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قطة تهّرب املخدرات
خم��درات  تهريب  حم��اول��ة  اإح��ب��اط  م��ن  مولدوفا  �شرطة  ا�شتطاعت 

لداخل اأحد ال�شجون املحلية ا�شتعان خاللها املهربون بقطة. 
وح�شب موقع �شكاي نيوز العربية اأثارت القطة �شكوك حرا�س ال�شجن 
رقبتها،  ح��ول  اللون ملفوف  اأرج���واين  �شريط  وج��ود  بعدما الحظوا 
يف  ال�شغرية  الفتحات  اإح��دى  خ��الل  من  ال�شجن  اإىل  ت�شللت  بعدما 

ال�شياج املحيط بال�شجن. 
وتعتقد ال�شلطات يف مولدوفا اأن اأحد �شكان قرية برونكول املجاورة 
ما  ح�شب  لل�شجناء،  امل��خ��درات  لتوفري  القطة  ا�شتخدام  على  تناوب 

اأوردته وكالة اأ�شو�شيتدبر�س.

 �شنجاب يت�شبب يف اإقالة �شرطي
فقد �شرطي يف والية تيني�شي االأمريكية وظيفته الأنه اأطلق النار على 

�شنجاب داخل متجر.
ال�شرطي  اأن  لل�شرطة  وث��ائ��ق  ع��ن  اأم��ريك��ي��ة  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 
جودي بوتنام كان داخل خمزن دوالر جرنال ، عندما راأى املوظفون 
اأطلق النار على ال�شنجاب داخل املخزن،  اأن بوتنام  ال�شنجاب. ويبدو 

وعندما مل يفلح، ا�شتخدم �شالحاً اآخر وهو رذاذ الفلفل.
املكان كان هناك كثري من  الذي كان متواجداً يف  وقال كارل دافيلد 
النا�س الذين خرجوا مثلي وهم ي�شعلون.. كان االأمر م�شحكاً لكني 
متاأكد باأن االأمر مل يكن كذلك بالن�شبة للزبائن الذين غ��ادروا اإىل 

اخلارج .
ويف موانتني �شيتي، ينبغي على ال�شرطي يف حال ا�شتخدامه ال�شالح، 
تقدمي تقرير خطي للم�شرف، لكن بوتنام رف�س ذلك فاعترب منتهكاً 

للقانون وطرد من وظيفته.

تهاجم �شديقها بـ..�شمكة
ام����راأة على  ن��ف��ذت��ه  اع��ت��داء  ال�����ش��وي��دي��ة حتقيقا يف  ال�����ش��رط��ة  فتحت 
ال�شرطة فتحت  �شمكة خالل نومه.   بوا�شطة  اأن هاجمته  بعد  رجل 
اأن تلقت بالغاً من رجل يف ال�شتينيات من العمر قال  التحقيق بعد 
اإنه كان يغّط يف النوم حني ا�شتيقظ على �شفعات توجهها له امراأة 

بوا�شطة �شمكة مكاريل كانت حتملها بيدها. 
واتهم الرجل املراأة التي قال اإنه على معرفة �شابقة بها ب�شرقة مبلغ 
امل����راأة يف  اإن  ب����راده.  وق��ال��ت ال�شرطة  310 دوالر واأخ���ذ ط��ع��ام م��ن 

ال�شتينات من العمر اأي�شاً وهي تقيم مع الرجل اأحياناً. 

الإحتفال بتعامد ال�شم�س على وجه رم�شي�س 
احتفل اآالف امل�شريني وال�شائحني االأجانب، الثالثاء، بظاهرة تعامد 
اأ�شعة ال�شم�س على وجه متثال امللك الفرعوين رم�شي�س الثاين داخل 

معبد اأبو �شمبل مبحافظة اأ�شوان، يف ذكرى يوم مولده.
يف  املحلية  وال�شلطات  بال�شياحة  املعنية  احلكومية  الهيئات  مت  ونظَّ
حمافظة اأ�شوان )اأق�شى جنوب م�شر(، اليوم، احتفالية كبرية �شارك 
لالحتفال  االأجانب  ال�شائحني  ومن  اأ�شوان  اأه��ايل  من  االآالف  فيها 
ب��ظ��اه��رة ت��ع��ام��د اأ���ش��ع��ة ال�شم�س ع��ل��ى وج���ه مت��ث��ال امل��ل��ك ال��ف��رع��وين 
اأبو �شمبل ، يف ذكرى  رم�شي�س الثاين داخل قد�س االأقدا�س يف معبد 

مولده يف القرن الثالث ع�شر قبل امليالد.
الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  نظمتها  التي  االحتفالية  يف  و�شارك 
واأُقيمت على م�شرح ال�شوق ، �شفراء وقنا�شل عدة دول عربية واأجنبية 
مت األواناً من الفن  �شاهدوا عرو�شاً راق�شة اأدَّتها فرق ا�شتعرا�شية قدَّ

اال�شتعرا�شي املعربرِّ عن البيئات ال�شحراوية وال�شاحلية والنوبية.
وحتدث ظاهرة تعامد اأ�شعة ال�شم�س على وجه امللك رم�شي�س الثاين 
22 ت�شرين  – 1213 قبل امليالد( يف ذكرى مولده يوم   1303(
�شباط   22 يف  م�شر  على  ملكاً  تتويجه  ذك���رى  ويف  اأك��ت��وب��ر،  االأول 
براعة  تعك�س  كظاهرة  باملنا�شبتني  �شنوياً  االحتفال  ويتم  ف��رباي��ر، 

امل�شريني القدماء يف اجلوانب الفلكية والهند�شية.

 ما هي الأغذية 
املعكرة للمزاج؟

اأف����اد امل��وق��ع االل���ك���روين ال��رو���ش��ي على 
االن���رن���ت ب��اي��ك��ال – 24 ن���ااأوك���ا ب���اأن 
ا�شتنتاج  اإىل  تو�شلوا  االإ���ش��ب��ان  العلماء 
مفاده اأن مزاج االإن�شان يرتبط مبا�شرة 
باملواد الغذائية التي يتناولها، وقد اأعد 
العلماء قائمة باملواد الغذائية التي ت�شر 
بالنف�شية، وذلك بعد اإجراء جتارب على 

9 اآالف متطوع.
وجبات  يتناول  من  اأن  التجارب  وبينت 
�شريعة ) فا�شت فود( اإ�شافة اإىل اخلبز 
للكاآبة  اأكرث  يتعر�س  بكرثة  واحللويات 
االآخ��ري��ن.  وال��ع��دوان��ي��ة يف العالقة م��ع 
اأما من ياأكل اخل�شار والفواكه فيت�شف 

بالهدوء واالتزان.
ي���ت���ن���اول  م����ن  اإن  ال���ب���اح���ث���ون  وي����ق����ول 
ي�شعر  واح���داً  �شهراً  ال�شريعة  الوجبات 
ب��ت��ده��ور ���ش��ح��ت��ه، ب�����ش��ب��ب زي�����ادة ال���وزن 
اأن  وارتفاع م�شتوى الكول�شرول. علماً 
ن�شبة  على  حت��ت��وي  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات 
ال�شرر  تلحق  التي  االأم��الح  من  كبرية 

بالكلى والقلب.

كان  بلزاك  دي  اأونوريه  ال�شيت  ذائ��ع  الروائي  اإن  ُيقال 
ي�شتهلك ما ي�شاوي 50 كوباً من القهوة يومياً حني كان 
العادية بل  القهوة  اأوج عطائه. لكنه مل يكن ي�شرب  يف 
كان يطحن حبوب القهوة ويحولها اإىل م�شحوق ناعم 
ال��ري��ق. اعترب تلك  ال��ب��ودرة اجل��اف��ة على  ي�شتهلك  ث��م 
املقاربة )مريعة، ال بل وح�شية( وقال اإن اأحداً ال يجب 
اأن يجّربها با�شتثناء االأ�شخا�س الذين يتمتعون ب�)قوة 
 1839 اآث���ار تلك العملية يف ع��ام  ث��م وّث���ق  م��ف��رط��ة(. 
املعا�شرة(:  املن�شطات  عن  )اأطروحة  بعنوان  درا�شة  يف 
)ت�شعد �شرارة اإىل الدماغ مبا�شرًة بينما تتحول االأفكار 
كتائب  توجه  ي�شبه  مبا  ملمو�شة  حتركات  اإىل  �شريعاً 
حتتدم  حيث  اأ�شطورية  قتال  �شاحة  نحو  �شخم  جي�س 

املعركة(.
عندما ن�شتهلك م�شروباً غنياً بالكافيني، يقطع الكافيني 
���ش��ري��ع��اً احل��اج��ز ب��ني ال���دم وال���دم���اغ )ح��اج��ز ي��ق��ع بني 
م  الدماغ ونظام الدورة الدموية يف اجل�شم، وهو م�شمَّ
الكيماوية  امل��واد  من  املركزي  الع�شبي  اجلهاز  حلماية 
املوجودة يف الدم الأنها قد ت�شّره( ويتابع م�شاره ليعيق 
ن�شاط مادة ا�شمها اأدينو�شني. يف العادة، تق�شي وظيفة 
االأدي��ن��و���ش��ني االأ���ش��ا���ش��ي��ة مب��ن��ع اإط����الق م���واد كيماوية 
الطاقة  م�شتويات  يخّف�س  م��ا  ال��دم��اغ،  نحو  متنوعة 
اأخرى  تنظيمية  وظائف  اأداء  عن  ف�شاًل  النوم،  ويعزز 
اأقل ا�شتعداداً  امل��واد، ن�شبح  اإعاقة تلك  يف اجل�شم. عند 
وفق  تركيزنا.  ب��راج��ع  ال�شعور  اأو  مكتبنا  على  للنوم 
له  الكافيني  اأن  تبني  الدرا�شات،  ملئات  حديثة  مراجعة 
منافع خمتلفة، اأبرزها تعزيز م�شتوى الطاقة وتخفيف 
واحل��رك��ي،  وامل��ع��ريف  اجل�����ش��دي  االأداء  وحت�شني  التعب 
الق�شري  امل��دى  ال��ذاك��رة على  كذلك ي�شاهم يف حت�شني 

وحل امل�شاكل واتخاذ القرارات وح�شر الركيز.
العلم  ب���داأ  م��ع��ني.  ثمن  مقابل  كلها  امل��ن��اف��ع  ت��اأت��ي  لكن 
خمتلف  وراء  الكامن  التعقيد  كامل  ع��ن  يك�شف  لتوه 
ن��در���س ح�س  اأن  ي�شعب  االإب��داع��ي��ة.  االإجن����ازات  اأ�شكال 
االإب��داع يف خمترب معني وت�شبح طريقة قيا�س االإبداع 
ذل��ك،  م��ع  اأخ���رى.  على  تف�شيل مقاربة  حم���دودة عند 
نعلم اأّن كل ما نربطه باالإبداع )مثل كتابة الق�شائد اأو 
ابتكار برهان ريا�شي( يتعلق بالقدرة على ربط االأفكار 
والكيانات واملفاهيم بطرق مبتكرة. تتوقف هذه القدرة 
منعها:  اإىل  الكافيني  ي�شعى  التي  احل��ال��ة  على  جزئياً 

ت�شّتت العقل وتراجع تركيزه.

�بتكار �أفكار
االإبداعية  االأفكار  تظهر  ما  غالباً 
واحللول املبتكرة حني نوقف 
ال����رك����ي����ز ع����ل����ى م�����ش��ك��ل��ة 
م���ع���ي���ن���ة ون���������رك ال���ع���ق���ل 
م��و���ش��وع غري  اإىل  ي��ن�����ش��اق 
مرتبط بامل�شكلة. يف اإحدى 
ال��������درا���������ش��������ات 

احلديثة، �شّجل امل�شاركون حت�شناً ملحوظاً يف 
اإبداعية  ابتكار فكرة  مهّمة تتطلب 

)ال��ت��ف��ك��ري ب��ا���ش��ت��ع��م��االت ب��دي��ل��ة 
ال�شحيفة(  مثل  �شائع  لغر�س 
ب���ع���دم���ا رك���������زوا ع���ل���ى م��ه��م��ة 

خم��ت��ل��ف��ة وب�����ش��ي��ط��ة، م���ا ���ش��ّه��ل 
ت�شتت  كلما  ال��ع��ق��ل.  ت�شّتت  عملية 

اأف�شل  اأداء  االأ�شخا�س  قّدم  امل�شكلة،  عن  وابتعد  العقل 
مطلقاً  املنفعة  تلك  تظهر  مل  لكن  االإب����داع.  جم��ال  يف 
بامل�شكلة  غ��ري متعلقة  االأف����راد يف مهمة  ان��خ��رط  ح��ني 

لكن ُمتِعبة.
ب��ع��ب��ارة اأخ�����رى، ق��د ي�����ش��اه��م وق���ف ال��رك��ي��ز امل��ك��ث��ف يف 
ي�شمح  ما  الواعي. هذا  الرابطي غري  التحليل  تعزيز 
ب��اإدراك الروابط التي كنا لنغفل عنها يف  لنا يف املقابل 
العادة. قد ي�شاهم ت�شّتت العقل اأي�شاً يف زيادة التوا�شل 
االأج��زاء  )اأي  الدماغ  االفرا�شي يف  الو�شع  �شبكة  بني 
الدماغية التي تن�شط اأكرث من العادة يف وقت الراحة( 
التي  الوظائف  يف  ُت�شتعمل  التي  التنفيذية  ومناطقها 
وات��خ��اذ  املنطقي  التفكري  م��ن  اأع��ل��ى  م�شتوى  تتطلب 
القرارات. تن�شط املنطقتان قبل اأن نحّل امل�شاكل ال�شعبة 
مبا�شرًة. لكن مينع الكافيني تركيزنا من الت�شتت ب�شكل 
وحذرة  متيقظة  بطريقة  انتباهنا  يح�شر  لذا  مفرط، 

جداً.
يعيق الكافيني اأي�شاً عملية عقلية اأخرى ُتعترب �شرورية 
عام  درا�شة جرت يف  اأظهرت  النوم.  االإبداعي:  للتفكري 
)حركة  مرحلة  اختربوا  الذين  االأ�شخا�س  اأن   2009
اأداء  ق��دم��وا   )REM( ال��ن��وم(  اأث��ن��اء  ال�شريعة  ال��ع��ني 
اأف�شل يف اختبارين للتفكري االإبداعي من اأولئك الذين 
اأو اأخذوا قيلولة من دون الدخول  ارتاحوا بكل ب�شاطة 
يف دورة )حركة العني ال�شريعة اأثناء النوم(. خالل هذه 
غري  معلومات  ا�شتيعاب  من  اأدمغتهم  متكنت  املرحلة، 
مرابطة فاأ�شبحوا حني ا�شتيقظوا اأكرث قدرة على حل 
نوم  دون  �شابق. من  وق��ت  عالقة يف  كانت  التي  امل�شاكل 
النوم  من  احلرمان  ارتبط  املنفعة.  هذه  تتبخر  �شليم، 
متعلقة  اأخ��رى  عنا�شر  على  تنعك�س  �شلبية  باآثار  اأي�شاً 
العاطفي  الذكاء  يخّف�س  الفكري:  والو�شوح  باالإبداع 
ال�شغط  م��ع  التكيف  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ب��ّن��اء  وال��ت��ف��ك��ري 

النف�شي.

�ال�ستغر�ق يف �لنوم
يف اإحدى الدرا�شات، تبني اأن ا�شتهالك مئتي ميليغرام 
النا�س كي  اإليه  الكافيني يزيد الوقت الذي يحتاج  من 
نف�شها.  الليلة  م��ن  الح��ق  وق��ت  يف  ال��ن��وم  يف  ي�شتغرقوا 
95 اإىل  116 غ��رام��اً م��ن ال��ق��ه��وة على  )ي��ح��ت��وي ك��ل 
200 م��ي��ل��ي��غ��رام م���ن ال��ك��اف��ي��ني وف����ق م���رك���ز )م��اي��و 
كلينك((. كذلك يرافق مع اأثر عميق على نوعية ذلك 
النوم، فهو يخّف�س فاعلية النوم ومدته على مرحلتني 
يف  ل��ل��دخ��ول  اأج�شامنا  فيها  ت�شتعد  ال��ت��ي  ال��ف��رة  )اأي 
مرحلة النوم العميق( والقدرة الطيفية لرددات موجة 
درا���ش��ات  رب��ط��ت  ال��ن��وم(.  نوعية  بعمق  )ترتبط  الدلتا 
اإىل  وفاعليته،  ال��ن��وم  نوعية  ب��راج��ع  الكافيني  اأخ���رى 
النا�س  ي�شتيقظ فيها  ال��ت��ي  امل���رات  ع��دد  ارت��ف��اع  ج��ان��ب 

خالل الليل ون�شبة تعبهم يف ال�شباح التايل.
لكن ميكن اال�شتفادة من منافع الكافيني االإيجابية من 

دون 
مواجهة االآثار 
اجل������ان������ب������ي������ة 
تخّف�س  ال��ت��ي 
م�������������ش������ت������وى 
االإب����������������������داع. 
الح������������ظ������������ت 

بع�س االأبحاث 
اإم��������ك��������ان��������ي��������ة 
اال�شتفادة من 
اليقظة  زي��ادة 
وال�������رك�������ي�������ز 

ع��������رب االك������ت������ف������اء 
ب�����ال�����دواء ال���وه���م���ي. 

اأج���رت���ه���ا  درا������ش�����ة  يف 
ج���ام���ع���ة ����ش���رق ل��ن��دن 

حلل   ،2011 ع���ام  يف 
بع�س علماء النف�س اأثر 

يخ�س  م���ا  ال��ك��اف��ي��ني يف 
امل�شاكل  ح��ل  على  ال��ق��درة 

خالل  العاطفية.  وال���ردود 
فرداً   88 ح�شل  الدرا�شة، 

م���ن االأ����ش���خ���ا����س ال��ذي��ن 
اع�������ت�������ادوا ع����ل����ى ����ش���رب 
اأك��واب من  القهوة على 

بالكافيني  الغنية  القهوة 
يتلقون  اإنهم  لن�شفهم  قيل  ع�شوائياً.  منها  اخلالية  اأو 
القهوة العادية بينما قيل للن�شف االآخر اإنهم ي�شربون 
مهمات  م�شارك  كل  اأمّت  ثم  الكافيني.  من  خالية  قهوة 
ون�شبة  الفعل،  رد  وق��ت  مثل  ع��دة  اأم���ور  قيا�س  ت�شتلزم 
وحالة  وامل��ك��اف��اآت،  احل��واف��ز  وفاعلية  ب��ال��ذات،  التحكم 
الفعل، لوحظ  رد  بقيا�س وقت  امل��زاج. يف مهمة تق�شي 
قهوة  ا�شتهلكوا  اأنهم  ظنوا  الذين  االأف���راد  دق��ة  حت�شن 
خالية  قهوة  ي�شربون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  م��ع  بالكافيني  غنية 
من الكافيني. اأما االأفراد الذين �شربوا الكافيني وظنوا 
تتح�شن  فلم  الكافيني،  من  خالية  قهوة  ي�شربون  اأنهم 
ل��دي��ه��م اأوق����ات رد ال��ف��ع��ل. ك��ذل��ك، ع��ن��د ق��ي��ا���س فاعلية 
اأنهم  ظنوا  الذين  امل�شاركون  جنح  وامل��ك��اف��اآت،  احل��واف��ز 
اأكرب  ب�شرعة  البطاقات  ت�شنيف  يف  الكافيني  ا�شتهلكوا 
دون  من  قهوة  ا�شتهلكوا  اأنهم  ظنوا  الذين  اأولئك  من 
كافيني. بالتايل، رمبا مل يكن بلزاك خمطئاً جداً كما 
يظن البع�س. اإذا كان يتوقع اأن مينحه الكافيني منفعة 
اإق��ن��اع  ي��ك��ون جن��ح يف احل�����ش��ول عليها ع��رب  معينة، ق��د 
اإنتاج  يف  الكافيني  دور  ع��ن  النظر  بغ�س  ب��ذل��ك،  نف�شه 
تلك املنافع. خالل �شاعات البحث والتفكري املُرّكز الذي 
االإبداعية  اجلهود  معظم  يف  االأ�شا�شي  العن�شر  ي�شكل 
امل�شوقة  االأح����داث  م��ن  الالمتناهية  ال�شفحات  )مثل 
وتطوير ال�شخ�شيات يف حالة بلزاك(، قد تكون مقاربة 

الكافيني... يوؤخر النوم ويعرقل الإبداع!

الفراولة تفيد القلب والذاكرة وتكافح اللتهابات
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كيف تهدئ مري�س األزهامير؟ 
عادة ما يعاين مر�شى األزهامير من اال�شطراب و�شرعة اال�شتثارة، وتو�شح 
اجلمعية االأملانية للطب النف�شي والعالج النف�شي وطب االأع�شاب اأن هذه 
حياتهم  خ��الل  املر�شى  يواجهها  التي  ال�شعوبات  اإىل  ترجع  ال�شلوكيات 
اأو  االأم��اك��ن(  على  )ال��ت��ع��رف  التوجه  على  ال��ق��درة  ف��ق��دان  مثل  اليومية، 

الن�شيان.
من  تتخذ  -ال��ت��ي  اجلمعية  اأو���ش��ت  األ��زه��امي��ر  مر�شى  روع  م��ن  وللتهدئة 
به  املحيطني  واالأ���ش��خ��ا���س  امل��ري�����س  اأق����ارب  ل��ه��ا-  م��ق��را  ب��رل��ني  العا�شمة 
بال�شماح له بامل�شاركة يف تاأدية املهام التي كانت متثل نقطة متيز بالن�شبة له 
من قبل كالطهي مثال اأو االأعمال اليدوية، اإذ يعمل ذلك على دعم �شعوره 

بالثقة يف نف�شه وقدراته.
واأردفت اجلمعية اأن عر�س ال�شور القدمية وت�شغيل املقطوعات املو�شيقية 
ومهاراته،  اهتماماته  تذكر  يف  اأي�شا  ي�شاعده  اأن  ميكن  للمري�س  املحببة 
وي���ح���ول دون ف��ق��دان��ه ل��ه��وي��ت��ه وي�����ش��ه��م اأي�����ش��ا يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��م��ات 

�شخ�شيته.
اأنه ميكن التغلب على م�شكلة �شعوبة التوجه لدى  واأ�شارت اجلمعية اإىل 
ف�شيحا  ي��ك��ون  بحيث  املعي�شة  م��ك��ان  تهيئة  خ��الل  م��ن  األ��زه��امي��ر  مر�شى 

ومريحا للنظر ويخلو من املثريات الع�شبية.
واأو�شحت اجلمعية اأنه ميكن حتقيق ذلك من خالل ا�شتخدام درجات لونية 
رقيقة على اجلدران وتوفري م�شاحات وا�شعة واإ�شاءة جيدة وو�شع الفتات 
التوجه  م�شكلة  األزهامير  مري�س  يواجه  قلما  اإذ  االأب���واب،  على  اإر�شادية 
الغ�شب على  اأو  باالإثارة  ي�شعر  لن  ثم  املحيطة، ومن  البيئة  يف مثل هذه 
ال��دوام.  ومع ذلك، حذرت اجلمعية من اإخالء مكان املعي�شة من املثريات 
متاما، الفتة اإىل اأن ت�شغيل مو�شيقى هادئة يف اخللفية له تاأثري جيد على 

مر�شى األزهامير اأي�شا. 

ال تز�ل رو�يات �أونوريه دي بلز�ك وم�سرحياته حية، لكن بد�أ �لعلم �ملعا�سر يعار�ض ر�أيه �لقائل �إن 
�لكافيني يحّول �الأفكار �سريعًا �إىل حتركات ملمو�سة. �سحيح �أن �لكافيني يّت�سم مبنافع متعددة، لكن 

يبدو �أن هذه �ملادة قد ُت�سعف ح�ض �الإبد�ع بدل تن�سيطه. )نيو يوركري( تابعت �لتفا�سيل.

اإيقاف مباراة لظهور 
حفرة عميقة 

الرغبي  بكرة  مباراة  اأوقف احلكم 
69 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ب��داي��ت��ه��ا،  ب��ع��د 
اأر���س  اإث��ر ظهور حفرة عميقة يف 
بلدة  اأثالتيك( يف  )تالبوت  ملعب 

اأبريافون الويلزية.
الربيطانية  االإذاع���ة  هيئة  وقالت 
)ب��ي ب��ي ���ش��ي(، اإن امل��ب��اراة جمعت 
الربيطاين  بري�شتول  ن��ادي��ي  ب��ني 
املحلي و الكاأ�س االإيرلندي الزائر، 
النادي  كان  بينما  احلكم  واأوقفها 
24 مقابل  االأول متقدماً بنتيجة 
امللعب  موظفي  اأن  واأ�شافت   .20
اأم�شوا 10 دقائق يف حماولة ملء 
احل���ف���رة ال��ت��ي و���ش��ل ع��م��ق��ه��ا اإىل 
ن��ح��و م��ري��ن، ل��ك��ن احل��ك��م اعترب 
اآمن الإكمال  اأ�شبح غري  امللعب  اأن 
امل��ب��اراة وق��ّرر وقفها. واأ���ش��ارت اإىل 
ما  ���ش��ت��ق��ّرر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
امل��ب��اراة  نتيجة  �شتعتمد  ك��ان��ت  اإذا 
موعد  يف  اإعادتها  اأو  اإيقافها،  عند 
و�شتعلن  اآخ��ر،  ملعب  وعلى  الح��ق 
عن ذل��ك يف موعد الح��ق من هذا 
االأ���ش��ب��وع. ون�����ش��ب��ت )ب���ي ب��ي �شي( 
جون   ، بري�شتول  ن��ادي  مدير  اإىل 
هاري�شون، قوله اإن قرار احلكم يف 
هذه البطولة هو نهائي حني اأوقف 
املباراة، وقّدمت فرق االأطفاء التي 
ح�شرت اإىل امللعب الع�شب والربة 
بالقلق  �شعرنا  لكننا  احلفرة،  مللء 

على �شالمة الالعبني .
واأ�شاف هاري�شون اأن م�شري املباراة 

�شتقّرره اللجنة املنظمة .

قال باحثون اأمريكيون اإن فاكهة الفراولة )الفريز( مفيدة للقلب وتخف�س خطر االإ�شابة بال�شرطان وهي م�شادة لاللتهابات 
وقد تكون مفيدة للدماغ ومنع تدهور القوى العقلية . ووجد الباحثون يف م�شروع �شحة العجائز يف �شيكاغو اأن امل�شنني الذين 
ياأكلون الفراولة على االأقل ملرة واحدة يف ال�شهر ينخف�س لديهم التدهور يف قواهم العقلية ب�شكل ملمو�س . وبح�شب الدرا�شة، 
التي نوق�شت يف ندوة باري ال�شحية يف �شيكاغو اأخرياً، فاإن الن�شاء الالتي يتناولن اأكرث من ح�شة من الفراولة �شهرياً ينخف�س 

لديهن خطر الراجع يف االإدراك بن�شبة 16 .%2، مقارنة بنظرياتهن الالتي ال يتناولن هذه الفاكهة .
اأو�شح االأطباء اأن الكثري من االأمرا�س تبداأ على �شكل التهابات يف اجل�شم توؤثر يف خالياه وتوؤدي اإىل تدمريها، 

م�شريين اإىل دور هذه الفاكهة يف احلفاظ على اأغ�شية اخلاليا الع�شبية للدماغ واجلهاز الع�شبي .
من جهة ثانية ت�شع اإميي هاول الباحثة يف جامعة روجتريز االأمريكية الفراولة على قمة االأطعمة العليا معتربة 
ذات فائدة كربى حلماية اخلاليا من  االأوىل  بالدرجة  التاأك�شد مما يجعلها  الفاكهة مليئة مب�شادات  ان هذه 
الت�شرطن . ويف الوقت نف�شه ميول املعهد الوطني لل�شحة يف الواليات املتحدة اأبحاثا لك�شف تاأثري الفراولة يف 

مر�س القلب وفوائده امل�شادة لل�شرطان واحلماية من الفريو�شات .
وقد ك�شفت االأبحاث حتى االآن اأن ع�شري الفراولة له خوا�س طبية يف منع تاأثري الكثري من الفريو�شات املعدية 
بالن�شبة  اأ�شرارها وخا�شة  يقلل  البكترييا غالفا عازال ما  اإك�شاب  دوره يف  ب�شبب  البولية  االلتهابات  وكذلك 
للن�شاء . وك�شفت االأبحاث غنى الفراولة مبركب Howell الذي مينع ت�شكيل طبقة على االأ�شنان ما ي�شاعف 

فائدته يف منع حدوث اخلراجات واالآفات ال�شنية .

