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اأ�ضماك مفيدة واأخرى ت�ضر القلب
احتوائها  بف�ضل  الإن�ضان  ل�ضحة  مفيدة  البحرية  امل��اأك��ولت  ُتعترب 
على عنا�ضر غذائية مهمة، اإل اأنه يتوجب العتناء بطريقة طبخها 

واختيار الأنواع املنا�ضبة لتحقيق الفائدة املرجوة.
اأوميغا  املاأكولت البحرية على الربوتني الطري واأحما�ض  وحتتوي 
3 املفيدة للقلب، ما يدفع الأطباء للن�ضح بتناولها مرتني يف الأ�ضبوع 

تقريباً.
وبح�ضب درا�ضة من جامعة هارفارد الأمريكية، فاإن الأ�ضماك الغنية 
ب��ه��ذه ال��ع��ن��ا���ض��ر ه��ي �ضمك ال�����ض��ل��م��ون الأط��ل�����ض��ي وامل��اك��ري��ل و�ضمك 

ال�ضلمون املرقط والرجنة وال�ضمك الأزرق والتونة.
ل��ه��ا زع��ان��ف، م��ث��ل ال���ض��ت��ك��وزا والروبيان  ال��ت��ي لي�ض  اأم���ا الأ���ض��م��اك 
ال�ضوديوم  م��ن  كبرية  كميات  على  فتحتوي  والأخ��ط��ب��وط  واحل��ب��ار 
واأمرا�ض  ال��دم  �ضغط  ارتفاع  خماطر  من  يزيد  ما  والكولي�ضرتول، 
الإف���راط يف  ح��ال  ال��رج��ال يف  م��ن  ال�ضن  كبار  القلب، خ�ضو�ضا عند 

تناولها.
قليها  بعد  امل��اأك��ولت  ه��ذه  تناول  من  الإك��ث��ار  بعدم  الدرا�ضة  وتن�ضح 
لحتوائها على كميات كبرية من الدهون وامللح، وت�ضري اإىل اأن اأف�ضل 

طريقة لتناولها هي ب�ضويها اأو طهيها بقليل من الزيت اأو الزبدة.
ويف �ضياق مت�ضل، يجب على الأ�ضخا�ض الذين يعانون من الأمرا�ض 
الكلوية املزمنة التقليل من تناول املاأكولت البحرية، حيث اأنها غنية 
بالبوتا�ضيوم يف حني اأج�ضامهم ل ت�ضتطيع التخل�ض من هذا العن�ضر 

بالفعالية الالزمة.

الرجال يفقدون هواتفهم اأكرث من الن�ضاء
اأكرث  هي  24 عاماً  اأق��ل من  ال�ضباب  اأن فئة  درا�ضة حديثة  اأو�ضحت 
الفئات التي ت�ضبب يف ك�ضر هواتفها الذكية اأو تعري�ضها للتلف، وفقاً 

ملوقع البوابة العربية لالأخبار التقنية.
 Protect Your ���ض��رك��ة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال���درا����ض���ة  وك�����ض��ف��ت 
اأن ال�ضباب يف الفئة العمرية من 18 اإىل 24 عاماً كثرياً   Bubble
ما يت�ضببون يف تلف هواتفهم الذكية بطريقة ما، �ضواء عرب ك�ضره اأو 

ب�ضبب ت�ضرب املاء اأو ال�ضوائل اإليه.
من  العمرية  الفئة  يف  الذكية  الهواتف  مالك  اأن  الدرا�ضة  واأ�ضافت 
الفئة  تعد  فيما  هواتفهم،  ل�ضرقة  تعر�ضاً  اأك��رث  عاماً   34 اإىل   25
العمرية من 35 اإىل 44 عاماً الأكرث تعر�ضاً حلالت �ضياع الهواتف 

ون�ضيانها يف الأماكن العامة.
%70 لفقدان  بن�ضبة  اأكرث عر�ضة  الرجال  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري 
اأكرث من   42% بن�ضبة  الن�ضاء  تتعر�ض  فيما  الن�ضاء،  هواتفهم من 

الرجال لعمليات �ضرقة الهواتف.
اأثناء  لإت���الف هواتفهم  اأك��رث عر�ضة  ال��رج��ال  اأن  ال��درا���ض��ة  واأب���رزت 
ا�ضتخدام  الن�ضاء، ويعد  %57 من  ا�ضتخدامها يف احلمامات بن�ضبة 

الهواتف الذكية من احلمام اأمراً �ضائعاً خا�ضة بني فئة ال�ضباب.
اإىل  ب��الإ���ض��ارة   Protect Your Bubble درا���ض��ة  واختتمت 
للتلف،  الذكية  الهواتف  فيها  تتعر�ض  التي  الأماكن  اأكرث  املنازل  اأن 
املنزل  يف  هواتفهم  يتلفون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  م��ن   59% اأن  م�ضيفة 
يتلفونها يف الكراج اأما الن�ضاء فتتلف هواتفها اأكرث با�ضطحابها اأثناء 

ال�ضتحمام.
Protect Your Bubble قامت بعد حتليل  اأن درا�ضة  يذكر 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الذكية  للهواتف  م�ضتخدم  األف  اأربعة  اإج��اب��ات 
حدوث  واأم��اك��ن  هواتفهم  تلف  اأو  �ضياع  اأ���ض��ب��اب  ح��ول  خا�ض  ب�ضكل 

ذلك.

الفطر يغني عن 
مكمالت الفيتامني د

اأن تعري�ض  ذكرت درا�ضة اأمريكية 
 30 مل���دة  ال�ضم�ض  لأ���ض��ع��ة  ال��ف��ط��ر 
الكمية  يوؤّمن  تناوله،  قبل  دقيقة 
املوجودة  د  الفيتامني  م��ن  عينها 
يف املكّمالت الطبية. وذكرت درا�ضة 
Dermato- دوري���ة  يف  ن�ضرت 
اأن   Endocrinology
يو�ضون  الأم���ريك���ي���ني  ال��ب��اح��ث��ني 
ال�ضم�ض  لأ�ضعة  الفطر  بتعري�ض 
تناوله،  ق��ب��ل  ���ض��اع��ة  ن�����ض��ف  مل����دة 
عن  يغني  ذل���ك  اأن  اإىل  م�ضريين 

تناول مكمالت الفيتامني د .
ال��ف��ط��ر، م��ث��ل جلد  اأن  واأو���ض��ح��وا 
ما  ال�ضم�ض  اأ�ضعة  حت��ّول  الإن�ضان، 
 ، د  فيتامني  اإىل  البنف�ضجية  فوق 
موؤكدين اأن الفطر ي�ضتمر بالقيام 

بذلك حتى بعد ح�ضاده.
 30 على  بدرا�ضة  الباحثون  وق��ام 
فريقني،  اإىل  ق�����ّض��م��وه��م  را����ض���داً، 
حبو  الأول  ال��ف��ري��ق  اأع��ط��وا  حيث 
اأ���ض��ب��وع��اً حتتوي   12 ي��وم��ي��ة مل���دة 
األ��ف��ي وح���دة م��ن الفيتامني  ع��ل��ى 
الثاين  الفريق  اأعطوا  ، يف حني  د 

فطراً معر�ضاً لأ�ضعة ال�ضم�ض.
اأن  الختبار  انتهاء  بعد  ولح��ظ��وا 
معدلت  يف  ك��ب��رية  اخ��ت��الف��ات  ل 

الفيتامني د لدى الفريقني.
وقال الباحث الأ�ضا�ضي يف الدرا�ضة، 
هذه  اإن  هوليك،  مايكل  الطبيب 
الفطر  ت���ن���اول  اأن  ت��ث��ب��ت  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�ضم�ض  لأ�ضعة  الذي كان معّر�ضاً 
ما فوق البنف�ضجية والذي يحتوي 
على فيتامن د ، يعّد م�ضدراً جيداً 
للفيتامن د الذي قد يح�ّضن و�ضع 

هذا الفيتامني لدى الرا�ضدين .

تطبيقات تراقب 
الأجهزة املنزلية

مل ي��ع��د ���ض��ع��ب��ا ال��ت��ح��ق��ق م���ن اأن 
اأكملت  ق��د  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��غ�����ض��ال��ة 
ُتركت  امل��ن��زل  اأن����وار  اأن  اأو  دورت��ه��ا 
م�ضاءة، فقد اأ�ضحي الأمر خمتلفا 
الإلكرتونية  ف��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الآن 
بوترية  ال���ن���ا����ض  ت�����ض��اع��د  ����ض���ارت 
م���ت���زاي���دة، يف م���راق���ب���ة الأج���ه���زة 
بعد،  ع��ن  فيها  والتحكم  املنزلية 

عرب هواتفهم املحمولة.
اأ�ضبح هناك غ�ضالت مت�ضلة  لقد 
ب�����الإن�����رتن�����ت وث������الج������ات ذك����ي����ة، 
واأجهزة ذكية اأخرى لقيا�ض الوزن، 
املت�ضلة  الأجهزة  ا�ضتخدام  وي��زداد 
ب���الإن���رتن���ت داخ�����ل امل����ن����ازل حيث 
الإلكرتونية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  مت��ث��ل 

و�ضائل ملراقبتها والتحكم فيها.
وقالت منظمة التعاون القت�ضادي 
 2022 عام  بحلول  اإن��ه  والتنمية 
طفالن  لديها  اأ���ض��رة  كل  �ضتمتلك 
جهازا  خم�ضني  ح��وايل  باملتو�ضط 
ع�ضرة  مقابل  ب��الإن��رتن��ت  مت�ضال 

اأجهزة تقريبا الآن.

عالج الإيدز يحمي قلب الأطفال 
جمموعة  اأن  اأم���ريك���ي���ة  درا�����ض����ة  ذك�����رت 
فريو�ض  لعالج  ت�ضتخدم  التي  العقاقري 
ف���ق���دان امل��ن��اع��ة امل��ك��ت�����ض��ب��ة ال����ذي ي�ضبب 
بالعالج  تعرف  وال��ت��ي  )الإي����دز(،  مر�ض 
الفريو�ضيات  مب�����ض��ادات  الفعالية  ع��ايل 
ال��ق��ه��ق��ري��ة، ق��د ت�����ض��اع��د يف ح��م��اي��ة قلب 

الأطفال واملراهقني امل�ضابني بالإيدز.
من  ليب�ضولتز،  �ضتيفن  الطبيب  وق���ال 
ميلر،  ميامي  جامعة  يف  الطلب  مدر�ضة 
يف الدرا�ضة التي ن�ضرت يف دوري��ة )جاما 
العايل  ال��ع��الج  اإن  العلمية،  ميدي�ضني( 
الفعالية مب�ضادات الفريو�ضات القهقرية 
للفريو�ضات  امل�ضاد  ال��ع��الج  م��ن  ن��وع  ه��و 
ال��ق��ه��ق��ري��ة ال����ذي ك���ان ي�����ض��ت��خ��دم لعالج 
الذي  ب��ال��ف��ريو���ض  امل�ضابني  الأ���ض��خ��ا���ض 
ي�ضبب الإيدز، مو�ضحاً اأن ال�ضباب امل�ضابني 
اأك�����رث عر�ضة  ك���ان���وا  ال���ف���ريو����ض،  ب���ه���ذا 
الباحثون  وق��ال  قلبية.  ب��اأزم��ة  لالإ�ضابة 
من اجلامعة اإن الأطفال ال�ضمابني بهذا 
لعقاقري  ي��ت��ع��ّر���ض��ون  ك��ان��ون  ال��ف��ريو���ض 
مب�ضادات  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ال����ع����ايل  ال����ع����الج 
الفريو�ضات القهقرية، غالباً منذ تكونهم 
يف رحم والدتهم، غري اأن اأثرها على نظام 
جمهوًل.  كان  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
تهدف  اجل��دي��دة  درا�ضتهم  اأن  واأو���ض��ح��وا 

اإىل معرفة هذا الأثر.

وعادة ما تثري ق�ض�ض املعمرين ف�ضول الآخرين الذين 
يطرحون ال�ضوؤال: ملاذا يعمر هوؤلء من دون غريهم؟ 

الطرق  و�ضرب  الأ�ضباب  لتبيان  حماولة  احل��ايل،  امللف 
الأجنع التي من �ضاأنها حت�ضني حياة الإن�ضان، مب�ضاعدة 
الب�ضر  بني  ال�ضائب  التعامل  وف��ق  اأو  خا�ضة،  اأو  طبية 
والطبيعة ومن حوله، م�ضتعينني باآراء ع�ضرات العلماء 
والدوريات  العلمية  املجالت  يف  ن�ضر  وم��ا  واملخت�ضني، 
الوراثية وكذلك علوم  والهند�ضة  الإن�ضان  بعلم  املهتمة 

امل�ضتقبل. 
ان التقدم الهائل يف املجالني الطبي وال�ضحي، اأدى اىل 
لأ�ضحاب  ج��دي��د  ت�ضنيف  وظ��ه��ور  امل�ضنني  ع��دد  ت��زاي��د 
ا�ضم  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن  امل��ائ��ة  تتجاوز  التي  الأع��م��ار 

)ال�ضوبر معمرين(. 
كما  الع�ضور  م��دى  على  املعمرين  الن�ضان  ع��رف  وق��د 
اجلينات.  علم  خبري  كريكوود،  توم  الربوفي�ضور  يقول 
بالقيا�ض  فريدة  ظاهرة  كانوا  املعمرين  اأن  يرى  ولكنه 
الفرد  عمر  فمتو�ضط  احل��ايل.  الع�ضر  يف  ن�ضبتهم  اىل 
ع��ام��ا، نظرا   22 ي��ت��ج��اوز  ي��ك��ن  ال���روم���ان مل  يف ع�ضر 
لرتفاع ن�ضبة الوفيات بني الأطفال. ويف القرن ال�ضابع 
اأ�ضبح يف  ذل��ك احل��ني  40 عاما ومنذ  اىل  ارتفع  ع�ضر 
اأواخر ال�ضبعينات حاليا. ولكن العلماء  ازدياد حتى بلغ 
يعتقدون اأن هناك حدودا للعمر الذي ميكن اأن يعي�ضه 

الن�ضان ويقدرونه بحوايل 120 عاما على الأكرث. 
وي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ض��ور ك��ريك��وود ان ط���ول ال��ع��م��ر ي�ضبه 
الرقم  القيا�ضي للعدو مليل واح��د. فهذا  الرقم  حتطيم 
الريا�ضيني  بع�ض  وب��ام��ك��ان  دق��ائ��ق.  اأرب���ع  يبلغ  حاليا 
ول��ك��ن ل ميكن  ال��وق��ت،  ه��ذا  م��ن  ث���وان قليلة  اخت�ضار 
دقيقتني.  اأو  دقيقة  يف  ميل  م�ضافة  ي��ع��دو  اأن  لن�����ض��ان 
العمر  ل��راغ��ب��ي  ال��ع��ل��م��اء  يقدمها  ال��ت��ي  الن�ضيحة  اأم���ا 
الطويل، فهي ل تخرج عن العتدال يف الأكل وال�ضرب 
وعدم التدخني وممار�ضة الريا�ضة. ويقولون ان جينات 
الن�ضان الوراثية تكون عامال م�ضاعدا، اىل جانب قليل 

من احلظ اأي�ضا. 

دور اجلينات
واأظهرت درا�ضة اأمريكية اأن بع�ض العائالت اكرث قدرة 
من غريها للتمتع بطول العمر وال�ضحة اجليدة. وقال 
اإن��ه عند وج��ود معمر واح��د يف عائلة ما، فعلى  العلماء 
الأغلب �ضيكون له اأ�ضقاء اأو �ضقيقات يعي�ضون لعمر املائة 
قد  بيئية  وعوامل  اجلينات  اإن  العلماء  ويعتقد  اأي�ضا. 

تف�ضر ظاهرة طول العمر يف بع�ض العائالت. 
اإجنلند  نيو  معهد  م��ن  ب��ريل  توما�ض  العاملان  وتو�ضل 
لدرا�ضة املعمرين يف ولية بو�ضطن، وجون ويلموث من 

كاليفورنيا  جامعة 
النظرية  ه��ذه  اإىل 
ب��ع��د درا����ض���ة 444 

ع����ائ����ل����ة اأم����ريك����ي����ة 
ووجدوا اأن كل عائلة 

كان فيها �ضخ�ض واحد على الأقل عا�ض اإىل عمر املائة اأو 
اأكرث كذلك اأن ن�ضبة بلوغ اأ�ضقاء املعمرين عمر املائة كان 
17 مرة اأكرث من املعدل العام لل�ضكان، واأن ن�ضبة بلوغ 
�ضقيقات املعمرين املائة من اأعمارهن زادت ثمانية مرات 

اأكرث عن الأخرين. 
واأ�ضارت الدرا�ضة اأي�ضا اإىل اأن اأ�ضقاء و�ضقيقات املعمرين 

يتمتعون بوجه عام ب�ضحة اأوفر من بقية ال�ضكان. 
مبكر  بعمر  املعمرين  �ضقيقات  وف���اة  م��ع��دل  اأن  وت��ب��ني 
كانت %50 اأقل من ن�ضبتها عن بقية ال�ضكان، وكذلك 
الدرا�ضة  وتدعم  املعمرين.  اأ�ضقاء  وفاة  ن�ضبة  انخف�ضت 
القومية  العلوم  اأكادميية  ن�ضرتها جملة  التي  اجلديدة 
الأم���ريك���ي���ة درا����ض���ات ���ض��اب��ق��ة رب��ط��ت ب���ني ط���ول العمر 
طول  ب��ني  عالقة  هناك  اأن  العلماء  ويعتقد  وال��وراث��ة. 

العمر والرتكيبة اجلينية للمعمرين.

الكرومو�ضوم الرابع
ووجد الدكتور بريل اأن عددا كبريا من املعمرين ورثوا 
الذي  ال��راب��ع  ال��ك��روم��و���ض��وم  يف  اجلينات  م��ن  جمموعة 

)ي�ضري لدرجة كبرية( اإىل عالقة بطول العمر. 
ولكن يعتقد عدد من العلماء يف املعهد القومي الأمريكي 
حتديد  يف  اجلينات  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأن  لل�ضيخوخة 

طول العمر ل يزال غري وا�ضح. 
يعتربون حالة خا�ضة  الأ�ضقاء  ه��وؤلء  اأن  العلماء  واأك��د 
توارثهم  وع���دم  ع��م��ره��م،  م��ن  تطيل  جينات  ل��ت��وارث��ه��م 
هوؤلء  اأن  ي��ب��دوا  العلماء  وق���ال  قاتلة  اأم��را���ض  جينات 
اأف�����ض��ل طول  الأم���را����ض ب�ضكل  ي��ق��اوم��ون  ال���ض��خ��ا���ض 
اأن درا�ضة هذه احل��الت �ضت�ضاعد على  واأك��دوا  حياتهم. 
فهم العوامل اجلينية والبيئية التي قد ت�ضاعد يف طول 

العمر والتمتع بحياة �ضحية. 

م�ضادات الأك�ضدة الطريق اإىل )حياة اأطول(
لالأك�ضدة  املقاومة  الطبيعية  امل��واد  م�ضتويات  تعزيز  اإن 
اأطول  بحياة  التمتع  اإىل  الطريق  يكون  قد  اجل�ضم  يف 
الفئران  اأن  اإىل  وا�ضنطن  جامعة  م��ن  علماء  وخل�ض 
عالية  م�ضتويات  لإن��ت��اج  خمربيا  معاجلتها  مت��ت  التي 
من اأنزمي مقاوم لالأك�ضدة عا�ضت لفرتات اأطول بن�ضبة 
واأمرا�ض  ال��ق��ل��ب  لأم���را����ض  تعر�ضها  ق��ل  ك��م��ا   ،20%
ال�ضيخوخة الأخرى. واإذا اأحدثت التجارب نف�ض النتائج 

لدى الإن�ضان، فيمكن للبع�ض اأن يعي�ض ملا بعد مائة عام 
من العمر. 

وتدعم درا�ضة للعلماء فكرة اأن جزيئات الأوك�ضجني عالية 
اإلكرتونات حرة غري  ذراتها على  التي حتتوي  التفاعل 
تت�ضبب  الطليقة(،  )ال�ضقات  با�ضم  واملعروفة  مزدوجة، 
)ال�ضقات  ب��ني  �ضابقة  درا���ض��ات  ورب��ط��ت  ال�ضيخوخة  يف 
وال�ضرطان  القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  وب��ني  الطليقة(، 
والأم����را�����ض الأخ�����رى امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����ض��ي��خ��وخ��ة.  وربى 
اأنزمي  الدكتور بيرت رابينوفيت�ض وزم��الوؤه فئرانا تنتج 
الكاتالي�ض. ويعمل هذا الأنزمي كمادة مقاومة لالأك�ضدة 
وهو  ال�ضار،  الهيدروجني بريوك�ضايد  اإزال��ة  عن طريق 
م�ضدر لل�ضقات الطليقة.  وميكن لالأ�ضرار التي ت�ضببها 
ال�ضقات الطليقة اإحداث املزيد من التغيريات يف العملية 
امل��زي��د من  لإن��ت��اج  ت���وؤدي  كما  اخللية،  داخ��ل  الكيماوية 

ال�ضقات الطليقة، مما يتحول اإىل دائرة مفرغة. 

التفاوؤل والت�ضاوؤم 
عرث فريق من العلماء من جامعة بيل على دليل يثبت 
تو�ضل  فقد  امل���رء.  حياة  على  حما�ضن  م��ن  للتفاوؤل  م��ا 
اأن الأ�ضخا�ض  فريق من علماء النف�ض الأمريكيني اإىل 
يف  التقدم  اإىل  نظرتهم  يف  املتفائلني  ال��ب��ال  املن�ضرحي 
ي�ضتبد  الذين  اأقرانهم  من  اأط��ول  مل��دة  يعي�ضون  ال�ضن، 

القلق بهم. 
اأن الأ�ضخا�ض الذين يتملكهم اخلوف  وجاء يف البحث، 
ال�ضن  يف  التقدم  اأعرا�ض  عليهم  تظهر  ال�ضيخوخة  من 

بحث  وك���ان  اك���رب.  ب�ضرعة 
�ضابق قد اأظهر اأن قلوب 

املت�ضائمني  و�ضرايني 
من التقدم يف ال�ضن ل 
جيد  ب�ضكل  ت�ضتجيب 
وال�ضغط.  لالإجهاد 

وم���������ن امل���ح���ت���م���ل 
ال���ت�������ض���ب���ع  اأن 

مب������������واق������������ف 
امل�������ج�������ت�������م�������ع 
له  ال�����ض��ل��ب��ي��ة 
على  ت������اأث������ري 
امل���رء م��ن دون 
اأن يعلم بذلك. 

فقط  غنيا  لي�ض  الكرنب  الأخ�ضر  امللفوف  نبات  اأن  حديثة  املانية  طبية  درا���ض��ة  اأثبتت 
العمر  التي تتطور مع تقدم  العيون  اأمرا�ض  اأي�ضا يف تخفيف  واإمن��ا يفيد  ج  بفيتامني 

واأثبت علماء التغذية يف جامعة يينا �ضرق اأملانيا اأن امللفوف الأخ�ضر يحتوي على مادة 
�ضبغية هي اللوتني تعمل على اإيقاف تقدم ال�ضابة مبر�ض البقعة ال�ضفراء يف عيون 

كثري من امل�ضنني. 
وهو  بالدرا�ضة  قام  الذي  العلمي  الفريق  رئي�ض  دافت�ضين�ضكي  الدكتور جين�ض  وقال 

الأملانية  اجلمعية  موؤمتر  هام�ض  على  يينا  بجامعة  العيون  م�ضت�ضفى  اأطباء  كبري 
للتغذية اإن واحدا من بني كل ثالثة اأ�ضخا�ض باملعا�ض ي�ضاب يف مرحلة ما من العمر 

بهذا املر�ض. 
اأو رمادية يف منت�ضف املجال  اأعرا�ض املر�ض وجود بقعة �ضفراء  ومن ابرز 

التي  اإىل ع��دم و���ض��وح اخل��ط��وط  ي���وؤدي  اأن���ه  امل��ري�����ض كما  الب�ضري لعني 
ت�ضتقبلها العني.

�ضر اإطالة اأمد احلياة وطرق 
حت�ضينها 

امللفوف يقي العيون من 
الإ�ضابة بالبقع ال�ضفراء
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اأملانيا تغرم غوغل لنتهاكها اخل�ضو�ضية 
يورو  األ���ف   145 مبلغ  الأم��ريك��ي��ة  غ��وغ��ل  �ضركة  اأمل��ان��ي��ة  غ��رم��ت حمكمة 
ان��ت��ه��اك ق��وان��ني حماية  اأح��ك��ام  اأك���رب  األ���ف دولر( يف واح����دة م��ن   189(

البيانات املعروفة كما و�ضفتها هيئة التنظيم وال�ضبط الأملانية.
جتوب  التي  غوغل  �ضيارات  اأن  املحكمة  اأق��رت  بعدما  الغرامة  ه��ذه  وتاأتي 
ال�ضوارع للتقاط ال�ضور البانورامية من اأجل خدمة غوغل �ضرتيت فيو 
-اإحدى اخلدمات املت�ضمنة يف خرائط غوغل- جمعت ب�ضكل غري قانوين 
-اأثناء جتوالها- بيانات من ال�ضبكات الال�ضلكية واي فاي يف الفرتة من عام 

2008 اإىل عام 2010.
يف  غوغل  �ضد  اجلنائية  التهم  اأ�ضقطت  الأملانية  العامة  النيابة  اأن  ورغ��م 
منظمي  ف��اإن   ، جنائية  انتهاكات  اإي��ج��اد  يف  ف�ضلت  بعدما  املا�ضي  اخلريف 
حماية البيانات تابعوا الق�ضية على اأمل فر�ض غرامة على عمالقة البحث 
لعملية  م��درك  كان غري  فيو  �ضرتيت  اإن فريق  وتقول غوغل  الأمريكية. 
اأب��دا على فحواها، يف حني اأن جوهانز كا�ضرب  جمع بيانات واإن��ه مل يطلع 
الأمريكي  بلومربغ  ملوقع  ذكر  هامبورغ-  ومقرها  التنظيم،  هيئة  -ع�ضو 
املخت�ض باملال والأعمال، اأنه ل بد اأن اآلية التحكم الداخلية لغوغل ف�ضلت 
اأخ��رى ي�ضري موقع ذي فريج الأمريكي املخت�ض  ب�ضكل ذريع . من ناحية 
باأخبار التكنولوجيا اإىل اأنه من غري املرجح اأن تقلق هذه الغرامة �ضركة 
غوغل، فرغم اأنها واحدة من اأكرب غرامات انتهاك حماية البيانات يف اأملانيا 
على الإط��الق، فاإنها ل متثل �ضوى اأقل من %0.005 من اأرب��اح غوغل 

خالل الربع الأخري فقط.
 150 البالغ  املخالفة  لهذه  الأق�ضى احلايل  احلد  برفع  كا�ضرب  ويطالب 

األف يورو 195 األف دولر وذلك ملنع اأي �ضلوك غري قانوين يف امل�ضتقبل.
ب�ضاأن  اأخ��رى  دول  ع��دة  يف  لتحقيق  تخ�ضع  الأمريكية  ال�ضركة  اأن  ويذكر 
باأنها مل تكن  البيانات، لكنها توؤكد  انتهاك فريق �ضرتيت فيو خ�ضو�ضية 

اأبدا على علم بجمع البيانات اأو تخزينها ب�ضكل غري قانوين.

تتزايد اأعداد الأ�ضخا�ص الذين ين�ضمون لع�ضوية مادي عيد امليالد الـ 100 
باطراد، حيث مل يعد بلوغ املائة عام اأمرا يثري الده�ضة ول ال�ضتغراب يف 

ع�ضرنا احلايل. 
فما هو ال�ضر الذي يجعل هوؤلء يعي�ضون كل هذه ال�ضنوات من 

دون غريهم من الب�ضر؟ 
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ا�ضت�ضافة جامعة الإمارات

ملتقى لالرتقاء بالأداء اللغوي مب�ضاركة معلمي ومعلمات املدار�س وطلبة البكالوريو�س واملاج�ضتري

عددهن 32 طبيبة 

كلية الطب والعلوم ال�ضحية بجامعة الإمارات حتتفل بخريجات الدفعة الع�ضرين

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

من  ومعلمة  معلما  وخم�ضني  مائة  م��ن  اأك��رث  ���ض��ارك 
الدار�ضني  م���ن  م��ائ��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال���دول���ة  م���دار����ض 
والدار�ضات مبرحلتي بكالوريو�ض الرتبية والدرا�ضات 
ا�ضت�ضافته  ال���ذي  ال�����ض��اد���ض  ال��ل��غ��ات  ملتقى  يف  العليا 
ج��ام��ع��ة الإم�������ارات وع���ق���دت ج��ل�����ض��ات��ه مب��ل��ت��ق��ى اأ�ضرة 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى الأداء ال��ل��غ��وي ل��ل��ط��الب يف 

اللغتني العربية والإجنليزية.
اأ�ضتاذ  عليها  اأ�ضرف  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  بداية  ويف 
املناهج وطرق التدري�ض للغة العربية بجامعة الإمارات 
األقى وكيل كلية الرتبية   الدكتور حممد جابر قا�ضم 

بجامعة الإمارات الدكتور علي الكعبي كلمة ا�ضتعر�ض 
�ضخ�ضيته  وب��ن��اء  الطالب  حياة  يف  اللغة  اأهمية  فيها 
ت�ضكل  اللغة  اأن  وقال  تفكريه  وتنمية  ثقافته  وتكوين 
قادرا  وجتعله  املتعلم  �ضخ�ضية  بناء  يف  الأه��م  العامل 

على التكيف والتوا�ضل مع جمتمعه.
ا�ضتمرت  ال��ت��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  ت�ضمنت  وق���د  ه���ذا 
ل��ي��وم واح���د اأم�����ض ع���ددا م��ن ور����ض العمل ليكون من 
بينها تقومي الأداء اللغوي التي حا�ضر فيها الدكتور 
الأطفال  عند  الكتابة  وم��ه��ارات  قا�ضم  ج��اب��ر  حممد 
وطرائق تطويرها للدكتورة جنوى احلو�ضني وتقومي 
امل��ع��اي��ري ال��رتب��وي��ة للدكتور  ال���ق���راءة يف ظ��ل ح��رك��ة 
الإجنليزية  اللغة  مهارات  وتنمية  الظنجاين  حممد 
امللتقى  ك��م��ا ت�ضمن   . ال��واح��د  ع��ب��د  ل��ل��دك��ت��ور ���ض��ادق 

ومعلمات  معلمو  قدمها  امليدانية  التجارب  من  ع��دد 
امليدان الرتبوي والتي تهدف اإىل التعرف على جتارب 
الآخرين ليكون من بني امل�ضاركني يف هذه التجارب رنا 
خليل ومها حمدي وح�ضني اأبو رتيمة وجلفار اأندر�ضون 
الناجحة  التجارب  طرح  على  امل�ضاركون  حر�ض  حيث 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  تعليم  ع��ن��د  تطبيقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
والإجنليزية. هذا وقد ت�ضمنت فعاليات افتتاح امللتقى 
حم��ا���ض��رة ل��ل��دك��ت��ورة ك��رمي��ة امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 
على  فيها  اأك����دت  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�ض  امل��ن��اه��ج 
القراءة  ملهارة  الطالب  اإك�ضاب  على  الرتكيز  �ضرورة 
ودعت اإىل ال�ضراكة بني املدر�ضة واملوؤ�ض�ضات املجتمعية 
والأ�ضرة.  ويف ختام امللتقى قام وكيل الطلبة الدكتور 
التدري�ض  وط���رق  املناهج  ق�ضم  ورئي�ض  الكعبي  علي 

بكلية الرتبية بجامعة الإمارات وامل�ضرف على تنظيم 
امل��ل��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م وال���دك���ت���ور حم��م��د جابر 
بتكرمي مقدمي الور�ض والتجارب وامليدانية مبنحهم 
يف  م�ضاركتهم  ت��وؤك��د  �ضهادات  اإىل  اإ�ضافة  الكلية  درع 
الرتبية  كلية  اأن  بالذكر  اجلدير   . ال�ضاد�ض  امللتقى  
اإىل  امللتقى  ت�ضعى ومن خالل هذا  الإم��ارات  بجامعة 
الإ�ضهام يف  اإىل  اإ�ضافة  الرتبوي  امليدان  مع  التوا�ضل 
على  الكلية  وقد حر�ضت  التعليمية  اخل��ربات  تطوير 
بهدف  اللغة  بتدري�ض  املعنيني  الدعوة جلميع  توجيه 
تطوير الأداء اللغوي حتدثا وكتابة لدى الطالب اإىل 
جانب تبادل اخلربات وامل�ضروعات الفاعلة يف تطوير 
الأداء اللغوي با�ضرتاتيجيات مبتكرة وتقوميية باأدوات 

اأ�ضيلة قائمة على الأداء .

