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جينات توؤدي الكتئاب ما بعد الوالدة
اأظهر باحثون اأمريكيون عالقة نوعني من اجلينات باكتئاب مرحلة 
اأن  اإذ ميكن  ال��والدة وهي مرحلة قد تكون حرجة وخطرية،  ما بعد 

تتاأزم لدرجة توؤذي فيها االأم نف�ضها اأو ر�ضيعها.
بالتيمور،  يف  االأمريكية  هوبكينز  جونز  جامعة  من  باحثون  واأو�ضح 
اأن التغريات الكيميائية الثنني من اجلينات لدى املراأة احلامل، من 

�ضاأنها اأن تطور اكتئاب ما بعد الوالدة لديها بنحو 85 يف املائة .
وال يعرف اإال القليل عن هذين النوعني من اجلينات، لكن وبح�ضب 
الدرا�ضة التي ن�ضرتها جملة الطب النف�ضي فهما يت�ضاركان بطريقة 

اأو باأخرى مع املنطقة الدماغية امل�ضوؤولة عن تغيريات املزاج.
وقال الباحثون اإن هذين النوعني من اجلينات لديهما رد فعل وا�ضح 
تبني  اأم��ا،   51 نحو  الدرا�ضة  ه��ذه  و�ضملت   . االإ�ضرتوجني  لهرمون 
من  فقط  واح��د  �ضهر  بعد  االكتئاب  مرحلة  يف  دخلن  منهن   10 اأن 
الوالدة. وياأمل الباحثون اأن يطور اكت�ضافهم هذا نوعا من اختبارات 
الدم، قد ي�ضاعد يف الك�ضف عن تلك اجلينات وبالتايل اإيجاد احللول 
الن�ضاء  املائة من جممل  15 يف  الذي ي�ضيب نحو  لتفادي االكتئاب 

احلوامل .

حتذير من م�ستح�سرات �سن الياأ�س
�ضن  يف  الن�ضاء  االأملانية  اليبزغ  مبدينة  امل�ضتهلك  حماية  مركز  حذر 
من  للحد  الطبيعية  امل�ضتح�ضرات  ا�ضتخدام  من  االإكثار  من  الياأ�س 
الأنها  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  لديهن  تكرث  وال��ت��ي  الطمث،  انقطاع  متاعب 

ميكن اأن تعر�ضهن لبع�س املخاطر ال�ضحية اأي�ضا.
وي�����ض��رب امل��رك��ز م��ث��اال على ذل��ك ب���اأن ا���ض��ت��خ��دام امل��ك��م��الت الغذائية 
وزهرة  ال�ضويا  من  -امل�ضتخل�ضة  االإيزوفالفون  م��ادة  على  املحتوية 
اإ�ضابة  خطر  من  يزيد  اأن  ميكن  طويلة  لفرتات  االأحمر-  الرب�ضيم 
املراأة ب�ضرطان الثدي ، م�ضتندا يف ذلك اإىل ما ورد عن املعهد االحتادي 
لتقييم املخاطر بالعا�ضمة برلني. واأرجع املركز �ضبب زيادة االإقبال 
للحد  الطبيعة  م��ن  امل�ضتخل�ضة  الغذائية  املكمالت  ا�ضتخدام  على 
من متاعب انقطاع الطمث يف الفرتة االأخرية، اإىل تراجع ا�ضتخدام 
اآثار  ح��دوث  يف  تت�ضبب  الأنها  البديلة  بالهرمونات  التقليدي  العالج 

جانبية خطرية للمراأة.
ونظرا الأن املكمالت الغذائية هذه تعترب �ضلعا غذائية عادية، فاإنها ال 
تخ�ضع الإج��راءات قانونية لفح�س فاعليتها و�ضالمتها، وال ت�ضتلزم 
ت�ضريحا با�ضتخدامها، مما اأدى ل�ضيوع ا�ضتعمالها يف االآونة االأخرية. 
واأ�ضار مركز حماية امل�ضتهلك اإىل عدم دقة االعتقاد ال�ضائد باأنه نادرا 
كالهبات  الطمث  انقطاع  متاعب  م��ن  االآ�ضيويات  الن�ضاء  تعاين  م��ا 
ال�ضاخنة -وفيها ت�ضعر املراأة بحرارة قد ي�ضاحبها احمرار يف الوجه 
وتعرق- نتيجة تناولهن ملنتجات ال�ضويا ب�ضورة منتظمة، موؤكدا اأن 

هذا االأمر ال يزال مو�ضع خالف بني اخلرباء.

قطعتا �سمام بـ12 األف يورو
بيعت قطعتا �ضمام يف مزاد يف اليابان مقابل 12 األف يورو، وهو اأعلى 

مبلغ مت ت�ضجيله مقابل بيع فاكهة حتى االآن.
وا�ضرتى بائع باجلملة هاتني الفاكهتني، اللتني بلغ وزنهما معا 3.7 

كلغ، مقابل 1.6 مليون ين، ما يوازي �ضعر �ضيارة �ضغرية.
ويف اليابان، التي تع�ضق هذه الفاكهة املميزة ب�ضكلها ولونها الرائعني 
ونكهتها اللذيذة، ال يرتدد املواطنون يف �ضراء هذه التحف الفنية التي 
امل�ضمى  ال�ضمام،  �ضعر هذا  اأن  اإال  ثمنها.  كان  الطبيعة مهما  تقدمها 
حمليا يوباري ، والذي يعترب �ضلعة فاخرة ويباع يف �ضناديق خا�ضة، 
مرتفع جدا. وُنظم املزاد بال�ضوق املركزية يف مدينة �ضابورو الواقعة 
ال�ضمام  �ضمي  والتي  يوباري،  ت�ضم مدينة  التي  يف جزيرة هوكايدو، 
تيمنا بها. وُيعترب املبلغ الذي دفعه ال�ضاري، ثالث اأكرب مبلغ يتم دفعه 
مقابل قطعتي �ضمام يف اليابان. ويعود الرقم القيا�ضي يف هذا املجال 
 2.5 مقابل  ي��وب��اري  �ضمام  قطعتا  بيعت  عندما   2008 ال��ع��ام  اىل 

مليون ين )19 األف يورو(.

منر ينه�س امراأة حتى املوت
حديقة  يف  ت���ع���م���ل  ام����������راأة  الق������ت 
ب�����ض��م��ال اجن��ل��رتا حتفها  ل��ل��ح��ي��وان 
بعد اأن نه�ضها منر واحد على االأقل 
املا�ضي  اجل��م��ع��ة  ي����وم  امل�����وت  ح��ت��ى 
عندما كانت تتجول يف حميط تلك 
جتري  ال�ضرطة  وب��داأت  احليوانات. 
مل��ع��رف��ة م��الب�����ض��ات مقتل  حت��ق��ي��ق��ا 
حديقة  مالك  ديفيد،  وق��ال  امل���راأة. 
يف  للحيوانات  ب���ارك  ليك�س  ���ض��اوث 
والعاملني  اإن��ه  فرين�س:  ان  دالتون 
حدث  م��ا  ي�ضدقون  ال  احلديقة  يف 
يعلمون  واإن���ه���م ال  االإط������الق،  ع��ل��ى 

�ضبب دخول املراأة منطقة النمور .
املقايي�س.  بكل  ماأ�ضاة  اإنها  واأ�ضاف: 
ون�ضعر  ن��ف�����ض��ي��ا  حم���ط���م���ون  ن���ح���ن 
ب��احل��رية، يف واق���ع االأم����ر ح��ي��ال ما 
ك���ان���ت ت��ف��ع��ل��ه ه���ن���اك ومل������اذا دخلت 
املهنة  ه��ذه  ملثل  وبالن�ضبة  اأ���ض��ا���ض��ا. 
امللتزمة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ه����ذه  ومل���ث���ل 

فامل�ضاألة ت�ضبب حرية اأكرب .
وم�����ض��ى ي���ق���ول: ك���ان���ت ���ض��ارم��ة يف 
ك��ل ���ض��يء، وك���ان ه���ذا م��ث��ار تعليق، 
كانت عادة وا�ضحة فيما يتعلق بكل 
بكل  ماأ�ضاة  فهذه  لذلك  م�ضاكلها. 

املقايي�س . 

اختفاء ظل الكعبة امل�سرفة
�ضماء  اأن  بجدة،  الفلكية  اجلمعية  اأك��دت 
الثالثاء  غ�����دا  ���ض��ت�����ض��ه��د  امل���ك���رم���ة  م���ك���ة 
مما  التعامد،  نقطة  اإىل  ال�ضم�س  و�ضول 
امل�ضرفة  الكعبة  ظ��ل  اخ��ت��ف��اء  اإىل  ي����وؤدي 
ل��ف��رتة ق�����ض��رية.  وق���ال رئ��ي�����س اجلمعية 
املهند�س ماجد ابوزاهرة ل�ضحيفة املدينة 
ال�ضعودية، اإن املوقع اجلغرايف ملكة املكرمة 
الواقعة  اال�ضتوائية  امل��داري��ة  املنطقة  يف 
ب��ني م����دارى ال�����ض��رط��ان واجل����دي، جتعل 
امل�ضرفة  ال��ك��ع��ب��ة  ع��ل��ى  ت��ت��ع��ام��د  ال�����ض��م�����س 
مرتني يف كل عام وقت اأذان �ضالة الظهر 

ح�ضب التوقيت املحلي. 
مكة  يف  الثالثاء  غ��دا  ال�ضم�س  و�ضت�ضرق 
ال�ضاعة 5:38 �ضباحا من االأفق ال�ضمايل 
ال�ضرقي وتتحرك ظاهريا يف قبة ال�ضماء 
وه���ي ح��رك��ة ن��اجت��ة ع��ن��د دوران االأر�����س 
حول حمورها ، وت�ضل ال�ضم�س اإىل نقطة 
ال��ت��ع��ام��د ع��ل��ى ارت���ف���اع 89 درج����ة و 55 
دقيقة، وذلك عند ال�ضاعة 12:18 ظهرا 
واح��دة مع  ا�ضتقامة  ال�ضم�س على  وتكون 
الكعبة امل�ضرفة متاما ويختفي ظلها وظل 
كافة االأج�ضام وي�ضبح ظل الزوال �ضفرا. 
وهذه الظاهرة ا�ضتخدمت منذ القدمي يف 
حتديد اجتاه القبلة من املناطق يف ن�ضف 
ال�ضم�س  فيها  ترى  التي  االأر�ضية،  الكرة 

يف هذا التوقيت حلظة الزوال.

حالة الرجل هي الثانية من هذا النوع، الذي يطلق عليه االأطباء ا�ضم )داي�ضتيكتيا( 
ففي دي�ضمرب املا�ضي، اأعرب رجل عن قلق بالغ بعد اأن اأر�ضلت له زوجته احلامل، 
وهي يف اخلام�ضة والع�ضرين من عمرها، جمموعة من الر�ضائل الن�ضية املفككة، 
وبعد الفح�س تبني لالأطباء اأن الزوجة، التي تعاين من �ضعف يف اجلانب االأمين 
من ج�ضمها، �ضبق لها اأن وجدت �ضعوبة يف ملء اال�ضتمارة العادية قبل اأن ي�ضتقبلها 

طبيب التوليد.

 �شكل فريد
الدكتور عمران كا�ضكر، كبري اأطباء االأع�ضاب يف م�ضت�ضفى هرني فورد، وهو الذي 
عاين الرجل من ديرتويت عام 2011، يقول اإن حالته غري عادية، الأن م�ضكلته 
الوحيدة تركزت يف عجزه عن اإر�ضال ر�ضائل ن�ضية متنا�ضقة ومرتابطة. وي�ضيف 

اأن مر�ضى اجللطة عادة ما يواجهون م�ضكالت متعددة ب�ضبب العجز الع�ضبي.
ت�ضري النتائج اإىل اأن الر�ضائل الن�ضية قد تكون �ضكاًل فريداً من اأ�ضكال اللغة، التي 
ي�ضيطر عليها جزء مميز من الدماغ، ومبا اأن الر�ضائل الن�ضية حمددة باأوقاتها، 
وقت  حتديد  على  االأط��ب��اء  مل�ضاعدة  حمتملة  كو�ضيلة  ا�ضتخدامها  االإم��ك��ان  ففي 

بداية حدوث عوار�س اجللطة.
م�ضاء  �ضافر  اأعمال  رجل  فهو  ديرتويت،  ملري�س  بالن�ضبة  كا�ضكر:  الدكتور  يقول 
اأر�ضل اإىل زوجته جمموعة  اأحد االأيام جنوباً يف زيارة عمل، وبعد منت�ضف الليل 
الكتابة  يق�ضد  بالطيع  يكن  لها، ومل  الكلمات ال معنى  ن�ضية مفككة  ر�ضائل  من 

بطريقة االختزال.
يف اإحدى تلك الر�ضائل كتب: حبيبتك بداًل من حبيبتي.. ويف ر�ضالة تالية كتب: اأنا 

�ضعيد.. ويف ر�ضالة ثالثة كتب: اأنا ملخبط.. ال اأعرف كيف اأكتب �ضيئاً له معنى.

كالم بال معنى
اأن  اأحد زمالئه  اأفكاره، وقد الحظ  التعبري عن  التايل وجد �ضعوبة يف  اليوم  يف 

كالمه يبدو بال معنى، ويف وقت الحق قال لزميله اإنه ال ي�ضعر باأنه بخري.
ويف امل�ضت�ضفى اأجري للرجل فح�س، ملعرفة ما اإذا كان هناك اأي عجز ب�ضبب اإ�ضابته 
اجللطة  لتق�ضي  لل�ضحة  الوطنية  املعاهد  )مقيا�س  ي�ضمى  فح�س  وهو  بجلطة، 

الدماغية(.
ومبوجب هذا الفح�س، فاإذا كانت النتيجة �ضفراً فهذا معناه عدم وجود عوار�س 
ت�ضري اإىل اإ�ضابته بجلطة، واإذا كانت بني 5 و15 فمعناه تعر�ضه جللطة خفيفة، 

وبني 21 و42 فمعناه تعر�ضه جللطة قوية، لكن نتيجة فح�س الرجل كانت 2.
اأجريت للرجل عملية م�ضح �ضوئي للدماغ، فتبني وجود �ضرر يف جزء من الدماغ 

قال  ال��ت��ايل،  اليوم  �ضبيحة  يف  ب��روك��ا(.  )منطقة  ي�ضمى  اللغة  اإن��ت��اج  عن  م�ضوؤول 
االأمي���ن من  اجل��ان��ب  �ضعف خفيف يف  با�ضتثناء  كبري  بتح�ضن  ي�ضعر  اإن��ه  ال��رج��ل 

وجهه، ومل تكن تبدو عليه اأي م�ضاكل ع�ضبية.

عجز يف الإدراك
يقول الدكتور كا�ضكر، يف الدرا�ضة التي قدمها االأ�ضبوع احلايل ملوؤمتر االأكادمية 
يعاين  اأن��ه  على  دليل  اأي  الرجل ومل جند  االأع�ضاب: فح�ضنا  الأطباء  االأمريكية 
اأو يف ت�ضمية االأ�ضياء.. لي�ضت لديه  اأو اال�ضتيعاب يف القراءة  من عجز يف االإدراك 
م�ضكلة يف اإعادة ترديد اجلمل التي اأقولها.. طالقته كانت جيدة، ال�ضيء الوحيد 

غري الطبيعي ر�ضائله الن�ضية.
ن�ضية  ر�ضالة  طباعة  منه  وطلب  نقااًل،  هاتفاً  فاأعطاه  الرجل  عاين  اآخ��ر  طبيب 

تقول: الطبيب يحتاج هاتفاً جديداً من طراز بالك بريي.
قال له الطبيب: اطبع هذه الر�ضالة كما لفظتها بال�ضبط، ومن دون اأي اخت�ضارات. 

لكن الرجل اخت�ضر كل كلمات الر�ضالة وطبعها اختزااًل.
حني �ضاأله الطبيب عما اإذا كانت اجلملة التي طبعها تبدو �ضحيحة، رد قائاًل اإنه 
اأن الر�ضائل الن�ضية هي م�ضكلته الرئي�ضية الوحيدة  ال يجد فيها اأي خطاأ. ومبا 
يف ذلك الوقت، قال الدكتور كا�ضكر اإن من املمكن وجود جزء من منطقة )بروكا( 
طرق  من  اأو  اللغة  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  كانت  لو  كما  الن�ضية  الر�ضائل  مع  يتعامل 

التوا�ضل.
ي�ضيف هذا الطبيب املتخ�ض�س اأن الر�ضائل الن�ضية باتت تعترب �ضكاًل مهماً ومعرباً 
من اأ�ضكال اللغة، وتت�ضمن الكثري من التعقيدات واالخت�ضارات التي يعرفها هواة 

الر�ضائل الن�ضية اأو اخت�ضارات الكمبيوتر.

منطقة جديدة للغة
مي�ضي قائاًل اإن من املحتمل اأن تكون هناك منطقة جديدة للغة مل يتم اكت�ضافها 
الر�ضائل  اإن  القول  االإمكان  يف  فهل  تتطور،  فاللغة  للب�ضر  وبالن�ضبة  فح�ضها،  اأو 

الن�ضية نوع جديد وحمدد من اللغة يعمل الدماغ على تطويره؟
يف  و�ضفت  التي  كتلك  فالق�ضية،  ال،  اأم  ه��ذا �ضحيحاً  ك��ان  اإذا  عما  النظر  وبغ�س 
اأن االأطباء رمبا يتو�ضلون يوماً ما  دي�ضمرب املا�ضي عن املراأة احلامل، ت�ضري اإىل 
اإىل ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضية كو�ضيلة الكت�ضاف العوار�س االأولية للجلطة، مما 
�ضي�ضاعدهم يف تقرير العالج املنا�ضب، وما اإذا كان من ال�ضروري التدخل ال�ضريع 
اأم ال، فكلما مت اكت�ضاف العوار�س مبكراً كانت النتائج اأف�ضل، كما يقول الدكتور 

كا�ضكر.

دائماً ما ن�ضتمع اإىل م�ضطلح م�ضادات االأك�ضدة وكيف اأنها مفيدة جل�ضم االإن�ضان، ولكن ما هي 
خماطر االأك�ضدة التي نحاول منعها؟

اأو  ، وهي عبارة عن ذرات  العمر ما ي�ضمى باجلذور احل��رة  االإن�ضان مع تقدم  يتكون يف ج�ضم 
جمموعات ذرية ذات اأغلفة مفتوحة وحتتوي على الكرتون واحد مما يجعلها �ضديدة التفاعل، 
وتتكون هذه اجلذور خالل حياة االإن�ضان ب�ضبب عوامل كثريه منها التعر�س الأ�ضعة ال�ضم�س 

لفرتات طويلة و التلوث البيئي كما تتكون من الوجبات عالية الدهون ومن االإجهاد
DNA يف اخللية ، مما ي�ضبب تلفاً للخاليا  ال�  ب��اأن تتفاعل هذه اجل��ذور مع   حتدث االأك�ضدة 

ويجعلها ال تقوم بوظيفتها بال�ضكل املطلوب وبالتايل يتعر�س االإن�ضان اإىل خطر االإ�ضابة مبر�س 
الكبد  وتليف  والع�ضبية  النف�ضية  واالأمرا�س  العيون  اأمرا�س  وبع�س  ال�ضيخوخة  باأنواعه،  ال�ضرطان 

وغريها من االأمرا�س!
وحتتوي ثمرة التفاح على مركبات م�ضادة لهذه اجلذور احلرة ت�ضمى الفالفونيدات 

من  الوقاية  وبالتايل  اجل��ذور  ه��ذه  تدمري  على  تعمل  حيث  عالية،  وبن�ضب 
ال�ضرطان باأنواعه وخا�ضة �ضرطان القولون والرئة.

والتي  ه��ارف��ارد  تابع جلامعة  بها مركز  ق��ام  التي  ال��درا���ض��ات  الأح��د  وطبقاً 
ت�ضمنت 77،000 امراأة، فاإن تفاحة يومياً تقلل من خطر االإ�ضابة مبر�س 
�ضرطان الرئة بن�ضبة %37 ! كما اأجريت درا�ضة اأخرى يف فلنلندا ت�ضري اإىل 

اأن تفاحة يوميا تقلل من خطر االإ�ضابة بال�ضرطان بن�ضبة 20%!
اأمرا�س القلب واالأوعية  كما تلعب الفالفونيدات دوراً هاماً يف الوقاية من 

الدموية.

الر�سائل الن�سية قد تك�سف اجللطة

التفاح م�ساد جيد للأك�سدة
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يبحثون عن اأطفالهم عرب االإنرتنت
مب�ضاعدة  قدمية  خرائط  درا���ض��ة  يف  التمعن  من  اأ�ضهر   6 االأم��ر  ا�ضتغرق 
املطاف  نهاية  غانغ متكن يف  لوو  لكن  االنرتنت،  على  املتطوعني  ع�ضرات 
من العودة اإىل عائلته والرجوع اإىل قريته التي كان قد اختطف منها قبل 

23 �ضنة. 
يف ال�ضني، انتقلت عمليات البحث عن االأطفال املفقودين وغالبيتهم من 
ال�ضبية الذين خطفهم التجار يف ظل �ضيا�ضة الطفل الواحد اإىل ال�ضبكة 
العنكبوتية، وباتت العائالت اليائ�ضة تلجاأ اإىل خدمات املواقع االإلكرتونية 

املتخ�ض�ضة يف هذه امل�ضائل ومواقع التوا�ضل االجتماعي. 
وقد اختطف لوو غانغ يف العام 1990 من اإقليم �ضيت�ضوان )جنوب غرب( 
ال�ضاحلي  فوجييان  اقليم  اإىل  واأر�ضل  العمر  من  اخلام�ضة  يف  كان  عندما 
)�ضرق(، وهو قد ك�ضف عن بع�س الذكريات املتبقية له على موقع يا ولدنا 
جماعية  بحث  عملية  اأطلقت  املعلومات،  تلك  ل��وو  ق��دم  وبعدما  لنا.  ع��د 
وا�ضعة النطاق على االنرتنت.  واأخرب احد اأع�ضاء املوقع اأن لو غانغ اطلع 
على خريطة زوده بها اأحد املتطوعني، و�ضرعان ما عرث على موقع �ضبيه 

مبنزله بالقرب من بلدة ياوجيا . 
وال تزال احلاالت التي تكللت بالنجاح من قبيل حالة لوو غانغ نادرة جدا، 
من  كبرية  م�ضاعدة  يتلقون  ال  ال��ذي��ن  ال�ضينيني  ام��ام  اآخ��ر  خيار  ال  لكن 

ال�ضلطات. 
وهي تظل اأف�ضل من ال�ضيء ، على حد قول هونغ بييبنغ، اإحدى العامالت 
يف فوجييان. فقد اختطف ابنها يف العام 2009، عندما كان يف ال�ضاد�ضة 
الذين  االآخ��ري��ن  االأه����ايل  ���ض��اأن  ذل��ك  �ضاأنها يف  ال��ع��م��ر، وه��ي تعترب،  م��ن 
على  للعثور  كثرية  جهودا  تبذل  ال  ال�ضرطة  ان  عينها،  امل�ضكلة  يواجهون 
ابنها، موؤكدة اكتفوا باأخذ موا�ضفاته اجل�ضدية ومعرفة املالب�س التي كان 

يرتديها، وتركونا نبحث عنه باأنف�ضنا .

من املعروف اأن ثقل الل�شان اأو التاأتاأة اأو التلفظ بكلمات غري متما�شكة ت�شكل 
درا�شة  لكن  الدماغية،  اجللطة  حدوث  على  تدل  التي  التقليدية،  العوار�ض  بع�ض 
جديدة عرثت على دليل ميكن اأن ي�شري اإىل حدوث جلطة، هو اإر�شال ر�شائل ن�شية 

هذه  مثل  اإن  الدرا�شة  هذه  وا�شعو  ويقول  معنى،  ذات  غري  اأو  مفككة 
الر�شائل ميكن اأن ت�شكل دلياًل مبكرًا على حدوث اجللطة.

يف  مري�ض  ح��ال��ة  دي��روي��ت  مدينة  يف  الأط��ب��اء  واج���ه 
الأربعني من عمره، ل يعاين من اأي م�شاكل يف القراءة 

اأو الكتابة اأو فهم وا�شتيعاب اللغة.. م�شكلته الوحيدة 
هي اأنه فقد القدرة على طباعة ر�شالة ن�شية متنا�شقة 

�شوئي  م�شح  عملية  وبعد  النقال،  هاتفه  على 
اأ�شيب بجلطة خفيفة  اأنه كان  لدماغه، تبني 

ب�شبب جتلط اأو ان�شداد يف دماغه.

