
فعاًل  مر�ضاً  االن��ت��ح��اري  ال�ضلوك  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ه��ل 
ولي�س جمرد �ضلوك ينجم عن ا�ضطراب مزاجي؟

ت��زداد االأدل��ة التي ت�ضري اإىل وجود نقاط �ضبه مده�ضة 
االنتحار.  اإىل  مي��ي��ل��ون  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���س  اأدم���غ���ة  يف 
اأدمغة  يف  ن�ضاهده  عما  اخل�ضائ�س  تلك  تختلف  لكن 
ب��ا���ض��ط��راب��ات م��زاج��ي��ة وماتوا  امل�����ض��اب��ن  االأ���ض��خ��ا���س 

الأ�ضباب طبيعية.
ال�ضلوك  )ا���ض��ط��راب  اإدراج  اإىل  ال���درا����ض���ات  ت��ل��ك  اأدت 
عن  ن�ضخة  اأح����دث  �ضمن  االأوىل  ل��ل��م��رة  االن��ت��ح��اري( 
امللحق(:  النف�س )ول���و يف  م��رج��ع يف جم��ال ط��ب  اأه���م 
لال�ضطرابات  واالإح�ضائي  الت�ضخي�ضي  )الدليل  اإن��ه 
لها  موا�ضيع  امللحق  ي�ضمل  اأخ���رياً.  ال�ضادر  النف�ضية( 
ثقلها وتتطلب اأبحاثاً اإ�ضافية ليتم اإدراجها بالكامل يف 

الن�ضخ امل�ضتقبلية.
ح��ت��ى ح��ق��ب��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ك����ان االأ����ض���خ���ا����س الذين 
يف�ضر  لكن مل  ُيعتربون حمبطن.  االنتحار  يحاولون 
ت��اري��خ م��ن االأمرا�س  اأي  ال��ت��ع��ري��ف ع���دم وج���ود  ذل���ك 
العقلية يف %10 من حاالت االنتحار. بداأ هذا الراأي 
يتغري حن ك�ضفت عمليات الت�ضريح خ�ضائ�س الفتة يف 
اأدمغة االأ�ضخا�س الذين انتحروا، مثل تغيريات بنيوية 
عن  النظر  )بغ�س  ال��ق��رار  ب�ضنع  املرتبطة  املناطق  يف 
اال�ضطراب الذي اأ�ضابهم، وحتى لو كانوا غري م�ضابن 

باأي ا�ضطراب عقلي على االإطالق(.
اأو  تبقى االأبحاث معقدة ب�ضبب قلة العينات الدماغية 
الفكرة  ب��داأت  اأي من��وذج حيواين لالنتحار، لكن  غياب 
معطيات  م��ع  ي��راف��ق  االن��ت��ح��اري  ال�ضلوك  اإن  القائلة 
بيولوجية خا�ضة تك�ضب زخماً متزايداً. تزداد الدرا�ضات 
التي تركز على بع�س التغيريات الكامنة وراء �ضلوكيات 

مماثلة.
على �ضبيل املثال، حن يبداأ اأ�ضخا�س اأُ�ضيبوا با�ضطراب 
ثنائي القطب وحاولوا االنتحار باأخذ الليثيوم، مييلون 
اإىل وقف تلك املحاوالت حتى لو مل يوؤثر ال��دواء على 
عوار�ضهم االأخرى. ي�ضري ذلك اإىل اأن الدواء قد يوؤثر 

على املمرات الع�ضبية املرتبطة بامليول االنتحارية.

ي��ت��ح��دث غ��و���ض��ت��اف��و ت��وري��ك��ي م��ن ج��ام��ع��ة م��اك��ج��ي��ل يف 
ت�ضبب  ع��دة  بيئية  عوامل  وج��ود  عن  كندا،  مونريال، 
تلك ال��ت��غ��ي��ريات يف اأدم��غ��ة االأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن مييلون 
وراثياً لالنتحار، ما يرفع احتمال تبني هذا ال�ضلوك يف 

نهاية املطاف.

م�ؤ�شرات جينية
يف درا���ض��ة ع��ن االأدم��غ��ة االن��ت��ح��اري��ة ه��ذا ال�ضهر، وجد 
ف��ري��ق��ه 366 ج��ي��ن��ة ت��ت�����ض��م مب��ج��م��وع��ة خم��ت��ل��ف��ة من 
كيماوية  املتوايل )حتوالت  بالتخلق  موؤ�ضرات مرتبطة 
تنجم عن �ضغوطات بيئية وت�ضّغل اجلينات اأو تعّطلها( 
االأ�ضخا�س  اأدمغة  يف  املوجودة  تلك  عن  مغايرة  وتكون 
معقدة  النتائج  تبقى  طبيعية.  الأ�ضباب  ميوتون  الذين 
الأن عدداً كبرياً ممن ينتحرون يعانون ا�ضطراباً عقلياً. 
لكن يعترب توريكي اأن االنتحار، ولي�س املر�س النف�ضي، 
بالتخلق  املرتبطة  التغيريات  على  االأب���رز  املوؤ�ضر  ك��ان 

املتوايل.
اإن اجلينات  ال��ق��ائ��ل  اأخ����رى االق�����راح  ت��دع��م درا����ض���ات 
وجدت  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  االن��ت��ح��ار.  خطر  على  ت��وؤث��ر 
درا����ض���ة ع���ن اأ���ض��خ��ا���س م��ت��ب��ّن��ن ح���اول���وا االن��ت��ح��ار اأن 

البيولوجين  اأقاربهم 
مياًل  اأك�������ر  ك����ان����وا 

اإىل  م�������رات  ب�������ض���ت 
من  االن������ت������ح������ار 
عائلتهم  اأف������راد 

بالتبني.
املطاف،  ن��ه��اي��ة  يف 

املوؤ�ضرات  ت�ضمح  ق��د 
ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة الأط����ب����اء 

املر�ضى  ب��ت��وق��ع  ال��ن��ف�����س 
ملحاولة  ع���ر����ض���ة  االأك�������ر 

ذلك  ينعك�س  ق��د  االن��ت��ح��ار. 
العالج  اخ���ت���ي���ار  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

قول  بح�ضب  لكل مري�س  املنا�ضب 

جان فاو�ضيت من جامعة نيو مك�ضيكو يف األباكركي. قد 
بع�ضها  الأن  االكتئاب  م�ضادات  مثاًل  االأطباء  ي�ضف  ال 

يزيد خطر االنتحار وفق االأدلة املتوافرة.
نيويورك  يف  كولومبيا  جامعة  من  �ضافر  ديفيد  يعترب 
اأن ا�ضطراب ال�ضلوك االنتحاري هو حمور نظام معايري 
االأمريكي  الوطني  املعهد  اقرحه  ال��ذي  البحث  نطاق 
لل�ضحة النف�ضية كمعيار ت�ضخي�ضي بديل عن )الدليل 
النف�ضية(.  ل��ال���ض��ط��راب��ات  واالإح�����ض��ائ��ي  الت�ضخي�ضي 
بدل ت�ضخي�س حالة االأفراد امل�ضابن با�ضطراب معن 
النف�ضي  املر�س  ت�ضخي�س  املعهد  يريد  االكتئاب،  مثل 
ف���رد ومعطياته  ك��ل  اإىل ع��وار���س  ا���ض��ت��ن��اداً  وم��ع��اجل��ت��ه 

الوراثية الكامنة والعوامل البيولوجية والع�ضبية.
م��ن جامعة جنيف  ب��ريو  ن��ادر  يقول  امل��ط��اف،  نهاية  يف 
مر�ضاً،  االنتحاري  ال�ضلوك  اعتربنا  )اإذا  �ضوي�ضرا:  يف 
�ضنتمكن من القيام باأبحاث م�ضتهَدفة. قد نتمكن بذلك 

من اإيجاد العالج املنا�ضب لل�ضلوك االنتحاري(.
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تو�صيات جديدة لعالج الإيدز 
املر�ضى  لعالج  جديدة  ب��اإر���ض��ادات  ام�س  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأو���ض��ت 
امل�ضابن بفريو�س اإت�س اآي يف امل�ضبب ملتالزمة نق�س املناعة املكت�ضب االإيدز 

، تهدف اإىل متكن مر�ضاه من العي�س لفرة اأطول وب�ضحة اأف�ضل.
لعام  الدولية  االإي��دز  جمعية  موؤمتر  يف  اجلديدة  التو�ضيات  عن  واأعلن 
املر�ضى  ا�ضتخدام  اإىل  وتدعو  كواالملبور،  املاليزية  العا�ضمة  يف   2013

لعالج م�ضاد للفريو�س قبل اأن تبداأ اأنظمة املناعة لديهم يف االنهيار.
بدء  ال��دول على  كل  ت�ضجع  التو�ضيات اجلديدة  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�ضارت 
عدد  يقل  عندما  يف  اآي  اإت�����س  بفريو�س  يعي�ضون  ال��ذي��ن  البالغن  ع��الج 
اخلاليا املناعية �ضي دي 4 وي�ضل اإىل 500 خلية يف امللليمر املكعب اأو 

اأقل، اإذ عندها يكون جهاز املناعة لديهم ال يزال قويا.
تقدمي  ببدء  تن�ضح   2010 يف  �ضدرت  التي  ال�ضابقة  التو�ضية  وكانت 
امللليمر  يف  خلية   350 اإىل  اخل��الي��ا  ه���ذه  ع���دد  ي�ضل  ع��ن��دم��ا  ال��ع��الج 

املكعب اأو اأقل.
وا�ضتندت املنظمة يف اإر�ضاداتها اجلديدة على اأدلة اأكدت اأن العالج املبكر 
مع ا�ضتخدام االأدوية املاأمونة واملتوفرة باأ�ضعار معقولة ميكن اأن يحافظ 
على �ضحة املر�ضى لفرة اأطول ويخف�س كمية الفريو�س يف الدم، االأمر 

الذي يقلل اأي�ضا من خطر انتقاله اإىل �ضخ�س اآخر.
ثالثة  حياة  �ضينقذ  التو�ضيات  هذه  تطبيق  اأن  االأممية  املنظمة  واأك��دت 

مالين �ضخ�س يف �ضتى اأنحاء العامل بحلول عام 2025.
وبالرغم من اأن ا�ضتعمال اأدوية عامة اأرخ�س لالإيدز يعني ح�ضول عدد 
العاملن يف جمال ال�ضحة وال  النا�س على العالج، فاإن  اأكرب بكثري من 
العدوى  و�ضول  حتى  لالنتظار  حاليا  مييلون  الفقرية  ال��دول  يف  �ضيما 

ملرحلة متقدمة ومن ثم يبدوؤون باإعطاء العالج.

ال�صعوديات يف�صلن الزواج عرب النرتنت
ال�ضعوديات يلجاأن  الفتيات  باملئة من   65 اأن  ا�ضتطالع �ضعودي  اأظهر 
باملئة   35 رف�����س  فيما  ال���زوج،  الختيار  االجتماعي  التوا�ضل  مل��واق��ع 
احلياة،  �ضريك  اختيار  يف  احلديثة  االت�ضال  و�ضائل  ا�ضتخدام  منهن 
مف�ضالت الطريقة التقليدية بال�ضوؤال عن الزوج عرب االأب واالأ�ضقاء.  
عكاظ  �ضحيفة  ن�ضرته  ال��ذي  اال�ضتطالع،  يف  امل�ضاركات  بع�س  وع��زت 
�ضريك  االجتماعي الختيار  التوا�ضل  ملواقع  الفتاة  االأح��د جلوء  ام�س 
احلياة النغالق املجتمع وعدم قدرة الفتاة على التعرف على من يتقدم 
خلطبتها بطريقة مبا�ضرة.  يف حن حذر بع�ضهن من ا�ضتخدام مواقع 
التوا�ضل االجتماعي يف اختيار الزوج، كون بع�س ال�ضباب امل�ضتهرين 
ي��ت��الع��ب��ون مب�����ض��اع��ر ال��ف��ت��ي��ات وي���غ���ررون ب��ه��ن، م��ف�����ض��الت الطريقة 
بعد  ارتفعت  الطالق  ن�ضبة  اأن  مبينات  ال�ضريك،  اختيار  يف  التقليدية 

انت�ضار الزواج عرب �ضبكات التوا�ضل االجتماعي. 

مينع من احلانة ب�صبب حجمه
منعت حانة يف مدينة بريطانية رجاًل يف الثالثة والع�ضرين من العمر 
من الردد عليها ب�ضبب قامته وحجمه. وقالت �ضحيفة �ضندي �ضن 
ام�س اإن، اآدم ثوركاتيل، ي�ضل طوله اإىل نحو مرين ويبلغ وزنه حواىل 
وا�ضعة من حانة )نات�ضيل(  مب�ضاحة  ي�ضتاأثر  وكان  كيلوغراماً،   134
لالأرقام  )غيني�س(  كتاب  يف  بريطانيا  يف  نوعها  من  االأ�ضغر  امل�ضّنفة 
القيا�ضية. وا�ضافت اأن، جاك بورتون، مالك احلانة مبدينة بوري �ضانت 
اإدموندز مبقاطعة �ضوفولك قرر حظر ثوركاتيل الأن وجوده ال يرك 
اإىل  ال�ضحيفة  ون�ضبت  ال���ذروة.  اأوق���ات  يف  االآخ��ري��ن  للزبائن  م�ضاحة 
بورتون قوله اإن اآدم عمالق من النوع اللطيف، لكنه ي�ضتاأثر مب�ضاحة 
كبرية يف ليلة مزدحمة جتعلني ا�ضطر لعدم ا�ضتقبال اأربعة زبائن على 
االأقل من احلجم الطبيعي . كما نقلت عن اآدم اأنه يحب حانة نات�ضيل 
زبائنها  من  والكثري  بابها  من  دخ��ل  كلما  لالنحناء  ي�ضطر  اأن��ه  رغ��م 

املنتظمن هم ا�ضدقاوؤه، لكنه ال يرك مكاناً لهم بعد دخوله اإليها .

قتل زوجته ب�صبب لبا�س 
ب�ضبب خالف  اأق��دم رجل جزائري على قتل زوجته بطريقة وح�ضية، 
اأن  اجل��زائ��ري��ة  ال�����ض��روق  ونقلت �ضحيفة  ت��رت��دي��ه.  ك��ان��ت  لبا�س  ح��ول 
وق��ال اجلاين  ال��زوج��ن.  اأ�ضهرا بن  ا�ضتمرت  ب��داأت بخالفات  الق�ضة 
للمحكمة اإنه �ضاهد زوجته يف يوم ارتكاب اجلرمية، وهي تن�ضر الغ�ضيل 
على ال�ضرفة، مرتدية لبا�ضا �ضفافا.  طلب منها الدخول، فوقع بينهما 
�ضجار اأدى اإىل �ضقوط الزوجة اأر�ضا. وبعد ما اأغلق عليها باب الغرفة، 
توجه الزوج نحو املطبخ واأح�ضر �ضكينا من احلجم الكبري، وانهال به 
على الزوجة بطعنات متتالية، وب�ضكل وح�ضي عرب كافة اأنحاء ج�ضدها. 
وبعد ارتكابه اجلرمية، توجه اإىل احلمام واغت�ضل وغري مالب�ضه، ثم 
وقال  فعلته.  عن  وبلغ  اجلرمية  �ضكن  حامال  ال�ضرطة  مركز  ق�ضد 
م�ضدر ق�ضائي اإن �ضبب اجلرمية هو اخلالفات ولي�س ارتداوؤها ملالب�س 
�ضفافة. وكانت الزوجة رفعت دعوى تطليق اأمام اإحدى املحاكم منذ 3 
اأ�ضهر بعد اأن ا�ضتمر زواجها من اجلاين 14 عاما واأجنبا ثالثة اأبناء. 

يرف�س بيع خروف مبليون ريال
مليون  مببلغ  �ضنف  خ��روف  بيع  النعريية  مبحافظة  �ضعودي  رف�س 
اإن  اخل��روف  �ضاحب  وق��ال  ال�ضعودية.   اليوم  �ضحيفة  بح�ضب  ري��ال، 
رف�س البيع بهذه القيمة جاء رغبة يف اإنتاج الفحل امللقب بالكنز ، مبينا 
اأنه باع من اأبناء وبنات اخلروف باأ�ضعار مرتفعة كان اآخرها 8 جذعات 
مببلغ 320 األف ريال قبل نحو يومن.  وقال �ضاحب اخلروف فهد 
بن خطاف اأ�ضارك يف اإنتاج الفحل يف عدة مزادات الأغنام ال�ضنف النعيم 
داخل اململكة ويف دولتي قطر والكويت، واأجد � وهلل احلمد � اإقباال من 

جتار ال�ضنف واملهتمن يف تربيتها على �ضراء اإنتاجه باأ�ضعار عالية. 

الإيطالية  ال��ع��امل��ة  وف���اة 
م������ارج������ري������ت������ا ه������اك 
الفلكية  ال��ف��ي��زي��اء  ع��امل��ة  توفيت 
العلمية  وال��ك��ات��ب��ة  االإي��ط��ال��ي��ة 
اأم�س  ه��اك،  مارجريتا  ال�ضهرية 
 91 ي���ن���اه���ز  ع���م���ر  ع����ن  االأول، 

عاماً.
وت�ضتهر هاك بلقب �ضيدة النجوم 
مر�ضداً  ت��دي��ر  ام����راأة  اأول  وه��ي 
و�ضاهمت  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  ف��ل��ك��ي��اً 
الطيفي  الت�ضنيف  يف  اأب��ح��اث��ه��ا 

لعدة جمموعات من النجوم.
الفيزياء  ع���ل���م  ه�����اك  وق����دم����ت 
ال��ف��ل��ك��ي��ة جل���م���ه���ور وا�����ض����ع من 
االإي���ط���ال���ي���ن م����ن خ�����الل كتب 
جامعية واأخرى ت�ضرح لالأطفال 
�ضيقة.  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م 
املر�ضد  م��دي��ر  من�ضب  وت��ول��ت 
الفرة  يف  ت��ري�����ض��ت��ي  يف  ال��ف��ل��ك��ي 
وهي   1987 اإىل   1964 م��ن 

اأول امراأة ت�ضغل هذا املن�ضب.
تخفي  ال  الراحلة  العاملة  وكانت 
توجهاتها االإحلادية يف بلد يغلب 
وا�ضتهرت  ال���ك���اث���ول���ي���ك،  ع��ل��ي��ه 
املعتقدات  ل��ت��اأث��ري  مب��ع��ار���ض��ت��ه��ا 
العلمية،  االأب��ح��اث  على  الدينية 
الإب����اح����ة  ق�����وان�����ن  اإىل  ودع��������ت 
الرحيم  وال���ق���ت���ل  االإج����ه����ا�����س 

وحماية احليوان .
ويف ك��ان��ون ال��ث��اين ع��ام 2012 
ال�ضحفين  الأح����د  ه���اك  ق��ال��ت 
اإن��ه��ا ق���ررت ع���دم اإج����راء عملية 
ق���د تطيل  ال��ق��ل��ب  ج��راح��ي��ة يف 
حياتها قائلة: اإنها تف�ضل البقاء 
وزوجها  ك��ت��ب��ه��ا  م���ع  م��ن��زل��ه��ا  يف 
ال��ذي عا�ضت معه  األ��دو دي روزا 

�ضبعة عقود .

جيني ب�ل��س..
 اأم للمرة الأوىل 

ت��ل��ف��زي��ون الواقع  اأ���ض��ب��ح��ت جن��م��ة 
االأم���ريك���ي���ة، ج��ي��ن��ي ب��ول��و���س، اأم���اً 
للمرة االأوىل بعدما رزقت وزوجها 
اأطلقا  بطفلة  ن��ا���ض��و���س،  ج��ون��اث��ان 

عليها ا�ضم األيانا ماريكا .
بولو�س ملوقع  با�ضم  املتحدث  واأك��د 
التي  املمثلة  اأن  م��اغ��ازي��ن  اإ����س  ي��و 
 Flipping يف  ب��دوره��ا  ت�ضتهر 
االأوىل من  اأجنبت طفلتها   Out

نا�ضو�س.
بخري،  وال��ط��ف��ل��ة  االأم  ان  وق�����ال 
مولودتهما  على  ال��زوج��ان  واأط��ل��ق 

اجلديدة ا�ضم األيانا ماريكا .
ي�ضار اإىل بولو�س اأعلنت عن حملها 
املا�ضي،  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ك���ان���ون  يف 
وقت  ب��ع��د  اأج��ه�����ض��ت  ان��ه��ا  وك�ضفت 
مايو  اأي����ار  زواج���ه���ا يف  م��ن  ق�ضري 

.2012

ل����ع����ب����ة ت�����ث�����ر ال�����ذع�����ر 
ال�����ق�����اه�����رة م������ط������ار  يف 

تعمل  ط��ائ��رة  �ضكل  ع��ل��ى  لعبة  اأث����ارت 
الرميوت  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ح��ك��م  ب��ج��ه��از 
املو�ضمية  ال���رك���اب  ���ض��ال��ة  يف  ال���ذع���ر 
بح�ضب  ال��������دويل،  ال���ق���اه���رة  مب���ط���ار 
ال�����ض��ع��ودي��ة.  وقال  ال��ري��ا���س  �ضحيفة 
الركاب  اأح����د  اإن  ال�ضحيفة  م��را���ض��ل 
طائرة  منت  على  و�ضل  قد  امل�ضرين 
املدينة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  للطريان  م�ضر 
امل��ن��ورة، وع��ق��ب خ��روج��ه م��ن الدائرة 
اجلمركية اإىل خارج ال�ضالة املو�ضمية 
�ضنوات(   3( ابنته  ا�ضتقباله  يف  كانت 
ليخرج  حقائبه،  بفتح  ال��راك��ب  ف��ق��ام 
يزيد  ال  لعبة  هليكوبر  ط��ائ��رة  منها 
�ضم   x 20 ����ض���م   20 ع����ن  ح��ج��م��ه��ا 
مزودة باأنوار خمتلفة االألوان الإدخال 
البهجة يف نف�س الطفل وقام بت�ضغيلها 
و�ضقطت  ح��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ب���ال���رمي���وت، 
بجوار �ضور ال�ضالة فاأ�ضرعت اخلدمات 
االأمنية املعينة اإىل �ضبطها على الفور.  
وب��ف��ح�����س ال���ط���ائ���رة مب��ع��رف��ة خرباء 
ومت  �ضلبية  النتيجة  ج��اءت  املفرقعات 
ت�ضليم الطائرة اللعبة للراكب وابنته. 

