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ال�شخري ينكد حياة املتزوجني
و�أمور  هادئة  ن��وم  بليلة  و�لتمتع  للر�حة  �آم��ن��اً  م��اذ�ً  �ل�سرير  ميثل 
�ساحة  �إىل  حوله  �ل�سخري  لكن  �ل�سعيدة،  �لزوجية  �حلياة  يف  �أخ��رى 

معركة بني �ملتزوجني يف بريطانيا.
 27% �أن  ووجدت در��سة جديدة ن�سرتها �سحيفة ديلي ميل  �م�س 
من �لربيطانيني �عرتفو� باأن �ل�سخري �ملنبعث من �سريك �أو �سريكة 
بتعب   21% و  منتظمة،  ب�سورة  بالنكد  ي�سعرون  يجعلهم  �حل��ي��اة 

م�ستمر، و %16 باأنه يوؤّثر على �أد�ئهم يف �لعمل.
وقالت �إن %41 من �لربيطانيني �لذين ي�سخرون يخو�سون معارك 
ليلية على نحو منتظم مع �لن�سف �لآخر، فيما �عرتف %25 منهم 
�سريكة  �أو  �سريك  �سخري  ب�سبب  منف�سلة  �أ���س��رة  يف  ي��ن��ام��ون  ب��اأن��ه��م 

�حلياة.
و�أ�سافت �لدر��سة �أن %40 من �لرجال �لربيطانيني و %25 من 
�لن�ساء �لربيطانيات �عرتفو� باأنهم ي�سخرون ب�سكل متكرر و 50% 
باأنهم ي�سخرون يف بع�س �لأحيان فقط، لكن �أكرث من %50 منهم 

مل يفعلو� �أي �سيء ملعاجلة هذه �مل�سكلة.
للنوم يف غرف  �لربيطانيني ي�سطرون  %28 من  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�ملنبعث من  �ل�سخري  �لر�حة ب�سبب  �أخرى للح�سول على ق�سط من 

ن�سفهم �لآخر.
�لن�ساء  م��ن   40% �أن  �ل�����س��ه��ر  ه���ذ�  ك�سفت  �أخ����رى  در�����س���ة  وك��ان��ت 
بالتدخني  تتعلق  �أ�سباب  ونتيجة  �لنوم  �أثناء  ي�سخرن  �لربيطانيات 
على  بكثافة  ي��رتددن  و�سرن  و�لبد�نة،  �لكحول  تناول  يف  و�لإف���ر�ط 

�لعياد�ت �ملتخ�س�سة جر�ء �سعور �لإحر�ج.

طلب َق�شة راغب فح�شل على �شلعة!
يبدو �أن ت�سريحة �ل�سعر �جلديدة �لتي ظهر بها �لفنان ر�غب عامة 
يف برنامج �ر�ب �يدول ، حتولت �إىل مو�سة يف �جلز�ئر، وهو ما ذكره 
منتدى جز�ئري نقل ق�سة �ساب دخل �إىل كو�فري يطلب ق�سة �سعر 

ر�غب، فخرج ب�سلعة �ملغني �ل�ساب بال. 
ويتحدث عا�سق ر�غب على منتدى بال مون ويقول: و�حد ر�ح للحاق 
�أريد ق�سة ر�غب عامة .. �حلاق  حتى يق�س �سعره قال للحاق: 
حلق كل �سعره )�سلعه( ... فقال له �لز�بون: ما فعلت ؟ قلت لك مثل 

ر�غب عامة!! .. قال له �حلاق: عادي و مالو �ل�ساب بال؟ .
ق�سة  �أنها  �ملنتدى  متابعي  �أوه��م  �أن  وبعد  ر�غ��ب  عا�سق  �ن  �لطريف 
�إعجابا  �أطلقتها  مزحة  �إنها  قائا  �لنهاية  يف  لهم  �ع��رتف  حقيقية، 
�ستار  �ل�سوبر  �سعر  ق�سة  �ن  �ل   ، �ل��ربن��ام��ج  يف  ر�غ���ب  �سعر  بق�سة 

��سبحت منت�سرة يف �جلز�ئر.

وفاة اأثرى امراأة يف الربازيل 
وهي  كارمارغو،  دي  نافارو  دير�س  �لرب�زيلية  �لأعمال  �سيدة  توفيت 

�أثرى �مر�أة يف �لرب�زيل، عن عمر 100 �سنة.
و�أف������ادت و���س��ائ��ل �إع����ام ب��ر�زي��ل��ي��ة ع��ن رح��ي��ل دي ك��ام��ارغ��و، �أرملة 
تعد  و�لتي   ، كوريا  كامارغو  جمموعة  موؤ�س�س  كامارغو  �سيبا�ستياو 

�أثرى �مر�أة ور�بع �أثرى �سخ�س يف �لرب�زيل، عن عمر 100 �سنة.
و�أفاد متحدث بام �ملجموعة �ن دي كامارغو فارقت �حلياة يف منزلها 

ب�ساو باولو، من دون �إعطاء �ية تفا�سيل �إ�سافية.
�إد�رة  1994، يف  �لعام  �أم�ست �سنو�ت عدة منذ  وكانت دي كامارغو 
ريجينا  �ل�3  بناتها  من  مب�ساعدة  زوجها،  لها  تركها  �لتي  �ملجموعة 

وريناتا وروز�نا.
مليار  ب�11.5  كامارغو  دي  ث��روة  �لأمريكية  فورب�س  وق��درت جملة 

دولر.

العي�ش مع الأموات يف مانيال
زو�ر �ملقابر يف مانيا قد ينده�سون 
ملظهرها يف �أول زيارة لهم، �إذ ت�سبه 
�ل�����س��غ��رية �لتي  �ل���ق���رى  ب��ع�����س��ه��ا 
�لهدوء  ع��ك�����س  �ل�����س��ج��ي��ج  ي��ع��م��ه��ا 

�لذي حتظى به �ملقابر عامة.
حمات  �إىل  حت��ول��ت  �لأ����س���رح���ة 
و�ملعكرونة  �ملعلب،  �ل�سردين  تبيع 
و�حل�����ل�����وى و�ل���������س����م����وع وغ���ريه���ا 
م���ن �مل�����و�د �لأ���س��ا���س��ي��ة، ب���ل وحتى 
م�سبقا  �مل����دف����وع����ة  �ل����ب����ط����اق����ات 
بني  تتوزع  كما  �لنقالة.  للهو�تف 
�لقبور مطاعم غري مرخ�سة تبيع 
و�مل�سروبات.  �ل�سريعة  �ل��وج��ب��ات 
كل هذه �خلدمات ل تتوفر لزو�ر 
لاآلف  �إن��ه��ا  ب��ل  فح�سب  �مل��ق��اب��ر 
�تخذو�  �لذين  مانيا  يف  �ل�سكان 

من �ملقابر ماأوى د�ئماً لهم.
�لفلبينية،  للعا�سمة  مقربة  �أك��رب 
�ليوم  حتولت   ، �ل�سمالية  �مل��ق��ربة 
ع���دد  ي���ب���ل���غ  ����س���غ���رية  ق����ري����ة  �إىل 
�سكان  ن�سمة.  �آلف   10 �سكانها 
�أجيال  ل��ع��دة  فيها  ع��ا���س��و�  �مل��ق��اب��ر 
وم��ع��ظ��م��ه��م م����ن �ل����ن����ازح����ني من 
�لريف �إىل �ملدينة و�لذين عجزو� 
على دف��ع �إي��ج��ار منزل حم��رتم يف 

�لعا�سمة.
للمحات  لإد�رت����ه����م  ب���الإ����س���اف���ة 
�ل��ت��ج��اري��ة و�مل��ط��اع��م �مل��ت��وزع��ة يف 
�سكان  ي��ك�����س��ب  �ل���ك���ب���رية،  �مل���ق���ربة 
�مل��ق��اب��ر ق����وت ي��وم��ه��م م���ن خال 
وحمل  �جلناز�ت  تنظيم  يف  �لعمل 
50 بيزو )حو�يل  �لنعو�س مقابل 
ويعمل  �أم���ريك���ي(،  دولر   1.20
و�سيانة  �إ�ساح  �لكبار يف  �لرجال 
�لن�ساء  ت��ه��ت��م  ح����ني  يف  �مل���ق���اب���ر، 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف �لأ����س���رح���ة، و�لأط���ف���ال 
ب���ج���م���ع �ل���ب���ا����س���ت���ي���ك و�مل�����ع�����ادن 
باخلردة و�لقمامة �لأخرى، و�لتي 
للم�سانع  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ت��ب��اع 
ت���دوي���ره���ا. ك��م��ا يحرتف  لإع������ادة 
بع�سهم مهنا �أخرى مثل �خلياطة 
و�لتجميل و�لتعليم. رغم �لظروف 
�ل�سعبة �لتي حتيط بهم، ��ستطاع 
�حتياجاتهم  ت����وف����ري  �ل�������س���ك���ان 
�ليومية مبا فيها و�سائل �لرتفيه،  
خدمة  �لأ���س��رح��ة  بع�س  ت��ق��دم  �إذ 
جهاز  يف  و�لغناء  �لتلفاز  م�ساهدة 

�لكار�وكي مقابل خم�سة بيزو.

قند�ش يقتل �شيادًا 
بيارو�سيا  يف  ����س���ي���اد  ت���ع���ر����س 
عليه  هجم  عندما  مميتة  لع�سات 
كان يحاول ت�سويره. وقد  قند�س 
�نت�سر على �ليوتيوب فيديو يظهر 
حلظة هجوم �لقند�س على �ل�سياد 

وقت �لت�سوير .
وقد ت�سببت �لع�سات �لتي تعر�س 
�أح�����د  مت������زق  �إىل  �ل�������س���ي���اد  ل���ه���ا 
حاد،  نزيف  �إىل  �أدى  م��ا  �سر�يينه 
ورغم حماولت رفاقه لإ�سعافه �إل 
قبل  �أنفا�سه  �آخر  لفظ  �ل�سياد  �أن 

و�سوله �إىل �مل�ست�سفى.

طعام الأطفال اجلاهز ي�شر
بينت �لعديد من �لدر��سات �أن �لوجبات 
�جل���اه���زة �خل��ا���س��ة ب���الأط���ف���ال حتتوي 
�أن  يعني  ما  �مللح،  من  عالية  كمية  على 
�لأطفال، حتى �لذين مل يتخطو� �ل�سنة 
�لعمر، قد يح�سلو� على كمية ملح  من 
منظمة  بها  تو�سي  �لتي  تلك  من  �أعلى 
هذ�  مناق�سة  ومت���ت  �ل��ع��امل��ي��ة.  �ل�����س��ح��ة 
�لأمريكية  �لر�بطة  جل�سات  يف  �ملو�سوع 
لأمر��س �لقلب و�لوقاية منها و�لتغذية 
 2013 ل���ع���ام  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي  و�ل���ن�������س���اط 
يف �رل���ي���و. وك��ان��ت ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج ملفتة 
حيث  �لباحثني،  لقلق  ومدعاة  لانتباه 
�لز�ئد  �ل�ستهاك  ه��ذ�  �سوء  على  �إن��ه 
عر�سة  �أك��رث  �لأط��ف��ال  �سي�سبح  للملح، 
�ل�سرياين  �ل�سغط  ب��ارت��ف��اع  ل��اإ���س��اب��ة 
ع��ن��د و���س��ول��ه��م �إىل ���س��ن �ل��ب��ل��وغ. يذكر 
عامل  �ل�����س��ري��اين  �ل�����س��غ��ط  �رت���ف���اع  �أن 
خ��ط��ر ك��ب��ري ل��اأم��ر����س �ل��ق��ل��ب��ي��ة، وهو 
و�لن�ساء  للرجال  �لأول  �لقاتل  �مل��ر���س 
�لدر��سات  �أن  �إل  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ولي��ات  يف 
�أظهرت جانبا �إيجابيا �أي�ساً وهو يتمثل 
يف كمية �مللح �لقليلة يف �أطعمة �لأطفال 
بني عمر �لأربعة و�ل�12 �سهر، لكن هذه 
�لكمية  من  �أعلى  وت�سبح  ت��زد�د  �لكمية 
�مل��ن�����س��وح ب��ه��ا يف ط��ع��ام �لأط���ف���ال �لذين 

تخطو� �ل�سنة من �لعمر.

- بروز �لأ�سنان.. هل ي�سبب �لأمل لاأولد كلهم؟
لعابه  ي�سيل  ك��ث��ري�ً؟  ويبكي  ب��الن��زع��اج  طفلك  ي�سعر 

د�ئماً؟... ل بد من �أن �سّنه �ستظهر لذ� ت�سبب له �أملاً. 
�ل�سن،  �لإ�سار�ت تدّل على �قرت�ب ظهور  �إذ� كانت 
ي�ستجيب بع�س �لأولد لذلك بطريقة �أخرى من 
�أو  م��ا  خ��ال ��سهال ب�سيط، م��وؤخ��رة ح��م��ر�ء ن��وع��اً 
حتى �لتهاب خفيف يف خماطة �لأنف. كي تريحي 

ها، مترير  طفلك ميكنك �أن تعطيه �أ�سياء ي�ستطيع ع�سّ
��ست�سارة  يف  ت���رتددي  ل  ل��ّث��ت��ه...  على  م�سكن  )ج��ي��ل( 

�ل�سيديل �أو �لطبيب �إذ� دعت �حلاجة.
-�أي مياه ي�سرب؟

ل��ذل��ك ينبغي  �لأوىل،  �لأ���س��ه��ر  �مل��ع��دن��ي��ة خ���ال  �مل��ي��اه 
�ختيار مياه ل حتتوي على معادن كثرية، بل على كمية 

�سغرية من �لكال�سيوم و�ل�سوديوم..
-�أثناء �ل�ستحمام، هل �أ�سع �أذنيه يف �ملياه؟

عموماً، ما من خطر يف و�سع �أذين �لطفل يف �ملياه، لكن 
ينبغي �لقيام بذلك بهدوء. 

-�بتد�ًء من �أي �سن �أجعله يتخّلى عن �حلفا�س؟
من �ل�سروري جد�ً �حلفاظ على نظافة �لطفل. ين�سح 
�لطفل عندما  �ل�)نونية( على  �لخت�سا�سيون بعر�س 
ولي�س  عليه  �قرت�حها  تقريباً.  �لثاين  ي�سبح يف عامه 
�إذ� مل  توبيخه  �أو  معاقبته  �أب��د�ً  ينبغي  ل  بها.  �لز�مه 
ك��ان �لطفل ما ز�ل  ف��اإذ�  د�ع��ي للقلق  يتقبلها. لكن ل 
يرف�س �لنونية عندما يحني موعد دخوله �إىل مرحلة 
�أن  ياحظ  عندما  �لوقت  مع  بتقبلها  يبد�أ  �لرو�سة، 

�لأطفال �لآخرين ي�ستعملونها. 
منا�سبة  �سابون،  على  حتتوي  �لتي  �لرطبة  -�ل��ف��وط 

لتنظيف موؤخرته؟
يكمن �حلل �لأمثل يف ��ستعمال �ملياه و�ل�سابون وفوطة 
ناعمة. لكن من �لناحية �لعملية، ��ستعمال هذه �لفوط 
م��ري��ح ج����د�ً. مي��ك��ن��ك �ل��ل��ج��وء �إل��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا تغريين 
�أو  �لتنقل  �أث��ن��اء  �أو  �مل��ن��زل  و�أن���ت خ��ارج  حفا�س طفلك 

خال �لعطلة.
�أبّدل  �ل�)كرمي( على موؤخرته عندما  علّي و�سع  -هل 

له �حلفا�س؟
جيد�ً  وجففيها  و�ل�سابون  باملياه  موؤخرته  نّظفي  كا 
�لطفل  لدى  قد تظهر  ثنيات خفيفة  �إىل  �لنتباه  مع 
�حلفا�س  تغيري  �إىل  �لن��ت��ب��اه  عليك  ك��ذل��ك،  �ملمتلئ. 
�أ�سبحت  �إذ�  �لح���م���ر�ر.  تتجنبي  ك��ي  �سديد  بانتظام 
�أو بد�أت بالنزف، عليك ��ست�سارة  موؤخرته حمر�ء جد�ً 
ع��ل��ى حدة  ث��ي��اب��ه  ع��ل��ّي غ�سل  -ه���ل  ب�����س��رع��ة.  �لطبيب 

با�ستعمال م�سحوق خا�س لاأطفال؟

�أه���د�ف  �إىل  ل��اأط��ف��ال  �ملخ�س�سة  �لأغ���ر�����س  ت�ستند 
ت�سويقية ولي�ست طبية. �إذ� كانت ب�سرة طفلِك ح�سا�سة 
�حلم�سية  متعادل  ب�سابون  ثيابه  تغ�سلي  �أن  ُيف�سل 
�أنو�عاً منه حتتوي على  neutre، وجتنبي  و�لقلوية 

�لعطور.
�خلا�س  �لتمخط  وج��ه��از  �لفيزيولوجي  �مل�سل  -ب��ني 

بالأطفال mouche-bébé، ماذ� �أختار؟
بو��سطة  طفلك  �أن��ف  بتنظيف  د�ئماً  تبد�أي  �أن  ينبغي 
�ملفرطة  �مل��احل��ة  �مل��ي��اه  م�سل  �أي  فيزيولوجي،  م�سل 
بالتخفيف  ت�سمح  �لب�سيطة  �لطريقة  فهذه  �لتنا�سح. 
وت�����س��ّه��ل عملية  �لأن������ف  �ح��ت��ق��ان  م���ن  ك��ب��ري  �إىل ح���د 
�لأنف  �جلزيئات يف  بع�س  بقاء  ح��ال  لكن يف  �لتنف�س. 
بالطفل.  �خلا�س  �لتمخط  جهاز  �إىل  �للجوء  ميكنك 
يومياً،  �جلهاز  ه��ذ�  �أب���د�ً  ت�ستعملي  �أل  عليك  �نتبهي، 

لأنه قد يوؤدي �إىل تاأثري�ت �سلبية. 
-متى �أ�سع قناعاً للحماية؟

�إ�سابات  هذ� �لنوع من �لقناعات مفيد جد�ً للحد من 
و�سعها  ج��د�ً  �ملهم  من  بالتايل  �لطفل.  �إىل  تنتقل  قد 
ما، ل �سيما عندما يكون  �إن كانت تزعجك نوعاً  حتى 
�نتقال  �أن  �أ�سهر. ومبا  و�ل�ستة  �لثاثة  �لطفل ما بني 
ق��ط��ر�ت غ��ري مرئية تخرج  ع��رب  �ل��ف��ريو���س��ات يح�سل 
من فمك �أثناء �لتحدث، ينبغي �أن ت�سعي �لقناع �أثناء 
تنظيفه  �أو تغيري حل��ف��ا���س��ه،  �ل��ط��ف��ل  م��ع  �ت�����س��ال  ك��ل 
�أو تناوله �لطعام. ويف حال كنت تعانني من  وحتميمه 
�لزكام �أو �لر�سح عليك �ل�ستمر�ر يف و�سع �لقناع على 

مدى �أ�سبوع �إىل �أن ت�سفي. 
-يبكي كثري�ً، هل توؤمله بطنه؟

لوقت  طفلك  بكاء  �سبب  �لقولون  �أن  �ملوؤكد  من  لي�س 
�أو  �لإم�ساك  �أو  �لأك��زمي��ا  �إىل  �لبكاء  ُيعزى  قد  طويل. 
�لغاز�ت... يف �ستى �لأحو�ل، ل بد من ��ست�سارة �لطبيب 
يف حال لحظت �أي عو�ر�س تقلقك. لكن �إذ� بد� لك �أن 
تغيري �حلليب �أو �لعاج مل ُيجِد نفعاً، ل ت�سغلي بالك 

و�بقي 
ه�����ادئ�����ة 

�لأط���ف���ال  لأن 
تلقاء  من  غالباً  ي�سفون 

�أنف�سهم من حالت �لبكاء هذه. 
-ر�أ����س���ه م�سطح ن��وع��اً م���ا، ه��ل م��ن ���س��يء �أف��ع��ل��ه حيال 

ذلك؟
لكن  �لنوم،  خ��ال  ظهره  على  طفلِك  ��ستلقاء  �ل�سبب 
لهذ� �ل�سكل من �لنوم فو�ئد كثرية، �إذ ينقذ حياة �أطفال 
كرث فيما يبقى �لتبدل �لب�سيط يف �سكل �جلمجمة �أمر�ً 
حميد�ً، ويختفي من تلقاء نف�سه عندما يكرب �لطفل. 

�إليه  �أن���ق���ل  ه���ل  م��ل��ع��ق��ت��ه،  م���ن  �ل��ط��ع��ام  ت���ذوق���ت  -�إذ� 
�مليكروبات؟

عندما تتذوقني �لطعام �ملهرو�س �لذي تعدينه لطفلك 
�لأ�سنان.  ت�سّو�س  ع��ن  م�سوؤولة  بكترييا  �إل��ي��ه  تنقلني 
�لت�سو�س  م�سكلة  م��ن  ك��ث��ري�ً  تعانني  كنت  �إذ�  بالتايل 

ُيف�سل �أن تتجنبي ذلك.
-مي�س ل�سانه، هل �لأمر خطري؟

�مل�س، وه��م ل يكتفون  رغبة يف  �لأط��ف��ال غالباً  ت��ر�ود 
�أو  �إبهامهم  م�س  �إىل  ينتقلون  ب��ل  �ل��ر���س��اع��ة،  مب�س 
�أحياناً. ل تقلقي، �لأمر لي�س  �أو حتى ل�سانهم  لعبتهم 

خطري�ً �أبد�ً.
-ه����ل مي��ك��ن جت��ن��ب �ل��ت�����س��ّن��ج��ات يف ح����ال ك����ان يعاين 

�حلمى؟
حال  يف  تظهر  ق��د  ت�سنجات  يعانون  ل  �لأولد  معظم 
�لإ�سابة  ح��ال  يف  �أو  مثًا،  ج��د�ً  مرتفعة  �حلمى  كانت 

بالر�سح. 
�لغطاء  نزع  �حلمى،  خف�س  ينبغي  �لت�سنجات  لتجنب 
�إبقائه مرتدياً �حلفا�س.  عن �لطفل، وعدم �لرتدد يف 
يكمن �حلل �لأمثل يف جعله يتناول عقار �لبار��سيتامول 
وزن��ه( وتهوئة  �إىل  �لطبيب )بالنظر  �إر���س��اد�ت  بح�سب 

غرف �ملنزل جيد�ً.

د�ئما تبحثني عن �ف�سل �لطرق لتنظيف �ل�سنان وتعطري �لفم و�لتخل�س من ر�ئحة �لفم �لكريهه ، وتن�سى 
هو  �لل�سان  �ن  �ثبتت  �لبحاث  لن  وذل��ك  �لفم  لتعطري  وتعطريه  تنظيفه  من  لبد  �ي�سا  �لل�سان  �ن  متاما 
�ن  �لدر��سات  �ثبتت  كما   ، �لل�سان  يحملها  �لتى  �لفطريات  ب�سبب  �لكريهه  �لفم  لر�ئحة  �لرئي�سى  �ل�سبب 
�لفم  ب�سقف  �حتكاكها  ب�سبب  وذل��ك  �ف�سل  ب�سوره  نف�سها  تنظيف  ق��ادره على  �لل�سان  �لمامية من  �ملنطقه 
�ل�سلب و�لطعام قبل م�سغه ، كما �ن �ملنطقه �خللفية لل�سان ل ت�ستطيع تنظيف نف�سها فت�سبح منطقه مليئه 

بالبكرتيا مفرزة لر�ئحه �لفم �لكريهه . 
�أ�سباب ر�ئحة �لفم �لكريهة �إىل �لبكترييا �ملرت�كمة على �سطح �لل�سان، وتظهر يف �سكل  %90 من  ويرجع 
باأنك ن�سيت غ�سل �سطح  �لفا�سد، وعندما تظهر تكون موؤ�سر�  طبقة بي�ساء لها ر�ئحة ت�سبه ر�ئحة �لبي�س 

ل�سانك.
�لنوم مينحك �سعور� منع�سا  �لل�سان كل �سباح وقبل  با�ستخد�م فر�ساة  �لل�سان  فاإن تنظيف  لذلك وبب�ساطة 

طو�ل �ليوم، ولكن هل لها �آثار جانبية يجب �حلذر منها؟.
يف حني �أن ��ستخد�م �لفر�ساة يبدو �سيئا جيد� لكن هناك �آثار جانبية حمتملة ب�سبب ��ستخد�م فر�ساة �لل�سان 
– باملركز  �للثة  �أقيمت يف ق�سم  �لتي  �لدر��سات  �لعديد من  �أثبتته  �سليمة، وهذ� ما  �أو غري  بطريقة قا�سية 

�لأكادميي لطب �لأ�سنان فى �أم�سرتد�م بهولند� .

كيف تعتني بطفلك؟

الل�شان هو ال�شبب الرئي�شي 
لرائحة الفم الكريهة 
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اإطالق )اأنتاري�ش( يف رحلة جتريبية 
�أنتاري�س  ���س��اروخ  �إط���اق  ع��ن  �لنا�سا  �لأم��ريك��ي��ة  �لف�ساء  وك��ال��ة  �أع��ل��ن��ت 
جتريبية  رحلة  يف  فريجينيا،  يف  �لف�سائية  و�لوب�س  قاعدة  من  �لف�سائي 
�لف�ساء  حم��ط��ة  �إىل  �إم������د�د�ت  �سحنات  ن��ق��ل  يف  مهمته  لن��ط��اق  مت��ه��د 

�لدولية.
 Orbital( وذكرت �لنا�سا يف بيان لها �ن �سركة �لعلوم �ملد�رية �لتجارية
�ل�ساروخ  �أط��ل��ق��ت  ل��ه��ا،  �ل�سريكة   )Sciences Corporation
�لف�سائية  و�لوب�س  قاعدة  Pad-0A  يف  �لإط��اق  �أنتاري�س من من�سة 

يف فريجينيا.
�إىل �ن هذ� هو �لإط��اق �لأول من قاعدة و�لوب�س وهي �لرحلة  و�أ���س��ارت 
مد�ر  �إىل  �سحن  �سفينة  ب��وزن  تقدر  حمولة  ينقل  �ل��ذي  لل�ساروخ  �لأوىل 

�لأر�س.
وقال مدير �لنا�سا ت�سارلز بولدن �ن جناح �لرحلة �لتجريبية ي�سكل �إجناز�ً 
مهماً جديد�ً يف خطة �لنا�سا لاعتماد على �سركات �أمريكية لنقل �إمد�د�ت 
ورو�د ف�ساء �إىل حمطة �لف�ساء �لدولية، لتعود هذه �ملهمة �إىل �لوليات 

�ملتحدة، �إىل حيث تنتمي .
�إرج��اء �لعملية مرتني �لأوىل ب�سبب خلل  �إىل �ن �لإط��اق جاء بعد  ي�سار 

تقني و�لثانية ب�سبب رد�ءة �لطق�س.
ويذكر �ن �ساروخ �أنتاري�س م�سمم لنقل �أطنان من �لإمد�د�ت �إىل حمطة 

�لف�ساء �لدولية على منت �سفينة �سحن غري ماأهولة تدعى �سيغنو�س .
ووقعت �سركة Orbital Sciences Corporation عقد�ً بقيمة 
1.9 مليار دولر مع �لنا�سا للقيام مبا ل يقل عن 8 رحات �إىل �لف�ساء 

م�ستخدمة �أنرتي�س  و �سيغنو�س .

