ع��ل��ى  ك���ب���رياً  اإق����ب����ااًل 
مطار  ع��رب  ت�شغيلها  يتم  ال��ت��ي  بالرمز 
�شيبول.  واأ�شاف هوجن: تاأتي اتفاقية 
ال�شراكة مع اخلطوط امللكية الهولندية 
يف اأعقاب تبني ا�شرتاتيجية ت�شتند اإىل 
�شركاء  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأوا�����ش����ر  ت��وط��ي��د 

الناقل  ل����ل����ط����ريان،  االحت���������اد  دخ����ل����ت 
العربية  االإم����������ارات  ل����دول����ة  ال���وط���ن���ي 
الهولندية  امللكية  واخل��ط��وط  املتحدة، 
ال�شراكة  اتفاقية  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة 
اإعالن  اأع��ق��اب  يف  وذل��ك  االإ�شرتاتيجية 
ت�شغيل  ب�����دء  ع����ن  ل���ل���ط���ريان  االحت�������اد 
رح��الت��ه��ا م��ن ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي اإىل 
اأم�شرتدام. واعتباراً من 15 مايو-اأيار، 
رحالتها  ل��ل��ط��ريان  االحت�����اد  ا���ش��ت��ه��ل��ت 
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى م���ن ط���ائ���رة م���ن طراز 
وفق  املرتبة   200-A330 اإي��رب��ا���ض 
22 مقعداً  نظام الدرجتني حيث ت�شّم 
ع��ل��ى م��ن درج���ة ل��وؤل��وؤ رج���ال االأعمال 
و240 مقعداً على من درجة املرجان 
ال�شياحية وحتمل رمز اخلطوط امللكية 

.KL الهولندية املوؤلف من
وت���ت���زام���ن ه����ذه اخل���ط���وة ال���ه���ام���ة مع 
لل�شراكة  ج���دي���دة  وج��ه��ة   12 اإ���ش��اف��ة 
امللكية  اخلطوط  ت�شغلها  والتي  بالرمز 
وحتمل  �شيبول  م��ط��ار  م��ن  الهولندية 
 EY ح���ال���ي���اً رم����ز االحت������اد ل���ل���ط���ريان
امللكية  اخل���ط���وط  ع��م��دت  امل��ق��اب��ل  ويف 
املوؤلف من  اإىل و�شع رمزها  الهولندية 
بالرمز  �شراكة  رحالت  �شت  على   KL
مركز  م���ن  ل��ل��ط��ريان  االحت�����اد  ت�شغلها 

عملياتها الت�شغيلية يف اأبوظبي.
وعّقب جيم�ض هوجن، رئي�ض املجموعة 

 وزارة املالية تنظم ور�سة عمل ح�ل اخلدمات 
التي تقدمها ال�كالة الدولية ل�سمان اال�ستثمار

••  اأبوظبي-وام:

