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�لطعام �لنيء يحرق �سعر�ت �أكرث
غالباً ما ُيكتب على علب الطعام املوجودة يف الأ�سواق قائمة مبحتويات 
العلبة من مواد غذائية مع مقدار الطاقة يف كل مادة. لكن يبدو اأن 
الرقم يختلف يف حالتي الطعام النيء اأو املطبوخ. ففي جتربة اأجريت 
كانت  اأعطيت طعاماً مطبوخاً،  التي  الفئران  اأن  ُوجد  الفئران،  على 

اأكرث وزناً من الفئران التي اأعطيت طعاما نيئاً.
وي�سرف اجل�سم كمية من الطاقة على عملية ه�سم الطعام كالطاقة 
ول  الأم��ع��اء.  وح��رك��ة  الها�سمة  الع�سارات  وان��ت��اج  للم�سغ  ال��ازم��ة 
توؤخذ هذه الكمية من الطاقة باحل�سبان عند ح�ساب عدد ال�سعرات 
النيء  الطعام  ويحتاج  غذائية.  م��ادة  اأي  حتتويها  التي  احل��راري��ة، 
املطبوخ.  الطعام  له�سم  ال��ازم��ة  الطاقة  ع��ن  ت��زي��د  ه�سم  لطاقة 
اأجريت  التي  التجربة  %10 و%40 يف  الزيادة بني  تراوحت هذه 
على الفئران. بكلمة اأخرى، يحر�ض الطعام النيء اجل�سم على حرق 

كمية اأكرب من ال�سعرات احلرارية. 
اخلبز  م��ن  مكون  �سندوي�ض  ه�سم  اأن  اأخ���رى،  درا���س��ة  بينت  ح��ني  يف 
الأ�سمر مع اجلبنة ال�سفراء يحتاج حلوايل 60 �سعرة حرارية، اأكرث 
من ه�سم �سندوي�ض مكون من اخلبز الأبي�ض واجلبنة الطرية، اأي اأن 
تغيرياً ب�سيطا يف طريقة اختيار الطعام مثل ا�ستخدام اخلبز الأ�سمر 
الوزن،  كبرياً يف احلفاظ على  دوراً  تلعب  اأن  النيء ميكن  الطعام  اأو 

وذلك عن طريق اإجبار اجل�سم على �سرف الطاقة له�سمه.

 تلّوث �لهو�ء ي�سّرع ت�سّلب �ل�سر�يني 
اأظهرت درا�سة جديدة اأن التعّر�ض لتلّوث الهواء لفرتة طويلة ي�سّرع 
بجلطات  الإ�سابة  خطر  بالتايل  يزيد  ما  ال�سرايني  ت�سّلب  عملية 

واأزمات قلبية.
وذكر موقع )هيلث داي نيوز( الأمريكي اأن درا�سة على حوايل 5400 
�سخ�ض ترتاوح اأعمارهم بني 45 و84 �سنة يف 6 مدن اأمريكية متت 
متابعتهم طوال 3 �سنوات، اأظهرت اأن تعّر�سهم لتلّوث الهواء زاد من 

ت�سّلب �سرايني قلوبهم بحوايل 0.014 مليمرتاً �سنوياً.
ي�سار اإىل اأن امل�ساركني يف الدرا�سة ل ي�سكون من اأي مر�ض يف القلب.

الطبقتني  ���س��م��اك��ة  زي�����ادة  ي��ع��ن��ي  ال�����س��راي��ني  ت�����س��ل��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اخلارجيتني لل�سريان الذي يلعب دوراً مهماً يف تدفق الدم باجل�سم، 
وهذا الأمر يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�سابة بجلطات دماغية والتعّر�ض 

لأزمات قلبية.
ت�ساعدنا على  نتائجنا  اإن  اأدار،  للدرا�سة لرا  الرئي�سية  املعدة  وقالت 
القلبية  الأزم���ات  ب��زي��ادة  يت�سّبب  اأن  ال��ه��واء  لتلّوث  ميكن  كيف  فهم 
اأن تفادي  الدرا�سة  . وك�سفت  �سابقة  درا�سات  اأُفيد يف  واجللطات كما 

تلّوث الهواء ميكن اأن يبطئ ت�سّلب ال�سرايني.

�سبط مرتديال بد�خلها ح�سر�ت 
الوطني  القت�ساد  ل��وزارة  التابعة  امل�ستهلك  حماية  طواقم  �سبطت 
مع  وبالتعاون  الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  يف  الفل�سطيني 
ال�سابطة اجلمركية و�سحة البيئة خال جولتها التفتي�سية 3 طن 
ومدة  البيان  ببطاقة  اخلا�سة  للموا�سفات  املخالفة  ال��ب��زورات  من 
ال�ساحية، و450 كغم من املرتديا التي تبني خال معاينتها عدم 

�ساحيتها لا�ستهاك الآدمي لوجود ح�سرات يف املنتج .
 1.5 ب�  تقدر  ال�سكاكر  من  كمية  الطواقم  �سبطت  ال�سياق،  ذات  ويف 
طن ملخالفتها قانون حماية امل�ستهلك بتزوير املنتج وتغليفه باأغلفة 

وببطاقة بيان مغايرة حلقيقتها مما ي�سكل غ�سا للم�ستهلك. 
و�سددت ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية الرقابة على الأ�سواق 
وتكثيف اجلولت امليدانية والرقابية ل�سبط وتنظيم الأ�سواق وعدم 

التهاون مع املخالفني بالب�سائع املخالفة للقوانني الفل�سطينية.

كلبان يفرت�سان �سخ�سًا 
ت������ع������ر�������ض �����س����خ���������ض مب���ن���ط���ق���ة 
الربنو�سي مبدينة الدار البي�ساء 
اإىل ه��ج��وم ع��ن��ي��ف من  امل��غ��رب  يف 
ق��ب��ل ك��ل��ب��ني، ح��ي��ث ي��ظ��ه��ر فيديو 
العاملي  امل���وق���ع  ع��ل��ى  ن�����س��ر  ال�����ذي 
�سخ�سا،  ي��ن��ه�����س��ان  ك��ل��ب��ني  ي��وت��وب 
قبل اأن يتدخل مالكهما لإيقافهما 
من الهجوم اخلطري الذي ت�سبب 
اأنحاء  يف ج��روح خطرية يف جميع 

ج�سم ال�سحية.
ال��ربمل��ان ���س��وت على قانون  وك���ان 
الكاب  ام���ت���اك  م�������س���روع مي��ن��ع 
ب�سرا�سة  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  اخل���ط���رية 
الإن�����س��ان، يف  ع��ل��ى  وت�سكل خ��ط��را 
الأخ��رية، وو�سلت عقوبات  الآون��ة 
�سهرين  بني  ما  وغرامات  �سجنية 
مالية  وب��غ��رام��ة  اأ���س��ه��ر  ���س��ت��ة  اإىل 
األف  و20   5000 ب���ني  ت�����رتاوح 
درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
اأ�سناف  بتملك  ق��ام  م��ن  ك��ل  فقط 
اأو  حرا�ستها  اأو  اخلطرية  الكاب 
بيعها اأو قام باأي ت�سرف يتعلق بها 
اجلديد  القانون  معدو  ي��رى  كما 
اأنه لوحظ تنامي اأ�سكال اإجرامية 
املتزايد  اللجوء  تتمثل يف  جديدة، 
النوع  ه��ذا  ا�ستعمال  اإىل  للبع�ض 
م���ن ال���ك���اب لرت���ك���اب اجل���رائ���م، 
بهدف  الأم��ن  لأف���راد  للت�سدي  اأو 
اإىل  مبهامهم،  القيام  ع��ن  ثنيهم 
هام�سية  اأن�������س���ط���ة  ب������روز  ج���ان���ب 
ت��ت��ج��ل��ى يف ت��ن��ظ��ي��م م����ب����ارزات بني 
الكاب، ومنو ظاهرة الجتار فيها 

واملراهنة عليها.
هو�تف مقاومة لل�سدمات 

تعتزم �سركة �سام�سونغ ال�سري على 
���س��ن��ع هواتفها  ع��ن��د  ن��ه��ج ج��دي��د 
بجودتها،  الرت���ق���اء  ع��رب  ال��ذك��ي��ة 
ذكية  ه����وات����ف  ب��ت�����س��ن��ي��ع  وذل�������ك 
م��ق��اوم��ة ل��ل�����س��دم��ات وامل�����اء وذات 
وفقاً  للك�سر،  قابلة  غ��ري  �سا�سات 
العربية  ال��ب��واب��ة  ذك����ره م��وق��ع  مل��ا 

لاأخبار التقنية.
الرئي�ض  ك��ي��م،  ���س��و  ي��ون��غ  وك�����س��ف 
�سام�سونغ  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سركته يف طرح  ن��ي��ة  ع��ن  اخل��ل��ي��ج 
واملاء  لل�سدمات  م��ق��اوم��ة  ن�سخة 

. من غالك�سي اإ�ض 4 
واأو�سح كيم، خال موؤمتر للك�سف 
عن غالك�سي اإ�ض 4 يف دبي، اأم�ض 
الن�سخة  ط�����رح  اإم���ك���ان���ي���ة  الأول 
الهاتف  م��ن  لل�سدمات  امل��ق��اوم��ة 

خال الأ�سابيع القليلة القادمة.
ال�سهر  اأع��ل��ن��ت  �سام�سونغ  وك��ان��ت 
قبل   4 اإ���ض  غالك�سي  عن  املا�سي 
ان تبداأ ال�سركة الكورية يف طرحه 

هذا ال�سهر .
�سام�سونغ  رئ���ي�������ض  ي���و����س���ح  ومل 
الن�سخة  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  اخل���ل���ي���ج 
من  اجل��دي��دة  لل�سدمات  املقاومة 
على  �ستح�سل   4 اإ����ض  غ��الك�����س��ي 
التي  للك�سر،  القابلة  ال�سا�سة غري 
ال�����س��رك��ة خ���ال الفرتة  ط��ورت��ه��ا 

املا�سية، اأم ل.

برت�يو�س ��ستاذ جامعي 
ق�����ّرر اجل������رال دي��ف��ي��د ب���رتاي���و����ض، بعد 
وكالة  م���دي���ر  م��ن�����س��ب  م����ن  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه 
اآي  املركزية الأمريكية �سي  ال�ستخبارات 
الزواج،  اإطار  اإقامته عاقة خارج  اإثر  اإي 
بنيويورك  جامعة  يف  للتدري�ض  النتقال 

خال ال�سنة الأكادميية املقبلة.
تاميز(  )ن����ي����وي����ورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
نيويورك  مدينة  جامعة  عن  الأمريكية 
�سيكون  ب��رتاي��و���ض،  اأن  ب��ي��ان  اإع��ان��ه��ا يف 
ف��ي��ه��ا خ���ال ال�سنة  ���س��ي��ف��اً  ب��روف��ي�����س��وراً 
اأن  امل���ق���ب���ل���ة. واأو�����س����ح����ت  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
برتايو�ض، �سيدّر�ض مادة ال�سيا�سة العامة 
باجلامعة.  ه���ون���ورز  م���اك���ويل  م��ع��ه��د  يف 
التدري�ض،  اإىل  بالإ�سافة  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
�سيلتقي برتايو�ض الطاب ويلقي كلمات 
حمامي  بارنيت،  روب���رت  وق��ال  تفيدهم. 
برتايو�ض، يف مقابلة معه اإن جامعات عّدة 
اإي ال�سابق  اآي  ال� �سي  عر�ست على مدير 
التدري�ض فيها، لكنه اختار هذه اجلامعة 
ومواقعها  ط��اب��ه��ا  ب��ت��ن��وع  م��ع��ج��ب  لأن����ه 
وم���ا ت��ق��ّدم��ه م��ن م����واد. م��ن ج��ه��ت��ه، قال 
اإنه يتوق لبدء تدري�ض  برتايو�ض يف بيان 
م����ادة ت��دق��ق يف ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ميكنها 
و�سركاءنا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  تعطي  اأن 
اإخراج  يخّولها  موقعاً  اأم��ريك��ا،  �سمال  يف 

العامل من التباطوؤ القت�سادي العاملي .

ل�صحتك
البطاطا م�سدر غني بفيتامني �سي، مما يجعلها مهمة 
ج���دا جل��ه��از امل��ن��اع��ة وال��ق��ل��ب وال��ب�����س��رة. اأي�����س��ا ين�سح 
الغذائية،  الألياف  بتناول  التغذية  واأخ�سائيو  الأطباء 
الغذائية  لاألياف  وميكن  لها،  قيم  م�سدر  والبطاطا 
الزائدة.  احل���راري���ة  ال�����س��ع��رات  ح���رق  ت�����س��اع��دك يف  اأن 
معروفة  احل��ل��وة  البطاطا  يف  امل��رك��ب��ات  بع�ض  وه��ن��اك 

باأنها تخف�ض من اآثار الكولي�سرتول ال�سار. 
املعروف  ف��ي��ت��ام��ني ب6  اأي�����س��ا  ال��ب��ط��اط��ا  وي��ت��واف��ر يف 
بقدرته على عاج ما يقارب من 100 مر�ض. ووجوده 
طعام  وج��ب��ات  يف  مثاليا  عن�سرا  يجعلها  البطاطا  يف 
جهاز  ق���وة  و���س��ع��ف  احل�سا�سية  ان  ك��م��ا  ال��ري��ا���س��ي��ني، 
املناعة ميكن ان يكون �سببهما عدم كفاية فيتامني ب 6 
يف نظامك الغذائي، لذلك يفيدك اأكل البطاطا. ومن 
القلب وح�سى  اأمرا�ض  الوقاية من  الأخ��رى  منافعها 

الكلى واأعرا�ض ما قبل احلي�ض والكتئاب... الخ. 
وحت���ت���وي ح��ب��ة واح�����دة م���ن ال��ب��ط��اط��ا ع��ل��ى 1.627 
غرام من البوتا�سيوم، وتوجد يف ق�سرتها ن�سبة عالية 
اجل�سم  وظائف  لأداء  جدا  ال�سروري  البوتا�سيوم  من 
ن��ق�����ض م��ه��م��ا ك���ان ق��ل��ي��ا ف��ي��ه )نق�ض  اخل��ل��وي��ة، واأي 
بوتا�سيوم الدم( ميكن اأن ي�سبب ح�سا�سية امللح و�سغط 
املركبات  اأن  العلماء  اكت�سف  واأخ����ريا،  امل��رت��ف��ع.  ال���دم 
البطاطا  املوجودة يف  امل�سماة )كوكوامينز(  الكيميائية 

ت�ساعد على خف�ض �سغط الدم. 
والنحا�ض.  احل���دي���د  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  ال��ب��ط��اط��ا  وحت���ت���وي 
على  احلفاظ  يف  اأهمية  الأك��رث  العن�سر  هو  واحلديد 
م�ستويات الهيموغلوبني يف اجل�سم، وانخفا�ض كميته 
الدم.  وفقر  وال�سداع  والدوخة  الطاقة  نق�ض  ي�سبب 
اأما النحا�ض فيوجد بكميات وافرة يف البطاطا احللوة، 
للتئام  و���س��روري  والب�سرة،  للعينني  ج��دا  مفيد  وه��و 

اجلروح. 
باجلوع  اأكلها  بعد  ت�سعروا  ولن  غ��ذاء �سحي  البطاطا 
لب�سع �ساعات، وهي حتتوي على الكربوهيدرات الذي 
ي��ع��ت��رب م�����س��درا ج��ي��دا ل��ل��ط��اق��ة، وت�����س��ه��ل م���ن عملية 
فعليكم  الإ���س��ه��ال،  م��ن  تعانون  كنتم  اذا  ل��ذا  اله�سم. 

بالبطاطا.
لكن اذا كانت حبة البطاطا تت�سمن كل هذه الفوائد، 

فاأين يكمن اخلطاأ يف تناولها؟
اخلطاأ يكمن يف طريقة طبخ النا�ض لها، فنحن نح�سر 
وجبة بطاطا ماحلة ومقلية ودهنية. كما اأننا نق�سرها 
على الرغم من اأن ق�سرتها حتتوي على معظم العنا�سر 
من  الكثري  فقدان  يتم  البطاطا،  طبخ  عند  الغذائية. 
فيتامني �سي، لذا من الأف�سل تناول البطاطا املخبوزة 

اأكرث من املقلية اأو امل�سوية. 

ملائدتك
املواد  �سامة  على  احل��ف��اظ  يف  ت�ساعد  الو�سفة  ه��ذه 

الغذائية عند اعداد البطاطا. 
ق�سر البطاطا املخبوز

املقادير
جنب  م������ن  ون���������س����ف  ك�������وب   -

ال��ت�����س��ي��در امل��ب�����س��ور واخل���ايل 
من الد�سم.

ب����ط����اط����ا  ح������ب������ة   -
متو�سطة

ك�����وب  رب����������ع   -
اأخ�سر  ب�����س��ل 

مفروم.
ماعق   3  -
ك��������ب��������رية م���ن 

املقدد  ال���ل���ح���م 
اإىل  امل�������ق�������ط�������ع 

�سرائح رفيعة.
- توابل بنكهة الزبدة. 

الطريقة
اأو  ب�سكني  واث��ق��ب��ي��ه��ا  ال��ب��ط��اط��ا  اغ�����س��ل��ي   -  1

�سوكة.
2 - اخبزيها يف فرن م�سخن بن�سبة 400 درجة مئوية، 

ملدة �ساعة تقريبا. 
وقومي  )ب��ال��ط��ول(  الن�سف  يف  ال��ب��ط��اط��ا  قطعي   -  3
الق�سرة قطعي  بتجويفها من خارج املركز واتركي ربع 
الق�سور بالن�سف )بالطول( ثم ر�سي عليها رذاذا بنكهة 

الزبدة.
4 - ���س��ع��ي ق�����س��ور ال��ب��ط��اط��ا ع��ل��ى ورق����ة خ��ب��ز كبرية، 
واخبزيها يف فرن م�سخن على 500 درجة مئوية حتى 
واللحم  اجل��نب  ب��ر���ض  بالت�ساوي  ق��وم��ي  ه�سة.  ت�سبح 
املقدد والب�سل، و�سعيها مرة اأخرى يف فرن م�سخن على 

400 درجة مئوية ملدة 3 دقائق، لإذابة اجلنب. 
اىل  ال��ده��ون  م��ن  خالية  حام�سة  ك��رمي��ا  اأ�سيفي   -  5

الطبقة العليا. 
وتناوليها  البطاطا  عن  ال�سابقة  الأف��ك��ار  من  تخل�سي 

بطريقة �سحية، فهي تكمل كل وجبة. 

جلمالك
مل�ساكل  مهما  ب��دي��ا  ع��اج��ا  البطاطا  ت��ك��ون  ان  ميكن 
الب�سرة. يف املرة القادمة التي تكون فيها ب�سرتك بحاجة 

اىل امل�ساعدة، جربي عاج البطاطا.
ال���ط���رق املختلفة  ���س��ري��ع��ة ع��ل��ى  ن���ظ���رة  ن��ل��ق��ي  دع���ون���ا 
العناية  على  البطاطا  فيها  ت�ساعدك  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

بجمالك:
العينني  ال�����س��وداء ح��ول  ال��دوائ��ر  تعمل على تخفيف   -

وتقليل النتفاخ اأ�سفلهما.
- تزيل الدهون الزائدة عن الب�سرة. 

- ميكن ا�ستخدام البطاطا املب�سورة كقناع للوجه، وذلك 
غ�سلها  ث��م  وم��ن  الب�سرة  على  دقيقة   30 مل��دة  برتكها 

باملاء وامللح.
�سعي  ال��ت��ورم.  تخفيف  يف  ت�ساعد  البطاطا  ك��م��ادات   -

على  واتركيها  �سا�ض،  يف  املفرومة  البطاطا  من  قطعا 
وجهك ملدة 30 – 35 دقيقة، واأنت م�سرتخية مع رفع 

قدميك.

منظف فعال
وهذه و�سفة للح�سول على منظف ب�سرة فعال، جّربيها 
و�سوف تنده�سني من روؤية الفرق الذي �سيظهر بو�سوح 

على ب�سرتك.

املقادير
- ربع كوب خيار مب�سور )مع الق�سر(

- ربع كوب بطاطا مفرومة )مع الق�سر( 
- بي�سة واحدة

- كوب واحد من خرث الزبادي )الروب(

الطريقة
ملدة  البطاطا واخليار يف اخل��اط واخفقيهما  - �سعي 

20 دقيقة. 
- اأ�سيفي الروب والبي�ض وامزجي اخلليط جيدا. 

- بللي وجهك و�سعي هذا القناع بوا�سطة قطعة قما�ض 
نظيفة مغ�سولة.

- ا�سطفيه مباء دافىء.

ا�صتخدامات اأخرى
مي��ك��ن��ك اأي�����س��ا ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ط��اط��ا يف ع���اج احلالت 

التالية: 
- عاج ندوب الب�سرة عن طريق غ�سل الوجه بانتظام 

مع املاء وع�سري البطاطا البارد.
- عاج حروق ال�سم�ض وذلك من خال و�سع كمية من 

البطاطا املفرومة على املناطق املت�سررة.
بالبطاطا  املناطق  بتدليكها  الأمل  مناطق  تخفيف   -

امل�سلوقة.

تعطى النقود فر�سة لكل النا�ض �سواء كانوا كبارا اأم �سغارا لتخاذ خمتلف القرارات املهمة. ولذلك ي�سبح 
من املهم جدا اأن تعلمى طفلك ومتديه باملعرفة الازمة التى �ستمكنه من اأن يتعامل مع النقود بطريقة 
�سحيحة ومنا�سبة وينفقها فى الأوجه ال�سحيحة واعلمي اأن طريقة اإنفاقك للنقود ميكن اأن يكون لها 
اأو حتى �سلبى على م�ستقبل طفلك املاىل وكيف �سيتعامل مع النقود فى امل�ستقبل. يجب  اإيجابى  تاأثري 

عليك اأن تعلمي طفلك كيف يحافظ على النقود وكيف ينفقها بال�سكل ال�سحيح وامل�سئول.
- اإذا كنت تريدين اأن تعلمي طفلك كيف ينفق النقود مب�سئولية فاإن اأف�سل طريقة لذلك هى اإعطاوؤه نقودا 

اأو م�سروفا خا�سا ليتحكم به. دعى طفلك يختار كيف �سيقوم باإنفاق نقوده اأو م�سروفه كل اأ�سبوع. 
- اإذا كان طفلك مثا يريد اأن ي�سرتى �سيئا معينا ثمنه كبري بع�ض ال�سيء، فيمكنك اأن تقومى بتعليق 
ورقة له على الثاجة حتى يكون اأكرث تركيزا على حتقيق هدفه بدل من اإنفاق النقود فى ا�سياء تافهة. 

وميكنك اأن ت�سعى نقود الطفل فى برطمان زجاجى لريى كيف اأنه اقرتب من حتقيق 
الذي يريده فيجب عليك  الغر�ض  النقود وي�سرتى الطفل  اأن تكتمل  هدفه. وبعد 

اأن تهنئيه.
- عليك اأن تعلمي طفلك ما هي ميزانية املنزل التي تعترب ركنا اأ�سا�سيا ملعرفته 

امل��ال��ي��ة ومي��ك��ن��ك اأن ت��ع��ط��ى ط��ف��ل��ك ف��ك��رة ع��ام��ة ع��ن كيفية 
تق�سيمك مليزانية املنزل.

�لبطاطا.. لر�ساقتك ون�سارتك 

علمي طفلك �الدخار
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تر�جع �أرباح �آبل الأول 
مرة منذ عقد

 ،2013 اآذار  اأرباح �سركة )اآبل( الأمريكية يف الف�سل املنتهي يف  تراجعت 
وذلك لأول مرة منذ 10 اأعوام، حيث انخف�ست بن�سبة 18%.

وذكرت ال�سركة يف بيان اأن اأرباحها يف الف�سل الأخري الذي انتهى يف نهاية 
اآذار تراجعت بن�سبة %18 عن الف�سل نف�سه من العام املا�سي، وبلغت 9.5 
مليار دولر اأو 10.09 دولر لل�سهم، مقارنة مع 11.6 مليار اأو 12.3 

دولر يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
وهذه املرة الأوىل التي ترتاجع اأرباح ال�سركة منذ عام 2003.