االعتناء  وكيفية  االأطفال  حول  املعلومات  بع�ض  اإىل  االأم  حتتاج 

بهم، ال �سيما اإذا كانت تفتقر اإىل اخلربة يف هذا املجال، اأو ت�سكن 

بعيدة عن والدتها. لكن لي�ض من ال�سهل دائمًا طرح ال�سوؤال املالئم 

واالإجابات  االأ�سئلة  بع�ض  اإليِك  ا�ست�سارته.   خالل  الطبيب  على 

ملزيد من املعلومات حول عامل االعتناء باالأطفال. 
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نهيان بن مبارك يفتتح الن�سخة اخلام�سة من معر�ض العني للتعليم والتوظيف

املعر�ش ي�شتقبل الع�شرات من الباحثني عن فر�ش عمل فى يومه الأول

برعاية جمل�ض اأبوظبي للتعليم وجلفار اخلليج لل�سناعات الدوائية

ماراثون تقنية املعلومات لطلبة مدار�ش الدولة ت�شت�شيفه جامعة الإمارات اخلمي�ش

•• العني – الفجر :
ت�صوير – حممد معني:

د�ّسن �ليوم معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع، �لن�سخة �خلام�سة من 

معر�س �لعني للتعليم و�لتوظيف.
�لباحثني  �ل�سباب  �آلف  على  �ل�سوء  �ملعر�س  هذ�  ي�سّلط 
و�ملد�ر�س  و�ملتخّرجني �جلدد من �جلامعات  عن وظائف 
وظيفية  فر�س  عن  ويبحثون  �ملهنية  مهار�تهم  لتعزيز 

و�عدة.
بن  حممد  �ل�سيخ  �فتتاحه  ح�سر  �ل��ذى  �ملعر�س  يحظى 
�آل نهيان و�لدكتور على ر��سد �لنعيمي  نهيان بن مبارك 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة �لم�����ار�ت وع��ل��ى �سعيد ب��ن ح��رم��ل �ملدير 
�لتعليم  وز�رة  م��ن  ب��دع��م  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ام��ع��ة 
�لعايل و�لبحث �لعلمي، وجامعة �لإمار�ت وكليات �لتقنية 
�أدنوك، وطري�ن  65 �سركة منها  �لعلياحيث ي�سارك فيه 
�لعديد  مع  تفاعلت  و�لتي  �لأّول  �خلليج  وبنك  �لإحّت���اد، 
م��ن �خل��ري��ج��ني �جل���دد �ل��ب��اح��ث��ني ع��ن وظ��ي��ف��ة يف �ليوم 

�لتد�سيني للمعر�س يف مركز �لعني للموؤمتر�ت. 

ق��ائ��ًا: لقد  �مل��ع��ر���س،  وع��ّل��ق �ل�سيد �سعيد خ���ر�م، م��دي��ر 
�سهد �ملعر�س منو�ً بارز�ً يف عدد �حل�سور خال �ل�سنو�ت 
�خلم�س �ملا�سية بحيث �رتفع عدد �حل�سور من 4،000 
�إىل  �ملا�سية.  �ل�سنة   9،500 �إىل   2009 ع��ام  �سخ�س 
هذه   46% بن�سبة  �مل�ساركة  �ل�سركات  ع��دد  �رتفع  ذل��ك، 

�ل�سنة. 
و�أ�ساف قائًا: ي�سّلط هذ� �لنمو �مللحوظ خال �ل�سنو�ت 
�خل��م�����س �مل��ا���س��ي��ة �ل�����س��وء ع��ل��ى جن���اح �مل��ع��ر���س يف توفري 
من  �جل��دد  للمتخّرجني  قيمة  ووظيفية  تعليمية  فر�س 
ة  �ملن�سّ لهم  ي��وّف��ر  �أّن���ه  يف  �سّك  ول  و�مل��د�ر���س.  �جلامعات 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�جل��ام��ع��ات  �ل�سركات  م��ع  للتو��سل  �ملثالية 

�ملنطقة. 
�ل�سنة  ه���ذه  �ج���ت���ذب  �مل��ع��ر���س  �أّن  �إىل  �لإ�����س����ارة  وجت����در 
جي،  دي  و�سرف  �لأّول  �خلليج  بنك  مثل  ج��دد  عار�سني 
لل�سباب  بالن�سبة  لة  �ملف�سّ �ل�سركات  من  عدد  �إىل  �إ�سافة 
و�أدن����وك.  �ل��ط��ري�ن  ل�سناعة  م��ب��ادل��ة  منها  �لإم��ار�ت��ي��ني 
ومن �أبرز �ل�سركات �لأخرى �مل�ساركة �سناعات وجمموعة 
�لر�ئدة  �ل�سركات  �أكرب جمموعات  �إح��دى  وهي  �لفطيم، 

يف �ملنطقة.

و�سّرح �ل�سيد زهري �حلج، مدير �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني، 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، جمموعة �لفطيم قائًا:  
توؤّكد  و�لتوظيف،  للتعليم  �لعني  معر�س  يف  مب�ساركتها 
�ملو�طنني  بتمكني  �ل��ت��ز�م��ه��ا  جم���دد�ً  �لفطيم  جمموعة 
�لعاملة  �ل��ق��ّوة  يف  �ندماجهم  م��دى  وتعزيز  �لإم��ار�ت��ي��ني 
يف �لدولة. كما توؤّكد �ملجموعة عزمها على �حلر�س على 
ح�سول �ملتخّرجني يف دولة �لإمار�ت على فر�س متماثلة 
�ململوكة  �ملوؤ�س�سات  �إح���دى  يف  مهار�تهم  ل�سقل  وع��ادل��ة 
ة يف �ل�سرق �لأو�سط.  �إىل ذلك، �سيتمّكن  من جهة خا�سّ
�لفريدة  �خلدمات  من  عدد  من  �ل�ستفادة  من  �حل�سور 
يف هذ� �حلدث حيث �سيقّدم Bayt.com وهي �لبو�بة 
ور�سة  وظائف،  عن  للبحث  �إقليمياً  �لر�ئدة  �لإلكرتونية 
لاأ�سخا�س  ول�سيما  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�سري  �إع���د�د  ح��ول  عمل 
�ل��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف �حل�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���س �أك����رب خال 
بحثهم عن وظائف. كما �ستنّظم Focal Point ردهة 
 Personal Development �أو  �لذ�تي  �لتطّور 
حت�سني  ع��ل��ى  �حل�������س���ور  ���س��ت�����س��اع��د  �ل���ت���ي   Lounge

�إنتجيتهم وذكاءهم �لعاطفي و�لنفعايل. 
ذلك، ويحظى مئات �ملخّرجني من �ملد�ر�س بفر�سة لقاء 

مثل  �ل��دول��ة  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  �أب��رز  من  ع��دد 
جامعة �لعني، و�جلامعة �لأمريكية يف �لإمار�ت، وبريكلي 
وجامعة  للتكنولوجيا  نيويورك  ومعهد  �لأو�سط،  �ل�سرق 

�ل�سارقة وجامعة خليفة.
قال  �مل��ع��ر���س،  يف  خليفة  جامعة  م�ساركة  على  وتعليقاً 
م���دي���ر �جلامعة:  ���س��ل��ط��ان �حل����م����ادي،  ع�����ارف  �ل���دك���ت���ور 
�أو  للعمل  ���س��و�ء  �مل��و�ط��ن��ني  جل��ذب  خليفة  جامعة  ت�سعى 
عمل  بيئة  �جلامعة  تقدم  �لعمل،  �سعيد  فعلى  للدر��سة، 
متميزة ت�سجع على �لإبد�ع، كما ميكن للر�غبني باإكمال 
منح  بربنامج  فيلتحقون  �ملو�طنني  من  �لعليا  در��ساتهم 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد للمو�طنني )بحوث(، حيث يح�سل 
كامل  تغطية  �سهري مع  ر�ت��ب  كامل على  ب��دو�م  �لطلبة 
�لعلمية  �ملوؤمتر�ت  ح�سور  وم�ساريف  �لدر��سية  �لر�سوم 
ومز�يا �ملعا�سات، بالإ�سافة �إىل �سمان �لعمل يف �جلامعة 

بعد �لتخرج. 
ُي���ق���ام م��ع��ر���س �ل���ع���ني ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���وظ���ي���ف ح��ت��ى 24 
مبوقعه  يتمّتع  وه��و  للموؤمتر�ت،  �لعني  مركز  يف  �أب��ري��ل 
�ل�سّكان  ع��دد  �إىل  ن��ظ��ر�ً  �ل��ع��ني  مدينة  يف  �ل�سرت�تيجي 

�لكبري من �لإمار�تيني و�ملتخّرجني �جلدد.

•• العني – الفجر:

 ، �ل��دك��ت��ور علي ر����س��د �لنعيمي  ���س��ع��ادة  حت��ت رع��اي��ة 
�لدكتور  م��ع��ايل  بح�سور  و  �لم����ار�ت  جامعة  م��دي��ر 
للتعليم،  �بوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  �خلييلي  مغري 
�لم����ار�ت  بجامعة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية  تت�سرف 
�لذي  �ملعلومات،  لتقنية  �ل�ساد�س  �مل��ار�ث��ون  ب��اإع��ان 
كلية  مببنى   2013 �بريل   25 �خلمي�س  ي��وم  يقام 
�مل���ار�ث���ون ه���ذ� �لعام  ي��ق��ام  �مل��ع��ل��وم��ات. ه���ذ� و  تقنية 
برعاية من جمل�س �بوظبي للتعليم و جلفار �خلليج 
تقنية  ومار�ثون  عامني  ومنذ   ، �لدو�ئية  لل�سناعات 
�مل��ع��ل��وم��ات ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه ب���ال����س���رت�ك م���ع جمل�س 

�أبوظبي للتعليم.
وبالتعاون  ع��ام  ك��ل  يف  �لإم����ار�ت  جامعة  تعمد  حيث 
مع �ملناطق �لتعليمية من جميع �إمار�ت �لدولة على 
دعوة طلبة �ملد�ر�س للم�ساركة باملارثون حيث يق�سي 
�ملت�سابقون يوما كاما بالتناف�س يف �مل�سابقات �ملتنوعة 
للمار�ثون )�مل�سابقة �ملعرفية، معر�س �مل�ساريع، �إبد�ع 

�ل�سغار(. 
�إ���س��ع��ال حما�سة  �مل��ار�ث��ون ه��و  و�ل��ه��دف م��ن م�سابقة 
�مل��ع��ل��وم��ات وت�سجيع  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ف��ت��ي��ة  �ل��ع��ق��ول 
�لإبتكار �لتكنولوجي لديهم، و�سي�سارك يف هذ� �لعام 

ما يقرب من 400 طالبا وطالبة و�لذين ميثلون ما 
�لدولة،  �إم���ار�ت  خمتلف  من  مدر�سة   85 عن  يزيد 
�إتاحة  على  �ملار�ثون قد حر�س  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�لفر�سة لذوي �لإحتياجات �خلا�سة ب�سكل �أو�سع هذ� 
�ملار�ثون  �سيتيح  كما  �مل�سابقات،  يف  للم�ساركة  �لعام 
�لفر�سة ملدربي �لفرق �مل�ساركة لاإطاع على �أحدث 
�لبتكار�ت يف تكنولوجيا �ملعلومات، من خال عر�س 
�ل�سركات  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة  و�خلدمات  �ملنتجات 

�ملتخ�س�سة �لتي ت�سارك يف هذ� �حلدث. 

م�سابقات  على  �لم����ار�ت  جامعة  م��ار�ث��ون  وي�ستمل 
متنوعة وهي م�سابقة �ملعرفية وتعترب �أعلى م�ستوى 
�لطلبة  يتناف�س  ح��ي��ث  �مل���ار�ث���ون  م�����س��اب��ق��ات  �سمن 
�لر�سومات  و�ن�ساء  �لربجمة،  م�سائل  حل  على  فيها 
�لتفاعلية،  �لنرتنيت  �سبكة  وتطبيقات  �لتو�سيحية 
و�كت�ساف �أعطال �لكومبيوتر و�ل�سبكات و��ساحها. 
�ل��ت��ي حتقق م��ر�ك��ز متقدمة  �ل��ف��رق  و���س��وف حت�سل 
�لثانية  �مل�����س��اب��ق��ة  �أن  ح���ني  يف  ق��ي��م��ة.  ج���و�ئ���ز  ع��ل��ى 
تت�سمن معر�س م�ساريع تقنية �ملعلومات حيث ميثل 

لعر�س  �مل��د�ر���س  لطلبة  فريدة  فر�سة  �ملعر�س  ه��ذ� 
و�أم���ام  �جل��ام��ع��ة  وط��ل��ب��ة  �أق��ر�ن��ه��م  �أم����ام  م�ساريعهم 
�لأكادمييني وخرب�ء �سناعة تقنية �ملعلومات، ويطلق 
�لإبد�عية  �ل��ع��رو���س  م��ن  و��سعة  جمموعة  �ملعر�س 
تطويرها  مت  �لتي  و�مل�ساريع  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
�أف�سل  �خ��ت��ي��ار  يتم  و���س��وف  �مل��د�ر���س  م��ن قبل طلبة 
للمرحلة  للتاأهل  �لطلبة  �أع��م��ال  ب��ني  م��ن  �مل�ساريع 
عنو�ن  حت��ت  فتدخل  �لثالثة  �ما�مل�سابقة  �لنهائية. 
�إبد�ع �ل�سغارحيث يتناف�س �لطلبة من �ل�سف �لول 
�لأول  �ل�سف  فئتني من  �ىل  وينق�سمون  �لتا�سع  �ىل 
�ىل �لر�بع ومن �ل�سف �خلام�س �ىل �لتا�سع بتقدمي 
�لإب���د�ع  على  وق��در�ت��ه��م  مو�هبهم  تعر�س  م�ساريع 
�ملتحركة  و�ل��ر���س��وم  و�لأل���ع���اب  �لق�س�س  ت��ط��وي��ر  يف 
�ملتعددة  �لو�سائط  وتطبيقات  �لتفاعلية  و�مل��ح��اك��اة 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  م�سابقة  وتاأتي  وغريها. 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ملمار�سة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ  �مل����ار�ث����ون  ���س��م��ن 
�ل��ط��اب م��ن ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة حقهم يف 
تتيح  حيث  �قر�نهم،  مع  و�لتحدي  باملناف�سة  �لتمتع 
جمال  يف  ق��در�ت��ه��م  لعر�س  �لفر�سة  �مل�سابقة  لهم 
به  ي�ساهمون  م��ا  خ���ال  م��ن  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
�أف���ك���ار �ب��د�ع��ي��ة ج��دي��دة و ب��رجم��ي��ات ومعد�ت  م��ن 

تكنولوجية.

تعاون م�شرتك بني جامعتي 
الإمارات وال�شني للعلوم 

•• العني - الفجر:

�لباد  ي��زور  �ل��ذي  و�ل��ق��ان��ون  �ل�سيا�سية  للعلوم  �ل�سني  جامعة  وف��د  ق��ام 
�لتعاون  بهدف فتح جم��الت  �لم��ار�ت  ��ستطاعية جلامعة  بزيارة  حاليا 
بني �جلامعتني ، وقد �جتمع �لوفد �لز�ئر و�لذي ير�أ�سه �لدكتور زينجي 
�ك�سو�ن نائب رئي�س جامعة �ل�سني للعلوم �ل�سيا�سية و�لقانون يف م�ستهل 
�لزيارة مع وفد جامعة �لمار�ت برئا�سة �لدكتور علي ر��سد �لنعيمي مدير 
�جلامعة �لذي رحب بدوره بالوفد �لز�ئر م�سري� �ىل �لتعاون �مل�سرتك بني 
�جلانبني  بني  �لثنائية  بالتفاقيات  متمثا  و�لم���ار�ت  �ل�سني  �لدولتني 

وكذلك تبادل زيار�ت كبار �مل�سوؤولني بني �لبلدين �ل�سديقني. 
�لدكتور  �ل�ستاذ  ح�سره  �لذي  �لجتماع  خال  �لنعيمي  �لدكتور  وتطرق 
�لكادميية  �ل�����س��وؤون  م��دي��ر  �مل��دي��ر  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ي��ا���س  بني  يو�سف  حممد 
�لدكتور  و�ل�ستاذ  �لقانون  كلية  �ل�سام�سي عميد  �لدكتور جا�سم  و�ل�ستاذ 
حممد �لبييلي عميد كلية �لعلوم �لن�سانية و�لجتماعية �ىل ن�ساأة جامعة 
�لمار�ت وتطور م�سريتها �لتعليمية و�لدور �لثقايف و�لكادميي �لذي تقوم 
به �جلامعة م�سري� �ىل �ملركز �لعلمي للجامعة وما و�سلت �ليه على �سوء 

�لعتماد�ت �لكادميية لكلياتها و�ق�سامها. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم �ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���س��ف ب��ن��ي ي��ا���س ن��ائ��ب م��دب��ر جامعة 
و�لتي  للجامعة  �لكادميية  �لرب�مج  ح��ول  �لز�ئر  للوفد  �سرحا  �لم���ار�ت 
كما  وغريها  و�لقانون  و�لطب  �لهند�سية  �لعلوم  يف  �لتخ�س�سات  ت�سمل 
�و�سح دور �جلامعة يف �لبحث �لعلمي يف ظل وجود بر�مج در��سات عليا مبا 
و�لدكتور�ه يف جميع  �ملاج�ستري  بر�مج  40 تخ�س�سا على م�ستوى  يعادل 

�لتخ�س�سات. 
�سامل  ج��ا���س��م  �ل��دك��ت��ور  �لم�����ار�ت  بجامعة  �ل��ق��ان��ون  كلية  عميد  وحت���دث 
�ل�سام�سي عن �ن�سطة �لكلية باملجالت �ملتعددة ومنها ما يت�سل بالقانون 
�جلنائي و�لقانون �لدويل منوها �ىل دور �لطلبة يف �ثر�ء �لعملية �لتعليمية 
�ملحاكم  م��د�ولت  وح�سورهم  �لعاملية  �ملناف�سات  يف  م�ساركتهم  خال  من 
و�لنز�عات وقال بهذ� �ل�سدد �ن طلبة �لكلية قد حققو� مركز� متقدما يف 

م�سابقة قانون �لنز�عات و�لتحكيم �لدويل و�لتجاري. 
�لدكتور  �لم��ار�ت  بجامعة  و�لجتماعية  �لن�سانية  �لعلوم  كلية  �ما عميد 
حممد �لبيلي فقد تناول دور �لكلية لت�سمل در��ساتها جلميع �لتخ�س�سات 
�لن�سانية مبا يف ذلك �لت�سال �جلماهريي و�لعلوم �ل�سيا�سية وقال �لعميد 
بينها  ومن  �مل�سرتك  �لتعاون  تطوير  �سبل  �لز�ئر  �لوفد  مع  ناق�سو�  �نهم 
و�لطلبة  �لتدري�س  هيئة  �ع�ساء  م�ستوى  على  �لك��ادمي��ي  �لتبادل  بر�مج 
و�لبحوث �مل�سرتكة وكذلك مت مناق�سة طلب �مل�سورة �لكادميية من �لوفد 
�ل�سيني بخ�سو�س �لنظر باإمكانية طرح برنامج �للغة �ل�سينية م�ستقبا 

�سمن برنامج �للغات �لجنبية بالكلية. 
�ل�سيني  �لوفد  رئي�س  �ك�سو�ن  زينجي  �لدكتور  ��ساد  �خ��رى  ناحية  وم��ن 
باإيجاز  �سرح  كما  �لم��ار�ت  بلغته جامعة  �لذي  و�لبحثي  �لعلمي  بالتطور 
ت�ستمل  �لتي  �ل��در����س��ات  وب��ر�م��ج  �ن�سائها  وت��اري��خ  �ل�سينية  �جلامعة  ع��ن 
على جميع �لتخ�س�سات بالقانون و�ل�سيا�سة و�لعاقات �لدولية وقال بان 
�جلامعة ت�سم �كرث من 16 �لف طالب وطالبة و 800 ��ستاذ موؤهلني يف 
�لعاقات بني �جلامعتني يف  تو�سيع  �ىل  ن�سعى  �ننا  وق��ال  �لرب�مج  جميع 
�مل�ستقبل بغر�س �لتبادل �لطابي وكذلك �ع�ساء هيئة �لتدري�س و�لبحث 
�لعلمي ولأجر�ء �لبحوث �مل�سرتكة موؤكد� �ن �للغة �لجنليزية ��سبحت من 
�لرب�مج �ملعتمدة يف بر�مج �لدر��سات �لعليا وهو ما �سي�ساعد على �لتعاون 

�لبناء �لذي يتطلع �ليه �جلانبان. 
وكان �لوفد �ل�سيني قد قام بتفقد بع�س �لكليات و�ملر�فق و�ملن�ساآت �حليوية 

باحلرم �جلامعي �جلديد.
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�لب�سيطة  �حل��رك��ات  بع�س  �أن  تعلمني  ه��ل   .. �لتفا�سيل  معنا  ر�ج��ع��ى   
�ل�سامل  ��ستعملى  ؟  مم�سوقاً  وجعله  ج�سمك  �سد  على  ق��ادرة  �ليومية 
بدل �مل�سعد �لكهربائى، وتوجهى �إىل �ملتجر �سري�ً على �لأقد�م بدل من 
��ستعمال �ل�سيارة، و�ركنى �ل�سيارة بعيد�ً قليًا عن مكان عملك لإكمال 
و�إمنا فى �لوقت  �إنها خطو�ت ب�سيطة جد�ً  �مل�سو�ر �سري�ً على �لأق��د�م.. 

نف�سه مفيدة جد�ً. 
تثري  �لتى  �ملنزلية،  و�أع��م��ال��ك  �ليومية  مهامك  حتويل  ميكنك  ه��ك��ذ�، 
��سمئز�زك �أحياناً، �إىل متعة حقيقية متنحك فى �لنهاية ج�سماً ريا�سياً 

وقو�ماً مم�سوقاً.

�سحيح واإيقاع  جيدة  و�سعية   1-
�ل�سحيح،  و�لإيقاع  �لو�سعية �جليدة  �عتماد  �أوًل فى  لبد من �لهتمام 

و�لرتكيز جيد�ً على �لأعمال �لتى تنجزينها. 
و�لرتكيز  ما  حركة  ت�سور  عند  �أن��ه  �إىل  �لخت�سا�سيون  ي�سري  بالفعل، 

عليها جيد�ً، نبذل �ملزيد من �لطاقة. 
فالدفق �لع�سبى ي�سل �إىل �لألياف �لع�سلية 
جهة  م��ن  بالتحرك.  ج�سمك  ي��ب��د�أ  �أن  قبل 
�أخرى، يح�سن �لرتكيز يف �حلركة ويحرك 

�لألياف �لع�سلية ب�سورة �أف�سل.
�لرتكيز  فيحفز  جهته  من  �لتنف�س،  �أم��ا   
�أوك�����س��ي��ج��ي��ن��اً ويح�سن  �ل��ع�����س��ات  وي����زود 
ت�ستنفد  �لفيزيولوجية. هكذ�،  �لتبادلت 
لديك  �مل��وج��ودة  �لحتياطات  �لع�سات 

ب�سهولة �أكرب.

ال�سرير ترتيب   2-
فور  ع��م��وم��اً  �ل�سرير  ترتيب  ن��ح��اول 
�لنعا�س  �أن  �لنوم، ومبا  نهو�سنا من 
ننخف�س  ع��ل��ي��ن��ا،  م�����س��ي��ط��ر�ً  ي��ك��ون 
ب�سورة  ننت�سب  ثم  �ل�سرير  ف��وق 
لانتهاء  حم��اول��ة  ف��ى  مفاجئة 
و�ل�سرير  �ل�سر��سف  ترتيب  من 
ه����ذه �حلركة  ل��ك��ن  ب�����س��رع��ة. 
خ��ط��رية ع��ل��ى �ل��ظ��ه��ر وغري 
م���ف���ي���دة �أب����������د�ً ل���ل���ذر�ع���ني 

و�ل�ساقني.
عليك  �أن��ه  �أوًل  �علمى 

تهوئة �ل�سرير جيد�ً قبل ترتيبه وو�سع �لغطاء فوقه. حاوىل فعل ذلك 
�ل�سرير، ثم  �أ�سفل  بال�سر��سف فى  �إىل �جلانب لاإم�ساك  �ل�سدر  بحنى 

�ر�سمى د�ئرة كبرية بذر�عيك لو�سع �ل�سر��سف فى �أعلى �ل�سرير. 
�ل�ساقني،  �إىل  وبالن�سبة  تقريباً.  م���ر�ت  ع�سر  نف�سها  �حل��رك��ة  �أع��ي��دى 
�جعلى �ساقاً �أما �لأخرى و�حر�سى على ثنى �ل�ساقني لت�سبحى مب�ستوى 

�ل�سرير. 
�لبطن  ع�سات  فيما  حمادية  و�سعيه  فى  �إب��ق��اءه  فعليك  �حلو�س  �أم��ا 
�أن ثبات  و�لو�قع  �ملوؤخرة.  ل�سد ع�سات  �ل�ساقني قليًا  �ثنى  م�سدودة. 
�حلو�س يجربك على �إدخال �لبطن و�سد ع�ساته، فيما تبقى �ل�ساقان 

قويتني.

