
�سالمة  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لعامة  �جل�سم  �سحة  تعتمد 
وغنياً  وطبيعياً  �سليماً  غ���ذ�وؤن���ا  ك���ان  كلما  ل���ذ�  �لأم���ع���اء، 
باأجهزته  �جل�سم  ��ستطاع  �لطازجة،  و�خل�سار  بالفو�كه 
منه  و�ل�ستفادة  �لأ�سا�سية  عنا�سره  �إىل  حتليله  �ملختلفة 

ب�سكل �أكرب وتغذية خاليا �جل�سم. 
�لهمربغر  �ل��غ��ازي��ة وحل���م  �مل�����س��روب��ات  تعترب  �مل��ق��اب��ل،  يف 
و�لنقانق  �ملايكروويف،  بو��سطة  ر  حت�سّ �لتي  و�مل��اأك��ولت 
تعب  ت�سّبب  طبيعية  غ��ر  �أغ��ذي��ة  �ل�سناعية  و�حل��ل��وي��ات 

�لأمعاء و�أجهزة �جل�سم �لأخرى.

معمل جبار
�لرتكيب  معقدة  م��و�د  م��ن  نتناوله  �ل��ذي  �ل��غ��ذ�ء  يتكّون 
�ملعدة  ت�����س��اع��د  وت��ب�����س��ي��ط��ه.  لتحليله  ج��ه��د  �إىل  وي��ح��ت��اج 
�لأحما�ض و�لأنزميات �ملختلفة �ملوجودة فيها ب�سل�سلة من 
�جلزيئات  �أب�سط  �إىل  و�إي�ساله  �لطعام  لتحليل  �لعمليات 

و�أ�سغرها.
�ل��ك��ل��ور ك��ث��ر �حلمو�سة،  �أح������ادي  �مل���ع���دي ه���و  �حل��م�����ض 
مركزة.  بكميات  عليها  و���س��ع  ل��و  �سجادة  ح��رق  ي�ستطيع 
با�ستمر�ر كي ل تت�سرر  �لتحرك  �إىل  �ملعدة  لذلك حتتاج 
غ�ساء  ب��وج��ود  �مل��ع��دة  تتميز  ك��ذل��ك  ه��ذه �حلمو�سة.  م��ن 
�حلمو�سة  تعّدل  خماطية  قلوية  مب��ادة  مغطى  خماطي 
�لطويل  �ل��ب��ي�����س��اوي  ب�سكلها  �مل���ع���دة  ت��ت��م��ي��ز  حل��م��اي��ت��ه��ا. 
وتتفاوت تركيز�ت �أحما�سها �له�سمية، ففي �جلزء �لأعلى 
�أ�سا�سي، ويف  ب�سكل  �لن�سوية  �ملو�د  �لأنزميات  ته�سم  منها 
�ملعدي، وتتم فيه  تزد�د حمو�سة �حلم�ض  �لأ�سفل  �جلزء 

عملية ه�سم �لربوتينات �لأولية.
�إحدى �أبرز مهمات �حلم�ض �ملعدي �لق�ساء على �لبكتريا 
�ل�سارة و�لفطريات و�لطفيليات و�لفرو�سات وغرها من 

جر�ثيم �سارة موجودة يف �لطعام �لذي ي�سل �إىل �ملعدة.
من  و�لثالثني،  �خلام�سة  جت��اوزو�  ك��ر،  �أ�سخا�ض  يعاين 
�ملعدي،  �حلم�ض  م��ن  كافية  كميات  معدتهم  �إن��ت��اج  ع��دم 
وكلما تقدم �لعمر تنق�ض كمية هذه �لأحما�ض، وهذ� �أمر 
طبيعي. لذ� يف�سّل يف هذه �حلالة �سرب ع�سر �لليمون 
�أو ملعقة من خل  رئي�سة  �مل��اء قبل كل وجبة  �مل��م��زوج مع 
�لأحما�ض  ه��ذه  لأن  �مل���اء،  م��ع  �مل��م��زوج  �لطبيعي  �ل��ت��ف��اح 
�مل���ع���دة �ملخاطي  �مل����وج����ودة يف غ�����س��اء  ت�����س��ت��ح��ث �خل���الي���ا 

وحتّفزها لتنتج مزيد�ً من �حلم�ض �ملعدي �لالزم.

غابة �أمازون 
تبدو �لأغ�سية �ملعوية �ملخاطية حتت �ملجهر كاأنها �إحدى 
دقيقة  خ�����س��اًل  تت�سمن  �مل�ستنقعية.  �لأم������ازون  غ��اب��ات 
�لأم��ع��اء، لو متكنا  �أك��رب قدر من م�ساحة  متناثرة تغطي 
من مّد �جلد�ر �ملعوي ل�سخ�ض �سليم لغطى م�ساحة �أر�ض 
من  قطعة  �ل�سخ�ض  ه��ذ�  ت��ن��اول  �إذ�  �أر���س��ي.  تن�ض  ملعب 
�حللوى �ملغطاة بالتوت ف�ستغطي �لكتلة �لناجتة من هذه 
رقيقة  طبقة  �أو  غاللة  �سكل  على  ذ�تها  �مل�ساحة  �لوجبة 

و�سيمّكن هذ�  تقريباً،  باأكمله  �لأمعاء  تنت�سر على جدر�ن 
�لأمر كل جزيء من جزيئات �لغذ�ء من �لتما�ض مع غ�ساء 
�إىل �لدم يف جمرى  �لأمعاء �ملخاطي و�لن��زلق بعد ذلك 

�لدورة �لدموية.
عملية  خ��الل  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �لبنكريا�ض  �أن��زمي��ات  حتلل 
�له�سم يف �ملعدة وتب�سطها، كالأنزمي �مل�سمى �لربوتياز �لذي 
يعالج �لربوتينات، �أنزمي �لأميالز �لذي يعالج �لن�سويات، 
�أنزمي �لليباز �لذي يعالج �لدهون. مبا �أن �لن�سويات �أ�سهل 
ه�سماً من �لربوتينات، تفرز �ملعدة �حلم�ض �ملعدي �لذي 
ينفذ عملية ه�سم �لربوتينات �لأولية �أو �ملبدئية ويحّللها 
�إذ� كانت �ملعدة ل تنتج كمية  �إىل مركبات �سهلة �له�سم.  
ب�سكل  �لبنكريا�ض  يعمل  ول  �مل��ع��دي  �حلم�ض  م��ن  كافية 
جيد، لن تتحلل �لربوتينات �لتي يتناولها �ل�سخ�ض ولن 
تتفكك �إىل مركبات �سهلة ميكن ه�سمها ومعاجلتها ب�سكل 
�إىل  �ملركبات  ه��ذه  �ستنزل  بالتايل  �جل�سم،  منه  ي�ستفيد 
�جلزء �لأ�سفل من �لأمعاء وتبد�أ بالتحلل �أو �لتعفن وت�سبب 
�لزحار �أو �لإ�سهال �أو �لإم�ساك و�سوء �له�سم. �لأ�سو�أ من 
ذلك هو نق�ض كمية �لأحما�ض �لأمينية �لالزمة خلاليا 
�جل�سم، يف هذه �حلالة �ستنخف�ض عملية �لتحول �لغذ�ئي 
يف �جل�سم، و�سيعاين �ل�سخ�ض �مل�ساب �إعياًء د�ئماً وي�سبح 
�إز�ء  مز�جه ع�سبياً، وقد يعاين من �لكاآبة وحب �لعزلة.  
هذ� �لنق�ض يف �لأحما�ض �لأمينية �ستحاول �أجهزة �جل�سم 
ي�سبب  ق��د  م��ا  �ل�����س��ام،  �لن�سيج  م��ن  �سديد  بنهم  �سرقتها 
�إذ ت�سغط �جلزيئات  بالغة فيه. هنا تبد�أ �مل�سكلة،  �أ�سر�ر�ً 
�لأمعاء  جد�ر  على  �ملتفككة  غر  �لربوتينات  من  �لكبرة 
�ملخاطي لتنتقل �إىل �لدم، فيعتربها نظام �ملناعة يف �جل�سم 
مو�د غريبة غازية ويقاومها وياأخذ هذ� �لأمر غالباً �سكل 
ح�سا�سية على �لطعام. بدوره يطرد �لدم تلك �لربوتينات 
�ل��ع��دمي��ة �ل��ف��ائ��دة ل��ه و�ل��غ��ري��ب��ة ع��ن مكوناته م��ن خالل 
�أمر��ض جلدية  �أو  �ل�سباب  �سكل حّب  �جللد، فتظهر على 
�أخرى  جلدية  وم�ساكل  �جللد  وت�سقق  كالأكزميا  متنوعة 

متنوعة.

فيتامينات و�أمالح
- �لفيتامينات ثروة للج�سم لأنها تكّون �لأمالح �ملعدنية، 
تنتقل  ل���ذ�  �مل�����س��ارك��ة.  �لأن���زمي���ات  لت�سكل  معها  وت��ت�����س��ل 
�لفيتامينات ب�سرعة من �لغذ�ء �إىل �لدم، ثم �إىل �خلاليا.

- ث��م��ة ع��ن��ا���س��ر �أخ�����رى و�أم������الح ت��ت��و�ف��ر ب��ك��م��ي��ات قليلة 
و�حلديد  و�ل���زن���ك  و�ل��ن��ح��ا���ض  كال�سيلينيوم  �جل�����س��م  يف 
و�لفلور�ين  و�لآيودين  و�ملنغنيز  و�لكرمايوم  و�لفاناديوم 
�إىل  �لعنا�سر  و�لبورون وغرها. حتتاج هذه  و�ل�سيليكون 
�ل��ربوت��ي��ن��ات �لدقيقة  ن��اق��الت م��ن ج��زي��ئ��ات  �أو  ح��ام��الت 
لتتحد  �لأم��ي��ن��ي��ة  �لأح��م��ا���ض  و�إىل  �خل��الي��ا،  �إىل  لتنتقل 

�لليفية  �ل���دم  �أوع��ي��ة  خ���الل  م��ن  ب��دوره��ا  وحتملها  معها 
�آخ���ر لتحليل  م��ه��م  �سبب  وه���ذ�  �إىل �خل��الي��ا يف �جل�����س��م، 

�لربوتينات وتفكيكها �إىل �أحما�ض �أمينية.
�لربوتينات  جزئيات  م��ن  ن��اق��الت  وج��ود  ينعدم  عندما   -
�لدقيقة تتاأثر �لعنا�سر �ملتو�فرة بكميات قليلة يف �جل�سم 
ب��ال��غ��اً، وتنتظر يف �جل���زء �لعلوي م��ن �لأم��ع��اء من  ت��اأث��ر�ً 

يحملها �إىل �خلاليا.
�لقليلة  �لعنا�سر  هذه  �ستطرح  �لناقالت  تتو�فر  مل  �إذ�   -
�مل��ه��م��ة م��ع �ل�����رب�ز، و���س��ي��ع��اين �جل�����س��م ن��ق�����س��اً ���س��دي��د�ً يف 

�لربوتينات و�أمر��ساً و�أوجاعاً.

خاليا
حتّب �لأمعاء �ملو�د �لغذ�ئية �لطبيعية، خ�سو�ساً �خل�سار، 
�لبطاطا، �حلبوب �ملختلفة، �لرز �لطبيعي، �ل�سلطات على 
ب�سكل  �لأمعاء  تتغذى  عندما  و�لألياف.  و�لفطر  �أنو�عها 
تتغذى  وعندما  �مل��خ��اط��ي،  غ�ساوؤها  ينمو  ومنا�سب  جيد 
باملو�د �مل�سفاة و�ملنخولة �أو �ل�سكرية �أو باملاأكولت �لدهنية 
�لأمعاء  غ�ساء  ي���رّق  خمتلفة،  ون��ك��ه��ات  ب��اأ���س��ك��ال  �ملنت�سرة 

�ملخاطي ب�سرعة وب�سكل ملحوظ ويفقد وزنه.
�ملخاطي  �لأمعاء  �ل�سيء غ�ساء جدر�ن  �لغذ�ء  �أنو�ع  تدّمر 
���س��رب كميات  ك��ذل��ك  �أ���س��اب��ي��ع،  ث��الث��ة  �أو  �أ�سبوعني  خ��الل 
�ملخدر�ت  �أو  �لتدخني  �أو  �مل�سكر�ت  �أو  �لقهوة  م��ن  كبرة 

باأنو�عها. 

�لكبد 
�أك���رب غ���ّدة يف �جل�����س��م وي���زن ح���و�يل كيلو ون�سف  �ل��ك��ب��د 
�لكيلوغر�م، يقع يف �ملنطقة �لعليا من �جلهة �ليمنى من 
من  هائل  ع��دد  على  يحتوي  عظيم  م�سنع  وه��و  �لبطن، 
�ساعة.   24 تعمل  �أربعة ماليني  �إىل  ي�سل  قد  �لأنزميات 
�ل�سفر�ء  ك��امل��ادة  لأع�سائنا  �لأ�سا�سية  �مل���و�د  �لكبد  ينتج 
�ل��غ��ل��وك��وز و�لربوتني  وي��خ��ّزن  �ل�����س��ف��ر�وي��ة  �ل��ع�����س��ارة  �أو 

و�لفيتامينات ومو�د �أخرى.
ي��ع��م��ل �ل��ك��ب��د ك��م��ن��ّظ��ف ل��ل�����س��م��وم، ف��ه��و ي��خ��ّل�����ض �ل����دم من 
ها.  ومتت�سّ �لأمعاء  تنتجها  �لتي  �ل�سامة  و�مل��و�د  �ل�سو�ئب 
�إذ يدخله  �ل��ك��ب��د  �ل���دم يف  ك��ب��رة م��ن  ك��م��ي��ات  ل���ذ� تن�ساب 
حو�يل %30 من ن�سبة �لدم �لقادم من �ل�سر�يني و�لبقية 

من �لأوردة.
مبا �أن خاليا �لكبد �لدقيقة ح�سا�سة جد�ً، يجب �أن جتدد 
�إذ� مر�ست ي�سّبب �لكبد �لذي ل يعمل ب�سكل  �أو ت�ستبدل 
خاليا  حتتاج  ق�سرة.  م��دة  يف  م�ستع�سية  �أم��ر����س��اً  جيد 
�ملقابل  يف  و�لنظيف،  �ل�سحي  �لطبيعي  �لغذ�ء  �إىل  �لكبد 
و�لدهون  و�مل�سكر�ت  و�لقهوة  و�ل�سجائر  �ملخدر�ت  تعترب 

و�مليكروبات �أعد�ء خلاليا �لكبد.
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اإحباط تهريب اآثار تعود لقبل امليالد
قالت وز�رة �لدولة ل�سوؤون �لثار مب�سر يف بيان �م�ض �ن �سلطات مطار 
�لكو�دور  ح�سارتي  من  �أث��ري��ة  قطع  تهريب  حماولة  �أحبطت  �لقاهرة 
با�سم مو�طن  �ملتحدة �لمريكية  �ل��ولي��ات  ق��ادم من  د�خ��ل ط��رد  وب��رو 
مدينة  �ىل  متجهة  كانت  حيث  �ل��ب��الد  د�خ��ل  �ىل  تهريبها  قبل  م�سري 

�ل�سكندرية �ل�ساحلية.
و�أ�ساف �لبيان �أن وحدة �مل�سبوطات �لثرية �لتابعة لوز�رة �سوؤون �لثار 
من  قدمية  متاثيل  روؤو����ض  ثالثة  ي�سم  �أن��ه  و�كت�سفت  �ل��ط��رد  فح�ست 
فنون �لكو�دور �لتي ترجع �ىل 800 عام قبل �مليالد وحتمل بقايا �ألو�ن 
وعليها �أرقام ت�سجيل باملد�د �ل�سود كما ي�سم �لطرد متثالني من ح�سارة 
برو يرجعان لعام 250 قبل �مليالد لرجل و�مر�أة وعليهما بقايا �ألو�ن 

ويحمالن �أرقام ت�سجيل باملد�د �ل�سود.
باملنافذ  �لث��ري��ة  للوحد�ت  �ملركزية  �لد�رة  رئي�ض  ر�سمى  ح�سن  ورج��ح 
�لخرى  �ل��دول  �لث��ار مهربة لح��دى  تلك  تكون  �أن  �لبيان  �مل�سرية يف 

و�تخذت �لر��سي �مل�سرية كدولة عبور.
�أن��ه ف��ور �سبط �لطرد متت خماطبة �سفارتي �لك���و�دور وبرو  و�أ���س��اف 
�ل��ق��ط��ع �لث��ري��ة وم�����س��دره��ا وق��ام��ت جل��ن��ة م��ن �سفارتي  للتعرف ع��ل��ى 
�لبلدين بفح�ض �لقطع وت�سويرها ملر�جعتها بال�سجالت �لثرية يف كلتا 

�لدولتني.
وتنت�سر وحد�ت �مل�سبوطات �لثرية يف جميع �ملنافذ �مل�سرية ملنع تهريب 
تنفيذ�  �خل��روج منها  �أو  د�خ��ل م�سر  �أجنبية  �أو  �أثرية م�سرية  �أي قطع 
عام  يون�سكو  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لمم  منظمة  لتفاقية 

عليها م�سر. وقعت  و�لتي   1970

ال�صحة ترتبط باأ�صلوب احلياة يف ال�صغر 
حياة  �أ�سلوب  �أن  و�ملر�هقني  �لأط��ف��ال  لأطباء  �لأملانية  �لر�بطة  �أك��دت 
�جلهاز  �سحة  على  كبر  ب�سكل  ي��وؤث��ر  �لطفولة  مرحلة  يف  �لإن�����س��ان 
�لقلبي �لوعائي لديه يف �لكرب. وت�ستند �لر�بطة �لأملانية، �لتي تتخذ 
�إىل �لدكتور ز�ك��ري �ستون من  لها، يف ذلك  من مدينة كولونيا مقر�ً 
بت�سلب  �لإ���س��اب��ة  �أن  م��ن  ح���ّذر  �ل���ذي  �لأم��رك��ي��ة  برمنغهام  ج��ام��ع��ة 
�ل�سر�يني تبد�أ يف مرحلة �لطفولة، م�سر� �إىل �أنها �أحد �لعو�مل �ملوؤدية 
�ملفاجئ.  و�مل��وت  �لدماغية  و�ل�سكتات  �لقلبية  ب��الأزم��ات  �لإ�سابة  �إىل 
�أ�سلوب  توفر  على  د�ئماً  باحلر�ض  �لآب��اء  �لأمركي  �لدكتور  و�أو�سى 
و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�سابة  يجنبوه  كي  حياة �سحي لطفلهم، 
�لدموية بعد ذلك . ون�سحهم بالتنبه �إىل ثالثة حماور �أ�سا�سية عند 
حتديد �أ�سلوب حياة طفلهم، هي: �لنظام �لغذ�ئي و�لأن�سطة �حلركية 
�ل�سليم  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  �إن  �ستون  وق��ال  �ل�سلبي.  �لتدخني  وجتنب 
و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض  �لطفل  �إ�سابة  خطر  من  �حل��د  يف  ُي�ساعد 
�لدم  �سغط  بارتفاع  �لإ�سابة  دون  �حليلولة  يف  ُي�سهم  كما  �لدموية، 
و�رتفاع ن�سبة �لكولي�سرتول �لتي تندرج �سمن عو�مل �خلطورة �ملوؤدية 
�إىل  ونبه   . �لكرب  يف  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�سابة  �إىل 
��ستخد�م  �تباع نظام غذ�ئي �سحي من خالل �لإق��الل من  �أنه مُيكن 
و�خل�سرو�ت  �لفو�كه  تقدمي  و�لإكثار من  �لطعام  �مل�سبعة يف  �لدهون 
للطفل. و�أو�سح �ستون �أن �لآباء مُيكنهم زيادة معدل ممار�سة طفلهم 
�أثناء �جللو�ض،  لالأن�سطة �حلركية باحلد من �لأن�سطة، �لتي متار�ض 
�أوقات م�ساهدة �لتلفاز وغرها من �لو�سائل �لرتفيهية ملدة  كتحديد 
ل تزيد على �ساعة �إىل �ساعتني على �لأكر يوميا. و�أكد �أن على �لآباء 
�أي ن�ساط بدين باعتد�ل ملدة �ساعة على  حتفيز طفلهم على ممار�سة 

�لأقل يومياً، وذلك لتحفيز �سحة �جلهاز �لقلبي �لوعائي لديه .

دعوة للتفريق بني التوتر وعوامل املر�ض 
�لتي  �لتوتر  ظاهرة  �إىل  �لأمركية  بو�ست  و��سنطن  �سحيفة  �أ���س��ارت 
�لتعر�ض  �لنا�سئة عن  تلك  �أو  �لعمل  �لأف��ر�د يف خ�سم �سغط  ت�سيب 
لأحد�ث �سادمة، و�أ�سافت �أن هناك بع�ض �ملفاهيم �خلاطئة ب�ساأن هذه 

�لظاهرة، د�عية �إىل �سرورة �لتفريق بني �لتوتر وعو�مل �ملر�ض.
�لجتماعية  لالخت�سا�سية  ن�سرته  م��ق��ال  يف  �ل�سحيفة  و�أو���س��ح��ت 
�لنوم، وممار�سة  ك��اف من  ق��در  على  �أن �حل�سول  بيكر  د�ن��ا  �لدكتورة 
�لتوتر لدى  �ملنا�سبة، قد يخفف من حدة  �لريا�سة، وتناول �لوجبات 

�لأفر�د، ولكن ذلك يعتمد على �سكل هذ� �لتوتر.
و�أ�سافت �أن �لتوتر �لو�قع على �أم ترعى عدد� من �لأبناء، ويتطلب منها 
�لزمن،  �ساعة من  م��د�ر  رك��اب على  رك��وب حافلة  �لعمل  �إىل  �لو�سول 
وتعي�ض حتت وطاأة �خلوف من �لتاأخر عن عملها، هو نوع من �لتوتر 

�لذي ل ينفع يف تخفيفه تناول بع�ض �أنو�ع �لفاكهة.
كما دعت �ل�سحيفة �إىل �سرورة �لتفريق بني ظاهرتي �لتوتر و�لإحباط 
وبع�ض عو�مل �لأمر��ض �لأخرى، وقالت �إن بع�ض �ملخت�سني ي�سخمون 
�لعالقة بني �لتوتر وبع�ض �أمر��ض �لقلب. و�أ�سارت و��سنطن بو�ست �إىل 
�أن هناك مئات �لدر��سات عن �لتوتر وجهاز �ملناعة، و�أن هذه �لدر��سات 
�أن  �ل�سحيفة  و�أو���س��ح��ت  و�مل��ر���ض،  �لتوتر  ب��ني  يربط  دليال  جت��د  مل 
�لتوتر لي�ض من �ساأنه �أن يجعل �لنا�ض �لذين يتمتعون بال�سحة �جليدة 
يكونون عر�سة للمر�ض. و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �لبع�ض يرى �أن معظم 
ي�سبحون عر�سة لالإ�سابة  لأح��د�ث �سادمة  يتعر�سون  �لذين  �لنا�ض 
بالتوتر يف حالة ما بعد �ل�سدمة، ولكن لي�ض من دليل على ذلك لأنه 
ل فرق بني طرق ��ستجابة كل من �مل��ر�أة و�لرجل للتوتر من �لناحية 
�جلينية، مو�سحة �أن هرمون �إك�سيتو�سني �مل�سوؤول عن جعل �ملر�أة متيل 
�إىل �لطماأنينة وهي ترعى �سوؤون �أطفالها �أو بيتها ميكنه �أي�سا �أن يوؤثر 
�أن يق�سي وقتا  ��ل��رج��ل  �أر�د هذ  �إذ�  ���س��و�ء، وذل��ك  �لرجل على حد  يف 
�أطول يف �ملطبخ وي�سار �إىل �أن هناك در��سة جديدة �أفادت يف �ملقابل باأن 
كرة �لتفكر يف �لأحد�ث �مل�سببة للتوتر ميكن �أن ت�سعف جهاز �ملناعة 

وجتعل �لنا�ض �أكر عر�سة للمر�ض.

�إطالق ��سم لينني على �أحفور
�أط��ل��ق ع��ل��م��اء �أح���اف���ر رو�����ض ��سم 
ل�سحلية  �أح������ف������ور  ع���ل���ى  ل���ي���ن���ني 
 65 منذ  �نقر�ست  �لتي  �لأك�سور 
مليون عام، تيمناً بالزعيم �لثوري 
�ل����رو�����س����ي �ل������ر�ح������ل، ف���الدمي���ر 
�ألييت�ض �أوليانوف، �ملعروف بلينني 

.
نوفو�ستي  �أن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�أو�سبين�سكي،  غليب  عن  �لرو�سية 
�لطبيعي  �ل��ت��اري��خ  متحف  رئ��ي�����ض 
�لرو�سية،  �أوليانوف�سك  جامعة  يف 
ت�سمية  على  �لت��ف��اق  �إن��ه مت  قوله 

�لأحفور لينني �ستيالن�ض .
�أن م���ا من  �أو���س��ب��ي��ن�����س��ك��ي  و�ع���ت���رب 
غ��ري��ب ب�����س��ان �ل����س���م، ب��اع��ت��ب��ار �أن 
م��ن �لك��ت�����س��اف��ات �جلديدة  ك��ث��ر�ً 
ت�سمى تيمناً باأ�سخا�ض م�سهورين.

كانت  �لأك���������س����ور  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
باأنها  ي��ع��ت��ق��د  ب���ح���ري���ة  ���س��ح��ل��ي��ات 
�حلقبة  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ظ��ه��رت 
�ل��و���س��ط��ى �ل��ت��ي �م��ت��دت م��ن��ذ نحو 
251 مليون �سنة حتى 65 مليون 

عام �سابقة.

�أوك������اله������وم������ا ت�����س��م��ح 
ب����������اأك����������ل �خل�������ي�������ول
�ت��خ��ذت ولي���ة �وك��اله��وم��ا خطوة 
ن���ح���و �ل�������س���م���اح ل����س���ح���اب م�����ز�رع 
لكل  �خليول  بذبح  �حلية  �ملا�سية 
حاكمة  وق���ع���ت  ع���ن���دم���ا  حل���وم���ه���ا 
�لولية على م�سروع قانون ي�سمح 
بهذ� �لجر�ء ولكن يتعني مو�فقة 
على  �ول  �لحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ة 

م�سانع ت�سنيع �للحوم.
و�جازت خطوة ماري فالني حاكمة 
�ل����ولي����ة ذب�����ح �خل����ي����ول وم�����ن ثم 
وتعبئتها  حلومها  �ع��د�د  يتم  فقد 
ف���ال���ني قالت  ول���ك���ن  ل��ل��ت�����س��دي��ر. 
�حل�سول  �مل��ج��ازر  على  يتعني  �ن��ه 
�لزر�عة  وز�رة  م��ن  ترخي�ض  على 

�لمريكية.
وك��ان ذب��ح �خل��ي��ول م��ن �ج��ل �كلها 
غ��ر ق��ان��وين يف �وك��اله��وم��ا منذ 
يف  �ل  ي���ن���ف���ذ  ومل   1963 ع������ام 
�ن  �ىل  و�ل��ي��ن��وي  تك�سا�ض  ولي��ت��ي 

�وقفه �لكوجنر�ض عام 2006. 
و�ل�����غ�����ى ح����ظ����ر �ل����ك����وجن����ر�����ض يف 

.2011
وعار�ض نا�سطو �ملجتمع �لن�ساين 
�ل����ولي����ات  وح����ق����وق �حل�����ي�����و�ن يف 
�مل����ت����ح����دة �ل����ق����ان����ون �جل�����دي�����د يف 
�وك��اله��وم��ا يف ح��ني ق��ال��ت مز�رع 
�لتغير  ه����ذ�  �ن  �حل���ي���ة  �مل��ا���س��ي��ة 
يحافظ على حقوق �مللكية �خلا�سة 

و�سيفيذ ��سحاب �خليول.

فلري  ريك  �مل�سارع  �بن  وفاة 
�أع���ل���ن ب�����س��ك��ل م��ف��اج��ئ ع���ن رحيل 
�ل�سهر  �لأم����رك����ي  �مل���الك���م  �ب����ن 
ريك فلر، �مللقب ب� فتى �لطبيعة، 
���س��ن��ة ون��ق��ل موقع   25 ع���ن ع��م��ر 
�إم زي �لأم��رك��ي عن �ملتحدث  تي 
با�سم فلر قوله �ن قلوب �جلميع 
حم��ط��م��ة ون��ح��ن ن��وؤك��د وف����اة ريد 
فليهر �بن ريك يف مدينة �سارلوت 

بكارولينا �ل�سمالية.
جار  �لتحقيق  �ن  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
لتحديد �سبب �لوفاة ، م�سدد�ً على 
�ل��ع��ائ��ل��ة يف ح��ال��ة ح���زن �سديد  �ن 
يف  خ�سو�سيتها  �ح����رت�م  وت��ط��ل��ب 

هذ� �لوقت �لع�سيب.
وت���ل���ق���ت �ل�����س��ل��ط��ات �ت�������س���اًل عن 
�سخ�ض فاقد �لوعي يف غرفة باأحد 
ليجدو�  حمققون  فهرع  �لفنادق، 

فليهر ميتاً.
كان  ف��ل��ي��ه��ر  ري�����د  �ن  �إىل  ي�������س���ار 
و�جه  �ن  و�سبق  م�ستقاًل  مالكماً 
�ملا�سي،  �لهرويني يف  م�ساكل مع 
و�ع��ت��ق��ل حل��ي��ازت��ه ك��م��ي��ة م��ن��ه��ا يف 

�لعام 2009.

