
اخلوخ  -  1
-منافعه ال�صحية: اخلوخ غنّي باأحما�ض 
والنيوكلوروجينيك  ال��ك��ل��وروج��ي��ن��ي��ك 
حماربة  يف  الفاعلة  الأك�صدة  وم�صادات 
مادة )اأنيون د�صموتاز(. قد يبدو لك هذا 
الإ�صم غريباً ومعقداً، لكنه يف الواقع نوع 
خلاًل  ت�صبب  التي  ال�صارة  العنا�صر  من 
اأّن  بعد  الأ���ص��واأ  اجل�صم.  خاليا  يف  كبرياً 
الأول لظهور  ال�صبب  الأ���ص��رار هي  ه��ذه 
لأحدث  وفقاً  ال�صرطان،  من  ع��دة  اأن���واع 

الدرا�صات.
تناوله  ي���ج���ب  ا����ص���ت���ه���الك���ه:  -ط���ري���ق���ة 
خوخ  حبة  ك��ل  تغليف  ميكن  كمقبالت. 
ثم  خ�صبي،  بعود  واإغالقها  حلم  بقطعة 
و�صع احلبات يف الفرن على حرارة 200 
درج��ة، مل��دة ت��راوح بني 6 و10 دقائق، 

اإىل اأن ي�صبح اللحم مقرم�صاً.

لق ال�سِّ  -  2
ال�����ص��ح��ي��ة: جن���د ه���ذا النوع  - م��ن��اف��ع��ه 
املتو�صطية لكنه  املناطق  من اخل�صار يف 
اأ�صبح اليوم متوافراً يف مناطق متفّرقة 
ن�صبة  على  ال�صلق  يحتوي  ال��ع��امل.  م��ن 
كبرية من ماّدتي اللوتني والزياكزانتني 
العني من خالل  �صبكية  اللتني حتميان 
التي تكون موجاتها  امت�صا�ض الأ�صواء 

ق�صرية املدى.
- طريقة ا�صتهالكه: من املنا�صب تناول 
والدجاج  العجل  �صرائح حلم  مع  ال�صلق 
امل�صوي، اأو مع ال�صمك املقلي اأو امل�صوي. 
الأوراق.  اف��رم  ثم  جّففه،  ال�صلق،  اإغ�صل 
�صّخن ملعقة كبرية من زيت الزيتون يف 
ي ثوم بعد تق�صريهما  مقالة، اأ�صف ف�صّ
و�صحقهما، ثم ال�صلق املفروم. َقلِّ املقادير 
مدة 5 دقائق اإىل اأن تذبل الأوراق وتلني 

اجلذوع.

الغوافا  -  3
- م��ن��اف��ع��ه ال�����ص��ح��ي��ة: وف����ق����اً لأح�����دث 
ال��درا���ص��ات، حت��ت��وي ه���ذه ال��ف��اك��ه��ة على 
التي  ال��ل��ي��ك��وب��ني  م���ادة  م��ن  ن�صبة  اأع��ل��ى 
مثل  متاماً  الربو�صتات،  �صرطان  تكافح 
حتتوي  ب���ع���د؟  ت��ق��ت��ن��ع  اأمل  ال��ط��م��اط��م. 
 300 ع��ل��ى  اجل��واف��ا  م��ن  غ���رام   100
البوتا�صيوم الذي ي�صاهم  ميلليغرام من 
يف ب��ن��اء ال��ع�����ص��الت وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اآثار 

ال�صهر املطّول. 
ا�صتهالكه: ل داعي ل�صتدعاء  - طريقة 
باجلوافا!  اأطباق  لتح�صري  الطهاة  اأه��م 
التي تريدها،  بالطريقة  تناولها  ميكنك 
ت��ب��ق��ى م��غ��ّذي��ة ول���ذي���ذة يف جميع  ف��ه��ي 
ح���الت���ه���ا. مي��ك��ن��ك اأك��ل��ه��ا ك��م��ا ه����ي، مع 
الق�صرة  حت���ت���وي  وب�����ذوره�����ا.  ق�����ص��رت��ه��ا 
وحدها على ن�صبة فيتامني C اأعلى من 

تلك املوجودة يف الربتقال. 

ال�سمندر  -  4
اعتبار  مي��ك��ن  ال�����ص��ح��ي��ة:  م��ن��اف��ع��ه   -

اأن ال�����ص��م��ن��در ي�����ص��اه��ي ال�����ص��ب��ان��خ يف 
ال�صمندر  ي�صكل  الواقع،  يف  املنافع. 

الفولت  ماّدتي  اأف�صل م�صادر  اأحد 
معاً  امل��غ��ّذي��ان  ه���ذان  يتفاعل  وال��ب��ي��ت��ني. 
الهومو�صي�صتني،  م�صتويات  لتخفي�ض 
اأميني ينتجه اجل�صم عند ه�صم  حم�ض 
ال�صمك.  وحت��دي��داً  الطعام،  اأن��واع  بع�ض 
اإنها اأخبار �صارة فعاًل، لأّن هذا احلم�ض 
اأي  وج���ود  ح���ال  يف  ك��ث��رياً  ال�صحة  يفيد 
خطر  ارت���ف���اع  اأو  ال�����ص��راي��ني  يف  م�صكلة 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب.
الأف�����ص��ل تناول  ا���ص��ت��ه��الك��ه:  - ط��ري��ق��ة 
احلاجة  دون  من  ونيئاً  طازجاً  ال�صمندر 
هذه  ك��ان��ت  اإذا  خم��ل��ل.  اإىل  حتويله  اإىل 
ال��ط��ري��ق��ة ل ت��ث��ري ���ص��ه��ي��ت��ك، ت���ذّك���ر اأن 
من  اأك���ر  طبيعياً  امل���ذاق  حلو  ال�صمندر 
اأي نوع خ�صار اآخر، واأّن طبخه �صيخفف 
�صلطة  لتح�صري  الغذائية.  منافعه  من 
مع  واخ��ل��ط��ه  ال�صمندر  اأب��ر���ض  ب�صيطة، 
زيت الزيتون وع�صري الليمون احلام�ض 

الطازج.
ع����دا ع���ن ق��ل��ب ال�����ص��م��ن��در، مي��ك��ن��ك اأكل 
بالفيتامينات  الغنية  واجل���ذوع  الأوراق 
املفيدة.  الأك�����ص��دة  وم�����ص��ادات  وامل���ع���ادن 
قّطع اجلذوع من حتت الأوراق مبا�صرًة، 
اإغ�صلها وقّلها لفرة ق�صرية على حرارة 
متو�صطة مع ف�ض ثوم مهرو�ض وملعقة 
املقادير  ال��زي��ت��ون. �صع  ك��ب��رية م��ن زي��ت 
على النار اإىل اأن تلني الأوراق واجلذوع. 
امل��ل��ح وال��ف��ل��ف��ل وع�����ص��ري الليمون  اأ���ص��ف 
جبنة  املقادير  فوق  ابر�ض  ثم  احلام�ض، 
ب���ارم���ا����ص���ان. مي��ك��ن��ك ب���ع���د ذل�����ك دع����وة 
الطبق  هذا  لتناول  النباتيني  اأ�صدقائك 

اللذيذ. 

الرمان ع�سري   -  5
- م��ن��اف��ع��ه ال�����ص��ح��ي��ة: وج���د ال��ع��ل��م��اء اأن 
ال���رج���ال ال��ذي��ن ي�����ص��رب��ون 60 م��ل��ل من 
ال��ث��م��رة ي��وم��ي��اً، ط���وال عام  ع�صري ه���ذه 
�صغط  انخفا�ض  م��ن  ي�صتفيدون  ك��ام��ل، 
الدم النقبا�صي بن�صبة %21، بالإ�صافة 
على  القلب.  اإىل  ال��دم  تدفق  حت�ّصن  اإىل 
120 ملل من هذا  اآخ��ر، يحتوي  �صعيد 
 C الفيتامني  كمية  ن�صف  على  الع�صري 

املو�صى بها يومياً.
حبات  ع�صر  يكفي  ا�صتهالكه:  طريقة   -

رّمان طبيعية اإذا توافرت.

امللفوف  -  6
امللفوف  ي��ح��ت��وي  ال�����ص��ح��ي��ة:  م��ن��اف��ع��ه   -
ع���ل���ى ع��ن��ا���ص��ر ك���ث���رية ت���ك���اف���ح اأم����را�����ض 
هو  الالئحة  على  عن�صر  اأول  ال�صرطان. 
ال�صولفورافان الذي يعزز اإنتاج الأنزميات 
العنا�صر  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء  ع���ن  امل�����ص��وؤول��ة 
اأكر من  ال�صرطان،  ت�صبب  التي  ال�صارة 

اأي مواد كيماوية موجودة يف اأي نبتة.
تناول  مي��ك��ن��ك  ا���ص��ت��ه��الك��ه:  ط��ري��ق��ة   -
ال��ربغ��ر لإ�صفاء  ب��ب�����ص��اط��ة م��ع  امل��ل��ف��وف 
اإذا كنت  اأما  نكهة مقرم�صة على الطعام. 
نن�صحك  غ��ري��ب،  طبق  لتناول  م�صتعداً 
لتناولها  الآ�صيوية  ال�صلطة  هذه  بتجربة 

مع اأي �صندوي�ض اأو ك�صلطة جانبية.
- امل��ق��ادي��ر: 4 م��الع��ق ك��ب��رية م��ن زيت 
الف�صتق؛ ع�صري ليمونتني؛ ملعقة كبرية 
مفرومة؛  ملفوفة  احل��رة؛  ال�صل�صة  من 
املحّم�ض، 115  الف�صتق  من  غراماً   50
غراماً من اجلزر املقّطع؛ 50 غراماً من 

الكزبرة املفرومة.
- ال��ط��ري��ق��ة: اأخ��ل��ط ال��زي��ت م��ع ع�صري 
املقادير  �صع  احل��رة.  وال�صل�صة  الليمون 
امل��ت��ب��ق��ي��ة يف وع�����اء ك��ب��ري واخ��ل��ط��ه��ا مع 
��رة ���ص��اب��ق��اً. ���ص��ع��ه��ا يف  ال�����ص��ل�����ص��ة امل��ح�����صّ
ال��ث��الج��ة م���دة 20 دق��ي��ق��ة ت��ق��ري��ب��اً قبل 
تناولها. ميكن تناول هذه ال�صلطة طوال 

يومني. 

القرفة  -  7
اأّن  الباحثون  وج��د  ال�صحية:  منافعها   -
ت��ن��اول غ���رام م��ن ال��ق��رف��ة ي��وم��ي��اً، طوال 
اأ���ص��اب��ي��ع، ي�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل ملحوظ  ���ص��ت��ة 
ال����دم  ال�������ص���ك���ر يف  م����ع����دل  ت��خ��ف��ي�����ض  يف 
املنافع  ه��ذه  تعود  ال�صيء  والكول�صرول 
ال��ق��رف��ة ع��ل��ى م���ادة تفيد يف  اإىل اح��ت��واء 

حرق ال�صكر.
تر�ّض  اأن  يكفي  ا���ص��ت��ه��الك��ه��ا:  ط��ري��ق��ة   -
مع  تخلطها  اأن  اأو  قهوتك  على  القرفة 

الع�صيدة مبا�صرًة.
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�أبناء �ل�ضرير�ت ب�ضرهم �أف�ضل 
اأظ��ه��رت درا���ص��ة ج��دي��دة اأن الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ول��دون لأم��ه��ات �صريرات 
يتمتعون بقدرة انتباه ب�صرية اأف�صل مقارنة باأطفال الوالدات املب�صرات.
وذكر موقع ليف �صاين�ض ، اأن الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية برو�صيدينغ 
اأوف رويال �صو�صايتي بي تظهر اأن عدم قدرة الأهل على ال�صتجابة اإىل 
نظرات الأطفال املحدقة اأو التوا�صل الب�صري معهم ل يوؤذي منّو ال�صغار. 
وعلى العك�ض، فقد ظهر اأن حاجة الطفل لالنتقال ب�صرعة من التوا�صل 
مع والدة اأو والد غري مب�صر ومع العامل املب�صر ي�صاهم يف تعزيز النتباه 

الب�صري لديه.
وقال الباحث، اأت�صو�صي �صينجو، من جامعة بريبيك يف لندن، اإن الأطفال 

مرنون جداً، ويتاأقلمون ب�صهولة مع و�صائل التوا�صل املختلفة .
واأ����ص���اف ان���ه ع��ل��ى ال���رغ���م اأن الأه�����ل غ���ري امل��ب�����ص��ري��ن ل ي��ت��م��ك��ن��ون من 
بالقدر  معهم  يتوا�صلون  اأنهم  اإل  العينني  عرب  الأط��ف��ال  مع  التوا�صل 
الأطفال  تق�صيم  مت  الدرا�صة،  ويف  وال��ك��الم.  واللم�ض  ال�صوت  عرب  عينه 
و51  جزئياً،  مب�صر  اأو  مب�صر  واأب  �صريرة  اأم  مع   5 جمموعتني،  اإىل 
طفاًل مع والدين مب�صرين. و�صاهدت املجموعتان �صريط فيديو يظهر 
فيه اأ�صخا�ض فيما راقب الباحثون النظرات املحدقة لدى اأطفال الن�صاء 

ال�صريرات ونظرات اأطفال الأمهات املب�صرات.
وجرى التقييم مرتني حني كان الأطفال بني عمرّي ال�6 و10 اأ�صهر، ثّم 
بني عمرّي 12 و15 �صهراً، وبعدها مت تقييم منّو دماغ الطفل بني عمرّي 
ال�صريرات  الأم��ه��ات  اأط��ف��ال  اأن  ال��درا���ص��ة  واأظ��ه��رت  �صنوات.  و4  �صنتني 
اأطفال  بقدر  ال��وج��وه  اإىل  والنظر  �صخ�ض  نظرات  متابعة  على  ق���ادرون 
املتعلقة  الختبارات  ال�صريرات يف  اأطفال  تفوق  املب�صرات، وقد  المهات 

بالنتباه الب�صري والذاكرة. 

ل�ضو�ص ي�ضرقون 5 �أطنان من �ل�ضوكوالتة 
  

فيها  اأق���دم  ن��وع��ه��ا،  م��ن  غريبة  بجرمية  الأمل��ان��ي��ة  ال�صلطات  فوجئت 
ذات  )نوتيال(  �صوكولتة  من  ون�صف  اأطنان   5 �صرقة  على  الل�صو�ض 
بعلب  حمملة  �صاحنة  وكانت  الأطفال  لدى  خا�صة  الوا�صعة،  ال�صعبية 
عندما  هري�صفيلد  ب��اد  مدينة  ���ص��وارع  اأح���د  يف  متوقفة  ال�����ص��وك��ولت��ة 

تعر�صت لل�صرقة. 
وتبلغ قيمة ال�صوكولتة امل�صروقة نحو 16 األف يورو. 

�صحنة  �صرقت  واأن  �صبق  اإن��ه  ايه  بي  دي  الأملانية  الأنباء  وكالة  وقالت 
ال�صرطة مل  اأن  اإل  امل��وق��ع،  ال��ط��اق��ة م��ن نف�ض  م�����ص��روب��ات  ك��ب��رية م��ن 
تتمكن من القب�ض على الل�صو�ض حتى الآن ويذكر اأن �صركة فرييرو 
ت�صم مزيجا من  ال��ت��ي  نوتيال  ���ص��وك��ولت��ة  تنتج  م��ن  ه��ي  الإي��ط��ال��ي��ة 

ال�صوكولتة والبندق.

�ضرق ح�ضاء بـ75 �ألف دوالر 
ح�صاء  �صرقة  بتهمة  ف��ل��وري��دا  يف  رج��اًل  الأم��ريك��ي��ة  ال�صرطة  اعتقلت 

بقيمة 75 األف دولر.
 ، 51 عاماً  اأكو�صتا  اأو�صيبيو دياز  اأن  اأن بي �صي ميامي،  وذك��رت �صبكة 
يواجه تهمة �صرقة كربى و�صرقة مركبة، بعد ال�صتباه به بال�صطو على 

�صاحنة تنقل كمية من احل�صاء ت�صاوي 75 األف دولر.
�صاحنة  �صرقة  عن  بالغاً  تلقت  اإنها  فلوريدا،  امل��رور يف  �صرطة  وقالت 
تنقل احل�صاء، ولدى توقيفها متكنت من اعتقال ال�صائق دياز اكو�صتا، 

فيما متكن رجل كان يجل�ض بجانبه من الفرار.
وقال اكو�صتا اإن الرجل الآخر دفع له ليقود ال�صاحنة.

�ضطت على م�ضرف ب�ضل�ضة �لطماطم 
متكنت �صيدة �صتينية من ال�صطو على م�صرف يف ميت�صغان بالوليات 
املتحدة بعدما اأوهمت املوظفني اأن بحوزتها قنبلة فيما كانت بالواقع 

حتمل �صل�صة الطماطم.
وذكرت �صحيفة ديرويت فري بر�ض اأن امراأة يقدر عمرها بنحو 60 
من  وطلبت  امل�صرف  يف  ن�صد  على  القما�ض  من  حقيبة  و�صعت  �صنة 

املوظف اإعطاءها املال واإل �صتفجر القنبلة يف احلقيبة.
وقد متكنت املراأة من الفرار مع املال وا�صتقلت �صيارة يقودها رجل.

وغادر املوظفون امل�صرف فيما ح�صرت ال�صرطة للتحقق من القنبلة، 
وتكت�صف اأن احلقيبة حتتوي على بع�ض علب �صل�صة املعكرونة.

وقال املتحدث با�صم ال�صرطة اإيريك رينك اإنه على الرغم من اأنه مل 
يبد اأن احلقيبة حتتوي على قنبلة اإل اأنه يتعني التعامل مع كل غر�ض 

م�صبوه بحذر. واأ�صار اإىل اأن لديه بع�ض الأدلة قد تقود اإىل املراأة.

حار�ص �لبيت مت�ضاح 
يعتمد النا�ض عادة على الكالب، اأو �صفارات الإنذار حلماية منازلهم، 

غري اأن تايالندياً اختار مت�صاحاً لأداء هذه املهمة.
ويف �صريط م�صور ن�صر على موقع يوتيوب ،ظهر اأويروت ناثيب وهو 
يحتفظ بتم�صاحني، اأحدهما يف باحة منزله بهدف حرا�صته، والثاين 

يف خندق حتت املنزل ب�صبب �صرا�صته املفرطة.
ق��ل��ق��اً من  ل�صت  امل��ن��زل  اأم����ام  يبقيه  ال���ذي  التم�صاح  ع��ن  ن��اث��ي��ب  وق���ال 
الل�صو�ض، لأنه عندما نكون يف الطبقة العليا، ياأتي التم�صاح وي�صريح 

اأمام باب املنزل.
اأح��دا لن يتجراأ على  الإط���الق، لأن  ل�صنا قلقني على  ناثيب  واأ���ص��اف 

دخول املنزل، وتابع نحن واثقون من اأنه �صيعتني باملنزل.
والالفت اأن اجلريان ي�صعرون بالأمان لوجوده. وقالت اإحدى اجلارات 
ل اأ�صعر باخلوف منه، م�صيفة اأن الل�صو�ض لن يتجراأوا على القراب 

من املنازل لأنهم يعتربون اأن التما�صيح �صر�صة .

ي���ن���ف���ي  اآب  وات���������������س 
لغوغل  ب��ي��ع��ه  ���س��ائ��ع��ات 
نفت �صركة تطبيق املرا�صلة الفورية 
التي  الإخبارية  التقارير  اآب  وات�ض 
اقراب  اإىل  واأ�صارت  موؤخًرا  ظهرت 
عليها  ال�صتحواذ  من  غوغل  �صركة 
ب��ع��د م��ف��او���ص��ات ام���ت���دت اأك����ر من 
الأعمال  تطوير  مدير  واأف��اد  �صهر. 
لدى وات�ض اآب نرياج اأوروا يف حديٍث 
له مع موقع AllThingsD، باأن 
مع  مفاو�صات  اأي��ة  جتر  مل  ال�صركة 
التطبيق  بيع  اإمكانية  ح��ول  غوغل 
تفا�صيل  ب���اأي  الإدلء  ورف�����ض  ل��ه��ا، 
اأخرى. غري اأن �صحيفة ذي اإندبندت 
الربيطانية اأ�صارت اإىل رف�ض �صركة 
ب��ل��غ م��ل��ي��ار دولر  وات�����ض اآب ع��ر���ص��ا 
لبيع التطبيق لغوغل. ول تعد هذه 
اإمكانية  ح��ول  الأوىل  ه��ي  التقارير 
اآب، حيث  وات�������ض  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ح��واذ 
اأخرى  تقارير  املا�صي  العام  ظهرت 
تقول باأن موقع في�صبوك على و�صك 
�صراء التطبيق، لكن تبني لحًقا اأنها 
خ��اط��ئ��ة. وُي��ع��ت��رب وات�����ض اآب واح���ًدا 
حيث  املرا�صلة،  تطبيقات  اأ�صهر  من 
متاجر  يف  الأول  ال��رت��ي��ب  ي��ح��ت��ل 
بالهواتف  اخل���ا����ص���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الذكية يف اأكر من 100 دولة حول 

العامل تخدمها 750 �صبكة.
قيا�صيا  رق��م��ا  التطبيق  �صجل  وق���د 
مليار   18 ح�����وايل  م��ع��اجل��ة  وه����و 
واحد،  ي��وم  يف  ت�صجيلها  مت  ر���ص��ال��ة 
احلالية.  ال�����ص��ن��ة  راأ�����ض  ليلة  وذل���ك 
ومي�����رر ال��ت��ط��ب��ي��ق ك��م��ا ه���ائ���ال من 

الر�صائل بني م�صتخدميه كل يوم.

ق�������س���ر  يف  ح��������ري��������ق 
ت���اري���خ���ي ب��ا���س��ط��ن��ب��ول 
تاريخي  ق�����ص��ر  يف  ح���ري���ق  ان����دل����ع 
وزارة  اج��ت��م��اع��ات  بع�ض  ي�صت�صيف 
مقاطعة  يف  ال���رك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
اأدى  ما  ام�ض،  با�صطنبول،  �صاريري 
�صحيفة  ونقلت  �صقفه.  تدمري  اإىل 
اأولية  تقارير  عن  الركية  حرييت 
اأن حريقاً �صب، يف ق�صر م�صري فوؤاد 
 Müşir Fuat Paşa ب��ا���ص��ا 
�صقفه  ت�صرر  اإىل  اأدى  ما  التاريخي 
ب�صدة. غري اأن التقارير اأ�صارت اإىل اأن 
عمال الإطفاء متكنوا من ال�صيطرة 
يتم  مل  اأن���ه  م�صيفة  احل��ري��ق،  على 
جهته،  وم��ن  اإ���ص��اب��ات.  اأي  ت�صجيل 
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  قال 
ال�صفري حممد دمنز،  ا�صطنبول،  يف 
لل�صحافيني، اإن احلريق مت اإطفاوؤه 
يزال  ل  �صببه  اأن  اإىل  م�صرياً  كلياً، 
جم����ه����وًل.غ����ري اأن������ه رج�����ح ح����دوث 

م�صكلة يف التيار الكهربائي.

