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رعاية االأحفاد ت�ؤدي الكتئاب اجلدات 
�إليهن مهمة  �للو�تي توكل  �أن �جلد�ت  �أمريكية حديثة  بينت در��سة 
�آخ��ر، معر�سات  �العتناء باأحفادهن ب�سكل د�ئ��م، وال يقمن باأي عمل 
للإ�سابة باالكتئاب. ولكن �لدر��سة وجدت �أي�سا �أن تلك �جلد�ت كن 

�أكرث �نفتاحا على �أ�سكال �مل�ساعدة للتخل�ص من �الكتئاب.
وي�سرتن  كاي�ص  بجامعة  �لتمري�ص  كلية  ك��ارول مو�سيل، من  وقالت 
240 ج��دة، و�متدت  �أع��دت مع زملئها در��سة �سملت  �إنها  ري��زرف، 
ع��ل��ى م���د�ر ط���و�ل ���س��ت ���س��ن��و�ت ون�����س��ف �ل�����س��ن��ة ل���روؤي���ة م���دى ت��اأث��ري 

رعايتهن الأحفادهن على �سحتهن.
وق�سمت �جلد�ت �إىل ثلث جمموعات، �الأوىل ت�سم جد�ت يهتممن 
باأحفادهن ب�سكل يومي ود�ئم، و�لثانية جلد�ت يع�سن يف منازل ت�سم 
باالهتمام  موكلت  ل�سن  جلد�ت  �لثالثة  و�ملجموعة  متعددة،  �أجياال 
ب��االأح��ف��اد وت��ب��ن �أن �جل���د�ت �ل��ل��و�ت��ي ك��ان و�ج��ب��ه��ن �ل��ي��وم��ي رعاية 

�أحفاهن كن معر�سات �أكرث من غريهن للمعاناة من �الكتئاب.
�جل��د�ت  ل��دى  تكون  ب��اأن  �لتوقع  م��ن  بالرغم  �أن��ه  و�أ���س��اف��ت مو�سيل 
�للو�تي يربن �أحفادهن عو�ر�ص �كتئاب �أكرب، فاإن �لباحثن فوجئو� 

مبدى ��ستمر�ر هذه �الأعر��ص وتز�يدها طو�ل �سنو�ت �لبحث.
لكن �لدر��سة بينت �أي�سا �أن تلك �جلد�ت كن �أكرث �نفتاحا على �أ�سكال 
�مل�ساعدة للتخل�ص من �الكتئاب، مما يعني �أنهن ال ميانعن �حل�سول 

على تدريب يخفف لديهن �لعو�ر�ص �الكتئابية.

الت�ت.. لزيادة خ�ص�بة الرجال 
�أن تناول �لتوت قد ي�ساعد يف زيادة �خل�سوبة  وجدت در��سة جديدة 
يف  باحثن  �أن  �لربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت  �لرجال  عند 
�لتوت  ت��ن��اول  �أن  وج���دو�  �الأم��ريك��ي  �لوطني  بركلي  لورن�ص  خمترب 
�ل�����س��روري  ج  �لفيتامن  م��ن  ع��ال��ي��ة  م�ستويات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل���ذي 
هرمون  الإنتاج  �ل�سروري  �ملاغنيزيوم  وعلى  �لرجال  عند  للخ�سوبة 

�لت�ستو�ستريون، يزيد فر�ص �الإجناب.
�الأك�سدة  �إجهاد  من  �ملنوية  �حليو�نات  يحمي  �لتوت  �أن  �أي�ساً  وتبننّ 
�لكثري  �لذين يتناولون  44 عاماً  �ل�  �لرجال فوق  �أن  �لعلماء  ووجد 
�لنووي  �حلم�ص  تلف   20% بن�سبة  لديهم  يقل  ج  �لفيتامن  م��ن 

حليو�ناتهم �لنووية.
وقالت �لباحثة جولييت ويل�سون �إن �لتوت يعطي �ملغذيات �ل�سرورية 
�ملعروفة بتح�سن �خل�سوبة عند �لرجال و�لن�ساء ولفتت �إىل �أن تناول 
ح�سة غذ�ئية و�حدة من �لتوت تعطي �لكمية نف�سها من �لفيتامن 
رها تناول 173 حبة عنب و�أ�سارت �إىل �أن لهذه �لفاكهة  ج �لتي يوفنّ
منافع �سحية كثرية جتعلها �الأمثل بالن�سبة للأزو�ج �لذين يريدون 
�الإجناب وقالت �إنها م�سدر جيد حلم�ص �لفوليك �ملعروف باأهميته 

بالن�سبة خل�سوبة �ملر�أة ومر�حل �لنمو �الأوىل للجنن.
و�أ�سارت �إىل �أن �لتوت ي�ساعد يف �حلفاظ على وزن ج�سم �سحي وهو 

�ملفتاح لتو�زن �لهرمونات �جلن�سية.

و�صفات طبيعية للعناية بال�صعر 
تقدم خبرية �لتجميل �سارة علي عدد� من �لن�سائح للعناية بال�سعر 
�إف��ادة لل�سعر  �مل��و�د  �أكرث  �ملايونيز يعترب من  �أن  �ملق�سف، حيث توؤكد 
يعد  و�ل��ذي  �لبي�ص،  على  �ملايونيز  يحتوي  حيث  بالتق�سف،  �مل�ساب 
بل�سماً طبيعياً يزيد من ن�سبة �لرطوبة يف �ل�سعر، كما ي�ساهم �لزيت 
�ملوجود يف �ملايونيز على تعزيز �لرطوبة لهذ� �ل�سعر، يو�سع قدر من 
يو�سع  ثم  �الأط���ر�ف  نهاية  وحتى  �جل��ذور  من  �ل�سعر  على  �ملايونيز 
على �ل�سعر ملدة 30 دقيقة ويلف �ل�سعر مبن�سفة بعدها قومي بغ�سل 

�ل�سعر جيد�. 
تو�سع  حيث  به،  للعناية  جد�  مفيد  �لزيتون  زيت  �أن  �سارة  و�أ�سافت 
�إىل  �جل��ذور  باأكمله من  �ل�سعر  بها  وتدلك  �لزيت  �ساخنة من  كمية 
 30 �الأط��ر�ف ثم يلف �ل�سعر يف كي�ص بل�ستيك ويرتك �لزيت ملدة 
يف  م��رت��ن  �لعملية  ه��ذه  وت��ك��رر  ج��ي��د�،  �ل�سعر  يغ�سل  بعدها  دقيقة 

�الأ�سبوع بعدها حت�سلي على �أف�سل �لنتائج.

مروحة تنهي حياة �صقيقتني
ل��ق��ي��ت ط��ف��ل��ت��ان م�����س��رع��ه��م��ا �إث���ر 
من  كهربائية  ب�سعقة  �إ�سابتهما 
م���روح���ة يف م��ن��زل��ه��م��ا ب�����س��اح��ي��ة 
�ل�سود�نية  �لعا�سمة  يف  �ل�سلمة 

�خلرطوم. 
ون���ق���ل���ت ���س��ح��ي��ف��ة �خل����رط����وم �أن 
بلغاً ورد �إىل �ل�سرطة من و�لدة 
�لطفلتن  �إن  وق��ال��ت  �ل��ط��ف��ل��ت��ن 
من  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل�سعقة  ت��ع��ر���س��ت��ا 
م�����روح�����ة، الم�����س��ت��ه��ا �إح����د�ه����م����ا، 
ف��اأ���س��اب��ت��ه��ا �ل���ك���ه���رب���اء، وح���اول���ت 
فاأ�سيبت  بها  �الإم�����س��اك  �الأخ����رى 
هي �الأخرى بدورها و�أ�سافت �الأم 
مرت�دفتن  �جلثتن  وج��دت  �أن��ه��ا 

فوق �ملروحة �مللقاة على �الأر�ص. 

�صيني يرتكب 
جمزرة يف حافلة 

�آخ���رون   11 �أ���س��خ��ا���ص و�أ���س��ي��ب   4 قتل 
بال�سكن نفذه رجل يف حافلة  يف هجوم 
جنوب  يف  �سيت�سو�ن  مبقاطعة  للركاب 

غرب �ل�سن.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �أن���ب���اء �ل�����س��ن �جل��دي��دة 
�إن  قولها  �ل�سرطة  ع��ن  �م�����ص  �سينخو� 
�لكامري� �ملثبتة يف �حلافلة ت�سري �إىل �أن 
رجًل �سحب �سكيناً ب�سكل مفاجئ و�أخذ 

يطعن �لركاب.
و�أك��د مكتب �الأم��ن �لعام وق��وع �حل��ادث، 
�ل��ذي عرف عنه  �لرجل،  �أن  �إىل  م�سري�ً 
بالطعن  ي��ك��ت��ف  مل   ، يل  ع��ائ��ل��ت��ه  ب��ا���س��م 
يهاجم  و�أخ���ذ  منها  ن��زل  ب��ل  يف �حلافلة 
�لنا�ص يف �ل�سارع قبل �أن تطلق �ل�سرطة 
و�أ���س��ف��ر �حل���ادث عن  �ل��ن��ار عليه وتقتله 
�آخرين   11 و�إ�سابة  �أ�سخا�ص   4 مقتل 
بينهم فتاة يف �ل�10 من �لعمر �إ�ساباتها 
�أن  �الأويل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�أظ���ه���ر  خ��ط��رية 
�ل��ع��م��ر وه���و من  �ل�41 م��ن  �ل��رج��ل يف 
�ل�سن،  �سرق  ب�سمال  ت�سانغدو  مدينة 
�أف���ر�د  وك��ان��ت ل��دي��ه م�ساكل م��ال��ي��ة م��ع 

عائلته.

جمهود �إ�ضايف
لكنه  �لطمث،  �نقطاع  بعد  �سعوبة  ي��زد�د  �ل��وزن  فقد�ن 
ب��ذل  �إل��ي��ه ه��و  م��ا حت��ت��اج��ن  ك��ل  م�ستحيًل.  �أم����ر�ً  لي�ص 
�أ�سغر  كنت  حن  تفعلينه  كنت  ما  يفوق  �إ���س��ايف  جمهود 
ال  جهودك.  تكثفي  �أن  )يجب  بلكبرين:  د.  يقول  �سناً. 
�سك يف ذلك(. ت�سجعي الأن تلك �جلهود �ستعطي ثمارها 
خ�سارة  تقنيات  زملئه  مع  بلكبرين  در���ص  حن  حتماً. 
�ل��وزن  �أو  �لبد�نة  مب�ساكل  �مل�سابات  �لن�ساء  عند  �ل��وزن 
�لز�ئد بعد �نقطاع �لطمث، �كت�سفو� �أن ممار�سة متارين 
�أكرث طو�ل خم�سة  �أو  45 دقيقة  �أو مكثفة مدة  معتدلة 
�أيام يف �الأ�سبوع و�تباع حمية تقل فيها �ل�سعر�ت �حلر�رية 
كيلوغر�مات   9 ح���و�ىل  ف��ق��د�ن  يف  ي�ساهمان  �مل�ستهلكة 

)�أكرث بع�سرة باملئة من وزن �جل�سم(.
�إذ� كنت تعانن م�سكلة �لوزن �لز�ئد، �ست�ستفيدين حتماً 
ت�سري  قليلة.  كانت  ولو  �لكيلوغر�مات  بع�ص  من فقد�ن 
وزن  م��ن  و10%   5% ب��ن  ف��ق��د�ن  �أن  �إىل  �ل��در����س��ات 
ومر�ص  بال�سكري  �الإ���س��اب��ة  خطر  �ص  يخفنّ ق��د  �جل�سم 

�لقلب و�ل�سرطان.
بتخفي�ص  �ل���وزن  لفقد�ن  �الأ�سا�سية  �خل��ط��و�ت  تق�سي 
�لدهون  كمية  من  و�حل��د  �مل�ستهلكة  �حلر�رية  �ل�سعر�ت 
التباع  د�ع��ي  ال  لكن  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لنظام  يف  �ل�سحية  غ��ري 
)حمية( ر�سمية. فاحلمية �ل�سارمة قد توؤدي �إىل نتائج 
�لغذ�ئية  بالتغري�ت  �الل��ت��ز�م  �سعوبة  �إىل  نظر�ً  عك�سية 
تغري�ت  �إح��د�ث  )يجب  د. بلكبرين:  يو�سح  �جل��ذري��ة. 

غذ�ئية ميكن �اللتز�م بها خلل بقية �أيام حياتنا(.

ن�ضائح غذ�ئية
و�لعملية  �لب�سيطة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  بع�ص  يلي  م��ا  يف 
��ستهلك  م��ن  و�حل����د  �حل���ر�ري���ة  �ل�����س��ع��ر�ت  لتخفي�ص 

�لدهون غري �ل�سحية:
�لع�ساء  بتناول  نن�سحك  �أ�سغر حجماً:  �الأك��ل يف طبق   -
حجم  لتخفي�ص  �سهلة  طريقة  �إن��ه��ا  �ل�سلطة.  طبق  يف 
وع��اء  �ل��ط��ع��ام يف  ت��ق��دمي  �أو ميكن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة.  �حل�س�ص 
���دة وق��ل��ي��ل��ة �ل��د���س��م.  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ق��اي��ا وج���ب���ة جم���منّ

�ست�سعرين  �لتي  �ل�سبع  بدرجة  �الأرج��ح  على  �ستنده�سن 
بها عرب ��ستهلك عدد �أقل من �ل�سعر�ت �حلر�رية.

- �لتحول من �لدهون �مل�سبعة �إىل �لدهون غري �مل�سبعة: 
�ط��ب��خ��ي �ل��ط��ع��ام ب��زي��ت �ل��زي��ت��ون �أو زي���ت �ل��ك��ان��وال ب��دل 

�لزبدة.
�أو  �ملقلية  �لبطاطا  حتبن  كنت  �إذ�  �لقلي:  بدل  �خَلبز   -
�لفرن بدل تغطي�سها  �ملقلية، �خبزيها يف  �لدجاج  �أ�سابع 

بالزيت �ل�ساخن.
- ح�سر منا�سبات �الأكل يف �خلارج: من �الأف�سل �الكتفاء 
�ملنا�سبات  ويف  �الأ���س��ب��وع  نهاية  خ��لل  �ملطاعم  يف  ب��االأك��ل 
تاأكلن يف �خل��ارج، تناويل ن�سف �حل�سة  �ملميزة وعندما 

و�حتفظي بالكمية �ملتبقية لوجبة الحقة.
�للحوم  ��ستبديل  �حلمر�ء:  �للحوم  ��ستهلك  تخفيف   -
�الأ����س���ب���وع،  �أو م���رت���ن يف  م����رة  �حل���م���ر�ء يف و���س��ف��ات��ك، 
دون  م��ن  �ل��دج��اج  ���س��در  مثل  �ل��ده��ون  قليلة  بربوتينات 
�أو  �لفا�سولياء،  �أو  �ل�سمك،  �أو  �مل��ف��روم،  �حلب�ص  �أو  جلد، 

جبنة �لتوفو.
�نتقلي  �لد�سم:  �لقليلة  �حلليب  م�ستقات  �إىل  �لتحول   -
من ��ستهلك �حلليب �لكامل �لد�سم �إىل �حلليب �لقليل 
�لقليلة  و��ستعملي �جلبنة  �لد�سم،  �أو �خلايل من  �لد�سم 

�لد�سم.
بال�سعر�ت  �لغنية  �خلفيفة  �لوجبات  ��ستبد�ل  ح��اويل   -
يومية  بح�سة  �ملقرم�سات  �أو  �لب�سكويت  مثل  �حل��ر�ري��ة: 
�لعالية  �خل�����س��رو�ت  �أو  �لفاكهة  م��ن  �الأق���ل  على  و�ح���دة 

�لطاقة.
- �حلد من ��ستهلك �مل�سروبات �لغازية: �ع�سري ع�سري 
تعجزين عن  �لفو�رة. حن  �ملاء  �لربتقال يف  �أو  �لليمون 
كبح رغبتك يف تناول �مل�سروبات �لغازية، �ختاري �ملنتجات 

غري �ملحلة.
تتوقن  كنت  �إذ�  �لتحلية:  ت��ن��اول  ��سرت�تيجية  تغيري   -
نن�سحك  �لع�ساء،  بعد  �مل��ذ�ق  حلو  طعام  تناول  �إىل  فعًل 
�ل�سعر�ت  لنّية قليلة  م��ادة محُ �لتوت مع  بتناول وع��اء من 
�أو تناول طبق �سغري من �جليلتن �خلايل من �ل�سكر. 

ميكنك تناول �لتحليات �لد�سمة يف منا�سبات نادرة.

تكثيف حركة �جل�ضم
بالوزن.  للتحكم  �الآخ��ر  �الأ�سا�سي  �لعامل  هي  �لريا�سة 
متارين  مبمار�سة  تو�سي  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  �أن  �سحيح 
يومياً،  �الأق���ل  على  دقيقة   30 م��دة  مكثفة،  �أو  معتدلة 
�الأرج���ح.  على  �ل���وزن  ل��ف��ق��د�ن  كافية  م��دة  لي�ست  لكنها 
كذلك، قد جتدين �سعوبة يف ممار�سة �لتمارين باحليوية 
م�سابة  ك��ن��ت  �إذ�  �سيما  ال  �ل�����س��ب��اب،  ���س��ن  يف  ك��م��ا  نف�سها 
بالتهاب �ملفا�سل �أو �أي حالة �أخرى حتد من �لقدرة على 
�أقل  �لنتائج نف�سها عرب متارين  �حلركة. للح�سول على 
حدة، يجب �أن تقومي بالتمارين لفرتة م�ساعفة بح�سب 
ر�أي د. بلكبرين. ال حت�سري مفهوم �لريا�سة بالذهاب 
د�ع��ي  و�ح���دة. ال  ريا�سية  �آل��ة  على  و�لتعرق  �ل��ن��ادي  �إىل 
�ل��ن��ادي  يف  �ليومية  �لتمارين  م��ن  دقيقة   60 لتم�سية 
هام�ص  بتو�سيع  �لف�سلى  �ال�سرت�تيجية  تق�سي  ح�سر�ً. 
يوم  كل  مت�سي  �أن  ميكنك  �ليومية.  حياتك  يف  �لتحرك 
�إذ� كان �لطق�ص ي�سمح بذلك. �أو ميكنك �مل�ساركة مببار�ة 
كرة م�سرب �أو غولف �أ�سبوعياً مع �الأ�سدقاء. ويجب �أن 
�خلطى  عد�د  ��ستعملي  �الإمكان.  عند  �ل�سلمل  ت�سعدي 
كي تتمكني من ر�سد �مل�سافة �لتي تقطعينها يومياً. قد 
يحفزك ذلك على �مل�سي مل�سافة �إ�سافية يف ميط منزلك 

حتى قطع �مل�سافة �ليومية �ملنا�سبة.

يركز عدد كبري من �الطباء وعلماء �لتعذية على فو�ئد �لعنب �الخ�سر �ل�سحية حيث من �ملعروف �ن للعنب 
�لذي ناكلة �لكثري من �لفو�ئد منها �سفاء �لكثري من �المر��ص حيث يوجد �لعديد من �مل�سحات 

و�لعديد  و�مانيا  �ملتحة  �ل��والي��ات  يف  وذل��ك  �لعلج  يف  �لعنب  ��ستخد�م  على  تقوم  �لطبية 
من دول �وربا. و�ن للعنب �لعديد من �لفو�ئد كالوقاية من �مر��ص �لقلب و�ل�سرطان 
مو�د  على  الحتو�ئه  �لفو�كه  �غنى  من  �لعنب  يعترب  �ل�سيخوخة.  من  �حلماية  وكذلك 

�ن�سجة �جل�سم حيث يحتوي  تقوية  ي�ساعد على  �ليها �جل�سم فهو  غذ�ئية كثرية ويحتاج 
�لفيتامينات  من  و�لعديد  و�لبوتا�سيوم  و�لف�سفور  و�حلديد  �لكال�سيوم  من  كبرية  ن�سب  على 

ومنها)�أ( و )ب( و )ج(. 
كما بينت بع�ص �البحاث �ن �ملحتويات �ل�سكرية يف �لعنب يقوم بخزنا جهاز �لكبد لل�ستفادة منها 
يف ما بعد �ذ� �حتاجها �جل�سم كما يف حالة �ل�سيام. كما �ن ق�سر �لعنب �الخ�سر غني بفيتامن 

)ب( وهذ� �لفيتامن يدخل يف عمليات عديدة يف ج�سم �الن�سان وهو عامل مهم يف �سلمة �جلهاز 
�لع�سبي. كما �ن فيتامن )ج( يعزز من مناعة �جل�سم ويقلل من �حتماالت �ال�سابة بامليكروبات 

و�جلر�ثيم . 

ال تفقدي االأمل بخ�صارة ال�زن 

العنب االأخ�صر يقي من اأمرا�ض 
القلب وال�صرطان وال�صيخ�خة
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اأعرا�ض ا�صطراب فرط احلركة ونق�ض االنتباه
يت�سح  �النتباه  ونق�ص  �حلركة  فرط  ��سطر�ب  �نت�سار  عن  �حلديث  عند 
�أن ن�سبته قد تكون بن 3 �إىل 7 يف �ملئة من �الأطفال بعمر �ملدر�سة، ولكن 
�الأرقام تتفاوت يف �لدر��سات �ملختلفة و�ملناطق �ملختلفة يف �لعامل، وهناك 
�أكرث من  �ملتحدة �الأمريكية لت�سخي�ص هذ� �ال�سطر�ب  �لواليات  ميل يف 
�أوروبا وباقي دول �لعامل لكن ما هي �أعر��ص هذه �ال�سطر�بات �لتي يجب 
على �الأهل �لتفريق بينها �أوال و�لتنبه �ليها و��ست�سارة طبيب عند وجودها 

لدى �لطفل:
�عر��ص نق�ص �النتباه:

وتظهر  �أخطاء  ويرتكب  للتفا�سيل  �النتباه  يف  �لطفل  يف�سل  ما  غالبا   -
�للمباالة يف �لدر��سة و�لن�ساطات �الأخرى.

- ال ي�ستطيع �ال�ستمر�ر يف �النتباه يف �لو�جبات �أو �الألعاب ما يوؤدي لعدم 
�إتقانها.

- ال يبدو �أنه م�سٍغ عند �حلديث معه ما قد يدفع �الأهل لل�سك يف معاناته 
من م�ساكل يف �ل�سمع.

- ال يتابع �لتعليمات ويف�سل يف �إجناز �لو�جبات �ملدر�سية �أو غريها.
- لديه �سعوبة يف تنظيم و�جباته ون�ساطاته.

- يتجنب ويكره ويرتدد يف �النخر�ط يف مهام تتطلب �ملجهود و�ملو�ظبة 
�مل�ستمرة كالو�جبات �ملدر�سية �أو �أي مهام تطلب منه يف �لبيت.

- غالبا ما يفقد حاجاته �ل�سرورية للن�ساطات، و�ملهام كاالألعاب و�الأقلم 
و�لكتب.

- يت�ستت ب�سهولة من �أي موؤثر غري �ملو�سوع �أو �لعمل �ملطلوب.
- غالبا ما يكون كثري �لن�سيان يف �لن�ساطات �ليومية، حتى �إن �الأ�سرة تظن 

�أن �لطفل لديه م�ساكل يف �لذ�كرة.

ميكن جتنب �كت�ضاب �لوزن وخ�ضارة �لع�ضالت �مل�ضدودة يف مرحلة ما بعد �نقطاع �لطمث. كل ما 
حتتاجني �إليه هو بذل بع�ض �جلهود �لإ�ضافية.

مع  �ملعقول(  نطاق  )�ضمن  تريدينه  ما  كل  فيها  تاأكلني  كنت  �لتي  �لفرتة  تذكرين  هل 
�حلفاظ على ر�ضاقتك؟ لطاملا كنت تتبعني حمية �ضحية وتتابعني حتريك ج�ضمك، 

�لكيلوغر�مات  تلك  �أن  يبدو  لكن  م�ضتقر.  وزن  على  �حلفاظ  ت�ضتطيعني  وكنت 
�لإ�ضافية ما عادت تزول ب�ضهولة �لآن، ول ت�ضتطيعني �لتخل�ض منها بغ�ض �لنظر 

عن مدة �لتمارين �لتي متار�ضينها �أو �حلمية �ل�ضحية �لتي تلتزمني بها.
ي�ضعب �لتحكم بالوزن بعد �نقطاع �لطمث لأن عملية �لأي�ض تتباطاأ وكتلة �لع�ضالت 
ترت�جع يو�ضح د. جورج بالكبرين، مدير ق�ضم �لتغذية يف كلية هارفارد �لطبية: )�إذ� 

تر�جع حجم �لع�ضل وما عاد يعمل �أو ي�ضتعمل �لقوة نف�ضها، يتوقف عن حرق �ل�ضعر�ت 
�ملنا�ضبة بعد �نقطاع �لطمث، من خالل �لتحكم  �إذ� مل تتعلمي طريقة �لأكل  �حلر�رية. 

