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الأطفال يتذكرون كلمات 
�سمعوها قبل الولدة 

اأن باإمكان الأطفال تذّكر كلمات �سمعوها قبل  وجدت درا�سة جديدة 
الباحثني بجامعة  اأن  ال��ولدة وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي، 
هل�سينكي الفنلندية، وجدوا اأن الأطفال يطّورون ذاكرة من الكلمات 
امل�سوؤولة  الباحثة  ال��ولدة. وقالت  ب�سكل متكرر قبل  التي ي�سمعونها 
عن الدرا�سة، مينا هوتيالينني، نعتقد اأن هذا يظهر كيف ان الدماغ 
يف هذه املرحلة يعتاد على الأ�سوات.. اإنه موؤ�سر على تعّلم اللغة ب�سكل 
اأن  ، م�سيفة  ي�سمعونها  التي  الأ���س��وات  الإعتياد على  اأو  مبكر ج��داً، 
واأف��راد  اأم��ه  املولود اجلديد لي�س لوحة فارغة بل هو قد تعّلم كيف 
على  الأدل����ة  بع�س  وج���ود  اإىل  وا���س��ارت  يتكلمون  الآخ��ري��ن  العائلة 
مقاطع  اأو  اأغ��اٍن  تذكر  ميكنهم  الأط��ف��ال  واأن  اجلنني،  تعلم  اإمكانية 

كالمية �سمعوها خالل فرتة احلمل.
واخترب العلماء ذاكرة اأجنة عرب تعري�سهم لكلمة تاتاتا ومنذ الأ�سبوع 
 33 ال�  الن�ساء  ن�سف  قرابة  ا�ستمعت  ال��ولدة،  اإىل حني  للحمل   29
اللواتي خ�سعن للدرا�سة، لت�سجيالت للكلمة متكررة مئات املرات، ويف 

بع�س الأحيان كان يتخللها �سوت تو .
ال�سوتية  ف��وق  بالأ�سعة  الفح�س  الباحثون  ا�ستخدم  ال���ولدة  وبعد 

لختبار ن�ساط اأدمغة كل الأطفال عندما ي�سمعون الكلمة املذكورة.
وتبنّي اأن الذين �سمعوها من قبل اأظهروا ردة فعل معّززة على هذه 
الكلمة.. لقد متكنوا من معاجلة اأف�سل للكلمة، كما انهم ا�ستطاعوا 
اإىل  الباحثة  واأ�سارت  لهوتيالينني  وفقاً   ، فيها  التغيريات  مالحظة 
اأن هذا النوع من التعلم رمبا يبداأ يف فرتة متاأخرة من احلمل، واأن 

الأجنة يبدوؤون بال�سمع يف منت�سف فرتة احلمل.

ال�سغوط النف�سية قد 
توؤدي للأمرا�ض 

لي�س  اأن��ه  زاكينهامي  روت  كري�ستا  النف�سي  الطب  اخت�سا�سية  اأك��دت 
بال�سرورة اأن تعزي الإ�سابة مبتاعب املعدة اأو اآلم موؤخرة الرقبة اأو 
خفقان القلب اأو ارتفاع �سغط الدم اإىل اأ�سباب ع�سوية على الدوام، 

اإمنا ميكن اأن ترجع اإىل املعاناة من اأعباء نف�سية غري مدركة.
وت�����س��م��ل ه���ذه الأع���ب���اء م��ث��ال م��واج��ه��ة ���س��غ��وط ك��ب��رية يف ال��ع��م��ل اأو 
م�ساحنات مع املدير اأو م�ساكل مع �سريك احلياة، وهي متاما كالأ�سباب 

التي توؤدي اإىل الإ�سابة با�سطرابات النوم اأو الع�سبية املفرطة.
وللتغلب على هذه املتاعب، تو�سي ع�سو الرابطة الأملانية لخت�سا�سيي 
ل�ستي�ساح  البداية  يف  عام  طبيب  ا�ست�سارة  ب�سرورة  النف�سي  الطب 
كانت  واإذا  ل  اأم  ع�سوية  اأ�سباب  اإىل  تعزى  املتاعب  ه��ذه  كانت  اإذا  ما 
ا�ستبعدت هذه الأ�سباب، تن�سح زاكينهامي الأ�سخا�س امل�سابني بها باأن 
ي�ساألوا اأنف�سهم يف هذا الوقت عن ال�سيء الذي يت�سبب بالتحديد يف 

�سعورهم بال�سغط.
واأ�سافت الطبيبة اأنه يف�سل اأي�سا اأن يقوم هوؤلء الأ�سخا�س بطرح 
كي  خمت�س،  نف�سي  معالج  اإ�سراف  حتت  اأنف�سهم  على  الأ�سئلة  هذه 

يت�سنى لهم احلد من ال�سغط الع�سبي الذي يعانون منه.
ميكن  اأنه  زاكينهامي  اأو�سحت  النف�سي،  للمعالج  اللجوء  فائدة  وعن 
مزمنة  مر�سية  حالة  اإىل  املتاعب  ه��ذه  حت��ول  دون  احليلولة  بذلك 
كتدريب  ال�سرتخاء  تقنيات  اإح��دى  ممار�سة  اأن  اإىل  لفتة  ودائ��م��ة، 
اأن  ميكن  الذاتي  التحفيز  وتدريب  التدريجي  الع�سلي  ال�سرتخاء 

يتمتع بتاأثري اإيجابي وفعال يف احلد من هذه املتاعب.

اليابان تف�سل يف 
اإطلق �ساروخ ف�سائي 
ف�سلت وكالة ا�ستك�ساف الف�ساء اليابانية، 
اإيب�سيلون الذي  اإطالق �ساروخ  ام�س يف 
ط��ورت��ه ح��دي��ث��اً واأف������ادت ه��ي��ئ��ة الإذاع����ة 
ان   )NHK( ال��ي��اب��ان��ي��ة  وال��ت��ل��ف��زون 
وك���ال���ة ا���س��ت��ك�����س��اف ال��ف�����س��اء ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
ف�����س��ل��ت يف حم����اول����ة اإط��������الق ����س���اروح 
اإي��ب�����س��ي��ل��ون ، وه���و ل ي���زال ع��ل��ى من�سة 
الف�سائي  اأو�سينورا  مركز  يف  الإط���الق 
اليابان،  بجنوب  كوغو�سيما  مبقاطعة 
بعد املوعد املحدد لإطالقه عند ال�ساعة 

1:45 بعد الظهر بالتوقيت املحلي.
واأع���ل���ن���ت ال���وك���ال���ة ع����ن اإل����غ����اء ع��م��ل��ي��ة 
الإط�����الق ل��ه��ذا ال���ي���وم، م�����س��رية اإىل ان 
انطالق  �سبب عدم  لتحديد  العمل جار 
ال�ساروخ وي�سار اإىل ان ال�ساروخ اجلديد 
خفيف الوزن، وكان �سينقل اإىل الف�ساء 
العلمية،  ل��الأب��ح��اث  ا���س��ط��ن��اع��ي��اً  ق��م��راً 
 38.5 ب��ح��وايل  اإط��الق��ه  تكلفة  وت��ق��در 

مليون دولر.

حياتهم  عي�س  من  مينعهم  ما  اأمريكي،  مليون   28 ح��واىل  الن�سفي  ال�سداع  ي�سيب 
اليومية. يف ال�سابق كان اخلرباء يظنون اأن ال�سداع الن�سفي ينجم عن متدد الأوعية 

الدموية يف الراأ�س، لكنه ُن�سب يف مرحلة لحقة اإىل موؤ�سرات ع�سبية غري طبيعية.
يف درا�سة ُن�سرت يف جملة )بلو�س ون(، يعترب الباحثون اأن الأوعية الدموية توؤدي دوراً 
خمتلفاً عن الدور املن�سوب اإليها �سابقاً: قد تزيد التغريات البنيوية التي تطاول عملية 
تدفق الدم اإىل الدماغ القابلية اإىل ح�سول تغريات يف تدفق الدم الدماغي، ما يعزز 

الن�ساط الع�سبي غري الطبيعي الذي يطلق ال�سداع الن�سفي.
يقول ُمعّد الدرا�سة الأ�سا�سي بريت كو�سيارا، اأ�ستاذ يف علم الأع�ساب: )عند امل�سابني 
اأن  اأمر خلقي. يبدو  اإنه  بال�سداع الن�سفي، ثمة اختالفات يف بنية الأوعية الدموية. 
تلك الختالفات مرتبطة بالتغريات احلا�سلة يف تدفق الدم داخل الدماغ، وقد تكون 
تلك التغريات م�سوؤولة عن الإ�سابة بال�سداع الن�سفي، ما يف�سر ال�سبب الذي يجعل 

بع�س النا�س مثاًل يالحظون اأن جفاف اجل�سم يطلق نوبات ال�سداع(.
م�سابة  غري  مرجعية  )جمموعة  فئات  ث��الث  �سمن  �سخ�ساً   170 �سملت  درا�سة  يف 
بال�سداع الن�سفي، وجمموعة ت�سمل امل�سابني بال�سداع الن�سفي مع هالة، وجمموعة 
ت�سمل امل�سابني بال�سداع الن�سفي من دون هالة(، لحظ فريق البحث اأن عدم اكتمال 
 )%  73( هالة  مع  ن�سفي  ب�سداع  امل�سابني  عند  �سيوعاً  اأك��ر  ك��ان  ويلي�س(  )دائ��رة 
%( مقارنًة باملجموعة املرجعية غري امل�سابة  وامل�سابني ب�سداع من دون هالة )67 

.)% ب�سداع ن�سفي )51 
بنية  لفح�س  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني  الأوع��ي��ة  ت�سوير  تقنية  البحث  ف��ري��ق  ا�ستعمل 
الأوعية الدموية، وطريقة اأخرى للت�سوير بالرنني املغنطي�سي مت ابتكارها يف جامعة 
بن�سلفانيا وحملت ا�سم )ر�سد الدوران ال�سرياين( لقيا�س التغريات احلا�سلة يف تدفق 
الأع�ساب  اأ�ستاذ يف علم  دي��رت،  الدرا�سة، جون  ُمعّدي  اأح��د  اأو�سح  الدماغ.  داخ��ل  ال��دم 
ال��دم يف اجل��زء اخللفي  ال�سوائب يف )دائ��رة ويلي�س( وعملية تدفق  والأ�سعة: )ب��رزت 

م��ن ال��دم��اغ ح��ي��ث تقع 
قد  الب�سرية.  الق�سرة 
تف�سري  يف  ذل��ك  ي�ساهم 
ال�������س���ب���ب ال�������ذي ي��ج��ع��ل 
الن�سفي  ال�سداع  ه��الت 
الأك������ر ���س��ي��وع��اً ت��ت��األ��ف 
م�����ن ع�����وار������س ب�����س��ري��ة 

مثل روؤية اأ�سكال منحرفة 
خ���ط���وط  اأو  ب����ق����ع  اأو 

متموجة(.
ال�������س���داع ال��ن�����س��ف��ي 

)دائ��رة  اكتمال  وع��دم 
عدة  عوامل  من  واح��داً  بينهما  امللحوظ  الرابط  وُيعترب  �سائعتان،  ظاهرتان  ويلي�س( 
ت�ساهم يف اإطالق ال�سداع الن�سفي عند اأي فرد. يعترب الباحثون اأن الختبارات التي 
ت�سّخ�س مدى �سالمة )دائرة ويلي�س( ووظيفتها قد حتدد يف مرحلة معينة العوامل 
اأي مري�س. يف هذه احلالة، ميكن حتديد ا�سرتاتيجيات عالجية خا�سة  املوؤثرة عند 

بكل فرد واختبارها على جماعات فرعية معينة.
بالإ�سافة اإىل د. كو�سيارا ود. ديرت، ي�سمل فريق البحث يف جامعة بن�سلفانيا الطبيب 
�سكوت كا�سرن، وريتوبراتو داتا احلائز �سهادة دكتوراه، والطبيب جيفري اأغريي احلائز 
دك��ت��وراه يف  �سهادة  احلائز  وول��ف  رونالد  والطبيب  الأع�ساب،  علم  دك��ت��وراه يف  �سهادة 
علم الأ�سعة. �ساهم يف الدرا�سة اأي�ساً كلٌّ من اأطباء الأ�سعة ليديا ناغاي من م�ست�سفى 
الأطفال يف فيالدلفيا، وكوان زانغ احلائز �سهادة دكتوراه يف جامعة تياجنني الطبية يف 

تياجنني، ال�سني.

يعاين بع�س م�ستخدمي الكمبيوتر لفرتات طويلة من اآلم مربحة يف الكتفني والعنق وعظام الظهر كاملة والذراعني 
اأحيانا دون ان يعلموا ال�سبب؟

اأم��ام  اجللو�س  طريقة  اأن  الفقري  والعمود  العظام  اأم��را���س  يف  الخت�سا�سيني  ي��وؤك��د 
الكمبيوتر وا�ستعماله لفرتات طويل من املعروف اأنها توؤثر 
ب�سدة على حالة العظام، وعلى املري�س عر�س حالته على 
طبيب اخت�سا�سي واتباع التعليمات الآتية.  ين�سح الطباء 
اأن  الكمبيوتر  اأم��ام  اجلال�س  ال�سخ�س  يقوم  اأن  ب�سرورة 
الكوعني  ارت��ف��اع  م�ستوى  يف  وال��ف��ارة  املفاتيح  لوحة  ي�سع 
يف و�سع الرتخاء بجانب اجلذع، يف حني و�سع الكتفني يف 
و�سع الرتخاء التام لالأ�سفل وال�ساعدين قريبني للجذع، 
مع جتنب متاما و�سع ال�ساعدين بعيدا عن اجلذع، ويجب 
حتت  املفاتيح  لوحة  م�ستوى  يف  مب�سند  ال�ستعانة  اأي�سا 
الر�سغني للمحافظة على و�سعيهما املوازي للوحة املفاتيح. 

الر�سغ  املزمن يف  الأوت���ار  التهاب  يت�سبب يف  قد  رفعهما  لأن 
والكوع واأمل العنق. ويحذر الأطباء من ترك الكتفني معلقني 

الإ�سابة  يف  ويت�سبب  العظام،  على  التاأثري  �سديد  لأن��ه  لالأعلى 
بالتوتر يف الع�سالت بني الرقبة والكتف وي�سبب اأمل العنق.

ال�سداع الن�سفي مرتبط 
بالتغريات يف بنية �سرايني الدماغ 

و�سعية اجللو�ض ال�سليمة اأثناء ا�ستعمال 
الكمبيوتر تقي من اآلم العنق
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اكت�ساف اأ�سخم �سمكة 
يف العامل

اأعلن باحثون ا�سكتالنديون اكت�ساف بقايا اأ�سخم �سمكة معروفة يف العامل، 
يبلغ طولها 50 قدماً حوايل 16 مرتاً عا�ست يف حميطات كوكب الأر�س 

قبل 160 مليون �سنة.
وقال الباحثون من جامعة غال�سغو اإن العثور على ال�سمكة ليد�سي�ستي�س 
Leedsichthys العظمية ال�سخمة التي كانت تقتات العوالق تك�سف 
عن جزء اأ�سا�سي يف عملية تطور الأ�سماك والثديات يف املنظومة البيئة يف 

املحيطات.
اإىل حيوانات  لتوؤدي  الأر���س  الدينا�سورات على  اأنه كما تطورت  واأ�سافوا 
الع�سر  ك��ب��رية يف  لأح��ج��ام  ال��ن��م��ّو  يف  البحرية  امل��خ��ل��وق��ات  ب���داأت  �سخمة، 

اجلورا�سي.
عملية  اإن  ال�سكتلندي  الوطني  املتحف  من  لي�ستون  جيف  الباحث  وق��ال 
العملقة لدى احليوانات الأر�سية كانت معروفة، ولكن مل يكن من املمكن 
تاأكيد ح�سول عملية مماثلة يف املحيطات والآن تاأكدنا من ح�سولها غري 

اأن اأننا ل نعرف �سبب ظهور هذه املخلوقات ال�سخمة على الرّب ويف املاء . 
واأ�ساروا اإىل اأن بقايا لل�سمكة كانت قد اكت�سفت يف اأماكن خمتلفة اإل اأنها 
املرة الأوىل التي يتم حتديد حجمها واأ�ساروا اإىل اأن هذه ال�سمكة العمالقة 

انقر�ست بفعل الكارثة عينها التي ق�ست على الدينا�سورات.

مكتملة  غري  تكون  الدماغ  اإىل  الدم  تدفق  ت�ضمن  التي  ال�ضرايني  �ضبكة 

جديدة  درا�ضة  بح�ضب  ن�ضفي،  ب�ضداع  ُي�ضابون  الذين  الأ�ضخا�ص  عند 

وتوؤدي  بن�ضلفانيا  جامعة  يف  للطب  بريملان  كلية  يف  باحثون  اأجراها 

خ�ضائ�ص  اإىل  الدماغ  �ضرايني  ت�ضريح  عند  ر�ضدها  يتم  التي  التغريات 

التي  العملية  اإطالق  يف  ي�ضاهم  قد  ما  الدماغ،  داخل  الدم  تدفق  يف  متنا�ضقة  غري 

ت�ضبب ال�ضداع الن�ضفي.

اإىل الدماغ عرب ال�ضرايني م�ضمونًا بف�ضل �ضل�ضلة من الروابط  يبقى تدفق الدم 

القائمة بني ال�ضرايني الأ�ضا�ضية التي حتمل ا�ضم )دائرة ويلي�ص( تيمنًا با�ضم 

ال�ضابع ع�ضر.  القرن  للمرة الأوىل يف  العملية  الذي و�ضف  الإنكليزي  الطبيب 

على الأرجح يفتقر امل�ضابون بال�ضداع الن�ضفي، ل �ضيما النوع الذي يرتافق مع هالة، 

اإىل عنا�ضر معينة يف )دائرة ويلي�ص(.

املك�سرات ملكافحة 
ال�سكري واأمرا�ض القلب 

اأفادت درا�سة اأن الأ�سخا�س الذين 
الكاجو  املك�سرات، ومنها  يتناولون 
اأنحف  والبندق،  والف�ستق  واجلوز 
اأق��ل  لديهم  اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر 

من الذين ل يتناولونها .
ه�������وؤلء  اأن  ال�����درا������س�����ة  وب����ي����ن����ت 
م�ستويات  لديهم  ك��ان  الأ�سخا�س 
اأع��ل��ى م��ن ال��ك��ول��ي�����س��رتول اجليد 
الربوتينات  م��ن  اأق���ل  وم�ستويات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��الل��ت��ه��اب��ات واأم���را����س 
احتمال  اأق��ل  اأي�سا  وكانوا  القلب، 
اأع����را�����س  مل���ك���اب���دة   5% ب��ن�����س��ب��ة 
وهي  ال��غ��ذائ��ي،  بالتمثيل  متعلقة 
جم���م���وع���ة م����ن ع����وام����ل اخل��ط��ر 
اأن  اج��ت��م��ع��ت مي��ك��ن  م���ا  اإذا  ال���ت���ي 
وال�����س��ك��ري  دم��اغ��ي��ة  �سكتة  ت�سبب 

وا�سطرابات قلبية .
اأونيل، من  الأ�ستاذة كارول  وقالت 
اإحدى  اإن  لويزيانا،  ولي��ة  جامعة 
ال��ن��ت��ائ��ج الأك�����ر اإث������ارة ل��الن��ت��ب��اه 
اأوزان  كانت  املك�سرات  اآكلي  اأن  هي 
اأج�سامهم اأقل وكذلك موؤ�سر كتلة 
مقارنة  اخل�سر  وحميط  اجل�سم 
بغريهم من الذين ل يتناولونها .

وكان متو�سط الوزن وموؤ�سر كتلة 
اجل�����س��م وحم��ي��ط اخل�����س��ر لديهم 
كيلو   1.901 ه��و  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
غرام و0.9 كيلو غرام و0.376 

كيلو غرام اأقل من غريهم.
واأ�سارت �سحيفة ديلي تلغراف اإىل 
بيانات  تفح�س  الدرا�سة  فريق  اأن 
لأك��ر م��ن 13 األ��ف رج��ل وام���راأة 
مم���ن ي���ت���ن���اول���ون امل���ك�������س���رات وف��ق 
ت�سنيف لهم باأنهم كانوا يتناولون 

اأكر من ربع اأوقية يوميا.
وك������ان ه��������وؤلء الأ����س���خ���ا����س اأق����ل 
ل��الإ���س��اب��ة   5% بن�سبة  اح��ت��م��ال 
الغذائي،  بالتمثيل  يتعلق  بعار�س 
اأق��ل من  تف�س  اأي�سا  لديهم  وك��ان 
املتعلقة  الأرب���ع���ة  اخل��ط��ر  ع��وام��ل 
بدانة  الغذائي:  التمثيل  بعار�س 
ال��ب��ط��ن )ال��ك��ر���س( و���س��غ��ط ال��دم 
امل���رت���ف���ع وم�����س��ت��وي��ات ���س��ك��ر ال���دم 
من  منخف�سة  وم�ستويات  العالية 
العايل  ليبوبروتني  كولي�سرتول 

الكثافة.
كان  املك�سرات  تناول  اأن  اإىل  ي�سار 
اأك��رب من  اأي�سا مبدخول  مرتبطا 
احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة )احل��ب��وب التي 
حت��ت��وي ع��ل��ى ك��ل م��ك��ون��ات احلبة 
ك��ال��ن��خ��ال��ة واجل����ن����ني( وال��ف��اك��ه��ة 
وم�������س���ت���وي���ات اأق������ل م����ن ال��ك��ح��ول 

وال�سكر امل�ساف .
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اأكادميية م�سغرة للرتاث بخطم ال�سكلة حتتاج اإىل من ياأخذ بيدها
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

مبدينة  ال�سكلة  بخطم  الرتاثية  القرية  ا�ستقبلت 
العني املجاورة لنادي العني للهواة العديد من طالب 
وطالبات املدار�س على مدى العام الدرا�سي املا�سي 
كما �ساركت يف العديد من امللتقيات اجلامعية ليكون 
يف مقدمة كل هذا جامعة الإمارات حيث ا�ستطاعت 
القرية ومن خالل موؤ�س�سها ومديرها العام خلفان 
الإم���ارات  دول��ة  ب��رتاث  التعريف  الكعبي  نعمان  بن 
لهذا  واجلامعات  املدار�س  معاي�سة طلبة  من خالل 
الذي  البحري  ه��ذا اجلناح  ليكون من بني  ال��رتاث 
وال�سيد  ب��ال��غ��و���س  الإم������ارات  اأه���ل  ارت��ب��اط  يحكي 
القائمون على هذا اجلناح من ترجمة  حيث متكن 
حياة البحر بالن�سبة لأبناء الإمارات لتكون عمليات 
على  �ساهدا  ه��ذا  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  الغو�س 
اجلناح  ه��ذا  على  القائمون  يكتف  ومل  الع�سر  ه��ذا 
بهذا بل حر�سوا على حماكاة عمليات الغو�س حتى 
واإن كان ذلك من خالل م�ساهد متثيلية ميكن من 
خاللها معاي�سة هذه احلياة رغم �سعوبتها وق�سوتها 
يف ب��ع�����س الأح���ي���ان .. ك��م��ا ح��ر���س ال��ق��ائ��م��ون على 
ال�سعبية  العالجات  من  من��اذج  تقدمي  على  القرية 
النباتات  ال�سابق عن طريق  ت�ستخدم يف  كانت  التي 
التخ�س�س  اإىل  البع�س  الذي دفع  الأمر  والأع�ساب 
اإىل  يف العالجات ليك�سب ثقة كل من هو يف حاجة 

العالج حتى اأنه يق�سد وياأخذ منه العالج وهو على 
ثقة اأنه �سي�سفي بعد التوكل على اهلل تعاىل.

