
�ص 22

�ص 31

املتفوقون يف مقدمة املكرمني 
�ضمن احتفالية تخريج الدفعة 

العا�ضرة مبدار�س دار العلوم

روبرت ردفورد:

 عليك اأن ت�ضارع 
النجاح ال اأن تعانقه 

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

ا�صتئ�صال اللوزتني يزيد طاقة الطفل
وجد باحثون اأمريكيون اأن ا�صتئ�صال اللوزتني يعالج انقطاع التنّف�س 
ب��ال��ت��ايل م��ن طاقتهم  ال��ن��وم ع��ن��د االأوالد وي��زي��د  ال��ف��ج��ائ��ي خ���ال 
ويح�ّصن ت�صرفاتهم خال النهار، اإال اأن ال دور له يف حت�صني ذاكرتهم 
اأن  االأم��ريك��ي  نيوز  داي  هيلث  موقع  وذك��ر  التعّلم.  على  وق��درات��ه��م 
ت�صّخم اللوزتني يعد �صبباً رئي�صياً النقطاع التنّف�س الفجائي خال 
النوم عند االأوالد، وبالرغم من اأن ا�صتئ�صالهما مل يح�ّصن ذاكرتهم اأو 
قدراتهم على التعّلم واالنتباه، اإال اأن ذلك �صاعدهم على النوم ب�صكل 
اأف�صل والتحلي بنوعية حياة وت�صرفات اأح�صن خال النهار. ونقل عن 
الباحثة الرئي�صية الدكتور �صوزان ريدالين، من كلية الطب بجامعة 
�ُصّجل بعد جلراحة، ولهذا  النوم  كبرياً يف  اإن حت�صناً  هارفرد، قولها 
 . النهار  خال  والت�صّرفات  الطاقة  مبعدالت  موؤكداً  ارتباطاً  االأم��ر 
يت�صّبب  النوم  خ��ال  الفجائي  التنّف�س  انقطاع  اأن  ريدالين  وذك��رت 
فعًا بنق�س معّدالت االأوك�صجني، م�صرية اإىل اأنه فيما يقول خرباء 
اإن هذا االأمر يوؤثر على الذاكرة والقدرة على التعلم، اإال اأنه مل يتبنّي 
اأن ا�صتئ�صال اللوزتني يوؤثر اإيجاباً على الذاكرة والتعّلم. و�صّددت على 
يوؤثر على  اأن وج��ود لوزتني مت�صخمتني ال  اأك��دت  الدرا�صة  ه��ذه  اأن 

القدرات العقلية، وبددت بالتايل خماوف الكثري من االأهل.

التمرين املكّثف ال يكفي لالحرتاف 
قد ال تكفي �صنني من التمرين والتدريب يف متكني �صخ�س ما من 
املوهبة  اأن  اأمريكية  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  فقد  ميار�صه،  ن�صاط  اح���راف 

الفطرية وغريها من العوامل تاأتي يف املرتبة االأوىل.
اأن م�صتويات عالية  االأمريكية  باحثون يف جامعة ميت�صيغان  واأظهر 
اأ�صخا�س  بني  امل�صتوى  يف  الفرق  ل�صرح  تكفي  ال  التمرين  من  ج��داً 
باأن  االعتقاد  ال��درا���ص��ة  اأك���دت  وق��د  واملو�صيقى  ال�صطرجن  ميار�صون 
اأن  فكرة  لتناق�س  وت��اأت��ي  ال��ت��دري��ب،  على  تتفوق  الطبيعية  املوهبة 

التكرار والتمرين كافيان وحدهما التقان عمل معني.
وقال الباحث زاك هامربيك التمرين مهم جداً للو�صل اإىل م�صتوى 
اأن ذلك لي�س  عال من االأداء، ولكن هذه الدرا�صة تظهر ب�صكل كبري 
كافياً . واأجرى هامربيك وزماوؤه حتليًا ل�14 درا�صة �صملت العبي 
مدى  يف  التمرين  ارت��ب��اط  على  ال�صوء  تلقي  ومو�صيقيني  �صطرجن 

اختاف االأداء.
اإىل م�صتوى مرتفع  البع�س ي�صلون  الدليل وا�صح جداً،  اأن  واأ�صاف 
من دون الكثري من الدليل واآخرون يف�صلون يف ذلك على الرغم من 

الكثري من التمرين .
وقال اإنه ميكن �صرح ذلك من خال عوامل تتعلق بالذكاء والقدرات 

الفطرية والعمر الذي يبداأ فيه �صخ�س ما مبمار�صة ن�صاط معني.

املكفوفون يحددون االأماكن بال�صدى 
اأن  الربيطانية  هامبتون  ���ص��اوث  جامعة  اأج��رت��ه  جديد  بحث  اأظ��ه��ر 
مكفويف الب�صر واالأ�صخا�س الذين يعانون من �صعف �صديد يف الب�صر 
لديهم القدرة على ا�صتخدام ال�صدى لتحديد اأماكن االأ�صياء وب�صكل 
يف  وال��دالف��ني  اخلفافي�س  ل��دى  امل�صتخدمة  اخلا�صية  تلك  مي��اث��ل 
حتديد مكان �صيء ما. وفح�صت الدرا�صة املن�صورة يف دورية هريينح 
ري�صري�س الطريقة التي قد ي�صاعد بها ال�صمع وبالذات �صماع اأ�صوات 
ال�صدى فاقدي الب�صر يف تكوين االإدراك املكاين والقدرة على ال�صري 
ال�صمع  ل�صعف  املحتملة  االآث����ار  ال��درا���ص��ة  فح�صت  كما  مب��ف��رده��م. 
وكيفية تقوية القدرة على حتديد اأماكن االأ�صياء عن طريق ال�صدى 
االأ�صخا�س  ح��ي��اة  وت�صهيل  اال�صتقالية  حت�صني  يف  امل�صاعدة  بغية 
ال�صمع  ق�صم  يف  املحا�صر  الدكتور  وي�صرح  الب�صر.  ب�صعف  امل�صابني 
دانييل  هامبتون  �صاوث  بجامعة  والذبذبات  ال�صوت  اأبحاث  مبعهد 
اإذا كان مبقدور فاقدي  براون اأن الهدف من البحث كان حتديد ما 
من  املنبعث  ال�صدى  ا�صتخدام  املب�صرون،  االأ�صخا�س  وحتى  الب�صر، 

�صيء ما للتعرف ب�صكل تقريبي على مكانه.
االأ�صخا�س  قدرة  من  وحتد  ت�صهل  التي  العوامل  لتحديد  باالإ�صافة 
الكيفية  معرفة  بهدف  وذل��ك  الغر�س،  لهذا  ال�صدى  ا�صتخدام  على 

التي ميكن بها تعزيز هذه القدرة يف العامل احلقيقي.

ت�صعينية تت�صلق 
مبنى من 11 طابقا

دي�����ل�����ي ميل  ����ص���ح���ي���ف���ة  ن���������ص����رت 
الربيطانية �صوراً لربيطانية تبلغ 
من العمر 99 عاماً ، والتي متكنت 
 11 م��ن ت�صلق م��ب��ن��ى م��ك��ون م��ن 
طابقاً ، لتكون بذلك قد حققت – 
ح�صب ت�صريحاتها - اأهم حلم لها 
تزامناً مع احتفالها بعيد ميادها 

االأخري ما قبل املائة ! 
وح��ط��م��ت دوري�����س ل���وجن – الذي 
بداأت متار�س ريا�صة ت�صلق املباين 
من  والثمانني  اخلام�صة  يف  وه��ي 
عمرها - رقمها القيا�صي ال�صخ�صي 
0102 ، وذلك  الذي حققته عام 
بعد جناحها يف ت�صلق املبنى الذي 

يبلغ ارتفاعه 011 قدماً. 

�صبايد يتربع 
ملت�صرري اأوكالهوما 

ال����ك����وم����ي����دي����ا  جن�������م  اأن  ي������ب������دو 
االأم���ريك���ي، دي��ف��ي��د ���ص��ب��اي��د، يعلم 
فيه  يكون  اأن  ال��ذي يجدر  ال��وق��ت 
األف   200 جدياً، فقد ترّبع مبلغ 
االأمريكي  االأحمر  لل�صليب  دوالر 
لدعم جهود اإغاثة املت�صررين من 

اإع�صار اأوكاهوما.
اأون������اي������ن(  )اإي  م����وق����ع  وذك��������ر 
الربيطاين اأن �صبايد تربع ب�200 
االأح����م����ر  ل��ل�����ص��ل��ي��ب  دوالر  األ�������ف 
من  املت�صررين  الإغاثة  االأمريكي 
املوقع  ونقل  اأوك��اه��وم��ا.  اإع�����ص��ار 
يف  كنت  عندما  ق��ول��ه  �صبايد،  ع��ن 
�صن الرابعة، انتقلت من مي�صيغان 
اأن��ه بعد  اإىل  اأري��زون��ا ، م�صرياً  اإىل 

اأ�صبوع، �صرب اإع�صار منزله .
منها  يخاف  كانت  طاملا  اأن��ه  واأّك���د 
اأع���ل���م اأن  )االأع����ا�����ص����ري(، م��ت��اب��ع��اً 
ال�����ص��ل��ي��ب االأح����م����ر ���ص��ي��ق��وم مبا 
االأ�صخا�س  مل�������ص���اع���دة  و����ص���ع���ه  يف 

املحتاجني .
للم�صاركة  اجل��م��ي��ع  امل��م��ث��ل  ودع����ا 
على  تغريدة  يف  قائًا  العطاء،  يف 
مرحباً  )توير(  موقع  يف  حا�صبه 
الو�صطى  ال��والي��ات  كلكم.. يف  بكم 
وثمة  ع��ا���ص��ف  الطق�س  ال��غ��رب��ي��ة، 

اأعا�صري.
. لقد دفعت بع�س املال لل�صليب 
االأحمر، فحاولوا تقدمي القليل اإن 

اأمكنكم .
وك����ان����ت ال�������ص���ل���ط���ات ال���ط���ب���ي���ة يف 
ح�صيلة  ان  اأع��ل��ن��ت  اأوك���اه���وم���ا 
ال����ذي ي�صرب  ���ص��ح��اي��ا االإع�������ص���ار 
�صيتي  اأوك�������اه�������وم�������ا  م����دي����ن����ة 
اأوكاهوما  ب���والي���ة  و���ص��واح��ي��ه��ا 
 7 ب��ي��ن��ه��م   ،24 ه����و  االأم����ريك����ي����ة 
�صخ�صاً،   242 تلقى  كما  اأط��ف��ال، 
ال����ع����اج يف  58 ط����ف����ًا،  ب��ي��ن��ه��م 

امل�صت�صفيات.

كتاب جديد 
لـ)وان دايرك�صن(

دايرك�صن  وان  ف���رق���ة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د 
عاملية  مو�صيقية  جولة  عن  الربيطانية 
املقبل،  ن��ي�����ص��ان-اأب��ري��ل   25 يف  تنطلق 
ك�صفت اأنها �صتطلق كتاباً جديداً، يتحدث 
اأع�صاوؤها  ع��ا���ص��ه��ا  ال��ت��ي  اخل�����ربات  ع���ن 

خال ال�صنة والن�صف املا�صية.
الربيطاين  اأون��اي��ن(  )اإي  موقع  ونقل 
�صتن�صره  ال������ذي  ال���ك���ت���اب  و����ص���ف  ع����ن 
اأين  ع���ن���اون  �صيحمل  وال�����ذي  ال��ف��رق��ة، 
نحن: فرقتنا، ق�صتنا ، اإن هذا هوالكتاب 
الر�صمي الوحيد لوان دي، ويتحدث عن 
والن�صف  ال�صنة  خ��ال  اأع�صائها  رحلة 
امل���ا����ص���ي���ة، ع���ن االأم����اك����ن ال���ت���ي زاروه�����ا 
و�صواًل  ب��ه��م،  ال��ت��ق��وا  ال��ذي��ن  واملعجبني 
واآمالهم  وم�����ص��اع��ره��م،  اأف���ك���اره���م  اإىل 

واأحامهم، وجناحاتهم واإخفاقاتهم .
رائعاً،  ك���ان  ال��ع��ام  اأن  ال��و���ص��ف  واأ����ص���اف 
وكذلك الكتاب وقالت الفرقة يف تغريدة 
هل  )ت��وي��ر(  م��وق��ع  على  ح�صابها  على 
اأي��ن نحن؟  راأيتهم غاف كتاب وان دي 
ب��راب��ط يظهر فيه  ال��ت��غ��ري��دة  ، م��رف��ق��ة 
�صورة الأع�صاء الفرقة املوؤلفة من هاري، 

ولوي�س، ونيل، وليام، وزين.

عن  ج�صدّية  بطريقة  التعبري  اإىل  ق��وي��ة،  مل�س  حا�صة  ميلك  ال��ذي  ال��ول��د،  مييل 
م�صاعر القلق هذه، فريكل، ي�صرب، ويتم�صك باأمه بقوة. لذلك احر�صي على اأن 
تكون احللول التي تقدمينها له منا�صبة حلا�صته االأقوى حاويل اأن تلهيه بن�صاط 
ج�صدي، منذ اللحظة التي تخرجان فيها من ال�صيارة. اقفزا حتى البوابة وت�صابقا 
على  احلقيبة  اخللف، حمل  اإىل  لل�صري  ي��وم  تخ�صي�س  راأي��ك يف  ما  امل��دخ��ل.  اإىل 
ال�صدر بدل الظهر، وارتداء القبعة بالعك�س؟ تهدف هذه االأمور كافة اإىل حتويل 
الدخول اإىل دار احل�صانة اإىل ن�صاط ج�صدي ممتع عندما ي�صل الولد اإىل الداخل، 
احر�صي على اأن يحظى بلعبة يحبها وميكنه حملها و�صمها. دعي اخليار له. قد 
مثل  لعباً  يف�صلون  االأوالد  من  الكثري  لكن  االأن�صب  هو  املح�صو  ال��دب  اأن  تظنني 
الكرات ال�صغرية اأو ال�صيارات التي ميكنهم دفعها اأو االأ�صاور التي تتاألف من خرز 

يتحرك.
ال�صبه  اأوج��ه  مع  اإيجابية  بطريقة  القوية  الب�صر  حا�صة  �صاحب  الولد  يتفاعل 
اأن��ه ميلك بع�س اأوج��ه ال�صبه مع اأح��د زم��اء ال�صف، فقد  الب�صرية، ف��اإن الحظ 
اأن  منها  واطلبي  اأ�صدقائه  اأح��د  بوالدة  ات�صلي  لذلك  قليًا.  بالطماأنينة  ي�صعر 
يرتدي ولداكما قمي�َصني اأحمرين اأو يحما �صيارتني خ�صراوين اإىل املدر�صة يف 
ال�صبه الب�صرية لولدك، ما  اأوجه  اإظهار  اليوم عينه. �صيمنحك هذا القدرة على 

يولد بينه وبني زميله رابطاً ودّياً. 
كذلك حتظني ببع�س امل�صاعدة اإن اأعددت له كتاباً ب�صرّياً عن الن�صاطات املدر�صية، 
لذلك  الوقت.  انق�صاء  مفهوم  بعد  يجيد  ال  احل�صانة  دار  يف  الولد  اأن  خ�صو�صاً 
ا�صنعي له كتاباً �صغرياً عن الن�صاطات اليومية، مثل اللعب، الفر�صة، القيلولة، 
الغداء، وطبعاً العودة اإىل املنزل. هكذا ت�صاعدينه على التكّيف مع جدول املدر�صة 
كثريات  اأم��ه��ات  ت�صتعمل  امل��ن��زل.  اإىل  ال�صطحابه  �صتعودين  اأن���ك  اإىل  ويطمئن 

املل�صقات ال�صغرية كمكافاأة. ولكن يح�صن بك اإعطاوؤه اإياها �صباحاً، فيتيح له ذلك 
التباهي بها يف املدر�صة.

قلق
اإىل بع�س الوقت ليعتاد �صجيج دار  يحتاج الولد، الذي ميلك حا�صة �صمع قوية، 
يزيد  اأن  �صباحاً  ال�صو�صاء  فيها  تعلو  التي  احل�صانة  لدخول  وميكن  احل�صانة. 
اأغنية  ت�صع  اأن  اأمكن،  اإن  املدّر�صة،  من  اطلبي  لذلك  تعقيداً.  القلق  الولد  و�صع 
واإذا  ي��ري��د.  التي  االأغنية  باختيار  ل��ه  ت�صمح  اأن  اأو  و�صوله،  عند  املف�صلة  ول��دك 
الحظت اأن الفو�صى وال�صجيج عارمني عند الو�صول �صباحاً، حاويل اأن تبكرا يف 
وال�صجيج  قليًا  احل�صانة  دار  يف  االأوالد  عدد  يكون  هكذا  املدر�صة.  اإىل  الذهاب 
اأن  اإىل املنزل قبل  حم��دوداً. على نحو مماثل، حاويل الو�صول باكراً ال�صطحابه 
كلما  اليومية، فريددها  ن�صاطاته  اأغنية عن  لولدك  اأع��دي  الفو�صى. كذلك  تبداأ 

اأزعجه الهدوء اأو ال�صجيج، ويعرف اأن موعد العودة اإىل املنزل بات قريباً.
ي�صعر الولد، الذي ينعم بحا�صة ذوق اأو �صم قوية، بقلقك. لذلك حاويل اأن حتافظي 
دار احل�صانة،  اأن��ت يف  اأم�صيتها  التي  ال��ف��رة  ع��ن  اأخ��ربي��ه  اإي��ج��اب��ي.  على موقف 
واأعلميه اأنك ت�صعرين بالفخر الأنه �صار كبرياً وبداأ يذهب اإىل املدر�صة. ال تركيه 
عند البوابة وت�صارعي اإىل املغادرة. خ�ص�صي الوقت الإدخاله اإىل الدار وتركه مع 
التي  اللعب  من  ع��دد  حمل  اإىل  االأوالد  من  النوع  ه��ذا  يحتاج  قد  يحبه.  �صخ�س 
يحبها معه اإىل املدر�صة. لذلك ال تتفاجاأي اإذا اأراد حمل كل دماه اأو �صياراته معه، 
فهذه طريقته لي�صعر اأنه ال يزال يف املنزل. اأعدي له كتاب �صور لكل َمن يحبهم 
وَمن يرتادون دار احل�صانة اأو يذهبون اإىل املدر�صة اأو العمل. واتركيه يحمله معه 

اإىل املدر�صة الأنه يخفف من �صعوره بالوحدة.

 اأكد خبري غذائي اأملاين اأن برامج الطبخ يف و�صائل االإع��ام املعنية لي�س لها تاأثري يذكر على الغذاء ال�صحي للنا�س وقال 
فلوريان �صفايغرت: معظم هذه الربامج تخدم متعة امل�صاهدة فقط اأكرث من تقدمي درو�س ي�صتفيد منها النا�س.. فرغم 

ت�صمن هذه الربامج ن�صائح للتغذية ال�صحية اإال اأنه لي�س هناك مطالب ملمو�صة لتطبيق هذه الن�صائح اأ�صاف اخلبري 
ك��ان جديرا  لدينا  املتوفرة  الطبخ  ل��ربام��ج  الكبري  ال��ع��دد  اأن  االأ���ص��ل  االأمل���اين: 

بتعليمنا ماذا ن�صنع، ولكن ولاأ�صف فاإن الواقع غري ذلك .
واالأربعني  الثامن  العلمي  امللتقى  انعقاد  �صوء  يف  �صفايغرت  ت�صريحات  وتاأتي 

للجمعية االأملانية للتغذية االأربعاء يف مدينة بوت�صدام القريبة من برلني.
600 �صخ�س  اإليه نحو  امللتقى الذي دعي  التي �صيركز عليها  النقاط  اأهم  ومن 

اعتربها  والتي  التغذية  قطاع  يف  التوا�صل  ا�صراتيجيات  والتغذية  الطب  قطاع  من 
�صفايغرت م�صكلة مركزية .

وراأى �صفايغرت الذي يراأ�س املوؤمتر الذي ي�صتمر حتى بعد غد اجلمعة اأن اال�صت�صارات الغذائية 
ال  خا�صا  اهتماما  �صحتهم  ي��ول��ون  ال��ذي��ن  النا�س  وه��ي:  اأال  امل�صكلة  نف�س  على  دائ��م��ا  تركز 

يحتاجون ا�صت�صارة ون�صائح، اأما الذين يحتاجون هذه الن�صائح ب�صدة فا يعريونها 
اهتماما .

املعلومات  لتو�صيل  اأف�صل  الآل��ي��ة  التو�صل  ���ص��رورة  على  االأمل���اين  اخلبري  و���ص��دد 
لاأطفال ب�صكل اأف�صل من اأجل التو�صل لتوعية غذائية اأكرث فعالية. 

يرف�ض الذهاب اإىل 
دار احل�صانة 

النا�ض ال تكرتث بالن�صائح الغذائية
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جهاز ل�صحن الهاتف بثواٍن 
عمرها  من  ع�صرة  الثامنة  يف  هندية  اأ�صول  من  اأمريكية  طالبة  ابتكرت 
بطاريات  �صحن  واح���دة ميكنه  بو�صة  ع��ن  ط��ول��ه  ي��زي��د  ال  �صغريا  ج��ه��ازاً 

الهواتف املحمولة يف مدة تقل عن ثاثني ثانية.
يعمل  املكثفات اخلارقة حيث  اأن��واع  اأحد  امل�صتطيل هو  ال�صكل  ذو  واجلهاز 
م�صاحة �صغرية، وميكن  بكميات كبرية منها يف  للطاقة يحتفظ  كمخزن 
البطاريات  م��ع  باملقارنة  ال�صحن  دورات  م��ن  دورة  اآالف  لع�صرة  ي��دوم  اأن 

التقليدية التي ت�صتمر الألف دورة فقط.
ي�صاهم يف �صحن  اأن  اخ��راع��ه��ا مي��ك��ن  اإن  ك��ه��اري  اإي�����ص��ا  ال��ط��ال��ب��ة  وت��ق��ول 
وكذلك  ثانية،  وثاثني  ع�صرين  بني  ت��راوح  فرة  يف  املحمولة  الهواتف 
لل�صحن  قابلة  املعتمدة على بطاريات  واالأجهزة  ال�صيارات  �صحن بطاريات 

ويف العديد من التطبيقات االأخرى.
وحتى االآن ا�صتخدمت كهاري املكثف اخلارق يف �صحن �صمام ثنائي باعث 
لل�صوء )األ اأي دي( واأو�صحت كهاري اأنها ا�صتلهمت ابتكارها من جتربتها 
با�صتمرار،  ال��ب��ط��اري��ة  ون��ف��اد  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ا���ص��ت��خ��دام  يف  ال�صخ�صية 

وا�صتعانت بتخ�ص�صها يف كيمياء النانو البتكاره.
واإىل  اجل��دي��د،  باالبتكار  تقنية  �صركات  ع��دة  اهتمام  اإىل  تقارير  واأ���ص��ارت 
ت��وا���ص��ل ال��ف��ت��اة م��ع �صركة غ��وغ��ل ب�����ص��اأن اأف��ك��اره��ا ح��ول اإ���ص��اح التقنيات 

امل�صتخدمة يف اإطالة عمر بطاريات الهواتف.
اإنتل  ال�صباب يف معر�س  العلماء  اخراعها جائزة  الطالبة عن  نالت  وقد 
الدويل للعلوم والهند�صة لعام 2013، وقيمتها 50 األف دوالر �صت�صاعدها 

على بدء درا�صتها يف جامعة هارفارد هذا العام.