بحجم �حل�ض�ض يف �ملقام �لأول، �ضتوؤدي �ل�ضعر�ت �حلر�رية نف�ضها �لتي كنت تتناولينها يف 
�ل�ضابق �إىل �كت�ضاب �لوزن(.

مت�صاح ينق�ض على 
�صاب ويقتله

�أع��ل��ن��ت �ل�����س��رط��ة �الأ���س��رت�ل��ي��ة �أن 
مت�������س���اح���اً �ن���ق�������صنّ ع���ل���ى ����س���اب يف 
�إىل  و�سحبه  و�ل��ع�����س��ري��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
�سخ�ساً   15 ن��ح��و  �أم����ام  �الأع���م���اق 
�آخ����ر ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ع��رب ن���ه���ر�ً مع 

�سديق له يف �سمال �أ�سرت�ليا. 
مبنا�سبة  يحتفل  �ل�سحية  وك���ان 
عيد ميلد مع �أ�سدقاء له عندما 
ل��ه يف  م��ع �سديق  �أن يغط�ص  ق��رر 
ه����ذ� �ل��ن��ه��ر يف م��ق��اط��ع��ة ن����ورذرن 
ب���اأن���ه ي�سم  �مل����ع����روف  ت����ريت����وري، 
متا�سيح قد ي�سل طولها �إىل �سبعة 

�أمتار ووزنها �إىل �لطن. 
بانريت  جيف  �ل�سرجنت  و�أو���س��ح 
�الأ�سدقاء  جمموعة  عن  متحدثاً 
ك���ان���و� ي��ن��ظ��رون �إل���ي���ه وه����و يعرب 
�لنهر عندما ر�أو� �لتم�ساح يلتقطه 

بن فكيه . 
وح���اول���ت �ل�����س��رط��ة �الأ���س��رت�ل��ي��ة 
�لعثور على جثة  دون ج��دوى  من 
�لبحث  عمليات  وتتو��سل  �ل�ساب 
�أكرب مت�ساح  وقد مت �الإجهاز على 
يف �ل��ن��ه��ر �ح��ت��ي��اط��اً ع��ل��ى م���ا ق��ال 

�لناطق با�سم �ل�سرطة. 
و�أفادت و�سائل �الإعلم باأن �ل�ساب 
و����س���دي���ق���ه جت����اه����ل حت����ذي����ر�ت 
وج��ود  �إىل  ت�سري  �ل��ت��ي  �ل�سلطات 
متا�سيح يف هذ� �لنهر �لو�قع على 
بعد نحو مائة كيلومرت من مدينة 
د�روي����ن ���س��م��ال وق��ال��ت م�����س��در يف 
بلدية �ملدينة �إنه من �الأنهار �لتي 
ت�سم �أكرب عدٍد من �لتما�سيح وثمة 
كيلومرتين.  ك��ل  ع��م��لق  مت�����س��اح 
يف  ب��احل��م��اي��ة  �لتما�سيح  وحت��ظ��ى 
�أ�سرت�ليا منذ �ل�سبعينيات وعددها 
دي�����س��م��رب  ب���ا����س���ت���م���ر�ر ويف  ي��ن��م��و 
�أربعة  �لتهم مت�ساح طوله  �ملا�سي، 
�أمتار طفًل يف �لتا�سعة يف �ملنطقة 

ذ�تها.
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م�اطن�ن يف وظائف غري تقليدية بحديقة احلي�انات بالعني

•• العني- الفجر:

�أطلقت حديقة �حليو�نات بالعن �سل�سلة من �ملبادر�ت 
و�لفعاليات �ملتميزة �لتي تهدف �إىل ت�سجيع �ل�سباب 
�مل���و�ط���ن ع��ل��ى ����س��ت��ك�����س��اف جم��م��وع��ة م��ن �خل��ي��ار�ت 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة غ����ري �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب����ا يف ذل�����ك رع���اي���ة 
�ملختلفة  �الإد�ري��ة  و�مل�سوؤوليات  و�ل�سياحة  �حليو�نات 
�حلياة  على  �ملحافظة  وج��ه��ود  باحلديقة  �ملرتبطة 
�ل��ربي��ة و�الأن�����و�ع �مل��ه��ددة ب��االن��ق��ر����ص، حيث ت�سكل 
�ل��ك��ف��اء�ت �الإم��ار�ت��ي��ة �أك���رث م��ن ٪50 م��ن جمموع 
�لعاملن يف ق�سم �مل�ستودعات و�ملخازن وهذه �لن�سبة 

م�ستمرة يف �لنمو . 
حديقة  يف  �لعاملة  �الإمار�تية  �لكفاء�ت  ن�سبة  وتبلغ 
�حليو�نات بالعن %39 من �إجمايل عدد �لعاملن 
ن�سبة  و���س��ل��ت  �الإد�ر�ت  ب��ع�����ص  وف����ى  �حل���دي���ق���ة،  يف 
بوظائف  جميعهم  يتمتع   ،  %  85 �إىل  �ل��ت��وط��ن 
م�ستقرة ومزدهرة يف خمتلف �لدو�ئر و�الأق�سام �سمن 
�حلديقة، كما ي�سهمون بدور هام وموري يف �جلهود 
للحديقة،  �ال�سرت�تيجية  �الأهد�ف  لتحقيق  �لر�مية 
ويف �لتعريف بجهودها يف جمال �حلفاظ على �حلياة 
�ل�سام�سي  م��رمي  ذك���رت  �ل�سياق  ه��ذ�  وف��ى  �ل��ربي��ة. 
مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�ال�سرت�تيجية يف حديقة 
�حل��ي��و�ن��ات ب��ال��ع��ن �إن �حل��دي��ق��ة �أط��ل��ق��ت م��ب��ادر�ت 

خمتلفة لتطوير �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة وت�سجيعها 
�لوظيفية  �خل��ي��ار�ت  م��ن  جمموعة  ��ستك�ساف  على 
�جلديدة وغري �ملعتادة مبا يف ذلك ق�سم �مل�ستودعات 
و�ملخازن �لذي ي�سمل دعم تغذية �حليو�نات �لربية ، 
مو�سحة �أن تدفق طلبات �لعمل من �لكو�در �لوطنية 
�مل�����س��ت��ودع��ات و�مل���خ���ازن وغ����ريه من  ق�����س��م  للعمل يف 
�الأق�سام يعك�ص ثقة وفخر �ملجتمع �الإمار�تي مبجال 
عملنا وي�ساهم يف و�سع �الأ�س�ص �ملتينة للحديقة لدعم 
بناء جمتمع متما�سك �جتماعياً وم�ستد�م �قت�سادياً 
يتما�سى مع روؤية �بوظبي 2030 .  وب�سفته مزود�ً 
�مل�ستودعات  ق�سم  يقوم  للحديقة،  للخدمات  �أ�سا�سياً 
و�ملخازن بالتعامل مع �لعديد من �لتحديات و�قرت�ح 
جلميع  �لتخزين  م�ساحات  لتوفري  م��ت��ع��ددة  ح��ل��ول 
�لتو�زن  حتقيق  على  �أي�ساً  ويعمل  �حلديقة،  مر�فق 
يف �لطلب على �الأغذية بالتن�سيق مع �مل�سوؤولن عن 
ممد،  عائ�سة  وت��ق��ول  ب��احل��ي��و�ن��ات.  �لعناية  ق�سم 
و�ملخازن، من بن جمموعة  �مل�ستودعات  مدير ق�سم 

بالعن،  �مل��ت��و�ج��دة يف حديقة �حل��ي��و�ن��ات  �ل��وظ��ائ��ف 
يعترب ق�سم �مل�ستودعات و�ملخازن م�سوؤول عن �ملخزن 
�لرئي�سي �لذي ي�سم �الأعلف �حليو�نية، و�الأعلف 
ت�سم  �ل��ت��ي  و�مل��خ��ازن  و�ال�سمنت  �جل��اف��ة  �حليو�نية 
للمو�د  ج���زء خم�س�ص  �إىل  �إ���س��اف��ة   ، خ��ط��رة  م����و�د�ً 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�مل�����س��روب��ات �ل��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا خمتلف 
عو�مل  �أب��رز  �أح��د  �أن��ه  و�أعتقد  �حلديقة،  يف  �ملطاعم 

جناح حديقة �حليو�نات بالعن . 
�إن �حلما�ص و�حلر�ص على �لتعلم، وحتمل  و�أ�سافت 
�مل�سوؤولية �لنابع من �أفر�د �لفريق �أ�سهم بدور هام يف 
منو وتطوير �لق�سم ، �إ�سافة �إىل عزمهم و�لتز�مهم 
حديقة  ي�سجع  ما  وه��و   ، و�لنظم  للو�ئح  مر�عاتهم 
�حليو�نات بالعن على توظيف كو�در وطنية ت�ساهم 

يف تنمية �حلديقة على �ملدى �لبعيد.
�ل�سام�سي  �سعيد  من  كل  للق�سم  م��وؤخ��ر�ً  �ن�سم  وق��د 
و�أم�����رية �ل��وث��ل��ي ك��اأم��ن��اء خم����ازن، وق���د �أث��ب��ت��ا �أنهما 
�مل��ج��ال،  ه���ذ�  ك��ب��ريت��ن يف  وك���ف���اءة  ب��خ��ربة  يتمتعان 

و��ستطاعا خلل فرتة ب�سيطة �إبر�ز قيمة وجودهما 
�لفريق  �ىل  �ل�سام�سي  �سعيد  و�ن�سم  �لفريق  �سمن 
كاأمن خمزن منذ حو�يل عام بعد �أن عمل كم�سوؤول 
ويتحدث  ب��ال��ع��ن.  �ال���س��م��ن��ت  م�سنع  يف  م�����س��رتي��ات 
�سعيد عن جتربته يف حديقة �حليو�نات بالعن قائًل 
لطاملا ت�ساءلت عن كيفية �لعمل يف �حلديقة، وتبن 
ودوري يف حديقة  لها،  ح��دود  ال  هنا  �لفر�ص  �أن  يل 
�أمار�سه  كنت  �ل��ذي  بالدور  �سبيه  بالعن  �حليو�نات 
ج��دي��دة  �أ���س��ي��اء  باكت�ساف  �أق����وم  ه��ن��ا  ولكنني  �سابقا 
�حلياة  على  �حلفاظ  ر�سالة  ن�سر  يف  بالفخر  و�أ�سعر 
بيئة  يف  بالعمل  م��ظ��وظ��اً  نف�سي  و�ع��ت��رب  �ل��ربي��ة، 
تقول  وم��ن جانبها    . و�الب���د�ع  �لفريق  ب��روح  متتاز 
�جلامعة  م��ن  تخرجت  خم��زن  �أمينة  �لوثلي  �أم���رية 
يف جم��ال �الإع����لم، ولكنني ب���د�أت �ل��ت��دري��ب يف ق�سم 
�مل�����س��رتي��ات و�ل��ع��ق��ود ب��ح��دي��ق��ة �حل���ي���و�ن���ات بالعن 
�مل�ستودعات  ق�سم  فريق  �إىل  �ن�سممت  �لتخرج  وبعد 
تعرفت  مرة  �أول  يف  كبري  بتحدي  و�سعرت  و�ملخازن، 
فيها على نظام �الأور�كل لتخطيط مو�رد �ملوؤ�س�سات، 
وذل��ك  و�ح���د  �سهر  خ��لل  ��ستخد�مه  م��ن  متكنت  و 
بف�سل �لدعم و�لتوجيه �ملتاَحن، و�أنا �أ�سجع �جلميع 
�مل�ستودعات و�ملخازن، �سو�ء  على �الن�سمام �ىل ق�سم 
�الأع��م��ال  �أو  �حل��ا���س��وب،  على  �لعمل  يف�سلون  ك��ان��و� 

�الأخرى �لتي تتطلب ن�ساطاً ج�سدياً د�ئماً . 

�لإر�ضاد �لأكادميي للطلبة �مل�ضتجدين �لأربعاء و�خلمي�ض

انطالق الدرا�صة يف جامعة 
اأب�ظبي ي�م 1 �صبتمرب املقبل

•• اأبوظبي- الفجر:

ت��ن��ط��ل��ق �ل����ي����وم ف���ع���ال���ي���ات �الإر�����س����اد 
�أب���وظ���ب���ي  �الأك�������ادمي�������ي يف ج���ام���ع���ة 
ب���ر�م���ج  �مل�������س���ت���ج���دي���ن يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�خلمي�ص  غد  يوم  وتليها  �ملاج�ستري، 
�الكادميي للطلب  �الإر�ساد  فعاليات 
و�مل�سجلن  �مل�ستجدين  و�ل��ط��ال��ب��ات 
ل��ل��در����س��ة يف ب���ر�م���ج �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص 
من  �الأول  �ل��در����س��ي  �لف�سل  خ��لل 
 ،2014-2013 �الأك��ادمي��ي  �ل��ع��ام 
ح���ي���ث ت���ن���ظ���م �جل���ام���ع���ة ع�������دد� م��ن 
�للقاء�ت �الإر�سادية لتعريف �لطلب 
و�ل���ط���ال���ب���ات ب��ط��ب��ي��ع��ة �ل���در�����س���ة يف 

�لبكالوريو�ص و�ملجا�ستري من  �ملطروحة يف  �لدر��سية  �جلامعة، و�لرب�مج 
خلل كلياتها �الأربعة وهي: كلية �الآد�ب و�لعلوم وكلية �إد�رة �الأعمال وكلية 
�لهند�سة وعلوم �حلا�سب �الآيل وكلية �جلامعة، وتطرح �جلامعة من خلل 
يف  بر�مج  و8  �لبكالوريو�ص  يف  برنامج   25 عن  يزيد  ما  كلياتها  من  كل 
تبد�أ  بينما  �الأعمال،  �إد�رة  يف  �لدكتور�ه  برنامج  �إىل  باالإ�سافة  �ملاج�ستري 
�الأول  �لدر��سي  �لف�سل  �إىل نهاية  �ملقبل وت�ستمر  �سبتمرب  �لدر��سة يوم 1 

�ملقبل.  دي�سمرب  يوم 15 
و�أك����د �ل��دك��ت��ور نبيل �إب��ر�ه��ي��م م��دي��ر ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي �ه��ت��م��ام �جلامعة 
-2013 �الأك��ادمي��ي  للعام  �الأول  �لدر��سي  �لف�سل  ��ستقبال  با�ستعد�د�ت 

�ل�سيفية  �لعطلة  ف��رتة  خ��لل  �جلامعة  قيام  خ��لل  م��ن  وذل��ك   2014
بتحديث وتطوير و�سيانة �لقاعات �لدر��سية وخمتلف �ملخترب�ت �لعلمية 
�ملزودة باأحدث �الأجهزة �لتي تلبي �حتياجات �لطلب و�لطالبات �مل�سجلن 
مت  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  تطرحها  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  خمتلف  يف  للدر��سة 
طرحها بعد قيام �جلامعة بدر��سات دقيقة لر�سد �حتياجات �سوق �لعمل 
�أي�ساً  �إىل �جلامعة �ستطرح  من �ملخرجات �لتعليمية لهذه �لرب�مج، الفتاً 
خلل �لعام �الأكادميي �جلديد نخبة من �لتخ�س�سات �جلديدة يف بر�مج 
�لبكالوريو�ص و�ملاج�ستري و�لتي �ستمثل �إ�سافة نوعية ملا تطرحه �جلامعة 
يف  �لعلوم  ماج�ستري  �جلديدة:  �لرب�مج  وت�سمل  در��سية،  تخ�س�سات  من 
�لهند�سة �ملدنية، بكالوريو�ص �الآد�ب يف �إد�رة �لثقافة و�لرت�ث، بكالوريو�ص 
�ملدنية  �لهند�سة  يف  �ل��ع��ل��وم  ماج�ستري  �لكيميائية،  �لهند�سة  يف  �ل��ع��ل��وم 
توفري  �إىل  تهدف  �لتي  �ملجاالت  من  وغريها  �مل�ساريع،  �إد�رة  وماج�ستري 
كو�در وطنية متخ�س�سة خلدمة �مل�سرية �لتنموية لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
�أن ف��ع��ال��ي��ات �الإر�����س����اد �الأك����ادمي����ي للطلب  �إب���ر�ه���ي���م  و�أو����س���ح �ل��دك��ت��ور 
باأبوظبي  �جلامعة  فرعي  يف  للدر��سة  و�مل�سجلن  �مل�ستجدين  و�لطالبات 
�الإر�سادية و�لتعريفية و�لتي تهدف  �للقاء�ت  �لعديد من  و�لعن تت�سمن 
�إىل تعريف �لطلب مبختلف �خلدمات �لتي تقدمها لهم جامعة �أبوظبي 
�لتنظيمية  �للو�ئح  على  تعرفهم  �إىل  باالإ�سافة  ووجاباتهم،  وحقوقهم 
�لذي تعمل به �جلامعة،  �الأكادميي  �ل�سرف  لقيد وقبول �لطلبة، وميثاق 
وخمتلف �الأن�سطة و�لفعاليات �لل�سفية �لتي تنظمها �جلامعة من خلل 
�لتي  �ملتنوعة  �لطلبية  و�الأن��دي��ة  �لطلبي  و�لتطوير  �الأن�سطة  مكتب 

ت�سمها �جلامعة يف فرعيها باأبوظبي و�لعن.

هيئة كهرباء ومياه دبي 
ت�صتقبل وفدًا من �صرطة دبي

يف �إطار تبادل �خلرب�ت و�لتجارب و�جلهود �لهادفة �إىل تعزيز �لتعاون بن 
�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �حلكومية، ��ستقبل قطاع �لت�سويق و�الت�سال �ملوؤ�س�سي 
�لعمل  ب��ه��دف تعزيز  دب��ي  م��ن �سرطة  دب��ي وف���د�ً  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  يف هيئة 
�مل�سرتك بينهما مبا يتو�فق ويدعم روؤية و�إ�سرت�تيجية حكومة دبي، وذلك 

يف مقر �لهيئة �لرئي�سي يف �سرق زعبيل.
�ملتبعة  و�ملنهجية  �مل�ستخدمة  �لتقنيات  على  �الط��لع  �إىل  �لزيارة  وهدفت 
و�ل��ع��م��ل��ي��ات �الإد�ري������ة �مل��ط��ب��ق��ة يف ق��ط��اع �ل��ت�����س��وي��ق و�الت�����س��ال �مل��وؤ���س�����س��ي، 
و�أنه  و�الجناز�ت �لتي حققها �لقطاع على مد�ر �الأعو�م �ملا�سية خ�سو�ساً 

يعد �أحد �أكرث �لقطاعات ديناميكيًة يف دو�ئر وهيئات حكومة دبي. 
�ملوؤ�س�سي  و�الت�����س��ال  �لت�سويق  �د�رة  م��ن  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  ��ستقبال  يف  وك��ان 
�ل�سيدة خولة �ملهريي نائب �لرئي�ص لقطاع �لت�سويق و�الت�سال �ملوؤ�س�سي، 
وفاطمة �أ�سلم مدير �ال�ستهلك �مل�ستد�م، و�سلطان �لزعابي، مدير م�ساريع 
�لتوعية و�لرت�سيد، و ممد �سلطان بن دميثان م�ساعد مدير �لتخطيط و 
�مل�ساريع �خلا�سة ، ويو�سف ممد �لق�سري تنفيذي �أول �جلودة و �لتميز. 

كما �سم وفد �سرطة دبي كل من �لنقيب �أحمد �حلاج و�مللزم �سعيد �لكتبي 
و�مللزم عي�سى �ل�سويدي، و�ل�سيد فادي نبيل و�لعريف جربيل يو�سف.

�ل��ق��ط��اع ب�سفة عامة  �مل��ه��ريي ع��ن  �ل��ل��ق��اء، حت��دث��ت �ل�سيدة خ��ول��ة  خ��لل 
�لهيئة ور�سالتها وقيمها  روؤي��ة  ومن ثم مت تقدمي عر�ص تو�سيحي حول 
�ملوؤ�س�سية، و�لهيكل �لتنظيمي لقطاع �لت�سويق و�الت�سال �ملوؤ�س�سي، وتقنيات 
وقنو�ت �الت�سال و�لت�سويق �لتقليدية و�اللكرتونية على �مل�ستوى �لد�خلي 

و�خلارجي، باالإ�سافة �إىل �آليات تنظيم �لفعاليات �ملحلية و�لدولية.



�إن كنت ت�ضعر بالإرهاق حتى بعد ح�ضولك على 7 �و 8 
�لنوم، فهذ� دليل على وجود خلل، و�ن كنت  �ضاعات من 
�لنتاج،  على  وقدرتك  طاقتك  معدل  بانخفا�ض  ت�ضعر 
لأي  �أد�ءك  باأن  ت�ضعر  كنت  و�ن  خلل.  على  دليل  فهذ� 
جمهود بدين يفقدك كامل طاقتك فهذ� دليل على خلل. 
تعرف  �ن  دون  من  ي�ضتمر  بالإرهاق  �ضعورك  ترتك  فال 

�ل�ضبب وتعاجله �و على �لقل تتحكم به.

�شحة وتغذية

23
متارين اإ�صافية

 لقلب �صليم و�صحي
�إن مل تكن من مبي �لن�ساطات �جل�سدية، فل عجب يف �أن تعاين 
من مر�ص �لقلب، لذلك عليك �أن متار�ص متارين ريا�سية. ولكن 
�أي نوع من �لتمارين؟ ولكم من �لوقت؟ �إليك بع�ص �القرت�حات 
�ل��ت��ي يقدمها �ل��دك��ت��ور دي��ب��اك ب��ه��ات، م��دي��ر �ل��ربن��ام��ج �ل��دويل 
 Brigham م�ست�سفى  يف  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  ل�سحة  �ملتكامل 

هارفارد: جلامعة  �لتابع   and Women>s
بن�ساط ج�سدي،  �لذي قلما يقوم  �لرجل  �إىل  بالن�سبة  • �مل�سي: 
يحُعترب �مل�سي كل يوم �خلطوة �الأوىل للنطلق. يو�سح �لدكتور 
و�الأوع���ي���ة  للقلب  �ل�����س��ري��ع ج��ي��د  �مل�����س��ي  �أن  ���س��ك يف  ب��ه��ات: )ال 
�إىل  �ملفا�سل  من  �جل�سم،  لكامل  �أي�ساً  مفيد  �أن��ه  �إال  �لدموية، 
�لع�سلت و�لعظم. فامل�سي يحافظ على عمل �جل�سم بانتظام(. 
ومن �ملوؤكد �أنك �ستكت�سف فو�ئد �مل�سي يومينّاً خلل فرتة وجيزة، 
حت�سن  م��ع  �ملفا�سل،  يف  �أق���ل  و�آالم  �أك���رب  بطاقة  �ست�سعر  الأن���ك 
مز�جك، هذ� �إذ� مل نذكر �سوى �لقليل من �لفو�ئد �لكثرية �لتي 

توؤكدها �الأبحاث.
�أن تزيد ن�ساطك مبمار�سة بع�ص  �أردت  �إذ�  • �لتمارين �لقلبية: 
�ل��ت��م��اري��ن )�ل��ق��ل��ب��ي��ة( �مل��ج��ه��دة يف ن���اٍد ري��ا���س��ي، ف��ق��د ي��ك��ون من 
ي�سر  ال  ذل��ك  �أن  من  لتتاأكد  �أواًل  طبيبك  ت�ست�سري  �أن  �الأف�سل 

ب�سحتك.
بيئة  �لريا�سية  �ل��ن��و�دي  ت��وؤم��ن  �مل��ن��زل:  يف  ري��ا���س��ة  �سالة   •
�جتماعية يحبها �لبع�ص، �إال �أن �لبع�ص �الآخر يف�سل ��ستعمال 

�آلة للم�سي �أو �لدر�جة �لهو�ئية �لثابتة يف �ملنزل.
من  جمموعة  مت��ار���ص  �أن  ميكنك  مهمة:  �لقليلة  �لكمية   •
�أن  ب��دل  �ل��ي��وم،  خ��لل  م���دودة  ل��ف��رت�ت  �جل�سدية  �لن�ساطات 
يذكر  م��ث��ًل.  �مل�����س��ي،  �آل���ة  ع��ل��ى  للتمرن  ط��وي��ًل  وق��ت��اً  تخ�س�ص 
�لدكتور بهات: )يو�سح بع�ص �لباحثن �أنك ت�ستطيع �حل�سول 
متارين  ف��رت�ت  مثًل  لنقل  دف��ع��ات،  على  �لتمارين  ف��و�ئ��د  على 

ق�سرية عدة ال تدوم كل منها �أكرث من 10 دقائق(.
اً،  ج�سدينّ نا�سطاً  لتبقى  عدة  طرق  ثمة  عموماً:  ن�ساطك  زد   •
�سكله  عن  �لنظر  بغ�ص  ن�ساطك،  م�ستوى  تزيد  �أن  �الأه��م  لكن 
ق�سوى  فائدة  على  “حت�سل  بهات:  �لدكتور  يو�سح  وطبيعته. 

يف �النتقال من �نعد�م �لن�ساط �إىل �سخ�ص نا�سط:
- �سر بدل �أن ت�ستقل �حلافلة.