وارتفعت العائدات من 39.2 مليار دولر اإىل 43.6 مليار دولر.
مقارنة  الأخ��ري  الف�سل  يف  )اآي��ف��ون(  جهاز  مليون   37.4 ال�سركة  وباعت 
مع 35.1 مليون يف الف�سل ذاته من العام املا�سي، و19.5 مليون جهاز 
وهو  )ماكنتو�ض( فقط  مليون جهاز  و4  مليون،  ب�11.8  مقارنة  )اآيباد( 

العدد ذاته يف الف�سل ذاته من العام املا�سي.
وقّررت )اأبل( اإنفاق 100 مليار دولر ل�سراء اأ�سهم فيها وزيادة ح�س�سها 
يف حماولة لإراحة امل�ستثمرين الذين لحظوا تراجع خمزون ال�سركة اإىل 

الن�سف يف الأ�سهر الأخرية.

حبة  كل  ففي  ذات��ه.  الوقت  يف  وب�صرتك  ومائدتك..  �صحتك  تفيد  الأطعمة  بع�ض 
فاكهة اأو خ�صار مكونات معينة جتعلها مفيدة ل�صحتك، و�صنتناول اأهمية كل مكون منها 
ومدى فائدته للج�صم. كما ميكنك طبخها كطبق �صهي، بل با�صتطاعتك خلطها و�صنع 
اأقنعة منها تزيد ب�صرتك تاألقا وجمال. فكما هي مفيدة عند تناولها، هي مفيدة اي�صا 

عند و�صعها على الب�صرة ويعتقد البع�ض اأن اأكل البطاطا يعترب خطاأ كبريا اذا كانوا 
يتبعون ريجيما قليل ال�صعرات احلرارية لتخفيف الوزن. لكن احلقيقة اأن للبطاطا 

قيمة غذائية رائعة، لدرجة انه ميكن حتى اأن ت�صتخدم كحمية غذائية. 
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ق�سايا و�قرت�حات وجدت طريقها للحل يف ملتقى دعت �إليه بلدية �لعني
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

بلدية مدينة  النعيمي مدير عام  الدكتور مطر  اأكد 
ال��ت��ي ينظمها قطاع  امل��ل��ت��ق��ي��ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ني 
تعقد مبعدل خم�سة مرات  والتي  باملدينة  اخلدمات 
يف ال�سنة م�سريا اإىل اأن امللتقيات التي عقدت من قبل 
الق�سايا  م��ن  الكثري  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  يف  �ساهمت 
الذي  الإق��ب��ال  ان  وق��ال  للحل  وج��دت طريقها  التي 
يدعو  العني  مدينة  اأبناء  من  امللتقيات  هذه  ت�سهده 
اإىل التفاوؤل موؤكدا على اأهمية اأن يكون لكل فرد دور 
فاعل يف طرح الق�سايا وا�ستعرا�ض الطرق املثلى حلل 

امل�ساكل والعمل على تذليلها.
جاء ذلك يف امللتقى ال�سنوي الرابع لل�سكان والأهايل 
بح�سور  العني  بلدية  مب�سرح  اأم�ض  اأول  عقد  ال��ذي 
جانب  اإىل  املختلفة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الهيئات  م�����س��وؤويل 
الق�سايا  ت��ن��اول  يف  ت�سهم  التي  املجتمعية  ال��ق��ي��ادات 
بني  م��ن  ليكون  يقطنونها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  تهم  ال��ت��ي 
ع�سو  العامري  رك��ا���ض  ب��ن  حممد  ال�سيخ  احل�سور 
ب��ن حمود  ف��رج  الأع��م��ال  ورج��ل  ال�ست�ساري  املجل�ض 
وغريهم ممن كان لهم دور يف اإثراء اللقاء والتفاعل 

مع الق�سايا املطروحة .
النعيمي  مطر  الدكتور  البلدية  ع��ام  مدير  وحت��دث 
تتبنى  وال��ت��ي  للمدينة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ع��ن 
الأه��داف التي ت�سعى اإىل تنفيذها مدينة العني من 
اخلطة  اأن  مبينا  طرحها  يتم  التي  امل�ساريع  خ��ال 
املجتمع  اأف��راد  فيها  ي�سارك  واأن  ال�سرتاتيجية لبد 
من خال اإبداء الراأي والن�سح يف نف�ض الوقت موؤكدا 
امل�سوؤولني  اإليها  التي تعقد ويدعي  اللقاءات  اأن  على 
القرار  اأ�سحاب  باهتمام  حتظى  العني  مدينة  واأبناء 

ال�سابقة  باللقاءات  ه��ذا  يف  م�سرت�سدا  القيادات  من 
والتي ا�ستحوذت على الكثري من الهتمام اإ�سافة اإىل 
التي رمبا  الق�سايا  الكثري من  متهيد الطريق حلل 
خ��ال هذه  م��ن  اإل  ال��ك��ايف  بال�سكل  وا�سحة  تكن  مل 

اللقاءات .
وم���ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب ف���رج ب��ن ح��م��ودة ب��اإ���س��ن��اد جميع 
اأن  اخلدمات للبلدية كما كان يف ال�سابق م�سريا اإىل 
املختلفة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  على  اخل��دم��ات  توزيع 
ي�ساهم يف ت�ستيت اخلدمة والتاأخر يف اإجنازها ليوؤكد 
نية  ه��ن��اك  اأن  النعيمي  م��ط��ر  ال��دك��ت��ور  ج��ان��ب��ه  م��ن 
لتكليف البلدية مبهام اأكرث ولكن لبد واأن يتم ذلك 
اأبناء  اإليه  يتطلع  ما  درا�سة علمية حتقق  من خال 

مدينة العني.
وح���ول ال��رتاخ��ي�����ض ال��ت��ج��اري��ة اأ���س��ار ال��ل��ق��اء اإىل اأنه 

الرتاخي�ض  لتفعيل  الل��ك��رتوين  ال��رب��ط  حاليا  يتم 
العام احلايل والعام املقبل  اأن  الكرتونيا موؤكدا على 
تتم  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  نوعية  نقلة  ي�سهد  ���س��وف 
املوافقات الكرتونيا بحيث يتم اإجناز املعاملة يف وقت 

ق�سري ل يتجاوز اخلم�سة اأيام.
رك��ا���ض ع�سو  ب��ن  ال�سيخ حممد  ت��ن��اول  وم��ن جانبه 
والقرتاحات  الطلبات  بع�ض  ال�ست�ساري  املجل�ض 
التي تهم اأبناء منطقة اليحر مطالبا باإن�ساء حديقة 
الغذائية من العني  املواد  ا�ستام  اإىل حتويل  اإ�سافة 
اإىل اليحر وقال اأن مثل هذه املبادرات �سوف ت�سهم يف 
احلد من املعاناة التي ميكن اأن تواجه بع�ض الأفراد 
هذه  يف  اخل�سروات  لبيع  مكان  باعتماد  طالب  كما 

املنطقة اإ�سافة اإىل منطقة اأخرى لبيع احليوانات.
وحول ال�سعبيات قال مدير عام بلدية العني اأن هناك 

للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  م��ع  حاليا  يتم  تن�سيق 
يف  مبا  ال�سعبيات  جلميع  تخطيط  لو�سع  العمراين 
امل�ساكن  اإىل  امللتقى  .. كما تطرق  ال�ساد  ذلك �سعبية 
ال�سعبية التي مت تاأجريها للوافدين حيث اأكد مدير 
عام البلدية اإىل اأنه يتم اإيجاد البدائل التي ت�سهم يف 
امل�سكلة من خال مناطق �سكنية ت�ستوعب  حل هذه 
هوؤلء وتناول امللتقى اأي�سا م�سكلة الزدحام املروري 
الأماكن  ه��ذه  جميع  اأن  البلدية  ع��ام  م��دي��ر  ل��ي��وؤك��د 
معروفة وكلها تقريبا يف منطقة املدار�ض م�سريا اإىل 
اأن هناك حلول �سوف تبداأ ال�سهر القادم ت�سهم وب�سكل 
وا�سح يف احلد من هذا الزدح��ام امل��روي ليكون من 
بني هذه احللول ا�ستبدال الدوارات باإ�سارات �سوئية 
اأ�سار  حيث  ال�ستدامة  عمليات  اللقاء  تناول  كما   ..
مدير عام البلدية اإىل اأن بلدية العني فازت مب�ساريع 
زراعات حملية موؤكدا على اأن هناك ترتيبات اتخذت 

ت�سهم يف احلد من ا�ستهاك املياه.
اأن هناك تطور  اإىل  اأكد مدير عام البلدية  هذا وقد 
اأبناء مدينة العني  كبري يف تقدمي اخلدمات جلميع 
حيث يح�سل اأبناء القوع وغريها من املناطق البعيدة 
على نف�ض اخلدمة التي يح�سل عليها املتواجدون يف 

مركز املدينة .
وامل�����س��ارك��ون يف  البلدية  ه��ذا وق��د حر�ض مدير ع��ام 
املقرتحات  جميع  تبني  على  امل�سوؤولني  م��ن  امللتقى 
لإيجاد  حماولة  يف  الت�ساوؤلت  وكذلك  طرحت  التي 
اجلميع  ليوؤكد  ط��رح  ما  لكل  و�سريعة  ناجزة  حلول 
وه��ذا ما  اأهميتها  اأك��دت  امللتقيات  ه��ذه  اأن مثل  على 
امللتقى  افتتاح  البلدية يف بداية  اإليه مدير عام  اأ�سار 
يف  وق���وي  مبا�سر  وب�سكل  �ساهمت  اأن��ه��ا  على  ليوؤكد 
حل الكثري من الق�سايا التي تعود بالنفع على اأبناء 

املدينة . 

مدير عام �لبلدية مرّحبًا
•• العني-الفجر:

الرتحيب  على  النعيمي  مطر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ني  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  ح��ر���ض 
الذي جمع  الرابع لل�سكان والأه��ايل  ال�سنوي  امللتقى  امل�ساركني يف  بجميع 
اأبناء مدينة العني مع القيادات الإدارية باملدينة ليوؤكد مدير عام البلدية 
الق�سايا والتعرف على  الكثري من  امللتقيات يف حل  اأهمية مثل هذه  على 

احللول الناجزة التي ميكن اأن تقدم.

مطالب �أبناء �ليحر �سمن �مللتقى
•• العني-الفجر:

طالب ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري ال�سيخ حممد بن ركا�ض باتخاذ الإجراءات 
اليحر من مدينة  لأبناء منطقة  الغذائية  املواد  ا�ستام  لتحويل  الازمة 
العني اإىل منطقة اليحر وقال اأن مثل هذه الإجراءات �سوف ت�ساهم تذليل 

ال�سعاب على الكثريين 
. كما طالب باإن�ساء مكان لبيع اخل�سروات لأبناء نف�ض املنطقة اإ�سافة اإىل 

تخ�سي�ض مكان اآخر لبيع احليوانات.

دعوة الإعادة م�سوؤولية �خلدمات للبلدية
•• العني-الفجر:

طالب رجل الأعمال املعروف فرج بن حمودة باأن تكون البلدية هي امل�سوؤولة 
عن جميع اخلدمات م�سريا اإىل اأن توزيع اخلدمات على الهيئات املختلفة 

�ساهم يف ت�ستيت اخلدمة واجلهد معا والتاأخر يف اإ نجازها. 
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اعرا�صها غالبا ما تكون غري وا�صحة

هل تعاين م�ساكل يف �لغدة �لدرقية؟ 

�ختبار�ت �لقلب عالية �لتقنية... �أف�سل من غريها؟

�الإ�سهال.. 
عاجله بالغذ�ء �ملنا�سب

يلي  ما  ويف  �سواء.  حد  على  ال�سغاروالكبار  ت�سيب  �سائعة  م�سكلة  ال�سهال 
ن�سائح واحتياطات واجب اتخاذها عند الإ�سابة باإ�سهال بح�سب جملة لها.

الإ�سهال.  نتيجة  اجل�سم  يف  اجلفاف  لتجنب  ال�سوائل  تناول  من  • الإكثار 
اأ�سود  �ساي  م��ن  الأخ���رى  ال�سوائل  اإىل  اإ���س��اف��ًة  امل���اء،  على  بالرتكيز  ين�سح 

وح�ساء الأرز.
فهي  بالألياف،  لغناه  الأ�سمر  من  بدًل  وم�ستقاته  الأبي�ض  اخلبز  • تناول 

مفيدة لاإم�ساك ول ين�سح بتناولها يف حالت الإ�سهال.
ال�ستواء. من  قدر  على  واملوز  تق�سريه  بعد  التفاح  • تناول 

• تناول البطاطا امل�سوية اأو امل�سلوقة بعد اإزالة الق�سرة عنها وتناول اجلزر 
امل�سلوق. وميكن تناول املعكرونة.

بتناول  وين�سح  وال��ل��ب��ن��ة.  ال��ب�����س��رتة  ال��د���س��م  القليلة  الأج���ب���ان  ت��ن��اول   •
تطهري  يف  املفيدة  بروبايوتك�ض  الطبيعية  باخلمائر  لغناه  اللنب)الزبادي( 
احلليب  يف  املوجود  الاكتوز  من  خال  اأنه  كما  الإ�سهال.  ومكافحة  الأمعاء 

وم�ستقاته والذي يزيد الإ�سهال.
الدهون. القليلة  واللحوم  جلد  دون  امل�سلوق  اأو  امل�سوي  الدجاج  • تناول 

اجل�سم  يخ�سرها  التي  الأم���اح  لتعوي�ض  الأك���ل  يف  امللح  زي���ادة  يجب   •
نتيجة الإ�سهال.

حدًة.  الإ�سهال  يزيد  قد  لأنه  معتدلة  بكميات  لكن  ال�سكر  تناول  • ميكن 
لكن يجب  البذور.  األ يحتوي على  �سرط  واملربى  الع�سل  تناول  كما ميكن 

تناولها اأي�ساً بكميات قليلة.

اأطعمة ممنوعة يف فرتة الإ�صهال
الفاكهة. ع�سري  اإىل  اإ�سافًة  املجففة،  وتلك  النيئة  • الفاكهة 

حالت  يف  م�سموح  امل�سلوق  اجل��زر  فوحده  وامل�سلوقة،  النيئة  اخل�سار   •
الإ�سهال.

والفا�سوليا. والذرة  • احلبوب 
الإ�سهال. حدة  يزيد  الذي  بالاكتوز  لغناه  • احلليب 

يعاين  م��ن  تنا�سب  ل  فكّلها  الأخ�����س��ر  وال�����س��اي  والن�سكافيه  ال��ق��ه��وة   •
اإ�سهاًل.

• التوابل.
لاإ�سهال. م�سببة  عنا�سر  على  حتتوي  لأنها  للحمية  اخلا�سة  • الأطعمة 

اأ�سارت درا�سة اأخرية يف جملة اجلمعية الأمريكية للطّب اإىل اأن اإجراء اختبار 
الكال�سيوم يف ال�سريان التاجي لبع�ض الأ�سخا�ض ي�ساعد اأكرث من غريه من 
الختبارات على الك�سف عن اأمرا�ض القلب. ف�سفائح ت�سلب ال�سرايني، التي 
ت�سبب اأمرا�ض القلب، حتتوي على الكال�سيوم. هكذا يقّدر اختبار الكال�سيوم 
يف ال�سريان التاجي كمية هذه ال�سفائح يف �سرايني القلب، بينما يحدد ت�سوير 
الأوعية املقطعي املحو�سب طبيعة هذه املعوقات. ولكن يف حني يرى البع�ض 
ت�سوير الأوعية املقطعي املحو�سب فاعا، يعتقد اأطباء قلٍب بارزون يف كلية 

الطب يف جامعة هارفارد اأنه بعيد كّل البعد عن الفاعلية واملثالية.
يقول يف هذا  ه��ارف��ارد،  الطب يف جامعة  كلية  ط��ّب يف  اأ�ستاذ  ب��ات  دي��ب��اك  د. 
بنوبات  امل��رء  اإ�سابة  احتمال  �سرورًة  العادية  غري  النتائج  تعني  )ل  ال�ساأن: 

قلبية، يف حني ل ت�سمن النتائج العادية عدم اإ�سابته بها(.

متى ميكن اللجوء اإىل هذه الختبارات اجلديدة؟
ال�سخ�ض معر�ساً  اإذا كان  القلب طريقة جديدة لتوّقع ما  اختبارات ت�سوير 
ع��اٍل، وهو  اأو  اأو متو�سط  �سكٍل منخف�ض  القلب يف  باأمرا�ض  الإ�سابة  خلطر 

اأمٌر ل ي�سكك اأحد يف اأهميته ل �سيما واأن الأ�سخا�ض املعر�سني خلطر كبري 
قد ي�ستفيدون من بع�ض العاجات الوقائية كال�ستاتني ومن اعتماد اأ�سلوب 

حياة �سحي للقلب.
توؤدي اأنواع الت�سوير اجلديدة دوراً قّيماً عند ا�ستعمالها لت�سوير الأ�سخا�ض 
خطر  عوامل  على  اعتماداً  متو�سط  خلطر  املعر�سني  فئة  �سمن  امل�سنفني 
يف  الكال�سيوم  اخ��ت��ب��ار  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  )اأ����س���ارت  ب���ات:  د.  ي��ق��ول  تقليدية. 
خلطر  املعر�سني  املر�سى  ت�سنيف  اإع��ادة  على  ي�ساعد  قد  التاجية  ال�سرايني 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب و�سمهم اإىل فئة املعر�سني خلطر الإ�سابة باأمرا�ض 
الختيار  الت�سنيف، ميكن  اإع��ادة  على  اعتماداً  بالتايل،  ع��اٍل.  �سكٍل  القلب يف 
بني معاجلتهم عن طريق الأدوية كتلك التي تخفف من الكول�سرتول وبني 
عدمها(. اإل اأنه يحّذر قائا: )اأعتقد اأن الأبحاث مل تثبت نتائج اأف�سل لدى 
املر�سى الذين يخ�سعون لختبار الكال�سيوم يف ال�سرايني التاجية اأو لت�سوير 

الأوعية املقطعي املحو�سب(.
اختبار  اأو  املحو�سب  املقطعي  الأوع��ي��ة  ت�سوير  خم��اط��ر  اأن  ب��ات  د.  يو�سح 
يكون  وقد  لاإ�سعاعات  املري�ض  يعر�ض  قد  التاجية  ال�سرايني  يف  الكال�سيوم 

ولكنهما  ج��راح��ة  يتطلبان  ل  الت�سوير  ن��وع��ي  اأن  اإىل  وُي�����س��ار  ج���داً.  مكلفاً 
متعددة  ���س��وراً  ت��اأخ��ذ  خا�سة  �سينية  اأ�سعة  م��ع��دات  ا�ستعمال  على  يعتمدان 
الطبقات للقلب. عاوة ً على ذلك، يتطلب ت�سوير الأوعية املقطعي املحو�سب 

ا�ستعمال �سبغات لروؤية جمرى الدّم بو�سوح.
 

كيف تت�صرف اإذًا؟
التقنية، احر�ض على مناق�سة  الختبارات عالية  اأحد هذه  اإذا طلب طبيبك 
اإىل طلب  دفعته  التي  الأ�سباب  منه عن  وا�ستف�سر  املطروحة  عوامل اخلطر 
هذا الختبار حتديداً. يقول د. بات: )اأعتقد اأن الأطباء الذين يطلبون هذه 
الختبارات يوؤمنون فعا بفاعليتها. اإنهم يبحثون عن طريقٍة يتوقعون من 
خالها بدقة خطر الإ�سابة بنوبات قلبية، ل �سيما لدى الأ�سخا�ض املعر�سني 
لهذا اخلطر. يف الواقع، قد توؤدي اأوىل نوبات القلب اإىل املوت ول نحتاج اإىل 
حماولة تطوير اأ�ساليب جديدة لنحدد الأ�سخا�ض املعر�سني لهذا اخلطر(. 
لذلك يعتقد د. بات اأنه ل يجب ا�ستعمال الت�سوير املقطعي املحو�سب كفح�ٍض 

روتيني يخ�سع له املر�سى جميعاً.

قلقة  ولكنك  تغمرك،  وال�صعادة  حامل  اأنت 

�صيغريرّ ج�صمك، وبالتايل حياتك  لأن احلمل 

ميكن  التي  الأم���ور  حتديد  ي�صعب  عمومًا. 

ال�صتمرار بها من دون اأن توؤدي اإىل م�صاكل، 

التي عليك المتناع عنها عندما يكرب  وتلك 

بطنك. اإليك ن�صائح اخلرباء يف هذا املجال.

قد يطلب منك طبيبك اإجراء اأحد اأنواع الت�صوير عالية التقنية ملعرفة املزيد عن �صحة قلبك، ومن بني هذه الأنواع الت�صوير املقطعي 
املحو�صب واختبار الكال�صيوم يف ال�صريان التاجي اأو ت�صوير الأوعية التاجية املقطعي املحو�صب. عليك اأن تعرف اأنه ل ميكن اإخ�صاع املر�صى 

جميعًا لأنواع ت�صوير القلب الرائجة.

تكت�سب  اأو  وزن��ك  وتخ�سر  الرتكيز،  يف  �سعوبات  وتواجه  بالتعب  ت�سعر 
املزيد منه من دون اأي قرار منك. هل ت�سري هذه العامات اإىل تقّدمك 

يف ال�سن اأم اأنك تعاين م�ساكل يف الغدة الدرقية؟
الدرقية  ال��غ��دة  مب�ساكل  لاإ�سابة  ال��رج��ال  م��ن  اأك���رث  الن�ساء  تتعر�ض 
اإفراز  عن  وم�سوؤولة  العنق  يف  وتقع  �سكلها  يف  الفرا�سة  ت�سبه  غدة  وهي 
ُتفرط  اأن  الأي�ض. يح�سل  تنظم عملية  التي   )T4و  T3( الهرمونات
الغدة الدرقية يف ن�ساطها )زيادة ن�ساط الغدة الدرقية( مبعنى اأنها تنتج 
اأن يخمل ن�ساطها )خمول ن�ساط  اأو  الهرمونات  كميات كبرية من هذه 

الغدة الدرقية( مبعنى اأن تنتج كميات قليلة من هذه الهرمونات.
ال�سّن  يف  املتقدمات  الن�ساء  ل��دى  الدرقية  الغدة  ن�ساط  يت�سم  ما  غالباً 
بالن�ساط الزائد اأو باخلمول، لكن يف �سكٍل غري كاٍف لت�سخي�ض اإ�سابتهن 
ن�ساطها، وهذا ما  اأو مر�ض خمول  الدرقية  الغدة  ن�ساط  مبر�ض فرط 
ال�سريرية. تنتج  الدرقية دون  الغدة  الأطباء ت�سمية ق�سور  ُيطِلق عليه 
هذه احلالة من الأ�سباب عينها التي ت�سبب فرط ن�ساط الغدة الدرقية 
لأعرا�ض  وم�سابهة  دقيقة  الأع��را���ض  كانت  ملا  ولكن  ن�ساطها  خمول  اأو 
اأمرا�ض اأخرى، من ال�سعب ت�سنيف احلالة كق�سور الغدة الدرقية دون 

ال�سريرية واتخاذ قرار بعاجها اإذا كانت موجودة فعا.
يف حال كنت تعاين هذه الأعرا�ض يف �سكٍل دائم فا تفارقك اأبداً، نن�سحك 

مبراجعة طبيبك لفح�ض هرومون الغدة الدرقية.

اأ�صبابها
ما هي الأ�سباب املوؤدية اإىل م�ساكل يف الغدة الدرقية؟ قد ُت�ساب بفرط 

ن�ساط الغدة الدرقية يف احلالت التالية:
غريفز. مر�ض  تعاين  كنت  • اإذا 

)الُدراق  عقد  على  وحت��ت��وي  مت�سخمة  الدرقية  غ��ّدت��ك  كانت  اإذا   •
ال�ُسّمي العقدية(.

الدرقية. الغدة  يف  التهابات  تعاين  كنت  • اإذا 
• اإذا خ�سعت لعاج مفرط يعتمد على هرمون الغدة الدرقية ملعاجلة 

خمول ن�ساط الغدة الدرقية.
بت  اأُ�سِ ح��ال  يف  ال�سريرية  دون  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ق�سور  ت��ع��اين  ق��د   •
الدرقية  التهاب  با�سم  ُيعرف  الذي  الدرقية  الغدة  التهابات  اأن��واع  باأحد 
ن�ساط  )لفرط  امل�سع  الإيودين  على  يعتمد  لعاج  وخ�سعت  ها�سيموتو 
الغدة الدرقية(، اأنرتفرون األفا )لل�سرطان(، اإنرتلوكني – 2 )�سرطان 

اأو  املنتظمة(  القلب غري  اأم��ي��ودارون )ك��وردارون لعاج �سربات  الكلى(، 
ليتيوم )ا�سطراب املزاج(.