انقطاع الطمث املبكر قد 
يوؤدي له�شا�شة العظام 

ح����ذرت امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��الج 
ه�����ش��ا���ش��ة ال���ع���ظ���ام مب��دي��ن��ة ن��ي��ون 
ال�شوي�شرية من اأن انقطاع الطمث 
املبكر لدى امل��راأة قبل بلوغها 45 
عاما يندرج �شمن عوامل اخلطورة 
به�شا�شة  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  اإىل  امل����وؤدي����ة 
يت�شبب يف  ال����ذي  االأم����ر  ال��ع��ظ��ام، 
قابليتها  وزي����ادة  ال��ع��ظ��ام  اإ���ش��ع��اف 
ه�����ش��ا���ش��ة  اأن  و���ش��ح��ي��ح  ل��ل��ك�����ش��ر. 
يف  امل���راأة  ت�شيب  اأن  ميكن  العظام 
اأية مرحلة عمرية، اإال اأن املوؤ�ش�شة 
اأك��دت اأن هذا اخلطر ي��زداد ب�شكل 
ك��ب��ري يف ف����رة ان���ق���ط���اع ال��ط��م��ث 
)����ش���ن ال����ي����اأ�����س(، ول����ذل����ك ت�����ش��دد 
تخ�شع  اأن  ���ش��رورة  على  املوؤ�ش�شة 
امل�����راأة ل��ف��ح�����س ل���دى ال��ط��ب��ي��ب يف 
ه����ذه ال���ف���رة ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن م��دى 
خماطر  ولتقليل  عظامها.  �شحة 
تو�شي  العظام،  به�شا�شة  االإ�شابة 
املوؤ�ش�شة الن�شاء املقبالت على هذه 
امل��رح��ل��ة ب��اإت��ب��اع بع�س االإج����راءات 
الريا�شة  ممار�شة  مثل  الوقائية 
وقوة  املقاومة  متارين  بني  وامل��زج 
التحمل مبعدل يراوح بني ثالث 

واأربع مرات اأ�شبوعيا.
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مر�فق جديدة للتطوير و�لتحديث 

حديقة احليوانات بالعني تقدم جتارب ترفيهية وتفاعلية جديدة 
•• العني - الفجر:

اكتمال عمليات  بالعني عن  اأعلنت حديقة احليوانات 
يف  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  ال�شاملة  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير 
املا�شيني  ال�شهرين  خ��الل  احل��دي��ق��ة  اأرج����اء  خمتلف 
بهدف تعزيز جتربة الزوار من دولة االإمارات واملنطقة 
والتعليمية  الرفيهية  الفعاليات  من  املزيد  وتوفري 
احلديقة  اأع����ادت  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف  ل��ه��م.  التفاعلية 
اأك��ت��وب��ر احل��ايل من  ل��ل��زوار مطلع �شهر  اأب��واب��ه��ا  فتح 
ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى 8 م�شاًء، وذلك بالتزامن مع 
�شمن  احليوانات  ودخ��ول  احل���رارة  درج��ات  انخفا�س 
احلديقة مرحلة الن�شاط واحليوية من جديد، اإ�شافة 
اأع���داد  فيه  ت�شهد  ال���ذي  االأع��ي��اد  مو�شم  اق���راب  اإىل 

الزوار اإىل احلديقة ارتفاعاً ملحوظاً. 
و�شملت عمليات التجديد تطوير معار�س احليوانات 
ال���ق���دمي���ة واإق����ام����ة م���ع���ار����س ج����دي����دة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
ن�شاطات  الإق��ام��ة  ج��دي��دة  وم��راف��ق  م��واق��ع  ا�شتحداث 
املتنوعة،  والتعليمية  الرفيهية  احلديقة  وفعاليات 
مما يرثي جتربة زيارة احلديقة ومدينة العني ب�شكل 
عام ويتيح للزوار فر�شة مت�شية يوم ممتع يتعرفون 

فيه اأكرث على احلياة الربية والبيئية. 
وق���ال ���ش��ع��ادة غ��امن ال��ه��اج��ري، امل��دي��ر ال��ع��ام حلديقة 
العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  اإن  بالعني  احل��ي��وان��ات 
حل��دي��ق��ة احل��ي��وان واالأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
دائما  ي�شعى   ، نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
امل��ن�����ش��ئ��ات احل��ال��ي��ة للحديقة  ل��ت��ط��وي��ر ورف����ع ك��ف��اءة 
وتزويدهم  الزوار  وتوفري خدمات متكاملة الجتذاب 
بتجربة متميزة من املتعة والفائدة واملعرفة ينتقلون 
التي متثل  ال�شاحرة  اإىل عوامل من الطبيعة  خاللها 
البيئة املحلية واأهم البيئات الغنية باحلياة الربية يف 

قارات العامل املختلفة. 
االنتهاء  مت  التي  التحديثات  ب��اأن  الهاجري  واأ���ش��اف 
بتوفري  امل�شتمر  التزامنا  من  ج��زء  هي  م��وؤخ��راً  منها 
لهم  الفر�شة  واإتاحة  احلديقة  ل��زوار  متميزة  جتربة 
للتعرف على احلياة الربية والبيئة يف دولة االإمارات، 
تعي�س  التي  للحيوانات  متنوعة  معار�س  خ��الل  م��ن 
وفعاليات  ال��ع��امل،  يف  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  يف 
حديقة  اأن  اإىل  الف��ت��اً   ، ع��ائ��ل��ي��ة  وتعليمية  ترفيهية 
 3700 ال  مايقارب  حالياً  ت�شم  بالعني  احليوانات 
%30 منها تعد من االأنواع النادرة واملهددة  حيوان، 
روؤي��ة  تدعم  بالعني  احليوانات  وحديقة  باالنقرا�س 
يعزز  اأن  �شاأنه  مامن  كل  يف   2030 اأبوظبي  حكومة 
خا�س  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  الإب���راز  التوجهات  كافة 
ودول��ة االإم���ارات ب�شكل عام ، وهي تعترب نقطة جذب 
�شياحي مهمة فى دولة االإمارات ، وت�شاهم فى تقدمي 
امل��ط��ردة  ال��زي��ادة  ف��ى  ت�شاهم  �شاملة  �شياحية  جت��رب��ة 
ب�شكل  اأبوظبي  اإم��ارة  ويف  املدينة  يف  ال�شياحة  لقطاع 
عام ، وف�شال على اإنها وجهة �شياحية ترفيهية ، تهتم 

حديقة احليوانات بالعني باجلانب التعليمي وت�شجع 
، حيث  الربية  املزيد عن احلياة  ال�شباب على معرفة 
حديقة  روؤي��ة  فى  اأ�شا�شيا  عن�شرا  اجلانب  ه��ذا  ميثل 
احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني ، وي��ت��م ذل���ك م���ن خ���الل ت��ق��دمي 
جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن االأن�����ش��ط��ة وامل���راف���ق وال��ربام��ج 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  ت�شمل  ال��ت��ى   ، التعليمية 
، وي��ت��م خ��الل��ه��ا تنظيم رح���الت م��در���ش��ي��ة م��ي��دان��ي��ة ، 
وخم��ي��م��ات خا�شة ل��ط��الب امل��دار���س ، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

الدورات التدريبية. 
اأن حديقة احل��ي��وان��ات بالعني ه��ي ج��زء من  واأ���ش��اف 
واملتمثلة  للقيادة احلكيمة  واأك��رث طموحاً  اأك��رب  روؤي��ة 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد  يف ال�شري على خطى املغفور له 
بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل يف جمال حماية البيئة 
واحل��ي��اة ال��ربي��ة، ويف ه��ذا ال�����ش��دد اأط��ل��ق��ت احلديقة 

�شل�شلة من املبادرات التوعوية التي ت�شتهدف تعريف 
باالنقرا�س  امل��ه��ددة  االأن���واع  حماية  باأهمية  املجتمع 
ومن  جديد  من  لتكاثرها  املنا�شبة  الظروف  وتوفري 
اإ�شافة  االأ�شلية،  ومواطنها  الربية  اإىل  اإطالقها  ثم 
ودول��ي��ة بهدف  ت��ع��اون حملية  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  اإىل 
تعزيز جهود حماية البيئة واحلياة الربية يف االإمارات 
اأم����ام زوار  ال��ف��ر���ش��ة م��ت��اح��ة  اأن  وال���ع���امل ، م��و���ش��ح��اً 
احلديقة للتعرف اأكرث على جهودها ومبادراتها عند 
زيارة خمتلف اأرجائها، وليكونوا م�شاهمني فاعلني يف 

التعاي�س مع احلياة الربية والطبيعة بتناغم تام .
���ش��م��ل��ت ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��دي��د، اإع������ادة ت�����ش��م��ي��م م��دخ��ل 
احلديقة لياأخذ �شكال متميزا يربزها كمعلم �شياحي 
ب��ارز فى مدينة العني  وج��رى ت�شميمه بحيث يكون 
االإحتياجات  ل��ذوى  خا�شة  لالإ�شتخدام  �شهولة  اأك��رث 

اإن�شيابة  اأك���رث  وي��ك��ون   ، االأط��ف��ال  وع��رب��ات   ، اخلا�شة 
ل��ل��ح��رك��ة ، ك��م��ا ج���رى ت��ع��دي��ل امل���دخ���ل ل��ي��ك��ون دل��ي��ال 
اأبرز وجهة يف مدينة العني  لزوار احلديقة التي تعد 
والتي ي�شل عمرها اإىل اأكرث من 44 عاماً، فيما �شهد 
من  جمموعة  املتنوعة  االآ�شيوية  احليوانات  معر�س 
اأن��واع جديدة من  اإ�شافة ثالثة  تت�شمن  التحديثات، 
والغزال  االأزرق  والثور  املرقط  االأي��ل  احليوانات وهي 
املتنوعة  االآ�شيوية  احليوانات  معر�س  ويعد  الهندي، 
اإق��ب��اال يف حديقة احل��ي��وان��ات بالعني. امل��ع��ار���س  اأك��رث 
ومت اأي�شاً ت�شييد ممرات مظللة من املدخل الرئي�شي 
ملعر�س القطط اجلديد، اإ�شافة املقهي واال�شراحات 
امل�شممة ال�شتقبال ال�شيوف بعد دخولهم من البوابة 
الرئي�شية مبا�شرة، وت�شمل مقهى الفالمنغو اجلديد 
واملقهى االأفريقي اجلديد حيث ميكنهم االإختيار من 
يتمتعون  بينما  املقهي  يقدمها  ال��ت��ى  الطعام  قائمة 

مب�شاهدة طيور الفالمنغو الرائعة. 
حديقة  لت�شبح  ال��ع��زب��ة  منطقة  ت��ط��وي��ر  اأي�����ش��اً  ومت 
حيوانات متكاملة لالأطفال و�شميت  حديقة حيوانات 
ال��ت��ع��رف على  ، حيث يتمكن االأط��ف��ال م��ن  االأط��ف��ال 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م���ن احل���ي���وان���ات وال��ت��ف��اع��ل معها، 
للطيور  وبركة  للطيور  قف�شاً  احلديقة  هذه  وت�شمل 
وال�شالحف، فيما �شيتمكن الزوار اأي�شاً من اال�شتمتاع 

باأحدث الن�شاطات يف املناطق العائلية اجلديدة.
كما ميكن للزور اإ�شتخدام مرافق وخدمات �شالة اأهاًل 
هي  ت��ط��وراً  ال���زوار  كبار  بطاقات  حلاملي  املخ�ش�شة 
وموا�شالت  �شيافة  خدمات  تت�شمن  حيث  االأخ���رى، 
وج����والت ح�����ش��ري��ة.  وت��ق��ع احل��دي��ق��ة يف م��وق��ع مميز 
بالقرب من احلدود االإماراتية الُعمانية، وتبعد حوايل 
دبي  من  وك��ل  اأبوظبي  العا�شمة  من  بال�شيارة  �شاعة 
الربميي  ودقائق معدودة فقط عن مدينة  وال�شارقة 
اأكرث  بالعني  احليوانات  حديقة  باتت  وق��د  الُعمانية، 
املدينة  ل��زوار  ميكن  كما  �شهرة،  العني  مدينة  معامل 
التعرف على وجهات �شياحية وتاريخية متميزة اأخرى 
مثل متحف ق�شر ال�شيخ زايد، الق�شر ال�شابق للمغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، والذي 
يروي الق�شة الثقافية لدولة االإمارات العربية املتحدة 
قبل نه�شتها احلالية، وقمة جبل حفيت التي ترتفع 
1245 مراً وتطل ب�شكل �شاحر على املدينة، اإ�شافة 
اإىل املبزرة اخل�شراء وح�شن اجلاهلي ومتحف العني 
ال�شياحية.  واالأماكن  الوجهات  من  وغريها  الوطني 
وحديقة احليوانات بالعني ع�شو يف كل من اجلمعية 
والهيئة  املائية  واالأحوا�س  احليوان  حلدائق  الدولية 
اأ�ش�شت  وقد  النباتية  احلدائق  على  للحفاظ  الدولية 
عدداً من ال�شراكات اال�شراتيجية مع وكاالت رائدة يف 
جمال املحافظة على الطبيعة من كافة اأنحاء لعامل، 
مبا يف ذلك هيئة البيئة-اأبوظبي و حديقة حيوان �شان 
دييغو و جمعية رينجالند تر�شت ال�شمالية يف كينيا و 

�شندوق احلفاظ على ال�شحراء .

�لتزمت باملعايري �لعاملية فا�ستحقت �لتكرمي

بلدية العني تنال تقديرا عامليا
•• العني - الفجر:

كرمت �شركة اللحوم واملا�شية اال�شرالية بلدية مدينة العني موؤخرا على 
متيز اجنازاتها و التزامها يف تطبيق اأعلى املعايري العاملية للرفق باحليوان 
وتطبيق مقايي�س جودة و�شالمة اللحوم يف م�شالخ العني و برامج ال�شالمة 

الغذائية.
و ذكر املهند�س حممد ال�شام�شي مدير اإدارة ال�شحة العامة ببلدية مدينة 
املدير  بيوتى  ديفيد  ال��دك��ت��ور  قبل  م��ن  التكرمي  درع  ت�شلمه  اث��ن��اء  العني 
و�شمال  االو�شط  بال�شرق  اال�شرالية  واملا�شية  اللحوم  ل�شركة  االإقليمي 
افريقيا ان هذا التكرمي ياأتي تتويجا خلطط بلدية مدينة العني الناجحة 
العمل على �شمان جودة  الرفق باحليوان و  يف تطبيق معايري و �شيا�شات 
اللحوم و �شالمتها يف م�شالخ مدينة العني وهو االمر الذي حتر�س بلدية 
حت�شني  بهدف  حتقيقه  على  العامة  امل�شالخ  بق�شم  ممثلة  العني  مدينة 

اخلدمات املقدمة لل�شكان و املجتمع يف مدينة الواحات. 
وا�شار اىل ان هذا التكرمي الذي يعد حلقة يف �شل�شلة االجنازات التي حتققها 
البلدية ي�شاعف حجم امل�شوؤوليات التي توؤديها البلدية جتاه عمالئها على 
اختالف متطلباتهم ، موؤكدا بان بلدية مدينة العني ممثلة باإدارة ال�شحة 
ب�شكل  تطويرها  و  اخلدمات  ا�شتمرارية متيز  �شمان  على  �شتعمل  العامة 

مطرد ي�شمن ر�شا العمالء و االرتقاء بخدمات امل�شالخ على حد �شواء.
العني  مدينة  بلدية  تنفذه  مب��ا  بيوتي  ديفيد  ال��دك��ت��ور  ا���ش��اد  جانبه  م��ن 
املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  حتقيق  بهدف  عاملية  م�شتويات  ذات  ب��رام��ج  م��ن 
امل�شالخ  خدمات  و  الرحيم  الذبح  و  اللحوم  ج��ودة  جم��ال  يف  للم�شتهلكني 
ب�شكل عام  ، م�شريا اىل امل�شتويات املتقدمة التي و�شلت اليها م�شالخ مدينة 
العني تدل على مدى حر�س البلدية و م�شاعيها يف توفري اف�شل اخلدمات 
و االلتزام بذلك جتاه امل�شتهلك ، و وفق ا�شراطات �شحية عاملية ، ا�شتحقت 
البلدية بناء عليها هذا التكرمي ، متمنيا ان ت�شتمر البلدية يف اجنازاتها 

املتميزة يف هذا املجال و جماالت اخلدمات البلدية ب�شكل عام .
باأطباء بيطريني يعملون  امل�شالخ  بتزويد  العني  بلدية مدينة  هذا وتعمل 
منذ ال�شاد�شة �شباحا حتى الثامنة م�شاء ، ف�شال عن تطبيق نظام ال�شالمة 
الغذائية  ال�شالمة  نظام  عامليا يف جمال  به  املعرف  الها�شب(   ( الغذائية 
�شليمة وخالية من  بذبيحة  اخل��روج  للعميل  ي�شمن  نظام متكامل  ، وهو 
االأمرا�س متاما ، وي�شمل �شحة العاملني و�شحة املعدات واملبنى واالأر�شيات 
والتعقيم وكل ما يتعلق بال�شالمة الغذائية وتطبقه جميع م�شالخ العني ، 
ويف الوقت نف�شه هناك جهود كبرية للتو�شع يف عدد امل�شالخ وتقريبها من 
املناطق ال�شكنية لت�شجيع ال�شكان لالإقبال عليها وترك عادة الذبح باملنزل 
مبنطقة  م�شلخ  ت�شييد  ينتظر  حيث   ، جمة  �شحية  خم��اط��ر  م��ن  لها  مل��ا 
والرابع فى   ، الغاف وثالث يف منطقة م�شاكن  �شعاب  واآخ��ر يف  ال�شالمات 
لل�شغط على  املناطق، وتخفيفا  ،ا�شتجابة الحتياجات هذه  القوع  منطقة 

امل�شالخ الرئي�شة ويف حماولة للق�شاء على ظاهرة الذبح خارج امل�شلخ .
وتتوفر يف م�شالخ العني كوادر طبية موؤهله ذات خربات طويلة يف هذا املجال 
، حيث يقوم الكادر الطبي بالفح�س البيطري للحيوانات الواردة للم�شالخ 
لال�شتهالك  و�شالحيتها  اللحوم  �شالمة  من  والتاأكد  الذبح  وبعد  قبل 
االآدمي واالإ�شراف على التخل�س االآمن من احليوانات املري�شة و اللحوم 
املعدومة ، وكذلك متابعة اأعمال النظافة اليومية بامل�شالخ واإزالة املخلفات 
واالإ�شراف   ، الذبح  ل�شاالت  التعقيم  و  التطهري  اأعمال  و  م�شتمرة  ب�شفة 

على عمليات مكافحة احل�شرات والقوار�س. 
اإمكانية التوا�شل املبا�شر مع الطبيب امل�شوؤول  وتوفر بلدية مدينة العني 
اأي ممار�شات خاطئة يتم مالحظتها  �شكاوي من  بامل�شلخ يف حالة حدوث 
بامل�شلخ �شواًء كان ذلك من الق�شابني اأو العمال اأو موظفي ال�شركة امل�شغلة 
توافر  مع   ، والتقطيع  الذبح  اأ�شعار  يف  جت���اوزات  اأي  ح��دوث  اأو   ، للم�شلخ 
ب�شالة  وذل��ك  بامل�شالخ  العمل  لتطوير  واالق��راح��ات  لل�شكاوي  �شندوق 
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الذي يتيح للجمهور طرح مقرحاتهم ومتطلباتهم و اال�شتف�شار 
وتتوزع م�شالخ بلدية مدينة العني الثمانية على مناطق فلج هزاع ، و مزيد 
، و اليحر ال�شمايل ، و �شويحان ، و الهري ، و الفقع ، و الوجن ، و القوع 
�شباحاً  ال�شاد�شة  من  امل�شتمر  ال���دوام  بنظام  امل�شالخ  جميع  تعمل  حيث   ،
ال�شاد�شة  من  يعمل  الذي  املركزي  امل�شلخ  با�شتثناء   ، م�شاًء  ال�شاد�شة  حتى 
بالعديد  العني  مدينة  بلدية  تقوم  و   . الظهر  بعد  ال��واح��دة  حتى  �شباحاً 
و ذبح  امل�شالخ  اج��ادة عمل  و  الهادفة اىل تطوير  الربامج  و  امل��ب��ادرات  من 
اللحوم و �شالمتها حيث قامت البلدية موؤخرا العني باإبرام اتفاقيتي تعاون 
حول الذبح الرحيم للموا�شي و العجول مع �شركة اإمارات امل�شتقبل للتجارة 
العامة، بهدف تطبيق االأنظمة العاملية املعتمدة لتوريد الرعاية احليوانية، 
الرحيم  ال��ذب��ح  م��ع��اي��ري  وف���ق  ذب��ح��ه��ا  و  لل�شكان  �شليمة  ما�شية  ت��وف��ري  و 
ملتزمة  من�شاآت  توفري  و   ، العجول  و  املوا�شي  لرعاية  العاملية  للمنظمة 
، و  باالأنظمة و بنية حتتية منا�شبة للموا�شي و العجول يف مناطق الذبح 
اختيار الق�شابني املهرة و اأدوات الذبح املالئمة و جتهيز كل حيوان بكفاءة 
و �شرعة ، باال�شافة لتوثيق و حفظ �شجالت توريد و نقل املا�شية و التاأكيد 
يتم  ال  و   ، املختلفة  ف�شائلها  وف��ق  ف��رزه��ا  و  عليها  ال��الزم��ة  الرقابة  على 
ال�شماح الأية ما�شية مبغادرة املن�شاة حية اإال يف حال اإعادتها اإىل حظائرها.

من  �شابق  وق��ت  يف  عمل  ور�شة  بتنظيم  البلدية  قامت   ، االط��ار  نف�س  ويف 
واملراقبني  البيطريني  االأط��ب��اء  جميع  توعية  اىل  هدفت  اجل��اري  ال�شهر 
و�شالمة  ج��ودة  جم��ال  يف  امل�شالخ  و  باللحوم  العاملني  العالقة  واأ�شحاب 
ا�شراطات  حول  اال�شرالية  واملا�شية  اللحوم  هيئة  مع  بالتعاون  اللحوم 
احل��ي��وان  م��ع  للتعامل  ال�شحيحة  وال��ط��رق  امل�شلخ  اىل  احل��ي��وان��ات  ن��ق��ل 
وتاأثريه على جودة  باحليوان  الرفق  اأهمية  و  للح�شول على حلوم جيدة 
اأهمية  الذبح و  التعامل االآم��ن مع احليوان قبل  اللحوم و طرق  و�شالمة 
الك�شف بعد الذبح و اأف�شل الطرق العلمية لتجهيز الذبائح والطرق املثلى 

حلفظ اللحوم لزيادة فرة �شالحيتها.

•• العني – الفجر:

ي�شارك طلبة  دبي حاليا  يقام يف  وال��ذي  للتقنية  �شمن معر�س جيتك�س 
جامعة االإمارات مبجموعة من امل�شاريع العلمية والتقنية والتي ا�شتطاعت 
اأن جتذب اإليها زوار املعر�س حيث �شهد جناح جامعة االمارات اأقباال جيدا 

من قبل زائري جيتك�س واملهتمني بعامل التقنيات واالبتكارات احلديثة. 
وك����ان ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را���ش��د النعيمي م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ق��د اأ���ش��اد 
اإدارة  اإن  وق��ال  اجلامعة  جناح  يف  املعرو�شة  الطالبية  امل�شاريع  مب�شتوى 
اجلامعة حر�شت وب�شكل كبري على اأن تكون امل�شاركة طالبية مب�شاريعهم 
العملية  يف  االأ�شا�شية  القاعدة  ميثلون  الطلبة  الأن  وذل��ك   ، وابتكاراتهم 
اأن  اإىل  اأ���ش��اف��ة   ، وال��ت��وج��ه��ات  اخل��ط��ط  ك��ل  عليها  تبنى  وال��ت��ي  التعلمية 
اجلامعة وبتوجيهات من قبل معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
والتي  للجامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 
تتجه نحو اإبراز دور الطلبة واإعطائهم الفر�شة املمكنة ليبدعوا ويقدموا 
كل ما عندهم من اأفكار وخا�شة يف جمال البحث والدرا�شة لذا فامل�شاركة 
يف مثل هذا املعر�س املهم العاملي جاءت يف هذا االإطار واأعتقد اأن امل�شاركات 

القادمة لطلبة اجلامعة �شتكون اأكرب واأو�شع. 
الطلبة امل�شاركون يف املعر�س اعتربوا هذه امل�شاركة مبثابة فر�شة كبرية 
لهم لعر�س م�شاريعهم يف مثل هذا املعر�س العاملي التقني الكبري و�شط 
كبار العار�شني من ال�شركات العاملية الكربى واملوؤ�ش�شات احلكومية حيث 
للتقنيات منا�شبة عاملية  ال�شام�شي  معر�س جيتك�س  راية  الطالبة  قالت 
مهمة لكل املهتمني يف عامل التقنية واالت�شاالت احلديثة وامل�شاركة فيه 
اجلامعة  جناح  يف  قدمته  ال��ذي  وم�شروعي  االأهمية  بغاية  اأم��ر  كعار�س 
عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية ي�شمى ال�شامت الذكي حيث يعمل هذا 
التطبيق على نقل حالة الهواتف من الو�شع العام اإىل ال�شامت من خالل 
مترير اجلهاز على التطبيق فقط ومن ثم ميكن اأرجعاه اإىل حالته االأوىل 
من خالل مترير الهاتف على التطبيق ، وهو يعترب اأمر مهم يف قاعات 
الدرا�شة وامل�شاجد وقاعات االجتماعات ب�شبب ما ي�شببه الهاتف من اإزعاج 

يف حال ن�شيانه على الو�شع العام. 
االأ�شخا�س  م��واق��ع  بتحديد  خا�س  الطلبة  قدمه  ال��ذي  االآخ���ر  امل�شروع 

اإىل احل���روب من  ك��ال��زالزل واحل��رائ��ق ا�شافة  ال��ك��وارث الطبيعية  اأث��ن��اء 
ع��ن موقعه  اإ����ش���ارات دقيقة  االإن�����ش��ان يعطي  ي��رب��ط بج�شم  خ��الل ج��ه��از 
غاية  اأبتكار  وهو  والنب�س  الدم  و�شغط  احل��رارة  كدرجة  العامة  وحالته 
يف االأهمية وحائز على اهتمام الزائرين جلناح اجلامعة وقدمته الطالبة 
خ�ش�س  ذل��ك  اىل  اأ�شافة   ، املعلومات  تقنية  كلية  من  ال�شويري  فاطمة 
�شمن  للكتب  الذكية  االأر�شفة  م�شروع  لعر�س  اجلناح  من  خا�س  ق�شم 
الذكي  للتعليم  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  مبادرة �شاحب 

املبادرة من  للكتب �شمن  اأر�شفة  اأجن��ازه من  ما مت  الطلبة  حيث عر�س 
اجلامعة  م�شاقات  لتحويل  خطة  �شمن  االيباد  اللوحية  االجهزة  خالل 

اإىل م�شاقات اإلكرونية. 
وميكن للزائر جلناح جمعة االإمارات يف معر�س جيتك�س اأن يالحظ الطلبة 
مع امل�شرفني وهم من�شغلون بتحريك الروبوتات الذكية والطائرات التي 
التفني بلغته جامعة  التطور  تتحرك عن بعد يف م�شهد يدلل عل مدى 

االمارات يف هذا املجال.