نتوقع عادة مو�جهة بع�ض �مل�شاكل عندما يبد�أ �أوالدنا بالذهاب 
لكننا  معهم  ونتعاطف  م�شاعرهم  فنتفهم  �حل�شانة،  د�ر  �إىل 
ن�شعر باحلرية، عندما يعبرّ �لولد عن �شعادته بالذهاب �إىل د�ر 
ما يبد�أ برف�ض  �أنه �شرعان  �إال  �لفرتة �الأوىل،  �حل�شانة خالل 

�لذهاب.
يعرب �الأوالد، �لذين يجيدون �لتعامل مع �الأو�شاع �لطارئة، 

عن ردرّ فعل متاأخر جتاه روتني جديد. يبدو �لو�شع 
باأمر  �لقيام  متعة  �أن  �أدرك��و�  �أنهم  لو  كما 

جديد قد �نتهت و�أن هذه حياتهم 
يعرب  ق��د  �ل��ي��وم.  �لطبيعية 
�لقلق  ع���ن  �الأوالد  ه�����وؤالء 
و�ل����رتدد ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن بدء 

نوع  �إىل  و�شيحتاجون  �مل��در���ش��ة، 
�مل�شاعدة عينها �لتي قدمتها لهم خالل �الأ�شابيع �الأوىل من �ملدر�شة.
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املتفوقون يف مقدمة املكرمني �صمن احتفالية تخريج الدفعة العا�صرة مبدار�ض دار العلوم
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

م�صلم  الدكتور حممد  ال�صيخ  �صعادة  برعاية وح�صور 
بن حم ع�صو املجل�س الوطني نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اخلا�صة  العلوم  دار  مدر�صة  اأقامت  حم  بن  جمموعة 
طاب  من  العا�صرة  الدفعة  لتخرج  اخلتامي  احلفل 
وطالبات مرحلتي الرو�صة والثانوية العامة اأم�س يف 
م�صرح نادي ال�صرطة بالعني . وبح�صور كل من حممد 
الها�صمي رئي�س ق�صم التعليم اخلا�س مبنطقة العني 
 ، التطوير  ق�صم  رئي�س  الرا�صيدي  ون��ورة   ، التعليمية 
والهيئة  بالعني  اخلا�صة  امل��دار���س  مديري  من  وع��دد 

االإدارية والتدري�صية مبدار�س جمموعة بن حم. 
واأعرب الدكتور حممد م�صلم بن حم عن �صعادته بتفوق 
والتدري�صية  االإداري����ة  للهيئة  �صكره  موجه  ال��ط��اب 
على جهودهم املبذولة طوال العام وعلى حتقيق هذا 
النجاح املبهر الذي اأدى اإىل رفع كفاءة الطالب ، داعياً 
االأطقم التدري�صية واالإدارية واأولياء اأمور الطلبة اإىل 
موا�صلة العمل بجد من اأجل تلبية طموحات القيادة 
موؤكدا   ، ال��دول��ة  يف  متميز  تعليم  على  احل�����ص��ول  يف 
 ، فرحتهم  اخل��ري��ج��ني  اأب��ن��ائ��ه  م�صاركة  على  حر�صه 
املراحل  يف  والنجاح  التوفيق  م��ن  مزيد  لهم  متمنياً 
خلدمة  مثمرة  ن��واة  يكونوا  بحيث  املقبلة  التعليمية 
اأن حفل التخرج يعد خامتة  وطنهم الغايل . م�صيفاً 

مل�صرية تربوية ناجحة خال عام درا�صي كامل.
ا�صتمل احلفل على العديد من الفقرات املمتعة والتي 

اأحيطت بجو من الفرح واملرح كان اأولها ال�صام الوطني 
تاها اآيات كرمية من كتاب اهلل وكلمة مديرة املدر�صة 
ه��دف هذا  اأن  فيها  اأك���دت  وال��ت��ي  اأدي���ب  دالل حممد 
احلفل هو حتفيز طاب وطالبات املدر�صة على العمل 
والتفاين واالإبداع والتميز وبناء ال�صخ�صية الطابية 
على  وال��ق��ادرة  لعملها،  وال�صاعية  باأخاقها،  املرتقية 
تنمية  اإىل  املدر�صة عمدت  اأن  وطنها. م�صيفة  خدمة 
اأ�صاليب  على  وتعويدهم  وطالباتها  طابها  �صخ�صية 
اإطار تب�صريهم  والعطاء يف  واالأخذ  والتبعية  القيادة 
مبا عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، والق�صاء 
ودعم  املجتمع  على  �صلبيا  ت��وؤث��ر  التي  الظواهر  على 
الظواهر االإيجابية وتنميتها، وامل�صاهمة يف اإيجاد راأي 

عام يعنى بال�صباب.
تطوير  يف  حممد  ال�صيخ  ���ص��ع��ادة  ج��ه��ود  على  م��وؤك��دة 
املدر�صة وحر�صه على تطوير التعليم وتنمية املجتمع 
ل��ت��خ��ري��ج ج��ي��ل واع�����د . ب��ع��ده��ا ع���ر����س ال��ع��دي��د من 
الفقرات الدينية واالجتماعية والرفيهية والثقافية 
الرائعة م�صحوبة بجو اإمياين و�صط ت�صفيق وت�صجيع 
اأمور الطاب والطالبات فرحة منهم مبا  اأولياء  من 
اأجنزه اأبناءهم بعد جد وكفاح من تقدم وجناح بعدها 
�صيقة  وم�صرحية  باملدر�صة  خا�س  اأوب��ري��ت  عر�س  مت 
تاها  ال��رو���ص��ة  ق�صم  وط��ال��ب��ات  ط��اب  اأبطالها  ك��ان 
كلمة اأطفال الرو�صة ملقاة برباءة و�صفوية لت�صتحوذ 
على اأ�صماع احلا�صرين لتجذب انتباههم ليتم عر�س 
ريا�صي بعنوان العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم ثم مت 
م�صري  فلكلور  وعر�س  االإم���ارات  عن  ق�صيدة  اإل��ق��اء 

ب��ع��ن��وان ح�����ص��رة ال��ع��م��دة ت��اه��ا اإل���ق���اء ���ص��ع��ر نبطي 
الثانوية ليتم تخريج طاب وطالبات ق�صم  لطالبات 
الرفيهية  الفقرات  من  العديد  عر�س  بعد  الرو�صة 
ا�صتكمال  ب��ع��ده��م  ل��ي��اأت��ي  ل��ه��ن  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الفقرات احلفل من عر�س م�صرحي وعرو�س لاأزياء 
املختلفة لتختم الفقرات بدبكة فل�صطينية من طالبات 
الثانوية ليتم تخريجهن يف جو ممزوجا بحنني وحب 
على خ�صبة  اليوم  وقوفهم  �صاهم يف  كل من  �صاكرين 
امل�����ص��رح م��ودع��ني بقلوب �صافية ك��ل م��ا م���روا ب��ه من 
حتدي و�صعاب متمنيني االأف�صل لاأجيال القادمة يف 

ظل اإدارة املدر�صة .
واختتم االحتفال بكلمة للخريجات معربني فيها عن 
�صعادتهم بانتهاء العام الدرا�صي م�صتقبلني بذلك حياة 
وحتديات  �صعوبات  من  بهم  مر  ما  مودعني  جديدة 
واأخريا  وطنهم  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زءا  ليكونوا  اأهلتهم 
كان التكرمي الذي جاء و�صط دموع فرح ممزوجة باأمل 

الفراق والوداع .
ويف اخلتام مت تكرمي طاب وطالبات املدر�صة املتفوقني 
عرفانا  احلفل  راع��ي  املدر�صة  مديرة  كرمت  ثم  وم��ن 

منه على دعم م�صرية التعليم مبدار�س دار العلوم .

جائزة االإجناز املميز لوالد 
بنات التقنية الثالث

•• العني-الفجر:

بالعني  العليا  التقنية  كلية  رفعته  �صعار  املنزل  من  يبداأ  والتميز  النجاح 
وت�صعى اإىل حتقيقه بني طابها وطالباتها وهذا ما حدث بالفعل بالن�صبة 
لويل االأمر ابراهيم حممد البلو�صي الذي ح�صل على جائزة االإجناز املميز 
اأكربهن  تخرجت  التي  لبناته  قدمه  مل��ا  وذل��ك  العني  تقنية  م��ن  املقدمة 
من تقنية العني وهي اأمرية والتي تعمل حاليا يف اإحدى م�صانع حكومة 
الهند�صة  برنامج  تدر�س حاليا يف  اأمل فهي  الثانية  االبنة  اأما   .. اأبوظبي 
برنامج  يف  امل��ت��م��ي��زات  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  وه��ي  الثانية  �صنتها  يف  امليكانيكية 
�صيخة  االأ�صغر  االأخ��ت  بعدها  لتاأتي من  امليكانيكية  الهند�صة  بكالوريو�س 
وهي اأي�صا تدر�س يف برنامج الهند�صة امليكانيكية ولكن يف ال�صنة االأوىل اأي 

ما زالت يف بداية الطريق.
تقنية  بكلية  الهند�صة  برامج  رئي�س  حمدي  ع�صام  الدكتور  قام  وقد  هذا 
العني بتقدمي جائزة االإجناز املتميز لوالد البنات الثاث الاتي اخرن 
التقنية عن باقي الكليات االأخرى رغبة منهن يف اأن جتمعهن كلية واحدة 

وتخ�ص�س واحد.

جامعة االإمارات ت�صت�صيف ملتقى الرتبية اخلا�صة الثالث
•• العني - الفجر:

حتت  الثالث  اخلا�صة  الربية  ملتقى  فعاليات  االم���ارات  بجامعة  افتتح 
�صعار اف�صل املمار�صات يف الربية اخلا�صة وذلك مبلتقى ا�صرة اجلامعة 
املوؤ�ص�صات  وممثلي  الطلبة  من  كبري  جمع  و�صط  الربية  كلية  وبتنظيم 
واجلهات العاملة يف جمال تقدمي خدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة من 
للتعليم ومركز حمدان  ابو ظبي  والتعليم وجمل�س  الربية  وزارة  بينها 
بن را�صد اآل مكتوم لرعاية املوهوبني وجامعة امللك �صعود باململكة العربية 
ال�صعودية وجامعة العني للعلوم والتكنلوجيا ووزارة ال�صوؤون االجتماعية 

وغريها.
بكلمته  ي���وذر  �صتيفن  ال��دك��ت��ور  اال���ص��ت��اذ  ال��رب��ي��ة  كلية  عميد  اك���د  وق���د 
الدائم  وال��ع��م��ل  ال��ط��اق��ات  جميع  وت�صخري  توجيه  باأهمية  الرحيبية 
حول دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة من خال التاأهيل والتدريب بكافة 

ت��ويل قطاع  االم���ارات  ان جامعة  وق��ال   ، اال�صوياء  مع  والو�صائل  الطرق 
ذوي االحتياجات اخلا�صة كل اهتمامها من منطلق ا�صراتيجيات الدولة 

املوجهة يف االهتمام والرعاية اخلا�صة التي يحظى بها امل�صتهدفون.
الربية  ق�صم  رئي�س  ال�صرطاوي  العزيز  عبد  الدكتور  ع��دد  جانبه  م��ن 
اخلا�صة بكلية الربية جملة من املبادرات والتطورات التي توفرها الدولة 
يف جمال تاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة وذلك عن طريق و�صع خطط 
وبرامج متخ�ص�صة ومعمقة م�صريا اىل ان امليدان الربوي قد �صهد ازدياد 
النوعية من اخلدمات  التي تعنى بتقدمي هذه  املوؤ�ص�صات والربامج  عدد 
وه��و االم��ر ال��ذي ات��اح جم��االت وا�صعة ال�صتيعاب اع��داد كبرية منهم مع 
ا�صتحداث برامج نوعية مثل برامج التدخل املبكر التوحد و�صعف االنتباه 
ال�صدد اىل دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف تقدمي  ، وا�صار يف هذا  والخ 
خدمات  لتقدمي  التطوعية  والهيئات  اجلمعيات  مثل  املوجهة  اخلدمات 
بكلية  اخلا�صة  الربية  ق�صم  ان  واو�صح  وال�صحية  االجتماعية  الرعاية 

املا�صيني العديد من الندوات  الربية كان قد نظم على مدى العقدين 
واملوؤمترات واللقاءات العلمية ، مو�صحا ان هذه الدورة متيزت هذا العام 
بطابع خا�س لكونها ا�صتهدفت املوؤ�ص�صات العاملة يف هذا املجال من خارج 
تقدمي  يف  ت�صاهم  والتي  واملعلومات  اخل��ربات  تبادل  على  حر�صا  الدولة 
خدمات مميزة لهذا الفئات بغر�س ادماجهم بالتاأهيل والتعليم يف ن�صيج 

مرابط ومتكامل مع اال�صوياء .
ور���س عمل  الثالث  املوؤمتر  فعاليات  املوؤمتر  هذا وقد عقدت على هام�س 
االحتياجات  ذوي  ل��رع��اي��ة  املتخ�ص�صني  للم�صاركني  نقا�صية  وح��ل��ق��ات 
اخل��ا���ص��ة م��ن ب��ني اب���رزه���م م�����ص��ارك��ون م��ن م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة للخدمات 
االن�صانية وجامعة امللك �صعود باململكة العربية ال�صعودية وجائزة حمدان 
ظبي  اب��و  وجمل�س  ال��ع��ني  وج��ام��ع��ة  املتميز  التعليمي  ل����اأداء  را���ص��د  ب��ن 
للتعليم ، هذا وقد مت يف ختام فعاليات امللتقى تكرمي اجلهات امل�صاركة من 

املوؤ�ص�صات االهلية واحلكومية والتعليمية. 

خم�صة اآالف و 944 �صخ�صا ا�صتفادوا من 63 
حما�صرة مرورية يف العني خالل ثالثة اأ�صهر

••  العني-وام: 

توعية  حم��ا���ص��رة   63 م��ن  �صخ�صا  و944  اآالف  خم�صة  ح���وايل  ا�صتفاد 
اأبوظبي يف مدينة  �صرطة  وال��دوري��ات يف  امل��رور  نظمتها مديرية  مرورية 
ا�صراتيجية  وذل��ك �صمن   .. اجل��اري  العام  االأول من  الربع  العني خال 
ال�صامة املرورية ل�صرطة اأبوظبي وخطة التوعية املرورية للعام 2013 
التي ت�صتمل على 19 برناجما توعويا. وتهدف الربامج اإىل ن�صرالثقافة 
اأبوظبي. واأو�صح الرائد �صيف  اإمارة  املرورية بني �صرائح املجتمع كافة يف 
حم��م��د نعيف ال��ع��ام��ري رئ��ي�����س ق�صم م���رور ودوري�����ات ال��ع��ني ب��االإن��اب��ة اأن 
حما�صرات التوعية التي نظمها فرع العاقات العامة يف ق�صم مرور العني 
العليا  التقنية  وكليات  واجلامعات  الع�صكرية  الكليات  يف  الطاب  �صملت 
واملعاهد واملدار�س احلكومية واخلا�صة مبختلف مراحلها و�صائقي وم�صريف 
احلافات املدر�صية التابعة ملوؤ�ص�صة االإمارات للموا�صات يف مدينة العني. 
من جهته قال النقيب را�صد حممد ال�صغري ال�صام�صي مدير فرع العاقات 
رك��زت على  املحا�صرات  اإن  العني  ودوري���ات  م��رور  ق�صم  باالإنابة يف  العامة 
منها  ال��وق��اي��ة  وكيفية  امل���رور  ح���وادث  اأ���ص��ب��اب  ب��اأه��م  وتوعيتهم  ال�صائقني 
عليها من  وم��ا يرتب  وقوعا  امل��روري��ة  املخالفات  واأك��رث  وجتنب حدوثها 
عقوبات وغرامات..الفتا اإىل اأن املحا�صرات التي نظمت للطاب وم�صريف 
املوؤ�ص�صات  املرورية يف  ال�صامة  املحافظة على  البا�صات ركزت على كيفية 
االقراب  اتخاذها عند  الواجب  واالإج��راءت  املختلفة  الدرا�صية مبراحلها 
من مواقف جتمع الطاب اأو داخل احلرم املدر�صي اأو يف االأحياء ال�صكنية 
والتاأكيد على دور امل�صرفني يف املحافظة على �صامة الطاب يف احلافلة 
اأثناء ال�صعود والنزول ل�صمان �صامتهم. واأو�صح اأن املحا�صرات ت�صمنت 
تدريبهم  �صملت  االأطفال  وريا�س  االبتدائية  املدار�س  لطاب  عمل  ور���س 
وال���ن���زول منها  امل��در���ص��ي��ة  ل��رك��وب احل��اف��ات  ال��ط��ري��ق��ة ال�صحيحة  ع��ل��ى 
تفاديا للحوادث  اأياديهم  اإخراج  واجللو�س بهدوء بداخل احلافات وعدم 

املرورية واالإ�صابات املرتبة عليها. 



اإذا كنت تخ�صني مبيدات االآفات، مادة البي�صفينول A، وغريهما من ال�صموم يف طعامك ومطبخك. اإليك بع�س اخلطوات ال�صهلة التي ت�صتطيعني 
من خالها حماية نف�صك وعائلتك:

ال تخايف مبيد�ت �الآفات، بل:
االأع�صاب بنف�صك. كل ما حتتاجني اإليه بذوراً واإناء والقليل من ال�صم�س واملاء. تزرعي  اأن  ال�صهل  من  مطبخك.  يف  حديقة  اأعدي   1-

قد تكون باهظة الثمن، ولكن ت�صتطيعني ترتيب اأولوياتك و�صراء فاكهة وخ�صراً ع�صوية  هذه  اأن  �صحيح  ع�صوية.  وخ�صراً  فاكهة  -ا�صري   2
قد حتتوي عادًة على القدر االأكرب من تر�صبات مبيدات االآفات، مثل التفاح والكرف�س والفليفلة والفرولة والدراق. )اطلعي على الائحة الكاملة 

.)foodnews.org التي اأعدتها جمموعة العمل البيئي على املوقع االإلكروين
.)Nnsf.org(g NSF International اأو )wqa.org( املاء جودة  جمعية  به  تو�صي  ماء  فلر  -3اختاري 

ال تخايف املواد الكيماوية يف املنظفات املنزلية، ال�صابون، الكرميات، وغريها، بل:
-1 اختاري مواد خالية من روائح ا�صطناعية بغية تفادي مركبات الفثاليت )phthalates(، جمموعة من املواد الكيماوية توؤثر يف اأنظمة 

هرمونات اجل�صم. حتى املنتجات التي تخلو من املواد املعطرة قد ت�صمل عطوراً ا�صطناعية. لذلك راجعي الئحة املكونات وابحثي عن الكلمة 
)عطر( )fragrance(. يكون هذا العطر عادة ا�صطناعّياً )لكن بع�س م�صنعي املنتجات الطبيعية االآمنة ُيدرج العطور الطبيعية بالطريقة 

عينها. لذلك اإن �صاورك ال�صك، فات�صلي بال�صركة للح�صول على معلومات اإ�صافية(.

ال تقلقي من �لبي�شفينول A يف �لبال�شتيك، بل:
واأعيدي ت�صخينه يف حاويات زجاجية بدل البا�صتيكية. اأعيدي ا�صتعمال ما متلكينه.  الطعام  خزين   1-

على �صبيل املثال، ُيعترب مرطبان �صل�صة املعكرونة مائماً حلفظ بقايا الطعام.
اأو  لل�صداأ،  امل��ق��اوم  ال��ف��والذ  ال��زج��اج،  م��ن  م�صنوعة  ا�صتعمالها  اإع���ادة  ميكنك  ق��ن��اٍن  م��ن  ا�صربي   2-

البا�صتيك اخلايل من البي�صفينول A. واإذا كان البا�صتيك يحمل �صفرة اإعادة التدوير )7( وال ترد 
عليه اأي عبارة تدل على اأنه خاٍل من البي�صفينول A، فقد يحتوي على هذه املادة.

ت�صتعملني اأواين با�صتيكية، فاحر�صي على اأن تكون خالية من البي�صفينول A. واإذا  كنت  اإذا   3-
اأو اجلاية. فقد  اإىل امليكروويف  امل��ادة، فا تدخليها  اأنها ال تت�صمن هذه  مل تكوين واثقة من 

اأظهرت درا�صة اأجريت عام 2003 اأن قناين البا�صتيك تطلق املزيد من البي�صفينول A بعد 
اأن ُتَنّظف يف اجلاية.

ال تقلقي يف �شاأن مادة �لبريفليوروكربون )PFC( يف �ملقايل غري �لقابلة 
لاللت�شاق، بل:

-1 ال ت�صتعملي اأواين املطبخ غري القابلة لالت�صاق اإال على حرارة متو�صطة اأو خفيفة. 
فيمكن للحرارة املرتفعة اأن تطلق اأبخرة م�صرة حتتوي على البريفليوروكربون.

خ�صبية اأو غري معدنية عند ا�صتعمال اأواٍن غري قابلة  مطبخ  اأدوات  ا�صتخدمي   2-
لالت�صاق كي ال ُتخد�س.

3 اختاري قدوراً ومقايل من الفوالذ املقاوم لل�صداأ اأو احلديد ال�صب )واإن كانت 
مغطاة بال�صرياميك(.

ال ت�شغلي بالك بالزئبق يف �الأ�شماك، بل:
اأبو �صيف، القر�س، التلفي�س،  اأو مر�صعة، تفادي تناول �صمك  حامًا  كنت  اإذا   1-

واالإ�صقمري امللكي. كذلك يجب اأال تتناويل اأكرث من 170 غراماً من التونا و340 
غراماً من ثمار البحر عموماً كل اأ�صبوع. باالإ�صافة اإىل ذلك، ت�صتطيعني ا�صت�صارة خرباء 

االأ�صماك يف منطقتك.

ال تخايف من �لديوك�شينات يف �للحوم، م�شتقات �حلليب، و�ل�شمك، بل:
من الدهون يف اللحوم والدجاج واختاري م�صتقات احلليب القليلة الد�صم. )تراكم  تخل�صي   1-

الديوك�صينات يف الدهون(.
الد�صم، مثل الدجاج، ال�صمك، والتوفو، ف�صًا عن حلوم حيوانات  2 -اختاري م�صادر بروتني قليلة 
التي  احليوانات  بلحوم  مقارنة  الدهون،  من  الكثري  على  اللحوم  هذه  حتتوي  فا  بالع�صب.  تقتات 

تقتات باحلبوب.
الكثري من الفاكهة واخل�صر واحلبوب كي تتفادي م�صادر هذه املواد،  ي�صمل  تناويل غذاء متوازناً   3-

مثل اللحم وم�صتقات احلليب.

ت�صعرين باالإرهاق والتعب بعد كّل جمهود تقومني به مهما كان ب�صيطاً؟ هل ُيعقل اأن يكون االأمر ناجتاً من نق�ٍس يف 
احلديد؟ نناق�س يف ما يلي هذا املعدن االأ�صا�صي الذي اإن نق�س من اجل�صم اأ�صيب بفقر دم. 

التي ت�صري اإىل نق�س احلديد؟ العامات  هي  • ما 
- تتجلى عامات فقر الدم نتيجة نق�س احلديد يف ما يلي: تعب غري عادي، �صيق يف التنف�س، وجه �صاحب، م�صاكل 

يف الذاكرة، تراجع االأداء الفكري، ت�صاقط ال�صعر، و�صعف �صديد اأمام االلتهابات. 
من الرجال بفقر الدم؟ اأكرث  الن�صاء  ُت�صاب  • ملاذا 

اللواتي  الن�صاء  تكون  املراهقة.  �صّن  ال�صهرية منذ  ال��دورة  اأثناء  يفقدن كميات مهمة من احلديد  الأنهن  -بب�صاطة 
يعانني تليفاً يف الرحم اأكرث عر�صًة لنق�س احلديد من غريهن من الن�صاء الأنهن يفقدن كميات اأكرب من الدم اأثناء 
الدورة ال�صهرية مما يوؤثر على خمزون احلديد يف اأج�صامهن. باالإ�صافة اإىل ذلك، يزيد خطر نق�س احلديد اأكرث يف 

حاالت احلمل املتقارب زمنياً.
معني؟ خطر  اإىل  ت�صري  اأخرى  حاالت  من  • هل 

- يف مراحل النمو، يحتاج اجل�صم اإىل كميات كبرية جداً من احلديد. وعلى مدى خمتلف مراحل احلياة، يزيد بع�س 
االأمرا�س امل�صحوبة بنزيف )قرحة، البوا�صري، ال�صرطان، االلتهابات..( من خطر االإ�صابة بنق�س احلديد. عاوًة 

على ذلك، يعاين امل�صنون الذين ال ياأكلون جيداً نق�س حديد.
• هل توؤدي ممار�صة الريا�صة اإىل نق�س احلديد؟ 

اإذ يوؤدي االحتكاك املتوا�صل بني القدمني واالأر���س اإىل �صدمات �صغرية تفّجر الكريات احلمراء.  - نعم كاجلري، 
انخفا�س  ت�صاهم يف  املناف�صات حميات �صديدة  اإىل نق�س احلديد. ويتطلب بع�س  اأي�صاً  التعرق  ي��وؤدي فرط  كذلك 

كميات هذا املعدن الثمني من اجل�صم. 
احلديد؟ بنق�س  اإ�صابتك  من  تتاأكدين  • كيف 

تعباً  دّم حني ياحظ  فح�س  الطبيب عموماً  يطلب  بنق�س حديد.  اإ�صابتك  يك�صف حقيقة  ال��دّم  وح��ده فح�س   -
اأي�صاً  اأن يتوقف الطبيب  ال��دم، ال بّد من  التاأكد من م�صتوى احلديد يف  اإىل  و�صحوباً غري ع��ادي. ولكن باالإ�صافة 
عند بروتني الفرييتني الذي ي�صاعد اجل�صم على تخزين احلديد وهو املوؤ�صر الذي يعطي اأدق املعلومات عن خمزون 
احلديد. يف بع�س احلاالت، يتوقف الطبيب عند م�صتوى احلديد وم�صتوى بروتني الرن�صفريين الذي يوؤمن انتقال 

احلديد عرب اجل�صم.
اجل�صم؟ يف  احلديد  م�صتوى  من  ترفع  التي  االأغذية  هي  • ما 

- يعجز اجل�صم عن اإنتاج احلديد لذلك ال بّد من اأن يح�صل عليه من االأطعمة التي تتناولني. اأف�صل م�صدر للحديد 
على االإطاق هو اللحم االأحمر، لذلك احر�صي على تناوله مرتني اأ�صبوعياً. ومن امل�صادر الغذائية الغنية باحلديد 
نذكر اأي�صاً احلوي�صات واالأ�صماك الدهنية وثمار البحر )ال �صيما املحار(. لتح�صلي على احل�ص�س التي يحتاج اإليها 
امت�صا�س  اأن اجل�صم يعجز عن  اإال  وال�صبانخ  كالبابايا  املجففة واخل�صار اخل�صراء  الفاكهة  اأي�صاً  تناويل  ج�صمك، 

حديد ال�صبانخ ب�صكٍل جيد فهو بالتايل غري مفيد.
للنباتيني؟ ن�صيحة  من  • هل 

اأن يختاروا م�صادر غنية باحلديد غري اللحوم للح�صول على  اإذ يتعني عليهم  - ين�صحهم االأطباء بالتزام احلذر، 
كفايتهم من هذا املعدن. عموماً، ميكن اأن يغطي النباتيون حاجتهم اإىل احلديد من خال اختيار امل�صادر النباتية 
جانب  اإىل  واخل�صار  واجل��وز  واحلبوب  الطحالب  بع�س  يختاروا  ك��اأن   C الفيتامني  مع  وتناولها  باحلديد  الغنية 

فروت. والغريب  احلام�س  والليمون  كالربتقال   C االأطعمة الغنية بالفيتامني
C؟ الفيتامني  اأهمية  تكمن  • اأين 

الربتقال مع وجبة  تتناولني كوباً من ع�صري  اأ�صدقاء احلديد ويحّفز فاعليته. عندما  اأه��م  اأح��د  اإن��ه   -
غنية باحلديد، فاأنت ت�صاعفني قدرة ج�صمك على امت�صا�س هذا املعدن الثمني )ال �صيما حني يكون 

من م�صادر نباتية( بثاث مرات. يف املقابل، يعيق بع�س االأطعمة من قدرة اجل�صم على امت�صا�س 
احلديد كال�صاي والقهوة والكاكاو ومنتجات احلليب. عاوًة على ذلك، ابتعدي قدر امل�صتطاع عن 

حم�س الفيتيك املوجود يف احلبوب الكاملة من دون اأن يعني االأمر اإلغائها متاماً عن مائدتك، 
ميكنك عو�صاً عن ذلك اأن تتناولينها بعد الوجبات االأ�صا�صية. 

