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جراح ي�ستخدم اال�سمنت يف عملياته
بالإ�سمنت  اأرداف مري�ساته  بحقن  اأمريكي  على جراح جتميل  حكم 

والغراء لكي تتخذ اأردافهن �سكال ممتلئاً، بال�سجن �سنة. 
بطريقة  الطب  مبمار�سة  جن�سياً،  املتحول  م��وري،  رون  اأون��ي��ل  واأق��ر 
غري قانونية، ومل تتمكن النيابة العامة يف البداية من حتديد املادة 
التي كان يحقنها موري�س يف اأرداف املري�سات ووجناتهن و�سفاههن، 

وغالبيتهن من املتحولت جن�سياً. 
وبعد �سنة من البحث، متكنت ال�سرطة من تقفي اأثره بعد معلومات 
اأفادت بها مري�سة �سابقة اأدخلت امل�ست�سفى، لإ�سابتها بالتهاب معمم 
وال��زي��ت  ب��ال��غ��راء  م��وري�����س حقنها  اأن  الأط��ب��اء  واكت�سف  اجل�����س��م،  يف 

والإ�سمنت. 
واأو�سح املحققون اأن موري�س كان ميار�س عمله بطريقة غري قانونية 
يف غرف فندقية وداخل منازل مري�ساته. وقد حقن الطبيب نف�سه 

اأي�ساً باملواد ذاتها، كما اأظهرت ال�سور التي وفرتها ال�سرطة. 

واعدته وتبني اأنه والد زوجها
املوعد  ان  اإل  تعرفه،  �سريا مع رجل ل  �سيدة �سينية موعداً  ح��ددت 
الغرامي الغام�س تبني فيما بعد اأنه والد زوجها، وفق موقع �سكاي 

نيوز عربية . 
وقال التقرير اإن الزوجة البالغة من العمر 28 عاماً مل تكن تعرف 
الكثري عن ع�سيق الإنرتنت الغام�س قبل اأن حتدد معه موعد اللقاء 

ال�سري، لأنهما ا�ستخدما اأ�سماء م�ستعارة. 
ول�سوء حظ الزوجة اأن زوجها، �سك يف �سلوكها يف ذلك اليوم على وجه 
اإىل  املنزل حلق بها  اأن يراقبها، وعندما خرجت من  التحديد فقرر 

الفندق، حيث �سربت موعداً مع ع�سيقها ال�سري . 
الزوج  فهاجم  الغرفة،  باب  فتح  الفندق،  غرفة  باب  طرقت  وعندما 

الغا�سب زوجته وع�سيقها. 
57 عاماً، عن  ال��زوج، البالغ من العمر  ويف وقت لحق حتدث وال��د 

املفاجاأة عندما عرف اأن فتاته املنتظرة هي زوجة ابنه. 
وقال: لقد اتفقنا على اللقاء يف موعد عاطفي، لكن عندما فتحت باب 
الغرفة يف الفندق، ل اأعرف اإن كانت هي اأكرث ده�سة ومفاجاأة مني . 

عليها  ان��ه��ال  بعدما  اأي���ام   5 مل��دة  الغا�سب  ال���زوج  ال�سرطة  واعتقلت 
اأ�سنانها، بينما ت�سبب باإ�سابات بالراأ�س  باللكمات، ففقدت اثنني من 

لوالده نقل على اأثرها اإىل امل�ست�سفى. 

يعرث على جثة متحللة يف 
�سقته اجلديدة

دم م�ستاأجر فرن�سي عندما دخل اإىل �سقته اجلديدة للمرة الأوىل  �سُ
ليجد جثة �ساحبها الأول، الذي ك�سفت التحاليل اأنه قد مٌر على وفاة 

�ساحبها 8 �سنوات.
هو  اجلثة  �ساحب  اأن  اإىل  الفرن�سية،  لوباريزيان  �سحيفة  واأ���س��ارت 
م�ستاأجر ال�سقة ال�سابق ثوما�س جنني ، وهو كمبودي اجلن�سية، والذي 
ُيعتقد اأنه مات منتحراً عام 2005، بعد اأن مت ف�سله من العمل، يف 
الوقت الذي كان فيه جنني مديناً مببالغ مالية كبرية، ما دفع البنك 

ليحجز على ال�سقة ويبيعها يف مزاد مطلع ال�سهر اجلاري.
�سرير  م���الءة  يف  معلقة  جثة  على  لل�سقة  اجل��دي��د  امل�ستاأجر  وع��رث 
خلف الباب الأمامي لل�سقة، وذلك حلظة دخوله اإليها للمرة الأوىل 
لي�ستلمها من حار�س العقار، كما ُعرث على اأوراقه ومتعلقاته يف م�سهد 
ي�سري اإىل اأنه ل اأحد من ذويه اأو اأ�سدقائه اأدرك الوفاة اأو حاول دخول 

ال�سقة طيلة هذه الأعوام.

حماربة ال�سرقة ب�سور 
االأطفال

ووليت�س،  منطقة  يف  حوانيت  ت�ستخدم 
ال�����واق�����ع�����ة ج�����ن�����وب ������س�����رق ال���ع���ا����س���م���ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ل����ن����دن، ����س���ور الأط����ف����ال 
قلوب  وتليني  ال�سرقة  ج��رائ��م  مل��ح��ارب��ة 

الل�سو�س املحتملني.
وقالت �سحيفة ديلي مريور اإن معدلت 
ج����رائ����م ال�������س���رق���ة وال�������س���ل���وك امل���ع���ادي 
من  اأك���رث  مب��ع��دل  انخف�ست  للمجتمع 
قيام  م��ن��ذ  وول��ي��ت�����س،  منطقة  يف  ال��رب��ع 
احل��وان��ي��ت ب��و���س��ع ���س��ور الأط���ف���ال على 

اأبوابها.
)اأط��ف��ال  �ُسميت  التجربة  اأن  وا���س��اف��ت 
احلوانيت  مبوجبها  وق��ام��ت  ووليت�س( 
حمليني  لأط��ف��ال  �سخمة  ���س��ور  بو�سع 
امل��خ��رب��ني  ت��ه��دئ��ة  ت�����س��اه��م يف  اأن  ب���اأم���ل 

والل�سو�س.
اأوان،  ظفار  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وا���س��ارت 
ال��ت��ي تعر�ست  اأح����د احل��وان��ي��ت  م��ال��ك 
ل��ل��ن��ه��ب يف اأع���م���ال ال�����س��غ��ب ���س��ي��ف ع��ام 
و���س��ع  وول���ي���ت�������س،  م��ن��ط��ق��ة  يف   2011
على  ا�سمه ماك�س  �سورة �سخمة لطفل 

باب حانوته.

ال����زوج( م�ستعد  ال��ط��رف الآخ���ر )اي  ت��اأك��دي م��ن ان 
ل�سماع ما �ستقولينه 

ال�سكوى والنتقاد، عري عما ترغبني فيه  بدل من 
وال��زع��ل  ال�سجار  ع��ن  ف��ب��دل  وم��ب��ا���س��ر.  وا���س��ح  ب�سكل 
الذي ح�سل وما تريدينه  اخريه بو�سوح ما اخلطاأ 
، ال��رج��ل ل��ن ي��ق��راأ اف��ك��ارك او ي��رتج��م م�ساعرك اىل 
تريدين  ما  منه  تطلبي  ان  املفيد  من  لذلك،  افعال. 
بطريقة ب�سيطة ومبا�سرة ومن التمارين املفيدة التي 
كال  م��ن  يطلب  ان  ه��و  ال����زواج،  م�ست�سار  اليها  يلجاأ 
لل�سريك  ام��ر جيد  ق��ول  او  بفعل  يقوما  ان  الزوجني 

مرة واحدة على القل يوميا. 
عامليه كما تريدين ان يعاملك. فان كنت تريدين ان 

يح�سن معاملتك فاح�سني معاملته.
اأو  جتل�سي  ف��ال  العالقة.  م��ن  توقعاتك  معه  ناق�سي 
وم�ساعرك  احباطاتك  ترتاكم  حتى  وت�سكتي  تنزوي 
ال�سلبية، لي�سحو الزوج فجاأة على طلبك للطالق من 
بكل هدوء  واخريه  انذار.اجل�سي معه  �سابق  ان  دون 
يتم  مل  او  يحدث  مل  �سيئا  منه  تتوقعني  كنت  بانك 

حتقيقه ب�سكل جيد )حتى لو كان بذل جمهودا(. 
حلدوث  الوحيد  ال�سبيل  هو  فهذا  التحدث،  وا�سلي 
احلديث  ي�ستمر  ان  امل��ه��م  فمن  للتح�سن،  جم��ال  اي 
والنقا�س بينكما حتى لو كان ذلك �سيوؤدي اىل �سجار. 

ف���احل���دي���ث 
الطريقة ب�����������س�����ك�����ل  ه��و  مبا�سر 

ال��وح��ي��دة ل��ب��ن��اء ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال ولت�سفية 
النفو�س ولفهم كل منكما لالآخر. 

منطقة  اىل  و�سلت  ق��د  بينكما  احل����وارات  ك��ان��ت  وان 
خطرة ل ميكن جتاوزها، ين�سحك اخلراء بان توؤجال 
ال��ذي يثري حنقكما، وب��دل عن  احلديث عن املو�سوع 
ما  رواي���ة  او  كهواية  م�سرتكا،  مو�سوعا  اخ��ت��ارا  ذل��ك 
احدكما.  ق���راأه  مقال  اخ��ر  او  العمل،  يف  لكما  يحدث 

فذلك تدريب جيد لو�سع ا�س�س التحاور بينكما.

ال�شراخ من اأكرث الأخطاء �شيوعًا 
متى ما و�سل الزواج اىل منحنى او اجتاه متعرج وقا�س 
فان ال�سلبية وامل�ساعر امل�سحونة تتزايد بني الطرفني، 

وتت�ساعد وترية النقا�س بينهما وحدته.
هو  البناء  التوا�سل  تعيق  التي  الخ��ط��اء  اك��رث  وم��ن 
بالغ�سب  ال�سعور  فعند  ال�سوت.  ن��رة  ورف��ع  ال�سراخ 
ي�سعر ال�سخ�س باأنه هذا هو الوقت الذي يجب عليه ان 
يرفع �سوته ليعر عن درجة غ�سبه و�ساأمه ويفر�س 
عن  للتعبري  طريقة  ا�سهل  ال�سراخ  يكون  وق��د  راأي��ه. 

ال��غ�����س��ب. 
التوتر وحدة  زي��ادة درجة  انه ي�سبب  امل�سكلة هي  لكن 
عواطف  اأن  ي��ع��رف  كما  ال�����س��ري��ك.  ويغ�سب  النقا�س 
قوية  كلمات  ي�ستخدم  ب��اأن  لل�سخ�س  ت�سمح  الغ�سب 

وجارحة و�سلبية. 

يقتل النقا�ش
ال�����س��راخ،  اث��ن��اء  التعبري عنه  ت��ري��دي��ن  م��ا  ك��ان  مهما 
الغا�سبة  عواطفك  من  �سينبع  �ستقولينه  ما  كل  فان 
عن  زوجك  توقف  �سي�سبب  الت�سرف  وهذا  واملتوترة. 
تريدين  لأي معلومة  فهمه  او  تقبله  وعدم  ال�ستماع 
اي�سالها، فال�سراخ يقتل النقا�س متاما.  لذا ا�ستبديل 
هذا المر بجعل الكلمات تتحدث وتعر عن م�ساعرك 

ولي�س نرة �سوتك.
ا�ستطعت ان ت�سيطري على عواطفك، �سيمكنك   فان 
م�ساعرك  عن  تعري  حتى  منا�سبة  كلمات  ا�ستخدام 
التوا�سل  نقطة يف  اأه��م  ب��اأن  تن�سي  ول  اف�سل.  ب�سكل 
وان  ووا�سحة،  مفهومة  بكلمات  التحدث  هي  اجليد 

ي�ستمع لها الطرف الخر ويتقبلها.

ا�ستخدام املوبايل لفرتات طويلة 
ي�سبب حب ال�سباب!
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العالج النف�سي ي�ساعد يف 
�سفاء فقدان ال�سهية الع�سبي

من  ال�سفاء  يف  ي�ساعد  النف�سي  ال��ع��الج  اأن  حديثة  اأملانية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
فقدان ال�سهية الع�سبي يف اأغلب احلالت، وذلك وفقا ملا اأو�سحته اجلمعية 

الأملانية للطب النف�سي واجل�سدي والعالج الطبي النف�سي.
هذه  اأن  لها،  مقرا  برلني  العا�سمة  من  تتخذ  التي  اجلمعية،  واأو�سحت 
الدرا�سة قارنت تاأثري العالج النف�سي التقليدي مع تقنيتني جديدتني من 
العالج النف�سي للمرة الأوىل، وبذلك مت ا�ستخدام ثالث تقنيات خمتلفة 
من العالج داخل هذه الدرا�سة، التي خ�سع لها 242 من الن�ساء امل�سابات 

بهذا املر�س ومت تق�سيمهن اإىل ثالث جمموعات. 
امل��ك��ث��ف يف  ال��ط��ب��ي  ل��الإ���س��راف  ام�����راأة  ك��ل  الأوىل خ�سعت  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
امل�ست�سفى من قبل طبيبها اخلا�س، الذي قام باختيار املعالج النف�سي الذي 
�سيتوىل مهمة عالجها فيما بعد. وتلقت املجموعة الثانية العالج ال�سلوكي 
املعريف، اإذ خ�سعن لبع�س التقنيات املخ�س�سة لتعلم كيفية اإعادة �سلوكهن 
الغذائي اإىل م�ساره الطبيعي. اأما املجموعة الثالثة فقامت امل�سرتكات فيها 
مبحاولة ا�ستك�ساف ال�سراعات التي تعي�سها والعوامل النف�سية املوؤدية اإىل 
ل�سكل معدل من  الع�سبي من خالل اخل�سوع  ال�سهية  بفقدان  اإ�سابتهن 
التحليل النف�سي، وا�ستغرقت كل تقنية عالجية 10 اأ�سهر، مع العلم باأن 

التقنيات الثالث جميعها تندرج �سمن العالج النف�سي. 
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن العالج النف�سي �ساهم يف زيادة وزن هوؤلء الن�ساء 
الالئي مل يتعد وزنهن قبل ذلك 46.5 يف املتو�سط. ومل يحدث هذا الأمر 
اإل مبعدل بطيء، اإل اأنه كان ب�سكل م�ستمر، كما ا�ستمرت النتائج الإيجابية 

بعد انتهاء الطرق العالجية الثالث اأي�سا . 

املنزل  يف  التوا�شل  م�شاكل  اأن  الكثريون  يعتقد  قد 
تختلف عن تلك يف العمل، بيد 

اظ��ه��رت  ال����درا�����ش����ات  ان 
م���ه���ارات  اك��ت�����ش��اب  اأن 
للتعامل  مهمة  التوا�شل 

ومع  املنزل  يف  ال�شريك  مع 
الم��ر  ول��ك��ن  اي�شا،  العمل  ي�������ش���ب���ح زم���اء 

اكرث خطورة يف املنزل. فيمكنك البتعاد عن زماء 
العمل ان مل تتوا�شلي جيدا معهم، ولكن المر ا�شعب 
بالن�شبة للزوج. يعترب التوا�شل اجليد بني الزوجني 

كالبنية التحتية ال�شا�شية لنجاح 
الكثري  اأن  النف�ش،  علم  خ��رباء  ويوؤكد  زواج.  اي 
ال�شركاء  انقاذها ان قام احد  من الزيجات ميكن 
بتح�شني طريقة توا�شله مع الآخر. ومن اهم ما 

بينك  بناء  توا�شل  على  للحفاظ  اخلرباء  به  ين�شحك 
وبني زوجك: 

يعاقب طالبه 
بطريقة جماعية 

اأظ����ه����ر م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و م�����س��اه��د 
����س���وره���ا ال����ه����واة ت��ظ��ه��ر م��در���س��اً 
ي���ج���ره���م ع���ل���ى ال������وق������وف ع��ل��ى 
ي�ستطيع  ل��ك��ي  واأي��دي��ه��م  اأرج��ل��ه��م 
�سربهم بالع�سا واحداً تلو الآخر.

وحدث هذا امل�سهد املهني يف اإحدى 
ثانويات مدينة تعز الواقعة جنوب 
ال��ع��ل��وم��ات  بح�سب  ال��ي��م��ن،  ���س��رق 
امل���رف���ق���ة ب��ال��ف��ي��دي��و ال������ذي ن�����س��ر 
على ي��وت��ي��وب ولق���ى ال��ع��دي��د من 
ب�سحة  وال��ت�����س��ك��ي��ك  الن���ت���ق���ادات 

الفيديو اأو بحداثته.
انت�سر على  الذي  الفيديو  ويظهر 
���س��ف��ح��ات ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي 
يف  متجّمعني  تلميذ   200 ن��ح��و 
منبطحني  و�سبه  امل��در���س��ة  �ساحة 
واأذرع�����ه�����م مم������دودة فيما  اأر�����س����اً 

مدر�سهم ي�سربهم .

هناك اأ�سباب يومية عديدة توؤدي اإىل ظهور حب ال�سباب منها التغيريات الهرمونية، تلوث املناخ، التوتر، ا�ستخدام 
اأنواع ماكياج م�سرة وعدم تنظيف الب�سرة جيداً. ولكن يف يومنا هذا، يوجد �سبب اآخر لظهور حب ال�سباب لدى 

الفتيات األ وهو ا�ستخدام الهاتف املحمول لفرتة طويلة. 
ال�سباب على  ت�سبب حب  الهاتف  �سا�سة  تتجمع على  التي  البكترييا  اأن  العلمية  الدرا�سات  وك�سفت 

الأخرية  تفرز  الب�سرة،  الهاتف على  بوا�سطة  ال�سغط  يتم  الب�سرة عندما  الوجه عندما تالم�س 
املزيد من الزيوت بعد ذلك، تقوم البكترييا املوجودة على �سطح الهاتف مبالم�سة زيوت الب�سرة 

وبالتايل يظهر املزيد واملزيد من حب ال�سباب. 
الهاتف  على  التحدث  عند  الراأ�س  اأو  الأذن  �سماعات  با�ستخدام  الفتيات  اأطباء اجللد  وين�سح 

اخلليوي بدًل من و�سع الهاتف على الأذن ومالم�سته لب�سرة الوجه كما ي�سددون على �سرورة 
حب  ظهور  من  يحّد  ذلك  لأّن  وم�ساًء  �سباحاً  اليوم  يف  مرتني  قطنية  بفوطة  الهاتف  تنظيف 

ال�سباب من دون ا�ستخدام اأي نوع من الأدوية. 

ل�ص ي�سرق من 
البنوك ال�سجاد فقط

ك�������س���ر ل�������س اأم����ري����ك����ي ال���ق���واع���د 
ال�سطو  ح��وادث  عليها يف  املتعارف 
ع���ل���ى ال����ب����ن����وك، ع���ن���دم���ا اك��ت��ف��ى 
ب�����س��رق��ة ال�����س��ج��اد امل���و����س���وع اأم����ام 
اقتحامها  ودون حماولة  بواباتها، 
من  م��ب��ل��غ  اأي  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأو 
�سحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  امل����ال، 

نيويورك تاميز الأمريكية.
عاماً(   55( فومتان  ويليام  وك��ان 
 37 اأق��دم على �سرقة ال�سجاد من 
على  نيويورك  مدينة  يف  م�سرفاً 
مدى ثالثة اأ�سهر، وذلك يف و�سح 
النهار يف معظم احلالت ويف غفلة 
بطاقات  وا�ستخدم  احل��را���س،  م��ن 
يف  املغلقة  الأب���واب  لفتح  م�سروقة 

الليل.
وبعد تزايد الطلب يف البنوك على 
ال�سكوك  ب����داأت  ب��دي��ل��ة،  ���س��ج��ادات 
الرجوع  ومت  امل��و���س��وع،  ح��ول  تثار 
اإىل كامريات املراقبة التي اأظهرت 
ويليام وهو ينفذ عمليات ال�سرقة.

و�سرعان ما األقت ال�سرطة القب�س 
يبيع  اأنه  التحقيقات  وبينت  عليه، 
ال�سجاد امل�سروق اإىل بع�س املتاجر، 
م���ق���اب���ل م���ب���ال���غ م���ال���ي���ة زه����ي����دة، 
ي�ستخدمها ل�سد احتياجات اأ�سرته 

الفقرية.

ال�شراخ اأ�شرع و�شيلة لقتل النقا�ش!! 

التوا�سل بني الزوجني فن 
ل�سمان جناح احلياة امل�سرتكة
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بالتزامن مع احتفالت الدولة بالعيد الوطني

)هذا هو احلب(.. مهرجان طالبي مببادرة من املركز احل�ساري الرتبوي

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

الوطني  بالعيد  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
احل�ساري  املركز  فعاليات  تنطلق  والأربعني  الثاين 
الدولية  امل��در���س��ة  تنظمه  ال��ذي  ال�ساد�س  ال��رتب��وي 
وت�سارك فيه هذا العام مدر�سة احلمدانية الكرى 
وتتوا�سل ب��راجم��ه م��ن الأ���س��ب��وع الأخ���ري م��ن �سهر 

فراير العام القادم.
فعاليات املركز احل�ساري الرتبوي الذي يقام برعاية 
الكثريي  ���س��امل  التعليمي  ال��ع��ني  مكتب  م��دي��ر  م��ن 
وباإ�سراف من مدير برنامج تطوير املدار�س اخلا�سة 
املزروعي  بالعني نورة الر�سيدي ومتابعة من غامن 
وال��دك��ت��ورة  اخلا�سة  ال��دول��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأ�سماء خليل مديرة املدر�سة تبداأ مبهرجان بعنوان 
)هذا هو احلب( الذي يقوم فيه الطالب والطالبات 
برتجمة هذا احلب اإىل ولء ل�ساحب ال�سمو رئي�س 
اآل نهيان حفظه اهلل  الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد 
الإماراتي  ال�ساعر  تاأليف  من  م�سرحي  عر�س  وهو 
املعروف الدكتور مانع �سعيد العتيبة واإخراج من�سق 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��ن��ان ف��ت��ح��ي ق��ن�����س��وة ح��ي��ث من 
املقرر اأن ت�سارك الطالبات والطالب معا يف تقدمي 
الفقرات ال�سعري التي ت�ساحبها مو�سيقى ورق�سات 
وطنية تعر عن املنا�سبة لت�سارك يف تدريب الطلبة 

معلمة الرتبية الريا�سية نادية فطايرجي.
ليقام يف  املهرجان  فعاليات  تتوا�سل  اأن  املقرر  ومن 
اليوم التايل ويف حديقة الب�سرة لقاء مفتوح ت�سارك 
فيه جريدة الفجر اإىل جانب جامعة الإمارات حيث 
املزروعي  عبيد  الفجر  جريدة  حترير  رئي�س  يقدم 
مناذج من ق�سائده الوطنية التي تغزل فيها  بحب 

الوطن 

�سريف  ال��دك��ت��ور  التحرير  م��دي��ر  ق��ي��ام  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ي�ستعر�س  املنا�سبة  ع��ن  تعر  كلمة  باإلقاء  البا�سل 
م���ن خ��الل��ه��ا من�����اذج م���ن اإجن�������ازات دول�����ة الحت����اد 
منذ  عاما  واأربعني  اثنني  مدى  على  توا�سلت  التي 

انطالقتها يف بداية �سبعينيات القرن املا�سي. 
ويف اإ�سارة من رئي�س جمل�س اإدارة مدر�سة احلمدانية 
اأروى ال�سراج امل�ساركة يف املهرجان قالت اأن منا�سبة 
ال��ث��اين والأرب���ع���ني يعد  ال��وط��ن��ي  الح��ت��ف��ال بالعيد 
ومقيم  م��واط��ن  ك��ل  على  حتتم  التي  املنا�سبات  م��ن 
ال��ذي  ال��وط��ن  ه��ذا  لعطاء  تقديرا  فيها  ي�سارك  اأن 
ت�ساوى فيه اجلميع وي�ساركها القول مدير املدر�سة 
اأه��م��ي��ة  اأك����د ع��ل��ى  ال��دك��ت��ور ودي����ع م�سطفى ال����ذي 
النوع  امل��دار���س يف فعاليات م��ن ه��ذا  اأب��ن��اء  ت��وا���س��ل 
حيث يتم تبادل الآراء والأفكار التي ت�ساهم يف بناء 

موؤ�س�سات املجتمع.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن ف��ع��ال��ي��ات امل���رك���ز احل�����س��اري 
ع��ل��ى تنظيمها  ت�����س��رف  ال��ت��ي  ال�����س��اد���س  ال���رتب���وي 
واإعدادها اأ�سرتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية 
تتوا�سل حيث يقام يف الثالث ع�سر من يناير القادم 
احتفالية باملولد النبوي ال�سريف تعقد من خالله 
امل�����س��اب��ق��ات والأن��ا���س��ي��د ال��دي��ن��ي��ة، ك��م��ا يتبنى امل��رك��ز 
احل�ساري الرتبوي و�سمن فعالياته م�سروع القراءة 
للجميع كما يقام �سوق جتاري اأدبي ي�سارك فيه اإىل 
واملعلمني  الأم��ور  اأولياء  والطالبات  الطالب  جانب 
اإىل ت�سجيع  واملعلمات حيث ت�سعى املدر�سة الدولية 
داخ��ل  امل��الئ��م  امل��ن��اخ  وت��وف��ري  ال�سغري  التاجر  فكرة 
القائمون  ين�س  ومل  ج��اذب��ة  بيئة  لت�سبح  امل��در���س��ة 
على الفعاليات تخ�سي�س م�ساحة للمتفوقني بهدف 
الإع��الم��ي��ة  للموؤ�س�سات  ب��زي��ارة  ب��ال��ق��ي��ام  رع��اي��ت��ه��م 
بالدولة اإ�سافة اإىل ت�سجيع املتفوقني على الهتمام 

باللغة العربية لتكون يف مقدمة اهتماماتهم. 

