
يكون فم �شخ�ٍص  �أن  ُيعقل  -هل   1
معني معر�شًا �أكرث من غريه اللتهاب 

�للثة �أو للت�شو�ص؟
مييل  البع�ض  اإن  نقول  اأن  غريباً  لي�ض 
اإىل الإ���ص��اب��ة بالتهاب  اأك���ر م��ن غ��ره 
ال��ل��ث��ة لأ���ص��ب��اب وراث���ي���ة. وف��ق��اً لتكوين 
ال��ن��ب��ات��ات اجل��رث��وم��ي��ة ال��ف��م��ي��ة، متيل 
ت��ن��م��و فيها  ب��ي��ئ��ة  ت��ق��دمي  اإىل  الأخ�����رة 
اجل��راث��ي��م امل�����ص��وؤول��ة ع��ن ال��ت�����ص��و���ض اأو 
يتعر�ض  ب��ال��ل��ث��ة.  امل�������ص���رة  ب����الأح����رى 
اللثة  للتهاب  غ��ره  من  اأك��ر  البع�ض 
ر الأج�صام  ب�صبب طبيعة اللعاب، اإذ تق�صّ
ُتراد  والتي  اللعاب  توؤلف  التي  امل�صادة 
اللثة  عن  ال��دف��اع  يف  الفّم  حماية  منها 
اأن  اإل  اأج�صام �صارة.  اأي  �صّد  والأ�صنان 
ممكناً  اأم���راً  تبقى  بالت�صو�ض  الإ���ص��اب��ة 

حني تعاين اللثة التهاباً ما.

�للثة؟ �حلمل  ُي�شعف  هل   -  2
اإىل  امل����راأة  ت�����ص��ارع  �صحيح. يف ح��ال مل 
لثتها  ي�صيب  ال��ذي  الل��ت��ه��اب  معاجلة 
احلملي(  اللثة  )ال��ت��ه��اب  احلمل  اأث��ن��اء 
اأو  العميق  اللثة  التهاب  اإىل  قد يتطور 
يزيد  ال��ذي  الداعمة  الأن�صجة  التهاب 
الوزن  �صعيف  ط��ف��ل  ولدة  خ��ط��ر  م��ن 
ل  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأوان.  ق��ب��ل 
ب��ّد م��ن م��راق��ب��ة امل����راأة عند دخ��ول��ه��ا يف 
التغرات  لأن  الطمث  انقطاع  مرحلة 
ومن  املناعة.  نظام  ُت�صعف  الهرمونية 
ال��ع��وام��ل الأخ����رى ال��ت��ي ت��ع��ّر���ض اللثة 
نذكر:  ب���الل���ت���ه���اب  الإ����ص���اب���ة  خل��ط��ر 
ت�صعف  ال����ت����ي  والأدوي������������ة  ال���ت���دخ���ني 
)العالج  الفم  جفاف  ت�صبب  اأو  املناعة 
امل�����ص��ادة لرتفاع  الأدوي������ة  ال��ك��ي��م��اوي، 
الهي�صتامني  وم���������ص����ادات  ال�������ص���غ���ط 

والأدوية املهدئة..(.

�الأ�شنان  فر�شاة  ت���وؤدي  -ه��ل   3
بالتهاب  �الإ���ش��اب��ة  �إىل  �لقا�شية 

�للثة؟
اإل  ت�����ص��ّر ف��ر���ص��اة الأ���ص��ن��ان باللثة   ق��د 
ال�صبب  هو  ال�صيئ  الأ�صنان  تنظيف  اأن 

اللتهاب.  وراء  الغالب  يف  الكامن 
اإىل مر�ٍض  اللتهاب  ُيعزى  غالباً، 
معني ت�صببه ال�صفيحة ال�صنية اأو 
التي  احليوية  الرقيقة  الأغ�صية 
جراثيم  جم��م��وع��ة  م���ن  ت���ت���األ���ف 
الطعام  ف�������ص���الت  م����ن  ت���ت���غ���ذى 

ال�صفيحة  ت��ت��ك��ّل�����ض  ال��دق��ي��ق��ة. 
املوجودة  املعادن  ب�صبب  ال�صنية 

يف اللعاب والتي تتحّول اإىل قلح 
)خ�صرة تعلو الأ�صنان(. من هنا، 

با�صتمرار  القلح  اإزال���ة  ب��ّد من  ل 
ت��ن��ظ��ي��ف الأ����ص���ن���ان مرتني  وم����ن 

النوم(  وقبل  الفطور  )بعد  يومياً 
مل���دة ث���الث دق��ائ��ق ع��ل��ى الأق����ل تنظيفاً 
الأ�صنان  ج��ه��ات  خمتلف  ي��ط��اول  ج��ي��داً 
الأعلى  اجل���زء  اإىل  اللثة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
تنظيفاً  عن تنظيفها  ال�صّن، عو�صاً  من 

عر�صياً ثالث مرات يومياً.

-ن��زف��ت م����رًة، ه��ل ي��ج��در بي   4
مر�جعة �لطبيب؟

تافهاً  اأم���راً  ي��وم��اً  اللثة  نزيف  يكن   مل 
اإمن������ا ه����و اإح�������دى ع����الم����ات الإ����ص���اب���ة 
النزيف  ا���ص��ت��م��ر  اإذا  ال��ل��ث��ة.  ب��ال��ت��ه��اب 
الأمر  اأي���ام، ل تهمل  لأك��ر م��ن ب�صعة 
ف��وراً خمافة تطوره  الطبيب  راج��ع  بل 
اإىل التهاب اللثة العميق الذي قد يكون 
اأحياناً �صريعاً جداً بفعل بع�ض الظروف 
ك�صدمة نف�صية على �صبيل املثال. ل بّد 
هنا من حتذير املدخنني فاللثة املري�صة 
التعر�ض  اإىل  غ��ره��ا  م��ن  اأك���ر  مت��ي��ل 
تنقب�ض  الأوعية  اأن  خ�صو�صاً  للنزيف، 

بفعل التدخني.

بني  نباعد  �أن  ُي�شتح�شن  هل   -  5
تنظيف �الأ�شنان عندما تكون �للثة 

ملتهبة؟
ت�����ص��ر ال��ل��ث��ة احل���م���راء وامل���ت���ورم���ة اإىل 
وجود التهاب. مت�صك يف حالت مماثلة 
ال��ف��ّم والأ���ص��ن��ان وراج���ع طبيب  بنظافة 
املري�صة  اللثة  ف��اإه��م��ال  ف���وراً  الأ���ص��ن��ان 
يبعدها �صيئاً ف�صيئاً عن الأ�صنان فتظهر 

فراغات ُتعرف با�صم جيوب اللثة جتذب 
عن  ال����دوري  التنظيف  يعجز  ج��راث��ي��م 
اللثة  تنقب�ض  بعد ذلك  الق�صاء عليها، 
على  اجلراثيم  فتق�صي  ع��الج  دون  من 
اللثة والعظم لت�صقط ال�صّن يف النهاية.

يعتمدها  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول  م��ا   -  6
�لطبيب حني تنقب�ص �للثة؟

ال��ب��داي��ة عن  ي��وؤك��د الطبيب احل��ال��ة يف 
فيفح�ض  ال�����ص��وت��ي��ة  امل����وج����ات  ط���ري���ق 
اأع��م��اق اجل��ي��ب وي��اأخ��ذ ���ص��ورة �صعاعية 
ليتاأكد من حالة العظم. يواجه بعد ذلك 
الرقيقة  الأغ�صية  اإزال���ة  عرب  اللتهاب 
احليوية والعتماد اأحياناً على م�صادات 
حيوية. ُي�صار اإىل اأن هذا الأ�صلوب ينجح 
ل��ع��الج ���ص��ب��ع ح����الت م��ن اأ���ص��ل ع�صرة، 
باتباع  الطبيب  ين�صح  ف�صله،  ح��ال  ويف 
احليوية  امل�����ص��ادات  ع��ل��ى  يعتمد  ع���الج 
اجلراحية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ب��ال��ل��ج��وء  اأو 

ملعاجلة الأعماق.

ي�شيب  �ل��ذي  �الأمل  �شبب  ما   -  7
�ل��ل��ث��ة ح���ني ت��ت��ع��ر���ص الأج�����ش��ام 

باردة؟
يعاين عدد كبر من النا�ض من وقٍت اإىل 
تناول  عند  مفرطة  �صنية  ح�صا�صية  اآخ��ر 
ُتعزى  خ�صو�صاً.  ب���اردة  اأو  ح��ارة  اأطعمة 
احل�صا�صية اأحياناً اإىل خلل يف املينا ُيعجزه 
اأن  اإل  ال�صفلي.  الأ�صنان  عاج  حماية  عن 

الأمر يبدو اأ�صواأ حني ترتافق احل�صا�صية 
مع انقبا�ض اللثة فتظهر املينا.

غطاء مثايل حلماية �للثة
كهربائية:  اأو  ناعمة  اأ���ص��ن��ان  ف��ر���ص��اة   -
الكهربائية فاعلة  الأ�صنان  تبدو فر�صاة 
الذين  ل���الأ����ص���خ���ا����ض  ���ص��ي��م��ا  ل  ج�������داً، 
ي��ع��ج��زون ع���ن ت��ن��ظ��ي��ف اأ���ص��ن��ان��ه��م كما 
يجب. وحتاول فر�صاة الأ�صنان باملوجات 
اأن  اإل  نف�صها  تفر�ض  اأن  ال�صوتية  فوق 
اأن��ه��ا مل  ع���اٍل ج���داً، ف�صاًل ع��ن  �صعرها 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ال��ت��ف��وق ع��ل��ى غ��ره��ا من 
الأنواع املطروحة يف الأ�صواق، فمن ياأبه 
اأن��ه��ا حت��ّل حمل  ح��ني ي��ّدع��ي منتجوها 

طبيب الأ�صنان وتنظف جيوب اللثة؟!
اأ�صنان خا�ض: يحتوي بع�ض  - معجون 
ال��ت��ي تتمّيز  الأ����ص���ن���ان  اأن������واع م��ع��ج��ون 
البوتا�صيوم  ن��ي��رتات  على  م��ال��ح  بطعم 
حني  يف  الأ���ص��ن��ان،  ح�صا�صية  لتخفيف 
التخفيف  على  الآخ���ر  بع�صها  ي�صاعد 
نزيف  ومن  اجلرثومية  ال�صفيحة  من 

اللثة.
ف����اع����اًل عند  ي���ب���دو  ل���ل���ف���م:  - غ�������ص���ول 
اأن  اإل  احل�����ادة،  احل����الت  يف  ا�صتعماله 
اأ�صابيع  ب�صعة  م���دى  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه 

يوؤدي اإىل اختالل النباتات الفمية.
- فر�صاة ما بني الأ�صنان ذات ال�صتعمال 
املتكرر: ل غنى عنها لتنظيف الفراغات 

بني الأ�صنان بعد تنظيف الأ�صنان.
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ملكة بريطانيا حتتفل بـ60 عامًا على تتويجها 
�صاركت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، يف الحتفال الذي اقامته ام�ض 

كني�صة و�صتمن�صرت، و�صط لندن مبنا�صبة مرور 60 عاماً على تتويجها.
2000 �صخ�ض  اإن  ���ص��ي(،  ب��ي  )ب���ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الإذاع�����ة  وق��ال��ت هيئة 
ح�صروا احتفال كني�صة و�صتمن�صرت، من بينهم �صخ�صيات ح�صرت املرا�صم 

التي اقامتها الكني�صة نف�صها بعد تتويج امللكة عام 1953.
وا�صافت، اأن امللكة رافقها اأكر من 20 فرداً من اأفراد اأ�صرتها حل�صور 
الأم���ر  اأدن�����ربه  دوق  زوج��ه��ا  ف��ي��ه��م  مب��ن  و�صتمن�صرت،  كني�صة  م��را���ص��م 
ودخلت  �صحية  لأ�صباب  منا�صبة  من  لالإن�صحاب  ا�صطر  وال��ذي  فيليب، 
اأنغام املو�صيقى نف�صها  امللكة والأمر فيليب اإىل كني�صة و�صتمن�صرت على 
العمر  من  ال�27  يف  وكانت   ،1953 ع��ام  تتويجها  بعد  ا�صتقلبتها  التي 

العر�ض. على  جتل�ض  التي  وال�صخ�صية امللكية ال� 38 
وملكات  م��ل��وك  تتويج  لح��ت��ف��الت  م�صرحاً  و�صتمن�صرت  كني�صة  وُتعترب 

بريطانيا منذ تتويج وليام الفاحت يف عام 1066.
ا�صطرت  ع��ام��اً،   87 العمر  من  البالغة  الثانية،  اليزابيث  امللكة  وكانت 
للتغيب عن منا�صبات عامة واإلغاء زيارة ر�صمية اإىل اإيطاليا بعد ادخالها 
اإىل امل�صت�صفى يف اآذار-مار�ض املا�صي جراء ا�صابتها با�صطرابات حادة يف 

املعدة.
واعلن ق�صر باكنغهام، املقر الر�صمي للعاهلة الربيطانية يف لندن، ال�صهر 
املا�صي اأن امللكة لن حت�صر القمة ال�صنوية لروؤ�صاء دول وحكومات منظمة 
الكومنويلث هذا العام و�صيمثلها ويل العهد الأمر ت�صارلز وهذه هي املرة 
الأوىل التي تغيب فيها امللكة اليزابيث الثانية عن موؤمترات قمة منظمة 

الكومنويلث منذ عام 1973.

تد�شني اأعلى برج لولبي يف العامل 
دبي يف  احلايل  يونيو   10

العامل  يف  لولبي  ب��رج  اأع��ل��ى  اإنفينيتي  ب��رج  تد�صني  دب��ي  مدينة  ت�صهد 
بلغت  بتكلفة  العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  كيان  �صركة  طورته  ال��ذي 
ال�صهر  10 من  ال�صركة يف  اأك��ر من مليار دره��م يف حفل كبر تقيمه 
احلايل. ويتاألف برج اإنفينيتي من 75 طابقا ويبلغ ارتفاعه 310 امتار 
ويتيح للقاطنني فيه منظرا بانوراميا خالبا نحو البحر مل�صروع النخلة 
ومر�صى دبي بف�صل �صكله اللولبي بزاوية قدرها 90 درجة من الأعلى 
اإىل الأ�صفل والأ�صاليب املعمارية والإن�صائية التي �صممت خ�صي�صا لهذا 
امل�صروع وخطوط الت�صميم الداخلي للم�صروع فائقة احلداثة على نحو 
جمل�ض  رئي�ض  احلاطي  حممد  اأحمد  وق��ال  اخلارجي.  الت�صميم  يكمل 
اإدارة كيان يف ت�صريح �صحايف له يف دبي ام�ض اإن امل�صروع مت تنفيذه وفقا 
عدة  على  اإىل ح�صوله  الأب��راج م�صرا  اإن�صاء  يف  العاملية  املعاير  لأعلى 
جوائز دولية وفاز برج اإنفينيتي بجائزة اأف�صل هند�صة معمارية يف العامل 
�صمن جوائز العقارات العاملية يف لندن كما ح�صل على اأربع جوائز �صمن 
جوائز العقارات العربية يف دورتها الأوىل يف دبي. و�صمم الربج �صركة 
�صكيدمور اأوينغز اأند مريل التي ت�صتهر مب�صروعاتها البارزة مثل برج 

�صرز يف ولية �صيكاغو الأمريكية وبرج خليفة يف دبي.

تعو�ض بـ800 األف دوالر من لدغات البق 
ل�صيدة  دولر  األ���ف   800 بقيمة  تعوي�ض  ب��دف��ع  اأم��رك��ي  ق��ا���ٍض  اأم���ر 
تعر�صها  بطفرة جلدية جراء  اإ�صابتها  بعد  ال�صقق،  اإح��دى  ا�صتاأجرت 
للدغات بق الِفرا�ض. وذكرت و�صائل اإعالم اأمركية اأن قا�صياً يف ولية 
األف   800 مبلغ  بينيت،  ج��ي  كورنيليو�ض  ي��دف��ع،  ب��اأن  اأم��ر  ماريالند 
بها،  اأ�صيبت  التي  للطفرة  تعوي�صاً  عاماً(   66( �صعبان  لفيقة  دولر 
املنزل  بالبق يف  ب�صبب نومها على فرا�ض مليء  اأ�صهر ون�صف،   8 منذ 
الذي ا�صتاأجرته منه. ويذكر اأن التعوي�ض الذي اأمر القا�صي باإعطائه 
دانيال  ال�صحية،  حم��ام��ي  ب��ه  ط��ال��ب  ال���ذي  املبلغ  �صعف  ه��و  ل�صعبان 
ويتني. وقال ويتني ُطلب من هيئة املحلفني اإر�صال ر�صالة ، معرباً عن 
اعتقاده باأن هذا ما فعلته واأ�صار اإىل اأن باريت مل ُيعلم �صعبان بوجود 
احل�صرات قبل توقيعها على عقد اإيجار ال�صقة يف 28 اأيلول-�صبتمرب 
هذه  لدغات  ج��راء  بطفرة  اأ�صيبت  ما  �صرعان  اأنها  م��وؤك��داً   ،2011
اإن هذه احل�صرات كانت تقتات  القول  اإىل  اليومية. وخل�ض  احل�صرات 

على دمائها )�صعبان( يف كل ليلة .

زيجات االإنرتنت قد تطول اأكرث 
اأن زواج الأ�صخا�ض الذين يتعارفون عرب ال�صبكة  وجدت درا�صة جديدة، 
داي  وذكر موقع هلث  العادية  الزيجات  اأكر من  العنكبوتية قد يطول 
اأن الأزواج الذين  الباحثني بجامعة �صيكاغو وجدوا  اأن  نيوز الأمركي، 
ملدة  زواج��ه��م  ي�صتمر  وق��د  �صعادة  اأك��ر  يكونون  الن��رتن��ت  ع��رب  يلتقون 
الدرا�صة  امل�����ص��وؤول ع��ن  ال��ب��اح��ث  التقليدية. وق���ال  ال��زي��ج��ات  اأط���ول م��ن 
يخافون  ملن  ال��راح��ة  النتائج  ه��ذه  تعطي  اأن  ينبغي  اإن��ه  كا�صيوبو،  ج��ون 
لبدء  الأف�����ص��ل  الطريقة  لي�صت  ويعتربونها  الن��رتن��ت  ع��رب  ال��ل��ق��اءات 
عالقة رومان�صية واأ�صاف اآمل اأن ي�صّجع هذا النا�ض على ال�صعور بالثقة 
بالبحث عرب النرتنت  باأنهم م�صغولون  ال�صعور  الغرابة يف حال  ولي�ض 
اإنها بيئة جديدة وعامل جديد، ولي�ض علينا اأن نخافه  اأ�صخا�ض..  للقاء 
واأجري ا�صتطالع �صمل ما يزيد عن 19 األف �صخ�ض يف الوليات املتحدة 
تزوجوا بني العامني 2005 و2012. وب�صبب اأن الزيجات كانت كلها 
جديدة، فاإن معدل الطالق كان %5 والنف�صال %2.5 ووجد العلماء 
عرب  باأزواجهم  التقوا  ال�صتطالع  �صملهم  الذين  ثلث  عن  يزيد  ما  اأن 
%45 منهم التقوا فيهم عرب مواقع التعارف اللكرتونية،  النرتنت، 

مقابل%21 التقوا عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل في�صبوك.

�أملانيا تلغي �أطول كلمة بلغتها 
قررت حمكمة اأملانية اإلغاء ا�صتخدام 
اأطول كلمة يف اللغة الأملانية، ويزيد 
عدد حروف الكلمة عن �صتني حرفا 
وت��ع��ن��ي ع���ب���ارة ق���ان���ون ن��ق��ل مهمة 
الرقابة على مل�صقات منتجات حلوم 
البقر . وجاء قرار املحكمة الواقعة 
فوربومرن  م��ي��ك��ل��ن��ب��ورغ  ولي�����ة  يف 
ا�صتخدام  ب��اإل��غ��اء  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 
ع����دد حروفها  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي  ال��ك��ل��م��ة 
63 ح���رف���ا م����ن ق����ان����ون ال����ولي����ة.  
ال��ب��اح��ث اللغوي  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
�صتيفانوفيت�ض  اأناتول  الربوفي�صور 
اإن الكلمة اعتربت على مدار �صنوات 
اللغة  يف  م����وج����ودة  ك��ل��م��ة  اأط�������ول 
الأمل���ان���ي���ة.  وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة با�صم 
اإن  ال�صهر دودن  الأمل��اين  القامو�ض 
الكلمة،  هذه  يت�صمن  مل  القامو�ض 
الكافية  ب��ال��ك��رة  ت��ظ��ه��ر  مل  لأن���ه���ا 
يف ال���ص��ت��خ��دام��ات ال��ل��غ��وي��ة.  وتعد 
اأط����ول ك��ل��م��ات ال��ل��غ��ة الأمل��ان��ي��ة الآن 
وتعني  36 حرفا،  تتكون من  كلمة 
املدنية على  امل�صوؤولية  تاأمني  عبارة 
املركبات ورمبا توافرت لهذه الكلمة 
ف��ر���ص��ة ال��ب��ق��اء، اإذ اأن��ه��ا م��درج��ة يف 
بالإ�صافة  ال�صهر،  دودن  ق��ام��و���ض 

اإىل اأنها اأكر ا�صتخداما يف اللغة. 

تغري  �أ����ش���اف���ن���ا  غ�������ذ�ء 
�شنة  م���اي���ني   3.5 ق��ب��ل 
اأظهرت حتليالت جديدة لأحافر 
اأ�صنان لأ�صالف الب�صر، اأن نظامهم 
ال��غ��ذائ��ي ت��غ��ر ق��ب��ل ح����وايل 3.5 
احل�صائ�ض  ل��ي�����ص��ّم  ���ص��ن��ة  م��الي��ني 
ورمبا احليوانات اأي�صاً. وكان اأ�صباه 
على  ال�صابق  يف  يعتمدون  الب�صر، 
الذي  للنظام  م�صابه  غذائي  نظام 
وال�صمبانزي  ال���غ���وري���الت  ت��ت��ب��ع��ه 
والفاكهة  الأوراق  ي�صّم  الع�صرية 
من الأ�صجار. وذكرت هيئة الإذاعة 
الربيطانية بي بي �صي اأن باحثني 
اأ�صنان  مينا  ت�صمل  درا���ص��ة  اأج����روا 
ا�صابه  م��ن  جن�صاً  ل�11  متحجرة 
احليوانات  م���ن  وغ���ره���ا  ال��ب�����ص��ر 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ال���ت���ي ع���ر ع��ل��ي��ه��ا يف 
الغذاء  حتليل  ومت  اأفريقيا.  �صرق 
اإىل املكونات الكيميائية يف  ا�صتناداً 
الأ�صنان، من خالل حتديد نظائر 
اأن  العلماء  ويقول  فيها.  الكربون 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ت��غ��ر ق��ب��ل 3.5 
ماليني �صنة لدى نوعني من ا�صباه 
الب�صر، وهما الأو�صرتالوبيثيكو�ض 
اأف��اري��ن��ي�����ص��ي�����ض و اإن�������ص���ان ك��ي��ن��ي��ا ، 
الغذائي  نظامهما  �صمل  واللذين 
ن��ب��ات ال����ذرة، وال�����ص��ورغ��م، وق�صب 
ال�����ص��ك��ر، وال�����ربدي، وع��ل��ى الأرج���ح 
النوع  ه��ذا  تقتات  ك��ان��ت  ح��ي��وان��ات 
من النبات، كما اأنهم كانوا يعي�صون 

يف �صهول مع�صو�صبة يف اأفريقيا.

مايني �لربيطانيني 
يهملون نظافتهم �ل�شخ�شية

ك�صفت درا�صة جديدة، ام�ض اإن 7 ماليني 
بانتظام،  اأ�صنانهم  ينظفون  ل  بريطاين 
ي�صتحمون  ل  اآخرين  ماليني   7.5 واأن 
ن�صرتها  التي  ال��درا���ص��ة،  ووج���دت  يومياً 
من   %  21 اأن   ، م��ي��ل  دي��ل��ي  �صحيفة 
ا�صتخدام  بانتظام  ين�صون  الربيطانيني 
الليفة عند الإ�صتحمام، فيما ين�صى 25 
اأفواههم عند ال�صعال  تغطية  % منهم 

وغ�صل اأيديهم بعد ا�صتخدام املرحا�ض.
بريطانيني   7 من كل  واح��داً  اإن  وقالت 
اع����رتف ب���اأن���ه ي��ن��ّظ��ف اأ���ص��ن��ان��ه م���رة كل 
يومني، باملقارنة مع %28 اأقروا باأنهم 
ي��ن��ظ��ف��ون��ه��ا م����رة واح�����دة يف ال���ي���وم عام 
2011. وتو�صي موؤ�ص�صة �صحة الأ�صنان 
اأ�صنانهم  بتنظيف  ال��ن��ا���ض  الربيطانية 
مل���دة دق��ي��ق��ت��ني م��رت��ني ي��وم��ي��اً، وخف�ض 
ال�صكرية،  الأغ����ذي����ة  م���ن  ا���ص��ت��ه��الك��ه��م 
منتظم  ب�صكل  الأ���ص��ن��ان  طبيب  وزي����ارة 
ل  الربيطانيني  اأن  ال��درا���ص��ة  وا���ص��اف��ت 
منتظمة،  ب�����ص��ورة  مالب�صهم  ي��ن��ظ��ف��ون 
ويتذرع 24 % منهم بحجة اأنه ي�صطر 
بانتظار  نظيفة  غ��ر  م��الب�����ض  لرت����داء 

غ�صل اأكرب كمية منها بق�صد التوفر.

النباتيون 
يعي�شون اأطول من اآكلي اللحوم 

وجد باحثون اأمركيون اأن النباتيني قد يعي�صون لفرتة اأطول من اآكلي اللحوم وقال موقع هيلث 
�صخ�ض  و300  األفاً   73 و�صملت  كاليفورنيا  من  علماء  اأعّدها  درا�صة  اإن  الأمركي  نيوز  داي 
اأظهرت اأن النباتيني اأقل عر�صة، من اآكلي اللحوم، للموت لأي �صبب حمّدد ووا�صح، يف ما عدا 

ال�صرطان.
وقال املعد الرئي�صي للدرا�صة الدكتور مايكل اأورلي�ض، من جامعة لوما ليندا اإن بع�ض الأنظمة 
الغذائية التي يتبعها النباتيون مرتبطة برتاجع الوفيات لأ�صباب حمددة مثل مر�ض القلب 

التقليل من  اأن  اأورلي�ض  واأ�صاف  والكلى والغدد كال�صكري وغرها. 
تناول اللحوم قد يكون اأحد ال�صباب يف ذلك، لكن قد يكون ال�صبب 

اأي�صاً زيادة كميات النباتات التي يتم تناولها.
ي�صار اإىل اأنه خالل فرتة الدرا�صة التي ا�صتمرت 

لكن  ���ص��خ�����ص��اً   2570 ت���ويف  ���ص��ن��وات   5
عر�صة  اأق��ل   12% ك��ان��وا  النباتيني 

م���ن اآك���ل���ي ال��ل��ح��وم ل��ل��م��وت لأي 
الدرا�صة  واأظ��ه��رت  حم��دد  �صبب 
اأن فوائد اتباع نظام طعام نباتي 

اأف�صل للرجال منه للن�صاء.

كيف تق�شي على التهاب اللثة؟
�إحدى  يف  ع�شرة  �أ�شل  من  بالغني  ثمانية  �للثة  �لتهاب  ي�شيب 

مر�حل حياتهم. �أ�شئلٌة كثرية تدور حول هذ� �اللتهاب ال �شّك 
يف �أن �الإجابة عنها �شت�شاعد على جتّنب تفاقمه 

د.  جتيب  �الأ�شئلة  هذه  عن  �الأ�شنان.  وخ�شارة 
�شليمة بن مهدي، �خت�شا�شية جر�حة �أ�شنان.



•• اإعداد-حممد جاهني:
•• ت�صوير-حممد معني:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، ي�صهد �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي احلفل 
ال����ذي ت��ق��ي��م��ه ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
والن�صف  ع�������ص���رة  احل�����ادي�����ة  يف 
م��ن ���ص��ب��اح ال��ي��وم ل��ل��م��رة الثانية 
باملبنى  الكربى  امل��وؤمت��رات  بقاعة 
الإداري باحلرم اجلامعي اجلديد 
ميثلون  ط��ال��ب��ا   436 ل��ت��خ��ري��ج 

الدفعة الثانية والثالثني.
كما ي�صهد احلفل اأ�صحاب ال�صمو 
ال�����ص��ي��وخ وامل��ع��ايل ال�����وزراء وكبار 
ال�صلك  واأع�����ص��اء  ال���دول���ة  رج����ال 
امل��ع��ت��م��دي��ن لدى  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
الدولة وعدد من روؤ�صاء ومديري 

اجل����ام����ع����ات م����ن داخ�������ل وخ������ارج 
الدولة. 