•• العني – الفجر:

اأقامت جمعية طالبات كلية الطب والعلوم ال�ضحية 
الدفعة  تخريج  مبنا�ضبة  حفال  الإم����ارات  بجامعة 
وذلك  خريجة   32 وع��دده��ن  للطالبات  الع�ضرين 
اآو  تارت�ضنج  الربوفي�ضور  بح�ضور  الكلية  مب�ضرح 
العميد  احل��م��ادي  �ضليمان  وال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 
ازخماي  والربوفي�ضور  الكلينكية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد 
هيئة  واأع�ضاء  الأكادميية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  العميد 
التدري�ض واأولياء اأمور الطالب والذي بداأ بال�ضالم 
الوطني ثم دخول موكب الطالبات املتوقع تخرجهن 

هذا الف�ضل.
احلفل  كلمة يف  احل��م��ادي  �ضليمان  ال��دك��ت��ور  ووج���ه 
اأم���وره���ن متمنيا  ه��ن��اأ ف��ي��ه��ا اخل��ري��ج��ات واأول����ي����اء 
اخل��ري��ج��ات عر�ضا  وق��دم��ت  زاه����را  م�ضتقبال  ل��ه��ن 
رحلة  ع��ن  حت��دث  ���ض��ن��وات  ال�ضت  رح��ل��ة  بامللتميديا 
�ضنوات الدرا�ضة ال�ضت ثم عر�ض فيلم فيديو موجه 
ان��ه لكل جناح  من اخلريجات لأ�ضرهن حت��دث عن 
واٌم كانت  ق��دوة  اٌب كان  مقومات ووراء كل خريجة 
واآخرون  بل�ضماً  كانت  واخ��ٌت  �ضنداً  ك��ان  واٌخ  ح�ضنا 
كٌل كان له دوره فا�ضتحق هوؤلء كلمات �ضكر كتبتها 

خريجات الدفعة الع�ضرين اهدينها لهم .
كما عرب اأ�ضاتذة واأطباء الكلية عن فرحتهم بتوجيه 
يف  ال��ع�����ض��ري��ن  ال��دف��ع��ة  ل��ط��الب  والن�ضيحة  ال�ضكر 

فيديو مت عر�ضه خالل احلفل.

ب��ع��ده��ا ق��ام��ت ال��ط��ال��ب��ات ب��ت��ك��رمي ق���ائ���دة الدفعة 
اخلريجة فاطمة ال�ضحي بوجود كل من الربوفي�ضور 
تارت�ضنج اآو عميد الكلية والدكتور �ضليمان احلمادي 
امل�ضاعد لل�ضوؤون الكلينكية ثم كرم العميد  العميد 
اأمورهم  واأولياء  اخلريجات  بقية  امل�ضاعد  والعميد 

والرعاة.
لعميد  تذكاري  درع  بتقدمي  اخلريجات  قامت  كما 
الذي  الطبيب  ق�ضم  ب����اأداء  احل��ف��ل  واخ��ت��ت��م  الكلية 
رددته اخلريجات و�ضط ت�ضفيق احل�ضور، وتوا�ضلت 
وت�ضمنت  اخل�ضراء  ال�ضاحة  يف  الحتفال  فعاليات 

عرو�ضا �ضعبية لإحدى الفرق الرتاثية.
عبدالكرمي  م����رمي  اخل���ري���ج���ات  ال��دف��ع��ة  و���ض��م��ت 
ع��ب��داهلل ن��ق��ي - اآم��ن��ة حم��م��د امل��ط��وع ال��ظ��اه��ري - 
مطر  عو�ض  �ضما  امل��رزوق��ي-  يو�ضف  حممد  م��اري��ة 
ال�ضحي-  في�ضل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ف��اط��م��ة  ال�ضام�ضي- 
���ض��ي��خ��ة اأح���م���د ���ض��ي��ف ال��ع��ي�����ض��ائ��ي- ف��اط��م��ة �ضديق 
ح����ارب جوهر-  �ضعيد  ف��اط��م��ة  ال��ه��ا���ض��م��ي-  ال�����ض��ي��د 
�ضامل  حممد  م��وزة  الأحبابي-  جابر  �ضحمي  �ضلمى 
وليد احلربو�ض-  العامري- فاطمه عبداهلل جمعه 
حممد  اأ���ض��م��اء  الكتبي-  يون�ض  م��اأم��ون  ع�ضام  م��ي 
املزروعي  حممد  عبداهلل  عائ�ضة  مر�ضودي-  را�ضد 
- عبري علي اإ�ضماعيل املرزوقي- اآمنة هالل مبارك 
الزعابي- �ضيخة حممد �ضامل الزحمي- فاطمة علي 
�ضامل الظاهري- خلود �ضامل عمر العمري- جنالء 
ف�ضل جعفر اجلابري - نوف اأحمد يو�ضف ال�ضحي 

- م��رمي حممد احل��ام��ز ال�����ض��وي��دي  م��ن��رية حممد 
اليحيائي  - فاطمة عبداهلل حميد  املن�ضوري  عبيد 
اأحمد  �ضعيد  م��ي   - عي�ضى  �ضيف  عبيد  ���ض��م��رية   -
ال�ضويدي - هند اأحمد خلفان بالهول - مرمي �ضامل 
ر�ضا  قلي  ر�ضا  �ضاغر   - ال��ده��م��اين  نا�ضر  ب��ن  علي 
بور - عائ�ضة اأحمد �ضعيد الزيودي هذا وقد قدمت 

احلفل الطالبيتني هدى الها�ضمي و�ضمية املرزوقي 
اأن اجتماع اخلريجات جاء لي�ضهد  حيث ا�ضارتا اإىل 
حلظة تتويج طال انتظارها وهي حلظة نتاج م�ضرية 

6 �ضنوات .
اإىل  32 خ��ري��ج��ة  ب��خ��ط��وات   2007 ب����داأت يف ع���ام 

�ضرح كلية الطب والعلوم ال�ضحية.

التوطني  % ن�ضبة   33
بحديقة احليوانات بالعني 

•• العني - الفجر:

الكفاءات  من  لديها  العاملني  ن�ضبة  اأن  بالعني  احليوانات  حديقة  اأعلنت 
الإماراتية تبلغ حالياً نحو %33، حيث و�ضل عددهم اإىل اأكرث من 160 
نتيجة  النجاح  هذا  وياأتي  والأق�ضام،  الدوائر  خمتلف  يف  يعملون  مواطناً 
�ضل�ضلة من املبادرات املتميزة التي اأطلقتها احلديقة بهدف ت�ضجيع ال�ضباب 
املواطن على ا�ضتك�ضاف جمموعة من اخليارات الوظيفية غري التقليدية 

يف احلديقة.
قال  بالعني  احليوانات  التوطني يف حديقة  ومبادرات  على جهود  وتعليقاً 
الإماراتيني  املوظفني  اإن  للحديقة  العام  املدير  الهاجري،  غ��امن  �ضعادة 
ي�����ض��ه��م��ون ب����دور ه���ام وحم����وري يف اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة لتحقيق الأه����داف 
احلفاظ  جم��ال  يف  بجهودنا  الوعي  تعزيز  ويف  للحديقة،  ال�ضرتاتيجية 
على احلياة الربية مع الرتكيز على خ�ضو�ضية البيئة الطبيعية والرتاث 
�ضواء  الوظيفية كثرية ومتنوعة،  الفر�ض  اأن  واأ�ضاف   ، الإم��ارات  دول��ة  يف 
يف جمال رعاية احليوانات اأو املجال ال�ضياحي اأو الوظائف الإداري��ة، وهم 
مبثابة �ضفراء لبالدنا، مما ي�ضمح للزوار بتجربة ثقافتنا مبنظور خمتلف 

.
والتزاماً منها بال�ضرتاتيجيات احلكومية الرامية لتعزيز م�ضرية التوطني 
يف دولة الإمارات، اأطلقت احلديقة مبادرات خمتلفة جلذب وتطوير الكوادر 
الوطنية املوؤهلة، مبا يف ذلك و�ضع خطط التدريب وتنفيذ برامج تدريب 
وت�ضجيعهم  الأف��راد  حتفيز  على  املبادرات  تلك  تركز  حيث  �ضاملة،  داخلي 
على تعريف الزوار بتاريخ وتراث وثقافة دولة الإمارات اإ�ضافة اإىل تاريخ 
اأبوظبي  روؤي���ة  حتقيق  ي�ضمن  مب��ا  وذل���ك  املختلفة،  واأق�ضامها  احلديقة 
وم�ضتدام  اج��ت��م��اع��ي��اً  متما�ضك  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030

اقت�ضادياً يحافظ على الرتاث الثقايف الفريد للدولة.
واملوارد  ال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي  م��رمي  قالت  جانبها  وم��ن 
الب�ضرية يف حديقة احليوانات بالعني: نحن نفخر بروؤية الأعداد املتزايدة 
امل��واط��ن��ون الإم���ارات���ي���ون للعمل يف  ال��ت��ي يقدمها  ال��ت��وظ��ي��ف  م��ن ط��ل��ب��ات 
قبل  من  وال�ضغف  احلما�ض  من  الكثري  م�ضتمر  ب�ضكل  ونلم�ض  احلديقة، 
وخ�ضو�ضاً  احلديقة،  اإجن��اح  يف  للم�ضاهمة  ع��ام  ب�ضكل  الإم��ارات��ي  املجتمع 
عندما ي�ضهد موظفونا النتائج التي نحققها يف جمال احلفاظ على احلياة 

الربية.
احلديقة،  يف  للعمل  املتاحة  باخليارات  يبهرون  املتقدمني  جميع  اأن  كما 
ال�ضياحة يف  لأن  بكل فخر، ونظراً  لتمثيل بالدنا  لهم فر�ضة  تتيح  والتي 
دولة الإمارات ت�ضهد تطوراً م�ضتمراً، فاإن مدينة العني ب�ضكل عام تتحول 
تدريجياً اإىل وجهة �ضياحية بارزة، وبالتايل فاإنه الوقت املثايل للمواطنني 
لي�ضبحوا جزءاً من هذه امل�ضرية وهذا النجاح وامل�ضاهمة يف بناء م�ضتقبل 

حديقة احليوانات بالعني . 
ال��ت��ج��زئ��ة، عن  امل�����ض��وؤول��ة يف جم��ال مبيعات  املقبلي،  را���ض��د  اإمي���ان  وق��ال��ت 
منذ  احل��دي��ق��ة  يف  اأع��م��ل  بالعني  احل��ي��وان��ات  بحديقة  العمل  يف  جتربتها 
اأ�ضبح ج��زءاً من حياتي، واأح��ب يف عملي  اأكرث من عام، واأ�ضعر باأن عملي 
على  وت�ضجيعهم  اجلن�ضيات  خمتلف  من  النا�ض  مع  التعامل  على  قدرتي 
بالفخر  اأ�ضعر  واأنا  ال��زراف،  اإطعام  لدينا، مثل  املختلفة  الن�ضاطات  جتربة 
كوين من اأبناء دولة الإمارات، واأ�ضاهم ب�ضكل مبا�ضر يف جهود احلفاظ على 
اإ�ضافة اإىل الرتويج  الأنواع املهددة بالنقرا�ض،  احلياة الربية وخ�ضو�ضاً 
ال�ضياحي ملدينة العني واإمارة اأبوظبي وي�ضكل ذلك م�ضدر فخر وحافزاً يل 

يف حياتي اليومية . 
اأما مهرة ال�ضام�ضي، وهي م�ضرفة يف جمال التوعية باحليوانات تعمل يف 
احلديقة منذ خم�ضة اأعوام وقالت انها تتعلم اأ�ضياء جديدة فى كل يوم من 
خالل التفاعل مع خمتلف اأنواع احليوانات، وا�ضتمتع جداً باإعداد وتقدمي 
اأنني  حيث  وال��زوار،  املدار�ض  لطالب  التوعوية  والعرو�ض  التعليم  برامج 
اأ�ضرة  وهي  كبرية  اأ�ضرة  من  جزء  باأنني  الربامج  هذه  اإع��داد  خالل  اأ�ضعر 

العاملني بحديقة احليوانات بالعني.

األربعاء -  24   أبريل    2013 م    -    العـدد   10775
Wednesday   24    April     2013  -  Issue No   10775



مــــــــــــــر�أة

23

متارين ريا�ضية منا�ضبة للمراأة احلامل

اختربي كرمي الأ�ضا�س على رقبتك 
قبل �ضرائه يف �ضوء النهار

  ين�ضح خرباء التجميل بتجربة درجة لون كرمي الأ�ضا�ض يف املتجر قبل 
ال�ضراء، وذلك كي مينح املاكياج ب�ضرتك طلة جذابة ويف�ضل جتربة كرمي 

الأ�ضا�ض على منطقة الرقبة. 
وين�ضح خرباء التجميل ب�ضرورة عدم الوقوف اأثناء جتربة الكرمي حتت 
ال�ضوء ال�ضناعي بني اأرفف املتجر، بينما يجب اختيار كرمي الأ�ضا�ض دائًما 

يف �ضوء النهار لأن ال�ضوء النيون يغري درجة لونه. 
كما ان كرمي الأ�ضا�ض البودرة اأو كرمي الأ�ضا�ض اخلايل من الزيوت يتنا�ضبان 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي مع الب�ضرة الدهنية، بينما يتنا�ضب كرمي الأ�ضا�ض ال�ضائل مع 

الب�ضرة اجلافة وقليلة الرطوبة. 

طرق عالج الكلف
  يعد الكلف ا�ضطرابا �ضائعا فى لون الب�ضرة، ويظهر لدى املراأة ب�ضورة اأكرث 
بالهرمونات  وثيقا  ارتباطا  الكلف  ظهور  يرتبط  حيث  الرجل،  لدى  منه 
يزداد  الهرمونات  وه��ذه  والربوجي�ضرتون،  الإ�ضرتوجني،  مثل:  الأنثوية 

اإفرازها اأثناء احلمل. 
وي�ضيف اأن هرمونى الإ�ضرتوجني والربوجي�ضرتون، يدخالن فى تركيب 
الأدوية اخلا�ضة بحبوب منع احلمل، واحلبوب البديلة التى تو�ضف للمراأة 
عند بلوغها �ضن الياأ�ض. اأما اأ�ضعة ال�ضم�ض فتمثل عامال خارجيا فى اإحداث 
الكلف، حيث تعمل اأ�ضعة ال�ضم�ض على حتفيز اخلاليا ال�ضبغية، على اإفراز 

املزيد من امليالنني فيزداد ت�ضبغ الب�ضرة.

بع�ص الن�ضائح للوقاية من ظهور الكلف
 اأول: جتنب التعر�ض لأ�ضعة ال�ضم�ض الزائدة، خا�ضة بني ال�ضاعة العا�ضرة 

�ضباحا والثانية بعد الظهر. 
على  درج��ة   30 حماية  بعامل  ال�ضم�ض،  م��ن  واق  ك��رمي  ا�ضتخدام  ثانيا: 

الأقل. 

.C تناول فيتامني
هناك بع�ض الأ�ضاليب العالجية منها: الكرميات املبي�ضة للب�ضرة، اأجهزة 
الومي�ض  الب�ضيط،  الكيميائى  التق�ضري  ليزر،  الفراك�ضونال  مثل  الليزر 

 .IPL ال�ضوئى

ميكن  التي  الأمور  حتديد  ي�ضعب  عمومًا.  حياتك  وبالتايل  ج�ضمك،  �ضيغريرّ  احلمل  لأن  قلقة  ولكنك  تغمرك،  وال�ضعادة  حامل  اأنت 
ال�ضتمرار بها من دون اأن توؤدي اإىل م�ضاكل، وتلك التي عليك المتناع عنها عندما يكرب بطنك. اإليك ن�ضائح اخلرباء يف هذا املجال.

تخ�ضع احلوامل ملتابعة طبية دقيقة رغم اأن احلمل ل ُيعترب على الإطالق 
حالة مر�ضية، بل على العك�ض خلق اهلل املراأة لتنجب الأطفال وقد منحها 
كّل ما يلزم لتتم هذه املهمة. واإذ باتت املراأة تنتظر مولودها الأول يف عمٍر 
متقدم اأكرث من ال�ضابق، ل تزال الن�ضاء يتبعن بع�ض العادات القدمية يف 
والع�ضرين،  الثامنة  اأو  والع�ضرين  ال�ضابعة  بلوغ  عند  اليومية.  حياتهن 
مهنية،  حياة  يف  متاماً  ومنغم�ضة  بعملها  من�ضغلة  امل�ضتقبلية  الأم  تكون 
ريا�ضَيا  اأو  ج�ضدياً  ن�ضاطاً  ه��ذه  اأيامنا  يف  امل��راأة  متار�ض  اأن  غريباً  ولي�ض 
منتظماً. اإل اأن احلمل الأول ل ميّر اأبداً من دون بع�ض الياأ�ض، ل �ضيما اأن 
املراأة ل تعرف يف هذه احلالة الأمور التي ميكنها اأن ت�ضتمر يف القيام بها 
وتلك التي يتعني عليها المتناع عنها، فاإذا بها تعي�ض يف قلٍق دائم عنوانه 

الأول رغبتها يف القيام مبا فيه خريها.

الأ�ضهر اخلم�ضة الأوىل
يقول البع�ض اإن املرحلة الأوىل من احلمل هي الفرتة الأدق. يحمل هذا 
الكالم يف طياته جزءاً من احلقيقة. حني يعاين اجلنني م�ضكلة معينة اأو 
حني تظهر م�ضكلة ما على �ضعيد الرحم اأو الغ�ضاء املخاطي، قد جته�ض 
هذه  وراء  الرئي�ض  ال�ضبب  الت�ضوه  يكون  ما  وغالباً  تلقائياً  حملها  امل��راأة 
امل�ضاكل. تبعاً لذلك، من ال�ضروري حتديد ما اإذا كانت هذه احلالة عر�ضية 
اأو اأنها حتتاج اإىل عالج خا�ض، ذلك عرب اخل�ضوع لت�ضخي�ض دقيق. حل�ضن 
احلّظ، غالباً ما تكون الطبيعة رحيمة فال تعطي لالإجها�ض التلقائي اأي 
�ضبب ليعّكر حمل املراأة جمدداً، حتى واإن �ضببت هذه احلادثة �ضغطاً كبرياً 

وياأ�ضاً وا�ضحاً.
تعي�ض املراأة حملها غالباً يف �ضكٍل طبيعي ول حتمل الأ�ضهر الثالثة الأوىل 
عن  النظر  بغ�ّض  طبعاً  وذل���ك  الأخ����رى،  بالأ�ضهر  مقارنة  تعقيدات  اأي 
الدائم الذي ل يرتك جفون  الن�ضاء والنعا�ض  الغثيان الذي يزعج بع�ض 
البع�ض منهن. ول �ضرورة لتذكريك باأهمية اتباع التعليمات اخلا�ضة عند 
اأو  ال�ضفر  وعند  امل�ضروبات  اأن��واع  وبع�ض  كالدخان  امل��واد  بع�ض  ا�ضتهالك 

اخل�ضوع ل�ضورة اأ�ضعة، وذلك ل�ضمان �ضري حملك يف �ضكٍل منا�ضب.

الن�ضف الأخري من احلمل
اأن ما تبقى �ضيمّر  اأ�ضهر احلمل الأوىل يف �ضكٍل �ضل�ض، تاأكدي  عند مرور 
اأي�ضاً بخري با�ضتثناء ت�ضخم البطن و�ضعورك ببع�ض النزعاج الناجت منه 
ببع�ض  ُي�ضعرك  اأو  بكرثة  التبّول  اإىل  ما ي�ضطرك  املثانة،  كال�ضغط على 
تتبنّي  ه��ن��ا،  م��ن  ال����ولدة.  ت�ضبق  ال��ت��ي  القليلة  الأ���ض��اب��ي��ع  يف  النقبا�ضات 
جمهوداً  تطّلب  اإذا  �ضيما  ل  ع���ادي،  بن�ضاٍط  بالقيام  ال�ضتمرار  �ضعوبة 
ج�ضدياً معيناً. حل�ضن احلظ، حتظى الن�ضاء باإجازة اأمومة غالباً ما ت�ضل 
لت�ضرتيح يف فرتة حملها  امل��راأة احلامل فر�ضة  لتمنح  املنا�ضب  الوقت  يف 

الأخرية وت�ضتكني ا�ضتعداداً لولدة طفلها.

ن�ضاطات ممكنة
ن�ضاط  اأي  امتناع احلامل عن ممار�ضة  القائل ب�ضرورة   خالفاً لالعتقاد 
ج�ضدي طوال فرتة حملها، ل بّد من اأن ت�ضتمري مبمار�ضة هذه الأن�ضطة، 
من  ج��زءاً  الريا�ضة  يعتربن  اللواتي  الن�ضاء  واح��دًة من  كنت  اإذا  �ضيما  ل 
معني  ن��وع  ممار�ضة  اعتدن  باللواتي  يتعلق  ما  يف  اأم��ا  احلياتية.  عاداتهن 
من الريا�ضة، فباإمكانهن ال�ضتمرار مبمار�ضته حتى فرتات متقدمة من 
احلمل. اإل اأن هذا ل يلغي وجود بع�ض ال�ضتثناءات ومتارين يتعني على 

احلامل المتناع عن ممار�ضتها.
من ال�ضروري يف املقام الأول، اأن ت�ضتمعي اإىل حاجات ج�ضمك خالل فرتة 
احلمل خ�ضو�ضاً وطوال حياتك عموماً. من هنا، ل فائدة من الرغبة يف 
اإثبات اأن �ضيئاً مل يتغرّي اأو اأن كّل �ضيء تغرّي. ميتد احلمل على مدى ت�ضعة 
اأ�ضهر لي�ضمح للجنني بالنمو كما يجب، والأمر نف�ضه بالن�ضبة اإىل الن�ضاطات 
اجل�ضدية التي ميكن اأن تتطّور مع الوقت. خالل الأ�ضهر اخلم�ضة الأوىل، 
جتدين نف�ضك اأمام عدٍد من اخليارات، اإل اأن من ال�ضروري التزام احلذر 
يف الأ�ضهر الأخرية، ل �ضيما اأن وزنك يتغرّي وتوازنك يتبّدل وياأخذ التعب 

منك كّل ماأخذ، خ�ضو�ضاً حني ت�ضتمرين يف عملك يف �ضكٍل اعتيادي.
اإن كنت ل متار�ضني اأي ن�ضاط ريا�ضي يف العادة لن ت�ضعي هذا الأمر �ضمن 
�ضيما  وارداً، ل  الأم��ر  يبدو  ال���ولدة  بعد  ولكن  اأول��وي��ات��ك خ��الل احلمل. 
اأن الريا�ضة ت�ضاعدك على اإع��ادة بناء ع�ضالتك. يف مطلق الأح��وال، من 
ال�ضروري اأن تناق�ضي م�ضاألة التمارين الريا�ضية عندما تزورين طبيبك 

بعد تاأكيد احلمل.

ا�ضتثناءات
اأنواع الريا�ضة التي تعّر�ض احلامل خلطر   ت�ضمن ال�ضتثناءات خمتلف 

الإ�ضابة بال�ضدمات اأو ال�ضقوط، ومن �ضمنها نذكر: 
- الريا�ضات اجلماعية: ككرة ال�ضلة وكرة اليد والكرة الطائرة... ل تتطلب 
والحتكاك  فجائي  �ضكٍل  يف  التوقف  اإمن��ا  فح�ضب،  الرك�ض  الأن���واع  ه��ذه 
امل�ضرب  ك��رة  اأن  اإىل  وُي�ضار  الآخ��ر.  الفريق  لعبي  مع  القا�ضي  اجل�ضدي 
ت�ضكل جزءاً من الريا�ضات اجلماعية التي يحظر على احلامل ممار�ضتها 

لأنها تتطلب ذهاباً واإياباً قا�ضيني قد ل ينا�ضبا و�ضعها.
باخت�ضار،  اجلبال:  وت�ضّلق  اخليل  ورك��وب  املزجلات  وا�ضتعمال  التزّلج   -

خمتلف اأنواع الريا�ضة التي قد تعّر�ضك خلطر ال�ضقوط.
املراأة  تعّر�ض  التي  واملالكمة  اجل���ودو  بينها  وم��ن  القتالية:  الريا�ضة   -

ل�ضربات.
وال�ضتيب  الدموية  والأوعية  القلب  كتدريب  القا�ضية:  الريا�ضة  اأن��واع   -
اعتماد حركات  القلب عن طريق  دق��ات  ت�ضريع  اإىل  ترمي  التي  والأن���واع 

اإيقاعية.
- الغط�ض: مُينع على املراأة احلامل ممار�ضة الغط�ض لأن انقطاع التنف�ض 

املوقت ي�ضّر باجلنني.
- الهرولة: اأحد التمارين التي ُيف�ضل المتناع عن ممار�ضتها اأثناء احلمل 
فكّل خطوة حتدث ترنحاً من دون اأن نن�ضى خطر اللتواء املحتمل. لكن 
�ضيما  الأوىل، ل  اأ�ضهر احلمل  ال�ضريع خالل  امل�ضي  امل�ضموح ممار�ضة  من 

على اآلة امل�ضي فالأر�ض اخلرا�ضانية تبقى اأ�ضلب واأكرث �ضرراً باملفا�ضل.

ريا�ضات م�ضموحة
اأو حتى  ال�ضباحة حتى نهاية حملها  • ال�ضباحة: ميكن للحامل ممار�ضة 
الريا�ضة،  ممار�ضة  اعتدن  ممن  تكن  مل  واإن  حتى  منه،  الأخ��رية  الأ�ضهر 
اإيقاع  مت��ّرن��ني  ت�ضبحني،  عندما  ال���ض��رتخ��اء.  على  ت�ضاعدها  فال�ضباحة 
ي�ضتدير  عندما  باملفا�ضل.  ت�ضري  اأن  دون  من  ت�ضاعدي  �ضكٍل  يف  قلبك 
البطن ويظهر، ت�ضاعدك املياه على ن�ضيان وزنك الزائد بفعل ال�ضرتفاع 
املائي. ولكن طبعاً ل داعي لل�ضباحة بعيداً خوفاً من الإ�ضابة بت�ضنج ما. 
امل�ضاركة يف �ضفوف  ت�ضتمري يف  واأن  خا�ضة  اأن حت�ضري �ضفوفاً  ميكنك 

الريا�ضة املائية العادية، على اأن متار�ضي بع�ض التمارين يف �ضكٍل اأخّف.
ترتدي  اأن  على  حملها  لأ�ضهر  وفقاً  بامل�ضي  احلامل  ُتن�ضح  امل�ضي:   •
اأثناء  امل��ي��اه  واأن ت��ت��ن��اول وج��ب��ًة ق��ب��ل اخل����روج واأن ت�����ض��رب  ح����ذاًء م��ري��ح��اً 
امل�ضي )قواعد ل بّد للمراأة اأن تتبعها عموماً(. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يجب 
املالب�ض  ع��ن  والب��ت��ع��اد  مريحة  وا�ضعة  مالب�ض  ارت���داء  على  حتر�ضي  اأن 

ال�ضيقة، ل �ضيما حني يبداأ البطن بالظهور.
اإل  ال�ضقوط،  خلطر  الدراجة  ركوب  عند  املراأة  تتعر�ض  قد  • الدراجة: 
مبمار�ضة  بال�ضتمرار  لك  ُي�ضمح  لذلك  حم���دوداً.  يبقى  اخلطر  ه��ذا  اأن 
اأنك  �ضّك يف  املف�ضلة. ل  اإذا كان �ضمن هواياتك  الريا�ضة  النوع من  هذا 
ركوب  اأن  اإل  عنها،  مينعك  عائقاً  بطنك  جتدين  مرحلة  اإىل  �ضت�ضلني 
عك�ضية.  موؤ�ضرات  اأي  يطرح  ل  احلمل  من  كبرية  ف��رتة  خ��الل  ال��دراج��ة 
املن�ضات  الدموية والبتعاد عن  ال��دورة  اإىل  النتباه  ال�ضروري  ولكن من 
البطن  ي�ضتدير  عندما  �ضيما  ل  ال��وع��رة،  اجلبلية  وال��ط��رق��ات  اخل��ط��رية 

ويظهر. 
فرتة  خالل  جمباز  �ضفوف  حت�ضري  اأن  ميكنك  اخلفيف:  اجلمباز   •
طويلة من حملك حتى واإن بدت ال�ضاعة مدة طويلة جداً خالل الأ�ضهر 
لال�ضتفادة  اأ�ضبوعياً  ومل��رات عدة  �ضاعة  لن�ضف  الأخ��رية. مار�ضي اجلمباز 
احلامل  امل����راأة  ُتن�ضح  وال��ت��م��دد.  ج�����ض��دك  منا�ضبة وحت��م��ي��ة  ح��رك��ات  م��ن 

بامل�ضاركة يف �ضفوف )بيالت( حتت اإ�ضراف مدرب. 
اليوغا  اخلفيف، ميكنك ممار�ضة  اجلمباز  على غرار  والتمدد:  • اليوغا 
وال��ت��م��دد وال��ق��ي��ام ببع�ض احل��رك��ات الآ���ض��ي��وي��ة ك��ال��ت��اي ���ض��ي م��ن دون اأن 
على  ت�ضاعدك  وال���ض��رتخ��اء  وال��ت��م��دد  فالنعومة  خ��ط��ر.  لأي  تتعّر�ضي 
�ضكلك  على  عينه  الوقت  يف  حتافظني  بينما  مريحة  و�ضعية  يف  اجللو�ض 

و�ضحتك. 
الرق�ض: من املمكن ال�ضتمرار 

الكال�ضيكي  ال��رق�����ض  يف 
رق�ض  اأن������واع  وب��ع�����ض 
ال�����ض��ال��ون��ات ع��ل��ى اأن 
الو�ضعيات  تتجنبي 
وتتلزمي  اخل���ط���رية 
ممار�ضة  ع��ن��د  احل���ذر 

الرق�ض  اأن�����واع  ب��ع�����ض 
ل��ك��ن حذار  الإي���ق���اع���ي. 