حاجة اجل�صم اإىل احلديد؟ لتلبية  الغذائية  املكمات  تكفي  • هل 
- فكرة جيدة اأن تختاري اأحد املكمات الغذائية الغنية باحلديد املتوافرة يف ال�صيدليات 

لتعوي�س نق�س خفيف. ولكن ملا كانت العامات التي ت�صري اإىل النق�س ب�صيطة، ي�صعب 
طبيباً  ت�صت�صريي  اأن  االأف�صل  من  لذلك  النق�س،  ومعدل  حالتك  حت��ددي  اأن  عليك 

معاجلاً فلفائ�س احلديد يف اجل�صم اأي�صاً اآثار م�صرة تكاد تفوق اآثار النق�س.
�صرورياً؟ الدواء  ي�صبح  • متى 

- حني يكون النق�س �صديداً اأي حني يكون معدل الفريتني غري كاٍف. وحده 
العاج  ق���ادر على حت��دي��د  احل��دي��د  م��ع��دل  ال���ذي طلب فح�س  الطبيب 

ال�صروري ا�صتناداً اإىل حالة املري�س. ال بّد من اأن يتبع املري�س عاجاً 
الكريات احلمراء  اأن معدل  )اأي  دم  اأن��ه يعاين فقر  تبنّي  يف حال 

اأقل من 120 غراماً/ لير لدى الن�صاء واأقل من 13 غراماً/ 
لير لدى الرجال(. يف حاالت مماثلة، ي�صف الطبيب دواًء 

تناوله  ُي�صتح�صن   )Tardyferon يكون  ما  )غالباً 
ق����درة اجل�����ص��م على  ال��ط��ع��ام لتحفيز  ق��ب��ل وج��ب��ة 

امت�صا�صه. 
• متى ي�صف الطبيب احلديد الوريدي؟

عن  اأم��ع��اوؤه��م  تعجز  ال��ذي��ن  للمر�صى  ي�صفه   -
بع�س  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن  اأو  احل���دي���د،  ام��ت�����ص��ا���س 

االأم����را�����س امل���زم���ن���ة، اأو ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون ف��ق��ر دم 
ال��ذي يتناولونه  ال��دواء  �صديداً يف حال مل ي�صتطع 

احلديد  فاعلية  النق�س.  تعوي�س  الفم  طريق  ع��ن 
الوريدي م�صمونة وت�صتمر لب�صعة اأ�صهر. 

احلديد؟ اإىل  اجل�صم  يحتاج  • ملاذا 
- ي�صاعد احلديد الكريات احلمراء على نقل االأوك�صجني اإىل خمتلف خايا اجل�صم. وال 

بّد من االإ�صارة اإىل اأن خمزون هذا املعدن يف ج�صم الرجل ال يزيد عن 4 غرامات وعن 2.5 
غرام يف ج�صم املراأة. 

النباتي؟ واحلديد  احليواين  احلديد  بني  الفرق  • ما 
- احلديد النباتي: اأي املوجود يف االأطعمة من اأ�صٍل نباتي ويف البي�س ومنتجات احلليب.

- احلديد احليواين: املوجود يف املنتجات احليوانية وهو االأف�صل على االإطاق. ميت�س اجل�صم 
%5 من احلديد النباتي. مقابل  احليواين  احلديد  من   25%

�شحة وتغذية

23

�لزئبق يف �ل�شمك، BPA )بي�شفينول A( يف حاويات تخزين �لطعام... وتطول �لالئحة. ن�شمع �لكثري عن �ملركبات �ل�شامة �لتي تلوث 
طعامنا، ما يجعلنا نخ�شى تناوله. ولكن من �ل�شروري �إبقاء �الأمور يف �إطارها �ل�شحيح، وتذكري �أن ثمة خطو�ت ب�شيطة ت�شتطيعني 

�لقيام بها حلماية �شحتك و�شحة عائلتك.

هل اأعاين نق�صًا يف احلديد؟

ت�شتطيعني �لقيام بها حلماية عائلتك

طرق ب�صيطة لغذاء �صليم

التقلبات املزاجية واالكتئاب 
موؤ�صر مل�صكالت فى القلب

 
االكتئاب  ون��وب��ات  املزاجية  التقلبات  اأن  م��ن  حديثة  طبية  درا���ص��ة  ح��ذرت 
التى قد يتعر�س لهاالبع�س تعد موؤ�صرا عن اأحتمال التعر�س لامرا�س 
القلب. تعد الدرا�صة هى االوىل من نوعها التى ت�صري اإىل وجود عاقة بني 

اال�صطرابات املزاجية واال�صابة باأمرا�س القلب.
وكانت االبحاث قد اأجريت على نحو 4181 �صخ�صا يعانى معظمهم من 
اأن  اإىل  النتائج  اأ���ص��ارت  اأكتئاب.   نوبات  مع  مزاجية  وتقلبات  اأ�صطرابات 
التقلبات املزاجية احلادة م�صئولة عن 03،2 فى املائة من حاالت اال�صابة 

باأمرا�س القلب فى مقابل 5،1 فى املائة بالن�صبة لنوبات االكتئاب
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املال والأعمال

النعيمي ي�صهد افتتاح موؤمتر عجمان الدويل لتنمية ال�صادرات 26 دو تفتتح مركز مبيعات
 جديدا مبنطقة الطوار يف دبي

••  دبي-وام:

 افتتحت دو مركز مبيعاتها اجلديد مبركز الطوار التجاري على مقربة 
ويوفر   . ق��دم مربع   600 تبلغ  2 مب�صاحة  الق�صي�س  م��رو  من حمطة 
املركز اجلديد القائمة الكاملة من خدمات دو اخلا�صة بالهواتف املتحركة 
ويت�صمن خم�س من�صات خلدمات العماء. وذكر ماهر مراد نائب الرئي�س 
الواقع يف  لل�صركة  اأح��دث مراكز مبيعات  اإفتتاح  اأن  دو  االأع��م��ال يف  ملراكز 
مركز الطوار للت�صوق يوؤكد التزامها ب�صمان �صهولة ا�صتفادة العماء من 
خدماتها يف مواقع ي�صهل الو�صول اإليها لتب�صيط جتربة التوا�صل باأ�صرها. 
ومع افتتاح املركز اجلديد �صمن برنامج االمتياز التجاري تعزز دو موقعها 

يف �صوق التجزئة بدولة االإمارات. 

 ال�صارقة ت�صارك يف ملتقى ال�صراكة 
االقت�صادية االإماراتي الكوري 27 مايو

••  ال�صارقة-وام:

ال�صارقة لاإعام  رئي�س موؤ�ص�صة  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  اأكد   
ال�صارقة يف ملتقى  اإم��ارة  اأهمية م�صاركة  االإعامي  ال�صارقة  رئي�س مركز 
مدينة  يف  اجلنوبية  وك��وري��ا  االإم����ارات  ب��ني  الثالث  االقت�صادية  ال�صراكة 
���ص��ي��وؤول ال���ذي ي��ق��ام ي��وم��ي 27 و28 م��اي��و اجل����اري ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  وي��راأ���س  دب��ي.  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
حكومية  جهات  عن  ممثلني  ي�صم  وال��ذي  امللتقى  يف  ال�صارقة  ام��ارة  وف��د 
فاعلة بالقطاع ال�صياحي واالقت�صادي باإمارة ال�صارقة ت�صمل هيئة االإمناء 
التجاري وال�صياحي بال�صارقة وهيئة ال�صارقة لا�صتثمار والتطوير �صروق 
وهيئة ال�صارقة ال�صحية وغرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة ومركز ال�صارقة 

االإعامي ومب�صاركة اأكرث من 100 �صركة وهيئة حكومية من الدولة.
دعم  يف  ي�صاهم  امللتقى  يف  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  ت��واج��د  اإن  القا�صمي  واأ���ص��اف 
ك��وري��ا اجلنوبية  ل��ل��دول��ة م��ع  التجارية واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��اق��ات  وت��ع��زي��ز 
واقت�صادية  �صياحية  ف��ر���ص��ا  وي��ف��ت��ح  ج��دي��دة  م�صتويات  اإىل  ب��ه��ا  وينتقل 
منوا  ت�صهد  التي  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  ال�صيما  فيها  اال�صتثمار  فر�س  ويعزز 
اأ�صواق  فتح  على  يعمل  كما  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ومت�صارعا  ملحوظا 
االأق�صى. وقال  ال�صرق  �صياحية جديدة لاإمارة يف كوريا اجلنوبية ودول 
القا�صمي اأن اإمارة ال�صارقة تتميز بقطاع �صناعي رائد حيث تتواجد فيها 
40 يف املائة من ال�صناعات التحويلية لدولة االإم��ارات العربية  اأكرث من 
قوية  و�صراكات  جديدة  اقت�صادية  م��ب��ادرات  اأي  اأن  اإىل  م�صريا   .. املتحدة 
ت�صاهم  اجلنوبية  كوريا  مثل  العامليني  االقت�صاديني  الفاعلني  كربى  مع 
االإم��ارة. وتعمل هيئة  املوجود يف  ال�صركات واال�صتثمارات  يف تطوير ومنو 
اأ�صواق  يف  ت��واج��ده��ا  تعزيز  على  بال�صارقة  وال�صياحي  ال��ت��ج��اري  االإمن���اء 
ال�صياحة االآ�صيوية و�صرق اآ�صيا عرب م�صاركتها يف كربى املعار�س واملحافل 
املتخ�ص�صة يف قطاعي ال�صياحة وال�صفر وابرزها معر�س بور�صة لل�صياحة 
العاملية ب�صنغافورة ومعر�س بكني الدويل لل�صياحة وال�صفر. وحتر�س هيئة 
ال�صارقة لا�صتثمار والتطوير �صروق على تعزيز قطاع اال�صتثمار واالأعمال 
يف االإمارة عرب ا�صتقطابها عدد من وامل�صاريع العاملية اأبرزها امل�صروع البيئي 
االإع��ان عنه موؤخرا  ال��ذي مت  بو نعري  املتميز يف جزيرة �صري  ال�صياحي 

بتكلفة 500 مليون درهم.

موؤ�صر �صوق دبي املايل يرتفع بن�صبة
 0.17 يف املائة يف ختام تداوالت اأم�ض

••  دبي-وام: 

نقاط  اأرب��ع  املائة متقدما  0.17 يف  بن�صبة  امل��ايل  دبي  �صوق  ارتفع موؤ�صر 
قيمتها  بلغت  التي  اأم�س  ت���داوالت  ختام  يف  نقطة   2323.3 على  ليغلق 
684.1 مليون درهم و�صط ارتفاع اأ�صعار اأ�صهم 14 �صركة وهبوط اأ�صهم 
ت�صع �صركات وثبات اأ�صعار �صت �صركات. وكانت ال�صركة اال�صامية العربية 
للتاأمني �صامة اأكرث ال�صركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�صعارها باإغاق 
املائة بينما كانت املجموعة  0.72 درهم بن�صبة تغري بلغت نحو ت�صعة يف 
العربية للتاأمني اأريج اأكرث ال�صركات انخفا�صا يف اأ�صعارها باإغاق 1.32 
املعمول  التقلب  نطاق  اأن  يذكر  امل��ائ��ة.  يف   5.7 �صالب  تغري  بن�صبة  دره��م 
اأق�صى و10 يف املائة  15 يف املائة �صعودا كحد  امل��ايل هو  به يف �صوق دبي 
تربيد  املركزي  للتربيد  الوطنية  ال�صركة  �صهم  وك��ان  اأدن��ى.  كحد  هبوطا 
االأكرث ن�صاطا من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 131.2 مليون درهم 
با�صتحواذ ما ن�صبته 19.2 يف املائة من قيمة تداوالت ال�صوق مرتفعا �صعره 
�صتة فلو�س ليغلق على 1.74 درهم . وت�صدر قطاع البنوك باقي القطاعات 
املتداول اأ�صهمها من حيث قيمة التداول يف ال�صوق مببلغ 274.6 مليون 
االأجنبي يف  باال�صتثمار  يتعلق  املائة. وفيما  40.1 يف  ن�صبته  اأي ما  درهم 
�صوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�صريات االأجانب من االأ�صهم اليوم 
نحو 281.8 مليون درهم لت�صكل ما ن�صبته 41.2 يف املائة من اإجمايل 
مليون   238.3 مبيعاتهم  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ  ح��ني  يف  امل�صريات  قيمة 
درهم بن�صبة 34.8 يف املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�صل بذلك �صايف 

اال�صتثمار االأجنبي اإىل 43.5 مليون درهم كمح�صلة �صراء.

وت�صليط ال�صوء على الفر�س والتحديات 
وتاأثريها  االقت�صادية  للتنمية  امل�صتقبلية 
الوطنية  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����س  ع��ل��ى 
والركيز على امل�صائل احليوية ذات ال�صلة 
واإمارة  للدولة  االإ�صراجتية  بالتطلعات 
هادف  اقت�صادي  برنامج  وتقدمي  عجمان 
تر�صيخ  يف  ي�صلم  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  واإي��ج��اب��ي 
وتعزيز خطى التنمية ال�صاملة يف االإمارة 
وم�صاعدة ال�صركات للو�صول اإىل االأ�صواق 
ال�صعوبات  وتذليل  ال�صاعدة  اخلارجية 
ومن  امل�صدرين  تواجه  التي  والتحديات 
اأج����ل رف���ع ال��وع��ي ل���دى امل�����ص��دري��ن حول 
مب�صاعدتهم  الكفيلة  وال��و���ص��ائ��ل  ال��ط��رق 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ����ص���ادرات���ه���م خ�����ص��و���ص��ا واأن 
غ��رف��ة جت����ارة ع��ج��م��ان ا���ص��ت�����ص��ع��رت مدى 
حاجة ال�صركات امل�صدرة اإىل االإملام باأنواع 
املخاطر املالية التي تواجهها خال عملية 
العقبات  تلك  تذليل  و���ص��رورة  الت�صدير 
الت�صدير  عمليات  ع��ل��ى  االق��ب��ال  ل��زي��ادة 
اال�صواق  يف  واحل�����ص��ور  املناف�صة  وت��ع��زي��ز 
اإم����ارة  اق��ت�����ص��اد  اأن  اإىل  واأ����ص���ار  ال��ع��امل��ي��ة. 
ع��ج��م��ان م���ن االق��ت�����ص��ادي��ات ال���ت���ي متتع 
اقت�صادا  منه  جتعل  عديدة  ق��وة  بعنا�صر 
يف  ال��راغ��ب��ة  العاملية  لا�صتثمارات  ج��اذب��ا 
ا�صتثماريا موفقا  النمو واالزده��ار وخيارا 
تتمتع  حيث  العاملية  ال�صركات  ل��ك��ربي��ات 
مب��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف ال�����ذي ي��ج��ع��ل منها 
من  حزمة  ووج��ود  املنطقة  الأ�صواق  بوابة 
للعمل  املحفزة  االقت�صادية  الت�صريعات 
االق��ت�����ص��ادي وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��اجل��م��ارك وامل��وان��ئ واالت�����ص��االت بجانب 
املردود  ذات  اال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  ت��وف��ر 
االقت�صادي املرتفع . وقال اإن الناجت املحلي 
االإجمايل الإمارة عجمان يف العام 2013 
الثابتة  باالأ�صعار  املائة  يف   4 بن�صبة  ينمو 
التفوق  عنا�صر  توؤكد  كافة  املعطيات  واأن 
االإم���ارة  اقت�صاد  بها  يتمتع  ال��ت��ي  وال��ق��وة 
والتي اأ�صبحت من الوجهات اال�صتثمارية 
العاملية للعديد من امل�صتثمرين واإن الناجت 
امل��ح��ل��ي الإم����ارة ع��ج��م��ان ب��ل��غ خ���ال العام 

املا�صي بلغ 517 مليار درهم .

واأ����ص���اف امل��ه��ريي اإن امل���وؤمت���ر ال����ذي يعد 
يهدف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  نوعه  من  االأول 
اإىل زي����ادة ف��ر���س ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
واجلمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
وو�صع  وال��غ��از  النفط  قطاع  يف  العراقية 
والتي  القطاع  ه��ذا  يف  العاملة  ال�صركات 
مقدمة  يف  لها  مقرا  االإم���ارات  من  تتخذ 
العراق  يف  العاملة  االإم��ارات��ي��ة  ال�صركات 
ال�صيما واأنها لعبت دورا مهما يف اإعادة بناء 

وتاأهيل قطاع النفط والغاز العراقي.
اأن���ه يف ال��وق��ت ال���ذي يتطلع فيه  واأو���ص��ح 
ا���ص��ت��ث��م��ارات �صخمة  ت��وج��ي��ه  اإىل  ال��ع��راق 
لتطوير من�صاآت البرول وم�صايف النفط 
املحلية فقد �صجلت دولة االإمارات العربية 
املتحدة زيادة ملفتة يف اهتمام امل�صتثمرين 
من القطاعني العام واخلا�س يف امل�صاهمة 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  ب��ن��اء  اإع����ادة  بعملية 
ال��ع��راق��ي. وذك��ر امل��ه��ريي اأن��ه على الرغم 
ال�صركات  لعبته  ال���ذي  ال���دور  اأهمية  م��ن 
يف االإم�����ارات يف اإع����ادة ب��ن��اء ق��ط��اع النفط 
اأن  يعني  ذل��ك ال  اأن  اإال  ال��ع��راق��ي  وال��غ��از 
جمال التعاون االقت�صادي والتجاري بني 
كا البلدين حم�صور يف هذا املجال حيث 
�صهد حجم التبادل التجاري بني البلدين 
على  تاأكيدنا  مع  كبريا  تطورا  ال�صقيقني 
�صرورة تنميته واالرتقاء به اإىل م�صتويات 
متقدمة تلبي طموح وتطلعات البلدين.. 
يف هذا ال�صياق فقد و�صل حجم ال�صادرات 
اإىل  النفطية  غري  ال�صلع  من  االإم��ارات��ي��ة 
 2.3 ن��ح��و  اىل   2012 ع����ام  يف  ال���ع���راق 

مليار درهم.
ح�صب  ج�������اءت  ال�����ع�����راق  اأن  اىل  ول����ف����ت 
اإح�صاءات العام املا�صي يف املرتبة 86 بني 
اأبوظبي  الدول التي ا�صتوردت منها امارة 
واملرتبة 29 بني الدول التي �صدرت اإليها 
كما احتلت العراق املرتبة 19 يف �صراكتها 

مع اإمارة اأبوظبي على م�صتوى العامل.

وامل�صنعيني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وم����درائ����ه����م 
وامل�������ص���دري���ن. وق����دم ���ص��ع��ادة ع���ب���داهلل بن 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  امل��وي��ج��ع��ي  حم��م��د 
كلمته  يف  عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر حل�صور  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
را�صد  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
ال��ن��ع��ي��م��ي وع���ل���ى رع���اي���ت���ه ل���ل���م���وؤمت���ر .. 
االإقليميني  املتحدثني  مب�صاركة  منوها 
ومتنى  احلكومية  وال��ق��ي��ادات  وال��دول��ي��ني 
ل��ه��م ط��ي��ب االإق���ام���ة يف ع��ج��م��ان والنجاح 
اأن��ه بف�صل الروؤية  يف امل��وؤمت��ر. واأ���ص��ار اإىل 
لقيادتنا  امل�صتقبلية  وال��ن��ظ��رة  احلكيمة 
ال��ر���ص��ي��دة اع��ت��م��دت دول���ة االإم�����ارات نهجا 
ب��ع��ي��د امل������دى يف اإر������ص�����اء دع����ائ����م ال���دول���ة 
نواجه  عندما  اأن��ه  غريبا  لي�س  هنا  وم��ن 
التحديات ولقد واجهنا العديد منها منذ 
�صنة   41 م��دى  وع��ل��ى  التاأ�صي�س  مرحلة 
املا�صية �صواء كانت هذه التحديات حملية 
اأو اإقليمية اأو دولية و �صواء كانت �صيا�صية 
اأم اقت�صادية فاإننا نلجاأ اإىل مواطن القوة 
االأ�صا�صية التي منتلكها ومن اأهمها القدرة 

على االبتكار واالإبداع والتحلي باملرونة .
جمل�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��م��و  اأن  واأو�����ص����ح 
على  ك��ان  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
م���دى ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة امل��ا���ص��ي��ة مدفوعا 

اإىل حد كبري بالتدفقات النقدية الناجتة 
والتي  الهيدروكربونية  املواد  ت�صدير  عن 
التحتية  البنية  م�صاريع  بتمويل  �صمحت 
واالأ���ص��غ��ال ال��ع��ام��ة واال���ص��ت��ث��م��ارات ف�صا 
عن ارتفاع اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة 
االقت�صادية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ج��ذب��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
تنويع  بهدف  اعتمادها  مت  التي  املتحررة 
االق���ت�������ص���اد واحل������د م����ن االع���ت���م���اد على 
م�صاركة  وتعزيز  وال��غ��از  النفط  ���ص��ادرات 
فرة  اأن  اإىل  ول��ف��ت   . اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
االأزمة �صهدت هبوطا حادا الأ�صعار النفط 
�صجلتها  ال��ت��ي  القيا�صية  امل�����ص��ت��وي��ات  م��ن 
تدفق  يف  تراجعا  وكذلك   2008 ع��ام  يف 
روؤو�س االأموال االأجنبية ولكن ب�صكل عام 
ت�صونامي  م��ق��اوم��ة  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  متكنت 
ال�صيا�صة  اإج���راءات  بف�صل  املالية  االأزم���ة 
الداخلية  والنقدية  واملالية  االقت�صادية 
امل�صريف  ل��ق��ط��اع��ن��ا  امل���ح���دود  واالن��ك�����ص��اف 
اأ�صواق املال العاملية واأ�صولها ال�صيئة  على 
اإفا�س  ح����االت  اأي  ن�����ص��ه��د  مل  وب��ال��ت��ايل 
ونوه   . خ��ط��رية  مالية  �صغوط  اأو  ك��ب��رية 
و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأن  اإىل  املويجعي 
موؤمتر  بتنظيم  ت��ق��وم  اأن  ارت����اأت  عجمان 
وذلك  ال�صادرات  لتنمية  ال��دويل  عجمان 
العاملية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 

اقت�صادية  �صمات  من  االإم���ارات  به  تتميز 
م��رم��وق��ة وم����ا حت��ق��ق ل��ه��ا م���ن مقومات 
ت��ن��م��وي��ة ه���ائ���ل���ة يف خم��ت��ل��ف االأ����ص���ع���دة 
ال�صيخ  امل��وؤمت��ر  افتتاح  ح�صر  وامل��ج��االت. 
احلاكم  ممثل  النعيمى  حميد  ب��ن  اح��م��د 
ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة واالداري�����ة وال�����ص��ي��خ عبد 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز 
التنمية ال�صياحية وال�صيخ را�صد بن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
�صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعايل 
النعيمي رئي�س ديوان �صمو حاكم عجمان 
وال�صيخ حممد بن عبداهلل النعيمى رئي�س 
دائ�����رة امل��ي��ن��اء واجل���م���ارك و���ص��ع��ادة حمد 
الدوائر  وم��دراء  ال��دي��وان  مدير  النعيمى 
وعدد  وامل�����ص��ت�����ص��ارون  واملحلية  االحت��ادي��ة 
والفعاليات االقت�صادية  الباد  اأعيان  من 
�صارك  كما  امل�صوؤولني.  وكبار  واالأكادميية 
يف املوؤمتر عدد كبري من روؤ�صاء ال�صركات 
واملحللني  االأعمال  ورجال  واالقت�صاديني 
واالإدارية  االقت�صادية  القيادات  الدوليني 
االقت�صاديني  وامل���ف���ك���ري���ن  احل���ك���وم���ي���ة 
امل�صارف  وم�����دراء  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  و���ص��ان��ع��ي 
من  والعديد  املالية  واملوؤ�ص�صات  والبنوك 
التنمية  ودوائ��ر  وال�صناعة  التجارة  غرف 
بروؤ�صائهم  وال��ت�����ص��دي��ري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

