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رف�ضت والدته اإعطاءه املال فقتلها
و�شلت حدة الياأ�س عند �شاب هندي عاطل عن العمل اىل درجة دفعته 

اإىل قتل والدته ملجرد رف�شها اإعطاءه بع�س املال.
ال�شرطة اعتقلت �شاباً هندياً  ان  واأف��ادت وكالة بر�س تر�شت الهندية 
اأم��ه لأنها  اإق��دام��ه على قتل  اإث��ر  باليبور،  بلدة  العمل يف  عاطاًل عن 

رف�شت اإعطاءه مبلغاً من املال يغطي نفقاته.
وذكرت م�شادر ال�شرطة ان المراأة البالغة من العمر 60 �شنة رف�شت 

اإعطاء ابنها املال بعدما اأ�شاء اإليها لفظياً و�شربها بع�شا على راأ�شها.
واأ�شارت اإىل ان البن اأخذ ي�شرب ب�شدة والدته التي تعر�شت لإ�شابات 

خطرية، وفارقت احلياة يف طريقها اإىل امل�شت�شفى.

حذاء يك�ضف جن�س مولود كاردي�ضيان
الواقع  تلفزيون  جنمة  اأر�شلته  الذي  املو�شيقى  �شندوق  فتح  مبجرد 
البيبي �شاور الذي تقيمه لطفلها  كيم كاردي�شيان للمدعوين حلفل 
باليه  ل��راق�����ش��ة  ح���ذاء  امل��ق��ب��ل، يظهر  ي��ون��ي��و  م��ن  ال��ث��اين  املنتظر يف 
ن�شرها  التي  املوا�شفات  وه��ي   ،Hey Mama اأغنية  على  ي��دور 
التي تروج لإنتظار كيم  ال�شائعات  E-Online فعززت من  موقع 

كاردي�شيان وزوجها كايني وي�شت لبنت يف يوليو املقبل.
اأبريل املا�شي، بعدما  اأي�شاً يف  اإنتظار كيم لطفلة كان خرباً منت�شراً 
مت ت�شويرها وهي تقوم ب�شراء م�شتلزمات اأطفال يغلب عليها اللون 
الوردي، واإن �شحت تلك الأنباء ف�شتكون طفلة كيم هي الفتاة الرابعة 
يف عائلة كاردي�شيان بعد والدتها واأختيها كورتني وكلوي كاردي�شيان 
وهما م�شغولتني حالياً مبهمة توزيع دعوات حفل البيبي �شاور على 

املدعوين، ويذكر اأن كيم حامل يف ال�شهر ال�شابع.

كوكايني يف علب البيتزا 
املخدرات، واجلديد هو  لتوزيع  ابتكار طرق  املخدرات يف  يجهد جتار 
اعتقال رجل يبيع الكوكايني يف علب البيتزا. واأفادت �شبكة �شي اإن اإن 
الأمريكية ان ال�شلطات الأمريكية األقت القب�س على موزع بيتزا يعمل 
رودريغيز،  رام��ون  يدعى  جونز  بابا  العاملية  املطاعم  �شل�شلة  حل�شاب 
بيتزا،  داخل علب  الكوكايني، و�شعها  مادة  من  كيلوغراماً  باع  بعدما 
مكافحة  دائ��رة  لعميل متخف من  دولر،  األ��ف   27 اأك��ر من  مقابل 
املخدرات الأمريكية وقال امل�شوؤولون اإن رودريغيز باع العميل املتخفي 
�شيارته  اإىل  وق���دم  املتوا�شلة،  التحقيقات  م��ن  ع��ام  بعد  ال��ك��وك��اي��ني، 
واأعطاه علبة بيتزا وعلبة فيها قطع دجاج، احتوى كالهما على مادة 
الكوكايني واعتقل الرجل عند ت�شليمه املواد املمنوعة خارج مكان عمله 
مبنطقة بروكلني يف مدينة نيويورك. ووجهت اإىل رودريغيز عدة تهم 
اأن  بعد  فدرالياً،  م��واد ممنوعة  وبيع  م��واد خم��درة،  بينها حيازة  من 
قدرت  وق��د  متخفني،  عمالء  مع  بيع  عملية   19 من  باأكر  انخرط 
امل��خ��درات من  األ��ف دولر، وك��ان يبيع   45 ب��اأك��ر م��ن  قيمة مبيعاته 
�شل�شلة  واأكد م�شوؤولون يف  املنازل.  اإىل  البيتزا  اإي�شال طلبيات  خالل 
املطاعم العاملية ان ال�شركة مل تكن على علم مبا يجري، فيما رف�س 

مدير رودريغيز املبا�شر، يف فرع املطعم الذي عمل فيه، التعليق.

فر�س تتبنى حماًل يتيمًا 
يتيماً،  حماًل  ا�شكتلندية  فر�س  تبنت  نوعها،  م��ن  غريبة  ح��ادث��ة  يف 
الربيطانية  تلغراف  �شحيفة  ونقلت  منها  ير�شع  ب��اأن  له  و�شمحت 
البيطرية املخت�شة باخليول، جورجينا هري�شت قولها  عن الطبيبة 
كنت اأمتطي اخليل يف احد الأيام، و�شاهدت حماًل يتغذى من فر�س 
�شتالند. واأ�شافت هري�شت عجزت عن ت�شديق ما راأيت عندما �شاهدت 

ذلك للمرة الأوىل، حتى اأنني اعتقدت باأنه من ن�شج خيايل .
اأ�شبوع تقريباً  امل�شهد مرات عديدة يف غ�شون  راأيت  تابعت  اأنها  غري 
وي�شار اإىل اأن �شتالند هي اأرخبيل جزر تقع يف بحر الرنوج، وتعترب 
جزءاً من ا�شكتلندا واأّك��دت هري�شت اأن جعل الفر�س تتبنى مهراً قد 
اإىل  ، م�شرية  ج��داً، ولذلك، من العجيب تبنيها للحمل  يكون �شعباً 
اأنها كانت حتر�س احلمل ومهرها عندما كانا ينامان جنباً اإىل جنب 
. غري اأن هري�شت قررت اإع��ادة احلمل اإىل مالكه، عندما لحظت اأن 

احلمل واملهر ل يح�شالن على غذاء كاٍف من الفر�س.

رحيل املمثلة 
كري�ضتني وايت 

ت����وف����ي����ت امل����م����ث����ل����ة الأم�����ريك�����ي�����ة 
امل��خ�����ش��رم��ة ك��ري�����ش��ت��ني واي����ت عن 
يف  تي  موقع  ونقل  �شنة   86 عمر 
متحدثني  ع���ن  الأم���ريك���ي  غ��اي��د 
ب��ا���ش��م واي����ت ت��اأك��ي��ده��م وف��ات��ه��ا يف 
�شنة   86 ع���م���ر  ع����ن  وا����ش���ن���ط���ن 
ال�شهر  توفيت  ان��ه��ا  اإىل  واأ����ش���اروا 
الإعالن  عدم  تقرر  واإمن��ا  املا�شي، 
دون  م���ن  الآن  ح��ت��ى  الأم������ر  ع���ن 
اإعطاء اأية تفا�شيل اإ�شافية جلهة 
�شبب الوفاة اأو التاأخري يف الإعالن 

عن الأمر.
ا�شتهرت  واي�������ت  ان  اإىل  ي�������ش���ار 
يف  واأبرزها  التلفزيونية،  باأدوارها 
و   Twilight Zone كل من 
 Nightmare at 20،000
و   Bonanza و   Feet
 The و   The Rifleman

.Untouchables

باري�س هيلتون 
�ضحية كذبة 

باري�س  الأم����ريك����ي����ة،  ال��ن��ج��م��ة  وق���ع���ت 
هيلتون، مرة جديدة �شحية لالت�شالت 
يف  م�شاكل  ب��وج��ود  تفيد  ال��ت��ي  ال��ك��اذب��ة 

منازل امل�شاهري.
الأم��ريك��ي عن  زد(  اإم  )ت��ي  ونقل موقع 
م�شادر مطلعة اأن �شرطة الطوارئ تلقت 
ات�����ش��اًل م��ن ام����راأة ت��دع��ي اأن��ه��ا هيلتون 
وزعمت انها عالقة يف حمام منزلها وثمة 

م�شد�س م�شوب اإىل راأ�شها.
ق�شر  اإىل  �شرطة  �شيارات  ع��دة  وهرعت 
هيلتون يف لو�س اأجنل�س، ومت البحث عن 

دخالء ليتبني ان الأمر جمرد كذبة.
وقوع  وق��ت  امل��ن��زل  يف  هيلتون  تكن  ومل 
احلادثة، ومل تعلم مبا ح�شل اإل عندما 

عادت وراأت �شيارات ال�شرطة يف املكان.
منزل  اإىل  ح�����ش��رت  ال�����ش��رط��ة  وك���ان���ت 
كاذب  ات�شال  اإث��ر  �شهرين،  قبل  هيلتون 
الكاذبة  الت�شالت  ان  اإىل  وي�شار  اأي�شاً 
من هذا النوع تتزايد موؤخراً يف الوليات 
املتحدة، وقد �شملت العديد من امل�شاهري 
اأبرزهم �شيلينا غوميز ،ومايلي �شاير�س، 

وجا�شنت تيمربليك وغريهم.

�آلية عملها
يعتمد ج�شمك على الغلوكوز كوقوٍد اأ�شا�شي ي�شتمده من الن�شويات وال�شكريات التي 
اإذا  ولكن  اجل�شم،  خاليا  اإىل  ال��دم  من  الغلوكوز  الأن�شولني  هرمون  ينقل  تتناولها. 
مل ينتج ج�شمك كميات كافية من الأن�شولني اأو اإذا رف�شته خالياه، فقد ُت�شاب بداء 

ال�شكري من النوع الثاين.
اإىل داء ال�شكري من النوع  ت��وؤدي  اأهم عوامل اخلطر التي  اأحد  ال��وزن الزائد  ُيعترب 
الثاين. حترق متارين الأيروبيك كميات كبرية من الطاقة، ما ي�شاعد اإىل حد كبري 
الباحثون  وجد  الواقع،  يف  بال�شكري.  الإ�شابة  خطر  وانخفا�س  ال��وزن  فقدان  على 
%52 لدى الرجال الذين ميار�شون  اأن خطر الإ�شابة بهذا الداء ينخف�س بن�شبة 
وال�شباحة  والرك�س  ال�شريع  كامل�شي  اأ�شبوعياً،  دقيقة   150 ملدة  الأيروبيك  متارين 

وكرة امل�شرب وهي نتائج تتما�شى مع درا�شات �شابقة.
مبعدل  تنخف�س  بال�شكري  الإ�شابة  ن�شبة  اأن  اأي�شاً  تبنّي  اجل��دي��دة  الدرا�شة  ولكن 
%34 لدى الرجال الذين يرفعون الأثقال ملدة 150 دقيقة اأ�شبوعياً، بغ�ّس النظر 
)ت�شتخدم  ق��ائ��اًل:  الأم��ر  رمي  د.  ح  يو�شّ اأي�شاً.  الأي��روب��ي��ك  ميار�شون  كانوا  اإذا  عّما 
التمارين  اأثناء  ج�شمك  يف  الع�شالت  من  املزيد  حت��ّرك  عندما  الغلوكوز  ع�شالتك 
فاأنت تزيد من حاجتك اإىل حرق املزيد من الغلوكوز فتخفف بالتايل من م�شتويات 

ال�شكر املتبقية يف الدم(.
الأثقال،  ورف��ع  الأيروبيك  اأك��ر حني جتمع بني متارين  ت�شتفيد  اأن��ك  د. رمي  يبنّي 
فعند ممار�شتهما معاً تقل احتمالت اخلطر بن�شبة %59، ويقول: )ل تف�شل نتائج 
اإىل نتائج  ي��وؤدي  اأن اجلمع بينهما  درا�شاتنا نوعاً من التمارين على الآخ��ر بل توؤكد 
اأف�شل. ولكن اإذا كنت تعجز عن ممار�شة الأيروبيك، احر�س على رفع الأثقال اإذ تبقى 

اأف�شل من البتعاد عن الريا�شة ب�شكٍل كامل(.

متارين رفع �لأثقال
اإذا كنت ترغب يف الن�شمام اإىل برنامج رفع الأوزان اأو اإ�شافة الأوزان اإىل برناجمك 
اأم��ام حتٍد جديد  نف�شه  �شيجد  اأوًل، لأن قلبك  اإىل طبيبك  اليومي اخلا�س، حتدث 
رفع  يعر�شك  ذل��ك،  على  ع���الوًة  ج�شمك  ميار�شه  ال��ذي  الإ���ش��ايف  بالن�شاط  متمثل 
الأوزان اإىل خطر اإ�شابة الع�شالت والأوتار اإذا مل تقم بها ب�شكٍل �شليم حتت اإ�شراف 

خبري متمر�س.
بالإمكان  اأن��ه  اإل  الع�شالت،  لبناء  الفاعلة  التمارين  اأن���واع  الدرا�شة  تتناول  مل 

احلر  الأوزان  ورف��ع  الأج��ه��زة،  على  الأوزان  رف��ع  ف��ئ��ات:  ث��الث  اإىل  تق�شيمها 
ك��ال��دم��ب��ل، وال�����ش��ري��ط امل��ط��اط��ي ل��ت��م��اري��ن امل��ق��اوم��ة. اق�����ش��د خ��ب��ري العالج 

الطبيعي اأو مدرب خا�س واطلب م�شاعدته لتحديد نوع التمارين الأن�شب 
جل�شمك ولو�شعك ال�شحي الراهن.

الدقائق  ع��دد  على  للرتكيز  ���ش��رورة  ل 

لرفع  اأ���ش��ب��وع  ك��ّل  تخ�ش�شها  ال��ت��ي 
اإذ يقول: )مل  الأوزان وفق د. رمي، 

لتمارين  دق��ائ��ق معني  ن��ظ��ام  ُي��ح��دد 
اآخ��ر، ل يتعني  رفع الأوزان. مبعنى 
 150 مل��دة  الأوزان  ترفع  اأن  عليك 

رغم  بال�شرورة،  اأ�شبوعياً  دقيقة 
اأن�����ك ���ش��ت��ج��د م��ن��ف��ع��ًة ك���ب���رية اإذا 
هدفاً  ه��ذا  الدقائق  ع��دد  و�شعت 

و�شعيت اإىل حتقيقه كّل اأ�شبوع.
مدته  ك���ان���ت  اأي������اً  الأوزان  رف����ع 
م�����ن وج����ه����ة نظر  ����ش���ي���ف���ي���دك. 

ع��ل��م الأح���ي���اء، ُي��ع��ت��رب ب��ن��اء بع�س 
اأف�شل من ل �شيء لأنه ي�شاعد  الع�شالت 

على تخفي�س معدلت الغلوكوز يف الدم، لذلك تذكر دائماً اأن ممار�شة بع�س متارين 
رفع الأوزان �شت�شاعدك يف احلفاظ على كتلة ع�شالت مم�شوقة(.

ا�شتخدام ال�شغط بالأوزان
متارين لالأكتاف واجلزء الأعلى من الظهر والذراعني

- قف حمافظاً على قدميك متباعدتني بع�س ال�شيء. احمل دمبل يف كل يد وارفعهما 
مبحاذاة كتفاك )ل بد اأن حتني مرفقيك واأن يكون الوزن بعيداً عن ج�شمك مبعدل 

15.24 �شم(. احمل الأوزان يف �شكٍل توجه فيه راحتيك اإىل الأمام.
- ارفع الأوزان ببطء ب�شكٍل م�شتقيم اإىل اأن ت�شبح يداك ممدوتني متاماً. اأنزل الدمبل 

لت�شل اإىل م�شتوى كتفك.
- كرر التمرين جمدداً 12 مرة متتالية على اأن ت�شرتيح بني التمرين والآخر.

رفع ع�ضلة �لذر�ع �لأمامية
متارين لع�شالت اجلزء الأعلى من اليدين

تكون  اأن  على  جانبيك  اإىل  املمدوتني  بيديك  الأوزان  حاماًل  كر�شي  على  اجل�س   -
راحتاك موجهتني اإىل الداخل.

ال��وزن نحو اجل��زء الأعلى من �شدرك تاركاً  اأح��د املرفقني فيما ترفع  - اح��ِن ببطء 
مرفقك قريباً من جنبك وغرّي من و�شعية راحتك لت�شبح مواجهة لكتفك. ا�شرتح 
لبع�س الوقت ثم اأنزل يدك ببطء اإىل اأن ت�شبح راحتك مواجهًة لفخذيك. كرر 

التمرين ملدة 12 مرة متتالية على اأن ت�شرتيح بني التمرين والآخر.

رفع ع�ضلة �لأكتاف
متارين لالأكتاف واجلزء الأعلى من الظهر

- اجل�س على كر�شي حاماًل اأوزاناً )30.48 �شم( اأمام �شدرك. حافظ 
على مرفقيك عاليني وراحتيك متقابلتني، انحِن اإىل الأمام قلياًل على 

اأن حتافظ على ظهرك م�شتقيماً.
من  ال��واح��دة  كتفيك  لوحات  تقّرب  اأن  حت��اول  فيما  الأوزان  ا�شحب   -
ا�شرتح  ممكن  ح��ٍد  اأق�شى  اإىل  مرفقيك  ا�شحب  ا�شتطعت،  ما  الأخ��رى 
اأن  ع��ل��ى  م���رة متتالية   12 ال��ت��م��ري��ن جم����دداً  ك���رر  ث��م  ال��وق��ت  لبع�س 

ت�شرتيح بني التمرين والآخر.

 يوؤكد الباحثون ان الدهون يف ال�شيدات ويف منطقة اخل�شر ب�شكل خا�س تزيد من خماطر تكوين ح�شوات املرارة لدرجة قد 
حتتاج معها اىل التدخل اجلراحي وتعترب معظم ح�شوات املرارة هي جتمعات من الكولي�شرتول. وتعترب ح�شوات املرارة 

هي اكر امرا�س اجلهاز اله�شمي �شيوعاً خا�شًة مع انت�شار ال�شمنة وزيادة الوزن ب�شكل عام. 
ويف الدرا�شة التي اجرها الدكتور ت�شنج ت�شاي وهو اخ�شائي التغذية يف جامعة كنتاكي قام الباحثون بجمع معلومات 

�شابقة.   درا���ش��ات  يف  ا�شرتكن  قد  كن  �شيدة   42،000 من  اك��ر  عن 
66 عاماً عندما بداأت  39 و  وتراوح عمر ال�شيدات يف هذه الدرا�شة 

الدرا�شة املعنية باحل�شوات املرارية. وكان من بني املعلومات التي قام 
الباحثون بجمعها قيا�شات حميط اخل�شر وتفا�شيل عن التغذية. 

وقد ن�شرت تفا�شيل البحث يف عدد فرباير اجل��اري من جملة ال�شحة 
اله�شمية المريكية حيث خل�س الباحثون اىل ان 3،200 �شيدة خ�شعن 

لعمليات جراحية ل�شتئ�شال املرارة او ا�شتخراج احل�شوات يف العام 2000 
فقط.  ومقارنًة بال�شيدات التي كان حميط خ�شرهن ل ي�شري لزيادة يف الوزن 

تدخل  تتطلب  التي  امل���رارة  حل�شوات  قابلية  اك��ر  خ�شراً  الك��رب  ال�شيدات  كانت 
جراحي مبرتني وكانت ال�شيدات اللواتي �شجلن حميط ارداف كبري اي�شاً اكر عر�شة 

للمعاناة من احل�شوات مبا ي�شل اىل %40 من اللواتي �شجلن حميط خ�شر عايل فقط. 
وهنا ي�شري الباحثون اىل وجود عالقة مبا�شرة بني زيادة حميط اخل�شر واحل�شوات 

ويوؤكد الباحثون ان ال�شيدات اكر عر�شة للح�شوات ب�%50 من الرجال. 
ان  اخل��رباء  اح��د  ويقول  ال�60  يتال�شى مع تخطى  الخ��ت��الف  ان  ال 
ح�شوات  م�شببات  اك��ر  هو  اخل�شر  حميط  ازدي���اد  ان  تبني  الدرا�شة 
يف  اله�شمي  اجلهاز  ام��را���س  علم  ا�شتاذة  وتقول  ال�شيدات  يف  امل���رارة 
جامعة ديوك الدكتورة جوانا ويل�شون: تبني الدرا�شة التعديالت التي 
باخت�شار  ع��ام  ب�شكل  اله�شمي  واجلهاز  امل��رارة  على  ال�شمنة  تطراأها 

للوقاية من ال�ضكري.. ارفع الأوزان 

الدهون تزيد من خماطر ح�ضوات املرارة
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اكت�ضاف دينا�ضور يف اليمن 
جنوب  ذم��ار  مبحافظة  اأف��ق  بلدة  اأه���ايل  اأن  ام�س  مينية،  �شحيفة  ذك��رت 
يعود  ال�شخر  م��ن  قطعة  يف  القط  بحجم  دينا�شور  على  ع��روا  �شنعاء، 
عمره اىل ما قبل 145 مليون �شنة، وذلك عندما كانوا ينقبون عن حجر 

العقيق.
ويك�شو  بج�شمه  يحتفظ  الدينا�شور  اإن  الر�شمية،  الثورة  �شحيفة  وقالت 
جلده بع�س ال�شعر يف رقبته، ويبلغ طوله 40 �شنتم، وارتفاعه ل يتجاوز 

30 �شنتم.
�شمال غرب  كلم   15 الواقعة �شمن مديرية جهران،  افق  وتبعد منطقة 

مركز حمافظة ذمار.
وا�شارت ال�شحيفة اىل ان الإكت�شاف يعترب الأول يف �شبه اجلزيرة العربية 
ومل  والطبا�شريي،  اجل���ريي،  الع�شرين  م��ن  دينا�شور  جثة  تبني  وال��ت��ي 
اإذا كان ينتمي اىل اآكالت  يت�شن بعد حتديد نوع الدينا�شور املكت�شف وما 

اللحوم اأو النباتات.
ونقلت عن الدكتور جنيب ال�شلوي، عميد كلية املجتمع بذمار، قوله ان هذا 
الإكت�شاف �شيحدث حتوًل يف علم اجليولوجيا واحلفريات وعلم احليوان .

واجراء  املنطقة  لزيارة  والباحثني  الآث��ار  بعلم  العالقة  ذات  ودعا اجلهات 
هذه  عن  العلمية  املعرفة  من  مزيد  عن  يك�شف  مبا  والأب��ح��اث  الدرا�شات 
احليوانات التي انقر�شت منذ اكر من 145 مليون �شنة، م�شريا اىل اأن 
الدينا�شور املكت�شف بحالة �شليمة، ولكنه يحتاج اإىل رعاية جتنبه التفتت 

وحتفظه من التلف.
ون�����ش��ب��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اىل اله�����ايل ت��اأك��ي��ده��م وج����ود ع���دد م���ن اجلماجم 
وب�شكل  املنطقة  هذه  يف  وخمتلفة  كبرية  باحجام  لدينا�شورات  والهياكل 
اماكن تواجد هذه  �شديدا على حتديد  املواطنون حتفظاً  واأب��دى  متفرق، 

الدينا�شورات خوفا من نهبها اأو العبث بها.

كرٌث هم �لذين يعجزون عن ممار�ضة �لأيروبيك، ولكن ل د�عي للقلق فرفع �لأوز�ن يعر�ض نف�ضه 
كنوٍع من �أنو�ع �لوقاية! 