القلق، فلن ينزعج طفلك 
بالرق�ض  ا���ض��ت��م��ت��ع��ت  اإذا 

اأو برق�ض الروك  الإيقاعي 
اأح���د حفالت  اجل��ن��وين يف 
الأع���را����ض. اح��ر���ض��ي على 
على  ل��ل��م��ت��ع��ة  ال����رق���������ض 
ظ���روف���ك  ت�����اأخ�����ذي  اأن 
وو����ض���ع���ك دائ����م����اً بعني 

العتبار.

الظروف

توؤدي الظروف التي متار�ضني خاللها الريا�ضة دوراً مهماً. من هنا ل بّد 
من جتنب ممار�ضة الريا�ضة عندما تزيد احلرارة يف �ضكٍل مطرد. ويتعني 
عليك اأن تتناويل وجبًة قبل البدء مبمار�ضة الريا�ضة لأنك عر�ضة اأكرث 
من غريك للت�ضنج، لذلك ينبغي اأن تتبعي نظاماً غذائياً �ضليماً مع عدم 
اإهمال الفيتامينات، ل �ضيما البوتا�ضيوم. اأما اإذا كنت نباتية، فمن الأف�ضل 
الغذائية  العنا�ضر  اأن����واع  خمتلف  وج���ود  م��ن  للتاأكد  الطبيب  م��راج��ع��ة 
قدرتك  على  والوقوف  �ضحتك  على  وللحفاظ  اجلنني  لنمو  ال�ضرورية 
على ال�ضتمرار يف ممار�ضة الريا�ضة وقد ين�ضحك الطبيب بتناول بع�ض 
اأنواع املكمالت طوال فرتة احلمل. يف ما يتعلق ب�ضرب املياه اأثناء ممار�ضة 
واأم��ر طبيعي جداً  الريا�ضيني  ل��دى  فعل طبيعي  رد  فهو  جمهود معني، 
متابعة �ضفوف خا�ضة  لي�ض �ضرورياً  اأنه  اإىل  ُي�ضار  لدى احلامل. هنا ل 
يخّولهم  منا�ضباً  تعليماً  تلقوا  ال�ضهادات  فالأ�ضاتذة من حملة  باحلوامل، 
معرفة اأنواع احلركات التي ُي�ضتح�ضن للحامل اأن متتنع عن ممار�ضتها. اإذا 
قررت ممار�ضة اجلمباز وحدك يف املنزل كاأن ت�ضتخدمي �ضريطاً م�ضوراً، 

ينبغي اأن تتاأكدي اأن اخلطوات تالئم و�ضعك اجلديد.

متابعة وحد�ص
احلفاظ  يف  احل��م��ل  ظ���روف  ت��الئ��م  ال��ت��ي  الريا�ضية  ال��ت��م��اري��ن  ت�ضاعدك 
على بنية ع�ضلية جيدة، ل �ضيما يف منطقة البطن، وحت�ّضن من الدورة 
الدموية يف ال�ضرايني التي غالباً ما تطرح بع�ض امل�ضاكل لدى احلوامل. 
اأثبت بع�ض الدرا�ضات اأن ممار�ضة الريا�ضة اأثناء احلمل ت�ضّهل من عملية 
الولدة يف �ضكل غري مبا�ضر، خ�ضو�ضاً اأن الن�ضاء اللواتي ميار�ضن الريا�ضة 
يتمتعن بنمٍط تنف�ضي اأف�ضل من املعدل املتو�ضط. ل �ضّك يف اأن هذا اخلرب، 
�ضي�ضكل عن�ضراً حمفزاً يدفع خمتلف الن�ضاء اإىل ممار�ضة الريا�ضة، اإل اأن 
ذلك ل يلغي حّق كل امراأة بال�ضتفادة من فرتة حملها لت�ضرتيح من دون 

اأن ت�ضعر باأي ذنٍب.
بعيداً عن الن�ضائح جميعها، ل بّد من العودة اأحياناً اإىل الأ�ضا�ضيات. اأنت 
الياأ�ض  ترتكي  ل  بالتغريات.  اأول  �ضي�ضعر  من  واأن��ت  الطفل  ينتظر  من 
يتغلب عليك ول تلغي القلق نهائياً من ح�ضاباتك، نن�ضحك بالتعقل واتباع 
حد�ضك ملعرفة ما ينا�ضبك وطفلك، ونعني باحلد�ض ذلك ال�ضعور اخلفي 

الذي متلكه الن�ضاء كافًة.
م��ع��ني، حاويل  ���ض��وؤال  ذه��ن��ك  اإىل  ت��ب��ادر  اأو  يف ح��ال تعر�ضت لأم���ٍر معني 
للح�ضول  خبري  اإىل  اأو  حميطك  اإىل  اللجوء 
ذلك،  على  ع���الوًة  ال�ضايف.  اجل���واب  على 
اأو  الن�ضائي  الطبيب  م��راج��ع��ة  متنحك 
�ضكٍل  يف  الطبيب  اأو  القانونية  القابلة 

دوري بع�ض الطماأنينة والراحة.
ممكناً  اأم��راً  الريا�ضية  التمارين  لي�ضت 
اهتمام  ت��ث��ري  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اإمن�����ا  ف��ح�����ض��ب 
التدابري  اتخاذ  عند  اأي�ضاً.  احلامل  امل��راأة 
اأف�ضل  على  كافة  الأم���ور  �ضتمر  املنا�ضبة، 
اأن  اأن نعيد ونكرر  ب��ّد هنا من  ي��رام. ول  ما 
احلمل ظاهرة طبيعية ل تتطلب غالباً راحًة 

تامة.

ح�ضنات نف�ضية
ل تقت�ضر ح�ضنات ممار�ضة التمارين الريا�ضية 
اأثناء احلمل على الناحية اجل�ضدية، بل تتخطاها 
اإىل الناحية النف�ضية. نعلم جميعاً اأن الدماغ يفرز 
مواد كيماوية حت�ّضن من �ضحتنا وعافيتنا ومزاجنا، 
ما ي�ضاعد املراأة التي تبدو عر�ضًة لالإ�ضابة باكتئاب 

ما بعد الولدة.
ع��ن��د اخ��ت��ي��ار مم��ار���ض��ة ري��ا���ض��ة م��ع��ي��ن��ة، ت��ق��رر امل����راأة 
ال�ضرتخاء  فر�ضة  نف�ضها  متنح  اأن  عينه  ال��وق��ت  يف 
والتمدد وتخ�ضي�ض الوقت لنف�ضها، وهو اأمر مهم جداً 
جديدة  اأب��ع��اداً  وياأخذ  ل،  اأم  حامال  كانت  �ضواء  للمراأة 
بالتايل  لت�ضعر  ب��احل��رك��ة  وي��ب��داأ  اجل��ن��ني  ينمو  ع��ن��دم��ا 

بحوار ج�ضدي بينهما.
ميكنك  الريا�ضة،  متار�ضني  ل  كنت  ح��ال  يف  اأخ����رياً، 
تتاألف  والتي  للولدة  الإع���داد  �ضفوف  يف  امل�ضاركة 
واملخاطر  النف�ضي  والتح�ضري  ال���ض��رتخ��اء  م��ن 
ال���ت���ي ق���د ت��خ��ت��ربي��ن��ه��ا اأث����ن����اء ال���و����ض���ع. غري 
حوامل  ن�ضاء  م��ع  تتواجدين  عندما  ذل���ك، 
اأخريات، �ضتحظني بفر�ضة الإطالع على 
خماوفك  م��ن  يخفف  مم��ا  خم��اوف��ه��ن 
ال�ضفوف  ه���ذه  تعتمد  ال�ضخ�ضية. 
)تقنيات  ال�����ض��وف��رول��وج��ي��ا  ع��ل��ى 
وغالباً  حم���ددة(  وتخيل  تنف�ض 
ملمار�ضة  م���ف���ي���دة  ت����ك����ون  م����ا 
متارين ب�ضيطة عند ال�ضعور 

بالقلق.

األربعاء -  24   أبريل    2013 م    -    العـدد   10775
Wednesday   24    April     2013  -  Issue No   10775



24 األربعاء -  24   أبريل    2013 م    -    العـدد   10775
Wednesday   24    April     2013  -  Issue No   10775



ثقافة وفن�ن

25

اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تنظم لقاء اعالميا للكتاب املر�ضحني للجائزة العاملية للرواية العربية البوكر 

مر�ضحو جائزة ال�ضحافة العربية ي�ضاركون يف جل�ضة حوارية بنادي دبي لل�ضحافة 

املكتبة املتنقلة ملبادرة اأبوظبي تقراأ ت�ضل للمناطق النائية

 كلمة يرتجم �ضبعة عناوين يف الفنون �ضادرة عن املتحف الربيطاين

حور القا�ضمي تفتتح معر�س الطالبات 
الفني دانات 2013 يف تقنية ال�ضارقة

ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  القا�ضمي  �ضلطان  بنت  ح��ور  ال�ضيخة  افتتحت 
ق�ضم  ينظمه  ال��ذي   2013 دان��ات  الفني  الطالبات  ام�ض معر�ض  للفنون 
وي�ضتمر  ال�ضارقة  يف  للطالبات  العليا  التقنية  بكلية  التطبيقي  الت�ضال 
حتى 30 اإبريل اجلاري يف �ضالة عر�ض الفنون بقاعة التنوير داخل حرم 
اأمل  ال�ضيخة  املعر�ض  افتتاح  ال�ضارقة. ح�ضر  باملدينة اجلامعية يف  الكلية 
بنت خالد القا�ضمي �ضفرية مفو�ضية مر�ضدات ال�ضارقة والدكتورة حمدثة 
مدير  نائب  ري��ان  وجيد  للطالبات  ال�ضارقة  تقنية  كلية  مديرة  الها�ضمي 
كليات التقنية العليا بال�ضارقة وطريفة عجيف الزعابي عميد مكتب �ضوؤون 
الت�ضال  ق�ضم  رئي�ض  موها�ضي�ض  وم��ه��رداد  املوؤ�ض�ضي  والتطوير  الطلبة 
كبرية  وجمموعة  بالق�ضم  والإدارة  التدري�ض  هيئتي  واأع�ضاء  التطبيقي 
اأق�ضام  خمتلف  يف  بجولة  واحل�ضور  حور  ال�ضيخة  وقامت  الطالبات.  من 
الفنية  والإب���داع���ات  الأع��م��ال  م��ن  ال��ذي �ضم جمموعة  املعر�ض  واأج��ن��ح��ة 
والت�ضميم  الإع��الم  برامج  يف  التطبيقي  الت�ضال  ق�ضم  لطالبات  املميزة 
ما  تراوحت  والتي  الأزي��اء وجتارتها  وت�ضميم  املتحركة  والر�ضوم  البياين 
اإىل  الفيديو  اإنتاج  وم�ضاريع  الفنية  واللوحات  الفوتوغرافية  ال�ضور  بني 
جانب عر�ض عدد من الأفالم الروائية الق�ضرية احلا�ضلة على جوائز يف 
مهرجانات حملية ودولية وجمموعة من كتب طاولة القهوة التي تهدف 
اإىل تقدمي �ضورة مب�ضطة ملختلف العادات والتقاليد والرتاث يف الإمارات. 
وعربت ال�ضيخة حور عن اعجابها بالأعمال الفنية التي قدمتها الطالبات 
وما ا�ضتمل عليه املعر�ض من معرو�ضات تربز مواهب وق��درات الطالبات 
التي  الكلية  درا�ضته يف  يتم  ملا  العملي  بالتطبيق  اهتمامهن  وتعك�ض مدى 
النجاح  من  متكنهن  التي  واخل��ربات  املهارات  طالباتها  اإك�ضاب  اإىل  ت�ضعى 
يف بيئة العمل احلديثة وذلك من خالل الرتكيز ب�ضكل اأو�ضع واأكرب على 
العملي  والواقع  النظرية  املعرفة  بني  والربط  التطبيقي  العملي  اجلانب 
اإنطالقا من مبداأ التعلم باملمار�ضة . وتقدمت الدكتورة حمدثة الها�ضمي 
بنت  ح��ور  ال�ضيخة  �ضعادة  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�ض  الكلية  م��دي��رة 
�ضلطان القا�ضمي على ت�ضرفها بافتتاح املعر�ض ودعمها لإبداعات الطالبات 
املعر�ض وعلى  اإع��داد وحت�ضري هذا  �ضاهم يف  �ضكرها لكل من  معربة عن 
راأ�ضهم طالبات ق�ضم الت�ضال التطبيقي. وتخللت فعاليات احلفل عر�ض 
اإمي��ان ال�ضويدي واحلائز  اإخ��راج طالبة الإع��الم  فيلم النخلة العجوز من 
الطلبة  اأف��الم  م�ضابقة  �ضمن  ال�ضينمائي  اخلليج  على جائزة يف مهرجان 
حور  ال�ضيخة  ل�ضعادة  تذكارية  هدية  احلفل  ختام  يف  وقدمت  الق�ضرية. 

عبارة عن لوحة فنية من اإبداعات طالبات ق�ضم الت�ضال التطبيقي. 

براعة الأدب الرتكي يف معر�س
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•• اأبو ظبي-الفجر: 

يف  والع�ضرين  الثالثة  ن�ضخته  يف  للكتاب،  ال���دويّل  ظبي  اأب��و  معر�ُض  ي�ضرُع 
اأبوظبي الوطني  ال��ع��ام يف مركز  اأب��ري��ل م��ن ه��ذا   29 اإىل   24 ال��ف��رتة م��ن 
للمعار�ض، الباَب اأماَم ما يزيُد على 900 جهة عار�ضة قادمة من خمتلف 
الن�ضر  دور  اإىل  و���ض��وًل  العربّية  احل��دود  خ��ارج  وم��ن  العربّي  العامل  اأن��ح��اء 
ووكالت الأعمال الأدبّية الرتكّية التي جت�ّضُد م�ضهَد الن�ضر الفتّي والناب�ض 
باحلياة يف تركيا.  تتوىّل هيئة اأبو ظبي لل�ضياحة والثقافة تنظيم معر�ض 
زايد  بن  ال�ضيخ حممد  �ضمّو  اأول  الفريق  برعاية  للكتاب  ال��دويّل  اأب��و ظبي 
امل�ضلحة.  للقّوات  الأعلى  القائد  اأبو ظبي ونائب  اإم��ارة  اآل نهيان، ويّل عهد 
ويعترُب هذا املعر�ُض ال�ضريع التنامي والزدهار املعر�َض التجارّي الحرتايّف 
والدائم  املثري  واحل��دَث  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأّول 
هواة  ملتقى  وي�ضّكُل  ال�ضراكات  يعّزُز  ال��ذي  الن�ضر  �ضناعة  عامل  يف  التطّور 
ودور  الطبع  ووك���الت  وامل��وؤّل��ف��ون  املكتبات  على  والقّيمون  والعلماء  الكتب 

الن�ضر من كافة اأنحاء العامل لالحتفال �ضوّياً بالثقافة والفّن والأدب. 
ة الوطنّية الرتكّية التي نّظمتها وزارة ال�ضياحة والثقافة  وت�ضت�ضيُف املن�ضّ
ومنها  الرتكّية،  الن�ضر  �ضناعة  يف  ورائ���دة  رئي�ضة  م�ضاركة  جهاٍت  الرتكّية 
الأدبّية،  كايي  وك��ال��ة  ي��اي��ن��الري،  فاكفي  الأدب��ّي��ة، هزمت  الأن��ا���ض��ول  وك��ال��ة 
جمموعة  الأدبّية،  قا�ضم  نور�ضيهان  وكالة  اإيجن�ضي،  ليرتا  الأدبّية  الوكالة 
ني�ضيل للن�ضر، نار للن�ضر، يران للن�ضر، جمموعة الن�ضر �ضورات بابلي�ضينغ اأند 
تيما�ض بابلي�ضينغ(. ويف هذا الإطار، �ضّرَح امللحق الثقايف والإعالمي الرتكّي 
ال�ضّيد �ضيدات كونولواأوغلو مبا يلي: لطاملا �ضّكَل معر�ض اأبو ظبي الدويّل 
للكتاب فر�ضة متّكُن من تر�ضيخ العالقات والروابط الثقافّية والتجارّية ما 
بني تركيا وبلدان دول جمل�ض التعاون اخلليجّي ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط. 
ي�ضّرنا اأن جنّدَد م�ضاركتنا يف هذا احلدث لتكوَن مبثابِة فر�ضة ثانية ت�ضمُح 
النا�ضئة  الأدب��ّي��ة  املواهب  جمموعة  وتقدمي  الغنّي  اإرثنا  عن  بالتعريِف  لنا 

ملجتمع الن�ضر الدويّل . 
مبوازاِة اجلهوِد التي تبذلها وزارة الثقافة وال�ضياحة الرتكّية يف دعم ن�ضر 
الوكالت  من  متنام  ع��دٌد  يويل  الأجنبّية،  باللغة  الرتكّية  الأدب��ّي��ة  الأعمال 
الأدبّية الرتكّية اإهتماماً كبرياً يف موا�ضلِة التعّرف على املزيد من الأعمال 

الأدبّية الأجنبّية البارزة بنقلها اإىل اللغة الرتكّية. 
واأ�ضاَف كونولواأوغلو قائاًل: قبَل امل�ضاركة مبعر�ض اأبو ظبي الدويّل للكتاب، 
اإكت�ضبت تركيا اإهتماماً �ضوقّياً يف معر�ض الكتاب يف لندن الذي نّظَم موؤّخراً 
مّما عّزَز ب�ضمة الإبداع والديناميكّية التي يتوّجب على القطاع اأن يطبعها 
الدويّل  ظبي  اأب��و  معر�ض  يف  تركيا  ت��وا���ض��ُل  �ضوف  ال����دويّل.  ال�ضعيد  على 
للكتاب اإظهاَر قدرتها الفريدة على مّد اجل�ضور بني خمتلف الثقافات، ول 

ُيق�ضد بها اجل�ضور اجلغرافّية وح�ضب بل ج�ضور الفّن والأدب . 
يوفُر  ودينامّياً  مثرياً  لقاًء  اأي��ام   6 على  املمتّد  ال�ضنوّي  احل��دُث  هذا  ي�ضّكُل 
فر�ضاً ل حت�ضى ول تعّد للنا�ضرين الدولّيني والعرب كما للموؤلفني الذائعي 

ال�ضيت وال�ضاعدين لاللتقاء وعر�ض نتاجهم الأدبّي على جمهور متنّوع. 
ال�ضحفّيتني  الكاتبتني  بينهم  وم���ن  امل��ع��ر���ض  يف  ك��ات��ب��اً   60 ن��ح��و  ي�����ض��ارُك 
ال��رتك��ّي��ت��ني احل��ا���ض��ل��ت��ني ع��ل��ى ج���وائ���ز، ك��ي��ن��ي��زي م����راد واإج�����ه مت���ل ق���وران 
امل�ضهورتني باأعمالهما التاريخّية وال�ضيا�ضّية البارزة ونذكر منها من طرف 
على  العميق  اجلبل  و   ) املنفى  يف  عثمانّية  اأم��رية  حياة  )اأو  امليتة  الأم���رية 
التوايل.  وتقوُم زينب �ضيدي باك�ضو، وكيلة الأعمال الأدبّية الرتكّية وموؤلفة 
11 كتاباً تركيا لالأطفال، باإدارة مناق�ضة عاّمة حول التوّجهات الأخرية يف 
يف  املعّد  ال�ضامل  الإح���رتايف  الربنامج  �ضياق  الأط��ف��ال يف  كتب  ن�ضر  �ضناعة 
ة تالٍق تر�ّضخ العالقات  اأبو ظبي الدويّل للكتاب الذي ي�ضّكُل من�ضّ معر�ض 
املناق�ضة  خ��الل  اأجمع من  العامل  ويف  املنطقة  النا�ضرين يف  بني  وال��رواب��ط 
والتباحث يف موا�ضيع متنّوعة تتناوُل قطاع الن�ضر ف�ضاًل عن التطّرق اإىل 

الإجتاهات الراهنة يف القطاع. 

ام�ض  م�ضاء  والثقافة  لل�ضياحة  ابوظبي  هيئة  نظمت 
الول اللقاء العالمي للكتاب ال�ضتة املر�ضحني للجائزة 
العاملية للرواية العربية البوكر وذلك يف املركز الثقايف 
جومانة  الكاتبة  واأدارت���ه  ابوظبي  يف  الوطني  بامل�ضرح 
اإبراهيم عي�ضى  امل�ضري  الكاتب والروائي  حداد. وقال 
�ضاحب رواية مولنا ان الرواية هي يف املقام الول عمل 
ينتقل  العقل ثم  الوجدان قبل  ان يخاطب  فني يجب 
تاأثريها من القلب اإىل العقل واإل تكون عمال اأكادمييا 
ل  الرواية  كتابته  خالل  الكاتب  ان  اإىل  ..لفتا  بحثيا 
ان�ضغاله  بقدر  الن�ض  يف  املت�ضمنة  بالر�ضائل  ين�ضغل 

بفنية الن�ض ومبا يحمل من اأفكار.
واأكد الكاتب ال�ضعودي حممد ح�ضن علوان ان البوكر 
�ضاهمت يف حتريك  ال��روائ��ي��ة  اجل��وائ��ز  م��ن  وغ��ريه��ا 
املياه الراكدة وتزايد النتاج الروائي يف العامل العربي 
ويف ت�ضليط ال�ضوء على الرواية بو�ضفها حدثا ناعما 
من  كثري  جت��اوزه��ا  الكال�ضيكية  الرقابة  ان  ..معتربا 

الكتاب الذين يكتبون ب�ضكل جاد.
وقال الكاتب الكويتي �ضعود ال�ضنعو�ضي اأنه كان قا�ضيا 

يف روايته �ضاق البامبو ولكنها ق�ضوة املحب.

الرتاث  ان  اإىل  ال���واد  ح�ضني  التون�ضي  الكاتب  واأ���ض��ار 
اجل��اح��ظ مرورا  م��ن  ب��داي��ة  بالفكاهة  زاخ���ر  ال��ع��رب��ي 
ال�ضحك  ان  ..واع��ت��رب  املعروفة  الأ�ضماء  من  بالعديد 

موقف فل�ضفي جتاه الواقع و�ضلوك ان�ضاين بحت.
ت�ضنيف  احل�ضن  فواز  جنى  اللبنانية  الكاتبة  ورف�ضت 
روايتها  يف  امل����راأة  ان  اإىل  ..م�����ض��رية  الن�ضوية  الكتابة 
الأ�ضعف  الو�ضيلة  كانت  ولكنها  اأن��ث��ى  جم��رد  تكن  مل 
واأ�ضهل  اأ�ضرع  ب�ضكل  ال�ضلطة  ت�ضتعملها  ان  ميكن  التي 
الرواية  امل��راأة خا�ضعة يف  لإخ�ضاع املجتمع وكما كانت 
لهيمنة الرجل كان الرجل يعاين من �ضلطة ما يف مكان 

اآخر.
واأو���ض��ح ال��ك��ات��ب ال��ع��راق��ي �ضنان ان��ط��ون ان رواي��ت��ه يا 
ك��ان��ت درجة  ال��ع��راق��ي مهما  ال��واق��ع  م��رمي تغو�ض يف 

ماأ�ضاويته.
الفائز باجلائزة  �ضيتم الع��الن عن  انه  بالذكر  جدير 
يف  ال�ضاد�ض  عامها  يف  البوكر  العربية  للرواية  العاملية 
باأبوظبي و�ضيح�ضل على خم�ضني  فندق روكو فورتيه 
اللغة  اإىل  رواي��ت��ه  ت��رج��م��ة  اىل  ب��ال���ض��اف��ة  دولر  األ���ف 

الإجنليزية وذيوع �ضيته عامليا. 

عقد نادي دبي لل�ضحافة والذي ميثل الأمانة العامة جلائزة ال�ضحافة 
الفرتا�ضية  الأج��ن��دة  فعاليات  م��ب��ادرة  �ضمن  ح��واري��ة  جل�ضة  العربية 
جمموعة  يوتيوب  موقع  على  ح��ي  ب��ث  يف  ال��ن��ادي  قناة  على  ا�ضت�ضافت 
جلائزة  ع�ضرة  الثانية  ال��دورة  بفئات  للفوز  املر�ضحني  ال�ضحافيني  من 
دبي  ن���ادي  م��دي��ر  ب��و���ض��م��رة  م��ن��ى  اجلل�ضة  واأدارت  ال��ع��رب��ي��ة.  ال�ضحافة 
ل��ل�����ض��ح��اف��ة و�����ض����ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ع��ث��م��ان حل���ي���اين ���ض��ح��ي��ف��ة اخلرب 
من  البحريي  وخالد  ال�ضيا�ضية  ال�ضحافة  فئة  عن  واملر�ضح  اجلزائرية 
�ضحيفة الروؤية العمانية واملر�ضح عن فئة ال�ضحافة القت�ضادية وعبد 
ال�ضحافة  فئة  واملر�ضح عن  امل�ضرية  الوفد  عليوه من �ضحيفة  الوهاب 
ال�ضتق�ضائية ون�ضال حمدان من �ضحيفة البيان الإماراتية واملر�ضح عن 
يف  الأوروبية  الأنباء  وكاله  من  بدارنة  وعالء  ال�ضيا�ضية  ال�ضحافة  فئة 
فل�ضطني واملر�ضح عن فئة اأف�ضل �ضورة �ضحافية. وكانت الأمانة العامة 
قد ك�ضفت الأ�ضبوع املا�ضي عن اأ�ضماء 33 مر�ضحا يتناف�ضون على فئات 
�ضخ�ضياتهم  للتعرف على  احل��وار  تنظيم هذه  اإىل  ب��ادرت  وقد  اجلائزة 
وم�����ض��ريت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة وم��ن��ح��ه��م ال��ف��ر���ض��ة ل��ت��ق��دمي اأع��م��ال��ه��م املر�ضحة 
واحلديث عن جتربة اخلو�ض فيها وذلك قبل الإعالن ب�ضكل نهائي عن 
عقب  مايوالقادم   15 يوم  م�ضاء  اجلائزة  حفل  �ضمن  الفائزين  اأ�ضماء 
العربي. وتوجهت  الثانية ع�ضرة ملنتدى الإعالم  الدورة  انتهاء فعاليات 
منى بو�ضمرة بعبارات التهنئة للمر�ضحني وا�ضفة اإياهم ب�ضفراء اجلائزة 
يف بلدانهم خ�ضو�ضا اأولئك الذين �ضمحت لهم الفر�ضة بالرت�ضح والفوز 

اأن دبي على موعد لالحتفاء ب�ضفراء الكلمة ملا  يف دورات �ضابقة وقالت 
بذلوه من جهود لإي�ضال احلقيقة واملعلومة اإىل جمتمعاتهم. ويف هذا 
الإطار اعترب خالد البحريي اأنه يوؤرخ ملرحلتني يف حياته املهنية مرحلة 
ما قبل وما بعد الرت�ضح جلائزة ال�ضحافة ملا لها من �ضمعة ومكانة يف 
اأو�ضاط ال�ضحافيني العرب وعلى الرغم من كونه مل يكن قد ا�ضتهدف 
اأ�ضار اإىل حتريه للدقة واملو�ضوعية  اأنه  اإل  اإعداده لعمله  اأثناء  اجلائزة 
يف عمله الأمر الذي �ضمح لعمله بالرت�ضح للجائزة. وقال اأن كل جمتهد 
�ضيجد نف�ضه على من�ضة التكرمي كون اجلائزة ل تعرف املحاباة وتعتمد 
�ضحيفة  من  حمدان  ن�ضال  اأثنى  ناحيته  من  لعملها.  اأ�ضا�ضا  النزاهة 
البيان على ما قاله البحريي وقال اأن الرت�ضح لهذه اجلائزة ي�ضع علينا 
حتديا كبريا ففي كل دورة كنا نثابر من اأجل الرت�ضح لهذه اجلائزة وقد 
بالعمل مبكرا للرت�ضح  الفوز وبداأت  التزمت بدوري مبعايري وحيثيات 
ا�ضتلزمني  اأفوز عن فئة احلوار ال�ضحايف لقد  اأن  واأمتنى من كل قلبي 
نحو 12 �ضهرا لإعداد احلوار الذي تر�ضحت به واأن�ضح كل �ضحايف باأن 
يتحدى نف�ضه كل يوم لتقدمي الأف�ضل واأتوجه اإىل قيادة دولة الإمارات 
بكل ال�ضكر لحت�ضانها لالإبداع ال�ضحايف يف الوطن العربي. اأما املر�ضح 
عن فئة ال�ضورة ال�ضحافية م�ضور الوكالة الأوروبية يف فل�ضطني عالء 
اأن عالقة خا�ضة جتمعه مع جائزة ال�ضحافة العربية بدءا  بدارنة قال 
العام  دورة  ع��ن  بها  وف���وزه   2007 ال��ع��ام  م��رة يف  اأول  ل��ه  تر�ضحه  م��ن 
2009 وتر�ضحه مرة اأخرى عن اأعمال العام 2012 معتربا اإياها و�ضام 

اإىل اجلوائز الدولية التي ح�ضدها واإىل م�ضريته املهنية  �ضرف ي�ضاف 
وقال اأن الوقوف على من�ضة التكرمي يف دبي ل ي�ضاهيه اأي تكرمي اآخر 
واأن هذه هي املرة الأوىل التي اأرى فيها ثالثة مر�ضحني من فل�ضطني 
التي قدم 21 م�ضورا �ضحافيا اأرواحهم لإي�ضال �ضورة ما يحدث فيها 
م��ادة خ�ضبة  ت�ضكل  العربي  الوطن  مناطق  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 
للت�ضوير نظرا لالأحداث التي تع�ضف باملنطقة اإل اأن ال�ضورة والر�ضالة 
التي حتملها من فل�ضطني لها دللت كربى. واأدع��و كافة ال�ضحافيني 
لتغطي  متتد  ال��ت��ي  لل�ضحافة  دب��ي  ن���ادي  اأن�ضطة  م��ع  اأنف�ضهم  ل��رب��ط 
خمتلف املجالت والق�ضايا التي تلبي معظم اهتمامات وتطلعات العمل 
ال�ضحايف على امل�ضتوى الفكري والإن�ضاين. وقال ال�ضحايف عبدالوهاب 
العربية  ال�ضحافة  جائزة  فئة  عن  ال�ضابقني  الفائزين  اأحد  وهو  عليوة 
لل�ضباب ومر�ضح اليوم عن فئة ال�ضحافة ال�ضتق�ضائية باأن اجلائزة قد 
ر�ضمت له م�ضارا لتطوير م�ضريته الذاتية وو�ضعت اأمامه اأهدافا ودافعا 
للتقدم واملناف�ضة يف خمتلف جمالت وحقول العمل ال�ضحايف. ولقد قدم 
ال�ضحايف عثمان حلياين املر�ضح من اجلزائر ..اأنا �ضعيد باأن اأكون مع هذه 
الكوكبة من املر�ضحني واأرى يف ذلك تكرميا لكل ال�ضحافيني اجلزائرين 
الذين �ضحوا من اأجل الكلمة وهذا اأهم واأف�ضل تكرمي للقلم اجلزائري. 
العربية  ال�ضحافة  الثانية ع�ضرة جلائزة  الدورة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
اأقطار  الف عمل �ضحايف من خمتلف  اربعة  اأك��رث من  �ضهدت م�ضاركة 

وربوع الوطن العربي و�ضهدت مناف�ضة كبرية على خمتلف فئاتها. 