تناول الربتقال يف الإفطار يزيد
 من مقاومة اجل�صم لالأمرا�ض

لبد�ية  �سحية  طريقة  �لإفطار،  وجبة  تناول 
تناول  �أن  �ل����در������س����ات  �أث���ب���ت���ت  ف��ق��د  �ل����ي����وم، 
�لأطفال  �ل��ي��وم تفيد  ب��دء  �لإف��ط��ار يف  وج��ب��ة 
ع��ل��م �جلميع  و�ل���ك���ب���ار، ورغ�����م  و�مل���ر�ه���ق���ني 
ب��ف��و�ئ��ده��ا، �إل �أن��ه��ا م��ن �أك���ر �ل��وج��ب��ات �لتي 
ذلك  �أ�سباب  وتتعدد  �إهمالها،  �أو  جتاهلها  يتم 
م��ن ع���دم �ل��رغ��ب��ة يف ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام، �أو عدم 
ب�سيق  �لك�ساىل  يتعذر  بينما  باجلوع،  �ل�سعور 
�لوقت بعد تاأخرهم من �ل�ستيقاظ من �لنوم 
بينما  �لوجبة  لتناول  وقتا  ليجد  فالبع�ض 
�لآخر ليجد ما يرغب يف �أكله، ون�سمع �أي�سا 
�ساأ�سطر للخروج �سريعا،  �أخرى مثل:  �أ�سبابا 
�أ�ستهي  ل  غذ�ئية،  حمية  �تبع  �جتماع،  ل��دي 
�لأكل، ل�ست جائعا، ل ��ستطيع تناول �لوجبة 
وحدي... وهكذ� يحاول �لبع�ض �ختالق �أعذ�ر 
خمتلفة لإلغاء تناول بع�ض �لوجبات ، مع �أن 
�لتغذية،  يف  �ملخت�سني  لن�سائح  خمالف  ذلك 

�لناحيتني  على  يوؤثر  قد  وجبة  تناول  فاإلغاء 
ويزيد  �لرتكيز  فيقل  و�لإن��ت��اج��ي��ة،  �ل�سحية 
�لإع����ي����اء وي�����س��ع��ب �ل��ت��ف��ك��ر، وت���زي���د حجم 
و�ملر�هقني.  �لأط���ف���ال  ل���دى  خ��ا���س��ة  �مل�سكلة 
�لإفطار  وجبة  تناول  �إهمال  ينت�سر  ولالأ�سف 
تعبئة �جل�سم  ت�سبه  �أهميتها فهي  بينهم رغم 
بالوقود لتزويده بالطاقة، حيث يظل �جل�سم 
يتناول  �أن  ب��دون  �ساعة   -12  7 مايقارب من 
خفيفة(،  �أو  رئي�سية  )���س��و�ء  غذ�ئية  وج��ب��ات 
فاجل�سم و�ملخ بعد هذه �ملدة بحاجة �إىل �سكر 
�ل��ذي يعد م�سدر �لطاقة  �ل��دم )�جل��ل��وك��وز(، 
من  خمزنة  �حتياطات  توجد  ف��ال  �لرئي�سي، 
هذ� �ل�سكر، حتى �لعمل �لذهني �مل�ستمر )عند 
�مل���خ يحتاج  �ل��ع��م��ل م��ث��ال (، ف���اإن  �أو  �ل��در����س��ة 
حتتاج  كما  �جل��ل��وك��وز،  م��ن  هائلة  كميات  �إىل 
�لع�سالت �إىل �إمد�دها باجللوكوز حتى تتمكن 

من ممار�سة ن�ساطها طو�ل �ليوم.

�صالمة معدتك واأمعاءك
�صبيلك اإىل ج�صم �صحي مفعم باحليوية

�إذ� �أردت �حلفاظ على ج�سم �سحي و�سليم و�لتمّتع باحليوية و�لن�ساط 
ومبز�ج هادئ وحب �حلياة، �نتبه �إىل �سحة معدتك و�أمعائك، كيف؟ 

يف ما يلي �أ�سو�ء على عمل هذين �لعن�سرين �للذين ي�سكالن 
بو�بة �جل�سم للح�سول على تو�زنه.



•• العني-الفجر:

�سعبية  رق�����������س�����ات 
حت�����������اك�����������ي ت�������������ر�ث 
�لإمار�ت كانت �سمن 
ف������ق������ر�ت �إب�����د�ع�����ي�����ة 
�لطالب  فيها  �سارك 
�لطالبات  جانب  �إىل 
ح����ي����ث �����س���ت���ط���اع���ت 
زه�����������������ر�ت ري������ا�������ض 
يقدمن  �أن  �لأط��ف��ال 
عر�سا تر�ثيا لإحدى 
�ل�سعبية  �ل��رق�����س��ات 
لها  �����س����ف����ق  �ل������ت������ي 
�جلانب  ويف  �جلميع 
�مل�سرح  م����ن  �لآخ�������ر 
رق�سات  ه��ن��اك  ك���ان 
�ل���ع���ي���ال���ة و�ل�����رزق�����ة 
�أطفال  �أج��اده��ا  �لتي 
�سغرة  �أع�����م�����ار  يف 
ليوؤكدو�  م���ت���ق���ارب���ة 
لكل من �ساهدهم �أن 
�لرت�ث باق م�ساحبا 

للحد�ثة.

•• العني-الفجر:

مهرجان م�سرح ريا�ض �لأطفال �لذي ��ست�سافته منذ 
وقت قريب رو�سة �جليمي و�ل�سو�سن و�ملبادئ و�ليحر 
�لرو�سة  وه���ي  �ل��ط��وي��ة  رو����س���ة  ج��ان��ب  �إىل  و�ل�����درة 
�مل�ست�سيفة لهذ� �ملهرجان جاء ليوؤكد على �لدور �لهام 
ليحظى  �لتعليمية  �لعملية  يف  �مل�سرح  به  يقوم  �ل��ذي 
جمل�ض  مقدمتها  ويف  ب��ال��دول��ة  �لتعليم  مبوؤ�س�سات 

�أبوظبي للتعليم.
ح��ر���ض ع��ل��ى ح�����س��ور �مل��ه��رج��ان �ل����ذي �أ����س���رف على 
من  ك��ل  �أح��م��د  �سيد  حممد  �مل�����س��رح  م�سرف  تنظيمه 
�لأطفال مبكتب  ريا�ض  �خت�سا�ض دعم  �ملرر  �سرين 
مادة  �خت�سا�سي  �لظاهري  وعائ�سة  �لتعليمي  �لعني 
�ل��رو���س��ة يف  �أط��ف��ال  ت��ن��اوب  ، حيث  �لنف�ض  دع��م علم 
يكن  �إن مل  تقدمي ع�سرة عرو�ض م�سرحية معظمها 
عملية  ور���ض  يف  �ساركن  معلمات  �إخ���ر�ج  من  جميعها 
�لأول  �لن�سف  يف  �أق��ي��م��ت  للم�سرح  خ�سي�سا  ع��ق��دت 
من �لعام �لدر��سي يف رو�سة �لديو�ن وطفل �لإمار�ت 
و�لطوية �إىل جانب ور�سة عمل �أخرى �أقيمت مب�سرح 

مكتب �لعني �لتعليمي.
�أن يقدمن  حاولت زهر�ت �لرو�سات ومعهن �ملعلمات 
�أف�سل �لإبد�عات �لتي توفرت لديهن ليوؤكدن لكل من 
�ساهدن �أن لديهن �إبد�عات ميكن من خاللها تو�سيل 
لالرتقاء  �ملدر�سي  �مل�سرح  �إليها  ي�سعى  �لتي  �لر�سالة 

بالعملية �لتعليمية.
ليكون من  �لعرو�ض  رو�سة �جليمي عدد من  قدمت 

بينها ق�سة )�حل��روف( �لعربية ومنها �جليم و�خلاء 
ت�����س��ت��خ��دم يف �لنطق  �ل���ت���ي  وغ���ره���ا م���ن �حل������روف 
لكل  يقول  �أن  �أر�د  �ل��ذي قدم  �لعر�ض  وك��اأن  و�لكتابة 
و�ح����د م��ن �حل�����س��ور ب��اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��ل��م ه���ذه �حلروف 
كما   .. و�لتلقني  �حلفظ  معاناة  عن  بعيد�  م�سرحيا 
�لرو�سة م�سرحية ترجمت من خاللها  نف�ض  قدمت 
�مر�أة  )دخلت  يقول  �ل��ذي  �ل�سريف  �لنبوي  �حلديث 
�ل��ن��ار يف ه���رة( ح��ي��ث ح��ث��ت �مل�����س��اه��د �مل�����س��رح��ي��ة على 
�أهمية �لرفق باحليو�ن كما كان لرو�سة �لطوية وهي 
�لرو�سة �مل�ست�سيفة للفعالية دور يف �لعناية بالأ�سنان 
من خالل م�سهد م�سرحي يبني ��ستدعاء �لفر�ساة من 
.. كما  �أجل �لهتمام بالأ�سنان و�لعمل على تنظيفها 
قدمت معلمات رو�سة �ل�سو�سن من �لأجنبيات م�سهد 
بر�ندي  ف��ي��ه  ���س��ارك��ت  ب���الأل���و�ن  للتعريف  م�����س��رح��ي 
�مل���ب���ادئ م�سهد م�سرحي  رو���س��ة  ق��م��ت  ك��م��ا  وك���اري���ن 
رو�سة  وقدمت   .. �لو�لدين  طاعة  �أهمية  على  يوؤكد 
�ليحر م�سهد م�سرحي يبني �أهمية �لرت�بط من �أجل 
�جتياز �ل�سعاب و�لتغلب على �لعدو .. كما كان لعر�ض 
�لقناعة كنز ل يفنى �لذي قدمته رو�سة �ل��دورة دور 
�أهمية  على  �لأطفال  �ساهده وخا�سة  كل من  يف حث 

�لقناعة و�لبعد عن �لطمع و�ل�ستحو�ذ.
مادة  دعم  �خت�سا�ض  �ملرر  �سرينة  �أ�سارت  جانبها  من 
�أهمية  على  �لتعليمي  �لعيد  مبكتب  �لأط��ف��ال  ريا�ض 
�لأط��ف��ال وقالت  ل��ري��ا���ض  �مل�����س��رح  �إق��ام��ة م�سابقة يف 
لدى  �ملحببة  �لأم����ور  م��ن  ه��ي  �ل��در�م��ي��ة  �مل�ساهد  �أن 
�لأطفال خا�سة يف هذه �ملرحلة �لعمرية و�لتي يكون 

�لكثر من  ي�سعى  �لتعلم حيث  �أ�سا�سي يف  دور  �للعب 
�لأطفال �إىل �لتقليد وتقم�ض �ل�سخ�سيات و�قرتحت 
دعوة �جلهات �ملجتمعية للرعاية مثل هذه �لفعاليات 
ومن جانبها �أكدت �أمل �لبدر�وي من رو�سة �لطوية 
�أن  وق��ال��ت  �مل�سرحية  �لتدريبية  �ل��ور���ض  �أهمية  على 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت ب��ني �ملعلمات يف ه��ذه �ل��ور���ض يري 

�لعملية �لتعليمية.
�سارك يف �إخر�ج و�إعد�د �لأعمال �مل�سرحية من �ملعلمات 
ورب��اب ح�سن  �ملزروعي  وفاطمة  �لدين  هويد� �سالح 
من  �حلليم  عبد  �سيد  و�أم��ي��م��ة  ح��اف��ظ  خليفة  ون��ه��ى 

نادر  و�إمي����ان  �ل��ق��م��زي  م��ب��ارك  و�سما  رو���س��ة �جليمي 
�ل��ع��م��رة ول��ي��ن��د� ي��اغ��ي و�أ����س���م���اء ���س��ع��ي��د م���ن رو�سة 
رو�سة  من  �لوح�سي  وعيدة  �لعامري  ومزنة  �لطوية 
�ل�سو�سن وغدير ح�سن علي وفاتن حممود �لطنطاوي 
�لبلو�سي  و�أم��ل  �ل�سعدين  وط��ارق  �مل��ب��ادئ  رو�سة  من 
�ل��ب��در�وي وفاطمة �لكعبي من  و�أم��رة مو�سى و�أم��ل 
�أن ينقل  رو�سة �لطوية . هذ� وقد ��ستطاع �ملهرجان 
�حل�سور �إىل �إبد�عات م�سرحية تنعك�ض ب�سكل مبا�سر 
على �لعملية �لرتبوية ليتاأكد �أن للم�سرح دور هام يف 

�لعملية �لتعليمية. 

اإبداعات م�صاحبة للمهرجان
•• العني-الفجر:

�إبد�عات �ساحبت مهرجان م�سرح ريا�ض �لأطفال �لذي ��ست�سافته رو�سة 
�لطوية بالعني حيث �أعدت بع�ض �لنماذج �لتي �سمت �أنو�ع خمتلفة من 
�لتي  �لهدية  لتكون  و��سمها  �لزهرة  نوع  �لزهور ليرتك للطفل حتديد 

يفوز بها . 
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مهرجان مل�صرح ريا�ض الأطفال
 �صمن م�صابقة ا�صت�صافتها رو�صة الطوية

رق�صات �صعبية حتاكي تراث الإمارات �صفق لها احل�صور

اأنواع احليوانات �صمن م�صهد متثيلي
•• العني-الفجر:

�أول ح��رف من  �أن���و�ع �حل��ي��و�ن��ات م��ن خ��الل  م�سهد متثيلي للتعرف على 
كتب  وق��د  حيو�ن  كل  متيز  �لتي  �لأقنعة  �لأط��ف��ال  �رت��دى  حيث  �أ�سمائها 
�لآخرين  لالأطفال  �لإج��اب��ة  لترتك  �حل��ي��و�ن  �أ���س��م  م��ن  ح��رف  �أول  عليها 

للنطق باأ�سم �حليو�ن وحتدي �لأحرف �لتي يتكون منها �ل�سم.



املزاج اجليد
 يعزز قدرات دماغ امل�صنني

 
مز�ج  يتح�سن  فعندما  و�لعاطفة(،  )�لدر�ك  دوري��ة  ن�سرتها  در��سة  ح�سب 
�ملز�ج  �ن  �ي�سا. مبعنى  �ل�سن يرت�فق ذلك مع حت�سن قوة تفكرهم  كبار 
�جليد يح�سن قدر�ت �تخاذ �لقر�ر�ت و�لذ�كرة عند كبار �ل�سن، �ساأنهم يف 

ذلك �ساأن �ل�سباب. 
�لنف�سي من  �لطب  �لربوفي�سور يف  بيرت،  �لني  �لرئي�سي  �لباحث  ويقرتح 
�مللونة  �حللويات  من  كي�ض  مثل  ب�سيط  �سيء  �إه���د�ء  ب��اأن  �وه��اي��و،  جامعة 
وظائفهم  حت�سن  وي�سبب  �ل�سخا�ض  وم��ز�ج  معنويات  يرفع  قد  �جلميلة 
�لدر�كية و�لتفكر. ويقول: )ت�سر كثر من �لدر��سات �ىل �رتفاع عامل 
�خليال و�لبتكار و�لدر�ك �ملرن لدى �ل�سباب عندما يكونون يف مز�ج جيد، 
وقد بينت هذه �لدر��سة باأنه رغم تدهور �لقدر�ت �لعقلية لدى �لكبار فاإن 

تاأثر �ملز�ج على �لعقل مفيد لهم �ي�سا(.
 85 �ىل   63 ب��ني  �عمارهم  ت���رت�وح  متطوعا   50 �ل��در����س��ة  عينة  �سملت 
مالحظة  �لوىل  �ملجموعة  �ع��ط��اء  مت  جمموعتني،  �ىل  وق�سمو�  �سنة. 
�سكر مع كي�ض حلويات جميلة �ل�سكل، بينما مل تعط �ملجموعة �لثانية �ي 
�سيء. وخالل �لتجربة �خ�سع �ملتطوعون لعدة �ختبار�ت لتقييم مهار�تهم 
�لتي  �لفئة  �أن  �لنتائج  و�ظهرت  �لقر�ر.  و�تخاذ  �لبديهة  و�سرعة  �لذهنية 
مقارنة  بكثر  �ف�سل  نقاط  �سجلت  و�لهدية  بال�سكر  معنوياتها  رف��ع  مت 

باملجموعة �لخرى.

مقا�ض خ�صرك.. اإ�صارة خطر
 

�نقا�ض �سنتمرت�ت من خ�سرك، لن يح�سن من مظهرك ولياقتك فقط، 
بل �سيقيك من �ل�سابة بال�سكر من �لنوع �لثاين �ي�سا. فقد ��سارت در��سة 
ن�سرتها دورية �جلمعية �لطبية �لمركية �ىل �ن �نخفا�ض معدل �لدهون 
يف �لبطن )دهون �لح�ساء( وبالتايل �سغر مقا�ض �خل�سر، ير�فقه �نخفا�ض 
�ن  وجد  بينما  �لثاين.  �لنوع  من  �ل�سكر  مبر�ض  �ل�سابة  ن�سبة  يف  و��سح 
�و �لفخاذ، ل  �لكلية �ملرت�كمة يف �لرد�ف  �لدهون  �ل�سمنة و�رتفاع كمية 

يرتبطان بهذ� �ل�سكل �لقوي مع زيادة خطر �ل�سابة مبر�ض �ل�سكر. 

يف �حلقيقة هناك عدة �أنو�ع من �لنظام �لنباتي، �أو عدة 
�سيء  �أي  تناول  عن  نهائياً  ميتنع  فالبع�ض  م�ستويات، 
�ملمنوعات  وقائمة  �لع�سل.  ذلك  يف  مبا  حيو�ين،  �أ�سله 
لدى هوؤلء ت�سمل �لبي�ض و�لألبان و�لدو�جن و�لأ�سماك 

وكل �أنو�ع �ملاأكولت �لبحرية �أي�ساً.
�للحوم  ت��ن��اول  ع��ن  يطبقه فقط  م��ن  �آخ���ر ميتنع  ن��وع 
�لدو�جن  ت�سمل  طعامه  قائمة  لكن  وح��ده��ا  �حل��م��ر�ء 

و�لبي�ض و�حلليب و�لأ�سماك وغرها �لكثر.
وبني هذين �لنوعني توجد عدة �أنو�ع �أخرى تختلف يف 
قو�ئم �ملمنوع و�مل�سموح من �لطعام، قائمة ت�سمل �سنفاً 

ت�ستبعده قائمة �أخرى.. وهكذ�.

�ُسْمَعة �للحوم
يف �لبد�ية، ل بد من �لتاأكيد على �أن �للحوم على �لرغم 
�لأخرة  �ل�سنو�ت  يف  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �ل�سيئة  �ل�سمعة  م��ن 
حتيط بها، لي�ست �سيئة كما ي�ساع، لكنها ت�سبح كذلك 
�لع��ت��د�ل هو  �أن  يعني  تناولها، مما  �لإ���س��ر�ف يف  حني 
ع��ل��ى فو�ئد  �لع���ت���د�ل نح�سل  ف��ف��ي  �مل��ن��ا���س��ب..  �حل���ل 
�للحوم، وهي كثرة بالطبع، ويف �لعتد�ل �أي�ساً نتجنب 

�أ�سر�ر �للحوم، وهي كثرة �أي�ساً.
�أن �لإن�سان تربى على �للحوم  �أل نن�سى  ومن �لطبيعي 
منذ �آلف �ل�سنني، ويف فرتة من �لفرت�ت كانت حلوم ما 

ي�سطاده من حيو�نات هي غذ�وؤه �لوحيد.

�إيجابيات و�سلبيات
م���ن �ل��ط��ب��ي��ع��ي �أن م��ن��ع �جل�����س��م م���ن �حل�������س���ول على 
�لفيتامينات  �أو  �ملعادن  �أو  �لربوتينات  من  معني  �سنف 
�لبديل  �إيجاد  يفر�ض  �حليو�نية  �ملنتجات  يف  �ملوجودة 
و�أع�����س��ائ��ه �حليوية  ع��م��ل �جل�����س��م  ���س��ر  �ل���ذي ي�سمن 
يكون  �أن  �أي�ساً  �لطبيعي  وم��ن  �ل�سحيحة.  بالطريقة 
للنظام �لغذ�ئي �ملتبع، بغ�ض �لنظر عن طبيعته، بع�ض 
�أي�ساً، لكن من �ملهم جد�ً  �لإيجابيات وبع�ض �ل�سلبيات 
للنباتيني، وملن يريدون �أن ي�سبحو� نباتيني �أن يعتمدو� 
بدياًل ي�سمن لأج�سامهم �حل�سول على  �سحياً  نظاماً 
�أخرى  وعنا�سر  وفيتامينات  معادن  من  �إليه  حتتاج  ما 
�أن  �ملوؤكد  �لنظام من  ه��ذ�  ح��ال غياب مثل  مفيدة، ويف 

�ل�سلبيات �سوف ت�ساعف �ملخاطر �ل�سحية.

�حتياجات �جل�سم
من �ل�سروري ملن يتبع �لنظام �لنباتي �أو من يريد �أن 
ي�سبح نباتياً �أن يهتم بتزويد ج�سمه مبا يحتاج �إليه من 
�لدهنية  و�لأح��م��ا���ض  و�لكال�سيوم  و�حل��دي��د  �ل��ربوت��ني 

�ملعروفة با�سم �أوميغا 3 وفيتامني )بي 12(.
ك��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ى ه����وؤلء و�أول���ئ���ك �أن ي��ك��ون��و� يقظني 
با�ستمر�ر �إز�ء ما تت�سمنه بع�ض �لأ�سناف �لغذ�ئية من 
�لأجبان  فبع�ض  خفية،  لكنها  �ملن�ساأ  حيو�نية  مكونات 
ع��ل��ى �سبيل �مل��ث��ال م�����س��ن��وع��ة م��ن م����ادة ت�����س��ت��خ��رج من 
معدة �حليو�نات، �أو من بروتني �حلليب �ملعروف با�سم 

)�لكا�سني(، ومع ذلك يقال �إنها خالية �لد�سم.

�لقلب و�ل�سر�يني
نيويورك  جامعة  يف  �لأ���س��ت��اذة  يونغ  ليز�  �لربوفي�سور 
تقول �إن هناك �أكر من �سبب يجعل �تباع �لنظام �لنباتي 
و�لألبان  �ل�سحية، فاللحوم  �لناحية  للقلب من  �أف�سل 
عن  فالمتناع  وبالتايل  �مل�سبعة،  بالدهون  ج��د�ً  غنية 
�لدهون  لأن  و�ل�سر�يني،  �لقلب  يفيد  �ل�سنفني  هذين 
�مل�����س��ب��ع��ة ت��رف��ع م��ع��دلت �ل��ك��ول��ي�����س��رتول �ل�����س��ي��ئ، وهو 
�مل�سوؤول �لأول عن ت�سّلب �ل�سر�يني و�لأوردة و�ن�سد�دها 
�لقلبية  بالنوبات  �لإ�سابة  خطر  يزيد  مما  �سيقها،  �أو 
�لنباتية،  لفو�ئد  �آخ��ر  وجه  ثمة  �لدماغية.  و�جللطات 
يتناوله  ما  تلقائياً  يزيد  �لنظام  هذ�  يتبع  من  �أن  وهو 
�لتي  بالألياف  غنية  كلها  وه��ي  و�لبقول،  �حلبوب  من 

تخف�ض معدلت �لكولي�سرتول.

�لربوتينات و�حلديد
�لربوتينات  �إىل  ي��ح��ت��اج  �جل�����س��م  �إن  ق��ائ��ل  ي��ق��ول  ق���د 
�لربوتينات،  ل��ه��ذه  �لرئي�سي  �مل�سدر  ه��ي  �للحوم  و�أن 
�لغنية  �لأ���س��ن��اف  ع�سر�ت  ه��ن��اك  �أن  ي��وؤك��د  �ل��ط��ب  لكن 
ب���ال���ربوت���ني مي��ك��ن �أن ت���ك���ون خ���ر ب���دي���ل. وم����ن هذه 
�لأ�سناف: �لفا�سوليا و�لعد�ض و�ملك�سر�ت وبع�ض �أنو�ع 
�حلبوب �لكاملة و�خل�سرو�ت ذ�ت �لأور�ق �لد�كنة مثل 
للتوفو،  بالإ�سافة  �ملجففة،  و�لفو�كه  و�للفت  �ل�سبانخ 

وهو طعام من فول �ل�سويا �أ�سله ياباين.
نقطة �أخ����رى ل ت��ق��ل �أه��م��ي��ة ع��ن ���س��اب��ق��ات��ه��ا، وه���ي �أن 
�لمت�سا�ض  �سهل  �للحوم  يف  �مل��وج��ود  �حل��دي��د  عن�سر 
�لأ�سناف  �مل��وج��ود يف  �أن �حل��دي��د  يف �جل�����س��م، يف ح��ني 
�لإمكان  يف  لكن  �سعوبة،  �أك��ر  �آن��ف��اً  �مل��ذك��ورة  �لغذ�ئية 
�إىل  )�سي(  فيتامني  باإ�سافة  �لعقبة  ه��ذه  على  �لتغلب 
فلو  �لمت�سا�ض،  عملية  ت�سهيل  يف  في�ساعد  �ل��ط��ع��ام، 
يكون  �ملثال، فاحلل  �سبيل  �لوجبة معكرونة على  كانت 

باإ�سافة �سل�سة �لبندورة. 

وقاية من �لأمر��ض
توؤكد �لعديد من �ملنظمات و�جلمعيات �لطبية �لعاملية 
�سحيحة  بطريقة  �لنباتي  �لنظام  �تباع  �أن  �ملتخ�س�سة 
�لعديد من �لأمر��ض،  يثمر نتائج طبية طيبة، ومينع 
يو�جهون  �لنباتيني  �أن  و�لأب��ح��اث  �لتجارب  �أك��دت  فقد 
بالبد�نة،  �لإ���س��اب��ة  �ح��ت��م��الت  م��ن غرهم  �أق��ل  بن�سب 
و�لنوع �لثاين من �ل�سكري و�لإم�ساك �ملزمن و�سرطان 
و�أمر��ض  �ل��دم  �سغط  و�رت��ف��اع  �لثدي  و�سرطان  �لرئة 
�ل��ق��ل��ب و�ل�������س���ر�ي���ني وح�������س���و�ت �ل��ك��ل��ى و�مل������ر�رة 
و�أمر��ض �لقولون و�لكلى وترقق )ه�سا�سة( 
�لعظام، بالإ�سافة �إىل تاآكل وت�سو�ض 
�لأ�سنان وغر ذلك �لكثر. 

ومن �حلقائق �لطبية 
�أي�ساً  �مل��وؤك��دة 

باأمر��ض  �لإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  يقلل  �لنباتي  �ل��ن��ظ��ام  �أن 
�نخفا�ض  �لأول:  ل�سببني،  وذل��ك  و�لأوردة،  �ل�سر�يني 
و�لربوتني  و�لكولي�سرتول  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  م��ع��دلت 
تركيز  زي��ادة  و�لثاين:  �لنباتية،  �لأ�سناف  �حليو�ين يف 
ح��م�����ض �ل��ف��ول��ي��ك �ل�����ذي ي��ق��ل��ل م�����س��ت��وي��ات �حلم�ض 
�لأميني، بالإ�سافة �إىل م�ساد�ت �لأك�سدة مثل فيتامني 

)�سي( وفيتامني )�إي( يف هذه �لأ�سناف.
�أ�سناف  غ��ال��ب��ي��ة  �أن  �أي�������س���اً  �ل��ط��ب��ي��ة  �حل���ق���ائ���ق  وم����ن 
�خل�سرو�ت و�لفو�كه حتتوي على �ألياف قابلة للذوبان، 
باأمر��ض  �لإ�سابة  خماطر  تقليل  يف  ت�ساعد  �أنها  تبني 

�لقلب و�ل�سر�يني.

�لأ�سر�ر �ل�سحية
)�لنباتات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ف���ان���درف���ني،  ج����ون  �ل���دك���ت���ور 
و�لدو�ء  �ل��غ��ذ�ء  لوكالة  �لتابع  و�مل�سروبات(  و�لأج��ب��ان 
�لأمركية يقول �إن �لمتناع عن تناول �أي �سنف غذ�ئي 
يعني، من قبيل حت�سيل �حلا�سل، حرمان �جل�سم مما 
�إليها �جل�سم،  يف هذ� �ل�سنف من فو�ئد �سحية يحتاج 

وبالتايل يجب �إيجاد �لبديل يف �أقرب وقت ممكن.
وكل  �ل��ل��ح��وم  ت��ن��اول  ع��ن  ميتنعون  �ل��ذي��ن  فالنباتيون 
يو�جهون  �ملتخ�س�ض،  هذ�  يقول  كما  �لألبان،  منتجات 
يف  �إل  ت��وج��د  ل  �مل��غ��ذي��ات  بع�ض  لأن  �سحية،  خم��اط��ر 
�أي�ساً  �لنباتيون  وي��و�ج��ه  �ملن�ساأ.  �حليو�نية  �ملنتجات 
�ل�����س��روري��ة للج�سم  �مل���ع���ادن و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ن��ق�����س��اً يف 

وبالذ�ت فيتامني )بي 12(.
ويف تقرير ن�سرته �ملجلة �لأمركية للتغذية �ل�سريرية 
يجب  �لعمر  يف  �ملتقدمني  �أن  على  تاأكيد   ،1988 ع��ام 
عليهم �حلذر �ل�سديد �إذ� ما قررو� �لتحول �إىل �لنظام 
�لنباتي، لأن �أج�سامهم ت�سبح �أقل قدرة على �مت�سا�ض 

فيتامني )بي 12(.
ويو�جه �لنباتيون �أي�ساً �حتمال نق�ض فيتامني )دي( 
�أن  �ملعروف  ومن  �أج�سامهم.  يف  �لكال�سيوم  وم�ستويات 
�لك�ساح  ي�سبب  �لأط��ف��ال  ل��دى  �لفيتامني  ه��ذ�  نق�ض 

وي�سبب للكبار ترقق )ه�سا�سة( �لعظام.
نق�ض  خماطر  �لنباتيون  ي��و�ج��ه  �أي�ساً  �لأ���س��ر�ر  وم��ن 
��ستبعاد  ب�سبب  �ل��دم(، وذلك لي�ض فقط  �حلديد )فقر 
معدل  �رت��ف��اع  ب�سبب  �أي�ساً  ولكن  �حليو�نية،  �ملنتجات 
�لأل���ي���اف يف �لأ���س��ن��اف �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ب��دي��ل��ة، م��ث��ل فول 

�ل�سويا و�لنخالة، لأن �لألياف متنع �مت�سا�ض �حلديد، 
وكتلة ع�سالته،  �سعره  �مل��رء  يفقد  ويف هذه �حلالة قد 

بالإ�سافة �إىل تر�كم غر طبيعي لل�سو�ئل يف �جل�سم. 