طلبة جامعة الإمارات ي�شاركون مب�شاريع متميزة يف جيتك�س
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يتكون من مو�د حيوية مفيدة جل�سم �الإن�سان

الع�شل الطبيعي �شر ال�شحة والعافية
يعترب �لع�سل من �أقدم �الأطعمة و�الأدوية �لتي ن�ساأت مع �الإن�سان، �لذي �عتمد عليه لقرون عديدة كغذ�ء 
فاحتفظ  عهده،  �سابق  منذ  �الأمر��ض  عالج  يف  و��ستعمله  و�حلبوب،  و�للنب  �خلبز  يعرف  �أن  قبل  �أ�سا�سي 

ب�سحته وقوته، �إىل �أن �أقبلت �ملدنية �حلديثة وغريت وجه �حلياة و�لغذ�ء.
ويوؤكد �خلرب�ء �أن �أف�سل عالج يف �لطب �لطبيعي هو �لع�سل، وال تقييم يف �لطب �الإلهي للغذ�ء �إاّل �لع�سل، ولعل 
َجِر  َباِل ُبُيوتًا َوِمَن �ل�سَّ ِ ِخِذي ِمَن �جلجْ ِل �أَِن �تَّ حجْ َك �إىل �لنَّ َحى َربُّ �أروع ما جاء يف و�سفه قوله تعاىل: )َو�أَوجْ
َو�ُنُه  َتِلٌف �أَلجْ جْ ُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َسَر�ٌب مُّ ِك ُذُلاًل َيخجْ ُلِكي �ُسُبَل َربِّ َمَر�ِت َفا�سجْ ِر�ُسوَن • ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ �لثَّ ا َيعجْ َوِمَّ

ُروَن( )�سورة �لنحل 68 و69(. ٍم َيَتَفكَّ َقوجْ ا�ِض �إِنَّ يِف َذِلَك الآَيًة لِّ ِفيِه �ِسَفاء ِللنَّ

الدين  الكتاب وال�شنة(، ملوفق  وجاء يف كتاب )الطب من 
البغدادي، اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كان ي�شرب 
ال��ري��ق، وي�شفه  ب��امل��اء على  ي��وم ق��در ع�شل مم��زوج��ا  ك��ل 
فهو  بالع�شل  )عليكم  اأق��وال��ه:  وم��ن  داء،  كل  من  لل�شفاء 

خري الدواء(، و)عليكم بال�شفاءين: الع�شل والقراآن(.
ال�شحة والعافية، واعتربه  �شر  الع�شل قروناً طويلة  ظل 
ال��ق��دم��اء رم���ز ال�����ش��ف��اء و���ش��راً م��ن اأ����ش���رار احل��ي��اة، وك��ان 
ي���وم والدت�����ه، دليل  ال��ع�����ش��ل للطفل  ي��ق��دم��ون  ال��ف��راع��ن��ة 
لزوجته  يقدمه  منهم  ال��رج��ل  وك��ان  الدنيوية،  ال�شعادة 
تعبرياً عن ال�شعادة الزوجية، بينما اعتمد املعمرون عليه 

كغذاء رئي�س.
ال�شهري  االإغريقي  الريا�شيات  عامل  اأن  املوؤرخون  ويذكر 
قد  ال�شهرية،  الريا�شية  النظرية  �شاحب  )فيثاغور�س( 
اأك���رث م��ن ت�شعني ع��ام��ا، وك���ان طعامه ي��ت��األ��ف من  ع��ا���س 
اخلبز والع�شل، واأو�شى اأبو الطب )اأبوقراط(، الذي عمر 
اأكرث من 108 �شنوات، وكان ياأكل الع�شل يوميا، بتناوله 

ملن يريد حياة اأطول و�شحة اأقوى.
ال��غ��رب تتوىل  ت���زال ج��ام��ع��ات  ال���ذي ال  اب���ن �شينا،  وك���ان 
تدري�س علومه الطبية، يو�شي بتناول الع�شل للمحافظة 
اخلام�شة  جت����اوزوا  م��ن  وي��دع��و  واحل��ي��وي��ة  ال�شباب  على 
واالأرب���ع���ني اإىل ت��ن��اول��ه ب��ان��ت��ظ��ام، وخ�����ش��و���ش��اً م��ع اجل��وز 

امل�شحوق الغني بالزيت واالأحما�س الدهنية املفيدة.

تركيب �لع�سل
ي��ت��ك��ون ال��ع�����ش��ل م���ن 19 م����ادة ح��ي��وي��ة وم��ف��ي��دة جل�شم 
احلرارية  الطاقة  يعطي  ال��ذي  الربوتني  منها  االإن�شان، 
�شكل  على  وال��ك��رب��وه��ي��درات  الع�شالت،  من��و  يف  وي�شاعد 
وفيتامينات )ب1(  واالمت�شا�س،  اله�شم  �شهلة  �شكريات 
و)ب2( و)ب6(، املفيدة يف حاالت �شلل االأع�شاب وتنميل 

االأطراف واالأمرا�س اجللدية والتهابات العني.
ال�شوديوم  واأم����الح   )E( فيتامني  على  اأي�����ش��ا  وي��ح��ت��وي 
واحلديد  واملنغنيز  واملغن�شيوم  والكال�شيوم  والبوتا�شيوم 

والنحا�س والف�شفور والكربيت والكلورين.
294 كيلو  وتعطي كل مائة غرام من ع�شل النحل نحو 
���ش��ع��را ح���راري���ا م��ن ال��ط��اق��ة، وي�����ش��م يف م��ك��ون��ات��ه بع�س 
العمليات  اإمت���ام  يف  دورا  تلعب  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  االأن���زمي���ات 
احليوية داخل خاليا اجل�شم، وقد ثبت اأنه ي�شتطيع حفظ 

مكوناته الفيتامينية اأكرث من الفاكهة اأو اخل�شراوات.
فاإنها  الع�شل،  من  واح��د  كيلوجرام  النحلة  جتمع  ولكي 
11 م��رة ق��در حميط  تنتقل ب��ني ال��زه��ور م�شافة ت��ع��ادل 

االأر�س حول خط اال�شتواء.
وينتج اللون االأ�شا�شي للع�شل من مكونات ذائبة من اأ�شل 
نباتي م�شدره الرحيق، حيث يتاأثر اللون بدرجة احلرارة 
احل���رارة يف  درج��ة  ا�شتدت  اإذا  ال��داك��ن  ال��ل��ون  اإىل  فيميل 

مو�شم الرحيق. 
االمت�شا�س  �شهل  ب��اأن��ه  اأن���واع���ه  بجميع  الع�شل  ومي��ت��از 
احليوية  يعيد  منا�شبا  غ��ذاًء  وميثل  الغذائي،  والتمثيل 
وال���ن�������ش���اط، خ�����ش��و���ش��ا مل���ن ي���ب���ذل���ون جم���ه���ودا ج�����ش��دي��ا 

كالريا�شيني.
درج��ة  ان��خ��ف��ا���س  ع��ن��د  للتبلور  الطبيعي  الع�شل  ومي��ي��ل 
احلرارة عن احلد االأدنى حلرارة خلية النحل، وهي 20 
درج��ة مئوية، وتختلف �شرعة وح��رارة تبلور كل نوع من 

الع�شل عن االآخر باختالف امل�شدر الرحيقي. 

�لع�سل عالج ال يقّدر بثمن!
واملهم  حت�شى،  ال  والعالجية  الغذائية  الع�شل  فوائد  اإن 
اأكدت االأبحاث العلمية  اأن يكون طبيعياً ال �شناعياً، وقد 
اأحدثها،  ومن  املجاالت،  من  عدد  يف  خ�شائ�شه  احلديثة 
يف  االأ�شتاذ  م��والن،  بير  الربوفي�شور  بها  ق��ام  التي  تلك 
جامعة ويكاتو يف نيوزيلندا، التي اأثبتت فوائده يف عالج 
اجل���روح وال��ق��روح وم��ن��ع من��و اجل��راث��ي��م فيها، ودوره يف 

معاجلة اأمرا�س املعدة والربو. 
لاللتهاب  امل�شادة  الع�شل  خ�شائ�س  اأن  العلماء  واأو���ش��ح 
انتفاخها،  م��ن  تخفف  كما  ب�شرعة،  اجل���روح  اآالم  تخفف 

وتقلل ظهور الندبات بعد �شفاءها. 
وقد ثبت اأن كيلو واحد من الع�شل يفيد اجل�شم مبا يعادل 
3.5 كيلوغرام من اللحم اأو 12 كيلوغراما من اخل�شار 

اأو 5 كيلوغرام من احلليب.
حاالت  يف  الع�شل  فوائد  عن  العلمية  الدرا�شات  وك�شفت 
اال�شطرابات اله�شمية، فهو يزيد من ن�شاط االأمعاء وال 
ي�شبب التخمر للمر�شى، وال ي�شبب تهيج جدران القنوات 
اله�شمية ويعمل على تن�شيط عملية التمثيل الغذائي يف 
االإ�شابة  ومينع  �شهلة،  االإخ��راج  عملية  ويجعل  االأن�شجة 
بقرحة املعدة واالإثني ع�شر، ويعترب مادة عالجية ووقائية 

وغذائية عالية القيمة لالأطفال والكبار على ال�شواء.
عالج  يف  ي�شاعد  الع�شل  اأن  ال��درا���ش��ات  واأظ��ه��رت 

القمل  وق��ت��ل  واحل����روق  واجل����روح  احل�شا�شية 
وبي�شه، واالأرق واالأمرا�س النف�شية ويفيد يف 
جميع اأمرا�س العيون، وهو م�شاد للحمو�شة 

واالإ����ش���ه���ال واالإم�������ش���اك وال��ت��ق��ي��وؤ واالأم���را����س 
وبحة  الفم(،  رائحة  )اإن��ت��ان  والبخر  ال�شدرية 

االأ�شنان  وتقوية  اللثة  واآالم  واالأنفلونزا  ال�شوت 
القلب،  ع�شلة  وتقوية  الرئوي  وال�شل  وال���دوايل 

الفم  ال��ت��ه��اب��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة  دوره يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
واأورام الل�شان واأمرا�س االأذن والروماتيزم والثعلبة 

والثاآليل وح�شى الكلى واأمرا�س الكبد والعقم، وت�شخم 
غ���دة ال��ربو���ش��ت��ات ع��ن��د ال���رج���ال، اإىل ج��ان��ب اأه��م��ي��ت��ه يف 
ق�شرة  من  والوقاية  الوجه  ونقاء  امل��راأة  جمال  املحافظة 

الراأ�س.
ع�شل  ملعقة  الر�شيع  الطفل  ب��اإع��ط��اء  االأط��ب��اء  وين�شح 
ن��ح��ل ي��وم��ي��ا اب���ت���داء م��ن ال�����ش��ه��ر ال���راب���ع مل���ي���الده، وذل��ك 
بخلطه ب��ال��ل��ن احل��ل��ي��ب، وذل���ك مل��ق��اوم��ة اح��ت��م��ال نق�س 
احلديد والكال�شيوم يف حليب االأم، وحمايته من فقر الدم 

والك�شاح.

�لع�سل و�ل�سرطان
ن�����ش��رت جم��ل��ة )اأر���ش��ي��ف ال��ط��ب اجل���راح���ي( االأم��ري��ك��ي��ة، 
بحثاً متميزا، قام به فريق طبي من كلية الطب جامعة 
الناجتة عن  باأن دهان اجل��روح  ا�شطنبول الركية، يفيد 
اإزالة االأورام بالع�شل مينع ظهور الورم املزال يف  عمليات 

جرح العملية.
االأورام(  )ا�شتزراع  ي�شمى  ما  م�شكلة  اأن  االأطباء  واأو�شح 
اإزال�����ة االأورام، متثل  ال��ن��اجت ع��ن ع��م��ل��ي��ات  م��ك��ان اجل���رح 
خ��ط��ورة وعقبة ك��ب��رية اأم���ام اجل��راح��ني، ���ش��واء ك��ان ذلك 
املناظري اجلراحية،  با�شتخدام  اأم  التقليدية  العمليات  يف 
امل��زال ولكن يف مكان  ال��ورم  وينتج عن ذل��ك تكرار ظهور 

اجلرح.
من جهة اأخرى، اأظهرت درا�شة م�شرية اأجريت يف املركز 
ال��ن��ح��ل يخل�س  اأن ع�����ش��ل  ب��ال��ق��اه��رة،  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ق��وم��ي 

امل��وج��ودة يف  ال�شناعية  االأل����وان  �شموم  م��ن  االأط��ف��ال 
احللوى والع�شائر املحفوظة. 

واأك��������������������د 

من  منا�شبة  كميات  االأط��ف��ال  اإع��ط��اء  ���ش��رورة  الباحثون 
ع�شل النحل حر�شا على �شالمة جهاز الكبد يف اأج�شامهم 
والوقاية من اأمرا�س اأخرى قد ت�شيبهم خا�شة من العام 
الثاين حتى العام ال�شاد�س من العمر، وهي فرة التكوين 

اجل�شماين والذهني لل�شغار.

�أنو�ع ع�سل �لنحل
اأن��واع الع�شل باختالف م�شدر الرحيق من حيث  تختلف 
وال��ك��ث��اف��ة  وال��ق��اب��ل��ي��ة للتبلور  وال��رائ��ح��ة  وامل�����ذاق  ال��ل��ون 
�شفاته  على  ت��وؤث��ر  اأخ���رى  ع��وام��ل  اإىل  اإ�شافة  والقلوية، 
مثل نوع الربة والعوامل اجلوية، لذا فمن النادر ت�شابه 
الرحيقي  امل�����ش��در  ك���ان  ول���و  ال��ع�����ش��ل مت��ام��ا  م��ن  عينتني 

واحد. 
وتتوافر اأنواعا خمتلفة ومتعددة من ع�شل النحل؛ وت�شمل 
حنون  جبلي  وع�شل  العالية  اللزوجة  ذو  اجلبلي  الع�شل 
املر، الذي ي�شتخدم لعالج مر�شى ال�شكر، وع�شل الزيتون 
الذي ثبت اأن الكيلو الواحد منه يعادل 12 كيلوغرام من 
اخل�شار، وع�شل ال�شدر، والقرنفل، وع�شل االأع�شاب الطبية 
اخل�شائ�س  ذو  الفراولة  وع�شل  الطيارة،  بالزيوت  الغني 

وي�شمى  ل��ل��م��ن��اع��ة  وامل��ن�����ش��ط��ة  ع���������ش����ل امل��ق��وي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ني، 

والتفاح  والربتقال  والبطيخ  والريحان  الليمون  وع�شل 
املقوي الغني باحلديد، وع�شل املوز الذي ين�شح باإ�شافته 
ال��ذي  البلدي  ال���ورد  االأط��ف��ال اخل���دج، وع�شل  غ���ذاء  اإىل 

ي�شتخدم كقناع لتجديد خاليا الب�شرة. 

�لك�سف عن �لع�سل �ملغ�سو�ض
متتلئ االأ�شواق باأنواع كثرية من الع�شل منها ما هو طبيعي 
مل تخالطه اأي مادة، ومنها ما هو مغ�شو�س ت�شرفت فيه 
االأيدي باإ�شافة ال�شكر االأبي�س اأو �شراب اجللوكوز اأو اأي 

مواد اأخرى اإليه.
كونه  على  االأوىل  بالدرجة  يتوقف  بالع�شل  العالج  والأن 
ل��ذا الب��د م��ن معرفة  امل���واد االأخ���رى،  م��ن  حقيقياً خالياً 
عدة  با�شتخدام  املغ�شو�س  عن  ومتييزه  احلقيقي  الع�شل 
طرق و�شفها الباحثون يف مقال ن�شرته جملة )نيويورك 
الطبية( ت�شمل اإذابة مقدار من الع�شل يف خم�شة اأ�شعافه 
اإىل اليوم الثاين، ف��اإذا احتوى على  م��اًء مقطراً، وي��رك 
مواد غريبة، فاإنها �شتر�شب يف القاع، اأما اإذا كان املحلول 
اأو ميكن و�شع كمية من  اأن الع�شل جيداً،  �شافيا، فيعني 
يغلي  النار حتى  على  وع��اء  امل��اء يف  كمية من  مع  الع�شل 
ثم يرفع عن النار ويرك فرة حتى يربد، وي�شاف اإلية 
قلياًل من اليود فاإذا ظهر لون اأزرق اأو اأخ�شر فهذا دليل 

على وجود الن�شا يف الع�شل.
ف��اإذا ذاب �شريعا  وميكن متييز الع�شل عن طريق تذوقه، 
كان  واإذا  الغ�س،  م��ن  �شالمته  على  دل��ي��ل  ف��ه��ذا  ال��ف��م،  يف 
طعم حالوته يف الفم وا�شحة، فهو مغ�شو�س، الأن الع�شل 
الطبيعي ال يبقى له طعم يف الفم بعد دقيقتني اأو ثالث، 
وميكن �شم رائحته، فاإن كانت ممزوجة بنوع نبتة معينة 

تغذى منها النحل ح�شب نوعه، فهو اأ�شلي.

اأطعمة تخل�شك من دهون البطن
للتخل�ض من دهون �لبطن، عليك تقليل ما تاأكل، وهناك حل �أف�سل، وهو تغيري ما تاأكل. دهون �لبطن تعترب من �الأمور �ملزعجة �لتي تبد�أ يف 
�لظهور ب�سبب �أ�سلوب �حلياة �لذي يتتعبه بع�سنا ويخلو من �أي �أن�سطة ريا�سية، هناك متارين ريا�سية كفيلة باإز�لة هذه �لدهون، لكننا نذكر 

هنا �لوجبات �لغذ�ئية �لتي من �ساأنها �مل�ساعدة يف �إز�لة هذه �لدهون.
1( اجلوز

باحلم�شيات  الغنية  االأغ��ذي��ة  من  يعترب 
الدهنية التي تقوم بتحويل ما تتناوله 
من وجبات غنية بالكربوهيدرات اإىل 
اأن يراكم يف �شكل  ب��داًل من  ع�شالت 

دهون.

2( ال�شوفان الغري حملى
بال�شوفان  الفطور  وجبة  تغيري  ميكنك 
غ���ري امل��ح��ل��ى وخ��ل��ط��ه م���ع ب���روت���ني م�شل 
اأو خلطه م��ع قليل من  ب��ك،  ال��ل��ن اخل��ا���س 

زبدة الفول القليلة الدهون.

3( التفاح
الوزن  اأنه يف حالة خ�شارة  يعتقد  البع�س 

يجب االبتعاد عن الفواكه وهو االأمر 
على  يحتوي  فالتفاح  ال�شحيح،  غري 
لفرة  بال�شبع  ال�شعور  تعطي  األ��ي��اف 

طويلة.

4( �شاملون
التي توفر جل�شدك  الوجبات  اأف�شل  اأحد 

اإىل  الدهنية  احلم�شيات  م��ن  يحتاجه  م��ا 
جانب الربوتني، لهذا احر�س على تناولها 

من وقت اإىل اآخر.

5( بيا�س البي�س
ع��ب��ارة ع��ن ب��روت��ني �شايف وخ��ايل م��ن اأي ده��ون، 

ي�شاعد  اأن��ه  كما  التمرينات،  مع  تناوله  يف�شل  لهذا 
على اإنقا�س ال�شعرات احلرارية يف اجل�شد.

6( م�شحوق بروتني اجلن
غاية  يف  اأم����راً  يعترب  منا�شب  غ��ذائ��ي  مكمل  ت��ن��اول 
االأهمية من اأجل منو الع�شالت اأثناء التمارين، كما 
اأنه يفيد من ال يتناول قدر كبري من اللحوم الغنية 

بالربوتني.

7( القرنبيط
اخل�شروات �شتلعب دوراً كبرياً يف خ�شارة وزنك خا�شة 

اأن��ه��ا ال حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ال�شعرات 
احل���راري���ة وغ��ن��ي��ة ب��االأل��ي��اف التي 

التي  وامل��ع��ادن  والفيتامينات  بال�شبع،  �شعوراً  تعطي 
الغني  القرنبيط  ن��ب��ات  مثل  ال�شحة،  على  حت��اف��ظ 

بالفيتامينات املفيدة.

8( بذور الكتان
لبذور  الغذائية  القيمة  االآن  يع�������رفون  ال��ك��ث��ريون 
وجباتهم  اإىل  ي�شيفونها  واأ�شبحوا  وزيتها  الكتان 
ال��غ��ذائ��ي��ة ن���ظ���راً ل���رثائ���ه���ا ب��احل��م�����ش��ي��ات ال��ده��ن��ي��ة 
ب��ذور  املتوفر يف   3  � اأوم��ي��غ��ا  زي��ت  اأن  واالأل���ي���اف، كما 

الكتان يحافظ على قوة العظام.

9( التوت
يحتوي  الأن���ه  ن��ظ��راً  ال��ده��ون  خ�شارة  على  ي�شاعد 
اإىل  اإ�شافته  االألياف، وميكن  على كمية غنية من 

بروتني م�شل اللن اخلا�س بك.

10( زبد الفول ال�شوداين الطبيعية
ال��غ��ري م�شنعة وال��ت��ي ال حت��ت��وي على  ال��زب��د  ه��ي 
ميكنك  االأخ����رى،  واالإ���ش��اف��ات  ال�شكر  م��ن  الكثري 
يقلل  بال�شبع  �شعوراُ  لتعطيك  ال�شباح  يف  تناولها 
من تناولك للطعام لهذا فهي ت�شاعد على خ�شارة 

الدهون.
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وزارة الطاقة ت�شكل فريق عمل 
لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة

•• اأبوظبي-وام:
واملاء  الكهرباء  هيئات  ي�شم  بالر�شيد  خا�شا  فريقا  الطاقة  وزارة  �شكلت 
العاملة يف الدولة. وتاأتي هذه املبادرة بناء على توجيهات معايل �شهيل بن 
حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة تزامنا مع منا�شبة اليوم العاملي 
اأن املبادرة تهدف لتوحيد اجلهود  للطاقة. واأكدت ال��وزارة يف بيانها ام�س 
الوطنية  التجارب  من  واال�شتفادة  الر�شيد  جم��ال  يف  املبذولة  الوطنية 
والتي  اال�شتدامة  نحو  ال��دول��ة  جلهود  ومكملة  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يف  امل�شركة 
ال��وزارة الرامية اىل ن�شر ثقافة الر�شيد ودعم  تتما�شى مع ا�شراتيجية 

جماالت التوعية كافة . 
من  التقليل  على  امل�شاعدة  يف  الرئي�شية  الفريق  اأه��داف  ال���وزارة  وح��ددت 
توحيد  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال��دول��ة  وامل��ي��اه على م�شتوى  الطاقة  ا�شتهالك 
على  اإيجابا  التاأثري  �شانها  من  التي  و  التثقيفية  و  الر�شيدية  احلمالت 
فيها  اال�شتهالك  كفاءة  وحت�شني  واملياه  للطاقة  ه��درا  االأك��رث  القطاعات 
ون�شر ثقافة الر�شيد على م�شتوى االأفراد و املوؤ�ش�شات . و�شيعكف الفريق 
على درا�شة وو�شع اأف�شل املمار�شات العاملية واالإقليمية لتطبيقها والعمل 
والتجارب اخلا�شة  للنتائج  اجل تقدمي عر�س موحد  على تطويرها من 

بالدولة يف املحافل االإقليمية و العاملية.

مكتب التنظيم والرقابة ي�شت�شيف ور�شة 
هيئة متويل وتنظيم وتخطيط الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  وتخطيط  وتنظيم  متويل  هيئة  عمل  ور�شة  فعاليات  ام�س  ب��داأت 
..وال��ت��ي  النووية  الطاقة  جم��ال  يف  للتعاون  ال���دويل  االإط���ار  ع��ن  املنبثقة 
قطاع  تنظيم  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  والرقابة  التنظيم  مكتب  ي�شت�شيفها 
اأب��وظ��ب��ي. ومت��ه��د الور�شة  اإم����ارة  ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه وال�����ش��رف ال�شحي يف 
االإط���ار  �شمن  التنفيذية  باللجان  اخل��ا���س   2013 ال����وزاري  لالإجتماع 
الدويل للتعاون يف جمال الطاقة النووية والذي ت�شت�شيفه وزارة اخلارجية 
يف الدولة بعد غد اخلمي�س ملناق�شة خمرجات ور�شة العمل. وتركز ور�شة 
اإنتاج  م�شاريع  لكل  االأ�شا�شيني  املكونني  بني  الوثيقة  العالقة  على  العمل 
ا�شتيفاء  اأوال تلبية املتطلبات التنظيمية من خالل  الطاقة النووية وهما 
وثانيا  القطاع  منظمو  ي�شعها  التي  واملقايي�س  ال�شالمة  معايري  جميع 
امل�شاريع  ال��ن��وع م��ن  ب��ه��ذا  امل��ط��ل��وب��ة للنهو�س  امل��ال��ي��ة  ال��ت��م��وي��الت  ت��وف��ري 
كارتر  نيكوال�س  الدولية..اأكد  العمل  ور�شة  ا�شت�شافة  وح��ول  العمالقة. 
مدير عام مكتب التنظيم والرقابة التزام املكتب بدعم اال�شتثمار يف تطوير 
الطموحة.. اال�شراتيجية  اأبوظبي  لروؤية  تنفيذا  الطاقة  اإنتاج  وتنويع 
م�شريا اإىل اأنه مع منو عدد �شكان االإمارة وزيادة الطلب على الطاقة فيها 
الدولية خطوة حيوية لتوفري  الفعاليات  النوع من  ا�شت�شافة هذا  ت�شبح 
النموذجي  موقعه  بحكم  اإن��ه  وق��ال  ال��ق��ادم��ة.  لالأجيال  م�شتدامة  م���وارد 
وال��رق��اب��ة  التنظيم  مكتب  يلعب  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  لتنظيم  م�شتقلة  كجهة 
واأ�شاف  وال��دول��ة.  اأبوظبي  يف  النووية  الطاقة  تطوير  دع��م  يف  هاما  دورا 
اأداء قطاع الطاقة  اأنه بالتزامن مع مهامنا ل�شمان كفاءة وفاعلية  كارتر 
التوزيع  �شركات  مع  والرقابة  التنظيم  مكتب  يف  يتعاون  واإداري��ا  تنظيميا 
واملتوقع  املتنامي  الطلب  تلبي  متكاملة  لتطوير خارطة طريق  واملوردين 
على الطاقة. واأكد اأن خربة املكتب ومعرفته يف هذا املجال �شت�شكل م�شدرا 
هاما للمعلومات التي تدعم تطوير م�شاريع الطاقة النووية امل�شتقبلية يف 
وتنظيم  متويل  هيئة  عمل  ور�شة  اأبوظبي  وت�شت�شيف  وال��دول��ة.  اأبوظبي 
االأوىل  التمويل  عمل  ور�شة  حققته  ال��ذي  النجاح  بعد  الطاقة  وتخطيط 
التي عقدت يف العا�شمة الربيطانية لندن يف مايو 2012 وتالها اجتماع 
اللجنة التنفيذية يف الرابع من اأكتوبر 2012 يف مدينة مراك�س املغربية 
القطاعات  ب��ني  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  اأهمية  على  ال�شوء  �شلط  وال���ذي 

احلكومية واخلا�شة يف تطوير م�شاريع اإنتاج الطاقة.

الكويت توؤكد دعمها جهود الأمم 
املتحدة يف تطوير املوارد الب�شرية

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة الكويت اهتمامها باإدارة املوارد الب�شرية وا�شالحها اميانا باأن 
الرثوة احلقيقية تكمن يف تنمية العن�شر الب�شري..داعية االأمم املتحدة اىل 
اإيالء املو�شوع مزيدا من االهتمام وتعزيزه من خالل ادخال اال�شالحات 
دول��ة  وف��د  ع��ن كلمة  الكويتية كونا  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ال��الزم��ة عليه. ونقلت 
الدبلوما�شي خليل فا�شل  األقاها  التي  املتحدة  الدائم لدى االأمم  الكويت 
العنزي الليلة قبل املا�شية اأمام اللجنة املالية التابعة للجمعية العامة يف 
العن�شر  الب�شرية..اأن  املوارد  اإدارة  68 خالل مناق�شتها م�شاألة  ال�  دورتها 
بها  االهتمام  املنظمة  على  يجب  التي  احليوية  الركائز  اأه��م  من  الب�شري 
ولذلك فاإن اإ�شالح هذا اجلانب اأمر مهم وحيوي يف تطوير عمل املنظمة..
االأمم  بداأتها  التي  الب�شرية  امل���وارد  ا�شالح  جهود  ب��الده  دع��م  عن  معربا 

املتحدة منذ عدة �شنوات. 
االإداري  االإ���ش��الح  يف  االآن  حتى  حتققت  التي  ب��االجن��ازات  العنزي  واأ���ش��اد 
اأجل حتيق  املتحدة من  اأمني عام االأمم  بان كي مون  الكويت  موؤكدا دعم 
النتائج املرجوة يف جمال اإ�شالح املوارد الب�شرية. كما ثمن جهود موظفي 
االأمم املتحدة ملا لهم من دور مهم وحيوي يف خمتلف املجاالت ال�شيما من 
من  كبرية  ملخاطر  اأحيانا  حياتهم  تعر�س  �شعبة  ظ��روف  يف  منهم  يعمل 
التمثيل  م�شاألة حت�شني  وفيما يخ�س  اأكمل وجه.  على  واجبهم  اأداء  اأجل 
اأن  اأملها  الكويت عن  اأعربت  العامة  االأمانة  املن�شف والعادل يف  اجلغرايف 
حت�شل الدول غري املمثلة على فر�س متكنها من امل�شاركة يف عمل املنظمة 
اأن التمثيل اجلغرايف العادل لالأعمال يف منظمة االأمم املتحدة �شيزيد  اإذ 
يتيح  اأن  ب���الده  اأم���ل  ع��ن  العنزي  واأع���رب    . و�شفافيتها  م�شداقيتها  م��ن 
اال�شالح الذي ي�شعى ويطمح اإليه اجلميع..الفر�شة اأمام خمتلف �شعوب 
العامل للم�شاركة يف هذه املنظمة التي تعد رمزا للعدالة واحلرية واأال تظل 

وظائف امل�شتويات العليا حكرا على دول دون اأخرى .