•• العني - الفجر:

توا�ضلت اأن�ضطة وبرامج وفعاليات العر�ض الثقايف )مباردة اأبوظبي تقراأ( 
وو�ضلت جهود احلملة التي يرعاها جمل�ض اأبوظبي للتعليم ، وت�ضارك فيها 
، اإىل املناطق النائية حيث ا�ضتهدفت احلملة  موؤ�ض�ضات وجهات جمتمعية 
العني  مدينة  عن  جغرافيا  البعيدة  املناطق  يف  امل��دار���ض  وطالبات  ط��الب 
ا�ضتكمال للدور  ولكنها لي�ضت البعيدة عن خطط املجل�ض واأهدافه وذلك 
الذي ت�ضعى اإليه احلملة يف الو�ضول بهدفها اإىل جميع املت�ضهدفني بها ، 
ل�ضناعة جيل لديه وعي باأهمية القراءة قادر على �ضياغة معرفته بالكون 

من خالل عالقته مب�ضادر الثقافة واأبواب العلم واملعرفة .
بن  حممد  وم��رك��ز  جلمعية  التابعة  امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  مكتبة  قامت  حيث 
مدار�ض  ع�ضر  وطالبات  لطلبة  جاذبة  طريقة  با�ضتخدام   ، الثقايف  خالد 
بنني وبنات وريا�ض اأطفال يف املناطق النائية ، وهي املكتبة املتنقلة التابعة 
اأن تكون  الطالب  اعتاد  التي حتولت فيها حافلة   ، امل�ضتقبل  اأجيال  ملكتبة 

 ، املعرفة  لنقل  متنقلة  و�ضيلة  باأنها   ، بها  وت��ف��اج��اأوا   ، موا�ضالت  و�ضيلة 
ولفتح اآفاق القراءة بكتب متنوعة ، وبو�ضائل متوفرة ومريحة جعلت من 
احلافلة مكتبة متنقلة ، تتوافر فيها �ضروط القراءة ال�ضحية مبقاعد لهذا 
اخل�ضو�ض ورفوف تتوزع عليها كتب تتنا�ضب مع جميع الأعمار وتر�ضي 

ف�ضول القراءة لدى الراغبني .
ريا�ض  وم��ن  التاأ�ضي�ضية  املرحلة  من  وطالبة  طالب  ثالثمائة  من  اأك��رث 
الأطفال كانوا مع موعد من يوم حافل من الفعاليات الثقافية والرتفيهية 

والتعليمية يف حديقة الهري التي احت�ضنت الفعاليات.
متنوعة  اأن�ضطة  بالغة  بحفاوة  الطالب  ا�ضتقبله  الذي  الربنامج  وا�ضتمل 
منها رواية ق�ض�ض ، وا�ضتخدام اأ�ضلوب اأنا الراوي يف اإ�ضهام الطالب امل�ضتمع 
الق�ضة بطريقته  �ضرد  اإع��ادة  ال��رواي يف  تبنيه دور  الن�ضاط عن طريق  يف 
امل�ضتمع  ل��دى  الإدراك  ينمي  اأ�ضلوب  وه��ي   ، الأقنعة  فعالية  اإىل  اإ�ضافة   ،
للق�ضة ، والقدرة على التخيل ، والبتكار ، ب�ضناعته اأقنعة لأبطال الق�ضة 

التي اأ�ضتمع اإليها وتفاعل معها .

تلك الأن�ضطة التعليمية التي تقدم للطلبة من خالل مبادرة اأبوظبي تقراأ 
هي جزء من اخلربات التي ت�ضاهم بها مكتبة اأجيال امل�ضتقبل يف املبادرة ، اإذ 
اأنها متثل اأف�ضل الو�ضائل واخلربات الرتبوية والتعليمية لرواية الق�ضة 
 ، الإيجابي  التفاعل  درج��ات  اأعلى  اإىل  خاللها  من  بامل�ضتمع  والو�ضول   ،
الذي ي�ضمن و�ضول الر�ضالة وامل�ضمون والهدف من قراءة الق�ضة وتفعيل 

اأهمية ال�ضعور بها .
الإيجابي  التفاعل  اليوم  به فعاليات  اأهم ما متيزت  باأن  بالذكر  واجلدير 
امل�ضاركني الربنامج الذي مت تقدميه  ا�ضتقبل به الطلبة  واحلما�ض الذي 
لهم ، وذلك الوعي والهتمام الذي جتاوبوا من خالله مع اأهداف احلملة 

وم�ضمونها .
وقد عرب م�ضرفو وم�ضرفات الطلبة امل�ضاركني عن �ضعادة بالغة ، واعتربوا 
اأن يكون  ، ومتنوا  اليوم متميزا وغري تقليدي يف ذاك��رة ووج��دان الطلبة 
جميع الطلبة م�ضتهدفني باحلملة وبراجمها يف ال�ضنوات املقبلة ، يف تاأكيد 

على جناح املبادرة واأهميتها .

لهيئة  ال��ت��اب��ع  للرتجمة  كلمة  م�����ض��روع  اأ���ض��در 
اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة..الرتجمة العربية 
ل�����ض��ب��ع��ة ك��ت��ب يف جم����ال ال��ف��ن��ون ����ض���ادرة عن 
الدورة  مبنا�ضبة  ال��ربي��ط��اين..وذل��ك  املتحف 
التي  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�ض   23 ال��� 
تنطلق اليوم الأربعاء يف مركز اأبوظبي الوطني 
اإتفاقية  مبوجب  الإ���ض��دارات  تاأتي  للمعار�ض. 
و�ضركة  للرتجمة  كلمة  م�����ض��روع  وق��ع��ه��ا  ن�ضر 
الكتب  ل��ن��دن..وحت��ف��ل  يف  ال��ربي��ط��اين  املتحف 
التي نقلها للعربية مرتجمون من عدة بلدان 
باحلياة  ناب�ضة  متميزة  فنية  عربية..بلوحات 
ت��ع��ط��ي ف��ك��رة وا���ض��ح��ة وم��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة عن 
اليابان  البلدان مثل  ال�ضائدة يف بع�ض  الفنون 
والهند وباك�ضتان واأقلية املياو ال�ضينية. ويقدم 
اليابانية للكاتب جون ريف نبذة  كتاب الفنون 
تاريخية عن الديانات التي اعتنقها اليابانيون 
�ضد  اأو  بينهم  فيما  خا�ضوها  ال��ت��ي  واحل���روب 
للفنون  وتقديرهم  عي�ضهم  وطرائق  جريانهم 
واملمثلني  ل��ل��ر���ض��ام��ني  ورع��اي��ت��ه��م  ول��ل��م�����ض��رح 
الإ�ضالمي  الفن  كتاب  اأم��ا  عموما.  والفنانني 
التفا�ضيل  ف��ي��در���ض  ك��ان��ب��ي  ر.  �ضيال  للكاتبة 
املزخرفة يف  الإ�ضالمية  الفنية  للقطع  اخلفية 
ونهجها  لأ�ضلوبها  اأوف��ى  فهم  لتكوين  حماولة 
ال��ت�����ض��وي��ري وي�����ض��ت��ك�����ض��ف م���ن خ����الل حتديد 
املوا�ضيع املر�ضومة على جمموعة متنوعة من 
الثقافات  ان�����ض��غ��الت  طبيعة  املختلفة  ال��ق��ط��ع 

كتاب  ويركز   . القطع.  ه��ذه  فيها  �ضنعت  التي 
�ضيال  للكاتبة  وب��اك�����ض��ت��ان  ال��ه��ن��د  يف  ال��ت��ط��ري��ز 
املن�ضوجات  م��ن  قطعة   20 ح���وايل  على  بيني 
املتحف  يقتنيها  التي  الرائعة  املجموعة  �ضمن 
ال�ضعبي  التطريز  ا�ضتك�ضاف  على  الربيطاين 
ال��ه��ن��د وب��اك�����ض��ت��ان خ��ا���ض��ة العمل  امل��ده�����ض يف 
املحلي الذي تقوم به الن�ضاء من اأجل مهورهن 
اأو عائالتهن. ويت�ضمن كتاب من�ضوجات اأقلية 
حوايل  كوريغن  جينا  للكاتبة  ال�ضينية  ال��ي��او 
مائة �ضورة من املن�ضوجات املعرو�ضة يف املتحف 
الربيطاين تروي تاريخ �ضعب املياو ثم تعر�ض 
بالتف�ضيل طريقة احلياكة وال�ضباغة والر�ضم 
با�ضتخدام اأ�ضلوب العزل بال�ضمع وغرز التطريز 

املعقدة وخياطة القطع احلريرية والق�ضا�ضات 
والري�ض  واحلبوب  اخلرز  من  واملعلقات  امللونة 
من  القما�ض  ف��وق  واملن�ضوج  امل��ج��دول  وامل��ع��دن 
كتاب  ي��روي  فيما  اأ�ضرارها..  كل  ت�ضرب  اأن  دون 
اأن  ف����ريوي  م��ريمي��ان  فيلبا  ل��ل��ك��ات��ب��ة  ال��ف�����ض��ة 
على  القدمية  امل��اي��ا  ح�ضارة  يف  عرفت  الف�ضة 
ال���ذه���ب للكاتبة  . وك���ت���اب  ال��ق��م��ر  اأن���ه���ا دم����وع 
حيث  وال�ضور  باللوحات  يحفل  لني�ض  �ضوزان 
ي�����ض��ت��ع��ر���ض ت���اري���خ ال���ذه���ب وخ�����ض��ائ�����ض��ه التي 
منحته �ضلطة ل ت�ضاهى على الذهن الب�ضري 
ب���دءا م��ن ا���ض��ت��خ��دام��ه يف ق��ب��ور ال��ق��دم��اء ذوي 
واملجوهرات  باحللي  وان��ت��ه��اء  الرفيعة  املكانة 
لال�ضتعرا�ض  النا�ض  بها  يتزين  التي  ال��رباق��ة 
املوؤلفة  احل���ا����ض���ر..وجت���ادل  ال���وق���ت  يف  ال���ع���ام 
اأن امل��ع��دن الأ���ض��ف��ر ي��ث��ري الإع���ج���اب ك��م��ا يثري 
احل�ضد يف الآن ذاته ويحظى بالثقة يف احلفاظ 
التاريخ  اخل��ي��ول:  ك��ت��اب  وي�ضلط  قيمته.  على 
جونز  ك��اث��ري��ن  للكاتبة  الأ���ض��ط��ورة..ال��ف��ن   ..
ملونا  تو�ضيحيا  ر�ضما   185 يت�ضمن  ال���ذي 
ت��ظ��ه��ر ال��ع��الق��ة ب��ني اخل��ي��ول والإن�������ض���ان على 
لعبتها  التي  الأدوار  على  الع�ضور..ال�ضوء  مر 
اخليول يف احلروب يف الع�ضور القدمية اإ�ضافة 
والأ�ضطورة  وال�ضباقات  وال�ضيد  ال�ضفر  اإىل 
الكنوز  م��ن  منتقاة  جمموعة  وي�ضور  وال��رم��ز 
القدمي  احل��ج��ري  للع�ضر  تعود  التي  الأث��ري��ة 

التي عرث عليها يف اجلزر الربيطانية.

مب�ضاركة اأكرث من 10 الآف طالب و 33 مدر�ضة

ال�ضارقة القرائي اخلام�س ي�ضتقطب جمهورًا 
غفريًا من طالب املدار�س والزائرين

 
•• ال�صارقة – الفجر:

توافد جمهور من طالب املدار�ض والأطفال والزائرين الذين جتمعوا مل�ضاهدة 
انطلقت  الذي  اخلام�ض  للطفل  القرائي  ال�ضارقة  ملهرجان  املختلفة  العرو�ض 
فعالياته يف مركز اأك�ضبو ال�ضارقة للفرتة بني 23 من اإبريل ولغاية 4 من مايو 
2013. وانتظم طالب املدار�ض احلا�ضرين الذين بلغوا نحو10 الآف طالب 
و 33 مدر�ضة من املدار�ض احلكومية واخلا�ضة ملتابعة فعاليات املعر�ض، وزيارة 
وعربية  حملية  ن�ضر  دار  نحو80  بلغت  التي  الن�ضر  لدور  املخ�ض�ضة  اأجنحته 
واإقليمية وعاملية، وا�ضتمتعوا بفقرات عرو�ضه املنوعة، وبراجمه املختلفة التي 
ا�ضتملت على عرو�ض م�ضرحية، وور�ض تربوية تعليمية، والعديد من الفقرات 

الرتفيهية املختلفة الأخرى.
امل��دار���ض احل��ا���ض��رون مل�ضاهدة معر�ض ر���ض��وم كتب  وت��دف��ق الأط��ف��ال وط���الب 
من  نخبة  مب�ضاركة  املهرجان  هام�ض  على  الثانية  للمرة  يقام  ال��ذي  الأطفال 
للوحات  ال�ضور  من  الكثري  والتقطوا  املنطقة،  يف  املعروفني  الطفل  ر�ضامي 
املعرو�ضة التي ا�ضتحوذت على اهتماماتهم لقربها من ال�ضخ�ضيات الكرتونية 
والق�ض�ضية املعروفة، بالإ�ضافة اىل متيزها يف عر�ض الفكرة، وتوزيع اللوان، 
املختلفة.  الفنية  الأطفال، وت�ضبع ميولهم  التي تغري  بالتفا�ضيل  واهتمامها 
ويف هذا ال�ضدد قال ال�ضيد اأحمد بن ركا�ض العامري مدير معر�ض ال�ضارقة 
اأطفالنا على فعاليات مثل هذا  ان يتوافد  اأن��ه ل�ضيء مفرح   : للكتاب  ال��دويل 
املهرجان املتميز، وينتفعوا مبا يقدم فيه من برامج، بالإ�ضافة اىل اطالعهم 
على احدث الإ�ضدارات اخلا�ضة بالطفل، واجلهد الكبري الذي تبذله دور الن�ضر 
يف تقدمي واخراج كتب متميزة، تدعم توجهاتهم القرائية التي ي�ضعى املهرجان 

اىل تعزيزها لتكون جزءا ا�ضا�ضيا يف �ضخ�ضية الطفل على امتداد حياته .
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مبادلة لل�ضناعة داعم اأ�ضا�ضي جلهود تطوير القطاع ال�ضناعي يف اأبوظبي

رئي�س اأوزبك�ضتان ي�ضيد بدور الدول العربية والإ�ضالمية يف جمال التنمية يف بالده 
الإ�ضالمي  ال��ب��ن��ك  مب���ب���ادرة  واأ�����ض����اد   .
احلكومة  ا�ضرتاتيجية  لدعم  للتنمية 
احلكومة  واأن  الريف  لتنمية  الأوزبكية 
�ضتعمل على تنمية كل الكثافة ال�ضكانية 
الإ�ضالمي  ال��ب��ن��ك  واأن  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  يف 
 . ومن��وه  القت�ضاد  ه��ذا  يدعم  للتنمية 
واأكد اأن جهود بنك اآ�ضيا للتنمية وجهود 
بالتعاون مع  الإ�ضالمي للتنمية  البنك 
تنمية  ���ض��ت��ح��ق��ق  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  ح��ك��وم��ة 
املناطق الريفية يف اأوزبك�ضتان و�ضتعمل 
واملدينة  القرية  ب��ني  الفجوة  �ضد  على 
يف  كلمة  املتحدة  الأمم  ممثلة  واألقت   .
والوفد  قامت  اأنها  فيها  قالت  امل��وؤمت��ر 
الريفية احلديثة  املنازل  املرافق بزيارة 
ممتاز  امل�ضروع  واأن  ب��خ��ارى  منطقة  يف 
الأمم  اأن  واأو�ضحت   . عالية  كفاءة  وذو 
مل�ضاعدة  ب���رن���اجم���ا  ���ض��ت��ن��ظ��م  امل���ت���ح���دة 
ودعم هذا امل�ضروع وم�ضروعات التنمية 
اأوزبك�ضتان  يف  ال��ري��ف  ل�ضكان  الأخ���رى 
اأوزبك�ضتان  م��ع  املنظمة  ت��ع��اون  واأك���دت 
لتحقيق التنمية يف هذا البلد واأن خربة 
املوؤ�ض�ضات املعنية بهذا ال�ضاأن يف املنظمة 
ال��دول��ي��ة م��ع خ����ربات ال����دول الأخ����رى 
�ضت�ضاهم يف التنمية القت�ضادية يف هذا 
ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  اأن  وق��ال��ت   . البلد 
الإجناز  وحتقيق  اأوزبك�ضتان  يف  للنمو 
الق���ت�������ض���ادي والج���ت���م���اع���ي ه����ام جدا 
لتنمية املناطق الريفية لأن اأوزبك�ضتان 
ح��ق��ق��ت اإجن�������ازا ك���ب���ريا ب���ه���ذه امل���ب���ادرة 
اقت�ضادية  ف��ر���ض��ة  ب���اأن���ه���ا  وو���ض��ف��ت��ه��ا 
الدول  م��ن  لكثري  خ��ربة  وتعطي  هامة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف   2015 ب��خ��ط��ة  ون���وه���ت 
اأوزبك�ضتان وقالت اأن دول كثرية تتمنى 
اأن حتذو حذو اأوزبك�ضتان يف هذا املجال 
. وقالت اأن هذا امل�ضروع يت�ضمن جميع 
املوا�ضفات العاملية واأن القيادة ال�ضيا�ضية 
اقت�ضادية  تنمية  حققت  اأوزبك�ضتان  يف 
واجتماعية مميزة يف مناطقها الريفية 
للمنازل  الت�ضميمات اجليدة  من حيث 
وال���ب���ن���اء وخ����دم����ات ال���ط���اق���ة واإي����ج����اد 
ال���وظ���ائ���ف ل��ل�����ض��ب��اب وغ�����ري ذل�����ك من 
الت�ضميم  هذا  وحيت  التنمية  مقومات 
وهذه الإرادة من قيادة الدولة وال�ضعب 
لتحقيق التنمية يف اأوزبك�ضتان. ووعدت 
اأوزبك�ضتان  يف  التنمية  اآف��اق  با�ضتكمال 
وحتقيق هذه املبادرة الإيجابية الناجحة 
لتنمية املناطق الريفية يف اأوزبك�ضتان . 
وقال مدير البنك الدويل يف اأوزبك�ضتان 
اأن��ه من خ��الل ه��ذا امل�ضروع ف��اإن هناك 
اأ�ضبح  الريف  يف  ن�ضمة  ماليني  ثالثة 
منازل  م��ن  الإم��ك��ان��ات  ك��ل  الآن  لديهم 
لتحقيق  ت�ضعي  ال��دول��ة  واأن  ومرفقات 
العا�ضمة  يف  لي�ض  ال��ن��ا���ض  اح��ت��ي��اج��ات 
يف  الريفية  املناطق  ك��ل  يف  ولكن  فقط 

اأوزبك�ضتان.

اإىل اأن تعاون البنك الإ�ضالمي للتنمية 
مع جمهورية اأوزبك�ضتان ي�ضمل جمالت 
عديدة واأنه بالإ�ضافة اإىل م�ضروع تنمية 
املناطق الريفية فاإن هناك اتفاقية بني 
الزراعة والطاقة  اجلانبني يف جمالت 
وامل���وا����ض���الت وال�����ض��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واأن 
البنك يف هذه اجلوانب �ضتدعم  برامج 
هذه امل�ضروعات بت�ضهيالت كبرية . وقال 
اإن البنك �ضاهم ببناء عدد من املدار�ض 
الريف  ال��ع��ل��ي��ا يف  وال��ك��ل��ي��ات  ال��ث��ان��وي��ة 
ك��م��ا ���ض��ي��م��د امل��در���ض��ة الأك���ادمي���ي���ة بكل 
املراكز  البنك  �ضيدعم  كما  متطلباتها 
باملعدات  ال��ري��ف  يف  احلديثة  ال�ضحية 

الطبية والتكنولوجية احلديثة.
اأ���ض��اد رئي�ض  ويف كلمة ل��ه اأم���ام امل��وؤمت��ر 
احلكومة  ب��ج��ه��ود  للتنمية  اآ���ض��ي��ا  ب��ن��ك 
م��ن مراحل  الكثري  الأوزب��ك��ي��ة لإجن���از 
وبكفاء  م��ت�����ض��ارع��ة  ب��خ��ط��وات  امل�����ض��روع 
عالية وحيا جهود الدولة لتحقيق ذلك 
اأوزب��ك�����ض��ت��ان واح���د من  اأن  م�����ض��ريا اىل 
البالد القالئل التي ا�ضتطاعت حتقيق 
ه���ذ ال���ت���ق���دم ال���ع���امل���ي م���ن خ����الل هذه 
اآ�ضيا  اأن م�ضاركة بنك  واأو�ضح   . املبادرة 
بداأت  اأوزبك�ضتان  يف  التنمية  جهود  يف 
م��ع ذلك  واأن���ه  ���ض��ن��وات فقط  �ضبع  منذ 
ف���اإن ج��ه��ود ال��رئ��ي�����ض اإ����ض���الم كرميوف 
ل��ت��ط��وي��ر ب������الده وال����ت����ي ب����داأه����ا منذ 
الإيجابية  اآث��اره��ا  تظهر  عاما  ع�ضرين 
جلية وبو�ضوح يف هذا التقدم القائم يف 
الأوزبكي  ولل�ضعب  واملجتمع  املوؤ�ض�ضات 
اأن البنك  . واأو���ض��ح  امل��ج��الت  يف جميع 
�ضي�ضهم يف جهود تنمية املناطق الريفية 
امل�ضاكن  بناء  خ��الل  من  اأوزبك�ضتان  يف 

وكذلك  للم�ضروع  امل�ضممة  احل��دي��ث��ة 
مد املياه واأن البنك �ضيقوم بتنفيذ 50 
م�ضروعا يف الريف مع كل مايرتبط بها 
الطرق.  وتعبيد  ال�ضناعة  جم��الت  يف 
ونوه باأن الرئي�ض كرميوف بداأ م�ضروع 
بناء امل�ضاكن احلديثة يف الريف منذ عام 
2009 واأنه على �ضبيل املثال فاإن اأول 
مرحلة من امل�ضروع مت تنفيذها ت�ضمنت 
اإ�ضكان ثمانية اآلف اأ�ضرة يف هذه املنازل 
ومت توفري األف وخم�ضمائة فر�ضة عمل 
لل�ضباب الأوزبك يف هذه املناطق كما مت 
ت��وف��ري خ��دم��ات ال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء حيث 
تت�ضمن خطة الرئي�ض اإ�ضالم كرميوف 
املنازل  ب��ن��اء  الأوزب���ك���ي  ال��ري��ف  لتنمية 
احلديثة وتوفري مواد البناء وال�ضناعة 
الو�ضائل  خ����الل  وم����ن  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
بنك  اأن  وق��ال   . احلديثة  التكنولوجية 
ت�ضهيالت  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  ���ض��ي��م��ن��ح  اآ���ض��ي��ا 
باأن  م��ن��وه��ا  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق  لتنمية 
بداأ  من  هو  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك 
امل�ضاهمة يف هذا امل�ضروع واأن بنك اآ�ضيا 
تبعه يف ه��ذه امل��ب��ادرة . واأك��د اأن حتقيق 
التنمية يف الريف والرفاهية لأهله هو 
امل��ج��ت��م��ع م�����ض��ريا اىل  ل��ك��ل  عن�ضر ه���ام 
الكثري  �ضيقدم  للتنمية  اآ���ض��ي��ا  بنك  ان 
احلياة  �ضتجعل  ال��ت��ي  الت�ضهيالت  م��ن 
و�ضتحقق  الريفية  املناطق  يف  متقدمة 
الراحة والرفاهية للعائلة اأجدادا واآباء 
واأن  �ضيعملون  امل��در���ض��ني  واأن  واأب���ن���اء 
ال�ضحة �ضتتحقق و�ضيتم توفري وظائف 
توفري  تت�ضمن  اخل��ط��ة  واأن  واأ����ض���واق 
 50 �ضتكون  الدولة  يف  الوظائف  اآلف 
الريفية  املناطق  ه��ذه  يف  منها  املائة  يف 

لتطوير  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  مل���ب���ادرة  ال��ف��اع��ل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة يف ب����الده . 
الريف  تنمية  م�ضروعات  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ب��الده منذ ع��دة �ضنوات  ب��داأه��ا يف  التي 
امل�ضروعات  وم��ن��ه��ا  م�ضتمرة  وم���ازال���ت 
التي �ضيتم افتتاحها خالل اأيام املوؤمتر 
الكرمية  احل���ي���اة  ت���وف���ري  اإىل  ت���ه���دف 
املناطق  يف  خا�ضة  ملواطنيه  والرفاهية 
الريفية وتوفري وظائف للجيل احلايل 
من ال�ضباب يف هذه امل�ضروعات التي تتم 
احتفاظ  اأهمية  واأك���د   . تباعا  اإقامتها 
الإ�ضالمية  ال��ق��ي��م  ب��ك��ل  ب���ل���ده  اأب����ن����اء 
احلقبة  ع��ن  بعيدا  والنقية  الإي��ج��اب��ي��ة 
ظلها  يف  ب��الده  عا�ضت  التي  ال�ضوفيتية 
���ض��ن��وات ع���دة . م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د معايل 
ع��ل��ي رئي�ض  اأح���م���د حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
للتنمية  الإ���ض��الم��ي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
الإ�ضالمي  ال���ت���ع���اون  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ت���اب���ع 
باإقامة  البنك  اهتمام  ج��دة  ومقرهما 
الريفية  املناطق  لتنمية  امل�����ض��روع  ه��ذا 
باأنه  امل�����ض��روع  اأوزب��ك�����ض��ت��ان وو���ض��ف  يف 
كل  يف  ال�ضاملة  للتنمية  الأ�ضا�ض  حجر 
اأرج��اء الدولة مثمنا هذا الفهم العايل 
الغنى  لتحقيق  الأوزب��ك��ي��ة  القيادة  م��ن 
 . ال��ري��ف  يف  النا�ض  ل��ه��وؤلء  والرفاهية 
الكامل حتقق يف هذه  النجاح  اأن  وق��ال 
املناطق م�ضريا اإىل اأن هذا النجاح لي�ض 
لدول  ولكن  فقط  لأوزبك�ضتان  مفيدا 
املبادرة  ه��ذه  اأهمية  م��وؤك��دا  كله  العامل 
املناطق  لتنمية  الأوزب��ك��ي��ة  القيادة  من 
الريفية وحتقيق اإجناز ملمو�ض يف هذا 
الكاملة  ال��ق��وة  اأن ه��ذه  . وق���ال  ال�����ض��اأن 
امل�ضاكن  م���ن  ال��ف��ري��د  ال���ن���م���وذج  وه����ذا 
عديدة  �ضكنية  جت��م��ع��ات  يف  احل��دي��ث��ة 
متطورة مت تنفيذه مب�ضتوى عال جدا 
واأ�ضاف   . كاملة  اقت�ضادية  تنمية  م��ع 
تتوقف ولكن هناك  املبادرة مل  اأن هذه 
الكثافة  كل  ي�ضتهدف  طويال  برناجما 
ال�ضكانية يف البلد كله باإن�ضاء مثل هذه 
هامة  م��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا  امل�ضاكن 
ومازال  ب��داأه��ا  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  يف  للتنمية 
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��رئ��ي�����ض الأوزب���ك���ي خلدمة 
متثل  والتي  ال�ضباب  فئة  خا�ضة  �ضعبه 
اأن  ال�ضكان حيث  ع��دد  ن�ضبة كبرية من 
عمل  فر�ض  لهم  توفر  امل�ضروعات  هذه 
م��ن��ا���ض��ب��ة ح��ي��ث ي��ع��ي�����ض م��ع��ظ��م ه����وؤلء 
اأنه  وق���ال  الريفية  املناطق  يف  ال�ضباب 
والتنمية  ال���ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق  م���ن  لب����د 
ل��ه��م م��ن اأج����ل اأوزب��ك�����ض��ت��ان . واأك����د اأن 
هذه  �ضيمد  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك 
امل�ضروعات يف الريف بكل و�ضائل الدعم 
تاأييدا لهذه املبادرة الكرمية من رئي�ض 
الكبري  النامي  البلد  لهذا  اأوزبك�ضتان 
تعزيز  ملوا�ضلة  البنك  ا�ضتعداد  م��وؤك��دا 
واأ�ضار  اأوزبك�ضتان.  م��ع  املثمر  التعاون 