- ��سعد �لدرج بدل �أن ت�ستخدم �مل�سعد.
- �ركن �ل�سيارة بعيد�ً قليًل عن �ملتجر.

- تنقل يف �ملركز �لتجاري �سري�ً على �الأقد�م.
�أو  �مل��ائ��ي  �الأي��روب��ي��ك  ���س��ارك يف �سف مت��اري��ن جماعية، مثل   -

�الأيروبيك �خلفيف.

 ه���ل ���س��ع��ورك ب����االإره����اق ���س��ب��ب��ه �لتعب 
فعل؟ 

�ل��وق��ت؟  ط���و�ل  متعب  �أن���ك  ت�سعر  ه��ل 
�أت�سعر  د�ئم؟  ب�سكل  بالنعا�ص  ت�سعر  هل 
د�ئما بالتعب ونق�ص �لطاقة و�نخفا�ص 
�لقدرة على �لرتكيز �و �لن�ساط ويغلبك 

�لنعا�ص د�ئما عند �لقر�ءة؟ 

�أ�ضباب �لإرهاق
ب�سكل  باالإرهاق  ت�سعر  �ن  �لطبيعي  من 
موؤقت �أثناء �ال�سابة بنزلة برد �و �رتفاع 
يف درج����ة �حل������ر�رة، �و �ن���ك مل ت��ن��م يف 
�لليلة �ل�سابقة، ولكن من غري �لطبيعي 
�ن يكون �الرهاق مزمنا وحليف �يامك 
معروف،  �سبب  دون  م��ن  طويلة  لفرتة 
�حل���ال���ة، ين�سحك �خل���رب�ء  ه���ذه  ف��ف��ي 
فقد  �سحتك.  لفح�ص  �لطبيب  بزيارة 
ميكن  ع�سوي  �سبب  �ىل  حالتك  ت��ع��زو 
ت�ستعيد  حتى  عليه،  و�ل�سيطرة  علجه 
�أه��م  و�إل��ي��ك  �لطبيعي،  طاقتك  م��ع��دل 

��سباب �الرهاق وكيف تتعامل معها: 

�حل�ضا�ضية
و�ن�سد�د  و�ل�سد�ع  �الره���اق  �أعر��سها: 
�النف و�سيولة �ملخاط و�حلكة وحت�س�ص 

�لعن. 
م���ن �ك����رث �أن�������و�ع �حل�����س��ا���س��ي��ة ���س��ي��وع��ا 
وه��ي  �الأن��ف��ي��ة.  �جل��ي��وب  ح�سا�سية  ه��ي 
م����ن �حل�������االت �ل���ت���ي ي�����س��ه��ل ع��لج��ه��ا 
للوقاية  �لطبية  �الر����س���اد�ت  �ت��ب��اع  م��ع 
يطلب  ق��د  ب��دق��ة  ولت�سخي�سها  م��ن��ه��ا. 
ت�سويرية  لفحو�سات  �خل�����س��وع  منك 
�ل��ت��ه��اب يف  �و  �ن�����س��د�د  وج���ود  الكت�ساف 
�لدم  �ىل فحو�سات  باالإ�سافة  �جليوب، 
للح�سا�سية.  �مل��ث��رية  �مل����و�د  حت���دد  �ل��ت��ي 
�و  �حل�����س��ر�ت  م��ن  تتح�س�ص  ت��ك��ون  فقد 
�و  �ل��غ��ب��ار  �و  �لعفن  �و  وب��ر �حل��ي��و�ن��ات 
�سيء  �و  �جل��و  تغري�ت  �و  �للقاح  حبوب 
�آخ����ر. وب��االإ���س��اف��ة �ىل ت��ن��اول �الدوي����ة، 
مي����ك����ن وق�������ف �ع������ر��������ص �حل�������س���ا����س���ي���ة 
�لوقائية  �الر���س��اد�ت  باتباع  )كالتعب( 
وتفادي مثري�ت �لتح�س�ص. �ما يف حالة 
ف�سي�سف  �ل�����س��دي��دة،  �حل�سا�سية  ن��وب��ة 
ل����ك �مل����ع����ال����ج ك����ور�����س����ا م����ن �ل��ع��ق��اق��ري 
�ل���������س����ت����ريوي����دي����ة، وي���ت���ب���ع���ه���ا ب��ح��ب��وب 
�النف  وق��ط��ر�ت  �لهي�ستامن  م�ساد�ت 
و�لبخاخات. كما ت�ستفيد بع�ص �حلاالت 
م���ن �خ����ذ ح��ق��ن �حل�����س��ا���س��ي��ة ����س��ب��وع��ي��ا 

غري  �ملناعي(.  �جلهاز  لعلج  )لقاحات 
�ن ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ع��لج يتطلب �خذ 
5 �سنو�ت حتى  2 �ىل  حقنة على مدى 
ملثري�ت  وم��ق��اوم  منيعا  ج�سمك  ي�سبح 

�لتح�س�ص.

�لنيميا و�لإرهاق
و�ل�سعور  و�ل��دوخ��ة  �الره��اق  �أعر��سها: 

بالربد و�ملز�جية و�لع�سبية. 
ي��ع��د ف��ق��ر �ل���دم و�الن��ي��م��ي��ا م��ن �مل�ساكل 
وخا�سة  �لعامل،  دول  �ل�سائعة يف جميع 
بن �لن�ساء يف �سن �خل�سوبة. و�النيميا 
هي نق�ص يف معدل �حلديد يف �لدم، ومن 
�ل�سائع �ن ير�فقها نق�ص يف عن�سر �آخر 
 .12 فيتامن  �لفوليك،  حم�ص  مثل: 
�ل�سيد�ت  عند  �ال���س��اب��ة  فر�سة  وت��زي��د 
�للتي يعانن من طمث ي�ستمر لفرتة 
ن����زول دم غ��زي��ر  �ي�����ام، �و   5 ت��زي��د ع���ن 
�و  �ملبي�ص،  بتكي�ص  ��سابة  �و  خللها، 
�أور�م �لرحم �لدموية �حلميدة �و �لتليف 
�ال�سابة  �سبب  يرجع  قد  كما  �لرحمي. 
م�ساكل  �و  بو��سري  وج��ود  �ىل  باالأنيميا 
يف �جلهاز �له�سمي، كالقرح و�ل�سرطان 
ومر�ص �ل�سيلياك )ح�سا�سية �لقمح( �و 

مر�ص �ل�سكري �و �عتلل �لكلى. 
وي��ع��رف �أن �الك��ث��ار م��ن ت��ن��اول عقاقري 
�الي��ب��وب��روف��ن  مثل  �ستريويدية،  غ��ري 
و�ال�����س����ربي����ن، ق����د ي�����س��ب��ب م�����س��اك��ل يف 
�جل���ه���از �ل��ه�����س��م��ي و�ل����ن����زف م���ن دون 
يرجع  ب��االإره��اق  �ل�سعور  و�سبب  حتكم. 
�لتي  �حل��م��ر�ء  �ل���دم  ك��ري��ات  �ىل نق�ص 
حت���م���ل �الك�������س���ج���ن ل��ت��غ��ذي��ة �جل�����س��م، 
فنق�ص هذه �لكريات �سيوؤدي �ىل نق�ص 
قدرتها  عدم  وبالتايل  �الن�سجة،  تغذية 

على �لن�ساط و�لعمل بكفاءة. 
وت�سخ�ص �النيميا من خلل فحو�سات 
�ل����دم، وت��ع��ال��ج ب��ت��ن��اول ح��ب��وب �حل��دي��د 
و�الغ����ذي����ة �ل��غ��ن��ي��ة ب����ه، م��ث��ل �ل�����س��ب��ان��خ 
و�لربوكلي و�للحوم �حلمر�ء و�خل�سار 
�ل���ورق���ي���ة �خل�������س���ر�ء، وي��ن�����س��ح ب��ت��ن��اول 
�الغذية �لغنية بفيتامن )ب( وفيتامن 
�مت�سا�ص �حلديد  تزيد من  )ح( النها 

وحت�سن �العر��ص �ي�سا. 

�لكتئاب و�لإرهاق
وعدم  �المل  بفقد�ن  �ل�سعور  �أعر��سه: 

�لقيمة و�لياأ�ص و�ل�سعف و�الرهاق.
�ل�سعور  �سبب  ف���اإن  �ل��در����س��ات،  بح�سب 

�ال���س��خ��ا���ص  م���ن   %60 يف  ب����االإره����اق 
ب���ا����س���ط���ر�ب���ات  �����س���اب���ت���ه���م  �ىل  ي���رج���ع 
ن��ف�����س��ي��ة، وخ���ا����س���ة �الك���ت���ئ���اب و�ل��ت��وت��ر 
�لن�ساء  ��سابة  ن�سبة  �ملزمن. وتت�ساعف 
ب��ال��رج��ال، وخا�سة  ب��االك��ت��ئ��اب م��ق��ارن��ة 
�إ���س��اب��ة ب��ن �ف��ر�د  ت��اري��خ  فيمن لديهن 
�ول  �الكتئاب  نوبة  بدء  وي�سيع  �لعائلة، 
م���رة م��ا ب��ن ���س��ن 15و30 ���س��ن��ة، رغ��م 
�نها قد تبد�أ يف �أي مرحلة عمرية، وقد 
ت�����س��اب �ل�����س��ي��دة ب��االك��ت��ئ��اب و����س��ط��ر�ب 
لتغري  نتيجة  �سهر  ك��ل  يف  موؤقتا  �مل���ز�ج 
�و  �ل�سهرية،  �ل���دورة  �ث��ن��اء  �لهرمونات 
ت�ساب باكتئاب بعد �لوالدة �و باالكتئاب 
ف�سول  بع�ص  يف  ي��زد�د  �ل��ذي  �ملو�سمي، 

�ل�سنة )خا�سة ف�سل �ل�ستاء(. 
ن���وع م��ن �الك��ت��ئ��اب  �لبع�ص ي��ع��اين م��ن 
ي�����س��م��ى ث��ن��ائ��ي �ل��ق��ط��ب، �ل����ذي يت�سف 
ب�سكل  �لنف�سية  �مل�����س��اب  ح��ال��ة  بتقلب 
حاد ما بن �لعزلة و�لكاآبة �ىل �النفتاح 
وف����رط �ل��ن�����س��اط و�ل���ه���و����ص، وم���ن �ه��م 
�ع����ر������ص �الك���ت���ئ���اب �ل�����س��ع��ور ب��احل��زن 
و�ل���ه���م يف م��ع��ظ��م �ل���وق���ت، و�ن��خ��ف��ا���ص 
�لنوم )زيادة  �ساعات  �لن�ساط و�ختلف 
�و نق�سان(، وفقد �الهتمام باأد�ء معظم 
�ل��ن�����س��اط��ات �ل��ي��وم��ي��ة ح��ت��ى �ل��ت��ي كانت 
�ىل  ب��االإ���س��اف��ة  �سابقا،  �هتمامك  تثري 
�ل�����س��ع��ور ب���االإره���اق، ق��د ي��ف��رط �مل�ساب 
يف تناول �لطعام �و يفقد �سهيته متاما 
ي�سبب  ما  وه��و  يتناوله،  ما  كمية  فتقل 

تغيري� كبري� يف �لوزن. 
�أم���ا �أع���ر�����ص �الإ���س��اب��ة ب��ال��ت��وت��ر �حل���اد، 

فت�سمل: 
- �سرعة �ال�ستثارة. 
- �سعوبة يف �لنوم.

- �لقلق �ملفرط و�لتوتر �لز�ئد.
معظم  يف  و�لتاأهب  باليقظة  �ل�سعور   -

�لوقت.
�أو  ينتظرك  �أم����ر�ً  ه��ن��اك  �أن  �ل�سعور   -

�سيئاً �سيح�سل قريباً. 
- �لع�سبية. 

حت�����دث م����ع �ل��ط��ب��ي��ب �ن ك���ن���ت ت�����س��ع��ر 
ب��اأع��ر����ص �الك��ت��ئ��اب �و �ل��ت��وت��ر �مل��زم��ن، 
يكون  ف��ق��د  �ل��ط��ب��ي،  للفح�ص  و�خ�����س��ع 
مثل:  به،  ت�سعر  ملا  ع�سوي  �سبب  هناك 
خ��ل��ل يف عمل  �و  ه���رم���وين  �����س���ط���ر�ب 
�ما  �م���ور ميكن علجها.  وه��ي  �ل��غ��دد، 
�ن مل يكن هناك �سبب ع�سوي، ف�سيقوم 
�ل��ط��ب��ي��ب ب��و���س��ف �دوي�����ة ت�����س��اع��دك �و 

نف�سي  �خ�����س��ائ��ي  �ىل  ب��ت��ح��وي��ل��ك  ي��ق��وم 
عليك  يجب  ف��ل  نف�سي،  ��ست�ساري  �و 
�لعي�ص مع �الكتئاب، بل ي�سدد �خلرب�ء 
منا�سبة  بطريقة  ع��لج��ه  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ل��ل��م�����س��اب، م��ث��ل �ل��ع��ق��اق��ري و�جل��ل�����س��ات 
�لنف�سية و�الر�ساد �لنف�سي و�الجتماعي 

وغريها من طرق. 
فايربومايلجيا و�الكتئاب

�الأعر��ص: �رهاق مزمن و�أمل عميق يف 
�لع�سلت و�أمل يف بع�ص نقاط �جل�سم، 

م�ساكل يف �لنوم، �لتوتر و�الكتئاب. 
ي�����ع�����د م������ر�������ص �ل����ف����اي����ربوم����اي����ل����ج����ي����ا 
�مل�سببات  م���ن   Fibromyalgia
�ل��ع�����س��لت  والأمل  ل����لإره����اق  �ل�����س��ائ��ع��ة 
�لن�ساء.  يف  وخ��ا���س��ة  و�مل��زم��ن،  �ل�سديد 
ورغ��������م ع�������دم وج��������ود ����س���ب���ب ع�������س���وي 
ي����ع����رف �ن ه��ات��ن  ل������لإره������اق، ول����ك����ن 
�لبع�ص.  بع�سهما  ت��ر�ف��ق��ان  �حل��ال��ت��ن 
فايربومايلجيا  مبر�ص  �ال�سابة  فعند 
عدد  ك��ان  مهما  �ملزمن  بالتعب  �ست�سعر 
وي�ستمر  ل��ي��ل،  تنامها  �ل��ت��ي  �ل�����س��اع��ات 
�الرهاق طو�ل �ليوم، وقد تكون ت�سحو 
ك��ث��ري� �ث��ن��اء �ل��ن��وم ل��ي��ل، ول��ك��ن ع���ادة ال 
تتذكر حدوث �ي ��سطر�ب يف �لنوم بعد 
�مل�سابن  معظم  وي�سف  ��ستيقاظك. 
ب��ال��ف��اي��ربوم��اي��ل��ج��ي��ا ب���اأن���ه���م ي��ع��ي�����س��ون 
يف د�خ����ل ف��ق��اع��ه �و غ��م��ام��ة �ل��ف��ك��ري��ة، 
في�سعرون بان قدر�تهم �لذهنية م�سو�سة 
�ل��و�رد  وم��ن  �ل��رتك��ي��ز،  عليهم  وي�سعب 
مز�جية.  نف�سية  ��سطر�بات  ي�سبب  �ن 
بالتعب،  �ملزمن  �سعورهم  عن  ويرتتب 
ق���ل���ة مم��ار���س��ت��ه��م ل��ل��ج��ه��د �ل����ب����دين �و 
�لبدنية.  لياقتهم  فتنخف�ص  �لريا�سة، 
و�ف�سل ما عليهم فعله هو �النتظام يف 
ممار�سة �لريا�سة للتغلب على �ملز�جية 
و�����س���ط���ر�ب���ات �ل���ن���وم و�ل���ت���ع���ب وزي�����ادة 
مبمار�سة  فين�سحون  �لبدنية،  لياقتهم 
نوع خفيف من �لريا�سة كال�سباحة ولو 
ل��ع��دة دق��ائ��ق ي��وم��ي��ا، ع��ل��ى �ن ت��زي��د مع 

مرور �لوقت. 

�لتح�ض�ض �لغذ�ئي و�لإرهاق
و�ل�سعور  و�لنعا�ص  �الره��اق  �الع��ر����ص: 

باال�ستنز�ف )نق�ص �لطاقة(.
ي��ف��رت���ص �ن ي��ع��ط��ي��ك �ل��ط��ع��ام ط��اق��ة، 
ب��ع�����ص  �أن  ي���ع���ت���ق���دون  ول���ك���ن �الط����ب����اء 
�الج�������س���ام ل��دي��ه��ا ع����دم حت��م��ل �و ن��وع 
غذ�ئية  �أ���س��ن��اف  �جت���اه  �لتح�س�ص  م��ن 

م���ع���ي���ن���ة، مم����ا ي�����س��ب��ب ل���ه���م ع��ك�����ص م��ا 
��سنافا  تناولهم  يفرت�ص، فيرتتب عن 
�لطاقة  يف  نق�ص  ح���دوث  �ل��ط��ع��ام  م��ن 
و�لتعب، وقد يكون �الرهاق و�لتعب من 
دالئل �نك تناولت طعاما ال يتحمله �و 
��سهر  وم��ن  �له�سمي،  ج��ه��ازك  يتقبله 
�نو�ع هذه �ال�سناف هي بروتن �لقمح، 
�للكتوز �ملوجود يف �حلليب، فاإن �سعرت 
بالتعب و�الره��اق بعد تناول �سنف من 
�ل���غ���ذ�ء، ف��ج��رب ت���ف���ادي ت��ن��اول��ه مت��ام��ا 
10 �ي��ام، والح��ظ �ن  لفرتة ��سبوع �ىل 
�لتحدث  �ملفيد  وم��ن  حالتك،  حت�سنت 
�خل�����س��وع لفح�ص  ح���ول  �ل��ط��ب��ي��ب  �ىل 
�سي�ساعدك  �ل��ذي  �لغذ�ئية،  �حل�سا�سية 

على حتديد ما يتح�س�ص ج�سمك منه. 

�أمر��ض �لقلب و�لإرهاق
-�العر��ص: �الرهاق بعد �د�ء �أي جمهود 

بدين حتى لو كان خفيفاً. 
ومتعبا  منهكا  ت�سبح  ب��ان��ك  �سعرت  �ذ� 
ب��دين حتى لو  �أي ن�ساط  �د�ء  ج��د� بعد 
كان خفيفا، فتحدث �ىل �لطبيب وناق�ص 
م�سكلة  م���ن  ت��ع��اين  ت��ك��ون  �ن  �ح��ت��م��ال 
ب�سيوع  �ل��ت��ذك��ري  يغفل  ف��ل  �ل��ق��ل��ب.  يف 
�ملتقدمات  �ل�سيد�ت  �لقلب بن  �أمر��ص 
يف �لعمر، وخا�سة بعد �نقطاع �لطمث، 
و�ذ�  �لرئي�سية،  �لوفاة  ��سباب  من  وهي 
�كت�سفت �نك م�سابة مب�سكلة قلبية فل 
حالتك  على  و�ل�سيطرة  �لعلج  تهملي 
�ل�����س��ح��ي��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل خ���ط���رك �ل�����س��ح��ي 

و��ستعادة طاقتك.

�لروماتيزم و�لإرهاق
�ملفا�سل  ت�سلب  �الإره�����اق،  �الع���ر�����ص: 
و�لتهابها  �ملفا�سل  يف  �أمل  �ل�سباحي، 

وتورمها. 
ي�سبب  �لروماتيزمي  �ملفا�سل  �لتهاب 
ت�سرر وتدمري �ملفا�سل، وقد يوؤدي �ىل 
�العاقة وعليه فان �لعلج �ملبكر و�ملكثف 
�ه��م ع��ام��ل لل�سيطرة  �ل��ب��د�ي��ة ه��و  منذ 
على �ملر�ص و�حلفاظ على بنية �ملفا�سل 
وتفادي �العاقة. كما يعرف بان �الرهاق 
ي���ر�ف���ق �مل�����س��اب��ن ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، من 
�ل�سروري ��ستخد�م كور�ص من �لعقاقري 
�ل�ستريويدية وغري �ل�ستريويدية لعلج 
نوباته �حلادة. وتتوفر حاليا جمموعات 
خم���ت���ل���ف���ة وم����ت����ط����ورة م�����ن �ل���ع���ق���اق���ري 

لل�سيطرة على �العر��ص و�مل�ساعفات.

حتى ت�ضتعيد معدل طاقتك �لطبيعي

تغّلب على االإرهاق
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املال والأعمال
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معر�ض االإ�صاءة يدعم حل�ل االإنارة الذكية وم�صاريع التنمية امل�صتدامة يف املنطقة

�ضركة �أبوظبي للمو�نئ تعزز �ملمار�ضات �ل�ضديقة للبيئة يف �أعمالها

وحدة تقنية املعل�مات تطبق ا�صرتاتيجيات برجمية ذكية حت�ل دون طباعة مليارات ال�صفحات 

اأخبار ال�صاعة: التعايف 
االقت�صادي العاملي غري اآمن

•• اأبوظبي-وام:

�الأخ��رية عن  �لفرتة  خ��لل  تو�ترت  �الأن��ب��اء  �إن  �ل�ساعة  �أخبار  ن�سرة  قالت 
بد�ية  �لعامل  �القت�ساد�ت حول  �لعديد من  تعاف يف  ملوجة  ب��و�در جديدة 
لت�سريحات  وفقا  للتعايف  قوية  �أ�س�سا  �أظهر  �ل��ذي  �الأمريكي  باالقت�ساد 
�لذي  �الأمل��اين  باالقت�ساد  م��رور�   .. �لفيدر�يل  �الحتياطي  بنك  م�سوؤويل 
�سهد حت�سنا يف �الأو����س���اع خ��لل �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �جل���اري ج��ر�ء 
�أظهر  �لذي  �الإيطايل  باالقت�ساد  �أي�سا  وم��رور�   .. �ملحلي  �لطلب  �نتعا�ص 
تعاف بطيء و�سوال  �أولية على  �الإيطايل علمات  �ملركزي  �لبنك  ل�  وفقا 
�إىل �قت�ساد منطقة �ليورو ككل �لذي قفزت ثقة �مل�ستهلكن به يف �ل�سهر 
عامن.  منذ  لها  م�ستوى  �أعلى  �إىل  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�سية  ل�  وفقا  �جل��اري 
�الإ�سار�ت  �أن هذه  �أو�سحت  �آم��ن  عاملي غري  �إقت�سادي  تعاف  عنو�ن  وحتت 
�ملرحلة  يف  خ�سو�سا  �ل��ع��امل��ي  �الق��ت�����س��اد  �إىل  بالن�سبة  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  ذ�ت 
�لر�هنة نظر� �إىل �أنها �أوال تاأتي من �قت�ساد�ت ذ�ت دور موري يف �لنظام 
�القت�سادي �لعاملي .. وثانيا فاإنها تاأتي من �قت�ساد�ت عانت �سغوطا كبرية 
�ل�سري قدمل  ب��د�أت يف  �أنها قد  �ملا�سية ما قد يدلل على  �لفرت�ت  ط��و�ل 
ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��ت��ع��ايف �حل��ق��ي��ق��ي. و�أ���س��اف��ت �ل��ن�����س��رة �ل��ت��ي ي�����س��دره��ا مركز 
هناك  ف��اإن  ذلك  برغم  �ال�سرت�تيجية..�أنه  و�لبحوث  للدر��سات  �الإم��ار�ت 
�أد�ء �القت�ساد�ت  �إىل ه�سا�سة  �الآخر ت�سري  �إ�سار�ت متناق�سة على �جلانب 
�حتماالت  على  وتبقي  �لذكر  �آنفة  �الإيجابية  �الإ�سار�ت  عنها  �سدرت  �لتي 
تعر�سها النتكا�سات جديدة يف �مل�ستقبل وتاأتي حتذير�ت كري�ستن الجارد 
مديرة �سندوق �لنقد �لدويل لت�سب يف هذ� �الجتاه فهي حذرت �لبنوك 
�أوروب��ا و�لواليات �ملتحدة و�ليابان ودعتها �إىل عدم �لت�سرع يف  �ملركزية يف 
بل  �الأزم��ة  بد�ية  منذ  تطبقها  �لتي  �القت�سادي  �لتحفيز  �سيا�سات  �إنهاء 
�القت�ساد�ت  يف  �ل�سيا�سات  ه��ذه  مثل  �إىل  حاجة  هناك  م��از�ل��ت  �أن��ه  �أك��دت 
�لتي ت�ستعملها كافة. وذكرت �أن هناك موؤ�سر�ت �أخرى تدلل على ه�سا�سة 
�الأو�ساع يف �القت�ساد�ت �ملذكورة تدعو �إىل �حلذر يف �لتعامل مع �الإ�سار�ت 
ميكن  وم��ا  فيها  �حل��ايل  �لتعايف  �أن  �إىل  وت�سري  عنها  �ل�سادرة  �الإيجابية 
�آم��ن ومن  نف�سه هو تعاف غري  �الإط��ار  �لعاملي يف  �أن يقال على �القت�ساد 
بينها ذلك �الرتفاع يف معدالت �لبطالة و�لبطء �ل�سديد يف معدالت �لنمو 
م�ستويات  عند  �القت�ساد�ت  هذه  �حلكومية يف  �ملديونيات  بقاء  �إىل جانب 
�قت�ساد�ت  �لتي ظهرت موؤخر� على  �لتباطوؤ  �أن بو�در  .. مبينة  ��ستثنائية 
�لدول �ل�ساعدة كال�سن و�لهند و�لرب�زيل تاأتي لتزيد من �سبابية �مل�سهد. 
وقالت �أخبار �ل�ساعة يف ختام مقالها �الفتتاحي �إن هذه �الإ�سار�ت �ملت�ساربة 
تعك�ص يف م�سمونها مدى �لتعقيد �لذي ي�سوب �مل�سهد �القت�سادي �لعاملي 
�حلايل وتوؤكد �سرورة �لتعامل معه بحذر �سديد وعدم �الإفر�ط يف �لتفاوؤل 
ب�ساأنه وتوؤكد �سرورة قيام �حلكومات وخ�سو�سا حكومات �لدول �لكربى 
ي�سمح  ب�سكل  �ل�سيا�سات  يف  �لتو�زن  من  نوع  الإيجاد  بينها  فيما  بالتن�سيق 
مبحا�سرة �الآثار �ملتبقية من �الأزمة �ملالية �لعاملية من ناحية وي�ساعد على 

�لبناء على ما مت �إجنازه حتى �الآن من حت�سن من ناحية �أخرى.