�صرب املياه يفيد الكلى
اأو تت�ضبب فى حدوث الف�ضل الكلوى،  املاء قد توؤذى الكلى  اأن �ضرب  النا�س  يردد بن 

املعادن  ن�ضب  اختلفت  ومهما  �ضوره،  بكافة  امل��اء  �ضرب  اأن  توؤكد  العلمية  واحلقيقة 
بالعديد  االإ�ضابة  االإن�ضان من  به يفيد ج��داً، ويحمى  واالأم��الح والروا�ضب 

من االأمرا�س، ومتنع حدوث خلل بالكلى اأو ف�ضل كلوى، اإن اأى نوع 
امللوث منه يتم فلرته طبيعيا، وامت�ضا�ضه  املاء حتى  من 

على طول اجلهاز اله�ضمى ولو به زيادة معادن اأو 
روا�ضب ال يتم امت�ضا�ضها وتخرج مع الرباز، فاإذا 
ما كان املياه ملوثا، فاإن اجلهاز اله�ضمى يوؤدى 
وظيفته بحماية االإن�ضان، حيث ي�ضاب باالإ�ضهال 

مثال اأو نزلة معوية للتخل�س من التلوث.
ولكن اإذا انتاب االإن�ضان القلق والهلع، وقام با�ضتخدام 

فالتر املياه لتنقيتها قبل ا�ضتخدامها فاإنه ال باأ�س من 
ذلك، واإن كانت بع�س االأبحاث فى مراكز االأورام العاملية ربطت بن ا�ضتعمال 

اأنواع االأورام ال�ضرطانية، خا�ضة فى  الفالتر املنزلية للمياه، وازدياد بع�س 
احلل  لي�ضت  املياه  لتنقية  الفالتر  ا�ضتعمال  ف��اإن  ثم  ومن  اله�ضمى،  اجلهاز 

االأكيد فى توفري مياه نظيفة فقد حبنا اهلل بجهاز ه�ضمى يقوم ذاتيا بفلرة 
ال�ضار من املفيد. 

ال�صلوك النتحاري... 
مر�س قابل للعالج؟

ت�شر الأدلة امل�شتخل�شة من درا�شات دماغية وجينية 
اإىل �شرورة اأن نعترب ال�شل�ك النتحاري مر�شًا بحد 
حالت  جتنب  يف  اخل��ط���ة  ه��ذه  ت�شاهم  ق��د  ذات���ه. 

النتحار.



توا�ضلت فعاليات االإعرا�س اجلماعية التي ت�ضهدها اإمارة اأبوظبي بناء على توجيهات اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ التي تن�ضب يف �ضرورة عدم املغاالة و االإ�ضراف 
يف حفالت الزواج وتكاليفها،حيث �ضهد ال�ضيخ احمد بن �ضرور الظاهري رئي�س املجل�س البلدي يف العن، حفل العر�س اجلماعي الرابع ع�ضر الذي نظمته 
قبيلة الروا�ضد بدعم من م�ضرف اأبو ظبي االإ�ضالمي مب�ضاركة 24 �ضابا وفتاة من اأبناء  الروا�ضد، كما ح�ضر احلفل الذي اأقيم يف مركز العن للموؤمترات 
يف منطقة اخلبي�ضي عدد من اأعيان القبائل وكبار امل�ضوؤولن واأع�ضاء من جمل�س اإدارة �ضندوق الزواج، واأهايل واأقارب العر�ضان وح�ضد من اجلمهور.. وقال 
�ضامل بن �ضاعن الرا�ضدي معرف قبيلة الروا�ضد اإن م�ضاركة ال�ضباب يف حفالت الزواج اجلماعية يوؤكد على الرابط املجتمعي الذي ترعى اأ�ض�ضه قيادتنا 
احلكيمة لي�ضتمر العطاء واخلري على اأر�س االإمارات.ولفت �ضامل الرا�ضدي اإىل اأن االأعرا�س اجلماعية التي غدت حالة اجتماعية ووطنية، اأ�ضبحت مثاًل 

يحتذى يف مدينة العن بالتعاون مع �ضيوخ القبائل و�ضرائح املجتمع، مما يجعل الفكرة مثار فخر واعتزاز الأبناء االإمارات .

•• العني – الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ���ض��م�����ض��ة بنت 
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ح��رم  �ضهيل 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ة  اهلل،اح��ت��ف��ل��ت  حفظه 
بتخريج  بالعن  الطالبات  ف��رع  التطبيقية 
ال���دف���ع���ة ال���ث���ان���ي���ة ال���ب���ال���غ ع����دده����ا 136 
العلوم  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ات  امل���واط���ن���ات  م���ن 
احلا�ضوب  وعلوم  والتكنولوجيا  الهند�ضية 
التقنية  التخ�ض�ضات  والطاقة وغريها من 
بانها  املتطورة،فيما تتميز دفعة اخلريجات 
يف  املتخ�ض�ضات  املواطنات  من  نخبة  ت�ضم 
تكنولوجيا العلوم ال�ضحية ،وذلك بح�ضور 
اأمناء  الدكتورة موزة غبا�س رئي�ضة جمل�س 
للن�ضاء  �ضهيل  بنت  �ضم�ضه  ال�ضيخة  جائزة 
امل��ب��دع��ات،ن��ي��اب��ة ع��ن ح���رم ���ض��اح��ب ال�ضمو 
اللطيف  ع��ب��د  ال���دول���ة،وال���دك���ت���ور  رئ��ي�����س 
التكنولوجيا  معهد  ع��ام  م��دي��ر  ال�ضام�ضي 
وعائالت  امل�ضوؤولن  من  ونخبة  التطبيقية 

اخلريجات.
بنت  �ضم�ضة  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  اأع���رب���ت  وق���د   
���ض��ه��ي��ل،ع��ن ���ض��ع��ادت��ه��ا ب��ف��ت��ي��ات ال���وط���ن من 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  خريجات 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  خ��ال�����س  رف��ع��ت  ،ك��م��ا 
�ضاحب  م��ق��ام  اىل  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
اأن  على  اهلل،م���وؤك���دة  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ه���ذه ال��دف��ع��ة ت��ع��د اإجن�����از ج���دي���داً يح�ضب 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ض���ي���دة ال���ت���ي  حت���ر����س على 
نحو  والدائمة  الكبرية  م�ضريتها  موا�ضلة 
اأداء دوره���ا  امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة م���ن  مت��ك��ن 
املنوط بها يف املجتمع االإماراتي يداً بيد مع 
ويعمل  الوطن  ميثل  اجلميع  اأن  ال��رج��ل،اذ 
من اأجل حتقيق طموحات القيادة الر�ضيدة 
يف الو�ضول بدولة االإمارات العربية املتحدة 
�ضناعياً  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ن��م��وذج  ال���دول���ة  اىل  

واقت�ضادياً.   
ك��م��ا اأع���رب���ت ح���رم ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و رئي�س 
بالدفعة  وف��خ��ره��ا  ���ض��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ال���دول���ة 
امل���وط���ن���ات خ��ري��ج��ات ثانوية  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
داعيًة  العن  ف��رع  التطبيقية  التكنولوجيا 
اخل���ري���ج���ات اىل م���وا����ض���ل���ة ج���ه���وده���ن يف 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  اجلامعات  خمتلف 
التخ�ض�ضات  ذات  يف  درا���ض��ت��ه��ن  وم��وا���ض��ل��ة 
ال���ه���ن���د����ض���ي���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة،م���ن اأج�����ل 
االإن�ضمام اىل م�ضرية العمل والبناء يف كافة 
تت�ضمنها  التي  امل��ع��ريف  االإقت�ضاد  جم��االت 
اأبوظبي  حل��ك��وم��ة  االإق���ت�������ض���ادي���ة  ال����روؤي����ة 
خدمة  يف  جدارتهن  بحق  2030،ليثبنت 
دولة االإمارات العربية املتحدة ورد اجلميل 
من  تقدم  التي  الر�ضيدة  وال��ق��ي��ادة  للوطن 
واملعنوي  امل��ادى  الدعم  ا�ضكال  كافة  اأجلهم 
القادرة  الوطنية  ال��ك��وادر  ل�ضناعة  ال���الزم 

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ك���ل ال��ط��م��وح��ات واالآم������ال يف 
�ضباب وفتيات االمارات.

ال���دك���ت���ورة م�����وزة غبا�س  ق���ال���ت  وب����دوره����ا 
ثانوية  ط��ال��ب��ات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  اأن 
ت�ضري  العن  ف��رع  التطبيقية  التكنولوجيا 
احلكيمة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية  متيز  اىل 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  ب��ان�����ض��اء  اأم�����رت  ال��ت��ى 
قليلة منوذجا  �ضنوات  ليكون يف  التطبيقية 
التعليم  م��ن  متكاملة  كمنظومة  ي��ح��ت��ذى 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ه��ن��د���ض��ي امل��ت��ط��ور حيث 
ت��وا���ض��ل��ت جن���اح���ات امل��ع��ه��د ل��ي��ح��ت��ف��ل هذه 
�ضباب  ال�ضاد�ضة من  الدفعة  بتخريج  االي��ام 
الوطن املتخ�ض�س،لن�ضل معاً اإىل االإحتفال 
الوطن  فتيات  من  الثانية  الدفعة  بتخريج 
املتخ�ض�ضات يف امل�ضارات الهند�ضية املتقدمة 
وهو االأمر الذي يحقق طموحات الوطن يف 
�ضباب االإمارات ذكوراً واناثاً على حد �ضواء .

واأعربت رئي�ضة جمل�س اأمناء جائزة ال�ضيخة 
عن  امل��ب��دع��ات  للن�ضاء  �ضهيل  ب��ن��ت  �ضم�ضة 
قدرتهن  يف  وثقتها  الوطن  بفتيات  فخرها 
القطاعات  ك��اف��ة  وال��ت��األ��ق يف  االب����داع  ع��ل��ى 
العمل،م�ضرية  �ضوق  يف  املطلوبة  ال�ضناعية 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د  اأن  اىل 
الهند�ضية  امل�����ض��ارات  على  اخلريجات  و�ضع 
كفاءة  ب��ك��ل  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
واقتدار ووفق مناهج متقدمة ،مبا ي�ضمن 
موا�ضلة م�ضريتهن اجلامعية والعملية بكل 

جناح ومتيز.
 

ر�شالة ولء لرئي�س الدولة 
وك�����ان االح���ت���ف���ال ال�����ذي اأق���ي���م حت���ت �ضعار 
بداأ  العطاء”قد  ل��وط��ن  ال��ب��ن��اء  “�ضواعد 
ال�ضام�ضي  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  بكلمة 
مدير عام املعهد اأكد خاللها حر�س جمل�س 
ر�ضالة  ان يكون االحتفاَل  املعهد على  اأمناء 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  ووالء  ح��ب 
جت�ضيداً  ،و  اهلل َ حفظة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حياً ،وملا ن�ضُعُر ِبِه جميًعا، من خال�س احلب 

ال���والء، و���ض��دق االن��ت��م��اء، لوطننا الغايل  و 
ولقائدنا   ، املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 
ل�ضمو  اجل��زي��ل  �ضكره  ع��ن  ،معربا  العظيم  
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  وىل 
للقوات امل�ضلحة، على مبادرته الكرمية التي 
كانت �ضبًبا يف اإن�ضاِء املعهد،وعلى دعِم �ضموه 
املعهُد  ليكوَن  ال�ضديدة  وتوجيهاِته  املتا�ضل 
دائًما على َقْدِر توّقعاِت الوطن وطموحاِته .

ال�ضام�ضي  اللطيف  عبد  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��اف 
الدفعة  ب���ت���خ���ري���ج  ف���رح���ت���ن���ا  وم������ع  ف����ق����ال 
التكنولوجيا  ثانويات  طالبات  من  الثانية 
بهجة  ي���زدان  احتفالنا  اأن  اإال  التطبيقية، 
ال�ضيخة  ل�ضمو  الكرمية  بالرعاية  وف��رح��ة 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ح���رم  ���ض��ه��ي��ل  ب��ن��ت  �ضم�ضة 
وت�ضريفنا  االح��ت��ف��ال  ل��ه��ذا  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ح�ضور رئي�س واع�ضاء جمل�س اأمناء جائزة 

�ضموها للن�ضاء املبدعات.
الدفعة  خريجات  اأن  اإىل  ال�ضام�ضي  ولفت 
التطبيقية  التكنولوجيا  الثانية من ثانوية 
يف  ومتقدم  متخ�ض�س  تقني  تعليم  تلقن 
،وعلوم  والتكنولوجيا  الهند�ضة  م�����ض��ارات 
ال�ضحية  ال��ع��ل��وم  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��ا���ض��وب 
وغريها من التخ�ض�ضات التقنية ،وهواجناز 
يح�ضب للقيادة الر�ضيدة التي ت�ضع  التعليم 
الوطنية  االول���وي���ات  م��ن  وامل��ت��ط��ور  التقني 
الالزمة لتحقيق متطلبات االقت�ضاد املعريف 
ال�ضامل يف كافة ربوع الدولة ،موؤكداً على اأن 
هذه الدفعة تاأتي تتويجا ملا تقدمة القيادة 
من دعم غري حمدود لتمكن كافة ثانويات 
اأداء  من  بالدولة  التطبيقية  التكنولوجيا 
اأجل  م��ن  املتقدم  العمل  و  الوطني  واجبها 
اإر����ض���اء م��ب��ادئ ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي بن 
االبتكاِر  على  وت�ضجيِعهم  االإم�����ارات  اأب��ن��اء 
واالإب��داع،و���ض��وال اىل و�ضع معايري جديدة 
لر�ضم م�ضتقبل التعليم التقني املتميز على 
الكفاءات  تخريج  ث��م  ال��دول��ة،م��ن  م�ضتوى 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  وال����ق����ادرة  امل���وؤه���ل���ة 
دولة  يف  وال�ضناعية  االقت�ضادية  التنمية 

االمارات العربية املتحدة .
العتيبة  �ضعيد  قالت عزة مانع  ومن جهتها 
نائب مدير ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
العام  ق��دم  املعهد  ان  بالعن  الطالبات  ف��رع 
اجلاري مبادراٍت عملية جديدة مّت ابتكارها 
والعمل بها من اأجل �ضمان تفوقهم الدرا�ضي 
املثالية،  ال�ضخ�ضية  ايل  الو�ضول  بجانب   ،
املعهد  التي منحت خريجات  املبادرات  وهي 
كثري من ا�ضباب التميز والتفوق ،الفتة ايل 
تهتم  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  اأن 
ب��اجل��ان��ب االك���ادمي���ي وال��ت��ق��ن��ي م��ن ناحية 
وب���اجل���ان���ب ال�����ض��خ�����ض��ي م���ن ن��اح��ي��ة اأخ����ري 
�ضخ�ضية  ال��ت��ام يف  التكامل  وذل��ك الح���داث 
امل����ب����ادرات برنامج  ه����ذه  ،وم����ن  ال��ط��ال��ب��ات 
اال�ضتخدام  الطلبات  يعلم  “�ضايرب3”الذي 
وااللكرونيات،وبرنامج  لالنرنت  االأمثل 
طلبة”التكنولوجيا  مينح  “�ضبت”الذي 
لالإرتقاء  اإ����ض���اف���ي���ة  التطبيقية”فر�ضا 
،وكذلك  ومواهبهم  الدرا�ضية   مبهاراتهم 
مبادرة التعليم االإلكروين الذي يعتمد على 
“االآى باد”مبا  ا�ضتخدام الكمبير اللوحي 
الطالبات  ب���ن  ال���دائ���م  ال��ت��وا���ض��ل  ي�����ض��م��ن 
�ضاعة  والع�ضرين  االرب���ع  ط��وال  وامل��در���ض��ن 
، ومنها كذلك  االن��رن��ت  يوميا من خ��الل 
العملي  ل��ل��ت��دري��ب  االف�����ض��ل  امل��ن��اه��ج  تهيئة 
الدولة  داخ����ل  ال�����ض��ن��اع��ي��ة،  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف 
الربية  ب��رام��ِج  اإىل  باالإ�ضافة   ، وخ��ارج��ه��ا 
خاللها  من  يتم  الع�ضكرية”البيارق”التي 
غر�س االنتماء الوطني وزرع الثقة يف نفو�س 
التطوعي،  العمل  برنامج  الطالب،وكذلك 
التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  ُي��َع��دُّ  حيث 
العمل  ت���ط���رح  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م���وؤ����ض�������ض���ة  اأّوَل 
التخرج،موؤكداً  متطلبات  �ضمن  التطوعي 
من  بالفعل  متكنت  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  على 
اإحداث التناغم التام بن اجلانب الربوي 
التكنولوجيا  ثانويات  كافة  يف  واالأك��ادمي��ي 
،مما  ال��دول��ة  ام����ارات  مبختلف  التطبيقية 
لتكّون  الطالبات  �ضخ�ضية  �ضقل  ايل  اأدى 

بها  التي  املتكاملة؛  االإم��ارات��ي��ة  ال�ضخ�ضية 
حتمل الطالبات املواطنات  يف نف�ضه عنواَن 

الوفاء للوطن والقائد .
                                  

ق�شم العهد وال�لء
كما ت�ضمن االإحتفال قيام كافة اخلريجات 
ب��اأداء ق�ضم العهد وال��والء الذي ج��ددوا فيه 
والئ��ه��ن ال��ت��ام وط��اع��ت��ه��ن وح��ب��ه��ن الكبري 
للقائد رئي�س الدولة حفظة اهلل،وحر�ضهن 
وحتقيق  ال�����وط�����ن  خ����دم����ة  ع���ل���ى  االك�����ي�����د 
دولة  �ضباب  يف  الر�ضيدة  القيادة  طموحات 

االإمارات العربية املتحدة. 
ك���م���ا اأع����رب����ت م���ي���ث���اء ال�����زي�����ودي ق����ي كلمة 
للقيادة  اجل��زي��ل  �ضكرهن  ع��ن  اخل��ري��ج��ات 
ال���ر����ض���ي���دة ال����ت����ي و����ض���ل���ت ب���ه���ن اىل ه���ذا 
املتطور   التكنولوجي  التعليم  من  امل�ضتوى 
واالدوات  واال�ضاليب  املناهج  تتكامل  حيث 
الراقي  االداء  م���ع  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اىل  ادي  ،مم��ا  واالداري���ة  التدري�ضية  للهيئة 
جلميع  وال��ع��م��ل��ي  العلمي  امل�����ض��ت��وى  اإرت���ف���اع 
اأنهن �ضيتخذن  اأكدن على  اخلريجات،االئي 
مما در�ضن يف التكنولوجيا التطبيقية اأ�ضا�ضاً 
قوياً ملوا�ضلة متيزهم يف حياتهن اجلامعية 
املتخ�ض�ضة  الوطنية  الكوادر  �ضمن  ليكون 
يف  االقت�ضادي  النمو  متطلبات  تلبي  التي 
الر�ضيدة  القيادة  طموحات  وحتقق  الدولة 

يف فتيات االإمارات .
ال���دك���ت���ور عبد  ق�����ام  ويف خ���ت���ام االح���ت���ف���ال 
التذكاري  الدرع  باهداء  ال�ضام�ضي  اللطيف 
ل��ل��م��ع��ه��د اىل ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ���ض��م�����ض��ة بنت 
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ح��رم  �ضهيل 
حفظه اهلل والذي ت�ضلمته نيابة عن �ضموها 
،ك���م���ا مت تكرمي  ال���دك���ت���ورة م�����وزة غ��ب��ا���س 
االأهايل  فرحة  و�ضط  املتفوقات  الطالبات 
للقيادة  اجلزيل  �ضكرهم  عن  اأعربوا  الذين 
التطبيقية  التكنولوجيا  ومعهد  الر�ضيدة 
الطريق  على  فتياتهم  و�ضع  يف  جنح  ال��ذي 

ال�ضحيح مل�ضتقبل واعد.

