
�ص 22

�ص 31

م�شاهد متثيلية حتكي 
تطور التعليم �شاركت 
فيه اجلدة والأحفاد

)كبري اخلدم( 
يثري �شجة كبرية 

حول العامل

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

تكنولوجيا جديدة متكن تذوق 
و�صفات الطعام عرب التليفزيون

التليفزيون �صيتمكنون قريبا من تذوق الو�صفات  اأن م�صاهدي  يبدو 
التي تظهر يف برامج الطهي بف�صل تكنولوجيا جديدة تعيد جت�صيد 

الطعم اإلكرتونيا.
وتداعب برامج الطهي ال�صهرية براعم التذوق لدى بع�ض امل�صاهدين، 
باأنف�صهم مب�صاعدة هذه  لكنهم قد يتمكنون قريبا من تذوق الطعام 

التكنولوجيا التي طورها علماء من جامعة �صنغافورة الوطنية.
 وذكرت �صحيفة )ديلي تليجراف( الربيطانية اأن العلماء طوروا جهاز 
املوجودة  التذوق  براعم  لتحفيز  كهربائية  اأقطابا  ي�صتخدم  حماكاة 
على الل�صان لإعادة ا�صتن�صاخ ال�صعور باملذاق املالح واحللو والالذع واملر 

اأي�صا.
امل�صتقبل  يف  اجلديد  النظام  ه��ذا  ي�صتخدم  اأن  يف  الباحثون  وي��اأم��ل    
لل�صماح مل�صاهدي التليفزيون بتجربة خمتلف النكهات اأثناء م�صاهدة 

برامج الطهي املف�صلة لهم.
األعاب  اإمكانية ا�صتخدام تلك التكنولوجيا يف  اأ�صار الباحثون اإىل  كما 
ل��ل��وج��ب��ات عرب  ال��ن��ا���ض  اأم����ام م�����ص��ارك��ة  امل��ج��ال  اأولف�����ص��اح  الكمبيوتر 

الإنرتنت.

�صورة على تويرت
 بـ 1.2 مليون دوالر 

الفرن�صية  ال�صحافة  وكالة  على  ق�صائية  دعوى  اأمريكي  رفع م�صور 
اإذن  دون  ا�صتخدامهما  بعد   Getty Images ال�صور  بيع  ووكالة 
�صورة يف ملكيته ن�صرها على املوقع الجتماعي تويرت. وق�صت حمكمة 
اأمريكية بتعوي�ض امل�صور الأمريكي دانيال موريل مببلغ 1.2 مليون 
حق  متلكان  ل  ���ص��ورة  ا�صتخدامهما  ج���زاء  ال��وك��ال��ت��ان  تدفعها  دولر 
ا�صتعمالها. ونقلت وكالة ال�صحافة الفرن�صية الإخبارية ال�صورة عن 
وكالة  اإىل  باإر�صالها  قامت  ثم  وم��ن  تويرت  موقع  يف  احل�صابات  اأح��د 
تتوقف  ومل  ل��ه��ا.  ال�صريكة   Getty Images ال�����ص��ور  خ��دم��ات 
انت�صرت  واإمن����ا   Getty Images ال�����ص��ور  وك��ال��ة  ع��ن��د  ال�����ص��ورة 
والوكالت  املواقع  العديد من  ا�صتخدامها من قبل  ليتم  ب�صكل كبري 
الإخبارية مبا فيها وا�صنطن بو�صت . وقالت وكالة ال�صحافة الفرن�صية 
اإن قوانني تويرت ت�صمح باإعادة ا�صتخدام ال�صور دون اإذن من التقطها 
ا�صتخدام  ب��اإع��ادة  ي�صمح  ل  تويرت  ب��اأن  ق�صى  املحكمة  قا�صي  اأن  اإل   ،
ال�صور لأغرا�ض جتارية دون اإذن م�صبق. وتعود ال�صورة التي اأك�صبت 
م�صورها 1.2 مليون دولر اإىل اأحد الناجني من زلزال هايتي، الذي 

�صرب �صواحل البالد يف يناير من عام 2010.

ع�صاء عيد ال�صكر.. يف الف�صاء 
يحتفل رواد الف�صاء املتواجدون على منت حمطة الف�صاء الدولية بعيد 
ال�صكر الأمريكي عرب تناول ع�صاء تقليدي من الديك الرومي. وقال رائد 
الف�صاء يف وكالة الف�صاء الأمريكية )نا�صا( توم مار�صبورن، اإن الأ�صخا�ض 
على منت حمطة الف�صاء الدولية �صي�صتمتعون بوجبة ع�صاء تقليدية يف 
عيد ال�صكر يوم اخلمي�ض املقبل. وا�صار اىل اأنه متت اإ�صافة بع�ض اللم�صات 
على الوجبة لتتالءم مع الف�صاء مثل الديك الرومي املدخن الذي ُعّر�ض 
الأطعمة  من  وغريها  احل��رارة  م�صتقرة  املهرو�صة  والبطاطا  لإ�صعاعات، 
باأجمل  الع�صاء  ط��اول��ة  على  اجلال�صون  �صي�صتمع  وبالطبع  التقليدية، 
يف  الغذاء  نظام  مديرة  كلوري�ض،  فيكي  واأعلنت   . الط��الق  على  اطاللة 
حمطة الف�صاء الدولية اإن النا�صا  تطور تقنيات حديثة لالأطعمة امل�صتهلة 

يف الف�صاء من اأجل احلّد من حجم الأغرا�ض التي يتم تو�صيبها.
و3  وياباين،  اأمريكيان،  حالياً  الدولية  الف�صاء  حمطة  منت  على  ويتواجد 

رو�ض.

حفرة نارية م�صتعرة 
منذ 40 عامًا 

الربيطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  ر�صدت 
ال�صحراء  قلب  يف  م�صتعرة  نارية  حفرة 
40 ع���ام���اً، والتي  ي��زي��د ع��ل��ى  م��ن��ذ م���ا 
ب�ا�صم  املختلفة  الإع���الم  و�صائل  لقبتها 
ب��واب��ة اجل��ح��ي��م، وال��ت��ي حت��وي بداخلها 

تكونات طينية م�صتمرة يف الغليان.
الواقعة  ب��واب��ة اجل��ح��ي��م،  ع��م��ق  ومي��ت��د 
بقرية ديروزوي يف تركمان�صتان، اإىل ما 
50 م��رتاً، فيما يبلغ عر�صها  يزيد عن 
نحو 70 مرتاً، وقد ظلت م�صتعرة منذ 
���ص��ق��وط ح��ف��ارة غاز  اإث����ر   ،1971 ع���ام 
طبيعي اأثناء عملية تنقيب عن الغاز، يف 

عهد الحتاد ال�صوفيتي �صابقاً.
اجليولوجيون  ال��ع��ل��م��اء  ي��ك��ت�����ص��ف  ومل 
النريان  ب��ق��اء  – اأ���ص��ب��اب  الآن  ح��ت��ى   –
رغم  الأرب���ع���ة،  ال��ع��ق��ود  خ���الل  م�صتعرة 
باأنها  ان���دلع���ه���ا  ع��ل��م��اء وق����ت  ت��وق��ع��ات 
اأيام  اأرب��ع��ة  على  ي��زي��د  ل  م��ا  �صت�صتغرق 
ت�صنف  يجعلها  ما  وه��و  ذات��ي��اً،  لتنطفئ 
�صمن قائمة الظواهر الطبيعية الأغرب 

على م�صتوى العامل.

اجللو�ض،  يف  �صعوبة  الأولد  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي��واج��ه 
ويتلهى غالًبا بكل ما يدور من حوله. لذلك خ�ص�صي 
له مكاًنا هادًئا للدر�ض يف املنزل. وقد يكون من الأف�صل 
ا خالل هذه الفرتة بن�صاط مثل  اأي�صً اأنت  اأن تقومي 
مراجعة الفواتري اأو القراءة. يحب الولد الذي تكون 
امل�صاركة يف العمل �صمن  اللم�ض لديه الأق��وى  حا�صة 
من  اأك��ر  ت�صم  عائلتك  كانت  اإن  ل��ذل��ك،  جمموعة. 
ولد، فاطلبي منهم جميًعا القيام بواجباتهم املدر�صية 
بهدوء يف مكان واحد. واحر�صي على اأن توؤمني له كل 
اإليه،  يحتاج  م��ا 
الأقالم،  مثل 
ال�����������������������ورق، 
وغريهما، 
اأن  ق���ب���ل 
ي������ب������داأ 

ال��ن��وع م��ن الأولد بالتذرع  ي��رتدد ه��ذا  ال��در���ض. فلن 
للنهو�ض  اآخ��ر  �صبب  اأي  اأو  كتاب  اأو  قلم  عن  بالبحث 

والتنقل يف املنزل.

بيان موجز
الأقوى  لديه  ال�صمع  حا�صة  تكون  الذي  الولد  يحتاج 
يتمكن من  اأن  بيان موجز عما فعله قبل  اإىل تقدمي 
خ�ص�صي  لذلك  املنزلية.  الواجبات  واإجن��از  اجللو�ض 
ف���رتة يف ب��رن��اجم��ك��م��ا ل���الط���الع ع��ل��ى “ما ح���دث يف 
كذلك قد يف�صل هذا الولد التحاور  املدر�صة اليوم”. 
معك خالل اإجن��ازه فرو�صه، ما ي�صاهم يف تر�صيخ ما 
اأو�صح عما عليه فعله.  يتعلمه يف ذهنه وتكوين فكرة 
املعلومات  �صمع قوية  الذي ميلك حا�صة  الولد  يعالج 
ب��رتدي��ده��ا ب�����ص��وت ع����اٍل، ل��ذل��ك ل ت��ت��وق��ع��ي م��ن��ه اأن 
مكاًنا  ل��ه  خ�ص�صي  واج��ب��ات��ه.  وينهي  ب��ه��دوء  يجل�ض 
هادًئا للدر�ض، مكاًنا ل ي�صمع فيه �صوت التلفزيون ول 
تتوافر فيه اأي م�صادر اإلهاء �صمعية. وعندما 
ال���ن���وع م���ن الأولد يف  ي��رغ��ب ه���ذا 
البتكار، تريه ي�صتمع اإىل جهاز 
مو�صيقى  اإىل  اأو   iPod�ال
خافتة. فبهذه الطريقة ير�صي 
ح���ا����ص���ة ال�������ص���م���ع وي���ت���م���ك���ن من 

الرتكيز على ما يقوم به.
بحا�صة  يتمتع  ال��ذي  الولد  يحتاج 
ال����ص���رتخ���اء، عند  اإىل  ق��وي��ة  ب�����ص��ر 
بن�صاط  بالقيام  امل��ن��زل،  اإىل  ال��ع��ودة 
ل��ذل��ك يجب  ل��ربه��ة.  غ��ري ب�صري 
التلفزيون فور عودته  األ ي�صاهد 
يفرط  ه��ذا  اأن  مبا  املدر�صة،  من 
يف حتفيزه. قدمي لولدك وجبة 
قبل  قلياًل  يلهو  واتركيه  خفيفة 
الولد  ه���ذا  يف�صل  ال���در����ض.  ب���دء 
اأو  اخل��ا���ض  مكتبه  على  احل�����ص��ول 

م���������ص����اح����ة حم�������ددة 
اأن  وح��اويل  له،  كما يحلو  ينظمها  للدر�ض  خم�ص�صة 
الأولد  على  وح��ده وحمظورة  له  امل�صاحة  ه��ذه  تكون 
الأ�صغر �صنًّا الذين لن ي��رتددوا يف ترك ب�صماتهم يف 
من  اإليه  يحتاج  ما  كل  له  توؤمني  اأن  احر�صي  املكان. 
اأق���الم وك��ت��ب ودف��ات��ر وغ��ريه��ا. وه��ك��ذا ت��وف��ري��ن على 
والرتتيب  التنظيم  يف  ال��وق��ت  اإم�����ص��اء  م�صقة  ول���دك 
النوع من الأولد �صديد  ال��در���ض. قد يكون ه��ذا  ب��دل 
�صكل  باأف�صل  املنزلية  واجباته  تقدمي  على  احلر�ض 
عليه  اأن  ي�صعر  عندما  بال�صرب  حتلي  لذلك  ممكن. 

اإعادة واجب ما لأنه ل يبدو يف راأيه جيًدا كفاية.

توا�صل عاطفي
�صريغب الولد الذي تكون حا�صة الذوق اأو ال�صم لديه 
الأقوى يف التوا�صل معك عاطفيًّا ما اإن يعود اإىل املنزل، 
ما يعيق اإجنازه وجباته املنزلية. ي�صت�صعب هذا الولد 
يرف�ض  وقد  املدر�صة،  اإىل  املنزل  من  النتقال  عملية 
املنزل. ومييل  اإىل منط  انتقاله  بعد  بفرو�صه  القيام 
الدر�ض.  املماطلة يف  اإىل  ا  اأي�صً الأولد  النوع من  هذا 
فما يحتاج اإىل 10 دقائق ي�صتغرق اإجنازه 30 دقيقة. 
واجهي هذه امل�صكلة بح�صه على النتهاء من واجباته 
ف���رتة وج��ي��زة لوجبة  ب��اأ���ص��رع وق���ت مم��ك��ن. خ�ص�صي 
خفيفة، ثم اطلبي منه البدء بالعمل، وعديه باإم�صاء 
بع�ض الوقت املميز مع العائلة اأو اأحد الأ�صدقاء عند 
امل�صكلة،  ه��ذه  تخطي  م��ن  تتمكني  مل  واإذا  الن��ت��ه��اء. 
فقد يكون من الأف�صل اأن ت�صركيه يف جمموعة تقوم 
اإىل املكتبة  اأن ت�صطحبيه  اأو  بالوجبات املدر�صية مًعا، 
من  النتقال  عملية  ذلك  عليه  في�صّهل  املدر�صة،  بعد 

املدر�صة والعمل اإىل املنزل والعالقات.
اإجن��از الواجبات املدر�صية مهمة �صعبة،  اأن  ل �صك يف 
ولكن  اخلا�صة.  املميزة  بطريقته  ول��د  ك��ل  ويعاجلها 
مهارة  لتعلميه  الأق���وى  ول��دك  حا�صة  ت�صتغلي  ل  مَل 

ت�صاعده على اإنهاء درو�صه بنجاح؟
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13 قتيال يف عوا�صف ثلجية يف الواليات املتحدة 
الق��ل لقوا  13 �صخ�صا على  ان  اعلنت و�صائل الع��الم المريكية الح��د 
ثلوج  ت�صاقط  �صهد  ال���ذي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  غ���رب  ج��ن��وب  يف  م�صرعهم 
بها  التي يحتفل  املنا�صبات  اهم  اح��دى  ال�صكر  اي��ام من عيد  وامطار، قبل 

المريكيون.
ويفرت�ض ان ت�صتمر العا�صفة الثلجية متوجهة �صرقا يف اليام املقبلة بينما 
ي�صتعد ع�صرات املاليني من المريكيني لل�صفر برا او جوا مبنا�صبة عيد 

ال�صكر الذي يحتفل به اخلمي�ض.
وظهرت يف لقطات للمنطقة املت�صررة بالعا�صفة طبقات كثيفة من اجلليد 
تغطي الر�صفة. وقال خرباء الر�صاد اجلوية يف موقع اكيوويذر.كوم ان 
الربعاء،  حتى  انغلند  ونيو  البال�ض  جبال  على  �صي�صتمر  الثلوج  ت�صاقط 

اليوم الذي ي�صهد عادة حركة �صفر ا�صتثنائية مبنا�صبة عيد ال�صكر.
ال�صري  حركة  على  توؤثر  ان  ميكن  اجلنوب  يف  غزيرة  امطارا  ان  وا�صافوا 
والنقل اجلوي. وتوقعت املنظمة المريكية لل�صيارات ان ي�صافر اكر من 
43 مليون �صخ�ض مبنا�صبة عيد ال�صكر الذي يحتفل فيه المريكيون يف 
ع��ادة. وحاليا، ادى اجلليد وال�صيول اىل او�صاع خطرية يف  اج��واء عائلية 

وليات اوكالهوما وكاليفورنيا ونيومك�صيكو واريزونا.
واربعة  اوك��اله��وم��ا،  يف  متفرقة  ح��وادث  يف  حتفهم  ا�صخا�ض  اربعة  ولقي 
اآخ��رون يف حادثني يف تك�صا�ض. وقتلت طفلة يف الرابعة من العمر عندما 
انقلبت ال�صيارة التي كانت فيها يف نيومك�صيكو، كما ذكرت �صبكة ان بي �صي 

نقال عن عنا�صر يف ال�صرطة وفرق النقاذ.
ويف كاليفورنيا، اول ولية �صربتها العا�صفة ال�صبوع املا�صي، قتل �صخ�ض 
بكابالت كهربائية مقطوعة بينما لقيت امراأة م�صرعها يف �صقوط �صجرة 

على �صيارتها. ولقي �صخ�ض ثالث حتفه يف حادث �صري، ح�صب ان بي �صي.
ويف ولية اريزونا جرفت ال�صيول جنمت عن �صوء الحوال اجلوية رجال يف 

نهر �صانتا كروز. وقد عر على جثته اجلمعة.

عاد االأوالد اإىل املدر�صة واإىل الواجبات املدر�صية. وقد ي�صّكل ذلك 
م�صدر ا�صتياء للأهل واالأوالد على حد �صواء، ويدفعهم اأحياًنا اإىل 
هذه  الإجن��از  معني  وقت  حتديد  اأن  يف  �صك  وال  والبكاء.  الغ�صب 
اجلميع  على  ي�صّهلن  لذلك  منا�صب  مكان  وتخ�صي�ص  الواجبات 
ا ا�صتخدام احلا�صة االأقوى لدى  هذه املهمة. لكنِك ت�صتطيعني اأي�صً

ولدك لت�صمني جناحه يف هذه العملية. 
بعد اجللو�ص فرتة طويلة يف ال�صف، يحتاج الولد الذي يتمتع بحا�صة 
مل�ص قوية اإىل فرتة وجيزة للرك�ص واللعب قبل اأن يتمكن من الرتكيز 
يلهو  واتركيه  خفيفة  وجبة  له  اأعدي  املدر�صية.  واجباته  اإنهاء  على 

قليًل قبل اأن ت�صاعديه يف واجباته املدر�صية. 

كيف ينجز طفلك واجباته 
املدر�صية 

امل�صاكل املالية تقلل القدرة 
على التفكري 

ك�صفت درا�صة جديدة ن�صرتها �صحيفة ديلي تلغراف اأن امل�صاكل املالية التي يواجهها املرء تقلل قدرته 
على التفكري يف اأ�صياء اأخرى وت�صعف بدرجة كبرية ن�صبة الذكاء بنحو 13 نقطة.

وقالت الدرا�صة اإن القلق ب�صاأن امل�صائل املالية ي�صتنفد القدرة العقلية الثمينة ويحد من القدرة 
على اتخاذ القرار، مما يزيد خطر ارتكاب الأخطاء التي تقود اإىل املزيد من الديون.

ذهني  نطاق  لديهم  املال  ب�صاأن  اأقل  م�صاكلهم  لديهم  الذين  اأولئك  فاإن  املقابل  يف 
بطريقة  الوقت  واإدارة  والتدريب  التعليم  مثل  م�صائل  على  للرتكيز  اأك��رب 

�صحيحة.
مع  البع�ض  يعانيه  ال���ذي  الإدراك����ي  العجز  اأن  الباحثون  وي��زع��م 

امل�صاكل املالية ميكن اأن يكون مكافئا لفقدان 13 نقطة من 
ن�صبة الذكاء اأو احلرمان الكامل من النوم ليال.

اأن الذين لديهم م�صاكل  وقد ك�صفت درا�صات �صابقة 
مالية اأكر مييلون لأن يكونوا اأ�صواأ حال يف بع�ض 

املال،  ب�صاأن  القرارات  اتخاذ  الإدراكية، مثل  املهام 
لكن �صبب وتاأثري الرتباط غري وا�صح.

بريطانيان يعربان 
العامل بعربة توك توك

ح��ق��ق م��ع��ل��م��ان ب��ري��ط��ان��ي��ان رقما 
م�صافة  ق��ط��ع��ا  اأن  ب��ع��د  ق��ي��ا���ص��ي��ا 
با�صتخدام  ك��ي��ل��وم��رت   37500
ع��رب��ة ت���وك ت���وك، وذل���ك يف اإطار 
الرامية  ال���ع���امل  ح����ول  رح��ل��ت��ه��م��ا 

لتعزيز حق الأطفال يف التعليم.
�صريز  وري��ت�����ص��ارد  غ���وغ  ن��ي��ك  وزار 
رحلتهما  يف  ب��ل��دا   37 الآن  ح��ت��ى 
التي انطلقت يف اأغ�صط�ض 2012 
م����ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ب�����اأوروب�����ا م�����رورا 
ب��اإف��ري��ق��ي��ا ف���اآ����ص���ي���ا، و����ص���ول اإىل 

اأمريكا الالتينية.
املغامرة كانت �صعبة، ومل تخل من 
تعر�صت  التي  امليكانيكية  امل�صاكل 
لها العربة ال�صغرية ذات العجالت 
باملعلمني  الأم���ر  ال��ث��الث، وو���ص��ل 
اإىل جرها 70 كيلومرتا يف البريو 

قبل اإ�صالحها.
ويقول ريت�صارد �صريز عن امل�صاعب 
ال��ت��ي اع��رت���ص��ت ه���ذه امل��غ��ام��رة يف 
بريو  يف  رحلتنا  اجلنوبية  اأمريكا 
التوك  ال��ت��وك  لأن  حمبطة  ك��ان��ت 
اأو  ي��وم  كل  لالإ�صالح  بحاجة  ك��ان 

يومني تقريبا.
وي�����ص��ي��ف امل��ع��ل��م ال��ربي��ط��اين كان 
لتحطيم  ك��ي��ل��وم��رتا   70 اأم��ام��ن��ا 
العربة  وتعطلت  القيا�صي،  الرقم 
فقررنا  كيلوغرام،   80 ت��زن  التي 
موا�صلة الرحلة عرب جرها، وبقينا 

كذلك ثالثة اأيام متوا�صلة.
نيك  يقول  الرحلة،  اأه���داف  وع��ن 
اه��ت��م��ام بالدور  ل��دي��ن��ا  ك����ان  غ����وغ 
التعليم  ب��ه  ي��ق��وم  اأن  ميكن  ال���ذي 
اإ�صراك  واأردن����ا  التنمية،  اإط���ار  يف 

ال�صباب يف ذلك.
وي���و����ص���ح غ����وغ ال�����ذي ي��ن��ت��ظ��ر مع 
م��و���ص��وع��ة غيني�ض  دخ����ول  زم��ي��ل��ه 
جاءتنا  عندها  القيا�صية،  لالأرقام 
ف���ك���رة ال���ت���وك ت�����وك، ف���ق���ررن���ا اأن 
وتعزيز  لن�صر  العامل  حول  ن�صافر 

ثقافة احلق يف التعلم.
تنجح  اأن  يف  امل���ع���ل���م���ان  وي�����اأم�����ل 
باإقناع  ال��ع��امل  ح���ول  مغامرتهما 
باأهمية  الأعمال  املوؤ�ص�صات ورجال 
امل�صاهمة يف التعليم، ملا له من دور 
حم���وري يف اإح����الل ال�����ص��الم، كما 

يقولن.
وم���ن امل��ق��رر و���ص��ول ���ص��ريز وغوغ 
دي  ري��و  مدينة  اإىل  املقبل  ال�صهر 
تنتهي  الربازيل، حيث  جانريو يف 
واح���دة م��ن اأك���ر امل��غ��ام��رات اإثارة 

وغرابة حول العامل.
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م�صاهد متثيلية حتكي تطور التعليم �صاركت فيه اجلدة واالأحفاد
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

الإمارات  دولة  التعليم يف  مراحل تطور 
�صارك  احتفالية  يف  وب��ق��وة  حا�صرا  ك��ان 
فيها مائة و�صتة وثمانون طالبا وطالبة 
م��ن م��در���ص��ة )ال��راق��ي��ة( مب��دي��ن��ة العني 
الحتاد  لدولة  الوطني  العيد  مبنا�صبة 
ح��ي��ث ح����اول ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات من 
يعقدوا  اأن  مت��ث��ي��ل��ي��ة  م�����ص��اه��د  خ�����الل 
م��ق��ارن��ة ب��ني امل��ا���ص��ي واحل��ا���ص��ر عندما 
املطوع  على  فقط  يقت�صر  التعليم  ك��ان 
)النهيانية(  م��در���ص��ة  اأن�����ص��ئ��ت  وع��ن��دم��ا 
�صاحب  بها  در���ض  وال��ت��ي  العني  مبدينة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
فرديا  حدثا  متثل  كانت  ال��دول��ة  رئي�ض 
املدر�صة  ط��الب  اأع���داد  يتجاوز  مل  حيث 
ال��ت�����ص��ع��ة وال���ث���الث���ني ط��ال��ب��ا ويف ت���درج 
حاول طالب وطالبات الراقية اأن ينقلوا 
الحتفالية  يف  امل�صاهدين  من  احل�صور 
وحر�ض  العني  بلدية  ا�صت�صافتها  التي 
بها  امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  ح�صورها  على 
منهم را�صد علي النعيمي وخليفة حارب 
للتعليم  البدائية  املراحل  من  ال�صام�صي 
من  ال��ك��ث��ري  يناف�ض  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  اإىل 
ا�صتطاعت  حيث  املتقدم  العامل  مدار�ض 

الطالبات ومعهن الطالب اأن ي�صتخدموا 
الربوت  ومنها  العلمية  التقنيات  اأح��دث 
الذي قوبل من اجلدة التي متثل مرحلة 
ما قبل احلداثة بده�صة وا�صتغراب الأمر 
ل  وحم��اك��اة  مقارنة  تعقد  جعلها  ال���ذي 
تطلع  ما  اأق�صى  كانت  التي  )التومينة( 
اأب��ن��ائ��ه��م. حيث  تعليم  الأ����ص���رة يف  اإل��ي��ه 
اللذان  الأبنة  اأو  بالبن  اجلميع  يحتفل 

اأمتا حفظ القراآن.
اأرادت طالبات  م��ا  اأق�����ص��ى  ه���ذا  ي��ك��ن  مل 
عليه  ي��ربه��ن��وا  اأن  )ال���راق���ي���ة(  وط����الب 
التمثيلية  ال�������ص���اه���د  ه�����ذه  خ�����الل  م����ن 
به  اهتمت  اأوب��ري��ت  �صكل  ج��اءت يف  التي 
ووفرت  )راي���ا(  ال�صيدة  امل��در���ص��ة  م��دي��رة 
ل��ه ج��م��ي��ع الإم��ك��ان��ي��ات وك��ي��ل��ت��ا املدر�صة 
ع���ف���راء ����ص���امل ال���درم���ك���ي وم�����وزة �صامل 
وتنفيذه  اإع���داده  على  واأ�صرفت  الكندي 
حممد  و�صاملة  �صامل  علي  حممد  �صادية 
علي  و�صرور  �صعيد  دري��د  ورن��د  ال�صاذيل 
ه���م���اين و�����ص����وزان ج���م���ال ع��ب��د احلميد 
ريان ومنى خريي وكليثم  ومنى ح�صني 
ومعهن  الطالبات  اأرادت  ولكن  النيادي 
التعليم  اأن  للجميع  يوؤكدوا  اأن  الطالب 
ياأتي يف مقدمة اهتمامات قيادات الوطن 
اأبوظبي للتعليم  واأ�صاروا اإىل اأن جمل�ض 
الذي يحظى باهتمام �صمو ال�صيخ حممد 

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ل��ل��ق��وات امل�صلحة  ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى  ن��ائ��ب 
باعتباره  للتعليم  اأول���وي���ات  اأع��ط��ى  ق��د 
لالرتقاء  وال��ه��ام��ة  ال��وح��دوي��ة  الو�صيلة 
الأوط��ان. هذا ومل يكن  وبناء  بال�صعوب 

التمثيلي  امل�����ص��ه��د  ���ص��م��ن  اجل����دة  ب��و���ص��ع 
لالأوبريت خا�صة عندما راأ�صت اأحفادها 
وو�صائل  ب�����اد(  )اآي  ال  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
اهلل  تدعو  اأن  اإل  احلديثة   التكنولوجيا 
اأن يحفظ هذا الوطن من اأجل اأحفادها 

وكل اأبناء الإمارات لرتت�صم الب�صمة على 
وجوه اجلميع ويف مقدمتهم اجلدة التي 
مرددين  �صعادة  يف  الأحفاد  حولها  التف 
ال��ع��ب��ارات والأن��ا���ص��ي��د ال��ت��ي حتكي تراث 

الإمارات املقرون باحلداثة.

علم االإمارات وم�صهد يف 
حب الوطن

•• العني-الفجر:

احتفالية  �صاحبت  التي  الهامة  الفقرات  من  واح��دة  �صكل  الإم���ارات  علم 
باألوانه  ال��دول��ة  علم  برفع  الطالبات  بع�ض  قامت  حيث  الراقية  مدر�صة 
وطنهم  لقوات  الع�صكري  الزي  يرتدون  وطالبات  طالب  وبجانبه  الأربعة 

حيث قوبل العلم بتحية كل من ح�صر يف القاعة على قدر ات�صاعها. 

اأدوات تراثية �صنعت 
يف االإمارات

•• العني-الفجر:

تواجدن يف  )الراقية( حيث  �صكل فقرة هامة يف وج��دان طالبات  ال��رتاث 
النخيل  �صعف  م��ن  معظمها  �صنع  تراثية  ب����اأدوات  خلفيته  زينت  جمل�ض 
اإ�صافة اإىل حرفة الغزل والن�صيج التي كانت جتيدها الكثري من ال�صيدات.