الغ�سيل ن�سر   3-
تقو�سني  ف��اأن��ت  �لغ�سيل.  ن�سر  �أث��ن��اء  �ل��ع��بء  م��ن  �لكثري  ظهرك  يتحمل 

ظهرك لبلوغ �حلبل �لعاىل ثم تنحنني بعنف لرفع �لغ�سيل من �ل�سلة. 
�ليوم،  ف��ى  و�ح���دة  م��رة  م��ن  �أك��رث  �لغ�سيل  ن�سر  �أح��ي��ان��اً  ويتوجب عليك 
خ�سو�ساً �إذ� كانت عائلتك كبرية، مما ي�سبب لك فى �لنهاية �لكثري من 

�لأوجاع فى �لذر�عني و�لظهر.
 ماهى �لطريقة �ملثالية للن�سر؟ حاوىل جعل عمودك �لفقرى م�ستقيماً، 
و�سعى قدميك �أمام حبل �لغ�سيل. قفى بعدها على روؤو�س �أ�سابعك لبلوغ 

�أعلى �حلبل.
 ���س��دى ع�����س��ات �ل��ب��ط��ن �إىل �ل���د�خ���ل و�رف���ع���ى ع��ق��ب��ي��ك ع���ن �لر�����س. 
�لتقو�س  �إىل  ت�سطرين  ل  بحيث  روؤي��ت��ك  جم��ال  �سمن  ذر�ع��ي��ك  �أب��ق��ى 

و�لنحناء. 
�جلبال  على  �لغ�سيل  ن�سر  �أو  �ل�سلة  م��ن  �لغ�سيل  رف��ع  �إىل  وبالن�سبة 
و�ثنى  �لأم��ام،  �إىل  �أحنى �سدرك  ذل��ك.  �ملنخف�سة، ثمة طريقتان لفعل 
ع�سات  تقوية  ذلك  �ساأن  من  م�ستقيماً.  ظهرك  و�بقى  قليًا  ركبتيك 

�لظهر و�سد ع�سات �ملوؤخرة و�ل�ساقني.

الكهربائية املكن�سة  ا�ستعمال   4-
عند تنظيف �ل�سجاد و�ملفرو�سات باملكن�سة �لكهربائية، مت�سكني مبقب�س 
�أنك تنحنني �إىل �لأم��ام وتعاملني  �أنه طوق �لنجاة. كما  �ملكن�سة كما لو 

ع�سات �أ�سفل �لظهر بخ�سونة. 
�إنها و�سعية �سيئة وموؤذية للج�سم. عليك �إبقاء جذعك م�ستقيماً وحتى 

�ل�ساقني حتى ت�سبحى فى م�ستوى مقب�س �ملكن�سة. 
قدميك، �لو�حدة قبل �لأخ��رى، لل�سري �إىل �لأمام مع ح����رك����ى 

�مل�ستقيمة  �لو�سعية  �ملكن�سة و�حلفاظ على 
و�لعمودية لأعلى ج�سمك. 

و�بعدى  �مل��ك��ن�����س��ة،  �أم�����س��ك��ى مب��ق��ب�����س 
�قرتبى  ث����م  �مل��ق��ب�����س  ع����ن  ي���دي���ك 
م��ن��ه ف���ى ح���رك���ات ق���وي���ة بهدف 
�لكتفني  ع�����س��ات  حت��ف��ي��ز 

وتقويتهما.
 من �ساأن ذلك ت�سغيل ع�سات �أ�سفل �لظهر، ول�سيما ع�سات �ملوؤخرة، 

ب�سكل جيد، بحيث تقوى ع�سات كل �أ�سفل �جل�سم.

الغ�سيل كى   5-
منيل عادة �إىل حتريك �لذر�عني بطريقة ع�سو�ئية ويبقى ظهرنا مقو�ساً 

طو�ل فرتة �لكوى، مما يجعلنا ن�سعر بالتعب عند �لنتهاء. 
�لكوى وفقاً لطولك، بحيث يكون مرفقك  �رتفاع طاولة  حاوىل �سبط 
حمنياً فى ز�وية قائمة من 90 درجة، فيما �ل�ساعد مو�ز لاأر�س. دعى 

�ساقيك متحاذيتني و�لركبتني مرتخيتني.
 �إنها �لو�سعية �ملثالية للكوى. وخال �لكوى، حركى يدك جيئة وذهاباً 
بدء�ً من �لكتف. حاوىل �أي�سا �ملناوبة بني �لذر�عني ب�سكل منتظم، ولكن 

من دون حتريك طاولة �لكوى �أبد�ً. 
و�إذ� كنت م�سطرة �إىل �ملكوث طويًا �أما طاولة �لكوى، �جل�سى على نحو 

عمودى مع �لطاولة، بعد جعل هذه �لأخرية فى �أدنى و�سعية ممكنة. 
�أبعدى قدميك عن بع�سهما و�أخف�سى كتفيك ومررى �ملكو�ة من �لأمام 
�إىل �خللف. من �ساأن هذه �حلركة تقوية ع�سات �لكتفني و�ل�ساعدين، 

ول�سيما �لع�سلة �لثاثية �لروؤو�س Triceps فى كل ذر�ع.

االأ�سنان تنظيف   6-
عند تنظيف �لأ�سنان، منيل عموماً �إىل �للتو�ء فوق �ملغ�سلة، فيما �لذر�ع 
و�جل�سم.  للعقل  فائدة  �أي��ة  �لو�سعية  هذه  توفر  ول  باجل�سم.  ملت�سقة 
ر�أ�سك  و�رفعى  �لأ�سنان،  بفر�ساة  �لتى مت�سك  �ل��ذر�ع  �رفعى مرفق  ل��ذ�، 

جيد�ً و�أرخى كتفيك وحافظى على ��ستقامة عمودك �لفقرى. 
توتر.  ب��اأى  ت�سعرى  �أن  دون  من  بع�سهما،  من  بالقرب  �ساقيك  �جعلى 
�أق�سى حد.  �إىل  �مل��وؤخ��رة  و���س��دى ع�سات  م��رة  ك��ل  و�ح���دة  �ساقاً  �رخ��ى 
�ملرت�كم على  �لدهن  من  ف�سيئاً  �سيئاً  �لتخل�س  �لطريقة، ميكنك  بهذه 

�لوركني.
 ركزى جيد�ً على بطنك، و�سدى �ل�سرة �إىل �لد�خل مع حماولة ل�سقها 
باملعمود �لفقرى )طو�ل 30 ثانية( ثم �رخى �لبطن ل�سد �ملوؤخرة )طو�ل 
30 ثانية �أي�سا(. ناوبى هذه �حلركات طو�ل فرتة تنظيف �ل�سنان بحيث 
�لكتفني  فى  قوية  وع�سات  نظيفة  �أ�سنان  على  �لنهاية  فى  حت�سلني 

وبطن م�سطح على م�ستوى �ل�سرة.

النوافذ تنظيف   7-
�أثناء تنظيف �لنو�فذ �ملت�سخة، حتاولني عموماً �لبقاء بعيدة عن �لغبار 

فتبتعدين كثري�ً عن �لنو�فذ ومتدين ذر�عيك بقوة.
 ومع تكر�ر حركات �لذر�عني �إىل �لأعلى و�لأ�سفل، ت�سعرين بالتعب و�لأمل 
فى �لعمود �لفقرى. ما هى �لو�سعية �ملثالية؟ قفى �أما �لنو�فذ وركزى 

على �لثبات �لإجماىل جل�سمك ولي�س فقط على حركة �لذر�عني. 
و�لآخر،  �حل��ني  وب��ني  و�لو��سعة.  �لكبرية  �لد�ئرية  �حل��رك��ات  �عتمدى 
حاوىل تبديل �لجتاه و�لذر�ع للحفاظ على نوع من �لتنا�سق. وحتى لو 
�سوف تتمرنني  �لي�سرى فقط عادة،  �ليد  ��ستعمال  كنت معتادة على 
وت�سبح �لأم����ور �أ���س��ه��ل م��ع �ل��وق��ت. ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة، يبقى 
ج�سمك ثابتاً وحتفزين ع�سات �لبطن و�لظهر 

و�لكتفني.

ال�سيارة قيادة   8-
كيف تقودين �سيارتك؟ و�أنت 
ج��ال�����س��ة م��رته��ل��ة على 
ثنيه  م��ع  �ملقعد 
م�ستوى  ع���ل���ى 
�خل���������س����ر؟ ه���ذ� 
معظمنا  ي��ف��ع��ل��ه  م���ا 

ل�سوء �حلظ. 
�إذ  لكن هذه �لو�سعية �سيئة جد�ً 
�لطاقة.  و�سخ  �لتنف�س  وتعرقل  �جل�سم  فى  �لتبادلت  تعيق 
�أمام  �جللو�س  �أثناء  موؤخرتك  �سدى  �ملثالية؟  �لو�سعية  ماهى 
عجلة �لقيادة كما لو �أنك حتاولني �إطالة نف�سك )وميكنك بالفعل 

زيادة طولك 3 �إىل 4 �سم على �ملقعد(. 
�مل��وؤخ��رة فى  و���س��د ع�سات  �لظهر  ت��ق��ومي  �لو�سعية  ه��ذه  ���س��اأن  م��ن 
�لوقت نف�سه. لكن ما هو �أف�سل وقت لفعل ذلك؟ بالطبع، �أثناء زحمة 
�ل�سري �خلانقة �أو عند �لوقوف �أمام �إ�سار�ت �ملرور حتى تتاح لك فر�سة 
ورفع  يديك  بني  �سحقه  تريدين  �أن��ك  لو  كما  باملقود  جيد�ً  �لإم�ساك 

�لظهر �إىل �لأعلى و�سد ع�سات �ملوؤخرة �إىل �لأمام.
 حاوىل �سد �لع�سات ملدة 30 ثانيه، ثم ��سرتخى 5 ثو�ن قبل �ملعاودة 
�إن �نقبا�س  �إىل �لر�ساقة؟  جمدد�ً. ماهى فائدة هذه �حلركة بالن�سبة 
�سكًا  �لو�سعية  وتكت�سب  بر�ساقة  �ل�����س��در  ع�سات  يحنى  �ل��ذرع��ني 

�أف�سل.

الت�سوق  9-
�أعلى  �لأم���ام وت�سعني ذر�ع��ك على ورك��ك وحتنني  �إىل  ر�أ���س��ك  متدين 

ج�سمك �إىل جانب و�حد ملو�زنة ثقل �لأكيا�س �لكبرية �لتى حتملينها. 
�لت�سعني من عمرك. لذ�،  �أن��ك فى  لو  كما  هكذ�، يبدو ظهرك مقو�ساً 

عليك �أوًل �إر�حة نف�سك وحمل كي�سني فقط كل مرة.
 و�إذ� و�سعت �لأغر��س كلها فى كي�س و�حد فقط، حاوىل �لنت�ساب جيد�ً 

لكى يعمل �لعمود �لفقرى مبثابة د�عم وخممد لل�سدمات. 
و�لو�قع �أن هذه هى وظيفته! �حر�سى دوماً على �تخاذ �لو�سعية �لتى 
جتعلك تبدين وكاأنك فخورة جد�ً بنف�سك، و�سدى ع�سات بطنك �إىل 

�لد�خل. 
تقدمى  �جل�سم.  طول  على  م�سدودتني  �لذر�عني  جتعلى  �أل  هو  و�ملهم 
�لكتفني  �ساأن ذلك �سد  بارتياح. من  �لذر�عني تتمايان  ببطء و�جعلى 

نحو �لذر�عني و�إبقاء �ملفا�سل ثابتة. 
منت�سف  ف��ى  �لأخ���رى  �ليد  �إىل  �نقليه  و�ح���د�ً،  كي�ساً  حتملني  كنت  �إذ� 
غ�سون  فى  �ل��ذر�ع��ني  كا  على  مت�ساوياً  �لعبء  يكون  بحيث  �لطريق 
و�لذر�عني وت�سبح م�سدودة  و�لفخذين  �لبطن  ت�ستفيد ع�سات  ذلك، 

جيد�ً.

�شحة وتغذية

23

للح�سول على ج�سم م�سدود من دون اأى عناء اإ�سافى..

 ن�شائح منزلية تعيد اليك ر�شاقتك 

ق�شور الفاكهة واخل�شار.. حت�شن 
املزاج وحتافظ على �شبابك

�إذ� رغبت يف حماربة �أمر��س �ل�سرطان، تخّل�س من �سكني تق�سري �لفاكهة 
ن�سارتك  وت�ساعدك يف �حلفاظ على  �مل��ز�ج  �لق�سرة حت�ّسن  لأن  و�خل�سار 

و�سبابك، وتذخر مبختلف �أنو�ع �لفيتامينات.

• الكيوي
 يقول خرب�ء �لتغذية �إن ق�سرة �لكيوي حتتوي كمية من م�ساد�ت �لأك�سدة 
تفوق ما يحتويه �للب بثاثة �أ�سعاف، وتقيك من �لبكترييا مثل �إي كويل 
E-Coli. �أق�سم حبة كيوي ذهبية طازجة لأن كمية �لوبر �لتي تغطيها 

�أقل بن�سبة %50. ميكنك طحن عدد منها و�لتلذذ بطعمها �ملنع�س. 

• الربتقال
 يذكر �خلرب�ء �أن ق�سر �لربتقال يحتوي مادة )دي ليمونني( �لتي تخف�س 
ن�سبة �لكول�سرتول يف �لدم وتقلل من �لآثار �مل�سرة �لتي تخلفها �لأ�سعة ما 
فوق �لبنف�سجية بن�سبة %70. لذلك �أنقذ �أظافرك وتناول حبة برتقال 

كاملة. 
�ل�سلطة  �أن����و�ع  خمتلف  �إىل  �مل��ربو���س  �أو  ��ع  �مل��ق��طَّ �ل��ربت��ق��ال  ق�سر  �أ���س��ف 

و�لقنبيط مع �جلنب و�سمك �ل�سلمون �ملطهي.

• البطاطا 
مَل ل حتاول تناول �لبطاطا كما هي؟ �كت�سف �خلرب�ء �أن ق�سر حبة بطاطا 
يزّود �جل�سم مبا يحتاج �إليه من �ألياف وبوتا�سيوم وحديد وزينك وفيتامني 

 .C
بزيت  وحّم�سها  تق�سريها  دون  م��ن  م�ستطيلة  قطع  �إىل  �لبطاطا  قّطع 

�لزيتون لتح�سل على بطاطا لذيذة مقرم�سة.

• املوز
�للوتني  م��ادة  م��ن  كبرية  كميات  حتتوي  �مل��وز  ق�سرة  �أن  �لباحثون  وج��د   
حت�ّسن  �لتي  �ل�سروتونني  مادة  عن  ف�سًا  �لعني،  حتمي  �لتي   Lutein

�ملز�ج. 
�إطحن �ملوز مع �حلليب و�لع�سل، و��ستمتع بطعم هذ� �ل�سر�ب �للذيذ.

• التفاح 
�إياك تق�سري �لتفاح! حتتوي ق�سرة هذه �لفاكهة على م�ساد�ت �أك�سدة فريدة 

ُتدعى تريرتبينويد ت�ساهم يف حماربة �سرطان �لكبد و�لثدي و�لقولون. 
ي�سر  ل  ن��وع��اً  )�إخ���رت  �لف�ستق  زب��دة  يف  �ملق�سرة  غ��ري  �لتفاح  قطع  غّم�س 

بالقلب( وتلذذ بطعمها بعد يوم طويل يف �لعمل.

• الثوم
�ل�سيخوخة  عملية  ت��ق��اوم  لاأك�سدة  م�����س��اد�ت  على  �ل��ث��وم  ق�سر  يحتوي   

وحتمي �لقلب. 
�خل�سار  �أو  �مل�سوي  �للحم  �إىل  و�أ�سفها  ق�سمني  �إىل  �لثوم  ف�سو�س  قّطع 

�مل�سلوقة.

اإىل  املنزلية  واأعمالك  اليومية  مهامك  حتويل  ميكنك 
متعة حقيقية متنحك فى النهاية ج�سمًا ريا�سيًا وقوامًا 

مم�سوقًا 
�سئمتي من الذهاب اإىل النادى الريا�سى ملمار�سة التمارين 
اأموالك  اأن  جتدين  ه��ل  خ��ا���ض؟  م��درب  اإ���س��راف  حت��ت 

وجهودك ت�سيع �سدى الأنك ال تالحظني اأية نتائج؟ 
الريا�سية  التمارين  ملمار�سة  اأوفر  ح�سنًا، نقدم لك حاًل 
واحل�سول على ج�سم م�سدود من دون اأى عناء اإ�سافى .. 
ريا�سية  ح�س�ض  اإىل  اليومية  املنزلية  االأعمال  حوىل 

ممتعة. 
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�لتنفيذ،  �لتح�سينات قيد  ك�سفت �سركة بوينغ عن جمموعة �ساملة من 
و�لتي �ست�سيف عدة م�ستويات من مز�يا �ل�سامة �لإ�سافية �إىل بطاريات 
�لتجارية، وذلك بعد ح�سول   787 �أي��ون �خلا�سة بطائر�ت   - �لليثيوم 
�ل�سركة على مو�فقة �إد�رة �لطري�ن �لحتادية �لأمريكية FAA، حيث 
من �ملتوقع �أن تكون جاهزة للرتكيب �لأويل يف غ�سون �لأ�سابيع �لقليلة 
 787 بت�سنيع علب جديدة لبطاريات  �ل�سركة حالياً  �ملقبلة. كما تقوم 
مع خطط لرتكيبها يف �لطائر�ت. و�ستتيح هذه �لتح�سينات، �لتي تخ�سع 
لختبار�ت ت�سديق مكثفة، ل�سركات �لطري�ن �إمكانية ��ستئناف �لرحات 
�لختبار�ت  �إجن���از  مبجرد   787 ط��ائ��ر�ت  م��نت  على  �لتجارية  �جل��وي��ة 
و�جلهات  �لأمريكية  �لحتادية  �لطري�ن  �إد�رة  مو�فقة  على  و�حل�سول 
�لإنتاجية  �لعمليات  تعزيز  �لتح�سينات  وت�سمل  �ملعنية.  �لتنظيمية 
و�لت�سغيلية ومز�يا ت�سميم �لبطارية، بالإ�سافة �إىل ت�سميم علب جديدة 

للبطاريات، وعلى وحدة �سحن �لبطارية وتركيب �لبطارية.

البداية من اليابان 
يف  �لبطاريات  ت�سنيع  �أثناء  �لتح�سينات  من  �لأول  �مل�ستوى  �إج��ر�ء  يتم 
نظام  م��زود   - �لفرن�سية  ثالي�س  �سركة  مع  بوينغ  تعاونت  فقد  �ليابان. 
حتويل �لطاقة �ملتكامل - و�سركة )جي �إ�س يو��سا( �ليابانية �ملتخ�س�سة 
يف ت�سنيع �لبطاريات، لتطوير مو��سفات �إنتاجية و�ختبار�ت معززة للحد 
�إنتاج �خلايا �لفردية، وكذلك  من �حتمال وجود مزيد من �لتباين يف 
�لبطارية ب�سكل عام. كما متت �إ�سافة �أربعة �ختبار�ت جديدة �أو منقحة 
لإنتاج خايا �ل�سا�سة، لت�سم �لآن 10 �ختبار�ت م�ستقلة. و�سوف تخ�سع 
كل خلية �إىل عملية �ختبار �أكرث �سر�مة على مد�ر �سهر عقب ت�سنيعها، 
مبا يف ذلك �ختبار مدته 14 يوماً، يتم خالها �تخاذ �لقر�ء�ت �خلا�سة 
�لإج���ر�ء �جلديد يف  بهذ�  �لعمل  ب��د�أ  وق��د  �ساعة.  �لتفريغ كل  مبعدلت 
مطلع فرب�ير، حيث �أجنزت عمليات �لختبار �خلا�سة باخللية �لأوىل. 
ا بعمليات �لإنتاج يتوجب  ويوجد �أكرث من �ثني ع�سر �ختبار قبول خا�سًّ
��ستكمالها لكل بطارية على حدة. كما قررت كل من بوينغ و�سركة )جي 
�حلد  بتخفي�س  للبطارية  �ملقبول  �ل�سحن  م�ستوى  �سبط  يو��سا(  �إ���س 
بالإ�سافة  بهما.  �مل�سموح  للتفريغ  �لأدن���ى  �حل��د  ورف��ع  لل�سحن  �لأع��ل��ى 
�لبطارية  نظام  ت�سميم قطعتني من جتهيز�ت  �إع��ادة  ذل��ك، جت��ري  �إىل 
ت�سمان وحدة مر�قبة �لبطارية و�ل�ساحن للتكيف مع م�ستويات �ل�سحن 
�جلديدة. هذ� و�سيتم تعديل �ساحن �لبطارية - �أي�ساً - لتخفي�س دورة 

�ل�سحن، وبالتايل تخفيف �ل�سغط على �لبطارية �أثناء �ل�سحن.

طرق مبتكرة للعزل
خايا  من  خلية  كل  ع��زل  منه  �لغر�س  للعزل،  طريقتني  �إ�سافة  �ستتم 
�لآن لف عازل  �لبطارية. ويجري  �لأخ��رى وعن �سندوق  �لبطارية عن 
كهربائي حول كل خلية من خايا بطارية لعزلها كهربائياً عن �لأخرى 
نظام  و�سي�ساعد  م��ا.  عطل  ح��دوث  عند  حتى  �لبطارية،  �سندوق  وع��ن 
�لعزل �لكهربائي و�حلر�ري �مل�ستخدم فوق �خلايا و�أ�سفلها ويف ما بينها 
على منع تاأثري حر�رة �خلايا بع�سها يف بع�س. كما �سيتم تطوير عو�زل 
على  ق��درًة  �أك��رث  لتكون  �لبطارية  �سمن  نف�سها،  و�لأ���س��اك  �لأ���س��اك، 
�مل�سابك �جلديدة على ربط  مقاومة �حل��ر�رة و�لحتكاك، بينما �ستعمل 
هذه  باأن  علماً  �لثماين،  �لبطارية  خايا  تربط  �لتي  �ملعدنية  �لق�سبان 

�سة لاإغاق. �مل�سابك تت�سمن �آلية خم�سّ

�سندوق جديد
مت �إدخال جمموعة من �لتغيري�ت على �سندوق �لبطارية، �لذي يحت�سن 
خايا �لبطارية ووحدة �إد�رة �لبطارية. و�ست�سمح �لفتحات �ل�سغرية يف 
�لكربى  �لفتحات  �ست�سمح  حني  يف  �لبطارية،  رطوبة  بتجفيف  �لأ�سفل 

على  ع��اوة  �خل��ل��ل،  فيها  وق��ع  �لتي  �لبطارية  بت�سريف  �جل��و�ن��ب  على 
خف�س �لتاأثري عن �لأجز�ء �لأخرى من �لبطارية. و�سيتم تثبيت �سندوق 
�أن  �ملقاوم لل�سد�أ. على  �لبطارية يف علبة جديدة م�سنوعة من �لفولذ 
�لأق�سام  �ملوجودة يف  �ملعد�ت  بقية  �لبطارية عن  بعزل  �لعلبة  تقوم هذه 
�ملخ�س�سة للتجهيز�ت �لإلكرتونية. كما �ست�سمن عدم �ندلع �أي حريق 
د�خل جتاويف �ملعد�ت، وبالتايل ت�سكيل طبقة و�قية �أخرى �سمن نظام 
�لبطارية. وحتتوي هذه �لعلبة على فتحة ت�سريٍف مبا�سرة لنقل �أبخرة 
�لبطارية �إىل خارج �لطائرة. هذ�، ومت تركيب �مل�سابك �جلديدة �مل�سنوعة 
من �لتيتانيوم يف �لأق�سام �ملخ�س�سة للتجهيز�ت �لإلكرتونية، ل�سمان �أن 
علبة  �إ�سافة  وي�سمل  �ملنا�سب.  بال�سكل  مدعماً  �لبطارية  مو�سع  يكون 
جديدة، بعزل �لبطارية ملنع وقوع �أي حريق �سمن �لعلبة و�لتاأثري ب�سكل 

كبري يف �لطائرة، حتى يف حال ت�سريب جميع �خلايا.

مناعة �سد احلريق 
�لتي  �مل�سببة  �لعو�مل  �لبطارية  نظام  على  �ملدخلة  �لتح�سينات  تعالج 
مت  كما  �لبطارية.  خللل  حمتملة  كاأ�سباب  �لفني  بوينغ  فريق  ح��دده��ا 
من   - �أي�����س��اً   - �لفني  �لفريق  �إليها  تو�سل  �ل��ت��ي  �لنتائج  م��ن  �لتحقق 
عدد  يف  �أي���ون،   - �لليثيوم  بطاريات  خ��رب�ء  م��ن  م�ستقلة  جمموعة  قبل 
�أكد  �آخ��ر،  �ختبار  ويف  �لوطنية.  و�ملخترب�ت  و�جلامعات  �لقطاعات  من 
يقوم  حيث  �جل��دي��دة،  �لعلبة  �سمن  حريق  وق��وع  �إمكانية  ع��دم  �لفريق 
�لوحدة  هذه  من  يجعل  مما  �لأك�سجني،  بطرد  �جلديد  �لعلبة  ت�سميم 
�لتي حتتوي على �لبطارية ذ�تية �لتغليف. وتعد عملية �لتغليف �أف�سل 
من �لك�سف عن �ل�ستعال ومعاجلته، حيث حتول دون حدوث �ل�ستعال 
من �لأ�سل. ويقوم �لت�سميم بطرد جميع �لأبخرة من خال ت�سريفها 
�لتجهيز�ت.  �إىل ق�سم  �إىل خارج �لطائرة، عو�ساً عن ت�سريفها  مبا�سرة 
وحتى عندما قام �لفريق بن�سر غاز �سريع �ل�ستعال �أثناء تو�جد م�سدر 
ذلك  وق��وع  دون  �لأك�سجني  غياب  ح��ال  فقد  ح��ري��ق،  �فتعال  بغية  لهب 

�حلريق.