�ل�سرطان
ي��رب��ط �ل��ك��ث��رون ب��ني �لإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان و�لنظام 
�لوطني  للمعهد  حديثة  در��سة  وت�سر  �ملتبع،  �لغذ�ئي 
وفيات  ث��ل��ث  �أن  �إىل  �ل�����س��رط��ان  لأب���ح���اث  �لأم����رك����ي 
�ل�����س��رط��ان مي��ك��ن رب��ط��ه ب��ال��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي، وبالتايل 
�ل�سليبية  �خل�سرو�ت  �أ�سناف  من  �لعديد  تناول  ف��اإن 
مثل  �لت�سكيل(  رب��اع��ي��ة  �أور�ق���ه���ا  لت�سالب  )�لت�سمية 
�مل��ل��ف��وف و�ل��ق��رن��ب��ي��ط و�ل���ر����س���اد و�ل���ربوك���ل���ي و�لكثر 
�لد�كنة  �خل�سر�ء  �لأور�ق  ذ�ت  �خل�سرو�ت  من  غرها 
ب��ف��ي��ت��ام��ني )����س���ي( وباألياف  م��ف��ي��د ج�����د�ً، لأن���ه���ا غ��ن��ي��ة 
على  بقدرتها  �لعلماء  يعتقد  ومبغذيات  للذوبان  قابلة 
حماربة �ل�سرطان.  ويف در��سات و�أبحاث طبية متعددة 
مثل  �ملن�ساأ،  �لنباتي  �ل��ربوت��ني  بني  عالقة  وج��ود  تبني 
�ملثال،  �سبيل  على  �ل�سويا  ف��ول  يف  �مل��وج��ود  �ل��ربوت��ني 
و�نخفا�ض خماطر �لإ�سابة بثالثة من �أنو�ع �ل�سرطان 

وهي: �لثدي و�ملثانة و�لقولون.

�لوزن �لز�ئد
�حلل  مي��ث��ل  �ل��ن��ب��ات��ي  �ل��ن��ظ��ام  �ت��ب��اع  �أن  �لبع�ض  يعتقد 
�سحيح  ه��ذ�  �ل���ز�ئ���د..  �ل���وزن  م��ن  للتخّل�ض  �ل�سحري 
ب�سرط، وهذ� هو �ملهم، �أن يلتزم �لنباتي بعدم تعوي�ض 
و�ملعكرونة  و�ل��رز  باخلبز  �حليو�نية  و�ملنتجات  �للحوم 
�لوزن ولن  �لت�سرف �سوف يزيد  و�لبطاطا، فمثل هذ� 

ينق�سه.
ويف در��سة لباحثني من جامعة �أوك�سفورد ملعرفة ما �إن 
كان للنظام �لنباتي يف �لتغذية �أي عالقة بالوزن، �أو على 
�لأ�سح مبوؤ�سر كتلة �جل�سم �ملعروف �خت�سار�ً باحلروف 
 5292 �ل���در�����س���ة  ���س��م��ل��ت  وق����د   ،BMI �ل��الت��ي��ن��ي��ة 
�لع�سرين  بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �جلن�سني،  من  �سخ�ساً 
مدخنني  �أو  �ملدخنني  غ��ر  م��ن  وجميعهم  و�لت�سعني، 
�سابقني، وتبني يف نهاية �لدر��سة �أن موؤ�سر كتلة �جل�سم 
فكان  �لنباتيني  غر  �أم��ا   22.05 كان  �لنباتيني  لدى 
23.18، ولوحظ وجود فرق ب�سيط للغاية بني �لرجال 

و�لن�ساء يف هذ� �ل�ساأن. 
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على �لرغم من �أن �لعديد من �لديانات و�ملعتقد�ت �لقدمية �أو�ست �أتباعها ومعتنقيها بالمتناع عن تناول �للحوم وغريها من �ملنتجات 
�حليو�نية، بقيت هذه �لتو�سيات �سمن حدود �سيقة ويف مناطق جغر�فية مغلقة نوعًا ما، لكن �لطفرة �ملعلوماتية �لتي �سهدها �لعامل 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية �ساهمت �إىل حد كبري جدً� يف و�سع �لفكرة على ب�ساط �لبحث من جديد، ور�ح �لكثريون ينفذون تلك �لتو�سيات، 

رمبا من دون �إدر�ك كامل لتو�بعها ونتائجها.

�تباعه بطريقة �سحيحة يثمر نتائج طبية طيبة

الغذاء النباتي.. اإيجابيات و�صلبيات

التوتر يوؤثر على �صحة القلب
بالقلق  �مل�سابني  �ل�سخا�ض  �ن  �ج��روه��ا  در����س��ة  �ىل  ��ستناد�  بريطانيون  باحثون  ق��ال   
�لع�سابى هم �كر �حتمال للوفاة من �مر��ض تت�سل بالوعية �لدموية للقلب بينما توفر 
�لنب�ساطية �ملرونة و�لنفتاح �لجتماعي لال�سخا�ض وقاية من �لوفاة باأمر��ض تنف�سية.

�لطب  دوري���ة  ف��ى  لها  وزم���الء  ��سكتلند�  ف��ى  �دن���ربه  م��ن جامعة  �سيبلى  بيفرىل  وت�سر 
�لنف�سى �جل�سدي  Psychosomatic Medicine �ىل �ن �لقلق �لع�سابى -وهو 
ميل للقلق وتقلبات �لنفعالت �لعاطفية- يرتبط بالقلق و�لكتئاب �لذى ميكن �ن ي�ساعد 

فى تف�سر هذه �ل�سلة با�سطر�ب �لقلب.
�لع�سابى  �لقلق  من  لكل  �ل�سحية  بالتاأثر�ت  �ملعنية  �لتقارير  �ن  �ىل  �لباحثون  وي�سر 
و�لنب�ساطية وهى �مليل ليكون �ل�سخ�ض ودود� و�ن�سيابيا جاءت متباينة. ولتو�سيح هذه 
تتبعهم  �لعمر جرى  �سخ�سا فى منت�سف   5424 وفاة  وفريقها  �سيبلى  در�ست  �لعالقة 

على مد�ر 21 عاما بعد �ن �كملو� �ختبار�ت �سخ�سية.
ووجدت �ن �لدرجة �ملتز�يدة من �لقلق مت�سلة مبخاطر �لوفاة �كر من �أى �سبب �إل �أن 
هذه �لعالقة �ختفت بعد �ن �خذ �لباحثون فى �لعتبار عو�مل �خرى ذ�ت �سلة مثل وزن 

�جل�سم وتناول �خلمور و�ملنزلة �لجتماعية و�لتعليم.
وز�دت �ي�سا خماطر �لوفاة من �مر��ض تتعلق بالوعية �لدموية للقلب مع �رتفاع م�ستوى 

قلق �ل�سخ�ض وظلت هذه �لعالقة كبرة بعد �لأخذ فى �لعتبار عو�مل �ح�سائية.
وقللت �لنب�ساطية من �حتمالت وفاة �سخ�ض من مر�ض تنف�سى لكن مل يكن لها �ثر �خر 

على �لوفيات.
بالقلق  يرتبط  مبر�ض  �لوفاة  �سلة  �أن  �ىل  �لباحثون  خل�ض  �لنتائج  ه��ذه  �ىل  و��ستناد� 
�لع�سابى و�لوعية �لدموية للقلب ميكن �ن تعزى ل�سباب ور�ثية لكن �لعو�مل �لجتماعية 

�لقت�سادية و�ل�سلوكية ميكن �ن ت�ساهم فيها �ي�سا.

األحد -    31   مارس    2013 م    -    العـدد   10754
Sunday   31    March    2013  -  Issue No   10754



24 األحد -    31   مارس    2013 م    -    العـدد   10754
Sunday   31    March    2013  -  Issue No   10754



•• ابوظبي-الفجر:

و���س��ط ح�����س��ور ج��م��اه��ري وت��ف��اع��ل ك��ب��ر ��ست�ساف 
مركز �سلطان بن ز�يد للثقافة و�لإع��الم م�ساء �م�ض 
كا�سر  يف  �أبوظبي  م�سرح  خ�سبة  على  �خلمي�ض  �لول 
م�سرحية  يف  خليفة  كلنا  �لإم��ار�ت��ي  �لفريق  �لم���و�ج 

طوي عتيج . 
 ، �لوطن  �أب��ن��اء  مو�هب  ي��ربز  ر�ق  م�سرحي  وباأ�سلوب 
تناولت م�سرحية طوي عتيج �لتي �ألفها �لفنان �سهاب 
بن �ساعن و�خرجها جا�سم ��سماعيل وقام ببطولتها 
�لفنانون في�سل عتيج وعبد�هلل بوهاجو�ض و�سهاب بن 
�ساعن وحممد �سرور و�سلطان �لعو�سي و�أمل حمد�ن 
وعوي�ض �ل�سويدي ور��سد �لفز�ري � ب�سكل رمزي روح 
�ل��ف��ن��ان��ون عرو�سهم  �إذ ق��دم ه���وؤلء  �حت���اد �لإم�����ار�ت 
�مل�سرحية حبا للوطن ورموزه ودعما وتعزيز� مل�سرة 
�لدولة  و�إجن����از�ت  ووح��دت��ه  �لإم����ار�ت  �سعب  ت�سامن 
ج��ان��ب ط��رح ومعاجلة  �لر�سيدة �ىل  �ل��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 

�لق�سايا �لجتماعية 
و�ت�سمت �مل�سرحية �لتي ح�سرها جمهور غفر وعدد 
وتناولت ق�سية  ر�ئع  با�سلوب كوميدي  �مل�سوؤلني  من 

�لبخل باعتبارها ق�سية �جتماعية وحذرت من �لفكار 
�لوطن  ح��ول  �للتفاف  ���س��رورة  م��وؤك��دة   .. �ملنحرفة 

وقيادته �لر�سيدة و�لبعد عن �لفكار �لهد�مة.
حر�ض  �إط���ار  يف  للم�سرحية  �مل��رك��ز  ��ست�سافة  ت��اأت��ي 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  وتوجيهات 
�ملو�هب  رعاية  ب�سرورة  �ملركز  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض 
�لهوية  ي��ع��زز  مب��ا  بيدها  و�لأخ���ذ  �ل�سابة  �لم��ار�ت��ي��ة 

�لوطنية ويخدم �لثقافة مبفهومها �ل�سامل.
�ل��ف��ري��ق �ل���س��ت��اذ ع��ب��د�هلل بو  م��ن جانبه ق��دم رئي�ض 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  ل�سمو  و�لمتنان  �ل�سكر  هاجو�ض 
�لدولة  رئي�ض  �ل�سمو  �سحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
رئ��ي�����ض م��رك��ز ���س��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د ل��ل��ث��اق��ف��ة و�لع����الم 
م�سر�   .. �مل�سرحية  ه���ذه  ��ست�سافة  ع��ل��ى  حل��ر���س��ة 
ب�سكل  و�لثقافة  �ل�سابة  للمو�هب  �سموه  دعم  �أن  �إىل 
�مل��زي��د من  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ع��ام��ال م�سجعا  ي�سكل  ع���ام 
�لفريق  �أن  .و�أو�سح  و�سبابه  �لوطن  خلدمة  �لعمال 
�مل�سرحي يعمل على تقدمي عمل فني يليق بالإمار�ت 
ليكون بد�ية لفرق فنية مماثلة تري �ل�ساحة �لفنية 
متثل  �أن  ينتظر  �لتي  �ملو�هب  من  بالكثر  وترفدها 

�لإمار�ت خر متثيل يف �ملحافل �لفنية �لدولية.

ك�سفت موؤ�س�سة �ل�سارقة لالإعالم عن �سل�سلة �لرب�مج 
�عتبار�  تنطلق  �لتي  �لرب�جمية  �ل��دورة  يف  �جلديدة 
�لرب�مج  بني  وتتنوع  �ل�سارقة  تلفزيون  يف  �ليوم  من 
و�ل�سحية  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل���ت���ي تخاطب  �لج��ت��م��اع��ي��ة و�حل����و�ري����ة �جل���دي���دة 
�لتكلف  عن  بعيد�  ر�ق  باأ�سلوب  �لتلفزيون  م�ساهدي 

و�ل�سطناع.
ويتجلى ذلك من خالل برنامج زو�يا �لذي يتمحور 
�خلالفية  �لق�سايا  من  �سل�سلة  ومناق�سة  طرح  حول 
�سو�ء �لجتماعية �أو �لقت�سادية �أو �لفكرية من زو�يا 
خمتلفة ووجهات نظر موؤيدة ومعار�سة عرب مناظرة 
�مل�سهود لهما  �ملفكرين و�ملثقفني  �ثنني من كبار  بني 

بالحرت�م و�لتقدير.
يندرج  �لربنامج  �أن  زو�ي���ا  مقدم  خالد  حممد  وق��ال 
و�لتي  �ل�سارقة  لتلفزيون  �لعامة  �ل�سيا�سة  �إط��ار  يف 
تتمحور حول تعزيز �حلو�ر �لبناء عرب تطوير بر�مج 
ت�ستند �إىل �أ�سلوب مدرو�ض وطرح مو�سوعي وجتارب 
�لجتماعية  �مل��و����س��ي��ع  خمتلف  يف  ج��دي��دة  معرفية 
و�لفكرية و�لدينية و�لثقافية و�لعلمية و�لقت�سادية 
�لبنية  ه���و  زو�ي�����ا  مي��ي��ز  م���ا  �أه�����م  �أن  �إىل  ..م�������س���ر� 

�لإعالمية �لقائمة على عر�ض وجهات نظر خمتلفة 
ب�سكل متو�زن و�ح��رت�يف مبا ي�ساهم يف �إث��ر�ء معارف 
�هتماما  �ل�سارقة  تلفزيون  وي��ويل  �لعربي.  �مل�ساهد 
�لع�سرية  و�لعربية  �خلليجية  �مل���ر�أة  بق�سايا  كبر� 
و�ل��ت��ي مت��ث��ل حم���ور ت��رك��ي��ز ب��رن��ام��ج درد���س��ة ن�سائية 
�لجتماعية  �ملو��سيع  �أب��رز  من  �سل�سلة  يتناول  �ل��ذي 
�إطار  ن�سائية يف  و�لنف�سية من وجهة نظر  و�لثقافية 
�لربنامج  يت�سمن  كما  ومفيد  و�سائق  ه���ادف  ح���و�ر 
روحا  ت�سفي  و�لتي  �أن��ث��وي  بعد  ذ�ت  متنوعة  فقر�ت 

خا�سة ذ�ت مل�سة ع�سرية مميزة ومفعمة بالرقي.
و�أك�����دت �لإع��الم��ي��ة م��ن��ي��ة ب��رن��اط �إح����دى مقدمات 
درد�سة ن�سائية �أن �لربنامج ميثل �إ�سافة مهمة للدورة 
منهجية  يتبنى  �لذي  �ل�سارقة  لتلفزيون  �لرب�جمية 
�لفئات  ك��اف��ة  �ل��ت��ي تخاطب  �لإع��الم��ي��ة  �مل���و�د  تنويع 
�لعمرية و�لجتماعية ..م�سرة �إىل �أن درد�سة ن�سائية 
يقدم منرب� مثاليا ملناق�سة �لق�سايا �لن�سائية باأ�سلوب 
رقيق و�أنثوي ل يخلو من �لفكاهة و�ملرح للو�سول �إىل 

كل �سيدة ع�سرية باحثة عن �لتميز.
م��ن جانبها ق��ال��ت ن���ورة �ل��ن��وم��ان م��دي��رة ع��ام �ملكتب 
�ل�����س��ي��خ �لدكتور  �ل�����س��م��و  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي حل���رم ���س��اح��ب 

�لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
حاكم �ل�سارقة �سمو �ل�سيخة جو�هر �لقا�سمي رئي�سة 
مقدمات  و�إح��دى  بال�سارقة  لالأ�سرة  �لعلى  �ملجل�ض 
برنامج درد�سة ن�سائية �ن �همية درد�سة ن�سائية تاأتي 
ق�سايا  يناق�ض  بامتياز  ن�سائيا  ب��رن��اجم��ا  ك��ون��ه  م��ن 
عميقة باأ�سلوب ع�سري طارحا وجهات نظر خمتلفة 
حول �أبرز �ملو�سوعات �ملوؤثرة �لتي تهم �ملر�أة �لعربية 
ريادة  ليوؤكد جم��دد�  �جل��دي��د  �لربنامج  ي��اأت��ي  ..ك��م��ا 
بق�سايا  ملتزم  �إع��الم��ي  كجهاز  �ل�����س��ارق��ة  تلفزيون 
�ملر�أة  فيها  مب��ا  وف��ئ��ات��ه  �سر�ئحه  مبختلف  �ملجتمع 
�لتي تو��سل م�سرة �لإجناز و�لتميز يف كافة �ملجالت 
�لتنمية  م�سرة  يف  حقيقيا  �سريكا  لتكون  �حليوية 
�ل�ساملة لذ� نحر�ض من جانبنا على طرح مناق�سات 
جادة باأ�سلوب �سل�ض ور�ق يرقى �إىل م�ستوى تطلعات 

وتوقعات م�ساهد�ت قناة تلفزيون �ل�سارقة .
�لبيئة  وز�رة  وكيل  �ل�سنا�سي  م��رمي  �سعادة  و����س��ارت 
�إىل  ن�سائية  درد�سة  و�إحدى مقدمات  �لفنية  لل�سوؤون 
تفاعلية  من�سة  يوفر  �جلديد  �لن�سائي  �لربنامج  �أن 
ل��ت�����س��ل��ي��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى �ل��ق�����س��اي��ا �ل��ت��ي ت��ه��م �مل����ر�أة 
و�ملجتمع يف �إطار من �حلو�ر �لبناء و�لطرح �ملو�سوعي 

و�لأ�سلوب �ل�سل�ض �لذي ميكننا من خماطبة �ل�سيد�ت 
ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة وعفوية  �خل��ل��ي��ج��ي��ات و�ل��ع��رب��ي��ات 
..م�سيفة �ن برنامج درد�سة ن�سائية تتميز خمرجاته 
�لعربية  �لقيم  مع  تتما�سى  ومبتكرة  ع�سرية  بكونها 
�إع��الم��ي متكامل  ت��وف��ر منتج  ب��ه��دف  و�لإ���س��الم��ي��ة 
يجمع بني �لتثقيف و�لرتفيه و�لإبد�ع ��ستكمال لروؤية 
تلفزيون �ل�سارقة �ملتمثلة يف تعزيز دور �لإعالم يف دفع 
مدير  قا�سم  فجر  و�أو���س��ح  �لوطنية.  �لتنمية  عجلة 
�ل�سارقة  تلفزيون  �أن  �ل�سارقة  تلفزيون  يف  �ل��رب�م��ج 
حري�ض كل �حلر�ض على �حلفاظ على �حرت�م وثقة 
�مل�ساهد �لعربي عرب تقدمي كل ما هو جديد ومتميز 
�ملتعة  �إعالمية متكاملة جتمع بني  �إط��ار منهجية  يف 
و�ملعرفة و�لر�سانة يف �آن و�حد ..م�سر� �إىل �أن �لدورة 
�لرب�جمية �جلديدة تتنوع بني �لرب�مج �لجتماعية 
خدمة  �سبيل  يف  و�ل�سحية  و�لرتفيهية  و�لثقافية 
و�لتجدد  �ل��ت��ن��وع  وي��وؤك��د  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأ����س���رة  تطلعات 
و�لتميز يف �لرب�مج �لتلفزيونية �مل�ستوى �لعايل من 
على  �لقادرة  �لإعالمية  و�ملو�هب  �لب�سرية  �لكفاء�ت 
مهمة  �إ�سافة  ميثل  متكامل  معريف  حمتوى  تطوير 

للم�ساهد �خلليجي و�لعربي. 

قليل ه��م �ل��ذي��ن ل ي��ز�ل��ون يتم�سكون ب���رت�ث �لآب���اء و�لأج����د�د م��ن خالل 
�أنها  يعتقدون  �لتي  �لأث��ري��ة  �ملقتنيات  م��ن  كبرة  مبجموعات  �حتفاظهم 
رغم  لذهابه  متاأملني  رجعة  غر  من  ذه��ب  �ل��ذي  �لتليد  باملا�سي  تذكرهم 
�لتقدم �لتكنولوجي و�لعمر�ين و�حل�ساري و�لثقايف �لذي تعي�سه �لإمار�ت 

و�لذي ينعم به �أبناء هذ� �لعهد.
هو�ية جمع �ملقتنيات �لأثرية وعر�سها لقت يف �ل�سنو�ت �لأخرة رو�جا كبر� 
يف �لإمار�ت بحكم ما ميثله �لرت�ث �لإمار�تي من ثقافة ح�سارية لالأجيال 
يف  وتوثيقه  تر�ثها  حفظ  على  �ملخل�سون  �لإم���ار�ت  �أبناء  وحر�ض  �لقادمة 
منازلهم مما �أدى �إىل �نت�سار �لقرى �لرت�ثية و�ملتاحف �خلا�سة يف مناطق 
خمتلفة من �لدولة عر�سو� من خاللها �ملقتنيات �لأثرية �لتي جمعوها �أو 

ورثوها عن �لأجد�د بهدف �حلفاظ عليها كتاريخ توثيقي للزمان و�ملكان.
ولعل �ملو�طن مطر حممد �مل�سافري خر دليل على ذلك ل�سيما بعد �أن �أحال 
منزله قرية تر�ثية �سعبية ت�سم كما كبر� من �ملقتنيات �لأثرية و�لرت�ثية 
بذلك  �لتاريخية معطيا  و�لوثائق  و�لكتب  بال�سور و�خلر�ئط  دعمها  �لتي 

دللة و��سحة على ما تعنيه هذه �ملقتنيات من معاين و�أ�سالة.
جذبه �لرت�ث فحول منزله يف منطقة �سهيلة باإمارة ر�أ�ض �خليمة �إىل قرية 
تر�ثية متكاملة جمع فيها كل ما تقع عليه يده من حتف قدمية وكل ما 
تع�سقه عينه من �أثريات. يقول �أ�س�ست �أول قرية تر�ثية متكاملة عام 2005 

�ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  و�أهديتها 
�لأعلى حاكم ر�أ�ض �خليمة ولأن حب �لرت�ث هو �لهو�ء �لذي ��ستن�سقه ول 
ثانية يف منزيل عام  تر�ثية  �إن�ساء قرية  لذ� قررت  �ل�ستغناء عنه  ��ستطيع 

و�أديرها حتى �ليوم . �أتابعها  زلت  وما   2009
�ل�سيوف  لم��ت��الك  حبه  �إىل  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  تعود  ه��ذه  هو�يته  �أن  وذك��ر 
�لتي  �لتجارية  �ملحالت  �إىل  يذهب  كان  �إذ  طفولته  منذ  �لقدمية  و�لبنادق 
غر  بال�ساعات  متاأمال  �أمامها  ويقف  �لتقليدية  و�لأ�سلحة  �ل�سيوف  تبيع 
�لأم��اين كما تعلق  �ل�سم�ض �حلارقة فكرب وك��ربت معه هذه  مبايل بحر�رة 
منذ �ل�سغر ب�سور �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 

مع �لقادة و�لزعماء فحر�ض عندما كرب على جمعها و�لحتفاظ بها.
�ملا�سي  على  ح�سرته  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  تعود  ه��ذه  هو�يته  �أن  �إىل  ولفت 
�لقدمي �لذي لن يعود وملا يف هذ� �لع�سر و�لزمان من حياة مغايرة حلياة 

�ل�سابقني �لذين يعتز بهم وبحياتهم وبكرمهم و�سهامتهم.
�أن هذه �لهو�ية بد�أت لدي يف مرحلة �لطفولة ووجدت  وي�سيف �مل�سافري 
�لهتمام  نبع عندي هذ�  �أين  �عرف من  �لرت�ثية ول  بالأمور  �أهتم  نف�سي 
�لبالد دور يف هذ� �لهتمام و�ل�سغف مبا  �ل��ذي حدث يف  رمبا كان للتطور 
يف  �حلد�ثة  حمى  و�سرت  �لتجديد  حالة  طغت  عندما  خ�سو�سا  ق��دمي  هو 
�لبالد �إ�سافة �إىل �حلنني للما�سي �لذي ي�سكل جانبا كبر� من �حلميمية 

مولعا  وكنت  به  �سلة  له  ما  بكل  �لحتفاظ  على  �حر�ض  جعلني  نف�سي  يف 
باملقتنيات �لأثرية ومع مرور �لوقت �أ�سبحت لدي رغبة جاحمة يف �لقتناء 
ب�سكل مو�سع و�لبحث عن �لأ�سياء �لتي �رغب يف �قتنائها وبد�أت بالبحث عن 
�لبد�ية  كانت  �ل�سعبي هكذ�  بالرت�ث  �ملهتمني  �لأخ��وة  و�لتعاون مع  �لتجار 

عندما �أ�سبت بهو�ض جمع �لقدمي و�قتنائه .
تكلف  �ل��ن��ادرة  �لقطع  لبع�ض  �لق��ت��ن��اء  وحم��اول��ة  �لبحث  عملية  �أن  ي��ذك��ر 
�لآث���ار حتى  �إىل جت��ار  �لو�سول  �أج��ل  و�لعناء من  و�مل��ال  �لكثر من �جلهد 
يتم �حل�سول عليها. ويقول �هتمامي �ل�سخ�سي يرتكز يف �قتنائي لالأ�سياء 
يخ�ض  ما  ومنها  معروفة  �سخ�سيات  �إىل  ترجع  �لتي  و�ل�سور  �لتاريخية 
�لعربية  �جلزيرة  م�ستوى  على  �حلكام  وبع�ض  و�لأم���ر�ء  و�مللوك  �لروؤ�ساء 

وقدر قيمة �لقطع �لأثرية �ملوجودة لديه مليونني وخم�سمائة �ألف درهم .
و�لعمالت  �لأثرية  �ملقتنيات  كبر� من  كما  �مل�سافري  �ملو�طن  قرية  وت�سم 
�لقدمية و�لفخاريات �لعجيبة و�لقدمية بل و�لأزلية �لتي عجز ح�سب قوله 
تر�ثيني ز�رو� منزله و�طلعو� على ما به من مقتنيات من حتديد �أعمارها 
لكونه قد جمعها منذ �لقدم ومت�سك بها .. منوها �إىل �أن �أقدم عملة لديه 
هي درهم بويهي مكتوب عليه ركن �لدولة �أبوعلي يف خالفة �خلليفة �ملطيع 
347 هجرية . وي�سيف �ملدخن هو وعاء  هلل �سرب عبد�هلل �ملحمدية عام 
يو�سع به �لبخور و�أحيانا يكون م�سنوع من �لفخار �أو �حلديد �أو �لنحا�ض 

ولدي مدخنه م�سنوعه من جريد �لنخيل .
�خل�سب  من  قدمية  جل�سة  به  وو�سع  �ل�سعر  بيت  بالقرية  �مل�سافري  و�سيد 
وعر�ض بها �ملنادي�ض �لقدمية و�أن�ساء طوي بئر ماء من �لأحجار و�ل�سخور 
�لقدمية �لتي �أ�سفت على �ملنزل رونقا �أثريا ر�ئعا مما جعل �ملنظر �لعام يعود 
�لبئر و�لر�سا  �ملاء من  �ل��ور�ء وزوده��ا بالدلو ل�ستخر�ج  �إىل  �سنو�ت طويلة 

وهو حبل �سميك يربط بالدلو من �لأعلى.
و�عتاد عند زيارة �ل�سيوف له �أن يقدم لهم �أكالت �سعبية قدمية �نقر�ست 
�لآن �سوى عند �لأقلية �لقليلة كامل�سافري �لذي عرف بكرمه و�سهامته وهي 
ما ت�سمى ب� �لبالليط وخبز �لرقاق و�خلبي�ض و�لهري�ض و�لقر�ض يقدمها 
لل�سيوف بعد دخولهم �إىل �ملنزل مبا�سرة معطية بذلك دللة و��سحة على 
باملباخر  �مل�سافري  قرية  مدخل  �زد�ن  كما  �ل�سيوف.  وحمبة  �ل�سيف  كرم 
ما  غالبا  �لتي  �لقدمية  �لأث��ري��ة  �ملقتنيات  م��ن  كبر�  كما  و�سم  �لقدمية 
ت�ستخدم يف كرم �ل�سيوف لعل من �أبرزها �خلرو�ض و�لدلل �مللونة �لقدمية 
و�حلديثة و�ملحامي�ض و�لبنادق و�ل�سيوف وغرها كثر مو�سحا �أن �لدلل 
�لدلة  �أهمية  مبينا  و�لأع��م��ار  �لأح��ج��ام  ومتفاوتة  متنوعة  بحوزته  �ل��ت��ي 
ل�ساحب �ملنزل حيث تعك�ض كرمه وح�سن �سيافته خا�سة عند �أبر�زها �أمام 
�أ�سبحت فيه �لدلة �لبال�ستيكية �مللونة  �لزو�ر ل�سيما يف هذ� �لوقت �لذي 

ت�سكل مكانة كبرة لدى �جلميع.