انطالق فعاليات الربنامج ال�صيفي 
لأبناء منت�صبي �صرطة العني

•• العني - الفجر:

انطلقت فعاليات الربنامج ال�ضيفي الأبناء املنت�ضبن ل�ضرطة العن، الذي 
بالقيادة  ال��ن��وادي  الإدارة  التابع  العن؛  يف  ال�ضرطة  �ضباط  ن��ادي  ينظمه 
طلبة  وي�ضتهدف  اأ�ضبوعن،  مدى  على  وي�ضتمر  اأبوظبي،  ل�ضرطة  العامة 
الرابع من  االبتدائية واالإعداية، وتختتم فعالياته يف  املراحل  املدار�س يف 

يوليو املقبل.   
ب�ضرطة  ال��ن��وادي  اإدارة  نائب مدير  اخلييلي،  ح��ارب خمي�س  العقيد  وق��ال 
اأبوظبي، ياأتي تنظيم الربنامج ال�ضيفي الأبناء �ضباط �ضرطة العن جت�ضيداً 
ال�ضراتيجية القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي، ال�ضتثمار اأوقات فراغ طالب 
من  وحلمايتهم  وترفيهية،  وري��ا���ض��ي��ة  ودي��ن��ي��ة  ثقافية  ب��ربام��ج  امل��دار���س 

ال�ضلوكيات والت�ضرفات الطائ�ضة جراء الفراغ خالل االإجازة ال�ضيفية.  
واالأن�ضطة  الفعاليات  من  العديد  ال�ضيفي  الربنامج  يت�ضمن  واأ���ض��اف: 
ي�ضهم  كما  والرفيهية،  والريا�ضية  واالإر���ض��ادي��ة؛  واالجتماعية  الدينية 
املجتمع،  وحماية  خدمة  يف  اآبائهم  عمل  طبيعة  على   االأب��ن��اء  تعريف  يف 

وحفزهم على االإبداع واالبتكار .
 وذكر اأنه ي�ضمل زيارات اإىل مواقع العمل ال�ضرطي مبا يتنا�ضب مع اأعمارهم، 
حيث مت جتهيز مرافق النادي ال�ضتقبال االأبناء وتوفري اخلدمات املالئمة 

لهم، ومراعاة وجود كادر من امل�ضرفن واملتطوعن يف خدمتهم.
اأبناء  قبل  من  كبرياً  اإق��ب��ااًل  انطالقه  ومنذ  ال�ضيفي،  الربنامج  و�ضهد    
ال�����ض��ب��اط، ال��ذي��ن اأ����ض���ادوا ب��ال��ربن��ام��ج ومت��ي��زه ه��ذا ال��ع��ام بتو�ضعة نطاق 
جوائز  ر�ضد  مت  كما  الفعاليات،  من  واال�ضتفادة  االإن��اث  لت�ضمل  امل�ضاركة، 
روح  خللق  وفعالية؛  ن�ضاط  ك��ل  يف  املتميزات  الختيار  وم�ضابقات  عينية 

التناف�س ال�ضريف بن امل�ضاركن.
وت�ضارك يف الربنامج العديد من اجلهات منها: االإدارات واملراكز ال�ضرطية 
ال��ت��ي ت�����ض��م ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة مب��دي��ري��ة ���ض��رط��ة ال��ع��ن، وم��رك��ز الدعم 
واالإنقاذ،  واالإ���ض��ع��اف  امل��دين،  وال��دف��اع  املجتمعية،  وال�ضرطة  االجتماعي، 
واإدارة  ال�ضرطة،   وم��دار���س   ،)k9( االأم��ن��ي  والتفتي�س  امل���روري،  واملعهد 
االأ�ضرية،  للرعاية  زاي��د  دار  املجتمعية:  اجلهات  وم��ن  الطبية،  اخلدمات 
وجمعية االإمارات ملربي الكالب،  الرفق باحليوان، ومركز هيلي للفرو�ضية 
املروري  املعهد  منها  ال��زي��ارات  م��ن  ب��ع��دد  ال�ضيفي  ال��ربن��ام��ج  طلبة  وق���ام 
بالعن، حيث قدم امل�ضوؤولون يف املعهد �ضرحاً وافياً لهم حول االأجهزة التي 
حول  اإر���ض��ادات  اإعطاوؤهم  ومت  وال��دراج��ات،  ال�ضرطة  مركبات  يف  ت�ضتخدم 

خماطر ال�ضرعة واأهمية التقيد باالأنظمة املرورية.
العاملي  اليوم  فعاليات  املقام �ضمن  املعر�س  بزيارة  ال�ضباط  اأبناء  قام  كما 
للمخدرات يف مركز العن مول التجاري، وتعرفوا على جهود اإدارة مكافحة 
واملوؤ�ض�ضة  االجتماعي،  وال��دع��م  اجل��م��ارك  مثل  اأخ���رى  وج��ه��ات  امل��خ��درات 

العقابية واالإ�ضالحية يف العن. 
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حتت رعاية حرم رئي�س الدولة

التكنولوجيا التطبيقية حتتفل بتخريج 136 مواطنة متخ�ص�صة 
يف الهند�صة والطاقة والعلوم ال�صحية

�صم�صة بنت �صهيل: قيادتنا تعمل ل�صناعة الكوادر الوطنية القادرة على حتقيق كل الطموحات والآمال 
موزة غبا�س: التكنولوجيا التطبيقية منظومة متكاملة من التعليم التكنولوجي والهند�صي املتطور

ال�صام�صي:التعليم التقني من الأولويات الوطنية لتحقيق متطلبات القت�صاد املعريف ال�صامل
اخلريجات:الإمارات قدمت لنا الكثري واأق�صمنا على الولء لرئي�س الدولة وخدمة الوطن

العر�س اجلماعي الرابع ع�صر
 لقبيلة الروا�صد



يف درا�ضة اأجراها باحثون من كلية الطب يف جامعة 
)نيو  جملة  يف  ون�ضرت  لوي�س  �ضانت  يف  وا�ضنطن 
 ،2012 اأوف ميدي�ضن( يف عام  اإنغالند جورنال 
اأن ح��ب��وب منع احل��م��ل وغ��ريه��ا م��ن و�ضائل  تبن 
املهبلية  احللقة  اأو  الل�ضقة  مثل  االأم���د  ق�ضرية 
ما  يف  ال�ضابات.  اإىل  بالن�ضبة  موثوقة  غري  تكون 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  الفتيات  يخ�س 
ال���واح���د وال��ع�����ض��ري��ن مم��ن ي�ضتعملن  حت��ت ع��م��ر 
كان  احللقات،  اأو  الل�ضقات  اأو  احلمل  منع  حبوب 
�ضعف  تقريباً  ي�ضاوي  املق�ضود  غري  احلمل  خطر 
اخلطر عند الن�ضاء االأكرب �ضناً. ت�ضري هذه النتيجة 
اإىل اأن زيادة ا�ضتعمال و�ضائل منع احلمل الطويلة 
اإ�ضافياً  املفعول عند فئة املراهقات قد متنع عدداً 

من حاالت احلمل غري املخطط لها.
ي��ق��ول اأح����د م���ع���ّدي ال���درا����ض���ة، ج��ي��ف��ري بيربت، 
الدرا�ضة  )ه��ذه  والن�ضاء:  التوليد  ط��ب  يف  اأ�ضتاذ 
الطويلة  الو�ضائل  اأن  على  لدينا  دليل  اأف�ضل  هي 
املفعول تتفوق على حبوب منع احلمل والل�ضقات 
اأو  الرحم  داخ��ل  الواقي  اللولب  يكون  واحللقات. 
الأن  فاعلية  اأك���ر  امل��زروع��ة  الهرمونية  الو�ضائل 
املراأة ميكن اأن تن�ضى اأمرها بعد اأن يزرعها االأطباء 

يف مكانها(.

قلة الفاعلية
م�ضكلة كربى  املق�ضود  ح��االت احلمل غري  ُتعترب 
يف الواليات املتحدة. تبن اأن ثالثة مالين حالة 
حمل يف ال�ضنة )اأي %50 من جمموع احلاالت( 
ت��ك��ون غ��ري م��ق�����ض��ودة. يبقى م��ع��دل احل��م��ل غري 
امل��ق�����ض��ود يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأع��ل��ى ب��ك��ث��ري مما 
اأثبتت  االأخ��رى، وقد  املتقدمة  ال��دول  هو عليه يف 
درا�ضات �ضابقة اأن ن�ضف تلك احلاالت تقريباً تنجم 

عن قلة فاعلية و�ضائل منع احلمل.
الرحم من جانب  داخ��ل  ال��واق��ي  اللولب  د���س  يتم 
مت  ال�ضحية.  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  خمت�س  طبيب 
منذ  الهرموين  اللولب  ا�ضتعمال  على  الت�ضديق 
الذي  اجلهاز  هذا  ا�ضتعمال  وميكن  �ضنوات  خم�س 
�ضنوات.   10 اإىل  ت�ضل  ملدة  النحا�س  على  يحتوي 

جلد  حتت  املزروعة  الهرمونية  الو�ضائل  د�س  يتم 
اجلزء االأعلى من ال��ذراع وهي تبقى فاعلة طوال 
ثالث �ضنوات. لكن ال ي�ضتطيع بع�س الن�ضاء حتّمل 
تكاليف هذه الو�ضائل الباهظة التي ميكن اأن تفوق 

قيمتها ال�500 دوالر.
اأرب��ع �ضنوات  يقول ب��روك وي��ر، طبيب يعمل منذ 
مي�ضوري(  ل��وي�����س،  )���ض��ان��ت  ب��ارن��ز  م�ضت�ضفى  يف 
اأن معدالت  ال��رئ��ي�����س: )ن��ع��رف  ال��درا���ض��ة  وم��دي��ر 
الهرمونية  والو�ضائل  الرحم  داخ��ل  اللولب  ف�ضل 
املزروعة منخف�ضة جداً، بن�ضبة تقّل عن %1. قد 
يكون اللولب داخل الرحم فاعاًل جداً وقد ثبت اأنه 
واملراهقات، لكن تختاره  الن�ضاء  اإىل  بالن�ضبة  اآمن 
%5،5 فقط من الن�ضاء اللواتي ي�ضتعملن و�ضائل 

منع احلمل يف الواليات املتحدة(.
طلبت درا�ضات �ضابقة حول و�ضائل منع احلمل من 
جمموعة ن�ضاء اأن يذكرن و�ضائل منع احلمل التي 
هذه  يف  امل�ضجلة.  احلمل  حاالت  وعدد  ي�ضتعِمْلَنها 
تراجع  �ضحة  من  التاأكد  املحققون  اأراد  الدرا�ضة، 
توافر توعية  املق�ضود يف حال  حاالت احلمل غري 
احلمل  منع  خيارات  خمتلف  فاعلية  حول  للن�ضاء 
ومنحهّن فر�ضة اختيار الو�ضيلة من دون التفكري 
الن�ضاء  اإىل  احلمل  منع  و�ضائل  ُمنحت  بالكلفة. 

جماناً.
�ضملت الدرا�ضة اأكر من 7500 امراأة ت�ضّجلن يف 
�ضن  ت��راوح  احلمل(.  منع  و�ضائل  اختيار  )م�ضروع 
معر�ضات  كّن  ممن  �ضنة  و45  امل�ضاركات بن 14 
ب��ع�����ض��ه��ن ي�ضتعمل  ك����ان  امل��ق�����ض��ود.  ل��ل��ح��م��ل غ���ري 
و�ضائل منع احلمل واأرادت جمموعة اأخرى تغيري 
الو�ضائل التي ت�ضتعملها. اأكدت كل امراأة اأي�ضاً اأنها 

ال تريد اأن حتمل خالل ال�ضنة املقبلة.
بن  التقرير  يف  امل�����ض��ارك��ات  تختار  اأن  ميكن  ك��ان 
داخل  الواقي  اللولب  التالية:  و�ضائل منع احلمل 
املزروعة، حبوب منع  الهرمونية  الو�ضائل  الرحم، 
منع  حقن  املهبلية،  احللقات  الل�ضقات،  احل��م��ل، 

احلمل.
 ا�ضتعلمت الن�ضاء عن و�ضائل منع احلمل، ال �ضيما 
واآثارها اجلانبية وخماطرها ومنافعها.  فاعليتها 

ا�ضتبدالها  اأو  الو�ضائل  ب��وق��ف  للم�ضاركات  �ُضمح 
بقدر ما يرغنب خالل الدرا�ضة.

اأج����رى امل��ح��ق��ق��ون م��ق��اب��الت م��ع امل�����ض��ارك��ات عرب 
�ضتة  ك��ل  ث��م  وال�ضاد�س  الثالث  ال�ضهر  يف  الهاتف 
خالل  الدرا�ضة.  من  املتبقية  الفرة  خالل  اأ�ضهر 
الدورة  انتظام  ع��ن  امل�ضاِركات  �ُضئلت  مقابلة،  ك��ل 
كل  من  ُطلب  املحتملة.  احلمل  وح��االت  ال�ضهرية 
م�ضركة تظن اأنها قد تكون حاماًل املجيء الإجراء 
كان احلمل  اإذا  �ُضئلت احلوامل عما  اختبار حمل. 
امل�ضتعملة  احلمل  منع  و�ضائل  ن��وع  وع��ن  مق�ضوداً 

)اإذا ُوجدت( يف وقت احلمل.
حملت  �ضنوات،  ث��الث  دام��ت  التي  الدرا�ضة  خ��الل 
334 امراأة. من بينهن، جنمت 156 حالة حمل 
لة،  املح�ضّ يف  احلمل.  منع  و�ضائل  فاعلية  قلة  عن 
 133 ا�ضتعملتها  التي  احلمل  منع  و�ضائل  ف�ضلت 
احلبوب  ي�����ض��ت��ع��م��ل��ن  مم����ن   )4،55%( ام��������راأة 
ام����راأة  ب�21  م��ق��ارن��ًة  احل��ل��ق��ات  اأو  ال��ل�����ض��ق��ات  اأو 
)%0،27( من الن�ضاء اللواتي ي�ضتعملن اللولب 
الهرمونية  ال��و���ض��ائ��ل  اأو  ال���رح���م  داخ����ل  ال���واق���ي 

املزروعة.
يقول وير: )هذه الدرا�ضة مهمة جداً الأنها تثبت 
اللولب  ن  ي��خ��َرْ تقريباً  الن�ضاء  م��ن   75% اأن 
الهرمونية  ال��و���ض��ائ��ل  اأو  ال���رح���م  داخ����ل  ال���واق���ي 

املزروعة ملنع احلمل عند توافرها جماناً(.
ال��واق��ي داخ���ل الرحم  ال��ل��ول��ب  ال��ت��ي تختار  امل����راأة 
�ضناً  اأك��رب  تكون  امل��زروع��ة  الهرمونية  الو�ضائل  اأو 
ولديها تاأمن �ضحي عام وتكون قد اأجنبت اأطفااًل 
ال��ت��ي تختار و���ض��ائ��ل منع احلمل  امل����راأة  اأك���ر م��ن 
االأخرى. املراأة التي تختار االأقرا�س اأو الرقعة اأو 
احللقة يكون لديها تاأمن �ضحي خا�س وال تكون 

قد اأجنبت االأطفال يف ال�ضابق.
اأك���ر فاعلية  اأدوي����ة  ت��واف��رت  )اإذا  ي��و���ض��ح وي���ر: 
اأو  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  اأو  ل��ل�����ض��رط��ان  م���رة  بع�ضرين 
توؤدي  اأن  ميكن  اأواًل.  بها  لنو�ضي  كنا  ال�ضكري، 
�ضلبية  اآث������ار  اإىل  امل��ق�����ض��ود  غ���ري  احل���م���ل  ح�����االت 
املواليد  �ضحة  وعلى  وثقافتها  امل���راأة  �ضحة  على 

اجلدد(.

اخلروج من املنزل للعمل والتعر�س املتزايد الأ�ضعة ال�ضم�س 
وتقدم ال�ضن بع�س العوامل التي ت�ضبب يف غالبية االأحيان 
التجدد،  على  قدرتها  لعدم  وذل��ك  الب�ضرة،  على  بقع  ظهور 
اأمر  البقع  ف��ه��ذه  ت��خ��ايف..  ال  بالكلف.  ت�ضمى  البقع  وه���ذه 
طبيعي جدا، وقد يكون اال�ضتعداد الوراثي عامال م�ضاعدا 
على ظهورها على الرغم من الوقاية واحلماية، ورمبا يكون 
اأو ظهورها..  انت�ضارها  على  اأي�ضا  م�ضاعدا  النف�ضي  العامل 

لكن لكل م�ضكلة جمالية حل.
تعترب الوراثة بال �ضك عامال اأ�ضا�ضيا يف تغري لون اجللد، اإذ 
اإن اجلينات تنتقل بن االأجيال وترك اآثارها على االأج�ضام، 
باالإ�ضافة اإىل ا�ضطرابات اجللد وبع�س االأدوية التي ت�ضبب 

احلكة ال�ضديدة.
ه��ن��اك اي�����ض��ا اأم���ر يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة وه���و احل��م��ل، فبع�س 
احلوامل تظهر عليهن البقع ال�ضوداء، اأو ما يطلق عليه ا�ضم 
الن�ضاء  ل��دى  ال�ضوداء  البقع  تظهر  واي�ضا  احل��م��ل(،  )قناع 
خالل  الهرمونات  اأو  احلمل  منع  حبوب  يتناولن  اللواتي 

انقطاع الطمث.
اأن الهرمونات االأنثوية، مثل هرمون  كما بات من املعروف 
وال��ربوج�����ض��ت��ريون، تكون عامال م��ن عوامل  اال���ض��روج��ن 
لدى  يحدث  عندما  اأن��ه  ال�ضار  اخل��رب  لكن  الكلف،  تطوير 
الن�ضاء احلوامل، فاإنه غالبا ما يختفي بعد ب�ضعة اأ�ضهر من 

الوالدة.

اأماكن ظه�ر البقع
م��ن��اط��ق معينة م��ن اجل�����ض��م ولي�س  ال��ب��ق��ع يف  ه���ذه  ت��ظ��ه��ر 
يف اجل�����ض��م ك��ل��ه، ف��ه��ي غ��ال��ب��ا م��ا ت��وج��د يف م��ن��اط��ق الوجه 
والكتفن، واجلزء اخللفي من الذراعن واليدين، وخمتلف 
اأجزاء اجل�ضم التي تكون معر�ضة ب�ضكل دائم لالأ�ضعة فوق 

البنف�ضجية اخلطرة.
ومبا اأننا نتحدث عن مظهر غري حمبب لدينا، وبقع �ضوداء 
والوقاية  احلماية  ف��اإن  املناطق  م��ن  العديد  يف  تنت�ضر  ق��د 
تقلالن من فر�س تطور هذه البقع اأو حتى ظهورها، فلذلك 
ال�ضم�س  من  احلماية  ك��رمي  و�ضع  اإىل  ما�ضة  حاجة  هناك 

وارتداء مالب�س تغطي الب�ضرة قدر االإمكان.

كيف اأمنع ظه�ر الكلف؟
الكلف  ظ��ه��ور  اأم��ن��ع  اأن  ب��اإم��ك��اين  كيف  الطبيعي:  ال�����ض��وؤال 
ال�ضوؤال يف  اإيّل؟ هذا  بالن�ضبة  باعتباره مظهرا غري حمبب 
اأو  ���ض��وداء على وجهه  بقع  روؤي��ة  حمله، فمن منا يرغب يف 

ان  والريا�ضة  ال�ضحي  احلياة  لنظام  ميكن  لذلك  ج�ضمه، 
تتجدد  فالب�ضرة  الكلف،  ظهور  دون  احليلولة  يف  ي�ضاعدك 
كلما  واأب���ط���اأ  اأب��ط��اأ  ت�ضبح  العملية  ه���ذه  ول��ك��ن  ب��ا���ض��ت��م��رار، 

تقدمت بنا ال�ضن.
احر�ضي على اأن يحتوي الغذاء الذي تتناولينه على اخل�ضار 
وابتعدي  واالأ�ضماك،  واملك�ضرات  واجل��زر  اخل�ضراء  الورقية 
قدر االإمكان عن التوابل، وامتنعي نهائيا عن التدخن الأنه 

م�ضدر اأ�ضا�ضي لظهور البقع.
وهناك حاجة ما�ضة اإىل ا�ضتخدام كرمي الوقاية من ال�ضم�س 
لل�ضم�س،  تعر�ضت  كلما  االق��ل  على   %30 حماية  بعامل 
�ضعي الكرمي على اأجزاء اجل�ضم التي تكون ظاهرة وتتعر�س 
الأ�ضعة ال�ضم�س، مثل اليدين والوجه، واإذا كان باإمكانك عدم 

اخلروج بعد الظهرية فاالف�ضل اأن تفعلي ذلك.
ال مي��ك��ن ب�����اأي ح����ال م���ن االح������وال اي�����ض��ا اال���ض��ت��غ��ن��اء عن 
الرطيب، فاجلفاف قد ي�ضبب ظهور بقع داكنة، وحافظي 
ت�ضمل  التي  واملنزلية  الطبيعية  العالجات  ا�ضتخدام  على 
معاجلات للوجه ومق�ضرات ت�ضهل من الوقاية من بقع تقدم 

ال�ضن.

التبيي�س والتق�شر
للتخل�س  والتق�ضري  التبيي�س  اإىل  ال�ضيدات  بع�س  تلجاأ 
يف  وتتوافر  اإليهن،  بالن�ضبة  املحبب  غري  البقع  مظهر  من 
االأ�ضواق العديد من كرميات التبيي�س، منها التي تروج لها 
العالمات التجارية الكربى، وهناك اأي�ضا اخللطات منزلية 
االخرى  احلم�ضية  وال��ع�����ض��ائ��ر  ال��ل��ي��م��ون  كع�ضري  ال�ضنع 

واخلل والفجل، اأو مزيج الع�ضل والزبادي. 
ومن العالجات املنزلية خليط م�ضحوق الكركم الطازج مع 
الفازلن، فهو فعال يف تبيي�س االأماكن ال�ضمراء اأو الداكنة 
اأو املظلمة، ونتائجه تظهر يف فرة ال تتجاوز االأ�ضبوعن يف 

حال دهن املناطق امل�ضابة بالبقع مرتن يوميا.
الكلف ال يرتبط مب�ضكلة  اأن  اإىل  ن�ضري  اأن  ولكن هنا يجب 
فح�ضب،  جمالية  م�ضكلة  ه��و  اإمن���ا  االإط����الق،  على  �ضحية 
وغالبا ما تكون البقع داكنة اكر من لون الب�ضرة العادية، 
مر�ضا،  ولي�ضت  مر�س  الأي  نتيجة  اأو  طبيعية،  تكون  وق��د 
وهي ال حتتاج اىل العالج اأو احل�ضول على الدواء للتخل�س 

منها.

مالحظة مهمة
اإزال��ة هذه البقع  يغيب عن بال الكثريات ب�ضبب الرغبة يف 

اأن هذه العالجات ت�ضبب  التق�ضري،  او  التبيي�س  من خالل 
اكر  يجعلها  م��ا  الب�ضرة،  يف  الواقية  العليا  الطبقة  اإزال���ة 
ح�ضا�ضية الأ�ضعة ال�ضم�س، واذا مل نقم بحماية ب�ضرتنا ب�ضكل 
�ضحيح، ف�ضينتهي بنا املطاف اىل بقع اأكر دكانة وا�ضودادا.