العني تتزين ا�ستعدادًا 

الحتفاالت العيد الوطني 42
•• العني - الفجر:

احتفاء  املدينة  تزيني  يف  ال�سنوي  م�سروعها  العني  مدينة  بلدية  ب��داأت 
باقرتاب اليوم الوطني الثاين والربعني لدولة المارات العربية املتحدة 
وخلق اأجواء احتفالية مثالية تتوافق مع اأهمية املنا�سبة الوطنية املميزة 
واملظهر احل�ساري ملدينة العني �سمن جملة امل�ساريع الحتفالية باليوم 

الوطني للدولة.
وال���دوارات  ال�����س��وارع  �سملت  التي  العني  مدينة  زينة  مظاهر  ومت��ي��زت 
واملبنى الرئي�س للبلدية هذا العام بكرثة التفا�سيل والدقة يف الت�ساميم 
حيث يغلب عليها الطابع الإ�سالمي الداعي واحلاث على وحدة واحتاد 
ذات  املج�سمات  ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة   ، وال��وط��ن  املجتمع  ومتا�سك 
الرتفاعات املختلفة ابتداء من املرت اإىل ما يفوق اخلم�سة امتار يف بع�س 
املناطق لإعطاء اأبعاد خمتلفة بالرتفاعات ، بالإ�سافة ل�ستخدام اأ�سكال 
للطاقة  منخف�س  ا�ستهالك  ذات  م�ستدامة  ت�سميمات  و  جم�سمات  و 
تر�سيد  يف  عامليا  عليها  املتعارف   )LED( الإ���س��اءة  نوعية  وا�ستخدام 

الطاقة الكهربائية ب�سكل كبري. 
وذكرت املهند�سة ناهد الظاهري مدير امل�سروع ببلدية مدينة العني اإن 
البلدية حر�ست على طرح امل�سروع يف وقت مبكر وقد اأعطيت ال�سركات 
الراغبة يف امل�ساركة مدة �سهرين لدرا�سة امل�سروع تقدمي عرو�سها ، ومن 
ثم قام فريق خمت�س باختيار اأف�سل ال�سركات والعرو�س املقدمة لتظهر 
املدينة باأبهى حلة هذا العام، كذلك حر�سنا على تو�سيع م�ساحات الزينة 
، لت�سمل املناطق  اأرج��اء املدينة  امللونة يف كافة  ون�سر الأ�سواء والأن��وار 

اخلارجية مثل اخلزنة والفقع والهري و�سويحان.
وا�سافت الظاهري اإن الزينة التي من املخطط ان يتم ا�ساءتها خالل 
200 كم و  اأرج��اء مدينة العني على حوايل  نوفمر القادم توزعت يف 
 ، 650 �سكال من الإ���س��اءة  اأك��رث من  ، بالإ�سافة ل�ستخدام  25 دوارا 
زال م�سروع تزيني  وم��ا  ب��األ��وان خمتلفة  2000 نخلة  وتزيني ح��وايل 
اأن���واع و جم�سمات ج��دي��دة م��ن الزينة  مدينة العني ج��اري��ا م��ن خ��الل 

�ست�سكل مفاجاأة تبهر ال�سكان والزوار .
واأ�سافت انه مت تغطية مداخل املدينة وال��دورات و ال�سوارع من طريق 
ابوظبي اإىل مركز املدينة ومن مدخل طريق العني-دبي باجتاه املركز 
اإىل  امل���وؤدي  وال�����س��ارع  امل���رور  ملنطقة  ب��الإ���س��اف��ة  املدينة  بو�سط  الإداري 

منطقة مبزرة اخل�سراء.
وعن املبنى الرئي�س لبلدية مدينة العني تقول الظاهري اإن واجهة املبنى 
هذا العام مميزة جدا حيث �سيتم الدمج بني ا�ستخدام املج�سمات امل�سيئة 
الثالثي  التخطيط  تقنية  و  املبهرة  وال�سوئية  ال�سوتية  وال��ت��اأث��ريات 
الأبعاد اجلديدة و التي تعر�س �سورا تعبريية عن املنا�سبة الوطنية و 
تراث دولة المارات لتكوين لوحة فنية مميزة ، و كذلك اإطالق الألعاب 

النارية من املبنى الرئي�س خالل الأول والثاين من دي�سمر.
ذات  ال�سركات  اأف�سل  مع  التعامل  على  لقد حر�سنا  الظاهري  واأ�سارت 
اأن  بالذكر  واجلدير  الفنية  املعايري  اأف�سل  وفق  املجال  اخل��رة يف هذا 
ال�سركة املنفذة للم�سروع هذا العام قد قامت مب�ساريع م�سابهة يف عدد 
من الدول الأوروبية والآ�سيوية ، بالإ�سافة اإىل اأنه قد مت التن�سيق مع 
العني  �سرطة  ومديرية  للتوزيع  العني  ك�سركة  العالقة  ذات  اجل��ه��ات 

لتظهر املدينة بابهى واأجمل حلة هذا العام.
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احذري ر�ساعات 
احلليب البال�ستيكّية!

وهي  اأ(،  )بي�سفينول  على  البال�ستيكية  احلليب  ر�ساعات  معظم  حتتوي 
مادة كيماوية تثري ال�سكوك. هل من خطر على اأطفالنا؟

البال�ستيك  ���س��ن��اع��ة  يف  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  امل�ستعملة  امل�����ادة،  ل��ت��ل��ك  ي��ك��ون  ق��د 
اأّن لها مفعوًل م�سابهاً  ال�سفاف، خماطر �سحية. ت�سري درا�سة كندّية اإىل 

لالأو�سرتوجني القادر على اإحداث ا�سطراب يف جهاز الغدد ال�سماء.
املبكر  البلوغ  اأ( �سبباً يف �سن  قد تكون كميات كبرية من مادة )بي�سفينول 
يف  ال�سطرابات  اأو  ال�ّسبان،  لدى  املنوية  احليوانات  �سعف  الفتيات،  لدى 
ال�سلوك، لأن البي�سفينول ينتقل من البال�ستيك اإىل حمتوى الغذاء، بفعل 

احلرارة، لينتهي به الأمر داخل اجل�سم.
هل يجب اإذاً التخّل�س من زجاجات احلليب البال�ستيكية التي حتتوي على 

تلك املادة؟ 
يطمئن الخت�سا�سيون اأّن الطفل الذي يبلغ اأقّل من ثالثة اأ�سهر والذي 
يزن 6 كيلوغرامات تقريباً يجب اأن ي�سرب اأربعة اأ�سعاف عدد الزجاجات 
التي يتناولها يومياً يف هذا العمر ليتخّطى جرعة )البي�سفينول اأ( امل�سموح 
بها. لكن ُتطرح يف هذا املجال م�سكلة تخّل�س ج�سم الأطفال من تلك املادة. 

هل يتخّل�سون منها كلياً بقدر ما يفعل البالغون؟ 
لي�س الأمر موؤكداً. 

كذلك، ينتقل )البي�سفينول اأ( ب�سهولة اأكر اإىل احلليب اإذا كان البال�ستيك 
غري �سالح لال�ستعمال، ل يجب ا�ستعمال زجاجة حليب م�سّققة اإذاً.

اأطباء  يعتر  الزجاجية؟  احلليب  زجاجة  ا�ستعمال  اإىل  العودة  يجب  هل 
الأطفال اأن ل �سيء يخلو من املخاطر، فقد يت�سّبب اأي جرح ب�سبب قارورة 
حليب زجاجية مك�سورة مب�سكلة خطرية. يكمن احلّل اإذاً، بالن�سبة اإليهم، 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  تو�سي  كما  اأ�سهر،   6 �سن  اإىل  الطفل  اإر�ساع  يف 
ثم اإعطائه احلليب على حرارة فاترة يف زجاجة حليب بال�ستيكية جديدة 
ن �سابقاً، ما ي�سّهل عملية اله�سم ول يطرح م�سكلة بالن�سبة اإىل  مل ُت�سخَّ

الأهل.

حت�شري �شحيح 
حليب  �سّخني  اأو  فاترة  ح��رارة  على  امل��اء  مع  ال��ب��ودرة  حليب  اأخلطي   •
اأو يف م��اي��ك��رووي��ف يف وع��اء  ال���ب���ارد ح��ت��ى ي�سبح ف���ات���راً، يف وع����اء،  ال��ب��ق��ر 

زجاجي. 
احلليب. زجاجة  يف  • اأ�سكبيه 

ل��ك��ن تطور  ت��ل��ك الأ���س��ي��اء م��ن ح��ي��ات��ك  اأن تختفي  ت��ت��وق��ع  رمب���ا مل 
اأ���س��ي��اء ق��دمي��ة لإع���ط���اء فر�سة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ي��ح��ت��اج اإىل اخ��ت��ف��اء 

للمخرتعات احلديثة يف النت�سار.

مكتب الربيد
ا�ستعد لختفاء مكاتب الريد التي رمبا مل تعد تالحظ ن�ساط لها، 
يف وقتنا احلايل، نتيجة الأزمة املالية التي تعاين منها معظم هيئات 
الريد وظهور خدمات الريد الإلكرتوين وخدمات الريد ال�سريع 
مثل فيدك�س مما ق�سى على بقية الأرباح التي حتتاجها تلك املكاتب 

لبقائها عاملة.

ال�سيك
يعمل الريطانيون حالياً على التخل�س من نظام ال�سيكات بحلول عام 
2018، والتي تكلف النظام املايل لهم باليني اجلنيهات ال�سرتليني 

�سنوياً للتعامل بها،
و�سي�ساهم نظام كروت الئتمان والتحويالت املالية عر النرتنت يف 
تقدم  كانت  التي  الريد  اختفاء مكاتب  ال�سيكات ف�ساًل عن  اختفاء 

خدمة التحويالت املالية.

ال�شحف الورقية
اأو ت�سرتك فيها مما يوحي  الأجيال اجلديدة مل تعد تقراأ ال�سحف 
الإنرتنت  اأما �سحف  لالنقرا�س،  الورقية يف طريقها  ال�سحف  باأن 
فمع زيادة ا�ستخدام اإنرتنت الهاتف اجلوال والقارئ الإلكرتوين فقد 
اآبل واأمازون  حتالف نا�سري ال�سحف واملجالت واتفقوا مع �سركات 
دفع مقابل  يتم  اإلكرتونية  ل�سنع منوذج �سحف  املحمول  و�سركات 

مايل لال�سرتاك يف خدماته.

الكتب الورقية
لكن  الورقية  الكتب  ال�ستغناء عن  ت�ستطيع  لن  اأنك  تعتقد  قد 
م���ع ان��خ��ف��ا���س ت��ك��ل��ف��ة ال��ك��ت��ب الإل��ك��رتون��ي��ة عنها 
الكتب  اأ���س��م��اء  معرفة  و�سهولة  الن�سف  اإىل 
اأج��زاء  باملكتبات عر الإن��رتن��ت وق���راءة 
تغري  يجعلك  ق��د  الكتب  تلك  م��ن 
من راأيك مع �سهولة ا�ستخدام 
ال��������ق��������ارئ الإل��������ك��������رتوين 
وتقليب ال�سور مبجرد 

اللم�س.

الهاتف الأر�سي
ت���ك���ن  مل  اإذا 
ع���ائ���ل���ت���ك ك���ب���رية 
وت�����ق�����وم مب���ك���امل���ات 
حم�����ل�����ي�����ة ع������دي������دة 

فل�ست بحاجة اإىل خط الهاتف الأر�سي خا�سة مع �سهولة احل�سول 
على خط هاتف جوال، وحتى من ميلك خط هاتف اأر�سي فهو عادة 

يبقيه لأنه يوجد لديه من قبل ظهور اجلوال.

التلفزيون
انخف�ست عوائد �سبكات القنوات التلفزيونية ب�سكل كبري لي�س فقط 
القنوات والأف��الم عر  اأ�سبح اجلميع ي�ساهد  ب�سبب القت�ساد، لكن 
اإمكانية عمل العديد من الأ�سياء يف الوقت الذي كان  الإنرتنت مع 
الذروة  �ساعات  عدد  انخف�ست  والذي  التلفزيون،  مل�ساهدة  خم�س�س 

اخلا�سة مب�ساهدته اإىل اأقل نقطة، ف�ساًل عن الرتفاع
اأ�سعار ا�سرتاكات القنوات الف�سائية والزيادة الرهيبة يف  الرهيب يف 

عدد الإعالنات املعرو�سة.

الأ�شياء التي متلكها
امل�ستقبل  يف  كذلك  ت�سبح  ل  ق��د  متلكها  التي  الأ���س��ي��اء  م��ن  العديد 
قر�س  بكمبيوترك  يوجد  فحالياً  ال�سبكية(  )احلو�سبة  نظام  نتيجة 
الت�سغيل  برامج  وتخزن  ملفات  مو�سيقى،  اأف��الم،  �سور،  عليه  �سلب 
اإع��داد جهازك للعمل لكن كل  على ا�سطوانات، ميكن ا�ستخدامها يف 
وغوغل  ومايكرو�سوفت  اآب��ل  مثل  الكمبيوتر  ف�سركات  �سيتغري  ذلك 
اأنظمة ت�سغيل جديدة تعتمد على الإنرتنت بحيث  اإنهاء  تعمل على 
اإنرتنت وبالتايل لن يكون هناك  اأن كل ملفاتك حتفظ على خ��وادم 
حاجة لأقرا�س �سلبة بل و�ستتمكن من الو�سول اإىل اأ�سيائك من اأي 
اأن كل بياناتك قد  رائعاً لكن امل�سكلة  اآخ��ر قد يبدو هذا خ��راً  جهاز 

تختفي مرة واحدة اإذا تعر�ست تلك اخلوادم لعطل.

اخل�شو�شية
رمبا تعد اخل�سو�سية من الأ�سياء التي فقدناها بالفعل فلو لحظت 
كمبيوترك  يف  حتى  وامل��ب��اين  ال�سوارع  يف  تنت�سر  املراقبة  فكامريات 
بف�سل  دائ��م��اً  م��ع��روف��اً  مكانك  واأ���س��ب��ح  اجل���وال  وهاتفك  ال�سخ�سي 
عن  ف�ساًل   Google Street View و   GPS ال�  تكنولوجيا 
التوا�سل  مواقع  بف�سل  معروفة  اأ�سبحت  وهواياتك  عاداتك  كل  اأن 

الجتماعي.

امل�ستقبل يف  تختفي  رمبا  مقتنيات   8

عدم مراقبتهم اأثناء اأدائهم لواجباتهم املدر�شية

ال ت�ساعدوا اأبناءكم يف املذاكرة
اأدنى �شك يف ان الآباء يريدون دائما ان يحقق ابناوؤهم  ل يوجد 

اأف�شل النتائج يف درا�شتهم، كما ان �شعورهم بالقلق حيال ما �شتحمله 

يجعلهم  املدر�شة  يف  اأطفالهم  اأداء  ترد  التي  ال�شهادات  طياتها  يف 

الأبناء  ه��وؤلء  مع  اجللو�ش  على  يوم  كل  م�شاء  يف  غالبا  يعكفون 

مل�شاعدتهم على اأداء واجباتهم املنزلية.

ول��ك��ن خ���راء التعليم الأمل����ان ي��ح��ذرون م��ن ان امل�����س��اع��دة امل��ف��رط��ة يف هذا 
امل�سمار قد تاأتي بنتائج عك�سية قائلني: )ان امل�ساعدة الأف�سل التي يكمن 
ان ي�سديها الآباء والأمهات لأطفالهم يف هذا ال�سدد قد تتمثل يف الحجام 

عن م�ساعدتهم متاما(.
على  ال��ط��الب  ح�سول  يف  فقط  ميكن  ل  املنزلية  ال��واج��ب��ات  م��ن  فالهدف 
حت�سني  اإىل  كذلك  يرمي  ولكنه  املدر�سية  �سهاداتهم  يف  مرتفعة  درج���ات 

قدراتهم ال�سخ�سية وتنمية قدرتهم على التعلم الذاتي.
ب��الن��ك لالأبحاث  ت��راوت��ف��اي��ن م��ن معهد ماك�س  اأول��ري�����س  وي��ق��ول 
ان احل�سول  ان يدرك  الطفل  ان: )على  التعليمية ومقره برلني 
بذل  يتطلب  الدرا�سة(  النجاح )يف  درج��ات مرتفعة وحتقيق  على 

جهد(.
عندما ميد الوالدان يد العون لأبنائهم فيما يتعلق بالجابة عن 
الأ�سئلة التي يواجهونها خالل قيامهم باأداء الواجب املنزيل، فان 
تتمحور  ال��ذي  الدر�س  اإىل عدم فهمهم  الأغلب  ي��وؤدي على  ذلك 

هذه الأ�سئلة حوله.
حدوث  اإىل  ف��ي��وؤدي  باأنف�سهم  التمارين  بحل  الوالدين  قيام  ام��ا 

)تاأثري �سلبي م�ساعف( كما ي�سري تراوتفاين.
وعلى الرغم من انه ينبغي يف الو�سع النموذجي ان يتالءم الواجب 
اأر���س الواقع  املدر�سي مع ق��درات كل طالب، ال ان ما يحدث على 
ان  هو  بيلفيلد  جامعة  يف  الروفي�سور  يورجين�س  ايكو  يقول  كما 
املعلمني يعطون واجبات منزلية موحدة جلميع الطالب يف الف�سل 

اأو ال�سف الواحد.
البع�س من ه��وؤلء الطالب قد  ويعني ذلك ان 

بينما  املدر�سي  الواجب  اأداء  يف  �سعوبة  يجد 
يكون الأمر اأي�سر مما يجب على البع�س 

الآخر.
انه  اإىل  يورجين�س  وي�سري 

يتعني على الوالدين ان 
ا�ستعداد  على  يكونا 

لتقدمي الن�سح 
وامل�������س���ورة، 

حم�سوبة  بجرعات  ولكن  املدر�سي  الواجب  اأداء  ب�ساأن  لأبنائهم  وامل�ساعدة 
الوالدان طفلهما  ي�ساعد  ان  للغاية  الأحيان يكون كافيا  قائال: )يف بع�س 

على الو�سول اإىل اجابة ال�سوؤال معا ب�سكل تدريجي(.
كما يجب على الأب اأو الأم العمل مع اأطفالهما على اكت�ساف �سبل خمتلفة 
حلل امل�سكلة والجابة عن الأ�سئلة وهو ما يوؤهل هوؤلء الأطفال فيما بعد 

لالعتماد على اأنف�سهم يف امل�ستقبل يف هذا املجال.
اما جوزيف كراو�س من رابطة املعلمني الأملان يف لندهوت فيقول: )يجب 
ان يحر�س الوالدان على األ يحوما حول ابنائهم خالل ادائهم لواجباتهم 
املدر�سية كنوع من الرقابة عليهم.. الآباء والأمهات مو�سع ثقة ول ميكن 
الوالدين  ممار�سة  وت��وؤدي  التدري�س.  جمال  يف  م�ساعدا  عن�سرا  اعتبارهم 
الواجب  ب��اأداء  يتعلق  اأبنائهم )فيما  الأحيان على  بع�س  �سغطا مفرطا يف 
الأطفال لإخفاء ما يكلفون به من واجبات لتفادي  ان يلجاأ  اإىل  املدر�سي( 

هذه ال�سغوط(.
ويتعني على الوالدين املتحم�سني مقاومة حما�ستهما ورغبتهما يف ت�سحيح 
اأخطاء اأبنائهما الدرا�سية وال�سعي بدل من ذلك على حت�سني قدرة الأبناء 

على الو�سول اإىل املعلومة باأنف�سهم.
بهذا  القيام  على  الوالدين  حر�س  ان  على  ال�سدد  هذا  يف  كراو�س  وي�سدد 
الأمر يعد مبنزلة )معروف( ي�سدونه لأطفالهما قائال )ان املعلمني بحاجة 
اإىل التعرف على ما اذا كان الدر�س قد فهم جيدا ام ان هناك حاجة ل�سرحه 

جمددا داخل الف�سل(.
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اأخبار ال�ساعة..
 الروؤية ال�ساملة للتنمية

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن دولة الإمارات العربية املتحدة تتبنى روؤية �ساملة 
للتنمية تقوم على ال�ستثمار الأمثل لكل موارد الوطن وثرواته ويف مقدمتها 
املورد الب�سري..ولذلك فاإنها تعطي اأهمية كبرية لدور املراأة باعتبارها �سريكا 
اأطلقها  التي  التمكني  مرحلة  يف  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  للرجل  اأ�سا�سيا 
الدولة حفظه اهلل يف  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
عام 2005 وتقوم على تهيئة البيئة املبدعة لتمكني الفرد املواطن من عنا�سر 
احلياة  جم��ري��ات  خمتلف  يف  وم�ساركة  اإ�سهاما  اأك��رث  لي�سبح  ال��الزم��ة  ال��ق��وة 
ال�ساملة  الروؤية  . وحتت عنوان  وال�سيا�سية والإنتاجية واملعرفية  الجتماعية 
عامليا  الأول  املركز  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ت�سدر  اأن  اأ�سافت  للتنمية 
بامل�ساركة مع دول اأخرى يف امل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال التعليم لعام 2013 
جاء وفقا ملوؤ�سر الفجوة بني اجلن�سني ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي 
موؤخرا.. مبينة اأن هذا يوؤكد بو�سوح جناح ال�سرتاتيجية الإماراتية يف جمال 
النهو�س باملراأة وحتقيق امل�ساواة الكاملة بينها وبني الرجل ومن ثم اأ�سبحت 
وزيرة وقا�سية و�سفرية ونائبة يف املجل�س الوطني الحتادي وحا�سرة بقوة يف 
الإم��ارات  ي�سدرها مركز  التي  الن�سرة  واأو�سحت  الوطني  العمل  كل جمالت 
الكبري يف  دوره��ا  اأن  ذلك  الأه��م من  اأن  ال�سرتاتيجية..  والبحوث  للدرا�سات 
م�سرية الوطن يحظى بتوافق جمتمعي عام يف ظل ما مييز املجتمع الإماراتي 
القيادة  اإمي���ان  اأي�سا  ي��وؤك��د  كما  اإيجابية  ع�سرية  وقيم  وحت�سر  انفتاح  م��ن 
الر�سيدة بالتعليم طريقا لبناء الكوادر الب�سرية املواطنة القادرة على النهو�س 
بالوطن ورفع رايته وو�سعه يف مكانه الذي ي�ستحقه على اخلريطة العاملية .  
واأ�سارت اإىل اأنه من هنا جاء الهتمام منذ قيام دولة الإمارات العربية املتحدة 
عام 1971 بتعليم املراأة بالقدر نف�سه من الهتمام الذي اأعطي لتعليم الرجل 
اأ�سار  الإ�سالمي..كما  الدين  يوؤكده  لها  واأ�سيال  اأ�سا�سيا  حقا  باعتباره  وذلك 
اإىل ذلك الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الفتاة  املا�سي  مايو  يف  ا�ستقباله  خ��الل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
التي تعر�ست لعتداء م�سلح من قبل عنا�سر  الباك�ستانية مالل يو�سف زاي 
 . التعليم  من  البنات  لتمكني  دعوتها  ب�سبب  املا�سي  العام  طالبان  حركة  من 
واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الفتتاحي اأنه مل يكن للمراأة الإماراتية 
اأن ت�سل اإىل ما و�سلت اإليه يف جمالت خمتلفة يف مقدمتها جمال التعليم لول 
اجلهود الكبرية والدوؤوبة ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات رئي�سة 
الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 
اأجل  من  واملخل�س  اجل��اد  للعمل  مثال  تعد  التي  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
املتحدة فقط..واإمنا على  العربية  الإم��ارات  دولة  داخل  لي�س  باملراأة  النهو�س 
اأي�سا ومن ثم ت�سعى دول ومنظمات عدة معنية  الإقليمي والعاملي  امل�ستويني 
ب�سوؤون املراأة يف العامل اإىل ال�ستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة واملميزة 
يف جمال الرتقاء بو�سع املراأة وتهيئة البيئة الثقافية والت�سريعية والقت�سادية 
الفاعلة  م�ساركتها  وتعظيم  الوطني  دوره��ا  لتعزيز  وال�سيا�سية  والجتماعية 

والإيجابية يف ال�ساأن العام جنبا اإىل جنب مع الرجل .