••  عجمان-وام:

اأ����ص���اد ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د بن 
را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
احلكيمة  االقت�صادية  بال�صيا�صة  عجمان 
بناء على توجيهات  الدولة  التى تنتهجها 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  �صامية 
الدولة )حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اهلل( واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
)رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ازده��������ارا  ل���ل���دول���ة  ح��ق��ق��ت  وال����ت����ي  اهلل( 
اقت�صاديا قل نظريه على م�صتوى املنطقة 

والعامل .. 
م�صريا �صموه اإىل اأن تلك ال�صا�صة احلكيمة 
جنبت الدولة الكثري من �صلبيات االزمات 
وحمت  ال��ع��امل  بها  م��ر  ال��ت��ى  االقت�صادية 
جعلها  مما  الكبرية  االقت�صادة  اجن��ازات��ه 

احد اكرث االقت�صادات امنا.
جاء ذلك خال افتتاح �صموه �صباح اأم�س 
فعاليات  بعجمان  ال�����ص��ام  ق�صر  ب��ف��ن��دق 
موؤمتر عجمان الدويل لتنمية ال�صادرات 
و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ص��رك��ة دي����و �صي 
املوؤمترات  وتنظيم  لا�صت�صارات  الدولية 
مب�صاركة نخبة من املتحدثني االإقليميني 
وال��ع��امل��ي��ني م��ن ك��ل م��ن ���ص��رك��ة كوفاك�س 
ائتمان  لتاأمني  االمارات و�صركة االمارات 
ال�صادرات وبنك الفجرية وغرفة التجارة 
امللكي  الهولندي  والبنك  باري�س  الدولية 
�صبيد  و�صركة  الركية  االقت�صاد  ووزارة 
هاو�س وغرفة عجمان وغرفة دبي ودائرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ع��ج��م��ان ودائ����رة 
وموؤ�ص�صة  بابوظبي  االقت�صادية  التنمية 
ال�صريعة  ودار  ال�������ص���ادرات  لتنمية  دب���ي 
دب���ي اال�صامي  ل��ب��ن��ك  ال��ت��اب��ع  وال��ق��ان��ون 
واأو�صح  وموؤ�ص�صة احلديثي لاأ�صت�صارات. 
را�صد  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
النعيمي اأن ما �صهدته الدولة موؤخرا من 
الكبرية  املتانة  توؤكد  اقت�صادية  ت��ط��ورات 
اإىل ما  �صموه  .. الفتا  الوطني  لاقت�صاد 

وع���ل���ى و�صوح  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات حم�����ددة 
ال���ق���رار وحتديد  ات���خ���اذ  اآل���ي���ات  ك����اف يف 
املركزية  احل��ك��وم��ة  ب���ني  االخ��ت�����ص��ا���ص��ات 
اأطر  اإىل وج���ود  ب��االإ���ص��اف��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات 
وت�صريعات  قوانني  ت�صمل  ر�صيدة  قانونية 
وت�صجع  ل���ا����ص���ت���ث���م���ارات  ج����اذب����ة  ت���ك���ون 
حقوق  وحت��دد  وال�صفافية  التناف�س  على 
ت�صمح  ك��م��ا  االأط�����راف  جميع  وال��ت��زام��ات 

باإبرام االتفاقيات الناجحة والعادلة.
املطلوبة  البيئة  ه��ذه  ان  معاليه  واأ���ص��اف 
طاقات  تو�صعة  اإىل  اأي�صا  ت�صعى  اأن  يجب 
املوانئ و�صبكات النقل والتخزين والتكرير 
من  واخل�������ربة  االإف���������ادة  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
ال�صركات العاملية يف االإدارة وتوفري املعارف 
اإيجاد  وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ف�����ص��ا ع���ن 
قطاع خا�س للطاقة يف العراق يكون قادرا 
على االإ�صهام يف حتقيق الكفاءة والفاعلية 
تنمية  اىل  ا�صافة  العمل  جوانب  كافة  يف 
الطاقات واملهارات الب�صرية واإعداد قيادات 
ال�صناعة  ه���ذه  اإدارة  ع��ل��ى  ق����ادرة  وك����وادر 

وعلى نحو جيد.
اأن العراق ي�صري بخطى  اإىل  ونوه معاليه 
اىل  ..م�صريا  ذل��ك  كل  نحو حتقيق  ثابتة 
يف  ن�صطة  ج��ه��ودا  �صهد  الطاقة  قطاع  ان 
ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة ك��م��ا اأن ه��ن��اك خططا 
ط��م��وح��ة ل��ل�����ص��ن��وات ال���ق���ادم���ة جت��ع��ل من 
لا�صتثمارات  مهما  جم��اال  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
فر�صا  ه��ن��اك  واأن  وال��دول��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
وال��دويل يف هذا  االإقليمي  للتعاون  طيبة 
بانعقاد  الرحيب  معاليه  وجدد  ال�صبيل. 
لدرا�صة  الفر�صة  يتيح  ال��ذي  املوؤمتر  هذا 
ال�����ص��وء على  االأم����ور وي�صلط  ه���ذه  ك��اف��ة 
بالعراق  الطاقة  قطاع  يف  املهمة  املبادرات 
.. موؤكدا اأن املوؤمتر يعرب عن ثقتنا التامة 
م�صتقبل  م��ن  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ينتظر  فيما 
م�صاهما  ي�صبح  �صوف  ال��ع��راق  واأن  ناجح 
العامل  ح���ول  ال��ط��اق��ة  ق�صايا  يف  رئي�صيا 

واأن هذا االإ�صهام �صوف يكون بالتاأكيد قوة 
اإيجابية يف ت�صكيل م�صرية هذا العامل.

وتفاوؤله  ق��ن��اع��ت��ه  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  واأع�������رب 
ب���اأن ه���ذا ك��ل��ه ���ص��وف يحقق ل��ل��ع��راق منوا 
ياأخذ مكانته  اأن  وازده���ارا مبا ميكنه من 
ال��ائ��ق��ة ب��ه ك��دول��ة ناجحة وم��ت��ط��ورة يف 
املنطقة والعامل .. مو�صحا اأن االأمل كبري 
ي�صمله من حماور  املوؤمتر مبا  اأن هذا  يف 
متحدثني  م��ن  ي�صمه  وم��ا  وم��و���ص��وع��ات 
مرموقني �صوف يكون جماال فعاال لتبادل 
االأفكار واالآراء ومناق�صة املبادرات واحللول 
اأمام املخت�صني واملهتمني  وعر�س النتائج 
االأمل  ان  كما  ال��ع��راق  يف  ال��ط��اق��ة  بقطاع 
كبري يف اأن ت�صمل مناق�صات املوؤمتر اأوجه 
التعاون املطلوب بني االإم��ارات والعراق و 
حتقيق  �صبيل  يف  با�صتمرار  تطويره  �صبل 
الطبيعية  م���واردن���ا  م��ن  ال��ك��ام��ل��ة  املنفعة 
هذا  وال�صراكات يف  اال�صتثمارات  وت�صجيع 
واملوؤ�ص�صات  االأط����ر  وب��ن��اء  ال��ه��ام  ال��ق��ط��اع 
امل�صركة التي جتعل كل ذلك اأمرا ممكنا 
ال���ع���راق واالإم��������ارات وع��ل��ى م�صتوى  ب���ني 
تكون جتربة  كلها وحتى  العربية  املنطقة 
التجارب  م��ن  واح���دة  املنطقة  يف  التنمية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة � وف���ق اأه����داف حمددة 
وغ���اي���ات وو���ص��ائ��ل م�����ص��ت��م��دة م���ن الواقع 

واإمكاناته واآفاق منوه وتطوره.
ب��دوره رحب �صعادة حممد املهريي مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
امل�صاركني  العراقي  الوفد  باأع�صاء  كلمته 
رعاية معايل  يقام حتت  ال��ذي  املوؤمتر  يف 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ 
الثقافة وال�صباب و تنمية املجتمع وبدعم 
وعلى  اأبوظبي  و�صناعة  من غرفة جت��ارة 
اأر�س اإماراتنا احلبيبة وعا�صمتها اأبوظبي 
لهذا احلدث  ت�صكل موقعا منوذجيا  التي 
املميز وذلك ل�صخامة قطاع النفط والغاز 
فيها وبيئة االأعمال املثالية التي تقدمها.

التقدم  يف  امل�صركة  اأه��داف��ن��ا  يحقق  مب��ا 
ال�صيخ  معايل  ولفت  وال��رخ��اء.  والتنمية 
املتعمقة  النظرة  اأن  اىل  نهيان بن مبارك 
تك�صف  ال�صقيق  العراق  يف  الطاقة  لقطاع 
اأن هناك  توؤكد  اأ�صا�صية  عن جملة حقائق 
النفط  هائلة يف قطاع  واإم��ك��ان��ات  ط��اق��ات 
ه���ن���اك جم���االت  واأن  ال����ع����راق  يف  وال����غ����از 
كبرية وفر�صا مواتية يف اأن�صطة التنقيب 
والتوزيع  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ري��ر  واالك��ت�����ص��اف 
اأن  ذل���ك  ���ص��وء  يف  متوقعا   .. وال��ت�����ص��دي��ر 
ي��ك��ون ال��ع��راق ق���ادرا مب��ف��رده على الوفاء 
يف  املتوقعة  ال��زي��ادة  ن�صف  من  يقرب  مبا 
�صادرات النفط يف جميع اأنحاء العامل من 

االآن وحتى عام 2030.
قطاع  هو  الطاقة  قطاع  اأن  معاليه  واأك��د 
اأهداف  حتقيق  يف  للغاية  وحم���وري  مهم 
ويف  ب��ل  ال���ع���راق  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
ت�صكيل م�صتقبل هذا القطر ال�صقيق ون�صر 
ال���رخ���اء وال�����ص��ام واال���ص��ت��ق��رار ف��ي��ه واأن 
جناح التقدم االقت�صادي يف العراق �صوف 
ي��ع��ت��م��د اإىل ح���د ك��ب��ري ع��ل��ى م����دى جناح 
االأهداف  حتقيق  يف  وال��غ��از  النفط  قطاع 

الطموحة املاأمولة منه واملتوقعة له.
متاما  مواتية  ال��ظ��روف  ان  معاليه  وق��ال 
كي يحقق قطاع الطاقة يف العراق اأهدافه 
املرجوة وهذا ما يوؤكده اخلرباء.. م�صريا 
اىل اأن قطاع النفط والغاز يف العراق يت�صم 
باحتياطيات كبرية وت�صاري�س جيولوجية 
وان  منخف�صة  ا���ص��ت��خ��راج  وتكلفة  �صهلة 
امل����ج����ال وا�����ص����ع اأم�������ام ال����ع����راق ك����ي يكون 
اإنتاج  يف  ورئي�صا  كبريا  م�صاهما  وبالفعل 

الطاقة يف العامل.
ال��ع��راق يف هذا  اأن جن��اح  واأو���ص��ح معاليه 
كبرية  ا�صتثمارات  ت��واف��ر  يتطلب  امل�صعى 
اال�صتثمارات  ه��ذه  جت��ت��ذب  م��وات��ي��ة  بيئة 
م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل .. الف��ت��ا اىل اأن 
اأن ت�صتمل على �صيا�صات  البيئة البد  هذه 

••  اأبوظبي-وام:

ب��ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح   
وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
الطاقة  موؤمتر  اأبوظبي  يف  اأم�س  املجتمع 
2014: اال�صتثمار يف  العراقي -2013 

العراق يف جمال النفط والغاز .
وقال معاليه يف كلمته االفتتاحية اإن دولة 
اهلل  وبحمد  اأ�صبحت  العربية  االإم�����ارات 
ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال��وال��د 
دور  لها  دول���ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
يف  والتعاون  التن�صيق  حتقيق  يف  حم��وري 
جماالت االقت�صاد واال�صتثمار بني جميع 
اإط��ار قناعة كاملة  املنطقة وذل��ك يف  دول 
باأن هذه املنطقة لها دور مركزي وهام يف 
م�صتوى  على  االقت�صادية  االأم��ور  ت�صكيل 

العامل.
واأكد معاليه اأن دولة االإمارات لها دور مهم 
ببيئة  حتظى  و  العاملية  الطاقة  �صوؤون  يف 
واال�صتثمار  للتجارة  وم��ت��ط��ورة  متميزة 
واأن�صطة االأعمال .. م�صريا اىل ان اقت�صاد 
الدولة يقوم على املعارف وحتر�س الدولة 
ع��ل��ى دع���م ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع كافة 
لل�صعب  ارتباط قوي  العامل يف ظل  دول��ة 
م��ع ق��ادت��ه ح���ول اأه����داف وا���ص��ح��ة مل�صرية 
الوطن. واأ�صاف معاليه ان مدينة اأبوظبي 
املوؤمتر  هذا  النعقاد  طبيعية  �صاحة  متثل 
اأهدافه  ك��اف��ة  لتحقيق  م��ائ��م��ا  وجم����اال 
يف  الكبري  احل�صور  اأن  موؤكدا   .. وغاياته 
هذا املوؤمتر هو جت�صيد لكل ذلك وتعبري 
�صادق عن العاقات االأخوية املتينة التي 
ت��رب��ط دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
وجمهورية العراق لتعزيز ما بني البلدين 
كافة  يف  م�صرك  توا�صل  م��ن  ال�صقيقني 
دائما  ت��ر���ص��خ  اأن  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د  امل��ي��ادي��ن 
كافة  امل��ج��االت  يف  لدعمها  �صويا  وال��ع��م��ل 

نهيان يفتتح موؤمتر الطاقة العراقي -2013 
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�شمن قائمة جملة فورب�ض الأقوى 500 �شركة عربية

بنك اخلليج االأول ثالث اأقوى �صركة يف دولة االإمارات و�صاد�ض اأقوى بنك يف العامل العربي

على هام�ض �ملنتدى �القت�شادي �لعاملي

اأ�صتانا تقيم معر�صا دوليا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�صتعر�ض نظام تتبع وا�صرتداد و�صحب االأغذية مع م�صانع االإمارة

�شمن جو�ئز �لتميز يف جمال �ملو�رد �لب�شرية ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 2013

مطارات دبي تفوز بجائزتني رفيعتني يف جمال املوارد الب�صرية 

وت�����ص��ع��ى ك��ازاخ�����ص��ت��ان م���ن ت��ن��ظ��ي��م هذا 
امللتقى التقني اإىل اأن يكون مكانا تلتقى 
مع  احلديثة  والتقنية  االب��ت��ك��ارات  فيه 
طموحات �صناع القرار واملعنيني بتطوير 
واالت�صاالت من  املعلومات  تقنية  قطاع 
ال��راغ��ب��ني فى  امل��ع��ر���س  جهة وم��ع زوار 
واحلداثة  التقنية  جديد  على  التعرف 
الرقمية من جهة اأخرى وبالتايل يهدف 
اق��ت�����ص��اد مبني على  خ��ل��ق  امل��ع��ر���س اىل 
املعرفة وي�صكل عن�صرا حيويا يف الروؤية 

امل�صتقبلية لاقت�صاد الكازاخ�صتاين . 

الت�صاميم  بحث  اإىل  تهدف  م��وؤمت��رات 
املبتكرة والتقنية العالية التي ت�صتخدم 
احلكومة  م��ث��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���ج���االت  يف 
االإلكرونية والتعليم وال�صحة والتجارة 
االإلكرونية واالإعام والزراعة والنقل. 
ال��ن��ائ��ب االأول  امل���وؤمت���ر  ����ص���ارك يف  وق���د 
لرئي�س الوزراء ووزير التنمية االإقليمية 
جلمهورية كازاخ�صتان ال�صيد باخيتجان 
واملوا�صات  النقل  ووزي���ر  �صاغينتايف 
جماعالييف  اأ���ص��ك��ار  ال�����ص��ي��د  ال��ك��ازاخ��ي 
احلكومة  م�����ص��ت�����ص��ار  اىل  ب���اال����ص���اف���ة 

كامريون  ب���راي���ان  ال�����ص��ي��د  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�صيد   IDC ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  ون���ائ���ب 
اللجنة  ورئي�س  مار�صيلياك  دي  فيليب 
اخلا�صة للحكومة االإلكرونية الكورية 
اأن��غ مون �صو وع��دد من  ال�صيد الدكتور 

روؤ�صاء الوفود االأجنبية.
اأعماله  املعر�س  يوا�صل  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
مل����دة ي���وم���ني ح��ي��ث ي�����ص��ه��د اق���ب���اال من 
جانب اجلماهري واملهتمني بتكنولوجيا 
على  االط���اع  يف  وال��راغ��ب��ني  املعلومات 
اأحدث ما تو�صل اليه عامل االت�صاالت.. 

الرائدة يف جمال املعلومات واالت�صاالت 
التكنولوجيا  ال��ي��ه  تو�صلت  م��ا  اأح����دث 
الرقمية اجلديدة وتقدم حلوال مبتكرة 
ال�صناعة  ه��ذه  ت��واج��ه  التي  للتحديات 
وي���ق���دم امل��ع��ر���س م��ن�����ص��ة دول���ي���ة مهمة 
ال�صركات  ب��ني  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  للتفاعل 
التكنولوجيات  بعر�س  املهتمة  العاملية 
ومناق�صة  اخل������ربات  وت����ب����ادل  ال���ذك���ي���ة 
التكنولوجيا  ب��ق��ط��اع  املتعلقة  امل�����ص��ائ��ل 

احلديثة ودعم التحول الرقمي. 
املعر�س  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ع����ق����دت  ك���م���ا 

•• اأ�صتانا- د. �رشيف البا�صل:

االقت�صادي  اأ�صتانا  منتدى  هام�س  على 
فخامة  ال��ي��وم  يفتتحه  ال���ذي  ال�����ص��اد���س 
الرئي�س الكازاخ�صتاين نور �صلطان نزار 
الكازاخ�صتانية  العا�صمة  باييف عقد يف 
املعر�س الدويل لات�صاالت وتكنولوجيا 

.ASTEX-2013 املعلومات
امل���ع���ر����س يف ق�صر  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
هرمي  �صكل  على  املقام  والوئام  ال�صام 
حيث تعر�س كربيات ال�صركات الدولية 

يف ح��ال ت��وف��ر م��ا ي��وؤي��د اح��ت��م��ال و�صول 
اإىل  �صامتها  يف  م�صكوك  غذائية  م��ادة 
امل�صتهلكني فاإن اأ�صحاب املن�صاآت الغذائية 
االإج����راءات  باتخاذ  بال�صروع  مطالبون 
ال��ازم��ة ال���ص��رداد امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة من 
االأ�صواق باالإ�صافة اإىل اإعام امل�صتهلكني 
عن اأ�صباب ا�صرداد املادة الغذائية ب�صكل 
وا�����ص����ح ودق����ي����ق واإب��������اغ اجل����ه����از بتلك 
اأو منع  اإعاقة  ال�صابقة وعدم  االإج��راءات 
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��از يف  اأي �صخ�س م��ن 
ال��غ��ذائ��ي��ة غ���ري االآمنة  امل�����ادة  ا����ص���رداد 
�صحيا من االأ�صواق . وخال ور�صة العمل 
قام فريق التتبع واال�صرداد با�صتعرا�س 
ال��ن��ظ��ام بداية  امل��ع��ل��وم��ات ح����ول  ب��ع�����س 
وال�صحب  واال����ص���رداد  التتبع  بتعريف 
وت��و���ص��ي��ح ال��ف��رق ب��ني ت��ل��ك االإج������راءات 
االأغذية  تتبع  الأه��م��ي��ة  ال��ت��ط��رق  مت  كما 
وذلك من خال حماية �صحة امل�صتهلك 
باملعلومات  امل��خ��ت�����ص��ة  اجل��ه��ات  وت���زوي���د 
التي  الفائدة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صرورية 
ت��ع��ود ع��ل��ى امل��ن�����ص��اأة ال��غ��ذائ��ي��ة ن��ف�����ص��ه��ا . 
لربط  املقرحة  االآل��ي��ة  مناق�صة  مت  كما 
االأن��ظ��م��ة م��ع اأ���ص��ح��اب ال��ع��اق��ة والتي 
تت�صمن تزويد املن�صاآت الغذائية للجهاز 

ببيانات االأغذية املتداولة . 

نوع خا�س كوننا فزنا بجائزة رفيعة يف 
ِفَئَتي االأفراد والهيئات . 

ومت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ع��ل��ى ه��ام�����س قمة 
للموارد  ال���ث���ام���ن���ة  االأو������ص�����ط  ال�������ص���رق 

على  خا�صة  ب�صفة  تَرٍكز  التي  الهيئات 
اأن�صطة  يف  ملوظفيها  الفعالة  امل�صاركة 
االإجتماعية  امل�صئولية  مبفهوم  ترتبط 
التدريب  العمل،  ِف���َرق  بناء  املوؤ�ص�صية، 
العاملني  ج��ه��ود  وت��ق��دي��ر  وال��ت��ط��وي��ر، 

وغريها من العوامل. 
اأما جائزة موظف العام يف جمال املوارد 
الذي  املَُوًظف  اإىل  متَنح  فهي  الب�صرية، 
يلعب دوراً هاماً يف تعزيز ثقافة االإهتمام 
باالآخرين، تنفيذ برامج ُمبَتَكَرة، حتفيز 
تتعلق  اأن�����ص��ط��ة  امل��وظ��ف��ني يف  م�����ص��ارك��ة 
املوؤ�ص�صية،  االإج��ت��م��اع��ي��ة  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة 
ر�صا  م�صتويات  تعزيز  على  وال��رك��ي��ز 

وراحة العاملني ب�صكل عام. 
وقالت جيل نيلون النائب االأول للرئي�س 
وال��ت��ط��وي��ر يف  الب�صرية  امل����وارد  ل��وح��دة 
مطارات دبي: ن�صعر ب�صعادة بالغة لفوزنا 
تتعلقان  ك��ون��ه��م��ا  اجل���ائ���زت���ني  ب��ه��ات��ني 
املوارد  واإدارة  تطوير  جمال  يف  بالتميز 
بات يحظى  الذي  املجال  الب�صرية، وهو 
باعراف عاملي كعامل جوهري يف جناح 
اأننا ن�صعر ب�صعادة من  اأي موؤ�ص�صة. كما 

املوارد  بقطاع  املعنيني  امل�صوؤولني  وكبار 
اأق�صام  وروؤ�����ص����اء  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب�����ص��ري��ة 
يف  التوظيف  وم��دي��ري  الب�صرية  امل���وارد 

كربى ال�صركات يف املنطقة. 