)التومينة( وحماكاة 
حللقات حفظ القراآن

•• العني-الفجر:

الطالبات يف م�صهد ملحاكاة التعليم قدميا حيث يتحلق اجلميع حول املطوع 
ال��ك��رمي  ليكون ختام حفظ  ال��ق��راآن  يف حماولة حلفظ بع�ض الآي���ات من 
يتلقون  الآباء والأمهات  انتظرها  التي طاملا  احتفالية )التومينة(  القراآن 

خاللها التهنئة ملا حققه ابنهم.

اأن�صودة ثقافتي واأغنية فرحة االإمارات مب�صاركة الطالبات
•• العني-الفجر:

الراقية  طالبات  رددتها  التي  الأن�صودة  كان  ثقافتي.. 
احتفالية  �صمن  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة  الأ���ص��ا���ص��ي  للتعليم 

خ�ص�صت للعيد الوطني الثاين والأربعني حيث اأرادت 
الهوية  توؤكد  اأن  الأن�صودة  ه��ذه  خ��الل  من  الطالبات 
الوطنية لأبناء هذا الوطن والتي ت�صكل الثقافة جزء 

هام واأ�صا�صي يف هذه الهوية .

ثقافتي على  اأن�صودة  ترديد  واأثناء  الطالبات  حر�صت 
ارتداء الزي الإماراتي الرتاث ليكون معربا �صادقا عن 
كل ما ي�صدر منهم من عبارات هي مكونات الأن�صودة . 
كما قدمت الطالبات اأغنية فرحة الإمارات اأرادت من 

خاللها اأن تنقل احل�صور مبن فيهم اأمهاتهن واآبائهن 
واأ�صرة املدر�صة التي ينتمون اإليها اإىل جو من الفرحة 
)العيد  عنوانها  الإم����ارات  اأب��ن��اء  جميع  فيها  ي�صارك 

الوطني( لقيام دولة الحتاد.
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ي��ح��ت��وي اجل�����زر ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 
الفيتامني A، الذي ُيعترب اأ�صا�صّياً للتمتع 
بنظر ج��ي��د. ول��ك��ن م��ا م��ن م���ادة مغذية 
متاماً  �صليماً  ن��ظ��راً  ت�صمن  اأن  ت�صتطيع 

ع�������������ل�������������ى 

الدوام.
 ل���ذل���ك  اأ����ص���ف ه����ذه امل�����واد امل��غ��ذي��ة اإىل 

غذائك كي حتمي نظرك وت�صونه.

A بيتا كاروتني/الفيتامني
ينتمي  برتقايل  خ�صاب  ك��اروت��ني  البيتا 
ُتدعى  امل��غ��ذي��ة  امل����واد  اإىل جم��م��وع��ة م��ن 
ال���ك���اروت���ي���ن���ات. ي�����ص��ت��خ��دم ج�����ص��م��ن��ا هذه 
ي�صاعد  الذي   ،A الفيتامني  لإنتاج  امل��واد 
اإ�صارات  اإىل  ال�����ص��وء  حت��وي��ل  يف  ال�صبكية 
البيتا  نتناول  وعندما  الدماغ.  يعاجلها 
 Eو C ك���اروت���ني م���ع ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ني
واأم���الح ال��زن��ك، ف��اإن��ه يبطئ تقّدم 
التنك�ض البقعي املرتبط بالعمر.

اإىل كم حتتاج؟ 700 ميكروغرام 
يومّياً يف حالة من بلغوا التا�صعة 

ع�صرة من عمرهم اأو تخطوها.
احللوة  البطاطا  يتوافر؟  اأين   -
من  م�����ي�����ك�����روغ�����رام�����اً   961(
ن�صف  ك����ل  يف   A ال���ف���ي���ت���ام���ني 
 953( امل��ع��ل��ب  اليقطني  ك����وب(، 
كوب(،  ن�صف  ك��ل  يف  م��ي��ك��روغ��رام��اً 
ميكروغراماً   538( ال��ن��يء  اجل���زر 
 467( ال�صمام  ك���وب(،  ن�صف  ك��ل  يف 

ميكروغراماً يف ن�صف �صمامة(.

لوتني وزياك�صانثني
الأك�������ص���دة هذين  م�����ص��اَدي  اأن  ت��ب��نّي 
ي��ح��م��ي��ان ال���ب���ق���ع���ة، وه�����ي ج�����زء من 
ال�صبكية م�صوؤول عن الروؤية املركزية 
الوا�صحة. وت�صاب هذه البقعة بتلف 
بالتنك�ض  امل�����ص��اب��ني  امل��ر���ص��ى  ح��ال��ة  يف 

البقعي.
- اإىل ك��م حت��ت��اج؟ م��ع اأن م��ا م��ن معايري 
الأبحاث  اأن  اإل  ال�����ص��اأن،  ه���ذا  يف  حم���ددة 
اأن��ك حتظى بفوائد كبرية من  اإىل  ت�صري 
هذين  م��ن  مليغراماً   12 اإىل   6 ت��ن��اول 

املادتني يومّياً.
اأين يتوافران؟ الكايل املطهو )10.3   -
م���ل���ي���غ���رام���ات يف ك����ل ن�����ص��ف ك�����وب(، 
ال�صبانخ املطهوة )6.7 مليغرامات 
الربوكويل  ك���وب(،  ن�صف  ك��ل  يف 
م��ل��ي��غ��رام يف كل  امل��ط��ه��و )1.7 
ن�صف كوب(، ملفوف بروك�صل 

املطهو ) مليغرام يف كل ن�صف كوب(.

اأحما�ص اأوميغا3- الدهنية
الدهنيان  اأوميغا3-  ح��م�����ص��ا  ي��ح��م��ي 
وقد  ال�صبكية.  خاليا   EPAو  DHA
بالتنك�ض  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر  م���ن  ي���ح���دان 
البقعي ويبقيان العينني رطبتني يف حالة 

َمن يعانون متالزمة العني اجلافة.
الدهنية  الأ�صماك  تناول  حتتاج؟  كم  اإىل 
 1.1 على  اح�صل  اأو  الأ���ص��ب��وع  يف  مرتني 
ده���ون  م���ن  م���ل���ي���غ���رام(   1100( غ�����رام 
زيت  م���ن  ي���وم���ّي���اً  ال��ده��ن��ي��ة  اأوميغا3- 

ال�صمك.
- اأي����ن ي���ت���واف���ران؟ ال�����ص��ل��م��ون امل���رب���ى يف 
 170 املزارع )4504 مليغرامات يف كل 
مليغرام   1200( الأن�����ص��وف��ة  غ���رام���اً(، 
الزعنفة  ذات  التونا  غ��رام��اً(،   55 ك��ل  يف 
 85 ال�����ص��ف��راء )733 م��ل��ي��غ��رام��اً يف ك��ل 
كل  يف  مليغراماً   585( امل��ح��ار  غ��رام��اً(، 
85 غراماً(، وال�صردين )556 مليغراماً 

يف كل 55 غراماً(.
ال��ع��ث��ور على  ن��ب��ات��ّي��اً، مي��ك��ن��ك  ك��ن��ت  اإذا   -
يف   ALA ال��ده��ن��ي  اأوميغا3-  ح��م�����ض 
م�صادر غري حيوانية، مثل بزور الق�صعني 
الإ�صباين )ال�صيا(، اجلوز، الكتان، وال�صويا 
اأو يف املكمالت الغذائية التي حتتوي على 
 ALA الطحالب. يحّول اجل�صم حم�ض

اإىل EPA بكميات حمدودة.

C الفيتامني
اأك�صدة  م�����ص��اد   ،C ال��ف��ي��ت��ام��ني  ي��ح��م��ي 
التلف الذي قد ت�صببه  العينني من  اآخر، 
ج��زي��ئ��ات غ���ري م�����ص��ت��ق��رة ُت���دع���ى اجل���ذور 
الفيتامني من  ه��ذا  يحّد  وه��ك��ذا  احل���رة. 

خطر الإ�صابة بال�صاد.
الأخرى  املغذية  امل���واد  م��ع  تناوله  وعند   
وزن���ك(،   ،E الفيتامني  ك���اروت���ني،  )ب��ي��ت��ا 
التنك�ض  مر�ض  تقّدم  من  يحّد  اأن��ه  تبنّي 

البقعي.
- اإىل كم حتتاج؟ ُين�صح عادة بتناول 75 

مليغراماً يومّياً.
مليغراماً(،   96( البابايا  يتوافر؟  اأين   -
ك��ل ن�صف  ال��ف��راول��ة )49 م��ل��ي��غ��رام��اً يف 
ك�����وب(، م��ل��ف��وف ب��روك�����ص��ل امل��ط��ه��و )48 
ن�����ص��ف ك������وب(، ن�صف  م��ل��ي��غ��رام��اً يف ك���ل 
احلجم  متو�صطة  وردي���ة  هندية  ليمونة 
)44 مليغراماً(، الربوكويل النيء )39 

مليغراماً يف كل ن�صف كوب(.

E الفيتامني
ي��ح��م��ي م�������ص���اد الأك���������ص����دة ال����ق����وي هذا 
للجذور  امل�صرة  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  العينني 
كاروتني  البيتا  مع  تناوله  وعند  احل��رة. 
من   E الفيتامني  يحد   C والفيتامني 

خماطر الإ�صابة بالتنك�ض البقعي.
مليغراماً/   15 حت����ت����اج؟  ك����م  اإىل   -
من  األفا-توكوفريول  عن�صر  من  يومّياً 

.E الفيتامني
الزيوت  البذور،  اجل��وزي��ات،  يتوافر؟  اأي��ن 
 12( ال�����ص��م�����ض  دوار  ب������ذور  ال���ن���ب���ات���ي���ة: 
م��ل��ي��غ��رام��اً يف ك��ل رب���ع ك����وب(، ال��ل��وز )7 
مليغرامات يف كل ربع كوب(، زيت الع�صفر 
كبرية(،  ملعقة  ك��ل  يف  م��ل��ي��غ��رام��ات   5(
كل  يف  مليغرامات   3( ال�����ص��وداين  ال��ف��ول 

ربع كوب(.

الزنك
ي��ح��م��ي ال���زن���ك ال�����ص��ب��ك��ي��ة، ك���ذل���ك ينقل 
اإنتاج  بغية  ال�صبكية  اإىل   A الفيتامني 

خ�صاب امليالنني الواقي.
- اإىل كم حتتاج؟ 8 مليغرامات/يومّياً.

امل���ط���ه���و )74  امل����ح����ار  ي���ت���واف���ر؟  اأي������ن   -
ال�صلطعون  85 غراماً(،  مليغراماً يف كل 
 85 ك���ل  يف  م��ل��ي��غ��رام��ات   6.5( امل��ط��ه��و 
امل��دّع��م��ة )3.8  الفطور  غ��رام��اً(، ح��ب��وب 
م��ل��ي��غ��رام��ات يف ك��ل ث��الث��ة اأرب�����اع ك���وب(، 
اأفخاذ الدجاج )2.4 مليغرام يف كل 85 
غراماً(، اللنب مع الفاكهة )1.7 مليغرام 
يف كل كوب(، واحلليب )1.0 مليغرام يف 

كل كوب(.

اأطول  م�صافات  امل�صي  على  بانتظام  التمرن  ي�صاعدك 
واحلّد من ال�صعور بالنزعاج.

ت�صري ويخّف  ع��ن��دم��ا  ي��ب��داأ  ال���ذي  ال�����ص��اق  اأمل  ُي��ع��ت��رب 
ح��ني ت��رت��اح اأح����د اأب����رز ع���وار����ض ح��ال��ة ُت��دع��ى العرج 
املتقطع. تن�صاأ هذه احلالة عندما مينع تراكم الدهون 
على ج���دران ���ص��راي��ني ال�����ص��اق ت��دف��ق ال���دم بحرية اإىل 
الع�صالت التي ت�صتخدمها خالل التمرن، ما يحرمها 
ب��ال��ت�����ص��ن��ج يف القدم،  ت�����ص��ع��ر  م���ن الأوك�������ص���ج���ني. وق����د 
ال��ردف��ني، وذل��ك وف��ق مو�صع  اأو  الرجل، الفخذ،  بطة 

الن�صداد.
الأ�صا�ض  امل��ف��ت��اح  يبقى  ال�����ص��ري  اأن  يف  امل��ف��ارق��ة  تكمن 
للتخفيف من اأمل العرج املتقطع. يذكر الدكتور جو�صوا 
الدموية  الأوع��ي��ة  علم  يف  متخ�ص�ض  طبيب  ب��ك��م��ان، 
 Brigham and وبروف�صور م�صاعد يف م�صت�صفى
Women›s التابع جلامعة هارفارد: )من الفوائد 
التي جتنيها من امل�صي اإىل اأن ت�صعر بالأمل اأنك �صتتمكن 

من اجتياز م�صافات اأطول مع ال�صعور باأمل اأقل(.

فوائد امل�صي
م�صكلة  عوار�ض  اأح��د  ذات��ه  بحد  املتقطع  العرج  ُيعترب 
اأكر �صيوعاً: مر�ض ال�صرايني املحيطية. ويعود املر�ض 
 ،)atherosclerosis( الع�صيدي  الت�صلب  اإىل 
ال�صكتات  معظم  ي�صبب  ال���ذي  ال�����ص��راي��ني  ت�صلب  اأي 
الدماغية وكل النوبات القلبية تقريباً. فيعاين ن�صف 
العرج  تقريباً  املحيطية  ال�صرايني  مبر�ض  امل�صابني 

املتقطع.
لكن جتّنب امل�صي يزيد من تراجع حالة املري�ض ويفاقم 
اأن  املري�ض  على  املفرغة،  احللقة  هذه  ولك�صر  عجزه. 
ومن  ي��زول،  حتى  يرتاح  ب���الأمل،  ي�صعر  اأن  اإىل  مي�صي 
ثم ا�صتئناف ال�صري. ل ُيعترب الأمل خطراً، اإل اإذا كان 
)مع  بكمان:  الدكتور  يو�صح  ت��رت��اح.  عندما  ي��زول  ل 
التمرين املتكرر، تزداد الع�صالت فاعلية وت�صبح اأكر 
قدرة على ا�صتخدام الدم الذي تتلقاه(. كذلك يخف�ض 
التمرن خطر التعر�ض ل�صكتة دماغية اأو نوبة قلبية يف 

حالة َمن يعانون مر�ض ال�صرايني املحيطية.

ما اأف�صل احللول؟
التي  امل�صافة  طبي  اإ�صراف  حتت  بال�صري  العالج  يزيد 
بنحو  م�����ص��ي  اآل����ة  ع��ل��ى  اج��ت��ي��ازه��ا  امل��ري�����ض  ي�صتطيع 
اأن  تكمن يف  امل�صكلة  لكن  بع�ض احلالت.  %200 يف 
التاأمني ل يغطي عادة هذه اخلدمة. كذلك يواجه َمن 
اإىل مكان  �صاقيهم �صعوبة يف النتقال  اآلم يف  يعانون 

العالج.
يعزز  ال�صري مب��ف��ردك  اأن  اأي�����ص��اً  ت��وؤك��د  الأب��ح��اث  لكن 
اأن  اإل  ب��ان��ت��ظ��ام.  تتمرن  كنت  اإن  خ�صو�صاً  التحمل، 
اإيجاد  ت��واج��ه �صعوبة يف  )ق���د  ي�����ص��ري:  ب��ك��م��ان  دك��ت��ور 

احلافز الكايف للتمرن عندما ل تخ�صع لأي اإ�صراف(.

ال�صري مع اآخرين
حاول اأن مت�صي من 30 اإىل 45 دقيقة كل يوم، ثالث 
اأطلب  الأ�صبوع. وكي ل تتقاع�ض،  اإىل خم�ض مرات يف 

من اأحد اأ�صدقائك اأو اأقربائك التمرن معك.
اآخ��ري��ن يعانون  اأ���ص��خ��ا���ض  م��ع  ال�����ص��ري  ي�صاعد  ك��ذل��ك 
املحيطية يف حتقيق مكا�صب كبرية.  ال�صرايني  مر�ض 
 200 م��ن  اأخ����رياً، جمموعة  اأج��ري��ت  درا���ص��ة،  �صملت 
�صخ�ض م�صابني بهذا املر�ض. واعتاد هوؤلء الجتماع 
وللتمرن  مبر�صهم  مرتبطة  م�صائل  ملناق�صة  اأ�صبوعّياً 
معاً. وُن�صحوا اأي�صاً بال�صري يف املنزل مدة 50 دقيقة 

خم�ض مرات يف الأ�صبوع.
اأ�صهر، �صار باإمكان امل�صاركني اجتياز م�صافة  بعد �صتة 
مع  يقطعونه  ك��ان��وا  مب��ا  مقارنة   12% بنحو  اأط���ول 
بدء الدرا�صة. ول �صك يف اأن هذه فائدة بالغة الأهمية 
املحيطية.  ال�صرايني  مر�ض  يعانون  َمن  اإىل  بالن�صبة 
يف امل��ق��اب��ل، ت��ب��نّي اأن امل�����ص��ارك��ني ال��ذي��ن ح��ظ��وا ببع�ض 
كمجموعة،  معاً  التمرن  دون  من  الإر�صادية  الن�صائح 
باتوا ي�صريون م�صافة اأق�صر مما كانوا يجتازونه عند 

انطالق الدرا�صة.
الآخرين  م��ع  ال�����ص��ري  اأن  اإذاً،  ال���درا����ص���ة،  ه���ذه  ُت��ظ��ه��ر 
يعر�ض املري�ض ل�صغط اجتماعي جيد ويدفعه لل�صري 
م�صافات اأطول. وت�صتند هذه الفائدة اإىل امل�صافة التي 
تقتطعها ومدى مترنك بانتظام. فقد جنح عدد كبري 

التي  امل�����ص��اف��ات  زي���ادة  بكمان يف  ال��دك��ت��ور  م��ن مر�صى 
يجتازونها مبعدل �صعفني اأو حتى ثالثة اأ�صعاف.

دور االأدوية
ال�صاقني  اآلم  من  التخفيف  يف  اأي�صاً  الأدوي���ة  ت�صاهم 
الناجم عن مر�ض ال�صرايني املحيطي، اإل اأنها ل حتّل 
ال�صاقني م��رّبح��اً ول  اأمل  ك��ان  اإذا  اأم���ا  ال��ت��م��رن.  حم��ّل 
املري�ض  ُي�صطر  فقد  املعتمدة،  العالجات  مع  يتفاعل 
املوا�صع  ت��و���ص��ي��ع  ه��دف��ه��ا  ج��راح��ة  اإىل  اخل�����ص��وع  اإىل 

امل�صدودة من ال�صرايني.
اإل اأن دكتور بكمان يوؤكد اأن الأدوية واجلراحة عالجان 
الأمل  تخفف  ع��الج��ات  اأن  �صحيح  للم�صي:  مكمالن 
الناجم عن مر�ض ال�صرايني املحيطي، اإل اأنها ل حتمل 

فوائد اإ�صافية مرتبطة بربنامج مترن منتظم.

الفوائد
 ACE م��ث��ب��ط الإن�������زمي امل���ح���ول ل��الأجن��ي��وت��ن�����ص��ني
راميربيل،  ليزينوبريل،  )كابتوبريل،    inhibitor

وغريها(.
حتد من خماطر الإ�صابة بنوبة قلبية، �صكتة دماغية، 
الراميربيل  اأن  اإىل  الدرا�صات  اإح��دى  وت�صري  وامل��وت. 

يزيد امل�صافة التي ي�صتطيع املري�ض اجتيازها.

اأو  ج����رع����ة م���ن���خ���ف�������ص���ة م�����ن الأ������ص�����ربي�����ن 
.)Plavix( الكلوبيدوغريل

حت���ّد م��ن خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة ب��ن��وب��ة قلبية، 
تزيد  ل  اأن��ه��ا  اإل  وامل����وت.  دم��اغ��ي��ة،  �صكتة 

امل�صافة التي ي�صتطيع املري�ض اجتيازها.

)Pletal( صيلو�صتازول�
يزيد من امل�صافات التي ي�صتطيع 
امل���ري�������ض اج���ت���ي���ازه���ا وي���ح���ّد من 

الأمل.
املخف�صة  ال���������ص����ت����ات����ني  اأدوي������������ة 
)اأتورفا�صتاتني،  ل��ل��ك��ول�����ص��رتول 

�صيمفا�صتاتني، برافا�صتاتني، وغريها(.
الذي  ال��وق��ت  ت��زي��د  اأن��ه��ا  اإىل  ال��درا���ص��ات  بع�ض  ي�صري 
كذلك  اأمل.  دون  من  خالله  ال�صري  املري�ض  ي�صتطيع 
دماغية،  �صكتة  قلبية،  بنوبة  الإ�صابة  خطر  تخف�ض 

واملوت.

حتذير
قد ت�صبب �صعااًل جافًا يف بع�ص احلاالت.

يزيد خطر التعر�ض لنزيف.
جتربة  اإىل  ي��ح��ت��اج 

اأ����ص���ه���ر   3 ت���������دوم 
ل������ل������ت������اأك������د م���ن 
حالة  يف  فاعليته 

كل مري�ض.
م�صافة  ت����زي����د  ل 

ال�صري الإجمالية.

امل�صنون يعانون ا�صطرابات االأكل 
ا�صطرابات الأكل عادة ب�صّن املراهقة، لكنها �صائعة اأي�صاً بني امل�صنني. فقد 
اأو اأكر يعانني  اأظهرت الأبحاث اأن %3.5 من الن�صاء يف �صن اخلم�صني 
الإفراط يف تناول الطعام، يف حني تذكر %8 منهن اأنهن اأرغمن اأنف�صهن 
على التقيوؤ. ُتعرف دوامة الإفراط يف الأكل والتقيوؤ هذه بالنهم الع�صبي 
)bulimia nervosa( الذي يعود اإىل حالة نف�صية. ومن ا�صطرابات 
الذي   )anorexia nervosa( ال��ع�����ص��ب��ي  ال��ق��ه��م  الأخ�����رى  الأك����ل 
فيجّوعون  ال��وزن،  يف  زي��ادة  يعانون  باأنهم  يقتنعون  عندما  النا�ض  ي�صيب 
اأنف�صهم اإىل حّد يعر�صون معه حياتهم للخطر. للح�صول على مزيد من 
 Almost ،املعلومات، اقراأ الكتاب اجلديد يف من�صورات جامعة هارفارد
)لطلب  �صايفر  وج��ي��ن��ي  ت��وم��ا���ض  جنيفر  للطبيبتني   ،Anorexic
www.health.harvard.edu/books/// املوقع  زر  الكتاب، 

.)almost-anorexic
القهم  فبخالل  القهم فح�صب.  امل�صنني  بني  �صيوعاً  الأك��ر  احلالة  ُتدعى 
اإىل وزن اجل�صم. تو�صح  اإىل نظرة م�صوهة  الع�صبي، ل تعود هذه احلالة 
ومدّر�صة  امل�صنني  طب  يف  متخ�ص�صة  خبرية  �صولومون،  �صوزان  الدكتور 
يف كلية الطب يف جامعة هارفارد: )ن�صهد هذه احلالة عموماً مع اقرتاب 
نهاية احلياة. فيتوقف امل�صّن عن تناول الطعام، يخ�صر الوزن، يزداد �صعفاً، 
وي�صبح اأقل تفاعاًل اجتماعّياً. نتيجة لذلك، يكونون اأكر عر�صة للمر�ض. 
تبداأ حالة املري�ض عادة بالرتاجع التدريجي امل�صتمر،  فيزداد اعتماده على 

الآخرين اإىل اأن ينتهي به املطاف اإىل املوت(.

ال تتجاهل
 عوار�ض ال�صكتة الدماغية

اأنك تعاين عوار�ض �صكتة دماغية تزول يف غ�صون دقائق،  اإذا كنت تعتقد 
قوية  دماغية  ب�صكتة  اإ�صابتك  خطر  ال��ع��وار���ض  تزيد  ل  تتجاهلها.  ف��ال 
فح�صب، بل ت�صري اأي�صاً اإىل خطر اإ�صابتك مب�صاكل يف الذاكرة والتفكري. 
املري�ض  ُي�صاب   .Neurology موقع  يف  ُن�صرت  درا�صة  اأكدته  ما  ه��ذا 
 transient ع��اب��رة  اإق��ف��اري��ة  نوبة  اأي�صاً  ُي��دع��ى  م��ا  )اأو  �صغرية  ب�صكتة 
الدماغ  اإىل  الدم  ي�صّد دم متخر تدفق  ischemic attack( عندما 
فرتة وجيزة. تظهر العوار�ض عادًة فجاأة ول تدوم اأكر من خم�ض دقائق 
ول ت�صبب �صرراً دائماً. ت�صمل العوار�ض �صعوبة يف التكلم بو�صوح، دواراً، 
الباحثون  ي�صري  ال�صري، و�صياع.  اأحد جانبي اجل�صم، �صعوبة يف  يف  خ��دراً 
َمن  بني  يرتفع  والتفكري  الإدراك  با�صطرابات  الإ�صابة  احتمال  اأن  اإىل 
يعانون هذه العوار�ض، مقارنة مبن ل ُي�صابون بها. وي�صيف الباحثون اأن 
العوار�ض  اأهمية مناق�صة هذه  ت�صدد على  اإليها  التي تو�صلوا  الكت�صافات 
التي ت�صبه عوار�ض ال�صكتة الدماغية، مع طبيب العائلة، حتى لو مل تدم 
طوياًل. يو�صح الدكتور غاد مار�صال، بروف�صور م�صاعد متخ�ص�ض يف علم 
ال�����ص��روري الت�صال  ه��ارف��ارد: )م��ن  الأع�����ص��اب يف كلية الطب يف جامعة 
�صملت  واإذا  مماثلة.  بعوار�ض  املري�ض  ُي�صاب  عندما  احل��ال  يف  بالطبيب 
�صعفاً يف اأحد جانبي اجل�صم اأو فقدان القدرة على الكالم فجاأة، يجب نقل 
املري�ض اإىل غرفة الطوارئ فوراً كي يقّيم الأطباء حالته. فهذه يف الغالب 

عوار�ض نوبة اإفقارية عابرة(.

غذاء لنظر قوي 

جتّنب امل�صي يزيد من تراجع حالة املري�ص ويفاقم عجزه

ال�صرايني امل�صدودة ت�صّبب االأمل اأثناء ال�صري 
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)حتديد املواقع العاملي( اأكرث دقة 
ال��ع��امل��ي( )GPS( �صعيف  امل��واق��ع  )ن��ظ��ام حت��دي��د  اأداء  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
عموماً: يف املناطق املكتظة باملباين، يجد النظام �صعوبة يف حتديد املبنى 
ال�صحيح داخل املدن. تكمن امل�صكلة يف تدخل اإ�صارات الأقمار ال�صطناعية 
التي تنعك�ض على املباين. تبث هوائيات VRay اجلديدة من اإنتاج �صركة 
م�صتقِبالت  من  الإ���ص��ارات  جمع  عرب  وا�صحة  اإ�صارة  الأ�صرتالية  )لوكاتا( 
متعددة لتحديد املوقع والتخل�ض من الت�صوي�ض. حتى الآن وحده اجلي�ض 
ا�صتعمل هذه التقنية، لكن تبدو الهوائيات اجلديدة رخي�صة مبا يكفي كي 

تنت�صر على نطاق اأو�صع.

مالب�ض امل�صتقبل متوّهجة
توؤكد  �صاينت�صت(،  )نيو  باللمعان؟  مالب�صك  ت��ب��داأ  ك��ي  م�صتعدة  اأن��ت  ه��ل 
ابتكرت  بها قد ظهرت.  التحكم  التي ميكن  الإلكرتونية  املالب�ض  اأوىل  اأن 
م�صممة الأزياء اإليزابيث بيغر مالب�ض Lüme، وهي عبارة عن �صرتات 
الأن��واع م��زودة ب�صمام  جلدية وثياب ق�صرية وف�صاتني. تكون جميع هذه 
الهاتف  على  تطبيق  عرب  به  التحكم  وميكن  لل�صوء  وباعث  م��رن  ثنائي 
الذكي. على �صبيل املثال، ميكن ا�صتعمال تطبيق Lüme للتقاط �صورة 
اأن تتما�صى معها الأ�صواء. ال�صمام الثنائي الباعث  لقطعة ثياب تريدين 
ل  وك��ي  امل�صتخدم  ب�صرة  يلم�ض  ل  كي  القما�ض  يف  مد�صو�صاً  يكون  لل�صوء 

يكون ال�صوء لمعاً ب�صكل مفرط.

 3G اقطع �صمكتك بالـ
اإىل  ال�صمك  تقطيع  فن  الآن يف  امل�صانع يربعون  يف  الآليون  الرجال  بات 
�صرائح. يطور فريق هاري وي�صتافيك يف م�صايد الأ�صماك واملزارع �صمن 
SINTEF  يف تروندهامي، الرنوج، نظاماً لتقطيع الأ�صماك  جمموعة 
ا�صتعمال كامريا تلتقط �صوراً ثالثية الأبعاد للحيوانات.  امل�صتزرعة عرب 
يحلل نظام احللول احل�صابية ال�صور ملعرفة اأف�صل موقع للتقطيع قبل اأن 
تتوىل ذراع الرجل الآيل اإمتام املهمة. ميكن اأن مييز النظام بني خمتلف 
اأي�صاً  ي�صتطيع  نوعها.  الأ�صماك بح�صب  بت�صنيف  له  ي�صمح  ما  الأجنا�ض، 
اأن يحدد الوزن عرب تقدير احلجم ا�صتناداً اإىل ال�صور ثم يّتكل على كثافة 

ال�صمك النموذجية.