نائب رئي�ض  يبداأ احلفل بو�صول 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء اإىل 
باحلرم  الكربى  امل��وؤمت��رات  قاعة 
اجل��ام��ع��ي اجل���دي���د ح��ي��ث يعزف 
الإمارات  لدولة  الوطني  ال�صالم 

ي���دخ���ل ب��ع��ده��ا اخل���ري���ج���ون اإىل 
اأع��دت لهذه  التي  قاعة الحتفال 
املنا�صبة ليعلن عن افتتاح احلفل 
ال��ذك��ر احلكيم بعدها  ب��اآي��ات م��ن 
وعقب  اجلامعة  كلمة  اإل��ق��اء  يتم 
ذلك يقوم اأحد اخلريجني باإلقاء 
مقدمتهم  ويف  اخل��ري��ج��ني  كلمة 

المتياز  تقدير  على  احلا�صلني 
التخرج  �صهادات  للجميع  ليقدم 
�صاحب  م���ك���رم���ة  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 
املخ�ص�صة  الدولة  رئي�ض  ال�صمو 
المتياز  درج���ة  على  للحا�صلني 
اإىل  اجلامعة  هدية  تقدم  بعدها 

راعي احلفل.  

•• العني-الفجر:

مبكرمة من �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة يقوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي بت�صليم 
لتفوقهم  تقديرا  منهم  لكل  دره��م  األ��ف  ع�صرين  المتياز  على  احلا�صلني  والثالثني  الثانية  الدفعة  خريجي 
املاج�صتر  اإىل احل��ا���ص��ل��ون على  اإ���ص��اف��ة  م��وزع��ني على كليات اجل��ام��ع��ة  و���ص��ت��ون  واح���د  الأك���ادمي���ي وع��دده��م 

والدكتوراه.

وزيرالتعليم العايل والبحث العلمي 
يزف التهنئة للخريجني

•• العني – الفجر:

اأعرب معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة عن كامل اعتزازه 
وتقديره ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه   ، اهلل 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، مبا حتظى به موؤ�ص�صات 
التعليم العايل من دعم متوا�صل وم�صاندة قوية ورعاية كاملة والتي تاأتي يف 
مقدمتها جامعة الإمارات العربية املتحدة التي ي�صّكل خريجوها قوة دافعة 

ورافداً مهماً من روافد م�صرة التنمية ال�صاملة يف البالد.
الدفعة  بتخريج  اجلامعة  احتفالت  مبنا�صبة  حمدان  ال�صيخ  معايل  وق��ال 
الثانية والثالثون من طالبها، اإين اأنتهز هذه الفر�صة الثمينة لأرفع اأجمل 
التهاين والتربيكات اىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
اآل مكتوم  الدولة حفظه اهلل، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
واإخوانهما  رع��اه اهلل،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
هذه  ان�صمام  مبنا�صبة  الإم�����ارات،  ح��ك��ام  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�����ص��اء 
الكوكبة من اخلريجني اإىل �صوق العمل للم�صاهمة يف دعم وتلبية احتياجات 
ومتطلبات خطط وبرامج التنمية يف م�صرة البناء والنه�صة التي ي�صهدها 
وطننا املعطاء. كما وّجه معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�ض 
بن  حممد  ال�صيخ  اأول  الفريق  �صمو  اىل  والتقدير  التحية  للجامعة  الأعلى 
امل�صلحة، على  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
دعمه املتوا�صل للجامعة ودوره البارز واهتمامه وحر�صه على تهيئة الكوادر 
ال�صابة لالإن�صمام اىل م�صرة العمل الوطني ومواجهة التحديات  الوطنية 
مليئاً  ف�صاًء مفتوحاً  اأمامنا وخريجينا  اأن  نعي جيداً  اإننا  وقال  امل�صتقبلية. 
بالتحديات واملتغرات التي يجب اأن نواجهها بالعمل اجلاد بعد اأن هياأت لنا 
الدولة كل فر�ض التعليم والتدريب والتاأهيل، واإننا ن�صع يف قائمة اأولوياتنا 
دعم القت�صاد املعريف من خالل خمرجات التعليم كا�صتجابة عاجلة تقت�صيها 
مراحل خطط التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها الدولة، وال�صتمرار يف التقدم 
نحو الأمام مبا يكفل حتقيق روؤية قيادتنا الر�صيدة مل�صلحة الوطن واملواطنني 
يف كل جمالت العمل. واأكد معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان على 
دور اجلامعة يف جمال البحث العلمي وقال اإن هذا اجلانب ي�صغل حيزاً وا�صعاً 
موا�صلة  اإىل  حتتاج  حيوية  وب��رام��ج  م�صاريع  وطرحه  لتبنيه  الهتمام  من 
اخلطى وبذل اجلهود لرتياد املواقع الأمامية بكل عزم وثبات واإ�صرار وهو 
املغفور له  راأ�صهم  الأوائ��ل وعلى  املوؤ�ص�صون  لنا  الطريق الذي ر�صخه ور�صمه 

باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
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حتت رعاية رئي�ص �لدولة

حممد بن را�شد ي�شهد �شباح اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية والثالثني بجامعة االإمارات
كبار رجال الدولة واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي وروؤ�شاء اجلامعات ي�شاركون يف احلفل

•• العني-الفجر:

حممد  �صليمان  الدكتور  خلف  الطبيب(  )ق�صم  ال�صحية  والعلوم  الطب  كلية  خريجي  من  ع�صر  اأربعة  ي��وؤدي 
احلمادي م�صاعد العميد لل�صوؤون ال�صريرية بكلية الطب  يف حفل التخرج بح�صور �صاحب ال�صمو نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي حيث ت�صم قائمة اخلريجني منر عبد اهلل املرزوقي وعدنان حممد 
�صلطان اآل علي وعبد الرحمن عبد اهلل مدحاين وعمر عبد الرب العفيفي وعبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل وماجد 
حممد الرميثي و�صامل جا�صم املري واأحمد ابراهيم املن�صوري واأحمد ها�صم الها�صمي واأحمد حممد ال�صميلي 

وحممد �صامل الأغربي وعي�صى م�صبح الكعبي وحممد خمي�ض ال�صميلي ونهيان عبدالرحمن املن�صوري.

التخرج  ق�شم  يوؤدون  طبيبا   14
�شباح اليوم

مدير �جلامعة
منذ  وخريجة  خريج  األف   55

االنطالقة االأوىل للجامعة
•• العني – الفجر:

النعيمي  را���ص��د  الدكتورعلي  �صعادة  اأك��د 
الإم���ارات قد  ب��اأن جامعة  مدير اجلامعة 
جنحت كجامعة رائدة ومتكاملة يف جمال 
التعليم العايل والبحث العلمي يف الدولة، 
وذلك منذ اإن�صائها يف عام 1976م على 
يد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل واجلامعة 
جمالت  يف  الرئي�صية  مبهامها  تنه�ض 
وخدمة  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث  ال���ت���دري�������ض 
النعيمي  ال��دك��ت��ورع��ل��ي  وق���ال   . امل��ج��ت��م��ع 
وطننا  اإىل  ت����زف  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  اإن 

بنجاح  درا�صاتهم  اأكملوا  الذين  اأبنائها اخلريجني  كوكبة جديدة من  الغايل 
اإخوانهم  اإىل  لين�صموا  وا�صتحقاق  بجدارٍة  اجلامعية  درجاتهم  على  وح��ازوا 
والتفوق  النجاح  درب  على  �صبقوهم  ال��ذي��ن  الم����ارات  جامعة  خريجي  م��ن 
مزودين باملعرفة ومهيئني خلو�ض حتديات �صوق العمل. وقال الدكتور علي 
النعيمي بهذه املنا�صبة ي�صرفني اأن اأرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل، راعي 
النه�صة العلمية يف الدولة وقائد م�صرة العلم واملعرفة، فنهدي �صموه هذا 
التي  ال�صاملة  التنمية  دعم عجلة  يف  هاماً  راف��داً  يعترب  ال��ذي  الطيب  النتاج 
ت�صهدها الدولة، كما نرفع التهنئة اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، على 
دعمه الالحمدود للتعليم يف الدولة وجلامعة المارات على وجه اخل�صو�ض، 
كما نهنئ اإخوانهما اأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات، وكذلك نتقدم بالتهنئة اإىل 
�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي على رعايته للنه�صة 
العلمية واملعرفية والثقافية التي ت�صهدها الدولة ودعمه الالحمدود جلامعة 

المارات ب�صكل خا�ض.

مبكرمة من رئي�ص �لدولة

ع�شرون األف درهم للخريج 
احلا�شل على االمتياز 

نهيان بن مبارك يلقي 
كلمة اجلامعة

•• العني-الفجر:

وال�صباب  الثقافة  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�صيخ  يلقي معايل 
وتنمية املجتمع �صباح اليوم يف حفل تخريج الدفعة الثانية والثالثني 
كلمة جامعة الإمارات يف الحتفالية . وقد حر�ض معايل ال�صيخ نهيان 
اأن  لهم  م��وؤك��دا  اخلريجني  جلميع  التهنئة  يقدم  اأن  املنا�صبة  ه��ذه  يف 

تخرجهم هو بداية الطريق يف حياتهم العملية. 

�شلطان بن �شعيد اآل نهيان 
يف قائمة اخلريجني

•• العني-الفجر:

اليوم  ب���ني اخل��ري��ج��ني يف اح��ت��ف��ال��ي��ة  ي��ق��ف 
ال�صيخ �صلطان بن �صعيد بن حممد اآل نهيان 
الإدارة  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  املتخ�ص�ض 

والقت�صاد.

ال�شام�شي عريفا للحفل
•• العني-الفجر:

مت اختيار طالب الت�صال اجلماهري علي �صيف ال�صام�صي ليكون عريفا حلفل التخرج للدفعة الثانية 
والثالثني. 

الأول مرة 
دعوة خريجي الدفعة االأوىل حل�شور االحتفالية

•• العني-الفجر:

لأول مرة وجهت جامعة الإمارات الدعوة للدفعة الأوىل من خريجيها حل�صور احتفالية حفل التخرج �صباح اليوم 
ليكون بينهم من تقلدوا منا�صب مهمة بالدولة ومن بني املدعوين معايل حميد القطامي وزير الرتبية والتعليم 

ومعايل مرمي الرومي وزيرة ال�صوؤون الجتماعية.

جلنة لالحتفال
 برئا�شة مدير اجلامعة

•• العني-الفجر:

النعيمي  را�صد  علي  الدكتور  اجلامعة  مدير  برئا�صة  لالحتفال  العليا  اللجنة  اأع��م��ال  توا�صلت 
جمتمع  يف  الأم  اجلامعة  عن  يعرب  ال��ذي  بال�صكل  الحتفال  ليخرج  املا�صية  الفرتات  م��دى  على 

الإمارات.
�صمت اللجنة عميد �صوؤون الطلبة الدكتور عبد الرحمن النقبي نائبا للرئي�ض وع�صوية الدكتور 
عبد الوهاب زايد والدكتور خالد ال�صالل وحممد عبد اهلل العوين و�صعود العامري ومنى احلمادي 

وفا�صل العامري وعائ�صة الفالحي وروية ال�صام�صي واإبراهيم خمتار وخولة البلو�صي.



23
�الإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ع��ل��وم   : ك��ل��ي�����������������ة   : �أواًل 

و�الجتماعية

 �صعد ابراهيم �صعد حممد يعاقيب
حممد �صيف عبيد �صيف ال�صرياين

 وليد احمد عبدالرحيم بامردوف العمودي
�صالح �صهل عبداهلل حممد عو�ض

 احمد �صعيد حيدر عبداهلل البلو�صي
 ا�صحاق حممد قا�صم اأحمد امل�صرى 

 ب�صار عبداهلل حممد عطيه
 بالل �صفوان العنتبلي

 ح�صن مراد احمد احمديالبلو�صي
 خالد علي عبدالرحمن علي الهرمودي

 خلفان �صعيد جمعه حممد النامي الزحمي
 ذياب حممد عامر �صليمان ال�صام�صي

 �صهيل حمزه�صاحلي
 عامر حممد عو�ض عبدربه احلربي

 عبدالرحمن نعمان �صالمه عو�ض اهلل
 عبدالعزيز جا�صم حممد علي املن�صوري

 علي �صعيد جمعه لقرب الدهماين
 عمر �صعيد اأحمد ال�صامرائي

 حممد حران �صعيد را�صداجلابري
 حممد عثمان حممد عثمان احلو�صني
 يو�صف �صعيد را�صد بن ر�صود احلب�صي

�صيف را�صد �صامل ح�صرم الكتبي
هزاع مطر �صامل بن م�صيعد النيادي

علي مبارك علي مبارك الكتبي
ابراهيم احمد طه احمد المام

 احمد بن ح�صن بن احمد ال�صحي
 احمد عمر ح�صن علي بن حنيفه البلو�صي

 احمد حممد �صعيد علي مديرج الكتبي
 حمد حممد احمد حممد الن�صاري املرزوقي

 ربيع را�صد ربيع را�صد احلمودي
 طارق بن زياد بن حمود اخلرو�صي

 علي �صعيد علي ال�صغر ال�صحي
 عمار بن حممد بن علي البحر الروا�ض

 عمر اأحمد جا�صم النجار احلمادي
 عمر بن �صعيد بن عمر الروا�ض

 فهد بن حممد بن �صيفال�صابري
 فهد حمدان احمد عبدال�صالم احلمادي

 حممد بطي �صعيد خمي�ض املعمري
 حممد �صيف ابراهيم ربيعه ال�صام�صي

 معاذ بن �صامل بن احمد الغ�صاين
 ابراهيم ح�صن �صيف حممد عبدويل

 حمد �صعيد خمي�ض �صامل م�صفر الظاهري
 �صعيد الع�صري حممد عبيد �صاملني الظاهري

 عبدالعزيز �صهاب حممد ح�صن الرماحي
 فهد عي�صى حور الق�صري املهري

 مبارك �صعيد مبارك ابوحلقه املهري
 حممد �صامل �صلطان را�صد ال�صاملي
 حممد �صالح حممد على ال�صرفاء

ثانيًا: كلي���ة: �لعل��������������وم
حامد عبداحلكيم ف�صل الزبيدي

�صعيد نا�صر �صعيد عبداهلل عامر النعيمي 
 �صعيد را�صد �صعيد عبداهلل الكعبي

 �صقر خليفه حريف اأحمد املرر 
 حممد عبداجلبار اخلليل

 حم���م���ود ب���ن خ��م��ي�����ض ب���ن ج��م��ع��ه ب���ن ع��ل��ي بهوان 
املخيني

 احمد ا�صماعيل ابراهيم الأمني
 احل�صني عبداهلل عاي�ض حم�صن املن�صوري

 اأحمد ابراهيم اأحمد احلوتي
 جمعه بن خمي�ض بن جمعه املخيني

 خالد عبدالكرمي مراد حممد ابراهيم
 ريان �صعيد اخرتخاوري

 �صعيد �صالح علي ح�صن الهاجري
 عبداهلل حممد امني حممد �صريف حممد �صهاب

 حممد جمال الدين حممد عبدالفتاح
 حممد عمر عبداهلل عكزم الربيكي

 نا�صر بن عو�ض بن حم�صن احلارثي

ثالثًا : كلية: �الإد�رة و�القت�شاد
خ���ال���د ع���ب���دال���رح���م���ن ع���ل���ى ع���ب���ده احل������اج �صالح 

احلمري
 احمد من�صور احمد عبداهلل التقي

 احمد عمرو �صالح الديب
 ح�صن علي ح�صن حممد علي حلمودي ال�صحي

 عمار احمد عفيف ب�صمه جي
 احمد �صميح ا�صماعيل عبدو

 احمد عبداهلل حممد �صعيد الظاهري
 احمد عو�ض حممود �صيد احمد

 احمد نا�صر حممد �صعيد �صيف ال�صياح النعيمي
 اأحمد نظمى حممد حممود اأبو نحله

 حامد حممد عبداهلل علي احمد الكويتي
 ح�صن زيدان ح�صن التلباين

 ح�صن حم�صن احمد احلاج حممد الهندى
 حمد يو�صف احمد مرعي احلمادي
 خليفة �صعيد خليفة �صعيد اخلييلي
 خليفه �صامل علي حميد ال�صام�صي

�صامل عبداهلل نا�صر عبداهلل ال�صياح
 �صامل مر�صد �صامل جمعه الرميثي

 �صلطان حمود احمد منيف اجلابري
 عبد الرحمن العلبى

 عبداهلل ا�صماعيل عبدالكرمي ح�صن احلوا�صن
 عبداهلل كرميعبداهلل

 عبداهلل نا�صر عبداهلل حمدان الزعابي
 عبيد �صامل �صعيد �صامل املرر

 علي عبداهلل علي عبدالهادي �صوفان الحبابي
 عمران علي را�صد علي خليفه الظاهري

 فوؤاد عبداهلل احمد حممد املرزوقي
 مانع �صعيد حمد رحمه ال�صام�صي

 حممد باخلر عمر احمد العامري
 حممد كرم ا�صماعيل ح�صني طاهر

 حممد نهيان �صامل حمد ركا�ض العامري
 مطر حممد خلفان كراز حممد ال�صبو�صي

 يا�صر ريا�ض قيمه
 عبيد خليفه حممد خلفان الدرمكي

 ب�صر حممد مامون املراد
 احمد عاي�ض امني احلمري

 ان�ض �صالح رجب حممد
 ح�صن عبدالعزيز ح�صن حممد احلمادي

 حمدان حممد عبداهلل عامر الفال�صي
 خالد �صالح �صعيد العمودى

 خليفة احمد عبيد �صعيد ال�صبو�صي
اليبهوين  ����ص���ل���ط���ان  ع���ل���ي  حم���م���د  ح���م���د  ���ص��ه��ي��ل   

الظاهري
 ع��ب��دال��رح��م��ن ���ص��الح اح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز يو�صف 

ال�صباغ
 عبدالعزيز زايد عبدالعزيز �صلطان ال�صام�صي

 عبدالعزيز يو�صف عبدالعزيز بن �صقر بن حموده
 عبدالكرمي حامد حممد

 عبداهلل عبدالر�صا عبدعلي �صبيب
 عبداهلل حممد زينل حممد

 عبيده عبدالكرمي خلوف
 عدنان عبداهلل غامن علي احلمادي

 كولياتو فالبيل ابوبكر مولفى
 حممد حمد عجالن م�صفر عجالن العميمي

 حممد �صالح �صامل قا�صم
 حممد عتيق حممد التلب

 حممد وليد عبداهلل خميمر
 م�صطفى حممدميان ال�صقفه

 يزن حم�صن منر ال�صقر
 احمد عادل ح�صني حممد را�صى

 ايهاب خ�صر حممد العقاد
 حمد �صعيد علي �صعيد النعيمي

 �صاري �صقفه
 عبدالرحمن بن حممد بن نا�صر احل�صرمى

 حممد امر احمد �صالح
 مهند حممد ميان ال�صقفه

 ح�صن منر ابراهيم
 �صلطان �صعيد بن حممد اآل نهيان

 �صلطان �صعيد �صلطان علي باليازية النيادي
 حممد مبارك عبيد مبارك احلمودي

 احمد ح�صن عيدرو�ض احلب�صي
 احمد خلف علي خلف احلو�صني

 احمد �صيخ �صالح �صعيد �صالح العامري
 احمد عبيد �صعيد حممد خامت ال�صام�صي

 بطي عبيد حممد عبيد املهري
 جا�صم حممد�صعيد

 حمد حمود حمد حمود �صنني العامري
 خالد احمد خليفة احمد ال�صويدي

 خالد عبيد خمي�ض بيات املهري
 �صعود حممد عبداهلل ح�صن احلمادي

 �صعيد حمد �صامل حمد العامري
 �صعيد يو�صف غلوم على عبداهلل خورى

 �صيف �صعيد �صيف عبداهلل النيادي
 �صبحي فوؤاد ايوب

 �صقر �صالح حممد عبداملجيد
 عبدالعزيز كرمي رم�صان

 ع�صر عبداهلل حممد كردو�ض العامرى
 علي �صعيد �صامل �صعيد الكعبي

 عمر �صالح عمر �صالح علي اجلوهري

 
غامن حميد حمد دملوج الظاهري

 حممد ابراهيم حممد عبداهلل املرزوقي
 حممد احمد ابراهيم احمد علي

 حممد احمد حممد عبداهلل الظاهري
 حممد بالل خمي�ض مبارك الدرمكى 
 حممد �صرور �صلطان �صرور الظاهري
 حممد �صهيل حممد دروي�ض املزروعي

 حممد �صالح عبدالرحمن بن دروي�ض الطنيجي
 حممد علي عبداهلل فتح علي اخلاجه

 حممد مراد قمرب مراد البلو�صي
 حممد نا�صر �صيف را�صد هويدن ال�صام�صي

 م�صبح عبيد �صلطان عبيد الكعبي
 وليد حممود ابراهيم حممد احلمادي
 البخيت عي�صه مبخوت غامن املنهايل

 اأحمد ح�صن جربيل فرج اهلل
 �صعود بن حممد بن �صعود بهوان املخيني

 �صلطان را�صد علي ال�صاعر العبدويل
 �صلطان مبارك جمعان بن حيدرة

 عبدالرزاق بن عبداهلل بن عبدالرزاق الغيالين
 عبدالعزيز حممد اأحمد مرعي احلمادي

 عبدالعزيز نا�صر حممد علي ال�صويجي الزعابي
 عبداهلل عبا�ض يو�صف

 ابراهيم احمد ابراهيم حبيب
 حمد احمد حممد احمد النوخذا

 حيدر داوود حممد نظيم
 �صلطان علي را�صد عبداهلل الظاهري

 عبداملالك يو�صف
 علي ح�صن علي عبداهلل العو�صي

 علي عبدالرحمن حممد نا�صر ال�صام�صي
 حممد خ�صر احمد يا�صني
 وليد عبداهلل احمد حممد

 اأحمد بطي �صعيد بطي الكعبي
 خليل حممد عطااهلل املال عبا�ض البلو�صي

 �صامل علي �صامل عبداهلل باوزير
 �صعيد �صامل �صامل �صهيل ال�صلمي

 علي حممد �صعيد ال�صحي
 كيبا �صيكا

 حممد احمد �صيف �صامل العي�صائي
 مطر علي حميد بخيت ديول الدرمكي

ر�بعًا:كلية :�لقان���������ون
عبداهلل احمد باقر حممد

م�صعب حممد عبدالرحمن الكمايل املرزوقي
 احمد �صعيد علي امبا�صي ال�صحي

 ابوبكر ح�صن عبداهلل عمر ال�صاطري الها�صمي
 احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بن �صفوان 

ال علي
 بدر خالد احمد �صامل احمد باكله
 حماد خليفه حممد �صعيد الكعبي
 حمد �صعيد حممد هزار العامري

 حمد علي �صامل علي �صامل الزحمي 
 خالد �صامل ي�صلم احمد بن �صميدع

 �صعيد جميل غامن علي العلوي
ال�صرياين  ح���م���رع���ني  ح�������ص���ن  ع����ب����داهلل  ���ص��ع��ي��د   

الظاهري
 �صعيد علي �صعيد حممد املن�صوري

 �صعيد علي عي�صى الكتبي
 �صعيد حممد �صعيد فلوقه

 �صعيد نا�صر �صعيد حممد ال�صعدي
 �صلطان عبيد �صامل علي الرا�صدي

 طالل عبداهلل خمي�ض عبداهلل العزيزي
 علي م�صاعد �صعد �صالح زيد الرخي�ض

ابراهيمابراهيموه  ع��ل��ي  ح���م���دان  ي��و���ص��ف  ع��ل��ي   
ال�صحي

 عي�صى احمد �صامل بق�صان بن حريز
 حممد حمدان �صامل خمي�ض البادي

 حممد طارق ي�صلم بكران بطي�ض
 حممد ناجي احمد ح�صن

 هيثم بن جمعه بن حميد ال�صام�صي
 يا�صر �صليمان حممد عبيد مطر كندي

 �صلطان �صعيد را�صد �صعيد العلوي
 مبارك احمد جابر عبداهلل املنهايل

 حممد بن اأحمد بن حممد املعمري
خام�شًا: كلية : �الأغذية و�لزر�عة

ح�صن مراد عبداهلل غلوم البلو�صي
 را�صد خمي�ض را�صد عبيد املخمري

 عبداهلل ح�صني احمد طالب
 حممد من�صور عبداحلليم

 مطر حممد مطر را�صد املعمري 
 خالدعبداهلل يون�ض اللحام
 حممد �صالح �صعيد عثمان

 حممد طارق عثمان احل�صن
 �صامل غاب�ض �صامل غاب�ض علي اخلمي�صي

 عامر علي عون حممد الكثري
 حممد �صامل �صعيد �صخبوط ال�صام�صي
 حممد عبداهلل را�صد عبداهلل املخمري

 حممد نا�صر �صالح ح�صني ال�صيد بني ها�صم
 مو�صى حممد عثمامنو�صى

�شاد�شًا:كلية : �لهند�شة
 �صليمان علي �صليمان قرقوم

 �صلطان بن حممد بن علي الزيدي
 ان�ض �صامل )حممد غالب( عي�صى

 ا�صرف حممد روحي العكه
 ها�صم حيي حمد حيي ال�صريف الكعبي

 احمد حممود م�صطفى املختار ال�صنقيطي
 عبداهلل علي احمد حممد الرميثي

 جا�صم حممد عبدال�صالم حممد العطار العو�صي
 احمد بن �صامل بن خمي�ض النعيمي

 احمد علي �صلطان بن بخيت العميمي
جوان احمد اخلليل

حممد عبا�ض علي حممد احمد
 احمد �صليمان ح�صن علي احلو�صني

 احمد مبارك عبداهلل عبيد املن�صوري
 احمد حممد �صامل مفتاح املن�صوري

 اأحمد حممد عبدالباقي اأبوعيانه
 ب�صر حممد امين املراد

 جا�صم حممد عبدالرحمن عبداهلل احلمادي
 حمد احمد حممد �صلطان ال�صام�صي

 خالد �صعد احمد ال�صحي
 خالد حممود م�صطفى املختار ال�صنقيطي

 خليفه عبداهلل خمي�ض عبداهلل �صريدي
 �صامل �صالح عيظه بن عامر العامري

 �صامل حممد �صعيد حممد نهيم العامري
 �صعود حممد مطر علي ال�صناين
 �صلطان عواد علي عواد النعيمي

 �صهيل �صيف حميد بن بدر العليلي
 �صيف حممد عبيد حممد غفلي

 �صالح حممد جالل جحا
 عبدالرحمن عبداهلل عياده ال�صالمني

 عبدالعزيز ح�صني حممد عبداهلل احلمادي
 عبداهلل �صامل مبارك �صعيد العفاري
 عبداهلل �صعيد عبيد �صعيد الظاهري

 عبداهلل �صفر يعقوب ن�صراهلل احلو�صني
 عبداهلل �صام�ض حممد �صامل الزحمي

 عبداهلل عبدالرحمن حممد عبدالرحيم ال علي
 عبداهلل حممد عبيد احمد العبدويل

 عبدالوهاب جا�صم حممد ح�صن احلو�صني
 عالء اأحمد عطا معايل

 علي حارب مطلق عبود الدرمكي
 علي حممد احمد التحمود ال�صحي

 علي حممد ح�صن علي الظاهري
 علي حممد خمي�ض احمد احل�صاين

 عمار را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي
 عمر �صامل بخيت مبخوت العامري

 عمر عبداهلل عي�صه عمر ال�صيعري
 فار�ض حممد عبا�ض عي�صى البلو�صي

 ماجد عبيد علي �صالح املجيني
 حممد ا�صماعيل حممد املرزوقي

 حممود �صليمان جميل احلمالوي
 م�صلم �صامل مبخوت �صالمه العامري

 معتوق ابراهيم معتوق مفتاح احلو�صني
 هيثم علي را�صد عبداهلل حممد الغراب قايدي

 يو�صف خمي�ض �صيف خمي�ض الكعبي
 احمد ح�صن الربك �صعيد العامري

 ح�صني ح�صني ابراهيم حممد
 �صلطان حممد عبداهلل ابوبكر العفيفي

 �صيف حمد را�صد رحمه الدرمكي
 حممد عبدالهادي حممد احمد ا�صماعيل املرزوقي

 حممد فرج عي�صى فرج الفالحي
 حممد ها�صم �صعيد حمد ال�صكيلي

 احمد عبيد حمد را�صد النعيمي
 ان�ض حممد عبدالقادر حممد

 عبدالرحمن عبدالرحمن يو�صف املك�صخ الزعابي
 عبداهلل حممد عبداهلل علي الغ�صره

 احمد رجب حممد ابواحلمد
 عبداهلل ح�صني دروي�ض رم�صان ال دروي�ض

 عبداهلل يو�صف حممد رحمه ال�صام�صي 
 احمد �صادق عبدالواحد احمد

بني  القوا�صي  اح��م��د  علي  اح��م��د حممد  اب��راه��ي��م   
حماد

 احمد علي حممد علي الكعبي
 احمد علي مالبخ�ض غالم حممد

 اأحمد حممد �صليمان ح�صني حممد املرزوقي
 حميد �صعيد ا�صماعيل املدفع احلارثي
 خالد �صلطان خلفان �صلطان الدرمكي

 خليل عبداحلميد خليل املرزا احلو�صني
 �صامل خمي�ض حممد عبيد احلدادي

 عادل مراد عبداهلل البلو�صي
 عامر عبا�ض قمرب علي ح�صني البلو�صي

 عبدالرحمن حممد عماد الدين
 علي ح�صني حممد عبداهلل الهندي
 حممد جا�صم حممد ح�صني ال علي
 حممد جعفر قمرب علي الن�صاري

 حممد �صاملني بالربك عي�صه العامري
 حممد مهر عبيد اخليال الطنيجي

 حممد هارون ابراهيم اجلبارات
 حممد يو�صف زينل ح�صن عبداهلل

ي��و���ص��ف ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د عبدالكرمي   حم��م��د 
الهرمودي