اآل����������������������ة ل������ل������ع������ن������اق
حقاً  للعناق  اأن  ال��درا���ص��ات  اأظ��ه��رت 
ي�صعرون  الب�صر  جعل  على  ال��ق��درة 
باأنهم اأف�صل، لكن يف فرة ما قد ل 
يكون لديك اأحدا لتعانقه، واحلل هو 
اآلة جديدة ابتدعها طاّلب يابانيون 
وذكرت  �صئت.  متى  بالعناق  ت�صعرك 
اأن ط��الب يف  يابانية  اإع���الم  و���ص��ائ��ل 
اآل��ة جديدة  ت�صوكوبا ط��ّوروا  جامعة 
وهي عبارة عن معطف اأ�صموه رايجو 
يح�ض  ال�صخ�ض  جتعل  باآلة  مدّعم   ،
بال�صعور نف�صه عندما تعانقه حبيبته 
على  املعطف  ويحتوي  اخل��ل��ف.  م��ن 
حمّركات مل�صوقة يف اخللف لتعمل 
التحّكم  وي��ج��ري   ، ال���ذراع���ني  ع��م��ل 
و�صلة  ع��رب  حا�صوب  طريق  ع��ن  بها 
ناقل مت�صل�صل عام )USB(. وعلى 
�صّماعات  ي�صع  اأن  املعطف  م��رت��دي 
ل�����ص��م��اع ���ص��وت م�صّجل  راأ����ص���ه  ع��ل��ى 
خل��ط��وات ت��اأت��ي م��ن خلفه، وم��ن ثم 
اآ�صفة،  العبارات:  ه��ذه  يقول  ل�صوت 
وراءك!  اأنظر   ، بانتظاري؟  هل كنت 
اأن�����ا؟ ، وب��ع��د ه���ذا ك��ّل��ه يح�ّض  ، م���ن 

ال�صخ�ض بالعناق.

ق�ضاء �لو�لدين وقتًا مع �أوالدهم 
�ملر�هقني يفيدهم كثريً�

اأكر  اآبائهم  مع  وقتا  يق�صون  املراهقة  �صن  يف  والفتيان  الفتيات  اأن  اأمريكية  درا�صة  اأظهرت 
الجتماعي  ال�صلوك  حت�صني  يف  كثريا  ي�صاهم  الوقت  ه��ذا  واأن  الآن  حتى  يعتقد  ك��ان  مما 
لهوؤلء املراهقني ويف تعزيز ثقتهم باأنف�صهم.  وقال الباحثون حتت اإ�صراف �صوزان ماكهيل 

من جامعة بن�صلفانيا يف درا�صتهم التي ن�صرت يف جملة ت�صايلد ديفلومبنت املعنية باأبحاث 
اإن هذا الوقت ينعك�ض ب�صكل جيد على تطور املراهقني.  وركز الباحثون يف  تطور الطفولة 
درا�صتهم على الإجابة على ال�صوؤال ب�صاأن ما اإذا كان من ال�صحيح فعال اأن الكثري من املراهقني 
ميلون جمال�صة اآبائهم وما هي اآثار التي ترتب على ق�صاء املراهقني وقتا مع اآبائهم. وتبني 
الكثري  اأكر مما يعتقد  اآبائهم  املراهقني يق�صون وقتا مع  اأن  الدرا�صة  للباحثني من خالل 
من املعنيني واأنهم يظلون على ارتباط وثيق باآبائهم واأمهاتهم رغم اأنهم مييلون لال�صتقالل 

التدريجي عنهم مع مرور الوقت.  واأظهرت الدرا�صة اأن املراهقني الذين يق�صون وقتا اأطول 
مع اآبائهم ي�صبحون اجتماعيني يف التعامل مع اأقرانهم اأكر من نظرائهم الذين ل يق�صون 

مثل هذا الوقت مع اأبويهم.  كما اأظهرت الدرا�صة بعيدة املدى اأن ثاين الأولد يق�صي وقتا اأطول 
باأخيه  مقارنة  النا�ض  اأط��ول مع غريه من  وقتا  يق�صي  وكذلك  الأول  بالبن  مقارنة  اأبويه  مع 
الأكرب يف حني اأن الأمهات يقمن باأمور اأكر مع بناتهن اإذا كان لديهن بنت وكذلك يفعل الأب مع 
ابنه.  راقب الباحثون �صلوك نحو مئتي اأ�صرة من الطبقة املتو�صطة والعاملة يف املدن ال�صغرية 
واملناطق الريفية ور�صدوا خالل ذلك الوقت الذي يق�صيه الآباء والأبناء مع بع�صهم البع�ض منذ 
اأجرى الباحثون خالل الدرا�صة مقابالت  املتاأخرة. ولذلك  املبكرة وحتى املراهقة  �صن املراهقة 

�صخ�صية وحمادثات هاتفية مع الأمهات والآباء واأبنائهم خم�ض مرات على مدى �صبع �صنوات.

مديد! لعمر  خارقة  �أطعمة   7

تطيل  بخ�سائ�س  تتميز  طعام  اأن��واع  �سبعة  اإليك 
باأنف�سهم  التغذية  اخت�سا�سيو  اختارها  العمر 

لت�ستفيد منها.



العني - الفجر:

اأعلن م�صت�صفى توام بالإ�صراك مع جونز 
هوبكنز الطبية بالأم�ض عن جناح مبادرة 
املحلية  ال��ب��ي��ئ��ة  ن��ب��ات��ات  اإدخ�����ال  تطبيق 
التجميلية  للزراعات  كبدياًل  الإماراتية 
تهدف  حيث  عليها،  املتعارف  التقليدية 
هذه املبادرة اإىل اإمكانية ا�صتخدام نباتات 
البيئة املحلية يف الزراعات التجميلية. و 
ذلك من اأجل املحافظة على بيئة نظيفة 
اجلماهري  لعامة  و  وزواره���م  للمر�صى 
ا�صتخدام  م��ن  حت��د  النباتات  ه��ذه  اأن  اإذ 
وكذالك  والكيماوية  الع�صوية  الأ�صمدة 
امل����ب����ي����دات احل�������ص���ري���ة امل�������ص���ت���خ���دم���ة يف 
ت�صيب  التي  ال��زراع��ي��ة  الآف���ات  مكافحة 
لالإ�صابات  احليوية  ملقاومتها  املزروعات 
بالأمرا�ض الفطرية واحل�صرية، والأهم 
من ذلك التقليل يف ا�صتخدام مياه الري 
حيث  للمياه،  اإحتياجاتها  لقلة  وذل���ك 
ال����ري لتلك  ا���ص��ت��خ��دام م��ي��اه  اأن م��ع��دل 
2 لر  ب���ني -1  ي������راوح م���ا  ال��ن��ب��ات��ات 
اأ�صبوعياً �صتاًء اأو �صيفاً الأمر الذي يوؤدي 
اإىل احلفاظ على املخزون ال�صراتيجي 

للمياه اجلوفية.
وقال املهند�ض الزراعي رم�صان جاد اهلل 
رئي�ض فريق العمل مب�صت�صفى توام : لقد 
لأماكن  امليدانية  بالزيارات  الفريق  قام 
املختلفة  ب��امل��ن��اط��ق  ال��ن��ب��ات��ات  ه���ذه  من��و 
النباتات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ب��ال��دول��ة 
اأن من  ي��ذك��ر  واأم��اك��ن من��وه��ا.  وطبيعة 
باملناطق اجلبلية  النباتات ما ينمو  تلك 
والأماكن  احل�صوية  وال�صهول  والوديان 
الرملية و�صفوح اجلبال. وتعرف الفريق 
على طبيعة منو تلك النباتات ومتابعتها، 
حيث قام الفريق بتجميع بع�ض النباتات 
وبذورها والعمل على على اإنباتها مب�صتل 
م�صت�صفى توام لبداأ التجارب على العديد 
ال��ن��ب��ات��ات املحلية واخ��ت��ي��ار ما  ت��ل��ك  م��ن 
يتنا�صب منها كزراعات جتميلية بحدائق 

امل�صت�صفى وتوابعها .
و اأ�صاف قائاُل:  اأن التجربة متت بنجاح 
الفريق  ح��ي��ث جن���ح  ال��ن��ظ��ري  م��ن��ق��ط��ع 
النباتات  تلك  اأن��واع متعددة من  بزراعة 
)احلولية(  واملو�صمية  امل�صتدمية  ومنها 
امل��ث��ال ل احل�����ص��ر :  وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �صبيل 
النقد  امل��ه��ت��دي،  ال��ظ��ف��رة،  الري�صة،  ح��ب 
)امل�صموم(، ال�صخرب ، ورد اجلبل، �صوك 

امل��رخ، احلرمل،  العلقة،  الأرط��ا،  اجلمل، 
احلن�صور   ، اجل����ع����دة  ال�������ص���ب،  ����ص���وك���ة 
الطرف،  العزبج،  الع�صرق،   ، )ال�صجع( 
البقل، الرمث، امل�صارى، الق�صب، النزاع، 
ال���غ���ادة، ح���وا ال���غ���زال، ال��ق�����ص��د، واأن�����واع 

اخرى.
بداأنا  لقد  رم�����ص��ان:  املهند�ض  اأ���ص��اف  و 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه���ذا امل�������ص���روع م���ن���ذ عام 
بثالث  م��ر  امل�����ص��روع  اأن  ح��ي��ث   2011
املرحلة  اإجن�����از  مت  و  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  م���راح���ل 
الأوىل و الثانية من امل�صروع، حيث بلغت 
زراعتها  مت  ال��ت��ي  الج��م��ال��ي��ة  امل�����ص��اح��ة 
النباتات  عدد  وبلغ  مربع  مر   8،000
نبته   9706 ب�  املرحلتني  يف  امل�صخدمة 
اأكر من عائلة منها العائلة  اإىل  تنتمي 
املركبة، البقولية، احلمحمية، ال�صليبية، 
اأ���ص��اف:  حالياً  النجيلية و غريها. كما 
من  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  ع��ل��ى  نعمل 
اإىل  خاللها  من  �صن�صعى  والتي  امل�صروع 

اأهمها زيادة الرقعة  اأهداف عدة  حتقيق 
ال��زراع��ي��ة ب��ه��ذه ال��ن��ب��ات��ات، ال��ع��م��ل على 
ا�صتدامة ما مت زراعته باملرحلتني الأوىل 
لتلك  اإر�صادية  لوحات  و�صع  و  والثانية، 
على  اجلمهور  تعرف  لإمكانية  النباتات 
هذه النباتات، بالإ�صافة اإىل زراعة اأنواع 

جديدة اخرى.
البيئة  يف  يبحث  العمل  ف��ري��ق  زال  وم��ا 
الإم���ارات���ي���ة ال��غ��ن��ي��ة ب���اأن���واع ع��دي��دة من 
منها  يتنا�صب  ما  لإختيار  النباتات  تلك 
للحفاظ  تهدف  التجميلية  الزراعات  يف 
منها  اأن���واع  وامل��ه��ددة  النباتات  تلك  على 
الرعي  ل��ع��م��ل��ي��ات  ن���ظ���راً  ب���الإن���ق���را����ض 
اجل��ائ��ر وق��ل��ة الأم��ط��ار ب��ال��دول��ة. و من 
ال��ت��ي ه��ي حت��ت التجربة  ال��ن��ب��ات��ات  تلك 
ال�صيداف،  ال�صكران،  اخل�صرم،  حالياً: 
العرفج، �صكاع، الكوثر، الرمرام الطري، 
ال�صال�صول. و قد مت التوا�صل مع بع�ض 
وتبادل  ل���ط���رح  احل��ك��ومي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

اخلربات يف هذا املجال. 
يذكر اأن م�صت�صفى توام ي�صكل جزءاً من 
عليها  ت�صرف  ال��ت��ي  ال�صحية  املنظومة 
ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رك��ة 
)�صحة(، التي متتلك امل�صت�صفى وت�صغلها 

الن�صاطات  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  اجل��ه��ة  وت��ع��د 
العيادات  كافة  توفرها  التي  العالجية 
اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  العامة  وامل�صت�صفيات 
الدولية  الطبية  هوبكنز  ج��ون��ز  وت��ق��وم 

باإدارة هذه امل�صت�صفى.

وفد مغربي يلتقي نهيان ويتعرف على جتربة 
�الإمار�ت يف زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور

•• العني - الفجر :

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�صباب وتنمية 
املجتمع الرئي�ض الأعلى جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة رئي�ض جمل�ض 
اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف ق�صره ظهر اأم�ض معايل عزيز 
يقوم  ال��ذي  املغربية  اململكة  يف  البحري  وال�صيد  الفالحة  وزي��ر  اآخنو�ض 
بزيارة لدولة الإمارات العربية املتحدة على راأ�ض وفد وزاري لالطالع على 
اجنازات الدولة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور م�صيداً باجلهود التي 
تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة فيمجال اإكثار ف�صائل النخيل واإنتاج 
لدورهايف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  معاليه  اأ�صاد  كما  التمور، 
ح�صل  ال��ذي  التكرمي  مثمناً  البلدين  بني  والتن�صيق  التعاون  اط��ر  تعزيز 
وال�صباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  م��ن  عليه 
الدورة  تكرمي  حفل  خالل  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املجتمع  وتنمية 

اخلام�صة مار�ض املا�صي 2013.
اأم�ض الأرب��ع��اء على ع��دد من املرافق  وك��ان الفريق ال���وزاري قد ج��ال ي��وم 
واملن�صاآت احليوية ذات العالقة بنخيل التمر، بداأها يف زيارة مل�صنع الإمارات 
اأكرب مزرعة نخيل  الفوعة باعتبارها  اإىل مزرعة  بال�صاد ثم زيارة  للتمور 
واإنتاج  النخيل  زراع��ة  مراحل  خاللها  تفقدوا  الأو���ص��ط،  بال�صرق  ع�صوي 
التمور وفق اأحدث خطوط الإنتاج العاملية. كما زار الوفد خمتربات وحدة 
درا�صات وبحوث تنمية النخيل والتمور التابعة جلامعة الإمارات العربية 
باعتبار  التمر  نخيل  ف�صائل  اإن��ت��اج  م��راح��ل  على  خاللها  اطلعوا  املتحدة 
م�صتوى  على  الأع��ل��ى  ال�صنوي  الإن��ت��اج  لئحة  تت�صدر  ال��وح��دة  خم��ت��ربات 
العامل بعدد 150 األف ف�صيلة من اأجود الأ�صناف وختم الوفد جولته اإىل 
مقر الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للوقوف على ما 

اآلت اإليه موؤ�ص�صة اجلائزة من اجنازات طالت خمتلف دول العامل.
اململكة  البحري يف  الفالحة وال�صيد  اآخنو�ض وزير  كما عرب معايل عزيز 
املغربية عن �صكره العميق لدولة الإم��ارات العربية املتحدة و�صعبها الأبي 
وعلى راأ�صهم �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
حفظه اهلل وتقديره للفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة على متانة العالقة بني 
امل�صتدامة  التنمية  املزيد من برامج  الواقع  اأر�ض  البلدين ما يج�صد على 

والتعاون امل�صرك ملا فيه اخلري للبلدين.
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زر�عات جتميلية مب�ضت�ضفى تو�م لتوفري �لبيئة �لطبيعية للمر�ضى و�لزو�ر

•• العني-الفجر:

للتمور  الإم�����ارات  م�صنع  �صملت  ال��ت��ي  ج��ول��ت��ه  يف 
كان  الأن�صجة  زراع��ة  وخمتربات  الفوعة  ومزرعة 
ال��ف��الح��ة وال�صيد  اأخ��ن��و���ض وزي����ر  م��ع��ايل ع��زي��ز 
والوفد  ترحيب  حمل  املغربية  اململكة  يف  البحري 
املرافق له حيث اأطلع معاليه على مراحل ت�صنيع 
التمور اإ�صافة اإىل الدور الهام الذي تقوم به مزرعة 
ال��ف��وع��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا اأك����رب م��زرع��ة ن��خ��ي��ل ع�صوي 
بال�صرق الأو�صط اإ�صافة اإىل وحدة خمتربات زراعة 
ي�صل  وال��ت��ي  الإم����ارات  جلامعة  التابعة  الأن�صجة 

اإنتاجها �صنويا اإىل مائة وخم�صون األف ف�صيلة .
هذا وقد حر�صت قيادة مزرعة الفوعة على تقدمي 
درع املزرعة ملعايل وزير الفالحة وال�صيد البحري 
امل��غ��رب��ي وذل����ك ب��ح�����ص��ور اأع�����ص��اء ال���وف���د املغربي 

وقيادات الفوعة .
بالدور  املغربي  الفالحة  وزي��ر  اأ���ص��اد  جانبه  وم��ن 
ال��ه��ام ال���ذي ت��ق��وم ب��ه م����زارع ال��ف��وع��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
زراعة  خم��ت��ربات  وك��ذل��ك  بال�صاد  ال��ت��م��ور  م�صنع 

الأن�صجة.

درع �لفوعة لوزير �لفالحة و�ل�ضيد �لبحري �ملغربي



بع�صها  وم���الأوا  ا�صطناعية  اأزه���اراً  الفريق  �صنع  الفكرة،  ه��ذه  لختبار 
الكينني، وهي مادة ل يتغذى منها  ب�صكر الق�صب وبع�صها الآخر مبادة 
النحل. يف املقام الأول، زار النحل تلك الأزه��ار ع�صوائياً. لكن حني ن�صاأ 
حول  �صنتم(   30 بطول  لأزه���ار  منوذجي  )حقل  فولت   30 بقوة  حقل 
الأزهار ال�صطناعية التي حتتوي �صكر الق�صب، لحظ الفريق اأن النحل 
ي�صتطيع ر�صد احلقل من على ُبعد ب�صعة �صنتيمرات، فزارت جمموعات 
النحل الأزه��ار امل�صحونة يف %81 من املرات. ثم عادت لتتحرك ب�صكل 

ع�صوائي عند قطع الكهرباء عن املكان.
يف  احلما�ض  فينا  بّثت  التي  الأوىل  الإ���ص��ارة  تلك  )ك��ان��ت  روب���رت:  يقول 
الكهربائي،  احلقل  ي�صتعمل  قد  النحل  اأن  اإىل  النتائج  ت�صري  املخترب(. 
مثل اللون والرائحة، كموؤ�صر على وجود الغذاء. يف ظل غياب اأي �صحنة، 

يتحرك النحل ب�صكل ع�صوائي.
يف املرحلة الالحقة، ركز فريقه على معرفة ما اإذا كان النحل يتاأثر ب�صكل 
احلقل الكهربائي للزهرة الذي يتحدد بح�صب �صكل الزهرة. من خالل 
تغيري �صكل احلقل حول الأزهار ال�صطناعية التي لديها ال�صحنة نف�صها، 
ل زيارة الأزهار التي تكون حقولها �صمن  اأثبت الباحثون اأن النحل يف�صّ
%70 من املرات  حلقات مرّكزة: مّتت زي��ارة هذا النوع من احلقول يف 

مقارنًة بن�صبة %30 فقط لالأزهار التي يحيط بها حقل دائري �صلب.

تطور هائل
يف  الكهربائية  الإ����ص���ارات  �صمن  امل��وج��ودة  املعلومات  الباحثون  يعلم  ل 
الأزهار، ولكنهم يفر�صون اأن الأزهار ت�صتطيع تطوير حقول لها اأ�صكال 
)الأزه���ار هي  روب��رت:  يو�صح  امللقحات.  اإىل ج��ذب  ت�صعى  خمتلفة حني 

تعبري �صارخ عن التطور احلا�صل. هي ت�صتغل النحل(.
على  ت��ع��زز  ال��زه��رة  يف  امل��وج��ودة  الكهربائية  ال�صحنة  اأن  روب���رت  يعترب 
نف�صها  بالطريقة  وروائحها  األوانها  توفرها  التي  املوؤ�صرات  قوة  الأرج��ح 
التي ت�صتعمل فيها الإعالنات التلفزيونية خليطاً من املوؤثرات الب�صرية 
وال�صمعية لت�صويق ر�صالتها. اأثبت فريق البحث مثاًل اأن النحل ا�صتغرق 
وقتاً اأق�صر للتمييز بني ظّلني مت�صابهني جداً من اللون الأخ�صر عند بث 

اإ�صارة كهربائية. يقول روبرت: )الكهرباء هي جزء من عامله احل�صي(.
الإيجابية ما  اأي زه��رة، هي تنقل ج��زءاً من �صحنتها  النحلة  ت��زور  حني 
يغرّي حقل الزهرة ب�صكل تدريجي. مع تكرر الزيارات، قد تتغري ال�صحنة 
من�صوب  براجع  الأخ��رى  النحل  جمموعات  ينذر  قد  ما  كبرية،  بن�صبة 
الرحيق. يقول روبرت: )اآخر ما تريده الزهرة هو الكذب على النحلة. 
الكهرباء هي طريقة لتغيري املوؤ�صرات ب�صرعة كبرية وكاأّن الأزهار تقول 
لي�صت  الكهربائية  �صحنتي  لكّن  زكية  ورائحتي  جميلة  )اأب���دو  للنحل: 

منا�صبة. عودوا لحقاً!(.
ولو  تبث  التي ل  املخادعة  الأزه���ار  بع�ض  روب��رت على وج��ود  يوؤكد  لكن 
ميلي فولت واحد حني يزورها النحل. لكن لدى الأزهار والنحل �صيطرة 
تلقائياً.  كله  ذل��ك  )يح�صل  روب����رت:  يو�صح  �صحناتها.  على  حم���دودة 
اأن يعرف  يتمنى  الفيزياء اجلوية(. هو  بخ�صائ�ض  الأم��ر ح�صراً  يتعلق 
ما اإذا كانت امللقحات الأخرى )مبا يف ذلك اخلفافي�ض( ت�صتعمل بدورها 

الإ�صارات الكهربائية.