�لوزن حني  لتتمكن من فقد�ن بع�ض  �إىل متارين �لأيروبيك  �أنك تفكريك جنح فورً�  بّد  ل 
�ل�ضكري  مبر�ض  �لإ�ضابة  خطر  تقليل  على  ت�ضاعد  �لريا�ضية  �لتمارين  �أن  يومًا  �ضمعت 

�أثبتت  فقد  �ل�ضعد�ء!  تنف�ض  ج�ضدك!  من  ينال  باإرهاق  فورً�  ف�ضعرت  �لثاين  �لنوع  من 
ي�ضتبدلون  �لذين  �لرجال  �أن  �لدمنارك  جنوب  وجامعة  هارفارد  جامعة  �أجرتها  در��ضة 

�لأيروبيك برفع �لأوز�ن ي�ضعون �أي�ضًا حدً� خلطر �إ�ضابتهم مبر�ض �ل�ضكري. يقول د. 
�إريك رمي، �أحد �مل�ضاركني يف هذه �لدر��ضة و�أ�ضتاذ م�ضاعد يف علم �لأوبئة و�لتغذية 
�أن �لأ�ضخا�ض �لذين  �ل�ضدد: )ل �ضك يف  �ل�ضحة يف جامعة هارفارد يف هذ�  يف كلية 

يعجزون عن ممار�ضة �لأيروبيك �ضي�ضرون جدً� بهذه �لأخبار �لر�ئعة(.

مريين حتقق اأمنية 
طفل مهدد باملوت

الربيطانية  ال���ن���ج���م���ة  ح���ق���ق���ت 
هيلني مريين رغبة �شبي ي�شارف 
بريطانيا،  ملكة  بلقاء  امل��وت  على 
توؤدي  م�شرحية  اإىل  ف��اأح�����ش��رت��ه 
بها  �شبيهة  وتبدو  امللكة  دور  فيها 
ان��ه��ا منحته  ك��ب��ري، حتى  ح��د  اإىل 
�شحيفة  واأف�������ادت   . ف���ار����س  ل��ق��ب 
�شن الربيطانية ان مريين )67 
امللكة  �شخ�شية  جت�شد  التي  �شنة( 
اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة، وت��ب��دو طلتها 
اأح�شرت  امل���ل���ك���ة،  ب��ط��ل��ة  ���ش��ب��ي��ه��ة 
�شنوات   10( ب����ورت����ون  اأول���ي���ف���ر 
مكان  اإىل  ل���ي���م���وزي���ن  ����ش���ي���ارة  يف 
ال��ت��ي ح�شرها  امل�����ش��رح��ي��ة  ع��ر���س 
الكوالي�س وتعرف على كل  وتفقد 
حا�شيتها . واأ�شارت اإىل ان مريين 
حققت اأمنية ال�شبي الذي مل يبق 
حتى  للعي�س،  قليلة  اأ�شابيع  اإل  له 
وباتت  ال��ف��ار���س  لقب  منحته  انها 
ت��ن��ادي��ه ال��ف��ار���س اأول��ي��ف��ر. وعربت 
م��ريي��ن ع��ن ف��رح��ت��ه��ا مب��ا فعلته، 
موؤكدة ان لقائها �شاباً �شجاعاً مثل 
اأوليفر كان م�شدر فرح وفخر لها 
اأنهما لوهلة  . وقال وال��دا ال�شبي 
ظنا ان مريين هي امللكة اإليزابيث 
يف  بقيت  انها  اإىل  م�شريين  فعاًل، 
ال����زي ط����وال ف���رتة وج����ود ابنهما 

معها.
ال�شبي  اإ�����ش����اب����ة  ان  اإىل  ي�������ش���ار 
العام  يف  ���ش��خ�����ش��ت  ب��ال��ل��وك��ي��م��ي��ا 
املر�س  م��ن  تعافى  وق��د   ،2006
العام  يف  اإل��ي��ه  ع��اد  ال�شرطان  لكن 
اإ�شابته  و����ش���خ�������ش���ت   ،2010
ب�شرطان النخاع ال�شوكي والعمود 
اأم����ل  اأ����ش���ه���ر ول  ق���ب���ل  ال���ف���ق���ري 

ب�شفائه.
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الطاقة بني القانون والقت�ضاد يف موؤمتر دويل ا�ضت�ضافته جامعة الإمارات
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

املوؤمتر  فعاليات  الإم���ارات  بجامعة  اأم�س  �شباح  ب��داأت 
ال����دويل ال��ع��ل��م��ي ال�����ش��ن��وي احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن الذي 
تنظمه كلية القانون باجلامعة حتت عنوان الطاقة بني 

القانون والقت�شاد.
اجلامعة  م��دي��ر  افتتحها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��داي��ة  ويف 
اإىل احل�شور حتيات  نقل  النعيمي  را�شد  الدكتور علي 
معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى للجامعة موؤكدا 
على دور اجلامعة يف الق�شايا ال�شرتاتيجية التي تهم 
تعد  الطاقة  ق�شية  اأن  اإىل  م�شريا  وامل��واط��ن  ال��وط��ن 
التنمية  عمليات  يف  ت�شهم  التي  املحورية  الق�شايا  من 
النه�شة  يف  الرئي�شي  ال��داع��م  ت�شكل  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شناعية وقال اأن القيادة الر�شيدة للدولة تتعامل مع 
الطاقة باعتبارها اأداة من الأدوات التي تخدم التنمية 
الذي  الر�شمي  الفتتاح  وعقب  الإن�شان  لبناء  ال�شاملة 
ال�شام�شي  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شهده 
والدكتور  الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي  مطر  والدكتور 
حممد يو�شف بني يا�س نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون 
العلمية والدكتور جا�شم ال�شام�شي عميد كلية القانون 
الهند�شة  كلية  عميد  املهيدب  ال��وه��اب  عبد  وال��دك��ت��ور 
الإن�شانية  العلوم  كلية  عميد  البيلي  حممد  والدكتور 
ال�شام�شي  ع��م��ري  ب���ن  ����ش���امل  وحم���م���د  والج��ت��م��اع��ي��ة 
مدير عام �شركة العني للتوزيع حتدث املهند�س �شعيد 
اأبوظبي  ن�شوري امل�شت�شار التقني لهيئة مياه وكهرباء 
وه���ي ال��داع��م ال��ر���ش��م��ي ل��ل��م��وؤمت��ر م��وؤك��دا ع��ل��ى الدور 
ال��ه��ام ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هيئة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي يف 
اأبوظبي م�شريا  اإمارة  املياه والكهرباء يف  اإنتاج وتوزيع 
اإىل اأن التطور القت�شادي الذي ت�شهده الإمارة �شوف 

ت�شل  بن�شبة  ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  زي����ادة  يف  ي�شهم 
اإجمايل  اأن  وق��ال   2015 ع��ام  بحلول   33.3% اإىل 
 62.186 بلغ   2012 ع��ام  يف  الكهرباء  م��ن  الهيئة 
 253.190 للمياه  الكلي  الإنتاج  بلغ  بينما  ميجاوات 
اأن الطاقة  مليون جالون يف اليوم الواحد موؤكدا على 
اإيجاد  ت�شتلزم  التطوير  لعمليات  املطلوبة  الإ�شافية 
اإطار قانوين ل�شمان اإمدادات الطاقة اإ�شافة اإىل وجود 
املقاولني  بني  العالقة  حتكم  التي  وال�شيا�شة  الرقابة 
القوانني  اأن  وق���ال  وال�����ش��رك��اء اخل��ارج��ي��ني  وامل���وردي���ن 
الأ�ش�س  توفر  بالطاقة  اخلا�شة  الدولية  والتفاقيات 
الدولية  املوا�شفات  اأن  اإىل  اإ�شافة  ال��الزم��ة  والرقابة 

وتناول  التنظيم خارج احلدود  توفر قدرا م�شاويا من 
امل�شت�شار ن�شوري �شبكة الربط الكهربائي لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي وقال اأنها متثل حتديا فريدا موؤكدا 
على �شرورة وجود اإطار قانوين لتنظيم ا�شتخدام هذه 

املوارد .
وقال  الإم���ارات  جامعة  ب��دور  ن�شوري  امل�شت�شار  واأ���ش��اد 
مبعوث  األ���ف  م��ن  اأك���ر  تخريج  يف  �شاهمت  الهيئة  اأن 
يف  الهيئة  ب��داأت  اأن  منذ  اجلامعات  من  تخريجهم  مت 
م�شروع البعثات الدرا�شية قبل ع�شر �شنوات اإ�شافة اإىل 
اأن اأكادميية الهيئة تعمل على التحقق من رفع قدرات 

املوظفني وال�شتثمار يف التعليم. 

الأبعاد  مناق�شة  الأول  ال��ي��وم  جل�شات  وت�شمنت  ه��ذا 
مت  حيث  الطاقة  جم��ال  يف  وال�شتثمارية  القت�شادية 
ا�شتعرا�س الأبعاد القت�شادية لربنامج الطاقة النووية 
يف دولة الإم��ارات والطاقة املتجددة ودوره��ا يف حتقيق 
التنمية امل�شتدامة يف دولة الإمارات اإىل جانب التحول 
القت�شادي الأخ�شر ودور ال�شيا�شات الوطنية لتحقيق 
النمو امل�شتدام وال�شتثمار يف الطاقة املتجددة باعتبارها 
ال�شبيل لتحقيق التنمية امل�شتدامة حيث مت ا�شتعرا�س 
تناولت  ك��م��ا  اخل�����ش��و���س  ه���ذا  يف  ال�شينية  ال��ت��ج��رب��ة 
يف  وامل��واءم��ة  للتداول  القابلة  الأدوات  الأوىل  اجلل�شة 

�شوق الطاقة الأوروبي من منظور اإيطايل.

درع املوؤمتر لهيئة مياه 
وكهرباء اأبوظبي

•• العني-الفجر:

الدويل  والقت�شاد  القانون  بني  الطاقة  ملوؤمتر  الفتتاح  جل�شة  ختام  يف 
عميد  يرافقه  النعيمي  را���ش��د  علي  الدكتور  الإم����ارات  جامعة  مدير  ق��ام 
ال�شام�شي بتكرمي هيئة مياه وكهرباء  كلية القانون الدكتور جا�شم �شامل 
املوؤمتر  درع  بتقدمي  وذلك  للموؤمتر  الراعي احل�شري  باعتبارها  اأبوظبي 
�شركة  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  عمري  بن  �شامل  حممد  ت�شلمه  ال��ذي  للهيئة 

العني للتوزيع.

�ضعيًا لتح�ضني �خلدمات �ملجتمعية

اتفاقية تعاون م�ضرتك بني بلدية العني وجامعة الإمارات
•• العني - الفجر:

ابرمت جامعة الم��ارات  املركز الوطني للمياه  وبلدية العني اتفاقية 
اطار  يف  ال�شرتاتيجية  لل�شراكة  وت��ع��زي��زا  تدعيما  م�شرتك  ت��ع��اون 

بروتوكولت التعاون بني الطرفني .
وقد وقع عن جانب اجلامعة �شعادة الدكتور علي را�شد النعيمي مدير 
جامعة الم��ارات وعن بلدية العني �شعادة الدكتور مطر حممد �شيف 
النعيمي املدير العام للبلدية وقد ابدى مدير اجلامعة ترحيبه مبزيد 
ارق��ى متطلبات اخلدمات  توفري  بهدف  العني  بلدية  مع  التعاون  من 
ان متيز اخلدمات  وقال  والبيئة  للمجتمع  العني  بلدية  تقدمها  التي 
ما  ه��و  للم�شتهدفني  وتقدميها  لتطويرها  ن�شعها  ال��ت��ي  املجتمعية 
نحر�س عليه من خالل جودة املخرجات التعليمية يف اجلامعة ، ونوه 
الدكتور علي را�شد النعيمي بالدور اليجابي لبلدية العني فيما يتعلق 
بعمليات التدريب للطلبة يف حقول املعارف املختلفة �شمن تخ�ش�شاتهم 
واعد  مل�شتقبل  �شيوهلهم  م��ا  ه��ذا  ان  م��وؤك��دا   ، اجلامعة  يف  ال��درا���ش��ي��ة 
والنهو�س بواجباتهم وم�شوؤولياتهم على اكمل وجه يف ميادين العمل.

ومن جانبه اثنى الدكتور مطر حممد �شيف النعيمي بالتعاون امل�شرتك 
مع اجلامعة وقال ان هذه التفاقية جاءت لتج�شيد الروؤية امل�شرتكة يف 
لل�شكان  البلدية  التي تقدمها  الدائم لتح�شني اخلدمات  �شعينا  اجتاه 
جمالت  حتديد  اهمية  ���ش��رورة  اىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شريا  واملجتمع 
العمل ا�شتنادا للخربات العملية والعلمية املتوفرة لدى كل طرف من 

واقع جتربتيهما يف هذا ال�شدد .
وا�شتهدفت اتفاقية ال�شراكة بني اجلانبني ، توفري املعلومات واخلربات 
اىل  و�شول  الداء  كفاءة  ترفع  ان  �شانها  من  التي  العلمية  للتجارب 
يف  متميز  اداء  حتقيق  ج��ان��ب  اىل  م�شتدامة  بيئية  تنمية  التحقيق 
والتنبوؤ  العني  مدينة  ت�شهدها  التي  وال��ظ��واه��ر  التحديات  مواجهة 
بالأخطار امل�شتقبلية املتعلقة باملياه كذلك ال�شتفادة املثلى من البحاث 
العلمية يف تطوير املبادرات واخلطط املتعلقة بتعزيز ادارة الطلب على 
املوارد املائية وو�شع اطار عملي م�شرتك لإيجاد �شبل التعاون احلالية 
الوطني  املركز  ب��اأه��داف  ال�شلة  ذات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وامل�شتقبلية 

للمياه وال�شتفادة من اخلربات املتبادلة كذلك و�شع الية لتنفيذ نظام 
متكامل للتوا�شل بني الطرفني وتبادل الراي وامل�شورة لدعم وم�شاندة 
جهود التحديث والتطوير املوؤ�ش�شي لكال الطرفني وتن�شيق اجلهود يف 
جمال ور�س العمل واملختربات العلمية واملنتديات والندوات املتخ�ش�شة 
امل�شرتكة ، ا�شافة اىل التعاون يف جمال ال�شتثمارات العلمية واملهنية 
املياه  مب��وارد  املتعلقة  املناهج  تطوير  مع  الطلبة  وتدريب  ال�شلة  ذات 
الكليات  خمرجات  من  العمل  �شوق  واحتياجات  متطلبات  يخدم  مبا 
والتخطيط  العقاري  والن�شاط  والن�شاءات  البناء  قطاع  يف  �شيما  ول 
احل�شري والهند�شة املائية وتطوير الرا�شي وادارة امل�شاريع واملرافق 

العامة والبنية التحتية واخلدمات البلدية العامة.

ه���ذا وق���د ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 
المارات  ووفد جامعة  البلدية  اجتماعا مو�شعا بني ممثلي  اجلانبني 
بح�شور ال�شتاذ الدكتور حممد يو�شف بني يا�س نائب مدير اجلامعة 
مدير ال�شوؤون الكادميية وال�شتاذ الدكتور ريا�س املهيدب عميد كلية 
الغذية  كلية  عميد  احل�شرمي  غ��ال��ب  ال��دك��ت��ور  وال���ش��ت��اذ  الهند�شة 
ال��ع��ل��وم حيث جرى  ال��دك��ت��ور روب����رت  عميد كلية  وال���زراع���ة ال���ش��ت��اذ 
والق�شايا  اجلانبني  تهم  التي  امل�شرتكة  للخدمات  �شامل  ا�شتعرا�س 
ذات الولويات يف ا�شرتاتيجيات اخلدمات املجتمعية المنائية ال�شاملة 
وبحث تعزيز دور كل من الطرفني لالإ�شهام ب�شكل ايجابي يف تقدمي 

تلك اخلدمات.

جل�ضة حوار يف هيئة تنمية املجتمع 
بدبي تناق�س كتاب وم�ضات من فكر 

 
•• دبي-وام:

عقد �شعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي جل�شة 
كتاب  يف  وردت  التي  والآراء  الف��ك��ار  ملناق�شة  الهيئة  موظفي  مع  ح��وار 
وم�شات من فكر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. جاءت اجلل�شة 
�شموه حيث  اطلقها  التي  واملبادرات  بالأفكار  املوظفني  تعريف  اطار  يف 
والتميز  الريادة  لتحقيق  �شامال  فكر مرجعا  كتاب وم�شات من  ي�شكل 
ويج�شد  اليومية  اعمالها  يف  الهيئة  به  ت�شرت�شد  عمل  منهج  مماميثل 
ال��ك��ت��اب م��ف��ه��وم دع���م امل��واط��ن واط����الق ال��ط��اق��ات ال��ك��ام��ن��ة يف املجتمع 

ومتهيد الطريق امام املبدعني.
للقراءة  الكتاب  م��ن  بن�شخة  املوظفني  كافة  بتزويد  الكمده  ق��ام  كما   
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وروؤي���ة  ومعرفة  فكر  من  وال�شتفادة  والط���الع 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد 

حاكم دبي ..
فكر  من  وم�شات  كتاب  باقتناء  اعتزازهم  عن  الهيئة  موظفو  اع��رب  و 
نظرا ملا يقدمه من روؤى طموحة وتوجيهات حكيمة وار�شادات �شديدة 
وا�شار  والتميز.  الريادة  نحو  ودفعة  احلكومي  العمل  تطوير  يف جمال 
الكمده اىل ان كتاب وم�شات من فكر يلقى ال�شوء على اهمية الطاقة 
العمل  التفاوؤل واهمية بث روح  تاأتي عندما نتعلم فن  اليجابية وانها 

والتفاين والخال�س يف او�شاط العاملني.. 
وركز على ما ذكره الكتاب بان الوظيفة الرئي�شية للحكومة هي ا�شعاد 
النا�س وهو ماي�شب يف حمور عمل الهيئة حيث تعمل جلعل دبي منوذج 

ملهم لرفاه املجتمع. 
ومن جانبهم ابدى موظفو الهيئة اعجابهم بالفكر البداعي ل�شاحب 
حلكومة  �شموه  روؤي���ة  ع��رب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
طوال  ال�شبوع  يف  7ايام  ملدة  اليوم  يف  24�شاعة  تعمل  والتي  امل�شتقبل 
365 يوما يف ال�شنة ماميثل تعريفا جديدا للنجاح يف تقدمي اخلدمات 

احلكومية.
ت�شمنه  ما  ان  اىل  م�شريا  احل��وار  الكمدة جل�شة  �شعادة خالد  واختتم   
وري��ادة يف  �شت�شكل مالمح متيز  وروؤي��ة حكيمة  وافكار  الكتاب من قيم 
تقدمي اخلدمات احلكومية يف امل�شتقبل و�شتكون م�شدر الهام للموظفني 
يف الهيئة لتحقيق الروؤية الطموحة لقيادتنا الر�شيدة يف حتويل دولة 

المارات اىل مركز عاملي متميز يف كافة املجالت. 



بالدهون  الغني  الطعام  جتنب  ينبغي  اجل�شم  �شحة 
والعايل ال�شعرات. كذلك يجب على مري�س ال�شكري 
منا�شبة من  كمية  التي حتتوي على  الأطباق  انتقاء 
منا�شبة  بكمية  اجل�����ش��م  ت��زوي��د  م��ع  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
على  للم�شاعدة  امل�شبعة  غري  الأح��ادي��ة  الدهون  من 

التحكم مب�شتوى ال�شكر يف الدم.

ن�ضائح
تناول  ع��ن��د  احل���راري���ة  وال�����ش��ع��رات  ال��ده��ون  لتقليل 

الطعام خارج املنزل، عليكم اتباع الن�شائح التالية:
- من اأف�شل الأطباق املمكن تناولها يف املطاعم تلك 
لحتوائها  واخل�شروات  الأ�شماك  على  حتتوي  التي 

على دهون غري م�شبعة واأحما�س اأوميغا 3.
- جتنبوا الطعام الذي يحتوي على كمية كبرية من 
الدهون احليوانية التي تزود اجل�شم بكميات اإ�شافية 
ب�شورة  امل�شبعة  وال��ده��ون  احل��راري��ة  ال�����ش��ع��رات  م��ن 

�شريعة.
- عند تناول اللحوم احلمراء، حاولوا اختيار اللحم 

قليل الد�شم مثل الفيليه وال�شتيك.
بكميات  م�شحوباً  اللحم  طبق  ي��ك��ون  اأن  اأط��ل��ب��وا   -
لأنها  البقوليات  خ�شو�شاً  اخل�����ش��روات،  م��ن  كبرية 
بالمتالء  ال�����ش��ع��ور  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��دان  واخل�������ش���روات 
وال�شبع ال�شريع، ما يوؤدي اإىل عدم الإفراط يف تناول 
اللحوم من جهة ومن جهة اأخ��رى، فاإن اخل�شروات 
والبقوليات ت�شاعد يف تدعيم مقدار الألياف املتناولة، 
الأمر اجليد لل�شحة العامة وللحفاظ على م�شتوى 

�شكر الدم.
- اطلبوا قطع اللحم املاأخوذة من احليوانات ال�شغرية 

ال�شن لحتوائها على دهون اأقل اإذا كان ذلك متاحاً.
- ع��ن��د ت��ن��اول ال��ه��م��ربغ��ر اط��ل��ب��وا احل��ج��م ال�شغري 
مع كمية من اخل�س والطماطم واخل��ردل، وجتنبوا 

املايونيز اأو اجلنب واأنواع ال�شل�شات الأخرى.
مع  ممزوجة  بي�شة  اطلبوا  الأوم��ل��ي��ت،  طلب  عند   -
دون  م��ن  اخل�����ش��روات  م��ن  واأن����واع خمتلفة  بيا�شني 

اإ�شافة اجلنب. 
وحاولوا  اجل��نب  م��ن  كبرية  كميات  ت��ن��اول  جتنبوا   -
الأطباق  م��ن  عليها  حت�شلون  التي  الكميات  تقليل 

املحتوية على كميات كبرية من اجلنب مثل البيتزا.
اأن����واع ال��ط��ع��ام امل��ع��دة بكميات ك��ب��رية مما  - جت��ن��ب��وا 

يلي:
كل ملعقة مائدة من الزبد على  حتتوي  الزبدة:   •

و102 �شعرة حرارية. الدهون  من  غراماً   11،5
• املايونيز: حتتوي كل ملعقة من املايونيز على 11 
�شعرة حرارية. وحتتوي  و100  الدهون  من  غراماً 
على  املايونيز  على  املعتمدة  التتبيالت  اأو  ال�شلطات 
يف  امل�شتخدمة  فاملغرفة  ال��ده��ون.  من  كبرية  كميات 
املطاعم التي ت�شاوي ملعقتي مائدة حتتوي على 25 

غراماً من الدهون.
املخفوقة  الكرميا  ربع كوب من  • الكرميا: يحتوي 
ال�شائلة على 22 غراماً من الدهون و205 �شعرات 

حرارية.
حتتوي كل ملعقة مائدة من الزيت على  الزيت:   •
14 غراماً من الدهون و120 �شعرة حرارية. جتنب 
الأطباق املحمرة حتى لو كان الطبق �شحياً كالدجاج 
اأو الأ�شماك فالأف�شل امل�شوي اأو املطهو على البخار.

ذلك  يعني  ول  احلرارية  بال�شعرات  غني  • ال�شكر: 

عدم تناوله ولكن يجب التقليل منه قدر المكان.