 مروان حممد احمد حممد ال�صحي
 نا�صر را�صد �صامل را�صد �صامل الكعبي
 يو�صف احمد يو�صف ر�صتم الرئي�صي 

 ابراهيم عمر احمد عمر العطا�ض
 احمد عبداهلل ح�صن عبداجلبار احلو�صني

 ا�صماعيل �صيف �صعيد اليو�صفي
 �صعود عبداهلل يو�صف علي احلمادي
 طالل احمد عبداهلل �صامل بالعالء

 عبدالرحمن خاطر ها�صل عبداهلل ال�صام�صي
 عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن احمد املدين

 عبدالرحمن حممد �صالح عبداهلل بداه العو�صي
 ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل ع��ب��دال��واح��د ك��م��ال بور 

الب�صتكي
 عمار احمد خمي�ض بن ما�صي الهاليل

 عو�ض احمد علي الزبيدي
 حممد جا�صم احمد الهندي

 حممد را�صد �صامل را�صد ال�صكيلي
 حممد علي ح�صن علي

 حممود نياز ا�صماعيل احمد
 م�صعود عامر عبدالعزيز ال�صارح الكثري

 من�صور عبداهلل �صامل �صعيد الدرمكي
 

�شابعًا:كلية : تقنية �ملعلومات
زايد نا�صر علي مهدي الحبابي 
ذياب مناحي �صعد تركي ال�صبيعي

عبداهلل بدر عامر م�صلم ال�صيعري
حممد �صامل حممد بن حمدوه احلب�صي 

اكرم علي احمد ح�صن بني ح�صن
�صيف حممد خلفان �صامل بينونه الكتبي

عزيز حمود �صيف حمود الكيومي 
�صعيد علي حممد علي �صعيد املطرو�صي

عمر عبداهلل �صيف العويد املهري
فهد �صلطان حممد املري ال�صحي

يا�صر حممد خمي�ض احمد ح�صاين

ثامنًا: كلية : �لطب و�لعلوم �ل�شحية
ي��و���ص��ف ع��ب��داهلل ابوالري�ض  اب��راه��ي��م اح��م��د  اح��م��د 

املن�صوري

احمد حممد عبيد حممد �صبيت �صميلي
ال�����ص��ي��د عبدالرحيم  ال�����ص��ي��د حم��م��د  ه��ا���ص��م  اح��م��د 

الها�صمي
�صامل جا�صم حممد فهد غراب املري

ع���ب���دال���رح���م���ن ع����ب����داهلل حم���م���د ع����ب����داهلل ح�صني 
مدحاين

ح�صني  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل 
مظفر

عدنان حممد عبداهلل �صلطان ال علي
عمر عبدالرب ح�صني �صالح العفيفي

عي�صى م�صبح �صاعن حارب �صاعن الكعبي
 ماجد حممد حممد احمد الرميثي

 حممد خمي�ض �صعيد حممد بن �صبيت �صميلي
 حممد �صامل حممد ح�صن الأغربي
 منر عبداهلل احمد جابر املرزوقي

 نهيان عبدالرحمن احمد حممد املن�صوري
 

تا�شعًا:�لدر��شات �لعليا
برامج املاج�صتر

علي �صيف �صامل حممد اأحمد الرم�صي
انيابا ويل�صون ايبيلي

علي ح�صني حيدر حممد
حممد غازي ال�صيخ علي بلفقيه
عبداهلل احمد �صلطان احلالمي

 ماهر ابراهيم ر�صيد العابد
 حممد امني عبداهلل �صعيد باثقيلي

 حممد يو�صف ابو طحنات
 عبداهلل رمزي علي عثمان جرجره ال�صيبه

 عماد خليل ا�صتيوي ابو حق
 حممد حمود عبداهلل عامر ال�صوايف

 يو�صف جابر �صعيد علي اجلابري
 اأحمد عبداهلل علي احمد البلو�صي
 حممد منر مكني عجان احلديد

 يو�صف حممد ب�صار �صقفة
 �صامح عبداحلميد ح�صن ياغي

 حممد علوي عبداهلل اأمني
احمد �صعيد مرح �صيف العلوي
م�صطفى عبدالرحمن اخلالد

اأجمد نزيه بو مطر
حممد �صيف �صعيد ال�صلف النعيمي

حممد ال�صيد ال�صيد عالم
حممد بن نادر بن يو�صف العمره

حممد يو�صف احلايك
حممد �صليمان احمد �صعيد احلوقاين

وائل ا�صعود مو�صى ديبه
�صالح حممد �صالح حممد �صالح احلمادي

عبداهلل عطيه حممود ذياب 
اأحمد �صليم حممد مطر عطااهلل البلو�صي

خلفان احمد حممد جابر املن�صورى
علي ح�صن حممد خمي�ض الب�صري م�صماري

يو�صف ا�صماعيل يو�صف ابراهيم البلو�صى
خالد حممد حمد �صايف العامري

عبدال�صالم جا�صم حممد ح�صن احلو�صنى
حممد يحيى حممد حممود 

ه�صام امني على �صعيد
وليد احمد حممد ال�صريف

خالد اأحمد رزق عا�صور
فهد حممود فهد عو�ض

ابراهيم بن نادر بن يو�صف العمره
ح�صن احمد را�صد احمد را�صد احل�صانى

في�صل عبداهلل �صعيد را�صد حمودى
حممد ابراهيم حممود ق�صطه

اأحمد �صليمان علي حممد املليح الفزاري
احمد عبداهلل حم�صن عبدالرحيم الربيكى

عبدالرحمن عبداهلل را�صد بن ح�صني ال�صام�صى
حممد غالب م�صري

احمد ح�صن حممد احمد غريب املر�صدي
خالد حممد �صالح قا�صم

على مال اهلل حممد �صنان ال�صحى
حممد عبداحلفيظ ابوزيد حممد �صالح

اأحمد مطر حامد م�صبح النيادي
جمعه حممد هامل د�صمال املرر

را�صد حمد را�صد �صعيد عبيد النيادى
علي جمعه نا�صر عبداهلل العلوي

مازن علي عو�ض جرب
حممد احمد عمر �صامل الكربي

حممد برك علي اجلابري
حممد حمد علي حلي�ض مطر النيادي

حممد خليفه حمد خمي�ض البو�صعيدي
حممد ما�صي عبداملنعم احمد يو�صف

وليد قا�صم علوي علي
عبداهلل قمرب قا�صم علي اللوغاتي

�صعيد خليفه را�صد ال�صعايل العليلى
عبداهلل نا�صر �صعيد علي �صعيد الدهماين

عمار ر�صيد حامد

�لدر��شات �لعليا
برنامج دكتور �صيدلة

مدحت حممود ال�صعيد يو�صف
اياد لطفي احمد ابو �صبيحه

•• �لعني-�لفجر:

ي�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي يف �حلادية ع�شرة من �شباح �ليوم �الأربعاء 
حفل تخريج �لدفعة �لثانية و�لثاثني من طاب جامعة �الإمار�ت وعددهم �أربعمائة و�شتة وثاثون منهم ثمانية و�أربعون بكلية �لعلوم �الإن�شانية 
و�الجتماعية و�شبعة ع�شر بكلية �لعلوم ومائة و�شتة وع�شرون بكلية �الإد�رة و�القت�شاد وت�شعة وع�شرون بكلية �لقانون و�أربعة ع�شر بكلية �الأغذية 
و�لزر�عة ومائة وثمانية بكلية �لهند�شة و�أحد ع�شر بكلية تقنية �ملعلومات وثاثة بالدكتور�ة يف �ل�شيدلة و�شتة و�شتون برب�مج �ملاج�شتري ... 

وفيما يلي �أ�شماء �خلريجني:

�ش�ؤون حملية
تخريج �لدفعة 32 من طاب جامعة �الإمار�ت
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ت��ق��ول درا����ص���ة ح����ول ه����ذا امل���و����ص���وع اإن 
لأنهم  مير�صون  حني  يبالغون  الرجال 
اأق�صى ما ي�صتطيعون  يريدون ا�صتدرار 
اأكر  اإن  اإذ  ب��ه��م  املحيطني  ع��ط��ف  م��ن 
ال��رج��ال يطلبون ممن  %57 من  من 
حولهم العناية بهم وتقدمي اخلدمات، 
حبة  تناول  عن  عاجزين  باتوا  وكاأنهم 
حتى  امل���اء  ك��اأ���ض  اإىل  ال��و���ص��ول  اأو  دواء 
ب�صيطة  اإ���ص��اب��ة  على  الأم���ر  اقت�صر  ل��و 
ال�����ص��داع. يف حني  اأو  ال���ع���ادي  ب��ال��ر���ص��ح 
من   40% اأن  بينت  ذاتها  الدرا�صة  اأن 
اأزواجهن  م��ن  ال��رع��اي��ة  يطلنب  الن�صاء 
حني املر�ض اأو ادعاء املر�ض. واأ�صار ثلث 
اإىل  ال��درا���ص��ة  �صملتهم  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 
ويعانني  امل��ر���ض  يتحملن  زوجاتهم  اأن 
%26 من  اأ����ص���ارت  يف ���ص��م��ت يف ح��ني 
يتحملون  اأزواج����ه����ن  اأن  اإىل  ال��ن�����ص��اء 

املر�ض ويعانون الأمل يف �صمت.
الرجال  ثلثي  اأن  ذاتها  الدرا�صة  ت�صيف 
ح����ني مي���ر����ص���ون ي����ربع����ون يف الأن�����ني 
ال�صاد�صة،  يف  اأط��ف��ال  كاأنهم  وال�صكوى، 
الن�صاء  اأق��ل من  نف�صه  الوقت  لكنهم يف 
التغيب عن  اأو  املر�صية  طلباً لالإجازات 
ت��ب��ني من  امل���ر����ض. ف��ق��د  ال��ع��م��ل ب�صبب 
اآلف  ث��الث��ة  م��ن  اأك����ر  �صملت  درا����ص���ة 
على  ي�����ص��رون  م��ن��ه��م   76% اأن  رج���ل 
ال�صتمرار يف العمل حتى وهم مر�صى، 

اأو يت�صورون اأنهم مر�صى.
اإل��ي��وت ي��ق��ول اإن الرجل  ال��ب��اح��ث ك���ارل 
بالر�صح مبعدل خم�ض م��رات يف  ي�صاب 
لكنه  للمراأة.  م��رات  �صبع  مقابل  ال�صنة 
حني مير�ض، يريد للعامل كله اأن يعرف 

اأنه مري�ض ويتوجع معه.
اإليوت  ي��ق��ول  ال���درا����ص���ة ك��م��ا  اأو���ص��ح��ت 
اأن امل����راأة اأف�����ص��ل م��ن ال��رج��ل يف اإب���داء 
م�صاعر العطف الذي ي�صعى اإليه الرجل 
امل��ري�����ض، اأو ال���ذي ي��ت��م��ار���ض، ح��ت��ى لو 

كانت تعرف اأنه يت�صنع املر�ض.
املطلوب من املراأة يف مثل هذه الظروف 
العوامل  ت���ع���رف  اأن  ت���ري���د  ك���ان���ت  اإذا 
النف�صية واجل�صدية التي جتعل الرجل 
ي��ب��ال��غ يف و���ص��ف ح��ال��ت��ه ال�����ص��ح��ي��ة، اأن 
ت��ت��وق��ف ع��ن الع��ت��ق��اد ب���اأن ولدة طفل 
بدين هي قمة الأمل واملعاناة.. عليها اأن 

تت�صاءل وتبحث يف الأ�صباب التالية:

م�شوؤولية �لكروموزومات
كل الدلئل الطبية توؤكد اأن املراأة اأقدر 
واأكر  الأمل،  ع��ل��ى حت��م��ل  ال��رج��ل  م��ن 

امل�صاعفات  حم���ارب���ة  ع��ل��ى  ق�����درة 
اأو  ال���ك�������ص���ور  ال���ن���اج���م���ة ع�����ن 

العدوى.
ه����ن����اك 

ال�صورة  وراء  ح��ق��ي��ق��ي  ع��ل��م��ي  ���ص��ب��ب 
الر�صح  ي�صور  ال���ذي  للرجل  النمطية 
ب�صاطة  الأك�����ر  ال�����ص��داع  اأو  ال��ب�����ص��ي��ط 

وكاأنه خطر يهدد حياته.
ي��ع��ت��ق��د ال���ب���اح���ث���ون امل��ت��خ�����ص�����ص��ون اأن 
ال��ك��روم��وزوم )اإك�������ض( X م�����ص��وؤول عن 
اإن����ت����اج م������ادة ت���ق���وي ج���ه���از امل���ن���اع���ة يف 
لديها  امل��راأة  اأن  املعروف  ومن  اجل�صم.. 
كروموزومني X ولي�ض واحداً فقط كما 
الذي لديه كروموزوم  الرجل  هي حال 
اآخر هو كروموزوم )واي( Y، مما يعني 
اأق��در من  اأن امل��راأة  من الناحية الطبية 
الآلم والأوج������اع،  ع��ل��ى حت��م��ل  ال��رج��ل 
وبالتايل ت�صتحق عن جدارة اأن تو�صف 
باجلن�ض اخل�صن، ويبقى و�صف اجلن�ض 

الناعم للرجال وحدهم.

جهاز �ملناعة
يقول العديد من الأطباء واملتخ�ص�صني 
اإن الأم تكت�صب مناعة اإ�صافية من خالل 
احلمل وال����ولدة، وم��ن ث��م ال��وج��ود مع 
الأطفال اأربعاً وع�صرين �صاعة يف اليوم.. 
بالر�صح  وي�صابون  مير�صون  فالأطفال 
وبالتايل  غرهم  من  اأكر  والإنفلونزا 

تكت�صب الأم مناعة من وجودها معهم.
الأط���ف���ال  ري���ا����ض  اأن  ه������وؤلء  ي�����ص��ي��ف 
واحل�صانات متثل بيئة �صاحلة لنت�صار 
على  الأم  ي�����ص��اع��د  وه�����ذا  اجل���راث���ي���م، 
اإ���ص��اف��ي��ة ح��ني تت�صلم  اك��ت�����ص��اب م��ن��اع��ة 
اإىل  وتعيدهم  اأط��ف��ال��ه��ا  احل�صانة  م��ن 
يقوم  ما  قلياًل  الأب  اأن  البيت، يف حني 
احل�صانات  اإىل  ال�صغار  اإي�صال  مبهمة 
اإىل  اإع���ادت���ه���م  ث���م  وم����ن  ال���ري���ا����ض  اأو 
يحرمه  مما  ال���دوام،  انتهاء  بعد  البيت 

الإ�صافية،  املناعة  هذه  اكت�صاب  من 
وبالتايل يجعله عر�صة اأكر 

اإذا  ل��ل��م��ع��ان��اة  م���ن زوج���ت���ه 
ب�صبب  ب��ال��ع��دوى  اأ���ص��ي��ب 
على  بقيت  التي  مناعته 
قوة  تكت�صب  ومل  حالها 
حال  ه��ي  كما  اإ�صافية 

الأم.

ي��������خ��������اف م���ن 
�لطبيب

من احلقائق املعروفة 
يف  خا�صة  ال��رج��ل  اأن 

العمرية  الفئة 

ب���ني ال��ع�����ص��ري��ن والأرب�����ع�����ني غ���ال���ب���اً ما 
ي��خ��اف م���ن ال��ط��ب��ي��ب اأك����ر م���ن خوف 
املراأة وبالتايل فهي ترتدد على الأطباء 
اأك���ر من  ال�صحية  وم��راك��ز اخل��دم��ات 

الرجل.
الرجل  اإن  مانكن  الربوفي�صورة  تقول 
ح����ني مي���ر����ض ي���ري���د م����ن زوج����ت����ه اأن 
تفارقه  ل  خا�صة  ممر�صة  اإىل  تتحول 
لكنه يف الوقت نف�صه يكره اأن يذهب اإىل 
اأنه ي�صر على  الطبيب على الرغم من 
اأنه مري�ض بالفعل ول يت�صنع املر�ض.. 
ي��ك��ت��ف��ي ب����الأن����ني وال�������ص���ك���وى وال����ت����اأوه 
م�صرح  اإىل  ال��ب��ي��ت  وي���ح���ول  وال���ت���وج���ع 
ل��رواي��ة درام��ي��ة هو بطلها الأوح���د.. يا 

للهول!
اأو  م��رة  طبيبها  ت���زور  امل���راأة  اأن  ت�صيف 
م��ا ين�صحها  ال��ع��ام وغ��ال��ب��اً  م��رت��ني يف 
ك���ان لديها  اإذا  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ق��اح  ب��اأخ��ذ 
اأطفال اأو اإذا كانت راغبة يف احلمل، اأما 
اإذا  عما  ي�صاأله  طبيباً  يجد  فلن  الرجل 
اإذا كان راغباً يف  كان لديه اأطفال اأو ما 
باأخذ  اأحد ين�صحه  وبالتايل ل  احلمل، 

اللقاح!

�حلمل و�لوالدة
احلمل  ب��ني  العالقة  اإن  العلماء  يقول 
وال��ولدة واملناعة ل تزال بني اأخذ ورد، 
قرار  اإىل  ب��ع��د  ي��ت��و���ص��ل��وا  مل  اأن���ه���م  اأي 
منهم  فالبع�ض  امل��و���ص��وع،  ح��ول  نهائي 
يقول بعدم وجود عالقة بني الطرفني 
اأي اأن احلمل والولدة ل يوؤثران �صلباً اأو 
حني  يف  �صعفها،  اأو  املناعة  بقوة  اإيجاباً 

يقول اآخرون العك�ض.
قوة  اأن  الأول  ال�����راأي  اأ���ص��ح��اب  ي���وؤك���د 
الإح���������ص����ا�����ض 

يف  الأمل  ا���ص��ت�����ص��ع��ار  ق�����وة  اأو  ب��������الأمل، 
الدماغ تت�صاوى بني الرجل وامل��راأة واأن 

الفروقات بينهما اأقل من اأن تذكر.
ي���ق���ول ال���ف���ري���ق ال���ث���اين ب���وج���ود �صبب 
فقد  ال����راأي  ه���ذا  يف  ي�صككون  يجعلهم 
التجارب والدرا�صات  العديد من  اأثبتت 
اأق���در م��ن ال��رج��ل على حتمل  اأن امل���راأة 
مناعة  جهاز  لأن  لي�ض  ال�صديدة  الآلم 
امل����راأة اأق����وى م��ن ج��ه��از م��ن��اع��ة الرجل 
اأن  ه��و  اآخ���ر خمتلف مت��ام��اً  ل�صبب  ب��ل 
طاقته  كل  يكر�ض  مير�ض  حني  الرجل 
للتعبر عن خوفه من التجربة يف حني 
اأن املراأة حني متر�ض تكر�ض كل طاقتها 
ملواجهة  املنا�صبة  الطريقة  اإي��ج��اد  نحو 

املوقف.

عذرً� �أيها �لرجال

هذه  على  تعليقاً  اأم��رك��ي  كاتب  يقول 
ال������درا�������ص������ات: ع���������ذراً اأي���ه���ا 
انك�صفت  فقد  الرجال 
ال��ل��ع��ب��ة ب��ع��د اأن 
تاأكد العلماء 
اأنتم  اأن��ك��م 
جلن�ض  ا

الناعم، واأنكم �صادة ال�صكوى والأنني.

حرب بني �جلن�شني
يقول اأحدهم: لو فر�صنا اأن حرباً ن�صبت 
ب��ني اجل��ن�����ص��ني، ف��م��ن امل���وؤك���د اأن امل����راأة 
القا�صية  بال�صربة  فيها  تنت�صر  �صوف 
بلقاح  اأوًل  ال��رج��ال  حت��ق��ن  اأن  ب�����ص��رط 
الإنفلونزا.. قد ي�صنب بالعدوى مثلهم 
خو�ض  ع��ل��ى  ق�����ادرات  �صيبقني  ل��ك��ن��ه��ن 
الرجال  لأن  فيها  والن��ت�����ص��ار  احل���رب 
والأنني  بال�صكوى  م�صغولني  �صيكونون 
�صيغطون  وبالتايل  وال�صعال  والعطا�ض 
يف النوم باكراً فهم ل ي�صتطيعون حتمل 

الر�صح اأو ارتفاع درجة حرارتهم.

يريدون �أمهاتهم
يبدو اأن الإ�صابة بالر�صح اأو ال�صداع اأو 
الرجل  تعيد  ب�صيطة  مر�صية  حالة  اأي 
اإىل اأيام طفولته حتى لو كان قد جتاوز 
اخلم�صني من عمره، يريد اأن تكون اأمه 
اإىل جانبه، واإذا تعذر ذلك فال مانع من 

اأن تقوم الزوجة بدور الأم.
اأ�صتاذة  م��ان��ك��ن  ج���ني  ال���ربوف���ي�������ص���ورة 
التوليد واأمرا�ض الن�صاء يف كلية الطب 
التابعة جلامعة )ييل( تقول اإن غالبية 
عيادتها  على  ي���رتددن  ال��ل��وات��ي  الن�صاء 
اأزواج���ه���ن حني  ل��ه��ا  م��ا ي�صكني  ك��ث��راً 
اجلنون  اىل  وي��دف��ع��ون��ه��ن  مي��ر���ص��ون، 
على  منهم  ال��واح��د  ي�صر  ح��ني  تقريباً 
����ص���رورة ا���ص��ت��دع��اء اأم����ه ك��ي ت��ك��ون اإىل 
مبعاملته  ال���زوج���ة  ي��ط��ال��ب  اأو  ج��ان��ب��ه 

كاأنها اأمه.
ت��خ��اط��ب ه���ذه امل��ت��خ�����ص�����ص��ة جميع 
اأنف�صهن  يجدن  اللواتي  الزوجات 
ب���ع���دم جرح  يف ظ�����روف م�����ص��اب��ه��ة 
يتعمد  ل  لأن������ه  ال�������زوج  م�����ص��اع��ر 
ال��ت�����ص��رف ك��ط��ف��ل، ب��ل ه��و حمكوم 
له  اعملي  ال��زائ��د...  بالكروموزوم 
�صوربة دجاج ول مانع من اإطعامه 
اأثناء  ول��و  كطفل  عامليه  ب��ي��دك.. 

مر�صه فقط.

متالزمة االإجهاد الق�شبي.. 
عّلة الريا�شيني

 اأمل ق�صبة ال�صاق معروف للكثرين منا ممن ميار�صون هواية الرك�ض اأو 
الرق�ض اأو امل�صاركة يف الألعاب اجلماعية، على الرغم من اأن ال�صم الطبي 

لهذه احلالة قد ل يكون معروفاً.
باحلروف  الق�صبي، وتعرف اخت�صاراً  الإجهاد  ال�صم الطبي هو متالزمة 
اجلزء  ع�صالت  اأن�صجة  وتهيج  اإ�صابة  عن  تنتج  اأنها  ويعتقد   ،MTSS

الأ�صفل من ال�صاق.
ال�صاق،  التغرات اخللوية داخل ق�صبة  اإن  العلمية  النظريات  تقول بع�ض 
كرد فعل على الإجهاد ب�صبب الإفراط يف ممار�صة الريا�صة، ميكن اأن تكون 

�صمن اأ�صباب هذه الإ�صابة، لكن من غر الوا�صح اإىل اأي مدى.
�صبانات  اإ�صافة  اأو  الريا�صية  الأح��ذي��ة  تغير  يفيد  قد  للبع�ض  بالن�صبة 
ال�����ص��اق، كما  ب��اأمل ق�صبة  الإ���ص��اب��ة  اح��ت��م��الت  اأج��ل تقليل  لأحذيتهم م��ن 
م�صت�صفيات  اأحد  يف  العظام  جراحة  �صرتيكالند،  �صابرينا  الدكتورة  تقول 

نيويورك، والتي غالباً ما تعالج مر�صى يعانون من هذه احلالة.
زيادة  طريق  ع��ن  الإ���ص��اب��ة  خماطر  تقليل  اأي�����ص��اً  الإم��ك��ان  يف  اأن  ت�صيف: 
تغطيها  اأر���ض  على  التمرين  اأثناء  املرء  يرك�صها  التي  للم�صافة  تدريجية 
اإن  تقول  املتخ�ص�صة  الطبيبة  ه��ذه  لكن  ط��ري.  �صطح  على  اأو  الأع�����ص��اب 

الكثرين ي�صابون بهذه احلالة التي ت�صبب الآلم مهما حاولوا جتنبها.
احلالة  ي�صفوا من هذه  اأن  امل�صابني ميكن  غالبية  اأن  ال�صارة هي  الأخبار 
ق�صم  رئي�ض  لونغوباردي،  رافائيل  الدكتور  يقول  كما  قليلة،  �صهور  خالل 
وهو  نيوجر�صي،  بولية  تينيك  مبدينة  الطبي  املركز  يف  العظام  جراحة 
نيويورك  وليتي  يف  القدم  لكرة  حمرتفة  ف��رق  لعدة  �صابق  طبيب  اأي�صاً 
ع��الج ملتالزمة  اأف�����ص��ل  ف���اإن  م��ن خ��الل جتربتي  ون��ي��وج��ر���ص��ي. ي�صيف: 

الإجهاد الق�صبي هو ب�صط اأو مد ع�صالت اأ�صفل ال�صاق.
البداية اجليدة تكون باجللو�ض على كر�صي، ومن ثم مد ال�صاق التي توؤمل 
من دون ثني الركبة والإم�صاك باأ�صابع القدم وجذبها برفق نحو اجل�صم.. 
تكرار عملية  ذل��ك..  نحو  اأو  ثانية  ملدة ثالثني  الو�صع  احلفاظ على هذا 

اجلذب ما بني خم�ض و�صت مرات.
اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة ت��ك��ون ب��اجل��ل��و���ض ع��ل��ى الأر�����ض بحيث ت��واج��ه القدمان 
احلائط.. الكعبان على الأر�ض متاماً مع عدم ثني الركبتني.. راحتا اليدين 
تواجهان الأر�ض.. ا�صتخدام اليدين فقط لدفع اجل�صم نحو احلائط ومن 

ثم اإبعاده عنه، مما ي�صاعد على جعل ع�صالت ال�صاق تتمدد.
التمرين هو  ف��رتات  فالتقليل من  الأمل،  ي�صبب  ي��زال  الرك�ض ل  ك��ان  اإذا 
�صيخف  الأمل  اأن  امل��وؤك��د  من  لكن  لونغوباردي،  الدكتور  يقول  كما  احل��ل 
تدريجياً، ويجب األ مينع امل�صاب من امل�صي على الأقل، اأما اإذا تعذر امل�صي 
ب�صبب الأمل، فيجب مراجعة الطبيب للتاأكد من عدم وجود ك�صر اأو اإ�صابة 

خطرة اأخرى.
بعد التعايف وانتهاء العالج ي�صتح�صن العودة الهادئة والتدريجية ملمار�صة 
الإ�صابة  تتكرر  اأن  ل�صوء احلظ  فهو  �صيوعاً  الأك��ر  اأما اخلطر  الريا�صة، 

مبتالزمة الإجهاد الق�صبي.

يربعون يف �الأنني و�ل�شكوى 
الرجل طفل كبري حني مير�ض

حني  �ل��رج��ل  يبالغ  مل���اذ� 
�لب�شيط  فالر�شح  مير�ص؟ 
�إنفلونز�،  نظره  يف  ي�شبح 
يتحول  �ل���ر�أ����ص  ووج����ع 
�شد�ع  �إىل  ل�شانه  ع��ل��ى 
نحلة  قر�شته  ولو  ن�شفي، 
�أو منلة ملاأ �لدنيا �شر�خًا 
قارب  �ل��ع��امل  �أن  معتقدً� 
ويئن  يعن  نهايته..  على 
وي��ع��ط�����ص وي�����ش��ع��ل ك��اأن��ه 
كاأنه  �أو  �لعا�شرة  يف  طفل 
من  حفرة  �شفا  على  ب��ات 

�ملوت.

�شحة وتغذية
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االحتاد للطريان ت�شتخدم 
اأجهزة حتميل وحدات اأخف وزنًا

•• اأبوظبي-وام:

اإت�ض  بي  اإم  للدولة و جيترن جي  الوطني  الناقل  اأبرمت الحت��اد للطران 
اتفاقية �صراكة ل�صتخدام اأجهزة جديدة مزدوجة العر�ض لتحميل الوحدات. 
ويبلغ وزن الأجهزة اجلديدة حوايل 130 كيلوجراما اأي اأقل بنحو 34 يف 
املائة مبا يوفر 66 كيلوجراما لكل وحدة ويوؤدي اإىل تخفيف الوزن املحتمل 
بنحو 116 كيلوجراما يف كل رحلة وذلك باملقارنة باأجهزة حتميل الوحدات 
للطران  الحت��اد  وت�صلمت  كيلوجراما.   196 وزنها  يبلغ  التي  التقليدية 
ت�صلمت العام اجلاري 250 جهاز حتميل جديدا وتتوقع ال�صركة اأن ت�صهم 
اأمريكي خ��الل عام  األ��ف دولر   350 ه��ذه اخلطوة يف توفر وق��ود بقيمة 
2014 . ومن املتوقع  خالل عام  اأمريكي  دولر  مليون  وحوايل   2013
 1100 بنحو  الكربونية  املعدلت  خف�ض  يف  اجلديدة  الأجهزة  ت�صاعد  اأن 
�صركة  وقامت   .  2014 عام  طن خالل عام 2013 و 4000 طن خالل 
زودياك ملعدات ال�صحن اجلوي بتطوير اأجهزة التحميل املعتمدة والتي يتم 
ت�صنيعها با�صتخدام مواد مركبة حتظى مبتانة م�صمونة . وقال ديفيد كر 
الأجهزة  ا�صتخدام  ان  ال�صحن  ل�صوؤون  للطران  الحت��اد  يف  الرئي�ض  نائب 
ياأتي  وال�صحن  امل�صافرين  نقل  عمليات  يف  العر�ض  مزدوجة  ال��وزن  خفيفة 
لوجت�صية  ا�صتخدام معدات  نحو  املبتكر  التوجه  �صهادة عملية على  مبثابة 
م�صتدامة مبا ي�صمن موا�صلة ال�صركة توفر اأرقى اخلدمات على م�صتوى 
العامل . واأ�صاف ديفيد ان عملية الرتقاء بالكفاءة ت�صاهم يف خف�ض معدل 
الأمثل  والتوظيف  الكربونية  النبعاثات  اآث��ار  من  واحل��د  ال��وق��ود  اإح���راق 
للنفقات والتكاليف مما يدفع اأعمال ال�صركة نحو الأمام خالل العام املقبل. 
بدوره قال األك�صندر بلوما�صر الع�صو املنتدب ل�صركة جيترن جي اإم بي اإت�ض 
و�صركة  للطران  الحت��اد  مثل  �صركائها  مع  التعاون  �صتوا�صل  �صركته  ان 

زودياك لأجهزة ال�صحن اجلوي مبا ي�صهم يف الرتقاء مب�صتوى منتجاتها.