الغدة الدرقية الطبيعية
اليودوثريونني  ثاثي  هرمون  العنق  يف  املوجودة  الدرقية  الغدة  تنتج 
)T3( وهرمون تريوك�سني )T4( اللذين ي�ساعدان على التحكم باأي�ض 
اجل�سم  وح��رارة  القلب  �سربات  معدل  الهرمونان  ه��ذان  ينظم  اجل�سم. 

وي�ساعدان على حتويل الطعام اإىل طاقة.
الغدة  الهيبوتالمو�ض  غ��دة  م��ن  ال��ث��ريوت��روب��ني  ه��رم��ون  اإف����راز  يحفز 
الغدة  ي�سجع  ب����دوره  ال���ذي  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون  لإن��ت��اج  النخامية 

الدرقية على اإنتاج الهرمونني.

مع ارتفاع تركيز هرموين T3 وT4 يف الدّم، تتوقف غدة الهيبوتالمو�ض 
معدل  ث��ب��ات  على  للحفاظ  هرموناتهما  اإف����راز  ع��ن  النخامية  وال��غ��دة 

هرمونات الغدة الدرقية يف الدّم.

�صرورة الفح�ض
ت�سري جمعية الغدة الدرقية الأمريكية اإىل �سرورة اخل�سوع لفح�ٍض بعد 
الدرقية  الغدة  بق�سور  اإ�سابتك  للتاأكد من عدم  ال�ستني  بلوغك عامك 
دون ال�سريرية �سواء ظهرت عليك الأعرا�ض اأم مل تظهر. يك�سف حتليل 
م�ستويات  قيا�ض  خال  من  الدرقية  الغدة  مب�ساكل  الإ�سابة  ب�سيط  دم 
هرمون الغدد الدرقية الذي يدفع الغدة اإىل اإنتاج هرموناتها وم�ستويات 

.T4
م�ستوى  واأن  عاٍل  الدرقية  الغدة  هرمون  م�ستوى  اأن  تبنّي  حال  • يف 
دون  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  بق�سور  م�����س��اب  اأن���ك  يعني  ف��ه��ذا  ع����ادي،   T4

ال�سريرية.
واأن  منخف�ض  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون  م�ستوى  اأن  ت��ب��نّي  ح��ال  يف   •
الدرقية  ال��غ��دة  بق�سور  م�ساب  اأن���ك  يعني  ف��ه��ذا  ع���ادي،   T4 م�ستوى 

دون ال�سريرية.

عالجات
ل تخ�سع الن�ساء بعد �سّن الياأ�ض عادًة لعاج ق�سور الغدة الدرقية دون 
اأ�ستاذ طّب يف كلية الطّب يف جامعة  ال�سريرية. ي�سرح د. جيل بول�سوم، 
هذا  مبعاجلة  ع��م��وم��اً  ُين�سح  )ل  ���س��م��اء:  غ��دد  واخت�سا�سي  ه��ارف��ارد 
الق�سور لدى املر�سى املتقدمني يف ال�سّن اإل اإذا اأظهروا اأعرا�ساً وا�سحة. 
اأن يفرط الطبيب يف عاج بع�ض الأ�سخا�ض، ما  يف الواقع، قد يح�سل 
يوؤدي اإىل اأمرا�ض قلب وخ�سارة العظام(. عو�ساً عن تقدمي عاج يخفف 
من حالتك، �سيلجاأ الطبيب اإىل مراقبة م�ستويات الغدة الدرقية فقط.

رغم ذلك يبدو ق�سور الغدة الدرقية دون ال�سريرية خمتلفاً. يف احلقيقة 
مرتبط  لأن��ه  عاج  اإىل  ال�سريرية  دون  الدرقية  الغدة  ق�سور  يحتاج  ل 
ما  العظام  وخ�سارة  القلب  واأمرا�ض  الأذيني  بالرجفان  الإ�سابة  بخطر 
اأنف�سنا  )جند  بول�سون:  د.  يقول  الن�ساء.  لدى  الياأ�ض  �سن  مرحلة  بعد 
ملزمني بعاج الأ�سخا�ض الذين يتاأكدون من اإ�سابتهم بتخلخل العظام 

اأو اأي نوٍع من اأنواع اأمرا�ض القلب ال�سمنية(.
امل�سع  الإيدوين  ال�سريرية على  دون  الدرقية  الغدة  يعتمد عاج ق�سور 
اأو على عملية جراحية لتخفيف فرط ن�ساط الغدة الدرقية اأو على دواء 
ميتيمازول )تابازول( لوقف اإفراز هرمون الغدة الدرقية، ذلك ا�ستناداً 

اإىل احلالة امل�سببة لهذا الق�سور.
ك��ان��ت مبهمة  واإن  الأع���را����ض حتى  اأي م��ن ه��ذه  يف ح��ال ظ��ه��رت عليك 
كالتعب وتغرّي الوزن، ل ترتدد يف مراجعة طبيبك لتقييم حالتك. بعد 
املامة  الدرقية هي  الغدة  كانت م�ساكل  اإذا  ما  �سيقرر طبيبك  املعاينة، 

ويبداأ بعاجك عند احلاجة.

فرط ن�صاط الغدة الدرقية:
وخمول. • تعب 

�سريع. قلب  • خفقان 
الرتكيز يف  • م�ساكل 

ال�سهية. • زيادة 
• تعرق.

وتوتر. • ع�سبية 
الإرادي غري  الوزن  • فقدان 
هبوط ن�ساط الغدة الدرقية:

وخمول. • تعب 
بالربد. متزايد  • �سعور 

ع�سلي. • �سعف 
وال�سعر. الأظفار  • ته�سم 

ال�سوت. يف  • خ�سونة 
الااإرادي.  الوزن  • زيادة 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 437

با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 27 �سبتمرب 1994  امل�سجلة حتت رقم : 258  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات : احلماية تعطى لعنا�سر العامة ول يرتتب اأي حق على عن�سر منها بفرده.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53735

با�سم : هاو�ض اوف برن�ض ايه / ا�ض
وعنوانه : في�سرت فارماج�سجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، الدمنارك.

بتاريخ : 05 يناير 2004 امل�سجلة حتت رقم : 44445  
الفئة  34

 املنتجات : التبغ وال�سجائر واأدوات املدخنني والكربيت. 
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/14 
وحتى تاريخ : 2023/06/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�سم العامات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :53174  بتاريخ : 2003/5/17
امل�سجلة حتت رقم :42144               بتاريخ : 2003/9/6                 

با�س��م : �سركة اين�سينزالتجارية ) �ض . ذ .م.م(
وعنوانه :  عنوانه �ض ب : 65374– دبي – المارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )    ( – )    /      / 200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
اأجهزة  الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والنقاذ والتعليم،  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامات بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لاأجهزة 
اأجهزة  التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوب ملعاجلة البيانات، 

اإخماد النريان. - الواق�عة بالفئة: 9
* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:42087
ا�سم مالك العامة: : �سركة اين�سينزالتجارية ) �ض . ذ .م.م(

ا�سم املتنازل له : ال�سيد / جيهيمل ايد�سانى �سانديرام 
مه�نته : تاجر

جن�سيته : هندي
عنوان وحمل اقامته : �ض ب : 65374 – دبي – المارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية :   2013/3/6
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 441
با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.
بتاريخ : 06 اأكتوبر 1994  امل�سجلة حتت رقم :281  

الفئة : 34
والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�سرتاطات : احلماية تعطى لعنا�سر العامة ول يرتتب اأي حق على عن�سر منها مبفرده.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/09 
وحتى تاريخ : 2023/06/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177602     بتاريخ :  06 / 08 / 2012م
با�س��م:  ال�سيدة/ اآين اإيفانوفا اأتانا�سوفا وال�سيد/ اإيليا هري�ستوف اأتان�سوف

وعنوانه: مدينة دبي الريا�سية، اأوليمبك بارك 4 ، �سقة رقم 906، �ض ب 214941 دبي، الإمارات العربية املتحدة
 ، اخلدمات  بتلك  املتعلقة  والت�ساميم  والبحاث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
، ت�سميم وتطوير اجزاء الكمبيوتر وبراجمه الت�سغيلية ، اخلدمات القانونية؛ تطوير برامج  خدمات التحليل والبحاث ال�سناعية 
التجارية،  الفنون  الت�سويرية، ت�سميم  الفنون  التو�سيحية لاآخرين؛ ت�سميم  ال�سور  ال�سور؛ خدمات  الكمبيوتر؛ خدمات ت�سميم 
الت�سميم ثنائي الأبعاد وثاثي الأبعاد امل�سمم الكمبيرت للر�سوم املتحركة، الت�سميم ثنائي الأبعاد وثاثي الأبعاد للكتيبات التعريفية 
الت�سميم  التطوير وحتديدا،  واملل�سقات، خدمات  والافتات  وال�سعارات،  التجارية،  والعرو�ض  التعريفية  والبطاقات  )الربو�سورات( 
املرئي والت�سميم الإلكرتوين، ت�سميم واإن�ساء وحت�سني و�سيانة مواقع النرتنت للهواتف املتحركة لاآخرين،  ال�ست�سارات يف تطوير 
الربامج واملنتجات يف جمال تقنية املعلومات ور�سومات الكمبيوتر ثاثية الأبعاد، ت�سميم وتطوير منتجات الو�ساط املعددة، خدمات 
ت�سميم الر�سومات عن طريق الكمبيوتر، وحتديدا، ان�ساء الأعمال الفنية املطبوعة والرقمية للو�سائط املتعددة والإعان والت�سويق، 
املتعددة لأغرا�ض  والو�سائط  ال�سور  اإىل مواد مرئية، توفري خدمات ت�سميم  البيانات  املعلوماتية ومواد حتويل  الر�سومات  ت�سميم 
اخلدمات   )SAAS( كخدمات  الربجميات  الإلكرتونية؛  املواقع  ا�ستخدام  فح�ض  خدمات  لاآخرين؛  واخلدمات  املنتجات  ترويج 
برجمة  خدمات  البحث؛  حمركات  حت�سني  وحتديدا،  الكمبيوتر،  خدمات  الفيديو؛  وحت�سني  وتوزيع  لإن�ساء  الربجميات  تقدم  التي 
الكمبيوتر، وحتديدا حت�سني حمتويات الفيديو املتوفرة على ال�سبكة؛ خدمات ت�سميم ال�سفحات الرئي�سية للمواقع ومواقع ال�سبكة؛ 
ت�سميم وتطوير الأنظمة ال�سوتية-الرقمية واأنظمة الو�سائط املتعددة واأنظمة الأداء ال�سوئي واأنظمة امل�سارح لا�ستخدام يف ترويج 

الب�سائع واخلدمات لاآخرين؛ توفري املواقع التفاعلية التي تتيح للم�ستخدمني تعديل ال�سور الرقمية.
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العامة:  الكلمة PIXELHUNTERS مكتوبة بالاتينية ب�سكل مميز ويتخللها على طولها خط باللون الأ�سود امل�سع 
باللون البني وفوقها ر�سم ل�سخ�ض يجري باللون الأبي�ض على خلفية م�ستطيلة باللون البني الفاحت من الأ�سفل والغامق من الأعلى.

على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 
خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 53275
با�سم : ديبوي ، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف ، وار�ساو ، انديا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ : 05 اأبريل 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46271  

الفئة : 10
 املنتجات : املفا�سل والزراعات اجلراحية والقطع اخلا�سة بها. 

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/05/19 

وحتى تاريخ : 2023/05/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1157

با�سم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

بتاريخ : 22 يناير 1995  امل�سجلة حتت رقم : 1090  
الفئة : 34

املنتجات : ال�سجائر ، التبغ ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكربيت واأدوات املدخنني.
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/07/18 
وحتى تاريخ : 2023/07/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 435

با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 02 اأكتوبر 1994 امل�سجلة حتت رقم : 271  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 442
با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.
بتاريخ : 06 اأكتوبر 1994  امل�سجلة حتت رقم : 282  

الفئة : 34
، الولعات ، والكربيت  ، الأدوات التي ي�ستخدمها املدخنون  ، ال�سجائر  اأو امل�سنوع  املنتجات : منتجات التبغ 

)الثقاب(.
ال�سرتاطات : احلماية تعطى ملجمل العامة ول يرتتب اأي حق على عن�سر منها بفرده.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/09 
وحتى تاريخ : 2023/06/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 438

با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 19 اأكتوبر 1994  امل�سجلة حتت رقم : 356  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

EAT 12843 EAT 12845

EAT 9855EAT 9844EAT 68157EAT 68013

EAT 9856 EAT 9865

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 443

با�سم : بريت�ض اأمرييكان توباكو )براند�ض( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 19 اأكتوبر 1994 امل�سجلة حتت رقم : 357  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات : احلماية تعطى لعنا�سر العامة ول يرتتب اأي حق على عن�سر منها بفرده.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

EAT 9870



ثقافة وفن�ن

25

�سيخ �الأزهر و�أمني جمل�س �لتعاون
 يحاور�ن رو�د منتدى �الإعالم �لعربي يف دبي

�ل�سارقة �لقر�ئي للطفل ي�ستعر�س 
جتارب ذ�تية ومقرتحات لتعزيز ثقافة �لطفل

مر�كز �الأمرية هيا بنت �حل�سني تختتم برنامج ربيعيات ثقافية 2013 مللتقى  �لثالثة  �ل��دورة  �أعمال  بدء 
�إعالميات �مل�ستقبل يف �ل�سارقة

مركز �الإمار�ت للدر��سات و�لبحوث 
�ال�سرت�تيجية ي�سارك يف معر�س �أبوظبي للكتاب

الدورة  يف  ال�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�سارك 
الثالثة والع�سرين ملعر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب الذي اأفتتح ام�ض حتت 
رعاية الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأبريل اجل��اري يف   29 امل�سلحة وي�ستمر حتى  القائد الأعلى للقوات  نائب 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض و�سط ح�سور عدد كبري من العار�سني  مركز 

والنا�سرين من خمتلف اأنحاء العامل.
ويعر�ض املركز يف اجلناح املخ�س�ض له يف املعر�ض جمموعة من اإ�سداراته 
الدولية  العاقات  جم��الت  يف  ومرتجمة  اأ�سيلة  كتب  على  ت�ستمل  التي 
والدرا�سات  امل�ستقبل  واآفاق  ا�سرتاتيجية  روؤى  اأبرزها  الدوريات  وعدد من 
والثقافية  واملعلوماتية  والق��ت�����س��ادي��ة  وال�سيا�سية  والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة 

وق�سايا الرتبية والتعليم.
ك��م��ا ي��ع��ر���ض ك��ت��اب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ودوره�����ا يف التحولت 
ال�سويدي  �سند  جمال  د.  ملوؤلفه  الفي�سبوك  اإىل  القبيلة  من  امل�ستقبلية: 
التي  للمركز  احلديثة  الإ���س��دارات  ومن  والإجنليزية..  العربية  باللغتني 
�ستعر�ض اأي�سا: كتاب »نحو الدولة املدنية يف العامل العربي: درا�سة نقدية 
للنقا�ض الدائر بني املثقفني العرب حول العلمانية والدين والدولة الذي 
يتناول ق�سية العاقة بني الدين والدولة من زاوية النقا�ض الدائر حولها 
اأطيافهم  اخ��ت��اف  على  وعلمانيني  اإ�ساميني  م��ن  ال��ع��رب  املثقفني  ب��ني 
الإ�سامية  الأح����زاب  ب��ني  توافقي  كخيار  املدنية  ال��دول��ة  ف��ك��رة  ويناق�ض 
التجديدية من جهة والأح��زاب القومية والي�سارية والليربالية من جهة 

اأخرى.
كما �سيطرح املركز كتاب الإ�سام والغرب: حوار ح�ساري وهو يناق�ض م�سار 
تطور العاقات بني الغرب والعامل الإ�سامي التي تعود اإىل قرون م�ست 
الوا�سح لذلك  املتبادل والتاأثري  الثقايف  املعريف والإدراك  التبادل  وطبيعة 
التعاي�ض  واآف��اق  والف��رتاق بني م�ساحلهما  اللقاء  ونقاط  الطرفني  على 

ال�سلمي بينهما.
باملعر�ض على  �ستكون متوافرة يف جناحه  التي  املركز  اإ�سدارات  ت�ستمل  و 
تتناول  والإجنليزية  العربية  باللغتني  حمكمة  علمية  درا���س��ات  �سا�سل 
بالبحث والتحليل خمتلف الق�سايا ال�سرتاتيجية ال�سيا�سية والقت�سادية 
التي تهم دولة الإم��ارات العربية املتحدة ودول  والجتماعية واملعلوماتية 
واأهم  العربي  بالعامل  املتعلقة  والق�سايا  خا�سة  ب�سفة  العربية  اخلليج 

امل�ستجدات الإقليمية والعاملية ب�سفة عامة.
القاعدة:  »تنظيم  ك��ت��اب  عر�سها:  يتم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الإ����س���دارات  وم��ن 
يحلل  حيث  الجتماعية«  والبنية  وال�سرتاتيجية  اجليو�سيا�سية  الروؤية 
هذا الكتاب ن�ساط التيار ال�سلفي اجلهادي وتنظيم القاعدة بال�سرورة يف 
مناطق خمتلفة من العامل وهي مناطق حتتوي على ميزات ا�سرتاتيجية 
على  ال��دول��ي��ة  ال�سيا�سات  يف  اأ�سا�سيا  دورا  وتلعب  ن�سبية  وجيو�سيا�سية 
اجلزيرة  �سبه  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  وت�سمل  والق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي  امل�ستويني 
اآ�سيا  غربي  جنوب  ومنطقة  واإفريقيا  وال��راف��دي��ن  ال�سام  وب��اد  العربية 
واآ�سيا الو�سطى والقوقاز والغرب. ومن الإ�سدارات احلديثة املتميزة التي 
ي�سلط  وه��و  العربي«  اخلليج  وال��غ��ذاء يف  امل��اء  »اأم��ن  كتاب  اأي�سا  �ستعر�ض 
ال�سوء على التحدي ال�سرتاتيجي الذي يواجه دول جمل�ض التعاون لدول 
املعوقات  ويناق�ض  والغذاء  املياه  اأم��ن  حتقيق  يف  واملتمثل  العربية  اخلليج 
ال�سرتاتيجيات  يف  ويبحث  حتقيقه  �سبيل  يف  ال�ست  ال���دول  ت��واج��ه  التي 

وال�سيا�سات الكفيلة بتحقيق الأمن الأمثل ملوارد املاء والغذاء. 

ب��ن��ت احل�����س��ني الثقافية  اخ��ت��ت��م��ت م���راك���ز الأم������رية ه��ي��ا 
الإ�سامية فرع املزهر التابعة لدائرة ال�سوؤون الإ�سامية 
ب���رن���ام���ج رب��ي��ع��ي��ات ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  وال���ع���م���ل اخل�����ريي 

.2013
وقالت عو�سة عبيد مدير مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني 
اإطار  يف  ج��اء  الربنامج  اأن  ب��الإن��اب��ة  الإ�سامية  الثقافية 

�سعي املراكز للتوا�سل مع اأفراد املجتمع كافة بهدف ن�سر 
التوعية يف املجالت اليومية بالتعاون مع املتخ�س�سني من 

ال�سركاء يف الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة.
ال�سف  م��ن  طالبة   20 ا�ستهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ���س��اف��ت 
الرابع اإىل ال�سف التا�سع يف فرتة اإجازة الف�سل الدرا�سي 
الطهارة  فقه  يف  وعملية  نظرية  دورات  وت�سمن  ال��ث��اين 

وال�����س��اة ق��دم��ت��ه��ا امل��ع��ل��م��ة ���س��ام��ي��ة ث��اب��ت ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
جمموعة من الور�ض املنوعة يف الأعمال اليدوية.

الطالب�ات  ل��ت��دري��ب  ج��������اء  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���س��������������ح��ت 
حياتهن  ملمار�سة  ال��ازم��ة  ال�سرعية  املعرفة  واإك�سابهن 
يف  احلرفية  مهاراتهن  و�سقل  هواياتهن  وتنمية  العملية 

خمتلف املجالت.
بداأت ام�ض اأعمال الدورة الثالثة ل� ملتقى اإعاميات 
امل�ستقبل الذي ينظمه املكتب الثقايف التابع للمجل�ض 
امل�سابقات  برامج  �سعار  الأ�سرة حتت  ل�سوؤون  الأعلى 
وذل��ك يف مقر  واق��ع و طموح   .. الغنائية  و  العلمية 
طالبات  مب�ساركة  ال�سارقة  �سناعة  و  جت��ارة  غرفة 
من جامعات الإمارات و عجمان وال�سارقة واجلامعة 
الربنامج  فعاليات  تت�سمن  ال�سارقة.  يف  الأمريكية 
وامل�سروعات  الإب���ت���ك���ارات  م��ن  ع���ددا  ي�سم  معر�سا 
الطالبات بجانب عر�ض فيلم  التي نفذتها  العلمية 
حوار  وجل�سات  للملتقى  الرئي�سي  املو�سوع  يج�سد 
اإ�سافة  امللتقى  م��و���س��وع  ح��ول  للطالبات  مفتوحة 
ال�سابة  الإع��ام��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ع��ق��د ور���س��ة  اإىل 
املوقف   .. احللم  جتليات  و  ال�سورة  اإ�سكاليات  ب��ني 
وامل��وق��ف امل�����س��اد ل��اإع��ام��ي��ة ال�����س��اب��ة م��ن �سورتها 
امل��ف��رو���س��ة ع���رب ف�����س��ائ��ي��ات الأج���ن���دة ع��ل��ى الواقع 
املكتب  عام  غاب�ض مدير  و�سرحت �ساحلة   . املعا�ض 
الثقايف والإعامي يف كلمتها خال اإفتتاح امللتقى اأن 
الإعام بات تذكرة الدخول لعامل ال�سهرة من اأو�سع 
اأبوابه ومن هذا املنطلق تاأتي م�سوؤولية جملة مرامي 
التابعة للمكتب الثقايف والإعامي يف املجل�ض الأعلى 
�ساحبات  مبخاطبة  ال�����س��ارق��ة  يف  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون 
الأنامل املبدعة واللقطات املميزة واحلروف املنتقاة 
رائدات اجليل القادم يف الإعام. واأ�سافت اأن ملتقى 
حرم  واه��ت��م��ام  برعاية  يحظى  امل�ستقبل  اإع��ام��ي��ات 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
 .. ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
املجل�ض الأع��ل��ى ل�����س��وؤون الأ���س��رة يف دع��م امل��ه��ارات و 
امل��واه��ب ال�سابة يف امل��ج��ال الإع��ام��ي. واأ���س��ارت اإىل 
اأن ملتقى اإعاميات امل�ستقبل حقق خال الدورتني 
ك��ب��ريا م��ن خ���ال م�����س��ارك��ة عدد  املا�سيتني جن��اح��ا 
الدولة  م�ستوى  على  التقنية  وكليات  جامعات  من 
�سنويا مما  حمققا لأهدافنا وم�سجعا على تنظيمه 
املتعلقة  الق�سايا  يف  والراآء  اخل���ربات  ت��ب��ادل  يتيح 
اخلطط  و�سع  يف  امل�ساركة  على  والت�سجيع  باملهنة 
امل�ستقبلية لاإعام الوطني . واأكدت �ساحلة غاب�ض 
اأننا يف حاجة اإىل مزيد من العلماء و املبتكرين ويف 
ح��اج��ة لإي��ج��اد ن���وع م��ن امل���وازن���ة ب��ني ال��ف��ن والعلم 
املجالت  يف  التنمية  حتقيق  منا  يتطلب  ف��ال��وط��ن 
ولن  والإجتماعية  وال�سيا�سة  والقت�سادية  العلمية 
اإع���داد جيل واع بواقعه  اإل من خ��ال  ذل��ك  يتحقق 
علياء  الطالبة  اأك��دت  جانبها  من   . مل�ستقبله  طموح 
الكعبي من جامعة الإمارات اأهمية ملتقى اإعاميات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ح��ي��ث ي�����س��ك��ل ل��ه��ن ك��اإع��ام��ي��ات حمفزا 
وتاأثرياتها  الإعامية  الر�سالة  حيثيات  يف  للتفكري 
على قيم جمتمعنا الأ�سيلة .. موجهة �سكرها ل�سمو 
رعايتها  القا�سمي على  بنت حممد  ال�سيخه جواهر 

للملتقى منذ دروته الأوىل. 