 نظمت وزارة املالية ور�شة عمل حول اخلدمات التي تقدمها الوكالة الدولية 
ل�شمان االإ�شتثمار ع�شو جمموعة البنك الدويل .. وذلك يف فندق ال�شاطئ 
االإماراتية  االإ�شتثمارات  ا�شتفادة  �شبل  الور�شة  وتناق�ض  اأبوظبي.  روتانا 
اإطالع  ب�شرورة  ال���وزارة  من  الوكالة..اإميانا  تقدمها  التي  اخلدمات  من 
اخلا�شة  امل�شتجدات  اآخ��ر  على  الدولة  يف  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
باأعمال وخدمات خمتلف املنظمات واملوؤ�ش�شات التنموية الدولية. و�شارك يف 
ور�شة العمل التي تراأ�شها �شعادة خالد علي الب�شتاين الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 
التنمية  دائ��رة  و  االقت�شاد  وزارة  عن  ممثلون  الدولية..  املالية  العالقات 
االإقت�شادية اأبوظبي و جهاز االإمارات لالإ�شتثمار و غرفة اأبوظبي بجانب 
�شركتي ات�شاالت و مبادلة للتنمية و جمل�ض اأبوظبي لالإ�شتثمار و �شركة 
اإعمار اإىل جانب ح�شور ممثلني عن الوكالة الدولية ل�شمان االإ�شتثمار. 
امل�شتثمرين االإماراتيني على اال�شتثمار  اإىل ت�شجيع  وهدفت ور�شة العمل 
االإ�شتثمار  ل�شمان  الدولية  الوكالة  اإلتزام  خالل  من  النامية  البلدان  يف 
بتوفري الدرا�شات واملعلومات التي يحتاجونها بجانب تقدمي �شمانات لهم 
�شد اخل�شائر الناجمة عن املخاطر غري التجارية .. حيث ت�شعى الوكالة 
اإىل جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر اإىل البلدان ذات االإقت�شادات النا�شئة 
املالية و�شوال  االأنظمة  مبا ميكنها من خلق فر�ض عمل جديدة وتدعيم 
املياه  اإم��دادات  التكنولوجية وتوفري  املهارات واملعرفة واخل��ربات  اإىل نقل 
الطبيعية  امل��وارد  من  اال�شتفادة  على  م�شاعداتها  اإىل  والكهرباء..اإ�شافة 
على نحو م�شتدام بيئيا. وقال �شعادة خالد علي الب�شتاين الوكيل امل�شاعد 
العمل  ملوا�شلة  ت�شعى  املالية  وزارة  ال��دول��ي��ة..اإن  املالية  العالقات  ل�شوؤون 
واالإقليمية  املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  وع��الق��ات��ه��ا  ب��دوره��ا  االإرت���ق���اء  ع��ل��ى 
والدولية من خالل اإلتزامها باإ�شتقطاب الهيئات واملنظمات املالية الدولية 
ما  اأن  ال���وزارة  تعترب  حيث  االإم��ارات��ي��ني  للم�شتثمرين  خدماتها  لتقدمي 
تقدمه الوكالة الدولية ل�شمان االإ�شتثمار من �شمانات وخدمات متميزة 
باإهتمام  حتظى  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ���ش��اف  رئي�شيا.  حافزا  للم�شتثمرين 
يتيح  ال��ذي  االأم��ر  الدولية  املالية  والهيئات  املنظمات  خمتلف  من  متميز 
امل�شتثمرين االإماراتيني لالإ�شتفادة من خمتلف فر�ض  اأمام جميع  املجال 
وتعزز  م�شاحلهم  تخدم  التي  امل�شاريع  واإقامة  املمكنة  ال��دويل  االإ�شتثمار 
النا�شئة يف حت�شني منوها االإقت�شادي  البلدان ذات االإقت�شادات  من قدرة 
جهود  على  ال�شوء  العمل  ور���ش��ة  و�شلطت  لديها.  الفقراء  ع��دد  وخف�ض 
اإىل  االإ�شتثمارات  تدفق  ت�شجيع  يف  االإ�شتثمار  ل�شمان  الدولية  الوكالة 
البلدان ذات االإقت�شادات النا�شئة ودورها يف ت�شجيع القطاع اخلا�ض على 
وفرت  فيما   .. الوظائف  وتوفري  النمو  لتحقيق  اأداة  باإعتباره  االإ�شتثمار 
الور�شة للم�شاركني املعلومات الالزمة حول االأدوات التي تنتجها الوكالة 
لتخفيف املخاطر ال�شيا�شية يف البلدان النامية التي ينوى القطاع اخلا�ض 
اال�شتثمار فيها حيث قدمت الوكالة منذ اإن�شائها خالل عام 1988 اأكرث 
ملا  ال�شيا�شية  املخاطر  �شد  تاأمني  �شمانات  �شكل  يف  دوالر  مليار   22 من 
نام ويتوفر لديها حاليا  بلد   100 اأكرث من  600 م�شروع يف  يزيد على 
يذكر  دوالر.  اآالف  واأربعة  مليارات  ثمانية  بقيمة  قائمة  �شمانات  حافظة 
اأن الوكالة الدولية ل�شمان االإ�شتثمار ت�شع تنمية البنية االأ�شا�شية �شمن 
اأبرز اأولوياتها وذلك يف �شوء التقديرات التي ت�شري اإىل �شرورة توفري ما 
قيمته 230 مليار دوالر اأمريكي �شنويا لالإ�شتثمارات اجلديدة مبا يلبي 
احتياجات املراكز احل�شرية �شريعة النمو و�شكان املناطق الريفية الذين ال 

يح�شلون على خدمات كافية يف البلدان النامية. 

 القاهرة ت�ست�سيف اجتماع جمل�ض وزراء 
اأوابك على م�ست�ى املندوبني االأحد املقبل

••  الكويت-وام:

اأوابك  للبرتول  امل�شدرة  العربية  االأق��ط��ار  منظمة  وزراء  جمل�ض  يعقد   
اجتماعه ال� 90 على م�شتوى املندوبني يف العا�شمة امل�شرية القاهرة يوم 
االأحد املقبل. ونقلت وكالة االأنباء الكويتية كونا عن عبا�ض النقي اأمني عام 
اأوابك ..اأن االإجتماع يرتاأ�شه املهند�ض نا�شر بن ابراهيم الفوزان  منظمة 
ممثل اململكة العربية ال�شعودية يف املكتب التنفيذي .. م�شريا اإىل اأن رئا�شة 
لل�شعودية.   2013 التنفيذي  واملكتب  ال��وزاري  للمجل�ض  احلالية  ال��دورة 
التنفيذي يف املنظمة ممثلني  اأع�شاء املكتب  اأنه يح�شر االإجتماع  واأ�شاف 
عن اأع�شاء جمل�ض وزرائها .. بينما يناق�ض عددا من املو�شوعات ذات ال�شلة 
العربي  الطاقة  م��وؤمت��ر  بينها  وم��ن  للمنظمة  العامة  االأم��ان��ة  بن�شاطات 
العا�شر املقرر عقده يف مدينة طرابل�ض الليبية خالل العام املقبل ومتابعة 
�شوؤون البيئة والتغريات املناخية واملوؤمترات واالجتماعات التي نظمتها اأو 
يناق�شها  التي  املو�شوعات  اأن من  اإىل  واأ�شار  العامة.  االأمانة  فيها  �شاركت 
�شعيد  على  وال��دويل  العربي  التعاون  املنظمة يف جمال  لقاءات  االجتماع 
العربية  الدول  البيئة وجامعة  و�شوؤون  بالطاقة  املعنية  الدولية  املنظمات 
النووية  الطاقة  درا�شة  ومنها  واقت�شادية  فنية  درا�شات  من  اأجنزته  وما 
واآفاقها امل�شتقبلية بعد حادثة فوكو�شيما اليابانية ودرا�شة اندفاعات االآبار 
واآثارها البيئية اإ�شافة اإىل االأمور املتعلقة باحل�شابات اخلتامية للمنظمة. 
ال�  االجتماع  اأع��م��ال  اخلمي�ض  غد  بعد  �شت�شت�شيف  القاهرة  النقي  وق��ال 
135 للمكتب التنفيذي وت�شتمر ثالثة اأيام يف العا�شمة امل�شرية القاهرة 
جمل�ض  الجتماع  للتح�شري  الفوزان  اإبراهيم  بن  نا�شر  املهند�ض  برئا�شة 

وزراء املنظمة ال� 90 على م�شتوى املندوبني.
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35
الذي  اأكتون  حي  يف  لالأولد  عرو�شًا   ،)I loved it so much(  ماتيل ال�شحر من  بعلبة  مت�شلحًا  ال�شاب،  كاريل  �شتيف  يقّدم 
يقطنه يف ما�شات�شو�شت�س. ويقر باأنه يريد اأن ي�شبح �شاحرًا بارعًا. يقول: )عندما ينتهي العر�س، اأطلع اجلميع على طريقة القيام 
باخلدع(. لكنه ل ي�شتطيع فعل ذلك يف The Incredible Burt Wonderstone، فيلم فكاهي من بطولة كاريل، جيم كاري، 

واأوليفيا وايلد يتحدث عن الكربياء، الأوهام، والقم�شان املفتوحة )التي ي...

تفادى املبالغة يف العتماد على التح�شينات الإلكرتونية

The Incredible Burt Wonderstone...
 �ستيف كاريل وجيم كاري مبدعان

لي�ناردو دي كابري� �سديق 
)حميم( للبيئة

حث ليوناردو دي كابريو جامعي التحف الفنية االغنياء اىل املزايدة يف مزاد 
فني بيئي يف نيويورك كما لو ان م�شري االر���ض )رهن بنا( وقد جتاوبوا 
معه اذ ان عملية البيع حققت 38،8 مليون دوالر.و�شم املزاد الذي نظمته 

دار كري�شتيز 33 عمال من الفن املعا�شر تتناول موا�شيع بيئية.
االعمال  م��ن  ت�شعة  ب��ي��ع  م��ع  ك���ان متوقعا  م��ا  ال��ع��ائ��دات �شعف  ات���ت  وق���د 
ملارك  )انتايتلد(  لوحة  بيعت  وقد  دوالر.  املليون  عن  زاد  ب�شعر  املعرو�شة 
فانزهي  لزينغ  تايغر(  )ذي  ولوحة  دوالر  ماليني   6،5 ب�شعر  غروجتان 
املقدر يف عمليات مزايدة  �شعرهما  اي اكرث مبرتني من  بخم�شة ماليني 

حما�شية من العامل با�شره.
وتتناول غالبية العائدات ق�شايا تتعلق بحماية البيئة تدافع عنها موؤ�ش�شة 

املمثل الهوليوودي )ليوناردو دي كابريو فاوندي�شن(.
واو�شحت دار املزادات ال�شهرية وقدم واهبون ا�شخياء اخرون ما جمموعه 

املجموع اىل 38،8 مليون دوالر. لي�شل  دوالر  الف   500
حالياً  يعر�ض  ال��ذي  غات�شبي(  غريت  )ذي  فيلم  بطل  كابريو  دي  ويقول 
يف  الربية  االماكن  اخر  حلماية  مكر�شة  انها  على  موؤ�ش�شته  ال�شاالت،  يف 
العامل واالنواع املهددة التي ت�شتوطنها. وبيع بورتريه لليوناردو دي كابريو 
1،05 مليون دوالر بينما  ، ب�شعر   2013 العام  اليزابيث بييتون  ر�شمته 

كان �شعره مقدرا بني 400 و500 الف دوالر.