حملة دعائية خمادعة
اأّن  على  نيويورك،  اإيثاكا،  كورنيل يف  راغو�صو من جامعة  روب��رت  يوافق 
)تتغري  الرحيق:  من�صوب  تراجع  اإىل  ي�صري  قد  الكهربائي  احلقل  تغرّي 
األوان وروائح الأزهار ببطء، لكن ميكن اأن تتخل�ض امللقحات �صريعاً من 

اإىل  للتو  النحلة  زارتها  التي  الزهرة  يدفع  ما  الطلع،  غبار  اأو  الرحيق 
متابعة الرويج ل�صحنتها ب�صكل خمادع(. يوؤدي تغري ال�صحنة الكهربائية 
)كذلك،  راغو�صو:  ي�صيف  القدمية.  املوؤ�صرات  تلك  اخ��راق  اإىل  �صريعاً 
املوؤ�صرات  لح��ق��اً  حت�صر  ال��ت��ي  ال��ن��ح��ل  جم��م��وع��ات  ت�صتعمل  اأن  مي��ك��ن 

الكيماوية التي تخّلفها اأقدام النحل لتجنب زيارة زهرة م�صتنَزفة(.
الكت�صاف  ه��ذا  اأن  بلندن،  م���اري  امللكة  جامعة  م��ن  �صيتكا  لر����ض  يظن 

غبار  تدفع  اأن  ميكن  الكهربائية  ال�صحنة  اأن  يذكر  هو  لالهتمام.  مثري 
الطلع اإىل قطع م�صافات ق�صرية من الزهرة اإىل النحلة، ما ي�صّهل تلقيح 

ل النحلة الأزهار امل�صحونة. النحلة. اإنه �صبب اآخر كي تف�صّ
النحل  اأن قدرة  التاأكيد بعد على  ن�صتطيع  اأننا ل  اإىل  �صيتكا  لكن ي�صري 
على ر�صد ال�صحنة الكهربائية تعك�ض وجود حا�صة �صاد�صة حقيقية. حني 
ثابتة  �صحنة  بوجود  ب�صاطة  بكل  ت�صعر  الزهرة، رمبا  فوق  النحلة  حتوم 

جتعل وبرها ينتف�ض كما يق�صعّر �صعر ذراعنا عند الق��راب من بالون 
م�صحون.

فهي  ال��ك��ه��رب��اء،  ب��وج��ود  ف��ع��اًل  ال�صعور  ت�صتطيع  النحلة  ك��ان��ت  اإذا  لكن 
اأول  النحلة  �صتكون  ال�صمك والربمائيات.  اأن��واع  اإىل فئة بع�ض  �صتن�صم 
�صيتكا: )مل  الكهربائية يف اجلو. يو�صح  حيوان ي�صتطيع ر�صد احلقول 
يتم ر�صد هذه الظاهرة من قبل اإل عند احليوانات يف البيئات الرطبة(.

ل خرباء اإعداد الر�صوم الطبية والت�صوير الع�صبي يف  تو�صّ
اإىل  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  هوبكنز  جونز  جامعة 
ليال،  ي�صطاد  ال��ذي  للبوم،  تتيح  التي  اخلا�صية  اكت�صاف 
270 درجة يف كل اجتاه(  )نحو  راأ�صه كامال تقريباً  اإدارة 
من دون اأن يلحق ال�صرر بالأوعية الدموية يف راأ�صه وعنقه 

ومن دون اأن يقطع تدفق الدم اإىل الدماغ.
فابيان  برئا�صة  هوبكنز  ج��ون��ز  جامعة  يف  ف��ري��ق  ا�صتخدم 
دي كوك- مريكادو )خبري يف الر�صم الطبي يحمل �صهادة 
ال��ط��ب( للمرة  اأخ���رياً يف ق�صم )ال��ف��ن يف  ت��خ��ّرج  ماج�صتري 
والر�صوم  امل��ق��ط��ع��ي  وال��ت�����ص��وي��ر  الأوع���ي���ة  ت�����ص��وي��ر  الأوىل 
الطبية لدرا�صة تركيبة ج�صم ع�صرات من طيور البوم، التي 

متتاز بعينيها الكبريتني.
 تو�صل الفريق اإىل اأربع عمليات تكّيف حيوية كربى هدفها 
اإ�صابة. تركز هذه  باأي  احل��وؤول دون ت�صبب دوران الراأ�ض 
الأوعية  و�صبكة  العظمية  الطري  هذا  بنية  يف  الختالفات 
اأثنى عدد الأول من  راأ�صه الكبري. وقد  ال�صرورية لتغذية 
الفريق،  ه��ذا  اكت�صافات  على  )العلوم(  جملة  من  فرباير 
يف  وال��ر���ص��وم  املل�صقات  فئة  يف  الأوىل  باجلائزة  ف��وزه  بعد 
)التحدي الدويل لت�صّور العلوم والهند�صة(، الذي نظمته 

موؤ�ص�صة العلوم الوطنية الأمريكية.
الإ�صعاعي  الت�صوير  يف  متخ�ص�ض  طبيب  غ��اي��ود  فيليب 
الع�صبي التدخلي واأحد اأهم الباحثني يف الفريق، يذكر يف 
اأمثايل،  الدماغ  هذا املجال: )لطاملا ت�صاءل خرباء ت�صوير 
خالل تعاطيهم مع الإ�صابات الب�صرية الناجمة عن تعّر�ض 
طيور  اآلف  ن��رى  ل  مَل  ل�صدمة:  والعنق  ال��دم��اغ  �صرايني 
البوم ملقاة على اأر�ض الغابة نتيجة تعر�صها ل�صكتة دماغية 
وهو  واأ�صاف،  والكبرية؟(.  ال�صريعة  راأ�صها  حركات  ب�صبب 
للت�صوير  مورغن  را�صل  ق�صم  يف  م�صاعد  بروف�صور  اأي�صاً 
الإ�صعاعي يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز: )ُتعترب 

ال�صباتية والفقرية يف عنق معظم الكائنات، مبا  ال�صرايني 
فيها الإن�صان والبوم، ه�صة جداً، ف�صال عن اأنها قد ت�صاب 

ب�صرعة بتمزقات �صغرية يف بطانتها(.
اإدارة الإن�صان راأ�صه وعنقه فجاأة توؤدي اإىل  من املعروف اأن 
الدموية ومتزقها، ما ي�صبب خرات  الأوعية  متدد بطانة 
اأو  دم���وي  وع���اء  ان�����ص��داد  نتيجة  ال��وف��اة  وت�صبب  تنفلت  ق��د 
�صائعة،  الإ���ص��اب��ات  ه��ذه  الباحثون  ويعترب  دماغية.  �صكتة 
وتنتج غالباً من حادث �صيارة قوي اأو حتى من رحلة قا�صية 
حركات  بع�ض  اأو  امل��اله��ي  مدينة  يف  الأف��ع��واين  القطار  يف 

املعاجلة اليدوية )chiropractic( اخلاطئة.
اللغز. فدر�ض بنية  اإىل حّل هذا  �صعى فريق جونز هوبكنز 
العظام ونظام الأوعية الدموية املعّقد يف راأ�ض وعنق البومة 
لأ�صباب  موتها  بعد  الكبرية  والقرناء  واملرقطة  البي�صاء 
ُيحَقن  ملوناً  �صباغاً  الباحثون  ه��وؤلء  ا�صتخدم  طبيعية. 
الدموية  الطيور  ه��ذه  اأوعية  ت�صوير  ليح�ّصنوا  الوريد  يف 
بالأ�صعة ال�صينية. بعد ذلك، خ�صعت هذه الطيور لت�صريح 

متقن ُر�صم وُم�صح بطرق تتيح حتليله بدقة.

تناق�س
ل الباحثون اإىل اأهم اكت�صافاتهم بعدما حقنوا ال�صباغ  تو�صّ
الراأ�ض  ومديرين  ال��دم  تدفق  حماكني  ال��ب��وم،  �صرايني  يف 
يدوّياً. وا�صلت الأوعية الدموية يف اأ�صفل الراأ�ض حتت عظم 
ال�صباغ اجل�صم،  اأكرب من  فيما دخلت كمية  الفك متددها 
قبل اأن ي�صب ال�صائل يف النهاية يف خزانات. يبدو التناق�ض 
الإن�صان، حيث  وا�صحاً بني ما لحظوه وبني قدرات ج�صم 

متيل ال�صرايني اإىل التقل�ض ول تنتفخ خالل تفّرعها(.
هذه  للتقل�ض  القابلة  ال��دم  خ��زان��ات  اأن  الباحثون  يو�صح 
ل�صد  ال���دم  جتميع  للبوم  يتيح  م��ا  ت��ب��ادل،  كو�صيط  ت��خ��دم 
وت�صاهم  راأ�صه.  يدير  فيما  وعينيه،  الكبري  دماغه  حاجات 

على  وق��درات��ه��ا  بو�صالتها  ه���ذه،  ال��داع��م��ة  الأوع��ي��ة  �صبكة 
التكّيف الكثرية، يف احلد من انقطاع تدفق الدم.

ي��ذك��ر دي ك����وك- م���رك���ادو، ال����ذي ي��ع��م��ل راه���ن���اً خ��ب��رياً يف 
)ك�صفت  الطبي:  هاغز  ه��اورد  معهد  يف  العلمي  الت�صوير 
الطبية  الأل��غ��از  اأه���م  اأح���د  ال��ب��وم  جل�صم  قة  املعمَّ درا���ص��ت��ن��ا 
راأ�صه  ح��رك��ات  م��ع  تكّيفه  ط��رق  ح���ّول  ال��وع��ائ��ي��ة  الع�صبية 

الدائرية الكبرية(.
درا�صتنا  ن��ت��ائ��ج  غ��اي��ود: )تك�صف  ي��ذك��ر  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���الوة 
اجلديدة بدقة و�صائل التكّيف الداخلي ال�صرورية لتحّمل 
اأك��ر عر�ض  الإن�����ص��ان  ُيعترب  ومَل  املماثلة  ال��راأ���ض  ح��رك��ات 
ل��الإ���ص��اب��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ت��ق��ومي ال��ع��ظ��ام خ���الل املعاجلة 
ال��ي��دوي��ة. ُت��ع��ت��رب ح��رك��ات راأ�����ض الإن�����ص��ان ال��ع��ن��ي��ف��ة بالغة 
اخلطورة لأننا نفتقر اإىل ما يتمتع به البوم من خ�صائ�ض 
حتمي الأوعية(. اكت�صف الفريق اأول اختالف يف بنية ج�صم 
البوم يف عنقه، حيث يعرب اأحد ال�صرايني الأ�صا�صية املغذية 
ل��ل��دم��اغ ع��رب ث��ق��وب عظمية يف ال��ف��ق��رات. ب���دا ق��ط��ر هذه 
الذي  ال�صريان  من  م��رات  بع�صر  اأك��رب  الفارغة  التجاويف 
يف  الإ�صافية  امل�صاحة  ه��ذه  اأن  الباحثون  يو�صح  بها.  مي��ر 
الثقبات املُ�ْصتعِر�صة، كما ُتعرف الفتحات املحيطة بال�صريان 
املخففة  الهوائية  اجل��ي��وب  م��ن  جمموعة  ت�صّكل  الفقري، 
لل�صدمات تتيح لل�صريان التحرك عن اإدارة الراأ�ض. وتبنّي 
بهذه  تتحلى  ع�صرة  الأرب���ع  البوم  عنق  فقرات  من   12 اأن 

اخلا�صية.
الفقري  ال�صريان  اأن  )ُن��الح��ظ  ك��وك-م��رك��ادو:  دي  يذكر 
يف ع��ن��ق الإن�����ص��ان مي���الأ ك��ام��ال ه���ذه ال��ت��ج��اوي��ف الفارغة. 
بنيتها  لأن  ال���ب���وم،  ط��ي��ور  ح��ال��ة  يف  يختلف  ال��و���ص��ع  ل��ك��ن 
على  وق��درة  اأك��رب  مرونة  ال�صرايني  لتمنح  خ�صو�صاً  معّدة 
الفقري  ال�صريان  اأن  الفريق  اكت�صف هذا  احلركة(. كذلك 
الأخرى.  بالطيور  مقارنة  اأع��ل��ى،  مو�صع  يف  العنق  يدخل 

فيخرقها عند فقرة العنق الرابعة ع�صرة، ما مينح الأوعية 
املزيد من امل�صاحة واملرونة.

الأخ��رى وجود  اكت�صافات دي كوك-مركادو وغايود  �صملت 
ال�صباتية  ال�صرايني  ب��ني  �صغرية  دم��وي��ة  وعائية  و���ص��الت 
والفقرية غري مرئية عادًة لدى الإن�صان البالغ. ت�صمح هذه 
يقول  الدموية.  الأوع��ي��ة  ه��ذه  ال��دم بني  بتبادل  الو�صالت 
توؤمن  تفاغرات،  ُت�صمى  التي  الو�صالت،  اإن هذه  الباحثون 
�صبله  اأح��د  ���ُص��ّد  ل��و  ال��دم��اغ، حتى  اإىل  امل�صتمر  ال��دم  تدفق 

خالل دوران الراأ�ض بقوة.

ال�صقر  بنية  لدرا�صة  ذل��ك  بعد  الباحثون  ه���وؤلء  يخطط 
بقدرة  تتمتع  الأخ����رى  ال��ط��ي��ور  اأن����واع  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ملعرفة 

التكّيف ذاتها عند اإدارتها راأ�صها.
و�صندوق  هوبكنز  ج��ون��ز  م�صت�صفى  ال��درا���ص��ة  ه���ذه  م���ّول 
Vesalius للتوا�صل الب�صري يف علوم ال�صحة. وف�صال 
عن دي كوك-مركادو وغايود، �صارك يف هذه الدرا�صة باحثو 
جامعة جونز هوبكنز مايكل حبيب )حائزة �صهادة دكتوراه(، 
تيم فلب�ض )حائز �صهادة ماج�صتري(، وليديا غريغ )حائزة 

�صهادة ماج�صتري(.
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قد يتبني اأّن النباتات من اأكرث الكائنات احلية التي تتقن فن التوا�سل. حيث اأظهرت الدرا�سات احلديثة اأنها ت�ستطيع بث جمموعة 
مفاجئة من املوؤ�سرات ف�ساًل عن اإر�سال اإ�سارات كهربائية اأي�سًا. يك�سب النحل )مثل جميع احل�سرات( �سحنة كهربائية اإيجابية اأثناء 
التحليق يف اجلو. اأما الأزهار، فهي مرت�سخة يف الأر�س وتكون �سحناتها �سلبية. اأطلق دانيال روبرت وزمالوؤه من جامعة بري�ستول، 

بريطانيا، حتقيقًا ملعرفة ما اإذا كان النحل الطّنان ي�ستطيع ا�ستعمال تلك الإ�سارات.

دوران الراأ�س كاماًل بال انقطاع الدم عن الدماغ

�لعلماء يكت�ضفون �أ�ضر�ر �لبوم

النباتات من اأكرث الكائنات احلية التي تتقن فن التوا�سل

�الأزهار ت�ضعر بطنني كهربائي عند �قرت�ب �لنحل
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•• تغطية رم�ضان عطا :

اأع�������ل�������ن دي������رف������ي������ل������دز ت������������اون ����ص���ك���وي���ر 
 ،)Deerfields Townsquare(
ال���وج���ه���ة امل���ت���ك���ام���ل���ة ل��ل��رف��ي��ه واحل���ي���اة 
ال��ع�����ص��ري��ة يف اأب���وظ���ب���ي، ع���ن ال���ق���رب من 
الربع  يف  واف��ت��ت��اح��ة  الن�������ص���اءات  ان��ت��ه��اء 
اح��دي اهم  ال��ع��ام ليكون  الثالث م��ن ه��ذا 
مراكز الت�صوق يف ابوظبي ومت تعيني توم 
وجاء  الت�صوق.  ملركز  جديداً  مايلز مديراً 
ال���ذي عقد  امل��وؤمت��ر ال�صحفي  ه��ذا خ��الل 
�صباح ام�ض داخل املركز بعد جولة خا�صة 
لل�صحفيني لروؤية الن�صاءات والتجهيزات 

التى تتم على ار�ض الواقع.

اأ�سهر املتاجر العاملية
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  احل����اج  وق����ال حم��م��د 
لال�صتثمارات  واإخ���وان���ه  م��ب��ارك  ل�����ص��رك��ة 
وهي ال�صركة املالكة مل�صروع ديرفيلدز تاون 
�صكوير : يغطي املركز م�صاحة 80.000 
بالتجزئة  البيع  م�صاحات  من  مربع  مر 
خم�صة  على  موزعة  متجراً   180 وي�صم 
ط���واب���ق. ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز امل���رك���ز ب��ج��و مفتوح 
وناب�ض باحلياة ف�صاًل عن موقعه املنا�صب 

وتوفريه مواقف ل�صيارات الزوار. 
فاإن  وال��ن��ط��اق،  باحلجم  يتعلق  فيما  اأم���ا 
املركز يعد من بني اأف�صل ع�صرة مراكز يف 
مليون   12.5 ي��زوره  اأن  ونتوقع  اأبوظبي 

�صخ�ض خالل ال�صنة الأوىل من ت�صغيله.

املت�صوقني  ���ص��ي��ح�����ص��ل  احل�������اج،  وا�����ص����اف 
تفوق  وم��ث��رية  ممتعة  ت�صوق  جتربة  على 
الت�صوق  ب��اإم��ك��ان��ه��م  و���ص��ي��ك��ون  ت��وق��ع��ات��ه��م 
لهم.  املف�صلة  العاملية  املتاجر  اأ�صهر  لدى 
ويعود ذلك اإىل قيامنا باإجراء عدة بحوث 
ك��م��ي��ة وا���ص��ع��ة ال��ن��ط��اق يف امل��ج��ت��م��ع لفهم 
ودرا�صة اإحتياجات وتوقعات العمالء فيما 
التجزئة  وحم��ال  الت�صوق  بتجربة  يتعلق 
املحببة اإليهم، وذلك قبل اأن نقوم بتاأجري 
م�����ص��اح��ات ال��ت��ج��زئ��ة. وب��ع��د الإط����الع على 
املركز،  يف  يف�صلونه  وم��ا  العمالء  رغ��ب��ات 
املرغوبة  ب���امل���ي���زات  ب����اإع����داد لئ��ح��ة  ق��م��ن��ا 
اأب�������رز م���ت���اج���ر ال���ت���ج���زئ���ة التي  ت��ت�����ص��م��ن 
املركز،  يف  اأب��واب��ه��ا  تفتح  اأن  ال��ع��م��الء  ي��ود 
التجزئة  م�صاحات  نعر�ض  اأن  قبل  وذل��ك 
املتاأنية  الدرا�صة  هذه  و�صاهمت  لالإيجار. 
لرغبات وتف�صيالت املت�صوقني بح�صولهم 
ت�������ص���اه���ى لدى  ت�������ص���وق ل  ع���ل���ى جت���رب���ة 
العالمات  ك��اف��ة  يحت�صن  ع�صري  م��رك��ز 
بني  ومن  قلوبهم.   اإىل  املحببة  التجارية 
البنود املدرجة يف لئحة املرغوبات، متجر 
ال��ب��ق��ال��ة امل��ف�����ص��ل ل���دى ال��ع��م��الء، ومركز 
ال�صينما  ودور  ل��الأط��ف��ال،  �صخم  ترفيهي 
ومتاجر  ال��ت��ج��زئ��ة،  وم��ت��اج��ر  وال���ع���ر����ض، 
للعمالء،  املف�صلة  والك�ص�صوارات  الأزي��اء 
وط���ي���ف وا����ص���ع م���ن امل��ط��اع��م ال���ت���ي تقدم 
قوائم غنية ومتنوعة من املاأكولت العاملية 
وركن للطعام ومقاٍه. وعن الفر�ض املتاحة 
بالن�صبة للمركز نظرا ملوقعه الإ�صراتيجي 

على الطريق الواقعة ما بني اأبوظبي ودبي 
املتاحة  ال��ك��ربى  الفر�صة  اإّن   ، احل��اج  ق��ال 
على  تواجدنا  تعزيز  اإمكانية  ه��ي  اأمامنا 
م�صتوى قطاع مراكز الت�صوق. فعلى �صبيل 
بجانب  ���ص��ي��ارة   500،000 مت��ر  امل���ث���ال، 
اأ�صبوع. وميكن  ديرفيلدز تاون �صكوير كل 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  امل�صافرين  لالأ�صخا�ض 
الطعام  لتناول  هنا  التوقف  والعك�ض  دبي 
قبل  الت�صوق  اأو  ال�صينما  اأف��الم  ح�صور  اأو 
ديرفيلدز  مركز  اأن  ومب��ا  رحلتهم.  اإكمال 
تاون �صكوير للت�صوق يقع مبوازاة الطريق 
اإل��ي��ه ل  ال�����ص��ري��ع، ف��م��ن ال�صهل ال��و���ص��ول 
���ص��ّي��م��ا م���ع ال���ع���دد ال��ك��ب��ري امل��خ�����ص�����ض من 
مواقف ال�صيارات، مما ي�صهل على العمالء 
التوقف والت�صوق واملغادرة. ونحن نرى يف 
ذلك نقطة جذب رئي�صية لزيادة عدد زوار 

وعمالء املركز.
ال�صكاين  التو�صع  ذل��ك، ميثل  على  ع��الوة 
يف ك��ل م��ن دب���ي واأب��وظ��ب��ي م��ي��زة اأخ����رى، 
حيث اأ�صبحت اأبوظبي على وجه التحديد 
نظرا  ل��ك��ن  للمقيمني،  رئ��ي�����ص��ي��ا  م��ق�����ص��دا 
لالزدحام داخل املدينة، باتوا يتوجهون اإىل 
املناطق املحيطة بديرفيلدز تاون �صكوير، 

مما يجعل من منطقة املركز نقطة جذب 
توافد  ن�صهد  ي���وم،  ب��ع��د  وي��وم��ا  رئ��ي�����ص��ي��ة. 

�صكان اأبوظبي اإىل هذه املنطقة احليوية.
اأحد الأ�صباب الرئي�صية التي دفعتنا  وهذا 
اإىل اإختيار هذا املوقع احل�صا�ض، اإىل جانب 
�صعينا اإىل ا�صتيعاب املقيمني اجلدد يف هذه 

املنطقة التي تتميز باآفاق منو واعدة. 

م�ساريع التطوير
ومن جانبه، قال )توم مايلز( مدير املركز 
�صكوير  ت���اون  دي��رف��ي��ل��دز  م�����ص��روع  يعك�ض 
كواحدة  اأبوظبي  لإم���ارة  املتنامية  املكانة 
املنطقة.  يف  ن�صاطاً  الأك��ر  العوا�صم  من 
وتبنيه  ال���ص��رات��ي��ج��ي  م��وق��ع��ه  وب��ف�����ص��ل 
بالتجزئة،  البيع  جم��ال  يف  مبتكر  ملفهوم 
وفريدة  ج��دي��دة  ف��ر���ص��ة  دي��رف��ي��ل��دز  يتيح 
بالتجزئة  ل��ل��ب��ي��ع  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ع��الم��ات 
يف  �صيما  ل  اأو���ص��ع،  جمهور  اإىل  للو�صول 
اأن  توؤهله  كبرية  باإمكانات  يتمتع  جمتمع 
يف  الع�صرية  للحياة  رئي�صياً  مركزاً  يكون 
مع  التعاون  اإىل  اأتطلع  ول��ذل��ك،  الإم���ارة. 
بقية فريق العمل، بالإ�صافة اإىل العالمات 
التجارية للبيع بالتجزئة، من اأجل اإن�صاء 

وجهة مميزة تلبي كافة احتياجات الرفيه 
واحلياة الع�صرية للم�صتهلكني .