ينتج الغاز من روث 
االبقار

ال�ضونة  م��ن  اأردين  خم�ضيني  مت��ك��ن 
ال�ضمالية  االغ�����وار  ب��ل��واء  ال�ضمالية 
م���ن ان���ت���اج ال���غ���از امل���ن���زيل امل�����ض��ال من 
عبدالرحمن  وق�����ال  االب����ق����ار.  روث 
ل�ضهريج  �ضائقا  يعمل  ال��ذي  الدلكي 
تغطي  املنتجة  ال��غ��از  كمية  ان   : م��اء 
الطعام  ل��ط��ه��ي  م��ن��زل��ه  اح���ت���ي���اج���ات 
واع�����داد امل�����ض��روب��ات ال�����ض��اخ��ن��ة وغلي 
امل��اء . وا���ض��اف: ان ه��ذا االن��ت��اج ياتي 
ا�ضتفدتها  ومعلومات  الفكار  ترجمة 
م���ن م�����ض��ارك��ت��ي ب�����دورة ت��دري��ب��ي��ة عن 
احل��ي��وي من  ال��غ��از  ام��ك��ان��ي��ة �ضناعة 
روث احليوانات ، نظمها مركز تعزيز 
املا�ضي  العام  (نهاية  )ارادة  االنتاجية 
يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ض��ريا اىل ان���ه وف���ر له 
متطلبات العمل واالنتاج. وذكر : بعد 
م�ضاركتي يف الدورة تولدت لدي رغبة 
بتحويل االفكار اىل واقع، وهي رغبة 
م��دف��وع��ة ب��ك��ل ت��اك��ي��د ب��واق��ع احلاجة 
ف��ان��ب��وب��ة ال���غ���از ارت���ف���ع ���ض��ع��ره��ا اىل 
ع�ضرة دنانري وا�ضبح �ضراوؤها يف غاية 
ال�ضعوبة من قبله لقلة راتبه، واعالته 
الزوجة.  اىل  باال�ضافة  اب��ن��اء  الرب��ع��ة 
احللم  حت��وي��ل  ال��دل��ك��ي  ق���رر  وحينما 
اىل واقع جهز غرفة �ضغرية لالنتاج، 
م�����ض��ت��ل��زم��ات��ه، وجهزها  ف��ي��ه��ا  وو���ض��ع 
اتوماتيكية  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ك��م��ربي�����ض��ة 
���ض��غ��رية، وم����دد االن��اب��ي��ب م��ن��ه��ا اىل 
���ض��ط��ح م���وق���ع م��ال���ض��ق ح��ي��ث و�ضع 
خ���زاين ح��دي��د حجم االول اك��رب من 
الثاين بقليل، وركبهما فوق بع�ضهما 
بع�ضا، وجعل العالهما غطاء حمكما 
ومدد منه انبوبا لت�ضريب الغاز املنتج 

بوا�ضطة الكمربي�ضة .
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�شمن جوائز منظمة املدن العربية

بلدية العني حت�سد الدرع الذهبي جلائزة تخ�سري املدينة
•• العني - الفجر:

االأول  امل��رك��ز  ال��ع��ني ج��ائ��زة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ت�ضلمت 
جوائز  �ضمن  املدينة  تخ�ضري  لفئة  الذهبي  ال��درع 
ال����دورة احل��ادي��ة ع�ضر  امل���دن يف  تخ�ضري وجت��م��ي��ل 
جلائزة منظمة املدن العربية ومقرها الدوحة-قطر 
، ومنحت بلدية مدينة العني هذه اجلائزة و�ضهادات 
وفقاً  والتنفيذ،  واالإ���ض��راف  الت�ضميم  عن  تقديرية 
ب���اأع���م���ال تو�ضيع  ت��ت��ع��ل��ق  خل��ط��ة ع��ل��م��ي��ة م���درو����ض���ة 
وا�ضتحداث  للمدينة  اخل�����ض��راء  ال��رق��ع��ة  و���ض��ي��ان��ة 
البعد  على  ع���الوة  املحلية  للبيئة  مالئمة  ن��ب��ات��ات 

الفني واجلمايل للحدائق وتوفري االأمن لروادها.
مت ت���وزي���ع ج���وائ���ز ال�����دورة احل���ادي���ة ع�����ض��ر جلائزة 
ال��ف��ائ��زة والتي  امل���دن  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  امل���دن  منظمة 
امل���ع���م���اري���ة وج����وائ����ز تخ�ضري  ت�����ض��م��ن��ت اجل����وائ����ز 
العام  امل��وؤمت��ر  فعاليات  وذل��ك �ضمن  امل��دن  وجتميل 
ال�ضاد�س ع�ضر ملنظمة املدن العربية الذي عقد حتت 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  حل�ضرة  الكرمية  ال��رع��اي��ة 
حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�ضقيقة، 
جرب  ب��ن  جا�ضم  ب��ن  حمد  ال�ضيخ  م��ع��ايل  وبح�ضور 
اخلارجية.  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل 
وياأتي فوز مدينة العني بهذه اجلائزة نظراً للجهود 
واملتنزهات  احل��دائ��ق  اإدارات  بذلتها  ال��ت��ي  الكبرية 
التخ�ضري  جم��ال  يف  بالبلدية  اخلم�ضة  الرتفيهية 
وب�ضط الرقعة اخل�ضراء يف كافة اأنحاء مدينة العني 
حيث تبلغ م�ضاحة الرقعة اخل�ضراء يف العني حوايل 

11 مليون و 700 األف 
معدل  ويبلغ  مربع  مرت 
منها  ال�����ف�����رد  ن�������ض���ي���ب 

حوايل 32 مرت مربع .
امل�ضاركة  ه�����ذه  ت���ع���د  و 
ال��ث��ان��ي��ة مل��دي��ن��ة ال��ع��ني و 
بلديتها  ق���دم���ت  ال���ت���ي 
ع������ددا م����ن امل�������ض���اري���ع و 
امل������ب������ادرات امل���ت���ن���وع���ة يف 
جم��������ال ال����ت����خ���������ض����ري و 
�ضمنها  م���ن  ال����زراع����ات 
وتطوير  اإن�ضاء  م�ضاريع 
احل���������دائ���������ق ك����ح����دائ����ق 
مالعب  و  اأ������ض�����وار  ب����ال 
م�ضارح  و  ال�������ض���ط���رجن 
مما�ضي  و  احل�������دائ�������ق 
م�ضاريع  و  العني  مدينة 
ال�����ط�����رق�����ات وامل����ن����اط����ق 

ال�ضكنية منها املالعب املنجزة و امل�ضتقبلية و م�ضاريع 
الغابات واالأحزمة اخل�ضراء و اآلية �ضيانة و تطوير 
النباتات  ا�ضتخدام  م�ضروع  و  املدينة  يف  التخ�ضري 
بلدية  وم��ب��ادرات   ، التجميلية  ال��زراع��ات  يف  املحلية 
مدينة العني يف دعم االأيدي املحلية العاملة و توفري 
م�ضتلزمات االأمن والو�ضائل الرتويحية للرواد مبن 
فيهم ذوي االحتياجات اخلا�ضة ، باالإ�ضافة ملميزات 
ال��ف��رد من  و ن�ضيب  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ال��ت��خ�����ض��ري يف 

الرقعة اخل�ضراء.
م�ضاركة  ����ض���م���ل���ت  ك���م���ا 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف 
املتبعة  احل���ل���ول  ع��ر���س 
معوقات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 
التخ�ضري  خطط  تنفيذ 
وكذلك االآثار االيجابية 
كاملردود  التخ�ضري  م��ن 
والبيئي  االق���ت�������ض���ادي 

وال�ضياحي.
اأن موؤ�ض�ضة جائزة  يذكر 
العربية  امل����دن  م��ن��ظ��م��ة 
ال�����ت�����ي ت����اأ�����ض���������ض����ت ع����ام 
من  وات����خ����ذت   1983
مقراً  ال����دوح����ة  م��دي��ن��ة 
اجلوائز  متنح  لها  دائماً 
ال���ف���ائ���زة يف كل  ل��ل��م��دن 
ف��ئ��ات اجلوائز  ف��ئ��ة م��ن 
التجديد  ت�ضجيع  اىل  العربية  املدن  وتهدف جائزة 
و  واالإ�ضالمي  العربي  املعماري  الطابع  واالبتكار يف 
�ضيانة املعامل واملاآثر التاريخية واإعادة توظيفها يف 
واملخططني  املهند�ضني  ت�ضجيع  و  املعا�ضرة  احلياة 
ال��ع��رب ل��الل��ت��زام مب��ب��ادئ ال��ف��ك��ر وال��ف��ن املعماري 
العربي واالإ�ضالمي و احلفاظ على �ضحة البيئة يف 
املدينة العربية و تخ�ضريها و جتميلها و التو�ضع يف 
النظم  وتطوير  االآيل  احلا�ضب  وتطبيق  ا�ضتخدام 

والربجميات يف املدينة العربية. 
ال��ري��ادي يف  ال���دور  ال��ع��ني  وق��د ك��ان لبلدية مدينة 
على  يقع  ال  اإذ   ، املدينة  يف  اخل�ضراء  الرقعة  ب�ضط 
ع��ات��ق��ه��ا ح��ف��ظ و���ض��ي��ان��ة امل�����ض��اح��ات اخل�������ض���راء يف 
االإبداع  بل  فح�ضب  اخلارجية  قطاعاتها  و  املدينة 
االأم����ام ح��ي��ث تعمل بكل  اإىل  ت��ط��وي��ره��ا ودف��ع��ه��ا  يف 
الهدف  لتحقيق هذا  واأق�ضامها  واإداراتها  قطاعاتها 

بكل كفاءة. 
وتعمل بلدية مدينة العني ب�ضكل دائم على تطوير 
املدينة وعلى  اأرج��اء  و حت�ضني الرقعة اخل�ضراء يف 
الطرق اخلارجية وفق معايري تاأخذ بعني االعتبار 
بحماية  املرتبطة  لالأولويات  تبعاً  املناطق  ت�ضنيف 
البيئة واحلفاظ على الرتبة ولالأغرا�س اجلمالية 
يف الوقت الذي تعمل فيه على حتقيق التوازن ما بني 
ينا�ضب  مبا  ال�ضكانية  والكثافة  التخ�ضري  م�ضاحة 
مع املقايي�س العاملية لل�ضكن املتح�ضر الذي ي�ضتويف 
والتجارية  ال�����ض��ك��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ومبا  واخلدمية  والرتفيهية  وال�ضناعية  واالإداري��ة 
�ضحية  بيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  متطلبات  م��ع  ي��ت��واف��ق 
ي�ضاهي  م�ضتوى  اإىل  بها  االرت��ق��اء  ب��ه��دف  �ضليمة 

عوا�ضم الدول املتقدمة.
لتنفيذ  املتطورة  اخلطط  اإع���داد  البلدية  وتوا�ضل 
مدينة  بو�ضع  الكفيلة  التجميلية  الزراعة  م�ضاريع 
وباأف�ضل اخلدمات  املتقدمة  املدن  العني يف م�ضاف 
ي��ت��واف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات التطور  ومب�����ض��ت��وى ع����ال 

العمراين ال�ضريع ومعايري االأداء املتميز.

تعاون م�سرتك يف جمال توظيف الكوادر 
الوطنية بني اأدنوك وجامعة االإمارات 

•• العني - الفجر:

زار وفد من �ضركة برتول ابوظبي الوطنية ادنوك يراأ�ضه ال�ضيد حممد 
ال�ضيد حممد  دائرة اال�ضتك�ضاف واالنتاج يرافقه  القبي�ضي مدير  بطي 
االمارات  الب�ضرية جامعة  امل��وارد  دائرة  القبي�ضي مدير  �ضليويح خليفة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال��ت��ق��ى ال��وف��د ال��زائ��ر ب�����ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�ضد 
بح�ضور  اجل��دي��د  اجلامعي  ب��احل��رم  مبكتبه  اجلامعة  م��دي��ر  النعيمي 
مدير  اجلامعة  مدير  نائب  يا�س  بني  يو�ضف  حممد  الدكتور  اال�ضتاذ 
ال�ضوؤون االكادميية واال�ضتاذ الدكتور ريا�س عبد اللطيف املهيدب عميد 
ال�ضبل  االم���ارات  وف��د جامعة  م��ع  ال��زائ��ر  ال��وف��د  وبحث  الهند�ضة  كلية 
للم�ضالح  خدمة  امل�ضرتك  التعاون  م�ضتويات  اعلى  بتحقيق  الكفيلة 
الوطنية امل�ضرتكة خا�ضة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية وتوظيف 

اخلريجني وايجاد فر�س وظيفية منا�ضبة الأبناء الوطن. 
ابو  ب��رتول  �ضركة  من  الزائر  بالوفد  اجلامعة  مدير  �ضعادة  رحب  وقد 
ظبي الوطنية ادنوك وا�ضفا هذه الزيارة باأنها تاأتي مكملة ملجموعة من 
ايجابية وفعالة  االم��ارات وخطوة  الأدن��وك جلامعة  املتوا�ضلة  الزيارات 
يف طريق التعاون امل�ضرتك والذي يف�ضي بالنهاية مل�ضلحة ابناء الوطن 
الدكتور  وق��ال  االم���ارات  جامعة  وخريجي  طلبتنا  م��ن  ال�ضباب  وجيل 
النعيمي نرتبط مع ادنوك مبجموعة من االتفاقيات واملعاهدات طيلة 
اجلانبني  بني  امل�ضرتك  العمل  لتعزيز  ابرمت  والتي  املن�ضرمة  العقود 
الدولة من خالل  التعليم يف  باع طويل يف خدمة م�ضرية  لها  وادن��وك 
ان�ضطة عديدة تقوم بها فطلبتنا يتدربون �ضنويا يف هذه ال�ضركة الوطنية 
يف برامج تاأهيلية عالية امل�ضتوى كذللك لدينا الكثري من اخلريجني يف 
جمال الهند�ضة والعلوم واالدارة وتقنية املعلومات يعملون االن يف ادنوك 
، وجامعة االمارات تفتخر بهذه ال�ضراكة العريقة وت�ضعى اىل تطويرها 
وتعزيزها ، فيما ن�ضعى لفتح ابواب اجلامعة لهذه ال�ضركة الوطنية للقاء 
طلبتنا وتعريفهم بال�ضركة وترغيبهم لالن�ضمام لها م�ضتقبال ككوادر 
وطنية لذلك اقرتحنا على الوفد الزائر ان يكون هنالك مكتب خا�س 

الأدنوك يف جامعة االمارات خا�س بهذا املجال.
من جانبه اثنى وفد �ضركة ادنوك على امل�ضتوى العلمي والتقني الذي 
طلبة  ا�ضتقطاب  على  ال�ضديد  حر�ضه  مبديا  االم���ارات  جامعة  بلغته 
يف  للعمل  العلمية  التخ�ض�ضات  وخمتلف  االع��داد  ومبختلف  اجلامعة 
ال�ضركة بعد التخرج وحر�س ادنوك على توفري برامج تدريب وتاأهيل 
لهوؤالء الطلبة اثناء فرتة الدرا�ضة وقال ال�ضيد حممد بطي القبي�ضي 
رئ��ي�����س ال��وف��د ن��ح��ن ن��در���س االن ام��ك��ان��ي��ة ف��ت��ح ب��رام��ج ت��دري��ب لطلبة 
اجلامعة مع ال�ضركات العاملية والتي منتلك �ضراكات معها ملا للتدريب 
اخلارجي الدويل من ايجابيات كبرية تنعك�س يف النهاية على م�ضتوى 
الطلبة بعد التخرج وال�ضركة كذلك على ا�ضتعداد كامل لتوظيف طلبة 
تعاون  م��ن  تبديه  مل��ا  اجل��ام��ع��ة  الإدارة  �ضكره  وق���دم   ، االم����ارات  جامعة 

م�ضرتك خدمة للم�ضلحة الوطنية.
وا�ضاف القبي�ضي ان اأدنوك تعطي االأولوية للتعليم لذلك اأن�ضاأت عددا 
من املعاهد التعليمية لتدريب الكوادر الوطنية وتاأهيلها لتقوم بدورها 
غلينلغ  ومدر�ضة  ال��ب��رتويل  املعهد  وي�ضكل   ، الطاقة  قطاع  يف  املطلوب 
اإىل  باالإ�ضافة  املتميزين  واح��ة  وم�ضروع  الفني  اأدن��وك  ومعهد  اأبوظبي 
التعليمية  امل�ضاريع  على  حية  اأمثلة  الدرا�ضية  البعثات  برامج  من  عدد 

الناجحة التي نفذتها اأدنوك وت�ضرف عليها ب�ضكل مبا�ضر.
الزائر بجولة تعريفية بحرم اجلامعة اجلديد حيث  الوفد  بعدها قام 
قاموا بزيارة الكليات العلمية واق�ضامها املختلفة واملختربات الهند�ضية 

ومرافق اجلامعة احليوية . 

ع�سو املجل�س الوطني االحتادي �سامل بالركا�س ي�سهد حفل تخريج طلب الثانوية يف اليحر
•• العني - الفجر:

نظمت مدر�ضة اليحر يف العني حفل التخرج ال�ضنوي لطالب ال�ضف الثاين ع�ضر يف قاعة نادي العني فرع 
اليحر، بح�ضور ورعاية ال�ضيخ �ضامل حممد بالركا�س العامري ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي وممثلني عن 
جمل�س اأبوظبي للتعليم ومديرة املدر�ضة تهاين عبدالعزيز واأولياء االأمور وال�ضيوف والهيئتني التعليمية 

واالإدارية.

ووجه بن ركا�س كلمة اأعرب فيها عن فخره باخلريجني الذين اثبتوا متيزهم يف امل�ضابقات املختلفة على 
بكل  الوطن  اأوفياء خلدمة  يكونوا  واأن  والتوفيق  النجاح  لهم  والدولة، متمنيا  التعليمية  املنطقة  م�ضتوى 
اإخال�س وتفان م�ضيدا بالدور الفعال الذي لعبه اخلريجون يف جماالت البيئة وخدمة املجتمع وغريها من 
اجلوانب احليوية، �ضاكراً اأولياء االأمور على م�ضاندتهم الدائمة الأ�ضرة املدر�ضة ومواكبتهم مل�ضرية الرتبية 
والتعليم . بينما األقى املدر�س عبدالرحمن العدوي كلمة اإدارة املدر�ضة ، ويف نهاية احلفل قام راعي احلفل 

بت�ضليم ال�ضهادات للخريجني .



والقيام  الفم  يف  الطعام  و�ضع  حلظة  اله�ضم  ي��ب��داأ 
باللعاب  ال���ط���ع���ام  اخ���ت���الط  ب��ع��د  امل�������ض���غ.  ب��ع��م��ل��ي��ة 
وابتالعه، يندفع اإىل املريء ثم ي�ضل اإىل املعدة حيث 
املعدة.  ج��دار  انقبا�س  بفعل  كثيفة  كتلة  اإىل  يتحول 
ل الع�ضارة املعدية الطعام كيماوياً اإىل  بعد ذلك، حتوِّ
جزيئات، ثم يجتاز املعي الدقيق الذي يبلغ طوله بني 

ثمانية وت�ضعة اأمتار.
االأ�ضا�ضية  العنا�ضر  املرحلة، ميت�س اجل�ضم   يف هذه 
التي  الف�ضالت  وتتجه  االأم��ع��اء  ج���دران  خ��الل  م��ن 
مل ميت�ضها اجل�ضم والتي تكون على �ضكل �ضائل اإىل 
القولون )االأمعاء الغليظة(. وهذا ما ي�ضمى بالكتلة 

الربازية.
اأكرث كثافة و�ضالبة حتت  ال��رباز ي�ضبح  اأن  واملعلوم 
تاأثري انقبا�ضات ع�ضالت القولون، وبعدها ي�ضل اإىل 
الق�ضم النهائي من القولون ثم اإىل امل�ضتقيم وعندها 

ن�ضعر باحلاجة اإىل الدخول اإىل املرحا�س.
يكون  ك��ي  توافرهما  يجب  اأ�ضا�ضيان  �ضرطان  وثمة 

مرور املواد املعوية طبيعياً:

ال�شرط الأول: وجود كمية كافية من املاء.
ال�����ض��رط ال���ث���اين: وج����ود ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن االألياف 
ترى  ال  عنا�ضر جمهرية  ه��ي  واالأل��ي��اف  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
بالعني املجردة موجودة يف بع�س االأطعمة وال تتاأثر 
متت�س  القولون  اإىل  و�ضولها  عند  اله�ضم.  بعملية 
كاال�ضفنجة،  انتفاخها  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  امل���اء،  االأل��ي��اف 
والتما�ضك  احل���ج���م  ال������رباز  اإع����ط����اء  ع��ل��ى  ف��ت��ع��م��ل 

ال�ضروريني لعبور معوي طبيعي.

هل تعاين الإم�شاك؟
عدم الدخول اليومي اإىل املرحا�س لي�س موؤ�ضراً على 
وجود اإم�ضاك، فكل اإن�ضان له نظامه اخلا�س. يعتقد 
البع�س اأنه يعاين االإم�ضاك ملجرد اأنه ال يدخل يومياً 
اإىل املرحا�س وهذا اعتقاد خاطئ، فاالإم�ضاك يعني اأن 
يكون الرباز نادراً اأو �ضلباً اأو عندما يخرج ب�ضعوبة. 
���ض��ع��وب��ة كل  ب��ال  ع���ادي  ب�ضكل  ال��ن��ا���س  ي��ت��ربز بع�س 

يومني اأو ثالثة، وهوؤالء ال يعانون االإم�ضاك،
�ضغرية  ح�ضى  اأو  كتل  �ضكل  على  ق��ا���س  ب���راز  خ���روج 
املاء.  اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة  االأل���ي���اف  يف  نق�ضاً  دائ��م��اً  يعك�س 
امل��رور املعوي ميكن اعتباره  وعندما يرافقه بطء يف 

اإم�ضاكاً.

هل احلالت كافة مت�شابهة؟
التي  غالبية حاالت االإم�ضاك غري خطرة حتى تلك 
تخفي م��ر���ض��اً م��ا يف اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي. ول��ك��ن من 
يكون  عندما  املخت�س  الطبيب  ا�ضت�ضارة  ال�ضروري 
اأخرى  بعوار�س  م�ضحوباً  اأو  حديثاً  املعوي  الك�ضل 
مثل اأوج��اع يف البطن اأو وجود عنا�ضر غري طبيعية 
�ضعور  اأو  ه���زال  اأو  خم��اط��ي(  ���ض��ائ��ل  )دم،  ال����رباز  يف 

بالتعب... وغريها.
يحدث  املر�ضي.  واالإم�����ض��اك  املوؤ�ضر  االإم�ضاك  وثمة 
اله�ضمي )البطء  نتيجة مر�س ما يف اجلهاز  االأول 
الثاين  اأم��ا  اإىل مر�س م��ا(.  امل��ع��وي موؤ�ضر  امل���رور  يف 
فهو مر�س بحد ذاته وي�ضكل �ضبباً كافيا لال�ضت�ضارة 

الطبية.
الوظيفي  باالإم�ضاك  ي�ضمى  ال��ذي  العادي  االإم�ضاك 

هو االأكرث �ضيوعاً وينق�ضم اإىل ثالثة اأنواع:
• االإم�ضاك الوهني: ينتج من نق�س يف قوة الع�ضالت 
املوجودة يف جدران القولون )االأمعاء الغليظة( فهي 
الغذائية  امل��واد  تنتقل  لذلك  اأق��ل مما يجب  تتقل�س 

ب�ضرعة اأقل.

فو�ضوياً  ع��م��اًل  يعك�س  االن��ق��ب��ا���ض��ي:  االإم�����ض��اك   •
الغذائية  للمواد  �ضيئاً  ان��ت��ق��ااًل  فيعك�س  ال��ق��ول��ون  يف 

وت�ضحبه غالباً اآالم يف البطن.
ح�ضا�ضية  يف  نق�س  ع��ن  ينتج  النهائي:  االإم�����ض��اك   •
يفقد  احل���ال���ة،  ه���ذه  يف  امل��خ��اط��ي.  امل�ضتقيم  غ�����ض��اء 
دخول  اإىل  بحاجته  االإح�ضا�س  ف�ضيئاً  �ضيئاً  املري�س 
امل��رح��ا���س رغ���م جت��م��ع ال����رباز يف امل�����ض��ت��ق��ي��م. واأكرث 

امل�ضابني يف هذه احلالة هم من امل�ضنني.

هل يتوافر عالج جلميع اأنواع الإم�شاك؟
ال يتوافر عالج �ضحري قد يعيد اجلهاز اله�ضمي يف 
املعاجلة  تتطلب  اذ  �ضابق عهده،  اإىل  �ضاعات  غ�ضون 

وقتاً طويال مع االرتكاز على مقايي�س عدة:
عادات يومية �ضحية.

ترك العادات القدمية.

عادات غذائية جديدة.
اله�ضمي ليعمل ب�ضكل طبيعي،  تاأهيل اجلهاز  اإع��ادة 
وذلك باتباع بع�س القواعد الب�ضيطة مثل )التوازن 
االألياف،  على  املحتوي  الطعام  كمية  زي��ادة  الغذائي، 

القيام بحد اأدنى من التمارين الريا�ضية (.

األياف غذائية
التي  النباتية  االأغ��ذي��ة  ف�ضالت  الغذائية  االأل��ي��اف 
واملواد  واخل�ضروات  الفواكه  يف  وجندها  ته�ضم،  ال 
حل�ضن  ج���داً  مهمة  واالأل���ي���اف  واحل���ب���وب.  الن�ضوية 
كاالإ�ضفنجة  تنتفخ  باملاء  ات�ضالها  فعند  االأمعاء  اأداء 
م��ن خالل  اخل����روج  �ضهل  ب���راز  ت�ضكيل  يف  وت�����ض��اه��م 
تاأثريها على حجمه و�ضالبته. كذلك ت�ضرع االألياف 

يف �ضري عملية اله�ضم.
كلما  الطعام  يف  الغذائية  االأل��ي��اف  ن�ضبة  زادت  كلما 
اأ�ضبح وزن الرباز كبرياً وكلما ت�ضارع عبوره املعوي. 
اإىل  الغذائية  االأل��ي��اف  ن�ضبة  انخفا�س  ي���وؤدي  بينما 

نتيجة عك�ضية.

هل يوؤدي جميع الألياف الغذائية الدور نف�شه 
يف تفريغ الأمعاء؟

فاعليتها على  وتتنوع  الغذائية  االألياف  اأن��واع  تتعدد 
املرور املعوي، وثمة اأنواع عدة منها:

واخل�ضروات، وهي  الفواكه  يف  جندها  • ال�ضليلوز: 
اأكرث االألياف توافراً يف الطبيعة.

يف  خ�ضو�ضاً  احل��ب��وب،  يف  جندها  االإمي�ضليلوز:   •
نخالة احلنطة )القمح(.

ويف احلم�ضيات. التفاح  يف  جندها  • البكتني: 
وجندها  املعوي  املرور  يف  التاأثري  قليلة  • اللينني: 
ك��امل��وز واالأجا�س  ال��ث��م��ار  ب��ع�����س  ك��ب��رية يف  ب��ك��م��ي��ات 

واخلوخ ويف بع�س اخل�ضروات كالهيلون والكرات.
التاأثري على املرور  لبع�س االألياف فاعلية كربى يف 
تاأثرياً  اأك���رثه���ا  االأم��ي�����ض��ل��ي��ل��وز  اأن  وال���واق���ع  امل���ع���وي. 
وفاعلية لقدرته على امت�ضا�س املاء ب�ضهولة، لذلك 
يعترب فاعاًل يف معاجلة االإم�ضاك. وميت�س ال�ضيليوز 
املاء بكمية اأقل، لكننا ال ن�ضتطيع جتاهله اأو التقليل 

من اأهميته يف معاجلة االإم�ضاك.

كيف نزيد كمية الألياف يف الغذاء؟
ث��م��ة ث���الث ق���واع���د ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا الإغ���ن���اء النظام 

الغذائي باالألياف:
االأوىل: ا�ضتبدال الطحني الفاخر املكرر  القاعدة   •
بالطحني الكامل، والتاأكد من ذلك عند �ضراء اخلبز 

والرز واملعجنات.
املخلوط  اخل���ب���ز  ت����ن����اول  ال���ث���ان���ي���ة:  ال����ق����اع����دة   •

بالنخالة.
الفواكه  ت��ن��اول  م��ن  االإك���ث���ار  ال��ث��ال��ث��ة:  • ال��ق��اع��دة 

واخل�ضروات.