ه���ذا وق���د خ�����س�����س��ت ال��ق��ري��ة ال��ت��ي ذاع ���س��ي��ت��ه��ا يف 
مدينة العني مناذج تعليمية كلها عن الرتاث لتعقد 
امل��دار���س  لي�س فقط لطلبة  ور����س عمل  خ��الل  م��ن 
املجال  ه��ذا  يف  للمتخ�س�سني  اأي�سا  بل  واجلامعات 
من الباحثني وع�ساق التوثيق الرتاثي وكاأن القرية 
اإىل واقع  ال��رتاث  اأن ترتجم  اأرادت من خ��الل ه��ذا 

يعي�سه جميع اأفراد املجتمع.
ال�سعبية  للرق�سات  م�ساحة  القرية  خ�س�ست  كما 
ل��ي��ك��ون م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ع��ي��ال��ة وال����رزق����ة واحل��رب��ي��ة 
ال�سعبي  الفلكلور  ه��ذا  على  التعرف  يف  منها  رغبة 
ولكن  امل�����س��اه��دة  خ��الل  م��ن  فقط  لي�س  ومعاي�سته 
اأي�سا من خالل املمار�سة حيث يتم دعوة العديد من 
يف  للم�ساركة  الزائرين  واجلامعات  امل��دار���س  �سباب 
الفتيات للم�ساركة  اإىل دعوة  اإ�سافة  هذه الرق�سات 
يف رق�سات �سعبية تخ�س ال�سيدات ليكون من بينها 
�سبيهة  بهذا  تكون  اأن  اأرادت  القرية  وكاأن  النعا�سات 

باأكادميية تهتم بالرتاث وكل ما يتعلق به.
بداية اإن�ساء القرية وكما يقول موؤ�س�سها خلفان بن 
اأنها  ي��رى  ك��ان  اأن��ه  اإل  الكعبي مل تكن �سهلة  نعمان 
ر�سالة لبد واأن يتم تو�سيلها بل وا�ستمرارها م�سريا 
اإىل اأن القرية ما زالت حتتاج اإىل الكثري من اأجل اأن 
توؤدي ر�سالتها قبل جمتمع الإمارات ومدينة العني 

على وجه اخل�سو�س.

�سينما منت�سف القرن املا�سي
•• العني-الفجر:

الرتاثية  القرية  ملتقى  يف  ح�سور  لها  كان  القدمية  ال�سينمائية  الأدوات 
بخطم ال�سكلة حيث قدمت اإحدى اجلامعيات منوذجاً من الآلة ال�سينمائية 
اإىل منت�سف  تعود  والتي  الأف��الم  ت�ستخدم يف عر�س  كانت  التي  القدمية 

القرن املا�سي.
ومقارنتها  عليها  التعرف  الكثريون  حر�س  القدمية  ال�سينمائية  الآل���ة 

باحلديث املتاح حاليا.

الزي الإماراتي التقليدي للمراأة
•• العني-الفجر:

الفتيات  اإح��دى  حر�ست  حيث  للمراأة  التقليدي  الإم��ارات��ي  ال��زي  حماكاة 
التقليدي رغبة منها يف التعريف  ارت��داء الزي الإماراتي  اجلامعيات على 
الهوية  م��ن  ج���زءاً  باعتباره  ال��زي  بهذا  التم�سك  اإىل  ال��دع��وة  وك��ذل��ك  ب��ه 

الوطنية.
اأكر من  الفتيات على الق��رتاب  الكثري من  التي قدمت �سجعت  املحاكاة 

هذا الزي بل دفعت البع�س على اقتنائه.

احلرف التقليدية 
واجلامعيات

•• العني-الفجر:

حياكة �سعف النخيل اإحدى احلرف اليدوية القدمية التي ت�ستهوي العديد 
اإح��دى اجلامعيات �سمن ملتقى نظمته قرية  الفتيات حيث حر�ست  من 
الرتاث بخطم ال�سكلة على �سناعة بع�س الأدوات القدمية م�ستخدمة يف 
ذلك �سعف النخيل ليكون من بينها ال�سالل وامل��راوح واحل�سائر واأغطية 
تذكرهم  ال��ت��ي  احل���رف  ه��ذه  مثل  تعلم  على  زميالتها  داع��ي��ة  الأر���س��ي��ات 

باحلياة القدمية. 

ال�سيد بال�سقور يف ور�ض عمل م�ساحبة لفعاليات القرية
•• العني-الفجر:

ال�سيد بال�سقور واحدة من الريا�سات التي برع فيها العرب خا�سة يف 
منطقة اخلليج العربي .

خالل  من  الريا�سة  بهذه  الهتمام  على  ال��رتاث  قرية  حر�ست  وق��د 
�سارك  امللتقيات اجلامعية حيث عقد ور���س عمل  اإب��رازه��ا يف عدد من 

املدار�س ممن حر�سوا على  اإىل جانب طلبة  الطلبة اجلامعيون  فيها 
امل�ساركة حيث يتعرف امل�ساركون على اأوىل خطوات هذه الريا�سة التي 
تبداأ با�ستئنا�س هذا الطري ثم تدريبيه على تعقب الفري�سة والإم�ساك 

بها 
ال�سقور  اأن��واع  اأ�سهر  العمل هذه على  ور���س  امل�ساركون يف  يتعرف  كما 
ليكون من بينها )احلر( الذي يتميز بقدرته على الإم�ساك بالفري�سة 

ومن اأ�سهر هذه الأنواع اأي�سا �سقر ال�ساهني وهو من الطيور البحرية 
التي تعي�س على ال�سواطئ ويتغذى على طيور املاء.

كما تعرف امل�ساركون يف ور�س العمل على طرق ال�سيد ليكون من بينها 
ال�سيد من ارتفاعات عالية حيث ينق�س ال�سقر على فري�سته ب�سرعة 
ت�سل اإىل 275 كيلومرتا يف ال�ساعة يف حني ي�ستطيع ال�سقر ال�سيد 

من ارتفاعات منخف�سة يف غفلة من الفري�سة.



اإىل  اخل���ل���ود  يف  م�سكلة  ت���واج���ه  ك��ن��ت  اإن 
فقد  الليل،  ط��وال  نائماً  البقاء  اأو  ال��ن��وم 
تراودك فكرة اللجوء اإىل الأدوية املنومة. 
���س��ح��ي��ح اأن ه���ذه الأدوي������ة ق���د ت�����س��اع��دك 
جانبية،  ت��اأث��ريات  لها  اأن  اإل  ال��ن��وم،  على 
م��ث��ل زي����ادة خ��ط��ر ال�����س��ق��وط اأو الإ���س��اب��ة 
بالدوار �سباحاً، ما يجعل القيادة يف اليوم 
التايل خطرة، لذلك طلبت اإدارة الأدوية 
بدءاً  امل�سنعني،  من  الأمريكية  والأغذية 
املا�سي، خف�س اجلرعات  من �سهر يناير 
املو�سى بها من املنومات التي حتتوي على 

.)Ambien الزولبيدمي )مثل
ال�سروري  الأدوي���ة، من  اإىل  اللجوء  قبل 
حتديد ما اإذا كنت تعاين اأحد ا�سطرابات 

النوم.
تو�سح الدكتورة هادين هويف، بروف�سورة 
يف  النف�س  ع��ل��م  يف  متخ�س�سة  م�����س��اع��دة 
)ينزعج  هارفارد:  جامعة  يف  الطب  كلية 
اإل  لياًل،  ي�ستيقظون  لأنهم  النا�س  بع�س 
ينه�سون لدخول احلمام  الواقع  اأنهم يف 
لي�ست  وه��ذه  النوم،  اإىل  �سريعاً  ويعودون 
اإىل  اإذا احتجت  م�سكلة بالتاأكيد(. كذلك 
20 دق��ي��ق��ة ل��ت��ع��ود اإىل ال��ن��وم، فال  ن��ح��و 

تعاين بالتاأكيد م�سكلة، وفق هويف.
اإذا كنت تعجز دوم��اً عن النوم اأو عن  اأم��ا 
واإذا كانت هذه  الليل،  نائماً طوال  البقاء 
فاأنت  اليومية،  حياتك  يف  ت��وؤث��ر  امل�سكلة 
اإىل  تلجاأ  اأن  قبل  ولكن  اإذاً.  الأرق  تعاين 
ال��دك��ت��ورة ه��ويف بتغيري  امل��ن��وم��ات، تن�سح 
بع�س العادات اليومية، مثل تفادي �سرب 
الكافيني والل��ت��زام ب��ج��دول ن��وم حم��دد. 
ك��ذل��ك ق��د ي��ك��ون م��ن الأف�����س��ل ا�ست�سارة 
اإذا كنت تعاين م�سكلة  الطبيب ملعرفة ما 

طبية ت�سبب لك الأرق.

م�ضكلة �ضائعة بني الن�ضاء
النوم  ا�سطرابات  جتعل  عدة  اأ�سباب  ثمة 
تو�سح  ح�سبما  الن�ساء،  بني  �سيوعاً  اأك��ر 
ال��دك��ت��ورة ج��ول��ي��ا ���س��الم اإدمل�����ان، م��دّر���س��ة 
الن�سائية  الأم���را����س  ق�����س��م  يف  ���س��ري��ري��ة 
ال���ط���ب يف ج��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ة  وال���ت���ول���ي���د يف 
 Harvard›s وم����وؤل����ف����ة  ه������ارف������ارد 
 Successful Sleep
 Strategies for Women
للن�ساء  الناجحة  ال��ن��وم  )ا�سرتاتيجيات 

من هارفارد(.
تذكر الدكتورة اإدمل��ان: )من هذه امل�ساكل 
ال�سمنة، فتعاين %65 من الن�ساء زيادة 
اإىل  ت�����وؤدي  اأن���ه���ا  ���س��ك يف  ال������وزن، ول  يف 
ا�سطراب يف التنف�س اأثناء النوم(. وي�سري 
اإىل  ع��ادًة  النوم  اأث��ن��اء  التنف�س  ا�سطراب 
ان�سداد  اإىل  ت��وؤدي  حالة  النف�س،  انقطاع 
جمرى الهواء دورّياً خالل الليل، فيقطع 
هذا الن�سداد تدفق الهواء، ما يوؤدي اإىل 

ال�سخري وانقطاع متكرر يف النوم.
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ت��وؤث��ر ح���الت ع��دة، 
مثل ا�سطرابات الغدة الدرقية، فقر الدم، 
ا���س��ط��راب��ات ���س��ن ال��ي��اأ���س، ح��رق��ة امل��ع��دة، 
ال��ن��وم  ن��وع��ي��ة  ال��ب��ول، وال��ك��اآب��ة، يف  �سلَ�س 
ومقداره. كذلك من املمكن لالأدوية التي 
تتناولها ملعاجلة بع�س احلالت ال�سحية، 
الدم،  �سغط  خلف�س  بيتا  حا�سرات  مثل 
عالجات الر�سح، واأدوية داء ال�سقيقة التي 
حتتوي على الكافيني، اأن توؤدي اإىل خلل 

يف منط نومك.

اأدوية منومة
اإىل  يدفعك  ما  ح��اّداً،  اأحياناً  الأرق  يكون 
على  ت�ساعدك  اأدوي����ة  ت��ن��اول  يف  التفكري 

اأن ت�����س��رتي دواء  ال��ن��وم، ول��ك��ن ق��ب��ل 
م��ن��وم��اً م���ن ال�����س��ي��دل��ي��ة، ح����اول اأن 
اأدن���اه  ال����واردة  احل��ل��ول  بع�س  تطبق 
حت���ت ال���ع���ن���وان ال���ف���رع���ي )م�����س��اك��ل 
النوم وحلولها(. اإن مل تنجح اأي من 
الطبيب  فا�ست�سر  اخل���ط���وات،  ه���ذه 
تكون  ق��د  طبية  ح��ال��ة  اأي  لت�ستبعد 

وراء م�سكلتك.
ب���ت���ن���اول م�����س��اع��د  ت���ب���داأ  اأن  مي��ك��ن��ك 
طبيعي على النوم، مثل امليالتونني، 
هرمون ي�ساهم يف تنظيم دورة النوم 

وال�ستيقاظ يف اجل�سم.
ت��و���س��ح ال���دك���ت���ورة اإدمل��������ان: )ي��ك��ون 
امل��ي��الت��ون��ني ف���اع���اًل ع�����ادة يف ح��ال��ة 
ال��ل��وات��ي جت����اوزن اخلام�سة  ال��ن�����س��اء 

اأنه  واخلم�سني من عمرهن(، ف�ساًل عن 
وُتعترب  قليلة،  اجلانبية  وت��اأث��ريات��ه  اآم��ن 
ج���ذور ال��ن��اردي��ن ال��ط��ب��ي م��ن ال��ع��الج��ات 
اأي�ساً،  ال��ن��وم  على  ت�ساعد  التي  الع�سبية 
اإل اأن لها بع�س التاأثريات اجلانبية، مثل 

ال�سداع.
تذكر الدكتورة هويف اأن املري�س ي�ستطيع 
اللجوء اإىل بع�س املنومات التي ل حتتاج 
بنعك�س  الأرق  ك��ان  اإن  طبيب  و�سفة  اإىل 
�سلباً على �سحته وحياته اليومية. ولكن 
اأوًل، حتى لو  اأن ت�ست�سري الطبيب  عليك 
و�سفة  اإىل  حتتاج  ل  الأدوي����ة  ه��ذه  كانت 

طبية.
تو�سح الدكتورة اإدملان: )من املمكن اإدمان 
املنومات التي ل حتتاج اإىل و�سفة، كذلك 

قد تتفاعل هذه مع اأدوية اأخرى(.
حتتاج  التي  املنّومة  الأدوي���ة  اإىل  تلجاأ  ل 
اإىل و���س��ف��ة ط��ب��ي��ب، م��ث��ل الإي��زوب��ي��ك��ل��ون 
وال������رام������ل������ت������ي������ون   )Lunesta(
وال���زال���ي���ب���ل���ون   )Rozerem(
)Sonata( والزولبيدمي 
اإل   ،)Ambien(
ك��ح��ّل اأخ���ري ب��ع��د ف�سل 
ال���ع���الج���ات الأخ������رى. 
ومب��ا اأن ه��ذه الأدوي���ة 
ق�����د ت����زي����د ان���ق���ط���اع 
النوم  اأث��ن��اء  النف�س 
�����س����وءاً، ن��اق�����س مع 
ط��ب��ي��ب��ك ح��ال��ت��ك 
اإذا  عما  وا���س��األ��ه 
هذا  تعاين  كنت 

ال�سطراب.
لتتمكن من تناول 
الأدوي������ة امل��ن��وم��ة 
ب����اأم����ان، )ع��ل��ي��ك 
ج��ي��داً  ت��ن��ت��ب��ه  اأن 
اجل����رع����ات(،  اإىل 

ك��ان  اإذا  ع��م��ا  ا����س���األ طبيبك  ه���ويف.  وف���ق 
با�ستطاعتك اأن تبداأ بتناول الدواء املنّوم 
اأدن��ى جرعة فاعلة ممكنة.  الذي يحتوي 
اجل�سم  يعالج  ال�سن،  يف  تتقدم  وعندما 
ال��دواء ويتخل�س منه ببطء، مقارنة مبا 
كان عليه عندما كنت �ساباً. كذلك احر�س 
على اأن تنام الفرتة املو�سى بها على علبة 
الدواء، واإل �ست�سعر بالتعب والدوار �سباح 

اليوم التايل.

م�ضاكل النوم وحلولها
اإل���ي���ك ب��ع�����س م�����س��اك��ل ال���ن���وم ال�����س��ائ��ع��ة 

وحلولها:
اأعجز  اأنني  اإل  بالتعب،  اأ�سعر  امل�سكلة:   •

عن النوم.
ت��ب��ّدل من��ط حياتك،  اأن  - احل���ل: ح���اول 
النوم.  م��ن  التي متنعك  ال��ع��وام��ل  وت��ف��اَد 
قبل  )خ�سو�ساً  الكافيني  تناول  من  ح��ّد 
ت��ك��ون غرفة  اأن  ال���ن���وم(، واح���ر����س ع��ل��ى 
اأطفئ  ومريحة.  مظلمة،  م��رّبدة،  نومك 
ك���ل الأج����ه����زة الإل���ك���رتون���ي���ة )مب����ا فيها 
الكتاب الذي تقراأه على جهازك اللوحي( 

قبل �ساعة من اخللود اإىل النوم.
• امل�سكلة: اأنام �سبع اإىل ثماين �ساعات كل 
تعباً،  اأك��ون  اأ�ستيقظ،  عندما  ولكن  ليلة، 

ويقول �سريك حياتي اإنني اأ�سخر.
- احلل: راجع الطبيب فقد يطلب منك 
كنت  اإذا  مم��ا  للتحقق  لفح�س  اخل�سوع 

م�ساباً بانقطاع النف�س اأثناء النوم.
• امل�����س��ك��ل��ة: ت���وؤمل���ن���ي م��ف��ا���س��ل��ي ك���ث���رياً 

وحترمني النوم.
- احلل: اطلب من طبيبك اأن ي�سف لك 
دواء يخفف اآلم داء املفا�سل، مثل الأدوية 
اأو  لاللتهاب  امل�سادة  ال�ستريويدية  غري 

ال�ستريويدات الق�سرية.
• امل�����س��ك��ل��ة: اأ���س��ع��ر ب��ت��وت��ر مي��ن��ع��ن��ي من 

النوم.

- احل��ل: ج��ّرب تقنيات احلد من التوتر، 
م��ث��ل ال���ت���اأم���ل، اأخ�����ذ ح���م���ام ����س���اخ���ن، اأو 
ال���س��ت��م��اع اإىل امل��و���س��ي��ق��ى. ق��ب��ل اخل��ل��ود 
تدوين  الدكتورة هويف  تقرتح  النوم،  اإىل 
)لئحة م�ساكل( ت�سمنها كل ما يدور يف 
خلدك. فعندما ترى م�ساكلك على الورق 
لبع�س  تنا�سيها  عليك  ي�سهل  اأم���ام���ك، 
ال���وق���ت. ت�����س��ي��ف: )ُت��ع��ت��رب ه����ذه خ��ط��وة 

ب�سيطة اإمنا فاعلة(.
يف  واأمل  وخ���در  ب��وخ��ز  اأ���س��ع��ر  امل�سكلة:   •
وعندما  ال���ن���وم،  م��ن  مينعني  م��ا  ���س��اق��ي، 

اأغفو، �سرعان ما اأ�ستيقظ.
- احل���ل: ل��رمب��ا ت��ع��اين م��ت��الزم��ة متلمل 
مّد  الطبيب  عليك  يقرتح  قد  ال�ساقني. 
كذلك  ال���ن���وم،  ق��ب��ل  وتدليكهما  ���س��اق��ي��ك 
اأخذ حمام �ساخن، واإن مل تفلح  ت�ستطيع 
اأدوي���ة ملعاجلة هذه  ه��ذه اخل��ط��وات، ثمة 

املتالزمة.
لدخول  لياًل  كثرياً  اأ�ستيقظ  امل�سكلة:   •

احلمام.
الكافيني الذي  - احلل: حّد من تناولك 
توقف  كذلك  التبّول.  اإىل  احلاجة  يزيد 
من  �ساعات  ب�سع  قبل  �سوائل  �سرب  ع��ن 
اإىل  ال��ن��وم، وادخ���ل احل��م��ام قبل �سعودك 
تتناول  ك��ن��ت  اإذا  اأم���ا  م��ب��ا���س��رة.  ال��ف��را���س 
اأدوية مدرة للبول، فا�ست�سر طبيبك لأنها 

تفاقم م�سكلتك على الأرجح.
• امل�������س���ك���ل���ة: ت���وق���ظ���ن���ي ح����رق����ة امل���ع���دة 

با�ستمرار.
ال�سرير  اأع��ل��ى  ت��رف��ع  اأن  - احل���ل: ح���اول 
�سنتمرتاً.   15 اإىل  �سنتمرتات   10 نحو 
ت��ن��اول ال��ع�����س��اء ق��ب��ل ���س��اع��ت��ني اإىل ث��الث 
واأب��ِق  ال��ف��را���س.  اإىل  ال�سعود  م��ن  �ساعات 
ط��ع��ام��ك خ��ف��ي��ف��اً. ت���ف���اَد الأط���ع���م���ة ال��ت��ي 
القهوة،  ال�سوكول،  مثل  احل��رق��ة،  ت�سبب 
الكافيني،  على  ال��ت��ي حت��ت��وي  امل�����س��روب��ات 

واملاأكولت الدهنية.