�شل�شلة  يف  مبهرا  جناحا  حتقيقه  بعد 
ال�شاعد  املمثل  ق��دم  ت��واي��الي��ت،  اأف���ام 
املمثلة  ج���ان���ب  اإىل  ل����ون����رت،  ت���اي���ل���ور 
فيلمهما  ح���اي���ك،  ���ش��ل��م��ى  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 

.)Grown Ups 2( اجلديد
جنوم  وج��ود  رغ��م  النجمان،  وا�شتطاع 
جمهور  نظر  لفت  الفيلم،  يف  اآخ��ري��ن 
ح�شوره  خ����الل  خ�����ش��و���ش��ا  ع��ري�����ض، 
 5th ب���(  اخل��ا���ش��ة  الت�شوير  جل�شات 
 Annual Summer of
اإىل  باملك�شيك،  ك��ان��ك��ون  يف   )Sony

جانب �شلمى حايك وجنوم الفيلم.
ب�شيط  برتقايل  بثوب  حايك  وتاألقت 
ت�����ش��م��ي��م دار االأزي������اء  وحم��ت�����ش��م م���ن 
الفيلم  جنوم  باقي  تاألق  كما  غوت�شي، 
الت�شوير  اأج���واء  تالئم  نهارية  بثياب 

ال�شباحية يف اأحد الفنادق املك�شيكية.
لونرت  وتايلور  حايك  �شلمى  وي�شارك 
يف بطولة الفيلم كل من ديفيد �شبيد، 

اآدم �شاندلر، كيفن جيم�ض.

)Grown Ups 2(  سلمى حايك وتايل�ر ل�نرت يف�

تفادي   The Incredible Burt Wonderstone يحاول فيلم
من  ك��ث��رياً  في�شتخدم  االإل��ك��رتون��ي��ة،  التح�شينات  على  االع��ت��م��اد  يف  املبالغة 
ال�شحري، ديفيد كوبرفيلد  الفيلم  ابتكرها م�شت�شار  التي  اخلدع احلقيقية، 
اتفاق  توقيع  املمثلني  اأن على  تعني  التعريف. لكن هذه اخلطوة  الغني عن 
كانت  ه��ذه  اأن  )اأعتقد  ك��اري��ل:  يذكر  اخل��دع.  �شرية  على  باحلفاظ  يلزمهم 

املرحلة االأجمل من الفيلم، فقد �شعرنا اأننا حّقاً جزء من ذلك العامل(.
يف  اأحداثه  تدور  الذي   ،Burt Wonderstone تت�شادم العوامل يف 
اأو يعود  عا�شمة ال�شحر يف العامل، ال�ض فيغا�ض، حيث )يحقق املرء ال�شهرة 
اال�شتعداد  كل  م�شتعدة  ب��دت  التي  وايلد،  تذكر  كما  االأم���ل(،  خائب  اأدراج���ه 
�شحرة  ع��امل  على  اطلعت  )كلما  تو�شح:  الفكاهية.  امل�شاهد  تلك  لتقدمي 
ال�ض فيغا�ض، ازددت اقتناعاً باأنه منا�شب متاماً لالأفالم الفكاهية. ماذا عن 

املناف�شة بني ال�شحرة؟ يكرهون حقاً اأحدهم االآخر(.
بورت  يعمل   .Burt Wonderstone يف  بو�شوح  الواقع  هذا  يتجلى 
منذ  فيغا�ض  ال�ض  يف  بو�شيمي(  )�شتيف  مارفلتون  اأنتون  و�شريكه  )كاريل( 
بداأوا  النا�ض  لكن  متعمداً(.  وروي  �شيغفريد  مع  ت�شابه  اأي  )يبدو  �شنوات 
ي�شاأمون عر�شهما. فيزداد عدد املقاعد الفارغة يف ال�شالة، وت�شبح العالقة 
اإىل  وي�شطران  امل�شاعدين  يخ�شران  ما  �شرعان  اأنهما  حد  اإىل  مرة  بينهما 
اللحظة  يف  بديلة  لتكون  )واي��ل��د(  ج��اي��ن  ُت��دع��ى  تقنية  بخبرية  اال�شتعانة 
االأخرية. رغم االبتكارات التي ت�شيفها جاين اإىل العر�ض، يوا�شل تراجعه 
ال��ف��ن��دق دوغ م���وين )جيم�ض  ال��ف��ري��ق، م��ال��ك  ال�����ش��ري��ع. ف��ي��ح��اول م��دي��ر 
غاندولفيني( ا�شتبدالهما ب�شخ�ض اأكرث �شهرة، �شتيف غراي )كاري(، �شاحر 
يقدم العرو�ض يف ال�شارع ويحظى ب�شعبية كبرية على �شبكة االإنرتنت. يقوم 
عر�ض غراي على تغيريات اجل�شم واالأمل بدل احليل الكربى التي تخ�ش�ض 