هل لالألياف تاأثريات اأخرى يف اجل�شم؟
ت�ضكل االألياف اأ�ضا�س الغذاء ال�ضحي املتوازن جلميع 
وم��ن هذه  االإم�����ض��اك.  يعاين  ملن ال  االأ�ضخا�س حتى 

التاأثريات والفوائد ما يلي:
يف  ي��ع��ت��م��دون  ال��ذي��ن  ال��ن��ب��ات��ي��ون  • ال��ك��ول�����ض��رتول: 
غذائهم ب�ضكل اأ�ضا�ضي على نباتات حتتوي على ن�ضبة 
عالية من االألياف تكون ن�ضبة الكول�ضرتول عندهم 
يتناولون  الذين  االأ�ضخا�س  مع  مقارنة  منخف�ضة 
غذاء عادياً. لذلك ين�ضح من يعاين من ارتفاع ن�ضبة 
)نخالة،  االأل��ي��اف  م��ن  الكثري  بتناول  الكول�ضرتول 

حبوب كاملة، فواكه وخ�ضروات(.
• ح�ضى املرارة: موؤلفة غالباً من الكول�ضرتول لذلك 
يو�ضى املر�ضى امل�ضابون بها باتباع نظام غذائي غني 

باالألياف، ي�ضاعد على احلماية من تكونها.
االلتهاب املعوي: مر�س ي�ضيب االأمعاء ويظهر غالباً 
يف الن�ضف الثاين من حياة االأ�ضخا�س الذين يفتقر 

نظامهم الغذائي اإىل االألياف ب�ضكل كاف.
• �ضرطان القولون وامل�ضتقيم: اأثبتت الدرا�ضات التي 

اأجريت على هذا النوع من ال�ضرطان دور االألياف يف 
الوقاية منه، ال �ضيما املوجودة يف النباتات الطبيعية 

مثل اخل�ضروات والفواكه ونخالة القمح.

املاء بالإم�شاك؟ عالقة  • ما 
- يوؤدي املاء دوراً حيوياً للحفاظ على �ضحة اجل�ضم 
بوظائفها.  ال��ق��ي��ام  يف  احل��ي��وي��ة  االأج���ه���زة  وي�����ض��اع��د 
الروا�ضب  التخل�س من  الكليتني على  كذلك ي�ضاعد 
واالأو�ضاخ املرتاكمة يف اجل�ضم، وي��وؤدي دوراً مهماً يف 
عمل اجلهاز اله�ضمي عند ات�ضاله باالألياف الغذائية 
ين�ضح  منا�ضبني.  ومتا�ضك  حجم  ذي  ب��راز  لت�ضكيل 
ب�ضرب حواىل ليرتين اإىل ليرتين ون�ضف الليرت من 

املاء يومياً.

الريا�شية؟ التمارين  اأهمية  • ما 
- ت�ضكل التمارين الريا�ضية احلليف الطبيعي لنظام 
�ضحي جيد، وهي عامل رئي�س يف معاجلة االإم�ضاك 
الريا�ضية  التمارين  تقدم  الغذائية.  واالألياف  كاملاء 
املنتظمة للج�ضم طاقة ال ميكنه اال�ضتغناء عنها، فقد 
ب�ضكل  ويتحرك  ويرك�س  ليم�ضي  االن�ضان  اهلل  خلق 
اأج�ضامنا وممار�ضة  طبيعي، لذلك من املهم حتريك 

الريا�ضة اليومية ولو لفرتة ق�ضرية. 

امل��ّخ من  قوياً؟ هل يزيد ارجت��اج  م��اذا يحّل بالدماغ عندما تعاين ارجتاجاً 
خطر االإ�ضابة باخلرف اأو االألزهامير؟

االرجت�����اج اإ���ض��اب��ة ت��ل��ح��ق ب��امل��ّخ وت���ب���ّدل وظ��ي��ف��ت��ه. حل�����ض��ن احل����ظ، ال تدوم 
ال��دائ��م، من  ال�ضرر  امل��ّخ لفرتِة طويلة. ولكن لتجنب  ارجت��اج  اآث��ار  غالبية 
يلزمه من  ما  للح�ضول على  بفر�ضة  امل��ّخ  بارجتاج  امل�ضاب  اأن يحظى  املهم 
بع�س  اإ�ضابة  اأن  االأبحاث  تبنّي  اإ�ضابته.  من  متاماً  وُي�ضفى  ليتعافى  راح��ة 
قد  اإدراك��ي  تدهور  اإىل  ت��وؤدي  قد  ب�ضكٍل متكرر  الدماغ  بارجتاج  االأ�ضخا�س 
ماِغ  يتطور ليتحّول اإىل األزهامير اأو اأنواع اأخرى من اخلرف مثل اْلِتهاُب الِدّ

ِحّي املزمن. �ضْ الَرّ
ُتعزى غالبية حاالت ارجتاج املّخ اإىل �ضربة يف الراأ�س. عندما ُي�ضرب الراأ�س، 
اأو  ال��ك��وع  ي�ضرب  عندما  احل���االت  بع�س  يف  اجلمجمة.  داخ��ل  امل��ّخ  يتحرك 
ب�ضرعة  الراأ�س  داخ��ل  امل��ّخ  ي��دور  املثال،  �ضبيل  براأ�س �ضخ�س ما على  الكتف 
كبرية وباجتاهات خمتلفة مما يوؤدي اإىل التهاب وتورم واإىل خلل يف وظيفة 
احل�ضا�س  التوا�ضل  احل��االت  بع�س  يف  يتعطل  وقد  الفردية،  الدماغ  خاليا 
بني خاليا املخ، االأمر الذي ُي�ضعف قدرته على العمل ب�ضكٍل طبيعي فتكون 
النتيجة جمموعة من االأعرا�س الع�ضبية التي ت�ضتمر لب�ضعة اأيام اأو اأ�ضابيع 

اأو اأ�ضهر ورمبا ب�ضع �ضنوات.

اأعرا�ض
يف  و�ضعوبات  واالرت��ب��اك  ال�ضداع  �ضيوعاً  االأك��رث  االرجت���اج  اأع��را���س  ت�ضمل 
الذاكرة والرتكيز وتغريات يف اأمناط النوم – اال�ضتيقاظ وتقلبات يف املزاج 
ودوخة وعدم توازن وغثيان وتقيوؤ وح�ضا�ضية جتاه ال�ضوء وال�ضو�ضاء. رغم 
اأن عدداً كبرياً من النا�س يعتقدون اأن ال�ضخ�س الذي يتعر�س الرجتاج يف 
املّخ يفقد الوعي حكماً، اإال اأن فقدان الوعي ال يحدث اإال لدى %10 فقط 

من امل�ضابني.
املّخ لدى االأ�ضخا�س الذين ميار�ضون الريا�ضة ككرة  تنت�ضر حاالت ارجتاج 
االرتطام،  اإىل  الالعب  تعّر�س  ريا�ضية  األعاب  والهوكي وغريها من  القدم 
تتطلب  التي  الريا�ضات  اأن��واع  وارد لدى العبي خمتلف  االرجت��اح  اأن  علماً 

تقارباً بني الالعبني ككرة القدم وكرة ال�ضلة على �ضبيل املثال.
يعّر�س كّل ارجتاج اإىل حٍد ما املّخ الإ�ضابة معينة. وقد يتعر�س االإن�ضان يف اأي 
وقت كان الرجتاج لذلك يخ�ضع امل�ضاب لتقييم وال بّد من اأن يحظى بفر�ضة 
التي  االرجت��اج  اأعرا�س  تختفي  احل��ظ،  حل�ضن  اإ�ضابته.  من  لل�ضفاء  كافية 
اأ�ضابيع  اأو  اأي��ام  النا�س ب�ضدمة ما يف غ�ضون  اإ�ضابة غالبية  اأثر  تظهر على 
اأن ي�ضرف اخت�ضا�ضي  اأما يف ما يتعلق بالريا�ضيني فمن ال�ضروري  قليلة. 
ن�ضاطهم يف  �ضابق  اإىل  املخ على فرتة عالجهم ل�ضمان عودتهم  ارجت��اج  يف 

اأقرب وقٍت ممكن.
وال بد من االإ�ضارة هنا اإىل اأن ال�ضخ�س الذي ال يتعافى متاماً من االرجتاج 
يف املّخ ترتفع ن�ضبة اإ�ضابته جمدداً، ف�ضاًل عن اأن االإ�ضابة باأ�ضرار ع�ضبية 
اأن  امل��ّخ الرجت��اج قبل  اأعلى بكثري عند تعر�س  اأو دائمة تكون  طويلة االأم��د 

يتعافى متاماً من �ضدمٍة �ضابقة.
لي�ضرتد املّخ عافيته، ينبغي اأن ميتنع امل�ضاب عن اللعب اأو عن ممار�ضة اأي 
ارجتاج.  اأع��را���س  اأو  عالمات  اأي  وج��ود  ثبوت  عند  جمهوداً  يتطلب  ن�ضاط 
اأن  اأر���س امللعب اإىل  اأو الالعبة عن  اأن يبتعد الالعب  لذلك من املهم جداً 
يخ�ضع/ تخ�ضع لفح�ٍس دقيق حتت اإ�ضراف طبيب خمت�س خبري يف جمال 
اإق�ضاء  �ضرورة  اإىل  االخت�ضا�ضيون  وي�ضري  ومعاجلته.  امل��ّخ  ارجت��اج  تقييم 
امل��ّخ عن اللعب ومنعه من امل�ضاركة يف  ال��ذي يتعر�س الرجت��اج يف  ال�ضخ�س 

اليوم عينه يف اللعب.
�ضرعة  تتطلب  التي  تلك  املالعب، خ�ضو�ضاً  اأج��واء  اأب��داً  تخلو  لن  يف حني 
عالية وا�ضطداماً بني الالعبني من حاالت ارجتاج املّخ، تتعدد الو�ضائل التي 
ميكن اعتمادها خلف�س عدد االإ�ضابات. تتجلى هذه الو�ضائل اأواًل يف الرتكيز 
على الروح الريا�ضية واللعب النظيف وت�ضجيعه اإىل جانب احرتام القواعد 
نوٍع  باأي  راأ�س الالعب  اإ�ضابة  لتقليل احتمال  امل�ضممة خ�ضي�ضاً  الريا�ضية 
املتواجدون جميعاً  اأن يحر�س  بّد من  ذل��ك، ال  ع��الوًة على  ال�ضربات.  من 
املمار�ضات  اأ�ضكال  واأف�ضل  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  على  امللعب  اأر���س  على 
الطبية ب�ضكٍل مت�ضق و�ضارم للحّد من تكرار حاالت ارجتاج املّخ. عند اإر�ضاء 
هذه التغيريات، حتافظ االألعاب الريا�ضية على �ضرعتها ومتعتها واالأهم من 

ذلك كله على �ضالمتها.

�شحة وتغذية
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الإم�شاك ا�شطراب وظيفي يف اجلهاز اله�شمي كثري النت�شار، وقد اأ�شبح اأحد الأمرا�ض الع�شرية لأنه يعك�ض منط احلياة والنظام 
الغذائي املتبع. الغذاء املتوازن املبني على املاء والألياف وترافقه ممار�شة الريا�شة يكفي لتنظيم اله�شم واملرور املعوي.

اأهمية الراحة بعد التعر�س الإ�سابة

ا�شطراب وظيفي يف اجلهاز اله�شمي كثري النت�شار

االإم�ساك... الدواء يف الغذاء 

مقا�س القدم له دالالت وفوائد
 

اأكد بحث عر�س خالل موؤمتر )ق�ضايا �ضلوك االإن�ضان واملجتمع( يف مدينة 
االأكرث  ال�ضغرية هن  االأحذية  ذوات مقا�س  الن�ضاء  اأن  االأمريكية،  يوجني 
الباحثون من جامعة  الكبرية. وف�ضر  املقا�ضات  جاذبية، بخالف �ضاحبات 
ال�ضغرية،  االأق���دام  ذات  للمراأة  ال��رج��ال  تف�ضيل  �ضبب  بنيويورك  األ��ب��اين 

لكونها تتمتع بج�ضم ر�ضيق ومقا�ضات �ضغرية عموما. 
واعتمدت الدرا�ضة على قيا�س حجم اليد والرجل ل�ضتني طالبة، ثم مقارنة 
الباحثون  واأ�ضار  الرجال جتاههم.  اأفعال  وردود  العاطفي  بتاريخهم  ذلك 
اأنها متتعت ب�ضحة  اي�ضا على  ال�ضغري قد يدل  امل��راأة  اأن مقا�س قدم  اإىل 
التغذية  من  خالية  طفولة  عا�ضت  فمن  وال�ضباب،  املراهقة  خ��الل  جيدة 
ومن  كبرية،  ب�ضرعة  املراهقة  مرحلة  اىل  ت�ضل  بالتوتر  ومليئة  ال�ضليمة 

اأحد عالمات ذلك كرب حجم اليدين والقدمني. 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 
جمموعة  ت�ضارك  املجتمع،  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة 
اأبوظبي للثقافة والفنون يف احتفال اآالف املتاحف حول 
العامل خالل �ضهر مايو احلايل باليوم العاملي للمتاحف، 
عرب تنظيمها فعالية األعاب وكنوز – من علبة االألعاب 
اإىل �ضندوق الكنز ، �ضعياً الإلهام ال�ضباب والنا�ضئة للبدء 

يف اإن�ضاء جمموعات مقتنياتهم اخلا�ضة. 
وب��وح��ي م��ن ���ض��ع��ار اح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام ب��ال��ي��وم العاملي 
التغيري   = )ال�����ذاك�����رة+االإب�����داع(  امل��ت��اح��ف  ل��ل��م��ت��اح��ف، 
علبة  – م��ن  وك��ن��وز  األ��ع��اب  يهدف معر�س   ، املجتمعي 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  الكنز  �ضندوق  اإىل  االأل��ع��اب 
دور املتاحف يف املجتمعات، واأهمية جمموعات املقتنيات 
اخل��ا���ض��ة ع��رب ع��ر���س جم��م��وع��ات ع���دد م��ن املقتنني، 
اإ�ضراك  اأبوظبي للثقافة والفنون  وت�ضتهدف جمموعة 
عملية  يف  و�ضرائحهم  اأعمارهم  بجميع  املجتمع  اأف��راد 
مقتنيات  جمموعات  ل�ضبع  اجلميلة  ال��ع��وامل  اكت�ضاف 
خا�ضة من اململكة املتحدة واالإم��ارات العربية املتحدة، 
املقتنيات  اإن�������ض���اء جم��م��وع��ات  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
اخلا�ضة �ضعياً ليكونوا مقتنني وقّيمني وحرا�ضاً للتاريخ 

والذاكرة.
املقتنيات  اأه��م جمموعات  واح��دًة من  املعر�س  يت�ضمن 
اخلا�ضة حول العامل، بت�ضيق من تريفور كويكو، وهي 
املتحدة، وجت�ّضد  اململكة  اأو�ضو، من  باأولوجيمي  خا�ضة 
التغيري املجتمعي  هذه املجموعة ثيمة الفن يف خدمة 
م�ضاركة  على  الأو���ض��و  املحّفز  ب���دور  تريفور  ق��ام  وق��د   ،
على  واإط��الع��ه��م  اجل��م��ه��ور،  م��ع  مقتنياته  جم��م��وع��ة 
وجد  طفولته  فمنذ  ج��ذوره،  الكت�ضاف  الذاتية  رحلته 
انتقاله ملرحلة  األعابه، ومع  البهجة يف جمموعة  اأو�ضو 
ومن  القطع،  ه��ذه  يف  �ضغفه  يجد  اأن  ا�ضتطاع  املراهقة 
خاللها ا�ضتطاع اأن يجد هويته واأ�ضوله، وت�ضتعمل هذه 
القطع اليوم لتثقيف االآخرين، من خالل ور�س العمل 

املدر�ضية يف لندن. 
كما ي�ضم املعر�س جمموعات خا�ضة من املقتنيات لكلٍّ 
بطر�ضربغ،  �ضان  من  الدمى  حمّركة  ك��ون،  اإيرينا  من 
رو�ضيا، مقيمة يف اأبوظبي، زايد العب�ضي، مع جمموعة 
مقتنياته اخلا�ضة من �ضاعات �ضوات�س العاملية، وحممد 
عبد اللطيف كانو مع جمموعة مقتنياته اخلا�ضة من 

القطارات، الطائرات وال�ضيارات.
يفتح املعر�س اأبوابه للجمهور يوم 29 مايو يف معر�س 
من  يونيو،   19 لغاية  وي�ضتمر  الت�ضكيلي  للفن  الغاف 
ب��ارب��ي وال��ب��ا���ض��ات والدمى،  امل��زال��ج، دم��ى  امل��غ��ازل اإىل 
والكنوز  االأل��ع��اب  من  وا�ضعاً  طيفاً  �ضيكت�ضفون  ال���زوار 
املقتنني  �ضغف  ومت��ّث��ل  �ضخ�ضية  ق�ض�ضا  حتكي  ال��ت��ي 

بالرتاث  روابطهم  ال�ضتعادة  و�ضعيهم  مبجموعاتهم، 
والذاكرة.

جمموعة  موؤ�ض�س  ك��ان��و،  اخلمي�س  ه��دى  �ضعادة  قالت 
اإن  املعر�س:  اإقامة  والفنون مبنا�ضبة  للثقافة  اأبوظبي 
املتاحف متثل وجدان ال�ضعوب وذاكرتها، وهي احلا�ضنة 
االأمينة للتاريخ واالإرث الثقايف واملعريف لالأمم، واإننا يف 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون نعتز مب�ضاركة اآالف 
املتاحف حول العامل االحتفال باليوم العاملي للمتاحف 
2013، واالحتفاء بدور هذا ال�ضرح االإن�ضاين العريق، 

يف احل��ف��اظ ع��ل��ى امل�����وروث، وت��ر���ض��ي��خ ارت��ب��اط االأف����راد 
م��ن منطلق  اأج���داده���م،  وت��اري��خ  ب��رتاث��ه��م  واملجتمعات 
واآثار  نفي�ضة  للقى  خزائن  لي�ضت  املتاحف  ب��اأّن  اإمياننا 
ولي�ضت جدراناً  فقط،  ومادية  علمية  قيمة  ذات  ثمينة 
وغرفاً يزورها النا�س لال�ضتمتاع فح�ضب، بل اإّن املتاحف 
مرايا الذاكرة و�ضورتها، وكتاب التاريخ املفتوح ليعّلمنا 
اأجيالنا  وم�ضتقبل  حا�ضرنا  مالمح  وير�ضم  وير�ضدنا، 

القادمة .
روؤي��ة جمموعة  وكنوز  األعاب  واأ�ضافت يرتجم معر�س 

اأبوظبي للثقافة والفنون يف تعزيز التعليم عرب الفنون، 
ويقّدم الفر�ضة الفريدة للنا�ضئة لتعّلم كيف ي�ضبحون 
املوروث،  واكت�ضاف  ومتاحف،  معار�س  وقّيمي  مقتنني 
وخربة،  وجت��رب��ة  كثقافة  االق��ت��ن��اء،  ف��ن  على  والتعرف 
بالذائقة  ارتقاء  املقتنيات، وعملية  وكيفية �ضرد حكاية 
العمل  ور�����س  وت�����ض��ه��م  امل�����ض��وؤول��ي��ات،  واإدراك  وال���وع���ي 
ال��ك��ام��ن��ة لديهم  امل���ه���ارات  ال��دم��ى يف حتفيز  وع��رو���س 

وت�ضجيعهم على التعبري احلر واالإبداع .
ياأتي املعر�س تتويجاً ل�ضل�ضلة من ور�س العمل بال�ضراكة 
والتي  ال�ضارقة،  ومتحف  للفنون  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  مع 
�ضارك فيها اأ�ضاتذة وطلبة اأكادميية ال�ضيخ زايد للبنات، 
مدر�ضة ال�ضهب، مدر�ضة غلينيلغ، بال�ضراكة مع موؤ�ض�ضة 
ال�ضارقة للفنون ومتحف ال�ضارقة، ومّكنت هذه الور�س 
امل�ضاركني فيها من طلبة واأ�ضاتذة معاً، من التعرف على 
املجموعات  مقتنيات  تن�ضيق  �ضبيل  يف  االقتناء  اآل��ي��ات 
واملخت�ضني  للطلبة  ال��ور���س  ه��ذه  وت�ضمح  وامل��ت��اح��ف، 
ع��ل��ى م��غ��زى وق��ي��م��ة االقتناء  ب���االط���الع  ال���رتب���وي���ني 
ي�ضتمل  الغر�س  ولهذا  واملتاحف،  املجموعات  وتن�ضيق 
من  خا�ضة  مقتنيات  جمموعات  عر�س  على  املعر�س 
الدمى، ال�ضاعات، ومناذج ال�ضيارات والطائرات لبع�س 

الطلبة اأي�ضاً.
بالتزامن مع املعر�س �ضيتم تقدمي جمموعة من عرو�س 
الدمى وور�س العمل لالأطفال، وت�ضتمل الفعاليات على 
دمى متثل الرتاث التقليدي العربي، والدمى امل�ضنوعة 
التاريخ  ا�ضتعادة  يتيح  مب��ا  وامل�ضابقات،  اجل���وارب،  م��ن 
املوروث والذاكرة ال�ضعبية وي�ضيء على القيمة الهامة 

لالقتناء والق�ض�س املرتبطة بالقطع املقتناة.
ولالإ�ضهام يف تعزيز دور فعالية األعاب وكنوز يف االرتقاء 
نّظمت  ودوره�����ا،  امل��ت��اح��ف  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمعي  ب��ال��وع��ي 
ميدانية  زي���ارات  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
منارة  يف  متحف  ن�����ض��اأة  معر�س  اإىل  امل��دار���س  ل��ط��الب 
ال�ضعديات، كما نّظمت زيارة الأطفال دار زايد يف العني 
يف  املائية،  لالأحياء  ال�ضارقة  ومربى  العني  متحف  اإىل 
اخلا�ضة  ال�ضنوية  وفعالياته  املجتمعي  الربنامج  اإط��ار 
باالأطفال بهدف تعزيز الهوية الثقافية وحتفيز االإبداع 

لديهم.
اإىل  االأل��ع��اب  – م��ن علبة  األ��ع��اب وك��ن��وز  يفتح معر�س 
�ضندوق الكنز اأبوابه للجمهور يف معر�س الغاف للفن 
الت�ضكيلي، �ضارع اخلليج العربي 30، اأبوظبي، بدءاً من 
اأيام  يونيو،   19 االأربعاء  لغاية  مايو   29 االأربعاء  يوم 
لغاية  10 �ضباحاً  ال�ضاعة  لغاية اخلمي�س: من  االأحد 
2 ظهراً، ومن ال�ضاعة 4 ع�ضراً لغاية 8 م�ضاًء، ال�ضبت: 
من ال�ضاعة 10 �ضباحاً لغاية 8 م�ضاًء ويخ�ض�س يوم 
من  فقط  لل�ضيدات   2013 يونيو   4 املوافق  الثالثاء 

ال�ضاعة 4 ع�ضراً حتى 8 م�ضاًء.

اأه�����دى م��رك��ز ���ض��ل��ط��ان ب���ن زاي����د ل��ل��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم 
مدر�ضة مبارك بن حممد يف اأبوظبي ن�ضخا من كتاب 
املرتجم  تاأليف  م��ن  حممد  النبي  �ضرية  م��ن  ق�ض�س 
العاملي الدكتور دني�س جون�ضون ديفيز .. و القامو�س 
الق�ض�ضي لالأطفال من تاأليف الكاتبة �ضهرزاد العربي 
تعليم  على  ت��رك��ز  ق�ض�س  جمموعة  يت�ضمن  وال���ذي 
الطفل اللغة العربية وحتبيبها له يف اإطار درامي. وقال 
االعالم  اإدارة  مدير  املن�ضوري  مانع  حممد  اال�ضتاذ 
اإن اه��داء مركز �ضلطان بن زاي��د للثقافة  يف املركز .. 
واالعالم لهذه املجموعة من اإ�ضداراته ملدر�ضة مبارك 
التي  املجتمعية  امل�ضوؤولية  اط���ار  يف  ت��اأت��ي  حممد  ب��ن 
بالتعليم والثقافة باعتبارهما  ي�ضطلع بها واهتمامه 
ال��ق��ادر على  املتمكن وامل��ب��دع  امل��واط��ن  ال�ضبيل الإي��ج��اد 
املكت�ضبات واالجن��ازات وتعزيز الهوية الوطنية  حفظ 
وتنمية قيم الوالء واالنتماء للوطن والقيادة . و�ضدد 
حممد مانع املن�ضوري على ان مركز �ضلطان بن زايد 
للثقافة واالعالم ووفق توجيهات �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

مبا�ضرة  املجتمع  اىل  للو�ضول  ي�ضعى  امل��رك��ز  رئي�س 
لتقدمي خدمة جمتمعية ثقافية ت�ضهم يف تكوين ابن 
جانبها  م��ن   . فيه  الوطنية  ال���روح  وتعميق  االم���ارات 
توجهت ال�ضيدة �ضريي �ضان�ضيز مديرة مدر�ضة مبارك 
مركز  اإىل  والتقدير  بال�ضكر  ظبي  اب��و  يف  حممد  ب��ن 
�ضلطان بن زايد للثقافة واالعالم على اإهدائه املتميز 
الذي من �ضاأنه رفد مكتبة املدر�ضة بكتب قيمة وتعزيز 
اللفتة  ه��ذه  اإن  وقالت   . والطالبات  الطالب  معارف 
الكرمية من املركز تعرب عن روؤية ونهج م�ضتنري من 
وت�ضجيعهم  الطالب  لدى  القراءة  وتعزيز  دعم  �ضاأنه 
الوطنية  املبادرات  وتدعم  تعزز  انها  كما  البحث  على 
الهادفة . وتعترب مدر�ضة مبارك بن حممد يف اأبوظبي 
من النماذج الرائدة يف املباين التعليمية وتاأتي �ضمن 
ا�ضرتاتيجية جمل�س اأبوظبي للتعليم الإقامة منظومة 
مدار�س  ب�  املعروفة  امل�ضتدامة  امل��دار���س  من  متكاملة 
امل�ضتقبل اأو املدار�س اخل�ضراء وتلبي متطلبات جمتمع 
املعرفة من خالل ما توفره من قاعات وف�ضول درا�ضية 

وخمتربات تعليمية. 