ديرفيلدز  م�صروع  يغطي   ، مايلز  وا�صاف 
تاون �صكوير 80،000 مر مربع كم�صاحة 
اأكر  امل�صروع  �صي�صم  كما  لالإيجار.  قابلة 
�صمن  بالتجزئة  للبيع  متجر   180 م��ن 
ما يزيد على اأربعة طوابق، بالإ�صافة اإىل 
العائلي  للرفيه  واآخ���ر  لل�صينما  جممع 
ومقاه ومتاجر خارجية وجمموعة وا�صعة 
من املطاعم الراقية وقاعة للطعام وموقف 
 3،000 م��ن  اأك���ر  ي�صتوعب  ل��ل�����ص��ي��ارات 
املركز عدداً من م�صاريع  �صيارة. و�صيخدم 

التطوير العقاري ال�صاحلية.
والرحبة  وال�صهامة  الباهية  ذل��ك  يف  مب��ا 
خليفة،  ومدينة  الراحة  و�صاطئ  والريف 
 200،000 ح��وايل  جمتمعة  ت�صم  التي 
اأحد  �صكوير  ت��اون  ديرفيلدز  ويعد  ن�صمة. 
امل�����ص��اري��ع ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا مبارك 
ذات  �صركة  وه��ي   ، لال�صتثمارات  واإخ��وان��ه 
راأ�ض املال م�صرك تتخ�ص�ض يف العقارات 
روؤية  مع  وتتما�صى  املالية  وال�صتثمارات 
التطوير يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات 

ب�صكل عام.

املال والأعمال

ي�سم 180 متجرًا على م�ساحة 80.000 مرت مربع 26

مركز ديرفيلدز تاون �ضكوير �ضيتم �فتتاحه قريبا
حممد احلاج: نت�قع اأن يزوره 12.5 ملي�ن �شخ�ص خالل ال�شنة الأوىل من ت�شغيله

ت�م مايلز : فر�شة جديدة وفريدة للعالمات التجارية للبيع بالتجزئة

والتكنولوجيا  للعلوم  م�صدر  معهد  اأع��ل��ن 
التي  العليا  للدرا�صات  البحثية  اجلامعة   ،
تركز على تقنيات الطاقة املتقدمة والتنمية 
الأبحاث  فريق  جن��اح  عن  اليوم  امل�صتدامة، 
على  ح��ف��ر  ع��م��ل��ي��ة  اأول  ت�����ص��ج��ي��ل  يف  ل���دي���ه 
رقاقة �صيليكون داخل دولة الإمارات، الأمر 
جديدة  ملرحلة  التمهيد  على  ي�صاعد  ال��ذي 
املتقدمة،  التكنولوجيا  وعلوم  ابتكارات  يف 
املعهد  يف  الت�صنيع  م��ن�����ص��اأة  دخ����ول  وي��ع��ل��ن 

مرحلة الت�صغيل.
يف  ال��رق��ائ��ق  ع��ل��ى  احل��ف��ر  تقنية  وت�صتخدم 
اإزالة  تتم  حيث  الدقيقة  الت�صنيع  عمليات 
الطبقات كيميائياً من �صطح الرقاقة. وقد 
متكن فريق املن�صاأة من اإجناز عملية احلفز 
من   )DRIE( العميق  التفاعلي  الآي��وين 
خالل عملية بو�ض التي تتيح اأي�صاً ا�صتخدام 
�صاعات  يف  ميكانيكية  �صيليكونية  مكونات 

اليد الراقية.
الآي��������وين  احل����ف����ز  ع���م���ل���ي���ة  ت����ط����وي����ر  ومت 
الأنظمة  يف  ل�صتخدامها  العميق  التفاعلي 
 ،)MEMS( الدقيقة  الكهروميكانيكية 
عالية  املكثفات  يف  ك��ذل��ك  ت�صتخدم  وال��ت��ي 
الو�صول  ذاكرة  اإىل  الو�صول  القدرة بهدف 
الع�صوائي الديناميكية )DRAM(. كما 
مت يف الآونة الأخرية ا�صتخدامها يف تقنيات 

التعبئة والتغليف ثالثية الأبعاد.

ومي������ك������ن ت�������ص���ن���ي���ع اأج��������ه��������زة الأن�����ظ�����م�����ة 
 )MEMS( الدقيقة  الكهروميكانيكية 
ت�صتمل  وق��د  ال�صليكون  رق��ائ��ق  با�صتخدام 
هذه الآلية على عمليات ذات �صلة ب�صناعة 
والنق�ض  الر�صيب  مثل،  املو�صالت  اأ�صباه 
وال���ط���ب���اع���ة احل���ج���ري���ة. وت�����ص��ت��خ��دم هذه 
الأجهزة،  م��ن  العديد  �صناعة  يف  الأن��ظ��م��ة 
ومنها الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، 
الإلكرونية،  ب��الأل��ع��اب  التحكم  ووح����دات 
والكامريات  املحمول،  الكمبيوتر  واأج��ه��زة 
واللياقة  ال�����ص��ح��ة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��رق��م��ي��ة، 
ال��ب��دن��ي��ة، ك��م��ا ت�����ص��ت��خ��دم يف وظ���ائ���ف مثل 
�صغط  وم����راق����ب����ة  ال����داخ����ل����ي����ة،  امل�����الح�����ة 
ال��ق��ل��ب، و���ص��ا���ص��ات القارئ  ال����دم ون��ب�����ص��ات 

الإلكروين، والت�صال ال�صوتي املتطور.
 Global( ال�صوق  اأب��ح��اث  ل�صركة  ووف��ق��اً 
املتوقع  م��ن   ،)Information Inc
الكهروميكانيكية  الأنظمة  �صوق  ت�صهد  اأن 
من  ملفتاً  من��و  وح��ده��ا  الدقيقة  احل��ي��وي��ة 
 6.6 اإىل   2012 1.9 مليار دولر يف عام 
يعد  مم����ا   ،2018 ع�����ام  يف  دولر  م���ل���ي���ار 
والنمو  البتكار  �صعيد  على  عديدة  بفوائد 
مبا  ال�صخ�صية،  ال�صحية  الرعاية  �صوق  يف 
ف�صاًل  الال�صلكية،  ال���زرع  عمليات  ذل��ك  يف 
عن زيادة الوعي وجعل الرعاية ال�صحية يف 

متناول اجلميع.

اإن التقدم التكنولوجي الذي ت�صهده من�صاأة 
تطور  يعك�ض  م�����ص��در  م��ع��ه��د  يف  الت�صنيع 
املعهد  ميتلكها  ب��ات  ال��ت��ي  البحثية  امل��راف��ق 
�صي�صهم من دون �صك يف دفع عجلة البتكار 
العلمي قدماً، هذا ما اأفاد به الدكتور فريد 
م���وف���ن���زاده، رئ��ي�����ض م��ع��ه��د م�����ص��در. وق���ال: 
يعني  الرقائق  على  احلفر  تقنية  توفر  اإن 
من�صاأة  متتلك  اأ�صبحت  اأبوظبي  اإم���ارة  اأن 
اأف�صل  من  بفريق  وجمهزة  امل�صتوى  عاملية 
الباحثني واملدر�صني يف العامل وطيف وا�صع 
وتوجه   . والأج��ان��ب  املواطنني  الطلبة  م��ن 
والتقدير  ال�صكر  ببالغ  موفنزاده  الدكتور 
للقيادة احلكيمة لدولة الإمارات على دعمها 
امل�صتمر للمعهد وم�صاريعه البحثية، معرباً 
نحو  ق��دم��اً  �صيم�صي  املعهد  ب���اأن  ثقته  ع��ن 
حتقيق املزيد من الإجن��ازات يف العديد من 
جمالت التكنولوجيا املتقدمة وامل�صتدامة .

و�صّرح مايك تايرن، مدير مرافق الت�صنيع 
يحظى  امل���ع���ه���د:  يف  امل���ج���ه���ري  وال���ف���ح�������ض 
اأب��وظ��ب��ي ودولة  ك��م��ا  ال��ي��وم،  معهد م�����ص��در 
قادرة  جتعلها  وق����درات  مب��ك��ان��ة  الإم������ارات، 
اإثراء النه�صة  على امل�صاركة ب�صكل فاعل يف 
واإن  ال��ع��امل.  ي�صهدها  ال��ت��ي  التكنولوجية 
التي مت حفرها يف  الب�صيطة،  الرقاقة  هذه 
اأح��د خمتربات معهد م�صدر، متثل خطوة 
هامة لتاأخذ دولة الإمارات مكانها ال�صحيح 

املنتجة وامل�صّدرة لالبتكارات يف  الدول  بني 
معهد  يف  الت�صنيع  من�صاأة  وت�صكل  ال��ع��امل. 
الباحثني  لحت�صان  مثالياً  مكاناً  م�صدر 
وت�صجيعهم  الأم،  ب��ل��ده��م  يف  الإم���ارات���ي���ني 
العلمية  وم�صاريعهم  م�صاعيهم  يف  ودعمهم 

اجلديدة . 
اأ�صتاذ  الفا�صل،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  وي��ت��وىل 
قيادة  م�صوؤولية  الدقيقة،  النظم  هند�صة 
م�صروع متعدد الربامج حول املكاملة ثالثية 
الأبعاد للدوائر الإلكرونية الدقيقة، وذلك 
دري�صدن  يف  التقنية  اجلامعة  مع  بالتعاون 
الأبعاد من  املكاملة ثالثية  وتعترب  باأملانيا. 
م�صدر  معهد  يف  الهامة  البحثية  امل��ج��الت 

الآيوين  احلفر  تقنية  من  �صت�صتفيد  والتي 
.)DRIE( التفاعلي العميق

ويف م��ع��ر���ض ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى امل���و����ص���وع، قال 
الدكتور اإبراهيم: اإنه لإجناز هام للغاية اأن 
الأجهزة  ت�صنيع  من�صاأة  عمل  فريق  يتمكن 
الدقيقة من تطوير واختبار تقنية وعملية 
احلفر الآيوين التفاعلي العميق يف الغرفة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة مب��ع��ه��د م�����ص��در. و���ص��ت��ع��ود هذه 
العديد  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  العملية  ال��ت��ج��رب��ة 
النظم  املعهد، مثل هند�صة  الربامج يف  من 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وعلوم  ال��ه��ن��د���ص��ة  ال��دق��ي��ق��ة، 
وهند�صة املواد. كما �صتقدم للطالب واأع�صاء 
هيئة التدري�ض امل�صاركني يف بحوث وت�صنيع 
اأ���ص��ب��اه امل��و���ص��الت خ���ربات ه��ام��ة يف عملية 
حفر الرقائق، الأمر الذي �صيدعم امل�صاريع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة اجل���اري���ة يف م��ع��ه��د م�����ص��در مثل 
اأجهزة اأ�صباه املو�صالت املتقدمة، والأنظمة 
 ،)MEMS( الدقيقة  الكهروميكانيكية 

والتكامل ثالثي الأبعاد، وال�صوئيات .
ت�صنيع  م��ن�����ص��اأة  ت��ع��ت��رب  ق����ائ����اًل:  واخ���ت���ت���م 
الأوىل  م�صدر  معهد  يف  الدقيقة  الأج��ه��زة 
من نوعها يف دولة الإمارات، ويخطط املعهد 
جلعل هذه املن�صاأة متاحة للباحثني يف كافة 
التعاون  الدولة، وذلك عرب تعزيز  جامعات 
امل�صركة  البحثية  امل�صاريع  وتنفيذ  امل�صرك 

مع الباحثني فيها .

علماء معهد م�سدر ينجحون يف احلفر على رقاقات ال�سيليكون لأول مرة يف الإمارات

مرحلة جديدة يف علوم �لتكنولوجيا �ملتقدمة تز�منًا مع توقعات بنمو �ضوق �الأنظمة 
�لكهروميكانيكية �حليوية �لدقيقة لت�ضل 6.6 مليار دوالر بحلول 2018

�لرئي�ص �لتنفيذي لـ �ضناعات : �أبوظبي تلعب دور� 
مهمًا يف دفع عجلة تنمية �ضناعة �ملعادن عامليا

•• هانوفر -وام: 

اأهمية  �صناعات  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  العامري  �صهيل  املهند�ض  اأك��د 
العامل.  م�صتوى  على  امل��ع��ادن  �صناعة  تنمية  عجلة  دف��ع  يف  اأب��وظ��ب��ي  دور 
الإمارات  ملتقى  من  الثانية  ال���دورة  يف  م�صاركته  خ��الل  كلمته  يف  واأ���ص��ار 
اأبوظبي  يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  نظمته  الذي  والأعمال  لال�صتثمار 
الدويل  فعاليات معر�ض هانوفر  الدولة على هام�ض  القت�صاد يف  ووزارة 
يف  �صناعات  ب��ه  ت�صطلع  ال���ذي  ال��ه��ام  ال���دور  اإىل   .. اأمل��ان��ي��ا  يف   2013
اأبوظبي ف�صال  اقت�صاد  وتنويع  الإم��ارات  دول��ة  ال�صناعي يف  النمو  تعزيز 
عن تنمية القطاعات الرئي�صة التي تن�صط بها ال�صركة وهي املعادن ومواد 
البناء والنفط والغاز و�صناعة امل�صروبات والأغذية. واأ�صاف املهند�ض �صهيل 
للتو�صع  املحفزة  ال�صتثمارات  عنوان  حتت  حوارية  جل�صة  خالل  العامري 
ال�صناعي يف الإمارات �صمن فعاليات امللتقى .. اأن �صناعات تعترب من اأبرز 
�صعادته  .. معربا عن  العاملية  ال�صناعات  �صاحة  واملناف�صني على  الالعبني 
بامل�صاركة يف معر�ض هانوفر الدويل بجانب جمموعة من كربى املوؤ�ص�صات 
وال�صركات ال�صناعية على م�صتوى العامل. وقال اإن �صناعة املعادن وهي من 
العام  تواجه حتديات عدة يف  �صناعات  بها  تن�صط  التي  الرئي�صة  املجالت 
احلايل وذلك نظرا لرتفاع اأ�صعار املواد اخلام والطاقة ولكن نظرا لطبيعة 
اأبوظبي الغنية مبوارد الطاقة ومناخ اأعمالها الذي يت�صم بدرجة عالية من 
�صناعة  لتحفيز  توؤهلها  متميزة  �صناعات مبكانة  �صركة  تتمتع  التناف�صية 
اأن م�صاركة �صناعات يف معر�ض هانوفر تعك�ض  اإىل  املعادن العاملية. واأ�صار 
الدويل..منوها  امل�صتوى  على  ال�صناعي  القطاع  يف  املتزايدة  م�صاهمتها 
باأنها ت�صهم يف توفري فر�ض ا�صتثمارية تدعم م�صاعي اإمارة اأبوظبي ودولة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال  امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق  الإم����ارات 
اأ�ص�صها القت�صادية من العتماد  اأبوظبي لتحويل  ت�صعى  ..فيما  �صناعات 
على النفط اإىل قطاعات �صناعية مبنية على املعرفة..تتمركز �صناعات يف 
قلب روؤية الإمارة القت�صادية 2030 والتي اأر�صاها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل والفريق اأول �صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة. 

�ك�ضبو خورفكان ي�ضت�ضيف معر�ص �مل�ضروعات 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة 24 �أبريل �جلاري 

•• ال�ضارقة-وام:

 ي�صت�صيف مركز اك�صبو خورفكان معر�ض امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
خالل الفرة من 24 اإىل 27 اأبريل اجلاري بالتعاون مع �صندوق خليفة يف 
املنطقة ال�صرقية . وقد عقد �صندوق خليفة يف املنطقة ال�صرقية عدة لقاءات 
حت�صريية ا�صتعدادا لهذا احلدث الذي يتوقع ان ي�صهد م�صاركة وا�صعة من 
اأ�صحاب هذه امل�صروعات . وا�صت�صاف اك�صبو خورفكان عددا من الجتماعات 
الدورية تركزت على كيفية م�صاعدة وم�صاركة الن�صاء وال�صيدات ممن يدرن 
وميتلكن م�صروعات من هذه النوعية يف املعر�ض وتقدمي الت�صهيالت لهن 
للم�صاركة واإزالة املعوقات التي حتول دون م�صاركتهن بالتعاون بني �صندوق 
اأ�صحاب  ال�صارقة للتطوير الذي قام بدعوة  خليفة ومركز اك�صبو ومنتدى 
امل�صاريع للم�صاركة. واأكد مركز اك�صبو ال�صارقة على دعمه الدائم وامل�صتمر 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وم�صاعدتهم على  لرواد الأعمال واأ�صحاب 
التي  والفعاليات  املعار�ض  خ��الل  م��ن  ���ص��واء  منتجاتهم  وت�صويق  التطوير 
ينظمها او من خالل تنظيم معار�ض م�صتقلة خا�صة بهم وتقدمي ت�صهيالت 
عر�ض  من  ليتمكنوا  ب��ارزة  اأماكن  وتخ�صي�ض  الح��داث  ه��ذه  يف  للم�صاركة 
اك�صبو  مركز  يف  �صواء  املتعددة  فعالياته  يف  واعمالهم  منتجاتهم  وت�صويق 
ال�صارقة او فرعه املتمثل يف اك�صبو خورفكان. وقال �صعادة �صيف حممد املدفع 
مدير عام مركز اك�صبو ال�صارقة اإن امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة تلعب دورا 
اأ�صا�صيا ومهما يف النمو القت�صادي لالأمم واأ�صبحت اأداة رئي�صية من اأدوات 
التنمية القت�صادية يف جميع القطاعات. وا�صار اىل ان دولة المارات عامة 
وال�صارقة خا�صة مليئة بالفر�ض الواعدة التي متكن ال�صباب من اجلن�صني 
من حتقيق طموحاتهم لدخول عامل العمال من خالل هذه امل�صروعات يف 
ظل توافر اجلهات الداعمة التي ت�صاعدهم يف درا�صة اجلدوى مل�صروعاتهم 
ال��دخ��ول يف هذه  امل��واط��ن��ني على  ال�صباب  التمويل وح��ث  وت��وف��ري  وت��ق��دمي 
خليل  واأ�صاد  الدولة.  ت�صهدها  التي  النمو  م�صرية  يف  لي�صاركوا  امل�صروعات 
حممد املن�صوري مدير اك�صبو خورفكان بالدور الذي تقوم به املواطنات يف 
قطاع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة حيث حققت الكثريات منهن اإجنازات 
كبرية يف هذا املجال وا�صبحن �صيدات اعمال ناجحات بكل املقايي�ض . واكد 
م�صاندة ودعم مركز اك�صبو ل�صحاب امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وفقا 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة والتي توؤكد على �صرورة مد يد العون 
وامل�صاعدة ل�صحاب هذه امل�صروعات. واأ�صار اىل اهتمام �صاحب ال�صمو حاكم 
التنمية وجذب  اأدوات  اهم  كاأحد  واملتو�صطة  ال�صغرية  بامل�صروعات  ال�صارقة 
ان�صاء  امل�صروعات حيث ا�صدر �صموه مر�صوم  املواطنني واملواطنات اىل هذه 
موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية رواد التي قامت وتقوم بدور رائد 
وفعال يف هذا املجال . واثنى على الدور الرائد الذي يقوم به �صندوق خليفة 
العمال  رواد  وميكن  يدعم  ب���دوره  وال���ذي  تطوير  ومنتدى  التح�صري  يف 
املواطنني معرفيا وعمليا وي�صجعهم على تا�صي�ض م�صاريع �صغرية ومتو�صطة 
ال�صغرية  امل�صروعات  معر�ض  وتنظيم  العمل  �صوق  يف  املناف�صة  على  ق��ادرة 
ابريل  �صهر  والع�صرين من  الرابع  اك�صبو خورفكان يف  واملتو�صطة يف مركز 
املعر�ض  اىل م�صاركات كبرية يف  ت�صري  الأولية  املوؤ�صرات  ان  وق��ال  اجل��اري. 
�صواء من م�صاركني وم�صاركات من اأ�صحاب امل�صروعات ومن جهات التمويل 
واملوؤ�ص�صات وال�صناديق التي تعمل وتهتم بهذه امل�صروعات وهو فر�صة للتقاء 
جميع الأطراف حتت �صقف واحد كما ان املعر�ض ميثل فر�صة اأي�صا لبناء 
اأ�صحاب هذه  للتعرف على جتارب  ال�صرقية  املنطقة  الم��ارات وخا�صة من 

امل�صروعات لتكون حافزا لهم للولوج اىل هذا القطاع احليوي. 
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توقيع �تفاقية بني بنك �الحتاد �لوطني 
وبنك كوريا لال�ضتري�د و�لت�ضدير

وق���ع ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ب��ن��ك ك��وري��ا لال�صترياد 
والت�صدير)Korea Eximbank( ووقع التفاقية ال�صيد يونغ وان 
�صول، املدير التنفيذي ع�صو جمل�ض الإدارة لبنك كوريا ، وال�صيد حممد 
ن�صر عابدين، الرئي�ض التنفيذي لبنك الحتاد الوطني يف املقر الرئي�صي 

لبنك الحتاد الوطني باأبوظبي.
كوريا لال�صترياد  بنك  بالتعاون مع  الوطني  الحت��اد  بنك  يقوم مبوجبها 
مثل  املنطقة  يف  الكورية  لل�صركات  امل�صرفية  احللول  لتوفري  والت�صدير 
الطبيعية،  امل��وارد  ذلك قطاعات  اىل  ا�صافة  وامل��وردي��ن،  واملقاولني  الرعاة 

النفط والغاز والبروكيماويات والبنية التحتية، وغريها.
كما ي�صمل نطاق التعاون متويل ال�صادرات، ال�صتثمارات املالية، ا�صافة اىل 

تغطية ال�صمانات التي يقدمها بنك كوريا لال�صترياد والت�صدير.
و�صتوفر هذه التفاقية املزيد من التعاون بني بنك الحتاد الوطني وبنك 
كوريا لال�صترياد والت�صدير، كما اأنها ت�صجع ال�صركات الكورية على تو�صيع 

اأعمالها التجارية يف الإمارات و يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
ال�صتثمار  ت�صهيالت  لتوفري  بالتعاون  البنكني  �صيقوم  ذل��ك  اإىل  ا�صافًة 
امل��ت��ن��وع��ة واحل���ل���ول امل�����ص��رف��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة ل��ل�����ص��رك��ات ال��ك��وري��ة امل���وج���ودة يف 

املنطقة.
وكوريا  الم����ارات  دول��ة  ب��ني  الثنائية  التجارية  ال��ع��الق��ات  حجم  بلغ  وق��د 
اجلنوبية 22 مليار دولر اأمريكي يف عام 2011 وفقا لالرقام ال�صادرة 

عن مركز املعلومات التجارية الكورية .
ويف عام 2012، منا حجم التجارة بني الإمارات وكوريا اجلنوبية بن�صبة 
الإمارات بذلك  ولت�صبح  اأمريكي  دولر  مليار   26.6 اإىل  % لي�صل   21
اأكرب �صوق ت�صدير لكوريا اجلنوبية يف ال�صرق الأو�صط. وحيث ان النفط 
اأك��رب م�صدر  راب��ع  تعترب  فاإنها  الإم���ارات،  ل�صادرات  الرئي�صية  ال�صلعة  هو 

للنفط اخلام اإىل كوريا.