فيها بورت واأنتون منذ كانا �شديقني يف مرحلة الطفولة.
اليوم،  ال�شحر )املتطرف( تعك�ض موجة تتف�شى يف ثقافتنا  اأن فكرة  �شحيح 
مل يرد �شانعو الفيلم )ا�شتهدافها ب�شرا�شة(، وفق كاريل. لكنه ياأمل اأن يفهم 
اجلميع الفكرة التي يحاول الفيلم نقلها. يو�شح كاريل: )تقوم فكرة الفيلم 
باأمر قد ال  ال�شيء  ب��اٍل بع�ض  ا�شتبدال فن قدمي ورمب��ا  اأن من املمكن  على 
ُيعترب فّناً، اإال اأنه حديث وي�شدم النا�ض. اأعتقد اأن هذه الظاهرة ال تقت�شر 
على عامل ال�شحر، بل نراها اأي�شاً يف فن الفكاهة. اأظن اأن اأوجه ال�شبه كثرية، 
خ�شو�شاً مع ما ي�شاهده النا�ض اليوم على �شا�شة التلفزيون. يح�شل امل�شاهد 
كي  وغريب  �شخيف  باأمر  القيام  عليك  لذلك  يومّياً.  كثرية  معلومات  على 
بلحيته  يبدو مذهاًل  ال��ذي  ك��اري،  يقوم  امل�شاهد،  اأح��د  االنتباه(. يف  جت��ذب 

و�شعره الطويل املتناثر، بحيلة اإخفاء اأوراق ت�شمل اإخراج �شتيف الورقة من 
�شق يف خده. كذلك يحاول حتطيم الرقم العاملي للتحديق، فيما حُتَقن عيناه 
برذاذ الفلفل. تذكر وايلد: )ُيظهر الفيلم ما يرغب النا�ض يف م�شاهدته وما 
يودون  احل��دود.  اأق�شى  اإىل  يدفعهم  َمن  النا�ض  يريد  به.  احل�شور  يطالب 
م�شاهدة ما مل يروه �شابقاً، وهذا مثري لالهتمام الأن هذا ما ن�شهده اليوم يف 
عامل الريا�شة، االأفالم، خ�شو�شاً الرعب والفكاهة. يريد النا�ض َمن يدفعهم 
اإىل احلافة. واأت�شاءل عما اإذا كان هذا رد فعلنا جتاه التكنولوجيا وكل ما بات 
متوافراً لنا. اأو لعل هذا ما يطلبه النا�ض من و�شائل الرتفيه التي يدفعون 

املال مقابلها، مبا اأن املحتويات املجانية �شارت كثرية(.
كال�شيكّياً  ن��وع��اً  ُيعترب  فهو  ح��ب،  ر���ش��ال��ة  فيلمنا  ك��ان  )اإن  واي��ل��د:  ت�شيف 
 The Incredible Burtاأن يف  �����ش����ك  وال  ال�����رتف�����ي�����ه(.  م�����ن 
و2   Rock  30( �شكاردينو  دون  اأخرجه  ال��ذي   ،Wonderstone

وكتبه �شتة اأ�شخا�ض، لي�ض ر�شالة حب اإىل ال فيغا�ض اأو   )Broke Girls
اإىل املوؤدين الذين ميثلهما بورت واأنتون ))وهم كرث(، ح�شبما يقول كاريل 
�شاحكاً(. تو�شح وايلد اأن العمل كموؤدٍّ يف ال�ض فيغا�ض )يحتاج اإىل اإبراز االأداء 
وال�شخ�شية على حّد �شواء، كما اأن حقيقة هذه املدينة تربز بقوة. فكل َمن 
اأعتقد  وال�شعر.  واللمعان  الربيق  من  مبزيد  يحظى  فيغا�ض  ال�ض  يف  يعمل 
اأنني مل اأدرك كم كانت ال�شخ�شيات التي اأديناها حقيقية، اإال عندما قدمنا 

اإىل ال�ض فيغا�ض. ظننت حّقاً اأن عر�ض كوبرفيلد ممتع جّداً(.
يوؤكد كاريل اأنه هو اأي�شاً اكت�شف بع�ض التفا�شيل عن ال�ض فيغا�ض، مدينة 
قد تكون الوحيدة التي ت�شتطيع التفوق على هوليوود. يقول: )عرفت اأنني 
ل�شت مقامراً. ال اأحب القمار وال اأجيده وال اأ�شتمتع به. لكني ع�شقت املطاعم 
الع�شاء معاً  االأ�شبوع. فتناولنا  واأوالدي يف نهاية  زارتني زوجتي  والعرو�ض. 

و�شاهدنا عر�ض O. هذا ما اأ�شتمتع به حّقاً(.