�ضعي حملول التبيي�س على البقع عدة مرات يف اليوم حتى 
يخف لون البقعة مبا فيه الكفاية، وميتزج مع بقية ب�ضرتك، 
واذا كانت املنطقة التي ترغبن يف تبيي�ضها كبرية ف�ضيكون 
اخللفي  اجل���زء  م��ث��ل  ك��ل��ه��ا،  املنطقة  تبيي�س  االأف�����ض��ل  م��ن 

باأكمله من يدك.

عالج الكلف
هل هناك عالج للكلف؟

اإىل  دائما ما ميكننا االعتماد عليه للو�ضول  بالطبع هناك 
نتائج مميزة، فباالإمكان عالج كلف الب�ضرة ب�ضهولة بوا�ضطة 
التق�ضري الكيميائي والكرميات التي حتتوي على مزيج من 
هذه  ولكن  اأزالي���ك،  وحام�س  كوجيك  وحم�س  ترتينوين، 

احللول ال تعمل على تغيري اللون واإعادته اإىل طبيعته.
قد يو�ضي الطبيب حال عدم احل�ضول على نتيجة مر�ضية 
با�ضتخدام الليزر الإزالة البقع ال�ضوداء وتفتيحها، خ�ضو�ضا 
عرب  نتيجة  اإىل  ت�ضلي  ومل  م��ت��ق��دم��ة،  احل��ال��ة  ك��ان��ت  اإذا 

ا�ضتخدام العالجات الطبيعية.
االأعرا�س  اأو  االنتكا�ضات  لتجنب  ب��ح��ذر  التعامل  وعليك 
اأن تتم  املناطق يف اجل�ضم ال ي�ضلح  االأخ��رى، فهناك بع�س 
والرقبة  ال��وج��ه  م��ع  فالتعامل  اخ���رى،  كمناطق  معاملتها 
اجللد  طبيعة  الأن  الركبة،  او  ال��ق��دم  اأو  ال��ك��وع  ع��ن  يختلف 
املراهم  لك  �ضببت  ف��اإذا  مت�ضاوية،  لي�ضت  والنتائج  خمتلفة 
عن  التوقف  فيجب  جلديا،  طفحا  او  الب�ضرة  يف  اح��م��رارا 

ا�ضتخدامها وطلب الن�ضيحة من االخت�ضا�ضية.

لب�شرة ن�شرة
اأكواب   8 ع��ن  امل���اء ال تقل  واف��ي��ة م��ن  ا���ض��رب��ي كميات   -  1

يوميا.
2 - اغ�ضلي املناطق املت�ضررة باملاء الدافئ مع و�ضع منظف 
لطيف وطبيعي وفرك املنطقة بحركات دائرية لتتغلغل يف 

م�ضام اجللد وحتركه من الداخل.
وا�ضتخدمي  ال�ضم�س،  ال�ضعة  طويال  التعر�س  جتنبي   -  3
نوعية جيدة من كرميات احلماية ال�ضم�ضية حلماية جلدك 

من االأ�ضعة فوق البنف�ضجية.
وال  والدهنية،  الزيتية  االأطعمة  تناول  يف  تفرطي  ال   -  4

تتناويل ما يحتوي على مواد مهدرجة.
فرك الب�ضرة امل�ضتمر ملنع زيادة اجلفاف. عن  ابتعدي   -  5

اللينة،  ب��امل��ن��ا���ض��ف  اال���ض��ت��ح��م��ام  ب��ع��د  ج�ضمك  جففي   -  6
وابتعدي عن اخل�ضنة دائما.

ال���ت���ي حت���ت���وي ع���ل���ى م����ادة  ال���ك���رمي���ات  ا���ض��ت��خ��دم��ي   -  7
بيتاميثازون مع حم�س ال�ضال�ضيليك لت�ضاعدك يف تبيي�س 

املناطق الداكنة يف ج�ضمك.

خلطات طبيعية 
قبل القيام بعملية التق�ضري والليزر باإمكانك جتربة بع�س 
الب�ضرة  لون  تفتيح  ت�ضاعد يف  قد  التي  الطبيعية  اخللطات 

والتقليل من البقع ال�ضوداء، ومنها: 
الع�ضل واخليار • قناع 

خيارة  ع�ضري  م��ع  النحل  ع�ضل  م��ن  ملعقة  ن�ضف  اخلطي 
زبادي.  وملعقة  النعناع  ع�ضري  من  وملعقة  بي�ضة  وبيا�س 
بعد  و�ضتالحظن  املت�ضرر،  املكان  على  اخلليط  ه��ذا  �ضعي 

فرة من الزمن انه ي�ضاعد يف اإزالة الكلف والتخل�س منه.
والب�ضل التفاح  • قناع 

اخلطي قليال من خل التفاح مع ع�ضري الب�ضل، ثم اأح�ضري 
ملدة ال تقل  البقع  القما�س و�ضعي اخلليط على  قطعة من 
تكرار  من  مانع  فال  بالراحة  �ضعرت  واإذا  دقيقة.   30 عن 
هذا االأمر مرة واحدة يف اليوم ملدة 6 اأ�ضابيع تقريبا، ويجب 
اأو اأخذت  اإذا الحظت وجود حت�ضن  اال�ضتمرار يف هذا االأمر 

البقع بالتال�ضي. 
ال�ضبار • ع�ضري 

افركي ع�ضري ال�ضبار مبا�ضرة على املناطق امل�ضابة مرتن 

يف اليوم، واتركيه على الب�ضرة ملدة ال تقل عن 45 دقيقة يف 
كل مرة، ويف غ�ضون �ضهر يجب اأن يبداأ التح�ضن بالظهور.

الليمون • ع�ضري 
مرتن  البقع  على  مبا�ضرة  ال��ط��ازج  الليمون  ع�ضري  �ضعي 
التح�ضن  و�ضتالحظن  االأق���ل،  على  دقيقة   30 مل��دة  يوميا 
يف  ل��ل��خ��روج  تخططن  ك��ن��ت  واإذا  ت��ق��ري��ب��ا.  �ضهرين  خ���الل 
الهواء الطلق، انتظري حتى يجف ع�ضري الليمون الأنه قد 

يزيد من ح�ضا�ضية اجللد لالأ�ضعة.
اخلروع  • زيت 

افركي زيت اخلروع مبا�ضرة على مناطق اجللد امل�ضابة مرة 
واحدة يف ال�ضباح واأخرى يف امل�ضاء، وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضهم 

يف تال�ضي البقع يف غ�ضون �ضهر.

انتبهي 
�ضعي طبقة �ضغرية من العن�ضر املراد و�ضعه على املنطقة 
امل��ت�����ض��ررة ع��ل��ى ب�����ض��رت��ك ل��ل��ت��اأك��د م��ن ان���ه ال ت��وج��د لديك 
ح�ضا�ضية من املكونات التي �ضت�ضتخدمينها، ثم �ضعيها على 
م�ضاحة اكرب، وابدئي بفركها على اجللد بلطف، وتوقفي اذا 

حدث احمرار اأو اأمل.
فرة  عليها  بقي  اذا  الب�ضرة  اإح���راق  عن�ضر  اأي  ي�ضبب  ق��د 
باأي  �ضعرت  اذا  جيدا  املكان  �ضطف  من  ت��اأك��دي  ل��ذا  طويلة، 
اال�ضتخدام  من  ال�ضهرين  حوايل  اإىل  حتتاجن  وقد  تهيج، 

امل�ضتمر للقناع اأو اخللطة لتخفيف البقع.
وباإمكانك اال�ضتفادة من الغلي�ضرين النقي يف تفتيح املناطق 
ال�ضوداء يف ج�ضمك، فبعد اال�ضتحمام ت�ضتطيعن اأن تدهني 

االأماكن باإ�ضافته اإىل ع�ضري الليمون.
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وجدت درا�شة معنية بتقييم و�شائل منع احلمل اختالفات جذرية يف ما يخ�س فاعلية خمتلف ال��شائل. تبني اأن 
املراأة التي ت�شتعمل ال��شائل الق�شرة الأمد مثل احلب�ب اأو ل�شقات منع احلمل اأو احللقات املهبلية تك�ن اأكرث عر�شة 
بع�شرين مرة للحمل ب�شكل غر مق�ش�د مقارنًة بتلك التي ت�شتعمل اأ�شكاًل لها مفع�ل اأط�ل مثل الل�لب ال�اقي داخل 
الرحم اأو ال��شائل الهرم�نية املزروعة. حب�ب منع احلمل ال��شيلة الأكرث �شي�عًا ح�ل العامل، لكن تت�قف فاعليتها 

على املراأة اإذا تذكرت تناول احلبة ي�ميًا واإذا كانت ت�شتطيع احل�ش�ل على كميات متجددة من احلب�ب.

ترطيب الب�شرة يجنبها اجلفاف والعديد من امل�شاكل

الكلف.. كيف تتجنبني ظهوره؟

منع احلمل... اختاري الو�صائل الطويلة املفعول 
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اف��ت��ت��ح ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ���ض��ع��ود ال��ق��ا���ض��م��ي موؤ�ض�س 
الفن  م��ع��ر���س  للفنون  ب��ارج��ي��ل  موؤ�ض�ضة  ورئ��ي�����س 
�ضنغافورة  متحف  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  امل��ع��ا���ض��ر 
املعا�ضرين  الفنانن  م��ن  ح�ضد  بح�ضور  للفنون 
ب��امل��ت��اح��ف يف  املتخ�ض�ضن  امل�����ض��وؤول��ن  م��ن  وع���دد 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط اىل جانب الر�ضام والنحات 
اللبناين  ن�����ض��ر وامل���خ���رج وامل��ن��ت��ج  امل�����ض��ري م��ع��ت��ز 
يقام  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ي�ضتقبل  ح��ي��ث  ج��ري��ج  خليل 
حت��ت ع��ن��وان - ���ض��روط اأح���ك���ام- امل��ه��ت��م��ن بالفن 
املعا�ضرطوال االأ�ضابيع ال�ضتة القادمة حتى الثامن 
من �ضبتمرب القادم . وا�ضرف على تنظيم املعر�س 
كل من متحف �ضنغافورة للفنون وموؤ�ض�ضة بارجيل 
للفنون االإماراتية ويتاألف من �ضتة ع�ضر عمال من 

االأعمال الفنية العربية املعا�ضرة التي تركت ب�ضمة 
الفتة وتنق�ضم تلك االأعمال اإىل �ضبعة اأعمال فنية 
واحدة  ومنحوتة  تركيبية  اأعمال  و�ضبعة  فيديوية 
واأعماق  باآفاق  للتعريف  الو�ضائط  متعددة  ولوحة 
ال��ف��ن امل��ع��ا���ض��ر يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. وق����ال حممد 
حافظ ماريكان مدير هيئة ال�ضياحة ال�ضنغافورية 
متحف  ميثل  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  ملنطقة 
للتعريف  عاملية  اآ�ضيوية  من�ضة  للفنون  �ضنغافورة 
بالفن العربي املعا�ضر وا�ضتك�ضاف معانيه املختلفة 
يف �ضياقات جغرافية خمتلفة..واأ�ضاف ان �ضنغافورة 
مكانتها  امل��ا���ض��ي��ة  القليلة  االأع�����وام  خ���الل  وط���دت 
كوجهة اآ�ضيوية عاملية للفن املعا�ضر م�ضتفيدة من 
تقدمه احلكومة  الذي  واملتوا�ضل  الكبري  التمويل 

يف  واالإبداعية  الفنية  احلركة  لدعم  ال�ضنغافورية 
البالد وخ�ض�س املجل�س الوطني للفنون هذا العام 
لدعم  �ضنغافوري  دوالر  مليون   10.2 م��ن  اأك��ر 

اإطار  يف  ت�ضري  التي  واالإب��داع��ي��ة  الفنية  املوؤ�ض�ضات 
 30 قدرها  بزيادة  وذل��ك  وطموحة  وا�ضحة  روؤي��ة 

باملئة مقارنة بالعام املا�ضي. 

تكثف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية باإمارة اأبوظبي 
مو�ضمه  يف  ال�ضعراء  اأم��ري  بلقب  الفائز  عن  لالإعالن  متهيدا  ا�ضتعداداتها 
باأبوظبي  الراحة  �ضاطئ  م�ضرح  على  القادم  االأرب��ع��اء  ي��وم  م�ضاء  اخلام�س 
�ضوريا  م��ن  ك��ل  م��ن  ���ض��ع��راء   6 ب��ن  ملتقى ال�ضعر وال�����ض��ع��راء وذل���ك م��ن 

و�ضلطنة عمان وال�ضعودية وم�ضر وموريتانيا واليمن.
و�ضهدت امل�ضابقة على مدى ال�ضهرين املا�ضين اهتماما كبريا من اجلمهور 
اأفردت  وال��ت��ي  ا�ضتثناء  دون  العربية  االإع����الم  و���ض��ائ��ل  ك��اف��ة  وم��ن  ال��ع��رب��ي 
الدولية  االأن��ب��اء  وك���االت  اهتمام  ع��ن  ف�ضال  وا�ضعة  م�ضاحات  للمناف�ضات 
�ضي  بي  بي  ال���  وقناة   24 فران�س  وقناة  واالإيطالية  واالأملانية  كالفرن�ضية 
وقناة ال� �ضي ان ان وغريها مبوا�ضلة اأبوظبي جهود اإحياء االهتمام بال�ضعر 

العربي كمكون رئي�س للهوية الوطنية.
نابعة من  الربامج  بع�س  تكون  ان  انه من اجلميل  اإعالميون عرب  وق��ال 
�ضميم ثقافتنا العربية كما هو حال برنامج اأمري ال�ضعراء على قناة اأبوظبي 
لربنامج  كمو�ضوع  العربي  ال�ضعر  اإىل  االلتفات  اىل  ..م�ضريين  االإم���ارات 
التلفزيونات  ميزانيات  من  ي�ضري  ج��زء  وتخ�ضي�س  جماهريي  تلفزيوين 

مر  على  ال��ع��رب  بهما  تفاخر  ال��ذي��ن  وال�ضعراء  لل�ضعر  ال�ضخمة  العربية 
الزمان كاأروع ما اأنتجته الثقافة العربية.

وراأى االإعالمي الدكتور في�ضل القا�ضم باأنه لي�س �ضحيحا اأن اجلمهور ال 
برنامج  املنا�ضبة فها هو  والرفيهية غري  الغنائية  الربامج  اإال على  يقبل 
اأمري ال�ضعراء اأثبت عك�س ذلك ..موؤكدا عدم اإمكانية اخراق الذوق العربي 
االأ�ضيل فقد ا�ضتقطب برنامج اأبوظبي اهتماما �ضعبيا منقطع النظري رغم 
اأنه اأدبي بامتياز وهذا اإن دل على �ضيء فاإمنا يدل على اأن اجلمهور العربي 
جمهور ذواق لو توافر للف�ضائيات العربية بع�س الذوق والتذوق كما يدل 

على اأن هذا الف�ضاء التلفزيوين ال يت�ضع للغث فقط بل لل�ضمن اأي�ضا.
للمو�ضم  واأجنبية  دول��ة عربية   30 ال�ضعراء من  اآالف  تقدم  قد  اأن��ه  يذكر 
اخلام�س من امل�ضابقة الفريدة من نوعها التي تعنى باإبداعات �ضعر العربية 
الف�ضحى يف حن اختارت جلان الفرز 300 �ضاعر من 22 دولة للمقابالت 
املبا�ضرة مع جلنة التحكيم باأبوظبي يف مار�س املا�ضي حيث جاءت العديد 
من  ل�ضعراء  اإ�ضافة  واأوروب��ي��ة  اإفريقية  دول  يف  �ضعراء  من  امل�ضاركات  من 

معظم الدول العربية.

واختارت جلنة التحكيم 50 �ضاعرا اإىل املرحلة قبل النهائية مثلوا جن�ضيات 
وغري عربية لتعيد اللجنة مقابالتهم واختباراتهم وفق  عربية  دولة   18
 13 ميثلون  �ضاعرا   20 اأخ��ريا  منهم  وليتاأهل  اإ�ضافية  حتكيمية  معايري 
اأمري  دولة عربية وغري عربية بداأوا م�ضرية املو�ضم اخلام�س من م�ضابقة 
ال�ضعراء مطلع مايو املا�ضي والتي مت بث حلقاتها على الهواء مبا�ضرة عرب 

قناة اأبوظبي- االإمارات م�ضاء كل اأربعاء.
وقال عي�ضى �ضيف املزروعي مدير امل�ضاريع بلجنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والراثية انه يف املوا�ضم ال�ضابقة انتقل لقب اأمري ال�ضعراء وبردة 
اإمارة ال�ضعر وخامت االإمارة من دولة االإمارات اإىل موريتانيا ف�ضوريا واأخريا 
اليمن وم�ضاء االأربعاء القادم �ضوف يتم االإعالن عن الفائز باللقب اخلام�س 

من بن اآالف ال�ضعراء الذين �ضبق واأن تقدموا بالر�ضح للم�ضابقة.
واأكد اأن جميع ال�ضعراء ال� 20 الذين �ضاركوا يف املو�ضم اخلام�س من برنامج 
االهتمام  من  بن�ضيبه  ف��از  منهم  وك��ل  التجربة  ك�ضبوا  قد  ال�ضعراء  اأم��ري 
باإبداعه ال�ضعري فاأمري ال�ضعراء برنامج ثقايف اإعالمي جنح منذ مو�ضمه 
االأول يف ت�ضويق املنتج واالإب��داع ال�ضعري العربي من خالل روؤية اإعالمية 

كانوا  االأدب  يف  جنوم  ملتابعة  واجتذبته  امل�ضاهد  اهتمام  ا�ضتقطبت  متفردة 
مغيبن يف امل�ضهد الثقايف العربي واالإعالمي.

اأمتعوا  �ضاعرا   145 عن  تك�ضف  اأن  اأبوظبي  ا�ضتطاعت  املو�ضم  ه��ذا  وم��ع 
ك�ضفت  واأطيافها  األوانها  بكل  املبدعة  الف�ضحى  ق�ضائد  مبئات  اجلمهور 
عنهم م�ضابقة اأمري ال�ضعراء يف موا�ضمها اخلم�ضة منذ عام 2007 وحتى 
عام 2013 وقدمتهم لع�ضرات املالين من ع�ضاق ال�ضعر العربي الف�ضيح 

عرب قنوات اأبوظبي و”�ضاعر املليون الف�ضائية.
اإدارة  التابعة للجنة  ال�ضعر  اأكادميية  العميمي مدير  �ضلطان  االأ�ضتاذ  واأكد 
اأن م�ضابقة اأمري  اأبوظبي  املهرجانات والربامج الثقافية والراثية باإمارة 
ال�ضعراء ومع مرور خم�ضة موا�ضم على انطالقها تفخر باأنها قدمت اأ�ضماء 
�ضعراء  اأثبت  الف�ضيح حيث  العربي  ال�ضعر  عامل  �ضابة وجديدة يف  �ضعرية 
حا�ضرة  ت��زال  ال  العمودية  الق�ضيدة  ان  اخلم�ضة  املوا�ضم  خ��الل  امل�ضابقة 
وبقوة يف امل�ضهد ال�ضعري العربي واأنها مت�ضي اإىل جانب التجديد يف ال�ضعر 
العربي �ضكال وم�ضمونا دون اأن تفقد اأ�ضالتها واأ�ض�ضها الفنية التي قامت 

عليها. 

ثقافة وفن�ن

25

تكثيف ال�صتعدادات لالعالن عن الفائز بلقب اأمري ال�صعراء 

�صلطان بن �صعود القا�صمي يفتتح معر�س الفن املعا�صر يف متحف �صنغافورة للفنون

مراكز الأمرية هيا فعاليات املجل�س الرم�صاين ملركز ال�صارقة الإعالمي تنطلق يوم 14 يوليو
تنظم لقاء بعنوان ال�صنع 

اأقامت مراكز االأمرية هيا بنت احل�ضن الثقافية االإ�ضالمية باأم ال�ضيف 
التابعة ل��دائ��رة ال�����ض��وؤون االإ���ض��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي و�ضمن 
عنوان  حت��ت  لقاء   2013 ومفيد  ممتع  �ضيفنا  ال�ضيفي  برناجمها 
املحلية.  والتقاليد  والعادات  باملفاهيم  الطالب  لتعريف  وذلك  ال�ضنع 
وقالت هناء الفال�ضي مديرة اإدارة مراكز االأمرية هيا باالإنابة اإن اللقاء 
يهدف لن�ضر الوعي الثقايف املحلي وتعزيز القيم الوطنية بن الطالب 
امل�ضاركن ..موؤكدة اأن اللقاء جمع بن املتعة واملعرفة وذلك من خالل 
ت�ضليط ال�ضوء على العادات واملمار�ضات اليومية وتطبيقها ب�ضكل عملي. 
واأكدت الفال�ضي اأن اللقاء الذي ح�ضره امل�ضاركون يف الربنامج واأولياء 
يف  اأهمية  من  للمو�ضوع  ملا  نظرا  كبريا  وتفاعال  اإقباال  �ضهد  اأمورهم 
�ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  االأ�ضيلة  وع��ادات��ه  املجتمع  قيم  على  اأبنائنا  تن�ضئة 
املحا�ضر  وقدم  للوطن.  انتمائهم  وتوطيد  االأبناء  ب�ضلوكيات  االرتقاء 
يو�ضف اأحمد احلاي معد ومقدم برامج مبوؤ�ض�ضة دبي لالإعالم �ضرحا 
عن طريقة ال�ضالم والرحيب واالأولوية يف البدء بال�ضالم وال�ضيافة 
التقليدية واملتمثلة بالقهوة والتمر والطريقة ال�ضحيحة مل�ضك الدلة 
وت��ق��دمي ال��ق��ه��وة ..ك��م��ا ع���رف امل����درب ب��ال��ع��ادات ال��واج��ب��ة يف املجال�س 
واملنبثقة من ديننا احلنيف مثل ح�ضن اال�ضتماع لالآخرين واحرامهم 

بالقول والفعل. 

