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خرباء: طريقة غ�شل ال�شعر 

املعهودة خاطئة متاما
ال�شعر،  "ال�شامبو" على  املغت�شل بو�شع  الغ�شيل، عادة ما يقوم  اأثناء 
وتدليكه قليال، والتفكري يف يوم طويل مقبل، ولكن خرباء اأكدوا اأن 

الطريقة "الكال�شيكية" يف غ�شيل ال�شعر خاطئة متاما.
مثل العديد من العادات اليومية، غ�شل ال�شعر هو من العادات التي 
يطبقها الأ�شخا�ص، من دون وعي اأو تفكر للطريقة ال�شحيحة للقيام 

بها، ح�شب ما ن�شرت �شحيفة "اإندبيندنت".
للطريقة  اأ���ش��ار  وي��ن��دل،  ب��ول  ل��ن��دن،  يف  ال�شعر  ك��ب��ار م�شففي  اأح���د 

اخلاطئة، وكيفية ت�شحيحها.
من  الكثري  ا�شتخدام  اإىل  النا�ص  "مييل  احل��الق��ن:  خبري  وي��وؤك��د 
الغت�شال،  خالل  مرتن  ل�شامبو  ا�شتخدام  "احليلة" هي  ال�شامبو. 

وا�شتخدام كمية �شغرية من املنتج يف كل مرة.
بغ�شله جيدا  عليك  ال�شعر طويال،  فوق  ل ترتكه  "كذلك  واأ���ش��اف: 

جدا".
اأما عن طريقة غ�شل ال�شعر وتدليكه، يقول �شاحب �شركة "هريكري" 
اأو  اأظ��اف��رك،  ت�شتخدم  "ل  بالندي:  اأو�شكار  ال�شعر،  مب��واد  املخت�شة 
تدلك فروة الراأ�ص ب�شكل قوي.. عليك بتوفري اأقل �شغط ممكن من 

الأ�شابع".
اأما عن طريقة تن�شيف ال�شعر، قال اأحد خرباء �شركة "دوف" ل�شناعة 
منتجات ال�شعر: " ل تفرك �شعرك مبن�شفة لتجففه. بدل من ذلك 
، اترك �شعرك  الراأ�ص بلطف لتجفيف �شعرك. بعد ذلك  ، ربت على 

ليجف طبيعيا".

خطوات �شحرية جتعل 
التقاعد والدة جديدة

حن ترك امللياردير ال�شيني، جاك ما، من�شبه يف الآونة الأخرية، عاد 
وهو  بالهتمام،  يحظى  قلما  �شائك  مو�شوع  يف  النب�ص  اإىل  كثريون 
كيف يق�شي النا�ص حياتهم اليومية بعد النتهاء من عقود الدرا�شة 

والعمل ال�شاقة.
قد  الإلكرتونية  بابا" للتجارة  "علي  اإمرباطورية  موؤ�ش�ص  كان  واإذا 
ي�شتفيدون  اآخرين  فاإن  العمر،  واخلم�شن يف  الرابعة  وهو يف  تنحى 
اخلام�شة  يف  العمل  عن  فيتوقفون  مبكر  وق��ت  يف  ن�شبي  تقاعد  من 

والأربعن، اأو قبل ذلك بكثري.
املرء �شريكن  اأن  التقاعد  النا�ص، ل يعني  وبخالف ما هو �شائع بن 
اأربعة جدران يزعج من حوله  اإىل رتابة مملة و�شيق�شي حياته بن 
اأذكياء  متقاعدون  ثمة  الو�شع،  هذا  ف��اإزاء  بالأ�شئلة،  اأقاربه  ويرهق 
ي�شعفهم  مل  مبا  للقيام  فر�شة  العمرية  الف�شحة  ه��ذه  من  يجعلون 

الزمن يف وقت �شابق على حتقيقه.
دول  خمتلف  اإىل  ال�شفر  متقاعدون؛  عليها  يقبل  التي  الأم���ور  م��ن 
�شمح  واإن  ال��ك��ل، فحتى  اأم���ام  متاحا  لي�ص  اخل��ي��ار  ه��ذا  لكن  ال��ع��امل، 
التقاعد  ب�"اإجازة مفتوحة"، ل يجد كافة امل�شنن املال الكايف للقيام 
رحالت طويلة، وهنا حتديدا يربز التفاوت بن م�شني الدول املتقدمة 

ونظرائهم يف الدول النامية حيث يتدنى الدخل.
ولأن من ال�شعب اأن يق�شي الإن�شان اثني ع�شر �شهرا يف القيام باأ�شفار 
على  ان�شغالهم  ت�شمن  اأن�شطة  املتقاعدون  يحتاج  مكلفة،  ورح��الت 
نحو م�شتمر، ولهذا يلجاأ البع�ص اإىل اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية 
ف�شلوا  لكنهم  قبل،  ذي  من  اإليها  مييلون  كانوا  تخ�ش�شات  لدرا�شة 

م�شارات اأكادميية ت�شمن لهم دخال ماديا اأوفر.
م��وازاة مع هذه اخليارات، يف�شل عدد من املتقاعدين النخراط يف 
النظافة،  امل�شاهمة يف حمالت  واأعمال خريية مثل  اإن�شانية  مبادرات 
ما  ي���زرع  اأن  فبو�شعه  ب���دين،  جهد  وذا  حمظوظا  املتقاعد  ك��ان  واإذا 
ا�شتطاع يف حديقته، وحينما تن�شج الثمار، بو�شعه اأن يقطفها ويتربع 

بها لفائدة اأ�شخا�ص، اأو موؤ�ش�شات ترعى حالت اإن�شانية �شعبة.
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متنع تالميذها من دورة املياه
تعر�شت معلمة اأمريكية لنتقادات �شديدة، بعد اأن اأجربت تالميذها على 
توقيع عقد، تلزمهم فيه بعدم طلب الذهاب اإىل دورة املياه لأكرث من مرتن 

يف ال�شهر، وهددتهم بعقوبة الحتجاز يف حال خمالفتهم لهذا التفاق.
"العقد" ال���ذي مت توزيعه على  ه��ذا  الأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن  العديد  وو���ش��ف 
ميكنهم  التالميذ  اأن  على  وين�ص  اإن�شاين"،  وغ��ري  "قا�ص  ب��اأن��ه  ال��ط��الب 
احل�شول على فر�شتن فقط كل �شهر، للذهاب اإىل املرحا�ص اأو �شرب املاء 

اأو روؤية املمر�شة اأثناء درو�ص املعلمة.
التوقيع عليها يف  التالميذ  التي ُطلب من  املطبوعة  التفاقية  كما تن�ص 
اأ�شبري هايل يف ممفي�ص، على عقوبة الحتجاز، او احل�شول على  مدر�شة 
ببنود  الل��ت��زام  يف  يف�شل  تلميذ  لكل  ال�شهري،  التقييم  يف  ال�شفر  عالمة 

العقد، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
وانت�شرت �شورة التفاقية على مواقع التوا�شل الجتماعي، بعد اأن ن�شرها 
اأحد امل�شتخدمن، و�شاأل اأولياء اأمور الطالب، عن ردود اأفعالهم، فيما لو 

عاد اأطفالهم اإىل املنزل، وهم يحملون مثل هذا العقد.
وعرب العديد من اأولياء الأمور عن ا�شتيائهم من هذا الت�شرف للمعلمة، 
واأجابوا باأنهم �شيلجوؤون اإىل اإدارة املدر�شة يف حال تعر�شوا ملثل هذا املوقف، 
يف حن ركز اآخرون على الأخطاء النحوية والإمالئية التي ارتكبتها املعلمة 

يف اإعداد التفاقية.
من جهتها اأ�شدرت اإدارة املدر�شة بياناً قالت فيه اإن هذا الأمر ل يتنا�شب 
مع �شيا�شاتها، و�شيتم النظر يف الق�شية، لكن مدير املدر�شة ا�شتبعد اأن يتم 

طرد املعلمة اأو معاقبتها. 

حتديث و�شيك 
من وات�شاب

يتجه تطبيق الرتا�شل الفوري "وات�شاب" 
و�شط  و����ش���ي���ك،  حت���دي���ث  اإط�������الق  اإىل 
خم����اوف م���ن اإحل���اق���ه ����ش���ررا مبحتوى 
ي�شل  الذين  امل�شتخدمن،  وخ�شو�شية 

عددهم اإىل 1.5 مليار �شهريا.
ومب���وج���ب ال��ت��ح��دي��ث، ي��ت��ع��ن ع��ل��ى كل 
ب��ت��ح��وي��ل حمتوى  ال���ق���ي���ام  م�����ش��ت��خ��دم 
ح�شابه يف وات�شاب اإىل ن�شخة احتياطية 
درايف"،  "غوغل  على   )Backups(
املحتوى  ه���ذا  ف���اإن  ي��ف��ع��ل،  ويف ح���ال مل 

�شيتعر�ص للحذف ب�شورة نهائية.
اإىل  وات�����ش��اب  م�شتخدم  ي��دخ��ل  مل  واإذا 
ومل  كاملة،  ل�شنة  الحتياطية  الن�شخة 
يقم بتحديثها، فاإنها �ش�شتعر�ص للحذف 
اإثر اإطالق التحديث يف الثاين ع�شر من 

نوفمرب املقبل.
بحذف  ال�شهري  التطبيق  ق��ام  ح��ال  ويف 
الحتياطية  الن�شخة  من  املحتوى  ه��ذا 
بالتايل  معر�شا  �شيكون  امل�شتخدم  ف��اإن 
ال�شور  م����ن  ه���ائ���ل  ع�����دد  ف����ق����دان  اإىل 
ما  وف��ق  الفيديو،  ومقاطع  وامل��ح��ادث��ات 

نقلت �شحيفة "مريور" الربيطانية.

اإيقاعات النوم واليقظة توؤثر 
يف �شحة االن�شان وراحته �ص 23

جتعل  خطوات   3
منك كاتبا

يراود حلم الكتابة كثري منا، توقا 
و�شغفا بالتعبري عن اأنف�شنا، اأو عن 
كتابة  اأو حتى  ت�شكننا،  مو�شوعات 
ذكريات، اأو رحلة جميلة قمنا بها.

ومن خالل جتارب الكتابة الكثرية، 
الذين  واخل���رباء،  النقاد  ون�شائح 
وطقو�شها،  ال��ك��ت��اب��ة  ع��ن  حت��دث��وا 
توؤكد  م���ا،  ل�����ش��خ�����ص  واإم��ك��ان��ي��ت��ه��ا 
ال���ذي  ال���ف���ن  اأن ه����ذا  الأغ���ل���ب���ي���ة، 
البع�ص، هو يف متناول  ي�شت�شعبه 

اأيدينا، اإذا ما �شممنا على ذلك.
والناقد  ال����روائ����ي  راأي  وح�����ش��ب 
اأحمد املديني، فاإن اأول �شرط من 
���ش��روط ال��ك��ت��اب��ة، ه��و ت��وف��ر مادة 
الذي  املو�شوع  اأي  نف�شها،  الكتابة 
ن���ري���د ال��ك��ت��اب��ة ع���ن���ه، وحت���دي���ده، 
والتاأكد من اأننا منلك نا�شية ذلك 

املو�شوع.
الذي  امل��و���ش��وع  ام��ت��الك  وي�شتلزم 
وا�شحا،  ي��ك��ون  اأن  ت��ن��اول��ه،  ن��ري��د 
ولدينا اإحاطة �شاملة به ل ي�شوبها 

اأدنى �شك.
وعك�ص  للكاتب،  ال��ث��اين،  ال�����ش��رط 
م��ا ي��ع��ت��ق��ده ال��ب��ع�����ص، م��ن وجوب 
وجود ملكة خا�شة، ت�شبه ال�شحر، 
اإل  ه��و  فما  التعبري،  م��ن  ومتكننا 
الكتابة  لأن  البع�ص،  م��ن  مبالغة 
فن  هو  ال��ذي  ال�شعر،  عن  تختلف 
فيما  والعزف،  الر�شم،  ي�شبه  قائم 
تلك  بعيد،  حد  اإىل  ت�شبه  الكتابة 
املرا�شالت التي اعتدنا عليها، حن 
نكتب ر�شالة �شوق اإىل ذوينا اأو من 

نحبهم.
وهنا فقط، وجب علينا اأن نتاأكد اأن 
ال��ذي نحن ب�شدده ميتلك  ال�شرد 
الو�شوح  ك��ل  ووا�شحة  �شهلة  لغة 
قد  ال��ت��ي  فالبالغة  ب��ه��ا،  للتعبري 
معن  خري  امتالكها،  عدم  نعتقد 
التعبري،  يف  ال��و���ش��وح  ه���و  ع��ل��ي��ه��ا 

والدقة، وال�شدق فيه.
امتالك  من  نتاأكد  اأن  بعد  ويبقى 
وا�شحة  ول����غ����ة  ال���ك���ت���اب���ة،  م�������ادة 
م��ق��ب��ول��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه��ا، ه���و ما 
الكتابة  "وقت  ن�شميه  اأن  مي��ك��ن 
�شماع  اعتدنا  حيث  به"،  واللتزام 
اأنهم  يعتقدون  ممن  كثرية  اأع��ذار 

ل ميلكون الوقت.
العاملي  والأدي���ب  ال��روائ��ي  وح�شب 
ال���ك���وين، فاإن  اإب���راه���ي���م  ال�����ش��ه��ري 
دون  للجميع  متوفر  الكتابة  وقت 
الأ�شياء  ك��ل  ي�شبه  وه��و  ا�شتثناء، 
التي نفرد لها وقتا، كوقت الطعام، 
الذي  ال���وق���ت  اأو  ال���ن���وم،  وق���ت  اأو 
ن��ف��رده ل��الأ���ش��دق��اء وال���ذه���اب اإىل 

اأماكن الرتفيه.

هل النعا�س خالل النهار 
من عالمات الزهامير؟

اقرتحت نتائج درا�شة جديدة اعتبار 
طوال  ال��دائ��م  بالنعا�ص  الإح�����ش��ا���ص 
ال��ن��ه��ار ع��الم��ة ع��ل��ى ت��ط��ّور مر�ص 
ي�شكون  من  اأن  واأظهرت  الزهامير، 
م����ن ه�����ذه احل����ال����ة ت�������زداد خماطر 
تطّور املر�ص لديهم مبعّدل 2.75 
م���رة اأك���رث مم��ن ل ي�����ش��ع��رون مبثل 

هذا النعا�ص.
"جون  يف  ال�����درا������ش�����ة  واأج�������ري�������ت 
بابليك  اأوف  ����ش���ك���ول  ه���وب���ك���ي���ن���ز 
 123 متابعة  فيها  ومت��ت  هيلث"، 
�شخ�شاً على مدى 16 �شنة، وبداأت 
النوم  با�شتطالع عن عادات  املتابعة 
خالل  بالنعا�ص  الإح�شا�ص  ودرج���ة 
للدماغ  بفحو�شات  وانتهت  النهار، 

وا�شتطالع مماثل.
واأظهرت نتائج الدرا�شة التي ن�شرتها 
جملة "�شليب" اأن الإح�شا�ص الدائم 

بالنعا�ص خالل النهار واحلاجة اإىل 
اأحد  يكون  اأن  ميكن  يومياً  قيلولة 
ع���وام���ل ت���ط���ّور امل���ر����ص، ل��ك��ن لي�ص 
اإذا  اإىل درج����ة احل�����ش��م م��ا  وا���ش��ح��اً 
نق�شه  النوم وحت��دي��داً  ع��ادات  كانت 
النعا�ص  اأن  اأم  الإ�شابة  عوامل  من 
تطّور  نتيجة  ي��ح��دث  النهار  خ��الل 

املر�ص بفعل عوامل اأخرى.
وتوقعت الدرا�شة اعتبار نق�ص النوم 
ع��ام��اًل اإ���ش��اف��ي��اً م��ن ع��وام��ل تطّور 
قادمة  قليلة  فرتة  خالل  الزهامير 
ب��ع��دم��ا ت��راك��م��ت اأدل�����ة ع��ل��م��ي��ة على 

تاأثري النوم على املر�ص.
ال�شن  اأن  ع���ل���ى  ال���ع���ل���م���اء  وي���ت���ف���ق 
وال����ع����وام����ل ال����وراث����ي����ة وال�����ع�����ادات 
البدين  الن�شاط  ونق�ص  ال��غ��ذائ��ي��ة 
من عوامل الإ�شابة باخلرف والذي 

يعترب الزهامير اأهم اأ�شكاله.

بال�شتعانة  املرحلة  ه��ذه  خ��الل  اخل��رباء  ين�شح  ال��ن��وم: 
مب�شروبات الأع�شاب الطبيعية لت�شهيل النوم، بالإ�شافة 
كافة  وعمل  ال�شاعات  من  ممكن  ع��دد  لأك��رب  النوم  اإىل 
الإجراءات التي ت�شمن النوم املريح، من اختيار الإ�شاءة 
امل��ري��ح. وتعاين  ال��ف��را���ص  اخ��ت��ي��ار  املنا�شبة وال��ت��اأك��د م��ن 
القدرة  ع��دم  الفرتة من  تلك  خ��الل  الن�شاء  الكثري من 
ع��ل��ى ال��ن��وم امل��ت��وا���ش��ل، م��ا ي����وؤدي ب����دوره ع��ل��ى اإ�شعاف 
ال�شعور بالإجهاد، وفقا ملوقع  القدرات اجل�شدية وزيادة 

اأوم�شاو". "اأبوتيكن 
املرحلة  تلك  امل��راأة خالل  املنا�شبة: متر  املالب�ص  اختيار 
ب��ت��غ��ريات ح���ادة يف ح����رارة اجل�����ش��م، ل���ذا يف�شل ارت���داء 
تخفيفها  ي�شهل  ب��ح��ي��ث  امل��الب�����ص  م��ن  ع��دي��دة  ط��ب��ق��ات 
عن  البتعاد  ويف�شل  ال�شديدة.  باحلرارة  �شعورك  حال 
اأو تلك التي  الألياف ال�شناعية واخلامات غري املريحة 

متت�ص احلرارة ب�شدة.
ال�شرتخاء: تعلمي التخل�ص من ال�شغط الع�شبي من 
الأمور املهمة خالل تلك املرحلة، وميكن اللجوء لليوغا 
الذي  لال�شرتخاء  كو�شيلة  التنف�ص  تنظيم  ل���دورات  اأو 

ي�شاعد على جتنب الدخول يف حالت اكتئاب اأو توتر.
للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  تن�شح  امل��ت��وازن��ة:  التغذية 
ب��اله��ت��م��ام خ���الل ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ب���اأن حت��ت��وي الوجبات 
الألبان  ومنتجات  والأ�شماك  واخل�شروات  الفواكه  على 
اخلالية من الدهون واللحوم اخلالية من الدهن وعدم 
من  التقليل  م��ع  بالكال�شيوم،  الغنية  الأط��ع��م��ة  ن�شيان 
عن  التخلي  ويف�شل  ال��الذع��ة.  وامل�����ش��روب��ات  احل��ل��وي��ات 
يعانن  الالتي  للن�شاء  بالن�شبة  احلارة خا�شة  الوجبات 

من التعرق ال�شديد.
�شوائل كافية: �شرب ال�شوائل من الأمور املهمة يف كافة 
انقطاع  ف��رتة  خ��الل  تزيد  اأهميته  لكن  احلياة،  مراحل 
اإىل  ل������رتين  ب�����تناول  ال�����خرباء  ين�شح  اإذ  ال��ط��م��ث، 
ث�����الث لرتات ي������وميا م��ن املاء وال�شوائل جتنبا جلفاف 

الب�شرة.
يف  منتظم  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  ت�شاعد  الريا�شة: 
تقليل معدل الإ�شابة بحالت احلرارة ال�شديدة اأو العرق 
ي�شاعد  املرحلة  هذه  يف  لل�شاونا  الذهاب  اأن  كما  الغزير 

اجل�شم يف التعامل مع اختالف درجات احلرارة.
احلفاظ على ال�شعر: ت�شاقط ال�شعر من اأكرب امل�شكالت 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��ن�����ش��اء خ���الل ت��ل��ك امل��رح��ل��ة، وه��ن��ا يف�شل 
على  احل�شول  اأو  الفيتامينات  بتناول  لها  ال���ش��ت��ع��داد 

العالجات الهورمونية التي تقلل من �شقوط ال�شعر.
اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة ال�شحي اخل���ايل من  ال��ت��دخ��ن:  جتنب 
ال��ت��دخ��ن وال��ك��ح��ول��ي��ات ����ش���روري ل��ل��غ��اي��ة خ���الل تلك 
خف�ص  يف  ي�شاعد  اأي�شا  الكافين  من  التقليل  الفرتة. 

حدة حالت التعرق ال�شديد.
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����وزن: ت��زي��د ق��اب��ل��ي��ة امل�����راأة خ���الل تلك 
الفرتة على اكت�شاب الوزن الإ�شايف، لذا يجب احلر�ص 
بداية  م��ع  امل��ث��ايل واحل��ف��اظ عليه  ل��ل��وزن  الو�شول  على 

الدخول يف هذه املرحلة.
نبتة  ال��ن��ب��ات��ات مثل  ب��ال��ن��ب��ات��ات: حت��ت��وي بع�ص  ال��ع��الج 
الهورمونات  ت�شبه  نباتية  "كف مرمي" على هورمونات 
لكن  امل���راأة،  ج�شم  هورمونات  تنظيم  وميكنها  الب�شرية 

ين�شح با�شت�شارة الطبيب قبل ا�شتخدام هذه النباتات.