هيئة تنظيم االت�صاالت ترعى قمة احلك�مات 
اخلليجية للت�ا�صل االجتماعي يف دبي

�أن  �إال  �ل��زي��ادة  ه��ذه  �لقطاع..ومع  ه��ذ�  دور موؤثر يف  لهن 
�أقل من �ملتو�سط �لعاملي ويخطاأ  �مل�ساركة �لن�سائية تعترب 
من يعتقد �أن تلك �مل�ساركة �ل�سئيلة ت�سبب م�سكلة للمر�أة 
�سيحرم  �الأخ���ري  الأن  ن��ظ��ر�  �أي�سا  للرجال  و�إمن���ا  فح�سب 
�للو�تي  �ملتعلمات  للن�ساء  �لقيمة  و�الآر�ء  �مل�ساهمات  من 
ميلكن كفاءة عالية يف جمال �لتكنولوجيا و�لتي قد حتدث 
ال  �الجتماعي  �لتو��سل  قطاع  �سعيد  على  فارقة  علمة 
�سيما تويرت ويف �أي مكان �آخر. ويتوقع �ملحللون �أن �خلط 
�أو�سك  �لرتفيهية  و�الأم��ور  �جلارية  �ل�سوؤون  بن  �لفا�سل 
على �لز�ول الأن �حلكومات متتلك �أبعاد �أخرى وت�سعى �إىل 
حتقيق �أهد�ف �أكرث من �إن�ساء �سفحة على موقع �لتو��سل 
�الجتماعي �لفي�سبوك �أو تويرت بدال من ��ستك�ساف مزيد 
من �لطرق �الإبد�عية ملتابعة �سري �حلياة �ليومية �خلا�سة 
باجلماهري ومن خلل ��ستخد�م تطبيقات �ملحمول �لبث 
�ستعمل �حلكومات على  �الأخرى  �لتو��سل  �ملبا�سر ونقاط 
تعزيز خدماتهم يف جميع مناحي �حلياة �ملنزل و�لعمل و 

�أماكن �لرتفية و �الأماكن �لعامة.

�ملحمولة ..ولفت �إىل �أنه منذ ��ستخد�م �ل�سبكات �لل�سلكية 
�أمام  �سعيفة  �ل�سبكات  تلك  �أ�سبحت  �لعام  �الأث��ري  ملوجات 
�أم��ام مو�جهتها.  ودعا �حلكومات  �لهجمات وعاجزة  تلك 
�إىل تنظيم �لدور�ت �لتوعوية ملو�طنيها و�إك�سابهم خرب�ت 
�لهاتف  �إيجابية حول طبيعة عمل تقدمي �خلدمات عرب 
و�حل��ك��وم��ات �ل��ذك��ي��ة وذل���ك م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز �الأم����ن �سد 
�لنوع  بهذ�  للموطنن  �لثقة  ج�سور  وبناء  �لهجمات  تلك 
م��ن �ل��ع��م��ل. و���س��ي��ع��ر���ص �مل��ه��ن��د���ص ط����ارق �حل����اوي مدير 
فريق �ال�ستجابة يف هيئة تنظيم �الت�ساالت ق�سية �الأمن 
�أكرث عمقا وتف�سيل وذلك من خلل  �الإلكرتوين ب�سكل 
م��و���س��وع �الإع����لم �الج��ت��م��اع��ي و�الأم����ن �الإل���ك���رتوين. ويف 
هذ� �الإطار قال �حلاوي �إن �لقر�سنة �الإلكرتونية جتد يف 
عليها  للهجوم  �سهل  منفذ�  �الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
و�سرقتها  �ملعلومات  الإر�سال  �ل�سبكات  تلك  ت�ستخدم  حيث 
�أع�����د�د �لهجمات  . و�أ����س���اف ل��ق��د ���س��ه��دن��ا زي����اد ك��ب��ربة يف 
�الإلكرتونية على �ملو�قع �حلكومية �الإلكرتونية لذ� يجب 
حا�سمة..وينبغي  �لطارئة  �ل�سريعة  �الإ�ستجابة  تكون  �أن 

�أ�ساليب �لقر��سنة  على �حلكومات �طلع �مل�ساركن حول 
و�لطريقة �لتي يقومون من خللها ببيع مو�طن �لثغر�ت 
و�ل�����س��ع��ف ل��ل��م��و�ق��ع �حل��ك��وم��ي��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة يف �ل�����س��وق 
من  �ملتحدثن  من  جمموعة  �لقمة  وت�ستقطب  �ل�سود�ء. 
�أبرزهم �آدم فيت�سر �لذي �أد�ر �أعظم حملة تو��سل �جتماعي 
ليندروهي  و�إليز�بيث  �أمريكا  �أج��ل  من  �أوباما  �لتاريخ  يف 
موقع  على  و�ل�سيا�سات  �حلكومي  �لقطاع  يف  متخ�س�سة 
�لفي�سبوك..كما ت�سم �لقائمة �سيلك فون بروكهو�سن من 
برنامج �لتنمية للأمم �ملتحدة �لدكتورة عائ�سة �لبو�سميط 
مديرة �إد�رة �لت�سويق و�الت�سال �ملوؤ�س�سي يف هيئة �لطرق 
�الإع��لم  ق�سم  رئي�ص  �ل�سمت  هبة  �ل��دك��ت��ورة  و�مل��و����س��لت 
على  وتعليقا  للإعلم وغريهم.  دبي  موؤ�س�سة  �جلديد يف 
�لدور �لبارز �لذي تلعبه مو�قع �الإعلم �الجتماعي كعامل 
م��ف��ز يف ت��ع��زي��ز �مل�����س��او�ة �الج��ت��م��اع��ي��ة..ق��ال��ت ن���ور �سما 
�الإت�ساالت  تنظيم  �ملوؤ�س�سي يف هيئة  �الإت�سال  �إد�رة  مدير 
من  �مل�ساركات  �لن�ساء  �أع��د�د  بزيادة  �سعد�ء  نحن  باالإنابة 
ليكون  �الجتماعي  �لتو��سل  �سعيد  على  �لعربي  �ل��ع��امل 

�ملدير  �لغنيم  نا�سر  ممد  �سعادة  ق��ال  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
�لعام لهيئة تنظيم �الإت�ساالت �إن �أهد�ف �لقمة ال تقت�سر 
�لتو��سل  ب��رو�د �لعامل يف جمال  على دفع �ملنطقة للحاق 
�الإجتماعي وح�سب و�إمنا �إىل قيادة �لعامل يف هذ� �لقطاع 
�أن دول��ة �الإم��ار�ت ت�سنف حاليا كاأف�سل دول��ة يف  ال �سيما 
�لعامل يف �لتما�سك �الجتماعي و�لكفاءة �حلكومية. وت�سم 
عام  مدير  نائب  �ملن�سوري  عبيد  حمد  �ملتحدثن  قائمة 
حيث  �الإل��ك��رتون��ي��ة  و�حل��ك��وم��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  لقطاع  �لهيئة 
ي�سلط �ملن�سوري �ل�سوء على �لتحديات �خلا�سة ب� �لتوجه 
�لهو�تف  عرب  �حلكومية  �خلدمات  تقدمي  نحو  �حلكومة 
�لتو��سل  �سبكات  �لذكية عرب  وتوظيف خدمات �حلكومة 
�الجتماعي لتعزيز �لتو��سل �حلكومي ..و�لذي ي�سري �إىل 
�ل��ذي ت�سهم فيه �خل��دم��ات �حلكومية عرب  �لوقت  �أن��ه يف 
�لهاتف يف توفري قدر �أكرب من �لكفاءة من حيث �لتكلفة 
و�لوقت �إال �أن يجب علينا �أن ننظر �إىل �لز�وية �الأخرى من 
�جلانب �ملادي حيث ت�سهد منطقتنا م�ستويات غري م�سبوقة 
ب��االأج��ه��زة  �خل��ا���س��ة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �لهجمات  �سعيد  على 

م��رتف��و وم�����س��م��م��و و����س��ت�����س��اري��و ق��ط��اع 
وور���ص  �لتفاعلية  �مل��ن��ت��دي��ات  �أن  �الإ����س���اءة 
�لعمل و�لندو�ت �لتعليمية �ستلقي �ل�سوء 

على �أهم ق�سايا وتوجهات �ل�سناعة. 
جناحا  �ملا�سي  �لعام  �ملعر�ص  دورة  حققت 
كبري� حيث �سارك فيها 220 عار�سا من 
علمة   350 من  �أكرث  قدمو�  دولة   22
دولية �أمام 4.557 ز�ئر جتاري من 72 
�لعام خلل  دول��ة. تقام دورة �ملعر�ص هذ� 

�لفرتة من 7 وحتى 9 �أكتوبر.

بن  باملركبات  ل  �لتنقنّ وتقنن  بعد  عن 
�الأم��ر  �ل�سركة  ملكاتب  �ملختلفة  �مل��و�ق��ع 
�لناجتة  �لذي ي�ساهم يف تخفيف �الآثار 

عن ��ستخد�م �ملركبات لهذ� �لغر�ص. 
وت�����س��ري در������س����ة ����س���درت م����وؤخ����ر�ً عن 
�أن  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �لبيئية  �ل��ع��ل��وم  �سبكة 
�لو�سائل  ��ستخد�م  يف  �مللحوظة  �لزيادة 
�الل��ك��رتون��ي��ة و�الجت������اه �ل��و����س��ح على 
م�ستوى �لعامل نحو �ال�ستخد�م �لرقمي 
4 مليار�ت �سجرة من  مل ت�سعف قر�بة 
مو�جهة م�سري �لقطع لت�سنيع �لورق، 
باملئة من   35 ن�سبة  �لرقم  هذ�  وميثل 
�سنوياً  بها  �الإطاحة  يتم  �لتي  �الأ�سجار 
منوها،  معدل  �جتثاثها  معدل  وي��ف��وق 
�الأمر �لذي يخلق حالة من عدم �لتو�زن 

�لبيئي.
�أف�سل  بتطبيق  �ل�سركة  �ل��ت��ز�م  وح���ول 
�أعمالها،  يف  للبيئة  �ل�سديقة  �ملمار�سات 
 – �لرئي�ص  ن��ائ��ب  �لكتبي،  �سيف  ي��وؤك��د 
ب�سركة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  وح���دة  م��دي��ر 
د�ئماً  نهدف  ق��ائ��ًل:  للمو�نئ  �بوظبي 
�ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  �مل���م���ار����س���ات  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة يف م��ا ن��ق��وم به 
ب�����س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��و�ن��ئ م���ن خ��لل 
م�����س��اه��م��ت��ن��ا ب��ت��وف��ري �أف�������س���ل �حل��ل��ول 
�لر�مية  و�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �ل��ربجم��ي��ة 
وحماية  �لطاقة  ��ستهلك  تر�سيد  �إىل 

�ملو�رد �لطبيعية كذلك .

�ل�سرق  يف  �الإ����س���اء  م��ع��ر���ص  دورة  تنطلق 
�الأو����س���ط يف �أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل يف م��رك��ز دب��ي 
لت�سهد  و�مل���ع���ار����ص  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ل�����دويل 
�لعلمات  �أب���رز  م��ن  كبري�  ع��دد�  م�ساركة 
تعزيز  �إىل  �ل��ع��ار���س��ون  ويتطلع  �ل��دول��ي��ة 
�الإقليمية يف  �الأ���س��و�ق  �أك��رث يف  ح�سورهم 
�لكبري  و�الإق��ب��ال  �الإقليمية  �ل�سهرة  ظ��ل 
�ل����ذي يتمتع ب��ه �مل��ع��ر���ص وم���ن ب��ن ه��ذه 
�آند فيور  �أ�سرت� اليتننج و بنيتو  �ل�سركات 
و غلوبال  ج��روب  كاريبوين  و  ر�ي��ن  بلو  و 

الي��ت �آن��د ب��اور و بانلوك�ص وغ��ريه��م.  من 
جانبه �أو�سح �أ�سامه �سو�ملي، مدير �ملبيعات 
�مل��زروع��ي  ���س��رك��ة  �مل��ن��ازل يف  �أمت��ت��ة  لق�سم 
ق��ائ��ل: ي��ع��د م��ع��ر���ص �الإ����س���اءة يف �ل�سرق 
حللول  �لر�ئد  �لتجاري  �ملعر�ص  �الأو�سط 
موؤ�سر�  وميثل  �ملنطقة  يف  �الإ���س��اءة  ونظم 
معتمد� للتطور�ت و�لتوجهات �لتي ت�سكل 

�ل�سناعة عامليا . 
ينظم �ملعر�ص برنامج روؤى �الإ�ساءة �لعربية 
�ل�سامل من موؤمتر�ت وور�ص عمل. ويرى 

�الإ�ساءة و�لت�ساميم �لد�خلية �لتي تو�كب 
�مل�ساريع �لعقارية يف �ملنطقة. و�سيتم عر�ص 
هذه �لتوجهات �لتي توؤثر على �ل�سناعة يف 

دورة �ملعر�ص هذ� �لعام. 
وت�سهد �لفرتة �جلارية منو �سوق �مل�سابيح 
وزينة �الإنارة �مللونة مع بد�ية �سهر رم�سان 
�أفخم  خلله  م��ن  ت�ستقبل  �ل��ذي  �ل��ك��رمي 
�لرم�سانية  و�خل��ي��م  �ملنطقة  يف  �ل��ف��ن��ادق 
ت�سميم  خ���لل  م��ن  وت�ستقطبهم  �ل����زو�ر 
�الإ�ساءة �ملبتكر ومنحهم فر�سة �ال�ستمتاع 

باالأجو�ء �لرم�سانية �ملرحة.
ت�سهده  �ل��ذي  �لقوي  �لنمو  حالة  ويف ظل 
�سناعتي  و�ن��ت��ع��ا���ص  �مل��ن��ط��ق��ة  �ق��ت�����س��اد�ت 
�ل���ع���ق���ار�ت و�الإن�������س���اء�ت ف��م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
�أح����دث نظم  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  ت��ز�ي��د  ي�ستمر 

�الإ�ساءة. 
�ل���ذي تلعبه  �ل��ه��ام  �ل����دور  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�لتنمية  �أجل دعم م�ساريع  �حلكومات من 
�مل�����س��ت��د�م��ة وت��ق��ن��ي��ات �الإ����س���اءة �خل�����س��ر�ء 
وتر�سيد ��ستهلك �لطاقة وهو ما يتطلب 
وتعريفهم مبدى  �الأف��ر�د  توعية  ��ستمر�ر 
ف��ع��ال��ي��ة وك����ف����اءة ح���ل���ول �الإن�������ارة �ل��ذك��ي��ة 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات ���س��دي��ق��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و����س��ت��خ��د�م 
م�سابيح موفرة للطاقة و�عتماد ممار�سات 

�الأبنية �خل�سر�ء ونظم �إل �إي دي.

•• دبي-الفجر:

�ل�سرق  يف  �الإ���س��اءة  معر�ص  منظمو  �أعلن 
�الأو�سط يف �إيبوك مي�سي فر�نكفورت عن، 
من��و �ل����دورة �جل��دي��دة و�مل�����س��ارك��ة �لقوية 
�الإن��ارة  ونظم  حلول  وموؤ�س�سات  ل�سركات 
�ل��ذك��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات �ل��ت�����س��م��ي��م �ل��د�خ��ل��ي. 
وت�سري تقارير �سركة ماكينزي �آند كو �إىل 
من��و �سوق �الإ���س��اءة ون��ظ��ام �الإن����ارة لي�سل 
مليار   529.3( ي���ورو  م��ل��ي��ار   110 �إىل 
�ل��ع��امل.  م�ستوى  على   2020 يف  دره���م( 
�سبع  �سملت  �أب��ح��اث��اً  �ل�سركة  �أج���رت  وق��د 
�الإ�ساءة  ل�سوق  منوذجاً  ط��ورت  حيث  دول 
مت��ك��ن��ت خ���لل���ه م���ن ت��ق��دي��ر ح��ج��م ���س��وق 

�الإ�ساءة �لعاملية حتى عام 2020. 
يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  باول�ص  �أحمد  وق��ال 
من  ميكننا  ف��ر�ن��ك��ف��ورت:  مي�سي  �إي���ب���وك 
خلل معر�ص �الإ�ساءة �لتجاري، �أن نلم�ص 
�ملنطقة  يف  �مل��ت��لح��ق��ة  �ل�����س��وق  ت���ط���ور�ت 
�لفر�ص  مع  خا�سة  �حلديثة  و�الب��ت��ك��ار�ت 
�ل�سرق  يف  �لكبري  �ل�سوق  وحجم  �لهائلة 
نظم  نحو  م�ستمر  توجه  فهناك  �الأو�سط، 
�أك���رث ت��وف��ري� ل��ل��ط��اق��ة وه���ي �ل��ن��ظ��م �لتي 
�ل�سناعة  ت���ط���ور�ت  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ت��ر���س��د 
�لتقنية وجمالياتها باالإ�سافة �إىل تقنيات 

�لوقت �لذي ال يتطلب تخزينها م�ساحة 
مثل �سابقتها من �الأ�سرطة، �الأمر �لذي 

يخف�ص �لكلفة �ملالية �أي�ساً.
ع��م��دت  ����س���ب���ق،  م����ا  �إىل  وب����االإ�����س����اف����ة   
�ل�سركة �إىل ��ستخد�م نظام عاملي الإد�رة 
 Universal Content �ملحتوى 
Management )UCM( يقوم 
على تخزين �لوثائق كالعقود، و�ملذكر�ت 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�مل�����ر�������س�����لت و�أر����س���ف���ت���ه���ا 
وتخزين  جمع  �إىل  �أدى  مما  �إلكرتونياً 
6 تري�بايت من �لبيانات معظمها على 
�أك��رث  حجمها  بلغ   PDF وث��ائ��ق  �سكل 
�ل���ورق  م��ن  م��ل��ي��ار �سفحة  �آالف   3 م��ن 

�ملطبوع.
وت��ع��ت��زم ���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��و�ن��ئ مع 
ن��ظ��ام يعرف  �ل��ع��ام تطبيق  ه���ذ�  ن��ه��اي��ة 

 SPS( Secure Pull( ب���ا����س���م 
برجمية  عن  عبارة  وهو   Solution
�ل��ط��ب��اع��ة  �أو�م��������ر  ت��ن��ف��ي��ذ  حت�����ول دون 
�أمر �لطباعة  �لع�سو�ئية وت�سمح مبرور 
�ل�سخ�سي  �ل��ت��ع��ري��ف  رم���ز  �إدخ�����ال  ب��ع��د 
�إطار  �لطباعة، وذلك يف  �أمر  �أ�سدر  ملن 
���س��ع��ي��ه��ا ل��ل��ح��د م���ن ����س��ت��ه��لك ك��م��ي��ات 
�مل�ستلم  �ملطبوع وغري  �ل��ورق  هائلة من 
من �لطابعة. ويعدنّ هذ� �الإجر�ء خطوة 
�أخ�����رى ع��ل��ى ط���ري���ق ت��ق��ن��ن ����س��ت��خ��د�م 
�لورق باالإ�سافة �إىل عدد من �الإجر�ء�ت 
�لد�عمة، حيث عمدت �ل�سركة �إىل �إعادة 
و�سنادق  �مللونة  �الأحبار  تدوير حاويات 
�لكرتون �مل�ستخدمة الأغر��ص �لطباعة، 
وت�سجيع �ملوظفن على ��ستخد�م تقنية 
�الجتماعات  عقد  يف  و�ل�سورة  �ل�سوت 

�لدفع  �إ�سعار�ت  مثل  للبيانات  منوذجاً 
تعباأ  كانت  �ملختلفة  �الإج����از�ت  وطلبات 
�ملطبوع  �ل����ورق  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل�����س��اب��ق  يف 
و�أ����س���ب���ح���ت م��ق��ب��ول��ة �إل���ك���رتون���ي���اً دون 

�حلاجة لطباعتها. 
توحيد  �إىل  ت��ه��دف  �أخ����رى  خ��ط��وة  ويف 
�ل��ن�����س��خ �الح��ت��ي��اط��ي الأغ���ر�����ص تخزين 
�ل���ن�������س���خ  ن����ق����ل ك�����اف�����ة  �ل�����ب�����ي�����ان�����ات، مت 
كانت  �ل��ت��ي  �الأ���س��رط��ة  م��ن  �الحتياطية 
�الأق����ر������ص  �إىل  �ل�����س��اب��ق  يف  ت�����س��ت��خ��دم 
�لبيانات  بانتقال  ت�سمح  �لتي  �ملدجمة 
وت��خ��زي��ن��ه��ا خ���لل وق���ت �أق�����س��ر متكنت 
معه وحدة تقنية �ملعلومات من �خت�سار 
�ساعة   72 من  �الحتياطي  �لن�سخ  وقت 
�إىل 8 �ساعات فقط. وت�ستوعب �أقر��ص 
يف  �أك��رب  �لبيانات  م��ن  حجماً  �لتخزين 

•• ابوظبي-الفجر: 

�ملطور  للمو�نئ،  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  تثبت 
و�ملناطق  �لتجارية  للمو�نئ  �لرئي�سي 
باتنّباع  �لتز�مها  �أبوظبي،  يف  �ل�سناعية 
للبيئة  �ل�����س��دي��ق��ة  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل 
يف ج��م��ي��ع �أع��م��ال��ه��ا و�إط�����لق �مل���ب���ادر�ت 
�جلديدة �لتي ت�ساهم بفعالية يف تعزيز 
�الآث�����ار �الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة. وب��ع��د 
�لعديد  على  �حل��ائ��ز  �ل��ن��اج��ح  �لتطبيق 
م���ن �جل���و�ئ���ز و�مل��ت��م��ث��ل يف ت��ق��ل��ي��ل ع��دد 
خو�دم �إد�رة �ملعلومات وتخفي�ص عددها 
من 250 خادم رئي�سي �إىل �أقل من 20 
، وجناحها يف خف�ص ��ستهلك �لطاقة 
تقنية  وح���دة  ب����د�أت  ب��امل��ئ��ة،   80 بن�سبة 
يف  للمو�نئ  �أبوظبي  ب�سركة  �ملعلومات 
للبيئة  �سديقة  ��سرت�تيجيات  تطبيق 
تخفي�ص  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه���ا  ي��ن��ح�����س��ر  ال 
��ستهلك �لطاقة فح�سب، بل ي�ساهم يف 

حماية �ملو�رد �لطبيعية.
و�عتمدت �سركة �أبوظبي للمو�نئ منهجاً 
مت تطبيقه يف جميع مكاتبها و�سركاتها 
�لتابعة يق�سي بخف�ص ��ستهلك �لورق 
ول��ه��ذ� مت تهيئة  �ل��ط��ب��اع��ة،  الأغ���ر�����ص 
باأجهزة  �ملرتبطة  �لطباعة  �آالت  جميع 
على  للطباعة  باإعد�د�ت  �الآيل  �حلا�سب 
�لورق  �أع��د�د  للتوفري يف  �لورقة  وجهي 
�مل�����س��ت��خ��دم و�ع���ت���م���اد �أك�����رث م���ن 450 

املركزي امل�صري: 07 ر1 مليار دوالر حجم 
اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة يف م�صر

•• القاهرة-وام:

بلغ �سايف �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة يف م�سر خلل �لربع �لثالث من 
3 ر193  074 ر1 مليار دوالر مقابل   .. 2013  - 2012 �لعام �ملايل 
مليون دوالر يف �لربع �لثاين. ونقلت وكالة �أنباء �ل�سرق �الأو�سط )�أ �ص �أ( 
عن �لبنك �ملركزي �مل�سري يف تقريره �م�ص..�إن وترية خروج �ال�ستثمار�ت 
�الأجنبية من م�سر تر�جعت حيث بلغت �سايف �لتدفقات �ىل �خلارج نحو 
فيما  �لثاين  بالربع  دوالر  مليار  ر2   270 مقابل  دوالر  مليار  ر1   085
�لربع  يف  دوالر  مليار   2.159 نحو  �ل��د�خ��ل  �ىل  �لتدفقات  �سايف  بلغت 
و�أ�ساف  �لعام.  من  �لثاين  �لربع  يف  دوالر  مليار  ر2   464 مقابل  �لثالث 
قائمة  ت�سدرها  و��سلت  �الأوروب����ي  �الإحت���اد  دول  ��ستثمار�ت  �أن  �لتقرير 
�الإ�ستثمار�ت �الأجنبية �لو�فدة �إىل م�سر خلل �لربع �لثالث و�إن تر�جعت 
مقارنة بالربع �لثاين بنحو 7 ر26 يف �ملائة م�سجلة 9 ر954 مليون دوالر 
مقابل 303 ر1 مليار دوالر. و�أو�سح �لتقرير �أن �ململكة �ملتحدة ت�سدرت 
قائمة �لدول �مل�ستثمرة يف م�سر خلل فرتة �ملقارنة بحجم �إ�ستثمار�ت بلغ 
9 ر586 مليون دوالر مرت�جعة بنحو 3 ر33 يف �ملائة عن �لربع �لثاين 
و�لتي بلغت 6 ر880 مليون دوالر..كما هبطت مقارنة بالربع �ملناظر من 
�ال�ستثمار�ت فيه نحو  بلغت حجم  �لذي   2012  -  2011 �ل�سابق  �لعام 
�لثانية  �ملرتبة  �لبلجيكية  �ال�ستثمار�ت  و�حتلت  دوالر.  مليار  ر1   970
169.7 مليون دوالر تلها �ال�ستثمار�ت �لفرن�سية ب� 8 ر47 مليون دوالر 
 3 بلغت  با�ستثمار�ت  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  �الأملانية  �ال�ستثمار�ت  ج��اءت  فيما 
ر36 مليون دوالر وجاءت �ال�ستثمار�ت �الأمريكية يف �ملرتبة �لثانية ح�سب 
ترتيب �ملناطق بنحو 5 ر445 مليون دوالر بانخفا�ص بلغت ن�سبته 8 ر19 
يف �ملائة عن معدالتها يف �لربع �لثاين و�لتي بلغت 555.7 مليون دوالر 
�لثالث.. �ملركز  �حتلت  �لتي  �لعربية  �ال�ستثمار�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار�لتقرير   .
�رتفعت خلل �لربع �لثالث من �لعام �ملايل 2012 - 2013 لت�سل �ىل 
6 ر601 مليون دوالر مقابل 311 مليون دوالر خلل �لربع �ل�سابق له. 
ونوه �لتقرير باأن ��ستثمار�ت �لقطرية �سهدت زيادة ملحوظة خلل �لربع 
�لثالث مت�سدرة. �ملرتبة �الأوىل من حيث �الإ�سثتمار�ت �لعربية 5 ر295 
مليون دوالر مقابل 55 مليون دوالر خلل �لربع �لثاين تلها يف �ملرتبة 
�لثانية �ال�ستثمار�ت �لبحرينية و�لتي �سجلت منو� كبري� لتبلغ 4 ر156 

مليون دوالر مقابل 38.7 مليون دوالر يف �لربع �ل�سابق.
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•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة تنظيم قطاع �الت�ساالت رعايتها قمة �حلكومات �خلليجية للتو��سل �الجتماعي �لتي تقام يومي �لثاين 
و�لثالث من �سهر �سبتمرب يف �ملركز �ملايل �لعاملي يف دبي. وي�سبق �نطلق �لقمه عقد ثلث ما�سر�ت رئي�سية يف 
�ليوم �الأول من �سهر �سبتمرب.. فيما ت�ستقطب �لهيئة من خلل �لرعاية �خلرب�ء حتت مظلة و�حدة لتبادل �الآر�ء 
�لقمة  وتنظم  �لقر�ر.  �سناع  كبار  مب�ساركة  وذل��ك   .. �حلقل  هذ�  يف  متطورة  حلول  �إىل  للتو�سل  �لنظر  ووجهات 
�سرتمي الين ماركتنج جروب فيما تهدف �إىل تعزيز �نخر�ط حكومات دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية يف 
�سبكات �لتو��سل �الجتماعي �إىل جانب تطوير قدر�تها من خلل �الإطلع على �أف�سل �لتجارب �لناجحة يف �لعامل. 
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وزارة البيئة تغلق ك�صارة يف الفجرية ملخالفات بيئية

تراجع م�ؤ�صر ب�ر�صة نا�صداك دبي بن�صبة 0.7 % يف ختام تداوالت ام�ض

رئي�ض جمل�ض اإدارة �ص�ق اب�ظبي العاملي ي�ؤكد 
احلر�ض على االرتقاء باملكانة االقت�صادية لالإمارة

بلدية عجمان تناق�ض ت�جهاتها البيئية نح� االقت�صاد 
االأخ�صر مع م�ص�ؤول باملنظمة العربية االأوروبية للبيئة 

و�ل��و���س��ائ��ل  �لتقنيات  ب��اأح��دث  و�مل��دع��م��ة 
�لتكنولوجية و�سبكة �ملو��سلت �حلديثة 
�لع�سرية  و�ل�سكنية  �لتجارية  و�مل��ب��اين 
و�لفنادق و�لرعاية �ل�سحية و�الت�ساالت 
�لتي  �لنوعية  و�لت�سهيلت  و�خل��دم��ات 
�قت�سادية متكاملة  بيئة  ت�سكل جمتمعة 
�ىل  عاملي  �سوق مايل  موؤهلة ال�ست�سافة 
�لعالية  �ملالية  و�مل��لءة  �مل�سد�قية  جانب 

�لتي تتمتع بها �إمارة �أبوظبي.

ما  كل  وتقدمي  خللها  من  �ملنطقة  يف 
هو �أف�سل خلدمة �لبيئة ب�سكل عام.

وتبادل �لطرفان وجهات �لنظر وناق�ص 
�لتي  �جل��ه��ة  �إ�سرت�تيجيات  منهما  ك��ل 
وتبادل  �لتعاون  �أهمية  موؤكدين  ميثلها 

�خلرب�ت يف �ملجاالت �مل�سرتكة بينهما.

��سرت�تيجية لتنويع �القت�ساد �لوطني وتعزيز مكانة دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ويغطي �لثغرة �لزمنية يف �الأ�سو�ق �ملالية �لرئي�سية ومور� عامليا 
للخدمات �ملالية كونها �ست�سم �ل�سوق �ملايل �لعاملي �خلام�ص �لذي �سيغطي 
�لثغرة �لزمنية من 7-11 �سباحا بتوقيت �المار�ت يف �لوقت �لذي تكون 
فيه �الأ�سو�ق �لعاملية متباطئة حيث �سيلعب دور� رئي�سيا ك�سوق مايل عاملي 
�الأ�سعار  وت�سدير  �ل�سوق  �سناعة  �الرب��ع عرب  �ل�ساعات  �الأرب��ع  ه��ذه  خ��لل 
ومن بعدها ي�ستمر �ل�سوق بعمله على مد�ر �لع�سرين �ساعة �ملتبقية لتقدمي 
جميع �أنو�ع �خلدمات �ملالية. و�أكد �سعادته �أي�سا حر�ص جمل�ص �إد�رة �ل�سوق 
باملكانة  �ملتمثلة يف �الرتقاء  �لرئي�سية لل�سوق  �الأه��د�ف  �لعاملي على حتقيق 
�القت�سادية الإمارة �أبوظبي حيث �أ�سبحت �سوقا دوليا ر�ئد� ونقطة �رتكاز 
رئي�سية للأ�سو�ق �لعاملية �إ�سافة �إىل دعم وتطوير �قت�ساد �الإمارة من خلل 

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملي  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة  رئي�ص جمل�ص  �ل�سايغ  علي  �أحمد  �سعادة  توجه 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ملقام  و�لتقدير  �ل�سكر  بخال�ص 
نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل وللفريق �أول �سمو �ل�سيخ ممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة رئي�ص �ملجل�ص 
والأع�ساء  ل��ه  �أول��وه��ا  �لتي  �لغالية  �لثقة  على  �أب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  �لتنفيذي 
وفقا  �لعاملي وذلك  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة  بتويل مهام جمل�ص  �الد�رة  جمل�ص 
و�أك��د  �خل�سو�ص.  بهذ�  �سدر  �ل��ذي  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  �سمو  لقر�ر 
حتملها  على  نحر�ص  وطنية  و�أم��ان��ة  م�سوؤولية  هي  �لثقة  ه��ذه  �أن  �سعادته 
خطوة  يعترب  �ل��ذي  �لعاملي  لل�سوق  �لرئي�سية  �الأه���د�ف  حتقيق  خ��لل  من 

�أبوظبي  ل�سوق  �لقانونية  �لبيئة  �إع���د�د 
�ل���ع���امل���ي و�ل���ت���ي حت���اك���ي �أرق������ى �مل��ع��اي��ري 
�الأ���س��و�ق  ق��و�ن��ن  م��ع  ومتو�فقة  �لعاملية 
�ملالية �لعاملية. جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �سوق 
�أبوظبي �لعاملي �سمم ليكون �سوقا عامليا 
متخ�س�سا يف �سناعة �ل�سوق و�سوق �لنقد 
وت�����س��دي��ر �الأ���س��ع��ار ع��ل��ى غ���ر�ر �الأ���س��و�ق 
�ملالية �لرئي�سية �الأربعة �سيدين - طوكيو 
نيويورك  لندن  �سنغافورة   - كونغ  هونغ 

�بوظبي  �م��ارة  عملت  حيث  �سيكاغو  ال- 
وب��ع��د �ل��در����س��ات �ل��دق��ي��ق��ة ع��ل��ى جتهيز 
مايل  ���س��وق  ب��اإن�����س��اء  �خل��ا���س��ة  �ملتطلبات 
بيئة قانونية فعالة ومتو�فقة  عاملي من 
م���ع ق���و�ن���ن �الأ�����س����و�ق �مل���ال���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة 
�إ���س��اف��ة �ىل �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل��ت��ط��ورة 
�ل��ت��ي �أن�����س��اأت��ه��ا يف ج���زي���رة �مل���اري���ة �ل��ت��ي 
وقربها  �ال�سرت�تيجي  مبوقعها  تتميز 
م���ن ك��اف��ة �مل���ر�ف���ق �حل��ي��وي��ة يف �الم����ارة 

�لرئي�سي  �مل�ست�سار  �لقاب�سة  �إي.دي.�إ���ص 
�لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ل�سوق  و�ال�سرت�تيجي 
ع��ل��ى م�����س��اه��م��ت��ه��ا �مل��ل��ح��وظ��ة يف �إن�����س��اء 
�ل�سوق �لعاملي .. م�سري� �إىل �أهمية دورها 
فيما  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  يف  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�أبوظبي  �سوق  ودور  �أد�ء  بتطوير  يتعلق 
�ل���ع���امل���ي. ك��م��ا ت���وج���ه ���س��ع��ادت��ه ب��ال�����س��ك��ر 
�لقانوين  �مل�ست�سار  و�أوف��ري  �آل��ن  ل�سركة 
يف  جهودها  على  �لعاملي  �أبوظبي  ل�سوق 

تكوين بيئة متكاملة جلذب �ال�ستثمار�ت 
للخدمات  نوعية  �إ�سافة  وتوفري  �ملالية 
�أوىل  من  �ن  �ىل  و��سار  �لدولية.  �ملالية 
�إد�رة  �مل���ه���ام �ل��ت��ي ���س��ي��ق��وم ب��ه��ا جم��ل�����ص 
�ل�سوق �لعاملي هي ت�سكيل �سلطات �ل�سوق 
�ل��ع��امل��ي وت��ع��ي��ن روؤ���س��ائ��ه��ا وه���ي مكتب 
تنظيم  وم��ك��ت��ب  �ل��ع��امل��ي  �ل�����س��وق  م�سجل 
�خلدمات �ملالية وماكم �ل�سوق �لعاملي. 
وتوجه �ل�سايغ بال�سكر و�لتقدير ل�سركة 

�لروؤى �خلا�سة بالو�سول �إىل �القت�ساد 
�الأخ�سر.

و�أعرب �ألقناعي عن �أمله بتوثيق �لتعاون 
�ل���د�ئ���رة و�مل��ن��ظ��م��ة وف���ق تطلعات  ب���ن 
�ملقر  عجمان  �إم���ارة  باحت�سان  �ملنظمة 
�لبيئية  بن�ساطاتها  لتنطلق  لها  �لد�ئم 

و�لقر�ر�ت �ملحلية �لتي تخدم �القت�ساد 
�ل�سيخ  �سمو  ح��ر���ص  م���وؤك���د�  �الأخ�����س��ر 
ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�ص �لد�ئرة 
على ذلك ومتابعة �سعادة يحيى �إبر�هيم 
ذ�ت  �مل�ساريع  لكافة  �لعام  �ملدير  �أحمد 
�لعلقة باالقت�ساد �الأخ�سر. من جهته 
�أ�ساد �سعادة خالد �الأيوب �ألقناعي رئي�ص 
�ل��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  �ال���س��ت��ث��م��ار  م��ك��ت��ب 
�ل��د�ئ��رة  مب��ن��ج��ز�ت  للبيئة  �الأوروب����ي����ة 
توجهاتها  يف  ج��ه��وده��ا  وث��م��ن  �لبيئية 
نحو �القت�ساد �الأخ�سر الفتاً �إىل دورها 
وجهودها  بذلك  قريناتها  ب��ن  �ملتميز 
وحتقيق  �لبيئة  على  للحفاظ  �لر�مية 

علي  �سعادة  �أ�ستعر�ص  بينهما  �لثنائي 
للخدمات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملويجعي 
�لد�ئرة  ور�سالة  روؤية  بالد�ئرة  �مل�ساندة 
بتحقيق  يتعلق  فيما  و�إ�سرت�تيجياتها 
حتقق  ما  �إىل  الفتاً  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
من ق�سة جناح بيئية بتنظيمها موؤمتر 
ع��ج��م��ان �ل����دويل ل��لق��ت�����س��اد �الأخ�����س��ر 
�ل�����ذي ن��ظ��م��ت��ه م����وؤخ����ر� ب��ع��ج��م��ان وم��ا 
بذلك  خا�سة  تو�سيات  م��ن  عنه  �نبثق 
بيئية  م�ساريع  من  �ل��د�ئ��رة  تنفذه  وم��ا 
تخدم توجهات �القت�ساد �الأخ�سر مثل 
و�مل�سطحات  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  م�ساريع 
�لبيئية  �مل�ساريع  �خل�سر�ء وغريها من 

•• عجمان-الفجر:

�ملدير  �ملويجعي  ممد  بن  علي  �لتقى 
ب��د�ئ��رة  �مل�����س��ان��دة  للخدمات  �لتنفيذي 
يف  �م�ص  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
���س��ع��ادة خ��ال��د �الأي���وب  ب��ال��د�ئ��رة  مكتبه 
�أل���ق���ن���اع���ي رئ���ي�������ص م��ك��ت��ب �ال���س��ت��ث��م��ار 

للمنظمة �لعربية �الأوروبية للبيئة
وبحث مع �أوجه �لتعاون مع �لد�ئرة يف 
جماالت �لبيئة و�أهد�فها �الإ�سرت�تيجية 
من  م�ستد�مة  تنمية  �إىل  �ل��و���س��ول  يف 
خلل تنفيذ م�ساريع بيئية ذ�ت علقة 
�الجتماع  وخ��لل  �الأخ�سر.  باالقت�ساد 

ولن ت�سمح للك�سار�ت مبعاودة عملياتها 
�لتاأكد من  بعد  �إال  �الإغ���لق  ف��رتة  بعد 
تطبيق �الإجر�ء�ت �ل�سحيحة لها. يذكر 
�إغ��لق  �أن��ه مت منذ بد�ية �لعام �حل��ايل 
ملخالفتهم  ك�سارتن  و�إنذ�ر  ك�سارة   13

�لقو�نن و�لت�سريعات �ملنظمة.

�ل���ن���ظ���ام �ل���رط���ب ل��ك��ب��ح �ل���غ���ب���ار �أث���ن���اء 
�فتقارها  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لك�سارة  ت�سغيل 
 . و�لتحذيرية  �الإر�سادية  �للوحات  �إىل 
�ل��وز�رة حري�سة على �لتدقيق  �أن  و�أك��د 
و�لتفتي�ص و�لتاأكد من �لتز�م �لك�سار�ت 
�ملنظمة  بالت�سريعات  �ل��و�ردة  بال�سروط 

�ملنظمة لعمل �ملن�ساآت �لعاملة يف جمال 
منتجاتها.  ون��ق��ل  و�مل��ق��ال��ع  �ل��ك�����س��ار�ت 
و��سار �ىل وجود �نبعاثات كثيفة للغبار 
للك�سارة  �لرئي�سية  �لتغذية  من وحد�ت 
وم����ن �الأح����زم����ة �ل��ن��اق��ل��ة ب�����س��ب��ب ع��دم 
��ستخد�م  وع��دم  دوري  ب�سكل  �سيانتها 

���س��ب��ط �ل��ك�����س��ارة �مل��خ��ال��ف��ة �أث���ن���اء ق��ي��ام 
عليها  بالتدقيق  �ملخت�سن  م��ن  ف��ري��ق 
و�لرقابة  �لتفتي�ص  بر�مج  �سمن  وذل��ك 
�لدورية �لتي تتم على �أعمال �لك�سار�ت 
�الأمن  تعزيز  بهدف  �لدولة  يف  و�ملقالع 
�لت�سريعات  تطبيق  كفاءة  ورف��ع  �لبيئي 

�إح����دى  و�مل����ي����اه  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  �أغ���ل���ق���ت 
�لطوين  منطقة  يف  �لعاملة  �لك�سار�ت 
ملخالفتها  �سهر  مل���دة  �ل��ف��ج��رية  ب���اإم���ارة 
�مل��ن��ظ��م��ة عملها  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  الأح����ك����ام 
�ل�سلطة  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  وذل��ك 
بن  �سلطان  و�أو���س��ح  �ملخت�سة.  �ملحلية 
للتدقيق  �مل�ساعد  �ل���وز�رة  وكيل  ع��ل��و�ن 
�لك�سارة جاء  �إغ��لق  ق��ر�ر  �أن  �خلارجي 
جمل�ص  ق���ر�ر  �أح��ك��ام  خمالفتها  ب�سبب 
2008 يف ���س��اأن  �ل�����وزر�ء �ل�����س��ادر ع���ام 
ت��ن��ظ��ي��م �أن�����س��ط��ة �ل��ك�����س��ار�ت و�مل��ح��اج��ر 
ون���ق���ل م��ن��ت��ج��ات��ه��ا و�ل�����ق�����ر�ر �ل�������وز�ري 
2010 يف �ساأن �خلطوط  �ل�سادر �سنة 
وت�سغيل  لتخطيط  �ملنظمة  �الإر���س��ادي��ة 
..الفتا  �لعاملة  �ملن�ساآت  �أعمال  وتنفيذ 
�لتدقيق  عملية  �أث��ن��اء  ل��وح��ظ  �أن���ه  �إىل 
�ن����ب����ع����اث غ����ب����ار ن������اجت ع�����ن �ل��ع��م��ل��ي��ات 
مت  �أن����ه  و�����س���اف  ل��ل��ك�����س��ارة.  �لت�سغيلية 

�سريكاً  وتعد  خليفة،  ميناء  يف  �خلا�ص 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��اً ه���ام���اً ل�����س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
يخت�سر  �مل�سعبي:  و�أ���س��اف  ل��ل��م��و�ن��ئ. 
ميناء  يف  الإمي����ال  �ملخ�س�ص  �ل��ر���س��ي��ف 
�لتي  �خل��ام  �مل��و�د  توريد  �سل�سلة  خليفة 
بت�سليمها مبا�سرًة  �مل�سهر  يعتمد عليها 
لتوفري  م��ع��اً  تعاوننا  وق��د  �لبحر.  ع��رب 
مو�د  لت�سلم  �للوج�ستية  �حللول  �أف�سل 
�ل��ب��ن��اء �خل��ا���س��ة ب��امل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
م�سروع �إميال عرب �ملو�نئ �لتي تديرها 

�سركة مو�نئ �أبوظبي. 
وخ��ت��م �مل�����س��ع��ب��ي: ن��ه��ن��ئ �إمي����ال ب��اإجن��از 
�ملرحلة  بناء  �أع��م��ال  م��ن  �الأك���رب  �لق�سم 
�إىل  ونتطلع  �مل�سهر  لتو�سعة  �ل��ث��ان��ي��ة 
م��و����س��ل��ة دع��م��ه��ا و�ل���ت���ع���اون م��ع��اً على 
�القت�ساد  تنويع  ��سرت�تيجية  حتقيق 
�أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  ر�سمتها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي 

�القت�سادية 2030. 

وق���د  �مل�������س���ه���ر.  يف  �ل���ع���م���ل  م���وق���ع  �إىل 
يعتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��اع��دت 
ميناء خليفة يف ت�سريع عملية �لت�سليم و 
�إجناز عمليتي ت�سليم يومياً لكل �ساحنة 
و�لثانية يف  �ل�سابعة �سباحاً  )�الأوىل يف 
�لثالثة ع�سر�ً( �إىل موقع �إميال ، �الأمر 
�ل�����س��اح��ن��ات �ملطلوبة  �أع����د�د  �ل���ذي ق��ل��ل 
�إجن���ازه  مت  م��ا  على  وتعليقاً  للت�سليم. 
حتى تاريخه، قال يو�سف ب�ستكي، نائب 
للم�ساريع: يعود جزء من  �إميال  رئي�ص 
تو�سعة  �أعمال  يف  حققناه  �ل��ذي  �لنجاح 
�ملثمرة  �سر�كتنا  �إىل  �الآن  حتى  �مل�سهر 
مع �سركة �أبوظبي للمو�نئ، �لتي وفرت 
خدمات نقل �ن�سيابية وفعالة، وقدمات 
�سرياناً حيوياً لنقل �ملعد�ت و�لتجهيز�ت 
�ل���ت���ي ن��ح��ت��اج��ه��ا ل��ب��ن��اء وت��و���س��ع��ة �أح���د 
�أك���رب �مل��و�ق��ع �مل��ن��ف��ردة ل�سهر �الأمل��ن��ي��وم 
�ل��ن��وع من  �أن ه��ذ�  �ل��ع��امل. وال �سك  يف 

�ل�سر�كات �لناجحة مع �سركاء ملين 
ك��ف��وؤي��ن ي��ع��زز حت��ق��ي��ق �الأه�������د�ف �ل��ت��ي 
جتمعنا يف دولة �الإمار�ت لبناء م�ساريع 
ع��امل��ي��ة �مل�����س��ت��وى ت��ر���س��ي ق��و�ع��د متينة 

القت�ساد �مل�ستقبل. 
ويو��سل فريق خدمة �لعملء يف �سركة 
�أبوظبي للمو�نئ تقدمي �لدعم و�مل�ساندة 
مل�سروع �إميال منذ �نطلق �أعمال تو�سعة 
يتم  حيث  �مل�سهر،  من  �لثانية  �ملرحلة 
مكثفات  م��ن  �ل�سخمة  �مل��ع��د�ت  تفريغ 
وتوربينات  وم���والت  قيا�ص  ووح����د�ت 
ميناء  �إىل  �سحنها  ليتم  ز�ي��د،  ميناء  يف 
ر�سيف  على  تفريغها  ث��م  وم��ن  خليفة، 

�إميال �ملخ�س�ص ال�ستقبال مو�د �لبناء.
وق������ال ع���ب���د �ل����ك����رمي �مل�����س��ع��ب��ي، ن��ائ��ب 
�أبوظبي  ب�سركة  خليفة،  ميناء  رئي�ص 
للمو�نئ: �إميال متثل عميًل �أ�سا�سياً يف 
منطقة كيز�د �ل�سناعية ولديها مرفاأها 

م���ع���د�ت  و����س���اع���دت   .2013 ف����رب�ي����ر 
�خلدمات �للوج�ستية �ملدجمة و�ملتقدمة 
�سلطة ميناء خليفة، مثل  توفرها  �لتي 
�لل�سلكية  ب��ال��رتدد�ت  �لتحديد  ن��ظ��ام 
وم��ن��ظ��وم��ة �ل��ب��و�ب��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة، يف 
حت��ق��ي��ق ه����ذ� �ل��ت��ق��دم وت�����س��ري��ع وت���رية 
2408 حاوية عرب  �لعمل. حيث مرت 
 1192 ب��و�ق��ع  �مل��ت��ط��ور،  خليفة  ميناء 
و1216  ق����دم����اً،   20 ط�����ول  ح����اوي����ة 
40 ق����دم����اً، وب��ح��م��ول��ة  ح����اوي����ة ط�����ول 
�إجمالية بلغت 67 �ألف طن من �أحدث 
�لتجهيز�ت �لتي حتتاجها �أعمال تو�سعة 

�مل�سروع �ل�سناعي �لعملق.
دي�سمرب  �سهر  �لبناء يف  �أعمال  وبانتهاء 
5000 حاوية  �ستكون  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  من 
بعد   ، �إمي������ال  م�����س��ه��ر  �إىل  ��ل��م��ت  ���سحُ ق���د 
وم��روره��ا  خليفة  م��ي��ن��اء  يف  ��ستقبالها 
نقلها  ث��م  وم��ن  ب���االإج���ر�ء�ت �جلمركية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إميال  للأملنيوم  �الإم��ار�ت  �سركة  �أعلنت 
�إجناز �أكرث من 70 باملائة من �الأعمال 
�الإن�سائية �خلا�سة باملرحلة �لثانية من 
�لطويلة،  منطقة  يف  م�سهرها  تو�سعة 
�أعمال  وذلك وفق خطة مددة الإمت��ام 
�لبناء يف �سهر دي�سمرب من �لعام �حلايل 
�أبوظبي  �سركة  مع  وبالتعاون   ،2013
للمو�نئ �لتي تقدم ت�سهيلتها للم�سروع 
�أك��رب  �أح��د  �كتماله  بعد  �سي�سبح  �ل��ذي 
�الأمل��ن��ي��وم على  �مل��ن��ف��ردة ل�سهر  �مل��و�ق��ع 

م�ستوى �لعامل.
وقد متت مناولة ن�سف �حلاويات �لتي 
حتتاجها عمليات �لبناء، مبا ت�سمه من 
�ملحددة  �ملو�عيد  جتهيز�ت حيوية، وفق 
�سبقت  �لتي  �ل�ستة  �الأ���س��ه��ر  م��دى  على 
يف  �لتو�سعية  �الإن�����س��ائ��ي��ة  �الأع���م���ال  ب���دء 

احمد بن �صعيد يفتتح االثنني القادم 
فعاليات مهرجان الرطب باملبنى 3 مبطار دبي

•• دبي-وام:

للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  �آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  يفتتح 
�لرطب  م��ه��رج��ان  فعاليات  �الإم�����ار�ت  ط���ري�ن  ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�ص 
�سبتمرب   3 حتى  وي�ستمر  �لقادم  �الثنن  �لدويل  دبي  مطار  يف   2013
�ملقبل. ويهدف �ملهرجان �لذي يقام يف �ملبنى 3 يف مطار دبي قاعة �ملغادرين 
وينظمه فريق �لهوية �لوطنية يف مطار�ت دبي �إىل �لتعريف باأهمية �سجرة 
�لنخيل �ملباركة وثمارها �ملفيدة و�جلهود �لكبرية �لتي تبذلها دولة �المار�ت 
للحفاظ على هذه �لرثوة �لوطنية. وت�سمل فعاليات �ملهرجان عر�ص بع�ص 
الأزي��اء  عر�ص  جانب  �ىل  �ليدوية  �ال�سغال  وبع�ص  و�لتمور  �لرطب  �ن��و�ع 
�إع��د�د �كرب طبق رنيجنة �لرطب  �إىل  �إ�سافة  م�سنوعة من �سعف �لنخيل 

مدون عليه ��سم مطار دبي. 