غري منط حياتك وا�ضت�ضر طبيبك

نوم اأف�سل من دون اأدوية 
اأو ال�ضاعة، فت�ضعر  يبدو العامل خمتلفًا يف الثالثة �ضباحًا، عندما تكون ممددًا يف ال�ضرير وتتاأمل ال�ضقف 
وا�ضت�ضارة  احلياة  منط  تغيري  من  بد  ل  جيدًا؟(..  اأمن  مل  واأنا  غّد  نهار  �ضاأم�ضي  )كيف  وتت�ضاءل:  بالقلق 

الطبيب قبل اللجوء اإىل الأدوية.

�شحة وتغذية
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الزئبق املوجود 
يف ال�سمك خطري؟

تكر املقالت عن املنافع ال�سحية لل�سمك، ون�سمع اأي�ساً اأن ال�سمك يحتوي 
على م�ستويات مرتفعة من الزئبق. هل يجب اأن ن�سعر بالقلق؟

ل يجب اأن يقلق معظم النا�س من ا�ستهالك الزئبق عند اأكل ال�سمك. حتى 
الآن، مل حتدد الأو�ساط الطبية احلد الأق�سى لكمية ال�سمك التي يجب اأن 
ياأكلها النا�س، لكن ميكن اأخذ حمتوى الزئبق بالعتبار عند اختيار اأنواع 
بتجنب  والأطفال  احلوامل  نن�سح  املقابل،  يف  اأكلها.  نريد  التي  الأ�سماك 
يف  بح�ستني  والكتفاء  ا�ستهالكها  واحل��د من  ال�سمك  اأن��واع  بع�س  تناول 

الأ�سبوع.
�سكل  على  الطعام  يف  يدخل  البيئية.  امل�سادر  من  ع��دد  يف  موجود  الزئبق 
زئبق ع�سوي. يوؤدي ا�ستهالك الأ�سماك )ل �سيما الأ�سماك املفرت�سة الأكرب 
حجماً( اإىل تراكم الزئبق يف اأج�سامها عند ا�ستهالك كائنات اأ�سغر حجماً. 
البي�ساء.  والتونا  والقر�س  واملاكريل  �سيف  اأبو  �سمك  امل�ستويات يف  ترتفع 
تكّونه،  مرحلة  يف  اجلنني  عند  ع�سبية  مب�ساكل  الزئبق  جرعات  ارتبطت 
الدرا�سات  تبقى  م��وؤك��دة.  الرا�سدين غري  على �سحة  الآث���ار  ت��زال  ل  لكن 

املرتبطة باآثار الزئبق على �سغط الدم واأمرا�س القلب غري متما�سكة.
اأن���واع  اأف�����س��ل م��ا ميكن اأن ي��ق��وم ب��ه ال��را���س��دون ه��و احل��د م��ن ا�ستهالك 
لكن ميكن  الأ���س��ب��وع،  م��رة يف  باأكلها  والك��ت��ف��اء  بالزئبق  الغنية  الأ���س��م��اك 
التي ينخف�س  الأ�سماك  ت�سمل  دائ��م.  ب�سكل  الأخ��رى  الأن��واع  اأك��ل  متابعة 
ال�سحية:   3 الأوميغا  اأحما�س  ن�سبة  ارتفاع  مقابل  الزئبق  م�ستوى  فيها 

ال�سلمون والرجنة وال�ساردين. 

التوت  منتجات  ا�ستهالك  اإن  �سنة  مئة  م��ن  اأك���ر  منذ  ُي��ق��ال 
الربي ي�ساهم يف الوقاية من التهاب امل�سالك البولية. لكن هل 

هذه الفكرة ال�سائعة خرافة اأم حقيقة علمية؟
التوت  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�س  اأ���س��ار  الأخ����رية،  ال�����س��ن��وات  يف 
الربي يحمي من التهاب امل�سالك البولية عرب منع اجلراثيم 
املواد  البول، وذلك بف�سل  من اللت�ساق على جدران جمرى 
الكيماوية النباتية املعروفة با�سم )بروانثو�سيانيدين�س(. لكن 

مل يفهم الباحثون جميع الآليات التي ت�ستعملها مواد التوت 
الربي لتغيري �سلوك اجلراثيم.

جامعة  يف  الكيماوية  الهند�سة  ق�سم  يف  الباحثون  ب��داأ  ال��ي��وم، 
التي  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  الآل���ي���ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  م��اك��ج��ي��ل 
ي�ستعملها التوت الربي لنقل اخل�سائ�س الوقائية �سد التهاب 
جديدتان  درا�ستان  ب��رزت  اأخ��رى.  والتهابات  البولية  امل�سالك 
حول  اإ�سافية  اأدلة  توفران  توفنكجي،  ناتايل  الأ�ستاذة  بقيادة 
ال��ت��ي ت�سبب  ال���ربي ملكافحة اجل��راث��ي��م  ال��ت��وت  اآث���ار 
التهاب امل�سالك البولية. ت�سري هذه النتائج اأي�ساً 
اإىل احتمال ا�ستعمال م�ستقات التوت الربي ملنع 
مثل  الطبية  الأجهزة  يف  اجلرثومي  ال�ستعمار 

اأنابيب الق�سطرة.
يف  الإن��رتن��ت  على  ُن�سرت  التي  البحث  نتائج  يف 
الأحياء  لعلم  الكندية  املجلة  يف  املا�سي  ال�سهر 
واأع�ساء  توفنكجي  الأ�ستاذة  اعتربت  املجهرية، 
تعيق  ال��ربي قد  التوت  ب��ودرة  اأن  من خمتربها 
ترتبط  )ج��رث��وم��ة  ال��رائ��ع��ة(  )املتقلبة  ق���درة 
ع�����������م�����������وم�����������اً 

يف  التكاثر  على  البولية(  امل�سالك  التهاب  من  معقدة  بحالت 
اأطباق الآجار وال�سباحة يف مادة الآجار. ت�سري التجارب اأي�ساً 
اإىل اأن زيادة ترّكز بودرة التوت الربي تخّف�س اإنتاج اليورياز، 

اأنزمي يوؤدي اإىل تفاقم اللتهابات.
ترتكز هذه النتائج على اأبحاث �سابقة اأجراها خمترب ماكجيل، 
تعيق حركة جراثيم  ال��ربي  ال��ت��وت  م��واد  اأن  اإىل  ت�سري  وه��ي 
وا�سع  البولية. ك�سف حتليل  امل�سالك  بالتهاب  اأخرى متورطة 
عن  املَر�سية  الإي��ك��ولي  جرثومة  حول  يتمحور  اجلينوم  عن 
ال�سوطي  بت�سفري اخليط  يقوم  الذي  اجليني  التعبري  تراجع 

بح�سور الربوانثو�سيانيدين�س املوجود يف التوت الربي.

�ضرورة الأبحاث
ل اإليها فريق البحث مهمة لأن حركة  ُتعترب النتائج التي تو�سّ
اجلراثيم  ت�سبح  اإذ  اللتهاب،  لنت�سار  اأ�سا�سية  اآلية  اجلراثيم 
املُعدية لتنت�سر يف امل�سالك البولية ولتهرب من رد فعل جهاز 

املناعة امل�سيف.
تو�سح توفنكجي: )ل بد من اإجراء درا�سات اإ�سافية عن اآثار 
نتائجنا  ت�سّلط  لكن  طبعاً،  احلية  الكائنات  يف  ال��ربي  ال��ت��وت 
ال�سوء على الدور الذي ميكن اأن يوؤديه ا�ستهالك التوت الربي 
ت�سجيل  اإىل  التقارير  اأ�سارت  املزمنة.  اللتهابات  من  للوقاية 
اأكر من 150 مليون حالة من التهاب امل�سالك البولية عاملياً 
كل �سنة، ويبقى العالج بامل�سادات احليوية املقاربة النموذجية 
ملعاجلة تلك اللتهابات. بعد ظهور م�سكلة مقاومة اجلراثيم 
للم�سادات احليوية يف املرحلة الراهنة، تربز اأهمية تطوير 

مقاربة اأخرى(.
وجدت درا�سة حديثة اأخرى بقيادة توفنكجي، بالتن�سيق 
مع الأ�ستاذ �سوان نزهت من جامعة ماكجيل )خبري 
يف املواد احليوية يف ق�سم التعدين وهند�سة املواد(، اأن 
انت�سار  بالتوت الربي تعيق  الغنية  ال�سيليكون  ركائز 
اإىل  النتائج  تلك  ت�سري  الرائعة(.  )املتقلبة  جرثومة 
احتمال ا�ستعمال م�ستقات التوت الربي لإعاقة انت�سار 
اجلراثيم يف الأجهزة الطبية التي ُتزرع يف اجل�سم مثل 
بالتهاب  عدة  ترتبط يف حالت  التي  الق�سطرة  اأنابيب 

امل�سالك البولية.
املثبت  احل��ي��وي  الن�ساط  اإىل  )ا���س��ت��ن��اداً  توفنكجي:  ت��ق��ول 
للتوت الربي، قد يوفر ا�ستعماله يف اأنابيب الق�سطرة واأجهزة 

طبية اأخرى منافع مهمة تفيد �سحة املر�سى(.

التوت الربي... كيف يحارب اللتهاب؟ 
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لدعم م�ضتوى اخلدمات وتوفري 800 موقف لل�ضيارات حتت الأر�ص يف منطفة الكورني�ص

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�سروع �ساحة املطاعم 
واملقاهي يف غرب 10 بالتعاون مع القطاع اخلا�ض

اإب�سيلون تختار مركز ات�سالت الذكي 
ملن�ستها لربط ال�سبكات يف املنطقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت عن اتفاق تقوم مبوجبه �سركة اإب�سيلون 
، اأكرب �سركة ربط �سبكات يف العامل، بتاأ�سي�س مق�سم ات�سال لها يف املنطقة 
اإب�سيلون  تقوم  و�سوف    .  SmartHub الذكي  ات�سالت  مركز  �سمن 
البيانات  مركز  يف   eConnect بها  اخلا�سة  الربط  من�سة  بتاأ�سي�س 
نطاق  يف  التو�سع  ل��دع��م   Smarthub ال��ذك��ي  ات�����س��الت  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع 
ربط ال�سبكات وتداول ال�سعات وخدمات ا�ستعادة البيانات يف املنطقة وعرب 
اأنحاء العامل، كما تقدم خدمات املوقع امل�سرتك املدارة لعمالئها  خمتلف 
للكابالت  ات�سالت  حمطة  وت�سمح  الذكي.   ات�سالت  مركز  من  انطالقاً 
اأوروبا  التي ت�سل  الكابالت  اأنظمة  اإب�سيلون بالربط بني  البحرية ل�سركة 
وال�سرق الأو�سط واإفريقيا واآ�سيا، حيث ميّكنها مركز ات�سالت الذكي من 
الرتباط بكابل �سرق اإفريقيا البحري وكابل ،الهند-ال�سرق الأو�سط-اأوروبا 
و   SeaMeWe3( الأو�سط-اأوروبا اآ�سيا-ال�سرق  �سرق  ،جنوب  ،وكابلي 
SeaMeWe4( وكابل �سبكة تاتا-اخلليج )TGN Gulf( بالإ�سافة 
اإىل عدٍد اآخر من الكابالت البحرية والأر�سية.  وقال علي اأمريي، نائب 
الرئي�س التنفيذي، وحدة خدمات امل�سغلني واملبيعات يف ات�سالت اأن مركز 
على  الأك��رب  الت�سالت  مركز  اأ�سبح   Smart Hub الذكي  ات�سالت 
م�ستوى املنطقة وي�سعدنا ان�سمام �سركة اإب�سيلون للمركز فهي من كربى 
ال�سركات على م�ستوى العامل وميثل اختيارها ملركز ات�سالت الذكي ليكون 
م��رك��زه��ا ل��ل��رب��ط يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 
الأو�����س����ط ي����دل ع��ل��ى امل���وق���ع ال��ه��ام 
امل�ستوى  على  ات�سالت  حتتله  ال��ذي 
الإقليمي والدويل.  ومن جانبه قال 
التنفيذي  الرئي�س  هيب،  اأن��دري��ا���س 
تعترب  الإم���ارات  اأن  اإب�سيلون  ل�سرك 
نقطة التقاء ملنطقة اخلليج وال�سرق 
الأو�سط والعامل ونعمل مع امل�سغلني 
الدعم  لتقدمي  املنطقة  يف  املحليني 
فيما يتعلق بالربط عرب احلدود من 
خالل املنطقة بدًل من توجيه حركة 
الإن����رتن����ت وال��ب��ي��ان��ات ع���رب اأوروب�����ا 
خا�سًة مع ازدي��اد الطلب يف املنطقة 
ال�سعات اخلا�سة  ت��داول  على من�سة 
ولهذا   ،  eCX ب���  ت��ع��رف  وال��ت��ي  بنا 
اخرتنا مركز ات�سالت الذكي كي يكون مركز �سبكاتنا يف ال�سرق الأو�سط 
حيث يعترب ملتقى طرق الت�سال الدويل يف املنطقة. تعترب �سركة اإب�سيلون 
مزوداً حمايداً غري مرتبط بامل�سغلني يقدم خدمات ال�سبكات املختلفة من 
الدويل لعمالئنا مبا يف ذلك  التواجد  اإدارة  اإىل  تاأجري اخلطوط و�سوًل 
الت�سال وم�ساركة املوقع و ال�ست�سارات يف جمال ال�سبكات ومراكز البيانات 
وت�سميمها والأنظمة املدجمة وت�سغيل اخلدمات و�سيانتها، وت�سم �سبكة 

�سركائها اأكر من 500 م�سغل حول العامل. 

اإيرادات مزادات املركبات امل�ستعملة يف موا�سلت 
الإمارات ترتفع 14 % خلل 6 اأ�سهر

•• دبي-الفجر:

بلغت اإيرادات مزادات املركبات امل�ستعملة يف موا�سالت الإمارات خالل الن�سف 
الأول من عام 2013 حوايل 32 مليون درهم بارتفاع ن�سبته %14.3 مقارنة 
اب��راه��ي��م م��دي��ر مركز  امل��ا���س��ي. وق���ال �سلمان حممد  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  بنف�س 
الوطنية للمزادات ع�سو جمموعة مراكز الأعمال التابعة ملوا�سالت الإمارات، 
اإن اإجمايل عدد املركبات واحلافالت التي مت بيعها خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل 
مركبة   1435 بلغ  2013م  ع��ام  من 
م��رك��ب��ة   1191 ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  وح���اف���ل���ة، 
وح���اف���ل���ة ل��ن��ف�����س ال����ف����رتة م����ن ال���ع���ام 
اأن املركز نظم  املا�سي. واأ�ساف �سلمان 
 ،2013 الأول  الن�سف  يف  م��زادات   7
مت من خاللها طرح جمموعة متنوعة 
من املركبات واحلافالت والآليات، كما 
ال�سهر  خ��الل  الثامن  امل��زاد  تنظيم  مت 
9 يف  املا�سي، وحالياً يجري املزاد رقم 
مركبة   210 بيع  ويت�سمن  اأب��وظ��ب��ي 
متنوعة وينتهي يف الثاين من �سبتمرب 
املقبل. واأكد اأن املركز يهدف من خالل 
هذه املزادات اإىل تطبيق خطة التحديث 
باأخرى  وا�ستبدالها  بيعها  طريق  عن  وحافالتها  مركباتها  لأ�سطول  الدورية 
يف  العمل  �سوق  متطلبات  وي��واك��ب  العمالء  حاجات  مع  يتنا�سب  ومب��ا  حديثة 
قطاع خدمات النقل والتاأجري وال�سيانة الفنية واخلدمات امل�ساندة يف املوؤ�س�سة.  
اأبوظبي  يف  خ��الل موقعيه  لعمالئه من  يقدم  املركز  اأن  بالذكر  وم��ن اجلدير 
امل�ستعملة مثل  املركبات  املرتبطة ببيع  وال�سارقة حزمة متنوعة من اخلدمات 
عر�س ال�سيارات واحلافالت امل�ستعملة التابعة للجهات الراغبة ببيعها يف املزاد 
واأ�ساطيل  لبيع مركبات  امل��زادات  اإدارة وتنظيم  للموؤ�س�سة، عالوة على  ال��دوري 
ال�سركات اخلا�سة والأفراد وتوفري امل�ساحة الالزمة لعر�س املركبات وتنظيمها 
وخدمة قطر املركبات بغر�س نقلها اإىل مكان املزايدة، وح�سر جميع املركبات 
الفنية  للحالة  تقرير  واإع����داد  ب��ه��ا،  خا�سة  ك�سوف  واإع����داد  للبيع  املخ�س�سة 

للمركبات والقيمة املتوقعة لعملية البيع وتنظيم احلمالت الإعالنية.

بنك اأبوظبي الوطني الأكرث اأمانًا يف ال�سرق الأو�سط 

امل�سرفية.  اأع��م��ال��ه  اأداء  يف  حكيمة  ���س��ي��ا���س��ات  ات��ب��اع 
وخالل الأزمة املالية العاملية، التزم البنك با�ستخدام 
املالية  امل��وارد  متانة  وتتيح  عمالئه.  مل�ساعدة  م��وارده 

للبنك تعزيز اأعماله وتو�سعاته. 

اأف�سل الت�سنيفات  اأبوظبي الوطني على  حفاظ بنك 
الئتمانية وعلى مركزه �سمن البنوك ال� 50 الأكر 
ي�سهم يف  اأن  �ساأنه  ومن  العامل ر�سيداً مهماً  اأمانا يف 
املوؤ�س�سة  ل��ن��ك��ون  للنمو  ال��ط��م��وح��ة  خططنا  حتقيق 
ال�سرق  التي تربط بني  املنطقة  الرائدة يف  امل�سرفية 

والغرب. 
يتم اختيار اأف�سل 50 م�سرفاً عاملياً يف هذا املجال بعد 
اأكرب  اأ�سول  واإجمايل  الئتمانية  الت�سنيفات  مقارنة 
الئتمانية  الت�سنيفات  ح�سب  العامل  يف  بنك   500

طويلة الأمد من فيت�س و�ستاندرد اآند بورز وموديز.
وق�����ال ج���وزي���ف ج���ي���اراب���وت���و، ن��ا���س��ر جم��ل��ة ج��ل��وب��ال 
فاينان�س: يقدم هذا الت�سنيف للموؤ�س�سات وال�سركات 
العاملي  ال�سعيد  امل�سرفية على  املوؤ�س�سات  اأداة لتقييم 

والقليمي. 
ال�سرق  مثل  الإقليمية،  بالت�سنيفات  يتعلق  وفيما 

�سدارة  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  يحتل  التي  الأو���س��ط 
يعد  قال جيارابوتو:  فيها،  اأمانا  البنوك  اأكر  قائمة 
ت�سنيف جلوبال فاينان�س للبنوك ال� 50 الأكر اأماناً 

اأداة مو�سوعية لقيا�س وحتليل البنوك الإقليمية. 
وب���ن���ك اأب���وظ���ب���ي ال���وط���ن���ي ح��ا���س��ل ع��ل��ى ال��ت�����س��ن��ي��ف 
Aa3 من  و  ب��ورز،  اآن��د  �ستاندرد  A+ من  الئتماين 
موديز و AA-من فيت�س و A+ من وكالة الت�سنيف 
 AAA وال�ستثمار املعلوماتي اليابانية اآر اآند بي ، و
اأف�سل  يعد من  ال��ذي  الأم��ر  املاليزية،  رام  وكالة  من 
يف  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  �سمن  الئتمانية  الت�سنيفات 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
وق����ال ع��ب��د اهلل حم��م��د ���س��ال��ح ع��ب��د ال��رح��ي��م، ن��ائ��ب 
الوطني:  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
�سمن  موقعه  تعزيز  يف  الوطني  اأبوظبي  بنك  جن��ح 
على  حلر�سه  العامل  يف  اأم��ان��اً  الأك��ر  ال�50  البنوك 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  بنك  نف  �سُ ال��ت��وايل،  على  اخلام�سة  لل�سنة 
الوطني �سمن البنوك ال� 50 الأكر اأماناً يف العامل، 
كما حافظ على موقعه بو�سفه البنك الأكر اأماناً يف 
جلوبال  جملة  لقائمة  وفقاً  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

فاينان�س لعام 2013.
اأماناً  وتعترب قائمة جلوبال فاينان�س للبنوك الأكر 
الأو�ساط  يف  الئتماين  الو�سع  لقوة  معتمداً  معيارا 
الرئي�س  ثري�سبي،  األيك�س  وق���ال  وامل��ال��ي��ة  امل�سرفية 
يعك�س  ال��وط��ن��ي:  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
ت�سنيف بنك اأبوظبي الوطني يف قائمة البنوك ال� 50 
التوايل،  للعام اخلام�س على  العامل  يف  اأم��ان��اً  الأك��ر 
خطط  ع��ل��ى  امل�ستمر  وت��رك��ي��زه  ال��ب��ن��ك  ا�سرتاتيجية 
يعد  واأ���س��اف:   . م�ستدام  لتحقيق من��و  امل��دى  طويلة 

�سارع اخلليج العربي و�سارع �سلطان بن 
زايد. ويت�سمن خمطط امل�سروع ممرات 
ف��رع��ي��ة ت��رب��ط��ه مب��ن��ط��ق��ة ال�����س��اط��ىء، 
توفر  داخ��ل��ي��ة  ط��رق��ات  �سي�سم  ك��ذل��ك 
الإبقاء  و�سيتم  للم�ساة،  رائعة  جتربة 
على امل�ساحات اخل�سراء احلالية والتي 
مربع  مرت   10،500 م�ساحة  تغطي 

�سمن امل�سروع.