مفاهيم التطور تغرّي تفكرينا بال�صيخوخة البيولوجية 
�صيوؤثر التفكري اجلديد ب�صاأن الطبيعة التطورية لل�صيخوخة البيولوجية بعمق يف االأبحاث الطبية التي تتناول االأمرا�ص املرتبطة بال�صن. اإليكم ال�صبب.

قبل داروين، مل يفكر اأحد باأّن اأ�صل مدة احلياة يختلف عن اأ�صل اخل�صائ�ص االأخرى التي تطبع كل ف�صيلة من الكائنات. ال�صبب الذي منح الفاأر ذيًل طويًل 
وعيونًا خرزية جعله اأي�صًا يعي�ص لفرتة حمددة، وتتفاوت تلك الفرتة بني خمتلف االأجنا�ص. ترتاوح مدة حياة الثدييات بني اأقل من �صنة عند بع�ص الفئران 

واأكرث من 200 �صنة عند بع�ص احليتان.

)البقاء  م��ف��ه��وم  ج����اء   ،1859 ع����ام  يف 
لالأ�صلح( مع داروين ليغري تلك الفكرة. 
ُتعد  ل  خ�صائ�ض  تطور  الكائنات  اإن  قيل 
ول حُت�صى وتكون كل واحدة منها كفيلة 
باإطالة احلياة و/اأو تعزيز عملية التكاثر. 
التكاثر  وت��ع��زي��ز  احل���ي���اة  اإط���ال���ة  اأن  مب���ا 
الكائنات  اإن  قيل  اإي��ج��اب��ي��ت��ان،  ظ��اه��رت��ان 
تتابع تطورها و�صوًل اإىل اخللود. لكن يف 
من  ال�صنني  مليارات  بعد  الراهن،  الوقت 
تطور مدة احلياة، ملاذا مل ت�صبح الكائنات 
خالدة اأو على الأقل حمدودة بالقدر نف�صه 
عاملي؟  كيماوي  اأو  فيزيائي  قانون  بفعل 
مل���اذا ت��ت��ف��اوت م���دة احل��ي��اة ل��ه��ذه الدرجة 
الناحية  املت�صابهة من  الكائنات  بني  حتى 
املعا�صرون  املفكرون  كتب  البيوكيماوية؟ 
عليه  وط��رح��وا  ل��داروي��ن  تلك احلقبة  يف 
النظريات  وا���ص��ع��و  ك����ان  ال�������ص���وؤال!  ه����ذا 
اإىل  ي�صعون منذ ذلك احلني  البيولوجية 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ري��ة ت��ن��ا���ص��ب ن��ظ��ري��ة التطور 
وت��ت��م��ا���ص��ى يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه م���ع الأدل�����ة 
التجريبية مثل املالحظات املرتبطة مبدة 

احلياة.
اخت�صا�صيي  م���ع���ظ���م  ي�������ص���ّدق  ال�����ي�����وم، 
الطب  جم��ال  يف  وال��ب��اح��ث��ني  ال�صيخوخة 
ظهرتا  اأ�صا�صيتني  نظريتني  م��ن  واح���دة 
يف نهاية املطاف عن ال�صيخوخة: نظريات 
ال�صيخوخة املربجمة التي اقرُتحت للمرة 
الأوىل يف عام 1882 تعترب اأن الأجنا�ض 
العمر، وهي  لتنظيم  باآلية  م��زّودة  عموماً 
بقيمة  وحت�صرها  عمداً  احلياة  مدة  حتد 
على  احل�صول  بهدف  ف�صيلة  لكل  معينة 

منفعة تطورية.
ال���ن���ظ���ري���ات غري  اع����ت����ربت  امل����ق����اب����ل،  يف 
بحاجة  تتمتع  ف�صيلة  ك��ل  اأن  امل��ربجم��ة 
ف����رتة معينة،  خ����الل  ل��ل��ع��ي�����ض  ت���ط���وري���ة 
جتاوز  على  القدرة  اإل  تطور  ل  وبالتايل 
بالدرجة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ت��ده��ور  ع��م��ل��ي��ات 
ال�صرورية للعي�ض حتى ذلك العمر. ي�صرح 
امل��ف��ه��وم��ان ال�����ص��ب��ب ال����ذي مي��ن��ح خمتلف 
يتطلب  كذلك  خمتلفاً.  ع��م��راً  الأج��ن��ا���ض 
املفهومان تعديالت كي يتما�صيا مع فكرة 
)البقاء لالأ�صلح( التي تعّلمناها جميعاً يف 

�صف علم الأحياء يف املرحلة الثانوية.

منفعة تطورية
املعا�صرة  النظريات غري املربجمة  ترتكز 
احلا�صل  م���دور  بيرت  طرحها  ف��ك��رة  على 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل، ف��ه��و اف��رت���ض يف عام 
تطورية  م��ن��ف��ع��ة  وج������ود  ع�����دم   1952
عمرية  م��رح��ل��ة  ب��ع��د  ال��ت��ك��اث��ر  اأو  للعي�ض 
تنطبق  احلقيقة،  يف  ف�صيلة.  لكل  معينة 
الكائنات  على  لالأ�صلح(  )البقاء  نظرية 
ك��ل��م��ة )�صابة(  ت��ع��ري��ف  ال�����ص��اب��ة، ومي��ك��ن 
للكائن  ي�صمح  ال��ذي  العمر  اإىل  ن�صبًة  هنا 
يح�صل  مب��ا  الطبيعة  تهتم  ل  ب��ال��ت��زاوج. 
لي�صا  والتدهور  فاملوت  املُ�صّنة.  للكائنات 
مرحلة  قبل  ح�صال  اإذا  اإل  تطورياً  عائقاً 

عمرية حا�صمة.
كانوا  ال��ذي��ن  النا�ض  معظم  اإىل  بالن�صبة 
ينتبهون اإىل الدر�ض يف �صف علم الأحياء، 
ت���ب���دو ف���ك���رة ام��ت��الك��ن��ا ���ص��ك��اًل م���ن اآلية 
الن��ت��ح��ار التي حت��د م��دة احل��ي��اة �صخيفة 

وهي ل تتما�صى باأي �صكل مع فكرة )البقاء 
لالأ�صلح( ول مع نظرية ال�صيخوخة غري 
2002، تابع  املعا�صرة. يف عام  املربجمة 
عدد من علماء البيولوجيا البارزين كتابة 
املربجمة  ال�صيخوخة  اأن  م��ف��اده��ا  ف��ك��رة 
نظرياً.  م�صتحيلة  ُتعترب  الثدييات  عند 
نتيجًة لذلك، جتاهل الباحثون يف جمال 
ال�صيخوخة  على  امل��ت��زاي��دة  الأدل���ة  ال��ط��ب 
ت�صبب  ال���ت���ي  م���ث���ل اجل���ي���ن���ات  امل����ربجم����ة 
مظاهر ال�صيخوخة. من املعروف اأن كلمة 

)م�صتحيل( ُت�صعف اأي كمية من الأدلة.
يف غ�صون ذل��ك، ح��اول ع��دد م��ن وا�صعي 
ال�صتينيات  خ���الل  الآخ���ري���ن  ال��ن��ظ��ري��ات 
الوا�صحة  ال���ت���ن���اق�������ص���ات  ب���ع�������ض  �����ص����رح 
الأخرى بني املالحظات املتوافرة ونظرية 
ال��ت��ط��ور. ت��ع��ت��رب ن��ظ��ري��ة داروي�����ن اأن كل 
ح��ي��وان ف����ردي ي��ن��ا���ص��ل ل�����ص��م��ان �صموده 
وتوجيه  ���ص��ري��ك��ه  و����ص���م���ود  ال�����ص��خ�����ص��ي 
الف�صيلة  �صاللته والت�صدي ملناف�صيه من 
لفرتة  �صمد  ال���ذي  ال��ف��رد  اأن��ت��ج  نف�صها. 
اإ�صافياً  ع��دداً  اأك��رب  بن�صبة  وتكاثر  اأط��ول 
بت�صميمهم  يتمتعون  الذين  الأحفاد  من 
مناف�صيهم،  ع��ن  يختلف  ال���ذي  ال���ف���ردي 
وبالتايل جنح يف ن�صر خ�صائ�صه الفردية. 
مفهوم  اأو  الفردية(  املنفعة  )بند  هو  هذا 
التطور  نظرية  �صمن  كلب(  ي��اأك��ل  )كلب 
ل���داروي���ن. ح�����ص��ل اإج���م���اع وا���ص��ع ع��ل��ى اأن 
التدهور واملوت الناجمني عن ال�صيخوخة 
وجهة  من  تطورية  منفعة  اأي  ميثالن  ل 

نظر الثدييات الفردية!
القواعد  ج��م��ي��ع  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ل���ك���ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ة وال��ق��وان��ني التي 
للمنافع  خ���دم���ًة  الأف������راد  م�صلحة  حت���د 
العامة، راقب وا�صعو النظريات �صلوكيات 
احل����ي����وان����ات )م����ب����داأ )ال����غ����ريي����ة(( حني 
تت�صرف تلك احليوانات بطريقة تتعار�ض 
ما  ع��ل��ى  وذل���ك  ال��ف��ردي��ة،  م��ع م�صلحتها 
ت�صمن  عامة  منفعة  حتقيق  بهدف  يبدو 
���ص��م��ود اجل��م��اع��ة. ث��م ظ��ه��رت جمموعة 
الأخ��رى بكل و�صوح على  التناق�صات  من 
و�صرعان  الفردية(.  املنفعة  )بند  م�صتوى 
تعترب  التي  النظريات  م��ن  ع��دد  م��ا ظهر 
اأو  اأو الأق��ارب،  اأن منفعة �صمود اجلماعة 
اجلينات  )نظرية  اجلينات  انت�صار  منفعة 
بحد  التطور  عملية  منفعة  اأو  الأن��ان��ي��ة(، 
ذاتها )نظرية قابلية التطور(، قد تعّو�ض 
الفردية  الأ����ص���رار  م��ن  درج���ة معينة  ع��ن 
وتوؤدي اإىل تطور خا�صية فردية معاك�صة 
مثل  م�����دور(  راأي  ب��ح�����ص��ب  ح��ي��ادي��ة  )اأو 
ثم  الثدييات.  عند  املربجمة  ال�صيخوخة 
ال�صيخوخة  عن  متعددة  نظريات  ظهرت 
فردية  غري  منفعة  اإىل  ا�صتناداً  املربجمة 
تنجم عن فرتة حياة حم��دودة. وفق هذه 

املخ�ص�ض  العمر  ع��ن  وبعيداً  النظريات، 
ببلوغ  اأي�صاً  عالقة  )ل��الأم��ر  ف�صيلة  لكل 
بالتزاوج(،  ت�صمح  التي  الن�صوج  مرحلة 
ثمة جوانب �صلبية من الناحية التطورية 
ب�صيط  مثال  وف��ق  اأط���ول.  لفرتة  للعي�ض 
اأجنا�ض  بع�ض  حياة  اإط��ال��ة  �صتوؤدي  ج��داً، 
قد  اجليني.  التنوع  تراجع  اإىل  الثدييات 
يتزاوج ذكر اأعزب عمره طويل مع اأجيال 

عدة من �صاللته اخلا�صة!

منفعة فردية
ط���رح���ت الك���ت�������ص���اف���ات يف ع��ل��م ال���وراث���ة 
اإ�صافية  م�صائل  ن�صبياً(  حديث  )بع�صها 
التطورية  الآل�����ي�����ة  ب���ن���ظ���ري���ة  ت���رت���ب���ط 
الفردية  املنفعة  ت�صمن  التي  التقليدية 
ح�����ص��راً. ال���ي���وم، ُي��ع��ت��رب اف��رتا���ص��ان على 
الأق�����ل م���ن اف���رتا����ص���ات داروي������ن )وهما 
اأ�صا�صيان يف مو�صوع املنفعة الفردية وغري 
اإليكم  الأرج����ح.  على  خاطئني  ال��ف��ردي��ة( 
احلقيقة امل�صتجدة: عملية التطور لي�صت 
ب�صيطة و�صل�صة بل اإنها معقدة وع�صوائية. 
نظريتني  اأب�����رز  اأن  ال���ق���ارئ  رمب���ا لح���ظ 
متقاربتان يف ما بينهما ولكنهما بعيدتان 
ع��ن ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. انتهى 
اجل����دل ب��ني ه��ات��ني ال��ف��ك��رت��ني: ل توّلد 
ال�صيخوخة بعد املرحلة العمرية احلا�صمة 
التطورية  الناحية  م��ن  وا���ص��ح  ���ص��رر  اأي 
عمراً  يوماً  الأجنا�ض  تطور  )وبالتايل مل 
ي��وؤدي احلد من ال�صمود بعد  اأو  اأط��ول(؛ 
مرحلة حا�صمة معينة اإىل منفعة ب�صيطة 
الأق����ل )وب��ال��ت��ايل ط���ورت الأجنا�ض  ع��ل��ى 
الختالف  حول  التجادل  انتحار(.  اآليات 
نهج  املعدومة  و�صبه  املعدومة  املنافع  بني 

عقيم وغري نافع!  
اأن  وق��ت م�صى  اأي  م��ن  اأك��ر  الآن  يت�صح 
هي  الثدييات  عند  املربجمة  ال�صيخوخة 
نظريات  ت��ع��ت��رب  ال�����ص��ح��ي��ح��ة.  ال��ن��ظ��ري��ة 
اأن  راه��ن��اً  القائمة  امل��ربجم��ة  ال�صيخوخة 
امل��ن��اف��ع التطورية  جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة م��ن 
�صتنجم عن حدود العمر املربجمة. حتى 
نظرية  عن  البارزين  املدافعني  بع�ض  اإن 
ال�����ص��ي��خ��وخ��ة غ����ري امل����ربجم����ة اع���رتف���وا 
املرتبطة  ال���ت���ط���وري���ة  امل��ف��اه��ي��م  ب�����ص��ح��ة 
املفاهيم  تلك  اأي  ال��ف��ردي��ة،  غ��ري  باملنافع 
ال�صيخوخة  ن��ظ��ري��ة  ل��دع��م  ال�����ص��روري��ة 
امل���ربجم���ة ع��ن��د ال���ث���دي���ي���ات. ُي��ث��ب��ت ذلك 
لأن  امل��ربجم��ة  ال�صيخوخة  مفهوم  �صحة 
هذا النوع من ال�صيخوخة يتما�صى ب�صكل 

اأف�صل مع الأدلة التجريبية.

موؤ�صرات م�صتقلة
نظريات  تتوقع  ال��ت��ط��ور؟  ه��ذا  اأهمية  م��ا 
امل���ربجم���ة وغ���ري املربجمة  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة 

عملية  وراء  ج���داً  خمتلفة  اآل���ي���ات  وج���ود 
اأم���را����ض  وراء  وب���ال���ت���ايل  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة، 
واأمرا�ض  ال�صرطان  مثل  بال�صن  مرتبطة 
ال��ق��ل��ب. ل���ذا م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي����وؤدي تبني 
تطور  ت���اأخ���ري  اإىل  اخل���اط���ئ���ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
الطرق الفاعلة ملعاجلة اأو جتنب الأمرا�ض 
املرتبطة بال�صن التي ُتعترب اليوم ال�صبب 
الأ�صا�صي لوفاة النا�ض فوق عمر الأربعني 
يف الدول النامية! على �صبيل املثال، ت�صري 
اإىل  امل��ربجم��ة  غ��ري  ال�صيخوخة  نظريات 
تكون  ال�صيخوخة  م��وؤ���ص��رات  خمتلف  اأن 
وبالتايل  ال��ب��ع�����ض،  بع�صها  ع��ن  م�صتقلة 
الوقاية  وتقنيات  العالجات  يجب تطوير 
ت�صري  ك��ذل��ك،  ح��ال��ة.  ك��ل  بح�صب  ف���ردي���اً 
وجود  اإىل  املربجمة  ال�صيخوخة  نظريات 
قوا�صم م�صرتكة قابلة للعالج بني خمتلف 
على  ال�صيطرة  ا�صتطعنا  اإذا  امل��وؤ���ص��رات. 
ال�صيخوخة، جزئياً على الأقل، عرب برنامج 
مثل الذي ي�صيطر على وظائف الإجناب، 
قد نتوقع وجود )�صاعة بيولوجية( ميكن 
نتوقع  اأن  ميكن  ك��ذل��ك،  ط��ب��ي��اً.  تعديلها 
وجود موؤ�صرات مثل الهرمونات امل�صتعملة 
الأن�صجة  خمتلف  يف  الن�صاطات  لتن�صيق 
ميكن  التي  ال�صيخوخة  وظيفة  اأداء  عند 

تعديلها اأي�صاً.
يتبنون  ال�����ذي�����ن  ال����ب����اح����ث����ون  ي���ت���ح���دث 
عن  امل��ربجم��ة  غ��ري  ال�صيخوخة  نظريات 
ترتبط  التي  الأ���ص��رار  مكافحة  اأو  جتنب 
املقابل،  يف  م���ع���ني.  مب���ر����ض  ال����ع����ادة  يف 
ال��ن��ظ��ري��ات املربجمة  ي��ت��ح��دث م��ن��ا���ص��رو 
برنامج  تعيق  وم�صتقِبالت  موؤ�صرات  عن 
ال�����ص��ي��خ��وخ��ة وحت��ف��ز م��ف��ع��وًل م���ن �صاأنه 
ا�صتهالك  ال�صيخوخة، مثل �صبط  تاأخري 
اأو ال��ري��ا���ص��ة، وذلك  ال�����ص��ع��رات احل��راري��ة 

بهدف )خداع( برنامج ال�صيخوخة.
ت������دّرب م��ع��ظ��م��ن��ا م��ن��ذ ���ص��ن م��ب��ك��رة على 
اإن عملية التطور  ت�صديق الفكرة القائلة 
توؤدي اإىل منو جميع اخل�صائ�ض )املفيدة( 
اجلوانب  جميع  تنجم  بينما  الكائن  عند 
)املعاك�صة( عن عمليات تدهور ع�صوائية اأو 
قوى خارجية. �صنخطو خطوة عمالقة اإذا 
اقتنعنا باأّن جوانب مثل �صعف الع�صالت، 
واأمرا�ض  وال��ع��ق��ل��ي،  احل�����ص��ي  وال��ت��ده��ور 
التعر�ض  وزي�������ادة  وال�������ص���رط���ان،  ال��ق��ل��ب 
املفا�صل،  وال��ت��ه��اب  املُ��ع��دي��ة،  ل��الأم��را���ض 
قد  ال�صيخوخة،  على  اأخ���رى  وم��وؤ���ص��رات 
من  مقاربتها  عند  اأي�صاً  )مفيدة(  تكون 
اأنها  يعني  م��ا  ال��ت��ط��وري��ة،  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
تطورية  اآل��ي��ات  ت�صمل  عملية  ع��ن  تنجم 
خ�صائ�ض  تنتج  ال��ت��ي  تلك  ت�صبه  معقدة 
مل  م��ا  لكن  تقليدياً.  )امل��ف��ي��دة(  الكائنات 
نقم بتلك اخلطوة، لن نفهم يوماً ظاهرة 
ال�صيخوخة اأو الأمرا�ض املرتبطة بال�صن.

رواد الف�صاء.. هل يحملون حبوبًا لالنتحار؟ 
قد يكون عامل الفيزياء الف�صائية، كارل �صاغان، امل�صوؤول االأول عن اإ�صاعة اأن رواد وكالة الطريان والف�صاء االأمريكية )نا�صا( يحملون معهم حبوب انتحار.

اأ�صواأ كوابي�صك يتحقق ببطء، تبداأ  اأنك ت�صري خارج مركبة ف�صائية. كانت كل االأمور ت�صري وفق اخلطة. لكن فجاأة ينقطع احلبل الذي يربطك باملركبة. وكما لو اأنك ترى   تخيل 
باالبتعاد تدريجًا عن منطقة االأمان، متجهًا نحو م�صاحات الكون ال�صا�صعة حيث ي�صود الظلم احلالك. ُيعترب هذا ال�صيناريو، الذي تناوله فيلم اخليال العلمي Gravity، م�صتبعدًا، مع 
اأنه يبقى ممكنًا بالن�صبة اإىل كل َمن يغامرون بال�صفر اإىل الف�صاء اخلارجي. اإذا واجهت �صيناريوًا مماثًل، فماذا تفعل؟ 

اأتتم�صك باأمل اأن تاأتي مهمة اإنقاذ لنجدتك مع اأن ذلك م�صتبعد جّدًا؟ اأم تق�صم كب�صولة حتتوي على ال�صيانيد؟

اأ�صر عامل الفيزياء الف�صائية كارل �صاغان، احلائز مرتني على ميدالية 
اخلدمة العامة املتميزة من نا�صا، على هذه امل�صاألة املثرية للجدل، حتى 

.Contact اإنه ذكرها يف كتابه
مع  لوفيل،  واج��ه  ال���راأي.  يخالفه  ل��وف��ل،  13، جيم  اأب��ول��و  قائد  لكن 
يف  ال�صياع  احتمال  هاي�ض،  وفريد  �صويجارت  جاك  الفريق  يف  زميليه 
الف�صاء بعدما اأعاق انفجار يف خزانات الأوك�صجني عمل قمرة املعدات 

يف اأبولو 13.
هل  كثريون:  �صاألني   ،13 اأبولو  بعثة  )منذ   :1975 عام  لوفل  كتب 
كنتم حتملون حبوب انتحار معكم؟ كال، مل اأ�صمع باأمر مماثل مطلقاً 
وكمدير  ف�صاء  كرائد  اأم�صيتها  التي  ع�صرة  الإح��دى  ال�صنوات  خالل 

تنفيذي يف نا�صا(.
يوؤكد غريي غريفن، مدير �صابق يف مركز جون�صون للف�صاء يف هيو�صنت 
بتك�صا�ض ت�صريح لوفل، م�صيفاً ب�صراحة: )اإذا رغب رائد الف�صاء اإنهاء 

حياته، فيقّدم له الف�صاء فر�صاً عدة(.

كب�صولة  اأكرب من  بفاعلية  الف�صاء اخلارجي لالنتحار  ا�صتخدام  ميكن 
ال�صيانيد. فالتعر�ض اإىل فراغه اخلايل يوؤدي غالباً اإىل فقدان الوعي يف 
غ�صون ثواٍن. ويلي ذلك املوت اختناقاً خالل دقيقتني تقريباً. يف املقابل، 
يحظى  ول  الوقت،  هذا  �صعف  البوتا�صيوم  ب�صيانيد  النتحار  ي�صتغرق 

املنتحر بنعمة فقدان الوعي.
�صحيح اأن رواد نا�صا مل يحملوا معهم مطلقاً حبوب انتحار اإىل الف�صاء، 
األك�صي ليونوف،  اأخذ  الرو�ض. فقد  اأن هذا ل ينطبق على زمالئهم  اإل 
يف  معه  مماثلة  حبة  الف�صائية،  �صفينته  من  خ��رج  ال��ذي  الأول  الرجل 
جولته التاريخية التي دامت 12 دقيقة يف 18 مار�ض 1965، خمافة 
بافيل  ُي�صطر زميله  واأن  الف�صائية،  �صفينته  اإىل  العودة  يتمكن من  األ 
فعندما  اإليها.  يحتاج  ليونوف  وك��اد  امل��دار.  يف  هائماً  تركه  اإىل  بلياييف 
املدخل.  يف  ال�صلبة  بزته  علقت  الف�صائية،  ال�صفينة  اإىل  ال��ع��ودة  ح��اول 
فا�صطر اإىل خف�ض ال�صغط داخل بزته قلياًل ليتمكن من حترير نف�صه، 

دخول ال�صفينة، واإقفال الفتحة.

عل�م وتكن�ل�جيا
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مكتب التنظيم والرقابة ي�صارك 
يف القمة العاملية للمياه 2014 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الفريدة  املن�صة  للمياه،  العاملية  القمة  م��ن  الثانية  ال���دورة  منظمو  اأك��د 
الرامية اإىل الرتويج خلطوات التعاون العاملي حول ا�صتدامة املياه، واملقرر 
اأبوظبي  2014 يف مركز  22 يناير  اإىل   20 انعقادها خالل الفرتة من 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، م�����ص��ارك��ة ن��ي��ك ك��ارت��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب التنظيم 
و�صتحمل  املرتقبة  النقا�صية  اجلل�صات  اإح��دى  �صمن  )املكتب(،  والرقابة 
و�صت�صلط   ، امل�صتقبل  يف  وا�صتدامتها  امل��ي��اه  اأم��ن  ا�صم  النقا�صية  اجلل�صة 
املتاحة  امل�صتقبلية  الفر�ض  على  ال�صوء  خاللها  �صتدور  التي  النقا�صات 
املياه  ا�صتدامة  حت�صني  اأن  كيفية  و�صتتناول  املّتحدة،  العربية  ل��الإم��ارات 
التطور  مواكبة  ككل يف  املنطقة  �صت�صاعد  واحلوكمة  والتقنيات  والتنظيم 

التجاري والنمو ال�صكاين. 
ويعترب املكتب اجلهة التنظيمية امل�صتقلة لقطاع املياه يف اأبوظبي، وهو يلعب 
دوراً حمورياً يف ا�صتدامة القطاع، وي�صمل دوره هذا التعاون والتن�صيق مع 
عدد من اجلهات املعنية من الهيئات احلكومية وال�صركات العاملة ل�صمان 
ر�صم ا�صرتاتيجيات �صاملة ومتكاملة ترتبط ب�صوؤون املياه، مبا يتيح القدرة 

على الإدارة الفعالية للمياه املحالة واملعاجلة واجلوفية. 
ال��ق��واع��د والقوانني  م��ن  ع���دداً  اأ���ص��درن��ا  ك��ارت��ر: لقد  ق��ال  ال�صياق  وب��ه��ذا 
�صمن  امل��ع��اجل��ة  للمياه  والآم����ن  ال��ف��ّع��ال  ال���ص��ت��خ��دام  ل�صمان  التنظيمية 
تطبيقات  يف  وذل��ك  اأبوظبي،  يف  ال�صحي  ال�صرف  مياه  معاجلة  حمطات 
هيئة  مثل  الأخ����رى،  املعنية  اجل��ه��ات  وتعمل  امل��ي��اه  تلك  وج���ودة  تتنا�صب 
الغذائية، عن كثب مع قطاعات  للرقابة  اأبوظبي  البيئة–اأبوظبي وجهاز 
تقنيات  يف  املمار�صات  اأف�صل  لتحديد  وامل��زارع،  الزراعية  اجلمعيات  ت�صمل 
على  ال�صغط  تخفي�ض  يف  ي�صاعد  ال��ذي  الأم��ر  املحا�صيل،  واختيار  ال��ري 
وّف��ر طاقة و وّفر  . ويعمل مكتبا  املياه  املياه اجلوفية وم��وارد  م�صتودعات 
مياه ، التابعان للمكتب واللذان مّت اإطالقهما يف يناير 2013، على دعم 
ال�صتهالك الفعال للمياه والطاقة الكهربائية. ويف هذا ال�صدد اأردف كارتر 
بقوله: من خالل الدرا�صات والأبحاث التي اأجريناها، قمنا بجمع العديد 
امل�صتهدفة  احلمالت  تزويد  يف  ي�صاعدنا  مبا  اجل��ودة  عالية  البيانات  من 
ال�صيا�صات  وو�صع  واخلارجية،  املحلية  املجالت  �صمن  معززة  مبعلومات 
احلكومية  الهيئات  مع  الت�صارك  على  اأي�صاً  ونعمل  بامل�صتقبل.  اخلا�صة 
الأخرى واجلهات املعنية �صمن القطاع لو�صع ا�صرتاتيجيات منا�صبة كفيلة 
املثال:  املياه ومياه ال�صرف ال�صحي فعلى �صبيل  بالرتويج لقطاع كفوؤ يف 
جرى تزويد عدد من املباين اجلديدة بتجهيزات ت�صاعد يف حتقيق الكفاءة 
با�صتهالك املياه، اأما فواتري املياه والكهرباء اجلديدة، التي مّت اإطالقها يف 
لة حول ال�صتهالك وم�صتوى الدعم  العام 2012، فتزود معلومات مف�صّ

احلكومي .
وتابع حديثه بالقول: تعترب زيادة التوعية حول ال�صوؤون الهامة املرتبطة 
ال�صتدامة  لتحقيق  جداً  هامة  التعليم،  وق�صايا  ال�صرب،  مياه  با�صتخدام 
احلقيقية  القيمة  ا�صتيعاب  ال�����ص��روري  وم��ن  والثمني  ال��ه��ام  امل���ورد  لهذه 
نحقق  ونحن  ل��ل��م��وارد،  الكفوؤ  لال�صتخدام  ال��رتوي��ج  عند  خا�صة  للمياه، 
العديد من املكا�صب يف هذا الإطار و�صيعود املكتب لتقدمي دعمه للحدث، 
ال��ذي حققته  امللفت  النجاح  وبعد  300 مرت مربع  عرب من�صة مب�صاحة 
القمة يف العام 2013، فاإن دورة القمة للعام 2014 تعد باأن تكون اأف�صل 
مع ا�صتعرا�ض تقنيات جديدة ورائ��دة من نوعها، مما �صيزّود كافة الزوار 

بتجربة ل ُتن�صى. 

