
الذات للوهلة الأوىل  يبدو مفهوم حّب 
دل��ي��ًا ع��ل��ى الأن���ان���ّي���ة. ل��ك��ن ل ب���ّد من 
بقدر  نتحّلى  اأن  اأي  اأنف�سنا،  ن��ح��ّب  اأن 
معّي من اح��رام ال��ذات، للت�سالح مع 
ذواتنا، وللتمكن من اللتفات اإىل الآخر 
احرام  اإىل  نفتقر  كنا  واإذا  وت��ق��دي��ره. 
الذات ول نوليه اأّي اهتمام، فكيف ميكن 
الهتمام  واإعطاوؤهم  الآخ��ري��ن  اح��رام 

الذي ي�ستحقونه؟

�إ�سقاط حتويري
اأن��ن��ا ل نقبل  ال����ذات  يعني غ��ي��اب ح���ّب 
و�سّيئاتنا،  بح�سناتنا  نحن،  كما  ذوات��ن��ا 
ت���ق���دي���ر الأم�������ور.  ن���ع���رف ك��ي��ف��ّي��ة  ول 
نرى  اأن  ن�ستطيع  ل  ل��ل��خ��راء،  وف��ق��اً 
ل��دى الآخ��ري��ن اإل ما تعّلمنا روؤي��ت��ه يف 

اأنف�سنا.
بالتايل، اإذا كّنا نعتر اأنف�سنا با هدف 
الآخرين  اع��ت��ب��ار  اإىل  منيل  قيمة،  ول 
مثلنا متاماً. واإذا كّنا نرى اأنف�سنا مثًا 
نقّدر  ل  ون��ح��ن  ح�سودين،  اأو  �سلبّيي 
اإىل النفور من  هذه اخل�سائ�ص، منيل 
واحل�سودين.  ال�����س��ل��ب��ّي��ي  الأ���س��خ��ا���ص 
التحليل  يف  ال���ظ���اه���رة  ه�����ذه  ُت�������س���ّم���ى 
وهي  التحويري(،  )الإ�سقاط  النف�سي 
م�ساعر  الآخ��ر  اإىل  نن�سب  جتعلنا  اآلّية 
ونوايا تعود اإلينا. وقد يحدث األ نحّب 
الآخ��ر لأننا ل نحّبه  �سيئاً يف �سخ�سّية 

يف اأنف�سنا.
التي  الطريقة  حت�سي  اإذاً؟  احل���ّل  م��ا 
اأن��ف�����س��ن��ا والع������راف  اإىل  ب��ه��ا  ن��ن��ظ��ر 

بعيوبنا وبح�سناتنا اأي�ساً.

قبول �لذ�ت 
م�سكلة  لتخطي  اإذاً  فعله  يجب  ما  اأول 
كيفّية  تعّلم  ه��و  ل��ذات��ن��ا  تقديرنا  ع��دم 
يف  ل  لنتو�سّ ن��ح��ن،  ك��م��ا  اأنف�سنا  ق��ب��ول 
عك�ص  على  الآخ���ر.  حمّبة  اإىل  النهاية 
ي��ع��ن��ي قبول  ال���ب���ع�������ص، ل  ي��ع��ت��ق��د  م����ا 
اأن  العك�ص.  بل على  ال�ست�سام،  ال��ذات 
بالعتبار  ناأخذ  اأن  يعني  هوّيتنا  نقبل 
ح�سناتنا ونقاط �سعفنا، ونعرف باأننا 

ل�سنا كاملي، بل منيل اإىل املثالية.
ل اإىل ذلك  تكمن اخلطوة الأوىل للتو�سّ
اأي قدراتنا  يف اكت�ساف طاقتنا اخلفّية، 
ربانا  الواقع،  بعد. يف  ن�ستغّلها  التي مل 
ال�سحيحة  الطرق  تلقيننا  اأهالينا عر 
وبالتايل  امل���ج���ت���م���ع،  يف  ل����ان����خ����راط 
كاللطف،  منا�سبة  ب�سلوكّيات  التحّلي 
الآخر.  مع  للتعاي�ص  والتعاون،  والأدب، 
بغرائزنا،  التحّكم  كيفّية  تعّلمنا  هكذا 
لوعينا،  يف  بع�سها.  كبتنا  اأن��ن��ا  ح��ت��ى 
التعبري  م��ن  �سيئة نخجل  اأف��ك��اراً  جن��د 
ملا نظهره  عنها، و�سورة معاك�سة متاماً 
ل����اآخ����ري����ن. م����ا م����ن ك���ائ���ن ب�������س���ري ل 
اأم��ر طبيعّي.  يعي�ص ه��ذه احل��ال��ة، وه��و 
فالطبيعة الب�سرّية اأكرث تعقيداً من اأن 
للعلن!  الإن�سان  يظهره  مبا  نح�سرها 
ب��ه��ذا اجلزء  ح��ي��ات��ن��ا  تعقيد  ب���دل  ل��ك��ن 
اخلفّي الكامن يف اأعماقنا، من الأف�سل 
مبا�سرًة  وم��واج��ه��ت��ه��ا  حقيقتنا  اإدراك 
كّلها،  حالتنا  يف  بتجّرد،  اأنف�سنا  ل��رى 
ال��ع��دائ��ي وال�����س��ري��ر. يبقى  يف ج��ان��ب��ن��ا 
رغم  على  مهّماً،  اأم���راً  كّله  ذل��ك  اإدراك 
التالية:  اخل��ط��وة  لتحقيق  ���س��ع��وب��ت��ه، 
ت��ق��ّب��ل احل�����س��ن��ات وال���ع���ي���وب. ل��ك��ّل مّنا 
لأنف�سنا  ن�����س��م��ح  اأن  وي��ك��ف��ي  ح�����س��ن��ات��ه، 
ذل����ك،  اإىل  ��ل��ن��ا  ت��و���سّ واإذا  ب���روؤي���ت���ه���ا. 
احل�سنات  لئ��ح��ة  اأن  ف�����وراً  ���س��ن��اح��ظ 
لي�ست ق�سرية كما نظّن... كذلك، ل بّد 
مع  للتعامل  ك��اٍف  بو�سوح  التحّلي  من 
عيوبنا: حل�سن احل��ّظ، لكل مّنا عيوبه 
وروتينّية.  ممّلة  احلياة  لأ�سبحت  واإل 
الفعلّية،  اإخ��ف��اء هوّيتنا  ع��دم  الأه��م هو 
لنتمّكن يف ما بعد من قبول اأنف�سنا كما 
نحن، من دون ال�سعور برغبة ملّحة يف 
اإح��داث تغيريات جذرّية يف �سخ�سّيتنا. 
حتى لو بدت هذه اجلهود �ساّقة و�سعبة 
ي�ستحّق  الأم����ر  اأن  ت���اأّك���دوا  ال��ت��ح��ق��ي��ق، 
العناء كلّياً. لنتذّكر دائماً اأن حّب الذات 
ة حب �ستدوم  هو اخلطوة الأوىل يف ق�سّ
مدى احلياة. بعد التفكري بهذا امل�سائل 
بذل هذه  الأم��ر عناء  ي�ستحق  األ  كّلها، 

اجلهود للت�سالح مع النف�ص؟

ر�أي �خلرب�ء
م����ع����ن����ى حب  م������ا 

الذات؟
ن����ت����ق����ّب����ل  اأن 
كما  اأن���ف�������س���ن���ا 

دون  م�����ن  ن�����ح�����ن، 
جت���م���ي���ل ����س���ورت���ن���ا، 

عيوبنا.  من  الرغم  على 
ذواتنا  تقدير  ذل��ك  ويعني 

م��ع اأن��ن��ا غ��ري ك��ام��ل��ي. الأمر 
مب��ث��اب��ة ت��ك��وي��ن ����س���داق���ة مع 

الذات.
ع��ل��ى م����اذا ي��ت��وّق��ف ه���ذا احلب 

الذي نحمله لأنف�سنا؟
ي��ت��ع��ّل��ق الأم����ر ب��ا ���س��ك باحلب 
كنا  اإذا  اأه��ل��ن��ا.  ب��ه  يغمرنا  ال���ذي 
جتاهنا  حّبهم  بعمق  دائماً  ن�سعر 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ه��ف��وات��ن��ا، فا 
اأننا  ل��ن��ا  اأث���ب���ت���وا  م�����س��ك��ل��ة لأن���ه���م 
ق������ادرون ع��ل��ى ح����ّب اأن��ف�����س��ن��ا على 

الرغم من عيوبنا.
علم  الآخ���ر يف  نحّب  اأن  يعني  م��اذا 

النف�ص؟
اأنف�سنا  نعامل  كما  الآخ��ر  نعامل  اأن 
بعيوبنا  ب�����الع�����راف  ذل�����ك  ي����ب����داأ 
بعدها  لنتمّكن  ��ة  اخل��ا���سّ وم��زاي��ان��ا 
م��ن الع���راف مب��زاي��ا الآخ���ر على 
ال��رغ��م م��ن ع��ي��وب��ه. ح��ي نتحّلى 

ال�����ازم�����ة ع���ل���ى حّب  ب����ال����ق����درة 
عندها  ن��ح��ن،  ك��م��ا  اأنف�سنا 

ب���ال���ق���درة على  ن��ت��ح��ّل��ى 
الآخ��ر بح�سناته  حّب 

وعيوبه.
ه��ل ح��ّب ال���ذات �سرط 
ل بّد منه حلّب الآخر؟

بكّل تاأكيد. للتمكن من حب الآخر من 
ولعي�ص  �سغينة،  اأو  ح�سد  اأو  غرية  دون 
بّد من  العوائق، ل  حب حّر من جميع 
اأن نحّب اأنف�سنا. اإذا كّنا ن�سعر باحلرمان 
والفقر على امل�ستوى الإن�ساين كوننا ل 
نتحّلى بكثري من املزايا، اأي اأننا ل نثق 
احلالة  ه����ذه  يف  مي��ك��ن  ل  ب��ح�����س��ن��ات��ن��ا، 

الوثوق باحلب الذي يقّدمه لنا الآخر. 
فنعتر اأنه ل يرانا على حقيقتنا، وحي 
�سيهجرنا،  �سيفتح عينيه على احلقيقة 
اأو ن�سعر بالذنب ونعتر اأننا نتعّدى على 
الآخر  ثقة  نخذل  اأن��ن��ا  فنح�ّص  غ��رين��ا، 
بنا. مبا اأّن احلّب يتطّلب حّداً اأدنى من 
اإذا  �سخ�ساً  نحّب  اأن  ميكن  كيف  الثقة، 

كّنا ل نثق باأنه يبادلنا ال�سعور؟ 
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الغربية  احلكومات  العاملية  النرنت  ل�سبكة  الريطاين  املخرع  اتهم 
فيه  تعطي  ال��ذي  الوقت  يف  النرنت  على  بالتج�س�ص  لقيامها  بالنفاق 
درو���س��ا زع��م��اء مي��ار���س��ون ال��ق��م��ع يف ان��ح��اء ال��ع��امل لن��ه��م يفعلون نف�ص 

ال�سيء.
ل��ن��دن وال���ذي اخرع  امل��ول��ود يف  ب��رين��رز يل ع��امل الكمبيوتر  وق���ال تيم 
ال�سبكة يف عام 1989 مع انهيار �سور برلي ان الغرب متورط يف اأعمال 
جت�س�ص ماكرة على النرنت ميكن ان تغري الطريقة التي ي�ستخدم بها 

ا�سخا�ص عاديون اجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بهم.
وواجهت الوليات املتحدة وبريطانيا �سجة حملية وعاملية بعد ان �سرب 
متعاقد �سابق مع وكالة المن القومي المريكية وثائق ك�سفت عن برامج 

امريكية وبريطانية �سرية يف ال�سابق للتج�س�ص على النرنت.
وقال برينرز يل 58 عاما ل�سحيفة تاميز يف مقابلة يف ال�سرق الو�سط 
ثم  عليهم  التج�س�ص  يتم  لكن  الن��رن��ت  على  ب��ال��دخ��ول  للنا�ص  ي�سمح 

يو�سعون يف ال�سجون. 
األ  وقال ميكن ان ي�سبح من ال�سهل للنا�ص يف الغرب ان يقولوا /يجب 
ي�سمح لتلك احلكومات ال�سيئة بالدخول على النرنت للتج�س�ص/. لكن 

من الوا�سح ان الدول النامية تتج�س�ص بجدية على النرنت.
وقال برينرز يل ان هذه الك�سوفات ب�ساأن التج�س�ص المريكي والريطاين 
على النرنت ميكن ان تغري الطريقة التي ي�ستخدم بها النا�ص النرنت 

وخا�سة الجيال ال�سغر التي ميكنها ان ت�ستخدمها يف اغرا�ص خا�سة.

اأ�سعب �سباق يف العامل
ر�سد موقع اأوديتي �سنرال ما و�سفه ب� اأ�سعب �سباق يف العامل ، والذي 

تبلغ م�سافته اأربعمائة مر، ولكنه يحظى بقدر كبري من التحدي.
وو�سف املوقع ال�سباق، باأنه على الرغم من ق�سر م�سافته ن�سبياً، لكن 
الأمر اأ�سعب مما يتوقع البع�ص؛ لأن املت�سابقي ي�سعدون على اأكرث 

تل ع�سبي ميتلك درجة ميل يف القارة الأوروبية.
وُيقام هذا ال�سباق يف النم�سا عند تل كومل ، وكان فكرة للعداء العاملي 
فكرة  نفذا  من  اأول  وزوجته  هو  ك��ان  ال��ذي   ، بريجر  اأندري�ص  ال�سابق 

ال�سباق تلك عام 2011.
ومنذ ذلك احلي، ويتبارى مئات الريا�سيي لإمتام ذلك ال�سباق الذي 
و�سف ب� الأ�سعب يف العامل من الذكور والإناث؛ لإنهاء �سباق كوم على 
تل ت�سل زاوية ال�سعود به اإىل 37 درجة، كما اأنه مغطى بالع�سب؛ ما 

يجعله زلقاً ب�سورة كبرية.
وفاز بالن�سخة الثالثة من ال�سباق لعام 2013 العداء الركي املحرف 
اأر�سان يف كل الفئات، الذي �سجل رقماً قيا�سياً جديداً، بعدما  اأحمد 
اأندريا ماير بفئة  4:57.50، فيما فازت النم�ساوية  اأنهى ال�سباق يف 

ال�سيدات، بعدما اأنهت ال�سباق يف 5:34.10.
يف   2014 ع��ام  ال�سباق  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  ُت��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
�سلوفينيا؛ لي�ست�سيف  منحدر جديد، حيث مت اختيار تل بان�سيا يف 
امل�سابقة ال�سنوية. وقال املوقع اإن امل�ساركي يف تلك امل�سابقة ل يعدون 
تدريبات  يتلقوا  اأن  عليهم  ت�ستوجب  فهي  ن��زه��ة،  جم��رد  م�ساركتهم 
مت�سلقي اجلبال، ويجعلوا ع�سات �سيقانهم اأقوى من املعتاد لتحّمل 

اجلري على زوايا الرتفاع العالية.

عربة ت�سوق تقتل عجوزًا 
ال�سامل  انزلقت عربة ت�سوق من  اأن  لقيت عجوز �سينية حتفها بعد 

املتحركة ب�سدة و�سدمتها. 
ويظهر فيديو بث على موقع يوتيوب ملقاطع الفيديو امراأة وهي تنزل 
من �سلم كهربائي. وفجاأة، تنزلق عربة ت�سوق من مت�سوق كان ي�سري 

خلف املراأة لرتطم بال�سحية. 
ال��ل��ح��ظ��ات الأخ����رية لل�سيدة، بعد  اأم��ن��ي��ة  وال��ت��ق��ط��ت ك��ام��ريا م��راق��ب��ة 

ارتطامها بالعربة يف مركز جتاري مبدينة �سنغهاي ال�سينية. 
العربة التي انزلقت ب�سرعة فائقة قذفت ال�سحية نحو عمود خر�ساين 

على بعد �سبعة اأمتار لتلقى حتفها.

ر�سد 3 كواكب قد تكون �ساحلة للحياة
اأفاد علماء اإنهم اكت�سفوا جمموعة �سم�سية قريبة من ال�سم�ص بها �ستة 
كواكب على الأقل منها ثاثة تقع يف مدار ميكن اأن تكون احلياة فيه 
ممكنة. وقال رائد الف�ساء بول باتلري من موؤ�س�سة غارنيج يف وا�سنطن 
العدد من  يتم فيها ر�سد مثل هذا  التي  الأوىل  امل��رة  اإنها  له  بيان  يف 
الثاثة حول جنمها يف  الكواكب  تدور جميع هذه  واأ�ساف  الكواكب. 
مدار ي�سمح بوجود حياة وهو املدار الذي ي�سمح بوجود املاء ب�سكل �سائل 
لأن امل�سافة بي هذه الكواكب وجنمها ل توؤدي اإىل جتمد املاء، م�سرياً 
بالأر�ص من  �سبيهة  نكت�سف ثاثة كواكب  اأن  املثري جدا  اأن��ه من  اإىل 

ناحية الكتلة وميكن العي�ص فيها ح�سبما اأو�سح تومي.
 10 اأن عر�ساً عن درا�سة  اإىل  واأ�سار رائد الف�ساء روي ران�ص بارني�ص 
اليوم ندر�ص  اننا  اإل  ا�سا�سيات احلياة موجودة،  اإن كانت  جنوم ملعرفة 

جنماً واحداً ميكنه اأن يكون �ساحلاً للحياة.
ثاث  ح��ول��ه  ي���دور  �سي   667 غيليز  ب���  �سابقاً  النجم  ه��ذا  وع���رف 
كواكب، ويعتر اأحدها �ساحلاً للحياة. ويعتر النجم غيلييز 667 
اأي  �سوئية  �سنة   22 ح��وايل  ويبعد  الر����ص  م��ن  ن�سبياً  قريب  �سي 
207 تريليون كيلومراً. و�سين�سر هذا التقرير يف دورية الفيزياء 

الفلكية وعلم الفلك.

م���ال���ي���زي���ا  يف  �ل����ت����ل����وث 
ي�����س��ل درج�����ة �خل���ط���ورة 
املتوا�سلة  الغابات  حرائق  ت�سببت 
وبورنيو  وكاليمنتان  �سومطرة  يف 
الثاين  ل��اأ���س��ب��وع  الإن��دون��ي�����س��ي��ة 
تلوث  موؤ�سر  بارتفاع  التوايل  على 
اإىل درج���ة خ��ط��رية للغاية  ال��ه��واء 
جتاوزت خم�سمائة نقطة يف بع�ص 

الوليات املاليزية.
واأعلن رئي�ص وزراء ماليزيا جنيب 
عبد الرزاق حالة الطوارئ بولية 
ب��ي��ن��م��ا قامت  ج����وه����ور )ج����ن����وب( 
الدوام  بتعطيل  الوليات  من  عدد 
كوالملبور  ف��ي��ه��ا  مب����ا  ب����امل����دار�����ص 

و�سياجنور وبوتراجايا وغريها.
وتن�سر وزارة البيئة معلومات على 
ال�����س��اع��ة ع��ن م���دى التلوث  م����دار 
توفر  ك���م���ا  وال�������ولي�������ات،  ب����امل����دن 
م���ع���ل���وم���ات ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ع����ن طرق 
الدخاين  ال�����س��ب��اب  م���ن  ال���وق���اي���ة 
ودعوات لتجنب اخلروج دون �سبب 
وامل�سابي  ل���اأط���ف���ال  خ�����س��و���س��ا 

باأمرا�ص اجلهاز التنف�سي.
واأف���������اد د. زام�������ل م����ط����وف -وه����و 
ال�سمويل  ب���ال���ط���ب  م��ت��خ�����س�����ص 
التعر�ص  اأن  ال��ع��ام��ة-  وال�����س��ح��ة 
امللوثة  ل���اأج���واء  ل��ف��رات ط��وي��ل��ة 
يوؤدي  احل��رائ��ق  ه��ذه  الناجمة عن 
اجلهاز  ع���ل���ى  ���س��ل��ب��ي��ة  اآث��������ار  اإىل 
له  اأن  ك��م��ا  ل���اإن�������س���ان،  ال��ت��ن��ف�����س��ي 
البيئي  النظام  على  بالغة  اأ���س��رارا 

وال�سحة العامة.
الفعاليات  م����ن  ع������ددا  اإن  وق������ال 
مع  بالتعاون  ماليزيا،  يف  الطبية 
وزارت������ي ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة، تقوم 
ب���رام���ج م��ن��ه��ا ت���وع���وي���ة واأخ�����رى 
عملية، للتقليل من الآثار ال�سلبية 

التي يت�سبب بها التلوث احلايل.

�إ������������س�����������ر�ب ع�����م�����ايل 
ي����غ����ل����ق ب���������رج �إي�����ف�����ل 
اأدى اإ�سراب عمايل ام�ص الأول اإىل 
اإغ��اق ب��رج اإيفل اأح��د اأه��م املعامل 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  ال�سياحية 
عاما  باري�ص. وكان حوايل 300 
اأ�سربوا  ق��د  ال�����س��ي��اح��ي  امل��وق��ع  يف 
بزيادة  للمطالبة  ام�ص  العمل  عن 
العمل.  ظ���روف  وحت�سي  الأج����ور 
األف  و30   25 ب��ي  م��ا  اأن  ي��ذك��ر 
ال���رج  اإىل ق��م��ة  ي�����س��ع��دون  زائ�����ر 
تي  ج��ي  �سي  نقابة  وت�سكو  يوميا. 
ل��ل��ع��م��ال��ة م���ن ت���اأخ���ر جت��دي��د اأحد 
امتداد  اإىل  ي������وؤدي  م���ا  امل�����س��اع��د 
ال��ط��واب��ري اأم���ام ال���رج. وي��ذك��ر اأن 
اإيفل  غو�ستاف  الفرن�سي  املهند�ص 

هو الذي اأن�ساأ الرج عام 1889.

ه�����ب�����وط ن�����اج�����ح ل��������رو�د 
10 ����س���ن���ت�������س���و  م����رك����ب����ة 
اأعلنت ال�سي عن جناح مهمة مركبة 
الف�ساء ال�سينية املاأهولة �سنت�سو 10 
وعلى  الأر����ص  اإىل  ب�سام  ع��ادت  التي 

متنها رواد الف�ساء ال�سينيي ال�3.
اجلديدة  ال�سي  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
التحكم  م���رك���ز  ع���ن  ام�������ص  ���س��ي��ن��خ��وا 
الف�سائي يف بيجينغ ان املركبة �سنت�سو 
ال�ساعة  ع��ن��د  ب�����س��ام  ه��ب��ط��ت   10
يف  املحلي  بالتوقيت  �سباحاً   8:07
مبنغوليا  الرئي�سية  الهبوط  منطقة 

يف �سمال ال�سي.
ب��رن��ام��ج الف�ساء  رئ��ي�����ص  اأع��ل��ن  ف��ي��م��ا 
جناح  يو�سي  ت�سانغ  بال�سي  امل��اأه��ول 
ال�3  الف�ساء  رواد  هبط  بعدما  املهمة 

ب�سام وخرجوا من املركبة.
اآلياً مع وحدة  وكانت املركبة التحمت 
املدار  تيانقونغ1- يف  الف�ساء  خمتر 
 15 وبقيت  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،   13 يف 
ال�3  الف�ساء  رواد  خالها  ق��ام  ي��وم��اً 
لالتحام،  باختبارين  ام��راأة،  وبينهم 
مع  ي��دوي��اً  واأخ���رى  اأوتوماتيكياً  م��رة 

وحدة خمتر الف�ساء تيانقونغ � 1 .

الطريق ال�سليم لعالج اأطفالنا من ال�سمنة 
اأول خطوة على طريق عاج �سمنة الأطفال، هو اأن تتغري نظرتنا اخلاطئة باأن الطفل ال�سمي هو طفل قوى �سليم 

البنية ، ويتمتع ب�سحة وعافية.
علينا اأن نوؤمن اأن �سمنة الأطفال مر�ص ، نعم مر�ص يهدد �سحة اأطفالنا ، مثله مثل مر�ص ال�سكر ، والأزمات 

ال�سدرية. لبد اأن تفهم الأم اأن زيادة وزن طفلها عن الطبيعي هي بداية الطريق لأمرا�ص كثرية ، عليها اأن 
تفهم جيدا اأن بدانة طفلها لي�ست عامة لل�سحة والقوة.

وم�سكاتها  ال�سمنة  م��ن  اأطفالنا  ل��ع��اج  ال�سليم  ال��ط��ري��ق  ب��داي��ة  على  فنحن  ج��ي��دا  ه��ذا  اأي��ق��ن��ا  اإذا 
اخلطرية.

علينا اأن ندرك اأن �سمنة الأطفال عنيدة، وحتتاج اإىل وقت طويل لعاجها ، ولذا فهى حتتاج اإىل 
�سر طويل ، وم�ساعدة قوية من الوالدين لكى نتخل�ص منها.

وهذه ال�سمنة لن ن�ستطيع اأن نتخل�ص منها فى اأ�سبوع اأو �سهر بل قد يتطلب عاجها �سهورا 
عديدة ، وقد يلزمها نظام غذائى ون�ساط حركى مدى حياة الطفل.

فا ياأ�ص ول ملل فى عاج هذه ال�سمنة ، بل عزمية واردة و�سر.
لبد اأن يفهم الطفل اأن �سمنته هى م�سكلته هو ، وهو امل�سئول عنها، وعن عاجها، ومن 

ثم يجتهد فى التخل�ص منها .
اأما اذا �سعر الطفل بعدم م�سئوليته عن زيادة وزنه ، فاإنه لن يجتهد فى التخل�ص منها و�سوف 

ينتظر من يخل�سه منها ، ولن يكون اإيجابيا فى التعامل معها .
اأخطار وم�سكات زيادة وزنه حتى يكون متحم�سا واإيجابيا فى  اأي�سا  اأن يدرك  وعلى الطفل ال�سمي 

التعامل معها على مدار �سنوات حياته .

اأحّبوا اأنف�سكم لت�ستطيعوا احرتام االآخر
عدم حّبنا لنف�سنا يعني �أن �حرت�منا لذ�تنا �سئيل. فاحرت�م �لذ�ت ركيزة 

لر�حة �لبال يف �حلياة، وهو يعطي �لقدرة على حّب �لنا�س. لكن كيف 
ميكن �للتفات �إىل �لآخر وتقديره �إذ� كّنا نفتقر �إىل �حرت�م �لذ�ت؟ 

�إليكم بع�س �لن�سائح و�لتف�سري�ت حول �أهمّية تقدير �لذ�ت.