ي�سارك يف الدورة الثانية ع�سرة ملنتدى الإعام العربي التي تقام حتت 
رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يومي 14و15 
الأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام  ف�سيلة  املقبل  مايو 
ملجل�ض  العام  الأم��ني  ال��زي��اين  عبداللطيف  الدكتور  ومعايل  ال�سريف 

التعاون لدول اخلليج العربية كمتحدثني رئي�سيني للمنتدى.
واأكدت �سعادة منى غامن املري رئي�سة اللجنة التنظيمية ملنتدى الإعام 
اأن م�ساركة هاتني  العربي املدير العام للمكتب الإعامي حلكومة دبي 
القامتني العربيتني املرموقتني �ست�سفي على احلدث هذا العام اأهمية 
كمنارة  ال�سريف  الأزه���ر  يحتلها  التي  الكبرية  للمكانة  نظرا  اإ�سافية 
عريقة للعلم ورمز را�سخ لو�سطية واعتدال ديننا الإ�سامي احلنيف وما 
ميثله جمل�ض التعاون اخلليجي من قيمة ا�سرتاتيجية واأهمية �سيا�سية 
واقت�سادية واجتماعية كمظلة لأهم واأجنح منظومة للتعاون والتكامل 

العربي.
واأو�سحت �سعادتها اأن املنتدى حر�ض منذ انطاقه يف العام 2001 على 
ا�ست�سافة اأهم ال�سخ�سيات املوؤثرة يف حميط اأمتنا العربية واأبرز الرموز 
والقامات الفكرية العالية وذلك يف اإطار اإ�سرتاجتية العمل ال�ساعية اإىل 

اإث��راء احلوار من خال م�ساركة نخب الفكر والعلم والثقافة يف عاملنا 
العربي مبا لتجاربهم وخرباتهم وروؤاهم من اأثر يف تاأكيد قيمة املنتدى 
تعني  التي  الق�سايا  اأه��م  ونقا�ض  لطرح  و�ساحة  البناء  للحوار  كمن�سة 
جمتمعاتنا وت�سكل بدورها مدادا اأ�سا�سيا للتناول الإعامي بل وت�ساهم 

اأي�سا يف حتديد م�ساراته وتر�سم مامح م�ستقبله.
الدكتور  وم��ع��ايل  الطيب  الدكتور  ف�سيلة  ا�ست�سافة  اإن  امل��ري  وق��ال��ت 
اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  املو�سوعات  مع  ان�سجاما  تاأتي  ال��زي��اين 
ه��ذه ال����دورة وال��ت��ي �ستنعقد اأع��م��ال��ه��ا حت��ت �سعار الإع����ام ال��ع��رب��ي يف 
املراحل النتقالية وتهدف اإىل مواكبة املتغريات ال�سيا�سية والجتماعية 
تاأثريا  وت��وؤث��ر  العربية  الأو���س��اع  جممل  على  تهيمن  ال��ت��ي  املتاحقة 

مبا�سرا يف اإعادة ت�سكيل مامح امل�سهد الإعامي يف العامل العربي.
ومن املقرر اأن يلقي ف�سيلة الإمام الأكرب �سيخ الأزهر الكلمة الفتتاحية 
الرئي�سية ملنتدى الإعام العربي 2013 يف �سدر فعاليات يومه الأول 
بينما �سيكون احلوار اخلا�ض مبعايل الأمني العامل ملجل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية والذي �سيحاوره فيه الإعامي املعروف تركي الدخيل 

من قناة العربية هو الفعالية الرئي�سة للمنتدى يف ثاين اأيامه.
املنتدى حر�ض خال رحلته  اأن  اإىل  التنظيمية  اللجنة  واأ�سارت رئي�سة 

على مدار اإحدى ع�سرة دورة ناجحة على اإتباع نهج التميز اأ�سوة بالتوجه 
العام لإمارة دبي ودولة الإمارات فكان العمل دائما على حتقيق هذا املبداأ 
الأ�سيل يف كافة اجلوانب املتعلقة بحواراته ونقا�ساته �سواء من ناحية 
القادرين على مناق�ستها  املتحدثني  اأف�سل  املو�سوعات وتر�سيح  اختيار 
اإىل خربة ومعرفة ودراي��ة وا�سعة  ا�ستنادا  باأ�سلوب احرتايف ومو�سوعي 
�سواء من حيث  اللوج�ستية  املتطلبات  ببواطنها وتطوراتها عاوة على 
التي  الكاملة  ال��دع��م  خ��دم��ات  وك��ذل��ك  التقنية  التجهيزات  اأو  امل��وق��ع 
من  اإل��ي��ه  ي��ف��دوا  ال��ذي��ن  الإع��ام��ي��ني  ورواده  ل�سيوفه  املنتدى  يوفرها 
احلادية  ال���دورة  اأن  يذكر  رواءه���ا.  وم��ا  العربية  املنطقة  رب��وع  خمتلف 
دبي  يف  املا�سي  ال��ع��ام  ع��ق��دت  ق��د  ك��ان��ت  العربي  الإع���ام  ملنتدى  ع�سرة 
املنتدى  واك��ب  والتحول حيث  النك�ساف  العربي:  الإع��ام  حتت عنوان 
العربية  املنطقة  ال�سيا�سية يف  وال�سطرابات  التحولت  ال��دورة  تلك  يف 
وتاأثرياتها على �سناعة الإعام مع ال�سرت�ساد بنتائج الإ�سدار الرابع 
من تقرير نظرة على الإعام العربي والذي تناول التطورات الإعامية 
70 خبريا  ال���دورة  ه��ذه  باحلديث يف  �سارك  فيما  دول��ة عربية   17 يف 
اأنحاء  خمتلف  من  اإعامي   3800 من  اأك��رث  فيها  و�سارك  واإعاميا 

الوطن العربي والعامل. 

••  ال�صارقة –الفجر:

�سمن الربنامج الثقايف ملهرجان ال�سارقة القراآئي للطفل ،�سهدت قاعة 
ملتقى الكتاب وبتنظيم من دائرة الثقافة والإعام يف حكومة ال�سارقة، 
املتوقع يف ثقافة  وال��دور  الإماراتية  الن�سر  ب��دور  وقائع احل��وار اخلا�ض 
الطفل، وذلك مب�ساركة كل من: الكاتبة ذكرى لعيبي مدير حتريرجملة 
ملوؤ�س�سة  الإدارة  م��دي��ر  الها�سمي  حممد  وال��ب��اح��ث  ال�سغري،  ال�سرطي 
املتخ�س�سني  من  ع��دد  بح�سور  اهلل  عبد  عائ�سة  احل��وار  واأدار  اإق���راأين، 

ب�سوؤون اأدب وثقافة الطفل والإعاميني وال�سيوف والزائرين.
جتارب  ا�ستعرا�ض  �سملت  التي  املو�سوعات  من  العديد  احل��وار  وتناول 
الكتابة للطفل،  توافرها يف  التي يتعني  وال�سروط  الكتابة،  �سخ�سية يف 
والتحديات التي تواجهها ثقافة الطفل يف �سوء التقنيات احلديثة، وعن 
اذا  الفرق يف التعاطي مع ثقافة الطفولة بني املا�سي واحلا�سر، وفيما 
ومدها  الثقافية،  الطفل  ميول  ا�سباع  على  ق��ادرة  الإع��ام  و�سائل  كانت 
باملعلومات املعرفية الازمة، والبدائل املمكنة التي تعني ان تغذي الطفل 
متطلبات  تلبية  على  وق���ادراً  املحلية،  ب��اجل��ذور  مرتبطاً  ليكون  ثقافياً 

الإنتماء واملواطنة.
يف الإطار ذاته مت ا�ستعرا�ض عدد من الأمور التي تخ�ض قطاع الن�سر يف 
الدولة ب�سكل عام، والهموم التي تعرت�ض عمل النا�سر، وطبيعة التعامل 
بني  التوفيق  امكانيات  تعرت�ض  التي  وامل�ساعب  والكاتب،  النا�سر  بني 
اخلا�سة  الأمثلة  بع�ض  ا�ستعرا�ض  مت  كما  وال��ك��ات��ب،  النا�سر  مايريده 
لأدب  والنا�سر  الكتاب  ب�سلوك  تتحكم  ان  ميكن  التي  الرقابية  بالقيم 
الأطفال، اإ�سافة اىل مناق�سة مقرتحات ميكن ان تعني النا�سر على مد 
جهات  مع  بالتعاون  ومادياً  فكرياً  مائم  ثقايف  مبنتوج  القارئ  الطفل 

اأخرى.
الكتابية التي انطلقت بالتزامن  الكاتبة ذكرى لعيبي جتربتها  ا�ستهلت 
مع مراحل طفولتها العمرية، واأك��دت ان الكتابة للطفل حتتاج معايري 
ماينا�سبه من  ال��ط��ف��ل  م��ن  ع��م��ري��ة  م��رح��ل��ة  ل��ك��ل  ي��ك��ون  ان  منها  مهمة 
�سبيل  على   4 بعمر  لاأطفال  املخ�س�سة  الق�س�ض  فلي�ست  الق�س�ض، 
املثال ميكن ان تنا�سب الأعمار 6، او 8، كما او�سحت ان التحكم يف خيال 
الطفل واهتمامته يحده من الإبداع، وان من املهم ال�ستماع اىل راأيه اذا 

كان الكاتب حري�سا على انتاج عمل ابداعي ي�ستقطب الطفل ويجذبه.
وا�سافت لعيبي:لبد ان نتجه اىل ان تكون القراءة او التعليم ليقت�سر 
ع��ل��ى جم���رد امل��ت��ع��ة، وامن���ا اىل ب��ن��اء ���س��ل��وك وق��ي��م حم��م��ودة يف املجتمع 
تربوية  اه��داف  بناء  الق�س�ض يف  ي�سب حمتوى  وان  الأط��ف��ال،  بنفو�ض 
طفل  بني  الوا�سح  الفرق  نراعي  وان  لعار�سة،  الأج��ل  طويلة  تعليمية 
اليوم والأم�ض، لختاف الثقافة وطبيعة امل�ستجدات املعروفة يف حياتنا 
هم  يقومون  لهم،  خا�سة  بقناة  يطالبون  اليوم  اطفال  ان  بل  احلالية، 

باإداء فقراتها، والتعبري عن مكنونات انف�سهم املختلفة، ولو اخذت هذه 
اخلطوة بعني الإعتبار فا�سك انها �ستح�سد نتائج لفتة على امل�ستقبل 

القريب.
التقنية  ان  الها�سمي:يتفق اجلميع  الباحث حممد  قال  ذات��ه  الإط��ار  يف 
عند  وامن��ا  فقط  الطفل  عند  لي�ض  ال��ق��راءة  تقليل  وراء  كانت  احلديثة 
على  الت�سجيع  وان  ال��ق��راء،  فيهم  مب��ن  البالغني  م��ن  وا���س��ع��ة  �سريحة 
القراءة يحتاج مناق�سات و�سور وا�ساليب جديدة ميكنها ان ت�سكل مناخاً 
جاذباً للطفل من �ساأنه ان يعزز فيه حب القراءة مع امياننا انه لميكن 
الأطفال  ميول  جميع  م��ع  يتفق  ان  ميكن  واح��د  ثقايف  حمتوى  اي��ج��اد 

واهتمامتهم املختلفة.
وذكر لعيبي ان بع�ض الق�سور الذي ينتاب كاتبي الأطفل – من وجهة 
الطفل،  نف�سية  لدرا�سة  الكاتب  مراعة  ع��دم  اىل  – يعود  ككاتب  نظره 
وهي جزء من منظومة قيمية كربى متتد اىل درا�سة العادات والتقاليد 
واللغة واملوروث الثقايف التي ت�سهم جميعا يف تكوين ثقافته، وان النجاح 
وكذلك  كبري،  حد  اىل  بها  والعناية  ا�ستيعابها  على  يتوقف  الكتابة  يف 
اأهمية ابتعاد الكتابة عن الطريقة النمطية، والتوجه نحو  الإنتباه اىل 
بحث ا�ساليب اخ��رى تن�سجم مع عامل واق��ع الطفل احل��ايل لكي حتقق 

قدراً اكرب من النجاح. وحول العاقة بني النا�سر والكاتب بني لعيبي انه 
يتعني ان تكون هناك روؤية حمددة للكتابة لتكون حمًا لاختيار منها: 
الذاتية  الرقابة  تكون  وان  دخيلة،  ل  ا�سيلة  قيماً  الطفل  يف  تغذي  ان 
كل  فلي�ض  الكتابة،  ثم  وم��ن  بالن�سر  اخلا�ض  املحتوى  طبيعة  يف  مهمة 
مايكتب ين�سر، ولي�ض كل ماين�سر �ساحلاً للن�سر، وان من املهم الت�سديد 
مطبوعات  على  الرقابة  من  اك��رث  البالغني  مطبوعات  على  الرقابة  يف 
وان  بناء،  مبرحلة  مير  الطفل  لن  احل��ايل،  ال�سلوب  بخاف  البالغني 

البناء لبد ان يكون �سحيحاً.
وا�سار الها�سمي يف ختام احلوار اىل اهمية ان يكون هناك تعاون بني جهات 
داعمة وبني النا�سرين لتاأمني تقدمي مطبوعات ذات اثمان معقولة اىل 
ال�سوق، واتاحتها لاأطفال، وذلك لأن غاء املطبوع لي�ض م�سكلة النا�سر 
وحده، فهناك تكاليف املوؤلف، والطباعة الفاخرة، والت�سويق، والتوزيع، 
املبيعات  تلك  لت�سجل  عموماً  العربي  العامل  يف  الكتب  ان  اىل  ا�سافة 
الكثرية التي ميكن معها النظر ب�سكل اآخر اىل الأرباح املتوقعة، وانه لبد 
من اعادة النظر يف دعم اجلهات املعنية لكتاب الطفل لكي ميكن ان نتقدم 
خطوة اخرى يف طريق دور حقيقي وموؤثر لدور الن�سر الإماراتية يف بناء 

ثقافة الطفل.
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وفد عجمان ي�ستعر�س �أهم �ملعامل �ل�سياحية باالإمارة يف معر�س �لريا�س �لدويل لل�سفر

�الإمار�ت تت�سدر دول �ملنطقة من حيث �إجمايل قيمة 
�سفقات �الندماج و�ال�ستحو�ذ �ملحلية بقيمة 2.2 مليار دوالر

�سعر برميل نفط دبي ت�سليم يوليو م�ساويا
ً ملتو�سط �سعر عقد عمان �الآجل خالل �ل�سهر �ملقبل

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة �سوؤون النفط يف حكومة دبي ام�ض اأنها اأخطرت عماءها اأن 
يوليو  �سهر  ت�سليمه خال  �سيتم  ال��ذي  اخل��ام  دبي  لنفط  الر�سمي  ال�سعر 
املقبل �سيكون م�ساويا ملتو�سط �سعر الت�سوية اليومي لعقد عمان الآجل يف 
بور�سة دبي للطاقة للعقود املتداولة خال ال�سهر املقبل. واأبلغ �سعادة عبد 
اهلل عبد الكرمي مدير عام دائرة �سوؤون النفط يف حكومة دبي وكالة اأنباء 
الإمارات وام ..اأن الدائرة حتدد �سعر نفط دبي اخلام يف الأ�سواق بالتوازي 
الت�سعري وو�سع  ب�سفافية عملية  اللتزام  يعزز  اأ�سعار نفط عمان مما  مع 
قيمة عادلة للنفط اخلام يف ال�سرق الأو�سط يف وقت يحظى فيه عقد عمان 
ومتزايد  وا�سع  عاملي  بقبول  للطاقة  دبي  بور�سة  اخل��ام يف  للنفط  الآج��ل 
كاآلية عادلة لتحديد اأ�سعار النفط اخلام يف اأ�سواق منطقة �سرق ال�سوي�ض. 
ويحدد ال�سعر ال�سهري الر�سمي لنفط خام دبي � مع النتقال اإىل ت�سعري 
اأ�سهر  تفا�سلي قبل ثاثة  �سعر  يتم و�سع  اإذ  ب�سكل م�سبق  الآجلة  العقود 
ال�سهر  نهاية  يف  النهائي  الر�سمي  ال�سهري  ال�سعر  يحدد  ح��ني  يف  اإم3- 
الثاين اإم2- ويعد عقد عمان الآجل للنفط اخلام معيارا مرجعيا لت�سعري 
النفط اخلام من قبل للدول املنتجة للنفط اخلام ومينحها �سعرا تفا�سليا 
 30 ال�ساعة  املنتج وحت��دد بور�سة دبي للطاقة كل يوم عند  يعك�ض ج��ودة 
ر12 ظهرا بتوقيت دبي �سعر الت�سوية اليومية لعقد عمان وهو متو�سط 
�سعر ال�سفقات التي تتم خال خم�ض دقائق من ال�ساعة 25 ر12 اإىل 30 
ت��دوم نافذة الت�سوية  ت��داول من ال�سهر  اآخ��ر يوم  ر12 بتوقيت دب��ي..ويف 
ملدة ثاثني دقيقة ما بني ال�ساعة الثانية ع�سرة اإىل ال�ساعة 30 ر12 بعد 
الظهر بتوقيت دبي. وتعترب بور�سة دبي للطاقة البور�سة الأوىل لعمليات 
التداول الآجلة لل�سلع والطاقة يف ال�سرق الأو�سط حيث توفر بيئة جتارية 

تت�سم بال�سفافية والأمان املايل وتخ�سع لقوانني حمكمة.

�قت�سادية �ل�سارقة ت�سارك مبعر�س �مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �إك�سبو خورفكان 

•• ال�صارقة-وام:

�ساركت دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة مبعر�ض امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة الذي يقام مبركز اإك�سبو يف خورفكان وي�ستمر حتى 27 اأبريل 
امل�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  املعر�ض  يف  وت�����س��ارك  اجل���اري. 
امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  وموؤ�س�سة  خليفة  و�سندوق  واملتو�سطة  ال�سغرية 
احلكومية  الدوائر  من  وع��دد  بال�سارقة  التطوير  ومنتدى  رواد  الريادية 
�سلطان  �سعادة  واأك��د  خورفكان.  وبلدية  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  وغرفة 
ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ض  ال�سويدي  هده  بن  عبداهلل 
ياأتي تطبيقا ل�سرتاتيجيتها يف دعم هذا  املعر�ض  الدائرة يف  اأن م�ساركة 
القطاع الهام وتعزيز حركة التنمية القت�سادية يف الإمارة والتوا�سل مع 
خمتلف املوؤ�س�سات والعاملني يف هذه القطاع.. وقال ان الدائرة ت�سعى من 
التعريف  الأعمال من خال  دوره��ا يف دعم قطاع  لتعزيز  امل�ساركة  خال 
بحزمة احلوافز والت�سهيات التي تقدمها يف جمال دعم امل�ساريع ال�سغرية 
ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  دعم  اىل  يهدف  املعر�ض  اإن  واأ�ساف  واملتو�سطة. 
واملتو�سطة واملتناهية ال�سغر كامل�ساريع القائمة يف املنازل املرخ�سة ر�سميا 
الدائرة القت�سادية والتي تخول  التي ت�سدرها  اعتماد  والتابعة لرخ�سة 
بحرية  والتعامل  امل�ساركة  �ساحبها 
التجارية  ال�سفقات  و���س��راء  بيع  يف 
الت�سال  و����س���ائ���ل  ع���رب  وال����رتوي����ج 
احل�سول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املختلفة 
والدخول  معتمد  جت��اري  ا�سم  على 
����س���م���ن ق����ائ����م����ة خ�����دم�����ات ال����دع����م 
راأ�سها  وعلى  الفئة  لهذه  وال��رتوي��ج 
امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات وور����ض العمل 
اجلهات  اأو  ال���دائ���رة  تنظمها  ال��ت��ي 
ال��ع��اق��ة وال��ت��ي تقدم  الأخ����رى ذات 
اعتماد.  رخ�سة  لأ���س��ح��اب  ح�سريا 
التنظيمية  ال��ب��ي��ئ��ة  اإن  اإىل  واأ����س���ار 
فيه  تعمل  ال��ذي  القت�سادي  وامل��ن��اخ 
يف  م�ساعدا  اأ�سا�سيا  عاما  وت�سكل  مهمة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
ال�سيا�سيات القت�سادية والقانونية  اأطر  تطويرها وتنميتها بحبث ت�سمح 
واجتماعية  اقت�سادية  اأه��داف  لتحقيق  الكلي  القت�ساد  ب���اإدارة  للحكومة 
والتي  امل�سروعات  ه��ذه  لقيام  �ساحلة  ار�سية  وت��اأم��ني  لا�ستمرار  قابلة 
املحلي  امل�ستوى  على  ���س��واء  الإط���راف  خمتلف  م��ن  حكومي  بدعم  حتظى 
امل�ساريع  لقطاع  والنمو  التطور  فر�ض  اإن  ال�سويدي  وق��ال  الحت���ادي  اأو 
ال�سغرية واملتو�سطة يف الإمارات كبرية ول حدود لها موؤكدا اهمية دعمها 
اأن  �سيما  واخلا�سة  القطاعات احلكومية  كافة  مببادرات حتظى مب�ساركة 
هذا القطاع احليوي يوؤثر ب�سكل اإيجابي يف دعم وبلورة احلركة القت�سادية 

والإ�سهام يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل للدول.

حوكمة يطلق جائزة خا�سة بحوكمة 
�لبنوك �لعربية للمرة �ل�سابعة على �لتو�يل 

•• دبي-وام:

اأطلق معهد حوكمة ال�سركات حوكمة الذي يتخذ مركز دبي املايل العاملي 
على  ال�سابع  للعام  العربية  البنوك  بحوكمة  خا�سة  جائزة  ام�ض  له  مقرا 
ال�سرق  منطقة  يف  امل�سرفية  القطاعات  جت��اه  اإقليمية  كمبادرة  ال��ت��وايل 
ام�ض  اعتبارا من  ي�ستقبل  اأن  املعهد  كافة. وقرر  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
التي يعتربها �سرورية  امل�ساركة يف اجلائزة  املقبل طلبات  10 مايو  حتى 
لتح�سني ممار�سات احلوكمة يف ال�سركات من متطلبات قانونية وتنظيمية. 
وقال ليوناردو بيكار الرئي�ض التنفيذي ملعهد حوكمة يف ت�سريح �سحايف 
اأح��رزت جناحا متزايدا   2007 اأول مرة عام  اأطلقت  التي  اإن اجلائزة  له 
البنوك  اأكرب من  اهتماما  املعهد  ي�سهد  املا�سية حيث  ال�سنوات  على مدى 
احلوكمة  اأهمية  تعزز  التي  اجلائزة  هذه  يف  للم�ساركة  الإقليمية  العربية 
واأو�سح  ال�سركات.  واأداء  القت�ساد  تعزيز  يف  ركيزة  باعتبارها  البنوك  يف 
اللتزام  للم�ساركني يف اجلائزة معايري حم��ددة منها  اأن تتوفر  اأن��ه يجب 
باحلوكمة اجليدة لل�سركات والتميز يف هيكلة جمل�ض الإدارة وبيئة عملها 
اأن  ينبغي  كما  امل�ساهمني  وحقوق  والإف�ساح  وال�سفافية  الرقابة  وعمليات 

يكون البنك املتقدم للم�ساركة يف اجلائزة بنكا عربيا.

حمد �ل�سرقي ي�ستقبل رئي�س 
جمموعة فيتول للبرتول يف �لفجرية

ومت  احلجم  متو�سطة  �سفينة   13 اأو  عماقة  �سفن 
جتهيز املنياء ب� 52 ذراعا من اأذرع التحميل احلديثة 
ملناولة النفط واملنتجات البرتولية ويقوم امليناء الآن 
تبلغ  باأعماق  البرتولية  الأر�سفة  من  اثنني  بت�سييد 
18 مرتا ومن املقرر ت�سغيلها يف منت�سف العام القادم 
ال��ق��ادم��ة بطرح  ال��ف��رتة  امل��ي��ن��اء خ���ال  ك��م��ا �سيقوم   .
للميناء  ال�سمايل  الأم����واج  ح��اج��ز  لت�سييد  مناق�سة 
 25-23 بعمق  اأر�سفة  وت�سييد  اجل��دي��د  ال��ب��رتويل 
ومناولة  العماقة  النفط  ن��اق��ات  ل�ستقبال  م��رتا 

النفط اخلام. 