�سرورة ملحة 
يقول �لرئي�س، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة بوينغ للطائر�ت �لتجارية عن 
�أهمية �لعتماد على بطاريات �لليثيوم، ر�ي كونر: )ل تقدم �لبنية �لتي 
تعتمد على �لكهرباء ب�سكل �أكرب يف طائرة 787 قيمًة حقيقيًة ل�سركات 
�لنقل �جلّوي فح�سب، بل ولعموم �لقطاع �أي�ساً. و�إننا من خال خف�س 
�لبطارية  تقنية  وتعد  �لبيئية.  ب�سمتنا  من  نخّفف  للوقود،  ��ستهاكنا 
هذه جزء�ً مهماً يف �لت�سميم �لذي يعتمد ب�سكٍل �أكرب على �لكهرباء، حيث 
ت�ساعدنا على خف�س ��ستهاك �لوقود مبا يزيد على 10 مليار�ت غالون 
طيلة دورة حياة هذ� �لربنامج(، وبالتايل تعترب هذه �لبطاريات �سرورة 

ملحة ل�ستمر�ر مفهوم �لطائرة �لفائقة �لقت�سادية.

•• دبي-الفجر:
�مل���ن���ط���ق���ة، مت   يف خ���ط���وة غ����ري م�����س��ب��وق��ة يف 
�لإن����رتن����ت  ع����رب  م��ن�����س��ة  �أول  ع����ن  �لإع��������ان 
من  و����س��ع��ة  جم��م��وع��ة  للم�سرتكني  ���س��ت��وف��ر  
�خلدمات �لرتفيهية، حتت ��سم �آي �سي فليك�س  
)icflix( �ستكون جاهزة لت�سجيل �مل�سرتكني 
�ل�سرق  ومنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف 
�لأو�سط بحلول �سهر يونيو �لقادم، على �أن يتم 
وقت  يف  �لعاملي  �مل�ستوى  على  �خلدمة  �إط��اق 

لحق من هذ� �لعام. 
من  متنوعة  جمموعة  �جلديدة  �ملن�سة  توفر 
و�مل�سل�سات  �لأف��ام  مثل  �لرتفيهية  �لرب�مج 
وبر�مج  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�ل���رب�م���ج  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ه��ول��ي��وود وبوليوود  م��ن  �مل��رخ�����س��ة  �لأط���ف���ال 
وج����ازوود )�مل��ح��ت��وى �ل��ع��رب��ي( ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
بر�مج ح�سرية وغريها. وميكن �لو�سول �إىل 

هذه �ملن�سة عرب �أجهزة �لكمبيوتر �ل�سخ�سية 
و�مل��اك��ن��ت��و���س و�ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة و�لأج����ه����زة 
�ألعاب  و�أجهزة  �لذكية  و�لتلفزيونات  �للوحية 

�لفيديو �ملت�سلة.  
للم�سرتكني  م��ت��وف��رة  ه���ذه �خل��دم��ة  ���س��ت��ك��ون 
مقابل ر�سوم ��سرت�ك �سهرية منخف�سة �سيتم 
�سيتوفر  بينما  لح���ق،  وق��ت  يف  عنها  �لإع���ان 
حم��ت��وى خ��ا���س ب���ن���اء�ً ع��ل��ى �ل��ط��ل��ب. وق���د مت 
باأحدث  للمن�سة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ت�سميم 
�لتقنيات �لتي تناف�س �أحدث �ملو�قع �لعاملية يف 
هذ� �ملجال وتتميز  ب�سهولة �لت�سفح وخيار�ت 
�لعناوين  �آلف  حت��ت��وي  وم��ك��ت��ب��ة  �ل��ت�����س��ن��ي��ف 
م��ن ه��ول��ي��وود وب��ول��ي��وود وج����ازوود )�ملحتوى 
�ل�سركة  ك�����س��ف��ت  وق�����د  وغ����ريه����ا.  �ل���ع���رب���ي( 
م�ساحة  �أن  �خلدمة  هذه  توفري  عن  �مل�سوؤولة 
�مل�سرتكني  �ستمكن  �لتي  �لجتماعي  �لتو��سل 

�أ�سدقائهم  ودع����وة  و�لت�سنيف  �لتعليق  م��ن 
لا�سرت�ك �ستكون من �أهم خ�سائ�س �ملن�سة. 

ويف �إط�����ار ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ه����ذه �خل���ط���وة، قال 
�آي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  حم��ي��و  ف���ادي  �ل�سيد 
�سي فليك�س: لقد غريت �لتكنولوجيا �حلديثة 
طريقة حياتنا، لكن معظمنا ل يز�ل �إىل �لآن 
لعدم  �لتقليدية  �لرتفيه  و�سائل  على  يعتمد 

وجود خيار�ت �أخرى حديثة. 
و�أ�ساف حميو: �آي �سي فليك�س مفهوم خمتلف 
جديد�ً  و�ق��ع��اً  يعك�س  �لإن��رتن��ت  ع��رب  للرتفيه 
ت�ستهلك  �لتكنولوجيا �حلديثة ممكناً.  جعلته 
�لإنرتنت  على  فيديو  حم��ت��وى  �ملنطقة  ه��ذه 
�أخ���رى يف �ل��ع��امل لذلك  �أك��رث م��ن �أي منطقة 
�ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  فليك�س  �سي  �آي  �أن�ساأنا 
ع��ل��ى ه����ذه �خل���دم���ة و�إع����ط����اء �ل��ن��ا���س جتربة 

ترفيهية فريدة من نوعها عرب �لإنرتنت. 

عل�م وتكن�ل�جيا

25

فاإن  واإيربا�ض،  بوينغ  مثل  التجارية،  الطائرات  ت�سنيع  �سركات  اىل  وبالن�سبة  خمتلفة.  الأ�سباب  التغيري  باإحداث  القرارات  ُتتخذ 
تغيري املنتجات يتم ب�سبب احلاجة اإىل التكيف مع ظروف ال�سوق املتغرية ومواكبة التطورات التكنولوجية واملحافظة على امل�ستوى 
التناف�سي. ويف بع�ض االأحيان، يكون التغيري مطلوبًا اإذا كان اأداء اإحدى الطائرات ال يرتقي اإىل امل�ستوى املتوقع. اإن اإجراء تغيريات 
يف ت�سميم طائرة مثل 787 درمياليرن، التي حتتوي على 2.3 مليون من االأجزاء واالأنظمة املدجمة املعقدة، لي�ض مبهمة �سغرية، اإذ 
اأن يوؤثر ب�سكل كبري يف الهند�سة واالإنتاج. ولكن فرق العمل يف بوينغ تولت املهمة، بدءًا من  ميكن لتغيري واحد مهما كانت ب�سيطًا، 
مرحلة جمع املالحظات و�سواًل اإىل خطوات التنفيذ، وذلك باعتماد منهجية دقيقة يف اإدارة التغيري. والتي تركزت هذه املرة على 

اإيجاد احللول ملعاجلة بطاريات الليثيوم يف تلك الطائرة. ،،

اآي �سي فليك�ض مفهوم جديد لعامل الرتفيه عرب االإنرتنت 

اإطالق اأول من�شة خلدمات م�شاهدة الفيديو عرب الإنرتنت 

ماذا تخفي ال�� )درمياليرن(؟

بوينغ تك�شف تفا�شيل التح�شينات املدخلة على طائرات 787

30 ٪ زيادة يف �شرعة
 ت�شفح املواقع عرب الهواتف

  
ك�سفت در��سة خلدمة حتليات جوجل عن زيادة �سرعة ت�سفح �لإنرتنت 

من �لهو�تف �ملحمولة بن�سبة ٪30 باملقارنة مع �لعام �ملا�سي. 
بينما ز�دت �ل�سرعة من �حلو��سيب �ملكتبية بن�سبة �سئيلة، ويف �ملقابل �رتفع 

حجم �سفحات �لإنرتنت باأكرث من ٪56 خال �لعام �جلاري. 
�سمن  �مل��و�ق��ع  �سرعة  ت��ق��اري��ر  على  �لنتائج  ه��ذه  يف  )ج��وج��ل(  و�ع��ت��م��دت 
�ملو�قع للح�سول على بيانات  )حتليات جوجل(، �لتي ي�ستخدمها مالكو 

مف�سلة حول �سرعة مو�قعهم كما يختربها �مل�ستخدمون �حلقيقيون. 
�إىل در��سة ن�سرتها )جوجل( يف مثل هذ� �لوقت نف�سه من �لعام  و��ستناد�ً 
�ملا�سي، عن �سرعة مو�قع �لإنرتنت حول �لعامل، كانت �سرعة �لت�سفح عرب 
�ملكتبية،  �لكمبيوتر  �جهزة  تقل مبعدل 1.5 مرة، مقارنة مع  �لهو�تف 
�أجهزة  لكن مل ي�سهد �لعام �جلاري نقلة ملمو�سة يف �سرعة �لت�سفح عرب 

�لكمبيوتر بعك�س �لهو�تف �ملحمولة. 
و�أرجعت �لدر��سة �سبب �لزيادة �مللحوظة يف �سرعة �لت�سفح عرب �لهو�تف 
�سرعة  وزي��ادة  �لأ�سا�سية لاإنرتنت،  �لتحتية  �لبنية  �إىل حت�سني  �ملحمولة 
�ملت�سفحات، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م تقنية )�إل تي �إي( �لتي تدعم �جليل 
قوة  �أن  كما  �ملحمول،  �لهاتف  �سبكات  �سرعة  على  �نعك�ست  و�لتي  �ل��ر�ب��ع 

�ملعاجلة يف �أجهزة �لهاتف تتز�يد مبعدل مت�سارع. 
وت�سمنت �لدر��سة قائمة ل�23 بلد�ً حول �لعامل من حيث وقت حتميل 
يف  جميعها  و��سرتكت  �ملكتبية،  �لكمبيوتر  �جهزة  عرب  �لإنرتنت  �سفحات 

غياب �لتح�سن �مللمو�س يف زمن �لتحميل. 
�ملتحدة، وحلت  �ل�سويد ثم كند� فاململكة  �لقائمة، تلتها  �ليابان  وت�سدرت 
�لوليات �ملتحدة يف �ملركز �خلام�س. ويف ما يتعلق بوقت حتميل �ل�سفحات 
عرب �لهو�تف �ملحمولة، �سهد �أغلب �لدول حت�سناً بن�سب متفاوتة، و�حتلت 
فالوليات  ب��ول��ن��د�  ث��م  �ل�����س��وي��د  تلتها  �ل�����س��رع��ة،  �لأول يف  �مل��رك��ز  �ل��ي��اب��ان 

�ملتحدة.

ك�سفت ياهو عن ن�سخة جديدة من 
�لربيد  بخدمة  �خل��ا���س  تطبيقها 
�لإلكرتوين ل�)�آي باد(، وللحو��سب 
�أندرويد. ويت�سمن  بنظام  �للوحية 
�لت�سميم  يف  ت���غ���ي���ري�ً  �ل��ت��ح��دي��ث 
وط���ري���ق���ة ع��م��ل �ل��ت��ط��ب��ي��ق، وذل���ك 
للويب  بريدها  ن�سخة  حتديث  بعد 
و�ل�����ه�����و�ت�����ف �ل����ذك����ي����ة و�لأج�����ه�����زة 

�للوحية يف دي�سمرب �ملا�سي. 
�جلديدة  �لن�سخة  ت�سميم  ويعتمد 
من )بريد ياهو( على �ل�سكل �ملعتاد 
بعر�س �سندوق للر�سائل على ي�سار 
�ل�سا�سة، بينما يرتكز �لتحديث على 
على  �لر�سالة  ��ستعر��س  �إمكانية 
طريق  ع��ن  �ل�سا�سة  م�ساحة  كامل 
كما  �ل�سا�سة،  �أ�سفل  �سهم �سغري يف 
بطريقة  �ل��ر���س��ائ��ل  بت�سفح  ي�سمح 
ت�سبه ت�سفح كتاب �أو جملة وُيظهر 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل�������س���ور �مل���رف���ق���ة د�خ���ل 

�لر�سائل. 
للم�ستخدمني  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  وُي���ت���ي���ح 
�لربيد  ل��ت��ن��ظ��م  �أف�������س���ل  �إم���ك���ان���ات 
ر�سالة  �خ��ت��ي��ار  فعند  �لإل���ك���رتوين، 
على  تظهر  �ل��ربي��د  �سندوق  د�خ��ل 
�جل�����ان�����ب �لأمي���������ن خ�����ي�����ار�ت ع���دة 
ملجلد  نقلها  �أو  بنجمة  كتعليمها 
ت��ظ��ه��ر معها  �أو ح��ذف��ه��ا، ك��م��ا  �آخ����ر 
�لر�سائل �لقادمة من �ملر�سل نف�سه 

و�حد  �إج�����ر�ء  بتطبيق  ي�سمح  مب��ا 
عليها جميعاً. 

جمموعة  �خ���ت���ي���ار  ع���ن���د  وك����ذل����ك 
�إذ  ب��اأك��م��ل��ه؛  �ل�����س��ن��دوق  �أو  ر���س��ائ��ل 
جمموعات  يف  �ل���ر����س���ائ���ل  ت��ظ��ه��ر 
�لتطبيق  وي�سمح  �مل��ر���س��ل،  بح�سب 
�لإجر�ء�ت  من  عدد  بني  بالختيار 

ب�س��اأنها. 

�ملنتجات  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  وو�����س����ف 
�آدم  )ي��اه��و(  يف  و�لنا�سئة  �جل��و�ل��ة 
ك���اه���ان، �ل��ت��ح��دي��ث ب���اأن���ه )�إط����اق 
مو�سحاً  �ل�سندوق(،  من  لربيدك 
ت�ستفيد  �جل��دي��دة  �لتطبيقات  �أن 
�جلهاز  ل�سا�سة  �لكاملة  �مل��ز�ي��ا  من 
��ل ق����ر�ءة  �ل���ل���وح���ي، وذل����ك ل ُي�����س��هِّ
ل  ُي�سهِّ ول��ك��ن��ه  ف��ح�����س��ب،  �ل��ر���س��ائ��ل 

�أي�������س���اً م���ن ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��خ��ل�����س من 
�ل��ر���س��ائ��ل غ��ري �مل��ه��م��ة. و�أ���س��اف �أن 
�لعودة  �مل�ستخدم �سيجد �سعوبة يف 
�لإل���ك���رتوين  �ل���ربي���د  �إىل جت���رب���ة 
�أن ينال  �لتقليدية.  وتاأمل )ياهو( 
�لتطبيق �إعجاب م�ستخدمي خدمة 
ُي�سهم يف  و�أن  �لإل��ك��رتوين،  �لربيد 

جذب م�ستخدمني جدد.

ن�شخة جديدة من تطبيق بريد ياهو للحوا�شب اللوحية
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•• تغطية رم�صان عطا:

�لتنمية  لد�ئرة  �لتابع  لاأعمال  �أبوظبي  مركز  حدد 
�آخر  �ل��ق��ادم  يوليو  �أول  ي��وم  – �أب��وظ��ب��ي  �لقت�سادية 
�لتجارية  �مل��ح��ال  لأ���س��ح��اب  �مل���ح���ددة  للمهلة  م��وع��د 
حمالهم  لفتات  لتغيري  �أبوظبي  �إم��ارة  م�ستوى  على 
�أعدها جمل�س  �لتي  �لتنظيمية لافتات  �للو�ئح  وفق 

�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين.
�لد�ئرة  ذل��ك خ��ال م��وؤمت��ر �سحايف عقد مبقر  ج��اء 
�سباح �م�س و�سارك فيه كل من حممد ر��سد �لرميثي 
�حلمادي  وع��ام��ر  ب��امل��رك��ز  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط �لعمر�ين باملجل�س 

وعدد من �مل�سوؤولني من �جلانبني.

ثالثة اأ�سهر
�ل�سيد حممد ر��سد �لرميثي يف كلمة له �فتتح  وقال 
�لتنظيمية  �للو�ئح  م�سروع  �إن  �ل�سحايف  �ملوؤمتر  بها 
لافتات �ملحال �لتجارية على م�ستوى �إمارة �أبوظبي 
جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���د�ئ���رة  تطبيقه  ع��ل��ى  عملت 
من  مار�س  �سهر  منذ  �لعمر�ين  للتخطيط  �أبوظبي 
�لعام �ملا�سي بهدف حت�سني �ملظهر �خلارجي للمدينة 
و�إعادة تنظيم �أ�سكال �لافتات �لإعانية مبا يتنا�سب 
وفق  عام  ب�سكل  و�لدولة  لامارة  �حل�ساري  و�لوجه 

�أف�سل �ملو��سفات و�ملعايري �لدولية. 
و�أ�ساف �إن هذ� �مل�سروع يهدف �إىل �لرتقاء بو�جهات 
�لإعانية  �لتجارية وتطوير لفتاتها  و�ملحال  �ملباين 
�ل�سرقية  و�مل��ن��ط��ق��ت��ني  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  م���ن  ك���ل  يف 
و�لغربية وبالتايل �حلفاظ على جمالية �ملظهر �لعام 
�ىل  �مل�سروع و�سل  ه��ذ�  ب��اأن  �أبوظبي مو�سحا  لإم��ارة 
مر�حله �لنهائية بعد منح �أ�سحاب �ملحال عند جتديد 
رخ�سهم مهلة ثاثة ��سهر لتغيري لوحاتهم �لقدمية 

وذلك منذ �سهر مار�س من �لعام �ملا�سي.
و�أكد �لرميثي على �إن مركز �أبوظبي لاأعمال حدد على 
�إثر ذلك مهلة نهائية لتغيري لفتات �ل�سم �لتجاري 
لكافة �ملحال �لتجارية تنق�سي مع نهاية �سهر يونيو 
�ملقبل يف كافة مناطق �لإمارة د�عيا �أ�سحاب �لأن�سطة 
جتديد  م��ع  حمالهم  ل��وح��ات  تغيري  �سرعة  �لتجارية 
منحت  �لتي  �ملهلة  �نتهاء  قبل  �أو  �لتجارية  رخ�سهم 
لهم وهي ثاثة �أ�سهر من تاريخ �لتجديد ما مل �سيتم 
�إنذ�ر  دون  �ملخالفني  بحق  �سريحة  خمالفات  حترير 

م�سبق مع �نتهاء �لفرتة �ملحددة لذلك.
�لثانية  �ملرحلة  تطبيق  ب���د�أت  �ل��د�ئ��رة  �إن  �إىل  و�أ���س��ار 
�أبوظبي  مدينة  ف��روع  يف  لافتات  �لتنظيمية  للو�ئح 
من  �ع��ت��ب��ار�ً  و�ل�سهامة،  و�ل��وث��ب��ة  �مل�سفح  مناطق  يف 

�أعلنت  قد  كانت  بينما  �ملا�سي  �لعام  �أبريل  من  �لأول 
يوم  �بوظبي  د�خ��ل جزيرة  �مل�سروع  بتنفيذ  �لبدء  عن 
26 مار�س �ملا�سي يف مقرها �لرئي�سي يف �أبوظبي ويف 
بتطبيقها  �سرعت  ثم  �أبوظبي  وغرفة  �لبطني  فرعي 

على م�ستوى مدينة �لعني و�ملنطقة �لغربية.
و�أفاد �ل�سيد حممد ر��سد �لرميثي يف كلمته باأن مركز 
�لقت�سادية  �لتنمية  لد�ئرة  �لتابع  لاأعمال  �أبوظبي 
�أ�سهر  ثاثة  مدة  �لتجارية  �ملحال  منح  �بوظبي   –
�أق�سى بعد جتديد �لرتخي�س �لتجاري لتغيري  كحد 
�لتنظيمية  ب��ال��ل��و�ئ��ح  �ل��ت��ج��اري��ة و�لل���ت���ز�م  �ل��ل��وح��ات 
�ملركز  ويح�سل  �مل��دي��ن��ة  ومظهر  �لإع��ان��ي��ة  ل��ل��وح��ات 
مب��وج��ب��ه ع��ل��ى �إق�����ر�ر وت��ع��ه��د م��ن �أ���س��ح��اب �لرخ�س 
�ل��ع��م��اء لالتز�م  �ل��ت��ج��اري��ة ع���رب م��وظ��ف��ي خ��دم��ة 
�لتنظيمية  �للو�ئح  تطبيق  �إن  و�أ���س��اف  �ل��ق��ر�ر.  بهذ� 
�جلديدة لافتات �لإعانية ي�سمل �لرخ�س �لتجارية 
�جلديدة �لتي �ستتقيد بتنفيذها وفق مناذج �لافتات 
�لإعانية �مل�سموح بها ومو��سفاتها، و�لأبعاد �خلا�سة 
�ملبادئ  مع  يتو�فق  مبا  �ملباين  �سمن  ومو�قعها  بها، 
ويديره  �أطلقه  �ل��ذي  ��ستد�مة  لربنامج  �لتوجيهية 

جمل�س �أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين.
للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي  ب���دور جمل�س  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ����س���اد 
�لعمر�ين يف �إعد�د �سيا�سة �للو�ئح �لتنظيمية لافتات 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لتجارية  للمحال  �لتجاري  �ل�سم 
وذلك وفق �أف�سل �ملعايري و�ملو��سفات �ملعمول بها على 
م�ستوى �لعامل مما �أ�سهم يف متكني �لد�ئرة من تنفيذ 
هذ� �مل�سروع �لذي باتت نتائجه تظهر ب�سكل و��سح يف 
�إنه من منطلق حر�س �لد�ئرة  �سو�رع �لم��ارة. وقال 
لافتات  �لتنظيمية  �ل��ل��و�ئ��ح  تطبيق  على  و�ملجل�س 
يحقق  �ل���ذي  بال�سكل  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��ال 
�لأهد�ف �ملرجوة من هذ� �مل�سروع فقد مت �لعام �ملا�سي 

تنظيم عدد 3 ور�سات عمل �ثنتني يف �أبوظبي وور�سة 
150 خطاطا  �أكرث من  �سارك فيها  �لعني  يف مدينة 
و�لتطبيقات  �ل��ف��ن��ي��ة  ب���اجل���و�ن���ب  ت��ع��ري��ف��ه��م  ب��ه��دف 
�لازمة لتنفيذ لفتات �ملحال �لتجارية وفق �للو�ئح 

�جلديدة.
�ل��ن��ظ��ام �جلديد  م�����س��روع  م��ن��ذ تطبيق  �إن����ه  و�أو����س���ح 
�إمارة  م�ستوى  على  �لتجارية  �ملحال  لوحات  لافتات 
حتى  مت   2012 �ل��ع��ام  م��ن  م��ار���س  �سهر  �أبوظبي يف 
% من لفتات   60 ن�سبته  تغيري ما  �جل��اري  �ل�سهر 
�مل��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة وخ��ا���س��ة يف �مل��ب��اين �ل��و�ق��ع��ة على 

�ل�سو�رع �لرئي�سية يف مدنية �أبوظبي.
لاأعمال  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �إن  �ىل  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ����س���ار 
وم��ت��اب��ع��ة م��ن��ه يف تطبيق ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام ن��ف��ذ ح���و�يل ) 
زي��ارة تفتي�س ميد�نية خال �لربع �لأول  �أل��ف(   20
من �لعام �جلاري للتاأكد من تطبيق �ملحال �لتجارية 
�لتي ��ستلمت �إقر�ر�ت وتعهد�ت متتد ملدة ثاثة �أ�سهر 
لتغيري لوحاتها وفق �لأنظمة �جلديدة بالإ�سافة �ىل 

تطبيق �لرخ�س �لتجارية لوحاتها وفق �لأنظمة. 
�إن مركز �بوظبي لاأعمال قام بتحرير حو�يل  و�أفاد 
�للو�ئح  م�سروع  تنفيذ  منذ  و�إنذ�ر  خمالفة   4225
من  م��ار���س  يف  �لتجارية  �مل��ح��ال  لافتات  �لتنظيمية 
باأحكام  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �سملت   2012 �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام 
�للوحات  �أو  �مل��ق��ررة  �ل��ت��ج��اري  �ل���س��م  كتابة  و���س��روط 
�لإعانية وعدم �للتز�م باملقا�سات �مل�سرح بها للوحة 
�ملحدد  �لرتفاع  �أو  باملكان  �للتز�م  عدم  �أو  �لإعانية 
ت�سريح  بدون  �إ�سافية  �إعانية  لوحة  �مل�سرح ووجود 
�لإعانية  �ل��ل��وح��ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ار  �أو  ���س��ورة  �أي  وو���س��ع 

وغريها من �ملخالفات �لأخرى.
وتقديره  �سكره  عن  كلمته  ختام  يف  �لرميثي  و�أع��رب 
ملمثلي و�سائل �لعام على ح�سورهم �ملوؤمتر �ل�سحايف 

�أ�سحاب  �إىل  �لر�سالة  نقل  على  حر�سهم  يعك�س  مبا 
باملدة  �للتز�م  باأهمية  لتوعيتهم  �لتجارية  �لن�سطة 
ل��وح��ات حماتهم  تغيري  و�لإ����س���ر�ع يف  لهم  �مل��ح��ددة 

�لتجارية.