عالمات �سن الياأ�س لدى الرجال
الرجل كاملراأة له �شن ياأ�ص، ويبداأ �شن الياأ�ص عند الرجال 
عندما يقل اإنتاج الهرمونات يف اجل�شم وخا�شة هرمون 
الت�شتو�شتريون، ويكون عادة بعد �شن الأربعن، فما هي 

اأعرا�ص �شن الياأ�ص وهل ميكن عالجه ؟
يبدو اأن مو�شوع �شن الياأ�ص عند الرجال مازال حمرما 
يتحدث  ول  والغربية،  ال�شرقية  املجتمعات  يف  و�شائكا 
عنه الكثريون. وجدلية �شن الياأ�ص عند الرجال لي�شت 
لهذه  العلمي  التف�شري  اأي�����ش��ا  واإمن���ا  ف��ق��ط،  اجتماعية 
زال يثري اجل��دل. فاملراأة مثال ت�شل مرحلة  احلالة ما 
�شن الياأ�ص عند توقف الدورة ال�شهرية. اأما الرجل فال 
مرحلة  اأن  ويعتقد  ل��ذل��ك،  ثابت  �شن  اأو  تف�شري  يوجد 
وخا�شة  الهرمونات،  اإنتاج  توقف  مع  عنده  تبداأ  الياأ�ص 

الهرمونات الذكورية الت�شتو�شتريون.
هرمون الت�شتو�شتريون ي�شمن القوة والن�شاط وي�شاعد 
اجل�شم.   ال�شعر يف  وي�شرع من منو  ال��ده��ون  ح��رق  على 
ون�شبة هرمون ت�شتو�شتريون تختلف من �شخ�ص لآخر 
�شاعات  ح�شب  ال�شخ�ص  ع��ن��د  خمتلفة  ن�شبها  وت��ك��ون 

النهار والظروف.
وب��ه��ذا ال�����ش��دد ي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ش��ور الأمل����اين مي�شائيل 
البولية يف حوار مع  امل�شالك  اأمرا�ص  اأخ�شائي  زيبل�ص، 
DW، "اإن اأ�شلوب معي�شة ال�شخ�ص تلعب دورا مهما يف 
تغري ن�شبة الهرمون يف اجل�شم، فاملر�شى الذين يعانون 
من ال�شمنة مثال تكون هرمونات ت�شتو�شتريون عندهم 
التي  الوراثية وال�شن  العوامل  اأي�شا  منخف�شة. وهناك 

توؤثر على ن�شبة الهرمون".

لـحّواء.. هكذا تتجاوزين �شن الياأ�س  ب�شالم

�سديد-  وتعرق  النوم  يف  وا�سطراب  مزاجية  تغريات 
املراأة.  عند  الطمث  انقطاع  ملرحلة  تقليدية  اأعرا�س 
بع�س الن�سائح الب�سيطة والتغيريات يف اأ�سلوب احلياة 

ال�سعبة  املرحلة  ت�ساعد حواء على جتاوز هذه 
التغريات  من  العديد  امل���راأة  تعي�س  ب�سالم. 
ما  اأو  الطمث  انقطاع  فرتة  خالل  الهورمونية 
الياأ�س" والتي تكون م�سحوبة  "�سن  ب�  يعرف 
وا�سطرابات  والقلق  التوتر  من  بحالة  عادة 
واالكتئاب  واالإجهاد  العرق  وت�سبب  النوم 
هذه  وتوؤثر  احل��ادة.  املزاجية  والتغريات 

للمراأة  ال��ع��ام��ة  احل��ال��ة  على  االأع���را����س 
يف  بال�سهلة  لي�ست  مرحلة  االأغلب  يف  وهي 
حياة حواء. وت�ساعد بع�س الن�سائح التي 

عبور  فراو" يف  دير  "بيلد  موقع  ا�ستعر�سها 
هذه املرحلة ال�سعبة ب�سالم:
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�ش�ؤون حملية

درا�سة دولية مب�ساركة باحثني جامعة االإمارات

ظاهرة  اجلوع اخلفي التحدي الكامن لنق�س املغذيات الدقيقة يف منطقة ال�شرق االأو�شط

�سمن �سراكة ا�سرتاتيجية يف جمال العلوم ال�سحية

اتفاقية لتدريب وتوظيف املواطنات واأبنائهن خريجات كلية فاطمة يف من�شاآت  �شحة

ت�سمل  تعزيز التعاون وتقدمي اخل�سومات 

غرفة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اأبوظبي 

•• العني - الفجر

تعزيز اً لدور التنمية الب�شرية امل�شتدامة عرب منظومة 
الأمن الغذائي ل�شكان منطقة اخلليج العربي وال�شرق 
الأو����ش���ط، وج���دت درا���ش��ة علمية م��رم��وق��ة ن�����ش��رت يف 
 Nutrients – جملة الدرا�شات والأبحاث العاملية
الأعذية  كلية  بحثي من  فريق  نيوترينت�ص"  اأجراها 
والزراعة يف جامعة الإمارات العربية املتحدة مب�شاركة 
خرباء التغذية يف منطقة ال�شرق الأو�شط وبدعم من 
�شركة "فايزر" العاملية لل�شناعات الدوائية، باأن  ن�شبة 
يعانون من  الأو�شط  ال�شرق  �شكان منطقة  كبرية من 
نق�ص حاد وق�شور يف بع�ص الفيتامينات واملعادن على 
اإل  ال��ع��ام،  م��دار  على  ال�شم�ص  اأ�شعة  توفر  من  الرغم 
ال�شكان يعانون من نق�ص فيتامن )د(، والذي له  اأن 
بكمية  توافره  وع��دم  العظام  وتطور  منو  يف  مهم  دور 
ك��اف��ي��ة ي����وؤدي اإىل الإ���ش��اب��ة ب��ع��دد م��ن الأم���را����ص من 
"بالك�شاح"  والإ���ش��اب��ة  البالغن  عند  العظام  ه�شا�شة 

عند الأطفال. 
الظاهري،  �شامل  عائ�شة  الدكتورة  الباحثة  واأو�شحت 
وكيل كلية الأغذية والزراعة باجلامعة ومن�شق اإقليمي 
ملنطقة اخلليج العربي وال�شرق الأو�شط لنظم البيانات 
–فاو ملنظمة الأمم  التغذية وال�شحة  الغذائية بق�شم 
لتغريات  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  " تعر�شت  املتحدة، 
والقت�شادية  البيئية  احل��ال��ة  يف  عميقة  وحت���دي���ات 
الغذائي  بالنظام  املرتبطة  والجتماعية  وال�شيا�شية 
والتغذية وال�شحة، حيث نرى حالت من �شوء التغذية 
وال�شمنة  الوزن  زيادة  لأمرا�ص معدية مثل  م�شاحبة 
�شبيل  وعلى  الأمرا�ص،  ال�شكري وغريها من  ومر�ص 
املثال تغري منط حياة مواطني دول��ة الإم��ارات خالل 
يف  ال�����ش��ري��ع  التح�شن  ب�شبب  امل��ا���ش��ي��ة  �شنة  الأرب���ع���ن 
مما  ال��دول��ة  ل�شكان  والقت�شادي  الجتماعي  الو�شع 
اأدى هذا التحول اإيل ن�شاط بدين اأقل وتغري كبري يف 
الغذاء  يف  الغربي  النموذج  باعتماد  الغذائية  ال��ع��ادات 
ب���دوره اإىل ارت��ف��اع م��ع��دلت زي���ادة الوزن  اأدى  وال���ذي 

املغذيات  م��ع��دل  متو�شط  يف  ونق�ص  ال��ب��دان��ة  وظ��ه��ور 
الدقيقة لبع�ص فئات املجتمع. 

واملعادن  الفيتامينات  نق�ص  اأن  اإىل  الباحثة  واأ���ش��ارت 
)د(  فيتامن  نق�ص  يف  يرتكز  والن�شاء  ال��رج��ال  ل��دى 
احلوامل  الن�شاء  وعند   ،40% بن�شبة  ال��رج��ال  ل��دى 
املراهقن  ف��ئ��ة  ل���دى  ي�����ش��ل  ك��م��ا   ،35% اإىل  ي�����ش��ل 
احلديد  معدن  معدل  نق�ص  ي�شل  فيما   ،45% اإىل 
املدار�ص  اأطفال  لدى   31% اإىل  ال��دم  لفقر  وامل�شبب 
نلحظ  حيث  الإن����اث،  عند   27% اإىل  ن�شبته  وت�شل 
مظاهر  عالمات الإعياء اجل�شدي وعدم الرتكيز عند 
العديد من طالبات اجلامعة وهذا ي�شري اإىل الإ�شابة 
نق�ص  اأ�شباب  ترجع  كما  الفئة  ه��ذه  عند  ال���دم   بفقر 
باملجتمع  املتعلقة  ال�����ش��م��ات  بع�ص  اإىل  )د(  فيتامن 
اأنحاء  من حيث الزي التقليدي والذي يغطي غالبية 
الأغذية  ت��ن��اول  قلة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل�شمية  البنية 

املحتوية على فيتامن )د( اأو  املدعمة به. 
اأما عن الآثار امل�شتقبلية والنتائج املرتتبة على نق�ص 

املغذيات الدقيقة يف منطقة ال�شرق الأو�شط تتمثل يف 
العظام  وه�شا�شة  الأطفال  عند  الك�شاح  زي��ادة معدلت 
املدار�ص  اأط��ف��ال  فئة  عند  ال���دم  وف��ق��ر  البالغن،  عند 
م��ر���ش��ي��ة م�شتقبلية غري  ن��ت��ائ��ج  ل��ه  وال����ذي  والإن�����اث 
م�شتحبة �شتتمثل يف زيادة حالت الك�شور عند التقدم 
العاملن،  لالأ�شخا�ص  املهنية  الكفاءة  وقلة  ال�شن،  يف 
بالإ�شافة اإىل التاأثري على القدرة الرتكيزية للطالب 

مبا يوؤدي اإىل التاأثري على حت�شيلهم الدرا�شي. 
واأو�شت الدرا�شة على �شرورة القيام بحملة وطنية يف 
دولة الإمارات ودول منطقة ال�شرق الأو�شط للت�شدي 
الفعال بن  احل��وار  تعزيز  املغذيات من خالل  لنق�ص 
الأط���ب���اء وامل��ر���ش��ى م��ن ج��ه��ة، وج��م��ي��ع ف��ئ��ات املجتمع 
باتباع  املجتمع  وت�شجيع  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن  املختلفة 
الدقيقة  باملغذيات  والكتفاء  �شحية،  غذائية  اأمن��اط 
مبا  الغذائية  واملكمالت  املدعمة  الأطعمة  خ��الل  من 
يكون له اأثر اإيجابي يف حت�شن حالت نق�ص املغذيات 

لدى اأفراد املجتمع. 

•• ابوظبي – الفجر

ملعهد  التابعة  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  اأب��رم��ت 
للخدمات  ظبي  اأب��و  و�شركة  التطبيقية،  التكنولوجيا 
ال�شحية – �شحة، اتفاقية لتدريب وتوظيف خريجات 
املوؤ�ش�شات  امل��واط��ن��ات يف  واأب��ن��اء  امل��واط��ن��ات  م��ن  الكلية 
التابعة ل “�شحة" وذلك لتعزيز التعاون بن الطرفن 
ال�شحية  العلوم  جمال  يف  ا�شرتاتيجية  �شراكة  �شمن 
امل�����ش��رتك لتحقيق  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  ك��اف��ة  ويف 
ال�����روؤى والأه������داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة 2021 

وروؤية اأبو ظبي 2030.
وقال �شعادة الدكتور اأحمد عبد املنان العور مدير عام 
ظبي  اأب��و  ملركز  التابع  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن التفاقية تاأتي يف 
التقني" و"التكنولوجيا  "اأبو ظبي  ا�شرتاتيجية  اإطار 
التطبيقية" ومبا ي�شاهم يف �شناعة املزيد من الكوادر 
الالزمة  املتخ�ش�شة  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ت��وط��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ال��ه��ام ، لف��ت��اً اىل اأن 
الإمكانيات  كافة  متلك  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية 
اإ�شرتاتيجية  ب��ج��ان��ب  وامل���ادي���ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة، 
املتخ�ش�شة  الوطنية  الكوادر  �شناعة  هدفها  طموحة 
واحلا�شلة على درجتى الدبلوم العايل والبكالوريو�ص 
وال�شيدلة،  والتمري�ص،  الطوارئ  وطب  الإ�شعاف  يف 
اإحتياجات  ي��ل��ب��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي، مب��ا  وال���ع���الج  وال���ش��ع��ة، 
اأبو  كليفالند  وبالطبع  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 
ظبي، من الكفاءات الوطنية القادرة على القيام بكافة 

املهام ال�شحية على الوجه الأكمل.
واأ���ش��اف ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ور ف��ق��ال اأن هذه 
مدير  كورني�ص  داري��ل  الدكتور  وقعها  التي  التفاقية 
القمزي  ال�شحية، وحممد حارب  للعلوم  كلية فاطمة 
“�شحة"  امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��خ��دم��ات امل�����ش��ان��دة  يف 

بوليتكنك  مدير  النقبي  هالل  علي  الدكتور  بح�شور 
اأب��وظ��ب��ي، وال��دك��ت��ور ح��ام��د ال��ن��ي��ادي م��دي��ر الإت�شال 
وحمد  التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد  يف  املوؤ�ش�شي 
توفري  ت�شمن  “�شحة"،  يف  التوظيف  مدير  النعيمي 
فور  اخلريجن  للمواطنن  املتخ�ش�شة  العمل  فر�ص 
"�شحة" وهو الأمر الذي  تخرجهم للعمل يف من�شاأت 
التخ�ش�شات   بقية  خريجي  مع  بالفعل  الكلية  تنفذه 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية ومنها كليفالند 
ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  اأن خريجي  على  موؤكداً 
مهنية  وك��ف��اءات  متخ�ش�شة  علمية  بقدرات  يتمتعون 
اىل  احل��اج��ة  دون  بالعمل،  مبا�شرة  ليلتحقوا  تكفي 
ال��ه��ام الذي  ال���دور الوطني  ال��ت��دري��ب، مم��ا ي�شري اىل 
بالكفاءات  الإم���ارات���ي  املجتمع  ل��رف��د  الكلية  ب��ه  ت��ق��وم 
الذي  الأم��ر  ال�شحي،  املجال  يف  املتخ�ش�شة  املواطنة 

ي�شهم بحق يف تطور النه�شة ال�شحية بالدولة.

ومن جهته قال حممد حارب القمزي املدير التنفيذي 
تر�شخ  الإتفاقية  اأن  “�شحة"،  امل�شاندة  يف  للخدمات 
ج��ه��ود ال��ط��رف��ن ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ���ش��ح��ي��ة متميزة 
مبا  املجتمع  ق��ط��اع��ات  م��ن  اأ�شا�شية  ل�شرائح  موجهة 
يحقق الروؤى والأهداف ال�شرتاتيجية لكال الطرفن، 
توقعات  م��ع  تتما�شى  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي  خا�شة 
املتعاملن، وحتقيق اأف�شل املعايري الدولية يف اجلودة 
ال�شريرية و�شالمة املر�شى، وتطوير القيادة الوطنية 
التكنولوجية  الن��ظ��م��ة  ت��ط��ب��ي��ق  و  ال��ت��وط��ن،  ودع����م 
املتطورة وحتديث وتطوير املن�شاآت مبا يخدم م�شلحة 
اأف�شل املمار�شات ل�شتدامة العمل،  املتعاملن، و تبني 
ودعم التعليم الطبي والتعليم امل�شتمر والبحث الطبي 

خلدمة املر�شى واملتعاملن.
واأكد حممد القمزي على اأهمية التعاون مع املوؤ�ش�شات 
املتخ�ش�شة وفق منظور ا�شرتاتيجي يت�شمن خمتلف 

القطاعات احلكومية واخلا�شة.
لفتا اىل اأن التفاقية مع كلية فاطمة للعلوم ال�شحية 
وتدعم  ال��دول��ة  يف  ال�شحية  امل��ه��ن  ت��وط��ن  يف  ت�شاهم 
للخريجن  وظيفية  ح��واف��ز  وت��وف��ر  ال�شحي  التعليم 
لي�شاهموا بجهودهم  واملواطنات  املواطنن  اجلدد من 
ال�شحي  القطاع  ال�شابة يف خدمة وتطوير  وطاقاتهم 

واخلدمات ال�شحية يف الدولة.
وقال الدكتور حامد النيادي مدير الت�شال املوؤ�ش�شي 
اأن املعهد ممثال يف  يف معهد التكنولوجيا التطبيقية، 
ل�شتقطاب  متقدمة  ا�شرتاتيجية  ميلك  فاطمة  كلية 
امل�شار اليها ومن ثم تدريبهم  الطلبة يف التخ�ش�شات 
يف �شحة وكليفالند وغريهما من املوؤ�ش�شات ال�شحية 

للو�شول بهم لأعلى امل�شتويات والكفاءات املطلوبة.
اأم����ا ال���دك���ت���ور داري�����ل ك��ورن��ي�����ص م��دي��ر ك��ل��ي��ة فاطمة 
من  نخبة  بها  الكلية  ب���اأن  ق��ال  فقد  ال�شحية  للعلوم 
تدري�شها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  ال�شحية  التخ�ش�شات 
بالكلية وفق معايري عاملية عالية اجلودة متكنهم من 
ال��ت��خ��رج بكل ج���دارة واإق���ت���دار، داع���ا كافة  العمل ف��ور 
املن�شاأت ال�شحية يف الدولة للوقوف على اخلطط التي 
تتبعها الكلية لإعداد الكوادر الوطنية مبديا ا�شتعداد 
حت�شن  �شمان  اج��ل  م��ن  اجلميع  م��ع  للتعاون  الكلية 
يف  املطلوبة  الوظيفية  امل��ه��ارات  يلبي  ومب��ا  املخرجات 

املن�شاأت ال�شحية بالدولة. 
وبدوره قال حمد النعيمي مدير التوظيف يف “�شحة" 
اأن ال�شركة تعمل وفق خطة طموحة لتوظيف الكوادر 
ال�شابة حيث مت ت�شكيل فريق عمل للتن�شيق  الوطنية 
مع اجلهات املعنية، م�شرياً اىل اأن هذه التفاقية تعد 
الكامل  اله��ت��م��ام  ه���ذه اخل��ط��ة ل�شمان  ث��م��ار  اح���دى 
من  ومتكينهن  اخل��ري��ج��ات  م��ن  الوطنية  ب��ال��ك��ف��اءات 
امل��ي��داين بكل ج��دارة واحرتافية  الن��خ��راط يف العمل 

ذات معايري عاملية.

•• ابوظبي - الفجر

يف  اأم�ص  �شباح  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
مقر الغرفة، مذكرة تفاهم مع جامعة اأبوظبي، وذلك 
بهدف تعزيز التعاون وتنمية التبادل العلمي واملعريف 
جامعة  لطلبة  اخل�شومات  وت��ق��دمي  ال��ط��رف��ن،  ب��ن 

اأبوظبي من خالل خدمات بطاقة "ظبي".
ع��ام غرفة  امل��ه��ريي مدير  �شعادة حممد ه��الل  واأك���د 
اأبوظبي اأن توقيع مذكرة التفاهم ياأتي يف اإطار تطوير 
العالقات بن اجلانبن، لتنفيذ جمموعة من الربامج 
اخلربات  ت��ب��ادل  اإىل  الرامية  والأن�شطة  والفعاليات 

واملعارف وعقد الربامج التدريبية امل�شرتكة.
واأ�شار اإىل اأن هذا التعاون �شوف يوؤ�ش�ص لعالقات اأقوى 
وبرامج  املعرفة  لتبادل  الفر�ص  ويتيح  الطرفن  بن 
فيما  خا�شة  وامل��ن��اف��ع،  واخل���ربات  املختلفة  ال��ت��دري��ب 
واإتاحة  وال��ذك��ي��ة،  الرقمية  احلكومة  مب��ب��ادرة  يتعلق 
الفر�ص الدرا�شية للطلبة لاللتحاق باأف�شل اجلامعات، 
من خالل تقدمي العرو�ص واملزايا واخل�شومات على 
ي�شري  ب�شكل  ت�شجيعهم  وبالتايل  الدرا�شية،  الر�شوم 

ل�شتكمال درا�شاتهم اجلامعية والعليا. 
واأ�شار املهريي اإىل اأن غرفة اأبوظبي قد قامت و�شمن 
املزايا  من  باقة  توفري  اإىل  ال�شرتاتيجية،  توجهاتها 
واخلدمات التف�شيلية التي تلبي حاجات املت�شوقن يف 
خمتلف جم��الت ال�شوق والأع��م��ال، ل�شيما يف جمال 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال��ع��ل��م��ي والأك����ادمي����ي، وذل����ك م���ن خالل 
يحتوي  وال��ت��ي  واخل��دم��ات،  للمزايا  "ظبي"  برنامج 
القطاعات  من  �شركة   363 يقارب  ما  م�شاركة  على 

من  امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  وق��د  واحلكومية،  اخلا�شة 
 10612 ي���ق���ارب  م���ا  الآن  ح��ت��ى  "ظبي"  خ���دم���ات 

م�شتفيداً.
حلاملي  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  وت��ق��دمي  للتميز  و���ش��ع��ي��اً 
و لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي،  لغرفة  التابعة  "ظبي"  بطاقة 
القطاعات  الغرفة وخمتلف  القت�شادي بن  التكامل 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ربط 
القطاع  الت�شويق يف موؤ�ش�شات  الأعمال ودعم عمليات 
اخلا�ص، �شملت جمالت التعاون بن الغرفة وجامعة 
اأبوظبي، ان�شمام جامعة اأبوظبي اإىل برنامج "ظبي" 
اخل�شومات  تقدمي  �شيتم  حيث  واخل��دم��ات،  للمزايا 
جامعة  لطلبة  الدرا�شية  ال��ر���ش��وم  على  والم��ت��ي��ازات 

اأبوظبي.
م��ن جهته ق��ال ال��دك��ت��ور وق���ار اأح��م��د، م��دي��ر جامعة 
اأب��وظ��ب��ي : ت��ه��دف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة م��ع غ��رف��ة جتارة 
ر���ش��م��ي لتعزيز  اإط����ار  اإىل و���ش��ع  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة 
الدعم  لتوفري  وذل��ك  اجلانبن،  بن  القائم  التعاون 
ال��ف��ع��ال وت��ط��ب��ي��ق اأَف�����ش��ل املُ��م��ار���ش��ات ب��ه��دف حتقيق 
ال��غ��رف��ة من  ملنت�شب�ي  الم��ت��ي��ازات  ال��و���ش��ول لأف�����ش��ل 
تعليمهم  متابعة  يف  الراغبن  "ظبي"،  بطاقة  حملة 
يف اجلامعة، كما ترتجم هذه ال�شراكة ر�شالة جامعة 
اأبوظبي يف تاأهيل كوادر وطنية متخ�ش�شة قادرة على 
العمل،  ل�شوق  وامل�شتقبلية  احلالية  املتطلبات  تلبية 
عالقاتها،  �شبكة  تعزيز  على  اجلامعة  حتر�ص  ولهذا 
وتعزيز العالقات واجلهود امل�شرتكة مبا يعزز التوجه 
املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  نحو  التحول  يف  احلكومي 

والبتكار.