بلغ  وق��د  البرتولية  واملنتجات  اخل��ام  النفط  تخزين 
م�����س��روع��ات بطاقة  ت�سعة  ال�����س��رك��ة  م�����س��روع��ات  ع���دد 
تخزينية بلغت يف عام 2012 اأكرثمن ت�سعة مايني 
من  اأك��رث  اإىل  قريبا  ترتفع  اأن  واملرتقب  مكعب  مرت 
اآي  تي  تي  يف  �سركة  وتعد  مكعب.  مرت  مليون   14
الهامة  ال�سركة  م�سروعات  م��ن  تريمينال  الفجرية 
والتي ت�ساهم فيها �سركة الفجرية للبرتول واملقامة 
بالفجرية.  ال��ب��رتول��ي��ة  لل�سناعات  ف���وز  منطقة  يف 
 1 حوايل  الفجرية  مل�سروع  التخزينية  الطاقة  وتبلغ 
ر1 مليون مرت مكعب وقد قامت ال�سركة خال عام 
2012 مبناولة اأكرثمن 17 مليون طن مرتي من 
خال الأر�سفة البرتولية والتجهيزات احلديثة التي 
فيتول  جمموعة  ومتتلك  ال��ف��ج��رية.  ميناء  يوفرها 
م�سفاة  �سركة  ل��ل��ب��رتول  ال��ف��ج��رية  �سركة  مب�ساركة 
الفجرية املحدودة والتي تبلغ طاقتها التكريرية 82 
األف برميل يوميا وتتميز امل�سفاة بقدرتها املرنة على 
ا�ستخدام موا�سفات خمتلفة من النفط اخلام وتتكون 
امل�سفاة من وحدتني للتكرير بطاقتي 50 األفا و 32 
األف برميل يف اليوم وت�سمل جتهيزاتها حمطة ذاتية 
بانتاج  امل�سفاة  وتقوم  املياه  وحتلية  الكهرباء  لنتاج 
اأوي��ل والوقود الذي  النفط ووق��ود الطائرات واجل��از 

لتزويد  عاملي  كمركز  للفجرية  املتميز  امل��رك��ز  يدعم 
فيتول  جمموعة  اأع��م��ال  ولتطوير  ب��ال��وق��ود.  ال�سفن 
بتخ�سي�ض  ال��ف��ج��رية  ح��ك��وم��ة  ق��ام��ت  ال��ف��ج��رية  يف 
اأر�ض جديدة مميزة على الواجهة البحرية مب�ساحة 
اأعمال  وتطوير  لتو�سيع  مربع  مرت  األ��ف   250 تبلغ 
ال�سركة يف جمالت تخزين النفط اخلام وال�سناعات 
مبقابلة  الوفد  قام  اخ��ري  جهة  من  البرتوكيماوية. 
ال�سيخ �سالح بن حممد ال�سرقي رئي�ض �سلطة ميناء 
والتي  البرتولية  امليناء  جتهيزات  وزي���ارة  الفجرية 
ت�سمل �سبعة اأر�سفة برتولية قادرة على ا�ستقبال �ست 

•• الفجرية-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
ال�سرقي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم الفجرية يف ق�سر 
تايلر  اإي��ان  �سعادة  الول  اأم�ض  م�ساء  بالرميلة  �سموه 
العاملية  فيتول  ملجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ض 
للبرتول. ح�سر اللقاء ال�سيخ را�سد بن حمد ال�سرقي 
رئي�ض هيئة الفجرية للثقافة والعام وال�سيخ مكتوم 
جمل�ض  ع�سو  باك  كري�ض  و�سعادة  ال�سرقي  حمد  بن 
اإدارة جمموعة فيتول وامل�سوؤولني بالديوان الأمريي 
للبرتول  فيتول  جمموعة  وتعترب  الفجرية.  وميناء 
من اأكرب ال�سركات العريقة والرائدة يف جمال جتارة 
النفط واملنتجات البرتولية وتاأ�س�ست يف عام 1966 
يبلغ  ال��ع��امل  دول  م��ن  ع��دد  يف  اإقليمية  مكاتب  ول��ه��ا 
خال  ال�سركة  وق��ام��ت  اإقليميا.  م��رك��زا   40 ع��دده��ا 
عام 2012 مبناولة اأكرث من خم�سة مايني برميل 
من النفط اخلام واملنتجات البرتولية يف اليوم والتي 
اإي��رادات يبلغ  260 مليون طن وحجم  متثل ح��وايل 
فيتول  جم��م��وع��ة  واأ���س�����س��ت  دولر.  م��ل��ي��ارات   303
لناقات  الوطنية  املاليزية  املوؤ�س�سة  م��ع  باملنا�سفة 
النفط اإم اآي اإ�ض �سي و�سركة يف تي تي اآي مل�ستودعات 

املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ض  وم��ن��ه��ا  م��ت��ع��ددة، 
مع  مبا�سرا  تفاعا  لل�سائح  تقدم  التي 
ال�سياحي،  لن�ساطها  امل�سوقة  اجل��ه��ات 
�سواء كانت هيئات ممثلة لدول اأو جهات 
تخلق  ���س��ي��اح��ي��ة  وج���ه���ات  نف�سها  مت��ث��ل 
من  الكثري  عليه  يحر�ض  ال��ذي  التنوع 

�سواح العامل.
الدويل  الريا�ض  معر�ض  اأن  اإىل  ولفت 
الإج����ازة  ف���رتة  ت��وق��ي��ت��ه  ي��واك��ب  لل�سفر 
ال�سيفية حيث ت�ستعد الأ�سر ال�سعودية 
بال�سفر  ال�سيفية  الإج�����ازة  ل���س��ت��ث��م��ار 
اأمامها  ف��ت��ج��د  اخل��ارج��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة 
م��ت��ن��وع��ة يف هذا  وع���رو����س���ا  خ����ي����ارات 
املعر�ض. و�سجل اأول اأيام افتتاح املعر�ض 
�سركات  ق��ب��ل  م���ن  م��ل��ح��وظ��ا  اه��ت��م��ام��ا 
والزوار  والإعاميني  وال�سفر  ال�سياحة 
من خمتلف اجلن�سيات، والذين تعرفوا 
اإم���ارة  ال�سياحة يف  م��ق��وم��ات  اأه���م  ع��ل��ى 
املتاحة  ال�ستثمارية  والفر�ض  عجمان 
م���ن قطاعات  ال��ق��ط��اع وغ����ريه  ه���ذا  يف 

ال�ستثمار التجاري وال�سناعي.
ي�سار اإىل اأن وفد اإمارة عجمان يت�سمن 
ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ن  ممثلني 
ودائرة  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  وغرفة 
التنظيم  وموؤ�س�سة  والأم��اك  الأرا�سي 
عجمان  كمبين�سكي  وف��ن��دق  ال��ع��ق��اري 

ومنتجعات الزوراء.

حمفوظ، رئي�ض الأ�سواق العاملية والرئي�ض 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  ل��ق�����س��م  امل�������س���ارك 
يف  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  يف  للموؤ�س�سات 
الإم���ارات:   يف ظل حالة عدم ال�ستقرار 
القت�سادي وال�سيا�سي واملايل، بات يتوجب 
وقت  اأي  م��ن  اأك���رث  ال��ي��وم  ال�سركات  على 
اإىل  ا�ستناداً  اتخاذ قرارات منا�سبة  م�سى 
معلومات موثوقة �سادرة عن ا�ست�ساريني 
على درجة عالية من الكفاءة وامل�سداقية 
والفهم املعمق حول ديناميكيات القت�ساد 
الأعمال  بيئة  ومعطيات  والعاملي  املحلي 
متثل  ه��ن��ا،  وم���ن  وامل�ستقبلية.  ال��راه��ن��ة 
مثالية  م��ن�����س��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  اجل��ل�����س��ات 
ب�سورة  للتوا�سل  املوؤ�س�ساتيني  لعمائنا 
القت�ساديني  اخل��رباء  كبار  مع  مبا�سرة 
�ستاندرد  ب��ن��ك  يف  امل�������س���وؤول���ي���ني  واأب�������رز 
ح�سرية  روؤى  ع��ل��ى  والإط�����اع  ت�����س��ارت��رد 
على  املوؤثرة  والتطورات  امل�ستجدات  حول 
اأعمالهم، ف�سًا عن التعرف على الفر�ض 
والدولية  القليمية  الأ���س��واق  يف  املتاحة 
املنطقة  امل�ستقبلية لاقت�ساد يف  والآف��اق 
ت�سارترد  �ستاندرد  ويعترب  ككل.   والعامل 
التي  ال��رائ��دة  الدولية  البنوك  اأب��رز  اأح��د 
منطقة  يف  الت�سغيلية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ت��دي��ر 
ال�����س��رق الأو���س��ط منذ م��ا ي��زي��د ع��ن 90 
عاماً. ويعمل يف البنك اأكرث من 3500 
موظف. ويدير �ستاندرد ت�سارترد ن�ساطاته 
على  والإ���س��ام��ي��ة  التقليدية  امل�سرفية 
امل�ستويني القليمي والدويل انطاقاً من 
مقره القليمي الرئي�سي الواقع يف مركز 

دبي املايل العاملي .

املائة  يف   69 نحو  ال�سفقتان  �سكلت  اإذ 
اندماج  ���س��ف��ق��ات   10 اأك����رب  ق��ي��م��ة  م��ن 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  معلنة  وا���س��ت��ح��واذ 

و�سمال اإفريقيا.
التي  ال���ق���ط���اع���ات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 
اأكرب عدد من �سفقات الندماج  جذبت 
ال�سرق الأو�سط  وال�ستحواذ يف منطقة 
اإفريقيا �سملت كا من البنوك  و�سمال 
واأ�سواق راأ�ض املال وال�سركات واخلدمات 
املتخ�س�سة مبعدل ثماين �سفقات لكل 
بواقع  وال��غ��از  النفط  قطاع  يليها  منها 
ال�ستهاكية  واملنتجات  �سفقات  �سبع 
العقاري  وال��ق��ط��اع  �سفقات  �ست  ب��واق��ع 
منها  لكل  �سفقات  ب��اأرب��ع  والت�����س��الت 
ف��ي��م��ا ���س��ج��ل ق���ط���اع الت�������س���الت اأك���رب 
�سبعة  ب��واق��ع  القيمة  حيث  م��ن  �سفقة 

مليارات دولر. 

اأن  واأ���س��اف  امل�ستدامة.  التنمية  جهود 
م��ع��ر���ض ال��ري��ا���ض م��ث��ل ك��ذل��ك فر�سة 
لأول  ال��ع��رب��ي��ة  الن�سخة  ع��ن  ل���اإع���ان 
والذي  عجمان،  لإم��ارة  ال�سياحي  دليل 
ي�ستمل على كل املعلومات التي يحتاجها 
ال�����س��ائ��ح وال����زائ����ر، اإ���س��اف��ة اإىل اأح���دث 
حمددة  الإم�����ارة  يف  لل�سياحة  خ��ري��ط��ة 
املعامل و�ساملة لكل الأماكن التي ميكن 
مناطق  مبختلف  ي��رت��اده��ا  اأن  ل��ل��زائ��ر 

الإمارة.  وك�سف النعيمي عن اأن الدائرة 
نتائج  اأوىل  ع���ن  اأي������ام  خ����ال  ���س��ت��ع��ل��ن 
يف  ال�سياحية  املن�ساآت  ت�سنيف  م�سروع 
اأحدث  تت�سمن  وال��ت��ي  ع��ج��م��ان،  اإم����ارة 
اإح�ساءات القطاع ال�سياحي والقطاعات 

ذات ال�سلة يف الإمارة.
وعن الدور احلايل ل�سياحة املعار�ض، اأكد 
احلديثة  ال�سياحة  �سناعة  اأن  النعيمي 
و�سائل  اأك��رث ح�سورا من خال  �سارت 

معر�ض  يف  وج���دت  بعجمان  ال�سياحية 
فر�سة  ل���ل�������س���ف���ر  ال���������دويل  ال����ري����ا�����ض 
ال�سياحية  باملقومات  للتعريف  مواتية 
وعدد  بها  ال�ستثمار  وف��ر���ض  ل��اإم��ارة 
القائمة  ال�سياحية  امل�سروعات  ونوعية 
�سورة  لإع��ط��اء  تنفيذها  اجل��اري  وتلك 
احلايل  الو�سع  عن  وم�سرفة  �سحيحة 
لقطاعات ال�سياحة والفندقة والرتفيه، 
وكذا اخلطط امل�ستقبلية القريبة �سمن 

ت�سهد  م���اراث���ف���ت���ي�������ض:   م���اري���و����ض  ق�����ال 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الراهن.  ال���وق���ت  يف  م��ت�����س��ارع��ة  ت���غ���رّيات 
ومي��ك��ن ال��ق��ول ب����اأّن ال����دول ال��ت��ي تتمتع 
واملدعومة  كافية  وم��ادي��ة  مالية  مب���وارد 
تطبيق  على  وق���ادرة  م�ستعدة  بحكومات 
اأداءاً  حتقق  وال�ستثمار،  الإن��ف��اق  خطط 
عالياً ومتفوقاً خال العام اجلاري. ومما 

وال�سعودية  الإم����ارات  ت��اأت��ي  ف��ي��ه،  �سك  ل 
يف طليعة ال��دول ال��رائ��دة يف ه��ذا املجال. 
الأخ���رى يف منطقة  ل��ل��دول  بالن�سبة  اأم��ا 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فا يزال 
يتوجب عليها ا�ستقطاب ال�ستثمارات عرب 
م�ستوى  ع��ل��ى  �ساملة  اإ���س��اح��ات  اإج����راء 
النظم القانونية واملالية القائمة والدعم 
احلكومي احلايل.  من جهته، قال �سامي 

من  العديد  يربز  املحلية،  لاقت�ساديات 
التحديات ل �سّيما فيما يتعلق بال�سيا�سات 
وعلى  احلكومية.  وال�سيا�سة  التنظيمية 
�سيوا�سل  الراهنة،  ال��ظ��روف  من  الرغم 
الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ب��ت��ح��ق��ي��ق من���و خال 
�ستتجاوز  عالية  مبعدلت  اجل��اري  العام 
املا�سي.  العام  امل�سجلة يف  تلك  الغالب  يف 
دبي،  يف  امل��ن��ع��ق��دة  اجلل�سة  ع��ل��ى  وتعليقاً 

•• الريا�ض – الفجر: 

�سالح  بن  اهلل  عبد  الدكتور  معايل  زار 
والإعام  الثقافة  وزي���ر  ن��ائ��ب  اجلا�سر 
اإمارة  جناح  ال�سعودية  العربية  باململكة 
عجمان عقب افتتاحه معر�ض الريا�ض 
ك��ان يف  لل�سفر حيث  ال���دويل اخل��ام�����ض 
مدير  النعيمي  اأحمد  في�سل  ا�ستقباله 
بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ام 

رئي�ض وفد الإمارة.
�سعيد  حم���م���د  �����س����ع����ادة  ح����ر�����ض  ك���م���ا 
الظاهري �سفري دولة الإمارات العربية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  لدى  املتحدة 
املعر�ض  الإم������ارة يف  زي�����ارة ج��ن��اح  ع��ل��ى 
لتجديد التاأكيد على ت�سجيعه للم�ساركة 
ع��ج��م��ان يف  لإم������ارة  الأوىل  ال��ر���س��م��ي��ة 
التوفيق  العمل  لفريق  املعر�ض، متمنيا 

والنجاح يف مهمته الرتويجية.
اأم�ض  وبداأ وفد الإم��ارة م�ساركته م�ساء 
لل�سياحة  ت��روي��ج��ي��ة  ح��م��ل��ة  ب����اإط����اق 
ق�سري  وفيلم  الإم�����ارة،  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
اأه���م  وي�����س��ت��ع��ر���ض  م����رة  ي��ع��ر���ض لأول 
والإعان  عجمان،  يف  ال�سياحية  املعامل 
عجمان  لإم����ارة  �سياحي  دل��ي��ل  اأول  ع��ن 
اإىل خريطة  اإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة 

عجمان ال�سياحية.
التنمية  دائ��رة  اإن  النعيمي  وقال في�سل 

ام�ض  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  ا�ست�ساف 
الكلي  الق��ت�����س��اد  خ��ال��ه��ا  ن��اق�����ض  جل�سة 
عنوان  حت��ت  واملحلي  والقليمي  العاملي 
التحول.. اإعادة التوازن والتفوق مب�ساركة 
دبي.  املوؤ�س�ساتيني يف  وا�سعة من عمائه 
يف  اأخ����رى  جل�سة  تنظيم  ال��ب��ن��ك  وي��ع��ت��زم 
لعمائه  اجل�����اري  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل   28
اجلل�سات  وت��ت��م��ت��ع  اأب���وظ���ب���ي.  اإم������ارة  يف 
باعتبارها  ب��اخل�����س��و���س��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
�ستاندرد  بنك  لعماء  ح�سرياً  م��وّج��ه��ة 
ت�������س���ارت���رد ، م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ج����دول 
اأع���م���ال م��ت��ك��ام��ل ل�����س��م��ان ت���ق���دمي روؤى 
الآف���اق  ح���ول  �ساملة  وحت��ل��ي��ات  معّمقة 
على  القت�سادية  والتوقعات  امل�ستقبلية 
والعاملية،  والقليمية  املحلية  امل�ستويات 
ف�سًا عن ا�ستطاع مامح امل�سهد املايل 
اجلل�سة،  وخ��ال  املقبلة.  املرحلة  خ��ال 
رئي�ض  م��اراث��ف��ت��ي�����ض،  م���اري���و����ض  ن��اق�����ض 
و�سامريان  الق��ت�����س��ادي��ة  الأب���ح���اث  ق�سم 
����س���اك���راب���ورت���ي، رئ��ي�����ض ق�����س��م الأب���ح���اث 
القت�سادية يف الهند، الآثار املرتتبة عن 
ال��ت��ح��ول امل��ت�����س��ارع ال���ذي ي�����س��ه��ده العامل 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن على بيئة الأع��م��ال يف 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ب�سورة  التحول  ه��ذا  ويرجع  وباك�ستان. 
الغرب  يف  املديونية  تقلي�ض  اإىل  جزئية 
والع��ت��م��اد امل��ت��زاي��د يف اآ���س��ي��ا ع��ل��ى دوافع 
مناذج  م��ن  يجعل  مم��ا  القليمية،  النمو 
فاعلة  غري  قدمية  دواف��ع  ال�سابقة  النمو 
على الإطاق. ويف الوقت الذي ت�سعى فيه 
التوازن  اإع���ادة  اإىل  عموماً  واآ�سيا  ال�سني 

هذا الرتفاع اإىل تزايد ثقة امل�ستثمرين 
احل�������س���ول على  ال�����ق�����درة يف  وحت�������س���ن 
مقاربة  يف  الن�سبي  والتح�سن  الئتمان 
الت�سعري بني امل�ستثمرين والباعة اإ�سافة 
اإ�سارات تعايف حالة القت�ساد الكلي  اإىل 
والقطاعات  الأ�سواق  على  هذا  وينطبق 
ال�سفقات  ن�ساطات  معظم  �سهدت  التي 
متوقعا ا�ستمرار هذا التوجه يف الفرتة 

املقبلة.
ال���ت���ي �سجلت  ال������دول  و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة 
الن�ساط الأعلى على �سعيد عدد �سفقات 
ال�ستحواذ املحلية املعلنة يف الربع الأول 
من العام احلايل كا من دولة الإمارات 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت��ل��ت��ه��ا  ���س��ف��ق��ة   11 ب���� 
�سبع  بواقع  والكويت  وقطر  ال�سعودية 

�سفقات ا�ستحواذ لكل منها.
ع�سر  اأك���رب  قيمة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 

�سفقات يف الربع الأول من العام احلايل 
بلغت 12.1 مليار دولر مبا يعادل 83 
ق��ي��م��ة �سفقات  اإج���م���ايل  م���ن  امل���ائ���ة  يف 
ال�سرق  يف  املعلنة  وال�ستحواذ  الندماج 
ذلك  و�سمل  اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط 
اأ�سول  ل�����س��راء  ���س��ادرة  �سفقات  خم�ض 
دول���ي���ة م���ن ����س���رك���ات اإق��ل��ي��م��ي��ة وث���اث 
اإقليمية  اأ�سول  ل�سراء  حملية  �سفقات 
من �سركات اإقليمية و�سفقتني واردتني 
م���ن �سركات  اإق��ل��ي��م��ي��ة  اأ����س���ول  ل�����س��راء 
دولية. ومن حيث القيمة �سجلت �سفقة 
القرب�سية  با�سكندال  �سركة  ا�ستحواذ 
القاب�سة  تليكوم  اأورا�سكوم  �سركة  على 
مليار   6.4 بواقع  قيمة  اأعلى  م�سر  يف 
�سركتي  ان���دم���اج  ���س��ف��ق��ة  ت��ل��ي��ه��ا  دولر 
ال��ع��ق��اري��ة يف الإم�����ارات و الدار  ���س��روح 
دولر  م��ل��ي��اري  قيمتها  بلغت  ال��ع��ق��اري��ة 

ال�سرق  منطقة  يف  املعلنة  وال���س��ت��ح��واذ 
يف  ت�ساعفت  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
ال��ع��ام احل���ايل لت�سل  الأول م��ن  ال��رب��ع 
اإىل 14.6 مليار دولر اأمريكي مقارنة 
التي  املا�سي  العام  من  نف�سها  بالفرتة 
مليار   7.3 ال��ق��ي��م��ة  ه����ذه  ف��ي��ه��ا  ب��ل��غ��ت 

دولر.
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه اإىل 
ان��خ��ف��ا���ض ع���دد ال�����س��ف��ق��ات امل��ع��ل��ن��ة من 
العام  من  الأول  الربع  يف  �سفقة   101
املا�سي اإىل 98 �سفقة يف الفرتة نف�سها 
من العام احلايل برتاجع ن�سبته ثاثة 

يف املائة.
وق�������ال ف����ل غ����ان����دي����ر رئ���ي�������ض خ���دم���ات 
ويونغ  اإرن�ست  يف  ال�سفقات  ا�ست�سارات 
ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا يف 
ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف ل��ه يف دب���ي ال��ي��وم اإن 

•• دبي-وام:

�سركة  ع��ن  ���س��در  �سهري  تقرير  اأظ��ه��ر 
اإرن�����س��ت وي��ون��غ ال��ت��ي تتخذ م��رك��ز دبي 
ام�ض  ل��ه��ا  اإقليميا  م��ق��را  ال��ع��امل��ي  امل���ايل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�سدر 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
�سفقات  ق���ي���م���ة  اإج�����م�����ايل  ح���ي���ث  م����ن 
املعلنة  املحلية  وال���س��ت��ح��واذ  الن���دم���اج 
ال��ع��ام احلايل  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ���ال 
املائة  يف   54 ن�سبته  ما  على  م�ستحوذة 
بقيمة  املنطقة  يف  ال�سفقات  قيمة  م��ن 

دولر. مليار   2.2
وذك���ر تقرير اإرن�����س��ت وي��ون��غ ال���ذي جاء 
يف  وال�ستحواذ  الندماج  �سفقات  حول 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
اأن القيمة الإجمالية ل�سفقات الندماج 

�صتاندرد ت�صارترد يناق�ض تطلعاته القت�صادية يف الإمارات واملنطقة

�لبنك �أقام جل�سات مماثلة لعمالئه يف �لبحرين وقطر
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املال والأعمال

بعد حجبها 8 �صنوات 

عمومية �سري�ميك ر�أ�س �خليمة تقر توزيع �أرباح 20 % نقدً� 

ملتقى �ملر�أة �لعربية و�القت�ساد �لعاملي يعقد يف لندن برعاية هند �لقا�سمي

�سعيد �لقا�سمي يفتتح معر�س �مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �إك�سبو خورفكان

اأمني �سر جمعية �سيدات الأعمال البحرينية 
وال�����س��ي��دة ����س���ارة امل���ه���ريي م���ن ���س��ف��ارة دولة 
المارات العربية املتحدة لدى اململكة املتحدة 
. كما مت خال امللتقى تقدمي عدد من اأوراق 
العمل من �سعادة بدرية املا رئي�ض املجموعة 
الزياين  اف��ن��ان  وال�سيدة  الم��ارات��ي��ة  العاملية 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�ض  ع�سو 
ع�سو  الح��م��داين  ابتهاج  وال�سيدة  البحرين 
 . قطر  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�ض 
والتقارير  ال��و���س��وع��ات  م��ن  ع���دد  ط���رح  ومت 
وال���ب���ح���وث ح����ول اجن������ازات امل������راأة واأدواره�������ا 
املختلفة التي تعددت مع مرور الأعوام لتدل 
ال�سعاب  امل��راأة وقدرتها على حتمل  على قوة 
اأي تغيري يف  اأ�سا�ض  امل��راة هي  واأن  وجت��اوزه��ا 
املجتمع وقد �ساحب امللتقى عر�ض اأزياء اأقيم 
يف فندق انرتكونتيننتال بارك لني لندن . ويف 
�سكر وتقدير  �سهادات  توزيع  امللتقى مت  ختام 

اىل الوفود امل�ساركة.