•• العني – الفجر:

اأع��ل��ن��ت ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ي اأم�ص 
تت�سمن  حيث  ال�سيفية  التجهيزات  ع��ن 
جديدة  م���ع���ار����ص  اإق�����ام�����ة  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
اأماكن لاأن�سطة  اإ�ستحداث  اإىل  بالإ�سافة 
والفعاليات اإىل جانب مطاعم ومقاٍه لتاأتي 
ال�ستعدادا  ���س��م��ن  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ه���ذه  ك��ل 
لتاأ�سي�ص   45 ب����ال����ذك����رى  ل���اح���ت���ف���ال 

احلديقة.
ك��م��ا اع��ل��ن��ت احل��دي��ق��ة ع���ن الن���ت���ه���اء من 
املمتدة  ال��ك��ب��رية  ال�����س��ط��رجن  منطقة  ب��ن��اء 
بالع�سب  واملحاطة  املظللة  الأ�سجار  حتت 
الأخ�سر. حيث �ست�سكل لوحات ال�سطرجن 
كما  للعائات  وتفاعلية  ترفيهية  و�سيلة 
تتيح احلديقة لزوارها خال عطل نهاية 
تكون  التي  احل��ي��وان��ات  م�ساهدة  الأ���س��ب��وع 
ب������اأوج ن�����س��اط��ه��ا خ����ال ف����رة امل�������س���اء كما 
حديقة  و�ستفتتح  ال��ري��ة.  يف  ح��ال��ه��ا  ه��و 
اأي��ام عيد  اأبوابها طوال  بالعي  احليوانات 

الفطر مع اأن�سطة ثقافية.
وتعليقا على هذه التغيريات والتجديدات، 
امل��دي��ر العام  ال��ه��اج��ري،  ق��ال �سعادة غ��امن 

حلديقة احليوانات بالعي:

ب�سمان  بالعي  احليوانات  حديقة  تلتزم   
وتوفري  �سيوفها  ل�ستمتاع  ال�سبل  ك��اف��ة 
جتربة زيارة مميزة ، وعليه تقدم احلديقة 
جل��م��ي��ع اأف���������راد ال���ع���ائ���ل���ة جم���م���وع���ة من 
اإىل  اأ���س��ف  واجل���ذاب���ة،  امل�سلية  الأن�����س��ط��ة 
ذلك ت�سجيع اجلمهور على املحافظة على 
لتاأ�سي�ص   45 الذكرى  ومبنا�سبة  البيئة. 
احل��دي��ق��ة م���ن ق��ب��ل امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل 
ووفاًء  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
عملية  التجديد  عمليات  �ستكون  بعهدنا 
م�����س��ت��دام��ة، وك��ج��زء م��ن ال��ت��زام احلديقة 
تاأ�س�ست يف عام  اأن  بالتطوير منذ  امل�ستمر 
ف�سل  خ���ال  ال��ت��ج��دي��دات  ف���اإن   ،1968
�سبتمر  يف  عنها  �سيعلن  وال��ت��ي  ال�سيف 
املقبل �ستت�سمن معار�ص اآ�سيوية خمتلطة 
جديدة  اأن���واع  ثاثة  اىل  ا�سافة  ج��دي��دة، 
والثور  املرقط  الأي��ل  وهي  احليوانات  من 
اإعادة  �سيتم  كما  الهندي  وال��غ��زال  الأزرق 
ال�سيوف  لت�سجيع  العزبة  منطقة  ترميم 
احليوانات،  مع  اأك��ر  ب�سكٍل  التفاعل  على 
الزوار  باإمكان  للطيور  معر�ساً  و�ست�سمل 
لل�سلحفاة،  ومعر�ساً  وبركة  داخله،  التنزه 
ال�ستمتاع  م��ن  اأي�����س��اً  ال�����زوار  و�سيتمكن 
العائلية  امل��ن��اط��ق  يف  الأن�����س��ط��ة  ب���اأح���دث 

اأ�سهى  ال������زوار  ���س��ي��ت��ذوق  ك��م��ا  اجل����دي����دة. 
ومقهى  ال��ف��ام��ن��غ��و  مب��ق��ه��ى  امل�����اأك�����ولت 
واأ�ساف  امل��ت��ن��وع��ة.  الأف��ري��ق��ي��ة  امل���اأك���ولت 
ال��ه��اج��ري ق��ائ��ا: ل��ط��امل��ا ك��ان��ت الن�سطة 
وتلقى  مميزة  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  خ��ال 
الإق���ب���ال وال��ق��ب��ول م��ن ق��ب��ل ال������زوار. كان 
الإعان  ا�ستمرار احلديقة يف  اىل  م�سريا 
يعود  الفطر  عيد  ن�ساطات  تفا�سيل  ع��ن 
لعام  بالعي  احل��ي��وان��ات  حديقة  تاأ�سي�ص 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  قبل  م��ن   ،1968
لت�سكل  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ترفيهية  عائلية  وج��ه��ة  احل��ي  ذل��ك  منذ 
ويتمتع  الطلق.  الهواء  بيئية يف  وتعليمية 
باكت�ساف  اليوم  الأعمار  ال��زوار من جميع 
�سمن  احل��ي��وان  حديقة  يف  الرية  احلياة 
ج��و م��ل��يء ب��ال��ف��رح وامل��غ��ام��رة، وحمفوفة 
ب��ت��ج��ارب ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح����ول امل��ح��اف��ظ��ة على 
البيئة. كما �سيتعرف الزوار اإىل جمموعة 

من احليوانات يتجاوز عددها 4،300.
وحتت�سن حديقة احليوانات بالعي برامج 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأن�����واع يف العامل،  م��ه��م��ة 
الرية  احل��ي��اة  على  خ��ا���ص  ب�سكل  م��رك��زة 
يف امل��ن��اط��ق ال��ق��اح��ل��ة ح���ول ال���ع���امل، وهي 
اأي�����س��ا جت��ري اأب��ح��اث��اً ح��ول احل��ف��اظ على 

عن  ف�سا  وانت�سارها،  وتكاثرها  الأن���واع 
اإع���ادة اإط��اق الأن���واع امل��ه��ددة بالنقرا�ص 
جمموعة  وت��ع��ت��ر  ال���ري���ة  م��واط��ن��ه��ا  يف 
الظباء املوجودة يف احلديقة �سمن اأف�سل 
ال��ع��امل. وت��ف��خ��ر احلديقة  امل��ج��م��وع��ات يف 
ال��ع��امل��ي حلدائق  الحت�����اد  ب��ع�����س��وي��ت��ه��ا يف 
WAZA املائية  والأح���وا����ص  احل��ي��وان 
ك��م��ا ع���ق���دت ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات بالعي 
�سراكات اإ�سراتيجية مع كرى املوؤ�س�سات 
واجلمعيات العاملية املعنية ب�سون وحماية 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل���ي���اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، م��ن �سمنها 

الحتاد العاملي ل�سون الطبيعة و جلنة بقاء 
حديقة  و  البيئة-اأبوظبي  هيئة  و  الأن���واع 
حيوان �سان دييغو و حديقة حيوان ادنرغ 
يف  ال�سمالية  تر�ست  رينجاند  جمعية  و 
ال�سحراء  على  احل��ف��اظ  �سندوق  و  كينيا 
.  وك��ج��زء م��ن ال���ت���زام دول����ة الإم������ارات يف 
ال��ري��ة يف الدولة  احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة 
وخارجها، تعمل حديقة احليوانات بالعي 
باحلديقة  املحيطة  املنطقة  حت��وي��ل  على 
�سة  خم�سّ ج��دي��دة  موؤ�س�سة  اإىل  احل��ال��ي��ة 
ال�سحراوية  ال����ري����ة  احل����ي����اة  ل���ع���ر����ص 
و�ستقدم  ع��ل��ي��ه��ا.  وامل��ح��اف��ظ��ة  وت��ف�����س��ريه��ا 
وجهة ال�ستجمام والرفيه امل�سماة ب� متنزه 
العي للحياة الرية ، فر�سة رائعة للزوار 
ل�ستك�ساف عامل ال�سحراء وجتربة وجهة 
و�سيت�سمن  ع��امل��ي.  م�ستوى  ذات  �سياحية 
مركز  املتنزه  يف  الإم����ارات  �سحارى  ع��امل 
ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء الذي �سيقدم 
للزوار معرو�سات تعليمية حتتفي باحلياة 
وتقاليدها،  وتراثها  ال�سحراوية  الرية 
زاي����د يف احلفاظ  ال�����س��ي��خ  ب�����اإرث  وك���ذل���ك 
املركز  �سي�ساعد  كما  ال��ري��ة،  احل��ي��اة  على 
للحياة  م�ستدام  مل�ستقبل  التخطيط  على 

ال�سحراوية.
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حديقة احليوانات بالعني ت�ستعد لالحتفال بالذكرى 45 لتاأ�سي�سها 

•• العني-الفجر:

اإب���داع���ات ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ك��ان��ت ح��ا���س��رة يف م��ع��ر���ص نظمته 
من  ليكون  الغيثي  �سليمة  تديرها  التي  الأ�سا�سي  للتعليم  مزيد  مدر�سة 
التوحد  ا�سطراب  الذي يعاين من  النيادي  اأحمد  الطالب  امل�ساركي  بي 

دينا  اخلا�سة  الربية  معلمتي  اإ���س��راف  خ��ال  وم��ن  اأحمد  ا�ستطاع  حيث 
اجلندي واأمرية ال�سرقاوي تركيب وبرجمة الربوت الإن�سان الآيل ليتاأكد 
للخدمات  زاي���د  وموؤ�س�سة  التعليمي  ال��ع��ي  مكتب  ممثلي  م��ن  للح�سور 
الكثري  اأن هناك  واملعلمات  املعلمي  اإىل  اإ�سافة  التوحد  الإن�سانية ووحدة 
من الإبداعات التي ميكن اأن تقدم من طاب وطالبات ذوي الحتياجات 

اأكدت  ما  بيدهم وي�سجعهم وهذا  ياأخذ  اإىل من  اخلا�سة فقط يحتاجون 
عليه مديرة املدر�سة �سليمة الغيثي ومعلمتا الربية اخلا�سة دينا اجلندي 
واأمرية ال�سرقاوي واأ�سرن اإىل اأن املدر�سة ومن خال توجيهات جمل�ص اأبو 
ظبي للتعليم تعطي اأهمية خا�سة لهذه الفئة يف حماولة ناجحة لدجمهم 

مع زمائهم من طاب وطالبات املدار�ص. 

من جانبه اأ�ساد موجه الربية اخلا�سة ابراهيم عبد العال بالإجنازات التي 
حققتها املدر�سة من خال طاب وطالبات ذوي الحتياجات اخلا�سة .

النيادي  اأحمد  اإبداعات  جانب  اإىل  �سم  املقام  املعر�ص  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال�سعوبات  جميع  يتخطوا  اأن  اأرادوا  وط��ال��ب��ات  لطاب  اأخ���رى  اإب��داع��ات 

ليتمكنوا يف النهاية من اإثبات قدرتهم على العطاء.

الربوت واإبداعات ذوي االحتياجات اخلا�سة

�سالة لالأعرا�س بالظاهر 
م�ساحتها 5 اآالف مرت مربع

•• العني – الفجر:

افراح  �سالة  حجز  يف  اجلمهور  طلبات  با�ستقبال  العي  مدينة  بلدية  ب��داأت 
و  املا�سي  مايو  منذ  ال�سرقي  القطاع   – املناطق  خ��دم��ات  قطاع  يف  الظاهر 
�سخ�ص  اآلف  ث��اث��ة  م��ن  لأك���رث  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�ستيعابية  طاقتها  تبلغ  ال��ت��ي 
اجمالية  م�ساحة  بواقع  وذلك  اآلف مر مربع  �ستة  تفوق  و�ساحات خارجية 
الن�ساء مب�ساحة اجمالية تبلغ  ، و قاعات للرجال و  5580 مر مربع  تبلغ 
4350 مر مربع ، بالإ�سافة لغرفة العرو�ص و مرافق خدمية عامة كاملطابخ 
و دورات املياه ، و مواقف �سيارات بعدد 487. وذكر خليفة را�سد النيادي املدير 
افراح  �سالة  افتتاح  اإن  ال�سرقي  املناطق-القطاع  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
اأم��ور املقبلي على ال��زواج ، و  الظاهر ياأتي �سمن توجهات الدولة يف تي�سري 
ب�سكل  للعماء و حت�سينها  اف�سل اخلدمات  بلدية مدينة يف توفري  تطلعات 
، م�سريا  ال�سكان  احتياجات  تلبي  بلدية متميزة  م�ستمر مبا ي�سمن خدمات 
اىل اهمية �سالت الفراح التي تاقي اقبال من اجلمهور ، ويت�سح ذلك من 
ا�ستقبال  البدء يف  الإع���ان عن  لل�سالة منذ  ع��دد طلبات احل��ج��وزات  خ��ال 
طلبات العماء حلجز ال�سالة حتى األن و هو ما يدل على مدى حاجة ال�سكان 
ملثل هذه ال�سالت و ما ت�سكله من اهمية يف ت�سهيل متطلبات الزفاف و تكاليفه 
على ال�سباب . واأ�سار النيادي اإىل اأن هناك خدمات يتم تقدميها جمانا للعميل 
النظافة و  و  1800 �سخ�ص  الداخلي لعدد  الث��اث  اي��ة ر�سوم منها  ب��دون  و 
، كما يحق  ال�سالة للرجال والن�ساء  الإداري على قاعات  الإ�سراف  ، و  الأمن 
للجمهور ا�ستخدام اأية �سركة اأو موؤ�س�سة متخ�س�سة يف تقدمي خدمات الأفراح 
بال�سالة. و ميكن للجمهور حجز ال�سالة عن طريف مراكز خدمة العماء يف 
البلدية او خدمات البلدية اللكرونية .  من جانبهم ا�ساد املواطنون بخدمات 
بلدية مدينة العي موؤكدين على دور �سالت الفراح يف تي�سري امور املقبلي 
على الزواج و امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات املتميزة و توفري احلياة الكرمية 
3 اآلف  اأف��راح تت�سع لأكرث من  اإن�ساء �سالة  اإن  وامل�ستقرة للمواطني ، حيث 
�سخ�ص ، لن ي�سطر ال�ساب الذهاب بحثاً عن فندق اأو �سالة ت�ستوعب الأعداد 
الكبرية التي �سيدعوها حلفل زفافه، م�سريين على اأن امل�سروع ي�سجع ال�سباب 
فيها  تتوافر  التي  ال�سالة  تلك  اأعرا�سهم يف  اإقامة  على  ال��زواج  على  املقبلي 
املناطق  املميز والقريب من  اإىل موقعها  بالإ�سافة   ، كافة اخلدمات واملرافق 
الكبرية.  و�سعتها  ال�سيارات  مبواقف  املواطنون  اأ�ساد  كما  املدينة،  يف  ال�سكنية 
م�سيدين بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
احلياة  توفري  على  الدائم  ، وحر�سه  املواطني  ال�سباب  لأبنائه   ، اهلل  حفظه 
اإن  حيث  ال���زواج  على  املقبلي  على  املالية  الأع��ب��اء  وتخفيف   ، لهم  الكرمية 
ال�سالة تت�سع لأعداد املدعوين و ت�سهل على ال�سباب عملية البحث عن اأماكن 
كبرية ، بالإ�سافة لتميزها بتق�سيمها اإىل جزاأين الأول للرجال والآخر للن�ساء 

، وكاهما منف�سلي عن بع�ص ، ولهما مدخل خا�ص.



مبليار  فرن�سا  يف  الغذائية  املكمات  مبيعات  ُتقدر 
اإل  ق��وي��اً  اأن��ه��ا مل ت�سجل ح�����س��وراً  دولر على رغ��م 
خم�سة  اأ���س��ل  م��ن  ب��ال��غ  �سخ�ص  ي�ستعمل  ح��دي��ث��اً. 
وطفل من اأ�سل ع�سرة املكمات الغذائية مرّة على 
العادة عاجاً  النا�ص يف  ع��ام، ويتبع ثلثا  الأق��ل كل 
ي�����س��ل اإىل اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر. غ��ري ذل����ك، ي��ت��ن��اول ربع 
غذائية  مكمات  الأط��ف��ال  م��ن  و12%  البالغي 

طوال اأيام ال�سنة.

�أنو�عها
ت�سمل: الفيتامينات، الأماح املعدنية، نباتات غنية 
مبغذيات كاحلبوب واخل�سار والطحالب والفطر، 
ال�سمك،  زيت  )الع�سل،  املنتجات احليوانية  وبع�ص 
اأحما�ساً  ت�سمل  ق��د  ك��ذل��ك  امل��ع��دن��ي��ة(.  ال�����س��دف��ات 
اأمينية، هرمونات، نباتات تقليدية ُتعرف بالنباتات 
حتتوي  وال��ت��ي  باملغذيات  الغنية  املعاجلة  الطبية 
معروفة  عاجية  بخ�سائ�ص  تتميز  مكونات  على 

)م�سادة لاأك�سدة، كرتينوييد، فافونوييد...(

�إ�سافات غذ�ئية
نق�ٍص  اإىل حماربة  الغذائية  املكمات  النوع  ترمي 
معي، ل �سيما عند اأولئك الذين ُيظهرون حاجات 
الإ�سافات  اأم��ا  امل�سن.  اأو  كاحلامل  معينة  غذائية 
يعانون  ل  الذين  الأ�سخا�ص  فت�ستهدف  الغذائية 
اإمنا ُيراد منها تعوي�ص اآثار بع�ص الأن�سطة  نق�ساً 
كذلك  )التدخي(.  ال�سيئة  العادات  اأو  )الريا�سة( 
التعب  م��ن  للوقاية  الغذائية  الإ���س��اف��ات  ُت�ستعمل 
و�سعف الذاكرة... واحلّد من �سرعة التقدم بال�سّن 

اأو خ�سارة بع�ص الوزن.
يف ما يلي و�سف �سامل لأنواع املكمات الغذائية:

املكمات الغذائية:  مع  املنتجات  بع�ص  يت�سابه   •
كلوريا،  اأو  كال�سبريولينا  الطحالب  �سمنها  من 
امل�ستخرجة  املنتجات  ال�سغري،  احلليب  م�ستخرج 
من اخل�سار اأو احلبوب، الفاكهة الغنية مب�سادات 
الأك�سدة، البهارات.... يقع الختيار يف العادة على 
العالية  املغذية  عنا�سرها  اإىل  نظراً  املنتجات  هذه 
وفائدتها يف عملية الأي�ص. تتوافر يف الأ�سواق على 

�سكل األواح اأو حبوب.
• املواد الدهنية: نعني بها املواد الغذائية اأو املكمات 
التي  التحولت  اأو  لركيبتها  وف��ق��اً  وذل��ك  الغذائية 

تطراأ على املنتج.
ت�سمل  ب��ال�����س��وء:  م��ع��اجل��ة  وم��ن��ت��ج��ات  ن���ب���ات���ات   •
ال�سيدلة التقليدية الفرن�سية بالإ�سافة اإىل اأ�ساليب 
اأخ���رى ن��اجت��ة ع��ن الأب��ح��اث ال��دول��ي��ة التي  عاجية 
ت��ت��ن��اول ال��ن��ب��ات��ات. ت��ت��األ��ف الأمن����اط ال��ع��اج��ي��ة هذه 
نظر  وجهة  م��ن  الفعالة  النباتات  م�ستخرجات  م��ن 
ن��ب��ات��ات غذائية  اأ���س��ا���س��اً  ُت��ع��ت��ر  ال�����س��ي��دل��ة وال��ت��ي ل 
املثال(.  �سبيل  على  الكركم  اأو  كالزجنبيل  )ب��ه��ارات 
اأو  ت��ت��واف��ر امل��ن��ت��ج��ات يف الأ����س���واق ع��ل��ى �سكل ح��ب��وب 
مركز  اأو  �سائل  م�ستخرج  اأو  م�سحوق  اأو  كب�سولت 

طبيعي.
• الفيتامينات، الأحما�ص الأمينية، الأماح املعدنية 
املواد  اأو  الطبيعية  امل���واد  ت�سمل  امل��ه��م��ة:  والعنا�سر 
املتوافرة يف  الفيتامينات  تتنوع كميات  ال�سطناعية. 
املنتجات الغنية بالفيتامي. يف فرن�سا، يحتوي البع�ص 

منها على كميات م�سابهة ملعدل الكميات اليومية التي 
ي�ستمدها اجل�سم من الأغذية. با�ستثناء بع�ص املعادن 
األ تكون بجرعات مفرطة،  والفيتامينات التي يجب 
ل  م��ع��ي��اراً  ال��ي��وم��ي  املن�سوب  الخت�سا�سيون  يعتر 
الوليات  الغذائية. يف  الإ�سافة  اأهداف  اأ�سا�ساً  يائم 
على  بالفيتامينات  الغنية  املنتجات  تعتمد  املتحدة، 
معايري �سيدلنية ل يح�سل عليها اجل�سم من خال 
 20 اإىل   10 اإىل معايري مبعدل  ي��وؤدي  ما  الأطعمة 
ب��ّد من  الفرن�سية. لذلك ل  املنتجات  اأك��رث من  م��رة 
قراءة العبوات والن�سرات املرافقة لها بدقة لاطاع 

على ن�سبة الفيتامينات املتوافرة يف املنتج.
ول �سرر من ذكر اأن الأحما�ص الأمينية ُتعتر اأ�سا�ص 
كال�سيلينيوم  الأ�سا�سية  العنا�سر  واأن  ال��روت��ي��ن��ات 
ب��ارزاً يف  ت��وؤدي دوراً  املتوافر بكميات قليلة يف اجل�سم 

الأنظمة الأنزميية.

ديهيدرو �يبي  �أبرزها  • هرمونات: 
�ندرو�ستريون �أو �مليالتونني.

• منتجات اأخرى: بع�ص اأنواع ال�سكريات والأنزميات، 

اأو  )بكترييا  حّية  دقيقة  كائنات  وهو  والروبيوتيك 
خمرية( ُت�ساف كمكمات غذائية اإىل بع�ص املنتجات 
املثال،  �سبيل  على  احل��ب��وب،  اأو  ك��ال��زب��ادي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
التي ترك اأثراً فعاًل على ال�سحة. ت�ساعد اخلمائر 
نظام  حتفز  التي  الأل��ي��اف  ه�سم  يف  ه��ذه  والبكترييا 

املناعة وتقي من الإ�سهال اأو تعاجله.

ما �لوعود �لتي تقّدمها �ملكمالت �لغذ�ئية؟
• حماربة النق�ص: حي يعاين اجل�سم نق�ساً معيناً، 
ال�سعور  اأو  قا�سية،  ريا�سية  متارين  ممار�سة  ول��دى 
املرء  يت�ساءل  اأن  الطبيعي  م��ن  الإره����اق،  اأو  بالتعب 
يتناول  ل  ذل��ك،  على  ع��اوة  الغذائية.  املكمات  عن 
فيكون  فعلوا  واإن  الألياف  اأو  الفاكهة  كرث  اأ�سخا�ص 
ب��ك��م��ي��ات ���س��غ��رية غ��ري ك��اف��ي��ة م��ا يلحق �سرراً  ذل���ك 

باأج�سامهم. 
اتباع  اإىل  الن�ساء  معظم  يتطلع  ال����وزن:  اإن��ق��ا���ص   •
حميات غذائية لإنقا�ص الوزن. اإل اأن بع�ص املكمات 
ال���غ���ذائ���ي���ة ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ن��ح��اف��ة وال��ت��خ��ل�����ص من 

الدهون.

الغذائية  املكمات  حت�ّسن  اجلمال:  على  احلفاظ   •
�سكله  ال��ب��ط��ن  اإىل  وت��ع��ي��د  ت�ساقطه،  وت��وؤخ��ر  ال�����س��ع��ر، 
امل�سطح، ومتنح الب�سرة جماًل ورونقاً وتّعدها جلل�سات 
الت�سمري.... وعود كثرية متنوعة من �ساأنها اأن تغري 

اأي امراأة!
منها: ل �سيما  احلّد  اأو  اليومية  الآلم  من  وقاية   •
يف ما يتعلق بال�سغط والتوتر والأرق واأوجاع املفا�سل 

والتعب...

هل ُتعترب �ملكمالت �لغذ�ئية خطرية؟
اأن جهات �سحية  �سيما  ال�سوؤال هذا �سرورياً، ل  يبدو 
اأطلقت حملة تدعو من خالها النا�ص اإىل توخي احلذر 
يف ما يتعلق باملكمات الغذائية، وت�سجع الأطباء على 
املرتبة  املحتملة  الآث��ار اجلانبية  املر�سى من  حتذير 
على املكمات الغذائية، يف ظّل اإقبال النا�ص على تناول 
كميات اإ�سافية من دون الطاع على اآثارها اجلانبية.

ت��اأت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة ب��ع��د ت��ع��ّر���ص اأ���س��خ��ا���ص يتناولون 
الخت�سا�سيي مل  اأن  علماً  للخطر،  مكمات غذائية 
الوحيد  امل�سوؤول  اأنها  ُيثبت  اإىل تقدمي دليل  يتو�سلوا 
اإجراء درا�سات  عن هذا اخلطر. لذلك من ال�سروري 
بدقة. ل  الغذائية  املكمات  لتقدير خماطر  متقدمة 
يبدو الأمر �سهًا، ل �سيما اأن غالبية النا�ص يبتاعون 
مكمات من دون علم الطبيب باعتبار اأنهم ل يبتاعون 

دواًء.

م�سكلة �جلرعات
ت�سّكل الفيتامنيات واملعادن جزءاً اأ�سا�سياً من ال�سفقة، 
ولكن ل بّد من توخي احلذر والنتباه اإىل عدم تخطي 
علماً  حتملها،  للج�سم  ميكن  التي  الق�سوى  احل���دود 
فقط  منه  املطلوب  يتمم  الغذائية  املكمات  بع�ص  اأن 
ل غري، لذلك ل بّد من التاأكد قبل ابتياعها من اأنك 

تعاين فعًا نق�ساً معيناً.
على �سبيل املثال، قد ي�سبب الزنك واحلديد خطراً يف 
يتعي  التي  الدقيقة  اجلرعات  م�سبقاً  ح��ال مل حت��دد 
يف  تعانيه.  ال��ذي  النق�ص  اإىل  ا�ستناداً  تناولها  عليك 
هذا ال�سدد، اأ�سارت درا�سة كندية اإىل اأن تناول كميات 
مفرطة  وكميات  بالكبد،  ي�سّر  احل��دي��د  م��ن  مفرطة 
الإ�سابة  احتمال  م��ن  تزيد   Eو  A الفيتاميني  م��ن 

ب�سرطان الرئة اأو الرو�ستات.