••  اأبوظبي-وام:

 اأكد جيم�ض هوغن الرئي�ض التنفيذي ل�صركة الحتاد 
من  ع���ددا  ال��ع��ام  ه��ذا  �صتت�صلم  ال�صركة  اأن  ل��ل��ط��ريان 
الطائرات  من  ا�صطولها  لتطوير  احلديثة  الطائرات 
م��ع م�صنعي  ع��ق��ود  ل��دي��ه��ا  ال�����ص��رك��ة  اأن  .. لف��ت��ا اىل 
اأجرى  واأن��ه  طائرة   41 ل�صراء  العمالقة  الطائرات 
ب��وي��ي��ن��غ لت�صلم  ���ص��رك��ة  حم���ادث���ات يف وا���ص��ن��ط��ن م���ع 
الطائرات املتعاقد عليها معها يف الوقت املحدد . وقال 
�صنوات   10 تا�صي�صها  على  م�صى  ال��ت��ي  ال�صركة  ان 
الطائرات  اأجيال  اأحد  متتلك 73 طائرة حديثة من 
 787 بوينغ  و   380 اي��رب��ا���ض  ���ص��راء  على  وتتعاقد 

اآخرها  القارات كان  86 جهة يف خمتلف  وتطري اىل 
وا�صنطن التي افتتحت اليها خطا مبا�صرا من اأبوظبي 
الأ�صبوع املا�صي . واأعلن هوغن يف موؤمتر �صحفي على 
يف  املنعقدة  وال�صياحة  لل�صفر  العاملية  القمة  هام�ض 
اأبوظبي اأن الحتاد للطريان �صتتجه يف العام احلايل 
اىل اأربع وجهات جديدة ت�صمل �صاوباولو يف الربازيل 
ال�صركة  اأن  اىل  ولفت   . وفيينا  واأم�صردام  وفييتنام 
تبحث الفر�ض املتاحة لعقد �صراكات بالرمز مع عدد 
ال�صراكات  اىل  ا�صافة  العاملية  ال��ط��ريان  �صركات  من 
واأ�صيا  اأوروب��ا  يف  ال�صركات  اأقامتها مع عدد من  التي 
اأ�صهم الحتاد للطريان  ادراج  اأن  . واأو�صح  واأ�صراليا 
ادارة  ملجل�ض  ت��ع��ود  م�صاألة  امل��ال��ي��ة   الأوراق  ���ص��وق  يف 

الدارة وتطوير  تنح�صر يف  اإن مهمتنا  وقال  ال�صركة 
اأعمال ال�صركة وحتقيق الأرباح . واكد هوغن يف جل�صة 
 2013  �� وال�صياحة  لل�صفر  العاملية  القمة  خ�ص�صتها 
كبرية  حت��دي��ات  ت��واج��ه  العاملية  ال��ط��ريان  �صركات  اأن 
م�صتبعدا  �صيكون  التحيدات  ه��ذه  مواجهة  اإن  وق��ال 
من دون القيام بتغيريات جذرية يف عملياتها . ولفت 
التكاليف  ارت���ف���اع  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  ب��ني  م��ن  اأن  اىل 
على  مقيدة  اج����راءات  نتيجة  الن��ت��اج��ي��ة  وان��خ��ف��ا���ض 
م�صريا  العاملية..  وال�صياحة  ال��ط��ريان  قطاع  �صعيد 
اىل  اننا نحاول اعادة الهيكلة مبا يوؤمن لنا التطور يف 
عملياتنا . وا�صاف هوغن اإن �صناعة الطريان بحاجة 
من  ووجهات  و�صبكات  ال�صركات  من  جديد  جيل  اىل 

�صاأنها اأن تدعم تدفق حركة املرور املتغرية ا�صافة اىل 
نهج  وتبني  والتقنية  املهارات  يف  املتوا�صل  ال�صتثمار 
بقطاع  املتعلقة  الق�صايا  �صعيد  على  جديد  ت��ع��اوين 
اأن الحتاد للطريان تبنت يف  الطريان . واأكد هوغن 
هذا ال�صدد برامج تدريبية جلذب ال�صباب املواطنني 
للتدريب يف ال�صركة واأن�صات مركزا عامليا لالت�صالت 
بال�صركة وجميع  وبومباي خا�ض  والعني  اأبوظبي  يف 
التنفيذي  الرئي�ض  واك��د   . الن�صاء  من  فيه  العاملني 
اأن �صناعة الطريان متتلك فر�صا  لالحتاد للطريان 
الكثافة  ذات  النا�صئة  الأ���ص��واق  ب�صبب  للنمو  ك��ب��رية 
ال�صكانية العالية وحت�صن الو�صع املعي�صي يف كثري من 

الدول .

•• هانوفر -وام:

 اأب���رم���ت ع���دد م��ن ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ة يف الدولة 
والدولية.. الأملانية  ال�صركات  ك��ربى  من  ع��دد  مع  واتفاقات  �صراكات 

بهدف التعاون يف املجالني ال�صناعي والتكنولوجي..وذلك خالل اليوم 
 2013 ال��دويل  ال�صناعي  هانوفر  معر�ض  يف  م�صاركتها  من  الثاين 
الذي يختتم فعالياته يوم 12 من �صهر اأبريل اجلاري. وبالتعاون مع 
م�صاركة  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  حتت�صن  القت�صاد  وزارة 
ال�صركات  من  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  من  اإماراتية  جهة   24
العاملي  املعر�ض  هذا  يف  م�صاركتها  �صمن  وذلك  وامل�صدرين  ال�صناعية 
للمرة ال�صاد�صة على التوايل. وقال �صعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل 
2013 يوفر من�صة مثالية للم�صوؤولني  الدائرة..اإن معر�ض هانوفر 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف  الأع���م���ال  احل��ك��وم��ي��ني ورج�����ال 
واملجالت املرتبطة به للتعارف ون�صج عالقات وثيقة وم�صتدامة وبناء 
م�صركة  ا�صتثمارية  م�صاريع  تنفيذ  خالل  من  اإ�صراتيجية  �صراكات 
الدائرة وحر�صا منها على  اأن  اإىل  واأ�صار  بالفائدة على اجلميع.  تعود 
حتقيق كافة اجلهات امل�صاركة يف املعر�ض اأهدافها يف ا�صتقطاب وجذب 
قطاع  وت��ط��وي��ر  بتنمية  املرتبطة  وخ��ا���ص��ة  ال��دول��ة  اىل  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
 650 م�صاحته  تبلغ  �صخم  بجناح  العام  ه��ذا  ت�صارك  فاإنها  ال�صناعة 
�صتة  اأك��ر من  فيه  ي�صارك  ال��ذي  املعر�ض  يتو�صط مركز  م��را مربعا 
اأنحاء العامل وي��زوره حوايل 200 األف  اآلف جهة عار�صة من جميع 
م�صاركة  اإن  الدائرة  وكيل  �صعادة  وذكر  اخلم�صة.  اأيامه  خالل  �صخ�ض 
اإمارة  ياأتي من منطلق حر�ض حكومة  املعر�ض �صنويا  الدائرة يف هذا 
اأبوظبي واهتمامها الكبري يف تنمية وتطوير القطاع ال�صناعي وحتقيق 
وامل�صانع  امل�صدرة  ال�صركات  مكانة  تعزيز  اىل  الرامية  اإ�صراتيجيتها 
العاملة يف الإم��ارة للم�صاهمة يف اأن ت��وؤدي دورا اأك��رب من اأج��ل حتقيق 
ال�صركات  �صعادته  ودع��ا   .2030 القت�صادية  اأبوظبي  روؤي���ة  اأه���داف 
وامل�صانع امل�صاركة يف املعر�ض اإىل ال�صتفادة من اخلربات والتكنولوجيا 
املتطورة التي تقدمها اجلهات امل�صاركة يف املعر�ض وخا�صة من الدول 
واإك�صاب  املعرفة  نقل  بهدف  وذل��ك  ال�صناع  قطاع  يف  املتطورة  الكربى 
يف  مكانتها  من  تعزز  اأن  �صاأنها  من  تناف�صية  ق��درات  اأبوظبي  م�صانع 

ال�صوق العاملية. 
التعاون  يف  امل�صرك  اهتمامها  عن  واأملانية  اإماراتية  �صركات  واأع��رب��ت 
خا�صة واأعلنت اليوم كل من مدينة خليفة ال�صناعية مركز ال�صناعات 
واخلدمات اللوجي�صتية الواقع قرب ميناء خليفة و باور العاملية اإحدى 
الدولية توقيعهما عقد م�صاطحة ملدة  الأملانية  باور  �صركات جمموعة 
خم�صني عاما تتمكن الأخريه مبوجبه من دعم اأهداف تنمية وتو�صيع 

عملياتها يف املنطقة وذلك عرب اإن�صاء مركز اإقليمي لتقدمي اخلدمات 
وال�صيانة والدعم اللوجي�صتي يف اأبوظبي. وقال األيك�ض هاك�ض ي�صعدنا 
الرائدة  الأمل��ان��ي��ة  كيزاد..ال�صركة  يف  العاملية  ب��اور  �صركة  ن�صتقبل  اأن 
ال�صرق  اأنحاء العامل والطاحمة للتو�صع يف منطقة  املنت�صرة يف جميع 
لقائمتنا  املن�صمة  العاملية  ال�صركات  اأح���دث  بذلك  الأو���ص��ط..ول��ت��ك��ن 
البنية  م��ن  ال�صتفادة  م��ن  وتتمكن  املتميزين  العمالء  م��ن  املتنامية 
اأول مدينة  ك��ي��زاد  امل��ت��وف��ره يف  ال��راق��ي��ة  امل��ت��ط��ورة واخل��دم��ات  التحتية 

�صناعية متخ�ص�صة يف اأبوظبي . 
الو�صول  و�صهولة  املتميز  ال���ص��رات��ي��ج��ي  امل��وق��ع  اأن  هاك�ض  واأ���ص��اف 
لالأ�صواق الإقليمية والدولية اإ�صافة لإنخفا�ض تكاليف الت�صغيل كلها 
العاملية  ب��اور  خطط  من  �صيعزز  كيزاد  يف  ال�صتثمار  اأن  توؤكد  عوامل 
لتنمية الأعمال والتو�صع يف املنطقة . ويف تعليق له على هذا الإعالن 
قال ريز مالك املدير العام ل� باور العاملية .. اإنه مع الطلب املتزايد عرب 
امل�صاريع القائمة وامل�صتقبلية �صيعمل مركز اخلدمات وال�صيانة والدعم 
حيث  اأو���ص��ع  نطاق  على  خدماته  تقدمي  على  اأبوظبي  يف  اللوجي�صتي 
التو�صع  تطلعات  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  اجلارية  العمليات  بدعم  يقوم 
ل�صركة باور العاملية يف الدول النامية مبنطقة ال�صرق الأو�صط..م�صيفا 
اأن تواجدنا يف مدينة كيزاد ال�صناعية يعترب قيمة م�صافة �صتعزز من 
اأداء اأعمالنا وبكفاءة عالية مع اللتزام بدقة مواعيد الت�صليم  فاعلية 
لكافة عمالئنا يف املنطقة . وت�صارك يف معر�ض هانوفر 2013 اجلهات 
الإماراتية ال� 24 التالية ..وزارة القت�صاد ودائرة التنمية القت�صادية 
يف اأبوظبي وغرفة اأبوظبي للتجارة وال�صناعة و�صركة برول اأبوظبي 

ظبي  اأب��و  يف  ال�صناعية  خليفة  ومنطقة  للقطارات  والحت��اد  الوطنية 
للم�صاريع  الوطنية  واأب��وظ��ب��ي  واملطابقة  للجودة  ظبي  اأب��و  وجمل�ض 
تنمية  جمل�ض  العامة..بجانب  القاب�صة  ال�صركة  و�صناعات  ال�صناعية 
املتخ�ص�صة  القت�صادية  للمناطق  العليا  واملوؤ�ص�صة  الغربية  املنطقة 
وهيئة املنطقة احلرة يف احلمرية وحكومة راأ�ض اخليمة وهيئة ال�صارقة 
واأبو  لل�صيليكون  دب��ي  واح��ة  �صلطة  اإىل  اإ�صافة  والتطوير  لال�صتثمار 
ظبي باليت اند�صري وال�صا �صولر �صي�صتمز ليمتد و�صريتا ونيوفارما 
�صي  اإي  اآر  اإ���ض  و  العامة  للتجارة  والطيف  الأعمال  ونيكز�ض خلدمات 
التفاعلية  للحلول  فيجوالز  و  الأن��اب��ي��ب  ل�صناعة  والحت���اد  اأب��وظ��ب��ي 
اخل�صراء. يذكر اأن الإم��ارات تعد ال�صريك الأول لأملانيا على م�صتوى 
املنطقة العربية ب�صكل عام ومنطقة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية ب�صكل خا�ض فيما ارتفعت التجارة غري النفطية بني البلدين 
لت�صل   2011  -  2007 الفرة  املائة خالل  ر4 يف   4 قاربت  بن�صبة 
غري  التجاري  التبادل  وجت���اوز   .2011 ع��ام  دره��م  مليار   32 نحو 
الأ�صهر  خ��الل  دره��م  مليار   14 واأملانيا  الإم���ارات  دول��ة  النفطي بني 
10 من حيث  ال�  املرتبة  2012 وبذلك ج��اءت يف  لعام  الأوىل  ال�صتة 
الأهمية الن�صبية حلجم التجارة اخلارجية لدولة الإمارات مع العامل 
للفرة نف�صها. واحتلت اأملانيا املرتبة ال�صاد�صة كاأحد اأهم الدول امل�صدرة 
2012 حيث بلغت  لدولة الإم��ارات خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل لعام 
واردات الدولة من اأملانيا نحو 4 ر13 مليار درهم..فيما تعمل اأكر من 
األف �صركة اأملانية يف دولة الإمارات ت�صتخدم معظمها مواقعها كمركز 

اإقليمي خلدمة منطقة اخلليج كافة.
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�الحتاد للطري�ن تبد�أ ت�ضلم طائر�ت جديدة 

وز�رة �القت�ضاد تختتم �أعمال �لور�ضة �لتدريبية �الإقليمية ب�ضاأن �ضيا�ضات ت�ضهيل �لتجارة

بنك �بوظبي �لوطني يفتتح فرعه �لثالث يف �الردن

�ضركات وم�ضانع �الإمار�ت تربم �تفاقات يف �ملجالني �ل�ضناعي و�لتكنولوجي 
خالل م�ضاركتها يف معر�ص هانوفر

•• دبي-وام:

ب�صاأن  الإقليمية  التدريبية  ال��ور���ص��ة  اع��م��ال  دب��ي  يف  اختتمت 
يف  التجارة  وتكلفة  التحتية  والبنى  التجارة  ت�صهيل  �صيا�صات 
القت�صاد  وزارة  رعاية  حتت  اقيمت  والتي  اآ�صيا  غربي  منطقة 
املتحدة  الأمم  وجلنة  للتنمية  الإ�صالمي  البنك  مع  بالتعاون 
اآ���ص��ي��ا الإ���ص��ك��وا مب�صاركة  الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي 
العاملية  التجارة  منظمة  مثل  مثل  دولية  منظمات  من  خ��رباء 
من  العاملي  التحالف  و  والإ���ص��ك��وا  ال���دويل  والبنك  والأون��ك��ت��اد 
الدول  خمتلف  م��ن  خمت�صني  و  ال��ف��ع��ال��ة  اللوج�صتيات  اأج���ل 
العربية. وذكر �صلطان دروي�ض مدير ادارة املفاو�صات التجارية 
الور�صة  العاملية يف وزارة القت�صاد بكلمته يف  التجارة  ومنظمة 
اأنه رغم اأهمية الجناز  التي اأقيمت يف فندق موفنبيك يف دبي 
الذي حتقق يف �صاأن ت�صهيل التجارة ال انه لتزال هناك معوقات 
اخرى عديدة للتجارة تتمثل يف الإدارة والتنظيم غري الكافيني 
ومتطلبات  اجلمركية  ك���الإج���راءات  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  لعملية 
تت�صم  التي ل  واملوا�صفات  واملعايري  املعقدة  بالرانزيت  العبور 
بال�صفافية ول ت�صتند للمعايري الدولية واملعوقات اللوج�صتية. 
للتنمية  اأ�صبح �صرورة ملحة  التجارة  ت�صهيل  اأن  ا�صار اىل  كما 
القت�صادية وانعا�ض حركة التجارة نتيجة التكامل القت�صادي 
العاملي الذي اأدى لتغيري طبيعة الأ�صواق الوطنية حيث ت�صعى 
ال�صركات الدولية للتواجد يف املواقع التي تتميز بت�صهيل حركة 
التجارة  ل�صرعة حركة  املنا�صبة  التحتية  البنى  التجارة وتوافر 
..كذلك فان ازالة الإعاقات الإدارية واحلدودية لعبور الب�صائع 
واأن  لل�صركات  ال�صتثمارية  ال��ق��رارات  يف  حا�صما  عامال  ت�صبح 
خطط وفر�ض التنمية القت�صادية للبلدان وخ�صو�صا البلدان 
النامية ت�صبح رهنا بتطوير وت�صهيل اإجراءات التجارة وعبورها 
العربية  الم�����ارات  اأن  اإىل  كلمته  يف  دروي�����ض  ول��ف��ت  ل��ل��ح��دود. 
املتحدة ا�صتطاعت وخالل زمن ق�صري ن�صبيا اأن تخطو خطوات 
ك��ب��رية يف جم���ال ال��ت��ج��ارة ح��ي��ث ا���ص��ب��ح��ت اأح����د اأه����م حمطات 

اأ�صا�صيا  حمركا  فيها  التجارة  واأ�صحت  وعامليا  اإقليميا  التجارة 
لالقت�صاد والتحول من العتماد على م�صدر وحيد للروة اىل 
التجاري  النفتاح  �صيا�صة  لتبنيها  نتيجة  القت�صادي  التنويع 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  املتقدمة  النقل  و�صبكات  التحتية  البنى  وت��وف��ري 
م�صتوى  انخفا�ض  مثل  لذلك  ال��داع��م��ة  التجارية  ال�صيا�صات 
املعايري  اأف�صل  واعتماد  اجلمركية  وغ��ري  اجلمركية  احلواجز 
الدولية لالإجراءات اجلمركية والإج��راءات احلدودية الأخرى 
وا�صتخدام اأف�صل تطبيقات التقنية والت�صالت خلدمة حركة 
التجارة عرب الدولة. ومن جانبه �صكر امل�صطفى اآيت اعمر ممثل 
البنك ال�صالمي للتنمية المارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة 
القت�صاد على ا�صت�صافة ور�صة العمل وم�صاهمتها يف اجناححها. 
البنك  يوليها  التي  الق�صوى  الهمية  على  اعمر  اآي��ت  �صدد  و 
ال�صالمي للتنمية لدعم قدرات الدول ال�صالمية الع�صاء يف 
جمال ت�صهيل التجارة بني بع�صها البع�ض ومع باقي دول العامل 
مع  يتعاون  للتنمية  ال�صالمي  البنك  ان  اىل  م�صريا  اي�صا.. 
الدول الع�صاء ومع باقي املنظمات القليمية والدولية لتنفيذ 
دي�صمرب  يف  امل��ك��رم��ة  مكة  قمة  تبنته  ال���ذي  الع�صرية  ب��رن��ام��ج 
رفع ن�صبة التجارة البينية بني دول  اىل  يرمي  والذي   2005
منظمة التعاون ال�صالمي اىل 20 باملئة من جتارتها اخلارجية 
بحلول عام 2015 . وا�صاف ان ور�صة العمل هذه تاأتي يف اطار 
التي حتد  العوائق  درا�صة وحتليل  اىل  ترمي  هذا اجلهد حيث 
من زيادة التجارة البينية بني الدول العربية ..موؤكدا ا�صتعداد 
وامكانياته  �صالحياته  اط��ار  يف  ال��الزم  الدعم  لتقدمي  البنك 
من  القت�صاديني  وال��ررخ��اء  النماء  لتحقيق  الع�صاء  ل��ل��دول 

خالل تنمية التجارة بني الدول ال�صالمية الع�صاء. 
املتحدة القت�صادية  الأمم  ال�صمنجي ممثل جلنة  وكان حممد 
اآ���ص��ي��ا الإ���ص��ك��وا ق��د رك���ز يف كلمته على  والج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي 
ازالة  خ��الل  م��ن  العربية  ال���دول  ب��ني  التجارة  ت�صهيل  ���ص��رورة 
ان  من  الرغم  على  انه  اىل  ا�صار  حيث  التعرفية  غري  املعوقات 
ازي��ل��ت م��ن خالل  ق��د  العربية  ال���دول  ب��ني  التعرفية  احل��واج��ز 

ارقام  ان  ال  العربية  احل��رة  التجارة  ملنطقة  الكامل  التطبيق 
التبادل التجاري البيني العربي ل زالت �صعيفه ودون م�صتوى 
والتنظيمية  الداري���ة  املعوقات  لكرة  ذل��ك  وارج��ع  الطموحات 
اهمية  البينية وتنوعها واختالفها. .م�صددا على  التجارة  امام 
ت�صهيل التجارة بني الدول العربية و�صرورتها لرفع م�صتويات 
القت�صادية  التنمية  اهداف  وحتقيق  العربي  التجاري  التبادل 
ال��ع��رب��ي��ة . و مت خ���الل ور���ص��ة ال��ع��م��ل ت��ق��دمي مل��ح��ة ع��ام��ة حول 
وبحث  ال��ت��ج��ارة  لت�صهيل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  مفاو�صات 
ومناق�صة موا�صيع الكفائة اجلمركية نحو تقليل كلفة التجارة 
وحتقيق المتثال مع اتفاقية منظمة التجارة العاملية لت�صهيل 
مت  كما  مو�صوعي  ب�صكل  التجارة  ت�صهيل  اداء  وقيا�ض  التجارة 
منطقة  يف  التجارة  لت�صهيل  الواحدة  النافذة  ملو�صوع  التطرق 
التجارة  كلفة  وتقلي�ض  ال��واح��دة  النافذه  تطبيقات  الإ���ص��ك��واو 
ت�صهيل  ح��ول  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  مفاو�صات  اىل  ا�صافة 
التجارة ومتكني القت�صاد الرقمي من حتقيق اندماج اقت�صادي 
تناولت  العامل. كما  الإ�صالمية وبقية دول  ال��دول  حقيقي بني 
التجارة:  لت�صهيل  املتخذة  والتدابري  الوطنية  الروؤية  الور�صة 
التجارة من خالل  ت�صهيل  دب��ي يف  - جمارك  الإم���ارات  جتربة 
م�صروع قناة العمال املتكامله وم�صروع حمرك املخاطر والتي 
املوؤ�ص�صيه يف  قدمها ح�صام حممد مدير ق�صم ت�صميم العمال 
جمارك دبي وجتربة اجلمارك الردنية يف حتليل وادارة املخاطر 
وال�صتخبار اجلمركي والتي قدمها جالل الق�صاة مدير ادارة 
حتليل املخاطر باجلمارك الردنيه وجتربة اجلمارك اللبنانية 
الول  املراقب  اخل��وري  كميل  قدمها  والتي  التجارة  ت�صهيل  يف 
ل�صوؤون املعاينة يف مرفاأ بريوت . وقد وفرت ور�صة العمل فر�صة 
لدول املنطقة ملناق�صة مبداأ تكلفة التجارة وطرق القيا�ض املتبعة 
لر�صدها وال�صيا�صات والأولويات املتبعة خلف�صها.. كما ا�صهمت 
تلك  خا�صة  الأع�����ص��اء  البلدان  يف  الوطنية  ال��ق��درات  تعزيز  يف 
اأجل دعم  العاملة على ت�صهيل التجارة عرب احلدود وذلك من 

التدفق التجاري وزيادة النمو يف هذا املجال.