نخيل تنجز م�صروع
 الفرجان ال�صكني بالكامل

•• دبي-وام:

بالكامل  �ل�سكني  �لفرجان  �م�ص عن �جنازها م�سروع  �سركة نخيل  �أعلنت 
لبناء  �ل�سركة  تخطط  و�لت�سليم..كما  �لبناء  �أعمال  جميع  من  و�النتهاء 
�سكنيا  م�سروعا  �لفرجان  يعترب  �لعاجل.  �لقريب  يف  جديد  جتزئة  مركز 
متكامل ويقع قبالة �سارع �ل�سيخ ممد بن ز�يد على مقربة من حد�ئق 
دي�سكفري و مركز �بن بطوطة للت�سوق ..وقامت نخيل باالنتهاء من بناء 
فلل  وبن  �ملدرجة  �ملنازل  بن  موزعة  و�سرفاتها  بحد�ئقها  منزال   819
و�ملمر�ت  حديقة   32 يف  �لب�ساتن  �أعمال  جميع  ��ستكمال  ومت  منف�سلة. 
�لتي ت�سكل ربع �مل�ساحة من �ملخطط �لرئي�سي مل�سروع �لفرجان. يذكر �أن 
..و�سيت�سمن  �ل�سكنية يف دبي  �أحدث م�ساريع نخيل  �لفرجان هو  م�سروع 
مركز� جمتمعيا ي�سم �لعديد من �ملحلت �لتجارية و�ملقاهي و�لذي �سيتم 
�سركة  با�سم  متحدث  وق��ال  قريبا.  لبنائه  �لزمني  �جل��دول  عن  �الإع���لن 
�جن��از�  يعترب  بالكامل  �لفرجان  م�سروع  من  �النتهاء  �إن  �لعقارية  نخيل 
ال�ستكمال  نخيل  بالتز�مات  �ل��وف��اء  على  �ل�سوء  وي�سلط  لل�سركة  كبري� 
ت�سليم م�ساريعها للم�ستثمرين. و��ساف �نه مت �النتهاء بالفعل من 819 
منزال و�سلمت بالكامل للعملء موؤكد� �اللتز�م بخطة �ل�سركة و�لتي تهدف 
م�سروع  فيها  مب��ا  م�ساريعها  جميع  يف  �سكنية  وح��دة  �أالف   3 ت�سليم  �إىل 
و�لذي  �لتجزئة �جلديد  �ن مركز  و�أو�سح  �حل��ايل.  �لعام  �لفرجان خلل 
�سيمتد على م�ساحة 30 �ألف مرت مربع يف م�سروع �لفرجان يهدف لتعزيز 
وتوفري �لر�حة لقانطيه .. كما �سيوفر لهم حاجياتهم �ل�سرورية �ليومية. 
وتعمل نخيل حاليا على بناء مركزين جديدين للتجزئة هما حتت �الن�ساء 
يف جمري� بارك وحد�ئق دي�سكفري ..ومن �ملقرر �فتتاحهما يف وقت مبكر 

من عام 2014.

ت�ين جا�صنمال متحدثًا رئي�صيًا يف اجلل�صة القادمة من 
ندوات االأعمال العاملية من بنك االإمارات دبي ال�طني 

•• دبي-الفجر: 

�أعلن بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني ، �لبنك �لر�ئد يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط، 
جا�سنمال  جمموعة  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  جا�سنمال،  توين  م�ساركة  عن  �م�ص 
�لعاملية من بنك  �الأعمال  ن��دو�ت  �لقادمة من  ، كمتحدث رئي�سي يف �جلل�سة 
�سالة  2013 يف  �أغ�سط�ص   27 ي��وم  �ملقرر عقدها   ، �لوطني  دب��ي  �الإم���ار�ت 
7:00 م�ساًء  �أب��ر�ج �الإم��ار�ت، وذلك من �ل�ساعة  غودولفن يف فندق جمري� 
م�سريته  �جلل�سة،  هذه  خلل  جا�سنمال  و�سي�ستعر�ص  م�ساًء.   9:30 ولغاية 
�ملهنية مع جمموعة جا�سنمال، و�لتي قام خللها بتاأ�سي�ص عدد من �ل�سركات 
�جلديدة �سمن �ملجموعة، و�لتي تن�سط يف قطاعات متنوعة من قبيل و�سائل 
كما  و�الأزي�����اء.  �لتبغ  ومنتجات  �لرجالية  و�الك�����س�����س��و�ر�ت  �ملطبوع  �الإع���لم 
�إع��ادة توزيع  �ل��ذي لعبه يف  �لفاعل  �ل��دور  �إىل  �سيتطرق جا�سنمال يف حديثه 
يف  �الأوىل  �خلليج  ح��رب  عقب  �ل��ك��وي��ت  يف  جا�سنمال  جمموعة  ����س��ت��ث��م��ار�ت 
�لهند  �لتو�سع يف  �إىل  �ملجموعة  �أنه قاد  �ملا�سي، وكيف  �لقرن  �لت�سعينات من 
و�بر�م عدد من �ل�سر�كات �ال�سرت�تيجية. ت�سم جمموعة جا�سنمال عدد�ً من 
�أ�سهر �لعلمات �لتجارية �لفاخرة يف �ل�سرق �الأو�سط. وي�سم ذر�ع �لتجزئة يف 
�ملجموعة �أكرث من 150 متجر�ً تتوزع يف خم�ص دول يف �ملنطقة. بينما يقوم 
ق�سم جا�سنمال للتوزيع وق�سم �جلملة، يومياً، بتزويد �سبكة تتاألف من حو�يل 
�ملنزلية  كاالأجهزة  �ملتنوعة  �ملنتجات  من  و��سعة  مبجموعة  بيع  نقطة  �أل��ف 
وحقائب �ل�سفر ومنتجات �لتبغ وما�سابه ذلك. ويرجع تاأ�سي�ص �ملجموعة �إىل 
�لعام 1919 عندما بد�أت من متجر �سغري يف مدينة �لب�سرة يف جنوب �لعر�ق، 
و�لذي �سرعان ما �زدهرت �أعماله وتو�سعت ليتحول �ليوم �إىل و�حدة من �أكرب 
�ملجموعات �لر�ئدة يف جمال جتارة �لبيع بالتجزئة و�لتوزيع يف دول جمل�ص 
�لتعاون �خلليجي و�لهند، و�لتي تتخذ من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً 
 ، لها. وياأتي برنامج ندو�ت �الأعمال �لعاملية من بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني 
مبادرة  �سمن  �لتفاعلية،  �ل�سهرية  �جلل�سات  من  جمموعة  من  يتاألف  �ل��ذي 
 The Intelligent( و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للأعمال  �إنتليجنت  جملة 
SME( �لتي قامت باطلقه بالتعاون مع موؤ�س�سة ممد بن ر��سد لتنمية 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ، �ل�سريك �ال�سرت�تيجي للربنامج، و�خلدمات 

�مل�سرفية للأعمال يف بنك �الإمار�ت دبي �لوطني ، �لر�عي �لرئي�سي له. 
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•• دبي-وام:

ت��ر�ج��ع م��وؤ���س��ر ف��وت�����س��ي ن��ا���س��د�ك دب���ي �الإم������ار�ت 20 
لبور�سة نا�سد�ك دبي بن�سبة 0.7 يف �ملائة فاقد� 19.3 
ت��د�والت  ختام  يف  نقطة   2955.4 على  ليغلق  نقطة 
 236 نحو  �مل��ت��د�ول��ة  �الأ�سهم  كمية  بلغت  حيث  �م�ص 
�ألف �سهم بقيمة حو�يل ثلثة ملين دوالر �أمريكي. 
ن�ساطا من  �الأك���رث  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  �سركة  وك��ان��ت 
بن ت�سع �سركات م�سجلة يف �لبور�سة من حيث كمية 
�الأ�سهم �ملتد�ولة بنحو 186 �ألف �سهم بقيمة مليونن 
 15.9 �سعر  عند  �ل�سهم  و�أغ��ل��ق  دوالر  �أل���ف   940 و 
�سركة  تلتها  �مل��ائ��ة  يف   0.7 ن�سبته  بانخفا�ص  دوالر 
 20 بقيمة  �سهم  �أل��ف   50 نحو  بتد�ول  �ملحدودة  ديبا 
عند  �ل�سابق  �إغ��لق��ه  �سعر  على  مافظا  دوالر  �أل���ف 

دبي  نا�سد�ك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب  دوالر.   0.41
�ل�سركات �ملدرجة  20 �سهما الأكرب  �أد�ء   20 �الإم��ار�ت 
يف ���س��وق دب��ي �مل���ايل و ���س��وق �أب���و ظبي ل����لأور�ق �ملالية 
للتحوط  �آل��ي��ة  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  ن��ا���س��د�ك  و 
و�ال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمرين من منطقة �خلليج 
 � دب��ي  نا�سد�ك  وتعد  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  وخمتلف  �لعربي 
� بور�سة  �لتي تتخذ مركز دبي �ملايل �لعاملي مقر� لها 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بن غرب �أوروبا 
�أم  �ملنطقة  من  �سو�ء  �مل�سدرين  وت�ستقبل  �آ�سيا  و�سرق 
�أنحاء �لعامل �لذين يتطلعون �إىل �ال�ستفادة  من �ستى 
�الإقليمي  �مل�ستوين  على  �ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ص  م��ن 
و�مل�ستقات  �الأ�سهم  حاليا  �لبور�سة  وت���درج  و�ل���دويل. 
�ل��ب��ور���س��ات و�مل��ن��ت��ج��ات �ملهيكلة  �مل��ت��د�ول��ة يف  و�ل�����س��ل��ع 
�لتقليدية.  و�ل�سند�ت  �الإ�سلمية  �ل�سند�ت  و�ل�سكوك 
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�ن��دالع  ك��ان  �لب�سر،  غالبية  �إىل  بالن�سبة 
غ��ري  ك����ارث����ة  �الأوىل  �ل���ع���امل���ي���ة  �حل������رب 
م�����س��ب��وق��ة. ل��ك��ن ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل ل��ودف��ي��ك 
هريزفيلد، تبن �أن ذلك �حلدث حمل له 

بع�ص �حلظ �جليد.
ك�����ان �ل��ط��ب��ي��ب �الأمل��������اين وزوج����ت����ه ه��ان��ا 
ي�����دي�����ر�ن خم����ت����رب�ً م��ت��خ�����س�����س��اً ب��ع��ل��م 
�ل��ي��ون��ان،  يف  ثي�سالونيكي  يف  �جل��ر�ث��ي��م 
ح��ي��ث ك���ان ي�����س��ه��ل �ل��و���س��ول �إىل �أف����ر�د 
منا�سبن الإج��ر�ء جتارب ب�سرية عليهم: 
و�لربيطانيون  �لفرن�سيون  �جلنود  �إنهم 
�لذين  و�ل�سرب  و�ل��رو���ص  و�الإيطاليون 
لو� )جي�ص �ل�سرق( �ملتعدد �جلن�سيات  �سكنّ
وكانو� يتمركزون يف هذه �ملدينة �ملرفئية 
يف ���س��م��ال �ل���ي���ون���ان ب��ع��دم��ا ح��ا���س��رت��ه��م 
�لقو�ت �الأملانية يف )حملة �لبلقان( خلل 

�حلرب.
ب��ه��دف �إج������ر�ء �إح�����دى �أك����رب �ل��در����س��ات 
�مل���ي���د�ن���ي���ة يف ت���اري���خ �ل���ط���ب ح��ت��ى تلك 
ب ه��ريزف��ي��ل��د م��ن �سجناء  �مل��رح��ل��ة، ت��ق��رنّ
�حل����رب �ل�����س��ع��ف��اء ح���ام���ًل �إب�����رة وط��ل��ب 
كيفية  �لطبيب يدرك  كان  �سحب دمهم. 
لعقد  �جلن�سيات  خمتلف  م��ع  �ل��ت��ع��اط��ي 
بامل�ساركة  �جلنود  و�إقناع  بنجاح  �ل�سفقة 

يف جتربته �لو��سعة �لنطاق.
ي���ذك���ر ه��ريزف��ي��ل��د يف م���ذك���ر�ت���ه: )م��ع 
�جل���ن���دي �الإن��ك��ل��ي��زي، ك���ان ي��ك��ف��ي �إب����د�ء 
�ل��ت��ج��رب��ة لها  �أن  ب�����س��ي��ط م���ف���اده  ت��ع��ل��ي��ق 
�أهد�ف علمية(. يف ما يخ�ص )�أ�سدقائه 
بع�ص  �لذكي  �لطبيب  قدم  �لفرن�سين(، 
�ملعلومات عن �أ�سخا�ص ميكن �أن يخطئو� 
�إىل  ��ستناد�ً  عقاب  �أي  مو�جهة  دون  من 
ف��ئ��ة دم��ه��م. ك��ذل��ك مل ي��ج��د ���س��ع��وب��ة يف 
كانو�  �ل��ذي��ن  �ل�سنغالين  �جل��ن��ود  �إق��ن��اع 
�جلي�ص  يف  �ال�ستعمارية  �ل��ق��و�ت  �سمن 
)�أخربناهم  هريزفيلد:  كتب  �لفرن�سي. 
باأن �الختبار قد يرتبط بفرتة �إجازتهم. 
ف�سارعو� �إىل مد �أياديهم �ل�سود�ء نحونا 

بلمح �لب�سر(.
خ�����لل ب�����س��ع��ة �أ����س���ه���ر ف���ق���ط، ����س��ت��ط��اع 
يحقق  �أن  �لكبرية  بحما�سته  هريزفيلد 
�إجن�����از�ً ك���ان ل��ي��ح��ت��اج �إىل ���س��ن��و�ت ع��دة: 
جندي  �آالف   8 ح��و�ىل  دم  فئات  حتديد 
�ل��ب��ل��د�ن. حن  م��ن جمموعة كبرية م��ن 
�أقدم �لطبيب �لذي كان يقيم منذ فرتة 
طويلة يف مدينة هايدلربغ يف غرب �أملانيا 
على حتليل بياناته، ظن �أنه حقق �كت�سافاً 
ثورياً. كتبت �ملوؤرخة �ل�سوي�سرية مرييام 
�سبوري يف كتاب نحُ�سر حديثاً عن �لتاريخ 
�ل��ث��ق��ايف الأب��ح��اث ف��ئ��ات �ل���دم: )�رتبطت 
�أ���س��ا���س��ي ب)�ل��ع��رق(  ب�سكل   A �ل���دم  فئة 
�الأوروب��������������ي 

�إىل   B �ل���دم  فئة  نحُ�سبت  بينما  �الأب��ي�����ص 
�الأعر�ق �لد�كنة(.

ر ه���ريزف���ي���ل���د وزم���ي���ل���ه �إم����ي����ل ف���ون  ط������ونّ
 Bو A دونغرن يف عام 1910 فئات �لدم
وAB وO �لتي تحُ�ستعمل �الآن على نطاق 
و��سع دولياً. قبل ظهور تلك �لفئات، كان 
كارل الند�ستايرن �أول من �كت�سف، يف عام 
ت�سمل  �ل��دم �حلمر�ء  �أن خليا   ،1901

جمموعة متنوعة من �مل�ست�سد�ت.

تركيز على )�لنقاء(
�أج����رب �ل��ن��ازي��ون ه��ريزف��ي��ل��د، وه���و رج��ل 
يف  �ليهود  حي  نحو  �لتوجه  �إىل  يهودي، 
ور��سو يف عام 1941 ولكنه �سمد هناك 
باأن  �أح��د  ي�ستبه  �سيء. مل  كل  رغ��م  على 
ذلك �لباحث �ملتخ�س�ص بالدم كان يعمل 
�سبوري  تو�سلت  لكن  عن�سرية.  بدو�فع 

�إىل ��ستنتاج خمتلف.
��ستنتجت �ملوؤرخة �ل�سوي�سرية �أن جماالت 
�لبحث �لتي �أ�س�سها هريزفيلد كانت )تركز 
�لبد�ية.  منذ  �لن�سل(  حت�سن  علم  على 
�أن هريزفيلد، حتى خلل  �سبوري  كتبت 
ف���رتة �ح��ت��ج��ازه، ك���ان يلقي م��ا���س��ر�ت 
حيث �أعلن �أن )تق�سيمات فئات �لدم بن 
عا�سو�  �لتي  �مل�سيفة(  و)�ل�سعوب  �ليهود 

بينها كانت �سبه متطابقة(.
مل ي��ك��ن �ل��ب��اح��ث )�أ����س���ل���ه م���ن و�ر����س���و( 
�ل�����س��خ�����ص �ل���وح���ي���د �ل�����ذي �خ���ت���ار تلك 
معايري  وفق  م�سينة  تبدو  �لتي  �لكلمات 
�خت�سا�سي  �أ���س��ر  ب��ل  �ملعا�سرة.  �حلقبة 
�ل�سريولوجيا فريتز �سيف مثًل يف �ملجلة 
�ليهودية(  �الأن�ساب  )بحوث  �الأكادميية 
على �أن �ختلف فئات �لدم بن جماعات 
)نقطة  �ع��ت��ب��اره  ميكن  �ملتنوعة  �ل��ي��ه��ود 
�أقرب  �جلماعات  تلك  ت�سبح  كي  �لتقاء( 

�إىل )�ل�سعب �مل�سيف(.
ك���ان ل��ودف��ي��ك وه��ان��ا ه��ريزف��ي��ل��د ق��د ب��د�آ 
م�����س��ب��وه��ة يف حقبة  ن��ظ��ري��ات  ي��ن�����س��ر�ن 
كتبت  �الإط��������ار،  ه����ذ�  �ل��ع�����س��ري��ن��ي��ات. يف 
�لنقي(  )�ل��دم  فكرة  )تر�سخت  �سبوري: 
�ل��زوج��ان هريزفيلد يف  عنها  ع��ربنّ  �ل��ت��ي 
�أخ���رى  ن��ظ��ري��ة  �أي  تتمكن  ومل  �ل��ب��د�ي��ة 
نتائج  ظ��ه��ور  رغ���م  ع��ل��ى  م�ساهاتها  م��ن 

جديدة(.
�حلقبة  تلك  يف  �لباحثن  معظم  تقا�سم 
�ل��ه��و���ص ب��ف��ك��رة ن��ق��اء �ل����دم. ق��ب��ل �سنو�ت 
كان  �ل�سلطة،  �إىل  �ل��ن��ازي��ن  و���س��ول  م��ن 
�لباحثون يف جمال فئات �لدم من �ليهود 
ع���ن خ�سائ�ص  ي��ب��ح��ث��ون  �ل��ي��ه��ود  وغ���ري 
ع���رق���ي���ة وم�����وؤ������س�����ر�ت ع���ل���ى �الخ����ت����لط 
�لعرقي يف �لدم، فافرت�سو� �أن تو�فر تلك 

�ملعطيات يجعل �لنتيجة منطقية.
كتابها  يف  �الأوىل  للمرة  �سبوري  ت�سلط 
�لتي  �الأك��ادمي��ي��ة  �الأو���س��اط  على  �ل�سوء 
غ���ري متجان�سن  �أع�����س��اء  ت�����س��م��ل  ك��ان��ت 
�لزمن  معايري  وفق  ��ستثنائي  نحو  على 
ذ�كرة  �أعمالهم من  وقد تل�ست  �لر�هن 
�ل�����ر�أي �ل���ع���ام. م��ن ج��ه��ة، جن��د علماء 
�ليهودية  باالأ�سول  خرب�ء  ليرب�لين 
مثل هريزفيلد و�سيف والند�ستايرن. 
وم���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، جن��د جماعة 
رج��ع��ي��ة ك���ان���ت ت�����س��م��ل �أت���ب���اع 
ع�����املمِ �الأن���رثوب���ول���وج���ي���ا 
م���ن ه���ام���ب���ورغ، �أوت����و 
ري���������������س�������ي، �ل���������ذي 
)�جلمعية  �أ���س�����ص 
الأبحاث  �الأملانية 
ف���ئ���ات �ل������دم( يف 

عام 1926.
م��ن وج��ه��ة نظر 
�لر�هن،  �لع�سر 
ق��د ي��ب��دو �الأم���ر 
غ����ري����ب����اً ول���ك���ن 
ك�����ان ه�����وؤالء 

�ل��لع��ب��ون �مل��خ��ت��ل��ف��ون يف جم���ال �أب��ح��اث 
�ل���دم على ت��و�ف��ق يف �أغ��ل��ب �الأح���ي���ان. يف 
الند�ستايرن  خ�س�ص  مثًل،   1929 عام 
�إىل  ك��ان قد هاجر يف تلك �لفرتة  �ل��ذي 
نيويورك بع�ص �لوقت خلل زيارته �إىل 
�أملانيا ملقابلة �لباحث �لغام�ص �ملتخ�س�ص 
�أح���د  �إىل  ب����االأع����ر�ق ري�����س��ي. يف ر���س��ال��ة 
�ل��ع��املمِ �لعن�سري �لذي  �أب��دى  �ل��زم��لء، 
�أ�سبح الحقاً �أحد �ملعجبن بهتلر م�ساعر 
ت�����رت�وح ب���ن �ن���ع���د�م �ل��ث��ق��ة و�الإع���ج���اب 
ب�����س��خ�����ص الن��د���س��ت��اي��رن: )رج�����ل ط��وي��ل 
ونحيل وو�سيم ويتباهى بندبة على خده 
و��سحاً  �لعرقي  �أ�سله  يبدو  ال  �الأي�سر. 