�أين ميكن �سر�ء �ملكمالت �لغذ�ئية؟
ال�����س��ي��دل��ي��ات واملحال  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  امل��ك��م��ات  ت��ت��واف��ر 
اأو عر  الطبيعية  املنتجات  الكرى ومتاجر  التجارية 

النرنت.
للمكمات  ت�سّوق  ال��ت��ي  امل��واق��ع  تخ�سع  اأن  م��ن  ب��ّد  ل 
لدول  التابعة  مواقع  ثمة  اأن  اإل  للقانوني،  الغذائية 
�سمال اأمريكا مثا تعر�ص املنتجات والأدوي��ة التي ل 
اأن  علماً  الأوروب��ي��ة،  الطبية  اجلهات  مبوافقة  حتظى 
الأمر قد يكون جمرد تاأخري قانوين، يف حي قد يكون 
املنتج اأحياناً ممنوعاً من التداول يف الدول الأوروبية. 
الأ�سا�سية  املكونات  معرفة  �سعوبة  يف  امل�سكلة  تكمن 
التي تتاألف منها املكمات. ومن امل�ساكل الأخرى التي 
يطرحها �سراء املكمات الغذائية عر الإنرنت توافر 
باأ�سعار  منتجات �سبه خارقة تتميز بفوائد كبرية جداً 

منخف�سة وهو اأمٌر مثري لل�سّك.

خ�����اف�����اً ل����اع����ت����ق����اد ال���������س����ائ����د، ل 
يتعار�ص الطب البديل مع الطب 
ال��ت��ق��ل��ي��دي. وم���ن خ���ال اجلمع 
بي نوعي الطّب، يزيد املر�سى 

فر�سهم بال�سفاء.
التقليدي  ال�����ط�����ب 
وا�سع  ع��اج��ي  من���ط 
ق�����ادر ع��ل��ى م��ع��اجل��ة عدٍد 
ك��ب��ري م���ن الأع����را�����ص )الإج���ه���اد، 
والع�سات...(،  املفا�سل  يف  اآلم  الأرق، 
الأمر الذي يدّل على اأنه مل يعد يرك اأثراً عليك 
اأثره بات �سئيًا. ي�سجل الطّب البديل عودًة  اأن  اأو 
قويًة اإىل املجتمع ويفتح الطريق جمدداً اأمام امل�سادر 
اأفراد  اأثراً مفيداً جداً على معظم  التي غالباً ما ترك 

العائلة.
�سائعاً حالياً،  150 مر�ساً  توفر الطبيعة عاجاً لأكرث من 
اأن  ب��دءاً من اخل��راج و�سوًل اإىل داء القوباء املنطقية، من دون 
نن�سى ال�سغط والأرق والأوجاع ال�سغرية اليومية التي قد ت�سيب 
جانبية على  اآث���اراً  البديل  الطّب  ي��رك  ح��ذار، قد  ولكن  الإن�����س��ان. 
تعالج  و�سفًة  تختار  اأن  قبل  احليطة  توخي  من  ب��ّد  ل  لذلك  اجل�سم 
املعالج  اأو  طبيبك  من  الن�سيحة  طلب  يف  ت��ردد  واأل  نف�سك  خالها  من 

الخت�سا�سي اأو ال�سيديل.
من  النوع  لهذا  للرويج  البديل  الطب  منا�سرو  اإليها  يلجاأ  التي  احلجج  �سمن  من 

العاجات، نذكر التايل:
الطبيعة  تكون  ح��ي  ت�ستعملها  التي  امل���واد  ج��ودة  ت�سمن  الطبيعة:  اإىل  ال��ع��ودة   •
اأن الأمر غري �سحيح. يوؤدي اخللط يف املفاهيم يف ما يتعلق  اأننا ندرك  اإل  م�سدرها، 
ا�ستعمال املنطق  اإىل عواقب وخيمة. ل بّد من  اأ�سٍل طبيعي  اإن من  ُيقال  باملواد التي 

للتمييز بي الدواء الطبيعي وال�سّم الطبيعي: فالأول مفيد لل�سحة يف حي اأن الثاين 
ي�سّر بها. يف املقابل، يعرف اجلميع اليوم اأن %100 من املواد ذات الأ�سل الطبيعي 

ُتعتر جيدة ومفيدة لل�سحة لأنها جتّنبنا املبيدات احل�سرية واملواد الكيماوية.
اآ�سيوية )�سينية، هندية( ترتبط بفل�سفات هذه الباد  • العودة اإىل التقاليد: تقاليد 
وثقافاتها. ي�ستعمل البع�ص عبارة الطّب الغربي للدللة على الطّب التقليدي يف حي 
اليابانيي  اأن  ولي�ص فقط غربية علماً  �سيما م�سرية  اأن لاأخري م�سادر متنوعة، ل 

وال�سينيي ي�ستعملون ب�سكٍل كبري الطّب الغربي.
اأف�سل احلجج التي يلجاأ اإليها منا�سرو الطّب  ت�سري  الطلب:  ح�سب  العاج  • فل�سفة 
املر�سية  اإىل حالته  ا�ستناداً  الطلب واحلاجة  ي�ستعملها ح�سب  كّل فرٍد  اأن  اإىل  البديل 

وو�سعه ال�سحي.
على اإمكان اللجوء اإىل الطّب  اليوم  الأطباء  من  كبري  عدد  يتفق  وقائية:  • عاجات 
البديل كنوٍع من اأنواع الوقاية جتنباً لعدٍد كبري من الأوجاع التي ت�سيب الفرد يومياً، 
يف حي يعرف البع�ص الآخر اأنها مفيدة جداً كمكمل للطب التقليدي بف�سل الآثار 

املفيدة التي تركها على نف�سية املري�ص.

�شحة وتغذية
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تنت�سر يف �لأ�سو�ق مكمالت غذ�ئية ير�د منها �إنقا�س �لوزن و�أخرى ُت�ستعمل للحّد من �لتعب وللتخل�س منه، و�أنو�ع ثالثة ترتك 
�آثارً� فاعلة على �لب�سرة و�ل�سعر و�لأظفار. يف �لآونة �لأخرية عرفت �ملكمالت �لغذ�ئية �لتي ت�ستعمل لتعزيز �له�سم وحت�سني 
�أو �سبكية �لعني، بع�س �لنجاح. يف ما يلي نظرة عن قرب على �ملكمالت �لغذ�ئية  �لدورة �لدموية وتاأخري �سيخوخة �لعظام 

�لرئي�سة وطرق ��ستخد�مها.

قادر على معاجلة عدٍد كبري من �لأعر��س

الطب البديل.. اعتمد على الطبيعة 

من الطبيعة اإىل احلبوب... نظرة اإىل املكّمالت الغذائية 

تبغ الرنجيلة... كربون 
اأحادي وبنزين م�سرطن 

قد يكون تدخي املزيج املكون من التبغ والفواكه املعروف بالرجيلة اأكرث 
خطراً بقدر كبري مما ت�سري اإليه رائحته املمتعة. وميت�ص النا�ص كمية من 
الكربون الأحادي والبنزين امل�سرطن من خال التدخي عر اأنابيب مياه 
ال�سجائر يومياً،  اأك��رث من تدخي ن�سف علبة من  اليوم  م��رات يف  ث��اث 
وذلك وفقاً لباحثي ن�سروا نتائج بحوثهم يف عدد �سهر مايو من جملة علم 

الأوبئة ال�سرطانية والوقاية من املر�ص.
ت�ستمل  وكانت  امل�ساركي،  من  اختريت  ل�سوقات  الباحثون  ا�ستخدم  وقد 
والقليل  ال�سكر  ودب�ص  بالع�سل  مرفقة  التبغ  من  املئة  يف   10 اإىل   5 على 
من الفواكه. ومتر الل�سوقات يف جتويف الأنبوب املغطى برقاقة معدنية 
مثقبة تعلوها قطعة حمرقة من الفحم النباتي، بح�سب بيتون جيكوب 

الكيميائي يف جامعة كاليفورنيا، ثم يبداأ املدخن بال�ستن�ساق.
وق���ام 13 م��ت��ط��وع��اً يف ال��درا���س��ة ب��ت��دخ��ي ال��رج��ي��ل��ة ف��ق��ط م���دة 4 اأي���ام، 
 3 الو�سطي  معدلهم  وك��ان  ال�سجائر،  على  تدخينهم  اقت�سر  اأ�سبوع  وبعد 
اختبارات  واأظهرت  يومياً.  �سيجارة   11 اأو  الرجيلة  تدخي  من  جل�سات 
ال���ب���ول ح�����س��ول امل��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اأع���ل���ى م���ن ال��ب��ن��زي��ن نتيجة 
كما  والرئة،  الدم  ب�سرطان  البنزين  ا�ستن�ساق  ويرتبط  الرجيلة.  تدخي 
اخ��ت��ال معدلت  ن��واة  م��ن  اأع��ل��ى  م�ستويات  وج��ود  اأي�ساً  النتائج  اأظ��ه��رت 
حمتملة  مماثلة  كميات  وظهرت  الرجيلة،  تدخي  عند  الهيدروكربون 
من املادة امل�سرطنة الب�سرية خال تدخي الرجيلة وال�سجائر. ويرتبط 
ومتاعب  بال�سرطان  بالإ�سابة  الهيدروكربون  معدلت  لختال  التعر�ص 
املناعة. واأظهرت اختبارات التنف�ص اأن م�ستويات اأك�سيد الكربون الأحادي 
املتطوعي بعد تدخي الرجيلة منها بعد  2.5 مرة لدى  اأك��ر ب  كانت 
الرجيلة  تدخي  خ��ال  املتطوعي  دم  عينات  اأن  كما  ال�سجائر،  تدخي 
اأن  ال�سجائر غري  بتدخي  مقارنة  تقريباً  النيكوتي  كمية  ن�سف  اأظهرت 
امل�ستويات كانت كافية لاإدمان. ويقول توما�ص اإيزنرغ، وهو عامل نف�ساين 
يف جامعة فريجينيا كومونولث اأظهرت بحوثه وجود مادة �سمية يف تدخي 
الرجيلة: هذه اإ�سافة رائعة لاأدبيات. وت�سكل الدرا�سة اجلديدة تو�سيعاً 
لدى  الأخ����رى  ال�سيئة  وال��ع��وام��ل  امل�سرطنات  ك�سف  خ��ال  م��ن  لنتائجه 

مدخني الرجيلة.   
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ت�سنيع  ق���ررت  ويل�سون،  اخ���راع  ع��ن  اأ���س��رال��ي��ا  يف  ال�سرطة  �سمعت  عندما 
ال�ساح بنف�سها. احتاجت اإىل 27 �ساعة لإنتاج جميع القطع الازمة ولكنها 
كتلة من  نحو  ر�سا�سة  اأطلقت  ثم  دقيقة،  امل�سد�ص خال  ا�ستطاعت جتميع 
اجلياتي. بعد ذلك، اأعلن مفو�ص ال�سرطة يف ولية نيو �ساوث ويلز خال 
موؤمتر �سحفي اأن اجلهاز ي�ستطيع قتل النا�ص واأنه يتوقع ا�ستعماله عاجًا 

اأو اآجًا لرتكاب جرمية.
لل�سوؤون  ال��ف��درال��ي��ة  ال�سرطة  مكتب  انتباه  وي�سلون  اخ���راع  ج��ذب  ك��ذل��ك، 
عقد  عن  التقارير  بع�ص  حت��دث  اأملانيا.  يف  ال�ستخبارات  ووك���الت  اجلنائية 
اجتماع يف دار امل�ست�سارية الفدرالية يف منت�سف �سهر مايو ملناق�سة املو�سوع. 
مل ُي�سدر الأملان اأي اإنذارات بعد ومل يجربوا اإطاق النار نحو كتل جياتي. 
بل اإنهم يحاولون التقليل من �ساأن املو�سوع على افرا�ص اأنه �سيلفت النظر 
من تلقاء نف�سه ومن دون احلاجة اإىل الركيز عليه. اكتفت متحدثة با�سم 
مكتب ال�سرطة الفدرالية لل�سوؤون اجلنائية بقول: )ن�سعى اإىل تكرار عملية 

الت�سنيع(.
الذي  امل�سد�ص  يدوياً.  الخراعات  ابتكار  يف  الأمريكي  ويل�سون  ك��ودي  يرع 
جداً.  ق�سرية  فوهة  ول��ه  غريب  نحو  على  و�سلب  واأبي�ص  �سغري  اخ��رع��ه 
للوهلة  بلعبة  اأ�سبه  يبدو  ما  لكّن  كامل.  �سبه  ب�سكل  البا�ستيك  من  يتاألف 

الأوىل هو يف احلقيقة تهديد جديد على اأمن العامل اأجمع.
ل حاجة اإىل اأي رخ�سة لقتناء هذا ال�ساح، اإذ ل ميكن �سراوؤه وما من �سوق 
ت�سنيعه من دون  ي�ستطيع  يريده  لي�ص م�سجًا. كل من  لبيعه وهو  ر�سمية 
ولفافة  اإن��رن��ت،  و�سبكة  ع���ادي،  اإل��ي��ه حا�سوب  نحتاج  م��ا  ك��ل  اأح���د.  م�ساعدة 

با�ستيك، وم�سمار، وطابعة ثاثية الأبعاد.
اأخرياً،  اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�ص  األقاه  الذي  يف خطاب حالة الحت��اد 
اإحداث ثورة فعلية يف  اأن الطباعة الثاثية الأبعاد )ت�ستطيع  اعتر الأخري 
يكن  ومل  فراير  �سهر  يف  الإع��ان  �سدر  تقريباً(.  �سيء  كل  ت�سنيع  طريقة 

الرئي�ص الأمريكي يعرف �سيئاً حينها عن كودي ويل�سون.
قبل اأن يخرع ويل�سون م�سد�سه، كانت الطابعات الثاثية الأبعاد عبارة عن 
لت�سنيع  ُت�ستعمل  كانت  ما  ال�سناعي. غالباً  الإنتاج  اأدوات معا�سرة يف قطاع 
البا�ستيك  رفيعة من  اأج��زاء  تدّفق  العملية  وت�سمل  البا�ستيك،  مناذج من 
كلفة  تراجعت  الأخ���رى.  تلو  طبقة  معي،  غر�ص  لإنتاج  فتحات  من  امل��ذّوب 
ل�سنع  اليدوية  العمل  ور���ص  اليوم يف  وُت�ستعمل  الوقت،  م��رور  مع  الطابعات 

متاثيل للحديقة وجميع اأنواع الأدوات املنزلية املفيدة.
الطابعات  لها  حتوِّ ث��م  احل��ا���س��وب،  على  املخزنة  البيانات  م��ع  �سيء  ك��ل  ي��ب��داأ 
اأن  التكنولوجيا  بهذه  اخل��راء  بع�ص  يدعي  اأغ��را���ص.  اإىل  الأب��ع��اد  الثاثية 
الطابعات الثاثية الأبعاد �ستحّول حياتنا ب�سكل جذري مثلما فعل احلا�سوب 

ال�سخ�سي خال العقدين الأخريين.
من خال اتباع التعليمات لن�سخ اخراع ويل�سون، ميكن ت�سنيع �ساح ي�ستطيع 

.)Liberator( )قتل النا�ص خال ب�سع �ساعات. ي�سميه ويل�سون )املحرر

�أهمية �لأ�سلحة يف حياته
اإلكرونية كي يجيب  اأن نكتب له ر�سالة  اأن نقابل ويل�سون. يكفي  ل ي�سعب 

خال ب�سع �ساعات، وبعد ب�سعة اأيام جنده يفتح لنا باب �سقته بكل لطف.
الكام،  وك��رثة  الأ�سلحة  يحب  الع�سرينات،  منت�سف  يف  نحيل  �ساب  ويل�سون 
ولي�ص غبياً باأي �سكل. فقد اأعلن اأخرياً اأمام املقدم التلفزيوين املحافظ غلي 

بيك اأنه يقراأ اأعمال الفيل�سوف مي�سال فوكو.
يقيم ويل�سون يف اأو�سنت يف تك�سا�ص، حيث يرتاد كلية احلقوق بحما�سة معتدلة. 
حت�سيله  يتابع  ورمب��ا  يبدو  ما  على  اجلامعة  يف  م�سوقة  حتديات  يواجه  ل 
العلمي لأنه مقتنع ب�سرورة اأن يعرف قواني اخل�سوم اإذا اأراد هزمهم. ي�سن 
ت�سطف  حيث  اأو���س��نت،  يف  فخم  حي  يف  بطابقي  �سقة  من  معركته  ويل�سون 
دق��ائ��ق م��ن اجل��ام��ع��ة. يركن  ُبعد ب�سع  ال�����س��وارع، على  الأ���س��ج��ار على جانب 

�سيارته املك�سوفة من طراز )بي اإم دبليو) يف اخلارج.
اأن  ال��ب��اب يتحدث ع��ن احل��ري��ة. اعتر  اإغ���اق  ب��داأ ويل�سون بعد  ال��داخ��ل،  يف 
م�سد�سه يهدف اإىل اإهانة احلكومات الدميقراطية وغري الدميقراطية يف اآن. 
اأبرياء يف خ�سم هذه  اأ�سخا�ص  اأن ال�ساح �سيطلق ثورة، واإذا ُقتل  يوؤكد على 

العملية، تبقى العواقب مقبولة لأن احلرية بح�سب راأيه حما�سرة اأ�سًا.
با�سم احلرية،  املعاناة والرهيب يف بلده  اإىل �سخ�ص م�ستعد لن�سر  بالن�سبة 
وحلوى  امل��اء  ل�سيوفه  يقدم  ت��راه  مفاجئ.  نحو  على  لطيفاً  ويل�سون  يبدو 

ال�سوكول.
األ���ف م��رة خال   100 اأك���رث م��ن  ي��وؤك��د على تنزيل �ساحه م��ن الإن��رن��ت 
على حوا�سيب يف  الآن  اأ�سبحت موجودة  امللفات  ن�سخ  اأن  يعني  ما  اأ�سبوعي، 
بلدان مثل الوليات املتحدة ورو�سيا وم�سر واإ�سبانيا واأملانيا. لكن ما هو العدد 
بعد  ذل��ك  اأن نحدد  يعد ممكناً  ل��دي. مل  فكرة  ويل�سون: )ل  املحدد؟ يجيب 

الآن(. فور ظهور اأي مادة على الإنرنت، قد تنت�سر مثل اإنفلونزا الطيور!
يحب ويل�سون مت�سية اأوقات فراغه يف ميادين الرماية وي�سطحبنا بكل فخر 

يف جولة لروؤية الأق�سام املتبقية من �سقته والأ�سلحة التي ميلكها.
ثمة بندقية �سبه اأوتوماتيكية من طراز AR-15 يف �سندوق حتت من�سدة 
املعي�سة، وكتب  الطاولة يف غرفة  الذخائر على  املطبخ، وثمة عدد كبري من 

على جم�ّسم بوليمرات مع اأعمال لرودون وبودريار.
اأمريكياً على اجلدار وثمة  يف غرفة النوم التي ت�سمل املكتب، هو يعّلق علماً 
جوارب وماب�ص داخلية على الأر�ص، و�ساح اأ�سود من طراز AK-47 على 
500(، وهي  اجلدار بالقرب من ال�سرير، وتقبع بندقية من نوع )مو�سرغ 
�سوداء اللون اأي�ساً، مقابل �ساح AK-47. كذلك، جند بندقية قدمية من 
ملحاربة  ال�سوفيات  اجلنود  ا�ستعملها  التي  كتلك  ناغانت(   – )مو�سن  ط��راز 
ويل�سون  يحب  مكتبه.  اإىل  ُم�سَندة  وه��ي  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  الأمل���ان 
قطعة  ا�ستبدال  على  عّلق  التحديد.  وجه  على  – ناغانت(  )مو�سن  بندقية 

خ�سب من املخزون قائًا: )رمبا ا�سُتعملت �سابقاً ل�سحق جمجمة اأحد(.
انتهت اجلولة اأمام املكتب وال�سرير وكان ويل�سون حماطاً بالأ�سلحة واجلوارب 
اإليه،  واملاب�ص الداخلية، فوقف هناك مع نظرة ترّقب على وجهه. بالن�سبة 

اليوم الذي مير من دون ا�ستفزاز يذهب هدراً.

ر�ئد �مل�سد�سات �لبال�ستيكية
عندما ن�ساأل ويل�سون عن ال�سبب الذي يدفعه اإىل فعل ما يفعله وما اإذا كانت 
املعروف  التحررية. من  النزعة  موؤيدي  اأنه من  على  يوؤكد  �سيا�سية،  دوافعه 
اأن املنت�سبي املتطرفي اإىل هذه احلركة ال�سيا�سية يعترون احلكومات كياناً 
ويثبت  العظيم(  )املُعادل  هو  )املحرر(  �ساحه،  اأن  ويل�سون  يعتر  �سيطانياً. 
بح�سب راأيه اأن �سيا�سة احلد من الأ�سلحة التي تّدعيها احلكومة جمرد وهم.

م�سدر  ق��ّدم  فقد  ذل��ك:  من  اأك��رث  لكنه  خمتًا،  �ساباً  ويل�سون  اعتبار  ميكن 
خطر جديد للعامل، وهو تهديد خفي وحر. تعك�ص ق�سته املخاطر التي ترافق 
التقدم التكنولوجي، ول نعني بها تلك التي حت�سل يف املخترات ال�سرية التي 
ي�سّغلها حكام دكتاتوريون ودعاة احلرب بل تلك التي ميكن اإيجادها يف منزل 
اجل��ريان. بداأ م�سروع ويل�سون منذ اأكرث من �سنة يف �سقته. ات�سحت معامل 
اأبدوا  وق��د  مثله  يفكرون  اأ�سدقاء  مع  ع��دة  هاتفية  خ��ال حم��ادث��ات  الفكرة 
انبهارهم بالإمكانات التي تقدمها �سبكة الإنرنت والتكنولوجيا ذات ال�سلة. 
هوؤلء لي�سوا اأول اأ�سخا�ص يحاولون التحايل على قواني الأ�سلحة بوا�سطة 
الطابعات الثاثية الأبعاد. لكن جنح الآخرون ح�سراً باإنتاج مكونات ب�سيطة 
من الناحية التقنية مثل املجات التي كانت عبارة عن �سندوق �سيق م�سنوع 
اأحد مبحاولة  اأو قب�سة للم�سد�سات. قبل ويل�سون، مل يقم  من البا�ستيك، 
اأن  جدية لطباعة �ساح كامل. كان ي�ستحيل ت�سميم غطاء مع فوهة ميكن 

حتتمل ال�سغوط واحلرارة التي يتم اإطاقها عند ت�سغيل اأي م�سد�ص.
ت�سنيع  عن  �سيئاً  يعرف  يكن  اأن��ه مل  بذلك. �سحيح  ويل�سون  يقتنع  لكن مل 
امل�سد�سات، ولكنه كان مقتنعاً باأنه ي�ستطيع الكتفاء بت�سفح الإنرنت ودرا�سة 
الناجم  وال�سغط  العيارات  خمتلف  عن  معلومات  ومعرفة  اجل���داول  بع�ص 
عن اإطاق النار من م�سد�ص. بح�سب راأيه، كان يكفي اأن يقارن هذه الأرقام 

ببيانات وجدها �سمن خ�سائ�ص تقنية حتددها �سركات ت�سنيع البا�ستيك.
ثاثية  طابعة  اإىل  ال��ب��داي��ة  يف  يحتاج  ك��ان  التكاليف.  حجم  ي��ق��ّدر  ب���داأ  ث��م 
اأكر.  بفاعلية  بالنتائج  التحكم  لأج��ل  احرافية  اأداة  تكون  اأن  على  الأب��ع��اد 
كذلك احتاج اإىل مواد الطباعة، وكان من الأف�سل اأن تتكّون من )كوبوليمر 
الذي  احل���راري  البا�ستيك  من  ن��وع  بوتادين-�ستايرين(،  الأكريلونيريل 

ُي�ستعمل اأي�ساً ل�سنع قطع الليغو.

عمل جماعي يحقق �إجنازً�
يجب  ما  يعرف  يكن  مل  الإل��ك��روين.  موقعه  يف  املو�سوع  عن  ويل�سون  كتب 
فعله. لكن تنامت مع مرور الأيام جمموعة ت�سمل اأ�سخا�ساً يريدون طباعة 

م�سد�ساتهم باأنف�سهم.
�سملت املجموعة براين بومان، خبري منذ 10 �سنوات بقطاع الطباعة، فكان 
عا�ص  البا�ستيك.  حبيبات  خلط  ويجيد  كثرية  اأج��ه��زة  خ�سو�سيات  يعرف 
بومان الذي يعمل حل�سابه اخلا�ص حياة �سبه منعزلة �سمن جمتمع حم�سور 
طابعته  كانت  اأو���س��نت.  م��ن  بال�سيارة  �ساعة  ُبعد  على  هيل،  ليرتي  بلدة  يف 
موجودة يف حجرة بالقرب من امل��راأب. حي زاره ويل�سون، قال له بومان اإنه 
�سي�ساعده. اأخره باأنه متاأثر جداً بالتعديل الثاين للد�ستور الأمريكي الذي 

ين�ص على عدم وجوب التعدي على )حق النا�ص بامتاك وحمل الأ�سلحة(.
املعارف  اأي�����س��اً، فمنحوه  الأع��م��ال م��ع ويل�سون  اآخ��ر م��ن رج��ال  توا�سل ع��دد 
بوا�سطة  كامل م�سنوع  �ساح  اأول  ب�سنع  بداأ احللم  الازمة. هكذا  واملعدات 

طابعة يتحول اإىل حقيقة.
اإىل  تدريجاً  الخ��ت��ب��ارات وحت��ول  اإج���راء  املرحلة من  ه��ذه  ويل�سون يف  متّكن 
اأول )متلٍق �سفلي(، وهو  خبري يف ا�ستعمال الطابعات الثاثية الأبعاد. طبع 
اجلزء الذي ي�سمل القطع الت�سغيلية يف ال�ساح. ثم جنح �سريعاً يف حت�سي 
الت�سميم وتقوية )املتلقي( يف نقاط اأ�سا�سية وتدوير الزوايا والأطراف كي ل 
تبقى نقاطاً حمددة م�سبقاً. �سحيح اأن اأول )متلٍق( انك�سر بعد خم�ص جولت 
من اإطاق النار فقط، لكن بقيت ن�سخة مطبوعة منه فاعلة ب�سكل مثايل ومل 

تتعر�ص لأي �سرر بعد اأكرث من 600 جولة من اإطاق النار.