اأعلى معايري اجلودة
�لتنفيذي  �ملدير  �حلمادي  عامر  �ل�سيد  ق��ال  وب��دوره 
�ملنا�سبة  بهذه  باملجل�س  �لتحتية  و�لبنية  للتخطيط 
للمحال  �لإعانية  لافتات  �لتنظيمية  �لائحة  �إن 
لت�سميم  �لفني  �مل�ستوى  رف��ع  �إىل  ت��ه��دف  �لتجارية 
�لافتات وتوحيد جميع �لعامات �لتجارية يف �ملباين 

بكافة �أنحاء �لإمارة .
�أب��وظ��ب��ي للتخطيط  و�أك���د �حل��م��ادي ح��ر���س جمل�س 
�لعمر�ين على تبني �مل�ساريع �لتي حتقق �ل�ستد�مة يف 
�قت�ساد �إمارة �أبوظبي وذلك وفق �أعلى معايري �جلودة 
مائمة  بيئة  خلق  يف  �مل�ستقبلية  روؤي��ت��ه  يعك�س  مب��ا 
�ملمار�سات يف جمال �لتخطيط  باأف�سل  للعي�س تتميز 
بيئة  �إن�ساء  على  ت�ساعد  و�لبناء  و�لت�سميم  �لعمر�ين 

ح�سرية فريدة من نوعها يف دولة �لإمار�ت.
و�أو����س���ح �حل��م��ادي ب���اأن �لأن��ظ��م��ة �جل��دي��دة لافتات 
و�ملعايري  �ملو��سفات  لأف�سل  تطبيق  فيها  �لإعانية 
تطبق  �لتي  �لعامل  دول  �أف�سل  ويف  دوليا  بها  �ملعمول 
�ل�سامة  ب�����س��روط  تلتزم  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���س��ات  ه��ذه  مثل 
�ل�سم  �إب���ر�ز  �ىل  بالإ�سافة  �خل��ارج��ي  �ملظهر  وجمال 
�ل���ت���ج���اري ب��ال�����س��ك��ل �ل�����ذي ي��ر���س��ي �أ����س���ح���اب �ملحال 

�لتجارية.
�ل��اف��ت��ات �لتجارية �لذي  �إع����د�د دل��ي��ل  �إن���ه مت  وذك���ر 
�لافتات يف  ب�سروط و�سع  �ل�سو�بط �خلا�سة  يحدد 
و�أنظمة   ، و�أحجامها ومو�قعها  �أنو�عها  �ملباين ح�سب 
ل�سمان  وت��وج��ي��ه��ات  تعليمات  يعطي  ك��م��ا  �لإ����س���ار�ت 
عدم وجود لفتة تغطي جزء من هيكل �ملبنى �أو يعيق 
�لنظر عند �لدخول �أو �خلروج من �ملحل �لتجاري كما 

متنع �لإعان عن منتجات �لطرف �لثالث.
�لعمر�ين  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �إن  و�أ����س���اف 
تلقى �لعديد من ردود �لفعل �ليجابية عقب تنفيذه 
مع  بالتعاون  �بوظبي  يف  �جلديدة  �لافتات  م�سروع 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية – �أبوظبي �سو�ء من عامة 

�جلمهور �أو من جمتمع رجال �لأعمال .
و�أفاد عامر �حلمادي باأن �ملجل�س �لتقى موؤخر� وفد� 
�أب���دى رغبة يف �لإط���اع على  م��ن بلدية دب��ي و�ل���ذي 
�لتنظيمية لافتات  �للو�ئح  �إع��د�د  �ملجل�س يف  جتربة 
و�أعتربها  �أبوظبي  يف  حاليا  �ملطبقة  �لتجارية  �ملحال 
�أحد �أهم �مل�ساريع �لتي ت�سهم يف �إبر�ز �ملظهر �خلارجي 

للمدينة.

بعد تغيري 60 % من الفتات املحال التجارية على ال�سوارع الرئي�سية

اقت�شادية اأبوظبي والتخطيط العمراين يك�شفان نتائج اللوائح التنظيمية لالفتات الإعالنية
حممد الرميثي: مت تنظيم 3 ور�شات عمل يف اأب�ظبي والعني �شارك فيها 150 خطاطًا

عامر احلمادي: املجل�س تلقى العديد من ردود الفعل الإيجابية عقب تنفيذه امل�رشوع

تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه 
ال�شرب اإلزاميا خالل الربع الثالث من 2013

•• اأبوظبي-وام:

�أك����د ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س حم��م��د ���س��ال��ح ب����دري م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة �لم�����ار�ت 
�لإمار�تي  �لنظام  تطبيق  بالوكالة..بدء  مو��سفات  و�ملقايي�س  للمو��سفات 
للرقابة على مياه �ل�سرب �إلز�ميا باأ�سو�ق �لدولة �عتبار� من �لربع �لثالث 
�إن  �لهيئة �م�س  �أ�سدرته  ب��دري يف بيان �سحفي  . وق��ال   2013 �لعام  من 
مو��سفات بد�أت بالتن�سيق مع �لهيئة �لحتادية للجمارك و�إد�ر�ت �جلمارك 
�ملحلية منع دخول �أي منتجات غري م�سجلة وفقا للنظام �جلديد للرقابة 
�ساحب  برئا�سة  �مل��وق��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  �عتمده  �ل���ذي  �ل�سرب  م��ي��اه  على 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�عتبار�  �مل�سجلة  غ��ري  �ملنتجات  دخ��ول  مبنع  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
�ساملة  توعية  �ستنفذ خطة  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�سار   . �لنظام  �سريان  بدء  من 
على  ت�ستمل  �لتطبيق  و�إج���ر�ء�ت  بالنظام  للتعريف  �ل�سركاء  كل  ت�ستهدف 
مو��سفات  �أن  و�أ���س��اف  �إعامية.  وحملة  تعريفية  ومطبوعات  عمل  ور���س 
و�ستبد�أ  �لهيئة  لدى  للنظام  �خلا�سعة  منتجاتها  لت�سجيل  �ل�سركات  تدعو 
�لرقابة على �ملنتجات �ملعرو�سة يف �لأ�سو�ق بالتن�سيق مع �جلهات �لرقابية 
�ملعنية وفقا للنظام �جلديد �ملعتمد لتنفيذ بر�مج رقابة �لأ�سو�ق بعد تنفيذ 
�لنظام بعد �ستة �أ�سهر من تاريخ ن�سر قر�ر �لعتماد يف �جلريدة �لر�سمية. 
وقال �إن تطبيق �لنظام من �ساأنه توحيد �إجر�ء�ت �لرقابة على مياه �ل�سرب 
يف جميع �إمار�ت �لدولة وتوحيد �إجر�ء�ت �لتعامل مع عبو�ت مياه �ل�سرب 
للم�ستهلك  �ل�سرب  مياه  و�سامة  ج��ودة  على  �لرقابة  و�سمان  �مل�ستوردة 
ووجود �لعامات �لد�لة على مطابقة �ملياه و�لعبو�ت وعمليات تد�ول هذ� 
�ملنتج مع كافة �ملتطلبات و�ملو��سفات �لقيا�سية �ملدرجة يف هذ� �لنظام. و�أكد 
�سعادة �ملهند�س حممد �سالح بدري �أهمية �لنظام �جلديد �لذي جاء يف �إطار 
تنظيم ومر�قبة و�سبط جودة و�سامة �ملنتجات و�خلدمات يف �أ�سو�ق �لدولة 
بهدف حماية �مل�ستهلك . و�أ�سار �إىل �أن �لنظام �لإمار�تي للرقابة على مياه 
�ل�سرب �لذي �أقره جمل�س �لوزر�ء مت �إعد�ده بالتعاون مع خمتلف �ل�سركاء 
يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.. كا�سفا عن �أن �لنظام يت�سمن �ملتطلبات 
�لإنتاج  فعالة ل�سبط عمليات  رقابية  و�آليات  �ل�سرب  ملياه  �لفنية  �لقيا�سية 
و�ل�ستري�د وتد�ول مياه �ل�سرب خال �ملر�حل �ملتعددة وحتديد م�سوؤوليات 
ملياه  �لعامة  �ملتطلبات  �أه��م  م��ن  �أن  و�أ���س��اف  �ل��دول��ة.  �ملخت�سة يف  �جل��ه��ات 
�ل�سرب �لتي يحددها �لنظام �ملتطلبات �لفنية �لقيا�سية ملياه �ل�سرب �ملعباأة 
باملعد�ت  �خلا�سة  و�ملتطلبات  �ملعباأة  �لطبيعية  �ملعدنية  و�ملياه  �ملعباأة  وغري 
و�ملتطلبات  �ل�سرب  مياه  مع  �مل�ستخدمة  و�ملر�سحات  �لكهربائية  و�لأجهزة 
و�ملتطلبات  �ل�سرب  ملياه  �مل�ستخدمة  �لتو�سيل  وقطع  و�سمامات  �أنابيب 
�خلا�سة بخز�نات و�سهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه �ل�سرب. ونوه باأن 
�لهيئة �أخطرت منظمة �لتجارة �لعاملية مب�سروع �لنظام ل�ستام ماحظات 
�لهيئة �طلعت على  �أن  .. موؤكد�  �إلز�ميا  �سيطبق  �أنه  باعتبار  �ل��دول حوله 
�أف�سل �ملمار�سات �لدولية و�سكلت جلانا فنية لإعد�د �لنظام. و�أو�سح بدري 
�أنه �سيتم ت�سجيل �سركات تعبئة مياه �ل�سرب و�ل�سركات �ملوردة للمياه �ملعباأة 
كامل  توكيد  يتطلب  �ل��ذي  �إي��ك��ا���س  �لم��ار�ت��ي  �ملطابقة  تقييم  نظام  وف��ق 
للجودة حيث �ستمنح عامة �جلودة �لإمار�تية بناء عليه كما تتعاون �لهيئة 
مع �جلهات �لرقابية لتطبيق هذ� �لنظام من خال بر�مج م�سح �لأ�سو�ق يف 
�لدولة. وقال �إنه خال مر�حل �إعد�د �لنظام عقدت �جتماعات مع ممثلي 
�جلهات �لرقابية �ملخت�سة د�خل �لدولة و ممثلي �لقطاع �خلا�س �ملعنيني 
مبياه �ل�سرب ومناق�سة مبادرة و�سع نظام للرقابة على مياه �ل�سرب ت�سمل 
ل�سبط  فعالة  رقابية  �آلية  وكذلك  �ل�سرب  ملياه  �لفنية  �لقيا�سية  �ملتطلبات 
عملية �إنتاج و��ستري�د وتد�ول مياه �ل�سرب خال �ملر�حل �ملتعددة وحتديد 

م�سوؤوليات �جلهات �ملخت�سة يف �لدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملجموعة  رئي�س  �أكد جيم�س هوجن 
لاحتاد للطري�ن �أن �ل�سركة تلعب دور� رئي�سيا يف تعزيز 
عاقات �لتعاون �لقت�سادي بني دولة �لإمار�ت و�لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية. وقال يف حديث لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
و�م يف و��سنطن �إن �ل�سركة �ستيتهدف 60 وجهة جديدة 
كاعب  مكانتها  لتعزز  �لقادمة  �ل�ست  �ل�سنو�ت  خ��ال 
�لعامل.  م�ستوى  على  �جل���وي  �لنقل  �سناعة  يف  رئي�س 
12 طائرة من  و�أو�سح �أن قر�ر �لحتاد للطري�ن �سر�ء 
مليار  ر10   3 �إجمالية  بقيمة  �لأمريكية  بوينج  �سركة 
�لأمريكية  �ل�سوق  يف  �ل�سركة  ��ستثمار�ت  بجانب  دره��م 
وتقدر بحو�يل 5 ر1 مليار دولر �أمريكي..يعك�س متانة 
�لعاقات �لقت�سادية بني �لبلدين. و�أ�ساف �أن �ل�سفقة 
ت�سمل  بوينغ  مع  للطري�ن  �لحت��اد  �إليها  تو�سلت  �لتي 
10 طائر�ت طر�ز بوينج 787 - 9 درميايرن لريتفع 
بذلك �إجمايل طلبيات �لحتاد للطري�ن من هذ� �لطر�ز 
�لأعو�م  بني  ما  �لفرتة  خال  تت�سلمها  طائرة  �إىل 41 
على  �لنوع  لهذ�  م�سغل  �أك��رب  لتكون  و2019   2014
من  تعترب  درميايرن  �أن  هوغن  و�أك��د  �لعامل.  م�ستوى 
�لبيئي وت�ستهلك وقود�  �لأد�ء  �لطائر�ت من حيث  �أكفاأ 
�أقل بن�سبة 20 يف �ملائة مقارنة مبثياتها من �لطائر�ت 
للطري�ن  �لحت���اد  �أن  �إىل  م�سري�   .. �حل��ج��م  نف�س  م��ن 
�إ�سافية  25 ط��ائ��رة  ل���  ���س��ر�ء  مت��ل��ك خ���ي���ار�ت وح��ق��وق 
طر�ز بوينج 787 . و�أع��رب عن �رتياحه لنتائج فح�س 
�ل�سامة �لذي مت �إج��ر�وؤه على �لطر�ز بعد ظهور خلل 
قر�ر  �إن  وق��ال  �جل��اري  �لعام  �لبطاريات مطلع  نظام  يف 
تو�سيع �لأ�سطول من طر�ز درميايرن دليل على �لتز�م 

�لأ�ساطيل حد�ثة  �أك��رث  ت�سغيل  للطري�ن جت��اه  �لحت��اد 
وكفاءة يف �لأج��و�ء من ناحية ��ستهاك �لوقود . و�أ�سار 
�إىل �أن �لحتاد للطري�ن تعد �أ�سرع �سركات �لطري�ن منو� 
يف �لعامل وذلك منذ عقدها �أكرب طلبية طائر�ت جتارية 
يف تاريخ �لطري�ن يف عام 2008 خال فعاليات معر�س 
205 طائر�ت. وقال  بو�قع  �لدويل للطري�ن  فارنبورو 
�أبوظبي  م��ط��اري  ب��ني  �جل��دي��د  �خل��ط  ت�سغيل  مبنا�سبة 
�ل��دول��ي��ني..�إن �خل��ط يعزز عاقة  ود�ل���س يف و��سنطن 
�ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية �ملتنامية بني �لإمار�ت و�لوليات 
�ملتحدة .. م�سري� �إىل �أن وجهة �لرحات �جلديدة �لتي 
للطلب  ��ستجابة  ت��اأت��ي  �ل���دويل  د�ل����س  مطار  يف  تهبط 
�ملوظفني  ق��ط��اع  م��ن  و��سنطن  �إىل  �ل�سفر  على  �ل��ق��وي 
�حلكوميني ورجال �لأعمال بجانب �لطلب �ملتز�يد على 
ور�ئهما  وما  �لعا�سمتني  بني  �لرتفيه  لأغر��س  �ل�سفر 
م��ن م��دن �أخ���رى. و�أ���س��اف �إن �مل��وؤ���س��ر�ت �ل��ت��ي ��ستقتها 
ومن  �حلكوميني  �ملوظفني  م��ن  عماءها  م��ن  �ل�سركة 
�أن وجهة  �إىل  ب��ق��وة  ت�سري  �ل�����س��وق��ني  ك��ا  �ل�����س��رك��ات يف 
توفري  يتيح  بالإقبال مبا  �ستحظى  و��سنطن   - �أبوظبي 
�إطاق  على  �لأول  �ليوم  منذ  يومية  ب�سورة  �ل��رح��ات 
للطلب  ��ستجابت  �لحت����اد  �أن  و�أ����س���اف  �ل��وج��ه��ة.  ه���ذه 
�آلف  ح��و�يل ثاثة  بتوفري  �لتز�مها  خ��ال  �لقوي من 
�مل�سبقة  �أ�سبوعيا وقد جاءت �حلجوز�ت  360 مقعد�  و 
لهذه �لوجهة حتى �لآن م�سجعة للغاية يف كا �لجتاهني 
يف  تو�جدها  تعزيز  علي  �ل�سركة  حر�س  و�أك��د  للرحلة. 
و��سنطن عقب �فتتاح �سالة �نتظار فخمة تبلغ تكلفتها 
�ملبنى  يف  �ملا�سي  �لأ�سبوع  �أمريكي  دولر  مليون  ر6   8
�إي���ه يف م��ط��ار د�ل����س �ل���دويل لتوفر �أرق���ى �خل��دم��ات ملا 
�مل�سافرين على منت  �ل�سفر وبعده لعماء �لحتاد  قبل 

�لأعمال.  رج��ال  ل��وؤل��وؤ  درج��ة  �أو  �لأوىل  �ملا�سية  �ل��درج��ة 
لاحتاد  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  و�أ����س���ار 
للطري�ن �إىل �حتمال ت�سيري رحلتني يوميا مابني مطار 
قريب  وقت  �لعا�سمة يف  و��سنطن  �إىل  �ل��دويل  �أبوظبي 
يف ظل تنامي �ل�سفر على �خلط �جلديد..موؤكد� �أهمية 
للطري�ن  لاحتاد  �لر�بعة  �لوجهة  باعتبارها  و��سنطن 
تاأتي بجانب وجهات كل من  �ل�سمالية و�لتي  �أمريكا  يف 
�لحتاد  �أن  �إىل  م�سري�  وت��ورن��ت��و..  و�سيكاغو  ن��ي��وي��ورك 
�أبوظبي  ب��ني  م�سافر  م��ل��ي��وين  ح���و�يل  نقلت  ل��ل��ط��ري�ن 
ر12   6 بن�سبة  من��و�  و�سجلت  �ل�سمالية  �أمريكا  وق���ارة 
�مل��ا���س��ي. و�أو�سح  �ل��ع��ام  �مل�����س��اف��ري��ن  �أع�����د�د  �مل��ائ��ة يف  يف 

للطري�ن  �لحت���اد  عقدتها  �لتي  �لتحالفات  بف�سل  �أن��ه 
�أ�سبحت ت�سل مع �سركائها �إىل 400 وجهة عرب 385 
طائرة ونقلت مع �سركائها 75 مليون ر�كب..م�سري� �إىل 
عائد�ت  من  �ملائة  يف   19 يف  �أ�سهمت  �ل�سر�كات  تلك  �أن 
 10 �ملا�سي حو�يل  �لعام  �ل�سركة  بينما نقلت  �ل�سركة.. 
مايني م�سافر و 370 �ألف طن من �لب�سائع. و�أ�ساف 
�أبوظبي  ��سرت�تيجية  �إىل  تتطلع  للطري�ن  �لحت��اد  �أن 
من منظور �لتنويع �لقت�سادي من خال �لعتماد على 
�أن �لهدف هو تاأ�سي�س  �لقطاعات غري �لنفطية..موؤكد� 
�سركة �آمنة على م�ستوى عال تدعم طموحات وتطلعات 

�إمارة �أبوظبي .

الحتاد للطريان تعزز عالقات التعاون القت�شادي بني الإمارات واأمريكا
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بنك االمارات لال�ستثمار)�ض.م.ع(
�سركة م�ساهمة عامة ذات م�سوؤولية حمدودة وموؤ�س�سة مبوجب مر�سوم اأمريي من �ساحب ال�سمو حاكم دبي ( تاأ�س�ست 1976
مت الرتخي�ض للبنك من قبل م�سرف االمارات العربية املتحدة املركزي كبنك ا�ستثماري طبقا للمادة 113 من القانون االحتادي رقم 10

بيان االيرادات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان االيرادات ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2012
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بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
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•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد �ملزروعي وزير �لطاقة �أن 
دولة �لإمار�ت ت�سعى لزيادة قدرتها �لنتاجية �إىل 5 
ر3 مليون برميل يوميا من �لنفط �خلام للم�ساهمة 
يف ��ستقر�ر �لأ�سو�ق �لعاملية و�سمان �لتز�ماتها طويلة 
�لأج��ل مع �مل�ستهلكني. وق��ال معايل وزي��ر �لطاقة يف 
�ل�سرق  ل�� موؤمتر  �لفتتاحية  �ألقاها يف �جلل�سة  كلمة 
�أعماله  ب���د�أ  �ل���ذي   2013 و�ل��غ��از  للنفط  �لأو����س���ط 
�إن  �م�س  �أب��وظ��ب��ي  �أب���ر�ج �لحت���اد جمري� يف  يف فندق 
�أنه من �ل�سروري �لرتكيز  �أثبتت  �لأح��د�ث �لأخ��رية 
على �أمن �لطاقة ملو�جهة �لكو�رث �لطبيعية و�لأحد�ث 
�لتي  �ملتوقعة  �لأخ��رى غري  و�لظروف  �جليو�سيا�سية 
�أن��ه يف  قد حتدث يف �أي وقت يف �لعامل .. م�سري� �إىل 
وت�سغيل  بناء  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل�سدد عمدت  ه��ذ� 
تدفق  ل�سمان  �لفجرية   - حب�سان  نفط  �نابيب  خط 
�لنفط �خلام �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية . ولفت معاليه �ىل 
�لطلب على  تو�جه  �لتي  �ليقني  ع��دم  رغ��م حالة  �أن��ه 
عام  ب�سكل  �لنفطية  و�ل�سناعة  خا�س  ب�سكل  �لنفط 
فانه من �ملوؤكد �أن ع�سر �لبرتول ل يز�ل مزدهر� و�أن 
�لطلب على �ملدى �لطويل �آخذ يف �لنمو كما �أن �لدول 
�ملنتجة مثل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة م�ستمرة 
يف �ل�ستثمار يف طاقتها �لإنتاجية لتلبية هذ� �لطلب 
�ل�ستثمار  �أهمية  �لطاقة  وزير  و�أكد معايل  �ملتنامي. 
�أن  �أدن��ى �سك  �إن��ه لي�س لدي  يف قطاع �لطاقة.. وق��ال 
بع�س  �أن  حيث  لا�ستثمار  �ملنا�سب  �ل��وق��ت  ه��و  ه��ذ� 
�ل�سيناريوهات ت�سري �إىل �أن �لطلب �لعاملي على �لنفط 
�سينمو مبقد�ر مليون برميل يوميا لي�سل �إىل 105 
تتوقع  2030..فيما  ع��ام  يف  يوميا  برميل  مايني 
�لطلب  ي�سل  �أن  تفاوؤل  �لأك��رث  �ل�سيناريوهات  بع�س 

�لعاملي �ىل 112 مليون برميل يوميا.

�لدولة  �أن  �مل��زروع��ي  ب��ن حممد  �سهيل  م��ع��ايل  و�أك���د 
ت���ويل ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة �أه��م��ي��ة ك��ب��رية وت��ع��م��ل يف هذ� 
دول  �أربعة حم��اور هي..�لعمل مع  �ل�سدد من خال 
للم�ساهمة  �أوب��ك  للبرتول  �مل�سدرة  �لأقطار  منظمة 
يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت����و�زن و����س��ت��ق��ر�ر �أ����س���و�ق �لنفط 
�لعاليمة وتنويع م�سادر �لطاقة بال�ستثمار يف م�سادر 
�لطاقة �ملكملة و خا�سة يف زيادة ��ستخد�مات �لطاقة 
�ل�سم�سية ويف �إنتاج �لطاقة �لنووية و��ستخد�م �أحدث 
�لتقنيات ل�ستك�ساف و��ستغال �ملو�د �لهيدروكربونية 
�لطاقة  ��ستخد�مات  وتر�سيد  �لبيئة  على  و�ملحافظة 
��ملحاور  �إن��ه يف ظل هذه  د�خ��ل �لدولة. وق��ال معاليه 
على  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف  �لطاقة  وز�رة  تعمل  �لأرب��ع��ة 
�إع�����د�د ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���س��ام��ل��ة ل��ل��ط��اق��ة ع��ل��ى م�ستوى 
دولة �لإم��ار�ت تاأخذ يف �لعتبار �لطلب �ملتز�يد على 
�لطاقة  م�سادر  تنويع  و�أهمية  �لدولة  د�خ��ل  �لطاقة 
وتر�سيد ��ستخد�مها مع �ملحافظة على �لبيئة. و�أ�سار 
 2021 عام  بحلول  �ست�سهم  �لنووية  �لطاقة  �أن  �إىل 
�إنتاج  م��ن  �مل��ائ��ة  25 يف  ح��و�يل  �إىل  ت�سل  ق��د  بن�سبة 
�أربع  �ل��دول��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ت�سغيل  �ل��ك��ه��رب��اء يف 
ولفت  �لكهرباء.  من  ميجاو�ت  ر5   6 تنتج  حمطات 
�ىل �أن �لدولة قطعت �سوطا يف جمال �نتاج �لكهرباء 
�سم�س  حمطة  بتد�سني  وذل��ك  �ل�سم�سية  �لطاقة  من 
من  �لأكرب  تعترب  و�لتي  ميجاو�ت   100 بطاقة   1
نوعها يف �ملنطقة..موؤكد� �أن �لدولة تعمل على و�سع 
��سرت�تيجية ب�ساأن ن�سبة م�ساهمة �لطاقة �ملتجددة يف 

�لنتاج �لكلي للطاقة.
بالوفود  كلمته  بد�ية  �لطاقة يف  وزي��ر  ورح��ب معايل 
و�لغاز  للنفط  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  م��وؤمت��ر  يف  �مل�ساركة 
يعد  و�ل���ذي  و�لع�سرين  �حل��ادي��ة  دورت���ه  يف   2013
و�ح���د� م��ن �أه��م �لأح���د�ث ل�سناعة �لنفط و�ل��غ��از يف 
فر�سة  �ملوؤمتر  ي�سكل  �أن  ناأمل  �إننا  وق��ال   .. �ملنطقة. 