اال�سطرابات النف�سية
 املتكررة ت�سبب البدانة

 
ت�شبب اال�شطرابات النف�شية املتكررة، ويف مقدمها القلق والكاآبة ال�شمنة، 
االأم���ر من  م��ا يحمله  م��ع  ال���وزن  زي���ادة  اإىل  ذل��ك  اأدى  زادت حدتها  وكلما 

م�شاكل �شحية لالإن�شان املعا�شر.
وبح�شب درا�شة ن�شرت على موقع جملة بي اأم جي الطبية على االنرتنت 
تابع الباحثون احلاالت ال�شحية حلوايل 4364 مواطناً بريطانياً ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 35 و55 �شنة على مدى 19 �شنة )ما بني عام 1985 
و 2004(. وذكر موقع هلث دي نيوز اأن الباحثني الذين تابعوا احلاالت 
ال�شحية لهوؤالء كانوا يجرون تقييماً �شحياً لهم يف كل مرة كانوا يرونهم 

فيها وي�شجلون مقا�شات الطول والوزن لديهم.
وتوقع الباحثون، بناء على معطيات لديهم، اأن الذين عانوا من ا�شطرابات 
نف�شية خالل فرتات امل�شح الطبي الثالث االأخ��رية، �شي�شبحون بدناء يف 
فرتات امل�شح االأخرية من الدرا�شة، وباأن نظراءهم اال�شحاء نف�شياً وبدنياً 
ال�شحية  حالتهم  على  يوؤثر  ب�شكل  اأوزانهم  ت��زداد  ولن  بذلك  يتاأثروا  لن 
يونيفر�شتي  من  ورفاقها  كيفنكامي  ميكا  قالت  اآخ��ر  جانب  من  العامة. 
كولدج لندن خالفاً لالبحاث ال�شابقة فاإن هذه الدرا�شة اجلديدة مل تقدم 

�شوى اأدلة ب�شيطة على ارتباط احلالة النف�شية بالبدانة .
واأ�شافوا انه اإذا اأثبتت االأبحاث املقبلة وجود عالقة بني ال�شحة النف�شية 
والبدانة فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل اإيجاد اأدوية للوقاية من هذه االأمرا�ض يف 

مراحل مبكرة.

املثلجات..

اأنواع املثلجات كثرية باألوانها ومذاقها، تختلف 
فيما بينها مبكوناتها وحمتوياتها، اإال اأن هناك 
قوا�شم م�شرتكة جتمعها من الناحية الغذائية 

وهي:
يجعلها  ما  بال�شكر  تعج  ما  غالبا  • املثلجات 
مم��ن��وع��ة ع��ل��ى ال��ب��دن��اء وك���ل ال��ذي��ن يطبقون 
اأنظمة غذائية بهدف التخ�شي�ض وعلى الذين 
يعانون من مر�ض ال�شكري اأن يقللوا من اأكلها 
الذي  االأم��ر  عاليا  �شكريا  م�شعرا  متلك  الأنها 
ترفع  فهي  وب��ال��ت��ايل  ب�شرعة  متت�ض  يجعلها 

م�شتوى �شكر الدم ب�شكل مفاجىء.
املثلجات كثريا ما تكون غنية بالدهون  ان   •

امل�شبعة لذا على الذين يعانون من ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم واملعر�شني 
خلطر االأمرا�ض القلبية الوعائية ان ي�شعوها جنبا.

هي غنية بالق�شطة واحلليب والبي�ض  اذ  املغذية  باملواد  غنية  املثلجات  • ان 
ولالأطفال  الع�شبي  ال�شهية  بنق�ض  امل�����ش��اب��ني  رم���ق  ل�شد  ت�شتعمل  ول��ه��ذا 
واملراهقني وال�شيوخ الذين ال يحبون �شرب احلليب ويكونون عر�شه لنق�ض 

الكال�شيوم.
يعانون من  ال��ذي��ن  ل��دى  تكميلي  غ��ذائ��ي  دور  لها  يكون  ق��د  املثلجات  ان   •

ا�شطرابات يف التوازن الغذائي.
الفم لذلك تو�شف من قبل بع�ض  اأغ�شية  املثلجات بع�ض اخلدر يف  • ت�شبب 
)ا�شتئ�شال  الفم  يف  جراحية  عمليات  لهم  اأجريت  الذين  للمر�شى  االأط��ب��اء 

اللوزتني مثال(.
اأم��ا يف حال  توؤكل بروية وه��دوء  اأن  �شرط  اله�شم  على  ت�شاعد  املثلجات   •
ازديادها فانها ت�شبب خدر يف اأع�شاب املعدة فت�شاب بالك�شل وبالتايل ترتاخى 

يف العمل فينتج عن ذلك ع�شر اله�شم.