•• عجمان ـ الفجر: 

عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ا�صتقبلت 
وف������داً اق��ت�����ص��ادي��اً ���ص��ري��الن��ك��ي��ا يف اإط����ار 
الدول  كافة  مع  للتوا�صل  ا�صرتاتيجيتها 
بهدف الرتويج ل�صناعات عجمان والبحث 
عن اأ�صواق جديدة وبناء اأف�صل العالقات 
بني جمتمعات الأعمال، وكذلك لتعريف 
ال�صتثمارية  ب��ال��ف��ر���ض  ال���زائ���ر  ال���وف���د 
تبادل  اإىل  وبالإ�صافة  الإم���ارة  يف  املتاحة 
والتجارية  القت�صادية  والأف��ك��ار  الآراء 

وتوثيق العالقات بني اجلانبني.
وب��ح��ث��ت غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة عجمان 
ممثلة بع�صو جمل�ض اإدارة الغرفة عبداهلل 
�صعيد النعيمي ؛ وال�صيد حممد اجلناحي 
ال�صتثمار  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
والعمال ، وال�صيدة �صيخة النعيمي مدير 
ال�صتثمارات  وا�صتقطاب  ال��رتوي��ج  ادارة 
مع الوفد ال�صريالنكي الذي �صم كاًل من 
تنمية  وزي��ر  نائب  م�صطفى  فيزر  معايل 
ال�صتثمار جلمهورية �صريالنكا والدكتور 
ماهيندا بال�صوريا �صفر �صرلنكا ، و وام. 
العام للقن�صلية  القن�صل  ام. عبدالرحيم 
ال�صريالنكية بالإمارات والدكتور  العامة 
لك�صمان جايورا رئي�ض جمل�ض ال�صتثمار 
التجاري  وال��وف��د  �صريالنكا  بجمهورية 

والتعاون  الرت���ق���اء  ���ص��ب��ل  ك��اف��ة  امل���راف���ق، 
التجارية  العالقات  وبحث  اجلانبني  بني 
واأوجه  �صبل  وال�صتثمارية وكيفية تعزيز 
ال���ع���الق���ات الق���ت�������ص���ادي���ة امل��ت��ن��وع��ة بني 
اجل��ان��ب��ني واأه��م��ي��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
ال��ع��ام واخل��ا���ض يف كل  ج��ان��ب القطاعني 

من عجمان و�صريالنكا.
للوفد  ال��غ��رف��ة  ا�صتقبال  م��ع  ���ص��ارك  كما 
دائرة  من  اآخرين  م�صئولني  القت�صادي 

ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ع��ج��م��ان ودائ����رة 
التنمية ال�صياحية باإمارة عجمان.

وبحث �صعادة عبداهلل النعيمي مع معايل 
فيزر م�صطفى اآفاق العالقات القت�صادية 
بني اجلانبني و�صبل تطويرها مبا ي�صهم 
ويف  القائمة  ال��ت��ع��اون  جم���الت  تقوية  يف 
وال�صتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ج��الت  ك��اف��ة 
املبادرات  ايجاد  اأهمية  على  الت�صديد  مع 
ال���ت���ي ت���ع���زز م����ن زي�������ادة ال����ل����ق����اءات بني 

العالقات  اإن  مو�صحا   ، التجارية  الوفود 
الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني دول����ة الإم������ارات عامة 
�صريالنكا  وج��م��ه��وري��ة  خا�صة  وع��ج��م��ان 
خمتلف  يف  ت��ع��اون  م��ن  حتقيقه  مت  وم���ا 
اأ�صهم  ال��ذي  هو  القت�صادية،  القطاعات 
ومعدل  ال�صتثمارات  حجم  م�صاعفة  يف 

التجارة.
عجمان  غ���رف���ة  اأن  اإىل  ب���ذل���ك  م�������ص���راً 
�صوف تعمل على توفر كافة الت�صهيالت 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت���اأم���ني  والإم���ك���ان���ي���ات 
بني  القت�صادية  العالقات  لدعم  املثالية 

البلدين.
وم��ن ث��م اطلع رج��ال الع��م��ال وا�صحاب 
امل�������ص���اري���ع ال�������ص���غ���رة وامل���ت���و����ص���ط���ة على 
ال��ع��ر���ض ال��ت��ق��دمي��ي ال���ذي ق��دم��ه الوفد 
ال�����ص��ري��الن��ك��ي ع��ن ف��ر���ض ال���ص��ت��ث��م��ار يف 

جمهورية �صريالنكا.
على  ال�صريالنكي  الوفد  اأك��د  جهته،  من 
والزيارات  اخل��ربات  زي��ادة  على  حر�صهم 
توؤكد  ب�����الده  واإن   ، ع��ج��م��ان  اإم������ارة  م���ع 
العالقات  ت��ط��وي��ر  يف  ال����ص���ت���م���رار  ع��ل��ى 
الق���ت�������ص���ادي���ة وت�����ب�����ادل ال������زي������ارات بني 
القت�صادية  بالنه�صة  م�صيداً  اجلانبني 
اإمارة  ت�صهدها  التي  الكبرة  والعمرانية 

عجمان.
ويف ختام الزيارة، وجه الوفد ال�صريالنكي 
دعوة اإىل غرفة عجمان لزيارة جمهورية 
���ص��ري��الن��ك��ا ���ص��م��ن وف���د ح��ك��وم��ي ورج���ال 
النعيمي  ق��ام ع��ب��داهلل  اأع��م��ال. بعد ذل��ك 
فيزر  مل����ع����ايل  ت������ذك������اري  درع  ب���ت���ق���دمي 
م�صطفى ، واتفق اجلانبني على �صرورة و 
اأهمية تطوير العالقات و تبادل الزيارات 
و فتح  الثنائية  العالقات  والبعثات لدفع 
اآف����اق وا���ص��ع��ة ورح��ب��ة مل��زي��د م��ن التعاون 

امل�صرتك بني اجلانبني.

•• ال�صارقة-وام:

على  ال�صاد�صة  للمرة  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار  هيئة  ت�����ص��ارك 
 2013 اجل���وي  لل�صحن  اأوروب����ا  معر�ض  يف  ال��ت��وايل 
الذي تقام فعالياته يف مركز املعار�ض اجلديد مبيونيخ 
يونيو اجلاري   7 اىل   4 م��ن  ال��ف��رتة  اأملانيا خ��الل  يف 
والت�صهيالت  اخل��دم��ات  اأح���دث  خ��الل��ه  م��ن  وتعر�ض 
بالتعاون  باملطار  اجلوي  ال�صحن  مركز  يقدمها  التي 

مع �صركة ال�صارقة للخدمات.
يف  العاملني  جلميع  مثالية  من�صة  املعر�ض  ويعترب 
ق��ط��اع ال���ط���ران وال�����ص��ح��ن ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع نظرائهم 
اأحدث  على  والإط���الع  الراهنة  التحديات  ومناق�صة 

التقنيات.
ويحظى املعر�ض باهتمام عاملي كبر ومب�صاركة وا�صعة 
واملطارات  الطران  و�صركات  ال�صحن  وكالء  قبل  من 
ال�صحن  مناولة  و�صركات  ال�صريع  التو�صيل  و�صركات 
اجلوي ومقدمي اخلدمات اللوج�صتية بالإ�صافة اإىل 
املوؤ�ص�صات التجارية وخدمات ال�صحن اجلوي والنظم 
ونظم  ومعدات  اجل��وي  ال�صحن  قطاع  يف  اللوج�صتية 
�صعادة  وق���ال  وامل���ط���ارات.  ال��ط��ران  ل�صركات  التحكم 

علي �صامل املدفع مدير عام الهيئة رئي�ض وفد املطار 
التوا�صل  اإط��ار  يف  تاأتي  الهيئة  م�صاركة  اإن  باملعر�ض 
ال�صناعة  والدوليني يف هذه  الإقليميني  ال�صركاء  مع 
من وكالت ال�صحن العاملية وم�صغلي طائرات ال�صحن 
اجلوي العمالقة. واأكد اأن املعر�ض يتيح فر�صة عر�ض 
ال�صحن  مركز  يقدمها  التي  والت�صهيالت  اخل��دم��ات 
ال����دويل وب��ح��ث امكانية  ال�����ص��ارق��ة  اجل����وي يف م��ط��ار 
ا�صتقطاب املزيد من �صركات الطران الدولية لتو�صيع 
ال�صارقة  م��ط��ار  ت�صل  ال��ت��ي  العالية  ال��وج��ه��ات  �صبكة 
الدويل بالعديد من حمطات ال�صحن اجلوي الدولية 
. واأ���ص��ار اإىل ازدي����اد الإه��ت��م��ام ال��ع��امل��ي ب��ه��ذا املعر�ض 
نتيجة  الأملانية  الذي يقام يف مدينة ميونيخ  ال��دويل 
يف  العاملة  العاملية  ال�صركات  من  العديد  ا�صتقطابه 

جمال الطران وال�صحن واخلدمات اللوج�صتية.
ال�������دويل على  ال�������ص���ارق���ة  ون������وه اىل ح���ر����ض م���ط���ار 
ي�صكل  كونه  الأوىل  دورت���ه  منذ  املعر�ض  يف  امل�صاركة 
م��ن�����ص��ة م��ث��ال��ي��ة ل��الإل��ت��ق��اء ب���خ���رباء ال�����ص��ح��ن اجلوي 
والخت�صا�صيني العاملني يف هذا القطاع من خمتلف 
دول ال��ع��امل . وي��ع��ت��رب امل��ع��ر���ض ال���ذي ي��ق��ام م���رة كل 
�صنتني من اأهم املعار�ض املتخ�ص�صة يف ال�صحن والنقل 

اجلوي واخلدمات اللوج�صتية وتقنية املعلومات واإدارة 
التوريد يف العامل ويحظى باهتمام عاملي خا�صة لدى 
العام  دورة  يف  وي�صارك   . ال�صناعة  ه��ذه  يف  العاملني 

اأن  ..وي��ت��وق��ع  64 دول���ة  2000 �صركة م��ن  اجل���اري 
األ��ف متخ�ص�ض يف هذا   50 اأك��ر م��ن  املعر�ض  ي��زور 

القطاع . 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جائزة زايد لطاقة امل�صتقبل ام�ض ندوة خا�صة 
قطاع  يف  املتخ�ص�صة  واملتو�صطة  ال�صغرة  لل�صركات 
اإطار  وذل���ك �صمن   .. ال�����ص��وي��د  يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
حملة التوعية التي تنفذها اجلائزة ل�صتقطاب املزيد 
الندوة  ونظمت   2014 ع��ام  دورة  يف  امل�����ص��ارك��ات  م��ن 
هام�ض  على  ال�صويدية  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بداأ  ال��ذي  امل�صتدامة  للمدن  العاملية  ال�صبكة  اجتماع 
اليوم بالعا�صمة ال�صويدية �صتوكهومل ويختتم غدا .. 
اإدارة  مدير  احلو�صني  نوال  الدكتورة  الندوة  وتراأ�صت 
جائزة  اأرف��ع  تعد  والتي  امل�صتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  الب��ت��ك��ار  لت�صجيع  عاملية 
من  ع�صر  ممثلي  بح�صور  وذل��ك  امل�صتدامة  والتنمية 
�صركات التقنيات النظيفة ال�صويدية. وناق�صت الندوة 
اأهمية الدور الذي تلعبه ال�صركات ال�صغرة واملتو�صطة 
نوال  ال��دك��ت��ورة  و�صلطت  امل��ت��ج��ددة.  الطاقة  ق��ط��اع  يف 
ال�صوء على ر�صالة اجلائزة واملتمثلة يف حتفيز البتكار 
الطاقة  ق��ط��اع  النمو يف  ودف���ع عجلة  امل��ب��دع��ني  ودع���م 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ون�����ص��ر مم��ار���ص��ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة كما 

عر�صت جولة افرتا�صية �صرحت خاللها كيفية تقدمي 
طلبات امل�صاركة يف اجلائزة. وبهذه املنا�صبة قال معايل 
دولة  وزي��ر  اجلابر  �صلطان  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صركات  ان  امل�صتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  ع��ام  مدير 
ال�صغرة واملتو�صطة تلعب دورا هاما يف قطاع التقنيات 
النظيفة كما ت�صكل ن�صبة عظمى �صمن هذا القطاع يف 
جمال  يف  لالبتكار  هاما  حمركا  وتعد  البلدان  معظم 
الطاقة وم�صاهما رئي�صيا يف حتقيق النمو القت�صادي 
اأن  اىل  واأ���ص��ار  توفرها.  التي  العمل  من خ��الل فر�ض 
لتنفيذ  ال�صركات  هذه  اأم��ام  عائقا  ي�صكل  قد  التمويل 
تقنيات  لب��ت��ك��ار  ال��الزم��ة  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  اأن�صطة 
اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي تلعبه  ج��دي��دة وان���ه ه��ن��ا تتجلى 
جائزة زايد لطاقة امل�صتقبل من خالل تكرمي ومتويل 
ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف ت��ط��وي��ر ح��ل��ول ت�����ص��اع��د يف 
الت�صدي لتحديات الو�صول اإىل الطاقة وتغر املناخ. 
وق���ال ان ال��ف��ائ��زي��ن ال�����ص��اب��ق��ني ب��ج��ائ��زة زاي���د لطاقة 
الذي  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ر  ام��ت��داد  مل�صوا  ق��د  امل�صتقبل 
تركته اجلائزة على املجتمعات يف خمتلف اأنحاء العامل 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرة  ال�صركات  ن�صجع  اإننا  وا�صاف 
جهودها  توحيد  على  العامل  مناطق  وخمتلف  اأوروب���ا 

معنا وامل�صاركة يف اجلائزة . واأكد اأن جائزة زايد لطاقة 
امل�صتقبل تعك�ض التزام القيادة احلكيمة لدولة الإمارات 
اأن  التي ميكن  اأف�صل احللول  باإيجاد  املتحدة  العربية 
يواجهها  التي  الطاقة  لتحديات  الت�صدي  يف  ت�صاعد 
ال��ع��امل. واأ���ص��اف اأن ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ت��ي مت اإطالقها 
الوالد  العريق الذي غر�صه يف نفو�صنا  تكرميا لالإرث 
املوؤ�ص�ض ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
متثل حمفزا للم�صاركني من خمتلف اأنحاء العامل مبا 
اأق�صى  ال�صركات واملدار�ض والأف��راد على بذل  يف ذلك 
اجل��ه��ود امل��م��ك��ن��ة م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق غ��اي��ت��ن��ا امل�صرتكة 
لت�صتفيد  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  يف  واملتمثلة 
الفائزين  قائمة  وتت�صمن  ال��ق��ادم��ة.  الأج��ي��ال  منها 
ال�صابقني بجائزة زايد لطاقة امل�صتقبل من قارة اأوروبا 
ال�صركات  فئة  ال��دمن��ارك��ي��ة  في�صتا�ض  �صركة  م��ن  ك��ال 
الفرن�صية  اإلكرتيك  �صنايدر  و�صركة   2011 الكبرة 
الإف�صاح عن  2012 وم�صروع  الكبرة  ال�صركات  فئة 
املنظمات  فئة  املتحدة  اململكة  م��ن  الكربون  انبعاثات 
الأملانية فئة  2012 و�صركة �صيمن�ض  غر احلكومية 
من  اأوكيهامبتون  كلية  2013و  الكبرة  ال�صركات 
اململكة املتحدة فئة اجلائزة العاملية للمدار�ض الثانوية 

ال�صتدامة يف م�صدر  اإدارة  وب�صفتها مدير   .  2013
نقا�ض  احل��و���ص��ن��ي يف جل�صة  ن���وال  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ارك��ت 
للمدن  العاملية  ال�صبكة  اج��ت��م��اع  هام�ض  على  اأق��ي��م��ت 
العاملي  ال����وزاري  امل��وؤمت��ر  فعاليات  اإح���دى  امل�صتدامة 
للطاقة النظيفة الذي تنظمه الأمم املتحدة. وت�صعى 
هذه املبادرة اإىل توفر من�صة مفتوحة لتبادل املعرفة 
حول املبادرات املبتكرة يف جمال تطوير املدن امل�صتدامة 
التي  العامل. وتتوىل مدينة م�صدر  اأنحاء  يف خمتلف 
متثل مركزا عامليا �صاعدا للتقنيات النظيفة والطاقة 
العامة  الأم��ان��ة  الإم�����ارات من�صب  دول���ة  امل��ت��ج��ددة يف 
ال��ت��ي ت�صم يف  امل�����ص��ت��دام��ة  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صبكة  ل��� 
ع�صويتها اإىل جانب الإمارات كال من ال�صني وفنلندا 
لطاقة  زاي��د  جائزة  منح  ويتم  وال��دمن��ارك.  وال�صويد 
�صنويا  دولر  ماليني  اأربعة  قيمتها  البالغة  امل�صتقبل 
قدمت  التي  وامل��دار���ض  واملنظمات  وال�صركات  لالأفراد 
م�صاهمات قيمة وذات اأثر ملمو�ض يف جمالت الطاقة 
وكرمت  امل��ن��اخ.  وت��غ��ر  امل�صتدامة  والتنمية  امل��ت��ج��ددة 
اجل��ائ��زة ع��ل��ى م���دى ال�����ص��ن��وات اخل��م�����ض امل��ا���ص��ي��ة 21 
مبتكرا و�صاهمت يف حتقيق اأثر اإيجابي على املجتمعات 

يف جميع اأنحاء العامل. 

املال والأعمال
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غرفة جتارة و�شناعة عجمان ت�شتقبل وفدًا اقت�شاديًا �شريالنكيًا

هيئة مطار ال�شارقة ت�شارك مبعر�ض اأوروبا لل�شحن اجلوي يف اأملانيا 

جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل تناق�ض دور ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة
 يف قطاع الطاقة املتجددة يف ال�شويد

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور را�صد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 
اأ�صكال الإنتاج والإ�صتهالك  اهتمام الدولة بالت�صدي لكل 
مكثفة  توعية  حمالت  تنظيمها  خ��الل  من  امل�صتدام  غر 
�صملت التحذير من الإ�صراف يف ا�صتهالك املواد الغذائية 
وهدرها من النواحي الإقت�صادية والإجتماعية وال�صحية 
الدولة  احتفال  بيان مبنا�صبة  واأ�صار معاليه يف  والبيئية. 
بيوم البيئة العاملي الذي ي�صادف اخلام�ض من يونيو من 
كل عام ..اإىل القدوة باملثال التي طبقها ودعا اإىل تطبيقها 
الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة بالإمتناع عن 
تقدمي ماآدب الطعام والإكتفاء بتقدمي الفوالة يف الأعرا�ض 
والإحتفالت. ولفت اإىل م�صروع حفظ النعمة الذي اأطلق 
خالل عام 2005 مببادرة من �صمو ال�صيخة �صم�صة بنت 
حمدان اآل نهيان وت�صرف عليه هيئة الهالل الأحمر بهدف 
واملنتجات  الطعام  يف  وال��ه��در  البذخ  مظاهر  على  التغلب 
يقام  ال��ذي  العام  ه��ذا  �صعار  اأن  واأو���ص��ح معاليه  الغذائية. 

حتت �صعار فكر كل حافظ .. ياأتي يف اإطار اجلهود املبذولة 
للت�صدي لكل اأمناط ال�صتهالك غر امل�صتدام التي تعترب 
امل�صتويات  على  الأول���وي���ة  ذات  الق�صايا  ب��ني  م��ن  واح���دة 
ا�صتمرار  من  القلق  م�صتوى  ويعك�ض  والدولية  الوطنية 
امل�صتقبل  هذه الأمناط على حياة ورفاهية جيلنا واأجيال 
التي  امل�صتدامة  الإ�صتهالك غر  اأمناط  اأن  اإىل  .. م�صرا 
�صاعت خالل العقود القليلة املا�صية اأ�صهمت اإىل حد كبر 
يف تدهور وا�صح لإرثنا من املوارد الطبيعية الثمينة كاملياه 
امل�صكالت  الكثر من  تفاقم  اإىل  وق��ادت  والغذاء  والطاقة 
اإنه  وق��ال  والبيئية.  والإقت�صادية  الإجتماعية  والق�صايا 
ال��ذي يعاين منه مئات املاليني ومي��وت حوايل  يف الوقت 
طفل حتت �صن اخلام�صة نتيجة للجوع ونق�ض  األف   20
التغذية فاإن اأكر من األف و 300 مليون طن اأي حوايل 
ت��ذه��ب هدرا  اأو  ال��ع��امل��ي م��ن الأغ��ذي��ة تفقد  الإن��ت��اج  ثلث 
وهي  املختلفة  وال�صتهالك  الإنتاج  مراحل  خالل  �صنويا 
كمية �صخمة قد تكون كافية لإ�صتئ�صال اجلوع من العامل 
هدر  اأن  معاليه  وا�صاف  �صحيح.  ب�صكل  ا�صتغاللها  مت  لو 
الوحيد  ال��وج��ه  ه��و  لي�ض  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ف��ق��دان  اأو 

العديد  ف��ق��دان  يف  تتمثل  الأه���م  امل�صكلة  اأن  ب��ل  للم�صكلة 
الأغذية  اإنتاج  التي تدخل يف  املهمة واحليوية  امل��وارد  من 
كاإ�صتخدامات الأرا�صي واملياه واملبيدات وخم�صبات الرتبة 
الإحتبا�ض  غ���ازات  وان��ب��ع��اث��ات  ال��ن��ف��اي��ات  زي���ادة حجم  ويف 
اإنتاج  ف���اإن  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  ف��وف��ق��ا ملنظمة  احل�����راري 
املائه  يف   25 على  ي�صتحوذ  العاملي  امل�صتوى  على  الأغذية 
املائه من  70 يف  و  للعي�ض  القابلة  الأرا���ص��ي  من م�صاحة 
م����وارد امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة وه���و يف نف�ض ال��وق��ت م�����ص��وؤول عن 
الغابات وحوايل  اإزال���ة  م��ن عمليات  امل��ائ��ه  80 يف  ح��وايل 
30 يف املائه من غازات الحتبا�ض احلراري وكذلك احلال 
من  املائه  يف  بالن�صبة للروات البحرية اإذ اأن حوايل 30 
خمزونات الأ�صماك البحرية تقع حتت طائلة الإ�صتغالل 
اجلائر ما يجعل قطاع الإنتاج الغذائي اأهم عامل منفرد 
يف خ�صارة التنوع البيولوجي وتغر ا�صتخدامات الأرا�صي. 
واأو���ص��ح معايل ال��وزي��ر اأن ه��در وف��ق��دان الأغ��ذي��ة يرتبط 
بجانبني رئي�صني اأولهما املمار�صات املتعلقة باإنتاج الأغذية 
ك��ال��زراع��ة وال�����ص��ي��د وث��ان��ي��ه��م��ا اأمن����اط ال���ص��ت��ه��الك غر 
تتطلب  امل�صكلة  ه��ذه  معاجلة  اأن  اإىل  امل�صتدامة..م�صرا 

الإنتاج  و���ص��ائ��ل  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  الأول  اجل���ان���ب  يف  ال��ع��م��ل 
الزراعي وغرها من املنتجات الغذائية لإنتاج اأكرب كمية 
من املواد الغذائية باأقل كمية من املوارد واملدخالت مبا يف 
ذلك الإهتمام بطرق احل�صاد والت�صنيع والتخزين والنقل 
املختلفة  الإنتاج  مراحل  خالل  الفاقد  لتقليل  والت�صويق 
والرتكيز على تغير اأمناط الإ�صتهالك غر الر�صيدة يف 
اجلانب الثاين. وذكر معاليه اأن دولة الإم��ارات ا�صت�صعارا 
الفاعلة  بامل�صاركة  واإلتزامها  الدولية  مب�صوؤولياتها  منها 
وامل�صكالت  الق�صايا  ملعاجلة  املبذولة  الدولية  اجلهود  يف 
بداأت  العاملي  الغذائي  الأم��ن  حالة  انعدام  ومنها  العاملية 
حتقيق  على  يقوم  جديد  زراع���ي  نهج  بتبني  �صنوات  منذ 
اأق�����ص��ى ق���در م��ن ال���ت���وازن ب��ني الأم��ن��ني امل��ائ��ي والغذائي 
بجانب مراعاة الآثار املتبادلة بني الزراعة والبيئة وذلك 
من خالل اعتماد و�صائل الري احلديثة وتنظيم ا�صتخدام 
زراعية حديثة  اأمن��اط  وتبني  الرتبة  املبيدات وخم�صبات 
كالزراعة املائية والزراعة الع�صوية وتبني وتنفيذ مبادرات 
كمبادرتي  واحليوانية  الزراعية  والأوبئة  الآف��ات  ملكافحة 
املزارعني يف ح�صاد  نخيلنا و حاللنا وم�صاعدة فئات من 

وتخزين وت�صويق منتجاتهم..اإ�صافة اإىل الإهتمام ب�صناعة 
املخلفات  وتدوير  ت�صنيع  واإع���ادة  الغذائية  امل��واد  وتعليب 
للروة  اجل��ائ��ر  ال�صيد  اأ�صكال  لكل  والت�صدي  ال��زراع��ي��ة 
املنتجات  ومقدمي  وبائعي  الأ���ص��واق  وم��راق��ب��ة  ال�صميكة 
من  وغرها  لالإ�صتهالك  �صالمتها  من  للتاأكد  الغذائية 
المارات  الفنادق يف  بع�ض  م��ب��ادرة  اإىل  واأ���ص��ار  ال��ت��داب��ر. 
بالإمتناع عن تقدمي بع�ض اأ�صناف الأ�صماك التي تتعر�ض 
لل�صيد اجلائر يف مطاعهما حفاظا عليها من الإنقرا�ض..

والواعية  الر�صيدة  الإ�صتهالك  ممار�صات  اأن  على  م�صددا 
اإجتماعي بل هي  اإليه من رف��اه  ل تتعار�ض مع ما ن�صعى 
معاليه  ودع��ا  الرفاهية.  ه��ذه  لإ�صتدامة  الأم��ث��ل  ال�صبيل 
املجتمع  اأن ميار�ض كل فرد يف  اإىل �صرورة  بيانه  يف ختام 
دوره يف احلفاظ على نعمة الغذاء من خالل التفكر جيدا 
وجتنب  املعقولة  والكميات  الأن�����ص��ب  الأط��ب��اق  اخ��ت��ي��ار  يف 
اإىل هدرها  ت��وؤدي  اأن  التي ميكن  واملمار�صات  العوامل  كل 
غر  الإ�صتهالك  اأمن��اط  حماربة  اأن  م��وؤك��دا   .. فقدها  اأو 
امل�صتدامة لي�صت ق�صية بيئية اأو اقت�صادية فح�صب بل هي 

يف املقام الأول ق�صية دينية واأخالقية. 