وفد جمل�ص �سيدات اأعمال االإمارات واأبوظبي يبحث 
التعاون مع �سيدات ورائدات االأعمال يف الهند

•• اأبوظبي-وام:

عقد وفد جمل�سي �سيدات اأعمال الإمارات واأبوظبي برئا�سة �سعادة املهند�سة 
الهند حاليا  ي��زور جمهورية  ال��ذي  املجل�سني  رئي�سة  فاطمة عبيد اجلابر 
املوؤ�س�سات والهيئات  امل�سوؤولني يف  �سل�سلة لقاءات واجتماعات مع عدد من 
الأع��م��ال  ورائ���دات  �سيدات  ورع��اي��ة  وتاأهيل  تنمية  ع��ن  امل�سوؤولة  الهندية 
نظم  نيودلهي  مدينة  يف  ن�ساطاته  بداية  ويف  الهندية  الوليات  من  بعدد 
الوفد ملتقى م�سرتكا ل�سيدات الأعمال الهنديات و�سيدات اأعمال الإمارات 

بح�سور وم�ساركة 100 �سيدة ورائدة اأعمال من اجلانبني.
امللتقى املهند�سة فاطمة عبيد اجلابر التي قدمت  وحتدثت يف بداية هذا 
القيادة  اأ�سبحت وبف�سل دعم  التي  املراأة الإماراتية  عر�سا عن تطور دور 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  عملية  يف  رئي�سيا  �سريكا  ال��ر���س��ي��دة 

امل�ستدامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأك�����دت اجل��اب��ر اأن امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ���س��اه��م��ت يف ت��ط��ور ك��اف��ة امل��ج��الت 
من  كاملة  مب�ساندة  وذل��ك  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  والقطاعات 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وبدعم كامل من �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة قائدة احلركة الن�سائية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الإم��ارات��ي��ات تعزز ب�سورة  الأع��م��ال  ورائ���دات  �سيدات  دور  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
يف  م�ساركتهن  ن�سبة  وارتفعت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  ملحوظة 
عملية التنمية القت�سادية يف الدولة ب�سورة ملحوظة ويبدو ذلك وا�سحا 
من الرتفاع الكبري لعدد الرخ�س التجارية واخلدمية وال�سناعية املمنوحة 
ل�سيدات الأعمال الإماراتيات حيث بلغ عدد هذه الرخ�س 21 األفا و 300 
رخ�سة يف نهاية الن�سف الأول من العام 2013 وزيادة ن�سبتها 58 باملائة 
عن العام 2011 مو�سحة اأن هناك اأكرث من 40 ن�ساطا متار�سه �سيدات 
املهند�سة فاطمة اجلابر  واأك���دت  ال��دول��ة.  املواطنات يف  الأع��م��ال  ورائ���دات 
املكانة املتميزة التي و�سلت اإليها املراأة يف الإمارات والإجنازات التي حققتها 
بف�سل دعم القيادة احلكيمة حيث بلغت ن�سبة م�ساركتها يف قوة العمل 66 
 15 30 باملائة منها يف منا�سب قيادية و  باملائة من القطاع احلكومي و 
باملائة منها يف وظائف تقنية .. ويف القطاع اخلا�س تعزز وجودها ب�سورة 
قوية حيث جتاوز عدد �سيدات ورائدات الأعمال يف الدولة ال� 20 األف �سيدة 

تتجاوز ا�ستثماراتهن مليارات الدراهم.
الأع��م��ال  ���س��ي��دات  ق��ط��اع  رئي�سة  ج��ه��وم  روم  ال�سيدة  حت��دث��ت  جانبها  م��ن 
الهنديات يف احتاد ال�سناعات الهندية واأكدت اأهمية تعزيز روايط التعاون 
الإم��ارات  اأعمال  �سيدات  وجمل�س  الهنديات  الأعمال  �سيدات  جمتمع  بني 
واأبوظبي لتطوير وتنمية قدرات الن�ساء وخا�سة يف جمال تاأ�سي�س واإدارة 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وتوفري كافة الإمكانيات املمكنة لت�سجيعهن 
عن  عر�سا  جهوم  ال�سيدة  وقدمت  املجال.  ه��ذا  يف  والإبتكار  الإب���داع  على 
اخلدمات التي يقدمها قطاع �سيدات الأعمال الهنديات ورائدات الأعمال 
بالهند وخا�سة يف جمال تقدمي الدعم وامل�ساندة لرائدات الأعمال وتوفري 
التكنولوجيا  نقل  على  وم�ساعدتهن  لهن  وال��ت��دري��ب  وامل��ع��رف��ة  التعليم 

املتطورة التي ت�سمن جناح م�سروعاتهن و�سمان تقدمهن.

وزير االقت�ساد ي�ستعر�ص عالقات التعاون مع عدد من الوزراء يف نيوزيلندا

 �سلطة دبي املالحية ت�ست�سيف اجتماعًا م�سرتكًا
 لفريق عمل اال�ستجابة الحتياجات ال�سفن البحرية ال�سياحية

•• ويلنغتون-وام:

املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  اإلتقى معايل 
النيوزيلندية  العا�سمة  يف  القت�ساد  وزير 
احلكومة  يف  ال����وزراء  م��ن  ع��ددا  ويلنغتون 
النيوزيلندية وذلك على هام�س اجتماعات 
ال��������دورة ال���راب���ع���ة ل��ل��ج��ن��ة الق���ت�������س���ادي���ة 

امل�سرتكة بني البلدين.
عالقات  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  ومت 
ال��ت��ع��اون وال�����س��داق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني دول���ة 
الإمارات ونيوزيلندا و�سبل تعزيز جهودهما 
القت�سادية  العالقات  وتنمية  تطوير  يف 
والتجارية امل�سرتكة وت�سجيع ال�ستثمارات 
ال��زراع��ة  قطاعات  يف  امل�سرتكة  وامل�ساريع 
والطاقة  الغذائية  وال�سناعات  وال�سناعة 

املتجددة التي حتظى باهتمام البلدين.
وج�����رى ا���س��ت��ع��را���س م���ا ���س��ه��ده ال��ت��ع��اون 
امل�����س��رتك م���ن ت���ق���دم وت���ط���ور يف ال��ع��دي��د 
ال��ك��ف��ي��ل��ة بدعمها  امل���ج���الت وال�����س��ب��ل  م���ن 
وتطويرها ملا فيه خدمة امل�سالح امل�سرتكة. 
وب���ح���ث امل���ن�������س���وري م����ع م���ع���ايل م�����وراي 
م���اك���ويل وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
الذي ي�سهد  البلدين  الثنائي بني  التعاون 
ال�سادقة  الرغبة  ظل  يف  ملحوظا  تطورا 
عالقتهما  دف��ع  نحو  ال�سديقني  للبلدين 
قدما اىل المام يف كافة املجالت وخا�سة 

القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية.
واأ���س��اد امل��ن�����س��وري خ��الل ال��ل��ق��اء بالتطور 
الثنائية  العالقات  ت�سهده  ال��ذي  امللحوظ 
املتميزة بني البلدين منوها بالدور الكبري 
القت�سادية  اللجنة  تلعبه  الذي  واحليوي 
اأهمية  واأك��د   . ال�سعيد  امل�سرتكة على هذا 
تعزيز العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
على  البلدين  قيادتي  وحر�س  ونيوزيلندا 
معربا  وتطويرها..  العالقات  هذه  تفعيل 
اأم��ل��ه يف اأن ت�سفر زي���ارة وف��د ال��دول��ة  ع��ن 
اىل ن��ي��وزي��ل��ن��دا ع���ن ن��ت��ائ��ج ط��ي��ب��ة ت��ع��ود 
وال�سعبني  البلدين  على  واملنفعة  باخلري 
اإيجابية  اإ�سارات  ال�سديقني منوها بظهور 
ت�سجع على تو�سيع وتعميق قنوات التعاون 

الثنائي بني اجلانبني.
للجنة  الرابع  الجتماع  اأهمية  على  و�سدد 
امل�سرتكة الذي اختتم اأعماله يف ويلنغتون 
مب�ساركة عدد من امل�سوؤولني وممثلني عن 
الوزارات الحتادية اإىل جانب ممثلني عن 
من  ونظرائهم  ب��ال��دول��ة  اخل��ا���س  القطاع 
نيوزيلندا والذي حظي باأهمية كبرية من 
من  واح���دة  اللجنة  باعتبار  البلدين  قبل 
العالقات  لتعزيز  الهامة  والو�سائل  الطر 
اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  �سعي  اإىل  م�����س��ريا  الثنائية 

العالقات  وتطوير  الثنائي  التعاون  تعزيز 
التبادل  وزي��ادة  وال�ستثمارية  القت�سادية 
ال���ت���ج���اري يف ظ���ل الإم���ك���ان���ات وامل��ق��وم��ات 
والفر�س  الدولتان  متتلكها  التي  الكبرية 

ال�ستثمارية الكبرية املتوفرة فيهما.
ون���وه اإىل اأه��م��ي��ة امل��وا���س��ي��ع امل��درج��ة على 
اأع���م���ال الج��ت��م��اع ال���راب���ع للجنة  ج����دول 
امل�����س��رتك��ة خ��ا���س��ة يف جم����الت الق��ت�����س��اد 
و�سائل  اإىل  اإ�سافة  وال��ت��ج��ارة  وال�ستثمار 
ت��ط��وي��ر  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف  ت��ع��زي��ز دور 

التعاون امل�سرتك.
واأك������د م��ع��ال��ي��ه اأن اأه�����م اأه�������داف ال��ل��ج��ن��ة 
التبادل  تعزيز  البلدين  ب��ني  القت�سادية 
ال����ت����ج����اري وال�����س����ت����ث����م����اري وال�������س���راك���ة 
الق��ت�����س��ادي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وا���س��ت��ط��الع 
ف���ر����س وجم�������الت ال���ت���ع���اون يف ال���ت���ج���ارة 
وال���س��ت��ث��م��ار خ��ا���س��ة ق��ط��اع��ات ال�����س��ي��اح��ة 
وامل�ساريع  وال�سناعة  وال�سحة  والتعليم 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت  امل���دين.  وال��ط��ريان 
امل�سرتكة  للجنة  امل��ن��ت��ظ��م��ة  الج��ت��م��اع��ات 
وال���ل���ق���اءات ال����دوري����ة ب���ني امل�������س���وؤول���ني يف 
البلدين وكذلك فعاليات جمتمع العمال 
ب��ال��ب��ل��دي��ن ���س��ت�����س��اه��م ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ن�����س��ي��ق 
امل�سرتك بهدف بلورة برنامج عمل موحد 
يتناول الق�سايا املهمة التي ت�سكل اأولويات 
اإقت�ساد  م�سلحة  فيه  ملا  للبلدين  اأ�سا�سية 

البلدين وتعزيز ال�ستثمارات امل�سرتكة.
اإعفاء  نيوزيلندا  ب��ق��رار  املن�سوري  واأ���س��اد 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  مواطني 
الأم��ر  اأرا�سيها  اىل  ال��دخ��ول  تاأ�سرية  م��ن 
ال����ذي ي���وؤك���د رغ��ب��ت��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
اأن هذا  .. كما  الثنائية  العالقات  وتوطيد 
عاليا  الم���ارات  تقدره  ال��ذي  الهام  القرار 
ورج���ال  امل��واط��ن��ني  ت�سجيع  يف  ���س��ي�����س��اه��م 
نيوزيلندا  ل��زي��ارة  وامل�ستثمرين  الع��م��ال 

اإ�سافة اىل تعزيز ال�سياحة.
واأكد خالل اللقاء اإمتالك الإمارات فر�سا 
القطاعات  خمتلف  يف  ك��ث��رية  اإ�ستثمارية 
اإىل ترحيب الإم��ارات  واملجالت .. م�سريا 
النيوزيلندية  وبال�سركات  بال�ستثمارات 
تقدمها  التي  الت�سهيالت  من  لال�ستفادة 

الإمارات يف املجالت كافة . 
م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب م��ع��ايل وزي����ر خ��ارج��ي��ة 
ن���ي���وزي���ل���ن���دا ب���وف���د ال����دول����ة ال������ذي ي����زور 
نيوزيلندا حل�سور الدورة الرابعة لجتماع 
اللجنة امل�سرتكة موؤكدا حر�س بالده على 

توثيق اأوا�سر التعاون امل�سرتك.
واأ�ساد مبا توفره دول��ة الإم���ارات من بيئة 
اإ���س��ت��ث��م��اري��ة ���س��اه��م��ت يف ج����ذب الأع���م���ال 

وامل�����س��اري��ع ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة وجعلت 
منها مركزا جتاريا وماليا مرموقا ووجهة 
بعملياتها  ل��الن��ط��الق  العاملية  لل�سركات 
من الإمارات اإىل دول املنطقة. واأ�ساف اإن 
الإم��ارات  ت�سهدها  التي  املده�سة  النه�سة 
منوها   .. العامل  دول  اإعجاب  حمط  باتت 
ل��ل��دول��ة يف يناير  زي��ارت��ه  مب��ا مل�سه خ���الل 
املا�سي من تطور يف كافة املجالت وخا�سة 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة احل��دي��ث��ة 
وامل��ت��ط��ورة م��ن ط���رق وج�����س��ور وم��ط��ارات 
التح�سر  مظاهر  م��ن  وغ��ريه��ا  وم��وان��ىء 
مزيد  حتقيق  للدولة  متمنيا  واحل��داث��ة.. 

من النجاحات يف خمتلف املجالت.
ك���م���ا ال���ت���ق���ى م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان ب����ن ���س��ع��ي��د 
امل���ن�������س���وري م���ع���ايل ت���ي���م ج���رو����س���ر وزي����ر 
�سبل  اللقاء  وتناول  النيوزيلندي  التجارة 
تعزيز ال��ت��ع��اون يف ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة وزي���ادة 
م��ع��دل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن . 
املوؤ�س�سات  ت�سجيع  �سبل  اجلانبان  وبحث 
اإج��راء مزيد  البلدين على  القت�سادية يف 
التخ�س�سية  وال���ل���ق���اءات  احل�������وارات  م���ن 
ل��ف��ت��ح اآف������اق ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون يف امل��ج��ال 
القت�سادي والتجاري والتي ميكن اأن تتم 
ع��ر ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة ل��رج��ال الأع��م��ال 
وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات والت���������س����ال 
وت�سجيع   .. وغ���ريه���ا  ال��ب��دي��ل��ة  وال��ط��اق��ة 
البلدين  ك��ال  يف  وامل�ستثمرين  املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارات  ف��ر���س  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  على 
ال�سياحية  املختلفة  املجالت  يف  املعرو�سة 
وال��ع��ق��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
والت�سالت وجمالت احلفاظ على البيئة 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. واأك����د امل��ن�����س��وري اأن 
دولة الإم��ارات ت�سجع وتدعم التعاون بني 
البلدين  ك��ال  يف  اخل��ا���س  القطاع  �سركات 
لتحقيق تطلعاتهما يف مد ج�سور التوا�سل 
.. م�����س��ددا ع��ل��ى اأن ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة ال��ه��ام 
واحليوي ميثل اأحد القنية الهامة لتعزيز 
العالقات الثنائية مبا يت�سمنه من فر�س 
اإ���س��اف��ة للفر�س الخ��رى  ك��ب��رية وواع����دة 
القطاعات  خمتلف  تتيحها  التي  الكبرية 

يف البلدين.
ون����وه ب��ه��ذا ال�����س��دد ب��اإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ع��اون 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  جم��ال  يف 
ال�����ذي ت��ول��ي��ه الم�������ارات اإه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا 
باعتباره احد املحركات الدافعة لالقت�ساد 
الوطني واأحد الو�سائل والدوات الناجحة 
التي  القت�سادي  التنويع  �سيا�سة  لتعزيز 
اىل  لفتا  وممار�سة  نهجا  ال��دول��ة  تتبعها 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ان وزارة الق��ت�����س��اد اجن���زت 

اجلهات املخت�سة يف الدولة قانونا ع�سريا 
�سينعك�س  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
الهام  القطاع  تنمية دور هذا  اإيجابيا على 
وي�سهل  الع��م��ال  رواد  و�سيدعم  واحل��ي��وي 
اأعمالهم. كما نوه املن�سوري باأهمية تعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال امل��ع��رف��ة 
والب��ت��ك��ار خا�سة يف ظ��ل خ��ط��وات وجهود 
المارات نحو التحول اىل اقت�ساد املعرفة 
م�����س��ريا اىل ان ح����دود امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار 
وا���س��ع��ة وت�����س��ت��وج��ب ال��ت��ع��اون ب���ني ال���دول 
لتحقيق  اجل��ان��ب  ب��ه��ذا  املهتمة  ال�سديقة 

املنفعة امل�سرتكة.
واأك�������د م���ع���ايل وزي������ر الق���ت�������س���اد ح��ر���س 
الم������ارات ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ج��ارب 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف ال��ق��ط��اع��ات 
احليوية التي توليها الدولة اأهمية كبرية 
وال�سناعة  واملتو�سطة  ال�سغرية  كامل�ساريع 

وال�سياحة والطاقة املتجددة والبيئة.
ودعا املن�سوري وزير التجارة النيوزيلندية 
راأ���س وفد اقت�سادي  لزيارة الم��ارات على 
ال�ستثمار  لالطالع على فر�س وجمالت 
امل��ت��اح��ة وك���ذل���ك ت���ق���دمي ع���ر����س ل��رج��ال 
العمال الماراتيني حول فر�س ال�ستثمار 
القطاعات  خمتلف  يف  نيوزلندا  يف  املتاحة 
واملجالت. كما دعا معاليه خالل الجتماع 
اإىل و���س��ع ج����دول زم��ن��ي وب��رن��ام��ج عمل 
الثنائية  القت�سادية  بالعالقات  لالرتقاء 
وحتديد  اجلانبني  ب��ني  ال�سراكة  وتعزيز 
ال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ف���ر����س يف 
الإم��ارات ونيوزيلندا ويجب  والتجارية يف 

ا�سثمارها وال�سفادة منها ب�سكل اأمثل. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ج��ارة 
القت�سادي  والتطور  بالنمو  النيوزيلندي 
ال�����ذي ت�����س��ه��ده دول�����ة الم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
عند  ي�ستغرب  مل  اأن��ه  اىل  م�سريا  املتحدة 
اطالعه على التقارير الدولية التي منحت 
العديد  يف  متقدمة  ت�سنيفات  الم�����ارات 
م��ن امل��ج��الت احل��ي��وي��ة ال��ه��ام��ة م��وك��دا ان 
دول  م��ن  للكثري  ق��دوة  ا�سبحت  الم���ارات 
العامل التي حتر�س على حماكاة التجربة 

التنموية الماراتية.
واأث��ن��ى وزي���ر ال��ت��ج��ارة ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي على 
يف  ال�ستثماري  واملناخ  ال�ستثمارية  البيئة 
دول���ة الم����ارات حيث جنحت الم����ارات يف 
وال�سركات  ال�ستثمارات  من  الكثري  جذب 
من  ماتوفره  اإىل  ا�ستنادا  اإليها  الجنبية 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة وم���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن اإ���س��ت��ق��رار 
���س��ي��ا���س��ي وام��ن��ي وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن ح��واف��ز 
وت�سهيالت للم�ستثمرين و رجال العمال 

وا�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

حر�س  النيوزيلندي  التجارة  وزي��ر  واأك���د 
بالده وال�سركات النيوزيلندية خا�سة على 
الإم���ارات من  دول��ة  ا�ستثماراتها يف  تعزيز 
والفر�س  امل��ق��وم��ات  م��ن  ال�ستفادة  خ��الل 
الغنية القائمة يف الإمارات متوقعا ارتفاعا 
يف  ال��ن��ي��وزل��ن��دي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ملحوظا 
دولة الم��ارات . كما التقى معايل �سلطان 
وزير  برونل�س  جريي  معايل   .. املن�سوري 
ال��ن��ق��ل وامل��وا���س��الت ال��ن��ي��وزل��ن��دي وت��ن��اول 
ال���ل���ق���اء ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون يف جم����ال ال��ن��ق��ل 
واملوا�سالت خا�سة قطاع الطريان املدين. 
و�سكر املن�سوري اجلانب النيوزيلندي على 
تقدمها  ال��ت��ي  والت�سهيالت  الج����واء  فتح 
الم��ارات��ي��ة  ال��ط��ريان  ل�سركات  نيوزيلندا 
م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ن��ق��ل اخل�����رات وال��ت��ع��اون 
يف جم���ال ال��ن��ق��ل اجل���وي مل��ا ف��ي��ه م�سلحة 

الدولتني وال�سعبني ال�سديقني.
النيوزيلندي  النقل  وزي��ر  اأك��د  جانبه  من 
احلر�س على تعزيز التعاون الثنائي وخا�سة 
يف جم���ال ال��ن��ق��ل مثنيا ع��ل��ى ال����دور ال��ه��ام 
ب��ه ط��ريان الم����ارات واملتمثل  ال��ذي تقوم 
نيوزلندا  اإىل  يومية  رح��الت   3 ت�سيري  يف 
امل�سافات  تقريب  يف  �ساهمت  اأنها  مو�سحا 
وال��ت��ب��ادل  القت�سادية  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 
واأ�ساد  ال�سديقني.  البلدين  بني  التجاري 
والتجاري  القت�سادي  التطور  مب�ستوى 
وال�ستثماري والعمراين يف دولة الإمارات 
واأع�������رب ع���ن اإع���ج���اب���ه ب���دول���ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة ملا حققته من تقدم ورقي 
فح�سب  املنطقة  م�ستوى  على  فقط  لي�س 
ال���ع���امل���ي ويف خمتلف  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب���ل 
املجالت موؤكدا اأن عالقة نيوزيلندا ودولة 
الإم��ارات ت�سهد تقدما م�ستمرا على كافة 
والتجارية  القت�سادية  وخ��ا���س��ة  ال�سعد 
هام�س  وعلى  وال�سياحية.  وال�ستثمارية 
ح�سر  نيوزيلندا  اىل  ال��دول��ة  وف��د  زي���ارة 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
القت�ساد والوفد املرافق ملعاليه جانبا من 
جل�سة ال��رمل��ان ال��ن��ي��وزل��ن��دي ح��ي��ث رح��ب 
بوفد  النيوزيلندي  املجل�س  رئي�س  معايل 

دولة المارات.
كما حر�س وفد الدولة على القيام بجولة 
يف مبنى الرملان النيوزلندي يف العا�سمة 
الرئي�سي  امل��ق��ر  يعتر  وال���ذي  ويلنجتون 
النيوزيلندية  ال��وزراء يف احلكومة  جلميع 
الرئي�سية  القاعات  الوفد على  ومت اطالع 
ل��ل��رمل��ان وامل��ت��ح��ف واخل����دم����ات الخ����رى 
�سرح  تقدمي  كما مت  املبنى..  يوفرها  التي 
ح���ول اآال���ي���ة ع��م��ل ال���رمل���ان والن��ت��خ��اب��ات 

واجلل�سات. 