فازت موؤ�ص�صة مطارات دبي، التي تتوىل 
املطارات  اأك����رث  ث����اين  ت�����ص��غ��ي��ل  و  اإدارة 
بجائزتني  العامل،  يف  ازدح��ام��اً  الدولية 
التميز  م��وؤمت��ر  ج��وائ��ز  �صمن  رفيعتني 
اخلليجي  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  جم����ال  يف 
ح�صلت  ح����ي����ث   ،2013 اخل����ام���������س 
م�صتويات  اأف�صل  ج��ائ��زة  على  املوؤ�ص�صة 
موظفة  وج��ائ��زة  للموظفني،  م�صاركة 
الب�صرية )�صمن  امل��وارد  العام يف جمال 
�صامية كتيت،  بها  العام( وفازت  القطاع 
نائب الرئي�س ل�صوؤون التعليم والتطوير 
يف مطارات دبي.  وتهدف جوائز التميز 
تكرمي  اإىل  الب�صرية  امل����وارد  جم���ال  يف 
جهود االأفراد والهيئات الذين ي�صهمون 
ب�صورة متميزة ومبتكرة يف جناح عملية 
املنطقة،  يف  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  ت��ط��وي��ر 
ويتم منح اجلائزة على هام�س فعاليات 
موؤمتر التميز يف جمال املوارد الب�صرية 
وال����ذي   ،2013 اخل��ام�����س  اخل��ل��ي��ج��ي 
للمعلومات  ن�صيبا  جم��م��وع��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
اأف�صل  ج����ائ����زة  ومت����َن����ح  ال����ت����ج����اري����ة.  
م�����ص��ت��وي��ات م�����ص��ارك��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني اإىل 

على  دب��ي  ا�صت�صافتها  والتي  الب�صرية، 
اأي��ام خ��ال الفرة ما بني  م��دى ثاثة 
وذلك  اجل���اري،  م��اي��و  م��ن   23 و   21
بح�صور ح�صد من الروؤ�صاء التنفيذيني 

الازمة  االإج����راءات  باتخاذ  يقوم  اأن   ..
اإذا  االأ���ص��واق  من  الغذائية  امل��واد  ل�صحب 
اإدارته  نطاق  خ��ارج  الغذائية  امل��واد  كانت 
واإباغ اجلهاز بتلك االإجراءات . واأو�صح 
املن�صاآت  اأ�صحاب  يلزم  النظام  اأن  جا�صم 
الوقائية  االإج������راءات  ب��ات��خ��اذ  ال��غ��ذائ��ي��ة 
التقليل  اأو  جت��ن��ب  اأج����ل  م���ن  ال���ازم���ة 
الغذائية  للمواد  ال�صحية  املخاطر  م��ن 
اأنه  اإىل  ت��وري��ده��ا الف��ت��ا  اأو مت  يتم  ال��ت��ي 

كذلك  عليهم  ويجب  املخت�صة  لل�صلطة 
االحتفاظ بتلك ال�صجات خال الفرة 
الزمنية التي حددها النظام م�صددا على 
الغذائية  املن�صاأة  م�صوؤول  على  يجب  اأن��ه 
التي  الغذائية  املواد  باأن  يف حال اعتقاده 
ومعاجلتها  واإن���ت���اج���ه���ا  ا����ص���ت���رياده���ا  مت 
خطرا  ت�صكل  قد  توزيعها  اأو  وت�صنيعها 
غ���ري مطابقة  اأو  االإن�������ص���ان  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى 
ملتطلبات ومعايري �صامة املواد الغذائية 

الغذائية  للمواد  وال�صحب  واال���ص��رداد 
كافة  الغذائية  ال�صل�صلة  مراحل  ي�صمل 
االإنتاج  م�صغلي  على  م�صوؤوليته  تقع  و 
وجت���ار  وامل����وزع����ني  وامل�����ص��ن��ع��ني  االأويل 
يت�صمن  واأي�������ص���ا  واجل���م���ل���ة  ال���ت���ج���زئ���ة 
اأن�صطة خدمات تقدمي الغذاء والتموين 
م�صوؤويل  اأن  واأ�صاف   . بالتجزئة  والبيع 
املن�صاآت الغذائية ملزمون باإن�صاء وحفظ 
�صجات معلومات التتبع وجعلها متاحة 

ت�صنيف بنك اخلليج االأول: برز ت�صنيف 
جملة  ق��ائ��م��ة  �صمن  االأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
 500 الأق���وى  االأو���ص��ط  فورب�س-ال�صرق 
على  بنك  اأق���وى  ك�صاد�س  عربية،  �صركة 
وجاء  العام.  هذا  العربي  العامل  م�صتوى 
املايل  االأداء  متيز  ليعك�س  الت�صنيف  هذا 
 ،2012 العام  البنك خال  ال��ذي قدمه 
البنك  لدى  املوجودات  اإجمايل  بلغ  حيث 
وحجم  اأم���ري���ك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   47.7
االأرباح 1.1 مليار دوالر اأمريكي، ف�صًا 
اإىل  و�صلت  �صوقية  لقيمة  ت�صجيله  ع��ن 
وكانت  اأم��ري��ك��ي.   دوالر  م��ل��ي��ار   11.1
جم��ل��ة ف��ورب�����س – ال�����ص��رق االأو����ص���ط قد 
�صنفت بنك اخلليج االأول يف وقت �ص�����ابق 
االإمارات  دولة  يف  �صركة  ثالث  كاأف�ص����������ل 
هذا  وج�����اء   ،2011 ع����ام  يف  اأدائ������ه  ع���ن 
�صركة   50 اأقوى  قائمة  الت�صنيف �صمن 

اإماراتية للعام 2011 .

املايل  ل��اأداء  جاءت هذه اجلائزة تقديراً 
بنك اخلليج  ال��ذي قدمه  واملتميز  القوي 
االأول خال الفرة املا�صية والذي ترافق 
مع منو متوا�صل. ويوؤكد ت�صنيفنا كثالث 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  �صركة يف  اأق���وى 
املتحدة، و�صاد�س اأقوى بنك على م�صتوى 
على  العربي،  ال��ع��امل  يف  امل�صريف  القطاع 
جن�����اح ومت���ي���ز من������وذج اأع���م���ال���ن���ا وال�����ذي 
للميزانية  احل��ك��ي��م��ة  االإدارة  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
الركيز  جانب  اإىل  واملخاطر،  العمومية 
اأف�صل  واب���ت���ك���ار  ال���ع���م���اء  خ���دم���ة  ع��ل��ى 
ال  واأ�صاف:  واملالية.   امل�صرفية  املنتجات 
احلالية  اجنازاتنا  الت�صنيف  ه��ذا  يعك�س 
وال�صابقة فقط، بل يوؤكد على االإمكانيات 
الكبرية التي منتلكها لتحقيق املزيد من 
قالت  جانبها،  م��ن  امل�صتقبل.   يف  النمو 
خ��ل��ود ال��ع��م��ي��ان، رئ��ي�����س حت��ري��ر فورب�س 
على  تعليقها  معر�س  يف  االأو�صط  ال�صرق 

اإح������دى  االأول،  اخل���ل���ي���ج  ب���ن���ك  ����ص���ن���ف 
املوؤ�ص�صات املالية الرائدة يف دولة االإمارات 
يف  �صركة  اأق��وى  كثالث  املتحدة،  العربية 
اأق��وى بنك على  دول��ة االإم���ارات، و�صاد�س 
م�����ص��ت��وى ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ���ص��م��ن قائمة 
جملة فورب�س الأقوى 500 �صركة عربية 
، وذلك تقديراً الأدائه املايل القوي خال 
املتميزة  ال��ن��م��و  واإم��ك��ان��ي��ات   2012 ع���ام 
التي ميتلكها. وت�صلم كرمي قروي، املدير 
املايل لبنك اخلليج االأول، اجلائزة خال 
اأقامته جملة فورب�س  الذي  الع�صاء  حفل 
ال�����ص��رق االأو����ص���ط ل��ك��ب��ار ال�����ص��ي��وف حتت 
بن  نهيان  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة 
وال�صباب  الثقافة  وزير  نهيان،  اآل  مبارك 
كارلتون  ريتز  فندق  يف  املجتمع  وتنمية 
اأب��وظ��ب��ي. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ح�����ص��ول البنك 
على ه��ذه اجل��ائ��زة، ق��ال ان��دري��ه ال�صايغ، 
االأول:  اخلليج  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

••  اأبوظبي-وام:

ل��ل��رق��اب��ة الغذائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك���د ج��ه��از   
�صرورة التزام م�صوؤويل املن�صاآت الغذائية 
بتطبيق االأنظمة واالإجراءات واالحتفاظ 
بال�صجات والوثائق الازمة التي حتدد 
الغذائية  املواد  بتوريد  التي تقوم  اجلهة 
االأغذية  �صناعة  يف  ت��دخ��ل  م���ادة  اأي���ة  اأو 
تزويدها  يتم  التي  اجلهة  اإىل  اإ�صافة   ..
مب��ن��ت��ج��ات��ه��م ب��ح��ي��ث ي���ت���م ت���وف���ري هذه 
 . اجلهاز  قبل  من  طلبها  عند  املعلومات 
جاء ذلك خال ور�صة العمل التي نظمها 
اجلهاز يف مقره ال�صتعرا�س نظام التتبع 
الغذائية  للمواد  وال�صحب  واال���ص��رداد 
اإدارة  .. بح�صور عبداهلل اجلنيبي مدير 
كبري  وع��دد  باجلهاز  امليدانية  العمليات 
االأغذية  م�صانع  وم����دراء  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
تهدف  ف��ي��م��ا   .. االإم���������ارة  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
ن��ظ��ام التتبع  ف��ع��ال��ي��ة  ل��ق��ي��ا���س  ال��ور���ص��ة 
واال�����ص����رداد يف امل�����ص��ان��ع ال��غ��ذائ��ي��ة من 
الغذائية  املنتجات  معلومات  ربط  خال 
كمرحلة  اب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  يف  امل�����ص��ن��ع��ة 
اإدارة  م��دي��ر  ج��ا���ص��م  �صعيد  وق���ال  اأوىل. 
االت�����ص��ال وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ب��االإن��اب��ة يف 
اجلهاز اإن م�صوؤولية تطبيق نظام التتبع 

اإح�صاء اأبوظبي: انخفا�ض اأ�صعار 16 جمموعة 
من مواد البناء خالل اأبريل املا�صي

••  اأبوظبي-وام:

 اأ�صدر مركز االإح�صاء - اأبوظبي اأم�س اأحدث تقاريره االإح�صائية ال�صهرية 
واخلا�صة باأ�صعار مواد البناء يف اإمارة اأبوظبي مت�صمنا حتليا حلركة اأ�صعار 
مواد البناء الرئي�صية خال �صهر اأبريل املا�صي. وي�صم التقرير حركة االأ�صعار 
ال�صهرية ملواد البناء امل�صتخدمة يف اأبوظبي خال �صهر اأبريل 2013 مقارنة 
 .2012 العام  من  اأبريل  ب�صهر  مقارنة  وكذلك  عليه  ال�صابق  مار�س  ب�صهر 
اأ�صعارها  �صهدت تغريا يف متو�صط  البناء  م��واد  اأن جمموعات  التقرير  واأك��د 
املائة  1.1 يف  ب��ني  ت��راوح��ت ن�صبة االرت��ف��اع��ات  2013 حيث  اإب��ري��ل  خ��ال 
ن�صبة  تراوحت  بينما  العمالة  ملجموعة  املائة  يف  و11.1  االأ�صباغ  ملجموعة 
ملجموعة  املائة  يف  و3.7  احلديد  ملجموعة  املائة  يف   0.1 بني  االنخفا�صات 
متو�صط  اإن  التقرير  وق��ال   .2013 مار�س  ب�صهر  مقارنة  الكهرباء  كابات 
اأجور العمالة ارتفع خال �صهر اإبريل 2013 بن�صبة 11.1 يف املائة مقارنة 
16 جمموعة من  اأن  اأبوظبي  االإح�صاء  واأك��د مركز   .2013 مار�س  ب�صهر 
�صهر  اأ�صعارها خال  انخفا�صا يف متو�صطات  البناء �صجلت  جمموعات مواد 
ن�صبة  وت��راوح��ت  ال�صابق  ال��ع��ام  م��ن  نف�صها  بالفرة  مقارنة   2013 اإب��ري��ل 
املائة  يف  و14.9  امل�صتعارة  االأ�صقف  ملجموعة  املائة  يف   0.1 بني  االنخفا�س 
العمالة  اأجور جمموعة  واإرتفع متو�صط  ال�صكنية.  االأب��راج  اأ�صاك  ملجموعة 
2013 وذل��ك نتيجة االرتفاع يف  اإبريل  املائة خال �صهر  36.2 يف  بن�صبة 
املائة مقارنة  76.5 يف  و  املائة  20.0 يف  املجموعة جميعها بني  بنود هذه 
ل�  االأ�صعار  املركز �صهريا حتركات  ال�صابق. وير�صد  العام  بالفرة نف�صها من 
21 جمموعة �صلعية وخدمية رئي�صية متثل اأهم املواد امل�صتخدمة يف ن�صاط 
واحلديد  واخل�����ص��ب  وال��رم��ل  والبح�س  االإ�صمنت  وه��ي  وال��ب��ن��اء  االإن�����ص��اءات 
عن  اأهميتها  تقل  اأخ���رى  جمموعات  اإىل  باالإ�صافة  وال��ط��اب��وق  واخلر�صانة 
هذه املجموعات الرئي�صية. واأكد مركز االإح�صاء اأبوظبي حر�صه على اإ�صدار 
هذا التقرير �صهريا منذ عام 2008 حيث يقوم باحثو املركز بجمع بيانات 
من  انطاقا  اأبوظبي  اإم���ارة  مناطق  كافة  يف  البناء  مل��واد  ال�صهرية  االأ�صعار 
اهتمام القيادة الر�صيدة وتوجهاتها الكرمية بتطوير القطاعات االقت�صادية 
اأبوظبي مبا يعزز اال�صتقرار والتنمية يف كافة املجاالت التي تدعم  اإمارة  يف 

متخذي القرار ورا�صمي ال�صيا�صات والباحثني يف االإمارة. 

العربية للطريان تد�صن رحلتها االفتتاحية 
اإىل اأبها يف اململكة العربية ال�صعودية

اقت�صادي يف منطقة  واأك��رب �صركة ط��ريان  اأول   ، العربية للطريان  اأعلنت 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا اليوم، عن تد�صني رحلتها االفتتاحية اإىل 
مدينة اأبها يف اململكة العربية ال�صعودية من مركزها الرئي�صي يف ال�صارقة، 
والثمانني  واخلام�صة  اململكة  يف  لل�صركة  الثامنة  الوجهة  بذلك  لت�صبح 
يجعل  مم��ا  اأب��ه��ا،  اإىل  اأ�صبوعياً  رحلتني  للطريان  العربية  وت�صري  عاملياً. 
ال�صفر بني املدينتني اأكرث �صهولة وماءمة للم�صافرين. و�صت�صري ال�صركة 
الذهاب  رح��ات  �صتغادر  حيث  وال�صبت،  االثنني  يومي  اأبها  اإىل  رحاتها 
اأبها  مطار  اإىل  لت�صل   13:50 ال�صاعة  مت��ام  يف  ال��دويل  ال�صارقة  مطار 
الدويل يف متام ال�صاعة 15:40، يف حني تنطلق رحات االإي��اب من اأبها 
يف ذات االأيام يف متام ال�صاعة 16:20 لتحط يف ال�صارقة يف متام ال�صاعة 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  علي،  عادل  قال  املنا�صبة،  وبهذه   .20:10
العربية للطريان : ياأتي اإطاق خدمتنا اجلديدة اإىل اأبها ا�صتمراراً اللتزام 
الوجهات  من  العديد  امتداد  على  عمائها  بخدمة  للطريان‘  ’العربية 
رحلتني  وب��اإط��اق  ال�صوق.  ه��ذه  يف  للنمو  العمل  نوا�صل  فيما  اململكة،  يف 
�صوف  اأن عماءنا  ثقة من  ال�صارقة، فنحن على  من  اأ�صبوعياً  مبا�صرتني 
ي�صتفيدون من خدماتنا اجلديدة ف�صًا عن تعزيز الروابط االقت�صادية 
88 رحلة  ل��ل��ط��ريان ح��ال��ي��اً  ال��ع��رب��ي��ة  وت�����ص��ري   . ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اأ�صبوعية مبا�صرة اإىل اململكة العربية ال�صعودية من مراكزها الرئي�صية يف 
ال�صارقة واالإ�صكندرية، وتوا�صل �صعيها لتعزيز �صبكة خدماتها التي تربط 
لل�صفر  اأو�صع  العربي، لتقدم لعمائها خيارات  العامل  اأرج��اء  بني خمتلف 
اجلوي وبتكلفة اأقل.  وباالإ�صافة اإىل اأبها، ت�صري العربية للطريان رحات 
وينبع،  والق�صيم،  والدمام،  املنورة،  واملدينة  الريا�س، وجدة،  اإىل  مبا�صرة 

والطائف يف اململكة العربية ال�صعودية.

 البنك االإ�صالمي للتنمية يوقع 11 اتفاقية 
لتمويل م�صاريع بقيمة 236 مليون دوالر 

••  طاجيك�صتان- دو�صانبيه -وام:

 وقع البنك االإ�صامي للتنمية يف ختام اجتماعات جمل�س املحافظني ال� 38 
م�صاريع  لتمويل  اتفاقية   11 اأم�����س  دو�صانبيه  الطاجيكية  العا�صمة  يف 
 236 بقيمة  كو�صوفو  اإىل  اإ�صافة  االأع�����ص��اء  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  اإمنائية 
مليون دوالر. وذكر البنك االإ�صامي للتنمية يف بيان اأم�س اأن االتفاقيات 
جلمهورية  الفنية  وامل�صاعدات  القرو�س  من  عدد  تقدمي  تت�صمن  املوقعة 
طاجك�صتان بقيمة 16.5 مليون دوالر ومتويات لل�صنغال بقيمة اإجمالية 
مليون   83.4 بقيمة  الأوغندا  قرو�س  اإىل  اإ�صافة  دوالر  مليون   187.2
14 مليون دوالر وجمهورية  دوالر وتقدمي متويل لبوركينا فا�صو بقيمة 
دوالر  مايني   10 بقيمة  وموزمبيق  دوالر  12.2مليون  بقيمة  غينيا 
وقرو�س ل�صرياليون بقيمة اإجمالية 20 مليون دوالر ولغامبيا بقيمة 20 
مليون دوالر. واأ�صاف البيان اإن املجل�س اأقر يف اجتماعه يف دو�صنبه تقدمي 
بقيمة  لل�صودان  فنية  وم�صاعدة  لل�صومال  دوالر  5 مايني  بقيمة  منحة 

دوالر. األف   200 بقيمة  واأفغان�صتان  دوالر  األف   260
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املال والأعمال

29
نطالق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى ال�صراكة 

االقت�صادي االإماراتي الكوري 27 مايو اجلاري
••  دبي-وام:

 حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي تنطلق يف ال�صابع والع�صرين من 
االقت�صادي  ال�صراكة  ملتقى  م��ن  الثالثة  ال���دورة  فعاليات  اجل���اري  مايو 

الثالث بني دولة االإمارات وكوريا اجلنوبية.
ويراأ�س الوفد االإماراتي اإىل كوريا معايل عبداهلل بن حممد �صعيد غبا�س 
وزير دولة يرافقه عدد من امل�صوؤولني وممثلي القطاعات وروؤ�صاء الهيئات 

احلكومية امل�صاركة من الدولة.
االقت�صاد  ووزارة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ب��دع��م  ال��ع��ام  ه���ذا  امللتقى  وي��ق��ام 
واحتاد غرف التجارة وال�صناعة ودائرة التنمية االقت�صادية بدبي ومكتب 
اندك�س  من  وبتنظيم  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف  االأجنبي  اال�صتثمار 
اقت�صادية  �صراكة  بناء  اإىل  امللتقى  ويهدف  اجلنوبية.  كوريا  يف  القاب�صة 
املجاالت  العاقات معها يف خمتلف  وتطوير  كوريا اجلنوبية  متميزة مع 
اآفاق  تعزيز  اىل  اإ�صافة  اجلانبني  بني  اال�صتثمار  فر�س  من  املزيد  جلذب 
وزيادة  ال�صراكة  وم��ي��ادي��ن  جم���االت  ك��اف��ة  لت�صمل  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
حجم فر�س اال�صتثمار واال�صتفادة من الفر�س اال�صتثمارية التي يتيحها 
امللتقى لفائدة القطاعني العام واخلا�س واملناطق احلرة بالدولة يف جميع 
يف  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد  امللتقى  ه��ذا  انعقاد  وي��اأت��ي  امل��ج��االت. 
�صيوؤول  يف   2007 و   2006 عامي  يف  املنعقدتني  ال�صابقتني  ال��دورت��ني 
االأعمال  واأ�صحاب  وال�صركات  املوؤ�ص�صات احلكومية  العديد من  �صجع  مما 
لتبادل  مهمة  من�صة  امللتقى  وي�صكل  احل��ال��ي��ة.  ال���دورة  يف  امل�صاركة  على 
امل�صتثمرين ورج��ال االأعمال من اجلانبني.  املعرفة واخل��ربة بني خمتلف 
لل�صركات  ومبا�صرة  واع��دة  فر�س  من  يوفره  فيما  امللتقى  اأهمية  وتكمن 
واملوؤ�ص�صات االقت�صادية اال�صتثمارية امل�صاركة به وتعريف اأ�صحاب االأعمال 
واالإنتاجية  االقت�صادية  باالإمكانيات  والكوريني  االإماراتيني  وامل�صتثمرين 
وفر�س العمل املتاحة يف البلد االآخر. ومن اأجل تن�صيط حركة اال�صتثمارات 
امللتقى بدعم كامل من احتاد  واملبا�صرة يحظى هذا  امل�صركة  امل�صاريع  يف 
الدوائر  بقية  وم��ن  االأع�صاء  والغرف  بالدولة  وال�صناعة  التجارة  غ��رف 
واأن  وكوريا خا�صة  االإم���ارات  دول��ة  كل من  املعنية يف  والهيئات  احلكومية 
االإمارات اليوم متتلك خربات وا�صعة ومميزات وفر�صا ا�صتثمارية عديدة 
واأن هذه املميزات مما ال�صك فيه تتيح املزيد من فر�س التعاون واال�صتثمار 
بني البلدين يف ظل املوقع اجلغرايف اال�صراتيجي للدولة. وي�صتمل امللتقى 
واالجتماعات  اللقاءات  من  ع��ددا  ي�صم  كبري  جت��اري  معر�س  على  اأي�صا 
التجارية بني رجال االأعمال واأبرز ال�صركات الكورية الرائدة باال�صافة اىل 

عدد من امل�صتثمرين.

قيمة درهم  مليون   438
 ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�ض

••  دبي-وام:

واإج���راءات بيع  اأرا���س و�صقق وفيات  العقارات من   بلغت قيمة ت�صرفات 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي اأم�س نحو 438 مليون درهم منها 
342 مليون درهم معامات بيع اأرا�س و�صقق وفيات وعمليات رهن بقيمة 
96 مليون درهم. واأف��اد التقرير اليومي للت�صرفات الذي ي�صدر  حوايل 
عن دائرة االأرا�صي واالأماك بدبي باأن الدائرة �صجلت اليوم 298 مبايعة 
منها 167 الأرا�س بقيمة 174 مليون درهم و 125 مبايعة ل�صقق بقيمة 
153 مليون درهم و�صت مبايعات لفيات بقيمة 15 مليون درهم. وكان 
درهم  مليون   18 مبايعة مببلغ  القيمة  االأرا�صي من حيث  مبايعات  اأهم 
فى منطقة اجلداف تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة وادي 
ال�صفا 3 . وت�صدرت الثنية اخلام�صة مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
بت�صجيلها �صت مبايعات بقيمة 22 مليون درهم فمنطقة الرب�صاء جنوب 
اخلام�صة بت�صجيلها اأربع مبايعات قيمتها ت�صعة مايني درهم. كما �صهدت 
الدائرة اليوم ت�صجيل 38 رهنا بقيمة 96 مليون درهم منها 10 الأرا�صي 
مببلغ 52 مليون درهم و 28 رهنا ل�صقق وفيات بقيمة 44 مليون درهم 
واأخ��رى فى منطقة  20 مليون دره��م  اأهمها يف منطقة نايف بقيمة  كان 

الثنية اخلام�صة بقيمة 10 مايني درهم.

جمل�ض حمافظي البنك االإ�صالمي للتنمية يقر 
زيادة راأ�صمال البنك اإىل 150 مليار دوالر

•• دو�صانبيه-وام:

اأقر جمل�س حمافظي البنك االإ�صامي للتنمية يف ختام اجتماعاته ال�صنوية 
يف العا�صمة الطاجيكية دو�صانبيه اأم�س زيادة راأ�صمال البنك من 45 مليار 
دوالر اإىل 150 مليار دوالر. ياأتي قرار زيادة راأ�صمال البنك تنفيذا للقرار 
يف  املكرمة  مبكة  عقدت  التي  اال�صتثنائية  االإ�صامية  القمة  عن  ال�صادر 
دي�صمرب 2005 وا�صتجابة لتوجيه القمة االإ�صامية اال�صتثنائية الرابعة 
التي عقدت يف �صهر رم�صان املا�صي التي دعت اإىل زيادة كبرية يف راأ�صمال 
االأع�صاء  ال��دول  يف  املتزايدة  التنمية  متطلبات  تلبية  من  لتمكينه  البنك 

والقيام بدوره التنموي املن�صود.
ملجل�س  والثاثني  الثامن  االجتماع  عن  ال�صادر  اخلتامي  البيان  واأو�صح 
طرح  تت�صمن  املحافظني  جمل�س  اتخذها  التي  ال��ق��رارات  اأن  املحافظني 
�صكوك بقيمة مليار دوالر عرب بور�صتي لندن وماليزيا وتخ�صي�س جزء 
برنامج  ل�صالح  احلالية  املالية  ال�صنة  يف  للبنك  املتوقع  الدخل  �صايف  من 
العام  �صتقدم على �صكل منح خال  التي  للنابغني  الدرا�صية  البنك للمنح 
البنك وح�صابات  ال�صنوي على ح�صابات  2014. و�صادق االجتماع  القادم 
كل من �صندوق الوقف و�صندوق اال�صتثمار يف ممتلكات االأوقاف والهيئة 
الفعاليات  اأن  البيان  وذكر   .2012 املا�صية  املالية  لل�صنة  للوقف  العاملية 
امل�صاحبة لاجتماع ال�صنوي املحافظي البنك االإ�صامي للتنمية ت�صمنت 
االإ�صامي  الت�صامن  �صندوق  حمافظي  ملجل�س  ال�صاد�س  االجتماع  عقد 
للتنمية واالجتماع ال�صنوي الثامن للجمعية العمومية للموؤ�ص�صة الدولية 
العمومية  للجمعية  ع�صر  الثاين  واالجتماع  التجارة  لتمويل  اال�صامية 
االأعلى  املجل�س  واجتماع  اخلا�س  القطاع  لتنمية  االإ�صامية  للموؤ�ص�صة 

ل�صندوق االأق�صى والقد�س.