�سهرة وخوف ودعم
كان )املتلقي( اأول جناح كبري يحققه ويل�سون. حتى هذا اليوم، مت تنزيل ذلك 

املكّون اأكرث من 140 األف مرة من موقع ويل�سون. اإنه ملف قّيم بالن�سبة اإىل 
حمبي الأ�سلحة الأمريكيي لأن )املتلقي( اأهم عن�سر يف الأ�سلحة الأمريكية 
ول يختلف عن رقم تعريف ال�سيارة املوجود يف قطاع املركبات. كلما ا�سرى 
اأحد م�سد�ساً يف الوليات املتحدة، يتم ت�سجيل رمز )املتلقي( يف �سجل وطني. 
الإنرنت من  �سبكة  اأو عر  املتاجر  الأخ��رى من  القطع  �سراء جميع  ميكن 
دون ال�سطرار اإىل تقدمي معلومات عنها. يف املبداأ، يقدم )املتلقي( املطبوع 
اأوتوماتيكية وغري م�سجلة. مل  للهواة فر�سة ت�سنيع بندقية هجومية �سبه 

تعد املعارف الحرافية حول طريقة ت�سنيع الأ�سلحة �سرورية بعد الآن.
كان )املتلقي( ال�سبب الذي جعل ويل�سون �سخ�سية عامة وبداأ مذيعو الرامج 
احلوارية وال�سيا�سيون ياأخذونه على حممل اجلد فجاأًة. دعا ع�سو الكونغر�ص 
جديد  ت�سريع  اإق��رار  اإىل  اإ�سرائيل  �ستيف  نيويورك  ولي��ة  عن  الدميقراطي 
ولية  من  �سومر  ت�سارلز  ال�سيناتور  وع��ّر  مماثلة،  اأ�سلحة  طباعة  لتجرمي 
نيويورك عن خماوفه من اأن يتمكن الإرهابيون واملختلون عقلياً واملغت�سبون 

قريباً من ت�سنيع اأ�سلحتهم يف مراأبهم.
واملترعي.  واملنا�سرين  ويل�سون جمموعة جديدة من احللفاء  جذب جناح 
�سرعان ما بداأ يدير �سبكة متنامية من متعاطفي كانوا منت�سرين يف اأنحاء 
اأخرى.  اأ�سلحة  رقمية وقطع  له جم��ات  ينتجون  وراح��وا  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأحياناً، كانوا ير�سلون له ملفات جديدة من دون اأن يطلب ذلك. �سمح ملفان 

منها بطباعة قنابل يدوية وقد ن�سرهما ويل�سون على موقعه الإلكروين.
يتعر�ص  ال��ذي  الهجوم  ب��داأ  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ويل�سون  �سهرة  تو�سع  م��ع 
ب�سهرته  ي�ستمتع  باأنه  الأ�سلحة  اتهمه حمبو  الإنرنت،  ي��زداد حدة. على  له 
ون�سي مهمته الأ�سا�سية. نعتوه ب)اخلائن( لأنه كان يبيع جمات مطبوعة 
يف متجره الإلكروين اجلديد بدل متابعة العمل على اأول �ساح كامل. رمبا 
باإهمال  املعجبون  يّتهمه  ريا�سي حمرف  اأي جنم  ي�سبه  باأنه  ويل�سون  �سعر 

تدريباته.

ت�سميم فنجاح
يف احلقيقة، كان ويل�سون يعمل منذ فرة طويلة على اإيجاد الطريقة املثالية 
اأن يتجاوز  ال�ساح قبل  الك�سف عن  على عدم  البتكار، فكان م�سمماً  لطرح 
النا�ص.  قتل  ي�ستطيع  اأنه  وي�ستنتج اجلميع  كلها  املراحل  وتنجح  الختبارات 

فتابع تطوير م�سد�سه البا�ستيكي.
اإىل  النار  اإط��اق  من  الأوىل  اجلولة  اأدت  مار�ص،  �سهر  الختبارات يف  خال 
اأحد  يتاأذ  مل  لكن   .410 بعيار  كانت  التي  املطبوعة  امل�سد�ص  فوهة  حتطم 
النار وهو ي�سحب حبًا طويًا من م�سافة  اأطلق  امل�ساعدين  لأن واح��داً من 

معينة.
كان ت�سميم الزناد ي�سبب امل�ساكل اأي�ساً. كان يجب اأن تكون النواب�ص �سلبة مبا 
يكفي لت�سغيل امل�سد�ص لكن من دون تكون ه�سة فتنك�سر حتت ال�سغط. برزت 
البا�ستيك  من  امل�سنوع  ال�ساح  جعل  بكيفية  ترتبط  اأخ��رى  عالقة  م�ساألة 

ُي�سعل البودرة يف العيار الناري.
ناق�ص ويل�سون جميع امل�ساكل خال حمادثات ليلية، ل �سيما مع رجل ا�سمه 
الكام  كثري  رج��ل  ج��ون  نف�سه.  احل��ي  يف  يعي�ص  ميكانيكي  مهند�ص  ج���ون، 
نهاية  يف  ال�سديقان  ا�ستنتج  حزامه.  على  لا�ستعمال  معداً  �ساحاً  ويحمل 
املطاف �سرورة اأن تكون الفوهة ق�سرية و�سميكة قدر الإمكان. خال اختبار 
وق�سرية  �سميكة  ج��دران  مع  ملم   9 ب�سعة  فوهة  �سمموا  الاحق،  الطباعة 

جداً.
اختر ويل�سون وجون الفوهة على قطعة اأر�ص كبرية وخا�سة خارج اأو�سنت. 
�سمدت الفوهة عند ت�سغيل امل�سد�ص للمرة الأوىل، ف�سرخ جون مهلًا. بقيت 
اأي�ساً.  الفوهة �سليمة بعد اجلولة الثانية، وبعد الثالثة والرابعة واخلام�سة 
بحلول اجلولة العا�سرة، مل يظهر اأي �سرر وا�سح يف امل�سد�ص، فقرر ويل�سون 

وجون اأن ال�ساح اجتاز الختبار بنجاح.
ال�سابان  �سمم  فاعلة.  نواب�ص  طباعة  يف  جنحا  الاحقة،  القليلة  الأي��ام  يف 
غافاً �سميكاً و12 قطعة با�ستيكية اأخرى، ما يعني اكتمال ت�سميم ال�ساح 
اإىل ج�سم  كانا يحتاجان  واح��د.  تنازل  اإىل تقدمي  ا�سطرا  لكنهما  )املحرر(. 

معدين لإطاق العيار الناري، فقررا ا�ستعمال م�سمار لإطاق النار.
لكن بقي ال�ساح خفياً بالن�سبة اإىل اأجهزة الك�سف عن املعادن لأن امل�سمار كان 
كوريا  ال��ذي طلبه من  بجهازه اخلا�ص  الأم��ر  ويل�سون  اختر  ج��داً.  �سغرياً 

اجلنوبية. كذلك تعلم اأن العيارات النارية الفردية ميكن اإخفاوؤها ب�سهولة.
يف بداية �سهر مايو، قرر ويل�سون اأن �ساح )املحرر( اأ�سبح جاهزاً ليظهر اأمام 
العامل. كانت املرة الأوىل التي يحمل فيها �ساحاً بيده خال اختبار الرماية. 
جلب معه هذه املرة كامريا و�سدادات اأذن. كان والده موجوداً معه لي�سهد على 
بع�ص  ابنه  الأولية يف حال فقد  الإ�سعافات  له  وليقدم  اأن يح�سل  يو�سك  ما 

اأ�سابعه.
غري  الأر����ص  على  نف�سه  وث��ّب��ت  بيده  ال�ساح  واأخ���ذ  الكامريا  ويل�سون  �سّغل 
امل�ستوية. ثم رفع ذراعه اليمنى و�سّوب ال�ساح نحو تلة وحب�ص اأنفا�سه. بعد 
واأن��زل ذراع��ه. جاء والده  النار... ثم تنف�ص  واأطلق  الزناد  ذل��ك، �سغط على 
مل�سافحته وقال له: )هذا رائع يا ابني! اأهنئك!(. ثم جمع ويل�سون اأغرا�سه 

وعاد اإىل �سقته يف اأو�سنت وحّمل الفيديو على موقع يوتيوب.

�نت�سار جارف
ظهرت التعليمات حول طريقة ت�سنيع �ساح )املحرر( على �سبكة الإنرنت يف 
م�ساء يوم 5 مايو الفائت. قبل اأ�سابيع على ذلك، قال ويل�سون اإنه ل يتوقع 
اأن تتوافر امللفات اخلا�سة بال�ساح على موقعه قبل فرة طويلة، فكتب: )اإذا 

جنح )املحرر(، من املنطقي اأن حتاربه احلكومة(.
ثم تلقى ر�سالة من وزارة اخلارجية الأمريكية يف 9 مايو. اّتهمه رئي�ص فرع 
�سروط  بانتهاك  والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  مكتب  يف  اجلنائية  املاحقة 
قانون �سبط �سادرات الأ�سلحة. اإىل حي التحقيق بالتهم كلها، تلقى ويل�سون 
اأمراً بحذف امللفات من موقعه الإلكروين فوراً، فنفذ الأوامر. بالن�سبة اإليه، 
�ست�سدره  الذي  النهائي  القرار  ول  للتنزيل  القابلة  امللفات  لتوافر  اأهمية  ل 

وزارة اخلارجية، فهو حقق هدفه.
اأكرث  اإىل  املرحلة، مل تكن ملفات ت�سنيع �ساح )املحرر( قد و�سلت  يف تلك 
من 100 األف حا�سوب يف العامل فح�سب، بل اإنها اأ�سبحت جزءاً من )خليج 
ميكن  امللفات  لتقا�سم  �سبكة  وه��ي   ،)The Pirate Bay( القرا�سنة( 

اعتبارها منطقة اقت�سادية متخ�س�سة باجلرائم ولها ُبعد عاملي.
من جميع  املقر�سنة  الن�سخ  توزيع  مت  �سنوات،  ت�سع  قبل  املوقع  تاأ�سي�ص  منذ 
الأنواع بنجاح تام وميكن تنزيلها ب�سهولة. حتى الآن، مل تتمكن اأي حكومة يف 
العامل من منع ذلك. اأ�سبح �ساح )املحرر( جزءاً من )خليج القرا�سنة( يف 6 
مايو، يف متام ال�ساعة 9:53 و44 ثانية �سباحاً، بتوقيت و�سط اأوروبا، وقد 
ظهرت حينها اأول ن�سخة على ال�سبكة. ثم برزت 3500 ن�سخة بعد اأ�سبوعي 

وتابعت انت�سارها.
بعد ب�سعة اأيام، اأعلن �سحافيون من ال�سحيفة الريطانية )ديلي ميل( اأنهم 
طبعوا وجمعوا م�سد�ص )املحرر(. وجنحوا يف تهريب ال�ساح على منت قطار 
قبل  املعادن  لك�سف  اأجهزة  عر  امل��رور  الركاب  من  ُيطلَب  حيث  )يورو�ستار( 

ال�سعود اإىل القطار.
يعر�ص م�سد�ص  فيديو جديداً  ويل�سون  اأح��د منا�سري  وزع  اأي��ام،  ب�سعة  بعد 
)املحرر( الذي مل تتم طباعته كما قيل عر طابعة �سبه احرافية بل عر 
امل�سامري  بف�سل  متما�سكة  تبقى  الفردية  الأج��زاء  اأن  �سحيح  منزيل.  جهاز 
اأن الفوهة و)املتلقي( �سمدا  اإىل ويل�سون  ال�سار بالن�سبة  النباأ  املعدنية، لكّن 

يف وجه ال�سغط.
ق�سة  اإن  يقول  ت��وي��ر.  موقع  على  الفيديوهات  تلك  رواب���ط  ويل�سون  ن�سر 
ق�سية  ف��ردي  م�سروع  ي�سبح  )ويكيبيديا(:  موقع  ت�سبه  )امل��ح��رر(  م�سد�ص 

جمتمع عاملي.
بداأ يفكر منذ الآن مب�سروع جديد. �سمع حديثاً اأن �سخ�ساً اآخر من تك�سا�ص 

يريد التعاون معه. هذا الرجل يجيد �سنع طائرات با طيار يدوياً.

عقبات قانونية وتكنولوجية
احت�سب ويل�سون الر�سوم القانونية وتكاليف ال�ستعانة بخراء خارجيي اإذا 
ا�سطر اإىل ذلك مبا اأن جميع اأع�ساء فريقه كانوا من املبتدئي ومل ي�سبق اأن 
�سنع اأحدهم اأي �ساح. كان البع�ص مهند�سي ودر�ص البع�ص الآخر طريقة 
ت�سنيع الآلت. حي اكتملت الائحة، بلغ احلد الأدنى من الكلفة املحتملة 

يورو).  15100( دولر  األف   20
كانت تلك الكلفة تفوق ميزانية ويل�سون واأ�سدقائه، لذا قرروا طرح حملتهم 
يف من�سة Indiegogo املتخ�س�سة بجمع الأموال على اأمل ك�سب الترعات 

لت�سنيع �ساح قاتل.
ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ي ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى ن�����س��ر )م�������س���روع ����س���اح وي���ك���ي( ع��ل��ى من�سة 
القانوين  الق�سم  م��ن  اإلكرونية  ر�سالة  ويل�سون  تلقى   ،Indiegogo
للموقع الإلكروين لإباغه باأن دعوته جلمع الترعات ُحذفت )ب�سبب وجود 

ن�ساطات غري ماألوفة(. فاعر�ص ويل�سون.
 Indiegogo موقع  واأح��ك��ام  �سروط  اأن  علم  ثانية،  اإلكرونية  ر�سالة  يف 
من�سة  ف��اأع��ادت  مكوناتها.  اأو  الأ�سلحة  واإن��ت��اج  ل�سنع  الترعات  جمع  متنع 
)األفا  املرحلة  تلك  حتى  للم�سروع  جمعه  مت  ال��ذي  املبلغ   Indiegogo

دولر( اإىل املترعي، وعاد ويل�سون اإىل نقطة ال�سفر.
 Defense( )ثم برمج موقعه الإلكروين اخلا�ص و�سماه )توزيع الدفاع
Distributed(، فطلب الترعات وح�سل عليها. كانت املبالغ �سغرية يف 
معظمها، لكن اأثبت بع�ص الترعات اأّن كثريين يف الوليات املتحدة يفكرون 

مثلما يفكر كودي ويل�سون.
حي جمع اأخرياً ما يكفي من الأموال لقتناء طابعة جيدة، ا�ستاأجر منوذجاً 
و�سلت  اأ�سهر.  ثاثة  مل��دة   Stratasys �سركة  اإن��ت��اج  من   uPrint با�سم 
الطابعة اإليه عن طريق ال�سحن يف رزم عدة. لكن قبل اأن يتمكن ويل�سون من 
 .Stratasys فتحها، تلقى ر�سالة اإلكرونية من الق�سم القانوين يف �سركة
الطابعة  ا�ستعمال  ينوي  ويل�سون  لأن  العملية  �ستلغي  ال�سركة  ب��اأن  اأبلغوه 
باإعادة  تطالبه  ال�سركة  اأن  الر�سالة  ذكرت  الأ�سلحة.  لإنتاج  الأبعاد  الثاثية 
ويل�سون جمدداً  الأ�سلحة. اعر�ص  لإنتاج  اأنه ل ميلك رخ�سة  الطابعة مبا 
وكتب اأنه ل يحتاج اإىل رخ�سة لأنه ينوي بكل ب�ساطة ت�سنيع مناذج لا�ستعمال 

ال�سخ�سي. لكن اأر�سلت ال�سركة على رغم ذلك فريقاً مل�سادرة الطابعة.

من هنا وهناك
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�أن  ميكن  ل  �لأبعاد.  ثالثية  طابعة  بو��سطة  �ن�سان  �أيٌّ  ي�سنعه  �أن  ميكن  بال�ستيكيًا  م�سد�سًا  تك�سا�س  من  طالب  �خرتع 
�أنحاء �لقار�ت.  تر�سده �أجهزة �لك�سف عن �ملعادن وهو قادر على �لقتل. بد�أ هذ� �لبتكار ينت�سر من دون �أي ر�دع يف 

�لتفا�سيل جاءت بها )�سبيغل(.
بعد �أيام على ظهور �خرت�ع �بتكره كودي ويل�سون، �أ�سدرت وز�رة �لأمن �لد�خلي يف �لوليات �ملتحدة �إنذ�رً� لبقية دول 
�لعامل. كتب �مل�سوؤولون عن مكافحة �لعتد�ء�ت �لإرهابية ثالث �سفحات عن خماطر �سالح ل ميكن ردعه. فذكرو� �أن 

�ل�سالمة �لعامة �أ�سبحت مهددة وحتدثو� �أي�سًا عن ��ستحالة منع ت�سنيع هذ� �ل�سالح ل�سوء �حلظ.

م�سد�س قابل للطباعة... خطر ثالثي االأبعاد! 



اأخبار ال�ساعة: اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري بني 
االإمارات ورو�سيا خطوة لالنفتاح على العامل

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  مبادلة  �سركة  بي  ال��ذي مت  الإت��ف��اق  اأن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك��دت 
باإن�ساء  القا�سي  املبا�سر  لا�ستثمار  الرو�سي  ال�سندوق  و  الإماراتية  مبادلة 
ومت  دولر  ملياري  قيمته  تبلغ  الطرفي  ب��ي  م�سرك  ا�ستثماري  �سندوق 
اإعانه يف ملتقى �سان بطر�سرج القت�سادي الدويل موؤخرا .. ميثل خطوة 
جديدة تقطعها دولة الإم��ارات العربية املتحدة عر موؤ�س�ساتها ال�ستثمارية 
وتر�سيخ  ال��ع��امل  يف  ال��ك��رى  القت�سادية  ال��ق��وى  على  الن��ف��ت��اح  ط��ري��ق  على 
ا�ستثماري  ات��ف��اق  ع��ن��وان  وحت��ت  الرئي�سية.  العاملية  الأ����س���واق  يف  ح�سورها 
اأهمية كبرية يف املرحلة  اأو�سحت اأن هذا التفاق هو خطوة ذات  ا�سراتيجي 
الراهنة فهي واإن كانت ت�ساعد على حتقيق هدف تنويع حافظة ال�ستثمارات 
اخلارجية الإماراتية وتزيد من ات�ساعها اجلغرايف من ناحية فاإنها من ناحية 
اأخرى ت�سمح لهذه ال�ستثمارات بالبتعاد تدريجيا عن الأ�سواق الأوروبية تلك 
والعجز  البطالة  معدلت  وارتفاع  البطيء  النمو  حاليا  تعاين  التي  الأ�سواق 
الآمنة  ال�ستثمارية  الفر�ص  يقل�ص  الذي  الأم��ر  احلكومية  واملديونية  املايل 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�سدرها  ال��ت��ي  الن�سرة  وق��ال��ت  فيها. 
مع  جيدة  اقت�سادية  بعاقات  ترتبط  الإم����ارات  دول��ة  اأن   .. الإ�سراتيجية 
الآن نحو  تبلغ حتى  املتبادلة  ا�ستثماراتها  فاإن  رو�سيا فعلى �سعيد ال�ستثمار 
دولر اأي 22 مليار درهم وقيام �سندوق ال�ستثمار امل�سرك بي  مليار  ر5   9
الطرفي �سيوؤثر ب�سكل مبا�سر يف هذه ال�ستثمارات فهي �ستزداد بنحو 33.4 
العائدات  اإيجابيا على حجم  �سينعك�ص  ال�سابق ما  املائة مقارنة مب�ستواها  يف 
اأن  خ�سو�سا  ا�ستقرارا  اأك��رث  العوائد  ه��ذه  ويجعل  للحافظتي  ال�ستثمارية 
والفر�ص  امل�سروعات  اإىل  �سيتجه  ال�سندوق  ا�ستثمارات  م��ن  الأك���ر  اجل��زء 
بي  البينية  التجارة  �سعيد  على  اأن��ه  واأ���س��اف��ت  الأم���د.  طويلة  ال�ستثمارية 
8 ر1 مليار دولر  الإم��ارات ورو�سيا فاإن الطرفي يتبادلن حاليا ما قيمته 
اأي 6.1 مليار درهم من ال�سلع واخلدمات �سنويا وهي قيمة كبرية اإذا قورنت 
بحجم التبادل التجاري الرو�سي مع دول املنطقة فعلى مدى ال�سنوات الع�سر 
اإجمايل  املائة من  57.1 يف  الإم��ارات مبفردها على نحو  ا�ستحوذت  املا�سية 
التجارة الرو�سية مع دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية كلها . واأ�سارت 
بي  التجاري  التبادل  حجم  على  اإيجابيا  �سينعك�ص  الأخ��ري  الت��ف��اق  اأن  اإىل 
اإن�ساء امل�سروعات امل�سركة ومدخات  الطرفي من خال تبادل م�ستلزمات 
اإنتاجها ومن ثم تبادل منتجات تلك امل�سروعات يف مراحل الت�سغيل خ�سو�سا 
اإذا مت توجيه جزء من هذه ال�ستثمارات اإىل اإن�ساء م�سانع اأو تنفيذ م�سروعات 
زراعية م�سركة يف رو�سيا ولن تتوقف اآثار ذلك على حجم التبادل التجاري 
م�ستويات  كتح�سي  اأخ��رى  تنموية  اأبعاد  لها  �ستكون  بل  فقط  الطرفي  بي 
واأكدت  الأ�سواق اخلارجية.  انك�سافه على  الإماراتي وتقلي�ص  الغذائي  الأمن 
اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن اإن�ساء �سناديق ا�ستثمارية م�سركة 
بي دولة الإمارات ورو�سيا اأو دول اأخرى يف اآ�سيا اأو اأمريكا اجلنوبية هو خطوة 
التي مير بها  املرحلة  الراهنة يف ظل ح�سا�سية  املرحلة  اأهمية خا�سة يف  ذات 
خا�ص  ب�سكل  التقليدية  املتقدمة  والقت�سادات  ع��ام  ب�سكل  العاملي  القت�ساد 
وهي خطوة ل تقت�سر اأبعادها الإيجابية على اجلانب القت�سادي يف �سورته 

الكمية والآنية بل اإنها ذات اأبعاد تنموية اأكرث �سمول واأكرث ا�ستدامة.