وزير البيئة واملياه : الدولة تت�شدى لكل اأ�شكال االإنتاج واال�شتهالك غري امل�شتدام

احتاد الغرف ينتخب الرميثي 
بالتزكية رئي�شًا ملجل�ض االإدارة 

•• اأبوظبي-وام:

انتخب احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة �صعادة حممد ثاين مر�صد 
الرميثي رئي�صا ملجل�ض اإدارة الحتاد بالتزكية و�صعادة اأحمد حممد املدفع 
نائبا لرئي�ض جمل�ض الإدارة. واأعلن احتاد الغرف يف بيان �صحفي ام�ض.. 
حممد  وه��م  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب  اأع�صاء  ال�صعادة  اأ�صحاب  اأ�صماء 
اإدارة الإحتاد رئي�ض املكتب التنفيذي  ثاين مر�صد الرميثي رئي�ض جمل�ض 
لالحتاد واأحمد حممد املدفع نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة الحتاد نائب رئي�ض 
املكتب التنفيذي لالحتاد وعبداهلل بن حممد املويجعي ع�صو جمل�ض اإدارة 
الحتاد ع�صو املكتب التنفيذي لالحتاد و�صعيد علي خما�ض ع�صو جمل�ض 
اإدارة الحتاد ع�صو املكتب التنفيذي لالحتاد و را�صد حميد املزروعي ع�صو 
جمل�ض اإدارة الحتاد ع�صو املكتب التنفيذي لالحتاد. كما مت تعيني �صعادة 
حميد حممد علي بن �صامل اأمينا عاما جديدا لحتاد الغرف اإبتداء من اأول 
يوينيو اجلاري خلفا ل�صعادة عبداهلل �صلطان عبداهلل الأمني العام ال�صابق.
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•• تغطية رم�صان عطا:

�صهر  يف  الأر����ض  �صاعة  حملة  يف  الناجحة  مل�صاركته  ا�صتكماًل 
موا�صلة  على  ع��زم��ه  ال��ه��الل  م�صرف  ك�صف  امل��ا���ص��ي،  م��ار���ض 
جهوده احلثيثة يف دفع عجلة الإ�صتدامة عرب اإطفاء الأنوار يف 
يف  العمل  �صاعات  اإنتهاء  بعد  له  التابعة  والفروع  املكاتب  كافة 
املوافق  للبيئة  العاملي  باليوم  لالإحتفال  جديدة  نوعية  مبادرة 
يف 5 يونيو اجلاري. و�صيقوم امل�صرف برتويج وتوفر �صا�صات 
خا�صة باملنا�صبة عرب املواقع الإلكرتونية الإ�صرتاتيجية وبرامج 
اإر�صال وا�صتقبال الر�صائل الإلكرتونية وعالمات التبويب على 

موقع في�صبوك وروابط تويرت .
حقيقة  من  اإنطالقاً  اجلديدة  الهالل  م�صرف  مبادرة  وتاأتي 
اأّن هذه ال�صا�صات اخلا�صة الداكنة ت�صاعد يف تر�صيد ا�صتهالك 
البالغني  الأ�صخا�ض  اأّن  اإىل  وبالنظر   .20% مبعدل  الطاقة 
الو�صائط  �صا�صات  اأم��ام  يومياً  �صاعة  و14   8 بني  ما  يق�صون 
امل��ت��ع��ددة، ف����اإّن ات��خ��اذ اإج�����راءات ب�صيطة م��ث��ل ا���ص��ت��خ��دام هذه 
ال�صا�صات اخلا�صة قد توؤدي اإىل حتقيق وفور كبرة يف الطاقة. 
وي�صعى م�صرف الهالل ، عرب حملته الإلكرتونية حتت عنوان 
اأنوارك لتنور م�صتقبلك ، اإىل ت�صجيع الأفراد واملوؤ�ص�صات  عتم 
نهاية  يف  ت�صهم  التي  الب�صيطة  اخل��ط��وات  لدعم  ال�صواء  على 
اإيجابي ملمو�ض على م�صتوى حماية  اإحداث تغير  املطاف يف 

البيئة.

تاأثر اإيجابي
وتعليقاً على املبادرة، قال حممد جميل برو، الرئي�ض التنفيذي 

مل�صرف الهالل : 
الرمزية  الدللة  التاأكيد على  اإىل  الهالل  نتطلع يف م�صرف   
القوية للرت�صيد يف �صبيل الدعوة لبناء م�صتقبل اأكر اإ�صراقاً. 
وبالتزامن مع الإحتفالت اجلارية باليوم العاملي للبيئة، �صنقوم 
لنا يف خطوة  التابعة  والفروع  املكاتب  كافة  الأن��وار يف  باإطفاء 

نهدف من خاللها اإىل التاأكيد على اأّن تبني تغير ب�صيط يف 
من  احل��د  ���ص��اأن��ه  م��ن  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  ا���ص��ت��خ��دام  منهجيات 
اإ�صتهالك الطاقة واحلفاظ على املوارد الطبيعية. ومما ل �صك 
الب�صيطة، يف حال مت اتخاذها على نطاق  ب��اأّن الإج���راءات  فيه 
وا�صع بني اأو�صاط املجتمع، �صيكون لها تاأثر اإيجابي كبر على 

حماية البيئة. 
ويعتمد م�صرف الهالل ، الذي يتبنى �صعار امل�صرف الربتقايل 
ا�صرتاتيجية متكاملة قائمة   ، الذي يقود ال�صرفة اخل�صراء 
امل��ت��م��ح��ورة حول  اخل�����ص��راء  امل���ب���ادرات  م��ن  �صل�صلة  اإدراج  ع��ل��ى 
الإ�صتدامة �صمن اأجندة فعالياته ال�صنوية. ويدير امل�صرف اأول 

فرع م�صريف اإلكرتوين متنقل و�صديق للبيئة يف العامل 
حتت ا�صم اإقرب )eGrab(. كما يحر�ض اأي�صاً على امل�صاركة 
جمموعة  مظلة  حت��ت  �صجرة  اإزرع  برنامج  يف  دوري���ة  ب�صورة 
التقنيات  م��ن  العديد  توظيف  ع��ن  ف�صاًل   ، للبيئة  الإم����ارات 
والتقليل من ب�صمته  ال��ورق  املتطورة للحد من هدر  الرقمية 

الكربونية.
ينظمه  ال���ذي  للبيئة،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ويحتفل 
 5 يف   ،)UNEP( ي��ون��ي��ب  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
يونيو-حزيران من كل عام يف �صبيل ن�صر الوعي حول احلاجة 
البيئة وحتقيق  اإيجابية للحفاظ على  اإج��راءات  امللّحة لتخاذ 
للبيئة  العاملي  ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت  ا�صت�صافة  وت��ت��م  الإ���ص��ت��دام��ة. 
ب�صورة �صنوية وبطرق عدة و�صعارات متنوعة يف مدينة خمتلفة 
الق�صايا  يغطي  خا�ض  دويل  معر�ض  اأي�صاً  يقام  كما  ع��ام.  كل 
البيئية خالل الأ�صبوع املتزامن مع اليوم العاملي للبيئة. ومن 
فكر-ُكْل- �صعار  حتت  اجل��اري  العام  احتفالت  تقام  اأن  املقرر 

اقت�صد يف منغوليا.

لرت�شيد ��شتهاك �لطاقة مبعدل 20 %

م�شرف الهالل يطلق حملة عتم اأنوارك لتنور م�شتقبلك احتفااًل بيوم البيئة
حممد برو: نتبنى اإدراج �شل�شلة من املبادرات اخل�شراء املتمحورة حول اال�شتدامة

�ت�شاالت تقدم �أ�شعارً� خمف�شة على �ملكاملات �ملحلية مل�شرتكي و��شل 

باقات ات�شال يومية جديدة توفر على 
�شهريًا درهم  امل�شتخدم ما ي�شل اإىل 150 

•• دبي-الفجر: 

مبادرة  دب���ي  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
م�صتوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل   ، املوظفني  جمل�ض 
الدوائر احلكومية، متا�صياً مع ا�صرتاتيجيتها الرامية 
م�صتوى  م��ن  ت��رف��ع  ات�����ص��ال  وق��ن��وات  اأدوات  خلق  اإىل 
داعمة  متميزة  عمل  بيئة  وت��وف��ر  الوظيفي  الر�صا 
متميزة  وم�صاريع  مبادرات  تبني  يف  القرار  لأ�صحاب 
ت�صاهم يف رفع م�صتوى الولء املوؤ�ص�صي، وتعزيز مبداأ 

التحاور بني املوظفني والقيادات العليا.
لتاأهلهم يف ع�صوية  �صتة موظفني  الإع��الن عن  ومت 
حفل  يف  وموؤ�ص�صاتها  ال��دائ��رة  م��ن  املوظفني  جمل�ض 
خ��ا���ض ب��ح�����ص��ور ���ص��ع��ادة ���ص��ام��ي ال��ق��م��زي، م��دي��ر عام 
دائرة التنمية القت�صادية يف دبي، ونائبا املدير العام، 
املوظفني.  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل  التنفيذيني  وامل���دراء 
ومت النتخاب وفقاً لعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها 
2 م��ن موظفي  ك��الآت��ي:  الع�صو، واخ��ت��ي��ار الأع�����ص��اء 
الدائرة وهم حميد العامري وماهر عثمان؛ و3 من 

موؤ�ص�صات الدائرة وهم �صماء بن �صليمان من موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرة واملتو�صطة؛ 
وخالد املن�صوري من موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات؛ 
ال��ع��ب��دويل م��ن م��ك��ت��ب ال���ص��ت��ث��م��ار الأجنبي،  وح��م��د 
ت�صتمر  اأن  على  امل��ري،  ي�صرى  وه��ي  لل�صيدات  وع�صو 
اع��ت��ب��ارا م��ن يوم  مل���دة �صنتني  امل��ج��ل�����ض  ال��ع�����ص��وي��ة يف 
العامري  حميد  انتخاب  ومت  املتاأهلني.  عن  الإع��الن 
كرئي�ض للمجل�ض بالت�صاور، وتعيني �صماء بن �صليمان 

كنائب للرئي�ض.
التنمية  دائ�������رة  حت���ر����ض  ال���ق���م���زي:  ����ص���ع���ادة  وق������ال 
العمل  ثقافة  تعزيز  على  وموؤ�ص�صاتها  القت�صادية 
مبا  املوؤ�ص�صي  ال��ولء  وتوحيد  ال��واح��د،  الفريق  ب��روح 
ي�صب يف م�صلحة العمل لتحقيق اأف�صل النتائج على 
اإم��ارة دبي يف جمال  امل�صتوى احلكومي، ورف��ع مكانة 
اختيار  عملية  ومت��ت  الأع��م��ال.  وم��زاول��ة  التناف�صية 
الت�صويت  نظام  ع��رب  املوظفني  جمل�ض  يف  املتاأهلني 
يف  واحليادية  ال�صفافية  ل�صمان  ال�صري  الإلكرتوين 
رابط  خ��الل  الت�صويت  مت  حيث  امل��ر���ص��ح��ني،  اخ��ت��ي��ار 

والنتخاب،  الرت�صيح  لعملية  خم�ص�ض  اإل��ك��رتوين 
الدائرة  م��وظ��ف��ي  جلميع  م��ف��ت��وح��اً  الت�صويت  وك���ان 
اأن  وموؤ�ص�صاتها . واأ�صار القمزي يف كلمته للموظفني 
التوا�صل من اأحد اأهم العنا�صر للو�صول اإىل الر�صى 
جمل�ض  م��ع  التوا�صل  اأهمية  عليهم  واأك���د  الوظيفي 
املوظفني للو�صول اإىل النتائج املرغوب فيها وليت�صنى 

للمجل�ض القيام بعمله على اأح�صن وجه.
ومن جانبه، قال عبداهلل حممد، رئي�ض فريق ت�صكيل 
اأن�صاأ جمل�ض املوظفني بعد درا�صة  جمل�ض املوظفني: 
ا���ص��ت��م��رت ���ص��ت��ة اأ���ص��ه��ر ب��ه��دف اخل����روج مب���ب���ادرة ذات 
ميكن  ج��دي��دة  و�صائل  لإي��ج��اد  وفعالة  وا�صحة  روؤى 
املوظفني،  وت��وق��ع��ات  احتياجات  حتديد  خاللها  م��ن 
وتنمية القدرات واملهارات القيادية لديهم من خالل 
بالفائدة  يعود  مبا  وتوظيفها  املجل�ض  يف  م�صاركتهم 
امل�صاركة  على  ت�صجيعهم  اإىل  بالإ�صافة  املوظف،  على 
والإج����راءات  والأن��ظ��م��ة  ال�صيا�صات  تطوير  عملية  يف 
حتفيز  على  املجل�ض  اأع�صاء  و�صيعمل  القرار.  واتخاذ 
الراأي  قيا�ض  م�صوحات  يف  امل�����ص��ارك��ة  على  امل��وظ��ف��ني 

بالتعاون مع الإدارات املخت�صة ونقل ال�صورة احلقيقة 
مل�صتوى ر�صا املوظفني للمدير العام .

قنوات  اإي��ج��اد  املجل�ض  اأع�����ص��اء  على  يتعني  واأ���ص��اف: 
ل��ل��ت��وا���ص��ل ب���ني امل���وظ���ف���ني وامل��ج��ل�����ض ت��ل��ب��ي اأه�����داف 
املجل�ض وت�صتند على اأف�صل املمار�صات يف هذا املجال، 
وحتديد احتياجات وتوقعات املوظفني بجميع اأنواعها 
املبادرات  اق��رتاح  جانب  اإىل  العام،  للمدير  واإي�صالها 
احتياجات  تلبية  خاللها  م��ن  ميكن  التي  وامل�صاريع 
املوظفني وامل�صاهمة يف رفع م�صتوى الر�صا الوظيفي، 
ب�صورة  العليا  الإدارة  اإىل  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  ورف��ع 
املدير  واجتماعات مبا�صرة مع  ندوات  وتنظيم  دورية 
عام واملدراء التنفيذيني لتعزيز الثقة والتوا�صل بني 

املوظفني مبختلف الدرجات .
جمل�ض  ت�صكيل  فريق  بجهود  العامري  حميد  واأ���ص��اد 
املوظفني بدءاً من طرح الفكرة اإىل مرحلة تطبيقها، 
املوظفني  احتياجات  تلبية  ب��ذل اجلهد يف  على  واأك��د 
املجل�ض  اإن�صاء  من  املن�صودة  الأه���داف  اإىل  والو�صول 

وتعزيز ال�صفافية والتوا�صل بني املوظفني والإدرات.

املال والأعمال
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�الأوىل من نوعها على م�شتوى �لدو�ئر �حلكومية 

اقت�شادية دبي تطلق جمل�ض املوظفني للم�شاهمة يف تعزيز قنوات التوا�شل والوالء املوؤ�ش�شي 

•• ال�صارقة-الفجر: 

�صركة  واأك����رب  اأول   ، ل��ل��ط��ران  ال��ع��رب��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  اق��ت�����ص��ادي  ط���ران 
اإىل  خدماتها  تعزيز  عن  ام�ض  اأفريقيا،  و�صمال 
بنغالدي�ض من خالل زيادة عدد رحالتها اإىل دكا 

لت�صبح مبعدل رحلتني يومياً.
 12 بت�صير  ل��ل��ط��ران ح��ال��ي��اً  ال��ع��رب��ي��ة  وت��ق��وم 
الرائدة  الناقلة  و�صتقوم  دكا  اإىل  اأ�صبوعياً  رحلة 
لي�صل  اأ���ص��ب��وع��ي��اً،  اإ���ص��اف��ي��ت��ني  رح��ل��ت��ني  بت�صير 
بذلك اإجمايل الرحالت اإىل العا�صمة البنغالية 
اإىل 14 رحلة اأ�صبوعياً و�صتغادر رحالت الذهاب 
مطار ال�صارقة الدويل يف متام ال�صاعة 03:25 
�صباحاً و14:45 م�صاًء لت�صل اإىل مطار ح�صرة 
���ص��اه ج���الل ال����دويل يف مت���ام ال�����ص��اع��ة 10:05 
رحلتا  �صتغادر  بينما  م�صاًء.  و21:25  �صباحاً 
الإياب من دكا يف متام ال�صاعة 10:45 �صباحاً 
متام  يف  ال�����ص��ارق��ة  اإىل  لت�صل  م�����ص��اًء  و22:05 
اليوم  �صباح  و01:05  ظهراً   13:45 ال�صاعة 

التايل )بالتوقيت املحلي(.
وبهذه املنا�صبة، قال عادل علي، الرئي�ض التنفيذي 
نعلن  اأن  ي�صرنا   : ل��ل��ط��ران  ال��ع��رب��ي��ة  ملجموعة 

لت�صبح  دك��ا  اإىل مدينة  ع��دد رحالتنا  زي��ادة  عن 
مبعدل رحلتني يومياً. ويعود اإطالق عملياتنا يف 
لت�صبح منذ ذلك   ،2007 العام  اإىل  بنغالدي�ض 
وياأتي  لنا.  بالن�صبة  الهامة  الأ���ص��واق  من  احلني 
البنغالية  العا�صمة  اإىل  اإ�صافية  رح��الت  اإط��الق 
ن��ت��ي��ج��ة ل���زي���ادة ال��ط��ل��ب ح��ي��ث ي��ع��ك�����ض الإق���ب���ال 
املتنامي على رحالت ’العربية للطران‘خدمات 
ال��ق��ي��م��ة م��ق��اب��ل امل����ال ال��ت��ي ن��ق��دم��ه��ا، ح��ي��ث تعد 

الذين  العمالء  لآلف  املف�صل  اخل��ي��ار  ال�صركة 
ي�صافرون بني بنغالدي�ض ودولة الإمارات العربية 

املتحدة .
يف  عملياتها  ب���داأت  ل��ل��ط��ران  العربية  اأن  ي��ذك��ر 
مدينة  اإىل  مبا�صرة  رح��ل��ة  ب��اإط��الق  بنغالدي�ض 
�صيتاغونغ. وباإطالق رحالتها الإ�صافية اإىل دكا، 
ي�صل بذلك عدد الرحالت التي ت�صرها الناقلة 

اإىل هذا البلد اإىل 25 رحلة اأ�صبوعياً.

•• اأبوظبي-وام:

يف  �صيا�صتها  اإط����ار  يف  ب����روج  البال�صتيكية  ل��ل��دائ��ن  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  د���ص��ن��ت 
اخلام  امل��واد  توريد  خدمة  اأبوظبي  جمارك  اإدارة  مع  وبالتعاون  ال�صتدامة 
احل��اوي��ات يف م�صنع  مناولة  ميناء منطقة  ر�صيف  اإىل  احل��اوي��ات  �صفن  عرب 
الرئي�ض  نائب  احل��م��ادي  ح�صني  التد�صني  حفل  وح�صر  باأبوظبي.  الروي�ض 
التنفيذي ل�صل�صلة الإمداد بالروي�ض وعبداهلل اجلابري النائب الأول للرئي�ض 
التنفيذي لتوريد املواد و�صامل عي�صى احلمادي مدير جمارك منفذ الغويفات 
ويون�ض حممد اأ�صد نائب الرئي�ض التنفيذي لإدارة املواد وامل�صرتيات بالإ�صافة 
تغير  يف  اجل��دي��د  امل�صروع  وي�صاهم  ال��روي�����ض.  يف  الإم���داد  �صل�صلة  فريق  اإىل 
�صابقا  نقلها  يتم  كان  والتي  لل�صركة  اخل��ام  امل��واد  توريد  يف  القدمي  الأ�صلوب 
الطريقة اجلديدة من  وت�صتفيد  ال�صاحنات.  بوا�صطة  الروي�ض  املوقع يف  اإىل 
�صركة  �صفن  بوا�صطة  الروي�ض  اإىل  ال�صركة  واردات  لنقل جميع  ميناء خليفة 
ميناء  بني  ال�صفن  لهذه  منتظمة  رح��الت  ت�صير  و�صيتم  احلديثة.  اأدناتكو 
الإجن��از يف  ي�صاهم هذا  اأ�صبوعيا. كما  اأرب��ع رح��الت  خليفة والروي�ض مبعدل 
خف�ض تكلفة املواد اخلام الواردة عن طريق حت�صني ا�صتخدام الأ�صول احلالية 
لل�صركة من ال�صفن ومركز الروي�ض للتوزيع ا�صافة اىل تقليل خماطر ال�صحة 
وال�صالمة والبيئة من خالل خف�ض عدد ال�صاحنات على الطرق الرئي�صية يف 
على  امل�صروع  ويرتكز  الطرق.  على  لل�صالمة  اأبوظبي  مبادرة  ويدعم  الدولة 
ال�صتفادة من ال�صفن املوجودة ومن م�صتودع مركز الروي�ض للتوزيع من اأجل 
توفر خدمات موثوقة ل�صل�صلة الإمداد واخلدمات اللوج�صتية الأخرى للمواد 
اخلام بتكلفة مثالية. وقال ح�صني احلمادي نائب الرئي�ض التنفيذي ل�صل�صلة 

لتعزيز  الرامية  الإم����ارات  روؤي���ة  م��ع  يتما�صى  امل�صروع  اأن  بالروي�ض  الإم���داد 
والتناف�صية  النمو  زخم  ي�صمن  ما  القت�صادية  القطاعات  كل  يف  ال�صتدامة 
للدولة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي . وا�صاف ان منوذج �صل�صلة الإمداد 
العديد من  توفر  بعده يف  وم��ا  اجل��اري  العام  اإب��ت��داء من  �صي�صاهم  اجلديد 
املزايا ل�صركة بروج كتح�صني اإدارة العمليات اللوج�صتية لواردات ال�صركة من 
اإذ  خالل تخ�صي�ض مركز واحد ل��الإدارة وال�صيطرة على امل��واد اخلام ال��واردة 
�صيخف�ض زمن نقل الواردات من �صبعة اإىل ع�صرة اأيام من امليناء حتى الو�صول 
اأي��ام مما ي��وؤدي اإىل حت�صني اأمن  اإىل الروي�ض اإىل اأقل من يومني اإىل ثالثة 
الإمدادات وتوافرها. واأ�صار اىل اأن امل�صروع اجلديد �صيعمل على تقليل امل�صافة 
الإمارات  دول��ة  داخ��ل  ب��ال��واردات  املحملة  ال�صاحنات  رح��الت  ت�صتغرقها  التي 
تو�صعة  اأن  واأك���د  كيلومرتا.   20 اإىل  كيلومرتا   500 م��ن  املتحدة  العربية 
م�صنع بروج وزياردة طاقته الإنتاجية ال�صنوية اإىل 5 ر4 مليون طن بحلول 
ال����واردة من  امل���واد اخل��ام  زي���ادة كميات  ي�صاهم يف  اأن  �صاأنه  م��ن   2014 ع��ام 
جميع اأنحاء العامل ما �صي�صكل حتديا لإدارة �صل�صلة الإمداد ويتطلب اأعمال 
لوج�صتية كبرة يف جممع الروي�ض. ولفت اىل اأن حجم اخلدمات اللوج�صتية 
للمواد اخلام الواردة يقدر بنحو 120 األف طن �صنويا ح�صب توقعات ال�صركة 
2013-2017 مبا يف ذلك  امل��واد اخل��ام خ��الل الفرتة بني عامي  ل���واردات 
الطرق  على  كبر  م��روري  ازدح��ام  ح��دوث  يف  يت�صبب  ال��ذي  الأم��ر  ب��روج 3 
الرئي�صية يف دولة الإمارات ب�صبب حركة ال�صاحنات القادمة من موانئ الدولة 
واملوردين يف الإمارات ودول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اإىل الروي�ض 
وكذلك رحالت العودة لل�صاحنات الفارغة من الروي�ض اإىل نقطة النطالق..

موؤكدا اأن امل�صروع اجلديد �صي�صكل حال مثاليا ملعاجلة هذه الق�صايا.

العربية للطريان تعزز خدماتها اإىل بنغالدي�ض 
بت�شيري رحلتني يوميًا اإىل العا�شمة دكا

بروج تد�شن خدمة توريد املواد اخلام
 عرب �شفن احلاويات يف الروي�ض

مركز الت�شوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي 
ينهي نزاعًا جتاريًا مببلغ 165 مليون درهم 

•• دبي-وام:

بني  جتاريا  نزاعا  دبي  حماكم  يف  للمنازعات  الودية  الت�صوية  مركز  اأنهى 
م�صرف و�صركات جتارية مببلغ 165 مليون درهم بعدما م التو�صل اإىل 
ت�صوية بني الطرفني على اأن يتم �صداد مبلغ املديونية باأق�صاط �صهرية وفق 

جدول زمني مت التوافق عليه من قبل الطرفني.
التوا�صل  مت  حيث  قيا�صية  زمنية  ف��رتة  يف  الت�صوية  تلك  اجن��از  ويتميز 
واح��دة بح�صور  للت�صوية يف جل�صة  النزاع و�صول  قيد  قبل  الأط���راف  مع 
للن�صاط  داعما  للمنازعات  الودية  الت�صوية  و يعد مركز  الأط��راف.  وكالء 
القت�صادي يف اإمارة دبي وامل�صاهمة يف رعايتها وحل النزاعات املتعلقة بها 
وهو  والجتماعي  القت�صادي  ال�صتقرار  ت�صمن  والتي  ال��ودي��ة  بالطرق 
الهدف الأ�صا�صي الذي اأن�صئ املركز لأجله ويف حال تعذر ت�صوية النزاع فاإنه 
املدفوعة  بالر�صوم  ويكتفي  ر�صوم  دفع  ب��دون  ق�صائية  دع��وى  ت�صجيل  يتم 
مبوجب  لهم  يجوز  النزاع  اأط��راف  اأن  اإىل  بالإ�صافة  النزاع  ت�صجيل  عند 
فقط  ولي�ض  عنهم  بالنيابة  للح�صور  ي�صاءون  من  توكيل  ر�صمية  وكالة 
املحامني ب�صرط اأن تت�صمن تلك الوكالت حق ال�صلح والت�صوية كما يتم رد 
ن�صف الر�صوم التي مت دفعها لتقدمي النزاع اإىل املركز اإىل املتنازع يف حال 

الو�صول اإىل ت�صوية ودية بني اأطرافه. 
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اأع����ل����ن����ت م���وؤ����ص�������ص���ة الإم������������ارات 
لعر�ض  اإط���الق���ه���ا  ل���الت�������ص���الت 
ب��اق��ات الت�����ص��ال ال��ي��وم��ي��ة والتي 
البطاقات  ن��ظ��ام  مل�صرتكي  ت��ق��دم 
اأ�صعاراً  وا����ص���ل  ال���دف���ع  م�����ص��ب��ق��ة 
اإىل  امل��ح��ل��ي  ل��الت�����ص��ال  خمف�صة 
كل الهواتف املتحركة والثابتة يف 

دولة الإمارات. 
مكاملات  اجلديدة  الباقات  وتقدم 
مل���دة ع�����ص��ر دقائق  حم��ل��ي��ة ي��وم��ي��اً 
اأو ثالثني دقيقة  مقابل درهمني 
دراه��م فقط ومتثل  اأرب��ع��ة  بكلفة 
الأوىل  ال��ع�����ص��ر  ال���دق���ائ���ق  ب���اق���ة 
خ�صماً بن�صبة %33 على الأ�صعار 
املعتادة وتنا�صب امل�صرتكني الذين 
املتحرك  ال��ه��ات��ف  ي�����ص��ت��خ��دم��ون 
باقة  ت��ق��دم  ب��ن��م��ا  حم����دود  ب�صكل 
كبراً  توفراً  الثالثني  الدقائق 
العمالء  وتنا�صب   55% بن�صبة 
الهاتف  ي�������ص���ت���خ���دم���ون  ال����ذي����ن 
ولفرتات  متكرر  ب�صكل  املتحرك 

اأطول. 

وميكن مل�صرتكي وا�صل ال�صرتاك 
بهذه الباقات عن طريق الت�صال 
اإحدى  واختيار   *#111 بالرقم 
الباقات ول يحتاجون لال�صرتاك 
اإل مرة واحدة وبعدها يتم جتديد 
لدى  تلقائي  ب�صكٍل  يومياً  الباقة 
مكاملة  اأول  باإجراء  امل�صرتك  قيام 
حم��ل��ي��ة، ك��م��ا ل ي��ت��م خ�����ص��م اأي 
تكاليف يف حال مل يقم امل�صتخدم 
اأي مكاملات حملية خالل  باإجراء 

اليوم. 

الرئي�ض  اخل������ويل،  خ���ال���د  وق�����ال 
ات�صالت  يف  للت�صويق  التنفيذي 
املتحركة  ال��ه��وات��ف  خ���دم���ات  اإن 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  �صهدت 
تغيراً كبراً يف تكاليف الت�صال 
�صريحة  منها  ا���ص��ت��ف��ادت  ال���دويل 
الدولة  يف  امل��ق��ي��م��ني  م���ن  ك��ب��رة 
وت����ق����دم ات���������ص����الت ال����ي����وم ه���ذه 
اأن  منها  اإدراك���اً  اجلديدة  الباقات 
ال��وق��ت ق��د ح���ان لإح����داث تغير 
اأي�صاً  املحلية  املكاملات  تكاليف  يف 
باملنفعة  ���ص��ي��ع��ود  ال������ذي  الأم�������ر 
الهواتف  م�صتخدمي  ك��اف��ة  على 

املتحركة يف الدولة. 
ات�صالت  اأن  اخل�����ويل  واأ�����ص����اف 
لحتياجات  بتفهمها  دوم��ا  تفخر 
عمالئها وبتقدميها اأف�صل قيمة 
الكلفة  وج��ودة يف اخلدمة مقابل 
يف ���ص��وق ال���ه���وات���ف امل��ت��ح��رك��ة يف 
الدولة ونتطلع قدماً لطرح املزيد 
املبتكرة  والعرو�ض  اخلدمات  من 

املماثلة يف القريب العاجل.
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•• دبي- وام:

اإنطلقت ام�ض بدبي فعاليات املوؤمتر الثالث لتطوير 
املوؤ�ص�صات  يف  وال����راب����ع  ال��ث��ال��ث  ال�����ص��ف��ني  ق���ي���ادات 
احلكومية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي مب�صاركة 
املوؤ�ص�صات احلكومية اخلا�صة واجلامعات واملنظمات 
الإقليمية والعاملية ونخبة من �صناع القرار واملدراء 

التنفيذيني من املوؤ�ص�صات احلكومية اخلليجية.
داتاماتك�ض  �صركة  ع��ام  مدير  الكمايل  علي  واأع���رب 
تقديره  عن  يومني  ي�صتمر  ال��ذي  للموؤمتر  املنظمة 
واملوؤ�ص�صات  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ك��ب��ر 
احلكومية لإلتزامهم الدائم بالتميز وما يولونه من 
عناية لتحقيق النجاح يف جميع القطاعات خ�صو�صا 

حظيت  التي  الب�صرية  ال��ك��وادر  تطوير  قطاعات  يف 
باأولويات القيادة العليا.