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يغلق 
من�شاأة »مياه جبل االأرز« مبدينة العني
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بالإغالق  ق��راراً  الثالثاء،  ام�ص  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اأ�شدر 
العن-  م��دي��ن��ة  يف  الأرز" وال��واق��ع��ة  ج��ب��ال  "مياه  امل��ن�����ش��اأة  ب��ح��ق  الإداري 
ال�شناعية، وحتمل الرخ�شة التجارية رقمIN-1001438وذلك نظراً 
املرتتبة  واخل��ط��ورة  ال�شحية  لال�شرتاطات  امل��ذك��ورة  املن�شاأة  ات��ب��اع  لعدم 
نتيجة لذلك على ال�شحة العامة للم�شتهلكن، وخمالفتها لقانون رقم 2 
ال�شادرة  والت�شريعات  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الغذاء  �شاأن  يف   2008 ل�شنة 

مبوجبه.
اأن  اجلهاز  با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي  را�شد  ثامر  املهند�ص  واأو�شح 
تقرير اإدارة الرقابة الغذائية باجلهاز اأفاد باأن قرار الإغالق الإداري جاء 
دون  ميكروبياً  معباأة(  �شرب  )مياه  الغذائية  املنتجات  تلوث  تكرار  نتيجة 
اتخاذ اإجراء ت�شحيحي فعال ، على الرغم من �شبط 3 خمالفات للمن�شاأة 
خالل العام اجلاري 2018، وعدم قيام م�شوؤويل املن�شاأة بتعديل اأو�شاعها 
يف  لها  املفت�شن  زي��ارة  خ��الل  حتريرها  مت  التي  املخالفات  اأ�شباب  واإزال���ة 
الفرتات ال�شابقة، الأمر الذي اأدى اإىل اتخاذ اأمر الإغالق الإداري بحقها، 
موؤكداً  اأن اأمر الإغالق �شي�شتمر طاملا تواجدت اأ�شبابه حيث ميكن ال�شماح 

مبزاولة الن�شاط جمدداً بعد ت�شويب اأو�شاع املن�شاأة.
ياأتي  امل��ر���ش��ودة  ال��ت��ج��اوزات  وك�شف  املن�شاأة  اإغ���الق  اأن  القا�شمي  واأ���ش��اف 
الغذائية  ال�����ش��الم��ة  رك��ائ��ز  ل��ت��ع��زي��ز  التفتي�شية  اجل��ه��از  ج��ه��ود  اإط����ار  يف 
اأب��وظ��ب��ي، وت��اأك��ي��دا م��ن��ا ع��ل��ى م�شتوى ال��رق��اب��ة ال�����ش��ارم��ة التي  اإم����ارة  يف 
باختالف  امل��ن�����ش��اآت  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  اجل���ه���از،  م��ف��ت�����ش��و  ي��ط��ب��ق��ه��ا 
الدورية  التفتي�شية  جل��ولت��ه��م  تخ�شع  ال��غ��ذائ��ي��ة  ومنتجاتها  طبيعتها 
. الغذائية  ال�شالمة  ا���ش��رتاط��ات  بكافة  تقيدها  م��ن  التاأكد  اإىل   الرامية 
ونا�شد القا�شمي اجلمهور بالتوا�شل مع اجلهاز والإبالغ عن اأية خمالفات 
يتم ر�شدها يف اأية من�شاأة غذائية من عدم اللتزام اأو ال�شك يف حمتويات 
اأبوظبي  حلكومة  املجاين  الرقم  على  الت�شال  خالل  من  الغذائية  امل��ادة 
الالزم و�شول اإىل  الإجراء  باتخاذ  800555 حتى يقوم مفت�شو اجلهاز 

غذاء اآمن و�شليم جلميع اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي .

معا.. للمحافظة على مواردنا الطبيعية 
حما�شرة توعوية تنظمها العني للتوزيع
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نظمت �شركة العن للتوزيع حما�شرة توعوية بعنوان   "معا.. للمحافظة 
على مواردنا الطبيعية  "،بهدف ت�شجيع املجتمع املحلي على تغيري عادات 
باإ�شرتاطات  الإل��ت��زام  على  واحل��ث  الرت�شيد   ثقافة  وتعزيز  ال�شتهالك 
اأجل حتقيق ال�شتدامة ، حيث  حتقيق الأمن وال�شالمة داخل املنازل من 
و  العامري  غ�شنه  بن  �شامل  ال�شيد  جمل�ص  يف  التوعوية  املحا�شرة  كانت 

بح�شور و جمموعة من اأهايل منطقة زاخر مبدينة العن. 
العن  ب�شركة  للعمليات  التنفيذي  املدير  الذهلي  بدر  املهند�ص  ا�شتعر�ص 
للتوزيع يف بداية املحا�شرة التوعوية عر�ص تقدميي و تعريفي ي�شرح فيه 
عن ال�شركة و اخلدمات التي تقدمها للمتعاملن على كافة ال�شعدة ، لفتاَ 
واتخاذ  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  خالل  من  اجلمهور  توعية  وج��وب  اإىل 
التدابري املنزلية ، واإعتماد اأف�شل املمار�شات من خالل تقدمي ور�ص خا�شة 
ب�شرورة  و�شركات  وموؤ�ش�شات  واأ�شر  اأف��راد  املجتمع من  لتوعية  بالرت�شيد 
اإىل عر�ص  بالإ�شافة  لها  الإ�شتخدام المثل  الطاقة وطرق  احلفاظ على 
اإ�شتهالك الكهرباء مثل �شراء امل�شابيح  اأ�شاليب و طرق ُت�شاهم يف تر�شيد 
 ، التقليدية  املَ�شابيح  عن  عو�شاً  واإ�شتعمالها  الكهربائية  للطاقة  املوّفرة 
واأهمية ال�شتفادة من طرق الإنارة الطبيعية خالل اأوقات النهار ، و عدم 
ترك الغرف غري امل�شتعملة م�شاءة ، و اإغالق الأجهزة الكهربائيه عند عدم 
اليومية  امل��اء يف احلياة  اخ��رى لإ�شتهالك  اإليها وط��رق تر�شيديه  احلاجة 
بهدف   ، الكهرباء  خم��اط��ر  م��ن  وال�شالمة  الأم���ن  على  ال�شوء  وت�شليط 
املحافظة على حق الأجيال القادمة من املوارد الطبيعية من املياه والطاقة 
.واأكد الذهلي باأن ال�شيانة الدورية ل�شبكات املياه داخل املنزل من الأمور 
املهمة التي يجب القيام بها ب�شكل م�شتمر للتاأكد من مدى �شالمتها وعدم 
تعمل  كما  الطبيعية،  للموارد  ه��در  من  ي�شكله  ملا  للمياه  ت�شريبات  وج��ود 
ما�ص  حدوث  لتجنب  الكهربائية  واملو�شالت  للخطوط  الدورية  ال�شيانة 

كهربائي و احلفاظ على ال�شالمة العامة داخل املنزل. 
ال�شركة  مع  امل�شرتك  بالتعاون  الكرمي  للجمهور  دع��وة  الذهلي  وجه  كما 
ل���الإب���الغ ع��ن ���ش��ن��ادي��ق ال��ك��ه��رب��اء وغ���رف امل���ح���ولت امل��ك�����ش��وف��ة وال��ت��ي قد 
املجاين  بالرقم  الت�شال  طريق  ع��ن  بها،  العبث  حالة  يف  خ��ط��ورة  ت�شكل 
مبا  للقيام  بال�شركة  اخلا�ص  الذكي  التطبيق  ا�شتخدام  او   8009008

يلزم من اتخاذ اإجراءات الأمن وال�شالمة للحفاظ �شالمة العامة.



الب�شر  بن  التفاعل  عرب  العواطف  طبيعة  الأط��ف��ال  يفهم 
لكن يعترب بع�ص البحوث اجلديدة اأن العواطف رمبا تكون 
فطرية. وفق نظرية اأخرى، حتّدد التجارب التي يخو�شها 

الطفل يف بيئته م�شار منوه الجتماعي والعاطفي.
اأو  الثاين  ال�شهر  يف  الأوىل  الطفل  ابت�شامة  تظهر  اأن  قبل 
وميكن  القلق  اأو  ال�شعادة  اأو  بالف�شول  ي�شعر  ق��د  الثالث، 
ج�شمه.  ولغة  وجهه  تعابري  عرب  العواطف  ه��ذه  يعك�ص  اأن 
اأمه حن  اإىل وجه  اأن ينظر  املولود اجلديد مثاًل  ي�شتطيع 

حت�شنه ويتفاعل مع ما يراه.

الغريزة وامليل اإىل التقليد
اأ�شاليب الطفل على الغريزة ح�شراً، ما يعني  يرتكز بع�ص 
اآل��ي��ات حم���ددة للتعبري ع��ن ع��واط��ف��ه. ل  ي��ط��ّور  اأّن ج�شمه 
اأو  ب���اجل���وع،  ال��ب��ك��اء ح��ن ي�شعر  ت��ع��ّل��م  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج 

ال�شراخ حن ل يح�شل على ما يريده، اأو الأنن حن ي�شعر 
بالأمل اأو يريد جذب النتباه. تن�شاأ هذه التفاعالت طبيعياً 
بتقليد  يبداأ  الرابع،  اأو  الثالث  ال�شهر  ال��ولدة. بحلول  منذ 
املحيطن به. حن يبت�شم الطفل مثاًل وي�شاهد من يبادله 
البت�شامة، �شتن�شاأ الركيزة التي ت�شمح له بالتعّلم. �شرعان 
طريقة  وج���ود  فيفهم  اجتماعياً  ط��اب��ع��اً  تفاعله  يتخذ  م��ا 
اأ�شاليب  م�شاهدة  ت��ك��ون  معّينة.  تعابري  على  ل��ل��رد  خا�شة 
كيفية  الطفل  ي���درك  ك��ي  اأ�شا�شية  ال��ع��واط��ف  ع��ن  التعبري 
طفلهما  م��ع  ال��وال��دان  يتكلم  مل  اإذا  حميطه.  م��ع  التفاعل 
اأوىل  اأمامه، لن يفهم  اأو مل يعرّبا عن م�شاعرهما بو�شوح 
الدرو�ص عن العالقات الجتماعية ورمبا ي�شبح منغلقاً على 

نف�شه يف مراحل لحقة من حياته.

التعبري والقبول

ن�شوء  وامل�شاعر. ل مفر من  ثمة رابط وثيق بن احلاجات 
تفاعل عاطفي �شلبي اإذا مل يح�شل الطفل على حاجاته اأو 
م��راح��ل منوه  ه��و يحتاج يف  ي��راع��ي م�شاعره.  مل يجد م��ن 
اأن  مثاًل  يفهم  كي  امل�شاعر  عن  يتكلمان  وال��دي��ه  �شماع  اإىل 
اأو الأذى. �شتفيده  البكاء طريقة مثالية للتعبري عن الأمل 
هذه الطريقة حن يكرب لأنه �شيتعّلم األ يقمع الأمل الذي 
ينتابه.يجب اأن يعرّب الوالدان عن حبهما وعاطفتهما جتاه 
الطفل بال حدود لأن الأولد من جميع الأعمار يحتاجون 
اإىل ال�شعور بحب غري م�شروط وميكن التعبري عنه بالقبل 
األ  ���ش��رورة  اأي�شاً  ال��وال��دان  يتذكر  اأن  يجب  لكن  والعناق. 
اإىل ا�شتك�شاف العامل  يعوق التعبري عن احلب ميل الطفل 
من حوله: اإذا كان الطفل من�شغاًل بلعبة اأو ن�شاط، ل داعي 

لإلهائه بعناق مفاجئ!

االأمان والتاأقلم
يجب اأن يح�شل الطفل على م�شاحته اخلا�شة كي يتمّكن من 
التعبري عن م�شاعره. من واجب الوالدين اأن يطّورا مهارات 
الطفل وعواطفه باأ�شلوب هادئ ومّتزن. يجب اأن يتاأقلما مع 
الو�شع اجلديد ويعّدل اأ�شلوبهما للتعامل مع تعابري الطفل 
اجلديدة. ينغلق الأولد على اأنف�شهم غالباً حن يتعّر�شون 
الأم  تكون  اأن  يجب  واحل��زن.  بالغ�شب  ي�شعرون  اأو  ل��الأذى 
توقيت  الأخ��رية  اأن حت��ّدد  يكفي  ل  لطفلها.  م�شت�شارة  اأول 
تغيري احلفا�ص اأو تختار احلمية الغذائية املنا�شبة اأو تق�شد 
طبيباً بارعاً. بل يجب اأن تفهم اأي�شاً اأّن الطفل يطّور �شعور 
الدعم  اأهمية  ت��درك  �شنة من حياته كي  اأول  الأم��ل خ��الل 
العاطفي والتعبري عن امل�شاعر. بدل جتربة طرائق جديدة 
مثل ال�شماح للطفل بالبكاء حن يريد جذب النتباه، ميكن 
اأن ت�شاعده اأّمه على اكت�شاب عقلية اإيجابية. من واجب الأم 
يتحّكم  كي  العاطفي  ذكائه  تطوير  على  اأي�شاً  ت�شاعده  اأن 
بعواطفه ويكت�شب احرتام الذات ويجيد التعامل مع العامل 

من حوله.

مــنــ�عـــــات
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هل يوؤثر اإيقاع النوم واليقظة يف خطر االإ�سابة باالكتئاب؟ توؤكد درا�سة جديدة وجود هذا االأثر ويبدو اأن االأ�سخا�س 

الذين ي�ستيقظون مبكرًا يح�سدون اأكرب املنافع.

ل عواطفه ويعربرّ عنها؟ ميكن اأن ي�سبح طفلك  اإىل اأي حدرّ جتيدين تعليم طفلك اأن يتقبرّ
ًا ويربع يف التعبري عن م�ساعره عرب خطوات ب�سيطة! حمبرّ

النوم  اإي��ق��اع��ات  اأي  ال��زم��ن��ي��ة،  الأن�����واع  اأن  ال��درا���ش��ات  تك�شف 
واليقظة، قد توؤثر يف �شحة النا�ص وراحتهم. بالتايل، �شينعك�ص 
اأو يف وقت متاأخر  اإىل ال�شتيقاظ والنوم يف وقت مبكر  ميلنا 

على خطر اإ�شابتنا مب�شاكل نف�شية مثل الكتئاب.
ق���رر ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة )ب��ول��دي��ر ك����ول����ورادو( وم���ن ق�شم 
للن�شاء  )بريغهام(  م�شت�شفى  يف  ال�شبكات  لطب  )ت�شانينغ( 
بن  القائمة  العالقة  يحللوا  اأن  ما�شات�شو�شت�ص،  بو�شطن،  يف 
بيانات  راج��ع��وا  الكتئاب.  خطر  وب��ن  واليقظة  النوم  نزعات 
ل�شحة  الثانية  الدرا�شة  يف  امل�شاركن  اإىل جمموعة من  تعود 
وامل�شتمرة  الوا�شعة  ال�شكانية  الدرا�شة  هذه  تركز  املمر�شات: 
على حتديد عوامل اخلطر التي مُتّهد لإ�شابة الن�شاء باأمرا�ص 

مزمنة وحادة.
)تك�شف  فيتري:  �شيلن  الدرا�شة  على  الرئي�شة  امل�شرفة  تقول 
الكتئاب،  وخ��ط��ر  ال��زم��ن��ي  ال��ن��وع  ب��ن  خفيفاً  راب��ط��اً  نتائجنا 
رمبا يتعلق بتداخل امل�شارات الوراثية املرتبطة بالنوع الزمني 

واملزاج(.
ا�شطرابات  بن  القائم  الرابط  درا�شة حول  واأعمق  اأكرب  اإنها 
املزاج والنوع الزمني حتى الآن. ُن�شرت نتائج البحث يف )جملة 

اأبحاث الطب النف�شي(.

هل ي�سمن اال�ستيقاظ املبكر اأعلى درجات ال�سالمة؟
اإىل  تعود  طبية  بيانات  اجل��دي��دة  الدرا�شة  يف  الباحثون  حلل 
تكن  مل  عاماً.   55 عمرهّن  متو�شط  يبلغ  ام��راأة   32470
عام  يف  الدرا�شة،  بداية  يف  بالكتئاب  م�شابة  منهّن  ام��راأة  اأي 
يف  تغريات  اأي  عن  الإب��الغ  اإىل  جميعاً  عمْدَن  وقد   ،2009
و�شعهن ال�شحي عرب ملء ا�شتمارات تف�شل بينها �شنتان )يف 

عاَمي 2011 و2013(.
�شمحت فيتري واأع�شاء فريقها للعوامل البيئية، مثل التعر�ص 

النوم واليقظة لدى  بالتاأثري يف دورة  العمل،  لل�شوء وجدول 
امل�����ش��اِرك��ات. ك��ذل��ك اأخ���ذ ال��ب��اح��ث��ون ب��الع��ت��ب��ار ع��وام��ل خطر 
اأخرى لالكتئاب، من بينها الوزن وم�شتوى الن�شاط اجل�شدي 

والأمرا�ص املزمنة ومدة النوم.
من بن امل�شاِركات، بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي ي�شتيقظن مبكراً 
%73 واللواتي ُيِطْلَن ال�شهر %01. اأما ن�شبة اللواتي يقعن 

بن هاتن الفئتن، فبلغت 35%.

يف البداية، ك�شف حتليل الباحثن اأن الفئة التي تنام وت�شتيقظ 
اإىل  واأك���رث مياًل  ال���زواج  اإىل  اأق��ل مياًل  يف وق��ت متاأخر تكون 
العي�ص وحدها واإىل التدخن وت�شجيل اأمناط نوم م�شطربة.

لحظ  املحتملة،  املُ��ت��غ��رّية  ال��ع��وام��ل  بع�ص  تقييم  ب��ع��د  ح��ت��ى 
الفريق تراجع خطر الكتئاب لدى الفئة التي ت�شتيقظ مبكراً 

بن�شبة ترتاوح بن 12 و%72 مقارنًة بالفئة املتو�شطة.
كذلك، لوحظ اأن الفئة التي تطيل ال�شهر تكون اأكرث عر�شة 
بالفئات  م���ق���ارن���ًة   6% ب��ن�����ش��ب��ة  امل���زاج���ي  ال����ش���ط���راب  ل��ه��ذا 
تبقى �شئيلة  ن�شبة اخلطر  ال��زي��ادة يف  ه��ذه  اأن  املتو�شطة، مع 

لدرجة اأنها غري مهمة من الناحية الإح�شائية.
للنوع  اأثر حمتمل  النتائج وجود  تو�شح فيتري: )تك�شف هذه 
الزمني على خطر الكتئاب بغ�ص النظر عن العوامل البيئية 

واأ�شلوب احلياة(.

بني اأ�سلوب احلياة والوراثة
توؤثر العوامل الوراثية من جهتها يف الأنواع الزمنية بح�شب 
راأي الباحثن. تك�شف الدرا�شات العائلية القائمة اأن التوقيت 
ال����ذي ن��خ��ت��اره ل��ل��ن��وم وال���ش��ت��ي��ق��اظ ي��رت��ب��ط ب���درج���ة معّينة 

بجيناتنا.
ربطت درا�شات اأخرى اأي�شاً بن متغريات جينية حمددة )مثل 
جينات RORA وPER2( وبن تنظيم دورة النوم وخطر 

الكتئاب.
تذكر فيتري اأن ثمة عوامل اأخرى ثوؤثر يف اأمناط النوم تنعك�ص 
اأي�شاً على خطر الكتئاب، وقد ي�شعب تقييمها ب�شكل فردي. 

لكنها توؤكد على �شرورة اأن يتنبه الباحثون لهذه النقطة.
ت��و���ش��ح ف��ي��ت��ري: )م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ي��ت��اأث��ر ال���ن���وع الزمني 
وتوقيته،  ال�شخ�ص  له  يتعّر�ص  ال��ذي  ال�شوء  مب�شتوى  اأي�شاً 
التعر�ص لل�شوء بدوره يف خطر الكتئاب. لذا تق�شي  ويوؤثر 

ال�شوء  اأمن����اط  اأث���ر  بتحليل  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  خ��ط��وة  اأه���م 
والعوامل الوراثية يف الرابط القائم بن النوع الزمني وخطر 

الكتئاب(.
اأن نزعات النوم واليقظة قد توؤثر يف خطر الكتئاب،  �شحيح 
الذين  الأ�شخا�ص  اأن  فيتري  راأي  بح�شب  ذل��ك  يعني  ل  لكن 
بال�شرورة  �شي�شابون  متاأخر  وق��ت  يف  وي�شتيقظون  ينامون 
با�شطراب مزاجي: )النوع الزمني موؤثر يف م�شتوى الكتئاب 

لكن يبقى ذلك الأثر �شئياًل(.
ت�شيف فيتري اأن النا�ص ي�شتطيعون اتخاذ خطوات �شهلة لتغيري 
نوعهم الزمني اإذا كانوا يخ�شون اأن ينعك�ص �شلباً على راحتهم: 
)يبدو اأن ال�شتيقاظ املبكر مفيد وميكن اأن يتحكم كل �شخ�ص 
مبيله اإىل ال�شتيقاظ مبكراً. لذا يجب اأن يتم�ّشك النا�ص بنوم 
ويحر�شوا  اجل�شدية  التمارين  من  يكفي  ما  وميار�شوا  �شليم 

على تلقي اأعلى م�شتوى من �شوء النهار الطبيعي(.