لل�صنة الثانية على التوايل

بنك اأبوظبي الوطني اأف�صل 
بنك للخدمات امل�صرفية اخلا�صة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ف���از ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ب��ن��ك ل��ل��خ��دم��ات امل�صرفية 
اخلا�صة يف دولة الإم��ارات لل�صنة الثانية على التوايل، �صمن حفل توزيع 
ذي  جملة  تنظمها  وال��ت��ي  اخلام�ض  اخلا�صة  امل�صرفية  اخل��دم��ات  ج��وائ��ز 
لتكرمي  املناف�صة  تنظيم  ياأتي  ماجنمنت.  ويلث  بروفي�صنال  وجملة  بانكر 
اخلا�صة،  امل�صرفية  اخلدمات  جمال  يف  متيزت  التي  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات 
ويتم اختيار الفائزين، الذين مت ت�صنيفهم ح�صب املناطق مثل الأمريكتني 
جلنة  واعتمدت  �صارمة.   ملعايري  تبعاً  الأو���ص��ط،  وال�صرق  واأوروب���ا  واآ�صيا 
التحكيم على العديد من املعايري لتقييم امل�صاركني والتطورات التي قاموا 
بتحقيقها خالل العام املا�صي مثل اإدارة عالقات العمالء، واإدارة املحافظ، 
امل�صتثمرين  احتياجات  لتلبية  املنتجات  وا�صرتاتيجية  الأ���ص��ول،  وت��وزي��ع 

املتغرية بال�صافة اإىل تدريب امل�صت�صارين ال�صتثماريني لإدارة املخاطر.
وقال اأ�صرف مزاهرة، املدير العام لالإدارة امل�صرفية اخلا�صة ببنك اأبوظبي 
الوطني يف دولة الإمارات: يوؤكد فوز بنك اأبوظبي الوطني بجائزة اأف�صل 
على  الثانية  لل�صنة  الإم���ارات  دول��ة  يف  اخلا�صة  امل�صرفية  للخدمات  بنك 
تعك�ض  والتي  لعمالئنا  نقدمها  التي  واملنتجات  اخل��دم��ات  متيز  ال��ت��وايل 
بخدمة  والتزامنا  املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  حققناها  التي  النجاحات 
الوطني اخلدمات  اأبوظبي  بنك  اأ�صرف مزاهرة: يقدم  واأ�صاف  العمالء.  
امل�����ص��رف��ي��ة اخل��ا���ص��ة م��ن خ���الل ال��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل م��ن خ����رباء ال�صتثمار 
واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة يف دولة المارات و�صوي�صرا واململكة املتحدة، 
والتي تعترب خدمات قيمة تقّدم مب�صتوى عاملي، كما يتيح للعمالء الو�صول 
اإىل اأ�صواق املال العاملية واأف�صل احللول ال�صتثمارية التي �صممت خ�صي�صا 
لتلبية احتياجاتهم ، م�صرياً اإىل اأن العمالء هم حمور اأعمال بنك اأبوظبي 
الوطني حيث ي�صب البنك تركيزه على خدمة العمالء وم�صاعدتهم على 

النمو من خالل توفري منتجات وخدمات م�صرفية ا�صتثنائية. 

افتتح اأعمال القمة العاملية للقت�صاد االإ�صلمي و�صهد حفل جائزة االقت�صاد االإ�صلمي 

حممد بن را�صد: التاريخ يكتب وامل�صتقبل ي�صنع هنا يف االإمارات 

 االإمارات االإ�صلمي يطلق حتدي االبتكار لطلب اجلامعات يف الدولة

امل�صرف يتوا�صل مع اجلامعات يف الدولة بهدف تطوير حلول جديدة لو�صائل التوا�صل االجتماعي
الرتكيز على تعزيز الوعي باخلدمات امل�صرفية االإ�صلمية واجتذاب املواهب الواعدة

قدمت عر�صًا عن م�صاريع بناء و�صيانة الطرق

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صارك بـ 4 اأوراق عمل يف موؤمتر االحتاد الدويل للطرق بالريا�ض

•• دبي-وام:

اأك�����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
ال�صتثمار  اأن  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
عليه  تبنى  ال��ذي  الأ���ص��ا���ض  ه��و  امل�صتقبل  يف 
ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات الدولة م�صريا اإىل 
اأن الدولة تتجه بثبات نحو اإ�صافة القت�صاد 
الإ����ص���الم���ي ك��م��ج��ال ج���دي���د م���ن جم���الت 
التميز التي تتمتع بها الدولة على ال�صاحة 

القت�صادية العاملية.
بتقليد  ي��ك��ون  ل  التميز  اإن  �صموه  واأ���ص��اف 
الآخ���ري���ن ب���ل ب��اإب��ت��ك��ار خ���دم���ات وم���ب���ادرات 
جديدة ونوعية ت�صيف اإىل قطاع القت�صاد 
الإ�صالمي كنموذج اقت�صادي متكامل وتعزز 
كعا�صمة لالقت�صاد  وتناف�صيتها  دبي  مكانة 
الإ�صالمي حيث قال �صموه: اإذا كان التاريخ 
الإم�����ارات  يف  ه��ن��ا  ي�صنع  فامل�صتقبل  يكتب 
وثقتنا  اأب���ن���ائ���ن���ا  ب��ع��زمي��ة  ق�������ادرون  ون���ح���ن 
العا�صمة  ن��ك��ون  اأن  واإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ب��ق��درات��ن��ا 

القت�صادية للعامل الإ�صالمي .
جاء ذلك يف اأعقاب افتتاح �صموه ام�ض القمة 
العاملية لالقت�صاد الإ�صالمي وذلك بح�صور 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
ماجد  ال�صيخ  و�صمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  ال  را�صد  بن  بن حممد 
دبي للثقافة والفنون و�صمو ال�صيخ من�صور 
م��ك��ت��وم ومعايل  ال  را����ص���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي��ر �صوؤون 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض  ال������وزراء  جم��ل�����ض 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ل�صاحب 

قطاع  لتطوير  العليا  اللجنة  رئي�ض  مكتوم 
القت�صاد الإ�صالمي وعدد من الوزراء وكبار 

امل�صوؤولني املحليني والعرب والعامليني.
القمة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  واإنطلقت 
غرفة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
وبالتن�صيق  روي���رتز  توم�صون  و  دب��ي  جت��ارة 
مع مبادرة دبي عا�صمة القت�صاد الإ�صالمي 
عامليني  ومتخ�ص�صني  وق���ادة  رواد  بح�صور 
من املجالني احلكومي واخلا�ض حيث بداأت 
األقاها معايل  اأعمال القمة بكلمة افتتاحية 
املالية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  عبيد 
اأحمد  الدكتور  معايل  األقاها  اأخ��رى  وكلمة 
البنك  جمموعة  رئي�ض  امل��دين  على  حممد 
ال�صالمي للتنمية. كما �صهد �صاحب ال�صمو 

ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم حفل 
والذي  الإ���ص��الم��ي  القت�صاد  ج��ائ��زة  ت��وزي��ع 
ال��ق��م��ة العاملية  ب��ال��ت��زام��ن م���ع ع��ق��د  اأق���ي���م 
�صمو  من  بتوجيهات  الإ�صالمي  لالقت�صاد 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
املوؤ�ص�صات والأفراد  حيث قام �صموه بتكرمي 
القت�صاد  ج���ائ���زة  ف��ئ��ات  ���ص��م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن 
بالتعاون  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  ال���ت���ي  الإ����ص���الم���ي 
وتوم�صون  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ب��ني 
دبي عا�صمة  وبالتن�صيق مع مبادرة  رويرتز 
ال�صمو  �صاحب  وق��ام  ال�صالمي.  القت�صاد 
خالل احلفل بتكرمي معايل الدكتور اأحمد 
البنك  جمموعة  رئي�ض  امل��دين  على  حممد 
�صاحبة  كال�صخ�صية  للتنمية  الإ���ص��الم��ي 

ق��ط��اع القت�صاد  م���دى احل��ي��اة يف  الإجن����از 
م�صرية  يف  ال��وا���ص��ح��ة  لب�صمته  الإ���ص��الم��ي 
اخلا�ض  القطاع  لدعم  اإىل  الرامية  البنك 
بقية  �صموه  ك��رم  كما  الإ�صالمي.  العامل  يف 
الفائزين �صمن الفئات الأربع ع�صرة للجائزة 
املا�صي  اإطالقها يف �صهر �صبتمرب  والتي مت 
الأعمال  رواد  ج��ه��ود  ت��ك��رمي  ب��ه��دف  وذل���ك 
املبتكرة  اأف�����ص��ل احل���ل���ول  ي��ق��دم��ون  ال���ذي���ن 
القت�صاد  م��ع��اي��ري  م���ع  وامل���ت���واف���ق���ة  ع��امل��ي��ا 
�صمن  الفائزين  قائمة  وت�صم  لالإ�صالمي. 
الفئات املختلفة جلائزة القت�صاد الإ�صالمي 
كال من .. -فئة ال�صكوك: جمموعة ماجد 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الفطيم- 
 - كيفا  موؤ�ص�صة  الإ�صالمي:  التمويل  فئة   -

احلالل:  الأغذية  فئة   - املتحدة.  الوليات 
طريق الزعفران - الوليات املتحدة. - فئة 
الأوقاف: الأوقاف النيوزيلندية - نيوزلندا. 
- فئة ال�صياحة العائلية: �صركة تاميز فايف 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة   - العاملية 
والتجميلية  ال�صيدلنية  املنتجات  فئة   -
�صبا-  تروبيكال  تانامريا  منتجات  احلالل: 
�صركة  الإ�صالمي:  التاأمني  فئة   - ماليزيا. 
اأي �صي اآر القاب�صة - ماليزيا. - فئة الإعالم 
جمهورية   - اويكنينج  ���ص��رك��ة   وال��رتف��ي��ه: 
م�صر العربية. - فئة ال�صريفة الإ�صالمية: 
فئة   - ماليزيا.   - الإ�صالمي  بي  اإم  اآي  �صي 
ب��ي��رت �صاندرز  الأزي�����اء وال��ف��ن الإ���ص��الم��ي: 
ال�صناديق  فئة   - املتحدة.  اململكة  للت�صوير 
كابيتال- �صدكو  الإ�صالمية:  ال�صتثمارية 

تنمية  ف��ئ��ة   - ال�����ص��ع��ودي��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة: مبادرة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
�صكرة- �صارك فكرة للدكتور �صهاب مرزبان 
الأبحاث  فئة   - العربية.  م�صر  جمهورية 
والتعليم: معهد اأثيكا للتمويل الإ�صالمي - 
دولة الإمارات العربية املتحدة. -فئة املعايري 
الأمريكي  الإ���ص��الم��ي  املجل�ض  واملقايي�ض: 
وتبداأ  املتحدة.  الوليات  والتغذية-  للغذاء 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ال��ق��م��ة العاملية 
حول  نقا�ض  بجل�صة  الإ���ص��الم��ي  لالقت�صاد 
مع  املتوافقة  امل�صرفية  واخلدمات  التمويل 
الروؤ�صاء  من  ع��ددا  وت�صم  ال�صريعة  اأح��ك��ام 
جوائز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  ث��م  وم���ن  التنفيذيني 
القيم  ا�صتلهام  الإب���داع والب��ت��ك��ار يف جم��ال 
امل�صرفية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع  يف  الأخ��الق��ي��ة 

الإ�صالمية.

اأع����ل����ن الإم�����������ارات الإ�����ص����الم����ي ، اأح����د 
يف  الرائدة  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات 
اليوم  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
، امل�صابقة  اإط���الق حت��دي الب��ت��ك��ار  ع��ن 
دولة  يف  اجلامعات  طالب  نحو  املوجهة 
الإمارات العربية املتحدة لتطوير حلول 
جديدة لو�صائل التوا�صل الجتماعي يف 
هو  البتكار  حت��دي  و  امل�صريف.  القطاع 
ويقدم  اجلامعات،  بني  م�صابقة  مبثابة 
من�صة منوذجية للفرق امل�صاركة لتمثيل 

جامعاتها وتعزيز املناف�صة فيما بينها.
وت��وج��ب ع��ل��ى ال��ف��رق امل��وؤل��ف��ة م��ن �صتة 
يف  للم�صاركة  م�صبقاً  الت�صجيل  ط��الب 
اإطالق  حفل  قبل  وذل��ك  امل�صابقة،  ه��ذه 
امل�����ص��اب��ق��ة ال����ذي اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف املقر 
الرئي�صي ل� الإمارات الإ�صالمي . ويتوقع 
ل� 10 فرق م�صاركة تقدمي حلول و�صائل 
ال��ت��ي ت�صاهم يف  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 

اإثراء القطاع امل�صريف وتعزيز اأدائه.
تطوير  على  امل�صاركة  ال��ف��رق  و�صتعمل 
�صبكات  ا�صتخدام  ح��ول  ج��دي��دة  و�صائل 
التوا�صل الجتماعي لت�صاهم يف حت�صني 

اأهم  ���ص��م��ن  امل�����ص��رف  متعاملي  ق��اع��دة 
تر�صيخ  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات 
للم�صرف.  التجارية  العالمة  ح�صور 
مبهام  اأي�����ص��اً  امل�صاركني  تكليف  و�صيتم 
تتعلق بتح�صني الطرق املتبعة يف تو�صيع 
امل�صرف  يوفرها  التي  املنتجات  ق��اع��دة 
ا�صتخدام  كيفية  ع��ن  ف�صاًل  لعمالئه، 
و���ص��ائ��ل الإع����الم الج��ت��م��اع��ي لجتذاب 

املواهب واملحافظة عليها.
�صجلت  التي  اجلامعات  قائمة  و�صملت 
امل�����ص��اب��ق��ة كاًل  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ف���رق���ه���ا 
اجلامعة  ؛  وات  ه��ريي��وت  جامعة  م��ن: 
اإ���ض بي جني ؛  الأمريكية يف ال�صارقة ؛ 
بيت�ض بالين- دبي ، جامعة وولوجنوجن 
اأع����ق����اب  ويف  م��ي��دل�����ص��ي��ك�����ض  وج���ام���ع���ة 
واأع�صاء  امل�����ص��رف  م��ع  الأول  الج��ت��م��اع 
على  ال��ف��رق  �صتعمل  التدري�صي،  ال��ك��ادر 
موعد  يف  لت�صليمها  مقرتحاتها  اإجن���از 

اأق�صاه 5 دي�صمرب 2013.
امل�صاركات  وم���راج���ع���ة  ت��ق��ي��ي��م  و���ص��ي��ت��م 
و�صيتاح للم�صاركني الذين مت اختيارهم 
جمال  اأم��ام  مقرتحاتهم  عر�ض  فر�صة 

بن غليطة، الرئي�ض التنفيذي لالإمارات 
 .2013 دي�صمرب   11 ي��وم  الإ���ص��الم��ي 
الفائزين  ع��ن  الإع����الن  �صيتم  ح��ني  يف 
خالل حفل خا�ض يقام يف 23 دي�صمرب 
تكرميهم  ���ص��ي��ج��ري  ح���ي���ث   ،2013
بالإ�صافة  الإجن����از،  و���ص��ه��ادة  مبيدالية 
للعمل لدى  نقدية، وفر�صة  اإىل جائزة 
الإمارات الإ�صالمي كما �صيح�صل فريق 

اجل��ام��ع��ة ال��ف��ائ��زة ع��ل��ى ���ص��ه��ادة تقدير 
�صهادات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��رف،  م��ن 
امل�صاركني  ال���ط���الب  جل��م��ي��ع  م�����ص��ارك��ة 
تعليقه  معر�ض  ويف  جلهودهم.  تقديراً 
اإن  امل��ب��ادرة، ق��ال ب��ن غليطة:  على ه��ذه 
منتجاتنا  ت�صميم  يف  الب��ت��ك��ار  اع��ت��م��اد 
اجلودة  معايري  باأعلى  التزامنا  يعك�ض 
يف خدمة عمالئنا نحن مدركون للنمو 
ي�صهدهما  اللذين  املت�صارعني  والتطور 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  ق��ط��اع 
ون�����درك ب����اأن ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب ه���ي الأك���ر 
والأكر  ال��ق��ن��وات  ه��ذه  ق���درة على فهم 
ا�صتخداماً لها. ونتطلع من خالل هذه 
امل�صابقة اإىل تفعيل توا�صلنا مع ال�صباب 
لإطالق م�صاريع مبتكرة تتيح لنا تعزيز 
امل��ت��اح��ة ع��رب ق��ن��وات التوا�صل  ال��ف��ر���ض 
الجتماعي . واأ�صاف: ن�صعى من خالل 
توا�صلنا مع فرق من الطالب املوهوبني 
من اأف�صل اجلامعات املنت�صرة يف الدولة 
اأ�صلوب تفكري جديد  اإىل ال�صتفادة من 
املجال  ه��ذا  يف  مبتكرة  تطويرية  وروؤى 
امل�صابقة  هذه  تثمر  اأن  وناأمل  احليوي. 

التي  الأف��ك��ار اجل��دي��دة  العديد من  عن 
�صيتو�صل اإليها الفرق املتبارية اأنا واثق 
م��ن ق��درة ه���وؤلء ال��ط��الب على الإبداع 
واأمت��ن��ى ك��ل ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق جلميع 

الفرق امل�صاركة يف هذه املناف�صة .
امل�صاركات من قبل  و�صيتم تقييم جميع 
ف��ري��ق الب��ت��ك��ار يف الإم����ارات الإ�صالمي 
، ال����ذي ي�����ص��م جم��م��وع��ة م���ن اخل���رباء 
امل�����ص��رف��ي��ني وال��ت��ق��ن��ي��ني، ا���ص��ت��ن��اداً اإىل 
التقدميي  والعر�ض  الق��رتاح  م�صمون 
الرتكيز  و���ص��ي��ك��ون  ل��ل��ف��ري��ق.  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأربعة  ع��ل��ى  رئ��ي�����ص��ي��ة  ب�����ص��ورة  م��وج��ه��اً 
البتكار،  ال��ت��م��وي��ل،  اأ���ص��ا���ص��ي��ة:  جم���الت 

قابلية التطبيق والت�صليم.
امل�صابقة  يف  امل�������ص���ارك���ة  ب����اب  اأن  ي���ذك���ر 
م��ف��ت��وح اأم�����ام ال���ط���الب اجل��ام��ع��ي��ني يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، وينبغي 
متوافق  م�صروع  تقدمي  فريق  كل  على 
يكون  للم�صابقة،  الأ�صلي  املو�صوع  م��ع 
امل�صريف  القطاع  �صمن  للتطبيق  قاباًل 
ومتوافقاً مع القوانني املو�صوعة واأحكام 

ال�صريعة الإ�صالمية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�صاركت بلدية مدينة اأبوظبي يف املوؤمتر 
واملعر�ض الدويل ال�صابع ع�صر لالحتاد 
اأمانة  ن��ظ��م��ت��ه  ال��ت��ي  ل��ل��ط��رق  ال�����دويل 
منطقة الريا�ض ووزارة النقل والحتاد 
الريا�ض  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��ط��رق  ال�����دويل 
وا�صتمر  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
خم�صة اأيام �صاركت فيه حوايل 2000 
واملخت�صني  اخل������رباء  م���ن  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
تخطيط  جمال  يف  العاملني  واملهنيني 
و�صيانة  وت�����ص��غ��ي��ل  وب����ن����اء  وت�����ص��م��ي��م 
الطرق واأنظمة النقل يف اأكر من 90 

دولة من خمتلف انحاء العامل.
املهند�ض  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ب��ل��دي��ة  وف���د  ق���دم 
عي�صى مبارك املزروعي املدير التنفيذي 
لقطاع البنية التحتية يف املوؤمتر عر�صا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م�����ص��اري��ع  ع���ن 

بناء  الإجن���از يف جم��ال  قيد  اأو  املنجزة 
و���ص��ي��ان��ة ال���ط���رق واجل�����ص��ور ومم���رات 
امل�صاة ، ف�صاًل عن خطط تطوير �صبكة 
يف  التحتية  والبنية  الداخلية  ال��ط��رق 
املناطق ال�صكنية واملناطق قيد التطوير 
يف مدينة اأبوظبي. و�صارك الوفد باأربعة 
التنفيذية  اجل��ل�����ص��ات  يف  ع��م��ل  اوراق 
والندوات العلمية والفنية حول م�صاريع 
و مبادرات البلدية الهادفة اىل تطوير 
و رفع امل�صتوى الت�صغيلي ل�صبكة الطرق 
يف اأبوظبي، حيث عر�ض املهند�ض ماجد 
امل��رور يف  الكثريي رئي�ض ق�صم خدمات 
اإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية 
حول م�صروع ال�صالمة املرورية ملناطق 
فيما   ، اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  امل����دار�����ض يف 
الظريف،  جمال  الدكتور  عر�ض  تناول 
واأ�صول  التحتية  البنية  م�صت�صار قطاع 
البلدية  مبادرات ال�صتدامة يف م�صاريع 

الطرق التي تقوم بها البلدية ، وكذلك 
العمل  م��ن  ع��ق��د  جل�صة  اأدار  و  حت���دث 
امل��روري��ة فيما قدم  ال�صالمة  اأج��ل  م��ن 
وحدة  رئي�ض  اجلعيدي  حمد  املهند�ض 
زاي��د حول  ال�صيخ  نفق  ت�صغيل  عمليات 
اأنظمة احلماية و املرور  نظام ا�صكادا و 

و ال�صالمة يف النفق.
وك��رم امل��وؤمت��ر وف��د البلدية ب��درع �صكر 
الفعالة  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  وت��ن��وي��ه  وت��ق��دي��ر 
اأب�����رز اجلهات  امل���وؤمت���ر ك���واح���د م���ن  يف 
للطرق  ال�������دويل  ل����الحت����اد  ال���داع���م���ة 

والفاعلة يف اأن�صطة وفعاليات املوؤمتر.
300 ورقة  اأك���ر م��ن  ن��اق�����ض امل��وؤمت��ر 
بحث علمية من اأكر من 92 دولة من 
احللول  ت��ن��اول��ت  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
قطاع  تواجه  التي  للم�صكالت  املبتكرة 
ال��ط��رق وال��ن��ق��ل وح��ظ��ي ب��اإق��ب��ال كبري 
واملهتمني  امل��خ��ت�����ص��ني  م���ن  ع����دد  م���ن 

ب�صوؤون الطرق والنقل من جميع اأنحاء 
العامل.

ع�صو  ابوظبي  مدينة  بلدية  اأن  يذكر 
للطرق  ال�������دويل  الحت�������اد  يف  ن���ا����ص���ط 
وندوات  م��وؤمت��رات  اأق��ام��ت  واأن  و�صبق 
حتت رعاية البلدية ول �صيما يف جمال 
�صالمة الطرق وتاأ�ص�ض الحتاد الدويل 
غري  ك��م��ن��ظ��م��ة   ،1948 ع���ام  ل��ل��ط��رق 
رب��ح��ي��ة وغ���ري ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، وي���ه���دف اإىل 
ت�صجيع وتعزيز التطور واملحافظة على 
واأكر  اأف�����ص��ل  ل��ت��ك��ون  ال��ط��رق  �صبكات 
اأم��ان��اً وا���ص��ت��دام��ة. ويعمل الحت���اد من 
�صبكة من  وم��ن خ��الل  اأع�صائه  خ��الل 
املنظمات املتعددة الأطراف ، على تعزيز 
التي  والقت�صادية  الجتماعية  املنافع 
تتدفق من �صبكات الطرق املخطط لها 
الحتاد  ي�صاعد  بيئياً.  وال�صليمة  جيداً 
واملمار�صات  التقنية  احللول  تطبيق  يف 

الإداري������ة ال��ت��ي ت��وف��ر اأق�����ص��ى ق���در من 
من  والجتماعية  القت�صادية  العوائد 

ال�صتثمارات الوطنية يف الطرق.
واملوؤ�ص�صات  للحكومات  الحت���اد  ي��وف��ر 
امل���ال���ي���ة ق���اع���دة وا����ص���ع���ة م���ن اخل����ربات 
التخطيط  وا�صرتاتيجيات  ل�صيا�صات 
والتنمية يف قطاع الطرق بالن�صبة ، كما 
الطرق،  يف  املتخ�ص�صني  ملجتمع  يقدم 
الطرق  جل��م��ع��ي��ات  وم���ع���ل���وم���ات  دع�����م 
الداعمة،  ول��ل��م��ج��م��وع��ات  ال��وط��ن��ي��ة، 
يف  املتخ�ص�صة  واملوؤ�ص�صات  ولل�صركات 

تطوير البنية التحتية للطرق. 
وم��ع �صبكة م��ن الأع�����ص��اء يف اأك��ر من 
يوؤمن  ق�������ارات،  ���ص��ت  يف  ب���ل���داً  ت�����ص��ع��ني 
الحتاد باأنه ي�صتطيع التغيري لالأف�صل 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ت��وف��ري  خ���الل  م���ن 
النقل  ل���ع���امل  اخل������رباء  وا����ص���ت�������ص���ارات 

املتعدد الأوجه يف وقتنا احلا�صر. 
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اأبوظبي ت�صت�صيف القمة العاملية 
للمياه 2014 يناير املقبل

•• اأبوظبي-وام:

ت�صت�صيف اأبوظبي الدورة الثانية من القمة العاملية للمياه 2014 يومي 
20 و 22 يناير القادم يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض وتعد الدورة 
الثانية من القمة التي ت�صت�صيفها م�صدر ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع هيئة 

مياه وكهرباء اأبوظبي من اأبرز فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة .
وي�صارك نيك كارتر املدير العام ملكتب التنظيم والرقابة اجلهة التنظيمية 
امل�صتقلة لقطاع املياه يف اأبوظبي �صمن اإحدى اجلل�صات النقا�صية املرتقبة 
ال�صوء  و�صت�صلط  امل�صتقبل  يف  وا�صتدامتها  املياه  اأم��ن  عنوان   حتمل  التي 
على الفر�ض امل�صتقبلية املتاحة لالإمارات العربية املتحدة و�صتتناول كيفية 
مكتب  ويعترب  واحل��وك��م��ة  والتقنيات  والتنظيم  امل��ي��اه  ا�صتدامة  حت�صني 
التنظيم والرقابة اجلهة التنظيمية امل�صتقلة لقطاع املياه يف اأبوظبي ويلعب 
دورا حموريا يف ا�صتدامة القطاع وي�صمل دوره هذا التعاون والتن�صيق مع 
عدد من اجلهات املعنية من الهيئات احلكومية وال�صركات العاملة ل�صمان 
ر�صم ا�صرتاتيجيات �صاملة ومتكاملة ترتبط ب�صوؤون املياه مبا يتيح القدرة 

على الإدارة الفعالية للمياه املحالة واملعاجلة واجلوفية.
والقوانني  القواعد  ع��ددا من  اأ�صدرنا  لقد  كارتر:  ال��دور قال  وح��ول هذا 
�صمن  امل��ع��اجل��ة  للمياه  والم���ن  ال��ف��ع��ال  ال���ص��ت��خ��دام  ل�صمان  التنظيمية 
تطبيقات  يف  وذل��ك  اأبوظبي  يف  ال�صحي  ال�صرف  مياه  معاجلة  حمطات 
هيئة  مثل  الأخ���رى  املعنية  اجل��ه��ات  وتعمل  امل��ي��اه..  تلك  وج���ودة  تتنا�صب 
قطاعات  مع  كثب  عن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  وجهاز  اأبوظبي  البيئة 
تقنيات  يف  املمار�صات  اأف�صل  لتحديد  وامل��زارع  الزراعية  اجلمعيات  ت�صمل 
على  ال�صغط  تخفي�ض  يف  ي�صاعد  ال��ذي  الأم���ر  املحا�صيل  واختيار  ال��ري 

م�صتودعات املياه اجلوفية وموارد املياه. 

مليار و477 مليون درهم قيمة عموالت الو�صطاء 
العقاريني يف دبي يف ال�صهور الع�صرة املا�صية

•• دبي-وام:

العقاريون  ال��و���ص��ط��اء  ت��ق��ا���ص��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��م��ولت  اإج��م��ايل  و���ص��ل��ت قيمة 
الذراع   � العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  يف  امل�صجلني  وال�صركات  الأف���راد  م��ن 
الع�صرة  ال�صهور  خ��الل   � دب��ي  والم���الك يف  الأرا���ص��ي  ل��دائ��رة  التنظيمية 
املا�صية اإىل مليار و 477 مليون درهم. ويغطي هذا املبلغ العمولت التي 
يتقا�صاها الو�صطاء على ال�صفقات العقارية التي ي�صاركون يف اإبرامها بني 
اثنني  بن�صبة  ال�صفقات  اإب��رام  يف  جناحه  على  كاأجر  وال�صراء  البيع  طريف 
يف املائة من قيمتها الإجمالية ما مل يتم التفاق بني الطرفني على غري 
ذل��ك. واأظ��ه��رت اإح�صائية �صدرت عن دائ��رة الأرا���ص��ي والأم���الك يف دبي 
و  مليارا   73 ح��وايل  اإىل  و�صلت  ذاتها  للفرتة  املبايعات  اإجمايل  اأن  اليوم 
البيع فقط على احل�صة الأكرب  ا�صتحوذت عمليات  اإذ  867 مليون درهم 
بنحو 59 مليارا و 542مليون درهم ليبلغ ن�صيب الو�صطاء منها مليارا 
اإدارة  اأول  مدير  الها�صمي  ال�صيد  يو�صف  واأو���ص��ح  دره��م.  مليون   190 و 
الرتخي�ض العقاري مبوؤ�ص�صة التنظيم العقاري يف ت�صريح �صحايف له ام�ض 
اأن املبايعات عمليات البيع وبيع حق منفعة والبيع املوؤجل والإيجارة التي 
بالبيع.  اأر�ض  واإ�صافة  املوؤجل  بالتملك  املنتهية  بالتملك والإيجارة  تنتهي 
الع�صرة  ال�صهور  خ��الل  الأرا���ص��ي  مبيعات  اأن  تبني  الإح�صائية  اإن  وق��ال 
املا�صية حققت نحو 42 مليارا و 905 ماليني درهم بينما �صجلت مبيعات 
مبيعات  عمليات  قيمة  وبلغت  دره��م  مليون   568 و  27مليارا  ال��وح��دات 
اأن  الها�صمي  وذك��ر   . دره��م  393 مليون  و  املباين ح��وايل ثالثة مليارات 
ه���ذه ال���زي���ادة يف ال��ن�����ص��اط وم���ا ن��ت��ج عنها م��ن ارت��ف��اع يف اأح��ج��ام عمولت 
العقاري  ال�صوق  ي�صهدها  التي  الن�صطة  الو�صطاء يدل على مدى احلركة 
يف دبي وتتوىل موؤ�ص�صة التنظيم العقاري مهام �صبط وتنظيم عمل �صركات 
الو�صاطة العقارية يف ال�صوق حيث ميكن مزاولة هذا الن�صاط فقط من قبل 
�صركات م�صجلة يف �صجل الو�صطاء العقاريني لدى الدائرة تطبيقا لالئحة 
مع  اإل  الو�صطاء  يتعامل  ل  2006 ومبوجبها  عام  ال�صادرة يف   85 رقم 

العقارات امل�صجلة لدى الدائرة. 