•• دبي-وام:

املالحية  دب��ي  مدينة  �سلطة  ا�ست�سافت 
ع��ددا  �سم  ت�����س��اوري��ا  تن�سيقيا  اجتماعا 
م��ن ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة 
وم���������س����وؤويل ف���ري���ق ع���م���ل ال���س��ت��ج��اب��ة 
حل����الت ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ومم��ث��ل��ني 
وال�سفن  البحرية  ال��رح��الت  قطاع  عن 
البحري  ب��ال�����س��اأن  واملعنيني  ال�سياحية 
ملناق�سة  واخل��ا���س  العام  القطاعني  من 
الأول�����وي�����ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��و���س��م 
وذل�����ك   2014-2013 ال����ب����ح����ري 
والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  مع  بالتعاون 

التجاري يف دبي.
الذي عقد يف مر�سى  وا�ستهل الجتماع 
ال�سفن ال�سياحية الواقع يف ميناء را�سد 
وت�سليط  امل��ح��ق��ق  ال��ت��ق��دم  ب��ا���س��ت��ع��را���س 
ال�سوء على اأبرز الدرو�س امل�ستفادة من 
فيما  �سيما  ل  املا�سية  البحرية  املوا�سم 

يتعلق بجوانب ال�سالمة البحرية.
الرتكيز  حم��اور  على  املجتمعون  واتفق 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة خ�����الل م���و����س���م ال���رح���الت 
تطوير  يف  واملتمثلة  اجل��دي��د  البحرية 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة 
والإخالء الطبي والوقاية من احلرائق 
اأع��ل��ى  وف���ق  ال��ب��ح��ري��ة  امل��خ��ل��ف��ات  واإدارة 
امل��ع��اي��ري ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ق�����رارات امل��ح��ل��ي��ة 
والدولية مبا يخدم اجلهود الهادفة اإىل 
تطوير قطاع بحري متجدد واآمن يخدم 
امل��ج��ت��م��ع ال��ب��ح��ري امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي 

والدويل.
و�سهد الجتماع ح�سور ممثلني عن عدد 

ال�سرتاتيجيني وهم  ال�سركاء  اأبرز  من 
لإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين وال��ق��ي��ادة 
العامة ل�سرطة دبي وموانئ دبي العاملية 
ودائ�������رة ال���ه���ج���رة واجل���������وازات يف دب��ي 
التجاري يف  والت�سويق  ال�سياحة  ودائ��رة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  دب��ي 
والأزمات والكوارث اإىل جانب م�سوؤولني 

من �سلطة مدينة دبي املالحية.
واأكد عامر علي املدير التنفيذي ل� �سلطة 
م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة ح��ر���س اجل��ه��ات 
واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  املعنية 
ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر خطط 

ال�سياحية  ال�سفن  منت  على  ال�ستجابة 
املتواجدة �سمن املياه الإقليمية يف �سبيل 
تر�سيخ  يف  امل�سرتكة  التطلعات  جت�سيد 
م��ك��ان��ة دب���ي ال��ط��ل��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى اخل��ارط��ة 
واإعتر  العاملية.  وال�سياحية  البحرية 
تاأتي  املتالحقة  البحرية  الإجن���ازات  اأن 
ال�سلطة  ب���ني  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون  ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ب��ح��ري��ة وال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
اأعلى  لتبني  وا�سح  عمل  اإط��ار  لتحديد 
م���ع���اي���ري اجل�������ودة واأف�������س���ل مم���ار����س���ات 
ال�������س���الم���ة والإج������������راءات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
تنتهجها  التي  ال��ري��ادة  مل�سرية  الداعمة 

اإىل م�ساف  ل��ل��و���س��ول  والإم������ارات  دب���ي 
اأبرز الوجهات ال�سياحية العاملية. ولفت 
حل��الت  ال�ستجابة  عمل  فريق  اأن  اإىل 
هامة  اإجن���ازات  حقق  ال�سياحية  ال�سفن 
املا�سية  ال��ب��ح��ري��ة  امل��وا���س��م  ع��ل��ى م���دى 
وب�����الأخ�����������س ع���ل���ى م�������س���ت���وى حت�����س��ني 
م�����س��ت��وي��ات ���س��الم��ة ال����رك����اب وط���واق���م 
ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ال��را���س��ي��ة يف دب��ي 
مبوا�سلة  التام  الل��ت��زام  اأن  اإىل  م�سريا 
لتطبيق  احلثيث  �سعيه  يف  الفريق  دع��م 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي من 
�ساأنها تعزيز اجلاهزية ملواجهة خمتلف 

ح����الت ال���ط���وارئ امل��ح��ت��م��ل��ة ع��ل��ى منت 
ال�سفن ال�سياحية �سمن املياه الإقليمية 
�سل�سلة من  واأع��رب عن تطلعه لتطبيق 
جمموعة  وتنفيذ  واملبادرات  الإج��راءات 
م�����ن ال����ت����دري����ب����ات ال���ع���م���ل���ي���ة لخ���ت���ب���ار 
ال��ت��وا���س��ل واأن��ظ��م��ة امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ح��ك��م 
وحت��دي��د  ال�سياحية  ال�سفن  م��نت  ع��ل��ى 
امل����ج����الت ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ���س��الم��ة 
ال�سواطئ واإع��دادات ال�سالمة على منت 
ال�سفن الرا�سية �سمن املرا�سي البحرية 
الأف�سل  �سمن  من  تعتر  التي  املحلية 

يف العامل.
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اأبوظبي للتطوير االقت�سادي يد�سن 
درهمي للرتويج ملفهوم الوعي املايل

•• اأبوظبي-وام: 

د�سن جمل�س اأبوظبي للتطوير القت�سادي ام�س جناح درهمي للعام الثاين 
على التوايل بال�سراكة مع غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي.. وذلك يف مركز 
متاهة  �سكل  على  درهمي  جناح  و�سمم  اأبوظبي  يف  التجاري  م��ول  املارينا 
املالية ب�سورة  ال�سوؤون  اإدارة  الأ�سئلة حول كيفية  تفاعلية ت�سم عددا من 
�سخ�سية ومهنية حلث الزوار على جتربتها وجتاوز املمرات الداخلية بنجاح 
وعدم الوقوع يف فخ ال�سجن الإفرتا�سي. ويت�سنى للزوار فر�سة اللقاء مع 
الوعي  الدكتور درهم والذي �سمم لن�سر  الكرتونية للرنامج  ال�سخ�سية 
حول  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  �سرائحه  مبختلف  املجتمع  اأف���راد  وتثقيف  امل��ايل 
والرتويج  ال�سخ�سي  التمويل  ب�ساأن  �سليمة  مالية  ق���رارات  اتخاذ  كيفية 
من  ع��دد  اجلناح  وي��زور  امليزانية.  اإع���داد  وكيفية  الإن��ف��اق  تر�سيد  لأهمية 
العني واجلزيرة والوحدة  اأبوظبي مثل  اإم��ارة  القدم يف  اأندية كرة  لعبي 
وبني يا�س الريا�سي للم�ساهمة يف الرتويج لأهداف برنامج درهمي للوعي 
جمموعة  تنظيم  و�سيتم  ل��ل��رن��ام��ج.  ���س��ف��راء  ب�سفتهم  ال�سخ�سي  امل���ايل 
التي  التفاعلية يف اجلناح مثل ن�ساط نخلة التعهد  متنوعة من الأن�سطة 
�سممت ليكتب عليها الزوار تعهداتهم بالدخار اأو احلد من الإ�سراف عر 
تر�سيد الإنفاق و�سراء ما يلزم فقط. و�سيتمكن الزوار ال�سغار من امل�ساركة 
التلوين يف اجلناح حيث ميكنهم  التفاعلية خالل زي��ارة ركن  يف الأن�سطة 
التفاعل مع الدكتور درهم وممار�سة العديد من الألعاب امل�سلية واحل�سول 
على الهدايا العينية مثل ح�سالت درهمي لت�سجيعهم على الدخار وقال 
يف  القت�سادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير  الرقباين  �سعيد  فهد 
افتتاح هذا  ال��ذي حققه  الكبري  النجاح  اإن��ه بعد  املنا�سبة  له بهذه  ت�سريح 
املجل�س  املا�سي فقد قرر  العام  املتميزة خالل  التفاعلية  باأن�سطته  اجلناح 
تد�سني جناح درهمي هذا العام وعقد �سراكات مع عدة جهات ا�سرتاتيجية 
لن�سر الوعي املايل بني �سكان اإمارة اأبوظبي وتزويدهم بامل�سادر واملعلومات 
الالزمة حول كيفية اتخاذ قرارات مالية �سخ�سية ومهنية ب�سكل �سحيح 
واأ�ساف �سعادته اأن اجلناح الذي مت افتتاحه يف مركز املارينا املول التجاري 
مبختلف  اجلمهور  مع  مبا�سرة  ب�سورة  التوا�سل  على  ي�ساعد  اأبوظبي  يف 
باملهارات  وتزويدهم  امل��ايل  وعيهم  لتعزيز  الثقافية  وخلفياتهم  اأعمارهم 
الالزمة لإدارة مواردهم املالية ب�سكل اأف�سل. يذكر اأن جناح درهمي �سيكون 
من  الثامن  وحتى  اأكتوبر   23 من  الفرتة  خالل  اجلمهور  اأم��ام  مفتوحا 

�سهر نوفمر 2013.

داماك العقارية حت�سد عدة 
جوائز مرموقة يف العام 2013

•• دبي-وام:

ت��وزي��ع جوائز  خ��الل حفل  رفيعة  ج��وائ��ز  �ست  ال��ع��ق��اري��ة  دام���اك  ح�سدت 
العقارات العربية املرموقة وعززت مكانتها بو�سفها مطور خا�س للعقارات 
اأف�سل  الراقية يف ال�سرق الأو�سط وح�سلت ال�سركة على جوائز عن فئات 
غولف  مللعب  تطوير  واأف�سل  �ساهق  �سكني  مبنى  واأف�سل  داخلي  ت�سميم 

واأف�سل موقع اإلكرتوين عقاري واأف�سل ت�سويق عقاري .
�سابق  العقارية يف وقت  دام��اك  اإدارة  ون��ال ح�سني �سجواين رئي�س جمل�س 
جائزتي اأف�سل رئي�س جمل�س اإدارة يف القطاع العقاري للعام واأف�سل رئي�س 
احتفالني  خ��الل  للعام  اأو�سطي  ال�سرق  العقاري  ال�سوق  يف  اإدارة  جمل�س 
جائزة  دام��اك  من  اأكويا  غولف  جممع  نال  كما  موؤخرا.  اأقيما  منف�سلني 
الذي  امل�سروع  م�ساحة  وتبلغ  غولف  مللعب  عقاري  تطوير  م�سروع  اأف�سل 
اأط��ل��ق م��وؤخ��را 28 مليون ق��دم م��رب��ع وي��ق��ع ب��ال��ق��رب م��ن ���س��ارع اأم �سقيم 
وي�سارك املجمع الآن يف حفل توزيع جوائز العقارات العاملية الذي يقام يف 

لندن ويناف�س م�ساريع غولف من �ستى اأنحاء العامل.
كلوب  غولف  اإنرتنا�سيونال  ترامب  م�سروع  ح��ول  الفاخر  امل�سروع  وط��ور 
العاملية  ترامب  موؤ�س�سة  تديره  الذي  نوعه  الأول من  الغولف  ملعب  دبي 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا باأ�سرها كما نال م�سروع داماك تاورز باي 
امل�سروع  باراماونت ن�سيبا كبريا من ال�ستح�سان والإعجاب وبلغت تكلفة 
اأمريكي ويحتل موقعا متميزا يف قلب منطقة الرج يف دبي  مليار دولر 
ت�سويق  اأف�سل  و  �ساهق  مبنى  اأف�سل  فئتي  ع��ن  الأوىل  اجل��ائ��زة  وح�سد 
عقاري . وي�سل ارتفاع امل�سروع املكون من اأربعة اأبراج اإىل اأكرث من 250 
من  مكونة  اخلدمات  متكاملة  فندقية  �سكنية  وح��دات  من  ويتاألف  م��رتا 
ذراع  دام��اك ميزون  �سركة  ن��وم تديرها  غ��رف  ث��الث  اأو  اأو غرفتني  غرفة 
ال�سركة لل�سيافة واملتخ�س�سة بتوفري خدمات الإدارة الراقية.. ومت اإجناز 
اآند  هوتيل  باراماونت  الرائدة  العاملية  ال�سركة  مع  بالتعاون  الأب��راج  اأحد 
داخلي  ت�سميم  اأف�سل  بلقب  اإ�سكلو�سيفا  دام��اك  م�سروع  وفاز  ريزيدن�سيز 
التي  امل�ستوى  الرفيعة  والت�سطيبات  للم�سات  تقديرا  ال�سكنية  لل�سقق 
اأ�سرفت عليها دار الأزياء الإيطالية الراقية فندي حيث يبلغ ارتفاع الرج 

الريا�س. ال�سعودية  العا�سمة  يف  متميزا  موقعا  ويحتل  مرتا   150
ول يزال امل�سروع قيد الإن�ساء ومن املقرر ا�ستكماله يف العام 2016 ويتميز 
بتجهيزاته احلديثة وبت�ساميمه املتميزة باللم�سات ال�سرقية التي ا�سطلعت 

�سركة فندي ال�سهرية بو�سع ديكوراته الداخلية الراقية.
كما فاز موقع داماك العقارية اللكرتوين على الإنرتنت ولل�سنة التا�سعة 
جوائز  حفل  �سمن  عقاري  اإل��ك��رتوين  موقع  اأف�سل  بجائزة  التوايل  على 
بني  ت�سفحا  الإلكرتونية  املواقع  اأ�سهل  لكونه  تقديرا  العربية  العقارات 
مواقع املطورين العقاريني. واأعرب نيال ماكلوغلني نائب الرئي�س الأول 
يف داماك العقارية عن �سعادته بهذه اجلوائز.. م�سيدا باجلهود واللتزام 
الكبري الذي كر�سته داماك العقارية خالل ال�سنوات املا�سية وقال ان هذه 
اجلوائز تعزز مكانة ال�سركة يف ال�سوق العقاري حيث تعتر جوائز العقارات 

العربية اختبارا حقيقيا يحتفي باأف�سل امل�ساريع يف ال�سناعة العقارية.
يذكر اأن جوائز العقارات العربية تعتر اأحد اأهم واأبرز اجلوائز يف القطاع 
امل�ساريع  واأف�سل  ب��اأج��ود  وحتتفي  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  العقاري  ال�سناعي 
مظلة  حتت  العربية  العقارات  جوائز  وتاأتي  العقاري  ال�سوق  يف  العقارية 
اجلوائز العاملية املعروفة وت�سكل مقيا�سا معتمدا للتميز والفخامة ويجري 
دوليني  حكام  من  موؤلفة  امل�ستوى  رفيعة  جلنة  قبل  من  الفائزين  اختيار 
مرموقني وقدمت اجلوائز خالل ماأدبة ع�ساء وحفل توزيع اجلوائز اأقيم 
ال�سخ�سيات  دب��ي بح�سور كبار  روي��ال م��رياج يف  اأون��ل��ي  اآن��د  وان  يف فندق 
وتطورا  ن�ساطا  العقاريني  املطورين  اأك��رث  اأح��د  العقارية  دام��اك  وتعتر 
املنطقة بزخم  اأنحاء  �ستى  ال�سركة يف  اأعمال  املا�سي وات�سمت  العام  خالل 

وحيوية كبريين كما متتاز بالتزامها الدقيق مبواعيد الت�سليم.

تنظمه موا�شفات مب�شاركة 200 م�شوؤول وخبري دويل وحملي 

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر اخلليجي االأول لل�سالمة يف ال�سيارات االأ�سبوع املقبل 

جمعية العني متنح اأع�ساء �سندوق خليفة ت�سهيالت لتعزيز قدراتهم التناف�سية

التف�سري للمقاوالت وال�سيانة العامة تفوز بعقد تطوير املرحلة االأوىل ملدر�سة كرانلي اأبوظبي

مطارات اأبوظبي ت�ستقبل اأوىل رحالت �سركة الطريان ال�سربية اإير �سربيا

•• دبي-الفجر: 

ت�ست�سيف دبي املوؤمتر اخلليجي الأول 
�سيعقد  ال���ذي  ال�����س��ي��ارات  يف  لل�سالمة 
ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ي الأح�������د والث���ن���ني 
امل��ق��ب��ل��ني )ال��ث��ال��ث وال���راب���ع م��ن �سهر 
ن��وف��م��ر ال���ق���ادم( ب��ف��ن��دق ك��ون��راد دب��ي 
برعاية معايل الدكتور را�سد احمد بن 
فهد وزير البيئة واملياه رئي�س جمل�س 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم���������ارات  ه��ي��ئ��ة  ادارة 

واملقايي�س موا�سفات .
وق���ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حم��م��د �سالح 
ب������دري م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة الإم���������ارات 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س م��وا���س��ف��ات 
ب��ال��وك��ال��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي اأ���س��درت��ه 
ال��ه��ي��ئ��ة اأن ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���ه���ام ال���ذي 
هيئة  مع  بالتعاون  موا�سفات  تنظمه 
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س 
اخلليج العربية �سي�سارك فيه اكرث من 

وحملي  دويل  وخبري  م�سئول   200
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة 
ووزارات  ال��ت��ق��ي��ي�����س  ه��ي��ئ��ات  واأب����رزه����ا 
الداخلية  ووزارات  والتجارة  ال�سناعة 
الت�سريعية  واجل��ه��ات  امل����رور  واإدارات 
امل�ستهلك  حماية  وجمعيات  والرقابية 
ب���������دول جم���ل�������س ال�����ت�����ع�����اون وج����ه����ات 
الرتاخي�س واملرور بالإمارات و هيئات 
ال��ط��رق وامل��وا���س��الت بالدولة  ودوائ����ر 
ووك��الء  لل�سيارات  امل�سنعة  وال�سركات 

�سركات ت�سنيع ال�سيارات.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن املوؤمتر اخلليجي 
يهدف  ال�����س��ي��ارات  يف  لل�سالمة  الأول 
باأنظمة  التعريف  اإىل  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 
ال�����س��الم��ة يف ال�������س���ي���ارات وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
العاملية واملوا�سفات الإقليمية ل�سالمة 
امل��رك��ب��ات وال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هيئة 
التقيي�س لدول جمل�س التعاون واأجهزة 
يف  املجل�س  ب���دول  ال��وط��ن��ي��ة  التقيي�س 

حت��ق��ي��ق ال�����س��الم��ة يف ال�������س���ي���ارات من 
حيث �سالمة البيئة واحلد من امللوثات 
ال�������س���ادرة م���ن امل��رك��ب��ات وغ���ريه���ا من 
معايري الأمن وال�سالمة على الطرق . 
�سرتكز  امل��وؤمت��ر  مناق�سات  اأن  واأ���س��اف 
ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة تتعلق 

احلديثة  والتقنيات  ال�سالمة  باأنظمة 
والت�سريعات  واملتطلبات  ال�سيارات  يف 
ال��ع��امل��ي��ة مب��رك��ب��ات ال��ط��رق واإج�����راءات 
التحقق منها ودور هيئة التقيي�س لدول 
امل��رك��ب��ات  ���س��الم��ة  ال��ت��ع��اون يف  جمل�س 
امل��ل��وث��ات  البيئة واحل���د م��ن  و���س��الم��ة 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سيارات  من  ال�سادرة 
ال�����س��الم��ة امل���روري���ة وه��ن��د���س��ة ال��ط��رق 
وت��ن��ظ��ي�����������م ال��ن��ق��ل واإط�������ارات امل��رك��ب��ات 
وك����ف����اءة ا���س��ت��ه��الك ال����وق����ود مل��رك��ب��ات 

الطرق.
وق�����ال امل��ه��ن��د���س ب�����دري اأن�����ه م���ن بني 
خوان  باملوؤمتر  الرئي�سيني  املتحدثني 
رام����و�����س ���س��ك��رت��ري امل���ن���ت���دى ال��ع��امل��ي 
باملركبات  املتعلقة  الأن��ظ��م��ة  لتن�سيق 
ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة رئ��ي�����س �سعبة 
اأن��ظ��م��ة امل��رك��ب��ات واب��ت��ك��ارات ال��ن��ق��ل يف 
دائ������رة ال��ن��ق��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ن��ة الأمم 
هواجن  و  لأوروب���ا  القت�سادية  املتحدة 

جرنال  ل�سركات  العاملي  الرئي�س  جنو 
التعاون  موتورز ملتطلبات دول جمل�س 
 14 �سيبحث  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
حول  عمل  اأوراق   3 منها  عمل  ورق���ة 
الت�سريعات واأنظمة امل�سادقة لل�سيارات 
اأوراق عمل حول حمالت ال�ستدعاء  و 
اجلهات  منظور  من  املركبات  ومتابعة 

احلكومية والقطاع اخلا�س.
اأوراق العمل التي  اأنه من بني  واأ�ساف 
عمل  ورق��ت��ي  كذلك  امل��وؤمت��ر  �سيبحثها 
ح���ول ت�����س��ري��ع��ات الإط�������ارات و���س��الم��ة 
ح��ول  ع��م��ل  اأوراق  و3  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
ت�سميم ال�سيارات واأنظمة ال�سالمة بها 
وال�سركات  امل�ستقلة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
ال�سانعة و3 اأوراق عمل حول وحماية 
ال��ب��ي��ئ��ة وك���ف���اءة ا���س��ت��ه��الك ال���وق���ود يف 
املركبات من منظور اجلهات احلكومية 
ال�سانعة  وال�سركات  البرتول  و�سركات 

لل�سيارات. 