للت�ضوير  ن����ور  م���ن  ف�������ض���اءات  م�����ض��اب��ق��ة  ا���ض��ت��ق��ط��ب��ت 
و  اآالف  ن��ح��و خم�ضة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��وت��وغ��رايف يف دورت��ه��ا 
500 �ضورة م�ضاركة من اأكرث من 70 دولة يف فئتيها 
العامة واخلا�ضة. كما بلغ عدد زوار املوقع االإلكرتوين 
للم�ضابقة اأكرث من خم�ضة اآالف زائر. و�ضهدت امل�ضابقة 
باأبوظبي  الكبري  ال�ضيخ زايد  التي اطلقها مركز جامع 
�ضعار فنون  امل��ا���ض��ي حت��ت  م��ار���س  ال��ث��ال��ث م��ن �ضهر  يف 
الت�ضجيل  وانتهى موعد  اأبوظبي  العمارة يف  وجماليات 
الت�ضوير  اإقباال كبريا من حمبي  املا�ضي  بها اخلمي�س 
وامل�����ض��وري��ن م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل . وب��ل��غ عدد 
بجماليات  وتخت�س  العامة  الفئة  يف  امل�ضاركة  ال�ضور 
نحو  الكبري  زاي��د  ال�ضيخ  جامع  يف  االإ�ضالمية  العمارة 
وتدور  اخلا�ضة  الفئة  ويف  ���ض��ورة   100 و  االف  اأرب��ع��ة 
األف  االإم��ارات نحو  املعمارية يف ق�ضر  حول اجلماليات 
و 400 �ضورة. وو�ضل عدد امل�ضاركني يف الدورة الثالثة 
566 م�ضاركا يف  الف م�ضارك مقابل  اإىل  امل�ضابقة  من 
مواهبهم  اإب����راز  يف  منهم  رغ��ب��ة  وذل���ك  الثانية  ال����دورة 
ومتيزهم مبا يوؤكد مكانة امل�ضابقة كحدث تراثي ثقايف 
عاملي يجذب اهتمام كل فئات و�ضرائح املجتمع على حد 
�ضواء اإىل جانب ما ت�ضكله امل�ضابقة من حماولة لر�ضد 
االإمارات  ق�ضر  و  الكبري  زاي��د  ال�ضيخ  جامع  جماليات 
بو�ضفهما �ضرحني  والفنية  املعمارية  اأهميتهما  واإب��راز 
كبريين يعدان من اأهم املعامل ال�ضياحية واحل�ضارية يف 

اأبوظبي وا�ضتقطبت امل�ضابقة ووفقا ملركز جامع ال�ضيخ 
املقبل  ال�ضهر  الفائزين  اأ�ضماء  تعلن  �ضوف  الكبري  زايد 
اأعمالها وحتديد  امل�ضابقة من  انتهاء جلنة حتكيم  بعد 
الفائزين يف كل فئة ثم يقام حفل تكرمي لهم يف وقت 
تغيريا يف  العام  �ضهدت هذا  قد  امل�ضابقة  وكانت  الح��ق. 
اإذ �ضملت الدورة اجلديدة فئتني رئي�ضيتني هما  فئاتها 
الفئة العامة وتخت�س بجماليات العمارة االإ�ضالمية يف 
الكبري والفئة اخلا�ضة وت��دور حول  ال�ضيخ زايد  جامع 
. وي�ضري حجم  االإم��ارات  املعمارية يف ق�ضر  اجلماليات 
اأ�ضبحت  التي  املكانة  اإىل  الثالثة  ال���دورة  يف  امل�ضاركات 

متثلها ف�ضاءات من نور كم�ضابقة دولية ت�ضهم يف تعزيز 
داخل  م��ن  واالإم������ارات  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقافية  ال�ضياحة 
الدولة وخارجها. وتبلغ قيمة جوائز امل�ضابقة هذا العام 
نحو 250 األف درهم يف الفئتني العامة واخلا�ضة حيث 
درهم  األ���ف   40 على  فئة  ك��ل  يف  االأول  الفائز  يح�ضل 
الثاين  ال��ف��ائ��ز  خ��ا���ض��ة ويح�ضل  وك��ام��ريا مب��وا���ض��ف��ات 
على 30 األف درهم والفائز الثالث على 20 األف درهم 
ويقدم ق�ضر االإمارات عدة جوائز للفائزين منها اإقامة 
الفائزين يف  لكل  الفندق  اخلليج يف  بجناح  ليلتني  ملدة 

فئات امل�ضابقة.

دول  وع���دة  االإم�����ارات  م��ن  مت�ضابقا   17 اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
عربية واأجنبية فازوا بجوائز م�ضابقة ف�ضاءات من نور 
االف �ضورة  ت�ضعة  والثانية من بني  االأوىل  دورتيها  يف 
ال��ع��امل حيث  م��ن خمتلف دول  دول��ة   50 م��ن  م�ضاركة 
فاز ت�ضعة فائزين بجوائز الدورة االأويل من اأربعة االف 
�ضورة م�ضاركة وثمانية فائزين بجوائز الدورة الثانية 

من بني خم�ضة االف �ضورة م�ضاركة.
وتاأتي هذه امل�ضابقة التي انطلقت يف اأكتوبر 2010 حتت 
رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة �ضمن �ضل�ضلة من 
ال�ضيخ  التي يحر�س مركز جامع  االأن�ضطة والفعاليات 
اإط��ار دوره الفكري الذي  زايد الكبري على تنظيمها يف 

يهدف اإىل تنمية املجتمع ثقافيا ومعرفيا.
لوزارة  التابع  الكبري  زايد  ال�ضيخ  ويحظى مركز جامع 
�ضوؤون الرئا�ضة برعاية ومتابعة من �ضمو ال�ضيخ من�ضور 
وزير  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن���واة للحركة  امل��رك��ز ليكون  ال��رئ��ا���ض��ة وت��اأ���ض�����س  ���ض��وؤون 
الثقافية والفكرية التي تتمحور حول اجلامع انطالقا 
من القيمة الثقافية والوطنية التي تعرب عن املفاهيم 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له  التي ر�ضخها  والقيم 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه تلك القيم املتجذرة يف الوجدان 
والوعي والتي ت�ضكل امتدادا للهوية الوطنية امل�ضتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف .

ثقافة وفن�ن
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مركز �سلطان بن زايد يهدي مدر�سة مبارك بن حممد ن�سخا من كتاب حممد والقامو�س الق�س�سي للأطفال 

 ف�ساءات من نور للت�سوير الفوتوغرايف ت�ستقطب خم�سة اآالف و 500 �سورة يف دورتها الثالثة

اأبوظبي للثقافة والفنون حتتفل باليوم العاملي للمتاحف 

 منح جائزة الثقافة العربية االأوروبية 

للعام 2013 للم�ست�سار زكي ن�سيبة
•• اليبزغ-املانيا-الفجر:

منحت املوؤ�ض�ضة االأوروبية للثقافة جائزة الثقافة العربية االأوروبية للعام 
الرئا�ضة.  �ضئون  وزارة  الثقايف يف  امل�ضت�ضار  ن�ضيبة  للم�ضت�ضار زكي   2013
وح�ضر احلفل الذي اقيم يف دار االأوبرا العريقة يف مدينة اليبزغ االملانية 
اأقيم مبنا�ضبة مرور 200 �ضنة على والدة املوؤلف املو�ضيقي االأملاين واغرن 
�ضعادة جمعة اجلنيبي �ضفري دولة االإمارات العربية املتحدة يف اأملانيا وح�ضد 

كبري من رجال ال�ضيا�ضة و الثقافة .
حول  االأمل���اين  التلفزيون  على  حيا  نقل  فيلما  االح��ت��ف��ال  خ��الل  عر�س  و 
النه�ضة الثقافية الكبرية التي ت�ضهدها دولة االإمارات و الدور الذي قام به 
زكي ن�ضيبة يف تعزيز العالقات الثقافية االأوروبية العربية خالل االأربعني 

�ضنة املا�ضية.
 و قد منحت املوؤ�ض�ضة خالل االحتفال جوائز اأخرى لعدد من ال�ضخ�ضيات 

الثقافية االأوروبية املعروفة .

 دائرة الثقافة واالإعلم بال�سارقة حتتفي 

مبوؤلفي اإ�سداراتها للعام 2012 
كرم �ضعادة عبد اهلل حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة واالإعالم بال�ضارقة 
املواطنني  الدولة من  داخ��ل  2012 من  للعام  الدائرة  اإ���ض��دارات  موؤلفي 
االإب���داع  وم��ف��ك��را يف جم���االت  31 مبدعا  ع��دده��م  بلغ  وال��ذي��ن  واملقيمني 
املختلفة. واأعرب �ضعادة عبد اهلل العوي�س خالل حفل التكرمي الذي اأقيم 
اجلهد  على  الدائرة  اإ���ض��دارات  ملوؤلفي  �ضكره  عن  العامة  ال�ضارقة  مبكتبة 

البحثي املعريف الذي يقدمونه على درب ن�ضر ر�ضالة الثقافة واملعرفة.
الثقافة  دائ��رة  بها  التي متيزت  املعيارية  االإ���ض��دارات  واأ�ضار اىل م�ضفوفة 
�ضنوية يف  1000 عنوان وبزيادة  ا�ضبح يتوفر فيها نحو  واالإع��الم حيث 
معدالت االإ�ضدارات مع تركيز ومتابعة لقواعد معايري التاأليف واالإخراج 
لت�ضمل  وكيفا  كما  الدائرة  اإ�ضدارات  فيه  تتنوع  الذي  القدر  بنف�س  وذلك 
حقول الرتاث والفنون والتاريخ والبحوث االأكادميية وامل�ضرح واأدب الطفل 
املعرفية  اجلغرافيا  امتداد  على  �ضاهدا  ولتكون  والرتجمات  وال�ضرديات 
واملنهج  االإ�ضدارات  مرئيات  تتاأ�ضى يف  الدائرة  اأن  واأكد  والعاملية.  العربية 
املعريف الثقايف بروؤية وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور�ضلطان بن 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة الذي يقدم النموذج 
يف ذاته االإبداعية اخلالقة بو�ضفه اأهم املوؤلفني بحثا يف املعاين واأكرثهم 

تنوعا يف التاأليف امل�ضرحي والتاريخي وال�ضردي.
واأ�ضار اىل اأن اإ�ضدارات الدائرة متثل البعد االآخر ل�ضل�ضلة اجلوائز الثقافية 
االبداعية بال�ضارقة واملرتافقة مع الت�ضكيل وامل�ضرح واالأدب باأنواعه وكتاب 
املكر�ضة  وامللتقيات  ال��ن��دوات  مواكبة  على  ال��دائ��رة  حر�س  م��وؤك��دا  الطفل 
البيئة  كامل  االإ���ض��دارات حتتوي على  وان  �ضاملة خا�ضة  ثقافية  ملوا�ضيع 
عبري  واأ�ضادت  العام.  مدار  على  املتواترة  والزمان  املكان  لثقافة  احلا�ضنة 
على  واالإع���الم  الثقافة  دائ��رة  بحر�س  املكرمني  كلمة  احلو�ضني يف  جمعة 
قدموه من اخلري  وتتويج عطائهم مبا  الدائرة  اإ�ضدارات  موؤلفي  تكرمي 

الكثري والتميز الكبري.
واأكدت اأن ال�ضارقة عا�ضمة الثقافة العربية تهدف مبوؤ�ض�ضاتها الثقافية اىل 
الو�ضول الأعلى مراتب الكمال يف العمل وخلق موكب منتج من املبدعني 

املتميزين واالرتقاء بهم اإىل اآفاق وا�ضعة.
ق�ضم  رئي�س  ال��ع��زي��ز  عبد  وال��دك��ت��ور عمر  العوي�س  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  وك���رم 
داخل  م��ن  ال��دائ��رة  اإ���ض��دارات  موؤلفي  احلفل  ختام  والن�ضر يف  ال��درا���ض��ات 
الدولة تقديرا الإثرائهم املكتبة املعرفية واالإن�ضانية يف �ضتى املجاالت وهم 
ال�ضادة .. اإبراهيم الها�ضمي .. اإبراهيم حممد اإبراهيم .. اأحمد حممد عبيد 
عبداجلبار  حت�ضني   .. عبدالرحمن  الدين  ..ب��در  تكنمار  باالت�ضاندرن   ..
اإ�ضماعيل .. حارب الظاهري .. حمزة قناوي .. �ضعيد املن�ضوري .. د. �ضمر 
روحي الفي�ضل .. د. �ضباح عبود جا�ضم .. عائ�ضة م�ضبح العاجل ال�ضحي 
.. عبداالإله عبدالقادر .. عبداهلل �ضالح .. عبري جمعة �ضامل احلو�ضني .. 
عزت عمر .. فوزي �ضالح .. كينيث اأ.بو�ضرن .. كامل يو�ضف ح�ضني .. ماجد 
عبداهلل بو �ضليبي .. د. حممد االأم��ني مو�ضى .. حممد عبداهلل الربيكي 
.. حممد غربي�س .. حممد حميي الدين مينو.. حممد مهدي حميدة .. 
حممود اأبو العبا�س .. منى خليفة احلمودي .. منى مطر.. د. ن�ضر الدين 
لعيا�ضي .. د. نعيمة ح�ضن .. ه�ضام دامرجي و يو�ضف حطينيا . كما نظمت 
لالأعوام  اإ�ضداراتها  الأح��دث  معر�ضا  التكرمي  حفل  هام�س  على  ال��دائ��رة 
الإطالع  العامة  ال�ضارقة  مكتبة  يف  2010و2011و2012و2013 
 2012 عام  ا�ضدارات  وان  التكرمي خا�ضة  عليها عقب  واملكرمني  ال��زوار 

بلغت 73 كتابا يف �ضتى جماالت املعرفة االإن�ضانية . 
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غرفة دبي ت�سدر تقريرا ي�سلط ال�سوء على فر�س اال�ستثمار يف كازاخ�ستان

رئي�ض وزراء كازاخ�شتان يفتتح منتدى اأ�شتانا ال�شتثماري الرابع

اأحمدوف يوؤكد االأولوية لتنمية العا�سمة وتطورها وفقًا لروؤية )مدينة امل�ستقبل(
كازاخ�شتان ا�شتقطبت يف ال�شنوات الأخرية اأكرث من 170 مليار دولر من ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة  
لتبني  االقت�ضاد  وعلماء  وامل�ضتثمرين 
حلول ا�ضتثمارية واإبداء االأفكار املبتكرة 
تعزيز  اىل  ال���ه���ادف���ة  امل����ب����ادرات  وط����رح 

التنمية االقت�ضادية ملدينة اأ�ضتانا.
اجلدير بالذكر اأن منتدى اأ�ضتانا الرابع 
الهيئات  500 من ممثلي  ح�ضره نحو 
وال�ضركات  واملحلية  املركزية  التنفيذية 
وال�ضركات  التنمية  وموؤ�ض�ضات  الوطنية 
وال�ضركات  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  العاملية 
ال��ك��ب��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة.. وع���دد كبري من 
رج��ال االأع��م��ال م��ن ال��داخ��ل واخل���ارج.. 
عدد  االفتتاحية  اجلل�ضة  عقب  ونظمت 
امل�ضتديرة  وامل��وائ��د  النقا�س  حلقات  من 
االأعمال  ممار�ضة  �ضروط  ناق�ضت  التي 
اأ����ض���ت���ان���ا، وت����داب����ري دعم  ال���ت���ج���اري���ة يف 
التنمية  وبرنامج  للم�ضتثمرين  الدولة 
امل�ضاركون  وق���دم  امل��ب��ت��ك��رة..  ال�ضناعية 
حمددة  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  املنتدى  يف 
تنفيذها  املزمع  امل�ضاريع  بع�س  وكذلك 
ب��ني القطاعني  ال�����ض��راك��ة  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
االق��ت�����ض��اد ب��االإ���ض��اف��ة اىل ال��ت��ع��اون بني 
االأجنبية  واحلكومات  احلكومة  ممثلي 

وجمتمع االأعمال الكازاخ�ضتاين.

املناخ اال�ضتثماري اجلاذب لال�ضتثمارات 
مركزا  ت��ت��ب��واأ  اأ�ضبحت  حتى  االأج��ن��ب��ي��ة 
االأكرث  االإقليمية  ال���دول  ب��ني  متقدما 
�ضهدت  ح��ي��ث  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات..  ج���ذب���ا 
من  اأك���رث  ا�ضتقطاب  املا�ضية  ال�ضنوات 
اال�ضتثمارات  م��ن  دوالر  مليار   170
االأجنبية املبا�ضرة خا�ضة بعد اأن و�ضعت 
البيئة  ل��ت��ح�����ض��ني  وق���وان���ني  ت�����ض��ري��ع��ات 
امل�ضتثمرين..  وح��م��اي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
حقيقية  اإجن���ازات  كازاخ�ضتان  وحققت 
وتو�ضيع  اال����ض���ت���ث���م���اري  االن����ف����ت����اح  يف 
ال�ضراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س 
تطرح  ومنفتحة  وا�ضحة  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً 
اأي م��ق��رتح��ات من  امل����ب����ادرات وت���در����س 
العملية  واملجتمعات  امل�ضتثمرين  قبل 
وتوؤمن بالدور املحوري للقطاع اخلا�س 
وتعمل على اإزالة املعوقات اأمام امل�ضاريع 
االقت�ضاد  يف  االن��دم��اج  على  والت�ضجيع 

العاملي واالإقليمي. 
اأن ح��ك��وم��ت��ه متنح  اأح���م���دوف  واأ����ض���اف 
اأولوية كبرية لتنمية العا�ضمة وتطورها 
القائمة  امل�ضتقبل(  لروؤية )مدينة  وفقاً 
والتكنولوجيا  ال��ذك��ي��ة  احل���ل���ول  ع��ل��ى 
احلديثة على اأن ُتوجه هذه التكنولوجيا 

ن��ح��و اق��ت�����ض��اد ال��ط��اق��ة واالن���ت���ق���ال اىل 
االقت�ضاد االأخ�ضر. 

وتطرق رئي�س الوزراء الكازاخ�ضتاين اإىل 
اإ�ضت�ضافة بالده املعر�س الدويل اك�ضبو 
امل�ضتقبل(.   )طاقة  �ضعار  حتت   2017
وتوقع م�ضاركة عدد كبري من ال�ضركات 
العاملية الرائدة وزيارة اأكرث من مليون 

�ضخ�س للمعر�س.
ا�ضت�ضافة  ع��ل��ى  ت��ع��ول  ب���الده  اإن  وق���ال 
ال�ضخمة  اال�ضتثمارات  جل��ذب  املعر�س 
خا�ضة  ال�����واع�����دة  امل�������ض���اري���ع  وت��ف��ع��ي��ل 
ب��امل��ن��ت��ج��ات اجلديدة  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
كازاخ�ضتان  اأن  اإىل  م�ضريا  النظيفة.. 
للتجديد  الثانية  املرحلة  بالفعل  ب��داأت 
املرحلة  �ضاعدت  حيث  املبتكر  ال�ضناعي 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  ج��ذب  يف  االأوىل 
ب�ضكل  اأ���ض��ت��ان��ا  العا�ضمة  اىل  احل��دي��ث��ة 

خا�س والدولة ب�ضكل عام. 
اال�ضتثماري  امل��ن��ت��دى  ان��ع��ق��اد  اأن  واأك����د 
مع  للتعاون  دع��وة  يعد   2013 اأ�ضتانا 
الراغبني  وامل�ضتثمرين  االأع��م��ال  رج��ال 
اأ�ضبح  ح��ي��ث  اأ����ض���ت���ان���ا  يف  ب��اال���ض��ت��ث��م��ار 
الفعال  ل��ل��ح��وار  مهمة  من�ضة  امل��ن��ت��دى 
العملي  املجتمع  ب��ني  ال�ضراكة  واإق��ام��ة 

ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي يف ب������الده وه�����ي ق�����ادرة 
اأنحاء  ك��اف��ة  ال��ن��م��و يف  دف���ع عجلة  ع��ل��ى 
تلقاه من  ال��ذي  ال��دع��م  ال��دول��ة بف�ضل 
مما  باييف  ن���زار  �ضلطان  ن��ور  الرئي�س 
واقت�ضاديا  �ضيا�ضيا  مركزا  لتكون  اأهلها 
ت��وؤدي دورا  العاملية  على اخلارطة  مهماً 
على  املهمة  الفعاليات  خمتلف  يف  فعاال 
م�ضريا  وال���دويل..  االإقليمي  النطاقني 
والب�ضرية  االقت�ضادية  ال��ق��درة  اأن  اإىل 
واالإم���ك���ان���ي���ات ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��ن��ع��م بها 
لال�ضتثمار  وا���ض��ع��ة  اآف��اق��ا  تفتح  اأ���ض��ت��ان��ا 
واإن���������ض����اء ال�������ض���رك���ات وت���ط���وي���ر جمال 
اأ�ضبحت حمط  وقد  الفكرية  اخلدمات 
اأن���ظ���ار م��ع��ظ��م رج�����ال امل�����ال واالأع���م���ال 
العامل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
قطار  ق��ي��ادة  مقومات  المتالكها  نظرا 
البنية  وم��ن��ه��ا  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ح��دي��ث 
وم��وق��ع��ه��ا اجلغرايف  ال��ق��وي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املميز وتوفر و�ضائل االت�ضال احلديثة. 

ب����الده ق��ام��ت ويف  اأح����م����دوف اأن  واأك�����د 
ب���و����ض���ع خطط  ال���������ض����ن����وات االأخ����������رية 
طموحة لتطوير الف�ضاء العملي وبداأت 
بتنفيذها وحر�ضت على دعم امل�ضروعات 
توفري  طريق  عن  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

•• اأ�ستانا د. �رشيف البا�سل:
بالعا�ضمة  اال���ض��ت��ق��الل  ق�����ض��ر  يف  ع��ق��د 
الرابع  ال��دويل  املنتدى  الكازاخ�ضتانية 
لال�ضتثمار اأ�ضتانا 2013 بهدف عر�س 
الفر�س اال�ضتثمارية يف اأ�ضتانا وت�ضجيع 
واالأجنبية  املحلية  اال�ضتثمارات  تدفق 
ومناق�ضة  ال�ضناعية،  امل��ن��اط��ق  وتنمية 
ال�ضبل الكفيلة بتح�ضني مناخ اال�ضتثمار 
وت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة امل���دي���ن���ة يف االأ�����ض����واق 
ا�ضرتاتيجية دخول  اإطار  العاملية �ضمن 
ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ض��ت��ان ن�����ادي ال����دول 

اخلم�ضني االأكرث تناف�ضية يف العامل.
اأدار جل�ضته  ال��ذي  املنتدى  انطلق  وقد   
ا�ضكا�ضيف  اأ�����ض����ي����ت  ال�������ض���ي���د  االأوىل 
ال�ضناعة  وزي����ر  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الكازاخ�ضتاين  احلديثة  والتكنولوجيا 
بكلمات لكل من ال�ضيد �ضريك اأحمدوف 
جنايل  وامي��ا  كازاخ�ضتان  وزراء  رئي�س 
اأ�ضتانا  م��دي��ن��ة  ع��م��دة  ���ض��م��اج��ام��ب��ت��وف 
ونيكول بريك وزيرة التجارة اخلارجية 

الكازاخ�ضتانية.
وزراء  رئي�س  اأكد  االفتتاحية  كلمته  ويف 
احلديثة  ال��ع��ا���ض��م��ة  اأن  ك���ازاخ�������ض���ت���ان 
والتطور  للتغيري  رمزا  اأ�ضبحت  اأ�ضتانا 

االأجنبية  ال��ب��ن��وك  م���ن  ل��ل��م��زي��د  وي�����ض��م��ح 
بدخول ال�ضوق حيث ميكن للقطاع امل�ضريف 
يف دبي ت�ضدير خرباته امل�ضرفية خا�ضة يف 

التمويل االإ�ضالمي اإىل كازاخ�ضتان.
يف  اال�ضتثمار  ف��ر���س  ع��ن  بوعميم  وحت���دث 
قطاع التجزئة يف كازاخ�ضتان م�ضريا اإىل اأن 
النمو حيث ت�ضاهم  القطاع الي��زال يف طور 
حمال ال�ضوبر ماركت الكبرية بحوايل 10 
املبيعات يف حني تتوقع  باملائة من   15 اإىل 
احلكومة الكازاخ�ضتانية ارتفاع هذه الن�ضبة 
اإىل 50 باملائة بحلول العام املقبل .. م�ضريا 
تنمو  ال��ب��ل��د  يف  ال��و���ض��ط��ى  ال��ط��ب��ق��ة  اأن  اإىل 
ومتار�س ن�ضاطات الت�ضوق يف مراكز الت�ضوق 
التجزئة  لتجار  امل��ج��ال  يتيح  مم��ا  الفخمة 
املجزية  ال�����ض��وق  ه���ذه  ل��ل��ت��و���ض��ع يف  دب���ي  يف 

واال�ضتفادة من هذه العوامل.
ي��ذك��ر اأن ب��ع��ث��ة غ��رف��ة دب���ي ال��ت��ج��اري��ة اإىل 
من  ع��ددا  �ضت�ضم  واوزبك�ضتان  كازاخ�ضتان 
اأب��رز رجال االأعمال يف الدولة حيث جتري 
اأعمال مع جمموعة من  لقاءات ومنتديات 
كبار امل�ضوؤولني ورجال االأعمال يف البلدين 
للمنطقة  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
اأ���ض��ت��ان��ا.. وتعمل  االق��ت�����ض��ادي��ة اخل��ا���ض��ة يف 
غرفة دبي على تعزيز ح�ضورها يف منطقة 
االفتتاح  اأع��ق��اب  يف  امل�ضتقلة  ال���دول  راب��ط��ة 
ال���ن���اج���ح مل��ك��ت��ب��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ال���ت���ج���اري يف 

العا�ضمة االأذرية باكو العام املا�ضي.