ثقافة وفن�ن
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جمع املقتنيات الأثرية هواية تكلف املاليني ويتم�صك بها الإماراتيون 

بتظيم مركز �سلطان بن ز�يد وو�سط ح�سور وتفاعل جماهريي كبري 

فريق كلنا خليفة يقدم على م�صرح ابوظبي يف كا�صر المواج م�صرحية طوي عتيج 

 ال�صارقة لالإعالم تك�صف عن �صل�صلة جديدة من الربامج الهادفة

�صندوق ال�صارقة للمجل�ض الدويل لكتب اليافعني 
يطلق م�صروعني يف اأفغان�صتان وباك�صتان

لكتب  �ل���دويل  للمجل�ض  �ل�سارقة  ل�سندوق  �ل�ست�سارية  �للجنة  �أعلنت 
بهدف  وباك�ستان  �أفغان�ستان  يف  م�سروعني جديدين  �إطالق  �ليافعني عن 
�سمان و�سول �لكتب �إىل �لأطفال �ملحرومني يف �ملناطق �ملنكوبة من خالل 

بر�مج �لقر�ءة طويلة �لأجل.
� �لتي �ستنفذ على مدى  جاء �إعالن �للجنة �ل�ست�سارية عن هذه �مل�ساريع 
�ستة �أ�سهر � خالل �إجتماعها �لثاين �لذي عقد يف بولونيا وذلك على هام�ض 
بولونيا  مدينة  يف  فعالياته  ج��رت  �ل��ذي  �لأط��ف��ال  لكتب  بولونيا  معر�ض 

�لإيطالية ما بني 25 و28 مار�ض �جلاري.
يف  يعي�سون  �لذين  �لأط��ف��ال  �جل��دي��دة  �مل�ساريع  ه��ذه  �إط��ار  يف  و�سي�ستفيد 
من  �أفغان�ستان  يف  �ل�سريف  وم��ز�ر  وه��ر�ت  كابول  يف  �لالجئني  خميمات 
مناطق  يف  ل��الأط��ف��ال  خ�سي�سا  �مل�سممة  �لأج���ل  طويلة  �ل��ق��ر�ءة  ب��ر�م��ج 
وزير�ستان  جنوب  يف  يعي�سون  �لذين  �لأط��ف��ال  �سي�ستفيد  بينما  �لنز�عات 
مكتبات  �إن�ساء  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �لأم��ل  مكتبات  م�سروع  من  �لباك�ستانية 
حول  وطني  موؤمتر  تنظيم  خ��الل  من  �ل�سغرة  �ملجتمعات  يف  لالأطفال 
و�لذي  �ل�سغرة  �ملجتمعات  يف  لالأطفال  مكتبات  و�إن�ساء  بالقر�ءة  �لعالج 

ي�ستمر يومني ف�سال عن �لأن�سطة �لأخرى.
للمجل�ض  �لفخري  �لرئي�ض  �لقا�سمي  �سلطان  بنت  بدور  �ل�سيخة  وتر�أ�ست 
�أحمد  �سعادة  �أي�سا  �سم  �ل��ذي  �للجنة  �إجتماع  �ليافعني  لكتب  �لإم��ار�ت��ي 
ركا�ض  ب��ن  �أح��م��د  و���س��ع��ادة  �ليافعني  لكتب  �ل���دويل  �ملجل�ض  رئي�ض  ر���س��ا 
�لعقروبي  عبيد  وم��روة  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�ض  مدير  �لعامري 
رئي�ض جمل�ض �د�رة �ملجل�ض �لإمار�تي لكتب �ليافعني وبات�سي �لد�نا رئي�ض 
�ملجل�ض  رئي�ض  �حللو  وجيهان  �ليافعني  لكتب  �ل���دويل  �ملجل�ض  موؤ�س�سة 
�لفرن�سي  �ملجل�ض  �ساهينيان رئي�ض  �ليافعني وها�سميج  �لفل�سطيني لكتب 

لكتب �ليافعني.
على  �لإج��ت��م��اع  خ���الل  �ل��رتك��ي��ز  �إن���ه مت  �لقا�سمي  ب���دور  �ل�سيخة  وق��ال��ت 
لكتب  �ل��دويل  للمجل�ض  �ل�سارقة  �سندوق  يعتزم  �لتي  �لأدو�ر  ��ستعر��ض 
�ليافعني �لقيام بها خالل �لفرتة �ملقبلة وذلك يف �سوء �حلاجة �ملتز�يدة 
لدعم �لأطفال �ملت�سررين من �حلروب و�لكو�رث �لطبيعية و�لذين ترتفع 
�أعد�دهم ب�سكل مت�ساعد وبحث �أف�سل �لفر�ض �ملوجودة لإي�سال خدمات 
�ل�سندوق و��ستيعاب �أكرب كمية ممكنة بالتعاون مع جهات خمتلفة لتامني 

�إي�سال �لكتب و�لرب�مج �خلا�سة بالقر�ءة �إىل حمتاجيها من �لأطفال .
و�أكدت حر�ض �للجنة �لإ�ست�سارية على حتقيق �أكرب ��ستفادة من م�ساريع 
كافة  �ليافعني ومتابعة  لكتب  �لدويل  للمجل�ض  �ل�سارقة  وبر�مج �سندوق 
وجدت  �لتي  �لنتائج  حتقيق  ي�سمن  مب��ا  �مل�ساريع  بتلك  �ملتعلقة  �لنتائج 

لأجله.
وجرى خالل �لإجتماع مناق�سة �مل�ساريع �لتي مت �قر�رها خالل �لإجتماع 
عليها  �لتطور�ت  و�أخ��ر  لندن  �لربيطانية  �لعا�سمة  يف  عقد  �ل��ذي  �لأول 

و�جلدول �لزمني لتنفيذها.
�ليافعني  لكتب  �ل���دويل  �ملجل�ض  م��وؤمت��ر  �أج��ن��دة  �للجنة  ��ستعر�ست  كما 
�لأول ملنطقة �آ�سيا �لو�سطى و�سمال �فريقيا و�لذي يقوم �ل�سندوق بدعمه 
وناق�ست �سبل �لإ�ستفادة من �ملوؤمتر يف دعم كتاب �لطفل وثقافة �لقر�ءة 

لدى �أطفال �ملنطقة هنالك.
ويعود تاأ�سي�ض �سندوق �ل�سارقة �ملجل�ض �لدويل لكتب �ليافعني �إىل �أو�ئل 
�لعام 2012 حيث �أبرمت �إمارة �ل�سارقة ممثلة باملجل�ض �لإمار�تي لكتب 
فرنك  مليون  مبلغ  مبوجبها  قدمت  �ل�سندوق  �إن�ساء  �تفاقية  �ليافعني 
�ل�سندوق  �أه���د�ف  لدعم  دره��م  ماليني   4 قر�بة  يعادل  ما  �أي  �سوي�سري 

وتوجهاته على مد�ر 10 �أعو�م.
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وزارة القت�صاد تطلق برنامج 
دبلوم ريادة الأعمال ال�صناعية 

•• اأبوظبي-وام:

ريادة  دبلوم  برنامج  �إط��الق  عن  �لقت�ساد  وز�رة  يف  �ل�سناعة  قطاع  �أعلن 
�لقادم يف  �بريل   16  - �لفرتة من31 مار�ض  �ل�سناعية  خ��الل  �لأع��م��ال 
�لفرتة 5-9 م�ساء وذلك بقرية �لأعمال بدبي. وي�ستهدف �لربنامج رو�د 
�لعمال �ملو�طنني من �أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سناعية �لقائمة �أو من �ملقبلني 
�لتدريب  مر�كز  مع  �لتن�سيق  �إط��ار  يف  وذل��ك  �مل�ساريع  ه��ذه  تاأ�سي�ض  على 
و�لتاأهيل �ل�سناعي لتدريب رو�د �لأعما�ل �ملو�طنني وفقا للخطة �لت�سغيلية 
�سعادة  و�أك��د  بالقطاع.  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  ودعم  تطوير  لإد�رة   2013
عبد�هلل �لفن �ل�سام�سي �لوكيل �مل�ساعد ل�سوؤون �ل�سناعة يف وز�رة �لقت�ساد 
�سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�ض  لتوجيهات معايل  ياأتي كرتجمة  �لربنامج  �أن 
بن  �أحمد  �ملهند�ض حممد  �سعادة  �لقت�ساد ومبتابعة من  وزير  �ملن�سوري 
عبد�لعزيز �ل�سحي وكيل �لوز�رة و�لتي تن�سجم مع روؤية ور�سالة �لوز�رة يف 
�ل�ستثمار �لأمثل يف تدريب �ملو�طنني وتاأهيلهم ومتكني �لقدر�ت �لب�سرية 
�لقت�سادية  و�لتنمية  �لقت�سادي  �ملجال  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  �ملو�طنة 
وبناء �لقت�ساد �ملبني على �ملعرفة و�لبتكار. و�أو�سح �ل�سام�سي �أن �لربنامج 
�لعملي و�لنظري ثم �لنتهاء  �لتطبيق  �إىل  ت�ستند  �لتي  يتميز مبنهجيته 
�لتي  و�ملهار�ت  �ملعارف  �سامل من خالل  باإعد�د بحث  بتكليف كل م�سارك 
مت �كت�سابها خالل �لتحاقه بالربنامج على �أن يتناول ق�سية فنية �أو �إد�رية 
�لعمل  تطوير  �سبل  ح��ول  بحث  �إع���د�د  �أو  و�قعية  ت�سويقية  �أو  �إنتاجية  �أو 
للمحافظة على م�ستوى �ملناف�سة �لذي ت�ستهدفه �ل�سركة وذلك من خالل 
�لتن�سيق مع �لإد�رة �لعليا لل�سركة حمل �لبحث. وي�ستهدف �لربنامج رو�د 
�لأعمال �ل�سناعيني و�لقائمني على دعم وتطوير ريادة �لأعمال يف جمال 
�ل�سناعة يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وهو من �لرب�مج �لتي متزج بني 
تطوير  بغر�ض  �آن  يف  �لتطبيقية  و�لبحوث  و�ل�ست�ساري  �لنظري  �جلانب 
�لفكر �لريادي لالأفر�د يف جمال �ل�سناعة و�لتنمية �ل�سناعية وفقا لأ�س�ض 
حتليل �ملناف�سة �ل�سناعية و�عتماد ��سرت�تيجية �لريادة يف خف�ض �لتكلفة 
�ملتطورة و�لنظر يف  �لتكنولوجيا  �ل�سناعية و�لتخطيط للربحية باعتماد 
�عادة هيكلة منوذج �لعمل و�عادة �سياغة �لهد�ف �ل�سرت�تيجية وتطوير 
�ل�ستفادة من �ملحفز�ت و�لت�سريعات و�لبيئة �لتناف�سية يف �لدولة. ويهدف 
�لربنامج �إىل تنمية مهار�ت رو�د �لعمال يف �لعمل �ل�سناعي وتنمية مهار�ت 
�مل�سوؤولني عن �سياغة وتنفيذ خطط وبر�مج �لتنمية �ل�سناعية يف حتليل 
بيئة �ل�سناعات �لتناف�سية وتنمية �ملهار�ت �لقيادية للم�ساركني عرب تقدمي 
بتخ�س�ساتهم وخرب�تهم  تت�سل  و�لتي  �لتطبيقية  �لبحوث  جمموعة من 
�ملزيد  �ل�سركات وتقدمي  �عمال  ي�ساعد على تطوير  �لفنية و�لد�ري��ة مما 
من �لفكار �لبد�عية يف �لتنمية �ل�سناعية بالإ�سافة �إىل �لتعريف با�س�ض 

�عد�د خطط ��سرت�تيجية لتطوير وحت�سني �ل�سركات �ل�سناعية. 

�ل�سيخ ماجد  �سمو  حتت رعاية وح�سور 
�آل م��ك��ت��وم، رئي�ض  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
مت  ب��دب��ي،  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة 
منتدى  م����ن  �لأوىل  �ل��������دورة  �إط�������الق 
�ل��ت��و����س��ل ل��الق��ت�����س��اد �لأخ�����س��ر يف دبي 
ورو�د  �ل�����س��ب��اب  م�����س��ارك��ة  تو�سيع  ب��ه��دف 
يف  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرة  يف  �لأعمال 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  دب��ي 
وذل�������ك م����ن خ������الل �ك���ت�������س���اب �مل����ع����ارف 
و�خل��������رب�ت و�مل�������س���ارك���ة �لإي���ج���اب���ي���ة يف 
دولة  يف  وم�ستد�م  �أخ�سر  �قت�ساد  بناء 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
من  ك��ل  �لأوىل  �ل����دورة  �إط���الق  وح�سر 
عبد�لعزيز  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�ض 
�ل�سحي، وكيل وز�رة �لإقت�ساد و �ملهند�ض 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد 
و�سناعة دبي، و �ملهند�ض يحيى بن �سعيد 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ل��وت��اه،  �آل 
�ض. �ض. لوتاه ومرو�ن بن بيات مدير عام 
بن  ماجد  �ل�سيخ  ل�سمو  �خل��ا���ض  �ملكتب 
من  ولفيف  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد 
كبار �ل�سخ�سيات ورموز جمتمع �لأعمال 
رو�د  ج���ان���ب  �إىل  �حل���ك���وم���ي  و�ل���ق���ط���اع 
�جلامعات  وطلبة  �ل�سباب  م��ن  �لأع��م��ال 

وو�سائل �لإعالم �ملحلية و�لدولية. 
وطرح �ملنتدى يف دورت��ه �لأوىل مو�سوع 
بناء  �لإع��الم و�لتدريب و�لتعليم يف  دور 
�حلكومي  �لقطاعني  لتمكني  �ل��ق��در�ت 
�كت�ساب  م��ن  �لأع���م���ال  ورو�د  و�خل���ا����ض 
�ملعارف و�خلرب�ت �لالزمة لبناء �قت�ساد 
�أخ�������س���ر وم�������س���ت���د�م يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 

برنامج مبتكر
�لتو��سل  م��ن��ت��دى  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي  مت 
من  مبتكر  ب�سكل  �لأخ�����س��ر   لالقت�ساد 
خالل جل�سة �أوىل تناولت �جلانب �ملعريف، 

ور�سة عمل متخ�س�سة حول  خ��الل  من 
�إطار �لتفكر �لتكاملي �لذي يتم تطبيقه 
بنجاح كبر يف موؤ�س�سات و�سركات عاملية، 
كلية  من  حجازي  وليد  �لدكتور  قدمها 
ل��الإد�رة جامعة تورنتو، وتناول  رومت��ان 
لو�سوح  عاملي  كنموذج  دب��ي  جتربة  فيها 
�ل���روؤي���ة و�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة و�أ����س���ار �إىل 
عاملي  ت��ق��دمي من����وذج  دب����ي يف  �أن جن����اح 
�لتو�زن  وحتقيق  �لإ�سالمي  لالقت�ساد 
على  و�حلفاظ  �لقت�سادية  �لتنمية  بني 
منوذجاً  يعد  �لطبيعية  و�مل����و�رد  �لبيئة 
�أر�ض  على  �لتكاملي  �لتفكر  لتطبيق 
�لو�قع. و�أ�ساد ب�سكل خا�ض مببادرة جتار 
دبي من �سمو �ل�سيخ ماجد بن حممد بن 
�إيجاد  �إىل  تهدف  �لتي  مكتوم،  �آل  ر��سد 
مهارة  يحاكي  �ل��ت��ج��ار  م��ن  ج��دي��د  جيل 
�إىل  دب��ي، م�سر�ً  �لأول من جتار  �جليل 
ثقافة  و  و�خل���رب�ت  �مل��ع��ارف  نقل  �أهمية 

�لعمل �لتجاري بني �لأجيال �ملتعاقبة.
وق���دم���ت �جل��ل�����س��ة �ل��ث��ان��ي��ة ن��ظ��رة عامة 

و�ل�سر�كات  و�لرب�مج  �مل��ب��ادر�ت  �أه��م  عن 
دولة  و  دب��ي  يف  و�ملجتمعية  �لقت�سادية 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م���ن خالل 
ن�سرين  ت�سمنت  �ملتحدثني  م��ن  نخبة 
و�لت�سال  �لت�سويق  م��دي��ر  �ل��ه��رم��ودي، 
بد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي و�سالح 
لوتاه، �ملدير �لتنفيذي ملجموعة �ض.�ض. 
�إقت�سادي،  حم��رر  بي�سا،  وحممد  لوتاه 
ن�سرين  وع���ر����س���ت  �ل����ب����ي����ان.  ج����ري����دة 
�لهرمودي �لعديد من �لنماذج �لناجحة 
�ملبادرة  على  �ل�سباب  تاأهيل  و  تدريب  يف 
و�لب��ت��ك��ار يف جم��ال �لأع��م��ال �خل�سر�ء 
وبر�مج  �ل�سغر  �لتاجر  م�سابقة  ومنها 
موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 
للتعاون  و�مل��ت��و���س��ط��ة ومن����اذج  �ل�����س��غ��رة 
مع �لقطاع �خلا�ض يف هذ� �ملجال. ومن 
�أن كل من  لوتاه على  �أك��د �سالح  جانبه 
يعمالن  و�خل����ا�����ض  �ل����ع����ام  �ل���ق���ط���اع���ني 
�لتنمية  م�سرة  دف��ع  يف  متكامل  ب�سكل 
�لقت�سادية م�سر�ً �إىل �أن هام�ض �حلرية 

�لقطاع �خلا�ض مرهون  �لذي يتمتع به 
به  مايتميز  وه���و  و�لب��ت��ك��ار  ب��ال��ت��ط��وي��ر 
�لقت�ساد �لإ�سالمي و�لإقت�ساد �لأخ�سر 
�ل�سباب  مل�ساركة  متميزة  فر�ض  ويخلق 
�لإقت�سادية  �لتنمية  يف  �لأع��م��ال  رو�د  و 

�خل�سر�ء و�مل�ستد�مة.
و����س���ارك ج��م��ه��ور �حل��ا���س��ري��ن يف حو�ر 
�إ���س��ت��ط��الع مبا�سر  ت��ف��اع��ل��ي م���ن خ���الل 
للر�أي حول روؤيتهم يف عدد من �لق�سايا 
لت�سجيع  �ملتطورة  �لتقنيات  با�ستخد�م 
تبادل �لأفكار وبلورة وجهات �لنظر حول 
�مل�ستفادة.  و�ل��درو���ض  �ملمار�سات  �أف�سل 
�أن %75 من  وكان من �ملُلفت لالنتباه 
�مل�ساركني يف �إ�ستطالع �لر�أى من �ل�سباب 
و�أكد  خ��ا���ض.  عمل  تاأ�سي�ض  يف  يرغبون 
ح��ج��ازي يف مالحظاته  ول��ي��د  �ل��دك��ت��ور 
�خلتامية على �أن هذه �ملوؤ�سر�ت تدل على 
جن��اح جت��رب��ة دب��ي يف خلق �مل��ن��اخ �ملالئم 
�لأجيال  �أن  ل���س��ك  و  �لأع���م���ال  ل���ري���ادة 
�لأعمال  ورو�د  �ل�����س��ب��اب  م��ن  �جل���دي���دة 

موؤ�سر�ت  يف  دب��ي  تقدم  يف  ت�ساهم  �سوف 
�لتناف�سية عاملياً و حتافظ على �سد�رتها 
لال�ستثمار  مف�سلة  كوجهة  �لإقليمية 

و�لتجارة و�ل�سياحة.

بعثة خا�سة
ماجد  �ل�سيخ  �سمو  من  كرمية  وبرعاية 
م��ك��ت��وم، رئي�ض  �آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
هيئة دبي للثقافة و�لفنون مت �لإعالن يف 
نهاية �أعمال �ملنتدى عن مبادرة جديدة 
 20 م��ن  ت��ت��ك��ون  بعثة  ت�سكيل  تت�سمن 
م��ن ط��الب �جل��ام��ع��ات ل��زي��ارة ك��ن��د� ملدة 
�ل�سباب  جيل  تعريف  �إط��ار  يف  �أ�سبوعني 
كلية  وزي���ارة  �لأخ�سر  �لقت�ساد  بثقافة 
وعدد  تورنتو  بجامعة  ل����الإد�رة  رومت���ان 
رو�د  �لعلمي ودع���م  �ل��ب��ح��ث  م��ر�ك��ز  م��ن 
�لنماذج  بع�ض  زي��ارة  �إىل جانب  �لأعمال 
بالتعاون  وذل���ك  �ملتميزة  �ل�سركات  م��ن 
�ض.  �ض.  وجمموعة  �لإقت�ساد  وز�رة  مع 

لوتاه.
�آل  �سعيد  بن  يحيى  �ملهند�ض  توجه  كما 
ل�سمو  �لعميق  و�لتقدير  بال�سكر  ل��وت��اه 
ب����ن ر��سد  ب����ن حم���م���د  �ل�������س���ي���خ م���اج���د 
للثقافة  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم،  �آل 
�إطالق  �سموه  وح�سور  لرعاية  و�لفنون 
�لأخ�سر  لالقت�ساد  �ل��ت��و����س��ل  منتدى 
لتدريب  �سموه  م��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  م�سر�ً 
�سركة  �ألهمت  �ل�سابة  �لأج��ي��ال  وت��اأه��ي��ل 
�ض.�ض. لوتاه �لدولية، يف تنظيم �ملنتدى 
بدولة  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ود�ئرة �لتنمية 
ر��سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  �لقت�سادية 
لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة كما 
توجه لوتاه بال�سكر ملوؤ�س�سة دبي لالإعالم 
�ملجتمع،  تنمية  وهيئة  �لبيان  و�سحيفة 
تورنتو  جامعة  ل����الإد�رة  رومت���ان  وكلية 

مل�ساركتهم �ملتميزة يف دعم �ملنتدى.

�طلقت جمعية �لظفرة �لتعاونية �كرب حملة ترويجية 
لها يف �لغربية وذلك يف �طار حملة �لعرو�ض �خلا�سة 
منت�سف  منذ  و�نطلقت  تنظمها  �لتي  و�لتخفي�سات 
�سهر يناير �ملا�سي يف جميع فروع �جلمعية يف كل من 

مدينة ز�يد ، غياثي، ليو� ، �ملرفاأ ، و�ل�سلع .
�لتنفيذي جلمعية  �ملدير  �لهاملي  �سيف حممد  و�أكد 
�خلا�سة  �ل���ع���رو����ض  ح��م��ل��ة  �ن  �ل��ت��ع��اون��ي��ة  �ل���ظ���ف���رة 
تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��رتوي��ج��ي��ة  و�حل��م��ل��ة  و�لتخفي�سات 
�جل��م��ع��ي��ة تعترب �لأك����رب م��ن ح��ي��ث ع���دد �جل���و�ئ���ز يف 
بتوزيع  قامت  �جلمعية  �أن  و�أو�سح  �لغربية.  �ملنطقة 
للعرو�ض  �مل�����س��اح��ب��ة  �ل��رتوي��ج��ي��ة  �حل��م��ل��ة  ج���و�ئ���ز 
مبدن  �جلمعية  ف��روع  كل  يف  و�لتخفي�سات  �خلا�سة 
و20  ���س��ي��ار�ت   10 ت��وزي��ع  مت  حيث  �لغربية  �ملنطقة 
جهاز  و50  بو�سة   32 دي  �سي  �إل  تليفزيون  ج��ه��از 
ح�سور  و���س��ط  �ل��ف��ائ��زي��ن  على  جالك�سي  �سام�سوجن 
جماهري كبر . وقال �ن �حلملة تهدف �إىل توفر 

هد�يا  ت�����س��اح��ب��ه��ا  للم�ستهلكني  ت��روي��ج��ي��ة  ع���رو����ض 
�جلمعية  �أن�سطة  تطوير  جانب  �ىل   ، قيمة  وج��و�ئ��ز 
باملنطقة لتلبية �حتياجات عمالئها ، و�ملحافظة على 
بف�سل  �جلمعية  �إليه  و�سلت  �ل��ذي  �لطيب  �مل�ستوى 

�لتعاون مع عمالئنا .
توزعها  مت  �جل��و�ئ��ز  �أن  �ىل  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�أ���س��ار 
جهاز  و25  تليفزيون  �أج��ه��زة  و8  ���س��ي��ار�ت   5 ب��و�ق��ع 
���س��ي��ارة و3  و�ح���د  وع���دد   ، ز�ي���د  �سام�سوجن يف مدينة 
�أجهزة تليفزيون و5 �أجهزة �سام�سوجن يف مدينة ليو�. 
�أجهزة  و5  تليفزيون  �أج��ه��زة  و3  �سيارة  و�ح��د  وع��دد 
عدد  غياثي  ويف مدينة   ، �ل�سلع  �سام�سوجن يف مدينة 
2�سيارة و3 �أجهزة تليفزيون و10 �أجهزة �سام�سوجن 
�أجهزة  و3  ���س��ي��ارة  و�ح����د  ع���دد  �مل���رف���اأ  م��دي��ن��ة  . ويف 
تليفزيون و5 �أجهزة �سام�سوجن. �سهد توزيع �جلو�ئز 
م�سبح �لكندي �ملرر ع�سو ونائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة 

�جلمعية ومندوبني من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية . 

املال والأعمال
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�أ���س��در م��رك��ز �لإح�����س��اء ب��اأب��وظ��ب��ي �م�����ض �أحدث 
باأ�سعار  و�خلا�سة  �ل�سنوية  �لإح�سائية  ن�سر�ته 
�ل��ت��ي ت�سمنت  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  �ل��ب��ن��اء يف  م����و�د 
حتليال حلركة �أ�سعار مو�د �لبناء �لرئي�سية خالل 

عام 2012 بالكامل.
وذكر �ملركز �أن هذه �لن�سرة ت�سم حتليال حلركة 
متو�سطات �أ�سعار مو�د �لبناء خالل عام 2012 

مقارنة بعام 2011.
بالدرهم  �ل�سهرية  �لأ�سعار  متو�سطات  وت�ستمل 
عامي  خ���الل  �ل��ب��ن��اء  م���و�د  م��ن  �سلعة   195 ل��� 
مدينة �أبوظبي �إ�سافة �إىل  يف  و2012   2011
�لتغر�ت �لن�سبية �لتي طر�أت على �أ�سعار �ل�سلع ما 
2011 و2012 و�لتغر�ت �لن�سبية  بني عامي 
جمموعة  وع�سرين  �إح��دى  �أ�سعار  متو�سطات  يف 
م��ن جم��م��وع��ات م����و�د �ل��ب��ن��اء مم��ا ي�����س��اع��ف من 
�لأهمية �لتي يحظى بها هذ� �لتقرير �سمن �أهم 
�لن�سر�ت �لإح�سائية �ل�سادرة عن مركز �لإح�ساء 
حيث �إن ن�سر هذه �لإح�ساء�ت ي�ساعد �لقطاعني 
�لتخطيط  يف  و�ل��ب��اح��ث��ني  و�خل���ا����ض  �حل��ك��وم��ي 
�لبناء  م���و�د  �ل��د�ع��م��ة لقطاع  �ل���ق���ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ 
و�ملعتمدة  ب��ه  �ملرتبطة  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  وغ��ره��ا 
و��سعة  طائفة  �لإح�ساء�ت  هذه  تبني  حيث  عليه 
من حتركات �لأ�سعار و�ملجموعات �لأكر �رتفاعا 

و�لأكر �نخفا�سا خالل �لفرت�ت �ملذكورة.
متو�سط  يف  �رتفاعا  �لأ�سمنت  جمموعة  و�سهدت 
ن�سبة  بلغت  وق���د   2012 ع���ام  خ���الل  �أ���س��ع��اره��ا 
�ملجموعة  ���س��ه��دت  ..ك��م��ا  ب��امل��ائ��ة   5.9 �لرت���ف���اع 
�رتفاعات عدة من بد�ية �لعام حيث تر�وحت بني 
باملائة يف �إبريل  ر13  و5  يوليو  يف  باملائة   0.5
مقارنة بعام 2011 بينما �سجلت �نخفا�سا بن�سبة 
مالحظة  ومتت  �أغ�سط�ض.  �سهر  يف  باملائة   0.9
�رت���ف���اع معظم ب��ن��ود ه���ذه �مل��ج��م��وع��ة خ���الل عام 
ل�سعر  باملائة   4.7 بني  تر�وحت  بن�سب   2012
و14.3  بورتالند-�لحتاد-طن-�لإمار�ت  عادي 
ل��الأم��الح-�لإم��ار�ت-ط��ن- ب��امل��ائ��ة ل�سعر م��ق��اوم 

�لإمار�ت مقارنة بعام 2011.
متو�سط  يف  و�لرمل  �لبح�ض  جمموعة  و�رتفعت 
ن�سبة  بلغت  وق���د   2012 ع���ام  خ���الل  �أ���س��ع��اره��ا 
ن�سبة  ت����ر�وح����ت  ح��ي��ث  ب���امل���ائ���ة   6.4 �لرت����ف����اع 

�لرتفاعات خالل عام 2012 بني 0.8 باملائة يف 
�سهر �أغ�سط�ض و29.4 باملائة يف �سهر �إبريل بينما 
يف  باملائة   0.1 بني  �لنخفا�سات  ن�سبة  تر�وحت 

�سهر �سبتمرب و15.5 باملائة يف �سهر يوليو.
و�سجلت بنود جمموعة �لبح�ض و�لرمل جميعها 
 2012 �أ�سعارها خالل عام  تغر� يف متو�سطات 

مقارنة بعام 2011.
وق����د ت���ر�وح���ت ن�����س��ب��ة �لرت����ف����اع يف م��ع��ظ��م بنود 
�ملجموعة بني 1.1 باملائة ل�سعر �لرمل-�أحمر-م 
�لرمل- ل�سعر  باملائة  و16.6  -�لإم���ار�ت  مكعب 