�س خطر االكتئاب اال�ستيقاظ املبكر ُيخفرّ

اإيقاعات النوم واليقظة توؤثر يف �شحة 
االن�شان وراحته

خطوات ب�شيطة حتى يتقّبل طفلك عواطفه ويعرّب عنها
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موانئ دبي العاملية توؤكد موا�شلة االإجراءات القانونية 
كافة للدفاع عن حقوقها كاملة يف حمطة دوراليه للحاويات

•• دبي -وام: 

اأكدت �شركة موانئ دبي العاملية موا�شلتها اللجوء اإىل الإجراءات القانونية 
امل�شروع  �شركة  يف  امتياز  و�شاحبة  كم�شاهمة  حقوقها  ع��ن  للدفاع  كافة 
لتجاهل  والت�شدي  جيبوتي  يف  للحاويات”  دورال��ي��ه   “ ملحطة  امل�شرتك 
الوا�شح  احرتامها  وع��دم  القانون  ل�شيادة  ال�شارخ  اجليبوتية  احلكومة 

للعقود والتفاقات التجارية واإخاللها املتعمد ببنودها.
�شبتمرب  التا�شع من  تاريخ  رئي�ص جيبوتي يف  اإ�شدار  اأعقاب  ياأتي ذلك يف 
بورت   - اإيه”  اأ�ص  “ ميناء جيبوتي  اجل��اري مر�شوما يق�شي بنقل ح�شة 
دي جيبوتي اأ�ص اإيه - يف �شركة امل�شروع امل�شرتك ملحطة دوراليه للحاويات 
الق�شائي  ب��الأم��ر  ا�شتهانة  يف  اجليبوتية  احل��ك��وم��ة  اإىل  تي”  �شي  “دي 
ميناء  �شركة  مبنع  العليا”  ووي��ل��ز  ل��ن��دن  “حمكمة  ع��ن  م��وؤخ��را  ال�����ش��ادر 
“ت�شاينا  ���ش��رك��ة  فيها  مت��ل��ك  ال��ت��ي   - اإي���ه  اأ����ص  جيبوتي  ب���ورت   - جيبوتي 
ا�شتخدام  م��ن  امل��ائ��ة  يف   23.5 ح�شة  املحدودة”  القاب�شة  مري�شنت�ص 
الأح����دث يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��ع��د  ت���ي«.  �شي  “دي  على  لل�شيطرة  ح�شتها 
�شركة  لتجريد  �شنوات  خم�ص  قبل  جيبوتي  حكومة  بداأتها  التي  احلملة 
امل�شروع امل�شرتك “دي �شي تي” من اتفاقية المتياز التي مت توقيعها يف 
العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العاملية حق اإدارة املحطة التي متلك 
ح�شة فيها اأي�شا. وقد جاء الأمر الق�شائي ال�شادر عن حمكمة لندن وويلز 
العليا بتاريخ 31 اأغ�شط�ص 2018 ليوؤكد حق موانئ دبي العاملية يف اإدارة 
اإذ ت�شمن  ال�شركة وفقا للعقود امللزمة قانونيا بن الأط��راف املعنية كافة 
احلكم �شد �شركة “بور ت جيبوتي اأ�ص اإيه” البنود التالية .. منع �شركة 
“بورت جيبوتي اأ�ص اإيه” من الت�شرف على اأ�شا�ص اعتبار اتفاقية امل�شروع 
تعين مدراء  اإيه”  اأ�ص  “بورت جيبوتي  امل�شرتك ملغاة ول ميكن ل�شركة 
اأو تنحية امل��دراء املعينن من قبل موانئ دبي العاملية دون موافقتها  جدد 
امل�����ش��روع امل�شرتك  ���ش��رك��ة  امل���ذك���ورة الإم����الء ع��ل��ى  ك��م��ا ل مي��ك��ن لل�شركة 
عليها”  املتحفظ  “ال�شوؤون  يف  بالت�شرف  للحاويات”  “دوراليه  ملحطة 
اأ�ص  “بورت جيبوتي  ل�شركة  و ل ميكن  العاملية.  دبي  موانئ  موافقة  دون 
اإيه” الإمالء على �شركة امل�شروع امل�شرتك ملحطة “دوراليه للحاويات” اأو 
اإ�شدار تعليمات لها للطلب من بنك “�شتاندرد ت�شارترد” يف لندن حتويل 
قامت  ال��زج��ري  الأم��ر  على  للتحايل  حماولة  ويف  جيبوتي.  اإىل  الأم���وال 
حكومة جيبوتي بتاريخ 9 �شبتمرب 2018 بنقل ح�ش�ص “بورت جيبوتي 
اإليها واأرفقت املر�شوم ببيان �شحفي  يف �شركة امل�شروع امل�شرتك  اإيه”  اأ�ص 
اأوردت فيه العديد من املغالطات واملعلومات غري ال�شحيحة والتي ل متت 
للواقع ب�شلة ومن بينها الإ�شارة اإىل دفع تعوي�ص عادل ملوانئ دبي العاملية 

متا�شيا مع القانون الدويل.

اأهداف تنموية ال�شرتاتيجية   8
االإمارات يف الذكاء اال�شطناعي

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شعى دولة الإمارات من خالل تبنيها ل�شرتاتيجية وا�شحة خا�شة بالذكاء 
8 اهداف رئي�شية من �شاأنها تعزيز م�شرية التنمية  ال�شطناعي لتحقيق 

القت�شادية للقطاعات الإنتاجية واخلدمية خالل املرحلة القادمة.
وياأتي القطاع ال�شناعي يف مقدمة القطاعات القت�شادية الرئي�شية على 
التي  امل�شتهدفة با�شرتاتيجية لذكاء ال�شطناعي  الإم�ارات  م�شتوى دول�ة 
تنفذها الدولة وذلك يف ظل توجهها القوي لتفعيل �شيا�شة تنويع م�ش�ادر 
القط�اع  ف�����اإن  القت�شاد  وزارة  تعدها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ات  وبح�شب  ال�����دخ��ل. 
ال�شناعي ي�وؤثر عل�ى مكانة الدولة القت�شادية المر الذي يتطلب رفده 
مبخرج�ات الث�ورة ال�ش�ناعية الرابعة واأبرزها تقنيات الذكاء ال�شطناعي.

وكانت الدولة اعتمدت يف ا�شرتاتيجيتها لتفعيل الذكاء ال�شطناعي خارطة 
عمل وا�شحة تت�شمن العديد من الآليات، وهي اخلطوة التي و�شفت باأنها 
من اأ�شخم م�شاريع التنمية �شمن مئوية الإمارات 2071 لالرتقاء بالأداء 

وخل�ق بيئ�ات عمل مبدعة يف خمتلف القطاعات القت�شادية.
وت�شمل قائمة الأهداف التي ت�شعى ا�شرتاتيجية الذكاء ال�شطناعي تطوير 
خدمات قطاعات ال�شحة والتعليم واخلدمات حيث متثل هذه التكنولوجيا 
ال�شرتاتيجية  �شتخدم  كم�ا  القطاعات،  لتطوير عمل هذه  ملحة  �شرورة 
قطاعات حيوية مث�ل النق�ل م�ن خ�الل الط�ائرات م�ن دون طي�ار وال�ش�يارات 

ذاتي�ة احلركة والتاك�شي الطائر واملرتو وكافة و�شائل النقل الأخرى.
التطور  �شريع  ال�شطناعي  الذكاء  اأ�شبح  اأي�شا  ذاته  ال�شحي  القطاع  ويف 
لقدرت�ه عل�ى م�ش�اعدة الكادر الطبي يف ت�شخي�ص وعالج الأمرا�ص وو�شف 
الأدوي�ة واج�راء اجلراح�ات والو�ش�ول ب�ش�كل اأف�شل مللفات املري�ص بالأوامر 

ال�شوتية، كما ميكن للمر�شى من خالله حجز املواعيد.
وتنمية  للتعليم  اإمكانية  هناك  بات  فقد  القدرات  تطوير  �شعيد  على  اأم��ا 
التعل�يم واملنط�ق  ك����اآلت  ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي  ب��رام��ج  ال����ذات م��ن خ���الل 
الكبرية  امل�شاهمة  الذاتية وذلك اىل جانب  الذاتي والربجمة  والت�شحيح 
التعل�يم  وحتقي�ق  القانوني�ة  ال�شت�ش�ارات  تق�دمي  ف�ي  ال�ش�طناعي  للذكاء 
الذكاء  اأ�شبح  فقد  كذلك  والع�شكرية.  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت  ويف  التف�اعلي 
والأعم�ال  امل�����ش��اق  م��ن  الإن�����ش��ان  على  التخفيف  يف  ي�شاهم  ال�شطناعي 
اخلط�رة مث�ل اأعم�ال ال�شتك�ش�اف وعمليات الإنقاذ اأثناء الكوارث الطبيعية 
الدولة لتحقيقه من خالل  ت�شعى  ق��درات كبرية وهو ما  التي حتتاج اىل 

هذه التكنولوجيا.

»اأرا�شي دبي« توقع مذكرة مع �شركة
 فرن�شية لتعزيز خدمات الرتويج العقاري

•• دبي -وام:

“ريد  �شركة  دب��ي مذكرة تفاهم مع  الأرا���ش��ي والأم���الك يف  دائ��رة  وقعت 
يف  الثقة  وتعزيز  العقاري  ال��رتوي��ج  اإىل  تهدف  الفرن�شية  �شا�ص”  ميدم 
القطاع العقاري يف اإمارة دبي وذلك من خالل عالقة التعاون القائمة بن 
الطرفن حيث �شتوظف ال�شركة خربتها يف هذا املجال من اأجل الرتويج 
�شعادة  واأك��د  امل�شتثمرين.  اأم��ام  عليها  ال�شوء  وت�شليط  ال��دائ��رة  خلدمات 
�شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي حر�ص 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  مع  التعاون  عالقات  اإق��ام��ة  على  ال��دائ��رة 
الرتويج العقاري يف الأ�شواق الرئي�شية حول العامل لفتا اإىل التطلع اإىل 
جذب املزيد من امل�شتثمرين اإىل �شوق دبي العقاري. و�شتتوىل �شركة “ريد 
ميدم �شا�ص” مهمة الرتويج خلدمات الدائرة وعقارات دبي يف فرن�شا من 
و�شركائها  الدائرة  م�شاركة  بالتزامن مع  وذلك  “ميبيم”  خالل معر�ص 
من املطورين يف هذا احلدث اإ�شافة اإىل عقد ور�ص عمل وفعاليات م�شرتكة 

مع ال�شركة من خالل املعار�ص العقارية واملوؤمترات.

رخ�سة جتارية جديدة  1,221

»اقت�شادية دبي« تنجز 17,710 اإجراء ت�شجيل وترخي�س جتاري يف اأغ�شط�س 2018

 اتفاقية تعاون بني اأدنوك للتوزيع و»ات�شاالت« الإن�شاء اأكرب �شبكة اإعالنات رقمية خارجية يف الدولة

غرفة اأبوظبي تبحث فر�س التعاون اال�شتثماري وتطوير العالقات االقت�شادية مع وفد من جنوب افريقيا

•• دبي-الفجر: 

يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  �شجلت 
املنجزة  املعامالت  يف  نوعية  نتائج  دب��ي 
بح�شب  وذل��ك   2018 اأغ�شط�ص  خالل 
تقرير حركة الأعمال ال�شادر عن قطاع 
حيث  التجاري،  والرتخي�ص  الت�شجيل 
اأجن���ز ال��ق��ط��اع م��ا ي��زي��د ع��ن 17710 
م��ع��ام��ل��ة م���ن���ج���زة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإ����ش���دار 
1،221 رخ�شة جتارية جديدة يف تلك 
ال�شادرة  النتائج  ه��ذه  وتظهر  ال��ف��رتة. 
عن من�شة “خارطة الأعمال” الرقمية 
املعلوماتية، املكانة التي تتمتع بها الإمارة 

كمركز لتناف�شية املال والأعمال.
والرتخي�ص  الت�شجيل  ق��ط��اع  وي��ه��دف 
ال���ت���ج���اري م���ن خ����الل م��ن�����ش��ة خارطة 
املناخ  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الأعمال 
دب���ي، حيث تعك�ص  الق��ت�����ش��ادي لإم����ارة 
القت�شادي  ال��ن�����ش��اط  ح��رك��ة  اخل��ارط��ة 
ل��دب��ي، واأب����رز امل��وؤ���ش��رات حل��رك��ة دخول 
اأغ�شط�ص  خ���الل  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��رك��ات 
حركة  يف  الن��ت��ع��ا���ص  وح��ج��م   ،2018

اإ�شدار الرخ�ص اجلديدة.
 2018 اأغ�شط�ص  �شهر  نتائج  واأظهرت 
اأن  الأعمال”  “خارطة  ب����  اخل���ا����ش���ة 
معامالت التجديد �شكلت نحو 9،071 
معاملة، وبلغ عدد معامالت حجز ال�شم 
التجاري يف قطاع الت�شجيل والرتخي�ص 

اأغ�شط�ص  يف  اإج���راء   2،111 التجاري 
املبدئية  امل��واف��ق��ات  ع��دد  وب��ل��غ   ،2018
اإج�������راءات  وب��ل��غ��ت  م��ع��ام��ل��ة،   1،475
اإج���راء،   1،347 ال��ت��ج��اري��ة  الت�شاريح 
 4،271 ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ال��ت��ج��دي��د  و���ش��ك��ل 
التاجر  م��ع��ام��الت  ث���م  م��ع��ام��ل��ة، وم����ن 
الإلكرتوين بنحو 84 اإجراء، والرخ�ص 

الفورية بواقع 60 اإجراء. 
�شهر  الأع��م��ال يف  نتائج ح��رك��ة  وذك���رت 
اقت�شاد  ا�شتمرارية   2018 اأغ�شط�ص 
قفزات  وت�شجيل  من��وه  حتقيق  يف  دب��ي 
جرى  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  يف  نوعية 
التجارية  ال��رخ�����ص  ك���الت���ي:  ت��وزي��ع��ه��ا 
والرخ�ص   ،60.7% ح�شتها  وب��ل��غ��ت 
و�شكلت   ،36.2% ب����واق����ع  امل���ه���ن���ي���ة 
 ،1.8% ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��رخ�����ص 
ح�شة  على  ال�شناعية  الرخ�ص  وح��ازت 

 .% �شوقية بنحو 1.3 
قيا�شية  نتائج  التعهيد  مراكز  واأظهرت 
ما  اأجن�������زت  ح���ي���ث  الأداء،  ح���ي���ث  م����ن 
 12،262 باإجمايل   69.2% ن�شبته 
الذي  الأم���ر  امل���دة،  تلك  خ��الل  معاملة 
احليوي  وال����دور  الأع��م��ال  حجم  يظهر 
ت��ق��دمي خ��دم��ات ذات  التعهيد يف  مل��راك��ز 
متعاملي  م��ن  للجمهور  م�شافة  قيمة 

اقت�شادية دبي.
و���ش��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��وء ع��ل��ى توزيع 
اأغ�شط�ص  خ����الل  اجل����دي����دة  ال���رخ�������ص 

2018 ح�شب املناطق الرئي�شة يف اإمارة 
دبي، وكانت احل�شة الأ�شد ملنطقة بر دبي 
باإجمايل 645 رخ�شة، ومن ثم منطقة 
ومنطقة  رخ�شة،   574 مبجموع  دي��رة 
جديدة.  جت��اري��ة  رخ�شة   2 ب��واق��ع  حتا 
الرخ�ص  ت���وزي���ع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 
اجلديدة لأعلى ع�شر مناطق فرعية قد 
بلغ كالتي: برج خليفه %13، ومنطقة 
املرر %7.5، وبور �شعيد %7.0، ودبي 
ومنطقة   ،6.9% ب��ن��ح��و  اجل����دي����دة 
الأول  التجاري  وامل��رك��ز   ،5.5% نايف 
ومنطقة   ،4.7% والقرهود   ،5.0%
 ،2.2% وال���ك���رام���ة   ،2.6% ال���رق���ة 
 2.1% ومنطقة املرقبات وهورز العنز 
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا.  وي��ظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر توزع 
جمتمعات  ل��دى  القت�شادية  الأن�شطة 
خمتلف  يف  دب������ي  ب������اإم������ارة  الأع������م������ال 
القطاعات احليوية، حيث حازت التجارة 
وخدمات ال�شالح على %36.5، تلتها 
ال��ع��ق��ارات وال��ت��اأج��ري وخ��دم��ات الأعمال 
البناء  ن�شاط  و�شكل   ،28.6% بن�شبة 
ون�شاط اخلدمات   ،17.1% والت�شييد 
 ،12.4% وال�����ش��خ�����ش��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
 ،7.3% ال��ف��ن��ادق مب��ع��دل  وجم��م��وع��ة 
والت�شالت  والتخزين  النقل  ون�شاط 
مبعدل  التحويلية  وال�شناعات   4.8%
 ،1.8% امل��ال��ي��ة  وال��و���ش��اط��ة   ،4.1%
ون�شاط   0.8% “الزراعة”  ون�����ش��اط 

 ،0.7% ب��ن��ح��و  والعمل”  “ال�شحة 
ون�شاط   ،0.6% “التعليم”  ون�����ش��اط 
ث�����روات طبيعية  وا���ش��ت��غ��الل  ال��ت��ع��دي��ن 

.0.1%
جن�شيات   10 اأب��رز  اأن  التقرير  واأظ��ه��ر 
2018 كانت من ن�شيب:  اأغ�شط�ص  يف 
الهند يف املرتبة الأوىل، وتلتها باك�شتان 
يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، وم���ن ث��م م�����ش��ر يف 
ومن  ال�����ش��ن،  وتليها  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��رت��ب��ة 
الأردن،  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  ال�������ش���ع���ودي���ة،  ث����م 

بنجالدي�ص، وال�شودان، واأملانيا. 
دب���ي  خ����ارط����ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل�����دي�����ر 
لالأعمال تقدم ت�شور فعلي عن كل فئة 
الأعمال  رجال  وتوجهات  الرخ�ص،  من 
ب�شكل �شهري، حيث ي�شمل تقرير حركة 
ب��ي��ان��ات م��و���ش��ع��ة ت�شكل م���راآة  الأع���م���ال 
لواقع الأعمال يف دبي، وتوفر معطيات 
دق���ي���ق���ة ع����ن ع�����دد ال���رخ�������ص اجل���دي���دة 
من  وغريها  القطاعات  على  وتوزيعها 

البيانات املهمة.

••اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  ب��ح��ث��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
فر�ص  اف����ري����ق����ي����ا  ج�����ن�����وب  م�����ن  ووف���������د 
العالقات  وتطوير  ال�شتثماري  التعاون 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ن اجل��ان��ب��ن. ج���اء ذلك 
القبي�شي  غرير  عبداهلل  ا�شتقبال  خ��الل 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
مببنى  مكتبه  يف  الول  اأم�����ص  اأب��وظ��ب��ي 
ال��غ��رف��ة ���ش��ع��ادة ���ش��ع��د ك��ات�����ش��ال��ي��ا �شفري 
الدولة  ل��دى  اأفريقيا  ج��ن��وب  جمهورية 
اأن  القبي�شي  واأك����د  ل���ه.  امل��راف��ق  وال��وف��د 
العالقات املتميزة بن البلدين ال�شديقن 

واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  وا�شعة  اآفاقا  فتحت 
ت��ن��ف��ي��ذ م�شاريع  ت��ع��اون��ه��ا يف  م���ن  ل��ت��ع��زز 
اأفريقيا  وا�شتثمارية يف جنوب  اقت�شادية 
.. م�شريا اإىل اأن ال�شنوات القليلة املا�شية 
�شهدت ارتفاعا ملحوظا يف تواجد بع�ص 

ال�شركات الإماراتية يف جنوب اأفريقيا .
ونوه اإىل اأن غرفة اأبوظبي لن تاأُل جهدا 
العالقات  بهذه  الرت��ق��اء  يف  امل�شاهمة  يف 
ال�شركات  بن  وال�شتثمارية  القت�شادية 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال��ع��ام��ل��ة يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
لتحقيق  �شعيها  بجانب  اأفريقيا  وجنوب 
ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و وف��ق من��ط مت�شاعد يف 
والرتويجية  ال�شت�شارية  خدماتها  ك��ل 

ومنها  اخلا�شة  القطاعات  يف  لأع�شائها 
ال�شتثمارية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
ال��واع��دة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا بيئة الأع��م��ال يف 
�شفري  اأع��رب  جانبه  من  اأفريقيا.  جنوب 
اأف��ري��ق��ي��ا ع��ن �شعادته  ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب 
 .. الإم�������ارات  دول����ة  ل���دى  ب����الده  بتمثيل 
دولة مثالية وحتظى مبكانة  اأنها  موؤكدا 
اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه 
اإم����ارة  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع  م�����ش��ي��دا مب���ا   .. اهلل” 
ال�شياحية  املدينة  مقومات  من  اأبوظبي 

الراقية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اأدنوك للتوزيع، ال�شركة الرائدة 
الوقود  قطاع  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
وم��ت��اج��ر ال��ت��ج��زئ��ة، ام�����ص ع���ن توقيع 
حلول  لإن�شاء  “ات�شالت”  مع  اتفاقية 
رقمية  اإعالنية  لفتات  ل�شبكة  �شحابية 
ل�شركة  تابعة  خدمة  حمطة   100 يف 

اأك����رب �شبكة  اأدن������وك ل��ل��ت��وزي��ع، ل��ت��ك��ون 
اإع���الن���ات خ��ارج��ي��ة يف دول���ة الإم�����ارات، 
وخل��ل��ق م�����ش��ادر اأخ����رى لإي������رادات كال 

ال�شركتن وللتوا�شل مع عمالئهم.
الرئي�شي  املقر  يف  التوقيع  حفل  ح�شر 
مبارك  �شعيد  للتوزيع  اأدن���وك  ل�شركة 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ص  الرا�شدي، 
الظاهري،  و�شلطان  للتوزيع،  لأدن���وك 

امل����دي����ر ال����ع����ام ل�������ش���رك���ة ات���������ش����الت يف 
اأبوظبي.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن ج���ون كريي 
اأدنوك  التنفيذي ل�شركة  الرئي�ص  نائب 
ل��ل��ت��وزي��ع، و���ش��ل��ف��ادور اأجن�����الدا، رئي�ص 

قطاع الأعمال يف “ات�شالت«.
الرا�شدي،  �شعيد مبارك  املهند�ص  وقال 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة لأدن����وك 

للتوزيع: “ي�شكل توقيع هذه التفاقية 
م��ع ات�����ش��الت خ��ط��وة اأخ����رى ه��ام��ة يف 
اإمكاناتها  لتعزيز  للتوزيع  اأدن��وك  رحلة 
التجارية ك�شركة عاملية يف قطاع الوقود 
وم���ت���اج���ر ال���ت���ج���زئ���ة، و���ش��ت��م��ك��ن��ن��ا هذه 
املبادرة الرقمية اجلديدة من ال�شتفادة 
من مواقع حمطاتنا ومتاجرنا الرائدة 
ال�شركة  اأع��م��ال  وتو�شيع  من��و  لت�شريع 
باحتياجات  ب��الإي��ف��اء  ل��ن��ا  ي�شمح  ومب���ا 
اأف�شل  م��ع��ل��وم��ات  وت���وف���ري  ع��م��الئ��ن��ا 
وعرو�ص ترويجية خم�ش�شة ومالءمة 

لهم. »
�شتتوىل  الت��ف��اق��ي��ة،  ن��ط��اق  ومب���وج���ب 
حلول  ت��وف��ري  م�����ش��وؤول��ي��ة  “ات�شالت” 
الرقمية،  ال�شا�شات  ب��ن  جتمع  رقمية 
“�شحابة  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وى  اإدارة  ون���ظ���ام 
والت���������ش����ال،  ال���رق���م���ي���ة،  ات�شالت” 
التحكم  وغرفة  والت�شغيل،  وال�شيانة، 
ف�������ش���اًل ع����ن ال����دع����م ال���ف���ن���ي ع����ن بعد 

والإدارة على مدار 24 �شاعة يف اليوم.
من جانبه قال �شلفادور اأجنالدا، رئي�ص 
نعي�ص  “ات�شالت”:  يف  الأعمال  قطاع 
الت�شويق  ف��ي��ه  ي�����ش��ود  ع����امل  يف  ال���ي���وم 
التقليدي،  نظريه  ح�شاب  على  الرقمي 
هذه  يف  ق���دم���اً  من�����ش��ي  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا 
للتوزيع،  اأدن����وك  �شركة  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة 

ب�������ارزة يف جمال  ع���الم���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
الإع������الن ال��رق��م��ي يف دول����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ح��ي��ث م���ن خاللها 
واملن�شات  الإمكانات  ن�شر  من  �شنتمكن 
“ات�شالت”،  ل�شركة  الفريدة  الرقمية 
من  الآن  للتوزيع  اأدن���وك  �شتتمكن  كما 
تلبية املتطلبات الداخلية، واإدارة وتاأمن 
من  مكاتبها  عرب  بها  اخلا�ص  املحتوى 
التي  الرقمية  ال�شحابة  احللول  خ��الل 
توفرها “ات�شالت” ول�شيما الالفتات 

الرقمية«.
اأدن��وك للتوزيع هي  اأن �شركة  اإىل  ي�شار 
امل�شّغل الرائد ملحطات اخلدمة ومتاجر 
بح�شة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��ج��زئ��ة 
حمطات  ع��دد  من   67% تبلغ  �شوقية 
التزود بالوقود يف الدولة، واأكرب ح�شة 
واأكرب  باجلملة  البيع  قطاع  يف  �شوقية 
���ش��ب��ك��ة م��ت��اج��ر ال��ت��ج��زئ��ة ح�����ش��ب عدد 

املواقع.
�شهر  يف  ل���الك���ت���ت���اب  ط���رح���ه���ا  وم����ن����ذ 
اأدنوك  اأح����رزت   ،2017 ع��ام  دي�شمرب 
املبادرات  م��ن  ع���دداً  يف  تقدماً  للتوزيع 
للنمو يف جمالت  ا�شرتاتيجيتها  لدفع 
وفعالية  ال��ت��ج��زئ��ة  وم��ت��اج��ر  ال����وق����ود، 
ع��ل��ى خيارات  ال��رتك��ي��ز  م���ع  ال��ت��ك��ل��ف��ة، 

العمالء وتعزيز جتربتهم. 
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•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة التنفيذية ملجل�ص اإدارة �شركة مبادلة لال�شتثمار ام�ص اجتماعا 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  ال�شيخ من�شور بن زايد  برئا�شة �شمو 
وزير �شوؤون الرئا�شة نائب رئي�ص املجل�ص. و اطلعت اللجنة خالل الجتماع 
للمجموعة  املالية  البيانات  - على  اأبوظبي  الرئا�شة يف  بق�شر  ال��ذي عقد   -
للن�شف الأول من العام 2018 و ا�شتعر�شت �شري العمل يف املجموعة مبا يف 
ذلك اآخر م�شتجدات �شركة "�شيب�شا" " كومبانيا ا�شبانيول دي برتوليا�ص" 
املتخ�ش�شة يف جمال الطاقة املتكاملة اإىل جانب عدد من امل�شاريع و اخلطط 
ال�شتثمارية التي من �شاأنها حتقيق النمو يف اإمارة اأبوظبي وال�شهام يف جهود 

احلكومة لتحقيق اأهدافها الجتماعية والقت�شادية.
الأعمال  ج��دول  على  امل��درج��ة  املوا�شيع  م��ن  ع��ددا  كذلك  اللجنة  ناق�شت  و 
بن  �شهيل  معايل   .. الج��ت��م��اع  ح�شر  املنا�شبة.  ال��ق��رارات  ب�شاأنها  وات��خ��ذت 
حممد فرج فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة و معايل حممد بن اأحمد 
رئي�ص  املبارك  الدفاع و معايل خلدون خليفة  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي 
جهاز ال�شوؤون التنفيذية الع�شو املنتدب، و�شعادة عبد احلميد حممد �شعيد، 

و�شعادة حممود اإبراهيم املحمود.

•• دبي-الفجر: 

نّظمت الهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء يف مقرها 
بدبي اجتماعاً ملديري الت�شال من اجلهات احلكومية 
وال�شركاء ال�شرتاتيجين يف القطاع اخلا�ص مت خالله 
اخلا�شة  وال��ت��ح�����ش��ريات  امل�شتجدات  اآخ���ر  ا�شتعرا�ص 
با�شت�شافة دولة الإم��ارات للدورة الثانية من »منتدى 
اأكتوبر  يف   »2018 للبيانات  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
خبري   1500 م��ن  اأك��رث  يح�شره  اأن  واملتوقع  املقبل، 

خمتلف  م��ن  والإح�����ش��اء  البيانات  جم��ال  يف  وخمت�ص 
اإط����ار حر�ص  ال���ع���امل. وي���اأت���ي ه���ذا الج��ت��م��اع يف  دول 
الهيئة على تعزيز التعاون وال�شراكة والعمل امل�شرتك 
دولة  مكانة  تكري�ص  يف  للم�شاهمة  اجلهات  جميع  مع 
والفعاليات  امل���وؤمت���رات  لأب���رز  عاملية  وج��ه��ًة  الإم�����ارات 
ال��ك��ربى يف ال��ع��امل، ودع���م دوره���ا ال��ري��ادي يف تاأ�شي�ص 
ال�شتخدام  وت�شجيع  البيانات  لتبادل  فعالة  �شراكات 
الأمثل لها لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030. 
وا�شتهّل الجتماع �شعادة عبداهلل نا�شر لوتاه، مدير عام 

الهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء، ورئي�ص اللجنة 
املنظمة ملنتدى الأمم املتحدة للبيانات العاملي 2018، 
باإلقاء كلمة موجزة ت�شمنت ملحة عن املنتدى واأهداف 
ل���ه، ك��م��ا رّح����ب بال�شركاء  ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة الإم������ارات 
ال�شيوف؛ مديري الت�شال يف وزارة الداخلية ومراكز 
اأبوظبي، ودبي، وال�شارقة، عجمان، وراأ�ص  الإح�شاء يف 
اخليمة والفجرية، والأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي 
يف اإمارة اأم القيوين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتب 
اأبوظبي.  وجرى خالل الجتماع  دبي الذكية وموانئ 

ال�شادرة عن  الإعالمية  الر�شائل  توحيد  على  التاأكيد 
كل جهة مبا ين�شجم مع اأهداف املنتدى و�شبل التعاون 
احل�شول  ل�شمان  العمل  وف��رق  الت�شال  مديري  بن 
على تغطية اإعالمية جيدة تليق مب�شتوى هذا احلدث 
على  توؤكد  ودقيقة  وا�شحة  ر�شائل  خالل  من  العاملي، 
ال�شيا�شات  و�شع  ودوره��ا اجلوهري يف  البيانات  اأهمية 
واتخاذ القرارات، بال�شتفادة من اخلربات التي تتمتع 
امل�شاركة يف  اجلهات  لدى  احلكومي  الت�شال  فرق  بها 

هذا املنتدى.
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املجل�س الوطني االحتادي ي�شارك يف املنتدى الربملاين 
العاملي الثاين للتنمية امل�شتدامة يف بايل االإندوني�شية

•• ابوظبي-الفجر:

ت�شارك ال�شعبة الربملانية الإماراتية للمجل�ص الوطني الحتادي يف اأعمال 
املنتدى الربملاين العاملي الثاين للتنمية امل�شتدامة، الذي �شيعقد يف مدينة 
 ،2018 �شبتمرب   13-12 ال��ف��رتة  خ��الل  اإندوني�شيا  بجمهورية  ب��ايل 
اأه��م��ي��ة دور ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل يف حتقيق اأهداف  اإب����راز   وال���ذي ي��ه��دف اإىل 

التنمية امل�شتدامة.
الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وميثل 
�شالح  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة  الج���ت���م���اع  يف 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و  ال��رم��ي��ث��ي 

الحتادي.
جل�شاته  خ���الل  امل��ن��ت��دى  و�شيناق�ص 
م�شوؤولية  اأهمها  الق�شايا  من  ع��ددا 
الدول عن ا�شتهالك الطاقة واإنتاجها 
يف املدن واملجتمعات امل�شتدامة، وجودة 
وال�شناعة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  التعليم 
الربملاين  العمل  واأهمية  اخل�شراء، 
معقولة  دول��ي��ة  اأ�شعار  اإىل  للو�شول 

وم�شتدامة للطاقة.
كما �شت�شتعر�ص ال�شعبة الربملانية الإماراتية التجربة الإماراتية يف جمال 
الطاقة املتجددة يف التنمية امل�شتدامة، واأهم اإجنازات دولة المارات العربية 
املتحدة يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة، واأهم التحديات التي تواجه 
التنمية امل�شتدامة، ومقرتحات لتعزيز جهود الربملانين يف ا�شراك القطاع 

اخلا�ص لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. 
الطاقة  جم��ال  يف  بها  قامت  التي  احليوية  امل��ب��ادرات  اأه��م  ت�شتعر�ص  كما 

املتجددة يف جمال التنمية امل�شتدامة على امل�شتوين املحلي والدويل.
الذي  الأول  املنتدى  يف  �شاركت  ق��د  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  وك��ان��ت 
2017م، والذي قدمت خالله عددا  عقد يف اندوني�شيا يف �شهر �شبتمرب 
امل�شتدامة واملراحل  من املقرتحات تتعلق بخطط وا�شرتاتيجيات التنمية 
وال�شحة  كالتعليم  التنموية  الأولويات  اأثناء حتديد  الدول  بها  التي متر 
الب�شيطة  ب�شورتها  التنمية  لتعرث  احلقيقة  امل�شاكل  ومناق�شة  وغريها، 

وماهية الو�شائل التي ميكن اأن ت�شمن بتوافرها حتقيق التنمية.

كهرباء ال�شارقة: الق�شاء نهائيا على قوائم االنتظار 
الأي م�شروع �شرط االلتزام ب�شروط االأمن وال�شالمة

ال�شارقة -وام:
اأكد �شعادة الدكتور املهند�ص را�شد الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
اأن الهيئة ت�شعى من خالل التخطيط ال�شليم والعتماد على اأف�شل النظم 
النتظار  قوائم  على  نهائياً  الق�شاء  اإىل  الكهرباء  �شبكة  لتطوير  العاملية 
تاأخري  اأي  دون  منه  النتهاء  فور  م�شروع  لأي  الكهربائي  التيار  وتو�شيل 

ب�شرط التزام املالك الكامل ب�شروط الأمن وال�شالمة.
وقال ان الهيئة ت�شعى لتطوير �شبكات وحمطات توزيع الكهرباء يف كافة 
مناطق اإمارة ال�شارقة وانها اجنزت تو�شيل خدمات الكهرباء لعدد 1360 
مدينة  م�شتوى  على  ومزارع”  و�شركات  وم�شانع  ومباين  “ منازل  جهة 

ال�شارقة منذ بداية العام حتى نهاية �شهر اأغ�شط�ص.
واأو�شح ان الفرتة املحددة لتو�شيل الكهرباء اإىل املباين ال�شكنية والتجارية 
اأيام قليلة وفيما يتعلق  ال�شارقة ل ت�شتغرق �شوي  باإمارة  املناطق  يف كافة 
حتقق  ب�شرط  �شاعة   24 خ��الل  تتم  املواطنن  ملنازل  الكهرباء  بتو�شيل 
اأ���ش��ا���ش��ي��ن ه��م��ا ���ش��ه��ادة اجن���از مبنى م��ن ال��ب��ل��دي��ة و���ش��ه��ادة من  مطلبن 

ا�شت�شاري كهرباء معتمد.
واأو�شح اأن الهيئة و�شعت معايري لتو�شيل الكهرباء للم�شاريع املختلفة ومت 
لفريق  لالن�شمام  الهند�شية  ال�شت�شارات  مكاتب  من   180 مع  التن�شيق 
املعايري  وتطبيق  لو�شع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تفعيل  بهدف  الطاقة 
واملتطلبات والآليات اخلا�شة باأنظمة اإدارة الطاقة الذكية يف اإمارة ال�شارقة 
اأنظمة تر�شيد  اأف�شل  بهدف التطوير ومواكبة التغريات العاملية وتطبيق 
ا�شرتاتيجية  خ��الل  من  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  العاملية  ال�شتهالك 

وا�شحة لتحقيق التميز والريادة.
اإىل  للو�شول  للهيئة  ا�شرتاتيجي  �شريك  ال�شت�شارية  املكاتب  اأن  واأك���د 
ال�شت�شارات  اأن مكاتب  والإج��راءات حيث  الأنظمة  كافة  تطوير وحتديث 
الهند�شية تعترب نقطة البداية لأي م�شروع وميكن من خالل الت�شميمات 
توفري حوايل 30 اإىل 40 باملائة من الطاقة مما ي�شاهم يف دفع م�شرية 
ال�شكني الذي ميثل  الهيئة تركز على القطاع  اأن  اإىل  واأ�شار  العمل قدما. 

72 باملائة من قيمة ال�شتهالك.

»االحتادية للكهرباء« حت�شل
 على 4 �شهادات حقوق ملكية فكرية

•• عجمان - وام: 

اأعلنت الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء ح�شولها على اأربع �شهادات حقوق 
ملكية فكرية ملجموعة من الأفكار املبتكرة والإبداعية التي مت ت�شجيلها يف 

وزارة القت�شاد ح�شب الإجراءات املعتمدة يف هذا املجال.
ملوظفيها  ت�شهيالت  م��ن  الهيئة  ت��وف��ره  مل��ا  نتاجا  ال�����ش��ه��ادات  ه��ذه  ج���اءت 
الإلكرتوين  الربنامج  الأفكار  هذه  �شمت  وقد  املبتكرة..  لأفكارهم  ودعم 
اخلا�ص   »Technical Skills Upgrading Program«
بالتدريب على املهارات الفنية حلالت ا�شطرابات وحتليالت نظام الطاقة 
ونظام “اأفكار” الإلكرتوين الذي ميثل بوابة اإلكرتونية ومن�شة توفرها 
وتطبيق  درا�شتها  يتم  حيث  الإبداعية  اأفكارهم  لتقدمي  ملوظفيها  الهيئة 

الأن�شب منها.
كما ت�شتمل الأفكار احلا�شلة على حق امللكية الفكرية على �شفحة “اقراأ” 
العلمية  الكتب  من  �شخمة  جمموعة  ت�شم  التي  الداخلية  الإلكرتونية 
والتاريخية والروايات الأدبية وغريها واأخريا النظام الإلكرتوين جلائزة 
يف  الراغبن  املوظفن  قبل  من  ا�شتخدامه  يتم  وال��ذي  الوظيفي  التميز 

الرت�شح لالأو�شمة يف الت�شجيل وحتميل امللفات وتعبئة النماذج.

لتبادل اخلربات واملعار�س واأف�سل املمار�سات

اك�شبو ال�شارقة ومركز الريا�س الدويل للمعار�س يوقعان اتفاقية تعاون
•• ال�شارقة – الريا�ض – الفجر:

وّقع مركز اك�شبو ال�شارقة اتفاقية تعاون 
ال���دويل للموؤمترات  ال��ري��ا���ص  م��ع م��رك��ز 
واملعار�ص، تهدف لتبادل اخلربات واملعارف 
امل��ه��ن��ي��ة ب���ن امل���رك���زي���ن والط�������الع على 
اجلانبن  لدى  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���ص  ���ش��ن��اع��ة  جم���ال  يف 

وتنظيم الفعاليات املتخ�ش�شة.
و�شي�شعى اجلانبان مبوجب التفاقية اإىل 
التعاون لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 
م�شاريع  اإط������الق  ع���رب  امل���رك���زي���ن  ل��ك��ال 
تنمية  ت�شهم يف  ثنائية مبتكرة  ومبادرات 
�شناعة املعار�ص يف الدولتن ال�شقيقتن، 
والبيانات  وال��درا���ش��ات  الأب��ح��اث  وت��ب��ادل 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ك���ل ط�����رف، وال��ن��ظ��ر يف 
اإىل  م�����ش��رتك��ة،  اأح�����داث  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة 
جانب الت�شويق والرتويج للفعاليات التي 

ينظمها كل جانب.
ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة ����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف حممد 
اك�شبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ص  امل��دف��ع 
ال�������ش���ارق���ة، و�����ش����ع����ادة خ���ال���د ال����زه����راين 
الرئي�ص التنفيذي ملركز الريا�ص الدويل 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ص، وذل���ك بح�شور 
العجالن  عبدالعزيز  ب��ن  عجالن  �شعادة 
الريا�ص،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
و���ش��ع��ادة م��اج��د احل��ك��ري رئ��ي�����ص جمل�ص 
للموؤمترات  ال��دويل  الريا�ص  مركز  اإدارة 

واملعار�ص، واأع�شاء املجل�ص.
وجاء توقيع التفاقية بن اجلانبن على 
هام�ص اجتماع جمل�ص اإدارة مركز الريا�ص 
عقد  الذي  واملعار�ص  للموؤمترات  الدويل 
موؤخراً مبقر املركز يف الريا�ص، مب�شاركة 
�شعادة �شيف حممد املدفع ب�شفته ع�شواً 
الريا�ص  الإدارة اجلديد ملركز  يف جمل�ص 

الذي اأُعيد ت�شكيله موؤخراً.