•• العني -وام:

امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  وق��ع 
وجمعية العني التعاونية اتفاقية تعاون.. 
مت���ن���ح اجل��م��ع��ي��ة مب��وج��ب��ه��ا امل�����س��اري��ع 
حزمة  ال�سندوق  مظلة  حتت  املن�سوية 
وت�سمنت  والمتيازات.  الت�سهيالت  من 
اجلمعية  مقر  يف  وقعها  التي  التفاقية 
�سعيد  ع��ب��داهلل  �سعادة  ال��ع��ني  مدينة  يف 
ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  الدرمكي 
علي  و���س��ع��ادة  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 
اإدارة  ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع���ب���داهلل 
جمعية العني التعاونية..اإعفاء امل�ساريع 
املدعومة من �سندوق خليفة من ر�سوم 
ال�سنة  يف  امل��وردي��ن  �سجل  يف  الت�سجيل 
اأول����وي����ة  وم��ن��ح��ه��ا  م��ن��ت��ج  ل���ك���ل  الأوىل 
التوريد اإ�سافة اإىل منحها خ�سما ي�سل 
اإىل  50  يف املائة على ر�سوم العر�س يف 
الأوىل.  ال�سنة  خ��الل  اجلمعية  م��واق��ع 
جمعية  ف��اإن  التفاقية  ���س��روط  وح�سب 
ال��ع��ني ال��ت��ع��اون��ي��ة ���س��وف مت��ن��ح اأع�����س��اء 
اأ���س��ع��اره��م  بتخفي�س  احل���ق  ال�����س��ن��دوق 
ب��ه��دف م��ن��اف�����س��ة ال�����س��ع��ر الأق�����ل لنف�س 

•• اأبوظبي-وام:

م��ن��ح��ت ����س���رك���ة ال���ت���ط���وي���ر وال����س���ت���ث���م���ار 
ملدر�سة  الرئي�سي  الأع��م��ال  عقد  ال�سياحي 
كرانلي اأبوظبي املزمع افتتاحها يف جزيرة 
�سركة  اإىل   2014 ع��ام  خ��الل  ال�سعديات 
ال��ت��ف�����س��ري ل��ل��م��ق��اولت وال�����س��ي��ان��ة ال��ع��ام��ة 
وت��ع��ك�����س ه����ذه اخل���ط���وة اإل����ت����زام ال�����س��رك��ة 
الثقافية  الوجهات  لأب��رز  الرئي�سي  املطور 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  وال�سكنية  وال�سياحية 
ب��ت��ط��وي��ر حم��ف��ظ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ط��ورة يف 
عجلة  دف��ع  ي�سمن  مبا  ال�سعديات  جزيرة 
اأعلى  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  وت��ط��وي��ره  التعليم 
ت��ق��وم �سركة  اأن  امل��ق��رر  امل�����س��ت��وي��ات. وم���ن 
ال��ت��ف�����س��ري ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن ال���دول���ة مقرا 
تطوير  من  الأوىل  املرحلة  بت�سليم   - لها 
م��در���س��ة ك��ران��ل��ي يف امل���وع���د امل���ح���دد ل��ب��دء 
2014..وتت�سمن  للعام  الدرا�سي  العام 
ولطالب  لل�سغار  مدار�س  الأوىل  املرحلة 
ومرافق  الطعام  وقاعات  املتقدمة  املرحلة 
يوليو  �سهر  نهاية  يف  وال�سباحة  الريا�سة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م���ط���ارات اأب���وظ���ب���ي ام�������س عن 
املتاحة  العاملية  الوجهات  �سبكة  تو�سيع 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع����ر م����ط����ار اأب���وظ���ب���ي 
رح���الت  اأوىل  ا���س��ت��ق��ب��ال  م���ع  ال������دويل 
 ، �سربيا  اإير  ال�سربية  الطريان  �سركة 
لتكون اأول �سركة طريان جتاري تربط 
ال�سربية  بالعا�سمة  اأبوظبي  العا�سمة 
موقع  لتعزيز  خطوة  يف  وذل��ك  بلغراد. 
اأب���وظ���ب���ي ك���وج���ه���ة ع���امل���ي���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
والأع����م����ال وال���رتف���ي���ه، وت��اأك��ي��د مكانة 
مطار العا�سمة كمركز متمّيز لعمليات 

الطريان يف املنطقة والعامل.
اإي��ر  ل��ط��ريان  ال��رح��ل��ة الأوىل  و���س��م��ت 
اأب���وظ���ب���ي وف����داً  ���س��رب��ي��ا ال���ق���ادم���ة اإىل 
امل�ستوى �سم �سخ�سيات حكومية  رفيع 
يرتاأ�سهم  بارزين  �سرب  اأعمال  ورج��ال 
�سعادة األيك�ساندر في�سيغ، النائب الأول 
دان  وال�سيد  ال�سربي،  ال���وزراء  لرئي�س 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ك���ون���دك، 
ا�ستقبال  يف  وك��ان  ال�سربية.  ال��ط��ريان 
املهند�س  املرافق للرحلة كل من  الوفد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���داب���ي،  اأح���م���د 
للعمليات يف مطارات اأبوظبي وعدد من 
ال�سركة  يف  الإداري����ة  ال�سخ�سيات  كبار 

واملدعوين حلفل ال�ستقبال.

املنتج املقدم من مورد اآخر.
وق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل �سعيد ال��درم��ك��ي 
يف ت�����س��ري��ح ل��ه ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع ان ه��ذه 
التفاقية من �ساأنها اأن تفتح اآفاقا وا�سعة 
اأمام عدد من امل�ساريع املدعومة من قبل 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع خا�سة 
تلك املتخ�س�سة يف قطاع التجزئة مثل 
وفواكه  خ�سار  م��ن  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
وال�������س���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة واحل���ل���وي���ات 

والعطور والإك�س�سوار وغريها.

واأكد الدرمكي ان هذه التفاقية تهدف 
اإىل تعزيز روح املبادرة يف الدولة وت�سجيع 
وت�سهيل عملية تطوير الأعمال اخلا�سة 
وحت��ف��ي��ز امل���ب���ادرة ب��ني م��واط��ن��ي ال��دول��ة 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل حت��ف��ي��ز ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 

اإجن��از  بعد  املرحلة  ه��ذه  وتاأتي   .2014
عملية و�سع الأ�سا�سات واأعمال التمكني يف 
�سيجري  الإط��ار  هذا  الت�سييد..ويف  موقع 
12  م���ن �سهر  ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ل ر���س��م��ي يف  
ريجي�س  �سانت  منتجع  يف  املقبل  نوفمر 
كرانلي  خالله  تعر�س  ال�سعديات  جزيرة 
خرتها التي متتد  147  عاما من التميز 
املناهج  اإىل  اإ�سافة  والأك��ادمي��ي  التعليمي 
اأبوظبي.  لإم��ارة  تقدمها  التي  الأكادميية 
ال��ت��ي ت�ستند على  اأب��وظ��ب��ي  وت��ع��د ك��ران��ل��ي 
املوؤ�س�سة  كرانلي  ملدر�سة  الدرا�سية  املناهج 
التعليمية امل�ستقلة يف اململكة املتحدة التي 
..1865 العام  اإىل  تاأ�سي�سها  تاريخ  يعود 

جزيرة  يف  تطويرها  ي��ج��ري  م��در���س��ة  اأول 
ال�سعديات.. ومتتد مدر�سة كرانلي اأبوظبي 
يجعلها  مما  هكتارات  �سبعة  م�ساحة  على 
اأك�����ر م���در����س���ة يف اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث ت��زخ��ر 
واملناظر  الوا�سعة  اخل�سراء  بامل�سطحات 
تعليمية  بيئة  �سمن  اخل��الب��ة  الطبيعية 
اأك��رث من  ا�ستيعاب  ق��درة على  متميزة مع 
األف و 600  طالب �سمن الفئات العمرية 

من ثالثة اأعوام وحتى  18  عاما كما ت�سم 
املدر�سة مرافق تعليمية متنوعة مبا فيها 
مدر�سة خا�سة لتالميذ املرحلة البتدائية 
مع  الثانوية  للمرحلة  منف�سلة  واأخ����رى 
ومكاتب  ل��الإدارة  ومكاتب  درا�سية  �سفوف 
اأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة ف�����س��ال عن 
مكتبة كبرية و�سالة طعام . وقال بريندان 
�سركة  يف  التعليمي  الق�سم  اإدارة  مدير  لو 
�سيتم  اأن��ه  ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير 
ابتداء من  اإىل املدر�سة  فتح باب النت�ساب 
�سهر نوفمر املقبل للطالب الذين ترتاوح 
14  عاما فيما  و  اأعمارهم ما بني ثالثة 
اجلديد  الدرا�سي  للعام  ا�ستقبالهم  �سيتم 
اجل��دول  ح�سب   2014 �سبتمر  �سهر  يف 
الزمني املحدد .  و�ست�سكل كرانلي اأبوظبي 
املرافق  مرفقا تعليميا جديدا يتكامل مع 
على  تنفيذها  اجل��اري  الأخ��رى  التعليمية 
جزيرة ال�سعديات بدءا من ح�سانة ريدوود 
ال�سعديات باإدارة كيدز فري�ست جروب التي 
�سيتم اإفتتاحها نهاية العام 2013 وو�سول 
اإىل جامعة نيويورك اأبوظبي التي �ستفتتح 

جميع  ال�سعديات  لتوفر   2014 العام  يف 
قبل  م��ا  امل��رح��ل��ة  م��ن  الثقافية  امل�ستويات 
املرحلة  اإىل  و�سول  املدر�سة  اإىل  ال��دخ��ول 
امل��در���س��ة منهاجا  و���س��ت��ط��ب��ق   . اجل��ام��ع��ي��ة 
القدرات  تعزيز  على  يركز  متميزا  درا�سيا 
املجال للطالب لالعتماد  واإتاحة  الفردية 
اإتاحة  مع  م�ستواهم  رفع  يف  اأنف�سهم  على 
املو�سيقى  يف  امل��واه��ب  ل�ستك�ساف  امل��ج��ال 
وال���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة وال���ف���ن���ون امل�����س��رح��ي��ة 
وغريها  الثقافية  والأن�����س��ط��ة  وال��ري��ا���س��ة 
مرافق  اأبوظبي  كرانلي  �ستحت�سن  كما   .
املو�سيقى  جم��ال  يف  ومتخ�س�سة  متكاملة 
والعلوم والفنون والت�سميم والتكنولوجيا 
خمترات  اإىل  اإ�سافة  والريا�سة  والدراما 
ب��اأح��دث  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنلوجيا  م��ت��ط��ورة 
التقنيات والرامج ..وت�سم املدر�سة اأي�سا 
650  مقعدا  ب�����س��ع��ة   اإج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة 
و  األ��ف��ني  م�ساحته  تبلغ  ري��ا���س��ي��ا  وم��رك��زا 
900مرت مربع ومالعب خارجية وا�سعة 
م��رت مربع    300 و  األ��ف��ا    19 مب�ساحة  
مع مناطق خ�سراء رحبة. وتتميز مدر�سة 

و�سُت�سّغل �سركة اإير �سربيا اأربع رحالت 
اأ���س��ب��وع��ي��ة ب��ني اأب��وظ��ب��ي وب��ل��غ��راد على 
319 ت�سم  اإيه  اإيربا�س  منت طائرات 
ثماين مقاعد يف درج��ة رج��ال الأعمال 
ال�سياحية،  ال��درج��ة  يف  مقعداً  و120 
حيث تغادر رحالت ال�سركة القادمة من 
العا�سمة ال�سربية والتي حتمل الرمز 
م�ساًء   5.10 ال�ساعة  800 يف  يو  جي 

لت�سل ملطار اأبوظبي الدويل فجر اليوم 
���س��ب��اح��اً،   12.25 ال�����س��اع��ة  يف  ال��ت��ايل 
التي حتمل  العودة  بينما تغادر رحالت 
الرمز جي يو 801 العا�سمة اأبوظبي 
يف ال�ساعة 2.50 �سباحاً لت�سل لبلغراد 
نف�س  م��ن  ���س��ب��اح��اً   5.55 ال�����س��اع��ة  يف 
الهدابي،  اأحمد  املهند�س  وق��ال  اليوم.  
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مطارات 

ب��اأوىل  ال��ي��وم  ي��اأت��ي ترحيبنا  اأب��وظ��ب��ي: 
رح����الت ط����ريان اإي����ر ���س��رب��ي��ا ال��ق��ادم��ة 
�سعينا  ظل  يف  اأبوظبي  العا�سمة  ملطار 
العاملية  وجهاتنا  �سبكة  لتعزيز  امل�ستمر 

مع اأهم املدن الأوروبية والعاملية. 
وب���ال ���س��ك ي�����س��ه��م ا���س��ت��خ��دام اأب��وظ��ب��ي 
ك��وج��ه��ة رب����ط ب���ني ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة 
وال�������س���رق الأو�����س����ط يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 

املوؤ�س�سات  قطاع  ه��و  رئي�سي  اإقت�سادي 
ال�سغرية واملتو�سطة.

اإن  الكتبي  عبداهلل  علي  ق��ال  جهته  من 
التفاقية توفر مزايا ت�سجيعية و�سروطا 
امل�سجلني  ل��ل��م��وردي��ن  اأف�����س��ل  تناف�سية 
لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  يف  ك��اأع�����س��اء 
اإىل ان التفاقية ن�ست  امل�ساريع م�سريا 
ت�سهيالت  ال�سندوق  اأع�ساء  منح  على 
م��دة  تخفي�س  مت  ح��ي��ث  التح�سيل  يف 
التح�سيل من ثالثة و�ستة اأ�سهر اإىل  30  
ال�سندوق  اأع�ساء  يوما فقط مما مينح 
وف�����رة يف ال�����س��ي��ول��ة ���س��ت�����س��ه��م يف ت��ط��ور 
اأن  يذكر  م�ستمر.  ب�سكل  اأعمالهم  ومنو 
تعنى  دائرة  اأ�س�س  الذي  �سندوق خليفة 
املنا�سبة لنجاح وا�ستمرار  البيئة  بتهيئة 
املزايا  اإىل  ينظر  يدعمها  التي  امل�ساريع 
اجلمعية  منحتها  ال��ت��ي  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
لأع�ساء �سندوق خليفة على اأنها عامل 
اأ�سا�سي يف خف�س تكاليف الإنتاج وتعزيز 
امل�ستفيدة  للم�ساريع  التناف�سية  القدرة 
من هذه الت�سهيالت الأمر الذي �سيعزز 
من فر�س جناحها وا�ستمرارها ومتكنها 
من امل�ساهمة يف دعم القت�ساد الوطني. 

بالقرب  املميز  مبوقعها  اأب��وظ��ب��ي  كرانلي 
م��ن م��ن��ارة ال�سعديات وج��ن��اح الإم����ارات يف 
توفر  كما  ال�سعديات  يف  الثقافية  املنطقة 
من  الأول  الداخلي  ال�سكن  اأي�سا  املدر�سة 
متعددة  م�ساكن  �سمن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ن��وع��ه 
الأغ�����را������س م��ن��ف�����س��ل��ة ل���ل���ذك���ور واأخ������رى 
لالإناث ميكن للطالب الإقامة فيها ب�سكل 
دائم اأو ليوم واحد اأو حتى اأ�سبوع مع اإتاحة 
ال�ستفادة  املقيمني  غ��ري  للطالب  امل��ج��ال 
م���ن امل����راف����ق امل�����س��رتك��ة م���ع امل��ق��ي��م��ني يف 
ال�سكن الطالبي . وتتالءم مدر�سة كرانلي 
اأبوظبي مع طبيعة امل�ساريع التي حتت�سنها 
ج���زي���رة ال�����س��ع��دي��ات مب���ا ف��ي��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات 
امل�����س��ت��وى  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية 
واملتاحف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  مثل 
امل�����س��م��م��ة م���ن ق��ب��ل م��ع��م��اري��ني ف��ائ��زي��ن 
بجائزة برتزكر العاملية والتي �ستفتتح على 
مراحل بدءا من متحف اللوفر اأبوظبي يف 
الوطني يف  زاي��د  2015 ثم متحف  العام 
العام 2016 ومن ثم متحف جوجنهامي 

اأبوظبي عام 2017.

العا�سمة كمركز عاملي متمّيز لعمليات 
واأ���س��اف: تتطلع مطارات    . ال��ط��ريان 
اأب����وظ����ب����ي ل���ب���ن���اء وت����ع����زي����ز ����س���راك���ات 
متزايدة  اأع���داد  مع  جديدة  م�ستقبلية 
م���ن اأب�����رز ���س��رك��ات ال���ط���ريان ال��ع��امل��ي��ة، 
وم��وا���س��ل��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ال��رائ��دة 
ال��ط��ريان  و���س��رك��ات  امل�سافرين  جلميع 

العاملة يف مطار اأبوظبي الدويل .
الرئي�س  ك��ون��دك،  ق��ال دان   م��ن جانبه 
التنفيذي ل�سركة الطريان ال�سربية اإير 
�سربيا : ي�سكل اإطالق رحالت ال�سركة 
خ��دم��ات��ن��ا  اأوىل  اأب���وظ���ب���ي  ل��ل��ع��ا���س��م��ة 
اإع�������ادة هيكلة  ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة  اجل����دي����دة 
لل�سركة،  التجارية  وال��ع��الم��ة  ال��ه��وي��ة 
لنقدم  احلالية  �سبكة وجهاتنا  وتو�سيع 
ل��ع��م��الئ��ن��ا ف��ر���س ���س��ف��ر اأو����س���ع ملنطقة 
ال�������س���رق الأو�����س����ط وجم���م���وع���ة اأخ����رى 
اآ�سيا  يف  ال��ب��ارزة  العاملية  الوجهات  م��ن 
مع  املتمّيزة  �سراكتنا  ع��ر  واأ���س��رتال��ي��ا 
���س��رك��ة الحت�����اد ل��ل��ط��ريان وي���ذك���ر اأن 
���س��رك��ة الحت������اد ل���ل���ط���ريان اأع���ل���ن���ت يف 
على  احل�سول  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر 
على  لال�ستحواذ  التنظيمية  املوافقات 
ن�سبة 49 باملائة من �سركة اإير �سربيا 
 ، اإي��روي��ز  ج��ات  ا�سم  �سابقاً  التي حملت 
واحل�سول على عقد مدته خم�س �سنوات 

لإدارة عمليات الناقلة ال�سربية.
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العربية للطريان تطلق ت�سميمًا تذكاريًا خا�سًا 
الإحدى طائراتها احتفاء بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�سها 

•• ال�صارقة-وام: 

�سيزين  خا�سا  ت�سميما  اإطالقها  ع��ن  ام�س  للطريان  العربية  ك�سفت 
العا�سرة  بالذكرى  الح��ت��ف��الت  ب��دء  م��ع  وذل��ك  طائراتها  اإح���دى  هيكل 
هيكل  على  العا�سرة  بالذكرى  اخلا�س  الت�سميم  ط��الء  ومت  لتاأ�سي�سها 
اإحدى طائرات اإيربا�س ء320 التي يتاألف منها اأ�سطول ال�سركة وجرى 
حتميل الت�سميم اخلا�س يف حظرية الطائرات التابعة لل�سركة بال�سارقة 
مب�ساعدة فريق الهند�سة لدى العربية للطريان ويحتفي هذا الت�سميم 

مبرور عقد كامل من النجاح والتميز يف عمليات العربية للطريان .
اخلا�سة  التذكارية  الطائرة  �ستقوم  القادمة  القليلة  الأ�سابيع  وخ��الل 
بنقل امل�سافرين بني الوجهات الأوىل التي بداأت العربية للطريان ت�سيري 
رحالتها اإليها عند تاأ�سي�سها يف اأكتوبر 2003 وهي الكويت والبحرين 

وم�سقط وبريوت ومركز ال�سركة الرئي�سي يف ال�سارقة. 

ات�ساالت تطلق خدمات اأمن الربيد 
االإلكرتوين املدارة لقطاع االأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

اأمن  خلدمة  اإطالقها  عن  ات�سالت  لالت�سالت  الإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
الريد اإلكرتوين املدارة لقطاع الأعمال ومتكن اخلدمة اجلديدة املوؤ�س�سات 
واملعلومات  الإل��ك��رتوين  لريدها  التحتية  البنية  حماية  م��ن  وال�سركات 
املتبادلة عره من خالل حلول مبنية على احلو�سبة ال�سحابية ومع ت�ساعد 
مبا  املعلومات  حلماية  احل��اج��ة 
املوؤ�س�سات  اأعمال  �سري  ي�سمن 
ت��وف��ر اخل���دم���ات امل������دارة ال��ت��ي 
حلول  تقدم  اإت�سالت  تقدمها 
م��ت��ك��ام��ل��ة مت���ك���ن امل���وؤ����س�������س���ات 
اخلا�سة  �سيا�ساتها  و���س��ع  م��ن 
وحتديد  الإل��ك��رتوين  بالريد 
الريد  اإىل  الولوج  �سالحيات 
وال����ب����ي����ان����ات و����س���ب���ط الأم������ن 
الإلكرتوين بي�سر. ومع البنية 
التحتية القائمة على احلو�سبة 
ال�سحابية تقدم ات�سالت مزايا 
اإ�سافية مثل احلماية املتقدمة 
م��ن ال��ت��ه��دي��دات وال��ت��ي توظف 
للريد  املبا�سر  التعقب  تقنيات 
الإلكرتوين لتوفري املعلومات وقيا�س مدى خطورة التهديد الإلكرتوين مع 
احلفاظ على ا�ستمرارية الت�سال ال�سرورية ل�ستمرار العمل وقال عبد اهلل 
ها�سم نائب رئي�س اأول تكنولوجيا املعلومات والت�سالت اإن اأمن املعلومات 
املوؤهلني تقنيا  املتطورة واخلرة والأ�سخا�س  التقنية  يعتمد على امتالك 
لتقدمي احلماية بال�سكل ال�سحيح وتقدم ات�سالت لعمالئها من ال�سركات 
واملوؤ�س�سات اأف�سل اخلدمات يف النواحي الثالث لتاأمني معلوماتهم احليوية 

مبا ي�سمن �سري عملهم على اأف�سل وجه.

ان�سمام جامعة االإمارات وبوليتكنك اأبوظبي اإىل 
برنامج بعثة التابع ل�سندوق تطوير قطاع االت�ساالت

•• دبي-وام:

اأعلن �سندوق تطوير قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات اأحد مبادرات الهيئة 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت اإن�سمام كل من جامعة الإمارات و بوليتكنك 
اأبوظبي التابع ملعهد التكنولوجيا التطبيقية اإىل برنامج بعثة للمنح الدرا�سية 
التابع لل�سندوق وذلك يف ختام م�ساركته يف معر�س جيتك�س للتقنية. و�سيقدم 
ال�سندوق منحا درا�سية ورواتب �سهرية للطالب الإماراتيني املتقدمني لهاتني 
ا�ستكمال  من  ومتكينهم  واملاج�ستري  البكالوريو�س  درجتي  لنيل  اجلامعتني 
وخ�س�س  املعلومات  وتقنية  بالت�سالت  املتعلقة  التخ�س�سات  يف  درا�ساتهم 
للطالب  مقعدا   30 الإم�����ارات  جامعة  م��ع  �سراكته  خ��الل  وم��ن  ال�����س��ن��دوق 
التخ�س�سات  يف  املاج�ستري  درج���ة  على  احل�سول  يف  ال��راغ��ب��ني  الم��ارات��ي��ني 
للطلبة  �سهري  رات���ب  وتخ�سي�س  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  ب��الت�����س��الت  املتعلقة 
مقداره 10 اآلف درهم بالإ�سافة اإىل توفري 50 مقعدا بدرجة البكالوريو�س 
مع راتب �سهري مقداره 5 اآلف درهم. واأعلن ال�سندوق فيما يتعلق ب�سراكته 
يف  العايل  للدبلوم  درا�سية  منحة   25 تخ�سي�س  عن  اأبوظبي  بوليتكنك  مع 
تخ�س�س تكنولوجيا هند�سة اأمن املعلومات الذي ميتد لفرتة ثالث �سنوات..
اإ�سافة اإىل 30 مقعدا لدرجة املاج�ستري يف جامعة خليفة ي�ساف اىل العدد 
الأ�سلي للبعثات الدرا�سية وهو 50 مقعدا لدرجة البكالوريو�س وذلك لرفد 
الت�سالت  قطاع  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  الكوادر  من  جديدة  بنخبة  الدولة 
جمل�س  رئي�س  اخلياط  القادر  عبد  الدكتور  �سعادة  واأك��د  املعلومات.  وتقنية 
اىل  اأبوظبي  بوليتكنيك  و  الإم���ارات  جامعة  ان�سمام  اهمية  ال�سندوق  اأمناء 
الدائم  تطلعة  ع��ن  الم��ارات��ي��ة..م��ع��را  اجل��ام��ع��ات  م��ن  بعثة  برنامج  �سركاء 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ال��ت��ي ت�سهم يف تعزيز  ال��ب��ن��اءة  ال�����س��راك��ات  اىل م��زي��د م��ن 
املوؤهلة لتوفري اأف�سل م�ستويات التعليم الأكادميي لها لكي تتمكن من تلبية 

احتياجات اقت�سادنا املتنامي وحتقيق تطلعات دولة الإمارات.