الطاير يرتاأ�ض الوفد االإماراتي امل�صارك باالجتماع ال�صنوي الثامن 
والثالثني ملجل�ض حمافظي البنك االإ�صالمي للتنمية املنعقد بطاجيك�صتان

حاكم عجمان ي�صدر مر�صوما ب�صاأن تنظيم االن�صطة واملن�صاآت الفندقية وال�صياحية يف االإمارة

الواردة يف الائحة التنفيذية.
وط��ال��ب امل��ر���ص��وم امل��دي��ر ال��ع��ام لدائرة 
باإعداد  ي��ق��وم  اأن  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م�صروعات اللوائح املطلوبة لتنفيذ هذا 
املر�صوم وبعد اإعتماد م�صروع اأي الئحة 
خ��ط��ي��ا م���ن ق��ب��ل رئ��ي�����س ال����دائ����رة يتم 
قرار  مبوجب  املعنية  الائحة  اإ���ص��دار 
اأم��ريي ي�صدره وىل عهد االإم���ارة على 
اأنه ال يجوز اأن تت�صمن الائحة املعنية 
اأية اأحكام تخالف اأو تتعار�س مع اأحكام 

هذا املر�صوم.
وي���ن�������ص���ر ه�����ذا امل����ر�����ص����وم يف اجل����ري����دة 
جميع  على  ويعمم  ل��اإم��ارة  الر�صمية 
ولالتزام  ب��ت��ن��ف��ي��ذه  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

باأحكامه كل فيما يخ�صها .

ال�صياحية  املن�صاأة  او  املعنية  الفندقية 
املعنية يف ال�صجل.

ال�صياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  وت�������ص���در 
للمن�صاأة  او  املعنية  الفندقية  للمن�صاأة 
الر�صوم  ���ص��داد  ب��ع��د  املعنية  ال�صياحية 
املقررة �صهادة قيد بال�صكل املقرر لتاأكيد 
ال�صهادة  تلك  وتكون  ال�صجل  يف  قيدها 
���ص��اري��ة مل���دة ���ص��ن��ة واح�����دة اع��ت��ب��ارا من 

تاريخ اإ�صدارها وجتدد �صنويا.
اأن����ه ع��ل��ى ويل عهد  واأو�����ص����ح امل���ر����ص���وم 
اأ�صرع وقت ممكن  اأن يقوم ويف  االم��ارة 
االأفعال  تت�صمن و�صف  باإ�صدار الئحة 
التي ت�صكل خمالفة الأحكام  الوقائع  اأو 
هذا املر�صوم واللوائح ال�صادرة مبوجبه 
عليها  امل���رت���ب���ة  ال���غ���رام���ات  وحت���دي���د 

وتوؤول  الغرامات  تلك  حت�صيل  وكيفية 
اي����رادات  مب��ث��اب��ة  املتح�صلة  ال��غ��رام��ات 

للدائرة.
كما او�صح اأنه على كل من�صاأة فندقية اأو 
من�صاأة �صياحية تزاول يف وقت نفاذ هذا 
املر�صوم ن�صاطا �صياحيا اأو ن�صاطا فندقيا 
الدائرة  اإىل  ط��ل��ب  ب��ت��ق��دمي  ت��ق��وم  اأن 
60 يوما من  خ��ال م��دة ال تزيد ع��ن 
بغر�س  وذل��ك  املر�صوم  ه��ذا  نفاذ  تاريخ 
ت��وف��ي��ق اأو���ص��اع��ه��ا وف��ق��ا الأح���ك���ام هذا 
مينح  اأن  العام  للمدير  ويجوز  املر�صوم 
قدمت  �صياحية  اأو  فندقية  من�صاأة  ك��ل 
طلبا مبوجب هذه املادة ومهلة منا�صبة 
لتوفيق  م��ائ��م��ة  ي���راه���ا  ق���د  ح�����ص��ب��م��ا 
اأو�صاعها وفقا لل�صوابط واالإ�صراطات 

ب��اإن�����ص��اء ���ص��ج��ل م��ن��ت��ظ��م ي�����ص��م��ى �صجل 
امارة  يف  وال�صياحية  الفندقية  املن�صاآت 
فندقية  من�صاأة  كل  قيد  عجمان ويجب 
اأو من�صاأة �صياحية يف االمارة يف ال�صجل 
ك�������ص���رط م�����ص��ب��ق مل����زاول����ة اع���م���ال���ه���ا يف 

االمارة.
من�صاأة  ك���ل  م���دي���ر  اأو  ���ص��اح��ب  وع���ل���ى 
فندقية اأو من�صاأة �صياحية مرخ�صة من 
على  بطلب  للدائرة  يتقدم  ان  البلدية 
اال�صتمارة املقررة لقيدها يف ال�صجل وان 
يرفق بذلك الطلب والن�صخة ال�صوئية 
ال�����ص��ادرة من  ال��ت��ج��اري��ة  الرخ�صة  م��ن 
ال��ب��ل��دي��ة امل�����ص��ار ال��ي��ه��ا يف امل�����ادة اأع���اه 
اخ���رى تطلبها  ب��ي��ان��ات  ب��االإ���ص��اف��ة الأي 
املن�صاأة  قيد  اج����راءات  الإمت���ام  ال��دائ��رة 

واأ���ص��ار اإىل اأن��ه يجب على ال��دائ��رة قبل 
ا�صدارها للرخي�س املبدئي الأي من�صاأة 
اأو  ج��دي��دة  �صياحية  من�صاأة  اأو  فندقية 
او  او���ص��اع  لتوفيق  او  او���ص��اع  لتوفيق 
من�صاأة  الأي  التجارية  الرخ�صة  جتديد 
وقت  اأي  يف  �صياحية  من�صاأة  اأو  فندقية 
تقوم  اأن  القانون  ه��ذا  نفاذ  ت��اري��خ  بعد 
املن�صاأة  املوقعي على  بالك�صف والتدقيق 
املعنية او مراجعة املخططات الهند�صية 
وذلك  لتعديلها  او  الإن�صائها  املعتمدة 
وفقا  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ن�����ص��اة  ت�صنيف  ب��غ��ر���س 
املن�صاآت  ت�����ص��ن��ي��ف  الئ����ح����ة  الأح�����ك�����ام 
ال��ف��ن��دق��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لدى 

الدائرة واأحكام الائحة التنفيذية.
اأن تقوم  ك��م��ا ط��ال��ب امل��ر���ص��وم ال���دائ���رة 

جديدة  جتارية  رخ�صة  اإ�صدار  االإم��ارة  يف  التجارية  الراخي�س  با�صدار 
عمل  ملزاولة  �صخ�س  الأي  اأو  �صياحية  من�صاأة  الأي  اأو  فندقية  من�صاأة  الأي 
اأو  االإم���ارة  يف  ال�صياحية  املن�صاآت  اأعمال  اأو  الفندقية  املن�صاآت  اأعمال  من 
جتديد اأو تعديل اأي رخ�صة �صدرت ملن�صاأة فندقية اأو ملن�صاأة �صياحية قبل 
تاريخ نفاذ هذا املر�صوم اإال بعد احل�صول م�صبقا على الرخي�س املبدئي 
املبدئي  الرخي�س  �صكل  املر�صوم  واأو���ص��ح  ال�صياحية.  التنميه  دائ��رة  من 
للمن�صاأة الفندقية اأو املن�صاأة ال�صياحية املعنية وبال�صكل املقرر وبعد �صداد 
مبوجب  املقررة  االجرائية  واملتطلبات  ال�صروط  وا�صتيفاء  املقرر  الر�صوم 
اأحكام الائحة التنفيذية .. م�صريا اإىل اأن مدة الرخي�س املبدئي تكون 
�صنة واحدة قابلة للتجديد ويجب على املن�صاأة الفندقية املعنية اأو املن�صاأة 
ال�صياحية املعنية تقدمي طلبها لتجديد ترخي�صها املبدئي قبل 30 يوما 
على االأقل من تاريخ انتهاء مدته ويتم التجديد بال�صكل املقرر وبعد �صداد 
مبوجب  امل��ق��ررة  التجديد  ومتطلبات  �صروط  وا�صتيفاء  امل��ق��ررة  الر�صوم 
ال�صياحية  التنمية  ب��دائ��رة  امل��ر���ص��وم  واأن���اط  التنفيذية.  الائحة  اأح��ك��ام 
واملن�صاآت  ال�صياحية  املن�صاآت  ت�صنيف  مهمة  غريها  دون  وحدها  ال��دائ��رة 
االإم��ارة وبتقييم م�صتوياتها اخلدمية من وقت الآخر ومنح  الفندقية يف 
املن�صاآت  لكل منها وفقا الأحكام الئحة ت�صنيف  املعتمد  الت�صنيف  درج��ات 

ال�صياحية والفندقية واأحكام الائحة التنفيذية.

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در   
واملن�صاآت  االن�صطة  تنظيم  ب�صاأن  اأمرييا  مر�صوما  عجمان  حاكم  االأعلى 
الفندقية وال�صياحية يف اإمارة عجمان. واأ�صار املر�صوم اإىل اأنه جاء بناء على 
تو�صية من رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية ب�صاأن تنامي احلركة ال�صياحية 
الوافدة اإىل اإمارة عجمان ب�صورة م�صطردة وعلى نحو يربز احلاجة اإىل 
�صن ت�صريع حملي ينظم ممار�صة االأن�صطة واملن�صاآت الفندقية ال�صياحية 
يف االإمارة وتعزيز دور الدائرة ومتكينها من حتقيق اأهدافها الرامية اإىل 
اإمكانيات وخدمات  تنظيم وتطوير �صناعة ال�صياحة يف االإم��ارة وحت�صني 
املن�صاآت الفندقية وال�صياحية فيها. ون�س املر�صوم االأمريى رقم 2 ل�صنة 
ورد  خمالف  حكم  اأي  من  وبالرغم  نفاذه  تاريخ  من  اأن��ه  على   2013
�صخ�س  اأي  على  يحظر  االإم����ارة  يف  حاليا  امل��ف��ع��ول  ���ص��اري  ت�صريع  اأي  يف 
يف  اأو  �صياحي  ن�صاط  اأي  اأو  فندقي  ن�صاط  مزاولة  يف  ال�صروع  اأو  مزاولة 
االإمارة اإال بعد احل�صول على ترخي�س مبدئي م�صبق من الدائرة ي�صدر 
اللوائح  يف  اأو  املر�صوم  يف  امل�صمنة  واالأح��ك��ام  لل�صروط  وفقا  خطيا  منها 

والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ولفت املر�صوم اإىل اأنه اعتبارا من تاريخ نفاذه ال يجوز الأي جهة خمت�صة 

الدولة يف راأ�س مال البنك 1.36 مليار 
و�صلت  م�صاهمة  بن�صبة  اإ�صامي  دينار 

اإىل 7.54%. 
االإ�صامي  البنك  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
للتنمية اأن�صئ يف عام 1973 ويتخذ من 
ال�صعودية  العربية  باململكة  مدينة جدة 
مقراً رئي�صياً له، ويهدف البنك اإىل دعم 
التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي 
عددها  البالغ  االأع�صاء  ال��دول  ل�صعوب 
ال�صريعة  ملبادئ  وفقاً  وذلك  دولة،   56
االإ�صامية. وقد ا�صتطاع البنك احلفاظ 
 ،AAA على اأعلى ت�صنيف ائتماين له
يتلقاه  ال��ذي  القوي  الدعم  يعك�س  مما 
املركز  متانة  يعك�س  كما  اأع�����ص��اءه  م��ن 
التي  املتحفظة  املالية  املايل وال�صيا�صات 

ينتهجها واملتعلقة باإدارة املخاطر.

قيام  خال  من   ، االإ�صامي  لاقت�صاد 
للتنمية  االإ���ص��ام��ي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
يكون  اإ�صامية  مت��وي��ل  ب��رام��ج  ب��اإي��ج��اد 
م��رك��زه��ا يف اإم����ارة دب���ي، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
تباحث اآليات تعزيز التعاون امل�صرك يف 
جماالت االقت�صاد االإ�صامي والتمويل 
وغ��ريه��ا م��ن امل��وا���ص��ي��ع امل�����ص��رك��ة، كما 
اإعداد  على  االتفاق  االجتماع  خ��ال  مت 
يعتمد  االإ���ص��ام��ي  االقت�صاد  يف  ب��رام��ج 
على اقت�صاد املعرفة وذلك بالتعاون مع 
اجلامعات واملعاهد يف االمارات، وكذلك 
االإ�صامي  الوقف  موؤ�ص�صات  مع  العمل 
الوقف  قطاع  اإدارة  لتطوير  ال��دول��ة  يف 
االإ�صامي وو�صع املعايري اخلا�صة بذلك، 
ت�صت�صيف  االإم�����ارات  دول���ة  واأن  خا�صة 
االإ�صامية  للموؤ�ص�صة  االإقليمي  املكتب 

ال�صادرات،  وائتمان  اال�صتثمار  لتاأمني 
وذلك ا�صتناداً اإىل موافقة جمل�س اإدارة 
لتمويل  االإ���ص��ام��ي��ة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ص�صة 
فرع  الأول  دب��ي  ا�صت�صافة  على  التجارة 
اتفاقية  ن�س  ح�صب  وذل���ك  للموؤ�ص�صة 

اإن�صاء املوؤ�ص�صة. 
البنك  جم���م���وع���ة  ع���م���ل���ي���ات  وك�����ان�����ت 
امل��ن��ف��ذة يف دولة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  االإ����ص���ام���ي 
االإمارات قد بلغت 146 عملية خمتلفة 
 1.684 اإىل  و���ص��ل��ت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
على  م���وزع���ة  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
اأن�����واع ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي ت�صمل 
وعمليات  الفنية  امل�صاعدة  امل�صروعات، 
االإمارات  دولة  وتعترب  التجارة.  متويل 
للبنك  ال���رئ���ي�������ص���ني  امل���وؤ����ص�������ص���ني  م����ن 
االإ�صامي للتنمية، حيث تبلغ م�صاهمة 

ال��ع�����ص��ري��ن ملجل�س  ال�����ص��ن��وي  االج��ت��م��اع 
لتاأمني  االإ�صامية  املوؤ�ص�صة  حمافظي 
اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات، االجتماع 
مل��ج��ل�����س حمافظي  ال�����ص��اد���س  ال�����ص��ن��وي 
للتنمية  االإ�صامي  الت�صامن  �صندوق 
للجمعية  ع�����ص��ر  ال���ث���ال���ث  واالج����ت����م����اع 
العمومية للموؤ�ص�صة االإ�صامية لتنمية 
انعقاد  ج���ان���ب  اإىل  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع 
للموؤ�ص�صة  الثامنة  العمومية  اجلمعية 

الدولية االإ�صامية لتمويل التجارة. 
عبيد  معايل  التقى  اآخ���ر،  �صعيد  وعلى 
لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر،  حميد 
امل��ال��ي��ة مب��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د حممد 
علي، رئي�س جمموعة البنك االإ�صامي 
�صبل  معاليهما  ناق�س  حيث  للتنمية؛ 
دب����ي عا�صمة  م���ب���ادرة  ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ف��ي��ذ 

مليار   18 م��ن  فيه  املكتتب  امل���ال  راأ����س 
دينار  مليار   50 لت�صبح  اإ�صامي  دينار 
الدول  ال��زي��ادة  تلك  يف  تكتتب  اإ�صامي 
يف  م�صاهمته  ن�صبة  ح�صب  كل  االأع�صاء 

راأ�س املال. 
كما تدار�س جمل�س املحافظني ا�صتدعاء 
الزيادة  م��ب��ل��غ  م���ن   50% ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا 
اكتتبت  واإن  �صبق  التي  الرابعة  العامة 
ف��ي��ه��ا ال������دول االأع�������ص���اء ع����ام 2006 
نقداً، على اأن ت�صدد على اأق�صاط �صنوية 

مت�صاوية ملدة ع�صرين عاماً. 
ال�صنوي  االج��ت��م��اع  هام�س  على  ون��ظ��م 
مل��ج��ل�����س حمافظي  ال��ث��ام��ن وال��ث��اث��ني 
�صتة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  االإ������ص�����ام�����ي  ال���ب���ن���ك 
اجتماعات دورية، �صمت اجتماع املجل�س 
والقد�س،  االأق�����ص��ى  ل�����ص��ن��دوق  االأع���ل���ى 

واعتماد  االأع�صاء،  ال��دول  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  جهودها  للتنمية 
التي  واالأن�����ص��ط��ة  وامل�����ص��روع��ات  اخل��دم��ات  يف  والتطوير  االب��ت��ك��ار  �صيا�صات 
ل�صمان  اأطلقتها  التي  االإ�صاح  يف عمليات  وال�صري قدماً  البنك،  يقدمها 
اأ�صار معاليه  تلبية االحتياجات لل�صعوب وفتح قنوات متويل جديدة. كما 
اإىل �صرورة تطوير اأ�صاليب التمويل املعتمدة حالياً لدى البنك، مبا ي�صمن 
تعزيز ال�صراكة والتعاون، توفري بيئة اقت�صادية واجتماعية اإيجابية متكن 
حتقيق  االإ�صامية،  لل�صعوب  املعي�صة  م�صتوى  ورف��ع  النمو  ا�صتدامة  من 
التكامل بني متطلبات واأهداف التنمية، ومواجهة م�صاكل البطالة املتنامية 

وحماربة الفقر يف العامل االإ�صامي. 
وقد ناق�س جمل�س حمافظي البنك االإ�صامي للتنمية يف اجتماعه ال�صنوي 
التابعة  وموؤ�ص�صاته  للبنك  املالية  البيانات  اعتماد  وال��ث��اث��ني؛  الثامن 
وامل�صادقة عليها، ف�صًا عن بحث مو�صوع تخ�صي�س %5 من �صايف دخل 
%2 من �صايف دخل البنك  امل�صاعدة الفنية،  البنك املتوقع لعمليات منح 
البنك  دخ��ل  �صايف  من  و2%  للنابغني،  الدرا�صية  املنح  لربنامج  املتوقع 
االجتماع  تناول  كما  االإ�صامية.  املالية  اخلدمات  �صناعة  لتنمية  املتوقع 
بخ�صو�س  التنفيذيني  املديرين  جمل�س  م��ن  مقدم  ق��رار  م�صودة  كذلك 
الزيادة العامة اخلام�صة يف راأ�س مال البنك، وذلك بزيادة راأ�س املال امل�صرح 
به من 30 مليار دينار اإ�صامي لي�صبح 100 مليار دينار اإ�صامي، و زيادة 

املالية وفد دولة  تراأ�س معايل عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لل�صوؤون 
االإمارات امل�صارك يف االجتماع ال�صنوي الثامن والثاثني ملجل�س حمافظي 
جمهورية  عا�صمة  دو�صنبه  مدينة  يف  املنعقد  للتنمية،  االإ�صامي  البنك 
طاجيك�صتان على مدى يومي الثاثاء واالأربعاء املوافقني 21 و22 مايو 

 .2013
ويف كلمته التي األقاها خال االجتماعات، اأكد معايل عبيد حميد الطاير 
حت�صني  �صبيل  يف  االقت�صادي  النمو  معدالت  بتعزيز  االلتزام  اأهمية  على 
للتحديات واالأزم��ات الكبرية  نوعية احلياة للمجتمعات االإ�صامية، نظراً 
واالأزمة  الغذائي  االأمن  اأزمة  االإ�صامية ويف مقدمتها  االأمة  تواجه  التي 

املالية واالقت�صادية. 
اأ�صار معاليه اإىل االإجن��ازات التي حققتها جمموعة البنك االإ�صامي  كما 
للتنمية والتزامها بتلبية احتياجات الدول االأع�صاء وتطلعات �صعوبها؛ من 
اأعمالها، وتعزيز  خال ما قامت به من تنفيذ للربامج الازمة لتطوير 
اخلطط  واعتماد  امل�صاريع  حمفظة  وتطوير  وحت�صني  عملياتها،  مائمة 
اآليات العمل االإ�صامي امل�صرك، باالإ�صافة اإىل  اخلا�صة بتفعيل وتطوير 
اقت�صاديات  حت�صن  يف  عملياتها  م�صاهمة  لزيادة  الكفيلة  ال�صبل  اإيجادها 

اأع�صائها. 
واأكد معايل عبيد الطاير على �صرورة تكري�س جمموعة البنك االإ�صامي 

خدمات �حلكومة �ملتنقلة �شتعزز �إنتاجية �ملو�طنني و�ملقيمني وقدر�ت �القت�شاد �لوطني

ات�صاالت ت�صاهم يف حتقيق روؤية احلكومة املتنقلة

متطورة  حتتية  بنية  بناء  يف  امل��ل��ي��ارات 
ال���دول���ة مب���ا يف ذلك  ل��ات�����ص��االت يف 
LTE و�صبكات  الرابع   �صبكات اجليل 
 )FTTH( االألياف الب�صرية ال�صاملة
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ال��ب��اد م��ن اأك����رث ال���دول 
يف  عامليا  واالوىل  املرابطة،  العامل  يف 
جمال تو�صيل �صبكة االألياف الب�صرية 

للمنازل. 

الازمة لتنفيذ روؤية احلكومة املتنقلة . 
واكد اأحمد عبد الكرمي جلفار، الرئي�س 
قائا:  ات�����ص��االت  ملجموعة  التنفيذي 
لدينا املعرفة واخلربة والبنية التحتية 
املتطورة، وكل هذه العوامل متكننا من 
العمل الطموحة لتحقيق  تنفيذ خطة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  املتنقلة  روؤي���ة احل��ك��وم��ة 
احل��ك��وم��ة وك��اف��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة. اإن 

الرقمية يف جمموعة  اخلدمات  وح��دة 
ات���������ص����االت، ت���ع���د رائ�������دة يف جم�����ال يف 
�صراكات  ول��دي��ه��ا  واالب��ت��ك��ار،  التطوير 
امل�صغلني  من  العديد  مع  ا�صراتيجية 
الدوليني و�صركات التكنولوجيا، والتي 
احدث  ت��وف��ري  م���ن  �صتمكننا  ب���دوره���ا 
ب���االإ����ص���اف���ة اىل اخل�����ربات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
واملعرفة.  ا�صتثمرت جمموعة ات�صاالت 

امل�صاهمة  خ����ال  م���ن  ال�����ص��راك��ة  ه����ذه 
اىل  احل��ك��وم��ة يف حتولها  نهج  دع��م  يف 
الع�صرية  احلكومات  اك��رث  من  واح��دة 
تطورا وتقدما على م�صتوى اخلدمات 
التقنية يف العامل، ان احلكومة املتنقلة 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ان��ت��اج��ي��ة  �صتعزز 

وقدرات االقت�صاد الوطني ب�صكل عام 
اىل  املتنقلة  احل��ك��وم��ة  م��ب��ادرة  ت��ه��دف 
املطلوب  وال�����وق�����ت  ال��ت��ك��ل��ف��ة  خ��ف�����س 
وكذلك  احلكومية،  باملعامات  للقيام 
اإليها  الو�صول  امل�صتخدمني من  متكن 
للحكومة  وق���ت،  اأي  ويف  م��ك��ان  اأي  م��ن 
املتنقلة اأي�صا ذات تاأثري ايجابي لزيادة 
الوطنية، وحت�صني  واالإنتاجية  الكفاءة 
جمموعة  قامت  وامل�����ص��ارك��ة.  التوا�صل 
ات�صاالت بالتعاون مع عدد من الوزرات 
املتنقلة  التطبيقات  بتطوير  الدولة  يف 
ال�صحة  وزارة  املثال  �صبيل  على  ومنها 
احلرة  واملنطقة  واالق��ت�����ص��اد،  والبيئة 
�صراكة  باتفاقية  وق��ام��ت  دب��ي.  مبطار 
م���ع ه��ي��ئ��ة االإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة لتقدمي 
لاإدارة  وذل��ك  النقال،  الهوية  خدمات 
للتدقيق،  البينات لت�صبح قابلة  قاعدة 
وهذه تعد واحدة من اخلطوات االأولية 

اع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ات�������ص���االت، اح���دى 
�����ص����رك����ات االت�����������ص�����االت ال�������رائ�������دة يف 
ال�صرق  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  اال�����ص����واق 
ل�صان  على  وا���ص��ي��ا،  وافريقيا  االو���ص��ط 
الرئي�س  ال��ك��رمي ج��ل��ف��ار،  اأح��م��د ع��ب��د 
التزام  ات�����ص��االت:  ملجموعة  التنفيذي 
حكومة  ب���دع���م  ات�������ص���االت  جم���م���وع���ة 
دول�����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
، وذلك  املتنقلة  حتقيق روؤي��ة احلكومة 
املتنقلة  احلكومية  اخل��دم��ات  بتوفري 
.  ان جمموعة  املتحركة  عرب االأجهزة 
اإمكاناتها  ك����اف����ة  ت�������ص���ع  ات���������ص����االت 
وقدراتها يف �صبيل حتقيق روؤية �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
ارجاء  كافة  متنقلة يف  مكتوم حلكومة 
الدولة  قال ال�صيد جلفار، الذي حتدث 
يف اجل��ل�����ص��ة احل���واري���ة خ���ال منتدى 
فندق  يف  اأقيم  ال��ذي  املتنقلة  احلكومة 