وق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف حم��م��د امل���دف���ع اإن 
اك�شبو  م���رك���ز  ب���ن  امل���وق���ع���ة  الت���ف���اق���ي���ة 
ال�������ش���ارق���ة وم����رك����ز ال����ري����ا�����ص ال������دويل 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل���ع���ار����ص ي���ن���درج يف اإط���ار 
ال������رواب������ط ال���وث���ي���ق���ة ال����ت����ي جت���م���ع بن 
وب��ن غرفتي جتارة  م��ن جهة،  امل��رك��زي��ن 
من  ال��ري��ا���ص  وغ��رف��ة  ال�شارقة  و�شناعة 
متانة  �شياق  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ثانية،  جهة 
دولة  بن  والتاريخية  الأخوية  العالقات 

الإمارات واململكة العربية ال�شعودية.
ال�شارقة  اك�شبو  مركز  اأن  املدفع  واأ���ش��اف 
ي��ل��زم من  �شيحر�ص ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا 
دع�����م ون���ق���ل ك����ل م����ا مي���ل���ك م����ن معارف 
الريا�ص  م��رك��ز  اإىل  رائ�����دة  ومم���ار����ش���ات 
مبوجب  وامل���وؤمت���رات  للمعار�ص  ال���دويل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ُي��ح��ف��ز  الت��ف��اق��ي��ة، مب���ا 
مل��راف��ق امل��رك��ز وي�����ش��ق��ل م���ه���ارات م����وارده 
الب�شرية، وي�شهم يف توظيف هذه املمكنات 

ب�شكل اأكرث فعالية بهدف زيادة الإنتاجية 
املركز،  يف  الأداء  مب�����ش��ت��وي��ات  والرت���ق���اء 
مو�شحاً اأن توقيع التفاقية ياأتي يف اإطار 
تويل  التي  ال�شارقة  اك�شبو  ا�شرتاتيجية 
ح��ي��زاً ك��ب��رياً مل�����ش��األ��ة ال��ت��ع��اون م��ع مراكز 
نقل اخلربات  العربية يف جمال  املعار�ص 
اإىل  و���ش��وًل  امل��م��ار���ش��ات،  اأف�����ش��ل  وتعميم 
املنطقة  امل��ع��ار���ص يف  ب�����ش��ن��اع��ة  الرت���ق���اء 
مع  وخا�شة  العاملية،  تناف�شيتها  وتعزيز 
ال�شعودية  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل���ع���ار����ص  م���راك���ز 
ال�شقيقة، وذلك ترجمة لروؤى وتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد 
مركز  اإدارة  وجم��ل�����ص  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
عبداهلل  �شعادة  برئا�شة  ال�شارقة  اك�شبو 

�شلطان العوي�ص.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ���ش��ع��ادة خ��ال��د الزهراين 
الرئي�ص التنفيذي ملركز الريا�ص، حر�ص 

اخلربات  ت��ب��ادل  على  الريا�ص”  “مركز 
اك�شبو  م���رك���ز  م���ع  امل���م���ار����ش���ات  واأف�������ش���ل 
واأعرق  اأب���رز  اأح���د  ُيعترب  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة 
وامل����وؤمت����رات يف  امل��ع��ار���ص  م��راك��ز تنظيم 
اخلليج واملنطقة واأكرثها متيزاً وازدهاراً، 
وذلك �شمن خطة مركز الريا�ص لتطوير 
وا�شتقطاب معار�ص وموؤمترات  ن�شاطاته 
خمتلفة  واجتماعية  وثقافية  اقت�شادية 
ُت�شهم يف دعم القت�شاد الوطني ال�شعودي 
ورف���ع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل وتوفري 
ال���ع���دي���د م����ن ف���ر����ص ال���ع���م���ل اجل���دي���دة 

لل�شباب ال�شعودي.
الريا�ص  م��رك��ز  اأن  ال���زه���راين  واأ����ش���اف 
املعار�ص  �شناعة  رواد  ل�شتقطاب  يتطلع 
وامل������وؤمت������رات يف امل��م��ل��ك��ة وامل���ن���ط���ق���ة من 
وبناء  م��ن��ظ��م��ن وم�����ش��ت��ث��م��ري��ن وخ�����رباء 
من  ن��ظ��رائ��ن��ا  م��ع  ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات 
ال�شارقة،  اك�����ش��ب��و  ك��م��رك��ز  رائ����دة  م��راك��ز 

ت��ط��وي��ر �شناعة  وت�����رية  ت�����ش��ري��ع  ب���ه���دف 
امل��ع��ار���ص ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة يف اإطار 
عن  معرباً   ،”2030 ال�شعودية  “روؤية 
ثقته باأن التعاون مع اك�شبو ال�شارقة من 
حتقيق  يف  اإيجابي  ب�شكل  ي�شهم  اأن  �شاأنه 
تطوير  اإىل  و���ش��وًل  املر�شومة  الأه����داف 
اأف�شل  اإىل  الريا�ص  مركز  وخدمات  اأداء 
اأرق����ى امل��ع��اي��ري العاملية  امل�����ش��ت��وي��ات ووف���ق 
املعار�ص  ب�����ش��ن��اع��ة  ال��ن��ه��و���ص  وب���ال���ت���ايل 
وتعزيز  ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  اململكة  يف 
اإطار  يف  ال��وط��ن��ي  ال��دخ��ل  يف  م�شاهمتها 
�شيا�شة التنويع القت�شادي التي تنتهجها 

ال�شعودية.
ب�شمعة  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  م��رك��ز  ويحظى 
الإقليمي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  م���رم���وق���ة 
امل�شاهمة  اأثبت جدارته يف  والعاملي، حيث 
ال�شناعة  ه��ذه  تناف�شية  وتعزيز  بتطوير 
ما  وه��و  امل�شتويات،  اأع��ل��ى  اإىل  ال��دول��ة  يف 
جت�����ش��د يف اخ��ت��ي��ار ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حممد 
اإك�شبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ص  امل��دف��ع 
الحتاد  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�شواً  ال�شارقة، 
الدويل ل�شناعة املعار�ص  “اأويف” ورئي�شاً 
والفعاليات  للمعار�ص  الدولية  للجمعية 

فرع منطقة اخلليج العربي.
يف ح���ن ي��ع��د م���رك���ز ال���ري���ا����ص ال����دويل 
املراكز  اأح��دث  من  واملعار�ص  للموؤمترات 
التجارية  املعار�ص  لإق��ام��ة  ال�شعودية  يف 
وخمتلف  وامل���وؤمت���رات  وال��دول��ي��ة  املحلية 
املركز  وي�شعى  الق��ت�����ش��ادي��ة.  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملوؤمترات  املعار�ص  �شناعة  تطوير  اإىل 
يف اململكة مبا ين�شجم مع حجم القت�شاد 
اقت�شاديات  ك��اأح��د  وتطلعاته  ال�����ش��ع��ودي 
ال��ع��امل امل��وؤث��رة، م��ن خ��الل ب��ن��اء عالقات 
املنظمة  اجلهات  مع  وا�شرتاتيجية  دائمة 
للمعار�ص واملوؤمترات على امل�شتوى املحلي 

والدويل.

•• دبي-الفجر: 

القمة  �شت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ش��ات  ت��رك��ز 
على   2018 الأخ�شر  لالقت�شاد  العاملية 
حم��ور روؤو�����ص الأم����وال اخل�����ش��راء واأدوات 
ت�����ش��اع��د يف حتقيق  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ببناء  املعنية  الأط����راف  خمتلف  ال��ت��زام��ات 
م�شطلح  ويعني  وم�شتدام.  اأخ�شر  اقت�شاد 
اخل�����ش��راء عملية متويل  الأم�����وال  روؤو�����ص 
ال�شتثمارات املفيدة للبيئة مبا يعزز م�شرية 

التنمية امل�شتدامة والقت�شاد الأخ�شر.
و�شت�شهد دورة  هذا العام من القمة العاملية 
من  العديد  ا�شت�شافة  الأخ�شر  لالقت�شاد 
تخ�شي�شها  �شيتم  التي  النقا�شية  احللقات 
وال�شتثمارات  الأم��وال  جمع  كيفية  لبحث 
اخل�������ش���راء ، وذل������ك مب�������ش���ارك���ة ع�����دد من 
الأعمال  ورج�����ال  احل��ك��وم��ي��ن  امل�����ش��وؤول��ن 
وم�شت�شاري  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ومم��ث��ل��ي 
ال�شتثمارات. وتناق�ص القمة فجوة التمويل 
واملبادرات  بامل�شاريع  يتعلق  فيما  احلالية 
التي تدعم ق�شايا تغري املناخ بهدف حتديد 
فيها،  لال�شتثمار  حاجة  الأك��رث  القطاعات 
كما �شتلقي ال�شوء على اأدوات ال�شتثمارات 
واأ�شعار  املناخي،  التغري  اخل�شراء، وتقارير 

ت�شاعد يف جمع  عوامل  باعتبارها  الكربون 
روؤو�������ص الأم�������وال اخل�������ش���راء، ف�����ش��اًل عن 
الأخ�شر  التبيي�ص  ظاهرة  انت�شار  مناق�شة 

للمنتجات. 
الأخ�شر  لالقت�شاد  العاملية  القمة  ومتثل 
من�شة ا�شرتاتيجية لتبادل املعارف واخلربات 
والرتكيز على التقنيات الحاللية التي من 
الأخ�شر، مبا يف  القت�شاد  �شاأنها دعم منو 
ذلك تعزيز كفاءة الطاقة واحلفاظ عليها. 
برعاية  القمة  من  اخلام�شة  ال��دورة  وتقام 
كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي-رعاه اهلل، وذلك 
يومي 24 و25 اأكتوبر القادم يف مركز دبي 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ص، وتنظمها  ال���دويل 
العاملية  واملنظمة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
بالتعاون مع جمموعة  لالقت�شاد الأخ�شر 
هذا  دورة  وتعقد  ال��دول��ي��ن.  ال�شركاء  م��ن 
العام من القمة حتت �شعار “تعزيز البتكار، 

قيادة التغيري«.
�شعيد حممد  �شعادة  ق��ال  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
الطاير، نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للطاقة 
املنظمة للقمة  العليا  اللجنة  ، رئي�ص  بدبي 
تنظيم  ياأتي  الأخ�شر:  لالقت�شاد  العاملية 

 2018 الأخ�شر  العاملية لالقت�شاد  القمة 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  لتوجيهات  ترجمة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
ال��وزراء حاكم  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
اأطلق مبادرة وطنية  ال��ذي  دب��ي، رع��اه اهلل، 
اأخ�شر يف دولة  اقت�شاد  لبناء  املدى  طويلة 
اأخ�شر  “اقت�شاد  ���ش��ع��ار  حت���ت  الإم��������ارات 
لتنمية م�شتدامة” التي تهدف من خاللها 
دولة الإمارات لتكون مركزاً لت�شدير واإعادة 

ت�شدير املنتجات والتقنيات اخل�شراء.

امل�شتمر  ال��ت��ن��ام��ي  ���ش��ع��ادت��ه: يف ظ��ل  وق����ال 
على م�شتوى احلكومات واملوؤ�ش�شات العامة 
اخل�شراء،  احللول  نحو  للتوجه  واخلا�شة 
ف�����اإن ت���وف���ر روؤو��������ص الأم��������وال واخل����ي����ارات 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة اخل�������ش���راء ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
التمويلية مل�شتقبل م�شتدام.   ابتكار احللول 
“ لقد  الطاير:  �شعيد حممد  �شعادة  وتابع 
كانت دولة الإمارات العربية املتحدة، واإمارة 
دبي على وجه اخل�شو�ص، يف طليعة الدول 
الداعمة لروؤو�ص الأموال اخل�شراء، وقد مت 
الأخ�شر بهدف حتفيز  دبي  اإن�شاء �شندوق 
�شركات  ودعم  الأخ�شر،  القت�شاد  م�شاريع 
ال�شتثمار  على  واخل��ا���ص  العام  القطاعن 
ب�شكل اأكرب يف امل�شاريع اخل�شراء يف جمالت 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل اأنظمة 
الأحفوري،  ال��وق��ود  على  املعتمدة  الطاقة 
الكثري.  وغريها  الطاقة،  وفعالية  وك��ف��اءة 
ال�شتثمارات  دع��م  على  ال�شندوق  ويعمل 
للتنفيذ.  ب���ع���د  ط���ري���ق���ه���ا  جت����د  مل  ال���ت���ي 
العديد  ال�شتثماري  النموذج  ه��ذا  ويحمل 
بالن�شبة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ف��وائ��د والآث�����ار  م��ن 

للموؤ�ش�شات ال�شتثمارية يف الدولة«. 
ومت��ك��ن  ���ش��ن��دوق دب��ي الأخ�����ش��ر اأن يجمع 
العام  خ���الل  اإم����ارات����ي  دره����م  م��ل��ي��ار   2.4

الأخ�شر.  ال��ت��م��وي��ل  دع����م  ب��ه��دف  امل��ا���ش��ي 
امل��ن�����ش��ة اجل���دي���دة ب�شكل  وت�����ش��ت��ث��م��ر ه����ذه 
البيئي،  بال�شاأن  املعنية  ال�شركات  يف  مبا�شر 
مي�شرة  قرو�شاً  فيه  تقدم  ال��ذي  الوقت  يف 
للموؤ�ش�شات العاملة يف القطاعات اخل�شراء 

مقابل معدلت فائدة خمف�شة.
التنفيذي  الرئي�ص  جعفر،  بن  �شامي  وق��ال 
املزيد  “لتوفري  الأخ�����ش��ر:  دب��ي  ل�شندوق 
م��ن روؤو����ص الأم���وال اخل�����ش��راء، ف��اإن هناك 
ال��ق��ط��اع��ن العام  ب���ن  ل��ل��ت��ع��اون  �����ش����رورة 
واخلا�ص. ولن يقوم �شندوق دبي الأخ�شر 
�شيعمل على  اأن���ه  ب��ل  ب��ت��م��وي��الت ح��ك��وم��ي��ة 
ج����ذب م�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن ال��ق��ط��اع اخلا�ص  
ا�شتثمارية.  ع��وائ��د  اىل  يتطلعون  ال��ذي��ن 
نحو  ال���ب���اب  ت�����ش��ري��ع  يف  دور  ول��ل�����ش��ن��دوق 
الآن  حتى  ت�شتقطب  مل  التي  ال�شتثمارات 
متويالت من ممولن حالين اأو موؤ�ش�شات 
ب��اأن��ه ع��ل��ى التمويل  م��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة. ون��ث��ق 
ولي�ص  الأويل  اخل��ي��ار  ي��ك��ون  اأن  الأخ�����ش��ر 

البديل«.
وت���رك���ز ال��ق��م��ة يف دورت���ه���ا ه���ذا ال���ع���ام على 
ثالثة حماور رئي�شية هي: روؤو�ص الأموال 
والقيادة  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول  اخل�������ش���راء، 

والتفاعل املجتمعي.

القمة العاملية لالقت�شاد االأخ�شر 2018 ت�شلط ال�شوء على اأهمية روؤو�س االأموال اخل�شراء

 مدينة خليفة ال�شناعية تعزز العالقات التجارية مع ال�شني
•• اأبوظبي-وام:

ومدينة  اأبوظبي  موانئ  ممثلي  كبار  زار 
جيانغ�شو  م��ق��اط��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
لتعزيز  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ن��اجن��ي��ن��غ  م��دي��ن��ة  يف 
الآونة  يف  املتنامية  التجارية  ال��ع��الق��ات 
التاريخية  ال���زي���ارة  اأع���ق���اب  يف  الأخ�����رية 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ال��رئ��ي�����ص ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
يوليو  �شهر  يف  الإم�����ارات  اإىل  بينغ  ج��ن 
وامل�شوؤولون  القّطاع  رّواد  اجتمع  املا�شي. 
القطاع  ال��ق��رار يف  احل��ك��وم��ي��ون و���ش��ّن��اع 
اخلا�ص خالل موؤمتر ت�شجيع ال�شتثمار 
واإدارة  ال�����ش��ن��اع��ي  ال���ت���ع���اون  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ملناق�شة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شينية  الإن�����ش��اءات 
ومعرفة املزيد حول الفر�ص ال�شتثمارية 
وال�شركات  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  يف  اجل��ذاب��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا مب���ا ف��ي��ه��ا م��دي��ن��ة خليفة 
مليناء  التجارة احلرة  ال�شناعية ومنطقة 
ا�شت�شاف  و  خ��ل��ي��ف��ة.   وم���ي���ن���اء  خ��ل��ي��ف��ة 
املوؤمتر جلنة الإ�شراف على اإدارة الأ�شول 
جيانغ�شو  مقاطعة  يف  ل��ل��دول��ة  اململوكة 
والتعاون  ال�شتثمار  �شركة  نظمته  ال��ذي 
املحدودة   جيانغ�شو  ملقاطعة  البحار  وراء 
من  اأك���رث  احل���دث  ح�شر  حيث  جو�شيك 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  م��ن��دوب��اً   180
ال�شركات  خطى  على  �شرياً  �شركة  و90 
با�شتثمارات  التي قامت موؤخراً  ال�شينية 
كبرية يف اإمارة اأبوظبي. وت�شمنت قائمة 
املتحدثن الرئي�شين خالل احلدث: يل 

�شيوبن نائب مدير جلنة الإ�شراف على 
اإدارة الأ�شول اململوكة للدولة يف مقاطعة 
ج��ي��ان��غ�����ش��و ووان������غ ب����ن، رئ��ي�����ص جمل�ص 
والكابنت  ال��دول��ي��ة  زوجن��ي��ن��غ  جم��م��وع��ة 
الرئي�ص  ال�������ش���ام�������ش���ي  ج���م���ع���ة  حم���م���د 
التنفيذي ملوانئ اأبوظبي؛ وهاو �شيهوان، 
نائب املدير العام ل�شركة جيانغ�شو هايتو 

لال�شتثمار املحدودة .
بن  املتبادلة  التجارة  عالقات  وت��ط��ورت 
ال�شن والإم��ارات وا�شتمرت بالتنامي يف 
ع��ن توقيع  اأث��م��ر  الأخ���رية مم��ا  ال�شنوات 
13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بن الدولتن 
خ����الل زي������ارة ال��رئ��ي�����ص ���ش��ي ج���ن بينغ 

لدولة الإم��ارات.. ولعبت موانئ اأبوظبي 
ال��رواب��ط حيث  هاماً يف تقوية ه��ذه  دوراً 
بن  اتفاقيات  توقيع   2017 ع��ام  �شهد 
البحار  وراء  والتعاون  ال�شتثمار  �شركة 
امل���ح���دودة جو�شيك  ج��ي��ان��غ�����ش��و  مل��ق��اط��ع��ة 
عن  يزيد  ما  ل�شتثمار  اأبوظبي  وم��وان��ئ 
التجارة  منطقة  يف  اأمريكي  دولر  مليار 
التعاون  اإط�����ار  يف  خ��ل��ي��ف��ة  مل��ي��ن��اء  احل����رة 
ال�شناعي ال�شيني الإماراتي يف جيانغ�شو 
وُت���ط���ّور  امل����ح����دودة.  الإن���������ش����اءات  لإدارة 
البحار  وراء  والتعاون  ال�شتثمار  �شركة 
امل���ح���دودة جو�شيك  ج��ي��ان��غ�����ش��و  مل��ق��اط��ع��ة 
حالياً منطقة التطوير ال�شناعي البالغة 

م�شاحتها 2.2 كيلومرت مربع يف منطقة 
�شجلت  التي  مليناء خليفة  التجارة احلرة 
كما  الآن.  حتى  �شينية  �شركة   19 فيها 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��رك��ة كو�شكو  وق��ع��ت م��وان��ئ 
اتفاقية  املا�شي  العام  ال�شينية  املالحية 
يف  للحاويات  ف��رز  حمطة  اأك��رب  لتطوير 
ميناء خليفة. وقال الكابنت حممد جمعة 
ال�شام�شي ان موانئ اأبوظبي توا�شل لعب 
دورها الفعال يف دعم التوجهات والروؤى 
والرامية  اأبوظبي  لإم��ارة  ال�شرتاتيجية 
عرب  وم�شتدام  متنوع  اقت�شاد  خلق  اإىل 
امل�شتوى  عاملية  متكاملة  خدمات  تقدمي 
وامل�شاريع  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ت���ج���ارة  ل��ت��ع��زي��ز 

التنموية. ولفت ال�شام�شي اإىل اأن ال�شراكة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ال�����ش��ن اأ���ش��ه��م��ت يف 
ال�شوق  يف  اأبوظبي  موانئ  مكانة  تر�شيخ 
التناف�شية  اأف�شليتها  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
وانطالقاً من روؤية قيادة الدولة الر�شيدة 
ودع��م��ه��ا ال��دائ��م مت خ��ل��ق ح��ل��ول مبتكرة 
العالية  ال��ق��ي��م��ة  ذات  اخل���دم���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
تاأ�شي�ص  عن  ف�شاًل  التو�شيلية  وال��ق��درة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ح��دي��ث��ة ع����ززت يف جمملها 
م��ك��ان��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة كوجهة 
لل�شركات  وال��ت��ج��ارة  لال�شتثمار  ج��اذب��ة 
الفر�ص  من  ال�شتفادة  اإىل  تتطلع  التي 

القت�شادية التي توفرها املنطقة.
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)زايد .. كلمات من ذهب( 

معر�س فني ي�شتلهم اأقوال زايد يف موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإط��������ار ح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف 
تقام  ال��ت��ي  الثقافية  الأح�����داث  خمتلف 
ال�شارقة  هيئة  اختتمت  ودول��ي��اً  اإقليمياً 
مو�شكو  م��ع��ر���ص  يف  م�شاركتها  ل��ل��ك��ت��اب 
ال���دويل للكتاب ال��ذي اأق��ي��م يف دورت���ه ال� 
زائر،  األف   100 اأكرث من  31 بح�شور 
والن�شر  للطباعة  دار   600 وم�����ش��ارك��ة 

وموؤ�ش�شات حكومية من 40 دولة.
امل�شارك  جناحها  يف  الهيئة  وا�شتعر�شت 
ال��ت��ي تقودها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن��ج��زات  اأه����م 
اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة، ح��ي��ث ن��اق�����ش��ت حزمة 
التي جتمعها مع عدد من  الروابط  من 
الرو�شية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ممثلي 
الذين  الن�شر  جم��الت  يف  واملتخ�ش�شن 
اأب������دوا اه��ت��م��ام��اً ب��امل�����ش��ارك��ة يف ال�����دورة 
ال���� 37 م���ن م��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ال���دويل 
للكتاب التي تنطلق فعالياتها يف 31 من 
�شل�شلة  الهيئة  املقبل، كما عقدت  اأكتوبر 
م��ن ال��ل��ق��اءات والج��ت��م��اع��ات م��ع النخب 
للتعريف  ال��رو���ش��ي��ة  والأدب���ي���ة  الثقافية 
الثقافية  وال���ربام���ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  بجملة 

التي تنظمها. 