بح�شور مكتب امللكية الفكرية الربيطاين لرباءات الخرتاع

اأحمد جمان يهدي االإمارات 6 ميداليات يف جوائز معر�ص 
بريطانيا العاملي لالخرتاع واالبتكار واالإبداع والتكنولوجيا

غلوبال فاينان�ص متنح م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي لقب اأف�سل موؤ�س�سة مالية اإ�سالمية يف االإمارات لعام 2013

جيبكا ي�سّلط ال�سوء على دور االبتكار يف املواد اخلام يف منو قطاع البرتوكيماويات يف منطقة اخلليج

•• لندن- عبدالرحمن نقي : 

اأه�������دى  اأدي�������س���ون الإم����������ارات  امل��خ��رتع 
احمد عبداهلل جمان  الإماراتي  واملبتكر 
دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ام�س 
والذهبية  الذهبية  ف��وق  ميداليات  �ست 
الن�سخة  ج��وائ��ز  م��ن��اف�����س��ات  وغ��ريه��ا يف 
ال�سنوية الثالثة ع�سرة ملعر�س بريطانيا 
ال��ع��امل��ي ل���الخ���رتاع والب��ت��ك��ار والإب�����داع 
والتكنولوجيا مب�ساركة اربعمائة خمرتع 
م��ن ك��اف��ة دول ال��ع��امل . واأه����دى جم��ان 
الإجناز اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  ال  زايد  بن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  واىل  اهلل 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
واىل الفريق اول �سمو ال�سيخ حممد بن 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د 
القائد العلى للقوات امل�سلحة واىل �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد ال مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لمارة 

دبي واىل حكومة و�سعب المارات .
للمعر�س  املنظمة  اللجنة  احتفت  حيث 
بريطانيا  مبركز  مورجيت  بقاعة  ام�س 
ل��ل��م��ع��ار���س ب��ل��ن��دن ب��ال��ف��ائ��زي��ن وات��ب��اع��ا 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ملقولة �ساحب 
)اأن��ا  را�سد ال مكتوم حفظه اهلل و رع��اه 
الول(  ب��امل��رك��ز  ال  ن��ر���س��ى  ل  و���س��ع��ب��ي 
اك��رث ع��دد من  حيث ح�سل جم��ان على 

الع��ل��ى ح��ك��ام الم����ارات يف �سبيل اع��داد 
ابناء الوطن وبناته على ا�س�س من العلم 

احلديث والبتكار والبداع .
وا����س���اد جم���ان مب���ا ي��ول��ي��ه ���س��م��و ال�سيخ 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���س��د ال مكتوم 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 
جل���ه���ود الب�������داع والب���ت���ك���ار واك��ت�����س��اف 
و�سقل ورعاية املواهب المارتية املبدعة 
و����س���ط ان���ب���ه���ار اجل��م��ي��ع ب����ق����درات اب��ن��اء 
وثقافتهم  اخلالقة  وافكارهم  الم��ارات 
النبيل لأ�س�س البتكار  العاملية وادراكهم 
واهميته يف احلياة وقال ان �سموه دائما 
املواهب ويحث وي�سجع كل �سيء  ي�سجع 
ج��دي��د ومم��ي��ز ودع���م���ه ب����دون ح����دود يف 
هذه املجالت . وا�ستمعت اللجنة املنظمة 
ام�س خالل زيارتها للجناح من املخرتع 
الم��ارات��ي احمد جم��ان وه��و رائ��د ركن 
متقاعد بالقوات امل�سلحة ، الذي ا�ستثمر 
القيام  يف  البداعية  ومهاراته  خراتها 
مبجموعة متميزة من البتكارات والتي 
تعدت الف ابتكار وحر�س على امل�ساركة 
يف هذا املعر�س الدويل الذي مت تر�سيحه 
م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ع��ر���س ك����اأول 
اماراتي ي�سارك يف هذا املعر�س و�سكرت 
ال��ل��ج��ن��ة الم����ارات����ي اح��م��د جم����ان على 

امل���ي���دال���ي���ات يف م��ع��ر���س ل���ن���دن ال��ع��امل��ي 
لالخرتاعات منذ تاأ�سي�سه باإجمايل �ست 
امليدالية فوق   : كالتايل  ميداليات وهي 
 Double البيئة  جم��ال  يف  الذهبية 
Gold لخرتاع فخ الثعالب - امليدالية 
  Double Gold ال��ذه��ب��ي��ة    ف���وق 
وث��الث ميداليات  ال�سقور  لخ��رتاع فخ 
ف�سية لأجهزة تدريب الكالب وميدالية 
برونزية لخرتاع جهاز حماية القراقري 
بابتكار  يناف�س كل م�ساركة  العادة  . ويف 
واح��د ال ان اب��ن الم���ارات احمد جمان 
التميز  ولهذا  اخ��رتاع��ات  باربعة  �سارك 
بال�سافة  بامليداليات  جم��ان  احمد  ف��از 
كانت  وق��د  الذهبني  ف��وق  ال��درع��ني  اىل 
الخ���رتاع���ات ال��ت��ي ���س��ارك وف����از ب��ه��ا يف 
جمال البيئة حيث ح�سل ابتكاري �سيد 
الثعالب والطيور على امليدالية الذهبية 
. وع�����ر جم�����ان ع����ن ت���ق���دي���ره ال��ك��ب��ري 
القيادة  توليه  الذي  الالحمدود  للدعم 
ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  احلكيمة 
الدولة  ال نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
حفظه اهلل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�سد  بن 
رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
املجل�س  اع�����س��اء  ال�����س��م��و  وا���س��ح��اب  اهلل 

مبادرته الهامة وجناحه الوطني الكر 
لك�سبو  دب���ي  ل���س��ت�����س��اف��ة  ال���رتوي���ج  يف 
2020 موؤكدة ان دعم ملف اك�سبو �سيء 
مميز لهذه امل�ساركة الدولية واخرتاعات 
جمان ممتازة ومبهرة وا�ساد بها اجلميع 
كما هي دبي قمة البهار والب��داع اليوم 
.  ولق��ا جناح املخرتع الإم��ارات��ي احمد 
جم�����ان اع����ج����اب الع�������الم ال���ري���ط���اين 
وامل�����س��ارك��ني يف امل��ع��ر���س ح��ي��ث ي��ع��د اول 
به  وي�����س��ارك  للمعر�س  ي��ر���س��ح  ام���ارات���ي 
جمان  وا�ساف  ال�سخ�سية  نفقته  وعلى 
حول ا�ستفادة الم��ارات من دخوله هذه 
اإن   2013 لك�سيو  ل��ل��رتوي��ج  املناف�سة 
ل��ه��ذا  ال��ت��اأه��ل  ت�ستحق  الم������ارات  دول����ة 
احل����دث لأن م�����س��ارك��ت��ه ت��ع��ك�����س اه��ت��م��ام 
ومواطنيها  �سبابها  بتطوير  الم����ارات 
ه��ذه  فتعك�س  احل��ي��اة  ج��وان��ب  جميع  يف 
امل�����س��ارك��ة ه���ذا الن��ط��ب��اع امل��ب��ا���س��ر ل��دى 

اجلمهور وو�سائل العالم واحلمد هلل .
ومت���ث���ل م���ب���ادرة اح���م���د ع���ب���داهلل جم��ان 
هذه  ا�ستثماره  يف  الوطنية  ال�سخ�سية 
امل�������س���ارك���ة ال���دول���ي���ة ب���ال���رتوي���ج ل��دب��ي 
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع م���ك���ت���ب م����ع����ايل رمي 
ال��ه��ا���س��م��ي وزي����ر ال���دول���ة وف���ري���ق عمل 
م���ل���ف ا���س��ت�����س��اف��ة الم����������ارات لك�����س��ب��و 

م��ع��ايل  م��ك��ت��ب  ورح����ب  ال����ذي   2020
وزي������ر ال�����دول�����ة ب���ال���ف���ك���رة م�������س���ريا اىل 
ري���ادة اب��ت��ك��ارات الم��ارات��ي احمد جمان 
الوطنية  ال�سخ�سية  مببادرته  ومرحبا 
ومتثيله  ال����دويل  تر�سيحه  اخ��ت��ي��اره  يف 
�سباب الم��ارات املبدعني يف هذا احلدث 
اأن  الكبري  العلمي  والعاملي  الريطاين 
ي���روج لوطنه وب��ل��ده م��ن اأج���ل ال��رتوي��ج 
ت�سعى  وال�����ذي   2020 اإك�����س��ب��و  دب���ي  ل���� 
الإم���������ارات ل���س��ت�����س��اف��ت��ه م��ع��ت��را ذل��ك 
واجب وطني على كل مواطن ومواطنه 
يف �ستى م�ساركاتهم وفعالياتهم الدولية 
ال��وط��ن علي  ل��رد جميل  رائ���دة  وفر�سة 
وع��ل��ي��ه��م. ح��ي��ث ي��ع��ت��ر دع���م امل��واط��ن��ني 
وال�����س��رك��ات و امل��وؤ���س�����س��ات ج���زء اأ���س��ا���س��ي 
الإم���ارات���ي ل�ست�سافة  امل��ل��ف  روؤي����ة  م��ن 
2020.واأعرب  ال��دويل  اإك�سبو  معر�س 
م���ك���ت���ب وزي�������ر ال�����دول�����ة ع�����ن ت��رح��ي��ب��ه 
ب��ان�����س��م��ام امل���خ���رتع الم�����ارات�����ي اح��م��د 
جم����ان م���ع ك��وك��ب��ة م���ن ���س��ب��اب ال��وط��ن 
ركب  اإىل  ال��رائ��دة  الوطنية  وموؤ�س�ساته 
ل�ست�سافة  امل��ب��ذول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود 
املهم، منوهة بقيمة  العاملي  هذا احلدث 
الإ�����س����ه����ام ال������ذي ���س��ت��ق��دم��ه م���ث���ل ه���ذه 
التي  الداعمة  واملوؤ�س�سات  ال�سخ�سيات 
حتتل مكانة مرموقة على خارطة العمل 
وحتظى  املحلي،  والقت�ساد  الجتماعي 
باحرتام وتقدير كبريين على امل�ستويني 

الإقليمي والدويل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح������از م�������س���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����س����الم����ي، 
جم��م��وع��ة اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة 
الرائدة، على لقب اأف�سل موؤ�س�سة مالية 
 2013 اإ�سالمية يف دولة الإم��ارات لعام 
الرابع  للعام  من جملة غلوبال فاينان�س 
على  امل�����س��رف  ح�سل  كما  ال��ت��وايل.  على 
جائزة اأف�سل م�سرف اإ�سالمي للخدمات 
امل�سرفية لالأفراد ، بالإ�سافة اإىل جائزة 
ل��ل��دور  اإ���س��الم��ي  اأف�����س��ل �سفقة مت��وي��ل 
هيكلة  يف  امل�سرف  لعبه  ال��ذي  الرئي�سي 
اإ����س���الم���ي بقيمة  اإع������ادة مت��وي��ل  ���س��ف��ق��ة 

ل�سالح  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   1.85
املنطقة هيئة احل��رة يف جبل علي جافزا 
اأبوظبي  تكرمي جهود م�سرف  . وقد مت 
الإ����س���الم���ي امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة 
ف���ري���دة ومم���ي���زة ل��ع��م��الئ��ه خ����الل حفل 
خ���ا����س اأق���ي���م يف ال��ع��ا���س��م��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سنوي  وا�سنطن، على هام�س الجتماع 
ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال������دويل واج��ت��م��اع��ات 
بح�سور  وذل��ك   ،2013 ال���دويل  البنك 
امل���دراء التنفيذيني  200 م��ن  اأك��رث م��ن 
وحمافظو عدد من البنوك املركزية من 
م�سرف  وي��ع��م��ل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  خمتلف 
اأبوظبي الإ�سالمي، والذي حّل يف طليعة 

م�سارف دول��ة الإم��ارات يف جمال خدمة 
املحلية،  �سبكته  ت��و���س��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء، 
حيث ارتفع عدد عمالئه منذ مطلع العام 
املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية  اجل��اري وحتى 
اإىل  ف��روع��ه  ع��دد  %12، وو���س��ل  بن�سبة 
76 فرعاً يف الدولة، فيما يو�سع امل�سرف 
ح�سوره الدويل، حيث يوجد لديه فروع 
وقطر  وم�سر  املتحدة  اململكة  من  كل  يف 

والعراق.
التنفيذي  الرئي�س  املحمود،  طراد  واأ�سار 
مل�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، اإىل اأن جناح 
تلبية  على  تركيزه  نتيجة  ج��اء  امل�سرف 
لعمالئه  املالية  واملتطلبات  الحتياجات 

املحمود:  وق��ال  ووا�سح.  مبا�سر  باأ�سلوب 
يوفر م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي لعمالئه 
خدمات م�سرفية مب�سطة و�سفافة، وذلك 
مت��ا���س��ي��اً م��ع ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ال���ذي اأج���راه 
التي  اخلدمات  طبيعة  لتحديد  امل�سرف 
يتطلع الأفراد اإىل احل�سول عليها. وُيعّد 
ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى ه���ذه اجل���ائ���زة امل��رم��وق��ة 
امل�سار  نتبع  اأننا  على  جلّية  دلل��ة  مبثابة 
ال�سحيح يف يتعلق بامل�سرفية الأخالقية 
ال��ع��م��الء.  وت��ع��د جملة غلوبال  وخ��دم��ة 
التي  العاملية  املجالت  اأب��رز  من  فاينان�س 
تركز على الجتاهات ال�سائدة يف الأ�سواق 
غلوبال  جملة  ج��وائ��ز  وت��ه��دف  النا�سئة. 

ف��اي��ن��ان�����س لأف�����س��ل ال��ب��ن��وك اإىل ت��ك��رمي 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة يف ع��دد م��ن امل��ج��الت، 
مب��ا يف ذل��ك ج��ائ��زة البنك الأك���رث اأم��ان��ا، 
واأف�سل  لال�ستثمار،  بنك  اأف�سل  وجائزة 
بنك عاملي، وغريها من اجلوائز املرموقة 
غ��ل��وب��ال فاينان�س  وت���اأت���ي ج��وائ��ز جم��ل��ة 
اإ���س��اف��ة ج��دي��دة اإىل اجل��وائ��ز ال��ت��ي ح��از 
عليها م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي موؤخراً، 
والتي من بينها جائزة اأف�سل م�سرف يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال 
املقارنة  موؤ�سر  قبل  من  العمالء  خدمة 
املعيارية للبنوك، والتي متنحها موؤ�س�سة 

اإيثو�س لال�ست�سارات . 

•• دبي-الفجر: 

للبرتوكيماويات  اخلليجي  الحتاد  اأكد 
الب��ت��ك��ار  اأن  )ج��ي��ب��ك��ا(  وال���ك���ي���م���اوي���ات 
امل��ت��وا���س��ل يف جم��ال م���وارد امل���واد اخل��ام 
وامل�ستدام  امل�ستمر  النمو  بتحقيق  كفيل 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف منطقة  ق��ط��اع  يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
ال����دك����ت����ور  ق�������ال  ال���������س����ي����اق،  ه�������ذا  ويف 
ع��ب��دال��وه��اب ال�����س��ع��دون، الأم����ني ال��ع��ام 
ل���الحت���اد اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
وال���ك���ي���م���اوي���ات )ج���ي���ب���ك���ا(؛ اأن�����ه ل��ط��امل��ا 
ك����ان ت���اري���خ ق���ط���اع ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
على  ق��ائ��م��اً  ومن����وه  اخل��ل��ي��ج  يف منطقة 
ت��ط��وي��ر امل����واد اخل���ام وت��وظ��ي��ف تقنيات 
يف  البرتوكيماويات  لت�سنيع  متقدمة 
دول املنطقة . فبف�سل �سهولة احل�سول 
يف  منا�سبة  باأ�سعار  الطبيعي  الغاز  على 
املنطقة ، جنح قطاع البرتوكيماويات يف 

حتقيق قفزات تنموية نوعية. 

ال�سعدون  الدكتور  اأردف  ال�سياق  وبهذا 
بقوله: يف بدايات ال�سبعينات من القرن 
امل��ا���س��ي، ك��ان��ت كميات ك��ب��رية م��ن الغاز 
الطبيعي امل�ساحب لإنتاج النفط حترق 
ه��درا ، لكون التقنيات يف حينه مل تكن 
اإ�سافة  جهة  م��ن  ال��غ��از  لت�سييل  متاحة 
اقت�سادية  ج���دوى  وج���ود  ع���دم  اأن  اإىل 
�سهده  ال��ذي  ال��ت��ط��ّور  وم��ع   . لت�سديره 
دول  منطقة  يف  البرتوكيماويات  قطاع 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ع��ل��ى مر 
ال�سنني، مت تدريجيا وقف اإحراق الغاز، 
ح��ي��ث ع��م��د ال��ق��ط��اع اإىل حت��وي��ل ال��غ��از 
اإىل  بحرقه  ي��ه��در  ك��ان  ال���ذي  امل�ساحب 
هذا  ويف   . م�سافة  قيمة  ذات  منتجات 
اأهمية املقاربات املبتكرة  خري دليل على 
يف  البرتوكيماويات  قطاع  من��و  دع��م  يف 
القطاع  رواد  و�سيتناول  اخلليج  منطقة 
خالل  اخل��ام  امل���واد  يف  البتكار  مو�سوع 
ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة م���ن م��ن��ت��دى جيبكا 
ال�����س��ن��وي، ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف دب����ي خ��الل 

الفرتة من 19 اإىل 21 نوفمر القادم.  
ُيقام منتدى جيبكا ال�سنوي الثامن حتت 
�سعار البتكار: الأ�سا�س الرا�سخ لتحقيق 
قطاع  �سمن  القيمة  �سل�سلة  يف  ال��ري��ادة 
�ستيفني  �سيقوم  وخ��الل��ه   ، الكيماويات 
براير، رئي�س �سركة اأك�سون موبيل باإلقاء 
الكلمة الرئي�سية، والتي �سيتحّدث فيها 
عر  البرتوكيماويات  قطاع  تطّور  عن 
امل��واد  ال��ت��ي �سهدتها م���وارد  الب��ت��ك��ارات 
اخلام ، والتي �ساهمت يف خف�س تكاليف 
اإنتاج الغاز ال�سخري يف الوليات املّتحدة 
قطاع  انتعا�س  يف  �ساعد  ال���ذي  الأم���ر   ،

الكيماويات يف الوليات املّتحدة. 
غالوغلي،  جيم�س  �سيقوم  جهته،  ومن   
ليونديل  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
بتقدمي  ال�سنوي  امل��ن��ت��دى  خ��الل  با�سل 
التالية  ��ل��ة ع��ن اخل���ط���وات  م��ف�����سّ روؤي����ة 
البرتوكيماويات  قطاع  على  يجب  التي 
الإق��ل��ي��م��ي ات���خ���اذه���ا، و���س��ي��ت��ح��ّدث عن 
م���ن���ظ���ور ال�������س���رك���ة ح�����ول ث�������ورة ال���غ���از 

امل��ّت��ح��دة.  تت�سم  ال��ولي��ات  ال�سخري يف 
ال���ت���وّق���ع���ات ل��ق��ط��اع ال��ب��رتوك��ي��م��اي��وات 
امل���دى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  يف 
امل��ت��و���ّس��ط ب���الإي���ج���اب���ي���ة، ح��ي��ث و���س��ل��ت 
يف  للبرتوكيماويات  الإنتاجية  ال��ق��درة 
طن،  مليون   127.5 اإىل  املا�سي  العام 
القدرة لت�سل  ويتوّقع الحتاد منو هذا 
العام  بحلول  طن  مليون   134.5 اإىل 

 .2016
ح��دوث  م��ن  ي��ح��ّذرون  املحّللني  اأن  بيد 
ت��ب��اط��وؤ يف ال��ن��م��و ن��ت��ي��ج��ة ت���واف���ر م���واد 
املّتحدة،  ال��ولي��ات  اأرخ�����س ثمناً يف  خ��ام 
ال�سخري.  الغاز  قطاع  انتعا�س  بف�سل 
اأ�سارت الأرقام ال�سادرة عن الإدارة  وقد 
اأن  اإىل  ال��ط��اق��ة  مل��ع��ل��وم��ات  الأم��ري��ك��ي��ة 
من  احتياطات  متلك  املّتحدة  ال��ولي��ات 
 665 ال�����س��خ��ري يبلغ م��ق��داره��ا  ال��غ��از 
تقدر  ال�سني  ويف  مكعب،  ق��دم  تريليون 
بنحو  ال�سخري  الغاز  من  الإحتياطات 
ولكن   ، مكعب  ق��دم  تريليون   1115

ال�����س��ني مل ت��ب��داأ ب��ع��د يف ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اإ�سافة  اإنتاج هذه الرثوة لأ�سباب تقنية 
اإىل وجود مكامن الغاز يف مناطق نائية 
ما يتطلب ا�ستثمارات �سخمة يف البنية 
ال�سعدون  الدكتور  واختتم    . التحتية 
�سركات  ت�سهد  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ب��ق��ول��ه: 
اإن����ت����اج ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات يف م��ن��ط��ق��ة 
دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي من��واً 
م�ستداماً، ولكن الأ�سواق العاملية �ستكون 
اأك�����رث ت��ن��اف�����س��ي��ًة يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل. 
وتتمّثل الطريقة الوحيدة يف ال�ستفادة 
امل��ث��ل��ى م���ن الإم���ك���ان���ات ال��ه��ائ��ل��ة لنمو 
القطاع، ومواكبة املناف�سة يف ال�سوق، يف 
اإيجاد حلول  البتكار حيث يتعنّي علينا 
اأقل  رائدة تتيح لنا حتقيق املزيد بكلفة 
ال�سنوي  جيبكا  منتدى  يف  و�سي�سارك 
يزيد عن  1700 موفد مما  اأك��رث من 
 15 م��ن  اأك���رث  ع��ن  ف�ساًل  دول���ة،   49
م��ت��ح��دث��اً ���س��ي��ق��وم��ون ب��ت�����س��ارك روؤاه����م 

واآرائهم مع احل�سور.

جمان ي�شيد بدعم وت�شجيع حمدان بن حممد لإبداعاته وابتكاراته
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رئي�سة  القا�سمي  �سلطان  بنت  ال�سيخة حور  اإفتتحت 
موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون املعر�س الفني من الفو�سى 
اإىل الو�سوح.. ا�ستعادة يوتوبيا املرح بح�سور ال�سيخ 
القا�سمي وال�سيخ زايد بن �سلطان  خالد بن �سلطان 
العوي�س رئي�س  نهيان و�سعادة عبداهلل  اآل  بن خليفة 
املظلوم  وه�سام  ال�سارقة  يف  والإع���الم  الثقافة  دائ��رة 
والإع����الم يف  الثقافة  دائ���رة  ال��ف��ن��ون يف  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  الفنية  امل��ب��اين  يف  وذل��ك  ال�سارقة 
 .2014 يناير   14 حتى  املعر�س  وي�ستمر  للفنون 
واأك�������دت ال�����س��ي��خ��ة ح����ور يف ك��ل��م��ة الف���ت���ت���اح اأه��م��ي��ة 
لتكون  املختلفة  ب�سياقاته  الفني  احل��راك  ا�ستقطاب 
يف  وال��ف��ن  للثقافة  ال��داع��م��ة  املن�سة  ال�سارقة  اإم���ارة 
كامب�س  م��ع  ال��ت��ع��اون  املنطلق مت  ه��ذا  وم��ن  املنطقة 
اآرت دبي الذي يعد هذا املعر�س جزءا من ت�سوراته 

ونتائجه.
�سانون  امل��ع��ر���س  على  القيمة  ق��ام��ت  الف��ت��ت��اح  عقب 
اآير�س هولدن بجولة فنية يف اأرجاء املعر�س �سرحت 
امل��ق��دم��ة حيث  ل��الأع��م��ال  ال��ع��ام  ال�سياق  م��ن خاللها 
معا�سرة  تركيبية  فنية  اأعمال  على  املعر�س  احتوى 
تنقب عن الرتاث الأفريقي لأ�سول الفنانني الثالثة 
الأف����رو  الن�سيج  ف��ن��ان��ة  امل��ع��ر���س  ه���ذا  امل�����س��ارك��ني يف 
اأمريكية زنوبيا بيلي وامل�سور وامل�سمم املغربي ح�سن 
حجاج واملخرج النحات الريطاين الرتينيدادي زاك 

اأويف لت�سل الأعمال اإىل ما يقارب 17 عمال فنيا.