منخف�ضة خا�ضة واأن ال�ضادرات اإىل الغرب 
يف  وامل��ع��ادن  النفط  رئي�ضية  ب�ضورة  ت�ضمل 
كازاخ�ضتان  م��ن  االإم����ارات  واردات  اأن  ح��ني 
منت ب�ضورة ملحوظة خالل العام 2011 
مدفوعة با�ضترياد االأحجار واملعادن الثمينة. 
وتوقع التقرير ا�ضتمرار تدفق اال�ضتثمارات 
كازاخ�ضتان خا�ضة  اإىل  االأجنبية  اخلارجية 
م���ع ا���ض��ت��م��رار ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي مما 
وخا�ضة يف قطاعات  ال�ضوق  فر�ضا يف  يتيح 

التجزئة واالت�ضاالت.
وقال �ضعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة 
جتارة و�ضناعة دبي اإن البعثة التجارية اإىل 
ت��اأت��ي يف وق��ت مهم  ال���دول امل�ضتقلة  راب��ط��ة 
خا�ضة مع رغبة الغرفة يف تعزيز عالقاتها 
الفعال يف �ضوق و�ضط  التجارية وح�ضورها 
كازاخ�ضتان  اأن  اإىل  ..م�ضريا  والقوقاز  اآ�ضيا 
اإم���ك���ان���ي���ات كبرية  واوزب��ك�����ض��ت��ان مت��ت��ل��ك��ان 
قبل  اال�ضتفادة منها من  ينبغي  لال�ضتثمار 

جمتمع االأعمال يف دبي.
التعاون  ���ض��ب��ل  ب��ح��ث  ���ض��ي��ت��م  اإن�����ه  واأ�����ض����اف 
اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  قطاعات  يف  الثنائي 
والبنية التحتية والزراعة ومعاجلة االأغذية 
امل�ضرفية  واخل���دم���ات  وال��ب��ن��اء  وال��ت�����ض��ي��ي��د 
الطبيعية  وامل�����وارد  وال�����ض��ي��اف��ة  وال�����ض��ي��اح��ة 
املتوقع  ال���دخ���ول  اأن  واأو����ض���ح   .. وال��ط��اق��ة 
التجارة  منظمة  ع�ضوية  يف  لكازاخ�ضتان 
ال�ضفافية  املزيد من  �ضي�ضجع على  الدولية 

•• دبي-وام:

اأ�ضدرت غرفة جتارة و�ضناعة دبي بالتعاون 
مع وحدة اال�ضتخبارات االقت�ضادية التابعة 
تقريرا  االقت�ضادية  االإيكونوم�ضت  ملجلة 
اإم����ك����ان����ات وفر�س  ع���ل���ى  ال�������ض���وء  ي�����ض��ل��ط 
وكازاخ�ضتان  دب��ي  بني  امل�ضرتكة  اال�ضتثمار 
الغرفة الإر���ض��ال بعثة  ا���ض��ت��ع��دادات  اإط���ار  يف 
بداية  واأوزبك�ضتان  كازاخ�ضتان  اإىل  جتارية 

ال�ضهر املقبل.
للتعاون  ف���ر����س  وج�����ود  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
ب��ني دول����ة االإم������ارات وك��ازاخ�����ض��ت��ان خا�ضة 
واخلدمات  والطاقة  العقارات  قطاعات  يف 
الناجت  بنمو  ت��وق��ع��ات  اإىل  ..م�����ض��ريا  امل��ال��ي��ة 
االإجمايل املحلي لكازاخ�ضتان مبعدل �ضنوي 
 2017 ع��ام  املائة حتى  5.8 يف  اإىل  ي�ضل 
التحتية  البنية  يف  اال�ضتثمار  خلفية  على 
النفطي  ك��ا���ض��اغ��ان  ب������اأداء ح��ق��ل  م��دع��وم��ا 

وا�ضتمرار ارتفاع اأ�ضعار النفط.
ال����روات����ب  ارت����ف����اع  اإن  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������ض�����اف 
املزيد  وت��وف��ر  ن�ضبيا  املنخف�س  والت�ضخم 
�ضهولة  اإىل  باالإ�ضافة  التوظيف  من فر�س 
احل�ضول على التمويل �ضيدعم ت�ضريع منو 

الطلب الداخلي.
واأو����ض���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن ف��ائ�����س ال��ت��ج��ارة يف 
حني  يف  ق��وت��ه  على  �ضيحافظ  ك��ازاخ�����ض��ت��ان 
م�ضافة  ق��ي��م��ة  ذات  ���ض��ت��ب��ق��ى  امل��ن��ت��ج��ات  اأن 

وزارة االقت�ساد ت�سارك يف 
املنتدى العاملي للخدمات يف ال�سني

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك وزارة االقت�ضاد يف فعاليات املنتدى العاملي للخدمات لعام 2013 
التي تبداأ غدا الثالثاء وينظمها موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
بكني  بلدية  وح��ك��وم��ة  ال�ضينية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االون��ك��ت��اد 
ح�ضورا  املنتدى  فعاليات  ت�ضهد  ال�ضينية.  العا�ضمة  يف  يومني  وت�ضتمر 
عامليا من قبل الوزراء وكبار �ضناع ال�ضيا�ضة واملفاو�ضني التجاريني وكبار 
رجال االأعمال والتحالفات واحتادات �ضناعة اخلدمات واملنظمات الدولية 
املدنية  املجتمعات  وممثلي  والباحثني  اخل��دم��ات  ومنظمات  واالإقليمية 
واملعنيني وذلك لبحث اإمكانية تنمية قطاعات اخلدمات وتوفري مزيد من 
االقت�ضاد  وزارة  وكيل  اآل �ضالح  �ضعادة عبداهلل  واأك��د  فيها.  العمل  فر�س 
الذي يرتاأ�س وفد الوزارة يف املنتدى..اأهمية امل�ضاركة يف املنتدى ملا ميثله 
قطاع اخلدمات من اأهمية متزايدة على ال�ضعيد الدويل..م�ضريا اإىل اأن 
ال�ضادرات العاملية من اخلدمات بلغت 423 ر4 تريليون دوالر خالل عام 
2012. واأ�ضاف �ضعادته اأن الوزارة حتر�س على امل�ضاركة يف املنتدى تاأتي 
الذي يتعزز دوره  ال�ضعي اجلاد والهادف لتنمية قطاع اخلدمات  اإطار  يف 
با�ضطراد يف االقت�ضاد الوطني حيث يوفر املنتدى من�ضة هامة وحيوية 
للتوا�ضل مع جمتمعات االأعمال الدولية وتبادل االآراء واالأفكار والتجارب 
مبا  اخلدمات  يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  مع  واخل��ربات 
ر12   8 بلغت  والتي  اخلدمات  من  الوطنية  ال�ضادرات  تنمية  يف  ي�ضاهم 
مليار دوالر يف العام 2011 مبعدل منو ت�ضعة يف املائة عن عام 2010..
وهي بذلك تاأتي يف املرتبة االأوىل خليجيا يف ت�ضدير اخلدمات مبا ي�ضب 
يف زيادة ن�ضبة م�ضاهمة التجارة اخلارجية يف الناجت املحلي وتعزيز التنمية 
االقت�ضادية امل�ضتدامة يف دولة االإمارات. واأكد اآل �ضالح اأن قطاع اخلدمات 
االإنتاجية  زي���ادة  يف  بفعالية  امل�ضاهمة  احليوية  القطاعات  م��ن  اأ�ضحى 

وتعزيز التناف�ضية .

املوؤمتر العاملي ال�سنوي التا�سع ل�سناديق اال�ستثمار 
واالأ�سواق املالية اال�سلمية يبداأ اأعماله يف البحرين 

•• املنامة-وام:

ي��ن��اق�����س امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال��ت��ا���ض��ع ل�����ض��ن��ادي��ق اال���ض��ت��ث��م��ار واالأ�����ض����واق املالية 
مايو  م��ن  و28   27 يومي  البحرين  مملكة  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي  االإ�ضالمية 
جمال  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب  رئي�ضية  ا�ضرتاتيجيات  اجل��اري 
احلدود  عرب  اال�ضتثمار  �ضناديق  ن�ضر  وم�ضاألة  االإ�ضالمية  االأ���ض��ول  اإدارة 
عن  ف�ضال  االإ���ض��الم��ي��ة  اال�ضتثمار  �ضناديق  تناف�ضية  مب�ضتوى  واالرت��ق��اء 
ت�ضارك  اأن  املقرر  ومن  وامل�ضتثمرين.  املالية  االإ�ضدار  جهات  قاعدة  تو�ضيع 
كربيات ال�ضركات ورواد الفكر يف هذا املجال واملنظمون الرئي�ضيون يف جمال 
ينظم  وال��ذي  املوؤمتر  يف  االأ���ض��ول  واإدارة  الدولية  االإ�ضالمية  اال�ضتثمارات 
�ضمن �ضراكة اإ�ضرتاتيجية مع م�ضرف البحرين املركزي. ويتيح هذا املوؤمتر 
عقد مناق�ضات تركز على تو�ضيع قاعدة امل�ضتثمرين وجهات االإ�ضدار املالية 
وتعزيز منو اأ�ضواق راأ�س املال واال�ضتثمارات االإ�ضالمية على ال�ضعيد الدويل. 
ومن املتوقع اأن ي�ضارك يف املوؤمتر ما يزيد عن 400 من اأبرز العاملني يف 
الرحمن  عبد  قال  املنا�ضبة  وبهذه  ال��دويل.  امل�ضتوى  على  اال�ضتثمار  جمال 
البحرين  املالية مب�ضرف  املوؤ�ض�ضات  التنفيدي لرقابة  املدير  الباكر  حممد 
املالية  ال�ضناديق  اكت�ضبت  العاملية  االأ�ضواق  الثقة يف  امل�ضتثمر  ا�ضتعاد  بعدما 
واال�ضتثمارات االإ�ضالمية زخما على امل�ضتوى الدويل.. وتوقع اأن تزداد وترية 
االإ�ضالمية  واال�ضتثمارات  املالية  ال�ضناديق  �ضهدتها  التي  االأخ��رية  الت�ضارع 
حتقق  التي  االأ���ض��واق  يف  واملوؤ�ض�ضات  احلكومات  ت�ضعى  حيث  كبرية  بدرجة 
منوا كبريا يف ال�ضرق االأو�ضط وجنوب �ضرق اآ�ضيا وغريها اإىل اقتناء املزيد 
قابل  كبديل  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  اال�ضتثمار  اأدوات  من 
للتطبيق لزيادة راأ�س املال بهدف متويل م�ضروعات تطوير البنية التحتية 
وامل�ضروعات اال�ضتثمارية اإ�ضافة اإىل تنويع حمافظها اال�ضتثمارية. واأ�ضاف 
لكي ي�ضتمر منو ال�ضناديق املالية واال�ضتثمارات االإ�ضالمية يف الوقت الراهن 
فمن ال�ضروري اأن ن�ضع اإطار عمل تنظيميا اأقوى واأن نعزز الهيكل العاملي 
املوؤمتر  اأن ينتج عن مناق�ضات  واآم��ل  اأك��رب..  االإ�ضالمية بقدر  لال�ضتثمارات 
روؤى  ال��ع��ام  ه��ذا  االإ�ضالمية  املالية  واالأ���ض��واق  اال�ضتثمار  ل�ضناديق  العاملي 

اإ�ضرتاتيجية لبناء اأ�ضا�س اأقوى واأكرث ا�ضتقرارا لهذا املجال. 

رئي�س غرفة ال�سارقة ي�سيد بتعاون اجلهات الر�سمية يف 
اإجناح تنظيم ملتقى م�سوؤويل املوارد الب�سرية بدول التعاون 

•• ال�سارقة-وام: 

و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س  رئي�س  امل��دف��ع  حممد  اأح��م��د  اأع���رب 
املتميزة  للم�ضاركة  املنظمة  واجل��ه��ات  الغرفة  و�ضكر  تقدير  عن  ال�ضارقة 
لوزراء ووكالء وزارات العمل وال�ضوؤون االجتماعية والهيئات املعنية بتنمية 
املوارد الب�ضرية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واأ�ضحاب االعمال وممثلي 
من�ضاآت القطاع اخلا�س اخلليجي واملتحدثني واملتحاورين يف امللتقى الثالث 
مل�ضوؤويل املوارد الب�ضرية و�ضوق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي 
واأ�ضار  الرئي�ضي.  الغرفة  ال�ضارقة يف مايو اجلاري مبقر  اإمارة  ا�ضت�ضافته 
اأهمية اجلل�ضة احلوارية التي جمعت وزراء العمل من دولة االمارات  اإىل 
وامل�ضوؤولني يف بقية  العمل  البحرين ودول��ة قطر ووك��الء وزارات  ومملكة 
االآراء  لتبادل  الفر�ضة  اتاحت  والتي  امللتقى  فعاليات  �ضمن  املجل�س  دول 
ال�ضاأن  ذات  وامل�ضائل  املو�ضوعات  من  العديد  ح��ول  النظر  وجهات  وط��رح 
امل�ضرتك وكيفية اال�ضتفادة من اطروحات تلك امللتقيات يف التنمية الب�ضرية 
لتفعيل  تنفيذية  اآل��ي��ات  وو���ض��ع  التنمية  ه��ذه  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  اخلليجية 
التعاون  م��ن  اط��ار  يف  اخلليجية  العمل  �ضوق  لتنظيم  ال�����ض��ادرة  ال��ق��رارات 
واحلر�س على تهيئة م�ضاحة اأو�ضع مل�ضاهمة القطاع اخلا�س لتحمل املزيد 
كمدخل  والتوظيف  والتاأهيل  التدريب  فر�س  توفري  يف  امل�ضوؤوليات  من 
يف  ال��ت��وازن  خلل  ومعاجلة  التوطني  ال�ضرتاتيجية  وداع��م  م�ضاند  رئي�ضي 
املواطنة اخلليجية.  والكوادر  الوافدة  العمالة  العمل اخلليجية بني  �ضوق 
واأك���د اأح��م��د امل��دف��ع ا�ضتعداد وات��ف��اق غ��رف ال��ت��ج��ارة واالحت����ادات كجهات 
العمل  امل�ضاهمة يف  والتن�ضيق يف موا�ضلة  للتعاون  للقطاع اخلا�س  ممثلة 
اخلليجي امل�ضرتك لتحقيق تكاملية ال�ضراكة التي ترتكز على االمكانيات 
واملوارد املتاحة والطاقات واخلربات التي تعك�س قدرات ومهارات املواطنني 
اخلليجيني يف �ضوق العمل اخلا�س بتنفيذ برامج تدريبية وتاأهيلية تواكب 
احتياجات فر�س العمل يف هذه ال�ضوق ودون اغفال دعوة القطاع اخلا�س 
خمرجاتها  ك��ف��اءة  وحت�ضني  التعليمية  املنظومة  تطوير  يف  لال�ضتثمار 

ل�ضالح متطلبات التنمية امل�ضتدامة يف دول املجل�س . 

دبي التجاري ي�سدد 5 ر1 مليار درهم من اأموال الدعم 
احلكومي لوزارة املالية قبل موعد ا�ستحقاقه بثلث �سنوات

•• دبي-وام:

اأعلن بنك دبي التجاري ام�س ت�ضديده مبلغ 5 ر1 مليار درهم من اأموال 
التي   2008 ع��ام  خ��الل  املالية  وزارة  م��ن  تلقاها  التي  احلكومي  ال��دع��م 
راأ�س  من  اأدن��ى  ث��ان  ك�ضق  معها  التعامل  ومت  كمطالبات  حينه  يف  اأدرج���ت 
اأبرم مع امل�ضرف املركزي. ولفت البنك يف بيان  اإتفاق �ضابق  املال مبوجب 
�ضحايف �ضدر عن مقره يف دبي اإىل اأن هذا ال�ضداد جاء ب�ضكل م�ضبق ملوعد 
اال�ضتحقاق املتفق عليه يف 31 دي�ضمرب 2016 وذلك بعد احل�ضول على 
املركزي  املتحدة  العربية  االم���ارات  م�ضرف  من  كافة  ال��الزم��ة  املوافقات 
ووزارة املالية . واأو�ضح بيرت بالتو�ضن الرئي�س التنفيذي للبنك يف ت�ضريح 
اأن االأداء القوي وامل�ضتمر للبنك خالل االأع��وام اخلم�ضة املا�ضية مكنه  له 
 . ا�ضتحقاقها  تاريخ  اأع��وام من  الودائع بنجاح وقبل ثالثة  من �ضداد هذه 
وثمن ما و�ضفه بالدعم منقطع النظري الذي قدمته كل من وزارة املالية 
وامل�ضرف املركزي منذ بداية تداعيات االأزمة املالية العاملية بهدف توفري 
الدعم وال�ضيولة الالزمني ل�ضمان �ضالمة اأداء النظام املايل وللمحافظة 
دبي  يف  التجاري  دبي  بنك  اأن  يذكر   . للدولة  االقت�ضادي  اال�ضتقرار  على 
تاأ�ض�س يف عام 1969 ك�ضركة م�ضاهمة عامة واأ�ضهمه مدرجة يف �ضوق دبي 
املتحدة من  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بالكامل ملواطني  امل��ايل وهي مملوكة 

بينها 20 يف املائة مملوكة من موؤ�ض�ضة دبي لال�ضتثمارات احلكومية 
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املال والأعمال

31
وفد من موا�سلت ال�سارقة ي�سارك يف معر�س 
االحتاد العاملي للموا�سلت العامة ب�سوي�سرا 

•• ال�سارقة-الفجر:

غادر البالد اأم�س االأول وفد من موا�ضالت ال�ضارقة للم�ضاركة يف موؤمتر 
يف  ينطلق  و  �ضوي�ضرا  يف  يقام  ال��ذي  العامة  للموا�ضالت  العاملي  االحت���اد 
الفرتة من 26 اإىل 30 من ال�ضهر اجلاري ، ويرتاأ�س �ضعادة ارحمه ماجد 
ال�ضام�ضي نائب مدير عام موا�ضالت ال�ضارقة وفد املوؤ�ض�ضة الذي ي�ضم عبد 
العزيز اجلروان مدير اإدارة االمتياز وتراخي�س اأن�ضطة املوا�ضالت ،ورا�ضد 

اجلبيل،  حم���ط���ة  م����دي����ر  حم����ب����وب 
ورابعة املرزوقي رئي�س ق�ضم االمتياز 
املحرزي  اهلل  وع���ب���د  وامل����وا�����ض����الت، 

اإداري اأول امتياز املوا�ضالت. 
موؤمتر  اأن  ال�ضام�ضي  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
العامة  للموا�ضالت  العاملي  االحت��اد 
م�ضتوى  ع���ل���ى  م����وؤمت����ر  اأه�������م  ي���ع���د 
ال��ع��امل يف جم��ال امل��وا���ض��الت والنقل 
اجل��م��اع��ي وي��ع��ق��د م���رة ك���ل عامني، 
حيث �ضي�ضارك يف املعر�س هذا العام 
بينها  دولة   30 من  متحدثا   150
املعر�س  يف  ي�ضارك  فيما   ، االإم����ارات 

قرابة 252 �ضركة وموؤ�ض�ضة.
واأكد ال�ضام�ضي اأن املوؤمتر واملعر�س امل�ضاحب له يكت�ضب اأهميته من كونه 
لعر�س   ، اجلماعي  النقل  جم��ال  يف  املتخ�ض�ضني  فيه  يلتقي  عاملي  جتمع 
اأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا يف جماالت البنية التحتية ، وحافالت 
احلديدية  ال�ضكك  و�ضبكات  البحري  النقل  وو���ض��ائ��ل  العامة  امل��وا���ض��الت 
يف  القرار  ل�ضناع  جيدة  فر�ضة  يعد  كما  للقطارات،  الداخلية  والت�ضاميم 
النقل اجلماعي  العاملني يف قطاع  العامة وغريهم من  املوا�ضالت  قطاع 
ال�ضتعرا�س اآخر التطورات يف هذا املجال واالأنظمة املوؤ�ض�ضية والتكنولوجية 

وال�ضيا�ضات املوؤ�ض�ضية واالبتكارات ال�ضناعية ، اإىل جانب اخلطط املالية.
واأ�ضاف اأن املعر�س يتيح الفر�ضة اأي�ضا ملناق�ضة اأف�ضل املمار�ضات واالطالع 
على التجارب الناجحة يف خمتلف اأنحاء العامل ، باالإ�ضافة اإىل اأن املعر�س 
واخلدمات  املنتجات  م��ن  الكثري  لعر�س  فر�ضة  يعد  للموؤمتر  امل�ضاحب 
ال�ضارقة  موا�ضالت  اأن  اإىل  الفتا  املوا�ضالت،  قطاع  يف  احلديثة  واحللول 

حتر�س على امل�ضاركة امل�ضتمرة يف مثل هذه املوؤمترات.

بنك دبي االإ�سلمي يوقع اتفاقية مع وي�سرتن 
يونيون لتوفري خدمة حتويل االأموال عرب احل�ساب

•• دبي-الفجر: 

اإ�ضالمي يف دول��ة االإم���ارات العربية  اأك��رب بنك   ، وق��ع بنك دب��ي االإ�ضالمي 
املتحدة، اتفاقية مع وي�ضرتن يونيون ، ال�ضركة الرائدة يف حتويل االأموال 
ا�ضتالم  اأو  اإر���ض��ال  من  متعامليه  لتمكني  ال��دف��ع،  خلدمات  العاملي  وامل���زود 
وقام  العاملية.  يونيون  وي�ضرتن  �ضبكة  خ��الل  من  ودول��ي��اً  حملياً  االأم���وال 
الرئي�س  نائب  �ضلوان،  عدنان  الدكتور  من  كل  م��وؤخ��راً  االتفاقية  بتوقيع 
لرئي�س  االأول  النائب  ف��رح،  كلود  وج��ان  االإ�ضالمي  دب��ي  لبنك  التنفيذي 
وي�����ض��رتن ي��ون��ي��ون ل��ل�����ض��رق االأو����ض���ط واأف��ري��ق��ي��ا، ب��ح�����ض��ور ع���دد م��ن كبار 

امل�ضوؤولني يف كلتا املوؤ�ض�ضتني. 
حتويل  من  االإ�ضالمي  دب��ي  بنك  متعاملو  يتمكن  �ضوف  اأوىل،  وكمرحلة 
األ���ف م��وق��ع وكيل   494 االأم����وال ف���وراً م��ن ح�ضاباتهم اإىل م��ا ي��زي��د ع��ن 
لوي�ضرتن يونيون ® منت�ضر يف اأكرث من 200 دولة ومنطقة حول العامل، 
االإ�ضالمي  االإنرتنت  امل�ضرفية عرب  ا�ضتخدام اخلدمات  وذلك عن طريق 
و�ضيتمكن  ال�ضريعة  امل�ضرفية  واخل��دم��ات  امل��ت��ح��رك  وال��ه��ات��ف  الي��ن  اأون 
اأ�ضحاب احل�ضابات يف بنك دبي االإ�ضالمي يف املرحلة الالحقة من ا�ضتالم 

حتويالت وي�ضرتن يونيون املالية على ح�ضاباتهم يف احلال.
وخالل مرا�ضم توقيع االتفاقية، قال الدكتور عدنان �ضلوان: ي�ضعى بنك 
احتياجات  لتلبية  والتطوير  االبتكار  موا�ضلة  اإىل  دوم��اً  االإ�ضالمي  دب��ي 
يتجاوز عددهم  الذين  االأوفياء  واملتنوعة من متعاملينا  الكبرية  القاعدة 
1،4 مليون متعامل وال �ضك اأن توافر و�ضيلة للتحويالت املالية ال�ضريعة 
واملالئمة ميثل مطلباً اأ�ضا�ضياً ملتعاملينا املتوافدين من خمتلف دول العامل، 
و�ضوف ي�ضهم اإطالق خدمة حتويل االأموال بالتعاون مع وي�ضرتن يونيون 
املتعاملني  تزويد  عن  ف�ضاًل  البديلة  امل�ضرفية  قنواتنا  فعالية  تعزيز  يف 

بطريقة �ضريعة وموثوقة لتحويل االأموال اإىل اأي مكان يف العامل . 
ن��درك متاماً  يونيون  وي�ضرتن  ف��رح: نحن يف  كلود  ج��ان  ق��ال  من جانبه، 
نعلن  اأن  وي�ضعدنا  العامل  حول  لعمالئنا  املتنامية  التكنولوجية  املطالب 
تو�ضيع  �ضيمكننا من  وال��ذي  االإ���ض��الم��ي،  دب��ي  بنك  التحالف مع  ه��ذا  عن 
عملياتنا املبتكرة لتحويل االأموال عرب احل�ضابات امل�ضرفية يف جميع اأنحاء 
دولة االإمارات العربية املتحدة وياأتي توقيع هذه االتفاقية يف اإطار جهودنا 
عن  ف�ضاًل  وال�ضهولة  اخل��ي��ارات  من  باملزيد  عمالئنا  تزويد  اإىل  الرامية 
والوكالء  العمالء  فئات جديدة من  لت�ضمل  ال�ضركة  اأعمال  نطاق  تو�ضيع 

يف الدولة .

•• عجمان – حممود علياء :

2013 وحتت رعاية كرمية من  تنطلق يف العا�ضر من يونيو املقبل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
لالإحتاد حاكم عجمان فعاليات الدورة االأوىل لفعاليات ملوؤمتر عجمان 
واملعر�س  م�ضتدامة  لتنمية  اأق��ل  كربون  �ضعار  حتت  اأخ�ضر  القت�ضاد 
البلدية  دائ��رة  من  بتنظيم  و  عجمان  كمبين�ضكي  فندق  يف  امل�ضاحب 
والتخطيط بعجمان بالتعاون مع مركز دبي للكربون وبرنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي UNDP ومب�ضاركة حملية واإقليمية ودولية يتم 
للجهود  االإيجابي  االأث��ر  تعك�س  بيئية  جن��اح  ق�ض�س  عر�س  خاللها 
املبذولة من خمتلف املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية للحد من الكربون 
حممد  ب��ن  علي  م��ع  �ضحفيا  ح���وارا  يلي  ،وفيما  بالبيئة  ي�ضر  ال��ذي 
امل�ضاندة بالدائرة  التنفيذي لقطاع اخلدمات  خليفة املويجعي املدير 
رئي�س اللجنة التح�ضريية للموؤمتر ك�ضف لنا عن اأهدافه وامل�ضاركني 

وال�ضعار  كبري  احل��دث  بداية  االآت���ي:   فلنتابع  امل�ضاحبة  والفعاليات 
الذي يحمله له مدلوالته الهامة كما اأنه �ضيكون برعاية كرمية من 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
اإم��ارة عجمان، هل لرعاية مثل هذا احلدث الهام الذي ترعاه  حاكم 
القيادة ،فهل تتوقع �ضعادتك للموؤمتر حتقيق اأهدافه االإ�ضرتاتيجية 

وهل �ضيوؤخذ بتو�ضياته من قبل اجلهات املعنية واقعيا؟ 
-هذا موؤكد وبالطبع القيادة هي القدوة والنموذج وتوجيهاتها ت�ضنع 
تنظيم احلدث  اإن  كما  امل��وؤمت��ر  اأه���داف  ال��ذي يخدم  املطلوب  ال��ق��رار 
جاء باالأ�ضل حر�ضاً من القيادة على ا�ضتمرارية حت�ضني نوعية حياة 
ال�ضار  االنبعاث  من  وخالية  �ضليمة  بيئة  توفري  خالل  من  املواطن، 
لال�ضتثمار  ،وت�ضجيعاً  ب��ال��دول��ة  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  بال�ضكان 
االبتكار  يف  رائ��دة  وطنية  �ضيا�ضة  ،واإع��داد  للبيئة  امل�ضاحبة  بامل�ضاريع 
واالإبداع الدائم ،وتعزيزاً الأن�ضطة البحث والتطوير اخلدمي ،ودعما 

لبناء مدن خ�ضراء م�ضتدامة يف كافة املناطق . 