كبرية ملناق�سة �حلالة �لر�هنة لأ�سو�ق �لنفط و �لغاز 
�لتي  �لتحديات  على  و�لوقوف  �لقادمني  �ليومني  يف 
و�ملتو�سط  �لق�سري  �مل��دي��ني  على  �ل�سناعة  تو�جهها 
�لنفط يف  ح��ق��ول  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إن  و�أ���س��اف معاليه   .
يعد  مل  و�أن��ه  �لن�سوج  مرحلة  �إىل  و�سلت  قد  �لعامل 
ه��ن��اك جم���ال ل���دى �ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول ع��ل��ى حتقيق 
�لقت�سادي  �ل��ن��م��و  زي����ادة  �أن  ك���ب���رية..م���وؤك���د�  زي����ادة 
�ل���س��ت��م��ر�ر يف  �ساأنهما  م��ن  �ل�سكاين  و�ل��ن��م��و  �ل��ع��امل��ي 
زيادة �لطلب على �لطاقة . و�أ�سار معايل وزير �لطاقة 
يف ه���ذ� �ل�����س��دد �إىل زي����ادة �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة يف 
و  �جلنوبية  و�مريكا  �أ�سيا  يف  �ل�ساعدة  �لقت�ساديات 
�إننا  �ل�سريع يف دول �ملنطقة. وقال  �لنمو �لقت�سادي 
يف دولة �لإمار�ت نقوم با�ستغال �لفر�س �لتي تتيحها 
لنا �لتكنولوجيا �جلديدة �إىل �أق�سى حد ول ميكن �أن 
يكون هناك �سك يف �أن �أيام �لنفط �ل�سهلة قد ولت و�أن 
�حل�سول على �إ�ستك�سافات جديدة على نطاق كبري قد 
يكون �سعبا ومكلفا و�أن �أف�سل طريقة للم�سي قدما 
با�ستخد�م  �لنفط  ��ستخر�ج  معدلت  حت�سني  يف  هي 
معاليه  ون��وه   . �لعاملية  و�ملمار�سات  �لتقنيات  �ح��دث 
يف هذ� �ل�سدد باأن �لتقنيات �حلديثة �سيكون لها دور 
�أن �لنجاح يف  كبري يف �مل�سهد �لقادم للطاقة.. موؤكد� 
يف  جديده  �آفاقا  فتح  �حلديثة  �لتقنيات  هذه  تطبيق 
�إنتاج �لنفط و�لغاز حيث يتم �لآن تطوير �لإحتياطات 
و�نتاج  �ملعقدة  �ملكامن  يف  �ل�سعبة  �لهيدروكربونية 
�ل��غ��از و�ل��ن��ف��ط �ل�سخري وغ��ريه��ا م��ن �مل�����س��ادر غري 
�لتقليدية. و�أعرب معايل وزير �لطاقة يف ختام كلمته 
�لرتحيب  �إىل  وقال..نتطلع  �ملوؤمتر  بنجاح  �أمله  عن 

بكم مرة �أخرى يف �مل�ستقبل.
�ل�سويدي مدير  نا�سر  �سعادة عبد�هلل  �أكد  من جهته 
�لتز�م  �أدن����وك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  ع��ام 
�لنفط  من  وم�ستقرة  �آمنة  �إم���د�د�ت  ب�سمان  �أدن���وك 

�لعاملي  �لطلب  لتلبية  �ل��ب��رتول��ي��ة  و�مل�ستقات  �خل���ام 
و�مل��ح��ل��ي ع��ل��ى �مل��دي��ني �ل��ق�����س��ري و�ل��ب��ع��ي��د م��ن خال 
زيادة �لطاقة �لإنتاجية و�لتو�سعة يف �سناعة �ملنتجات 
�ملكررة. و�أ�سار �إىل �سرورة تبني �إ�سرت�تيجيات جديدة 
�ملنتجني  دور  على  �سيطر�أ  �ل��ذي  �لتغري  مع  للتعامل 
ل��ل��ط��اق��ة نتيجة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأ�����س����و�ق  �ل��رئ��ي�����س��ي��ني يف 
م�سادر  م��ن  �لطاقة  �إم����د�د�ت  يف  �مل�سطردة  ل��ل��زي��ادة 
غري تقليدية كالنفط و�لغاز �ل�سخري و�لتي حدثت 
بفعل �لتطور �لتكنولوجي �لكبري..لفتا �إىل ��ستمر�ر 
يف  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  للنفط  �ملنتجة  �ل��دول 
�لعاملي على �لطاقة  لعب دور هام يف �لإيفاء بالطلب 
�أدنوك  �لتز�م  و�أك��د  �لعاملية.  �لطاقة  منظومة  �سمن 
بتطوير بنيتها �لتحتية يف جمال �ل�ستك�ساف و�لإنتاج 
�ل�سناعات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل���ك���ررة  �مل��ن��ت��ج��ات  و���س��ن��اع��ة 
�أدن����وك تخطط لرفع  ب���اأن  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة..م��ن��وه��ا 
برميل  مليون  ر3   5 ح��و�يل  �إىل  �لإنتاجية  طاقتها 
�إىل  �لتكريرية  وزي��ادة طاقتها   2017 عام  يوميا يف 
بالطلب  ل��اإي��ف��اء  يوميا  برميل  �أل���ف   900 ح���و�يل 
وقال  �جل���ودة.  عالية  �مل��ك��ررة  �ملنتجات  على  �ملتنامي 
�لكبرية  �لتحديات  �لتغلب على  �أدن��وك جنحت يف  �إن 
للغاز  حقل  �أول  تطوير  عمليات  ت��و�ج��ه  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�حلم�سي..مو�سحا �أن حقل �ساه يبد�أ �لإنتاج يف �أو�خر 
عام 2014 �لأمر �لذي ي�سهم يف زيادة �إمد�د�ت �لغاز 
�أن  على  �أدن���وك  �ل�سويدي حر�س  و�أك���د  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
تكون �أمنوذجا يحتذي به يف كل دول �لعامل يف �جلمع 
�لطاقة  من  �لعامل  باحتياجات  بالإيفاء  �للتز�م  بني 
مع �للتز�م �لر��سخ بتقليل �لأثر �لبيئي .. م�ستعر�سا 
�أف�سل  لتطبيق  ومبادر�تها  �أدن���وك  جهود  من  جانبا 
�إىل  و�لبيئة..م�سري�  و�ل�سامة  �ل�سحة  مم��ار���س��ات 
�لب�سري خلدمة  �لعن�سر  حر�سها و�لتز�مها بتطوير 

قطاع �لنفط و�لغاز.

املال والأعمال

31 وزيرالطاقة: الإمارات ت�شعى لزيادة قدرتها الإنتاجية اإىل 5 ر3 مليون برميل يوميا من النفط اخلام
بلدية مدينة اأبوظبي تطرح مزايدة 

لإن�شاء �شوق جمتمعي يف مدينة )خليفة ب( 
•• اأبوظبي - الفجر:

�سوق  لت�سييد  قريبا  ع��ام��ة  م��ز�ي��دة  ط��رح  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تعتزم 
ل�سيغة  وفقاً  �خلا�س  �لقطاع  خال  من  ب(  )خليفة  مدينة  يف  جمتمعي 
�ل� )BOT( حيث �سيتم متويل وتطوير وت�سغيل �ملركز عن طريق طرحه 
م�سبقاً  معروفة  وق��و�ع��د  مل��ح��دد�ت  وف��ق��اً  �خل��ا���س  �لقطاع  على  للمز�يدة 
�لنطاق  و��سعة  �ملجتمعية  �ملر�كز  من  �سبكة  بناء  �إىل  �لبلدية  منها  تهدف 

لإتاحة عدة خيار�ت ت�سويقية �أمام �أفر�د �ملجتمع .
و�أكدت بلدية مدينة �أبوظبي �أن �ل�سوق �ملجتمعي �ملقرر ت�سييده يف مدينة 
)خليفة ب( �سمن �حلو�س 41 يعترب �أحد مر�كز �ملناطق �ل�سكنية �لثني 
و�لرتفيهية  و�لت�سويقية  �خلدمية  �ملر�فق  من  �لعديد  ي�سمل  حيث  ع�سر 
 25،000 م�ساحة  على  ميتد  و  �لعاملية  و�ملو��سفات  �ملعايري  لأرف��ع  وفقاً 
11،078 مرت� مربعاً  و�ملقاهي  �ملتاجر  تبلغ م�ساحة  مرت مربع يف حني 
�أما �ملكونات �ملجتمعية فتمتد على م�ساحة 8،190 مرت� مربعا ويحتوي 
تلبي كافة  �ملجتمعي يف )منطقة خليفة ب( على مكونات ومر�فق  �ل�سوق 
�حتياجات �ملت�سوقني من �سالت متعددة �لأغر��س ومكتبة وناد �سحي �سبا 
�إىل ح�سانة  �ألعاب لاأطفال وم�سبح و�سالت ريا�سية بالإ�سافة  ومناطق 

جمهزة باأحدث خدمات �لت�سلية ووفقا لأرفع معايري �ل�سامة. 
دي�سمرب  خال  �حليوي  �مل�سروع  هذ�  �إجن��از  من  �لنتهاء  �لبلدية  وتتوقع 

من عام 2014.
تنفيذ� وجت�سيد� لروؤية حكومة  تاأتي  �مل�سروعات  �أن هذه  �لبلدية  و�أ�سارت 
�أبوظبي �لهادفة �إىل تعزيز �لتكامل و�لتعاون مع �لقطاع �خلا�س خ�سو�سا 
�لعامة و��ستحد�ث  �ملر�فق  �ل�ساملة وتطوير  �لتنمية  يف جمال دفع عجلة 
�مل�ساريع �جلديدة �لتي يتطلبها �ملجتمع من �أجل تقدمي خدمات ع�سرية 

متكاملة وباأ�سلوب ح�ساري وفقاً ملعايري عاملية.
�أربعة  بطرح  تقوم  �مل�سروع  ه��ذ�  مع  وبالتو�زي  �لبلدية  �أن  بالذكر  جدير 
خال  م��ن  �ل�سكينة  ل��اأح��ي��اء  م��رك��ز�   25 �أ���س��ل  م��ن  جمتمعية  م��ر�ك��ز 
)حو�س  يا�س  بني   : �لتالية  �ل�سكنية  �لأح��ي��اء  من  كل  يف  عامة  م��ز�ي��د�ت 
EB2_03(،و�ل�سو�مخ )حو�س SHM5(، �ل�سمحة )حو�س �ل�سمحة 

�سرق(، و�لنه�سة )حو�س �لنه�سة �لع�سكري(.
يقوم  يا�س  بني  �إقامته يف  �ملزمع  �ل�سكني  �أن مركز �حلي  �لبلدية  و�أ�سارت 
على م�ساحة تقدر بحو�يل 15200 مرت مربع ،�أما مركز �ل�سو�مخ فيمتد 
مركز  يقام  كما  مربع،  مرت   15000 بحو�يل  تقدر  �أر���س  م�ساحة  على 
و�أخري�  مربع  مرت   17500 بحو�يل  تقدر  �أر���س  م�ساحة  على  �ل�سمحة 

مركز �لنه�سة على م�ساحة �أر�س تقدر بحو�يل 20000 مرت مربع.
�مل��ذك��ورة حتتوي على متاجر متنوعة  �لأرب��ع��ة  �مل��ر�ك��ز  �أن  �لبلدية  و�أك���دت 
�إىل �ملكونات �ملجتمعية وت�سمل �لنادي �ل�سحي  ومطاعم ومقاه بالإ�سافة 
ريا�سية  و�سالت  ح�سانة  �إىل  بالإ�سافة  لاأطفال  �ألعاب  ومناطق  –�سبا 
��سرت�تيجية  �إط��ار  �سمن  تاأتي  �مل�ساريع  ه��ذه  �أن  �لبلدية  ونوهت  للكبار. 
�أنحاء  كامل  يف  �ملجتمعية  �ل�سبغة  ذ�ت  �مل�ساريع  لتطوير  �أبوظبي  مدينة 
�إنها تطمح لبناء �سبكة من �لأ�سو�ق �ملجتمعية وفق  �أبوظبي حيث  مدينة 
�ملر�كز من  تتكون هذه  ، حيث  �لقطاع �خلا�س  1 ومن خال  3 يف  فكرة 
�لعماء  �ملجتمع ومركز خلدمة  رئي�سية هي مركز خدمة  ثاثة عنا�سر 

وحمات جتزئة مائمة.
تف�سيلية  خطة  بو�سع  �أبوظبى  مدينة  بلدية  قامت  ذ�ت��ه  �ل�سعيد  على 
ملحات  �ل��ف��وري  للتطوير  �لق��ت�����س��ادي��ة  و  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��ن��اف��ع  لتحديد 
�مل�سروع  �أبوظبى لي�سمل  �لتجزئة و �لرتفيه و خدمات �ملجتمع يف مدينة 
بالأحياء  م��رت��ب��ط��ة  ع��ام��ة  وخ���دم���ات  وتعليمية  ري��ا���س��ي��ة  م��ر�ف��ق  �إق���ام���ة 
و�ملقاهي  �ملطاعم  �إىل  بالإ�سافة   ، �ملجتمع  خدمة  مركز  �سمن  �ملجتمعية 
ر�سم منط حياة  ت�سكل عاما مهما يف  ذ�ت ج��ودة عالية  وحم��ات ترفية 
، وتوفري خدمات حكومية متكاملة مرتبطة باخلدمات  �ملقيمني  �ل�سكان 
كامل  يف  �ملجتمعية  لاأ�سو�ق  رئي�سي  خمطط  تطوير  مت  كما  �ملجتمعية. 
مدينة �أبوظبي وتق�سيم هذه �مل�ساريع �إىل مركز للحي �أو مركز للمنطقة 
 ، �ل�سكان  يحتاجها  �لتي  �خلدمات  ونوع  وحجم  �ل�سكانية  �لكثافة  بح�سب 
�ألف ن�سمة وقد ت�سل   10 �إىل  �آلف   6 بحيث يخدم مركز �حلي ح��و�يل 
�مل�ساحة �لطابقية �لكلية فيها �إىل 7 �آلف مرت مربع ، بينما يخدم مركز 
قد  كلية  طابقية  مب�ساحة  ن�سمة  �أل��ف   40 �إىل  �أل��ف   30 بني  ما  �ملنطقة 
�أنها  �أبوظبي  25000 �لف مرت مربع.  و�أ�سارت بلدية مدينة  �إىل  ت�سل 
قد طرحت 5 �أ�سو�ق جمتمعية يف �ملناطق للمز�يدة من �سمن 12 مركز� 
وقريبا �سيتم طرح �سوق جديد من �لفئة نف�سها بالإ�سافة �إىل طرح مركز 
ت�سوق خا�س بالأحياء �ل�سكنية من �سمن 25 مركز� وت�سارف �لبلدية على 
�لنتهاء من �إعد�د 4 مر�كز �أحياء للطرح للمز�يدة قريبا م�سرية �أن ت�سييد 
�لب�سرية  و�لتجمعات  �ل�سكنية  و�لأحياء  �ملناطق  �ملجتمعية �سمن  �لأ�سو�ق 
تر�سيخ  يف  و�أهد�فها  �لبلدية  ر�سالة  عن  تعرب  م�ستمر�  من��و�  ت�سهد  �لتي 
قاعدة من �ملر�فق �خلدمية تلبي طموحات وتطلعات �ملجتمع وتتجاوب مع 

متطلباتهم يف توفري مقدمات و�أ�سباب �لعي�س �لكرمي يف بيئة متطورة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  يف  �لر�ئد  �لبنك  �لوطني،  �أبوظبي  بنك  ف��از 
�ل�سند�ت  لإد�رة  �سركة  �أف�سل  بجائزة  �لإم����ار�ت، 
�لأو�سط  �ل�سرق  بانكر  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  حفل  �سمن 

للمنتجات لعام 2013. 
وجنح بنك �أبوظبي �لوطني خال عام 2012 يف 
قيمتها  تبلغ  و�سكوك  ل�سند�ت  ����س��د�ر�ً   20 �إد�رة 
درهم(،  مليار   59.8( دولر  مليار   16.3 حو�يل 
�لإقليمية  �ل��ب��ن��وك  جميع  ب��ني  م��ن  �لأع���ل���ى  وه���ي 
ومتثل حو�يل %38 من �إجمايل قيمة �لإ�سد�ر�ت 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �خ��ت��ي��ار  وج���اء  �ملنطقة.  يف 
�لتي  �لأ�سو�ت  على عدد  بناًء  �جلائزة  بهذه  للفوز 
ح�سل عليه �لبنك يف ��ستفتاء �أجرته جملة �سي بي 

�آي فاينان�سال . 
بي  �سي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بروم،  �آدم  وقال 
�آي  بي  �سي  جملة  ق��ر�ء  ت�سويت  �إن  فاينان�سال  �آي 
فاينان�سال لل�سركات لريادتها يف جمال عملها تعد 
 2012 �سهادة على جهودها و�متيازها خال عام 
وت��ع��د ه���ذه �جل���و�ئ���ز �إجن����از وو����س���ام ف��خ��ر جلميع 

�لفائزين يف هذ� �لعام. 
�لوطني يف  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �أ�سهم  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  يف 
ر�أ�س  من  �لأول  �ل�سق  لدعم  �سند�ت  �أوىل  �إ���س��د�ر 
�أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف  �مل��ال 
�إ�سد�ر  و�أول  �ل���س��ام��ي،  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ل�����س��ال��ح 
لأور�ق جتارية ثانوية ملوؤ�س�سة مالية غري ماليزية 
يف ماليزيا بال�سافة �إىل �د�رة �أكرب عملية بالعملة 
�لأمريكية يف �ملنطقة ل�سالح �سركة مبادلة للتنمية، 
و�أك����رب ���س��ن��د�ت م��ت��ع��ددة �ل��ع��م��ات ل�����س��ال��ح �سركة 
و�أول  )�آي��ب��ي��ك(،  �لدولية  �لبرتولية  �ل�ستثمار�ت 
قبل  من  �ل�سادرة  ب��ال��دولر  مقومة  عامة  �سند�ت 

بنك �خلليج �لدويل، �ملوؤ�س�سة �ملالية �سبه �ل�سيادية 
م��ن �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة. وت�����س��ل��م مايكل 
تومالني �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي 
�لوطني وفو�ز �أبو�سنينه، رئي�س �ملجموعة �مل�سرفية 
لأ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف بنك �أبوظبي �لوطني �جلائزة 

من �آدم بروم، مدير حترير بانكر ميدل �إي�ست .
وع��م��ل ف��ري��ق �مل��ج��م��وع��ة �مل�����س��رف��ي��ة لأ����س���و�ق ر�أ�س 
�ل�سفقات  زي��ادة  على  �لوطني  �أبوظبي  ببنك  �مل��ال 
�سفقات   4 من  �رتفع  حيث  �أ�سعاف  خم�سة  بنحو 
 ،2012 ع��ام  يف  �سفقة   20 �إىل   2011 ع��ام  يف 
و�لتي �ساركت يف �إ�سد�رها �سركات من دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي وتركيا.
�مل�سرفية  �ملجموعة  رئي�س  �أبو�سنينه،  ف��و�ز  وق��ال 
�لوطني: كان  �أبوظبي  �مل��ال يف بنك  ر�أ���س  لأ���س��و�ق 
2012 عاما ممتاز� لأ�سو�ق ر�أ�س �ملال ب�سبب زيادة 
تدفق ر�أ�س �ملال �ملبا�سر نتيجة لإجتاه �مل�ستثمرين 

�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ����س���ن���د�ت  يف  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
�لوطني  �أبوظبي  بنك  قيام  وي�سعدين  �خلليجي. 
بال�ستفادة من قوة �ل�سوق لتعزيز مكانته يف قطاع 
�أ�سو�ق ر�أ�س �ملال م�سري�ً �إىل �أن مكانة بنك �أبوظبي 
�سبكته  �لعامل ف�سا عن  �لفريق  �لوطني وخربة 
�لو��سعة وعاقاته �لعاملية �لو��سعة �ساهم يف �جناح 
�إ�سد�رت �لبنك وتقدمي �أف�سل �لعائد�ت للعماء. 

�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لإ���س��د�ر�ت  �إجمايل  وبلغ 
�خلليجي خال عام 2012 نحو 42 مليار دولر 
دولر  مليار   27 ب���  مقارنة  دره���م(  مليار   154(
�مل�ستثمرين  �سهية  �ساهمت  حيث   2011 ع��ام  يف 
ل�سند�ت دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�نخفا�س 
�أ�سعار �لفائدة، وزيادة �ل�سيولة لدى �مل�ستثمرين يف 
حتقيق �أعلى �مل�ستويات. وتعد تنمية وتطوير �سوق 
�ل�سند�ت �ملحلية �أمر� حا�سما لدعم م�ساريع �لنمو 

لاإمار�ت و�ملنطقة.

اأدار اإ�سدارات بقيمة 16.3 مليار دوالر يف 2012

بنك اأبوظبي الوطني يفوز بجائزة اأف�شل مدير لل�شندات
بور�شة دبي للذهب وال�شلع تطرح 

عقد روبية هندية اأ�شغر حجمًا 
•• دبي-الفجر: 

�لهندية  �لروبية  منتجات  عرو�س  نطاق  لتو�سعة  �سعيها  �إط��ار  يف 
�لهندية  �لروبية  و�ل�سلع عقد  �أطلقت بور�سة دبي للذهب  لديها، 
من  �لأوىل  �لعقود  لتكون   )DINRM( حجماً  �لأ�سغر  �لآج��ل 

نوعها يف �ملنطقة وخارج �لهند. 
�لآجل  �لهندية  �ل��روب��ي��ة  عقد  حجم  ع�سر  �جل��دي��د  �لعقد  ويبلغ 
�ملتد�ول حالياً يف بور�سة دبي للذهب و�ل�سلع. و�سيدعم هذ� �لنوع 
�لأفر�د  و�مل�ستثمرين  �لأم��و�ل  �لأ�سغر حجماً حمويل  �لعقود  من 
و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �إد�رة خماطر �لعملة �لتي ميكن 
�أن تتعر�س لها �لروبية �لهندية بطريقة فعالة من حيث �لتكلفة. 
وتبلغ قيمة �لعقد �جلديد 200 �ألف روبية مقارنة مع 2 مليون 
روبية لعقد �لروبية �لهندية �لأ�سا�سي و�ملتد�ول حالياً يف �لبور�سة. 
وبعيد�ً عن حجمه، يت�سابه �لعقد �مل�سغر مع �لعقد �لعادي يف كافة 
�جلو�نب، مبا يف ذلك �سعر �لت�سوية �ليومي �لذي �سيعتمد على �سعر 

�لدولر �لأمريكي �ملعتمد من قبل �لبنك �لحتياطي �لهندي. 
ويف هذه �ملنا�سبة قال غاري �أندر�سون، �لرئي�س �لتنفيذي لبور�سة 
�لآجلة  �لهندية  �لروبية  عقود  ت�سميم  مت  و�ل�سلع:  للذهب  دب��ي 
حجماً  �أ�سغر  منتجات  طرح  على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �مل�سغرة 
�لإ�سرت�تيجيات  تطبيق  �ل�����س��وق  عمليات  يف  للم�ساركني  ت�سمح 
�لتجارية دون �حلاجة �إىل ��ستثمار�ت تتطلب روؤ�س �أمو�ل كبرية. 
�لتي طورناها بعد م�ساور�ت  �مل�سغرة  �لعقود  باأن هذه  نثق  ونحن 
�ستعود  �ل��ب��ور���س��ة،  عمليات  يف  و�مل�����س��ارك��ني  �لأع�����س��اء  م��ع  مبا�سرة 
بالنفع ب�سكل خا�س على �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لاعبني 
يف قطاع �لتجزئة، و�لتجار �لذين ي�ستوردون من �لهند وي�سدرون 
�إليها، ف�سًا عن �لذين يقومون بتحويل �لأمو�ل �إىل �لهند ب�سكل 
��ستثنائية  �أي�ساً من فر�سة  د�ئم. وميكن للم�ستثمرين �ل�ستفادة 
ل��ل��م�����س��ارب��ة م��ن خ���ال ت����د�ول ع��ق��ود �ل��روب��ي��ة �ل��ه��ن��دي��ة �لعادية 
و�لعقود �مل�سغرة بنف�س �لوقت. وين�سجم �لعقد �جلديد مع �خلطة 
�لإ�سرت�تيجية لبور�سة دبي للذهب و�ل�سلع و�لر�مية �إىل تطوير 

من�سة قوية لتد�ول جمموعة من عقود �لأ�سو�ق �لنا�سئة . 
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العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  962 /2013   عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ خور�سيد عامل عاتق �هلل �جلن�سية: بنغادي�س مدعي عليه: �ل�سحاب 
�لعامة �جلن�سية: �لمار�ت   مو�سوع �لدعوى:  �ل�سود للمقاولت و�ل�سيانة 
و�ل�سيانة  للمقاولت  �ل�سود  �ل�سحاب  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة 
�مل�ستند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل 

2013/4/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
    اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  952 /2013   عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد هارون حممد ر�ج �جلن�سية: بنغادي�س مدعي عليه: و�دي جنة 
للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت   مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات عمالية 
�ملطلوب �عانه/ و�دي جنة للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�لحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�سور� 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     

العدد  10774 بتاريخ   2013/4/23     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  276و275و274 /2013   عم  جز- م ع-ب- اأظ

�سيخ  عبد�خلالق  �سيخ  2-ر�سيل  �سم�سول  �سيخ  �سيخ  رم�سان  حممد  مدعني/1- 
3-حممد �لمني بوهيا �سيني بوهيا  �جلن�سية: بنغادي�س مدعي عليه: بحر �لزر�ف 
للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات عمالية �ملطلوب 
�عانه/بحر �لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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•• دبي –الفجر: 

حمور�ً  �ل��ي��وم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ات��ت 
��سرت�تيجياً لا�ستثمار�ت �لأجنبية وكربى �ل�سركات 
�ل�سخمة  �لقت�سادية  �ملقومات  بف�سل  وذلك  �لعاملية 
�لتي  �حلكيمة  �لقت�سادية  و�ل�سيا�سات  متلكها  �لتي 
و�ملرونة مما  و�لتنوع  �لنفتاح  تعتمد  و�لتي  تنتهجها 
يجعلها �ليوم حتتل مكانة �قت�سادية مرموقة كوجهة 

��سرت�تيجية و��ستثمارية من �لدرجة �لأوىل .
وعلى هام�س �إنطاق ملتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي، وعد 
�لقت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري،  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
�مللتقى  ب��اأن يكون  يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�ل����ذي تنظمه وز�رة  �ل���ع���ام،  ه���ذ�  �ل��ث��ال��ث��ة  يف دورت����ه 
، جتربة  �سركة �ل�سرت�تيجي  بالتعاون مع  �لقت�ساد 
غنية وفريدة من نوعها للم�ساركني يف �أعمال �مللتقى 
من  �أع��م��ال  ورج��ال  و�سركات  وم�ستثمرين  وزر�ء  من 
باأن  معاليه  و��ساف  �لعامل.  ومناطق  بلد�ن  خمتلف 
�مللتقى، �لذي �سيعقد يف مركز دبي �لدويل للمعار�س 
 ،2013 2 م��اي��و  �إب��ري��ل وح��ت��ى   30 و�مل���وؤمت���ر�ت يف 
�سيوفر �أر�سية مائمة للنقا�سات �ملفتوحة لنحو �ألفي 
م�سارك من خمتلف دول ومناطق �لعامل خال موؤمتر 
�لقياد�ت �مل�ساركة على هام�س �أعمال �مللتقى. وقال باأن 
�مللتقى لن يقت�سر على �إثر�ء �لنقا�سات �ملفتوحة و�إمنا 
�أعلى  على  �لأط��ر�ف  ثاثي  �جتماع  �أي�سا  �سيت�سمن 
م�ستوى، �إىل جانب تقدمي عرو�س ت�سلط �ل�سوء على 
�مللتقى. كما  �أعمال  دولة م�ساركة يف   84 �قت�ساديات 
�سيت�سمن �مللتقى معر�س لا�ستثمار وزيار�ت ميد�نية 
وفعاليات من �أجل بناء �سبكة تو��سل وعاقات تربط 
�أو��سر �لعامل مع بع�سها �لبع�س �إيل جانب �لفعاليات 
خال  �مل��ل��ت��ق��ى  �سي�سهدها  �ل��ت��ي  �لأخ�����رى  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وهي  �ل�ستثمار  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  وح��ف��ل  �لع�ساء  حفل 
�إدخالها على ملتقى  من �لفعاليات �جلديدة �لتي مت 