2030، وو���س��ع  اأب��وظ��ب��ي  دع���م روؤي����ة 
ك��ورن��ي�����س اأب���وظ���ب���ي ك���واح���د م���ن اأه���م 
حيث  املدينة،  يف  العمرانية  الأيقونات 
يقطن قرابة 50،000 ن�سمة املنطقة 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  للم�سروع،  امل��ج��اورة 
4 مليون زائر يرتادون �ساطىء  قرابة 
���س��ن��وي��ا.  وق��د و�سعت بلدية  اأب��وظ��ب��ي 
تخطيط  ا�سرتاتيجية  اأبوظبي  مدينة 

م���ت���ك���ام���ل���ة ل����ل����وق����وف ع���ل���ى ال���ف���وائ���د 
لتطوير  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
املطاعم  �ساحة  اإن�ساء  و�سيتم  امل�سروع، 
واملقاهي يف غرب 10 على قطعة اأر�س 
على   10 غ��رب  قطاع  يف  ا�سرتاتيجية 
اأك��ر  اإىل  م�ساحتها  ت�سل  الكورني�س 
على  تقع  م��رب��ع،  م��رت   16،000 م��ن 
و�سط  الكورني�س  من  الأمي��ن  اجلانب 

ب���دور مهم  ك��م��ا ي�سطلع  امل��دي��ن��ة،  ت���اج 
والتجمعات  الح��ت��ف��الت  احت�سان  يف 
الرتفيهية، ون�سعى من خالل م�سروع 
 10 غ��رب  يف  واملقاهي  املطاعم  �ساحة 
اإىل رف����ع م�����س��ت��وى ج�����ودة اخل���دم���ات 
برنامج  امل�سروع �سمن  وياأتي  املقدمة، 
لتوفري  الأم��د  طويل  اأبوظبي  حكومة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات اخلدمية  جم��م��وع��ات م��ن 
والرتفيهية على طول واجهة كورني�س 

املدينة 
واأ�����س����اف: ���س��ي�����س��ك��ل امل�������س���روع ع��الم��ة 
ف��ارق��ة يف م�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 
احلياة  ج��ودة  حت�سني  على  و�سي�ساعد 
ل��ق��اط��ن��ي امل���دي���ن���ة، ك��م��ا ���س��ي�����س��اه��م يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ام�س 
ع��ن اإط����الق م���زاي���دة ج��دي��ده للقطاع 
اخل���ا����س ل��ت��ط��وي��ر وت�����س��غ��ي��ل م�����س��روع 
�ساحة املطاعم واملقاهي يف غرب 10 ، 
يف منطقة كورني�س اأبوظبي، من خالل 
امللكية،  ون��ق��ل  والت�سغيل  البناء  ن��ظ��ام 
وذل��ك بهدف حت�سني ج��ودة اخلدمات 

واملرافق يف منطقة الكورني�س.
800 موقف  و�سيقوم امل�سروع بتوفري 
لل�سيارات حتت الأر�س خلدمة منطقة 
الكورني�س ، وتوفري معرب م�ساه مبا�سر 
و�ست�ستغل  املدينة  م��ن  ال�ساطىء  اإىل 
امل�������س���اح���ات ف�����وق امل�����واق�����ف ك��م��ح��الت 
ال��ت��ج��زئ��ة امل��ت��ن��وع��ة امل���ت���م���رك���زة ح��ول 
الفاخره  واملقاهي  املطاعم  من  �سل�سلة 
ب��ال���س��اف��ة اىل م�����س��ط��ح��ات خ�����س��راء، 
لتعزيز جتربة زيارة منطقة الكورني�س 
الإم��ارة وجعل جتربة  وحت�سني �سورة 

ال�سياح واملقيمني اأكر اإثارة.
وقال را�سد بن علي العمرية، م�ست�سار 
ا�ستثمارات واأ�سول مكتب املدير العام يف 
بلدية اأبوظبي: يلعب كورني�س اأبوظبي 
يف  رائ���دة  حملية  كوجهة  رئي�سيا  دورا 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، ف��ه��و مب��ث��اب��ة ج��وه��رة 

وحدات  يف  خمتلفة  منا�سب  �سي�سغلون 
الأع������م������ال ال���ت���اب���ع���ة مل����اج����د ال��ف��ط��ي��م 
للم�ساريع و�سين�سمون اإىل اأحد الربامج 
الوظيفية  ملهامهم  املالئمة  التطويرية 

املختلفة ملدة �سهرين.

اأنه عندما ينهي املواطنون  اإىل  واأ�سارت 
الإم������ارات������ي������ون ال���ع�������س���رة ب��رن��اجم��ه��م 
التطويري �سينتقلون اإىل مهام وظائفهم 
الدائمة �سمن وحدات الأعمال املختلفة 

�سمن ماجد الفطيم للم�ساريع .

يف الوظائف التي يتم تعيينهم بها.
وق���ال���ت ف���ري���دة ع���ب���داهلل ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
املوؤ�س�سية  والت�سالت  الب�سرية  امل��وارد 
هذه  اأن  للم�ساريع  الفطيم  ماجد  لدى 
ال��ن��خ��ب��ة م���ن امل���واط���ن���ني الإم���ارات���ي���ني 

التي  امل���رون���ة  امل�����س��رق  يف  نتفهم  اإن��ن��ا   .
ح�سولهم  ع��ن��د  ال��ع��م��الء  اإل��ي��ه��ا  يتطلع 
ع��ل��ى ت�����س��ه��ي��الت ال���ق���رو����س ال��ع��ق��اري��ة، 
ولب���د م��ن اأن���ه ا���س��ت��ث��م��ار ن��اج��ح عندما 
م�سروع  املرموقة  ال�سركة  نخيل  تقدم 
عليه  وال���ذي  ب��ارك  جمريا  مثل  متميز 
للم�ساهمة  ن�سعى  اأننا  كما  كثري،  طلب 
العمالء يف  م��ن  ع��دد  اأك���رب  م�ساعدة  يف 
حتقيق تطلعاتهم واحل�سول على منزل 
اأح��الم��ه��م م���ع م���زاي���ا م��ب��ت��ك��رة وح��ل��ول 

تتنا�سب مع احتياجاتهم . 
ويذكر اأن م�سروع جمريا بارك وهو اأحد 
م�ساريع نخيل ال�سكنية املتميزة، وميتد 
على اأكر من 380 هكتار، و�سيت�سمن 
عند  ت��ق��ري��ب��ا  ���س��ك��ن��ي��ة  وح����دة   2800
اكتماله، وي�سم امل�سروع 396 فيال من 
طراز ليجا�سي نوفا الفارهة والتي بيعت 
اإطالقها  بعد  قليلة  �ساعات  غ�سون  يف 
ال��ع��ام، بقيمة بلغت  ي��ون��ي��و م��ن ه���ذا  يف 
نخيل  قامت  كما  دره��م،  مليار   1.65
حاليا بت�سليم 1780 وحدة �سكنية من 

م�سروع جمريا بارك.

ت�سلط   ، امل�سرق  مع  اجلديدة  التفاقية 
يف  العقارات  قطاع  انتعا�س  على  ال�سوء 
دبي جمددا، كما وتزيد من ثقة البنوك 
وم�ساريعها  نخيل  ب�سركة  وامل�ستثمرين 
اإي��راين، رئي�س جمموعة  . وق��ال فرهاد 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف امل�سرق: 
ل��ق��د ا���س��ت��ع��ادت ���س��وق ال��ع��ق��ارات يف دب��ي 
النمو  ت�ستمر يف  اأن  املتوقع  قوتها ومن 

ي���ب���ح���ث���ون ع����ن ح���ل���ول لع�������ادة مت��وي��ل 
وحداتهم العقارية . 

وب������ه������ذه امل����ن����ا�����س����ب����ة، ق�������ال ����س���اجن���اي 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مانت�ساندا، 
التفاقية  ه��ذه  تعترب  العقارية:  نخيل 
خطوة كبرية من �ساأنها ان تدفع عجلة 
�سوق العقارات يف دبي لالأمام، وكما انها 
اإن  النهائيني.  امل�سرتين  فر�س  �ستعزز 

•• دبي-وام:

عن  للم�ساريع  الفطيم  م��اج��د  اأع��ل��ن��ت 
ان�سمام ع�سرة مواطنني اإماراتيني جدد 
الرامية  الوطنية  املبادرة  اإط��ار  يف  اإليها 

اإىل جعل عام 2013 عام التوطني.
ياأتي ذلك يف اإطار برنامج خطوة الذي 
تلبية  للم�ساريع  الفطيم  اأطلقته ماجد 
ل��ل��دع��وة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو 
اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
 2013 حاكم دبي رعاه اهلل بجعل عام 
تعيني  زخ��م  تعزيز  عرب  للتوطني  عاما 
املواطنني الإماراتيني ل�سيما يف القطاع 
اخل����ا�����س. ومت���ث���ل م����ب����ادرة » خ���ط���وة » 
الفطيم  ماجد  ال��ت��زام  م��ن  مهما  جانبا 
ل��ل��م�����س��اري��ع مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املوؤ�س�سية يف دولة الإمارات. كانت ماجد 
الفطيم للم�ساريع قد اطلقت الربنامج 
ال�سنوية ل�ستقطاب  يف م�ستهل احلملة 
داأب��ت  ال��ع��ام حيث  ل��ه��ذا  موظفني ج��دد 
�سنويا  اإماراتيني  مواطنني  تعيني  على 
وتقدمي الدعم والتدريب الالزمني لهم 

•• دبي-الفجر:

اأب����رم����ت ���س��رك��ة ن��خ��ي��ل اإح������دى ك��ربى 
���س��رك��ات ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري يف ال��ع��امل 
ام�س اتفاقية متويل عقاري مع امل�سرق 
يف  ال��رائ��دة  الوطنية  امل��ال��ي��ة  املوؤ�س�سة   ،
دولة الإم��ارات واملنطقة، وذلك لتقدمي 
التمويل  وح��ل��ول  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ق��رو���س 
ب��ارك  جمريا  م�سروع  يف  للم�ستثمرين 

دبي.
وت��ر���س��ي ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اأ���س�����س عالقة 
املوؤ�س�ستني  بني  الإ�سرتاتيجي  التعاون 
وجت���دد الثقة يف ع���ودة ���س��وق ال��ع��ق��ارات 
يف دبي لالنتعا�س جمددا، حيث احتفل 
امل�����س��رق ال��ي��وم ب��اف��ت��ت��اح وح���دة يف مركز 
التفاقية  وتهدف  كما   . نخيل  مبيعات 
اىل ت���ق���دمي ال���ب���ن���ك ق����رو�����س ع��ق��اري��ة 
مي�سرة،  ���س��داد  خطط  مبتكرة،  مب��زاي��ا 
وذلك  احتياجاتهم  مع  تتنا�سب  وحلول 
للم�ستثمرين اجلدد ومل�سرتي الواحدات 
ال���ع���ق���اري���ة ع���ل���ى اخل����ارط����ة ول��ل��م��الك 
الذي  من  ال�سكنية  للوحدات  احلاليني 

دبي  نا�سداك  بور�سة  موؤ�سر  تراجع 
اأم�ض تداولت  ختام  يف   %  5.4 بن�سبة 

•• دبي-وام: 

ت����راج����ع م���وؤ����س���ر ف��وت�����س��ي ن���ا����س���داك دب���ي 
الإمارات 20 لبور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 
5.4 يف املائة خا�سرا 158.5 نقطة ليغلق 
ت���داولت  خ��ت��ام  يف  نقطة   2796.9 على 
املتداولة  الأ�سهم  كمية  بلغت  حيث  اليوم 
نحو 316 األف �سهم بقيمة اأربعة ماليني 
و 620 األف دولر اأمريكي. وكانت �سركة 
موانئ دبي العاملية الأكر ن�ساطا من بني 
من  ال��ب��ور���س��ة  يف  م�سجلة  ���س��رك��ات  ت�����س��ع 
 298 بنحو  املتداولة  الأ�سهم  كمية  حيث 
 612 و  اأرب��ع��ة م��الي��ني  �سهم بقيمة  األ���ف 
األف دولر اإذ اأغلق ال�سهم عند �سعر 15.5 
دولر بانخفا�س ن�سبته 2.5 يف املائة تلتها 
�سركة ديبا املحدودة بتداول نحو 21 األف 
حمافظا  دولر  اآلف  ت�سعة  بقيمة  �سهم 
ع��ل��ى ���س��ع��ر اإغ���الق���ه ال�����س��اب��ق ع��ن��د 0.41 
نا�سداك  فوت�سي  م��وؤ���س��ر  ويتعقب  دولر. 
لأك��رب  �سهما   20 اأداء   20 الإم����ارات  دب��ي 
ال�سركات املدرجة يف �سوق دبي املايل و �سوق 
اأبو ظبي لالأوراق املالية و نا�سداك دبي ومت 
ت�سميمه ليكون اآلية للتحوط وال�ستثمار 
بالن�سبة للم�ستثمرين من منطقة اخلليج 

العربي وخمتلف اأنحاء العامل. 

تطلب  اإيكيا  �سركة  دب��ي:  اقت�سادية 
اأ�سواق  يف  الأ�سرة  من  منتجني  ا�سرتداد 
م�سنعية  عيوب  ورود  لحتمال  الدولة 

•• دبي-الفجر: 

ق���ام���ت ���س��رك��ة اي��ك��ي��ا ل����الأث����اث امل��ن��زيل 
بالتعاون مع دائرة التنمية القت�سادية 
يف دب���ي ب��ا���س��ت��دع��اء ن��وع��ني م��ن الأ���س��رة 
وذلك لورود عيوب م�سنعية يف املنتجني، 
وي���اأت���ي ذل���ك ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ا���س��ت��دع��اء 
ال�����س��ل��ع ال���غ���ري م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
واملقايي�س الذي تعمل به اقت�سادية دبي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���دوائ���ر الق��ت�����س��ادي��ة يف 
اأبوظبي وال�سارقة والذي  اإمارة  كل من 
اأع���ل���ن ع��ن��ه م�����س��ب��ق��ا، وج����اء ال���س��ت��دع��اء 
تواجدها  يحتمل  التي  العيوب  لتفادي 
يف ق��اع��دة الأ����س���رة ال��ت��ي حت��م��ل بطانة 

ال�سرير )اللحاف(.
بن  عبدالعزيز  ق��ال  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ح��ث��ب��ور، 
دب��ي:  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف 
على  الرائدة  ال�سركات  من  ايكيا  تعترب 
م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة 
واإم�����ارة دب���ي ب��ال��ت��ح��دي��د، ون��ح��ن ن�سكر 
باأبرز  موافاتنا  يف  ودوره��ا  ايكيا  اهتمام 

امل�ستجدات .

تعك�ص بوادر النتعا�ص يف �ضوق عقارات دبي

نخيل وامل�سرق تربمان اتفاقية متويل عقاري مل�سروع جمريا بارك
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موؤ�س�سة دبي التجارية تدعو م�ستخدمي بوابتها الإلكرتونية 
اإىل زيادة معدلت تبنيهم للخدمات الإلكرتونية

•• دبي-وام:

دعت موؤ�س�سة دبي التجارية �سمن جمموعة دبي العاملية جمتمع ال�سركات 
للخدمات  تبنيهم  م��ع��دلت  زي���ادة  اإىل  دب��ي  يف  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
من  ال�ساد�سة  ال��دورة  يف  للمناف�سة  القادمة  ال�سهر  خالل  الإلكرتونية 
جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية ال�سنوية. تهدف اجلائزة التي يتم 
تنظيمها �سنويا اإىل مكافاأة وتكرمي ال�سركات الأكر تبنيا خلدمات دبي 
التجارية الإلكرتونية وت�سجيع التحول الإلكرتوين ب�سكل عام وتو�سيع 
اإىل  الذين يعتمدون اخلدمات الإلكرتونية بالإ�سافة  املتعاملني  قاعدة 
حركة  لت�سهيل  موحدة  كبوابة  التجارية  دب��ي  بوابة  ح��ول  الوعي  ن�سر 
اإدارة  التجارة يف دبي. وقال �سعادة جمال ماجد بن ثنية رئي�س جمل�س 

دب���ي ال��ت��ج��اري��ة ان اجل���ائ���زة اأث��ب��ت��ت 
جن���اح���ه���ا ع���ل���ى م������دى ال�������س���ن���وات 
لتقدير  كو�سيلة  امل��ا���س��ي��ة  اخل��م�����س 
يعتمدون  مم��ن  وال��ت��ج��ار  ال�سركات 
الإلكرتونية  التجارية  دبي  خدمات 
احلكومة  نحو  لالنتقال  واإعدادهم 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  الذكية 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع���اه 
 80 اأن نحو  اهلل . واأ�ساف بن ثنية 
األف �سركة م�سجلة لدى بوابة دبي 
من  اأك����ر  م���ن  ت�ستفيد  ال��ت��ج��اري��ة 
لتخلي�س  اإلكرتونية  خدمة   750
موانئ  من  بكل  املرتبطة  املعامالت 
دب����ي و ج���م���ارك دب����ي و م��رك��ز دب��ي 
ل��ل�����س��ل��ع امل���ت���ع���ددة وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
بارتفاع  واأ���س��اد   . ج��اف��زا  علي  جلبل 
ن�����س��ب��ة امل���ع���ام���الت الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
باملائة   10 بن�سبة  ال��ت��ج��اري��ة  دب���ي 
ال��ع��ام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
نحو8.12  اإىل  ل��ت�����س��ل  اجل������اري 
مليون   7.4 مقابل  معاملة  مليون 
خ������الل ن���ف�������س ال����ف����رتة م����ن ال���ع���ام 
امل��ا���س��ي. م��ن ج��ان��ب��ه ح��ث املهند�س 

امل�سجلة  ال�سركات  التجارية  لدبي  التنفيذي  الرئي�س  الب�ستكي  حممود 
على زيادة معدلت تبنيها للخدمات الإلكرتونية خالل الفرتة املتبقية 
واأ�ساف  فئات اجلائزة.  باإحدى  للفوز  لزيادة فر�سها  العام اجلاري  من 
الب�ستكي ان اجلائزة هي الأوىل من نوعها يف املنطقة من حيث اعتمادها 
على معدلت التبني الفعلية والتي جتاوزت 95 باملئة من خدمات دبي 
التجارية الأ�سا�سية . واو�سح ان الهتمام الكبري والقبال املتزايد على 
للجائزة هذا  فئات جديدة ومبتكرة  التفكري يف طرح  اإىل  دفعا  اجلائزة 
العام اإ�سافة اإىل فئاتها الت�سع وذلك �سعيا لتقدير ال�سركات التي تعتمد 
اللوج�ستية  واخلدمات  التجارة  يف  الإلكرتونية  التجارية  دبي  خدمات 
يف دبي اجلدير بالذكر انه تقرر اأن يكون موعد التكرمي ال�سنوي لهذه 
العام يف �سهر فرباير القادم حيث �سيتم اختيار الفائزين  اجلائزة لهذا 
الإلكرتونية  اخلدمات  تبني  يف  النمو  تعك�س  حم��ددة  معايري  على  بناء 

على بوابة دبي التجارية خالل العام 2013.

ارتفاع حجم القرو�ض ال�سخ�سية يف �سلطنة عمان 
اإىل خم�سة مليارات و778 مليون ريال نهاية مايو

•• م�صقط-وام:

ارتفع حجم القرو�س ال�سخ�سية للبنوك التجارية يف �سلطنة عمان ن�سبة 
حوايل ثالثة يف املائة لتبلغ خم�سة مليارات و 778 مليون ريال عماين 
نهاية �سهر مايو عام 2013 . وقال �سعادة حمود بن �سنجور الزدجايل 
الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي العماين يف ت�سريح ل�سحيفة الوطن 
بلغت  ال��ق��رو���س  ���س��داد  يف  التعر  ن�سبة  ام�������س..اأن  ن�سرته  الق��ت�����س��ادي 
الأ���س��ب��اب  اأن  مو�سحة   2012 دي�سمرب  نهاية  امل��ائ��ة  يف  ر2   2 ح���وايل 
القت�سادي  النمو  ن�سب  اأهمها  القرو�س  ه��ذه  على  لالإقبال  الرئي�سية 
املرتفع  القت�سادي  للن�ساط  اإنعكا�سا  ال�سلطنة  �سهدتها  التي  املرتفعة 
مما اأدى اإىل زيادة دخل الأفراد وبالتايل زيادة قدرتهم على القرتا�س 
اإ�سافة اإىل ارتفاع ن�سبة توظيف ال�سباب ب�سكل عام ودخول العديد منهم 

�سوق العمل .