رئي�ص  العامري،  اأحمد  �شعادة  وا�شتقبل 
هيئة ال�شارقة للكتاب يف جناح الهيئة عدد 
من ال�شخ�شيات الدبلوما�شية والثقافية 
اأب��رزه��ا نائب �شفري دول��ة الإم���ارات  م��ن 
رو�شيا، وفيات�شيالف  املتحدة يف  العربية 
والعلوم  الرتبية  جلنة  رئي�ص  نيكولوف، 
قدم  ال��رو���ش��ي، حيث  ال��دوم��ا  يف جمل�ص 
الثقافية  ال�������ش���ارق���ة  مل����ب����ادرات  ت��ع��ري��ف��اً 
ع��ل��ى م�شتوى  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  واجل���ه���ود 
حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ش��ل امل��ع��ريف ب��ن خمتلف 
�شناعة  �شوق  وتو�شيع  العامل،  ح�شارات 

الكتاب يف املنطقة وال�شرق الأو�شط.
ح����ول اأه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة واجل���ه���ود التي 
اأحمد  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ال�������ش���ارق���ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
للكتاب:  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  العامري، 
»حتر�ص الهيئة على امل�شاركة يف خمتلف 
الأحداث الثقافية التي تقام على �شعيد 
املنطقة والعامل لتعريف املثقفن على ما 
اإمارة ال�شارقة من جهود ثقافية  تقدمه 
الثقافة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت��ق��دم  وم��ع��رف��ي��ة 
اأمامهم  الآف����اق  وتفتح  للعامل  العربية 
الفعاليات  جميع  يف  الفاعلة  للم�شاركة 

والأن�شطة التي تنظمها«. 
للكتاب:  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  وت���اب���ع 

»ترتجم م�شاركة الهيئة يف املعر�ص روؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد 
ثقافات  على  النفتاح  يف  ال�شارقة  حاكم 
التبادل  ج�����ش��ور  وم����د  الآخ������ر  وجت������ارب 

املعريف والثقايف بن خمتلف احل�شارات، 
للتعريف  مثالية  فر�شة  املعر�ص  يعد  اإذ 
واأن  خا�شة  ال��ث��ق��ايف،  ال�شارقة  مب�����ش��روع 
على  الغنية  ال��ب��ل��دان  م��ن  واح���دة  رو�شيا 
م�����ش��ت��وى الإن���ت���اج امل���ع���ريف، ح��ي��ث ي�شدر 

ب�  موؤلفات  �شنوياً  الرو�شية  للجمهورية 
عاملية«. لغة   60

نيكولوف،  فيات�شيالف  ق��ال  جانبه  م��ن 
والعلوم يف جمل�ص  الرتبية  رئي�ص جلنة 
ال���دوم���ا ال��رو���ش��ي خ���الل زي���ارت���ه جلناح 

ال�شارقة امل�شارك يف املعر�ص: »تقدم دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واإمارة ال�شارقة 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ص م��ث��اًل مم��ي��زاً يف 
ت���ع���زي���ز ف���ر����ص ال���ت���وا����ش���ل ال���ث���ق���ايف مع 
جتاوزت  حيث  العامل،  ح�شارات  خمتلف 
التاريخي عرب  التطور  عدة مراحل من 
الكتاب واملعرفة، وي�شرنا ا�شت�شافة اإمارة 
ال�شارقة يف املعر�ص، اإذ ل ميثل ح�شورها 
ا�شتعرا�شاً للتجربة الإبداعية الإماراتية 
وح�شب، واإمنا ميثل ا�شتعرا�شاً للمجمل 
باهتمام  حتظى  ال��ت��ي  العربية  الثقافة 
وق��ب��ول وا���ش��ع ل��دى ال��رو���ص والناطقن 

باللغة الرو�شية ب�شورة عامة«. 
م�شاركتها  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��خ�����ش�����ص 
ب���رن���اجم���اً ث��ق��اف��ي��اً م���ت���ك���ام���اًل، لط���الع 
وم�شاريعها  براجمها  على  احل��دث  زّوار 
الثقافية التي تنظمها خالل العام والتي 
ي��ت�����ش��دره��ا م��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ال����دويل 
نهاية  لالنطالق  يتجّهز  ال���ذي  للكتاب 
تعريفهم  ج���ان���ب  اإىل  امل���ق���ب���ل،  اأك���ت���وب���ر 
ال�شارقة  التي تقدمها مدينة  باخليارات 
للن�شر جلموع النا�شرين وفر�ص التعاون 
بجائزة  التعريف  ع��ن  ف�شاًل  امل�����ش��رتك، 
ال�شارقة  ومهرجان  للرتجمة،  ال�شارقة 

القرائي للطفل وغريها. 
للكتاب  ال����دويل  مو�شكو  م��ع��ر���ص  وي��ع��ّد 
ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه لأول م���رة يف 
اعتاد  ق����دمي����اً  ت���ق���ل���ي���داً   1977 ال����ع����ام 
الحت��������اد ال�������ش���وف���ي���ت���ي م����ن خ����الل����ه اأن 
املتنوعة،  الثقافية  اجن��ازات��ه  ي�شتعر�ص 
حيث ك��ان ينظم م��رة واح���دة ك��ل عامن 
بعدها طابعاً  ليتخذ   1997 العام  حتى 
لقاءات  املعر�ص  يخ�ش�ص  حيث  �شنوياً، 
الكتاب  م��ن  ع��دد  م��ع  دوري���ة  واجتماعات 
جانب  اإىل  والعاملين،  ال��رو���ص  والأدب����اء 
تنظيم فعاليات واأن�شطة ثقافية �شاملة. 

للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
بداأت عملها يف دي�شمرب 2014، وتعمل 
ال�شناعات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت�شجيع  ع��ل��ى 
الإبداعية وزيادة ح�شتها، وتوفري من�شة 
فكرية للتبادل املعريف والفكري والثقايف 
والثقافات،  واحل�����ش��ارات  ال�����ش��ع��وب  ب��ن 
وال��ت��اأك��ي��د على اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب واأث����ره يف 
التطور  ظ��ل  يف  املجتمع  يف  ال��وع��ي  ن�شر 
التقني وتنوع م�شادر املعرفة، وا�شتقطاب 
املعنين بقطاع الثقافة بوجه عام والن�شر 
وال��ط��ب��اع��ة وال��رتج��م��ة وال��ت��وث��ي��ق بوجه 

خا�ص اإ�شافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

تنظم موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ص الثقافية معر�شاً فنياً بعنوان 
»معر�ص زايد .. كلمات من ذهب« للفنان الت�شكيلي خالد م�شطفى 
الطباع، وذلك يف ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم الأربعاء 19 �شبتمرب 

بدبي. الرقة  �شارع  يف  املوؤ�ش�شة  مببنى  املعار�ص  قاعة  يف   ،2018
التي  املتقدمة  باملراحل  الفنان  تاأثر  من  املعر�ص  ه��ذا  فكرة  ج��اءت 
بها  هو  يفخر  والتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإليها  و�شلت 
اأن يكتب  2004، فقرر  كونه اأحد �شيوفها املقيمن فيها منذ عام 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  التطور  ملوؤ�ش�ص هذا  �شكر  ر�شالة 
اآل نهيان � طيب اهلل ثراه � بفنه فانتقى كلمات قالها املغفور له باإذن 
نف�شها  الكلمات  وحمتوى  واق��ع  يالم�ص  تراثي  بتاأثري  وخطها  اهلل 
وعلى  امل��ع��دين،  ال��ذه��ب��ي  ال��ل��ون  منها  متنوعة  تقنيات  م�شتخدما 

خلفيات متنوعة داكنة اأوبي�شاء اأو متدرجة بن اللونن.
ُولد الفنان خالد م�شطفى الطباع يف �شوريا، ون�شاأ يف عائلة حمبة 
باملوزاييك  اخل�شب  تطعيم  فن  يف  يعمل  وال��ده  ك��ان  حيث  للفنون، 

وال�شدف والف�شة، ثم انتقل اىل دم�شق ليدر�ص الفنون الت�شكيلية 
حيث   1998 ع��ام  وذل��ك  دم�شق  -جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  يف 

تخرج منها عام 2003 بعد ان اخت�ص يف فن اجلرافيك.
واحدة  فردية  جتربة  ول��ه  املعار�ص،  من  العديد  يف  اأعماله  �شاركت 
يف دم�شق عام 2003 حيث قدم معر�شاً بعنوان »اأوراق من خريف 
الأعماق«، اأما جتربته »زايد كلمات من ذهب« فهي التجربة الفردية 

الثانية. 
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•• اأبوظبي- الفجر

 تعود جمدداً يوم 19 �شبتمرب �شل�شلة 
»جوجنهامي اأبوظبي: حوارات الفنون« 
»املبادلت  بجل�شة حوارية حتت عنوان 
امل���م���ار����ش���ات  ل���ل���ث���ق���اف���ات /  ال����ع����اب����رة 
املفاهيمي،  الفن  رواب���ط  التجريبية: 
حتى  الع�شرين  ال��ق��رن  �شتينيات  م��ن 
اجلل�شة  يف  ي�شارك  احل��ا���ش��ر«.  ال��وق��ت 
مدير  هيلينجز،  ف��ال��ريي  د.  م��ن  ك��ل 
مل�شروع  الفني  التن�شيق  اإدارة  م�شاعد 
موؤ�ش�شة  يف  اأب����وظ����ب����ي  ج���وج���ن���ه���امي 

كاظم،  حممد  الإم��ارات��ي  والفنان  �شولومون؛  اآر  جوجنهامي 
دير  فان  دوروثيا  الدكتورة  الأملانية  الفنية  وامل��وؤرخ��ة  والقيمة 
والعلوم،  للفنون  كويلن  دي��ر  ف��ان  موؤ�ش�شة  رئي�شة  ك��وي��ل��ن، 
جوجنهامي  اأول،  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي،  مي�شاء  اجلل�شة  ويفتتح 

اأبوظبي يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي.

الفنانن  بن  للقارات  العابر  الثقايف  التبادل  اجلل�شة  تناق�ص 
والنقاد والقّيمن الفنين واملهتمن بال�شاأن الفني والباحثن، 
املفاهيمي وممار�شاته  الفن  والذين متكنوا من تغيري مالمح 
و�شاهموا يف اإعادة ت�شكيل اإحدى اجلوانب الرئي�شية لتاريخ الفن 
منذ �شتينيات القرن الع�شرين وحتى يومنا هذا. كما ت�شتك�شف 

اجلل�شة الأعمال املعرو�شة �شمن مقتنيات جوجنهامي اأبوظبي 
للفنانن الذين تربطهم عالقة مبجموعة الفنانن الأملانين 
»زيرو« )1957-1966( وجمموعة الفنانن الذين ظهروا 
يف الإمارات يف حقبة الثمانينات من جيل الفنان ح�شن �شريف، 
دور  لدرا�شة  ركيزة  باعتبارها  كاظم،  الفنان حممد  بينهم  من 
ال��ت��ع��اون ال��ع��اب��ر ل��ل��ث��ق��اف��ات م��ن خ���الل امل��ع��ار���ص واملطبوعات 
كما  احل���وار،  يف  الفنية  ال�شبكات  ه��ذه  اأ�شركت  التي  وامل�شاريع 
�شيتناول احلديث الأعمال التجريبية على نطاق وا�شع وتاأثري 
الأجيال  خمتلف  م��ن  مفاهيمية  اأع���م���ال  م��ع  امل��ت��ل��ق��ي  ت��ف��اع��ل 
جوجنهامي  اأول،  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي،  م��ي�����ش��اء  وال���دول.وق���ال���ت 
اأبوظبي يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: »�شكلت العقود 
الفنانن  �شبكات  وتطوير  لت�شكيل  مركزية  مرحلة  الأخ���رية  
بن  وخا�شة  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  الفن  ف�شاء  يف  والقيمن 
الو�شول  ويعد  املفاهيمي.  الفن  على  ممار�شاتهم  تركزت  من 
�شناعة  تطوير  يف  اأ�شا�شًيا  عاماًل  و�شمولها  ال�شبكات  هذه  اإىل 
الفن وم�شهده العام يف اأي منطقة جغرافية، وقد قدمت دولة 
الإمارات الدعم للعديد من الفنانن منذ مرحلة ن�شاأتهم، مثل 
ح�شن �شريف وحممد كاظم، كنتيجة مبا�شرة ملتغريات التبادل 
ال��ث��ق��ايف ال���ذي ق���اده ودع��م��ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ن��ان��ن العاملين، 
الفنون،  املعنية، و�شالت عر�ص  واملنظمات  الفنية،  واملوؤ�ش�شات 
للفنانن  قدمت  والتي  وغريها،  الثقافية  وامل��راك��ز  واملتاحف، 
م�شاريع  على  وال��ع��م��ل  الثقافات  خمتلف  م��ع  التفاعل  ف��ر���ص 

م�شرتكة عمادها الأ�شا�شي التعاون والتبادل الثقايف واملعريف.«

ُولد حممد كاظم يف دبي عام 1969، ودر�ص الر�شم يف جمعية 
 )1987-1984( ال�شارقة  يف  الت�شكيلية  للفنون  الإم���ارات 
للمو�شيقى بدبي  الرايات  املو�شيقى يف معهد  ثم اجته لدرا�شة 
الفنون  يف  املاج�شتري  درج��ة  على  وح�شل   ،)1991-1990(
الت�شكيلية من جامعة الفنون يف فيالدلفيا. وعمل حممد قّيماً 

فنياً يف جمموعة »البيت الطائر« بدبي 
ع�شواً  اأ�شبح  كما   )2011-2007(
يف جمعية الإم��ارات للفنون الت�شكيلية 
اأعماًل  وق��دم كاظم   .1985 منذ عام 
اجلوائز  من  العديد  ح�شدت  متميزة 
1990 يف  ع��ام  الر�شم  اأول��ه��ا يف  كانت 
ف�����ش��اًل عن  ل��ل�����ش��ب��اب،  ب��ي��ن��ايل م�شقط 
 1999 الأعمال الرتكيبة عام  جوائز 
كما  ال�������ش���ارق���ة.  ب��ي��ن��ايل  يف  و2003 
اأع��م��ال��ه يف م��ع��ار���ص فردية  مت ع��ر���ص 
اإدراجها  ومت  ال��ع��امل،  ح��ول  وجماعية 
الربيطاين يف  املتحف  �شمن مقتنيات 
لندن، وموؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، وموؤ�ش�شة بارجيل للفنون يف 
ال�شارقة، ومركز اأولنز للفن املعا�شر يف بكن، ومتحف ال�شارقة 
لوي�ص  وموؤ�ش�شة  هولندا،  يف  للفنون  �شيتارد  ومركز  للفنون، 

فويتون يف باري�ص، وغريها من املوؤ�ش�شات الفنية العاملية.

ي�سارك فيها كل من الفنان االإماراتي حممد كاظم, واملوؤرخة الفنية الدكتورة دوروثيا فان دير كويلني

�شل�شلة »جوجنهامي اأبوظبي: حوارات الفنون« ت�شتك�شف روابط 
الفن املفاهيمي منذ �شتينيات القرن الع�شرين وحتى يومنا احلايل
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يف  ن��اج��ح��اً  م��ه��رج��ان��اً  • اأح��ي��ْي��ِت 
)ب����رج امل���ل���وك( وب����دا لف���ت���اً عدد 
اأن تتجهي  احل�شور، فهل ق��ررِت 

اإىل الغناء واإحياء املهرجانات؟
عني  بعيداً  يكن  الغناء مل  ق��رار   -
يوماً. اأنا اأغني واأمّثل واأقّدم برامج. 
واأل  امل��ه��رج��ان��ات  اإح���ي���اء  ب���ي  ي��ل��ي��ق  األ 
اأ�شتحّقها مثاًل؟ وهل غريي يغّني اأف�شل 

مني؟ ل اأعرف! 
 3 اأنِك قررِت اجلْمع بن  • هذا يعني 

جمالت يف وقت واحد؟
املواهب، وقد  اإن�شانة متعددة  اأنا   -
بدءاً  تدريجي،  ب�شكل  اكت�شفتها 
بالتمثيل  م������روراً  ب��ال��ت��ق��دمي 
وانتهاًء بالغناء. منذ ال�شغر 
اأملك  اأن���ن���ي  اأع�����رف  ك��ن��ت 
ولكنني  جمياًل،  �شوتاً 
باخلجل  اأ���ش��ع��ر  ك��ن��ت 
اإىل  ب���ح���اج���ة  وك���ن���ت 
الغناء  ال��ت�����ش��ج��ي��ع. 
الأ�شعب  املجال  هو 
دع���م  اإىل  وي����ح����ت����اج 
واإن��������ت��������اج، واأن����������ا اأع����م����ل 

مبفردي.
ي�شتت  الأم������ر  ه����ذا  اأن  ت���ري���ن  األ   •

الفنان؟
- ومل��اذا ي�شّتته؟ نحن يف لبنان ل نوؤمن كما الغرب 
باأن الفنان ميكن اأن يكون متعدد املواهب، اأي فناناً 

�شاماًل. وهناك بع�ص املغنن ميّثلون يف الغرب.
• ولكن غالبية املغنيات يف لبنان يرف�شن التمثيل، 
وهذا الأمر ينطبق على اإلي�شا وجنوى كرم ونان�شي 

عجرم ونوال الزغبي وغريهن من املغنيات؟
ماذا  مراعاة  ويجب  الغناء،  لن  يف�شّ لأنهن   -

يحب الفنان وماذا ل يحب.
 ل ميكن اإلزام ال�شخ�ص ب�شيء ل يحبه. 
وثانياً  املوهبة  تتوافر  اأن  يجب  اأوًل، 
اأن يحلم  اأح���ي���ان���اً، مي��ك��ن  ال�����ش��غ��ف. 
يعرف  ولكنه  بالتمثيل،  ال�شخ�ص 
اأن����ه ل مي��ل��ك امل��وه��ب��ة، ل��ذل��ك ل 
ي��ج��روؤ ع��ل��ى الإق�����دام ع��ل��ى هذه 

اخلطوة.
يخفن  َم���ن  ه��ن��اك  ول��ك��ن   •
ف�شلها  لأن  التجربة  خ��و���ص 
ميكن اأن يوؤثر على جمالهن 

الأ�شا�شي يف الغناء؟

اآخر  اأي �شيء  رّب��ي ول يوجد  اأخ��اف �شوى من  - ل 
ي��خ��ي��ف��ن��ي. وم����ا دم����ُت اأم���ل���ك امل��وه��ب��ة وال�����ش��غ��ف يف 
الفر�ص  اأنتهز  فاإنني  وال��غ��ن��اء،  والتمثيل  التقدمي 
املنا�شبة، واأخطو خطوتي بكامل اجلراأة. اأنا �شنعُت 
ي��َخ��ف ف��الأن��ه �شنع  ال��ف��ن، وَم���ن  ا�شمي قبل دخ���ول 

ا�شمه من جمال واحد.
مل  ولكنك  جيدة  اأدواراً  تختارين  التمثيل  يف   •
عماًل  تقّدمي  مل  الغناء  ويف  البطولة،  اأدوار  تلعبي 

�شارباً حتى الآن؟
- لأنه ل يوجد لدّي اإنتاج ودعم مادي وجهة ُمْنِتجة 
)بتك�ّشر  اأغ��ن��ي��ة  ث��م��ن  )ب���ل���وة(  ت��دف��ع  اأن  ت�شتطيع 
اأفر�ص  اأن  ا�شتطعُت  ذل��ك،  من  وبالرغم  الأر����ص(. 
اأن  ي��ظ��ن  َم���ن  ���ش��ي��ئ��اً. ه��ل ه��ن��اك  اأح��ق��ق  واأن  نف�شي 
الفنانن ل يدفعون املال من اأجل الرتويج لأعمالهم 
عرب )ال�شو�شيال ميديا(؟ كله ي�شرف على العمل كي 
يحقق له مردوداً يف مرحلة لحقة. كلنا نعرف هذه 
اللعبة ول ينفع اأن نختبئ وراء اإ�شبعنا. لو اأنني اأدفع 

املال على اأغنياتي لكانت و�شلت اإىل اأمريكا.
التمثيل؟  اإىل  • وبالن�شبة 

لبنانية  لي�شت  اإن��ت��اج  ���ش��رك��ات  م��ع  ت��ع��اون  ي��وج��د   -
فقط.

بطولة؟ اأدوار  هي  • وهل 
بطلة؟  اأك��ون  اأن  على  ق��ادرة  ل�شُت  وكاأنني  طبعاً.   -
حم�شوبة  ل�شت  واأن��ا  املح�شوبيات  على  قائم  الو�شط 
ولذلك  ال�شحيح،  الطريق  على  واأعتمد  اأح��د،  على 
اأخ���ري���ات ي�شلن  بينما  اأ���ش��ل،  ك��ي  وق���ت  اإىل  اأح��ت��اج 

بطريقة اأ�شرع. 
كيف  يقرر  وه��و  بنف�شه  ح��ّر  اإن�����ش��ان  ك��ل  النهاية،  يف 
ي��خ��ت��ار خ��ط��ه وم�����ش��ريت��ه.)اأن��ا ل اأع���ّل���م ع��ل��ى اأح���د، 

واأرف�ص اأن يعّلم اأحد علّي(.
املقبل؟ رم�شان  يف  بطلة  ن�شاهدك  اأن  ميكن  • هل 

- ل يهّمني ال�شباق الرم�شاين، واإذا �شاءت الفر�شة 
اأن ُيعر�ص العمل يف رم�شان فليكن. يف �شهر رم�شان، 

)ت�شيع الطا�شة( ب�شبب كرثة امل�شل�شالت.
للفرتة  والغنائية  التمثيلية  حت�شرياتك  وم��ا   •

املقبلة؟
)لوكا  برنامج  من  الثاين  املو�شم  ت�شوير  با�شْرنا   -
ب��ي��ت�����ص(، ال����ذي ���ش��ًي��ع��ر���ص يف اخل���ري���ف، ك��م��ا هناك 

م�شروع لعملن، 
فيلم  وال���ث���اين  م�����ش��ل�����ش��ل  الأول  ن�����ش��ن  اأق������راأ  واأن�����ا 
مل  ولكنني  ج��دي��دة،  اأغ��ن��ي��ة  ج��ان��ب  اإىل  �شينمائي، 
اأطرحها حتى الآن وهي رومان�شية ول تنا�شب اأجواء 

ال�شيف.
لبناين؟ الفيلم  • وهل 

- نعم، واإن �شاء اهلل اأمّثل يف هوليوود. هذا حلمي.

بني الغناء والتمثيل والتقدمي, ت�سعى كري�ستينا 
�سوايا الأن ت�سنع ا�سمًا كبريًا كالذي �سنعْته يف 
جمال اجلمال بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 
2001, ثم )Miss International( العام 

.2002
اإنها ال تعتمد على  وتقول �سوايا يف هذا احلوار 
الو�ساطات يف التمثيل, وترف�س املح�سوبيات التي 
ل  اأو�سلت بع�س الفنانات ب�سرعة ال�سوء, بل تف�سرّ
الطريق ال�سحيح واإن كان اأطول واأكرث �سعوبة.