•• ط�صقند-وام:

كرميوف  اإ�ضالم  الرئي�ض  فخامة  اأ�ضاد 
رئي�ض جمهورية اأوزبك�ضتان بدور الدول 
التنمية  جمال  يف  والإ�ضالمية  العربية 
الهتمام  بهذا  اعتزازه  يف بالده موؤكدا 
العامل  تقدير  عن  تعبريا  يجيء  ال��ذي 
العربي جتاه اأوزبك�ضتان. وثمن الرئي�ض 
الإ�ضالمي  ال��ب��ن��ك  ج���ه���ود  الأوزب�����ك�����ي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ل��دع��م م�����ض��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
ب��الده واأك���د اأن ه��ذه اجل��ه��ود ه��ي مهام 
اأوزبك�ضتان  جل��م��ه��وري��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�ضعبها . وقال يف كلمة يف افتتاح املوؤمتر 
ال����دويل ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة يف 
اأوزبك�ضتان اأن عقد هذا املوؤمتر الدويل 
���ض��ك��ره للجهات  ع��ن  ف��ر���ض��ة ليعرب  ه��و 
امل�ضاهمة يف جهود التطوير والتنمية يف 
للتنمية  الإ�ضالمي  البنك  ومنها  بالده 
للتنمية واحت��اد دول جنوب  اآ�ضيا  وبنك 
وغريها  اليون�ضكو  ومنظمة  اآ�ضيا  �ضرق 
و�ضفها  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن 
ب��اأن��ه��ا م��وؤ���ض�����ض��ات ه��ام��ة ون��اف��ذة معربا 
املحفل  ه��ذا  حل�ضور  لهم  تقديره  ع��ن 
ال��دويل وج��اء املوؤمتر حتت عنوان بناء 
للتنمية  دافعة  كقوة  احلديثة  امل�ضاكن 
مب�ضتوى  والرتقاء  الريفية  املناطق  يف 
وح�ضر   . ال����ري����ف  ل�������ض���ك���ان  امل��ع��ي�����ض��ة 
املوؤمترات  ال��ذي عقد يف ق�ضر  امل��وؤمت��ر 
من  وف���ود  العا�ضمة  ط�ضقند  مب��دي��ن��ة 
والإ�ضالمية  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد 
امل��ال��ي��ة العربية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  وع����دد م��ن 
والإ�ضالمية والبنك الإ�ضالمي للتنمية 
. كما ح�ضره ممثلو عدد من املنظمات 
الأمم  منها  الدولية  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
امل���ت���ح���دة و�����ض����ن����دوق ال���ن���ق���د ال������دويل 
اآ���ض��ي��ا للتنمية  ال����دويل وب��ن��ك  وال��ب��ن��ك 
اآ�ضيان  اآ���ض��ي��ا  ���ض��رق  واحت���اد دول ج��ن��وب 
روؤ�ضاء  م��ن  وع���دد  اليون�ضكو  ومنظمة 
املتخ�ض�ضة  العاملية  الكربى  ال�ضركات 
يف جم���ال ب��ن��اء امل�����ض��اك��ن م��ن 60 دولة 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م��ن��ه��ا 
واليابان  اجل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا  وال�����ض��ني 
واإ�ضبانيا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�ضا  وبريطانيا 
واأثنى رئي�ض  واإيطاليا والهند ورو�ضيا. 
اأوزبك�ضتان على جهود البنك الإ�ضالمي 
التنمية  وبرامج  خطط  لدعم  للتنمية 
ومنها  ب��ال��ب��ن��ك  الأع�������ض���اء  ال������دول  يف 
عاليا  ت��ق��در  ب����الده  اأن  م���وؤك���دا  ب����الده 
للتنمية  الإ����ض���الم���ي  ال��ب��ن��ك  اأن�����ض��ط��ة 
تطوير  اإىل  الرامية  اخلالقة  واأعماله 
وا���ض��ت��ق��رار ال���دول الأع�����ض��اء م��ن خالل 
الجتماعية  وامل�ضروعات  الربامج  دعم 
. ون���وه باهتمام  ال��ه��ام��ة  والق��ت�����ض��ادي��ة 
مب�ضائل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإ����ض���الم���ي  ال��ب��ن��ك 
وتاأييدها  ب���الده  م��ع  ال��ت��ع��اون  ت��و���ض��ي��ع 

ما�ضات�ضو�ضت�ض للتكنولوجيا ان اي تي يف 
الوليات املتحدة من بناء قاعدة اأكادميية 
وبحثية �ضلبة جت�ضد روؤية املعهد ور�ضالته 
ال��ب��ع��ي��دة امل�����دى وت��ع��ك�����ض ح��ر���ض��ه على 
املطروحة  للتحديات اخلطرية  الت�ضدي 
والتنمية  الطاقة  جم��الت  يف  عاملنا  على 
التي  اخل��ا���ض��ي��ات  اأب���رز  وم��ن  امل�ضتدامة. 
ت��رك��ي��زه على  م�����ض��در  م��ع��ه��د  ب��ه��ا  يتميز 
الق�ضايا احلقيقية ال�ضائكة التي يقت�ضي 
ومتعدد  متكامل  نهج  اعتماد  معاجلتها 
التقنيات  تكامل  على  يقوم  التخ�ض�ضات 
من  ذل��ك  ويتجلى  وال��ن��ظ��م  وال�ضيا�ضات 
خالل الربامج الأكادميية التي يطرحها 
املعهد وحر�ضه البالغ على اإقامة عالقات 
الأكادميية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ع  ق��وي��ة  ت��ع��اون 
ال���رائ���دة وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وكربى 

ال�ضركات العاملة يف القطاع.

يف  والتطوير  للبحث  حديثة  مرافق  من 
جمال التكنولوجيا النظيفة اإىل الإ�ضهام 
يف دعم التنوع القت�ضادي يف الدولة من 
واإعداد  التقنية  خالل تطوير البتكارات 
امل�����وارد ال��ب�����ض��ري��ة ال���الزم���ة . ك��م��ا يلتزم 
املتخ�ض�ض  التدري�ضي  ك��ادره  عرب  املعهد 
وطالبه املتميزين باإيجاد حلول لتحديات 
الطاقة النظيفة والتغري املناخي. تاأ�ض�ض 
من  والتكنولوجيا  للعلوم  م�ضدر  معهد 
درا�ضات  كموؤ�ض�ضة  اأبوظبي  حكومة  قبل 
عليا خا�ضة ول تهدف للربح وهو ي�ضعى 
املنطقة  يف  واملعرفة  للعلم  مركزا  ليكون 
الب�ضرية  ال���ك���ف���اءات  اإع������داد  يف  ي�����ض��اه��م 
البحث  ق���درات���ه���ا يف جم����الت  وت��ط��وي��ر 
معاجلة  اأج��ل  من  اأبوظبي  يف  والتطوير 
الق�ضايا ذات الأهمية احليوية للمنطقة. 
م�����ض��در مب�����ض��اع��دة معهد  ومت��ك��ن معهد 

امل�ضتويات  جميع  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60 م��ن 
اإمي�����ال ت�ضم  الإداري�������ة والإ����ض���راف���ي���ة يف 
م��واط��ن��ني اإم���ارات���ي���ني. وي��وا���ض��ل معهد 
الأ�ضا�ضية  الركائز  اأح��د  باعتباره  م�ضدر 
القيام  الب�ضرية  الكوادر  واإع��داد  لالبتكار 
ب����دوره اجل��وه��ري يف دع���م روؤي����ة م�ضدر 
وحتقيق اأهدافها ب�ضاأن م�ضاعدة اأبوظبي 
على  القائم  القت�ضاد  اإىل  التحول  على 
املعرفة وكذلك التو�ضل اإىل حلول فعالة 
الب�ضرية  تواجه  التي  التحديات  لأ�ضعب 
ول �ضيما منها تغري املناخ. ويوفر املعهد 
معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تاأ�ضي�ضه  مت  ال���ذي 
لطالبه  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�ض 
البحوث  ميادين  �ضتى  يف  مميزة  فر�ضا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب����دءا ب��ال��ب��ح��وث ال��ن��ظ��ري��ة ثم 
الت�ضويق  مب��رح��ل��ة  وان��ت��ه��اء  التطبيقية 
التجاري . ويهدف املعهد عرب ما يوفره 

التعدين  امل�����ض��ت��وى م��ن م�����ض��اري��ع  ع��امل��ي��ة 
ب�ضكل  الرتكيز  مع  املعدنية  وال�ضناعات 
خ���ا����ض ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق���ط���اع امل����ع����ادن يف 
القيمة  �ضل�ضلة  على  بالعتماد  اأبوظبي 
ال���ت���ي ي��وف��ره��ا ق���ط���اع الأل���وم���ن���ي���وم كما 
�ضركائنا من اجلهات  بالتعاون مع  نعمل 
اأنحاء  جميع  يف  واحل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ما  �ضوء  يف  ه��ذه  م�ضاعينا  لدعم  ال��ع��امل 
اجتماعية  ف��وائ��د  م��ن  ذل��ك  على  يرتتب 
الدكتور  وق�����ال   . م�����ض��ت��دام��ة  وجت����اري����ة 
ان  م�ضدر  معهد  رئي�ض  موفنزاده  فريد 
ت�ضليط  يف  ت�ضهم  املعرفة  تبادل  فعاليات 
ال�ضوء على اخلربات التي ت�ضكل املحرك 
ت�ضهده  ال��ذي  امل�ضتمر  للنجاح  الأ�ضا�ضي 
مبادلة  ل�ضركة  التابعة  الأع��م��ال  وح��دات 
موؤكدا اإن الدعم امل�ضتمر الذي نحظى به 
من القيادة الر�ضيدة للبالد قد عزز من 
على  ق���ادرة  اأك��ادمي��ي��ة  كموؤ�ض�ضة  مكانتنا 
الهامة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  ا�ضت�ضافة 
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ف��ائ��دة ك��ب��رية ع��ل��ى املجتمع 
ال�ضناعة  مبادلة  اأ���ض��ول  اأن  يذكر  ككل. 
مثل �ضركة الإم��ارات لالأملنيوم اإميال قد 
حققت اإجنازات بارزة ففي يوليو 2012 
بلغ الإنتاج الرتاكمي ل�ضركة اإميال 1.5 
مليون طن من املعادن ال�ضاخنة وهو اأ�ضرع 
اإنتاج ينجزه م�ضهر �ضمن موقع واحد يف 
قطاع الأملنيوم العاملي حتى الآن كما قامت 
اإنتاجها  من  �ضحنة  اأول  بت�ضدير  اإمي��ال 
عرب ميناء خليفة يف اأبوظبي يف 2012 
اإن��ت��اج امل��ع��دن ال�ضاخن يف  . و���ض��وف ي��ب��داأ 
اإميال  ل�ضركة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��و���ض��ع  م��رح��ل��ة 
بنهاية 2013 حيث من املتوقع اأن ي�ضل 
مليون   1.4 اإىل  ال�ضنوي  الإن��ت��اج  حجم 
طن بحلول عام 2014 . يذكر اأن اأكرث 

•• اأبوظبي-وام:

املدير  الإدري���������ض����ي  ي��ح��ي��ى  اأح����م����د  اأك������د 
لل�ضناعة  م���ب���ادل���ة  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بدورها  ال���ق���ي���ام  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ة  ح���ر����ض 
يف حت��ق��ي��ق الأه������داف ال��ت��ن��م��وي��ة لإم����ارة 
اب����وظ����ب����ي ع�����رب حم���ف���ظ���ة ع����امل����ي����ة من 
التعدين  املتخ�ض�ضة يف  الأعمال  وح��دات 
وال�ضناعات املعدنية اإىل جانب جمموعة 
من ال�ضتثمارات يف قطاع املرافق العامة. 
جاءت ذلك يف حما�ضرة القاها الإدري�ضي 
معهد  نظمها  املعرفة  لتبادل  فعالية  يف 
مدر�ضي  م��ن  جمموعة  بح�ضور  م�ضدر 
مبادلة  ان  الإدري�ضي  وقال  املعهد  وطلبة 
ال�ضتثمار  ف��ر���ض  ت�����ض��ت��ه��دف  لل�ضناعة 
اأو املوارد  والتنمية يف قطاعات راأ�ض املال 
اأو امللكية الفكرية التي ميكن اأن ت�ضهم يف 
هدفنا  ان  وق��ال  اأبوظبي  اقت�ضاد  تنويع 
هو تعزيز مكانة الإمارة يف اأ�ضواق العاملية 
مع  مت�ضارعا  من��وا  ت�ضهد  ال��ت��ي  ل��ل��م��وارد 
الرتكيز على دعم تطوير الأعمال �ضمن 
لأبوظبي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
الناجت  اإج��م��ايل  دع��م  يف  امل�ضاهمة  بهدف 
وت�ضمل  ل���الإم���ارة.  النفطي  غ��ري  املحلي 
حمطة  م�ضروع  لل�ضناعة  مبادلة  اأ�ضول 
الر�ضيل امل�ضتقل للطاقة يف �ضلطنة عمان 
وم�ضروع بركاء 2 امل�ضتقل للمياه والطاقة 
و�ضركة الإمارات لالأملنيوم اإميال و�ضركة 
�ضاي  ت��ان  �ضويادي  �ضو  جيانغ  �ضويادي- 
الوطنية  وال�ضركة  ال�ضني  يف  امل��ح��دودة 
هذه  و�ضاهمت  ت��ربي��د  امل��رك��زي  للتربيد 
ال�ضركات على نحو فعال يف دعم اقت�ضاد 
التنموية.  وم�����ض��ريت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
حمفظة  نبني  نحن  الإدري�����ض��ي  واأ���ض��اف 

وزارة القت�ضاد تنظم ور�ضة عمل حول 
برنامج التعاون الفني لدى الإ�ضكوا

•• اأبوظبي-وام:

تنظم وزارة الق��ت�����ض��اد ور���ض��ة ع��م��ل ح���ول ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ال��ف��ن��ي لدى 
لغرب  والجتماعية  القت�ضادية  اللجنة  مع  وال�ضراكة  بالتعاون  الإ�ضكوا 
على  ال�ضوء  اإلقاء  اىل  الور�ضة  وتهدف  املقبل.  الثالثاء  يوم  ال�ضكوا  ا�ضيا 
دور ال�ضكوا يف جمال دعم جهود الدول يف جمال التنمية وتفعيل التعاون 
الفني وحتديد اأهم ال�ضعوبات واملعوقات و�ضبل معاجلتها واإتاحة الفر�ضة 
للم�ضاركني لتبادل اخلربات واملعلومات وامل�ضاهمة يف بناء اإطار خطة عمل 
�ضنوية لتفعيل التعاون مع الإ�ضكوا . وقال �ضعادة حممد �ضالح �ضلواح وكيل 
العمل هذه  اإن عقد ور�ضة  ال�ضيا�ضات القت�ضادية  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  ال��وزارة 
ياأتي يف اإطار حر�ض الوزارة على التعريف باآليات عمل الربنامج وتقدمي 
والبيانات  املعلومات  من  ال�ضتفادة  يف  للراغبني  عنه  الكافية  املعلومات 
واخلدمات التي يقدمها كما اأنها ت�ضاهم يف ت�ضكيل من�ضة لتبادل اخلربات 
اأن  البالغة  لأهميتها  ونظرا  لها  يتوقع  والتي  الور�ضة  يف  امل�ضاركني  بني 
واخلرباء  التنمية  ب�ضيا�ضات  املعنيني  امل�ضوؤولني  من  كبريا  ح�ضورا  ت�ضهد 
تقدمي  ي�ضاهم يف  الربنامج  اأن هذا  �ضعادته  واأو�ضح  املجال.  والعاملني يف 
الدعم الفني واخلدمات ال�ضت�ضارية للدول الأع�ضاء والذي ي�ضاهم بدوره 
الدول  جميع  اإليها  ت�ضعى  والتي  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  التنمية  حتقيق  يف 
�ضمن اإ�ضرتاتيجياتها طويلة املدى ول�ضيما يف الق�ضايا املتعلقة مبجالت 
من  وغ��ريه��ا  املعلومات  وتكنولوجيا  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية 

الأهداف الإمنائية والق�ضايا التنموية املطروحة على امل�ضتوى 
العاملي. جدير بالذكر اأن دولة الإمارات ع�ضو يف جلنة الأمم 
وهي  الإ�ضكوا  اآ�ضيا  لغربي  والجتماعية  القت�ضادية  املتحدة 
تتمتع باإمكانية ال�ضتفادة من جميع خدمات التعاون الفني 
التنمية  اأج���ل حتقيق  الأع�����ض��اء م��ن  ل��ل��دول  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�ضاملة وامل�ضتدامة وتتوىل الإمارات رئا�ضة الدورة احلالية 
الق��ت�����ض��اد مب�ضوؤولية  وزارة  وت��ق��وم  ع��ام��ني  ومل���دة  ل��الإ���ض��ك��وا 

والتن�ضيق  ات�ضال  �ضابط  مهمة  وكذلك  بالدولة  ال�ضكوا  اعمال  متابعة 
التعاون الفني لدى الإ�ضكوا  مع اجلهات املخت�ضة لال�ضتفادة من برنامج 
التعاون  الإ�ضكوا يف جمال  اإىل تو�ضيح وبلورة دور  العمل  . وتهدف ور�ضة 
التوا�ضل  وتعزيز  وف��ع��ال  متكامل  ب�ضكل  منها  ال�ضتفادة  وكيفية  الفني 
التعاون الفني  الت�ضبيك يف جمال  اأهمية تفعيل  بينها واإلقاء ال�ضوء على 
لتبادل املعرفة والآليات التي ميكن ا�ضتخدامها يف هذا املجال وحتديد اأهم 
واإتاحة  معاجلتها  و�ضبل  الفني  التعاون  تواجه  التي  واملعوقات  ال�ضعوبات 
الفر�ضة للم�ضاركني لتبادل اخلربات واملعلومات وبناء لغة م�ضرتكة بينهم 
وامل�ضاهمة يف بناء اإطار خطة عمل �ضنوية لتفعيل التعاون مع هذه املنظمة 
الدولية. و�ضتتناول ور�ضة العمل دور الإ�ضكوا يف تعزيز التنمية الجتماعية 
وطرق  الفني  التعاون  برنامج  باآليات  والتعاون  املنطقة  يف  والقت�ضادية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  الإ�ضكوا  بني  القائم  والتعاون  ال�ضتفادة 
وو�ضع اإطار عام لتعزيز التعاون الفني مع الإ�ضكوا اإ�ضافة اىل عر�ض بع�ض 

مناذج التعاون بني ال�ضكوا والدول الع�ضاء.

طريان كاثي با�ضيفك يطلق رحالت اأ�ضبوعية جديدة 
بني اأبوظبي والريا�س من مطار اأبوظبي الدويل

•• اأبوظبي-وام:

كاثي  ط��ريان  �ضركة  اإط���الق  ع��ن  ام�ض  للمطارات  اأبوظبي  �ضركة  اأعلنت 
با�ضيفك رحلة اأ�ضبوعية جديدة بني اأبوظبي والعا�ضمة ال�ضعودية الريا�ض 
انطالقا من مطار اأبوظبي الدويل. وتاأتي الرحلة اجلديدة لتكون خدمة 
اإ�ضافية مميزة ل�ضركة الطريان مع رحالتها الثالث الأ�ضبوعية الأخرى 
اإىل  اجلديدة  الرحلة  بت�ضغيل  ال�ضركة  وتقوم  كونغ.  وهونغ  اأبوظبي  بني 
 300-330 اإيه  اإيربا�ض  طائرة  با�ضتخدام  القادم  مايو   4 يوم  الريا�ض 
ال�ضاعة  �ضبت  ي��وم  ك��ل  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  م��ن  الرحلة  تنطلق  حيث 
بينما  م�ضاء   10.45 ال�ضاعة  يف  ال�ضعودية  العا�ضمة  لت�ضل  م�ضاء   10
ال�ضاعة  الثالثاء  يوم  الريا�ض  اأبوظبي قادمة من  اإىل  العودة  تغادر رحلة 
10.25 م�ضاء لت�ضل اإىل اأبوظبي ال�ضاعة 1.10 من �ضباح يوم الأربعاء 
وقال املهند�ض اأحمد الهدابي الرئي�ض التنفيذي للعمليات ب�ضركة اأبوظبي 
�ضهدت  وال��ري��ا���ض  اأب��وظ��ب��ي  ب��ني  اجل��وي��ة  امل�ضافرين  حركة  ان  للمطارات 
�ضركة  اأن  اىل  واأ�ضار   .2012 عام  خالل  باملائة   26 بن�ضبة  منو  معدلت 
كاثي  مثل  ال�ضريكة  ال��ط��ريان  �ضركات  ق���رارات  تدعم  للمطارات  اأبوظبي 
با�ضيفك باإ�ضافة الرحالت لتعزيز حركة ال�ضفر بني العا�ضمتني الإماراتية 
وال�ضعودية لتلبية الطلب املتنامي با�ضتمرار كما تتيح هذه القرارات زيادة 
يف  مميزة  لوجهات  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  من  املتوفرة  الطريان  خدمات 
املنطقة والعامل. واأ�ضار اىل اأن تنامي اخلدمات املقدمة من �ضركة الطريان 
اأبوظبي الدويل واختيار املطار  الرائدة كاثي با�ضيفك عرب مطار  العاملية 
وجهاتها  و�ضبكة  الأو�ضط  ال�ضرق  اأ�ضواق  بني  متكاملة  و�ضل  حلقة  ليكون 
العاملية يوؤكد مكانة مطار اأبوظبي الدويل كمركز عاملي للطريان ومتيزه 
يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات الرائدة لل�ضركاء من خطوط الطريان العاملية 

وجميع امل�ضافرين وم�ضتخدمي خدمات املطار. 
وق��ال براين يني مدير ط��ريان كاثي با�ضيفك يف دول��ة الإم���ارات و�ضلطنة 
عمان ان اإ�ضافة رحلتهم الأ�ضبوعية اجلديدة للعا�ضمة الريا�ض تعد تاأكيدا 
على التزام كاثي با�ضيفك امل�ضتمر بتطوير خدماتها املقدمة لأ�ضواق ال�ضرق 
الأو�ضط و�ضيتمتع امل�ضافرون عرب رحلتهم اجلديدة بني اأبوظبي والريا�ض 
باأرقى جمالت اخلدمة والرعاية الفاخرة التي نقدمها جلميع امل�ضافرين 
عرب طرياننا ملعاي�ضة جتربة �ضفر متكاملة وممتعة. وكانت �ضركة طريان 
رجال  درج��ت��ي  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  لعمالئها  اأطلقت  ق��د  با�ضيفك  كاثي 
يف  رحالتها  جميع  عرب  اجل��دي��دة  ال�ضياحية  وال��درج��ة  الفاخرة  الأع��م��ال 
ال�ضركة  امل�ضتخدمني لرحلة  امل�ضافرين  ال��ذي مينح  دول��ة الإم��ارات الأم��ر 
اأب��وظ��ب��ي وال��ري��ا���ض خ��ي��ارات �ضفر ج��دي��دة مبعايري ترفيه  اجل��دي��دة ب��ني 

وجودة عامليتني.
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بيان اليرادات لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

بيان اليرادات ال�ضاملة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�ضمرب 2012
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بيان التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امل�ضاهمني لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

اي�ضاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�ضمرب 2012
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املحامي:
 كلداري وم�ضاركوه)حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون(

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2011/5/4 م املودعة حتت رقم: 156807 
با�ض��م:�ضركة دورتريند انديا بي يف تي ليمتد .

وعنوانه:66/20 م قرب كني�ضة فاثيما - جاجنا مبوزاهنكار - �ضاوث كالما�ضريي - كو�ضي - 682033 - كريل 
- الهند .

وذلك لتمييز الب�ضائع :
جتهيزات معدنية لالبواب ، مواد بناء معدنية  . 

الواق�عة بالفئة:6 
و�ضف العالمة:العالمة التجارية Merit مكتوبة بحروف لتينية باللون ال�ضود .  

ال�ض��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775



�ملال و�لأعمال
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دائرة التنمية القت�ضادية باأبوظبي تعقد اجتماعًا 
تن�ضيقيًا ملجل�س الأعمال الإماراتي الربيطاين 

•• اأبوظبي- وام:

تن�ضيقيا  اجتماعا  الول  اأم�ض  باأبوظبي  القت�ضادية  التنمية  دائرة  عقدت 
ال��ربي��ط��اين بهدف  ل��ل��ج��ان��ب الإم���ارات���ي يف جمل�ض الأع���م���ال الإم���ارات���ي 
مايو  �ضهر  خ��الل  للمجل�ض  الرابعة  اجلل�ضة  انعقاد  لربنامج  التح�ضري 
املقبل بالعا�ضمة الربيطانية لندن. وتناول الجتماع الذي تراأ�ضه معايل 
نا�ضر اأحمد ال�ضويدي رئي�ض دائرة التنمية الإقت�ضادية باأبوظبي مراجعة 
خمرجات ونتائج وتو�ضيات اجتماعات املجل�ض ال�ضابقة وخا�ضة الجتماع 
5 نوفمرب من العام املا�ضي وال��ذي رك��ز على  الأخ��ري املنعقد يف دب��ي ي��وم 
املتحدة يف  واململكة  الإم��ارات  امل�ضرتك بني دولة  والتعاون  ال�ضراكة  تعزيز 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  والأع��م��ال  وامل���ال  كالطاقة  جم��الت  ع��دة 

احلا�ضنات والتعليم وال�ضحة والدفاع.
وركز الجتماع على تفعيل علميات دمج بع�ض فرق العمل امل�ضندة للجنة 
القت�ضادية امل�ضرتكة الماراتية الربيطانية واملنبثقة عن جمل�ض العمال 
الماراتي الربيطاين بهدف امل�ضاهمة يف تطوير وتفعيل التعاون امل�ضرتك 
وهي  البلدين  تهم  التي  احليوية  القطاعات  من  العديد  يف  البلدين  بني 
والدفاع  وال�ضحة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  والعمال  واملال  الطاقة 
التو�ضيات  م��ن  جملة  الجتماع  وا�ضتعر�ض  التحتية.  والبنية  والتعليم 
ال�ضادرة عن اجتماع املجل�ض الخري بدبي والتي تهدف اىل تقدمي الدعم 
ما  يف  املتحدة  واململكة  الم���ارات  دول��ة  ب��ني  امل�ضرتكة  القت�ضادية  للجنة 
بني  �ضراكات  وان�ضاء  وال�ضتثمارية  التجارية  والفر�ض  بالعوائق  يتعلق 
برامج  وتطوير  ودعم  اأخ��رى  اأ�ضواق  لدخول  وبريطانية  اماراتية  �ضركات 

امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة بني البلدين.
اإىل  للدخول  الإماراتية  ال�ضركات  تواجه  التي  املعوقات  الجتماع  وناق�ض 
اجلانب  م��ع  بالتن�ضيق  لها  املنا�ضبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  الربيطانية  ال�ضوق 
الربيطاين مبا يعزز من دور جمل�ض الأعمال الإماراتي الربيطاين يف دعم 
واململكة  الإم��ارات  دولة  وال�ضتثمارية بني  القت�ضادية  العالقات  وتطوير 
والإح�ضاءات  البيانات  لتوحيد  املبذولة  اجلهود  الجتماع  وتابع  املتحدة. 
املرتبطة باقت�ضاد كل من الإمارات واململكة املتحدة وذلك من خالل تعزيز 
التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك بني اجلهات احلكومية الر�ضمية املعنية با�ضدار 
البيانات والإح�ضاء يف كل من دولة المارات وبريطانيا مبا ي�ضهم يف توفري 

بيانات حديثة من �ضاأنها اأن تدعم توجهات ال�ضتثمار يف كال البلدين. 

�ضركة ماجد الفطيم ت�ضتثمر 350 
مليون دولر يف بريوت �ضيتي �ضنرت

•• ال�صارقة -وام:

�ضيتي  ب��ريوت  يف  العقارية  الفطيم  ماجد  �ضركة  ا�ضتثمارات  قيمة  و�ضلت 
�ضنرت اإىل 350 مليون دولر متثل جزءا من خمطط ا�ضتثماري لل�ضركة 
 10 7 اىل  2 مليار دولر يتم ا�ضتثمارها على مدى  يف لبنان تبلغ قيمته 
�ضنوات قادمة بالإ�ضافة اإىل توفري اأكرث من 2500 وظيفة خالل فرتة 
ان�ضاء املركز يف حني يوفر بريوت �ضيتي �ضنرت حاليا نحو 1200 فر�ضة 
عمل دائمة واأعلنت �ضركة ماجد الفطيم العقارية ام�ض اأن مركزها اجلديد 
على  ج��دي��دا  قيا�ضيا  رقما  �ضجل  ب��ريوت  اللبنانية  العا�ضمة  يف  للت�ضوق 
زائر  األ��ف   400 اأك��رث من  ا�ضتقبل  العربي حيث  امل�ضرق  م�ضتوى منطقة 
خالل اأول اأ�ضبوعني من افتتاحه. وكان بريوت �ضيتي �ضنرت وهو اأول مركز 
ت�ضوق ملاجد الفطيم يف منطقة امل�ضرق العربي والثاين ع�ضر لها يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا قد افتتح اأبوابه اأمام املجتمع اللبناين يف 
الرابع من ال�ضهر اجلاري مب�ضاحة تبلغ حوايل 60 األف مرت مربع وت�ضكل 
وجهة رائدة للت�ضوق والرتفيه. وقال بيرت واليكنو�ضكي الرئي�ض التنفيذي 
لل�ضركة ان مركز بريوت �ضيتي �ضنرت يج�ضد التزام �ضركة ماجد الفطيم 
ان  م��وؤك��دا  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  لبنان  م�ضتقبل  يف  بال�ضتثمار  ال��ع��ق��اري��ة 
املركز ي�ضيف جناحا جديدا اإىل ا�ضرتاتيجية ال�ضركة القوية للتو�ضع على 
م�ضتوى منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا والتي نعتزم من خاللها 
2020 ونوه  العام  الت�ضوق بحلول  م�ضاعفة حجم حمفظتها من مراكز 
اإىل اأن لدى ال�ضركة جمموعة من امل�ضاريع الإ�ضافية يف لبنان وم�ضر قيد 
الدرا�ضة والتطوير عالوة على موا�ضلة البحث عن فر�ض يف مدن رئي�ضة 
اإىل  العقارية  الفطيم  �ضركة ماجد  ان دخ��ول  باملنطقة م�ضريا اىل  اأخ��رى 
لبنان �ضاهم يف حتفيز �ضوق التجزئة املحلي با�ضتقطاب مركز بريوت �ضيتي 
لأول مرة  اللبناين  ال�ضوق  تدخل  40 عالمة جتارية جديدة  نحو  �ضنرت 
وي�ضم بريوت �ضيتي �ضنرت اأكرث من 40 مقهى ومطعما وم�ضاحة مفتوحة 

على ال�ضطح تقدم 12 خيارا من املطاعم الفاخرة.