•• نريوبي-وام:

�سرق  اإىل  الإقت�ساد  ل���وزارة  التجارية  البعثة  توجهت 
اأفريقيا اإىل العا�سمة الكينية نريوبي ام�ص لإ�ستكمال 
والب�سائع  املنتجات  اأم��ام  جديدة  اأ���س��واق  لفتح  �سعيها 
اأن  بعد  م�سركة  اإ�ستثمارية  فر�ص  واإيجاد  الإماراتية 
التانزانيي  امل�سوؤولي  مع  ناجحة  مباحثات  اختتمت 
ع��ق��دت يف م��دي��ن��ة دار ال�����س��ام ام��ت��دت ث��اث��ة اأي����ام مت 
اإماراتي  جت����اري  ا���س��ت��ث��م��اري  ملتقى  تنظيم  خ��ال��ه��ا 
اأعلنوا  قد  تنزانيون  حكوميون  م�سوؤولون  وكان  كبري. 
الإثني  البعثة  م��ع  اأج��روه��ا  ال��ت��ي  حمادثاتهم  خ��ال 
الإ�ستثمارت  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  ت�سرع  ب��اده��م  اأن  امل��ا���س��ي 
الإماراتية لعقد �سراكات قوية بي البلدين ال�سديقي 
يف قطاعات اإقت�سادية حيوية يف ظل بيئة م�سجعة من 
اإىل  قواني وت�سهيات . وتهدف بعثة وزارة الإقت�ساد 
كل  مع  امل�سركة  التجارية  العاقات  وتطوير  تعزيز 
التجاري  التبادل  م��ع��دلت  وزي���ادة  وكينيا  تنزانيا  م��ن 
واملنتجات  الب�سائع  اأم��ام  جديدة  اأ���س��واق  وفتح  معهما 
التجارية  البعثة  .. وكانت  اأفريقيا  �سرق  الإماراتية يف 
 � اآل �سالح وك��ي��ل وزارة  ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي 
قامت  ق��د  القت�ساد  ب���وزارة  اخلارجية  التجارة  قطاع 
اجتمعت  لتنزانيا  زيارتها  �سمن  اأم�ص  زجنبار  بزيارة 
خالها مع م�سوؤولي كبار يف حكومة زجنبار بح�سور 
لدى  الدولة  �سفري  ال�سويدي  اإبراهيم  عبداهلل  �سعادة 
�سخ�سا   50 نحو  البعثة  وت�سم   . تنزانيا  جمهورية 
دائرة  بينها  م��ن  حكومية  ج��ه��ة   25 ح���وايل  مي��ث��ل��ون 
لتنمية  دبي  وموؤ�س�سة  اأبوظبي  الإقت�سادية يف  التنمية 
دبي  يف  الإقت�سادية  التنمية  لدائرة  التابعة  ال�سادرات 
ومركز دبي التجاري العاملي بالإ�سافة اإىل ممثلي عن 

�سركات من القطاعي العام واخلا�ص تعمل يف مبختلف 
واخلدمات  وال��ن��ق��ل  الإن�������س���اءات  فيها  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات 
اللوج�ستية والطاقة والنفط وتنقية املياه وال�سناعات 
الغذائية ومواد البناء واملا�ص والبيع بالتجزئة . والتقى 
للرئي�ص  الثاين  النائب  اإي��د  علي  �سيف  ال�سفري  �سعادة 
عمله  مقر  يف  الإماراتية  التجارية  البعثة  الزجنباري 
الإقت�سادية بي اجلانبي  العاقات  دعم  اأهمية  واأك��د 
والتعرف على الفر�ص الإ�ستثمارية املتوفرة يف زجنبار 
وال�سياحة  وال�سناعة  ال��زراع��ة  قطاعات  يف  خ�سو�سا 
ويف جمالت تعبئة اخل�سر والفواكه وجتميع مكونات 
�سرق  دول  اإىل  لت�سديرها  الآل��ي��ة  احل��وا���س��ب  اأج��ه��زة 
تتمتع  التي  حكومته  رغبة  �سعادته  ..واأب���دى  اأفريقيا 
يف  التنزانية  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  ع��ن  ذات���ي  با�ستقال 
تعميق واإحياء العاقات التجارية القدمية منذ مئات 
ال�سني بي زجنبار والإم��ارات العربية املتحدة يف هذا 
العامل الوا�سع الذي ل يعرف اإل الكيانات الكبرية على 
حد و�سفه . ولفت �سعادة اإيد اإىل اأن ال�سوق التجارية يف 
زجنبار التي يبلغ عدد �سكانها نحو 3 ر1 مليون ن�سمة 
دولة  من  ال���واردة  الب�سائه  على  كبريا  اإعتمادا  تعتمد 
الإمارات .. مبينا اأن قيمة حجم التجارة بي اجلانبي 
بلغت ثمانية مليارات دولر خال العام املا�سي .. وحث 
لق�ساء  لل�سياحة  اإىل زجنبار  القدوم  على  الإماراتيي 
اأوقات ممتعة يف منتجعات بحرية وبرية منت�سرة على 
ي�سركون  الذين  اأهلها  حمبة  و�سط  اجل��زي��رة  �ساحل 
مع العائات الإماراتية يف كثري من العادات والتقاليد 
العربية امل�ستوحاة من منطقة اخلليج نظرا لرابطها 
التجاري القدمي مع منطقة �سرق اأفريقيا . عقب ذلك 
وبح�سور  �سالح  اآل  برئا�سة  الإم��ارات��ي  اجلانبان  عقد 
معايل  برئا�سة  والزجنباري  ال�سويدي  ال�سفري  �سعادة 

والت�سويق  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  رفائيل  جوليان 
امل��ع��ل��وم��ات حول  ت��ب��ادل  اإىل  ه��دف��ت  ر�سمية  م��ب��اح��ث��ات 
الفر�ص التجارية والإ�ستثمارية التي ميكن من خالها 
عقد �سراكات قوية بي القطاعي العام واخلا�ص ورجال 
اأنباء  وكالة  رفائيل  الوزير  واأبلغ  البلدين.  الأعمال يف 
اأكدت  اأن حكومة زجنبار  املباحثات  الإم��ارات وام عقب 
على اأهمية ب��ن��اء ع��اق��ات جت��اري��ة م��ع دول���ة الإم���ارات 
واإع��ط��ائ��ه��ا الأول��وي��ة م��ن ب��ي ال���دول لإق��ام��ة م�ساريع 
اإ�ستثمارية يف قطاعات حيوية ت�ساعد على خلق تنمية 
و�سدد   . البطالة يف زجنبار  وتقلي�ص حجم  اإقت�سادية 
ال�سارمة  الإج��اءات  اأن حكومة زجنبار تتخذ من  على 
ل�سمان حماية الإ�ستثمارات الوافدة اإليها عر قواني 
الأم����وال من  ت��دف��ق  ت�سجيع  ب��ه��دف  د���س��ت��وري��ا  م�سانة 
م�سريا   .. خروجها  منع  اأو  م�سادرتها  من  خ��وف  دون 
املائة  يف   10 اأن ال�سرائب اجلمركية تراوح بي  اإىل 
البناء  مل���واد  �سريبية  اإع���ف���اءات  م��ع  امل��ائ��ة  يف   25 اإىل 
اآل �سالح  ال��واردة لإقامة م�ساريع كبرية . واأكد �سعادة 
اأهمية هذه الزيارة واهتمام دولة الإمارات بال�ستثمار 
يف زجنبار وتعزيز العاقات القت�سادية معها .. داعيا 
الوزير رفائيل ورجال الأعمال وامل�ستثمرين اإىل زيارة 
الدولة لاإطاع عن كثب على الفر�ص املتاحة لإقامة 
�سراكات جتارية ..ورحب باإن�ساء مركز جتاري لزجنبار 
وا�ستثماريا  �سياحيا  لها  ل��ل��روي��ج  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
العاملية  ال�سركات  م��ن  مئات  ت��واج��د  ظ��ل  يف  خ�سو�سا 
وقام   . لها  اإقليمية  الدولة مقرات  اإم��ارات  تتخذ  التي 
باأن�سطة  بالتعريف  الإماراتية  التجارية  البعثة  اأع�ساء 
التعاون  واإمكانات  التي ميثلونها واهتماماتها  اجلهات 
الر�سمية  املباحثات  يف  امل�ساركون  ان�سم  ..ثم  امل�سرك 
اإ�ستثماري  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  اجل��ان��ب��ي  ك��ا  م��ن 

نظمته احلكومة الزجنبارية جمعت فيه اأع�ساء البعثة 
التجارية الإماراتية ونحو 40 م�سوؤول حكوميا ورجال 
عمر  حممد  خمي�ص  �سعادة  وق��دم   . زجنباريي  اأعمال 
ن��ائ��ب وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة ال��زجن��ب��اري ل�سوؤون 
التنفيذي  املدير  نا�سر  و�سلوم  والتخطيط  الإقت�ساد 
حما�سرتي  زجنبار  يف  الإ�ستثماري  الرويج  هيئة  يف 
�سلطا ال�سوء فيهما على الو�سع الإقت�سادي للجزيرة 
النمو  معدل  اأن  عمر  واأو�سح   .. الإ�ستثماري  ومناخها 
الإقت�سادي يف زجنبار بلغ نحو 3 ر2 يف املائة وو�سلت 
املائة  يف  �سبعة  اإىل  املحلي  القومي  ال��دخ��ل  من��و  ن�سبة 
خال العام املا�سي اإذ ا�ستحوذ قطاع اخلدمات على ما 
 2 بن�سبة  ال��زراع��ة  يليه قطاع  املائة  ر45 يف   3 ن�سبته 
1.7 يف املائة  ر30 يف املائة ثم قطاع ال�سناعة بن�سبة 
. واأ�سار اإىل اأن م�ستوى الفقر يف زجنبار انخف�ص من 
61 يف املائة يف عام 1990 اإىل 4 ر40 يف املائة خال 
الإ�ستثمارية  الفر�ص  نا�سر  وا�ستعر�ص   .  2010 عام 
يف  واخل��ا���ص  احلكومي  للقطاعي  ميكن  ال��ت��ي  امللحة 
احلكومة  م��ع  فيها  ���س��راك��ات  تاأ�سي�ص  الإم�����ارات  دول���ة 
بعينها  الأع��م��ال حم��ددا جم��الت  ورج���ال  الزجنبارية 
البديلة  الطاقة  وم�سادر  احل��رة  املناطق  تطوير  منها 
ودع����م ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وا���س��ت��ك�����س��اف��ت ال��غ��از والنفط 
وال�سياحة  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  وال��ن��ق��ل  وتخزينه 
املياه  يف  الأ���س��م��اك  و�سيد  �سياحية  منتجعات  واإق��ام��ة 
هيئة  باأن  ..واأف��اد  باجلزيرة  املحيطة  للبحور  العميقة 
الرويج الإ�ستثماري يف زجنبار وافقت على اإن�ساء اأكرث 
مليارات  ثاثة  بقيمة  ا�ستثماري  م�سروع   500 م��ن 
امل��ا���س��ي��ة مت��ث��ل فيه  ال���ث���اث  ال�����س��ن��وات  دولر خ����ال 
ال�ستثمارات الماراتية ما ن�سبته اأربعة يف املائة يف عدد 

امل�ساريع و 15 يف املائة قيمة روؤو�ص الأموال . 

املال والأعمال

بعثة وزارة االقت�ساد التجارية اإىل �سرق اأفريقيا تتوجه اإىل كينيا بعد جناح مهمتها يف تنزانيا 26

االإمارات ت�سارك يف اجتماعات منظمة اجلمارك العاملية 
•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك الهيئة الحتادية للجمارك ممثلة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اجتماعات جمل�ص منظمة اجلمارك العاملية التي تبداأ اليوم وت�ستمر ملدة 
وقال خالد  بروك�سل.  البلجيكية  العا�سمة  املنظمة يف  اأي��ام يف مقر  ثاثة 
رئي�ص وفد  بالإنابة  الهيئة الحتادية للجمارك  الب�ستاين مدير عام  على 
الإمارات يف الجتماعات اإن دولة الإمارات حري�سة على امل�ساهمة بفاعلية 
يف اجتماعات منظمة اجلمارك العاملية انطاقا من الدور احليوي لها يف 
خريطة التجارة العاملية باعتبارها البوابة التجارية الأوىل ملنطقة اخلليج 
الدولة يف تلك الجتماعات  اأن م�ساركة  واأ�ساف  الأو�سط  العربي وال�سرق 
تهدف اإىل تعزيز التعاون مع العامل اخلارجي وامل�ساهمة يف �سناعة القرارات 

التي تنظم العمل اجلمركي على م�ستوى العامل مبا يوؤدي يف النهاية اإىل 
تي�سري التجارة واحلفاظ على اأمن املجتمع وحمايته من خماطر التهريب 
والغ�ص والتقليد. واأو�سح الب�ستاين اأن اجتماعات منظمة اجلمارك العاملية 
�ستنظر يف تر�سيح الأمي العام للمنظمة كيونيو ماكوريا لدورة ثانية يف 
ال��دول الأع�ساء باملنظمة لفتا اىل  اأخ��رى من  ظل عدم وجود تر�سيحات 
اأن جدول اأعمال الجتماعات يت�سمن النظر يف تو�سيات اللجان املختلفة 
التابعة للمنظمة واعتماد ما يتم التفاق عليه منها. وقال ان الدول الأع�ساء 
يف املنظمة �ستبحث الدرا�سات والأن�سطة التي �سيتم تنفيذها خال الفرة 
دولة  ت�ست�سيفها  التي  القت�سادية  التناف�سية  ور���س��ة  بينها  وم��ن  املقبلة 
اأفريقيا وال�سرق  اإقليم �سمال  الإمارات العربية املتحدة على م�ستوى دول 
الأدنى والأو�سط يف اأكتوبر املقبل. واأكد مدير عام الهيئة بالإنابة اأن وفد 

الإم��ارات يحر�ص على عقد العديد من الجتماعات الثنائية على هام�ص 
اجتماعات املنظمة مع عدد من مديري اجلمارك بالدول الأع�ساء لبحث 
ق�سايا التعاون امل�سرك يف جمال العمل اجلمركي. من جهة اأخرى �ساركت 
دولة الإمارات يف الجتماع الثامن والثاثي ملديري عموم جمارك بلدان 
�سمال اأفريقيا وال�سرق الأدنى والأو�سط الذي عقد على هام�ص اجتماعات 
بالإنابة  للهيئة  العام  املدير  الب�ستاين  علي  خالد  وق��ال  العاملية.  املنظمة 
وال���ذي ت��راأ���ص وف��د الإم����ارات خ��ال الج��ت��م��اع اإن���ه مت��ت مناق�سة ق�سايا 
التعاون اجلمركي بي دول الإقليم وكيفية رفع معدلت الأداء اجلمركي يف 
تلك الدول ملواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة العاملية ..اإ�سافة 
اإىل خطة عمل املكتب الإقليمي لبناء املقدرة ملنطقة �سمال اأفريقيا وال�سرق 

الأدنى والأو�سط. 

•• دبي-الفجر: 

دبي  موؤ�س�سة  ملوظفي  املبتكرة  الأف��ك��ار  اأث��ب��ت��ت 
اأ�سخم  ال��ت��ي متتلك وت��دي��ر  ل��اأمل��ن��ي��وم، دوب����ال، 
الأويل  الأملنيوم  لإنتاج  العامل  يف  ف��ردي  م�سهر 
م�سبقة  الأن�������ود  ق�����س��ب��ان  ت��ق��ن��ي��ة  ب���اإ����س���ت���خ���دام 
التجهيز-، مدى ما تتمتع به من جدارة عاملية 
م��ع ف��وزه��ا ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ف��ك��رة ع��امل��ي��ة للعام 
 .dib 2013 من املعهد الأملاين لإدارة الأعمال
ومت ت�سليم هذه اجلائزة املرموقة لدوبال خال 
الأملاين لإدارة  2013 للمعهد  ال�سنوي  املوؤمتر 
الأعمال، الذي عقد مبدينة فرانكفورت الأملانية 

يومي 4 و5 يونيو 2013.
وقام بتقدمي الإقراح الفائز الذي يحمل عنوان 
اإ�ستهاك  امل�����س��ب��ق وحت�����س��ي  ال��ت�����س��خ��ي  ك���ف���اءة 
بي  م��ن  ك��ا   ، امل�سبق  الت�سخي  لأج��ه��زة  ال��غ��از 
���س��ن��داراج��ان و ���س��ي ه��وج��وز م��ن ق�����س��م �سيانة 
امل�سبك، حيث يت�سمن الإقراح تعديل اإعدادات 
عر  امل�����س��ب��ق  الت�سخي  ذات  امل���ع���ادن  م��ف�����س��ات 
تركيب وحدة للخلط امل�سبق للغاز والهواء وفق 
معدل مائم، ما ميكن من حتقيق الإ�ستهاك 
ب��ال��ك��ف��اءة احلرارية  ال���ت���ام، وب��ال��ت��ايل الإرت���ق���اء 
وتقلي�ص اإ�ستهاك الغاز. كما ت�سهم هذه الفكرة 
املبتكرة، التي ل حتتاج اإىل اأي �سيانة، يف احلد 
البيئة  على  واملحافظة  الكربون،  اإنبعاثات  من 
اآمنة، ع��اوة عن جناحها  وتوفري ظ��روف عمل 
مليون   2.1 بقيمة  مدققة  وف���ورات  حتقيق  يف 
ال��ف��ائ��زي��ن بجوائز  اأح���د  دره���م. ويف ظ��ل كونها 
بجائزة  خا�ساً  ���س��ع��اراً  دوب���ال  منح  مت  امل�سابقة، 
 ،DeutscherIdeenPreis 2013
وهي خدمة خا�سة يتم توفريها جلميع الفائزين 
 DeutscherIdeenPreis ب��ج��وائ��ز 
برنامج  منح  مت  �سبق،  عما  وف�سًا   .2013
امل��وظ��ف��ي، ج���ائ���زة املرتبة  دوب�����ال لإق����راح����ات 

اإنتاج  بفئة  الإدارة  لنظام  فكرة  لأف�سل  الثانية 
ومعاجلة الأملنيوم واملعادن )1000 اإىل 5000 
موظف(، وهي املرة الثانية التي حتوز فيها دوبال 
على هذا التقدير املرموق، الذي ح�سدته �سابقاً 
خال دورة العام 2012 مل�سابقة املعهد الأملاين 
لإدارة  الأمل�����اين  امل��ع��ه��د  وي��ع��د  الأع���م���ال.  لإدارة 
الأعمال، الذي تاأ�س�ص يف العام 1954، املوؤ�س�سة 
الرئي�سية لإدارة الأفكار والإبتكار يف اأملانيا، ويقوم 
املعهد بتنظيم درا�سة معايرة �سنوية، ويوفر روؤى 
لل�سركات من جميع الأحجام وال�سناعات، فيما 
الإق���راح���ات  وب���رام���ج  ال��ن��ج��اح  ب��ع��وام��ل  يتعلق 
ب�50  والأرق����ام والإح�����س��ائ��ي��ات. ويف ظ��ل متتعه 
الأمل���اين لإدارة  املعهد  م��ن اخل���رة، يعمل  ع��ام��اً 
�سيا�سات،  ووا���س��ع  اإ�ست�ساري  ك�سريك  الأع��م��ال 
وكجماعة  ع�����س��و،   300 م���ن  اأك�����رث  مل�����س��ل��ح��ة 
اإيجابي.  �سيا�سي  ع��م��ل  اإط����ار  لتحقيق  �سغط 
العام  ل���دورة  الباتيني  ال��راع��ي  دوب���ال  وك��ان��ت 
العمال،  لإدارة  الأملاين  املعهد  ملوؤمتر   2013
11 من موظفي  ال��ذي ح�سره وف��د مكون من 
نائب  ال�سابري،  �سلطان  ال�سيد  بقيادة  املوؤ�س�سة 
التنظيمية،  والكفاءة  الب�سرية  للموارد  الرئي�ص 

كما قام ال�سيد �سالح جاين، املدير الأول ل�سبط 
اجلودة واإمتياز الأعمال بتقدمي عر�ص تقدميي 
خال املوؤمتر بعنوان احلواجز املوؤ�س�ساتية اأمام 
الإبتكار- حقيقة اأم خيال ، قام خاله باإ�ستعرا�ص 
التي  ال�سائعة  املوؤ�س�ساتية  امل��ع��وق��ات  م��ن  بع�ص 
حتول بي املوؤ�س�سات وحتقيق التمكي والإبتكار. 
وت�����س��غ��ل ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات الأمل���ان���ي���ة من 
املعهد  ع�سوية  وال�سناعات،  الأح��ج��ام  خمتلف 
اآي��ه جي،  الأمل���اين لإدارة الأع��م��ال، مثل دامي��ل��ر 
وبور�سه اآيه جي، ولوفتهانزا اآيه جي، واأودي اآيه 
جي، وفولك�ص فاجن اآيه جي، وتي�سي كروب اآيه 
اآيه جي، وغريها.  اآيه جي، و�سيمنز  جي، و�ساب 
من  الأول  الع�سو  تعد  التي  دوب���ال،  واأ�سبحت 
الدول  وخ���ارج  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الناطقة بالأملانية )النم�سا �سوي�سرا املانيا(، اأول 
للمعهد  الأفكار  اإدارة  منتدى  اإىل  تن�سم  �سركة 
الأملاين لإدارة العمال، وقامت يف العام 2011، 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع املعهد، مل�ساركة اأف�سل 

املمار�سات ومعلومات املعايرة. 
اجلائزة  بتلك  ال��ف��وز  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
جا�سم  عبداهلل  ال�سيد  يقول  املرموقة،  العاملية 

بن كلبان، الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي لدوبال، 
الإبتكار  املوؤمني مبفهوم  اأكرث  وال��ذي يعد من 
ع��ر م�����س��ارك��ات امل��وظ��ف��ي : ت��ع��د ال���ق���درة على 
الرئي�سية  وامل��دخ��ات  العمليات  وحت�سي  تبني 
جانباً حيوياً من جوانب النجاح املوؤ�س�سي، حيث 
يلعب الإبتكار والإبداع دوراً كبرياً يف حتقيق هذا 
تعد  املوظفي  م�ساركات  برامج  اأن  كما  النجاح 
مفتاح احل�سول على م�ساركات واأفكار املوظفي. 
دوبال  تفوز  عندما  الفخر  بعظيم  لأ�سعر  اإنني 
دوبال  برنامج  اإن  ال��دول��ي��ة.  امل�سابقات  بجوائز 
لإقراحات املوظفي ل يعد فقط مكونا اأ�سا�سياً 
ال�سني، بل جنح  من عمليات دوب��ال على م��دار 

اأي�ساً يف ح�سد النجاحات تلو الأخرى .
ال�سابري  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن   
: ي��ت��ج�����س��د ال����ه����دف الأه�������م ل���رن���ام���ج دوب�����ال 
وت�سجيع  حت��ف��ي��ز  يف  امل���وظ���ف���ي  لإق�����راح�����ات 
التح�سي،  عمليات  يف  امل�ساركة  على  املوظفي 
حيث يعد اآلية متكن موظفينا من التعبري عن 
الأفكار  تلك  حتول  م�ساهدة  وفر�سة  اأفكارهم، 
اإىل واقع ملمو�ص. اإنني اأوؤمن اإمياناً �سارماً باأن 
الأمر  وهو  الفرق،  ي�سنع  اأن  كل موظف ميكنه 

الذي نراه واقعاً حياً يف موؤ�س�ستنا . 
اأن م�ساركات املوظفي يف دوبال بداأت  اإىل  ي�سار 
يف العام 1981، عندما بداأت املوؤ�س�سة الإ�ستفادة 
م��ن ق���درات الإب����داع والإب��ت��ك��ار ال��ت��ي يتمتع بها 
التح�سي  ن��ح��و  ���س��ع��ي��ه��ا  اإط������ار  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا، 
بالأفكار،  امل�����س��اه��م��ة  خ����ال  ف��م��ن  امل���ت���وا����س���ل، 
حت�سي  على  دوب��ال  م�ساعدة  للموظفي  ميكن 
فاعلية،  اأك��رث  ب�سكل  باأهدافها  والإي��ف��اء  اأدائ��ه��ا 
ال�سخ�سي.  اأدائ���ه���م  حت�سي  ال��وق��ت  نف�ص  ويف 
برنامج  جنح  املا�سية،  عاماً  ال�33  م��دار  وعلى 
دوب��ال لإقراحات املوظفي يف حتقيق معدلت 
اجلوائز  م��ن  بالعديد  وف��از  م�سبوقة  غ��ري  من��و 

املرموقة مبختلف املنتديات العاملية.

دوبال تفوز بجائزة اأف�سل فكرة عاملية للعام 2013
 من املعهد االأملاين الإدارة االأعمال

جمل�س اآيرينا ي�ستعر�س اأجندته العاملية للطاقة املتجددة
•• اأبوظبي -وام:

اختتم جمل�ص الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا اجتماعاته يف اأبوظبي بح�سور ممثلي من اأكرث من 90 
الطاقة  تقنيات  تبني  ت�سريع عملية  القادمة على �سعيد  وال�سنوات  الأ�سهر  لر�سم م�سار  العامل وذلك  دولة حول 
الوكالة حول  الأع�ساء يف  ال��دول  املتجددة على نطاق عاملي وا�سع. و�سهد الجتماع تبادل للخرات والأفكار بي 
ال�سعيد  تناف�سية على  الأخ��رية �سبغة  ال�سنوات  تكت�سب خال  ب��داأت  والتي  املتجددة  للطاقة  العملية  التطبيقات 

القت�سادي مقارنة بالطاقة التقليدية التي يتم توليدها من الوقود الأحفوري.
وقال عدنان اأمي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا من امل�سجع للغاية اأن نلم�ص التزام جمموعة 
حي  ويف  للطاقة  م�ستدام  م�ستقبل  بناء  ل�سمان  املتجددة  الطاقة  م�سادر  بتبني  والقت�سادات  ال��دول  من  كبرية 
يتوجب على كل دولة حتديد التقنيات وال�سيا�سات الأن�سب لإجناز اأولوياتها يف هذا املجال غري اأنه ثمة اإجماع وا�سح 
على الدور احليوي الذي تلعبه الطاقة املتجددة ل�سمان ا�ستدامة طويلة الأمد يف العاقة الوثيقة القائمة بي 
الغذاء والطاقة واملياه حول العامل.  وا�ساف اأمي اأن اجتماع اآيرينا اخلام�ص ناق�ص على مدى يومي العديد من 
املو�سوعات حول اإمكانية زيادة ال�ستثمارات ومناذج الأعمال اجلديدة واإيجاد حلول خارج ال�سبكات لتزويد املناطق 
وطرح  النائية  اجل��زر  يف  الطاقة  م�ساكل  ملعاجلة  التكلفة  منخف�سة  ط��رق  وتوفري  الكهربائية  بالطاقة  الريفية 
ا�ستخدام  كله من خال  وذل��ك  النامية  البلدان  يف  الغذائي  الأم��ن  وتعزيز  الاجئي  مل�ساعدة  م�سركة  مبادرات 
م�سادر وتقنيات الطاقة املتجددة. واأو�سح اأمي ان البلدان النامية بداأت تدرك تدريجيا مدى اأهمية ال�ستثمار يف 
م�سادر الطاقة املتجددة كو�سيلة جوهرية لتحقيق التقدم والزدهار وت�سارك اآيرينا يف تعزيز هذا الوعي من خال 
توفري حتليل متطور لتكاليف وفوائد م�ساريع الطاقة املتجددة وتقدمي الن�سائح حول ال�سيا�سات العملية الأن�سب 
يف هذا املجال ..لفتا اإىل اأنه ن�سعى خال املرحلة املقبلة اإىل دمج الروؤى ال�ستثمارية املختلفة من خال مبادرة 
حتالف تكاليف تقنيات الطاقة املتجددة التي اأطلقتها الوكالة بهدف متكي الدول الأع�ساء فيها من الرتكاز على 
الدولية  الوكالة  عام  وا�سار مدير  الواقع.  اأر�ص  القائمة على  املتجددة  الطاقة  التكلفة اخلا�سة مب�ساريع  بيانات 
للطاقة املتجددة اىل ان الجتماع ناق�ص دور املنظمة احلكومية الدولية كمركز عاملي للطاقة املتجددة وارتباطاتها 
القائمة مع مبادرة الطاقة امل�ستدامة للجميع ا�ص ايه فور اوول التي اأطلقها اأمي عام منظمة الأمم املتحدة كما 
�سلط الجتماع ال�سوء على اجلهود املتوا�سلة التي تبذلها الوكالة لتو�سيع نطاق خريطة طريق الطاقة املتجددة 
2030 وهي خريطة طريق للتو�سيات املتعلقة بالتقنيات وال�سيا�سات الرامية اإىل م�ساعفة ح�سة الطاقة املتجددة 
ال��دويل يف  التعاون  عام  نائب مدير  �سا�ص  كار�سنت  قال  2030. من جانبه  عام  العاملي بحلول  الطاقة  يف مزيج 
وزارة البيئة الأملانية ورئي�ص اجتماع اآيرينا اخلام�ص اأن الوكالة حتولت خال العامي املا�سيي اإىل مركز متقدم 
املعلومات والأدوات و�سبل الدعم الازمة لت�سريع عملية تبني تقنيات  اإىل  البلدان فر�سة الو�سول  يتيح جلميع 
النامية حول  امل�ستقلة  اجل��زر  دول  ت�ساعد  التي  املتجددة  للطاقة  العاملية  اجل��زر  �سبكة  ب��دءا من  املتجددة  الطاقة 
العامل وو�سول اإىل تطوير ال�سراتيجيات الكفيلة مب�ساعفة احل�سة العاملية للطاقة املتجددة عر خريطة طريق 

الطاقة املتجددة. 
وامل�ساعدة يف و�سع  الوكالة  واأن�سطة  برامج  لتوجيه  �سنويا  21 ع�سوا وهو يجتمع مرتي  اآيرينا  وي�سم جمل�ص 
جدول اأعمال اجلمعية العمومية ال�سنوية التي تنعقد يف �سهر يناير. وتعتر اآيرينا منظمة حكومية دولية اأن�سئت 
عام 2011 ومقرها اأبوظبي وت�سارعت وترية منو الوكالة لت�سم حاليا 160 دولة تتنوع بي بلدان اأع�ساء واأخرى 

متقدمة بطلب للع�سوية.
 22 يومي  الوكالة  نظمتها  التي  العمل  ور�سة  يف  دولة   20 اآيرينا م�ساركة ما يزيد على  انعقاد جمل�ص  و�سبق 
و23 يونيو اجلاري لدرا�سة فر�ص اإن�ساء ممر للطاقة النظيفة يف اأفريقيا وذلك بهدف تلبية احتياجات الطاقة 

الكهربائية املتنامية يف القارة من خال تكثيف ال�ستثمارات يف تقنيات الطاقة املتجددة.
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•• دبي-الفجر:

���س��رك��ة اي ج���ي ام وورل������د واي���د  اأب���رم���ت 
تتخذ  التي   EGM Worldwide
م����ن م���دي���ن���ة دب�����ي ل����اع����ام م����ق����راً لها، 
�سركة  م��ع  ا�سراتيجية  ���س��راك��ة  اتفاقية 
اآيري�ص ميديا للخدمات ال�سحافية والتي 

تتخذ من ابوظبي مقرا لها .
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ال�����س��ي��د اأن���دري���ا����ص رويل 
Andreas Roell الرئي�ص التنفيذي 
وال�سيدة  واي���د  وورل���د  ام  ج��ي  اي  ل�سركة 
اآيري�ص ميديا  الداود مديرة �سركة  حني 

للخدمات ال�سحافية .
الرويج  �سيتم  التفاقية  ه��ذه  ومب��وج��ب 
www. ري���������س����ت  ان�������د  ه�����وت�����ل  مل�����وق�����ع 
اململوك   hotelandrest.com
ل�������س���رك���ة اآي����ري���������ص م���ي���دي���ا ع���ل���ي امل���وق���ع 
اللكروين ال�سهري روتانا دوت نت والذي 
ال���ك���روين للرفيه  ا���س��خ��م م��وق��ع  ي��ع��د 

واملو�سيقي يف منطقة  والف��ام  واملنوعات 
اخلليج وال�سرق الو�سط .