ملركز  ال��ث��اين  ال��رم�����ض��اين  امل��ج��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق 
 .. املقبل  �ضهر يوليو  14 من  االإعالمي يوم  ال�ضارقة 
واأ�ضحاب  امل�ضوؤولن  ال��وزراء وكبار  مب�ضاركة عدد من 
وال�����ض��ع��راء وم�ضاهري  وال������راأي واالإع���الم���ي���ن  ال��ف��ك��ر 
الريا�ضة والفن من الدولة والوطن العربي. ويناق�س 
الذي  االإع��الم��ي  ال�ضارقة  مل��رك��ز  الرم�ضاين  املجل�س 
للح�ضارة  ال�����ض��ارق��ة  م��ت��ح��ف  م��ق��ر  ت��ن��ظ��ي��م��ه يف  ي��ت��م 
االإ�ضالمية عرب ندوات متخ�ض�ضة عددا من الق�ضايا 
والريا�ضية..اإ�ضافة  والفنية  والثقافية  االإع��الم��ي��ة 
تتنا�ضب  هامة  اإجتماعية  وموا�ضيع  �ضعرية  الأم�ضيات 
ندوات  وتبحث   . املبارك  �ضهر رم�ضان  مع خ�ضو�ضية 
غري  جمل�ضنا  �ضعار  يحمل  ال��ذي  الرم�ضاين  املجل�س 
وبناء  االإع��الم��ي��ة  الثقافة  ..ج��دل��ي��ة  ل��ي��ايل اخل��ري  يف 
ت�ضلط  ك��م��ا  االإم�����ارات  جمتمع  يف  والتنمية  االإن�����ض��ان 
ال�ضوء على الدراما العربية والتحديات التي تواجهها 
ال�ضاأن  وق�ضايا  العربي  ال�ضعر  ذائ��ق��ة  اإىل  باالإ�ضافة 
ال��ري��ا���ض��ي امل��ح��ل��ي. واأك����د ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
القا�ضمي رئي�س مركز ال�ضارقة االإعالمي حر�س املركز 
فكرية  ق�ضايا  لطرح  الرم�ضاين  املجل�س  تنظيم  على 
العديد من  وثقافية ومعرفية هامة م�ضتقطبا بذلك 
ملناق�ضة  االخت�ضا�س  واأ���ض��ح��اب  وامل�����ض��وؤول��ن  ال����وزراء 
مركز  رئي�س  واأو���ض��ح  املجتمع.  ب��اأف��راد  يتعلق  م��ا  ك��ل 
ال�ضارقة االإعالمي اأهمية املجل�س الرم�ضاين يف تعزيز 

التقارب  ج�ضور  ومد  الرم�ضاين  االإعالمي  التوا�ضل 
االأم�ضيات  اإث���راء  وامل�����ض��وؤول��ن ويف  املجتمع  اأف���راد  ب��ن 
الرم�ضانية بكل ما هو مفيد مبا يتوافق وخ�ضو�ضية 
ال�ضارقة  و�ضي�ضت�ضيف جمل�س مركز   . الكرمي  ال�ضهر 
االإعالمي الرم�ضاين خالل اأيامه الرم�ضانية معايل 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان ال���روم���ي وزي����رة ال�ضوؤون 
االجتماعية ومعايل حميد بن حممد عبيد القطامي 
وزير الربية والتعليم ووزير الثقافة ال�ضوري االأ�ضبق 
رئي�س  ال�ضويجي  والدكتور عبداهلل  اآغا  نع�ضان  ريا�س 
التنفيذي  املجل�س  ع�ضو  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  جمل�س 
الإمارة ال�ضارقة واالإعالمي والكاتب ال�ضحفي امل�ضري 
اإذاعة  مدير  خلف  حممد  واالإع��الم��ي  قنديل  حمدي 
وتلفزيون ال�ضارقة . وتبحث ندوات متخ�ض�ضة خالل 
ق�ضايا  االإع��الم��ي  ال�ضارقة  ملركز  الرم�ضاين  املجل�س 
الدراما اخلليجية والعربية التي ي�ضارك فيها م�ضاهري 
والوطن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الفنانن 
نور  ال��ف��ن��ان  م��ن  ك��ال  امل��ج��ل�����س  ي�ضت�ضيف  اإذ  ال��ع��رب��ي 
ال�ضريف من م�ضر والفنان جمال �ضليمان من �ضوريا 
دولة  يف  امل�ضرحين  جمعية  رئي�س  عبداهلل  وا�ضماعيل 
للم�ضرح  العربية  الهيئة  واأمن عام  العربية  االإم��ارات 
الكويت  دول��ة  ومن  اأحمد  �ضمرية  االإماراتية  والفنانة 
املن�ضور  والفنان حممد  العبيد  خالد  الفنان  كال من 
واالإعالمي وال�ضاعر اللبناين زاهي وهبي . وت�ضت�ضيف 

اإحدى الندوات ال�ضاعر الكويتي حامد زيد واالإعالمية 
اإحدى  تبحث  كما   . حبيب  بروين  والباحثة  ال�ضاعرة 
ملركز  ال��رم�����ض��اين  امل��ج��ل�����س  يف  املتخ�ض�ضة  ال���ن���دوات 
ال�ضارقة  اإمارة  الريا�ضي يف  ال�ضاأن  ال�ضارقة االإعالمي 
مب�ضاركة كل من الالعب الدويل ال�ضابق خليل غامن 
�ضحيفة  يف  امل��الح��ق  ل�����ض��وؤون  التحرير  رئي�س  ون��ائ��ب 
البيان حممد اجلوكر ويو�ضف ح�ضن املدير التنفيذي 
يف قطاع ال�ضيا�ضات والت�ضريعات بجمارك دبي وعدنان 

ال�ضارقة.  اال���ض��ت�����ض��اري الإم�����ارة  امل��ج��ل�����س  ح��م��د ع�����ض��و 
وياأتي تنظيم مركز ال�ضارقة االإعالمي للدورة الثانية 
ر�ضالته  العام انطالقا من  الرم�ضاين يف هذا  ملجل�ضه 
التوا�ضل مع املجتمع من خالل اغتنامه  اإىل  الهادفة 
اأج��واء ال�ضهر الف�ضيل والعمل على تقدمي كل ما هو 
مفيد من خالل ا�ضتقطابه �ضخ�ضيات بارزة من اأطياف 
على  تعمل  متنوعة  مو�ضوعات  ملناق�ضة  كافة  املجتمع 
تعزيز التوا�ضل خالل هذا ال�ضهر املبارك . وكان مركز 
من  رم�ضان  �ضهر  خالل  نظم  قد  االإعالمي  ال�ضارقة 
العام املا�ضي جمل�ضه الرم�ضاين االأول بح�ضور نخبة 
بارزة من رجال الفكر والراأي حمليا ودوليا للم�ضاهمة 
يف اإثراء االأم�ضيات الرم�ضانية مبناق�ضات جادة وهادفة 
اإمارات  خمتلف  يف  املحلي  املجتمع  اهتمام  ا�ضتقطبت 
بردود  االأول  ال��رم�����ض��اين  امل��ج��ل�����س  وح��ظ��ي   . ال���دول���ة 
اأفعال ايجابية كان لها اثرها يف اإظهار ال�ضورة امل�ضرقة 
امل�ضروعات  اأبرز  وا�ضتعرا�س  ال�ضارقة  اإم��ارة  الإجن��ازات 
ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  ال�ضارقة  اإم���ارة  حققتها  التي 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
التي  �ضموه  وم��ب��ادرات  ال�ضارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
�ضاهمت يف دعم احلركة الثقافية والفكرية والتعليمية 
املوروث  على  واحل��ف��اظ  والعربية  املحلية  وامل�ضرحية 
ال��راث��ي ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وتعزيز 

الهوية الثقافية .
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الطريان املدين ت�صت�صيف ور�صة 
عمل حول النقل اجلوي العاملي

•• اأبوظبي -وام:

بالطريان  العاملن  معرفة  تعزيز  اأهمية  على  العربية  ال���دول  اأجمعت 
املدين حول النقل اجلوي العاملي ومفاو�ضات النقل اجلوي الدويل واأنواع 

احلريات اجلوية واتفاقات خدمات النقل اجلوي املختلفة.
جاء ذلك خالل ا�ضت�ضافة الهيئة العامة للطريان املدين مبقرها الرئي�ضي 
واأ�ض�س  تنظيمه  ال��ع��امل��ي:  اجل���وي  النقل  ب��ع��ن��وان  عمل  ور���ض��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الت�ضاور والتي ياأتي تنظيمها برعاية �ضعادة �ضيف حممد ال�ضويدي مدير 
الهيئة  ا�ضراتيجيات  مع  وبالتما�ضي  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  عام 
العربية وتبادل اخلربات  الطريان  التعاون مع هيئات  تعزيز  اإىل  الرامية 
مبا يخدم م�ضلحة الطريان االإقليمي. واأكد �ضيف حممد ال�ضويدي �ضعي 
العربية من خالل تنظيم عدد  ال��دول  تبادل اخل��ربات مع  الهيئة لتعزيز 
الدويل  النقل اجلوي  العمل حول  ور�ضة  بينها  الهامة من  الفعاليات  من 
وموؤمتر اقت�ضاديات النقل اجلوي الدويل الذي انعقد خالل الربع االأول 
من العام اجلاري. وتعترب دولة االإمارات من الدول االأوىل عامليا يف جمال 
اتفاقيات النقل اجلوي حيث حتتل املرتبة الثانية من حيث عدد اتفاقيات 

االأجواء املفتوحة بعد الواليات املتحدة االأمريكية.
الهيئة بان  النقل اجلوي يف  ادارة  العلي مدير  الكابنت خالد حميد  واأف��اد 
بالنقل  ال��دويل  امل��دين  الطريان  اهتماما متزايدا من قبل جمتمع  هناك 
اجلوي الدويل واتفاقياته نظرا للفائدة التي تعود بها هذه االتفاقيات على 
املتعددة  اأو  الثنائية  اجل��وي  النقل  اتفاقيات  يف  امل�ضركة  االأط��راف  جميع 
ح�ضرها  التي  العمل  ور�ضة  برنامج  العلي  خالد  الكابنت  واأدار  االأط��راف. 
وفود من القيادات ال�ضابة لكل كل من دولة قطر واملغرب وال�ضعودية واليمن 
وال�ضودان واأع�ضاء من االأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي باالإ�ضافة 

اإىل ممثلن عن دوائر الطريان املحلية و�ضركات الطريان الوطنية.
وك��ان احت��اد النقل اجل��وي ال��دويل اأي��ات��ا قد توقع يف وق��ت الح��ق من هذا 
العام ان يحقق قطاع النقل اجلوي العاملي البالغة قيمته 671 مليار دوالر 
ربحا �ضافيا قدره 10.6 مليار دوالر هذا العام ارتفاعا من توقعات �ضابقة 
 2012 8.4 مليار دوالر واأعلى بكثري من امل�ضتوى املحقق يف  كانت تبلغ 
7.6 مليار دوالر. وي�ضهد قطاع النقل اجلوي ازديادا ملحوظا يف  والبالغ 
اآ�ضيا وال�ضرق االأو�ضط  ال�ضحن اجلوي الدويل مدعوما بالنمو ال�ضريع يف 
اإذ منت حركة  يناير  االأ�ضرع منوا يف  املنطقة  االأو�ضط هو  ال�ضرق  وك��ان   ..
ال�ضحن اجلوي هناك 16.3 باملائة عن م�ضتواها قبل عام بعد اإ�ضافة طاقة 
ا�ضتيعابية وم�ضارات جديدة يف املنطقة. وا�ضتمل برنامج الور�ضة على اأ�ض�س 
ومهارات التفاو�س كما قام خرباء �ضركات الطريان املحلية باإلقاء ال�ضوء 
على موا�ضيع مهمة يف النقل اجلوي مثل الطريان االقت�ضادي واقت�ضاديات 
التي  املرجعية  الوثيقة  يعترب  ال��ذي  اجل��وي  النقل  ودل��ي��ل  اجل��وي  النقل 
االإيكاو والتي ت�ضتمل على بنود  الدويل  ت�ضدرها منظمة الطريان املدين 

و�ضروط االتفاقيات اجلوية الثنائية اأو متعددة االأطراف. 

•• اأبوظبي-وام:

ف���از م��رك��ز ات�����ض��ال ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع ل��� مركز 
باملركز  وامل��ع��ل��وم��ات  االإل��ك��رون��ي��ة  لالأنظمة  اأب��وظ��ب��ي 
فئة  ع���ن  ال���دول���ي���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ج���ائ���زة  يف  االأول 
التعريف باال�ضراتيجيات احلكومية ال�ضاملة للع�ضر 
بلغتها  التي  املتقدمة  املكانة  يعك�س  ما  وه��و  الرقمي 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ���ارط���ة احل��ك��وم��ات العاملية  ح��ك��وم��ة 
اأع��رب �ضمو ال�ضيخ هزاع بن  املتميزة. ويف هذا االإط��ار 
رئي�س  نائب  الوطني  االأم��ن  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  زاي��د 
اأبوظبي عن اعتزاز حكومة  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
اأبوظبي بهذا االإجناز الكبري الذي ي�ضع على عاتقنا 
املكانة  ه��ذه  على  نحافظ  لكي  امل�ضوؤوليات  من  املزيد 
ولعله  فاأكر  اأكر  موؤ�ض�ضاتنا  ب��اأداء  ونرتقي  املتقدمة 
احلكومة  اإىل  انتقلت  االإم���ارات  اأن  فخرا  يزيدنا  مما 
ممار�ضات  يف  كبريا  اإ�ضهاما  �ضي�ضهم  م��ا  وه��و  الذكية 
االت�������ض���ال احل���ك���وم���ي مب���ا ي���خ���دم ع��ل��ى اأف�������ض���ل نحو 

مواطني االإمارات واملقيمن فيها.
الذي  الوقت  ياأتي يف  الفوز  ه��ذا  اإن  �ضموه:  واأ���ض��اف   
العربية  االإم����ارات  دول��ة  عا�ضمة  اأبوظبي  فيه  حتقق 
مبا  امل��ج��االت  خمتلف  يف  املتعددة  االإجن����ازات  املتحدة 
القيادة  تعتمدها  التي  االإ�ضراتيجية  جناعة  ي��وؤك��د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومبتابعة حري�ضة من 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�ضلحة..  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
خمتلف  اإ���ض��راك  على  تقوم  التي  االإ�ضراتيجية  تلك 
و�ضرائحه  املجتمع  وم��وؤ���ض�����ض��ات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
والتنموية  التطويرية  العملية  يف  ال�ضباب  وال�ضيما 
ومهارات  تطلعات  من  ميلكونه  مبا  ال�ضباب  اأن  ذل��ك 
لهم ب�ضمة وا�ضحة على النه�ضة الكبرية التي ت�ضهدها 
البالد. وقد قام وو هونغ بو وكيل االأمن العام لالأمم 

مدير  املن�ضوري  الح��ج  را�ضد  �ضعادة  بت�ضليم  املتحدة 
واملعلومات  االإلكرونية  لالأنظمة  اأبوظبي  عام مركز 
اجلائزة خالل منتدى االأمم املتحدة للخدمات العامة 
البحرين  مملكة  يف  م��وؤخ��را  فعالياته  ع��ق��دت  ال���ذي 
املتحدة وعدد كبري  العربية  االإم��ارات  دولة  مب�ضاركة 
وحكومات  دول  وروؤ���ض��اء  املتحدة  االأمم  م�ضوؤويل  من 
ووزراء وكبار امل�ضوؤولن احلكومين وروؤ�ضاء البلديات 
على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل يزيد عددهم عن 
�ضعادة را�ضد  قال  ذلك  على  وتعليقا  م�ضوؤول.   700
اأن  على  وا�ضحا  موؤ�ضرا  الفوز  يعترب  املن�ضوري  الحج 
املركز ي�ضهم وباعراف عاملي يف عملية حتقيق الروؤية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل االقت�ضادية الرامية 
اأن  ذل��ك  امل��ع��رف��ة  ق��ائ��م على  اقت�ضاد وط��ن��ي  ب��ن��اء  اإىل 
حمور  تعترب  التي  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
عمل مركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكرونية واملعلومات 
تعد واحدة من اأهم الركائز التنموية التي تدعم روؤية 
توؤكد  حيث  الطموحة   2030 االقت�ضادية  اأبوظبي 
ر���ض��ال��ة امل��رك��ز ���ض��رورة حت��دي��ث اخل��دم��ات احلكومية 

خالل  م��ن  مبتكرة  بطريقة  العمالء  اإىل  وتقدميها 
املن�ضوري  املعلومات واالت�ضاالت. واأ�ضاف  تكنولوجيا 
حكومة  ات�ضال  مركز  يحققه  ال��ذي  االإجن���از  ه��ذا  ان 
تاأ�ضي�ضه  على  ���ض��ن��وات  خم�س  م��ن  اأق���ل  بعد  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ك��ب��رية واخلدمات  ع��ل��ى اجل��ه��ود  دل��ي��ل  يعترب خ��ري 
كما  لعمالئها  اأبوظبي  حكومة  تقدمها  التي  املتميزة 
ي��وؤك��د ه���ذا ال��ف��وز م�����ض��ت��وى اخل���دم���ات امل��ت��ق��دم الذي 
التي  اخلدمات  تعزيز  يف  اأ�ضهم  ما  وهو  املركز  يوفره 
عمالء  ويتمتع  للجمهور.  اأبوظبي  حكومة  تقدمها 
مركز ات�ضال حكومة اأبوظبي بخدمات وا�ضعة ت�ضمل 
يتمتعون  الذين  االت�ضال  مركز  وك��الء  مع  التوا�ضل 
العمالء  ا�ضتف�ضارات  عن  لالإجابة  الالزمة  باملهارات 
واإدارتها عرب العديد من قنوات االت�ضال واال�ضتفادة 
الإدارة  امل��وح��دة  والتقنيات  العمل  اآل��ي��ات  اأف�����ض��ل  م��ن 
العالقة مع العمالء والتي �ضممت لتنا�ضب احتياجات 
كل جهة حكومية على حدة والقدرة على زيادة موارد 
الدعم يف وقت ق�ضري للحمالت الرويجية اخلا�ضة 
ومبادرات الت�ضويق والقدرة كذلك على تو�ضعة عمليات 
دعم العمالء الداخلية احلالية لت�ضبح متوفرة طوال 

التو�ضع  و�ضهولة  ال�ضاعة  م���دار  وع��ل��ى  االأ���ض��ب��وع  اأي���ام 
وال��ت��ك��ي��ف ب��ح��ي��ث ت��ل��ب��ي اأي����ة زي����ادة م��ف��اج��ئ��ة يف حجم 
املكاملات الواردة. اأما فيما يتعلق بربنامج جوائز االأمم 
املتحدة  االأمم  اأطلقت  فقد  العامة  للخدمات  املتحدة 
بهدف حتقيق  وذل��ك   2000 العام  الربنامج يف  هذا 
جمموعة من االأه��داف التي تتمثل يف تكرمي التميز 
يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اخل���دم���ات العامة 
وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��احل��ك��وم��ة واك��ت�����ض��اف االب���ت���ك���ارات يف 
الناجحة  املمار�ضات  وتعميم  وجمع  احلوكمة  جم��ال 
م���ن اأج����ل اال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا وت��ب��ن��ي��ه��ا. وت���ت���وىل اإدارة 
املتحدة  االأمم  يف  واالجتماعية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون 
االإ���ض��راف على برنامج اجل��ائ��زة وت��ق��دم اجل��وائ��ز اإىل 
لالأمم  ال���ع���ام  االأم�����ن  ق��ب��ل  م���ن  �ضخ�ضيا  ال��ف��ائ��زي��ن 
هي:  ف��ئ��ات  خم�س  على  اجل��ائ��زة  ت�ضتمل  امل��ت��ح��دة..و 
التعريف  وفئة  العامة  اخلدمات  تقدمي  حت�ضن  فئة 
الرقمي  للع�ضر  ال�ضاملة  باال�ضراتيجيات احلكومية 
وف��ئ��ة ال���روي���ج ل��ت�����ض��ل��ي��م خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة تراعي 
الفوارق بن اجلن�ضن وفئة منع ومكافحة الف�ضاد يف 
اخلدمات العامة وفئة تعزيز امل�ضاركة يف قرارات �ضنع 
تقييم  عمليات  اإىل  امل�����ض��ارك��ات  وتخ�ضع  ال�ضيا�ضات. 
دق��ي��ق��ة ي��ت��م ع��ل��ى اإث��ره��ا اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن باجلوائز 
وي��ح�����ض��ل ال��ف��ائ��ز ب��ه��ذه امل�����ض��اب��ق��ة ال�����ض��ن��وي��ة الدولية 
املرموقة على تقدير هو االأكرب واالأهم عامليا يف جمال 

التميز يف اخلدمات احلكومية.