بالروتني؟  املق�شود  • ما 
- العادة املتكررة الرتيبة 

ال�شعر؟  عبيد  هم  • من 
اأح�شن  يف  يبدو  حتى  �شعرهم  يف  ويغريون  يبدلون  الذين  ال�شعراء   -

�شورة. 
كلمة ي�شوع؟  اأ�شل  • ما 

- اأ�شلها عربية 
باك�شتان؟  دولة  لقيام  مهد  الذي  ال�شاعر  • من 

- ال�شاعر حمّمد اإقبال. 

• حتتوي �شبكية العني على نحو 135 مليون خلية ح�شية م�شئولة عن التقاط ال�شور ومتييز االألوان. 
حتى بعد مرور ن�شف �شاعة على برته.  يلدغ  اأن  الثعبان  راأ�ض  • ي�شتطيع 

ال�شم�شية تدور حول حمورها من الغرب اإىل ال�شرق با�شتثناء كوكب الزهرة الذي  • جميع كواكب املجموعة 
يدور من ال�شرق اإىل الغرب. 

م�شتوى العامل يبلغ نحو ملياري �شخ�ض.  على  االأميني  • عدد 
تنقل اجلراثيم مل�شافة ت�شل اإىل 25 كيلو مرتا من م�شدرها االأ�شلي.  اأن  املنزلية  الذبابة  • ت�شتطيع 

العامل  دول  املوجودة يف جميع  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  جمموع   •
جمتمعة. 

1471 �شهدت مدينة بازل ال�شوي�شرية اإعدام دجاجة بعد اأن حوكمت ر�شميا بتهمة كونها �شيطانا  • يف العام 
متنكراً يف �شورة دجاجة وذلك الأنها و�شعت بي�شة ذات األوان غريبة. 

القارة القطبية اجلنوبية فاإن م�شتوى املحيطات والبحار �شريتفع مبعدل  يف  املوجود  اجلليد  كل  ذاب  • اإذا 
مرتاً، وهو االأمر الذي يعني اأن ربع الياب�شة �شيغمره املاء.   70

هناك من اأعلن انه يبيع ال�شعادة ومن ي�شعر انه بحاجة اليها فلياأتي اليه .. وهكذا حدث يف مدينتنا لذلك 
فلم ينتظر عم م�شعود �شاحب البقالة الكبرية يف مدينتنا فذهب اإىل احلكيم بائع ال�شعادة وهوحزين مكتئب 
واخذ ي�شرخ ويقول ال ياأتي اإىل دكاين احد ،ال يحدثني احد ،لي�ض يل ا�شدقاء كثريون ،ب�شاعتي �شتف�شد 
ان مل ابعها ،ال اك�شب وال ا�شتطيع العي�ض هكذا فلماذا يقاطعني النا�ض انا ا�شري على �شراط م�شتقيم وبكى 
بحرقة ،كاأنه طفل �شغري..ا�شتمع اليه احلكيم بائع ال�شعادة ثم قال له اذهب ثم تعال بعد ثالثة ايام �شتجد 
الدواء، ويف هذه الفرتة كان احلكيم مير كل يوم من ال�شارع الذي يقع به دكان عم م�شعود ويجل�ض طويال 
ينظر اليه ويراقبه بدون ان يراه وبعد 3 ايام ذهب عم م�شعود اإىل احلكيم وقال جئت طالبا ال��دواء فاأين 
هو فقال له هو داخل هذه الزجاجة عليك ان ت�شعها يف املحل وتخبئها وال متد يدك عليها ا�شبوعني بعدها 
عندما تفتحها وتتناول ما فيها �شت�شبح ا�شعد رجل ولكن ب�شرط ان تبت�شم ال ترتك االبت�شامة خ�شرت او 
ك�شبت �شع على وجهك ابت�شامة جميلة وال ترتك كلمات احلمد وال�شكر وا�شتقبل النا�ض باأح�شن ما يكون 
الرتحاب والتهليل ولو مر يوم عليك بدون ذلك �شيف�شد الدواء، والن عم م�شعود كان م�شتعدا لكل �شيء فقال 
ح�شنا هذا امر ب�شيط ويف ال�شباح وجد النا�ض عم م�شعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك 
وعلى وجهه ابت�شامة جميلة فبداأ النا�ض يقرتبون منه للحديث معه او ل�شراء بع�ض احتياجاتهم وهكذا مر 
�شعيد  ب�شو�ض  النا�ض بوجه  وال�شحك ومقابلة  االبت�شام  اعتاد  نهايتهما كان عم م�شعود قد  اال�شبوعان ويف 
بعدها ذهب واتى بالزجاجة فلم يجد فيها �شيئا فعاد م�شرعا ايل احلكيم الذي قال له نعم مل يكن فيها �شيء، 
ال�شعادة �شاعت منك لعدم وجود االبت�شامة والر�شا وعندما عادوا اليك عادت ال�شعادة .. االن هم ا�شدقاء 

ومازال احلكيم يبيع ال�شعادة. 