�ل�ستثمار �ل�سنوي هذ� �لعام .
تقت�سر  لن  �ل�سنوي  �ل�ستثمار  ملتقى  �أن  على  و�أك��د 
�لتجاري  للن�ساط  معمقة  در��سة  توفري  على  جهوده 
�لتطور�ت  �أو  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  و�ل���ت���وج���ه���ات  �ل���ع���امل���ي 
�ملتبعة فيها فح�سب،  �ل�سيا�سة  �لأ�سا�سية فيما يخ�س 
و �إمنا �سيتمّيز كذلك باحت�سانه جلل�سات متخ�س�سة 
تدور عناوينها حول �ل�سيا�سات �ملتبعة من �أجل �إعطاء 

دفعة قوية للنمو، و�ل�سيا�سات �ل�ستثمارية �خلارجية 
�إىل جانب ت�سليط �ل�سوء على ��سرت�تيجيات �لدول، 
�أه��د�ف �سناديق �ل��رثو�ت �ل�سيادية يف �لعامل،  ور�سد 
و�لتحفيز�ت  �ل�����س��ري��ب��ي��ة،  ب��ال�����س��ي��ا���س��ات  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�ل�ستثمارية يف عامل ت�سوده �ملناف�سة ول تخلو �أدو�ته 
�ل�����س��ارة ك�احلمائية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��م��ار���س��ات  ن��ه��ج  م��ن 

و�لإغر�ق . 
�ل�سنوي  �ل�ستثمار  ملتقى  �أن  �إىل  �ملن�سوري  و�أ���س��ار 
�لثالثة �سيحر�س كل �حلر�س على ت�سليط  يف دورته 
معاهد�ت  يخ�س  فيما  �لنظر  وج��ه��ات  على  �ل�����س��وء 
�لزدو�ج �ل�سريبي وتاأثريها على �ل�ستثمار �لأجنبي 
�مل��ب��ا���س��ر وع��م��ل��ي��ات �ل��دم��ج و�ل�����س��ر�ء. ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
با�سرت�تيجيات  �ملتعلقة  �حل��ال��ي��ة  �مل��م��ار���س��ة  �أف�����س��ل 
ت��ط��وي��ر �ل���س��ت��ث��م��ار يف ت��وق��ي��ت �ل���رك���ود وك���ذل���ك ما 
بامل�ستوى  �لتعريف  لغر�س  جناحات  من  عنها  يحكى 
م�ساريع  و�أف�سل  �ل�سرت�تيجيات  تلك  لبع�س  �ملمتاز 
�ل�سنوي  �ل�ستثمار  ملتقى  �أن  على  و�أك��د  �ل�ستثمار. 
معينة  مناطق  يف  لا�ستثمار  خا�ساً  �هتماماً  �سيوىل 
م��ث��ل �أف��ري��ق��ي��ا )�خل��ري��ط��ة �حل���دودي���ة �جل���دي���دة( و 
�لعاملي(  �لق��ت�����س��ادي  للنمو  �ل��ن��اب�����س  )�ل��ق��ل��ب  �آ���س��ي��ا 
بالإ�سافة �إىل تنظيم ن�سف يوم لت�سليط �ل�سوء على 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ملتاحة  �ل�ستثمار  فر�س 
�ملتحدة مع �حل�سور �ملتّميز لل�سخ�سيات �ملهمة و�أبرز 
�لعام و�خلا�س يف �ستى قطاعات  م�سوؤويل �لقطاعني 
�ل���دول���ة، ح��ي��ث �سيتم �ل��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���از�ت �لإم����ار�ت 
�لتجارية و�لقت�سادية و�ل�ستثمارية .  و�سّرح معاليه 

باأنه مت �إ�سافة ميزة جديدة مللتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي 
2013 يف دورته �لثالثة، وهي �نعقاد �جتماع ثاثي 
�لأطر�ف على �أعلى م�ستوى حت�سره �لأطر�ف �ملعنّية 
�لتي تنتمي �إىل منظومة �ل�ستثمار و�لتجارة �لدولية 
�لأعمال  روؤ���س��اء  �ل�سيا�سات،  �سانعي  كبار  غ��ر�ر  على 
�لأط����ر�ف،  �مل��ت��ع��ددة  �ل��وك��الت  وممثلي  �لتنفيذيني، 
يعملون يف مر�كز  عاملياً  �إىل خرب�ء معروفني  �إ�سافة 
�مللتقى  �لأكادميية. كذلك �سيكون  �لبحث و�ملوؤ�س�سات 
فر�سة للتحدث ومناق�سة �لتحديات �مل�ستع�سية �لتي 
�لوقت  يف  �لنامية  و�لبلد�ن  �لنا�سئة  �ل��دول  تو�جهها 
�أزم��ات مالية و�قت�سادية  �لعامل  �لر�هن حيث يو�جه 

متتالية .
�لتعاون  من�سقة  ك��ام�����س��اد،  م���رمي  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ملتقى  �أن  �ل��ك��وي��ت��ي،  �لأج��ن��ب��ي  �ل���س��ت��ث��م��ار  مكتب  يف 
�ل�ستثمار يف دورته �لثالثة جنح يف �أن يتحول ملحطة 
ملناق�سة  �ل�ستثمار  ت�سجيع  لوكالت  وملتقى  رئي�سية 
�ملبا�سرة  �لأجنبية  بال�ستثمار�ت  �ملت�سلة  �لق�سايا 
وب��ال��ت��وج��ه��ات يف ه���ذ� �مل��ج��ال، ك��م��ا �أن���ه ي��وف��ر فر�سة 
لإقامة �لعاقات و�للتقاء مع �مل�ستثمرين �ملحتملني 
�سخ�سيات  �إىل  �ل�ستماع  وكذلك  �لقطاعات  وخ��رب�ء 
بارزة. و�أ�سافت مرمي �أن دبي يف ظل �لقيادة �حلكيمة 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 
�هلل جنحت يف �أن تفر�س نف�سها كوجهة ر�ئدة يف جمال 
�لقطاعات  �لعديد من  �ملبا�سر يف  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
�أنه ومن  و�أ�سافت  �لإبد�عية.  و�ل�سناعات  و�خلدمات 

على  �سيعملون  �مللتقى  �أع��م��ال  يف  م�ساركتهم  خ��ال 
تقدمي �سورة و��سحة عن مناخ �ل�ستثمار يف �لكويت 
��ستثماري  كمركز  �ل��دول��ة  يف  �لقائمة  و�لإم��ك��ان��ي��ات 
قطاع   14 يف  لا�ستثمار  ف��ر���س��اً  ن��وف��ر  حيث  ج���ذ�ب 
�قت�سادي �أمام �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة وكذلك 
�لتعريف باحلو�فز و�ل�سمانات �ملقدمة للم�ستثمرين 

�ملهتمني. 
ق��ال��ت كم�ساد  �مللتقى  �أع��م��ال��ه��م خ���ال   وع���ن ج���دول 
�لأوىل على  بالدرجة  �مللتقى تركز  باأن م�ساركتهم يف 
�ل�ستثمار  ملتقى  هام�س  على  �سيقام  �ل��ذي  �ملعر�س 
�ل�����س��ن��وي، و�حل���ر����س ع��ل��ى ح�����س��ور ج��ل�����س��ات �مللتقى 
بذلك.  �لوقت  �سمح  �إذ�  �مليد�نية  ب��ال��زي��ار�ت  و�لقيام 
وتوقعت �أن يكون مللتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي تاأثري بارز 
هذه  يف  خا�سة  و�ل���دويل  �لإقليمي  �ل�سعيدين  على 
�ملالية. و�أن  تاأتي عقب �لأزم��ة  �لأوق��ات �ل�سعبة �لتي 
�لتو��سل  لت�سهيل  ومركز�ً  ن�سطاً  مكاناً  �مللتقى  يكون 
و�ل�ستثمارية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ق��ن��و�ت  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
�ملعنيني.  خمتلف  ب��ني  وث��ي��ق  لتفاعل  ت��ق��ود  ب�����س��ورة 
�ل�ستثمار�ت  تعزيز  يف  تكمن  غايتهم  �أن  �إىل  م�سرية 
�لأج��ن��ب��ي��ة �مل��ب��ا���س��رة ع��رب �حل����دود ����س��ت��ن��اد�ً للفر�س 
�ل�ستثمارية �لتي تعر�سها وكالت ت�سجيع �ل�ستثمار 
�مل�ساركة يف �حلدث �ل�سخم بحيث يتم حتقيق ذلك يف 

ظل �أجو�ء ودية ومرحبة ومهنية .
 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��اري��و���س ت��ن��و���س�����س، رئ��ي�����س ترويج 
ت���روي���ج �ل���س��ت��ث��م��ار يف قرب�س،  ل��وك��ال��ة  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لأح����د�ث  م��ن  ي��ع��د  �ل�����س��ن��وي  �ل���س��ت��ث��م��ار  �أن ملتقى 
باأن  م�سيفاً  �لنا�سئة،  لاأ�سو�ق  �ملكر�سة  و�لفعاليات 
�ليوم  متكن  �سنوي  �أ���س��ا���س  على  يعقد  �ل���ذي  �مللتقى 
و�أجنحها يف  �مللتقيات  �أه��م  من  و�ح��د�ً  ي�سبح  �أن  من 
جمال بحث �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة و�لتجارة 
يجمع  �أي��ام  لثاثة  ي�ستمر  �ل��ذي  فاحلدث  �لدولية. 
�ملبا�سرة  و�لجتماعات  �لعمل  وور���س  �مل��وؤمت��ر�ت  بني 
و�ملعار�س ويوفر فر�ساً كبرية للتو��سل وبناء �لعاقات 
�إىل  و�للتقاء مع �سناع �لقر�ر يف خمتلف �لقطاعات 

جانب �لاعبني �لبارزين يف هذ� �ملجال. 
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على هام�ض انطالق ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي 

املن�شوري: امللتقى �شيناق�ش التحفيزات ال�شتثمارية
 يف عامل ت�شوده املناف�شة ول يخلو من احلمائية

�شوق ال�شفر وال�شياحة من�شة مثالية 
للتوا�شل مع العاملني فى قطاع ال�شيافة

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�سفر  �سوق  �ن  �أبوظبى،  فندق ميلينيوم  عام  �سميتز مدير  روبر�ست  قال 
�لمار�ت  يف  �ل�سياحية  �لفعاليات  �ب��رز  و�ح��د  هاما  منرب�  يعد  و�ل�سياحة 
�لتو��سل مع رو�د �سناع  �أجل  �مل�ساركة فيه من  د�ئما على  ونحن نحر�س 
تبادل  لعر�س  �لأم��ث��ل  �ملن�سة  مبثابة  يعترب  �أن��ه  كما  �لعامل  فى  �ل�سياحة 
د�ئمة  �مليلينيوم ب�سفة  �أ�سم  تو�جد  د�ئما على  نعمل  و�لأر�ء ولهذ  �لأفكار 
فى مثل هذه �لفعليات. كما �أنه ي�ستحوذ على �أهتمام كبري من قبل �سناع 
�ل�سياحة و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لعاملية و ي�سجل د�ئما ح�سور قوى و�أقبال 
كبري� ولذلك �سيعزز �أ�سم ميلينيوم قوته هذ� �لعام م�سيد� بالدور �لكبري 
�لقطاع  �لثقافة فى تطوير هذ�  و  لل�سياحة  �أبوظبى  به هيئة  تقوم  �ل��ذى 
�أميانا منه باأهمية �أمارة �أبوظبى �لتى �أ�سبحت حديث �ل�ساعة فى �ملجالت 
مع  للتو��سل  منرب�  وي�سكل  �ملختلفة.  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�لفعليات  �ل�سياحية 

�ملتخ�س�سني و�سناع �لقر�ر. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

ر�أ�س  هيئة  �أع��ل��ن��ت  ج��دي��دة  ��سرت�تيجية  م��ن  �ن��ط��اق��ا 
�ململكة  ���س��وق  ن��ح��و  �ل��ت��وج��ه  �ل�سياحة  لتنمية  �خل��ي��م��ة 
�أهم  من  لبعثة  قيادتها  خ��ال  من  �ل�سعودية،  �لعربية 
�سركائها �ل�سياحيني يف �لإمارة لأول مرة للم�ساركة يف 
معر�س �لريا�س �خلام�س لل�سفر �ملنعقد �أيام 26-23  

�أبريل �جلاري. 
وت�سم �لبعثة ممثلني عن فندق و�لدروف �أ�ستوريا ر�أ�س 
�خليمة وجمموعة فنادق ومنتجعات بن ماجد ومنتجع 

ر�أ����س �خليمة  ت��ري �ساطئ  وب��ن��ي��ان  �ل����و�دي  ت��ري  بنيان 
ومطار ر�أ�س �خليمة �لدويل.

رفاهية  كوجهة  مكانتها  �خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  وتوؤ�س�س 
�سياحية عاملية فى مقابل مادى متميز، ومع زيادة �أعد�د 
�لزو�ر من �أ�سو�قها �لرئي�سية �ملتمثلة يف �لإمار�ت �لعربية 
لتنمية  �لإم����ارة  تتطلع  حيث  ورو���س��ي��ا  و�أمل��ان��ي��ا  �ملتحدة 
دول  منطقة  يف  ��لإقليمية  �لعطات  كوجهة  �سمعتها 
�لعربية  �ململكة  يف  وحتديد�ً  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���س  لهيئة  ووفقا  �ل�سعودية 
�لذين ي�سكلون  ر�أ���س �خليمة  �ململكة �ىل  فان عدد زو�ر 

ذ�ت  �لإم��ارة، لكنهم  �ل�سياحة يف  ن�سبة �سئيلة يف قطاع 
�إمارة  و�إ�ستقبلت   . مت�سارع  �زدي��اد  يف  وه��م  عالية  قيمة 
ر�أ�س �خليمة فى عام 2012 حو�يل  3،542ز�ئر من 
�لزو�ر  ع��دد  من   0.32% ن�سبة  �سكلو�  �لذين  �ململكة 
�لإجمايل بزيادة تقدر بن�سبة %234 باملقارنة مع عدد 
�لإمارة  �ىل  �ململكة  زو�ر  ويعترب  �لزو�ر يف عام 2011. 
�لو�حد  لل�سيف  فندقي  �إنفاق  متو�سط  �أعلى  �أ�سحاب 
�لز�ئر  �أنفق  حيث  �لخ��رى،  �لت�سدير  �أ�سو�ق  باقي  عن 
�ل�سعودي مبعدل 110 دولر �أمريكي للغرفة �لو�حدة 
�أمريكي  دولر   98 م��ن  باملقارنة   2012 �ل��ع��امل  يف 

�أمريكي  دولر  و78  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل���زو�ر 
لزو�ر �أملانيا و68 دولر �أمريكي لزو�ر رو�سيا.

هيئة  ع��ام  مدير  لوي�س،  فيكتور  علق  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
�لعامني  �ل�سياحة: لحظنا خال  ر�أ�س �خليمة لتنمية 
�ملا�سيني زيادة �أعد�د زو�ر �ململكة �لعربية �ملتحدة �لذي 
�لذي يجعل  �لأمر  �لعطات،  �لإم��ارة لق�ساء  يختارون 
�إ�سافة �ىل كون  �أ���س��رع �لأ���س��و�ق من���و�ً،  م��ن �ململكة م��ن 
�ل��و�ح��د. نرى  �أع��ل��ى �ملنفقني لل�سيف  زو�ره���ا م��ن ب��ني 
دور�ً  �ململكة  لعب  �ىل  ونتطلع  للتطور،  و����س��ع��اً  جم��اًل 

�أكرب يف �أ�سرت�تيجية �لنمو لاإمارة. 

•• دبي-وام:

�نطلقت فعاليات �ل�دورة 11 مل�سابقة �سوق دبي �ملايل 
من   2400 نحو  مب�ساركة  �م�س  لاأ�سهم  �ل�سنوية 
�مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات يف �لإم�����ار�ت و�ملنطقة  ط���اب 
جامعة   22 م��ن��ه��ا  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة   36 مي��ث��ل��ون 
ومعهد� و 10 مد�ر�س. ي�سارك يف �ل��دورة �جلديدة � 
� مت�سابقون من ت�سع موؤ�س�سات  15 يوما  �لتي متتد 

قطر  جامعة  بينها  م��ن  م��رة  لأول  ت�سارك  تعليمية 
�لعربية  �ململكة  يف  فهد  ب��ن  حممد  �لأم���ري  وجامعة 
�ل�����س��ع��ودي��ة. وك���ان���ت �ل������دور�ت �ل���� 10 �ل�����س��اب��ق��ة قد 
744 طالبا وطالبة ميثلون ما  �ألفا و   18 �جتذبت 

يقارب 40 موؤ�س�سة تعليمية. 
قدره  �ف��رت����س��ي  مبلغ  ع��ل��ى  مت�سابق  ك��ل  ويح�سل 
��ستغاله  ميكنه  �أويل  ��ستثمار  كمبلغ  دره��م  مليون 
دبي  �سوق  يف  �مل��درج��ة  �ملالية  �لأور�ق  و���س��ر�ء  بيع  يف 

�ل�سائدة  �لأ�سعار  �لتد�ول ووفق  �ساعات  �ملايل خال 
وقال  �لل��ك��رتوين.  و�ملتوفرة عرب موقعه  �ل�سوق  يف 
جمال �إبر�هيم �خل�سر نائب رئي�س �أول رئي�س قطاع 
�سوق  يف  �ل�سرت�تيجي  و�لتخطيط  �لب�سرية  �مل��و�رد 
جديدة  تعليمية  موؤ�س�سات  ��ستقطاب  �أن  �مل��ايل  دب��ي 
قاعدة  �إىل  با�ستمر�ر  للو�سول  �مل�سابقة  ق��درة  يعزز 
ثقافة  ن�سر  �إىل  ت��ه��دف  لكونها  �لطلبة  م��ن  �أو���س��ع 
�ل�ستثمار بني �لأجيال �جلديدة وتطوير مهار�تهم 

يف  �لأول  باملركز  �لفائز  ويح�سل  �ملالية.  وقدر�تهم 
درهم  �أل���ف   15 ق��دره��ا  مالية  ج��ائ��زة  على  �مل�سابقة 
مقابل 10 �آلف درهم للمركز �لثاين وخم�سة �آلف 
مالية  ج��ائ��زة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لثالث  للمركز  دره���م 
�ملر�كز من  �أ�سحاب  �ألف درهم لكل فائز من  قدرها 
�لفائزين  حت��دي��د  يتم  �إذ  ع�سر  �ل��ث��ال��ث  �إىل  �ل��ر�ب��ع 
فرتة  خال  �ملحققة  �لفرت��سية  �ملكا�سب  على  بناء 

�مل�سابقة.

بدء فعاليات م�شابقة �شوق دبي املايل ال�شنوية لالأ�شهم 

بلدية دبي تكرم امل�شانع اخل�شراء
•• دبي -وام:

كرمت �إد�رة �لبيئة ببلدية دبي ولل�سنة �ل�سنة �لثانية على �لتو�يل �ملوؤ�س�سات 
تثمينا  �خل�سر�ء  �مل�سانع  عليها  �أطلق  مبادرة  يف  بيئيا  �ملتميزة  �ل�سناعية 
جلهودها يف �تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لكفيلة باحلد من �لتاأثري�ت �ل�سلبية على 
�لبلدية  وقالت  بيئيا.  م�ستد�مة  �سناعية  تنمية  نحو  ومل�ساهمتها  �لبيئة 
يف بيان �سحفي �م�س �أن �ملبادرة جاءت �نطاقا من حر�سها على ت�سجيع 
�لعاملة  �مل�سانع  يف  �ملطبقة  �ملتميزة  �لبيئية  �ملمار�سات  �أف�سل  وتقدير 
باإمارة دبي ومبا يتما�سى مع �لأه��د�ف �لإ�سرت�تيجية لاإمارة يف �لتنمية 
�مل�ستد�مة. و�أ�سارت �إىل �أن �ملعايري �خلا�سة للتكرمي مت و�سعها بالعتماد 
�لبيئة  �مل��ب��ذول��ة يف جم��ال حت�سني  و�جل��ه��ود  �لبيئي  �لل��ت��ز�م  م��دى  على 
و�لتخل�س من �لنفايات بطريقة بيئية �آمنة خال عام 2012 ف�سا عن 
تبني تلك �ملوؤ�س�سات �ملكرمة �إ�سرت�تيجيات حمددة لرفع م�ستوى �للتز�م 
�لبيئي لديها من خال �لتح�سني �مل�ستمر ملمار�سات �لتقليل من �لنفايات. 
وثمنت �إد�رة �لبيئة جهود �ملوؤ�س�سات �ملكرمة يف جمال �ل�سعي نحو حت�سني 
�لبيئة معربة عن تطلعها �إىل �أن تكون �أف�سل �ملمار�سات �لتي تتبعها تلك 
�ملوؤ�س�سات مثال للموؤ�س�سات �لأخرى لكي حتذو حذوها لتحقيق �لأهد�ف 
�ملرجوة حلماية �لبيئة وحت�سينها. �سارك يف �لتكرمي كل من �ملهند�س �سامل 
و�ل�سامة  و�ل�سحة  �لبيئة  لرقابة  دبي  بلدية  عام  مدير  م�ساعد  م�سمار 
و�ملهند�س حمد�ن خليفة �ل�ساعر مدير �إد�رة �لبيئة و�لدكتور عبد �ل�سام 

حممد �سالح رئي�س ق�سم �لرقابة �لبيئية. 
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فقدان جواز �سفرت
دو�سانت  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
مولر��سيج    ول��ي��ن��در�  لك��م��ال 
- �سريلنكا �جلن�سية  -  جو�ز 
�سفره  رقم     )4038358(

����س���ادر م���ن ���س��ريلن��ك��ا    من 
يجده عليه �لت�سال بتليفون 
رقم     050/7202833 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ م����ع����روف 
�سركار جميب �ل��رح��م��ن     - 
بنغادي�س �جلن�سية  -  جو�ز 
�سفره  رقم     )1509222(
���س��ادر م��ن ب��ن��غ��ادي�����س    من 
يجده عليه �لت�سال بتليفون 
رقم     050/6691913 

فقدان جواز �سفرت
حممد  م�سطفى  �ملدعو/  فقد  
ح�����س��ن��ني �ب���وج���ام���ع    - �لردن 
�سفره   ج��������و�ز    - �جل���ن�������س���ي���ة  
رق����م     )787620(    �سادر 
م������ن �لم����������������ار�ت م������ن ي���ج���ده 
ع��ل��ي��ه �لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/82992277

فقدان جواز �سفرت
برينادي�س  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
ب���ول���ول���ت���و دل����س���ي���ن�������س    - 
�ل������ف������ل������ب������ني �جل����ن���������س����ي����ة  
رق����م      ������س�����ف�����ره   ج����������و�ز    -
)4938466(    من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم     

 050/1057595

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ خ����ال����د 
�سوريا   - �حل����ارون   حممد 
�جل��ن�����س��ي��ة  -  ج���و�ز �سفره  
رقم     )002624938(    
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������س����ال 

 055/6591328

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دت  �مل�������دع�������وة/ ن���ريي���ا 
ز�م�����ور�ن�����و ف����رين����ان����دي����ز    - 
جو�ز    - �جلن�سية   ��سبانيا  
�سفرها  رقم     )520285(  
يجده  من  ��سبانيا  من  �سادر 
رقم      بتليفون  �لت�سال  عليه 

 050/9310272

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ ن���و����س���ري 
ن������و�ز     - باك�ستاين  حم��م��د 
�سفره   ج�����و�ز    - �جل��ن�����س��ي��ة  
)9918521( رق������������م     

�سادر من باك�ستان من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�سال  عليه 

 050/6691913

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ح���ي���در علي 
جول مان �ساه     - باك�ستاين 
�سفره   ج�����و�ز    - �جل��ن�����س��ي��ة  
)1805541( رق������������م     

�سادر من باك�ستان من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�سال  عليه 

 050/6691913
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35 ان�سمت �سمية اخل�ساب اأخريًا اإىل مقدمي الربامج التلفزيونية حيث ت�سور 
)القاهرة  قناة  مل�سلحة  ال��ع��امل(  ح��ول  وال�ستات  )�سمية  برنامج  حاليًا 
كر�سي  على  جلو�سها  �سبب  عن  لتحدثنا  لنا  قلبها  فتحت  �سمية  والنا�ض(. 
املذيع واأهم ا�ستعداداتها خلو�ض تلك التجربة، وم�سل�سلها اجلديد )مرياث 
الريح( وحقيقة خالفها مع الفنان حممود حميدة، وغريها من االعرتافات 

ال�سريحة يف هذا احلوار:

تخو�ض جتربة التقدمي الأول مرة

 �شمية اخل�شاب: مل اأوافق على

 )�شمية وال�شتات( من اأجل املال

�شناء يو�شف تغني يف )نقطة �شعف(
 

�لعديد من  �ستوؤدي  �نها  يو�سف عن  �سناء  �ل�سابة  �مل�سرية  �لفنانة  ك�سفت 
�لأغنيات خال �أحد�ث �مل�سل�سل �لتلفزيوين �جلديد )نقطة �سعف( �لذي 
�ل�سوري  �لفنان  وت�سارك يف بطولته مع  �ملقبل  �سهر رم�سان  �سيعر�س يف 

جمال �سليمان.
و�أ�سارت يو�سف �ىل �أنها جت�سد �سخ�سية )نور(، وهي مطربة يقع يف حبها 
بت�سجيلها  وتبد�أ  ب�سوتها  �أغنيات   4 تغني  �أن  �ملقرر  ومن  �سليمان،  جمال 

خال �لأيام �ملقبلة، و�ستح�سل على �أجر يبلغ 400 �ألف جنيه.
وتبلغ ميز�نية )نقطة �سعف( 17 مليون جنيه م�سري، وهو من بطولة 
�أحمد  و�خ��ر�ج  �سام  �سهرية  وتاأليف  �سوقي،  فريد  ور�نيا  �سليمان  جمال 
�سفيق، وتدور �أحد�ث �مل�سل�سل يف �طار �جتماعي رومان�سي حول �مل�سكات 

�ليومية �لتي حتدث يف �ل�سارع �مل�سري.