انركونتيننتال، دبي ف�صتيفال �صيتي .
ات�صاالت  جم��م��وع��ة  ق���ائ���ا:  واأ����ص���اف 
كانت والزالت احد املحفزين وال�صريك 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  اال�صراتيجي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خ���ال ك��اف��ة مراحل 
تطورها، واالن نحن نتطلع اىل تعزيز 
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الثقايف

مركز االإمارات للدرا�صات ينظم موؤمترا فكريا مو�صعا عن 
م�صتقبل الثقافة العربية االإ�صالمية الو�صطية  27 مايو

االإم��ارات للدرا�صات والبحوث اال�صراتيجية موؤمترا فكريا   ينظم مركز 
 27 يومي  الو�صطية   االإ�صامية  العربية  الثقافة  م�صتقبل  عن  مو�صعا 
املفكرين وعدد  باأبوظبي بح�صور نخبة من  و28 مايو اجل��اري يف مقره 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  م��ن  وب��اح��ث��ني  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأع�����ص��اء  م��ن 
املوؤمتر  اأعمال  تفتتح  اأن  املقرر  ومن  واأجنبية.  بلدان عربية  املتحدة ومن 
بكلمة ترحيبية من �صعادة الدكتور جمال �صند ال�صويدي مدير عام املركز 
عنوان  حتمل  وه��ي  االأوىل  اجلل�صة  بعدها  تبداأ  املقبل  االثنني  ي��وم  �صباح 
الدكتور  ي��راأ���ص��ه��ا  ال��ع��ام��ة   االإ���ص��ام��ي  الفكر  ت��ي��ارات  ن��ظ��رة حتليلية يف 
االإ�صامية  لل�صوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س  امل��زروع��ي  م�صلم  ب��ن  ح��م��دان 
واالأوقاف ويتحدث فيها الدكتور عمار علي ح�صن الباحث واملفكر امل�صري 
عن التيار ال�صلفي بعدها يتحدث د. خالد عبداللطيف مدر�س يف جامعة 
املدينة العاملية باحث يف وزارة االأوقاف امل�صرية عن التيار ال�صويف ثم يليه 
بجامعة  االآداب  كلية  يف  اجلامعي  واالأ���ص��ت��اذ  املفكر  حنفي  ح�صن  الدكتور 
بعد  لتبداأ  الو�صطي  واالإ�صامي  العلماين  التيارين  ليتحدث عن  القاهرة 
ذلك مداخات التعقيب لكل من الدكتور خ�صر عطية حمجز اأ�صتاذ االأدب 
وال��دك��ت��ور حممد غامن  بفل�صطني  االأق�����ص��ى  احل��دي��ث يف جامعة  وال��ن��ق��د 

الرميحي اأ�صتاذ علم االجتماع يف جامعة الكويت.
وحركة  االإ���ص��ام��ي  الفكر  ع��ن��وان  حتمل  ال��ت��ي  الثانية  اجلل�صة  وي��راأ���س 
للدرا�صات  امل��زم��اة  مركز  رئي�س  حميد  �صامل  ال��دك��ت��ور  العربية   النه�صة 
ال�صيا�صي  النف�س  علم  اأ�صتاذ  حفني  ق��دري  الدكتور  فيها  يقدم  والبحوث 
�صابقا يف جامعة عني �صم�س امل�صرية ورقة بحثية عن بواعث حركة النه�صة 
العربية  ثم يليه الباحث واملفكر ال�صوري الدكتور طيب تيزيني الذي يلقي 
الو�صطي/  التيار  /موؤ�ص�س  التجديدي  الديني  التيار  عن  البحثية  ورقته 
ورواده. بعد ذلك يقدم الكاتب واملحلل ال�صيا�صي عبدالوهاب بدرخان ورقة 
فيما  العربية   النه�صة  حركة  يف  والدينية  الفكرية  التعددية  عن  بحثية 
يعقب على االأوراق املقدمة يف هذه اجلل�صة الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث 
للدرا�صات  االأه����رام  االإ���ص��ام��ي��ة مب��رك��ز  اجل��م��اع��ات  ���ص��وؤون  املتخ�ص�س يف 
اأبو  بكر  والدكتور  العربية  م�صر  جمهورية  يف  واال�صراتيجية  ال�صيا�صية 
بكر ع�صو املجل�س الثوري حلركة فتح  يف دولة فل�صطني. ويف م�صتهل اليوم 
الثاين من اأعمال املوؤمتر تبداأ اجلل�صة الثالثة التي حتمل عنوان حركات 
الفكر االإ�صامي ال�صيا�صي املعا�صر: االإخوان امل�صلمون  ويراأ�صها الدكتور 
عبداحلميد االأن�صاري عميد كلية ال�صريعة والقانون يف جامعة قطر �صابقا 
ثم يقدم الدكتور ثروت اخلرباوي الكاتب ورجل القانون يف جمهورية م�صر 
العربية ورقة بحثية عن مرجعية املر�صد وحتديات املمار�صة الدميقراطية 
تليها ورقة بحثية بعنوان االنت�صار العاملي جلماعة االإخوان: البيعة والوالء  
بدولة  احلكمة  بيت  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  يو�صف  اأحمد  الدكتور  يقدمها 
فل�صطني فيما يقدم الدكتور عبداهلل عثمان امل�صت�صار ال�صيا�صي ال�صابق يف 
ليبيا ورقة اأخرى بعنوان البيئة اجليو�صيا�صية املوؤثرة يف تاأ�صي�س االإخوان 
اجلبهة  ح��زب  رئي�س  ح��رب  ال��غ��زايل  اأ�صامة  الدكتور  ويتحدث   . امل�صلمني 
ال�صيا�صية  للدرا�صات  االأه��رام  وامل�صت�صار يف مركز  الليربايل  الدميقراطية 
يف  ال�صيا�صية  امل�صلحة  ع��ن  العربية  م�صر  بجمهورية  واال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
�صلوك االإخوان امل�صلمني  فيما يعقب على االأوراق البحثية املقدمة يف هذه 
اأبو  فخر  والدكتور  حنفي  ح�صن  الدكتور  امل�صري  املفكر  من  كل  اجلل�صة 
عواد االأ�صتاذ اجلامعي يف اجلامعة االإ�صامية بغزة يف دولة فل�صطني. ويف 
اجلل�صة اخلتامية احلوارية التي حتمل عنوان جتربة االإ�صام ال�صيا�صي يف 
ال�صلطة: روؤى واأفكار  ويراأ�صها ماأمون فندي مدير معهد لندن للدرا�صات 
اال�صراتيجية يف اململكة املتحدة يتحدث عن جتربتهم ت�صريعيا  الدكتور 
عبداحلميد االأن�صاري عميد كلية ال�صريعة والقانون يف جامعة قطر �صابقا 
ال�صحفيني  نقيب  ر�صوان  الدكتور �صياء  �صيا�صيا  يتحدث  وعن جتربتهم 
اللواء  اإعاميا   جتربتهم  عن  يتحدث  فيما  العربية  م�صر  جمهورية  يف 
�صامح �صيف اليزل رئي�س مركز اجلمهورية للدرا�صات واالأبحاث ال�صيا�صية 
يتحدث  اقت�صاديا   جتربتهم  وع��ن  العربية  م�صر  بجمهورية  واالأم��ن��ي��ة 
الدكتور حممد ال�صمهوري اخلبري االقت�صادي من دولة فل�صطني. وتختتم 
ال�صويدي  �صند  الدكتور جمال  �صعادة  بكلمة ختامية من  املوؤمتر  فعاليات 
مدير عام مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صراتيجية تت�صمن اأبرز 

التو�صيات واالقراحات التي �صيخرج بها امل�صاركون يف املوؤمتر. 

فعاليات متنوعة الإدارة الرتاث 
العمراين مبنا�صبة اليوم العاملي للمتاحف

 نظمت اإدارة الراث العمراين ببلدية دبي برناجما خا�صا مبنا�صبة اليوم 
للجامعات  الداخلي  والت�صميم  لاأثاث  معر�صا  ت�صمن  للمتاحف  العاملي 
ال��دول��ي��ة يف ال��دول��ة وم��ع��ر���س ���ص��ور ون���دوة خا�صة ب��ي��وم امل��ت��اح��ف العاملي 
وور�صا  الراثي   الوعي  ن�صر  واخلا�صه يف  احلكومية  املتاحف  دور  بعنوان 

فنية خمتلفة يف مدينة الطفل بحديقة اخلور باإمارة دبي.
وال�صندوق  االإم����ارات  ب��دول��ة  العمراين  ال���راث  جمعية  م��ن  ك��ل  و�صاركت 
االإ�صدارات  عر�س  خ��ال  من  دبليو  اي  اإف  اآي  باحليوان  للرفق  ال��دويل 
اإىل  اإ�صافة  واملن�صورات وتقدمي العرو�س التقدميية والتعليمية للح�صور 

ور�صة اجلب�س واحلفر على اجل�س املقدمة من قبل االإدارة.
العام  املدير  م�صاعد  ال�صام�صي  �صامل  عبيد  من  كل  االفتتاح  حفل  ح�صر 
لقطاع الدعم العام ببلدية دبي واأحمد حبيب اآل غريب املدير العام ملوؤ�ص�صة 
حميد بن را�صد النعيمي للتطوير والتنمية الب�صرية وحممد خمي�س نائب 
مدير اإدارة الراث بال�صارقة وخليل ال�صحي واملهند�س ر�صاد بوخ�س مدير 
ال�صام�صي  �صامل  عبيد  واإفتتح  االإدارة.  وموظفي  العمراين  ال��راث  اإدارة 
مانيبال  جلامعات  فنية  م�صاركات  ت�صمن  ال��ذي  امل�صاحب  الفني  املعر�س 
اأبوظبي وجامعة الغرير عر�صوا فيها م�صاريع الطلبة املتميزين  وجامعة 
يف جمال الهند�صة املعمارية والت�صميم الداخلي واالأثاث ومعر�صا ل�صور 

دبي القدمية مقدمة من اإدارة الراث العمراين.
وتخلل املعر�س عرو�س مدر�صية وح�صور لكل من مدار�س حممد بن را�صد 
للبنني بدبي وفرقة اأ�صدقاء الراث يف ال�صارقة ورو�صة احلكمة بدبي يف 

اإحياء حفل اال�صتقبال.
العمراين حتر�س  ال��راث  اإدارة  اإن  بوخ�س  ر�صاد  املهند�س  قال  من جانبه 
من خال ق�صم التنمية الراثية وفريق املتاحف فيها على اإعداد احتفالية 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  تت�صمن  العاملي  املتاحف  ب��ي��وم  خا�صة 
الثقافية والتعليمية التي من �صاأنها اأن متد اجل�صور بني املتحف واالأفراد 
واأن تعزز ثقافة زيارة املتاحف واال�صتفادة من حمتوياتها يف التعرف على 

تاريخ وتراث وح�صارة الوطن. 

خيمة �لتو��شل �لعاملية تطلق كتابًا يحتوي على 365 ق�شيدة �شعرية

هويدا عطا ب�صدد اإ�صدار اأكرب كتاب يحوي م�صاهري العامل
•• تغطية-رم�صان عطا:

نيهان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  برعاية من 
وزير ال�صباب والثقافة وتنمية املجتمع اعلنت خيمة 
التوا�صل العاملية عن ا�صدار كتاب يحتوي على 365 
ويل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ل�صمو  م��ه��داة  ق�صيدة 
 ، امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
و�صوف يتم قريبا اطاق اكرب كتاب بالعامل مل�صاهري 
االديبة  من  مببادرة  والفن  واالدب  والعلم  ال�صيا�صة 
ه��وي��دا ع��ط��ا ، وج���اء ه���ذا خ���ال امل��وؤمت��ر ال�صحفي 
داخ��ل مقر اخليمة بح�صور  ام�س  ال��ذي عقد �صباح 
الدكتور عبداهلل النيادي رئي�س جمل�س ادارة اخليمة 
واالديبة ال�صاعرة هويدا عطا �صفرية النوايا احل�صنة 
بخيمة التوا�صل االجتماعى وممثلي و�صائل االعام 

املختلفة.

مغزولة مبحبة
ال��ن��واي��ا احل�����ص��ن��ه خل��ي��م��ة التوا�صل  ���ص��ف��رية  وق��ال��ت 
ال��ع��امل��ي��ة االدي���ب���ة وال�����ص��اع��رة )ه���وي���دا ع��ط��ا( خال 
الكلمات  م��ن  اأج���د  ال  ال��ب��داي��ة  ال�صحفي يف  امل��وؤمت��ر 
املعربة و التى ت�صتطيع اأن حتلق مب�صاعرى ال�صعيدة 
بح�صوركم الكرمي خليمتنا اال�صيلة خيمة التوا�صل 

العاملية،لت�صف تلك اللحظة املبهجة مبحبتكم 
الزاهرة  باالإ�صعار  املحبة  متتزج  اأن  رائعاً  �صيئاً  حقاً 
بالوالء  اخلاقة  واالأفكار  بالوفاء  النبيلة  وامل�صاعر 
�صذاها  ثمينة  عطرية  بوتقة  ف��ى  جميعها  لتمتزج 
نهيان  ال�صيخ  وداعمها  والكلمات  واحل���روف  املعانى 
الدكتور  وراويها  وال�صباب  الثقافة  راع��ى  مبارك  بن 
عبداهلل النيادى مبتكر االفكار لي�صكل هذا التاحم 
اجلميل 365 ق�صيدة �صعرية فى كتاب هدية مغزولة 
االم����ارات  اب��ن��اء  م��ن  ل��ق��ل��وب خال�صة  وارف����ة  مبحبة 
�صعراء و�صاعرات كبارا و�صغارا دون �صروط دون قيود 
ال�صيخ  ل�صمو  ووالء  ووف��اء  حمبة  كدليل  يقدمونها 
وليكن  ورع��اه  اهلل  نهيان حفظه  ال  زاي��د  بن  حممد 

اأول كتاب يخرج من �صومعة واحتنا الثقافية
كعادته  يتاألق   ، قائلة  عطا  هويدا  االدي��ب��ة  وا�صافت 

الرائعة  املبدعة  ب��اأف��ك��اره  النيادى  ع��ب��داهلل  الدكتور 
بواحة  �صينرث  ال��ذى  الق�صائد  عطر  ب�صر  ليخربكم 
خيمتنا املطلة فى عزة وكربياء على باحة ال�صحراء 
 ، عليها  ا���ص��م��ي  ب��اط��اق  �صرفني  وال��ت��ى   ، الو�صيعة 
على  اخل�����ص��راء  اب��واب��ه��ا  اهلل  ���ص��اء  ان  �صتفتح  ح��ي��ث 
ن�صائم عيد الفطر املبارك لتكون حديقة غناء ب�صتى 
وابداع  وفكر  واالأبحاث من كل حدب و�صوب  الكتب 
وامل�صابقات الثقافية املحفزة على االطاع واالأهتمام 
من  االأبداعية  املواهب  بكل  واأي�صا  الورقى  بالكتاب 
ور�صم  وم��ق��ال��ة  وروائ���ي���ة  وق�ص�صية  ���ص��ع��ري��ة  ك��ت��اب��ة 

ومو�صيقى وغريها .
وفاجاأت االديبة اجلميع عن خرب ب�صدد االإعداد وهو 
ال�صيا�صة  بالعامل يحوى م�صاهري  اأكرب كتاب  اإ�صدار 
رعاية  حتت  وذل��ك   ، وغريهم  والفن  واالأدب  والعلم 

خيمه التوا�صل وفى النهاية قالت عطا ، لي�س بيننا 
خامتة باذن اهلل ال اأملك اإال اأن اأ�صكر وجودكم الكرمي 

بيننا امللئ باملحبة املعطرة. 

تنمية �لتعاون
واعرب الدكتور عبداهلل علي النيادي �صاحب اخليمة 
حتت  الفعالة  امل��ب��ادرة  باطاق  الغامرة  �صعادتة  عن 
يف  تتمثل  التى  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  رعاية 
كتاب مكون من 365 ق�صيدة �صعرية البناء االمارات 
اهداء ل�صمو ال�صيخ حممد بن زايد حيث رحب وزير 

ال�صباب والثقافة وتنمية املجتمع بهذه 
املبادرة التى تثلج ال�صدور وتدل على توا�صل اخليمة 
م��ع ال��ق��ي��ادات وال�����ص��ي��وخ وا���ص��اف ال��ن��ي��ادي اعتقد ان 
التعاون  تنمية  يف  دور  لها  العاملية  التوا�صل  خيمة 

التعاون  منمرب  لت�صبح  واخل��ا���س  العام  القطاع  مع 
والتوا�صل حتى تكون ا�صم على م�صمى وتابع النيادي 
ق��ائ��ا ، اخل��ي��م��ة م���وج���ودة يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ت��م وهي 
عبارة عن منرب ثقايف ونهدف اىل خلق ف�صاء رحب 
اجواء  بفعالية �صمن  التوا�صل  امكانية  يتيح لروادة 
بني  التوا�صل  اوا���ص��ر  ورب��ط  ايجابية  وقيم  تفائلية 

رجال االعمال وامل�صوؤولني خارج االطر الر�صمية .
عطا  هويدا  االديبة  النيادي  عبداهلل  الدكتور  و�صكر 
اثراء  يف  ودوره����ا  للخيمة  احل�صنة  ال��ن��واي��ا  ���ص��ف��رية 
بكتاباتها  والتالق  االلفة  روح  وبث  الثقافية  احلركة 
العبقرية التى تتحدث بها عن تراث االمارات العريق 
اعمال  اظ��ه��ار  يف  البناء  ودورة  االع���ام  اي�صا  و�صكر 
الر�صالة والروؤية  اخليمة للمجتمع االماراتي ون�صر 

واهداف اخليمة للقطاعني العام واخلا�س.

وفد من الفنانني يزور عددا من املدار�ض بالطويني واملناطق املجاورة بالفجرية

وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  ق��ي��ادات  من  وع��دد  الفنانني  من  وف��د  زار   
امل���ج���اورة يف  ال��ط��وي��ني وامل��ن��اط��ق  املجتمع جم��م��وع��ة م��ن م��دار���س منطقة 
الثقافية  احتياجاتهم  عن  الطاب  اأراء  ال�صتطاع  وذل��ك  الفجرية  اإم��ارة 
واملجتمعية . وياأتي ذلك على هام�س فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها 
يف  ال��ط��وي��ني  منطقة  يف  اخلمي�س  غ��د  ع�صر  فعالياتها  وتنطلق  ال�����وزارة 
الفجرية بح�صور العديد من القيادات بوزارة الثقافة ولفيف من القيادات 
وقام  املنطقة.  اأبناء  من  كبرية  الإع��داد  باالإ�صافة  الفجرية  ب��اإم��ارة  املحلية 
الوفد الذي �صم كا من املخرج حممد �صعيد والفنان ال�صاب ح�صن يو�صف 
وعدد من مدراء وموظفي مراكز وزارة الثقافة بتزويد املدار�س مبجموعة 

من املكتبات واإ�صدارات الوزارة.

وجميع  �صابة  اإب��داع��ات  وجمموعة  االأطفال  اإ���ص��دارات  جمموعة  وت�صمنت 
110 عناونني  اأك��رث م��ن  اإ���ص��دارات ال���وزارة اجل��دي��دة وال��ت��ي ت�صتمل على 
اإ�صافة ملطبوعات الهوية الوطنية واالإ�صدار االأول من الق�ص�س الفائزة يف 
اخلام�س  والعدد  للوزارة  الق�ص�صية  واملجموعة  الق�صرية  الق�صة  م�صابقة 

من مذكرات وجملة مبدع .
ووجه الوفد الدعوة للطاب واملعلمني يف املدار�س حل�صور فعاليات القافلة 
بوزارة  احلكومي  االت�صال  اإدارة  مدير  النعيمي  ع��ب��داهلل  وق��ال  الثقافية. 
الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع اإن املبادرة تاأتي ا�صتجابة لدعوة احلكومة 
االإ�صراتيجية  االأه��داف  مع  وتتوافق  املجتمعي  التاحم  بتعزيز  الر�صيدة 
جهود  ت�صافر  يف  فعال  ب�صكل  امل��ب��ادرة  وت�صهم   2013  -2011 ب��ال��وزارة 

والثقافية  املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  والهيئات  وال����وزارات  اجلهات  كل 
الو�صول  للوزارة يف  الفر�صة  املبادرة  تتيح هذه  .. كما  املجتمعي  والرابط 
باملنتج الثقايف يف االإم��ارات اإىل كل اأبناء الدولة اأينما كانوا ومهما تباعدت 
اأماكن �صكنهم. واأو�صح النعيمي اأن الوزارة تهدف من هذه الزيارات والور�س 

اإىل ا�صتمرار فعاليات القافلة على مدار اأيام االأ�صبوع خا�صة.
القافلة  اأن�صطة  جميع  اإن  بالوزارة  احلكومي  االت�صال  اإدارة  مدير  واأ�صاف 
اجلماهريية  الثقافة  لتعزيز  و�صيلة  وه��ي  كافة  املجتمع  ل�صرائح  موجهة 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  يجمع  احتفايل  اإط���ار  يف  بهويتها  وربطها  الوطنية 
للتعبري عن التاحم املجتمعي التي حتر�س عليه الدولة ودوره يف حتقيق 

التطوير والتحديث يف بناء الدولة على كل امل�صتويات . 

عبداهلل النيادي: نهدف اإىل خلق ف�صاء رحب يتيح لرواده اإمكانية التوا�صل بفعالية
هويدا عطا: الق�صائد هدية مغزولة مبحبة وارفة لقلوب خال�صة من اأبناء االإمارات
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�إىل ممثل ذ�ئع �ل�شيت، رغم مز�ياه كافة،  ل �شاب مثل �شيا البوف  �أن حتورّ ال �شك يف 
يحمل كثريً� من �ل�شغوط �لقوية يف �جلو �الإعالمي �ل�شائد �ليوم. وقد تكون �ل�شغوط 

تمل. �أحيانًا قوية �إىل درجة يعتبها �أحد جنوم هوليوود �ملخ�شرمني ال حتحُ

روبرت ردفورد:
 عليك اأن ت�صارع النجاح ال اأن تعانقه 

اإيفا لونغوريا تزيل الو�صم من على 
يدها اإر�صاًء لـ)باراك اأوباما(

�صوف  اأنها  لونغوريا،  اإيفا  مك�صيكي  اأ�صل  من  االأمريكية  النجمة  ك�صفت 
اأوباما حيث  باراك  الرئي�س االأمريكي  تزيل و�صًما من على يدها الإر�صاء 
طلب منها ذلك. ويف حديث للونغوريا �صمن برنامج )غران 8( على القناة 
الفرن�صية قالت بعدما ابدت املذيعة اعجابها بالو�صم )�صكرا ولكني �صوف 
اأزيله( ف�صاألتها املذيعة: حقا؟ ولكن ملاذا؟ فاأجابت قائلة: اأوباما طلب مني 
هذا، لقد اأم�صك يدي ونظر اإيل وقال يل: اإيفا ما هذا! ، هو ال يحب التاتو 
اأ�صياء غري  نفعل  نكون �صغارا  الو�صم، عندما  اأح��ب  اأع��د  واأن��ا مل  والو�صم 
عادية ولكني االآن �صوف اأزيل الو�صم وقد كنت اأنوي اأن اأزيله على اأية حال 

لكن هو من دفعني.

كيدمان،  نيكول  االأ�صرالية  للنجمة  )�صتوكر(  فيلم  الفرن�صية  بال�صينمات  حاليا  يعر�س 
وهو من اإخراج ت�صان دوك بارك.

وجت�صد نيكول البالغة من العمر)45 عاما(  خال اأحداث الفيلم دور االأرملة التى فقدت 
زوجها ومواجهة اأبنها ال�صاب الذى وقع فى حرية واأ�صبح م�صطربا بعد وفاة والده.

حياتها  االأ�صبوعية�  الفرن�صية  اأك��ت��وي��ل(  )ف��ام  جملة  م��ع  ح��واره��ا  ف��ى   � النجمة  وت��ت��ن��اول 
اللتني  ال�صغريتني  وابنتيها  اأورب����ان(  )ك��ي��ث  امل��ط��رب  زوج��ه��ا  م��ع  وعاقتها  ال�صخ�صية 
الأن  ودفعتها  القراءة  على  �صجعتها  التى  بوالدتها  وعاقتها  والغناء،  املو�صيقى  تع�صقان 

تكون ممثلة.
كما انتقلت اإىل احلديث عن دورها فى الفيلم الذى يتناول حياة االأمرية جري�س كلى، ومن 
اإخراج )اأوليفية داهان( والتى تركز فيه على فرة فى حياة االأمرية الراحلة وهى فرة 
اأ�صبحت زوجة  بعدما  التمثيل، وخا�صة  اعتزالها  كونها جنمة من جنمات هوليود وقبل 
التى  تع�صق فرن�صا  اأنها  اإىل  واأ�صارت  التى وقعت على عاتقها..  وامل�صئوليات  اأمري موناكو 

زارتها وهى فى ال�صابعة ع�صرة من عمرها.