دبي توؤكد مكانتها كوجهة �سياحية مف�سلة يف ال�سرق الأو�سط 

وقال �سعادة هالل �سعيد املري املدير العام 
ال��ت��ج��اري يف  وال���رتوي���ج  ال�سياحة  ل��دائ��رة 
الأول  ال��دائ��رة للن�سف  اإح�����س��اءات  اإن  دب��ي 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري اأظ���ه���رت جن���اح دب���ي يف 
ا�ستقطاب اأكر من 5.5 مليون زائر خالل 
تلك الفرتة بينما يعد موؤ�سرا مطمئنا على 
ال�سري يف الجت��اه ال�سحيح وبخطى ثابتة 
نحو حتقيق الأهداف املرجوة على املديني 
املتو�سط والبعيد. وعن معدلت الزيادة يف 
اأع���داد ال��زائ��ري��ن لدبي خ��الل ف��رتة العيد 
وف�����س��ل ال�����س��ي��ف ع��م��وم��ا ق����ال امل����ري اإن��ن��ا 
برهان  اأن��ه��ا  على  ال��زي��ادة  ه��ذه  اإىل  ننظر 
الرتويجية  ا�سرتاتيجيتنا  لنجاح  عملي 
حم���ددة الأه����داف وامل�����س��اق��ات ل�سيما على 
تعد  التي  العائلية  ال�سياحة  ج��ذب  �سعيد 
مع  عليها  نركز  التي  القطاعات  اأه��م  م��ن 
تنامي �سمعة دبي كوجهة مف�سلة للعائالت 
من  تقدمه  م��ا  بف�سل  عطالتهم  لق�ساء 
وتلبي  العائلة  اأف��راد  كافة  تنا�سب  خيارات 

تطلعات خمتلف الفئات العمرية .
حتما  ال�سيف  حملة  اأن  اإىل  امل���ري  واأ���س��ار 
دبي كان لها اأثر كبري يف حتقيق هذا النمو 
ال�سياحي  التدفق  م�ستويات  يف  الإي��ج��اب��ي 
خالل هذا املو�سم يف حني مل ت�سكل درجات 
احل����رارة ع��ائ��ق��ا اأم����ام زوار دب���ي ال��راغ��ب��ني 
من  ل�سيوفها  ت��ق��دم��ه  مب��ا  ال���س��ت��م��ت��اع  يف 
خ��ي��ارات وا���س��ع��ة ���س��واء م��ن ن��اح��ي��ة امل��راف��ق 
اخلدمية عالية الكفاءة واملن�ساآت الفندقية 
عاملية  الت�سوق  وم��راك��ز  واملتنوعة  الراقية 
امل�ستوى والأن�سطة الرتويحية التي تنا�سب 
الأط����ف����ال وال���ك���ب���ار ع��ل��ى ح���د ����س���واء. وق��د 
و�سلت ن�سبة اإ�سغال الفنادق من فئة خم�س 
جن���وم خ���الل اأي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر وحت��دي��دا 
اأغ�سط�س   10 اإىل   8 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
ال��ف��ن��ادق  �سجلت  بينما  امل��ائ��ة  يف   76 اإىل 
 77 اإ���س��غ��ال ن�سبته  اأرب����ع جن���وم  م��ن ف��ئ��ة 
املائة  يف   87 ق��دره  اإ�سغال  مقابل  املائة  يف 
ال��ث��الث جن��وم ع��ن نف�س  للفنادق م��ن فئة 
ال�سقق  الفرتة يف الوقت الذي �سهدت فيه 
الفندقية الفاخرة اإقبال لفتا خالل العيد 
وذلك كونها خيارا مف�سال لدى كثري من 
العائالت حيث و�سلت ن�سبة الإ�سغال فيها 
اإىل 86 يف املائة يف الوقت الذي ت�سري فيه 
على  دبي  يف  الفندقية  املن�سئات  اإح�ساءات 
اختالف فئاتها اأن عدد �سيوفها خالل اأيام 
عيد الفطر الثالثة فقط بلغ نحو 77 األف 
ال�سياحة  اإح�ساءات دائرة  واأبرزت  �سخ�س. 
احتفاظ معدلت الإ�سغال الفندقي يف دبي 
العيد  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  الأي����ام  خ���الل  بقوتها 
يف   90 ن�سبة  جمملها  يف  ق��ارب��ت  مبا�سرة 

دبي من خمتلف حمطات طريان الإمارات 
عرب �سبكة خطوطها العاملية وذلك مقارنة 
وتو�سح  املا�سي  للعام  الفطر  عيد  ب��اإج��ازة 
اإقامة  اأن معدل  �سجالت احلجوزات لدينا 
الزوار يف دبي خالل هذه العطلة وخ�سو�سا 
ال��ع��ائ��الت ي���دور ح��ول م��ع��دل �سبعة اأي���ام . 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  و�سجلت 
اأك���رب من��و يف اأع����داد ال����زوار ال��ذي��ن قدموا 
اإىل دبي خالل عطلة عيد الفطر وت�سدرت 
ال�سعودية  العربية  باململكة  ج��دة  مدينة 
حمطات ط��ريان الإم����ارات يف ه��ذا ال�سدد 
ح��ي��ث ���س��ج��ل��ت من���وا ب��ن�����س��ب��ة 12 يف امل��ائ��ة 
يف  الكويت  وج��اءت  املا�سي.  بالعام  مقارنة 
املرتبة الثانية بزيادة ن�سبتها ثمانية باملائة 
اأما ثالث حمطة يف منو اأعداد القادمني اإىل 
دبي خالل عطلة العيد فقد كانت العا�سمة 
ال��زوار  �سجل عدد  لندن حيث  الربيطانية 
على رحالت طريان الإم��ارات القادمة من 
مطار هيرو منوا بن�سبة 7 باملائة. ودفعت 
دبي طريان  اإىل  ال�سفر  الطلب على  زي��ادة 
بع�س  على  عملياتها  تكثيف  اإىل  الإم���ارات 
املعال  م��اج��د  ال�سيخ  ق��ال  حيث  اخل��ط��وط 
قمنا بت�سغيل عدد من الرحالت الإ�سافية 
الطلب  لتلبية  العيد  عطلة  وخ��الل  قبيل 
اإىل دبي فقد خ�س�سنا  ال�سفر  الكبري على 
�ست رحالت اإ�سافية لنقل الزوار من جدة 
واأرب����ع رح���الت م��ن ال��ك��وي��ت ورح��ل��ت��ني من 
الريا�س . واأ�ساف نائب رئي�س اأول طريان 
الإمارات للعمليات التجارية ملنطقة ال�سرق 
الأو���س��ط واخلليج واإي���ران ل ت��زال طريان 
التي  الأه�����داف  لتحقيق  تعمل  الإم������ارات 
اأن�سئت من اأجلها والتي تت�سمن ربط دبي 
التجاريني  �سركائها  م��ع  الإم����ارات  ودول���ة 
الرئي�سيني واجتذاب وتطوير �سركاء جدد 
والإ����س���ه���ام يف ت��ط��وي��ر م��ك��ان��ة دب���ي كمركز 
اأف�سل  اإقليمي للتجارة وال�سياحة وتقدمي 
اخلدمات على كل خط تعمل عليه . ويعزز 
العائلية  لل�سياحة  خا�سة  دبي  جاذبية  من 
التنوع الكبري فيما ت�سعه بني يدي الزائر 
من خيارات للرتويح والرتفيه وما تقدمه 
ال�ستمتاع  �سبل  م��ن  الأ���س��رة  اأف���راد  لكافة 
من  ين�سدونه  ما  كل  فيها  يجدون  بعطلة 
���س��ب��ل ال���راح���ة وال����س���رتخ���اء وم���ا ي�سبون 
اأن�سطة متنوعة وفعاليات تنا�سب  اإليه من 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة. وم�����ن اأب�����رز 
مقومات اجلذب التي طاملا ا�ستهرت بها دبي 
على عر�سه  اأ�سبحت ترتبع  ال��ذي  الت�سوق 
ب��ف�����س��ل جم��م��وع��ة م���ن امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة 
قوية  مناف�سة  م�سدر  متثل  التي  الراقية 
و���س��رق��ه حيث  ال��ع��امل  غ��رب  لنظرياتها يف 

التايل لعطلة  الأح��د  املائة حيث �سهد يوم 
عطلة  م��ع  تزامنت  وال��ت��ي  الأ���س��ب��وع  نهاية 
عيد الفطر طفرة كبرية يف ن�سبة الإ�سغال 
قفزت اإىل 95 باملائة يف فنادق فئة الثالثة 
الأرب��ع��ة جنوم  لفئة  امل��ائ��ة  جن��وم و87 يف 
اخلم�سة  فئة  م��ن  للفنادق  امل��ائ��ة  يف  و80 
ال�سقق  يف  الإ�سغال  معدل  بلغ  بينما  جنوم 

الفندقية الفاخرة 93 يف املئة.
وتاأتي هذه الزيادة القوية يف ن�سب الإ�سغال 
خالل مو�سم ال�سيف متزامنة مع الزيادة 
يف املعرو�س من الغرف وال�سقق الفندقية 
الفندقية  امل��ن�����س��اآت  ع��دد  بلغ  حيث  دب��ي  يف 
 31 ت���اري���خ  603 م��ن�����س��اأت ح��ت��ى  دب����ي  يف 
 81.492 اإج��م��ايل  ت��وف��ر   2013 يونيو 
�سمت  من�ساأة   583 مقابل  فندقية  غرفة 
76.008 غرفة فندقية يف دبي حتى نهاية 
يونيو 2012. وقد ات�سم التدفق ال�سياحي 
على دبي خالل فرتة العيد بتنوع م�سادره 
يف  الفندقية  الإح�����س��اءات  اأو���س��ح��ت  حيث 
الإم��ارة اأن عدد ال�سيوف من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ناهز 42 األف زائر بينما 
بلغ ع��دد ال��زائ��ري��ن م��ن ال���دول الأوروب��ي��ة 
منطقة  وم���ن  زائ���ر   13.500 م��ن  اأك���ر 
بينما  �سائح   11.500 على  يربو  ما  اآ�سيا 
وفد منها  التي  ال�سياحية  الأ�سواق  تنوعت 
بقية ال�سيوف خالل الفرتة ذاتها ما بني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وا���س��رتال��ي��ا 
واأفريقيا. وتاأكيدا على مكانة دبي كمق�سد 
اأظ��ه��رت  وامل��ك��ان��ة  ال��ق��درة  متنامي  �سياحي 
اإح�ساءات طريان الإم��ارات زيادة كبرية يف 
اإىل  رحالتها  م��ن  على  امل�سافرين  اأع���داد 
العيد من خمتلف  دبي خالل فرتة  مطار 
اأنحاء العامل حيث ك�سف ال�سيخ ماجد املعال 
نائب رئي�س اأول طريان الإمارات للعمليات 
الأو�سط واخلليج  ال�سرق  التجارية ملنطقة 
العيد  خ���الل  ال���رك���اب  اأع������داد  اأن  واإي������ران 
باملائة   18 بلغت  زي��ادة قوية  ن�سبة  �سهدت 
مقارنة بالفرتة ذاتها خالل العام املا�سي. 
وقال ال�سيخ ماجد املعال يت�سح من مالءة 
املقاعد على رحالت طريان الإم��ارات التي 
80 يف املائة على مدار  يزيد معدلها على 
ال���ع���ام اأن ت��دف��ق ال�����زوار ع��ل��ى دب���ي اأ���س��ب��ح 
منتظما ويف منو م�ستمر مع وجود طفرات 
م��ن��ا���س��ب��ات معينة  اأع����داده����م يف  ت�����س��ه��ده��ا 
وانعقاد  الإج���ازات  وموا�سم  الأع��ي��اد  ومنها 
كاملعار�س  ال��ك��ربى  والفعاليات  املنا�سبات 
الدولية  الريا�سية  والبطولت  واملوؤمترات 
. واأو�سح ال�سيخ ماجد اأن اإجازة عيد الفطر 
املبارك لهذا العام �سهدت منوا بن�سبة 18 
يف املائة يف اأع��داد ال��زوار الذين قدموا اإىل 

تتوافر بني جنباتها اأحدث املو�سات واأ�سهر 
امل���ارك���ات ال��ع��امل��ي��ة وم��ط��اع��م وك��اف��ي��رتي��ات 
باأحدث  املجهزة  ال�سينمائي  للعر�س  ودور 
واملرافق  اخل��دم��ات  من  وغريها  التقنيات 
اأعلى درجات  املراكز  التي توفر لرواد تلك 

الراحة والرفاهية.
ملكانة  الت�سوق  اح��ت��الل  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ان��ه مل  اإل  دب��ي  زوار  اأول��وي��ات  متقدمة يف 
على  امل�سجع  ال��وح��ي��د  العن�سر  ميثل  يعد 
زي�����ارة الإم������ارة م���ع مت��ت��ع��ه��ا ب��ال��ع��دي��د من 
اإىل  ذات��ه��ا  الأي��ق��ون��ات التي حتولت يف ح��د 
للقدوم  ال�سائح  �سهية  تثري  ج��ذب  عنا�سر 
اأعلى  خليفة  ب��رج  مثل  لزيارتها  خ�سي�سا 
بناء يف ال��ع��امل وف��ن��دق ب��رج ال��ع��رب اأيقونة 
الفخامة الفندقية عاملية امل�ستوى و جزيرة 
النخلة التي ميكن م�ساهدتها من الف�ساء 
والتاريخي  ال��رتاث��ي  اجل��ان��ب  على  ع���الوة 
ال������ذي ي��ح��ظ��ى ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري م����ن ق��ب��ل 
الزائرين ال�سغوفني بالتعرف على الثقافة 
وجه  على  والإم��ارات��ي��ة  عموما  اخلليجية 

اخل�سو�س .
مع جناح دبي يف احلفاظ على اإرثها الثقايف 
من  العديد  يف  التاريخي  تراثها  وم��ع��امل 
املواقع واملزارات التي تعك�س عراقة الثقافة 
الإم��ارات��ي��ة وت��ل��ق��ى اإق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن قبل 
اجل��ذب  عنا�سر  اإىل  واإ���س��اف��ة  ال�سائحني. 
وت�سهيالت وخدمات  ال�سياحي من مرافق 
ي��ع��ت��رب ع��ن�����س��ر الأم�����ن والأم�������ان م���ن اأه���م 
اختيار  يف  ال�سائح  بها  يعنى  التي  املقومات 
وهي  عطلته  فيها  �سيق�سي  التي  الوجهة 
من اأبرز املميزات التي يتمتع بها زوار دبي 
حيث ميكنهم وعائالتهم ق�ساء عطالتهم 
يف رب��وع بلد ينعم ب��الأم��ن والأم���ان بف�سل 
الإم���ارات���ي  للمجتمع  ال�سمحة  الطبيعة 
الجتماعي  وال�سالم  ال��وئ��ام  ي�سوده  ال��ذي 
على الرغم من التنوع الكبري الذي يت�سم 
ي�سم  وال���ذي  التنوع  بالغ  املجتمع  ه��ذا  ب��ه 
من  اأك���ر  اإىل  ينتمون  اأن��ا���س  جنباته  ب��ني 
على  يتعاي�سون  خمتلفة  جن�سية   200
اأر������س جت��م��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون الإي��ج��اب��ي 
ال���ب���ن���اء ومت��ن��ح��ه��م امل����ج����ال رح���ب���ا ل��ل��ن��م��و 
وال��ت��ط��ور وال���س��ت��م��ت��اع ب��احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة 
ال��ت��ي ت�����س��م��ن ل��ه��م ال�����س��ع��ادة ح��ي��ث اأظ��ه��ر 
الأمم  عن  ال�سادر  العاملي  ال�سعادة  تقرير 
اأكر  الإم��ارات قائمة  املتحدة ت�سدر دول��ة 
الذي  الأم��ر  وه��و  �سعادة  العربية  ال�سعوب 
يلم�سه الزائر وين�ساب اإىل وجدانه لي�سبح 
وينعم  ال�سعادة  ه��ذه  يف  �سريكا  الآخ���ر  ه��و 
اإق��ام��ت��ه يف رب��وع دب��ي. وتوا�سل  بها خ��الل 
خطوطها  �سبكة  تو�سيع  الإم����ارات  ط��ريان 
واف��ت��ت��اح حم��ط��ات ج���دي���دة ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري ث��الث حمطات 
وار���س��و  ال��ب��ول��ن��دي��ة  العا�سمة  ه��ي  ج��دي��دة 
و اجل��زائ��ر يف اجل��زائ��ر وم��ط��ار ه��ان��ي��دا يف 
العا�سمة اليابانية طوكيو . واأعلنت طريان 
الإم���������ارات ع���ن خ��ط��ط لإط������الق خ��دم��ات 
املقبلة  القليلة  الأ���س��ه��ر  اأخ���رى يف  ج��دي��دة 
اإىل  ي��وم��ي��ة  ت�سغيل رح���الت  ���س��ت��ب��داأ  ح��ي��ث 
الرابع  يف  �ستوكهومل  ال�سويدية  العا�سمة 
ال��دويل  ك���الرك  م��ط��ار  واإىل  �سبتمرب  م��ن 
ويف  اأكتوبر  �سهر  من  الأول  يف  الفلبني  يف 
الأطل�سي  ع��رب  خدمة  �ستطلق  ذات��ه  ال��ي��وم 
نيويورك  و  الإيطالية  ميالنو  مدينة  بني 
ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ك��م��ا ���س��ت��ب��داأ ط���ريان 
الإمارات خدمة العا�سمة الغانية كوناكري 
يف 27 اأك��ت��وب��ر وم��دي��ن��ة ���س��ي��ال��ك��وت ال��ت��ي 
الإم��ارات  �ست�سبح خام�س حمطة لطريان 
يف ب��اك�����س��ت��ان اع��ت��ب��ارا م��ن 5 ن��وف��م��رب ويف 
العا�سمة  املقبل �ستبداأ خدمة  العام  مطلع 
الأوكرانية كييف برحالت يومية من دون 

توقف اعتبارا من 16 يناير 2014. 

•• دبي-وام:

تكون  رمب��ا  بح�سة  دب��ي  مدينة  ا���س��ت��اأث��رت 
الأك������رب م���ن ال���ت���دف���ق���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة على 
خ���الل عطلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وج��ه��ات  خمتلف 
ع���ي���د ال���ف���ط���ر وذل������ك وف���ق���ا مل����ا اأظ���ه���رت���ه 
الإح�ساءات ال�سادرة عن اجلهات املعنية يف 
الإمارة من زيادة لفتة يف اأعداد الزائرين 
قبلة  دبي  اختاروا  الذين  والأجانب  العرب 
ل��رح��الت��ه��م خ����الل ه����ذه ال���ف���رتة م��ق��ارن��ة 

باأعداد زائري العام املا�سي.
و�سكلت ال�سياحة العائلية ال�سق الأكرب من 
زوار دبي خالل تلك الفرتة وذلك يف �سوء 
م��ا تتمتع ب��ه دول��ة الإم����ارات م��ن مقومات 
جذب وما توفره دبي من خيارات فندقية 
وترفيهية وخدمية رفيعة امل�ستوى وعالية 
اجل����ودة ووا���س��ع��ة ال��ت��ن��وع ل��ت��الق��ي تطلعت 
كافة  مع  وتتنا�سب  ال��زوار  �سرائح  خمتلف 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة. وج���اء اجل��ان��ب الأع��ظ��م 
دبي  اإىل  ال��واف��دة  اخلارجية  ال�سياحة  من 
خالل فرتة العيد من دول اخلليج العربية 
اجل��غ��رايف  للتقارب  ن��ظ��را  وذل���ك  ال�سقيقة 
دول��ة  تتيحها  ال��ت��ي  الكبرية  والت�سهيالت 
خمتلف  عرب  الأ�سقاء  للزائرين  الإم���ارات 
بينما  واجل��وي��ة  والبحرية  ال��ربي��ة  املنافذ 
ال��دول  ال��زائ��ري��ن م��ن بقية  اأع����داد  حققت 
العربية ارتفاعا ملحوظا مع زيادة القدرة 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��دب��ي يف ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف 
رفع  نحو  لالإمارة  الطموحة  الروؤية  �سوء 
املحلي  اقت�سادها  يف  القطاع  اإ�سهام  معدل 
با�ستهداف زيادة التدفقات ال�سياحية اإليها 
م��ن خمتلف الأ����س���واق ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
و�سول اإىل 20 مليون �سائح بحلول العام 
ال�سادرة  الإح�����س��اءات  واأظ��ه��رت   .2020
ال��ت��ج��اري  وال���رتوي���ج  ال�سياحة  دائ����رة  ع��ن 
خمتلف  م���ن  الإم�������ارة  ف���ن���ادق  اأن  دب����ي  يف 
اإق��ب��ال ك��ب��ريا خ���الل ف��رتة  فئاتها ���س��ه��دت 
لن�سبة  الكلي  املتو�سط  و�سل  حيث  العيد 
الإ����س���غ���ال يف ال���ف���ن���ادق م���ن ف��ئ��ة اخل��م�����س 
املائة  86 يف  اإىل  والأرب����ع وال��ث��الث جن��وم 
ال�سحيح  النهج  على  دب��ي  �سري  ي��وؤك��د  مب��ا 
وم�ستقبل  لواقع  روؤيتها  حتقيق  اجت��اه  يف 
ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة ك���راف���د ح���ي���وي ورئ��ي�����س 
اأن  ال��دائ��رة  واأو���س��ح��ت  املحلي  لقت�سادها 
الأع���داد من  ا�ستقطاب تلك  دب��ي يف  جن��اح 
الزوار يف توقيت عرف �سابقا باأنه من اأبطاأ 
املوا�سم ال�سياحية حركة واأقلها اإقبال نظرا 
ال�سيف يف منطقة اخلليج  ح��رارة  لرتفاع 
على وجه العموم خالل هذا املو�سم يعترب 
برهانا جليا على فاعلية النهج الذي ت�سري 
ال�سياحي  امل���ردود  تعظيم  يف  الإم���ارة  عليه 
واأثره يف تعزيز القت�ساد مدعومة يف ذلك 
ب�سل�سلة من عنا�سر النجاح وموا�سع القوة 
التي توؤهلها بجدارة للو�سول اإىل اأهدافها 
اأن روؤي���ة  ال���دائ���رة اإىل  امل��ن�����س��ودة. واأ����س���ارت 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأعلنها  التي  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
العام اجل��اري والهادفة  �سابق من  يف وق��ت 
اإىل م�ساعفة اأعداد ال�سائحني يف دبي من 
�سائح  مليون   20 اإىل  �سائح  ماليني   10
والرتقاء باإ�سهام القطاع يف اإجمايل الدخل 
املحلي لالإمارة اإىل ثالثة اأ�سعاف معدلته 
اإمن��ا  املقبل  العقد  مطلع  بحلول  احلالية 
ت��ع��ك�����س ي��ق��ني ���س��م��وه م���ن ق����درة دب���ي على 
حتقيق ذلك الهدف يف �سوء ما متلكه من 
الكاملة  وثقته  وال��ري��ادة  التميز  مقومات 
يف ق���درة اأب���ن���اء ال��وط��ن ع��ل��ى ال���وف���اء بهذا 
اإط��ار روؤي��ة تنموية �ساملة ت�سبو  الوعد يف 
مكانتها  اإىل  الإم���ارات  بدولة  الرتقاء  اإىل 
امل�ستحقة بني م�ساف دول العامل الكربى. 