�أبي�ض-م مكعب-�لإمار�ت .
�أ���س��ع��ار �خل��ر���س��ان��ة خ��الل عام  م��وؤ���س��ر  و�نخف�ض 
4.5 باملائة مقارنة بعام 2011  2012 بن�سبة 
جمموعة  �أن  �إىل  �ل�سابقة  �لإح�����س��اء�ت  وت�سر 
 2009 ع���ام  م��ن��ذ  �نخفا�سا  �سجلت  �خل��ر���س��ان��ة 
�لنخفا�سات  وت���و�ل���ت  ب��امل��ائ��ة   14.0 ب��ن�����س��ب��ة 
بن�سبتي 30.5 باملائة و 6.0 باملائة خالل عامي 

�لتو�يل. على  و2011   2010
و�ن��خ��ف�����ض م��ت��و���س��ط �أ���س��ع��ار جم��م��وع��ة �حلديد 
مقارنة   2012 ع��ام  خ��الل  باملائة   8.3 بن�سبة 

بعام 2011.
و�أظهرت جمموعة �حلديد �نخفا�سات منذ بد�ية 
�ل��ع��ام ح��ي��ث ت��ر�وح��ت ب��ني 4.1 ب��امل��ائ��ة يف �سهر 
مقارنة  �أغ�سط�ض  �سهر  يف  باملائة  و12.0  �إبريل 

بعام 2011.
وي��ع��ود �ن��خ��ف��ا���ض م��ت��و���س��ط �أ���س��ع��ار �حل��دي��د �إىل 
�نخفا�ض �أ�سعار �ملجموعة جميعها با�ستثناء �سعر 
كغ-�ل�سني   10 �حلديد-ربطة  �سلك-لرتبيط 
وتر�وحت  ب��امل��ائ��ة   22.6 بن�سبة  �رت���ف���ع  �ل����ذي 
ن�سبة �لنخفا�سات بني 4.4 باملائة ل�سعر حديد 
 18.1 و  ملم-طن-تركيا   25  - مربوم10- 
ملم- لالأر�سيات6-  حديد  �سبك  ل�سعر  باملائة 

. -142قطعة-�لإمار�ت 
جمموعة  لأ���س��ع��ار  �ل�سنوي  �ملتو�سط  و�نخف�ض 
نتيجة  وذل������ك  ب���امل���ائ���ة   2.7 ب��ن�����س��ب��ة  �خل�������س���ب 
خالل  جميعها  �لأ���س��ع��ار  متو�سطات  لنخفا�ض 
2011 حيث تر�وحت  2012 مقارنة بعام  عام 
ن�سبة �لنخفا�ض بني 0.2 باملائة يف مار�ض و5.3 

باملائة يف �إبريل.
فقد  �ملجموعة  بنود هذه  �أ�سعار  �إىل  بالن�سبة  �أما 
�سهدت �رتفاعات و�نخفا�سات متفاوتة خالل عام 

2012 حيث تر�وحت �لرتفاعات بني 0.1 باملائة 
و4.6 باملائة و�لنخفا�سات بني 0.8 باملائة و7.4 
جمموعة  �أ�سعار  متو�سط  �نخف�ض  ..فيما  باملائة 
�لطابوق خالل عام 2012 مقارنة بعام 2011 
1.8 باملائة وتر�وحت ن�سبة �لنخفا�سات  بن�سبة 
خالل  ب��امل��ائ��ة  و6.4  ب��امل��ائ��ة   1.2 ب��ني  �ل�سهرية 
�أ�سعار  نتيجة لنخفا�ض  ذلك  وجاء  �لعام.  �أ�سهر 
معظم �سلع هذه �ملجموعة بن�سب خمتلفة خالل 

عام 2012 مقارنة بعام 2011.
مو�د  جمموعة  لأ�سعار  �ل�سنوي  �ملتو�سط  و�أظهر 
باملائة   0.7 بن�سبة  طفيفا  �رت��ف��اع��ا  �لت�سقيف 
وقد   2011 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2012 ع���ام  خ���الل 
���س��ه��دت �مل��ج��م��وع��ة �رت��ف��اع��ات و�ن��خ��ف��ا���س��ات عدة 

خالل �أ�سهر �ل�سنة.
و�أظ���ه���رت جم��م��وع��ة �مل�����و�د �ل��ع��ازل��ة �رت��ف��اع��ا يف 
عام  خالل  باملائة   4.5 بن�سبة  �أ�سعارها  متو�سط 
�ل�سابق له حيث تر�وحت  بالعام  2012 مقارنة 
 3.1 �ل�سهرية بني  �ملتو�سطات  �لرتفاع يف  ن�سبة 

باملائة يف نوفمرب و 22.0 باملائة يف �أغ�سط�ض.
�أ�سعار جمموعة �ملو�د  و�سهدت معظم متو�سطات 
بعام  مقارنة   2012 عام  خالل  �رتفاعا  �لعازلة 
 3.1 ت��ر�وح��ت �لرت��ف��اع��ات ب��ني  ح��ي��ث   2011

باملائة و 15.6 باملائة.
و�ن��خ��ف�����ض م��ت��و���س��ط �أ����س���ع���ار جم��م��وع��ة �حلجر 
 2012 عام  باملائة خالل   4.5 بن�سبة  �لطبيعي 

مقارنة بالعام �لذي �سبقه.
�أ�سعار  م��ت��و���س��ط  �ن���خ���ف���ا����ض  م���الح���ظ���ة  ومت�����ت 
بن�سبة  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر  خ��الل  �ملجموعة 

باملائة.  5.9
جمموعة  �أ�سعار  متو�سط  �نخفا�ض  �سبب  ويعود 
�أ���س��ع��ار حجر  �ن��خ��ف��ا���ض  �حل��ج��ر �ل��ط��ب��ي��ع��ي �إىل 
 - �سم-�أبي�ض   3 �سمك  �سم   25 طبيعي-عر�ض 
باملائة   13.0 بن�سبة  م��رب��ع-�لأردن  �لقطر�نة-م 

خالل عام 2012.
�رتفاعا  و�ل���رخ���ام  �ل���ب���الط  و���س��ج��ل��ت جم��م��وع��ة 
طفيفا يف متو�سطات �أ�سعارها خالل عام 2012 

مقارنة بالعام �ل�سابق له بن�سبة 0.1 باملائة.
باملائة   1.7 ب��ني  �لرت��ف��اع��ات  ن�سبة  وت���ر�وح���ت 
بينما  ن��وف��م��رب  يف  ب��امل��ائ��ة   6.8 و  �أغ�����س��ط�����ض  يف 
ت���ر�وح���ت ن�����س��ب��ة �لن��خ��ف��ا���ض خ���الل ���س��ه��ور عام 
يف يوليو و 4.8 باملائة  باملائة   1.0 بني   2012

يف �إبريل.
�لبالط  جمموعة  بنود  �أ�سعار  �إىل  بالن�سبة  �أم��ا 
و�ل���رخ���ام ف��ق��د ���س��ه��دت ت��غ��ر�ت م��ت��ف��اوت��ة خالل 
لأ�سعار  �ل�سنوي  �ملتو�سط  و�أظ��ه��ر   2012 ع��ام 
�أط��ق��م ح��م��ام ك��ام��ل��ة م��ن دون �للو�زم  جم��م��وع��ة 
باملائة   8.9 بن�سبة   2012 ع��ام  خ��الل  �رت��ف��اع��ا 
حيث �سجلت �ملجموعة �أعلى �رتفاع يف �سهر يونيو 
بن�سبة 15.5 باملائة بينما �سجلت �أكرب �نخفا�ض 

يف �سهر مار�ض بن�سبة 0.4 باملائة.
�ل�سنوي  �مل��ت��و���س��ط   2012 ع���ام  خ���الل  و�رت���ف���ع 
�أط��ق��م ح��م��ام ك��ام��ل باللو�زم  لأ���س��ع��ار جم��م��وع��ة 
�أظهر  ..بينما  باملائة   0.7 بن�سبة  ملون  جميعها 
�مل��ت��و���س��ط �ل�����س��ن��وي لأ����س���ع���ار جم��م��وع��ة جملى 
�ستانل�ض �ستيل كامل مع �خلالط �رتفاعا خالل 
عام 2012 بن�سبة 3.7 باملائة ..وتر�وحت ن�سبة 
�لرتفاع بني 0.1 باملائة يف �سهر �إبريل و 12.1 
يف �سهر �أغ�سط�ض 2012 و�رتفع متو�سط �أ�سعار 
باملائة   0.4 بن�سبة  �مل�ستعارة  �لأ�سقف  جمموعة 

خالل عام 2012 مقارنة بعام 2011.
و�سجلت �ملجموعة �رتفاعات و�نخفا�سات خمتلفة 
3.0 باملائة  �أعلى �رتفاع يف �سبتمرب بن�سبة  وكان 
بينما كان �أكرب �نخفا�ض يف نوفمرب بن�سبة 1.0 

باملائة.
�أ����س���ع���ار جمموعة  و���س��ه��دت م��ع��ظ��م م��ت��و���س��ط��ات 
�لأ���س��ق��ف �مل�����س��ت��ع��ارة ت��غ��ر� خ���الل ع���ام 2012 

مقارنة بالعام �ل�سابق له.
و�رت���ف���ع م��ت��و���س��ط �أ����س���ع���ار �لأ����س���ب���اغ خ����الل عام 
1.9 باملائة مقارنة بعام 2011  2012 بن�سبة 
�لأ�سباغ  جمموعة  بنود  �أ�سعار  �إىل  بالن�سبة  �أم��ا 
و�ن��خ��ف��ا���س��ات متفاوتة  �رت��ف��اع��ات  ���س��ه��دت  ف��ق��د 

خالل عام 2012.
حيث تر�وحت �لرتفاعات بني 5.2 باملائة و 8.7 
 0.3 ب��ني  ت��ر�وح��ت �لن��خ��ف��ا���س��ات  ب��امل��ائ��ة بينما 

باملائة و 4.9 باملائة .
خالل  �لزجاج  جمموعة  �أ�سعار  متو�سط  و�رتفع 
 9.7 بن�سبة   2011 بعام  مقارنة   2012 ع��ام 
�رتفاع  �إىل  رئ��ي�����ض  ب�����س��ب��ب  ي��ع��ود  وذل����ك  ب��امل��ائ��ة 
عام  �ل�سهرية جميعها خالل  �لأ�سعار  متو�سطات 
2012 بن�سب تر�وحت بني 2.8 باملائة يف �سهر 

يناير و 18.3 باملائة يف �سهر نوفمرب.
و�أظهر �ملتو�سط �ل�سنوي لأ�سعار جمموعة �أنابيب 

باملائة خالل   13.2 بن�سبة  �نخفا�سا  �سي  بي يف 
تر�وحت  فقد   2011 بعام  مقارنة   2012 عام 
�لنخفا�سات بني 7.3 باملائة يف دي�سمرب و16.7 

باملائة يف �إبريل.
جمموعة  لأ���س��ع��ار  �ل�سنوي  �ملتو�سط  و�نخف�ض 
�أنابيب يو بي يف �سي بن�سبة 2.8 باملائة خالل عام 
 0.9 بني  �لنخفا�ض  ن�سبة  وت��ر�وح��ت   2012

باملائة يف يونيو و 7.9 باملائة يف يوليو.
و�أظ���ه���رت ب��ن��ود جم��م��وع��ت��ي �أن��اب��ي��ب ب���ي يف �سي 
و�أن���اب���ي���ب  ي��و ب��ي يف ���س��ي جميعها �ن��خ��ف��ا���س��ا يف 
�أ�سعارها خالل عام 2012 مقارنة بالعام �ل�سابق 

له.
عام  يف  �نخفا�سا  �لأ���س��الك  جمموعة  و�أظ��ه��رت 

.2011 بعام  مقارنة   2012
متو�سط  يف  �لنخفا�ض  نتيجة  �لنخفا�ض  وجاء 
�نخف�ض  ح��ي��ث  �ل��ف��رع��ي��ة  �مل���ج���م���وع���ات  �أ����س���ع���ار 
�ملتو�سط �ل�سنوي لأ�سعار جمموعة �أ�سالك لل�سقة 

بن�سبة 19.2 باملائة.
وتر�وحت �لنخفا�سات بني 8.7 باملائة يف فرب�ير 

و25.0 باملائة يف �سبتمرب.
بن�سبة  للمبنى  �أ����س���الك  جم��م��وع��ة  و�ن��خ��ف�����س��ت 
�لأ�سعار  �نخفا�سات  وت��ر�وح��ت  ب��امل��ائ��ة   13.5
و  م��اي��و  يف  ب��امل��ائ��ة   10.0 ب��ني  �سهري  مبتو�سط 

فرب�ير. يف  باملائة   16.5
�ل�سكنية  �لأب�������ر�ج  �أ����س���الك  جم��م��وع��ة  و���س��ه��دت 
 2012 عام  باملائة خالل   7.0 بن�سبة  �نخفا�سا 
وتر�وح متو�سط �لنخفا�سات �ل�سهرية بني 2.8 

باملائة يف مايو و25.2 باملائة يف �أغ�سط�ض.
�لأ�سالك  جمموعة  بنود  �أ�سعار  �إىل  بالن�سبة  �أم��ا 
جميعها  �لأ�����س����ع����ار  م���ت���و����س���ط���ات  ����س���ه���دت  ف���ق���د 

�نخفا�سات متفاوتة خالل عام 2012.
لل�سقة  �أ�سالك  ملجموعة  �لنخفا�سات  وتر�وحت 
وملجموعة  ب��امل��ائ��ة   19.6 و  ب��امل��ائ��ة   18.8 ب��ني 
�أ�سالك للمبنى بني 10.2 باملائة و 17.7 باملائة 
 5.1 ب��ني  �ل�سكنية  �لأب�����ر�ج  �أ���س��الك  ومل��ج��م��وع��ة 

باملائة و 16.8 باملائة.
�أ���س��ع��ار جم��م��وع��ة كابالت  و�ن��خ��ف�����ض م��ت��و���س��ط 
 2012 عام  خالل  باملائة   6.6 بن�سبة  �لكهرباء 
بن�سبة   2011 ع���ام  يف  �رت��ف��ع��ت  ب��ع��دم��ا  وذل����ك 
بني  �لنخفا�ض  ن�سبة  وت��ر�وح��ت  باملائة   25.8
1.5 باملائة يف �سبتمرب و14.0 باملائة يف يوليو.

�نخفا�سا  جميعها  �ملجموعة  هذه  بنود  و�أظهرت 
بني 6.5 باملائة و6.9 باملائة خالل عام 2012 

مقارنة بالعام �ل�سابق له.
و���س��ج��ل��ت جم��م��وع��ة م���ع���د�ت �ل��ن��ق��ل �رت���ف���اع���ا يف 
مقارنة   2012 ع��ام  خ��الل  �أ�سعارها  متو�سطات 
تر�وحت  باملائة حيث   6.6 بن�سبة  �ل�سابق  بالعام 
يوليو  ب��امل��ائ��ة يف   3.3 ب���ني  �لرت���ف���اع���ات  ن�����س��ب��ة 
و30.7 باملائة يف يناير خالل عام 2012 ويعود 
�ل�سبب �لرئي�ض لرتفاع متو�سط �أ�سعار جمموعة 
�أ�سفلت  مند�لة  �أ�سعار  �رت��ف��اع  �إىل  �لنقل  معد�ت 
20 طنا بن�سب  ون�����ض  ب��ل��دوزر دي6  و  و  ح��دي��د 
24.9 باملائة و16.1 باملائة و14.6 باملائة على 

�لتو�يل.
ملجموعة  �ل�سنوية  �لأج����ور  متو�سط  و�نخف�ض 
 2012 ع��ام  خ��الل  باملائة   1.1 بن�سبة  �لعمالة 

مقارنة بعام 2011.
وطر�أت على �أجور �ملجموعة تغر�ت كثرة خالل 
 0.8 ب��ني  �لنخفا�ض  ت���ر�وح  حيث  �ل�سنة  �سهور 
تر�وح  بينما  �إب��ري��ل  يف  و14.6  م��ار���ض  يف  باملائة 
و23.1  �أغ�سط�ض  يف  باملائة   6.0 ب��ني  �لرت��ف��اع 
باملائة يف فرب�ير و�سهدت بنود جمموعة �لعمالة 
�رت���ف���اع���ات و�ن��خ��ف��ا���س��ات م��ت��ف��اوت��ة خ����الل عام 

.2011 بعام  مقارنة   2012
ت��غ��ر خ���الل عام  �أي  �ل���دي���زل  ���س��ع��ر  ي�����س��ه��د  ومل 
�لديزل  �سعر  ����س��ت��ق��ر�ر  ب�سبب  وذل���ك   2012
دي�سمرب  �سهر  حتى   2010 �أغ�سط�ض  �سهر  من 
2012. وير�سد �ملركز �سهريا حتركات �لأ�سعار ل� 
21 جمموعة �سلعية وخدمية رئي�سية متثل �أهم 
�ملو�د �مل�ستخدمة يف ن�ساط �لإن�ساء�ت و�لبناء وهي 
و�حلديد  و�خل�سب  و�ل��رم��ل  �لبح�ض  �لإ�سمنت 
جمموعات  �إىل  بالإ�سافة  و�لطابوق  و�خلر�سانة 
�ملجموعات  ه�����ذه  ع����ن  �أه���م���ي���ت���ه���ا  ت���ق���ل  �أخ�������رى 
على  حر�سه  �لإح�����س��اء  م��رك��ز  و�أك���د  �لرئي�سية. 
�إ�سد�ر هذ� �لتقرير �سهريا منذ عام 2008 حيث 
يقوم باحثو �ملركز بجمع بيانات �لأ�سعار �ل�سهرية 
ملو�د �لبناء يف كافة مناطق �إمارة �أبوظبي �نطالقا 
من �هتمام �لقيادة �لر�سيدة وتوجهاتها �لكرمية 
بتطوير �لقطاعات �لقت�سادية يف �إمارة �أبوظبي 
�ملجالت  كافة  يف  و�لتنمية  �ل�ستقر�ر  يعزز  مبا 
�ل�سيا�سات  ور��سمي  �ل��ق��ر�ر  متخذي  تدعم  �لتي 

و�لباحثني يف �لإمارة. 

اإح�صاء اأبوظبي : ارتفاع اأ�صعار جمموعة الأ�صمنت 5.9 باملائة خالل 2012



•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد 
د�ئرة  تطلق  دب��ي،  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف دب���ي م��وؤمت��ر دب���ي �لعاملي 
 ، بر�ندز  ب��اور  ومعر�ض   ،  2013 �مل�ستهلك  حلماية 
�خلليج  دول  م�ستوى  على  م��رة  لأول  يقامان  �للذ�ن 
�لأثنني  �إم��ارة دبي، يوم  �لأو�سط يف  �ل�سرق  ومنطقة 
�ملقبل وحتى 3 �أبريل 2013 يف مركز دبي �لتجاري 
 5 27 متحدث ميثلون  �ملوؤمتر  وي�سارك يف  �لعاملي. 
قار�ت خمتلفة يف �لعامل، كما ي�سارك يف باور بر�ندز 
�لتجارية،  للعالمات  �لدولية  �لتجارية  �لفعالية   ،
30 ع��ار���ض م��ن �ل�����س��رك��ات �لعاملية  م��ا ي��ق��ارب م��ن 
�سركة  من  رئي�سية  برعاية  �حلدث  ويقام  و�خلا�سة. 

دبي للمرطبات بيب�سي.
ويف هذ� �ل�سياق، قال عمر بو�سهاب، �ملدير �لتنفيذي 
تفتخر  �مل�ستهلك:  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  لقطاع 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �إطالق مثل هذ� �حلدث 
�ملهم �لذي يعنى بامل�ستهلكني و�لتجار على حد �سو�ء، 
من  �سل�سلة  من  يقدمه  ملا  باحلدث  �هتمامنا  وياأتي 
تبادل  يف  ت�سب  �لتي  �حلو�رية  و�جلل�سات  �ملناق�سات 

�ملعرفة و�خلرب�ت حول �أف�سل �حللول و�إ�سرت�تيجية 
�ل�سركات  �أم����ام  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل�����س��وؤول��ي��ة  �لت�سويق 
حول  ح��و�ري��ة  جل�سات  �مل��وؤمت��ر  هام�ض  على  و�سيقام 
�لتجزئة  �لتي تعنى بقطاع جتارة  �ملو��سيع  عدد من 
وحماية �مل�ستهلك وكيفية ك�سب ثقة �لعمالء وت�سير 

عجلة �ملبيعات . 
�سيقة  �لأول جل�سات حو�رية  �ليوم  فعاليات  و�ست�سم 
�حلكومات  دور  ه��و  م��ا  �ل�سلع:  �أ���س��ع��ار  مر�قبة  وه��ي 
م�ساهد �أم ر��سد للمخالفات �أم رقيب؟ كيف ميكن �أن 
تلعب �حلكومات دوًر� فعاًل يف �آلية �لأ�سعار؟ يقدمها 
ر�لف نادر، م�ست�سار حماية �مل�ستهلك و�ملر�سح �ل�سابق 
للرئا�سة �لأمريكية وهو �أي�سا حمامي وكاتب؛ وجل�سة 
�أخرى حتت عنو�ن ثورة �لتجارة �لإلكرتونية؛ كيفية 
�لإنرتنت؟  �ملت�سوقني عرب  �مل�ستهلكني  حماية حقوق 
�لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملوؤ�س�ض  ج��ون��ز،  ت��ري  يقدمها 
ورئي�ض   Travelocity.com ل�سركة  �ل�سابق 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر   Kayak.com �إد�رة  جمل�ض 

لال�ستثمار لدى �أمريكان �آيرلينز-�سابري.
�مللكية  ق�سم  ورئ��ي�����ض  �سريك  ع��ب��ي��د�ت،  عمر  وي��دي��ر 
للمحاماة  وم�ساركوه  �لتميمي  مكتب  لدى  �لفكرية 
�لعامل  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  �لقانونية،  و�ل�ست�سار�ت 

�مل��ت��غ��ر ح���ول م��ف��ه��وم ق��و�ن��ني ح��م��اي��ة ح��ق��وق �مللكية 
�خلا�ض  و�لقطاع  للحكومات  ميكن  وكيف  �لفكرية، 
�ل���س��ت��ف��ادة م���ن ذل����ك؟ م���ع ك���ل م���ن م���اري���ون جوث، 
بال�سرق  �لفكرية،  �مللكية  ل�سوؤون  �إقليمي  م�ست�سار 
�لم����ار�ت،  دول���ة  يف  �لفرن�سية  و�ل�����س��ف��ارة  �لأو����س���ط، 
�لعربي،  �ملعرفة  تقرير  فار�ض، مدير  و�لدكتور غيث 
�سانغ،  وج��اك  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  م��ن 
نائب رئي�ض �جلمعية �ل�سينية ل�سر�كات �ل�ستثمار�ت 
�لأج��ن��ب��ي��ة، ورئ��ي�����ض جل��ن��ة ح��م��اي��ة ع��الم��ات �جل���ودة، 
جرن�ل  ل���دى  �ل��ف��ك��ري��ة  للملكية  �لأول  و�مل�����س��ت�����س��ار 

�إلكرتيك يف �ل�سني.
و�ستختتم جل�سات �ليوم �لأول بكلمة من توم فيليب�ض، 
مدير برنامج �لتوعية و�لتو�سع �لعاملي و�لتحقيق يف 
للم�ستهلك  �ملنتجات  �سالمة  لهيئة  �لتابع  �ل�سكاوى 
�لعاملي  �لنظام  حول  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف 
لإ�ستدعاء  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة 
با�ستدعاء  خم��ت�����ض  �إل����ك����رتوين  م���وق���ع  �مل��ن��ت��ج��ات: 
�ملنتجات يهدف �إىل حتقيق طفرة م�ستقبلية يف تبادل 

معلومات �سالمة �ملنتجات.
�حلدث  بر�ندز  ب��اور  معر�ض  �أن  �إىل  بو�سهاب  و�أ���س��ار 
30 موؤ�س�سة عاملية  �لتوعوي �لأول �سي�سهد م�ساركة 

وحملية من قطاع �لأغذية و�ل�سيار�ت و�لقطاع �ملايل 
�إىل جانب عدد من  وغرها من �لقطاعات �حليوية 
�ستقوم  حيث  �حلكومية،  و�سبه  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�جلودة  معاير  بعر�ض  �خلا�سة  �ل�سركات  من  ع��دد 
�حلديثة  وع��ر���ض  منتجاتها  يف  �لت�سنيع  وخ��ط��و�ت 
يف  تطبقها  �لتي  باملمار�سات  �ل���زو�ر  وتعريف  منها، 
�سبيل تعزيز �آليات �لتو��سل مع �مل�ستهلكني و�لتعرف 
�ملعر�ض  وخ�����س�����ض  �خل���ا����س���ة.  م��ق��رتح��ات��ه��م  ع��ل��ى 
جم��م��وع��ة م���ن �جل����و�ئ����ز �ل��ق��ي��م��ة وه����ي ع���ب���ارة عن 
�سيارتني و�أكر من 100 جائزة للح�سور من خالل 

�ل�سحوبات �ليومية طو�ل فرتة �ملعر�ض. 
وباإمكان �ل�سركات �لعار�سة يف باور بر�ندز �ل�ستفادة 
من �لرتويج جماناً ملنتجاتها من خالل �لعر�ض �لذي 
ت�سريح  على  �حل�سول  وه��و  دب��ي،  �قت�سادية  وفرته 
 3 ملدة   75% �إىل  بن�سبة ت�سل  للخ�سومات  جت��اري 
�أ�سابيع على �ملبيعات يف جميع منافذ �لبيع باإمارة دبي 
�لتابعة لل�سركة �مل�ساركة دون �حلاجة �إىل �سد�د ر�سوم 
بر�ندز  ب��اور  دبي  �سعار  و�سع  مع  �لتجاري  �لت�سريح 
ع��ب��ار�ت خ�سم  وذك���ر  �ل��ب��ي��ع،  م��ن�����س��ور�ت منافذ  على 
و�للو�ئح  لالأنظمة  وف��ق��ا   75% �إىل  ت�سل  بن�سبة 

�ل�سادرة عن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي.

�أعطى �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية رئي�ض جمل�ض �إد�رة مركز دبي 
و�إعادة  �لبناء  باأعمال  �لبدء  �إ���س��ارة  �لعاملي،  �لتجاري 
�لتخطيط ملنطقة مركزدبي �لتجاري �لبالغ م�ساحتها 
دبي  م��رك��ز  ب��ني  و�ل��و�ق��ع��ة  م��رتم��رب��ع،   146،000
�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض وجمر� �أبر�ج �لإمار�ت. 
�ل�سنوي  �لج��ت��م��اع  خ��الل  مو�فقته  �سموه  منح  وق��د 
�لتجاري  دبي  �لإد�رة مبركز  �ل��ذي عقده مع جمل�ض 
21 مار�ض.  �مل���و�ف���ق  �مل��ا���س��ي  ي���وم �خل��م��ي�����ض  �ل��ع��امل��ي 
بطاقة  �لتي ت�سم فندقاً  �لأوىل  �ملرحلة  بناء  وت�سمل 
�إد�رية بالقرب من مركز  588 غرفة، وثالثة مباين 
تخطيط  و�إع��ادة  و�ملعار�ض،  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي 

باقي �ملنطقة. 
عام  م��دي��ر  �مل���ري،  �سعيد  ه��الل  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
و�لرئي�ض  بدبي،  �لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئ��رة 
مركز  بناء  �إن  �لعاملي:  �لتجاري  دبي  ملركز  �لتنفيذي 
�ل�سبعينات كان حافز�ً  �أو�خر  �لعاملي يف  دبي �لتجاري 
ونحن  �لتجارية،  �لأع��م��ال  منطقة  تطوير  يف  مهماً 
يف  �لتجارية  �ملباين  على  متز�يد�ً  طلباً  حالياً  نلم�ض 
�ل�سركات  �ملكتبية من قبل  �مل�ساحات  �ملنطقة وخا�سة 
�لعاملية �لكربى متعددة �جلن�سيات �لر�غبة يف تو�سعة 
�حلالية  �ملكتبية  �مل�ساحات  تكفي  ل  حني  يف  مقارها، 

كذلك  ن�سهد  و�أ���س��اف:   . �ملتز�يد  �لطلب  ه��ذ�  لتلبية 
�رتفاع معدلت �إ�سغال فنادق رجال �لأعمال باملنطقة، 
م��ا ي��دل على �حل��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن ه��ذ� �ل��ن��وع من 
تطوير  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  تلبي  و���س��وف  �ل��ف��ن��ادق، 

منطقة مركز دبي �لتجاري هذ� �لطلب �ملزدوج . 
وبرج  ر��سد  �ل�سيخ  ب��رج  بني  �ملح�سورة  �ملنطقة  توفر 
يف  �ملكتبية  �مل�ساحات  م��ن  باملائة   13 ح���و�يل  خليفة 
دبي، ويبلغ معدل ��سغال �ملكاتب بهذه �ملنطقة حو�يل 
85 باملائة، وهو رقم يزيد كثر�ً عن متو�سط �لطلب 
على �ملكاتب يف �لإمارة، كما �أنه من �ملنتظر �أن يرتفع 
باملائة   90 �إىل  لي�سل  �ملكتبية  �مل�ساحات  على  �لطلب 

�لعام �ملقبل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �إع�����ادة تخطيط �مل��ن��ط��ق��ة ق���ال �مل���ري: 
مثلما جرى تخطيط �ملرحلة �لأوىل لتلبية متطلبات 
و����س��ح��ة وحم�����ددة، ف�����س��وف ن��ح��ر���ض ع��ل��ى مر�جعة 
�مل��خ��ط��ط �ل��رئ��ي�����س��ي �ل�����س��ام��ل و�ع��ت��م��اد خ��ط��ة مرنة 
ع��ل��ى �ل�ستجابة  ق��درت��ه��ا  ل�����س��م��ان  �مل���ر�ح���ل  م��ت��ع��ددة 

ملو�كبة ديناميات �ل�سوق �ملتغرة .
�حلايل  �لعام  من  �لثالث  �لربع  يف  �لبناء  يبد�أ  �سوف 
�أن ينتهي �لعمل يف �ملبني �لإد�ري �لأول  ومن �ملتوقع 
�فتتاح  يتم  بينما   ،2015 ع��ام  �لخ��ر من  �لربع  يف 
�ل��ب��ن��اء يف  2016. وي���ب���د�أ  ب���د�ي���ات ع���ام  �ل��ف��ن��دق يف 

�ملبنيني �لتجاريني �لآخرين �للذين جرى ت�سميمهما 
عامي  �لأوىل  �ملرحلة  ه��ذه  يف  متعددة  ل�ستخد�مات 
ت�ستغرق عملية  �أن  �ملتوقع  ومن   ،2015 و   2014
�لبناء 30 �سهر�ً. كانت �أعمال �لبناء يف منطقة مركز 

�لبدء  2010، وم��ع  ع��ام  �لتجاري متوقفة منذ  دب��ي 
تخطيط  �إع���ادة  يتم  ف�سوف  �لأوىل،  �ملرحلة  بناء  يف 
�لحتياجات  ليتنا�سب مع  للموقع  �لرئي�سي  �ملخطط 

�ملتغرة لالقت�ساد �ملحلي.