جد�ً... �أنتج عدد�ً من �الأفكار �ملمتازة(.
�أب������دى ه��ت��ل��ر ب������دوره �ه���ت���م���ام���اً ���س��دي��د�ً 
معلوماته  على  ح�سل  �أن��ه  مع  باملو�سوع 
م��ن م�����س��ادر ب��د�ئ��ي��ة. ����س��ت��وح��ى )ق��ان��ون 
ح��م��اي��ة �ل����دم و�ل�����س��رف �الأمل������اين( �ل���ذي 
1935 كجزء من )قو�نن  ��رر يف عام  محُ
ن��ورم��ربغ( م��ن رو�ي���ة م�سينة ���س��درت يف 
�سد  )�خل��ط��ي��ئ��ة  ب��ع��ن��و�ن   1917 ع����ام 

�لدم(.

تطبيقات �أولية لالأبحاث
ب����دل �ل��ت�����س��ب��ب ب��ان��ت��ك��ا���س��ة يف �الأب���ح���اث 
�الق��ت��ن��اع  ه���ذ�  ���س��اه��م  �أمل��ان��ي��ا،  �لطبية يف 
�خل��اط��ئ ب)���س��ف��اء( �ل���دم يف ت��ق��دم تلك 
�لعلماء  ك���ان  ب��درج��ة م��ع��ي��ن��ة.  �الأب���ح���اث 
�الأمل�������ان ر�ئ����دي����ن يف جم����ال ����س��ت�����س��ك��اف 
�أملانيا  �سهدت  �ل��ور�ث��ي��ة.  �ل��دم  خ�سائ�ص 
يف عام 1924 ��ستعمال تقرير عن فئات 
�لدم �أمام �ملحكمة للمرة �الأوىل كدليل يف 

ق�سية �إثبات ن�سب.
ح��ق��ق ع��ل��م��اء �ل��ط��ب �ل�����س��رع��ي �الأمل�����ان يف 
�إجن��از لهم  �أعظم  �لع�سرين  �لقرن  بد�ية 
�إىل  ��ستناد�ً  مت�سل�سًل  قاتًل  �أد�ن��و�  حن 
تي�سنو،  ل��ودف��ي��غ  ب���اأن  ��ستحُبه  دم.  فح�ص 
جنار مياوم، قتل �أربعة �أطفال. فا�ستحُعملت 

ملب�سه �مللطخة كدليل الإد�نته.
تعر�ص تي�سنو ل�سغوط �سديدة ومل يكن 
�لطب  بها  يتمتع  �لتي  �الإمكانات  يعرف 
�أن تلك �لبقع تنجم بكل  �ملعا�سر فادعى 
ب�����س��اط��ة ع��ن ق��ط��ع �خل�����س��ب. ل��ك��ن متكن 
�خل����رب�ء م��ن ر���س��د �آث����ار دم ب�����س��ري عرب 
�إىل  �أدى  ��ستعمال �ختبار تدفق �لدم، ما 

�إعد�م تي�سنو يف عام 1904.
ل��ك��ن يف �ل���وق���ت ن��ف�����س��ه، �ع��ت��رب �الأط���ب���اء 
�أن نقل �لدم )نذير خطر( الأنهم  �الأمل��ان 
كانو� يخ�سون تدني�ص �لدم �لنقي مع �أن 
تلك �لعملية �لتي تنقذ �حلياة ��ستحُعلمت 
ب���ن���ج���اح يف �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�لعاملية  �حل��رب  نهاية  منذ  و�الأم��ريك��ي��ة 

�الأوىل.
خلط  ك��ان  �الأط��ب��اء،  معظم  �إىل  بالن�سبة 
دم �سخ�ص �أملاين مع دم مو�طن يهودي 
�أمر�ً غري و�رد. كذلك، كان نقل �لدم 
بن �لرجال و�لن�ساء �أمر�ً م�سبوهاً 
�ل����دم  ي��ن��ق��ل  �أن  م����ن  خ����وف����اً 
خ�����س��ائ�����ص ن�����س��ائ��ي��ة �إىل 

�ملتلقي �لذكر.

ر�ضد تفوق 
�لأعر�ق

مهد� �لزوجان 
ه���ريزف���ي���ل���د 
لن�سوء هذ� 
لتع�سب  �
ب�����س��ب��ب 

در����س��ة ف��ئ��ات �ل���دم �ل��ت��ي �أج��ري��اه��ا. حن 
رف�����س��ت )�مل��ج��ل��ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة( 
�لبد�ية، و��سى لودفيك  �لدر��سة يف  ن�سر 
نظرية  �أن  ع��رف  ح��ن  نف�سه  هريزفيلد 
�لتقدير  حت�سد  مل  الآين�ستاين  �لن�سبية 
�ل�����لزم يف �ل���ب���د�ي���ة. يف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف، 
�لربيطانية  الن�سيت(  )ذ�  جملة  ن�سرت 
تو�سل  �ل��ت��ي  �جل��ري��ئ��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �لطبية 
معك�سر  ه��ريزف��ي��ل��د يف  �ل���زوج���ان  �إل��ي��ه��ا 

�جلنود.
يف تلك �حلقبة، كان بديهياً بالن�سبة �إىل 
هريزفيلد وباحثن �آخرين يف جمال �لدم 
�أن تكون خمتلف فئات �لدم موؤ�سر�ت على 
�ساأناً.  �أق��ل  �أو  متفوقة  عرقية  خ�سائ�ص 
ب��اأن  �أي�ساً  مقتنعن  �لعلماء  ه���وؤالء  ك��ان 
خ�سائ�ص �ل�سخ�سية ميكن ��ستخل�سها 

من �لدم.
ط��ور  خمتلفة،  دم  ف��ئ��ات  وج���ود  لتف�سري 
لودفيك هريزفيلد نظرية تبدو �سخيفة 
�ل����ي����وم. ك����ان م��ق��ت��ن��ع��اً ب���وج���ود )ع���رَق���ن 
�أ�سا�سين( فقط يف �ملا�سي �لغابر: حاملو 
ف��ئ��ة �ل����دم A �ل���ذي���ن ع��ا���س��و� يف �ل��غ��رب 
و�أ�سلهم   B �لدم  فئة  وحاملو  و�ل�سمال، 
م���ن �جل���ن���وب و�ل�������س���رق. ث���م ����س��ت��ن��ت��ج �أن 
�ل�سعبن على  �لتدريجي بن  �الختلط 
فئات  ن�سوء  �إىل  �أدى  �ل�سنن  �آالف  مدى 

دم �أخرى.
�ع����ت����رب �الأك������ادمي������ي������ون �ل���ل���ي���رب�ل���ي���ون 
�سو�ء  حد  على  �لعن�سريون  �سون  و�ملحرنّ
�أن ذل����ك �الخ���ت���لط ك����ان خ���اط���ئ���اً. ه��ذ� 
م���ا ي��ج��ع��ل �ل��ب��اح��ث��ن �ل���ي���ه���ود م���ن بن 
�الأ�سخا�ص �لذين مهدو� النت�سار �مل�ساعر 
�للحقة.  �مل��رح��ل��ة  يف  لل�سامية  �مل��ع��ادي��ة 
)ال  �حلقيقة  ه���ذه  �أن  ���س��ب��وري  ت�ستنتج 
�لت�سديد  ع��د�  �إ�سايف  تف�سري  �أي  تتطلب 
على و�قع �أن هوؤالء �لعلماء ذ�ت �الأ�سول 
يف  ي��ه��ود�ً  �أنف�سهم  يعتربو�  مل  �ليهودية 

�ملقام �الأول بل علماء(.
 B ج��م��ع �ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى �أن ف��ئ��ة �ل���دم�� يحُ
كانت ت�سري �إىل وجود �نحر�ف معن. �أكد 
خبري �جلر�ثيم ماك�ص غوندل �أنه �ساهد 
�إ�سافياً من �الأفر�د �لذين �عتحُربو�  عدد�ً 
 B أق���ل ���س��اأن��اً م��ن ب��ن حاملي فئة �ل���دم�
�سائعة حتديد�ً  كانت  �ل��دم هذه  فئة  و�أننّ 
ب����ن )�مل���ر����س���ى �ل��ن��ف�����س��ي��ن و�مل�����س��اب��ن 
ب��ال��ه�����س��ت��ريي��ا و�مل���دم���ن���ن ع��ل��ى �ل��ك��ح��ول 

ف�سًل عن �أ�سحاب �لب�سرة �ل�سمر�ء(.

معتقد�ت خاطئة
ال يز�ل �الأ�سل �حلقيقي لفئات �لدم لغز�ً 
�أن  ��ستنتاجه  ميكن  ما  �ليوم.  ه��ذ�  حتى 
�أك���رث م��ن غ��ريه��ا يف  O منت�سرة  �ل��ف��ئ��ة 
 B الأمريكيتن و�إفريقيا بينما تبدو فئة�

�أكرث �سيوعاً يف �آ�سيا وفئة A يف �أوروبا.
ل��ف��ه��م ف���ئ���ات �ل�������دم، ي��ع��ت��رب �ل��ب��اح��ث��ون 
خ�سائ�ص  يف  يكمن  �ل�سر  �أن  �ملعا�سرون 
فئة  حاملو  يت�سم  فئة.  كل  تطبع  معينة 
�لدم O مثًل مبناعة �أف�سل �سد �مللريا. 
لذ� يظن �لعلماء �أن فئة �لدم هذه تطورت 
يف �إفريقيا منذ ملين �ل�سنن كرد فعل 
ل يف فئة �لدم A. يف  تطوري نتيجة حتونّ
�ملقابل، يت�سم حاملو فئة �لدم B بدرجة 
�أعلى من �ملناعة �سد �لطاعون وقد ن�ساأو� 
��ستفحل  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف  �الأرج����ح  على 
ذل���ك، ال ترتبط فئات  م��ع  �مل��ر���ص.  فيها 

�لدم بخ�سائ�ص �ل�سخ�سية باأي �سكل.
�أثرت  لكن خلل عهد جمهورية فاميار، 
ت��ل��ك �مل��ع��ت��ق��د�ت �خل��اط��ئ��ة ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام 

�لق�سائي �أي�ساً، فقد �أوىل بع�ص �لق�ساة 
ميكن  �مل�سبوهن.  دم  لفئة  كربى  �أهمية 
ر���س��د ذل���ك يف ق�����س��ي��ة ق��ت��ل ���س��اب ��سمه 
ك���ارل  ب�����اأن  �ال���س��ت��ب��اه  دوب. مت  ه��ل��م��وت 
هو�سمان، �سديقه يف �ملدر�سة، قطع حلق 
دوب قبل تقطيع �أع�سائه �لتنا�سلية. لكن 
يف �لنهاية، ف�سلت �لنيابة �لعامة يف �إثبات 
ق��اط��ع. يف هذ�  ب�سكل  �مل��دع��ى عليه  ذن��ب 
هو�سمان  )ك��ان  �سبوري:  كتبت  �ل�سياق، 
مظوظاً مبا يكفي الأنه حمل فئة �لدم 
O ولي�ص فئة �لدم B، مبا �أن عدد�ً كبري�ً 
ب��اأن  �ل��ط��ب ك��ان��و� مقتنعن  م��ن خ����رب�ء 

.)B أخطر �ملجرمن يحملون فئة �لدم�
�مل�ست�سفيات  �إح����دى  يف  طبيب  ظ��ه��ر  ث��م 
�جلامعية يف ميونخ وقد �أخطاأ حن ظن 
�أن���ه ي��و���س��ك ع��ل��ى حتقيق �ك��ت�����س��اف طبي 
مهم بعد �إجر�ء در��سة مكثفة عن حركة 
�الأمعاء: )تثبت مدة �لتغوط �أي�ساً وجود 
يتطلب  فاالأمر  �لفئتن،  بن  �ختلفات 
�لفئة  حاملي  �إىل  بالن�سبة  دق��ائ��ق  ب�سع 
A ب��ي��ن��م��ا ت��ط��ول ت��ل��ك �مل����دة )ب����ن 20 
�لفئة  حاملي  �إىل  بالن�سبة  دقيقة(  و40 
�لذين  �الأف���ر�د  �أن  �لباحثون  �عترب   .)B
ام كانو� من  مي�سون وقتاً مطواًل يف �حلمنّ
�سكان �ملدن �لكربى يف �ل�سرق مثل برلن 
 A س��د ح��ام��ل��و �ل��ف��ئ��ة��� والي���ب���زغ، بينما رحُ
�الأعلى �ساأناً بن �سكان �الأري��اف يف غرب 

�لبلد.

خماوف ب�ضاأن �لختالط وتدني�ض �لدم
ه��ي��م��ن �ل���ه���و����ص ب��ال��ن��ق��اء �ل���ع���رق���ي على 
�أو�ساط �لعلماء وتر�فق مع عو�قب كارثية 
يف جمال تطور �لتربع بالدم، فقد بقيت 
�لعملية مدودة يف �أملانيا يف �لوقت �لذي 
وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات  فيه  عمدت 
�إىل تطوير بر�مج للتربع بالدم  وفرن�سا 

يف �أوىل �سنو�ت �حلرب �لعاملية �الأوىل.
وجلب  �الخ���ت���لط  م��ن  �مل���خ���اوف  ب�سبب 
�ل��دم، ك��ان �الأط��ب��اء �الأمل��ان  �إىل  �ل�سو�ئب 
�ل��ط��ازج  �ل����دم  ل��ن��ق��ل  ح�����س��ر�ً  م�ستعدين 
م��ب��ا���س��رًة �إىل ع���رق �مل��ري�����ص �مل��ت��ل��ق��ي. يف 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة، ����س��ت��ع��م��ل �الأط���ب���اء 
كم�ساد  �ل�سوديوم  بمِ�سرت�ت  ر�ً  م��ك��رنّ دم��اً 
�أنه  �أفاد �ملر�سى مبا  للتخرث، وهو تطور 
نقل  عملية  بعد  �لتخرث  م��ن  �ل��دم  مينع 
�ل��دم. �عترب �الأط��ب��اء �الأمل��ان من جهتهم 
����س��ط��ن��اع��ي  �ل��ت��خ��رث م��ن��ت��ج  �أن م�����س��اد 
خطري مع �أن بع�ص �الأطباء الحظ حتماً 
�لطريقة  تطبع  �لتي  �لطبية  �ل�سلبيات 

�الأملانية.
�ملبا�سر  �ل��دم  نقل  تطلنّب  �الأول،  �ملقام  يف 
ع �إىل �ملتلقي �أن يتمدد� جنباً �إىل  من �ملتربنّ
الة خلل عملية نقل �لدم.  جنب على نقنّ
تذمر �جلر�ح �لنم�ساوي بورغارد بر�يترن 
م��ن �الأم���ر ق��ائ��ًل: )خ���لل عمليات نقل 
�لدم الحظنا �أحياناً �أن �القرت�ب �ل�سديد 
�ل��ب��اردة يزيد نفور  �ملري�ص  �أط���ر�ف  م��ن 
ب�سبب  �أ���س��ًل  يتوتر  �ل��ذي  بالدم  ع  �مل��ت��ربنّ

�جلو �لكئيب(.
فعلياً  �ل��دم  بنقاء  �لهو�ص  تنتهمِ موجة  مل 
قبل �نهيار �أملانيا يف نهاية �حلرب �لعاملية 
لودفيك  حتى  �ملرحلة،  تلك  يف  �لثانية. 
هريزفيلد �عرتف باأن �الأبحاث عن فئات 
�آث���ار �سلبية(.  �أمل��ان��ي��ا )ك��ان��ت لها  �ل��دم يف 
لكن مل يندم ه��ذ� �ل��ع��املمِ �ل��ذي ت��ويف يف 
عام 1954 على �لدور �لذي �أد�ه، فاأعلن 
يف مذكر�ته �أنه كان م�سطر�ً �إىل )�تخاذ 
موقف �سد ��ستغلل �لعلم بهذ� �ل�سكل(.

نقاء الدم... كيف �صاهم ه��ض غريب يف تقدم العلم؟

قبل �ضنو�ت من و�ضول �لنازيني �إىل �ل�ضلطة، 
ر�ح �لعلماء �لأملان ين�ضرون نظريات عن نقاء 
�لدم. �ضحيح �أن هذ� �لهو�ض �أدى �إىل ظهور 
نظريات غريبة وخطرية عن تفوق بع�ض 
�لأعر�ق �لب�ضرية وخ�ضائ�ض �ل�ضخ�ضية، 

لكنه �ضاهم �أي�ضًا يف حتقيق �إجناز�ت طبية. 
)�ضبيغل( �ألقت �ل�ضوء على هذ� �لهو�ض.

عل�م وتكن�ل�جيا
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اأكرث حلظات 
القر�صنة االإلكرتونية رعبًا
مفاهيم  تعد  ومل  �ليومية،  بحياتنا  مكان  كل  يف  �لذكية  �الأج��ه��زة  تنت�سر 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل�سخ�سية  �ل��ق��ر���س��ن��ة جم����رد �الإط������لع ع��ل��ى  �ل��ت��خ��وف م���ن 
حتى  �أو  للخطر  �لنا�ص  حياة  بتعري�ص  تتعد�ها  �أن  ميكن  بل  للم�ستخدم، 

�لت�سبب بكو�رث بيئية.
 DefCon م��وؤمت��ر  يف  وعلماء  �لباحثن  �لقر��سنة  م��ن  ع��دد  ك�سف  �إذ 
�الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي خ��م�����ص ط���رق مي��ك��ن ل��ل��ق��ر���س��ن��ة ف��ي��ه��ا �أن حت���ول ح��ي��اة 

�مل�ستخدمن للأجهزة �لذكية جلحيم حقيقي، ومن هذه �لطرق:

- �لتحكم بال�ضيار�ت عن بعد
قد ال تكون �ل�سيار�ت ذكية ب�سكل كلي حتى هذ� �لوقت، ولكن �لكمبيوتر�ت 
�أن  �إذ ميكن للقر��سنة �الإلكرتونين  �أ�سا�سية لل�سيار�ت،  دخلت يف وظائف 
يتحكمو� بدو��سة �لبنزين و�ملكابح وميكنهم توجيه مقود �ل�سيارة كما يحلو 
لهم، عند متكنهم من �خرت�ق تلك �لكمبيوتر�ت، ولي�ص هذ� فح�سب، بل 
ميكنهم �أي�ساً �لتحكم بحز�م �الأمان �أو �لتلعب باأجهزة �ال�ست�سعار �لتابعة 
من  �ل�سيارة  وببوق  باالأ�سو�ء  �لتحكم  على  �لقدرة  عن  عد�  هذ�  لل�سيارة، 

على بعد.

- �لهو�تف �لذكية
و�الإط��لع  �لذكية،  �لهو�تف  �إىل  �ل��دخ��ول  �لقر��سنة  باإمكان  �الآن  �أ�سبح 
و�لر�سائل  �ملكاملات  تتبع  �إىل  باالإ�سافة  وحتركاته،  �مل�ستخدم،  موقع  على 
�الإلكرتونية، ولي�ص هذ� فح�سب بل ميكنهم �لدخول �إىل و�سعية �لكامري� 
كيفية ميكن  �مل��وؤمت��ر  خ��لل  �لباحثون  �أظهر  وق��د  ���س��اءو�،  وت�سغيلها متى 
كثرية  معلومات  و��ستخل�ص   iPhone هاتف  �إىل  �لدخول  للقر��سنة 
منه، وهو �أمر �سكرتهم عليه �سركة �آبل �لتي �أ�سارت �إىل �تخاذها �حتياطات 
�أكرب بنظام ت�سغيلها �جلديد iOS 7 و�لذي يفرت�ص �إطلقه نهاية �لعام 

�حلايل.

- �ملنازل �لذكية
بعد،  على  من  �سيء  بكل  �لتحكم  �لذكية  �ملنازل  مل�ستخدمي  ميكن  �أ�سبح 
ميكن  وهكذ�  �إن��رتن��ت،  ب�سبكة  مت�سلة  تكون  �أن  �ملناظل  ه��ذه  على  ويجب 
يتحكمو�  �أن  �أو  �الأب���و�ب  يفتحو�  �أن  ميكنهم  �إذ  �إليها،  �لتوغل  للقر��سنة 
باأنظمة كامري�ت �ملر�قبة �أو حتى باالأجهزة �لذكية �لتي ت�ستخدم كامري�تها 
للتاأكد من خلو �ملنزل، وقد �كت�سف �لباحثون طريقة ميكن فيها مر�قبة 
�لذكية، ومثال على  �لتلفزيونات  �إىل كامري�ت  �لدخول  �ملنازل من خلل 
�لذكي، ومتكنو�  �سام�سونغ  لتلفزيون   2002 �إىل موديل عام  ذلك دخلو� 
�لتلفزيون، وين�سح �خل��رب�ء بو�سع  �ملنزل �لذي يحوي  من �الط��لع على 
على  �لتج�س�ص  م��ن  �لقر��سنة  ملنع  �لذكية  �الأج��ه��زة  على  ال�سق  �سريط 

حياتهم �ل�سخ�سية.

- جهاز ب�ضيط .. م�ضاكل كبرية
�أن يعر�ص جهاز�ً   DefCon متكن �أحد �لعلماء �لذين �ساركو� مبوؤمتر 
�مل�سنوع  �أمريكياً، وميكن لهذ� �جلهاز  57 دوالر�ً  �سنعه بكلفة ال تتجاوز 
من مو�د ب�سيطة �أن يلتقط �أجهزة �لهاتف �لقريبة منه ليجمع �ملعلومات، 
م��ن يريد  �ل���ذي ميكن  �جل��ه��از  ه��و �سغر حجم  باملو�سوع  �مل��ده�����ص  ول��ك��ن 
بو�سعه باأي مكان للتن�ست �أو �لتج�س�ص على معلومات من حوله، وبالتكلفة 
و�ل�سهولة �لتي �سنع فيها هذ� �جلهاز ال ي�ستغرب �لكثريون وجود �لعديد 

من �الأجهزة �ملماثلة �لتي مل يك�سف عنها بعد.

- �ملن�ضاآت �ل�ضناعية
بالتج�س�ص على جميع  �ل�سخ�سية  �ملفاهيم  �لفئة عامة وتتجاوز  تعد هذه 
�ملن�ساآت  �أن �الأنظمة �لقدمية �لتي تعمل فيها  �لباحثون  �إذ ك�سف  �ملر�حل، 
�أن يقتحم  �إذ ميكن ب�سهولة  �أمريكا ت�سهل عملية قر�سنتها،  �ل�سناعية يف 
�أن  ميكنهم  وبذلك  ب��االإن��رتن��ت،  �ملو�سولة  �لنفط  �آب��ار  �سبكات  �لقر��سنة 
يتحكمو� مبن�سوب �لنفط يف بئر معن بل و�إفا�سته مما ميكنه �أن يت�سبب 
بكارثة بيئية وفقاً ملا ير�ه �لباحثون، ورغم �أن �حلكومة �الأمريكية على علم 
�إعادة  فيها  يتوجب  �لتي  و�لتكلفة  �لتعقيد  �أن  �إىل  �الأنظمة  هذه  به�سا�سة 

تاأ�سي�ص �لبنية �لتحتية لهذه �الأنظمة هو ما يبطئ من حتديثها.
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�أث������ارت زي�����ارة �ل��ف��ن��ان��ة �ل�����س��وري��ة 
ف��ل�����س��ط��ن  �ىل  ن�������س���ري  �أ�����س����ال����ة 
ك����ب����ري�ً يف �الأو�����س����اط  �����س���ت���غ���ر�ب���اً 
�ل�سورية، خ�سو�ساً �أنها �أول فنانة 
���س��وري��ة حت��ي��ي ح���ف���ًل غ��ن��ائ��ي��اً يف 
وبعد   1967 ع��ام  منذ  فل�سطن 
���س��دور ق����ر�ر ح��ظ��ر �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�أو �لدخول �ىل �الأر��سي  ��سر�ئيل 
�مل��ح��ت��ل��ة، ف��ت��ح��ول��ت ه���ذه �ل���زي���ارة 
�ىل ت��خ��وي��ن  الأ���س��ال��ة و�ت��ه��ام��ه��ا 

بالتعاون مع )�لعدو(.
�أ�سالة ذهبت �ىل فل�سطن لتحيي 
ح���ف���ًل غ��ن��ائ��ي��اً ���س��م��ن م��ه��رج��ان 
بيت حلم،  �سليمان يف  ب��رك  ليايل 
ف��اع��ت��ربت زي��ارت��ه��ا وف���ق �ل��ق��ان��ون 
�ل�سوري، تطبيعاً مع ��سر�ئيل، وهو 
�ملحامن  م��ن  مبجموعة  دف��ع  م��ا 
�ل���وث���ائ���ق  ج���م���ع  �ل�������س���وري���ن �ىل 
ق�سائية  دع����وى  ل��رف��ع  �ل���لزم���ة، 

�ل����دع����وى  �ن  وي����ب����دو  �����س����ده����ا.  
�سد  حتريكها  مت  �لتي  �لق�سائية 
�أ���س��ال��ة، ج��اءت م��ن قبل مامن 
م��وؤي��دي��ن ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����س��وري، ك��رد 
�أ�سالة  م��وق��ف  م��ن  �نتقامي  فعل 
�ل��ت��ي ج���اه���رت ب��ت��اأي��ي��ده��ا �ملحُ��ط��ل��ق 
يف  بد�يتها  منذ  �ل�سورية  للثورة 

منت�سف �آذ�ر 2011.
�ملحامون ح�سولهم  هوؤالء  ويوؤكد 
على وثائق توؤكد �أن �أ�سالة ح�سلت 
ع��ل��ى ت��اأ���س��رية دخ����ول ����س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
حل�������س���ور �مل����ه����رج����ان مب�����س��اع��دة 
���س��اب��ط ����س��ر�ئ��ي��ل��ي، ح��ي��ث ق��ام��ت 
ن��ق��اب��ة �مل��ح��ام��ن ب��ت��ق��دمي �الدع���اء 
�ل�����س��خ�����س��ي ب��ا���س��م )�جل��م��ه��وري��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل���������س����وري����ة(، وح���رك���ت 
�ل����دع����وى �ل���ع���ام���ة ل�����دى ق��ا���س��ي 
حتت  دم�����س��ق  يف  �الأول  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 

رقم 886.