داليا البحريي مع )القا�شرات(
�أكدت �لفنانة د�ليا �لبحريي �ن �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء عدم ت�سوير م�ساهد 
دورها يف م�سل�سل )�لقا�سر�ت( مع �لفنان �ساح �ل�سعدين خال �ل�سبوعني 
�ملا�سيني يرجع �ىل �ل�سطر�بات �مل�ستمرة على �ل�ساحة �ل�سيا�سية �لتي ل 
تتيح �لفر�سة للفنان �لهدوء و�لبد�ع ب�سكل جيد، خا�سة �أن حالة �لتوتر 

�لد�ئم وعدم �لتز�ن متنع �متام �ي �سيء حتى �لنهاية.
�لتي  �لأدو�ر  ��سعب  م��ن  �سخ�سية  �مل�سل�سل  يف  �لبحريي  د�ل��ي��ا  تتقم�س 
تعي�س  عطر  تدعى  �سعيدية  لفتاة  وه��ي  �لفني،  م�سو�رها  خ��ال  قدمتها 
حياة بائ�سة نتيجة �مل�سكات �لجتماعية �جلديدة �لتي طر�أت على �ملجتمع 
�ل�سرقي خال �لفرتة �لأخرية، �مل�سل�سل من تاأليف �سماح �حلريري و�خر�ج 

جمدي �أبو عمريه.
من جانب �آخر �أعربت د�ليا �لبحريي عن فرحتها �لكبرية بردود �لفعال 
�جليدة عن دورها يف م�سل�سل )يف غم�سة عني( �لذي يعر�س حاليا حيث 
عن  خمتلفا  دور�  خاله  من  �أدت  �أنها  خا�سة  عالية  م�ساهدة  ن�سبة  ن��ال 

�لأدو�ر �لتي قدمتها من قبل.

قبولك تقدمي برنامج )�سمية و�ل�ستات حول �لعامل(؟ �سبب  • ما 
- عندما عر�س علّي تقدمي �لربنامج، وجدت يف فكرته ما �أبحث عنه 
جتربة  وجدتها  لذلك  فنيا،  لي�س  �لربنامج  �ن  خا�سة  �سروط،  من 
�ملو�سة  �سوؤون  �إىل ر�سيدي. ففكرة )�سمية و�ل�ستات( تتناول  ت�ساف 

و�ملطبخ و�ملنزل و�لأ�سرة، فتحم�ست لها لأنني وجدتها منا�سبة يل.
يف �لتفكري قبل �ملو�فقة على تقدمي �لربنامج؟ وقتاً  �أخذت  • هل 

- �لفكرة كانت موجودة يف ذهني وكنت �أف�سل تقدميها مع طارق نور 
�لقول  وت�ستطيع  تنفيذها.  �سجعني على  �ل��ذي  غ��ريه، فهو  �أح��د  ول 
�إنني �ساحبة فكرة ن�سف �لربنامج وطارق نور �لن�سف �لآخر، حيث 
�سبق و�تفقنا على تقدمي برنامج على قناته )�لقاهرة و�لنا�س( لكن 

�لوقت مل يكن منا�سباً لتنفيذ �لفكرة.
�لربنامج؟ يقدمه  �لذي  �جلديد  • وما 

عليها  �سيطرت  �ل��رب�م��ج  ك��ل  لن  �ل�سيا�سة،  ع��ن  بعيد  �ل��ربن��ام��ج   -
�ل�سيا�سة و�مل�ساكل �لتي لي�س لها حلول، ف�سعرت باأن �لنا�س ��سُتهلكت 
من كم بر�مج �لتوك �سو �لتي تتحدث عن �ل�سيا�سة، لدرجة �أننا ن�سينا 
م�ساكلنا �ليومية، فرغبت يف تقدمي برنامج �جتماعي �إن�ساين يلقي 

�أننا �سنخ�س�س فقرة  �ل�سوء على عاد�تنا وتقاليدنا �جلميلة. كما 
)قلبي معاك( من خال  ��سم  �لربنامج عن م�سر حتمل  خ��ال 

و�سنختار  �لب�سيط  �جلمهور  من  ج��د�ً  كثرية  تلفونات  ��ستقبال 
لتكون  حياتها  يف  م�سكلة  لديها  ف��ت��اة  �أو  �سيدة  �ملت�سلني  م��ن 
جنمة تلك �لفقرة يف �لربنامج، ون�ستعر�س م�سكلتها مع �أحد 

�ملتخ�س�سني.
�ختيار ��سم �لربنامج؟ �ساحبة  كنت  • هل 

متحيزة  لأنني  �لربنامج  عنو�ن  �خ��رتت  �لتي  �أن��ا  بالفعل،   -
وفنانة  �لأوىل  �ل��درج��ة  �م���ر�أة يف  �أن��ن��ي  �سيما  للمر�أة ل  ج��د�ً 
�أجيد  �نني  كما  �مل��ر�أة،  منها  تعاين  �لتي  �مل�ساكل  بكل  و�أ�سعر 
�لتعبري عنها ب�سكل كاف، وهذ� ما �أقوم به من خال �أدو�ري 
و�سيلة  ليكون  �لربنامج  �خ��رتت  لهذ�  �ملختلفة.  �لتمثيلية 
�أخ����رى ل��اه��ت��م��ام ب���امل���ر�أة و�حل���دي���ث ب��ع��م��ق ع��ن ق�ساياها 

و�لهتمام بها.
• �أمل يقلقك �تهامك باجلري ور�ء مو�سة �لفنانات �لاتي 

خ�سن جتربة تقدمي �لرب�مج؟
- ل �أقلد �أحد� ول �أجري ور�ء مو�سة معينة. وعلى �لرغم 

من �أنني �أوؤمن باأننا يجب �أل نقتحم مهنة �أخرى، 
نخو�س  �أن  حقنا  م��ن  ب��اأن��ه  �أي�سا  �أوؤم���ن  لكنني 
م�سو�رنا  يف  د�ئ��م��ا  وخمتلفة  ج��دي��دة  جت���ارب 

�ملهني. و�أنا �أرى �أنني �أملك لغة حو�رية جيدة 
�أن  �أرى  كما  �لنا�س،  لبقة مع  بلغة  و�أحت��دث 
ك��ل ف��ن��ان ق���ادر على �خ��ت��ي��ار �لأع��م��ال �لتي 

يجد نف�سه فيها.
ومن �ملوؤكد �أن �لف�سائيات و�سركات �لإنتاج 

�إل  للفنانني  بر�مج  بتقدمي  تغامر  لن 
ق��درت��ه��م على  ت���درك ج��ي��د�ً  �إذ� ك��ان��ت 

لكن  ع��ال��ي��ة،  م�ساهدة  ن�سبة  حتقيق 
�أغلب �لفنانني �لذين قدمو� بر�مج 

�لفني  �جلانب  على  يركزون  كانو� 
و�أعتقد  �لفن،  جن��وم  و��ست�سافة 
�أن��ه��م وق��ع��و� يف خ��ط��اأ لأن��ه��م مل 
ي�ستغلو� �لتجربة ب�سكل �سحيح 
�أكرب  �ىل  ر�سالتهم  تو�سيل  يف 

قطاع من �ملجتمع.
جل�سو�  مم�����ن  ك�����ث�����ريون   •
�ملذيع من  �أخ��ري�ً على كر�سي 
�ل��ن��ج��وم و�ل��ف��ن��ان��ني ق��ال��و� �إن 

�ل�سبب ور�ء ذلك توقف عجلة 
�لإنتاج لاأعمال �لفنية.. فماذ� 

عنك؟
- �أعتقد لو �أن عجلة �لإنتاج توقفت 

تكلفته  �أق��دم برناجما  ي�ساع فلن  كما 
باملايني يعطي معلومات قيمة ومفيدة 

للنا�س وهم يجل�سون يف بيوتهم، مع تقدمي 
فقر�ت لطيفة ب�سكل جديد وطريقة تلقائية. 

ل��ذل��ك ف��اأن��ا ل �أق��ل��د �أح����د�ً ول�ست يف ح��اج��ة �إىل 
تقدمي برنامج من �أج��ل �مل��ال، لأن هناك �أك��رث من 

�لفر�سة  ج��اءت  عندما  لكن  علّي،  يعر�س  فني  عمل 
م��ن خ���ال ف��ك��رة ج��ي��دة م��ع ق��ن��اة حم��رتم��ة خ�ست 

�لتجربة.
�لفنان  مع  �لريح(  )م��ري�ث  م�سل�سلك  عن  ماذ�   •
حم��م��ود ح��م��ي��دة �ل����ذي ج����رى ت��اأج��ي��ل��ه م���ن �لعام 

�ملا�سي؟
- هذ� �مل�سل�سل كان �سببا يف تعاملي لأول مرة مع 

�ملمثل  �لفنان حممود حميدة، فهو فنان موهوب ومميز جد�ً، ي�سعر 
�لو�قف �أمامه بقيمته وي�سجعه على �عطاء �ملزيد للعمل. و�أنا �أج�سد 
يف هذ� �مل�سل�سل دور فتاة �سعبية فقرية تتعرف على رجل �أعمال يقوم 
�ل��زو�ج منها رغم  �ل��ذي يحبها ويقرر  �لفنان حممود حميدة  ب��دوره 
يوقع  �ل���ذي  �لأم���ر  بينهما،  �لكبرية  �لجتماعية  �لطبقية  �ل��ف��روق 
بالثنني يف عدة م�سكات حيث ي�سطهد �أبناء هذ� �لرجل زوجة �أبيهم 

ب�سبب رف�سهم هذ� �لزو�ج.
بينك  خافات  وج��ود  ب�سبب  �لت�سوير  توقف  عن  �أن��ب��اء  ت��رددت   •

وبني حممود حميدة؟
- هذ� غري �سحيح على �لإطاق ول �أعلم من �أين ياأتي �لبع�س بهذ� 

�لكام لكنني �عتدت على �ل�ساعات �لتي تاحقني د�ئماً. �أنا �سعيدة 
بالتعاون مع �لفنان �لكبري حممود حميدة، فهو هادئ �لطباع وعك�س 
ما يرتدد عنه متاماً من �أنه ع�سبي �أو دكتاتور، فلم حتدث �أي خافات 

بيننا فهو فنان ر�ئع ويحرتم �لآخرين.
و�لنهاية؟ �ملقدمة  ترت  تغنني  �أنك  �سحيح  • هل 

- هذ� �لكام غري �سحيح فجهة �لإنتاج مل تطلب مني �سيئاً بخ�سو�س 
ذلك، ولكن �إذ� حدث وطلبت ذلك فلن �أتاأخر.

• هل خف�ست �أجرك يف هذ� �لعمل؟
�أن عجلة  قومياً، ل�سيما  بات و�جباً  �لأجر  بالتاأكيد، لأن تخفي�س   -
�لدر�ما و�ل�سينما ل تقوم على  �أن تتحرك لأن �سناعة  �لإنتاج ل بد 
�لنجوم فح�سب، ولكّن هناك عدد�ً كبري�ً من �لعاملني خلف �لكامري�، 

ومن ل يفعل ذلك ل يكون حمبا �أبد� لبلده.
يحقق م�سل�سل )مري�ث �لريح( �لنجاح �ملطلوب؟ �أن  تتوقعني  • هل 

- ل �أحب �لتوقعات ولكن �أمتنى �لتوفيق، فقد كنت حري�سة على �أن 
�أن هذ� متمثل يف  �أع��ود �ىل �جلمهور مب�سل�سل يحرتم عقله و�أعتقد 

م�سل�سل )مري�ث �لريح(.
�جلديد؟ �خلليجي  �ألبومك  عن  • ماذ� 

- �أجهز له حالياً ولكنني مل �أ�ستقر بعد على ��سمه ول على �لأغنية �لتي 
�ساأ�سورها، و�أتعاون فيه مع نخبة مميزة من �مللحنني و�ل�سعر�ء.

�حلب يف حياة �سمية �خل�ساب؟ �أين  • �أخري�ً.. 
�لرجل  �أبحث عن  ومازلت  �حل��ايل،  �لوقت  �أعي�س ق�سة حب يف  ل   -
�ل��ذي يحبني ويخاف على م�ساعري ويحرتم طبيعة عملي، لكن يف 

�لنهاية كل �سيء ق�سمة ون�سيب.



زيت الثوم دواء للقلب 
�جلرعات  �أن  �أتانتا،  يف  �إمي���وري  جامعة  خمترب�ت  يف  �لباحثون  وج��د 
�لعالية �لنقاء من �ملركب �لذي يعرف ب�كربيتيد ثنائي �لآليل �لثاثي 
يفعل غاز كربيتيد  �لقلب مثلما  باإمكانه حماية  �لثوم،  �ملتو�فر يف زيت 
�لهيدروجني، �لذي ي�ستهر بر�ئحته �لكريهة �لتي ت�سبه ر�ئحة �لبي�س 

�لفا�سد. 
و�أظهرت �لتجارب �أن زيت �لثوم يحتوي على هذ� �ملركب �لذي ميكن �أن 
ي�سبح يف �أحد �لأيام من �سمن �لأدوية �لتي يتم و�سفها للمر�سى لتقليل 
وحت�سني  �لقلب،  جر�حة  وعمليات  �لقلبية  �لنوبات  عن  �لناجم  �ل�سرر 

قيام ع�سلة �لقلب بوظيفتها يف حالة ق�سور �لقلب.
�سم  مبثابة  �ل��ه��ي��دروج��ني،  كربيتيد  غ��از  م��ن  �لعالية  �ل��رتك��ي��ز�ت  وتعد 
�إن �لكميات �لكبرية ن�سبيا منه تكون مميتة، ولكن �لكميات  قوي، حيث 
�ل�سغرية منه �لتي ينتجها �جل�سم توؤدي عدة وظائف مهمة، فهو يقلل 
من �للتهاب، ويخف�س �سغط �لدم، ومينع �لتدمري �لذ�تي للخايا �لذي 
�لهيدروجني  كربيتيد  غاز  ي�ساعد  كما  �نتحارها،  عملية  خال  يحدث 
�أو  قلبية،  بنوبة  �لإ�سابة  بعد  �لقلب  �إىل ع�سلة  �لأك�سجني  على و�سول 
بعد �لقيام بجر�حة يف �لقلب، حيث قد توؤدي �أي منهما �إىل توقف تدفق 

�لدم �لغني بالأك�سجني �إىل �لأن�سجة.
وقد �أم�سى ديفيد ليفري، �أ�ستاذ �جلر�حة ومدير خمترب �أبحاث جر�حة 
در��سة  �سنو�ت عديدة يف  �إمي��وري ميدتاون،  �لقلب يف م�ست�سفى جامعة 

�لغاز�ت �لتي تنتج طبيعيا، و�لتي حتمي ع�سلة �لقلب من �لتلف.
DATs وغريها  �مل�سماة  للمو�د  �لعاجية  لاإمكانيات  وهو متحم�س 
مع  تفاعلها  عند  �لهيدروجني  كربيتيد  غ��از  تطلق  �لتي  �ملركبات  م��ن 
�أدوية  �أن  نعتقد  ليفري، نحن  ديفيد  وق��ال  �جل�سم،  �ملوجودة يف  �خلايا 
يف  �ملري�س  ج�سد  يف  حقنها  ميكن  �لتي  �لأدوي���ة  �أف�سل  ه��ي  �لكربيتيد 
و�ل�سدمات  �لدماغية  و�ل�سكتة  �لقلبية  �لأزم��ة  مثل  �ل��ط��و�رئ،  ح��الت 

�لقلبية �لوعائية وغريها من �ل�سدمات.

 ا�شابة الطفال باملغ�ش قد 
ي�شبب ال�شداع الن�شفي  

ك�سفت در��سة جديدة �ن �ملغ�س عند �لأطفال قد يت�سبب بال�سد�ع �لن�سفي 
لديهم لحقاً. وذكر موقع هلث د�ي نيوز �لأمريكي �أن �لباحثني يف م�ست�سفى 
روب���رت دب��ر يف ب��اري�����س، وج���دو� �ن �ح��ت��م��ال �لإ���س��اب��ة ب��ال�����س��د�ع �لن�سفي 

)�ل�سقيقة( يزيد 7 مر�ت عند �لأطفال �لذين يعانون من �ملغ�س.
�أن  ميكن  �ل�سقيقة  �ن  �ملعروف  من  �إن��ه  تيتومانليو،  لويغي  �لباحث  وق��ال 

تظهر �أوجاعاً معوية عند �لأطفال، وهو ما يعرف بال�سقيقة �لبطنية. اأحد االأفيال اليتامى يلعب بالكرة داخل احلديقة الوطنية يف نريوبي. )رويرتز(

الربوكلى

 يعترب �لربوكلى معينا ل ين�سب من �لفيتامينات و�لعنا�سر �لغذ�ئية �ملهمة 
تفا�سيلها  معلوم  تكن  مل  لل�سر�يني  حمايته  �آلية  �أن  �إل  �لن�سان  ل�سحة 
حتى �لآن �ىل �أن تو�سل فريق من �لعلماء �لربيطانيني �إىل تف�سري وك�سف 
�لنقاب عن هذه �لألية. فقد تو�سل فريق من �لعلماء بالكلية �مللكية �إىل 
وع��دد من �خل�سر�و�ت  �لربوكلى  �أحتو�ء  �إىل  ت�سري  دلئ��ل علمية جديدة 
�لآليات  ك��ف��اءة  ورف��ع  تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  �ل��ورق��ي��ة 
�لدفاعية �لطبيعية فى �جل�سم حلماية �ل�سر�يني ووقايتها من �جللطات 
على  �أج��ري��ت  �لتى  �لول��ي��ة  �لأب��ح��اث  وك�سفت  �لقلبية.  ل��ازم��ات  �مل�سببة 
�ملتو�جد  "�سولفور�فني"  �لطبيعى  �لكيميائى  �ملركب  �أن  �لتجارب  فئر�ن 
�لو�قية  �لربوتينات  عمل  وتعزيز  �إث���ارة  على  �ل��ق��درة  لديه  �لربوكلى  فى 

و�ملد�فعة عن �ل�سر�يني لوقايتها من �ل�سابة باجللطات �خلطرية .
�خل�����س��ر�و�ت خا�سة  ف��و�ئ��د  �لقاطع  بالدليل  لتف�سر  �ل��در����س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  �ملطالبة  �ل�سيحات  ول��ت��دع��م  �لن�����س��ان  ل�سحة  �لبوركلى 

�ل�ستهاك من �خل�سر�و�ت �ملفيدة ل�سحة �لقلب.

••عندما يكون االأنف م�سدودا ملاذا ال يكون للطعام طعم ؟
على  ي�ساعد  �لن��ف  خلف  �ملوجود  �لنفي  و�لتجويف  �لفم  تكوين  �أن 
�ن يتم �لتذوق و�ل�سم معا ففي �لوقت �لذي نقوم فيه بقطع �لطعام 
فان �لر�ئحة تذهب �إىل ��سفل �لنف ويلتقطها غ�ساء �ل�سم ثم تر�سل 
�مل�ستقبات �ل�سميه �لر�سالة �إىل �ملخ ملعرفة �لر�ئحة فيجيب بحاوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�سة �ل�سم ل نتمكن من �سم �لطعام 

وي�سعب متييزه ويكون طعم كل �سئ م�سابها .

؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  •• ملاذا 
هذه �لأغنام تنت�سر �سالتها يف �آ�سيا خا�سة و�سمال �فريقيا فتجد �ن 
لها �ذيال �سمان لأنها تختزن �لدهن يف هذ� �لذيل مثل �جلمل متاماً 
�سناديق  على  �غنامهم  �ذي��ال  يريحون  لاأغنام  رع��اة  هناك  �ن  حتى 

خ�سبية �و عربات �سغرية من �سدة ثقلها

• هل تعلم �أن �أول من م�سى يف �لف�ساء �خلارجي هو �لرو�سي ) �ألك�سي ليونوف ( يف يونيو 1965م. 
 • هل تعلم �أن �أول من و�سع قدمه على �سطح �لقمر هو �لأمريكي ) نيل �أرم�سرتونخ ( يف يوليو 1969م. 

 • هل تعلم �أن �أول فتاة �سعدت �إىل �لف�ساء هي ) فالنتينا تري�سكوفا ( على منت �ملركبة ) فو�ستك � 6 (. 
 • هل تعلم �أن ) �لر�أر�أة ( تعني حتريك �لعينني و �إد�رتهما لت�سديد �لنظر على �لهدف.

 • هل تعلم �أن �أول من �كت�سف �لدورة �لدموية �ل�سغرى يف �لإن�سان هو �بن �لنفي�س. 
 • هل تعلم �أن �أول من قال بقابلية �لأع�ساء �ل�سلبة يف �جل�سم كالعظام لالتهاب و �لت�سخم و �لأور�م هو 

�بن �سينا. 
 • هل تعلم �أن �أ�سخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�سرت�ليا و �لرب�زيل. 

 • هل تعلم �أن �لأنثى من �ل�سباع �إذ� و�سعت و لدها ترفعه يف �لهو�ء �أياماً تهرب به من �لذر و �لنمل لأنها 
ت�سعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من �لذر و �لنمل فا تز�ل ترفعه و ت�سعه و حتركه من مكان �إىل 

مكان حتى ي�ستد. 
 • هل تعلم �أن �لتم�ساح �لأمريكي و �لتم�ساح �لإفريقي و فر�س �لبحر تق�سي فرت�ت نومها يف �لوقت �لذي 

تطفو� فيه على �ملاء خ�سو�ساً عندما يكون �ملاء د�فئاً و هي حتب �أن ت�سند روؤو�سها �إىل ظهور زمائها. 
 • هل تعلم �أن �لقطة �لأم تلد ثاث مر�ت يف �ل�سنة و تنجب من 15 : 20 هرة ، و �أغلب �لنا�س ل يرغبون 

يف �أن تز�حم �لقطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على �لغري .. �أو .. يغرقونها. 

يحكى �ن ثعبانا �سخما كان ي�سكن �حد �جلحور يف حائط كبري ملنزل �حد �لعائات وقد �عتاد عليه ��سحاب 
�لبيت كبار� و�سغار�، ويف �حدى �ملر�ت �حبت �جلدة �ن ترى �إْن كان للثعبان �سغار �أم ل.. لنه قبل فرتة كان 
منتفخا قليا و�لن ��سبح �سكله طبيعيا، وهنا �نتظرت �جلدة حتى يخرج �لثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف �جلحر فوجدت عدد� كبري� من �ل�سغار تتلوى بد�خله وما ز�لت مغم�سة �لعينني فاح�سرت كي�سا و�خذت 

�ل�سغار د�خله ثم و�سعتهم يف مكان �خر �و�سع و�دفاأ وذهبت لتق�سي حو�ئج بيتها.
رجع �لثعبان �إىل جحره فلم يجد �ل�سغار فاأخذ يلف حول نف�سه كالتائه �ل�سائع وهو غا�سب ل يعرف ماذ� 
يفعل فقد �درك �ن �حد� ما �خذ �سغاره ول �حد يعرف هذ� �جلحر غري ��سحاب �لبيت �لذين �عتادو� عليه 
و�عتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لد�خل �لبيت وجتول يف فنائه �لو��سع فوجد يف طرف �لفناء �ناء كبري� 
وقد �متاأ باحلليب �لطازج فاقرتب منه وبخ بد�خله �ل�سم بغز�ره وعاد �در�جه جلحره ويف ذلك �لوقت كان 
رب �لبيت قد ر�آه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �سغاره فاأخرب �جلدة �لتي حملت �ل�سغار وعادت بهم 
�إىل �جلحر �لقدمي وملا عاد �لثعبان وجدهم ففرح وعرف �ن �سغاره مل يوؤذهم �حد.. فا�سرع �لثعبان ونزل من 
جحره وذهب �إىل �لفناء متجها �إىل �ناء �حلليب �لذي كانت �جلدة تقرتب منه وقام على �لفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�سكبه على �لر�س جميعه حتى ل ي�ستعمله �حد وي�سره �سمه.. وعاد لأطفاله، وهنا ولأن �جلدة 
غ�سبت من �سكب �حلليب على �لر�س �إل �ن رب �لبيت قد �خربها مبا حدث ومن �نه قد �ساهد �لثعبان وهو 
يبخ �ل�سم بد�خله و�نه كان ينوي �سكبه لكن �لثعبان ملا رجع ور�أى �سغاره و�طماأن عاد �در�جه ليلغي �نتقامه 

من �هل �لبيت و�سبحان �هلل.

الثعبان االليف!

علي امين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عمر امين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد عبد القادر
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مزمال طارق
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

خاليا ع�شبية بالدماغ 
للتحكم بال�شهية

�كدت نتائج جتارب علمية �جريت مرخر� على جمموعة من 
خايا �لدماغ �لتي متلك �لقدرة على �لتحكم يف �سهية �لأكل، 
�أن تكون �ل�سبب �لرئي�س ل�سطر�بات �لأكل مثل  �لتي ميكن 
�لربيطانية  �أنغليا  �إ�ست  جامعة  يف  �لباحثون  وق��ال  �لبد�نة. 
�لذين ن�سرو� بحثهم يف �ملجلة �ملتخ�س�سة )علم �لأع�ساب(: 
�لأكل  �سهية  ب��اأن  تفيد  �إليها  خل�سو�  �لتي  �لأبحاث  نتائج  �إن 
ل تت�سكل عند �لولدة. وعكف �لباحثون على در��سة جزء من 

�لنوم  �لوطاء، وهو م�سوؤول عن تنظيم عملية  �لدماغ ي�سمى 
ووظائف  و�لعط�س  �لأك���ل  و�سهية  �لطاقة  ت�سريف  وكيفية 
بيولوجية �أخرى. ودر�س �لباحثون �خلايا �لع�سبية �مل�سوؤولة 
�مل�سري  خريطة  تقنية  با�ستخد�م  �لأك���ل  �سهية  تنظيم  ع��ن 
�جليني، وخل�سو� �إىل �أن بع�س �خلايا ت�سيف �لأع�ساب �إىل 
�لدو�ئر �مل�سوؤولة عن تنظيم �سهية �لأكل يف دماغ �لفاأرة بعد 

�لولدة وخال عملية �لنمو.
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