بائع ال�سعادة

الربتقال ي�ساعد يف تخفيف الت�تر

اأ�سعة ال�سم�ض عالج لالكتئاب
  

اأثبتت الدرا�شات اأن اأ�شعة ال�شم�ض ال�شاطعة غنية بالفوائد العالجية فقد 
تكون �شبب ل�شفاء العديد من االأمرا�ض وتوؤثر اأي�شاً على احلالة املزاجية 

والعمليات الكيميائية احليوية يف ج�شم االن�شان.
ي�شعرنا  ال��ذي  ال�شريوتونني  هرمون  حتفيز  على  ت�شاعد  ال�شم�ض  فاأ�شعة 
ل�شالمة  املهم  )د(  فيتامني  اال�شعة متنحنا  تلك  واأي�شاُ  وال�شعادة  بالفرح 
الربد  ن���زالت  وحم��ارب��ة  العظام  وه�شا�شة  الك�شاح  م��ن  وحمايتها  العظام 

والتعب واالأرق.
وجند اأن اال�شخا�ض الذين يعي�شون يف املناطق التي تقل فيها فرتات النهار 

معر�شني ب�شكل اأكرب حلالت االكتئاب واالأرق ونق�ض التغذية.
ومن هنا يتوجب على كل �شخ�ض التمتع بدفئ ال�شم�ض ب�شكل يومي ملدة 

ثالثون دقيقة وذلك بتعري�ض الوجة والذراعني وال�شاقني .
ال�شاعة  من  الباكر  ال�شباح  يف  ال�شم�ض  الأ�شعة  للتعر�ض  االأوق��ات  واأف�شل 
ال�شابعة �شباحاً حتى العا�شرة ومن ال�شاعة الرابعة ع�شراً حتى ال�شاد�شة 

م�شاء. 

حمد اأحمد 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد حممد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

�شامل را�شد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

تناول كوب من ع�شري الربتقال فى ال�شباح، اأو ثمرة برتقال واحدة، 
اأم��ا ع��ن ف��وائ��د الربتقال،  ي�شاعد ف��ى ع��الج الكثري م��ن االأم��را���ض. 

فهناك قائمة طويلة.
وقد او�شحت درا�شة اأ�شرتالية ان تناول حبة برتقال يوميا ي�شهم فى 
املقطر  باملاء  غنى  فالربتقال  االأم��را���ض.  من  بكثري  االإ�شابة  جتنب 
وال�شكر والفيتامني واالأمالح القلوية التي حتافظ على �شباب اخلاليا، 
التي  البيوفالفونيد  م��ادة  على  الحتوائه  نظرا  لالأك�شدة  مانع  وهو 

تطهر اجل�شم من ال�شوارد احلرة ولذا ين�شح باإطعامه للمر�شى.
وك�شفت درا�شة عن وجود مركب يف ق�شور احلم�شيات يوؤدي اإىل خف�ض 
الكول�شرتول بكفاءة اأكرث من بع�ض العقاقري املخ�ش�شة لهذه الغاية، 
فثمرة الربتقال مفيدة فى تن�شيط الدورة الدموية، وتعمل على زيادة 
فى  احلديد  م�شتوى  معدل  رفع  اإىل  ي��وؤدى  مما  احلديد،  امت�شا�ض 

الدم. وي�شاعد الربتقال فى زيادة الن�شاط واحليوية، ويعترب عالجاً 
فعااًل فى حالة الر�شح واالأنفلونزا.

والعمليات  االأق��را���ض  ع��ن  بعيداً  ب��دي��اًل  ع��الج��اً  يعترب  الربتقال  اأن 
التوتر  تخفيف  يف  ي�شاعد  ف��ه��و  االأم���را����ض،  م��ن  لكثري  اجل��راح��ي��ة 

وال�شغط الع�شبي امل�شاحب للعمل وظروف احلياة الع�شرية.
اأن تناول ن�شف كوب من الربتقال كل �شباح ي�شاعد يف الوقاية من 
املعروف يف املحافظة على �شحة  الدماغية، ف�شاًل عن دوره  ال�شكتة 
و�شالمة القلب وتخفيف �شغط الدم، كونه م�شدراً مثالياً للكالي�شوم 
بفنلندا  العامة  ال�شحة  باحثو معهد بحوث  اأ�شار  وقد  والبوتا�شيوم، 
بفيتامني  غناه  اإىل  تعود  الربتقال  لع�شري  الوقائية  االآث���ار  اأن  اإىل 
)�شي( الذي يعترب من اأقوى م�شادات االأك�شدة التي تخل�ض اجل�شم 

من ال�شموم واجلزيئات ال�شارة املوؤذية للخاليا.

با�شم جمدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

راي  أشوريا  الهندية  املمثلة 
فيلم  عرض  حضورها  خالل 
في   Inside Llewyn Davis
مهرجان كان السينمائي الـ66 
)رويترز(
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