املال والأعمال
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حتت رعاية مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم

اقت�صادية دبي ت�صتعد لإطالق موؤمتر دبي العاملي
 حلماية امل�صتهلك ومعر�ض باور براندز  غدا الإثنني

تعزز �لتجارة و�ل�ستثمار و�ل�سياحة بني ولية فكتوريا ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 

حكومة ولية فكتوريا ترحب باتفاقية ال�صراكة  بني طريان الإمارات وكوانتا�ض

م�ساحتها 146،000 مرتً�مربعًا.. وت�سم فندقًا بطاقة 588 غرفة.. وثالثة مباين �إد�رية

حمدان بن را�صد يعطي اإ�صارة البدء ببناء املرحلة الأوىل ملنطقة مركز دبي التجاري العاملي

دبي ت�صت�صيف الجتماعات ال�صنوية 
امل�صرتكة للهيئات املالية العربية 

•• اأبوظبي-وام: 

�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  برعاية كرمية من �ساحب 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي ت�ست�سيف دولة 
�لمار�ت �لجتماعات �ل�سنوية �مل�سرتكة للهيئات �ملالية �لعربية لعام 
بدبي  حياة  جر�ند  فندق  يف  �ملقبل  �لثالثاء  �ستعقد  �لتي   2013
و�ستتطرق �لجتماعات �ل�سنوية لهذ� �لعام �لتي ت�ستمر يومني لأهم 
�مل�ستجد�ت �لقت�سادية على �ل�ساحة �لعاملية و�لعربية و�أن�سطة وعمل 
�لهيئات �ملالية �لعربية خالل �لعام �ملن�سرم وخططها للعام �حلايل. 
وت�سم �لهيئات �ملالية كال من �ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي 
ل�سمان  �لعربية  و�مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ع��رب��ي  �لنقد  و���س��ن��دوق  و�لج��ت��م��اع��ي 
و�لهيئة  �أفريقيا  للتنمية �لقت�سادية يف  �لعربي  �ل�ستثمار و�مل�سرف 
�لعربية لال�ستثمار و�لإمناء �لزر�عي. كما ينظم �سندوق �لنقد �لعربي 
على هام�ض هذه �لجتماعات �جتماع �لدورة �لعتيادية �لر�بعة ملجل�ض 
وزر�ء �ملالية �لعرب للت�ساور بخ�سو�ض �لآليات �ملنا�سبة للتن�سيق بني 
و�لقليمية  �لدولية  �لقت�سادية  �ل��ت��ط��ور�ت  ظ��ل  يف  �لعربية  �ل���دول 
�ملرحلة.  ه��ذه  يف  �لعربية  �ل��دول  �قت�ساد�ت  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 
ويت�سمن جدول �أعمال هذه �لدورة عدد� من �ملو�سوعات �لهامة �لتي 
ت�سمل تقرير �سعادة �لدكتور جا�سم �ملناعي مدير عام ورئي�ض جمل�ض 
تقارير متابعة حول  �إىل جانب مناق�سة  �لعربي  �لنقد  �إد�رة �سندوق 
حماور مبادرة دولة �لمار�ت لدعم �ل�ستقر�ر �لقت�سادي يف �ملنطقة 
عرب�ستات  �لعربية  �لح�����س��اء�ت  م��ب��ادرة  �إط���الق  ومناق�سة  �لعربية 
يتوىل  �لتي  �لعربية  �ل��دول  يف  �لح�سائية  و�لقدر�ت  �لنظم  لتطوير 
تنفيذها �سندوق �لنقد �لعربي. وينتظر �أن يناق�ض �ملجل�ض �لتطور�ت 
�قت�ساد�ت  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  و�لإقليمية  �لدولية  �لقت�سادية 
�لنقد  وعر�سا من �سندوق  �لتطور�ت  فى �سوء هذه  �لعربية  �ل��دول 
�لدويل حول ق�سايا تطبيق منهجية �لرقابة �ملعدلة لدى �ل�سندوق 
وعر�سا �آخر من ممثل للرئا�سة �لرو�سية ملجموعة �لع�سرين  ج 20-  
ح���ول ب��رن��ام��ج و�أن�����س��ط��ة �مل��ج��م��وع��ة يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة ����س��اف��ة ملناق�سة 
�لق�سايا �ملقرتح �إدر�جها �سمن ر�سالة �ملجل�ض �ل�سنوية لكل من رئي�ض 
جمموعة �لبنك �لدويل ومدير عام �سندوق �لنقد �لدويل. و�سيح�سر 
هذ� �لجتماع ب�سفة مر�قب كل من جامعة �لدول �لعربية و�ل�سندوق 
�لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لجتماعي و�ملدر�ء �لتنفيذيون �لعرب 

يف كل من �سندوق �لنقد و�لبنك �لدوليني.
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اأكرث من 20 جهة اإماراتية ت�صارك مبعر�ض هانوفر ال�صناعي يف اأملانيا

رح��ب��ت ح��ك��وم��ة ولي����ة ف��ك��ت��وري��ا ب���ق���ر�ر جلنة 
على  باملو�فقة  �لأ�سرت�لية  و�مل�ستهلك  �ملناف�سة 
�إتفاقية �لتحالف ملدة خم�سة �سنو�ت بني �سركة 
كو�نتا�ض وطر�ن �لإمار�ت �لتي تبد�أ يوم �لأول 

من �أبريل. 
رحالت  �إن��ط��الق  �ل�����س��ر�ك��ة  �إت��ف��اق��ي��ة  و�ست�سهد 
على منت طائرة من  �ليومية  كو�نتا�ض  �سركة 
طر�ز A380 بني دبي وملبورن، كما �ست�سهد 
ت�سكيل �سبكة تعاون متكاملة وم�ساركة بالرمز 
وتن�سيق يف �لأ�سعار و�ملبيعات و�جلدولة ومنوذج 

موحد لتقا�سم �ملنافع. 
فكتوريا  وزي��رة ولية  �آ�سر،  لوي�ض  �سعادة  وقال 
لالأبد�ع و�خلدمات و�ل�سركات �ل�سغرة، وزيرة 
�ل�سياحة و�لفعاليات �لكربى، وزيرة �لتوظيف 
فكتوريا  ولي��ة  حكومة  دعمت  لقد  و�لتجارة:  
م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة �إت��ف��اق��ي��ة �ل�����س��ر�ك��ة ب��ني �سركتي 
ونتطلع �ىل جني  وكو�نتا�ض،  �لأم��ارت  ط��ر�ن 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��و�ئ��د �مل�����س��رتك��ة �ل��ت��ي �ستنتج 
ولقد  �لقادمة.  �ل�سنو�ت  يف  �لتحالف  ه��ذ�  عن 
�أظهرت �سركة طر�ن �لأمار�ت ثقتها يف ملبورن 
�ل��رح��الت على منت  م��ن خ��الل تقدمي خدمة 
�ساعدت ولية  �لتي   A380 طائرة من طر�ز 

�ل�سياحة  تنمية  يف  �لأ���س��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  ف��ك��ت��وري��ا 
و�لفر�ض �لتجارية، وتعترب �ل�سركة حالياً ثالث 
�أكرب ناقل للزو�ر �لقادمني �ىل ولية فكتوريا، 
زيارة  يف  �ست�ساعد  �ل�����س��ر�ك��ة  ه���ذه  �أن  ونعتقد 

�أعد�د �لزو�ر �لدوليني �ىل �لولية.  
وت���ع���ود ع���الق���ات ولي�����ة ف��ك��ت��وري��ا م���ع ط���ر�ن 
قامت  ع��ن��دم��ا   ،1995 �ل��ع��امل  �ىل  �لإم�����ار�ت 
ف��ك��ت��وري��ا مب�ساعدة  �ل�����س��ي��اح��ة يف ولي����ة  ه��ي��ئ��ة 
حكومة دبي على �حل�سول على حقوق �لطر�ن 
�جلوي للخدمات �لأ�سرت�لية. و�أختارت طر�ن 

�لإم���������ار�ت ف��ي��م��ا ب��ع��د �إط������الق رح���الت���ه���ا �ىل 
�أ�سرت�ليا من ملبورن يف �لعام 1996. 

حكومة  مكتب  تاأ�سي�ض  مت   1997 �لعام  ويف 
ولية فكتوريا �لتجاري من قبل حكومة ولية 
و�لتعليم  و�لأ�ستثمار  �لتجارة  لت�سهيل  فكتوريا 
�أحتفل يف  قد  �ملكتب  وك��ان  فكتوريا،  ولي��ة  مع 
م��ن �لألتز�م  15 ع��ام��اً  �مل��ا���س��ي مب���رور  �ل��ع��ام 
جتاه منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا. 
و�أ���س��ت��م��رت ع��الق��ات �ل��ت��ج��ارة و�لأ���س��ت��ث��م��ار يف 
�لنمو خالل تلك �لفرتة حتى �أظهرت حكومة 

�لتجاري  �لتفاعل  تعزيز  نيتها  فكتوريا  ولي��ة 
تاريخ  بعثة جتارية يف  �أك��رب  من خ��الل تنظيم 
�أ�سرت�ليا �ىل �ملنطقة.  وقال جون بتلر، مفو�ض 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ف��ك��ت��وري��ا �ىل  ح��ك��وم��ة ولي����ة 
�لو�سط و�سمال �إفريقيا وتركيا: نعتقد �أن هذه 
�ل�سر�كة �جلديدة بني طر�ن �لإمار�ت و�سركة 
�لعبار�ت،  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ىل  �إ���س��اف��ة  ك��و�ن��ت��ا���ض 
و�ل�سياح  �لأعمال  �أ�ستقطاب  زي��ادة  �ىل  �ستوؤدي 
�أي�ساً.  �ملنطقة  ه��ذه  و�ىل  فكتوريا  ولي���ة  �ىل 
�إن طر�ن �لإمار�ت متلك عالقة طويلة �لأمد 
يف  كبر  ب�سكل  و�أ�ستثمرت  فكتوريا،  ولي��ة  مع 
�سوق �لولية من خالل جمموعة من �إتفاقيات 
�لرعاية �لريا�سية و�إتفاقيات �ل�سر�كة �لتجارية 
كو�نتا�ض  ���س��رك��ة  ف�����اإن  وب���امل���ث���ل  م���ل���ب���ورن.  يف 
ل��دي��ه��ا �ل���ت���ز�م ق����وي جت����اه �ل����ولي����ة، وتوظف 
6000 �سخ�ض من ولي��ة فكتوريا. كما  �أك��ر 
�لنمو  يف  و�ل�سياحة  �لتجارة  خطوط  �ست�ستمر 
نتيجو ل��ه��ذ� �ل��ت��ح��ال��ف.  و�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
كو�نتا�ض  �سركة  نقل  �ست�سهد  �ل�سر�كة  �إتفاقية 
ملركزها يف �سنغافورة �ىل دبي، و�ستطلق رحالت 
 A380 يومية على م��نت ط��ائ��ر�ت م��ن ط��ر�ز 

من مدينتي ملبورن و�سيدين. 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك �أكر من 20 جهة �إمار�تية ر�ئدة من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض 
�ستعقد  �ل���ذي  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ل�سناعي  هانوفر  معر�ض  يف  �لتجارية  و�مل��ن��اط��ق 
د�ئرة  وذل��ك حتت مظلة  �ملقبل  �أب��ري��ل   12 �إىل   8 �لفرتة من  فعالياته يف 

�لتنمية �لقت�سادية يف �أبوظبي وبالتعاون مع وز�رة �لقت�ساد.
ويعترب معر�ض هانوفر و�حد� من �أكرب �ملعار�ض يف �لعامل و�أكرها فعالية 
قطاعات  يف  ك��ب��ر�  �أوروب���ي���ا  معر�سا   11 و�ح���د  �سقف  حت��ت  يجمع  ح��ي��ث 
�ل�سناعة و�لطاقة و�لعامل �لرقمي و�لتكنولوجيا �خل�سر�ء مما يجعل منه 
�لإم��ار�ت باعتبارها مركز� عامليا للتجارة  من�سة مثالية لعر�ض و�قع دولة 

و�لزدهار من خالل روؤيتها �لوطنية 2021.
ونظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �أبوظبي للمرة �ل�ساد�سة على �لتو�يل 
وهيئات  �سركات  جمموعة  خ��الل  من  هانوفر  معر�ض  يف  �ل��دول��ة  م�ساركة 
متثل قطاعات خمتلفة مبا يتيح للم�ستثمرين �لعامليني فر�سة �لتعرف على 

�لدولة و�أن�سطتها �لقت�سادية.
مربعا  م��رت�   650 م�ساحته  و�لبالغ  �ملعر�ض  يف  �لإم����ار�ت  جناح  و�سيكون 
مبثابة وطن خارج �لوطن للوفود �لإمار�تية لاللتقاء بكبار �سانعي �ل�سيا�سة 

و�ل�سركات �لتجارية و�أجهزة �لإعالم �لعاملي.
ظبي  �أب��و  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تنظم  �ملعر�ض  فعاليات  �إط���ار  ويف 
�ملنتدى �لإمار�تي �لثاين لال�ستثمار و�لأعمال و�لذي �سيكون مبثابة منرب 

هام ي�سرح للم�ستثمرين ورجال �لأعمال �ملز�يا و�لفو�ئد �لكبرة �لتي حتققها 
روؤية �لإمار�ت 2021 لالقت�ساد �لوطني وللم�ستثمرين يف دولة �لإمار�ت. 
و�سيطلع �ملنتدى �ل�سركات �لأملانية على فر�ض �ل�ستثمار ��ستناد� �إىل روؤية 
�لإمار�ت.  و�لتعاون يف  �لتجارة  2021 كما يعر�ض عليها فر�ض  �لإم��ار�ت 
�لإمار�تيني  �مل��و�ط��ن��ني  ق��ي��ام  �سمان  على   2021 �لإم�����ار�ت  روؤي���ة  وت��ق��وم 
�ملبدعني و�أ�سحاب �ملعرفة و�لكفاءة ببناء �قت�ساد مرن وتناف�سي �سمن �حتاد 
يتم�سك  متما�سكا  جمتمعا  بو�سفهم  �لنجاح  فر�ض  لهم  يوؤمن  و�آم��ن  قوي 

بهويته ويتمتع باأعلى م�ستويات �ملعي�سة �سمن بيئة مالئمة وم�ستد�مة.
كما عقدت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �أبو ظبي موؤخر� �جتماعا يف مقرها 
�لرئي�سي لكافة �جلهات �لإمار�تية �مل�ساركة يف �ملعر�ض ل�سرح جدول �لأعمال 

�ملعر�ض  ه��ذ�  �مل�ساركة يف  م��ن  �ل��دول��ة  تتوخاها  �لتي  و�لأه����د�ف  �لإم��ار�ت��ي 
و�أك��دت �لد�ئرة على وج��وب بذل كل �جلهود لإط��الع �لعامل على  �ملرموق. 
خطط وم�ساريع �لتطوير �لقت�سادي يف �لدولة ومتثيل �لإمار�ت على خر 

وجه مبا يرفع من مكانة �لدولة عامليا.
م�ساركة  �أن  �لقت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  معايل  و�أو���س��ح 
تاأتي   2013 �جل��اري  للعام  باأملانيا  �ل�سناعي  هانوفر  معر�ض  يف  �ل���وز�رة 
لتبعث ر�سالة قوية بالتز�م وز�رة �لقت�ساد يف ثوبها �جلديد وبعد �أن �ن�سمت 
�لتجارية  �لدولة  لتعزيز م�سالح  �ل�سعي  على  �خلارجية  �لتجارة  وز�رة  لها 
و�لقت�سادية يف �ملحافل �لدولية وتطوير و�لرتقاء بكافة مقومات �لقت�ساد 

�لوطني للدولة.

هيئة الأوراق املالية تعلن اإطالق برنامج �صهادة 
التاأهيل للتحليل الفني للمرة الأوىل بالدولة 

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن �سعادة عبد �هلل �لطريفي �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع عن �إطالق برنامج �سهادة �لتاأهيل 
للتحليل �لفني للمرة �لأوىل يف دولة �لإمار�ت. وتاأتي هذه �خلطوة كمبادرة من �لهيئة ت�ستهدف تلبية �حتياجات 
�ملتعاملني يف �لأ�سو�ق �ملالية بالدولة �نطالقا من �لدور �ملنوط بها يف تنظيمها و�لرتقاء بها �إىل م�ساف نظر�تها 
يف �لأ�سو�ق �لعاملية �ملتطورة. جاء ذلك خالل �نطالق فعاليات ملتقى  �لتحليل �لفني  �لذي نظمته هيئة �لأور�ق 
�ملالية حتت رعاية معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير �لقت�ساد رئي�ض جمل�ض �لإد�رة بالتعاون مع �لحتاد 
�أن روؤي��ة �لهيئة حتر�ض با�ستمر�ر على  �مللتقى  �ل��دويل للمحللني �لفنيني. و�أك��د �لطريفي يف كلمة خالل �فتتاح 
�لربط بني كل من �لتطوير و�لتاأهيل باعتبار �أن �لتنمية �لقت�سادية تتطلب مبادر�ت ناجعة للتمكني �ملهني تقوم 
�ملبادر�ت  �لعديد من  �إط��الق  على  �لهيئة  رك��زت  �ملنطلق  هذ�  ومن  و�ملعريف  �لفني  و�لتاأهيل  باملهار�ت  �لتزود  على 
�أ�سو�ق �ملال بعد �جتياز �ختبار�ت  �أن �أطلقت برناجما �آخر لرتخي�ض �لو�سطاء يف  و�مل�سار�ت �لتدريبية حيث �سبق 
�لتاأهيل �ملهني �لتي يتم تنظيمها بالتعاون مع �ملعهد �ملعتمد لالأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار باململكة �ملتحدة  �سي �آي 

�إ�ض �آي .
�أن �لهيئة ل تدخر و�سعا يف تقدمي بر�مج توعية م�ستمرة على مد�ر �لعام  �إىل  ونوه �لرئي�ض �لتنفيذي يف كلمته 
�إمار�ت  خمتلف  يف  وذلك  �ملالية  �خلدمات  �سناعة  يف  و�لتطور�ت  �مل�ستجد�ت  باآخر  و�إحاطتهم  �ملتعاملني  لتثقيف 

�لدولة بهدف �لرتقاء بامل�ستوى �ملعريف لكافة �ملتعاملني و�ملتخ�س�سني و�ملهتمني كذلك.
وعلى هام�ض �مللتقى ويف �إطار جهودها لالرتقاء باأد�ء �ملتعاملني يف �لأ�سو�ق �ملالية بالدولة وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية 
ب�ساأن �عد�د  �مل�سرتك  �تفاقية للتعاون  �لفنيني  �ملالية و�ل�سلع مع �لحتاد �لدويل للمحللني  �لأور�ق  �أبرمت هيئة 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لطريفي  �سعادة عبد �هلل  �لهيئة  �لتفاقية عن  �لفني. وقع  �لتحليل  تاأهيل يف  �سهادة  برنامج 
لهيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع وعن �لحتاد �لدويل �لدكتور رولف ويتزر رئي�ض �لحتاد. ومبقت�سى بنود �لتفاقية 
مت �ختيار مركز �لتدريب �لتابع لهيئة �لأور�ق �ملالية كمركز معتمد للتدريب على �سهادة �لتحليل �ملايل و�إجر�ء 
�ختبار�ت �حل�سول عليها. كما يتم مبقت�ساها �لتعاون بني �لطرفني يف تقدمي خدمات �لتدريب و�لإعد�د لمتحانات 
�لتحليل �لفني ويتم منح هيئة �لأور�ق �ملالية �ل�سالحيات �لالزمة لتكون �ملركز �لرئي�سي �ملعتمد و�حل�سري لإجر�ء 

�ختبار�ت تاأهيل �لتحليل �لفني يف دولة �لإمار�ت ومنح �سهادة معتمدة ملن �جتازو� هذه �لختبار�ت.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لقا�سمي،  خالد  بنت  لبنى  �ل�سيخة  معايل  ��ستقبلت 
وزي�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل، ���س��ع��ادة فيليبو 
لغوث  �ملتحدة  �لأمم  لوكالة  �لعام  �ملفو�ض  غر�ندي، 
�لأدنى  �ل�سرق  يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  وت�سغيل 

�لأونرو� ، وذلك مبقر �لوز�رة يف �أبوظبي موؤخر�ً.
تعزيز  و�آل���ي���ات  �سبل  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  معاليها  وب��ح��ث��ت 
�لتعاون �مل�سرتك بني دولة �لإم��ار�ت ووكالة �لأونرو� 
وذلك لتقدمي �لدعم و�لعون لالجئني �لفل�سطينيني، 
و�أكدت معاليها �أن �أزمة �لالجئني �لفل�سطينيني ق�سية 
�إن�سانية يف �ملقام �لأول، و�أن دولة �لإمار�ت وموؤ�س�ساتها 

للتخفيف من معاناة  �لدعم  على تقدمي  �سوياً  تعمل 
مع  معاليها  بحثت  ك��م��ا  �لفل�سطينيني.  �ل��الج��ئ��ني 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  �حتياجات  �ل��ز�ئ��ر  �ل�سيف 
�لتي تقدمها دول��ة �لإم��ار�ت لهم من  وبر�مج �لدعم 

خالل �لوكالة.   
بتقدمي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ق��ي��ام  �إىل  معاليها  و�أ����س���ارت 
نحو  ي��ق��ارب  ، مب��ا  �لأون�����رو�  �إىل  �إن�سانية  م�����س��اع��د�ت 
 –  2010( �لأع������و�م  خ���الل  دره����م  م��ل��ي��ون   122
يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  لدعم  وذل��ك   ،)2012
�لدول �لتي تعمل فيها �لوكالة و�لتي ت�سمل �لأر��سي 

�لفل�سطينية، ولبنان، و�لأردن، و�سوريا. 
�لإمار�ت  دول��ة  غ��ر�ن��دي،  فيليبو  �سعادة  هناأ  وب���دوره 

�لوز�رة  �إن�ساء  على  �لقا�سمي،  لبنى  �ل�سيخة  ومعايل 
�جلديدة، باعتبارها خطوة متقدمة وريادية باملنطقة، 
به  تقوم  �ل��ذي  و�حليوي  �جلوهري  بالدور  �أ�ساد  كما 
دولة �لإمار�ت يف تقدمي �لغوث �إىل �لالجئني يف �لعامل 
ب�سفة عامة، و�لالجئني �لفل�سطينيني ب�سفة خا�سة، 
و��ستجابة �لدولة �ل�سريعة لتقدمي يد �لعون و�لدعم 

لكافة �ملتاأثرين من حالت �لطو�رئ �لإن�سانية.
بر�مج  على  لبنى  �ل�سيخة  معايل  �سعادته،  �طلع  كما 
�لعون  ت��ق��دمي  ت�ستهدف  و�ل��ت��ي   ، �لأون�����رو�  و�أن�����س��ط��ة 
م�سجلني  فل�سطيني  لج���يء  م��الي��ني   5 ي��ق��ارب  مل��ا 
�لتنمية  وخدمات  �لإن�سانية  �خلدمات  وتلقي  لديها، 
�لتعليم  ذل��ك  يف  مبا  �لوكالة  تقدمها  �لتي  �لب�سرية 

�سبكة  وبرنامج  �ل�سحية،  و�لرعاية  و�ملهني  �لأ�سا�سي 
�لأمان �لجتماعي، و�لإغاثة و�خلدمات �لجتماعية، 
و�لتمويل �ل�سغر، و�لبنية �لتحتية وتطوير �ملخيمات، 

و�مل�ساعد�ت �لطارئة. 
 30 ن��ح��و  ل��ت��وظ��ي��ف  ت�����س��ع��ى  �ل��وك��ال��ة  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�أل�����ف م���وظ���ف وم��وظ��ف��ة غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن �لالجئني 
�لوكالة  عمليات  كافة  متويل  يتم  �إذ  �لفل�سطينيني 
�مل��ق��دم��ة م���ن �ملانحني،  �مل�����س��اع��د�ت  و�أن�����س��ط��ت��ه��ا م���ن 
من�ساأة   900 ل��ن��ح��و  �ل��وك��ال��ة  �إد�رة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
و�لعياد�ت،  و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  �مل���د�ر����ض  م��ن��ه��ا  م��ت��ع��ددة 
�لفل�سطينيني  لالجئني  �لدعم  بتقدمي  و��ستمر�رها 

يف �سوريا �لذين يبلغ عددهم 530 �ألف لجئ.