جلنة التوفيق وامل�صاحلة التجارية يف اأبوظبي 
تتو�صل حلل نزاع ب�صاأن 202 مليون درهم 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ق�صاء  ب��دائ��رة  التجارية  وامل�صاحلة  التوفيق  جلنة  ا�صتطاعت 
التو�صل اإىل اتفاقية �صلح يف نزاع مايل حول مبلغ 202 مليون درهم بني 
اأف��راد من جهة واأحد البنوك املحلية من جهة اأخرى بعدما  �صركة واأرب��ع 
واأع�صاء  رئي�ض  بعد جهود كبرية من  اإىل حل ودي  النزاع  اأط��راف  تو�صل 

جلنة التوفيق وامل�صاحلة يف حمكمة اأبوظبي التجارية.
واأو�صحت اإدارة التوفيق وامل�صاحلة اأن حال من خالل جلنة امل�صاحلة وفر 
على اأطرافها اإنفاق الكثري من الوقت واجلهد واملال يف املحاكم كما �صاهم يف 
تعزيز الثقة بني اأطراف الق�صية مبا يحقق الهدف الرئي�ض الذي اأن�صىء من 
اأجله قطاع احللول البديلة يف حتقيق ال�صتقرار الجتماعي والقت�صادي 
وحتقيق الثقة بني اأفراد املجتمع فبينما كان على الطرفني ارتياد املحاكم 
لأ�صهر طويلة واإنفاق الكثري من الأموال يف دفع الر�صوم واأتعاب املحاماة 
اإقناعهم  اإدارة التوفيق وامل�صاحلة من  وجلان اخلربة متكن املخت�صون يف 
العقود املربمة  بحل ودي ير�صي جميع الأط��راف ويحفظ حقوقهم وفق 
البديلة  احللول  خدمات  اأن  اإىل  م�صريا  القانون  مع  يتوافق  ومب��ا  بينهم 
ت�صاهم يف احلد من اأعباء التقا�صي وتوفر اأ�صلوبا متطورا وفعال لل�صيطرة 
اأ�صخا�ض  النزاع على  النزاع يف وقت مبكر من خالل عر�ض مو�صوع  على 
نظر  وج���ه���ات  وت��ق��ري��ب  اخل����الف  ت�صخي�ض  حت����اول  متخ�ص�صة  وجل����ان 
التقا�صي  و�صائل غري  ي�صاعدهم من  الإ�صارة عليهم مبا قد  اأو  املتنازعني 
حلل خالفهم خارج اأروقة املحاكم و�صول اإىل ال�صلح الذي يتم تثبيته يف 
ملف الدعوى. وحول تفا�صيل الق�صية اأو�صحت اإدارة التوفيق وامل�صاحلة 
اأن النزاع بني اأطراف الق�صية حدث اإثر تعر اإحدى ال�صركات واأربعة اأفراد 
وقد  عقار.  لبيع  مرابحة  عقد  قيمة  عن  الناجت  البنكي  القر�ض  �صداد  يف 
حيث  املحكمة  على  عر�صها  قبل  امل�صاحلة  جلنة  اإىل  الق�صية  حتويل  مت 
ا�صتطاع اأطراف الق�صية مب�صاعدة رئي�ض واأع�صاء جلنة امل�صاحلة التجارية 
التو�صل اإىل اتفاقية ل�صداد الدين املرتتب على عقد املرابحة على اأن ي�صدد 
كل منهم قيمة الدين اخلا�ض به ب�صكل منف�صل وبالتايل حفظ حق البنك 

الدائن وم�صاعدة كل من املدينني على اأداء املبالغ املرتتبة وفق قدرته.

حممد بن را�صد ي�صتقبل 
رئي�ض توم�صون رويرتز

الطاير يفتتح موؤمتر �صنايدر اإلكرتيك من الطاقة اإىل ال�صحابة

•• دبي- وام: 

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل �صباح ام�ض مبدينة جمريا بدبي .. جيم �صميث  جمل�ض 
رئي�ض توم�صون رويرتز بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي. ورحب �صاحب ال�صمو نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
يف م�صتهل لقائه رئي�ض توم�صون رويرتز والوفد املرافق له بتعاونهم مع غرفة جتارة 
دبي يف تنظيم القمة العاملية لالقت�صاد الإ�صالمي وبالتن�صيق مع مبادرة دبي عا�صمة 
لالقت�صاد الإ�صالمي والتي حتظى مب�صاركة اأكر من 3000 �صخ�صية من كبار رجال 

الأعمال و�صناع القرار واخلرباء واملخت�صني مبجال القت�صاد الإ�صالمي ..
�صلط  وال��ذي  روي��رتز  توم�صون  من  حديث����������������ا  ال�صادر  بالتقري����ر  �ص������موه  م�صيدا   

•• دبي-وام:

���ص��ع��ي��د حم��م��د الطاير  ���ص��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
ع�صو جمل�ض الإدارة املنتدب والرئي�ض 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
ام�ض موؤمتر ومعر�ض من الطاقة اىل 
�صنايدر  �صركة  تنظمه  ال��ذي  ال�صحابة 
اإل��ك��رتي��ك وي��ع��د الأك����رب م��ن ن��وع��ه يف 
فندق  اأت���الن���ت�������ض يف  ب��ق��اع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

اأتالنت�ض النخلة دبي.
م�صتقبل  على  ال�صوء  امل��وؤمت��ر  ويلقي 
ال�صحابة  واأن����ظ����م����ة  ال���ذك���ي���ة  امل�������دن 
على  العمل  وط��رق  الذكية  وال�صبكات 
بها  املتعارف  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق 
الطاقة  ا�صتهالك  عملية  لإدارة  دوليا 
الطموحة  اخل���ط���ط  اىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
لتوفري  عملية  اأج���ن���دة  اىل  ل��ل��و���ص��ول 

م�صتقبل  وب���ن���اء  ال���ط���اق���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املدن  اأف�صل من خالل تطبيق مفهوم 

اخل�صراء.
الطاير  ���ص��ع��ي��د حم��م��د  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
ع�صو جمل�ض الإدارة املنتدب والرئي�ض 
التنفيذي للهيئة يف كلمته الفتتاحية 
واملعر�ض  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  اأن  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ال����ذي ي��ع��ق��د ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني حتت 
البنية  م���ن  اجل���دي���د  اجل���ي���ل  ع���ن���وان 
وغريه  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ب�صكل  ي�صهم  الأخ����رى  الفعاليات  م��ن 
والتجارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  يف  ه��ائ��ل 
واملعلومات كما ي�ص����هم كذلك يف عملية 
الالزمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 
وال�������ص���روري���ة م���ن اأج����ل ال��ت��ح��ول اإىل 
ال�صبكات الذكية والتو�صع يف بناء املزيد 

من املدن الذكية.

اإن��ن��ا يف هيئة ك��ه��رب��اء ومياه  واأ����ص���اف  
دبي ندعم املبادرة التي اأطلقها �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
رع����اه اهلل والتي  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م 
تهدف اإىل حتويل دبي اإىل مدينة ذكية 
مفهوم  تطوير  على  العمل  خ��الل  من 
ال�صبكات الذكية التي توؤدي اإىل تكامل 
مزودي  من  املعنية  اجلهات  كافة  اأداء 
وامل�صتهلكني  وامل�صتخدمني  اخل��دم��ات 
و�صمان  املقدمة  باخلدمات  لالإرتقاء 
وخ��دم��ات م�صتدامة  اإم�����دادات  ت��ق��دمي 
الإقت�صادية  اجل��وان��ب  ت��راع��ي  واآم��ن��ة 
الأ�صرار  م��ن  احل��د  يف  ك��ذل��ك  وت�صهم 
التي تلحق بالبيئة وتعمل على خف�ض 

الإنبعاثات الغازية .
واأو�صح �صعادته اأنه وكجزء من خطتنا 

املبادرة  ه���ذه  لتنفيذ  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب������داأت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي يف 
تنفيذ م�صروع ال�صبكات الذكية والبنية 
والذي  ل��ل��ع��دادات  امل��ت��ط��ورة  الأ�صا�صية 
العدادات  ك��اف��ة  ا���ص��ت��ب��دال  اإىل  ي��ه��دف 
للمياه  والكهروميكانيكية  امليكانيكية 
وال���ك���ه���رب���اء يف دب����ي ب����ع����دادات اأخ����رى 
م����ت����ط����ورة وف����ق����ا لأح����������دث امل���ع���اي���ري 

واملوا�صفات العاملية.
قامت  الهيئة  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  واأ����ص���ار 
وخارطة  ا�صرتاتيجية  بو�صع  بالفعل 
طريق ل�صبكات الكهرباء واملياه الذكية 
ب��ق��ي��م��ة 7 م��ل��ي��ارات دره����م ال��ت��ي تعزز 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ق���وي���ة ل��الت�����ص��ال لدعم 
م�صادر  ورب���ط  ال��ط��ل��ب  اإدارة  ب��رن��ام��ج 
م�صروع  يف  و�صرعت  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
املتطورة  ل���ل���ع���دادات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

 72 ت�����ص��ت��خ��دم  ال��ه��ي��ئ��ة لأن  وت��خ��ط��ط 
األف عداد متطور �صنويا لكافة عمليات 
التو�صيل اجلديدة ومن املتوقع ان يتم 
امليكانيكية  الكامل للعدادت  الإ�صتبدال 
املتطورة  ب���ال���ع���دادات  ح��ال��ي��ا  ال��ق��ائ��م��ة 
القادمة  �صنوات  اخلم�ض  ف��رتة  خ��الل 
كهرباء  ع������داد  األ������ف   250 مب���ع���دل 
ال�صكنية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  �صنويا  وم��ي��اه 
البنية  وتعد  وال��ت��ج��اري��ة.  وال�صناعية 
اأهم  م��ن  الذكية  ل��ل��ع��دادات  الأ�صا�صية 
الذكية  لل�صبكات  الرئي�صية  العنا�صر 
حيث  فيها  ال�صبق  للهيئة  ك��ان  وال��ت��ي 
قامت بتطبيق اأحدث التقنيات العاملية 
واأنظمة  ���ص��ك��ادا  واأن��ظ��م��ة  امل�صتخدمة 
الذكية  ال��ت��ح��ك��م واحل��م��اي��ة والأمت���ت���ة 
الكفاءة  م�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والتوافرية والإعتمادية.

ال�صوء على القت�صاد الإ�صالمي العاملي 
بالقيم  هيكليا  تتاأثر  اأ�صا�صية  كقطاعات 
اأث���ن���ى رئي�ض   الإ����ص���الم���ي���ة. م���ن ج��ه��ت��ه 
ت��وم�����ص��ون روي�����رتز ع��ل��ى روؤي�����ة �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي باأن تكون دبي عا�صمة 
اق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ع��امل الإ����ص���الم���ي وال���ذي 
ي�����ص��ك��ل ت���ع���داد ���ص��ك��ان��ه م���ل���ي���ارا و600 

مليون ن�صمة .. 

دبي  بها  تتمتع  التي  امل��زاي��ا  اإىل  م�صريا 
خا�صة موقعها الإ�صرتاتيجي املميز.

اأ�صبحت  دب��ي  اإن  �صميث  جيم  واأ���ص��اف 
ال����ي����وم م����ث����ال ومن�����وذج�����ا ي���ح���ت���ذى به 
امل�صتوى  على  ال�صاعدة  لالإقت�صاديات 

العاملي وح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ ماجد 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم رئي�ض 
ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��دب��ي و�صمو 
ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را�صد 
عبداهلل  ب��ن  حممد  وم��ع��ايل  مكتوم  اآل 

الوزراء  جمل�ض  �صوؤون  وزي��ر  القرقاوي 
ورئي�ض املكتب التنفيذي ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض 
القت�صاد  قطاع  لتطوير  العليا  اللجنة 

الإ�صالمي.

ميناء جبل علي ي�صتقبل اأوىل الرافعات ملحطة احلاويات اجلديدة
•• دبي-وام:

الأول  الرئي�ض  نائب  املعلم  حممد  ك�صف 
الإمارات  العاملية  دبي  موانئ  عام  ومدير 
اجلمعة  يوم  ا�صتقبل  علي  جبل  ميناء  اأن 
لت�صتيف  املخ�ص�صة  الرافعات  اأول  املا�صي 
احلاويات يف املحطة رقم 3 قيد الإن�صاء.. 
رافعات  م��ن  اأخ���رى  دف��ع��ة  اأن  اإىل  م�صريا 
ت�صل  ال�صفن  ملناولة  املخ�ص�صة  الر�صيف 

خالل �صهر دي�صمرب املقبل.
وقال املعلم يف حوار خا�ض مع وكالة اأنباء 
اجلارية  الإن�صائية  الأع��م��ال  اإن  الإم���ارات 
يف حم��ط��ة احل����اوي����ات اجل����دي����دة جتري 
وفق اجلدول الزمني املحدد ومن املتوقع 
وحول   .2014 ال��ع��ام  خ���الل  اف��ت��ت��اح��ه��ا 
اإجن�����ازه يف جم���ال تطوير  اأح����دث م��ا مت 
حمطة احلاويات اجلديدة يف ميناء جبل 
علي اأو�صح اأن موانئ دبي العاملية توا�صل 
بناء حمطة احلاويات اجلديدة رقم ثالثة 
الأعمال  فيما جت��ري  علي  ميناء جبل  يف 
املحدد  الزمني  اجل���دول  وف��ق  الإن�صائية 
ل���ص��ت��ك��م��ال ب��ن��اء ر���ص��ي��ف ب��ط��ول 1860 
ال�صتيعابية  الطاقة  اأن  مرتا..مو�صحا 
ارب���ع���ة م���الي���ني حاوية  ت��ب��ل��غ  ل��ل��م��ح��ط��ة 
منطية  قيا�ض 20 قدما ومن املنتظر اأن 

يتم افتتاحها يف عام 2014.
ت�صل  التي  ثالثة  املحطة  اأن  اىل  واأ���ص��ار 
 70 م�صاحات تخزين احلاويات فيها اإىل 
والتي  م��رتا   17 الر�صيف  وعمق  هكتارا 
الر�صيف  راف���ع���ات  ب��اأك��رب  ت��زوي��ده��ا  ي��ت��م 
واأك����ره����ا ف��ع��ال��ي��ة ���ص��ت��ك��ون ق������ادرة على 
العمالقة  ال�صفن  اأكرب  اأربع من  ا�صتقبال 
املحطة اجلديدة  اأن  اإىل  العامل..لفتا  يف 

الإجمالية  ال�صتيعابية  الطاقة  �صرتفع 
حاوية  مليون   19 اإىل  علي  جبل  مليناء 
منطية مع اإمكانية ا�صتقبال ومناولة 10 
�صفن عمالقة يف وقت واحد. وعن املوعد 
للمحطة  اأخرى  املتوقع لإ�صتالم طلبيات 
الأوىل  الدفعة  اأكد على و�صول  اجلديدة 
املكونة من اأربع رافعات ج�صرية خم�ص�صة 
بالكهرباء  تعمل  وهي  احلاويات  لت�صتيف 
اإىل  وت��ت��ح��رك ع��ل��ى �صكة ح��دي��د..م��ن��وه��ا 
اأن رحلة الرافعات اإ�صتمرت ثالثة اأ�صابيع 
من فناء البناء اخلا�ض ب�صركة  �صاجنهاي 
�صي  اإم  بي  زد  الثقيلة   لل�صناعات  زينهوا 
اأن ر�صت ال�صفينة اخلا�صة  اإىل  يف ال�صني 
ب��ن��ق��ل ال����راف����ع����ات ع���ن���د ر����ص���ي���ف حمطة 
املا�صي  ي��وم اجلمعة  احل��اوي��ات اجل��دي��دة 
املا�صي  الأ�صبوع  اأن  وذك��ر  نوفمرب.   22
اأبحرت اأربع رافعات اأخرى من نوع رافعات 
الر�صيف املخ�ص�صة ملناولة ال�صفن وهي يف 
طريقها اإىل ميناء جبل علي ومن املنتظر 
���ص��ه��ر دي�����ص��م��رب املقبل.  و���ص��ول��ه��ا خ���الل 
واأ����ص���اف اإن����ه خ���الل ال���ع���ام امل��ق��ب��ل �صيتم 
اأن هناك  ت�صلم املزيد من الرافعات حيث 
ج�صرية  رافعة  و50  ر�صيف  رافعة   19
قيد الطلب للمحطة ثالثة .. معتربا اأن 
املوانئ احلديثة والعاملية امل�صتوى تتطلب 
ف�صال  عالية  كفاءة  ذات  عمالقة  رافعات 
هذه  ت�صغيل  على  امل��درب��ني  املوظفني  عن 
مناولة  عمليات  تعد حم��ور  التي  راف��ع��ات 
ال�صفن..م�صريا اىل اأنه على �صعيد ميناء 
الأكر  بالرافعات  م��زود  ف��اإن��ه  علي  جبل 
تطورا وكفاءة فيما يجري توظيف مئات 
املوظفني ممن �صيقومون بت�صغيل املعدات 
و�صيانتها. وحول الإ�صافة التى �صتقدمها 

الإمارات  املحطة اجلديدة لقت�صاد دولة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��وق��ع اأن ي��ك��ون ملحطة 
تعزيز  يف  ه���ام  دور  اجل���دي���دة  احل���اوي���ات 
البوابة  بو�صفه  علي  جبل  ميناء  مكانة 
املحورية الأكر ع�صرية وفعالية للتجارة 
العمالقة  امل��وان��ئ  اأه���م  واأح���د  املنطقة  يف 
العاملية.. معتربا  التجارة  املعنية بت�صهيل 
جبل  دور  ���ص��ت��ع��زز  اجل���دي���دة  امل��ح��ط��ة  اأن 
لدولة  الق��ت�����ص��ادي  للنمو  كمحرك  علي 

الإمارات العربية املتحدة.
ال���ط���اق���ة  اإىل  احل�����اج�����ة  اأه����م����ي����ة  وع������ن 
املحطة  ت���وف���ره���ا  ال����ت����ي  ال����ص���ت���ي���ع���اب���ي���ة 
اجل��دي��دة يف ظ��ل اف��ت��ت��اح م��وان��ئ جديدة 
ل�صندوق  ووفقا  اأن��ه  اىل  اأ�صار  املنطقة  يف 
اأن  املتوقع  فمن  الدوليني  والبنك  النقد 
لدولة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ي�صجل 
جمل�ض  ودول  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي م���ع���دل من���و �صنوي 
العامني  خ��الل  املائة  يف  اأربعة  من  باأكر 

موانئ  ان  اىل  ولفت  و2014.   2013
دبي العاملية الإمارات حققت حجم مناولة 
قيا�صي بواقع 6 ر3مليون حاوية منطية 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام 2013 
كما تخطى  امل��ائ��ة..  ر5 يف   4 بن�صبة منو 
حجم املناولة يف ميناء جبل علي م�صتوى 
ع�����ص��رة م���الي���ني ح���اوي���ة من��ط��ي��ة خالل 
�صبتمرب  ح��ت��ى  الأوىل  ال��ت�����ص��ع��ة  الأ���ص��ه��ر 
اأي�صا..معتربا  قيا�صي  رقم  وهو   2013
امل�صتويات  ه���ذه  ع��ن��د  ال��ن��م��و  م��ع��دلت  اأن 
�صتوؤدي اإىل املزيد من الطلب على امليناء 
الذي يعمل بالفعل عند طاقتها الق�صوى 
وب��ال��ت��ايل ف��ه��ن��اك ح��اج��ة ل��زي��ادة الطاقة 

ال�صتيعابية لحتواء الطلب.
من  الأول  الن�صف  خ���الل  اأن���ه  اإىل  ون���وه 
تو�صعة حمطة  اف��ت��ت��اح  احل���ايل مت  ال��ع��ام 
اأ�صافت  والتي  علي  2 يف جبل  احل��اوي��ات 
�صعة جديدة للميناء بواقع مليون حاوية 
الطاقة  20 قدما لرتتفع  منطية قيا�ض 
علي  جبل  مليناء  الإجمالية  ال�صتيعابية 

اإىل 15 مليون حاوية منطية.
وبخ�صو�ض البدء يف تطوير حمطة رابعة 
يف ميناء جبل علي اأكد على متابعة حالة 
ال�صوق امل�صتمرة ..كا�صفا عن وجود جزيرة 
ا�صطناعية جاهزة يف حال احلاجة اىل بناء 
اإ�صافة طاقة  ق��رار  اأن  اإل  حمطة جديدة 
جديدة  حمطة  وبناء  جديدة  ا�صتيعابية 
التى  الإ���ص��اف��ة  وح���ول  بالطلب.  مرتبط 
اإنه  ق��ال   2 رق��م  املحطة  تو�صعة  قدمتها 
ال�صتيعابية  الطاقة  زي��ادة  اإىل  بالإ�صافة 
للميناء �صاهمت تو�صعة املحطة 2 بتوفري 
لي�صل  م��رت   400 بطول  جديد  ر�صيف 
ثالثة  اإىل  املحطة  ر�صيف  ط��ول  اإجمايل 

ال��وق��ت التي  اأن���ه ويف  الف م��رت..م��وؤك��دا 
اأكرب  �صفن  بطلب  ع��م��الوؤه��م  ف��ي��ه  ي��ق��وم 
ا�صتقبال   2 املحطة  ب��اإم��ك��ان  ب��ات  حجما 
���ص��ت ���ص��ف��ن ع��م��الق��ة وم��ن��اول��ت��ه��ا يف وقت 
واحد .. منوها اإىل اأنه مع اإفتتاح حمطة 
علي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء  �صي�صبح   3 احل���اوي���ات 
امل��ي��ن��اء ال��وح��ي��د يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ق���ادر على 
10 ���ص��ف��ن ع��م��الق��ة م��ن اجليل  م��ن��اول��ة 
اجلديد يف وقت واحد. وعن كيفية تعزيز 
قدرات مناولة هذه ال�صفن العمالقة اأ�صار 
اىل اأنه مع تطلع �صركات ال�صحن البحري 
نحو اعتماد �صفن اأكرب حجما فاإنها اأي�صا 
الكفاءة  وذات  ال��ق��ادرة  امل��وان��ئ  ع��ن  تبحث 
العالية وجبل علي يف مقدمة هذه املوانئ 
وذلك  والعاملي  الإقليمي  امل�صتويني  على 
نحو  والتحول  ال�صليم  التخطيط  بف�صل 
الأمتتة وا�صتخدام اأحدث التكنولوجيا يف 
جمال ت�صغيل املوانئ..لفتا اإىل اأنه حتتاج 
اأعمق  غاط�ض  اإىل  حجما  الأك��رب  ال�صفن 
وق��ن��وات اأو���ص��ع وم��را���ض اأط��ول فيما باتت 

الكفاءة الت�صغيلية ذات اأهمية اأكرب. 
التجارة  ب���واب���ة  ب��اإع��ت��ب��اره  اإن����ه  واأ�����ص����اف 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ي��وا���ص��ل م��ي��ن��اء ج��ب��ل توفري 
امل�صافة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  اخل���دم���ات  اأف�����ص��ل 
املالحة  و����ص���رك���ات  وال���ت���ج���ار  ل��ل��م��وردي��ن 
حاليا  امليناء  ويقوم  البحري..  وال�صحن 
اأ�صبوعيا  ع��م��الق��ة  �صفن  ث���الث  مب��ن��اول��ة 
���ص��ج��ل مم��ت��از يف جم���ال مناولة  ول��دي��ن��ا 
على  ال���ق���ادرة  م��رت   400 ب��ط��ول  ال�صفن 
حمل 16 األف حاوية منطية ولدينا كامل 
ال�صتعداد ل�صتقبال ال�صفينة الأكرب على 
األ����ف ح���اوي���ة والتي   18 ���ص��ع��ة  الإط�����الق 

دخلت اخلدمة يف يوليو املا�صي.
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بهدف امل�صاركة يف املنتدى العاملي للبتكارات الزراعية 

خرباء العامل يف جمال الزراعة امل�صتدامة يلتقون يف اأبوظبي
املنتدى �صيعزز من مكانة اأبوظبي الرائدة يف جمال االأمن الغذائي يف ال�صرق االأو�صط

البيئة واملياه تعقد اجتماعًا مع ال�صركات العاملية املعنية با�صترياد وت�صدير اخل�صار والفواكه بالدولة

حمدان بن را�صد يفتتح معر�ض ذا بيغ 5

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�����ص��ت�����ص��ي��ف اأب���وظ���ب���ي جم���م���وع���ة من 
خ�����رباء الب���ت���ك���ار يف جم����ال ال���زراع���ة 
امل�������ص���ت���دام���ة، وذل�������ك ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف 
الزراعية،  لالبتكارات  العاملي  املنتدى 
الأفكار  لعر�ض  ال��ع��امل  يف  اأك��رب جتمع 
واحللول يف جمال الزراعة امل�صتدامة. 
يقام املنتدى يف الفرتة ما بني 3 وحتى 
مركز  اأر���ض  على   2014 فرباير   5
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، وحتت 
رعاية كرمية من �صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض 
لدولة  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء، 

الإمارات.
املمار�صات  على  ال�صوء  املنتدى  ي�صلط 
الزراعة  الناجحة يف جمال  وامل��ب��ادرات 
ال��ت��خ��ط��ي��ط لها  ال���ت���ي مت  امل�����ص��ت��دام��ة 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
وذلك بهدف رفع كفاءة الأمن الغذائي، 
ت��ع��اين من  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �صيما  ل 
نق�ض يف املوارد املائية وظاهرة ت�صحر 

الأرا�صي. 
ا�صرتاتيجية  ب�����ص��راك��ة  امل���وؤمت���ر  ُي��ع��ق��د 
الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  م��ع 
اأريزونا ك�صريك  وبالتعاون مع جامعة 
اأهمية  ل��ه ح���ول  ���ص��رح  ل��ل��م��ع��رف��ة. ويف 
امل���ن���ت���دى ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���دول���ة الإم�������ارات 
الري�صي،  جالل  حممد  قال  واملنطقة، 
املجتمع يف  الت�صالت وخدمات  مدير 

ياأتي  اأبوظبي للرقابة الغذائية:  جهاز 
هذا املنتدى ليعك�ض حر�ض القيادات يف 
، على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ب���ذل اجل��ه��ود وت��ق��دمي ال��دع��م الالزم 
الزراعية  امل���ب���ادرات  وتنفيذ  لت�صميم 
و�صبه  القاحلة  امل��ن��اط��ق  يف  امل�صتدامة 

القاحلة .
توحيد  خلف  ن�صعى  الري�صي:  واأ�صاف 
الأو�صط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  اجل��ه��ود 
وم�صتدامة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  لإي����ج����اد 
الغذائي،  الأم�������ن  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  م����ن 
التكنولوجيات  ت�������ص���خ���ري  وك�����ذل�����ك 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع طبيعة 
ويج�صد  ال�������ص���ح���راوي���ة.  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
م��ن��ت��دى الب��ت��ك��ارات ال��زراع��ي��ة من�صة 
الفر�ض  وعر�ض  املعرفة  ونقل  لتبادل 
الأموال  ل��روؤو���ض  املتاحة  ال�صتثمارية 

الإقليمية والدولية .
نق�ض  م��واج��ه��ة حت���دي���ات  ���ص��ب��ي��ل  ويف 
التلوث  معدلت  وارتفاع  املائية  امل��وارد 
املناخي،  التغيري  ل��ظ��اه��رة  ب��الإ���ص��اف��ة 
من  ال���زراع���ة  جم���ال  يتمكن  اأن  ي��ج��ب 
البالغ  ال��ع��امل  �صكان  احتياجات  تلبية 
وذلك  ن�صمة  م��ل��ي��ارات  ت�صعة  ع��دده��م 

بحلول عام 2050. 
الهدف،  ل���ه���ذا  ال���و����ص���ول  اأج�����ل  وم����ن 
والعلماء  املبدعني  م��ن  الآلف  يعكف 
توظيف  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
حلول  لإي��ج��اد  املتط�ورة  التكنولوجيا 

زراعية مبتكرة. 