ميناء خليفة يحقق اأعلى ن�سبة مناولة 
للحاويات يف تاريخ موانئ ابوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

حقق ميناء خليفة التابع ل�سركة اأبوظبي للموانئ رقما قيا�سيا جديدا عرب 
األف حاوية منطية خالل �سهر واحد وهو   81 اأكر من  ت�سجيله مناولة 

�سهر يوليو املا�سي.
وبح�سب اإقت�سادية علوم الدار فاإن هذا الرقم يعد الأعلى يف تاريخ مناولة 

احلاويات يف موانئ العا�سمة اأبوظبي خالل �سهر منذ تاأ�سي�سها.
املالحية  اخلطوط  كافة  حتويل  اأن  اإىل  للموانئ  اأبوظبي  �سركة  واأ���س��ارت 
وعمليات مناولة �سفن احلاويات من ميناء زايد اإىل ميناء خليفة اأ�سهم يف 
دفع عجلة النمو يف الأن�سطة البحرية واملعدلت التي حققها ميناء خليفة 

يف تلك الفرتة.
يذكر اأن عدد ال�سفن التي ا�ستقبلتها موانئ اأبوظبي خالل الن�سف الأول 
من العام اجلاري بلغ 18.1 األف �سفينه يف حني بلغ حجم ب�سائعها اكر 

من 4.6 مليون طن.
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الأ�سواق املالية يف دبي حتظى باهتمام 
م��ت��زاي��د م��ن ج��ان��ب م���دراء ال�سناديق 
ال�ستثمارية العاملية يف الآونة الأخرية 
ل�����ذا ف���ه���ي حت���ر����س ب���ا����س���ت���م���رار ع��ل��ى 
املدرجة  ال�سركات  بني  العالقة  تعزيز 
متكامل  ج��ه��د  اإط����ار  يف  وامل�ستثمرين 
مم��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق  يف  للتو�سع 
ال�سركات  تلك  يف  امل�ستثمرين  عالقات 
وال�����س����ت����ع����داد ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ���س��رائ��ح 
امل�ستثمرين  م��ن  وتطلبا  تنوعا  اأك���ر 

العامليني. 
واأك��������د ال���ع�������س���و امل���ن���ت���دب وال���رئ���ي�������س 
التنفيذي يف �سوق دبي املايل اأن احل�سور 
املتزايد لال�ستثمارات الأجنبية عموما 
�سي�سهم  خ�سو�سا  منها  واملوؤ�س�ساتية 
اأ�سواق الإم��ارات على  يف تر�سيخ مكانة 
امل�ستثمرين  اأن  ..علما  العاملي  امل�ستوى 
الأج�����ان�����ب مي���ث���ل���ون ح���ال���ي���ا م����ا ي��زي��د 
دبي  �سوق  يف  ال��ت��داول  قيمة  ثلث  على 
ال�ستثمارات  ���س��ايف  جت���اوز  كما  امل���ايل 
املوؤ�س�سية الأجنبية مليار درهم وارتفع 
بن�سبة  ال�سوق  ت��داولت  قيمة  اإجمايل 
يف  درهم  مليار   59 اإىل  املائة  يف   82
نهاية الن�سف الأول من العام احلايل. 
وذكر طالل غندور رئي�س ق�سم الأ�سهم 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املالية 
مرييل  اأم��ريك��ا  اأوف  بنك  يف  اأفريقيا 
اأن ال�سركات امل�ساركة يف املوؤمتر  لين�س 
���س��ت�����س��ت��ع��ر���س اأع���م���ال���ه���ا ون�����س��اط��ات��ه��ا 
وتقدمي روؤيتها امل�ستقبلية حول ق�سايا 
ال�ستثمار يف دبي خ�سو�سا والإم��ارات 

العربية املتحدة عموما.

ق�س�س  العاملية ل�ستعرا�س  ال�ستثمار 
ال��ن��ج��اح والإجن��������ازات واآخ�����ر ت��ط��ورات 
العمل فيها اإ�سافة اإىل عقد اجتماعات 
ال�سركات  من  �سركة  كل  مع  منف�سلة 
اإ�ستثمارات  اإقامة  كيفية  حول  الع�سرة 

يف املنطقة. 
وي�������س���ارك يف امل����وؤمت����ر ���س��رك��ة اإع���م���ار 
الوطني  دبي  الإم��ارات  وبنك  العقارية 
وب��ن��ك دب���ي الإ����س���الم���ي وم���وان���ئ دب��ي 
العاملية و�سعاع كابيتال ودبي لال�ستثمار 
اآند  ودريك  اأرابتك  للطريان  والعربية 
واأ���س��ار  امل���ايل.  دب��ي  �سوق  و�سركة  �سكل 
يف  العامليني  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  كاظم 

اهتماما كبريا مبقابلة  اأبدو  نيويورك 
م�����س��وؤويل ال�����س��رك��ات امل��درج��ة يف �سوق 
الذي  الأ�سا�سي  امللمح  ولعل  املايل  دبي 
مي��ي��ز امل����وؤمت����ر ه����ذه امل�����رة ه���و ت��داف��ع 
���س��ن��ادي��ق ال���س��ت��ث��م��ار امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
النا�سئة حلجز مكانها  الأ�سواق  جمال 
لدخول  توطئة  الجتماع  طاولة  على 
ك�سوق  ت�سنيفه  ب��ع��د  الإم������ارات  ���س��وق 
ا�س  اإم  �سركة  جانب  من  نا�سئة  عاملية 
يونيو  يف  للموؤ�سرات  العاملية  اآي  �سي 
ال�سابقة  ال���دورات  خ��الف  على  املا�سي 
اإذ كانت امل�ساركة ترتكز بالأ�سا�س على 
�سناديق التحوط. ولفت كاظم اإىل اأن 

واأ�ساف اأن �سوق دبي املايل يوفر فر�سا 
ا�ستثمارية متنوعة من خالل ال�سركات 
املدرجة التي متثل قطاعات اقت�سادية 
ومتنوعة و�سريعة النمو وتعمل �سمن 
بارتفاع معدلت  تت�سم  اقت�سادية  بيئة 
ال��ن��م��و وا���س��ت��دام��ت��ه الأم����ر ال���ذي خلق 
املحلية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن��اخ��ا ج��اذب��ا 

والإقليمية والعاملية. 
ويراأ�س كاظم وفدا رفيع امل�ستوى ي�سم 
التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  من   20
امل�ستثمرين  عالقات  وم��دراء  واملاليني 
�سيلتقي  ح��ي��ث  ال��ع�����س��ر  ال�����س��رك��ات  يف 
�سناديق  ك��ربي��ات  م��ن  ممثلني  ال��وف��د 

•• دبي-وام: 

ينظم ���س��وق دب���ي امل���ايل ب��ال��ت��ع��اون مع 
بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�س موؤمترا 
ن��ي��وي��ورك  يف  ال��ع��امل��ي��ني  للم�ستثمرين 
املقبل  ال�����س��ه��ر  م��ن   25 و   24 ي��وم��ي 
عامة  م�ساهمة  �سركات   10 مب�ساركة 
م��درج��ة يف ���س��وق دب��ي امل���ايل وبور�سة 
ن��ا���س��داك دب���ي. وي��اأت��ي تنظيم احل��دث 
واملتوا�سلة  ال��دوؤوب��ة  اإط���ار اجل��ه��ود  يف 
م��ن ج��ان��ب ال�����س��وق ل��و���س��ع ال�����س��رك��ات 
املدرجة على رادار �سريحة اأكرب واأكر 
ت��ن��وع��ا م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ..ع��ل��م��ا اأن ���س��وق دب���ي امل���ايل 
مي��ت��ل��ك ق�����س��ب ال�����س��ب��ق وال����ري����ادة بني 
تنظيم  الإقليمية على �سعيد  الأ�سواق 
كل  يف  للم�ستثمرين  عاملية  م��وؤمت��رات 
من نيويورك ولندن منذ عام 2007 
املنتدب  الع�سو  ك��اظ��م  عي�سى  وق���ال   .
والرئي�س التنفيذي يف �سوق دبي املايل 
اإن تنظيم  يف ت�سريح �سحايف له ام�س 
للم�ستثمرين  امل��ايل  دب��ي  �سوق  موؤمتر 
ال��ع��امل��ي��ني ي��ك��ت�����س��ب ه����ذه امل����رة اأه��م��ي��ة 
�سي  اإ����س  اإم  موؤ�س�سة  ق���رار  بعد  ك��ب��رية 
اآي ال��ع��امل��ي��ة ب��رتق��ي��ة ���س��وق الإم�����ارات 
الأم����ر  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأ������س�����واق  ف��ئ��ة  اإىل 
ل�سوق  املتزايدة  ال�سعبية  يعك�س  ال��ذي 
املوؤ�س�سات  اأو���س��اط  يف  املحلية  الأ�سهم 
يوفره  مل��ا  ن��ظ��را  العاملية  ال�ستثمارية 
�سانحة  ا�ستثمارية  فر�س  من  ال�سوق 
وم�����ا ي��ت��م��ت��ع ب����ه الق���ت�������س���اد ال��وط��ن��ي 
وم�ستدامة.  عالية  من��و  م��ع��دلت  م��ن 

�سوق دبي املايل ينظم موؤمترًا للم�ستثمرين العامليني يف نيويورك خلل ال�سهر املقبل
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املال والأعمال

29
دائرة ال�سوؤون البلدية ووفد كوري جنوبي يبحثان 
�سبل تعزيز التعاون يف جمال البيانات اجليومكانية

•• اأبوظبي-وام:

بحثت دائرة ال�سوؤون البلدية ووزارة �سوؤون الأرا�سي والنقل والبحرية يف 
وتبادل اخلربات  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  �سبل  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 
واأط����ر ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ك��وري��ة يف جم���ال ال��ب��ي��ان��ات واخل��دم��ات 
م�سرتك  وتعاون  تفاهم  اتفاقية  وقعت  الدائرة  كانت  حيث  اجليومكانية 
ذلك  ج��اء  ال�سدد  بهذا   2012 ع��ام  دي�سمرب  مطلع  الكورية  ال���وزارة  مع 
خالل ا�ستقبال معايل ماجد علي املن�سوري رئي�س دائرة ال�سوؤون البلدية 
الكورية  والبحرية  والنقل  الأرا�سي  �سوؤون  وزير  هوان  �سيونغ  �سو  ملعايل 
والوفد املرافق له بح�سور �سعادة كوون هاه ريونغ �سفري جمهورية كوريا 
الدولة.  اإىل  الكوري  الوفد  بها  يقوم  زي��ارة  خالل  الدولة  لدى  اجلنوبية 
واأكد املن�سوري اأن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار ا�ستعرا�س النتائج التي حتققت 
يف جمال التعاون مع اجلانب الكوري يف جمال تطوير املعلومات واخلدمات 
اإىل  م�سريا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  البلدي  النظام  م�ستوى  على  اجليومكانية 
البلدي  العمل  اأداء  تطوير  والناجحة يف  املميزة  اخل��ربات  ا�ستثمار  اأهمية 
يف كافة ال�سعد حيث حتر�س الدائرة على توظيف اخلربات العاملية لدعم 
واأ���س��ار  املكانية.  البيانات  اإدارة  جم��ال  يف  �سيما  ل  الأداء  تطوير  م�سروع 
والتعاون  امل��ذك��رة  ه��ذه  م��ن خ��الل  البلدية تتطلع  ال�����س��وؤون  دائ���رة  اأن  اإىل 
املكانية  التحتية للبيانات  البنية  اإىل تدعيم  الكوري  امل�سرتك مع اجلانب 
يف الإمارة وتعزيز اخلدمات التي يقدمها النظام البلدي يف جمال البيانات 
الإ�سكان  مب�سروعات  املرتبطة  اخل��رائ��ط  واإن��ت��اج  وامل�ساحة  اجليومكانية 
والبناء اإىل العمالء وال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف القطاعني العام واخلا�س 
امل�ستوى  على  ومتميزة  مرموقة  مكانة  حتتل  اجلنوبية  كوريا  اأن  واو�سح 
فيه  يقوم  ال��ذي  الوقت  يف  التعاون  ه��ذا  ياأتي  املجال حيث  ه��ذا  العاملي يف 
اإم��ارة  يف  املكانية  للبيانات  متكاملة  حتتية  بنية  بتطوير  البلدي  النظام 
اأبوظبي ويحر�س با�ستمرار على توفري اأف�سل الأنظمة واخلدمات املت�سلة 
بالبيانات اجليومكانية مبا يلبي احتياجات ودعم م�ساريع التنمية ال�ساملة 
التي ت�سهدها اإمارة اأبوظبي يف املجالت كافة. واأ�ساف معاليه اأن الدائرة 
ت�ستثمر حماور مذكرة التفاهم لتطوير وتاأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 
العاملية  اخل��ربات  واإت��اح��ة  التنمية  عملية  اإدارة  على  وال��ق��ادرة  املتخ�س�سة 
اأمامهم لال�ستفادة منها وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية يف هذا املجال 
وغريه من املجالت. وا�سار اإىل اأن املذكرة ت�سمنت يف حماورها عقد ور�س 
العمل املتخ�س�سة بهدف تبادل اخلربات ومتابعة جمريات بنود التفاقية 
وا�ستثمار كافة خمرجاتها مبا يحقق الفائدة املرجوة منها ويف اإن�ساء قاعدة 
بيانات حمكمة ودقيقة و�ساملة يف جمال املعلومات اجليومكانية التي من 

�ساأنها دعم اأ�سحاب القرار وامل�ساهمة يف و�سع اخلطط التطويرية.

اأم�ض دبي  يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون   417
•• دبي-وام:

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�سقق  اأرا���س  من  العقارات  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س نحو 417 مليون درهم منها 
345 مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�سقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة 
72 مليون درهم. واأف��اد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر  حوايل 
عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�س 260 مبايعة 
منها 165 لأرا�س بقيمة 239 مليون درهم و 92 مبايعة ل�سقق بقيمة 
96 مليون درهم وثالث مبايعات لفيالت بقيمة ت�سعة ماليني درهم وكان 
درهم  مليون   14 مبايعة مببلغ  القيمة  الأرا�سي من حيث  مبايعات  اأهم 
يف منطقة جمريا الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 
نخلة جمريا وت�سدرت احلبية الثالثة مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
بت�سجيلها 40 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم فمنطقة الثنية اخلام�سة 
ال��دائ��رة  �سهدت  كما  دره��م  مليون   21 قيمتها  مبايعات  �سبع  بت�سجيلها 
ام�س ت�سجيل 44 رهنا بقيمة 72 مليون درهم منها ت�سعة رهون لأرا�سي 
مببلغ 31 مليون درهم و 35 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة 41 مليون درهم 
كان اأهمها يف منطقة الثنية اخلام�سة بقيمة 18 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة مر�سى دبي بقيمة 12 مليون درهم.

طريان الإمارات تطلق خدمة ركاب اإىل تايبيه
•• دبي-وام:

اأعلنت ط��ريان الإم���ارات عن خطط لإط��الق خدمة رك��اب من دون توقف 
رقم  املحطة   2014 ف��رباي��ر   10 م��ن  اعتبارا  �ست�سبح  التي  تايبيه  اإىل 
16 للناقلة يف ال�سرق الأق�سى و�سوف تتم اخلدمة اجلديدة مبعدل �ست 
رحالت يف الأ�سبوع اإىل مطار تايوان الدويل يف تايبيه بطائرة بوينج اإى اأر 
ال�سيافة  بخدمات  الطائرة  على  امل�سافرون  ينعم  و�سوف   .  -300  777
ال�سهية  الطعام  ووج��ب��ات  الإم����ارات  ط��ريان  م�سيفي  اأي���دي  على  املتفوقة 
املح�سرة على اأيدى كبار الطهاة العامليني بالإ�سافة اإىل ال�ستمتاع بنظام 
طريان الإمارات للمعلومات والت�سالت والرتفيه الذي يوفر ما يزيد على 
الف و500 قناة تعر�س اأحدث الأفالم والربامج التلفزيونية واملو�سيقى 
والأل���ع���اب وق���ال ب���اري ب���راون ن��ائ��ب رئي�س اأول ط���ريان الإم�����ارات ل��دائ��رة 
العمليات التجارية ان الإمارات لل�سحن اجلوي ت�سغل خدمة �سحن خا�سة 
2003 ونظرا ملكانتها كمركز جتاري عاملي والطلب  اإىل تايبيه منذ عام 
ياأتي  تايبيه  اإىل  اإط��الق خدمة ركاب  فاإن  واإليها  ال�سفر منها  الكبري على 
كتطور طبيعي وتخدم طريان الإمارات انطالقا من دبي 134 حمطة يف 
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�سداد 82 % من فواتري املياه والكهرباء عرب الو�سائل احلديثة وارتفاع ن�سبة ر�سا العملء اإىل 79 %

اأبرز ال�ضركات اأّكدت م�ضاركتها يف اأكرب اأحداث الإلكرتونيات ال�ضتهالكية باملنطقة

جيتك�ض �سوبر يجمع اأقطاب عامل الإلكرتونيات يف �سوق اإماراتية قيمتها 14.3 مليار درهم
والتاأثري  عمالئها  حياة  اإىل  بالو�سول 
ف��ي��ه��ا ت����اأث����رياً اإي���ج���اب���ي���اً، م����وؤّك����داً اأن��ه��ا 
���س��ت��ع��ر���س ب��ع�����س��اً م���ن اأح�����دث احل��ل��ول 
كما  للعمالء،  �سيمكن  فيما  واملنتجات، 
ق�����ال، الط������الع ع��ل��ى جم��م��وع��ة رائ��ع��ة 
م���ن م��ن��ت��ج��ات ���س��ام�����س��وجن ت�����رتاوح بني 
واأجهزة احلا�سوب  الذكية،  التلفزيونات 

املحمولة واللوحية، والهواتف الذكية.
التنفيذي  الرئي�س  باتنغر،  نلي�س  اأم���ا 
ل�سركة اإي ماك�س لالإلكرتونيات ، فاأّكد 
اأهمّية جيتك�س �سوبر والإمكانيات التي 
ي��ت��ي��ح��ه��ا اأم�����ام ال�����س��رك��ات، م�����س��رياً اإىل 
اأن���ه دائ��م��اً م��ا يتيح ف��ر���س��اً رائ��ع��ة اأم���ام 
���س��رك��ات ال��ت��ج��زئ��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 
�����س����رائ����ح م���ت���ن���وع���ة م�����ن امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
يتطلعون  مم��ن  والإقليميني  املحليني 
اإىل احل�����س��ول ع��ل��ى اأح����دث م��ا يف ع��امل 
الإل���ك���رتون���ي���ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة، وق���ال: 
�سوبر  جيتك�س  خ��الل  ماك�س  اإي  ت��ق��ّدم 
وهو  الأ���س��ع��ار،  باأف�سل  املنتجات  اأح��دث 
اأدى بنا اإىل حتقيق منو قيا�سي يف  نهج 
مبيعاتنا باملعر�س العام املا�سي بلغ 80 
باملائة، ونحن نتطلع اإىل م�ساركة تزخر 
حتقيق  ون��ت��وّق��ع  وامل��ن��ت��ج��ات،  بالعرو�س 
ك��ي يكون  ال����زوار،  رق��م قيا�سي يف ع��دد 

النجاح الباهر حليفنا جمّدداً .

اإن�س، وتك باي، وجاكي�س لالإلكرتونيات، 
وج��م��ب��و ل���الإل���ك���رتون���ي���ات، و����س���رف دي 
ج����ي، وط���ر����س���ام، وغ����ي ك���ي���ه، وال��ف��ل��ك، 
وون م��وب��اي��ل، ع����الوة ع��ل��ى ال��ع��الم��ات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة، م��ث��ل ���س��ام�����س��وجن، 
الراعي البالتيني حلدث جيتك�س �سوبر 
و�سيغيت،  وب���وز،  ب��ي،  واإت�����س   ،  2013
تقدمي  وغريهم،  ون�ستله،  وڤيديوكون، 
الإلكرتونية  واملنتجات  الأجهزة  اأح��دث 
وذات  باملعر�س  خا�سة  ع��رو���س  �سمن 
الت�سالت  ت�سمل جمالت  قيمة كبرية 

والرتفيه والتعليم واملنزل وغريها.
اأبوابه   2013 �سوبر  جيتك�س  و�سيفتح 
ملدة 12 �ساعة يومياً طوال اأيام املعر�س 
 11 وح��ت��ى  �سباحاً   11 م��ن  الثمانية، 
املركز  لياًل، بينما �ستتيح حمطة مرتو 
ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي امل���ح���اذي���ة ل��ق��اع��ات 
اإىل  املت�سوقني  و�سول  �سهولة  املعر�س 

احلدث ومغادرتهم اإياه.