هولدن  اآي��ر���س  �سانون  املعر�س  على  القيمة  وح�سب 
ف�����اإن ك���ل ف���ن���ان ح��ا���س��ر ه��ن��ا ل���ه راب�����ط ب����اأج����داده يف 
اأفريقيا.. كل منهم ي�ستك�سف بطريقة �سخ�سية جدا 
كيف اأن مو�سور الزدواجية والتعدد الثقايف يبلغ عن 
القا�سمي  ن���وار  ال�سيخة  و�سرحت  للعامل.  روؤي��ت��ه��م 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  وات�سال يف  م�سوؤول عالقات عامة 

م��ن وجهة  امل��ع��ر���س تكمن  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  ب���اأن  للفنون 
نظري يف جلبه لثقافات خمتلفة عما نعهده ليقدم يف 
م�ساحة �سغرية اأعمال فنية خمتلفة منها الرتكيبي 
و جميع  والت�سميم  والفوتوغرايف  والفيلم  واملن�سوج 
امل�ساهد  باإعطاء  يتكفل  مزيجا  ت�سكل  الأعمال  هذه 
اإح�سا�سا يتجلى له وحده يختلف عما يراه �سواه تبعا 

للتنوع الذي قدم اليوم.
واإث�����ر ان��ت��ه��اء اجل���ول���ة مت ع��ر���س ل��ف��ي��ل��م اأن��ت��و���س��اب��ل 
للمخرجني اإريك توليدانو واأوليفر نكا�س يف �سينما 
�سراب املدينة باملباين الفنية ملوؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 
الريطانية  �ستايل�ست  جملة  يف  ت�سجيلها  مت  والتي 
للهواء  امل�����س��رع��ة  ال�سينما  دور  اأف�����س��ل  م��ن  ك��واح��دة 
م��ت��واج��دا يف  املعر�س  ك��ان جمهور  ال��ع��امل  الطلق يف 
املجاورة. ومن  املنطقة  �سكان  ليتبعهم لحقا  الفيلم 
الرامج العامة املقدمة يف اإطار معر�س من الفو�سى 
اإىل الو�سوح: ا�ستعادة يوتوبيا املرح هو حديث الفنان 
الذي قدمته الفنانة الأفرو اأمريكية امل�ساركة زنوبيا 
بدبي.  ال�سفا  حديقة  يف  الأر���س��ي��ف  مكتبة  يف  بيلي 
9 نوفمر  ت���اري���خ يف  ب��ع��ن��وان  ���س��ي��ع��ر���س ف��ي��ل��م  ك��م��ا 
القادم من �سل�سلة الفن يف القرن احلادي والع�سرين 
التلفزيونية احلائزة على جائزة بيبودي وهو يعر�س 
لثالثة فنانني معا�سرين ينقبون يف املا�سي لكت�ساف 
قيمة  ترتاأ�سه  ح��وار  الفيلم  عر�س  يتبع  و  احلا�سر 
املعر�س من الفو�سى اإىل الو�سوح: ا�ستعادة يوتوبيا 

املرح �سانون اآير�س هولدن.
وقبل انتهاء املعر�س الذي ي�سادف 14 يناير القادم 
اآير�س هولدن بجولة فنية يف  �ستقوم القيمة �سانون 
املعر�س يوم 11 يناير لتكون هناك كلمة اإثر اجلولة 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا م��ن��اق�����س��ة ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ق��دم��ت يف من 

الفو�سى اإىل الو�سوح: ا�ستعادة يوتوبيا املرح . 

لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظم 
النبط  ل�����س��اع��رات  الأول  امل��ل��ت��ق��ى  الإم�������ارات..  ت����راث 
بالتعاون  امللتقى  عقد  العني.  مدينة  يف  الإم��ارات��ي��ات 
جامعة  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  الأن�سطة  �سعبة  م��ع 
الإمارات العربية املتحدة على خ�سبة م�سرح الهاليل 
يف اجلامعة مب�ساركة ت�سع �ساعرات اإماراتيات. وتناول 
الن�سائي  ال�سعري  الإنتاج  امللتقى حماور تهتم بو�سع 
الن�سوي �سمن  يف الدولة واإ�سكالت وم�سطلح الأدب 
الأجنا�س الأدبية الأخرى مع اإبراز التقاليد ال�سعرية 
الن�سائية يف الإم��ارات من خالل ت�سليط ال�سوء على 
واملو�سوعات  والأ���س��ك��ال  الثقايف  الجتماعي  الإط���ار 
الإن��ت��اج  وت��ط��ورات  والأخ��الق��ي��ة  اجلمالية  والق�سايا 
الأ�سعار  تلك  ع��الق��ة  خ��الل  الن�سوي..من  ال�سعري 
باملو�سيقى والر�سم وال�سينما والكتابة الأدبية ومواقع 
ال�سعري  النتاج  تثمني  واأي�سا  الجتماعي  التوا�سل 
الن�سائي النبطي يف الدولة من خالل جهود الهيئات 
واأك���د   . املختلفة  الإع��الم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��دك��ت��ور را���س��د اأح��م��د امل���زروع���ي م��دي��ر م��رك��ز زاي��د 

للدرا�سات والبحوث بالإنابة يف كلمة له خالل افتتاح 
حتت�سنه  ال��ذي  الثقايف  احل��دث  ه��ذا  امللتقى..اأهمية 
بني  املوؤ�س�سي  التعاون  ثمار  من  ب��اأن  منوها  اجلامعة 
ال��ذي  امللتقى  الإم���ارات..ه���ذا  ت��راث  ون���ادي  اجلامعة 
املحلي  الإب����داع  دع��م  ال��ن��ادي يف  ي��اأت��ي �سمن م�سروع 
اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا 
ال��دول��ة رئي�س  رئ��ي�����س  ال�سمو  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���س��اح��ب 
ال��رتاث  على  املحافظة  على  يحر�س  ال���ذي  ال��ن��ادي 
ال��وط��ن��ي ودع��م��ه ب��اأ���س��ك��ال��ه ك��اف��ة م��ن خ���الل ت�سجيع 
الإب��������داع وامل���ب���دع���ني امل��ح��ل��ي��ني م���ن ����س���ع���راء وك��ت��اب 
األقتها  ال��ت��ي  الكلمة  يف  امل���زروع���ي  وق��ال��ت  وغ��ريه��م. 
ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ال��ب��اح��ث��ة ف��اط��م��ة امل��ن�����س��وري..اإن ال�سعر 
للدرا�سات  زايد  قبل مركز  باأهمية خا�سة من  حظي 
والبحوث فاأن�ساأ بيت ال�سعر واأ�سدر جملة متخ�س�سة 
و���س��اع��رات  ���س��ع��راء  ومنهم  املحليني  ال�����س��ع��راء  ل��دع��م 
واأقام  ال�سعرية  الدواوين  من  العديد  واأ�سدر  النبط 
هذا  لتطوير  ي�سعى  ي���زال  وم��ا  ال�سعرية  الأم�����س��ي��ات 
ال��ل��ون م��ن ال�����س��ع��ر اإىل ج��ان��ب اإح���ي���اء ف��ك��رة جمل�س 

ال�سعراء يف العا�سمة اأبوظبي . وت�سمن حفل الفتتاح 
الذي �سهده عدد كبري من اجلمهور الن�سائي عر�سا 
الأ�سا�سي  للتعليم  البدع  مدر�سة  لطلبة  اليولة  لفن 
برنامج  من  الأوىل  اجلل�سة  اإنطلقت  وال��ث��ان��وي..ث��م 
مب�ساركة  النعيمي  لطيفة  الباحثة  واأدارات��ه��ا  املوؤمتر 
بنت  القبي�سي  ك��رم  ب��ن  دروي�����س  بنت  اآم��ن��ة  ال�ساعرة 
�سجايا  النقبي  م��رمي  وال�ساعرة  اأبوظبي  من  العون 
القبي�سي  وال�ساعرة مرمي جمعة  ال�سارقة  الروح من 
�ساعرة يا�س من جزيرة دملا ونوال �سامل ن�سامي ال�سادة 
م��ن اأب��وظ��ب��ي واأخ����ريا ال�����س��اع��رة وم�����س��ة م��ن مدينة 
 . املا�سي  ال��ع��ام  القمر  دي���وان غ��اب  العني و���س��در لها 
الباحثة  اأدارت��ه��ا  فقد  الثانية  ال�سعرية  اجلل�سة  اأم��ا 
ناجية الكتبي و�ساركت فيها ال�ساعرات..�سندية را�سد 
حممد  وزي��ن��ب  ال�سارقة  جامعة  يف  طالبة  احل��م��ادي 
ال��رف��اع��ي ���س��اع��رة م��ن راأ�����س اخل��ي��م��ة وف��اط��م��ة عتيق 
عائ�سة  وال�ساعرة  الإم��ارات  الكعبي طالبة يف جامعة 
اأحمد الكندي من اإمارة الفجرية وهي ما زالت طالبة 
امل�ساركات  ال�����س��اع��رات  واأل��ق��ت   . ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

جرى  ث��م  اإنتاجهن  م��ن  �سعرية  من��اذج  اجلل�ستني  يف 
 . ���س��اع��رة وق�سائدها  ك��ل  وا���س��ع ح��ول جت��رب��ة  نقا�س 
وعقب ختام فعاليات امللتقى الذي يكر�س مركز زايد 
للدرا�سات والبحوث يف نادي تراث الإمارات وجامعة 
الإمارات جهودهما جلعله حدثا ثقافيا �سنويا..كرمت 
�سعادة الدكتورة اأمل القبي�سي ع�سوة املجل�س الوطني 
الحتادي..ال�ساعرات امل�ساركات يف امللتقى كما هناأتهن 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ن واإب���داع���ه���ن امل��ت��م��ي��ز يف ه���ذا امل��ج��ال. 
تقديرهن  امل�ساركات  ال�ساعرات  جانبهن..اأبدت  من 
لتنظيم هذا احلدث الذي فتح اأمامهن منرا جديدا 
الن�سوية  النبط  ق�سيدة  �سعر  م��ن  اإنتاجهن  ل��ط��رح 
وول��وج��ه��ن ه���ذا امل��ج��ال الإب���داع���ي م��ن خ���الل ت��ع��اون 
موؤ�س�ستني كبريتني ذات �سلة بتطوير والرتقاء بهذا 
وكذلك  اخلليج  منطقة  يف  املحبب  ال�سعري  النموذج 
واملهتمات  اجلامعة  طالبات  م��ن  باجلمهور  لقائهن 
ال�سكر  بناء ورفعن  املحلي وبناء حوار فكري  بال�سعر 
تنظيم  يف  جلهودهما  واجلامعة  ال��ن��ادي  اإدارت���ي  اإىل 

امللتقى باأبهى �سورة .

 جائزة ات�ساالت لكتاب الطفل تعتمد القائمة النهائية للكتب املتاأهلة للمناف�سة
•• ال�صارقة-الفجر:

النهائية  القائمة  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  اعتمد 
يف  الطفل  لكتاب  ات�سالت  جائزة  على  للمناف�سة  املر�سحة 
دورتها اخلام�سة، على اأن يتم الإعالن عن الفائزين باجلائزة 
التي تبلغ جمموع قيمتها مليون درهم اإماراتي خالل حفل 
2013 يف ال�ساد�س  افتتاح معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 

من نوفمر القادم. 
وتعتر القائمة النهائية للدورة احلالية هي الأوىل يف عمر 
اجلائزة التي تت�سمن كتب مر�سحة لأكرث من فئة حيث اأن 
اإع��ادة هيكلة للجائزة وا�سافة فئات  ال��دورة احلالية �سهدت 
من  العمرية  للفئة  للطفل  العام  كتاب  فئة  �سملت  جديدة 
العمرية  للفئة  لليافعني  ال��ع��ام  كتاب  وفئة  ع���ام(،   12-0(
من )13-18عام(، كما مت تخ�سي�س جوائز للكتاب الفائز 
باأف�سل ر�سوم، والكتاب  الفائز  اأف�سل ن�س، والكتاب  بجائزة 

الفائز باأف�سل اإخراج.
الكتب  ع��ن   2013 ل��ل��ع��ام  اجل���ائ���زة  واأع��ل��ن��ت جل��ن��ة حتكيم 
املرت�سحة جلائزة فئة كتاب العام للطفل وهم: كتاب تك�سرية 

الإم��ارات  دول��ة  والتوزيع من  للن�سر  العربي  العامل  دار  عن 
العزيبي  ح�سني  ن�سيبة  الدكتورة  للموؤلفة  املتحدة،  العربية 
دار  ع��ن  ال�سنابل  ع��ود  وك��ت��اب  وال��ر���س��وم حل��امت فتحي علي، 
نه�سة م�سر من جمهورية م�سر العربية، للموؤلفة الدكتورة 
 ... اأن��ا روم��ي  �سليط، وكتاب  لهنادي  والر�سوم  عفاف طبالة 
اأروى  ال��وردي��ة عن موؤ�س�سة  الف�ساتني  اأح��ب  اأم��ي، ول  اأح��ب 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  م��ن  وال��ت��وزي��ع  للن�سر  العربية 

للموؤلفة اأروى داوود خمي�س، ور�سوم حنان قاعي. 
وتتناف�س عن فئة كتب اليافعني خم�سة اأعمال جاءت كالآتي 
: كتاب اأجوان عن دار نه�سة م�سر، للموؤلفة الإماراتية نوره 
تامر  موؤ�س�سة  عن  فرا�سة  احلركي  ا�سمي  وكتاب  النومان، 
ب�سارات،  اأح���الم  للموؤلفة  فل�سطني  م��ن  املجتمعي  للتعليم 
للتعليم  تامر  موؤ�س�سة  عن  الغائبني  للنا�س  اأ�سجار  كتاب  و 
املجتمعي من فل�سطني للموؤلفة اأحالم ب�سارات، و كتاب �ست 
الكل عن دار ال�سلوى من اململكة الأردنية الها�سمية، للموؤلفة 
تغريد النجار، وكتاب غدي و روان عن دار ال�ساقي لالأطفال 
و�سمر  الدين  �سرف  للموؤلفتني فاطمة  لبنان،  وال�سبان من 

حمفوظ براج. 
كتاب  وه��ي  ن�س  اأف�سل  فئة  ع��ن  اأع��م��ال  ثالثة  تر�سيح  ومت 

اأم���ي ج��دي��دة ع��ن دار ال��ع��امل ال��ع��رب��ي للن�سر وال��ت��وزي��ع من 
دولة الإمارات العربية املتحدة للموؤلفة رمي نا�سر املزروعي 
اأمي،  اأحب   ... رومي  اأنا  وكتاب  املزروعي  نا�سر  ور�سوم رمي 
ول اأحب الف�ساتني الوردية عن موؤ�س�سة اأروى العربية للن�سر 

والتوزيع، وكتاب عود ال�سنابل عن دار نه�سة م�سر.
كما مت تر�سيح ثالثة اأعمال عن فئة اأف�سل ر�سوم وهي: كتاب 
اأنا رومي عن موؤ�س�سة اأروى العربية للن�سر والتوزيع وكتاب 
عندما تغ�سب عن دار اأ�سالة للن�سر من لبنان، للموؤلفة دنيا 
ال�سنابل  وكتاب عود  والر�سوم لظريفة حيدر.  ال�سعدي،  زاد 
ال�سلوى من  دار  امل��ان��ع ع��ن  م��ا  دار نه�سة م�سر وك��ت��اب  ع��ن 
اململكة الأردنية الها�سمية، للموؤلفة تغريد النجار، والر�سوم 

حل�سن من�سرة.
واأما املر�سحون عن فئة اأف�سل اإخراج للكتاب فهم: كتاب اأنا 

رومي وكتاب عندما تغ�سب وكتاب عود ال�سنابل .
ويف هذه املنا�سبة هناأت مروة عبيد العقروبي رئي�س جمل�س 
الأع��م��ال  اأ�سحاب  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  اإدارة 
التي و�سلت اإىل القائمة النهائية، متمنية للجميع التوفيق، 
وق��ال��ت: ف��خ��ورون ال��ي��وم ب��ال��و���س��ول اإىل ه���ذا امل�����س��ت��وى من 
بكل  القول  ون�ستطيع  للجائزة  املرت�سحة  الكتب  يف  اجل��ودة 
ثقة باأن اجلائزة ا�ستطاعت اأن توفر بيئة حمفزة وتناف�سية 
لنا احل�سول على  اأت��اح  العرب، مما  الن�سر والكتاب  بني دور 
وال��ي��اف��ع��ني، منوهة  الأط���ف���ال  ك��ت��ب  جم��م��وع��ة متميزة م��ن 
جلنة  قبل  من  تر�سيحها  مت  التي  النهائية  القائمة  اأن  اإىل 
حيث  م��ن  اجل���ودة  م��ن  عالية  درج��ة  على  جميعها  التحكيم 

الن�سو�س والر�سومات والإخراج. 
عدة  عقب  ج��اءت  املر�سحة  الأعمال  اأن  العقروبي  واأو�سحت 
التحكيم لعتماد  ق��ب��ل جل��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات وور�����س ع��م��ل م��ن 
املتقدمة  الكتب  كافة  ا�ستعرا�س  مت  حيث  املر�سحة  الأعمال 
القيمة  ك��ت��ب م���ن ح��ي��ث   107 ع���دده���ا  وال���ب���ال���غ  ل��ل��ج��ائ��زة 
اإىل جانب مدى دعم هذه الأعمال  املنتج،  والأ�سالة وجودة 
لأهداف اجلائزة يف الرتقاء بكتاب الطفل وتعزيز الت�سال 

املعريف له.
ووفقاً للهيكلة اجلديدة �سيتم توزيع قيمة- اجلائزة البالغة 
مليون درهم اإماراتي- على النحو التايل: 300 األف درهم 
لفئة جائزة كتاب الطفل يتم توزيعها لكل من النا�سر واملوؤلف 
والر�سام، و200 األف درهم لفئة جائزة كتاب اليافعني بواقع 
100 الف درهم لكل من املوؤلف والنا�سر، فيما مت تخ�سي�س 
الفائز  الكتاب  من  لكل  درهم  الف   100 بواقع  األف   300
باأف�سل ر�سوم، والكتاب  الفائز  اأف�سل ن�س، والكتاب  بجائزة 

الفائز باأف�سل اإخراج، وبهذا يكون املجموع 800 األف درهم 
للجوائز.

األف   200 كما ر�سدت جائزة ات�سالت لكتاب الطفل مبلغ 
درهم اإماراتي ملبادرة ور�سة التي اأطلقتها موؤخراً لبناء قدرات 
ال�سباب العربي يف الكتابة، والر�سم، بهدف اكت�ساف ورعاية 
اجليل اجلديد من املواهب العربية يف جمال كتب الأطفال.

الأط��ف��ال  كتب  فئة  ع��ن  املر�سحة  ال�ستة  الأع��م��ال  وت��ت��ن��اول 
الطفل  تك�سرية عن  ق�سة  موؤلفة  وتبحث  متنوعة  موا�سيع 
اأن الطفولة  اإذ توؤمن من خالل ق�ستها  ان�سان  يف داخل كل 
ل تغادر اأي ان�سان، اأما كتاب اأنا رومي ...اأحب اأمي ول اأحب 
اإىل تنمية ح�س اخليال  الوردية فهو عمل يهدف  الف�ساتني 
والبتكار لدى الأطفال، وبطلة الق�سة هي رمي ابنة الثمان 
�سنوات التي ل يعجبها راأي والدتها فيما ترتدي، وتتحدث 
ع���ن اآرائ���ه���ا اخل��ا���س��ة يف خ��م�����س ق��ط��ع ل حت��ب��ه��ا يف خ��زان��ة 
مالب�سها. وتدور ق�سة اأمي جديدة يف ف�ساء اإماراتي حميم 
اأمها التي غيبها  حيث حتكي ق�سة فتاة تروي ذكرياتها مع 
اأم��ريات،  ال�سنابل حياة ثالث  امل��وت، فيما تتناول ق�سة عود 
و���س��راع ب��ني اإح��داه��ن وب��ني ال�����س��اح��رة، اأم���ا ق�سة م��ا املانع 
فتحكي ق�سة �سامية التي يعمل والدها م�سحراً يف رم�سان 
مير�س  حتى  لل�سحور  النا�س  اإيقاظ  عن  يوماً  يتخلف  ومل 
فتقرر ابنته اأن حتل مكانه يف تلك الليلة، وتعك�س الق�سة روح 

التعاون واملحبة وامل�ساركة يف ال�سهر الف�سيل وقدرة الفتيات 
تغ�سب  عندما  ك��ت��اب  وي�ستعر�س  ع��م��ل،  اأي  مم��ار���س��ة  على 
اأم��ام  الت�سرف  ع��ن  ع��اج��زاً  ال��ذي يقف  ه��ادي  الطفل  ق�سة 
اأي موقف يغ�سبه. اأما عن فئة كتب اليافعني فت�سرد كاتبة 
ق�سة �ست الكل واقع احلياة املريرة التي يعي�سها اأهل غزة يف 
اخلم�سة  ابنة  ي�سرى  تدعى  فتاة  ق�سة  خالل  من  فل�سطني 
ع�سر ربيعاً التي جتد نف�سها م�سوؤولة عن اأ�سرة وعليها العمل 
يف ال�سيد بعد وفاة �سقيقها الأكر وتعر�س والدها حلادث 
اأدب��ي عن فتاة  اأج��وان فهو عمل  اأما  اأقعده يف الفرا�س،  األيم 
تعي�س  نف�سها  لتجد  كوكبها  دم��ار  على  ت�ستفيق  ع�سرينية 
تغيري  ت��ق��رر  ال�ست�سالم  ع��ن  وع��و���س��اً  ك��ب��رية  و���س��ط �سدمة 
فرا�سة  احلركي  ا�سمي  ق�سة  تاأخذنا  فيما  بيدها.  م�سريها 
ت��دور  حيث  منوها  ط��ور  يف  فتاة  بعيون  القرية  مفهوم  اإىل 
الرواية حول فتاة فل�سطينية تعي�س يف اإحدى القرى. وتدور 
اأحداث ق�سة اأ�سجار للنا�س الغائبني يف حمام للن�ساء مبدينة 
القارئ  توقعات  تك�سر  �سيقة  ق�سة  وه��ي  بفل�سطني،  نابل�س 
جتربة  فهي  وروان  غ��دي  ق�سة  اأم���ا  واأمكنتها.  بعنا�سرها 
جديدة من نوعها يف اأدب الأطفال، تروي ب�سكل متواز ق�سة 
لبنان،  اأم�ساها يف  اإج��ازة  اإىل بلجيكا بعد  ال��ذي يعود  غ��دي 
وروان التي تتوا�سل معه اإلكرتونياً ويت�ساركان يف اأحالمهما 

وهمومهما.