�نتقاء �لطعام
- تتوافر مطاعم �شواء �شهرية وكثري منها ل يوفر 
ال��غ��ذائ��ي��ة لأي من  ب��ال��ق��ي��م��ة  م��ع��ل��وم��ات خ��ا���ش��ة  اأي 
جتنب  عموماً  ينبغي  ولكن  يقدمها.  التي  الأط��ب��اق 
الب�شل املقلي بالزبد الذي يحتوي على 100 غرام 

من الدهون.
- جتنبوا الأطباق املقلية، لي�س ب�شبب احتوائها على 
ن�شبة عالية من الدهون وال�شعرات احلرارية فح�شب، 

ولكن لأنها ت�شبب رفع م�شتويات ال�شكر يف الدم.
اللحم  ت��ن��اول  فالأف�شل  اللحوم  حتبون  كنتم  اإذا   -
من  ن����وع  اأي  اأو  ال���زب���دة  اإ����ش���اف���ة  دون  م���ن  امل�����ش��وي 

ال�شل�شات.
- اأزي��ل��وا قطع ال��ده��ن ال��ظ��اه��رة م��ن اأط���راف اللحم 

امل�شوي قبل تناوله.
املقلية  بدل من  بالفرن  املطهوة  البطاطا  اختاروا   -
والق�شطة  ك��ال��زب��دة  الإ����ش���اف���ات  ت��ك��ون  اأن  واط��ل��ب��وا 

واجلنب على طبق جانبي.
وال�شل�شات  ال�����ش��ل��ط��ات  تتبيلة  ت��ك��ون  اأن  اط��ل��ب��وا   -

باأطباق جانبية ل على ال�شلطة.

�لبيتز�
ال�شكر  م�شتويات  ت��رف��ع  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  م��ن  البيتزا 
من  عالية  ن�شبة  على  اح��ت��وائ��ه��ا  اإىل  ن��ظ��راً  ال���دم  يف 
الكربوهيدرات والدهون مقارنة باأطباق اأخرى. من 
بالفا�شولياء  ال�شلطة غني  الأف�شل تناول طبق من 

احلمراء قبل تناول البيتزا.
اجل�شم  ي��زود  باجلنب  البيتزا  م��ن  �شريحتني  ت��ن��اول 
بحواىل 45 غراماً من الكربوهيدرات و10 غرامات 
من الدهون و13 غراماً من الربوتني و317 �شعرة 

حرارية و669 مليغراماً من ال�شوديوم.

�ختيار�ت جيدة
- يحب كثريون تناول البيتزا، وغالبية املطاعم تقدم 

البيتزا  م��ن  ن��وع  ثمة  ول��ك��ن  ال��ده��ون  عالية  البيتزا 
ي�شبه اخلبز وهو الأف�شل �شحياً.

- اأطلبوا دائماً عدم و�شع كمية كبرية من اجلنب، ول 
ت�شيفوا ال�شجق والببريوين لحتوائهما على دهون 

عالية.
والب�شل  ك��ال��ف��ل��ف��ل  اخل�������ش���روات  اإ���ش��اف��ة  اط��ل��ب��وا   -
والفطر والطماطم والكو�شا والربوكلي واخلر�شوف 

واجلزر لزيادة قيمة البيتزا الغذائية.
- اطلبوا �شلطة خ�شار وتناولوها قبل البيتزا لل�شعور 

بال�شبع ال�شريع.

وجبات خفيفة
والأي�س  البطاطا  رقائق  تناول  النا�س  معظم  يحب 
واحللويات.  وال��ك��روا���ش��ون  وامل���اف���ن  وال��ك��ع��ك  ك���رمي 
الأط���ع���م���ة اخلفيفة  اأ����ش���ه���ر  الأط���ع���م���ة  ه����ذه  مت��ث��ل 
بالدهون  غ��ن��ي��ة  وه����ي  ب��ت��ن��اول��ه��ا  ك��ث��ريي��ن  وت���غ���ري 
ال�شروري  من  لي�س  احل��راري��ة.  وال�شعرات  وال�شكر 
الوجبات  اختيار  يجب  ولكن  عنها،  نهائياً  منتنع  اأن 
الأطعمة  اختيار  طريق  ع��ن  ذكية  ب�شورة  اخلفيفة 
املحتوية  املهمة  الغذائية  والعنا�شر  بالألياف  الغنية 
الربوتني  وبع�س  منا�شبة  كربوهيدرات  ن�شبة  على 
وال���ده���ون امل��ف��ي��دة م��ث��ل الأح��م��ا���س الأح���ادي���ة غري 

امل�شبعة والأحما�س الدهنية اأوميغا3.
كافة،  للفئات  الوجبات اخلفيفة مفيد �شحياً  تناول 
خ�شو�شاً من يعانون الوزن الزائد ومر�شى ال�شكري، 
ف��ال��وج��ب��ات ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا ك��ل ثالث 
وح���دوث نق�س يف  ب��اجل��وع  الإح�����ش��ا���س  �شاعات متنع 
���ش��ك��ر ال����دم، ك��ذل��ك ت��ق��ل��ل ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

الطعام يف كل وجبة.
الألياف  على  اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  حتتوي  اأن  ينبغي 
التي ته�شم ببطء مما يحافظ على م�شتويات �شكر 

الدم ثابتة ويعطي اإح�شا�شاً اأطول بال�شبع.
الغنية  اخل��ف��ي��ف��ة  ال��وج��ب��ات  م��ك��ون��ات  لبع�س  اأم��ث��ل��ة 

بالألياف القابلة للذوبان:
- البزلء.

- الفا�شولياء باأنواعها.
- ال�شوفان.
- ال�شعري.

- بع�س الفواكه )التفاح والكمري واخلوخ وامل�شم�س 
والكيوي واملانغو والتوت والفاكهة احلم�شية(.

- بع�س اخل�شروات )اخلر�شوف والكرف�س والبطاطا 
واجلزر واللفت والقرع والكرنب والبزلء اخل�شراء 

والربوكلي والزهرة والهيليون والبنجر(.
املك�شرات  مثل  الأخ����رى  النباتية  الأط��ع��م��ة  اإ���ش��اف��ة 
وال�شويا ومنتجاته وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت 
والكتان اإىل الوجبات اخلفيفة ت�شاعد يف تقليل ن�شبة 
ال�شكر املرتفعة يف الدم والناجتة من تناول الوجبات 

اخلفيفة الغنية بالكربوهيدرات.
الذين  الأ���ش��خ��ا���س  اأن  احل��دي��ث��ة  الأب���ح���اث  وت���وؤك���د 
النا�س  اأقل  املق�شورة  الكاملة غري  يتناولون احلبوب 
احلبوب  ف��ه��ذه  ال�شكري،  مب��ر���س  لالإ�شابة  عر�شة 
تزيد من كفاءة الأن�شولني فيحتاج اجل�شم اإىل كمية 

اأقل منه يف عملية التمثيل الغذائي لل�شكر.

منتجات �لألبان
للحفاظ  �شرورية  غذائية  م�شادر  الألبان  منتجات 
نزع  ن�شتطيع  اأن��ن��ا  م��ي��زة  واأه���م  اجل�����ش��م،  على �شحة 
الدهون امل�شبعة اأو بع�شها التي حتتوي عليها وتظل 
حمتفظة بكل العنا�شر الغذائية املفيدة التي حتتوي 
الأل��ب��ان تتم  ال��ده��ون عن منتجات  اإزال���ة  عليها. مع 

اأي�شاً اإزالة الكول�شرتول منه.
- ي��ح��ت��وي ك����وب احل��ل��ي��ب ك���ام���ل ال��د���ش��م ع��ل��ى 35 
 15 اإىل  ي��ن��خ��ف�����س  ال��ك��ول�����ش��رتول  م���ن  م��ل��ي��غ��رام��اً 
قليل  احلليب  ك��وب  يف  الكول�شرتول  م��ن  مليغراماً 

الد�شم بن�شبة 1%.
- يحتوي ن�شف كوب من اجلنب على 25 مليغراماً 
10 مليغرامات من  اإىل  الكول�شرتول ينخف�س  من 

الكول�شرتول يف ن�شف كوب اجلنب قليل الد�شم.
بكميات  الأل��ب��ان  منتجات  معظم  ا�شتخدام  يجب   -

معتدلة.

ل يعتمد العمر املديد على العوامل الوراثية فح�شب، بل 
عليك اأن حت�شن اتخاذ القرارات ال�شغرية اليومية يف ما 
يتعلق بالتغذية واللياقة والنوم وغري ذلك من �شلوكيات 
على  ت�شاعد  التي  والأط��ع��م��ة  املغذية  امل���واد  م��ا  �شحية. 
ت�شم  نعر�س لالئحة  يلي  ما  العمر؟ يف  م��دى  حت�شني 
اإىل  ال�شنوات  بع�س  اأن ت�شيف  �شاأنها  �شهية من  اأطعمة 

عمرك.

�ل�ضرطان من  للوقاية  �لربوكويل   1-
امل�شادة  وامل���واد  ال�شولفورافان  على  ال��ربوك��ويل  يحتوي 
لالأك�شدة التي ت�شاعد يف احلفاظ على اخلاليا ال�شحية 
اأم��ا يف ما  من ال�شرر ال��ذي تلحقه بها اجل��ذور احل��رة. 
يتعلق باخل�شار، فُيف�شل تناولها نيئة اإذ اأ�شارت الدرا�شات 

الأخرية اأن �شلقها يف مياه مغلية يخفف من فاعليتها.

�لقلب �أمر��ض  من  للوقاية  �لكاملة  �حلبوب   2-
املواد  من  كبرية  كميات  على  الكاملة  احلبوب  حتتوي   
ت�شاعد  التي  والألياف  والفيتامينات  لالأك�شدة  امل�شادة 
ع��ل��ى ال��وق��اي��ة م��ن ارت��ف��اع ال��ك��ول�����ش��رتول وع��ل��ى تنظيم 

ال����دّم يف ال�����ش��ك��ر ف��ت��ق��ي م��ن خ��ط��ر الإ�شابة  م�����ش��ت��وي��ات 
اأنواع احلبوب  بال�شكري. يتميز ال�شوفان عن غريه من 
ُيطلق  التي  الفريدة  الأك�شدة  مب�شادات  بغناه  الكاملة 
عليها الأق��ي��ن��ات��رم��ي��د ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ال��وق��اي��ة من 

الكولي�شرتول.

و�لعظام �لدماغ  حلماية  �لتوت   3-
ل تنح�شر فائدة التوت يف اإطالة مدى احلياة، بل حت�ّشن 
مب�شادات  غناها  بف�شل  الأخ���رية  ال�شنوات  نوعية  م��ن 
الأك�������ش���دة ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى احل��م��اي��ة م���ن الأ����ش���رار 
اإىل  ا�شتناداً  ولكن  احل��رة.  اجل��ذور  ن�شاط  عن  الناجمة 
م�����ش��ادة لالأك�شدة  م���ادة  ت��رتك  ليفينغ(  )ه���ول  ت��ق��اري��ر 
الدماغ  عمل  على  كبرية  فائدة  اأثو�شيانني  با�شم  ُتعرف 

والتوازن والع�شالت.

�ل�ضوكول �لأ�ضود خري م�ضاد لاللتهابات  4-
ي��ح��ت��وي ال�����ش��وك��ول الأ�����ش����ود ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 
ال��ت��ي تخفف الل��ت��ه��اب��ات، وه���و مركب  ال��ف��الف��ون��وي��ي��د 
على  وي�شاعد  ل��الأك�����ش��دة  امل�����ش��ادة  بخ�شائ�شه  م��ع��روف 

الوقاية من تخر الدم.

للوقاية من �ل�ضرطان �لطماطم   5-
عن�شر  وهو  باللي�شوبني  غنياً  م�شدراً  الطماطم  ُتعترب 

م��غ��ٍذ ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة اجل�����ش��م م��ن ب��ع�����س اأن����واع 
ال�شرطان ك�شرطان الربو�شتات والرئة واملعدة.

�لبيتني وقوة  �ل�ضمندر   6-
ي��ح��ت��وي ال�����ش��م��ن��در ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

وفقاً  الل��ت��ه��اب��ات،  يقلل  ال���ذي  البيتني 
املجلة  اأجرتها  التي  الأخ��رية  لالأبحاث 

الأمريكية للتغذية الإكلينكية. 

�لكول�ضرتول لتخفيف  �جلوز   7-
ي��ح��ت��وي اجل���وز ع��ل��ى ك��م��ي��ات كبرية 
وهو  لينولينيك  األ���ف���ا  ح��م�����س  م���ن 
اأوميغا  الدهنية  الأحما�س  من  ن��وع 
التخفيف من  على  ي�شاعد  الذي   3

اللتهابات.

�شحة وتغذية

23

يع�ضق معظم �لنا�ض �لذهاب �إىل �ملطاعم مما ي�ضعب �لتحكم يف نوعية �لطعام، فغالبية �ملطاعم ت�ضرتك يف تقدمي طعام 
عايل �ل�ضعر�ت يحتوي على كثري من �لدهون و�ل�ضل�ضات و�ملقبالت. �إليكم بع�ض �لن�ضائح.

حياتك تطيل  اأطعمة   7

ينبغي جتنب �لطعام �لغني بالدهون و�لعايل �ل�ضعر�ت

طعام �ضحي خارج املنزل يحافظ على �ضحتك ووزنك 

اكتب �ضكرًا وا�ضعر بال�ضعادة
 

اأن كتابة ر�شالة �شكر اىل �شخ�س قام مب�شاعدتك او  اأثبتت درا�شة جديدة 
اليه  ت�شليمها  ثم  كاف  ب�شكل  ب�شكره  تقم  الفرحة اىل حياتك ومل  ا�شاف 
بهما.  ت�شعر  اللذين  والر�شا  ال�شعادة  معدل  م��ن  كثريا  يرفع  �شخ�شيا، 
واخلرب اجليد هو ان المر ذاته ينطبق على �شكر ال�شخ�س لنف�شه. لذا، 
خالل  من  اداءك  فيها  تقيم  يومية  مذكرات  بت�شجيل  اخل��رباء  ين�شحك 
كلمات  من  الكثري  لنف�شك  تكتب  وان  ع�شرة.  اىل  ال�شفر  تبداأمن  نقاط 
ال�شكر والتقدير لو اعطيت نف�شك نقاطا تزيد عن ال�شاد�شة. ومن املفيد 
ان تت�شفحها وتراجع عالماتك اجليدة عندما ت�شعر بال�شوء او ال�شلبية.  

الكافيني.. فائدة موؤقتة
 

قال باحثون اأ�شرتاليون يف درا�شة حديثة اإن �شائقي �شاحنات النقل الذين 
للحوادث  عر�شة  اأق���ل  الكافيني  م���ادة  على  حت��ت��وي  م�شروبات  يتناولون 

املرورية من زمالئهم الذين ل يتناولون مثل هذه امل�شروبات.
�شائقاً  وثالثني  بخم�شمائة  اخلا�شة  البيانات  راجعوا  قد  الباحثون  وكان 
تعر�شوا حلوادث مرورية خالل الأ�شهر الإثني ع�شر الأخرية، وقارنوا هذه 
البيانات مبثيالتها خلم�شمائة و�شبعة ع�شر �شائقاً مل يتعر�شوا لأي حادث 
خالل الفرتة ذاتها، وكانوا جميعهم يقودون جرارات جتر خلفها مقطورة 

اأو اثنتني اأو ثالث.
ال��ب��اح��ث��ون م��ق��اب��الت م��ع جميع ال�شائقني  اأج����رى  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ع��د درا���ش��ة 
واأ�شاليب  ال�شحية  اأو�شاعهم  عن  اإ�شافية  معلومات  على  منهم  للح�شول 
حياة كل منهم، مبا يف ذلك معدل ما ا�شتهلكه من الكافيني خالل ال�شهر 

الأخري.
الإنرتنت،  �شبكة  على  نتائجها  ن�شرت  التي  درا�شتهم،  الباحثون يف  تو�شل 
للتورط يف  اأقل عر�شة  كانوا  الكافيني  يتناولون  الذين  ال�شائقني  اأن  اإىل 

حوادث مرورية من ال�شائقني الذين ل يتناولونه بن�شبة 63 %. 
واأو�شح الباحثون اأنهم اأخذوا يف ح�شبانهم العديد من العوامل املوؤثرة، من 
التي يقطعها خلف  وامل�شافة  ال�شائق، وخربته يف جمال عمله،  بينها عمر 
�شاعات  يف  اأم  لياًل  بعمله  يقوم  وه��ل  وغفواته  نومه  �شاعات  وع��دد  امل��ق��ود، 

النهار.
ووفق ما �شرحت به الباحثة الرئي�شية يف هذه الدرا�شة ليزا �شاروود من 
النتائج  فهذه  الأ�شرتالية،  �شدين  مدينة  يف  العاملية  لل�شحة  جورج  معهد 
البحث عن  اجل��واب يف  الكافيني هي  املحتوية على  امل�شروبات  اأن  تعني  ل 

�شالمة الطرق.
واأ�شافت اأن من الوا�شح اأن ال�شائقني يتناولون هذه امل�شروبات مل�شاعدتهم 
على البقاء يقظني، واإذا كان ذلك مفيداً لبع�س الوقت، فيجب النظر اإليه 
على اأنه جزء من ال�شعف ال�شحي العام الذي يعانون منه يف جمال عمل 
لفرتة  ن��وم  دون  امل��رء من  يبقى  اأن  املقبول  لي�س من  اإذ  باخلطورة،  يت�شم 

طويلة، لكن الكافيني مفيد باعتباره جزءاً من ا�شرتاتيجية اأو�شع.

الثالثاء  -  21   مايو    2013 م    -    العـدد    10798
Tuesday   21    May     2013  -  Issue No   10798



24 الثالثاء  -  21   مايو    2013 م    -    العـدد    10798
Tuesday   21    May     2013  -  Issue No   10798



الثالثاء  -  21   مايو    2013 م    -    العـدد    10798
Tuesday   21    May     2013  -  Issue No   10798 25



املال والأعمال

26

اأدنوك تنظم املنتدى الأول للتدريب والتطوير

ملتقى اأبوظبي لال�ضتثمار يف باري�س ينطلق الأربعاء املقبل

داماك العقارية تطور برجا �ضكنيا يف بغداد بقيمة
 100 مليون دولر �ضمن خطة ا�ضرتاتيجية للبناء يف العراق

••  دبي-وام:

�شكني  ب��رج  اإن�شاء  ب��داأت  اأنها  دب��ي  العقارية ومقرها  دام��اك  �شركة  اأعلنت   
100 مليون دولر  بقيمة  26 طابقا  بغداد من  العا�شمة  �شخم يف قلب 
العراق. وقال  لتو�شيع عملياتها يف  لها  ا�شرتاتيجية  اأمريكي �شمن خطة 
الر�شمي  ومتحدثها  العقارية  دام��اك  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  ال�شعار  زي��اد 
اأن م�شروع برن�شي�س تاور يعد املرحلة الأوىل  اأم�س  يف ت�شريح �شحايف له 
لها.  رئي�شيا  �شوقا  باعتباره  العراق  يف  للبناء  ا�شرتاتيجي  خمطط  �شمن 
واأ�شاف اأن اإطالق برن�شي�س تاور ميثل دليال وا�شحا على حر�س ال�شركة 
على بناء بيئة معي�شية راقية يف بلد ي�شهد ا�شتثمارات قوية ومنوا يف روؤو�س 
 2016 اكتماله يف عام  �شي�شبح عند  تاور  برن�شي�س  اأن  واأو�شح  الأم��وال. 
واحدا من اأعلى الأبراج ال�شكنية يف بغداد و�شيوفر منطا مميزا من احلياة 
يت�شم باخل�شو�شية والفخامة يف بلد ي�شهد حاجة ما�شة ملثل هذا النوع من 
القت�شاد  اأن يحقق  توقع  ال��دويل  النقد  ال�شكنية. وكان �شندوق  امل�شاريع 
العام احلايل مدعوما بزيادة  املائة خالل  العراقي منوا بحوايل ت�شعة يف 
كبرية يف اإنتاج النفط من املتوقع اأن تبلغ حوايل 3.3 مليون برميل يوميا. 
وكانت داماك العقارية � التي تاأ�ش�شت عام 2002 � قد وقعت مذكرة تفاهم 
مع وزارة الإ�شكان والإعمار العراقية خالل معر�س �شيتي �شكيب 2012 
امل�شاريع  من  عدد  لتطوير  الالزمة  وال�شت�شارات  اخل��ربة  لتوفري  دبي  يف 
ال�شركة  اأن  يذكر  بها.  املحيطة  واملنطقة  ب��غ��داد  يف  والتجارية  ال�شكنية 
ا�شتكملت تطوير 37 مبنى �شمن 66 مبنى اآخر يف مراحل متفاوتة من 

البناء يف �شبع دول يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

 دوبال واميال لالأملنيوم ت�ضاركان فى
 الدورو 18 للموؤمتر الدويل لالأملنيوم بلندن

••  دبي-وام:

الإمارات  و�شركة  دوب��ال  املحدودة  لالأملنيوم  دبي  موؤ�ش�شة  من  كل  �شاركت   
لالأملنيوم اإميال ال�شركتان الرائدتان مبجال اإنتاج الأملنيوم يف دولة الإمارات 