•• ال�سارقة-الفجر:
يبداأ وفد رفيع امل�ضتوى من اإمارة ال�ضارقة برئا�ضة ال�ضيخ �ضلطان 
م�ضاركته  االإع��الم��ي  ال�ضارقة  مركز  رئي�س  القا�ضمي  اأحمد  بن 
وكوريا  االإم����ارات  ب��ني  الثالث  االقت�ضادية  ال�ضراكة  ملتقى  يف 
من  كرمية  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي  �ضيوؤول  مدينة  يف  اجلنوبية 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي وي�ضتمر حتى الثامن 
والع�ضرون من ال�ضهر احلايل. وي�ضم وفد اإمارة ال�ضارقة امل�ضارك 
وال�ضياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة  وم�ضاركة  بتنظيم  امللتقى  يف 
ال�ضياحي  بالقطاع  فاعلة  بال�ضارقة ممثلني عن جهات حكومية 
لال�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة   : هي  ال�ضارقة  ب��اإم��ارة  واالقت�ضادي 
وال��ت��ط��وي��ر )����ض���روق( ،ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ارق��ة ال�����ض��ح��ي��ة، غ��رف��ة جتارة 
و�ضناعة ال�ضارقة، ومركز ال�ضارقة االإعالمي، مب�ضاركة اأكرث من 
�ضلطان  ال�ضيخ  واأكد  الدولة.  من  حكومية  وهيئة  �ضركة   100

امل�ضاركة  ه��ذه  اأهمية  ال�ضارقة  مركز  رئي�س  القا�ضمي  اأحمد  بن 
االقت�ضادي  التعاون  تعزيز  يف  ال�ضارقة  اإم��ارة  نهج  ترتجم  التي 
اقت�ضادية وجت��اري��ة مع  ع��الق��ات  وع��ق��د  ال��ت��وا���ض��ل  وم��د ج�ضور 
خمتلف دول العامل ويف التعريف بالبيئة االقت�ضادية وال�ضياحية 
اإن م�ضاركة  االإع��الم��ي  ال�ضارقة  رئي�س مركز  واأ���ض��اف  ل��الإم��ارة. 
اإمارة ال�ضارقة ت�ضكل فر�ضة منا�ضبة ملجتمع االأعمال يف االإمارة 
اإىل  لبناء �ضراكات اقت�ضادية وجذب اال�ضتثمارات املختلفة الفتاً 
ما تتمتع به البيئة االقت�ضادية يف اإمارة ال�ضارقة من بنية حتتية 
عديدة  اقت�ضادية  مقومات  من  متتلكه  وم��ا  لال�ضتثمار  جاذبة 
التي تاأتي �ضمن جهود اإبراز االإمارة كوجهة ا�ضتثمارية م�ضتقرة 

عك�ضت ال�ضورة االيجابية اال�ضتثمارية لالإمارة.
وت�ضري االأرقام اإىل اأن حجم الناجت املحلي الإمارة ال�ضارقة ي�ضل 
اإىل 72 مليار درهم �ضنوياً وهو موؤ�ضر ايجابي ال�ضتقرار القطاع 

االقت�ضادي يف االمارة .

رئي�ض اللجنة التح�شريية ملوؤمتر عجمان لالقت�شاد الأخ�شر يف حوار خا�ض 

علي املويجعي : احلدث هام ورعاية القيادة له ي�سنع القرار البيئي ال�سائب خلدمة الوطن

ال�شارقة تبداأ م�شاركة بارزة يف ملتقى ال�شراكة القت�شادية بني الإمارات وكوريا اجلنوبية

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يوؤكد اأهمية م�ساركة االإمارة يف مد ج�سور التعاون

االأعمال واأبرز ال�ضركات الكورية الرائدة 
امل�ضتثمرين.  م��ن  ع���دد  اىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
املعر�س  ي�����ض��ت��ق��ط��ب  ان  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
اأي�����ض��اً ع���دداً م��ن ال�����ض��رك��ات م��ن خمتلف 
وتقنية  ال���ت���ج���ارة  ك��ق��ط��اع  ال���ق���ط���اع���ات، 
والقطاع  وال�ضياحة  والت�ضنيع  املعلومات 
ال�ضحي وقطاع الطاقة والقطاع امل�ضريف 

والطريان والعقارات والبناء.

ال����ت����ي ت�������ض���اه���م يف ا����ض���ت���ق���ط���اب روؤو��������س 
الن�ضاط االقت�ضادي يف  االأم��وال وتفعيل 
ال�ضارقة  اإم��ارة  م�ضاركة  وتاأتي  االإم���ارة. 
الثالث  االقت�ضادية  ال�ضراكة  ملتقى  يف 
نتيجة  اجلنوبية  وك��وري��ا  االإم����ارات  ب��ني 
ل��ل��ج��ه��ود امل�����ض��رتك��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دولة 
لتعزيز  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات 
والتعاون  التجارية  ال��ع��الق��ات  وتطوير 

وياأتي  اجلنوبية،  كوريا  مع  االقت�ضادي 
فريدة  من�ضة  مب��ث��اب��ة  ���ض��ي��وؤول  م��ن��ت��دى 
لتبادل االبتكارات والتطورات يف خمتلف 
م�ضرتك  م�ضعى  يف  االأع���م���ال،  جم����االت 
ل��الرت��ق��اء ب��ال��ع��الق��ات االق��ت�����ض��ادي��ة بني 
االإمارات وكوريا. وي�ضمل امللتقى معر�ضاً 
م��ن اللقاءات  ك��ب��رياً ي�ضم ع���دداً  جت��اري��اً 
واالج���ت���م���اع���ات ال���ت���ج���اري���ة ب����ني رج����ال 

اقت�ضادية مهمة يف منطقة اخلليج العربي 
لتاأخذ ال�ضارقة مكانتها االقت�ضادية على 
م�ضاركة  وت�����ض��اه��م  ال��ع��امل��ي��ة.  اخل��ري��ط��ة 
جمتمع  ت���ع���ري���ف  يف  ال�������ض���ارق���ة  اإم��������ارة 
ال�ضارقة  ال��دويل مبا يتوفر يف  االأع��م��ال 
م����ن خم��ت��ل��ف امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة التي 
وال�ضناعي  االق��ت�����ض��ادي  ال��ق��ط��اع  ت��دع��م 
احلرة  املناطق  اإىل  باالإ�ضافة  والتجاري 

ولفت ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي 
اإىل التطورات االقت�ضادية التي ت�ضهدها 
اإمارة ال�ضارقة بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان ب����ن حممد 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
ب���ن���اء بنية  ���ض��اه��م��ت يف  ال���ت���ي  ال�����ض��ارق��ة 
واإتاحة  لال�ضتثمار  ج��اذب��ة  قوية  حتتية 
العديد من الفر�س املتميزة وبناء قاعدة 

االإجمايل للم�ضاحة املطورة اإىل 14 كيلومرتاً. ويتوقع اأن يتم االنتهاء 
قال عبد  ال�ضدد،  2014.  ويف هذا  العام  امل�ضروع يف  اأعمال هذا  من 
دولة  اقت�ضاد  ي�ضهد  ال�ضناعية:  دب��ي  مدينة  ع��ام  مدير  بالهول،  اهلل 
االإمارات العربية املتحدة على وجه اخل�ضو�س واقت�ضادات دول اخلليج 
ال�ضناعي  القطاع  واأهمها  القطاعات  ي�ضمل جميع  كبرياً  العربي منواً 
الذي ي�ضهم يف بناء اقت�ضاد متنوع قائم على املعرفة. ومع هذا النمو 
الكبري، تربز العديد من الفر�س التي يرغب كبار الالعبني يف قطاع 
ال�ضناعة ا�ضتغاللها يف اأ�ضرع وقت ممكن. وبالتايل، نقوم يف مدينة دبي 
ال�ضناعية بتوفري البينة التحتية اجلاهزة واملتطورة لنمكن النا�ضطني 
يف قطاع ال�ضناعة من ا�ضتغالل هذه الفر�س والدخول اإىل ال�ضوق يف 
التي  اآخ��ر على اجلهود  اإال دليل  امل�ضروع  اأ���ض��رع وق��ت ممكن، وم��ا ه��ذا 

نبذلها لتلبية جميع متطلبات �ضركائنا. 

•• دبي-الفجر: 

املتخ�ض�ضة يف  املراكز  اأكرب  اإحدى  ال�ضناعية،  اأعلنت ام�س مدينة دبي 
عن  لال�ضتثمارات،  تيكوم  يف  والع�ضو  واملتو�ضطة  اخلفيفة  ال�ضناعات 
توا�ضل اأعمال اإن�ضاء البنية التحتية يف املدينة. ووقع اختيار مدينة دبي 
ال�ضناعية على �ضركة الراجحي لالإن�ضاءات لتنفيذ امل�ضروع الذي ت�ضل 
التي  التحتية  البنية  اأعمال  100 مليون درهم. وتت�ضمن  اإىل  قيمته 
كيلومرتاً،   60 بطول  املدينة  داخل  طرق  �ضبكة  اإن�ضاء  اإجنازها  �ضيتم 
وكابالت  كيلومرتاً،   154 بطول  مياه  اأنابيب  متديد  اإىل  باالإ�ضافة 
االأمطار  مياه  لت�ضريف  واأن��اب��ي��ب  كيلومرتاً،   360 بطول  ات�ضاالت 
بطول 111 كيلومرتاً، واأنابيب لت�ضريف املياه العادمة بطول 92.5 
الطول  و�ضي�ضل  كيلومرتاً   53.5 بطول  للري  واأن��اب��ي��ب  كيلومرتاً، 

م�شاركات هامة حملية واحتادية واإقليمية عاملية 

و غرفة جتارة و�ضناعة عجمان باالإ�ضافة 
ل��ل��م��وؤمت��ر وهي  االإع���الم���ي  ال���راع���ي  اإىل 

موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم. 
- هل من فعاليات م�ضاحبة للموؤمتر؟؟

�ضيكون  امل�ضاحب  املعر�س  اإىل  باالإ�ضافة 
ي����وم االف���ت���ت���اح ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه وع��ل��ى هام�س 
املوؤمتر توقيع مذكرة تفاهم ما بني دائرة 
بلدية عجمان ومركز دبي للكربون ،هادفة 
م�ضتوى  على  الكربونية  االنبعاث  لتقليل 
االإمارات، واإقامة بحوث ودرا�ضات م�ضرتكة 
النتائج على  اإىل االنتفاع من هذه  تهدف 
م�ضتوى الدولة ،هذا باالإ�ضافة اإىل عر�س 
املمار�ضات  اف�ضل  و  املنتجات  م��ن  بع�س 

امل�ضاحبة للبيئة.
- وهل هناك م�ضاركات اإقليمية دولية؟؟

-امل��وؤمت��ر ح��اف��ل وم��ت��ن��وع وف��ي��ه م�ضاركات 
داخل  من  منها  ودولية  واإقليمية  حملية 
واملوؤ�ض�ضات  البلديات  ك��اف��ة  مثل  ال��دول��ة 
وال�ضريك  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ع��ن��ي��ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
االإ����ض���رتات���ي���ج���ي ل���ل���م���وؤمت���ر م���رك���ز دبي 
ل����ه عرو�س  ���ض��ي��ك��ون  وال�������ذي  ل���ل���ك���رب���ون 
ل��ت��ج��ارب ن��اج��ح��ة وورق����ة ع��م��ل ث��م هناك 
املتحدة  االأمم  ل��ربن��ام��ج  م�����ض��ارك��ة  مم��ث��ل 
االإمن���ائ���ي ، و م�����ض��ارك��ة ه��ام��ة م��ن ممثل 

املنطقة اخل�ضراء يف مملكة الدمنارك.
ب���راأي���ك���م م���ا ه���و ان��ع��ك��ا���س امل����وؤمت����ر على 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان؟؟وم��ا ه��ي ت��وق��ع��ات��ك��م له 
ولتو�ضياته هل �ضتوؤخذ بعني االعتبار اأما 

�ضناع القرار؟؟
-بالتاأكيد �ضيتم متابعة تو�ضيات امل�ضاركني 
لهذا مت ت�ضكيل جلنة هادفة لتقوم بر�ضد 
امل��وؤمت��ر. االأف��ك��ار والر�ضائل  جميع االأم��ن 
و�ضتحلل  امل����وؤمت����ر.  م���ن  وامل�����ض��ت��خ��رج��ات 
غلى  لرفعها  اللجنة،  خ��الل  م��ن  النتائج 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ض��ة ب���ال���دول���ة وال���ت���ي قد 
تعديل  او  جديدة  �ضيا�ضات  و�ضع  يف  توؤثر 

ال�ضيا�ضات واالإجراءات القائمة.

لالحتبا�س احلراري على م�ضتوى الدولة، 
،وي�ضلط  الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  غ��از  منها 
ال�����ض��وء خ��الل��ه ع��ل��ى  ط���رق ال��ت��ع��ام��ل مع 
التغيري املناخي وا�ضتغالل اجلزر القريبة 
ال��ب��ح��ر مب���ا ه���و م���ع���روف بتخ�ضري  م���ن 
وكيفية  الغازات  انبعاث  من  للحد  االأزرق 
الكربون  ب�ضمة  من  التقليل  يف  امل�ضاهمة 
وال�ضبل العلمية للتقليل من ن�ضبة الغازات 
الدفيئة اأو غازات االحتبا�س احلراري من 
امل�����ض��ادر البديلة  ا���ض��ت��خ��دام  خ���الل زي����ادة 
ال����ك����ف����اءات واالب���ت���ك���ار  واال����ض���ت���ث���م���ار يف 
وامل�ضاهمة يف ت�ضويق تقنية ر�ضد وتخزين 

الكربون.
اأوراق  ع��دد  باملوؤمتر  املتحدثون  هم  -م��ن 

العمل ؟؟
املخت�ضني واخل���رباء  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
اأط��روح��ات��ه��م خالل  ل��ه��م  �ضتكون  ال��ذي��ن 
امل����وؤمت����ر و ���ض��ي��ك��ون امل���ت���ح���دث���ون خ����رباء 
عدة  من  بيئية  موؤ�ض�ضات  يرتاأ�ضون  ممن 
وامل�ضتوى  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ج��ه��ات 
اأهم اجلهات دائ��رة البلدية  ال��دويل، ومن 
دبي  وم��رك��ز  عجمان  ب��اإم��ارة  والتخطيط 
للكربون وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي  
عمل  اأوراق  ع�ضرة  املوؤمتر  خالل  �ضتطرح 
وتتمحور  امل��وؤمت��ر  و���ض��ع��ار  ع��ن��وان  تناق�س 

حول اأهدافه واإ�ضرتاجتياته .
ال�����ض��رف يف املوؤمتر  -وم�����اذا ع��ن ���ض��ي��وف 

والرعاة هل ممكن تطلعنا على ذلك؟؟
-من االأهمية مبكان االإ�ضارة اإىل اأن موؤمتر 
ع��ج��م��ان الق��ت�����ض��اد اأخ�����ض��ر ك���رب���ون اأق���ل 
مللف  داعما  يكون  �ضوف  م�ضتدامة  لتنمية 
 ،)2020 ا�ضت�ضافة دبي معر�س )اإك�ضبو 
الدولة  ع���ن  االإع�����الن  امل���ق���رر  م���ن  اأن����ه  اإذ 
نوفمرب  يف  امل��ع��ر���س  با�ضت�ضافة  ال��ف��ائ��زة 
يف  امل�ضاركون  �ضيتمكن  وبالتايل   2013،
والقادة  ال��ق��رار  م��ن �ضناع  وه��م  امل��وؤمت��ر، 
وال�ضبه  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف  امل���وؤث���ري���ن 

وطلبة  اخل���ا����ض���ة  واجل����ه����ات  احل��ك��وم��ي��ة 
االإم����ارات  دول���ة  م�ضتوى  على  اجل��ام��ع��ات 
واملو�ضوعات  االخ��ت�����ض��ا���س  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
و�ضائل  اإىل  اإ�ضافة  امل��ج��ال.  بهذا  املتعلقة 
التاأكد  م��ن   ، املحلية  و  ال��ع��امل��ي��ة  االإع����الم 
اأهم  وتنظيم  ا�ضت�ضافة  دبي يف  كفاءة  من 
االأح�����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة، وتوفري 
ال��دع��م امل��ط��ل��وب ل��ه��ا يف ���ض��ت��ى امل���ج���االت ، 
البلدية  دائ���رة  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن  و 
احلكومية  الدوائر  اأهم  من  تعد  بعجمان 
م��ن خ���ارج ن��ط��اق اإم����ارة دب���ي ت��دع��م ملف 
ا�ضت�ضافة االإمارات ملعر�س اك�ضبو 2020 

ثالث اكرب حدث يف العامل.
واإ�ضافة ان االإمارات تتمتع مبكانة مرموقة 
على اخلارطة االقت�ضادي االأخ�ضر العاملية، 
املمار�ضات  الأف�ضل  مق�ضداً  يجعلها  مم��ا 
التنمية  ب��ن��اء  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  اخل�����ض��راء 
و  املرجعية  للمقارنات  هدفاً  و  امل�ضتدامة 
االهتمام  اأ���ض��ح��اب  للقاء  ج��دي��دة  من�ضة 
االأخ�ضر  االقت�ضاد  قطاع  يف  باال�ضتثمار 
من اإميان القيادة و احلكومة االحتادية و 
ا�ضتنادا على  املحلية بالدعم لهذا القطاع 
ما اأعلنه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، عن 
لبناء  املدى  اإطالق مبادرة وطنية طويلة 
اق��ت�����ض��اد اأخ�����ض��ر يف دول���ة االإم�����ارات حتت 
م�ضتدامة  لتنمية  اأخ�ضر  اقت�ضاد  �ضعار 
البلدية  دائرة  دعم  ان  موؤكدا  و   2012
و التخطيط بعجمان مللف اك�ضبو 2020 
ي��اأت��ي اإمي��ان��ا ب��ق��درة االإم�����ارات ودب���ي على 

ا�ضت�ضافة املعار�س والفعاليات الدولية .
الرعاة هم على النحو التايل : 

العربية  وال�ضركة  االإم���ارات  موا�ضالت   -
ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة و����ض���رك���ة ال������زوراء 
الكهربائية  الطاقة  خ��ط��وط  و  العقارية 
جروب  اإمي��ز  و  ويونغ  واإرن�ضت  ال�ضم�ضية 

ب���اإط���الق م���ب���ادرة وطنية  ال��ت��ن��وي��ه ع��ن��ه��ا 
ال�ضمو  �ضاحب  خ��الل  م��ن  امل���دى  طويلة 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم  اقت�ضاد 
عام  ب��داي��ة  يف  م�ضتدامة  لتنمية  اخ�����ض��ر 
الكفاءات  بتوجيه  االه��ت��م��ام  و   ،2012
امل�ضتدامة.   ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وامل�������وارد 
يحمل  اخ�ضر  القت�ضاد  عجمان  وموؤمتر 
���ض��ع��ار  ك��رب��ون اق���ل لتنمية م�����ض��ت��دام��ة . 
وهي اإ�ضرتاتيجية حديثة يف املجال البيئي 
عني بها املوؤمتر للتنويه عن اهم امل�ضببات 
احلراري.  االنبعاث  عن  الناجمة  واالآث���ار 
والتي مت الرتكيز عليها ل�ضمان احلفاظ 
وحلماية  والبيئية  الطبيعية  امل��وارد  على 

التوازن البيئي والطبيعي.
-ما هي اأهداف وحماور املوؤمتر؟

ل��ل��م��وؤمت��ر ع���دة حم���اور م��ن اأه��م��ه��ا مدى 
واالإ�ضرتاتيجيات  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  انعكا�س 
املحلية  االحت���ادي���ة واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ا�ضتدامة  ب���������ض����اأن  االإم������������ارات  ك����اف����ة  يف 
مناق�ضته  �ضيتم  االأخ�ضر،حيث  االقت�ضاد 
م���ع م�����ض��ئ��ويل ال�������وزارات االحت���ادي���ة مثل 
من  بذلك  املعنية  والهيئات  البيئة  وزارة 
والدولية  البلديات  مثل  املحلية  اجلهات 
ب���رن���ام���ج االأمم  امل�������ض���ت���وى م���ث���ل  رف���ي���ع���ي 
اإىل مناق�ضات  باالإ�ضافة  االإمنائي  املتحدة 
احل���������ض����ور وامل����ت����اب����ع����ني ل���ل���م���وؤمت���ر عرب 
اجلل�ضات التي تعقد خالله ،و�ضيتم طرح 
م�ضاريع  يف  اال�ضتثمار  لطرق  م�ضتفي�س 
ال�ضراكة  اأ�ضاليب  وتقدمي  للبيئة  �ضديقة 
وال���ق���ط���اع اخلا�س  ب����ني احل���ك���وم���ات  م����ا 
اأف�ضل  اإىل  ،ب��االإ���ض��اف��ة  متويلها  وكيفية 
الكربونية،  االنبعاث  تقليل  يف  املمار�ضات 
م����ن اجلهات  ب��ع�����س  ���ض��ي��ق��دم��ه��ا  وال����ت����ي 
تقليل  رائ������دة يف  ل��دي��ه��ا مم���ار����ض���ة  ال���ت���ي 
دولة  امل�ضتوى  على  الكربونية  االن��ب��ع��اث 
االإم������ارات ،و���ض��ي��ت��م ع��ر���س ن��ت��ائ��ج انبعاث 
امل�ضببة  ال��غ��ازات  وح�ضر  الدفيئة  ال��غ��ازات 

-ت��ع��ت��رب دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط – 
تنظيم  يف  ���ض��ب��ق  وذات  رائ�������دة  ع���ج���م���ان 
باالإمارة  وا�ضحة  ب�ضمة  ولها  امل��وؤمت��رات 
املجال  ه���ذا  يف  جن���اح  ق�ض�س  بتحقيقها 
القت�ضاد  عجمان  م��وؤمت��ر  اإط���الق  وم��ع   .
مل�ضتقبل  اق��ل  ك��رب��ون  �ضعار   حت��ت  اخ�ضر 
م�����ض��ت��دام ل��ي��ت��وج ذل���ك ه��ال ت��خ��ربن��ا كيف 

جاءت فكرة املوؤمتر؟؟!
ال�ضيخ  �ضمو  م��ن  بتوجيهات  فكرته  ج��اء 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�ضد 
البلدية  دائ������رة  اإمي������ان  م���ن  ،وان���ط���الق���ا 
تعزيز  ب�������ض���رورة  ال���را����ض���خ  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وم�ضاركة الهيئات واملوؤ�ض�ضات يف القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س يف دول����ة االإم������ارات 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
امل�ضتدامة وحماية البيئة ودورهم ب�ضمان 

توفري بيئة م�ضتدامة وتنمية اقت�ضادية.
االأخ�ضر  لالقت�ضاد  عجمان  موؤمتر  ج��اء 
ترجمة  ع��ج��م��ان  يف  ن���وع���ه  م���ن  واالأول 
اإمارة عجمان بتوفري البيئة  لروؤية حاكم 
ال�ضحية والنظيفة ملجتمع عجمان وروؤية 
لبناء م�ضتقبل  والتخطيط  البلدية  دائرة 
امل�ضتدامة  ال��ب��ي��ئ��ة  خ����الل  م���ن  ع��ج��م��ان 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ع�����ض��ري��ة وال���وق���وف ع��ل��ى اهم 
حياة  ت��وف��ري  ل�ضمان  وال�����ض��ب��ل  ال��ط��رائ��ق 
وعمرانية  بيئية  ���ض��ي��ا���ض��ات  �ضمن  رغ���دة 
االأخ�������ض���ر.  و�ضمانا  االق��ت�����ض��اد  اط����ار  يف 
عالية  ج��ودة  ذات  وخ��دم��ات  حياة  لتوفري 
عجمان  ملجتمع  املعي�ضة  رف��اه��ي��ة  حت��ق��ق 
من خالل منظومة متكاملة من الربامج 
التطور  لت�ضجيع  ت�ضعى  التي  وامل��ب��ادرات 
متطلبات  وحتقيق  واالق��ت�����ض��ادي  البيئي 
جماالتها.  مبختلف  امل�ضتدامة  التنمية 
املوؤمتر  ب���اإط���الق  ال���دائ���رة  ح��ي��ث ع��م��دت 
احل��ك��وم��ة االحتادية  روؤي�����ة  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً 
ب��ال��دول��ة وان ت��ك��ون دول���ة االإم�����ارات احد 
ال���رواد العامليني يف ه��ذا امل��ج��ال وال��ت��ي مت 
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تعيني بيرت فورت مديرًا تنفيذيًا لهيئة 

املنطقة احلرة براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

اأعلن �ضمو ال�ضيخ اأحمد �ضقر حممد القا�ضمي رئي�س هيئة املنطقة احلرة 
براأ�س اخليمة والتي تعترب واحدة من اأ�ضرع املناطق احلرة منواً واأكرثها 
بيرت  تعيني  ع��ن  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف  التكلفة  حيث  م��ن  فاعلية 
اإىل جانب   .2013 اأبريل   28 من  اعتباراً  للهيئة  تنفيذياً  ف��ورت مديراً 
كونه مديراً تنفيذياً للهيئة ي�ضغل بيرت ج. فورت من�ضب م�ضت�ضار اقت�ضادي 
اإم��ارة راأ���س اخليمة. يرتكز دور فورت يف كال املن�ضبني على  اأول حلكومة 
راأ�س  اإىل  اال�ضتثمارات  وتوجيه  احل��رة  املنطقة  ومن��و  تطوير  ا�ضتمرارية 
لالأعمال  ج��اذب��ة  كبيئة  االإم������ارة  �ضمعة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  اخل��ي��م��ة 
قال  املن�ضب؛  لهذا  ف��ورت  تعيني  عن  االإع��الن  يف  املنطقة.  يف  واال�ضتثمار 

دوراً  بيرت  لعب  لقد  اأح��م��د:  ال�ضيخ 
رائداً يف القطاع امل�ضريف اال�ضتثماري 
االإقليمي ولديه معرفة وا�ضعة واإملام 
هذا  يف  ومناف�ضينا  ب��اأع��م��ال��ن��ا  ك��ب��ري 
املجال. اأرحب به �ضمن فريق الهيئة 
التي  اجل��دي��دة  النمو  مرحلة  ليقود 
نخو�ضها يف املنطقة احلرة. واأنا على 
ثقة باأنه �ضيكون لفورت دوراً فعااًل يف 
تنفيذ مبادرات املنطقة احلرة براأ�س 
خالل  من  اأهدافنا  وحتقيق  اخليمة 
ودراية  عميقة  خ��ربة  م��ن  ميلكه  م��ا 
كبرية .  ين�ضم فورت للمنطقة احلرة 
براأ�س اخليمة بعد اأن عمل يف مورغان 

اأعوام رئي�ضاً لعمليات الدمج واال�ضتحواذ واإعادة الهيكلة   10 �ضتانلي ملدة 
اأ�ضا�ضياً يف متثيل  دوراً  اأفريقيا. ولعب  االأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  يف منطقة 
مورغان �ضتانلي يف ال�ضرق االأو�ضط منذ عام 2006 مرتئ�ضاً اأكرث من 50 
عملية دمج وا�ضتحواذ حملياً وعاملياً واإعادة هيكلة املعامالت عرب جمموعة 
متنوعة من القطاعات. وتعقيباً على تعيينه، قال فورت: ي�ضرفني اأن اأُمنح 
واأتطلع  اخليمة،  ب��راأ���س  احل��رة  املنطقة  اإدارة  جمل�س  م��ن  وال��دع��م  الثقة 
تطوير  ملوا�ضلة  الكفاءة  ذوي  ومن  املوهوبني  مع موظفينا  للعمل  جاهداً 
�ضمعة املنطقة احلرة وما تقدمها من خدمات وت�ضهيالت. ا�ضرتاتيجيتنا يف 
املنطقة احلرة تكمن يف ا�ضتغالل املوارد املتنوعة التي منتلكها واال�ضتفادة 
ع��ن فر�س منو  البحث  الديناميكي واال���ض��ت��م��رار يف  االأع��م��ال  م��ن من��وذج 
جديدة. و�ضوف نوا�ضل الرتكيز على ابتكار منتجاتنا وخدماتنا وتنفيذها، 
م�ضلحة  لتلبية  امل�ضممة  التقنية  التح�ضينات  اأف�ضل  تقدمي  عن  ف�ضاًل 
عمالئنا واالإم��ارة . تخرج فورت بامتياز من جامعة هارفارد وح�ضل على 
درجة البكالوريو�س يف االقت�ضاد ال�ضيا�ضي الدويل واأكمل درا�ضته يف جامعة 
�ضنغافورة الوطنية وجامعة تاما�ضات يف تايالند وجامعة طوكيو الدولية 
يف اليابان. ونال بعدها على �ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة االأعمال متخ�ض�ضاً يف 
جمال التمويل من كلية الدرا�ضات العليا يف اإدارة االأعمال بجامعة �ضيكاغو 

حيث كان االأول على دفعته.