•• عمان-وام:

 افتتح بنك ابوظبي الوطني فرعا جديدا له يف الردن مبنطقة خلدا �صمن 
للقطاع  العام  املدير  وق��ال  اململكة.  داخ��ل  اعماله  لتو�صيع  الرامية  خطته 
امل�صريف الدويل يف البنك قمرب علي املال ان افتتاح الفرع الثالث للبنك يف 
الردن ياأتي �صمن م�صاعي البنك لتعزيز ح�صوره وتو�صيع عملياته يف الردن 

البنك.  يقدمها  التي  امل�صرفية  اخل��دم��ات  من  العمالء  احتياجات  وتلبية 
وا�صار اىل ان الفرع اجلديد للبنك الذي يعترب الثالث له يف الردن �صيقدم 
لعمالئه خدمات م�صرفية متكاملة وعالية اجلودة يف منطقة خلدا واملناطق 
املجاورة لت�صهيل معامالتهم التجارية. واكد املال ان بنك ابو ظبي - الردن 
التعاون  جمل�ض  ودول  الردن  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ت�صهيل  على  يعمل 
امل�صرفية  املنتجات واخلدمات  اخلليجي من خالل جمموعة متكاملة من 

البنك  لل�صركات واملوؤ�ص�صات ورجال العمال يف الم��ارات والردن. وقال ان 
يقدم حزمة وا�صعة من اخلدمات والدوات امل�صرفية وخدمات النخبة لكبار 
امل�صركة  والقرو�ض  والتمويل واخلزينة  والودائع  الروات  وادارة  العمالء 

وغريها من املنتجات واحللول امل�صرفية.
 من جانبه اكد املدير القليمي لبنك ابوظبي الوطني يف الردن عماد مرار 
ان الفرع اجلديد يدار من كفاءات موؤهلة تتمتع بخربات متميزة مبختلف 

واحللول  اخل��دم��ات  اف�صل  لتقدمي  وال�صتثماري  امل�صريف  العمل  جم��الت 
لعمالئه. وقال ان افتتاح الفرع اجلديد يعك�ض التزام البنك بخطته الرامية 
 . 2015 اىل تو�صيع �صبكة فروعه يف الردن اىل خم�صة فروع بحلول عام 
زيادة  التي حتر�ض على  املالية  املوؤ�ص�صات  الوطني من  ابو ظبي  بنك  ويعد 
�صبكة فروعها لتغطي خمتلف املناطق وتوفري الت�صهيالت امل�صرفية للعمالء 

على نطاق جغرايف وا�صع. 

جمموعة دبي للجودة تعقد موؤمتر �أفكار عربية 2013 
•• دبي-وام:

ملجموعة طريان  الأعلى  الرئي�ض  للطريان  دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  رعاية   حتت 
2013 حتت  اأفكار عربية  الثامن  ال��دويل  املوؤمتر  املجموعة  ..ت�صت�صيف  للجودة  دبي  رئي�ض جمموعة  الإم��ارات 
كبار  رئي�صني من  ال�صهر احلايل مب�صاركة متحدثني   23 و   22 يومي  دبي  ال�صتدامة يف  البتكار.. مفتاح  �صعار 
الر�صميني  املتحدثني  قائمة  وت�صم  القطاعني احلكومي واخلا�ض.  التنفيذيني من  املديرين  واأب��رز  القرار  �صناع 
و�صعادة  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الإدارة  الطاير ع�صو جمل�ض  �صعيد  �صعادة  كال من 
اأحمد بطي الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة ..حيث �صيلقي اللواء الدكتور عبدالقدو�ض 
عبدالرزاق العبيديل مدير الإدارة العامة للجودة ال�صاملة يف �صرطة دبي كلمة ر�صمية خالل حفل الفتتاح. ومن 
مبادرة  باعتبارها  خا�ض  باهتمام  حتظى  التي   2013 عربية  جوائز  م�صابقة  املوؤمتر  هام�ض  على  تقام  اأن  املقرر 
املطروحة من  واملميزة  املبتكرة  الأفكار  تقدير  اإىل  تهدف  التي  العام  فكرة  اأبرزها جائزة  ت�صم جوائز عدة  رائ��دة 
قبل املوظفني واملوؤ�ص�صات على ال�صواء التي من �صاأنها اإحداث تغيري اإيجابي على م�صتوى الرتقاء بالأداء املوؤ�ص�صي 
وجودة اخلدمات. ووجهت جمموعة دبي للجودة � وهي هيئة غري ربحية تهدف اإىل حت�صني التعليم وتعزيز اجلودة 
ون�صر اأف�صل ممار�صات متيز الأعمال � الدعوة اإىل عدد من كبار القيادات وال�صخ�صيات البارزة من القطاعني العام 
واخلا�ض من بينهم �صعادة ح�صة عي�صى بوحميد املدير التنفيذي لقطاع التميز يف مكتب رئا�صة جمل�ض الوزراء 
وبرونو ديلمر املدير الإقليمي للح�صابات املوؤ�ص�صية وال�صركاء يف مايكرو�صوفت واأنتوين باكلي مدير عام دي اإت�ض 
اإل هاب والدكتور را�صد الليم مدير عام دائرة املوانئ البحرية واجلمارك و�صلطات املناطق احلرة بال�صارقة وفي�صل 
البناي الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأك�صيوم تليكوم والدكتور اإينو �صولز املوؤ�ص�ض امل�صارك والرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
و�صبل  البتكار  فن  مو�صوع  اإحداهما  تتناول  نقا�ض  جل�صتي   2013 عربية  اأفكار  اأعمال  ج��دول  ويتخلل   . هايب 
اإدارة جمموعة دبي  الأك��رف رئي�ض جمل�ض  . واأو�صح الدكتور يو�صف  مواجهة حتديات تطبيق منهجيات البتكار 
للجودة اأن مبادرة اأفكار عربية توا�صل حتقيق زخم قوي باعتبارها حمرك حيوي لدفع عجلة النمو امل�صتدام �صمن 
قطاع الأعمال ورافدا مهما لأف�صل ممار�صات الأعمال امل�صوؤولة جتاه املجتمع. واأ�صار اإىل اأن الإقبال الوا�صع وغري 
امل�صبوق على امل�صاركة يف اأعمال املوؤمتر والأعداد الكبرية من طلبات الت�صجيل توؤكد جمددا الأهمية ال�صراتيجية 
املحلي.  الأعمال  املوؤ�ص�صي �صمن قطاع  الرائدة على م�صتوى تعزيز ثقافة اجلودة والبتكار والتميز  املبادرة  لهذه 
اأف�صل املمار�صات واأحدث امل�صتجدات املتعلقة بربامج  ويوفر املوؤمتر من�صة متكاملة لتبادل الروؤى والأفكار حول 
اإيجابي على م�صتوى ت�صجيع  اإح��داث تغيري  الت�صجيعية تعمل على  واملكافاآت  املوظفني ونظم احلوافز  اقراحات 
اإدم��اج املوظفني بطريقة فاعلة ومبتكرة مبا فيه خدمة املجتمع املحلي وقطاع الأعمال  مزيد من ال�صركات على 
وم�صتقبل املنطقة ككل. وذكرت بدرية التميمي مدير عام جمموعة دبي للجودة اأن املوؤمتر وور�ض العمل التفاعلية 
اأف�صل املمار�صات املبتكرة التي تقوم بدور  �صتوفر فر�صة ح�صرية ل�صناع القرار لالإطالع على روؤى معمقة حول 
اأبرز الهيئات احلكومية وكربى �صركات القطاع اخلا�ض من حتقيق النجاح والتميز �صمن بيئة  حيوي يف متكني 

الأعمال احلالية التي تتمتع بديناميكية وتناف�صية عالية.
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•• ريودي جانريو -وام:

 ت�صارك �صركة ال�صتثمارات الإ�صراتيجية 
الن�صخة  فعاليات  يف  الأوىل  للمرة  ت���وازن 
للدفاع  ال����دويل  م��ع��ر���ض لد  م��ن   19 ال���� 
اأربعة  وت�صتمر  اأم�����ض  ب���داأت  ال��ت��ي  والأم���ن 
اأيام يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلية. 
تاأتي م�صاركة توازن التي تركز على تطوير 
الإم���ارات  دول��ة  يف  الت�صنيعية  القطاعات 
املعر�ض  يف  الدفاعية..  ال�صناعات  خا�صة 
والذي  للدولة  الوطني  اجلناح  خالل  من 
يقام للمرة الأوىل وي�صم عددا من �صركات 
الإماراتية  وال�صتثمار  الدفاعي  الت�صنيع 
�صي�صتمز  انتجريتيد  اأدفان�صد  �صركة  منها 
وجمموعة الإمارات املتقدمة لال�صتثمارات 
للمعار�ض  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  وم����رك����ز 
وت�����ص��ارك يف فعاليات  ل��ل��ت��ج��ارة.  و���ص��وف��ي��ا 
ال�صركات  م��ن  ك��ب��رية  امل��ع��ر���ض جم��م��وع��ة 
املعدات  ت���زوي���د  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

واخلدمات والربامج التكنولوجية للقوات 
يف  والأمنية  ال�صرطية  والأج��ه��زة  امل�صلحة 
امل�صاركة  وح����ول  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
املعر�ض..قال  فعاليات  يف  ل��ت��وازن  الأوىل 
ال��ه��اج��ري الرئي�ض  ���ص��ي��ف حم��م��د  ���ص��ع��ادة 
جمموعة  وف��د  رئي�ض  ت���وازن  ل���  التنفيذي 
�صركات توازن..اإن التواجد البارز لل�صركات 
الدفاع  معر�ض  يف  الإم��ارات��ي��ة  واملوؤ�ص�صات 
والأمن الدويل يحمل ر�صالة وا�صحة عن 
بتعزيز  والتزامها  الإم��ارات  دولة  توجهات 
والتجاري  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
مع الربازيل والتي تعترب واحدة من اأ�صرع 
الربازيل  اأن  واأ����ص���اف  من���وا.  ال��ع��امل  دول 
تعترب واحدة من اأهم ال�صركاء التجاريني 
كبرية  اإمكانيات  ولديها  الإم����ارات  ل��دول��ة 
لت�صبح واحدة من اأهم الأ�صواق للمنتجات 
امل�صنوعة يف الدولة. واأكد اأن املعر�ض يعد 
مبثابة فر�صة هامة ملجموعة �صركات توازن 
واحلديثة  املتطورة  مبنتجاتها  للتعريف 

للم�صتثمرين  ت��ت��وف��ر  ال���ت���ي  واخل����دم����ات 
ورجال الأعمال يف دولة الإمارات. و�صهدت 

ارتفاعا  للربازيل  الإم���ارات  دول��ة  �صادرات 
ملحوظا بن�صبة 71 ر170 يف املائة خالل 

حيث  و2011   2010 ب���ني  م���ا  ال���ف���رة 
قدرت قيمتها ب� 7 ر1 مليار درهم. 

اأع��ل��ن ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي ، ال��ب��ن��ك ال��رائ��د يف 
منطقة ال�صرق الأو�صط، اليوم عن اإطالق بطاقة اخل�صم 
�صتمّكن عمالء  وال��ت��ي  ف��ي��زا  م��ن  اخل��ا���ص��ة  احل�����ص��ري��ة 
اخلدمات امل�صرفية املميزة يف البنك من اإثراء جتربتهم 
جمموعة  على  احل�����ص��ول  خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل�صرفية، 
تلبي متطلبات احلياة  التي  واملزايا  الفوائد  وا�صعة من 
الع�صرية الراقية. وباإطالقه لهذه البطاقة، ي�صبح بنك 
الإمارات دبي الوطني اأول بنك يف دولة الإمارات العربية 
اخل�صم  بطاقات  من  جديد  ن��وع  بتقدمي  يقوم  املّتحدة 

احل�صرية خم�ص�صة لأ�صحاب الدخل املرتفع.
و�صيتم اإطالق بطاقة اخل�صم اخلا�صة من بنك الإمارات 
�صبكة  اأك���رب   ، ف��ي��زا  �صركة  م��ع  بال�صراكة  ال��وط��ن��ي  دب��ي 
ال��دف��ع��ات الإل��ك��رون��ي��ة املخ�ص�صة  ال��ع��امل يف جم��ال  يف 
المتيازات  برنامج  م��ع  متا�صياً  ذل��ك  وي��اأت��ي  ل��الأف��راد، 
اخلدمات  لعمالء  الع�صرية  احل��ي��اة  باأ�صلوب  اخل��ا���ض 
 ، واأك��ر  امتيازات  ا�صم  يحمل  وال��ذي  املميزة  امل�صرفية 
2012 و�صيكون مبقدور  اأكتوبر  اإطالقه يف  والذي مّت 
كافة  من  ال�صتفادة  اخلا�صة  اخل�صم  بطاقات  حاملي 
العرو�ض �صمن برنامج امتيازات واأكر ، والذي ي�صمل 
الباقة ال�صاملة التي حتوي اأكر من 80 عر�صاً ح�صرياً 
ح�صرية  خ�صومات  مع  التجارية،  العالمات  اأ�صهر  من 

فريدة.
م��ي��ل��ك��ر، رئي�ض  ف���ري���دري���ك دي  ق����ال  ال�����ص��ي��اق،  وب���ه���ذا 
اخلدمات امل�صرفية املميزة يف بنك الإمارات دبي الوطني 
: ن���ويل يف ب��ن��ك الإم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي اأه��م��ي��ة كبرية 

عند  الع�صرية  احل��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  وام��ت��ي��ازات  للت�صهيالت 
تطويرنا للعرو�ض اخلدمية اخلا�صة بعمالء اخلدمات 
امل�����ص��رف��ي��ة امل��م��ي��زة، لأن��ه��م مي��ّث��ل��ون نخبة م��ن الأف����راد 
امل�صتوى  على  التطور  فر�ض  ي��ق��ّدرون  ال��ذي  الناجحني 
اإطالق  وياأتي  وامل��ال  الوقت  قيمة  ويدركون  ال�صخ�صي، 
بالتما�صي  فيزا  من  اخلا�صة  احل�صرية  اخل�صم  بطاقة 
مع الأهداف ال�صراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني 
اأ�صحاب  م��ن  لعمالئنا  ف��وري��ة  ح��ل��ول  بتوفري  املتمّثلة 
الدخل املرتفع، وتعزيز العرو�ض ال�صاملة التي نقّدمها 

على بطاقات الدفع .
وتتيح البطاقة اجلديدة حلامليها جمموعة وا�صعة من 
مبا  الئتمان،  ببطاقات  ع��ادًة  املرتبطة  واملزايا  الفوائد 
فيها ميزة ال��دخ��ول امل��ج��اين اإىل رده���ات اأك��ر م��ن 30 
مطاراً يف اأنحاء العامل، واخلدمة ال�صخ�صية، والتاأمني 
امل���ج���اين ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر ل��ع��دة رح�����الت، وت���اأم���ني حماية 
عمليات ال�صراء الكبرية عرب البطاقة. ومن بني الفوائد 
الأخرى التي تقدمها البطاقة اجلديدة، احل�صول على 
يف  راقياً  60 مطعماً  اأك��ر من  %25 يف  بن�صبة  ح�صم 
اأبرز  م��ن  املنتجات  على  احل�صرية  وال��ع��رو���ض  ال��دول��ة، 
ال�صركات مع كفالة اأطول، حيث ترفع من كفالة ال�صركة 

امل�صّنعة بواقع 24 �صهراً.
ومن جانبه، قال ح�صام الها�صمي، نائب رئي�ض اخلدمات 
امل�صرفية املميزة يف بنك الإمارات دبي الوطني : نهدف 
نقّدمها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  امل�صرفية  اخل��دم��ات  خ���الل  م��ن 
عرب  متكاملة  م�صرفية  بتجربة  عمالئنا  ت��زوي��د  اإىل 

ا���ص��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 6 رك��ائ��ز وال��ت��ي ت�صمل 
والمتيازات  امل�����ص��رف��ي��ة،  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ق��ي��ام  ���ص��ه��ول��ة 
تقدمي  ���ص��اأن  وم��ن  الع�صرية  احل��ي��اة  باأ�صلوب  املرتبطة 
من  العمالء  متطلبات  تلبي  وممتازة  جديدة  منتجات 
اأ�صحاب الدخل املرتفع يف طرق الدفع اأن تعزز وتر�ّصخ 

من ا�صراتيجيتنا هذه .
ومن جهته، قال مار�صيلو باريكوردي، املدير العام ل�صركة 
فيزا يف الإمارات العربية املّتحدة: نحن �صعداء بالتعاون 
مع بنك الإم��ارات دبي الوطني لتقدمي بطاقة اخل�صم 

اخل��ا���ص��ة م��ن ف��ي��زا امل��ن��ت��ج اجل��دي��د وال���رائ���د يف ال�صوق 
امللحوظ  للنمو  ا�صتجابة  البطاقة  ه��ذه  اإط���الق  وي��اأت��ي 
الذي ي�صهده ا�صتخدام بطاقات اخل�صم على امل�صتويني 
الإقليمي والعاملي، حيث يتطّلع العمالء للح�صول على 
خيارات اآمنة ومالئمة وموثوقة يف خدمات الدفع ونود 
اأن نهنئ بنك الإمارات دبي الوطني كونه اأ�صبح اأول بنك 
يف الإم��ارات العربية املّتحدة يزّود عمالئه من اأ�صحاب 
الدخل املرتفع بنوع جديد من بطاقات اخل�صم اخلا�صة 

التي حتفل بالعديد من املزايا والفوائد ال�صتثنائية .
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تو�زن ت�ضارك للمرة �الأوىل يف معر�ص �لدفاع و�الأمن يف �لرب�زيل

�ضروق ت�ضارك يف معر�ص هانوفر مي�ضي �ل�ضناعي

بنك �الإمار�ت دبي �لوطني يطلق بطاقة خ�ضم خا�ضة ح�ضريًا لعمالء �خلدمات �مل�ضرفية �ملميزة

بلدية دبي ت�ضدر �أمر� حمليا ب�ضاأن �ملو��ضفات 
�لقيا�ضية للطابوق �خلر�ضاين �مل�ضتعمل يف دبي 

•• دبي-وام:

 اعتمد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
الأمر  بتعديل   2012  1 رق��م  املحلي  الم��ر  دب��ي  لبلدية  رئي�صا  ب�صفته 
اخلر�صاين  للطابوق  القيا�صية  املوا�صفات  ب�صاأن   1990  44 رقم  املحلي 
الأ�صا�صي  الغر�ض  اأن  لها  بيان  يف  البلدية  وقالت  دب��ي  اإم��ارة  يف  امل�صتعمل 
من اإ�صدار الأمر املحلي الأ�صلي رقم 44 1990 كان لرفع درجة جودة 
منتجات الطابوق اخلر�صاين امل�صتخدم يف اإمارة دبي بحيث �صمح هذا الأمر 
بتداول منتجات الطابوق اخلر�صاين املطابقة للموا�صفات القيا�صية العاملية 
املعتمدة كما اأ�صتخدم كاأداة ملراقبة م�صانع الطابوق من خالل نظام ممنهج 
ملنح ال�صهادات لدفعات الإنتاج لكافة منتجات الطابوق امل�صنعة يف م�صانع 
اإ���ص��دار الأم��ر املحلي امل�صار اإليه رق��م 1  اإم��ارة دب��ي. واأك��دت حر�صها على 
2012- بتعديل متطلبات الأمر املحلي الأ�صلي رقم 44 1990- وذلك 
متا�صيا مع تطبيق اأف�صل املمار�صات املتبعة عامليا ومواكبة التطورات الفنية 
والتقنية التي طراأت على عمليات الت�صنيع وحتديث املوا�صفات القيا�صية 

الفنية للطابوق اخلر�صاين واإدخال منتجات طابوق اأخرى. 