وزير القت�شاد يبحث مع رئي�س وزراء ولية غرب 
اأ�شرتاليا �شبل توطيد التعاون التجاري وال�شتثماري

اأن  اإىل  بوحميد  واأ����ش���ار  االأط�����ار. 
اإع���داد درا���ش��ة حول  دوب���ال ب�شدد 
االألومنيوم  اأك�شيد  �شناعة  حجم 
يف ك��ل م��ن دول���ة االإم������ارات ودول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي على 
اأن يتم اإطالع اجلانب االأ�شرايل 
ب��ن��ت��ائ��ج��ه��ا ح������ال االن����ت����ه����اء م��ن 
اإع����داده����ا ح��ي��ث ���ش��ت�����ش��ت��غ��رق ع��دة 
اأ����ش���ه���ر. وت���ع���د االإم��������ارات ���ش��ري��ك��ا 
اق��ت�����ش��ادي��ا م��ه��م��ا ل���والي���ة غ��رب 
ا�شراليا ال�شيما اأن قيمة التبادل 
االإم����ارات  ب��ني  ال�شنوي  ال��ت��ج��اري 
ارتفعت  اأ���ش��رال��ي��ا  غ���رب  ووالي����ة 
اأم��ريك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   2.3 اإىل 
ميثل  م���ا  اأي   2010 ال���ع���ام  يف 
التبادل  اإج��م��ايل  ن�شف  اأك��رث من 
التجاري بني االإمارات واأ�شراليا 
ب�شكل ع��ام وم��ع ارت��ف��اع ���ش��ادرات 
والية غرب اأ�شراليا اإىل االإمارات 
املئة  يف   25 يبلغ  �شنوي  مب��ع��دل 
وارت���ف���اع واردات���ه���ا م��ن االإم�����ارات 
ال�شنوات  يف  امل��ئ��ة  يف   49 بن�شبة 
االخ������رية امل��ا���ش��ي��ة ت��ع��ت��رب والي���ة 
اأ����ش���رال���ي���ا حم��ط��ة مهمة  غ����رب 
الثنائية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  يف 
ب��ني دول���ة االإم������ارات واأ���ش��رال��ي��ا. 
بارنيت  واأكد معايل كولني  و�شبق 
رئي�س وزراء الوالية خالل زيارته 
ولقائه   2011 ال��ع��ام  يف  للدولة 
ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني رغ���ب���ة ال���والي���ة 
يف ب���ن���اء ����ش���راك���ات ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
م���ع دول����ة االإم�������ارات يف ق��ط��اع��ات 
النفط  م��ث��ل  خمتلفة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
وال����غ����از وال���ت���ن���ق���ي���ب واخل����دم����ات 
اال���ش��ت�����ش��اري��ة وال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري 
وت���خ���ط���ي���ط ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وه��ن��د���ش��ت��ه��ا وال�����زراع�����ة واالم�����ن 
ال���غ���ذائ���ي وال�����ش��ي��اح��ة وال��ب��ح��وث 
والتعليم وبرامج التدريب املهني.

•• بريث-غرب اأ�سرتاليا-وام:

بن  �شلطان  املهند�س  معايل  بحث 
االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
رئي�س  بارنيت  ك��ول��ني  م��ع��ايل  م��ع 
اأ����ش���رال���ي���ا  غ�����رب  والي�������ة  وزراء 
اجلانبني  ب��ني  املتميزة  العالقات 
يف �شتى املجاالت وذلك يف م�شتهل 
ال��والي��ة مع  اإىل  الر�شمية  زي��ارت��ه 
امل���راف���ق. ح�شر االج��ت��م��اع  ال��وف��د 
بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �شعادة 
االقت�شاد  وزارة  وكيل  عبدالعزيز 
و����ش���ع���ادة خ���ال���د ب���و ح��م��ي��د ن��ائ��ب 
ال��رئ��ي�����س ل��ل��ع��الق��ات وال�������ش���وؤون 
ط��ارق  وال�شيد  دوب���ال  يف  الدولية 
االت�����ش��ال  ادارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي 
االق��ت�����ش��اد.  وزارة  يف  احل��ك��وم��ي 
بزيارة وفد  بارنيت  ورحب معايل 
االأ���ش��رال��ي��ة  ب����ريث  اإىل  ال���دول���ة 
واأ�����ش����اد ب��ال�����ش��راك��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 
امل���ه���م���ة ال����ت����ي جت���م���ع االإم���������ارات 
ت��ع��زي��زه��ا  اإىل  واأ���ش��رال��ي��ا داع���ي���ا 
االإم��ك��ان��ات  ي��واك��ب  مب��ا  وتفعيلها 
ال��ت��ي يتمتع  ال��ه��ائ��ل��ة  وال����ق����درات 
ب��ه��ا ال���ب���ل���دان. ك��م��ا رح����ب م��ع��ايل 
رئي�س وزراء والية غرب اأ�شراليا 
ب���اال����ش���ت���ث���م���ارات االإم�����ارات�����ي�����ة يف 
ب��ل��ده ..م����وؤك����دا اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��زه��ا 
وزي���ادت���ه���ا يف ظ���ل وج����ود ال��ع��دي��د 
املميزة  اال�شتثمارية  الفر�س  من 
ال���ط���اق���ة  جم�������االت  يف  ���ش��ي��م��ا  ال 
وال��ت��ع��دي��ن وال����زراع����ة وال���غ���ذاء. 
ولفت اإىل �شرورة ت�شافر اجلهود 
امل�����ش��رك��ة وت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون يف 
امل����ج����االت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
..منوها  ال��ع��ايل  التعليم  واأه��م��ه��ا 
ال��رائ��دة  التعليمية  ب��االإم��ك��ان��ات 
بها  تتمتع  التي  العاملية  وال�شمعة 
االأ�شرالية  االأكادميية  املوؤ�ش�شات 

وم��الءم��ت��ه��ا ل��ط��الب االإم�������ارات. 
واأ������ش�����اد م���ع���ايل ب���ارن���ي���ت ب�����ش��ك��ل 
خ���ا����س ب����ال����دور احل����ي����وي ال����ذي 
واملتمثل  االإم����ارات  ط���ريان  تلعبه 
اإىل  ي���وم���ي���ة  رح������الت  ت�����ش��ي��ري  يف 
خمتلف مناطق اأ�شراليا ..موؤكدا 
العالقات  تعزيز  يف  �شاهمت  اأن��ه��ا 
االق��ت�����ش��ادي��ة امل�����ش��رك��ة وت��دف��ق 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�������ال االأع����م����ال 
الراغبني يف اال�شتفادة من البيئة 
العالية  اجل���ودة  ذات  االقت�شادية 
اأوا�شر  وتعزيز  امل�شافات  وتقريب 
ال��ب��ل��دي��ن.  �شعبي  ب��ني  ال�����ش��داق��ة 
ووجه معايل املهند�س �شلطان بن 
االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
وزراء  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ال�����ش��ك��ر اىل 
والي���ة غ���رب اأ���ش��رال��ي��ا ع��ل��ى ه��ذه 
احلفاوة ..موؤكدا اأن الزيارة تاأتي يف 
اإطار احلر�س على تعزيز التبادل 
وال�شراكة  واال�شتثماري  التجاري 
عموما  ا�شراليا  مع  االقت�شادية 
ووالي�����ة غ����رب اأ���ش��رال��ي��ا خ��ا���ش��ة 
وا�����ش����ت����ط����الع ف����ر�����س وجم������االت 
واال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��ت��ع��اون 
وال����ت����ع����اون ال���ف���ن���ي وال�������ش���ن���اع���ة 
والطاقة  احلديثة  والتكنولوجيا 
امل���ت���ج���ددة وال�����ش��ي��اح��ة وال���زراع���ة 
وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات. ودع���ا معايل 
امل��ن�����ش��وري خ���الل االج��ت��م��اع اإىل 
و�شع جدول زمني وبرنامج عمل 
االقت�شادية  بالعالقات  لالرتقاء 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة بني 
اجل���ان���ب���ني وحت���دي���د ال���ف���ر����س يف 
القطاعات االقت�شادية والتجارية 
يف االإمارات ووالية غرب ا�شراليا 
والتي ميكن للم�شتثمرين ورجال 
االع�����م�����ال وال���������ش����رك����ات م����ن ك��ال 
خا�شة  فيها  اال�شتثمار  البلدين 
ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ه��م دول�����ة االم������ارات 

•• اأبوظبي-وام:

م��ع  االق����ت���������ش����اد  وزارة  ن���اق�������ش���ت 
االأع�����م�����ال  رواد  م�����ن  جم���م���وع���ة 
والعقبات  التحديات  اأه��م  ال�شباب 
م�شاريعهم  ت��ط��وي��ر  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ج������اء ذل������ك خ���الل 
�شلطان  املهند�س  معايل  ا�شتقبال 
بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد 
وب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ل��وت��اه 
االأم������ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س االإم�������ارات 
رواد  م��ن  ع��ددا  دب��ي  للتناف�شية يف 
امل����واط����ن����ني يف جم���ال  االأع������م������ال 
ال���ت���ج���ارة ع���رب و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 
وتوير  في�شبوك  مثل  االإجتماعي 
اإىل  وال���������ش����اع����ني  واإن���������ش����ت����اغ����رام 
اال�شتفادة من املنظومة الت�شريعية 
االق��ت�����ش��اد  وزارة  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  ال��ت��ي 
وتوظيفها مبا يخدم منو اأعمالهم 
واإدارت��ه��ا بكل كفاءة واق��ت��دار ومبا 
ي��ن�����ش��ج��م م����ع االأط��������ر وامل���ع���اي���ري 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ت��ب��ع��ة يف ال��ت��ج��ارة 

االإلكرونية يف الدولة.
واأك�������د م���ع���ايل امل���ن�������ش���وري خ���الل 
اللقاء اأن وزارة االقت�شاد ويف �شياق 
الر�شيدة حتر�س  القيادة  توجهات 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال ال��دع��م 
لفئة ال�شباب املواطن الذي يتطلع 
فكرا  االأع���م���ال  ري����ادة  تر�شيخ  اإىل 
اأهمية  وممار�شة كما تويل الوزراة 
ال�شغرية  امل�شاريع  لقطاع  خا�شة 
واملتو�شطة وذلك تدعيما ملبادراتها 
امل�شتندة  اال�شراتيجية  وخططها 

ال��ت��ن��وي��ع  ���ش��ي��ا���ش��ات  ان���ت���ه���اج  اإىل 
زخم  على  واملحافظة  االقت�شادي 
بدعم  ال��ي��وم  ت�شهده  ال���ذي  النمو 
ومب�������ش���اه���م���ة ال����ق����ط����اع����ات غ��ري 
اأن  ال��ن��ف��ط��ي��ة. ول��ف��ت م��ع��ال��ي��ه اىل 
العديد من  اأن�شاأت  االإم���ارات  دول��ة 
التمويلية  وال�شناديق  املوؤ�ش�شات 
وفرت  كما  ال�شباب  م�شاريع  لدعم 
حا�شنات لهذه امل�شاريع وا�شتحدثت 
امل�شتويات  ع��ل��ى  �شيا�شات  ال��دول��ة 
االحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة ل���دع���م ه��ذه 
امل�����ش��اري��ع ل��ل��م��واط��ن��ني مم��ا يجعل 
معرفيا  ر���ش��ي��دا  مت��ت��ل��ك  ال���دول���ة 
قفزات  وعمليا كبريا حيث حققت 
���ش��خ��م��ة مب�����ش��رية ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة منذ 
ا�شراتيجية 2008. ومن جانبه 
اأك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ل��وت��اه اأهمية 
االأع��م��ال  رواد  يلعبه  ال���ذي  ال���دور 
الدولة  وتناف�شية  اإقت�شاد  دعم  يف 
االأع���م���ال  رواد  ت��ب��ن��ي  وب���االأخ�������س 
الأف���ك���ار ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة تعمل 
ع��ل��ى ت���ق���دمي خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات 
االإماراتية من  ال�شوق  اىل  جديدة 
جهة واإيجاد فر�س عمل من جهة 
اأخرى. واأ�شاف �شعادته اأن جمل�س 
االإمارات للتناف�شية وعرب توا�شله 
العاملية  املوؤ�ش�شات  اأهم  امل�شتمر مع 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
ال���رائ���دة وال��ت��ي ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا يف 
ال��ت��ج��ارة  ب��ي��ئ��ات  وت�شجيع  تنظيم 
االإل���ك���رون���ي���ة ���ش��ي��ع��م��ل م���ع ف��ري��ق 
تطوير  على  االإقت�شاد  وزارة  عمل 

اأع�����ل�����ن ب���ن���ك االإم�������������ارات دب���ي 
ال���وط���ن���ي ، ال��ب��ن��ك ال����رائ����د يف 
االأو����ش���ط، عن  ال�����ش��رق  منطقة 
ب�شرف  اخلا�شة  توّقعات������ه  اأن 
�شمن  االأجنبية حلت  العمالت 
قائمة اأول 10 توّقعات ل� 4 من 

العمالت الرئي�شية املقارنة..
 وذل�����ك ب��ح�����ش��������������ب ت��وّق��ع��������������������ات 
ب���ل���وم���ربج ل�������ش���رف ال��ع��م��الت 
االأج���ن���ب���ي���ة. وُت���ظ���ه���ر ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�3  امل�����ش�����������������ج��ل��ة خ����الل ف����رة 
���ش��������ه��ور امل��ن��ت��ه��ي�����������������ة يف ���ش��ه��ر 
اأن بحث بنك   2013 �شبتمرب 
ج�اء  الوطن�ي  دب������ي  االإم����ارات 
بنوك   10 اأول  اأب��ح��اث  �شم��ن 
�ش������رف  ح��ول  التوّقع��������ات  يف 
مقاب������ل  االأم���ري���ك���ي  ال������دوالر 
مقابل  وال��ي��ورو  الياباين،  ال�ني 
ال�������ني ال�����ي�����اب�����اين، وال����������دوالر 

االأم����ري����ك����ي م���ق���اب���ل ال�������دوالر 
ال��ك��ن��دي، وال����دوالر االأ���ش��رايل 
م���ق���اب���ل ال��������دوالر االأم���ري���ك���ي. 
دبي  االإم�����ارات  بنك  اأن  وُي��ذك��ر 
ال����وط����ن����ي ك������ان ال����وح����ي����د م��ن 
املنطقة الذي مّت ذك����ره يف هذا 

اال�شتطالع.
وق��د مّت من خ��الل اال�شتطالع 
حت��ل��ي��ل ج�����ودة اأب����ح����اث ���ش��رف 
ال��ع��م��الت االأج��ن��ب��ي��ة ل���دى 51 
ب���ن���ك���اً وم���وؤ����ش�������ش���ة م���ال���ي���ة ع��ل��ى 
 3 اإىل  ا�شتناداً  ال��ع��امل،  �شعيد 
هام�س  وه���ي  رئي�شية  م��ع��اي��ري 
اخل����ط����اأ وال���ت���وق���ي���ت وال����دق����ة 

التوجيهية.
وتعليقاً على النتائج التي وردت 
تيم  ق��ال   ، ب��ل��وم��ربج  يف حتليل 
وكبري  االأبحاث  رئي�س  فوك�س، 
االقت�شاديني يف جمموعة بنك 

االم����ارات����ي اال�����ش����رايل م���ع ه��ذه 
ال�����والي�����ة حت����دي����دا ا����ش���اف���ة اىل 
ال���رغ���ب���ة وااله����ت����م����ام واحل���ر����س 
ال���ذي ي��ب��دي��ه ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف 
ال����والي����ة ويف م��ق��دم��ت��ه��م م��ع��ايل 
وزراء  رئ���ي�������س  ب����ارن����ي����ت  ك����ول����ني 
ال����والي����ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات مع 
دول������ة االم���������ارات ال���ت���ي ت��ب��ادل��ه��م 
احل��ر���س وااله��ت��م��ام ذات����ه. ون��وه 
توفري  باأهمية  املن�شوري  معايل 
وت���ق���دمي ت�����ش��ه��ي��الت ..اإ����ش���اف���ي���ة 
وحم����ف����زات ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ل��رج��ال 
االأعمال وامل�شتثمرين االإماراتيني 
وزراء  رئي�س  ملعايل  دع��وة  موجها 
للم�شاركة  اأ�شراليا  غ��رب  والي��ة 
يف م��ل��ت��ق��ى اال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��وي 
الذي ت�شت�شيفه دبي العام القادم 
..ويت�شمن جدول الزيارة لقاءات 
م����ع ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف والي����ة 
ال�شناعة  ك���وزراء  ا�شراليا  غ��رب 
والطاقة.  واال�شتثمار  وال��ت��ج��ارة 

مثل القطاع الزراعي وال�شناعات 
الغذائية املرتبطة باالمن الغذائي 
التي توليه الدولة اأهمية خا�شة. 
ت�شكيل  ي��ت��م  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واق����رح 
فريق عمل م�شرك من اجلانبني 
ي�����ت�����وىل م�����ه�����ام م���ت���اب���ع���ة ت���ط���ور 
العالقات االقت�شادية ومنوها مبا 
عليه  االت��ف��اق  يتم  ما  ين�شجم مع 
واإع����داد  املت�شلة  االج��ت��م��اع��ات  يف 
تقارير ف�شلية حول ن�شبة االإجناز 
امل�����ش��وؤول��ني  اإىل  ت���رف���ع  وال���ت���ق���دم 
معاليه  واأك�����د  ال��ب��ل��دي��ن.  ك���ال  يف 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اأن 
وال���ت���ج���اري���ة واال����ش���ت���ث���م���اري���ة مع 
واال�شتفادة  ا�شراليا  غرب  والي��ة 
الن  خ�شو�شية  ل��ه  جتربتها  م��ن 
هذه الوالية ت�شكل 46 باملائة من 
املحلي  وناجتها  ا�شراليا  اقت�شاد 
الطبيعية  مب���وارده���ا  غنية  وه���ي 
وامكانياتها وقدراتها االقت�شادية 
و50 باملائة من التبادل التجاري 

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د بو 
للعالقات  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  حميد 
وال�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة يف دوب����ال اأن 
والية غرب اأ�شراليا مورد اأ�شا�شي 
ويف  ل��الإم��ارات  االأملنيوم  الأوك�شيد 
����ش���ادرات  و���ش��ل��ت   2010 ال���ع���ام 
اأك�شيد  من  اأ�شراليا  غ��رب  والي��ة 
االأمل���ن���ي���وم ل���دول���ة االإم��������ارات اإىل 
ما  اأم��ريك��ي  دوالر  مليون   900
اأك��رب دول��ة م�شتوردة  جعلها ث��اين 
ل���ه���ذه امل������ادة ب��ع��د ال�����ش��ني. ودع���ا 
اإىل  االأ����ش���رايل  اجل��ان��ب  �شعادته 
بخ�شو�س  اإ�شافية  مزايا  تقدمي 
غرب  والي��ة  ميناء  من  اال�شتفادة 
اأ���ش��رال��ي��ا يف ن��ق��ل م����ادة اأك�����ش��ي��د 
و�شمن  البلدين  بني  االألومنيوم 
اأبدى جتاوبا  اأ�شراليا حيث  قارة 
مبدئيا مع هذا الطلب واأعرب عن 
اأك��رب  ب�شكل  اال�شتعالم  يف  رغبته 
ال��ن��اق��الت  وب��ي��ان��ات  تفا�شيل  ع��ن 
ذات  االإم����ارات����ي����ة يف  واحل����اوي����ات 

على  القانونية  ال�شبغة  واإ���ش��ف��اء 
مم����ار�����ش����ات االأع�����م�����ال وال���ت���ج���ارة 
ع�����رب االإن�������رن�������ت. ون��������وه م���ع���ايل 
امل��ن�����ش��وري ب���ه���ذا اخل�����ش��و���س اأن 
االأطر  و�شمن  االأن�شطة  هذه  مثل 
الت�شريعية املنا�شبة فاإن من �شاأنها 
اأن تعزز قيم الريادة وروح االبتكار 
يف  وت�شهم  امل��واط��ن  ال�شباب  ل��دى 
املواطنني  م��ن  جديد  جيل  اإي��ج��اد 
القادرين على دفع م�شرية التنمية 
مت�شارعة  وت���رية  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
امل��ج��االت..  ال��ن��م��و يف خمتلف  م��ن 
كل  ت��دع��م  ال����وزارة  اأن  اإىل  م�شريا 

تدعم  مبتكرة  م���ب���ادرات  واإط����الق 
ال���دول���ة وت��وا���ش��ل ال�شري  م�����ش��رية 
اقت�شاد  ثابتة نحو تطوير  بخطى 
ق����ائ����م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة ي����ق����وم ع��ل��ى 
االبتكار وتنمية راأ�س املال الب�شري 
وم�����ع االل�����ت�����زام اجل������اد ب��ت�����ش��ج��ي��ع 
ري�����ادة االأع���م���ال وق���ط���اع امل�����ش��اري��ع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة. وت��ط��رق 
اأه��م  اإىل  اللقاء  خ��الل  املجتمعون 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات 
قطاع التجارة االلكرونية واإيجاد 
على  �شيما  ال  لها  املنا�شبة  احللول 
املطلوبة  الراخي�س  منح  �شعيد 

م��ا م��ن ���ش��اأن��ه امل�����ش��اه��م��ة يف غر�س 
قيم ال��ري��ادة ل��دى امل��واط��ن��ني. من 
ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ه��ن��د امل����ال اإح����دى 
رائ�������دات االأع����م����ال امل���واط���ن���ات يف 
جم�������ال ال�����ت�����ج�����ارة ع�����رب و����ش���ائ���ل 
االجتماع  اأن  االإجتماعي  التوا�شل 
�شاهم  االقت�شاد  وزي��ر  معايل  م��ع 
يف ت�شليط ال�شوء ب�شكل كبري على 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات 
..م�شرية  ال��ت��ج��اري  الن�شاط  ه��ذا 
ان اأج�����واء ك��ان��ت اإي��ج��اب��ي��ة ج���دا ال 
بجدية  التعامل  �شعيد  على  �شيما 
اأك���رب م��ن قبل ال����وزارة م��ع اإي��ج��اد 

والت�شريعية  التنظيمية  االأط�����ر 
االإن��رن��ت.  ع��رب  للتجارة  املنا�شبة 
اأح��د  الفال�شي  ق��ال حمد  وب���دوره 
اللقاء  اأن  االج��ت��م��اع  يف  امل�شاركني 
مع معايل املن�شوري جنح يف و�شع 
ال���ن���ق���اط ع��ل��ى احل������روف واأ���ش�����س 
رواد  ب��ني  اأك���رب  م�شتقبلي  ل��ت��ع��اون 
االأع���م���ال امل��واط��ن��ني وف��ري��ق عمل 
الوزارة للو�شول اإىل �شيغة مثالية 
ت���ع���زز م�������ش���ارك���ة ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة 
االقت�شاد  تدعيم  يف  االإلكرونية 
الت�شريعية  ل��الأط��ر  وفقا  الوطني 

املنا�شبة. 

وال�������دوالر االأ�����ش����رايل م��ق��اب��ل 
الدوالر االأمريكي، باملقارنة مع 
�شانتاندر  بانكو  مثل  نظرائنا 
اأم��ري��ك��ا  اأوف  وب��ارك��ل��ي��ز وب��ان��ك 
غ��روب  و�شيتي  لينت�س  م��ريي��ل 

واإت�س اإ�س بي �شي .
وتعترب اأبحاث �شرف العمالت 
االأج��ن��ب��ي��ة م���ن ب��ن��ك االإم�����ارات 
�شل�شلة  من  ج��زءاً  الوطني  دبي 
خ��دم��ات االأب���ح���اث واخل��دم��ات 
البنك  يوّفرها  التي  التجارية 
اإدارة  ي�����ش��م��ل  مب����ا  ل���ع���م���الئ���ه، 
االأ�����ش����ول، واالأ�����ش����واق ال��ع��امل��ي��ة 
امل��ال��ي��ة،  واالأوراق  واخل���زي���ن���ة، 
وب����ه����ذا ي����ق����ّدم ال���ب���ن���ك دع��م��ه 
طيف  ع��رب  للعمالء  امل��ت��وا���ش��ل 
وا���ش��ع م��ن اأ����ش���واق راأ�����س امل���ال، 
مب���ا ي��ل��ب��ي ك���اف���ة امل�����ش��ت��ل��زم��ات 

واالحتياجات اال�شتثمارية. 

اإن  االإم��������ارات دب����ي ال��وط��ن��ي : 
دبي  االإم�����ارات  بنك  ا���ش��م  ورود 
اأف�شل  ق��ائ��م��ة  �شمن  ال��وط��ن��ي 
العمالت  الأزواج  توّقعات   10
االأجنبية الرئي�شية يعّد تكرمياً 
م�شتحقاً جلودة اأبحاثنا ودلياًل 
التي  امل�شافة  القّيمة  عن  جلياً 
اأثبتنا  لقد  لعمالئنا.  ن��زّوده��ا 
ج��دارت��ن��ا اأم�����ام امل��ن��اف�����ش��ة ال��ت��ي 
اأق�شام  اأف�شل  من  بعدد  متّثلت 

االأبحاث املالية يف العامل..
 وحققنا نتائج مذهلة يف مقارنة 
4 اأزواج من العمالت االأجنبية، 
خا�شة واأننا با�شرنا امل�شاركة يف 
هذا اال�شتطالع يف العام احلايل 
فح�شب. واأنا م�شرور للغاية باأن 
اأف�شل  بني  من  كانت  توّقعاتنا 
ال��دوالر  �شرف  يف  توّقعات   3
االأمريكي مقابل الني الياباين، 

بنك �الإمار�ت دبي �لوطني يحل يف �ل�سد�رة يف �أبحاثه حول توقعات �سرف �لعمالت �الأجنبية على �سعيد �ملنطقة

توّقعات �شرف العمالت من البنك حّلت �شمن قائمة اأول 
10 توّقعات لـ 4 من اأزواج العمالت الأجنبية الرئي�شية
�لبنك هو �لوحيد يف �ملنطقة �لذي مّت ذكره يف حتليل �سركة بلومربج

وزارة القت�شاد تناق�س مع جمموعة من رواد الأعمال التحديات التي تواجه م�شاريعهم 
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ت�ستهدف �لعاملني بالبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية

موارد للتمويل تنفذ ور�شة عمل حول التدقيق ال�شرعي بامل�شارف الإ�شالمية
•• دبي – الفجر:

تفتتح رحاب لوتاه الع�شو املنتدب ل� موارد 
التابعة  ال�����ش��رك��ات  اإح����دى  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات 
مل��ج��م��وع��ة م����وارد ل��ل��ت��م��وي��ل ور���ش��ة العمل 
التدقيق  اآلية  ح��ول   ، م��وارد  تنفذها  التي 
واالل���ت���زام ال�����ش��رع��ي ودوره���م���ا يف حتقيق 
االإ�شالمية  بامل�شارف  ال�شرعية  احلوكمة 
البنوك  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م�شتهدفة   ،
واملوؤ�ش�شات املالية امل�شرفية ، وذلك يومي 
دبي  �شمايا  بفندق  املقبل  نوفمرب   3،4
حيث يقدم ور�شة العمل خمت�شون وخرباء 

يف هذا املجال ..
تطبيق  اخ��ت��ي��ار  اأن  ع��ل��ى  ل���وت���اه  وت���وؤك���د   
العمل  لور�شة  كعنوان  ال�شرعي  التدقيق 
ياأتي من منطلق اأنها مو�شع اهتمام جميع 
االإ�شالمي،  امل�شريف  القطاع  يف  العاملني 
ب���اأن���واع���ه���ا داخ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة و���ش��رع��ي��ة 
تلك  العمل  ور�شة  اأن  اإىل  الفتة  ومهنية، 

�شتتبعها ور�س عمل اأخرى بجميع اإمارات 
العاملني  لكافة  عملي  كتعريف   ، ال��دول��ة 
بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية على 
وتنفيذ  كخطة  ال�شرعي  التدقيق  اآل��ي��ات 

ومتابعة .
واأو����ش���ح���ت ل���وت���اه اأن ال���ه���دف م���ن ور���ش��ة 
التي  الق�شايا  العمل هو مناق�شة خمتلف 
االإ�شالمي،يف  والتمويل  باالقت�شاد  تتعلق 
متطلبات  ك��اأه��م  ال�شرعي  التدقيق  اإط���ار 
والقائمة   ، االإ���ش��الم��ي��ة  املالية  املوؤ�ش�شات 
اأن�����ش��ط��ت��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا وف��ق��ا 
االإ���ش��الم��ي��ة يف  ال�شريعة  الإح��ك��ام وم��ب��ادئ 
على  مركزة   ، االإ�شالمية  امل�شارف  جمال 
يف  امل�شتقبل  اإىل  وال��ن��ظ��ر  ال��واق��ع  حتليل 
على  م��وج��ودة  مو�شوعية  معطيات  �شوء 

م�شتوى ال�شناعة املالية االإ�شالمية. 
واأ�شافت لوتاه اأن تطبيق التدقيق ال�شرعي 
يف البنوك االإ�شالمية تعتمد على جمموعة 
املوؤ�ش�شة بغر�س حتقيق  اإجراءات تتخذها 

االل���ت���زام ال�����ش��رع��ي يف امل��ع��ام��الت امل��ن��ف��ذة 
قريب  �شامل  مفهوم  ه��و  امل��ف��ه��وم  وه���ذا   ،
امل�شرف  اإدارة  اأن  اإىل  م�شرية  الذهن،  اإىل 
م�شوؤولية  عليها  تقع  التمويل  موؤ�ش�شة  اأو 
جهة  اأي��ة  ولي�س  اأ�شا�شاً  ال�شرعي  االل��ت��زام 
اأخرى، ولذلك فلزاما عليها اأن توفر لدى 
كل العاملني لديها اأدلة العمل التف�شيلية 
التي تنفذ على اأ�شا�شها املعامالت ال�شرعية 
ككل ، موؤكدة على اأنه ال ينبغي اأن ينح�شر 
هذا الدور على فريق للمراجعة ال�شرعية 
اأو التدقيق ال�شرعي فح�شب ، اأو عند اإقامة 
الهيئة ال�شرعية ، بل البد من تثقيف هذا 
اجل���ان���ب ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل��ال��ي��ة امل�����ش��رف��ي��ة ، وم���ن ث��م ف��ق��د اأخ���ذت 
م����وارد ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ه��ذه 
الو�شائل  جميع  ذل��ك  يف  متخذة   ، املهمة 
االل��ت��زام  لتحقيق  ال��ك��ف��ي��ل��ة  واالإج�������راءات 
املالية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  ال�شرعي 

االإ�شالمية . 