يف الدورة الثامنة ع�شرة للموؤمتر الدويل لالأملنيوم �شى ار يو 2013.
تعزيز  يف  واملتمثلة  امل�شاركة  من  اأهدافهما  حتقيق  يف  ال�شركتان  وجنحت 
املتطورة  دوب��ال  تقنيات  وت�شويق  منتجاتهما  وقائمة  لديهما  العام  الوعي 
يف  اإنعقدت  التي  للموؤمتر  العام  هذا  دورة  واإ�شتقطبت  الأملنيوم.  لإختزال 
لندن يف الفرتة من 14 اإىل 16 مايو اجلاري عددا كبريا من كبار املدراء 
العامل ما منح  اأنحاء  الأملنيوم من خمتلف  القرار مبجال �شناعة  و�شناع 
دوبال واإميال من�شة قوية للرتويج لأعمالهما. وجاءت امل�شاركة الناجحة 
لدوبال واإميال على خلفية رعايتهما البالتينية لدورة عام 2013 ف�شال 
بجناح  �شاركتا  كما  امل��ع��ر���س.  وق��اع��ة  ال����زوار  ت�شجيل  منطقة  رع��اي��ة  ع��ن 
م�شرتك باملعر�س الذي اأقيم على هام�س املوؤمتر وقام يو�شف ب�شتكي نائب 
رئي�س اإميال للم�شروعات بتقدمي حما�شرة بعنوان منو �شناعة الأملنيوم يف 
منطقة اخلليج خالل اجلل�شة الإفتتاحية. فيما قام فادي عو�س اهلل مدير 
اأول عمليات ا�شطوانات ال�شحب يف دوبال بتقدمي حما�شرة بعنوان الأملنيوم 
- مادة موا�شالت امل�شتقبل خالل جل�شة خم�ش�شة ملناق�شة توجهات الطلب 
زي��ادة ح�شتهما  اإىل  اأي�شا  بالدورة  دوب��ال  م�شاركة  وهدفت  الأملنيوم.  على 
بالأ�شواق الأوروبية فمنذ دخولها اإىل الأ�شواق الأوروبية للمرة الأوىل يف 
املدى مع عمالئها  �شراكة طويلة  بناء عالقات  دوبال يف  1996 جنحت 
اأوروب����ا على ال��رغ��م م��ن �شريبة  اأ���ش��ف��ر ع��ن ت��وا���ش��ل من��و مبيعاتها يف  م��ا 
الأملنيوم البالغة 6 باملائة كما قامت دوبال بت�شدير 212 األف طن مرتي 
من الأملنيوم اإىل الأ�شواق الأوروبية يف 2012 املا�شية ومت اأي�شا ت�شدير 
العام  خالل  اأوروبا  اإىل  اإميال  اإنتاج  من  اإ�شافية  مرتي  طن  األف   224
الأوروبية  الأ���ش��واق  اإىل  ال�شركتني  مبيعات  اإجمايل  بذلك  لي�شل  املا�شي 
436 األف طن مرتي. ويتوقع فريق ت�شويق ومبيعات دوبال واإميال  اإىل 
ت�شدير نحو 490 األف طن مرتي من الأملنيوم الأويل اإىل اأوروبا خالل 
عام 2013 حيث تتكامل قائمة منتجات اإميال التي ت�شم الأملنيوم املعاد 
ال�شهر و�شبائك الأملنيوم القيا�شية و�شفائح الأملنيوم ف�شال عن اأ�شطوانات 
اجلودة  عالية  الأمل��ن��ي��وم  �شبائك  م��ن  دوب���ال  منتجات  قائمة  م��ع  ال�شحب 
للكهرباء  املو�شلة  والق�شبان  ال�شهر  اإع��ادة  و�شبائك  ال�شحب  واإ�شطوانات 
للت�شويق  التنفيذي  الرئي�س  نائب  العطار  وليد  وق��ال  الأن���ود.  وق�شبان 
و�شهولة  والإقت�شادية  الناحية اجلغرافية  واإمي��ال من  دوبال  واملبيعات يف 
خدمات ال�شحن تتميز منطقة ال�شرق الأو�شط مبوقع ممتاز خلدمة ال�شوق 
واإمي��ال جتاه تلك  اإلتزام دوب��ال  باإ�شتعرا�س  بالفعل  الأوروب��ي��ة حيث قمنا 
املنطقة الهامة عن طريق بناء واملحافظة على بنية حتتية متكاملة تتكون 
يف  منتجاتنا  ت�شليم  من  متكننا  وم�شتودعات  ومن�شاآت  لل�شحن  ميناء  من 
املوعد املقرر لعمالئنا مبختلف اأنحاء اأوروبا كما قامت دوبال اأي�شا باإفتتاح 
البنية  الإيطالية وهي  ال�شوي�شرية وميالن  زيوريخ  لها يف مدينة  مكاتب 
التحتية التي تخدم ال�شركتني حاليا. ويرى وليد العطار اأن منطقة دول 
الإحتاد الأوروبي �شتحتاج تقريبا اإىل اإ�شترياد 70 باملائة من اإحتياجاتها 
توقعاته  ع��ن  ..معربا  للزيادة  القابلة  الن�شبة  وه��ي  الأويل  الأمل��ن��ي��وم  م��ن 
واملجمعة  ال��ف��ردي��ة  ال�شوق  ت�شهم يف من��و ح�ش�س  ف��ر���س مم��ت��ازة  ب��وج��ود 
اإ�شتمرار  لكل من دوب��ال واإمي��ال يف تلك املنطقة. كما اعرب عن ثقته من 
تزايد الطلب على منتجات دوبال واميال وعن اميانه بخربات ال�شركتني 
يخدمنا  �شوف  القوي  تواجدهما  اإىل  اإ�شافة  الأوروب��ي��ة  بال�شوق  الطويلة 
ب�شكل ممتاز خالل ال�شنوات املقبلة حيث اإ�شتعر�شنا ب�شكل فاعل من خالل 
الرتويج ملن�شاآت وقائمة منتجات ال�شركتني اأمام الوفود وامل�شاركني وزوار 
املوؤمتر القدرات املميزة للطاقة الإنتاجية املجمعة لدوبال واإميال لالإيفاء 

بالطلب الأوروبي على الأملنيوم. 

عبداهلل بن زايد ي�ضارك يف افتتاح منتدى الدوحة 
وموؤمتر اإثراء امل�ضتقبل القت�ضادي لل�ضرق الأو�ضط

••  الدوحة-وام:

اأم�س يف  زاي��د ال نهيان وزي��ر اخلارجية  ال�شيخ عبداهلل بن  �شارك �شمو 
لل�شرق  الق��ت�����ش��ادي  امل�شتقبل  اإث���راء  وم��وؤمت��ر  ال��دوح��ة  منتدى  افتتاح 
املنتدى  افتتح  ال��دوح��ة.  ريتزكارلتون  ف��ن��دق  يف  عقد  وال���ذي  الأو���ش��ط 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر بح�شور 
عدد من روؤ�شاء الدول والوفود امل�شاركة. ويت�شمن جدول اأعمال املنتدى 
الذي يعقد للعام الثاين ع�شر على التوايل يف العا�شمة القطرية الدوحة 
جمموعة من اجلل�شات وور�س العمل التي تناق�س جملة من املو�شوعات 
ت�شمل عدة روؤى حول التنمية وال�شلم و�شبل حتقيق ال�شتقرار العاملي. 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  امل�شهد  ح��ول  جل�شة  املنتدى  حم��اور  اأب��رز  وم��ن 
الأه��داف الإمنائية لالألفية  التنمية حيث يناق�س  العاملي وحمور حول 
ودور  العاملية  القت�شادية  الأزم��ة  الإجن��از يف ظل  ..م�شتعر�شا حتديات 
ال�شتثمار  دور  اإىل  اإ�شافة  التنمية  حتقيق  اأج��ل  من  والتعليم  التدريب 
الأجنبي واملعونة الدولية يف حتقيق التنمية الوطنية. ويتناول املنتدى 
خالله  يناق�س  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  ال�����ش��الم  مب�شتقبل  خ��ا���ش��ا  حم���ورا 
العربي كما يناق�س  الربيع  الأو�شط ما بعد  ال�شرق  ال�شالم يف  م�شتقبل 
ودور  الأمريكية  النتخابات  بعد  ما  ال�شيا�شي  امل�شهد  تاأثري  املحور  هذا 
املتحدة يف  العاملي ودور الأمم  الع�شرين يف حتقيق ال�شتقرار  جمموعة 
حماية ال�شلم الجتماعي. ح�شر الفتتاح �شعادة جمعة را�شد الظاهري 

�شفري الدولة لدى قطر. 

احلكومية  وغ���ري  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��دوائ��ر 
اأدنوك  التي ترتبط بعالقات تعاون مع 
اإدارات  مع  والتن�شيق  التوا�شل  وتفعيل 
التدريب والتطوير يف ال�شركات العاملة 
التدريب  و���ش��ي��ا���ش��ات  اأه�����داف  ل��ت��وح��ي��د 
يف ����ش���رك���ات امل���ج���م���وع���ة. واأو�����ش����ح من 
الزيادة   .. والأرق��ام  الإح�شائيات  خالل 
الكبرية التي حدثت يف برامج التطوير 
الوظيفي التي تهدف اإىل تطوير واإعادة 
تدريب املواطنني من اخلريجني اجلدد 
لدجمهم  التعيني  �شلم  اأول  يف  املعينني 
الزيادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأدن����وك  يف وظ��ائ��ف 
املقبولني يف  ال��ط��الب  ال��ك��ب��رية يف ع��دد 
برنامج اأدنوك للبعثات واإ�شافة عدد من 
لالإيفاء  للربنامج  الدرا�شية  ال��ربام��ج 
باحتياجات �شركات املجموعة م�شتعر�شا 
الزيادة امل�شطردة يف اأعداد املقبولني يف 
والتدريبية.  التعليمية  اأدن���وك  ب��رام��ج 
فيها  مت  مناق�شات  جل�شة  ذل��ك  واأع��ق��ب 
تناول العديد من القرتاحات التي تقدم 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  دوائ���ر  م���دراء  بها 
ب�����ش��رك��ات امل��ج��م��وع��ة وال��ت��ي رك���زت على 

الوظيفية  الحتياجات  ل�شد  املواطنني 
اإن  املتنامية يف �شركات املجموعة. وقال 
العديد من التحديات وال�شغوط حتمت 
التدريب  لإدارات  املنتدى  ه��ذا  تنظيم 
والتطوير يف اأدنوك وجمموعة �شركاتها 
ويف مقدمتها توحيد اجلهود واملبادرات 
املواطنني  ن�شبة  رف���ع  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
التناف�س  ظ��ل  يف  املجموعة  ���ش��رك��ات  يف 
العاملة  الأي�����دي  ع��ل��ى ج���ذب  ال�����ش��دي��د 
ال����ذي ي�����ش��ه��ده ���ش��وق العمل  وامل���وؤه���ل���ة 
اأن غالبية  واأو���ش��ح  الإم�����ارات.  يف دول���ة 
العاملني يف اأدنوك وجمموعة �شركاتها 
التي  والتخ�ش�شات  املهن  اأ�شحاب  من 
مت���ت���از ب����زي����ادة ال���ط���ل���ب ع��ل��ي��ه��ا وح����دة 
ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ج��ذب��ه��ا الأم������ر ال���ذي 
والتطوير  التدريب  اإدارات  من  يتطلب 
وتبني  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  �����ش����رورة 
والحتفاظ  ل��الإح��الل  م��رن��ه  �شيا�شات 
بالكوادر الب�شرية املوؤهلة. وقال العلي اإن 
يف  العاملني  املواطنني  من  عالية  ن�شبة 
اأدنوك وجمموعة �شركاتها من �شريحة 
الذي  الأم���ر  عاما   25 ال���  دون  ال�شباب 

والتطوير  التدريب  اإدارات  على  يحتم 
ت��ب��ن��ي اخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��ت��ي ت�شرع 
لتويل  وتاأهيلهم  تطويرهم  عملية  من 
والغاز يف  النفط  قطاع  قيادة  م�شوؤولية 
الدولة .. موؤكدا اأهمية اإجراء الدرا�شات 
خمرجات  ت���واف���ق  ل�����ش��م��ان  وامل���ت���اب���ع���ة 
النظام التعليمي من حيث الكم والكيف 
املجموعة عرب  ���ش��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
تعريف املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 
توفري  و���ش��م��ان  املجموعة  باحتياجات 
ال��ع��دد امل��ط��ل��وب م��ن ال��ق��وى العاملة يف 
الإجنازات  العلي  وا�شتعر�س  امل�شتقبل. 
والنجاحات التي حققتها اإدارة التدريب 
وال��ت��ط��وي��ر خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة من 
والتن�شيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز  حيث 
والتو�شع  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  دائ�����رة  م���ع 
ال��ت��دري��ب عرب  ال��ك��ب��ري يف تنفيذ خ��ط��ة 
ال���ت���دري���ب  دورات  م����ن  ع������دد  ت��ن��ظ��ي��م 
الكبرية  والزيادة  واخلارجية  الداخلية 
يف اأعداد املبعوثني وامللحقني والتو�شع يف 
التكنولوجيا احلديثة بجانب  ا�شتخدام 
امليدانية  ال����زي����ارات  م���ن  ع����دد  ت��ن��ظ��ي��م 

التدريب  اإدارات  بني  والتن�شيق  التعاون 
وال���ت���ط���وي���ر يف ����ش���رك���ات امل��ج��م��وع��ة .. 
م�����ش��ريا اإىل ����ش���رورة ت���ب���ادل اخل����ربات 
امل��م��ار���ش��ات لإيجاد  وال��ت��ج��ارب واأف�����ش��ل 
تواجه  التي  الكبرية  للتحديات  احللول 
اأدنوك وجمموعة �شركاتها ويف مقدمتها 
�شركات  يف  ال��ت��وط��ني  بن�شبة  ال��و���ش��ول 
عام  بحلول  املائة  يف   75 اإىل  املجموعة 
2017. واأو�شح القبي�شي اأن التو�شعات 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ق��ط��اع النفط 
الأيدي  توفر  تتطلب  الدولة  يف  والغاز 
التخ�ش�شات  واملدربة يف جميع  العاملة 
تدريب  على  الرتكيز  اأهمية  م��وؤك��دا   ..
علمية  �شيا�شات  وتبني  الفنيني  وتاأهيل 
لالإحالل والإبدال .. م�شريا اإىل اأهمية 
لي�شمل  ال��ب��ع��ث��ات  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ت��و���ش��ع 
يحتاجها  التي  والتخ�ش�شات  املهن  كل 
اأو�شح  جانبه  من  والغاز.  النفط  قطاع 
التدريب  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ل��ي  ج��م��ع��ة 
الذي  امل��ن��ت��دى  اأن  اأن����وك  وال��ت��ط��وي��ر يف 
يعد الأول من نوعه ويجمع بني اإدارات 
التدريب والتطوير يف �شركات املجموعة 
توؤمن  ات�شال  قنوات  اإي��ج��اد  اإىل  يهدف 
الدوائر  بني  الفعال  والتعاون  التن�شيق 
�شركات  يف  والتطوير  بالتدريب  املعنية 
فهم  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  اأدن������وك  جم��م��وع��ة 
التحديات  للتعامل مع  وروؤية م�شرتكة 
والتطوير  التدريب  عملية  تواجه  التي 
يف اأدنوك والتفاق على خطة م�شتقبلية 
م���وح���دة ت�����ش��ت��وع��ب اح��ت��ي��اج��ات اأدن����وك 
املعينات  كل  وتوفر  املوؤهلة  ال��ك��وادر  من 
ال�شباب  وتاأهيل  اإع���داد  يف  ت�شاعد  التي 

••  اأبوظبي-وام:

 نظمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية يف �شركة 
اأعمال  اأدن��وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
التدريب  اإدارات  مل���دراء  الأول  امل��ن��ت��دى 
اأدن�����������وك وجم���م���وع���ة  وال����ت����ط����وي����ر يف 
�شركاتها. وقالت اأدنوك يف بيان �شحفي 
ا�شت�شافته  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  ..اإن  اأم�����س 
يهدف  فيها  والتطوير  ال��ت��دري��ب  اإدارة 
بني  فيما  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اإىل 
ب�شركات  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  اإدارات 
وتنفيذ  اإع�����داد  امل��ج��م��وع��ة يف جم����الت 
والتعرف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل���������وارد  خ���ط���ط 
ب��ال��ت��ح��دي��ات وال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي تواجه 
املجموعة  ���ش��رك��ات  يف  ال��ت��وط��ني  خ��ط��ة 
العاملة  الأي����ادي  ع��رب حتليل اجت��اه��ات 
ورفع تقارير بنتائج التحليل والدرا�شات 
مبهام  والقيام  والطلب  العر�س  حلجم 
الكوادر  وتوظيف  ا�شتقطاب  وواج��ب��ات 
املواطنة لاللتحاق بخدمة قطاع النفط 
القبي�شي  �شليويح  واأك��د حممد  وال��غ��از. 
اأدنوك  يف  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  مدير 
التدريب والتطوير  اإدارات  ..اأهمية دور 
ب��اع��ت��ب��اره��ا �شريكا  امل��ج��م��وع��ة  ب�����ش��رك��ات 
املوارد  خطط  واإنفاذ  تطبيق  يف  اأ�شا�شيا 
ن�شبة  رف���ع  ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال��ب�����ش��ري��ة 
امل��ج��م��وع��ة وفقا  ���ش��رك��ات  ال��ت��وط��ني يف 
اأولويات  ودرا�شات علمية حتدد  خلطط 
اإع���داد  ح��ي��ث  م��ن  ال��ت��وط��ني  ومتطلبات 
ق��درات��ه ومهاراته  امل��واط��ن عرب تطوير 
ت�شهم يف عملية  التي  املوؤ�ش�شات  وتهيئة 
اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار  والتعليم.  ال��ت��دري��ب 

خالل الفرتة من 2007 - 2011 لت�شل 
اإىل نحو 8 ر17 مليار درهم عام 2011. 
اإجمايل  ارت���ف���اع  ن��ف�����ش��ه��ا  ال���ف���رتة  و���ش��ه��دت 
 234 بن�شبة  فرن�شا  اإىل  ال��دول��ة  ���ش��ادرات 
عام  دره��م  ر1 مليار   8 اإىل  لت�شل  املائة  يف 
الدولة  واردات  ارتفعت  املقابل  ويف   2011
من فرن�شا ن�شبة 40 يف املائة خالل الفرتة 
نف�شها لت�شل اإىل نحو 16 مليار درهم عام 
بن�شبة  ال�شادرات  لزيادة  ونتيجة   .2011
ال�����واردات فقد �شهد عجز  اأك���رب م��ن زي���ادة 
امليزان التجاري لدولة الإمارات مع فرن�شا 
الفرتة  امل��ائ��ة خ��الل  30 يف  ن�شبة  ارت��ف��اع��ا 
من 2007 اإىل 2011 لي�شل اإىل حوايل 
14 مليار درهم عام 2011 .. ورغم ارتفاع 
حجم التجارة غري النفطية لإمارة اأبوظبي 
مع فرن�شا ن�شبة 93 يف املائة خالل الفرتة 
من 2007 اإىل 2011 اإل اأنها مل تتجاوز 
ن�شبة 33 يف املائة من اإجمايل التجارة غري 
الإم��ارات مع فرن�شا خالل  النفطية لدولة 
يف  الفرن�شية  لل�شفارة  ووفقا   .2011 ع��ام 
ل�شركات  فرعا   250 يوجد  ف��اإن��ه  اأبوظبي 
ف��رن�����ش��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات وت��ع��د �شركة 
يف  امل�شتثمرين  اأك���رب  اأح���د  توتالبرتوليوم 
امل�شاريع  ع����دد  ح��ي��ث  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
النفطية اخلا�شة با�شتك�شاف واإنتاج النفط 
تكرير  م�شاريع  يف  وكذلك  الطبيعي  والغاز 
والغاز  النفط  وت��وزي��ع  وب��ي��ع  اخل���ام  النفط 
وامل�شتقات النفطية مبا يف ذلك ح�شة �شركة 
5 ر9  الربية  البرتولية  للعمليات  اأبوظبي 
يف املائة و�شركة اأبوظبي ل�شناعات الغاز 15 

يف املائة .
خارج  بال�شتثمار  توتال  �شركة  قامت  كما   
القطاع النفطي مثل م�شروع دولفني ومعمل 
توليد الطاقة ال�شم�شية الرائد �شم�س 1 يف 
مدينة م�شدر وتبلغ ح�شة �شركة توتال يف 
جمموعة �شركات دولفني للطاقة التي تقوم 
املائة  يف   24 دولفني  غ��از  م�شروع  بت�شغيل 
امل�شروع  يف  املائة  يف   20 بن�شبة  ح�شة  ولها 
 1 �شم�س  وت�شغيل  وبناء  امل�شرتك لمتالك 
بال�شرتاك مع �شركة م�شدر و�شركة اأبنجوا 
ال�شبانية. كما يعد م�شروع �شرتاتا يف العني 
طويلة  الرئي�شية  ال�شراكة  م�شروعات  اأح��د 
الأم����د ب��ني اأب��وظ��ب��ي وف��رن�����ش��ا ح��ي��ث وقعت 
جتهيز  اتفاقية   2008 يف  م��ب��ادل��ة  �شركة 
الدفاعية  لل�شناعات  اإي��دا���س  جمموعة  مع 
اإنتاج  م�شنع  لإن�شاء  الأورب��ي��ة  والف�شائية 

الأجزاء املركبة للطائرات التجارية.

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة
 تفتح معر�س امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة

••  ال�صارقة-وام:

 افتتح �شلطان عبداهلل بن هده ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية 
الدائرة  تنظمه  ال���ذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  معر�س  بال�شارقة 
وي�شارك  اجل����اري.  م��اي��و   24 حتى  وي�شتمر  ال�����ش��ارق��ة  ميغامول  م��رك��ز  يف 
الدائرة  ت�شدرها  التي  اعتماد  رخ�شة  لديهم  ممن  عار�شا   14 املعر�س  يف 
املعر�س  افتتاح  اأن�شطة جتارية من منازلهم. وح�شر  للراغبني يف ممار�شة 
اخلمي�س  وع��ب��داهلل  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  ع��ام  مدير  امل��دف��ع  حممد  �شيف 
مدير العالقات العامة واحلكومية مبركز ميغامول ال�شارقة. وتفقد رئي�س 
خالل  من  املعر�س  يف  امل�شاركني  اأجنحة  وامل�شوؤولني  احل�شور  مع  ال��دائ��رة 
جولة على العار�شني للتعرف على املعرو�شات وتبادل الأفكار واملعلومات مع 
يواجهون من  وما  املنتجات  على  والتعرف  امل�شاريع  اأ�شحابها حول ق�ش�س 
حتديات لطرح احللول ومناق�شة الت�شهيالت. ويقدم املعر�س جمموعة من 
اأف�شل بائع  اإىل جائزة  اإ�شافة  الفعاليات ت�شمل �شحوبات على جوائز قيمة 
لديهم  ما  اأف�شل  اب��راز  على  لت�شجيعهم  امل�شاركني  ملنتجات  عر�س  واأف�شل 
ودعما حلركة تطوير التجارة عرب املعار�س للم�شجلني برخ�شة اعتماد. وقال 
ال�شويدي اإن م�شروع اإقامة معر�س امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة لأ�شحاب 
العائد  يف  القطاع  هذا  م�شاهمة  لتفعيل  رائ��دة  خطوة  ميثل  اعتماد  رخ�شة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لأن��واع  الفر�س  واإتاحة  لالإمارة  القت�شادي 
املنزل واجلامعة فيما يخ�س  لعر�س منتجاتهم خارج نطاق  املواطنني  من 
الطلبة واخلريجني وم�شاريعهم الواعدة وتو�شيع نطاق الرتويج لالرتقاء 
بامل�شتوى التجاري لالأن�شطة. واأو�شح ال�شويدي اأن اأهداف امل�شروع تت�شمن 
القت�شادية  التنمية  يف  املنزل  عرب  املمار�شة  التجارية  امل�شاريع  دور  اإب���راز 
ا�شافة  املنزل  املرخ�س من  التجاري  العمل  ملمار�شي  ناجحة  وعر�س مناذج 
اإىل اإتاحة الفر�شة جلميع امل�شاركني للتعريف باأن�شطتهم اإعالميا وت�شجيع 

ودعم املبادرات وا�شحاب امل�شاريع املنزلية ال�شغرية واملتو�شطة .

 البنك الإ�ضالمي للتنمية يقر تقدمي
 496.7 مليون دولر لتمويل م�ضاريع تنموية

••  جدة-وام:

وافق جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك الإ�شالمي للتنمية يف دورته ال� 290 
من  ع��دد  يف  امل�شاهمة  على  اأم�����س  طاجيك�شتان  عا�شمة  دو�شنبه  يف  املنعقدة 
م�شاريع التنمية بالدول الأع�شاء ويف عدد من املجتمعات امل�شلمة بالدول غري 
ترتفع متويالت  بذلك  دولر  مليون   496.7 ق��دره  اإجمايل  الأع�شاء مببلغ 
البنك الرتاكمية منذ اإن�شائه اإىل نحو 90.5 مليار دولر. وقال البنك يف بيان 
اأم�س اإن جمل�س املديرين التنفيذيني برئا�شة رئي�س جمموعة البنك الإ�شالمي 
امل�شروعات  م��ن  ع���ددا  الج��ت��م��اع  اأق���ر خ��الل  اأح��م��د حممد  ال��دك��ت��ور  للتنمية 
الإمنائية منها تقدمي مبلغ 205 ماليني دولر للم�شاهمة يف املرحلة الثالثة 
و�شي�شاهم  الإندوني�شية  باجلمهورية  املتكاملة  املجتمعية  التنمية  من م�شروع 
عن  الريفية  املناطق  ل�شكان  القت�شادية  الأو�شاع  وحت�شني  تعزيز  يف  امل�شروع 
وحت�شني  ال�شغرية  للم�شاريع  ال��الزم  التمويل  على  ح�شولهم  ت�شهيل  طريق 
وتطوير البنى التحتية بتلك املناطق واإقامة نحو 12 مركزا لتنمية الأعمال.