عرب �ضات حتقق �أرباحا تفوق 118 مليون دوالر عام 2012 
•• الدوحة-وام:

اختتمت اأم�ض املوؤ�ص�صة العربية لالت�صالت الف�صائية عرب �صات - جمعيتها 
العمومية مب�صاركة معظم الدول العربية وبح�صور عدد من وزراء الأت�صالت 
والعالم العرب وروؤ�صاء وممثلني عن الدول العربية. وقال املهند�ض خالد بن 
ايرادات  حققت  �صات  عرب  ان  �صات  لعرب  التنفيذي  الرئي�ض  باخليور  احمد 
جتاوزت 300 مليون دولر وباأرباح فاقت ال� 118 مليون دولر. وا�صاف ان 
منها  �صات  لعرب  بالن�صبة  هامة  اجن��ازات  �صهد   2013 وبداية   2012 عام 
اجناز م�صاريع ت�صنيع واطالق اقمار اجليل ال�صاد�ض وال�صتحواذ على ملكية 
هيال�ض �صات اليونانية والدخول فى �صراكات ا�صراتيجية مع مقدمي خدمة 
البث التليفزيونى عايل الو�صوح مثل ام واي ات�ض دي وم�صاريع اأخرى جاري 

العمل على ا�صتكمالها. 

اأعلنت موؤ�ص�صة الإمارات لالت�صالت ات�صالت اأن املرحلة الثالثة من حملة 
ت�صجيل �صرائح الهاتف املتحرك رقمي، هويتي �صوف تنتهي يوم 16 اأبريل 

.2013
وقد قامت ات�صالت باإر�صال ر�صائل ن�صية للم�صركني الذين يتوجب عليهم 
الت�صجيل وحتديث بياناتهم حلثهم على املبادرة بالت�صجيل قبل 16 اأبريل 
عدد  و�صل  حيث  لديهم  املتحركة  الهواتف  خطوط  اإيقاف  لتجنب  وذل��ك 
1.3 مليون خط و�صوف ت�صتمر  اإىل  اإيقافها حتى الآن  التي مت  اخلطوط 
املوؤ�ص�صة باإيقاف اخلدمة عن ال�صرائح التي ت�صل ا�صحابها الر�صائل الن�صية 

يف حال عدم القيام بالت�صجيل وحتديث املعلومات.  
وتتوقع ات�صالت يف هذه املرحلة من احلملة زيادة كبرية يف اأعداد العمالء 
امل�صجلني عرب القنوات اجلديدة التي وفرتها موؤخراً والتي تتيح للم�صركني 
طريق  وع��ن  املعتمدين  ال�صركاء  مراكز  عرب  البيانات  وحتديث  الت�صجيل 

املوقع الإلكروين. 
يف  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة  اأطلقتها  هويتي  رق��م��ي،  حملة  اأن  اإىل  ي�صار 
دولة الإم��ارات يف �صهر يوليو من العام املا�صي، وتهدف اإىل ت�صجيل ملكية 
خ�صو�صية  ويحمي  ا�صتخدامها  اإ���ص��اءة  مينع  مبا  املتحرك  الهاتف  �صرائح 
يف  للمبيعات  التنفيذي  الرئي�ض  ال��د���ص��وق��ي،  اأمي���ن  وق���ال  م�صتخدميها.  
ات�صالت ، اأن ا�صراتيجية عمل ات�صالت تقوم على التميز يف اخلدمة مبا 

يحقق ر�صا العمالء، ويعترب ت�صجيل �صرائح الهاتف املتحرك خطوة �صرورية 
حلماية هوية امل�صرك و�صمان عدم اإ�صاءة ا�صتخدام �صرائح الهاتف املتحرك 
وقد �صّخرت ات�صالت كافة الإمكانيات لدعم حملة هيئة تنظيم الت�صالت 
من خالل توفري خمتلف ال�صبل للت�صجيل واإ�صافة منافذ خلم�صة �صركاء 
للم�صركني  العمالء.  ميكن  العملية على  اإجن��از  لت�صهيل  معتمدين جدد 
 www.etisalat.ae الإل��ك��روين  امل��وق��ع  ع��رب  الت�صجيل  عملية  ب��دء 
وا�صتكمالها يف اأي من مراكز اأعمال ات�صالت . كما اأن بو�صعهم التوجه اإىل 
اأٍي من نقاط البيع التابعة للموؤ�ص�صة اأو اأي من مراكز ال�صركاء املعتمدين 
واملبينة على موقع املوؤ�ص�صة. ولال�صتف�صار عن م�صار عملية الت�صجيل اأتاحت 
اأو ع��ن ط��ري��ق الت�����ص��ال بالرمز   800121 ه��و  ات�����ص��الت رق��م��اً جم��ان��ي��اً 

العملية.  اكتمال  من  للتحقق   1771#*
ولإجناز عملية الت�صجيل ميكن مل�صركي الهواتف املتحركة تقدمي الوثائق 
املطلوبة يف اأي من املواقع املعتمدة واملنت�صرة يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات، 
حيث يتوجب على مواطني الإمارات تقدمي الهوية الوطنية اأو جواز ال�صفر 
بينما ُيطلب من مواطني دول جمل�ض التعاون تقدمي جواز ال�صفر ولبقية 
اجلن�صيات يتعني تقدمي بطاقة هوية املقيم اأو جواز ال�صفر مع اإقامة �صارية 
وزارة  عن  ال�صادرة  املن�صاأة  بطاقة  فتقدم  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  اأما  املفعول 

الداخلية. 

اإيقاف اخلدمة عن 1.3 مليون خط نتيجة لعدم الت�سجيل 

در��ضة جلمعية �ملحا�ضبني �لقانونيني تدعو�ىل تطوير مهار�ت �ملحا�ضبني �ملاليني �جلدد �ت�ضاالت حتث عمالئها على �لت�ضجيل قبل �نتهاء �ملهلة �ملحددة 
•• دبي-وام:

 نبهت درا�صة حديثة اأعدتها جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين � الهيئة العاملية للمحا�صبني القانونيني � اإىل اأن الروؤ�صاء املاليني يف القطاعني العام 
واخلا�ض بحاجة اإىل دعم املوظفني املاليني املوؤهلني للتعامل مع امل�صائل املتعلقة ب�صل�صلة القيمة امل�صافة. وتهدف الدرا�صة التي �صدرت اليوم حتت عنوان 
املهنية املالية املتكاملة..ملاذا تعترب املعرفة الوا�صعة والفهم العميق متطلبات �صرورية يف الوظيفة املالية يف عاملنا املعا�صر اإىل ت�صليط ال�صوء على املهارات 
املاليني  الروؤ�صاء  املطلوبة للموظفني اجلدد يف جمال املحا�صبة التي يتطلبها الروؤ�صاء املاليون لل�صركات العاملة يف هذا املجال. و�صارك يف الدرا�صة 77 من 
..يف دولة الإمارات �صمن جمموعة ت�صم اأكر من 500 من املخت�صني املاليني الذين ا�صتطلعت اآراوؤهم يف دول عديدة من دول العامل من بينها اململكة 
املتحدة وماليزيا ورو�صيا وال�صني بغية حتديد املهارات ال�صرورية التي متكن املوظفني اجلدد من اإظهار قدراتهم على دعم منو الأعمال وتطوير فهم 
املائة  يف  دقيق و�صامل ل�صل�صلة القيمة امل�صافة مبا يف ذلك و�صع املوازنة واإعداد التقارير املالية وفهم اأ�ص�ض اأخالقيات الأعمال. واأظهرت اأن اأكر من 90 
من الروؤ�صاء املاليني امل�صتطلعة اآراوؤهم يف دولة الإمارات اأن املوظفني اجلدد بحاجة اإىل روؤية وا�صحة املعامل جتعلهم قادرين على الربط بني ا�صراتيجية 

الأعمال واإعداد التقارير املالية مما يعك�ض � وفق راأيهم �
 حاجة املنطقة اإىل مزيد من معايري حوكمة ال�صركات وامل�صاءلة. وقال �صتيوارت دنلوب رئي�ض جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين يف ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا وجنوب اآ�صيا يف ت�صريح �صحايف له يف دبي اأم�ض اأنه منذ الأزمة املالية العاملية عام 2008 �صار من الالزم على كل موظف يف خمتلف املواقع 
الوظيفية داخل ال�صركات رفع م�صتوى اأدائه كما اأن الق�صم املايل يف ال�صركات يحتاج وب�صكل خا�ض اإىل نوع جديد من املهارات املحا�صبية. ولفت اإىل اأن جمعية 

املحا�صبني القانونيني املعتمدين � التي تاأ�ص�صت عام 1904 � 
بعد  اإل  ذلك  يتحقق  العمل ول  املهارات قبل دخولهم معرك  قاعدة متنوعة وقوية من  بناء  املحا�صبني على  املتدربني من  ت�صجع  درا�صية  توفر مناهج 
تعر�صهم ولفرة معينة اإىل اخلربات العملية يف ال�صركات كمتطلب اأ�صا�صي ملنحهم الدرجة العلمية. وتدعم اجلمعية نحو 154 األف ع�صو يف 170 دولة 
اأرباب العمل. وتعمل اجلمعية  وت�صاعدهم على تطوير م�صتقبل مهني ناجح يف جمال املحا�صبة والأعمال التجارية وتزودهم باملهارات املطلوبة من قبل 
من خالل �صبكة من اأكر من 80 مكتبا ومركزا حول العامل وتعاون مع حوايل 8400 من ال�صركات املوظفة يف جميع اأنحاء العامل التي توفر ملوظفيها 

م�صتويات عالية من التعلم والتطوير.

••ال�ضارقة -وام:

والتطوير  لالإ�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  ت�صارك 
ال�صناعي  مي�صي  هانوفر  معر�ض  يف  ���ص��روق 
بالتعاون  الإمارات  دولة  2013 �صمن جناح 
تقام  وال��ذي  ماركت�ض  اآن��د  بزن�ض  مع جلوبال 
 8 م��ن  الأمل��ان��ي��ة  ه��ان��وف��ر  مدينة  يف  فعالياته 
املعر�ض  ويعترب   . اجل���اري  اب��ري��ل  وحتى12 
اأحد اأكرب الفعاليات التجارية يف العامل حيث 
ي�صهد جتمعا لأحد ع�صر معر�صا جتاريا يتم 
الركيز من خالله على الإبتكار والتكنولوجيا 
املنطقة  جانب  اإىل  �صروق  وت�صارك  والبيئة. 
القت�صاد  وزارة  وفد  �صمن  باحلمرية  احل��رة 
لالأعمال  كوجهة  ال�صارقة  لإم���ارة  للرويج 
على  الأملانية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  وت�صجيع 
خا�ض  وبركيز  ال�صارقة  يف  اأعمالهم  اإق��ام��ة 
وي�����ص��ارك وفد  امل��ت��ج��ددة.  الطاقة  ق��ط��اع  على 
�صروق الذي يرا�صه اأحمد عبيد الق�صري املدير 
اللقاءات  من  العديد  يف  للعمليات  التنفيذي 
مع الهيئات احلكومية واملوؤ�ص�صات لإ�صتك�صاف 
اآفاق التعاون والتبادل بهدف حتفيز الإهتمام 
الدويل بالإ�صتثمار يف اإمارة ال�صارقة. وح�صر 
ال��وف��د يف ال�����ص��اب��ع م��ن اب��ري��ل ح��ف��ل الإفتتاح 
امل���وؤمت���رات يف هانوفر  اأق��ي��م يف م��رك��ز  ال���ذي 

مريكل  اأجن��ي��ال  الأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة  بح�صور 
وال��رئ��ي�����ض ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني. كما 
افتتاح معر�ض جناح دولة الإمارات  �صارك يف 
ال�صركاء  الإقت�صاد وخمتلف  اإىل جانب وزارة 
الإ�صراتيجيني وروؤ�صاء الوفود. وح�صر وفد 
التا�صع من ابريل منتدى الإمارات  �صروق يف 
روؤية  على  ارتكز  والذي  والأعمال  لالإ�صتثمار 
الإمارات 2021 وا�صتعر�ض خمتلف الفر�ض 
الإ���ص��ت��ث��م��اري��ة ب��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف��ر���ض املتاحة 
اأحمد  وق��ال   . الإم���ارات  الأملانية يف  لل�صركات 
اأملانيا  الإم��ارات ترتبط مع  ان  الق�صري  عبيد 
ب��ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن ع��الق��ات ال��ت��ع��اون املتينة 
القائمة على امل�صالح امل�صركة. . وتعترب اأملانيا 
منطقة  يف  للدولة  الأه���م  التجاري  ال�صريك 
ال���ي���ورو ف��ي��م��ا ت��ع��د الإم�������ارات ال�����ص��وق الأه���م 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  لأمل��ان��ي��ا 
الأملانية  ال�����ص��رك��ات  ع��دد  يبلغ  حيث  اأف��ري��ق��ي��ا 
ال��ق��ائ��م��ة يف الإم������ارات م��ا ي��زي��د ع��ن 1000 
بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  فيما  �صركة 
 .2011 ع��ام  دولر  مليار   11 نحو  البلدين 
وا�صاف ان املعر�ض يتيح منربا ممتازا للبناء 
من  العديد  وترويج  املتينة  الأ�ص�ض  هذه  على 
ال�صارقة.  يف  امل��ج��زي��ة  الإ�صتثمارية  ال��ف��ر���ض 
 2009 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت  ���ص��روق  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

وثقافية  اجتماعية  اإجن����ازات  حتقيق  ب��ه��دف 
الهوية  اأ�صا�ض  على  اقت�صادية  وتنمية  وبيئية 
العربية وال�صالمية لإمارة ال�صارقة. وت�صعى 
الهيئة اإىل ت�صجيع الإ�صتثمار عن طريق تبني 
اخلدمات  تقدمي  يف  الدولية  املعايري  اأف�صل 
النوعية التي ت�صاعد يف جذب امل�صثمرين �صواء 

من املنطقة اأو من كافة اأنحاء العامل. وتركز 
مهام �صروق يف توفري الت�صهيالت ال�صرورية 
واحلوافز وتذليل العقبات التي تواجه اأن�صطة 
الإ�صتثمار يف الإمارة وكذلك تقييم م�صروعات 
وو�صع  بال�صياحة  ال�صلة  ذات  التحتية  البنية 

اخلطط الالزمة لإ�صتكمال تلك امل�صروعات.

لدعم تنفيذ برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي
�ضندوق تطوير قطاع �الت�ضاالت يوقع �تفاقية 

متويل بقيمة 53 مليون درهم 
•• دبي-وام:

وقع �صندوق تطوير قطاع الإت�صالت اإحدى مبادرات هيئة تنظيم الإت�صالت اأم�ض اإتفاقية متويل اأولية بقيمة 53 
مليون درهم لدعم املراحل الأوىل لتنفيذ برنامج حممد بن را�صد اآل مكتوم للتعلم الذكي . مت توقيع التفاقية يف 
فندق جراند حياة يف دبي بح�صور معايل حميد حممد القطامي وزير الربية والتعليم رئي�ض اللجنة العليا لربنامج 
حممد بن را�صد للتعلم الذكي و�صعادة حممد اأحمد القمزي رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت 
و�صعادة الدكتور عبد القادر اإبراهيم اخلياط رئي�ض جمل�ض اأمناء �صندوق تطوير قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات 
التنفيذية وامل��دراء وامل�صرفني على الربنامج واإعالميني  اللجنة  اأع�صاء  اإىل  اإ�صافة  العليا للربنامج  اللجنة  وع�صو 
من خمتلف و�صائل الإعالم املحلية والإقليمية. وقع الإتفاقية معايل حميد حممد القطامي وزير الربية والتعليم 
رئي�ض  ب�صفته  القمزي  اأحمد  حممد  و�صعادة  الذكي  للتعلم  را�صد  بن  حممد  لربنامج  العليا  اللجنة  رئي�ض  ب�صفته 
جمل�ض اإدارة الهيئة العامة لتنظيم الإت�صالت بالنيابة عن الهيئة وال�صندوق. ومع �صم 14 مدر�صة �صمن برنامج 
ال�صراتيجية  و�صع اخلطة  موؤخرا  الذكي  التعلم  برنامج  فريق عمل  اإ�صتكمل  له  الثانية  املرحلة  الذكي يف  التعلم 
للربنامج والتي �صملت عمليات التقييم الوا�صعة التي اأجراها الفريق. وقام الفريق مبجموعة من الزيارات لدول ذات 
جتارب مميزة يف جمال التعلم الذكي منها كوريا اجلنوبية واإ�صراليا وبريطانيا وتركيا.. و�صيعمل فريق الربنامج 
لل�صفوف  ذكية  األ��واح  اإىل  اإ�صافة  حا�صوب  واأجهزة  لوحية  باأجهزة  املدار�ض  تزويد  على  الت�صالت  تنظيم  هيئة  مع 
و�صت�صمل  متقدم.  معلومات  اإىل جتهيز مركز  اإ�صافة  ال�صرعة  فائقة  اإنرنت  ب�صبكات  املدار�ض  ربط  وعلى  املدر�صية 
املرحلة الثانية للربنامج دمج 30 �صفا مدر�صيا و800 طالب و80 معلما يف 8 مدار�ض �صمن �صبكة برنامج حممد 
بن را�صد للتعلم الذكي. وياأتي توقيع التفاقية بهدف متويل املراحل الأوىل لتنفيذ الربنامج الذي ي�صعى اإىل خلق 
بيئة تعليمية متطورة وتدعيمها باأ�صاليب تقنية معا�صرة جلميع مدار�ض الدولة واإن�صاء �صفوف ذكية مزودة باأحدث 
اأدوات التعليم التفاعلية واأجهزة احلا�صوب اإ�صافة اإىل تزويد جميع غرف املدار�ض ب�صبكات الإنرنت فائقة ال�صرعة 

وذلك لالرتقاء مبخرجات التعليم يف المارات مبا يواكب امل�صتجدات العاملية التي ت�صهدها امليادين الربوية.
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ل تنفي املمثلة اللبنانية ورد اخلال اأن م�سر ت�سّكل عقدة عند اأي ممثل عربي الذي ي�سعى اىل حتقيق جنومية اأكرب من تلك التي يحققها داخل وطنه، 
باعتبارها عا�سمة الفن الت���مثيلي مث���لها مث���ل ل��بنان الذي يعترب عا�سمة الفن الغنائي. اخلال اأ�سارت اىل اأن �ستتكلم باللهجة اللبنانية يف امل�سل�سل 
اأن ظهورها يف  وراأت  امل�سرية(.  باللهجة  يتكلم  الذي  اللبناين  املمثل  ماأخذ على  لديهم  اأن )امل�سريني  ياأكلون اخلر�سوف(، مو�سحة  امل�سري )انهم ل 

العالن الرتويجي ملحطة )LBC( اعرتاف كبري جدًا من حمطة اعتمدتها وجهًا للدراما اللبنانية، )لأنني ممثلة خارج اطار الأعوام وال�سنوات(...

م�سر حتقق قوة انت�سار اأكرب بالن�سبة اىل اأي فنان عربي

ورد �خلال: منحت كل عمري للدر�ما و�لتمثيل

غادة عبد �لر�زق: �الأدو�ر 
�ملثرية للجدل جتذبني

اعتربت الفنانة امل�صرية غادة عبد الرازق اأن )املمثل احلقيقي هو القادر 
الذي  الهجوم  راف�صة  الفنية(،  م�صريته  اإىل  ي�صيف  دور  اأي  قبول  على 
)زنا  ع��ن  يتحدث  ال���ذي  ف��ق��ط(  )للكبار  فيلم  ب�صبب  اأخ���رياً  ل��ه  تعر�صت 
املحارم( ويف الوقت نف�صه م�صاركتها يف فيلم )اجلر�صونرية( والذي جت�صد 

فيه فتاة ليل.
املثرية للجدل هي ما جتذبها لقبول  الأدوار  اأن  اإىل  ال��رازق  واأ�صارت عبد 
ال�صخ�صية ولي�ض معنى ذلك اأن �صخ�صيتها احلقيقية هي مثل اأدوارها، )بل 
فيلم  وعن  ال�صتار(.  وراء  ما  ك�صف  هو  الفني  العمل  فواجب  العك�ض  على 
)للكبار فقط(، قالت: )الفيلم يناق�ض ق�صية مهمة يف املجتمع وهي )زنا 
اأنها  اإىل  لفتة  اجلمهور(،  ي�صدم  �صوف  مريراً  واقعاً  ينقل  وهو  املحارم(، 

�صعيدة بالعمل مع الفنان حممود حميدة ومع خمرج مثل علي بدرخان.