بومانت، مدير  م��ارك  قال  من جانبه، 
البتكارات  م��ن��ت��دى  ُي���ق���دم  امل���ن���ت���دى: 
اخلرباء  اأك��رب  من  جمموعة  الزراعية 
العامل  يف  وامل�����وردي�����ن  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
يف جم��ال ال��زراع��ة امل�����ص��ت��دام��ة، الذين 
���ص��ي��ع��ر���ص��ون جم��م��وع��ة م���ن الأف���ك���ار 
بهدف  تطبيقها،  ميكن  التي  واحللول 
الطلب  لتلبية  ال��غ��ذائ��ي  الن��ت��اج  رف���ع 
لحتياجات  امل�����ص��ب��وق  وغ���ري  امل��ت��زاي��د 

العامل الغذائية. 
املنتدى  اأع����م����ال  ج�����دول  ���ص��م��م  وق����د 
خ���ب���ري دويل   20 م����ن  م���ك���ون���ة  جل���ن���ة 
الأكادميية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  جم����الت  يف 
وال�صناعة  والعلوم  والتطوير  والبحث 
التغري  اإح���داث  �صبيل  ويف  وال�صتثمار 
الزراعة  واأ���ص��ال��ي��ب  ط���رق  امل��ط��ل��وب يف 

املتبعة حالياً، �صيعر�ض املنتدى مايزيد 
اأكر  150 م���ب���ادرة م��ب��ت��ك��رة م��ن  ع��ن 
من 45 بلداً.  من جانبه قال الدكتور 
الإقليمي  امل��ن�����ص��ق  ع���������واودة،  ف��ي�����ص��ل 
يف  الزراعية  للبحوث  ال��دويل  للمركز 
�صركاء  اأحد  )اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق 
يجمع  ال��زراع��ي��ة:  الب��ت��ك��ارات  منتدى 
ه��ذا امل��ن��ت��دى اأك���رب ع��دد م��ن املبدعني 
ال���ع���امل، ويعقد  ال���زراع���ة يف  يف جم���ال 
امل��ن��ت��دى ل��ي��ق��دم احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة يف 
ي�صهد فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ال���زراع���ة، يف 
ال��ع��امل ات�����ص��اع رق��ع��ة امل��ج��اع��ة وتنمية 
زراع����ي����ة غ���ري م���ت���وازن���ة، ون���ح���ن على 
التي  العمل  وور���ض  املناق�صات،  اأن  ثقة 
�صتدور �صمن فعاليات املنتدى �صتمهد 
م�صتدامة  زراع��ي��ة  ث��ورة  نحو  الطريق 

واإيجاد احللول للق�صاء على اجلوع يف 
املناطق املت�صررة . 

رئي�صية،  ج��ل�����ص��ات  امل��ن��ت��دى  ي��ت�����ص��م��ن 
وحلقات نقا�ض بالإ�صافة جلل�صة نقا�ض 
املنتدى  ي�صمل  كما  اأف��ري��ق��ي��ي.  وزاري 
ومتنوعة،  متخ�ص�صة  م��ن��اط��ق  ع���دة 
برعاية   ، املنطقة احلا�صنة  تاأتي  حيث 
�صندوق خليفة، بهدف توفري م�صاحات 
عر�ض منخف�صة التكاليف للعار�صني، 
ورج����ال الأع���م���ال م��ن دول���ة الإم�����ارات، 
لالأفكار  عر�ض  من�صة  مبثابة  لتكون 

والنماذج الهامة.
البتكار  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة   
والتي  اأري������زون������ا،  ج���ام���ع���ة  ب���رع���اي���ة   ،
البتكارات  اأه���م  م��ن  من���اذج  �صتعر�ض 
و�صت�صمل  ال���زراع���ة،  جم��ال  يف  امللهمة 
جولت ميدانية فنية لزيارة جمموعة 
من م�صاريع الزراعة امل�صتدامة يف دولة 
منطقة  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا  الإم����ارات. 
، واملخ�ص�صة  الإم����ارات  م��ن  م��زارع��ني 
حول  الإم��ارات��ي��ني  امل��زارع��ني  لتثقيف 
امل�����ص��ت��دام��ة، وكذلك  ال���زراع���ة  ف���وائ���د 
م��ن��ط��ق��ة امل��ن��ظ��م��ات غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ، 
ح��ي��ث الج��ت��م��اع ب��ني وك����الت التنمية 
واملوؤ�ص�صات اخلريية مع املنظمات غري 
وم�صاركة  الأف���ك���ار  ل��ت��ب��ادل  احل��ك��وم��ي��ة 
ملنتدى  الرعاة  قائمة  وت�صم  اخل��ربات 
�صندوق  من  كال  الزراعية  البتكارات 
والبنك  امل�������ص���اري���ع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة 

الإ�صالمي للتنمية.

•• دبي -وام:

اجتماعا  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  ع��ق��دت 
م����ع ال�������ص���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة ال�����رائ�����دة يف 
وت�صدير  وا�����ص����ت����رياد  ت����وزي����ع  جم�����ال 
ب��ال��دول��ة ويهدف  اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه 
�صركاء  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  اإىل  الج��ت��م��اع 
هام�ض  على  ال�صترتاتيجيني  ال���وزارة 
التجاري  امل���ع���ر����ض  يف  م�����ص��������������������ارك��ت��ه��ا 
ال�صرق  يف  والنبات������ات  للزهور  ال��دويل 
موؤخرا  فعالياته  اختتم  الذي  الأو�صط 

يف دبي.
مهام  ا�صتعرا�ض  الجتماع  خ��الل  ومت 
واأهداف الوزارة ال�صرتاتيجية وب�صكل 
ال�صرتاتيجية  ك������الأه������داف  خ���ا����ض 
الأم��ن احليوي  برفع معدلت  املتعلقة 
وتعزيز الأمن الغذائي بالدولة اإ�صافة 
التي  املختلفة  بالأن�صطة  التعريف  اإىل 
ت��ق��دم��ه��ا يف جم����ال ال��ب��ي��ئ��ة وال���زراع���ة 
والتعريف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
ب����خ����دم����ات ال�������������وزارة الإل����ك����رتون����ي����ة 

والذكية.
وامل�صدرين  امل�صتوردين  اإط��الع  وجرى 
املتبعة  والإج���������راءات  ال�������ص���روط  ع��ل��ى 
ا�صترياد  ب��اأذون��ات  اخلا�صة  ال����وزارة  يف 
ال��ن��ب��ات��ي��ة وب�صكل  امل��ن��ت��ج��ات  وت�����ص��دي��ر 

عمليات  يف  املتبعة  الإج������راءات  خ��ا���ض 
املحجرية  الآف����������ات  ع���ل���ى  ال���ف���ح�������ض 
واأهمية  املتبعة  الوقائية  والإج����راءات 
احل�صول على �صهادات ال�صحة النباتية 
لالإر�صاليات الواردة للدولة مبا يتوافق 
مع القرارات ال�صادرة من الوزارة والتى 

للمنظمات  الدولية  املعايري  مع  تتفق 
ب��ال��وق��اي��ة من  ال��ع��الق��ة  ال��ع��امل��ي��ة ذات 
الآفات النباتية. ومتت مناق�صة مو�صوع 
متبقيات املبيدات يف اخل�صار والفاكهة 
من  الإ���ص��ت��رياد  اأهمية  على  والت�صديد 
بالت�صريعات  ت��ل��ت��زم  م��وث��وق��ة  م�����ص��ادر 

امل�صموحة  ال���ن�������ص���ب  ح�����ول  ال����دول����ي����ة 
اخل�صار  يف  امل���ب���ي���دات  م��ت��ب��ي��ق��ات  م���ن 
تاأثريات  ب��اأي  يت�صبب  ل  مبا  والفاكهة 
امل�صتهلكني و�صرح  على �صحة و�صالمة 
اخلطوات التى يتم اتباعها من الوزارة 
اخل�صار  �صحنات  دخ��ول  ومنع  للتحكم 

والفاكهة التي حتتوى على ن�صب عالية 
امل�صموح  غ��ري  امل��ب��ي��دات  متبقيات  م��ن 
ب��ه��ا ع��امل��ي��ا وال���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن اإج������راءات 
والتحاليل  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال��ف��ح��و���ص��ات 

املخربية.
توزيع  مت  الج���ت���م���اع  ه���ام�������ض  وع���ل���ى 
الزراعية  الآف��ات  عن  تعريفية  ن�صرات 
الطماطم  اأوراق  ن��اف��ق��ة  اآف���ة  واأه��م��ه��ا 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���ال���ق���رار ال���������وزاري رقم 
�ص��������اأن تنظي�م  2012 يف  423 ل�صنة 
وبع�����������ض  الطماط������م  ثمار  ا�صترياد 
الدول  من  الباذجناني�����ة  العائلة  ثمار 
بالآفة  الإ���ص��اب��ة  فيه������ا  �صجلت  ال��ت��ي 
املطلوب�����ة  ال���ص��رتاط��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اإرفاقه�ا  يتم  اأن  يج����ب  التي  والوثائق 
ال�صحة  ���ص��ه��ادة  م��ن��ه��ا  ب���الإر����ص���ال���ي���ات 
الإر�ص�الية  خلو  تفيد  التي  النباتي�����ة 
م��ن اأط����وار احل�����ص��رة ك��اف��ة. ك��م��ا بحث 
ت�صادف  ال���ت���ي  امل���ع���وق���ات  الج���ت���م���اع 
للخ�صار  وامل�������ص���دري���ني  امل�����ص��ت��وردي��ن 

والفاكهة يف الدولة.
امل�صاركة  ال�صركات  رحبت  اخلتام  ويف   
واملياه  البيئة  وزارة  قبل  م��ن  ب��امل��ب��ادرة 
ب��ارز وف��ع��ال يف توطيد  مل��ا لها م��ن دور 
ال��ع��الق��ات وت��ع��زي��ز �صبل ال��ت��ع��اون بني 

ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.

•• دبي-وام:

اآل  افتتح �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ام�ض 
معر�صي  ج��ان��ب  اإىل   5 بيغ  ذا  معر�ض 
م��ي��دل اي�����ص��ت ك��ون��ك��ري��ت و ب��ي ام ليف 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف   2013 ل��ع��ام 

العاملي.
بن�صبة  ال��ع��ام من��وا  ه��ذا  و�صهد احل���دث 
10 باملائة ليحت�صن اأكر من الفني و 
65 دولة مع  500 �صركة عار�صة من 
قطاع  يف  متخ�ص�ض  األ��ف   60 م�صاركة 

الإن�صاءات على مدار اأربعة اأيام.
قطاع  يف  امل���ت���خ�������ص�������ص���ون  وي���ج���ت���م���ع 
املنتجات  اأح�����دث  ل��ع��ر���ض  الإن�������ص���اءات 
امل��ب��ت��ك��رة وامل�����ص��ت��دام��ة واحل�����ص��ول على 
امل��ن��ت��ج��ات والط����الع على  م����وارد لتلك 
باأحدث  وال����ت����زود  ال���ت���وج���ه���ات  اأح������دث 

التنظيمية  ال��ق��وان��ني  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
والبناء  ال��ت�����ص��م��ي��م  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي 
واعدة  وفر�ض  جديدة  اأ�صواق  وحتديد 
لإث�������راء الأع����م����ال. وي��ف��ت��ت��ح ذا ب��ي��غ 5 
اي�صت  ميدل  معر�ض  جانب  اإىل  اأبوابه 
كونكريت اأكرب حدث يف قطاع الإ�صمنت 
الإ�صمنت  م��ن��ت��ج��ات  ي���ع���ر����ض  وال�������ذي 
املبتكرة ويت�صمن ندوات تقنية وعرو�صا 
بي  معر�ض  وكذلك  للمنتجات  مبا�صرة 
املتخ�ص�ض  التفاعلي  احل���دث  لي��ف  ام 
ب��امل��ن�����ص��اآت والآل���ي���ات وامل��رك��ب��ات والذي 
املركبات  اأح�����دث  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�����ص��ل��ط 
اأيام  طيلة  ال�صلة  ذات  واملعدات  الثقيلة 
احلدث الأربعة. و قال اآندي وايت مدير 
الفعاليات يف معر�ض ذا بيغ 5 : ي�صرفنا 
العام  ه��ذا   5 بيغ  ذا  اأن يحظى معر�ض 
ب��ال��دع��م م��ن �صمو ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
احلدث  ي�صهد  ح��ي��ث  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د 

منوا متوا�صال يف كل ن�صخة جديدة له 
الإن�صاءات  ح��دث يف قطاع  اأه��م  ويعترب 

والبناء يف املنطقة.
واأ�صاف وايت اإن ذا بيغ 5 يتيح هذا العام 
واملتخ�ص�صني  املعماريني  للمهند�صني 
يف جمال الت�صميم الداخلي واملقاولني 
وامل���ط���وري���ن وج��م��ي��ع امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
الإن�صاءات  قطاع  يف  الأخ���رى  امل��ج��الت 
اإمكانية الو�صول اإىل املجموعة الكاملة 
من املنتجات.. كما مت تعزيز برناجمنا 
الزوار  ملنح  اأي�صا  ال��ع��ام  ه��ذا  التثقيفي 
الندوات  م��ئ��ات  اإىل  ال��و���ص��ول  ف��ر���ص��ة 
على  والط���الع  العمل  وور����ض  املجانية 
التنظيمية  القوانني  م�صتجدات  اأحدث 
بيغ  ذا  فعاليات  اإط���ار  ويف  ال�صلة.  ذات 
من  جم��م��وع��ة  احل����دث  يف  ي�����ص��ارك   5
لتناول  والدوليني  الإقليميني  اخلرباء 
اأبرز الق�صايا يف القطاع مثل ال�صتدامة 

واملواد منخف�صة النبعاثات وا�صتهالك 
الإن�صاءات  م�����ص��اري��ع  واإدارة  ال��ط��اق��ة 
وتوجهات الت�صاميم الداخلية للمباين 
وت�����ص��م��ي��م ال���واج���ه���ات وال�����ص��الم��ة من 
الأ�����ص����ول  حم���اف���ظ  واإدارة  احل����رائ����ق 
اأكر من  الهيكلية القدمية وذلك عرب 
100 ندوة جمانية يتم تنظيمها خالل 

احلدث.
درا�صات  اأف�����ص��ل  ا�صتعرا�ض  �صيتم  كما 
احل������ال������ة خ��������الل م������وؤمت������ر الإن�����������ص�����اء 
مبنى  ذل��ك  يف  مبا  امل�صتدام  والت�صميم 
احلا�صل  دي��وا  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
ومفهوم  البالتيني  ليد  ت�صنيف  على 
املنزل امل�صتقبلي من �صركة وايت �صكاي 
.. وبالإ�صافة اإىل ذلك تقدم بلدية دبي 
القوانني  ح��ول  جمانية  تعريفية  ن��دوة 
التنظيمية اجلديدة للمباين اخل�صراء 
من  الأول  يف  اإط����الق����ه����ا  امل����ق����رر  م����ن 

هذا  احل��دث  ويت�صمن   .2014 يناير 
خم�ص�صة  جديدة  منطقة  اأي�صا  العام 
ال���داخ���ل���ي���ة جت���م���ع طيفا  ل��ل��ت�����ص��ام��ي��م 
وا���ص��ع��ا م��ن امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات التي 
وتوفر  ال��ق��ط��اع..  م��ن  الفئة  ه��ذه  تلبي 
املنطقة اجلديدة من�صة انتقائية ملجال 
املتنامي  التاأثري  ذو  الداخلي  الت�صميم 
احلالية  قيمته  تبلغ  وال���ذي  ال�صوق  يف 
اأمريكي  دولر  م���الي���ني   10 ح�����وايل 
اخلليجي.  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول  يف 
مت  اجل��دي��دة  املنطقة  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
تق�صيم املعر�ض اإىل قطاعات متخ�ص�صة 
باملنتجات مبا يف ذلك التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء والطالء والغراء واملواد 
واملطابخ  ل��ل��ت�����ص��رب  امل��ان��ع��ة  ال��ال���ص��ق��ة 
واحلمامات والنوافذ والأبواب وال�صلب 
والرخام واحلجر وال�صرياميك وتقنيات 

املياه والإن�صاءات العامة.

�صركة الجون كابيتال تربم �صراكة ا�صرتاتيجية 
مع هاربورفي�صت لال�صتثمارات اخلا�صة الثانوية

•• دبي –الفجر: 

وقعت �صركة لجون كابيتال بارترنز املحدودة )لجون كابيتال( لال�صت�صارات 
وال�صتثمارات اخلا�صة والتي تعمل من مركز دبي املايل العاملي حتت رقابة 
�صلطة دبي للخدمات املالية و�صركة هاربورفي�صت بارترنز الدولية اتفاقية 
لال�صتثمار الثانوي للو�صول اإىل ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وتقييمها 
وال�صتثمار فيها. وتتيح التفاقية الفر�صة لالجون كابيتال املدعومة من 
ال�صتثمارية مع  الإقليمية وخرباتها  دمج عالقاتها  للتاأمني  �صركة قطر 
يف  النجاحات  من  ع��ام   25 من  لك��ر  احلافل  ال�صجل  ذات  هاربورفي�صت 
جمال تقييم وهيكلة وال�صتثمار مبحافظ ال�صتثمارات اخلا�صة الثانوية 
ال�صتثمارية  الأ���ص��ول  على  ال�صرتاتيجية  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  وت��رك��ز  ع��امل��ي��ا. 
بال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وت�صعى للو�صول اإىل امل�صتثمرين باملنطقة. 
على  ال�صتحواذ  الفر�ض  ت�صمل  وقد 
ال�صتثمارات  ���ص��ن��ادي��ق  ال���ت���زام���ات 
ال�صتثمار  حمافظ  و�صراء  اخلا�صة 
ال�صتثمار  م��ن�����ص��ات  م��ن  وال��ت��خ��ارج 
هيكلة  اإع���������ادة  وت���ي�������ص���ري  ال���ق���ائ���م���ة 

ال�صناديق ذات الأداء املتوا�صع.
التنفيذي  الرئي�ض  خانا  ان��وج  وق��ال 
امل�صتثمرون  كابيتال  لج��ون  ل�صركة 
فئة  يف  مهمون  لعبون  الإقليميون 
عامليا  اخلا�صة  ال�صتثمارات  اأ���ص��ول 
بحاجة  امل�صتثمرين  الكثري من  لكن 
اأو  حم��اف��ظ��ه��م  ه��ي��ك��ل��ة  اإع��������ادة  اإىل 
التخارج من مراكز مالية لعتبارات 
تنظيمية.  اأو  ا�صرتاتيجية  اأو  مالية 
الثانوية  اخل��ا���ص��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ���ص��وق  ت��ط��ور  ع���دم  ب�صبب  الآن  وح��ت��ى 
نركز  ونحن  حتديات،  على  ينطوي  الأعمال  من  التخارج  اأ�صبح  باملنطقة 
من  ل�صركائنا  ال�صيولة  م�صتوى  على  و�صاملة  دقيقة  حلول  توفري  على 
اأ�صولهم الإقليمية والدولية ويف نف�ض الوقت امل�صاهمة يف التطور الطبيعي 
اخلا�صة  ال�صتثمارات  جاذبية  �صتعزز  التي  الثانوية  لل�صوق  وال�صروري 
ديفيد  وق��ال  اأخ����رى.   راأ�صمالية  مب�صادر  مت�صلة  اأ���ص��ول  كفئة  باملنطقة 
اتريبري الع�صو املنتدب ل�صركة هاربورفي�صت نحن حري�صون على تطبيق 
خرباتنا يف جمال ال�صتثمارات الثانوية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
الثانوية  ال�صوق  واأوروب��ا لعب ن�صاط  املتحدة  الوليات  وكما هي احلال يف 
دورا حيويا يف منو ال�صتثمارات اخلا�صة عرب دورات ال�صوق وتعد منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا �صاأنها �صاأن مناطق اأخرى موؤهلة لال�صتفادة 
ب�صكل كبري من دخول لعبي ال�صوق الثانوية الدوليني وي�صعدنا التعاون 
مع �صركة لجون كابيتال لدعم هذا التطور املهم، فخربات �صركة لجون 
ل�صتفادة  معا  الفر�ض  ا�صتهداف  لنا  تتيح  وعالقاتها  و�صمعتها  الإقليمية 
دوفر  اأطلقناه �صندوق  اأحدث �صندوق  و�صيكون  امل�صلحة.  اأ�صحاب  جميع 
�صرتيت8- والذي يبلغ راأ�صماله 3.6 مليار دولر م�صدر التمويل الأ�صا�صي 
ملبادراتنا.  وقال �صونيل تلوار نائب الرئي�ض التنفيذي ل�صركة قطر للتاأمني 
ي�صعدنا اإبرام لجون كابيتال وهاربورفي�صت هذه التفاقية مبنطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا ونحن على قناعة باأن خربات ال�صركتني والرتكيز 
على ال�صوق الثانوية �صيوفران للم�صتثمر الإقليمي بديال م�صجعا للوفاء 
للفر�ض  اأم��وال  روؤو���ض  ويوفر  ال�صتثمارية  املحافظ  يف  ال�صيولة  باأهداف 

ال�صتثمارية اجلديدة. 

�صندوق النقد العربي يوؤكد اأهمية 
االإدارة ال�صليمة لالحتياطيات االأجنبية

•• اأبوظبي-وام:

النقد  �صندوق  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ع��ام  امل��دي��ر  املناعي  جا�صم  الدكتور  اأك��د 
على  املحافظة  وكيفية  الر�صمية  الأجنبية  الحتياطيات  اإدارة  اأهمية  العربي 
�صالمتها وتنميتها على نحو ي�صمن حتقيق التوازن بني ال�صيولة والأمان من 
ناحية والعائد املعقول من ناحية اأخرى. وقال املناعي يف كلمة ام�ض يف افتتاح 
القت�صادية  ال�صيا�صات  معهد  ينظمها  التي  الأجنبية  الحتياطيات  اإدارة  دورة 
ب�صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الت�صويات الدولية يف اأبوظبي وت�صتمر 
حتى 28 نوفمرب اجلاري اإن اأهداف الحتفاظ بالحتياطيات الأجنبية تتمثل 
فى دعم الثقة فى �صيا�صات اإدارة �صعر ال�صرف مبا فى ذلك القدرة على التدخل 
العمالت  التوازن بني الطلب والعر�ض على  الوطنية مبا يحقق  العملة  لدعم 
عن  ال�صلبية  اخلارجية  وال�صدمات  للتقلبات  التعر�ض  من  واحل��د  الأجنبية 
طريق الحتفاظ بجزء من الحتياطيات الأجنبية فى �صورة �صائلة الأمر الذي 
يوؤدي اإىل ازدياد الثقة يف مدى قدرة القت�صاد على الوفاء باللتزامات والديون 
الربيكان مدير  �صعود  الدكتور  األقاها عنه  التي  الكلمة  واأ�صاف يف  اخلارجية. 
حيث  ال���دورة  مو�صوع  اأهمية  تنبع  هنا  من  اأن��ه  القت�صادية  ال�صيا�صات  معهد 
القت�صاد على  زيادة قدرة  الأجنبية على  ال�صليمة لالحتياطيات  الدارة  تعمل 
حتمل ال�صدمات اخلارجية من خالل ما يح�صل عليه مديرو الحتياطيات من 
الأ�صواق  بتطورات  دراي��ة  على  القت�صادية  ال�صيا�صات  �صانعي  جتعل  معلومات 
لالحتياطيات  ال�صليمة  الدارة  اأن  ..م��وؤك��دا  لها  املحتملة  والتهديدات  املالية 
اخلارجية  ال�صدمات  حتمل  على  القت�صاد  ق��درة  زي���ادة  على  تعمل  الأجنبية 
�صانعي  جتعل  معلومات  من  الحتياطيات  مديرو  عليه  يح�صل  ما  خالل  من 
ال�صيا�صات القت�صادية على دراية بتطورات الأ�صواق املالية والتهديدات املحتملة 
اإىل  دول��ة عربية   17 23 م�صاركا من  ي�صارك فيها  التي  ال��دورة  لها. وتهدف 
معرفتهم  تعميق  واىل  الأجنبية  الحتياطيات  ادارة  مناهج  على  اإط��الع��ه��م 
ال�صتثمار  م��وؤ���ص��رات  وك��ذل��ك  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وت��ن��وي��ع  امل��خ��اط��ر  مبفهوم حتليل 
العاملية على  املالية  الأزم��ة  تاأثري  ال�صوء على مدى  ال��دورة  املعيارية. و�صتلقي 

عملية ادارة الحتياطيات الأجنبية وكذلك الدرو�ض امل�صتفادة منها.
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    اعالن بالن�شر 

 تقرر يف الق�صية رقم )2013/3237 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
من  وامل��رف��وع��ة  ال�صابعة(  اللجنة   ( الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ض  جلنة 
املدعي /ورثة حممد را�صد املن�صوري، لعالن املدعى عليها/ موؤ�ص�صة 
الليث لتجارة الملنيوم والنحا�ض امل�صتعمل ميثلها/ حممد اكرب حممد، 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 يف ال�صاعة 12.00 م�صاء يف مقر 
اللجنة الكائن يف ابوظبي- �صارع الدفاع - منطقة مع�صكر اآل نهيان- 

بجانب �صندوق الزواج فيال رقم 2.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/385 مدين جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �صمري عي�صى الغزايل   العنوان: بالن�صر 
يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/19م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك    
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / عطا اهلل قا�صم خلف ، بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�صوري: اول: بثبوت بيع املدعى عليه ال�صيارة رقم 35138 
مببلغ   1997 ال�صنع(  �صنة  )اي  موديل   740 اى  دبليو  ام  بي  ونوعها   10 الفئة 
املدعى عليه بقيامه بالجراءات الالزمة لت�صجيل  الزام  )6000( درهم ثانيا: 
ونقل ملكيتها يف ا�صم املدعي لدى ال�صلطة املخت�صة بذلك، والزمته امل�صروفات. 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/20
القا�شي/عادل حممود ا�شماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1584 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي  المارات       اجلن�صية:  البال�صرت  لعمال  الظفرة  ن�صيم  موؤ�ص�صة  مدعي/   
علي  احلاج  عبدالرحمن  راكان  وال�صتائر  الديكور  لعمال  ارواد  موؤ�ص�صة  عليه: 
املطلوب  درهم    60.778.29 مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية: 
علي  احلاج  عبدالرحمن  راكان  وال�صتائر  الديكور  لعمال  ارواد  موؤ�ص�صة  اعالنه/ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات   اجلن�صية: 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف 
البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1290 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

ال�صومري  فا�صل  نا�صر  وميثلها  امل�صاحية  للم�صاريع  العاملية  مدعي/   
اجلن�صية:  خالد  وميثلها  تات�ض  رايت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
املطلوب  درهم    33115 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات 
اعالنه/   رايت تات�ض وميثلها خالد اجلن�صية: المارات عنوانه:بالن�صر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 6.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�صاء 
اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�صكر 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1502 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ في�صل احمد مبارك ح�صني اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: حمل 
ريف في�ض اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: املطالبة مببلغ  6.500 درهم 
وتعوي�ض مادي وادبي مببلغ  13700 درهم املطلوب اعالنه/ حمل ريف في�ض 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2496 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

المارات    اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للنقليات  فنتا�صتك  موؤ�ص�صة  مدعي/   
مو�صوع  بنغالدي�ض  اجلن�صية:  ح�صني  جولم  مياه  بابول  عليه:  مدعي 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 80000 درهم + مطالبة بقيمة ايجار   املطلوب 
اعالنه/ بابول مياه جولم ح�صني اجلن�صية: بنغالدي�ض  عنوانه:بالن�صر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 6.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�صاء 
اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�صكر 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1019 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
 مدعي/ عو�ض حممد احمد العتيبة اجلن�صية: المارات مدعي عليه: �صركة البحرية 
الوطنية للتاأمني واخرون اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: تعوي�ض   املطلوب 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات  اجلن�صية:  حممد  احمد  �صايع  ميثاء  اعالنه/ 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
اخلام�صة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان  
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

  2013/11/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   973 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
 مدعي/ نظر ال�صالم عبدالرحمن اجلن�صية: بنغالدي�ض مدعي عليه: با�صل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  �صوريا   اجلن�صية:  واخرون  القنطار  ثليج 
اجلن�صية:  القنطار  ثليج  با�صل  اعالنه/  املطلوب  درهم(   15.000( بقيمة 
�صوريا  عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  457/ 2013 -�شخ�شية - م ر-�ض- اأظ