ال�صابة  والكوادر  القيادات  م�صاركة  اأن  الكمايل  واأكد 
واخل��رباء يف مثل هذه الفعاليات تعد قيمة م�صافة 
للجهود الداعمة مل�صرة تطوير الأداء املوؤ�ص�صي ونقل 
تتمكن  حتى  القيادات  ه��ذه  ايل  املوؤ�ص�صية  اخل��ربات 

من امل�صاركة يف بناء امل�صتقبل.
ت��ت��ط��ل��ب دع���م تطوير  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأو����ص���ح 
التميز  يف  ت�صتمر  حتى  امل��راح��ل  جميع  يف  ال��ق��ي��ادات 
ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ح��ي��ث ي��ح��ث علم 
قيادات  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ات  احل��دي��ث  الإدارة 
امل�صتقبل  خ��ارط��ة  ر�صم  يف  وال��راب��ع  الثالث  ال�صفني 
الدول  م�صاف  يف  وموؤ�ص�صاتها  ال��دول��ة  ت��ك��ون  حتى 

جمتمع  وبناء  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  املتقدمة 
متما�صك واإقت�صاد منفتح ومناف�ض عامليا.

العور  من�صور  د.  حت��دث  الأوىل  اجلل�صة  بداية  ويف 
رئي�ض جامعة حمدان بن حممد الإلكرتوين عن كيفية 
ا�صتفادة قيادات ال�صف الثالث والرابع من التحولت 
العاملية احلديثة وتناول التحديات التى اأعادت هيكلة 
وتطويراملوؤ�ص�صات احلكومية القت�صادية واملجتمعات 
واأثرت على تناف�صية الدول حول العامل. ثم حتدث 
د. اأحمد تهلك اخلبر الإ�صرتاتيجي ورئي�ض جمل�ض 
تطوير  اإ�صرتاتيجيات  ع��ن  ليفينربت  �صركة  اإدارة 
ال��ف��ك��ر ال��ق��ي��ادى ل��ق��ي��ادات ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث والرابع 
ال��ع��ل��ي��ا وكيفية  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��وظ��ائ��ف  ل��ل��و���ص��ول اىل 
احلديث  والإ�صرتاتيجي  القيادي  الفكر  اآليات  دعم 

للقيادات املتميزة ال�صابة ذات الروؤية امل�صتقبلية على 
خمتلف امل�صتويات القيادية لكي تكون قيادات موؤثرة 
تقنية  عميد  احلي�صوين  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  وت��ن��اول   .
املعلومات والتعليم الإلكرتوين جامعة حائل بال�صرح 
اإ�صرتاتيجيات الإدارة الإبداعية وتطبيق اآليات الفكر 
نقلة  لتحقيق  احل��دي��ث  والإ���ص��رتات��ي��ج��ي  ال��ق��ي��ادي 
نوعية متميزة للموؤ�ص�صات ول�صمان اإ�صتمرار التدفق 
امل�صتمر للقيادات فيما يعد اإ�صتثمارا مهما فى م�صرة 
تطوير الأداء املوؤ�ص�صي وتواكبا مع اإ�صرتاتيجيات علم 
الإدارة احلديث فى تعزيز الأداء املوؤ�ص�صي من خالل 
الناجحة  القيادات  من  جديدة  اأجيال  وتطوير  بناء 
الفر�ض  وت��ط��وي��ر  والإب������داع  التميز  ع��ل��ى  وال���ق���ادرة 

الإ�صتثمارية.

•• اأبوظبي-وام:

اإحرازها  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  اأعلنت 
ت��ق��دم��ا ك��ب��را يف تطبيق ال��ت��زام��ه��ا ب��ال���ص��ت��دام��ة من 
خالل حتقيق نتائج قيا�صية يف الربنامج الذي اأطلقته 
يف  وخ�صو�صا  للمعار�ض  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف 

جمال تخفي�ض معدلت ا�صتهالك الكهرباء.
اآخر حيث مت  2012 منوا  العام  ال�صركة يف  وحققت 
اإعادة تدوير 12 يف املائة من النفايات وتخفي�ض 30 
النفايات  زاد حجم  العامة مما  النفايات  املائة من  يف 
واإن  كلغ  و898  الفا   181 مبجموع  تدويرها  املعاد 
تعني  املا�صي  العام  تدويرها  اإع��ادة  مت  التي  النفايات 
و230  األفا   63 وتوفر  �صجرة  و829  األفني  انقاذ 
جالونا من النفط وما يعادل 665 األفا و580 كيلو 
األفا  و164  وم��ل��ي��ون  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م��ن  واط 
و765 جالونا من املاء و456 مرتا مكعبا من املكبات 

املخ�ص�صة لدفن النفايات.
وقال خالد ال�صايف الها�صمي املدير التنفيذي للعمليات 
يف اأدنيك ان ال�صركة ت�صعى با�صتمرار اإىل اإيجاد نظم 
واإج��راءات جديدة ت�صمح لها باحلد من الأثر البيئي 
للتكنولوجيا  ا�صتخدامها  وان  اأع��م��ال��ه��ا  ع��ن  ال��ن��اجت 
ونتائج  وا�صعة  خطوات  حتقيق  على  �صاعدها  املبتكرة 

كبرة يف هذا املجال كل عام.
للمعار�ض  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رك��ة  اإن  وا����ص���اف 
ا�صبحت منوذجا للنجاح يف هذا املجال يف الدولة واإن 
ال�صتدامة تعد جزءا ل يتجزاأ مما نقوم به ولي�ض اأمرا 

�صننظر فيه لحقا.
واأو�صح ان اأدنيك �صكلت فريقا لال�صتدامة وامل�صوؤولية 
اإدارات���ه حيث  ي�صم ممثلني عن خمتلف  الجتماعية 
يجتمعون على اأ�صا�ض منتظم ملناق�صة الأفكار اجلديدة 
فالثقافة الداخلية يف ال�صركة تعد م�صاهما اأ�صا�صيا يف 
الوعي  ن�صر  على  ال�صركة  وتعمل  النجاح  هذا  حتقيق 
ال�صركة  انحاء  جميع  يف  اأ�صا�صيا  اأم��را  وجعله  البيئي 

ولي�ض يف ق�صم واحد فقط.
النتائج  ه��ذه  اإح���راز  من  ادنيك متكنت  ان  اىل  ولفت 

بف�صل ت�صجيعها لإعادة التدوير وتو�صيع نطاق فئات 
قامت   2011 �صنة  ف��ف��ي  ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد  ال��ن��ف��اي��ات 
من  خمتلفة  اأن�����واع  خم�صة  ت��دوي��ر  ب���اإع���ادة  ال�����ص��رك��ة 
والأفالم  البال�صتيك  وعلب  الكرتون  وه��ي  النفايات 
وع��ل��ب الأمل��ن��ي��وم وال����ورق واخل�����ردوات امل��ع��دن��ي��ة.. ويف 
وخراطي�ض  الزجاج  تدوير  اإع��ادة  ب��داأت   2011 �صنة 
الطابعات والبطاريات و�صاهم تدوير الزجاج وحده يف 

النفايات. من  كلغ  توفر 17755 
الوقود  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ت��ق��وم ح��ال��ي��ا  ال�����ص��رك��ة  اإن  وق����ال 
ب��ق��اي��ا زيت  ال����ذي تنتجه يف م��راف��ق��ه��ا م��ن  احل��ي��وي 
يف  امل�صتخدمة  ال�صغرة  الرافعات  ت�صغيل  يف  املطابخ 
من  الكهربائية  الطاقة  اإن��ت��اج  على  تعمل  كما  املركز 
امل��و���ص��وع��ة على  ال�صم�صية  الأل����واح  ا���ص��ت��خ��دام  خ��الل 
الناجتة  الطاقة  وت�صتخدم  اأ  ال�صيارات  موقف  �صطح 
مربع  1000 مرت  م�صاحة  تغطي  التي  الأل���واح  عن 
طوابق  ثالثة  اإ���ص��اءة  عن  ف�صال  امل�صاعد  ت�صغيل  يف 
 111 قدرها  اإجمالية  بطاقة  ال�صيارات  مواقف  من 

كيلوواط.
واأ�صار اإىل اأن ال�صركة لديها خطط م�صتقبلية للح�صول 
على اآلة تقطيع اخل�صب ف�صال عن اآلة تدوير ف�صالت 
الطعام حيث ميكن اإعادة ا�صتخدام اخل�صب امل�صتخدم 
املعار�ض  انتهاء  بعد  العار�صني  من  العديد  قبل  من 
كمواد عازله اأو ل�صتخدامات الأخرى واإن تركيب اآلة 
تدوير ف�صالت الطعام مكن ال�صركة من اإعادة تدوير 
خمتلف  يف  ا�صتخدمها  ميكن  حيث  يوميا  الف�صالت 

اأنحاء املركز اأو اإر�صالها ل�صركات اأخرى.
تتبع  للمعار�ض  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  اأن  واأك����د 
ت�صميم  من  ابتداء  ال�صتدامة  لتحقيق  �صامال  نهجا 
مبانيها حتى ا�صتخدام م�صادر الأ�صماك غر املهددة 
ب��الن��ق��را���ض ح��ي��ث اأزال����ت ال�����ص��رك��ة اأ���ص��م��اك الهامور 
العرتاف  امل��رك��ز ومت  الطعام يف مطاعم  ق��وائ��م  م��ن 

مببادرات ال�صركة وجهودها اإقليميا و دوليا.
وقال الها�صمي اإن اأدنيك تت�صارك مع منظمي املعار�ض 
ومن  ال�صتدامة  على  تركز  فعاليات  تنظيم  لت�صجيع 
الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل���ك ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ط��اق��ة امل�صتقبل 

وموؤمتر ومعر�ض عامل ال�صياحة اخل�صراء .. وتلتزم 
اأدنيك ب�صمان امتداد قيادتها اإىل جمالت ال�صتدامة 
امل��دن��ي��ة مم���ا ي�����ص��ع الإ�����ص����راف البيئي  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
راأ�ض  على  امل�صتدام  والقت�صادي  الجتماعي  والنمو 

اأولوياتها.
اأدنيك  اأطلقتها  التي  ال�صتدامة  مبادرات  اأن  واأو�صح 
التابعني  الفندقني  يف  املتبعة  ال�صيا�صة  يف  تتج�صد 
حيث  جيت  كابيتال  حياة  و  اأبوظبي  األ��وف��ت  لل�صركة 
مت ت��زوي��د فندق األ��وف��ت ب��اأك��ر م��ن 90 يف امل��ائ��ة من 
�صم�صيا مثبتة  لوحا   560 ال�صاخنة عن طريق  املياه 
على �صطح مواقف ال�صيارات كما يتم ا�صتبدال عبوات 
ال�صابون  ت��وزي��ع  مباكينات  البال�صتيكية  ال�����ص��اب��ون 
ال�����ص��ائ��ل وال�����ص��ام��ب��و م���ن اأج����ل احل����د م���ن الإ����ص���راف 
والتقليل من النفايات البال�صتيكية بالإ�صافة ملواقف 

تف�صيلية لل�صيارات املهجنة.
واأ�صاف اإنه بالن�صبة لربج كابيتال جيت فاإن الواجهة 
الزجاجية امل�صقولة من اجلهتني متكن من ا�صتخدام 
ال��ط��اق��ة ب��اأك��رب ق���در م��ن ال��ك��ف��اءة م��ع ت��ربي��د الهواء 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��واج��ه��ة  ب��ني  م��ن��ه  املتخل�ض 
تقليل  الو�صادة احلرارية يف  وت�صاعد هذه  قبل طرده 
بناء  امل�����ص��ت��خ��دم يف  ال���زج���اج  واأن  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ه��الك 
واجهة الربج �صمم للتقليل من انبعاث الأ�صعة واإبقاء 
و�صفافية  �صفاء  على  احلفاظ  مع  ب��اردا  املبنى  داخ��ل 
الواجهة.. ومتت اإحاطة الربج بحديد مقاوم لل�صداأ 
بطريقة ذكية تنحدر من الطابق الثامن ع�صر نزول 
عر�صة  الأك���ر  املبنى  واج��ه��ات  لتظليل  الأ���ص��ف��ل  اإىل 
لأ�صعة ال�صم�ض كما ي�صمح هذا الغ�صاء بتخفي�ض اأ�صعة 

ال�صم�ض بن�صبة 30 يف املائة.
ل�صركة  البيئة  �صيا�صة  وثيقة  اأن  اإىل  الها�صمي  واأ�صار 
البيئية  القوانني  ت�صم  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
املنتظرة  التوقعات  وحتدد  ال�صركة  التزام  توؤكد  التي 
ا�صرتاتيجية  تتمحور  ذل��ك  ولتحقيق  املوظفني  م��ن 
ال�صركة حول التقليل من النفايات من خالل التاأكد 
ما اأمكن من فعالية العمليات وت�صجيع اإعادة التدوير 
داخليا ولدى العمالء واملوردين واحلد من النبعاثات 

من خالل ح�صن اختيار و�صائل النقل والطاقة وتعزيز 
وعي املوظفني واإدراكهم بامل�صاكل البيئية.

ولفت اإىل اأن الإجراءات املتبعة فى اأدنيك تعتمد على 
تثبيت بطاقات تعقب على جميع ال�صاحنات وماكينات 
�صحق النفايات واأكيا�ض املهمالت ما يتيح مراقبها عن 
و�صع  كما مت  النفايات  اإدارة  يح�صن طريقة  بعد مما 
اأنحاء املركز مع  اإعادة التدوير يف جميع  24 حمطة 
اإمكانية �صحق النفايات وترتيب نقلها عند ال�صرورة 
الذكية  التكنولوجيا  على  النظام  ه��ذا  ويعتمد  فقط 
التي تبلغ م�صتودع النقل مبجرد امتالء ماكينة �صحق 
النفايات كما يتم ا�صتخدام رافعات ذات حمركني واحد 
12 قاعة  بالكهرباء والآخ��ر بالديزل لتنظيف  يعمل 
من الداخل اما العربات اخلفيفة عربات الغولف فهي 

تعمل ببطاريات يتم �صحنها بالكهرباء.
مكون  عمل  ف��ري��ق  لديها  اأدن��ي��ك  اأن  الها�صمي  وذك���ر 
م���ن 18 م��وظ��ف��ا ي�����ص��م��ى ف���ري���ق ال����ص���ت���دام���ة وه���ذا 
اأب��وظ��ب��ي لال�صتدامة  م��ع جم��م��وع��ة  ي��ع��م��ل  ال��ف��ري��ق 
ك��ل �صهر كما  راأ�����ض  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��ا  وي��ع��ق��دون معهم 
يتجنب املوظفون طباعة امل�صتندات والتقارير اإل عند 
بد  الوثائق فال  الإم��ر طباعة  اقت�صى  واإذا  ال�صرورة 
ا�صتغالل وجه وظهر  بالأبي�ض والأ�صود مع  اأن تكون 
الورقة ويتوفر يف كل مكتب �صندوق لتجميع النفايات 

الورقية لإعادة تدويرها فيما بعد.
احلركة  ا���ص��ت�����ص��ع��ار  اأج���ه���زة  تثبيت  مت  اأن����ه  اإىل  ون����وه 
الإ���ص��اءة كما يتعني  لالإ�صاءة يف عدة خم��ارج ملراقبة 
اإط���ف���اء الأ�����ص����واء وج��م��ي��ع الأجهزة  امل��وظ��ف��ني  ع��ل��ى 
الكهربائية كما ت�صجع ال�صركة موظفيها على الذهاب 
يف رحلة م�صرتكة يف �صيارة واحدة. واأو�صح الها�صمي 
اأن اأدنيك نالت �صهادة اعتماد من قبل مركز اأبوظبي 
ال�صركة  ا�صتيفاء  ت��وؤك��د  وال�صالمة  وال�صحة  للبيئة 
لنظام  الت�صريعي  لالطار  ال�صا�صية  املتطلبات  لكافة 
اأبوظبي  لإم����ارة  وال�����ص��الم��ة  وال�����ص��ح��ة  البيئة  اإدارة 
ومبادرات  ح��ل��ول  واب��ت��ك��ار  بتطوير  ال�صركة  وال��ت��زام 
وال�صالمة  العامة  ال�صحة  مفاهيم  تعزيز  ت�صتهدف 

املهنية فى جميع املجالت والأن�صطة التى تقوم بها.

•• دبي-الفجر: 

داف���زا ( موؤخراً  دب��ي )  املنطقة احل���رة مب��ط��ار  ق��ام��ت 
بهدف  وميالن  روم��ا  من  ك��اًل  يف  ندوتني  با�صت�صافة 

تعزيز العالقات القت�صادية بني الإمارات واإيطاليا. 
يف  الإ�صتثمار  م��زاي��ا  على  ال�صوء  ال��ن��دوت��ان  و�صلطت 
دبي، وحتديداً يف دافزا، حيث تعّرف احل�صور وممثلي 
الهيئات وال�صركات القت�صادية الإيطالية على فر�ض 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  يف  ن�صاطاتهم  تو�صيع 
اأفريقيا وياأتي عقد الندوتان يف وقت ت�صهد فيه التجارة 
ال�صنوات  يف  خا�صة  ملحوظاً  ارت��ف��اع��اً  ال��دول��ت��ني  ب��ني 
اإىل  الإيطالية  ال�صادرات  قيمة  بلغت  حيث  الأخ���رة، 
الإم��ارات 4.7 مليار يورو يف عام 2011، وا�صتوردت 

ب�صائع من الإمارات بقيمة 300 مليون يورو.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد اأو����ص���ح ج��م��ال ب��ن م���رغ���وب، مدير 
باعتبارها  داف����زا:  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  والت�����ص��ال  الت�صويق 
و���ص��ي��ط��اً يف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، ت��ع��م��ل امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
الدولية  التجارية  احل��رك��ة  ت�صهيل  على  دب��ي  مبطار 
من  جملة  خ��الل  م��ن  الإيطالية  ال�صركات  لج��ت��ذاب 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذل��ك  الت�صويقية  الن�صاطات 
لهذا  ونتيجة  واأ���ص��اف:  الإي��ط��ال��ي��ة.  القت�صاد  وزارة 
فقد ارتفع عدد ال�صركات الإيطالية العاملة يف املنطقة 

الأوروبية  ال�صركات  ت�صّكل  والن  ب�صكل مطرد،  احلرة 
ال�صركات  اإجمايل  %31 من  ن�صبة  داف��زا  العاملة يف 

يف املنطقة .
واأ���ص��اف ب��ن م��رغ��وب : ن�صعى م��ن خ��الل ن��دوات��ن��ا يف 
البلدين،  ب��ني  القائمة  العالقات  تعزيز  اإىل  اإيطاليا 
لكل  املف�صل  اخل��ي��ار  ت�صكل  ب��ات��ت  داف����زا  واأن  خ��ا���ص��ة 
التطور والإ�صتثمار واحل�صول  اإىل  ال�صاعية  ال�صركات 
على حلول تقنية متطورة ومتكاملة، حيث نعمل بكل 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإي��ط��ال��ي��ني  �صركائنا  خل��دم��ة  جهدنا 
غريبو  اأوريغوين  جياين  �صركة  املجال  يف  م�صت�صارينا 

كابيلي و�صركاهم . 
اإيطالية  �صركة   27 ح��ال��ي��اً  ه��ن��اك  اأن  ب��ال��ذك��ر  ي��ج��در 
عاملة يف املنطقة احلرة مبطار دبي مبا فيها اإيجوزيني 
ال�صرق الأو�صط، مارازي غروب ال�صرق الأو�صط، فراي 
الأو�صط.  ال�صرق  ومونتيغرابا  الأو�صط  ال�صرق  ويلي 
وت��ع��ت��رب داف����زا ن��ق��ط��ة ج���ذب رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ك��ل ال�صركات 
ملا متتاز به من موقع فريد وما توفره  العاملية نظراً 
م��ن ف��ر���ض ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ج���ذاب���ة، و���ص��ي��ا���ص��ات الإعفاء 

ال�صريبي والتملك الأجنبي احلر.
ويف وق��ت �صابق ه��ذا العام، قامت داف��زا ب��الإع��الن عن 
التطور  مل��وا���ص��ل��ة   2013 ل��ع��ام  التو�صعية  خططها 
بها.  العاملة  لل�صركات  التجارية  العمليات  وت�صهيل 

وح��ال��ي��اً، ت��ق��وم ب��داف��زا ب��ب��ن��اء م�����ص��روع ج��دي��د ي�صمل: 
�صبعة طوابق خم�ص�صة ملكاتب جديدة ل�صركات دولية، 
ال�صرتاتيجيني  داف�����زا  ل�����ص��رك��اء  خم�ص�صة  وب��ن��اي��ة 
مع  ط��ع��ام  ورده���ة  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ن 
قدرة  و�صتزداد  خمتلفة.  ترفيهية  جتارية  ت�صهيالت 
لت�صتوعب   40% بن�صبة  الرئي�صية  الكهرباء  حمطة 

هذا النمو املتزايد فيها.
بالإ�صافة اإىل ذلك، �صتقوم دافزا ببناء موقف �صيارات 
حاجات  لتلبية  �صيارة   850 ب�صعة  ال��ط��واب��ق  متعدد 
امل�����ص��ت��اأج��ري��ن. و���ص��ي��ب��ن��ى ه���ذا امل�����ص��روع ع��ل��ى م�صاحة 
مليون   500 تتجاوز  بتكلفة  مربع  مرت   70،000
دره���م اإم���ارات���ي. وم��ن امل��ت��وق��ع اإن��ت��ه��اء امل��رح��ل��ة الأوىل 
دافزا  2012، ح�صلت  ع��ام  2015. ويف  ع��ام  منه يف 
على جائزة اأف�صل منطقة حرة يف العامل لعام 2012 
اإف.  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  والتي منحتها جملة 
دي. اأي ، حيث �صنفت يف املركز الثاين يف عام 2011. 
املنطقة  عليها  ح�صلت  ال��ت��ي  الأخ����رى  اجل��وائ��ز  وم��ن 
اأف�صل منطقة حرة  اإف.دي.اأي هي  احل��رة من جملة 
امل�صتقبلية  لالإ�صتثمارات  بالن�صبة  الأو�صط  ال�صرق  يف 
واأف�صل منطقة حرة يف الإمارات العربية املتحدة ويف 
عامي  يف  ت�صنيفاتها  بح�صب  وذل��ك  الأو���ص��ط،  ال�صرق 
التزامها  نظر  دافزا،  ح�صلت  كما   2012-2011
�صهادات  والكفاءة، على  اجل��ودة  اأعلى معاير  بتطبيق 
وال�صحة  والبيئة  اجل��ودة  جم��الت  يف  العاملية  الأي���زو 
امل��ع��ل��وم��ات، ف�صال عن  اأم���ن  اإدارة  ون��ظ��ام  وال�����ص��الم��ة 
الطاقة. ويف عام  اإدارة  ال�صكاوى ونظام  نظام معاجلة 
بجائزة  دب��ي  مبطار  احل��رة  املنطقة  ف��ازت   ،2010

برنامج دبي لتقدير اجلودة عن فئة اخلدمات. 
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انطالق فعاليات موؤمتر تطوير قيادات ال�شف الثالث والرابع بدول التعاون 

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض توا�شل اإجنازاتها يف جمال اال�شتدامة

د�فز� تعزز �لعاقات �القت�شادية بني �الإمار�ت و�إيطاليا

املنطقة احلرة مبطار دبي ت�شعى جلذب املزيد من اال�شتثمارات
 من خالل ندواتها يف روما وميالن

جمل�ض الوزراء يعني القطامي رئي�شًا للجنة تنمية 
املوارد الب�شرية املواطنة يف القطاع امل�شريف

•• اأبوظبي-وام:

قرر جمل�ض الوزراء تعيني معايل حميد القطامي وزير الرتبية والتعليم 
وتكليفه  امل�صريف  القطاع  املواطنة يف  الب�صرية  امل��وارد  تنمية  للجنة  رئي�صا 
واخت�صا�صاتها.  اللجنة  اأع�صاء  با�صماء  املجل�ض  اىل  �صامل  مقرتح  برفع 
للتوطني  عاما   2013 ع��ام  ال��دول��ة  تنفيذا لع��الن  التعيني  ه��ذا  وي��اأت��ي 
يعد  ال��ذي  امل�صريف  القطاع  الوطنية يف  الكوادر  دور  تعزيز  على  وحر�صها 

بدوره اأحد اأهم روافد القت�صاد الوطني.
وحدد جمل�ض الوزراء اخت�صا�صات اللجنة باإيجاد وتفعيل �صيا�صات التوطني 
يف  العاملني  املواطنني  ن�صبة  زي��ادة  اإىل  تهدف  والتي  امل�صريف  القطاع  يف 
والخت�صا�صات  امل�صتويات  خمتلف  �صمن  فيه  ومتكينهم  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 

الوظيفية.
ويعترب القطاع امل�صريف يف الدولة من اأكر القطاعات قدرة على ا�صتيعاب 
على  بقدرته  ويتميز  العمل  ل�صوق  الداخلني  املواطنني  اخلريجني  اأع��داد 
�صقل املهارات وبناء القدرات املواطنة املوظفة فيه من خالل فر�ض متميزة 
املنا�صبة  الوظيفية  اإىل م�صتوى الأجور واملزايا  ا�صافة  للتاأهيل والتدريب 

التي يقدمها هذا القطاع للعاملني فيه. 