كيزاد تربم عقد م�ضاطحة مع كا�ضت ل�ضناعة الأملنيوم بحجم ا�ضتثمارات يفوق الـ 33 مليون درهم

دائرة التنمية القت�ضادية وبلدية دبي تطلقان جائزة بريق للتميز �ضمن برنامج دبي للخدمة املتميزة
واأوراق  وامل�����ض��ت��ن��دات  ال���وث���ائ���ق  حل��ف��ظ 
ال��ب��ي��ان��ات م��ع اإم��ك��ان��ي��ة ا���ض��رتج��اع هذه 
لدى  ي��ت��وف��ر  واأن  ب�����ض��ه��ول��ة،  ال���وث���ائ���ق 
املجوهرات نظام ل�ضبط جودة  حمالت 
املوازيني  ا�ضتخدام  حيث  م��ن  املنتجات 
اأحد  ل��دى  منتجاتها  وفح�ض  امل��ع��اي��رة 
الثمينة،  املعادن  املختربات وكذلك دمغ 
املجوهرات  حم���الت  ل���دى  ت��ت��وف��ر  واأن 
املنتجات  كفالة  برتتيبات  تتعلق  اأنظمة 
وكذلك حل �ضكاوى امل�ضتهلكني بطريقة 

عادلة تكفل حقهم.
الأعمال  ل��ق��ط��اع  ال��ت��م��ي��ز  اإدارة  ت��ت��وىل 
يف  امل�����ض��ارك��ة  طلبات  ا���ض��ت��الم  م�ضوؤولية 
اجلائزة و�ضمان ا�ضتيفاء املر�ضح املعايري 
تقوم  الطلب  ا���ض��ت��الم  وع��ن��د  امل��ط��ل��وب��ة. 
اإدارة التميز بتحويل الن�ضخ ذات ال�ضلة 
دبي  خمترب  لإدارة  الطلب  مب�ضتندات 
التدقيق على  باإجراءات  للقيام  املركزي 
اإدارة  �ضتعمل  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  امل��ت��ج��ر. 
خمترب  واإدارة  الأع��م��ال  لقطاع  التميز 
دبي املركزي على اإمتام اإجراءات التقييم 
وفق املعايري املبينة، وعقب النتهاء من 
التقييم تقوم اإدارة خمترب دبي املركزي 
لإدارة  وت��و���ض��ي��ات��ه��ا  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ب��ت��ق��دمي 

التميز لقطاع الأعمال.
يتعني على حمالت الذهب واملجوهرات، 
للخدمة  دب�����ي  ب���رن���ام���ج  يف  الأع���������ض����اء 
امل��ت��م��ي��زة، اج��ت��ي��از م��رح��ل��ة ال��ت��دق��ي��ق يف 
اإدارة  يف  املتبعة  اجل��ودة  معايري  تطبيق 
خمترب دبي املركزي يف بلدية دبي ومنها 
ب��ري��ق للتميز.  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ف��وز  ال��ت��ق��دم 
اإدارة  تقوم  التقييم  من  النتهاء  وعقب 
نتائجها  بتقدمي  امل��رك��زي  دب��ي  خمترب 
الأعمال،  وتو�ضياتها لإدارة متيز قطاع 
و���ض��ي��ت��م ت��ك��رمي امل��ح��الت ال��ت��ي ت�ضتويف 
جائزة  على  للح�ضول  املطلوبة  املعايري 
التنمية  دائ����رة  ق��ب��ل  م��ن  للتميز  ب��ري��ق 

القت�ضادية وبلدية دبي.

معايري  ملتطلبات  حتقيقهم  بعد  وذل��ك 
جتارة  يف  املمار�ضات  لأف�ضل  دبي  بلدية 
وب��ي��ع ال��ذه��ب وامل���ج���وه���رات م��ن خالل 
تقدمي خدمات متميزة للعمالء وحتقيق 
قبل  من  للمنتج  الثقة  وتوفري  ر�ضاهم 
ال�ضرائية.  قيمته  وت��ع��زي��ز  امل�ضتهلكني 
وي���ح���ق مل���ح���الت ال���ذه���ب وامل���ج���وه���رات 
عالمة  عر�ض  بريق  ب�ضهادة  املرخ�ضة 
يف  املركزي  دبي  ملخترب  املطابقة  �ضهادة 
عرو�ضهم  يف  وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  حم��الت��ه��م 

الرتويجية والإعالنية.
 وقال م�ضاعد املدير العام لقطاع رقابة 
البيئة وال�ضحة وال�ضالمة اإن بريق نظام 
لتجارة  املتميز  الن�ضاط  مل��زاول��ة  خا�ض 
بريق  ا�ضم  عليه  اأطلق  وق��د  املجوهرات 
مل��ا يعنيه ه���ذا ال���ض��م م��ن ج��م��ال مادي 
ومعنوي عند ارتباطه باملجوهرات. واأكد 
للمتعامل  اأن معايري نظام بريق حتقق 
نوعية متميزة من قطع املعادن الثمينة 
والأحجار الكرمية. ونوه اإىل اأن �ضهادات 
املطابقة التي يتم اإ�ضدارها ملحالت بيع 
���ض��ن��ة قابلة  مل����دة  امل���ج���وه���رات ���ض��احل��ة 
املحالت  ه��ذه  منح  يتم  كما  للتجديد، 
ميكنها  وال��ذي  املطابقة  �ضهادة  عالمة 
ا�ضتخدامه يف حمالتها  وكذلك  عر�ضه 
النظام  ه����ذا  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  الإع���الن���ي���ة 
و���ض��ي��ل��ة م��ن و���ض��ائ��ل ال��ت�����ض��وي��ق ملحالت 
�ضهادات  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ة  امل���ج���وه���رات 
املطابقة مما ي�ضاهم يف ت�ضجيع احلركة 

التجارية والقت�ضاد الوطني.
ب�ضتكي،  ح������واء  امل��ه��ن��د���ض��ة  واأ�����ض����اف����ت 
اأن  امل��رك��زي،  دب��ي  اإدارة خمترب  م��دي��رة 
بريق  نظام  �ضهادة  على  احل�ضول  طلب 
اأهمها  م��ت��ط��ل��ب��ات  حت��ق��ي��ق  ي�����ض��ت��وج��ب 
والقوانني  املحلية  بالت�ضريعات  اللتزام 
والبيئة  ال�ضخ�ضية  والكفاءة  الحتادية 
الالزمة  البطاقات  وا�ضتخدام  املنا�ضبة 
اأنه  ل��ت��ع��ري��ف امل���ج���وه���رات. واأو����ض���ح���ت 

املجوهرات  حم��الت  جلميع  املمكن  من 
امل��رخ�����ض��ة يف اإم�����ارة دب���ي ال����ض���رتاك يف 
الطلبات  تقدمي  النظام من خالل  هذا 
للح�ضول  امل��رك��زي  دب��ي  خمترب  لإدارة 
ع��ل��ى ���ض��ه��ادة امل��ط��اب��ق��ة، وذل����ك يف حال 
اأن  على  لديها،  املتطلبات  جميع  توفر 
يكون كل طلب مقدم خا�ضاً بفرع معني 
اأو موقع واحد، حيث تقوم اإدارة خمترب 
دبي املركزي با�ضتالم الطلبات امل�ضتوفاة 
املطلوبة،  وال��وث��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ك��اف��ة 
وي��ت��م اإر����ض���ال ف��ري��ق ف��ن��ي م��ن املقيمني 
للتدقيق على مدى التزام املحل املذكور 
ال��ن��ظ��ام ومنحه  مب��ع��اي��ري وم��ت��ط��ل��ب��ات 
التقييم  نتائج  كانت  اإذا  مطابقة  �ضهادة 

اإيجابية. 
ا�ضتمرارية  م��ن  للتاأكد  ب��اأن��ه  واأ���ض��اف��ت 
ال�ضهادة  ل��ه��ا  امل��م��ن��وح  امل���ح���الت  ال���ت���زام 
مبعايري النظام �ضتقوم اإدارة خمترب دبي 
ب��زي��ارات تفتي�ضية دوري���ة على  امل��رك��زي 
�ضحب  �ضيتم  حيث  املجوهرات  حم��الت 
�ضهادة املطابقة اأو اإلغاء ال�ضرتاك اإذا ما 

تبني خمالفة املحل للمعايري املطلوبة.
وت�ضمل قائمة املعايري التي مت حتديدها 
بها  الل��ت��زام  وال��ت��ي يفرت�ض  النظام  يف 
الراغبة  امل��ج��وه��رات  حم��الت  قبل  م��ن 
يف امل�ضاركة: التزام هذه املحالت بلوائح 
املعادن  بتجارة  املتعلقة  البلدية  واأنظمة 
يتوفر  واأن  الكرمية،  والأحجار  الثمينة 
لدى موظفي حمالت املجوهرات معرفة 
ك��اف��ي��ة مب��ت��ط��ل��ب��ات ال��ق��ان��ون الحت����ادي 
ولوائح البلدية وكذلك اأن يكون لديهم 
ببيعها،  ي��ق��وم��ون  ال��ت��ي  باملنتجات  اإمل����ام 
املجوهرات  حم���الت  ل���دى  ت��ت��وف��ر  واأن 
اإ�ضاءة منا�ضبة، واأن يتوفر مع كل منتج 
بطاقة ت�ضمل املعلومات ال�ضرورية، واأن 
بالإ�ضافة  منا�ضب  ت��اأم��ني  لديها  يكون 
اإنذار  اأج��ه��زة  مثل  اأمنية  ترتيبات  اإىل 
نظام  يتوفر  واأن  مراقبة،  ك��ام��ريات  اأو 

تطبيق اأف�ضل املمار�ضات وتقدمي خدمات 
واملجوهرات  ال��ذه��ب  ق��ط��اع  يف  متميزة 
ويتعني على حمالت الذهب واملجوهرات 
احل�����ض��ول ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة ب��رن��ام��ج دبي 
للفوز  ال��رت���ض��ح  قبل  املتميزة  للخدمة 
املنا�ضبة،  وبهذه  للتميز.  بريق  بجائزة 
بريق  جائزة  تعترب  اإبراهيم:  علي  ق��ال 
للتميز عالمة بارزة ت�ضاف على قائمة 
ب��رن��ام��ج دب���ي ل��ل��خ��دم��ة امل��ت��م��ي��زة، وهي 
بلدية  م��ع  م�ضرتكة  جهود  ثمرة  متثل 
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ن�����ض��ع��ى  ح��ي��ث  دب�����ي، 
اجلائزة وا�ضتمرارية منوها بحيث متثل 
الذهب  حم��الت  لكافة  معتمداً  مرجعاً 
الأداء  لتح�ضني  وو���ض��ي��ل��ة  وامل��ج��وه��رات 
والإنتاجية واخلدمات املقدمة للعمالء 
وتعزز جائزة  دب��ي.  اإم���ارة  م�ضتوى  على 
لإدارة  التاريخية  النتائج  للتميز  بريق 
متيز ق��ط��اع الأع��م��ال يف جم��ال اجلودة 
والتنمية الب�ضرية من خالل جائزة دبي 
الب�ضرية  للتنمية  دب��ي  وجائزة  للجودة 

وبرنامج دبي للخدمة املتميزة .
تنفيذي  م��دي��ر  بو�ضنني،  حممد  وق���ال 
لقطاع اجلودة والتميز املوؤ�ض�ضي يف دائرة 
الدائرة  �ضتنظم  القت�ضادية:  التنمية 
�ضل�ضلة من  دب���ي  ب��ل��دي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الربامج التدريبية والتوعوية لل�ضركات 
اخلا�ضة واأ�ضحاب املحالت التجارية من 
تقدمي  �ضبل  ح��ول  واملجوهرات  الذهب 
املتميزة  اأعلى معايري اجلودة واخلدمة 
للعمالء. ونحن واثقون باأن تعاوننا مع 
بلدية دبي �ضيكون له الأثر الإيجابي يف 
الذهب  املعايري يف قطاع  اأف�ضل  تطبيق 

واملجوهرات . 
وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر امل��ه��ن��د���ض ���ض��امل بن 
منح  ن��ظ��ام  اأو  ب��ري��ق  ���ض��ه��ادة  اأن  م�ضمار 
ال�ضهادات للن�ضاط املميز لتجارة الذهب 
واملجوهرات تعد ميزة ر�ضمية متنح من 
واملجوهرات  الذهب  ملحالت  دبي  بلدية 

•• دبي-الفجر: 

وقعت دائرة التنمية القت�ضادية يف دبي 
وبلدية دبي مذكرة تفاهم لإطالق جائزة 
اأف�ضل  تطبيق  جم��ال  يف  للتميز  ب��ري��ق 
يف  متميزة  خدمات  وتقدمي  املمار�ضات 
قطاع الذهب واملجوهرات، وذلك �ضمن 
ب��رن��ام��ج دب���ي ل��ل��خ��دم��ة امل��ت��م��ي��زة الذي 
تنظمه �ضنوياً اإدارة متيز قطاع الأعمال 
يف اقت�ضادية دبي. وتهدف التفاقية اإىل 
تعزيز دور برنامج دبي للخدمة املتميزة 
يف  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  تطبيق  وت�ضجيع 
واملجوهرات، مما  الذهب  جم��ال جت��ارة 
الرقي  من  واملزيد  ممتعة  جتربة  يقدم 
يف ر�ضا العمالء، وبالتايل دعم احلركة 

القت�ضادية والتجارية يف اإمارة دبي.
املدير  نائب  اإب��راه��ي��م،  ق��ام كل من علي 
يف  والتنمية  التخطيط  ل�����ض��وؤون  ال��ع��ام 
واملهند�ض  القت�ضادية؛  التنمية  دائ��رة 
�ضامل حممد بن م�ضمار، م�ضاعد املدير 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�ضحة  رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام 
وال�ضالمة يف بلدية دبي، بتوقيع مذكرة 
متيز  اإدارة  �ضعي  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م 
قطاع الأعمال يف الدائرة واإدارة خمترب 
دبي املركزي يف بلدية دبي نحو توطيد 
جمال  يف  اخلا�ض  القطاع  مع  ال�ضراكة 

التميز.
البلدية  امل��رك��زي يف  دب��ي  ي��ق��وم خمترب 
على تقييم املنتجات واإجراء الفحو�ضات 
و�ضبط  املوا�ضفات  وتطوير  والدرا�ضات 
املقايي�ض للم�ضاهمة يف حماية امل�ضتهلك 
وحت��ق��ي��ق ر���ض��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني. ك��م��ا تقوم 
بالتفتي�ض  املخترب  يف  التفتي�ض  وح���دة 
الذهب املجوهرات يف  على حمالت بيع 
دبي للتحقق من �ضحة بيانات الدمغه. 
يف  الأع���م���ال  ق��ط��اع  مت��ي��ز  اإدارة  �ضتعمل 
دبي  خمترب  اإدارة  مع  بالتعاون  الدائرة 
التاأكد من  دب��ي على  بلدية  امل��رك��زي يف 

كيزاد قد تقدمت نحو حتقيق اأحد اأهم 
اإ�ضتدامة  وهي  األ  القت�ضادية  اأهدافها 

احلفاظ علي البيئة 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����ض��وي��دي : تفتخر 
اأول  بكونها  الأمل��ن��ي��وم  ل�ضناعات  كا�ضت 
م�ضتثمر يف جُممع الأملنيوم بكيزاد يقوم 
اإن  املخلفات.  وت��دوي��ر  الت�ضنيع  ب��اإع��ادة 
متتلكها  التي  املتميزة  املوا�ضالت  �ضبكة 
م�ضبوق  غري  وب�ضكل  لنا  �ضت�ضهل  كيزاد 
عمالئنا  ك���اف���ة  ايل  ال���و����ض���ول  ط���ري���ق 
مما  والإق��ل��ي��م��ي،  املحلي  امل�ضتوى  على 
التناف�ضية  امل��ي��زه  كا�ضت  �ضركة  يعطي 
ال���ت���ي ت�����ض��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا حت�ضني 
يف  اجل��دي��د  موقعنا  اإن  الإن��ت��اج.  عملية 
ميناء  م��ن  وبالقرب  ال�ضناعية  املدينة 
م�ضاهمتنا  تعظيم  على  �ضيعمل  خليفة، 
الإقت�ضادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  حتقيق  يف 
من  الدخل  م�ضادر  تنويع  اإىل  الهادفة 
وك��ذل��ك احل��ف��اظ علي  ال�ضناعة  خ��الل 

البيئة ب�ضورة اأكرث فاعلية.
تاأ�ض�ضت �ضركة كا�ضت ل�ضناعات الأملنيوم 
يف عام 1992، ومن املتوقع اأن تبدء يف 
مبا�ضرة اأعمالها يف كيزاد يف الُربع الثالث 
باإعادة  ال�ضركة  وتخت�ض   ،2013 م��ن 
واإ�ضتخراج  امل���ع���ادن،  خُم��ل��ف��ات  ت�ضنيع 
الأمل���ن���ي���وم م���ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ن��اجت��ة من 

عمليات ت�ضغيل م�ضاهر الأملنيوم . 
ال�ضرق  اأملنيوم  كيزاد يف معر�ض  ت�ضارك 
جناحها  خ���الل  م��ن   2013 الأو����ض���ط 
املدخل  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��واق��ع   E100
الرئي�ضي للمعر�ض، و�ضتعمل من خالل 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  امل�ضاركة  تلك 
املميزة  ال�ضتثمارية  والفر�ض  العرو�ض 
التي توفرها للمهتمني مبجال �ضناعة 

الأملنيوم.

يف جمال �ضناعة الأملنيوم. 
اإىل  الأملنيوم  ل�ضناعات  كا�ضت  وتهدف 
ا�ضتخدام ميناء خليفة املتطور لت�ضدير 
�ضنويا.  ح����اوي����ة   300 ال������  م���اي���ق���ارب 
اجلديد  ال�ضرتاتيجي  املوقع  و�ضيعمل 
ت�����ض��ه��ي��ل و����ض���ول كا�ضت  ع��ل��ى  ب���ك���ي���زاد 
خالل  من  وذل��ك  املنطقة  يف  لعمالءها 
متتلكها  التي  املتميزة  املوا�ضالت  �ضبكة 
البحر  اأو  اجلو  طريق  عن  �ضواء  كيزاد، 
الطرق  �ضبكة  ع��رب  حتى  اأو  ال��ق��ط��ار  اأو 

املتطورة. 
وتعليقاً على هذه الإتفاقية قال الكواري 
باإن�ضمام �ضركة كا�ضت  : نحن فخورون 
طويل  كم�ضتاأجر  الأمل��ن��ي��وم  ل�ضناعات 
الأمد بكيزاد، خا�ضة واأن كا�ضت �ضتعمل 
ال�ضناعية  املُخلفات  من  التخل�ض  على 
باتباع  املقرونة  بالكفاءة  تت�ضم  بطريقة 

اأف�ضل معايري املحافظة علي البيئة. اإن 
اإ�ضافة ثمينة لكيزاد،  ُتعد  �ضركة كا�ضت 
ونحن على ثقة باأن املميزات الإ�ضتثنائية 
�ضتمكن  للم�ضتثمرين،  ن��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
العاملية  ل��الأ���ض��واق  ال��و���ض��ول  م��ن  كا�ضت 
عن  ناهيك  منخف�ضة،  ت�ضغيل  وبتكلفة 
بقرب  التواجد  من  الكربى  ال�ضتفادة 

عمالق �ضناعة الأملنيوم، اإميال . 
واأ����ض���اف ال���ك���واري: اإن ع��م��ل��ي��ات اإع����ادة 
الأعمال  اأن�ضطة  م��ن  لي�ضت  الت�ضنيع 
ال�ضناعة،  ع���امل  يف  وامل��ع��ت��ادة  املنت�ضرة 
ولذلك حر�ضنا على عقد هذه ال�ضراكة 
مع �ضركة كا�ضت لنقدم منوذجا يحتذى 
واإع������ادة  امل��خ��ل��ف��ات  اإدارة  جم����ال  يف  ب���ه 
تدويرها. هذا النموذج قادر على اإحداث 
الأعمال يف  النوع من  لهذا  نوعية  نقلة 
تكون  ذل���ك  وبتحقيق  الإم������ارات،  دول���ة 

ويعك�ض وجود كا�ضت ل�ضناعات الأملنيوم 
ا�ضرتاتيجية  بكيزاد  الأملنيوم  جممع  يف 
يف  امل�ضتثمرين  بني  ال�ضناعي  التكامل 
اإىل  الواحد، حيث تهدف كا�ضت  املجمع 
عن  ال�ضناعية  املخلفات  م��ن  التخل�ض 
الأملنيوم  خملفات  ت��دوي��ر  اإع���ادة  طريق 
ال���ن���اجت���ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات ت�����ض��غ��ي��ل باقي 

امل�ضتثمرين يف املجمع. 
ل�ضناعات  ك���ا����ض���ت  ����ض���رك���ة  ومت���ت���ل���ك 
الأمل���ون���ي���وم ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��الء من 
م�����ض��اه��ر الأمل��ن��ي��وم ال��رئ��ي�����ض��ي��ة يف دولة 
الإم��ارات مثل دوبال واإمي��ال، بالإ�ضافة 
الإقليمي  امل�ضتوى  على  عمالء  لقائمة 
و�ضتتمكن  ل��الأمل��ن��ي��وم.  وق��ط��ر  األ��ب��ا  مثل 
كيزاد  يف  اجل��دي��د  موقعها  ع��رب  ك��ا���ض��ت 
عمالئها  لقاعدة  خدماتها  تقدمي  من 
احلاليني والتو�ضع جلذب عمالء اآخرين 

•• دبي-الفجر: 

ال�ضناعية  خليفة  مدينة  ام�ض  اأعلنت 
ل�ضناعات  كا�ضت  اإن�ضمام  عن  )ك��ي��زاد(، 
الأمل����ن����ي����وم ، ال�������ض���رك���ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
ان��ت��اج واإع����ادة ت��دوي��ر الأمل��ن��ي��وم، لقائمة 
بكيزاد  الأملنيوم  جممع  يف  امل�ضتثمرين 
فعاليات  ����ض���م���ن  الإع���������الن  ه�����ذا  ومت 
ال�ضرق  األومنيوم  معر�ض  يف  م�ضاركتها 
املعار�ض  اأه���م  اأح���د   ،2013 الأو����ض���ط 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ���ض��ن��اع��ة الأمل���ن���ي���وم يف 

املنطقة.
وجاء هذا الإن�ضمام عرب توقيع اتفاقية 
م�ضاطحة ط��وي��ل��ة الأج����ل ب��ني ك��ي��زاد و 
، وبحجم  الأمل���ن���ي���وم  ل�����ض��ن��اع��ات  ك��ا���ض��ت 
درهم  مليون   33 ال���  يفوق  ا�ضتثمارات 
اإماراتي. وقد قام بتوقيع هذه التفاقية 
الرئي�ض  الكواري،  �ضاملني  خالد  من  كل 
بكيزاد،  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ض��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�ضويدي،  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  و���ض��ل��ي��م��ان 
لكا�ضت  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  ال��رئ��ي�����ض 

ل�ضناعات الأملنيوم. 
�ضتح�ضل  الإت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  ومب���وج���ب 
كا�ضت ل�ضناعات الألومنيوم على قطعة 
األ����ف م���رت مربع   33 اأر������ض مب�����ض��اح��ة 
املنطقة  يف  م��رب��ع(  ق��دم   355،209(
عمالقة  م��ن  جمموعة  م��ن  وب��ال��ق��رب  اأ 
���ض��ن��اع��ة الأمل���ن���ي���وم ب��ك��ي��زاد م��ث��ل �ضركة 

الإمارات لالأملنيوم اإميال .
ل�ضناعات  ك���ا����ض���ت  ان�������ض���م���ام  وي���ع���ت���رب 
الأملنيوم  ملجمع  ا�ضافية  قيمة  الأملنيوم 
تلعب  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن  ح��ي��ث  ب���ك���ي���زاد، 
لهذه  ومتكامال  حم��وري��ا  دورا  ال�ضركة 
ال�ضناعة عرب تقدمي �ضل�ضلة من خدمات 
التدوير.  واإع�������ادة  والإن����ت����اج  ال���ت���وري���د 

معر�س وموؤمتر ال�ضتثمار املايل للعمالت وال�ضلع والأ�ضهم بال�ضرق الأو�ضط 
احلديثة  املن�ضات  واأه���م  ال��ربام��ج  اأح���دث   2013
ل��ل��م��ت��داول��ني ك��م��ا ي��ح��م��ل امل��ع��ر���ض ل��ل��زائ��ري��ن اأهم 
جمال  يف  العاملية  امل�ضارف  واأك��رب  الو�ضاطة  �ضركات 
اأحدث  اإىل  للتعرف  وا���ض��ع��ا  جم���ال  وي��وف��ر  ال���ت���داول 
�ضناعة  اإليها  تو�ضلت  التي  والتكنولوجيا  التقنيات 
اأمام  ف��ري��دة  فر�ضة  ي�ضكل  مم��ا  ال��ع��امل  يف  الفورك�ض 
املهتمني بهذه التجارة املت�ضارعة التي اأ�ضبحت ت�ضكل 
لكت�ضاف  يوميا  دولر  تريليونات  خم�ضة  ي��ق��ارب  م��ا 
حمطة  ك�ضابقاته  احل���دث  ه��ذا  يجعل  مم��ا  ال��ف��ر���ض 
اإقليمية  وواج���ه���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��م��ت��داول��ني  ���ض��ن��وي��ة 

لتجارة العمالت وال�ضلع والأ�ضهم.

باأنه من�ضة حقيقية  املوؤمتر  العاملي واعتربت  الذهب 
لأهم اخلرباء يف هذا املجال يف العامل ومنارة حقيقية 
من  فيها  وم��ا  ال�ضناعة  ه��ذه  ج��وان��ب  على  للتوعية 
خماطر وقواعد ل بد من اكت�ضافه من خالل اأعمال 
يف  و�ضيتحدث  ي��وم��ني.  متتد  التي  واملعر�ض  امل��وؤمت��ر 
من  اأك��رث   2013 الأو���ض��ط  ال�ضرق  فورك�ض  م��وؤمت��ر 
امل�ضارف  اأبرز  يف  املحللني  اأهم  من  عامليا  خبريا   15
طيار  وذك��رت  العاملية.  التداول  و�ضركات  ال�ضوي�ضرية 
اأنه من املتوقع اأن يتحدث ديرت مريز رئي�ض ال�ضتثمار 
اإم اآي جي ال�ضوي�ضري  وع�ضو جمل�ض الإدارة يف بنك 
وانعكا�ضاتها  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الو����ض���اع  ح���ول 

ال�ضتثمار واأن ي�ضتعر�ض بيرت ليونيدو رئي�ض املبيعات 
ال�ضالمية  اإم حول احل�ضابات  تي  اإك�ض  اإف  �ضركة  يف 
ال�ضرتاتيجيات  رئي�ض  غيتلر  م��ار���ض��ال  يتناول  واأن 
التي�ضري  عمليات  اإك�����ض  اإف  اإي���رون  �ضركة  يف  العاملي 
رئي�ض  ب��غ��دادي  مايك  اأن  واأ�ضافت  اليابان  يف  الكمي 
ثالث  �ضيقدم  ت��ري��درز  ترينيغ  �ضركة  يف  امل��ت��داول��ني 
حما�ضرات تقنية عن الأ�ضاليب التكنولوجية املتطورة 
يف التداول من روبوتات اإىل ا�ضرتاتيجيات فيما يقدم 
عرفان باتيل املدرب يف اأكادميية التداول اللكرتوين 
اأجل حتقيق  املنا�ضب من  ورقة عمل بعنوان التوقيت 
الأو�ضط  ال�ضرق  فورك�ض  ويقدم معر�ض   . النجاحات 

•• دبي-وام:

للعمالت  امل���ايل  ال���ض��ت��ث��م��ار  وم��ع��ر���ض  م��وؤمت��ر  يعقد 
وال�����ض��ل��ع والأ���ض��ه��م ال�����ض��رق الو���ض��ط ف��ورك�����ض اأعمال 
ال�ضهر  م��ن   25 يف  دب���ي  يف   11 ال����  ال�ضنوية  دورت����ه 
احلايل لتتبع اآخر امل�ضتجدات ب�ضوق العمالت والذهب 
يف العامل. وقالت كاتيا طيار رئي�ضة جمموعة عربكوم 
فيه  �ضي�ضارك  امل��وؤمت��ر  اأن  للموؤمتر  املنظمة  اجل��ه��ة 
ال�ضوء على  الدوليني لإلقاء  كبار اخل��رباء  عدد من 
اأحدث فر�ض ال�ضتثمار واآفاق التداول الواعدة يف ظل 
ت�ضارع امل�ضتجدات وتذبذب اأ�ضعار ال�ضوق وتراجع �ضعر 
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�ملال و�لأعمال

وزارة القت�ضاد ت�ضارك يف الجتماع التح�ضريي لوكالء التجارة وال�ضناعة يف دول التعاون

ينعقد يف مايو حتت رعاية حممد بن را�ضد 

امللتقى الوزاري لل�ضياحة العاملية و�ضوق ال�ضفر العربي يناق�س تعزيز النمو لقطاعي ال�ضياحة والطريان
ال�����ض��رائ��ب وال��ت�����ض��ري��ع��ات وال��ت��اأ���ض��ريات وغ��ريه��ا من 
وقوية  م�ضرتكة  اأج��ن��دة  و���ض��ع  ل�ضلة  ذات  الق�ضايا 

لقطاعي الطريان وال�ضياحة.
�ضاحب  م��ن  ك��ل  امللتقى  يف  املتحدثني  قائمة  وت�ضم 
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز، 
اململكة  يف  والآث�����ار  لل�ضياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����ض 
العربية ال�ضعودية، ومعايل رمي الها�ضمي، وزيرة دولة 
معر�ض  ل�ضت�ضافة  العليا  للجنة  امل��ن��ت��دب  والع�ضو 
اإك�ضبو الدويل 2020 ، و�ضعادة ال�ضيد ه�ضام زعزوع، 
وزير ال�ضياحة امل�ضري، و�ضعادة اآلن �ضانت اآجن، وزير 
قمرة،  جمال  و�ضعادة  �ضي�ضيل،  يف  والثقافة  ال�ضياحة 
وزي����ر ال�����ض��ي��اح��ة ال��ت��ون�����ض��ي، و���ض��ع��ادة ع��ي�����ض��ى حممد 

املهندي، رئي�ض الهيئة العامة لل�ضياحة يف قطر.
و�ضوف تتاح الفر�ضة لكافة العار�ضني والزوار وممثلي 
و�ضائل العالم امل�ضجلة حل�ضور جل�ضات امللتقى الذي 
ينعقد يف 7 مايو 2013 �ضمن الفعاليات الرئي�ضية 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  العربي  ال�ضفر  �ضوق  ملعر�ض 

العاملي.