اآراء العار�ضني
العمليات  رئي�س  بنجابي،  اأ�سي�س  ق��ال 
ل����دى ج��اك��ي�����س ال�����س��رق الأو�����س����ط ، اإن 
الأك��رب على  �سوبر هو احل��دث  جيتك�س 
اأج���ن���دة الأع����م����ال ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��ن��وي��ة 
خالل  حتقق  اأنها  اإىل  م�سرياً  ل�سركته، 

اأي���ام���ه ال��ث��م��ان��ي��ة م���ا ي��زي��د ع���ن �سعف 
امل��ب��ي��ع��ات ال�����س��ه��ري��ة، واأ����س���اف: م��ا زلنا 
ن�سارك منذ 11 عاماً اأ�سبحنا خاللها، 
جلهة  ع��ار���س  اأك��رب  �سنني،  ب�سع  ومنذ 
ال����ع����ائ����دات امل��ت��ح��ق��ق��ة م����ن امل���ب���ي���ع���ات، 
وت��وق��ع��ات��ن��ا مم���ت���ازة ل��ه��ذا ال���ع���ام اأي�����س��اً 
نعتزم  التي  العرو�س  تكون  اأن  ونتوقع 
واأن يكون  واأك��ر جاذبية  اأروع  تقدميها 
هناك مزيد من املنتجات اجلديدة التي 
الطلب  زي��ادة يف  اإىل جانب  �سنطرحها، 
م��ن ال���زوار ال��ذي��ن ���س��ي��وؤخ��رون الت�سّوق 

املدر�سي هذا العام اإىل حني احلدث .
اأ���س��ار م��ارك��و ڤ��وك��ال، رئي�س  م��ن جانبه 
ق�سم الت�سويق املوؤ�س�سي لدى �سام�سوجن 
اخلليج لالإلكرتونيات ، اإىل اأن 2013 
التقنيات  مل��ح��ب��ي  ب����الإث����ارة  ع���ام مي��ت��ل��ئ 
التي  �سام�سوجن  ول�سركة  ال�ستهالكية، 
قال اإنها جلبت اإىل �سوق منطقة اخلليج 
اأف�����س��ل اأج��ه��زت��ه��ا. واأ���س��اف:  بع�ساً م��ن 
بداأت فرق العمل املخت�سة لدينا يف هذا 
الوقت، كما هو احلال يف كل عام، بو�سع 
اخلطط ا�ستعداداً للم�ساركة املرتقبة يف 
جيتك�س �سوبر ، اإذ تعمل �سام�سوجن على 
التقنيات  عرب  امل�ستخدمني  حياة  اإث��راء 
يف  ڤ���وك���ال  وراأى   . امل��ب��ت��ك��رة  امل��ت��ق��ّدم��ة 
امل��ع��ر���س اأر����س���ي���ة ت�����س��م��ح ل�����س��ام�����س��وجن 

واأّك����د   .2015 ال���ع���ام  دره����م يف  م��ل��ي��ار 
م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي، اجل��ه��ة 
تريك�سي  ل�سان  على  ل��ل��ح��دث،  املنظمة 
لوه، النائب الأول للرئي�س يف املركز، اأن 
دور حيوي  لعب  يوا�سل  �سوبر  جيتك�س 
كبري يف جناح �سركات التجزئة الإقليمية 
ب��ق��ط��اع الإل���ك���رتون���ي���ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
امل�ساركة  الالمعة،  التجارية  والعالمات 
فيه �سنوياً، وحتقيقها عائدات مباليني 
ال���������دولرت م����ن امل���ب���ي���ع���ات خ�����الل اأي�����ام 
عري�س  جمهور  اإىل  والو�سول  املعر�س 
الأج��ه��زة  اأح���دث  ل�سراء  احل��دث  ينتظر 
املتاحة يف الأ�سواق. وقالت لوه: يحظى 
جيتك�س �سوبر ب�سهرة وا�سعة يف اأو�ساط 

امل�ستهلكني باملنطقة ..
 وقد ظهر ذلك جلياً يف النجاح الباهر 
من  الأوىل  ال��رب��ي��ع  دورة  حققته  ال���ذي 
اإبريل  اأطلقناها يف  التي  �سوبر  جيتك�س 
عرب  للعار�سني،  نتيح  ونحن  املن�سرم، 
اأكرب  اإمكانيات  العام،  تنظيم دورت��ني يف 

لتحقيق العائدات  .

اأ�ضماء لمعة
ويعتزم العار�سون من �سركات التجزئة 
واآي  ل��ل��ت��ج��ارة،  كيه  اإم  مثل  الإقليمية، 
وبلج- ماك�س،  واإي  اإي-�سيتي،  �ستايل، 

•• دبي-الفجر:

العالمات  واأمل��ع  ال�سركات  ُك��ربى  اأّك���دت 
التجارية العاملة يف قطاع الإلكرتونيات 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ب��ال��دول��ة م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
من  املرتقبة  والع�سرين  الثالثة  ال��دورة 
اأكرب مهرجان   ، �سوبر  معر�س جيتك�س 
لالإلكرتونيات ال�ستهالكية يف املنطقة، 
اأكتوبر يف  5 و12  اإقامتها بني  واملزمع 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي. وجت��ري 
اأعقاب  ال�ستعدادات لإطالق احلدث يف 
دورة ربيعية اأوىل ناجحة اأطلقها املركز 
ال���ت���ج���اري يف اإب���ري���ل امل��ا���س��ي وام���ت���ّدت 
ع��ل��ى م���دى اأرب���ع���ة اأي�����ام لق���ت خاللها 
ك��ب��رياً م��ن ال�����س��رك��ات العار�سة  جت��اوب��اً 

واجلمهور.
 2013 ���س��وب��ر  جيتك�س  ح���دث  وُي���ق���ّدم 
ل�����س��رك��ات ال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع 
الإلكرتونيات ال�ستهالكية يف الإمارات 
م��ن�����س��ة ُت�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا يف 
التقنيات  مبحبي  تزخر  م��زده��رة  �سوق 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة وال��ب��اح��ث��ني ع���ن اأح���دث 
الأج��ه��زة الإل��ك��رتون��ي��ة، وُت��ق��ّدر قيمتها 
بنحو 14.3 مليار درهم. ومن املتوقع، 
وفقاً لأرقام غرفة جتارة و�سناعة دبي، 
اأن ترتفع قيمة هذه ال�سوق اإىل 15.8 

الكرام  عمالئنا  على  اجلهد  م��ن  الكثري 
تو�سيل  .  وح��ول جتربة تقدمي خدمات 
ال��ع��ق��ارات،  �سركات  ع��رب  والكهرباء  امل��ي��اه 
ي��ق��ول ال�����س��وي��دي:  ك��ان��ت جت���رب ناجحة 
بكل املقايي�س ووفرت على عمالئنا الكثري 
لتو�سيعها  ون�����س��ع��ى  واجل��ه��د  ال��وق��ت  م��ن 
ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��رك��ات  م��ن  امل��زي��د  لت�سمل 
القادمة  الفرتة  خ��الل  ب��الإم��ارة  العاملة 

) اأطفئ .. ابقى �سمن الأخ�سر( بالتعاون 
مع مكاتب )وّف��ر طاقة وّف��ر مياه(، وهي 
وال��رق��اب��ة،  التنظيم  مكتب  م��ب��ادرات  م��ن 
وب���دع���م م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب��وظ��ب��ي 
خف�س  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء  لت�سجيع  وت��ه��دف 
خ��الل ف�سل  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  ا�ستهالك 
للموارد  وت��وف��رياً  للبيئة  حماية  ال�سيف 
من اأجل م�سلحة الأجيال القادمة.  وكانت 
احلملة قد بداأت يف اخلالدية مول خالل 
الفرتة من 24 وحتى 30 يونيو املا�سي 
وتوا�سلت فعالياتها يف دملا مول يف الفرتة 
ي��ول��ي��و. وتعترب احلملة   8 2 وح��ت��ى  م��ن 
اأبوظبي  العامة لإم��ارة  املبادرة  ج��زءاً من 
امل�����س��ت��دام  ال���س��ت��خ��دام  لتحقيق  ال��ه��ادف��ة 
للموارد الطبيعية وحماية البيئة و�سمن 
ا�سرتاتيجية ال�سركة للعام 2013 للحد 
تعد  كما  والكهرباء،  املياه  ا�ستهالك  من 
اأطلقتها  التي  اأط��ف��ئ(   ( حلملة  موا�سلة 
اأبوظبي. وت�ستمل الو�سائل  هيئة البيئة- 
على  احلملة  يف  امل�ستخدمة  الي�ساحية 
ك��ب��ري احل��ج��م واأل��ع��اب   ك��ه��رب��ائ��ي  م�سباح 

وّفر طاقة وّفر مياه  التفاعلية.

للعقارات  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  مثل 
ال�سركة  وكانت    . العقارية  ب��روج  و�سركة 
قد عقدت خالل هذا العام اتفاقيتني مع 
التجاري  اأبوظبي  �سركة  �سركتي  من  كل 
 ، ال��ع��ق��اري��ة  الأول  اخل��ل��ي��ج  و  ل��ل��ع��ق��ارات 
املياه  تو�سيل  خ��دم��ات  توفري  لهما  تتيح 
لديهما  اجل��دد  للم�ستاأجرين  والكهرباء 
�سركة  اأف���رع  م��ع  للتوا�سل  احل��اج��ة  دون 
ه��ذه  لتمكني  وت�سعى  ل��ل��ت��وزي��ع  اأب��وظ��ب��ي 
خدماتها.   م��ن  امل��زي��د  اأداء  م��ن  ال�سركات 
اأن هذه الإج��راءات  اإىل  وي�سري ال�سويدي 
العمالء  ر���س��ا  ن�سبة  ارت��ف��اع  ع��ن  اأث��م��رت 
ت�سري  ب�سكل كبري حيث  ال�سركة  اأداء  عن 
ال���س��ت��ط��الع��ات ال���ت���ي جن��ري��ه��ا ب�����س��ورة 
عن  عمالئنا  ر���س��ا  م���دى  لقيا�س  دوري����ة 
اأداء ال�سركة اإىل ن�سبة %79 وهي ن�سبة 
ن�سعى لرفعها  لنا ولكننا  جيدة ومر�سية 
اأكر دقة وحيادية  اأكر وقيا�سها ب�سورة 
ال�سركات  اإح��دى  مع  التعاقد  وذل��ك عرب 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ه����ذا امل�����ج�����ال.   ون��ا���س��د 
يف  للم�ساهمة  ال�سركة  عمالء  ال�سويدي 
ال�سركة حتت �سعار  احلملة التي تنظمها 

الأن�سطة يف مكان واحد بكل  العديد من 
�سهولة وي�سر .  وي�سيف ال�سويدي: تبنت 
وتو�سيع  لتطوير  خ��ط��ة  اأي�����س��اً  ال�����س��رك��ة 
م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين ل��ي�����س��م��ل، اإ���س��اف��ة 
ل�سداد فواتري املياه والكهرباء وال�ستعالم 
اأفرع  تقدمها  التي  اخلدمات  كافة  عنها، 
وب��راءة  التو�سيل  اإج���راءات  مثل  ال�سركة 
الذمة، وتنق�سم اخلطة اإىل ثالث مراحل 
ت�ستغرق ثالث �سنوات �سيتم تنفيذ الأوىل 
منها خالل هذا العام، وهي تنفذ بوا�سطة 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  اإح�����دى 
يف ه����ذا امل���ج���ال . وي�����س��ي��ف ال�����س��وي��دي: 
ل�سداد  احلديثة  بالو�سائل  يتعلق  وفيما 
ف��وات��ري امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء، مثل الأج��ه��زة 
�سبكة  على  ال�سركة  وموقع  الإلكرتونية 
الإن��رتن��ت وم��رك��ز الت�����س��ال اخل��ا���س بها 
وعدد من البنوك و�سركات ال�سرافة، فقد 
اإىل  عربها  الفواتري  �سداد  ن�سبة  ارتفعت 
امل�سددة  الفواتري  جملة  من   82% نحو 
خ��الل ال��رب��ع الأول م��ن ه��ذا ال��ع��ام وه��ذه 
نحو  طموحاتنا  تلبي  ج���داً  ج��ي��دة  ن�سبة 
ال��ت��و���س��ع يف ه���ذه ال��و���س��ائ��ل لأن���ه���ا ت��وف��ر 

ت��ب��ن��ت ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع اإح���دى 
���س��رك��ات ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي، 
اأج��ل تطوير  امل��ب��ادرات من  جمموعة من 
لتوجيهات قياداتنا  اأدائها تنفيذاً  وترقية 
وال�سركة  للهيئة  العليا  والإدارة  الر�سيدة 
اأف�سل  تقدمي  على  احلر�س  يف  واملتمثلة 
خ��دم��ات امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء ملواطني اإم���ارة 
�سعيد  وي��ق��ول  فيها.   واملقيمني  اأبوظبي 
حم��م��د ال�����س��وي��دي، م��دي��ر دائ����رة خدمة 
ال���ع���م���الء ب��ال�����س��رك��ة، ت���رك���زت ال���ربام���ج 
واخل����ط����ط ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���وا����س���ل م��ع 
نعتزم  حيث  الو�سائل  كافة  عرب  عمالئنا 
هذا العام افتتاح فرعني جديدين خلدمة 
العمالء الأول يف املدينة العمالية مبدينة 
م�����س��ف��ح ال�����س��ن��اع��ي��ة وال����ث����اين يف ب��واب��ة 
لريتفع  يا�س  بني  مبنطقة  م��ول  ال�سرق 
ع���دد اأف��رع��ن��ا اإىل واح����د ع�����س��ري��ن ف��رع��اً 
توؤدي  التي  املوحدة  النافذة  بنظام  تعمل 
كافة خدمات ال�سركة وتنت�سر يف خمتلف 
املواقع ال�سرتاتيجية والهامة يف الإمارة، 
م��ث��ل امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة وب��ع�����س ال��دوائ��ر 
احلكومية، مما ميكن عمالئنا من اجناز 
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مترين ت�سارك يف املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية باأبوظبي 
ع�سكرية  ا�ستخدامات  ولها  الكربونية 
ومكفولة مدى احلياة يقوم بت�سنيعها 
م�سغل اإنفور�س يف الوليات املتحدة اإىل 
جانب �سكاكني ذات ن�سال م�سنوعة من 
ال�سلب الدم�سقي يتم �سكه يف اأبوظبي 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل اإن��ه��ا ���س��ت��ق��دم ع��رو���س��ا 
م���ب���ا����س���رة ح�����ول ����س���ن���اع���ة ال�����س��ك��اك��ني 
واأدائ���ه���ا.  ج��ودت��ه��ا  لقيا�س  واخ��ت��ب��اره��ا 
وذك���رت مت��ري��ن اأن��ه��ا تعمل م��ن خالل 
عالمتها التجارية الرائدة يف الإمارات 
على تد�س����ني باتيك وهي �سكاكني �سيد 
يف  ي��دوي��ا  اإنتاجها  يتم  حمليا  م�سنعة 
اأبوظبي با�ستخدام اأجود اأنواع ال�سبائك 
من  ت��وري��ده��ا  ي��ج��ري  ال��ت��ي  الفاخ����رة 
مواد  مع  العامل  من  خمتلف���ة  مناطق 
تقليدية يتم احل�سول عليها من داخل 

الإمارات مثل عظام الإبل.

ال��ع��امل��ي��ة يف اإي��ط��ال��ي��ا..  وع��ل��ى اجل��ان��ب 
الآخر �سور لورود من اجلامع منقو�سة 
اأزرارا ما�سية  ومر�سعة بالذهب حتمل 
ل��الإق��ف��ال ف��ق��د مت اإع������داده ع��ل��ى ي��دي 
ال�ساموراي  �سيوف  �سناع  اأ�سهر  اأح���د 
اإىل  واأ���س��ار  باليابان.  �سيكي  منطقة  يف 
م��ن��ت��ج��ات متثل  ���س��ت��ع��ر���س  اأن مت��ري��ن 
17 عالمة جتارية من عدة دول مثل 
وفرن�سا  واإي��ط��ال��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
واأمل��ان��ي��ا وال��ي��اب��ان والإم����ارات وم��ن تلك 
جمموعة  ال��ب��ارزة  التجارية  العالمات 
الوليات  من  ه��رني  ويليام  لأ�ستوديو 
امل��ت��ح��دة ال���ذي ي�سنف ب��اأن��ه واح���د من 
العامل حيث  يف  ال�سكاكني  �سناع  خرية 
الفنون  ه��رني  ويليام  جمموعة  مت��زج 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ك��اك��ني مع 
التكنولوجيا احلديثة بالإ�سافة اإىل اإنه 

ي�ستخدم اأف�سل اأنواع ال�سبائك املعدنية 
وامل���واد الأول��ي��ة ذات اجل��ودة العالية يف 
توليفات ت�ستهدف اإنتاج قطع ذات قيمة 
يعد  هرني  ويليام  اأن  اإىل  ي�سار  دائمة. 
من اأهم احلرفيني على م�ستوى العامل 
الذي يعمل يف ت�سنيع كل قطعة باإتقان 
النموذجية  ال�سكني  اإجن���از  وي�ستغرق 
اأكر من ثمانية �سهور بدءا من الفكرة 
ح��ت��ى ال��ل��م�����س��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ي��ث يتيح 
وامل��واد  املختلفة  التقاليد  بني  التكامل 
هرني  لويليام  التكنولوجية  والو�سائل 
�سناعة �سكاكني اأنيقة ومميزة ل مثيل 
احل�سرية  القطع  وم��ن  الأداء  يف  لها 
املعر�س  يف  اأي�سا  تقدميها  �سيتم  التي 
بي12 �سن رايز 2 . كما تقوم مترين 
الأداء  عالية  ي��دوي��ة  م�سابيح  بعر�س 
الأن�����س��ج��ة  م���ن  م�����س��ن��وع  ه��ي��ك��ل  وذات 

م��ن جلنة  وب��دع��م  للمعار�س  اإن��ف��ورم��ا 
الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
اأب��وظ��ب��ي وهيئة  اإم�����ارة  وال��رتاث��ي��ة يف 
ومهرجان  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
اآل نهيان  �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال���ع���امل���ي ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة 
و�سريك  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
قطاع اأ�سلحة ال�سيد توازن وقناة �سكاي 
ن��ي��وز- ع��رب��ي��ة ك��ن��اق��ل اإع��الم��ي ر�سمي 
الأم��ريي مدير  للحدث. وق��ال حممد 
�ستك�سف  ال�����س��رك��ة  ان  مت��ري��ن  ���س��رك��ة 
القطعة  عن  العام  ه��ذا  املعر�س  خ��الل 
اإجنازها  ا�ستغرق  �سكني  وهي  الفريدة 
جلامع  �سورة  عليها  منقو�س  اأ�سهر   8
الكبري حيث تنق�س �سورة  زايد  ال�سيخ 
اجل����ام����ع ي����دوي����ا ع���ل���ى اأح������د ج��ان��ب��ي��ه��ا 
النق�س  اأب���رز دور  م��ن قبل واح���دة م��ن 

•• اأبوظبي-وام:

ت�������س���ارك ����س���رك���ة مت���ري���ن يف امل��ع��ر���س 
يقام  الذي  والفرو�سية  لل�سيد  الدويل 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
اإىل  الرابع  من  الفرتة  خ��الل  الغربية 
اأبوظبي  مركز  يف  ال��ق��ادم  �سبتمرب   7
الوطني للمعار�س. و�ستعر�س ال�سركة 
خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة يف 
اأنتجته مترين  اأح��دث ما  املعر�س  هذا 
بع�س  جانب  اىل  ال�سيد  �سكاكني  م��ن 
امل�����س��ن��وع��ات ال��ت��ي ���س��ت��ربزه��ا ال�����س��رك��ة 
يف امل��ع��ر���س ب���دورت���ه احل���ادي���ة ع�����س��رة 
�سكاكني  م��ن  حم���دودة  جمموعة  منها 
املعر�س  5 قطع. وينظم  ال�سيد ت�سم 
ن�������ادي �����س����ق����اري الإم������������ارات و����س���رك���ة 
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ك�سف املطرب امل�سري البدوي علي حميدة اأنه انتهى من 
ت�سجيل اأغنية جديدة بعنوان )يا �ساتر(، �سيتم طرحها 
الذي  كام����ل  م�س���طفى  املط����رب  األب���وم  اأغ����اين  �سمن 

بفكرة  اأعجب  اأن��ه  حميدة،  الأغنية.واأو�سح  يف  ي�س��ارك 
الأغنية التي جتمع بني احلبكتني البدوية واحل�سرية، 
م�سرياً اإىل اأن هذه الأغنية �ستعيده اإىل ال�ساحة الغنائية 
م��رة اأخ���رى بعد غ��ي��اب دام اأك���ر م��ن 10 

�سنوات.
التفاق مع  اإىل  ي�سعى حالياً  اأن��ه  واأ���س��اف 
ل��ت�����س��وي��ر ه��ذه  امل�����س��ري��ة  ال�����س��ي��اح��ة  وزراة 
والقاهرة،  مطروح  حمافظة  بني  الأغنية 
ال�سياحة يف م�سر،  لتن�سيط  ويتم طرحها 
لبلده  اأقل ما يقدم  العمل  اأن هذا  معترباً 
م�سر، والذي ل يعرف الكثري اأنه م�سري 
ومت��ن��ى  اأخ�������رى،  ج��ن�����س��ي��ة  اأي  ي��ح��م��ل  ول 
واإع��ادة  الأو�ساع يف م�سر  ا�ستقرار  حميدة 
الفن والطرب امل�سري اإىل مكانته العالية 

التي تاأثرت كثرياً خالل الفرتة املا�سية.

 تنظر املمثلة رول حمادة بتفاوؤل اإىل م�ضتقبل 
الدراما اللبنانية، ولكنها تتمنى يف الوقت نف�ضه 
كل  تف�ضد  اأن  ميكن  ناق�ضة  خطوة  حت�ضل  األ 
�ضوى  تتمنى  ل  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  فعلى  �ضيء، 

دور جيد.
حمادة حتدثت  عن عمل لبناين جديد �ضتنتهي 
قريبًا من ت�ضويره ويحمل توقيع الكاتبة منى 
طايع، يتم تنفيذه باإنتاج حمرتم وبتقنية عالية 
اأ�ضا�ضينت  جدًا، وهما من وجهة نظرها عامالن 

ي�ضاهمان يف عر�ضه على �ضا�ضة مهمة.

بعد انقطاع ا�ضتمر 10 �ضنوات

علي حميدة يعود للغناء ب� )يا �ساتر(

ب�ضدد التح�ضري مل�ضل�ضل جديد

رول حمادة: الدراما اللبنانية متكنت من ك�سر الطوق الذي يحا�سرها
النظرة اإىل املمثل اللبناين اختلفت عما كانت عليه يف ال�سابق

الذي وجد  اللبناين  املمثل  اإىل و�سع   كما تطرقت 
نف�سه م�سطراً لالن�سياع لرغبات منتجني مل يكن 
اإىل  )ك���ال(، م�سرية  لهما  ال��ق��ول  اأح���د على  ي��ج��روؤ 
اللبنانية  ال��درام��ا  ومتكنت  اليوم  تغرّي  الو�سع  اأن 
ال��راب��ع والن��ط��الق نحو جمهور  م��ن ك�سر اجل���دار 

خمتلف.

اللبنانية  ال���درام���ا  حققته  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د   •
يف رم�����س��ان امل��ا���س��ي، ه���ل ت��ري��ن اأن���ه���ا خ��رج��ت من 

قوقعتها؟
ي��ك��ون اعتقادي  اأن  اأع��ت��ق��ده واأمت��ن��ى  - نعم ه��ذا م��ا 

الرابع  اجل��دار  ك�سرت  اللبنانية  الدراما  مكانه.  يف 
وانطلقت نحو جمهور خمتلف، واأرجو األ نخطو اأي 

خطوة ناق�سة.
اإذا  ال��ن��اق�����س��ة  م�����س��وؤول��ي��ة اخل��ط��وة  َم���ن يتحمل   •

ح�سلْت، املنتج، املمثل اأم حمطات التلفزة؟
- الأف�سل األ ن�ستبق الأمور.