دبي ت�ست�سيف منتدى اإ�س اإيه بي وموؤمتر م�ستخدمي 
اإ�س اإيه بي يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا
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ي�ضتقطب منتدى اإ�س اإيه بي و موؤمتر جمموعة م�ضتخدمي اإ�س اإيه بي يف 
ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا الذي يعقد يوم 29 من �ضهر مايو اجلاري 
املتخ�ض�ضة  االإماراتية  ال�ضركات  كربى   .. العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف 
قطاع  توجهات  اأح��دث  مثل  متعددة  حم��اور  لبحث  وعمالئها  التقنية  يف 
التي  املبتكرة  االأعمال  اأحدث حلول  اإىل  اإ�ضافة  االأ�ضواق  االأعمال وحيوية 
تقدمها �ضركة اإ�س اإيه بي مرفقة مبجموعة من درا�ضات احلالة مقدمة من 
قبل عدد من عمالء ال�ضركة . وقال قي�س غرايبة املدير التنفيذي ل�ضركة 
اإ�س اإيه بي يف االإم��ارات اإن ال�ضركة م�ضتمرة يف حتقيق معدالت منو قوية 
جدا يف �ضوق دولة االإمارات م�ضريا اإىل ان االأ�ضواق ت�ضهد اليوم فر�ضا غري 
باالبتكارات  دعمها  طريق  عن  القيمة  من  املزيد  لتحقيق  قابلة  م�ضبوقة 
اإي���ه ب��ي تفخر ب���اأن ت��ك��ون م��ن ب��ني امل�ضتثمرين  اإ����س  امل��م��ي��زة . واأ���ض��اف اأن 
ال��ط��م��وح��ني م��ن اأ���ض��ح��اب اال���ض��ت��ث��م��ارات ط��وي��ل��ة االأم����د يف ال��دول��ة تعمل 
بالتعاون مع منظومة العمل اخلا�ضة بال�ضركاء على دعم جهود املوؤ�ض�ضات 
وال�ضركات وم�ضاعدتهم على االرتقاء اإىل م�ضتويات واآفاق جديدة من حيث 
مدعومة  كبرية  اأفكار  على  يعملون  اأنهم  اإىل  م�ضريا  واالأداء  االإمكانيات 
با�ضتثمارات �ضخمة واأ�ضار ماجد املطريي رئي�س جمموعة م�ضتخدمي اإ�س 
اإيه بي بال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا اإن هدف اإقامة منتدى جمموعة 
كبار  يتلقي عليها  للنقا�س  اأر�ضية  اإتاحة  اإيه بي يكمن يف  اإ�س  م�ضتخدمي 
اإقت�ضادية  ق��ط��اع��ات  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  بحقل  ال��ع��ام��ل��ني  التنفيذيني 
بها  ميكن  التي  الكيفية  ب�ضاأن  والتحاور  ال��راأي  لتبادل  باملنطقة  متنوعة 
االقت�ضادي  امل�ضهد  م��ع  التكيف  على  ت�ضاعدهم  اأن  ال��ربجم��ي��ة  للحلول 
واأكد  البعيد  امل��دى  على  االأع��م��ال  ا�ضتدامة  ودع��م  باملنطقة  التغري  �ضريع 
اإيه بي تبذل جهودا كبرية لتقدمي حمتوى  اإ�س  اأن جمموعة م�ضتخدمي 
واحل�ضول  امل�ضتخدمني  اهتمام  ا�ضتقطاب  بهدف  والتنوع  بالرثاء  يت�ضم 
من االأع�ضاء امل�ضاركني على اقرتاحات وتو�ضيات يكون لها دورها يف دفع 
مثلى  وتثقيفية  تعليمية  فر�ضة  توؤمن  كما  القطاع  هذا  يف  التطور  عجلة 
عرو�س  وم�ضاهدة  متخ�ض�ضة  مبحا�ضرات  لاللتحاق  بي  اإيه  اإ�س  لعمالء 
جتريبية وااللتقاء بخرباء حلول اإ�س اإيه بي والتفاعل معهم على امل�ضتوى 
ال�ضخ�ضي . ويلقي غرايبة الكلمة االفتتاحية يف املوؤمتر التي �ضي�ضلط من 
باالإمارات  وا�ضرتاتيجيتها اخلا�ضة  بي  اإيه  اإ�س  روؤية  على  ال�ضوء  خاللها 
باأفكاره  م�ضاركا  املوؤمتر  يف  املطريي  ماجد  يتحدث  كما  املتحدة.  العربية 
عمالء  ملجتمع  امل�ضتخدمني  جمموعة  تقدمه  ال��ذي  القيمة  مقرتح  حول 
اإ�س اإيه بي . ويتخلل املنتدى كلمة يلقيها نيك براون النائب االأول للرئي�س 
لقطاع اإدارة اال�ضرتاتيجية واحللول لالأنظمة املتنقلة رئي�س قطاع االأ�ضواق 
النا�ضئة لدى اإ�س اإيه بي باالإ�ضافة اإىل كلمة يلقيها اأحد كبار التنفيذيني يف 
�ضركة فوجيت�ضو ال�ضريك املا�ضي الإ�س اإيه بي يف املنتدى . ويقوم عدد من 
عمالء اإ�س اإيه بي منهم �ضركة دبي لالأملينيوم - دوبال وجمموعة اأي تي اإيه 
اأ�ضكون �ضتار و�ضركة احلفر الوطنية و�ضنايدر اإلكرتيك و�ضركة الر�ضا�ضي 

للعطور واإ�ضمنت اخلليج وجمموعة اأو تي اأي واأرامكو ال�ضعودية .
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تنظيم االت�ساالت وحتريات دبي يتو�سلن اإىل اثنني 
من جتار اأجهزة ات�ساالت مقلدة بقيمة مليون و700 األف

رواد االأعمال ومعهد وا�سنطن ينظمان دورة لدرا�سة اجلدوى ت�سمن ا�ستمرارية امل�سروع

قيمتها  تقدر  قانونية  غري  و�ضلوكيات 
ب��اأك��رث م��ن مليون وم��ائ��ة األ��ف دره��م . 
ويف العملية الثانية تو�ضل فريق العمل 
اإىل  واملراقبة  التحريات  بعد  امل�ضرتك 
خمزن اأحد جتار اجلملة حيث جنحت 
ال�ضلطات يف �ضبط ب�ضاعة ت�ضم اأكرث 
من 1200 هاتف متحرك مقلد تقدر 
ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ض��وق��ي��ة ب���اأك���رث م���ن 600 
األ���ف دره���م وق��د مت ات��خ��اذ االإج����راءات 

االت�ضاالت  تنظيم  لهيئة  وامل��ت��وا���ض��ل 
احلكومية  ال������دوائ������ر  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
اإط��ار اجلهود املبذولة  املعنية وذلك يف 
اأجهزة االت�ضاالت  حلماية م�ضتخدمي 
والهواتف املتحركة من تلك النوعيات 
امل��زي��ف��ة وامل��م��ن��وع��ة يف ال��دول��ة معتربا 
على  االأدل����ة  اأب����رز  م��ن  العمليات  ه���ذه 
االأهداف  يف  والتوافق  ال��رتاب��ط  م��دى 
الهيئة  ب�����ني  امل�������ض���رتك���ة  وامل���������ض����ال����ح 

و���ض��رك��ائ��ه��ا اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني. ومتكن 
العملية  يف  امل�������ض���رتك  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق 
االأوىل من الو�ضول اإىل �ضقة �ضكنية مت 
املدينة  مبنطقة  كمخزن  ا�ضتخدامها 
دب���ي وم��داه��م��ت��ه وحتريز  ال��ع��امل��ي��ة يف 
للموا�ضفات  امل��خ��ال��ف��ة  امل��ح��ت��وي��ات  ك��ل 
اأكرث  ت�ضجيل  خاللها  ومت  وال��ق��ان��ون 
مقلد  ات���������ض����االت  ج����ه����از   600 م����ن 
ن�ضاطات  يف  ا�ضتخدامه  ميكن  وممنوع 

ال��ت��ج��اري��ة يف دب����ي. وت��ت��ل��خ�����س هاتني 
األف  م��ن  اأك��رث  م�ضادرة  يف  العمليتني 
اإت�ضاالت مقلد وممنوع  900 جهاز  و 
قيمتها  ت���ق���در  االأن��������واع  م���ن خم��ت��ل��ف 
 700 و  مليون  م��ن  ب��اأك��رث  التقريبية 

األف درهم. 
مدير  ال�ضام�ضي  اأحمد  املهند�س  وق��ال 
ان هذا  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ن��وع��ي��ة يف  اإع���ت���م���اد 
امل�ضرتك  للعمل  نتيجة  ي��اأت��ي  االجن���از 
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هيئة  ب��ني  امل�ضرتك  العمل  فريق  نفذ 
العامة  واالإدارة  االت�������ض���االت  ت��ن��ظ��ي��م 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل���ب���اح���ث اجل���ن���ائ���ي���ة يف 
�ضرطة دبي عمليتني ناجحتني تو�ضل 
اأك����رب جتار  اإث��ن��ني م��ن  خ��الل��ه��م��ا اإىل 
واملقلدة  املمنوعة  االت�����ض��االت  اأج��ه��زة 
املراكز  بع�س  يف  ت��داول��ه��ا  ي��ت��م  وال��ت��ي 

يوؤكد   ، فقط   25 ح�ضور  يفرت�س  ك��ان 
امل�ضاريع  اأ���ض��ح��اب  م��ن  االأع�����ض��اء  رغ��ب��ة 
من  يتلقونه  م��ا  وتطبيق   ، اال�ضتفادة  يف 
اأ�ض�س واأ�ضاليب اقت�ضادية،يف جمال اإعداد 
 ، العملية  حياتهم  يف  اجل���دوى  درا���ض��ات 
املزيد  ورغبة  العدد  �ضعف  ح�ضور  ودف��ع 
اإدارة  مبجل�س   ، للم�ضاركة  االأع�ضاء  من 
بتنظيم  املعهد  مع  االت��ف��اق  على  املنتدى 
دورات وور�س عمل م�ضتقبال داخل وخارج 

الدولة . 

هذه  مثل  تنظيم  اأهمية  على   ، التدريب 
امل�ضاركني  م��ه��ارات  تنمي  ال��ت��ي  ال����دورات 
ومتكنهم من اإع��داد درا�ضات جدوى وفق 
 ، والعملية  العلمية  واالأ���ض�����س  ال��ق��واع��د 
وذل���ك م��ن خ��الل اإط��الع��ه��م على مناذج 
اقت�ضادية  مل�����ض��اري��ع  ج����دوى  درا����ض���ة  م��ن 
و�ضناعية وجتارية وخدمية ، الفتا اإىل اأن 
االأعداد ال�ضليم لدرا�ضات اجلدوى ، مير 
ب�ضت خطوات مهمة هي: اختيار �ضلعة اأو 

النا�س  كان  اإذا  ما  معرفة  تبيعها،  خدمة 
ومعرفة  ال،  اأم  ال�ضلعة  ل�ضراء  �ضيتجهون 
التي  واالحتياجات  امل�ضروع  ت�ضغيل  اآلية 
عمل  ا�ضتمرار  ل�ضمان  توفريها  ينبغي 
امل�ضروع، وح�ضاب تكلفة امل�ضروع، وتقدير 
دخ����ل امل�������ض���روع م���ن امل���ب���ي���ع���ات، واأخ������رياً 
امل�ضروع  ف��ك��رة  ق���رار ح���ول  اإىل  ال��ت��و���ض��ل 
ومدى جناحها.  واأ�ضاف املال اأن ح�ضور 
اأنه  اإذ   ، ل��ل��دورة  امل�ضتهدف  ال��ع��دد  �ضعف 

اأو ف�ضل  اجل��دوى يف حتديد ن�ضبة جن��اح 
وكذا   ، تنفيذه  ال�����ض��روع يف  قبل  امل�����ض��روع 
حيث  من  للم�ضروعات  اجل��دوى  درا�ضات 
ال��ت��ن��ب��وؤ وال��ت��وق��ع ، ف�����ض��اًل ع��ن دوره����ا يف 
م�ضاندة �ضاحب امل�ضروع يف عملية اتخاذ 
ت��ع��دي��ل بع�س  اأو  امل�����ض��روع  ب��ب��دء  ال���ق���رار 

م�ضاراته اأو حتى �ضرف النظر عنه. 
امل��ال ع�ضو جمل�س  اأحمد  اأك��د  من جهته 
اإدارة منتدى رواد االأعمال ورئي�س جلنة 
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ظهر  ب��دب��ي  االأع��م��ال  رواد  منتدى  نظم 
اأم�س االأول ال�ضبت دورة تدريبية بعنوان 
للم�ضاريع  االقت�ضادية  اجل���دوى  درا���ض��ة 
– بربج خليفة ، وذلك  اأرم��اين  يف فندق 
بالتعاون مع معهد وا�ضنطن لال�ضت�ضارات 
اأع�ضاء  ب��ح�����ض��ور ع���دد م��ن   ، وال��ت��دري��ب 
اإدارة املنتدى وم�ضاركة نحو 50  جمل�س 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من  وم�ضاركة  م�ضاركا 
لع�ضوية  املنت�ضبني  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
املنتدى. وا�ضتعر�ضت الدورة التي قدمها 
املحا�ضر �ضباح املطوق ، وا�ضتمرت لثالث 
�ضاعات حماور رئي�ضية تتمثل يف التعريف 
مب��ف��اه��ي��م اجل������دوى االق��ت�����ض��ادي��ة على 
�ضوء حجم واإدارة امل�ضروعات ، ومناق�ضة 
خطوات اإعدادها متناوال درا�ضة اجلدوى 
االقت�ضادية والت�ضويقية واملالية والفنية 
اإع��داد م�ضروع  اآلية  ، كما تناول املحا�ضر 
الختبار درا�ضة اجلدوى االقت�ضادية على 
SIMULATION ، واأ�ضباب  نظام 
ال�ضحيحة  وال���ط���رق  امل�����ض��روع��ات  ف�����ض��ل 
لدرا�ضة  املايل  والقالب  امل�ضاريع،  لتنفيذ 

اجلدوى االقت�ضادية. 
واأك������د امل��ح��ا���ض��ر ع��ل��ى اأه���م���ي���ة درا����ض���ات 

  ال�سارقة تختتم م�ساركتها يف املنتدى االإقت�سادي العاملي يف االأردن 
العملية  واالإ�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات 
اقت�ضادات  ت��ط��ل��ع��ات  ل��دع��م  ال���الزم���ة 
االإقت�ضادي  امل��ن��ت��دى  ويعترب  املنطقة 
تلتزم  م�ضتقلة  دول��ي��ة  منظمة  ال��ع��امل��ي 
ب��ت��ح�����ض��ني اأو�����ض����اع ال���ع���امل م���ن خالل 
وال�ضيا�ضيني  االأع���م���ال  ق����ادة  اإ����ض���راك 
واالأكادمييني ومنظمات املجتمع املدين 
االقت�ضادية  االأج�����ن�����دات  ���ض��ي��اغ��ة  يف 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة. وت���رتك���ز مهام 
�ضروق يف توفري الت�ضهيالت ال�ضرورية 
واحلوافز وتذليل العقبات التي تواجه 
االإ�ضتثمار يف االإمارة وتقييم م�ضروعات 
بال�ضياحة  ال�ضلة  ذات  التحتية  البنية 
ال�ضتكمال  ال���الزم���ة  اخل��ط��ط  وو����ض���ع 

تلك امل�ضروعات.

والعاملية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف 
امل�����ض��ارك��ة واأو����ض���ح ���ض��ع��ادة م�����روان بن 
الرئي�ضي  ال��ه��دف  اأن  ال�ضركال  جا�ضم 
فعاليات  يف  ال�������ض���ارق���ة  م�����ض��ارك��ة  م���ن 
ال��ع��امل��ي ملنطقة  امل��ن��ت��دى االإق��ت�����ض��ادي 
ال�����ض��رق االأو���ض��ط و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا هو 
امل�ضاركة  ال���دول  االإط���الع على جت��ارب 
واأه������م ال��ق�����ض��اي��ا االإق���ت�������ض���ادي���ة ل���دول 
باملقومات  والتعريف  وال��ع��امل  املنطقة 
االق��ت�����ض��ادي��ة ل���الإم���ارة وال���رتوي���ج لها 
من خالل املنتدى الذي يجمع ملبئات 
وقادة  احلكوميني  امل�ضوؤولني  كبار  من 
االأع���م���ال واالأك���ادمي���ي���ني. واأ����ض���اف اأن 
املنتدى اأتاح ل�ضروق فر�ضة فريدة وقيمة 
ال�ضخ�ضيات  م��ن  نخبة  م��ع  للتوا�ضل 

االأك����رث ن��ف��وذا يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن��وه��ا باأن 
ال�ضارقة  اإم��ارة  اأت��اح لوفد  الغداء  حفل 
فر�ضة التوا�ضل والتفاعل مع احل�ضور 
ال��ن��وع��ي ال���ب���ارز واأق���ي���م امل��ن��ت��دى حتت 
والثبات  للنمو  ال��ظ��روف  تهيئة  �ضعار 
مثل  هامة  ق�ضايا  وناق�س  االإقت�ضادي 
العالقة الت�ضاركية الأجل توليد فر�س 
العمل و ت�ضجيع العمل الريادي والبنى 
االقت�ضادية  احلوكمة  وتعزيز  التحتية 
و النهو�س بالتعاون االإقليمي لتحقيق 
امل���رون���ة االق��ت�����ض��ادي��ة . وه���دف���ت دورة 
تفعيل  اإىل  املنتدى  من   2013 العام 
ال�ضراكة  روح  لتعزيز  ال����الزم  احل����وار 
�ضمان  يف  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا  تعترب  التي 
ال�ضالم واالأمن واإلقاء نظرة عملية على 

املجتمع  من  و�ضخ�ضيات  واالإعالميني 
املدين والقيادات ال�ضبابية من خمتلف 
اخلليج  ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
العربية وامل�ضرق العربي و�ضمال اأفريقيا 
وباقي دول املنطقة. �ضم وفد ال�ضارقة 
�ضعادة مروان بن جا�ضم ال�ضركال املدير 
لالإ�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة  التنفيذي 
����ض���روق وال���دك���ت���ور خالد  وال���ت���ط���وي���ر 
ال�ضارقة  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع���ام  م��دي��ر  امل��دف��ع 
املدير  الق�ضري  عبيد  واأحمد  لالإعالم 
التنفيذي للعمليات يف �ضروق وممثلني 
دانة  و���ض��رك��ة  ال��ه��الل  نفط  �ضركة  ع��ن 
غ��از ورع��ت �ضروق م��اأدب��ة غ��داء اأقيمت 
اأم�س لكبار امل�ضاركني م�ضاهمة منها يف 
بني  والتعارف  التعاون  اأوا�ضر  تر�ضيخ 

•• ال�سارقة-وام: 

اختتم وفد اإمارة ال�ضارقة ام�س م�ضاركته 
العاملي  االإقت�ضادي  املنتدى  يف فعاليات 
ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا  ..ال���ت���ي 
يف  �ضارك  اأي���ام.  ثالثة  وا�ضتمرت  امليت 
900 �ضخ�ضية كان يف  املنتدى حوايل 
مقدمتهم جاللة امللك عبداهلل الثاين 
ملك اململكة االأرنية الها�ضمية والرئي�س 
فل�ضطني  دول���ة  رئي�س  عبا�س  حم��م��ود 
وامللكة رانيا العبداهلل ومعايل ال�ضيخة 
لبنى بنت خالد القا�ضمي وزيرة التنمية 
والتعاون الدويل اإ�ضافة اإىل نخبة من 
واالإقت�ضاديني  احل��ك��وم��ي��ني  ال����ق����ادة 

املنظمة  اجلهة   � املالية  االأ���ض��واق  للمتداولني يف  االإم���ارات  اأن جمعية  على 
للموؤمتر � حري�ضة كل احلر�س على اأن يخرج املجتمعون بتو�ضيات ناجحة 
ت�ضاهم يف تطوير االأ�ضواق املالية العربية ومبا يجنبها التاأثريات ال�ضلبية 
الناجمة عن امل�ضاكل ال�ضيا�ضية واالإقت�ضادية الدولية املعا�ضرة. وت�ضم اإيكا 
يف ع�ضويتها .. دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية 
وقطر والكويت والبحرين و�ضلطنة عمان وم�ضر واالأردن وتون�س واجلزائر 
وفل�ضطني وليبيا واملغرب ولبنان وهي جمعية مهنية غري ربحية تاأ�ض�ضت يف 
العام 1972 بعد التو�ضل اإىل اتفاق بني جتار العمالت االأجنبية يف الدول 
اإيكا التجار العرب وغري العرب الذين يعملون  14 االأع�ضاء. وت�ضارك  ال� 
دوليا للم�ضارف العربية واالأجنبية واملوؤ�ض�ضات املالية عرب التعامالت املالية 
واملبيعات و�ضعر الفائدة للمنتجات واالأ�ضهم وغريها من ال�ضلع االأ�ضا�ضية. 

ي�ضارك فيه م�ضتثمرون كبار يف االأ�ضواق املالية يف 14 دولة عربية االأع�ضاء 
بنوك عربية  كبار مديري اخلزينة يف  األ��ف من  اأن نحو  واأ�ضاف   . اإيكا  يف 
واأجنبية ومدراء �ضركات وم�ضرفيني وم�ضتثمرين وخرباء ماليني يف اإدارة 
املخاطر واإدارة الرثوات واالأ�ضول وم�ضوؤولني كبار ميثلون بنوكا وموؤ�ض�ضات 
لتبادل  اإيكا  موؤمتر  يف  �ضي�ضاركون  العامل  دول  خمتلف  من  دولية  مالية 
االإقت�ضاد  الدول مبا يخدم  املالية بني  ال�ضبكات  املهنية وتطوير  اخلربات 
العربي. واأ�ضار الها�ضمي اإىل اأن جمل�س اإدارة اجلمعية كلف اأع�ضاءه باإعداد 
ت�ضورات ومقرتحات حول ترتيبات انعقاد املوؤمتر الذي يعد اأ�ضخم اجتماع 
املالية وخ��رباء مرموقني من خمتلف  االأ�ضواق  العرب يف  املتداولني  ي�ضم 
ال�ضخ�ضيات  املتحدثني من  بقائمة  يتعلق  فيما  االأجنبية خ�ضو�ضا  الدول 
و�ضدد  مناق�ضتها.  �ضيتم  التي  واملوا�ضيع  والعاملية  العربية  االإقت�ضادية 

•• دبي-وام:

بداأت جمعية االإمارات للمتداولني يف االأ�ضواق املالية التح�ضري ال�ضت�ضافة 
االأ�ضواق  يف  للمتداولني  العربي  االحت��اد  جلمعية   39 ال�  ال�ضنوي  املوؤمتر 
املالية اإيكا ومقرها بريوت والذي يعقد الأول مرة يف الدولة يف دبي خالل 
العرب  امل�ضتثمرين  م��ن  األ��ف  نحو  مب�ضاركة  وذل��ك   2014 اأكتوبر  �ضهر 
واالأجانب الذين يعملون يف االأ�ضواق املالية العربية. وقال حممد الها�ضمي 
يف  املالية  االأ���ض��واق  يف  للمتداولني  االإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ناق�س  اإدارة اجلمعية  اإن جمل�س  ام�س  وام  االإم��ارات  اأنباء  لوكالة  ت�ضريح 
خالل اجتماعه ال�ضهري االأخري الذي عقد يف دبي نهاية االأ�ضبوع املا�ضي 
الرتتيبات اخلا�ضة بتح�ضري فاعليات هذا احلدث االإقت�ضادي املهم الذي 

جمعية االإمارات للمتداولني ت�ست�سيف الأول مرة املوؤمتر الـ 39 للحتاد العربي للمتداولني

اأحمد املال 
خالل الدورة 
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بني برنامج )اإك�ض فاكتور( وم�شل�شل )اآدم وجميلة( وفيلم )6 على 1( توزع ي�شرا اللوزي وقتها وجهدها، يف الأول تخو�ض 
الفانتازيا  جتربة  الثالث  ويف  احللقات،  ممتّد  م�شل�شل  يف  امل�شاركة  جتربة  الثاين  ويف  الأوىل،  للمرة  التقدمي  جتربة 

ال�شينمائية.  حول جديدها والتحديات التي واجهتها يف خو�ض هذه التجارب كان احلوار التايل معها.

الإبداع اأبرز املكونات يف �شخ�شية ال�شعب امل�شري

ي�سرا اللوزي: م�سل�سل )اآدم وجميلة( لي�س مو�سة تركية

داليا م�سطفى توا�سل ت�سوير 
)ا�سم موؤقت( 

توا�ضل الفنانة داليا م�ضطفى، ت�ضوير م�ضل�ضلها اجلديد )ا�ضم موؤقت)، 
دون توقف اأو راحة، واملقرر عر�ضه خالل �ضهر رم�ضان املقبل.