�ضياحة  وزراء   ، للنمو  م�ضرتكة  �ضيا�ضات  وال��ط��ريان: 
ال��ط��ريان م��ن خمتلف دول العامل  وق���ادة م��ن ق��ط��اع 
ربط  م��ن  ال�ضتفادة  كيفية  ملناق�ضة  يجتمعون  حيث 
اأجل  اأف�ضل من  وال�ضياحة ب�ضورة  الطريان  �ضيا�ضات 
و�ضع اأجندة م�ضرتكة لتعزيز عالقة الرتابط بينهما 
الفرتة  خ��الل  وامل�ضتدام  القت�ضادي  منوهما  ودع��م 

املقبلة.
ال�ضياحة  ملنظمة  امل�ضرتك  ال���وزاري  امللتقى  ويناق�ض 
الأمور  كذلك  العربي  ال�ضفر  �ضوق  ومعر�ض  العاملية 
املتعلقة بكيفية ازالة العقبات احلالية التي تعيق منو 
قطاعى الطريان وال�ضياحة وكيفية مواءمة �ضيا�ضات 
منطقة  بني  الربط  تعزيز  وكيفية  وال�ضياحة  النقل 
اأن  على  العامل  يف  الأخ��رى  واملناطق  الأو�ضط  ال�ضرق 
ت�ضكل نتائجه اأ�ضا�ضا حلوار عاملي اأو�ضع حول الطريان 
وال�ضياحة خالل القمة الوزارية امل�ضرتكة بني منظمة 
يف  ل��ن��دن  يف  ال��ع��امل��ي  ال�ضفر  و���ض��وق  العاملية  ال�ضياحة 

نوفمرب املقبل.
و�ضهدت �ضناعة ال�ضياحة العاملية منوا ا�ضتثنائيا عرب 

العقود ال�ضتة املا�ضية من 25 مليون �ضائح يف 1950 
ال�ضياحة  ملنظمة  وفقا   ،2012 يف  �ضائح  مليار  اإىل 
ال��ن��م��و يف الأ�ضا�ض  امل��ن��ظ��م��ة ه���ذا  ال��ع��امل��ي��ة. واأرج���ع���ت 
اجلوي  النقل  خ��دم��ات  جم��ال  يف  الكبري  التقدم  اإىل 
الدول  املتنامية يف  وال��رثوة  الو�ضطى  الطبقة  وب��روز 

ال�ضناعية والنا�ضئة وقوى العوملة. 
ت��رب��ط بني  ال��ت��ي  ال��رغ��م م��ن العالقة الكبرية  وع��ل��ى 
ال�ضيا�ضات  اأدت  ف��ق��د  وال�����ض��ي��اح��ة،  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ي 
بينهما  ت�ضارب ومعوقات  اإىل خلق  لكليهما  املنف�ضلة 
منوهما  فر�ض  اعاقة  اإىل  اأدت  كبرية  �ضغوطا  �ضكلت 

ل�ضنوات م�ضت.
وذكرت منظمة ال�ضياحة العاملية اأن عدد ال�ضياح على 
�ضائح بحلول  1.8 مليار  اإىل  العامل �ضي�ضل  م�ضتوى 
قطاع  يلعبه  الذي  الأ�ضا�ضي  بالدور  منوهة   ،2030
ال�ضياحة  ت��ع��زي��ز من���و  وال��ن��ق��ل اجل����وي يف  ال���ط���ريان 
املنظمة  وقالت  م�ضتقبال.  القت�ضاد  يف  وم�ضتهمتها 
52 يف املائة من هوؤلء ال�ضياح �ضوف ي�ضلون اإىل  اإن 
مثل  ق�ضايا  تتطلب  فيما  اجلو  طريق  عن  وجهاتهم 

•• دبي ومدريد-الفجر:

الطريان من  وق��ادة  ال�ضياحة  وزراء  يجتمع عدد من 
ال�ضابع من  دب��ي يف  وال��ع��امل يف  املنطقة  دول  خمتلف 
امل�ضرتك  ال��وزاري  امللتقي  املقبل خالل فعاليات  مايو 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة  ملنظمة 
اأجندة  و�ضع  ملناق�ضة  العربي  ال�ضفر  �ضوق  ومعر�ض 
م�ضرتكة لقطاعي النقل اجلوي وال�ضياحة يف ال�ضرق 
الأو�ضط تهدف اإىل تعزيز ال�ضتفادة من فر�ض النمو 
اأحد  باعتباره  املنطقة  يف  ال�ضياحة  لقطاع  امل�ضتقبلي 

املحركات القت�ضادية الأ�ضا�ضية.
وينعقد امللتقي حتت رعاية حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
الفعاليات  �ضمن  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ينعقد  ال��ذي  العربي  ال�ضفر  �ضوق  ملعر�ض  الرئي�ضية 
2013 يف ذكرى  6-9 مايو  ب��ني  ال��ف��رتة  يف دب��ي يف 

انطالقته ال�ضنوية الع�ضرين.
ال�ضياحة  عنوان:  حتت  ينعقد  ال��ذي  امللتقى،  ويجمع 

ولئحته  املجل�ض  ل��دول  املوحد  ال�ضناعي  التنظيم  قانون 
الجتماع  وت��و���ض��ي��ات  ق����رارات  تنفيذ  ومتابعة  التنفيذية 
والطالع  ال�ضناعي  التعاون  للجنة  والثالثني  اخلام�ض 
عن  ال�ضناعية  لال�ضت�ضارات  اخلليج  منظمة  تقرير  على 
املوحد  النظام  ال��ق��ان��ون  الج��ت��م��اع  بحث  كما   2012 ع��ام 
جانب  اىل  املجل�ض  بدول  احل�ضابات  مراجعة  مهنة  ملزاولة 
الأمانة  27 بني  ال�  امل�ضرتك  اللقاء  تقرير عن  ا�ضتعرا�ض 
العامة وروؤ�ضاء واأع�ضاء غرف دول جمل�ض التعاون اإ�ضافة 
غلى تو�ضيات جلنة منظمة التجارة العاملية بدول املجل�ض 
اأي�ضا م�ضاألة �ضهادة املن�ضاأ العاملية التابعة  وبحث الجتماع 
ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة واحت����اد غ���رف ال��ت��ج��ارة العاملي 
ومو�ضوع حماية ال�ضتثمارات اخلليجية يف الدول العربية 
ب�ضاأن  العامة  الأمانة  مذكرة  بحث  كما  ال�ضديقة  وال��دول 
القت�ضادية يف  الأن�ضطة  اإج��راءات ومن��اذج ممار�ضات  دليل 
املجالني التجاري وال�ضناعي بدول املجل�ض وناق�ض الوكالء 

عددا من املو�ضوعات املتعلقة باملجال التجاري .

ت��ه��م ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري وال�����ض��ن��اع��ي ب���دول املجل�ض مب��ا يف 
ذات  الق�ضايا  التعاون يف  تن�ضيق مواقف دول جمل�ض  ذلك 
اله��ت��م��ام امل�����ض��رتك وم��ن اأه���م امل��ح��اور على ج���دول اأعمال 
وبحث  املعريف  القت�ضاد  ح��ول  الإم���ارات  مقرتح  الجتماع 
اإم��ك��ان��ي��ة ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ت��ب��ادل اخل����ربات يف ه���ذا املجال 
ال�ضحي خالل  املهند�ض حممد  �ضعادة  واأك��د  الهام  احليوي 
على  وامل��ط��روح��ة  امل��درج��ة  املوا�ضيع  اأهمية  على  الجتماع 
جدول اأعمال الجتماع والذي يت�ضمن جملة من املوا�ضيع 
امل�ضرتك  العمل اخلليجي  بتعزيز  املتعلقة  الهامة  واملحاور 
باإقامة  املتعلقة  الرتتيبات  ومنها  التجاري  ال�ضعيد  على 
املعر�ض امل�ضرتك لدول جمل�ض التعاون اخلليجي يف دورته 
اأيام كما  اأربعة  اخلام�ضة ع�ضرة يف الإم��ارات والذي ي�ضتمر 
 36 ال�  لالجتماع  لالإعداد  ال�ضناعة  وك��الء  اجتماع  اطلع 
اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  على  ال�ضناعي  التعاون  للجنة 
الإمارات  دول��ة  خطابات  ت�ضمنته  ما  ح��ول  الفنية  اللجنة 
ب�����ض��اأن الدع�����اءات الأم��ري��ك��ي��ة ح��ول وجود  و�ضلطنة ع��م��ان 

خمالفات بقانون التنظيم ال�ضناعي تتعار�ض مع اتفاقيات 
قرار  وانعكا�ضات  بالدعم  املتعلقة  العاملية  التجارة  منظمة 
وزارة التجارة الأمريكية بهذا اخل�ضو�ض على دول جمل�ض 
عمل  لفريق  الثاين  الجتماع  تو�ضيات  بحث  ومت  التعاون 
املجل�ض  ب��دول  ال�ضناعة  مدخالت  اإعفاء  �ضوابط  مناق�ضة 
الذي عقد يف يناير املا�ضي والط��الع على تو�ضيات ور�ضة 
عمل تقييم ال�ضرتاتيجية ال�ضناعية احلالية لدول املجل�ض 
اإىل بحث حمتوى خطاب وزارة ال�ضناعة مبملكة البحرين 
تغيري م�ضمى  البحرين  و�ضناعة  حول طلب غرفة جت��ارة 
م�ضنع  م�ضمى  اإىل  وامل���ج���وه���رات  ال��ذه��ب  ���ض��ي��اغ��ة  ور�����ض 
ال�ضناعية  اإىل تقرير منظمة اخلليج لال�ضت�ضارات  اإ�ضافة 
ح���ول م��ا مت اإجن����ازه ب�����ض��اأن اإق��ام��ة م�����ض��روع ب���رج يف موقع 
بالتح�ضري  اخل��ا���ض��ة  ال��رتت��ي��ب��ات  وب��ح��ث  احل���ايل  املنظمة 
ونظرائهم  اخلليجيني  الأعمال  لأ�ضحاب  الرابع  للموؤمتر 
من الهند . واطلع الجتماع على نتائج اجتماعات اللجنة 
على  اإدخ��ال��ه��ا  امل��ق��رتح  التعديالت  ملناق�ضة  امل�ضكلة  الفنية 

•• الريا�ض-وام:

التجارة  وزارات  وك��الء  اجتماع  يف  القت�ضاد  وزارة  �ضاركت 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف  ال�ضناعة  وزارات  ووك���الء 
ال�  لالجتماع  والإع���داد  للتح�ضري  وذل��ك  العربية  اخلليج 
للجنة   36 ال���  والجتماع  التجاري  التعاون  للجنة   47
العامة  الأمانة  مقر  يف  يعقدان  اللذين  ال�ضناعي  التعاون 
يف ال��ري��ا���ض. ت��راأ���ض وف��د ال��دول��ة ���ض��ع��ادة املهند�ض حممد 
و�ضم  القت�ضاد  وزارة  وكيل  ال�ضحي  عبدالعزيز  بن  اأحمد 
ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  �ضلواح  �ضالح  حممد  ع�ضويته  يف 
الوكيل  املهريي  بطي  بن  وحميد  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات 
امل�ضاعد لل�ضوؤون التجارية وعبداهلل �ضلطان الفن ال�ضام�ضي 
الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون ال�ضناعة ونزار في�ضل امل�ضعل مدير 
املرزوقي  اأحمد  الدولية وطارق  التعاون والتفاقيات  اإدارة 
مدير اإدارة الت�ضال احلكومي يف وزارة القت�ضاد . ت�ضمن 
جدول اأعمال الجتماع عددا من الق�ضايا واملوا�ضيع التي 

جت����اري����ة. ك���م���ا اأو�����ض����ح ال���ت���ق���ري���ر اأن 
اإماراتية  وموؤ�ض�ضة  �ضركة   46 هناك 
املتحدة  اململكة  يف  ا���ض��ت��ث��م��ارات  لديها 
واإنتاج  والكهرباء  الطاقة  جم��الت  يف 
وامل�ضارف  ال��ع��ق��اري  وال��ق��ط��اع  ال���غ���از 
والطريان  املياه  وحتليل  والت�����ض��الت 
اللوج�ضتية  واخل��دم��ات  امل��وان��ئ  واإدارة 
والتكنولوجيا  وال�����ض��ف��ر  وال�����ض��ي��اح��ة 
املتطورة واملعلوماتية وقطاع اخلدمات 
الرتفيهية والريا�ضية و�ضناعة اخلزف 

وال�ضرياميك.

اإىل  م�ضريا  الثابتة  ب��الأ���ض��ع��ار  امل��ئ��ة  يف 
عنا�ضر  على  ت��وؤك��د  املعطيات  كافة  اأن 
التفوق والقوة التي يتمتع بها اقت�ضاد 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ب��ح��ي��ث ب��ات��ت الإم����ارة 
العاملية  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال��وج��ه��ات  م��ن 
اإىل  واأ���ض��ار  امل�ضتثمرين.  م��ن  للعديد 
اأن عمل غرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي 
ي��ت��ع��دى ت���ق���دمي اخل����دم����ات واإ�����ض����دار 
املتعلقة  الإج���راءات  واإنهاء  الع�ضويات 
تقدمي  لي�ضمل  ال�ضتثمارية  بالطلبات 
ورجال  للم�ضتثمرين  وامل�ضاندة  الدعم 

���ض��واء م��ن خ���الل توجيههم  الأع���م���ال 
تنا�ضب  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��ف��ر���ض 
الن�ضح  تقدمي  اأو  ا�ضتثماراتهم  حجم 
ع����ن توفري  ف�������ض���ال  ل���ه���م  وامل���������ض����ورة 
تقرير  واأ���ض��ار  القت�ضادية.  الدرا�ضات 
اأ�ضدرته غرفة جتارة و�ضناعة  حديث 
اأن  اإىل  الوفد  زي��ارة  مبنا�ضبة  اأبوظبي 
العاملة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  ع���دد 
�ضركة   233 ب��ل��غ  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
الربيطانية  التجارية  الوكالت  وع��دد 
وكالة   779 ال�����دول�����ة  يف  امل�����ض��ج��ل��ة 

هالل حممد الهاملي نائب مدير عام 
غرفة اأبوظبي وال�ضيد حممد النعيمي 
الت�ضال  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
م��ن ممثلي  وع���دد  بالغرفة  والأع��م��ال 
اإمارة  يف  العاملة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
اأبوظبي. وقدم الظاهري عر�ضا وافيا 
الإمارة  وخطط  اأبوظبي  اقت�ضاد  عن 
لتنفيذ العديد من امل�ضروعات لتحقيق 
والجتماعية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإمارة  اأن  موؤكدا  الإم���ارة  يف  امل�ضتدامة 
املقومات  من  العديد  متتلك  اأبوظبي 
خيارا  منها  جتعل  ال��ت��ي  ال�ضتثمارية 
ال�ضركات  لكربيات  موفقا  ا�ضتثماريا 
العاملية حيث تتمتع مبوقعها اجلغرايف 
ال������ذي ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا ب����واب����ة لأ�����ض����واق 
الت�ضريعات  املنطقة ووجود حزمة من 
القت�ضادية املحفزة للعمل القت�ضادي 
وبنية حتتية ذات مقايي�ض عاملية فيما 
والت�ضالت  واملوانئ  باملطارات  يتعلق 
ال�ضتثمارية  ال��ف��ر���ض  ت��وف��ر  ب��ج��ان��ب 
املرتفع. ولفت  املردود القت�ضادي  ذات 
يتمتع  اأبوظبي  اإم���ارة  اقت�ضاد  اأن  اىل 
بعنا�ضر قوة عديدة جتعل منه اقت�ضادا 
جاذبا لال�ضتثمارات العاملية الراغبة يف 
النمو والزدهار حيث يتوقع اأن يرتفع 
الناجت املحلي الإجمايل لإمارة اأبوظبي 
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  دع��ت 
مبدينة  الربيطانية  ال�����ض��رك��ات  ام�����ض 
ا�ضتثماراتها  ت��ع��زي��ز  اإىل  ل��ي��ف��رب��ول 
ال�ضناعية يف اإمارة اأبوظبي وال�ضتفادة 
امل�ضتقبلية  الإم���ارة  خطط  توفره  مما 
م���ن ف���ر����ض واإم���ك���ان���ي���ات يف ع����دد من 
امل������ج������الت وال����ق����ط����اع����ات احل���ي���وي���ة. 
وق����ال ���ض��ع��ادة ع��م��ري ال��ظ��اه��ري ع�ضو 
و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل اج��ت��م��اع م��و���ض��ع عقد 
يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة ب��اأب��وظ��ب��ي م��ع معايل 
ج���وزف اأن��در���ض��ون اأوب���ي ع��م��دة مدينة 
ل��ي��ف��رب��ول يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اإن����ه قد 
تنويع  �ضيا�ضة  مع  متا�ضيا  الرتكيز  مت 
وروؤية  الإم���ارة  تبنتها  التي  القت�ضاد 
على   2030 الق��ت�����ض��ادي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات ك��م��ح��رك��ات منو 
مزايا  م��ن  لها  مل��ا  ل��الإم��ارة  م�ضتقبلية 
متكنها  ت�ضديرية  وق����درات  تناف�ضية 
اإىل  الدولة  خ��ارج  والتو�ضع  العمل  من 
الأ�ضواق الإقليمية والعاملية ومن هذه 
واملعادن  البرتوكيماويات  القطاعات 
وال�ضياحة  ال����دوائ����ي����ة  وال�������ض���ن���اع���ات 
املالية  وال��ت��ج��ارة واخل���دم���ات  وال��ن��ق��ل 
اأع�ضاء  والت�ضالت. وح�ضر الجتماع 
و�ضعادة  امل���راف���ق  ال���ربي���ط���اين  ال���وف���د 

غرفة اأبوظبي تدعو ال�ضركات الربيطانية لال�ضتثمار بالقطاع ال�ضناعي يف الإمارة

فاتا الإيطالية ت�ضارك يف معر�س وموؤمتر اأملنيوم ال�ضرق الأو�ضط 2013
ياأتي  ل��ق��ط��ر.  دولر  م��ل��ي��ار  ر5   7 و 
تنظيم معر�ض اأملنيوم ال�ضرق الأو�ضط 
2013 اأحد اأبرز املعار�ض املتخ�ض�ضة 
با�ضم  �ضابقا  امل��ج��ال وامل��ع��روف  يف ه��ذا 
الكبري  للزخم  ا�ضتكمال  دب��ي  اأمل��ن��ي��وم 
خالل  حتقق  ال��ذي  امللحوظ  والنجاح 
دورتيه املا�ضيتني اللتني �ضكلتا من�ضة 
ال�ضتثمارية  الفر�ض  ملواكبة  مثالية 
اأف�ضل  م����ن  وال�����ض����ت����ف����ادة  ال�����واع�����دة 
باأحدث  يتعلق  فيما  العاملية  اخل��ربات 
املنتجات والتقنيات وال�ضتثمارات ذات 

ال�ضلة بهذا القطاع. 

وتو�ضيع  عملياتها  وحت�ضني  با�ضتمرار 
 . لديها  القطاعات  وت��ن��وي��ع  اأ���ض��واق��ه��ا 
واأ�ضار اإىل اأن فاتا متتلك نقاط القوة 
اقتنا�ض  م���ن  ت��ن��ب��ع  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
الفر�ض وانتهاج �ضيا�ضة متفائلة جتاه 
التحديات  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ال�����ض��وق 
العاملية والظروف القت�ضادية الدولة 
املتغرية. و ت�ضم فاتا جمموعة متنوعة 
من ال�ضركات العاملة منذ عام 1936 
املن�ضاآت  وهي ن�ضطة يف جمال هند�ضة 
ويقع  والبناء  وامل�ضرتيات  ال�ضناعية 
الإيطالية  ت��وري��ن��و  مدينة  يف  مقرها 

ولها مكاتب وف��روع متثيلية يف جميع 
واحدة  ال�ضركة  وكانت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء 
امل�ضاركني  الهند�ضيني  امل��ق��اول��ني  م��ن 
تبلغ  ال��ذي  األومنيوم قطر  م�ضروع  يف 
ط��اق��ت��ه الإن��ت��اج��ي��ة الإج��م��ال��ي��ة نحو 
املتوقع  ومن  �ضنويا.  طن  األف   600
يف  اخلليجية  ال���ض��ت��ث��م��ارات  حتقق  اأن 
نوعية  نقلة  الأويل  الأمل��ن��ي��وم  جم���ال 
دولر  م��ل��ي��ار   55 اإىل  قيمتها  ت�����ض��ل 
22 مليار  2022 يعود  العام  بحلول 
مليارات  و�ضبعة  لالإمارات  منها  دولر 
والكويت  ال�����ض��ع��ودي��ة  م��ن  ل��ك��ل  دولر 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وت��وا���ض��ل تقدمي 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���ض��ي��ة التي 
تدخل يف ال�ضناعات الأولية والثانوية 
اأنه  اإىل  م�ضريا  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف 
�ضفائح  ح�����ول  ع���م���ل  ورق������ة  ���ض��ي��ق��دم 
خالل  الدرفلة  م�ضانع  يف  الألومنيوم 

املوؤمتر. 
على  ح��اف��ظ��ت  ���ض��رك��ت��ه  اأن  واأ�����ض����اف 
ثقافة البتكار وطورت اخلدمات التي 
تقدمها لتعزيز قيمتها امل�ضافة لتكون 
واأق��ل تكلفة  املناف�ضة  ق��درة على  اأك��رث 
البتكار  على  هو  تركيزها  باأن  منوهة 

•• دبي-وام:

التابعة  ال�ضناعية  فاتا  �ضركة  ت�ضارك 
يف  الإي��ط��ال��ي��ة  فينميكانيكا  ملجموعة 
اأملنيوم  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
انطلق  الذي   2013 الأو�ضط  ال�ضرق 
يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ام�ض 
تو�ضيع  اإىل  الرامية  جهودها  اإط��ار  يف 
ح�ضتها ال�ضوقية يف ال�ضوق اخلليجية. 
تروبيانو  اأن����ت����وين  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
فاتا  اإن  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 
���ض��وق دول جمل�ض  ت��رك��ز ج��ه��وده��ا يف 
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قوية للربع الأول من العام 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اع�����ل�����ن�����ت ام���������������ض جم����م����وع����ة 
�ضركات  اح�������دى  ات�����������ض�����الت، 
الأ�ضواق  الرائدة يف  الت�ضالت 
ال�ضرق  وم���ن���ط���ق���ة  ال���ن���ا����ض���ئ���ة 
عن  واآ�ضيا،  واأفريقيا  الأو���ض��ط 
الأول من  ل��ل��رب��ع  ق��وي��ة  ن��ت��ائ��ج 
�ضجلت  ح��ي��ث   ،  2013 ع����ام 
زي�����ادة يف الإي��������رادات والرب�����اح 
يف  امل�ضرتكني  وعدد  الت�ضغيلية 

ال�ضواق التي تتواجد بها.
الربع الول من  اب��رز حمطات 

عام 2013
• منو الإيرادات بن�ضبة 17% 

لت�ضل اىل 9.6 مليار درهم
م�ضرتك مليون   141 اىل  لت�ضل  العمالء  قاعدة  • زيادة 

املحلية  ال�����ض��وق  يف  اجل��ي��د  الداء  اىل  ي��ع��ود  امل��وح��دة  الرب����اح  من��و  ان   •
وال�ضواق الدولية وبعد دمج ايرادات جمموعة PTCL يف باك�ضتان. 

�ضهدت  حيث  الول،  الربع  يف  قوية  نتائج  عن  ات�ضالت  جمموعة  اأعلنت 
الأرباح  وارتفعت  ، كما  دره��م  9.6 مليار  اىل  لت�ضل  الي���رادات  ارت��ف��اع يف 
مليار   3.98 اىل  لت�ضل  احلكومي  المتياز  حق  احت�ضاب  قبل  الت�ضغيلية 
141 مليون  دره��م، و�ضهدت زي��ادة يف قاعدة عمالء املجموعة لت�ضل اىل 
اليرادات  اىل  باك�ضتان  اي��رادات عمليات  ا�ضافة  ولأول مرة مت   ، م�ضرتك 
اأحمد  ات�ضالت،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  واأ�ضار  للمجموعة.  املوحدة 
الي���رادات يف  اإدراج  بعد  كانت قوية خا�ضة  النتائج  ان  الكرمي جلفار  عبد 
متتعت  وا���ض��اف  م��رة.  لأول  امل��وح��دة  املجموعة  نتائج  �ضمن  من  باك�ضتان 
جمموعة ات�ضالت بزيادة كبرية يف �ضايف الإيرادات املوحدة من العمليات 
يف  وال���ض��ت��ث��م��ار  الب��ت��ك��ار  على  القائمة  ل�ضرتاتيجيتها  نتيجة  ال��دول��ي��ة 
اخلدمات  ذات القيمة امل�ضافة التي تهدف اىل حت�ضني الداء وزيادة قاعدة 
العمالء واملحافظة عليها.  لقد �ضهدنا حت�ضنا ملحوظا يف ايرادات ال�ضوق 
املحلى،  ال�ضوق  ريادتنا يف  نعزز  وب��ذاك   ، الت�ضغيلية  ارباحه  الإم��ارات��ي ويف 
التي  وال��ع��رو���ض  واخل��دم��ات  احل��ل��ول  مل�ضتقبل  الوا�ضحة  ال��روؤي��ة  بف�ضل 
النتائج قوية  ان  ب�ضكل عام  وقال  العمالء.  املوؤ�ض�ضة ومدي ر�ضى  تقدمها 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ات�ضالت  تبذلها  التي  اجلهود  تعك�ض 
تعك�ض  واأي�ضا  املقدمة،  ال�ضوقية وتطوير خدماتها  للحفاظ على ح�ضتها 
قوة اداءنا يف اململكة العربية ال�ضعودية وجمهورية م�ضر العربية وباك�ضتان 

وا�ضتمرار منو عملياتنا يف كافة ال�ضواق التي نتواجد بها.

اأبوظبي  بنك  اأرباح  �ضايف  درهم  مليار   1.4
الوطني خالل الربع الأول من العام احلايل

•• اأبوظبي -وام:

حقق بنك اأبوظبي الوطني �ضايف اأرباح بلغت 1.409 مليار درهم يف الربع 
الأول من العام 2013 بارتفاع 35.5 يف املائة عن �ضايف اأرباح الربع الأول 
من عام 2012 الذي بلغ 1.041 مليار درهم ويعود ارتفاع �ضايف الأرباح 
الفوائد  و���ض��ايف  ال���ض��ت��ث��م��ارات  م��ن  ال��دخ��ل  يف  ال��زي��ادة  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل 
من  الأول  للربع  دره��م   0.30 املخف�ضة  ال�ضهم  ربحية  وبلغت  وال��ر���ض��وم 
0.21 درهم للربع الأول من العام 2012 . وبلغت  العام 2013 مقابل 
العام  من  الأول  الربع  نهاية  يف  امل�ضاهمني  حلقوق  ال�ضنوي  العائد  ن�ضبة 
الربع الأول من  املتحقق يف  العائد  اأعلى من  املائة وهي  19.9 يف  احلايل 
العام املا�ضي 2012 والتي بلغت 17.2 يف املائة وتتما�ضى هذه الن�ضبة مع 
خطط البنك متو�ضطة الأجل. وقال معايل نا�ضر اأحمد خليفة ال�ضويدي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك اأبوظبي الوطني ان اأداء البنك خالل الربع الأول 
نتائج ممتازة يف ظل  يوؤكد قدرته على موا�ضلة حتقيق  العام اجل��اري  من 
والقوي  املتميز  الو�ضع  يعك�ض  كما  العاملية  الأ�ضواق  يف  ال�ضائدة  التحديات 
للميزانية العمومية ولراأ�ض املال وال�ضيولة التزامنا امل�ضتمر بالتميز. وبلغت 
اإيرادات العمليات خالل الربع الأول 2.510 مليار درهم بزيادة 23.7 يف 
املائة عن الفرتة املقابلة من العام 2012 والتي بلغت 2.030 مليار درهم 
وبلغ �ضايف اإيرادات الفوائد والدخل ال�ضايف من عمليات التمويل الإ�ضالمي 
املقابلة  الفرتة  مع  مقارنة  املائة  يف   5.3 بارتفاع  درهم  مليار   1.536
املائة لتبلغ  8.9 يف  املا�ضي. وارتفعت الر�ضوم والعمولت بن�ضبة  العام  من 
العام  الأول من  الربع  ب�380 مليون درهم يف  414 مليون درهم مقارنة 
الأول  الربع  الفوائد خالل  الإي��رادات من غري  املا�ضي وب�ضكل عام �ضهدت 
منوا جيدا بن�ضبة 70.9 يف املائة لت�ضل اإىل 974 مليون درهم ويعود ذلك 
264 مليون درهم كما  بلغت  والتي  الإ�ضتثمار  اإي��رادات  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل 
بلغت الإيرادات الأخرى 163 مليون درهم ويعك�ض ذلك الأو�ضاع اجليدة 
يف الأ�ضواق املالية وا�ضرتاتيجية التحوط الناجحة. وانخف�ض هام�ض �ضايف 
الفائدة اإىل 1.97 يف املائة وهو ما يقل عن نظريه خالل الربع الأول من 
املائة ويعود ذلك لالرتفاع يف  2.14 يف  ن�ضبته  بلغت  وال��ذي  املا�ضي  العام 
خمتلف فئات الأ�ضول ال�ضائلة وبلغت ن�ضبة �ضايف القرو�ض وال�ضلفيات اإىل 
اإجمايل الأ�ضول 50 يف املائة بنهاية الربع الأول مقارنة ب� 56 يف املائة يف 
الربع الأول من عام 2012 فيما بلغ اإجمايل م�ضروفات العمليات خالل 
الربع الأول من العام احلايل 728 مليون درهم اأي بزيادة 12.7 يف املائة 
مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املا�ضي ويعود ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل 
ال�ضتثمار يف تو�ضعات الأعمال وفقا للخطط. وبلغت ن�ضبة امل�ضروفات اإىل 
الأول  الربع  يف  املحققة  الن�ضبة  من  اأف�ضل  وهي  املائة  يف  الإيرادات29.0 
املدى  على  امل�ضتهدفة  الن�ضبة  من  واأق��ل  املائة  يف   31.8 املا�ضي  العام  من 
املتو�ضط والتي تبلغ 35 يف املائة. ويف نهاية الربع الأول من العام اجلاري 
وبلغ  124 فرعا  اإىل  الدولة  ال�ضرف يف  البنك ومكاتب  ارتفع عدد فروع 
14 مركزا  ع��الوة على  578 جهازا  اأك��رث من  الآيل  ال�ضرف  اأجهزة  عدد 
وا�ضل  كذلك  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  خلدمة  ل��الأع��م��ال  م�ضرفيا 
البنك ال�ضتثمار يف املزيد من القنوات مثل اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية 
ومراكز الت�ضال لتح�ضني قدراتنا على خدمة العمالء وميتد تواجد البنك 
1.5 مليار دره��م من �ضندات وزارة  19 دول��ة. وق��ام البنك ب�ضداد  ليغطي 
مليار   5.6 املبلغ  اإجمايل  2013 من  ع��ام  الأول من  الربع  خ��الل  املالية 
بحيث  الثاين  الربع  خ��الل  دره��م  1.5مليار  ب�ضداد  البنك  و�ضيقوم  دره��م 

ي�ضتكمل �ضداد التزاماته جتاه وزارة املالية.
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حميدة : ال�ضينما امل�ضرية متر باأزمة كبريةغدًا.. حفل كبري للنجمة هيفاء وهبي باأبوظبي

منة �ضلبي: �ضلمى حبيبتي
 

تتقم�ض الفنانة منة �ضلبي �ضخ�ضية جديدة عليها يف امل�ضل�ضل التلفزيوين 
اجلديد )نريان �ضديقة(، الذي ي�ضم كاًل من رانيا يو�ضف وعمرو يو�ضف 

وكندة علو�ض من اإخراج خالد مرعي.
قّدمتها  التي  الأدوار  اأ�ضعب  من  �ضخ�ضية  امل�ضل�ضل  يف  جت�ضد  �ضلبي  منة 
خالل م�ضوارها الفني، وهي لفتاة تدعى �ضلمى تواجه الكثري من العقبات 

خالل مراحل حياتها الأوىل.
البطولة  يف  بامل�ضاركة  �ضعادتها  عن  �ضلبي  منة  اأعربت  اأخ��رى،  ناحية  من 
اأبطال  جميع  ب��ني  الإب�����داع  يف  املناف�ضة  م��ن  ج���واً  تخلق  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة 

العمل.