�ملال و�لأعمال
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هزاع بن زايد ي�صيد بفوز مركز ات�صال حكومة اأبوظبي  
باملركز الأول يف جائزة الأمم املتحدة الدولية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن ام�س اأن اندماج �ضركتي الدار العقارية 
مع  ونافذا  نهائيا  اأ�ضبح  العقارية  و�ضروح 
اجلاري  يونيو   27 بتاريخ  ال��ت��داول  انتهاء 
رقم  ال��وزاري  القرار  مبوجب  النفاذ  تاريخ 
وزير  ع��ن  ال�����ض��ادر   2013 ل�ضنة   318
االق��ت�����ض��اد ال���ق���رار ال������وزاري وال����ذي اأعلن 
اإمتام االندماج واملوافقة على  مبوجبه عن 
زيادة راأ�س مال �ضركة الدار العقارية وتعديل 
�ضركة  اإىل حل  باالإ�ضافة  االأ�ضا�ضي  نظامها 
اأ�ضولها  جميع  وحت��وي��ل  العقارية  ���ض��روح 
والتزاماتها اإىل �ضركة الدار العقارية بتاريخ 
اأ�ضهم  ال��وزاري. وقد مت توزيع  القرار  نفاذ 
والبالغة  اجل��دي��دة  العقارية  ال���دار  �ضركة 
ثالثة مليارات وثالثمائة وواحد وثمانن 
امل�ضتحقن  امل�����ض��اه��م��ن  ع��ل��ى  �ضهم  م��ل��ي��ون 
ال��ذي��ن ظهرت  ال��ع��ق��اري��ة  ���ض��روح  �ضركة  يف 

انتهاء  ف��ور  امل�ضاهمن  �ضجل  يف  اأ�ضماوؤهم 
عدد  اأ�ضبح  وق��د  النفاذ.  تاريخ  يف  ال��ت��داول 
بعد  العقارية  ال��دار  ل�ضركة  الكلي  االأ�ضهم 
�ضبعة مليارات وثمامنائة  امل��ال  راأ���س  زي��ادة 
واث��ن��ن و���ض��ت��ن م��ل��ي��ون��ا و���ض��ت��م��ائ��ة وت�ضعة 
األفا و�ضتمائة وثالثة ا�ضهم علما  وع�ضرين 
ب���اأن ���ض��رك��ة ���ض��روح ال��ع��ق��اري��ة ق��د مت حلها 
اأ���ض��ول��ه��ا وال��ت��زام��ات��ه��ا اإىل  وحت��وي��ل جميع 
�ضركة الدار العقارية وفقا الأحكام القانون 
�ضاأن  يف   1984 ل�ضنة   8 رق���م  االحت�����ادي 
له.  املعدلة  والقوانن  التجارية  ال�ضركات 
�ضركة  اجل��دي��دة يف  االأ���ض��ه��م  اإدراج  وق��د مت 
الدار العقارية لدى �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية باأ�ضماء امل�ضاهمن امل�ضتحقن والذين 
اأ�ضبح باإمكانهم التداول يف االأ�ضهم اجلديدة 
ابتداء من تاريخ اليوم. واعلنت اإدارة �ضركة 
اأحكام  بتعديل  جنحت  اأنها  العقارية  ال��دار 
ل�ضروح  ال�ضابقة  القر�س  اتفاقية  و�ضروط 

 2010 يونيو   28 يف  وامل��وؤرخ��ة  العقارية 
حيث  دره��م  مليار   2.1 بقيمة  لت�ضهيالت 
القر�س  على  الفائدة  هام�س  تخفي�س  مت 
املائة مما  2.45 يف  اإىل  املائة  4.5 يف  من 

معدالت  تكاليف  يف  كبريا  انخفا�ضا  ميثل 
اندماج  مزايا  جلي  ب�ضكل  ويو�ضح  الفائدة 
ال�ضديق  اأب��وب��ك��ر  �ضعادة  وق��ال  ال�ضركتن. 
اجلديد  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اخل�����وري 

ل�ضركة الدار العقارية ان اليوم هو اأول يوم 
عمل لل�ضركة اجلديدة عقب اإمتام االندماج 
�ضروح  و�ضركة  العقارية  ال���دار  �ضركة  ب��ن 

العقارية.

نفاذ اندماج �صركتي الدار العقارية و�صروح 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�����ض��ف��ت ب��ل��دي��ة اأب��وظ��ب��ي ام�����س ع���ن ن��ت��ائ��ج ا���ض��ت��ط��الع ال����راأي 
واملقيمن  املواطنن  من  ف��رداً   1300 اأك��ر من  �ضمل  ال��ذي 
ن�ضبة  اأن  النتائج  دل��ت  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  وال�ضائحن 
اإن�ضاء ال�ضوق ال�ضعبي املزمع  اأيدوا فكرة  %97 من امل�ضاركن 
وقد  اأبوظبي،  ملدينة  التاريخية  البوابة  م�ضارف  على  اإن�ضائه 
فكرة  جت��اه  حما�ضهم  اال�ضتطالع  يف  امل�ضاركن  جميع  اأب���دى 
الراث  على  ال�ضوء  �ضي�ضلط  اأن��ه  راأوا  حيث  ال�ضعبي  ال�ضوق 
ال��ث��ق��ايف وال��ت��ق��ال��ي��د اخل��ا���ض��ة ب���اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي يف ه���ذا املوقع 
اأهمية  التاريخي الهام من املدينة. كما ك�ضف اال�ضتطالع اإىل 
الزوار،  جلذب  للم�ضروع  املعماري  للت�ضميم  االأول��وي��ة  اإعطاء 
االأه��م يف هذا  العنا�ضر  قائمة  املعماري  الت�ضميم  ت�ضدر  فقد 
 95% اإق���رار  ل��دى ك��ل م��ن �ضملهم اال�ضتطالع م��ع  امل�����ض��روع 

منهم اأن هذا العن�ضر �ضي�ضكل حافزاً قوياً الإ�ضتقطاب الزوار.
�ضهر مايو  اأع��ل��ن��ت خ��الل  ق��د  اأب��وظ��ب��ي،  بلدية مدينة  وك��ان��ت 
م�ضروع  م��ن  ج��زءا  ليكون  �ضعبي  �ضوق  اإن�����ض��اء  عزمها  املا�ضي 
الواجهة الرفيهية والتجارية التي �ضيتم اإن�ضاوؤها مقابل برج 
اأبوظبي  يف  واملقطع  زاي��د  ال�ضيخ  ج�ضري  بن  املقطع،  ح�ضن 
مب�ضاحة تطوير اإجمالية تبلغ 150 األف مر مربع، و�ضي�ضم 
للرفيه  ومراكز  ومقاهي  ومطاعم  جتارية  حمالت  امل�ضروع 
ت�ضكل ن�ضبة ت�ضل اإىل %80 من خمطط امل�ضروع، باالإ�ضافة 
الفعاليات  ال�ضت�ضافة  الطلق  الهواء  يف  مفتوحة  م�ضاحة  اإىل 
ومراكز  الفنادق  من  وع��دد  للجمهور،  الرفيهية  والعرو�س 
ال�ضيافة الرائدة. ويف قلب هذا امل�ضروع، �ضيقع ال�ضوق ال�ضعبي 
واحلرف  الدولة  وع��ادات  تقاليد  �ضي�ضتعر�س  الذي  االإماراتي 

اليدوية والب�ضائع الراثيه.
وداخل  خ���ارج  م��ن  العا�ضمة  زوار  م��ن   89% ح���وايل  وك�ضف 
لروؤية  ال�ضياحية  الوجهة  ه��ذه  زي��ارة  يف  رغبتهم  عن  ال��دول��ة 
الوقت عرّب  ما تعر�ضه من مالب�س وتقاليد حملية، ويف ذات 
الراثي، بينما  العن�ضر  هذا  اأهمية  عن  ال�ضكان  من   79%
ترفيهية،  واأن�ضطة  عائلية  فعاليات  وج��ود  منهم   80% اأي��د 
اأن  الفريقان  وراأى  ال�ضياح.  م��ن  فقط   66% م��ع  باملقارنة 
الوثيق  اأبوظبي  اإم��ارة  ارتباط  �ضيعزز  املائية  الواجهة  تطوير 
الذين  االأ�ضخا�س  من   92% من  اأك��ر  �ضدد  حيث  بالبحر، 
�ضاالت  على  ال�ضوق  اح��ت��واء  اأهمية  على  اال�ضتطالع  �ضملهم 

ومعار�س تربز تطور اإمارة اأبوظبي على مر ال�ضنن.
اإج���راء ع��دد م��ن امل��ق��اب��الت مع  اأي�����ض��اً،  وق��د �ضمل اال�ضتطالع 
اأن الت�ضميم املعماري  ارت���اأوا  ال��راث الذين  خ��رباء يف جم��ال 
لل�ضوق يجب اأن يعك�س العنا�ضر الثالث التي تكون االإمارة - 

جزيرة اأبوظبي، املنطقة الغربية ومنطقة الرب الرئي�ضيه.
العمرية،  علي  ب��ن  را���ض��د  ق��ال  االإيجابية  النتائج  ه��ذه  وح��ول 
بلدية  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مكتب  واأ����ض���ول  ا���ض��ت��ث��م��ارات  م�ضت�ضار 
بحوث  اإج��راء  على  نحر�س  م�ضروع،  كل  م�ضتهل  يف  اأبوظبي: 
وا�ضتطالعات ت�ضمل جمموعة كبرية من اأ�ضحاب العالقة وهم 
وخرباء  التجارية  واملجموعات  وال�ضياح  واملقيمن  املواطنن 
ومقرحاتهم  اآرائ��ه��م  على  احل�ضول  بهدف  وذل��ك  ال�ضناعة 
ت�ضكل  والتي  توفرها،  يف  يرغبون  التي  امل��راف��ق  ح��ول  القيمة 
الذي  االأم��ر  لهم،  بالن�ضبة  الرئي�ضي  واجل��ذب  الفائدة  عن�ضر 
من �ضاأنه اأن ي�ضمن جناح هذه امل�ضاريع يف تلبية كافة احتياجات 
امل�ضتخدمن، ونقوم مب�ضاركة نتائج هذا اال�ضتطالع القيمة مع 
القطاع اخلا�س من مطورين وم�ضتثمرين ومقدمي املزايدات 
التي  العنا�ضر  اأهم  يتمكنوا من فهم وحتديد  للم�ضروع حتى 
من �ضاأنها اأن جتعل هذا امل�ضروع وجهة �ضياحية ناجحة وممتعة 

جلميع ال��زوار.  و�ضيتم تنفيذ هذا امل�ضروع من خالل القطاع 
 )BOT( امللكية والت�ضغيل ونقل  البناء  لنظام  اخلا�س وفقاً 
والقطاع  البلدية  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �ضيا�ضة  ت�ضهم  حيث   ،
وفق  عالية  ج���ودة  ذات  متكاملة  م�ضاريع  ت��وف��ري  يف  اخل��ا���س 
اأف�ضل املعايري واملوا�ضفات العاملية. وقد عقدت بلدية اأبوظبي 
جمموع  ملناق�ضة  امل�ضتثمرين  اأه��م  م��ن  جمموعة  م��ع  ل��ق��اءات 
العنا�ضر التي يتكون منها امل�ضروع واجلدوى اال�ضتثمارية فيه، 

وكانت النتائج اإيجابية جداً وم�ضجعة.
توفر  امل�ضتثمرين:  اأح��د  ق��ال  اال�ضتطالع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
عملية ا�ضتطالع  اآراء اجلمهور التي اأجرتها البلدية معلومات 
ب�ضكل  امل�ضروع  هذا  تطوير  عملية  يف  ت�ضاعدنا  ومفيدة  هامة 
وامل�ضتهلكن  امل�ضتهدفن  ال��زوار  احتياجات  كافة  لتلبية  يرقى 
وتطلعاتهم كما ت�ضهل اإمكانية حتويل هذا امل�ضروع اإىل جتربة 
امل�ضروع  لهذا  الرئي�ضي  املخطط  ويركز  ناجحة.   ا�ضتثمارية 
ال�ضياحي على تعزيز الراث والقيم الثقافية يف اإمارة اأبوظبي 
�ضيت�ضل  كما  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املحلي  املجتمع  دع��م  بهدف  وذل��ك 
امل�ضروع مبنتزه ال�ضيخ خليفة وجامع ال�ضيخ زايد الكبري، وهما 

اثنان من اأبرز معامل اجلذب ال�ضياحي يف املدينة.

م�شروع ال�ش�ق ال�شعبي يلقى تاأييد م�اطني ومقيمي الدولة

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صعى اإىل تطوير الوجهة ال�صياحية الرتفيهية لالإمارة

منتدى ال�صارقة للتطوير ينظم زيارات للقطاع 
ال�صناعي للم�صاركني بربنامج ال�صارقة للقادة 

•• ال�شارقة-وام:

مكن برنامج ال�ضارقة للقادة امل�ضاركن خالل انعقاده اأم�س االول من االطالع على كربى املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية ال�ضناعية 
اأ�ضهر يف تنمية  العاملة باإمارة ال�ضارقة والتي ت�ضب يف تاأهيل الكوادر املواطنة على مدة فرة الربنامج طوال ال�ضتة 
قدراتهم و�ضقلها باالإعداد اجليد وفق منظومة تتيح تنمية مهاراتهم نحو القيادة واالملام باملعرفة واملهارات ال�ضخ�ضية 
واالإدارية بهدف اخلروج باأف�ضل النتائج على خمتلف االأ�ضعدة ومبا يواكب املتغريات العاملية والتطورات املتالحقة . وزار 
امل�ضاركون خالل برنامج زيارات العمل امليدانية وهي الثالثة يف �ضل�ضلة الزيارات عدد من القطاعات ال�ضناعية وفق روؤية 
برنامج ال�ضارقة للقادة الذي ينظمه منتدى ال�ضارقة للتطوير بالتعاون مع �ضركة ال�ضارقة البيئية )بيئة( اإىل ترجمة 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى د حاكم ال�ضارقة الرئي�س الفخري 
ملنتدى ال�ضارقة للتطوير حفظه اهلل راعي برنامج ال�ضارقة للقادة وذلك لتطوير قدرات ال�ضباب وم�ضاندتهم يف حمل 
امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقهم يف دعم م�ضرية اإمارة ال�ضارقة نحو م�ضتقبل اأكر ازدهارا واإ�ضراقا يف كافة ال�ضعد واملجاالت 
وهي قطاع البيئة وقطاع ال�ضياحة واخلدمات اللوج�ضتية وقطاع التعليم وقطاع الثقافة ومثلت خمتلف الزيارات التي 
قام بها امل�ضاركون عالوة على جل�ضات العمل التي عقدت من قبل اأ�ضاتذة اجلامعة االأمريكية بال�ضارقة موؤ�ضرات ملنهجية 
الروؤى  وت�ضريع  دعم  وبالتايل  امل�ضتويات  اأرق��ى  على  للح�ضول  للم�ضاركن  القيادية  املهارات  تطوير  اإىل  ترمي  علمية 
الرامية اإىل االرتقاء باملواهب القيادية وتوفري فر�ضا متميزة تتيح للقيادات التفاعل والتوا�ضل مع خمتف قطاعات 
منها.  االف��ادة  وفر�س  املحلية  التنمية  كافة خطط  على  واالط��الع  الدولة  ت�ضهدها  التي  التقدم  لدفع عجلة  املجمتع 
وخ�ض�ضت الزيارات يف هذه اجلولة اإىل القطاعات االقت�ضادية الكربى يف االإمارة بزيارة ميدانية ل�ضركة برياليت ال�ضرق 
االأو�ضط واالطالع على التكنولوجيا املتوافرة لديها يف تركيبات اال�ضاءة بجانب تركيبات العوار�س اخل�ضبية وا�ضاءة 
املرايا م�ضابيح اجلدران واال�ضقف وا�ضاءة احلواجز وم�ضابيح الطوارئ مو�ضابيح االماكن العالية وامل�ضابيح ال�ضمعية 
يف  وجتولوا  ال�ضناعية  كوزموبال�ضت  ل�ضركة  ميدانية  بزيارة  امل�ضاركون  قام  بعدها  وغريها  الطاقة  توفري  وم�ضابيح 
معامل امل�ضنع واإطلعوا على مراحل ت�ضنيع االأنابيب واملنتجات البال�ضتيكية واختتموا برنامج زياراتهم يف هذا اليوم 
الدولية وقام  و  لل�ضوؤون االقت�ضادية  العام  املدير  والتقوا حممد امن م�ضاعد  ال�ضارق�ة  بزيارة لغرفة جتارة و�ضناعة 

باإطالعهم على دور الغرفة وما تقوم به من دور يف رفد الن�ضاط االقت�ضادي املزدهر باالمارة بعوامل قوته وثباته . 
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•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبلت حمطة احلاويات يف ميناء خليفة اأم�س االول 
املالحي  للخط  التابعة  بوداب�ضت  ه��اجن��ن  ال��ب��اخ��رة  
هاجنن الذي يقدم يقدم خدمات مبا�ضرة اإىل حمطة 
اإك�����س - ال�ضرق  اأم  اإف  احل��اوي��ات م��ن خ��الل خ��دم��ة  
االأق�ضى ال�ضرق االأو�ضط .. حيث يتم من خاللها ربط 
ميناء خليفة مع جهات االإ�ضترياد والت�ضدير الكربى يف 
قارة اآ�ضيا وخا�ضة كوريا وال�ضن..اإ�ضافة اإىل توفريها 
الوقت للو�ضول اإىل �ضنغافورة وميناء كيالجن ومنها 
اآ�ضيا. وذكر مارتن فان دي ليندي  اإىل التوزيع داخل 
الرئي�س التنفيذي ل�ضركة مرافئ اأبوظبي التي تدير 
اخلدمة  ه��ذه  ال��ت��ج��اري��ة..اأن  اأبوظبي  موانئ  وت�ضغل 
�ضتمكن امل�ضدرين وامل�ضتوردين وكذلك �ضركات النقل 
ربط  خ��دم��ات  على  احل�ضول  م��ن  البحري  وال�ضحن 
واأ�ضاف   . واأبوظبي  اآ�ضيا  ق��ارة  بن  ومبا�ضرة  �ضريعة 
اأن  هدفنا هو تعزيز وتنمية اخلدمات مبيناء خليفة 

واإ�ضافة  بالعامل  اأبوظبي  لربط  بحرية  �ضبكة  وبناء 
اخلدمات التي متكن كال من امل�ضدرين وامل�ضتوردين 

م��ن احل�����ض��ول على خ��دم��ات ربط  ال�ضحن  و���ض��رك��ات 
والت�ضدير  االإ���ض��ت��رياد  ج��ه��ات  م��ع  وم��ب��ا���ض��رة  �ضريعة 

وتطوير  بدعم  ملتزمون  العامل..ونحن  فى  الكربى 
الإم���ارة  ال��ت��ج��ارة  تكلفة  تقليل  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��م��و  ه���ذا 
اأبوظبي وال�ضركات يف دولة االإمارات . وزار وفد رفيع 
امل�ضتوى من �ضركة هاجنن ميناء خليفة للتعرف على 
اأب��وظ��ب��ي من  م��راف��ئ  ال��ت��ي توفرها �ضركة  اخل��دم��ات 
خالل حمطة احلاويات للخطوط املالحية والتجارية 
يف االإمارة ودولة االإمارات ب�ضكل عام و كيفية ت�ضخري 
اأكد �ضوجن  . بدوره  املهمات  التكنولوجيا لتنفيذ هذه 
االأو�ضط و�ضرق وجنوب  ال�ضرق  هو ىل مدير منطقة 
اأفريقيا ب�ضركة هاجنن اأهمية ميناء خليفة ودوره يف 
اإك�س  اأم  اإف  خدمة  معتربا  االإقليمية  التجارة  تعزيز 
ه��ي ب��داي��ة ال��ت��ع��اون ب��ن ال�ضركة وم��راف��ئ اأب��وظ��ب��ي . 
وقال ليندي اإن اخلدمة اجلديدة بداأت مع اأول زيارة 
هاجنن  ل�ضركة  التابعة  ب��وداب�����ض��ت  ه��اجن��ن  للباخرة 
وت�ضينغداو  �ضنغافورة  مع  اأبوظبي  تربط  حيث  اأم�س 
و�ضيامن  ونينغبو  و�ضنغهاي  وب��و���ض��ان  وج��اوجن��ي��اجن 

و�ضيكو وجبل علي وخورفكان .