•• ال�صارقة-وام:

بنت  هند  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  �سعادة  �ساركت 
عبد العزيز القا�سمي يف ملتقى املراأة العربية 
العا�سمة  يف  عقد  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  والق��ت�����س��اد 
اإطار تعزيز احلوار بني  الربيطانية لندن يف 
ال��ع��رب ونظرائهم  رج���ال و���س��ي��دات الع��م��ال 
العاملي  ال��غ��رب��ي��ني م��ن خ����رباء يف الق��ت�����س��اد 
العامة  ال��ع��رب��ي��ة يف احل��ي��اة  امل����راأة  وف��ه��م دور 
احلكومية  وغ����ري  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
حتت  امللتقى  واأقيم  والكادميية.  والتجارية 
بنت  ه��ن��د  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  ���س��ع��ادة  رع��اي��ة 
غرفة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  القا�سمي  ال��ع��زي��ز  عبد 
غرف  احت��اد  و  الربيطانية  العربية  التجارة 
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية و 
جمل�ض الوحدة القت�سادية العربية و جمعية 
�سيدات العمال البحرينية . و�سارك يف امللتقى 
العربية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  مقر  يف  عقد  ال���ذي 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ل��ن��دن ك��وك��ب��ة م���ن ���س��ت��ة ع�سر 
�سيدات  واوروب��ي��ة من  دول��ة خليجية وعربية 
واأ�سحاب الأعمال لإبراز دور املراأة اخلليجية 
دائرة  ولتو�سيع  الع��م��ال  جم��ال  يف  والعربية 
ج�سور  ومد  التوا�سل  فكرة  لرت�سيخ  التعاون 
ال��ت��ع��اون ب��ني ن�����س��اء ال��ع��امل واي��ج��اد �سراكات 
ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ط��رف��ني. ك��م��ا ح�����س��ر امللتقى 
وفد من �سفارة مملكة البحرين لدى اململكة 
املتحدة برئا�سة ال�سفرية األي�ض �سمعان اململكة 
�سيدات  جمعية  اأع�����س��اء  م��ن  وع���دد  امل��ت��ح��دة 
العمال البحرينية وبداأ امللتقى بكلمة �سعادة 
ال�����س��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة ه��ن��د ب��ن��ت ع��ب��د العزيز 
ال�سعيبي  اأفنان  الدكتورة  كلمة  ثم  القا�سمي 
الم����ني ال���ع���ام وال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لغرفة 
والبارونة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 
الغرفة  رئ��ي�����س��ة  دي����ن  ل��ف��رين��ه��ام  ���س��ي��م��ون�����ض 
و�سعادة عبد الرحيم نقي المني العام لحتاد 
القطان  خ��ل��ود  وال�����س��ي��دة  اخلليجية  ال��غ��رف 

نحو  وايجابية  م�سافة  قيمة  متثل  وال��ت��ي  النا�سئة 
حتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة وطموحات ال�سباب 
ال�ستثمار اخلا�ض. من جانبه  املواطنني يف جمالت 
اجلهات  كافة  وت��ع��اون  بجهود  املن�سوري  خليل  اأ���س��اد 
رواد  م��وؤ���س�����س��ة  و���س��راك��ة  امل��ع��ر���ض  لتنظيم  املخت�سة 
و�سندوق خليفة يف التح�سري والع��داد لهذا احلدث 
املواطنات يف قطاع  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اىل  م�سريا 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة حيث حققت الكثريات 
منهن اإجنازات كبرية يف هذا املجال واأ�سبحن �سيدات 
ودعم  م�ساندة  واأك��د  املقايي�ض.  بكل  ناجحات  اأع��م��ال 
امل�سروعات  لأ�سحاب  ال�سارقة  وغرفة  اك�سبو  مركز 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وفقا  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة والتي توؤكد �سرورة مد 
امل�سروعات. وقال  وامل�ساعدة لأ�سحاب هذه  العون  يد 
م�ساركني  م��ن  متميزة  م�ساركات  ي�سهد  املعر�ض  اإن 
وم�����س��ارك��ات م���ن اأ���س��ح��اب امل�����س��روع��ات وم���ن جهات 
وتهتم  تعمل  التي  وال�سناديق  واملوؤ�س�سات  التمويل 
بهذه امل�سروعات وهو فر�سة للتقاء جميع الأطراف 
اأي�سا  املعر�ض ميثل فر�سة  حتت �سقف واحد كما ان 
لأبناء المارات وخا�سة من املنطقة ال�سرقية للتعرف 
على جتارب اأ�سحاب هذه امل�سروعات لتكون حافزا لهم 

للولوج اىل هذا القطاع احليوي.

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة. واأ�ساد  امل�����س��روع��ات  ا���س��ح��اب 
وامل�ساركة  التنظيم  بح�سن  القا�سمي  �سعيد  ال�سيخ 
ابناء خورفكان  ال��ذي يخدم  املعر�ض  الوا�سعة يف هذا 
م�ساريع  بدعم  الهتمام  ويعك�ض  ال�سرقية  واملنطقة 
ال�سباب. من جانبه اأكد اأحمد املدفع اأن دولة المارات 
متثل منوذجا ناجحا يحتذى يف دعم القيادة احلكيمة 
الب��داع والبتكار  ال�سباب وحفزهم على  لأبنائها من 
اإىل  م�سريا   .. الع��م��ال  جمتمع  تنمية  يف  وال���س��ه��ام 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض العلى حاكم ال�سارقة 
ببلورة �سورة وا�سحة من هذا النموذج حلفز وت�سجيع 
ال��رع��اي��ة وامل�����س��ان��دة لتاأ�سي�ض  وت��وف��ري ك��اف��ة و���س��ائ��ل 
ال�سر  دعم  واي�سا  ال�ستثمارية  مل�سروعاتهم  ال�سباب 
امل�ساهمة  على  وقدرتها  امل���راأة  مكانة  واب���راز  املنتجة 
بالإنتاج والعمل يف جمالت عديدة تتوافق وطبيعتها 

وامكانياتها. 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإن  امل��دف��ع  وا���س��اف   
و�ساندها  رواد  م��وؤ���س�����س��ة  دور  م���ن  ع����ززت  ال�����س��ارق��ة 
التعاون مع الغرفة والدوائر احلكومية والت�سهيات 
املنتجة يف ظل  وال�سر  ال�سباب  مل�ساريع  تقدمها  التي 
متابعة دائمة من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
ال�سارقة مما  نائب حاكم  القا�سمي ويل عهد  �سلطان 
ل����رواد الأع���م���ال واأ�سحاب  اأ���س��ه��م يف ت��وا���س��ل ال��دع��م 

على  وم�ساعدتهم  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
التطوير وت�سويق منتجاتهم �سواء من خال املعار�ض 
والفعاليات التي ينظمها اأو من خال تنظيم معار�ض 
للم�ساركة يف  ت�سهيات  وتقدمي  بهم  م�ستقلة خا�سة 
هذه الحداث ليتمكنوا من عر�ض وت�سويق منتجاتهم 
اك�سبو  �سواء يف مركز  املتعددة  فعالياته  واعمالهم يف 
واأ�سار  خورفكان  اك�سبو  يف  املتمثل  فرعه  او  ال�سارقة 
دورا  تلعب  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  اأن  اإىل 
اأ�سا�سيا ومهما يف النمو القت�سادي لاأمم واأ�سبحت 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأدوات  م���ن  رئ��ي�����س��ي��ة  اأداة 
عامة  الم���ارات  دول��ة  اأن  مو�سحا   .. القطاعات  كافة 
وال�سارقة خا�سة مليئة بالفر�ض الواعدة التي متكن 
ال�سباب من اجلن�سني من حتقيق طموحاتهم لدخول 
عامل العمال من خال هذه امل�سروعات يف ظل توافر 
اجلدوى  درا�سة  يف  ت�ساعدهم  التي  الداعمة  اجلهات 
ال�سباب  وحث  التمويل  وتوفري  وتقدمي  مل�سروعاتهم 
لي�ساركوا  امل�ساريع  ه��ذه  يف  ال��دخ��ول  على  امل��واط��ن��ني 
املدفع  ودع��ا  ال��دول��ة.  ت�سهدها  التي  النمو  يف م�سرية 
امل�����س��اه��م��ة يف م�����س��ان��دة جهود  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض اىل 
الدولة لإجناح امل�ساريع الريادية ومنحها الفر�ض يف 
التعاقدات التجارية الداعمة لهذه امل�ساريع والهتمام 
بتطبيق القانون الحتادي للم�ساريع ال�سغرية لي�سبح 
قوة ت�سريعية تعزز من جناح وحماية تلك ال�ستمارات 

•• ال�صارقة-الفجر:

رئي�ض  نائب  القا�سمي  �سقر  بن  �سعيد  ال�سيخ  افتتح 
ام�������ض معر�ض  ب���خ���ورف���ك���ان  ���س��م��و احل����اك����م  م��ك��ت��ب 
مركز  ينظمه  ال��ذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
موؤ�س�سة  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  خ��ورف��ك��ان  اك�سبو 
ال�سارقة للم�ساريع الريادية و�سندوق خليفة لتطوير 
للتطور وت�ستمر فعالياته  ال�سارقة  امل�ساريع ومنتدى 
ح��ت��ى 27 اب��ري��ل اجل����اري مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
الدوائر واملوؤ�س�سات واجلهات املعنية واأ�سحاب امل�ساريع 
الريادية من �سباب املواطنني واملواطنات. ح�سر حفل 
جمل�ض  رئي�ض  امل��دف��ع  حممد  اح��م��د  �سعادة  الف��ت��ت��اح 
ادارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة واأع�ساء جمل�ض 
املجل�ض  رئي�ض  النقبي  خمي�ض  نا�سر  و�سعادة  الدارة 
الديوان  م��دي��ر  املن�سوري  يعقوب  و�سلطان  البلدي 
ال��ي��م��اح��ي رئي�ض  الم�����ريي يف خ��ورف��ك��ان وع���ب���داهلل 
املجل�ض البلدي بكلباء وخليل حممد املن�سوري مدير 
مركز اك�سبو خورفكان وعدد من امل�سوؤولني واملدراء يف 

الدوائر احلكومية. 
بخورفكان  احل��اك��م  �سمو  مكتب  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  وق���ام 
واحل�سور بجولة يف اأرجاء املعر�ض وا�ستمع اإىل �سرح 
واف من امل�ساركني واملوؤ�س�سات الداعمة ومنها �سندوق 
لت�سجيع  ت��ب��ذل  ال��ت��ي  واخل��ط��ط  واخل���ط���وات  خليفة 

 2011 العام  يف  دره��م  مليار   2.06
املتداولة  امل���وج���ودات  انخف�ست  بينما 
املوحدة بن�سبة 6.9 % لت�سل اىل 3.4 
ردهم  مليار   3.7 مقابل  دره���م  مليار 
للمطلوبات  وبالن�سبة   .  2011 ل��ع��ام 
انخف�ست  فقد  امل��وح��دة  الأج���ل  طويلة 
بن�سبة %47.92 لت�سل اىل 511.9 
درهم  983مليار  مقابل  دره���م  مليار 
امل�ساهمني  حقوق  وبلغت   2011 لعام 
ال����ع����ام  يف  دره��������م  م����ل����ي����ار   2.110
2.081 مليار درهم يف  2012مقابل 
ذلك  على  وتعليقا   . قبله  ال���ذي  ال��ع��ام 
التنفيذي  الرئي�ض  م�سعد  عبداهلل  قال 
مما   : اخليمة  راأ���ض  �سرياميك  ل�سركة 
بو�سوح  تك�سف  النتائج  ان  فيه  �سك  ل 
ان العام املا�سي كان بالن�سبة لنا هو عام 
الجنازات املهمة حيث مت الرتكيز على 
الرئي�سية  اأ�سواقنا  مع  عاقتنا  توطيد 
اىل  ب��ل��دا   150 م��ن  اأك���رث  يف  املنت�سرة 
ج��ان��ب ا����س���رتداد ح��م��اي��ة ال����س���ول كما 
تكاليف  على  وال�سيطرة  العمل  توا�سل 
حت�سني  يف  �ساهم  ما  والت�سغيل  النتاج 
الك�ساد  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  ال���رب���ح���ي���ة 

والنكما�ض يف اأ�سواق البناء .

دره�����م يف ح���ني ان��خ��ف�����س��ت الي�������رادات 
دره����م  م���ل���ي���ون   168.7 اىل  ل��ت�����س��ل 
وارت��ف��ع اج��م��ايل ال��رب��ح امل��وح��د بن�سبة 
مليون   856.9 اىل  لي�سل   %  9.4
783.6 مليون دره��م يف  دره��م مقابل 
املوجودات  وانخف�ست   .  2011 ع���ام 
 7.7% بن�سبة  املوحدة  الغري متداولة 
مقابل  دره��م  مليار   1.90 اىل  لت�سل 

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر امل�����ايل ال�����ذي متت 
تاوته يف الجتماع فقد حققت ال�سركة 
بلغت  ح��ي��ث  ال�سافية  الأرب�����اح  يف  من���وا 
 2012 بنهاية  درهم  مليون   223.1
عام  دره��م  مليون   205.2 مع  مقارنة 
فيما   8.7% بن�سبة  بنمو  اأي   2011
مت��ك��ن��ت ال�����س��رك��ة م���ن ت��ق��ل��ي�����ض حجم 
مليون   353 اىل  ال��ق��رو���ض  حمفظة 

تخطي  على  ال�سركة  ق��درة  يعك�ض  مما 
ال���ت���ح���دي���ات ال�����س��ع��ب��ة م�����س��ت��ف��ي��دة من 
الباط  ت�سمل  التي  منتجاتها  تطوير 
املطابخ  وجتهيزات  ال�سحية  والأدوات 
وت�سويقها يف اأكرث من 160 بلدا حول 
ال��ع��امل وه��و ال�����س��يء ال���ذي مكن قطاع 
ت�سكل  اأرب����اح  م��ن حتقيق  ال�����س��ريام��ي��ك 

ن�سبة 97% .

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

ل�سركة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأق������رت 
اجتماعها  يف  اخليمة  راأ����ض  �سرياميك 
احلمراء  القلعة  فندق  يف  اأم�ض  العادي 
تو�سية جمل�ض الدارة ب�ساأن توزيع اأرباح 
%20 من راأ�ض املال اأي  نقدية بن�سبة 
ومبا  ال��واح��د  لل�سهم  فل�سا   20 ب��واق��ع 

يعادل 148 مليون درهم.
خال  العمومية  اجلمعية  وا�ستمعت 
اجتماعها العادي لتقرير جمل�ض الدارة 
ال�سركة  ن�����س��اط  ب��ا���س��ه��اب  ���س��رح  ال����ذي 
يف  املنتهية  ال�سنة  ع��ن  امل��ايل  ومركزها 
�سادقت  ك��م��ا   2012 دي�����س��م��رب   31
على تقرير مدققي احل�سابات وناق�ست 
وح�ساب  ال�����س��رك��ة  م��ي��زان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
اأع�ساء  ذم��ة  وب���راأت  واخل�سائر  الأرب���اح 
جمل�ض الدارة ومدققي احل�سابات عن 
دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة 

.  2012
ومبوافقتها على تو�سية جمل�ض الدارة 
ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني 
تنهي اجلمعية العمومية حجبا لتوزيع 
الأرباح الذي ا�ستمر 8 �سنوات متوا�سلة 

�أخبار �ل�ساعة :
 �الإمار�ت وجهة ��ستثمارية جاذبة

•• اأبوظبي-وام:

اأخبار ال�ساعة جناح القيادة الر�سيدة يف الدولة يف تر�سيخ منوذج  اأكدت ن�سرة 
اإماراتي منفتح وع�سري ي�سهم يف تطوير بنية الدولة القت�سادية لتكون عامل 
جذب للم�ستثمرين بجانب حر�سها على تعزيز تعاونها القت�سادي مع خمتلف 
اإ�سادة  اإن  قالت  جاذبة  ا�ستثمارية  وجهة  الإم���ارات  عنوان  وحتت  العامل.  دول 
اآبي مبا توفره دولة الإم��ارات العربية املتحدة  رئي�ض ال��وزراء الياباين �سينزو 
من بيئة ا�ستثمارية جاذبة خال لقائه �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ج�سور  بناء  يف  الإماراتية  الدبلوما�سية  جن��اح  لتعك�ض  ج��اءت  اخلارجية  وزي��ر 
التفاهم والتعاون مع املناطق املختلفة من العامل خا�سة مع القوى ال�ساعدة 
يف  وتاأثريها  ح�سورها  وتعزيز  م�ساحلها  خدمة  ثم  وم��ن  والغرب  ال�سرق  يف 
الإمارات  مركز  ي�سدرها  التي  الن�سرة  واأك��دت  وال��دويل.  الإقليمي  امل�ستويني 
للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية .. اأن هذا احل�سور يتعمق با�ستمرار بف�سل 
ال�سيا�سة احلكيمة للقيادة الإماراتية التي حتظى بتقدير العامل كله واحرتامه 
وكفاءة اجلهاز الدبلوما�سي وقدرته على التحرك املدرو�ض والواعي جتاه دوائر 
العامل.  �سعوب  لدى  للدولة  اإيجابية  �سورة  بناء  ثم  ومن  ومناطقه  الهتمام 
واأ�سافت اأن الدولة ترى اأن انفتاحها القت�سادي والتجاري على العامل ي�سب يف 
خدمة امل�سرية التنموية الإماراتية ويحقق اأحد اأهم اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية 
للدولة نحو التنمية امل�ستدامة من خال بناء �سبكة كبرية من امل�سالح العاملية 
املتبادلة مبا يتيح تبادل اخلربات والتعرف اإىل جتارب الآخرين والإفادة منها. 
واأكد حر�ض القيادة الر�سيدة على جعل الدولة قبلة لأن�سطة متعددة ومتنوعة 
وبذل امل�سوؤولون جهدا عايل الوترية ل�ست�سافة حوارات وجتمعات اقت�سادية 
اإظهار  بق�سد  نحوها  العاملية  ال�سخ�سيات  زي���ارات  وتكثفت  ودول��ي��ة  اإقليمية 
ال�ستعداد للتعاون يف �سراكة امل�سالح والروؤى بحيث دخلت ال�سيا�سة اخلارجية 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي م��ع خمتلف  الإم��ارات��ي��ة مرحلة م��ن الن��ط��اق لتعزيز 
اأو جماعيا الأمر الذي قاد احلكومة من  اأكان تعاونا ثنائيا  دول العامل �سواء 
ي�سهم يف تطوير  اإماراتي منفتح وع�سري  تر�سيخ منوذج  اإىل  قوانينها  خال 
وفقا  واع��دة  للم�ستثمرين فر�سا  يتيح  لتكون عامل جذب  القت�سادية  البنية 
وبنى  امل�ستثمرين  وحماية  القانون  و�سلطة  والو�سوح  ال�سفافية  ت�سوده  ملناخ 
حتتية موؤهلة ل�ستثمارات عماقة الأمر الذي عزز املكانة القت�سادية املميزة 
للدولة ودعمها على امل�ستويات الإقليمية والدولية. واأ�سارت اإىل حر�ض وزارة 
الدولة من خال  الت�سريعية القت�سادية يف  املنظومة  القت�ساد على تطوير 
الدولة  يف  الأع��م��ال  اأداء  لتعزيز  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات  م��ن  جمموعة  اإجن���از 
اأبرزها قانون ال�ستثمار الأجنبي وال�سركات وال�سناعة وامل�سروعات ال�سغرية 
مراحلها  يف  وجميعها  الفكرية  امللكية  حقوق  وحماية  واملناف�سة  واملتو�سطة 
النهائية و�سي�سمن القانون اجلديد اخلا�ض بال�ستثمار حماية اأكرب للم�ستثمر 
الأجنبي ويت�سمن حوافز لت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي ويهدف اإىل تعزيز املناخ 
ال�ستثماري للدولة وتنميته وتنويع الن�ساط القت�سادي فيها مبا ين�سجم مع 
روؤية الإمارات 2021. ونوهت باأن القت�ساد الإماراتي يحتل املرتبة الثالثة 
ر5 يف   2 نحو  بلغ  و�سنغافورة حمققا من��وا  ك��وجن  ه��وجن  بعد كل من  اآ�سيويا 
دول غرب  اقت�سادات منطقة  ل��دى  املحقق  النمو  اأعلى من  وه��و   2012 ع��ام 
اآ�سيا التي تعي�ض ظروفا م�سابهة لاقت�ساد الإماراتي. وقالت اأخبار ال�ساعة يف 
اإنه ا�ستكمال ملا تقدم فقد انتهت وزارة القت�ساد من  ختام مقالها الإفتتاحي 
اإعداد خريطة ا�ستثمارية ت�ستهدف التعريف بفر�ض ال�ستثمار املتاحة وت�سهيل 
وفق  اإم���ارة  كل  اإىل  اخلارجية  ال�ستثمارات  وج��ذب  ال��دول��ة  يف  اإليها  الو�سول 
احتياجاتها ال�ستثمارية وتعريف امل�ستثمرين من جميع اأنحاء العامل بفر�ض 
ال�ستثمار والوقوف على واقع الدولة الفعلي وما متلكه من ميزات وخ�سائ�ض 
اإ�سافة  من بينها ال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي والبنية التحتية احلديثة هذا 
بال�سرق  الغرب  يربط  عاملي  جت��اري  كمركز  ال�سرتاتيجي  الدولة  موقع  اإىل 

ويتيح الو�سول اإىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية. 