املال والأعمال

29 م�ساعد�ت �جلهات �ملانحة �لإمار�تية لالأونرو� �لأعو�م �لثالث �ملا�سية درهم  مليون   122

موؤ�صر اأداء القطاع ال�صناعي لإمارة اأبوظبي يظهر لبنى القا�صمي توؤكد دعم الإمارات امل�صتمر لالجئني الفل�صطينيني يف ا�صتقبالها املفو�ض العام لالأونروا
تفاوؤل املن�صات ال�صناعية للو�صعني احلايل وامل�صتقبلي

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي نحو  �إمارة  �ل�سناعي على م�ستوى  �لعام لأد�ء �لقطاع  �ملوؤ�سر  بلغ 
فيما ��ستمر م�ستوى �لتفاوؤل  �لتفاوؤل  من  م�ستوى  عاك�سا  نقطة   13.6
نحو  بلغ  حيث  �لعام  ه��ذ�  �مل�ستقبلي  �لو�سع  �إز�ء  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  ل��دى 
�لوقت �لذي �أبدت فيه هذه �ملن�ساآت م�ستوى  2012 يف  عام  نقطة   24.5
�سئيال من �لتفاوؤل �إز�ء �لو�سع �حلايل حيث بلغ نحو 2.78 نقطة عاك�سا 
بذلك �لكثر من �لتحديات �لتي تو�جه �ملن�ساآت �ل�سناعية بالإمارة بوجه 
�أبوظبي �لذي ��سدرته  �أد�ء �لقطاع �ل�سناعي لإمارة  عام . وح�سب موؤ�سر 
فقد   2012 للعام  �أبوظبي  �لقت�سادية  �لتنمية  بد�ئرة  �لدر��سات  �إد�رة 
لالإمارة  �لقت�سادية  �لأو�ساع  �إز�ء  تفاوؤلها  عن  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  عربت 
�أكرب  �ل��ت��ف��اوؤل  م�ستوى  ك��ان  فيما  نقطة   33 نحو  بلغت  حيث  ع��ام  ب�سكل 
�إز�ء �لأو�ساع �لقت�سادية �مل�ستقبلية لالإمارة يف حني �أبدت �ملن�ساآت نف�سها 
تفاوؤل حذر� �إز�ء �لأو�ساع �حلالية لقت�ساد �لإمارة. وفيما يتعلق بالأو�ساع 
حذر  م�ستوى  عند  �ل��ت��ف��اوؤل  م�ستوى  ظ��ل  �ل�سناعية  للمن�ساآت  �لد�خلية 
مييل �إىل نقطة �حلياد خا�سة فيما يتعلق بق�سايا �لأ�سعار �أ�سعار �ملنتجات 
وم�ستلزمات �لإنتاج و�لأجور و�ملدخالت �لأولية  من �لقوة �لعاملة ور��ض 
�مل��ب��ي��ع��ات و�لإن���ت���اج و�ملخزون  ل��ه��ا   �لق��ت�����س��ادي  و�ل��ن�����س��اط  �مل�ستثمر  �مل���ال 

و��ستغالل �لطاقة �لإنتاجية . 
وتعترب �أقل �ملن�ساآت �ل�سناعية تفاوؤل �ملن�ساآت �ل�سناعية �ل�سغرة  �أقل من 
تفاوؤلها  يعزى  �حلجم  �سغرة  �ل�سناعية  للمن�ساآت  وبالن�سبة  عامل   50
�ل�سوق  �ل�سلبية يف  �لتغر�ت  �أم��ام  �أق��ل  تعترب  �ملن�ساآت  ه��ذه  مناعة  �أن  �إىل 
بال�سركات �لكربى  �لإد�ري��ة و�ملالية و�لإنتاجية مقارنة  �لإمكانات  ل�سعف 
�إنتاجية �لعمل ور�أ�ض �ملال هي �أقل ن�سبيا من �ملن�ساآت �لأكرب لذ�  �أن  حيث 
�لقت�سادية.  و�لنظرية  �لتوقع  مع  يتطابق  وه��ذ�  �أق��ل  يكون  تفاوؤلها  فان 
�لإد�رية  �إمكانياتها  فان  �حلجم  كبرة  �ل�سناعية  للمن�ساآت  بالن�سبة  �أم��ا 
و�لإنتاجية و�لت�سويقية و�ملالية و�إنتاجية �لعمل ور�أ�ض �ملال عادة ما تكون 
�أكرب من �ملن�ساآت �ل�سغرة ب�سبب �أن �لإنتاج يكون باحلجم �لكبر يف هذه 
�ملن�ساآت حيث يالحظ �أن تلك �ملن�ساآت يف �لأغلب تعمل لأغر��ض �لت�سدير 
ملا  نظر�  �لدولية  ب��الأ���س��و�ق  خا�سة  �لت�سويق  على  قدرتها  �رت��ف��اع  بجانب 
�لأخرى  باملن�ساآت  ب�سرية وق��در�ت مادية كبرة مقارنة  ك��و�در  متتلكه من 
بينما �ملن�ساآت �ملتو�سطة �حلجم فهي لي�ست مبقدرة �ملن�ساآت �لكبرة ووجود 
م�ساكل يف �لأ�سو�ق يجعلها �أكر عر�سة لل�سدمات و�لتي ل تكون مب�ستوى 
قدرة �ل�سركات �لكبرة يف �مت�سا�سها . وحدد �ملوؤ�سر �لأ�سباب �لرئي�سية يف 
�لعاملة  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  نظر  �ئتمان من وجهة  على  �سعوبة �حل�سول 
كبرة  �سمانات  لتوفر  �لبنوك  ����س��رت�ط  �أهمها  وم��ن  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 
�ملال  ر�أ���ض  لنخفا�ض  نظر�  بها  �ل��وف��اء  عن  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  تعجز  قد 
وب�سبب  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �ل�سناعات  �ل�سناعات خا�سة  �لعديد من  يف 
نق�ض در��سات �جلدوى و�ملعلومات لدى �لبنوك لتقييم �مل�ساريع وجدو�ها 
�لقت�سادية. ومن �ل�سباب �لخرى �لتي ��سار �ليها �ملوؤ�سر �لبروقر�طية 
�لفرتة  وط���ول  وتعقيدها  �لإج�����ر�ء�ت  وط���ول  �ملطلوبة  �مل�ستند�ت  وك���رة 
فرتة  وق�سر  �ل��ف��ائ��دة  م��ع��دل  و�رت��ف��اع  �ل��ق��رو���ض  على  للح�سول  �لزمنية 
�لرئي�سية  بالن�سبة لالأ�سباب  �أما  �ملن�ساأة.  �لتمويل بحجم  �ل�سد�د و�رتباط 
ور�ء عدم توفر �لعمالة خا�سة �لعمالة �ملدربة فقد فندها �ملوؤ�سر بقو�نني 
�لعمل و�لعمال خا�سة �ملتعلقة بعدد �لعمالة وجلبها من �خلارج و�لقو�نني 
�ملرتبطة ب�سكن �لعمال و�رتفاع �لتكاليف و�رتفاع تكلفة �لر�سوم و�لغر�مات 
�لعمالة  �أج��ور  و�رتفاع  و�لهوية  و�لرخ�ض  �لتاأ�سر�ت  با�ستخر�ج  �ملتعلقة 

�ملدربة و�نتقالها بعد �لتدريب. 
و�لعر�ض  �لطلب  جانبي  ت�سمل  �ملعوقات  معظم  �إن  �ملوؤ�سر  نتائج  يف  وج��اء 
معا حيث �أفاد نحو 15 يف �ملائة من �ملن�ساآت باأن هناك معوقات تو�جههم 
معوقات يف  �إىل  �ملائة  يف   10 نحو  �أف��اد  بينما  و�لطلب  �لعر�ض  يف جانبي 
جانب �لعر�ض فقط ونحو 7 يف �ملائة �إىل معوقات يف جانب �لطلب فقط 
�ملائة بعدم وجود معوقات تو�جه ن�ساطهم. وعلى  68 يف  �أف��اد نحو  بينما 
�سناعات  مب��ج��ال  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  ف���اإن  �لقت�سادية  �لأن�سطة  خ��الف 
لرتفاع  ذلك  ويعود  �حلالية  �لأو���س��اع  �إز�ء  �أك��رب  ت�ساوؤم  لديهم  �لأخ�ساب  

�أ�سعار م�ستلزمات �لإنتاج و�لت�ساوؤم �جتاه �لنمو �لقت�سادي.
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•• دبي-وام:

و�لت�سويق  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ت�����س��وي��ق  ���س��رك��ة   ت��وق��ع��ت 
�نتعا�سا  �لدولة  ت�سهد  �أن  دبي  �لعقاري  ومقرها 
بارتفاع  مدفوعا  �ملقبلة  �ل�سهور  خ��الل  متناميا 
دبي  �سوق  يف  �لعقاري  بال�سوق  �لثقة  م�ستويات 

و�أ�سا�سيات �ل�سوق �لقوية يف �أبوظبي.
ل�سركة   �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��ع��ور  م�سعود  وق��ال 
�لعمل  �أن  �لعقاري   و�لت�سويق  للتطوير  ت�سويق 
على ت�سريع �سن �لت�سريعات و�لقو�نني �لعقارية 
�لقوية من �ساأنه منع تذبذب �خلدمات و�لعو�ئد 

يف �لقطاع �لعقاري على �مل�ستوى �ملحلي.
ينبغي  �لتي  �لدو�عي  بع�ض  هناك  �أن  �إىل  ولفت 
معاجلتها من �أجل �ملحافظة على �لنمو �مل�ستد�م 
�لتمويل  وخيار�ت  �لتكلفة  مي�سور  �لإ�سكان  مثل 

�ملختلفة لعمالء �لعقار�ت.
�لعام  ���س��ه��دت يف  �أب��وظ��ب��ي  �أن  �إىل  �ل��ع��ور  و�أ����س���ار 
�ملا�سي تذبذبا بن�سبة خم�سة يف �ملائة �إىل 12 يف 
نظر� لدخول وحد�ت  �لإي��ج��ار�ت  �أ�سعار  �ملائة يف 

�سكنية جديدة يف �أنحاء �لإمارة كافة.
�لقو�نني �جلديدة  �أن مبادر�ت مهمة مثل  و�أك��د 
ب�ساأن بدلت �ل�سكن ملوظفي �لدولة و�لإعالن عن 
حزمة  �إىل  بالإ�سافة  رئي�سية  حكومية  م�ساريع 
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مليار درهم �ست�سهم يف ت�سريع �لطلب و�لنمو يف 
�ل�سوق �لعقاري يف �أبوظبي خالل �لعام �حلايل.

�أبوظبي  يف  �ل��ع��ق��اري  �لقطاع  �أن  �ل��ع��ور  ولح���ظ 
�سركتي  �ندماج  بعد  �لتما�سك  من  مزيد�  ي�سهد 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��اري �ل�����د�ر و ����س���روح �ل����ذي من 
�ل�سركات  بعد  ملا  �لإن��دم��اج  ه��ذ�  �أن ميتد  �ملتوقع 
بحيث ي�سمل �لهيئات �حلكومية و�مل�ساريع �أي�سا.

و�أكد �أن عمليات �لطرح �ملقبلة للم�ساريع �لعقارية 
م��ث��ل ط���رح 200 ف��ي��ال يف �ل��ق��ري��ة �مل��ع��ا���س��رة يف 
ومركز  م�سجد  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ري��ف  م�����س��روع 
�ملتو�سطية  �ل��ق��ري��ة  يف  �سغر  و���س��وق  �جتماعي 

�ستعزز من ن�ساط �ل�سوق �لعقاري.
ونوه �لعور باأن هناك م�ساريع �أخرى �ستعزز من 
�أبوظبي  يف  �لعقاري  �لقطاع  يف  �لطلب  معدلت 
ذ�  مثل  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  �فتتاحها  �مل��ق��رر  م��ن 
�سوة  وم�����س��روع  �ل�سعديات  ج��زي��رة  يف  د���س��رتك��ت 

�سنرت�ل متعدد �ل�ستخد�مات يف جزيرة �ملارية.
�أبوظبي  يف  �لعقاري  �لقطاع  يحافظ  �أن  وتوقع 
على زخمه يف �ل�سوق خا�سة بعد تعهد �حلكومة 
�ستة  مببلغ  �لقت�سادي  �لن�ساط  بدعم  �ملحلية 
�أنه  مليار�ت درهم. وبالن�سبة �إىل دبي بني �لعور 
بن�سبة  �ل�سكنية  �لإي��ج��ار�ت  �رتفاع  من  بالربغم 
�سبعة �إىل 10 يف �ملائة على مدى �ل�سهر �لثالث 
�لإم��ارة متكنت من �حلفاظ على  �أن  �إل  �ملا�سية 

بر�مج  ت��ق��دم  مف�سلة  ع��ق��اري��ة  كوجهة  مكانتها 
ت�سديد مرنة. وذكر �أن �خلرب�ء يتوقعون �رتفاعا 
يف �أ���س��ع��ار �لإي���ج���ار�ت يف ���س��وق دب��ي خ��الل �لعام 
�حلايل بن�سبة من 10 �إىل 17 يف �ملائة مدفوعا 
بالإعالن عن عدد من �مل�ساريع �جلديدة �لتي مت 

�لإنتهاء منها �أو�خر �لعام �ملا�سي.
�أن �لإغ��الق �لأخ��ر على �رتفاع بعد  وبني �لعور 
�سوق دبي �ملايل  يف  �لأ�سهم  موؤ�سر  يف  �سهر�   34
بال�ستثمار�ت  يتعلق  فيما  كبرة  بفر�ض  يب�سر 
�مل�ستقبلية �إذ ميكن طرح حو�يل 36 �سقة وفيال 
ج��دي��دة يف �ل�سوق �ب��ت��د�ء م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل �إىل 
م�ساريع عقارية  هناك  �أن  �إىل  و�أ�سار   .  2015
جزيرة  م�سروع  مثل  �لتنفيذ  قيد  دبي  يف  كربى 
ب��ل��و ووت����ر �ل��ب��ال��غ ق��ي��م��ت��ه ���س��ت��ة م���ل���ي���ار�ت درهم 
دبي  ت���اون  د�ون  يف  �لفندقية  �ل�سقق  وم�����س��روع 
�لبالغ قيمته نحو 3.7 مليار دولر بالإ�سافة �إىل 
3.7 مليار  ��ستثماري بقيمة  �لإعالن عن تدفق 
�حلكومية  لال�ستثمار�ت  دبي  موؤ�س�سة  دولر من 
و�سركة بروكفيلد �آ�سيت ماجنمنت حيث �ستعك�ض 

هذه �مل�ساريع �نتعا�سا يف �ل�سوق �لعقاري يف دبي.
�أكر  منهجيات  �عتماد  ي�سهم  �أن  �ل��ع��ور  وت��وق��ع 
�سفافية فيما يتعلق بر�سوم �خلدمات و�لتكاليف 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف �ل��ت��ق��ل��ي��ل ب�����س��ك��ل ك��ب��ر م���ن عدد 

منازعات �لإيجار�ت.

�سوق دبي �لعقاري ي�سهد تعافيًا 
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درا�صة تتوقع منو اقت�صاد الإمارات 
بن�صبة 3.3 باملائة خالل العام اجلاري

•• الريا�ض-وام: 

�لم��ار�ت منو�  �قت�ساد  �ن يحقق  �سعودية  در��سة م�سرفية  توقعت 
حقيقيا بن�سبة 3.3 باملائة خالل �لعام �جلاري نتيجة �رتفاع �لنفاق 
غر  �لقطاعات  معظم  ومن��و  قوية  �لنفط  ��سعار  وبقاء  �حلكومي 
�لنفطية خا�سة يف �مارة دبي. و��سارت �لدر��سة �لتي ��سدرها �لبنك 
�ل�سعودي �لمركي �سامبا �ىل �ن �لناجت �ملحلي �لجمايل للدولة 
�سجل منو� حقيقيا بن�سبة 4.9 باملائة عام 2011 و 4.2 باملائة عام 
2012 ..ويتوقع �ن يبقى معدل �لنمو قويا ن�سبيا �لعام �حلايل يف 
حني �سي�سجل �مليز�ن �جلاري و�مليز�نية فائ�سا مرة �خرى. و�كدت 
�لدر��سة �ن �لمار�ت ��ستفادت ب�سكل كبر من طبيعتها كمالذ �آمن 
�فريقيا م�سيفة  و�سمال  �لو�سط  �ل�سرق  لال�ستثمار�ت يف منطقة 
وتعزيز  �لدولة  �ىل  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  زي��ادة  �ىل  �دى  ذلك  �ن 
ثقة �مل�ستثمر خ�سو�سا مع بقاء ��سعار �لنفط مرتفعة وزيادة �نتاج 
�لنفط و�سو�ئل �لغاز �لطبيعي يف �بو ظبي �لعام �ملا�سي. وقالت �ن 
هذه �لتطور�ت �دت �ىل حتقيق منو حقيقي بن�سبة 4.2 باملائة �لعام 
�لنتاج  يتباطاأ  �ن  �ملتوقع  فمن  �جل��اري  للعام  بالن�سبة  �ما  �ملا�سي 
�لتو�سع يف  تعوي�سه من خالل  �سيتم  �لتباطوؤ  ..لكن هذ�  �لنفطي 
عدد من �لقطاعات غر �لنفطية يف دبي و�رتفاع �لنقاق �حلكومي 
يف �لدولة. و��سافت �ن �لنتعا�ض �حلا�سل يف قطاع �لعقار �سي�سهم 
يف دعم هذه �لتطور�ت مما �سيتيح لالمار�ت �ن حتقق منو� حقيقيا 
�لقر��ض  ت��ب��اط��وؤ  ��ستمر�ر  م��ن  �ل��رغ��م  على  ب��امل��ائ��ة   3.3 مب��ق��د�ر 
�مل�����س��ريف. وح�����س��ب �ل��در����س��ة ف���ان �ل��ن��م��و يف �ل��ع��ام �حل���ايل �سيكون 
منو�  ت�سجل  �ن  يتوقع  �لتي  �لنفطية  غر  �لقطاعات  يف  معظمه 
مبقد�ر 4.1 باملائة يف حني �سينمو قطاع �لنفط بنحو 1.5 باملائة 
..وهو �قل بكثر من معدل �لنمو �ملحقق عام 2012 و�لبالغ 5.9 
�ن  �لدر��سة  فتوقعت  �جل��اري��ة  بال�سعار  للناجت  وبالن�سبة  باملائة. 
4.6 باملائة لي�سل �ىل �على م�ستوى له وهو  ي�سجل منو� مبقد�ر 
395.8 مليار دولر �لعام �حلايل مقابل 378.3 مليار دولر عام 
�رتفاعه  �سيو��سل  �حلكومي  �لنفاق  �ن  �لدر��سة  وذكرت   .2012
�لعام �جلاري ولكن لي�ض بنف�ض �لوترة �مل�سجلة �لعام �ملا�سي �ل �ن 
هذ� �لرتفاع �سيكون له تاثر �يجابي على �د�ء �لقت�ساد �لوطني 
..منوهة بامل�ساريع �ل�سخمة �ملزمع تنفيذها يف �بو ظبي بعد �ملو�فقة 
عليها من قبل �ملجل�ض �لتنفيذي ��سافة �ىل �طالق م�ساريع يف دبي 
بقيمة 1.1 مليار دولر كانت قد مت تاجيلها �لعام �ملا�سي. وتوقعت 
�لعام  فائ�ض  ت�سجيل  �جل��اري  يو��سل ميز�ن �حل�ساب  �ن  �لدر��سة 
�جلاري �سي�سل �ىل نحو 3 باملائة من �لناجن �ملحلي �لجمايل �لعام 

�جلاري مقابل 4.7 باملائة عام 2012.

•• راأ�ض اخليمة - الفجر: 

عززت �سركة �سر�ميك ر�أ�ض �خليمة �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
 2012 �ل��ع��ام  خ��الل  �ل�سر�ميك  �سناعة  قطاع  يف  �ل��ري��ادي  موقعها  م��ن 
 31 باعتبارها �أكرب م�سّنع حول �لعامل، حيث �ت�سم �لعام �ملايل �ملنتهي يف 
�لت�سغيلية  و�لعمليات  �لقوي  �مل��ايل  ب��الأد�ء   2012 �لأول  دي�سمرب-كانون 

ر�أ�ض  �سر�ميك  ل�سركة  �ل�سنوية  �ملالية  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �مل�ستوى  عالية 
�م�ض  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  لإد�رة  عنها  �أف�سحت  و�لتي   ، �خليمة 
مليون   223.1 �إىل  لت�سل   9% بن�سبة  �ل�سافية  �لأرب���اح  يف  منو  حتقيق 
�أرب��اح �سافية عام  205.2 مليون درهم  2012 مقارنة مع  بنهاية  درهم 
�إىل  �لقرو�ض  حمفظة  حجم  تقلي�ض  من  �ل�سركة  متكنت  فيما   ،2011
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•• اأبوظبي-وام:

نظمت جائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل بالتعاون مع 
تعريفية  عمل  ور���س��ة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ض 
ل���ع���دد م���ن �مل����د�ر�����ض �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����س���ة يف 
�أب��وظ��ب��ي وذل����ك يف ح���رم م��ع��ه��د م�����س��در للعلوم 
ب���ه���دف رف����ع م�����س��ت��وى �لوعي  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملد�ر�ض  مديري  وت�سجيع  �جل��ائ��زة  تاأثر  ح��ول 
و�ملمار�سات  �مل�ساريع  ��ست�سكاف  على  و�ملعنيني 
مد�ر�سهم  يف  تطبيقها  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��د�م��ة 
و�مل�����س��ارك��ة بها يف �جل��ائ��زة. وت��ك��رم ج��ائ��زة ز�يد 
ماليني   4 قيمتها  تبلغ  �ل��ت��ي  �مل�ستقبل  لطاقة 
�لتي  و�ملنظمات  و�ل�سركات  �لأف��ر�د  �سنويا  دولر 
�لطاقة  ب�����ارزة يف جم����الت  م�����س��اه��م��ات  ق��دم��ت 
�ملتجددة و�ل�ستد�مة. وجاء تنظيم ور�سة �لعمل 
تقيمه  �ل��ذي  �ل�سنوي  �لتوعية  برنامج  �إط��ار  يف 
�لرتقاء  ب��ه��دف  �مل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  ز�ي���د  ج��ائ��زة 
بجودة وم�ستوى �مل�ساركات وي�سمل ذلك �مل�ساركة 
على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �لعاملية  و�مل��ن��ت��دي��ات  �ملحافل  يف 
�لطاقة �ملتجددة. وحتدث خالل �لور�سة كل من 
�لدكتورة نو�ل �حلو�سني مدير �إد�رة جائزة ز�يد 
�خلا�سة  �مل�ست�سارة  جبور  ومها  �مل�ستقبل  لطاقة 
يف مكتب معايل �لدكتور مغر خمي�ض �خلييلي 
تخلل  كما  للتعليم..  �أبوظبي  جمل�ض  عام  مدير 

�حلدث جولة تعريفية يف �حلرم �جلامعي ملعهد 
�لتي  �لعليا  للدر��سات  �لبحثية  �جلامعة  م�سدر 
و�لتنمية  �ملتقدمة  �ل��ط��اق��ة  تقنيات  على  ت��رك��ز 
�لدكتور  قال معايل  �ل�سياق  �مل�ستد�مة. ويف هذ� 
�سلطان بن �أحمد �سلطان �جلابر وزير دولة مدير 
عام جائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل  �نه متا�سيا مع 
�لقيادة �حلكيمة بالرتكيز على تعليم  توجيهات 
لطاقة  ز�ي��د  جائزة  تقدم  �ل�سباب  جيل  وتثقيف 
�مل�ستقبل للطلبة و�ملد�ر�ض فر�سة �مل�ساهمة يف دعم 
�نت�سار�  ت�سهد  �لتي  �مل�ستد�مة  �ملمار�سات  و�إث��ر�ء 
�إىل  �لعامل ونحن نتطلع  مت�سارعا على م�ستوى 
م�ساركة �أعد�د �أكرب من �لطلبة يف �ملجالت ذ�ت 
�ل�سلة بالطاقة �ملتجددة و�لتقنيات �لنظيفة ول 
�لباب  يفتح  �لفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  �أن  �سك 
�أمام ت�سجيع وتعزيز م�ساركاتهم . وت�سم �جلائزة 
خم�ض فئات ت�سمل �ل�سركات �لكبرة و�ملوؤ�س�سات 
�حلكومية  غر  و�ملنظمات  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 
و�أف�سل �إجناز �سخ�سي لالأفر�د و�جلائزة �لعاملية 
ت��ك��رم خم�ض مد�ر�ض  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��وي��ة  ل��ل��م��د�ر���ض 
�لأمريكتني  ت�سم  جغر�فية  مناطق  خم�ض  من 
حني  ويف  و�أوقيانو�سيا.  و�آ�سيا  و�أوروب��ا  و�أفريقيا 
على  �جل��ائ��زة  م��ن  �لأخ���رى  �لفئات  تركز جميع 
و�ملبادر�ت  للم�ساريع  فعليا  �مل��وج��ودة  �لتاأثر�ت 
�مل�����س��ارك��ة ي��ت��م م��ن��ح �جل��ائ��زة �ل��ع��امل��ي��ة للمد�ر�ض 

�ل��ث��ان��وي��ة ل��ل��م��د�ر���ض �ل��ت��ي ت��ق��دم �أف�����س��ل مقرتح 
تعك�ض  حيث  �مل��د�ر���ض  يف  تطبيقه  ميكن  مل�سروع 
هذه �لفئة �لتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أعلنها  �لتي  للجميع  �مل�ستد�مة  �لطاقة  مببادرة 
�أبوظبي خالل  �ملتحدة من  �لعام لالأمم  �لأم��ني 
 2012 ل��ع��ام  �مل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�ل��ث��ان��وي��ة �لر�غبة  �مل���د�ر����ض  ي��ت��ع��ني ع��ل��ى  ح��ي��ث 
بامل�ساركة �لتقدم مب�ساريع تتناول و�حد� �أو �أكر 
ت�سمل:  و�لتي  �ملبادرة  لهذه  �لثالثة  �ملحاور  من 
�لطاقة  �إىل  �لو�سول  ت�سهيل  �ملتجددة  �لطاقة 
معايل  ق��ال  جانبه  وم��ن  �لطاقة.  كفاءة  وتعزيز 
�لدكتور مغر خمي�ض �خلييلي �إن دمج �ملمار�سات 
�مل�ستد�مة يف قطاع �لتعليم يعترب من �خلطو�ت 
�لأ�سا�سية لتحقيق �لتميز وهو من �أهم مبادر�ت 
جمل�ض �أبوظبي للتعليم ومن خالل هذه �جلهود 
يرمي  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �سائر  م��ع  �لتعاونية 
�ملجل�ض �إىل �إعد�د �أجيال �مل�ستقبل وجتهيزهم بكل 
ما يلزم ملو�جهة �لتحديات �لقادمة .. م�سيفا �أن 
�قت�ساد �لدولة �آخذ يف �لنمو ويحتاج �إىل كو�در 
�أج��ل مو��سلة  م��ن  �مل��ج��الت  موؤهلة يف خمتلف 
�ل��ت��ي يقودها  �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة  م�����س��رة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�ض �لدولة حفظه �هلل وهو ما ي�سعى �ملجل�ض 
وتعميم  ����س��ت��ح��د�ث  خ����الل  م���ن  حت��ق��ي��ق��ه  �إىل 

�لجتاهات �لتعليمية �حلديثة مبا يتما�سى مع 
�أعلى �ملعاير �لعامليةومبا ي�سهم يف حتقيق روؤية 
باب تقدمي طلبات  . ومت فتح   2030 �أبوظبي 
�مل�ساركة و�لرت�سيح جلائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل 
5 �أغ�سط�ض  4 مار�ض �جلاري وي�ستمر حتى  يف 

�ملقبل وكان عام 2012 قد �سهد تكرمي مدر�سة 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد بنغالد�ض �لإ�سالمية من 
للمد�ر�ض  �لعاملية  �جل��ائ��زة  مبنحها  �لإم�����ار�ت 
�لثانوية حيث �ست�ستخدم �ملدر�سة مبلغ �جلائزة 
�ملدر�سة  لتزويد  �سم�سية  �أل���و�ح  نظام  لرتكيب 

�ملرحلة  ت��ع��ت��زم يف  ك��م��ا  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
�أجهزة  لت�سغيل  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  ����س��ت��خ��د�م 
�ل��ت��ك��ي��ي��ف. ي��ذك��ر �أن ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��ائ��زة ز�يد 
لطاقة �مل�ستقبل �سيقام بتاريخ 20 يناير �ملقبل 

يف �إطار �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة. 
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•• ابوظبي-الفجر:

ت�سهد �مارة �بوظبي منت�سف مايو �لقادم �فتتاح �حدث مر�كز 
لت�سبح   ، �ل�سعديات  جزيرة  يف  و�ل�ست�سفاء  �لطبية  �لرعاية 
مق�سد� هاما لل�سياحة �لعالجية �لر�قية يف �ملنطقة �خلليجية 

و�لعربية .
�أ�سرف، رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�لرئي�ض  ن�سيم  وك�سف �لدكتور 
�لتنفيذي ل�سركة دي �إن �إيه هيلث كورب ، عن �فتتاح مركز  دي 
�إن �إيه للرعاية �لطبية �ملتكاملة و�ل�ست�سفاء  يف منتجع �سانت 
ريجي�ض جزيرة �ل�سعديات يوم 14 مايو �لقادم وذلك بالتعاون 
حلكومة  �ململوكة  �ل�سياحي  و�لتطوير  �ل�ستثمار  �سركة  مع 

�بوظبي .

�أبوظبي �أ�سبحت مق�سدً� لل�سياحة �لعالجية �لر�قية 

افتتاح مركز دي اإن اإيه للرعاية الطبية املتكاملة وال�صت�صفاء يف منتجع �صانت ريجي�ض جزيرة ال�صعديات 14 مايو القادم 
مركز  �إن�����س��اء  �إىل  تطمح  �ل�سركة  روؤي���ة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
للتميز للرعاية �ل�سحية و�ل�ست�سفاء يف دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م���ن خ����الل ت���ق���دمي �أرق������ى معاير 
�لأم���ري���ك���ي���ة يف جم����ال عالجات  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات 

�ل�ست�سفاء ومكافحة �ل�سيخوخة و�لأمر��ض �ملزمنة.
�لروؤية  لهذه  رئي�سياً  حم��ور�ً  ت�سكل  �أبوظبي  �أن  و�أّك���د 
بو�سفها وجهة �سياحية ذ�ت طابع خا�ض، وقال جتمعنا 
يف  �مل�ساهمة  �إىل  ون�سعى  �مل�سرتكة،  �لقيم  من  �لعديد 
ل�سياحة  مف�سل  عاملي  كمق�سد  �لإم��ارة  مكانة  تر�سيخ 
�ل���س��ت�����س��ف��اء م���ع �ف��ت��ت��اح م��رك��زن��ا �جل���دي���د يف جزيرة 

�ل�سعديات .
و�أو�سح �لدكتور ن�سيم: نتطلع �إىل بناء عالقات تعاون 
مع منظمي بر�مج �ل�سياحة �لفاخرة يف �ل�سو�ق �لنا�سئة 
وخا�سة �لهند ورو�سيا و�ل�سني وكوريا �جلنوبية و�لتي 
تعد من �هم �لدول �مل�سدرة ل�سياحة �لنخبة �يل �مارة 

�بوظبي يف �لوقت �حلا�سر .
وقال  �ننا نرى �أن باقتنا �لتي تغطي بر�مج �ل�ست�سفاء 
نادي  يف  و�ح���دة  جلولة  �للعب  وتت�سمن  و�ل���س��رتخ��اء 
و�حد  ل��ي��وم  دخ���ول  وبطاقة  �ل�سعديات  �ساطئ  ج��ول��ف 
يف  �لفندقية  و�لإق��ام��ة  �ل�ساطئي  كارلو  مونتي  لنادي 
�أو �ملنتجعات �ل�سريكة �ستحظى بقبول يف  �أحد �لفنادق 

هذ� �ل�سوق .
وم�سي يقول  ُتعترب جزيرة �ل�سعديات �لوجهة �ملثالية 

لإن�����س��اء ه���ذ� �مل��رك��ز �ل��ع��امل��ي �مل���رم���وق، ح��ي��ث ت��وف��ر بيئة 
رملية  و���س��و�ط��ئ  �سافية  نقية  وم��ي��اه  خ��الب��ة  طبيعية 
بي�ساء متتد مل�سافة 9 كيلومرت�ت، و�لتي تتكامل لتمنح 
وجتديد  و�ل�ست�سفاء  للتعايف  منا�سبة  �أج���و�ًء  عمالئنا 

�لن�ساط .
وك�سف رئي�ض مركز دي �إن �إيه للرعاية �لطبية �ملتكاملة 
و�ل�ست�سفاء ، عن فريق من �خلرب�ء �لعامليني �سيتولون 
�سياغة  تطرح  �لتي  وخدماته  عملياته  �إد�رة  م�سوؤولية 
يف  �لبديل  و�لطب  �لعالجية  �ل�سياحة  ملفاهيم  جديدة 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
من  منتقاة  باقة  ي�سم  �ملركز  عمل  فريق  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لوليات  يف  �ملتدربني  �ملتخ�س�سني  و�خل���رب�ء  �لأط��ب��اء 
�ملتحدة وذوي �خلرب�ت �ملهنية �لو��سعة يف جمال �لطب 
�لوظيفي و�لطبيعي، و�لذين �سيبذلون ق�سارى جهدهم 
ت��وف��ر خ��دم��ات رع��اي��ة �سحية  �إىل  ت��رم��ي  روؤي����ة  �سمن 
�لنوعية  �لحتياجات  ح�سب  ��ست�سفاء  وب��ر�م��ج  �ساملة 

للمر�سى و�لعمالء.
�ملتكاملة  �لطبية  �إي��ه  للرعاية  �إن  �ن�ساء مركز  دي  ومت 
�لكوليك�سن  �ل��ف��اخ��ر  �ل��ت��ج��اري  ب��امل��ج��م��ع  و�ل���س��ت�����س��ف��اء 
و�لذي   ، �ل�سعديات  ج��زي��رة  ريجي�ض  �سانت  منتجع  يف 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف قطاع  �أن���ظ���ار  ����س��ت��ق��ط��اب  ���س��ي�����س��اه��م يف 

�ل�سياحة �لعالجية �إىل �لعا�سمة �لإمار�تية. 
للطب  دبليو  �ملعتمد من مركز جي  �ملركز،  هذ�  ويطرح 
�لتكاملي بالعا�سمة �لأمريكية و��سنطن، منوذجاً فريد�ً 
حياة  �أ���س��ل��وب  و�إد�رة  و�ل�ست�سفاء  �لعالجية  لل�سياحة 
�أحدث  ب��ني  يجمع  �سامل  منهج  على  بالعتماد  �سحي 
حلول �لت�سخي�ض �لطبي �لغربية وتقنيات عالج �خلاليا 
وم��ك��اف��ح��ة �ل�����س��ي��خ��وخ��ة، ب��ال��ت��و�زي م��ع �أ���س��ال��ي��ب �لطب 

�لبديل �ل�سرقية.