اخلر�صوف( اىل جانب  ياأكلون  ل  )انهم  م�صل�صل  ت�صوير  يف  • با�صرت 
ي�صرا، هل تعتربين اأن هذا العمل �صيكون الثاين الذي �صين�صفك عربياً 

بعد )اأ�صمهان(؟
- نحن نتكلم يف املجهول، وعلينا اأن ننتظر اأوًل عر�ض امل�صل�صل لنعرف 
ياأكلون  ل  )انهم  م�صل�صل  يحقق  اأن  اأمتنى  النجاح.  �صيحقق  كان  اذا  ما 
اىل  ا�صافة  �صيح�صب  اأن��ه  �صك  ول  فيه،  نوّفق  واأن  النجاح  اخلر�صوف( 
ال��ع��رو���ض م��ن م�صر  الأ���ص��ا���ض تلقيت الكثري م��ن  ال��ف��ن��ي. يف  ر���ص��ي��دي 
و�صورية، ولكنني اعتذرت، وقبلت مب�صل�صلي مع ي�صرا لأنني ل اأ�صتطيع 
اأن اأوّزع نف�صي على مئة مكان. كان علّي اختيار الأف�صل بينها على جميع 
الأ�صعدة ومبا يتنا�صب مع مكانتي الفنية، ولي�ض فقط على �صعيد املال، 
وحتقق ذلك من خالل التعامل مع ا�صم كبري ومهم، مع عدم توفر دور 

بطولة اأول ينا�صبني.
النجومية  عقدة  يعانون  العرب  الفنانني  كل  ان  القول  ميكن  هل   •
امل�صرية، بدليل اأنه حتى معظم جنوم ال�صف الأول يف الدراما ال�صورية 

باتوا يحر�صون على التواجد يف الأعمال الفنية م�صر؟
- نعم! ل ميكن اأن ننكر اأن م�صر حتقق قوة انت�صار اأكرب بالن�صبة اىل اأي 
فنان عربي، هذا اأمر طبيعي فكما اأن جنوم الغناء العرب يق�صدون لبنان 
م�صر  التمثيل  جنوم  يق�صد  فكذلك  وانت�صارهم،  انطالقتهم  لتحقيق 
لأنها عا�صمة التمثيل، وهذا يعني اأن لبنان ي�صّكل مركز الثقل يف جمال 
املعروف  التمثيل. فمن  الثقل يف جمال  الغناء بينما متثل م�صر مركز 
لطاللتهن  يح�صرن  الفنانات  م��ن  و���ص��واه��ا  ال��وه��اب  عبد  �صريين  اأن 
التجميل وامل�صممني يف لبنان  املزينني وخ��رباء  التعامل مع  من خالل 

وكذلك ي�صّورن براجمهن فيه. 
• ما هو موقع �صورية يف الدراما التلفزيونية اذا كانت م�صر هي الأوىل 

�صينمائياً وتلفزيونياً؟
الدراما  م��ت�����ص��اوي��ت��ان يف  و���ص��وري��ة  ك��ان��ت م�صر  ال�����ص��اب��ق��ة  امل��رح��ل��ة  - يف 
وتكافحان  وت��ن��ا���ص��الن  ت��ع��ان��ي��ان  فانهما  ل��الأ���ص��ف  ول��ك��ن  التلفزيونية، 
ال���درام���ا، وهما  اأج���ل  م��ن  املا�صيتني  ال�صنتني  خ��الل  ك��ث��رياً  وت��ق��اوم��ان 
حت��اولن الوقوف جم��دداً على قدميهما، لكي ل تتجمدان فنياً. م�صر 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة، ال�صوريون  امل��وج��ة( درام��ي��اً يف  و���ص��وري��ة )ع��ل��ى نف�ض 
ر  ي�صوَّ �صوف  وم�صل�صلنا  امل�صريون،  وكذلك  ولبنان  م�صر  يف  ي�صّورون 
اأي�صاً بني م�صر ولبنان. الكل عينه على لبنان يف املرحلة احلالية لأنه 

البلد العربي الأكر اأمناً.
• هل �صتتكلمني اللهجة امل�صرية يف هذا العمل؟

- بل باللهجة اللبنانية.
• هل ترين اأن الأعمال امل�صركة حتّولت اىل نقطة جذب بالن�صبة اىل 

املنتجني؟
- م�صل�صل )انهم ل ياأكلون اخلر�صوف( م�صري 100 يف املئة، واأنا املمثلة 
اللبنانية الوحيدة التي ت�صارك فيه. واأنا اأ�صمع ردود فعل ايجابية لأنني 
اللبناين الذي  اأتكلم بلهجتي، لدى امل�صريني ماأخذ �صغري على املمثل 
يتكلم باللهجة امل�صرية، وهم عرّبوا عن �صعادتهم لأن اللهجة اللبنانية 
اأنهم ا�صتعانوا بنجمة  �صتفر�ض نف�صها يف م�صل�صل م�صري. لقد �صمعت 
تركية لكي تلعب دور البطولة يف احدى الأعمال امل�صرية وهي �صتتكلم 
بلهجتها املحلية و�صيتم ال�صتعانة بالرجمة يف اأ�صفل ال�صا�صة لرجمة 
مل  هم  فيه.  �صت�صارك  ال��ذي  امل�صل�صل  عر�ض  عند  العربية  اىل  كالمها 
ي�صتعينوا مبمثلة تركية وعلموها اللغة العربية كي متثل مع اأمري كرارة 
على  وم��ا  الركية  بلغتها  تتحدث  اأن  لوا  ف�صّ هم  بل  امل��ث��ال،  �صبيل  على 

امل�صاهد العربي �صوى اأن يقراأ الرجمة يف اأ�صفل ال�صا�صة.
طلباً  الأك��ر  هي  امل�صركة  امل�صل�صالت  اأن  نظرية  على  توافقني  هل   •
اأنه  ورواج��اً يف هذه املرحلة، كما ح�صل يف م�صل�صل )روب��ي(، وخ�صو�صاً 

ينفذ حالياً م�صل�صاًل �صبيهاً به �صوف يعر�ض يف رم�صان 2013؟
املئة من املمثلني  90 يف  املئة، لأن  100 يف  - م�صل�صل )روب��ي( لبناين 
ال�صوق  على  نف�صه  بفر�ض  جنح  وهو  لبنانيون.  هم  فيه  �صاركوا  الذين 
ال��ع��رب��ي��ة، م��ن خ��الل ان��ت��اج �صخم، م��غ��ام��رة ك��ب��رية، منتج غ��ري لبناين 
وكل  اأي�صاً،  لبنانياً  يكون  �صوف  اجلديد  امل�صل�صل  العربية.  وعالقاته 

الأعمال املقبلة �صوف تكون �صبيهة بها لناحية اجلمع بني ممثلني من 
ت�صم  لبنان  يف  حالياً  ت�صّور  التي  ال�صورية  الأع��م��ال  وك��ل  عربية،  دول 
امل�صتوى،  ه��ذا  على  عقدة  توجد  تعد  مل  و���ص��وري��ني.  لبنانيني  ممثلني 
يف  ت�صّب  الناحية  وه��ذه  امل�صرك،  والتعاون  النتاج  هو  حالياً  وال��رائ��ج 

م�صلحة الدراما العربية.
اأك��ر من م��رة اىل اأن ال��درام��ا اللبنانية مل ت��زل على حالها،  • اأ���ص��رِت 
براأيك ما هي اجلدوى التي دفعت ال� LBC اىل تخ�صي�ض قناة خا�صة 

بالدراما؟
بالدراما،  خا�صة  قنوات  لديها  العربية  املحطات  وك��ل  جيدة،  خطوة   -
اللبنانية  املحطات  �صائر  ع��ن  �صّباقة   LBC ال���  كانت  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف 
LBC تعرف اقبال النا�ض على  اأن ال�  وخ�ص�صت قناة للدراما. ل �صك 
متابعة امل�صل�صالت، وهي بهذه اخلطوة جمعت كل اأنواع الدراما العربية 

على �صا�صتها.
العالن الرويجي الذي �صاركت فيه والذي خ�ص�ض لطالق  • حظي 

القناة، بردود فعل متباينة حتى اأنه اأثار بلبلة، البع�ض انتقدك ب�صدة؟
- ل اأريد اأن اأجيب على هذا ال�صوؤال.

عّلقت عليه على �صفحتك  اأن��ك  ذل��ك  م��ن  والأك���ر  حقيقي،  ولكنه   •
اخلا�صة على الفاي�صبوك؟

- اأنا )فتت باللعبة لالآخر(، وهل كان يجب اأن اأقول انها لعبة.
كممثلة؟ اليك  اأ�صاف  ماذا  الرويجي  العالن  • هذا 

اللبنانية،  للدراما  وجهاً  اعتمدتني  حمطة  من  ج��داً  كبري  اع��راف   -
بهذا  للقيام  امل��خ��ول��ة  املمثلة  يّف  راأوا  ه��م  ج��ائ��زة.  مبثابة  الأم���ر  وه���ذا 
منحت  اأن��ا  منتج.  اأو  مل�صحوق  اعالناً  ولي�ض  بالدراما،  اخلا�ض  الع��الن 
كل عمري للدراما والتمثيل، ثم جاءين هذا العراف الكبري ولي�ض اأي 

اعراف، مبعنى اأنه مل يقدمني وكاأنني اأف�صل ممثلة عن العام 2012 
اأو العام 2010 ويجب اأن اأفوز بجائزة عن عام معنّي. اأنا تخطيت كل 
هذه اجلوائز من خالل هذا العالن الذي اأكّد اأنني ممثلة خارج اطار 
الأعوام وال�صنوات، وباأنني ممثلة ناجحة يف كل الأعوام وال�صنوات، هم مل 

ي�صتعينوا بغريي بل بي وحدي... اأنا فقط. 
تكون  لكي  اخل���ال،  ورد  ا�صمها  مبمثلة  ال��درام��ا  مو�صوع  اخت�صروا  ه��م 
ول  عاماً،   20 منذ  اأعمل  اأنا  الدراما.  ا�صمه  فني  ملنتج  الدعائي  الوجه 
نف�صها.  وللمحطة  ايّل  ي�صيف  الع��الن  وهذا  وم�صتمرة،  اأزال موجودة 
الأو���ص��ك��ار، وكل  ك��ب��رية مثل ج��ائ��زة  ايّل ج��ائ��زة  بالن�صبة  ه��ذا الع���الن 
�صيئاً.  يل  تعني  ول  �صقطت  كلها  �صيئاً،  يل  تعني  ل  الأخ���رى  اجل��وائ��ز 
نِّفت من خالل العالن من بني املمثالت الذين تركوا ب�صمة يف  اأنا �صُ

الدراما اللبنانية... ماذا اأريد اأكر من ذلك؟
ا�صتفززت الكثري من املمثالت؟ اأنك  • يبدو 

اأن يتم  اأو  اأنها كانت مكاين،  - ه��ذه تعترب غ��رية وك��ل ممثلة تتمنى لو 
العراف بالطريقة نف�صها، ما ح�صل معي كان ثمنه جهدا وتعبا ومل 

يتم بني ليلة و�صحاها.
)املورك�ض  جائزة  على  مبا�صر  غري  ب�صكل  ال��رد  يف  ترغبني  وكاأنك   •

دور(؟
ب��ل ع��ل��ى ك��ل اجلوائز  اأرد ع��ل��ى ج��ائ��زة )امل��ورك�����ض دور( ف��ق��ط،  اأن���ا ل   -
الأخرى. مو�صوع )املورك�ض دور( ل يهمني اأبداً لأنني ل�صت ممثلة دور 
واأريد اأن اأفوز بجائزة عليها. يف )املورك�ض دور( وغريها كل ممثل يقدم 
دوراً مينحونه جائزة عليها، هل هناك ممثلة �صاركت يف م�صل�صل ومل تفز 
بجائزة عنه؟ وكاأنه يجب اأن تفوز املمثلة بجائزة عن كل دور تقوم به اأو 

كاأنه ل توجد ممثلة قدمت دوراً اآخر اأف�صل من دورها.

انتهى الفنان امل�صري عزت العاليلي من ت�صوير م�صاهده الأخرية يف م�صل�صل )وياأتي النهار(، والذي يتطرق اإىل الظروف التي اأدت اإىل قيام ثورة 25 
يناير، وينتهي بخطاب تنحي الرئي�ض املخلوع ح�صني مبارك.

جنيه،  مليون   16 قدرها  مبيزانية  احلكومية  واملرئيات(  لل�صوتيات  القاهرة  )�صوت  �صركة  وتنتجه  فا�صل،  حممد  ويخرجه  �صابر  جمدي  كتبه  العمل 
وي�صارك يف بطولته عزت اأبو عوف وفردو�ض عبد احلميد وح�صني الإمام ورمي هالل ومدحت تيخة.

اأو�صك فريق عمل فيلم 
)فار�ض اأحالم( على النتهاء 

من ت�صوير م�صاهد العمل، 
اذ تتبقى اأيام قليلة وينتهي 

الت�صوير، ومن املقرر عر�صه 
يف مو�صم ال�صيف املقبل. 

وتدور اأحداث الفيلم حول 
الظروف القت�صادية ال�صعبة 
التي تواجه ال�صباب وتدفعهم 
اىل طرق الف�صاد منها جتارة 

املخدرات، وذلك من خالل 
�صباب يعي�صون يف منطقة 

جزيرة الذهب، داخل جمرى 
النيل يف اجليزة.

وي�صارك يف بطولة الفيلم 
جمموعة من ال�صباب منهم 
اأحمد �صفوت وحممد علي 

وهاين عادل ودرة ومّي �صليم، 
وي�صاركهم البطولة الفنانان 
عزت اأبوعوف وانت�صار، وهو 

من تاأليف حممد رفعت 
واخراج عطية اأمني.

)فار�ص �أحالم(... يف )�ل�ضيف �ملقبل(�لعاليلي �نتهى من ت�ضوير )وياأتي �لنهار(
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ع�ضري �لرمان للوقاية من �ل�ضرطان
ك�صفت درا�صة علمية حديثة ان تناول كوب من ع�صري الرمان يعترب واقى 
من ال�صرطان لحتوائه على العديد من املواد الفاعلة التى حتمى وب�صكل 
الثدى  �صرطان  وخ�صو�صا  بال�صرطان  ال�صابة  من  اجل�صم  خاليا  كبري 

والربو�صتاتا والرئة
ويرفع معدل  باجل�صم  ال�صئ  الكولي�صرول  تقلل م�صتوى  يعمل على  كما 
الأك�صدة  العديد من م�صادات  اأحتواوؤه على  ب�صبب  الكولي�صرول اجليد  
ويقلل اأي�صا من �صغط الدم املرتفع  عند تناوله يوميا  بن�صبة %5 ولذا 

يتوجب احلذر على اأ�صحاب ال�صغط املنخف�ض من تناوله بكرة
اأى جراحة وخ�صو�صا جراحات  التعافى من  التغذية عند  وين�صح خرباء 
فهو  الفرة  تلك  فى  بكرة  ال��رم��ان  تناول ع�صري  بالراأ�ض  ج��روح  او  امل��خ 
اأذهل  ب�صكل  اجل��روح  التئام  وعلى  وحمايتها   اخلاليا  جت��دد  على  ي�صاعد 

الباحثني مما يجعل تناوله رائع ملن يعانون من ح�صا�صية اجللد اأي�صا
اكد الباحثون على تناول كوب من ع�صري الرمان يخفف من حدة مر�ض 
من  الوىل  امل��راح��ل  مر�صى  بع�ض  اأن��ه  ال��درا���ص��ات  اأثبتت  حيث  الزهامير 
الدرا�صة  الذهني والعقلي مع مواظبتهم خالل  اأداوؤه��م  الزهامير حت�صن 
الباحثني  م��ن  الكثري  ويظن  يوميا  ال��رم��ان  ع�صري  م��ن  ك��وب  �صرب  على 
اأحتمالت الأ�صابة  اأن يقلل وب�صدة  اأذا مت تناوله فى �صن مبكر ميكن  اأنه 

باملر�ض.

اجلزر اأهم اخل�سروات للُر�سع

 ُتعترب اخل�صروات اأول الأطعمة ال�صلبة التي يتم تقدميها للطفل الر�صيع 
للحياة(  �صبيلك  )ال�صحة  �صبكة  الأطفال يف  ويقول طبيب  الأم.  بعد لنب 
خلربتي،  وفقاً  كرافينكل:  مي�صائيل  الربوفي�صور  الأملانية  بون  مدينة  يف 
الُر�صع.  الأط��ف��ال  اإىل  بالن�صبة  املف�صلة  الأطعمة  قائمة  اجل��زر  يت�صّدر 
اجلزر  بتقدمي  كرافينكل  الربوفي�صور  ويو�صي  احللو.   مبذاقه  يتميز  اإذ 
واإىل جانب ذلك، يتميز  اأي�صاً.  اله�صم  �صهل  الُر�صع، لكونه  اإىل  املهرو�ض 

اجلزر باأّنه من اخل�صروات املتوافرة يف الأ�صواق على مدار العام تقريباً. 
لالأطفال  والربوكلي  والقرنبيط  الكو�صا  بتقدمي  كرافينكل  ين�صح  كما 
الُر�صع ب�صبب مذاقها الطيب و�صهولة ه�صمها، اإل اأّنه يوؤكد على �صرورة 
األ يتم تقدمي �صوى نوع واحد لالأطفال يف بداية اإطعامهم اخل�صروات، كي 

يعتادوا على مذاقها تدريجاً، وكي يت�صنى ملعدتهم ه�صمها جيداً. 
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أوجلا كوريلنكو وريتشل ماك أدامز.. بطالت فيلم )To The Wonder( خالل وصولهما حلضور العرض األول 
للفيلم في هوليوود. )أ ف ب(

- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟
يحتوي ماء البحر على كمية كبرية من المالح ت�صل ن�صبتها اإىل 35 

جراما يف كل لير وي�صكل ملح الطعام منها 27 جراما .
- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟

عندما يخرج ثاين اك�صيد الكربون من ج�صم الن�صان فانه يفقد من 
85 جراما يف اليوم نتجه لذلك . اإىل   75

- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟
املاء.  من  جرام   500  - يتبخر من الرئتني يوميا ما بني 150 

اأو �صل�صية م�صبعة بالقار. وهو مادة �صلبة  • هل تعلم اأن ال�صفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�صية 
خمتلف  يف  ال�صفلت  وي�صتخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�صواد  اإىل  �صارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�صوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�صة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �صلب  اأبي�ض  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�صتعمل التيتان يف جمالت �صناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�صواريخ وغريها، �صفائح واأ�صالك وق�صبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �صائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�صتعمل  اأبي�ض  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�صباكة. يحل  اأو كبديل لل�صمع يف  البارومر...(  القيا�ض )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�صو�صاً الذهب والف�صة فيعطي ُملجمات ت�صتعمل يف جمالت عدة.
طبيعياً،  اإما  الأ�صجار(  )وخ�صو�صاً  النباتات  بع�ض  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�صمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�صية اأو عامل خارجي )�صق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�صتعمل ال�صمغ 
يف امل�صتح�صرات ال�صيدلية، ويف �صناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�صتخدم ال�صمغ اأي�صاً يف الت�صوير 

الفوتوجرايف، ويف �صناعة الورق وتثبيت الألوان. 

 ذات �صباح م�صرق جميل زاده هدوء البحر جمال جاء احد امل�صطافني مبكرا لينعم بهذا الهدوء فجل�ض على 
ال�صاطئ ي�صتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �صمكة �صخمة لكنه كان دولفينا جميال 
رمادي اللون كان كمن يلهو يف عر�ض البحر فهو يقفز عاليا ثم يعود اإىل املاء فيطفو من جديد م�صدرا �صوتا 
وكاأنه ينادي على من يجل�ض هناك ،قام الرجل فعرب ال�صاطئ وو�صل اإىل املاء ووقف ينظر للدولفني وكانت 
املياه تغطي و�صطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن الدولفني اقرب واخذ يف هز راأ�صه 
ثم عاد اأدراجه اإىل املاء وهو ينظر اإىل الرجل فاأح�ض انه يريد ان يقول له �صيئا.. ورغم ده�صته قال ملاذا اأخاف 
اإىل املاء وحيثما يختفي الدولفني  انا �صباح ماهر ،رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما وراءه بالفعل نزل الرجل 
راأى الرجل دولفينا �صغريا جميال وقد انح�صر ج�صده و�صط  غط�ض الرجل وراءه وعلى عمق لي�ض بكثري 
حطام مركب �صغرية ول ي�صتطيع منها فكاكا ففهم ملاذا كان الدولفني يفعل ذلك انه يطلب النجدة ،�صعد 
الرجل اإىل �صطح املاء لياأخذ نف�صا عميقا ثم نزل مرة اخرى اإىل املاء وقام بعمل �صعب لكنه جيد وانقذ على 
اثره ذلك امل�صكني ال�صغري ثم �صلمه لأمه و�صعد م�صرعا اإىل �صطح املاء و�صبح اإىل ال�صاطئ وجل�ض ي�صريح 
وبعد فرة كان الدولفني و�صغريه يقفزان فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل ..مر يوم قبل ان يعود الرجل اإىل 
مكانه مرة اخرى فو�صع كر�صيه وجل�ض لل�صيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان الدولفني يلقي عليه التحية 
ببع�ض القفزات اجلميلة ا�صعدت �صاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�صته هذه التي مل يفز فيها ال بب�صع �صمكات 
�صغريات.. وبعد م�صي وقت فوجئ الرجل بالدولفني وقد قفز على �صطح املاء ويف فمه �صمكة كبرية �صبح بها 
قريبا من الرجل وكاأنه يقدمها هدية ف�صحك الرجل كثريا وقال اأ�صكرك كثريا لكن يا عزيزي هديتك هذه 

معناها اأنني بالفعل اأ�صتطيع ان اقول الدولفني �صديقي.

الدولفني �صديقي

م�ضي �الطفال اليرتبط بتاأخر منوهم �لعقلي

�ملنزل �أو �لعمل: �ملر�أة تكتفي 
بال�ضلطة يف مكان و�حد

 
اأظهرت درا�صة اأمريكية اأن تويل الن�صاء اإدارة اأ�صرهن يف املنزل قد يحد من 

رغبتهن يف الو�صول اإىل ال�صلطة يف العمل. 
وذكر موقع "هلث داي نيوز" الأمريكي اأن الباحثني يف جامعة كاليفورنيا 
اإىل الرقية  اأرجحية لل�صعي  اأقل  اأ�صرهن  الن�صاء الالتي يدرن  اأن  وجدوا 
تتاأثر  ل  بالعمل  ال��رج��ال  طموحات  اأن  اأظ��ه��رت  ال��درا���ص��ة  ولكن  بالعمل. 

مب�صتويات م�صوؤولياتهم املنزلية. 
م�صوؤولية  ت��ويل  اأن  �صني  �صريينا  ال��درا���ص��ة  يف  امل�صاركة  الباحثة  واأ���ص��ارت 
املراأة  ل��دور  ال�صلطة  مظاهر  من  مظهرا  يجلب  رمب��ا  الأ�صرية  ال��ق��رارات 
املنزل.  اإ�صافية خارج  البحث عن �صلطة  التقليدي بحيث يكبح رغبتها يف 
تربية  م�صوؤولية  حتمل  اإىل  ميلن  زل��ن  م��ا  الن�صاء  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 

الأطفال والقيام بالأعمال املنزلية واإدارة الإنفاق. 
اإن الن�صاء قد يتخذن  اأن امل�صوؤولة عن الدرا�صة ميلي�صا وليامز قالت  غري 
قرارات تتعلق بعدم تويل منا�صب عالية اأو عدم ال�صعي للعمل بدوام كامل 

دون معرفة ال�صبب.

مرمي حميد خ�ري 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة جمعة العتيبة
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ك�صفت درا�صة طبية حديثة اأن الطفال الر�صع الذين يبداأون امل�صي يف �صن ت�صعة اأ�صهر ل يحققوا بال�صرورة اى تقدم بالنمو 
العقلى يف وقت لحق من احلياة مقارنة مبن تاأخروا فى امل�صى فى حني ان الطفال الذي يجل�صون ويتحركون دون م�صاعدة 

يف وقت مبكر وب�صكل ا�صتثنائي لن يكونوا بال�صرورة اأكر ذكاء وفقا للدرا�صة التي ن�صرت يف جملة طب الطفال.
ووجد باحثون �صوي�صريون بعد تعقب درجات الذكاء والتن�صيق بني اأكر من مائتى طفل حتى بلوغهم �صن الثامنة ع�صر 

عاما اأنه لتوجد �صلة على الطالق بني امل�صى املبكروالنمووالتطور العقلى يف وقت لحق .
وقال الربوف�صور ميت�ض بلريمن الكلية امللكية لطب و�صحة الطفل اإن  الدرا�صة تعد مبثابة ر�صالة مطمئنة لالأباء الذين 
تاأثري ذلك على  بالقلق حول  و�صعورهم  اأقرانهم  با�صتمرارمع  اأطفالهم ومقارنة ذلك  امل�صى عند  �صن  تاأخر  يخ�صون على 

تنمية مهاراتهم العقلية فيما بعد.
واأ�صاف انه ينبغي على الآباء فقط التوجه اإىل الطبيب املخت�ض اإذا مل يبداأ طفلهما امل�صي بعد امتامه �صن الثامنة ع�صر 

�صهرا.

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

الأهل والأ�سدقاء.