ارتفاع موؤ�شر ثقة امل�شتهلك يف االأداء االقت�شادي 
يف اأبوظبي 128 نقطة خالل الربع االأول 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع املوؤ�صر العام لثقة امل�صتهلك يف الأداء القت�صادي يف اأبوظبي خالل الربع 
الأول من عام 2013 حوايل 128 نقطة مقارنة ب� 126 نقطة بزيادة نحو 
نقطتني عن الربع الأول من العام 2012 وخم�صة نقاط عن الربع الأخر 
من العام 2012. واأو�صحت نتائج موؤ�صر ثقة امل�صتهلك يف الأداء القت�صادي 
لإمارة اأبوظبي الذي ت�صدره اإدارة الدرا�صات يف دائرة التنمية القت�صادية - 
�صهر  ارتفع خالل  احلكومية  ال�صيا�صات  يف  الثقة  موؤ�صر  قيمة  اأبوظبي..اأن 
حيث   2013 فرباير  �صهر  مع  مقارنة  نقطة   115 بنحو   2013 مار�ض 
بلغت 113 نقطة. وجاءت النتائج لتعك�ض ارتفاع م�صتويات التفاوؤل لدى كل 
التعليمية وجن�صياتهم  العمرية وم�صتوياتهم  الأف��راد على اختالف فئاتهم 
هو  احلكومية  ال�صيا�صات  يف  بالثقة  اخل��ا���ض  الفرعي  امل��وؤ���ص��ر  يعترب  حيث 
الأخرى  التنموية  باملوؤ�صرات  177.5نقطة مقارنة  بلغ حوايل  اأعلى قيمة 
امل�صتخدمة يف بناء املوؤ�صر العام والتي جاءت عند قيم اأقل. واأو�صحت نتائج 
املوؤ�صر اأن هناك �صعورا عام باجلهود املبذولة من احلكومة ومتخذي القرار 
واهتمام متزايد بتوفر حياة كرمية جلميع املواطنني واملقيمني يف الإمارة 
اأما بالن�صبة لقيمة املوؤ�صر خالل الربع الأول من عام 2013 فقد انخف�ض 
بلغ نحو  املا�صي حيث  العام  الأول من  الربع  نحو ثالثة نقاط مقارنة مع 
116 نقطة يف الربع الأول من عام 2013. واأ�صارت النتائج اإىل انخفا�ض 
موؤ�صر احلالة املادية لالأفراد خالل الربع الأول من عام 2013 مقارنة مع 
نف�ض الربع من العام املا�صي حيث بلغ نحو 106 نقاط خالل الربع الأول 
من عام 2013 مقارنة ب� 111 نقطة خالل الربع نف�صه من العام املا�صي. 
ومقارنة مع الربع الرابع من عام 2012 فقد ارتفع موؤ�صر احلالة املادية 
نقاط حيث  ث��الث  العام اجل��اري بحوايل  الأول من  الربع  ل��الأف��راد خ��الل 
بلغ نحو 103 نقاط خالل الربع الرابع من العام 2012. وارتفع تفاوؤل 
الأ�صهر  الثالثة  فرتة  خالل  حقيقية  عمل  فر�ض  توفر  توقع  اإزاء  الأف��راد 
القادمة مقارنة بفرتات ا�صتبيان بناء املوؤ�صر حيث بلغت قيمة املوؤ�صر اخلا�ض 
بتوقع توفر فر�ض العمل احلقيقية خالل الربع الأول من عام 2013 نحو 
الربع  خ��الل  التفاوؤل  اأق��ل من  م�صتويات  بلغ  قد  ك��ان  اأن  بعد  نقطة   149
الأول من عام 2012 والذي بلغ نحو 129 نقطة. واأظهرت النتائج ارتفاع 
م�صتويات التفاوؤل لدى الأفراد وامل�صتهلكني من املواطنني بدرجة اأكرب منها 
داخل �صفوف غر املواطنني بنحو 11 نقطة وعلى الرغم من ذلك اإل اأن 
م�صتويات التفاوؤل داخل �صفوف املواطنني قد انخف�صت خالل �صهر مار�ض 
نف�صه حيث  العام  �صهر فرباير من  مع  مقارنة  نقاط  اأرب��ع  بنحو   2013
بلغت قيمة املوؤ�صر اخلا�ض بالأفراد املواطنني نحو 132 نقطة ونحو 136 
اإزاء توفر فر�ض عمل جيدة  نقطة على التوايل نتيجة لنخفا�ض تفاوؤلهم 
ومنا�صبة لهم. واأكدت نتائج املوؤ�صر ا�صتمرار حت�صن املوؤ�صر الفرعي اخلا�ض 
بالتوقعات امل�صتقبلية خالل �صهر مار�ض 2013 والأفراد غر املواطنني هم 
التفاوؤل  ارتفاع حالة  اأكد  الإم��ارة. كما  اقت�صاد  اإزاء م�صتقبل  الأكر تفاوؤل 
لدى العاملني بالقطاعني احلكومي واخلا�ض خالل الربع الأول من العام 
2013 مقارنة بالربع الرابع من العام 2012وا�صتمرار م�صتويات التفاوؤل 
لدى العاملني بالقطاع امل�صرتك خالل الربع الأول من العام 2013 نتيجة 
بعث  امل�صروعات احلكومية مما  وزي��ادة  الإم��ارة  الأداءالقت�صادي يف  حت�صن 
ال�صابقة  بالفرتات  مقارنة  الوظيفي  ب��الأم��ان  وال�صعور  التفاوؤل  من  نوعا 
من عام 2012. وقد انخف�صت قيمة املوؤ�صر اخلا�ض بالأفراد الذين لي�ض 
 2013 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  مقارنة  نقاط  اأرب���ع  بنحو  عمل  لديهم 
توقعات  لرتفاع  اأ�صا�صية  كنتيجة   2012 العام  من  الرابع  بالربع  مقارنة 
الأفراد ب�صفة عامة مقارنة مبعدلت النمو يف الإمارة حيث اأن اإيجاد فر�ض 
عمل حقيقية وجيدة حتتاج اإىل املزيد من الوقت . واأو�صح املوؤ�صر انخفا�ض 
يف  املوؤ�صر  قيمة  بلغت  حيث  لالأفراد  املادية  احلالة  اإزاء  التفاوؤل  م�صتويات 
نقطة   116 نحو   2013 م��ار���ض  يناير حتى  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  املتو�صط 
 2012 ع��ام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة  نقاط  ث��الث  نحو  بلغ  بانخفا�ض 
ويعود ذلك يف احلقيقة اإىل نهاية عام 2012 ب�صاأن زيادة الرواتب والأجور 
مع بداية عام 2013 �صواء من جانب العاملني يف القطاعني احلكومي اأو 
اخلا�ض على حد �صواء اإ�صافة اإىل زيادة اأعباء املعي�صة يف ظل ا�صتمرار ارتفاع 
الأ�صعار خا�صة تكاليف تعليم الأبناء وزيادة املتطلبات الأ�صرية مع اقرتاب 
لثقة  العام  املوؤ�صر  �صجل  العمرية  للفئة  ووفقا  ال�صيفية.  الإج���ازات  ف��رتة 
امل�صتهلك يف الأداء القت�صادي يف اإمارة اأبوظبي ارتفاعا داخل الفئة العمرية 
من 18 عاما لأقل من 30 عاما حيث بلغت قيمة املوؤ�صر نحو 135 نقطة 

مقارنة مع الفئات العمرية الأكرب.
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ال��ث��ق��اف��ي��ة التي  ال��ن��ه�����ص��ة  اأن  و����ص���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
اإل  ه��ي  م��ا  اجلميع  بها  وي�صهد  الإم����ارات  ت�صهدها 
نتاج هذه الروؤية وثمرة هذا الت�صجيع .. م�صت�صهدا 
مبا قاله �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة 
واأدب���اء الإم���ارات يف  الرئي�ض الفخري لحت��اد كتاب 
املوؤمتر العام الأول لكتاب واأدباء الإمارات الذي عقد 
عن  يدافع  اجلندي  اإن  املا�صي  نوفمرب  ال�صارقة  يف 
والقا�صي  له احل��ق  ال��ذي يجلي  والكاتب هو  احل��ق 
طريق  له  ير�صم  ال��ذي  هو  والكاتب  بالعدل  يحكم 

العدل فما اأجلها واأهمها من مهمة .
اعمال  الول  اأم�������ض  اف��ت��ت��اح��ه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
اج��ت��م��اع��ات امل��ك��ت��ب ال��دائ��م ل��الحت��اد ال��ع��ام لالأدباء 
والكتاب العرب والفعاليات امل�صاحبة من بينها ندوة 
بعنوان واقع واأفق الثقافة يف الإمارات يف عهد خليفة 
بن زايد اآل نهيان التي ي�صت�صيفها احتاد كتاب واأدباء 
وتختتم  بابوظبي  روتانا  ال�صاطئ  بفندق  الإم��ارات 
غدا مب�صاركة وفود من 14 دولة عربية اإىل جانب 
وف��د الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة وع���دد م��ن ممثلي الحت���ادات 

والروابط والأ�صر واجلمعيات العربية.
ورح����ب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�ض 
امل�صاركني  وال���ك���ت���اب  ب��امل��ث��ق��ف��ني  ك��ل��م��ت��ه  ب���داي���ة  يف 
الإم���ارات  دول��ة  �صعادة  ع��ن  معربا   .. بالإجتماعات 
العام  ل��الحت��اد  ال��دائ��م  املكتب  اج��ت��م��اع  با�صت�صافة 
لالأدباء والكتاب العرب بعد اأن حالت ظروف العراق 

ال�صقيقة دون ا�صت�صافتها له.
وقال معاليه اإن هذا الجتماع ياأتي يف وقت ل يزال 
ا�صتقرار  ع��دم  من  يعاين  العربية  دولنا  بع�ض  فيه 
ت�صر  م�صاكل  ي��واج��ه  وبع�صها  الداخلية  اأو���ص��اع��ه 
فر�صها  على  والداخلية  اخلارجية  الأط��راف  بع�ض 
عليه اإما ل�صرف الأنظار عما تعانيه هذه الأطراف 
واإما  م��اآزق  نف�صها من  فيه  اأوقعت  وم��ا  من م�صاكل 
الدول  م��ن  غ��ره��ا  اإىل  م�صاكلها  ت�صدير  يف  رغ��ب��ة 
اأفرز واقعا ملتب�صا  التنموية ما  لتعطيل م�صراتها 
العربية من جهة وفر�ض على  الأر���ض  على معظم 
الكتاب والأدباء العرب اتخاذ مواقف حا�صمة وحازمة 

جلهة احلق والعدل ون�صرتهما من جهة اأخرى.
اإن��ه ويف ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع مل يعد التهومي  واأ���ص��اف 
على  اخليال  يف  ال�صباحة  اأو  الفرتا�صي  الواقع  يف 
الكتاب  من  لوحدهما  مطلوبني  اأمرين  اأهميتهما 
التعمق  اأ�صبح مطلوبا منهم  العرب ولكن  والأدب��اء 
يف م�صاكل بالدهم وظروفها الآنية وحتليل اأ�صبابها 
وتقدمي معاجلات لها على قدر الإمكان وبقدر املتاح 

من اإمكانات واملتوفر من مواهب.
الأم���ة ه��م �صمرها  واأدب����اء  ك��ت��اب  اأن  واأك���د معاليه 
اليقظ وعقلها الواعي وهم ب�صرتها النافذة ولأن 
التاريخ ي�صهد على الكثر من الكتاب والأدباء الذين 
�صعوبهم  عيون  وفتحوا  التقدم  نحو  بالدهم  ق��ادوا 
ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق الأم�����ور ون��اه�����ص��وا ال��ظ��ل��م وف�صحوا 
الآن  العربية  اأمتنا  فاإن  موؤامراته  وك�صفوا  اأكاذيبه 

اأحوج ما تكون لأمثال هوؤلء .
منوذجا  تعد  الر�صيدة  قيادتنا  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
حلرية الإب��داع والنفتاح على ثقافات العامل اأجمع 
واأن الإمارات نتيجة لذلك اأ�صبحت موئال للثقافة 
واملثقفني وقد تابعتم قبل اأيام توزيع جائزة ال�صيخ 
وتابعتم  جمالها  يف  الأ�صخم  اجلائزة  للكتاب  زاي��د 
قبلها  البوكر ومن  بجوائز  الفائزين  تكرمي  كذلك 
م��ع��ر���ض اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب وم��ن��ت��دى دبي 
لالآداب  العوي�ض  �صلطان  ج��ائ��زة  وت��وزي��ع  ل��الإع��الم 
البلد  ه���ذا  اإل وي�صهد  ي���وم مي��ر  م��ن  وال��ع��ل��وم وم���ا 
�صالح  ت�صب جميعها يف  اأوفعالية  ن�صاط  اأك��ر من 
لبقية  ا�صتكمال  لالإن�صان  الثقافية  ال�صخ�صية  بناء 
الثقافية  النه�صة  وبناء  الأخ��رى  جوانب �صخ�صيته 

لالأمة اإ�صتكمال لبقية جوانب نه�صتنا ال�صاملة .
الفعاليات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ق��رق��ا���ض  م��ع��ايل  واأ����ص���ار 
به  يتمتع  م��ا  على  دل��ي��ل  اأك���رب  ب���الإم���ارات  الثقافية 
واملقيمني  الدولة  بل وجميع مواطني  واأدب��اء  كتاب 
على اأرا�صيها من حرية الفكر والتعبر وفيه اأبلغ رد 
على ما تدعيه بع�ض املنظمات التي ل تكلف نف�صها 
عناء البحث عن احلقيقة والأمر نف�صه ي�صدق على 
بع�ض اجلماعات التي تظن اأنها قادرة على اأن تزيف 
التاريخ اأو تغر اجلغرافيا وهوؤلء نقول لهم بو�صوح 
اإن احلق اأحق اأن يتبع واإن كتابنا واأدباءنا ومثقفينا 
كتيبة  ال��وط��ن  اأط��ي��اف  بقية  م��ع  كلهم  ومتعلمينا 
باملر�صاد  لكم  وتقف  وبالعقل  بالعلم  تت�صلح  واح��دة 

ولن تنجح حماولتكم مهما تكررت .
ولفت معاليه اإىل اأنه بدا للعامل اأجمع ما تتمتع به 
الإمارات من �صمعة طيبة ومكانة مقدرة ما كان لها 
اأن تتحقق من بعد ف�صل اهلل تعاىل اإل بقيادة ر�صيدة 
اإىل  وروؤي��ة �صديدة تعتمد الو�صطية منهجا وت�صعى 
العي�ض  يف  ال�صعوب  بحقوق  وت��ع��رتف  غ��اي��ة  ال��ع��دل 

الكرمي وتقف يف وجه الظلم ويكفي اأن هذه الدولة 
الفتية قد اأح��رزت قبل اأيام امل�صتوى الأول عامليا يف 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأعلن �صاحب  وقد  التناف�صية 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل دخولنا ع�صر احلكومة 

الذكية بعد اأن جتاوزنا احلكومة الإلكرتونية .
واأع��رب عن ا�صتنكار الإم��ارات ملا يتعر�ض له الكتاب 
الفل�صطينيون كما يتعر�ض له تراثه من حماولت 
عامة من  العربي  التاريخ  له  يتعر�ض  وما  لل�صرقة 
والكتاب  الأدب��اء  والتزييف ودعا  للت�صويه  حماولت 
املحاولت  ه����ذه  وب���ق���وة يف وج����ه  ل��ل��وق��وف  ال���ع���رب 
والت�صدي لها وعدم ال�صتهانة بها ول باأنف�صهم ول 
من  خرجت  هي  اإن  ما�ض  �صالح  فالكلمة  بكلمتهم 

قلب �صليم يف التوقيت ال�صليم بالأ�صلوب ال�صليم.
له  يتعر�ض  م��ا  ن��دي��ن  فاإننا  نف�صه  ال��وق��ت  يف  وق���ال 
الكتاب والأدب��اء بل واملثقفون عامة يف بع�ض الدول 
العربية من ت�صييق وندعو اإىل اإف�صاح املجال اأمامهم 
اإىل وجهات نظرهم  وال�صتماع  اآرائهم  للتعبر عن 
بحرية  الآراء  ه��ذه  ع��ن  التعبر  اإىل  ندعوهم  كما 
الأوط���ان  م�صلحة  وتتغيا  املو�صوعية  اإىل  ت�صتند 

وال�صعوب التي يجب اأن تعلو على جميع امل�صالح .
الكتاب  م��ن  الج��ت��م��اع  يف  امل�����ص��ارك��ني  معاليه  ودع���ا 
ال��دول العربية التي تتعر�ض  والأدب���اء يف كثر من 
لظروف غر طبيعية اإىل النتباه ملا يحاك لبالدهم 
عن  ب��ع��ي��دا  ا�صتمالتهم  وحم�����اولت  م���وؤام���رات  م��ن 
ثوابت الأمة واإ�صغالهم مبعارك وهمية تبعدهم عن 
البالد  مبقدرات  عبث  من  اأولئك  يفعله  ما  متابعة 
يف  بالهواء  مم�صكني  اأنف�صهم  يجدوا  ما  �صرعان  ثم 
اأنف�صهم  قبلها  ومن  اأوطانهم  خ�صروا  وقد  اأيديهم 
وال���راأي يف بالدكم  الفكر  ق��ادة  اأ�صلفت  كما  ولأن��ك��م 
ما  ق��در  وتعلمون  نعرف  مم��ا  اأك��ر  عنها  وتعرفون 
حملتموه من اأمانة فاإين اأختم بدعوتكم لالجتهاد 
يعينكم  اأن  املجيب  ال�صميع  وبدعوة  الأمانة  اأداء  يف 

على اأدائها واأن يوفقنا جميعا اإىل ما فيه اخلر .
ثم القى بعد ذلك حممد �صلماوي امني عام الإحتاد 
اأن  فيها  اأو�صح  كلمة  العرب  والكتاب  لالأدباء  العام 
الجتماع ياأتي يف ظرف تتعر�ض فيه الهوية العربية 
لتهديد غر م�صبوق يتمثل يف حماولة حتويلها اإىل 
للت�صييق  العرب  الكتاب  فيه  ويتعر�ض  دينية  هوية 
ي��ف��ر���ض على  وال��ت��ع��ذي��ب وتكميم الأف�����واه وه���و م��ا 
لتعزيز  بال�صعي  بحزم  ل��ه  الت�صدي  ال��ع��رب  الكتاب 
احل���ري���ة وف���ر����ض جم��ت��م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ة ودول����ة 

القانون .
واأ�صار �صلماوي اإىل اأن الكتاب العرب كانوا يف طليعة 
امل��ن��ادي��ن ب��احل��ري��ة وت��ك��وي��ن ال���دول���ة ال��ق��ائ��م��ة على 
كتاباتهم  وعك�صت  والعدل  وامل�صاواة  الدميقراطية 
الروائية وال�صعرية ما كان تتعر�ض له جمتمعاتهم 
م��ن ظلم وج���ور وف�����ص��اد وق��د دف��ع��وا يف �صبيل ذلك 

اأعمارهم ودماءهم.
ولفت اإىل اأن الكتاب العرب ما زالوا يعانون يف بع�ض 
موؤ�ص�صاتهم  لإذاب����ة  حم���اولت  م��ن  العربية  ال���دول 
الآخ��ر مينعون من  البع�ض  والفكرية ويف  الثقافية 
تكوين كيانهم املعرب عن �صوتهم يف دول اأخرى متنع 
لتنظيم  لهم  ال�����ص��روري  ال��دع��م  احل��ك��وم��ات  عنهم 
فعالياتهم �صعيا من تلك احلكومات للق�صاء عليهم 
وتهمي�ض دورهم .. موؤكدا اأن الحتاد �صيعمل على اأن 
امل�صروعة  اأوطانهم حقوقهم  العرب يف  الكتاب  ينال 

لهم. 
جمل�ض  رئي�ض  ال�صايغ  حبيب  ذل��ك  بعد  األ��ق��ى  ث��م 
اإدارة احت��اد كتاب واأدب��اء الإم���ارات كلمة رحب فيها 
الفعل  ���ص��م��ي��م  ح�����ص��ورك��م يف  اإن  وق����ال  ب��احل�����ص��ور 
يف  خ�صو�صا  اأمتنا  �صمر  فاأنتم  الإيجابي  العربي 
وفيها  معها  التي  الع�صيبة  احل��رج��ة  املرحلة  ه��ذه 
يتاأكد دور املثقف العربي ال�صاعر والروائي والكاتب 

واملبدع .
واأ�صاف ال�صايغ انه يف هذه املرحلة العربية احلرجة 
مب��ا ي��ق��ا���ض ت��ط��ل م��ن ال�����ص��رف��ات ال��ع��ال��ي��ة والرايات 
الأمن���وذج ولتكون  الإم���ارات لتطرح  ب��الدي  العالية 
واإ�صهامها  املنطقة..  م�صتوى  على  التفاوؤل  م�صدر 
اإب�����راز وحت��ق��ي��ق امل�����ص��ه��د ال��ث��ق��ايف العربي  ال��ي��وم يف 
ين�صجم متاما مع فكرة الإمارات وم�صروع الإمارات 
ول�����ص��وف حت��ظ��ى ب��الدن��ا ب��وج��ودك��م يف ه���ذه ال���دورة 
م��ن دورات الحت���اد ال��ع��ام ل��الأدب��اء وال��ك��ت��اب العرب 
هذا  الدائم  املكتب  اجتماع  حيث  البداية  يف  مرتني 
العام  احتادنا  ويف  ال�26  املوؤمتر  حيث  النهاية  ويف 
اإل  نهايات  اأو  نهاية  ل  املطلقة  العميقة  روؤيتنا  ويف 

ل�صتيالد بداية وبدايات جديدة ومتجددة .
باأمانته العامة واأع�صائه هو  اأن الحتاد العام  واأكد 
الأكر ح�صورا واإثبات ح�صور بني منظمات املجتمع 
امل��دين العربية وه��ذا مهم ج��دا يف زم��ن تف�صر فيه 
من  ب��ه  ب��اأ���ض  ل  ب�صيء  وتطبق  قو�صني  ب��ني  العوملة 
ال�صتهانة والت�صطح والدور داخل الأمة والوطن هو 
لأجل الأمة والوطن ونحن مبا ن�صتغل وننتج مننع 
هذا  ون��ق��ول  الداخلي  �صاأننا  يف  التدخل  م��ن  الآخ���ر 
بالرغم من اإميان را�صخ مببادئ النفتاح على الآخر 
وقبول الآخر حتى يف حالة الختالف وخ�صو�صا يف 
حال الختالف . وقال نتذكر يف هذا ال�صياق مواقف 
وعناويننا  امل�����ص��ري��ة  ق�صايانا  م��ن  ال��ع��ام  احت��ادن��ا 
ومن  املنا�صبات  يف  م��رة  كل  يف  حر�ض  فقد  الكربى 
دونها على الوقوف اإىل جانب ق�صايا العدل واحلق 
واحل���ري���ة وامل�����ص��اواة .. ان��ت�����ص��ر ل��ك��ل ك��ات��ب تعر�ض 
حماية  اع��ت��ب��اره  يف  و�صع  كما  ا�صطهاد  اأو  لع��ت��داء 
القيم واأ�صر على تقدي�ض املعنوي يف حميط مل يعد 

يقد�ض اإل املادي وب�صرا�صة .
واأ�صاف نحن يف احتاد كتاب واأدباء الإمارات اإذ نثبت 
كل ذلك ون�صيد بقيادة حممد �صلماوي الأمني العام 
لالحتاد العام باقتدار نوؤكد يف الوقت نف�صه ونحن 
جميعا منتلك وعي اأهمية احتادنا على �صرورة اإ�صهام 
كل منا يف املزيد من التاأ�صيل والتاأهيل والتفعيل .. 
نق�ض القادرين على التمام هو النق�ض عينه وقلبه 
على  كما  املنجز  تعزيز  على  ق���ادرون  ونحن  ل�صك 
يتاح  يتيح ذلك كما ل   .. ناق�ض  ا�صتكمال كل ملف 
لدى غرنا توا�صل اجتماعاتنا واملثابرة عليها الأمر 
الذي حتقق ويتحقق بدعم الأمانة العامة ودعمكم 

اأجمعني .
اأي����ام حققت ب���الدي الإم����ارات  اأن���ه ق��ب��ل  ول��ف��ت اإىل 
وطن  نحن   .. احلكومية  ال��ك��ف��اءة  يف  الأول  امل��رك��ز 
ونحن  والتقدم  والتناف�صية  الكفاءة  �صعارات  يرفع 
والعدل  ب��الأم��ن  واقت�صادها  تنميتها  حتمي  دول���ة 
وبالثقافة والهوية .. منوها اإىل اأن الندوة امل�صاحبة 
لهذا اللقاء حول واقع الثقافة يف الإم��ارات يف عهد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل وفيها تتعرفون اإىل بع�ض 

ما ي�صركم بالتاأكيد.

بالتاأكيد  ي�����ص��رن��ا  م���ا  اأم�����ا  ب��ق��ول��ه  ك��ل��م��ت��ه  واخ��ت��ت��م 
فح�صوركم البهي اجلميل .. اأهال بكم يف الإمارات 
اخلليج  يف  بكم  اأه���ال   .. ع��م��ان  قبل  البحرين  بعد 
العربي واجلزء العزيز من الوطن العربي العزيز .. 
متمنني اأن يجمعنا لقاء اآخر يف بغداد العروبة وهي 

يف رونق جمدها واأح�صن الأحوال .
رئي�ض  حمادين  موفق  الدكتور  ذل��ك  بعد  القى  ثم 
امل�صاركة  ال���وف���ود  كلمة  الأردن���ي���ني  ال��ك��ت��اب  راب��ط��ة 
رائ��دا وهاما يف  املثقفني دورا  اذا كان دور  قال فيها 
الرتقاء بالذائقة اجلمالية والوعي النقدي واملعرفة 
للتحولت  التهيئة  ويف  ال��ع��ام  وال��وج��دان  اخل��الق��ة 
الكربى والنه�صة ودرب احل�صارات فاإن ما تواجهه 
الأم��ة هذه  تواجهه  وم��ا  الخ��ت��الف  التنوير  ثقافة 
الأيام ي�صاعف من اأهمية هذا الدور والتعويل عليه 
اأكر من اأي وقت م�صى وذلك بالنظر اإىل اأن الأمة 
عموما والأو�صاط الثقافية خ�صو�صا تواجه حتديات 
اإىل  العادي  والراهن  العابر  غر م�صبوقة وتتجاوز 

ما يتعلق مب�صرها ووجودها نف�صه .
ودعا حمادين اإىل اإعادة العتبار للثقافة يف احلياة 
العامة وللمثقف الع�صوي امللتحم باأمته وق�صاياها 
امل�صتقلة  والتنمية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  يف  وم�صاحلها 
مقدمتها  ويف  ال��ع��رب��ي��ة  والأر������ض  الرادة  وحت��ري��ر 
والعقل  التنوير  ثقافة  واإح��ي��اء  احلبيبة  فل�صطني 
والتهمي�ض  الإق�������ص���اء  ث��ق��اف��ة  وم��واج��ه��ة  ال��ن��ق��دي 
والتكفر والفرقة الناجية وال�صتالب والنعزال يف 
الوقت نف�صه واملبادرة اإىل عقد موؤمتر خا�ض يلحظ 
اأو  اإ�صفاف  دون  باملجتمع  ربطه  ويعيد  املثقف  دور 

تب�صيط �صعبوي ودون انعزال نخبوي .
العربية  القومية  للهوية  اعتبار  اإع��ارة  اأهمية  واأك��د 
الهويات  م��ق��اب��ل  ج��ام��ع��ة  وج��دان��ي��ة  ثقافية  ك��ه��وي��ة 
اأمني  ال��روائ��ي  تعبر  حد  على  القاتلة  اأو  الفرعية 
كق�صية  فل�صطني  لق�صية  العتبار  واإع���ادة  معلوف 
العدو  وه��و  لالأمة  الرئي�صي  العدو  حت��دد  مركزية 
ال���ص��رائ��ي��ل��ي وم���ن ق��ب��ل وم���ن ب��ع��د اإع�����ادة العتبار 
للثقافة كفعل خالق وتوا�صل نقدي مع الآخر بعيدا 
ال�صطط  الدونية وعن  النبهارات وال�صتعارات  عن 

النعزايل بدعوى الأ�صالة واخل�صو�صية.
و����ص���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اع������ادة اع���ت���ب���ار دور الحت����اد 
وا����ص���ت���خ���ال����ض ال�����ص��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة وامل���الئ���م���ة عرب 
موؤمترات وور�ض خا�صة تعقد لهذه الغاية فاجلبهة 
الثقافية والإعالمية اليوم جبهة اأ�صا�صية يف امل�صهد 
العربي وم�صره وعلى املثقفني واحتاداتهم عموما 
دورهم  لن��ت��زاع  ال��ت��ق��دم  خ�صو�صا  ال��ع��ام  والحت����اد 
ثقايف  خطاب  و�صياغة  املديدة  وقامتهم  ومكانتهم 
الظالم  قلب  يف  عليه  يعول  عربي  م��دين  نه�صوي 

وي�صكل خارطة طريق ثقافية لكل مكونات الأمة.
ثم افتتح معايل الدكتور انور حممد قرقا�ض معر�ض 
الفنان ال�صوري ح�صن ادلبي الذي ي�صم 45 لوحه 
ل�صخ�صيات ثقافية وفكرية عربية ثم بداأت بعد ذلك 
باأم�صية  وذل��ك  لالإجتماعات  امل�صاحبة  الفعاليات 
بن  حممد  امل��وري��ت��اين  ال�صاعر  فيها  ���ص��ارك  �صعرية 
الفل�صطيني  وال�صاعر  املرفاأ  بعنوان  بق�صيدة  اعلى 
الهوى  ���ص��اق  ب��ع��ن��وان  بق�صيدة  ال�����ص��وي��رك��ي  ���ص��ائ��د 
مبجموعة  بوجليان  الدين  نور  التون�صي  وال�صاعر 
م��ن ال��ق�����ص��ائ��د م��ن��ه��ا م��ق��ام ال��ب��وح وق�����ص��ي��دة غربة 
البحريني  وال�صاعر  اأمنية وق�صيدة خيبة  وق�صيدة 

علي ال�صرتاوي وادار اجلل�صة حممد املزروعي. 
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�نطاق �أعمال �جتماعات �ملكتب �لد�ئم لاحتاد �لعام لاأدباء و�لكتاب �لعرب باأبوظبي

قرقا�ض يوؤكد حر�ض االمارات على دعم م�شرية التنمية وت�شجيع االإبداع واملبدعني
حر�ص  �الإحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير  قرقا�ص  حممد  بن  �أنور  �لدكتور  معايل  �أكد 
دولة �الإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام �الإمار�ت على �الهتمام 

بالكتاب و�الأدباء و�ملثقفني عامة وعظم �لدور �لذي يوؤدونه يف م�شرية �لتنمية وت�شجيع �الإبد�ع و�ملبدعني.

م�شابقة اأمري ال�شعراء 
تبداأ مرحلة جديدة اليوم

الأربعاء مرحلة  اليوم  ال�صعراء  اأمر  ال�صاد�صة من م�صابقة  ت�صهد احللقة 
املتاأهلني  جميع  خاللها  يتناف�ض  فقط  حلقات  ث��الث  تت�صمن  ج��دي��دة 
املجموعة  اإىل  اأن ين�صم  بعد   15 الأوىل وعددهم  املرحلة  واملتاأهالت من 
ا�صمني اآخرين مع انتهاء عملية الت�صويت عرب الر�صائل الن�صية الق�صرة 
ويعلن عنهما مع بداية احللقة ويف هذه املرحلة من امل�صابقة �صيكون هناك 
منهم  واح��د  كل  يكتب  بحيث  جديدة  حتكيم  معاير  اأم��ام  �صعراء  خم�صة 
من �صبعة اإىل 10 اأبيات كحد اأق�صى على اأن تكون موزونة ومقفاة وحرة 
املو�صوع. ويف اجلزء الثاين من احللقة تتم ا�صت�صافة �صاعر يكتب 12 بيتا 
ثم يقف ال�صيف مع ال�صعراء ملجاراته مو�صوعا وقافية من خالل خم�صة 
يعطي  البداية  ويف  لذلك  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  مينحوا  اأن  على  مرجتلة  اأب��ي��ات 
التحكيم  جلنة  تقيم  ثم  ومن  املتناف�صون  يقدمه  عما  انطباعاته  ال�صيف 
املحورين  على  ال��درج��ات  تق�صم  حيث  الأم�صية  خ��الل  املقدمة  الق�صائد 
الأول خا�ض بكتابة ق�صائد موزونة ومقفاة وحرة املو�صوع والثاين مرتبط 
بالرجتال. وتذاع احللقة من م�صرح �صاطئ الراحة يف اأبوظبي على الهواء 
مبا�صرة من قناة اأبوظبي الإم��ارات ويقدمها الفنان با�صم ياخور بح�صور 
جلنة التحكيم املكونة من الدكتور عبدامللك مرتا�ض والدكتور �صالح ف�صل 
م�صابقة  من   2013 اخلام�ض  املو�صم  اأن  يذكر  متيم.  بن  علي  والدكتور 
واأوروبا  اأفريقيا  ومن  عدة  عربية  دول  من  م�صاركات  �صم  ال�صعراء  اأم��ر 
هم  فقط  و�صاعرة  �صاعر   300 اختيار  مت  حيث  الق�صائد  اآلف  وو�صلتها 
الذين قابلتهم جلنة حتكيم امل�صابقة يف اأبوظبي نهاية �صهر مار�ض املا�صي 

وبلغ عدد املتاأهلني واملتاأهالت الذين و�صلوا اإىل البث املبا�صر 20 فقط .