ف��ي��م��ا ���س��ت��ت��ويل اي���ري�������ص م���ي���دي���ا تقدمي 
ام  اي ج��ي  ل�سركة  الع��ام��ي��ة  اخل��دم��ات 
 EGM Worldwide واي��د  وورل��د 
يف �سوق دولة المارات وبقية دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي وال�سرق الو�سط .
ال�سعودية  روت���ان���ا  جم��م��وع��ة  ان  وي���ذك���ر 
كانت قد منحت حقوق التطوير والعان 
والرويج ملوقع روتانا دوت نت ايل �سركة 

اي جي ام وورلد وايد.
واع����رب ال�����س��ي��د روي����ل ع��ن ���س��ع��ادت��ه بهذه 
التفاقية بقوله �ستتيح ال�سراكة بناء �سبكة 
�سركة  لعماء  وا�سعة  واعانية  اعامية 
ام وورل��د وايد احلاليي واآيري�ص  اي جي 
م��ي��دي��ا وك���ذل���ك ال���ع���م���اء امل��ح��ت��م��ل��ي يف 
التعاون اخلليجي  الم��ارات ودول جمل�ص 

وال�سرق الو�سط.
ال���داود  حني  ال�سيدة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

اإىل  تطلعنا  بيننا  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  تعك�ص 
التعاون مع ال�سركات التي ت�ساركنا الروؤية 
اللكروين  الع���ام  تطوير  يف  وال��ه��دف 
وجلب  النرنيت  عر  النت�سار  وحتقيق 

ال��ع��م��اء وخ��ا���س��ة يف �سناعة  امل��زي��د م��ن 
ال�سياحة. 

واع�����رب�����ت ع����ن ����س���ع���ادت���ه���ا ل���ل���ت���ع���اون مع 
باعتبارها  واي���د  وورل���د  ام  ج��ي  اي  �سركة 

تطوير  يف  وتخ�س�سها  بعراقتها  معروفة 
العاين  والت�سويق  اللكرونية  املواقع 
املتحدة  العربية  الل��ك��روين يف الم���ارات 

ومنطقة اخلليج وال�سرق الو�سط . 

•• دبى-وام:

بن  اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  ا�ستقبل 
فهد وزير البيئة واملياه مبكتبه يف ديوان 
عبيد  ح�سي  �سعادة  ام�ص  بدبي  ال���وزارة 
جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ه��اج��ري 
والوفد  الأ���س��م��اك  ل�سيادي  القيوين  اأم 
اأع�ساء اجلمعية بح�سور  له من  املرافق 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ع��ل��وان  �سلطان  ���س��ع��ادة 
ل�����س��وؤون امل����وارد امل��ائ��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الرحيم  عبد  و�سعادة  بالوكالة  الطبيعة 
للخدمات  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  احل���م���ادي 
مدير  الري�سي  �ساح  وال�سيد  امل�ساندة 

ورحب  ب��ال��وزارة.  ال�سمكية  ال��رثوة  اإدارة 
معاليه بوفد اجلمعية م�سيدا بجهودهم 
يف تذليل العقوبات التي تواجه ال�سيادين 
يف الإمارة وتنظيم مهنة ال�سيد فيها مبا 
ي�سهم يف حماية وتنمية املخزون ال�سمكي 
الطبيعية  امل�����س��ادر  اأه����م  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره 
وملا لهذه  الدولة  املتوفرة يف مياه  احلية 
املهنة اأهمية اقت�سادية واجتماعية وذلك 
الأمن  تعزيز  يف  م�ساهمتها  خ��ال  م��ن 
للرزق  م�����س��درا  وب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���غ���ذائ���ي 
ل�����س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا. ومت 
اأو�ساع  خ���ال الج��ت��م��اع الط����اع ع��ل��ى 
ال�سيادين واخلدمات املقدمة لهم وبحث 

�سبل تطويرها حيث متت الإ�سادة بجهود 
الوزارة يف اإعادة ت�سغيل الور�سة البحرية 
اإدارتها وتنظيم عملها  ودور اجلمعية يف 
مب����ا ي��ح��ق��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال�������س���ي���ادي���ن يف 
مو�سوع  الج��ت��م��اع  ناق�ص  كما  الإم�����ارة. 
التحتية لقطاع  الأ�سا�سية  البنية  تطوير 
الأ�سغال  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ي��د 
ا�ستحقاق  ���س��روط  مناق�سة  ك��ذل��ك  ومت 
وغريها  البحرية  للمحركات  ال�سيادين 
م���ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال������وزارة 
الفرة  ت���ط���وي���ره���ا خ�����ال  واأط�������ر  ل���ه���م 
ال��ق��ادم��ة وذل���ك يف اإط���ار ح��ر���ص ال���وزارة 
ملهنة  املتفرغي  ال�سيادين  ت�سجيع  على 

باأنف�سهم  املهنة  ميار�سون  الذين  ال�سيد 
هذه  م��زاول��ة  يف  وال�ستمرار  للمحافظة 
املهنة. ويف ختام الجتماع مت التاأكيد على 
اإر�ساد  يف  ال�سيادين  جمعيات  دور  اأهمية 

ال�ستغال  اإىل  وتوجيههم  ال�سيادين 
واملحافظة  ال�����س��م��ك��ي��ة  ل���ل���رثوة  الأم���ث���ل 
تذكاريا  درع��ا  اجلمعية  وق��دم��ت  عليها. 

ملعايل الوزير. 
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اتفاقية تعاون بني �سركة اأي جي اإم وورلد وايد وموقع هوتل اآند ري�ست

وزير البيئة واملياه يناق�س تطوير اخلدمات املقدمة لل�سيادين
 مع رئي�س جمعية اأم القيوين ل�سيادي االأ�سماك 

موانئ دبي تفتتح التو�سعة اجلديدة 
ملحطة احلاويات رقم 2 يف ميناء جبل علي

•• دبي-وام:

دبي  م��وان��ئ  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  �سعادة  افتتح 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��و���س��ع��ة اجل���دي���دة مل��ح��ط��ة احل���اوي���ات رق���م 2 يف م��ي��ن��اء جبل 
 . �سبيزيا  �سي ل  اإ���ص  اإم  �سفن احلاويات  اأك��ر  باإحدى  علي بدبي مرحبا 
الر�سيف اجلديد متت مناولة  اأقيم عند  الذي  ال�ستقبال  وخال حفل 
ال�سفينة التي ي�سل طولها اإىل 366مرا وتت�سع لنحو 14 األف حاوية 
منطية قيا�ص 20 قدما بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولي يف موانئ دبي 
العاملية تقدمهم �سعادة جمال ماجد بن ثنية نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة 
وحممد �سرف املدير التنفيذي للمجموعة وحممد املعلم نائب الرئي�ص 
الأول ومدير عام موانئ دبي العاملية. وقدم ابن �سليم هدية تذكارية اإىل 
املتو�سط  ال�سفينة ونايجل فريناندو مدير عام �سركة  راديج ربان  ديرك 
للماحة البحرية ام ا�ص �سي . وي�سيف م�سروع التو�سعة طاقة ا�ستيعابية 
اإىل  علي  جبل  ميناء  طاقة  اإجمايل  لريفع  منطية  حاوية  مليون  بواقع 
 2 املحطة  ر�سيف  ط��ول  زي��ادة  عن  ف�سا  منطية  حاوية  مليون   15
مبناولة  ي�سمح  مم��ا  م��ر  اآلف  ث��اث��ة  اإىل  لي�سل  م��ر   400 ب��ن��ح��و 
3 قيد  اإ�سافة حمطة احل��اوي��ات  �ست �سفن عماقة يف وق��ت واح��د وم��ع 
مليون   19 اإىل  علي  جبل  مليناء  ال�ستيعابية  الطاقة  �ست�سل  الإن�����س��اء 
10 من  مناولة  و�سي�سبح مبقدوره   2014 عام  بحلول  حاوية منطية 
الوحيد  امليناء  العماقة يف وقت واحد ليكون بذلك  املقبل  �سفن اجليل 
اإم  ���س��روره ب�سفينة  اب��ن �سليم ع��ن  ال��ق��ادر على ذل��ك. واأع���رب  يف املنطقة 
والتزامهم  التو�سعة اجلديدة  ت�سغيل  بدء  ليعلن عن  �سبيزيا  �سي ل  اإ�ص 
التي  املمكنة  ال��ق��درات  اإدراك  على  وم�ساعدتهم  العماء  جميع  بخدمة 
التي  العامة  املناولة  كفاءة  وتعد   . املقبل  ال�سفن من اجليل  بها  تتمتع 
متيز جبل علي كونه امليناء الرائد يف املنطقة وهي ما جعله يفوز بجائزة 
واأدى  التوايل  على  ال�19  للعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  بحري  ميناء  اأف�سل 
امليناء دورا هاما يف النمو القت�سادي لدولة الإمارات العربية املتحدة ويف 
اأداء دوره هذا  اأن ي�ستمر يف  املتوقع  امل�ستدامة يف دبي ومن  التنمية  دعم 
م�ستقبا ليخدم املنطقة عموما والتي ت�سم نحو ملياري ن�سمة . ومن 
جانبه قال حممد �سرف اأن عملية تو�سعة الطاقة ال�ستيعابية مليناء جبل 
علي بالتوازي مع منو الطلب يف ال�سوق ليكون على ا�ستعداد دائم لتلبية 
الطلب املت�ساعد ل�سركات ال�سحن والتجار . وهناأ اإدارة موانئ دبي العاملية 
2 يف املوعد  وموظفيها وال�سركاء يف امل�ساريع على اإجناز تو�سعة املحطة 

املحدد لتكون جاهزة خلدمة الحتياجات املتزايدة للعماء . 

•• ابوظبي-الفجر: 

ال�سركة الوىل يف  ان. اف. تي الماراتية  �سركة  اعلنت 
ومقرها  وامل�ساعد  الرجية  ال��رواف��ع  جم��ال  يف  العامل 
مليون   )70( بقيمة  �سخم  بعقد  ف��وزه��ا  ع��ن  ابوظبي 
دره����م ه��و اله����م والك����ر ب��ال��ع��امل يف جم���ال الروافع 
عماقة  رواف���ع  بتوريد  يتعلق  ك��ون��ه  الثقيلة  وامل��ع��دات 
لقامة اكر ج�سر معلق بالعامل على م�سيق البور�سفور 
مت  حيث  البحر،  �سطح  ع��ن  م��ر   )300( ارت��ف��اع  على 
التوقيع على العقد موؤخراً مع �سركة هايونداي الكورية 

الهند�سية العماقة وهي املقاول الرئي�سي بامل�سروع.
ان  ال�سركة:  يف  واملدير  ال�سريك  الزحاوي  نبيل  وقال 
التحدي الهم الذي �ستت�سدى له ال�سركة هو الرتفاع 
الكبري الذي �ست�سل اليه هذه الروافع على الرغم من 
كان  التي  الكبرية  اجل�سور  تنفيذ  يف  الطويلة  خرتنا 
اآخرها ج�سر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اهلل طيب 
ثراه يف ابوظبي وقبله كان ج�سر ال�سعديات على طريق 

ال�سيخ خليفة بن زايد حفظه اهلل.
نوعية  الثاين  التحدي  و�سيكون   : ال��زح��اوي  وا���س��اف 
ال���رواف���ع امل��ط��ل��وب��ة وط��ري��ق��ة ت��رك��ي��ب��ه��ا ورف��ع��ه��ا وادارة 

بال�سواق  م��ت��وف��رة  غ��ري  رواف����ع  ك��ون��ه��ا  فيها  العمليات 
ال��ع��امل��ي��ة وي���ت���م ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا ل��ل��م�����س��روع خ�����س��ي�����س��اً وفق 
موا�سفات خا�سة تتفق ومتطلبات العمل يف هذا امل�سروع 
الرياح  ���س��دة  ه��و  ال��ث��ال��ث  وال��ت��ح��دي  ال�سخم،  احل��ي��وي 
بامل�سيق والتيارات املائية وحركة املاحة املزدحمة فيه 
المر الذي يتطلب جهوداً ا�سافية وخرات غري عادية 

تعتز بتوفرها لدينا.
خ�سو�ساً  ال�سخم  العاملي  العقد  بهذا  الفوز  �سر  وع��ن 
وان ال�سركة اماراتيه وامل�سروع يف تركيا واملقاول كوري، 
اجاب: ان الفوز بهذا امل�سروع ال�سخم كان ثمار خططنا 
الزمة  بعيد  العاملية  ال���س��واق  نحو  بالتوجه  ال�سابقة 
يف  يف  العاملية  القت�ساديات  �سربت  التي  العاملية  املالية 
افتتاح عدد كبري  2008 حيث عملنا على  بدايات عام 
حتى  فرعاً   )12( عددها  بلغ  العامل  ح��ول  الفروع  من 
اربيل  مدينة  يف  الول  ا�سبوعي  منذ  اخرها  ك��ان  الن 
العراقية  بالعا�سمة  والثاين  بالعراق  كرد�ستان  باقليم 
لتواجدنا  كان  بانه  مهماً  �سيئاً  نو�سح  ان  ونريد  بغداد، 
امل��ب��ا���س��ر ب��ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة اك���ر الث����ر يف ال��ف��وز مبثل 
والتواجد  احل��دث  ال��ذه��اب اىل موقع  العقود لن  ه��ذه 
مبا�سرة  واقتنا�سها  الع��م��ال  فر�ص  ع��ن  والبحث  فيه 

والت�سالت  الو�سائل  عر  بعد  عن  ادارت��ه  عن  يختلف 
اللكرونية وهذا ما اثبتته التجربة حيث يوجد لدينا 
حالياً اكرث من )300( رافعة برجية تعمل حول العامل 

بعقود �سنوية متتد لعدة �سنوات.
الرئي�ص  ان  ال���زح���اوي:  ي��ق��ول  امل�����س��روع  طبيعة  وع���ن 
املا�سي  ال�سهر  اواخ��ر  د�سنا  قد  وزارئ��ه  ورئي�ص  الركي 
 ، الول  �سليم  �سي�سمى  ال���ذي  الكبري  اجل�سر  م�����س��روع 

ا�سطنبول  م��ن مدينة  الوروب����ي  اجل��زء  �سريبط  ال��ذي 
�سريعاً  الركية باجلزء ال�سيوي منها و�سيكون طريقاً 
احلديدة  لل�سكك  خطاً  يت�سمن  م��راً   1275 بطول 
وعند اكتمال العمل بامل�سروع �سيكون اجل�سر هو الثالث 
على م�سيق البو�سفور واكر ج�سر معلق بالعامل بتكلفة 

ت�سل اىل �ستة مليارات دولر.
املعدات  لهذه  امل��وردة  امل�سانع  ان  اىل  ال��زح��اوي  وا�سار 
القادمة  القريبة  الفرة  خ��ال  ال��رواف��ع  �سحن  �ستبداأ 
�سنوات  الثاثة  قرابة  �سي�ستغرق  بامل�سروع  العمل  وبان 

وفقاً للخطط التنفيذية املو�سوعة.
وا����س���اف ال���زح���اوي: اه����دي جن��اح��ات��ن��ا واع��م��ال��ن��ا اىل 
العربية  الم���ارات  ل��دول��ة  والر�سيدة  احلكيمة  القيادة 
املتحدة حكومة و�سعباً الذين اتاحوا لنا العمل واقامت 
والح���رام  ال��ع��دل  ي�سودها  اآم��ن��ة  بيئة  يف  م�سروعاتنا 
و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون واحل��ري��ات تلك ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي اقامت 
�سنوات قليلة بف�سل  العظيم يف  ال�سرح احل�ساري  هذا 
اخا�سها وا�سرارها وحبها ومت�سكها بوطنها وبقدرات 
الدولة  بف�سل  الع��راف  لنا من  بد  اهله ول  وطاقات 
العظيم علينا لنه لول رعايتها الكرمية لنا ولعمالنا 

طيلة هذه ال�سنوات ملا و�سلنا اىل ما نحن عليه.

لإقامة �أكرب ج�سر بالعامل على م�سيق �لبو�سفور

اإن. اإف. تي. االإماراتية تفوز بعقد قيمته )70( مليون درهم لتوريد روافع عمالقة 
�سلطة دبي املالحية ت�ستعر�س مراحل اإجناز 

ا�سرتاتيجية القطاع البحري يف االإمارة مع ال�سركاء 
•• دبي-وام: 

ناق�ست �سلطة مدينة دبي املاحية �سري العمل يف تطبيق اخلطة الإ�سراتيجية 
وتر�سيخ  البحري  القطاع  وتعزيز  وتنظيم  تطوير  حول  املتمحورة  البحرية 
مكانة دبي كمركز بحري عاملي من الطراز الأول. جاء ذلك على هام�ص ور�سة 
العمل التي عقدت موؤخرا بح�سور اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع البحري 
يف الإمارة اإذ تطرق املجتمعون اإىل اأحدث امل�ستجدات والتطورات والإجنازات 
التناف�سية لإم��ارة دبي على  املزايا  التي حتققت على م�ستوى تطوير وتعزيز 
بالقطاع  لارتقاء  الأ�سا�سية  البنى  وتوفري  واإقليميا  عامليا  البحري  ال�سعيد 
البحري املحلي متا�سيا مع اأعلى املعايري واأف�سل املمار�سات الدولية. و�سارك يف 
الإجتماع ممثلون عن موانىء دبي و دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي 
و جمارك دبي و هيئة الطرق واملوا�سات و القيادة العامة ل�سرطة دبي و بلدية 
دبي . ومت خال الور�سة اإ�ستعرا�ص موؤ�سرات الأداء ومراحل اإجناز اإ�سراتيجية 
م�ستوى  على  ملمو�سة  نتائج  ع��ن  الآن  اإىل  اأث��م��رت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
اإ�ستحداث لوائح تنظيمية وت�سريعات جديدة من �ساأنها �سمان مطابقة اأعلى 
اأن التقدم احلا�سل �سينعك�ص  املعايري البحرية العاملية. واتفق احل�سور على 
ب�سورة اإيجابية على تعزيز م�ستويات الإنتاجية واملقومات التناف�سية للقطاع 
البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة واآمنة وم�ستدامة من �ساأنها الإ�ستجابة 
بفعالية ملتغريات الأ�سواق ومواكبة الإجتاهات النا�سئة واإ�ستقطاب امل�ستثمرين 
الإقليميي والدوليي لاإ�ستفادة من مكانة دبي املتنامية كاعب رئي�سي على 
اخلارطة البحرية العاملية. واأو�سح عامر علي املدير التنفيذي ل�سلطة مدينة 
دبي املاحية خال ور�سة العمل اأن القطاع البحري املحلي ميثل ركيزة اأ�سا�سية 
لدفع عجلة النمو امل�ستدام والتنمية ال�ساملة يف امل�ستقبل و�سريكا رئي�سيا يف 
البحرية  ال�سراتيجية  اأن  اإىل  لفتا  ودول��ي��ا  اإقليميا  دب��ي  تناف�سية  تعزيز 
تكت�سب اأهمية خا�سة باإعتبارها اخلطة الأوىل املتمحورة حول اإحداث تغيري 
الناجت  يف  م�ساهمته  تفعيل  �سبيل  يف  دب��ي  يف  البحري  القطاع  �سمن  اإيجابي 
املحلي الإجمايل وتر�سيخ دوره كاأحد اأبرز القطاعات القت�سادية ذات القيمة 
امل�سافة جت�سيدا لروؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل . واأ�ساف 
اأننا على ثقة تامة بقدرتنا على حتقيق تطور نوعي ونقلة جذرية للو�سول 
بالقطاع البحري املحلي اإىل م�ستوى جديد من النمو والإ�ستدامة بالتعاون 
اإىل  ونتطلع  واخلا�ص  احلكومي  القطاعي  يف  الإ�سراتيجيي  �سركائنا  مع 
موا�سلة العمل على تطبيق حماور الإ�سراتيجية البحرية التي �سيكون لها 
دور حموري يف تفعيل م�ساهمة القطاع البحري يف دفع عجلة منو القطاعات 
الق��ت�����س��ادي��ة احل��ي��وي��ة وحت��وي��ل دب���ي اإىل م��رك��ز رئ��ي�����س��ي يف ري����ادة الأعمال 
روؤية  اإىل  ت�ستند  البحرية  ال�سراتيجية  ان  بالذكر  واجلدير   . وال�ستثمار 
وا�سحة تتمثل يف تعزيز ريادة دبي كمركز عاملي للماحة واخلدمات البحرية 
والتميز  بالقيادة  املتعلقة  اجلوهرية  والقيم  امل��رت��ك��زات  م��ن  جمموعة  وف��ق 
بخدمة العماء والإبداع والتعاون والتفوق يف الرثوة الب�سرية واحلفاظ على 
البيئة البحرية وترتبط ب�سكل وثيق بخطة دبي الإ�سراتيجية 2015 التي 
ترتكز على تر�سيخ ثقافة اجلودة والتميز ودفع عجلة النمو �سمن القطاعات 
الإقت�سادية احليوية وبالأخ�ص القطاع البحري وزيادة معدلت النمو الفعلي 

للناجت املحلي الإجمايل يف الإمارة.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة اأبوظبي الإ�سامي لاأوراق املالية، ذراع 
الو�ساطة املالية مل�سرف اأبوظبي الإ�سامي، جمموعة 
اخلدمات املالية الإ�سامية الرائدة، ام�ص عن افتتاح 

.)DFM( فرعها اجلديد يف �سوق دبي املايل
وياأتي افتتاح هذا الفرع ملواكبة النمو امل�ستمر لقاعدة 
عماء ال�سركة وت�سهيل و�سولهم اإىل �سوق دبي املايل. 
كما يوؤكد هذا الفرع اجلديد التزام م�سرف اأبوظبي 
الإ�سامي امل�ستمر بالتوا�سل مع عمائه اأينما كانوا، 
احتياجاتهم  ج��م��ي��ع  ت��ل��ب��ي  رائ�����دة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 

املالية.
املحمود،  ط���راد  ق��ال  الف��ت��ت��اح،  ه��ذا  على  تعليقه  ويف 
الرئي�ص التنفيذي مل�سرف اأبوظبي الإ�سامي: يوؤكد 
اأبوظبي الإ�سامي ل��اأوراق املالية  افتتاح فرع �سركة 
يف �سوق دبي املايل، من جديد التزامنا امل�ستمر بتلبية 
املالية،  للخدمات  عمائنا  وتوقعات  متطلبات  جميع 
وي�سكل اأي�ساً جزءاً من ر�سالتنا الهادفة اإىل اأن نكون 
اخليار املف�سل بي �سركات الو�ساطة املالية الإ�سامية 

عاملياً .
دبي  يف  عماءنا  �سي�ستفيد  امل��ح��م��ود:  ط��راد  واأ���س��اف 
لفرع  ال�سراتيجي  املوقع  من  ال�سمالية  والإم���ارات 

���س��وء جتدد  امل���ايل، ل�سيما يف  دب��ي  ���س��وق  ال�سركة يف 
على  ونحن  املحلي،  الأ�سهم  ب�سوق  امل�ستثمرين  ثقة 
ال�ستفادة  عماءنا  على  �سي�سهل  الفرع  هذا  باأن  ثقة 
من جمموعة �ساملة من فر�ص تداول اأ�سهم ال�سركات 

وال�ستثمار فيها .
والذي  امل���ايل،  دب��ي  ���س��وق  يف  ال�سركة  ف��رع  �سي�ستقبل 
يوظف اأحدث التقنيات، عمائه من ال�ساعة الثامنة 
���س��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة م�����س��اًء م��ن الأحد 
مالية  و�ساطة  خ��دم��ات  لهم  و�سيوفر  اخلمي�ص،  اإىل 

متكاملة.
اأبوظبي الإ�سامي ل��اأوراق املالية  هذا وكانت �سركة 

قد اأُ�س�ست ب�سكل اأ�سا�سي بهدف تقدمي منوذج رائد يف 
ال�سوق من خال توفري من�سة و�ساطة مالية متوافقة 
من  ال�سركة  ومتكنت  الإ�سامية  ال�سريعة  اأحكام  مع 
ال�سنوات  م��دى  على  وال�����س��رك��اء  ال��ع��م��اء  ثقة  ك�سب 
ال�سفافية يف  درجات  اأق�سى  مراعاتها  بف�سل  املا�سية 
التعامل، وحر�سها على تقدمي خدمات عالية اجلودة 
من�سة  وتوفر  املتطورة.  التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام 
اأطلقتها  والتي  الإن��رن��ت،  الإل��ك��روين عر  التداول 
لبناء  فر�سة  للم�ستثمرين  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ال�سركة 
ومبا  اخلا�سة  وتريتهم  على  ال�ستثمارية  حمافظهم 

يتما�سى مع اأهدافهم املالية.