هيغز، �خلبرة  كري�ستي  �ل��دك��ت��ورة  �ل��دك��ت��ورة  وحت��دث��ت 
برنامج  ع��ن  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �لوظيفي  �ل��ط��ب  يف  �لعاملية 
�إيه:  �إن  دي  �ملتكاملة  �ل�سحية  و�لعالجات  �ل�ست�سفاء 
�ل����ذي ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�سياحة  �أف�����س��ل  ح��ي��اة 
�لعالجية يف �ل�سوق �لأملاين �ملعني باإد�رة �سغوط �لعمل 

ومكافحة �ل�سيخوخة و�ل�سمنة. 
�حلالة  تقييم  �أي��ام  لأرب��ع��ة  �ملمتدة  �لباقة  ت�سمل  وقالت 
�لور�ثي،  �ختبار�ت �جلينوم  با�ستخد�م  للعميل  �ل�سحية 
وحتليلها وحتديد �أهد�فه، ثم و�سع برنامج لال�ست�سفاء 

و�إد�رة �أ�سلوب �حلياة .
�ملتكاملة  �لطبية  ل��ل��رع��اي��ة  �إي���ه  �إن  دي  م��رك��ز  وي��ح��ظ��ى 
و�ل�ست�سفاء بجزيرة �ل�سعديات، بالنت�ساب �إىل مركز جي 
و��سنطن،  �لأمريكية  بالعا�سمة  �لتكاملي  للطب  دبليو 
�لعائلية  �ل�سحية  للرعاية  جديد�ً  منوذجاً  يطرح  حيث 
حلول  �أح���دث  ب��ني  يجمع  �سامل  منهج  على  ب��الع��ت��م��اد 
�خلاليا،  ع���الج  وت��ق��ن��ي��ات  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل��ط��ب��ي  �لت�سخي�ض 

بالتو�زي مع �أ�ساليب �لطب �لبديل �ل�سرقية.
�لعالجية  �ل�����س��ي��اح��ة  ����س���وق  ح��ج��م  ي��ن��م��و  �أن  وي���ت���وق���ع 
ب�100  حالياً  قيمته  تقدر  �ل��ذي  �لعاملي،  و�ل�ست�سفاء 
�لعقد  خ��الل  دولر  تريليون  �إىل  لي�سل  دولر،  مليار 
يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  لآر�ء  ��ستبيان  وك�سف  �مل��ق��ب��ل. 
 60% �أن ما يزيد على  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�ض 
�لرعاية  يف  �ملتكاملة  �مل��ن��اه��ج  يف�سلون  �مل�����س��ارك��ني  م��ن 
�لطبية، و�لتي متزج بني معاير �جلودة �لغربية وبر�مج 

�ل�ست�سفاء و�لطب �لبديل �ملقدمة يف من�ساآت فاخرة.
من جانبه قال �لدكتور �أح�سن مالك، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�إيه هيلث ك��ورب  �ن  �إن  للعمليات ومدير �مل�سروع يف دي 
و�ل�ست�سفاء  �ملتكاملة  �لطبية  للرعاية  �إيه  �إن  دي  مركز 
�ملتكاملة  �ل�سحية  و�لعالجات  �ل�ست�سفاء  باقات  �طلق   ،

و�ل�سيافة �لفاخرة دي �إن �إيه: حياة �أف�سل ،. 

�ل�ستجابة  ح��ج��م  ت��وؤك��د  �مل��ب��دئ��ي��ة  �مل���وؤ����س���ر�ت  �إن  وق����ال 
�ل��ع��الج��ي��ة �جل��دي��دة من  �ل�سياحة  ل��رب�م��ج  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  �مل�ستقبليني  �لعمالء 

ورو�سيا وكومنولث �لدول �مل�ستقلة.
�لفاخرة  �ل�سيافة  لباقة  كبر�ً  جناحاً  نتوقع  و�أ���س��اف: 
و�ل�ست�سفاء دي �إن �إيه: حياة �أف�سل ، مبا ي�سهم يف تعزيز 
�ل�سياحة  وج��ه��ات  خريطة  على  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  مكانة 

�لعالجية و�ل�ست�سفاء �لعاملية .
و�أردف قائال : ي�ستقطب مركز دي �إن �إيه للرعاية �لطبية 
�لتجاري  �ملجمع  �سمن  و�لو�قع   ، و�ل�ست�سفاء  �ملتكاملة 
�لكوليك�سن يف منتجع �سانت ريجي�ض جزيرة �ل�سعديات 
�إىل  �لعالجية  �ل�سياحة  ق��ط��اع  يف  �مل�ستثمرين  �أن��ظ��ار   ،

�لعا�سمة �لإمار�تية . 
و�أ�ساف : يطرح هذ� �ملركز، �ملعتمد من مركز جي دبليو 
للطب �لتكاملي بالعا�سمة �لأمركية و��سنطن، منوذجاً 
�أ�سلوب  و�إد�رة  و�ل�ست�سفاء  �لعالجية  لل�سياحة  ف��ري��د�ً 
بني  يجمع  ���س��ام��ل  منهج  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  �سحي  ح��ي��اة 
�لت�سخي�ض �لطبي �لغربية وتقنيات عالج  �أحدث حلول 
�أ�ساليب  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �ل�سيخوخة،  ومكافحة  �خل��الي��ا 

�لطب �لبديل �ل�سرقية.
�لت�سخي�سية  تقنياتنا  �أن  نثق  مالك:  �لدكتور  و�أو���س��ح 
�أرقى  على  �حلا�سلني  عملنا  طاقم  وخ���رب�ت  �مل��ت��ط��ورة، 
بالوليات  �لو��سعة  �خل���رب�ت  وذوي  �لعلمية  �ل��درج��ات 
و�لعالجات  �لطبية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �مل��ت��ح��دة 
يف  �جلديدة  �لفخمة  من�ساآتنا  مع  �ستتكامل  �لطبيعية، 
جزيرة �ل�سعديات، بحيث تطرح �سياغة جديدة ملفاهيم 

ومعاير جودة خدمات �لرعاية �ل�سحية يف �ملنطقة .
و�لعالجات  ل��ال���س��ت�����س��ف��اء  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��ب��اق��ة  وت�����س��م��ل 
�ل�سحية �ملتكاملة دي �إن �إيه: حياة �أف�سل و�ملمتدة لأربعة 
�أيام، و�سع خطة ��ست�سفاء خا�سة بكل نزيل وفقاً لتقييم 

�لور�ثي،  �جلينوم  �ختبار�ت  با�ستخد�م  �ل�سحية  حالته 
وحتليلها وحتديد �أهد�فه.

وقالت كيلي �سميث مديرة �لت�سويق و�لت�سالت يف دي �إن 
�إيه ، �إن هذ� �ملركز �ملقرر �فتتاحه منت�سف مايو 2013 
يف  �سي�سهم  �ل�سعديات  جزيرة  ريجي�ض  �سانت  منتجع  يف 
��ستقطاب �أنظار �مل�ستثمرين يف قطاع �ل�سياحة �لعالجية 

�إىل �لعا�سمة �لإمار�تية .
�أبوظبي  �ملركز �سوف ت�سبح  �فتتاح هذ�  �أن��ه بعد  و�أك��دت 
و�أ�سادت  �ملنطقة  يف  �لعالجية  لل�سياحة  رئي�سة  وجهة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة �أب����و ظ��ب��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة يف 
�ل��رتوي��ج ل��ه��ذ� �مل��رك��ز يف د�خ���ل �لإم����ار�ت ودول جمل�ض 
قريباً  �سيتم  �أن��ه  �إىل  لفتة  و�أوروب����ا،  �خلليجي  �لتعاون 
�ل�سعودية ومو�سكو  �لقيام بجولت ترويجية للمركز يف 

لتقدمي عرو�ض خا�سة.
�ملتكاملة  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �إي���ه  �إن  دي  م��رك��ز  وي��ط��م��ح 
�لكوليك�سن  �ل��ف��اخ��ر  �ل��ت��ج��اري  باملجمع   ، و�ل�ست�سفاء 
�أبوظبي  �ل�سعديات  ج��زي��رة  ريجي�ض  �سانت  منتجع  يف 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  للتميز  من���وذج  ط��رح  �إىل   ،
�أرق��ى معاير  �ملنطقة من خالل تقدمي  و�ل�ست�سفاء يف 
عالجات  جم�����ال  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات 
�ملزمنة  و�لأم���ر�����ض  �ل�سيخوخة  ومكافحة  �ل�ست�سفاء 
وب���ر�م���ج �لرت���ق���اء ب��ن��م��ط �حل���ي���اة ع���رب �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لتو�زن �ل�سحي بفاعلية وفق مناهج و��سحة حتت �إر�ساد 

ودعم خرب�ء عامليني.
و�سيوفر �ملركز �أ�سلوباً �ساماًل لتح�سني �ل�سحة و�ملحافظة 
�أحدث  ب��ني  يجمع  و�ل���ذي  �لأم���ر�����ض،  ومكافحة  عليها 
حلول �لت�سخي�ض �لطبي �لغربية وتقنيات عالج �خلاليا 
�ملزمنة،  و�لأم��ر����ض  �ل�سيخوخة  ومكافحة  و�ل�ست�سفاء 

و�أ�ساليب �لطب �لبديل �ل�سرقية .
وك�سفت �د�رة �ملركز عن تعيني �لدكتورة كري�ستي هيغز، 

�أي�ساً  �ملعروف  �لوظيفي  �لطب  يف  �لعاملية  �خلبرة 
م�ست�سار  من�سب  يف  �ل�سامل،  �أو  �لتكاملي  بالطب 

طبي �أول للمركز. 
�ملنا�سب  م��ن  �ل��ع��دي��د  كري�ستي  �ل��دك��ت��ورة  وت�����س��غ��ل 
�مل�ساعد  �ملدير  منها  �ملرموقة  و�لعلمية  �لأكادميية 
�لوليات  �لوظيفي، ومقره  �لطب  للتعليم يف معهد 
�ملتحدة �لأمريكية، حيث �ساهمت يف تطوير وتدري�ض 
�لتغذية  ودور�ت  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��ط��ب  ب��ر�م��ج  م��ن��اه��ج 

�لوظيفية.
��ست�ساري  وه��و  ك��ورن��ربغ،  ج��اك  �ل��دك��ت��ور  و�سينتقل 
م�سرة  م��ع  �لأم��ري��ك��ي  �ملجل�ض  �عتماد  على  حا�سل 
مهنية متتد عرب ثالثة عقود تت�سمن ما يزيد على 
�لوظيفي،  �لطب  يف  �ملبا�سرة  �خلربة  من  عاماً   15
من �لوليات �ملتحدة �إىل �لعا�سمة �لإمار�تية ليتوىل 
دور �ملدير �لطبي ل� مركز دي �إن �إيه للرعاية �لطبية 

�ملتكاملة و�ل�ست�سفاء بجزيرة �ل�سعديات.
عالوة على ذلك، يحظى فريق �ملركز بدعم �لدكتور 
ن�سيم �أ�سرف، �ملعتمد من �ملجل�ض �لأمريكي كممار�ض 
خرب�ت  �أ���س��رف  �لدكتور  وميتلك  �لتكاملي.  للطب 
عري�سة يف �لطب �لباطني و�أمر��ض �لكلى مع تركيز 
�لغربي  �ل��ط��ب  ب��ني  �مل��ز�وج��ة  مناهج  على  �سخ�سي 

�ملتقدم وطرق �لعالج �لتقليدي �ل�سرقية.
وين�سم �إىل فريق �ملركز �لدكتور جو�سو� بركا، وهو 
�أخ�سائي معتمد بالطب �لطبيعي و�أ�ساليب �لعالج بالوخز 
بالإبر، و�ملتخ�س�ض يف �لوقاية ومعاجلة �لأمر��ض �ملزمنة 
ذ�ت �ل�سلة بالتمثيل �لغذ�ئي و�لتدخالت �لعالجية غر 

�لتقليدية لإد�رة �لأمل.
بدوره، يرتقب �لدكتور �أمر قري�سي، �ملعتمد من �ملجل�ض 
و�ملجل�ض  �لتاأهيل  و�إع���ادة  �لفيزيائي  للطب  �لأم��رك��ي 
عاملياً  يعترب خبر�ً  و�ل��ذي  �لأمل  �إد�رة  �لأم��رك��ي لطب 
مرموقاً يف �إعادة �لتاأهيل، بدء مبا�سرة مهامه �جلديدة 

يف �ملركز كاأخ�سائي �لعالجات �لطبية لإد�رة �لأمل.
و�ستدعم �لدكتوره ليز� بروتر�-بري، �أحد رو�د �لطب 
توفر  بهدف  �لغذ�ئي  �لأنظمة  على  �ملعتمد  �لوظيفي 
�ملعقدة  �لأم����ر������ض  وع����الج  لت�سخي�ض  ج��دي��د  من����وذج 
25 ع��ام��اً يف  و�مل��زم��ن��ة، �مل��رك��ز بخرب�تها �ل��ت��ي ت��ت��ج��اوز 

�لأنظمة �لغذ�ئية و�لعالجات �لتقوميية �ليدوية.
ميو،  دي  �إليز�بيث  بالدكتوره  �لطبي  �لفريق  ويكتمل 
خبرة �أمناط �حلياة �ل�سحية و�لأنظمة �لغذ�ئية �ملكملة 
�ملركز  وم��رت��ادي  ن��زلء  �ستزود  و�ل��ت��ي  �لوظيفي،  للطب 
�لفردية  و�حتياجاتهم  حلالتهم  تبعاً  م�سممة  برب�مج 
تقودهم �إىل �ل�ست�سفاء و�ل�ستمتاع بال�سحة و�ل�سالمة.

�ملتكاملة  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �إي����ه  �إن  دي  م��رك��ز  وي�����س��م 
�حليوية  �لتجميلية  للعالجات  ق�سماً  �أي�سا  و�ل�ست�سفاء 
�أمل��ع جنوم  م��ع  تعاونت  �لتي  �سريل  ق��ي��ادة جيمي  حت��ت 

هوليوود و�لتلفزيون �لأمركي. 
ومالكة  معتمدة  جتميل  خ��ب��رة  ه��ي  جيمي  �ن  وي��ذك��ر 
مونيكا،  �سانتا  يف  �لطبي  ب���ارك  بيوتي  ملنتجع  �سريكة 
�لأوىل  للمرة  �حل�سرية  ومنتجاتها  عالجاتها  و�ستوفر 
كذلك  و�ستتعاون  �جلديد.  �ملركز  خالل  من  �ملنطقة  يف 

مع خبر عالجات �لتجميل �حليوية دوري �مريك.
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اأفراح اآل نهيان
�أف����������ر�ح ك����ل �ن���������س����ان ����س���ي ي��ن��ت��م��ي ل��ه

ك����ل����ن����ا ن����ع����م ب���ق���ل���وب���ن���ا ن���ح���ت���ف���ي ل��ه

ل��ي��ل��ة ك������ل  �أف������ر�ح������ك������م  ي��������دمي  �هلل 

ب���دي���ل���ه م���ار����س���ي���ن���ا  ل  ح���ك���م���ك���م  ع�����ن 

�لنبيله و�ل���و����س���وف  �ل���ت���و�����س���ع  ي���ا�ه���ل 

و����س���ي���ل���ة �ل�����ت�����ه�����اين  يف  لم����اع����دم����ن����ا 

م����ن����ّا �ل����ت����ه����اين ع�����د ����س���ح���ب وه��م��ي��ل��ه

م��������ربوك ي���ام���ع���ن���ى �ل����ع����ل����وم �جل���زي���ل���ه

م��ث��ي��ل��ه يف  ل����ك����م  �هلل  دع�����ي�����ت  و�ن���������ا 

�إن���������ك ت�������دمي �أف������ر�ح������ه������م ك������ل ل��ي��ل��ة

ل�����س����ك.. ي����امل����ع����ازي����ب  ف����رْح����ك����م  �إّل 

ك���ن���ه ف���رح���ن���ا �خل����ا�����ض ي����ا �����س����ادة �مل��ل��ك

و�لفلك �ل�أر�������ض  ،خ���ال���ق  �هلل  ي��ارح��م��ة 

ن������ويف ل���ك���م و�ع�����م�����ارن�����ا ب����ال����ف����د� ت��ل��ك

ي����ان����ور ه���ال���دن���ي���ا ع���ل���ى �مل����اق����ف �حل��ل��ك

وي���اح���ب���ن���ا ل�������س���ي���وخ���ن���ا، ف�����وق م���ن���زْل���ك

�ل���ل���ي غ���م���رن���ا ي�����وم �لث����ن����ني م��ر���س��ْل��ك

م����ربوك ي��امي��ن��ى �ل��ع��ط��ا ، و�جل�����ز�ل �إل���ك

ي���ارب���ن���ا ي�������ا�هلل ي���اخل���ال���ق ������س����اأْل����ك..

و�ل��ف��ل��ك �لر�������ض  ،خ���ال���ق  �هلل  ي���ارح���م���ة 

ريف الوثبة 

يثلج ب�����دى  يل   .. �����ج  �إت�����ولَّ �أب����ل����ج 

�ل��ع��ي��ون �ل��دع��ج .. ب��ال��رم��و���ض �ت��دج

تبلج ن��ا���س��ع��ه   .. م����رج  وج��ن��ت��ي��ه��ا 

ي���رجت �أت�����ل�����ٍع   .. دج  ل  و�ل���ع���ن���ق 

�ت��وه��ج ل���ج .. ق��ل��ب��ي  ل���و   و�ل�����س��ع��ر 

مدملج ب��احل��ي��ا   .. و�أغ���ن���ج  ح���ل���ٍو/ن   

و�إغ��ل��ج ف��احل�����س��ا   .. ت���وّث���ج  ح��ّب��ه   

�لهرج �سمعت  م��ا   .. حتتج  جت��ي  ل��و   

بالعج ق��ل��ت��ه��ا   .. ت��ل��ج��ل��ج  م���ا  ع��ن��ه   

م�سفوف ..و�سطهن  �لثلج  جمرتني 

م�سيوف ..ل��ل��م��رج،  كال�سد  و�خل�سم 

و�حل�����و�ي�����ب ن�����س��ج��ه��ن م����ن ���س��وف

�أن����ع����ٍم �أه����ي����ف ن����اع����م/ن ل��ك��ت��وف

و�ل�سوف بالذهب  �ت�����س��ّرج  خ��ي��ٍل/ن 

من�سوف ،و�خل�����س��ر  �أدل����ج  م���ن���وٍر/ن 

ب���اب �إع��ج��اب��ي، و���س��اب��ن��ي �ل��ع��زوف

�آ���س��وف ���س��د ف��ي��ن��ي ف���ج، ول ع��ق��ْب��ه 

ح���ّب���ه م���وث���ج ..وم��ع��ت��ل��ي ف��ال��ي��وف

كلنا خليفة
ح����ن����ا ع��������رب ز�ي���������د وح������ن������ّا ق���وم���ه

ح��وم��ة �ل����ك����ر�م����ة  ي�����اه  �إيل  ح�������ر)ن( 
وخ��ل��ي��ف��ه ق���اي���دن���ا �ل���زع���ي���م �ل�����س��ام��ي

ن�����س��ل �حل�������س���ام و�����س����ادة �لك����ر�م����ي
ريانة العود

علي فوالذي

ريت�يت
 

جمعت �لتغريد�ت : غاية 

�سهيل بالنوه �ملنهايل
  @su_menhali 

به نا�ض ما ترحم قلوب �مل�ساآكني 
حتهم   و�أخالقهم بني �ملال : فا�سِ

 ب�ض �حلقيقه �إن )بع�ض �ملجاآنني( 
 �أح�سن من �لعّقال يف تربيتُهم !! 

**
بن قالله �لعامري 
  @BinQalala 

عم��ري ق�سيته بني  غرب�ه  وترح�ال 
ذكرى به��ا �أف�رح وذكرى حزين�ه

عاي�ض م��ع �لح�الم كني مع�ي مال 
�أبني م��ن �ح�المي ق�س�ور �ملدينه 

** 
خُلود �ل�ّسحي 

  @k_elshehhi 
�إن جاتك �لزلت من �سخ�ض تغليه /

 �إم�سحها يف وجه �ملحبه ، و�ن�سى /
 ماُهو �سروري يعجبك كّل ما فيه /

 لكن �سُروري ما يحّولك �أق�سى.
**

�سعيد بن طمي�سان 
  @saeed_tumeishan 

حافظ على حلمك .. ل تقتله ب� �لنوم 
.. َخْله ْيتعاي�ض بني دمعك و �سحكك 

لو متلك �لو�قع ب� تخ�َسره يف يوم 
.. و �حللم لو تخ�َسره ب� يتم ملكك

**
�سعيد �لحبابي 

  @S_Th_Alahbabi 
/BAD أنا �لليله �جو�ئي تعي�سه ومودي�

بعد ما عرفت �ن �ل�سعر فيه )جنيه( ..
�جل كيف تكتب لك ق�سيدة غال و ْود�د/
وحروف �لق�سيده كل �بوها )هجائيه( ؟!

جلنة  "اأمري ال�شعراء" ت�ا�شل اللقاءات
تو��سل جلنة حتكيم م�سابقة " �أمر �ل�سعر�ء 
�ل�  �ل�سعر�ء  مقابالت  �خلام�ض،  مو�سمها  " يف 
يف  �لأربعاء  غٍد  يوم  لغاية  �ملرت�سحني   300
تقوم  �أن  باأبوظبي، على  �لر�حة  �ساطئ  م�سرح 
�إ�سافية يوم �خلمي�ض  باإجر�ء �ختبار�ت تقييم 
�لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  لخ���ت���ي���ار  وذل�����ك  �ل����ق����ادم، 
�ملناف�سات  غمار  �سيخو�سون  �لذين  لل�سعر�ء 
�لقادم،  مايو  �سهر  مطلع  من  �ب��ت��د�ًء  �ملرتقبة 
و�ل���ت���ي ت��ب��ث ع��ل��ى �ل���ه���و�ء م��ب��ا���س��رة ع���رب قناة 

�أبوظبي وقناة �ساعر �ملليون.
وكانت �للجنة �ملنظمة مل�سابقة "�أمر �ل�سعر�ء"، 
للق�سائد  و�لتقييم  �ل��ف��رز  عمليات  �أن��ه��ت  ق��د 
من  �ل�سعر  �أك��ادمي��ي��ة  تلقتها  �ل��ت��ي  �ل�سعرية 
عربية  دول����ة   30 م���ن  �مل�����س��ارك��ني  �آلف  ق��ب��ل 
و�أجنبية، بهدف �لرت�سح للمو�سم �خلام�ض من 

�مل�سابقة.
وقد مّت ب�سكل �أويل �ختيار 300 مرت�سح من 
لإجر�ء  �ملعتمدة،  للمعاير  وفقا  دول��ة   22
�ملقابالت �ملبا�سرة مع جلنة �لتحكيم باأبوظبي، 
و�لتي تتكون من د.علي بن متيم، د.عبد�مللك 
مرتا�ض، ود.�سالح ف�سل. وجاءت �لعديد من 
�مل�ساركات من �سعر�ء يف دول �إفريقية )بوركينا 
ف��ا���س��و، غ��ان��ا، ن��ي��ج��ري��ا، ت�����س��اد، م����ايل(، ودول 
�إ�سافة  و�أملانيا(،  بريطانيا،  )بلجيكا،  �أوروبية 

ل�سعر�ء من معظم �لدول �لعربية.
وتوقع �سلطان �لعميمي مدير �أكادميية �ل�سعر 

مناف�سة  �ملقبلة  �ل����دورة  ت�سهد  �أن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
كبرة بني �ل�سعر�ء لنيل لقب "�أمر �ل�سعر�ء" 
�مل�ستوى  ب��ارت��ف��اع  ُم�سيد�ً  �خل��ام�����ض،  للمو�سم 

�لفني و�لإبد�عي لل�سعر�ء �ملرت�سحني.

كربى ثقافية  �ل�سعر�ء" م�سابقة  "�أمري 
ويف �لدورة �لر�بعة من �مل�سابقة �لتي �ختتمت يف 
فرب�ير 2011 كان لقب "�أمر �ل�سعر�ء" من 

ن�سيب �ل�ساعر �ليمني عبد�لعزيز �لزر�عي، يف 
بلقب  بعيتي  ح�سن  �ل�سوري  �ل�ساعر  فاز  حني 
�ل���دورة  بلقب  وف���از   ،2009 �لثالثة  �ل����دورة 
�سيدي  �مل��وري��ت��اين  �ل�����س��اع��ر   2008 �ل��ث��ان��ي��ة 
�لأوىل  �ل��دورة  �أم��ا فعاليات  حممد ول��د مببا، 
بتتويج   2007 �إغ�����س��ط�����ض  يف  �خ��ت��ت��م��ت  ف��ق��د 
�أمر�ً  معتوق  عبد�لكرمي  �لإم��ار�ت��ي  �ل�ساعر 

لل�سعر�ء.

اأكادميية ال�شعر ت�شدر "عي�ن النداوي" 
�ل�سعر  �أك�����ادمي�����ي�����ة  �أ�������س������درت 
�إد�رة  جلنة  عليها  ت�سرف  �ل��ت��ي 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات 
�أبوظبي،  �إم�����ارة  يف  و�ل���رت�ث���ي���ة 
حمد  لل�ساعر  �سعرية  جمموعة 
"عيون  �آل جميلة �ملري عنو�نها 
�سل�سلة  �سمن  وذل��ك  �لند�وي"، 
ت���وث���ي���ق���ه���ا مل���خ���ت���ل���ف �ل���ت���ج���ارب 
�ل�سعر  ع�������امل  يف  �ل�������س���ع���ري���ة 

�لنبطي.
ج����اءت ط��ب��ع��ة �ل����دي����و�ن يف 70 
�ملتو�سط،  �ل��ق��ط��ع  م���ن  ���س��ف��ح��ة 
ق�سيدة  وع�سرين  خم�سا  و���س��ّم 
�ل�سعرية،  �لأوز�ن  خمتلف  على 
ويعترب هذ� �لديو�ن هو �لتجربة 

�لأوىل لل�ساعر �آل جميلة على �سعيد �لدو�وين �ل�سعرية، ود�ر �جلو �لعام 
للق�سائد حول و�سف رحالت �لرب و�ملقاني�ض وطيور �لقن�ض، كما مل يخل 
�أ�سدقائه، و�لتي  �لديو�ن من �مل�ساجالت �ل�سعرية بني �ل�ساعر وعدد من 
�مل�ساعر  خ�سو�سية  من  �لكثر  و�سياغاتها  و�سورها  مفرد�تها  يف  حملت 
يف  فكانتا  �ل��دي��و�ن  يف  ق�سيدتني  �آخ��ر  �أم��ا  �لذ�تية.  وهمومه  ووجد�نياته 

غر�ض �لغزل.
وت�سّج ق�سائد �لديو�ن مبختلف �أ�سكال �حلياة و�سورها، خا�سة �أجو�ء حياة 
�لطبيعة من رحالت قن�ض وترحال مع �سقوط �لأمطار و�كت�ساب �لأر�ض 
�أخ�سر، وحركة �لإبل و�ل�سيار�ت وطيور �لقن�ض و�حلبارى  جلباب �حلياة 
�ل�سعرية  لل�سور  �أعطى  ما  وهو  �أ�سكالها،  مبختلف  �لب�سرية  و�لتجمعات 
يف �لق�سائد تنوعاً وزخماً متنا�سقاً مع �لإطار �لعام و�ل�سامل لهذه �ل�سور 
�حلركية. ومن ق�سائد �ملجموعة: يرخ�ض ليا جتنا تر�خي�ض ِلعر�ق، �للي 
قنى من نادر�ت �ل�سو�هني، �أنا طب عوقي �سوفة �لرب و�لنقيان، باقي �سهر 
يا �لربع ثم يطلع �سهيل، طري "خميف"، وي�ض �نت �سّويت يا �لغايل على 

�ساين، و�أ�سقي �لنهر ليه غري يقطف عذوقه.

غنائية جميلة بقلم �ملبدع 
علي   .. �حل�سيم  �ل�ساعر 
ف����ولذي. ���س��ك��رً� ل��ه على 

�لتو��سل 