ملواقع  تدفع  ال  اأنها  اأك��دت  فهي  غنائيًا,  اأم��ا 
مغنيات  تفعل  كما  االجتماعي  التوا�سل 

لكانت  فعلت  لو  ��ه��ا  اأنرّ وتتحدى  اأخ��ري��ات 
حيث  اأم��ريك��ا,  اىل  اأغنياتها  و�سلت 

ت�سبح  ب��اأن  حتلم  التي  هولييود 
ممثلة فيها يف يوم من االأيام.

مل اأبداأ باإنتاج اأي م�سروع �سينمائي بعد

�شامح ح�شني: بذلت اأق�شى ما لدي ليخرج 
)الرجل االأخطر( ب�شكل جيد

الأخطر(؟ )الرجل  فيلم  لتقدمي  حما�شتك  �شبب  • ما 
العمل  فريق  مقدمها  يف  ع��دة،  بعوامل  للفيلم  حما�شتي  ارتبطت   -
جتربة  �شناعة  اأرادت  التي  املنتجة  وال�شركة  يّف،  و�شعها  التي  وثقته 
بحرفية  املكتوبة  الق�شة  اإىل  بالإ�شافة  كوميدية خمتلفة،  �شينمائية 
عالية والتي تقدمني ب�شكل جديد خمتلف عن الأدوار التي �شاهدين 

فيها اجلمهور.
اأمتنى اأن اأكون اأديت الدور كما ينبغي، خ�شو�شاً اأنني بذلت اأق�شى ما 

لدي ليخرج العمل ب�شكل جيد.
• لكنك تعاونت مع املخرج نف�شه مرق�ص عادل يف فيلم )بث مبا�شر( 

ومل يحقق النجاح املتوقع منه جماهريياً.
م�شكلة )بث مبا�شر( مل تكن يف الفيلم بل يف توقيت عر�شه وظروفه، 
ول دخل لل�شانعن يف ذلك فهي م�شوؤولية ال�شركة املنتجة والتوزيع. 

واأعتقد اأن رد فعل اجلمهور عند العر�ص تلفزيونياً �شيكون خمتلفاً.
هذا  من  تقلق  اأمل  اجلديدة،  )فريدة(  الإنتاج  �شركة  مع  •تتعاون 

الأمر؟
- مل اأقلق، لأن دعم ال�شركات اجلديدة ذات الروؤية اأمر مهم، خ�شو�شاً 
اأنها حتاول العمل يف ظل ظروف �شينمائية �شعبة مرتبطة ب�شيطرة 

املوزعن على الإنتاج ال�شينمائي الرئي�ص خالل العام، 
وتعطي فر�شة للوجوه اجلديدة وتدعم ال�شناعة بتقدمي مزيد من 

الأعمال.
هذه الأمور كافة يجب اأن ن�شعها يف العتبار عند التعامل مع �شركة 

جديدة، وكما ذكرت لك يف البداية، فالقيمون على ال�شركة التي توّلت 
)الرجل الأخطر( اأ�شخا�ص لديهم روؤية يرغبون يف تنفيذها.

عيد  مو�شم  ولي�ص  ال�شيف  ف��رتة  خ��الل  الفيلم  ط��رح  �شبب  م��ا   •
الفطر؟

- حتديد املوعد كان بانتظار النتهاء الكامل من الفيلم خالل الفرتة 
املا�شية. �شحيح اأننا كّنا اأنهينا الت�شوير قبل مو�شم عيد الفطر، لكّن 
بقية املراحل الفنية كان العمل ما زال جارياً عليها. اأ�شف اإىل ذلك اأن 

حتديد موعد الطرح يف ال�شالت يخ�شع حل�شابات الإنتاج والتوزيع.
منتجن  م��ع  ت��ع��اون��ك  ع���دم  اإن���ت���اج  ���ش��رك��ة  ت��اأ���ش��ي�����ش��ك  ي��ع��ن��ي  • ه��ل 

م�شتقباًل؟
- بالتاأكيد ل. الإنتاج مغامرة بحد ذاتها، واأنا رغبت يف خو�ص التجربة 
تقدمي  بهدف  ال�شركة  واأ�ّش�شت  ال�شوق  ح�شابات  اإىل  النظر  دون  من 

الأعمال التي اأ�شتمتع بها. 
مل اأبداأ باإنتاج اأي م�شروع �شينمائي بعد، وثمة عمالن موؤجالن ب�شبب 

الظروف.
الأخطر(؟ )الرجل  تنتج  مل  • ملاذا 

عن  نبحث  ك�شيناريو  ولي�ص  املنتجة،  ال�شركة  من  الفيلم  و�شلني   -
مه، من ثم مل تتوله �شركتي. منتج يقدِّ

اأفالم  ل�شالح  تراجعاً  ت�شهد  الكوميدية  الأع��م��ال  اأن  ت��رى  األ   •
احلركة؟

الخ��ت��الف يف  ع��ن  بعيداً  النوعن.  ب��ن  املقارنة  املنطقي  غ��ري  م��ن   -

امل�شمون، فاإن اأفالم احلركة الأكرث جناحاً ُت�شارك فيها 
متوافراً  لي�ص  اأم��ر  وهو  النجوم،  من  كبرية  جمموعة 

للكوميديا.
امل�شرح؟ عن  غيابك  �شبب  • ما 

ال���ذي ع��رف��ن��ي من  امل��ك��ان  الأول وه���و  امل�����ش��رح بيتي   -
خالله اجلمهور، واأحر�ص على اعتالء خ�شبته عندما 
اأجد العر�ص املنا�شب. لكن اأطمح يف الوقت الراهن اإىل 
اأي  عن  خمتلف  م�شروع  وه��و  امل�شرحي،  حلمي  تنفيذ 
يوؤمن  اإىل منتج  اأنه مكلف ويحتاج  اإل  �شابقة،  جتارب 
بامل�شرح، خ�شو�شاً اأنه يلزمه مكان وجتهيزات باإمكانات 

كبرية.
اجلديد  م�شل�شله  ع��ر���ص  اإرج�����اء  ا���ش��ب��اب  ه��ي  م��ا   •

)�شرايا حمدين(
يرغب يف طرحه  العمل  منتج  اأن  �شامح ح�شن  اأو���ش��ح   

مبوعد منا�شب وعرب �شا�شة قناة حتظى بن�شبة م�شاهدة 
ل��ت��ق��دمي جزء  ن��ي��ة  اأن���ه ح��ت��ى الآن ل  اإىل  ج��ي��دة، م�����ش��رياً 

انتهوا منها   45 اإىل  الأول ت�شل  ثان ولكن حلقات اجلزء 
اأو  درام��ي��ة  م�شاريع  اأي  على  يتعاقد  مل  اأن���ه  واأك���د  جميعاً. 

�شينمائية جديدة بعد، ولكنه بانتظار متابعة ردود الفعل على 
خالل  ال�شالت  يف  اجلمهور  مع  وم�شاهدته  اجلديد  فيلمه 

الأيام القليلة املقبلة.

الذي  االأخطر(  )الرجل  اجلديد  الكوميدي  فيلمه  يف  �سينمائيًا  جمهوره  على  ح�سني  �سامح  اأطلرّ 
ُيعر�س خالل مو�سم ال�سيف احلايل. يف حواره هذا يتحدث الفنان امل�سري عن اأ�سباب اختياره 

هذا العمل, ويتطرق اإىل م�ساريعه االأخرى خالل الفرتة املقبلة.
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م الربامج ل واأقدرّ اأغني واأمثرّ

كري�شتينا �شوايا : ال اأعتمد على الو�شاطات يف التمثيل



اأعرا�س  و4  اأ�شباب   5
اللتهاب البنكريا�س

عدة  له  البنكريا�ص  التهاب  اإن  ال�شحي:  القطاع  اجل��ودة يف  معهد  قال 
اأ�شباب، اأبرزها احل�شوات ال�شفراوية اأو عدوى بالبنكريا�ص، بالإ�شافة 
اإىل ارتفاع ن�شب الدهون والكال�شيوم يف الدم اأو تعاطي بع�ص العقاقري 
اأع���را����ص التهاب  اأن  اأو ف���رط ���ش��رب اخل��م��ر. واأو����ش���ح امل��ع��ه��د الأمل�����اين، 
البنكريا�ص تتمثل يف اآلم البطن ال�شديدة املفاجئة، التي متتد من اأعلى 
واحلمى  والقيء  والغثيان  النتفاخ  اإىل  بالإ�شافة  الظهر،  اإىل  البطن 

وم�شاكل الدورة الدموية.
اإزالة  يتم  فاإنه  ال�شبب،  هي  ال�شفراوية  احل�شوات  كانت  "اإذا  واأ�شاف: 
حدوث  دون  للحيلولة  لح��ًق��ا  ال�شفراء  اإزال���ة  ينبغي  كما  احل�����ش��وات، 

انتكا�شات".
على  يتعن  البنكريا�ص  بالتهاب  الإ�شابة  بداية  يف  اإن��ه  املعهد:  ويقول 
املري�ص التخلي عن الأطعمة ال�شلبة لإراحة البنكريا�ص، يف حن ينبغي 
يفقدها  التي  الكبرية،  ال�شوائل  كمية  لتعوي�ص  ال�شوائل  من  الإك��ث��ار 

اجل�شم. وغالًبا ما ي�شفى املري�ص بعد مرور اأ�شبوعن تقريًبا.

ارتفاع معدل الذكاء يبطئ 
ال�شيخوخة

الأ�شخا�ص  لدى  الذكاء  معدل  ارتفاع  اأن  حديثٌة  فرن�شيٌة  درا�شٌة  ك�شفت 
ن النظرة العمرية لكبار ال�شن. يبطئ �شيخوخة الدماغ، وُيح�شِّ

ترجمته  ت��ق��ري��ر  -يف  بيت" الإ����ش���ب���اين  "تيك  م��وق��ع  ذك���ر  م���ا  وب��ح�����ش��ب 
الفرن�شية،  "مونبلييه"  جامعة  من  باحثن  جمموعة  ف��اإن  "عاجل"- 
اأثبتوا اأن تنمية معدل الذكاء ميكن اأن ي�شاعد على تقليل فر�ص الإ�شابة 

باأمرا�ص ال�شيخوخة.
الذاكرة  ت��ق��وي��ة  اإىل  ت����وؤدي  ال���ذك���اء  تنمية  ط���رق  اإن  ال���درا����ش���ة:  وق��ال��ت 
العقلية  ال��ق��درات  على  احل��ف��اظ  بجانب  امل��خ،  خاليا  داخ��ل  الجتماعية 

والذهنية.
الأ�شا�شي  وال��داف��ع  امل��ح��رك  يعد  ال�شبابي  امل���زاج  اأن  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��اف��ت: 

للحفاظ على عمل العقل واحلافز لإبقاء اجل�شم واملخ يف حالة جيدة.
مرتبطة  احلياة،  يف  املكت�شبة  اخل��ربة  اأن  الدرا�شة  على  القائمون  ووج��د 
بزيادة معدل الذكاء، واأن اتخاذ القرارات ال�شحيحة يزيد كثرًيا تراجَع 

خطر ال�شيخوخة.
وجتربة  ال�شبابية،  التفكري  طريقة  على  احلفاظ  ف��اإن  ال��درا���ش��ة،  ووف��ق 
تاأخري  يف  ي�شاهم  ذل��ك  ك��ل  ج��دي��دة؛  ثقافات  ومعرفة  ج��دي��دة،  ه��واي��ات 

ال�شيخوخة؛ حيث تعمل هذه الطرق مبنزلة حمفز للمخ.

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 ال�شود والزرق 

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�شينيون

كوبنهاغن  يف  الب�سرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�ساأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
بريدية  طوابع  ت�سدر  عربية  دولة  اول  هي  ما   •

عليها كلمة بريد باللغة العربية؟
ال�شعودية

• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 
املعروفة فماذا يعني ا�سمها؟

زهرة الزهار

فعلياً.  الطريان  ت�شتطيع  ل  النعامة  اأن  تعلم  • هل 
الأفاعي.  �شامة لفري�شة  تنتج مادة تكون  اللعاب هي  اإحدى غدد  ال�شامة،  الأفاعي  اأنواع  اأنه يف  تعلم  • هل 
بع�ص الأفاعي لديها �شم يكفي لقتل فيل. واأخرى لديها �شم خفيف. رمبا هناك حوايل 200 اأفعى �شامة 

من اأ�شل 412 اأفعى معروفة ميكن اأن تعترب خطرية على الإن�شان. 
فوق اأنياب الأفعى متاماً هناك فتحة توؤدي اإىل الغدة املنتجة لل�شم. عندما تع�ص الأفعى ذات الأنياب اخللفية 
ي�شيل ال�شم يف الأخاديد اإىل اجلرح الذي فتحه الناب. الكوبرا النفاثة ت�شتطيع ر�ص ال�شم من نابيها، بنف�ص 
الطريقة التي ير�ص بها املاء من بخاخ هذه الكوبرا ت�شوبهما نحو عيون الفري�شة ويوؤدي �شمها اإىل العمى 

الفوري. 
وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  الأر�ص.  على  للحياة  �شيوعاً  الأكرث  ال�شكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلم  • هل 
عن  يقل  ل  ما  هناك  واحليوانات.  النباتات  لكل من  املظاهر  بع�ص  ولديها  فقط،  واح��دة  خلية  تتاألف من 
األفي جن�ص من البكرتيا، وهي عملياً تعي�ص يف كل مكان واأي مكان ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�شطة 

احلرارة الق�شوى فبع�شها يعي�ص يف الينابيع ال�شاخنة اأما اجلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ل يقتل. 
معظم البكرتيا هي اإما غري �شارة اأو عملياً م�شاعدة لأ�شكال اأخرى من احلياة فالبكرتيا مثاًل ت�شبب التعفن 
والتحلل للنباتات واحليوانات امليتة. وهي اأي�شاً تلعب دوراً هاماً يف العمليات اله�شمية لالإن�شان واحليوانات 

الأخرى.

جحا والقرب امل�سحور 
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فوائد الربتقال
حديثة،  علمية  درا���ش��ة  ك�شفت 
اأن الربتقال يحتوى على مادة 
ال�شكتة  خطر  تخف�ص  مغذية 
ال��دم��اغ��ي��ة ع���ن ط���ري���ق زي����ادة 

تدفق الدم اإىل املخ.
بح�شب  ال���ب���اح���ث���ون  واأو������ش�����ح 
“التليغراف”  �شحيفة  موقع 
ال���ربت���ق���ال  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
مذهلة  م�������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وى 

اأنحاء اجل�شم،  الدم فى جميع  تدفق  تعزز  والتى  ت�شمى )هي�شبرييدين(، 
مبا فى ذلك الدماغ.

حملول  امل�شاركن  م��ن  جمموعة  العلماء  منح  ال��درا���ش��ة،  نتائج  ولتاأكيد 
م��ن ع�شري  ك��وب��ن  ف��ى  امل���وج���ودة  م��ن هي�شبرييدين  ع��ل��ى كمية  ي��ح��ت��وى 
جهاز  با�شتخدام  اجللد  خ��الل  من  ال��دم  تدفق  بقيا�ص  وق��ام��وا  الربتقال، 
�شغط  انخفا�ص  ولحظوا   ،  doppler fluximeter با�شم  يعرف 

الدم وزيادة تدفقه ب�شكل عام.
يعانون  الذين  لالأ�شخا�ص  �شحرى  حل  الربتقال  اأن  الباحثون  واأ���ش��اف 
القلب والأوعية  ال�شتاء لتعزيز �شحة  من برودة القدمن والأط��راف فى 
اإنه ي�شاعد على و�شول الدم اإىل الأطراف وبالتاىل تدفق  الدموية، حيث 

الدم ب�شكل اأف�شل.

ملكة جمال نيويورك نيا اإمياين فرانكلني خالل تتويجها من قبل ملكة جمال اأمريكا املنتهية واليتها كارا 
موند على خ�سبة امل�سرح يف مدينة اأتالنتيك , نيو جري�سي.   )رويرتز(

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�شعه وجاء وقت ا�شطر فيه جحا اإىل ان يعر�ص بيته للبيع ولكن قبل ذلك 
لوحة  اأي  الرخام  �شاهد من  و�شط احلديقة  فبنى  فيه  والراحة  البيت  اإىل  املجئ  ي�شتمر يف  ان  فكرة غريبة هى  واتته 
رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغاليه ال�شاحرة التى تلبي كل ما يطلب منها .. رحم اهلل جدتي.  
باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �شريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�ص مع قرب جدته لتلبي طلباته كما يزعم ووافق �شاحب 
البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�شر جحا يف اليوم الأول وجل�ص �شاعتن بجوار قرب جدته يبكيها ويقول انه يعي�ص بعيداً 
عنها ويرجو منها ان ت�شاحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �شاحبة البيت فتاأتي له بالطعام وال�شاي .. ا�شتمر كل يوم 
ياأتي على هذه احلال وبداأ من �شاعتن انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم منذ ال�شباح وحتى م�شاء نف�ص اليوم فيتناول الفطار 
والغذاء والع�شاء وهو يبكي.  مع تكرار زيارات جحا لقرب جدته اح�ص �شاحب البيت بال�شيق وباأنه يعي�ص يف بيت وجحا 
ولي�ص يف بيته فقد ا�شبح ي�شاطرهم طعامهم ويفرت�ص ار�ص احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد الأيام �شمع 
جحا �شاحب البيت يقول لزوجته ان جحا قد زودها كثرياً يا ام العيال فهو ياأتي منذ ال�شباح وحتى امل�شاء وكاأنه يف بيته 
وكل ذلك ب�شبب هذا القرب اللعن الذي يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا معقول انت 
ت�شدقن ان الموات يلبون طلبات الحياء فقالت زوجته ل ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها �شيئاً عندما 
يذهب جحا ناأتي اإىل القرب ونطلب منه �شيئاً فقال ح�شناً لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث ذلك فعاًل ف�شيمكننا ان 
ن�شبح اثرياء ان جعلنا النا�ص يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�شاهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذا العر�ص وقرر امراً 
.. ذهب اإىل باب احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�شوت عايل وا�شرع واختباأ بن ال�شجريات فظن اهل البيت انه رحل فاأ�شرع 
الرجل وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي ندائي ايتها ال�شيدة الكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط 
وهنا �شمع الثنان انن خفيف �شادر من القرب فخافا ودخال البيت م�شرعن فقام جحا وت�شلل وو�شع مائه دينار فوق 
القرب وذهب اإىل بيته ويف ال�شباح وجد �شاحب البيت املائه دينار فوق القرب ف�شرخ حتى اتت زوجته وكادا الثنان يقعان 
ار�شاً من �شدة فرحهما .. بعد قليل اتى جحا ومعه املبلغ الذي قب�شه من بيع البيت وقال للرجل �شاحمنى ل ا�شتطيع 
ان اعي�ص بعيداً عن جدتي فقد جاءت يل يف املنام وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد �شاحب البيت ان ي�شاب ب�شدمه ف�شرخ 
وقال احبت زوجتى البيت هى والولد ول ميكن ان اتركه لك �شاأعطيك بع�ص املال وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا 
حتى و�شال يف النهاية اإىل ان دفع �شاحب البيت اإىل جحا الثمن م�شاعفاً مرة اخرى طمعاً يف ا�شتغالل القرب لتحقيق 
كل طلباتهم وخرج جحا امامهم وهو يبكي ويقول �شاحميني يا جدتي �شاحميني لقد احبك ا�شحاب البيت مثلي متاماً 

و�شيقومان بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.

ي�شتخدم اجلميع مكعبات الثلج املوجودة يف كل ثالجة منزلية 
حالت  يف  مفيدة  املكعبات  ه��ذه  اأن  حن  يف  امل�شروبات،  لتربيد 

عديدة وحتى يف عالج ال�شداع.
ومن اأجل ا�شتخدامها يف عالج ال�شداع، يجب اأن نعرف النقطة 

التي يجب و�شع مكعب الثلج عليها.
ويتطلب عالج ال�شداع و�شع مكعب الثلج على اجلزء القفوي 
من الراأ�ص، وبالذات يف التجويف العلوي الذي ي�شمى يف الطب 
النقطة،  الثلج هذه  "فينغ فو"، فعندما مي�ص  ال�شيني بنقطة 
الذي  الإن��دورف��ن،  من  كبرية  كمية  باإنتاج  ف��ورا  اجل�شم  يبداأ 
ينجم عنه ال�شعور بانخفا�ص حاد يف درجة احلرارة. وبعد م�شي 

دقائق ي�شعر ال�شخ�ص بزوال الأمل اأو انخفا�ص �شدته.

ميكن و�شع مكعب الثلج يف منديل لكي ل مي�ص اجللد مبا�شرة، 
اأن امل�شاألة املهمة يف هذه  ولكن يف هذه احلالة، يجب اأن نتذكر 
الطريقة هي ال�شعور بالربد يف موؤخرة الراأ�ص، ما يحفز رد فعل 

�شريع.
مكعبات الثلج بالإ�شافة اإىل عالج ال�شداع، ميكن اأن ت�شاعد يف 
ا�شتعادة النوم العميق وحت�شن احلالة ال�شحية العامة وتخفف 

من اآلم الدورة ال�شهرية.
وبالطبع، ت�شاعد الأدوية يف التغلب على خمتلف الآلم ب�شرعة، 
لهذه  واأن  خا�شة  املمكنة،  البدائل  اإل��غ��اء  يعني  ل  ه��ذا  اأن  بيد 
الأدوية تاأثريات �شلبية، يف حن لي�ص ملكعبات الثلج تاأثري �شلبي، 

اإذا ا�شتخدمت بطريقة �شحيحة.

كيف تعالج ال�شداع با�شتخدام مكعبات الثلج؟