لال�ستفادة من عرو�سها 
توقيع مذكرة تفاهم بني املنطقة 

الأمنية بال�شارقة وطريان الإمارات 
•• ال�سارقة - الفجر

اأم�س  �شباح  االإم����ارات  وط���ريان  بال�شارقة  االأم��ن��ي��ة  املنطقة  م��ن  ك��ل  وق��ع 
املنطقة  ب����اإدارات  للعاملني  مبوجبها  ي�شمح  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  الثالثاء 
االإم��ارات  املقدمة من طريان  العرو�س  باال�شتفادة من  بال�شارقة  االأمنية 
وال�شياحية  االأوىل  ال��درج��ة  على  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  تكاليف  بتخفي�س 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  العاملني  ذل��ك  وي�شمل  االأع��م��ال..  رج��ال  ودرج��ة 
ال�شارقة واالإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب واالإدارة العامة للدفاع 
بجميع  االأمنية  املنطقة  االإم���ارات  ط��ريان  متد  و�شوف  بال�شارقة،  امل��دين 
قيمة  وتبلغ  الوجهات.   خمتلف  على  واخل�شومات  الرويجية  العرو�س 
التخفي�شات %20 من تكاليف الرحالت اجلوية على الدرجة ال�شياحية 
وفق  االأوىل  ال��درج��ة  على  و10%  االأع��م��ال  رج���ال  درج���ة  على  و15% 
اجلدول امللحق باالتفاقية والذي يت�شمن تكاليف الرحالت اجلوية عرب 
طريان االإمارات اإىل خمتلف عوا�شم العامل. وقع على مذكرة التفاهم كل 
ال�شارقة  ل�شرطة  العام  القائد  نائب  الدخان  مبارك  اهلل  عبد  العميد  من 
بال�شارقة وخالد احلداد مدير  التنفيذية باملنطقة االأمنية  اللجنة  رئي�س 
ال�شارقة واالإمارات ال�شمالية بطريان االإمارات بح�شور العقيد عبد العزيز 
القطريي من االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب والعقيد خالد كنون 
من االإدارة العامة للدفاع املدين والعقيد حممد را�شد بيات مدير عام املوارد 
اإدارة االإعالم  واخلدمات امل�شاندة والعقيد �شلطان عبد اهلل اخليال مدير 
التجارية  العجله مدير دعم االأعمال والعمليات  العامة وعمر  والعالقات 

بطريان االأمارات اإىل جانب عدد من كبار �شباط �شرطة ال�شارقة.

جويك تعقد ور�شة عمل تدريبية حول اأ�شاليب 
جمع ومعاجلة وحتليل البيانات ال�شناعية

••  اأبوظبي-وام:

تدريبية  عمل  ور�شة  جويك  ال�شناعية  لال�شت�شارات  اخلليج  منظمة  تعقد 
مقرها  يف  وذل��ك  ال�شناعية  البيانات  وحتليل  ومعاجلة  جمع  اأ�شاليب  حول 
يف الدوحة خالل الفرة من 11 - 13 نوفمرب املقبل. وت�شتهدف الور�شة 
االأج��ه��زة  ويف  واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شناعية  االإح�������ش���اءات  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
البيانات  مبعاجلة  واملعنيني  اجلمركية  االإح�شائية  واالإدارات  االإح�شائية 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  وم��راك��ز  ال����راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وحتليلها 
وياأتي  اال�شت�شارية.  وال�شركات  واجلهات  ال�شناعة  جم��ال  يف  وامل�شتثمرين 
يف  ال�شناعية  البيانات  اأهمية  م��ن  انطالقا  ال��ور���ش��ة  ل��ه��ذه  ج��وي��ك  تنظيم 
القرارات  اتخاذ  العربية ودوره��ا يف  وال��دول  التعاون اخلليجي  دول جمل�س 
االقت�شادية واال�شتثمارية حيث تعترب قواعد البيانات م�شدرا مهما يعتمد 
وتهدف  العالقة.  ذات  واملوؤ�شرات  ال�شناعية  االأن�شطة  على  لالطالع  عليه 
املنظمة من عقد هذه الور�شة اإىل يف تعزيز وعي امل�شاركني باأف�شل اأ�شاليب 
البيانات حيث  باأنواع جديدة من خدمات حتليل  البيانات وتزويدهم  جمع 
والطرق  واملعلومات  للبيانات  الفنية  والتعريفات  املفاهيم  الور�شة  �شتناق�س 
واالأ�شاليب العلمية يف تنفيذ عمليات جتميع البيانات وتنظيمها وتلخي�شها 
وعر�شها وحتليلها وتف�شريها واخلروج با�شتنتاجات مبنية على هذه البيانات. 
ال�شناعية  بالبيانات  تعريف  اأب��رزه��ا  متنوعة  حم���اور  ال��ور���ش��ة  و�شت�شمن 
وتطبيقاتها وامل�شوحات ال�شناعية كاأحد اأ�شاليب جمع البيانات مع التطرق 
اإىل املوؤ�شرات ال�شناعية والت�شنيف ال�شناعي الدويل وتطبيقاته والت�شانيف 
ال�شلعية وتطبيقاتها وحتليل البيانات وح�شاب املوؤ�شرات با�شتخدام برنامج 
خالل  م��ن  البيانات  وحتليل  جمع  يف  جويك  جتربة  ا�شتعرا�س  م��ع  اك�شل 
البوابة التفاعلية املطورة ملعلومات االأ�شواق ال�شناعية كما �شيتخلل الور�شة 

تطبيقات عملية ونقا�س مفتوح بني امل�شاركني. 

�شبكة الأعمال العاملية لغرفة دبي
 تروج لبيئة الأعمال يف الإمارة

••  دبي-وام:

اأطلقتها  التي  العاملية  االأعمال  �شبكة  اإن  دبي  و�شناعة  اأعلنت غرفة جتارة   
موؤخرا ت�شكل اأداة هامة يف ا�شراتيجية الرويج اخلارجي الإمارة دبي خا�شة 
مع زيادة اإقبال العديد من ال�شركات العاملية على دخول �شوق دبي. وت�شكل 
�شبكة االأعمال العاملية املن�شة املالئمة لل�شركات العاملية خارج دبي للح�شول 
القانونية  واملتطلبات  وال�شروط  دبي  يف  االأعمال  بيئة  حول  معلومات  على 
دبي  غرفة  توفرها  التي  باملزايا  التمتع  اإىل  باالإ�شافة  االأع��م��ال  لتاأ�شي�س 
الأع�شائها من درا�شات واأبحاث ومبادرات جتعل من ممار�شة االأعمال يف دبي 
جتربة ثرية وجمزية. وتعترب �شبكة االأعمال العاملية جزءا من ا�شراتيجية 
غرفة دبي اجلديدة للرويج التجاري اخلارجي لدبي وتعزيز تناف�شية بيئة 
العاملية  ال�شركات  ا�شتقطاب  يف  ال�شبكة  �شت�شهم  حيث  االإم���ارة  يف  االأع��م��ال 
اخلدمات  من  وا�شعة  �شريحة  من  اال�شتفادة  على  م�شاعدتها  عرب  دبي  اإىل 

املتخ�ش�شة التي ت�شهل على ال�شركات دخول �شوق دبي والنجاح فيها.

رحاب لوتاه

•• دبي-وام:

املدرجة  �شوالر  فري�شت  �شركة  اأعلنت 
يف بور�شة نا�شداك ام�س عن جناحها 
يف اإجن������از وت�����ش��ل��ي��م حم��ط��ة ل��ت��ول��ي��د 
 13 تبلغ  ب��ق��درة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
تعترب  حيث  دب��ي  ام���ارة  يف  ميجاواط 
املحطة التي متثل اأول م�شروع اأ�شا�شي 
االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  لل�شركة 
واأك������رب حم��ط��ة ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
وجنحت  املنطقة.  يف  الكهرو�شوئية 
كهرباء  هيئة  اختارتها  التي  ال�شركة 
وم����ي����اه دب�����ي دي������وا ل���ت���وف���ري خ���دم���ات 
وتقدمي  وال��ب��ن��اء  وال��ت��وري��د  الهند�شة 
املطلية  امل��ت��ط��ورة  ال�شم�شية  األ��واح��ه��ا 
اأن�����ش��اف ال��ن��واق��ل  بطبقة رق��ي��ق��ة م��ن 
يف  ال��ك��ه��رب��اء  ب�شبكة  املحطة  رب��ط  يف 
ي��وم��ا م��ن و�شع   195 ب��ع��د  االإم������ارة 
وبلغ  املا�شي  مار�س  يف  االأ�شا�س  حجر 

التي حتمل هذا اال�شم تيمنا ب�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل . وم��ن 
املزرعة يف مرحلتها  اأن تغطي  املتوقع 
وتنتج  مربعا  كيلومرا   40 االأخ��رية 
النظيفة  الطاقة  من  ميجاواط  األ��ف 
لل�شبكة الكهربائية املحلية با�شتخدام 
واحل��راري��ة  الكهرو�شوئية  التقنيات 

ال�شم�شية. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��ي��م ه��ي��وز الرئي�س 
اأن  �شوالر  فري�شت  ل�شركة  التنفيذي 
دولة  االرتقاء مبكانة  االإجن��از يج�شد 
االإم����ارات لقيادة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
تطوير قطاع  دع��م  املنطقة يف جم��ال 
اأن  ال�شركة  وتفخر  املتجددة  الطاقة 
تكون جزءا من املبادرة الرائدة الإثبات 
قدرة الطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية 
على تلبية احتياجات الطاقة يف منطقة 

األفا  امل�شروع  يف  العاملة  القوى  حجم 
ال������ذروة  م���رح���ل���ة  يف  ع���ام���ال  و280 
�شاعة  مليون   1.4 من  اأك��رث  وتطلب 
عمل ال�شتكماله علما اأن العملية كانت 
خ��ال��ي��ة مت��ام��ا م��ن احل�����وادث. و���ش��وف 
تولد املحطة التي حتت�شن 152 األفا 
و880 لوحا �شم�شيا من طراز بالك 
اإنتاج فري�شت  3 اإف ا�س �شريي�س من 
كيلوواط  مليون   24 ح���وايل  ���ش��والر 
�شنويا  الكهربائية  الطاقة  من  �شاعة 
و����ش���وف ت�����ش��ه��م ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الناجتة عن املحطة يف تخفي�س نحو 
ثاين  غ��از  من  م��ري  طن  األ��ف   15
اأك�شيد الكربون �شنويا باملتو�شط اأي ما 
يعادل اإزالة األفني �شيارة من الطرقات 
�شعادة  املنا�شبة قال  كل عام. ويف هذه 
���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س 
املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي الع�شو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 

املحطة متثل  اإن  دب��ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه 
خطوة هامة نحو تنفيذ ا�شراتيجية 
دبي املتكاملة للطاقة 2030 الرامية 
االإم��ارة  الطاقة يف  تنويع م�شادر  اإىل 
االأعلى  املجل�س  روؤي��ة  ين�شجم مع  مبا 
للطاقة يف دبي وها نحن ن�شتفيد من 
من  االأوىل  للمرة  ال�شم�شية  الطاقة 
اأجل تعزيز منو وازده��ار االإم��ارة وهو 
اإجن��از هام للغاية بالفعل ومن خالل 
امل�شروع الرائد جنحت فري�شت �شوالر 
امل���زاي���ا الهامة  ال��ك��ث��ري م��ن  اإث���ب���ات  يف 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  م���ن  جت��ع��ل  ال��ت��ي 
خيارا جذابا مثل املوثوقية والتكاليف 
ال��ت��و���ش��ع و�شرعة  امل��ع��ق��ول��ة واإم��ك��ان��ي��ة 
حمطة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  التنفيذ. 
قدرتها  تبلغ  التي  ال�شم�شية  الطاقة 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  ه��ي  م��ي��ج��اواط   13
حممد  مزرعة  الرائد  امل�شروع  �شمن 
بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية 

ال�������ش���رق االأو�����ش����ط ن���ظ���را ل��ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا 
اإىل  الت�شغيلية  وكفاءتها  التناف�شية 
املتطورة  األ��واح��ن��ا  ك��ف��اءة  اإب���راز  جانب 
اأن�����ش��اف  امل��ط��ل��ي��ة بطبقة رق��ي��ق��ة م��ن 
املرتفعة  احل���رارة  درج���ات  يف  النواقل 
وي�شع امل�شروع معايري جديدة ملحطات 
الطاقة ال�شم�شية يف املنطقة. وتغطي 
 238 اأو  ف��دان��ا   59 م�شاحة  املحطة 
األفا و764 مرا مربعا اأي ما يعادل 
تقريبا  ق��دم  ك��رة  ملعب   33 م�شاحة 
ومت ت�شميمها بحيث تعمل ملدة تزيد 
ع��ن 25 ع��ام��ا. وجت���در االإ����ش���ارة اإىل 
اإجناز  يف  �شوالر  فري�شت  �شركة  جناح 
املحطة �شمن املوعد املحدد مع اإنفاق 
تكلفة  من  املائه  يف   50 اإىل  ي�شل  ما 
مت  اإذ  االإم�����ارات  دول���ة  داخ���ل  اإن�شائها 
جلب املكونات مثل الرفوف واملحوالت 
من  الكهربائية  واملفاتيح  وال��ك��اب��الت 

موردين حمليني. 

 فري�شت �شولر تعلن عن اإجناز حمطة الطاقة ال�شم�شية الرائدة يف دبي بقدرة 13 ميجاواط

مركز دبي لل�شلع املتعددة وجمل�س ال�شناعة 
امل�شوؤولة للمجوهرات يعلنان عن اعتماد براجمهما

 موؤمتر داتاماتك�س جيتك�س يناق�س ع�شر و�شائل 
الإعالم الجتماعية والجتاهات الأمنية 

اخلا�شة  الربوتوكول  ومراجعة  الثمينة  واملعادن 
املعايري  اأعلى  املتعددة توظيف  مبركز دبي لل�شلع 
اع���راف  وي��ع��د  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  الإدارة  ال��ع��امل��ي��ة 
مبعايري  للمجوهرات  امل�شوؤولة  ال�شناعة  جمل�س 
املركز مبثابة داللة جلية على متانة تلك املعايري 
ال�شناعة  يف  امل�شاركني  متكن  اأن  �شاأنها  من  التي 
ب��درج��ة عالية من  اأع��م��ال��ه��م  عامليا م��ن مم��ار���ش��ة 
ت��اأت��ي يف  املهمة  اأن ه��ذه اخل��ط��وة  واأ���ش��اف  الثقة. 
للمجوهرات  �شيجنيت  جم��م��وع��ة  اإق����رار  اأع��ق��اب 
ب���ت���واف���ق م��ع��اي��رين��ا م���ع ت��ل��ك ال���ت���ي ي��وظ��ف��ون��ه��ا 
الكرمية  االأحجار  �شادرات  ترويج  جمل�س  وق��رار 
واملجوهرات يف الهند بدعم الذهب املنتج من قبل 
ال�شلع.  امل�شايف احلا�شلة على معيار دبي لت�شليم 
التنفيذي  الرئي�س  راي  مايكل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
جم��ل�����س ال�����ش��ن��اع��ة امل�������ش���وؤول���ة ل��ل��م��ج��وه��رات اأن 
املورد  الذهب  الق�شاء على  اإىل  الرامية  م�شاعينا 
ت��اأت��ي ك��ج��زء م��ن هدفنا  م��ن مناطق ال�����ش��راع��ات 
ال��ت��وري��د يف  ل�شل�شلة  م�����ش��وؤول��ة  م�����ش��ادر  ل��ت��وف��ري 

جميع اأنحاء العامل .

املتنقلة  ال��ه��وات��ف  االأج��ه��زةامل��ح��م��ول��ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
املدير  عثمان ظفر  الدكتور  اأم��ا   . الكفية  واالأج��ه��زة 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اإينيت  ل�شركة  القطري 
و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وال�����ذي ق���دم ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
و�شائل التوا�شل االجتماعي احلكومية - االجتاهات 
العاملية وتاأثريها.  فقد ناق�س خمتلف اأبعاد مبادرة 
احلكومة الذكية بالن�شبة للجهات احلكومية فيما 
وتطبيقات  االجتماعي  التوا�شل  بو�شائل  يتعلق 
الهواتف املحمولة. وقد اأكد الدكتور عثمان خالل 
العر�س على اأهمية اإيجاد ا�شراتيجية التبني لدى 
التوا�شل  ثقافة  تعزيز  بهدف  احلكومية  اجلهات 
وامل�شاركة مع جميع االأطراف املعنية كما ا�شتعر�س 
يف  اال�شتثمار  من  املزيد  اإىل  تدعو  التي  االأ�شباب 
التطبيقات  وتطوير  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

الهاتفية يف تقدمي اخلدمات احلكومية .

••  دبي-وام:

املتعددة وجمل�س  لل�شلع  دب��ي  اأق��ر كل من مركز   
ال�شناعة امل�شوؤولة للمجوهرات االعراف بربامج 
التدقيق  بعمليات  تتعلق  وال��ت��ي  االآخ���ر  بع�شمها 
واأه��م  للمجوهرات.  امل�����ش��وؤول  بالتوريد  اخلا�شة 
خمرجات هذا االعراف اأن يقر املجل�س باأن جميع 
لل�شلع  دب��ي  م��رك��ز  م��ن  املرخ�شة  ال��ذه��ب  م�شايف 
املتعددة واحلا�شلة على معيار دبي لت�شليم ال�شلع 
واخلا�شعة لعمليات التدقيق التي يفر�شها املركز 
تنطبق مع املادة 10 من قانون املجل�س واأن يقبل 
املجل�س  قبل  من  املعتمدة  الذهب  م�شايف  املركز 
نظرا لتوافقها مع الدليل العملي للم�شاركني يف 
باملركز  اخلا�س  النفي�شة  واملعادن  الذهب  �شناعة 
التكاليف  ت��وف��ري  امل�����ش��ايف م��ن  اىل ج��ان��ب مت��ك��ن 
وتقليل اجلهود الناجمة عن عمليات التدقيق . و 
قال غوتام �شا�شيتال الرئي�س التنفيذي للعمليات 
الدليل  اأن  املتعددة  لل�شلع  دب��ي  ملركز  الت�شغيلية 
العملي ي�شمن لذوي االخت�شا�س يف �شوق الذهب 

•• دبي-وام:

ا�شتعر�س موؤمتر داتاماتك�س جيتك�س يف يومه الثالث 
وامل��ق��ام ب��ف��ن��دق دو���ش��ي��ت ث���اين ب��دب��ي وال����ذي تنظمه 
داتاماتك�س  كيفية نقل وتداول مفاهيم جديدة من 
قبل املوؤ�ش�شات احلكومية وقطاع االأعمال مبا يتنا�شب 
مع تطورات االقت�شاد العاملى والزيادة ال�شكانية التي 
ت�شهدها املنطقة. وقال جورج �شيبا�شتيو خبري االأمن 
من مملكة البحرين يف ورقة عمل انه يف وقتنا احلايل 
اأ�شا�شيات  م��ن  املحمولة  االأج��ه��زة  ا���ش��ت��خ��دام  اأ���ش��ب��ح 
حياتنا اليومية وكل ما زادت اأهمية اجلهاز املحمول 
اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ت��ه وامل�����ش��ك��ل��ة  ك���رثت االأخ���ط���ار وزادت 
يوجد  اأن��ه ال  املحمولة  االأجهزة  االأ�شا�شية يف حماية 
على  االأخطار وحلولها  تختلف  بل  واح��د فقط،  حل 
املخاطر  م�شتعر�شا  باجلهاز  املحيطة  البيئة  ح�شب 

�سمن فعاليات �أ�سبوع جايتك�ض للتكنولوجيا 

ات�شالت تعلن عن �شراكة مع حماكم دبي لتوفري حلول اأمن املعلومات 
اأعلنت موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت 
ات�������ش���االت ال���ي���وم ع���ن ����ش���راك���ة مع 
حم�����اك�����م دب��������ي ت�����ق�����وم مب���وج���ب���ه���ا 
ات�������ش���االت ب���ت���وف���ري خ����دم����ات اأم����ن 
مدارة للمعلومات مبنية على حلول 
االإع���الن  ومت  ال�شحابية  احلو�شبة 
حفل  �شمن  اجلديدة  ال�شراكة  عن 
توقيع يف جناح ات�شاالت يف معر�س 

جايتك�س للتكنولوجيا 2013.
ووف���ق ات��ف��اق ال�����ش��راك��ة ال���ذي اأعلن 
ات�����ش��االت بتوفري  ت��ق��وم  ���ش��وف  عنه 
حلول اأمن املعلومات املدارة القائمة 
و���ش��وف  ال�شحابية  احل��و���ش��ب��ة  ع��ل��ى 
ميكن ه��ذا حماكم دب��ي من تقدمي 
الق�شائية  واخل��ال���ش��ات  ال��ت��ق��اري��ر 
ي�شرع  مم��ا  و���ش��ري��ع  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
التاأخر فيها،  االإج��راءات ويحد من 
كما توفر اأدوات اإدارة عر�س النطاق 
ال��رددي واإمكانية احلد من حركة 
البيانات غري ال�شرورية ف�شاًل عن 
حلول اأمن البيانات حلمايتها ومنع 

ف��ق��دان��ه��ا.  و���ش��وف ت��وف��ر اخل��دم��ات 
امل��������دارة ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ات�������ش���االت 
وامل���ع���ت���م���دة ع��ل��ى احل���ل���ول امل��ق��دم��ة 
 Zservices )Zscaler( من 
 )Middle East Cloud
ح���ل���واًل م��ت��ك��ام��ل��ة الأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 
ال�شحابية  احل��و���ش��ب��ة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 
حماكم  �شبكة  عرب  االت�شال  توؤمن 
اأي م���ك���ان وع���ل���ى م����دار  دب�����ي م����ن 
ال�شاعة.  وقال عبداهلل ها�شم، نائب 
املعلومات  تكنولوجيا  اأول،  رئي�س 
اأن العديد  واالت�شاالت يف ات�شاالت 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
ميكن  اآمنة  ات�شال  خلدمات  حتتاج 
ال���و����ش���ول اإل��ي��ه��ا م���ن اأي م���ك���ان يف 
العامل وتوفر خدمات اأمن املعلومات 
املدارة التي تقدمها ات�شاالت حلواًل 
اأداء  م��ن  املوؤ�ش�شات  متكن  موثوقة 
دون  االأم��ث��ل  ال��وج��ه  على  مهماتها 
ال��ت��ع��ر���س الأي خ��رق  اخل�����وف م���ن 
وم��ن  و���ش��ب��ك��ات��ه��ا.   لبياناتها  اأم��ن��ي 

ج��ان��ب��ه اأك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
ع��ام حماكم  ه��زمي مدير  �شعيد بن 
وقعتها  التي  االتفاقية  اأهمية  دب��ي 
ات�شاالت  موؤ�ش�شة  مع  دب��ي  حماكم 
مطلباً  اأ�شبح  املعلومات  اأم��ن  اأن  اإذ 
م��ه��م��اً، خ��ا���ش��ة يف ���ش��وء ال��ت��ط��ورات 
ي�شهدها  التي  الهائلة  التكنولوجية 
ال���ع���امل. وق����ال اإن ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر 
وال����ه����ي����ئ����ات وامل����وؤ�����ش���������ش����ات حت���ت���اج 
الأن���ظ���م���ة ت���وف���ر االأم������ن واحل��م��اي��ة 
خمتلف  يف  وب��ي��ان��ات��ه��ا  مل��ع��ل��وم��ات��ه��ا 
ال���ب���ي���ئ���ات، واحل����ر�����س ع��ل��ى ���ش��ري��ة 
ن�شرها  يكلف  ال��ت��ي  املعلومات  ه��ذه 
حيث  م��ن  باه�شاً  ثمناً  واخ��راق��ه��ا 
االأم��������وال وامل�������ش���داق���ي���ة، وه�����ذا ما 
دع��ان��ا يف حم��اك��م دب���ي ل��ل��ت��ع��اون مع 
االأنظمة  لتوفري  ات�شاالت  موؤ�ش�شة 
حماكم  معلومات  حلماية  الالزمة 
دب��ي، خا�شة يف ظل توفري خدمات 
االلكرونية،  الو�شائل  عرب  املحاكم 

وعرب التطبيقات الذكية .
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كلية اإن�شياد تنظم موؤمتر قادة الأعمال العامليني 
الثالث بعنوان خلق القيمة امل�شتدامة يف الأعمال 

••  اأبوظبي-وام :

اأم�س املوؤمتر الثالث  اأبوظبي  اإن�شياد الدولية بفندق �شوفيتل  نظمت كلية 
االأعمال.. امل�شتدامة يف  القيمة  العامليني حتت عنوان خلق  االأعمال  لقادة 
امل�شتدامة يف االأعمال من خالل االإ�شالح  املوؤمتر على خلق القيمة  وركز 
خالل  م��ن  وذل��ك  ال�شناعي  التميز  يف  املمار�شات  اأف�شل  ون�شر  املوؤ�ش�شي 
ان موؤمتر  الكلية  اإليان ميهوف عميد  وقال  واالبتكار.  املبادرة  روح  تعزيز 
قادة االأعمال العامليني منا�شبة جتمع ما بني قادة االأعمال واأكادمييي كلية 
اإن�شياد واأبرز خريجي الكلية من كافة اأنحاء العامل ملناق�شة خمتلف الروؤى 
حول املمار�شات الدولية يف اإدارة االأعمال واإلقاء نظرة حتليلية اإىل الق�شايا 
يتناول  املوؤمتر  اأن  واأ�شاف ميهوف  اليوم.  االأعمال  اإدارة  القائمة يف عامل 
اأهمية حيوية لي�س فقط يف االإم��ارات بل على م�شتوى  م�شائل تعترب ذات 
دول جمل�س التعاون اخلليجي بالن�شبة لقادة االأعمال العامليني وال ميكن اأن 
ياأتي جمع قادة االأعمال من القطاعني اخلا�س والعام يف مناظرة حية اإال 
بالفائدة لنمو اقت�شاد االإمارات من خالل حلقات النقا�س والتي مت خاللها 
واإ�شراك  الدولية  املوؤ�ش�شي عرب احلدود  القطاع  طرح ق�شايا مثل حتويل 
املوؤ�ش�شات يف كافة القطاعات. واأ�شار اىل ان قطاع االعمال يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي يتميز بطابع فريد حيث 

الركيز القوي على االأعمال واملوؤ�ش�شات العائلية وريادة االأعمال. 