• طبعاً، ولكن لطاملا �سمعنا كالماً يوؤكد اأن الدراما 
اللبنانية انطلقت ثم ل نلبث اأن نكت�سف اأنها تراوح 
تغرّيت  الظروف  اأن  اليوم  ترين  هل  ولكن  مكانها، 

واأن امل�ساهد العربي بات يوؤمن بالدراما اللبنانية؟
- طبعاً، هذا عدا عن اأن النظرة اإىل املمثل اللبناين 

اختلفت عما كانت عليه يف ال�سابق، بدليل م�ساركته 
املمثل  اأن  �سحيح  وامل�سرية.  ال�سورية  ال��درام��ا  يف 
اللبناين كانت له م�ساركات يف امل�سل�سالت ال�سورية، 
ولكنه مل يكن ي�سارك يف امل�سل�سالت امل�سرية، وهذا 
اإليه  النظرة  اخ��ت��الف  ب��سبب  ال��ي��وم  ت��غ��رّي  الو�سع 
امل�سرية،  ال��درام��ا  على  القيمني  اأو  املنتجني  م��ن 
واأ�سبحنا ن�ساهده ي�سغل م�ساحة حمرتمة وي�سارك 

يف اأدوار حمرتمة.
هل ت�سريين اإىل م�ساركة ورد اخلال يف م�سل�سل   •

)نكدب لو قلنا ما بنحّب�س(؟
اإىل م�����س��ارك��ة رف���ي���ق ع��ل��ي اأح���م���د ف��ي��ه،  - واأي�������س���اً 

بالإ�سافة اإىل اآخرين.
• بعد جناح م�سل�سل )ج��ذور( كيف تتمنني اأن 

يكون عملك املقبل؟
اأرغب  اأع��رف. ل توجد متنيات، بل كل ما  - ل 
جيدة  اأدوار  ع��ل��ّي  ُت��ع��ر���س  اأن  ه��و  كممثلة  فيه 
جديد،  مل�سل�سل  التح�سري  ب�سدد  اأن��ا  وجميلة. 
القريبة  الفرتة  خالل  ت�سويره  من  و�سننتهي 

املقبلة، وهو من كتابة منى طايع.
• هل هو عمل لبناين عربي م�سرتك؟

- ك���ال، ه��و م�سل�سل درام����ي ���س��رف، ول��ك��ن مت 
تنفيذه باإنتاج حمرتم وبتقنية عالية جداً.

اأن الأه��ّم من كل ذل��ك هو املحطة  األ ترين   •
التي �سُيعر�س عليها امل�سل�سل؟

- اإذا مل يتوافر الإنتاج اجليد والتقنية العالية، 
فال ميكن اأن يعر�س امل�سل�سل على �سا�سة مهمة. 
يزيد  ج��داً،  جيدة  بطريقة  العمل  ُينفذ  عندما 
التلفزة عليه  اإم��ك��ان اط��الع حمطات  الأم��ل يف 
ال��ق��رار ب�سرائه م��ن ع��دم��ه. اإىل ذل��ك،  وات��خ��اذ 
هناك م�ساألة اأخرى وهي املو�سوع الذي يعاجله 
امل�سل�سل، لأن هناك موا�سيع تقبل بها املحطات 

العربية وموا�سيع اأخرى ترف�سها.
�ستقبل  العربية  املحطات  ب��اأن  ت�سعرين  وهل   •

مبو�سوع امل�سل�سل الذي ت�سريين اإليه؟
ما  متتّد  التي  املرحلة  عن  يتحدث  امل�سل�سل   -
ال�سوء  ويلقي  و1916   1890 العامني  بني 
اإذا كانت  اأع����رف  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، ول  ال��ف��رتة  ع��ل��ى 
املحطات العربية ميكن اأن تقبل بهذا املو�سوع. 

هذه امل�ساألة يحددها املنتجون.
• هل توافقني املمثل اأحمد الزين على اأن نظرة 
تغرّيت،  اللبنانية  الدراما  اإىل  العربي  امل�ساهد 
ب�سبب التغيري الذي طراأ على معاجلة املوا�سيع 
ومالم�ستها للواقع وم�ساكل النا�س، بعدما كان 
املجتمع اللبناين ُي�سّور يف امل�سل�سالت اللبنانية 

يف الأعوام املا�سية وكاأنه )كباريه(؟
منتجان  هناك  كان  اأن��ه  امل�سكلة  �سحيح،  هذا   -
كما  ويقرران  اللبنانية  بالدراما  فقط مي�سكان 

يحلو لهما ول يوجد من يقول لهما )كال(.
• تق�سدين اأن هذين املنتجني هما اللذان كانا 

يتحكمان مب�سري الدراما اللبنانية؟
- نعم، ولكن جاء َمن ك�سر هذا املفهوم وهذا اأمر 

جيد. هناك عدد كبري من املمثلني املوهوبني الذين 
على  ال��ظ��ه��ور  ي�ستحقون  وه��م  بيوتهم  يف  يقبعون 
ال�سا�سات ولي�س فقط )مني بيلب�س اأق�سر( و)مني 

نافخ اأكرت( و)مني عامل عمليات جتميل اأكر(.
• ولكن هذا النوع من املمثالت ُرف�س عربياً؟

- طبعاً، كل �سيء له حدود، ول يجوز ملن دخل املجال 
بطريقة �سهلة اأن يبالغ يف ا�ست�سهاله لالأمور.

• لكن األ ترين اأن املمثل �ساهم بطريقة اأو باأخرى 
يف هذه اللعبة من خالل قبوله بالأدوار التي كانت 

ُتعر�س عليه؟
وهاتف  كهرباء  ف��ات��ورة  ه��ن��اك  اأن  املمثل  م�سكلة   -
يريد  واأولد  �سهر  ك��ل  نهاية  عند  تنتظره  وم��ي��اه 

ت�سجيلهم يف املدار�س.
• ول���ك���ن ه���ن���اك مم���ث���ال ي�����س��ع��ف وي���ق���ب���ل، واآخ�����ر 
بكل  تقبلي  كممثلة مل  اأن��ك  املوؤكد  ومن  يرف�س... 

الأعمال التي ُعر�ست عليك؟
اأقول ما  اأنا ل  اأنا حالة ا�ستثنائية ول�ست قاعدة.   -
مطلق.  بتجرد  ب��ل  اإي��ج��اب��ي،  اأو  �سلبي  ب�سكل  قلته 

ولي�س بال�سرورة اأن اأكون على �سواب يف موقفي.
• مل�������اذا ت��ت��ف��ه��م��ني ظ�������روف امل���م���ث���ل���ني الآخ����ري����ن 
ت�سمحني  ول  ت��ربي��رات  لهم  وجت��دي��ن  وتتقبلينها 

لنف�سك بتربيرات مماثلة؟
ُيح�سب يل. ولكن هل  اأفهم ما تقولينه لأن��ه  اأن��ا   -

تعرفني ما ثمنه؟
• ما ثمنه؟

- ال��ث��م��ن ب���اه���ظ ج��������داً... ي��ك��ف��ي ح���ال���ة الك��ت��ئ��اب 
والقلق.

• كل َمن يقتنع مبوقف ويتم�سك به لبد واأن يدفع 
الثمن غالياً؟

اأم  اأن ندفع ثمنه �سواء كان جيداً  - كل �سيء يجب 
عاطاًل.

على  ال�سائبة  مواقفك  بف�سل  حافظِت  ولكنك   •
�سورتك كفنانة ل تر�سى �سوى بالأعمال الراقية؟

ويجد نف�سه  اأح��ي��ان��اً  الإن�����س��ان  تك�سر  - لكن احل��ي��اة 
بحتة،  اإن�سانية  الناحية  ه��ذه  ال�سمود.  عن  عاجزاً 
وهي طبيعية جداً وميكن اأن يتعّر�س لها اأي اإن�سان 

يف هذا العامل.
مع  املمثلني  ت�سامح  تربير  ل��ك  يحق  ه��ل  ولكن   •
املنتحني من خالل امل�ساركة يف اأعمال دون امل�ستوى 
وباأجور متدنية، رغم اأنهم �ساهموا بطريقة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة يف تدين م�ستوى الدراما اللبنانية 

بطريقة اأو باأخرى؟
اأن��ف�����س��ه��م ع��ل��ى املنتجني  - ه��ن��اك مم��ث��ل��ون ي��رم��ون 
ويقبلون بكل ما ُيعر�س عليهم من دون اأي �سرط، 
اأننا و�سلنا اإىل مرحلة مل تعد فيها للموهبة  حتى 
اأي قيمة اأو اعتبار، وهذا الأمر جعلني اأت�ساءم كثرياً 
ا�ستعدُت  اأن  لبثت  م��ا  ولكنني  املا�سية،  الأع���وام  يف 
تفاوؤيل يف الفرتة الأخرية. الدراما اللبنانية متكنت 
من ك�سر الطوق الذي يحا�سرها والذي غرقت فيه، 
واأمتنى لو اأننا نعرف كيف ن�ستغل الفر�سة ون�ستفيد 

منها واأن ن�ستمر اإىل المام.

رانيا يو�سف 
توؤجل م�ساريعها ال�سينمائية
قالت الفنانة رانيا يو�سف انها تتابع باهتمام ما يحدث يف م�سر معربة عن 
اأكدت على م�ساندتها  امل�سلمني، كما  اأ�سفها من �سلوكيات جماعة الخ��وان 
للفريق عبدالفتاح ال�سي�سي. واأ�سافت رانيا انها تقوم مب�ساهدة ما يحدث 
يف  ال��ت��ط��ورات  ملتابعة  متفّرغة  انها  اإىل  م�سرية  التلفزيون،  �سا�سات  ع��رب 
ال�سارع فقط بعد ان كان من املقرر ان تاأخذ اإجازة ق�سرية يعقبها التح�سري 
م�ساريعها  ت�سوير  يف  ال��ب��دء  مواعيد  تعرف  ل  اأن��ه��ا  واأو���س��ح��ت  لفيلمني. 

ال�سينمائية اجلديدة ب�سبب الظروف ال�سيا�سية.

عر�ض  اأح��ب  ل  فريد:  رانيا 
اأكرث من عمل يف وقت واحد

)ال�سقر  وم�سل�سل  �سعف(  )نقطة  م�سل�سل  ان  �سوقي  فريد  ران��ي��ا  قالت 
�ساهني( خمتلفان متاماً عن بع�سهما البع�س، وانه ل يوجد اأي ت�سابه بني 
العملني يف ال�سكل اأو امل�سمون وقالت اأن )ال�سقر �ساهني( كان من املقّرر 
لكن مت  رم�سان،  �سهر  قبل  ق��ّرر عر�سه  ثم  وم��ن  املا�سي  العام  عر�سه يف 
عر�سه يف �سهر رم�سان، وكل هذه الختيارات ل تكون بيد املمثل وانها ل 

حتبذ عر�س اأكر من عمل لها يف الوقت نف�سه.
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ما الذي تك�سفه الأحذية 
عن �سخ�سيات الرجال؟

اأن يحددن �سخ�سية الرجال مبجرد  الن�ساء ميكن  باأن  ك�سف بحث جديد 
اإختيارهم من الأحذية. وتعك�س الحذية اخلفيفة والريا�سية  النظر اىل 

والكال�سيكية امناطا خمتلفة من ال�سخ�سيات، نذكر منها:
 - الأحذية اخلفيفة (خف املوك�سان) تعك�س �سخ�سية رجل يهتم مبظهره 
اخلارجي، بال�سافة اىل اهتمامه بجلده. ومي�سي هذا الرجل وقتا طويال 

امام املراآة.
- الحذية الريا�سية اأو احذية امل�سي تعك�س �سخ�سية مرحة و�سهل التعامل 

معها.
-  الأحذية املتينة واملوثوقة والتقليدية، تعك�س م�سروع ناجح لأب اأو زوج 
اأو �سديق دائم. ولكن ميكن اأن يكون �ساحب هذا احلذاء كال�سيكيا وممال 

بع�س ال�سيء.
اىل  الغ��ل��ب مييلون  على  الغالية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��ع��ارات  ذات  الأح��ذي��ة    -

الف�ساح عن مركزهم الجتماعي.
عائلة  من  بالفعل  يكون  وقد  تقليدية،  �سخ�سية  تعك�س  العمل،  اأحذية    -
الأر���س  يحب  ال��رج��ل  ب��اأن  اأي�سا  تعني  اأن  ميكن  العمل  اأح��ذي��ة  تقليدية. 

والعقارات.
-  اجلزمات، تعك�س �سخ�سية الرجل املغامر الذي ل يخ�سى القيام باأي عمل 

متهور لثبات وجهة نظره.

احلد من الطعمة الدهنية 
يحافظ على ر�ساقة اجل�سم

 ك�سفت درا�سة علمية حديثة عن احلد من تناول الطعمة الدهنية يحافظ 
على ر�ساقة اجل�سم دون احلاجة لتباع نظام غذائى .

ووجدت الدرا�سة التي �سملت جتارب على اكر من 70 األف رجل وامراأة 
وطفل يف الوليات املتحدة واوروبا ونيوزيلندا ان اختيار اطعمة تنخف�س 
فيها الدهون �ساهم يف انقا�س الوزن واحل�سول على قوام مم�سوق وخف�س 

الكول�سرتول يف الدم.. كل هذا بدون احلاجة اىل نظام غذائي.
وقالت يل هوبر من كلية الطب بجامعة اي�ست اجنليا التي قادت الدرا�سة 
العالقة الطردية بني انخفا�س الوزن وتناول النا�س اطعمة بها دهون اقل 
ظهرت على نحو ملحوظ.. وراأينا هذا يف كل جتربة تقريبا، اولئك الذين 

قللوا الدهون ب�سكل اأكرب فقدوا املزيد من الوزن.
اتباع نظام غذائي،  ال��ذي يحدثه  مثل  التاأثري كبرياً  يكن  قالت مل  لكنها 
واأ�سارت اىل ان الدار�سة تناولت ب�سكل خا�س ال�سخا�س الذين قلت ن�سبة 
الدهون يف غذائهم ومل يكن هدفهم انقا�س الوزن لذلك ا�ستمروا يف تناول 

الكمية املعتادة من الطعام. وقالت ما اده�سنا انهم انق�سوا الوزن. املمثلة واملغنية �ضيلينا غوميز خالل ح�ضورها العر�ص الأول من فيلم املهرب يف وي�ضتوود بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

الرمان .. فوائد عديدة

الرمان احللو  الرمان حيث حتتوي ثمر  درا�سة طبية حديثة عن فوائد  ك�سفت 
% رماد  % م��اء، 3  % حام�س الليمون، 84  % م��واد �سكرية، 1  على 10 
األياف وعنا�سر مرة   %  3 بروتني،   %  3 بعد جتفيفه وحرقه،  الرمان  ق�سر 
والكربيت  والفو�سفور  احلديد  من  قليلة  ومقادير   )A، B، C( وفيتامينات 
 .% والكال�سيوم والبوتا�س واملنغنيز ويف بذوره ترتفع ن�سبة املواد الدهنية 9-7 
يعترب الرمان غني بعنا�سره الغذائية وخا�سة بالفيتامينات وله خوا�س وقائية 
وعالجية عظيمة فهو م�سكن لالآلم وخمف�س للحرارة ويفيد يف حالت العط�س 
وخا�سة  للنزيف  ومانع  الإ�سهال  حل��الت  وقاب�س  احل��ار  الطق�س  اأثناء  ال�سديد 
الناجت عن البوا�سري والأغ�سية املخاطية. حيث ع�سري الرمان ي�سفي بع�س حالت 
ال�سداع واأمرا�س العيون وخا�سة �سعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف 
اإيقاف النزف وعالج الإ�سهال املزمن،  عالج اأمرا�س اللثة وترهلها، ت�ساعد على 
على قطع ال�سيالن الأبي�س من املهبل. كما لن ع�سري الرمان يفيد لعالج حالت 
احلمى ال�سديدة وال�سهال املزمن،ولطرد الديدان املعوية وعالج البوا�سري، ي�سهم 

�سرب ع�سري الرمان مع الع�سل، يف تن�سيط الأع�ساب ويف حالت الرهاق. 

• من هو اآخر ملك م�ضري قبل ثورة 23 يوليو؟
التنازل ع��ن العر�س عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

1952 ثم نفى ومات يف املنفى عام 1965 .
املو�ضيقى الذي حمل لقب فنان ال�ضعب يف م�ضر؟ هو  • من 

هو املو�سيقار امل�سري الكبري �سيد دروي�س الذي ولد عام 1893 عا�س 
يف ال�سكندرية وقدم لل�سعب امل�سري اعظم احلانه .

اليطالية؟ الوحدة  �ضانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�سودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعترب ال�سانع احلقيقي للوحدة اليطالية.
النيوترون؟ مكت�ضف  • من 

هو ال�سري جيم�س ت�سادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

• اأن الأطفال البدينني يف �سن املدر�سة ياأكلون اأقل من اأقرانهم النحيلني.
 • اأن �سكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�سف املليون كل اأ�سبوع

 • اأن النمل العامل والن�سيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظالم الدام�س.
 • اأن منو ظفر اإ�سبعك الو�سطى هو اأ�سرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.

 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.

 • اأننا منوت ب�سكل اأ�سرع من قلة النوم عن قلة الطعام
 • اأن هنالك نوعا من الأ�سماك يدعى بال�سمك ال�سديف باإمكانه ابتالع اإن�سان كامل

 • اأن �سغط املاء داخل كل خلية يف الب�سلة كاف لت�سغيل حمرك بخاري.
 • اأن الإن�سان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.

 • اأن الأفعى ت�سمع الأ�سوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�سوت بل�سانها.
 • هل تعلم اأن اجل�سم الب�سري يتكون من 206 قطعة عظم . 

 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة اإمنا 
على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �سفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�سار �سديد، �سال 
ودار بال�سفينة يف عر�س البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �سمال وميينا حتى اغرقها وا�ستطاع من 
.. وهناك  النائية  اإىل احدى اجلزر  الواحها اخل�سبية حتى و�سلوا  ان ينجو بحياتهم فوق  عليها من جتار 
ارمتوا فوق اجلزيرة يرتاحون مما امل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها 
ويعرف ما بها وبعد ان �سار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�سط ال�سجار حني وجد جمموعة من العمالقة 
ميلكون وجوه غريبة ب�سعة وعيون وا�سعة براقة خميفة و�سفاه غليظة ومعهم ما يعترب زعيمهم يحملون 

قف�سا كبريا القوا فيه كل التجار وا�سطحبوهم اإىل قبيلتهم .
ك��ان مرجان  ذل��ك  اثناء  اب��دا ويف  القف�س  لهم  ان يفتحوا  ب��دون  وامل��اء  الطعام  التجار  العمالقة على  اغ��دق 
يتل�س�س عليهم وعرف انهم ل�سو�س يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�سول على العاج ويبيعونه بالذهب، 
كانت اجلزيرة تعج بالفيال البي�ساء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�سة عندما عرف انهم يطعمون التجار 
لت�سمينهم ثم اكلهم .. فت�سلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا 
و�سعوا ا�سابعهم يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�سوا حتى �سعفت اج�سادهم يف ذلك الوقت 
و�ساعد  ليال  بها  وت�سلل  ب�سال�سل  مقيدة  كانت  الفيال  من  كبرية  جمموعة  ا�سر  يفك  ان  مرجان  ا�ستطاع 
العنان فهربت بهم حتى �ساطئ  القف�س ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها  ا�سدقاءه على اخلروج من ق�سبان 
البحر ومن هناك �سبحوا على طوفا ا�ستطاع مرجان ان ي�سنعه ويخفيه لكنه اي�سا كان قد و�سع عليه كمية 

كبرية من الذهب جعلتهم جميعهم من الغنياء .

�سجناء اجلزيرة 

اميان يا�رس �شعالن
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

معاذ احمد �شالح
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

عبدالرحمن يا�رس �شعالن
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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حممد يا�رس �شعالن
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئها 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

10 ا�ستخدامات للملح مل تفكروا بها من قبل!
1. اإذا اأوقعتم بي�سة على الأر�س، ر�ّسوا امللح على البي�س دعوه لبع�س 
الوقت، ثم ا�ستخدموا املجرود لرفعه. �سوف ت�ستطيعون اإزالة البي�س 

من دون اإحداث اأي فو�سى.
2. نقعوا املناديل و�سرا�سف ل�سفرة املبّقعة يف املياه املاحلة قبل غ�سلها. 

�ستزول البقع ب�سكل اأ�سهل.
3. ر�ّسوا امللح على رفوف املطبخ لإبعاد النمل.

4. انقعوا الأ�سماك يف املياه املاحلة قبل تنظيفها. �سوف تتمكنون من 
تنظيفها ب�سكل اأ�سهل.

اإذا ك��ان البي�س ط��ازج��اً عرب و�سعه يف ك��وب من املاء  5. اخ��ت��ربوا ما 

وامللح. البي�س الطازج �سيغرق اأما القدمي فيطفو.
6. اأ�سيفوا القليل من امللح اىل املياه التي ت�سلقون فيها البي�س. فاإذا 

ت�سقق البي�س يبقى بهذه الطريقة داخل ق�سرته.
7. اإذا جتعد التفاح ميكنكم نقعه يف املاء املالح لي�ستعيد ن�سارته.

8. افركوا املقالة التي تعّدون عليها البانكيك بامللح فال يعود العجني 
يلت�سق بها. 9. انقعوا فر�ساة الأ�سنان يف املياه املاحلة قبل ا�ستخدامها 

الأول فتدوم �سالحيتها لوقت اأطول.
ال�ستحمام  حو�س  لتبيي�س  الرتبنتني  زي��ت  مع  امللح  اخلطوا   .10

واملرحا�س.