والبنية  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وقطاع  ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���دم���ات 
حكومة  توجهات  جانب  اإىل  والعمال  امل��ال 
ال�شناعي  القطاع  دور  تعزيز  نحو  الم���ارة 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  اأك���رب  بح�شة  للم�شاهمة 
ا�شتقطاب  خ���الل  م��ن  ل���الم���ارة  الج���م���ايل 
امل��زي��د م��ن ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي تعتمد على 
ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل���ع���رف���ة وخ��ا���ش��ة يف 
املناطق ال�شناعية املتخ�ش�شة. واأ�شار اإىل اأن 
الفرن�شية  العا�شمة  يف  امللتقى  ه��ذا  تنظيم 
باري�س ينطلق من حقيقة اأن دولة الإمارات 
باتت �شريكا اقت�شاديا رئي�شا لفرن�شا واأكرب 
�شوق للمنتجات الفرن�شية يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط حيث تاأتي فرن�شا يف املرتبة ال�شابعة 
عامليا والثالثة اأوروبيا لأكرب امل�شدرين اإىل 
اأن دولة الإم��ارات ت�شتحوذ  الدولة مو�شحا 
الفرن�شية  ال�شادرات  املائة من  25 يف  على 
 33 ال�شرق الأو�شط كما ت�شتحوذ على  اإىل 
دول  اإىل  الفرن�شية  ال�شادرات  من  املائة  يف 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
تتناول  نقا�س  جل�شات  �شت  امللتقى  وي�شهد 
ال�شتثمارية  الفر�س  ومناق�شة  ا�شتعرا�س 
قطاعات  �شتة  يف  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املتاحة 
والطاقة  ال�����ش��ن��اع��ة  وه����ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملال  والتعليم  وال��ن��ق��ل  التحتية  وال��ب��ي��ن��ة 
والبرتوكيماويات.  وال���ن���ف���ط  والع����م����ال 
كبار  م��ن  ع��دد  امللتقى  جل�شات  يف  وي�����ش��ارك 
اأبوظبي من ابرزهم كل  اإمارة  امل�شئولني يف 
الت�شغيلي  الرئي�س  املقرب  وليد  �شعادة  من 
الرقباين  وف��ه��د  للتنمية  م��ب��ادل��ة  ل�����ش��رك��ة 
مدير جمل�س ابوظبي للتطوير القت�شادي 
وحممد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س احتاد 
رئي�س  ب��ال��دول��ة  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف 
غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة اب��وظ��ب��ي وحممد 
ح�شن القمزي الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة 
املتخ�ش�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  للمناطق  العليا 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر هيئة  ���ش��ي��ف  وع�����ب�����داهلل 
حارب  وحممد  والكهرباء  للمياه  ابوظبي 
ال��ي��و���ش��ف امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���دائ���رة النقل 
ل�شوق  التنفيذي  امل��دي��ر  البلو�شي  ورا���ش��د 
احلمادي  وحممد  املالية  ل���الأوراق  ابوظبي 
وعدد  النووية  للطاقة  التنفيذي  الرئي�س 
م��ن اخل���رباء وك��ب��ار امل�شئولني يف ع��دد من 
اأبوظبي.  يف  احلكومية  وال�شركات  اجلهات 
لالإح�شاء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ب��ي��ان��ات  وتظهر 
ارت���ف���اع ال��ت��ج��ارة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ب��ني دولة 
الإمارات وفرن�شا بن�شبة قاربت 50 يف املائة 

••  اأبوظبي-وام:

ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ت��ن��ط��ل��ق غ����دا الأرب�����ع�����اء   
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف ب���اري�������س وال����ذي 
اأبوظبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تنظمه 
مب�شاركة وفد حكومي ر�شمي رفيع امل�شتوى 
م��ن اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ي��راأ���ش��ه م��ع��ايل نا�شر 
اأحمد ال�شويدي رئي�س الدائرة. كما يح�شر 
كبار  م��ن  �شخ�س   200 م��ن  اأك���ر  امللتقى 
الأعمال  ورج�����ال  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
امللتقى  وي��ب��داأ  الفرن�شيني.  وامل�شتثمرين 
مري  حممد  �شعادة  يلقيها  بكلمة  فعالياته 
ال���دول���ة لدى  ���ش��ف��ري  ال��رئ��ي�����ش��ي  ع��ب��د اهلل 
كلمتان  ي��ع��ق��ب��ه��ا  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ال�شويدي  اأح��م��د  ن��ا���ش��ر  مل��ع��ايل  رئي�شيتان 
وزير  بريك  نيكول  ومعايل  ال��دائ��رة  رئي�س 
التجارة اخلارجية الفرن�شي ي�شلطان فيهما 
ال�شوء على تطورات العالقات الثنائية بني 
املجالت  يف  خا�شة  اأبوظبي  واإم���ارة  فرن�شا 
القت�شادية وال�شتثمارية م�شتعر�شني اأبرز 
اإمارة  بها  تتمتع  التي  ال�شتثمارية  الفر�س 
اأبوظبي وفرن�شا خا�شة يف جمالت الطاقة 
املال  وق��ط��اع  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ة 

والعمال.
 وق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د ع��ب��د اهلل امل��ا���س املدير 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
تاأتي  امللتقى  اأهمية  الدائرة..اإن  الدولية يف 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  فيه  ت�شهد  وق��ت  يف 
بني اأبوظبي ودولة الم��ارات ب�شكل عام مع 
كبريا  واهتماما  مت�شاعدا  ت��ط��ورا  فرن�شا 
�شعيا  البلدين  وحكومتي  قيادتي  قبل  من 
ال�شتثمارية  الفر�س  من  املزيد  خلق  نحو 
املتاحة التي يوفرها اجلانبان يف العديد من 
القطاعات ال�شرتاتيجية التي ت�شكل ركيزة 
امل�شتدامة.  القت�شادية  للتنمية  ا�شا�شية 
ح�شورا  �شي�شهد  امللتقى  اأن  امل��ا���س  واأو���ش��ح 
وامل�شتثمرين  الع���م���ال  رج����ال  م���ن  ك��ب��ريا 
يف  كبريا  اهتماما  اب��دوا  الذين  الفرن�شيني 
ابوظبي  توفره  ما  على  والط���الع  التعرف 
م��ن ف��ر���س ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ���ش��ان��ح��ة ت��ع��زز من 
ح��ج��م ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف ام����ارة 
والعني  ابوظبي  الثالث  ابوظبي مبناطقها 
وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة. واأك����د امل��ا���س اأن اإم���ارة 
اأبوظبي باتت ت�شكل مركزا هاما لال�شتثمار 
ال��دع��م احلكومي  املنطقة وذل��ك يف ظ��ل  يف 
الكبري الذي حتظى به م�شاريعها التنموية 
تركز  التي  خا�شة  ال��ك��ربى  ال�شرتاتيجية 
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جمل�س تنمية املنطقة الغربية يك�ضف عن تفا�ضيل موؤمتر الغربية للتنمية املقر يف 27 مايو احلايل
تراجع موؤ�ضر بور�ضة نا�ضداك دبي بن�ضبة 

اأم�س  تداولت  ختام  يف  املائة  يف   1.1
••  دبي-وام:

نا�شداك دبي  20 لبور�شة  الإم��ارات  نا�شداك دبي   تراجع موؤ�شر فوت�شي 
2604.6 نقطة يف  28.6 نقطة ليغلق على  املائة بنحو  1.1 يف  بن�شبة 
ختام تداولت اأم�س. واقت�شر التداول على �شهم �شركة موانئ دبي العاملية 
عند  ال�شهم  اأغلق  حيث  دولر  مليون   5.6 بقيمة  �شهم  األ��ف   359 بنحو 
�شعر 15.6 دولر بانخفا�س ن�شبته 1.5 يف املائة.. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي 
نا�شداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �شهما لأكرب ال�شركات املدرجة يف �شوق 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق املالية ون��ا���ش��داك دب��ي ومت ت�شميمه  دب��ي امل��ايل و���ش��وق 
ليكون اآلية للتحوط وال�شتثمار بالن�شبة للم�شتثمرين من منطقة اخلليج 
العربي وخمتلف اأنحاء العامل. وتعد نا�شداك دبي � التي تتخذ مركز دبي 
املايل العاملي مقرا لها � بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني 
غرب اأوروبا و�شرق اآ�شيا وت�شتقبل امل�شدرين �شواء من املنطقة اأم من �شتى 
اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية على 
وامل�شتقات  الأ�شهم  حاليا  البور�شة  وال��دويل..وت��درج  الإقليمي  امل�شتويني 
ال�شندات  وال�شكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�شات  يف  امل��ت��داول��ة  وال�شلع 
بتعهيد  قامت  قد  دب��ي  نا�شداك  كانت  التقليدية.  وال�شندات  الإ�شالمية 
اإىل �شوق دبي  املالية  الأوراق  والت�شوية واملقا�شة وحفظ  التداول  عمليات 
املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 يف اإطار اإ�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل 
تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم 
يف جمموعة واحدة مع �شيولة املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية. ويعد تعهيد تداول 
الأوراق املالية املدرجة يف بور�شة نا�شداك دبي اإىل من�شة �شوق دبي املايل 

اأحد املحطات الرئي�شة على طريق اإجناز التكامل بني البور�شتني.

 بنك لندن وال�ضرق الأو�ضط يفتتح اأول 
فروعه يف اخلارج يف مركز دبي املايل العاملي 

 •• دبي-وام: 
افتتح بنك لندن وال�شرق الأو�شط � الذي يعد اأكرب بنك اإ�شالمي يف اأوروبا � 
اأول مكتب متثيلي له خارج مقره الرئي�س يف العا�شمة الربيطانية يف مركز 

دبي املايل العاملي اأم�س بهدف تعزيز خططه التو�شعية وقدراته العملية.
وقال همفري بري�شي الرئي�س التنفيذي لبنك لندن وال�شرق الأو�شط يف 
املايل  التنظيمي ملركز دبي  الإط��ار  اأن كال من  ت�شريح �شحايف له يف دبي 
القت�شاد  عا�شمة  لتكون  لتحقيقه  دب��ي  ت�شعى  ال���ذي  وال��ط��م��وح  العاملي 
الإ�شالمي �شاهم يف اختيار البنك لفتتاح اأول فرع متثيلي له خارج اململكة 

املتحدة.
واأ�شاف اأن وجود البنك يف منطقة اخلليج العربي ي�شكل دعما قويا لعمالئه 
الذين يتطلعون لال�شتفادة من خدماته املتمثلة يف اإدارة الروات واأ�شواق 
املال واخلزينة واخلدمات امل�شرفية ل�شركات اململكة املتحدة وامل�شاهمة يف 

املرحلة املقبلة من منو البنك.

حمدان بن را�ضد اآل مكتوم يفتتح معر�ضي الت�ضميم الدويل واملكاتب

مطار البطني للطريان اخلا�س املحطة املف�ضلة
 يف ال�ضرق الأو�ضط ل�ضركة اإف اإي اآي لالإ�ضعاف اجلوي

الداخلي  الت�شميم  معر�س  دول��ة   45
ع��ار���ش��ة من  ج��ه��ة   120 ت�����ش��ارك  فيما 
وانطلقت  املكاتب.  دولة يف معر�س   20
اليوم جل�شات الت�شميم بندوات تتمحور 
اإدارة امل�شاريع حيث تعترب جل�شات  حول 
وور�س  ال��ن��دوات  م��ن  �شل�شلة  الت�شميم 
ال��ع��م��ل احل���واري���ة ال��ت��ي ي��دي��ره��ا خرباء 
العام  ه���ذا  تق�شيمها  مت  وق���د  ال��ق��ط��اع 
و�شينال  خم��ت��ل��ف��ني  ب���رن���اجم���ني  اإىل 
تطوير  وح��دت��ي  للجل�شات  احل��ا���ش��رون 
اح���رتاف���ي���ت���ني. ك���م���ا ���ش��ي��ت��م غ�����دا عقد 
تركز  الت�شميم  جل�شات  م��ن  جمموعة 
الت�شميم  و  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  ع��ل��ى 

التجاري والتجهيزات والإدارة .

حكومة  متنحه  ال��ت��ي  واجل���اد  املتوا�شل 
اجلارية.  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل��م��ع��ار���س  دب���ي 
الن�شخة  �شي�شهد  العام  هذا  اأن  واأ�شافت 
الداخلي  الت�شميم  معر�س  م��ن  ال�23 
املكاتب  م��ع��ر���س  م��ن  ال�12  وال��ن�����ش��خ��ة 
حيث ر�شخ هذان املعر�شان من مكانتهما 
الإقليمي  ال�شعيد  على  املعار�س  كاأبرز 
املعماريون  املهند�شون  فيها  يلتقي  حيث 
وامل�����ش��م��م��ون وم����دراء امل�����ش��اري��ع وم���دراء 
امل��ك��ات��ب وم����دراء امل��ن�����ش��اآت و���ش��رك��ات بيع 
التجزئة من جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط 
واأف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د وب��اك�����ش��ت��ان واأوروب�����ا 
واأ�����ش����ارت موريل  امل���ت���ح���دة.  وال����ولي����ات 
وا�شعة  وم�شاركة  ح�شور  وم��ع  اأن���ه  اإىل 

اأب���رز ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة الرائدة  م��ن 
القطاع  خ��رباء  املعر�شان  �شيزود  عامليا 
ا�شتقاء  يف  مثيل  ي�شاهيها  ل  بفر�شة 
واملنتجات  امل��واد  على  واحل�شول  الإلهام 
والتوا�شل  مل�شاريعهم  يحتاجونها  التي 
وامل�شتقبليني  احل��ال��ي��ني  عمالئهم  م��ع 
والدخول يف حوارات بناءة �شمن القطاع 
والإطالع على روؤى واأفكار امل�شاركني يف 
احلدث من اخت�شا�شيي القطاع. ومتتد 
اإجمالية  م�شاحة  على  املعر�شني  اأر����س 
من  م��رب��ع  م��رت  األ���ف  ر48   800 تبلغ 
�شعيد  ال�شيخ  وقاعتي   8 اإىل   1 القاعة 
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  يف  و3   2 رق�����م 
متثل  �شركة   850 ت�شارك  كما  العاملي 

ا�شتعرا�س اأحدث البتكارات والتوجهات 
على ال�شعيد الدويل يف قطاع الت�شميم 
يلبي  وال��ت��ج��اري مب��ا  ال�شكني  ال��داخ��ل��ي 
الطلب املتزايد من اأرجاء منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا كافة.
مدير  م����وري����ل  ف���ري���دي���ري���ك  وع�������ربت 
الدويل  الت�شميم  معر�س  يف  الفعاليات 
و�شكرها  امتنانها  عن  املكاتب  ومعر�س 
خالل  وق��ال��ت  دب���ي  حل��ك��وم��ة  العميقني 
ن��ح��ن فخورون  اجل���ول���ة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بت�شريف 
القطامي  ح��م��ي��د  وم���ع���ايل  م��ك��ت��وم  اآل 
اليوم لتد�شني معر�س الت�شميم الدويل 
الدعم  توؤكد  ب��ادرة  يف  املكاتب  ومعر�س 

••  دبي-وام:

را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اف��ت��ت��ح   
املالية  اآل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير 
ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ح��م��ي��د حم��م��د عبيد 
اأم�س  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي 
 2013 ال�����دويل  ال��ت�����ش��م��ي��م  م��ع��ر���ش��ي 
وم��ع��ر���س امل��ك��ات��ب وذل���ك يف م��رك��ز دبي 
ال����ت����ج����اري ال���ع���امل���ي وي�������ش���ت���م���ران حتى 
اخلمي�س املقبل. وتبع تد�شني املعر�شني 
ل��ل��ق��اء وال���ت���وا����ش���ل م���ع اجلهات  ج���ول���ة 
التي  امل���رة الأوىل  ال��ع��ار���ش��ة وه���ذه ه��ي 
بالتزامن  امل��ع��ر���ش��ني  تنظيم  فيها  ي��ت��م 
خاللهما  و�شيتم  البع�س  بع�شهما  م��ع 

والإخ�����الء ال��ط��ب��ي. وت��دي��ر ال�����ش��رك��ة اأكرب 
ا���ش��ط��ول ل��ط��ائ��رات ل��ريج��ت يف اأوروب������ا و 
يف  بومباردييه  اأ�شاطيل  اأك���رب  م��ن  واح���دا 

العامل.
 21 اأ�شطول اإف اإي اأي حاليا من  ويتاألف 
13 م��ن ط���راز لريجت  ط��ائ��رة م��ن بينها 
 604 ت�شالنجر  ط���راز  م��ن  ط��ائ��رات  و3 
اإك�شربي�س  و3 طائرات من طراز جلوبال 
وط��ائ��رة واح���دة م��ن ك��ل م��ن ط��راز �شي اأر 
ك��م��ا تقدم   7 اك�����س  وف��ال��ك��ون   200 ج���ي 
الطائرات  اإدارة  خ��دم��ات  اأي�����ش��ا  ال�����ش��رك��ة 
مل����الك ال���ط���ائ���رات اخل��ا���ش��ة يف الإم������ارات 

العربية املتحدة.
للطريان اخلا�س  البطني  اأن مطار  يذكر 
للطريان  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  ا���ش��ت�����ش��اف 
اخلا�س الأول من نوعه يف جمال الطريان 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط من  اخل��ا���س يف منطقة 
الإجمالية  القيمة  وبلغت  م��ار���س.   7  5
العام  ل��ه��ذا  اجل���وي  امل��ع��ر���س  يف  للمبيعات 
ما يزيد على ثالثة مليارات درهم و�شارك 
زائ��ر و160 �شركة  األ��ف   13 فيه ح��وايل 
ع��ار���ش��ة م��ن ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة وخمتلف 

اأنحاء العامل. 

••  اأبوظبي-وام:

اإي  اإف  الأمل��ان��ي��ة  ال��ط��ريان  اأع��ل��ن��ت �شركة   
اآي املتخ�ش�شة بالإ�شعاف اجلوي وامل�شغلة 
ال�شخ�شيات عن  بكبار  للطائرات اخلا�شة 
اخلا�س  للطريان  البطني  م��ط��ار  اختيار 
ليكون  للمطارات  اأبوظبي  ل�شركة  التابع 
املحطة املف�شلة يف ال�شرق الأو�شط للتوقف 
التقني وهو اأول مطار متخ�ش�س يف خدمة 

الطريان اخلا�س يف ال�شرق الأو�شط.
وي����اأت����ي ذل����ك ب��ع��د ات���ف���اق اجل��ه��ت��ني على 
�شالينجر  و   60 ل��ريج��ت  طائرتي  اإق��ام��ة 
اجلوي  ب��الإ���ش��ع��اف  املتخ�ش�شتني   604
م���ع ط��اق��م��ه��م��ا ال��ط��ب��ي الأمل�����اين يف مطار 

البطني.
وت�شتوعب طائرة الإ�شعاف اجلوي لريجت 
طبيا  فريقا  كامال  جتهيزا  املجهزة   60
ومري�شا واحدا ومرافقني اثنني للمري�س 
فت�شتوعب   604 �شالينجر  ط��ائ��رة  اأم����ا 
مري�شني اثنني يف العناية املركزة وفريقا 
طبيا اإ�شافة اإىل ثمانية مرافقني للمري�س 
وكلتا الطائرتني لديهما القدرة على نقل 
املر�شى ذوي احلالت احلرجة بني اأبوظبي 

واأي مكان يف العامل. وقامت �شركة اإف اإي 
اآي الأملانية باختيار مطار البطني للطريان 
التقنية  لتوقفاتها  مركزا  ليكون  اخلا�س 
التي  للخدمات  نظرا  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
يقدمها املطار للطلب املتزايد من العمالء 
وقال  واآ�شيا.  الأق�شى  وال�شرق  املنطقة  يف 
ملطار  العام  املدير  احلمادي  ح�شن  يو�شف 
مطار  ان  اخل����ا�����س  ل���ل���ط���ريان  ال���ب���ط���ني 
ال��ب��ط��ني ل��ل��ط��ريان اخل���ا����س ي��ع��د مركزا 
اأف�شل  لتوفريه  اآي  اإي  اإف  ل�شركة  مثاليا 
واجل����دول  ال�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار  اخل���دم���ات 
ال�شاعة  م����دار  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي  ال��زم��ن��ي 
وقريبا يف ادارة املرافق الطبية املتخ�ش�شة 

يف قلب مدينة اأبوظبي.
مطار  يف  تطلعهم  ع��ن  احل��م��ادي  واأع����رب 
موا�شلة  اإىل  اخل��ا���س  ل��ل��ط��ريان  البطني 
العمل مع اإف اإي اآي وغريها من ال�شركاء 
امل���ه���م���ني ال�����ذي�����ن ي�������ش���ت���خ���دم���ون امل���ط���ار 
اخلا�س  ال���ط���ريان  خ��دم��ة  يف  املتخ�ش�س 
يف  ح�شورهم  وتو�شيع  اأعمالهم  لتطوير 

ال�شرق الأو�شط.
وتاأ�ش�شت اإف اإي اآي يف 1986 يف نورمربغ 
يف اأملانيا وهي �شركة عاملية رائدة يف النقل 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وال���رتوي���ج ل���ه بهدف 
العمل  فر�س  واإيجاد  ال�شتثمارات  زيادة 
دفع  وبالتايل  املعي�شة  م�شتوى  وحت�شني 
عجلة النمو والتطور يف املنطقة م�شريا 
اإىل اأن �شركات القطاع اخلا�س تلعب دورا 
القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  اأ�شا�شيا 
امل�شتدامة يف املنطقة واأهميتها يف تقدمي 
للقطاع  امل�������ش���ان���دة  واخل����دم����ات  ال���دع���م 
الكربى.  ال�شتثمار  وم�شاريع  احلكومي 
ال�شخمة  التنموية  امل�شاريع  ومن خالل 
خالل  الغربية  املنطقة  �شت�شهدها  التي 
ال�������ش���ن���وات امل��ق��ب��ل��ة ت����اأت����ي دع������وة رج����ال 
القطاع اخلا�س  الأعمال واملطورين من 
لغتنام الفر�س وال�شتفادة من الربامج 
مقدمتها  ويف  للم�شتثمرين  امل��وج��ه��ة 
واو�شح  الغربية«.  يف  ال�شتثمار  خارطة 
احل��و���ش��ن��ي اأن����ه ي��ت��م ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
م�شاريع عقارية يف الغربية منها الأحياء 
حيث  ال�شتخدامات  متعددة  التجارية 
امل�����ش��روع الأول يف  ���ش��ي��ت��م الن��ت��ه��اء م���ن 
 2013 العام  نهاية  زايد بحلول  مدينة 
ك��م��ا ي��ج��ري ال��ع��م��ل مب�����ش��روع مم��اث��ل يف 
غ��ي��اث��ي ف��ي��م��ا ي��ت��م ال��ت��خ��ط��ي��ط حليني 

جتاريني يف كل من املرفاأ وال�شلع. 