حركة  يف  منو  املائة  يف   30
جتارة دبي من الإلكرتونيات

•• دبي-وام:

ك�شفت جمارك دبي يف اإح�شائيات اأخرية عن منو قيمة جتارة دبي اخلارجية 
يف االإلكرونيات خالل الن�شف االأول من العام احلايل 2013 بن�شبة 30 
الفرة  لنف�س  دره��م  مليارات   104 دره��م مقابل  مليار   136 اإىل  باملائة 
االإلكرونيات  واردات  قيمة  منو  االإح�شائية  واأظهرت   .2012 العام  من 
بن�شبة 32 باملائة لت�شل اإىل 75 مليار درهم مقابل 57 مليار درهم خالل 
الن�شف االأول من عام 2012 ..كما زادت قيمة ال�شادرات واإعادة الت�شدير 
بن�شبة 28 باملائة لت�شل اإىل 61 مليار درهم مقابل 48 مليار درهم خالل 

نف�س الفرة من العام املا�شي.
على  دب��ي  ق��درة  يعك�س  االل��ك��رون��ي��ات  لتجارة  ال�شريع  النمو  اأن  وذك���رت   
التحتية  بنيتها  اإع�����داد  خ���الل  م��ن  واالت�������ش���االت  التقنية  ث����ورة  م��واك��ب��ة 
العاملية  املناطق  اأك��رث  احد  اإىل  بالتايل  وحتولها  التقنيات  هذه  ال�شتيعاب 
�شرعة يف التحول اىل الع�شر الرقمي مع توجه دولة االمارات اىل تطبيق 
مبادرة احلكومة الذكية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
الذكية  الهواتف  كافة اخلدمات احلكومية عرب  اىل  الو�شول  تتيح  والتي 
االأ�شواق  تاأتي  ال��واردات  ان على م�شتوى  واأ�شارت اىل   . ال�شاعة  على مدار 
من  باملائة   47 اإىل  ت�شل  بح�شة  ال�شني  تتقدمها  ال�شدارة  يف  االآ�شيوية 
اإجمايل قيمة الواردات تعادل 35 مليار درهم تليها فيتنام بح�شة تبلغ 16 
12 مليار درهم ثم ماليزيا بح�شة 5 باملائة تعادل 4 مليار  باملائة تعادل 
درهم..مو�شحة ان ح�شة هذه الدول الثالث تبلغ 76 باملائة من اجمايل 
ال�شادرات  �شعيد  على  انه  واأ�شافت  دره��م.  مليار   57 بقيمة  دبي  واردات 
واإعادة الت�شدير جاءت ال�شعودية يف املركز االأول بح�شة 21 باملائة بقيمة 
13 مليار درهم تالها العراق بح�شة 11 باملائة بقيمة 7 مليار درهم ثم 
4 مليار درهم ..م�شرية اىل ان ح�شة  6 باملائة بقيمة  هونغ كونغ بح�شة 
هذه اال�شواق ت�شل اىل 39 باملائة من اجمايل ال�شادرات و اعادة الت�شدير 
الرئي�شية  امل��راك��ز  اأح���د  تعد  دب��ي  اأن  واأع��ت��ربت   . دره���م  مليار   23 بقيمة 
للتجارة العاملية مبعدات االت�شاالت و تقنية املعلومات والبث الف�شائي وان 
الهواتف املتحركة لل�شبكات اخلليوية وال�شبكات الال�شلكية االخرى تاأتى يف 
�شدارة واردات االمارة من االلكرونيات بح�شة ت�شل اىل 50 باملائة تعادل 
37 مليار درهم تليها اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية بح�شة تبلغ 14باملائة 
تعادل 10 مليارات درهم ثم معدات التقاط بث االقمار ال�شناعية بح�شة 
68 باملائة  3 مليار درهم لت�شل ح�شة هذه املنتجات اىل  5 باملائة تعادل 

من اجمايل الواردات بقيمة 51 مليار درهم .

جمموعة اإت�شالت جتدد
 اتفاقيتها مع نت كوم وايرلي�س 

••اأبوظبي-وام:

جددت جمموعة اإت�شاالت و اأفريقيا واآ�شيا اتفاقية �شراكتها مع �شركة نت 
ام يف   2 ام  االأجهزة  االت�شال بني  تقنيات  لتوفري  املحدودة  وايرلي�س  كوم 
اأ�شواق املجموعة حول العامل. ومبوجب االتفاقية ت�شتمر نت كوم وايرلي�س 
ال�  البلدان  يف  اإت�شاالت  ملجموعة  املختلفة  منتجاتها  توفري  يف  امل��ح��دودة 
ال�شركة بع�شا من تقنيات  التي تتواجد فيها املجموعة حيث �شتوفر   15
�شاأنه  ال��ذي من  االت�شال بني االأج��ه��زة هي االأك��رث تطورا وفعالية االأم��ر 
الذكي  العداد  مثل  خمتلفة  مبتكرة  خدمات  من  لال�شتفادة  املجال  اإتاحة 
وحلول اخلدمات ال�شحية عرب الهاتف املتحرك واللوحات الرقمية وحلول 
النقل واالأمن . وقال خليفة ال�شام�شي الرئي�س التنفيذي لوحدة اخلدمات 
الرقمية يف جمموعة اإت�شاالت..اإن املجموعة تلتزم بتقدمي خدمات رائدة 
يف قطاع خدمات االت�شال بني االأجهزة ام 2 ام ومن خالل هذه االإتفاقية 
مع نت كوم وايرلي�س �شتتمكن من تعزيز قدراتها ومتكني حلول االت�شال 
بني االأجهزة ب�شكل اأكرب . واأكد اأن جمموعة اإت�شاالت تويل قطاع االت�شال 
ب��ني االأج��ه��زة االه��ت��م��ام البالغ وت���درك م��دى اأهمية ه��ذه اخل��دم��ات على 
م�شتوى املنطقة يف امل�شتقبل ويف هذا االطار تلتزم املجموعة ببناء قدراتها 
يف هذا املجال بهدف تقدمي اأرقى م�شتويات اخلدمة م�شريا اإىل اأنها اأطلقت 
اأول مركز على م�شتوى منطقة ال�شرق االأو�شط يقوم بالتحكم  هذا العام 
وباإدارة خدمات االت�شال بني االأجهزة..كما ان�شمت املجموعة مطلع هذا 
والذي  االأجهزة  االت�شال بني  العاملي اخلا�س بخدمات  االحت��اد  اإىل  العام 
ي�شم يف ع�شويته ثمانية م�شغلني عامليني يعملون معا على توفري خدمات 

االت�شال بني االأجهزة على ال�شعيد العاملي وفق بيئة حتتية موحدة . 

�شمن حزمة من امل�شاريع اال�شراتيجية 
واحليوية اجلديدة التي تنفذها �شركة 
يف  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي 
اإمارة اأبوظبي وقع اأالن ثوم�شون مدير 
ال�شرف  خل��دم��ات  اأبوظبي  �شركة  ع��ام 
ال�شحي �شباح االأول من اأم�س عقدين 
م�����ش��روع  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  الإن�����ش��اء 
حتديث اأ�شول �شبكات ال�شرف ال�شحي 
ال�شرف  مياه  معاجلة  حمطة  واإن�شاء 
الغربية.  باملنطقة  بالروي�س  ال�شحي 
ح�شر ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل 
جمل�س  رئي�س  االأح��ب��اب��ي  م�شلح  علي 
ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي  �شركة  اإدارة 
ال�شحي ومبارك عبيد الظاهري نائب 
املدير العام وعدد من مدراء القطاعات 
العقد  توقيع  مت  بال�شركة.   واالإدارات 
للمقاوالت  دملا  مباين  �شركة  مع  االأول 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  �شتنفذ  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
م��ن م�����ش��روع  حت��دي��ث اأ����ش���ول �شبكات 
ال���������ش����رف ال�������ش���ح���ي ال�������ذي ���ش��ي��خ��دم 
وبع�س  وامل��ف��رق  يا�س  بني  م��ن  مناطق 
م��ن��اط��ق ال����رب ال��رئ��ي�����ش��ي يف اأب��وظ��ب��ي، 
االأوىل منه  املرحلة  تكلفة  تبلغ  وال��ذي 
امل�شروع  589 مليون درهم. ويت�شمن 
تبداأ  عميقة  انحداريه  خطوط  اإن�شاء 
 45 بعمق  وتنتهي  اأم��ت��ار   3 عمق  م��ن 
اإىل  لت�شل  االأر�����س  �شطح  حت��ت  م���را 
حم��ط��ة ال�����ش��خ اجل����دي����دة ، وت�����راوح 
اأقطارها بني150 ملم و 2400 ملم 
كيلومر،   20 تبلغ  اإجمالية  وباأطوال 
م��ع م��راع��اة ا���ش��ت��خ��دام ط��ري��ق��ة احلفر 
�شرعة  لتحقيق  تنفيذها  يف  ب��االأن��ف��اق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ق��ل��ي��ل االإرب����اك����ات امل��روري��ة 
وع���دم اإزع����اج ال��ق��اط��ن��ني ح���ول مناطق 
ال���ع���م���ل. وي��ع��ت��رب ه����ذا امل�������ش���روع اأح���د 
املراحل الثالث اال�شراتيجية لتطوير 
ل�شبكات  ال��ق��ائ��م��ة  االأ����ش���ول  وحت��دي��ث 
تباعاً  �شتاأتي  وال��ت��ي  ال�شحي  ال�شرف 
امل��ح��دد يف خطة  ال��زم��ن��ي  امل���دى  �شمن 
اخلطة  مع  املتوافقة  املعتمدة  ال�شركة 
اال�شراتيجية ال�شاملة الإمارة اأبوظبي 

2030.  وتعود اأهمية امل�شروع اإىل اأنه 
�شيعمل على املدى الق�شري على اإيجاد 
وال��روائ��ح  ال��ط��ف��ح  ح��ل ج���ذري مل�شاكل 
التو�شعات  عن  نتجت  التي  يف  الكريهة 
�شغطا  �شببت  التي  املطردة  العمرانية 
املدى  على  اأم��ا  القائمة،  املحطات  على 
كافة  ا�شتيعاب  على  ف�شيعمل  الطويل 
ال�شحي  ال�����ش��رف  م��ي��اه  يف  ال����زي����ادات 
الناجتة عن النمو ال�شكاين و العمراين 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث �شيتم  خ����ارج ج���زي���رة 
ا���ش��ت��ب��دال خ��ط��وط ال�����ش��رف ال��ق��ائ��م��ة 
 12 اإل�����غ�����اء  و  ان����ح����داري����ة  ب���خ���ط���وط 
حم���ط���ة ����ش���خ ل��ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��رف 
ال�شخ  حمطة  اإىل  ان�شيابية  بطريقة 
 1600 طاقتها  تبلغ  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
لر يف الثانية والتي �شتقوم ب�شخ مياه 
باملفرق  املعاجلة  حمطة  اإىل  ال�شرف 
مع اإمكانية حتويل املياه انحدارياً فور 

انتهاء م�شروع النفق اال�شراتيجي.

حمطة �ملعاجلة  بالروي�ض
ك��م��ا مت ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ال��ث��اين اخل��ا���س 
ال�شرف  مياه  معاجلة  حمطة  باإن�شاء 
الغربية  باملنطقة  ب��ال��روي�����س  ال�شحي 
يف-  اإن  �شانوتيك  بي�شك�س  ���ش��رك��ة  م��ع 

نحو  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  اأب��وظ��ب��ي 
امل�����ش��روع  وي��ع��د  دره����م،  م��ل��ي��ون   132
واحليوية  اال�شراتيجية  امل�شاريع  اأحد 
املنطقة  يف  التحتية  البنية  لتحديث 
اأب��وظ��ب��ي وتلبية  اإم������ارة  ال��غ��رب��ي��ة م���ن 
التو�شعات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال��ع��م��ران��ي��ة وت��ن��ام��ي ع���دد ال�����ش��ك��ان كما 
ي��ت��م��ا���ش��ى امل�������ش���روع اأي�������ش���اً م���ع خطط 
لتطوير  االقت�شادية  املناطق  موؤ�ش�شة 
يف  ال��ع��م��ال  وم���دن  ال�شناعية  امل��ن��اط��ق 
عمل  نطاق  ويتكون  الغربية.   املنطقة 
واإن�����ش��اء حمطة  ت�شميم  م��ن  امل�����ش��روع 
األ��ف   15 ا�شتيعابية  ب��ط��اق��ة  م��ع��اجل��ة 
للتو�شعة  ق��اب��ل��ة  ال��ي��وم  يف  مكعب  م��ر 
األف مر مكعب   30 يف امل�شتقبل حتى 
جمموعة  املحطة  وتت�شمن   ، اليوم  يف 
م����ن امل����راف����ق ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ي��ي��ده��ا 
وف���ق امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وه���ي : حمطة 
ال�شرف  مياه  نقل  �شهاريج  ا�شتقبال 
اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة  ال�شحي 
حتى  ل��ل��زي��ادة  ق��اب��ل��ة  ���ش��ه��ري��ج��اً   16
لنقل  رف��ع  وحم��ط��ة   ، �شهريجاً   20
م��ي��اه ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي امل��ج��م��ع��ة من 
حمطة ا�شتقبال ال�شهاريج اإىل حمطة 
املعاجلة ، باالإ�شافة اإىل حمطة املعاجلة 

ت�شميمها  ���ش��ي��ت��م  وال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
تقنية  مع  الن�شطة  احلماأة  اأ�شا�س  على 
املياه  حتويل  و�شيتم  املمتدة،  التهوية 
ط����ول����ه )10(  خ�����ط  ع�����رب  امل����ع����اجل����ة 
امليدور يف غياثي.  غابات  اإىل  كيلومر 
وق���ال ع��ب��داهلل ع��ل��ي م�شلح االأح��ب��اب��ي 
اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
م�شاريع  اإن  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات 
تاأتي  ال�شحي  ال�شرف  اأ�شول  حتديث 
ل��الأع��وام  ال�شركة  ا�شراتيجية  �شمن 
روؤي��ة  اإىل  امل�شتندة   2015-2010
الغايات  متثل  والتي    2030 اأبوظبي 
ال�شامية التي حددتها الروؤية احلكيمة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل،  ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  ال 
اآم��ن  جمتمع  تطوير  يف  اال�شتمرار  يف 
اقت�شاد م�شتدام و منفتح  وواث��ق وبناء 
اإىل  ال�شركة  ت�شعى  و  عاملياً،  ومناف�س 
القيام بدورها يف ذلك من خالل روؤيتها 
اال�شراتيجية  وم�شاريعها  وخدماتها 
التحتية  البنية  التي ت�شاهم يف تطوير 
ومتطلبات  حت��دي��ات  ملواجهة  ال��الزم��ة 
احلبيبة  الإم���ارت���ن���ا  امل�����ش��رق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع ال�������ش���رك���اء و اجل��ه��ات 
امل��ع��ن��ي��ة االأخ���������رى. وحت����ر�����س ���ش��رك��ة 

ال�شحي  ال�����ش��رف  اأب��وظ��ب��ي خل���دم���ات 
ع���ل���ى حت���دي���ث خ��ط��ط��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ب���ا����ش���ت���م���رار مب����ا ي����ت����الءم م����ع اخل��ط��ة 
تهدف  وال��ت��ي  لل�شركة  اال�شراتيجية 
يت�شم  �شحي  ���ش��رف  ن��ظ��ام  اي��ج��اد  اإىل 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وي���ت���الءم م���ع ال��ط��ف��رة 
وال�شكانية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��م��ران��ي��ة 
البنية  واإع���داد  االإم����ارة،  ت�شهدها  التي 
ال�شغط  ال�شتيعاب  ال��الزم��ة  التحتية 
اأية  لوقوع  االإ�شايف على ال�شبكة تفادياً 
اآثار �شلبية على البيئة كتلوث الهواء اأو 
ت�شرب  ح��دوث  ح��ال  املياه يف  اأو  الربة 
اأو طفح ملياه ال�شرف ال�شحي الناجمة 

عن عدم ا�شتيعاب ال�شبكة احلالية.
خل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  و�شت�شتمر 
ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي يف ت���ق���دمي اأف�����ش��ل 
اخل������دم������ات ل���ل�������ش���ادة اجل����م����ه����ور م��ن 
التنمية  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ع��م��ل��ه��ا  خ���الل 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة وت��ط��وي��ر 
 ، و اخل��دم��ات ب�شورة م�شتمرة  امل��راف��ق 
كما ت�شعى ال�شركة اإىل حتقيق اجنازات 
ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة وذل��ك حر�شاً منها 
على مواكبة اأف�شل املمار�شات والتجارب 
العاملية يف جمال اال�شتدامة و املمار�شات 

البيئة االآمنة. 

•• اأبوظبي-:

���ش��ج��ل امل��وؤ���ش��ر ال���ع���ام مل��ن��اخ االأع���م���ال يف 
57 نقطة خالل الربع الثاين  اأبوظبي 
م���ن ال���ع���ام اجل�����اري م��ق��ارن��ة م���ع ال��رب��ع 
 55 ب��ل��غ  ال���ذي  نف�شه  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
نقطتني  بحوايل  اإرتفاعا  نقطة حمققا 
.. مما يعك�س ا�شتمرار النظرة التفاوؤلية 
م���ن ق��ب��ل امل���ن�������ش���اآت االق���ت�������ش���ادي���ة على 
اختالف اأن�شطتها يف اأداء اقت�شاد االإمارة 
 .2013 ع��ام  االأول من  الن�شف  خ��الل 
وح�شب نتائج املوؤ�شر العام ملناخ االأعمال 
دائرة  الدرا�شات يف  اإدارة  اأ�شدرته  الذي 
للربع  اأبوظبي   - االقت�شادية  التنمية 
الثاين من العام اجلاري..فقد اأ�شهم يف 
الكبري  التح�شن  التفاوؤل  ا�شتمرار حالة 
ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  ال���ذي ي�شهده 
امل���ال���ي���ة وحت�����ش��ن م���وؤ����ش���رات امل�����ش��ارف 
خا�س  ب�شكل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة 
ب�شكل  ال��دول��ة  يف  العاملة  امل�شارف  ويف 
ال�شخمة  امل�شروعات  اإىل  ع��ام..اإ���ش��اف��ة 
ال���ت���ي ت��ع��ك��ف ح��ك��وم��ة اإم�������ارة اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ن م�����ش��روع��ات اإ���ش��ك��ان 
ل��ل��م��واط��ن��ني وت��ع��ل��ي��م��ي��ة و���ش��ي��اح��ي��ة مبا 
مطار  يف  اجل��دي��د  ال���رك���اب  مبنى  فيها 
التاأثري  اإىل  اأدى  ال���دويل مم��ا  اأب��وظ��ب��ي 
اإيجابا على �شعور امل�شتثمرين واإدراكهم 
بتح�شن امل�شهد االقت�شادي يف االإمارة . 

•• دبي-وام:

واملالحة  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���س  وقعت 
املالحية  للخدمات  ال��ع��امل��ي  امل���زود  العاملية 
وال���ب���ح���ري���ة يف ق���ط���اع���ات ال���ن���ف���ط وال���غ���از 
وال���ط���اق���ة ات��ف��اق��ي��ة حت���ال���ف ا���ش��رات��ي��ج��ي 
القاب�شة  �شي  اإ���س  اإن  االأمل��ان��ي��ة  ال�شركة  م��ع 
 56 الإدارة  ال�شفن  اإدارة  جم��ال  يف  العاملة 
االتفاقية  وق���ع  احل����ايل.  ال��وق��ت  يف  �شفينة 
امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ال�����ش��وي��دي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 
ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة وت��ط��وي��ر االأع���م���ال يف 
االح����وا�����س اجل���اف���ة و ه��اي��ك��و م��اي��ر امل��دي��ر 

وحت�شنت نظرة املن�شاآت االقت�شادية اإزاء 
االأو�شاع احلالية لالقت�شاد ب�شفة عامة 
الربع  خ��الل  خا�شة  ب�شفة  وملن�شاآتهم 
2013 م��ق��ارن��ة مع  ع����ام  ال���ث���اين م���ن 
بلغ  ال��ع��ام نف�شه حيث  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
احل��ايل  بالو�شع  اخل��ا���س  املوؤ�شر  قيمة 
ن��ح��و 52 ن��ق��ط��ة خ���الل ال���رب���ع ال��ث��اين 
49 نقطة  ب���  2013 م��ق��ارن��ة  م��ن ع��ام 
نف�شه مبا  العام  االأول من  الربع  خالل 
بفرة  مي��ر  اأب��وظ��ب��ي  اقت�شاد  اأن  يعني 
التقلبات  من  الرغم  على  وترقب  ح��ذر 
ال�����ش��دي��دة يف االق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي خا�شة 
ال��ي��ورو  اأزم����ة منطقة  ا���ش��ت��م��رار  يف ظ��ل 
االأمريكي  االقت�شاد  معاناة  وا�شتمرار 
واأظهرت   . اأدائ���ه  م�شتويات  تراجع  من 
ال��ن��ت��ائ��ج حت�����ش��ن م�����ش��ت��وي��ات ال���ت���ف���اوؤل 
الربع  خ��الل  امل�شتقبلية  االأو���ش��اع  اإزاء 
2013 م��ق��ارن��ة مع  ع����ام  ال���ث���اين م���ن 
الربع االأول من العام ن�شه بنحو نقطة 
واحدة حيث بلغت قيمة املوؤ�شر نحو 58 
التوايل.  على  نقطة  ونحو/57  نقطة 
للجهود  اإنعكا�شا  التح�شن  ه��ذا  وي��اأت��ي 
امل�����ش��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ح��ك��وم��ة اإم����ارة 
�شاأنها  التي من  اأبوظبي و�شن القوانني 
االأعمال  ومناخ  اال�شتثمار  بيئة  ت�شجيع 
يف االإمارة مثل القانون اخلا�س باإن�شاء 
����ش���وق اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي م��ن��ط��ق��ة ح��رة 
دولة  الدولية برقية  التوقعات  بجانب 

النا�شئة  االأ���ش��واق  مرتبة  اإىل  االإم����ارات 
ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اأداء  بعد حت�شن 
املالية . وت�شري نتائج املوؤ�شر العام وفقا 
للن�شاط االقت�شادي اإىل ارتفاع م�شتوى 
العاملة  االقت�شادية  للمن�شاآت  التفاوؤل 
يف االأن�����ش��ط��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة واالإن�����ش��ائ��ي��ة 
ا�شتقرت  بينما  عامة  ب�شفة  والتجارية 
م�شتويات التفاوؤل لدى املن�شاآت العاملة 
م�شتويات  وبلغت   . اخل��دم��ي  بالن�شاط 
ال��ت��ف��اوؤل اأع��اله��ا يف ال��ن�����ش��اط اخل��دم��ي 
نقطة   58 نحو  املوؤ�شر  قيمة  بلغ  حيث 
املرتبة  يف  ال�شناعة  ن�����ش��اط  ح��ل  بينما 
هذا  وي��اأت��ي   . نقطة   57 بنحو  الثانية 
ط��ب��ي��ع��ي��ا يف ال���وق���ت ال�����ذي ي�����ش��ه��د فيه 
وقطاع  امل��ايل  وال�شوق  امل�شريف  القطاع 
حقيقيا  اإنتعا�شا  خا�س  ب�شكل  ال�شياحة 
ارتفعت  حيث  احل��ايل  العام  بداية  منذ 
عدد املن�شاآت التي من املفر�س دخولها 
حيز الت�شغيل خالل العام احلايل بنحو 
عنه  �شينجم  مما  فندقية  من�شاأة   24
زي����ادة يف ع���دد ال��غ��رف اجل���دي���دة بنحو 
وب��ذل��ك  غ���رف���ة  و/567  اآالف  اأرب���ع���ة 
ي��رت��ف��ع ع���دد ال���غ���رف ال��ف��ن��دق��ي��ة نهاية 
األ��ف   28 نحو  اإىل  لت�شل   2013 ع��ام 
غ���رف���ة. وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن�����ش��اط ال�����ش��ن��اع��ة 
ال���ت���ق���اري���ر  ب���ع�������س  اأظ������ه������رت  ف���ق���د   ..
اال�شتثمارات  ب��زي��ادة  توقعاتها  الدولية 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي خ��الل 

 14.5 بنحو   2016-2013 الفرة 
باملائة بح�شب �شركة تروث لال�شت�شارات 
االق���ت�������ش���ادي���ة ف��ي��م��ا ي�����ش��ه��د ال��ن�����ش��اط 
اأبوظبي مع  اإم��ارة  اإنتعا�شا يف  ال�شناعي 
افتتاح  مع  خا�شة  اجل��اري  العام  مطلع 
فعلى  ك��ي��زاد  ال�شناعية  خليفة  مدينة 
���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ت��ن��ج��ز ���ش��رك��ة االإم�������ارات 
ل��الأل��وم��ن��ي��وم اإمي�����ال اأع���م���ال ال��ت��و���ش��ع��ة 
االإنتاجية  ال�شركة  ق��درة  لتزيد  الثانية 
بنحو 600 األف طن عن االإنتاج احلايل 
م�شنعا  ال��ظ��اه��رة  ���ش��رك��ة  تن�شئ  ك��م��ا   .
مليون   734 بتكلفة  للبروكيماويات 
درهم يف مدينة خليفة ال�شناعية كيزاد 
املنتجات  اإنتاج بع�س  اإىل  وال��ذي يهدف 
تقنيات  اإىل  حتتاج  التي  البروكيماوية 
اأم��ا   . االإن���ت���اج  م��ت��ط��ورة ج���دا يف عملية 
حذر  التفاوؤل  زال  فما  االإن�شاءات  قطاع 
العاملة  ال�شركات  اأظهرت  حيث  ب�شاأنه 
يف هذا الن�شاط ت�شاوؤما مييل اإىل نقطة 
احلياد مع انخفا�س هذا الت�شاوؤم خالل 
ال��رب��ع االأول  ال��ث��اين مقارنة م��ع  ال��رب��ع 
حيث بلغت قيمة املوؤ�شر نحو 49 نقطة 
وعلى  ال��ت��وايل.  على  نقطة   46 ون��ح��و 
النتائج  امل��ن�����ش��اأة..ت��و���ش��ح  ح��ج��م  ن��ط��اق 
اإرت���ف���اع م�����ش��ت��وي��ات ال���ت���ف���اوؤل ب��امل��ن�����ش��اآت 
ك���ب���رية احل���ج���م وم��ت��و���ش��ط��ة و���ش��غ��رية 
واإن  ال�شابقة  بالفرات  مقارنة  احلجم 
احلجم  متو�شطة  امل��ن�����ش��اآت  ت��ف��اوؤل  ك��ان 

وذك��ر  القاب�شة.  �شي  اإ����س  اإن  ل�شركة  ال��ع��ام 
علي ال�شويدي ان االأحوا�س اجلافة العاملية 
ال��ع��م��الء وحت��ر���س على  ب��اح��ت��ي��اج��ات  تهتم 
تعزيز جتربة العمالء ..م�شريا ان االتفاقية 
�شتزيد من بناء وتعزيز العالقات التجارية 
مع اإن اإ�س �شي . واأكد على حر�س االحوا�س 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال�����ش��رك��اء ال��ع��امل��ي��ني يف 
القطاع البحري واملالحي والبدء باالأعمال 
باملنفعة  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ال��ت��ج��اري��ة 
متبادلة  منفعة  االت��ف��اق  وي��ق��دم  امل�شركة. 
اجلافة  االأح��وا���س  �شتقوم  حيث  للطرفني 
العاملية بتطوير خدمات الهند�شة وال�شيانة 

ليتم خدمة  ال�شفن  املعدات وهياكل  جلميع 
اأكمل وجه  اإ�س �شي القاب�شة على  اإن  �شركة 
ف�����ش��ال ع���ن مت��ت��ع م����الك ال�����ش��ف��ن مب��زاي��ا 
الإر���ش��اء  كافية  م�شاحة  �شمنها  م��ن  ع��دي��دة 
هيكل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  احل��اج��ة  عند  ال�شفن 
الت�شعري الثابت و�شروط الدفع التف�شيلية. 
تلقت  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���س  اأن  ي��ذك��ر 
اإن  �شركة  من  ال�شفن  الإ�شالح  عر�شا   11
هو  لها  م�شروع  واأح���دث  القاب�شة  �شي  اإ���س 
اأت��الن��ت��ا  ال�����ش��ح��ن  �شفينة  و���ش��ي��ان��ة  اإ����ش���الح 
البالغ طولها 185 مرا وعر�شها 3225 

مرا .