وفد من �جلمعية �لدولية لطاقة �ملناطق يزور مقر 
�إمباور ويطّلع على �البتكار�ت �ل�سديقة للبيئة 

•• دبي-الفجر: 

قام وفد من اجلمعية الدولية لطاقة املناطق )IDEA(، التي تتخذ من 
الوليات املتحدة الأمريكية مقراً لها، بزيارة خا�سة ملقر موؤ�س�سة الإمارات 
املناطق يف  م��زود خلدمات تربيد  اأك��رب   ، اإم��ب��اور  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة 
املنطقة وت�سمن الوفد الزائر كًا من رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية الدولية 
اإىل  ثورنتون،  روب  التنفيذي  والرئي�ض  بريلهارت،  جوزيف  املناطق  لطاقة 
 .)IDEA( جانب كاترينا بيللي، امل�ست�سار الأول لل�سيا�سات ق�سم الطاقة يف
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ع��ف��ار،  ب��ن  اأح��م��د  ال��وف��د  اإ���س��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
اإمباور . وجال وفد اجلمعية الأمريكية  الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
على حمطة تربيد املناطق لإمباور الكائنة يف مدينة دبي للرعاية ال�سحية، 
اإطار التزامها  وذلك بهدف الإط��اع على امل�ساريع التي تنفذها ال�سركة يف 
البتكارات  الوفد،  ممثلو  ثّمن  كما  للبيئة.  �سديقة  تربيد  حلول  باعتماد 
مثل  لها،  التابعة  التربيد  م�سانع  يف  اإم��ب��اور  اعتمدتها  التي  التكنولوجية 
ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف خف�ض ا�ستهاك الطاقة مبقدار 
الن�سف. وعلى اإثر اجلولة، قام روب ثورنتون الرئي�ض التنفيذي بدعوة عدد 
من كبار م�سوؤويل اإمباور حل�سور املوؤمتر ال�سنوي للجمعية الدولية لطاقة 
املناطق 2013 واملزمع عقده يف �سهر يونيو القادم يف مدينة ميامي بولية 
فلوريدا الأمريكية. ويف اإطار تعليقه على الزيارة التي قام بها وفد اجلمعية 
الدولية لطاقة املناطق )IDEA( ملقر �سركة اإمباور يف دبي، قال اأحمد بن 
الدولية لطاقة  تعاون متينة مع اجلمعية  اإمباور بعاقات  �سعفار: ترتبط 
املناطق، ونحن ملتزمون باإطاع اجلمعية على اأحدث البتكارات واملعلومات 
ونحن  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املناطق  تربيد  �سناعة  تعزيز  يف  ت�سهم  التي 
على ثقة، باإن عاقات التعاون التي تربط اإمباور ب� )IDEA( �ستعود حتماً 
الأو�سط،  ال�سرق  املناطق يف  العاملة يف جمال تربيد  ال�سركات  بالنفع على 

والتي تعد واحدة من اأكرث املناطق عر�سة للتغريات املناخية يف العامل .
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املال والأعمال

29
�لعربية للطري�ن ترفع 

عدد رحالتها �إىل بريوت 
•• ال�صارقة-الفجر: 

اقت�سادي يف منطقة  واأك��رب �سركة ط��ريان  اأول   ، العربية للطريان  اأعلنت 
العا�سمة  اإىل  خدماتها  زي��ادة  عن  ام�ض  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
الأمر  ال�سارقة،  الرئي�سي يف  ال�سركة  من مركز  انطاقاً  اللبنانية بريوت 
الذي �سيتيح لعمائها مزيداً من ال�سهولة واملرونة واملائمة عند �سفرهم 
رحات   9 ح��ال��ي��اً  القت�سادية  الناقلة  وت�سري  اللبنانية.  العا�سمة  اإىل 
اأ�سبوعية اإىل بريوت. واعتباراً من 1 مايو 2013، �ستبداأ ال�سركة بت�سيري 
اأ�سبوعية، حيث �ستغادر رحات الذهاب مطار ال�سارقة الدويل  14 رحلة 
يومياً يف متام ال�ساعة 08:00 �سباحاً و 18:15 م�ساًء، يف حني �ستنطلق 
رح���ات الإي����اب م��ن م��ط��ار ب���ريوت ال����دويل يف مت���ام ال�����س��اع��ة 12:00 و 
الرئي�ض  علي،  عادل  قال  املنا�سبة،  وبهذه  املحلي(.  )بالتوقيت   22:15
الوجهات  اأوىل  من  ب��ريوت  كانت   : للطريان  العربية  ملجموعة  التنفيذي 
العام  للطريان يف  العربية  اإط��اق  اإليها عند  بت�سيري رحاتنا  بداأنا  التي 
ال�سوق  الدائم بخدمة  ال�سركة  التزام  اليوم ليجدد  اإعان  وياأتي   2003
اإىل مرتني يومياً، الأمر  اإىل بريوت  اإننا نفخر بزيادة رحاتنا  اللبنانية. 
الذي يقدم لعمائنا يف لبنان ودولة الإمارات العربية املتحدة خيارات اأكرث 
خلدمات القيمة مقابل املال  ومنذ اإطاقها، عملت العربية للطريان على 
تو�سيع �سبكة وجهاتها ب�سكل م�ستمر، حيث ت�سري ال�سركة رحاتها اليوم 
85 وجهة من مراكزها الرئي�سية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اإىل 
واملغرب وم�سر. وقد ارتفع العدد الإجمايل للم�سافرين على منت طائراتها 
يف العام 2012 اإىل مايزيد على 5.3 مايني م�سافر بنمو بلغ 13 % 
املقاعد )ن�سبة  اإ�سغال  ذاته، و�سل معدل  العام  ال�سابق. ويف  بالعام  مقارنة 
الطلب  يعك�ض  مم��ا   82% اإىل  املتاحة(  املقاعد  ع��د  اإىل  امل�سافرين  ع��دد 

القوي على خدمات القيمة مقابل املال التي تقدمها العربية للطريان . 

حجم �لود�ئع لدى م�سرف �لبحرين �ملركزي 
يبلغ 4 ر14 مليار دينار خالل يناير �ملا�سي

•• املنامة-وام:

ب��ل��غ ح��ج��م ال���ودائ���ع ل���دى م�����س��رف ال��ب��ح��ري��ن امل��رك��زي خ���ال �سهر يناير 
مقارنة  دينار  مليار  ر1   5 ح��وايل  بارتفاع  دينار  مليار  ر14   4 املا�سي 
اأنباء  وكالة  وذك��رت  التاريخي.  م�ستواه  اإىل  لي�سل  املا�سي  دي�سمرب  ب�سهر 
اإىل  النمو  �سبب هذا  ن�سرته  اأرج��ع يف  البحريني  املركزي  اأن  بنا  البحرين 
ارتفاع حجم الودائع الأجنبية خال �سهر يناير ن�سبة 46 يف املائة لت�سل 
اإىل 4 ر4 مليار دينار فيما بلغ حجم منو الودائع املحلية 100 مليون دينار 
لت�سل نحو 10 مليارات دينار. ونقلت بنا عن �سحيفة الأيام القت�سادي 
7 ر124 يف املائة من حجم الناجت املحلي  اأن الودائع يف البحرين تعادل 
للمملكة وفق اأرقام 2012 والبالغ 6 ر11 مليار دينار وفقا لأحدث بيانات 
اجلهاز املركزي للمعلومات. واأ�سارت اإىل اأن اقت�ساديني يرون اأن منو حجم 
ا�ستقطاب روؤو���ض الأموال  الودائع يدل على قدرة القت�ساد الوطني على 
كما اأنها ت�سري اإىل تنامي م�ستويات الثقة يف القطاع املايل وامل�سريف مقابل 
املخاوف من الو�سع القت�سادي امل�سطرب يف عدد من الدول العاملية ويف 

مقدمتها الحتاد الأوروبي.

وز�رة �ملالية وموؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 
�مل�ساريع ينظمان ملتقى �مل�سرتيات �حلكومية 

•• دبي-وام:

ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  املالية  وزارة  نظمت 
ملتقى  ال��ي��وم  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  موؤ�س�سات  اإح���دى  واملتو�سطة 
امل�ستقلة  احلكومية  واجل��ه��ات  ال�����وزارات  لتعريف  احلكومية  امل�����س��رتي��ات 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  اع�ساء  م��ع  التعامل  بكيفية 
ال�سغرية واملتو�سطة الذين �سيقومون بالت�سجيل فى �سجل املوردين بنظام 

امل�سرتيات اللكرتونى للحكومة الحتاديه وذلك يف فندق رفلز بدبي.
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  الور�سة  وتاأتي 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�ض جمل�ض  اآل مكتوم نائب رئي�ض 
 2012 ل�سنة  واأ2-   14-290 رق��م  ال���وزراء  جمل�ض  ق��رار  اإىل  وا�ستنادا 
احلكومية  اجل���ه���ات  م�����س��رتي��ات  م���ن  10باملائة  ن�����س��ب��ة  خ�����س�����ض  وال�����ذي 
الحتادية لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. ح�سر امللتقى �سعادة مرمي 
املالية  وزارة  يف  املالية  الدارة  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  الوكيل  الم���ريي  حممد 
را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اجلناحي  عبدالبا�سط  و�سعادة 
اإىل جانب م�ساركة عدد من ممثلي  ال�سغرية واملتو�سطة  امل�ساريع  لتنمية 
امل�سرتيات احلكومية لدى اجلهات الحت��ادي��ة. ويهدف  ال���وزارات وم��دراء 
الحتادية  واجل��ه��ات  ال����وزارات  تعريف  اإىل  احلكومية  امل�سرتيات  ملتقى 
لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  اأع�����س��اء  م��ع  التعامل  بكيفية  امل�ستقلة 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة الذين �سيقومون بالت�سجيل كموردين بنظام 
املالية  وزارة  من  �سعيا  وذل��ك  الحتادية  للحكومة  الإلكرتوين  امل�سرتيات 
ريادة  الإب��داع ون�سر ثقافة  التعاون بني اجلانبني وحتفيز روح  اإىل تعزيز 

الأعمال باعتبارها ركيزة اأ�سا�سية للتنمية القت�سادية يف الدولة.

نفط �لهالل �سمن الئحة �ل�سركات �ملتاأهلة 
للتنقيب يف �ملو�قع �لبحرية �للبنانية

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت �سركة نفط الهال، �سركة القطاع اخلا�ض الرائدة يف جمال النفط 
والغاز يف منطقة ال�سرق الو�سط، عن اختيارها �سمن 46 �سركة متقدمة 
من خمتلف دول العامل للتناف�ض على امتيازات التنقيب يف املناطق البحرية 
اللبنانية، حيث جنحت نفط الهال والتي تعمل وعلى مدار الربعون عاما 
املا�سية يف ال�ستحواذ على امتيازات التنقيب والتطوير للحقول النفطية 

يف الإيفاء بجميع متطلبات التاأهيل التي و�سعتها احلكومة اللبنانية. 
اأعلنت وزارة الطاقة  2013، بعدما  التاأهيل يف فرباير  وقد بداأت عملية 
واملياه اللبنانية بدء اجلولة، ومت حتديد 28 مار�ض 2013 كموعد نهائي 
لتقدمي طلبات التاأهيل و يف يوم اخلمي�ض املوافق 18 اأبريل مت العان عن 
ال�سركات  املتاأهلة مبا يف ذلك �سركة نفط الهال و�سيكون على  ال�سركات 
املتاأهلة تقدمي عرو�سها النهائية يف موعد اأق�ساه نهاية �سهر نوفمرب، مع 

العان عن ال�سركات الفائزة يف فرباير 2014.
اأنها   2010 نوفمرب  يف  اأعلنت  قد  اللبنانية  واملياه  الطاقة  وزارة  وكانت 
البحرية  املنطقة  يف  التنقيب  لمتيازات  الرتاخي�ض  جولة  اإط��اق  تعتزم 
باأكملها يف لبنان، والتي تغطي حوايل 22 األف كيلو مرت مربع من املياه 
العميقة، منها ن�سبة عالية ملناطق تقع حتت عمق مياه تزيد عن 500 مرت 
وقد �سدر عدد من القوانني املنظمة لقطاع البرتول يف لبنان و مت العان 
2012 التي تتكون من �ستة  7 نوفمرب  عن ت�سكيل الإدارة البرتولية يف 

اأع�ساء ويتم تناوب الرئا�سة فيها دورياً. 
ال�ستك�ساف  القا�سي، مدير عام  وتعقيبا على هذا الجن��از، قال عبد اهلل 
لبنان ثروة  الهال: لدى  ل�سركة نفط  التنفيذية  اللجنة  والنتاج، ع�سو 
غنية من النفط والغاز يف �سرق البحر الأبي�ض املتو�سط، ونحن يف �سركة 
ا�ستك�ساف  اقليمية متخ�س�سة يف قطاع  اأق��دم �سركة خا�سة  الهال،  نفط 
املوؤهلة  ال�سركات  قائمة  �سمن  باختيارنا  فخورون  وال��غ��از،  النفط  وانتاج 
للتناف�ض على الفوز بامتياز من وزارة الطاقة واملياه اللبنانية، وهذا دليل 
على قدرات �سركة نفط الهال . وتعد �سيغة العقد الذي ت�سعى احلكومة 
اإىل توقيعه مع الفائزين منوذجاً متميزاً اإذ اأنه ميزج ما بني عقود م�ساركة 
اإىل  ا�ستناداً  اأن يتم تقييم العطاءات  املتوقع  النتاج وعقود المتياز، ومن 
عدة عوامل منها العامل القت�سادي، وبرنامج العمل مثل حجم امل�سوحات 
املزمع حفرها  الآب��ار  الزلزالية وعدد 
ال�سحي  الأث��ر  ومتطلبات  وعمقها، 
وي�سارك  ه����ذا  والأم����ن����ي.  وال��ب��ي��ئ��ي 
فريق نفط الهال عامل التفاوؤل مع 
املتقدمة  الأخ��رى  العاملية  ال�سركات 
ال���رتاخ���ي�������ض، ح���ي���ث تقدر  جل���ول���ة 
خمزونات  اأولية  ا�ستق�سائية  درا�سة 
من  ب��اأك��رث  لبنان  يف  البحرية  ال��غ��از 
ومن  مكعب  ق���دم  ت��ري��ل��ي��ون   127
ت�ساعد  اأن  يف  ل��ب��ن��ان  ي��اأم��ل  ج��ان��ب��ه، 
اكت�سافات الغاز ال�سخمة يف معاجلة 
والطلب  احل��ك��وم��ي  ال���دي���ن  ق�����س��ي��ة 

املرتفع على وقود الطاقة. 

مو��سالت �الإمار�ت تفوز بجائزة �أف�سل
م�س�روع بيئ�ي يف م�س�ابقة �أفكار عربي�ة

موا�صفات واقت�صادية دبي ينفذان اإجراءات م�صرتكة ملراقبة اأ�صواق الإمارة 

م. حممد �سالح بدري: خت��ام ناج��ح للتدري��ب �مليد�ن�ي 
ملفت�سي �لد�ئرة للتحقق من جودة �الأجهزة �لكهربائية �ملتد�ولة

اأ�سرف  عمل  ور���س��ة  عقد  امل��ي��داين  الفني  ال��ت��دري��ب 
عليها خرباء الهيئة للتعريف باملوا�سفات القيا�سية 
و�سبل  الل��زام��ي��ة  للمنتجات  الم��ارات��ي��ة  الل��زام��ي��ة 
���س��ارك فيها جم��م��وع��ة من  ت��واف��ره��ا  م��ن  التحقق 
القت�سادية  التنمية  ب��دائ��رة  واملفت�سني  املوظفني 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة عموما  ال��ت��ع��ري��ف  خ��ال��ه��ا  دب����ي ومت  يف 
واإجراء  خ�سو�سا  الإماراتية  القيا�سية  واملوا�سفات 
التي  ال��ت��ح��ق��ق  ال��ي��ات  ل��ت��و���س��ي��ح  ت��ط��ب��ي��ق��ات عمليه 
هذا  يف  املتطورة  الدولية  للممار�سات  ا�ستنادا  تتم 
امل���ج���ال.  واأك����د اأن ه���ذه اخل��ط��وات ت��ه��دف لتعزيز 
موا�سفات  بني  اخل��ربات  وتبادل  امل�سرتكة  اجلهود 
للم�ساهمة  دب���ي  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ودائ����رة 
احلكومي  القطاعني  يف  الأداء  م�ستويات  رف��ع  يف 
اجلانبني  ب��ني  القائم  ال��ت��ع��اون  وتطوير  واخل��ا���ض 
والعمل امل�سرتك لتو�سيع نطاق ال�سراكة يف خمتلف 

املجالت. 

�سئون  اإدارة  املعيني مدير  اهلل  قال عبد  من جانبه 
املطابقة بهيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض اأنه 
ادارة  امليداين قامت  الفني  التدريب  خال مرحلة 
ميداين  عملي  ت��دري��ب  ب��اإج��راء  بالهيئة  املطابقة 
جودة  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  كيفية  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  ملفت�سي 
الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة و م��ن��ت��ج��ات زيوت 
واكت�ساف  دبي  باأ�سواق  املتداولة  والديزل  التزييت 
القيا�سية  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  مطابقة  ال��غ��ري  امل��ن��ت��ج��ات 
تنفيذ حمات  خ���ال  م��ن  الم���ارات���ي���ة  الل��زام��ي��ة 
التجارية  واملحال  البيع  منافذ  من  لعدد  م�سرتكة 
ب�سرح  التدريب  ب��دء  اأن��ه مت  دب��ي مو�سحا  ب��اأ���س��واق 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ج����ودة الأجهزة  ن��ظ��ري لإج��������راءات 
و  التزييت  زي���وت  منتجات  و  املنزلية  الكهربائية 
الديزل بكامل بنودها وكيفية اتخاذ القرار من قبل 
التحقق  اختبارات عملية  اختبار من  لكل  املفت�سني 
من  املنتجات  لتلك  العملي  التحقق  اج���راء  مت  ث��م 
قبل املدربني ليبداأ بعدها املتدربني جميعهم باإجراء 
ال��ت��ح��ق��ق ال��ع��م��ل��ي ب��ال��ت��ت��ايل ول��ع��دة م����رات مغطياً 
�سهادات  ا�سدار  البداية وحتى عملية  الج��راء من 

املطابقة وو�سع بطاقات البيان على الأجهزة.
واأك����د اأن م��رح��ل��ة ال��ت��دري��ب ال��ف��ن��ي امل���ي���داين متت 
م��ن خ��ال ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب��ني هيئة الإم����ارات 
للموا�سفات واملقايي�ض ودائرة التنمية القت�سادية 
ورفع  الأ���س��واق  ملراقبة  جهودهما  لتكثيف  دب��ي  يف 
حلماية  والتجار  امل�ستهلكني  ل��دى  الوعي  م�ستوى 
امل�ستهلك من خال م�سح الأ�سواق اخلا�ض باملنتجات 
احلا�سلة على �سهادة املطابقة حتقيقا لروؤية الدولة 
الرامية لأن تكون الإم��ارات من اأف�سل دول العامل 
مع حلول 2021 .  واأ�سار اإىل اأنه مت عقد اجتماعا 
مرحلة  �سبق  كما  وال��دائ��رة  الهيئة  ب��ني  تن�سيقية 

باملوا�سفات القيا�سية املعتمدة يف الإم��ارات وتوعية 
املطابقة  امل��ن��ت��ج��ات  واأه��م��ي��ة  ب��ج��دوى  امل�ستهلكني 
م�سريا  ال��دول��ة  يف  املعتمدة  القيا�سية  للموا�سفات 
اأ�سواق  م�سح  عمليات  ت�سمل  التفاقية  هذه  اأن  اإىل 
اإم����ارة دب���ي و���س��ه��ادات وع��ام��ات امل��ط��اب��ق��ة جلميع 

املنتجات املقيدة بالهيئة باملجالت املختلفة.
ت���اأت���ي يف اطار  اأن ه���ذه اخل���ط���وات  ���س��ع��ادت��ه  وق����ال 
لتعزيز  وال��دائ��رة  للهيئة  امل�سرتكة  ال�سرتاتيجية 
ال�سفافية واحل��ي��ادي��ة يف  ال��رق��اب��ي و���س��م��ان  ال���دور 
الإجراءات وحماية حقوق امل�ستهلكني لدفع احلركة 
الإم����ارات ب�سفة  دب��ي ودول���ة  اإم���ارة  القت�سادية يف 
اجلانبني  بني  ال�سراكة  ت�ساهم  حيث  لاأمام  عامة 
يف الرتقاء بعمليات الرقابة وتوفري بيئة اقت�سادية 
تعمل وفق منظومة واإ�سرتاتيجية وا�سحة لعمليات 
على  والتفتي�ض  الرقابة  خال  من  وال�سراء  البيع 
املن�ساآت التجارية ومنتجاتها للتاأكد من مطابقتها 
للموا�سفات القيا�سية الإلزامية املعتمدة وال�سادرة 
ال��وزراء والتعاون يف و�سع  بها ق��رارات من جمل�ض 
وت��ط��وي��ر م��وا���س��ف��ات ق��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات املهمة 
م�سرتكة  ت��وع��ي��ة  مب���ب���ادرات  وال��ق��ي��ام  للم�ستهلك 

للتجار وامل�ستهلكني.
ودائرة  موا�سفات  بني  املربمة  الإتفاقية  اأن  واأك��د 
لتعزيز  الفر�سة  تتيح  دبي  يف  القت�سادية  التنمية 
ال��ع��م��ل وال���ت���ع���اون وال��ت��ك��ام��ل م���ع ك���اف���ة ال���دوائ���ر 
احلكومية والقطاع اخلا�ض من خال اإظهار اأهمية 
املنتجات  من  امل�ستهلكني  حلماية  التفاقيات  ه��ذه 
رديئة اجلودة يف ال�سواق وتعزيز القدرة التناف�سية 
ميادين  اإىل  للدخول  وتاأهيلها  املحلية  للمنتجات 
العاملية  العرتافات  وجود  بف�سل  العاملية  املناف�سة 

بال�سهادات ال�سادرة من قبل الهيئة.

ال�سركة  تقدم  حيث  املجتمعية  م�سوؤوليتها  منطلق 
برنامج التجديد الجتماعي كربنامج تنموي داعم 

للتنمية يف تلك الدول. 

التي تعي�ض يف �سام ورفاهية..وقدمت ملعاليها نبذة 
عن جهود ال�سركة يف العمل التنموي يف العديد من 
ال����دول الإف��ري��ق��ي��ة وال����دول الأخ����رى ال��ن��ام��ي��ة من 

اأه���م���ي���ة تبني  وحت�����ول ال���ع���امل ل��ق��ري��ة ���س��غ��رية و 
لإ�سهامات  وم���وؤازرة  داعمة  اأج��ن��دة  املوؤ�س�سات  تلك 
احل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ن��م��وي��ة والإن�����س��ان��ي��ة يف 
الإن�سانية  والأزم����ات  ال��ك��وارث  ح��دة  م��ن  التخفيف 
وتطرق  العامل  دول  من  العديد  منها  يعاين  التي 
يف  احلديثة  التقنيات  دور  تعزيز  �سبل  اإىل  اللقاء 
كافة  ال��دويل  والتنموي  الإن�ساين  العمل  جم��الت 
وحمدثة  مرنة  معلومات  قاعدة  توفري  خال  من 
والفقرية  النامية  ال���دول  يف  الإن�سانية  ل��اأو���س��اع 
امل�ساعدات  املعلومات يف توجيه  اأهمية  تاأ�سي�سا على 
قالت  بدورها  امل�ستهدفة  للجهات  اإي�سالها  و�سرعة 
نائبة الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اأت�ض بي اإن ال�سركة 
تتطلع ل��ت��ع��زي��ز ���س��راك��ات��ه��ا م��ع دول����ة الإم������ارات يف 
جمالت العمل التنموي والإن�ساين م�سيدة باملراتب 
العمل  جم��الت  يف  ال��دول��ة  حققتها  التي  املتقدمة 
 16 املرتبة  على  وح�سولها  والتنموي  الإن�����س��اين 
التنموية يف  للم�ساعدات  الدول منحا  كاأكرث  عامليا 
بناء جمتمع  الإم����ارات يف  واأ���س��ادت بنجاح  ال��ع��امل. 
تنموي متطور عامليا ي�ستقطب خمتلف اجلن�سيات 

•• دبي-الفجر: 

واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  ب�����داأت 
موا�سفات بالتن�سيق مع دائرة التنمية القت�سادية 
ملراقبة  امل�سرتكة  الإج����راءات  تنفيذ  دب��ي  اإم���ارة  يف 
امل�ستهلكني  ل��دى  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع  الأ����س���واق 
اأ�سواق  م�سح  خال  من  امل�ستهلك  حلماية  والتجار 
�سهادة  على  احلا�سلة  باملنتجات  اخل��ا���ض  الإم����ارة 
لروؤية  حتقيقا  للقيا�ض  الوطني  والنظام  املطابقة 
الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من اأف�سل دول 

العامل مع حلول 2021.
وقال �سعادة املهند�ض حممد �سالح بدري مدير عام 
موا�سفات  واملقايي�ض  للموا�سفات  الم���ارات  هيئة 
املرحلة  ن��ف��ذوا  موا�سفات  م��ن  خ��رباء  اأن  بالوكالة 
الأوىل للتدريب الفني العملي امليداين ملجموعة من 
مفت�سي دائرة التنمية القت�سادية يف دبي لتدريبهم 
على التحقق من جودة الأجهزة الكهربائية املنزلية 
و منتجات زيوت التزييت والديزل املتداولة باأ�سواق 
دبي وخلوها من منتجات غري مطابقة للموا�سفات 
القيا�سية اللزامية الماراتية بهدف جعل الأ�سواق 

مثالية من حيث اجلودة والأداء.
واأك�����د اأن ه���ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي مت���ت ب��ن��ج��اح جاءت 
موا�سفات  ب��ني  امل��ربم��ة  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اإط���ار  يف 
ال��ت��ي خولت  دب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة يف  التنمية  ودائ����رة 
الهيئة مبوجبها الدائرة للقيام مبمار�سة ن�ساطات 
للتاأكد  ومنتجاتها  التجارية  املن�ساآت  على  الرقابة 
م��ن ال��ت��زام��ه��ا ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادات املطابقة 
ورفع  ال��دول��ة  يف  املعتمدة  القيا�سية  للموا�سفات 
تقارير للهيئة بنتيجة احلمات التفتي�سية وتطوير 
اللتزام  باأهمية  لإعامهم  للتجار  توعوية  برامج 

•• اأبوظبي- وام:

القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  ناق�ست 
ب���رزا ميام  وزي���رة التنمية وال��ت��ع��اون ال���دويل و���س��و 
العاملية  بي  اأت�ض  �سركة  ع��ام  ومدير  الرئي�ض  نائبة 
العاملي  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  دور  تعزيز  واآل��ي��ات  �سبل 
املانحة  واملوؤ�س�سات  ال���دول  م��ع  �سراكات  تطوير  يف 

للم�ساعدات الدولية والتنموية .
الوزارة  مقر  يف  ا�ستقبالها  خ��ال  معاليها  واأك��دت   
اأت�ض بي العاملية  اأبوظبي ام�ض مدير عام �سركة  يف 
الإم��ارات انطاقا من  اأن دولة  املرافق لها  والوفد 
التنموي  العمل  جم���الت  يف  امل��ت��زاي��دة  اإ�سهاماتها 
والإن�����س��اين ك��اف��ة يف ال��ع��امل ت���درك احل��اج��ة املا�سة 
ل��ب��ن��اء ج�����س��ور ت��ع��اون و���س��راك��ات اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
كافة املوؤ�س�سات مبا فيها موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض 
باأهمية  ونوهت  للقارات.  العابرة  ال�سركات  ل�سيما 
حتقيق التكامل وتعزيز القيمة امل�سافة من خال 
بات  التي  املحورية  لاأهمية  نظرا  ال�سراكات  تلك 
العامل  يف  اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  بها  ت�سطلع 

جلميع  والتلميع  اخل��ارج��ي  غ�سيل  اأع��م��ال 
اأنواع املركبات، وهذا من �ساأنه تر�سيد �سرف 
وثروة  مهماً  م��ورداً طبيعياً  باعتبارها  املياه 

وطنية لاأجيال احلا�سرة وامل�ستقبلية.
ا�ستثماري  مركز  ا�ستحداث  مت  اأن��ه  وك�سف 
مدينة  يف  اجل������اف  ل��ل��غ�����س��ي��ل  م��ت��خ�����س�����ض 
و�ساهم  امل�����س��روع،  ف��ك��رة  لتطبيق  اأب��وظ��ب��ي، 
م��ن خال  ع��وائ��د مالية ج��ي��دة،  يف حتقيق 
تقدمي اخلدمة ملركبات املوؤ�س�سات وال�سركات 

والأفراد.
�سقر  حممد  ح��ن��ان  توجهت  ناحيتها،  م��ن 
امل�ساندة  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
لإدارة  ب��ال�����س��ك��ر  الإم�����������ارات  مب���وا����س���ات 
م��وا���س��ات الإم�������ارات ن��ظ��ري دع��م��ه��ا لهذا 
امللمو�ض الذي بذله  امل�سروع، مثمنة اجلهد 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل�����س��رف ع��ل��ى امل�������س���روع مما 
�ساهم يف حتقيق الفوز بامل�سابقة رغم كرثة 

امل�ساركني املناف�سني فيها.
اأنظمة  ت��ن��ظ��م  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  ���س��ق��ر  وذك����رت 
على  امل��وظ��ف��ني  لت�سجيع  ع��دي��دة  حتفيزية 
املبدعة ومن �سمن  املبادرات والأفكار  طرح 
ال���داخ���ل���ي، وملتقى  اأف����ك����ار  ب���رن���ام���ج  ذل����ك 
�سكراً  وبرنامج  للموظفني،  ال�سنوي  التميز 

التحفيزي وغري ذلك من الربامج.