باإطالق بوابة الغربية اللكرتونية التي 
توفره  مل��ا  للمعلومات  بنك  مبثابة  تعد 
امل�شتثمرين  تهم  اقت�شادية  بيانات  م��ن 
يف  م�شاريعهم  اإقامة  اإىل  ي�شعون  الذين 
امل�شاريع  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  املنطقة 
تقدمي  خ��الل  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 
واإدارة  اإن�شاء  �شبل  عن  كافية  معلومات 
ال�����ش��رك��ات وامل�������ش���اري���ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة ل����رواد 
خليفة  �شندوق  م��ع  بالتن�شيق  الأع��م��ال 
املجل�س  اأ�شدر  كما  امل�شاريع...  لتطوير 
الغربية  يف  امل�شتثمرين  دل��ي��ل  م���وؤخ���را 
ال����ذي مي��ث��ل ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ع��م��ل ي�شعى 
التعريف  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  امل���ج���ل�������س 
الغربية  املنطقة  ال�شتثمارية يف  بالبيئة 
الأولوية  ذات  القت�شادية  وال��ق��ط��اع��ات 
اأهم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��دل��ي��ل  ح��ي��ث ي�شلط 
تزخر  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  م��ق��وم��ات 
باملوارد الطبيعية والفر�س ال�شتثمارية 
ا�شتثمارية  وجهة  يجعلها  مم��ا  ال��واع��دة 
داخل  من  وامل�شتثمرين  لل�شركات  مثلى 
الدولة وخارجها. من جانبه قال حممد 
التطوير  اإدارة  مدير  احلو�شني  اإبراهيم 
الغربية  املنطقة  تنمية  مبجل�س  املحلي 
اأه��م��ي��ة دعم  ع��ل��ى  ���ش��ريك��ز  امل���وؤمت���ر  اأن 

مدير اإدارة ت�شجيع ال�شتثمار والعالقات 
الغربية  املنطقة  تنمية  مبجل�س  العامة 
اأهمية احلدث الذي يحظى برعاية �شمو 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
ومب�شاركة  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
اجلهات  خمتلف  م��ن  تنفيذيني  م����دراء 
اأب��وظ��ب��ي.. م�شريا  اإم����ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف 
نقا�س  جل�شات  يت�شمن  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل 
مفتوحة حول املنطقة الغربية والفر�س 
ال�شوء  �شي�شلط  كما  فيها  ال�شتثمارية 
متثل  التي  التنموية  امل�شاريع  اأب��رز  على 
اإن  وق���ال  للم�شتثمرين.  واع����دة  ف��ر���ش��ا 
للمجل�س  ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ات  من 
والرتويج  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة  ال��ت��ع��ري��ف 
لها حمليا واقليميا وعامليا م�شريا اإىل اأن 
خطط  وفق  ثابتة  بخطى  يعمل  املجل�س 
الغربية  اأه��م��ي��ة  اإب������راز  ن��ح��و  م���درو����ش���ة 
ال�شت�شارة  خ����دم����ات  اأرق�������ى  وت����ق����دمي 
ال�شتثماري  الن�شاط  ل��دع��م  وامل�����ش��ان��دة 
فيها وا�شتقطاب امل�شتثمرين اإليها بهدف 
ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة واي���ج���اد م��ن��اخ م�شجع 
الدرجة  م��ن  اأع��م��ال  م��رك��ز  منها  يجعل 
الأوىل. واأ�شار املزروعي اأنه �شمن جهود 
قام  املنطقة  يف  ال�شتثمار  لدعم  املجل�س 

ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية. 
املجل�س  ق��رار  اأهمية  على  �شعادته  واأك���د 
بتخ�شي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
330 مليار درهم لتنفيذ م�شاريع تنموية 
له  مل��ا  ال��ق��ادم��ة  اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل 
اإمارة  اقت�شاد  دع��م  الأث���ر يف  م��ن عظيم 
الغربية  وامل��ن��ط��ق��ة  ع���ام  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي 
م�شادر  تنويع  خ��الل  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل 
ال�شرورية  اخل���دم���ات  وت��وف��ري  ال��دخ��ل 
امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  للمواطنني 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  اأن  واأو������ش�����ح  ف���ي���ه���ا. 
متخ�ش�شة  برامج  توجيه  على  حر�شت 
يف التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة للمنطقة 
الغربية من خالل اإدراجها �شمن خطط 
وروؤي������ة اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ع��ام 2030 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شميم  مت  حيث 
تنمية  لبناء عملية  امل�شتقبلية  واخلطط 
النظام  يف  املثلى  املعايري  بتطبيق  تهتم 
واإتاحة  والج��ت��م��اع��ي  وال�شحي  البيئي 
الفر�شة لزيادة فعالية النمو القت�شادي 
دون اإغفال الأهمية الثقافية والتاريخية 
القادمة.  الأجيال  امتداد  على  للمنطقة 
املزروعي  خ��ل��ف��ان  اك���د عبيد  ج��ان��ب��ة  م��ن 

••  اأبوظبي-وام:

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  تنمية  جم��ل�����س  ن��ظ��م   
موؤمترا  اأم�����س  ميد  �شركة  م��ع  بالتعاون 
موؤمتر  تفا�شيل  ع��ن  ل��الإع��الن  �شحفيا 
رعاية  يقام حتت  الذي  للتنمية  الغربية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
مم��ث��ل احل���اك���م يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يف 
ريتز  ب��ف��ن��دق  اجل�����اري  م��اي��و  م���ن   27
كارلتون جراند كانال يف اأبوظبي. واأ�شاد 
املزروعي  ع���زان  ب��ن  حمد  حممد  �شعادة 
وك��ي��ل دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف املنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة ب���الإن���اب���ة م���دي���ر ع����ام جمل�س 
املوؤمتر  بداية  يف  الغربية  املنطقة  تنمية 
تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  ال�شحفي 
القيادة الر�شيدة يف دعم وتطوير املنطقة 
الغربية التي ت�شهد حاليا نه�شة �شاملة 
يف خمتلف القطاعات بف�شل التوجيهات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اهلل ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى  ن��ائ��ب 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 

حمطة  م�ضروع  تكلفة  درهم  مليون   175
اإيواء احلافالت الرئي�ضية يف مدينة اأبوظبى 

••  اأبوظبي-وام: 

بتنفيذ م�شروع حمطة  ال�شروع  ب�شدد  اأنها  اأبوظبي  النقل يف  دائ��رة  ك�شفت 
وذلك  دره��م  175 مليون  تبلغ  بتكلفة  اأبوظبي  اإي��واء احلافالت يف مدينة 
عدة  �شمن  امل�����ش��روع  على  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  موافقة  بعد 
م�شاريع للبنية التحية تبلغ تكلفتها 1.5مليار درهم. وياتى ذلك يف خطوة 
تلقي ال�شوء على الأهمية املتزايدة لقطاع النقل باحلافالت ودوره يف توفري 
ويتاألف  اجلمهور  من  للم�شتخدمني  واآمنة  ومتكاملة  مريحة  نقل  خيارات 
م�شروع اإيواء احلافالت الرئي�شية والذي �شيقام على م�شاحة 10 هكتارات 
يف مدينة خليفة اأ مقابل نادي اأبوظبي للجولف وبجوار طريق اأبوظبي دبي 
لها  وتقدم  حافلة   480 ت�شتوعب  حمطة  من  ال�شمايل  بالجتاه  الرئي�شي 
كافة اخلدمات امل�شاندة الأخرى مبا فيها مواقف للمبيت والتزود بالوقود 
والغ�شيل اإ�شافة اإىل اإن�شاء مبنى لتقدمي خدمات ال�شيانة املتكاملة بطاقة 
يف  بالكامل  امل�شروع  من  النتهاء  ويتوقع  حافلة   550 خلدمة  ا�شتيعابية 
التي  الت�شاميم  اختيار  من  انتهت  اأنها  الدائرة  واأو�شحت   .2015 نهايه 
�شيتم اعتمادها يف تنفيذ امل�شروع والتي تاأخذ يف العتبار الطاقة ال�شتيعابية 
املتوقعة م�شتقبال جراء زيادة عدد احلافالت التي �شيجري ت�شغيلها يف اأبو 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مبعايري  واللتزام  املقبلة  ال�شنوات  خالل  ظبي 
للعاملني يف امل�شروع اإ�شافة اإىل �شهولة الو�شول اإىل كافة مناطق مدينة اأبو 
الها�شمى مدير  ها�شم  املهند�س  واأ�شاد  ال�شكنية.  املناطق  وابتعاده عن  ظبي 
التنفيذي  املجل�س  مبوافقة  ظبي  اأب��و  يف  النقل  دائ��رة  يف  العام  النقل  اإدارة 
لإمارة اأبوظبي على اإن�شاء حمطة جديدة مبعايري عاملية ومتكاملة اخلدمات 
امل�شروع ال�شخم يلقي ال�شوء  لإي��واء احلافالت موؤكدا ان ت�شييد مثل هذا 
اأحد  باعتبارها  العامة  باحلافالت  النقل  خلدمات  املتزايدة  الأهمية  على 
اخليارات امل�شتدامة والآمنة وذات التكلفة املعتدلة للغاية واملتاحة على مدار 
اإن هذا امل�شروع املهم �شي�شكل نقلة نوعية يف قطاع  ال�شاعة تقريبا. واأ�شاف 
بنية النقل التحتية ب�شكل عام وقطاع النقل باحلافالت ب�شكل خا�س يف ظل 
املنافع العديدة التي يقدمها لأ�شطول احلافالت العاملة يف مدينة اأبو ظبي 
واملتمثلة باإن�شاء مرافق خدمات متكاملة �شديقة للبيئة ووفق اأرقى املعايري 

العاملية املعتمدة يف هذا امل�شمار. 
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 توا�ضل فعاليات اليوم الثالث للموؤمتر
 التا�ضع ع�ضر للحكومة واخلدمات الإلكرتونية

••  دبي-وام: 

ع�شر  التا�شع  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  جل�شات  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  لليوم  توا�شلت 
املايل  دبي  كارلتون - مركز  الريتز  بفندق  الإلكرتونية  للحكومة واخلدمات 
العاملي . وبداأت فعاليات اليوم الثالث مبحا�شرة جو كالبي م�شت�شار داتاماتك�س 
وخبري وحملل تكنولوجيا املعلومات - الوليات املتحدة الأمريكية حتدث فيها 
عن ثورة التكنوجليات املتقدمة وحتديات 2020 التي من املتوقع اأن تواجهها 
�شوق  ان  حيث  الأع��م��ال  وحتليل  الكبرية  البيانات  حجم  تنامي  مع  املنطقة 
م�شريا  ال�شحابية  احلو�شبة  ظل  يف  قيا�شية  معايري  يعتمد  اأ�شبح  احلا�شوب 
الربجميات  �شبكات  عن  �شيئا  يعلمون  ل  املديرين  من  املائة  يف   10 ان  اىل 
الأجهزة  وجمع  وال�شحابية  احلو�شبة  خالل  من  تتحقق  البيانات  ومراكز   ..
على  للح�شول  القطاعات  هذه  يدعم  وهيكل  واح��دة  من�شة  يف  والربجميات 
البيانات  اإ�شتخدام م�شرتك لقواعد  التطبيقات يف  لت�شغيل  امل��وارد  مزيد من 
على  عالية  ق���درة  ل��دي��ه  خ���ادم  ت��واج��د  م��ع  تفاعلية  ب��رجم��ي��ات  اإىل  لتحولها 
معاجلة عدد �شخم من املدخالت واملعطيات. وا�شاف اأن هذه القدرة لتتوافر 
يف كثري من اخلوادم اإذا فاملغزى هو اإيجاد نظام ملنظومة عمل املوؤ�ش�شات مالئم 
امل��وارد كم�شادر ميكن  التكلفة لإ�شتخدام  املبالغة يف  العمل مع عدم  حلمولة 
مراعاة  مع  الإفرتا�شي  العامل  لتقنيات  قوية  بنية حتتية  اإدارتها من خالل 
متطلبات اأمنية خا�شة من خالل تقنيات التدفق املفتوح وهي ثورة جديدة يف 
تقنيات العامل الإفرتا�شي والتي ت�شتخدم من خالل برامج معينة مرتبطة 
ملوارد  والتخ�شيب  ال�شبكات  ورب��ط  التحويل  اأنظمة  ب��اإزدي��اد  وت�شمح  باخلادم 
وتقنيات ت�شمح بالتخزين ال�شخم على ال�شبكات. وحتدث عن هند�شة معدلة 
من اي بي ام تدعم اأنظمة ت�شمح باإعادة النظر يف اإ�شتخدام برجميات جاهزة 
م�شبقا لالإ�شتخدام م�شاعف ودون اأي اأعباء اإ�شافية على امليزانية كما حتدث 
عن مفهوم املدن الذكية من خالل عنا�شر امل�شاركة وعن�شر التكنولوجيات مع 
الرتكيز على البيانات امل�شتخدمة من املوارد امل�شرتكة من العديد من املن�شات 
وب�شيغ خمتلفة ت�شمح باملرونة يف التعامل مع اأدوات التحليل والتحكم والنفاذ 

ب�شكل �شل�س اإليها من خالل مراكز البيانات الذكية.
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املال والأعمال
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دائرة التنمية القت�ضادية يف عجمان تنظم دورة 
تدريبية عن التخطيط ال�ضرتاتيجي واإعداد املوازنات

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان دورة تدريبية حول التخطيط 
ال�شرتاتيجي واإعداد املوازنات مبقر الدائرة ، م�شتهدفة موظفيها وذلك 
بالأداء  الرتقاء  �شبيل  واأهدافها يف  املفاهيم  لهذه  اأعمق  فهم  من منطلق 
مبا   ، ال��دائ��رة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وم�شتوى  للموظفني  الوظيفي 
ي�شاير اأف�شل املمار�شات العاملية، والو�شول بنتاجات اأداء العاملني بالدائرة 
التحليل  عملية  ح��ول   ، ال���دورة  مو�شوع  ومت��ح��ور  الأداء.  يف  التميز  اإىل 
ال�شرتاتيجي التي ت�شبق عملية التخطيط ال�شرتاتيجي ثم �شرح ملراحل 
واأدوات التخطيط ال�شرتاتيجي ، واأ�شباب فاعليته وجناحه لالنتقال بعد 
منهجية  املحا�شر  تناول  كذلك   ، واملتابعة  والتقييم  التنفيذ  ملرحلة  ذلك 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  للدوائر  العامة  املوازنات  اإع��داد  واأ�شلوب 
اأكد  وبا�شتخدام برجميات متطورة. ومن جهته  التطوير  اإط��ار عملية  يف 
دائرة  حر�س  على  بالدائرة،  الإ�شرتاتيجية  ق�شم  رئي�س  ال�شياري  حممد 
ال��دورات ب�شفة دورية ،  التنمية القت�شادية بعجمان يف تنظيم مثل هذه 
اأن برامج  ، موؤكدا على  توافقاً مع توجهات قيادات الدولة الإ�شرتاتيجية 
التطوير والتخطيط ال�شرتاتيجي ، واأمتتة نظام التخطيط املايل واإعداد 
، تعترب خطة  التنمية القت�شادية بعجمان  التي تتبناها دائرة   ، املوازنات 
هذه  عقد  ي�شكل  قائال  واأ���ش��اف  ل��ل��دائ��رة.  ا�شرتاتيجياً  وتوجهاً  طموحة 
بالكفاءة  اللتزام  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  لر�شالة  تطبيقا  ال��دورات 
اأهدافنا  لتحقيق  و�شعيا  واملالية،  الإداري���ة  العمليات  تنفيذ  يف  والفعالية 
ال�شفافية  من  املزيد  وحتقيق   ، امل��ايل  اَل�شبط  حت�شني  يف  الإ�شرتاتيجية 
الإنفاق  اإدارة  لتح�شني  التدريبية  ال��ربام��ج  توفري  و  ال��ع��ام،  امل��ال  اإدارة  يف 
تبذلها  التي  امل�شتمرة  اجلهود  من  ج��زء  كذلك  وه��ي   ، العام  التح�شيل  و 
و�شعيا   ، تقدمها  التي  واملحا�شبية  املالية  لرفع م�شتوى اخلدمات  الدائرة 

لتب�شيط وان�شيابية عملية اإعداد املوازنة.

 دائرة التنمية القت�ضادية تنظم 
ملتقى اأبوظبي لال�ضتثمار يف فرن�ضا

••  اأبوظبي-وام: 

يف  لال�شتثمار  اأبوظبي  ملتقى  فعاليات  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تنظم 
القت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  وبرعاية  باري�س  الفرن�شية  العا�شمة 
اأحمد  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  و�شيفتتح  احل����ايل.  م��اي��و  م��ن   22 ال����  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية امللتقى مب�شاركة 250 من كبار 
امل�شوؤولني يف عدد من الدوائر والهيئات واملجال�س واملوؤ�ش�شات احلكومية على 
م�شتوى اإمارة اأبوظبي وح�شور اأكر من 200 �شخ�س من رجال الأعمال 
وامل�شتثمرين يف فرن�شا. وتاأتي م�شاركة املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 
واخلدمات  الت�شهيالت  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  امللتقى  يف  املتخ�ش�شة 
وتعريف  ال��دول��ي��ني  للم�شتثمرين  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  والم���ت���ي���ازات 
امل�شتثمرين مبختلف الفر�س ال�شتثمارية التي توفرها اإمارة اأبوظبي �شمن 
والتجارة  التحتية  والبنية  كال�شناعة  ال�شرتاتيجية  القطاعات  من  ع��دد 
املبادرات ال�شرتاتيجية  ي�شهم بدوره يف دعم  الذي  الأمر  البديلة  والطاقة 
كلمة  امللتقى  و�شيتخلل  املبا�شرة.  الأجنبية  ال�شتثمارات  وجذب  وامل�شاهمة 
العليا  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  القمزي  ح�شن  حممد  �شعادة  يلقيها 
املوقع  وج��اذب��ي��ة  اأه��م��ي��ة  فيها  ي��ت��ن��اول  املتخ�ش�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  للمناطق 
وال�شيا�شات  والإج���راءات  املتكاملة  التحتية  والبنية  لالإمارة  ال�شرتاتيجي 
�شي�شارك  كما  والقت�شادي  الأمني  بال�شتقرار  املدعومة  املرنة  القت�شادية 
�شعادته اأي�شا يف جل�شة   متخ�ش�شة بح�شور رجال الأعمال وامل�شتثمرين يف 
فرن�شا. وقال القمزي اإن ملتقى اأبوظبي لال�شتثمار يف فرن�شا ي�شكل من�شة 
املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  ال�شتثمارية  والت�شهيالت  امليزات  لعر�س  لنا  مثالية 
جمال  يف  ال��رائ��دة  جتربتنا  لتقدمي  الفر�شة  لنا  يتيح  كما  للم�شتثمرين 
املدن ال�شناعية واإجناز كافة املتطلبات الإدارية اخلا�شة بالبدء يف امل�شاريع 
املرموقة  امل��ك��ان��ة  ب���دوره  يعك�س  ال���ذي  الأم���ر  واح���د  �شقف  حت��ت  ال�شناعية 
خ�شو�شا.  واأبوظبي  عموما  الدولة  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شة  بها  تتمتع  التي 
واأ�شاف تاأتي رعايتنا لهذا احلدث لتوؤكد على التزامنا الدائم بتوفري املناخ 
تعك�س  اأبوظبي كما  القت�شادي لإم��ارة  التنوع  املالئم لتحقيق  ال�شتثماري 
�شعينا املتوا�شل لتقدمي اأنواع امل�شاندة والدعم لتنمية اقت�شاد الإمارة كافة 

مبا ي�شاهم يف حتقيق روؤية اأبوظبي 2030.
 

قيمة  درهم  مليون   613
ت�ضرفات العقارات يف دبي اأم�س

••  دبي-وام:

 بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�س و�شقق وفيالت واإجراءات بيع ورهن 
 495 دره��م منها  613 مليون  اأم�س نحو  دب��ي  بالتملك يف  واإج���ارة منتهية 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
118 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة 
الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت اأم�س 543 مبايعة منها 328 
لأرا�س بقيمة 196 مليون درهم و215 مبايعة ل�شقق بقيمة 299 مليون 
اأه��م مبايعات  وك��ان  دره��م.  15 مليون  بقيمة  و�شبع مبايعات لفيالت  دره��م 
الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 44 مليون درهم فى منطقة الرب�شاء 

الوىل تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم يف منطقة وادي ال�شفا 3. 

غرفة اأبوظبي ت�ضت�ضيف ندوة ا�ضتثمر يف البحرين 

اقت�ضادية دبي تنظم ور�ضة عمل حول املوازنة العامة وبرنامج الأداء للعام املايل 2013
ال�شليم  التخطيط  تعزيز  اإىل  الرامية 
العام  امل���ايل  والأداء  امل��ي��زان��ي��ة  واإدارة 
من  الإدارات  مي��ك��ن  مم��ا  ج��ي��د  ب�شكل 
ا�شتخدام اأف�شل للمال العام يف تقدمي 
باأن  ال�شحي  ون���وه  ال��ع��ام��ة.  اخل��دم��ات 
الور�شة ت�شاهم يف حت�شني عملية اتخاذ 
ال���ق���رارات امل��ال��ي��ة م��ن خ���الل الرتكيز 
وو�شع  املالية  الع��ت��م��ادات  توزيع  على 
ب���رام���ج رئ��ي�����ش��ة وف��رع��ي��ة ذات اأه����داف 
للقيا�س وحت�شني جودة  قابلة  حم��ددة 
التخطيط  يف  امل�شتخدمة  امل��ع��ل��وم��ات 
لدى  املوارد  ال�شرتاتيجي وتخ�شي�س 
وبالتايل  والأق�شام  الإدارات  يف  امل��دراء 
العامة  اخل��دم��ات  ج��ودة  رف��ع م�شتوى 

وال�شتجابة لحتياجات العمالء.

القيمة  اأن ت�شل هذه  2011 ليتوقع  بعام 
يتعلق  وف��ي��م��ا  دره������م.  م��ل��ي��ار   420 اإىل 
و�شيا�شة  امل��ع��ريف  القت�شاد  نحو  بالتحول 
البتكار والإبداع قال معايل وزير القت�شاد 
م�شوؤولية  ت���ت���وىل  الق���ت�������ش���اد  وزارة  ان 
ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  وتطوير  تنظيم 
الوطنية  الأع����م����ال  وري�������ادة  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
اقت�شاد  لبناء  الرئي�شية  الأداة  ميثل  كونه 
معريف يقوم على البتكار والإبداع. وقامت 
املا�شيني  العامني  خ��الل  القت�شاد  وزارة 
خا�س  ع�شري  قانون  م�شروع  على  بالعمل 
اليوم  وبلغ  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شاريع 
مت  اأن  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الت�شريعية  امل���راح���ل 
اعتماده من قبل جمل�س الوزراء وهو حاليا 
اأن  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  بعهدة 
وبادرت  القريب..  امل�شتقبل  النور يف  يب�شر 
التفاهم  بتوقيع عدد من مذكرات  ال��وزارة 
امل�شارف   - ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م��ع 
وال�شناديق املحلية - ب�شاأن حتفيز املواطنني 

على ال�شتثمار يف هذا النوع من امل�شاريع.