العالن عن ا�شماء الفائزين بجائزة ال�شرق 
الأو�شط لل�شيارات يف 29 اكتوبر اجلاري

••  ال�سارقة - وام:

اأكد �شيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اك�شبو ال�شارقة انه �شيتم االعالن عن 
الفائزين بجائزة ال�شرق االأو�شط لل�شيارات والتي ينظمها املركز يف دورتها الرابعة على 
التوايل خالل احتفال كبري يقام يوم 29 اكتوبر اجلاري يف واجهة املجاز املائية ..م�شريا 
املنطقة.  يف  ال�شيارات  جوائز  واأع��رق  اأك��رب  وتعترب  �شنوي  ب�شكل  تقام  اجلائزة  ان  اىل 
�شيارة  اأف�شل  فئات  فائزو  فيهم  مبا   18 ال���  بفئاتهم  الفائزين  جميع  اإع��الن  و�شيتم 
مزودة و اأف�شل �شيدان واأف�شل هات�شباك واأف�شل �شيارة ريا�شية متعددة االأغرا�س .. 
واجلائزة االأكرث �شعبية و �شيارة العام .. حيث خ�شع املتقدمون لتقييم دقيق من قبل 
جلنة االختيار ا�شتمر 7 اأ�شهر كاملة . وقال حممد فا�شل املزروعي مدير واجهة املجاز 

املائية ان الواجهة اأ�شبحت اليوم وجهة رئي�شية لال�شتمتاع يف املنطقة .

ه��و االأع��ل��ى ح�شب ن��ت��ائ��ج امل��وؤ���ش��ر ال��ع��ام 
اأن  اإال  التفاوؤل  ه��ذا  من  الرغم  وعلى   .
امل��ن�����ش��اآت االإق��ت�����ش��ادي��ة ق��د اأب���دت اآراءه���ا 
تكلفة  ال���ذي متثله  ال��ع��بء  ح��ول حجم 
عنا�شر العمالة واحل�شول على االأر�س 
وال��ك��ه��رب��اء وال��وق��ود وراأ�����س امل���ال امل��ادي 
ونقل  ال����واردات  ونقل  الداخلي  والنقل 
ال�������ش���ادرات وب�����دء م���زاول���ة ال��ن�����ش��اط . 
املن�شاآت  على  عبئا  العوامل  اأكرث  وكانت 
االق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف اأح��ج��ام��ه��ا 
ه���ي ت��ك��ل��ف��ة ال��ع��م��ال��ة ت��ل��ي��ه��ا ت��ك��ل��ف��ة ب��دء 
االأع�����م�����ال واأق����ل����ه����ا ع���ب���ئ���ا ت��ك��ل��ف��ة ن��ق��ل 
ال��ذي يو�شح اجلهود  ال�����ش��ادرات االأم���ر 
امل��ب��ذول��ة م���ن ح��ك��وم��ة اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي 
. وتعترب  نحو ت�شجيع وحفز ال�شادرات 
عملية التمويل واحدة من العقبات التي 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل��ن�����ش��اآت  ت��واج��ه 
وك��ب��رية احل��ج��م خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ارت��ف��اع 
م���ع���دالت ف���ائ���دة االإق����را�����س ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ان���خ���ف���ا����س ت��ك��ل��ف��ة 
يفر�س  م��ا  وه���و  ال�شخ�شية  ال��ق��رو���س 
يف  امل�شريف  القطاع  دور  ح��ول  الت�شاوؤل 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ن�����ش��ودة . واأظ���ه���رت 
منطقة  يف  العاملة  االقت�شادية  املن�شاآت 
باملن�شاآت  مقارنة  اأعلى  ت��ف��اوؤال  اأبوظبي 
واملنطقة  العني  يف  العاملة  االقت�شادية 
نحو  املوؤ�شر  قيمة  بلغت  حيث  الغربية 
57 نقطة يف منطقة اأبوظبي وجاءت يف 

�شركة اأبوظبي خلدمات ال�شرف ال�شحي توقع عقدين لتطوير م�شاريع ال�شرف ال�شحي يف اإمارة اأبوظبي

 ا�شتمرار تفاوؤل املن�شاآت القت�شادية يف اأداء اقت�شاد اأبوظبي

الأحوا�س اجلافة توقع اتفاقية حتالف ا�شرتاتيجي مع اإن اإ�س �شي القاب�شة

وفد جامعة نيويورك يطلع على  
اآلية عمل ون�شاط �شوق اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
اط��ل��ع وف��د ط��الب��ي م��ن جامعة ن��ي��وي��ورك - اأب��وظ��ب��ي خ��الل زي��ارت��ه �شوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية على اآلية عمل ال�شوق ون�شاطه الت�شغيلي واإداراته 
واإمكانياته  امل��ايل  ال�شوق  على  وتعرف  ال��ت��داول  وقاعة  املختلفة  واأق�شامه 
اال�شتثمارية  الثقافة  لن�شر  اأبوظبي  �شوق  اأه���داف  �شمن  ال��زي��ارة  تاأتي   .
واخلدمات  واأه��داف��ه  بروؤيته  والتعريف  االأك��ادمي��ي  املجتمع  يف  التوعوية 
للتن�شيق  اأنها خطوة  اإىل  اإ�شافة  االإم��ارة  املايل يف  للمجتمع  يقدمها  التي 
بني ال�شوق وخمتلف املوؤ�ش�شات االأكادميية يف الدولة. ورحب را�شد البلو�شي 
املالية ومديرو االإدارات وعدد  ل��الأوراق  اأبوظبي  التنفيذي ل�شوق  الرئي�س 
-اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الزائر..م�شيدا  بالوفد  ال�شوق  موظفي  من 

التي تعترب اإحدى اجلامعات العريقة واملعروفة على م�شتوى العامل.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات االإدارية

BONUS:بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 54788
با�ش��م :�س. جلوترا للتجارة ذ.م.م  

وعنوانه :�س.ب: 6329 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم : )47033(  بتاريخ:2004/6/6 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/8/5 وحتى تاريخ :2023/8/5

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات االإدارية

S.T.I MIDDLE EAST:بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 55314
با�ش��م :�س. ا�س تي اي ميدل اي�شت )�س.ذ.م.م(

وعنوانه :�س.ب: 267 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم : )54048(  بتاريخ:2005/6/20 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/9/6 وحتى تاريخ :2023/9/6

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات االإدارية

IEKO:بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 55981
با�ش��م :جي اأم تي �شي )�س.م.ح(

وعنوانه :�س.ب: 18543 ، جبل علي ، دبي ، االمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم : )47050(  بتاريخ:2004/6/7 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/9/20 وحتى تاريخ :2023/9/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:حافالت لل�شناعة ذ.م.م
esref sah طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ا�شرف �شح

املودعة بالرقم:197699       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:حافالت لل�شناعة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، م�شفح ، �س.ب:91207 ، هاتف: 025507472 ، فاك�س: 026266929
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 النقل بال�شيارات واحلافالت .

االماراتي يجل�شون  الوطني  الزي  يلب�شون  ا�شخا�س  ر�شمة ثالث  �شكل  العالمة:العالمة عبارة عن  و�شف 
يف مقاعد باللون االبي�س ويحيط حولهما من اليمني والي�شار ا�شكال دوائر ب�شكل مميز بااللوان االخ�شر 
واالخ�شر الفاحت واالزرق واالبي�س والربتقايل )عبارة عن الوان �شفافه( واق�شى ي�شار ال�شكل �شكل ر�شمه 
ويف  اوج��ه  ر�شمه ثالثة  �شكل  بداخلها  دائ��رة  �شكل  ال�شكل  وعلى ميني  واالبي�س  الفاحت  االزرق  باللون  باب 
املنت�شف اعاله �شكل دائرة مكتوب بداخلها باللون البنف�شجي  esref sah ا�شرف �شح ويحيط حولهما 

ا�شكال دوائر مميزة .  
اال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 179727          بتاريخ :   24/ 09/  2012 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: حممد بال�س لقطع غيار ال�شيارات   )�س.ذ.م.م( 
وعنوانه: �س  ب: 171003 ،دبي االمارات. 

وعدد  االت  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  كهربائية  حمركات  الكهرباء،  مولدات  التيار،  مولدات 
االت  كي،  االت  كريات،  مكاب�س،حمامل  للمكائن،قطع  املنزلية،مكاب�س  لالأغرا�س  كهربائية  الية، خالطات 

املطبخ الكهربائية.مر�شحات (اأجزاء من االآالت اأو املحركات )الواقعة �شمن الفئة 7.
الواق�عة بالفئة: 7

GF وحتتهما  االأبجديني  االأحمر مكتوب بداخلها احلرفني  باللون  دائرة  العالمة: هي عبارة عن  و�شف 
باللغة   GREENASCO عبارة  الدائرة  حتت  ومكتوب  االأبي�س  باللون   Green Filter مكتوب 

الالتينية وباللون االأ�شود.
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:فطائر التنور
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:التنور

املودعة بالرقم:197595       بتاريخ:2013/9/5 م
با�ش��م:فطائر التنور

وعنوانه:ابوظبي ، مدينة حممد بن زايد ، �س.ب:132900 ، هاتف: 025534666 ، فاك�س: 024433029
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 كافترييا .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن دائرة ب�شكل مميز وداخل الدائرة تنور يخرج من اعاله خطني على �شكل 
بخار باللون االحمر الفاحت وداخل التنور كلمة التنور باللون االحمر الغامق ونقاط الكلمة على �شكل �شعلة 

باللون االحمر واالبي�س وال�شكل على خلفية باللون االبي�س .  
اال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 173251         بتاريخ :    07   / 05 /  2012 م
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: حممود �شعيد حمزة 
وعنوانه: �س  ب: 3501 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حفا�شات اأطفال من الن�شيج، فوط اأطفال من الن�شيج، كعوب للالحذية، احذية تزلج، جوارب ق�شرية، احذية 
بيجامات،  خارجية،  معاطف  �شروالية،  اأردي��ة  عنق،  ربطات  لبا�شالقدم،  جاهزة  بطانات  للريا�شة،�شنادل، 
املالب�س جاهزة، اأحذية، جوارب طويلة، بذالت، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، بنطلونات، مالب�س داخلية، 

بذات نظامية، الواقعة �شمن الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25

“Cinderellaمكتوبة  التجارية”   العالمة  تظهر   "  Cinderella shoes العالمة:"  و�شف 
باللون االأزرق وباحلروف االجنليزية بدون كلمة  “a” يف اخر هذه الكلمة ونرى مثل نعل ال�شيدات وتكتب 
حتتها “shoes” باحلروف االإجنليزية وباللون االأ�شود وتوجد حتتها خط طويل باللون االأ�شود وبخلفية 

بي�شاء.
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/12/11 املودعة حتت رقم :  183280 
با�ش��م : ال�شارقة � جمموعة �شركات ال�شفري

وعنوانه : �س ب 22320 ، ال�شارقة،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب
الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة    : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل مكتوب بداخله كلمة    SOLLU بطريقة مبتكرة وباللغة 
   . S الاللتينية وباللون االأبي�س، وهناك �شكل ن�شف دائرة حول احلرف االأول

اال�ش��راطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/12/11 املودعة حتت رقم :  183281 
با�ش��م : ال�شارقة � جمموعة �شركات ال�شفري

وعنوانه : �س ب 22320 ، ال�شارقة،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب
الواق�عة بالفئة   : 25

 Molekinha و�شف العالمة    : هي عبارة عن �شكل مربع باللون االأ�شود مكتوب بداخله وبامتدامه  كلمة
بطريقة مبتكرة وباللغة الاللتينية وباللون االأ�شود .   

اال�ش��راطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/12/11 املودعة حتت رقم :  183279 
با�ش��م : ال�شارقة � جمموعة �شركات ال�شفري

وعنوانه : �س ب 22320 ، ال�شارقة،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب
الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة : هي عبارة عن  كلمة moleca  مكتوبة باللغة الاللتينية وباللون االأ�شود واإىل جانبها 
االأي�شر يوجد تاج باللون االأ�شود .   

اال�ش��راطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/12/11 املودعة حتت رقم :   183282 
با�ش��م : ال�شارقة � جمموعة �شركات ال�شفري

وعنوانه : �س ب 22320 ، ال�شارقة،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب
الواق�عة بالفئة   : 25

كلمة  الالتينية-  وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   comfort flex عبارة عن  : هي  العالمة  و�شف 
 flex االأ�شود و مكتوب بداخلة كلمة  امل�شتطيل باللون  االأ�شود و يوجد �شكل  باللون  مكتوب   comfort

باللون االأبي�س 
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 178620          بتاريخ :   29/ 08/  2012 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: نور يارى للتجارة العامة . �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س  ب: 376686 ،دبي االمارات. 

م�شتح�شرات جتميل، م�شتح�شرات جتميل احلواجب، اأقالم احلواجب، رمو�س م�شتعارة، اظافر م�شتعارة، 
يف  ال�شعر،  امل�شتح�شرات  جتميلية،  عطور،كرميات  مكياج،  م�شاحيق  م�شكرة،  ال�شفاه،  طالء  لل�شعر،  ا�شباغ 

الفئة 3.
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة:هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون البني واالأبي�س يوجد بداخله على اجلانب االأمين ر�شم 
لوجه اإمراأة على راأ�شها منديل وكلها باللون االأحمر ومكتوب اإىل جانبها االأي�شر كلمة Hodan بطريقة 

مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون االأزرق.
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927



تخطت حدود �ل�سينما �إىل �مل�سهد �ل�سيا�سي و�القت�سادي و�الجتماعي

اليزابيت تايلور... قطة هوليوود املدللة

�شكوى �شد كلينت اي�شتوود... 
والتهمة �شرقة �شيناريو فيلم

تقدم منتج امريكي ب�شكوى �شد �شتوديوات )وارن��ر( و�شركة االنتاج التي 
)ترابل  فيلم  ب�)نهب( عمله الجناز  اياهما  اي�شتوود متهما  كلينت  ميلكها 

ويذ ذي كريف(.
احلائز  وامل��خ��رج  املمثل  ع���ودة  �شكل   2012 ال��ع��ام  يف  ���ش��در  ال���ذي  الفيلم 
يعيد عالقته  بي�شبول م�شن  دور مدرب  التمثيل يف  )او�شكار(، اىل  جوائز 

مع ابنته.
)وارن���ر(  ا�شتديوهات  ان  بروك�س  راي��ن  بها  تقدم  التي  ال�شكوى  يف  وج��اء 
من  املوؤلف  حقوق  انتهكتا  بروداك�شنز(  )ملبا�شو  اي�شتوود  كلينت  و�شركة 

خالل ا�شتعارة عنا�شر كثرية من �شيناريو يوؤكد انه طوره يف وقت �شابق.
واكد مقدم ال�شكوى انها ق�شية تواطوؤ ل�شرقة بنية ومو�شوع وروح �شيناريو 

فريد وا�شلي وم�شجل.
وهو يطالب بعطل و�شرر قدره )ع�شرات ماليني الدوالرات(.

ولقي الفيلم وهو من اخراج روبرت لورينز جناحا جماهرييا متفاوتا وقد 
حقق عائدات قدرها 50 مليون دوالر فقط يف العامل.

تعليق لدى  ان ال  )وارن���ر(،  ا�شتديوهات  با�شم  الناطق  بول ماغوير  وق��ال 
ال�شتوديو على ال�شكوى.
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حينما تقر�أ م�سرية �لنجمة �ليز�بيت تايلور بطريقة معكو�سة فانك تتاأكد �ن �لكبار يبقون كبار� حتى و�ن 
ع�سفت �اليام ود�همتهم �ل�سيخوخة و�لكرب يظلون كبار� بح�سورهم ومار�ساتهم و�الدو�ر �لتي يقدمونها بعيد� 

عن �لكامري�، وهكذ� هي �ليز�بيت تايلور �و )قطة �ل�سينما �لعاملية( �و قطة هوليوود �ملدللة �لتي ��ستطاعت 
منذ مرحلة مبكرة من م�سو�رها �ن حتقق ح�سورها وب�سمتها لتنطلق بعيد� لرمبا �أبعد من حدود �مل�سهد 

 �ل�سينمائي �ىل �مل�سهد �ل�سيا�سي و�القت�سادي و�الجتماعي.
ولدت اليزابيث روزمون تايلور يف ال�شابع والع�شرين 
ت��اج��را  ي��ع��م��ل  ب��ري��ط��اين  1932 الب  ف���رباي���ر  م���ن 
وفاتها  حتى  ليز  وظلت  اأمريكية  واأم  الفنية  للقطع 

حتمل اجلن�شيتني الربيطانية واالمريكية.
مع  ليز  ه��اج��رت  الثانية  العاملية  احل���رب  ب��داي��ة  م��ع 
يف  انطلقت  هنا  وم��ن  املتحدة،  ال��والي��ات  اىل  اأ�شرتها 

م�شريتها الفنية.
وقد ر�شحت يف مرحلة مبكرة من طفولتها للم�شاركة 
ال��ت�����ش��وي��ر اخل��ا���ش��ة بفيلم )ذه���ب مع  يف اخ��ت��ب��ارات 
والدتها  ان  اال  ملا متكله من مالمح طفولية  الريح( 
رف�شت بحجة ان اال�شرة �شتعود قريبا اىل لندن بعد 

انق�شاء احلرب العاملية.
ل��ك��ن ه���ذا مل���ن مي��ن��ع م���ن اه��ت��م��ام ع���دد م���ن ك��ربي��ات 
من  االهتمام  وكان  الالفتة،  ملالحمها  اال�شتديوهات 
ماير،  غولدن  وامل��رو  يونيفر�شال  ا�شتديوهات  قبل 
املنتجني  اب��الغ اح��د  وه��ذا م��ا دع��ى لوي�س ماير اىل 

ول���ع���ل  ع�����ق�����دا،  م���ع���ه���ا  ي����وق����ع  بني الن  ال�شراع 
اال����ش���ت���دي���وه���ات دف���ع 

ل��وي�����س م��اي��ر اىل 
يف  اال�شتعجال 

التوقيع.
ووق��������ع��������ت 
ع����ق����دا م��ع 

يونيفر�شال 
اأفالم،  ل�شبعة 

ل����ك����ن����ه����ا اجن�������زت 
ف���ي���ل���م���ا واح��������دا 

معهم هو )هناك من يولد كل دقيقة( 1944، لكن 
اال�شتديو ف�شخ عقده معها ال�شباب غري معروفة حتى 
االن، وتقول ليز يف مذكراتها: )لقد عرفت ان مدير 
االنتاج قال يومها عني باأنني ال اأمتلك اأي �شيء من 

املوهبة(.
اأك��رب من  انها  لقد كانت مالحمها يومها ت�شري اىل 
عمرها، وهو يعود ملا كانت تردده ليز بانها ت�شعر دائما 
انها اأكرب من عمرها، وكاأنها متتلك روحا اأكرب منها 

كثريا جتعلها تت�شم بالر�شانة واي�شا الوقار.
يف عام 1933 ح�شلت على دور وعقد مع ا�شتديوهات 
)لقد  مذكراتها:  يف  ليز  وتقول  ماير،  غولدن  مرو 
الح���ظ���ت ال���ف���رق ح��ي��ن��م��ا دخ���ل���ت ا����ش���ت���دي���وه���ات مر 
وغولدن ماير اجلميع كان مرحبا متعاطفا حميميا 

بعك�س ما الحظته يف يونيفر�شال.
اىل  ع��ادت  فيلم )ال���س  اي�شا  1943 قدمت  ع��ام  يف 
جناحا  الفيلم  وح�شد  م��اك��دوي��ل  رودي  م��ع  امل��ن��زل( 
كبريا دفع اال�شتديو اىل ان يوقع عقدا ل�شبعة اأفالم 

دفعة واحدة.
وناأتي مع النقلة االوىل مع فيلم 
لت�شبح  ف��ي��ل��ف��ي��ت(  )ن���ا����ش���ون���ال 
جنمة وهي يف �شن الثانية ع�شرة 
من عمرها عن عالقة بني طفلة 
وح�شان ا�شتطاعت تلك الطفلة 
ان تدفع ح�شانها للفوز 
الوطنية  ب��اجل��ائ��زة 
و�شاركها  ال��ك��ربى 
ال���ب���ط���ول���ة م��ي��ك��ي 
واجن�����ي�����ال  روين 

الن�شربي.
وت�����ش��ف ل��ي��ز ه��ذا 
مذكراتها  يف  الفيلم 
ب���اأن���ه اأك�����رث اأف��الم��ه��ا 

اثارة.
جعل  للفيلم  النجاح  ه��ذا 
امل��������ر دغ�������ول�������دن م���اي���ر 
ي���ع���م���ل���ون ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
لت�شوير  ل��ي��ز  م��ع  ال��ع��ق��د 
اآخ��ر عن احليوانات  فيلم 
اولي�س(  )ك��وري��ج  بعنوان 
 750 اأج�����ره�����ا  ل��ي�����ش��ب��ح 

دوالرا ا�شبوعيا.
ومنها  اأع��م��ال��ه��ا  وت��ت��وا���ش��ل 
)م������وع������د م������ع ج����ودي���������س( 
1948 و)املراأة ال�شغرية( 
1949، وفيلم )باترفيلو 
ع��ن��ه  ف����������ازت  ال����������ذي   )8

باأو�شكارها االول.
ك����ان����ت  ذات�������������ه  احل�����������ني  يف 
ا���ش��ت��دي��وه��ات م���رو غ��ول��دن 

اأ���ش��د احل��ر���س ع��ل��ى ان تكمل  حت��ر���س 
ليز درا�شتها عرب الدرو�س اخل�شو�شية 

واأداء االمتحانات الر�شمية.
وبعد ان جتاوزت مرحلة املراهقة ياأتي 
فيلم  يف  ك��ب��رية  كممثلة  اأع��م��ال��ه��ا  اأول 
النجم  م��ع   1950 ال��ع��رو���ش��ة(  )وال����د 
ال���ث���اين من  اجل����زء  ث���م  ت��ري�����س  �شب�شر 
ع��ن��وان )وال��د  ال���ذي حمل  الفيلم  ه��ذا 

ال�شغرية( ديفيد ند 1951.
ومت�����ش��ي امل�����ش��رية م��ن جن���اح اىل اآخ���ر، 
وت����اأت����ي ال���ق���ف���زات ال����ك����ربى م����ع ف��ي��ل��م 
ا�شتديوهات  م��ع   1963 )ك��ي��ل��وب��را( 
ريت�شارد  اأم��ام  الع�شرين  للقرن  فوك�س 
م��ارك  �شخ�شية  ج�شد  ال���ذي  ب��ريت��ون 
انطونيو، وقد نالت ليز عن هذا الدور 
اأعلى  7 ماليني دوالر وهو  اجرا قدره 

اأجر يومها ح�شلت عليه ممثلة.
ثم ياأتي دورها االآخر، االكرث اأهمية مع 
فيلم )من يخاف من فرجينا وولف؟( 
جم���ددا  االو����ش���ك���ار  ل��ت��ح�����ش��د   1966
الفيلم  جمعها  وق���د  مم��ث��ل��ة،  ك��اأف�����ش��ل 
جم�����ددا م���ع ري���ت�������ش���ارد ب���ريت���ون ال���ذي 

ظهرت معه يف �شتة اأفالم.
ن�شاطها  ليز من  تقل�س  بداأت  الثمانينيات  فيمرحلة 
االن�شطة  من  والكثري  التلفزيون  على  وتركز  الفني 

االجتماعية.
رج��ال،  �شبعة  النجمة ثمان زيجات مع  ه��ذه  يف حياة 
بداأت بزواجها مع املليونري نيك هيلتون وريث �شل�شلة 
هيلتون ال�شهرية، ثم تزوجت املمثل الربيطاين مايكل 
واي��ل��دن��غ واأجن��ب��ت م��ن��ه طفلني ث��م امل��ن��ت��ج االم��ريك��ي 
مايك تود ثم املطرب ابدي في�شر ثم ريت�شارد بريتون 
الذي التقت به حينما �شورا �شويا فيلم )كيلوبرا(، 

وقد تزوجت منه وطلقت مرتني.
يف ر�شيد هذه النجمة جائزتي اأو�شكار كاأف�شل ممثلة 
مرتني، االوىل عن فيلم )باتر فيلو 8( والثانية عن 

فيلم )من يخاف فريجينا وولف(.
الق�شية االكثري جدال هي يف اعتناقها اليهودية وهي 
ودفاعها  عمرها  م��ن  والع�شرين  ال�شابعة  ال�شن  يف 
هذه  وراء  ان  ويعتقد  وا���ش��رائ��ي��ل،  اليهود  ع��ن  الحقا 
ل��ط��امل��ا حدثتها ع��ن معاناة  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  ال��ت��ج��رب��ة 
اليهود ابان النازية واملجازر التي تعر�شوا لها، وهذا 
ما جعل العرب يقاطعون اأعمالها بعد حرب حزيران 
1966 حتى انها منعت من دخول م�شر اأثناء ت�شوير 

فيلم )كيلوبرا(.
بعامل  حياتها  م��ن  ط��وي��ال  ردح���ا  ل��ي��زا  ان�شغلت  ك��م��ا 
املجوهرات واالملا�س واالحجار الكرمية واي�شا بالدفاع 
عن �شديقها املطرب ال�شاب يومها مايكل جاك�شون بل 
انها قامت بالدفاع عنه بالذهاب اىل املحكمة ل�شماع 

�شهادتها حينما اتهم بالتحر�س باالطفال.

اأ�ش�شوا �شندوقا  وكانت ليزا يف طليعة النجوم الذين 
خ��ريي��ا م���ن اج���ل ت��ط��وي��ر اأب���ح���اث م��ر���س )االي�����دز( 

)نق�س املناعة(.
وخالل حياتها األف عنها اأكرث من 53 كتابا، تنازلت 
متعددة عن حياتها واأفالمها وعالقاتها وقد توفيت 

يوم 23 مار�س 2011 عن عمر يناهز 79 عاما.
ون���ع���ود ل��ر���ش��د ك���م م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت�����ش��دت لها 
عن  دفاعها  اأم��ر  يف  ب��ال��ذات  معها  اختلفت  انها  حتى 
الكربى،  للق�شايا  تت�شدى  ظلت  انها  اال  ا�شرائيل، 
وهي �شتتحمل نتائجها املكلفة، وكانت منوذجا للدفاع 
اال�شا�شية  ال�شخ�شيات  واحدى  الفنانني،  ق�شايا  عن 
يف �شمري هوليوود، باال�شافة حل�شورها يف ال�شيا�شة 
االمريكية، ويعرف عنها موقفها الراف�س للحرب يف 
العراق ومواجهتها للرئي�س االمريكي اال�شبق جورج 

بو�س )الروبن(.
م�����ش��رية ث��ري��ة وب�����ش��م��ات خ��ال��دة وع��الق��ات حم��وري��ة 
اي  وع��الق��ات  جنمة  اأي  م�شرية  خاللها  من  تتجاوز 
تعميق  يف  اأ�شهم  م��ا  وه��ذا  جنمة  اىل  وفل�شفة  جنمة 
الذهبي  الع�شر  جن��م��ات  اب���رز  م��ن  ك��واح��دة  ح�شوره 

لهوليوود ال�شينما العاملية.
حتى وان ان�شغلت ردحا طويال من الزمان يف م�شاركتها 
مع زوجها ريت�شارد بريتون، تل العالقة التي حتولت 
اىل مادة يومية لل�شحافة حول م�شاكلهم وخالفاتهم 
يقدمها  راح  التي  وال��ه��داي��ا  امل�شرك  حبهما  واي�شا 
اأخرى  تارة  وا�شطة  تارة  لها معربا عن حبه  بريتون 
نقول:  ان  وع�شبيته.ويبقى  الكحول  ادم��ان��ه  نتيجة 
ما  �شيء  هي  بل  جنمة  جم��رد  لي�س  تايلور  اليزابيت 
اأبعد من كل ذلك لهذا تظل كبرية حتى بعد رحيلها.

مارك والربغ جمددًا يف )تيد(
وقع النجم الهوليودي مارك وال��ربغ على عقد لكي يطل من 

جديد يف اجلزء الثاين من فيلم )تيد( الكوميدي.
واأفاد موقع )اإنرتينمنت ويكلي( االأمريكي ان والربغ �شيلعب 
من جديد دور البطولة يف اجلزء اجلديد من الفيلم الكوميدي 

)تيد( الذي �شبق و�شارك فيه يف العام 2012.