قالت �لفنانة �مل�ضرية ر�نيا يو�ضف �إن م�ضل�ضل 
)موجة حارة( �أقرب �إليها من �مل�ضل�ضل �لآخر 
)نري�ن  �لرم�ضاين  �ملو�ضم  فيه  �ضاركت  �لذي 
يف  قدمتها  �لتي  �ل�ضخ�ضية  لأن  �ضديقة(، 

�مل�ضل�ضل قريبة �إىل �ضخ�ضيتها.
)ن���ري�ن  م�ضل�ضل  يف  دوره����ا  �أن  و�ع��ت��رت 
�لفنانة  �ضخ�ضية  م��ن  م��زي��ج��ًا  �ضديقة( 
�أن  �إىل  م�ضرية  غ��ريه��ا،  وفنانتني  �ضريهان 
�لنجاح  �أجل  �أكرث من عمل من  م�ضاركتها يف 

�أكرث من �ملقابل �ملادي:

دع�ى ق�صائية �صد اأ�صالة

م�ضاركتي يف �أكرث من م�ضل�ضل من �أجل �لنجاح 

رانيا ي��صف: )ذات( جذبني جدًا لتناوله 
م�صر ببي�تها واأحداثها 

�أو  )ن���ري�ن �سديقة(  �إل��ي��ك  �أق���رب  �أيهما   •
)موجة حارة(؟

�ل�سخ�سية  الأن  ح��ارة(،  )موجة  م�سل�سل   -
�مل�����س��ل�����س��ل ق���ري���ب���ة �إىل  �ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا يف 
كما  �لكثري من طباعي،  وفيها  �سخ�سيتي، 
ما  �مل�����س��ري،  �ل��ب��ي��ت  ي��ق��دم  �مل�سل�سل  �أن 
�أتابع  ولذلك  بالدفء،  �أ�سعر  يجعلني 
مل  �لتي  حتى  �مل�سل�سل  م�ساهد  كل 

�أ�سارك فيها �لتمثيل.
• و�أيهما حقق جناحاً �أكرث؟

�ل���ع���م���لن ح���ق���ق���ا م�����س��ت��وى   -
)ن����ري�ن  الأن  ن��ف�����س��ه،  �ل���ن���ج���اح 
قة  �سديقة( ق�سته جيدة وم�سونّ

�أي�ساً.
وه��ل م�ساركتك يف عملن يف   •

�لتوقيت نف�سه ي�سعدك؟
الأنني  �سهل،  �إيلنّ  بالن�سبة  �الأم��ر   -
من  �أك���رث  فلي  �الآن،  خ��ربة  �زددت 
20 عاماً يف �لفن، كما �أن �لنجاح 
�الأعمال  تلك  من  �أجنيه  �ل��ذي 
ي�����س��ع��دين ج�����د�ً �أك�����رث من 

�ملقابل �ملادي.
• وم�����ا ت��ع��ل��ي��ق��ك ع��ل��ى 
ج������ر�أة �مل��و���س��وع��ات 
تناولها  �ل��ت��ي 
م�����س��ل�����س��ل 

)موجة 
حارة(؟

�مل���������س����ل���������س����ل   -
ي���ت���ن���اول جت����ارة 
)�حل�������������������������رمي( 
ب�����ج�����ر�أة، وذل����ك 
م��و���س��وع ج��ريء 
الأن�����������������ه ي�����ق�����دم 

ت��ف��ا���س��ي��ل ت��ل��ك �ل���ت���ج���ارة، وت��ن��اول��ن��ا تلك 
�أن �ل��رق��اب��ة  �مل��و���س��وع��ات �ل��غ��ري��ب��ة، ع��ل��م��اً 
كانت �ستمنع تناوله وتقدميه يف ظل نظام 
ما  ك��ل  تناولنا  �الإخ����و�ن  م��ب��ارك، ويف عهد 
 30 �أن  نعلم  �أن  دون  من  �أعمالنا  يف  نريد 

يونيو �سيغرينّ �لنظام كامله. 
• م���ن ه���ي �ل��ف��ن��ان��ة �ل���ت���ي جت�����س��دي��ن��ه��ا يف 

)نري�ن �سديقة(؟
- �أرى �أنهن جمموعة من �لفنانات ولي�ست 
فنانة و�حدة، فالبع�ص يعتقد �أنها �سريهان، 
غريها،  وفنانتان  �سريهان  �أن��ه��ا  �أرى  و�أن���ا 
�أن  �سبق  كما  باأ�سمائهن،  �أج���زم  ل��ن  لكنني 
قدمت يف م�سل�سل )�أه��ل كايرو( دور �سايف 
لكنها  متيم،  ���س��وز�ن  �أنها  و�عتقدو�  �سليم، 
كانت مزيجاً الأكرث من فنانة منهن �سوز�ن 

متيم.
• وما �الأعمال �لتي نالت �إعجابك يف �سهر 

رم�سان؟
و�أع��ت��ربه  ج���د�ً  ج��ذب��ن��ي  )ذ�ت(  م�سل�سل   -
ببيوتها  م�سر  يتناول  الأن��ه  ا  مهمًّ مناف�ساً 
�أتابعها،  وجعلني  جذبني  وذلك  و�أحد�ثها، 
�أ���س��م��اء(  ذك���ر  دون  )م���ن  م�سل�سل  و�أي�����س��اً 
�أهم ثلثة  �أنها من  و�أعتقد  �ملوت(  و)لعبة 
�أعمال عر�ست يف �سهر رم�سان للمو�سوعات 

�لتي تناولتها.
�لعام  للم�ساركة  رف�سك  ور�ء  �ل�سر  وما   •
عطا�هلل(  ناجي  )فرقة  م�سل�سل  يف  �لفائت 

مع �لفنان عادل �إمام؟
- �لفنان عادل �إمام )و�ص �ل�سعد( بالن�سبة 
كان  �مل�سل�سل  لكن  قوية،  به  وعلقتي  �إيلنّ 
يتطلب تفرغاً مني ل�ستة �أ�سهر كاملة، الأنه 
كان يتم ت�سويره يف دول عدة خارج م�سر، 
ك���ننّ يحتجن  ب��ن��ات��ي  �ع���ت���ذرت الأن  ول��ذل��ك 

غ. مللزمتي لهن ومن �ل�سعب �لتفرنّ

تالنت(  غات  )اراب   : كرم  جن�ى 
�صيعرّب عن نف�صه يف امل��صم الثالث

 
�أكدت �لفنانة جنوى كرم �ن برنامج )�ر�ب غات تالنت( �سيعربنّ عن نف�سه 
يف �ملو�سم �لثالث، م�سريًة �إىل �أن �لكوميديا �ستكون �أعلى بكثري من �ملو��سم 
�ل�سابقة، وقالت: �أحمد حلمي )يخرب بيته( فهو �لبهار�ت مع �لروح �حللوة 
و�لب�سيطة �لتي ميتلكها باالإ�سافة �إىل �ملحبة مع جلنة �لتحكيم و�لتقارب 

و�لتناغم �لذي �سيفاجئ �جلمهور.
و�أ�سافت كرم : )حلمي كتري مه�سوم .. وفاجاأين كثري�ً فاذ� كنت �أنا �ول 
�أنني فوجئت بخفة دمه فقط، الأن  �أعني  �ملتفاجئات فكيف �جلمهور؟ وال 
نوع  ول��دي��ه��م  ج��دي��ن  �لكو�لي�ص  خلف  ي��ك��ون��ون  �لكوميدين  م��ن  �لكثري 
ويع�سقها  بل  يحبها  �لتي  بالب�ساطة  يتمتع  وحلمي  �لعميقة  �لفل�سفة  من 

�جلمهور(.

ر مفاجاأة  رويدا عطية حت�صّ
�أعلنت �لفنانة �ل�سورية رويد� عطية �أنها حت�سر لعمل فني جديد باللهجة 
و�الغنية  �ل��ه��دوء  فن  �ىل  �أك��رث  متيل  �أ�سبحت  �أنها  �ىل  الفتة  �لعر�قية، 
�ل�سهرة  خ��لل  �لتي نظمت  �ل�سحفية  �ل��ن��دوة  وق��ال��ت عطية يف  �ل��ه��ادئ��ة. 
�لتي يقام باملدينة �الأثرية )جميلة( مبدينة  �لثانية من مهرجان جملية 
�سطيف باجلز�ئر، �أنها ت�ستعد لت�سوير فيديو كليب الأغنية حتمل عنو�ن 
)ن�سمة يا دمع( مع �ملخرج �لعر�قي رو�د �جلو�د. ويف �طار �آخر، �أكدت رويد� 
�أو�ساع �جلز�ئر  عطية �ن �الأمور يف بلدها �سوريا )�ستتح�سن كما حت�سنت 
�حلالية  بامل�ساعي  �أملها  عن  معربة  ���س��ود�ء(،  كاملة  ع�سرية  عا�ست  �لتي 

لتطويق �الأزمة.
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رة  حذاِر م�صكنات االأمل املخدِّ
يكون خطر �لوقوع و�لتعر�ص لك�سور �أكرب يف حالة �مل�سنن �لذين ي�سف لهم 
رة للتخفيف من �آالم �لف�سال �لعظمي )�لتهاب �ملفا�سل  �الأطباء �أدوية خمدِّ
�لعظمي(، ح�سبما ت�سري در��سة نحُ�سرت يف جملة �جلمعية �الأمريكية لطب 
�أل��ف مري�ص   13 الأك��رث من  �لطبية  �ل�سجلت  �لباحثون  در���ص  �مل�سنن. 
هذه  يف  و2009.  عاَمي2001  بن  متتد  ف��رتة  خ��لل  �لف�سال  يعانون 
وفلديكوك�سيب   )Vioxx( روفكوك�سيب  �الأمل  م�سكَنا  حب  �سحُ �ملرحلة، 

)Bextra( من �الأ�سو�ق ب�سبب تاأثري�تهما �ل�سلبية �ملحتمل يف �لقلب.
وم�ساد�ت  �مل�سابهة(  �الأدوي���ة  من  وغ��ريه   Tylenol( �الأ�سيتامينوفن 
�ملر�سى  �لف�سال. لكن  �الأول يف علج  �ل�ستريويدية �خليار  �اللتهاب غري 
ال  �الأدوي��ة  تلك  �أن  �سعرو�  �إن  رة،  �ملخدِّ �الأمل  م�سكنات  �إىل  �أحياناً  يلجاأون 
رة  �ملخدِّ �الأمل  م�سكنات  �أن  يف  تكمن  �مل�سكلة  لكن  كفاية.  �أوجاعهم  تخفف 
حالة  يف  �خل��ط��ورة  بالغة  تحُعترب  لذلك  و�لتخدير.  �الرت��ب��اك  ت�سبب  ه��ذه 
وك�سرو�  �سقطو�  �إن  مل�ساكل �سحية خطرية  يتعر�سون  قد  �لذين  �مل�سنن، 

اً �أ�سعفه ترقق �لعظم. عظماً �أ�سا�سينّ
ت�سدد �لدر��سة على �سرورة ��ستخد�م هذه �الأدوية بحذر، وخ�سو�ساً �إذ� كان 

�ملري�ص معر�ساً خلطر �لك�سور.

ع�ادم ال�صيارات اأكرث 
خطرًا من التدخني

�ل�سيار�ت من  ع���و�دم  م��ن  تنتجه  مل��ا  �لب�سر  تنف�ص  �أن  در����س��ات  ع��دة  بينت   
م��رك��ب��ات ك��رب��ون��ي��ة ���س��غ��رية ج���د� ي��رف��ع خ��ط��ر ��سابتهم ب��اأم��ر����ص �ل��رئ��ة 
جامعة  م��ن  تقرير  ويف  �لتدخن.  �ث��ر  يفوق  وب�سكل  و�لقلب  و�ل�سر�ين 
بري�ستون وجامعة هارفرد، قارن بن �أثر معدل تلوث �لهو�ء وعمر �الفر�د، 
�كت�سف باأن معدل عمر �الفر�د ينق�ص تبعا الرتفاع معدل تلوث �جلو �لذي 
يعي�سون فيه. و�ثبتت �لنتائج باأن عمر �لريفين �طول بحو�يل 10 ��سهر 
على �القل مقارنة بعمر قاطني �ملدن �مللوثة هو�ئيا. فاملدنيون يتعر�سون 
�ل�سامة. وق��ال �حد  �لنقل وم��و�ده��ا  �أك��رب من دخ��ان ع��و�دم و�سائل  لن�سبة 
�مل��و�د ف�ست�سل �ىل �لرئة و�ل��دم، ومنهما  �لباحثن: ما �ن يتم تن�سق هذه 
�ىل جميع �ع�ساء �جل�سم لت�سر �الع�ساء �حل�سا�سة كالكبد و�لكلى و�لرئة 

و�لقلب. بل �نها توؤثر على كيميائية �لدم �ي�سا. 

�لطفل فادمي فيليجوروف يلعب مع ع�ضفوره )�أبي( �لذي عرث عليه يف حالة �إعياء �ضديد ول يقوى على 
�لطري�ن فاأخذه و�عتنى به يف منزل جدته جنوب مدينة �ضيبرييا �لرو�ضية. )رويرتز(

�ل�ضبار 

هو من �لنباتات 
�مل�����������ع�����������روف�����������ة 
و�مل����ن����ت���������س����رة يف 
م�������������س������ر ل����ك����ن 
كثري� من �لنا�ص 
الي��������ع��������رف��������ون 
ف������و�ئ������ده رغ����م 
م�����ن �أن�������ه ن��ب��ت��ة 
مف�سلة  ك���ان���ت 
ع���ن���د �ل���ق���دم���اء 
�مل���������������س�������ري�������ن 

فاأكرثو� من زر�عته و��ستعملوه �سمن علجاتهم دهانا و�سر�با وهو نبات 
يف  طولية  �سقوق  بعمل  ع�سارته  على  �حل�سول  ميكن  معمر  ���س��ح��ر�وي 
�أور�قه ،يف �لو�سفات �لفرعونية ي�ستعمل �لع�سري عن طريق �لفم كم�سروب 
الز�لة ع�سر �لطمث ومر�ص �ل�سفر�ء ،وهو ملن للأمعاء �لغليظة �أما من 
�خلارج فا�ستعملو� دهانة من �خلارج لعلج تقرحات �لعن و��ستعملوه فوق 
�جلروح و�لقروح ل�سرعة �سفائها ،ويف �لطب �لعربي كتبو� �أنه يفيد �أوجاع 
�ملفا�سل وقروح �الأنف و�لفم و�لع�سل يف جانب �لل�سان طلء �أو �سر�با ،وهي 
ينقي �لدماغ و�أوجاع �ل�سدر و�أمر��ص �ملعدة كلها ويذهب �حلكة �جللدية 
�لر�أ�ص  لفروة  كدهان  ي�ستعمل  وه��و  �لب�سر  يحد  به  و�الكتحال  و�جل��رب 

فيقوي �ل�سعر. 

• من هو �ضانع تل�ضكوب �لنك�ضار وموؤ�ض�ض �لعلم �لتجريبي؟
وموؤ�س�ص  �الن��ك�����س��ار  تل�سكوب  ���س��ان��ع  جاليليو  �الي��ط��ايل  �ل��ع��امل  ه��و 
من  و�لعديد  �ملائي  �مليز�ن  خم��رتع  و�ي�سا  �حلديث  �لتجريبي  �لعلم 
و�لبقع  �ل��زه��رة  كوكب  الأوج���ه  در����س��ة  منها  و�ل��در����س��ات  �الكت�سافات 
�لقمر  �سطح  �ن  و�ظهاره  للم�سرتي  �قمار  �ربعة  و�كت�سافه  �ل�سم�سية 

جبلي .
�ل�ضوت؟ قيا�ض  وحدة  هي  • ما 

هي �لدي�سبل 
• �ىل من كانت توؤول جزر �لفوكالند ؟

جزر �لفوكلند كانت توؤول ال�سبانيا ثم تنازلت عنها �إىل بريطانيا يف 
1771-1-22

ن �حل�ساة �ملر�رية و�ل�سبب هو �أن �لدهون تزيد من  • هل تعلم �أن كرثة �لدهون يف �لطعام ي��وؤدنّي �ىل تكونّ
ن�سبة �لكول�سرتول وهذ� �الأخري هو من بقاة �حل�سيات و�ن عانت �ملر�رة لفرتة طويلة من �حل�سيات فاأنها 

قد توؤدنّي �ىل ��سابتها بال�سرطان.
•هل تعلم �أن حجم �لقلب يختلف من �سخ�ص �ىل �آخر وكذلك �أبعاده . �أما وزنه �ملتو�سط فهو ٣٢٥غم بالن�سبة 

للرجال �أما متو�سط وزنه عند �لن�ساء فهو ٢٤٥غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�سم ووزنه.
ل خفقات �لقلب ي�سل �ىل ٧٢ خفقة يف �لدقيقة �أو .٤٣٢ خفقة يف �ل�ساعة �أو ٣٧٨٤٣٢٠٠ يف  •هل تعلم �أن معدنّ

�ل�سنة.
• �لكبد ي�سمى باأع�ساء عديدة يف ع�سو و�حد لكرثة وظائفه وهل تعلم �أن كبد �لكثري من �حليو�نات ي�ستعمل 

ال لفقر �لدم �خلبيث. كعلج فعنّ
• هل تعلم �أن �لكبد عند �الأ�سخا�ص �ملدمنن على �لكحول يكون �أ�سمن �أو �أ�سخم من كبد �الأ�سخا�ص �لغري 
�أخرى  �أ�سباب  وهناك  �لكبد  ع  يت�سمنّ وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكر�ت  ن  َي�سمحُ �لكبد  الأن  مدمنن 

ع �لكبد ولكن �الإدمان يف مقدمتها. لت�سمنّ
�سا للقرحة من غريهم و� �سن �لثلثن �أو �الأربعن �أكرث تعرنّ • هل تعلم �أن �لرجال �لذين تخطنّ

•  �أن �ملنجم �مل�سمى )�سيرب�بيلد( �لذي �إكت�سف يف �لرب�زيل �أنتج �أ�سخم �سبيكة ذهب �إذ بلغ وزنها ٦٠٠ كيلو 
غر�م دفعة و�حدة.

ك��ان �سغري�  �ن  منذ  ربته  فقد  كثري�  �نها حتبه  �سجاع  ��سمه  وك��ان  كلبها �جلميل  للنزهة مع  ن��ور�  خرجت 
ومنذ ذلك �حلن مل يرتكها �بد� ..وعند منطقة خ�سر�ء جميلة وو�سط �حل�سائ�ص �ليانعة �خدت جتري هنا 
وهناك ترمي كرتها ويلتقطها كلبها �ل�سجاع وفجاأة �سرخت نور� لقد �سقطت بن �حل�سائ�ص ..البل �سقطت 
..�نها  فيها  ف�سقطت  ن��ور�  تلحظها  �لكبرية ومل  �ال�سجار  ب��اور�ق  �ل�سيادين وغطاها  �حد  يف حفرة حفرها 
حفرة عميقة لن ت�ستطيع �ن تخرج منها وحدها فاأخدت ت�سرخ وجاء �سجاع لينظر �ليها بحزن و�خذ يلف 
ويدور حول نف�سه ويكاد عقله �ن يجن ..يا للم�سكينة ماذ� �سيفعل لها ..هي تبكي وتنادي وهو ينبح واليجد 
�ن تبقي لوحدها فلو جاء  �مل�ساعدة �سرخت فهي تخاف  باالن�سر�ف لطلب  ..وعندما هم  للم�ساعدة  �حد� 
حيو�ن جائع و�سقط هنا ماذ� �ستفعل ..وكاأنه عرف ما �ردت فوقف بجانب �حلفرة ينبح من وقت الخر وكاأنه 
ينادي على �حد .. �أما هي فجل�ست د�خل �حلفرة تنتظر من ياأتي النقاذها كلما تاأخر �لوقت �سيخرج و�لدها 
للبحث عنها هكذ� حدثت نف�سها �ما �سجاع فقد جل�ص بجو�ر �حلفرة ينبح ب�سوت عال وكاأنه يحذر �حد� من 
�القرت�ب ولكن �لربد هو من �قرتب برد قا�ص ..خاف على نور� فغطى �حلفرة بورق �ل�سجر �لكبرية حتى ال 
يت�سرب �لربد �ليها لكنه ت�سرب �ليه نعم كان ج�سدها ينتف�ص من �لهو�ء �لبارد لكنه مل يرتك �حلفرة و�خذ 
�سوته يتعب لكنه مل يكف عن �لنباح كل فرتة حتى �ح�ص بغريزته باأ�سو�ت تاأتي من بعيد يحملها هو�ء �لليل 
�نها ��سو�ت �لرجال ..�نه �سوت و�لد نور� ومعه �الأ�سدقاء فا�ستجمع �سجاع قوته �لباقية و�خذ ينبح ف�سمعو� 
�سوته ومن و�سط �حل�سائ�ص �خذ يقفز لري�ه �جلميع �نه �سجاع �نه �سجاع .. �تى �الب و��ستطاع و��سدقاوؤه 
نور� وحمل �ال�سدقاء  �الأب  �الر���ص منهكا حمل  �سجاع على  �سقط  �بنته وعندما خرجت من �حلفرة  �نقاذ 
�سجاع ذهبو� �جلميع �إىل �لبيت ��ستعادت نور� �سحتها بعد يومن لكن �سجاع تطلب �الأمر منه �أ�سبوعا كامل 

حتى تعود �سحته ويتخل�ص مما ��سابه من �لربد .

الكلب الويف 

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء. 
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حمدان حمد املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئها 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

القه�ة .. عالج لق�ص�ر القلب
م�سرة  �ملا�سي  يف  �لقهوة  �ع��ت��ربو�  �لعلماء  �أن  �سحيح 
�أنها قد تكون  �أخ��ري�ً  �كت�سفو�  �لباحثن  �أن  �إال  بالقلب، 
��ستخل�ص  �الأخ��رية،  �لدر��سات  �إح��دى  ففي  له.  مفيدة 
تابع  فريق من مركز طبي )بو�سطن، ما�سات�سو�ست�ص( 
�لقهوة  م��ن  معتدلة  كمية  ���س��رب  �أن  ه��ارف��ارد  جلامعة 
ب��ان��ت��ظ��ام ق��د ي�����س��اه��م يف ح��م��اي��ة �الإن�����س��ان م��ن ق�سور 

�لقلب.
بعد مر�جعة خم�سة در��سات ��سكندينافية عالية �جلودة 
تتناول عاد�ت �سرب �لقهوة، �كت�سف �لباحثون �أن خطر 
�الإ�سابة بق�سور �لقلب بن َمن ي�سربون مقد�ر كوبن 
اً يرت�جع  )وزن كل منهما 225 غر�ماً( من �لقهوة يومينّ
بن�سبة %11. لكن هذ� �لتاأثري �الإيجابي ينخف�ص على 

ما يبدو مع زيادة ��ستهلك �لقهوة، حتى �إنه يختفي يف 
اً. حالة َمن ي�سربون خم�سة �أكو�ب �أو �أكرث يومينّ

مل ت��ت��ن��اول ه��ذه �ل��در����س��ات ق��وة �ل��ق��ه��وة وم��ا �إذ� كانت 
حت��ت��وي ع��ل��ى �ل��ك��اف��ي��ن �أو خ��ال��ي��ة م��ن��ه. ل��ك��ن �ل��ق��ه��وة 
�ال�سكندينافية تكون عادة �أقوى من �الأمريكية وحتتوي 

على �لكافين.
�ل��ت��ي جتعل  �الأ���س��ب��اب  تو�سح  ال  �ل��در����س��ات  �أن  �سحيح 
در����س��ات  �أن  �إال  �لقلب،  ق�سور  خطر  م��ن  حت��دنّ  �لقهوة 
من  �لثاين  بالنوع  �الإ�سابة  �حتمال  �أن  �أظهرت  �أخ��رى 
�ل����د�ء �ل�����س��ك��ري ي��رت�ج��ع ب��ن م��ب��ي �ل��ق��ه��وة، �ل��ذي��ن 
�لتاأثري�ن  �ل��دم. ويحدنّ   �رتفاع �سغط  �أق��ل من  يعانون 

من خطر �الإ�سابة مبر�ص �لقلب وبالتايل ق�سوره.