•• العني - الفجر:

اأعلنت �سركة الفوعة عن م�ساركتها يف معر�ص �سيال 
مركز  يف  الثاثاء  ام�ص  يوم  فعالياته  انطلقت  ال��ذي 
اك�سبو مبدينة �ساو باولو التي تعد اأكر مركز جتاري 
و�سناعي يف الرازيل، وميتد املعر�ص الذي يخت�ص يف 
اأي��ام مب�ساركة من  جمال �سناعة الأغذية ملدة ثاثة 

اأكرث من 200 جهة من خمتلف دول العامل.
���س��ع��ادة ظ��اف��ر عاي�ص الحبابي  اأ���س��ار  ال�����س��دد  وب��ه��ذا 
رئي�ص جمل�ص ادارة �سركة الفوعة اإننا نعتز مب�ساركة 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ���س��ي��ال  ال��ف��وع��ة يف �سل�سلة م��ع��ار���ص 
ك��ل م��ن الم����ارات وب��اري�����ص وال�����س��ي وي��ق��ام ح��ال��ي��اً يف 
على  للتمور  منتجة  �سركة  اك��ر  ب�سفتها  ال��رازي��ل 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وت��خ��ت�����ص ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع النخيل 
والتمور بالدولة، كما اأن امل�ساركة يف مثل هذه املعار�ص 
املنتجات  الناجحة تعتر فر�سة مثالية لإب��راز هوية 
تعد  ال��ت��ي  ال��ف��اخ��رة  الم��ارات��ي��ة  التمور  م��ن  الوطنية 
انتاجاً حملياً من مزارع املواطني التي يفوق عددها 
اأكرث من 17 األف مزرعة من خمتلف اأنحاء الدولة، 
يتم اإنتاجها وت�سنيعها وفق اأحدث املوا�سفات العاملية 

القيا�سية واأنظمة الآيزو والها�سب.
وعن اأهمية امل�ساركة يف معر�ص �سيال الرازيل اأ�ساف 
ظافر الأحبابي اإن الرازيل تعد من الأ�سواق الواعدة 

اأمريكا اجلنوبية حيث متتلك �سوقا ميتاز بكثافة  يف 
للتواجد  ك��ب��رياً  جم���ال  مي��ث��ل  مم��ا  مرتفعة  �سكانية 
متتاز  التي  الم��ارات��ي��ة  التمور  منتجات  وعر�ص  فيه 
العقود  ت��وق��ي��ع  اإىل  ب��ال���س��اف��ة  ال��ع��ال��ي��ة،  ب��ج��ودت��ه��ا 
املبا�سرة مع رجال الأعمال واملهتمي با�سترياد التمور 

الماراتية ومنتجاتها الفاخرة.
ك��م��ا اأ����س���ار الح��ب��اب��ي اأن���ه ي��ت��م ت�����س��دي��ر م��ا ي��زي��د عن 
اإىل اأكرث من 40 دولة  التمور الماراتية  %90 من 
من خمتلف اأنحاء العامل، نظراً لرتفاع جودة التمور 
الإماراتية وزيادة طلب الأ�سواق العاملية عليها، كما اأن 
التي  الت�سويق احلديثة  ال�سركة تتبنى ا�سراتيجيات 
ت�سمن تواجداً قوياً وانت�ساراً وا�سعاً للتمور الإماراتية 
العايل  ج��ودت��ه��ا  مب�ستوى  يليق  مب��ا  ال��ع��امل،  دول  يف 

وي�سمن ظهوراً م�سرفاً للتمور الإماراتية الفاخرة.
ومن جانبه اأكد م�سلم عبيد باخلال�ص العامري املدير 
العام ل�سركة الفوعة اأن جناح الفوعة لقى اقباًل كبرياً 
والعار�سي  العمال  رج��ال  وا�ستقطب  اجلمهور  من 
بتنوع  ام��ت��از  ح��ي��ث  ال��غ��ذائ��ي��ة،  بال�سناعات  املهتمي 
ع��ام��ات جت��اري��ة خمتلفة  امل��ع��رو���س��ة حت��ت  املنتجات 
تاج  منتجات  ت�سكيلة  وتاأتي  وزادينا،  التمور  تاج  وهي 
وتلبي  امل�ستهلكي  احتياجات  التمور يف عبوات تائم 
والعبوات  وال���س��ك��ال  الح��ج��ام  ح��ي��ث  م��ن  مطالبهم 
وارتفاع  التمور  اأ�سناف  تنوع  اإىل  بال�سافة  الراقية، 

ال���ف���ر����ص، اخلنيزي،  ال���ل���ول���و،  ج��ودت��ه��ا م��ث��ل ���س��ن��ف 
والدبا�ص بالإ�سافة اإىل نوع اخلا�ص املعروف عاملياً، 
يتم  التي  التمور  ت��اج  منتجات  جمموعة  اإىل  م�سرياً 
اإن��ت��اج��ه��ا وت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا يف م�����س��ان��ع ال��ف��وع��ة وه���ي دب�ص 
وعبوات  باللوز،  حم�سوة  متور  التمر،  عجينة  التمر، 
الثريموفورم، والتمور املغطاة بال�سوكولتة واملح�سوة 

باللوز وغريها من املنتجات.
واأ����س���اف ال��ع��ام��ري اإن ال��ف��وع��ة حت��ر���ص ع��ل��ى طرح 
ت�سمل  حيث  والب��ت��ك��ار  بالتنوع  متتاز  التي  املنتجات 
الب�سر  ع�سري  ت�سم  التي  زادينا  منتجات  املعرو�سات 
وك���رام���ي���ل ب��ال��ت��م��ر والآي���������ص ك����رمي وم���رب���ى فاخرة 
والرافيل  وال��ك��ع��ك  ب��ال��ت��م��ر  م�����س��ن��وع��ة  وج��م��ي��ع��ه��ا 

املال والأعمال
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اأبوظبي االإ�سالمي لالأوراق املالية تفتتح فرعًا يف �سوق دبي املايل

الفوعة ت�سارك يف معر�س �سيال بالربازيل

�سفري الدولة ي�سارك يف ور�سة عمل 
للرتويج التجاري للدولة يف اأم�سرتدام

•• ام�سرتدام-وام:

�سارك �سعادة عبداهلل حمدان النقبي �سفري الدولة لدى اململكة الهولندية 
ال�سرق  التجاري اخلا�ص يف منطقة  املجل�ص  ور�سة عمل نظمها  اأعمال  يف 
يف  التجاري  للرويج  الهولندية  للهيئة  التابع  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
العا�سمة ام�سردام حتت عنوان اإن�ساء وتاأ�سي�ص اأعمالك التجارية يف دولة 
 . الإم��ارات العربية املتحدة .. وذلك بالتعاون مع �سركة ارن�سنت ان يونغ 
التجارية بي هولندا ودولة  اإىل تطوير وتعزيز العاقات  الور�سة  تهدف 
امل��ه��ارات والب��ت��ك��ار وحت�سي  ت��ب��ادل  الإم����ارات العربية املتحدة م��ن خ��ال 
الإفتتاحية  كلمته  يف  ال�سفري  �سعادة  وا�ستعر�ص  والت�سدير.  ال���س��ت��رياد 
التطور والنمو التجاري والإقت�سادي يف الدولة وفر�ص ال�ستثمار الكبرية 
امل��ت��وف��رة يف الأ���س��واق الإم��ارات��ي��ة وروؤي����ة حكومة دول���ة الم����ارات 2021 
لت�سبح رائدة يف عامل القت�ساد والبتكار ومركزا جتاريا عامليا من خال 
وال�سيافة واخلدمات  والإع��ام  الطاقة  املبتكرة يف جمال  القطاعات  منو 
اللوج�ستية. واأ�سار اإىل املكانة التي و�سلت اإليها الدولة يف جمال الأعمال 
يف  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  التقرير  ح�سب  و�سعتها  والتي  والقت�ساد 
اإىل عوامل  اإ�سافة  املركز الثامن عامليا والأول يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
اأخرى مهمة جعلت دولة الإمارات مميزة وذلك من خال البنية التحتية 
�سواء على  النقل اجل��وي  وم��ن خ��ال  العاملي  ال��ط��راز  البحري من  للنقل 
الإمارات  طريان  اجلوية  الناقات  وم�ستويات  الطريان  خدمات  م�ستوى 
- طريان الحتاد التي نالت جوائز عاملية يف ال�سيافة وم�ستويات ال�سامة 
ال��دول��ة يف جمال  ا�ستثمارات  اإىل  اإ�سافة  امل��ط��ارات  م��ن خ��ال خ��دم��ات  اأو 
املتجددة  الطاقة  يف  البتكار  لت�سجيع  القائمة  واجلهود  النظيفة  الطاقة 

والتكنولوجيا النظيفة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

موا�سفات  وامل��ق��اي��ي�����ص  للموا�سفات  الإم�����ارات  هيئة  و���س��ع��ت 
امل�ستعملة  اأو  معايري جديدة لزيوت حمركات املركبات املكررة 
امل��ت��داول��ة ب��الأ���س��واق وف��ق��ا اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة يتوقع 
التجاري  الغ�ص  ملنع   2014 ع��ام  مطلع  اإل��زام��ي��ا  تطبيقها 
وحماية البيئة و�سامة املركبات ورفع جودة منتجات الزيوت 
املعرو�سة يف الأ�سواق املحلية واحلفاظ على ال�سمعة التجارية 

للدولة عند ت�سدير هذه املنتجات خارج الدولة.
واأ�سدر معايل الدكتور را�سد احمد بن فهد وزير البيئة واملياه 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للموا�سفات و املقايي�ص قرارا 
يحمل رقم 11 لعام 2013 ب�ساأن تعديل لئحة الرقابة على 
منتجات زيوت تزييت حمركات الإحراق الداخلي للموا�سفة 
القيا�سية الإماراتية الإلزامية بهذا ال�ساأن يف اإطار نظام تقومي 
املطابقة الإماراتي اإيكا�ص طبقا للموا�سفة القيا�سية الإماراتية.  
الحراق  حمركات  تزييت  زي��وت  اإ�سافة  متت  للقرار  ووفقا 
الداخلي امل�ستعملة املعاد ت�سفيتها اأو الزيوت امل�ستعملة املكررة 
التي ت�ستخدم كزيوت اأ�سا�ص يف ت�سنيع زيوت تزييت حمركات 
الحراق الداخلي اإىل برنامج ت�سجيل زيوت تزييت حمركات 
اأن املعاجلة التي خ�سعت لها  الح��راق الداخلي والتاأكد من 
الزيوت امل�ستعملة متت وفقا لطرق واأنظمة معرف بها دوليا. 
الناجت عن عملية  الأ�سا�ص  اأن يكون زيت  القرار �سرورة  واأك��د 
البكر  الأ�سا�ص  زي��وت  وج��ودة  خ�سائ�ص  نف�ص  يحمل  املعاجلة 
القيا�سية  املوا�سفة  ال��وارد يف  الأ�سا�ص  زيوت  ت�سنيف  ويطابق 
الإماراتية بهذا ال�ساأن مع اإخ�ساع من�ساآت التكرير التي تقوم 
توكيد  لنظام  امل�ستعملة  للزيوت  والتكرير  الت�سفية  بعمليات 
اجلودة الكامل من نظام تقومي املطابقة الإماراتي اإيكا�ص واأنه 
بالائحة  الإلتزام  اخلا�سعة  للمنتجات  امل�سنعة  اجلهات  على 
اجلديدة على اأن ين�سر القرار مع الائحة املعدلة يف اجلريدة 

الر�سمية ويعمل به بعد مرور 180 يوما من تاريخ الن�سر.
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ب���دري  �سالح  املهند�ص حممد  ���س��ع��ادة  واأك���د 

اأنه  ب��ال��وك��ال��ة  م��وا���س��ف��ات  وامل��ق��اي��ي�����ص  للموا�سفات  الإم�����ارات 
التي  امل�ستعملة  اأو  امل��ك��ررة  ل��ل��زي��وت  ال��ك��ب��ري  لانت�سار  ن��ظ��را 
ت�����س��ت��خ��دم ك��زي��ت اأ���س��ا���ص يف ���س��ن��اع��ة زي����وت ت��زي��ي��ت حمركات 
الحراق الداخلي راأت الهيئة اأن تتم الرقابة على هذا النوع 
امل�سنعة بهذه الطريقة  الزيوت  اأن  للتاأكد من  ال�سناعات  من 
ت�سنع بطريقة مطابقة للموا�سفات القيا�سية وحتمل البيانات 
اأنها زيوت م�سنعة من زيوت مكررة  والعبارات التي تدل على 

بهدف منع الغ�ص التجاري وحماية و�سامة املركبات. 
وقال اأن القرار يهدف اإىل �سمان الرقابة الفعالة على الواردات 
من الزيوت امل�ستعملة املكررة كزيوت اأ�سا�ص و التاأكد من عدم 
ادخال خملفات زيوت م�ستعملة اىل الدولة حتت م�سمى زيوت 
مكررة بهدف حماية البيئة وال�سناعة الوطنية م�سريا اإىل اأنه 
بوزارة  اخلطرة  النفايات  و  الكيماويات  ادارة  مع  الت�ساور  مت 
البيئة و املياه حيث متت التو�سية ب�سرورة وجود رقابة فعالة 
اتباعها  من  التاأكد  و  امل�ستعملة  ال��زي��وت  تكرير  م�سانع  على 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�ساهم  بطرق  التكرير  و  الت�سفية  لعملية 
للموا�سفة  اجل���ودة طبقا  ع��ايل  ا���س��ا���ص  زي���وت  ان��ت��اج  و  البيئة 

الماراتية.
واأكد حر�ص موا�سفات على توافر اأعلى معايري اجلودة العاملية 
لا�ستخدامات  ال��دول��ة  اأ���س��واق  يف  امل��ت��داول��ة  تزييت  زي���وت  يف 
منتجات  على  الرقابة  لئحة  تطبيق  اأن  اإىل  م�سريا  املختلفة 
زي���وت تزييت حم��رك��ات الح����راق ال��داخ��ل��ي يف ن��ظ��ام تقومي 
هذه  ج��ودة  م�ستوى  لرفع  تهدف  اإيكا�ص  الإم��ارات��ي  املطابقة 
على  للحفاظ  الدولة  اإ�سراتيجية  مع  يتما�سى  مبا  املنتجات 

�سامة الأفراد والبيئة .
واأ�سار اإىل اأن جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص 
اعتمد خال العام املا�سي لئحة الرقابة على منتجات زيوت 
تزييت حمركات الحراق الداخلي مو�سحا اأن عملية تطبيق 
للموا�سفات  املنتجات مطابقة  تكون هذه  اأن  الائحة ت�سمن 
يف  الهيئة  دور  مع  يتما�سى  مبا  املعتمدة  الإماراتية  القيا�سية 

اإطار حماية ال�سوق وامل�ستهلك.

اأن الإج��راءات التي تقوم بها الهيئة للتاأكد من متتع  واأ�ساف 
املنتج بجودة عالية ت�ساهم يف تقلي�ص التلوث البيئي مو�سحا 
الحراق  حمركات  تزييت  بزيوت  تخت�ص  الائحة  ه��ذه  اأن 
الداخلي للمركبات التي تعمل باجلازولي و الديزل با�ستثناء 
املحركات البحرية حيث يتعي على املوزعي واملوردين التقدم 
لدى الهيئة للت�سجيل واحل�سول على �سهادة املطابقة ملنتجاتها 
الإلزامية  الإم��ارات��ي��ة  للموا�سفة  مطابقة  اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��اأك��د 
زيوت تزييت حمركات الحراق الداخلي واملعتمدة بقرار من 

جمل�ص الوزراء. 
واملنافذ  الرقابية  اجلهات  مع  بالتعاون  تقوم  الهيئة  اأن  وق��ال 
اجلمركية بعملية الرقابة والتفتي�ص عند جميع نقاط الدخول 
وحم����ال ال��ت��ج��زئ��ة وامل�����س��ن��ع وم�����س��ت��ودع��ات ال��ت��خ��زي��ن للتاأكد 
للموا�سفة  تزييت  زي���وت  منتجات  مطابقة  ا�ستمرارية  م��ن 
الإماراتية موؤكدا اأن ال�ساحنات التي حتمل �سهادة املطابقة هي 

التي ي�سمح لها بدخول الدولة. 
وذكر اأنه �سيتم عقد ور�سة عمل للم�سنعي وم�ستوردي وجتار 
زيوت التزييت بتاريخ 3 يوليو يف فندق �سمايا ديرة للتعريف 
الائحة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت�����س��ج��ي��ل  واإج�������راءات  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
تتطلب اأن اأن تكون زيوت تزييت حمركات الحراق الداخلي 
الرائحة خالية من  رائقة �سافية ومقبولة  متجان�سة اخللط 
املاء والروا�سب والأتربة واملواد اخلاد�سة وال�سوائب واأن تكون 
ثابتة ومتوافقة وحتتوي على م�سادات الأك�سدة وموانع ال�سداأ 
واإ�سافات اأخرى لتح�سي اجلودة ولتحقيق متطلبات م�ستوى 

الأداء.
ووفقا لائحة يجب ان يكتب ب�سكل وا�سح على كل عبوة من 
عبوات الزيوت باللغتي العربية والإجنليزية البيانات املتعلقة 
باحلجم ال�سايف للزيت باللير وا�سم املنتج اأو العامة التجارية 
امل�سجلة وا�سم بلد املن�ساأ وت�سنيف الزيت طبقا للزوجة وطبقا 
مل�ستوى الأداء والغر�ص من ا�ستعماله وتاريخ النتاج واأن تكتب 
عبارة حتذير تن�ص على اأن جتنب تلويث البيئة مع كتابة نوع 
زيت الأ�سا�ص امل�ستخدم اإذا كان بكرا اأو م�ستعمل معاد تكريره. 

�لتطبيق مطلع 2014

معايري اإلزامية جديدة لزيوت حمركات املركبات املتداولة باالأ�سواق
م�ا�شفات تعدل لئحة الرقابة للتاأكد من مطابقة معاجلة الزي�ت املعاد ت�شفيتها وفقا لطرق معرتف بها دوليًا

مهرجان �سيف اأبوظبي يبداأ 52 يومًا من املرح والرتفيه 
•• اأبوظبي-وام: 

انطلقت ام�ص فعاليات مهرجان �سيف اأبوظبي الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة على مدى 52 يوما مع 
افتتاح اأن�سطته املقامة يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص اأدنيك وتد�سي ال�ستعرا�ص املو�سيقي العاملي �ستومب يف 
ق�سر الإمارات الذي يقدم اأربعة عرو�ص مدة يف الفرة من 27-29 يونيو على م�سرح يت�سع ل�1097 م�ساهدا يف 
ق�سر الإمارات. وي�سم برنامج املهرجان اأن�سطة عائلية وتعليمية وعرو�سا ترفيهية ومو�سيقية عاملية يف اأربع قاعات 
باأدنيك بينما حتت�سن قاعة دو يف جزيرة يا�ص حفات غنائية يحييها اأملع جنوم املو�سيقى العربية وعرو�سا كوميدية 
باللغتي العربية والإجنليزية وليايل م�سرحية وحتديات ريا�سية. وي�ستمر الرنامج حتى يوم 17 اأغ�سط�ص وميتد 
واأ�سار   . وفرحتكم  عيدكم  اأبوظبي  احتفالت  اإىل  الفطر  وعيد  الكرمي  رم�سان  �سهر  وع��ر  ال�سيف  منت�سف  من 
�سلطان املهريي مدير مهرجان �سيف اأبوظبي يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة اإىل اأن عرو�ص �ستومب يف ق�سر 
الإمارات ت�سهد مفاجاآت عديدة منها تقدمي فقرتي للمرة الأوىل يف دولة الإمارات هما تروليز و فروجز اإىل جانب 
اإعامية جديدة تركز على  بهوية هوية  املهرجان  ال��دورة من  تاأتي هذه  وق��ال  راق�سة.  واأخ��رى  مقطوعات جديدة 
التعريف بالتجربة الرفيهية املتكاملة يف اأبوظبي خال فرة ال�سيف من خال باقة متنوعة ورائعة من الأن�سطة 
حيث نتوقع اإقبال كبريا على الفعاليات املقامة يف اأدنيك وخا�سة عامل العرو�ص احلية اإىل جانب املناف�سات الريا�سية 
والعرو�ص املو�سيقية والكوميدية يف قاعة دو بجزيرة يا�ص . ويت�سمن عامل العرو�ص الرفيهية احلية 98 عر�سا على 
مدى 47 يوما تقدمها 7 فرق خمتلفة مبعدل عر�سي يوميا وي�ستمر كل منها ملدة اأ�سبوع. وتبداأ بالعر�ص الإقليمي 
الأول ل�ستعرا�ص املدينة الك�سولة: روبوتيك�ص من كارتون نتوورك ومدته 90 دقيقة على اأن يتبعه العر�ص الإقليمي 
الأول ل�ستعرا�ص بانانا ريفيك ب�سحبة ثنائي املوز يف رداء النوم باناناز ان بيجامز . ويكت�سف الأطفال يف الأ�سبوع 
اأ�سرار عامل افتح يا �سم�سم املذهلة مع �سخ�سيات �سارع �سم�سم املحببة نعمان واأني�ص وبدر وكعكي وجرجور  الثالث 
وت�ستد الإثارة يف الأ�سبوع الرابع مع البطل اخلارق بن تن وال�سخ�سيات الكرتونية لأربعة من عرو�ص كرتون نتوورك 
اأبطال امل�سل�سل الكرتوين ال�سعبي  اأدنيك على موعد مع  اأبوظبي يف  الناجحة. ويبقى زوار فعاليات مهرجان �سيف 
فريج حيث يتابعون مواقف طريفة يف العر�ص اجلديد حلم عبود . كما ي�سهد مهرجان �سيف اأبوظبي العر�ص الأول 
بالإمارات لفريق الأمم املتحدة للكوميديا الذي يتكون من الفناني العامليي ماز جراين واأرون قادر ومايك بتايح 

ومنر اأبو ن�سار مع ح�سور مميز للكوميديي العرب حممد كمال وعمر علوبة وهال بال.
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فــن عــربــي

31
قالت �لفنانة �للبنانية نان�سي عجرم �إنها �نتهت من جتهيز جزء كبري من �أغاين �ألبومها �ملقبل �لتي ي�سل عددها �إىل 
12 �أغنية بلهجات خمتلفة بني �للبنانية و�مل�سرية و�خلليجية، م�سرية �إىل �أنها قامت باختيار �لأغاين بعناية وتعمدت 

�لبحث عن �جلديد و�ملتميز لرت�سي �جلمهور.

�ألبومي �ملقبل بلهجات خمتلفة و�لتمثيل ل يز�ل موؤجاًل

نان�سي عجرم: )Arab Idol( منحني خربات جديدة
املطرب اأقدر على تقييم وتوجيه املواهب

خطوة  كل  وم��ع  الفن،  جذبها  ما  �سرعان  لكن  كمذيعة،  بدايتها  كانت 
وجهاً  لكونها  ولي�ص  مبوهبتها  املجال  هذا  خا�ست  اأنها  تثبت  تخطوها 
اإعامياً ناجحاً. اإنها الفنانة ال�سابة دينا فوؤاد التي حجزت لها، يف �سنوات 

قليلة، موقعاً مميزاً و�سط جيلها من الفنانات.
�سباق  اإعجاب اجلمهور وخروجها من  نال  ال��ذي  عن م�سل�سل )ج��ذور( 

رم�سان كان اللقاء التايل معها.
جذبك اإىل جتربة )جذور(؟ الذي  • ما 

على  جديداً  مو�سوعاً  ويت�سمن  جيدة،  بطريقة  مكتوب  ال�سيناريو   -
الدراما امل�سرية، فللمرة الأوىل اأخو�ص جتربة م�سل�سل يتاألف من 60 
اأو  الإن��ت��اج  ناحية  �سواء من  رائ��ع  العمل  ذل��ك، فريق  حلقة. ف�سًا عن 

الإخراج اأو املمثلي اأو غريهم.
• اأمل تتخّويف من عدد احللقات؟

عندما  لكن  جديدة،  التجربة  لأن  البداية  يف  تخّوفت  اأنني  اأخفي  ل   -
اأن  �سيما  اأبحث عنه، ل  ما  اأنني وج��دت  اكت�سفت  كاملة  ق��راأت احللقات 
عمل  جل�سات  وجمعتني  ال���درام���ا،  يف  ن��األ��ف��ه  مل  �سكا  ي��ق��دم  امل�سل�سل 
اخلطوط  على  للوقوف  �ساندتني  التي  مر�سليان  كلوديا  موؤلفته  مع 

العري�سة حول �سخ�سية مريفت التي اأج�سدها �سمن الأحداث.
م�سر ولبنان، فكيف تقيمي هذه التجربة؟ فناين  امل�سل�سل  • يجمع 

- اأ�سعدين كثرياً اأن يقدم فنانو م�سر ولبنان عما عربياً مثل )جذور(، 
وكانت الكوالي�ص جيدة للغاية، فقد ت�سّرفت بالعمل مع الفنان حممود 
اإىل  ينتمي  لأن��ه  الأوىل،  للمرة  جانبه  اإىل  اأق��ف  اأنني  خ�سو�ساً  قابيل، 
فناين زمن الفن اجلميل احلقيقي يف الأخاق واملوهبة واخلرة الفنية، 
وتعلمت منه الكثري. اأما فنانو لبنان من اأمثال رفيق علي اأحمد ويو�سف 
جناح  يف  و�ساهموا  حم��رم��ون  فهم  حنا  وو���س��ام  �سمعون  وتقا  اخل��ال 

امل�سل�سل، لذا �سعرت اأننا نقدم عمًا يحمل معايري القومية العربية.
اخلزور،  اإياد  والأردين  اأ�سمر  فيليب  اللبنانى  )جذور(  اإخراج  • يتوىل 

فكيف تقيمي التعاون مع خمرَجي يف عمل واحد؟
اكت�سف جوانب  ال��ذي  اإي��اد اخل��زور  املخرج  ك��ان معظم م�ساهدي مع   -
خفّية يف موهبتي مل يرين فيها اأحد �سابقاً، وقدمني ب�سكل خمتلف عن 

الأدوار التي �سبق اأن قدمتها.