•• ابوظبي-الفجر:

اأبوظبي النجمة والفنانة  و�ضلت من بريوت اىل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة ه��ي��ف��اء وه��ب��ي و�ضوف 
القوات  �ضباط  بنادي  �ضخما  كبريا  حفال  تقدم 
امل�ضلحة بابوظبي م�ضاء الغد 25 اأبريل مبنا�ضبة 

احتفالت اأعياد الربيع . 
�ضرح رجل الأعمال اللبناين حنا عبد الأحد رئي�ض 
جمل�ض ادارة جمموعة موؤ�ض�ضات احل�ضام وفنادق 
) ون تو ون ( باأن هناك اقبال كبري من اجلمهور 
العربي على حفل النجمة ال�ضتعرا�ضية البنانية 
العا�ضمة  م���رة  لأول  ت���زور  وال��ت��ي  وه��ب��ي  ه��ي��ف��اء 
الثقافية لالمارات )اأبوظبي( لتقدم حفال �ضخما 
بنادي �ضباط القوات امل�ضلحة بابوظبي م�ضاء ليلة 

 . الربيع  اأعياد  احتفالت  مبنا�ضبة  اأبريل   25
الفنية  جولتها  اط��ار  يف  احلفل  ه��ذا  تقدم  �ضوف 
ال�ضياحة  ل��ت��ن�����ض��ي��ط  م�����ض��ر  ن����ورت  ح��م��ل��ة  ل��دع��م 
موؤ�ض�ضة  من  بتنظيم  احلفل  هذا  ويقام  امل�ضرية 
التحرير  دار  موؤ�ض�ضة  م��ع  ب��ال���ض��رتاك  ���ض��ن��دب��اد 
ال��ف��ن��ان��ه هيفاء  اب��وظ��ب��ي  اىل  وت�����ض��ل  امل�����ض��ري��ة 
لهذا  الر�ضمي  الناقل  وهبي على م�ضر للطريان 
ومو�ضيقار  م���راف���ق   25 وي�����ض��اح��ب��ه��ا  امل��ه��رج��ان 
وفني كما ي�ضل على نف�ض الرحلة وفد من وزارة 
ال�ضياحة امل�ضرية وي�ضل وفد اعالمي كبري على 
جمل�ض  رئي�ض  هديب  م�ضطفى  الدكتور  راأ�ضهم 
و  الن�ضر  و  للطبع  ال��ت��ح��ري��ر  دار  موؤ�ض�ضة  ادارة 
الفني ملجلة حريتي  املدير  ال�ضيد قدري احلجار 
جمهور  للقاء  �ضعيدة  باأنها  وهبي  هيفاء  وقالت 
الم��ارات و�ضوف تقدم مفاجاآت لن يعلن عنها .. 
األبوم  من  جديدة  اأغ��ان  اأي�ضا  تقدم  �ضوف  واأن��ه��ا 

ملكه جمال الكون .
ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  موعد  اأن  املنظمون  اأعلن  كما 
الثانية من  ال�ضاعة  للفنانة هيفاء وهبي يف متام 
ي���وم غ��د اخل��م��ي�����ض ق��ب��ل م��وع��د احل��ف��ل ب�ضاعات 
املوؤمتر  ويقت�ضر  �ضنارة  بقاعة  وان  تو  ون  بفندق 
ال�����ض��ح��ف��ي ع��ل��ى ال�����ض��ح��ف��ي��ني وو����ض���ائ���ل الع����الم 

امل�ضموعة واملرئية.

اأك���د ال��ف��ن��ان حم��م��ود ح��م��ي��دة ان 
تعي�ض  حاليا  امل�ضرية  ال�ضينما 
ب�ضبب  ل��ل��غ��اي��ة  ���ض��ع��ب��ة  ظ���روف���ا 
املنتجني  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���وق���ف 
تعر�ضهم  م��ن  خ��وف��ا  العمل  ع��ن 
انت�ضار  يف  ���ض��اه��م  مم��ا  للخ�ضارة 
التي  الأف���الم  م��ن  معينة  نوعية 
تبحث عن الك�ضب املادي ب�ضرف 
النظر عن الر�ضالة التي تقدمها 

للجمهور.
النتاج   : حميدة  حم��م��ود  وق���ال 
ال�ضينمائي اأ�ضبح مغامرة كبرية 
ال�ضيا�ضية  الأو����ض���اع  ان  خ��ا���ض��ة 
تعي�ضها م�ضر حاليا جعلت  التي 
الذهاب اىل  اجلمهور يبتعد عن 
هناك  ذل��ك  رغ��م  ولكن  ال�ضينما، 
اأمل يف عودة ال�ضينما من جديد 
ل�ضابق عهدها من خالل جتارب 
الذين  ال�����ض��ب��اب  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
امل�ضتقلة  ال�����ض��ي��ن��م��ا  يف  ي��ع��م��ل��ون 
باأقل  اأف���الم���ا ج��ي��دة  وي��ق��دم��ون 

التكاليف.
العودة  ي��ت��م��ن��ى  اأن����ه  اىل  واأ�����ض����ار 
لل�ضينما بعد ان تتح�ضن الظروف 
عددا  لديه  ان  مو�ضحا  احلالية، 
التي  ال�ضينمائية  امل�ضروعات  من 
ال��ت��م��وي��ل. واأو����ض���ح  حت���ت���اج اىل 
ت�ضوير  ل���ض��ت��ئ��ن��اف  ي�ضتعد  اأن���ه 
تاأليف  الريح(  )م��رياث  م�ضل�ضل 
يو�ضف  واخ��راج  م�ضطفى حمرم 
البطولة  وي�ضاركه  الدين  �ضرف 
���ض��م��ي��ة اخل�������ض���اب وي��ج�����ض��د من 
اأعمال  رج����ل  ���ض��خ�����ض��ي��ة  خ���الل���ه 

يعاين من جحود اأبنائه .
ينال  ان  اأمتنى   : واأ�ضاف حميدة 
اجلمهور،  اع��ج��اب  امل�ضل�ضل  ه��ذا 
وك����ان م���ن امل��ف��رت���ض ع��ر���ض��ه يف 

ولكن  امل���ا����ض���ي  رم�������ض���ان  ���ض��ه��ر 
انتاجية،  لأ����ض���ب���اب  ت��اأج��ي��ل��ه  مت 
الدراما  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ضعيد  واأن����ا 

�ضهدت  اأنها  خا�ضة  التلفزيونية 
تطورا  امل���ا����ض���ي���ة  ال�������ض���ن���وات  يف 
املخرجني  بع�ض  واأ���ض��ب��ح  ك��ب��ريا 

يف  ال�ضينما  تقنيات  ي�ضتخدمون 
العمل  النهاية  ويف   ، امل�ضل�ضالت 

اجليد هو الذي يفر�ض نف�ضه .

�ضديقة(؟ )نريان  م�ضل�ضل  يف  جتربتك  عن  • ماذا 
اأم��ام منة �ضلبي  اأ�ضارك يف بطولته  امل�ضل�ضل موؤخرا، حيث  ب��داأت ت�ضوير   -
وعمرو يو�ضف ورانيا يو�ضف ، وهناك تكثيف يف �ضاعات الت�ضوير لدرجة اأنها 

ت�ضل اىل 12 �ضاعة يوميا، حتى نلحق بالعر�ض يف �ضهر رم�ضان.
اأخرى؟ فنية  اأعمال  لديك  اأم  فقط  امل�ضل�ضل  بهذا  �ضتكتفني  • هل 

اأم��ام الفنان الكبري  اأ�ضارك يف عمل درام��ي �ضوري �ضخم  اأن  املنتظر  - من 
القراءة،  ولكني مازالت يف مرحلة  قليل(،  بعد  )�ضنعود  بعنوان  دريد حلام 
اأ�ضعى  حيث  ال�ضيناريوهات  من  عدد  عن  اعتذرت  فقد  لل�ضينما  وبالن�ضبة 
)نريان  ت�ضوير  من  النتهاء  بعد  الراحة  من  كبري  ق�ضط  على  للح�ضول 

�ضديقة(، لأين اأ�ضعر بالجهاد ال�ضديد .
؟ �ضديقة(  )نريان  م�ضل�ضل  يف  جتربتك  ترين  • كيف 

- اأنا �ضعيدة بتجربتي يف هذا امل�ضل�ضل رغم اأنني بذلت فيه جمهودا كبريا 
حيث ا�ضتمر ت�ضويره حوايل عاما ون�ضف العام ب�ضبب الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
التي �ضهدتها م�ضر يف الفرتة املا�ضية مما جعل الت�ضوير يتوقف اأكرث من 
مرة ، وب�ضبب ذلك اعتذرت عن العديد من الأعمال الفنية، لكنني يف النهاية 
تتزوج من  التي  الأر�ضتقراطية  ال�ضيدة  را�ضية عن جتربتي و�ضعيدة بدور 

رجل اأعمال ميتلك العديد من الأموال وينتمي للنظام ال�ضابق .
؟  ال�ضاوي  خالد  الفنان  مع  الدائم  تعاونك  �ضر  • ما 

- جتمعني بخالد )كيميا( م�ضرتكة واأ�ضعر بارتياح و�ضعادة يف العمل معه، 
فهو على امل�ضتوى الن�ضاين والفني )راجل جدع جدا( وحمب لزمالئه كما 
انني اأكون على راحتي يف التمثيل اأمامه واخرج ما بداخلي من طاقات فنية 
وابداعية، فهذا هو التعاون الثالث بيننا بعد م�ضل�ضل )اأهل كايرو( وفيلم 

)الفاجومي( .
رم�ضان؟ �ضهر  يف  امل�ضل�ضل  عر�ض  عدم  ب�ضبب  بالغ�ضب  ت�ضعرين  • األ 

اأتاح  ذل��ك  لن  رم�����ض��ان،  �ضهر  ع��ن  بعيدا  بعر�ضه  �ضعيدة  اأن���ا  بالعك�ض،   -
الفر�ضة للجمهور لي�ضاهد امل�ضل�ضل ب�ضكل اأف�ضل، نظرا للتكد�ض الدرامي 
الذي ي�ضهده املو�ضم الرم�ضاين، ولبد اأن يكون هناك مو�ضم موازي ملو�ضم 
�ضهر رم�ضان تق�ضم عليه الأعمال الدرامية لن الكثري من الأعمال تظلم 

بعر�ضها يف �ضهر رم�ضان .
؟  امل�ضل�ضل  عن  و�ضلتك  التي  الأفعال  ردود  • وما 

- ردود الأفعال التي تلقيتها عن امل�ضل�ضل حتى الآن توؤكد انه يحظى بن�ضبة 
م�ضاهدة عالية، فكل من حدثني اأكد انه عمل جيد وخمتلف.

باأدوار  �ضتقومني  البطولت اجلماعية فمتى  امل�ضاركة يف  • حتر�ضني على 
البطولة املطلقة؟

كبرية  مبتعة  ا�ضعر  ف��اأن��ا  الأول،  امل��ق��ام  يف  يجذبني  م��ا  ه��و  اجليد  العمل   -
اأك��رث من فنان خا�ضة ال�ضباب، وه��ذه الأع��م��ال تعطيني  اأم��ام  اأق��ف  عندما 
طاقة هائلة للتحدي واملناف�ضة بيني وبني زمالئي اأمام الكامريا، وا�ضتطيع 
اأما  العمل،  اأف�ضل من يف  اأن اخ��رج ما بداخلي من طاقات متثيلية لأك��ون 
البطولة املطلقة فال اأ�ضعى اليها لأن ما يهمني هو اأن يرتك دوري ب�ضمة 

لدى اجلمهور .
؟ مثرية  م�ضاهد  فيه  عليك  عر�ض  لو  • وماذا 

املتميزة  اأعمايل  خالل  من  وم�ضر  �ضورية  يف  والنت�ضار  ال�ضهرة  حققت   -
ب�ضهادة النقاد ول�ضت يف حاجة لتقدمي هذه النوعية من الأدوار، خا�ضة اأنها 
ل ت�ضتهويني ول اأجد نف�ضي فيها، ول�ضت يف جراأة من يقدمن هذه الأدوار 
التي  واملالب�ض  الأدوار  ه��ذه  مثل  نف�ضي يف  اأتخيل  ول  ج��دا  لأنني خجولة 

ترتديها بع�ض املمثالت .
؟ دائم  ب�ضكل  القاهرة  يف  لالقامة  انتقالك  حقيقة  • ما 

ارتباطي  ولكن  و�ضورية،  م�ضر  بني  التنقل  دائمة  فانا  يحدث،  مل  ه��ذا   -
انتهى  القاهرة حتى  اأبقى يف  بت�ضوير م�ضل�ضل )على كف عفريت( جعلني 

منه، 
اأنني مل اأتخل عن  ولكني �ضاأزور �ضوريا لالطمئنان على اأهلي هناك ، كما 
لكن   ، البع�ض  اأ���ض��اع  مثلما  امل�ضرية  امل�ضل�ضالت  ب�ضبب  ال�ضورية  ال��درام��ا 
دفعتني للرتكيز  الراهنة  الأح��داث  ب�ضبب  النتاجية عندنا  العجلة  توقف 

يف اأعمايل داخل م�ضر .
و�ضورية؟ م�ضر  يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  ترين  • وكيف 

عنف  م�ضاهد  من  العربية  البلدان  خمتلف  يف  يحدث  ما  ب�ضبب  حزينة   -
وقتل ودماء وخا�ضة يف �ضورية، 

اأخذت على نف�ضي عهدا بذلك، وان  ال�ضيا�ضة لأنني  اأحتدث يف  ولكنني لن 
كنت اأمتنى ال�ضتقرار والهدوء لبالدنا العربية.

من بني املمثالت ال�ضوريات تظل الفنانة ال�ضابة كندة علو�ص هي الأكرث جناحا يف م�ضر، فمنذ اأن ظهرت يف دور �ضغري بفيلم 
)ولد العم( مع كرمي عبدالعزيز وهو تخطو بثبات نحو عالة النجومية، حيث تاألقت يف العديد من الأعمال منها م�ضل�ضالت 

)اأهل كايرو( و)هدوء ن�ضبي( و)البلطجي( واأخريا )على كف عفريت( الذي بداأ عر�ضه موؤخرا على احدى الف�ضائيات.
لالأدوار  تقدميها  وامكانية  �ضديقة(،  )نريان  م�ضل�ضل  يف  اجلديدة  جتربتها  تفا�ضيل  عن  علو�ص  كندة  تك�ضف  احلوار  هذا  ويف 

اجلريئة.

اأدوار الإغراء ل ت�ضتهويني ول اأجد نف�ضي فيها

كندة علو�س: العمل اجليد هو ما يجذبني يف املقام الأول
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فوائد عديدة للخ�س
اكد العلم احلديث على اهمية اخل�ض فى التغذية حيث ثبت علميا ان كل 
ورقة من ورقات اخل�ض فيها خمزن فيتامينات وامالح معدنية يحتاجها 

اجل�ضم.
حتتوى حبة اخل�ض الواحدة الكبرية على 106 �ضعرة حرارية وهو ما يفيد 
جدا ملتبعي الريجيم، ال انها مليئة ب9 عنا�ضر �ضكلت مفاجاأة للباحثني 

عند اأكت�ضافها : 
الربوتني يحتوى على ن�ضبة تعادل %17من وزن حبة اخل�ض ، كما حتتوى 
حبة اخل�ض الواحدة على 206 مليجرام من الكال�ضيوم �ضهل المت�ضا�ض 
يعادل  ما  للج�ضم  املفيدة  الدهون  الوميجا -3  %4 من  على  ،  حتتوي 
على  الواحدة  ، حتتوى احلبة  الدهنية  ال�ضماك  فى  ن�ضبتها  يزيد عن  اأو 
6 مليجرام حديد  % 38 ، حتتوى احلبة الواحدة على  فيتامني بن�ضبة 
، يحتوى علي ن�ضبة كبرية من فيتامني �ضي اأكرب مما يحتويه الربتقالة 
الن�ضان  جل�ضم  ال��واح��دة  اخل�ض  حبة  توفر   ، احلجم  متو�ضطة  ال��واح��دة 
ب�ضكل غري  ملئ  ان��ه  وج��د  كما   ، امل���اء  م��ن  اليومية  اأح��ت��اج��ات��ه  %16من 
عادى بالمالح املعدنية املهمة جل�ضم الن�ضان وحيويته كاملنجنيز 42% 

والفو�ضفور%27واملاغن�ضيوم %22 والبوتا�ضيوم 33% .

�ضمنة البطن تزيد خطر 
الإ�ضابة باأمرا�س الكلى

 اأظهرت درا�ضة جديدة، ن�ضرت يف دورية اجلمعية الأمريكية لطب الكلى، 
اأن الذين يعانون من ال�ضمنة يف البطن عر�ضة اأكرث من غريهم لالإ�ضابة 

باأمرا�ض الكلى.
وذكر موقع ليف �ضاين�ض اأن باحثني يف هولندا، اأجروا درا�ضة �ضملت 315 
الورك  اإىل  الذين يكون عندهم معدل اخل�ضر  اأن  اأظهرت  وام��راأة،  رج��اًل 
الوركني، يرتفع  اأكرث من  البطن  الدهون يف  الذين يخزنون  اأي  مرتفعاً، 

عندهم �ضغط الدم يف الكليتني حتى اإن كانوا ل يعانون من وزن زائد.
الدقيقة يف  بالأوعية  ال�ضرر  الدم  ارتفاع �ضغط  ُيلحق  الوقت،  ومع مرور 

الكليتني ما يحّد من قدرتها على ت�ضفية النفايات من الدم.
واأظهرت الدرا�ضة اأن كل وحدة زيادة يف معدل اخل�ضر اإىل الورك ترتبط 
4 مليلرت يف  برتاجع تدفق الدم يف امل�ضايف الأك��رث دقة يف الكلية مبعدل 

الدقيقة. بيال ثورن لدى و�ضولها حل�ضور العر�ص الأول لفيلم رجل الثلج يف هوليوود. )يو بي اأي(

الطماطم حتمي من اأمرا�ص ال�ضرايني 

ق�������������ال ب������اح������ث������ون 
اإن  ي�������اب�������ان�������ي�������ون 
الطماطم  ت����ن����اول 
ي����ح����م����ي من  ق��������د 
باأمرا�ض  الإ���ض��اب��ة 

ال�ضرايني. 
الباحث  واأو������ض�����ح 
ت���ريي���و ك�������وادا من 
اإن  ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و 
مييا  ي�ضليبيد لد ا

تنتج عادًة عن وجود كميات غري طبيعية من الدهون يف جمرى الدم، وقد 
توؤدي اإىل الإ�ضابة بت�ضلب ال�ضرايني وتليف الكبد وغريها. 

الطماطم  يف  امل��وج��ود  اأوكتاديكاديونيك’  اأوك�����ض��و-   -9‘ مركب  اإن  وق��ال 
ي�ضاعد عملية اأك�ضدة الأحما�ض الدهنية وي�ضاهم يف تنظيم عملية الأي�ض 

يف الكبد. 
الإ�ضابة  م��ن  واحلماية  الدي�ضليبيدمييا  حم��ارب��ة  يف  امل��رك��ب  ي�ضاهم  كما 

باأمرا�ض ال�ضرايني. 
والأبحاث  ب��اجل��زي��ئ��ي��ات  ‘التغذية  دوري����ة  يف  ال��درا���ض��ة  تفا�ضيل  ون�����ض��رت 

الغذائية’. 

متى ظهر اأول جهاز تكييف يف العامل ؟
للعامل  امريكا  تكييف هوائي ظهر يف  العامل هو  تكييف يف  اأول جهز 
1912  وال��ذي م��ازال له ا�ضمه يف عامل  المريكي �ضتيف كارير عام 

املكيفات. 

من مرتجم كتاب األف ليلة وليلة اإىل الفرن�ضية ؟
ايل  وليلة  ليلة  ال��ف  ترجم  من  هو  بالند  ان��ط��وان  الفرن�ضي  الكاتب 
ا�ضهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  ال��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   الفرن�ضية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �ضعبية  لها  التي  العربية  املنوعة  الق�ض�ض 

الع�ضر العبا�ضي الأول والتي ترجمت ايل لغات عديدة.

ماهي اأول عا�ضمة ا�ضالمية يف العامل العربي ؟
اأول عا�ضمة ا�ضالمية يف العامل العربي وال�ضالمي اأي�ضا هي املدينة 

املنورة

� اأن احليتان الزرقاء ت�ضتطيع التخاطب بوا�ضطة غنائها على م�ضافة850 كم .
� اأن العامل الريا�ضي )اإ�ضحاق نيوتن( قد ابتكر املتوالتة العددية وهو يف ال�ضف الثالث الإبتدائي .

� اأن طول اأطول ذيل ف�ضتان زفاف يف العامل هو 80 مرتا . وقد اإرتدته اإحدى املمثالت يف اأحدالأفالم الأجنبية .
� اأن وزن الفيل ي�ضل اإىل 5 اأطنان ومع ذلك ت�ضل �ضرعته اإىل 40 كم / ال�ضاعة .

� هل تعرف اأن املياه ميكن اأن ت�ضتخدم كاأداة قطع و تكون اأف�ضل من اأي �ضالح حاد .
� هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�ضداأ متاما ي�ضبح ثالثة اأطنان .

�ضجر  واأن   ، املتو�ضط  البحر  حو�ض  ب��الد  يف  الزيتون  �ضجر  ويكرث   ، ال�ضالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�ضن  اأن   �
الزيتون تعمر 200 �ضنة .

� اأن رمال ال�ضحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �ضخمة .
� وهل تعلم اأن احلوت ي�ضتطيع البقاء �ضاعة حتت املياه بدون تنف�ض

يف احدى الغابات كان يوجد جمموعة من )الغوريلال( تعي�ض يف �ضالم وهدوء .. حتى جاء يوم ا�ضتطاع احد 
ايدى  ا�ضدقائه ف�ضقط يف  بع�ض  يلعب مع  بعيداً  �ضرد  ال��ذي  الغوريال  اح��دى �ضغار  ان ي�ضطاد  ال�ضيادين 
ثارت  ل�ضغريها  حدث  مبا  الم  عرفت  وعندما  لذلك  للغابة  جم��اورة  قرية  من  ال�ضياد  ذلك  كان  ال�ضياد. 
وهاجت و�ضاركها يف ذلك القطيع باأكمله الذي كان يراأ�ضه ذكر من ذكور الغوريال �ضخم اجل�ضد وقوى جدا 
عندما يثور ل احد ي�ضتطيع ان يقف امامه ولن الغوريال تت�ضرف كالن�ضان متاما فقد و�ضعت خطة للهجوم 
على قرية ال�ضياد ل�ضتعادة ال�ضغري.. ا�ضرع القطيع الكبري الذي يقدر عدده بالع�ضرات باخلروج من الغابة 
باجتاه القرية وعندما و�ضلوا اليها قاموا باللتفاف حولها وهم مي�ضكون يف ايديهم جذوع ال�ضجار الكبرية 
ب�ضدة  بايديهم  ال�ضغرية وي�ضفقون  البيوت  اب��واب  بها  اخ��ذوا يقذفون  الياب�ضة  الهند  وكمية من ثمار جوز 
وهم ي�ضرخون وكاأنهم يطالبون برجوع ال�ضغري بل لقد منعوا اي من �ضكان القرية من امل�ضي يف �ضوارعها 
مما اخاف القرية وافزعها وبقى النا�ض داخل بيوتهم حتى �ضباح اليوم الثاين وملا هموا باخلروج فوجئوا بان 
الغوريال مل تبارح مكانها ومل يرتكوا القرية بل باتوا منتظرين خوفاً من اخراج ال�ضغري من القرية. لذا 
مل ي�ضتطع ا اي احد مبارحة بيته خوفا من غ�ضبهم وعندما مر وقت مل ي�ضلم فيه ال�ضغري اليهم اخذت 
الغوريال تقذف البواب وت�ضرخ بل وحاولوا نزع بع�ض البواب من مكانها مما �ضبب الفزع لل�ضكان وبانت 
�ضرخاتهم من داخل البيوت فهم يعرفون كيف هو غ�ضب الغوريال عند ذلك احلد قام كبري القرية بار�ضال 
رجاله اإىل ال�ضياد لت�ضليم ال�ضغري اليهم حتى يغادروا القرية ولكن ال�ضياد مل ياأبه فهو ينتظر مبلغا �ضهخما 
من وراء ذلك ال�ضغري فقام بلفه داخل غطاء وحاول الهروب به من باب املنزل اخللفي وبعد ان و�ضعه يف 
�ضيارته واداره��ا حدث ما افزعه واخافه فقد ظهرت جمموعة من الغوريال ال�ضخمه امام ال�ضيارة ووقفت 
ل تبايل ب�ضيئ بل لقد ك�ضرت عن انياب قاطعه وعيون حمراء وتوتر �ضديد وبعد ان فكر ال�ضياد يف �ضدمهم 
بال�ضيارة والهرب تراجع خا�ضة ان جمموعة اخرى جاءت لتقفز فوق ال�ضيارة وبداأت يف هزها بقوة فارتعب 
ورفع الغطاء عن ال�ضغري وفتح له الباب لينزل ويذهب لأهله فا�ضتقبلواه ا�ضتقبال حاراً وبعد ان اطماأنوا اإىل 
انه مل ي�ضب باي مكروه هجموا على بيت ال�ضياد وهم يهمهمون ويزجمرون مما افزع اهله فخرجوا هاربني 
فدخل ذكر الغوريال ال�ضخم اإىل البيت ثم خرج لي�ضفق بيده وكاأنه اطماأن لعدم وجود احد داخله واعطاهم 
ا�ضارة من يده ليدكوا البيت دكاآً وكاأنه حتذير لل�ضياد ولكل من يف القرية بعدم تكرار ذلك مرة اخرى ،وعادوا 

اإىل القرية يحملون �ضغريهم وعاد الهدوء للقرية بعد ان فقدت احد بيوتها. 

الغوريال وال�صياد 

عبد �هلل خالد
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.

حيدر نا�شل
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.

حمم�د خالد
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.

حممد عبد �هلل �شعيد �مل�شكري
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.
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بروتني من فول ال�ضويا لعالج �ضرطان القولون
امل���واد  اإح����دى  ع��ن  ام��ري��ك��ي��ة  درا����ض���ة علمية ح��دي��ث��ة   ك�ضفت 
القولون  ���ض��رط��ان  ع��الج  ف��ى  ال�ضويا  ف��ول  م��ن  امل�ضتخل�ضة 
وامل�����ض��ت��ق��ي��م، ك��م��ا ك�����ض��ف��ت ع���ن اأح�����د ال���ربوت���ي���ن���ات الأخ�����رى 

امل�ضتخدمة فى عالج �ضرطان املبي�ض.
املواد  اإح���دى   ،genistein م��ادة  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ض��ار 
فى  قدرتها  اأثبتت  ال�ضويا  ف��ول  م��ن  امل�ضتخل�ضة  الطبيعية 
احلد  ف��ى  �ضاهمت  حيث  وامل�ضتقيم،  القولون  �ضرطان  ع��الج 
الإ�ضارات  انت�ضار  م��ن  وح���دت  ال�ضرطانية  اخل��الي��ا  من��و  م��ن 
ال�ضرطانية بني خاليا الورم وبع�ضها البع�ض، لفتني اإىل اأنه 
قد ي�ضاهم فى ا�ضتخدام هذا الربوتني كعالج م�ضاعد بجانب 

العالج الكيماوى لعالج �ضرطان القولون وامل�ضتقيم، وهو ما 
يعد اأمراً مثرياً للغاية.

على  القائمني  اأح��د  هوكومبى،  ران���دال  الربوفي�ضور  واأ���ض��ار 
املكمالت  م��ن  ت��ع��د   genistein م���ادة  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة، 
الغذائية الطبيعية، والتى لها �ضمية �ضعيفة للغاية، وتت�ضبب 
الأبحاث  واأك���دت  الآث���ار اجلانبية،  ق��در قليل من  فى ح��دوث 
اأنهم  قدرتها على عالج �ضرطان القولون وامل�ضتقيم، م�ضيفاً 
با�ضم  يعرف  جديد  اآخ��ر  بروتني  اكت�ضاف  من  اأي�ضاً  متكنوا 
exportin 1، �ضي�ضاهم بكل قوة فى عالج �ضرطان املبي�ض 

املقاوم لالأدوية، على حد قوله.