اأبوظبي-دبي-الفجر: 

ن��ظ��م ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي، ال��ب��ن��ك ال���رائ���د يف دولة 
االإمارات، ور�ضة عمل حول اإدارة الروات ملختلف فئات 
الروة  حماية  خدمات  تقدم  التي  واملوؤ�ض�ضات  االأ�ضول 
امل��خ�����ض�����ض��ة ل�ضيدات  ب��رن��ام��ج ف��ر���ض��ت��ي  وذل����ك ���ض��م��ن 

االأعمال.
اأبوظبي  ببنك  امل�ضرفية اخلا�ضة  الوحدة  ونظم فريق 
واأهمية  االأ���ض��واق  تغريات  بعنوان   عمل  ور�ضة  الوطني 
برنامج  من  كجزء  خالدة  لال�ضتثمار  اجليدة  امل�ضورة 

فر�ضتي لتمكن املراأة من اإدراة االأعمال. 
بدبي مب�ضاركة  العنوان  فندق  العمل يف  ور�ضة  وعقدت 
ممثلي البنوك ورائدت االأعمال التي �ضاركن خرباتهن 

يف جمال اال�ضتثمار.
وقالت د. ماريا خان، رئي�ضة اخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة 
الثقافة  وتنوع  ال�ضوق  ن�ضاط  اأدى   : بال�ضيدات خمملي 
الفر�س  لتو�ضيع  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
لدى الن�ضاء. ويهدف برنامج فر�ضتي لت�ضجيع الن�ضاء 
اال�ضتثمار  وال��ع��ام��الت يف جم��ال  االأع��م��ال  �ضيدات  م��ن 
فريدة  مبادرة  تعد  حيث  الفر�س  هذه  من  لال�ضتفادة 
للم�ضاهمة  الوطني  اأبوظبي  بنك  بها  يقوم  نوعها  من 

امل�ضتمرة يف تنمية املجتمعات. 
اإدارة  وق��ام��ت د. م��اري��ا خ��ان بتقدمي ورق���ة عمل ح��ول 
ال����روات وف��ئ��ات االأ����ض���ول االأ���ض��ا���ض��ي��ة ، وه��ي��ل��ن تاثام 
 ، ف��ران��ك  ن��اي��ت  ���ض��رك��ة  ال�ضكنية يف  ال��ع��ق��ارات  م��دي��رة 
بورقة عمل حول العقارات يف االإمارات ولندن ، وجانن 
 ، لال�ضت�ضارات  بن�ضودة  �ضركة  ومالكة  موؤ�ض�ضة  بن�ضودة 
اإىل م�ضروع جتاري  الفكرة  بعنوان حتويل  بورقة عمل 
حقيقي ، و�ضمرية زكور رئي�س ت�ضويق خدمات االأمانات 
يف �ضركة اأبوظبي الوطني جري�ضي املحدودة بورقة عمل 
حول خدمات االأمانات للحفاظ على الروات واالأعمال 

التجارية الأجيال امل�ضتقبل . 
فيها  �ضاركت  نقا�س  جل�ضة  العمل  ور�ضة  �ضملت  كذلك، 
رجاء القرق، املدير العام ملجموعة عي�ضى �ضالح القرق 
ورئي�س جمل�س �ضيدات اأعمال دبي، و�ضيما �ضيتي موؤ�ض�ضة 
، وروبرتا  و�ضاحبة مطعم بايت رايت و زاري زاردوزي 
كالري�س رئي�ضة ال�ضوؤون القانونية واأمن جمل�س اإدارة 
اأهمية  على  اجلل�ضة  و�ضلطت  العاملي.  امل��ايل  دبي  مركز 
والعمل  �ضغري  مب�ضروع  والبدء  الهدف،  على  الركيز 
اجل��اد وع��دم ال��ردد يف طرح االأ�ضئلة على ذوي املعرفة 
واخلربة والذين ميكنهم اأن يقدموا التوجيه يف جميع 
ال�ضخ�ضية  وامل�ضاعر  االإح�ضا�س  جتاهل  وع��دم  املراحل، 
جت���اه امل�����ض��روع، وال���ق���راءة وال��ت��ط��ل��ع مل��ع��رف��ة اجتاهات 

ال�ضوق، واأهمية دعم االأ�ضرة يف خمتلف املنا�ضبات. 
وقالت رجاء القرق: تعد املعرفة ومهارات اال�ضتثمار من 
اآفاقا جديدة  اأن تفتح للمراأة  اأهم الو�ضائل التي ميكن 
املجتمع.  تنمية  يف  وب��ارز  فعال  دور  لها  ع�ضوة  لت�ضبح 
وجاء دعم جمل�س �ضيدات اأعمال دبي لربنامج فر�ضتي 
متا�ضياً مع مبادرات املجل�س للتعليم امل�ضتمر والتطرير 
املمار�ضات  حول  نظرة  الور�ضة  األقت  واأ�ضافت:  املهني. 
املختلفة  اال�ضتثمارية  والفر�س  ال�ضليمة  اال�ضتثمارية 
يف االإمارات واململكة املتحدة وغريها من االأ�ضواق. كما 
قدمت للم�ضاركات من جمل�س �ضيدات اأعمال دبي فر�ضة 

لتبادل اخلربات يف جمال اال�ضتثمار واإدارة االأعمال. 
اأعمال  ���ض��ي��دات  جمل�س  موا�ضلة  ال��ق��رق  رج���اء  واأك����دت 
دبي لدعم املبادرات التي من �ضاأنها دعم ومتكن املراأة 

اقت�ضاديا للنهو�س باملجتمع. 
من جانبها عربت هيلن تاثام عن �ضعادتها بامل�ضاركة يف 
ور�ضة عمل لربنامج فر�ضتي ، وقالت: التقيت بالعديد 
يف  واال�ضتقاللية  بالذكاء  يتمتعن  اللواتي  الن�ضاء  من 
وكانت  ال��ع��ق��اري.  اال�ضتثمار  ق��ط��اع  يف  ال���ق���رارات  اأخ���ذ 
جل�ضة النقا�س التي �ضاركن فيها رائدات االأعمال مثرية 

العائلة  دع��م  وق�ضة  جتربتهن  �ضاركن  حيث  لالهتمام 
ل��ه��ن. واأ����ض���اف���ت: ���ض��رك��ة ن��اي��ت ف��ران��ك ح��ري�����ض��ة جدا 
القطاع  يف  اال�ضتثمار  ي��ردن  اللواتي  الن�ضاء  دع��م  على 
ال��ع��ق��اري ���ض��واء ك���ان داخ���ل اأو خ���ارج االإم������ارات، ونحن 
فريق  وق��ام  ال�ضاملة.   امل�����ض��ورة  لتقدمي  جيد  و�ضع  يف 
اخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة بالتعاون مع اأكادميية بنك 
اأبوظبي الوطني لت�ضميم برنامج فر�ضتي بغية تاأهيل 
واإعداد الن�ضاء لتمكينهن من اإدارة االأعمال وت�ضليحهن 
ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة مل��واج��ه��ة حت��دي��ات ال�����ض��وق. وي�ضمل 
الربنامج ندوات وور�س تعليمية يف جمال اإدارة االأعمال 
ك��م��ا ي��ت��م��ا���ض��ى م���ع م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ب��ن��ك اأبوظبي 
الوطني لتلبية احتياجات �ضيدات االأعمال.  واأطلق بنك 
اأبوظبي الوطني برنامج فر�ضتي بالتعاون مع جمل�س 
دبي �ضيدات االأعمال يف نوفمرب 2012. وي�ضعى البنك 
اأبوظبي   يف  موؤ�ض�ضات  لت�ضمل  الربنامج  نطاق  لتو�ضيع 

نوفمرب   18 يف  عمل  ور���ض��ة  اأول  تنظيم  ومت  وال��ع��ن. 
والتي  امل�ضروع  اأدوات  �ضندوق  ع��ن��وان  حت��ت   2012
عقدت خ�ضي�ضا لرائدات االأعمال اللواتي يردن اكت�ضاب 
املرتبطة  االأ�ضا�ضية  امل��ب��ادئ  لبع�س  املعرفة  من  املزيد 
خان  ماريا  وقالت  التجارية.  االأع��م��ال  ت�ضغيل  اأو  ببدء 
اإقامة عالقة متينة  الوطني يف  اأبوظبي  بنك  اإن جناح 
املبنية  ا�ضراتيجيته  ب�ضبب  ياأتي  العمالء  مع  و�ضاملة 
طويلة  ع��الق��ات  وب��ن��اء  املجتمعات  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
واملعرفة  بالعلم  وال�ضباب  الن�ضاء  ت�ضليح  يعد  االأم���د. 
نعمل  ل��ذا  االقت�ضادية.  التنمية  لتحقيق  اأ�ضا�ضي  اأم��ر 
على ت�ضجيعهم على االبتكار واملبادرة وتنمية مهاراتهم 
اأعمالنا وم�ضتقبل  يف  ا�ضتثماراً  االداري��ة، وهو ما ميثل 
على  املحافظ  ور���س عمل يف  تنظيم  وي�ضهم  اقت�ضادنا. 
عالقة بنك اأبوظبي الوطني بعمالئه من خالل تلبية 

احتياجاتهم وتطوير م�ضريتهم املهنية. 
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ميناء خليفة ي�صتقبل الباخرة هاجنن بوداب�صت التابعة للخط املالحي هاجنن

بنك اأبوظبي الوطني ينظم ور�صة عمل حول ال�صتثمار ل�صيدات الأعمال 

الإمارات ت�صارك يف موؤمتر دعم 
القت�صادات املفتوحة يف بريطانيا 

•• ابوظبي-وام:

تراأ�ضت معايل الدكتورة ميثاء �ضامل ال�ضام�ضي وزيرة دولة وفد دولة االمارات 
العربية املتحدة امل�ضارك يف موؤمتر دعم االقت�ضادات املفتوحة والنمو ال�ضامل 
- دور املراأة يف الدول العربية من الفرة 25-26 يونيو اجلاري الذي عقد 
يف اململكة املتحدة يف �ضياق رئا�ضة اململكة املتحدة ل� �ضراكة دوفيل مع الدول 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضعادة  الوفد  �ضم  انتقالية.  مرحلة  جتتاز  التي  العربية 
اآل مكتوم �ضكرتري ثاين يف �ضفارة دولة االم��ارات يف لندن.  مكتوم بن را�ضد 
العربية  امل��راأة  لتمكن  املختلفة  ال�ضبل  البحث عن  اإىل  ويهدف هذا احل��دث 
القطاعن  ممثلي  جمع  حيث  االأع��م��ال  ع��امل  يف  للدخول  الفر�س  ومنحها 
م��ن دول  تتاألف  وال��ت��ي  دوف��ي��ل  �ضراكة  م��ن جميع دول  اخل��ا���س واحل��ك��وم��ي 
جمموعة الثماين وم�ضر واالأردن وليبيا واملغرب وتون�س واليمن وال�ضركاء 
يف املنطقة دولة قطر واململكة العربية ال�ضعودية واالإمارات العربية املتحدة 
دولة  وزي��رة  ال�ضام�ضي  �ضامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  واألقت  والكويت. 
كلمة الدولة ت�ضمنت كافة جماالت متكن امل��راأة يف دولة االم��ارات وحر�س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  الر�ضيدة  احلكومة 
امل��راأة واعتبارها عن�ضرا فاعال يف دعم  رئي�س الدولة حفظه اهلل على رعاية 
االقت�ضاد الوطني و�ضريكا يف عملية التنمية امل�ضتدامة وذلك من خالل �ضن 
امل�ضتويات  يواكب  تعليمي  نظام  وتوفري  لها  الداعمة  والت�ضريعات  القوانن 
العاملية وتنفيذ ا�ضراتيجيات طموحة لبناء وتاأهيل راأ�س املال الب�ضري والذي 
الب�ضرية  القوى  هذه  اإىل متكن  باال�ضافة  منه.  كبرية  ن�ضبة  الن�ضاء  ت�ضكل 
متنامي  اقت�ضاد  لتعزيز  �ضعيا  والتقني  املعريف  بامل�ضتوى  االرتقاء  من خالل 
اأمر �ضروري لتعزيز  امل��راأة  اأن متكن  مبني على املعرفة. كما اكدت معاليها 
القدرات التناف�ضية لالقت�ضاديات احلديثة اليوم ولتقدم وازدهار املجتمعات 
املتحدة  واململكة  االم��ارات  دولة  قبل  املبذولة من  باجلهود  واأ�ضادت  العاملية. 
احلثيثة لدعم املراأة ومتكينها يف دول العامل النامية ولتعزيز القيم امل�ضركة 
التي ت�ضبو اإليها الدولتان اإىل اإر�ضائها يف هذه املجتمعات وهي قيم الت�ضامح 
واالنفتاح على دول العامل. ويف ختام كلمتها متنت النجاح والتوفيق للموؤمتر 
واأن يكون النموذج االإماراتي الناجح مثاال يحتذى به لي�س فقط على �ضعيد 
اقت�ضاديات بع�س الدول العربية بل واملنطقة باأ�ضرها. ح�ضر االحتفال معايل 
وزير �ضوؤون ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا بوزارة اخلارجية األي�ضتري بريت 
ووزير الدولة الربيطاين ل�ضوؤون التجارة واال�ضتثمار اللورد غرين والبارونه 
�ضيمونز من فرينهام دين رئي�ضة غرفة التجارة العربية الربيطانية والتي 

عملت بال�ضراكة مع وزارة اخلارجية لتنظيم هذا املوؤمتر. 

•• دبي-وام:

���ض��رع��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي يف تنفيذ 
نقل  �ضبكات  وتد�ضن  ومت��دي��د  ت��وري��د  م�ضروع 
املياه بقطر 900 و 600 ملم باأطوال اإجمالية 
ت�ضل اىل 3 كيلومرات يف نخلة جمريا . وياأتي 
لرفع  اال�ضراتيجية  اخلطة  اإط���ار  يف  امل�ضروع 
الطلب  لتلبية  امل��ي��اه  �ضبكات  واعتمادية  ك��ف��اءة 
ورفع كميات التدفق املائي لتلبية النمو املت�ضارع 
على املياه يف خمتلف مناطق دبي وتوفري بنية 
حتتية يعتمد عليها وقادرة على الوفاء مبختلف 

متطلبات امل�ضرية التنموية.
 وق�����ال ����ض���ع���ادة ���ض��ع��ي��د حم��م��د ال���ط���اي���ر ع�ضو 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  االدارة  جمل�س 
الرئي�ضي  الهدف  اأن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 

املائي  التدفق  كميات  رف��ع  يف  يتمثل  للم�ضروع 
وتدعيم �ضبكات نقل املياه لتلبية النمو املت�ضارع 

وامل�ضتقبلية  احلالية  امل�ضاريع  ودع��م  املياه  على 
املتواجدة على هالل النخلة مبا ي�ضاهم يف دفع 
ان  �ضعادته  واأ�ضاف  امل�ضتدامة.  التنمية  م�ضرية 
مياه  لنقل  اأنابيب  ي�ضتمل على متديد  امل�ضروع 
من الزجاج املقوى بقط�ر 900 و 600 ملم يف 
يف نخلة جمريا على طول اجلذع مرورا بالنفق 
بنحو  االإج��م��ال��ي��ة  تكلفته  وت��ق��در  ال��ه��الل  حتى 
اإىل رفع كميات  مليون دره��م ويهدف  ر57   5
املياه  على  املت�ضارع  النمو  لتلبية  املائي  التدفق 
املتواجدة  وامل�ضتقبلية  احلالية  امل�ضاريع  ودع��م 

على  هالل النخلة . 
وفق  �ضيتم  امل�ضروع  تنفيذ  اأن  الطاير  واأو���ض��ح 
ال��ربن��ام��ج امل��خ��ط��ط ل���ه م�����ض��ب��ق��ا وم���ن املتوقع 
االإنتهاء من االأعمال اخلا�ضة بتمديد وتد�ضن 

ال�ضبكات خالل 18 �ضهرا. 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت ت�صع �صوابط جديدة هيئة كهرباء ومياه دبي تبداأ تنفيذ م�صروع خط مياه رئي�صي يف نخلة جمريا 
ملزودي خدمات الت�صديق الإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ضاالت ام�س عن اإ�ضدارها لل�ضيا�ضات 
الالزمة لرخي�س وتنظيم مزودي خدمات الت�ضديق االإلكروين العاملن 
للتجارة  اآم��ن��ة  بيئة  بتاأ�ضي�س  الهيئة  ه��دف  م��ع  متا�ضيا  االإم����ارات  دول��ة  يف 
املبادرة �ضمن خطة الهيئة  واملعامالت االإلكرونية يف الدولة. وتاأتي هذه 
الذين  االإل��ك��روين  الت�ضديق  خ��دم��ات  م���زودي  عمل  تنظيم  اإىل  الرامية 
اي  كيه  بي  العامة  املفاتيح  واأنظمة  االإل��ك��روين  التوقيع  حلول  يقدمون 
وذلك مل�ضاعدة قطاع االأعمال على اإجراء عمليات التجارة االإلكرونية ب�ضكل 

اآمن عرب �ضبكة االإنرنت. 
خدمات  مل���زودي  توفر  و�ضفافة  منظمة  �ضيا�ضة  و�ضع  اإىل  الهيئة  وت��ه��دف 
عن  وذل���ك  خدماتهم  لتقدمي  وا���ض��ح��ة  توجيهات  االإل��ك��روين  الت�ضديق 
طريق تطوير اإطار تنظيمي متما�ضك وفعال. و�ضيتم تطبيق هذه ال�ضيا�ضات 

املرخ�ضن يف  االإلكروين  الت�ضديق  م��زودي خدمات  اجلديدة على جميع 
ات�ضاالت وم�ضرف الهالل و�ضركة  االإمارات موؤ�ض�ضة االإمارات لالإت�ضاالت 
املعلومات  لتكنولوجيا  الكونية  ال�ضركة  تكنولوجي  اإنفورمي�ضن  جلوبال 
وك��اف��ة ال�����ض��رك��ات ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات ال��ت�����ض��دي��ق االإل���ك���روين للجمهور 
ال�ضجالت  خ���الل  م��ن  م��ب��ا���ض��ر  غ��ري  اأو  م��ب��ا���ض��ر  ب�ضكل  الأغ���را����س جت��اري��ة 
االإلكرونية  امل��ع��ام��الت  م��ن  كجزء  والتوقيعات  وامل�ضتندات  االإل��ك��رون��ي��ة 
العام  امل��دي��ر  امل�ضمار  �ضلطان  ماجد  �ضعادة  وذك��ر  االإل��ك��رون��ي��ة.  وال��ت��ج��ارة 
وترية  ت�ضارع  مع  ان��ه  االت�ضاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  يف  باالنابة 
عن  والناجت  االإم���ارات  يف  االإلكرونية  التجارة  ل�ضوق  امل�ضبوقة  غري  النمو 
بتطوير  الهيئة  تلتزم  املحمولة  واالأجهزة  االإنرنت  ا�ضتخدام  ن�ضبة  ارتفاع 
التوعية وتطوير قطاع  زي��ادة  املقدمة وذلك عن طريق  م�ضتوى اخلدمات 
التجارة االإلكرونية يف الدولة والتي تعادل ن�ضبة 60 من مبيعات التجارة 

االإلكرونية يف دول اخلليج.

جمارك دبي تفتتح متجر فري�س بل�س عالمة اإمارات التجارية 
•• دبي-وام:

افتتحت جمارك دبي فرعا جديدا ملتجر فري�س بل�س اإحدى العالمات التجارية ملوؤ�ض�ضة االإمارات العامة للبرول 
تلبي  لتوفري خدمات متميزة  وذل��ك  العالمة  ه��ذه  ف��روع  ثامن  بذلك  ليكون  للدائرة  الرئي�ضي  املبنى  اإم���ارات يف 
احتياجات املوظفن والعمالء . يذكر اأنه بافتتاح املتجر اجلديد يرتفع عدد املتاجر التابعة مل�ضتثمرين ح�ضلوا على 
حق االمتياز التجاري للعالمة فري�س بل�س داخل الدولة اإىل 8 متاجر ..اإ�ضافة اإىل متجر اآخر يف �ضلطنة عمان 
كما تدير امارات 8 متاجر متنوعة قائمة بذاتها وم�ضتقلة عن حمطات اخلدمة التابعة لها يف مواقع مت اختيارها 

لتخدم اكرب �ضريحة من العمالء.

•• اأبوظبي-وام:

فاز ق�ضم االحتاد لل�ضحن التابع لالحتاد للطريان بجائزة اأف�ضل ناقل ب�ضورة عامة من جانب االحتاد االإيطايل 
العاملية يف ق�ضم االحتاد لل�ضحن خالل  املبيعات  لوكالء ال�ضحن اجلوي. وت�ضلم اجلائزة روبرتو كازابيانكا رئي�س 
 14 املوؤلفة من  احلفل ال�ضنوي الذي عقد موؤخرا لتوزيع جوائز قطاع ال�ضحن مبيالن. واأ�ضادت جلنة التحكيم 
مبتكرة  خدمات  من  يقدمه  وم��ا  االإي��ط��ايل  ال�ضحن  �ضوق  يف  ال�ضتثماراته  تقديرا  لل�ضحن  االحت��اد  بق�ضم  ع�ضوا 
االأو�ضط  ال�ضرق  ال�ضحن يف  االأ�ضواق واعرافا مبكانته كاأف�ضل م�ضغل خلدمات  اأداء راق والتناف�ضية يف  وم�ضتوى 
وتر�ضيخ عالقات وطيدة مع �ضركات وكالء ال�ضحن االإيطايل. واأكد ديفيد كري نائب الرئي�س ل�ضوؤون ال�ضحن يف 
االحتاد للطريان ان هذه اجلائزة تعترب �ضهادة دامغة على موا�ضلة الركيز على العمالء احلالين واجلدد ووزيادة 
اال�ضتثمارات الفاعلة يف �ضوق ال�ضحن االإيطايل للرحالت القادمة واملغادرة.. وبف�ضل هذه اال�ضتثمارات ي�ضهد قطاع 
ال�ضحن يف االحتاد للطريان منوا كبريا داخل ال�ضوق االإيطايل حيث نقلت ال�ضركة يف عام 2012 ما يزيد على 19 

األف طن من واإىل اإيطاليا بزيادة ن�ضبتها 15 يف املائة مقارنة بعام 2011. 

ق�صم الحتاد لل�صحن يح�صد اأبرز جوائز 
قطاع النقل اجلوي يف اإيطاليا

جمموعة فندقية اإماراتية تطلق عرو�صا �صيفية لل�صائحني من دول جمل�س التعاون
•• دبي-وام:

اأعلنت جمموعة فندقية اإماراتية عن طرح جمموعة من العرو�س اخلا�ضة بف�ضل ال�ضيف والتي تت�ضمن تقدمي ا�ضعار مغرية وخدمات متنوعة لل�ضياح والعائالت من دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
وقال ال�ضيد جان �ضمان الرئي�س التنفيذي ملجموعة “بيبلو�س” الفندقية اإن املجموعة ت�ضعى من خالل هذه العرو�س اىل ت�ضجيع احلركة ال�ضياحية وحتقيق معدالت ا�ضغال مرتفعة ..م�ضريا اإىل اأن 

العرو�س املطروحة منا�ضبة جدا ملختلف الفئات من ال�ضياح الراغبن يف زيارة دبي حيث من املتوقع اأن حتقق فنادقنا معدالت اإ�ضغال مرتفعة خالل العام اجلاري مقارنة باالأعوام املا�ضية.
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ل حديث هذه اليام ال عن الفيلم الأمركي املرتقب )احلرب العاملية زد( وحرف زد، ه� دللة على )الزومبي( وهي املخل�قات التي تعي�س 
بني امل�ت واحلياة، والتي يت�قع الفيلم نه��شها و�شيطرتها على الكرة الأر�شية، حيث تبداأ امل�اجهة واملعركة الفا�شلة. على هام�س مهرجان 
كان ال�شينمائي الدويل، قامت �شركة باليدبي انرتتيمنت ويف عر�س خا�س، معر�س خا�س مت تقدمي 30 دقيقة من احداث الفيلم انها اي�شا 
الكليبات التي و�شعت على �شبكة النرتنت ب�شاأن الرتويج للفيلم. والفيلم يتمح�ر ح�ل حكاية امل�ظف جري لني الذي يعمل م�ظفا يف الأمم 
املتحدة، والذي يعي�س يف �شباق مع الزمن من اجل وقف هذا ال�باء املتمثل يف هجمة )الزومبي( على الب�شرية، حيث راحت الدول واجلي��س 
وال�شع�ب تت�شاقط ال�احدة تل� الخرى، والبداية كانت يف م��شك�. رحلة تقرن القلق على ال�شرة، التي يرتكها جري، من اجل م�اجهة 

خ�شم من ن�ع خمتلف، خ�شم يتمثل يف خمل�قات ل متتلك الحا�شي�س، بقدر ما متتلك الرغبة يف ال�شيطرة على الأر�س والتهام كل �شيء.