العامة.  لل�شيا�شة  والجتماعية وطبقا 
الإيرادات  على  الرقابة  طرق  بني  كما 
بالتقديرات  مقارنة  الفعلية  والنفقات 
وكيفية  ن��وع  لكل  واملخ�ش�شة  املعتمدة 
احل�شابات  واإع����������داد  الأداء  ق���ي���ا����س 
املالية  بال�شنوات  ومقارنتها  اخلتامية 
ال�شابقة اإىل جانب امل�شاعدة يف حتليل 
الآث����ار الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��م��وازن��ة العامة 
اأن  اأب����و ���ش��ي��ف اإىل  ل��ل��ح��ك��وم��ة. واأ����ش���ار 
اإىل  تنق�شم  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  م��راح��ل 
خ��م�����س خ��ط��وات ه��ي م��رح��ل��ة الإع����داد 
فمرحلة العتماد تليها مرحلة التنفيذ 
فمرحلة الرقابة واأخريا مرحلة اإقفال 
اخلتامي.  احل�شاب  واإع���داد  احل�شابات 
املوازنة  برنامج  اإع��داد  اأن عملية  وذكر 

والأداء حتتاج اإىل اإعادة تنظيم الهيكل 
الإداري والتنظيمي لبع�س الدوائر مبا 
للوظائف  وفقا  التبويب  مع  يتما�شى 
النظام  ت��ط��وي��ر  وك���ذل���ك  وال����ربام����ج 
امل��ح��ا���ش��ب��ي واإي���ج���اد م��ق��اي��ي�����س ل����الأداء 
تت�شم بالدقة واملو�شوعية. واأكد حممد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  نائب  ال�شحي 
التنمية  دائ���رة  يف  امل�شرتكة  اخل��دم��ات 
�شحايف  ت�شريح  يف  بدبي  القت�شادية 
ت��ب��ن��ي الربامج  ال���دائ���رة ع��ل��ى  ح��ر���س 
اإىل  تهدف  التي  العمل  ور���س  وتنظيم 
ت���زوي���د امل��وظ��ف��ني ب��امل��ع��رف��ة واخل����ربة 
اإىل  ولفت  العمل.  ميادين  يف  الالزمة 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ت��ع��اون  اأن 
اأح��د اجلهود  املالية ميثل  ال��دائ��رة  مع 

النمو  م�����ع�����دلت  رف������ع  يف  وي�������ش���اه���م 
ور�شة  ح�����ش��ر  ع���م���وم���ا.  الق���ت�������ش���ادي 
ال��ع��م��ل � ال���ت���ي اأداره��������ا اإب���راه���ي���م اأب���و 
املالية  ال���درا����ش���ات  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��ي��ف 
ب���ال���دائ���رة امل���ال���ي���ة � ع����دد م���ن امل�����دراء 
وامل�����ش��ئ��ول��ني يف خمتلف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
التنمية  دائ��رة  يف  والقطاعات  الإدارات 
لها  التابعة  وموؤ�ش�شاتها  القت�شادية 
اإىل جانب املوظفني يف الإدارات املالية 
العامة.  ب���امل���وازن���ة  امل��ع��ن��ي��ة  والأق�������ش���ام 
املوازنة  مفهوم  �شيف  اأب��و  وا�شتعر�س 
والأ�ش�س  اإع����داده����ا  وق���واع���د  ال��ع��ام��ة 
املحا�شبية للت�شجيل يف املوازنة العامة 
اإطار  2013 يف  املايل  واأهدافها للعام 
القت�شادية  للتنمية  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة 
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يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة يف 
ع��م��ل تعريفية  ور����ش���ة  ال���ي���وم  الم�����ارة 
اأهميتها  وم��دى  العامة  امل��وازن��ة  ح��ول 
وبرنامج  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  تخ�شي�س  يف 
 .2013 امل���ايل  ل��ل��ع��ام  اجل��دي��د  الأداء 
توجهات  �شمن  الور�شة  تنظيم  وياأتي 
دائرة التنمية القت�شادية يف دبي نحو 
و�شع اخلطط املالية وال�شرتاتيجيات 
املمار�شات  لدعم  الناجحة  التنفيذية 
تنتهجها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات 
ال���ت���وازن الق��ت�����ش��ادي لكل  مب��ا يحقق 
وامل�شتقبلية  املتاحة  املالية  امل���وارد  من 

من  انتهت  للت�شريعات  الوزارية  اللجنة  ان 
مناق�شة القوانني التالية واتخاذ التو�شيات 
وحماية  املناف�شة  وه���ي..  حولها  املنا�شبة 
ال�شتثمار  وق��ان��ون  الفكرية  امللكية  حقوق 
الراهن  ال��وق��ت  يف  اللجنة  على  وامل��ع��رو���س 
ب�شاأن  اإحت���ادي  قانون  وم�شروع  ملناق�شته.. 
وزارة  و�شكلت  ال��ت��ج��اري��ة  الأ����ش���رار  ح��م��اي��ة 
القانون  م�����ش��روع  لإع����داد  الق��ت�����ش��اد جلنة 
اأ�شهر   3 خ��الل  منه  الن��ت��ه��اء  يتم  و���ش��وف 
قانون  م�شروع  واي�شا  ال��ت��اري��خ...  ه��ذا  من 
ال����وزارة  و���ش��ك��ل��ت  التحكيم  ب�����ش��اأن  اإحت�����ادي 
يتم  اأن  على  القانون  م�شروع  ملتابعة  جلنة 
الفتوى  اإدارة  اإىل  اأ���ش��ه��ر   3 خ���الل  رف��ع��ه 
والت�شريع بوزارة العدل بعد النتهاء منه... 
وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن قواعد املن�شاأ 
الوزارة  و�شكلت  الوطنية  املن�شاأ  و���ش��ه��ادات 
ال���ق���ان���ون و�شوف  جل��ن��ة لإع�������داد م�������ش���روع 
هذا  من  اأ�شهر   3 خ��الل  منه  النتهاء  يتم 
ال��ت��اري��خ واإل��غ��اء ال��ق��ان��ون الحت���ادي رق��م 2 
ملواطني  ال�����ش��م��اح  ���ش��اأن  يف   1989 ل�شنة 
ن�شاطي  مب��م��ار���ش��ة  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
جت������ارة ال���ت���ج���زئ���ة واجل���م���ل���ة ح���ي���ث قامت 
الوزارة برفع مذكرة لإلغاء القانون... كما 
 17 القانون الحت��ادي رقم  يجرى تعديل 
2002 ب�شاأن تنظيم وحماية امللكية  ل�شنة 
والر�شوم  الخ�����رتاع  ل�����رباءات  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
والنماذج ال�شناعية حيث انتهت الوزارة من 
العدل ومت  وزارة  اإىل  القانون  رفع م�شروع 
الفتوى  اإدارة  اأم��ام  مراجعته  من  النتهاء 
تعديل  واي�شا  ال��ع��دل...  ب���وزارة  والت�شريع 
املر�شوم الحت��ادي رقم 7 ل�شنة 2005 يف 
املوحد  النظام  القانون  على  امل�شادقة  �شاأن 
التعوي�شية  وال��ت��داب��ي�����ر  الإغ����راق  ملكافحة 

وال��وق��ائ��ي��ة ل����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون لدول 
وزارة  ان���ت���ه���ت  ك���م���ا  ال���ع���رب���ي���ة...  اخل���ل���ي���ج 
وقد  القانون  م�شروع  اإع��داد  من  القت�شاد 
عدة  ع��ق��د  ومت  ال��ع��دل  وزارة  اإىل  رف��ع��ه  مت 
والت�شريع  ال��ف��ت��وى  اإدارة  م��ع  اج��ت��م��اع��ات 
بالتجارة  يتعلق  وفيما  امل�شتجدات.  لبحث 
او���ش��ح م��ع��ايل وزي���ر القت�شاد  اخل��ارج��ي��ة 
ان���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ال������وزاري الأخ���ري 
ال���ذي ط���راأ على احل��ك��وم��ة يف ال��دول��ة فقد 
التجارة اخلارجية اىل وزارة  مت �شم وزارة 
القت�شاد وعليه �شتقوم الوزارة بتويل كافة 
املهام وامل�شوؤوليات املرتبطة بقطاع التجارة 

اخلارجية للدولة.
الجمالية  القيمة  ان  اىل  معاليه  وا���ش��ار 
للتجارة اخلارجية اخلا�شة بالدولة خالل 
الت�شعة اأ�شهر الوىل من العام املا�شي بلغت 
ما مقداره 5 ر783 مليار درهم مقابل 9 
ر684 مليار درهم خالل نف�س الفرتة من 
عام 2011 وذلك بارتفاع مقداره 6 ر98 
ر14   4 اإىل  و�شلت  وبن�شبة  دره���م  مليار 
اأن  اإىل  البيانات  ذات  ت�شري  كما   .. املائة  يف 
495.1 مليار درهم  ال��واردات بلغت  قيمة 
خ���الل ال��ف��رتة امل���ذك���ورة م��ن ع���ام 2012 
ذات  439.9 مليار دره��م خالل  ب�  مقارنة 
ارتفاع  وبن�شبة   2011 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة 
اأن  وي��ت��وق��ع  امل���ائ���ة..  5 ر12 يف  م��ق��داره��ا 
ي�شل اإجمايل قيمة التجارة اخلارجية غري 
احلرة«  املناطق  جت��ارة  »با�شتثناء  النفطية 
درهم  ترليون  ر1   083 2012اإىل  لعام 
املائة عن عام  17 يف  بن�شبة زي��ادة متوقعة 
اإجمايل  يرتفع  اأن  يتوقع  كما   .  2011
بن�شبة  للدولة  احل��رة  املناطق  جت��ارة  قيمة 
مقارنة   2012 ع��ام  خ��الل  املائة  يف   15

ال�شيا�شات  عن  تنبثق  التي  القت�شاد  وزارة 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  احل��ك��ي��م��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
للدولة يف تعزيز منو القت�شاد الوطني يف 
العام 2012 حيث بلغ 3 يف املائة وذلك على 
الرغم من الزمات التى واجهها القت�شاد 
القت�شاديات  تعايف  تباطوؤ  وخا�شة  العاملى 
املتقدمة من الأزمة املالية العاملية والأزمة 
النمو  بلغ  فيما  ال���ي���ورو..  مبنطقة  امل��ال��ي��ة 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ق��ط��اع��ات غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 
دللة  يف  امل���ائ���ة  يف  ر3   1 ن��ح��و  ال���ع���ام  ذات 
الإيجابية  والنتائج  امل�شتمرة  اجلهود  على 
لعتماد  وتقليال  ال��دخ��ل  م�����ش��ادر  لتنويع 
بالت�شريعات  يتعلق  وف��ي��م��ا  ال��ن��ف��ط.  ع��ل��ى 
الق��ت�����ش��ادي��ة او����ش���ح م��ع��ال��ي��ه ان ال�����وزارة 
الت�شريعية  املنظومة  تطوير  على  حتر�س 
النمو  ي�شمن  ومب���ا  ل��ل��دول��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
املتطلبات  مراعاة  مع  امل��ت��وازن  القت�شادي 
بالتفاقيات  واللتزام  املحلي  امل�شتوى  على 
التجارة  منظمة  مثل  ال��دول��ي��ة  وال��ق��وان��ني 
وقال  احل���رة.  ال��ت��ج��ارة  وات��ف��اق��ي��ات  العاملية 
ان ال��������وزارة ت���وا����ش���ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����از 
جمموعة من القوانني لتعزيز اأداء الأعمال 
النتهاء من  ان��ه مت  ال��دول��ة م�شريا اىل  يف 
قانون ال�شركات اجلديد واملوافقة عليه من 
منت�شف  يف  للت�شريعات  ال��وزاري��ة  اللجنة 
ع��ام 2011 وق��ام جمل�س ال���وزراء يف �شهر 
املجل�س  مب��خ��اط��ب��ة   2011 ع���ام  ن��وف��م��رب 
الوطني الحتادي حول هذا امل�شروع وتقوم 
اللجنة املالية والقت�شادية باملجل�س بدرا�شة 
ومراجعة مواد القانون من تاريخه.. وتوقع 
لكون  قريبا  املجل�س  يف  مناق�شته  معاليه 
هذا القانون اأحد اأهم القوانني يف منظومة 
الت�شريعات القت�شادية. وا�شار معاليه اىل 
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املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  اك��د   
القت�شاد  وزارة  ح��ر���س  الق��ت�����ش��اد  وزي����ر 
تفاعلية  ق���ن���وات  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  املتعاملني  م��ع  متطورة 
بهدف  الفعال  والتوا�شل  ال�شفافية  م��ب��داأ 
وتقريب  اخل����دم����ات  مب�����ش��ت��وى  الرت����ق����اء 
اأكر  ليكون  جمهورها  م��ع  النظر  وج��ه��ات 
اط��الع��ا ع��ل��ى الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واخلطط 
املنظومة  لدعم  تعتمدها  التي  وال�شيا�شات 
ان  ال��دول��ة. وق���ال معاليه  الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
الإحاطة  ن��ظ��ام  اإط����الق  اأن  تعترب  ال�����وزارة 
الإعالمية املبا�شرة ين�شجم مع حتقيق هذا 
التوجه وتكري�س منهجية عمل الوزارة التي 
والتفاعل  ت�شجيع احلوار  اأ�شا�س  تقوم على 
معاليه  وا���ش��اف  واملتعاملني.  ال�شركاء  مع 
اطار  اأم�س فى  خالل موؤمتر �شحفي عقد 
نظام الحاطة اأن نظام الإحاطة الإعالمية 
اأ�ش�س  وتر�شيخ  تعزيز  يف  �شي�شاهم  املبا�شرة 
وو�شائل  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
الإعالم على كافة الأ�شعدة حيث يتيح هذا 
النظام عقد عدة لقاءات دورية مفتوحة بني 
القطاعات  خمتلف  م��ن  ال����وزارة  م�����ش��وؤويل 
حول  للتحدث  الإع���الم  و�شائل  ومرا�شلي 
اأه�����م ال���ت���ط���ورات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل ال������وزارة 
ت�شغل  ال��ت��ي  الق�شايا  اأه���م  ع��ل��ى  والتعليق 
ا�شتف�شارات  اأي��ة  العام والإج��اب��ة عن  ال��راأي 
يحقق  مب��ا  الإع��الم��ي��ون  يوجهها  واأ���ش��ئ��ل��ة 
وا�شتعر�س  امل���رج���وة.  والأه�����داف  ال��ف��ائ��دة 
معاليه ابرز اجنازات وزارة القت�شاد خالل 
ال�شعيد  على  ان��ه  مو�شحا  املا�شية  الفرتة 
القت�شادي ب�شكل عام �شاهمت اإ�شرتاتيجية 

ال����دورة ال�شابعة  ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع��ات  م��ع 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����ش��رتك��ة ل��ل��ت��ع��اون بني 
اجلادة  الأخوية  الرغبة  يج�شد  البلدين 
يف تطوير العالقات القت�شادية القائمة 
ب��ني الأ���ش��ق��اء وي��ع��رب ع��ن وج����ود حاجة 
واكت�شاف  وت��ع��زي��زه��ا  تنميتها  مل��وا���ش��ل��ة 
امل��زي��د م��ن الم��ك��ان��ي��ات امل��ت��واف��رة لدى 
وتاأ�شي�س  اق��ام��ة  ن��ح��و  �شعيا  ال��ط��رف��ني 
بني  ���ش��واء  بينهما  الك�شرتكرة  امل�شاريع 
معا  اأوبينهما  اخل��ا���س  اأو  ال��ع��ام  القطاع 
ال�شتفادة من كل  اىل  الكوهجي  ودع��ا   .
لالرتقاء  م��ع��ا  للعمل  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س 
اىل  والقت�شادية  التجارية  بالعالقات 
املعطيات  وا���ش��ت��ث��م��ار  م��ت��ق��دم  م�����ش��ت��وى 
املحلية والقليمية والعاملية التي ت�شجع 
متطورة  حقيقية  ���ش��راك��ة  �شيغة  ع��ل��ى 
بكل جمالتها واأبعادها . و قدم عدد من 
امل�شوؤولني البحريني خالل الندوة عر�شا 
يف  وال�شتثمارية  القت�شادية  للتطورات 

مملكة البحرين كل يف جمال عمله . 

القت�شادية  بالمكانيات  والبحرينيني 
والن��ت��اج��ي��ة وف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة يف 
وتنمية  ال��ع��الق��ات  وتعزيز  الآخ���ر  البلد 
 : وا���ش��اف   . بينهما  وال��رواب��ط  ال�شالت 
انطالقا من هذه التظاهرة القت�شادية 
البحريني  الأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع  ن����ب����ادل 
اتفاقيات  تفعيل  يف  ال�����ش��ادق��ة  ال��رغ��ب��ة 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ربم��ة م��ع اجلانب 
الماراتي �شيما جمل�س اأ�شحاب الأعمال 
العالقات  ل��دف��ع  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الم���ارات���ي 
ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف ال��ب��ل��دي��ن . 
اأن يحقق  اأم��ل��ه يف  واأع���رب عبد اهلل ع��ن 
يتوا�شل  وان  كبريا  جناحا  املنتدى  ه��ذا 
نافذة  ليكون  القادمة  ال�شنوات  عقده يف 
ي��ط��ل م���ن خ��الل��ه��ا ا����ش���ح���اب الأع���م���ال 
والبحرينيون  الماراتيون  وامل�شتثمرون 
التعاون  وجم��الت  ال�شتثمار  فر�س  عل 
بني  التعاون  ع��رى  تتعمق  واأن  امل�شرتك 
الأعمال  اأ�شحاب  احتادنا وبني منظمات 
جتارة  غ��رف��ة  م��ق��دم��ه��ا  ويف  البحرينية 

و�شناعة البحرين . 
وبدوره اأعرب �شعادة معاون وزير خارجية 
وجمل�س  القليمية  لل�شوؤون  البحرين 
ال��ت��ع��اون ع��ن اع���ت���زازه ب��ع��الق��ات الأخ���وة 
ال�����ش��ادق��ة ب��ني دول����ة الم������ارات ومملكة 
البحرين اللتني جتمعهما روابط الأخوة 
لفتا   .. وال���رتاث  واجلغرافيا  وال��ت��اري��خ 
الدوام  كانت على  الم���ارت  دول��ة  اأن  اىل 
يف  وم�شاندتها  البحرين  ململكة  ال��داع��م 
كل املواقف . واأعرب عن اعتقاده باأن عقد 
هذه الندوة اليوم يف اأبوظبي �شتكون لها 
اجلهود  اط����ار  يف  تنعك�س  م��ه��م��ة  ن��ت��ائ��ج 
امل�شرتكة  اللجنة  اجتماعات  يف  املبذولة 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ع���ل���ى م�����ش��ت��وى وزي�����ري 
التعاون  لتعزيز  البلدين  يف  اخل��ارج��ي��ة 
بني  وال��ت��ج��اري  القت�شادي  و  ال�شيا�شي 
اأكد  جانبه  وم��ن    . ال�شقيقني  البلدين 
ال��ك��وه��ج��ي ع�شو جمل�س  احل��م��ي��د  ع��ب��د 
اأن  و�شناعةالبحرين  جت��ارة  غرفة  ادارة 
بالتزامن  تعقد  التي  الندوة  هذه  اقامة 

بداية لعمل  اللقاء  اأن يكون هذا  متمنيا 
اط����ار  يف  ب��ي��ن��ن��ا  ف��ي��م��ا  م�������ش���رتك  دوؤوب 
جمل�س التعاون اخلليجي . واأكد عبداهلل 
العديد  حققتا  والبحرين  الم����ارات  اأن 
القت�شادية  الت���ف���اق���ي���ة  اأه��������داف  م����ن 
املوحدة ملجل�س التعاون من خالل العمل 
الجتاه  يف  بثبات  ن�شري  وان��ن��ا  امل�����ش��رتك 
الذي يدعم ويقوي العالقات القت�شادية 
وال�شتثمارية بني دولة الماات ومملكة 
البحرين ال�شقيقة. ولفت اىل اأن اجمايل 
من  ت�شاعف  ق��د  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��ارة 
حوايل 4.3 مليار درهم عام 2007 اىل 
واأكد   .2011 عام  يف  درهم  مليار   8.6
الأمني العام لحتاد الغرف اأن عقد هذه 
ومبا�شرة  واع���دة  فر�شا  �شيوفر  ال��ن��دوة 
القت�شادية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ل��ل�����ش��رك��ات 
العديد  م�شاركة  ظ��ل  يف  وال�شتثمارية 
م��ن اأ�شحاب ال��ق��رار .. وق��ال : ن��اأم��ل اأن 
يخرج هذا بنتائج ايجابية ب�شان تعريف 
اأ�شحاب الأعمال واملتثمرين الماراتيني 

••  اأبوظبي-وام:

ا�شت�شافت غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
يف مقرها باأبوظبي اأم�س ندوة ا�شتثمر يف 
�شعيد  خلفان  �شعادة  بح�شور  البحرين 
الغرفة  لرئي�س  الأول  اال��ن��ائ��ب  الكعبي 
وزير  العمر م�شاعد  اأحمد  و�شعادة حمد 
القليمية  ل��ل�����ش��وؤون  البحرين  خ��ارج��ي��ة 
وجمل�س التعاون و�شعادة حممد بن حمد 
البحرين  مملكة  �شفري  امل���ع���اودة  �شقر 
ل��دى ال��دول��ة وع��دد م��ن اأع�شاء جمل�س 
اأبوظبي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ادارة 
و�شعادة حممد املهريي مديرعام الغرفة 
الماراتييني  الأع��م��ال  رج��ال  وجمع من 
�شعادة  ال���ن���دوة  واف��ت��ت��ح  وال��ب��ح��ري��ن��ي��ني. 
العام  الأم��ني  اهلل  عبد  �شلطان  اهلل  عبد 
لحت�����اد غ����رف ال���ت���ج���ارة وال�����ش��ن��اع��ة يف 
الدولة مرحبا باأع�شاء لوفد البحريني. 
هذه  تعقد  اأن  عزيزة  منا�شبة  اإنها  وق��ال 
الندوة يف اأبوظبي عا�شمة دولة المارات 
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تتف�ضى يف �لو�ضط �ل�ضينمائي، يف �لفرتة �لأخرية، ظاهرة ��ضتغالل منتجني معينني �لأزمة �لتي تع�ضف بهذ� �لقطاع، 
لل�ضيطرة على جنوم �ل�ضباك بعقود �حتكار، بدل �ل�ضعي �إىل تقدمي فن يعيد �جلمهور �إىل �ل�ضينما �لتي هجرها ب�ضبب 

�لأو�ضاع �ل�ضيا�ضية.