امل�صتاأنف : يلينا جون�صا روفا اجلن�صية: كازاخ�صتان   امل�صتاأنف عليه: حممد 
�صليمان حممد �صعيد اجلن�صية: غري حمدد    مو�صوع ال�صتئناف : الغاء احلكم 
امل�صتانف الذي ق�صى برف�ض الدعوى والق�صاء جمددا بالطالق لل�صرر واثبات 
ح�صانة ابنها منري     املطلوب اعالنه/ حممد �صليمان حممد �صعيد اجلن�صية: 
غري حمدد   العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف 
الدعوى رقم  2012/1624 ح نف�ض- م ر-ب - اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الحد 
امام  �صباحا   9.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/08 املوافق 
الدائرة الوىل حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة- �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                              قلم ا�شتئناف الحوال ال�شخ�شية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1468 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ باريك خان رامال خان اجلن�صية: باك�صتان املنفذ �صده : ح�صني 
ح�صني  اعالنه:  املطلوب  فل�صطني    اجلن�صية:  عا�صور  ح�صني  �صالح  حممد 
حممد �صالح ح�صني عا�صور اجلن�صية: فل�صطني  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/467 جت 
جز- م ت-ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/12/30 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1043 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
بنغالدي�ض   اجلن�صية:  حممد  بابول  رحمن  اجور  حممدمار  التنفيذ/  طالب 
بنغالدي�ض     اجلن�صية:  احلق  امداد  حممد  جوهر  �صالح  حممد   : �صده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:  حممد �صالح جوهر حممد امداد احلق اجلن�صية: بنغالدي�ض        
التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه: 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1638 جت جز- م ت-ب-اأظ وحدد لنظره جل�صة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/28 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/463 ت عام- م ر-ت- اأظ(
املنفذ  الردن   اجلن�صية:  بطاينة  عبدالرحيم  عدنان  حممود  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  ال�صودان   : عبدالعزيز حممد ح�صن حمرم اجلن�صية:  �صده 
عبدالعزيز حممد ح�صن حمرم اجلن�صية: ال�صودان عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/177 
مد جز- م ر-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الحد املوافق 2013/12/8 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2013/1492  جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1- �صيد عبدالرازق �صيد عبدالرحمن  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /خمي�ض عبيد خمي�ض عبداهلل الظاهري قد اقام 
ال�صركة  من  عليه  املدعي  باخراج  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
يوم  جل�صة  لها  .وح���ددت  وامل�صاريف.   والر�صوم  جديد  �صريك  وادخ���ال 
الحد املوافق 2013/12/15 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا  التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2013/783  احوال نف�ض م�شلمني                             
اىل املدعى عليه /1- حممد ابراهيم توفيق   جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  قد  املدعي /كوثر علي عثمان علي  ان 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  وامل�����ص��اري��ف.  وال��ر���ص��وم  ط��الق  باثبات  املطالبة 
 ch1.C.14 بالقاعة  8:30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2013/12/11  الربعاء 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ادارة الحوال ال�شخ�شية                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف الدعوى رقم 2013/630  جتاري جزئي
دي�صرتي  �صركة   -2 الو���ص��ط  ال�صرق  ايفينت�ض  دي�صرتي  �صركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
ايفينت�ض  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / هاي اند تكنولوجي �ض.ذ.م.م وميثله: 
�صوق حم�صن بدر الكثريي مبا ان املدعي/ هاي اند تكنولوجي �ض .ذ.م.م قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/10 احلكم التمهيدي 
التايل: بندب اخلبري احل�صابي املخت�ض �صاحب الدور باجلدول-وتكون مهمته الطالع 
ا�صول  من  اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وم��ا  فيها  املقدمة  وامل�صتندات  الدعوى  ملف  على 
وحددت  ال��ت��ج��اري��ة....  وال��داف��ات��ر  ال�صجالت  وك��ذا  العربية  للغة  املرتجمة  للم�صتندات 
القاعة  يف   �صباحا    8.30 ال�صاعة   2013/12/15 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها 

. ch2.D.19
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/809 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �صده/1- ا�صامة ح�صن حممد ابراهيم  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �صعيد ت�صارلز كيوان ومبوجب القرار ال�صادر من 
اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية 
دبي فانك مكلف بالتي: 1- �صداد املبلغ املنفذ به وقدره )57772 درهم( 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر 
هذا العالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا 

العالن. 
رئي�ض الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/304 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �صده/1- ن�صوان حم�صن حممد  القحيف جمهول حمل القامة مبا 
خمي�ض  عبداهلل  وميثله:  ذ.م.م  �ض  العقارية  لوتاه  �ض  �ض  التنفيذ/  طالب  ان 
غريب الناخي اآل علي   ومبوجب القرار ال�صادر من اللجنة الق�صائية اخلا�صة 
بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )103.055 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/454 تنفيذ   عقاري
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  هيمناين  كي�صان  في�صال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمعة     عي�صى  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ع  م  �ض  للتمويل  ام��الك  �صركة  التنفيذ/ 
بتاريخ  الح��د  ي��وم  كلي  عقاري   2012/1112 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنك 
يف  املو�صوفة  الج���ارة  اتفاقية  ف�صخ   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �صندا  باعتباره   2013/5/26
القيد  �صطب   -2 املدعية  اىل  احليازة  ورد  عليه  واملدعى  املدعية  بني  واملربمة  الذمة 
العقار لرتتيبات  ملكية  تخ�صع   ( انه  ين�ض  وال��ذي  امللكية  �صهادة  ال��وارد يف  العقاري 
 390819.96( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -3 وملحقاته.  بالتملك  املنتهية  الج��ارة 
درهم( وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
العالن.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/396 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �صده/1- مار�ض للعقارات وال�صتثمار جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
حممد  ح�صن  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه:  �صالمة  حممد  ع��ب��داخل��ال��ق  حممد  التنفيذ/ 
الحد  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2010/636 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم  امل��ط��وع 
عقاري  ا�صتئناف   2011/599+613 رقمي  بال�صتئناف  واملعدلة   2011/10/30 بتاريخ 
درهم   )710043( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -1 وذل���ك:  تنفيذيا  �صندا  باعتباره 
والفائدة التاخريية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2011/5/4 حتى 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر  التنفيذ  ال�صداد وت�صليمه اىل طالب 
هذا العالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/703 تنفيذ مدين
اله  داد  زينب   -2 طاهر  حممد  ا�صماعيل  عبدال�صالم  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
رحيمي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري 
الدعوى  اأق���ام عليكم  ق��د  ع��ل��ي     اآل  الناخي  ع��ب��داهلل خمي�ض غريب  وميثله: 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )334306.71( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاملة للر�صوم والتكاليف. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   33 /2013 عم  كل- م ر-ب- ع ن

موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  �صوريا   اجلن�صية:  عثمان  م�صطفى  ح�صان  مدعي/   
مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاولت  جنني  تالل 
الدعوى: مطالبة مببلغ 243044 درهم املطلوب اعالنه/ موؤ�ص�صة تالل جنني 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات    اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاولت 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/10
8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   988 /2013 جت  جز- م ر-ب- ع ن

عبدالقادر  ابراهيم  عبدالنا�صر  عنها  وكيال  للبال�صتيك  الرميلة  م�صنع  مدعي/   
ال�صيانة  ملقاولت  امللكي  التاج  موؤ�ص�صة   / عليه  مدعي  المارات   اجلن�صية:  حممد 
العامة اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى : ملف امر اداء رقم 2013/347 جتاري 
اجلن�صية:  العامة  ال�صيانة  ملقاولت  امللكي  التاج  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  جزئي  
المارات عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم اخلمي�ض املوافق 2013/11/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   522 /2013 جت  كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
 مدعي/ عبدالرحمان بن�صايف اجلن�صية: املغرب    مدعي عليه: �صركة المارات 
للتامني واخرون  اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: تعوي�ض   املطلوب 
اعالنه/ خان حممد مريوبي خان اجلن�صية: باك�صتان  عنوانه:بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   43 /2013 جت  جز- م ر-ب- ظ ف

عليه:  مدعي  م�صر   اجلن�صية:  ابراهيم  احمد  عبداملالك  عاطف   مدعي/   
�صاهني را�صد �صاهني را�صد الق�صيلي املن�صوري اجلن�صية: المارات  مو�صوع 
�صاهني  را�صد  �صاهني  اعالنه/  املطلوب  خدمات   وكيل  عقد  ف�صخ  الدعوى: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات     اجلن�صية:  املن�صوري  الق�صيلي  را�صد 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/11/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة الظفرة البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة الظفرة البتدائية



�صراكة جديدة بني مهرجان دبي ال�صينمائي 
الدويل واأكادميية الفنون والعلوم ال�صينمائية

مع  ج��دي��دة  �صراكة  اإب���رام  ام�����ض  ال���دويل  ال�صينمائي  دب��ي  اأع��ل��ن مهرجان 
اأكادميية الفنون والعلوم ال�صينمائية .

ع���امل �صناعة  م��ن  وف���د ي�صم خ���رباء  �صيتوجه  ال�����ص��راك��ة  ه���ذه  ومب��وج��ب 
ال�صينما حل�صور الدورة العا�صرة من مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل التي 
تقام يف الفرتة 6 اإىل 14 دي�صمرب القادم وامل�صاركة يف عدد من الفعاليات 
واملتخ�ص�صني  واملخرجني  املهرجان  تطلعات جمهور  تلبي  التي  والربامج 

وخرباء �صناعة ال�صينما.
ويركز الربنامج املعد خ�صي�صا ل� مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل العا�صر 
ل�صيوف  ف��ري��دة  فر�صا  ليقدم  ال�صينما  �صناعة  ق��ط��اع��ات  خمتلف  على 

املهرجان لال�صتفادة من خربة فريق الأكادميية.
و�صيتم تنظيم جل�صات حوارية وندوات مع اأع�صاء الأكادميية حتت عنوان 
الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  عمل  ح��ول  مو�صعة  ح��واري��ة  وجل�صة  الأو���ص��ك��ار  بعد  م��ا 
والعلوم ال�صينمائية اإ�صافة اإىل ور�صة عمل متخ�ص�صه للمخرجني. يتكون 
وفد اأكادميية الفنون والعلوم ال�صينمائية من �صيد غاني�ض املنتج والرئي�ض 
الإداري لالأكادميية ومدير  املدير  ال�صابق لالأكادميية وفيكانغيلو بولوك 
مديرة  هارينغتون  واإل���ني  التوا�صل  وم��ب��ادرات  ال�صرتاتيجية  امل��ب��ادرات 
امل��ع��ار���ض وامل��ق��ت��ن��ي��ات يف الأك��ادمي��ي��ة واأع�����ص��اء الأك��ادمي��ي��ة امل��خ��رج��ني اأيف 
كابور  و�صيخار  دوفريناي  اأيف  من  كل  و�صيقوم  كابور.  و�صيخار  دوفريناي 
ال�صخ�صية  خرباتهما  م�صتعر�صني  الإخ��راج  حول  حوارية  جل�صة  بتقدمي 
واآراءهما حول التاأثري الذي يغري توجهات جمهور وع�صاق ال�صينما ودور 

التقنيات احلديثة يف �صناعة ال�صينما.

�صالون امللتقى االأدبي وغالريي االحتاد ينظمان 
كرنفاال مبنا�صبة اليوم الوطني

احتفاليا  كرنفال  اليوم  الحت��اد  وغ��ال��ريي  الأدب���ي  امللتقى  �صالون  ينظم 
مبنا�صبة الذكرى الثانية والأربعني لتاأ�صي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف الغالريي مبنطقة البطني يف اأبوظبي.
دولة  علم  من  م�صتوحاة  فنية  لوحة   42 عر�ض  الحتفال  خ��الل  و�صيتم 
املوؤ�ص�صتني بالدب والفن  الم��ارات وح�صارتها وذلك انطالقا من اهتمام 

والرتاث.
وتعمل املوؤ�ص�صتان يف جمايل الثقافة والفن ويعترب �صالون امللتقى الدبي - 
اأحد النوادي الدبية املنطوية حتت جناح اليون�صكو- ومن املوؤ�ص�صات الرائدة 
يف جمال الثقافة يف دولة الم��ارات اذ ا�صتطاع خالل اأربع ع�صرة �صنة من 
تاأ�صي�صه بروؤية ال�صيدة اأ�صماء �صديق املطوع ترك ب�صمة ايجابية يف املجتمع 
الثقافية  العملية  �صناع  من  نخبة  اجتذابه  خالل  من  الثقافية  واحلركة 
من كتاب ونا�صطني يف هذا املجال ا�صافة لتنميته لبع�ض املواهب النا�صئة. 
املوؤ�ص�صتان  الرائدة وقامت  الفنية  املوؤ�ص�صات  اأما الحتاد غالريي فهو من 
بدمج روؤيتهما واخلروج بفكرة 42 لوحة فنية مو�صوعها العلم والراث 
اللوحات  هذة  لتكون  املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة  املجيدة  والتقاليد 
نافذة جلمع احل�صور على اختالف ثقافاتهم وم�صاربهم للتعرف على دولة 
المارات وح�صارتها منذ تاأ�صي�صها على يد املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ تعاىل 

زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل عام 1971 وحتى الوقت الراهن. 

مركز زايد للدرا�صات ي�صت�صيف معر�صا 
لفنان �صعودي يوثق تاريخ االإمارات

ال�صمو  نهيان ممثل �صاحب  اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
رئي�ض الدولة رئي�ض نادي تراث الإمارات..ي�صت�صيف مركز زايد لدرا�صات 
بن  العزيز  عبد  ال�صعودي  الت�صكيلي  الفنان  معر�ض  اأع��م��ال   .. والبحوث 
خليل بن اإبراهيم املربزي بعنوان �صروح الوطن الذي يتناول تاريخ وتراث 
الإم���ارات يف  ت��راث  لنادي  التابع  املركز  ا�صت�صافة  وت��اأت��ي  الإم����ارات.  دول��ة 
مقره يف منطقة البطني �صمن احتفالته باليوم الوطني ال� 42 للدولة . 
وافتتح املعر�ض علي عبداهلل الرميثي املدير التنفيذي لالأن�صطة وعبد اهلل 
النادي..بح�صور  يف  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  املدير  املحريبي  حممد 
الفنان ال�صعودي املربزي والدكتور را�صد اأحمد املزروعي مدير مركز زايد 
املعر�ض  يختتم  فيما  املهتمني..  من  كبري  وجمهور  والبحوث  للدرا�صات 
اأعماله يوم الأربعاء يف قاعة بيت ال�صعر التابعة للمركز. وتاأتي ا�صت�صافة 
املعر�ض جت�صيدا لتوجهات �صمو رئي�ض النادي للحفاظ على املوروث الرتاثي 
للدولة ونقله لالأجيال اجلديدة مبختلف الو�صائل من ندوات ومن�صورات 
يذكر  وغريها..مما  فلكلورية  وعرو�ض  ومقتنيات  فنية  ومعار�ض  وكتب 
هذا اجليل من ال�صباب والنا�صئة باملا�صي العريق للدولة وح�صارتها التي 
الفنان  اأن  يذكر   . والتاريخية  الرتاثية  املواقع  تلك  يف  منها  جانبا  يبدو 
املربزي متخ�ص�ض بالرتاث اخلليجي وتوثيقه من خالل اللوحة واأ�صهم يف 
توثيق العديد من املواقع الرتاثية والتاريخية واحلرف واملهن التقليدية 
يف اململكة العربية ال�صعودية ودول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. 
ويت�صمن معر�ض �صروح الوطن .. 20 لوحة ت�صكيلية وثقت مواقع تراثية 
وتاريخية يف الدولة منها..ق�صري احل�صن واجلاهلي و مربعة ال�صيخ زايد 
و برج املقطع و ق�صر ال�صيخ زايد يف مدينة العني و منطقة الب�صتكية يف دبي 
و ح�صن ال�صارقة و قوارب ال�صيد التقليدية بجانب مربعة ال�صندغة يف دبي 
والتدريب على ريا�صة ال�صيد بال�صقور و قلعة الفجرية و ح�صن عجمان 
الرتاثية. يف  املواقع  املتميزة لعديد  املكانة  التي تربز  املواقع  وغريها من 
لنادي  اأعماله  10 لوحات من  امل��ربزي  الفنان  اأه��دى  ختام حفل الفتتاح 
تراث الإمارات فيما كرم النادي الت�صكيلي ال�صعودي ب�صهادة خا�صة تقديرا 
لفنه و اإبداعه و جهوده يف نقل وتوثيق تراث الإم��ارات . واأك��د امل��ربزي يف 
الوطني  اليوم  هي  غالية  منا�صبة  يف  املعر�ض  هذا  تنظيم  اأهمية  له  كلمة 
التي  ال��ظ��اف��رة  الحت���اد  يعك�ض م�صرية  وال���ذي  للدولة  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين 
يقودها اليوم بحكمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة حفظه اهلل ..ووجه ال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
اآل نهيان على هذه املبادرة وال�صت�صافة التي ت�صكل نقلة نوعية يف منجزه 
منظمي  قبل  من  بها  قوبل  التي  باحلفاوة  �صعادته  عن  معربا  الت�صكيلي 

املعر�ض واجلمهور الذي عرب عن مدى اإعجابه بلوحاته .

من�صور بن حممد بن را�صد يفتتح معر�ض جائزة ال�صيخة منال للفنانني ال�صباب اليوم بدبي

�صمن احتفاالت وزارة )الثقافة( باليوم الوطني ال� 42

معر�ض بانوراما االحتاد ي�صتعر�ض م�صرية الدولة واجنازاتها

نادي تراث االإمارات يختم بها عرو�صه امل�صرحية باليوم الوطني

نهارات علول .. الكوميديا التي حتكي اأحالم احلرافي�ض

مركز را�صد للمعاقني ي�صت�صيف اأم�صية �صعرية
 لالأمري عبدالرحمن بن م�صاعد بن عبدالعزيز

ثقافة وفن�ن

حتت رعاية حرم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة �صمو 
رئي�صة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بنت  منال  ال�صيخة 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  يفتتح  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم م�صاء اليوم الثالثاء معر�ض 
دبي  ن���ادي  يف  ال�صباب  للفنانني  م��ن��ال  ال�صيخة  ج��ائ��زة 
وذلك   - ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�ص�صة  يف  الع�صو   - لل�صيدات 

برعاية هاريف نيكولز .
املتقدمة  الفنية  الأع��م��ال  التحكيم  جلنة  متابعة  وبعد 
اأجنزها  فنيا  عمال  خم�صني  اللجنة  اإنتقت  للم�صابقة 
العربية  الإم������ارات  وم��ق��ي��م��ون يف  اإم���ارات���ي���ون  ف��ن��ان��ون 
حتى  ي�صتمر  وال��ذي  املعر�ض  يف  عر�صها  ليتم  املتحدة 
مديرة  كلي  بن  منى  وقالت  دي�صمرب.  من  الثاين  ي��وم 
املكتب الثقايف ل�صمو ال�صيخة منال بنت حممد يف عامها 

الثامن .. لتزال جائزة ال�صيخة منال للفنانني ال�صباب 
القدرات  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  ف��ارق��ة  عالمة  ت�صكل 
الإبداعية املحلية وحتمل �صمعة مرموقة بني امل�صابقات 
جمالت  بتو�صيع  قمنا  العام  وه��ذا  املنطقة..  يف  الفنية 
التقدم اإىل اجلائزة باإ�صافة فئة الت�صميم وزيادة قيمة 
باملراتب  للفوز  الأع��م��ال  اختيار  اأن  واأعتقد  اجل��ائ��زة.. 
التحكيم  جلنة  على  ال�صهل  ب��الأم��ر  ي��ك��ون  ل��ن  الأوىل 
ب�صبب املناف�صة القوية بني الأعمال الفنية . واأ�صافت اإن 
الفنية هذا  الأعمال  ا�صتقبلت عددا كبريا من  اجلائزة 
العام ملتقدمني من اجلن�صيات املختلفة ما يظهر مدى 
ال�صيخة  تلعبه جائزة  الذي  وال��دور  بامل�صابقة  الهتمام 
اإب����راز ال��ف��ن��ون ك��اإح��دى ال��ر���ص��ائ��ل احل�صارية  م��ن��ال يف 

لدولتنا.
الر�صوم  مثل  متنوعة  فنية  اأعمال  اجلائزة  وا�صتقبلت 

امل��ت��ح��رك��ة ال��رق��م��ي��ة وف���ن ال��ف��ي��دي��و وال��ر���ص��م والنحت 
وال��ت�����ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف وال��ت�����ص��م��ي��م وه���ي مفتوحة 
الإمارات  املتقدمني من مواطنني ومقيمني يف  جلميع 
 18 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين  والن�صاء  الرجال  من 
اإقامة معر�ض  األ ي�صبق لأي متقدم  و30 �صنة ب�صرط 
للجائزة  الكلية  امل��ادي��ة  القيمة  وتبلغ  قبل.  م��ن  ف��ردي 
جوائز  خم�ض  اجلائزة  و�صتخ�ص�ض  درهم  اآلف   405
نقدية بقيمة 50 األف درهم و 30 األف درهم و20 األف 
فئات  اأرب��ع  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز  للفائزين  دره��م 
الفوتوغرايف  والت�صوير  اجلميلة  الفنون  وهي  رئي�صية 
الفئة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  والت�صميم  امل��ت��ع��ددة  وال��و���ص��ائ��ط 
�صتفوز  وال��ت��ي  اجلمهور  اختيار  ج��ائ��زة  وه��ي  اخلام�صة 
مببلغ 5 اآلف درهم حيث ي�صوت اجلمهور على العمل 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن  لديهم  املف�صل  الفني 

من  نخبة  العام  لهذا  التحكيم  جلنة  وت�صم  للجائزة. 
الفنيني  والنقاد  والدولية  املحلية  الفنية  ال�صخ�صيات 
وهي  مرموقة  فنية  موؤ�ص�صات  اأ�صحاب  اإىل  بالإ�صافة 
تتوىل مراجعة وتقييم الأعمال املقدمة واختيار الفنانني 
الفائزين وتتكون من ال�صيخة وفاء بنت ح�صر اآل مكتوم 
موؤ�ص�صة فن للت�صميم وال�صيخة مي�صاء القا�صمي مديرة 
الربامج يف جوجنهامي اأبوظبي وفرهاد فرجام موؤ�ص�ض 
معر�ض  مديرة  كارفر  اأنتونيا  الفنية  فرجام  جمموعة 
اأيام الت�صميم  اآرت دبي و �صرييل زاميت مدير معر�ض 
بدبي بالإ�صافة اإىل علي خ�صرا النا�صر ورئي�ض التحرير 
ملجلة كانفا�ض . و�صتقوم اللجنة باختيار خم�صني عمال 
خا�ض  معر�ض  يف  عر�صها  يتم  امل�صاركة  الأع��م��ال  م��ن 
باجلائزة على اأن يتم الإعالن عن الفائزين خالل حفل 

توزيع اجلوائز يف دي�صمرب املقبل.

•• ابوظبي-الفجر:

الإمارات  تراث  لنادي  التابع  اأبوظبي  م�صرح  اختتم 
م�����ص��اء الأح������د ع���رو����ص���ه امل�����ص��رح��ي��ة ال���ت���ي قدمها 
الوطني  باليوم  احتفالته  برنامج  �صمن  للجمهور 
نهارات  م�صرحية  بعر�صه  وذل��ك  والأرب��ع��ني،  الثاين 
الكاتب  تاأليف  م��ن  الوطني،  ال�صارقة  مل�صرح  علول 
مرعي احلليان، واإخراج الفنان ح�صن رجب، ومتثيل 

نخبة من جنوم امل�صرح الإماراتي.
الذي  علول  ال�صاب  ح��ول  امل�صرحية  اأح���داث  وت���دور 
ينتمي اإىل فئة احلرافي�ض، وهم من الفقراء البوؤ�صاء 
ب��زوغ ك��ل فجر بجمع  ي��ب��داأوا م��ع  ال��ذي��ن  املهم�صني، 
ال��ع��ب��وات ال��ف��ارغ��ة م��ن احل��اوي��ات وال�����ص��وارع واأزق���ة 
مدينتهم بحثاً عن لقمة العي�ض، حيث اعتادوا على 
اليومي دون توقف. ويرف�ض علول هذا  العمل  هذا 
الواقع، وي�صعى لتحفيز هوؤلء للتطلع نحو احلرية، 
حار�ض  براثن  من  عالية  حبيبته  اإنقاذ  يحاول  كما 
الق�صر الذي اأتعبها متاديه، في�صاب علول بر�صا�صة 
ا�صتقرت يف  ب��ل  قتله،  م��ن  تتمكن  التي مل  احل��ار���ض 
حتولت  فقد  ا�صتثنائية  ر�صا�صة  ولأن��ه��ا  خا�صرته. 
وتنتقل  ع��ل��ول،  ج�صد  يف  ت���دور  حديدية  قطعة  اإىل 
من مكان اإىل مكان من اأع�صاء ج�صمه، فتدفعه تارة 
لل�صحك وتارة اإىل التفكري وتارة اإىل الع�صق، وتارة 
اأخرى تكون يف ذراعيه وتارة يف �صاقيه، فلم يتوقف 
كثرية  اأحيان  ويف  ال��زائ��دة،  احلركة  عن  معها  علول 

موته،  �صاعة  باقرتاب  ال�صعور  لدرجة  التاأمل  يعي�ض 
تقتله  مل  فهي  م��ع��ان��ات��ه،  الر�صا�صة  �صاعفت  فقد 
من  تخرج  ومل  املتنفذين،  وقمع  بط�ض  من  لريتاح 

ج�صده فريتاح من تقلب احلال واملزاج.
ف��وج��ئ ���ص��ك��ان امل��دي��ن��ة ب��و���ص��ع ع��ل��ول، اإذ ب���ات يعتقد 
احلرافي�ض باأن لدى علول كرامة وهو من املباركني، 
ف�صاروا يتقربون منه علهم ينالون �صيئاً من بركاته، 

اأ�صطورة  وغدا علول يف امل�صرحية رمزا، وحتول اىل 
حربه  يف  اخل��راف��ة  تلك  من  علول  وا�صتفاد  �صعبية، 
�صد املت�صلطني، اإذ مل تفارقه هواج�ض الو�صع الذي 
القمع والبط�ض،  املدينة يف ظل ذلك  يعي�صه و�صكان 
من  ي�صتيقظوا  اأن  اإىل  احل��راف��ي�����ض  ي��دع��و  ف�����ص��ار 
فتنتهي  والكرامة،  احلرية  نحو  والتطلع  غفلتهم، 
الأحداث بالتخل�ض من علول باحلكم عليه بالعدام 

خالل حماكمة مفربكة.
ج�صدت نهارات علول ، بجرعة كبرية من الكوميديا، 
اأ�صكاله،  مب��خ��ت��ل��ف  ل��ل��ت�����ص��ل��ط  واإدان�������ة  اح��ت��ج��اج��ات 
عن  بعيدا  ومب�صط،  ووا�صح  �صاخر  رمزي  وباأ�صلوب 
من  متكامال  العر�ض  اأت��ى  وق��د  والتعقيد.  التكلف 
خالل ما حواه من اأفكار وطروحات واإخ��راج متميز 
اأب��دع يف جت�صيد دور علول فيه  واأداء متثيلي ع��ايل، 
الفنان ال�صاب جا�صم اخلراز، و�صاركه اأدوار البطولة 
فيه كل من بدور ال�صاعي، مرعي احلليان، واآخرون، 
الإتقان،  من  العايل  امل�صتوى  جميعا  اأداوؤه���م  عك�ض 
بلغتهم العربية الف�صحى والتحكم مبخارج احلروف 
واأدائهم  اأج�����ص��اده��م  بلغة  وك��ذل��ك  ال�����ص��وت،  وطبقة 

احلركي التعبريي.
يجدر الذكر ب��اأن ن��ادي ت��راث الإم���ارات كان قد قدم 
عر�صني  امل��ا���ص��ي��ة  القليلة  الأي����ام  خ���الل  للجمهور 
اآخرين، هما م�صرحية اأنت ل�صت كارا مل�صرح ال�صارقة 
الوطني، وم�صرحية �صنة اأوىل مل�صرح اأبوظبي، وذلك 
هذه  مثل  تنظيم  اإىل  الرامية  النادي  خطط  �صمن 
تن�صيط  بغية  امل��م��ي��زة،  املحلية  امل�صرحية  ال��ع��رو���ض 
احل����راك امل�����ص��رح��ي، وب��غ��ي��ة خ��ل��ق ن���وع م��ن التوازن 
والتنوع يف الفعاليات الثقافية والرتاثية والريا�صية 
التي اعتاد النادي تقدميها ملختلف �صرائح واهتمامات 
ووفود  و�صيوف  ومقيمني  مواطنني  م��ن  اجلمهور 
وكذلك  ال��وط��ن��ي،  باليوم  احتفائه  �صمن  �صياحية، 

�صمن براجمه واأن�صطته املمتدة على مدار العام.

اأعلن مركز را�صد للمعاقني ام�ض عن تنظيم اأم�صية �صعرية كربى 
لالأمري ال�صاعر عبدالرحمن بن م�صاعد بن عبدالعزيز وذلك م�صاء 
11 دي�صمرب املقبل يف خيمة اأ�صاطري بفندق اأتالنتي�ض النخلة يف 
دبي. و�صتقام الأم�صية حتت رعاية �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل 
مكتوم رئي�ض هيئة الطريان املدين بدبي الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
طريان الإمارات رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز را�صد للمعاقني و�صمن 
فعاليات مو�صم را�صد الثقايف الثاين. وقالت ال�صيدة مرمي عثمان 
حري�صون  را�صد  مركز  يف  اإننا  للمعاقني  را�صد  ملركز  العام  املدير 

دوم���ا على ت��ق��دمي الأف�����ص��ل والأم��ي��ز وم��ا ه��و يف خ��دم��ة الثقافة 
العربية لغنى م�صمونها واإرثها الأدبي وال�صعري .. وندرك مدى 
يف  العرب  ال�صعراء  عمالقة  واأ�صماء  ال�صعر  م��وروث  اإحياء  اأهمية 
الع�صر احلديث ممن حاكوا الواقع بق�صائد �صليلة املعاين وتعزز 
الأ�صالة والأخالق العربية ف�صال عن القيم الإن�صانية والرتبوية 
الراقية ومبا يخدم ق�صايا طلبتنا من ذوي الحتياجات اخلا�صة 
الذين �صيكون لهم دور بارز يف الأم�صية من خالل ا�صتعرا�صاتهم 

ور�صوماتهم التي حتمل اأ�صماء عناوين ق�صائد الأمري ال�صاعر .