30
احتاد كتاب واأدباء االإمارات 
ي�ست�سيف  اأب��وظ��ب��ي  يف 

الدكتور عمار علي ح�سن
اأبوظبي - الدكتور عمار  ي�ست�سيف احت��اد كتاب واأدب��اء الإم��ارات - فرع 
علي ح�سن اليوم الإثنني يف مقره يف امل�سرح الوطني يف اأم�سية اأدبية عن 

روايته �سقوط ال�سمت الرواية التي تنباأت ب�سقوط الأخوان.
والعلوم  القت�ساد  كلية  من  تخرج  ح�سن  علي  عمار  الدكتور  اأن  يذكر   
العلوم  يف  ال��دك��ت��وراة  ويحمل   1989 ع��ام  ال��ق��اه��رة  جامعة  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية و�سدرت له اأربع روايات هي.. �سجرة العابد و جدران املدى و 
زهر اخلريف و حكاية �سمردل ..بجانب ثالث جمموعات ق�س�سية هي 
عرب العطيات و اأحالم من�سية و التي هي اأحزن وق�سة لالأطفال بعنوان 

الأبطال واجلائزة . 
ال��ن�����س وال�سلطة وامل��ج��ت��م��ع: القيم  ال��ن��ق��د الأدب����ي ه��ن��ا  ك��ت��اب��ان يف  ول���ه 
ال�سيا�سية يف الرواية العربية و بهجة احلكايا على خطى جنيب حمفوظ 
واإىل   .. الأول  احلب  حكايات  بعنوان  ق�س�سية  متتالية  الن�سر  قيد  وله 
جانب الأع��م��ال الأدب��ي��ة رواي��ة وق�سة ونقدا ول��ه ع��دة كتب يف الت�سوف 
جائزة  منها  عديدة  جوائز  على  حا�سل  وه��و  ال�سيا�سي  الجتماع  وعلم 
الطيب  وج��ائ��زة  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  وج��ائ��زة  م�سر  يف  للتفوق  ال��دول��ة 
�سالح يف الق�سة وجائزة اأخبار الأدب يف الق�سة وجائزة غامن غبا�س يف 
الأطفال  اأدب  زايد يف  الق�سة واحل��رب وجائزة هزاع بن  الق�سة وجائزة 

وجائزة جامعة القاهرة يف الق�سة اأي�سا. 

متنح  العاملية  ال�سعر  جمعية 
جائزة  غامن  �سهاب  االإماراتي 

ال�سعر للثقافة واالإن�سانية 
منحت جمعية ال�سعر العاملية يف الهند ال�ساعر واملرتجم الإماراتي الدكتور 
�سهاب غامن جائزة ال�سعر للثقافة والإن�سانية ..وذلك تقديرا لدوره يف بناء 
اإىل  ال�سعر  العامل من خالل ترجمته  الثقافية بني �سعوب  و مد اجل�سور 

خمتلف لغاتهم. 
�سلم اجلائزة للدكتور �سهاب احلاكم ال�سابق ملدينة ماي�سور الهندية خالل 
حفل اأقيم الليلة املا�سية يف فندق انرتكونتيننتال يف مدينة ت�سيناي. يذكر 
الآ�سيوية  اجلمعية  قبل  من  لل�سالم  طاغور  جائزة  على  ح�سل  غ��امن  اأن 
واح��دة كل  والتي متنح ل�سخ�سية   2013 �سهر مايو عام  يف كلكتا خالل 
بهذا  يحظى  وع��رب��ي  اإم���ارات���ي  اأول  �سهاب  ال��دك��ت��ور  يعتر  عامني..فيما 

التكرمي العاملي. 



فــن عــربـــي

تنفي اتهامها بتعمد بالثارة يف اأعمالها الفنية

منة ف�سايل: اأرف�ص التدخل 
يف حياتي ال�سخ�سية

يف  وال�ساعات  احل��اد  للهجوم  تعر�سك  �سر  ما   •
اأوقات كثرية؟

وا�ساعات  اأ�سياء  اأفتعل  دائ��م��اً  اأن��ن��ي  ي��رى  البع�س   -
لت�سليط ال�سوء العالمي على اأخباري، وهذا غري 
اأهتم  ف��اأن��ا يف ح��ايل  �سحيح على الط���الق، 
ال�سحافة  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  ب��اأع��م��ايل 
ب���ح���ي���ات���ي  ت���ه���ت���م  ب����������داأت  الآن 
اأن حياة الفنان  اخلا�سة، ون�سوا 
اخل���ا����س���ة م��ل��ك��ه ه���و ف���ق���ط، ول 
اأن ي��خ��رتق ال��ب��ع�����س ه��ذه  مي��ك��ن 

اخل�سو�سية.
تعملني  اأن����ك  ي���رى  م���ن  ه��ن��اك   •
ع��ل��ى ت��ع��اط��ف اجل��م��ه��ور م��ع��ك من 

كرثة اأخطائك؟
اأقبله على الط��الق.  - ه��ذا ك��الم ل 
ودائ��م��اً  ب��اأح��د،  اأه��ت��م  اأن���ا ل  بب�ساطة، 
اأ�سعر باأن �سخ�سيتي يغلب عليها طابع 
املزاجية. اأ�سعر باأن من حقي اأن اأعي�س حياتي 
للعادات  خ��رق  دون  م��ن  تنا�سبني  التي  بالطريقة 
ميالدي  عيد  مو�سوع  اىل  وبالن�سبة  والتقاليد. 
م��و���س��م، تخطيت هذه  ك��ل  اأ���س��ب��ح حكاية  وال���ذي 
املرحلة واعتذرت جلمهوري، واأكدت اأن ما حدث 
كان ترتيباً خبيثاً من البع�س للنيل مني وت�سويه 

�سورتي اأمام الراأي العام.
دينية  ج��ه��ات  قبل  م��ن  دع���وة  ه��ن��اك  • ول��ك��ن 

بتكفريك نتيجة ت�سرفاتك امل�سينة؟
- ه���ذا ال��ك��الم م��ر���س��ل ول��ي�����س ل��ه اأ���س��ا���س من 
اأن م��وؤ���س�����س��ة الأزه�����ر  ال�����س��ح��ة، خ�����س��و���س��اً 
ال�سريف ل ُتقّوم الت�سرفات، ولكن هناك من 
يحاول ت�سويه �سورة الأزهر ب�سكل اأو باآخر، 
اأو فنانة،  بال�سافة اىل ت�سويه �سورة فنان 

لذلك اأنا مل اأرد على ذلك.
املثرية؟ مالب�سك  اىل  • وبالن�سبة 

كانت  اذا  بالكالم عن مالب�سي  اأهتم  ل   -
اأم ل، ول��ك��ن ك��ل ال��ن��ج��وم يف �سني  م��ث��رية 
ي��رت��دون ما يحلو لهم، ويف  واأك��ر مني 

النهاية كل ان�سان حر.
فلينتقد  ي��ن��ت��ق��دين  اأن  ي��ري��د  وم���ن 
اأق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  واأدواري  اأع���م���ايل 

اأن�ست لهوؤلء  اأهتم ولن  ال�سخ�سية ل  ولكن عن حياتي 
احلاقدين.

بالثارة؟ لك  البع�س  و�سف  على  ردك  • ما 
- اأي اثارة تتحدثون عنها، واأنا معظم اأعمايل غري ذلك، 
مثل دوري يف م�سل�سل )العقرب( اأو يف فيلم )نور عيني( 
فلي�س  وم�سل�سل )باب اخللق( وم�سل�سل )م��زاج اخل��ري(. 
هناك م�سهد يل بقمي�س نوم اأو عري اأو اأج�سد فتاة ليل، 
نهاية  يف  الفنان  لأن  الأدوار،  ه��ذه  ك��ل  اأح���رتم  كنت  وان 
املطاف يج�سد �سخ�سية متواجدة يف املجتمع، وما يحدث 

من م�ساهد هو داخل ال�سياق الدرامي.
اأن  يعني  والذي   ...)+18 )�سينما  على  توافقني  • وهل 

هناك مو�سوعاً ل يتنا�سب مع الأطفال؟
- نعم، هناك بع�س املوا�سيع ال�سارخة التي ت�سكل خطراً 
كبرياً يف املجتمع، ولبد من ت�سليط ال�سوء عليها، ولكن 
الأف��الم،  الأ�سر دخ��ول هذه  اأن ترف�س بع�س  املمكن  من 
املتقدمة  ال���دول  وبع�س  اأم��ريك��ا  مثل  نكون  اأن  فيف�سل 
ب��اأن  وتعلمه  امل�ساهد،  عقلية  حت��رتم  وال��ت��ي  واملتح�سرة 
مع  ي��ت��ن��ا���س��ب  ل  م��و���س��وع��اً  ي��ح��م��ل  اأي   )+18 )ال��ف��ي��ل��م 

الأطفال.

 ح�سن الرداد ي�سر

 على االدوار املثرية للجدل
 

عّر الفنان امل�سري ال�ساب ح�سن الرداد عن موقفه من ا�سراره على لعب 
اأن هذا ما جعله يوافق على فيلم )اللعب  الأدوار املثرية للجدل، مو�سحاً 
مع الذئاب( الذي ير�سد م�سكلة الغت�ساب ب�سكل اأو�سح واأو�سع عما قدم 

يف ال�سابق من اأعمال �سينمائية وتلفزيونية.
والتي  يقدمها  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  للعمل،  ج��ذب��ه  م��ا  اأن  اىل  ال����رداد  واأ���س��ار 
تثري بع�س ال�سكوك من خالل ما يقوم به من اأفعال وت�سرفات واجلانب 

الن�ساين لل�سخ�سية.
وك�سف الفنان ال�ساب عن اأنه يعقد جل�سات عمل مع املخرج )اأمري �ساكر( 
لختيار باقي طاقم العمل، والذي ا�ستقر على رانيا يو�سف وي�سرا اللوزي 
)نظرية  فيلم  بنجاح  فرحته  من  وبالرغم  اأن��ه،  اىل  اأ�سار  كما  الآن.  حتى 

عمتي( الذي يعر�س حالياً، ال اأنه ي�سعر بحزن وقلق �سديد على م�سر.

�سامح ح�سني يتعاقد 
على فيلمني ويجهز مل�سل�سل

 
بطولة  على  تعاقد  اأن���ه  ع��ن  ح�سني  �سامح  ال�ساب  امل�سري  الفنان  ك�سف 
يف  يعر�س حالياً  ال��ذي  دليلي(  )كلبي  فيلمه  بعد جناح  فيلمني جديدين 

دور ال�سينما.
واأو�سح ح�سني اأن الفيلم الأول من اإنتاج اأحمد ال�سبكي، بينما تنتج الفيلم 
الثاين �سركة )دولر( لالإنتاج الفني، وهو من تاأليف لوؤي ال�سيد واإخراج 
اأن �سامح حتفظ يف احلديث عن تفا�سيل الفيلمني اإىل  معتز التوين. اإل 
مليون  على  منهما  فيلم  كل  يف  و�سيح�سل  الت�سوير،  موعد  حتديد  حني 

جنيه.
املوؤلف حم�سن رزق، للوقوف على  اإنه يعقد حالياً جل�سات عمل مع  وقال 
م�سل�سل  يف  جناحهما  بعد  جديد  رم�ساين  تلفزيوين  م�سل�سل  تفا�سيل 

)حاميها وحراميها( الذي عر�س يف �سهر رم�سان املا�سي.

قالت الفنانة امل�شرية منة ف�شايل انها ل تثري ال�شاعات 
حولها، م�شيفة اأن حياتها اخلا�شة ملك لها، ولبد اأن يعي 
اأكاذيب،  من  عنها  ين�شره  عما  يكّف  حتى  ذل��ك،  الع��ام 

راف�شة اتهامها بتعمد بالثارة يف اأعمالها الفنية.
واأ�شافت ف�شايل: )ل اأهتم بالكام عن ماب�شي اذا كانت 
مثرية اأم ل، ولكن كل النجوم يف �شني واأكرب مني يرتدون 
ما يحلو لهم، ويف النهاية كل ان�شان حر(، لفتة اىل اأن من 
تقدمها،  التي  اأدواره��ا  ينتقد  اأن  فعليه  ينتقدها  اأن  يريد 
لهوؤلء  اأن�شت  ولن  اأهتم  ل  ال�شخ�شية  حياتي  عن  )ولكن 
احل���اق���دي���ن(. واأ����ش���ارت اىل 
�شخ�شيتها  على  يغلب  اأن��ه 
الن���ط���اق وامل���زاج���ي���ة، 
اأعي�ش  اأن  حقي  )وم��ن 
بالطريقة  ح��ي��ات��ي 
من  تنا�شبني  التي 
دون خرق للعادات 

والتقاليد(:

ي�ستاأنف  فهمي  ح�سني 
ت�سوير )حافة الغ�سب(

ي�ستعد الفنان امل�سري ح�سني فهمي ل�ستئناف ت�سوير 
م�سل�سل )حافة الغ�سب(، والذي توقف ت�سويره منذ 
اأك���رث م��ن ع��ام��ني، وينتظر ح��ال��ي��اً م��ن خم���رج العمل 
ح�سني �سالح انهاء التفا�سيل النهائية لبدء الت�سوير 

من جديد.
ق��ال منتج  ع��ام��ني،  م��ن  لأك��رث  الت�سوير  تاأجيل  وع��ن 
اىل  يعود  الت�سوير  )تاأجيل  اجل��اب��ري:  عمرو  العمل 
15 حلقة، ومت  العمل مكون من جزاأين، كل جزء  اأن 
ت�سوير  ارج���اء  ومت  حلقة،   15 العمل  ن�سف  ت�سوير 

حممد  العمل  م��وؤل��ف��ي  ا�ستكمال  ل��ع��دم  ال��ث��اين  اجل���زء 
ال��ث��اين،  اجل���زء  �سيناريو  ال�سفطي  وحم��م��د  �سليمان 

وغري �سحيح اأن العمل مل يتم ت�سويقه ب�سكل جيد(.
ا�ستكمال ت�سويره خالل  �سيتم  امل�سل�سل  اأن  اىل  واأ�سار 
حلقة.   30 يف  ت�سويقه  ي��ت��م  و���س��وف  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة 
واأو�سح اأن البطولة الفردية يف امل�سل�سالت كانت �سائدة 
يف ال�سنوات املا�سية، لكن البطولة اجلماعية اأ�سبحت 
م�سل�سلي  يف  �ساهدناه  م��ا  وذل��ك  حالياً،  املطلوبة  ه��ي 

)العراف( و)نريان �سديقة(.
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احلام�ص النووي 
يوؤثر يف العواطف

ذكر باحثون اأمريكيون اأن �سّر ال�سعادة الزوجية يكمن يف احلم�س النووي، 
بعد اأن اكت�سفوا جيناً م�سوؤوًل عن التحكم يف ال�سريوتونني الذي يحدد كم 

توؤثر العواطف يف العالقات.
وقال الباحث روبرت ليفين�سون يف دورية )العاطفة( اإن الغمو�س كان يحوم 
الزواج  العاطفي يف  على اجلّو  الزوجني مرّكزاً  اأحد  الذي يجعل  حول ما 
الكت�سافات اجلينية اجلديدة  اأن  اإىل  اآخر غري مهتم، م�سرياً  يكون  فيما 

ت�سرح كيف تختلف اأهمية العواطف باختالف الأ�سخا�س.
يف  الر�سا  بني  رابطاً  بريكلي،   - كاليفورنيا  جامعة  من  الباحثون  ووج��د 
العالقة ومتغري جيني )األيل( يعرف ب�HTTLPR-5 ويرث الأ�سخا�س 

ن�سخة من هذا ال�(األيل) من كّل من الوالدين.

التعر�ص الأ�سعة ال�سم�ص با�ستمرار 

يوؤدي اإىل ظهور عالمات الكرب
% من التجاعيد وعالمات الكر يف ال�سن  ك�سفت درا�سة حديثة اأن 80 
فوق  ولالأ�سعة  ال�سم�س،  ل�سعة  التعر�س  اإىل  تعود  الوجه  على  الظاهرة 
البنف�سجية، وذلك بعد خ�سعت يف اإطار هذه الدرا�سة 298 �سيدة ترتاوح 
الأق���ل يقمن بحمامات  ع��ام��ا، ن�سفهن على  30 و78  ب��ني  م��ا  اأع��م��اره��ن 

�سم�سية بانتظام.
كما اأظهرت هذه الدرا�سة اأن التعر�س لأ�سعة ال�سم�س لفرتات طويلة يوؤدي 
اإىل ظهور بقع التقدم بال�سن واإىل اأن يفقد اجللد مرونته ويكت�سب اللون 
على  ال�سلبي  اأثرها  ترتك  التي  الطبيعية  العوامل  عن  ناهيك  ال�ساحب، 
الب�سرة مثل التقدم الطبيعي يف العمر وتلوث البيئة والتدخني وال�سغط 

النف�سي والأمرا�س ونظام التغذية ال�سئ يف الكثري من الأحيان.
توزيعهن  ل�سيدات مت  القائمون عليها �سورا  الدرا�سة عر�س  و�سمن هذه 
على  وذل��ك  ال�سم�سية،  احلمامات  على  اإقبالهن  بح�سب  جمموعتني،  يف 

اأ�سخا�س م�ستقلني وُطلب منهم حتديد �سن كل �سيدة.
املولعات  للن�ساء  الن�سيحة  ت��ق��دمي  اإىل  املخت�سني  النتائج  ه��ذه  ودف��ع��ت 
بالتعر�س لأ�سعة ال�سم�س با�ستمرار بعدم جتاهل اأهمية امل�ستح�سرات التي 
حتمي اجللد والب�سرة من اأ�سرار هذه الأ�سعة، اإذ اأنها حتد من وترية ترهل 

الب�سرة، بالإ�سافة اإىل اأنها وقاية من الإ�سابة مبر�س �سرطان اجللد. فتاة ترتدي زيًا غريبًا خال م�شاركتها يف موكب هالوين يف كاوا�شاكي جنوب طوكيو.

الطيور اجلارحة 
اأو  تقتل  التي  الطيور  تعرف 
تاأكل طيوراً اأخرى اأو ثدييات 
اأو زواحف بالطيور اجلارحة 
و ت���وج���د م��ن��ه��ا جم��م��وع��ت��ان 
ال�سقور  مثل  نهائية  ج��وارح 
وال���ع���ق���ب���ان وال���ن�������س���ور لن��ه��ا 
ليلية  وج����وارح  ن��ه��اراً  ن�سطة 
ال�����ذي ل يطري  ال���ب���وم  م��ث��ل 
ل���ي���ال وم�����ن ا����س���ه���ر ال��ط��ي��ور 
ال��ع��ق��ب��ان و ت��ت��غ��ذى ع��ق��ب��ان 

املناطق احلارة على القرود و ال�سقور اأ�سغر من العقبان و لكنها �سجاعة و �سريعة 
بدرجة مذهلة عند مطاردة الفري�سة ومن الطيور اجلارحة اأي�ساً ال�سقور تعي�س 
ال�سقور يف كل القارات ماعدا القارة القطبية اجلنوبية املتجمدة يوجد نوعان 
من ال�سقور : ال�سقور احلقيقية وال�سقور احلوامة. وت�سمل ال�سقور احلقيقية 
ت�سمى �سقور  ال�سقور  اأي�سا جمموعة من  وهناك   . والبا�سق  الباز  مثل  اأنواعاً 
الهراري ، وتوجد يف كل من اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية ، اأرجلها مزودة مبف�سلني 
، ولذا ي�سمح مف�سل الركبة بتاأرجح الرجل يف اجتاهات خمتلفة. تقوم ال�سقور 
وال��زواح��ف  ال�سغرية  الثدييات  وت�سمل  احليوانات  من  خمتلفة  اأن��واع��اً  ب�سيد 
لها  الطيور  تفرت�س  التي  وال�سقور   . الأخ��رى  والطيور  واحل�سرات  والأ�سماك 
 . املجموعة  ال�سقور احلوامة اىل هذه  . وتنتمي معظم  خمالب حادة وملتوية 
اأما ال�سقور التي تفرت�س الثدييات والزواحف ، فلديها اأرجل اأ�سخم ، واأ�سابع 
اأق�سر، وخمالب اأ�سمك من ال�سقور التي تفرت�س الطيور. تع�س�س ال�سقور على 
اأو على الأر���س . فبع�س ال�سقور تبني  اأو فوق الأ�سجار،   ، اجل��روف ال�سخرية 
�سقور  وتبني   . �سخري  ج��رف  على  حفرة  حفر  طريق  عن  بب�ساطة  اأع�سا�سها 
�سقور  وت�ستخدم   . والنباتات  احل�سائ�س  اأغ�سان  من  باإتقان  اأع�سا�سها  اأخ��رى 

عديدة الأع�سا�س املهجورة اخلا�سة بطيور اأخرى . 

• ما معنى كلمة واحة ؟ 
هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�سحراء 
عا�شمة للوليات املتحدة المريكية ؟  وا�شنطن  ا�شبحت  • متى 
عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  مدينة  ا�سبحت 

 1800
هو ابو التاريخ ؟  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 

يعتر املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�سع للتاريخ 
فل�سفة وان كانت بدائية و�سجل احداث العامل يف زمانه وا�سياء كثرية 

دقيقة تعتر اإىل اليوم وثائق وا�سانيد 

• هل تعلم اأن اأكر عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف. 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�سدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�سني الوطنية اأطلق عليها امل�ستك�سفون الرتغاليون عام 1580 م ا�سم ) 

فورموزا ( اأي اجلميلة. 
• هل تعلم اأن املخلفات الناجتة عن ه�سم اأوراق ال�سجر التي تاأكلها الديدان تعتر �سماداً جيداً للرتبة و اأن 
الديدان ت�ستطيع اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها خالل 

عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�س حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل  اإنها �سجرة مثمرة  اأبي فقال  يا  ملاذا ل تقطعها  هناك �سجرة كبرية هنا 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال 
واأخذ يحتطب بع�س الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء البن اليه وقال تعاىل 
انها �سجرة �سابة  اليه احلطاب وقال  اأقطعها فنظر  اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد  انظر يا 
وقال  اخ��رى  �سجرة  ابنه على  اأ�سار  ثم  احلياة،  دورتها يف  تاأخذ  اأتركها  الكثري  امل�ستقبل اخلري  �ستعطينا يف 
اذن اأقطع هذه فلف احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ 
ال�سغري فكنت احتمي فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها فت�سعيد ن�ساطها، 
اأبي اأحرتت معك هيا هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثري  يا 
فهذه تثمر النبق الذي حتبه فقال الولد اذن ل خ�سب اليوم فقال الب �سنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا 
يتطلب الرحمة وال�سر ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة 
ا�سجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار  وغريها لكن دعنا ل نخ�سر 
الغابة يف معي�سته واأن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل 

فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .

احلطاب الويف 

احمد مطر 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.

فاخرة علي املزروعي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

حمد م�شلم 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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�شاره �شاري املزروعي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

امللفوف ي�ساعد يف مقاومة ال�سرطان
اوف  )برو�سيدنغز  ا���س  اأي  ان  بي  ن�سرتها  درا���س��ة  ك�سفت 
اأن مكوناً  الأمريكية  �ساين�س(  اوف  اكادميي  نا�سونال  ذي 
طبيعياً يدعى دي اآي اأم موجود يف اأنواع عدة من امللفوف 

ميكنه امل�ساعدة يف مكافحة ال�سرطان.
وقالت اإن حقنه يف بع�س القوار�س �سمح لها بالتغلب على 

كميات قاتلة من اأ�سعة غاما الكهرمغناطي�سية.
ومع اأن الفوائد ال�سحية للخ�سار معروفة للعامة اإل اأن 
العلماء ل يزالون يكت�سفون املزيد من مزاياها ال�سحية، 
وهكذا فاإن مكون دي اآي اأم املوجود يف امللفوف والقنبيط 
على  مب�ساعدته  معروف  )بروكويل(  والأخ�سر  الأبي�س 
مكافحة ال�سرطان لكن الختبار اجلديد اأثبت قدرته على 

مقاومة الإ�سعاعات، على الأقل لدى القوار�س.
وقام فريق من الباحثني يف جامعة جورجتاون بتعري�س 
قوار�س اىل اأ�سعة غاما بن�سبة قاتلة، ثم حقنوا عدداً منها 
ماتت  اإذ  واع���دة:  نتائج  على  وح�سلوا  اأم،  اآي  دي  مبكون 
بينما  الطبيعي،  باملكون  حتقن  مل  التي  القوار�س  جميع 
البقاء على  تلقت جرعات منه من  التي  الأخ��رى  متكنت 

قيد احلياة خالل 30 يوماً تلت تعر�سها لالإ�سعاع.
وقال الباحث يف العلوم الطبيعية اليوت روزين، اإن مكون 
يف  م�ساعداً  ع��ام��اًل  ب�سفته  اأع���وام  منذ  ي��در���س  اأم  اآي  دي 
اثبات  ميكن  التي  الأوىل  امل��رة  لكنها  ال�سرطان  مكافحة 

عمله كمقاوم لال�سعاعات.