امل�ضل�ضل  يلحق  حتى  ت��وق��ف  دون  الت�ضوير،  ت��وا���ض��ل  اإن��ه��ا  دال��ي��ا،  وق��ال��ت   
بال�ضباق الرم�ضاين املقبل، معربة عن �ضعادتها للعمل الأول مرة مع املخرج 

اأحمد نادر جالل.
واأ�ضافت اأنها، وفريق العمل يوا�ضلون الت�ضوير اأثناء الليل والنهار، وذلك 
لكون امل�ضل�ضل من اأنواع الدراما البولي�ضية التي غابت عن امل�ضاهد امل�ضري 
لفرتة طويلة، م�ضرية اإىل اأنها جت�ضد �ضخ�ضية (�ضجن)، وهى مطربة ماتت 
يو�ضف  الفنان  دوره  يج�ضد  اأعمال  رجل  ق�ضة حب مع  وتربطها  مقتولة، 
ال�ضريف، وتتواىل االأح��داث ملعرفة مرتكب اجلرمية وحتدث العديد من 
ال�ضريف،  يو�ضف  (ا�ضم موؤقت) بطولة  امل�ضل�ضل.   اأح��داث  املفاجاآت خالل 
�ضريى عادل، داليا م�ضطفى، �ضربي عبداملنعم، زكي فطني عبدالوهاب، 

وريهام حجاج، وتاأليف حممد �ضليمان واإخراج اأحمد نادر جالل.

جومانا مراد:
 اأنا مع ال�سعب ال�سوري

عرّبت املمثلة ال�ضورية جومانا مراد عن حزنها ب�ضبب االأزمة التي متر بها 
بالدها، الفتة اإىل اأنها مع ال�ضعب ال�ضوري.

وقالت: اأنا ال اأفهم كثريا يف اأمور ال�ضيا�ضة، لذا ال اأحب اأن اأتكلم كثريا عنها 
اأو اأن اأظهر كمحللة �ضيا�ضية، ولكن موقفي وا�ضح من االأزمة التي متر بها 

بالدي، فاأنا اأقف يف �ضف �ضعبي.
يف  كثرية  دول  بها  متر  التي  الع�ضيبة  الفرتة  تنتهي  اأن  اأمتنى  واأ�ضافت: 

الوطن العربي، واأن يعم ال�ضالم ويعود �ضعورنا باالأمن مرة اأخرى.

�ضعف(  )نقطة  اجلديد  م�ضل�ضلها  �ضوقي،  فريد  رانيا  الفنانة  و�ضفت 
باأنه حالة خا�ضة، يبحث عنها اجلمهور بعيدا عن الواقع الذى يعي�ضه، 
معربة عن �ضعادتها بالتعاون مع النجم الكبري جمال �ضليمان واملخرج 

اأحمد �ضفيق.
وراهنت رانيا فريد �ضوقي، على جناح م�ضل�ضلها )نقطة �ضعف( وخو�ضه 
�ضابق الدراما الرم�ضانية بقوة هذا العام، معربة عن اأملها فى اأن يحظى 

دورها بامل�ضل�ضل على ا�ضتح�ضان وقبول اجلمهور.
ولفتت اإىل اأنها رحبت بالتعاون مع النجم جمال �ضليمان واملخرج اأحمد 
�ضفيق، نظرا لتمتع االأول ب�ضعبية كبرية وتقدميه لل�ضهل املمتنع، ف�ضال 
اأن  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ى  م�ضرية  ومتزنة،  حمبوبة  �ضخ�ضية  كونه  ع��ن 
الذين ميتازون  البارعني  اأهم املخرجني  اأحد  اأحمد �ضفيق يعد  املخرج 

بالدقة اإىل جانب حر�ضه على اجلودة مع �ضرعة التنفيذ.
اإن�ضانية  �ضخ�ضية  امل�ضل�ضل  اأح�����داث  خ���الل  جت�����ض��د  اأن��ه��ا  واأو���ض��ح��ت   
تخرجت  لفتاة  اأم  دور  تلعب  حيث  بال�ضر،  عالقة  لها  لي�س  رومان�ضية 
امل�ضكالت  اأزمات تواجهها،وحل  اأى  اإبعادها عن  اإىل  فى اجلامعة،ت�ضعى 
وانف�ضلت  مبكرة  �ضن  فى  تزوجت  واأنها  وخا�ضة  وابنتها،  تعانيها  التى 

عن والدها.
 وقالت اإن امل�ضل�ضل يوؤكد اأنه لي�س بيننا من ولد فوالذيا، واإمنا لكل منا 
نقطة �ضعف فى حياته قد تكون املال اأو االأبناء اأو الن�ضاء، الفتة اإىل اأن 

ابنتها هى نقطة �ضعفها الوحيدة خالل اأحداث امل�ضل�ضل.
 م�����ض��ل�����ض��ل )ن��ق��ط��ة ���ض��ع��ف( ت���األ���ي���ف ���ض��ه��رية ����ض���الم واإخ��������راج اأحمد 
�ضفيق،وبطولة جمال �ضليمان، رانيا فريد �ضوقي، روجينا، هالة فاخر، 
نا�ضر  يو�ضف،  �ضناء  حجاج،  ريهام  فيدرا،  را�ضد،  تهانى  يو�ضف،  فريال 

�ضيف، اأ�ضرف م�ضيلحي، عالء زينهم وطارق االإبيارى.

رانيا فريد �سوقى: م�سل�سل )نقطة �سعف( حالة خا�سة يبحث عنها اجلمهور

فاكتور(؟ )اإك�س  تقدمي  اإىل  دفعك  الذي  • ما 
على  واملراقبة  االهتمام  ت�ضتحق  خا�ضة  جتربة  جديدة  مواهب  -والدة 
امل�ضتويات كافة �ضواء كم�ضاهدة اأو مذيعة، باالإ�ضافة اإىل متتع الربنامج  
اإنتاجية  م��وازن��ة  وتخ�ضي�س  وا�ضعة،  بجماهريية  االأجنبية  ن�ضخه  يف 

�ضخمة يف الن�ضخة العربية خلروجها ب�ضورة منا�ضبة والئقة.
برامج من قنوات اأخرى؟ لتقدمي  عرو�ضاً  تلقيت  • هل 

فاكتور(  )اإك�س  لكنني رف�ضتها وعندما عر�س علي تقدمي  بالطبع،    -
�ضعرت ب�ضرورة خو�س جتربة جديدة وتعّلم مهارات اإ�ضافية.

لِك؟ االأوىل  هي  التي  التجربة  لهذه  ا�ضتعديت  • كيف 
- �ضاهدت مقاطع من الربنامج يف ن�ضخه االأمريكية والفرن�ضية والهندية، 
للتعرف اإىل طريقة الت�ضوير وطبيعة احللقات واأ�ضلوب املقدمني فيه، ال 
�ضيما يف البث املبا�ضر الذي كان  يرعبني، وخرجت مبالحظات منها اأن 
كامريات عدة توّظف يف الن�ضخ االأجنبية، يف هذا االإطار اتفقت ال�ضركة 
املنتجة مع خمرج الربنامج يف ن�ضخته االإنكليزية، ليتوىل اإخراج الن�ضخة 
طريقة  ح��ول  لتدريبات  الت�ضوير  قبل  خ�ضعت  كذلك  اأي�ضاً.  العربية 
الكالم كمذيعة وكيفية اإلقاء اجلمل ب�ضكل ت�ضويقي ونربة ال�ضوت قبل 

الفوا�ضل اأو اإعالن ا�ضم، �ضواء كان فائزاً اأو خا�ضراً.
وكفنانة؟ كمذيعة  عملك  بني  االختالف  اوجه  اأبرز  • ما 

الكامريا  اإىل  اأنظر  اأن  يجب  ال  كفنانة  االإث��ن��ني،  بني  ت��ام  اختالف  ثمة 
حتى ال يبدو االأداء م�ضطنعاً، بل علّي اأن اأكون على طبيعتي، اأما كمذيعة 
فاأنا م�ضطرة لتحديد الكامريا التي اأقول عربها كالمي والنظر اإليها 

وخماطبة اجلمهور مبا�ضرة.
اأزعجك بني التجربتني؟ ما  ثمة  • هل 

ذلك  ح�ضمت  وق��د  كمذيعة،  بعملي  كفنانة  اإح�ضا�ضي  ت��اأث��ر  اأزع��ج��ن��ي   -
ب�ضرورة خو�س املغامرة وتعلم �ضيء جديد.

كانت  ب��داي��ات��ك  اأن  رغ���م  التلفزيونية  اأع��م��ال��ك  يف  ك��ث��اف��ة  ن��الح��ظ   •
�ضينمائية، ما ال�ضبب؟

)اإ�ضكندرية  فيلم  يف  االأوىل  جتربتي  خ��و���س  منذ  تغيريات  ح�ضلت   -
الدراما  واأ���ض��ب��ح��ت  ���ض��اه��ني،  ي��و���ض��ف  ال��ك��ب��ري  امل��خ��رج  م��ع  –نيويورك( 
ز وحتظى بجماهريية. يف املقابل تراجع  التلفزيونية ُتقدم بحرفية ومتيُّ

م�ضتوى االأفالم ال�ضينمائية.
ذاك؟ اأو  العمل  هذا  يف  م�ضاركتك  يحدد  الذي  • ما 

- قيمة الن�س وحرفية فريق العمل وتقديري ملا �ضي�ضيفه اإىل ر�ضيدي 
الفني، كلها عوامل  حتدد موقفي بغ�س النظر عن كون العمل �ضينمائياً 

اأو تلفزيونياً.
االإ�ضالميني؟ �ضعود  بعد  الفني  االإبداع  على  تخافني  • هل 

على  الت�ضييق  ب��ني  تنا�ضب  وث��م��ة  االإب�����داع،  يحمي  ال�ضعب  الأن  ال،   -
اأوفنانون.  مبدعون  خ��رج  القمع  زاد  فكلما  االإب����داع،  وتنامي  احل��ري��ات 
اأن  ال�ضعب امل�ضري وال ميكن الأحد  اأب��رز املكونات يف �ضخ�ضية  واالإب��داع 

يخفيه اأو يطم�ضه.
على 1(؟  6( يف  جتربتك  تقّيمني  • كيف 

منذ  غابت  التي  )الفانتازيا(  فيلم  جتربة  ال�ضاحة  اإىل  الفيلم  يعيد   -
يف  ال�ضائد  ع��ن  بعيدة  الأن��ه��ا  بحق  مغامرة  �ضتكون  اأن��ه��ا  وي��ب��دو  �ضنوات، 

الواقع ال�ضينمائي، وحتمل اإ�ضقاطات �ضيا�ضية واجتماعية.
الفيلم من تاأليف كرمي فهمي، اإخراج حممد �ضاكر، ي�ضارك يف البطولة: 
رم���زي وجم��م��وع��ة  من  �ضريف  غ���امن،  �ضمري  اإمي���ي  الفي�ضاوي،  اأح��م��د 

الوجوه اجلديدة، وقاربنا على االنتهاء من ت�ضويره.
وجميلة(؟ )اآدم  • ويف 

الدراما االجتماعية ويف  �ضياق  امل�ضل�ضل يدور يف  - ممتعة وجميلة، الأن 
قالب ت�ضويقي، وهو مكتوب ب�ضكل متميز وحمكم بقلم فداء ال�ضندويلي 
ب��اإدارة املخرج اأحمد �ضمري فرج وي�ضاركني يف البطولة  واإخراجه ممتاز 

الفنان ح�ضن الرداد،  لذا اأتوقع اأن يحقق جناحاً لدى عر�ضه.
رم�ضان؟ �ضا�ضة  على  �ضيعر�س  • هل 

- حتى االآن مل ُيحّدد موعد عر�ضه، يعود هذا القرار اإىل �ضركة االإنتاج.
ن�ضبيا على  طويلة  اأنها  تعتقدين  اأال  حلقة   60 على  امل�ضل�ضل   • ميتد 

امل�ضاهدين؟
ميّل  ل��ن  مكثفة  اأح���داث���اُ  ويت�ضمن  ج��ي��داً  مكتوب  امل�ضل�ضل  اأن  ط��امل��ا   -

اجلمهور منه، املهم الن�س واالأداء وال�ضورة التي يخرج بها امل�ضل�ضل.
الرتكية؟ بالدراما  وجميلة(  )اآدم  يقارن  اأن  تخ�ضني  • اأال 

الرتكية  امل�ضل�ضالت  مو�ضة  �ضمن  باعتباره  امل�ضل�ضل  البع�س  هاجم   -
التي تنت�ضر حالياً، لكن احلقيقة اأنه، بغ�س النظر عن املقارنات الفنية، 
انطباعاً  اأح��دث  ما  داع  دون  من  التطويل  الرتكية  امل�ضل�ضالت  م�ضكلة 

�ضلبياً عنها.
اأعمال  تقدمي  يف  �ضباقة  امل�ضرية  فالدراما  احللقات  عدد  اإىل  بالن�ضبة 

اأنور عكا�ضة واإ�ضماعيل  ممتدة احللقات، مثل )ليايل احللمية( الأ�ضامة 
عبد احلافظ، حققت جناحات غري عادية، قبل انتقاد عدد احللقات يجب 

م�ضاهدة امل�ضل�ضل وتقييمه على م�ضتوى: الفنانني والكاتب واملخرج...
• هل تتابعني الدراما الرتكية املدبلجة؟

- ال اأ�ضتطيع م�ضاهدة ثالث  دقائق كاملة منها الأنها ت�ضعرين بامللل.



ممار�سة الريا�سة تغنيك
 عن تناول االدوية

يعاين ماليني النا�س مما يعرف باأمرا�س الع�ضر احلديث، ويلجاأ كثريون 
فينفريد  الربوفي�ضور  واأو���ض��ح  الثمن.  غالية  طبية  عقاقري  تعاطي  اإىل 
بانت�ضر من معهد علوم الريا�ضة يف جامعة فرانكفورت ملوقع انا زهرة اأّن 
تعالج عرب  املعي�ضة  وارتفاع م�ضتوى  ال��رثاء  ب�ضبب  التي حتدث  االأمرا�س 

ممار�ضة الريا�ضة.
واالأوعية  القلب  باأمرا�س  اخلا�ضة  االأع��را���س  يف  االأم��را���س  ه��ذه  وتتمثل 
الدموية، واال�ضطرابات يف عملية التمثيل الغذائي التي ميكن عالجها عن 
طريق احلركة. ويقول الربوفي�ضور االأملاين اإن من امل�ضتغرب عدم االعتناء 

بالريا�ضة كحل بديل ذي كلفة اأقل ن�ضبياً.
امل�ضت�ضفى  يف  الريا�ضي  الطب  خبري  فولفرات  بريند  يقول  جانبه،  م��ن 
املمكن  م��ن  اأن  ثبت  ق��د  اإن��ه  ميونيخ  مدينة  يف  التقنية  للجامعة  التابعة 
خف�س كلفة النفقات على العقاقري الطبية من خالل ممار�ضة قدر منا�ضب 
من الريا�ضة. و�ضرب مثاًل على ذلك مر�ضى ال�ضكري، اإذ تبني اأّنه مع زيادة 
�ضها هوؤالء ملمار�ضة الن�ضاط البدين، تقّل تكلفة  الفرتة الزمنية التي يخ�ضّ
نفقاتهم على العقاقري الطبية. واأ�ضار اخلبري االأملاين اإىل اأّن املواظبة على 
ممار�ضة الريا�ضة حت�ّضن حالة االأوعية الدموية وتخف�س من �ضغط الدم 

ب�ضورة اأف�ضل من االأدوية املخ�ض�ضة لذلك.

جفاف العني

اجل�����ل�����و������س  اإن 
طويلة  ل�����ض��اع��ات 
اأم�����������������ام �����ض����ا�����ض����ة 
قد  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر 
ي���������ك���������ون �����ض����ب����ب����ا 
حل���������دوث ج���ف���اف 
ال��������ع��������ني. وه��������ذا 
اأمرين  اإىل  ي��ع��ود 

رئي�ضيني:
االأول : اإن احلملقة 
ال�����������ض�����ا������ض�����ة  يف 
ت���ق���ل���ل م������ن ع����دد 
رف������ات االأج�����ف�����ان، 
اإن  ف�������امل�������ع�������روف 

احلالة  يف  فاالإن�ضان  العني  �ضطح  على  الدموع  لفر�س  �ضرورية  الرفة 
العادية ترف اأجفانه15اإىل20 مرة يف الدقيقة ولكن اأثناء العمل على 
الكمبيوتر تخف الرفات لت�ضل اإىل حوايل اخلم�س فقط، وهو رقم قليل 

ال ي�ضمح بتاأمني رطوبة كافية للعني.
اأما االأمر الرئي�ضي االآخر الذي ي�ضبب جفاف العني خالل العمل على 
الكمبيوتر فهو جفاف العني نتيجة التحديق الطويل يف ال�ضا�ضة امل�ضاءة 

الذي ي�ضاهم يف تبخر الدمع.

فراغ  أوقات  برنامج حكومي لشغل  املكسيكية ضمن  مبونتيري  بارك  فونديدورا  في  الباركور  مهارات  ميارس  صبي 
الشباب بصورة رياضية نافعة لتقليل فرص تورطهم مع عصابات اجلرمية أو االنحراف باجتاه اخملدرات. )رويترز(

يف الع�شر اجلاهلي؟  ال�شعاليك  ال�شعراء  هم  • من 
- عروة بن الورد وال�ضنفري وال�ضليك بن ال�ضلكة وتاأبط �ضرا. 

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�شرب  • فيمن 
- عرقوب 

• ما املق�شود ببنات الفال؟ 
- االإبل 

اللغة؟  يف  العني  كلمة  تعني  • ماذا 
- عني االن�ضان واجلا�ضو�س وعني املاء وذات ال�ضئ ولبه. 

هي امل�شتحيالت يف اللغة؟  • ما 
- الغول والعنقاء واخلل الويف  

ع�ضر وال�ضابع ع�ضر والثامن ع�ضر كان االأطباء االأوروبيون ي�ضتخدمون  ال�ضاد�س  القرون  • طوال 
التبغ ملعاجلة �ضل�ضلة من امل�ضاكل ال�ضحية مثل ال�ضداع وت�ضو�س االأ�ضنان والتهاب املفا�ضل وحتى رائحة الفم 

الكريهة. 
اللذان ال يتوقفان عن النمو طوال احلياة هما االأنف واالأذنان.  االإن�ضان  ج�ضم  يف  الوحيدان  • الع�ضوان 

• حتتوى معدة االإن�ضان على نحو 35 مليون غدة ه�ضمية. 
كلمة اإجنليزية ميكن اأن تكتب دون تكرار حرف واحد مرتني هيuncopyrightables وهي  • اأطول 

تتاألف من 16 حرفا. 
كان ينوي تغيري ا�ضم مدين��ة برلني اإىل جرمانيا.  هتلر  اأدولف  النازي  • الزعيم 

من 50 األف نهر يف ال�ضي�ن.  اأكرث  • يوجد 
النازي يطبعون ف�ضائل دمهم بالو�ضم على اآباطهم )مفرد ابط(.  احلزب  وقادة  اأع�ضاء  • كان 

اأ�ضهر )فاكهة( يف العامل ويباع منها اأكرث مما يباع من املوز.  • الطماطم 
�ضكانها الذي يبلغ نحو  عدد  على  يزيد  �ضنوياً  فرن�ضا  يزورون  الذين  ال�ضياح  • عدد 

ن�ضمة.  مليون   60

كانت مياه النهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء احدهم والقى بداخلها بقايا كثرية ثم ذهب 
ان  تتمنى  وكيف  ماآ�ضاتها  الكبري  النهر  لوالدها  لت�ضتكي  كثريا  وحزنت  اجل��ري��ان  عن  املياه  فتوقفت 
يحافظ عليها النا�س فال يرمون فيها اال�ضياء القذرة فقالت موجة �ضغرية وهي تبكي جرحتني بع�س 
العلب يوما وانا العب وبكيت كثريا وقالت اخرى رمى �ضخ�س ما بع�س احلجارة وا�ضابني اآه . كم هو 
قا�س فقالت اختها نعم لقد ا�ضابتني اي�ضا حجارة وب�ضبب م�ضنع الكيماويات ماتت �ضمكاتي اآه كم انا 
حزينة فقالت االم وانا اي�ضا اتاأمل ف�ضمكاتي متوت وهناك من ترتكنا وتهرب اإىل مكانا اخر متى يح�س 
النا�س بنا فقال النهر الكبري ح�ضنا من االن �ضنختفي ولن نعود االبعد ان يعرف النا�س قيمتنا ،واختفت 
مياه النهر لي�ضرخ النا�س هلعا ماذا �ضيفعلون بال مياه وكيف �ضيعي�ضون ف�ضرخ رجل وقال كنت اح�س 
نلقي  وم��اذا  بقاعه  م��اذا يوجد  انظروا  باحرتام  نعامله  �ضيغ�ضب يوما ما ويختفي فنحن ال  النهر  ان 
النا�س نادمني على معاملتهم للنهر ولكن احدا  الكبري ،وجتمع  النهر  ملاذا تركنا  بداخله حتى تعرفه 
منهم قال لن ينفع الكالم هيا لننظف قاع النهر قبل ان تغيب ال�ضم�س وبالفعل مل مت�س حلظات اال 
بقايا وحجارة  فيه من  ما  وي�ضتخرجون  ينظفونه  النهر  قاع  اإىل  القرية  �ضباب  لينزل  احلبال  وتدلت 
واخ�ضاب فعلق احدهم وقال كم اخجل من ذلك .. وعندما غربت ال�ضم�س ذهب اجلميع للنوم والراحة 
وهم نادمني على مافعلوه �ضابقا ،ويف ال�ضباح ا�ضتيقظ اجلميع على �ضوت مياه دافقة تعلن انها جاءت 

�ضاكرة لهم جهدهم وانها لن ترتكهم مرة اخرى .

النهر الغا�ضب

ع�سري ال�سمندر لعلج �سغط الدم املرتفع

اللعب يف الهواء الطلق يقوي 
عظام االطفال

  
ميثل لعب االأطفال يف االأماكن املفتوحة م�ضدر �ضعادة حقيقية لهم. كما 
اأنه يعود عليهم بفائدة �ضحية كبرية. تنقل انا زهرة عن اجلمعية االأملانية 
يف  اإيجابياً  ت��وؤث��ر  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اأّن  برلني  يف  وامل��راه��ق��ني  االأط��ف��ال  لطب 
اأدنى  الفيتامني يبلغ  اأّن هذا  االإن�ضان.  علماً  م�ضتوى فيتامني د يف ج�ضم 
م�ضتوياته بعد انتهاء ف�ضل ال�ضتاء. وتوؤكد اجلمعية االأملانية على �ضرورة 
بني  �ضاعة  ن�ضف  مل��دة  اأ�ضبوعياً  مرتني  ال�ضم�س  الأ�ضعة  االأط��ف��ال  تعر�س 
روؤو�ضهم  تغطية  دون  م��ن  ع�����ض��راً،  و15:00  �ضباحاً   10:00 ال�ضاعة 
واأذرعتهم و�ضيقانهم، لكن مع احلر�س على جتنب اإ�ضابتهم ب�ضربة �ضم�س. 
يذكر اأّن ممار�ضة اأن�ضطة حركية حتت اأ�ضعة ال�ضم�س، ُت�ضهم يف اإمداد اجل�ضم 
لدى  العظام، خ�ضو�ضاً  كتلة  بناء  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  ال��ذي  د  فيتامني  ب� 
اأما  الكرب.  العظام يف  االإ�ضابة به�ضا�ضة  العظام تقي من  االأطفال، فمتانة 
اإذا ندر تعر�س االأطفال الأ�ضعة ال�ضم�س، فتن�ضح اجلمعية االأملانية حينئٍذ 

باإعطائهم مكمالت غذائية حمتوية على فيتامني د. 

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

يزن عارف
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.

 اأظهرت درا�ضات �ضابقة اأن �ضرب 500 ملل من ع�ضري ال�ضمندر يوؤدي 
جديدة  درا�ضة  لكن  �ضاعة.   24 م��دى  على  ال��دم  �ضغط  انخفا�س  اإىل 
اأجراها باحثون من جامعة ريدينغ متحورت على مدى تاثري ع�ضري 

ال�ضمندر، اإذا اأُخذ على جرعات اأقل ومنتظمة يف اليوم الواحد.
ووجد الباجثون اأن جرعة 100 غرام اأدت اإىل انخفا�س كبري يف �ضغط 
�ضاعات،   10 نحو  اإىل  �ضاعات   4 من  االأج���ل،  ق�ضرية  �ضاعات  يف  ال��دم 
م�ضريين اإىل اأن اخلبز الذي يحتوي على ال�ضمندر االأبي�س اأو االأحمر، 

ي�ضاعد على خف�س �ضغط الدم بن�ضبة مماثلة.
اإىل  يعود  املرتفع  الدم  ال�ضمندر على �ضغط  تاأثري  اأن  العلماء  ويعتقد 
ن���وع م��ع��ني م��ن البكترييا  اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ال��ن��ي��رتات ال��ت��ي تتفاعل م��ع 
تو�ضعة  على  ت�ضاعد  كيميائية  م���ادة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��ف��م،  يف  امل��وج��ودة 

جمرى الدم واالأوعية الدموية ب�ضكل عام.
وقالت الربوفي�ضورة جويل لوفغروف، من ق�ضم علوم الغذاء والتغذية 
يف جامعة ريدينغ، اإن اإثراء اخلبز مع ال�ضمندر قد يكون و�ضيلة مفيدة 
خلطر  للمعر�ضني  خا�ضة  اخل�ضار،  من  النوع  ه��ذا  ا�ضتهالك  ل��زي��ادة 

االإ�ضابة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.
الرئي�ضية  اخل��ط��ر  ع��وام��ل  اأح���د  ه��و  ال���دم  ارت��ف��اع �ضغط  اأن  اإىل  ي�ضار 
لالإ�ضابة باأمرا�س القلب التاجية وال�ضكتة الدماغية، واحدة من اأكرب 

االأمرا�س القاتلة يف اململكة املتحدة.
منط  هو  املرتفع،  ال��دم  ب�ضغط  االإ�ضابة  وراء  ال�ضبب  يكون  ما  وع��ادة 
والكحول  امللح  وا�ضتهالك  ال�ضحي،  غ��ري  ال��غ��ذاء  مثل  ال�ضيء  احل��ي��اة 

ب�ضكل كبري، وعدم ممار�ضة التمارين الريا�ضية.

اأن�س بكري
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.
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