)�صتوكر( اأحدث اأفالم النجمة 
ال�صينمائية نيكول كيدمان

يقول خمرج فيلم The Company You Keep روبرت ردفورد، 
ي�صارك يف الفيلم اإىل جانب �صيا البوف: )ال اأح�صد جيل �صيا. فلو مررت 
مبا تعر�س له خال بداياتي يف عامل ال�صينما، لف�صلت على االأرجح اأن 

اأبقى ر�صاماً(.
احلوار  على  املقابلة،  ه��ذه  يف  ردف���ورد  اإىل  ان�صم  ال���ذي  الب���وف،  اأ�صفى 
كانت  كما  االأف����ام حممية  ت�صوير  م��واق��ع  ع���ادت  )م��ا  ت��اري��خ��ي��ة:  ملحة 
اأن  االإن�صان يف تقدمي فن مبدع، يجب  ينجح  ولكن كي  ال�صبعينيات.  يف 

يحظى باحلماية(.
�صغلت املقارنة بني املا�صي واحلا�صر ذهن هذين الرجلني اأخرياً. لذلك 
 Sony Pictures �صركة  اإنتاج  من  اجلديد  فيلمهما  على  �صيطرت 
اآن. يتتبع  واأدبّياً يف  اأخاقّياً  Company لغزاً  ي�صّكل   .Classics
القرن  �صتينيات  يف  مت�صدد  نا�صط  )ردف����ورد(،  نيك  حياة  ق�صة  الفيلم 
�صيا�صية  احتجاج  حماولة  خ��ال  قتل  جرمية  اق��رف  اأن��ه  يبدو  املا�صي 

اتخذت فجاأة منحى خاطئاً.
اأنه  اإال  ب��اأوالد.  وُي��رزق  نيك ط��وال عقود حياته متخفّياً، فيتزوج  يعي�س 
وياحقه.  هويته  )الب���وف(  �صحايف  يكت�صف  عندما  الهرب  على  ُيرغم 
امل�صاعدة  منهم  طالباً  ال�صابقني،  املت�صددين  زمائه  عن  نيك  فيبحث 
ليربئ ا�صمه. ومع تطور االأحداث، يك�صف الفيلم اأ�صراراً من ما�صي نيك، 

ويطرح اأ�صئلة عن مربرات العنف، حدود املثالية، وكم يبدو اجليل االأكرب 
من ال�صيا�صيني غريباً بالن�صبة اإىل االأ�صغر �صناً.

يقول ردفورد من دون اأي خجل )خ�صو�صاً يف هذه املرحلة من م�صريته 
املهنية( عن تناوله ال�صيا�صة يف اأعماله: )اأ�صعر باجنذاب اإىل اأمر ال نراه 
املا�صي  االأف��ام يف  كانت  الرمادية.  املنطقة  االأمريكية:  دوم��اً يف احلياة 
ترّكز كثرياً على هذه امل�صاألة. اإال اأننا اأُرغمنا على التخلي عنها يف اأفامنا 

ويف حياتنا(.
اإىل عامل الراديكالية ومبادئها كانت  اأن رحلته يف الفيلم  يو�صح البوف 
جريء  تقدمي  رج��ل  وال���ده،  عن  يخرب  حتققت.  �صخ�صية  باأمنية  اأ�صبه 
التي  ذاتها  املخاوف  واأ�صدقائي  اأن��ا  تراودنا  )ال  فيتنام:  حرب  يف  �صارك 
متلكت جيل اأبي. علق هو وبوب و�صط دوامة قوية. اأما الدوامة ال�صيا�صية 

التي يواجهها جيلي اليوم فتقت�صر على حركة احتلوا وول �صريت(.

و�شع ع�شيب
عانى الفيلم الكثري من امل�صاكل املادية، فتوقف اإنتاجه مرات عدة يف اأربع 
امليزانية يف  كاإنتاج م�صتقل منخف�س  العمل عليه  ينتهي  اأن  �صنوات قبل 
فانكوفر يف كندا ال�صنة املا�صية. ي�صتند ال�صيناريو، الذي و�صعه ليم دوب�س 
)The Limey(، اإىل رواية لنيل غوردون. يو�صح ردفورد، م�صتخدماً 

كلمات اأقوى بكثري مما ذكرناه هنا: )مررنا بو�صع ع�صيب. فر�س علينا 
املمول الكثري من القيود ورف�س طلباتنا. لذلك مل ن�صتطع امل�صي قدماً 
وال  امليزانية قليلة جّداً  اأن  نكت�صف  العمل، كنا  نبداأ  بعملنا. وعندما كنا 
تكفي. عاوة على ذلك، يحاول املمثلون اليوم العمل على ثاثة م�صاريع 
اإال لفرات  دفعة واحدة. نتيجة لذلك، ال تتمكن من جمعهم كلهم معاً 
ق�صرية(. لكن ردفورد املخ�صرم ي�صري اإىل اأن هذا ال يقت�صر على فيلمه: 

)كان اإعداد االأفام اأ�صهل يف �صبعينيات القرن املا�صي(.
موا�صيع  اأحياناً  االأف��ام متناواًل  ردف��ورد �صناعة  يوا�صل  ال�صعاب،  رغم 
قليًا  م�����ص��اره  ب���ّدل  اأن���ه  )م��ع  ال��ي��وم  ال�صينما  دور  م��رت��ادي  ت�صتهوي  ال 
 Captain فيلم  يوؤديه يف  ال��ذي  ال��دور  الف�صية مع  ال�صا�صة  ع��امل  يف 
الفيلم االأخري الذي اأخرجه )يتناول  اأن  America اجلديد(. فرغم 
حماكمة �صريكة جون ويلك�س بوث، ماري �صورات( نال الكثري من املديح 

من النقاد، اأخفق على �صباك التذاكر.
اإن كان البع�س يلم�صون يف تعليقات ردفورد حنيناً اإىل زمن م�صى، يعترب 
البوف اأن االإميان بتلك احلقبة هو ما جعل نوعية العمل املتوافرة اليوم 

ممكنة. يقول: )بنى جيل بوب ما يتيح جليلي اأن يحلم(.
ب��ني ج��ي��لَ��ني. �صحيح  ب��ن��اء ج�صر  ب���دوره يف  الفيلم  اإع����داد  �صاهم  ك��ذل��ك 
واأن  ق��رن  رب��ع  بنحو  �صنة(   26( الب��وف  يكرب  �صنة(  اأن ردف��ورد )76 
ذاتها.  الطينة  من  م�صنوعان  اأنهما  اإال  كثرية،  بينهما  االختاف  اأوج��ه 
فكاهما جادان يف نظرتهما اإىل االأفام على اعتبار اأنها عامل تغيري ويف 
احرامهما اأحدهما لاآخر. عندما و�صلت البوف اإىل املقابلة بعد تاأخري 
فاأجابه  )اأع��ت��ذر(.  ب�صدق:  وق��ال  ردف���ورد، �صافحه،  اق��رب من  ب�صيط، 

ردفورد: )ال داعي الأن تعتذر اإيل على التاأخري(.
ذكر البوف الحقاً اأنه ا�صتمتع بالعمل مع ردفورد )الأنه عاملني مبحبة. 
الرجان  اجتمع هذان  بل �صورناها مبحبة(.  بت�صوير ق�صة،  نكتِف  مل 
معاً ب�صبب م�صاحلهما املهنية امل�صركة. يخرب ردفورد اأنه اأعجب بابوف 
الوا�صح.  التوجيه  من  الكثري  اإىل  يحتاج  ال  والأن��ه  ب�صرعة،  يتعّلم  الأن��ه 
اأن هذا �صروري يف فيلم ي�صم الكثري من املمثلني وجدوله  وال �صك يف 

�صريع.
اأجنلي�س  لو�س  �صحيفة  مرا�صل  الب��وف  راف��ق  الفيلم،  لهذا  لا�صتعداد 
مثل  ال�صحافة،  بكلية  خا�صة  درا���ص��ات  وق��راأ  فاتوريت�صي،  روب��رت  تاميز 

درا�صة جانيت مالكوم )ال�صحايف والقاتل(.
بعد اأن حقق البوف جناحات كثرية وت�صدر عناوين ال�صحف مرات عدة، 
قرر �صلوك اجتاهات خمتلفة. فمثل اأخرياً يف عدد من االأفام امل�صتقلة 
 The Necessary و  هيلكوت  جل��ون   Lawless منها  العنيفة، 
Death of Charlie Countryman لفريدريك بوند. كذلك 
 .Nymphomaniac االأخ��ري  تراير  ف��ون  الر���س  فيلم  يف  ي�صارك 
لفيلم ج��دي��د مع  التح�صري  م��ن  االأوىل  امل��راح��ل  اأن���ه يف  اأي�����ص��اً  وي��خ��رب 
 Wall Street: Money Never اأوليفر �صتون، خمرج فيلمه 

.Sleeps
اإن ك��ان��ت ال��ق��وة م��ن مم��ي��زات ه���ذا امل��م��ث��ل، ف��ق��د مت��ي��ز اأي�����ص��اً �صلوكه يف 
األيك  املمثل  مع  االأخ��ري  خافه  خال  بو�صوح  ذلك  وجتلى  الكوالي�س. 
بولدوين اأثناء التمرينات على م�صرحية برودواي Orphans. يعترب 
البوف هذا اخلاف من خماطر املهنة: )تكرث امل�صاعر يف موقع التمثيل، 
متحدثاً  وي�صيف،  االإنتاجية(.  ع��ايل  اآخ��ر  مكان  اأي  �صاأن  ذل��ك  يف  �صاأنه 
Company: )�صعني مع  فيلم  التمثيل يف  �صاركه  ال��ذي  املمثل  عن 
النتيجة مر�صية. فا مفر  تكون  ولن  واح��دة  توت�صي يف غرفة  �صتانلي 

من االحتكاك بيننا(.
وبني  بينه  التوتر  خ��رج   ،Orphans م�صرحية  الب��وف  ت��رك  اأن  بعد 
اأن البوف حقق  اإىل توير. �صحيح  انتقل  العلن ومن ثم  اإىل  بولدوين 
يف النهاية مراده، اإال اأنه �صعر اأن التغطية امل�صتمرة التي حظيت بها هذه 
امل�صاألة كانت خطرية. يقول املمثل، الذي تخاله اأحياناً ي�صارع ذاته ب�صبب 
ميله الطبيعي نحو ال�صراحة: )اأعتقد اأن هذا �صيف ذو حدين. حت�صل 
عادًة على كثري من املعلومات. وي�صلك اخلرب من اأربعني م�صدراً، ولكن 

ما هي احلقيقة؟(.
يومئ ردفور براأ�صه موؤيداً البوف، ثم يو�صح اأنه عرف ال�صبيل االأف�صل 
�صيا  اأن�صح  اأن  ميكنني  )ال  يقول:  عقود.  قبل  ال�صهرة  مع  التعاطي  اإىل 
ب�صاأن الطريقة التي جيب اأن يعمل بها. اإال اأنني اأ�صتطيع اأن اأطلعه على 
ما اختربته. تعلمت يف مرحلة باكرة من م�صريتي املهنية اأن يف هوليوود 
الكثري من الهرج واملرج، اإال اأن بع�صه �صام. ومتكنت من اال�صتمرار الأنني 
ابتعدت عنه، متوجهاً اإىل اجلبال )يف يوتاه، حيث يقيم جزءاً من ال�صنة(. 
واأه��رب. للنجاح  العدو  اأر���س  القنابل يف  األقي  واأرح��ل،  اأوؤدي عملي  كنت 

وجه حالك. عليك اأن ت�صارع النجاح، ال اأن تعانقه(.



الزعرت عالج فعال حلب ال�صباب
 

و�صيلة  تكون  اأن  ميكن  الزعر  ع�صبة  اأن  بريطانيون  يف  باحثون  اأعلن 
فعالة اأكرث من الكرميات الطبية يف عاج حب ال�صباب.

وميكن اأن ي�صبح الزعر، الذي ي�صتخدم يف اأطباق الطعام يف منطقة 
ب�صبب  ال�صباب  يعانون من حب  للذين  واع��داً،  بديًا  املتو�صط،  البحر 
للبكترييا  امل�صادة  الكرميات  لهم  ت�صبب  وال��ذي��ن  ب�صرتهم،  ح�صا�صية 

التهابات جلدية يف بع�س االأحيان. 
واأجرى الباحثون الربيطانيون من جامعة ليدز ميروبوليتان اختباراً 
على م�صتخل�س كحويل من �صبغات الزعر لعاج حب ال�صباب ووجدوا 
اأن خا�صة الزعر لها القدرة على الق�صاء على البكترييا امل�صببة حلب 
ال�صباب و بفاعلية اأكرث من امل�صتح�صرات الطبية املنت�صرة يف االأ�صواق. 
وقالت الباحثة مارغريتا غوميز ا�صكاالدا ان هذه النتائج املبدئية تفتح 
كعاج  الزعر  خا�صة  فاعلية  لدرا�صة  االأب��ح��اث  من  للعديد  املجال 
لطيف على الب�صرة حلب ال�صباب وبالتايل و�صع حد ملعاناة حب ال�صباب 

االأزلية.  

فو�ئد �لقمح

اأّه�����م  - ي��ع��ت��رب م����ن 
احل������ب������وب امل����ف����ي����دة 

ل�صّحة االإن�صان .
ج��������دا  غ����������ّن����������ي   -
ب����ال����ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات 
جمموعة  وخ���ا����ص���ة 
ف��������ي��������ت��������ام��������ني)ب( 

املّركب.
-يحتوي على معادن 
كثرية مثل احلديد ، 

الف�صفور ، ال�صليكون ، واليود .
- يّقوي اجلهاز الع�صبي ومينح اجل�صم القّوة والن�صاط .

- ي�صاعد يف بناء العظام ويقوي االأ�صنان .
- ي�صاهم يف تقوية ال�صعر ويزيده ملعانا .

- ي�صاعد يف عمل الغّدة الدرقّية .
- ي�صاهم يف تكوين االأن�صجة والع�صارات الها�صمة .

- دقيق القمح ي�صتخدم كعاج الأمرا�س اجللد املختلفة.
- لا�صتفادة من جميع هذه الفوائد يجب تناول )اخلبز االأ�صمر( الناجت 

من طحن حبوب القمح كامله.

يونيفرسال  في   )6 وغاضب  )سريع  لفيلم  األول  العرض  حلضور  وصولها  حلظة  ميتشل  بينيلوب  املمثلة 
سيتي بكاليفورنيا. )أ ف ب(.

كم عظمة يف �جل�شم �لب�شري وما فائدتها ؟ 
اما  خمتلفة،  وا���ص��ك��ال  اح��ج��ام  ل��ه��ا  عظمة   2.. م��ن  اك���رث  ج�صمنا  يف 
الفخذ وكلها معا  الطويل ففي  واما  ال�صغرى فتوجد يف عمق االذن 
توؤلف الهيكل العظمي، وهناك �صل�صلة من العظام املكد�صة فوق بع�صها 
ولوال  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وت�صمى  الظهر  عند  اجل�صم  ت��دع��م  البع�س 
العظام ال�صبحنا مثل االكيا�س الرخوة كما ان العظام حتمي اع�صاءنا 
خوذة  وكانها  ال��دم��اغ  حتمي  التي  اجلمجمة  مثل  العطب  ال�صريعة 

وال�صلوع التي حتمي الرئتني والقلب .
كيف ميكن �ن تتحرك �لعظام معا ؟ 

ان  ميكن  وبف�صلها  املفا�صل  ه��ي  معينة  موا�صع  يف  العظام  تتاقي 
تتحرك مثل مف�صل الركبتني والوركني ومف�صل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  اال  منها  يتحرك  ال  وثابتة  ملتحمة  فاكرثيتها  ال��راأ���س 

اال�صفل . 

قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�صر  اخرعه ال�صحفى املجرى الدي�صلو جوزيف  اأن  تعلم  • هل 
بريو وكان ذلك فى الثاثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�صى عام 1889 م فى لبنان وتوفىعام 1957 م .
 • هل تعلم اأن اأهل ال�صني هم اأول من اكت�صفوا النار .

 • تاأ�ص�س االحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .
 • االنربول اأو البولي�س الدوىل يعود تاأ�صي�صه اإىل عام 1923 .

 • ال�صوق االأوروبية امل�صركة تاأ�ص�صت عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�صكتلندا .

خمرع االآلة الكاتبة وهو من الواليات املتحدة االأمريكية . هو  �صولز  كري�صتوفر  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن هريام مك�صيم هو خمرع املدفع الر�صا�س .

 • هل تعلم اأن ال�صيزموجراف هو جهاز ت�صجيل حدوث الزالزل . 
 • اخرع جهاز قيا�س الزالزل العامل االأمريكى ت�صارلزريخرعام 1930 م .

 • هل تعلم اأن االإمام حممد متوىل ال�صعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�س وتويف يف 
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كان اأحد الرعاة ويدعى حنظلة يعرب ال�صحراء م�صيا على قدميه و�صط لهيب احلر وحرارة ال�صم�س وقد ا�صابه 
اجلوع والعط�س.. ويف اأثناء ذلك وجد جما يعرب ال�صحراء وحيدا فم�صى معه حتى هداه اجلمل اإىل ماء عذب 
،وهناك �صرب حنظلة وارتوى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�صرب وي�صرب وكاأنه الي�صبع اأبدا ومل يكن حنظلة يعرف اأن 
اجلمل مياأ �صنامه حتي ي�صتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�صحراء ،وبعد فرة �صار االثنان حتى و�صا اإىل واحة 
ت�صكنها قبيلة كبرية نزال فيها �صيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري القبيلة من اأن يعي�صا معهما 
كاأنهما فردان من القبيلة او يحمان الزاد والزواد ويرحان فاختار حنطلة اأن يعي�س و�صط افراد القبيلة . اأخذ 
حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �صر ال�صوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما ماأ �صنامه 
باملاء لي�صتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم ينظفها جيدا 
ويجعلها مل�صاء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة واليرك منها غري رقبة طويلة 
تربط منها بعد اأن متاأ باملاء ليحملها من اراد ال�صفر فوق ظهره لتعينه على العط�س و�صط ال�صحراء ،وهكذا 
راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�صحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�صماها قربة ومنهم من ا�صماها 
النف�س عزيزا مبا يك�صبه من �صناعة  باملاء نظيفا طاهرا فعا�س حنظلة يف و�صطهم كرمي  مطرة الأنها حتتفظ 
القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�صب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان يجيد �صناعة بع�س 
االثاثاث من االخ�صاب فكان يتقن �صناعة االواين اخل�صبية و�صناعة القوارب وغريها فا�صتعان باملواد ال�صمغية 
امل�صتخرجة من اال�صجار وحوافر الذبائح وا�صتعان اي�صا بامعاء احليوانات الذبيحة وا�صياء كثرية ليتقن عمله 
وعلمهم  املتينة  بقواربهم  ال�صغري  النهر  اإىل  ينزلوا  ان  فا�صتطاعوا  ال�صنع  ا�صياء جيدة  يديه  ولتخرج من بني 
�صيد اال�صماك ومتليحها كما �صنع لهم بع�س االدوات املو�صيقية البيئية وكان اي�صا يعلمهم زراعة بع�س انواع 
اخل�صروات والفاكهة حتى حتولت الواحة اإىل جنة �صغرية ت�صكنها قبيلة �صعيدة �صميت بعد ذلك با�صم حنظلة 

بعدها تزوج حنظلة من ابنة �صيخ القبيلة وا�صتحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

حنظلة

الريا�صة تخف�ض من خطر االإ�صابة مبر�ض الزهامير

�صن الياأ�ض قد تكون وراثية
 

 13 حتديد  ا�صتطاعوا  بعدما  وذل��ك  ب��دء،  اأن  اأم��ريك��ي��ون  علماء  وج��د   
موقعاً جينياً مرتبطاً بهذه الفرة. 

وقال العلماء يف جامعة بو�صطن لل�صحة العامة والطب، الذين ن�صروا 
درا�صتهم يف جملة نيت�صر جينيتيك�س اإنهم ا�صتطاعوا حتديد 13 موقعاً 
حددت  كانت  مواقع   4 وتاأكيد  الياأ�س،  �صن  ببلوغ  يرتبط  جديداً  جينياً 

�صابقاً. 
واأ�صافوا اأن اأغلب هذه املواقع ترتبط بجينات لها عاقة باإ�صاح التلف 
االأخ��رى مرتبطة  فيما  الذاتية،  املناعة  اأمرا�س  اأو  النووي  يف احلم�س 

بتنظيم الهرمونات. 
وقامت الباحثة امل�صوؤولة عن الدرا�صة كاترين لونيتا وزماوؤها مبراقبة 
عمر  من  الياأ�س  �صن  بلغن  اأوروبي  اأ�صل  من  امراأة  األف  اأكرث من 50 

عاماً.   60 اإىل   40
وقالت لونيتا ناأمل باأن نكت�صب روؤى جديدة يف ما يتعلق بالروابط بني 
واأمرا�س  العظام  وترقق  الثدي  و�صرطان  القلب  واأم��را���س  الياأ�س  �صن 
اأخرى لها عاقة بالتقدم يف ال�صن، مع تو�صلنا اإىل فهم اأف�صل للتاأثريات 

البيولوجية لهذه املتغريات التي اكت�صفت، املرتبطة ب�صن الياأ�س . 
ولفتت اإىل اأنه من �صاأن هذا توفري ال�صبل ملنع هذه االأمرا�س وعاجها. 

عبداملجيد عبداملنعم 
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.

عا�شم حمم�د
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.

علي حمف�ظ
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طيار يف 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

تخف�س  اأن  ميكن  اليومية  اجل�صدية  ال��ت��دري��ب��ات  اإن  اأم��ريك��ا  م��ن  علماء  ق��ال   
را�س  مركز  يف  العلماء  وح�صب  وا�صح.  ب�صكل  الزهامير  مبر�س  االإ�صابة  خطر 
نويرولوجي  جملة  يف  ن�صرت  التي  درا�صتهم  يف  �صيكاغو  جلامعة  التابع  الطبي 
يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  احل��رك��ة  ه��ذه  ف��اإن  للعلوم  االأم��ريك��ي��ة  لاأكادميية  التابعة 
الذاكرة،  اأعرا�صه فقدان  اأهم  الذي من بني  املر�س،  االإ�صابة بهذا  تفادي خطر 
الدرا�صة  خال  الباحثون  ر�صد  عاما.   80 من  اأعلى  �صن  يف  االأ�صخا�س  لدى 
ع�صرة  مدى  على  عاما   82 اأعمارهم  متو�صط  م�صنا  ل�716  اجل�صدي  الن�صاط 
اأيام ب�صكل متوا�صل با�صتخدام جهاز خا�س و�صع يف مع�صمهم. ومل يكن اأي من 
هوؤالء امل�صنني م�صابا باأحد اأمرا�س العته يف ذلك الوقت باالإ�صافة اإىل اأن هوؤالء 
اجل�صدية  باأن�صطتهم  خا�صة  بيانات  منتظم  ب�صكل  ذك��روا  الدرا�صة  يف  امل�صاركني 
واالجتماعية. ثم اأ�صيب 71 �صخ�صا من هوؤالء بالزهامير. وتبني للباحثني اأن 
بن�صبة  بالزهامير  اأ�صيبوا  ه��وؤالء  االأق��ل حركة من بني  كانوا  الذين  االأ�صخا�س 

االإ�صابة  بلغ احتمال  املئة االأكرث ن�صاطا. كما  10 يف  اأعلى من ن�صبة  2.3 مرة 
باالأمر�س بني االأ�صخا�س ذوي احلركة االأقل كثافة 2.8 مرة مقارنة باالأ�صخا�س 
ذوي احلركة االأكرث كثافة. ومعلقا على نتائج الدرا�صة قال امل�صرف على الدرا�صة 
اآرون ا�س بوخمان: تبني الدرا�صة اأن التدريبات لي�صت وحدها هي التي تخف�س 
خطر االإ�صابة بالزهامير ولكن الطهي والغ�صيل والتنظيف حركات ذات عاقة 
اإيجابية اأي�صا بخف�س خطر االإ�صابة بهذا املر�س. واأ�صار بوخمان اإىل اأن اأ�صلوب 
احلياة الذي يعتمد على احلركة ميكن اأن ي�صاعد االأ�صخا�س غري القادرين على 
ممار�صة مترينات ريا�صية يف مواجهة خطر االإ�صابة باأحد اأمرا�س العته. وكان 
راأي الناطق با�صم اجلمعية االأملانية لالزهامير يف برلني هانز يورغني فريبر 
م�صابها حني قال م�صريا الأهمية الن�صاط احلركي لكبار ال�صن: التحرك اجل�صدي 
االأح��وال. و�صدد  اأهمية كبرية يف كل  له  ال�صن  والذهني واالجتماعي عند تقدم 

فريبر على اإمكانية اأن يكون لهذه احلركة تاأثري وقائي بالن�صبة اللزهامير. 

عبداهلل مبخ�ت
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.
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