اأبعدك عن دراما رم�سان، فهل اأزعجك  )جذور(  بت�سوير  • ان�سغالك 
ذلك؟

- ي�سعدين اأنني اأقدم نف�سي للم�ساهدين، للمرة الأوىل، بعيداً عن املو�سم 
الرم�ساين، ول بد من اأن ين�سئ �سانعو الدراما موا�سم اأخرى بعيداً عن 
رم�سان. اأحمد اهلل اأن الأعمال التي �ساركت فيها يف ال�سباق الرم�ساين 
حققت جناحاً بدءاً من )الدايل( باأجزائه، مروراً ب(كيد الن�سا( و)اآدم( 
و)خطوط حمراء( و)الإخوة اأعداء(، لذا ل يزعجني ابتعادي عن دراما 
رم�سان، ل �سيما اأنني اأُقدم م�سل�سا من 60 حلقة �سينتهي عر�سه مع 

بدء ال�سهر الكرمي، بالتايل لن ي�سعر امل�ساهد بالفراغ.
التي توجه اإىل )جذور( باأنه تقليد للدراما  النتقادات  على  رّدك  • ما 

الركية بعد جناحها يف م�سر يف ال�سنوات الأخرية؟
ومميز  خمتلف  عربي  فني  عمل  ب��ل  الركية  ل��ل��درام��ا  تقليداً  لي�ص   -
يح�سب لنا، فهو ميزج بي احلياة الجتماعية والرومن�سية التي تنب�ص 
بها الدراما امل�سرية وال�سينما يف الأ�سا�ص، ذلك اأن غالبية اأفام “زمن 
الدراما  اأن  يعني  ما  الرومن�سي،  الطابع  عليها  ي�سيطر  اجلميل(  الفن 

التي جتنح نحو الرومن�سية لي�ست جديدة علينا.
اللبناين  امل�سل�سل  ب��ي  اخ��ت��اف��اً  وج���دت  ال��ت��ج��رب��ة،  هل  ه��ذه  بعد   •

وامل�سل�سل امل�سري؟
- ميتاز لبنان باأماكن ت�سوير جميلة ومواهب متكاملة يف كيفية اإخراج 
يف  بالتميز  تهتم  الإن��ت��اج��ي��ة  اجل��ه��ات  ب��ات��ت  م�سر  ويف  متميزة،  ���س��ورة 
يف  حقها  الدراما  واإعطاء  النجاح  هذا  ا�ستمر  واإذا  والت�سوير،  الإخ��راج 
من  ف�سنح�سد مزيداً  والإنتاج  والإخ��راج  التمثيل  كافة مثل  عنا�سرها 

النجاح . 
اللبنانية والأعمال العربية امل�سركة  امل�سل�سات  ت�سكل  اأن  • هل ميكن 

و�سيلة للق�ساء على الأعمال الركية؟
 - ل اأعرف، لكن القّيمي على الدراما، �سواء يف لبنان اأو م�سر، يحاولون 
اإبداع اأ�سكال جديدة للم�سل�سات يف مواجهة ظاهرة الأعمال الركية، 
اأخرى،  عربية  دول��ة  اأي  ومن  ولبنانيي  م�سريي  جميعاً،  احتدنا  ولو 

بالتاأكيد �سن�سبق اأي عمل تركي ونطغى عليه . 
• هل اأبعدك ان�سغالك بالدراما يف ال�سنتي املا�سيتي عن ال�سينما؟

ال�سينما، لأن عمري  الدراما وغري مقلة يف  ثابتة يف  اأ�سري بخطوات   -
مع  جن��اح��اً  لق��ت  ب��ط��ولت  ث��اث  خاله  قدمت  �سنوات،  خم�ص  الفني 
جنوم كبار يف اأفام: )احللم( مع حمادة هال، )فا�سل ونعود( مع كرمي 

عبدالعزيز، و)برتيتا( مع كندة علو�ص.
ال�سينما عموماً يف تراجع م�ستمر ب�سبب الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية، 
بالإ�سافة اإىل اأنني اأرف�ص ب�سكل قاطع امل�ساركة يف اأفام املقاولت ملجرد 

حتقيق ح�سور على ال�سا�سة.
الدور؟ مب�ساحة  تهتمي  وهل  اأدوارك  تختارين  • كيف 

- اأنظر اإىل حجم الدور بقدر ما اأنظر اإىل تاأثريه، ول اأوافق على دور ل 
اأ�سعى من خال الأدوار اجلادة  اأهمية له حتى لو جلب يل النجومية. 
الفتاة  اأدوار  ملّلت  فقد  ال�سخ�سيات،  من  خمتلفة  نوعيات  جت�سيد  اإىل 
يف  دوري  اأعتر  لذا  يل،  املخرجون  يختارها  التي  والطيبة  الرومن�سية 
“كيد الن�سا( حتدياً كبرياً لأثبت للجميع اأن الفنان اجليد ل يتخ�س�ص 

يف نوعية واحدة من الأدوار.
ذاتية؟ �سرية  م�سل�سل  لتقدمي  تتحم�سي  • هل 

- بالطبع. اأمتنى تقدمي �سرية فاتن حمامة لأنها اأعظم فنانة يف تاريخ 
ال�سينما، واأفامها هي الأف�سل يف ال�سينما امل�سرية.

من اأكرث فنان تتمني الوقوف اأمامه؟ النجوم،  مع  تعاونك  • بعد 
- �سعدت بالعمل مع نور ال�سريف يف )الدايل(، فاأنا اأعتره الأب الروحي 
يل. كذلك �سعدت بالعمل مع اأحمد ال�سقا يف )خطوط حمراء(. اأمتنى 
اأي�ساً العمل مع عادل اإمام على خ�سبة امل�سرح، فهو جنم كبري وي�ساعد 

املمثل ويتيح له م�ساحة للظهور ب�سكل جيد ومميز.
العملية يف جمال الإع��ام، فهل من املمكن اأن تعودي  بدايتك  • كانت 

اإىل تقدمي الرامج؟
- اأ�سكر اهلل لأنني حققت جناحاً يف هذا املجال من خال عملي يف قناة 
)احلرة( ويف التلفزيون امل�سري، وعندما يعر�ص علّي برنامج جيد واأجد 

نف�سي فيه لن اأتردد.
اجلديد الذي حت�سرين له بعد )جذور(؟ • ما 

م�سل�سل  بينها  م��ن  العربية،  ال��درام��ا  �سمن  ت��ن��درج  ن�سو�ص  اأم��ام��ي   -
)�سبايا(، لكني مل اأحدد حمطتي املقبلة لغاية الآن.

�أ�سري بخطو�ت ثابتة يف �لدر�ما وغري مقلة يف �ل�سينما

دينا فوؤاد: )جذور( ينتمي اإىل زمن الفن اجلميل 

التحكيم يف  �سعادتها بخو�ص جتربة  واأعربت عجرم عن 
)اأراب اآيدول( وراأت اأن املطرب اأقدر على تقييم وتوجيه 
ابنتيها  اأنها ل تخ�سى على  املواهب اجلديدة. كما ذكرت 

من احل�سد ولهذا ا�ستعانت بهما يف الكليب الأخري... 

التمثيل؟ جتربة  خو�ص  بالفعل  قررت  • هل 
- يف الفرة املا�سية كنت م�سغولة بالعديد من الأ�سياء، 
اأق�سي  ك��ن��ت  ال���ذي  اآي������دول(،  )اأراب  ب��رن��ام��ج  بينها  م��ن 
من  ع��دد  تاأجيل  اإىل  اأ�سطر  وجعلني  ط��وي��ًا  وق��ت��اً  فيه 
امل�سروعات والأم��ور التي كنت مرتبطة بها، وكنت قررت 
خو�سها يف الفرة املا�سية اإل اأن الرنامج �سغلني ب�سكل 
كبري جداً، هذا بجانب تاأجيل احلفات واملنا�سبات التي 

كنت تلقيت عرو�ساً للم�ساركة فيها.
التمثيل؟ عن  تراجعِت  اأنك  يعني  هذا  • هل 

- ل، الأمر لي�ص كذلك، فالتمثيل �سيء مهم وجمال كبري 
اإليه واأق��دم فيه جت��ارب ناجحة وموؤثرة،  اأن�سم  اأن  اأح��ب 
ولكن حتى الآن الوقت املنا�سب رمبا مل ياأت بعد، فالتمثيل 
بالتحديد اأمتنى اأن اأجته اإليه يف الوقت املنا�سب وعندما 
تكون الظروف يف اأح�سن حال حتى تكون جتربة مدرو�سة 

ومتكاملة بال�سكل املطلوب.
من فكرة اأنك تاأخرت يف جتربة التمثيل ما  تخ�ص  • اأمل 

جعل بع�ص املطربات ي�سبقنك؟
- ل اأقي�ص الأمور بهذا ال�سكل، فكل �سيء يكون جميًا يف 
وقته املنا�سب، وبالن�سبة اإيّل كنت اأرى طوال الوقت اأنني 
بحاجة اإىل تاأكيد النجاح يف الغناء وتقدمي ما هو اأف�سل 
التمثيل  خطوة  تاأتي  فيه  النجاح  وبعد  الغناء  يف  واأك��رث 
واأي خطوة اأخرى بجواره، هذا بجانب اأنني دائماً وطوال 
اأي جمال  يف  الآخ��ري��ن  نف�سي مب��وق��ع  اأ���س��غ��ل  حياتي مل 

واأمتنى التوفيق للجميع.
اجلديد؟ األبومك  عن  •وماذا 

الأغ���اين وت�سجيل  م��ن  انتهيت م��ن جتهيز ج��زء كبري   -
عدد منها وي�سل عددها اإىل 12 اأغنية بلهجات خمتلفة، 
عن  البحث  وت��ع��م��دت  وبعناية  الأغ����اين  باختيار  وق��م��ت 
األبوم  اجلديد واملتميز يف الغناء حتى اأمتكن من تقدمي 
اإ�سافة جديدة  به  اأن  واأ�سعر  ير�سي اجلمهور وير�سيني 

اإىل ما قدمته خال م�سواري.
األبومك  اأغ����اين  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ي  ال��ت��ي  ال��ل��ه��ج��ات  • وم���ا 

اجلديد؟
- اأقدم اأغاين باللهجتي اللبنانية وامل�سرية كما اعتدت 
اإىل  اأن قدمتها من قبل،  التي �سبق  الألبومات  يف جميع 

جانب الأغنية اخلليجية يف الألبوم.
تقومي  ���س��وف  ال��ت��ي  الأغ����اين  ب��اخ��ت��ي��ار  ق��م��ِت  • وه���ل 

بت�سويرها بطريقة الفيديو كليب؟
جانب  اإىل  بت�سويرها،  وقمت  اأغنية  اخ��رت  بالفعل   -
اأغاٍن اأخرى اأقوم بتجهيزها، لأنني اأعتر الفيديو كليب 
مهّماً جداً، وباملنا�سبة اأ�سعر اأن كل اأغنية ت�ستحق اأن يتم 

ت�سويرها.
)اأراب  مل�����س��ارك��ت��ك يف جل��ن��ة حت��ك��ي��م  ت��ق��ي��ي��م��ك  وم����ا   •

اآيدول(؟
- ا�ستفدت منها الكثري، فمثلما قدمت اخلرة والن�سيحة 
�سعرت  الرنامج  يت�سمنها  التي  وامل��واه��ب  للمت�سابقي 
التجربة  بهذه  جديدة  خ��رات  على  ح�سلت  اأنني  اأي�ساً 

التي مل اأخ�سها من قبل.
يف  ي�ساركون  الذين  للمطربي  انتقادات  هناك  لكن   •

جلان التحكيم بحجة اأن املطرب ل يقّيم مطرباً اآخر؟
- على العك�ص، اأرى اأن املطرب اأقدر على تقييم وتوجيه 

املواهب والأ�سوات الأخرى من املت�سابقي لأنه يعمل يف 
املجال نف�سه وي�ستطيع اأن ي�سعر مب�ساعره ويوجهه ب�سكل 

حقيقي و�سليم.
برنامج )اإك�ص فاكتور(؟ تابعت  • هل 

- تابعت بع�ص احللقات منه لأنني كنت م�سغولة ب )اأراب 
اآيدول(.

اإلي�سا؟ الفنانة  اأداء  وجدِت  • كيف 
اأنها  واأرى  ج��داً  جيدة  بها  وعاقتي  �سديقتي  اإلي�سا   -
والنا�ص  اجلريئة،  والآراء  والو�سوح  بال�سراحة  متمّيزة 

اعتادوا عليها هكذا واأحبوها اأي�ساً هكذا.
• اأمل تخ�سي على ابنتيك من احل�سد عند ا�ستعانتك بهما 

يف كليبك الأخري؟
الأطفال فلماذا  الكليب بعدد كبري من  ا�ستعنت يف  - ل، 

ت�سيب العي بناتي فقط! 
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الوجبات ال�سريعة تقلل من 
امت�سا�س االطعمة ال�سحية

ال�سر  ان  المريكية  ميني�سوتا  كلية طب جامعة  اجرتها  درا�سة  او�سحت 
وجبات  لطهي  �سهل  كبديل  ال�سريعة  الوجبات  اىل  اللجوء  اع��ت��ادت  التي 
ع����ادات غ��ذائ��ي��ة غري  امل��ن��زل ه��ي الك���رث ع��ر���س��ة للمعاناة م��ن  �سحية يف 
�سليمة كما تزيد قابليتها لل�سمنة. وتوؤكد الدرا�سة املن�سورة يف عدد يناير 
العامة ان املناخ الغذائي لا�سر التي  الغذائية  ال�سحة  2007 من جملة 
تاأكل وجبات �سريعة مبعدل اكرث من ثاث مرات يف ال�سبوع يكون ممتلئ 
با�سناف غري �سحية مثل البطاط�ص وامل�سروبات الغازية اكرث من الفواكه 
واخل�سروات.  وقد وجد الباحثون ان الوجبات ال�سريعة ارتبطت ارتباطاً 

وثيقا بال�سمنة وارتفاع موؤ�سر وزن اجل�سم يف البالغي. 
تقول الدكتورة كريي بوتيلي وهي ا�ستاذ م�ساعد طب الطفال يف كلية طب 
ميني�سوتا واملوؤلفة الرئي�سية للدرا�سة: قد تكون الوجبات ال�سريعة البديل 
املائم للطهي يف ال�سر كثرية امل�ساغل ال ان ا�ستبدال الطهي املنزيل بتلك 

الوجبات دائماً ما ياأتي بتاأثري �سلبي على �سحة ال�سرة ككل . 
وقد كانت الدرا�سة جزئاً من بحث ا�سمل حتت م�سمى العادات الغذائية بي 
املراهقي والذي اجري لفح�ص مدى �سيوع عادة �سراء الوجبات ال�سريعة 
وطبيعة  املنزل  يف  �سحية  اطعمة  بوجود  ذل��ك  وعاقة  العاملة  ال�سر  يف 
ال��وزن.  ومن بي  ال�سحية وزي��ادة  اله�سمي لاطعمة  امت�سا�ص اجلهاز 
املراهقي ال� 4،746 الذين اجابوا على ال�سئلة التقيمية لبحث العادات 
الغذائية، مت اختيار 902 منهم للقاء مزيد من ال�سئلة على والديهم.  
وقد قال 51 % من ال�سر امل�ساركة انهم يلجاأون اىل الوجبات ال�سريعة 
كبديل للوجبات املنزلية مبعدل مرة او مرتي يف ال�سبوع. فيما قال 7 % 
انهم يفعلون ذلك ثاث اىل اربع مرات يف ال�سبوع.  وقد ارتبط زيادة تكرار 
اكل الوجبات ال�سريعة ا�سبوعياً بقلة اكل الفواكه واخل�سروات و�سرب اللنب 
يف كل من الطفال واآبائهم.  وقد ارتبط ذلك اي�ساً بامتاء رفوف املطابخ 
بالطعمة املاحلة وامل�سروبات الغازية وال�سكرية مما يقلل احتمالية مرور 
ال�سرة على اطعمة �سحية يف املنزل اي�ساً. وقد كان الباء الذين يكرثون 

من الوجبات ال�سريعة اكرث قابلية لزيادة الوزن من غريهم. 

�لنعناع ي�سكن �لأمل

ي�����س��ب��ح  ه���ذا ال��ن��ب��ات بحلول 
انت�سارا  اأك��رث  مكونا  ال�سيف 
م���������س����روب����ات  يف   و����س���ع���ب���ي���ة 
ال��ك��وك��ت��ي��ل. ول��ي�����ص ���س��را على 
اأحد اأن احلديث هنا يدور حول 
النعناع. ويحتوي النعناع على 
مادة املنتول التي تتمتع ب�سفة 
النهايات  تثري  حيث  خ��ا���س��ة، 
والغ�ساء  ل��ل��ج��ل��د  ال��ع�����س��ب��ي��ة 
املخاطي م�سببة بذلك �سعوراً 

بالرد. واأثبت دفيد جوليو�ص من جامعة كاليفورنيا اأن اخلايا التي تتاأثر 
ب��الأمل. ويعني  ال�سعور  اأي�سا حتديد  بانخفا�ص درجة احل��رارة من �ساأنها 
هذا ان النعناع ي�سكن الأمل، بال�سافة اىل تاأثريه كمرد.   وي�ساعد النعناع 
على ال�سرخاء والتخل�ص من التوتر النف�سي. وعلى �سبيل املثال، ت�سهم 
رائحته يف حت�سي قدرة الن�سان على ال�ستغراق يف النوم، كما ي�سبح النوم 
بحد ذاته عميقاً وهادئاً. ويتمتع زيت النعناع مبيزة اأخرى األ وهي قدرته 

على حت�سي الذاكرة وعملية حفظ املعلومات.
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في   Little French Songs اجلديد  ألبومها  إلطالق  تهميداً  وتغني  تعزف  ساركوزي  بروني  كارال 
نيويورك. )رويترز(

• ملاذ� �تخذة �لأر�س �ل�سكل �لكروي؟
اتخذت الأر�ص ال�سكل الكروي لنف�ص ال�سبب الذي يجعل قطرة املاء 
الكروي  ال�سكل  ع��ادة  لنف�سه  ال�سائل  يتخذ  ال�سكل  كروية  والفقاعة 
يحدث هذا عندما يهبط ال�سائل من الف�ساء كقطرة املطر اأو يطفوا 
على �سطح املاء كالفقاعة عندما تكونت الأر�ص كانت موؤلفة من مواد 
�سائلة �سابحة يف الف�ساء ولهذا اتخذت الأر�ص ال�سكل الكروي عندما 

بردت حرارتها وغدت �سلبه احتفظت ب�سكله الكروي  
�لأر�س؟ حجم  هو  • ما 

يبلغ حميط الكرة الأر�سية على خط ال�ستواء 24847 ميا ويبلغ 
الأر�ص  7909 ميل  ال���س��ت��واء  خ��ط  الكرة(عند  )ع��ر  الأر����ص  قطر 
ا�سغر من هذا بقليل اإذا قي�ست ما بي القطبي لو اأتيح لنا اأن ن�سع 
الأر�ص على ميزان لوجدنا اأنها تزن 3720كنتليون طن)الكنتليون 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  �سفر   18 ميينه  اإىل  واح���د  م��ن  م��وؤل��ف  ع���دد 
الأمريكية وفرن�سا اأو 30 �سفر يف بريطانيا واأملانيا( يزداد وزن الأر�ص 

ب�سعة الف من الطنان كل �سنه ب�سبب النيازك التي تقع عليها.  

22% الطبيعي  الع�سل  يف  املاء  ن�سبة  • تبلغ 
ل اأ�سرا�ص لها.  • الأفعى 

الكيلو( من الوقت مائة دقيقة.  ون�سف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�سة  �سلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�سرويف  لاأ�سماك  العظمي  • الهيكل 

• �سكر اخل�سب له نف�ص مميزات ال�سكر العادي ، مع اأنه لي�ص له نف�ص الطعم . 
الأبي�ص اأكرث ميوعة.  الزلل  من  حمتواه  ي�سبح  البي�ص  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�سمع 
اإىل  اأ�سنان احللزون  اأن ت�سل  الل�سان، وميكن  بوا�سطة  ال�سجر عن طريق جر�سها  اأوراق  احللزون  ياأكل   •

�سن   25.000
التقيوؤ.  ت�ستطيع  ل  • الفئران 

بطارية ال�سيارة حام�ص الكريتيك اىل  • ي�ساف 
عيون.  لها  لي�ص  الأر�ص  • دودة 

البومة اأن تدير راأ�سها ب�سكل دائري.  • ت�ستطيع 
ج�سمها.  يف  ع�سلة   1.300 لها   ) الفرا�سة  يرقانة   ( • الري�سوع 

ي�سرق  انه   .. ت�ستعجبوا  ل  لكن  عجيب  ل�ص  هذا  ..وبالطبع  فقط  الدجاج  ي�سرق  ان  الل�سو�ص  اأح��د  اعتاد 
الدجاج ويربيه ويبيعه ..وقد ا�ستكى النا�ص كثريا اإىل القا�سي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�سي انه يئ�ص 
من هذا الل�ص لكنه �سيقدمه لهم �سباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�ساة .. جاء القا�سي وطلب من زوجته 
ان حت�سر له بع�ص الدجاجات من ح�سريتها فلما ت�ساءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا 
�سرقها ل�سا و�سلنا اليه و�سبطناه متلب�سا ففكرت الزوجة الذكية قليا ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�سد ودع 
المر يل .. جمعت الزوجة كل دجاجاتها من احل�سرية وجعلتها داخل البيت ويف م�ساء يوم اخلمي�ص اخرجت 
الزوجة الدجاج اإىل احلظرية وقد �سبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرثت هذا اللون خارج احلظرية 
اي�سا واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�سريتها حتى انت�سف الليل وجاء الل�ص وجمع بع�ص الدجاجات يف 
قف�ص وذهب م�سرعا ويف ال�سباح املبكر �سار القا�سي وحرا�ص ال�سرطة خلف خطوات الل�ص الذي تلون حذاوؤه 
باللون الحمر وعندما و�سلوا لبيته دق القا�سي الباب و�ساأل �ساحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال 
الرجل بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�سي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال 
القا�سي ح�سنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�سك باحدى 
دجاجات زوجته ثم قال والل�ص ينتعل حذاء �سبغ اأ�سفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�سك بحذاء الل�ص 
وقال ول�سا يداه ملونتان باللون الحمر مثل يديك ..ده�ص الل�ص الذي مل ينتبه للون الحمر يف يده فقد 
دخل فرا�سه بعد ان انتهى من �سرقاته ف�سحك القا�سي وقال هيا ايها امل�سكي فاأنا يف عجلة من امري اأريد 

ان ا�سكر زوجتي وافكارها ذات اللون الحمر.

�سارق الدجاج 

تعديل ال�سلوك قد ي�ساعد على عالج االأرق

التنف�س ببطء يوميًا يحمي القلب واملخ
 

تو�سل باحثون فرن�سيون اإىل اأن اأحدث طريقة للحفاظ على القلب واملخ 
حماية  على  ي�ساعد  ما  يوميا،  دقيقة   20 مل��دة  وعمق  ببطء  التنف�ص  هي 
القلب من ال�سطرابات التي ت�سيبة نتيجة ال�سغوط والنفعالت والقلق 
والهم ب�سبب ظروف احلياة اليومية. واأو�سح الباحثون اأن هذه الطريقة 
املثلى يف التنف�ص ت�ساعد على متا�سك القلب ما يوؤدي اإىل انخفا�ص �سغط 

الدم وتقوية وتن�سيط حركة القلب، وتدفق الدم للمخ ب�سورة منتظمة.

ي��شف حممد اخلطيب 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فار�س جمال
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

ن�ف عزيز ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اأو الأرق يف مرحلة من مراحل حياتهم، حيث يكون  يعاين الكثريون من قلة النوم 
ت�سببه  اأن  الأخ���رى  الأم��را���ص  لبع�ص  ميكن  لكن  غالباً،  امل�سبب  هو  والقلق  التوتر 

كالكتئاب والف�سام والربو، ويعد اأكرث �سيوعاً عند الن�ساء ويزيد مع تقدم العمر.
للنوم  احلاجة  تختلف  اإذ  للجميع،  الكايف  للنوم  حمدد  تعريف  اإيجاد  ال�سعب  ومن 
ح�سب منط احلياة والعوامل البيئية ونوعية التغذية واحلمية وامل�سروبات املتناولة.

وبناء على دليل اخلدمات ال�سحية الوطنية يف بريطانيا فيما يخ�ص الأرق، ُين�سح 
مبراجعة الطبيب عندما يوؤدي الأرق لل�سعور بالتعب والإرهاق، وذلك لتلقي العاج 
الذي يتكون من ثاث مراحل: املرحلة الأوىل ت�ستمل على ن�سائح خا�سة للمري�ص، 
مثل الذهاب للنوم يف وقت حمدد قدر امل�ستطاع، وخلق اجلو الهادئ واملريح اخلا�ص 
اأن تفيد  بغرفة النوم، مثل اإطفاء الأ�سواء واحلفاظ على احلرارة املعتدلة. وميكن 
تناول  من  التخفيف  وكذلك  وال�سباحة،  امل�سي  مثل  املنتظمة،  الريا�سية  التمارين 
امل�سروبات التي حتتوي على الكافيي، مثل القهوة وال�ساي بوقت متاأخر من الليل. 

بالليل  الإكثار من الطعام والكحول، وخا�سة بوقت متاأخر  ُين�سح بعدم  كما 
وكذلك  ال�سرخاء،  على  ال�ساخن  احلمام  يفيد  كما  التدخي.  وع��دم 

النوم.  ع��ل��ى  ي�ساعد  اأن  مي��ك��ن  مم��ا  ال��ه��ادئ��ة  للمو�سيقى  ال���س��ت��م��اع 
من  ي��ع��اين  ال���ذي  ال�سخ�ص  م��ع  باحلديث  ت��ك��ون  الثانية  املرحلة 

الأرق عن م�ساكله وم�ساعره واأ�سباب توتره، وذلك مل�ساعدته 
على تغيري طريقة تعامله معها ونظرته لها، حيث ميكن 

ال�سلوكي  ب�العاج  تدعى  التي  بالعاج  الطريقة  لهذه 
املعريف اأن ت�ساعد املري�ص على النوم. يف النهاية يتم 

الو�سول للمرحلة الثالثة من العاج، وهي تناول 
الأدوية التي ت�ساعد على النوم بناًء على ن�سائح 
الطرق  ك��ل  ع��ن��دم��ا ل تنجح  وذل���ك  ال��ط��ب��ي��ب، 

املذكورة يف التخفيف من الأرق.

حممد مبارك
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