ميزانيته 170 ملي�ن دولر

)احلرب العاملية زد(.. هجمة )الزومبي( على الب�صرية

كيم كاردا�صيان: اأ�صعر ب�صعادة 
كبرية بعد ولدة طفلتي 

للمذيع  اإلكرونياً  بريداً  كاردا�ضيان  كيم  ال�ضهرية  املجتمع  جنمة  اأر�ضلت 
ال�ضهري رايان �ضيكري�ضت تخربه مبدى �ضعادتها بوالدة طفلتها االوىل.

�ضعيدة  )اإنها  كارد�ضيان قالت  اإن  ال�ضباحي،  راي��ان، خالل برناجمه  وقال 
للغاية(، م�ضيفاً اأنه مل يعلم بعد اال�ضم الذي اأطلقوه على الطفلة.

ذا  الواقعي )كيبينغ اب وز  التنفيذي للربنامج  املنتج  راي��ان يعد  اأن  يذكر 
كارد�ضيان(. واأف��ادت تقارير باأن كاين وي�ضت )36 عاما( �ضريك كيم كان 
بجانبها وقت الوالدة. وكان من املفر�س اأن تلد كيم فى 12 يوليو املقبل. 
امل�ضادر:  واأ�ضافت  مفاجئة(.  ج��اءت  ال��والدة  )اإن  اإي  لقناة  م�ضادر  وقالت 
)الطفلة ب�ضحة جيدة، وكيم اأي�ضا واجلميع �ضعداء بقدوم الطفلة(. وقالت 
اإحدى �ضديقات كيم اإن )كاين مل يفارق كيم منذ والدة الطفلة(. واأ�ضافت: 

)اإنه رائع فهو ال يغادر الغرفة منذ اأن و�ضعت كيم طفلتها طبيعياً(.

جريارد بتلر: تعلُّم اللهجة 
الأمريكية اأفادين كثريًا يف عملي

ذكر املمثل اال�ضكتلندي جريارد بتلر اأن تعلم اللهجة االأمريكية اأفاده كثريا 
اال�ضكتلندية مل تعد قوية مثلما  بتلر: )لهجتي  الفني. وقال  يف م�ضواره 
وذكر  االأمريكية(.  اللهجة  تدريب مكثف على  بعد  وذل��ك  قبل،  كانت من 
اأن تدريبات اللغة كانت مهمة جداً، وقال: )تعلم اللهجة االأمريكية  بتلر 
اأف�ضل  ف��ر���س  ل��دي��ه  ي��ك��ون  املمثل  عملي،  جم��ال  يف  ا�ضتثمار  مبثابة  ك��ان 
اإذا كان ي�ضتطيع التحدث  اأدوار كبرية  مبقدار ع�ضر مرات للح�ضول على 

باللهجة االأمريكية(.

ح�ضلت  والتي  برك�س،  ملاك�س  زد(  العاملية  )احل��رب  رواي��ة  اىل  يعود  الفيلم 
ابرز  يعترب  بروك�س  ان  اىل  م�ضريين  حقوقها،  على  بارامونت  �ضتديوهات 
الكتاب الذين كتبوا العديد من الروايات عن عامل الزومبي وا�ضراره وخفاياه، 
وقد تطلب الت�ضوير واالع��داد الجناز هذا العمل املرتقب اكر من ثالثة 
املتحدة  الواليات  بن  الفيلم  م�ضاهد  و�ضورت  املتوا�ضل،  العمل  من  اع��وام 
واململكة املتحدة حيث �ضورت م�ضاهد اخرى بن غال�ضكو وا�ضكتلندا واي�ضا 
يف امريكا - فيالدلفيا، وم�ضاهد اخرى يف جزيرة مالطا، حيث مت حتويل 
الكثري من ال�ضوارع لتحمل اليافطات االمريكية. كما �ضورت م�ضاهد اخرى 
يف )املجر(، ويروي امللف ال�ضحايف اخلا�س بالفيلم، طرفه، حيث مت م�ضادرة 
ر�ضا�ضا وبندقية، مت ت�ضديرها من لندن اىل املجر لت�ضوير الفيلم مع   85
جميع امل�ضتندات، اال ان اجلمارك املجرية ا�ضرت على م�ضادرة تلك ال�ضحنة 
من اال�ضلحة بحجة مكافحة االرهاب يف بوداب�ضت، وهذا ما ازعج بطل الفيلم 
اال�ضكاليات غري  اجل حل  ر�ضمي من  ب�ضكل  ال��ذي تدخل  برادبيت،  وجنمه 
اىل اجلهات  االم��ور  تو�ضيح  بعد  الفيلم  ت�ضوير  تفعيل  وت�ضريع  املق�ضودة، 
فو�ضر،  م���ارك  الخ��راج��ه  ت�ضدى  الفيلم  )امل��ج��ر(.  هنغاريا  يف  الر�ضمية 
ح�ضل على اجلن�ضية االمريكية 2007 وهو من ا�ضول املانية - �ضوي�ضرية، 
م�ضريين اىل ان هذا املخرج كان وراء حفنة مهمة من االعمال ال�ضينمائية 
من بينها فيلم )كوانتم ادف �ضوالك( 2008، و)الطائرة الورقية(2007، 
و)العثور على نفرالند 2004(، و)كرة املتوح�ضن2001(، وكم اآخر من 
االعمال ال�ضينمائية املهمة. �ضارك يف كتابة ال�ضيناريو الثنائي ماثيو مي�ضيل 
الكتابة  ومعه يف  وغ��ريه   ،2007 )اململكة  افالما مثل  كتب  ال��ذي  كارهان 
2011، لو�ضت  الغابة  افالم كابن يف  �ضيناريوهات  الذي كتب  درودغ��ودار 
حفنة من الكبار من اجل )كتابة(  امام  اننا  جيدا  يعلم  واملتاأمل   .2004
عمل كبري. وحينما ننظر اىل قائمة النجوم، فان ا�ضم براد بيت ياأتي منفردا، 
ان  تاأتي وتذهب دومنا  اال�ضماء، ولكنها  اآخر من  وبعده مب�ضافة كبرية كم 
انه جنم من  اث��را، مثل ح�ضور ومكانة ومتيز برادبيت، الذي يوؤكد  ترك 
الطراز االول، قادرا على حتمل اكرب االفالم واأ�ضخمها انتاجا، ون�ضري هنا 

بلغت  الفيلم  ان ميزانية  للفيلم،  ال�ضحايف  بامللف  املرفقة  التقارير  وح�ضب 
170 مليون دوالر، وهذا يعني انه حتى يبداأ بالربح عليه ان يتجاوز �ضقف 

دوالر. مليون   200
هنا  ون�ضري  ال�ضخمة،  امليزانيات  بعد  ما  و�ضينما  املغامرة،  بعد  ما  �ضينما 
ح�ضل  ما  اذا  مهددا،  �ضيكون  الكربى  ال�ضركات  من  ع��دد  )م�ضري(  ان  اىل 
اي �ضيء �ضلبا لهذا الفيلم، حيث ت�ضارك قيمة من كربيات �ضركات االنتاج 
ال�ضينمائي الكبري. املوعد الر�ضمي  والتوزيع من اجل حتقيق هذا االجناز 
الطالق الفيلم �ضيكون يوم 21 يونيو احلايل، و�ضبقته حملة كربى يقودها 
النجم برادبيت، بداأها يف الواليات املتحدة ومنها اىل ا�ضراليا وبقية انحاء 
العامل لدعم هذا الفيلم. رحلة مت�ضارعة االيقاع، جتمع بن املغامرة واي�ضا 
االر�ضية،  الكرة  م�ضري  واي�ضا  العائلة،  مع  العالقة  يف  العاطفية  اجلوانب 
عن حكاية املوظف االعمى جريي، الذي يعي�س �ضباقا مع الزمن، من اجل 
البحث عن اال�ضباب الكامنة وراء ا�ضتيقاظ تلك املخلوقات التي راحت تهدد 
الب�ضرية، واي�ضا املر�س الذي ا�ضاب الب�ضرية اثر التما�س مع الزومبي. فيلم 
يذهب بعيدا يف جمال افالم )الزومبي( واي�ضا افالم املغامرات، فيلم خارج 
احلدود التقليدية حيث مناظر الدم وتلك املخلوقات امل�ضوهة التي تتحرك 
بل نحن  اق�ضى حدودها،  املغامرة يف  �ضينا  �ضيء.  كل  لل�ضيطرة على  بك�ضل 
النجم  يقودها  التقليدية،  ال�ضينمائية  املغامرة  حدود  من  ابعد  �ضالح  امام 
ومقدرته  تر�ضخ جنوميته،  التي  املهام،  بجميع  يقوم  الذي  برادبيت  الرائع 
على االنتقال بن التفاعالت الدرامية. يف الفيلم مو�ضيقى ا�ضيلة جتعلك 
تلت�ضق بكر�ضي امل�ضاهدة، قام بتاأليفها املو�ضيقار ماركو بلرامي الذي كتب 
هاردو  و)داي  )ترافيتور(  مثل  الف��الم  الت�ضويرية  املو�ضيقى  قبل  ذي  من 
الت�ضوير  مدير  اي�ضا  وهناك  وغ��ريه��ا.   ،)1996 و)ال�ضرخة   )2207
العاملي بن �ضري�ضن الذي �ضور جمموعة بارزة من افالم املغامرات ومنها 
االنفا�س،  يحب�س  امل�ضاهدة،  ي�ضتحق  فيلم  �ضيتي(.  و)بروكن  )املتحولون( 
ملواجهة  ك��داف��ع  اال���ض��رة  باأهمية  ن�ضعر  ويجعلنا  وميتعنا  يده�ضنا  ولكنه 

االخطار والتحديات التي حتيط بنا وبالعامل.
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التجارب املوؤملة لالأمهات حتد من 
قدرتهن على التفاعل مع اأطفالهن

 
اإنديانا االمريكية،  نوتردام بوالية  اأجرتها جامعة  درا�ضة جديدة  اأظهرت 
اأن االمهات الالتي تعر�ضن يف مرحلة الطفولة الإ�ضاءة املعاملة اأو االهمال 
مع  للحديث  ا�ضتعداداً  اأق��ل  يكّن  امل��وؤمل��ة،  النف�ضية  التجارب  من  غريها  اأو 

اأطفالهن ب�ضاأن التجارب العاطفية التي مير بها الطفل.
التي  الدرا�ضة  بح�ضب  اإن��ه  العلم  ب�ضوؤون  املعني  ديلي  �ضاين�س  موقع  وذك��ر 
���ض��ي��ات��ل جلمعية االبحاث  ال��ع��ام يف  ت��ق��دمي��ه��ا خ���الل اج��ت��م��اع ه���ذا  ج���رى 
اخلا�ضة بتطور الطفل، الذي يعقد كل عامن، اأن عينة من االمهات من 
ذوي الدخل املنخف�س والالتي تعر�ضن جلروح نف�ضية يف مرحلة الطفولة 
يف  تتمثل  التي  املوؤملة   النف�ضية  التجارب  ا�ضتعادة  جتنب  اأعرا�س  اأظهرت 
الذكريات  اأو  اأواالحا�ضي�س  اأواالنفعاالت  االفكار  ال�ضتعادة  اال�ضتعداد  عدم 

املرتبطة بتلك اجلروح النف�ضية.
هذا التفادي اأو العزوف عن تذكر التجارب النف�ضية املوؤملة له عالقة بقدرة 
االمهات على احلديث مع اأطفالهن عن عواطف وانفعاالت الطفل، االمر 
اأن هذه  واأقل عمقا، كما  اأن يكون احلديث بينهم ق�ضرياً  اإىل  الذي يوؤدي 
ت�ضجع  وال  بالرد  ت�ضمح  ال  قاطعة  باترة  اأ�ضئلة  اأي�ضا  ت�ضتخدمن  االمهات 

الطفل على امل�ضاركة واال�ضر�ضال يف احلديث.
وتقول كري�ضتن فالينتينو، اأ�ضتاذ م�ضاعد الطب النف�ضي بجامعة نوتردام، 
اأظهرت  املوؤملة  الذكريات  ا�ضتعادة  تفادي  اأع��را���س  اإن  البحث  اأج��رت  التي 

تاأثريها ال�ضلبي على التطور االدراكي والوجداين لالأطفال .
اآلية ميكننا بها  اأن هذا البحث يعد مهماً الأنه يحدد  واأو�ضحت فالينتينو 
فهم كيفية ارتباط اجلروح النف�ضية لالأمهات مبدى قدرتهن على التفاعل 

ب�ضكل فعال مع اأطفالهن .

الن�شر 

رمز  هو  اال�ضلع  .الن�ضر  واجلميلة  ال�ضجاعة  القوية  الطيور  من  الن�ضر 
الواليات املتحدة االمريكية وهو لي�س ا�ضلع ولكنه �ضمي بذلك لوجود ري�س 
ابي�س على راأ�ضه .يعي�س يف كل مكان عدا القطبن )ال�ضمايل واجلنوبي( 
ا�ضفل اللتقاط  اإىل  ارتفاع كبري  ينق�س من  الب�ضر وهو  يعرف عنه حدة 
الطعام .ي�ضل طوله ايل ثالثة اقدام ون�ضف وعر�س جناحيه ثمانية اقدام 
.لونه غالبا ا�ضود او بني او رمادي يبني اع�ضا�ضه فوق اال�ضجار املرتفعة او 

على اطراف اجلبال .ياأكل الن�ضر اال�ضماك والطيور والثعابن .
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مجموعة من املشاركات في مخيم عمل على شاطئ بوندي الشهير في سيدني يؤدين تدريبات في الهواء 
الطلق. )ا ف ب(

؟  مدنية  �ش�رة  اآخر  • ما 
-�ضورة الن�ضر

؟  عدوه  بيت  يف  تربى  الذي  النبي  ه�  • من 
-مو�ضى عليه ال�ضالم

؟ الأو�س  زعيم  ه�  • من 
- �ضعد بن معاذ

؟  اخلزرج  زعيم  ه�  • من 
-�ضعد بن عبادة

• من ه� حامل راية الأن�شار ؟ 
-�ضعد بن معاذ

ه� �شبيه املالئكة ؟  • من 
-عمران بن ح�ضن 

ميكن اأن يكون لها تاأثري �ضار على االإن�ضان حيث  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
اأثبتت البحوث اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار اإىل اال�ضفرار نتج عنه مواد لها تاأثري �ضام على االإن�ضان 
كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثري �ضام على االإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة توجد يف قلب 

اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان. 
• هل تعلم اأن تناول الفول املدم�س مينع االإ�ضابة باالأزمات القلبية .. فهو يق�ضي على ارتفاع ن�ضبة الكول�ضرول 

يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�ضبة واحد باملئة من املواد التي توؤدي اإىل ت�ضلب ال�ضراين. 
 • هل تعلم اأن االأذن الي�ضرى اأ�ضعف �ضمعاً من االأذن اليمنى. 

 • هل تعلم اأن اأقوى ع�ضلة يف ج�ضم االإن�ضان هي ع�ضلة الفك. 
 • هل تعلم اأن اجل�ضم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه اأن يحول الربوتينات و ما حتويه من اأحما�س اأمينية اإىل  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.

واحلنطة  وال��ف��ول  واالأج��ا���س  واللحم  والبي�س  وال��ل��نب  اخلمائر  يف  امل��وج��ود  ب  فيتامن  نق�س  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�ضّنعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضّوه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات يف 

االأع�ضاب وام�ضاكا حاّدا . 

يحكي انه يف قدمي الزمان كانت حيوانات الغابة كلها حتمل لونا واحدا فقط هو اللون االبي�س ومل يكن مييزها 
ي��وم هبت  .. ويف  بها من جلده ولكن دون ج��دوى  ك��ان كل منهم يبحث عن طريقة يغري  غري احجامها لذلك 
عا�ضفة �ضديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�ضيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا ب�ضدة 
الرمال  ي�ضتطع اخل��روج فظل �ضجينا لتك  الرمال ومل  اال�ضد م�ضرعا وهناك يف منطقة ف�ضيحة غمرته  جرى 
مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�ضرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�س اغ�ضان اال�ضجار املتداخلة ومل ي�ضتطع 
اخلروج ،�ضديقتنا الزرافة اجلميلة اخذت جتري وهي تبحث عن ابنتها ال�ضائعة وكانت تدب اقدامها يف الطمي 
بقوة فيتطاير على ج�ضدها املم�ضوق اجلميل ويت�ضخ لكنها مل تهتم واختباأالقرد فوق اال�ضجار رمبا تداريه وحتميه 
والدب اخذ يتزحلق على �ضاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�ضي بالطمي الرمادي واال�ضود ومل 
يفر منهم اال من دخل بياته ال�ضتوي مبكرا اما ال�ضلحفاة امل�ضكينة فقد دا�ضها الفيل فك�ضر ظهرها لكنه تاأ�ضف 
لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �ضمغية ا�ضتطاعت بها ان تل�ضق قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية 
وعاد هو ليختبىء و�ضط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ضتمر الو�ضع كر وفر حتى هداأت العا�ضفة فخرج اجلميع 
من خمابئهم خرج اال�ضد من الرمال وبقي طوال عمره على هذا اللون ،الت�ضق الطمي بج�ضد الزرافة فمنحها 
هذا ال�ضكل اجلميل اما االغ�ضان فقد جعلت النمر خمططا والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير 
الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا فاأعجب جدا بهذا ال�ضكل وبقي عليه اما ال�ضلحفاة 
فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل جذوع اال�ضجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون 
التي كانت تنزل من جذوع اال�ضجار على جلده فاكت�ضب لونا الباأ�س به والذئاب التي كانت حبي�ضة اجلبل ح�ضرت 
وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ضتوي فقد احتفظ بجلده االبي�س وا�ضدقاوؤه احتفظوا بلون 

الطمي ... االن الكل معجب ب�ضكله ولوال العا�ضفة ال�ضتمرت احليوانات بي�ضاء .

احليوانات والعا�صفة 

خ�صارة الوزن يحمي الن�صاء من �صرطان الثدي

تنظيف ال�صنان يحمي القلب
 

�ضحة  على  يحافظ  ال  االأ�ضنان  تنظيف  ان  حديثة  علمية  درا�ضة  ك�ضفت 
اللثة والفم فقط بل يحمي القلب من االأمرا�س اأي�ضا. فقد وجد هوؤالء 
اأن �ضاللة معينة من البكترييا املوجودة يف الفم قد تزيد خطر االإ�ضابة 
ال�ضباتية  ال�����ض��راي��ن  ت�ضلب  م��ع��دالت  اأن  ت��ب��ن  ح��ي��ث  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���س 
وزيادة �ضماكتها التي تعترب موؤ�ضرا قويا على االأزمات القلبية وال�ضكتات 
الدماغية كانت اأعلى عند كبار ال�ضن الذين يعانون من وجود م�ضتويات 
عالية من البكترييا امل�ضببة الأمرا�س اللثة وما حول االأ�ضنان يف اأفواههم. 
وجود  تثبت  التي  االأوىل  تعترب  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  الباحثون  ولفت 
ارتباط مبا�ضر بن اأمرا�س القلب الوعائية والبكترييا امل�ضببة اللتهابات 

اللثة واالأ�ضنان.

اأن خ�ضارة الن�ضاء لب�ضع الكيلوغرامات من وزنهن، يحمي من العوار�س املمهدة لالإ�ضابة ب�ضرطان الثدي،  اأكد باحثون على 
الذي لوحظ يف االآونة االأخرية انت�ضاره بن الن�ضاء اللواتي يعانن من الوزن الزائد.

وجاء يف الدرا�ضة التي ن�ضرتها جملة تامي االأمريكية اأن خ�ضارة الن�ضاء لوزنهن من خالل اإتباع حميات غذائية وممار�ضة الريا�ضة 
ي�ضاعد يف تقليل معدالت هرمون االإ�ضروجن وهرمونات اأخرى م�ضوؤولة عن تطور �ضرطان الثدي. وبينت الدرا�ضة اأن هرمون 
االإ�ضروجن يتم تخزينه يف اجل�ضم من خالل الراكمات الدهنية، التي تعيد �ضخها اإىل الدم مرة اأخرى، وتخل�س الن�ضاء من 

هذه الزوائد الدهنية يعني احلد من االأماكن التي تخزن هذا الهرمون وبالتايل التقليل من خطر االإ�ضابة ب�ضرطان الثدي.
اأو  امل�ضبعة،  الدهون  من  كبرية  لكميات  الن�ضاء  تناول  على  املرتبة  املخاطر  اىل  منف�ضلة  درا�ضة  اأ�ضارت  ذات��ه،  ال�ضعيد  وعلى 
الدهون املركزة، وربطها بالتاأثريات ال�ضلبية على دماغ الن�ضاء ما يوؤدي الإ�ضابتهن بال�ضعف االإدراكي وم�ضاكل الذاكرة مع مرور 

الوقت.
وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن من ا�ضتهلكن قدراً كبرياً من الدهون امل�ضبعة، املتوفرة يف الزبدة واللحوم احلمراء، كان اأدائهن املعريف 
اأ�ضوء مقارنة مع من اعتمدن حمية غذائية غنية بالدهون االأحادية غري امل�ضبعة، وكن االأف�ضل يف اختبارات االإدراك والذاكرة. 

عمر بدر م�شبح 
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.

�شامل �أحمد �لكتبي
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.

حال يا�رس علي
بعيد  علي  يا�رس  حال  اأ�رسة  احتفلت 
ال�سعادة  اأجواء  و�سط  الثاين  ميالدها 
العائلة  اأفراد  جميع  ومب�ساركة  والفرح 
متمنني حلال العمر املديد..  تهنئة قلبية 

من والد والديها..  وكل عام وانتي بخري.

�شهيل حممد عبد�هلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رسطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