ولفت اإىل ان �شيث ماكفرالين �شيتوىل تاأليف �شيناريو واخراج 
جون  ي��دع��ى  نا�شج  رج��ل  ق�شة  يحكي  ال���ذي  اجل��دي��د  الفيلم 

يوقعه دب دمية ميلكه وتنب�س فيه احلياة يف امل�شكالت.
ومل يحدد املوقع ما اذا كانت املمثلة ميال كوني�س �شتعود اإىل 

اجلزء اجلديد.
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فــن عــربـــي

�لنجاح �لذي حققه فيلم )قلب �الأ�سد( فاق كل توقعاتي

حورية فرغلي: انا مع امل�شاهد اجلريئة البعيدة عن البتذال 

دومينيك حوراين.. اإحدى اأهم الن�شاء العربيات

 • كيف كانت ردود االأفعال التي و�شلتك حول فيلمك 
اجلديد )نظرية عمتي(؟

ال�شيا�شية  االأح������داث  ظ��ل  ال��ف��ي��ل��م يف  ع��ر���س  رغ���م   -
الفيلم  ف��اإن  امل�شري،  ال�شارع  ي�شهدها  التي  ال�شعبة 
متكن من جمع اإيرادات �شخمة منذ اليوم االأول من 
ا�شف مدى  اأن  توقعاتي، وال ميكن  عر�شه فاقت كل 
من  و�شلتني  ال��ت��ي  اجل��ي��دة  االأف��ع��ال  ب���ردود  �شعادتي 
بالق�شة  ال�شديد  اإعجابهم  يل  اأك��دوا  حيث  اجلمهور، 
التي يدور حولها الفيلم، والعديد منهم اأ�شاد بدوري 

واعتربه نقلة قوية يف م�شواري.
اأن��ت(  ت��ردد وج��ود ت�شابه بني فيلمك وفيلم )ط��ري   •

للفنان اأحمد مكي فما ردك؟
- ف��ي��ل��م )ن��ظ��ري��ة ع��م��ت��ي( ب��ع��ي��د ك���ل ال��ب��ع��د عن 

اأن  اأرى  ف��اأن��ا  اأن����ت(،  اأح��م��د م��ك��ي )ط���ري  فيلم 
الفيلمني خمتلفان متاماً يف كل �شيء، وهذا 
الفيلم  م�شاهدة  عند  اجل��م��ه��ور  �شيكت�شفه 

الفيلمني  ب��ني  الوحيد  والت�شابه  ك��ام��اًل، 
هو جت�شيدنا عدة �شخ�شيات مثلما فعل 
اأن��ت(،  اأحمد مكي يف فيلم )طري  الفنان 
ت�����ش��اب��ه��ا بني  ه���ن���اك  اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا ال 
�شينمائية  تيمة  انها  خا�شة  الفيلمني، 
معروفة وقدمت يف اأكرث من عمل فني.

• م���ا ت��ع��ل��ي��ق��ك ع��ل��ى االن���ت���ق���ادات ال��ت��ي 
التي  ال��رق�����س  م�����ش��اه��د  ب�شبب  الح��ق��ت��ك 

جمعتك مع الفنان ح�شن الرداد والتي و�شفها البع�س 
باملثرية؟

التي  ال��رق�����س  االن��ت��ق��ادات، فم�شاهد  ت��ل��ك  اأرف�����س   -
اأو  م��ث��رية  ت��ك��ن  ال�����رداد مل  ب��ال��ف��ن��ان ح�����ش��ن  جمعتني 
خاد�شة للحياء كما روج البع�س، بالعك�س فقد قدمت 

هذه امل�شاهد ب�شكل كوميدي بعيدا عن االبتذال.
• هل هناك ت�شابه بينك وبني �شخ�شيتك يف الفيلم؟

قلبي،  اإىل  ال�شخ�شيات  اأق��رب  من  ال�شخ�شية  ه��ذه   -
ل�����ش��ع��وري ب��وج��ود ت�����ش��اب��ه ك��ب��ري بيني وب��ي��ن��ه��ا، واأب���رز 
امل�شركة  ال�شفات 
ب�����ي�����ن�����ن�����ا ه���ي 
ال���ط���ي���ب���ة 

جهدا  اأب��ذل  مل  فاأنا  الرومان�شية،  واأي�شاً  والهدوء، 
اأنها  ل�شعوري  ال�شخ�شية  بتفا�شيل  لالإملام  �شخماً 

ت�شبهني اإىل حد كبري.
• هل توقعت النجاح اجلماهريي الذي حققه فيلم 

)قلب االأ�شد(؟
- ب�شراحة النجاح الذي حققه فيلم )قلب االأ�شد( 
فاق كل توقعاتي، وال ميكن اأن اأ�شف مدى �شعادتي 
بردود االأفعال التي و�شلتني بعد االأيام االأوىل من 
الفيلم جن��ح يف حتقيق  ط��رح��ه، واحل��م��د هلل 
اإيرادات عالية و�شلت اإىل ع�شرة ماليني 
اأهم حمطة يف  جنيه، لذلك اعتربه 
بذلت  اأنني  خا�شة  الفنية،  حياتي 

فيه جمهودا �شخما.
• ت���ع���ر����س ال��ف��ي��ل��م ل��ه��ج��وم 
���ش��دي��د ب��ع��د ع��ر���س ال��ربوم��و 
قيل  حيث  بالفيلم،  اخل��ا���س 
ان دورك يعتمد على االإغراء 

ب�شكل كبري.. فما تعليقك؟
-ات�����ه�����ام�����ات ب����اط����ل����ة، ف���ان���ا 
ارف�س امل�شاهد املبتذلة من 
اال�شا�س، فكيف �شاأقدمها؟ 
اأقوله  اأن  وك��ل ما ميكنني 
التي  امل�����ش��اه��د  ج��م��ي��ع  ان 
حممد  بالفنان  جمعتني 
مثرية،  تكن  مل  رم�شان 
اأطلق  من  هناك  ولكن 
ه����������ذه االت������ه������ام������ات 
ال�������ب�������اط�������ل�������ة ب����ع����د 
م�شاهدة الربومو 
اخل��������������ا���������������س 
ب����ال����ف����ي����ل����م، 
ال����������ذي ال 
ي���ت���ع���دى 
م���دت���ه 

اأي م�شهد  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  ف��ال��ف��ي��ل��م ال  ث���الث دق���ائ���ق، 
مثرية، ومل يتم تقبيلي كما قيل، فمخرج العمل كرمي 
ال�شبكي يعرف حدودي، ولكنني مع امل�شاهد اجلريئة 
البعيدة عن االبتذال التي تخدم العمل وت�شيف اإليه. 

• ما الذي دفعك للم�شاركة يف هذا الفيلم؟
هو  ال��ع��م��ل  ه���ذا  ع��ل��ى  للموافقة  حم�شني  م��ا  اأك���رث   -
اأق��دم �شخ�شية جديدة وخمتلفة عن كل  فاأنا  ال��دور، 
االأدوار التي قدمتها من قبل، وهي فتاة �شعبية تقع يف 
حب )فار�س اجلن( حممد رم�شان، وحتاول الو�شول 

لقلبه بكل الطرق.
• اأال تخ�شني عر�س فيلمني لك يف وقت واحد؟

- اأع���ت���رب ن��ف�����ش��ي حم��ظ��وظ��ة ب��ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م��ني يف 
عمل  كل  يف  �شخ�شيتي  اأن  خ�شو�شاً  نف�شه،  التوقيت 
تختلف عن االأخرى متاماً، ففي فيلم )نظرية عمتي( 
الهادئة،  الرومان�شية  الفتاة  ���ش��ارة  �شخ�شية  اأج�شد 
االأ���ش��د(، فهو  ج��داً يف )قلب  اأج�شد دوراً جريئاً  بينما 

عمل بولي�شي ال يخلو من االإثارة. 
• ما �شر اجتاهك الأعمال البطولة اجلماعية؟

من  اأك��رث  اجلماعية  البطولة  اأف�شل  يل  بالن�شبة    -
ال��ب��ط��ول��ة امل��ط��ل��ق��ة، ورمب����ا اخ��ت��ل��ف م���ع ال��ك��ث��ري من 
الفنانات يف ذلك، اإال انني اأجد ان البطولة اجلماعية 
بها ثراء وتنوع، خا�شة انني اتعاون فيها مع اأكرث من 
اإليه، حيث  وي�شيف  العمل  ب�شكل يخدم  وفنانة  فنان 
جتد بها نوعا من املناف�شة ال�شريفة، فاجلميع ي�شعى 
م�شلحة  يف  ي�شب  وبالتايل  لديه،  ما  اأف�شل  لتقدمي 

العمل، لذلك اأعتقد ان زمن النجم االوحد انتهى.
• هل هناك م�شاريع �شينمائية ت�شتعدين للم�شاركة يف 

بطوالتها خالل الفرة املقبلة؟ 
- تلقيت العديد من العرو�س خالل الفرة االأخرية، 
اإال انني مل اأوافق �شوى على امل�شاركة يف بطولة فيلم 
بعنوان )الق�شا�س(، الذي ي�شاركني يف بطولته الفنان 
حممد فراج، وهو من اإخراج ا�شماعيل فاروق، وتدور 

اأحداثه يف اإطار �شعبي. 
• هل هناك فنان مازلت حتلمني بالعمل معه؟

-  خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ت��ع��اون��ت م��ع اأمل����ع جن��وم 
ال��رازق  غ��ادة عبد  وال�شينما، حيث عملت مع  الدراما 
ا�شعر  ولذلك  �شليمان،  جمال  والفنان  �شالح  وخالد 
دائماً اأنني فنانة حمظوظة، لكن مازلت اأحلم بالعمل 
مع الفنان حممود حميدة، الذي اأعتربه مثلي االأعلى، 

وبالتاأكيد العمل معه �شي�شيف اإىل م�شواري الفني.

جتربتني  تخو�س  الغيطي  ميار 
جديدتني بعد عيد الأ�شحى

 
االأويل  املقبلة جت��رب��ت��ني  ال��ف��رة  خ���الل  الغيطي  م��ي��ار  ال��ف��ن��ان��ة  ت��خ��و���س 

�شينمائية واالآخري درامية.
 وقالت الفنانة ميار الغيطي اإنها �شتقوم خالل الفرة املقبلة بتوقيع عمل 
�شينمائي جديد، حيث من املقرر بدء ت�شويره بعد عيد االأ�شحي املبارك، 
راف�شة االإف�شاح عن ا�شم العمل وامل�شاركني فيه حلني توقيع عقود العمل.

اجلزء  من  االإنتهاء  بعد  جديد  درام��ي  عمل  ت�شوير  تبداأ  اأنها  واأ�شافت   
الثاين من م�شل�شل )اآدم وجميلة( لتخو�س به �شباق رم�شان املقبل.

)اآدم  م�شل�شل  من  الثاين  اجل��زء  ت�شوير  الغيطي  ميار  الفنانة  وتوا�شل   
وج��م��ي��ل��ة( ب��ع��د ت��وق��ف ال��ت�����ش��وي��ر ن��ظ��را ل���الأح���داث ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا م�شر 
وه���و م��ن ب��ط��ول��ة ح�����ش��ن ال�����رداد، ي�����ش��را ال���ل���وزي، م���ريه���ان، وزك����ي فطني 
عبدالوهاب،ويتكون من 60 حلقة،وجت�شد ميار �شخ�شية )اإميان( �شقيقة 
ح�شن الرداد وابنة ح�شني االإمام وبثينة ر�شوان وتعمل عازفة بيانو، ويناق�س 

امل�شل�شل امل�شاكل التي يواجهها ال�شباب ومنها البحث عن احلب والدفء.

ديانا كرازون 
ت�شتعد لت�شوير )اأنا اأحلى(

   
بعنوان  امل��غ��رب��ي��ة،  باللهجة  اأغ��ان��ي��ه��ا  اأول  ك����رازون  دي��ان��ا  امل��ط��رب��ة  ط��رح��ت 
الكزناي،  م��راد  وتوزيع  واأحل��ان  العنزي،  كلمات م�شعب  اأح��ل��ى(، من  )اأن��ا 
املقبلة وذلك بعد طرحها  وت�شتعد لت�شويرها فيديو كليب خالل الفرة 
اإنتهت  ك��رزون  اأن  االأغنية عرب قناتها علي موقع )يوتيوب(. يذكر  �شوت 
�شاروا،  هاين  كلمات  من  )�شهرين(،  اجلديدة  اأغنيتها  كليب  ت�شوير  من 

واأخرجها املخرج جاكوب ملبز.

كتاب �شادر عن دار الن�شر Press Square Times يف نيويورك، اختريت النجمة دومينيك حوراين كاإحدى اأهم الن�شاء العربيات يف 
الفاييت،  دي  ماك�شميليان  العاملي  للكاتب 
�شاحب العديد من الكتب االأكرث مبيعاً حول 
 ،Greatest  The ع��ن��وان  حمل  ال��ع��امل، 
 and  Important  Most  the
 Women Powerful Most the
 the  and  East  Middle  the  of

.World Arab
الذي ي�شّنف  االأول من نوعه  الكتاب  يعترب 
ال��ن�����ش��اء ال��ع��رب��ي��ات، اأف�����ش��ل��ه��ن واأع��ظ��م��ه��ن، 
واأك��رثه��ن ت��اأث��رياً، واالأق����وى منهن يف �شتى 
معطيات  ملجموعة  وفقاً  وامليادين،  املجاالت 
خا�شة بال�شخ�شية، وبناء على نظرة الغرب 

لتلك الن�شاء. 
ه�����ذا وق�����د مت ت�����ش��ن��ي��ف دوم���ي���ن���ي���ك ���ش��م��ن 
القوائم التالية: الرتيب العا�شر من قائمة 
اأ�شهر 20 فنانة يف ال�شرق االأو�شط والعامل 

العربي من بعد ال�شيدة فريوز وال�شحرورة �شباح و�شاكريا، واإحتلت 
فن����انة من بعد   100 اأف�شل  الث��امن من قائمة  دومينيك الرتيب 
اإحت���لت  كم���ا  و�ش����اكريا،  الرومي  م����اجدة  وال�شيدة  ف��ريوز  ال�شي���دة 
االأو�ش����ط  ال�ش���رق  يف  اأناقة  االأك��رث  الن�شاء  قائمة  من  الثانية  املرتبة 
وق���وة،  ت��اأث��رياً  االأكث���ر  ال�100  الن�شاء  وقائمة  الع����ربي،  والع����امل 
ال�100  الن�ش����اء  بني  واأخ���رياً  العربي���ات،  الن�ش���اء  اأجم����ل  وق��ائمة 

االأكرث جاذبية.
وقد ح�شلت دومينيك على مراتب عالية جداً يف هذه القوائم التي 
وال�شيا�شيات  الروؤ�شاء  وال�شيخات وزوجات  واالأمريات  امللكات  �شنفت 

والكاتبات واأبرز ال�شخ�شيات.
 وجاءت هذه النتائج بعد اإجراء عمليات لالإح�شاء حملياً ودولياً من 

خالل اأبحاث خمتلفة �شملت االإ�شت�شارات والبحوث.
 وبعد حواٍر مطّول و�شف الكاتب دومينيك باأنها وبعيداً عن جمالها 
ال�شاعق واأناقتها اخليالية، تتمتع بذكاٍء حاد مما جعله ي�شفها باأنها 
من اأكرث الن�شاء ذكاًء يف ال�شرق االأو�شط والعامل العربي، م�شرياً اإىل 
اليومية والذي تعي�س  بالرغم من منط حياتها  عفويتها وطبيعتها 

فيه بني الرف والب�شاطة.

م�ساهد  ب�سبب  حا�سرتها  �لتي  �الن��ت��ق��اد�ت  رغ��م 
�لرق�ض �ملثرية �لتي جتمعها بالفنان ح�سن �لرد�د، 
�لفنانة  �ن  �إال  عمتي(،  )نظرية  فيلم  خ��الل  من 
�أن  موؤكدة  �التهامات،  تلك  ترف�ض  فرغلي  حورية 
كل �مل�ساهد قدمت ب�سكل كوميدي بعيد عن �الثارة 
تلقتها  �لتي  �الأفعال  ردود  تك�سف  كما  و�البتذ�ل، 
الحقتها  �لتي  و�ل�سعوبات  �الخ��رية  �أعمالها  على 
و�لنجم  �الإغ���ر�ء  من  وموقفها  �لت�سوير،  �أث��ن��اء 
�لذي تتمنى �لعمل معه و�لعديد من �أ�سر�ر حياتها 

�خلا�سة.
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اآلم ال�شاق موؤ�شر لال�شابة 
بان�شداد ال�شريان املحيطي

املانية اجريت موؤخرا ان �شعور اال�شخا�س باآالم ال�شاق بعد  ك�شفت درا�شة 
لبع�س  ال��وق��وف  على  وجُت��ربه  ق�شرية  لفرة  حركي  ن�شاط  اأي  ممار�شة 
الوقت حتى تزول، مُيكن اأن ترجع اإىل االإ�شابة بان�شداد ال�شريان املحيطي 

الناجت عن ا�شطراب �شريان الدم يف ال�شاق.
واأو�شح طبيب القلب االأملاين نوربرت �شميتاك رئي�س رابطة اأطباء القلب 
املحيطي  ال�شريان  بان�شداد  لالإ�شابة  املميزة  االأع��را���س  ميونيخ،  مبدينة 
باأنها تظهر يف �شورة ال�شعور باآالم م�شابهة للت�شنجات يف باطن ال�شاق، كما 
ي�شعر املري�س بالربودة يف �شاقه وي�شبح لونها �شاحباً وال ي�شعر باأي نب�س 
باالأمل يف  الن�شاء  ت�شعر  ما  باأنه غالباً  العلم  امل�شدود، مع  ال�شرايني  ناحية 

�شاقهن باأكمله اأو يف كعوبهن فقط.
واأرجع طبيب القلب االأملاين حدوث ا�شطراب يف �شريان الدم باجل�شم اإىل 
اأو االإ�شابة بالتهاب  االإ�شابة بت�شلب ال�شرايني اأو متدد جدران ال�شرايني 
يف االأوعية الدموية، الفتاً اإىل اأن املدخنني ومر�شى ال�شكري واالأ�شخا�س 
اأو زي����ادة ن�شبة  ال���دم  اأو ارت��ف��اع �شغط  ال����وزن  ي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة  ال��ذي��ن 

الكولي�شرول يف الدم مُيثلون الفئة االأكرث ُعر�شة لالإ�شابة بهذا املر�س.

ال�شاى الخ�شر والباباى 
يخف�شان م�شتوى ال�شكر فى الدم

ال�شاى االخ�شر وثمارفاكهة  تناول  اأن  اإىل  درا�شة طبية حديثة  ك�شفت 
مبر�س  اال�شابة  خماطر  م��ن  الوقاية  ف��ى  ي�شهم  اال�شتوائية  الباباى 

ال�شكر.
ف��ق��د ت��و���ش��ل ال��ب��اح��ث��ون اإىل اأن ال�����ش��اى االخ�����ش��ر خ��ا���ش��ة امل�����زروع فى 
“موري�شيو�س” ي�شهم ب�شورة كبرية فى تقليل م�شتوى ال�شكر فى الدم 
بينما ي�شهم تناول ثمار فاكهة “الباباى “اال�شتوائية فى تقليل التفاعل 

مع بروتني “ج” وحم�س البوليك .
ويرى الباحثون اأن النتائج املتو�شل اإليها تعد نقطة حتول هامة علما 
اال�شابة  فر�س  من  الوقاية  فى  هاما  دورا  يلعب  االخ�شر  ال�شاى  ب��اإن 
التدخل  اإىل  احل��اج��ة  دون  اخل��ط��رية  القلب  واأم��را���س  ال�شكر  مب��ر���س 

الدوائى .
�ملتاألقة جوليا روبرت�ض تقف �أمام عد�سات �مل�سورين بعد ح�سولها على جائزة �أف�سل مثلة م�ساعدة، عن دورها يف فيلم

 August: Osage County، يف حفل توزيع جو�ئز Hollywood Film يف دورته �ل�17، بوالية كاليفورنيا )رويرتز(

�لزبيب 

مذاقا  الزبيب  ي�شفي 
���ش��ه��ي��ا ون���ك���ه���ة مم��ي��زة 
ع���ل���ى االأط����ع����م����ة، ك��م��ا 
�شحية  بفوائد  يتمتع 

جمة.
التغذية  خبري  واأو�شح 
م���ارت���ن روت��ك��وف�����ش��ك��ي 
م��ن اأك��ادمي��ي��ة احل��ي��اة 
م��دي��ن��ة  ال�����ش��ح��ي��ة يف 
اأوب���رور����ش���ل االأمل��ان��ي��ة، 
ال���زب���ي���ب: يعد  ف���وائ���د 

الزبيب مبثابة حلوى �شحية غنية بالطاقة. واأ�شاف روتكوف�شكي اأنه على 
الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى املاء املوجود فيه خالل مرحلة 
التجفيف، اإال اأن ذلك ال يت�شبب يف ت�شقق طبقته اخلارجية الرقيقة املرنة، 
ومن ثّم ال مُيكن للكائنات الدقيقة اخراقه وال يوجد اأي داع ال�شتخدام 

املواد احلافظة معه.
واأردف:  االإن�شان.  ل�شحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�شة اأ�شعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�شكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�شتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�شحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�شا�س  للج�شم  مُيكن  اأّن��ه  االأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�شتهلك 

ب�شكل مبا�شر من دون اأن تعمل الع�شارة اله�شمية على تفكيكه.
وعن ميزة ذلك، تقول كاوفمان: ُيعد الزبيب م�شدراً رائعاً الإمداد اجل�شم 
ب��ال��ط��اق��ة وال��ن�����ش��اط. ك��م��ا اأّن امل��ع��ادن امل���وج���ودة ف��ي��ه ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا احل��دي��د 
لالأع�شاب  كبرية  بفائدة  تتمتع  والفو�شفور،  والكال�شيوم  والبوتا�شيوم 
والعظام. وت�شتكمل اخلبرية االأملانية كاوفمان فوائد الزبيب بقولها: تعمل 
االألياف الغذائية املوجودة يف الزبيب على حتفيز عملية اله�شم. كما ُي�شهم 
تن�شح  هنا  ومن  امل��خ.  وتن�شيط  االأع�شاب  وظيفة  تعزيز  يف  )ب(  فيتامني 
اأثناء  للموظفني  بينية  كوجبة  اأو  للطلبة  كوجبة خفيفة  الزبيب  بتقدمي 

فرات العمل، كي ُي�شاعدهم يف الركيز اأثناء اال�شتذكار اأو العمل.

• هل تعلم مقد�ر �لوقت �لذي تنامه �لفقمة ؟
- الفقمة تنام مدة ال تتجاوز دقيقة ون�شف فقط .

• ماذ� تعرف عن درجة حر�رة �ملاء قبل �لغليان ؟
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان

؟ هاو�ي  جزر  فو�كه  �أ�سهر  هي  • ما 
جزر هاواي تنتج اأكرث من ثلث احتياج العامل من االنانا�س .

• هل تعلم اأن اأول مطبعة عربية اأن�شئت يف لبنان على يد عبد اهلل بن زكريا الزاخر احللبي الوالدة اللبناين 
االإقامة. ويعترب الزاخر من رجال النه�شة االأدبية واأول موؤ�ش�س ملطبعة عربية يف لبنان، يف دير مار يوحنا 
اآالت وح��روف وم�شابك وم�شفات  1733 م. وك��ان كل ما يف مطبعته من  ال�شايغ يف اخلن�شارة وذل��ك عام 
ا�شمه ميزان  كتاب  املطبعة بطبع  ابتداأ عمل هذه  وقد  ي��ده.  وزخ��ارف من �شنع  ونقو�س  ومكاب�س  وحمابر 

الزمان. ثم اأو�شى مبطبعته اإىل الرهبان ال�شويريني وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�شايغ.
• هل تعلم اأن ال�شحايف العتيق ر�شيد اخلوري هو اأول من اخرع اآلة ل�شف حروف الطباعة العربية وذلك 
لت�شريع عملية انت�شار اجلرائد. واخلوري �شحايف عمل يف خدمة ال�شحافة من�شئاً جريدة الرموز يف بيون�س 

اآير�س يف االأرجنتني �شنة 1908.
اأول من جمع حروف املعجم جميعها يف بيت واحد من  اأحمد( هو  اأن الفراهيدي )اخلليل بن  هل تعلم   •

ال�شعر وهو يف قوله:
�شف خلق خوٍد كمثل ال�شم�س اإذ بزغت

يحظى ال�شجيع بها جنالء معطار

كانت النملة �شاحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�شها اجمل منلة يف الوجود ورغم �شكوى ال�شديقات منها 
اال ان ملكتهم مل ت�شتطيع ان تفعل �شيئا فالغرور مثله مثل املر�س ياأخذ وقته ثم ي�شفي �شاحبه منه.. كان 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�س ون�شاط وامللكة تراقبهم وهي �شعيدة.. لكنها فجاأة  بيت 
وجدت النملة املغرورة هي مت�شي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�شاعدة.. 
فجاءت امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل 
ويعي�س هنا يف حمايتي لذلك �شاأطلب منك التفكري اما ان تعي�شي هنا كما نعي�س وتفعلي ما نفعل ومتتثلي 

الأمري او ترحلي وتبحثي لنف�شك عن مكان اآخر.
بالطبع لن ت�شتطيع ان تعي�س وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�شتطيع ان تبني لنف�شها بيتا وحدها.. هذا �شحيح 
والطبيعة  الزهور  و�شط  بنف�شها  تختال  ي�شاعدها وخرجت وم�شت  ان جتد من  �شاعدها جمالها  لكن رمبا 
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�شتنقع �شغري والن النمل معروف عنه انه يغرق 
يف �شرب ماء فقد اخذت ت�شرخ وت�شرخ وتطلب امل�شاعدة والعون ون�شيت جمالها وغرورها فهي االن حتتاج 
اإىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودالل، ومع �شرخاتها �شمعتها جمموعة 
من �شديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فركنها وذهن لروؤيتها ف�شحكن وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها 
اجلمال انقذ �شاحبتك.. هيا ايها اجلمال �شارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�شيع.. هيا ايها اجلمال القوي 
املتعجرف انقذ �شاحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت 
ب�شدة وقالت و�شط دموعها لكم كل احلق ن�شيت نف�شي ومل اعرف قدرها اال االآن فاجلمال لن يدوم يل.. لكم 
كل احلق ولكن �شيدوم اال�شدقاء واالخوات و�شائر اململكة، تاأثرن بذلك الح�شا�شهن ب�شدقها فدفعن لها ق�شة 
قوية ركبتها وعادت و�شط اخواتها و�شديقاتها لتبداأ ع�شر جديد ن�شيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان 

تتزوج وتنجب منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

النملة املغرورة 

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ميار طارق
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.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عفراء خليفة
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.

ال�شراخ على الولد مثل.. �شربهم
يوؤّثر  املراهقني  على  ال�شراخ  اأن  اأمريكية جديدة،  درا�شة  ذكرت 

ب�شكل �شلبي فيهم، مثل �شربهم.
اأن غالبية  التي ن�شرت يف دوري��ة )منو الطفل(،  الدرا�شة  وبينت 
يف  اأوالده����م  لتهذيب  ال��ك��الم��ي  التعنيف  ي�شتخدمون  االأه����ايل 

مرحلة املراهقة.
واأجرى الباحث االأ�شا�شي يف الدرا�شة، مينغ تي وانغ، الربوف�شور 
امل�شاعد يف علم النف�س بجامعة بيت�شبريغ، و�شارة كيني، من معهد 
االأبحاث االجتماعية يف جامعة مي�شيغان، درا�شة ا�شتمرت عامني 
على 967 مراهقاً واأهاليهم يف 10 مدرا�س متو�شطة حكومية 
يف �شرق والية بن�شلفانيا.وا�شتنتج الباحثان اأن ا�شتخدام االألفاظ 
القا�شية ي�شاهم يف تاأزمي �شلوك املراهقني، عو�شاً عن ت�شويبه. 
كما وجدا اأن املراهقني الذين ا�شتخدم اأهاليهم التعنيف الكالمي 
لتاأديبهم عانوا من معدالت مرتفعة من عوار�س الكاآبة، وكانوا 
ال�شرقة،  م��ث��ل  �شلوكية،  م�شكالت  م��ن  للمعاناة  ع��ر���ش��ة  اأك���رث 

وان��غ  وج��د  كما  للمجتمع.  امل��ع��ادي  العدائي  وال�شلوك 
الكالمي، ميكن  للتاأديب  ال�شلبية  االآث��ار  اأن  وكيني، 

مقارنتها باالآثار التي ظهرت لدى مراهقني اآخرين 
يف درا�شات ركزت على اآثار التاأديب اجل�شدي.

اإنه ميكننا  وقال  الدرا�شة،  نتائج  على  وانغ  وعلق 
اآثار  �شتدوم مثلما تدوم  النتائج  اأن هذه  اأن نفهم 

الآثار  م�شابهة  اللفظي  التاأديب  اآث��ار  الأن  ال�شرب، 
االآث��ار يف  هذه  تبقى  اأن  متوقعاً  اجل�شدي،  التاأديب 

املراهقني على املدى الطويل.
كما وجد الباحثان اأن احلنان االأبوي، اأو قوة الرابط 

التاأديب  ال��وال��د وال��ط��ف��ل، مل يخففا م��ن وط���اأة  ب��ني 
اأن ف��ك��رة ���ش��راخ االأه�����ايل على  اإىل  ال��ل��ف��ظ��ي، م�����ش��رياً 

اأوالده��م بدافع احلب اأو من اأجل م�شلحتهم مل يخفف 
من حدة ال�شرر الالحق باأطفالهم جراء �شراخهم.