•• دبي - الفجر:

اأف�سل  بجائزة  الإم����ارات  م��وا���س��ات  ف���ازت 
عربية  اأف��ك��ار  م�سابقة  �سمن  بيئي  م�سروع 
على  ل��ل��ج��ودة  دب��ي  جمموعة  نظمتها  ال��ت��ي 
امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي وال���ع���امل���ي، وذل����ك خال 
اأف���ك���ار عربية  ال��ث��ام��ن  ال��ع��امل��ي  م���وؤمت���ره���ا 
مفتاح  الب���ت���ك���ار  ����س���ع���ار  حت����ت   ،2013
ال�ستدامة ، وت�سمن تكرمي اجلهات الفائزة 

بامل�سابقة.
الهرمودي  ع��ل��ي  ع��ام��ر  امل��ه��ن��د���ض  وا���س��ت��ل��م 
الفنية  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال��ف��وز باجلائزة  الإم����ارات درع  مب��وا���س��ات 
من ال�سيخ �سهيل اآل مكتوم يف احلفل الذي 
ن��ظ��م��ت��ه جم��م��وع��ة دب����ي ل��ل��ج��ودة يف فندق 
ج���رائ���د ح���ي���اة، ب��ح�����س��ور ي��و���س��ف الأك�����رف 
وبدرية  امل��ج��م��وع��ة،  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
توكل  وف��ري��ال  املجموعة،  م��دي��رة  التميمي 
م���دي���رة اجل����ائ����زة، و����س���ع���ادة ح���ن���ان حممد 
اخلدمات  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر  �سقر 
واملهند�ض  الإم����ارات،  مب��وا���س��ات  امل�ساندة 
اأبوظبي  ماهر ال�سيد الرفاعي مدير مركز 
رئي�ض  التميمي  وحممد  الفنية  للخدمات 

ق�سم التميز املوؤ�س�سي.

للجائزة  ت�سلمه  ل���دى  ال��ه��رم��ودي  واأع����رب 
ع���ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا الإجن������از ال����ذي يعك�ض 
ج��ان��ب��اً م��ن اجل��ه��ود ال���رائ���دة ال��ت��ي تبذلها 
ال�ستدامة  الإم����ارات يف جم��ال  م��وا���س��ات 
امل�ستدام  النقل  م��ب��ادرات  وتطبيق  البيئية 
وتقدمي اخلدمات ال�سديقة للبيئة، منوهاً 
مببادئ  الدائم  التزامها  من  يعزز  ذل��ك  اأن 
البيئة  جت��اه  املجتمعية  م�سوؤوليتها  ميثاق 

وال�سامة واملجتمع.
ت�سارك  الإم������ارات  م��وا���س��ات  اإن  واأو����س���ح 
وقد  امل��ت��م��ي��زة،  امل�سابقة  ه��ذه  يف  م��رة  لأول 
ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا ت��ق��دي��راَ منا 
ل��ل��ج��ودة يف احت�سان  ل���دور جم��م��وع��ة دب���ي 
املميزة  الإبداعات  وت�سجيع  املبتكرة  الأفكار 
واملوؤ�س�سات  امل��وظ��ف��ني  قبل  م��ن  امل��ط��روح��ة 
اأداء  تطوير  نحو  ي�سهم  مب��ا  ال�����س��واء،  على 
التي  اخلدمات  بجودة  والرت��ق��اء  املوؤ�س�سات 
تقدمها . وقال الهرمودي اإن املوؤ�س�سة فازت 
مب�سروعها البيئي املتمثل مب�سروع الغ�سيل 
اجلاف للمركبات وذلك دون ا�ستخدام املياه، 
حيث تعترب هذه الطريقة اإحدى املمار�سات 
العاملية املطبقة يف جمال ال�ستدامة البيئية، 
م��واد خ�سراء �سديقة  ا�ستخدام  من خال 
يف  متطورة  تكنولوجيا  على  تعتمد  للبيئة 
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لبنى �لقا�سمي توؤكد �أهمية دور �لقطاع �خلا�س يف �لتنمية �لدولية
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 روبرت دي نريو )خائن(

 و�سيا البوف )�إبن �جلا�سو�س(
ك��ارو���س��و، وجن��م هوليوود  العاملي دي جيه  امل��خ��رج  ب��ني  جت��ري مفاو�سات 
بالإ�سافة للممثل �سيا لبوف، للم�ساركة يف فيلم جديد  روبرت دي نريو 

حول )اجلا�سو�سية(.
وذكر موقع )هوليوود ريبورتر( اأنه من املقرر اأن تنتج �سركة )باراماونت( 
Spy’s Kid، ويج�سد فيه دي نريو �سخ�سية  اإ�سم  الفيلم الذي يحمل 

)الأب اجلا�سو�ض(، بينما يلعب لبوف دور الإبن.
الفيلم مقتب�ض من �سل�سلة مقالت، موؤلفة من �ستة اأجزاء، لل�سحايف براين 
دين�سون، حيث ن�سرتها �سحيفة )اأوريغونيان( عام 2011، وحتكي الق�سة 

احلقيقية جلا�سو�ض خائن، يجند اإبنه ليوا�سل ن�ساطه بعده.
امل�ساركة يف  ب�ساأن  النهائي لدى روبرت و�سيا  القرار  اأن  اأي�ساً  املوقع  وذكر 

الفيلم، �سيتوقف على ال�سيناريو.

اإيرادات  قائمة  اأو)ن�صيان(  )اأوبليفيون(  العلمي  واخليال  احلركة  فيلم  ت�صدر   
لتقديرات  وفقا  الأ�صبوع،  نهاية  عطلة  خالل  ال�صمالية  اأمريكا  يف  ال�صينما  دور 

ا�صتوديوهات ال�صينما الأولية .
وح�صد فيلم )اأوبليفيون(، الذي يقوم ببطولته النجم توم كروز وي�صاركه مورجان 

فرميان واأوجلا كوريلينكو، اإيرادات بلغت 2ر38 مليون دولر. 

اأحداثه جتري يف عام 2073

)ن�سيان(.. حتفة �سينمائية جديدة 
�سمن �فالم �خليال �لعلمي 

)ن�سيان(.. حتفة �سينمائية جديدة 
�سمن �فالم �خليال �لعلمي 
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التي  امل�سورة  املجموعة  من  مقتب�ض  الفيلم  )ن�سيان( 
العاملي  الكاريكاتري  ر���س��ام  ابتكرها  ال���س��م  ذات  حتمل 
اخراج  مبهمة  اي�����س��ا  ق���ام  وال����ذي  كوزن�سكي  ج��وزي��ف 
الفيلم وامل�ساركة يف انتاجه من بطولة النجم المريكي 
ت��وم ك��روز واأول��غ��ا كريلنكو وان��دري��ا روزب���ريغ والنجم 

القدير مورغان فرميان ومعهم مي�ساليو.
ون�سري هنا اىل اأنه كان من املقرر ان يتم عر�ض الفيلم 
يف ال��ع��ا���س��ر م��ن ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل، ال ان ظ���روف برجمة 
الثاثية(  )ب��الأب��ع��اد  ب��ارك(  )جورا�سيك  فيلم  عر�ض 
جعل كثريا من �سركات التوزيع تبتعد عن هذا املوعد، 

فكان اأن مت ا�ستبداله اىل ابريل احلايل، 
حيث   .. ب�سدمة  ت�ساب  ت��ك��اد  الفيلم  ت�ساهد  عندما 
الكون..  م�سري  حول  كثريى  ا�سئلة  ذهنك  اإىل  يتبادر 
ف��ن��ح��ن اأم�����ام ف��ي��ل��م ي��ت��ح��دث ع��م��ا ب��ع��د دم����ار الكون.. 
والهجوم عليه من قبل قوى خارجية تدمره بالكامل.. 
ويتم قبلها بلحظات نقل كمية من �سكان الر���ض اىل 
الكواكب القريبة، ول يبقى على وجه الر�ض ال قائد 

بحرية �سابق هو )جاك هاربر( )توم كروز(.
2073 حيث ن�ساهد الدمار  الأح���داث جت��ري يف ع��ام 
الذي حلق بالأر�ض بعد غزوها قبل 60 عاما تقريباً، 
املوارد  ال��ن��ط��اق ل���س��ت��خ��راج  ك��ج��زء م��ن عملية وا���س��ع��ة 

احليوية على كوكب الأر�ض.
وحيدا يبقى ذلك القائد، يتاأمل كل ما حلق بالكون من 
دمار وتخريب.. ويتوا�سل مع فتاة تعي�ض خارج الكون 

تن�سق له جميع حتركاته وتزوده باملعلومات.
حتى ياأتي اليوم الذي يقرر به اللتحاق ببقية الب�سر 
الذين يعي�سون خارج الر�ض عندها يتم القب�ض عليه 
الزان  مالكوم  بقيادة  متمردة  جمموعة  قبل  من 

فرميان..  م��ورغ��ان  ب��ال��دور  يقوم  ع��ام��ا(   102 )عمر 
حيث يعرف القائد جاك تلك املجموعة وكاأنها تعي�ض 

يف جمهورية بولي�سية.
2010 م��ع طرح  ب��داأ ه��ذا امل�����س��روع، يف اغ�سط�ض ع��ام 
ال�سل�سلة الكارتونية يف مزاد ل�سراء حقوقها لتحويلها 
�ستديوهات  ب��احل��ق��وق  وف������ازت  ���س��ي��ن��م��ائ��ي  ع��م��ل  اىل 
ببع�ض  النظر  باعادة  طلب  مع  بيكت�سرز،  يونيفر�سال 
افراد  جلميع  الفيلم  يكون  اأن  يت�سنى  ك��ي  امل�سامني، 
الأ�سرة ورغم التغيريات، مت ت�سنيفه ملن هم فوق 13 
الذي  جري�سيك  ك���ارل  ال�سيناري�ست  وبح�سب  ع��ام��ا. 
وان  والح���داث،  ال�سخ�سيات  من  الكثري  بتغييرت  ق��ام 

لل�سخ�سية  ال��ع��ام  امل�����س��ار  على  حمافظا  ظ��ل 
املحورية.

كما ن�سري اىل توم كروز تدخل 
املو�سوعات  جميع  يف 

اخلا�سة بهذا امل�سروع اعتبارا من ال�سيناريو اىل اختيار 
جن���وم وجن���م���ات ال��ع��م��ل )ث���م ت��غ��ي��ري اك���رث م���ن ك���ادر( 
الكت�سافات  واي�سا  والديكورات  الزي��اء  اىل  بالإ�سافة 
يف ال��ع��م��ل، وب���ال���ذات )ال��ط��ائ��رة ال��ف��ق��ع��ة( ال��ت��ي متثل 
اكت�سافا حقيقيا جتاوزت كلفة ت�سميمه واجنازه اكرث 

من 5 مايني دولر.
وقد بداأ النتاج الفعلي للت�سوير يف 12 مار�ض 2012 
م�ساهد  ���س��ورت  وق��د   2012 يوليو   14 يف  واخ��ت��ت��م 

الفيلم يف كل من باكون بروح ونيواورليانز ولويزيانا.
بعد  ال��ث��اين،  ال��روائ��ي  فيلمه  يقدم  كوزن�سكي  جوزيف 

جتربته يف فيلم )ترون: ليجا�ض(.
ك����م من  ال���ف���ي���ل���م  يف 

ال���س��م��اء ال��ك��ب��رية يتقدمهم ت��وم ك���روز يف واح���دة من 
من  جديدة  ملرحلة  توؤ�س�ض  التي  ال�سينمائية  التجارب 
افام اخليال العلمي، خ�سو�سا، اذا ما عرفنا ان وراء 
)كوكب  فيلم  اأن��ت��ج  التي  املنتج  ذات  الفيلم  ه��ذا  ان��ت��اج 

القردة(.
مع توم كروز كل من مورغان فرميان واولغا كريلنكو 

وميل�سا ليو واأندريا روزبزع...
والأزي���اء...  وامل��وؤث��رات  بالديكورات  الفيلم  يتفرد  كما 
اىل  لانتاج  الجمالية  القيمة  برفع  �ساهمت  وال��ت��ي 
)120( مليون دولر، وهذا يعني ان الفيلم حتى يبداأ 
بالربح، عليه ان يتجاوز حاجز )150( مليون دولر، 

اذا ما مت ح�ساب قيمة الن�سخ.
وجتعل  الوىل،  اللحظة  منذ  الأنفا�ض  حتب�ض  �سينما 
امل�ساهد يطوف يف خيالت، وعرب �سخ�سيات واأحداث، 
وعوامل �سممت ونفذت بعناية وحرفية عالية امل�ستوى. 
كما ان هذا العمل يوؤ�س�ض لتجارب �سينمائية... ولرمبا 
متت  ال�سخ�سيات  بع�ض  كانت  واذا  ج��دي��دة،  �سا�سل 
بوند(  و)جيم�ض  و)روك���ي(  )رام��ب��و(  مثل  ا�ستعادتها 
فان �سخ�سية )جاك هاربر( التي يقدمها توم كروز يف 
الفيلم قابلة لا�ستعادة... والعادة جمددا... ولرمبا 
)ال�سجة(  على  يعتمد  ذل��ك  ك��ل  ق�سري،  وق��ت  خ��ال 
التي �سيحدثها هذا الفيلم الذي ي�ستعد لغزو �سالت 

العامل.
ويبقى ان نقول... ن�سيان... يفتح الباب على م�سراعيه 
امام اأ�سئلة كربى... حول ما بعد الدمار الذي �سيحل 

بالكون!؟.



�سرب �ملاء يخفف 
�وجاع �لر�أ�س

اأوجاع  املاء ميكن ان يخّفف من  اأن الإكثار من �سرب  اكدت درا�سة حديثة 
الراأ�ض.

كما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن الباحثني يف جامعة ما�سرتيخت 
الهولندية وجدوا اأن التناول املنتظم للماء ميكن اأن يخّفف من حدة اأوجاع 
الراأ�ض، وبالتايل من الأف�سل ترك الأدوية امل�سكنة والتحول اإىل اإ�ستهاك 

املاء بدًل من ذلك.
ولحظ الباحثون اأن �سرب قرابة 7 اأكواب من املاء يف اليوم كاف للتخفيف 
اأوجاع  م��ن  ع��ادة  يعانون  ال��ذي��ن  املر�سى  حياة  نوعية  وحت�سني  الأمل  م��ن 

الراأ�ض.
وطلب من ن�سف امل�ساركني �سرب 1.5 ليرتاً من املاء يف اليوم على مدى 

3 اأ�سهر.
وبعدها ماأ املر�سى اإ�ستمارات من الأ�سئلة، اأظهرت اأن الذين �سربوا املزيد 

من املاء �سجلوا عامات اأعلى.
وقال الباحثون نعتقد باأن بع�ض املر�سى الذين يعانون من اأوجاع الراأ�ض 
قد ي�ستفيدون من �سرب مزيد من املاء ويبدو باأنه من املعقول تو�سيتهم 
كانوا  اإن  ملعرفة  الزمن  من  ق�سرية  لفرتة  اأك��رث  امل��اء  �سرب  يحاولوا  ب��اأن 

ي�سجلون حت�سناً.

�لتوتر ي�ساعد على تقوية 
�لذ�كرة

 
 اكدت درا�سة حديثة ان التوتر ميكنه ان ي�ساعد على تقوية الذاكرة و ميكن 

ان يزيد من خطر ال�سابة بالزمات القلبية ويوؤثر على جهاز املناعة.
ك�سف باحثون بجامعة كاليفورنيا يف بريكلي بالوليات املتحدة ان التوتر 
ق�سري الجل يحفز املخ على حت�سني فعاليته وي�ساعد على تقوية الذاكرة.
التوتر  تثري  التي  الم���ور  ان  الفئران  على  جتاربهم  يف  الباحثون  ووج��د 
ب�سدة لكن لوقت ق�سري ت�سببت يف حتويل اخلايا اجلذعية يف مخ الفاأر 
اىل خايا ع�سبية جديدة �ساعدت بعدها باأ�سبوعني على حت�سني الكفاءة 

العقلية. عائلة من الإوز ت�صق طريقها حتى �صفة نهر امل�صي�صيبي يف �صانت لوي�ض بكندا. )يو بي اآي(

الفيل 
اأك�����رب  ال����ف����ي����ل  اإن 
حيوانات  واأ���س��خ��م 
وتكون  اأف��ري��ق��ي��ا.. 
النثي اأ�سغر حجما 
من الذكر ولها ناب 
.ي�سرتيح  اأق�������س���ر 
النهار  و�سط  الفيل 
وي�����س��رتي��ح م���رة اأو 

مرتني يف الليل ولكنه عدا ذلك فهو ن�سيط يف اأي وقت يبحث عن الطعام 
يف  النبات  من  كجم   200 التهام  ي�ستطيع  فهو  ال�سخم  حلجمه  .ونظرا 
اليوم عن طريق ام�ساكها باأنيابه وو�سعها يف فمه اأن الفيل حيوان اجتماعي 
،وخا�سة الأنثى ،تلد انثى الفيل يف اأي وقت من ال�سنة وي�ستمر حملها مدة 

22 �سهر لت�سع �سغريا واحدا فقط .

من هو ما�صبريو؟
ه���و م�����س��ت�����س��رق ف��رن�����س��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����س��رق��ي��ة ف�����س��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�ض  م�سر  قدم  قد  وك��ان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�ض الثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  ال�����س��وارع  اح��د  على  ا�سمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�سي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 

من هو جوتنربج ؟
الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�سل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 

املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�صم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�سمها الاتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�سبانية  م��ن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�سة. 

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لانتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن

- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�سم�ض والأر�ض يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�ض عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل
�ساعتني يف �سوء النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -
�سعره

- اأن الكاأ�ض ال�سميك معر�ض للك�سر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -

ال�سم�ض.

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام الأ�سد 
واخذ ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه 
ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن ال�سبل ال�سغري .. مل ترتك احليوانات 
الغابة  اط��راف  من  ال�سحلة،  املياه  وو�سط  ال�سجريات  ..ب��ني  وحتتها  الأ�سجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً 
لأطرافها ومن �سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد 
ف�سرخ ال�سقر وقال ل مل ياأتي اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�ض فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد 
التم�ساح وقال ل ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر 
ابني يف الهواء ايها املغفلون ..�سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع الأم املنكوبة .. وو�سط هذا 
ال�سمت املطبق جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع 
وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبه 
الذى كان يبكيه منذ حلظات .. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من 
اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�سحب ال�سبل بهدوء 
والتف خلف ال�سجرة فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها 
ت�سحك وت�سحك حيث �سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم 
هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثه فقد لطمه الأ�سد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده 
هو بالغباء ول يق�سد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�سبل من ظهر ذاك الأ�سد ول ي�سح ان يو�سف 

بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد ؟ 

الثعلب والأ�سد 

فايز ف�از
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ندى عادل
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عالج ت�سو�س �الأ�سنان �ل�سلبة
اأن�سجة  ي�سيب  ال��ذى  الت�سو�ض  عن  عبارة  هو  ال�سلبة  الأ�سنان  ت�سو�ض 
امليناء والعاج فى تاج الأ�سنان، واأوىل خطوات العاج هى اإزالة الأن�سجة 
امل�سابة، ويتم هذا فى عيادة الأ�سنان مبعدات يدوية، وكذلك بالأجهزة 

الكهربائية �سريعة اللفات.
اأى  متثل  ل  اإن��ه��ا  يقول  اليدوية  ب��الأج��ه��زة  الت�سو�ض  طبقة  اإزال���ة  وع��ن 
ب�سدة  تاأثرت  التى  ال�سلبة  لان�سجة  بالن�سبة  دائما  يتم  وه��ذا  م�سكلة، 
بالأحما�ض الناجتة عن امليكروبات املت�سببة فى ت�سو�ض الأ�سنان اإىل حد 
اإىل نعومة الأجزاء  ي��وؤدى  املتكل�سة، مما  اإزال��ة جزئ كبري من الطبقات 

امل�سابة.
يحدث  مل  والتي  ال�سلبة  ال�سنة  طبقات  فى  الت�سو�ض  لإزال��ة  وبالن�سبة 
بها ذوبان كامل فهذا يتم بالأجهزة ذات اللفات ال�سريعة وهذه الأجهزة 

اأ�سنة م�سنوعة من مواد خمتلفة، وي�سل عدد اللفات فى  ت�ستعمل فيها 
بع�ض هذة الأجهزة اإىل 400 األف لفة فى الدقيقة ويرتتب على اإزالة 
الت�سو�ض من الأ�سنان كهذه الأجهزة تولد حرارة �سديدة، نظرا للدوران 
ال�سريع، وكذلك نتيجة لاحتكاك لأجزاء ال�سنة ال�سلبة، ولهذا جند اأن 
طبيب الأ�سنان ي�ستعمل مع هذه الأجهزة تربيدا دائما �سواء با�ستخدام 
هواء بارد اأو ماء بارد اأو الثنني معا، ويتم هذا فى نف�ض اللحظة التى يتم 

فيها ت�سغيل اجلهاز لإزالة الت�سو�ض.
ال��دوار واإىل الأن�سجة  ال�سن  اإىل  الباردين موجهني  املاء والهواء  ويكون 
الت�سو�ض  اإزال��ة  وقت  التربيد  هذا  ي�ستعمل  مل  واإذا  اإزالتها،  �سيتم  التى 
يكون من نتيجة ذلك و�سول احلرارة ال�سديدة الناجتة اإىل لب ال�سنة، 

مما يحدث تاأثريا �سارا.
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