)اأ�شيفي للمراآة ممرًا( لل�شاعر 
املغربي اأحمد الدمناتي

)اأ�صيفي  بعنوان  جديد  دي��وان  الدمناتي  اأحمد  املغربي  لل�صاعر  �صدر 
الديوان  ين�صغل  وال��ت��وزي��ع(.  للن�صر  )اجل��ن��دي  دار  ع��ن  ل��ل��م��راآة مم���راً( 
جذابة  لغوية  حلاًل  ترتدي  التي  واقعها  مع  املت�صابكة  الكتابة  بق�صايا 
متخففة من املجازات، وتزخر الق�صائد بامل�صاعر الفيا�صة، حيث يحاول 
واملفردات.    العنا�صر  متناغم  �صعري  ك��ون  ب��ن��اء  خاللها  م��ن  ال�صاعر 
الديوان هو اخلام�ض ع�صر يف م�صرة  الدمناتي ال�صعرية، ويكاد يتكامل 
الكويتية )طفل مكفن  )الفرا�صة(  دار   ال�صادر عن  ال�صابق  ديوانه  مع 
وده�صة  ال�صفاف  واحل��زن  احلنني  معاين  فيه  جند  وال��ذي  بالق�صيدة( 
عبور البيا�ض ودللت البحر والأمواج. �صدرت لل�صاعر اأي�صاً الأعمال 
البحر(، )العزلة  البحر(، )ام��راأة تلب�ض  ال�صعرية منها )اأحبك بجنون 
غرت عناوينها باكرا(، و�صاهم يف كتاب جماعي بعنوان )الأدب الكويتي 
احلديث باأقالم مغربية(، وترجمت كثر من ق�صائده اإىل لغات اأجنبية 

عدة كالفرن�صية والإ�صبانية والأملانية، والكردية.

من ق�شائده
بريوت

ِبْنٌت ُتَرِقُع �صرة املوج برغبة املنفي
ُتَعاِنُد تيه البيا�ِض املفرت�ِض

وَت�ْصكُن خْيَمَة املعنى
ل تثْق بالليِل

وانحنى �صريعاً يف اجتاه ال�صوؤاِل
مطُر البارحِة ينظف الق�صائد

ر اللغة ِغرٌة �صارخٌة جَتُ
لبهو تاأوَهاِت احلديقِة.

)�أ�شيلة(
يف كل اأندل�ض معتمد وزرياب
يف كل جرح ق�صائد وكمنجات

و�صدى ممهور ب� )اأر�ض اخلراب(
يف كل موجة ر�صائل للهجرة والرحيل
ووعود بفرادي�ض حتت مقربة البحر.



فيلم فلبيني عن �ملتاجرة بالب�شر!

)جري�شالند(.. �شينما من نوع اآخر!
ي�شتمد �لفيلم �لفلبيني )جري�شاد( �أهميته من �ملقدرة على �لذهاب �ىل مو�شوع يف غاية �الهمية، �ال وهو �ملتاجرة بالب�شر، عرب كم 
من �حلكايات �ملتد�خلة، حيث �لنهاية ال �أحد بريء.... و�جلميع متهم. �لفيلم من توقيع �ملخرج رون مور�لي�ص، �لذي قام �ي�شا بكتابة 

�ل�شيناريو، معتمد� على كم من �لوثائق عرب بحث ��شتغرق منه عامني من �لتح�شري و�لكتابة، ليذهل �لعامل بفيلمه �ملثري للجدل.
ال�����ص��ائ��ق مارلون  ال��ف��ي��ل��م ي��ر���ص��د ح��ك��اي��ة 
�صائقا  يعمل  الذي  راي�ض(  )ارنولد  فيالر 
خا�صا، لدى عائلة احد اأع�صاء الكونغر�ض 
الفلبيني، وهو ع�صو فا�صد )مانويل �صانغو( 
يقوم بالدور )ماجني كوبرا بويبا�ض( بعد 
مبرافقة  ال�صائق  يقوم  الي���ام،  اأح��د  ظهر 
املراهقات،  �صديقاتها  واح��دى  �صيده  ابنة 
حيث يتم ن�صب كمني لهم، عرب ا�صتخدام 
تالحقهم،  لل�صرطة،  )تابعة  نارية  دراج��ة 
الذي  ال�صرطي،  ويرافقهم  وت��وق��ف��ه��م... 
وتكون  م�صد�صه...  عن  يك�صف  ما  �صرعان 
ال��ف��ت��اة اخلطاأ،  اخ��ت��ط��اف  ه���و  ال�����ص��دف��ة 
ولي�صت ابنة ع�صو الكونغر�ض... وهنا تبداأ 
اتهام  حيث  كثرا...  اأبعادا  تاأخذ  احلكاية 
التهام  اأ���ص��اب��ع  وت��ت��وج��ه  اول...  ال�����ص��ائ��ق 
بني  احلكايات  وتتداخل  اي�صا...  للنائب 
العنف الرعن... والبحث يف ملفات �صرقة 
اجلن�ض  فيهن يف عامل  للمتاجرة  الفتيات 
وال��رذي��ل��ة... حيث اجلميع ي��ت��ورط... ول 

اأحد بريء الكل متهم!
الدرامي  للبناء  الأ�صا�ض،  املحور  هو  هكذا 
لهذا الفيلم القادم من مانيال )الفلبني(، 

والذي يبدو بعيدا عن ال�صيغ ال�صينمائية 
املو�صوع  ه���و  ف���الن�������ص���ان  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة... 

املحوري.
الفلبيني  ال��ك��ون��غ��ر���ض  ع�����ص��و  ع��ا���ض  ل��ق��د 
حياته وهو ميار�ض الطرق امللتوية لتوزيع 
ابنته،  اخ��ت��ط��اف  يتم  وحينما  ال��ر���ص��اوى، 
الزقة  اىل  النتقال  �صوى  امامه  يجد  ل 
من  م�صاعدة  دون  عنها  للبحث  الفقرة، 

ال�صرطة التي تعاديه.
وعلى الهام�ض، نتابع حكاية ال�صائق، الذي 
املال،  م��ن  �صيئا  ويجمع  الفر�صة  ينتظر 
عملية  لج��راء  زوجته  م�صاعدة  اأج��ل  من 
يف  لال�صتباه  يعر�صه  م��ا  وه���ذا  ج��راح��ي��ة، 
ون��ع��ن��ي جرمية  اجل����رمي����ة،  امل�����ص��ارك��ة يف 
اختطاف ابنة ع�صو الكونغر�ض و�صديقتها 

�صوفيا.
ولكن الأمور جتري خالل عملية اخلطف، 
ت�صع اجل��م��ي��ع يف م�����اأزق، ح��ي��ث ت��دخ��ل يف 
باجلرمية  درام����ي����ا  ي�����ص��م��ى  م���ا  م���ت���اه���ات 
ب��ن��ا ايل الأحياء  ت��ذه��ب  ال��ت��ي  امل��ظ��ل��م��ة... 
وهذا  مانيال،  ويف  ال��ع��امل  يف  فقرا  ال���ص��د 
الفلبينية  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  ي��زع��ج  ق��د  م��ا 

بع�ض ال�صيء، حيث ل �صيء �صوى الفقر... 
�صيء..  ك���ل  يف  وامل���ت���اج���رة  واجل����رمي����ة... 

بالذات الب�صر... والبنات ال�صغرات.
امل�صاهد  الأوىل، يجعل  اللحظة  فيلم منذ 
هو  ما  م��زج بني  كر�صيه، يف  على  م�صتمراً 
ن�صاهده من  م��ا  ووث��ائ��ق��ي، حيث  درام����ي، 
فعل درامي، ميتزج مع م�صهديات حقيقية 
اليومية يف تلك  الفقر، واحلياة  من واقع 

النحاء من الفلبني.
خطورته،  ي�����ص��ت��م��د  وه����و  خ���ط���ر،  ف��ي��ل��م 
الفيلم  يوجهها  التي  الت��ه��ام  ا�صابع  م��ن 
ل��ل��ج��م��ي��ع، م����ن ع�����ص��و ال���ك���ون���غ���ر����ض اىل 
ال�صائق اىل رجال ال�صرطة، مرورا بجميع 

ال�صخ�صيات التي تطل علينا.
ال�صينمائية  ال��ن��ت��اج��ات  ك��ل  ي��ت��ج��اوز  فيلم 
يذكرنا،  م��ا  وه���ذا  التقليدية،  الفلبينية 
اأربعة  بفيلم عر�ض يف مهرجان كان قبيل 
اعوام، عن تورط رجال ال�صرطة يف تعذيب 
واغ��ت��ي��ال اح���دى ال��ع��اه��رات ال��ت��ي تتعاون 
معهم، ولكن العنف يذهب بعيدا لغتيالها 

وت�صويها.
ال�صلبية  النمطية  ال�صورة  من  اأبعد  فيلم 

الفيلم  ه��ذا  ي��وؤك��د  كما  وال���دع���ارة،  للفقر 
ال�صينما  ان��ت��اج  على  ق���ادرة  )ال��ف��ل��ب��ني(  ان 
الن�صان  ب��ق�����ص��اي��ا  ت��ع��ن��ي  ال���ت���ي  امل���م���ت���ازة، 

واملجتمع.
كونغر�ض  ع�����ص��و  احل���ك���اي���ات،  وت���ت���داخ���ل 
و�صائق  وجرائم،  ر�صاوى  بق�صايا  متورط 
زوجته  لعالج  للمال  احلاجة  باأم�ض  يبدو 
املري�صة.. عندها تبداأ لعبة ا�صتبدال ابنة 
م��ت��اه��ات جرائم  ل��ت��دخ��ل يف  ال����ربمل����اين.. 
وازع����ا ماديا..  ك��ل منها  ي��ق��ود  م��ت��داخ��ل��ة، 

و�صيا�صيا.. واجراميا.
امل���ح���ور اخل���ط���اأ يف حت���دي���د هوية  وي���ظ���ل 
اخل���اط���ف.. وه����ذا م���ا ي��ذك��رن��ا ب�����ص��يء ما 
اأكرا كرو�صاوا )الرتفاع  بفيلم للياباين 
البطولة  دور  ج�صد  ال���ذي  والن��خ��ف��ا���ض( 
ال��ق��دي��ر تو�صرو  ال���ي���اب���اين  ال��ن��ج��م  ف��ي��ه 

ميفوين.
ب��وازع �صخ�ض بحت.. ما  اجلميع يتحرك 
ي�صيف ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��وت��ر ع��ل��ى اأح���داث 

الفيلم.
م�صهديات،  اىل  نذهب  حينما  خ�صو�صا، 
ا�صتخدام  اأم��ام واق��ع، حيث  ت�صعرنا وكاأننا 

الغرف  وازدح�������ام  ال���ب���غ���اء..  يف  الط���ف���ال 
املتاجرة  تتم  اللواتي  ال�صغرات  بالفتيات 

بهن وهن ل يزلن بزي املدر�صة.
كما يزدحم الفيلم بكمية من امل�صاهد جتعل 
وبناته.. من  اأبنائه..  الن�صان يخاف على 
هذا الوحل الذي تغرق فيه تلك املدينة.. 

وغرها من مدن الفقر يف العامل.
)غري�صالند(  اأو  )ج��ري�����ص��الن��د(  ف��ي��ل��م 
ع����ن ع������امل اجل����رمي����ة ول����ك����ن و�����ص����ط كم 
واخليانة  والن��ع��ط��اف��ات  ال��ت��ح��ولت  م���ن 
واخل����������داع.. ح���ي���ث ال�������ص���رط���ي امل���ت���اأم���ر.. 
ل  ال��ذي��ن  والأ����ص���رار  ال��ف��ا���ص��د  وال�صيا�صي 
يرحمون بطال ب�صيطا يحاول العثور على 

احلقيقة والفتاة املخطوفة.
فيلم يجعلك تت�صاءل م�صهدا بعد اآخر.. هل 
ما يجري حقيقة.. واإذا كانت كذلك فاأين 
ومتورط. متهم..  هنا  فاجلميع  القانون 
التي  الفر�ض  نادرة هي  اأن نقول..  ويبقى 
تتاح للم�صاهد عندنا مل�صاهدة هكذا نوعية 
من الأف��الم.. وهو بال اأدن��ى �صك فيلم ذو 

قيمة فنية عالية اجلودة.

كيلي تطلق 
)People Like Us(

كيلي  النجمة  اأطلقتها  التي  الأغ��ن��ي��ة  ا�صم  ه��و   People Like Us
العام  �صدرت  باأنها  علماً  الفيديوكليب،  طريقة  على  م�صّورة  كالرك�صون 

.)Chapter 1( املا�صي �صمن األبومها
اأ�صخ�صاً غر اأ�صوياء  وتدور فكرة الأغنية التي تبداأ بجملة )نحن جميعاً 
نعي�ض يف عامل من نار(. اجلدير بالذكر اأن كيلي كالرك�صون تعتزم اإحياء 
عدة حفالت مب�صاركة فريق )مارون 5( �صمن اجلولة الغنائية )2013 

.)Honda Civic Tour

جاكي �شان يرغب يف اأن 
Iron Man يكون

ذكر املمثل جاكي �صان اأنه يرغب يف اأن يحل حمل روبرت داوين يف �صل�صلة 
. Iron Man اأفالم

اختار  ح��ال  اخل���ارق يف  البطل  دور  اأداء  اأن��ه يرغب يف  اإىل  النجم  واأ���ص��ار 
مارفل  الإن��ت��اج  �صركة  ل��دى  ال�صخ�صية  اأداء  ع��ن  التوقف  داوين  روب���رت 
ا�صتديوز . وذكر جاكي �صان ، يف مقابلة �صحافية، اأنه يرغب يف لعب دور 
Iron Man لكنه ل يعتقد اأن اجلمهور يريد روؤيته يقوم بهذا الدور، 
مازحاً بقوله اإنه ل اأحد يدفع له اأموال طائلة للقيام مبثل هذا النوع من 

الأفالم لكنه يحبها ورغم ذلك فال اأحد ي�صتعني به.
جدير بالذكر، اأن ا�صتمرار داوين يف اأداء �صخ�صية البطل اخلارق يف اأجزاء 
منذ  ت�صاوؤل  حمل  م��ازال   Avengersو  Iron Man من  جديدة 

.Iron Man اإطالق اجلزء الثالث من
من  ال��ث��اين  اجل����زء  يف  ال�صخ�صية  لأداء  داوين  ي��ع��ود  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
 Iron لكن من غر املعروف ما اإذا كان �صيكمل �صل�صلة ،Avengers

Man اأم ل.

بن اأفليك يح�شل على 
الدكتوراة الفخرية

وذلك  الأمريكية،  ب��راون  بجامعة  تخرج  Argo حفلة  فيلم  ح�صر خمرج 
لقبول تكرميه ومنحه درجة الدكتوراة الفخرية. وقد ح�صل بن اأفليك على 
الدكتوراة يف الفنون اجلميلة من معهد اإيفي ليغ الذي ي�صم كافة اجلامعات 
ل�5  درج��ة فخرية  منح  ت�صمن  ال��ذي  املتحدة. احلفل  الوليات  العريقة يف 
يف  املا�صي  الأح��د  ي��وم  اإقامته  مت  وتربويني،  وعلماء  وكتاب  اآخرين  فنانني 

مدينة رود اآيالند .
اأفليك لأعماله كمخرج وممثل وكاتب  اأنها كرمت بن   وقد ذكرت اجلامعة 
اأف�صل  الأو�صكار  بجائزة  فوزه  بعد  ال�صينما، خا�صة  ومنتج يف عامل �صناعة 
اأبريل  اأوائ��ل  يف  اأعلن  قد  ك��ان  اأفليك  اأن  بالذكر  جدير   .Argo عن  فيلم 
املا�صي اأنه يخطط للتوقف بع�ض الوقت عن العمل بال�صينما للعناية باأبنائه 
خالل الفرتة املقبلة. وكان �صديقه النجم مات دميون ، والذي تعاون معه 
يف عدة اأعمال، قد مت تكرميه ال�صهر املا�صي ومنحه ميدالية جامعة هارفارد 

للفنون.

فــن اأجــنبــي
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الكمون ي�شاعد على تخل�ض 
اجل�شم من الدهون

اكدت درا�صة علمية حديثة ان للكمون ي�صاعد اجل�صم على التخل�ض 
من الغازات و بالتايل معالج للمغ�ض كما انه ي�صرع عملية اله�صم و 
هو مايح�صن امت�صا�ض الكل بطريقة جيدة و مينع تخزين الدهون 

يف اجل�صم مما يوؤدي اىل ت�صعييف اجل�صم.
ملن  جيد  و  فعال  يكون  فانه  للكمون  املميزة  اخل�صائ�ض  لهذه  نظرا 
يعانون من ال�صمنة الزائدة و الذين يرغبون يف عمل ريجيم لنقا�ض 
يف  امل��رتاك��م��ة  منها  خا�صة  ال��ده��ون  ح��رق  يف  الفائقة  لقدرته  ال���وزن 

منطقة البطن و ذلك من دون اي اعرا�ض جانبية.
يف  خا�صة  ال��ده��ون  م��ن  للتخل�ض  ب�صيطة  و  �صهلة  طريقة  ال��ي��ك  و 
منطقة البطن : قومي مبزج كمية مت�صاوية من الكمون مع ال�صاي 
الخ�صر النعناع و الزجنبيل ا�صيفي كمية من املاء و قومي بغليه ثم 
قبل  م��رات  ث��الث  كا�ض  ن�صرب  و  اخلليط  ن�صفي  دقائق  ع�صر  نرتكه 
الو�صفة ملدة �صهر و �صتبهرك  الكل بن�صف �صاعة. داوم��ي على هذه 

النتائج.

�جل�زر

العائلة اخليمية،  اإىل  ينتمي اجلزر 
اأن����������واع، فمنه  وي����وج����د م���ن���ه ع�����دة 
ول��ق��د عرفه   ، الأ����ص���ف���ر والأح����م����ر 
الإن�صان منذ القدم، واأطال الأطباء 

القدامى فى �صرد فوائد اجلزر. 
- بذور اجلزر غنية بفيتامينات ب ، ج 
، د ، ه� وبع�ض الأمالح املعدنية منها 
وال�صوديوم  والفو�صفور  الكربيت 
والبوتا�صيوم واملغن�صيوم واحلديد. 
- توؤكل الثمرة طازجة اأو مطهوة. 

اأ ( الذى  - اجلزر غنى بفيتامني ) 
ينتج منه الكاروتني املهم لتقوية العني .

ويزيد اجلزر من مقاومة اجل�صم لالأمرا�ض املعدية ، ويفيد فى حالت فقر 
الدم وال�صعف العام 

واجلزر مهم جدا لتغذية الأطفال؛ فهو ي�صاعد على منو اجل�صم ويعطيه 
املقاومة لكثي�ر من الأمرا�ض 

تهيج  نق�صه  ي�صبب  ال��ذى  البوتا�صيوم  للج�صم حاجته من  اجل��زر  ويعطى 
وذلك مبزج  اجللدية،  والت�صلخات  القروح  وي�صتعمل يف عالج  الأع�صاب.  
كمية من الع�صر مع 8 اأ�صعافها من م�صحوق الفحم، ويرتك املزيج ملدة 
24 �صاعة للتخمر قبل ال�صتعمال، ثم يو�صع مرة واحدة اأو اأكر يف اليوم 

فوق القروح النتنة 
ويعطيه  اجل�صم،  منو  على  ي�صاعد  فهو  الطفل،  لتغذية  ج��دا  مهم  اجل��زر 

املقاومة لكثر من الأمرا�ض.
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في  املوضة  جوائز  احلالي ضمن  للعام  اإلكسسوارات  بجائزة مصممة  الفائزة  لوف  باميال 
مدينة نيويورك. )أ ف ب(

هو �لبوع؟  وما  �لكوع  هو  • ما 
الكوع اأطول عظمة يف اإبهام اليد والبوع اأطول عظمة يف اإبهام القدم. 

�الأموية؟  �لدولة  �شاعر  هو  • من 
الأخطل 

• ما هو �جلنا�ص يف �لباغة؟ 
اتفاق كلمتني يف اللفظ واختالفهما يف املعنى. 

�لباغة؟  يف  �ل�شجع  هو  • ما 
اتفاق اأواخر اجلمل يف احلرف. 

�ل�شغري؟  باالأخطل  �مللقب  �ل�شاعر  هو  • من 
ال�صاعر اللبناين ب�صارة اخلوري 

ال�صريبة  قيمة  وكانت  حلاهم  يطلقون  من  على  ال�صرائب  يفر�ض  ك��ان  الأك��رب  بيرت  الرو�صي  القي�صر   •
تتنا�صب طرديا مع طول وحجم اللحية. 

• الذهب عيار 24 قراطا لي�ض ذهبا خال�صا بن�صبة 100 يف املائة بل يحتوي على ن�صبة �صئيلة من النحا�ض ، 
وذلك اأن الذهب اخلال�ض مئة يف املائة يكون لينا كال�صل�صال لدرجة انه ي�صبح من املمكن ت�صكيله باليدين. 
اأج�صام اأطفالهم الر�صع بالبرة )اجلعة( لعتقادهم اأن ذلك  بغ�صل  املاليزية  القبائل  اأحدى  اأفراد  • يقوم 

يحميهم من الإ�صابة بالأمرا�ض. 
اخلطر بل بحثاً عن املاء.  من  هرباً  الرمال  يف  راأ�صها  تدفن  ل  • النعامة 

ملكة انكليزية عا�صت يف ق�صر باكنغهام اللندين.  اأول  كانت   )1837( فيكتوريا  • امللكة 
العامل كانا يبلغان من العمر 8 و9 اأعوام وكانا يعي�صان يف ال�صني يف العام 1910.  يف  والدين  • اأ�صغر 

كالب�صر عندما ي�صتيقظ من نومه يف ال�صباح.  )يتثاءب(  النمل  اأن  العلماء  • لحظ 
كانت جثث ن�صاء النبالء ترتك لب�صعة اأيام قبل اأن تبداأ اإجراءات حتنيطها، وكان  الفرعونية،  م�صر  • يف 

الهدف من وراء ذلك هو ال�صماح للجثة كي تفقد رونقها ون�صارتها حتى ل تبدو مثرة يف نظر املحنطني. 

فقد جعله  العينان  دام��ع  وهو  املياه  نخرتها  التى  ال�صوداء  الكبرة  اجل��دران  خلف  قابعاً  يجل�ض  الأ�صر  كان 
ع�صفوراً يقف على �صباك زنزانته يتذكر امه واباه واخوته واهله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وهو 
ذليل فمن اين له الهناء بني احلجارة ال�صماء.  جاء احلار�ض العجوز ببع�ض ال�صحون ي�صعها فوق بع�صها 
ويفرقها على ال�صجناء الأ�صرى فنظر حال هذا ال�صاب ووجد دموعه الغزيرة تغ�صل وجهه الربئ فرق له وحزن 
وقال له ايها الفتى هذا �صحنك فتناول الطعام حتى ل متر�ض فقال له ليتني اموت فماذا افعل بداخل تلك 
احلجرات ال�صيقه النتنه وماذا جنيت هل لأين ادافع عن ار�صي و�صريف وعر�صي لو مل افعل اكون جبان وانا 
ل�صت جبان وبكي مرة اخرى وا�صلم نف�صه للدموع فرتكة احلار�ض ورحل يكمل عمله، يف امل�صاء كان احلار�ض 
الأ���ص��وار وتركوا يف  ا�صروا وو�صعوا خلف  الذين  ال�صباب  ي��دور وي��دور يفكر يف ه��وؤلء  يقبع يف فرا�صه وعقله 
حرا�صة جمموعه من احلثاله ال�صكارى انهم يف عمر اولده الذين يعي�صون بعيداً يف بلده كان من املمكن ان 
يتعر�صوا ملا تعر�ض له هوؤلء ال�صباب .. هو نف�صه يكره حوائط وجدران هذا ال�صجن الذي جاء يعمل فيه رغماً 
عنه، هو نف�صه �صجني لكنه خارج الق�صبان، ح�صناً عليه ان ي�صاعدهم فهو مثلهم �صجني يكره الظلم والظامل، 
اهلل �صي�صاعده ومينحه حريته عن قريب فهو مري�ض وعلى و�صك املوت ولن ي�صتطيع احد عقابه فله قدم يف 
الدنيا وقدم يف الخرة وهذه فر�صته ليفعل خراً رمبا كافئة اهلل عليه.  بعد يومان اح�ض احلار�ض بغ�صه يف 
قلبه وكاأن روحه تريد ان تذهب عنه فذهب اإىل مطبخه وحمل كل ما وجد من �صكاكني واعطى كل �صجني 
�صكني داخل �صحن الطعام ثم ذهب حلجرته حتى خرج باقي احلرا�ض لل�صهر يف الهواء الطلق وتناول اخلمر 
فعاد اأدراجه وذهب اإىل ال�صجناء واخذ يفتح الأبواب ثم يدخل ليهم�ض بب�صع كلمات )ا�صتودعك اهلل انا راحل 
اإىل ال�صماء بعد قليل و�صاأترك الباب مفتوح فال تخرج ال يف الوقت املنا�صب(، و�صبحان اهلل الذي يفعل يف عباده 
ما ي�صاء انتهى احلار�ض من فتح كل الأبواب وعاد اإىل زنزانته ليموت يف فرا�صه بهدوء حني لط�ض النوم روؤو�ض 
احلرا�ض ال�صكارى فتهاوى كل منهم اإىل الأر�ض يف نوم عميق وت�صلل اول الهاربني الأ�صر ال�صغر وراأى من 
اأمامه وخلفه زنازين اأخرى تفتح يف هدوء ومل مي�صى وقت طويل حتى هرب جميع ال�صجناء بدون ان يلقوا 
نظرة وداع على احلار�ض العجوز لكنهم كلما تذكروه قراأوا له الفاحتة يف �صباح عيد التحرير وكل منهم يحمل 

بني طيات ذكرياته ال�صكني ويتذكروا خطوط وجهه العجوز الكثرة التي فاقت �صنني عمرهم.

احلار�س والأ�سري

القرفة ت�شاعد يف الوقاية من الزهامير

ورق العنب 
عالج طبيعى للتجاعيد

 
اأكد الربوفي�صور فركوتورن املتخ�ص�ض يف )البوليفينول( بكلية ال�صيدلة 
جامعة )مونبولييه( الفرن�صية اأن اجليل اجلديد من ورق �صجرة العنب 
اليوم  حتى  طبيعى  ع��الج  اأق���وى  يعد  )ر���ص��ف��رات��رول(  با�صم  امل��ع��روف 
اإىل  ي��وؤدى  العميقة وفقدان قوة اجللد مما  التجاعيد  لعالج ومكافحة 

�صيخوخته.
10 ���ص��ن��وات م��ن البحث  ب��ع��د  وت��و���ص��ل ف��رك��وت��ورن اإىل ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج 

واملالحظة لاللية الطبيعية فى دفاع �صجرة ورق العنب عن نف�صها.
اجلينات  على  فعال  دورا  تلعب  الأوراق  ه��ذه  اأن  ال��درا���ص��ات  واأو���ص��ح��ت 
الأ�صا�صية لل�صباب لتخفيف التجاعيد وقد اأثبتت جناحها بن�صبة 96 % 

لدى املتطوعات.

منة ثروت 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مهند�سة.. وتهدي 

�سورتها اإىل جميع الأهل والأ�سدقاء.

العن�د �شعيد البل��شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرية �شامل النعيمي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

داء  الوقاية من  تفيدان يف  اأن  القرفة وميكن  مادتني موجودتني يف  اأمركيان من حتديد  باحثان  متّكن 
ال�صينامالديهيد  املادتان هما  ال�صبب الأكرب للخرف عن املتقدمني بال�صّن، وهاتان  الزهامير الذي يعترب 

وايبكاتي�صني.
وقد �صرح الباحثان يف الدرا�صة التي ُن�صرت يف دورية اإمرا�صية داء الزهامير طريقة تاأثر هاتني املادتني، اإذ 

متنع هاتان املادتان ت�صكل الت�صابكات اخليطية التي توجد يف خاليا الدماغ ملر�صى داء الزهامير.
وي�صرح الباحثان فيقولن اإن اخلاليا الع�صبية حتتوي على بروتني يدعى تو وهو يلعب دوراً كبراً يف بنية 
اخللية الع�صبية ووظيفتها، ولكن امل�صكلة يف داء الزهامير اأن هذا الربوتني يبداأ بالتجّمع مع بع�صه وي�صكل 
ت�صابكات وعقداً، ب�صكل عام تزداد هذه الت�صابكات مع العمر، ولكن يف داء الزهامير تت�صكل هذه الت�صابكات 

ب�صرعة وبكمية كبرة.
وعند ا�صتعمال مادة ال�صينامالديهيد املادة التي تعطي للقرفة رائحتها املميزة، فاإنها ت�صهم يف منع ت�صّكل 
هذه الت�صابكات والعقد بالإ�صافة حلماية بروتني تو من الإجهاد التاأك�صدي وبالتايل منعت الربوتني من 

التجمع مع بع�صه.

مرمي عبداهلل النعيمي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