الحتكار يعود اإىل ال�ضينما رغم اأزمتها 

ن�شرين اإمام اإحدى النجمات اللواتي وّقعن عقد احتكار مع )�شيرنجي(، 
اأو بعد ا�شتئذانها، وهو ما  اإل مع ال�شركة  ومبوجبه ل يحّق لها العمل 
اأن الحتكار مينعني من  حدث بالفعل. تو�شح حول هذا الأم��ر: )رغم 
العقد،  هذا  على  التوقيع  على  نادمة  ل�شت  اأنني  اإل  ال�شينما،  يف  العمل 
لأنه اأفادين  يف بدايتي و�شاعدين على الختيار اجليد عندما كنت اأفتقر 

اإىل اخلربة(.
بدوره وقع حمادة هالل عقد احتكار ملدة خم�س �شنوات ل�شالح ال�شبكي، 
اإىل رف�س عرو�س  باأن ال�شبكي مبثابة وال��ده، ما دفعه  مربراً موافقته 

اأخرى، بالتايل ل ي�شتطيع العمل من دون اأن ي�شت�شريه.
ي�شيف اأنه رغم جناحه ال�شينمائي يف العامني املا�شيني، اإل اأنه مل يحقق 
اأحالمه الفنية بعد، ويعترب اأن الوقت مبكر  لتقدمي م�شل�شل تلفزيوين، 
لذا تراجع عن قرار ال�شرتاك يف م�شل�شل )الركني( بعد التوقيع عليه، 

نافياً  اأن يكون لل�شبكي دخل يف ذلك.
ينفى حممد رم�شان توقيعه عقد احتكار مع ال�شبكي، مو�شحاً اأن العقد 
اإل  يبق منها   الأف���الم مل  عبارة عن جمموعة من  ال�شبكي  وب��ني  بينه 
)قلب الأ�شد( وهو يف مرحلة ت�شويره، وفيلم اآخر مل يتم حتديده لغاية 

الآن.
اإىل اكت�شافه �شعوبة  ان�شحابه من م�شل�شل )الركني(، مرّده  اأن  ي�شيف 
مو�شم  يف  عر�شه  امل��ح��دد  الأ���ش��د(  )ق��ل��ب  فيلم  ت�شويره  ب��ني  التوفيق 
اأن يكون  ال�شيف وبني امل�شل�شل املعد للعر�س يف رم�شان 2013، نافياً 

قد تعر�س ل�شغوط من ال�شبكي لين�شحب.
 ي�شري اإىل  اأن الحتكار يحّد من قدرة الفنان الذي  يفرت�س اأن ينّوع يف 

خياراته، ويف الغالب يكون الحتكار يف غري �شاحله.
التي  العرو�س  ك��رة  رغ��م  الحتكار  فكرة  ك��ر  جن��وم  رف�س  املقابل  يف 
انهالت عليهم من بينهم: دنيا �شمري غامن التي اأكدت اأن فكرة الحتكار 

غري واردة لديها كونها حتّد من حرية الفنان وخياراته.

�أ�ضلوب مرفو�ض
و�شي�شنع  مبتدئاً  كان  اإذا  الفنان،  اأن  ف��وزي  جرج�س  هاين  املنتج  يرى   
املنتج منه جنماً، فمن حق الأخري  اإرغام املمثل على توقيع عقد احتكار 
لأنه مكت�شفه وينفق الأم��وال ويجازف ويخاطر بوجه جديد قد ينجح 
على  وتعتمد  تختلف  فامل�شاألة  م�شهوراً  املمثل  كان  اإذا  اأم��ا  يف�شل.   وقد 

ترا�شي الطرفني.
ي�شيف اأنه رف�س اتباع هذا الأ�شلوب مع وجوه جديدة قدمها يف اأعمال 

عدة، حر�شاً منه على منحها فر�شة يف النت�شار والتنقل بني املنتجني.
اأما عبد اجلليل ح�شن، املتحدث الر�شمي با�شم ال�شركة العربية، فينفي 
ال�شركة  خ�شو�شاً،  وا�شفاً  ويف  الفن يف م�شر عموماً  وجود احتكار يف 
الطيبة،  املعاملة  يف  يتمثل  ما  و�شركة  فنان  بني  ارتياح  باأنه  يحدث  ما 
يبذل  ال��ذي  ملمثلها  ظهور  اأف�شل  لت�شمن  مقدراتها  ال�شركة  وتوفري 

جهوده  لري�شي اجلمهور.
اأدواره  تغيري  يف  ت�شاعده  جيدة  اأف��ك��اراً  للنجم  يوفر  )املنتج  اأن  ي�شيف 
على  قائمة  وال��ف��ن��ان  املنتج  ب��ني  العالقة  كافة  الأح����وال  يف  با�شتمرار،  

العر�س والطلب(.
بدوره يو�شح الناقد طارق ال�شناوي اأن الحتكار موجود منذ فرتة طويلة 

وتعّر�س له اأكر من جنم، مثال هنيدي وعالء ويل الدين احتكرهما اآل 
العدل، حكيم و�شعد وعز احتكرتهما ال�شركة العربية... ول عالقة لذلك 

بحال ال�شينما  �شواء كانت متر باأزمة اأم ل.
�شباك  جنم  اأ�شبح  فناناً  ب��اأن  ي�شعر  عندما  املنتج،  اأن  ال�شناوي  ي�شيف 
ومطلوباً لدى اجلمهور، يحاول ال�شيطرة عليه لال�شتفادة منه، وهو ما 
ينطبق على حممد رم�شان بعد الإي��رادات التي حققها يف فيلم )عبده 

موتة(.
الفنان  املنتج  ا�شتغالل  يف  العيب  ولكن  عيباً،  لي�س  ذل��ك  اأن  اإىل  ي�شري 
يقدمه،  ال���ذي  ال��ف��ن  ع��ن  النظر  بغ�س  اإي����رادات  اأع��م��ال حتقق  لتقدمي 
حقق  اإذا  الفنان  لأن  الحتكار،  عقود  كل  على  ذلك  ينطبق  ل  )بالطبع 
ما يريده املنتج عندها ين�شرف اإىل تقدمي اأعمال متحو ما قدمه حتت 

�شيطرة الحتكار، ليبداأ املنتج البحث عن جنم جديد(.

معادلة مت�ضاوية
تعزو الناقدة ماجدة موري�س انت�شار هذه الظاهرة اإىل اأن املنتج والفنان 
قبل  ف��ائ��زاً  البداية  يف  الفنان  يكون  رمب��ا  املعادلة،  ه��ذه  من  ي�شتفيدان 
اأعماله  اأثر  البدء من جديد، ليمحو  النهاية ويكون عليه  اأن يخ�شر يف 
يقدم   �شلعة  اإىل  وحت����ّول  نف�شه،  ب��ح��ق  خ��ط��اأه  اأدرك  ب��ع��دم��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
مو�شوعات معينة حتقق له جناحاً جتارياً، وقبل اأن ميل منه اجلمهور، 

كما حدث مع حممد �شعد وحممد هنيدي.
 ت�شيف: )يحقق النجم جناحات مادية قد ت�شبح يف ما بعد �شده، اأما 
بالن�شبة اإىل املنتج فيبحث عن جنم اآخر ليبداأ معه الرحلة من جديد(.

 احمد بدير ينتهي من )ق�ضة جزمة(
اجلديد  فيلمه  اأح���داث  ت�شوير  م��ن  ب��دي��ر  اأح��م��د  امل�شري  الفنان  انتهى 
اإط��ار �شيا�شي درام��ي كوميدي،  ي��دور يف  الق�شري )ق�شة ج��زم��ة(، وال��ذي 
والتوقيت  مبارك،  ال�شابق  الرئي�س  ع�شر  يف  امل�شري  املجتمع  ح��ال  ح��ول 
الفيلم حكاية رجل عجوز  احلايل للرئي�س حممد مر�شي. وتتناول ق�شة 
اأ�شيب بغيبوبة يف ع�شر الرئي�س املخلوع، وعندما ي�شتيقظ يفاجئ بقيام 
ثورة 25 يناير، واإنه اأ�شبح يف عهد وحكم جديد وتت�شاعد الأحداث بداية 
للجمهور.  الفيلم  خمرج  �شيقدمها  التي  املفاجاأة  وهي  اللحظة،  هذه  من 
فيلم )ق�شة جزمة( ي�شارك يف بطولته اإميان اأيوب، ومي الأع�شر، وتامر 
ال�شاب حممود ط��اه��ر، وحممد جمدي،  ب���راءة، وال��ف��ن��ان  اجل���زار، وه��اين 
وحمادة احلاج، و�شلمى عبد العزيز، وحممد فاكيه، وحامد فايد، واإخراج 

حممد م�شطفى بكري.

روميو حلود يف عمل م�ضرحي جديد 
)طريق ال�ضم�س(

 
اجلديدة  م�شرحيته  عن  حل��ود،  روميو  امل�شرحي  وامل��وؤل��ف  الكاتب  حت��دث 
بعنوان )طريق ال�شم�س(، التي �شيعر�شها يف كانون الثاين-يناير 2014 

على م�شرح كازينو لبنان.
اعتدت  ال���ذي  الغنائي  امل�����ش��رح  خ��ان��ة  يقع يف  العمل  روم��ي��و حل���ود:  وق���ال 
الق�شة  وّقعت  وق��د  القطريب  �شلوى  مع  ولحقاً  �شباح  مع  تقدميه  على 
ملوؤلفني  الآخ��ر  والبع�س  يل  فبع�شها  الأغ���اين  اأم��ا  واحل���وار،  وال�شيناريو 

وملحنني معروفني اأما الأبطال فهم من اأهل الغناء والطرب والتمثيل.
والأبطال هم، ح�شب حلود: األني حلود، جاد قطريب، �شاب �شاحب �شوت 
اأبو  اأبو فرحات، وليد العاليلي، جوزيف  رائع واأداء مدرو�س ومميز، ندى 
خليل واأ�شماء اأخرى، ويف امل�شهد الأخري نقدم حتية ل�شانعي جمد لبنان 
وهبي  فلمون  نا�شيف،  زكي  غلمية،  وليد  رحباين،  الأخوين  اعني  الفني، 

وقد ت�شاف اإىل الالئحة اأ�شماء جديدة.

ماهر ال�ضيخ .... مابني من )تاريخنا( ... وروح ابعد 
طرح الفنان ال�شوري ماهر 
خليجية  اغ���ن���ي���ة  ال�����ش��ي��خ 
كلمات  اب��ع��د  روح  ب��ع��ن��وان 
�شعيد  واحل��ان  البادي  زيد 
املو�شيقي  وت��وزي��ع  ح��م��دان 
ه�������ش���ام ال����ن����ف����ري وان����ت����اج 
احيا  ك���م���ا  ال�����ب�����ادي  زي������د 
جالمور  م��ه��رج��ان  ح��ف��ل 
مدينة  يف  الأول  اخل���ريي 
البلدية  م�شرح  على  العني 
برعاية �شمو ال�شيخ حممد 
ال  �شلطان  ب��ن  خليفة  ب��ن 
نهيان من تنظيم جالمور 

للمنا�شبات. 
جممل  ع���ن  ت��ك��رمي��ه  ومت 
على  اأما  الن�شانية  اأعمالة 
ف�شوف  ال��ت��م��ث��ي��ل  ���ش��ع��ي��د 
ي��ق��دم ب��رن��اجم��ا درام��ي��ا يف 
رم�����ش��ان ع��ل��ى ق��ن��اة راأ�����س 
�شي�شارك  واي�����ش��ا  اخليمة 
�شيتم  ت��اري��خ��ي  مب�شل�شل 
وهو  الأردن  يف  ت�����ش��وي��ره 
بعنوان من تاريخنا تاأليف 
زي����ن����ب امل���ن���ج���د واإخ���������راج 
وانتاج  امل��رج��ة  بني  في�شل 

�شاين لالنتاج الفني. 

الفنان حممد �ضالح ... يف اآ�ضف ابي 
 

انتهى الفنان حممد �شالح من ت�شوير فيلم ا�شف ابي وهو من تاأليف واخ��راج زيد البادي 
وبطولة الفنان ماهر ال�شيخ ومواري عبداهلل ومن�شور �شويدي واخرون.

ال�شواب بدبي ومهرجان جالمور  ومت تكرمي حممد من قبل جهات عديدة منها ا�شرتاحة 
املجتمع  تخاطب  ق�شرية  ب��اأف��الم  لي�شارك  ي�شتعد  ال��ع��ني..وال��ي��وم  مبدينة  الأول  اخل��ريي 

اخلليجي والعربي. 



الأرق ُيتعب القلب
 

ح�شبما  القلب،  يف  م�شاكل  اإىل  وي���وؤدي  ال��دم  �شغط  م�شتوى  الأرق  يرفع 
اأظهرت درا�شة كندية جديدة.

وا�شارت الدرا�شة، التي اأوردتها جملة النوم ، اأن �شغط الدم ملدة 24 �شاعة 
عند �شخ�س يعاين من اأرق مزمن، اأعلى من �شغط الدم عند الأ�شخا�س 

الذين ينامون جيداً.
وقد متت الدرا�شة يف خمتربات خا�شة واأجراها باحثون من كلية الطب 
يف جامعة مونرتيال وم�شت�شفى القلب الأقد�س يف مونرتيال، حيث قي�س 

�شغط دم 13 �شخ�شا يعانون من اأرق مزمن و13 �شخ�شا ينامون جيداً.
وقالت املعدة الرئي�شية لهذه الدرا�شة قد يكون لالأرق املزمن تاأثري �شلبي 
على القلب حتى لو كان ال�شخ�س �شليماً من اأي داء اآخر ، واأ�شافت بينما 
ينخف�س �شغط الدم عند الأ�شخا�س الذين ينامون ب�شكل عادي ما مينح 
القلب القليل من الراحة، ي�شبب الأرق �شغط دم اعلى خالل فرتة الليل ما 

قد يوؤدي اإىل م�شاكل يف ال�شرايني والقلب .

�خل�ض

اخل�������������س م�������ن ال����ع����ائ����ل����ة 
امل��������رك��������ب��������ة، وه�����������و م���ن 
امل��ح��ا���ش��ي��ل امل��رت��ف��ع��ة يف 
اأنه  القيمة الغذائية، كما 
اأ�شكال  ول���ه  ح���ويل  ن��ب��ات 
يختلف  ولذلك  متنوعة، 
باختالف  الأوراق  ط���ول 
اأ���ش��ن��اف��ه، اأم����ا ال��ث��م��ار اأو 
�شغرية  ف���ه���ي  ال������ب������ذور 

احلجم ولونها غالباً بني غامق مييل اإىل الأ�شود، واأهم الأ�شناف املنت�شر 
زراعتها الإتوب والبلدي والرومي. 

من  قليلة  وكميات  ال�شكريات  من  كبرية  ن�شبة  على  اخل�س  اأوراق  حتتوي 
والكال�شيوم  وال��ف�����ش��ف��ور  واملنجنيز  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  م��ث��ل  امل��ع��دن��ي��ة  الأم����الح 

واحلديد، وهو م�شدر غنى بالفيتامينات وخا�شة فيتامني )ه�(. 
زيت  مع  وت�شخن  اخل�س  اأوراق  من  كمية  ت�شحق  والبثور  الدمامل  لعالج 

الزيتون حتى الغليان، بعد ذلك ي�شتخدم الناجت يف دهن الأجزاء امل�شابة 
من  كمية  يف  اخل�س  اأوراق  تغلى  املتورمة  واجلفون  املتعبة  العيون  لعالج 
املاء ثم ترتك لتربد، ي�شتخدم املحلول يف غ�شل العيون واجلفون مب�شحها 
اأي�شا يف  املغلي  وي�شتفاد من هذا  النظيف.  ال�شا�س  اأو  القطن  بقطعة من 

غ�شل الوجه من اأجل اإزالة حب ال�شباب والبثور وتنقية لون الب�شرة .

املطربة األمريكية تايلور سويفت تقف أمام عدسات املصورين بعد إعالن فوزها بـ 8 جوائز من جوائز بيلبورد 
املوسيقية في احلفل الذي أقيم بفندق إم جي إم جراند بالس فيجاس بأمريكا )يو بي أي(.

على �ل�ضاعر �لذي عا�ض يف ع�ضرين؟  يطلق  • ماذ� 
-�شاعر خم�شرم 

�ل�ضاعر �لذي قتله �ضعره؟  هو  • من 
-املتنبي 

غر�ب؟  جمع  هو  • ما 
-اأغربة ، غربان ، اأغرب 

�ل�ضعر�ء؟  �أ�ضعر  هو  • من 
-امروؤ القي�س 

مفرد كلمة �أبابيل؟  • ما 
اأبالة 

ع�ضا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�شوان 

�شائاًل ي�شمد جرحه عدة مرات حتى يلتئم. تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �شالحه  القط  • ل�شان 
اأنه �شمع عن طائر قام بتجبري قدمه املك�شورة با�شتعمال الطني وعيدان احلطب. الباحثني  اأحد  • روى 

ولذلك ينبغي اأن ناأكلها بق�شرها.  ق�شرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
اأن بع�س  ب�شرعه فالأنتظار يعر�س فيتاميناته لأك�شدة الهواء كما  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  ع�شري   •

الأنواع تف�شد ب�شرعه واأهمها اجلزر. 
اأنها حتتوي على مواد كيمائية م�شكنة لالأمل يفرزها املخ عندما  تبني  الب�شر  دموع  حتليل  ال  خل  من   •

يبكي الأن�شان.
واقفاً لب�شع �شاعات قبل اأن ي�شقط اأر�شا.  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

�شماعه من على م�شافة 8 كيلومرتات  ميكن  الأ�شد  • زئري 
عاما وتظل قادرة على التكاثر حتى �شن اخلم�شني.   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

الفرعونية كان الأ�شبوع يتاألف من 10 اأيام.  م�شر  • يف 
الإن�شان اأن تفرز بطانة خماطية جديدة كل اأ�شبوعني واإل فاإنها �شته�شم نف�شها.  معدة  على  • يتعني 

• هناك نوع من النمل ي�شتهر با�شم )النمل ال�شفاح( وذلك لأنه ي�شن غارات على م�شتعمرات النمل املجاورة 
له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد لديه! 

.. اتخذ من  اللبدة عيناه وا�شعتان و�شوته عال ي�شم الآذان  ا�شد �شخم اجل�شم كث  الغابة اجلميلة  و�شل اإىل 
احد الكهوف الوا�شعة عرينا له وبعد ان افرت�شه رفع على بابه راية بي�شاء كبرية، ا�شتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�شدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�شة ل ته�شم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�شيد، واحب ان 
اجل�س يف بيتي كثريا فاأرجو من ان ت�شرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�شكلة اي�شا ا�شتطيع ان احلها له فقد 
تزوره  عنده  تدخل  احليوانات  كانت  ا�شبوع  وملدة  املخادع  ال�شد  الطيبة  احليوانات  غابتي. �شدقت  كنت حكيم 
وتخرج �شعيدة من تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�س احليوانات تختفي �شيئا ف�شيئا وبداأت الغابة حت�س 
بالقلق منهم من يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �شيئا بل بداأ يف مراقبة بيت 
ال�شد مراقبة جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج ولن ال�شد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي 
من وجبته ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب 
�شكان الغابة مبا يفعله ال�شد املخادع. اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�شد ومل يجدوا الجابة ال 
عند القط الذي قال: نقوم بزيارة جماعية لال�شد ولن ي�شتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�شتو�شح 
الكهف بنف�شي وبعد ان قاموا بتلك الزيارة تاأكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لال�شد غري باب الكهف فقط، 
لذا ا�شتعد اجلميع لتقدمي بع�س الهدايا املتوا�شعة لال�شد فحمل كل منهم ما ا�شتطاع من حجارة واجتمعوا يف 
مدخل الكهف باأعداد كبرية وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�شهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف 
قذف ال�شد باحلجارة وكلما انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�شبحت �شدا يحول دون خروج ال�شد بل 
لقد قام الفيل ومبعاونة ا�شحابه بحمل جذوع ال�شجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني 

كانت رائحة ال�شد امليت تعلن عن هزميته �شر هزمية و�شقوط رايته البي�شاء على باب الكهف.

�صاحب الراية 

حافظوا على الكلى بالكل ال�ضحي

القهوة تقلل خطر الإ�ضابة 
ب�ضرطان الكبد

 
القهوة  اأك��واب  من  اأك��ر  اأو   3 �شرب  اأن  حديثة  �شنغافورية  درا�شة  ا�شارت 
يوميا يعمل على تقلل خطر الإ�شابة ب�شرطان الكبد بن�شبة 44 % طبقا 

ملا ن�شرته �شحيفة �شرتايت�س تاميز .
واأ�شار باحثون يف ق�شم الوبائيات بجامعة �شنغافورة الوطنية اإىل اأن النب 
على  يعمالن  وك��اوي��ول  كافي�شتول  هما  ال��زي��وت  م��ن  نوعني  على  يحتوي 

حماية الكبد.
وتتناق�س نتائج الدرا�شة¬ التي بداأت عام 1993 و�شملت اأكر من 63 
ترتاوح  الذين  والن�شاء  ال��رج��ال  من  ال�شينية  العرقية  من  �شخ�س  األ��ف 
اأعمارهم بني 45 و 74 عاما¬ مع الفكرة ال�شائدة منذ فرتة طويلة باأن 

القهوة م�شرة بال�شحة. 
وقالت الأ�شتاذة كوه وون بواي التي �شاركت يف الدرا�شة التي ن�شرت موؤخرا 
يف جملة اأ�شباب ال�شرطان ومكافحته الأمريكية اإن نتائج الدرا�شة تعني اأن 
من يتناولون القهوة ميكنهم الآن األ ي�شعروا بالقلق من الإ�شابة ب�شرطان 

الكبد.
املاأخوذ  ال�شئ  النطباع  القهوة ح�شنت من  اإن  اإىل  بواي  وون  كوه  واأ�شارت 

عنها مقارنة بال�شاي الأخ�شر الذي ي�شور غالبا ب�شكل اإيجابي للغاية. 
اأنه  اأثبتت  اأجراها فريقها على �شرب ال�شاي الأخ�شر  اأخرى  اأن درا�شة  اإل 
قد  ل يوفر اأي حماية �شد هذا املر�س.  وكانت درا�شة اأجريت عام 2008 
وجدت اأن �شرب اأربعة اأكواب اأو اأكر من القهوة يوميا رمبا يخف�س خطر 

الإ�شابة مبر�س ال�شكري بن�شبة 30 % .

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

�شما علي البادي
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.

تبني موؤخرا من بحث علمى اجرى موؤخرا ان الإكثار من 
الفاكهة واخل�شار واملك�شرات والإقالل من اأطعمة حتتوي 
على امللح واللحوم احلمراء والوجبات اجلاهزة وامل�شروبات 
الإ�شابة  خطر  كبرية  بن�شبة  يخف�س  ال�شكرية،  الغازية 

باأمرا�س الكلى.
ح�شل الدكتور اإريك تايلور وزمالوؤه يف م�شت�شفى الن�شاء 
يف برايغام على هذه النتائج من ثالث درا�شات وبعد متابعة 

احلالة ال�شحية ل�45821 رجاًل ملدة 18 �شنة.
ارتفاع  مل��ن��ع  غ��ذائ��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  ي��ت��ب��ع��ون  ال���ذي���ن  اأن  وت��ب��ني 
واخل�شار  الفاكهة  من  كبرية  كمية  وتناولوا  ال��دم  �شغط 

الد�شم  املنخف�شة  احلليب  ومنتجات  والبقول  واملك�شرات 
املاحلة  امل��اأك��ولت  م��ن  وقللوا  املق�شور،  غ��ري  القمح  وخبز 
والأطعمة  اجلاهزة  والوجبات  ال�شكر  العالية  وامل�شروبات 
العالية الكال�شيوم والبوتا�شيوم واملغنيزيوم وفيتامني �س 
الكلى  بح�شى  اإ�شابتهم  احتمال  انخف�س  وال�����ش��ودي��وم، 
%40 و%45 مقارنة بنظرائهم  بن�شبة ترتاوح ما بني 

الذين تناولوا اأطعمة خمتلفة.
توؤثر  الغذائي  النظام  طبيعة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
على ارتفاع �شغط الدم واحتمال الإ�شابة مبر�س ال�شكري 

وغريه من الأمرا�س املزمنة املرتبطة بح�شى الكلى.

�شامل �شيف ال�شام�شي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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