•• ابوظبي –الفجر:

وتنمية  وال�����ص��ب��اب  الثقافة  وزارة  افتتحت 
 24 الح���د  اأم�����ض  م��ن  اول  م�����ص��اء  املجتمع 
نوفمرب اجلاري معر�ض )بانوراما الحتاد( 
الوطني  باليوم  لالحتفال  فعاليتها  �صمن 
ال�42، يف ك��ل م��ن )اب��وظ��ب��ي م��ول - ودبي 
دي�صمرب   5 حتى  املعر�ض  ي�صتمر  و  م��ول( 
يربز  وثائقي  فيلم  املعر�ض  وي�صم  املقبل، 
وحتى  تاأ�صي�صه  منذ  الحت��اد  م�صرية  تاريخ 
للجمهور  ع��ر���ص��ة  ي��ت��م  احل��ا���ص��ر،  ال���وق���ت 
ك���م���ا ي�������ص���اح���ب امل����ع����ر�����ض جم���م���وع���ة من 
والثقافية  الرتاثية  والأن�صطة  الفعاليات 
تنظمها  ال��ت��ي  وامل�����ص��اب��ق��ات  والج��ت��م��اع��ي��ة 
جميع  مل�صاركة  التجارية  ب��امل��راك��ز  ال����وزارة 
وحتر�ض   . ب��الح��ت��ف��الت  املجتمع  ���ص��رائ��ح 
وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع من 
خالل تنظيم معر�ض بانوراما الحتاد اإىل 
اأر�ض  على  م��ك��ان  ك��ل  يف  اجل��م��ه��ور  تعريف 
الدولة من املواطنني واأبناء اجليل اجلديد 
واإجنازات  مب�صرية  الدولة  وزوار  واملقيمني 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�ص�ض  القائد 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه، ودوره يف اإر�صاء قواعد م�صرية الحتاد 
التي يقودها باقتدار الن القيادة الر�صيدة 
بانوراما  معر�ض  تنظيم  وي��اأت��ي  ب��ال��دول��ة. 
ال�صرتاتيجية  اخل���ط���ة  ���ص��م��ن  الحت�������اد 
على  للحفاظ  الرامية  واأهدافها   ، ل��ل��وزارة 
الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وتنفيذ 

مبكونات  املجتمع  لتعريف  ف��اع��ل��ة  ب��رام��ج 
ال��ه��وي��ة وم��ع��اين امل��واط��ن��ة واإح��ي��اء الرتاث 

لزوار املعر�ض من جميع �صرائح املجتمع .
وي��ع��ك�����ض ال��ف��ي��ل��م ال���وث���ائ���ق���ي وال������ذي يتم 
عر�صه من خالل �صا�صات عر�ض تلفزيونية 
من  ك��ل  يف  التجارية  امل��راك��ز  ل���زوار  متاحة 

اأب��وظ��ب��ي م��ول ودب���ي م��ول م�صرية الحتاد 
كذلك  وت��ربز  ال��ي��وم،  وحتى  انطالقه  منذ 
اح��ت��ف��الت ال��دول��ة ق��دمي��ا وح��دي��ث��ا باليوم 
امل�صريات  يف  املتمثلة  وم��ظ��اه��ره  ال��وط��ن��ي 
كما  وامل��ه��رج��ان��ات،  الع�صكرية  وال��ع��رو���ض 
النه�صة  تطور  م��راح��ل  الفيلم  ي�صتعر�ض 

احل�صارية يف الدولة
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداهلل  اأو�صح  ب��دوره 
الت�صال احلكومي بوزارة الثقافة وال�صباب 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اإن ح��ر���ض ال�����وزارة على 
التجارية  باملراكز  واأن�صطة  فعاليات  تنظيم 
يف جميع اأنحاء الدولة ياأتي بهدف م�صاركة 
كل فرد يف الدولة باحتفالت اليوم الوطني 
ك��م��ا ان اخ��ت��ي��ار م��ع��ر���ض ب��ان��ورام��ا الحتاد 
جاءت  ل��ه  حمطة  لتكون  التجارية  امل��راك��ز 
م���ن مواطنني  اجل���م���ه���ور  ك���اف���ة  ل��ت��ع��ري��ف 
واإجنازات  مب�صرية  الدولة  وزوار  ومقيمني 
فقطاع  اجل��دي��د  اجليل  وبخا�صة  الحت���اد، 
الإماراتية  الجن��ازات  كل  ي�صتقبل  ال�صباب 
ال��ت��ي مت���ت م��ن��ذ الع������وام ال�����ص��اب��ق��ة وحتى 
ال���ي���وم، ل��ت��ك��ون ح��اف��ز ل��ه��م وت�����ص��ع��ه��م اأم���ام 
املنجز  هذا  على  املحافظة  يف  م�صوؤولياتهم 
والب��داع الم��ارات��ي يف امل�صتقبل موؤكدا ً ان 
املجتمع  وتنمية  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
حري�صة على اأن يالحظ كل فرد على اأر�ض 
اأيام  نعي�ض  اأننا  الدولة  اإىل  ق��ادم  او  الدولة 
42 فكان  ال�  الوطني  اليوم  اأعياد مبنا�صبة 
التجارية  امل��راك��ز  كافة  ت�صم  ب��اأن  الهتمام 

فعاليات وعرو�ض وم�صابقات .
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جنيفر الف هويت تطلق 
خط اأزياء لـ)احلوامل(

تعد النجمة العاملية جنيفر لف هويت من اأكر النجمات اأناقة فى فرتة 
احلمل لتطل بطريقة اأف�صل واأكر متيزا، فقد اأعلنت موؤخرا جنيفر لف 

هويت اأنها �صتطلق خط اأزياء جديد خا�ض بالن�صاء )احلوامل(.
ومن املقرر اأن حتمل جمموعة الأزي��اء ا�صمها وهى مكونة من 15 قطعة 
اإىل  اإ�صافة  اأي�صا،  ولل�صهرات  للعمل  ت�صلح  ف�صاتني  بني  منوعة  مالب�ض 

طرحها ت�صميمات جديدة من البنطلونات واملالب�ض الداخلية اأي�صا.
وخط  ت�صميماتها  يتابع  من  كل  �صنة(   34( هويت  لف  جنيفر  ووع��دت 
املميزة واملبتكرة، و�صرحت  اأفكارها  �صينده�صون من  اأنهم  اأزيائها اجلديد 
الرتداء،  ت�صتحق  ت�صميمات  ب�صهولة  جتد  احلمل  فرتة  قبل  كانت  باأنها 
الن�صاء  مب�صاكل  ف�صعرت  ينا�صبها  ت�صميم  اأى  جتد  مل  احلمل  بعد  ولكن 

احلوامل لذلك اأطلقت لهن هذه املجموعة.
يذكر اأن جنيفر لف هويت فى �صهور حملها الأخ��رية وتنتظر طفلها مع 

خطيبها براين هالي�صاى.

اآ�صتون كوت�صر 
االأعلى اأجرًا

التلفزيون  ممثلي  اأج���ور  قائمة  كوت�صر  اآ�صتون  الأم��ريك��ي  املمثل  ت�صدر   
املوقف  كوميديا  م�صل�صل  يف  دوره  ع��ن  دولر  مليون   24 على  بح�صوله 
ملا  وفقا   2013 ويونيو   2012 يونيو  بني  الفرتة  يف  ون�صف(  )رج��الن 

ذكرته جملة فورب�ض.
واحتل املركز الثاين املمثل جون كرير الذي ح�صد 21 مليون دولر خالل 
الفرتة نف�صها، وجاء يف املركز الثالث املمثل الكوميدي راي رومانو )16 
م�صل�صل  يف  عمله  بينها  من  الن�صطة  من  ع��دد  من  حققها  دولر(  مليون 

البوة املعرو�ض حاليا وامل�صل�صل ال�صابق الكل يحب رميون.

يف  واجلماهريية  الفنية  النجاحات  يح�صد  اخل��دم(  )كبري  االمريكى  الفيلم  الي��زال 
يف  الطريق  له  متهد  قد  التي  النقدية  الكتابات  من  عدد  اكرب  ويجمع   . العامل  انحاء 
التناف�ص على االو�صكار وبوقت مبكر جد . فقد متكن الفيلم االأمريكي )كبري اخلدم( 
للمخرج يل دانييلز من اإثارة �صجة كبرية حول العامل، لطبيعة ق�صته التي مكنته من 
ت�صدر اإيرادات �صباك التذاكر االأمريكي للأ�صبوع الثالث على التوايل، فقد اأبكت م�صاهد 
الربامج  مقدم  مع  له  مقابلة  يف  قال  والذي   ، اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ص  الفيلم 
اأفكر فقط  بكيت الأين مل  وبكيت..  باتلر(  فيلم )ذي  �صاهدت  توم جويرن:  االإذاعية 
باخلدم الذين عملوا يف البيت اأبي�ص هنا بل بجيل كامل من النا�ص املوؤهلني واملوهوبني 

لكنهم جلموا ب�صبب القوانني العن�صرية وب�صبب التمييز.

بطولته  ي��ل��ع��ب  ال������ذي  ال���ف���ي���ل���م  اأح���������داث 
املعروفة  والع���الم���ي���ة  وي��ت��ي��ك��ر  ف��وري�����ص��ت 
اوب�����را وي���ن���ف���ري، ت����دور ح����ول ���ص��خ�����ص��ي��ة - 
فوري�صت  ال��رائ��ع  )املمثل  جاينز-  �صي�صيل 
الأبي�ض  البيت  يف  خ��دم  وال���ذي  وي��ت��ي��ك��ر(، 
 )1986  -  1957( عاما   30 م��ن  اأك��ر 
وع��ا���ص��ر 8 روؤ����ص���اء اأم���ريك���ي���ني، وق���د بداأ 
اإىل  لي�صل  وت����درج  ك��رج��ل خم���زن  ال��ع��م��ل 
من�صب كبري اخلدم، وبحكم طبيعة عمله، 
فقد اأتيحت له الفر�صة ليكون �صاهداً على 

والق�صايا  والقرارات  املناق�صات  الكثري من 
لأحداث  معا�صرته  ع��ن  ف�صاًل  الوطنية، 
مهمة ومنها اغتيال جون كينيدي، وقانون 
واغتيال   ،1965 ل��ع��ام  الت�صويت  ح��ق��وق 
مارتن لوثر كينغ، وحرب فيتنام، وا�صتقالة 
احلرة،  افريقيا  ج��ن��وب  وح��رك��ة  نيك�صون، 
وحملة باراك اأوباما الرئا�صية لعام 2008 

وغريها.
وي��ت��ت��ب��ع ال��ف��ي��ل��م ال���ت���غ���ريات ال��ه��ائ��ل��ة التي 
اج��ت��اح��ت امل��ج��ت��م��ع الأم���ريك���ي خ���الل هذه 

الفرتة، وكيف اأثرت على حياة هذا الرجل 
دهاليز  م��ن  بع�صاً  ل��ن��ا  ويك�صف  وع��ائ��ل��ت��ه، 

املكتب البي�صاوي.
يف هذا الفيلم، لعبت وينفري دور )غلوريا( 
ولكن  ابنيهما،  تربي  التي  �صي�صيل  زوج��ة 
الأبي�ض  ل��ل��ب��ي��ت  ���ص��ي�����ص��ي��ل  ولء  ي��ت�����ص��ب��ب 
باأحداث توترات يف منزله، فيقع �صراع بينه 
وبني ابنه ديفيد املناه�ض للموؤ�ص�صة، ومن 
خ��الل ع��ي��ون ه��ذه الأ���ص��رة، نتتبع تغريات 

ال�صيا�صة الأمريكية.
اأجراه معها موقع )فليك�ض اند  وفى حوار 
اأ�صباب  اأخرياً، ك�صفت وينفري عن  بايت�ض( 
)اأ�صباب  ق��ال��ت:  حيث  ال���دور،  ه��ذا  قبولها 
عدة جعلتني اأهتم بالدور والعمل كله، منها 

املخرج يل دانييلز وق�صة العمل نف�صه.
واأ�صافت: )اأوؤمن اأن لكل منا دعوة وُمِهمة، 
وم���ه���م���ت���ي ه����ي ف���ت���ح ال���ق���ل���وب وحم����اول����ة 
ب�صكل  الأ�صياء  روؤية  على  م�صاعدة اجلميع 
اأنف�صهم  ت��ط��وي��ر  م��ن  ليتمكنوا  خم��ت��ل��ف، 
وهو ما يفرت�ض اأن نفعله جميعا، وعندما 
قراأت ال�صيناريو �صعرت اأنه يقول يل اإن هذا 
الفيلم �صي�صاعدك على فتح القلوب وي�صمح 
اأين كنا، ومن نحن، ومن هم  للنا�ض روؤي��ة 

ال�صود كاأ�صرة وكوحدة واحدة.
الإمكان  ق���در  ح��اول��ت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ص���ارت، 
بالوحدة  )غ��ل��وري��ا(  اإح�صا�ض  ع��ن  التعبري 
واحلنني لزوجها، وقالت: )اأ�صكر اهلل اأنني 
واأن���ا حمظوظة  املنا�صب،  ال��وق��ت  ول��دت يف 
ب��ذل��ك، لأن���ه ك��ان ل��ه��ذا اجل��ي��ل م��ن الن�صاء 
اأن��ه��ن مل يح�صلن  اأح����الم وت��ط��ل��ع��ات رغ���م 

على �صيء.
فور�صت  ق���ال  ال��ف��ي��ل��م،  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ويف 
ويتيكر احلائز على جائزة الأو�صكار: )اأعتقد 
اأن الق�صة تتعلق باحلب والأ�صرة التي متر 
ال�صعوبات وال�صطرابات وتظل  اأنواع  بكل 
قادرة على الوحدة لأن الأ�صا�ض هو احلب. 
للكاتب  مقال  من  م�صتوحاة  الفيلم  ق�صة 
)وا�صنطن  �صحيفة  يف  ن�صره  هايجود  ويل 
بو�صت( عام 2008، وحتدث فيه عن كبري 
العام  ت��ويف يف  ال���ذي  الأب��ي�����ض  البيت  خ��دم 

2010 عن عمر يناهز 90 عاماً.

يتتبع الفيلم التغريات الهائلة التي اجتاحت املجتمع االأمريكي 

)كبري اخلدم( يثري �صجة كبرية حول العامل

Unbroken اأجنيلينا جوىل جترب املمثلني على )الريجيم( فى فيلم
Unbroken، فى مكان بعيد  �صرامة �صديدة تفر�صها النجمة اأجنلينا جوىل التى تتقم�ص دور املخرجة حاليا، حيث ت�صور بع�ص امل�صاهد فى فيلمها ال�صينمائى املقبل 
على البحر فى خليج موريتون فى اأ�صرتاليا، حيث تدور اأحداث الفيلم حول زامربينى )جاك اأوكونيل( وزملئه الطيارين فيل )دومنال جلي�صون( وماك )فني ويرتوك(، فى 

حماولة م�صتحيلة للبقاء على قيد احلياة بعد اأن اأ�صبحوا فى العراء بدون هدى فى املحيط الهادئ ملدة اأ�صابيع.
ت��ق��وم اأجن��ل��ي��ن��ا احل��ا���ص��ل��ة على 
واإنتاج  باإخراج  الأو�صكار  جائزة 
الذى   ،Unbroken فيلم 
تتبع  م��ل��ح��م��ي��ة  درام��������ا  ي����ق����دم 
ق  ت�صدَّ ل  ال��ت��ى  احل���ي���اة  ق�����ص��ة 
للبطل الأوليمبى وبطل احلرب 
زامربينى، جنباً  )ل��وى(  لوي�ض 
اأفراد  م��ن  اث��ن��ني  م��ع  اإىل جنب 
ال���ط���اق���م ال����ن����اج����ني، وال����ذي����ن 
ي���ك���اف���ح���ون ل��ل��ب��ق��اء ع���ل���ى قيد 
ملدة  احلياة فى مركب مطاطى 
ب��ع��د حت��ط��م طائرة  ي���وم���اً   47
هائل فى احلرب العاملية الثانية، 
قبل  م��ن  عليهم  القب�ض  ليتم 
واإر�صالهم  اليابانية  البحرية 

اإىل مع�صكر اأ�صرى احلرب.
على  املمثلني  اأجنلينا  واأج���ربت 
اتباع نظام غذائى وريجيم لعدة 

ي�����ص��ب��ح مظهرهم  ح��ت��ى  اأ���ص��ه��ر 
مبعاناة  ���ص��ب��ي��ه��ة  م���ع���ان���اة  ف����ى 
تعترب  ح��ي��ث  ف��ي��ل��م،  �صخ�صيات 
العمل مبثابة حتدى فريد من 
ن��وع��ه، ك��م��ا اأن��ه��ا ���ص��ورت بع�ض 
من�صة  ع��ل��ى  ال��ف��ي��ل��م  م�����ص��اه��د 

عائمة فى املياه املتحركة.
ال���ف���ي���ل���م م��ق��ت��ب�����ض م����ن رواي�����ة 
م����������ن ل�����������������ورا ه�����ي�����ل�����ن�����ربان�����د 
 Seabiscuit: An
 ،American Legend
���ص��ع��ب��ي��ة كبرية،  وال���ت���ى ح��ق��ق��ت 
اإىل   Unbroken و�صيجلب 
ال�صا�صة الكبرية ق�صة زامرينى 
امللهمة والتى ل ت�صدق عن قوة 
الروح  متتلكها  ال��ت��ى  امل��ق��اوم��ة 

الب�صرية.
جلي�صون  اأوك���ون���ي���ل،  وب��ج��ان��ب 

ووي����رتوك ي�����ص��ارك ف��ى بطولة 
وجون  هيدلند  جاريت  الفيلم 
الأ�صر،  ف��ى  ك��زم��ي��ل��ني  م���اج���ارو 
ال�صداقة  ي����ج����دان  وال���ل���ذي���ن 
احلميمة اأمراً غري متوقع اأثناء 
را�صل  األيك�ض  ي��وؤدى  اعتقالهم، 
دور بيت �صقيق زامربينى، ويقوم 
الإنكليزية  باللغة  اأدواره  ب��اأول 
امل���م���ث���ل ال���ي���اب���ان���ى م���ي���اف���ى فى 
الوح�صى  امل��خ��ي��م  ح���ار����ض  دور 
با�صم  للرجال  فقط  وامل��ع��روف 

)الطائر(.
ك���ت���ب ال�������ص���ي���ن���اري���و الأخ���������وان 
احل������ا�������ص������الن ع�����ل�����ى ج�����ائ�����زة 
واإي��ث��ان كوين،  الأو���ص��ك��ار جويل 
بكتابتها  ق��ام  وذل��ك عن م�صودة 
وريت�صارد  ن��ي��ك��ل�����ص��ون  وي���ل���ي���ام 

لجرافيني�ض. 
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امل�صروبات الغازية 
توؤثر على املخ

التفكر مليا  اإىل  الغازية  امل�صروبات  اأ�صرتالية جديدة ع�صاق  حذرت درا�صة 
التجارب  اأث��ب��ت��ت  حيث  ال�صكرية  امل��رط��ب��ات  ه��ذه  ���ص��رب  على  الإق����دام  قبل 
املختربية اإمكانية اأن حتدث تغيريا كبريا باملخ و ذلك ح�صب ما ذكر وقع 

اجلزيرة.
املرطبات  �صرب  اأن  وج��دوا  العلماء  اأن  اإىل  تلغراف  ديلي  �صحيفة  واأ�صارت 
ال�صكرية لفرتة طويلة ميكن اأن يوؤدي اإىل ما يعرف بفرط الن�صاط ويغري 

مئات الربوتينات املوجودة باملخ.
متزايدا  خطرا  اأظهرت  امل�صروبات  لهذه  ال�صابقة  الدرا�صات  اأن  اإىل  ي�صار 
العظام  وه�صا�صة  ال���وزن  وزي����ادة  وال�����ص��ك��ري  القلبية  ب��ال��ن��وب��ات  ل��الإ���ص��اب��ة 
و�صرطان البنكريا�ض و�صعف الع�صالت وال�صلل. لكن اأحدث درا�صة ركزت 
على اآثارها على املخ ولي�ض بقية اجل�صم. وقال الباحثون اإن املداومة على 
تناول مثل هذه امل�صروبات ال�صكرية بدل من املاء ميكن اأن ي�صبب تغيريات 

طويلة الأجل يف ال�صلوك، وتغيريا جذريا يف كيمياء املخ.

جلدك يحدد طول عمرك
اإليك �صيدتي �صببا اإ�صافيا قد يدعوك للقلق من جتاعيد الوجه، فهي ل 

تعك�ض مظاهر التقدم بال�صن فح�صب، بل قد يكون مراأة حتدد عمرك.
واأوردتها جملة  وعلى ذمة الدرا�صة، املن�صورة يف دورية “علم ال�صيخوخة”، 
ما  ع���ادة  الأق���ل  التجاعيد  ذات  امل����راأة  ف���اأن   ،CNN�ل ال�صقيقة  “تامي” 
لديها �صغط الدم منخف�ض وترتاجع  احتمالت اإ�صابتها باأمرا�ض القلب 
اأطول من رفيقاتها من يعانيني  الدماغية، ويزيد متتعها بعمر  وال�صكتة 

من مظاهر التقدم بال�صن.
وقامت الدرا�صة التي نفذها باحثون من �صركة “يونيليفر” واملركز الطبي  
ال�صن  العالقة بني مظهر كبار  ا�صتجالء  الهولندية، على  بجامعة ليدن 
وخماطر اإ�صابتهم باأمرا�ض القلب، يف حماولة ملعرفة اإذا ما كان لالإدراك 

بال�صن تاأثري على �صحة القلب. 
وقام الباحثون بتق�صيم 260 من امل�صاركات بالدرا�صة اإىل فئتني: واحدة 
لديها  ترتاجع  وثانية  القلب،  باأمرا�ض  الإ�صابة  احتمالت  بينهن  ت��زداد 
تلك الحتمالت، بجانب حتديد �صبابهن من خالل حتليل الوجه وتقييم 
ل  ال��وج��ه،  عك�ض  على  وه��ي  ال���ذراع،  باأعلى  الداخلية  باملنطقة  التجاعيد 

تظهر عليها عالمات ال�صيخوخة املبكرة ب�صبب ال�صم�ض. 
ووجد فريق البحث عالقة بني املظهر و�صغط الدم، فمن بدين اأكر �صبابا 
انخف�صت بينهن خماطر اأمرا�ض القلب و�صغط الدم، ولرت�صيخ الدرا�صة 
وتراجع  �صاب  مبظهر  بع�صهن  متتع  يف  دورا  تلعب  قد  عوامل  وا�صتبعاد 
خماطر ا�صابتهن باأمرا�ض القلب، قام الباحثون باختبارات على جمموعة 

اأخرى خمتلطة، خل�صت اإىل نف�ض النتيجة. 
م��ن حتديد  اأخ���رى م�صتفي�صة متكنهم   درا���ص��ات  ب��اإج��راء  العلماء  وي��ام��ل 

“�صر” �صباب اجللد و�صلة ذلك ب�صحة القلب والتمتع بعمر مديد. ليدي غاغا ت�صل على منت دمية على هيئة ح�صان خلل مهرجان جوائز املو�صيقى االأمريكية 2013 بلو�ص اجنلي�ص. )ا ف ب(

العنب 

العنب  من  غ��رام  املائة  حتتوي 
%75 من وزن��ه م��اء و7  على 

غرامات غلوكوز وغرام 
دهون و16 غراما كربوهيدرات 
ون�صف غرام بروتني وع�صرين 

 C مليغرام فيتامني
واف�������ص���ل ان�������واع ال���ع���ن���ب كبري 

احلجم وابي�ض اللون. 
فوائده: 

- من�صط للع�صالت والع�صاب 
وجم����������دد ل����ل����خ����الي����ا وط��������ارد 

لل�صموم. 
- غذاء �صريع اله�صم. 

الكبدية  واحل�صاة  والبوا�صري  والقب�ض  اله�صم  �صوء  ح��الت  يف  مفيد   -
واحل�صاة 
البولية. 

- من�صط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�صرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�صرطان. 
- للم�صابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

• يطلق اأ�صم الكّحال على؟
- طبيب العيون

هو خمرتع التل�صكوب؟ • من 
- غاليليو

لل�صلم؟ كرمز  احلمامة  ر�صم  من  اول  • من 
- بيكا�صو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�صئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�صر

افر�صت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�صري؟
- اإىل اللغة الرتكية

• للحوت ثقوب زوجية او فردية اعلى الراأ�ض يتنف�ض بها ويتجه اإىل �صطح املاء، والنافورة التي يطلقها من 
اعلى الراأ�ض هي عبارة عن الزفري.

• عمان عا�صمة الردن.. كان يطلق عليها ا�صم فيالدلفيا يف العهد الروماين
• التاأمل يوميا ملدة 15 دقيقة يخف�ض ارتفاع �صغط الدم.

• ي�صتطيع العقرب ال�صوم لثالث �صنوات متتالية
• ين�صج العنكبوت خيطا طوله 30 مرت

• اجلامو�ض ل ينام لكنه فقط يغم�ض عينيه
• ي�صتطيع الفاأر اأن يقطع با�صنانه انابيب الر�صا�ض، وعوازل ال�صالك الكهربائية

50 مليون خلية يف حني تولد 50  20 بليون خلية، متوت منها يف كل ثانية  يتكون ج�صم الن�صان من   •
مليون خلية جديدة.

• اأجمل قرب هو قرب )تاج حمل( يف الهند.
• منارة ال�صكندرية يف م�صر من العجائب ال�صبع قد اندثرت.

• يطلق )اأر�ض الكنانة( على م�صر. وقد اطلقه عمرو بن العا�ض لنها حمفوظه بني �صحراوين كما حتفظ 
الكنانة ال�صهام.

كان هناك امراأة ت�صتمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�صتطيع اأن تعي�ض اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�صرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�صول من النا�ض رغم ثرائها .. كانت تقول انها مري�صة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �صفاين اهلل بف�صل حليب عنزة من ي�صربه يعطيه اهلل 
ال�صفاء بل ال�صحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ض بذلك ال�صباب ين�صج منك فهلل النا�ض وجاء 
كل موي�ض ويائ�صا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم 
وتبيعهم احلليب ب�صعرا عايل جدا وا�صتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �صيء 
تقول يجب ان ت�صتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ض اي من املر�صي بالتح�صن املنتظر ويف ويف نف�ض 
الوقت مر�صت هي اي�صا وبدا املر�ض ياكل يف ج�صدها و�صعر اجلميع فجاءمن ي�صالها ملاذا لتتناولني حليب 
عنزاتك ال�صافية العافية فكانت تقول انا ل�صت مري�صة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�صفر لروؤيته 
..فاح�ض احدهم برغبتها يف الهرب ف�صرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�صنعاء..حليب 
هذه العنزة ليفعل �صيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�صبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت 
كاذبة وان مل تردي يل نقودي �صاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�صكت ل�صكت لكن 
اجلميع بداأوا مبطالبتها باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�صطرت املراأة لرد الموال ايل ا�صحابها 
وهي نادمة علي خل�صارتها تلك الموال مما زادها مر�صا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب 
او حتي ل�صراء طلباتها فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�صوؤاآل عليها رمبا ا�صابها مكروه وبالفعل عندما 
فتحت الباب ودخلت وجدتها تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال 
كثرية و�صع حاكم البلدة يده عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�صعا وو�صع الموال رهن 
ت�صرف �صفوة من افا�صل املدينة حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�صرفه لوجه اهلل رمبا رحم 

اهلل روحها وادخلها اجلنة .

املراأة البخيلة 

�شيف حمد املن�ش�ري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شيف �شقر املن�ش�ري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شاره حممد احلمادي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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�شحر حممد العامري
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

كيف توؤثر اليوغا عليك؟
التاأمل  يف  ت�صاعد  اأنها  مبا  للن�صاء  مهمة  ريا�صة  اليوغا  تعّد 
وهي  البدنية،  اللياقة  من  متقدم  م�صتوى  اىل  والو�صول 
تفيد اجل�صم كما العقل والروح وتعزز جمالِك اخلارجي 
حيث ت�صاعدِك يف اأن ت�صبحي اأكر توازناً. ومن اأبرز 

فوائدها:
اجل�صم  اأن��ح��اء  كل  مرونة  من  تزيد   -
وم��������ن وق����������وة ول����ي����ون����ة 

املفا�صل.
تقوية  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل   -

الطاقة اجلن�صية.
- تخفف من �صغط الدم وتقلل 

من عدد نب�صات القلب.
- ت�صّد اجل�صم ومتنع الرتهل.

- حت�ّصن من كفاءة عملية التنف�ض بحيث تقلل من عدد النفا�ض التي ناأخذها 
يف الدقيقة.

وحني تقوم املراأة مبمار�صة اليوغا، تالحظ فرقاً يف �صكلها حيث ي�صبح ج�صمها 
اأقوى واأكر مرونة، كما اأّن اليوغا توؤثر ب�صكل مبا�صر على ال�صيلوليت، فتخفف 
وجود ال�صحوم املوجودة حول اخلاليا وتخفف الآلم والأوجاع اجل�صدية التي 

تعانيها املراأة لتعزز بعدها الثقة بالذات.
تاألقاً  اأك���ر  ت��ب��دو  ال��ت��ي  امل����راأة اخل��ارج��ي  ي��وؤث��ر مبا�صرة على مظهر  م��ا  ه��ذا 
وجماًل، كما اأنها ت�صبح اأكر اإدراكاً ملا يدور حولها فت�صعر بالراحة النف�صية 

والإطمئنان. 


