
ولكن هناك امور متباينة بني الن�ساء 
والعمل  بالعلم  يتعلق  فيما  وخ��ا���س��ة 
وامل���ق�������س���ود ب��ب��ال��ع��ل��م م���ع���رف���ة امل������راأة 
بواجبات ووظائف الأمومة، واملق�سود 
بالعمل: تطبيق املراأة لهذه الواجبات 
والوظائف. اإنَّ الذي يتقدم اإىل وظيفة 
اًل لها علمياً،  معينة لبد اأن يكون ُموؤَهَّ
ق��ادراً على تطبيقها عملياً، ول ي�سفع 
على  ق��درت��ه  ب��دون  العلمي  موؤهله  ل��ه 
التنفيذ، كما اأنه ل ي�سفع له رغبته يف 

التنفيذ بدون تاأهيله العلمي. 
اأماً،  لت�سبحي  م�ستعدة  اأن��ك  تظنني 
وق�����د ات����خ����ذت ق��������رارك؟ ل ت�����رددي 
ب��ه��ذا الخ��ت��ب��ار الذي  يف ال���س��ت��م��ت��اع 

ي�ساعدك على التاأكد مما اإذا كنت حقاً 
موؤّهلة خلو�ض هذه التجربة. كذلك، 
ت�سّكل الأ�سئلة التالية خري مر�سد لك 
ت��زال��ني حم��ت��ارة يف بع�ض  ك��ن��ت ل  اإن 

الأمور املتعّلقة بالأمومة..

تنجبي  ب��اأن  حتلمني  متى  منذ   -  1
طفاًل؟

اأ - منذ كنت �سغرية.
ب - منذ تزوجت.

ت - منذ ُرزقت اأختي بطفل.
يف  ف�������ّك�������رت  اأن  �����س����ب����ق  ه�������ل   -  2
الكيلوغرامات التي �ستك�سبينها خالل 

احلمل؟
اأ - ل، مطلقاً.

ب - الزيادة الطبيعية يف الوزن اأي 
نحو 10 كيلوغرامات.

ت - علينا اأن ننتظر لرنى.
ا�ست�سرت؟ َمن   -  3

اأ - كل َمن حويل.
ب - زوجي.

اأفّكر  بعد على ما  اأح��داً  اأطلع  ت - مل 
فيه.

فتاة؟ اأم  �سبي  باإجناب  اأحتلمني   -  4
اأ - فتاة.

ب - ل يهم.
ت - ل اأعلم.

5 - هل اخرت اإ�سماً للمولود 
اجلديد؟

اأ - نعم بالتاأكيد.
ب - لي�ض بعد.

ف����ك����رة  ك�������ّون�������ت   - ت 
ب�سيطة.

6 - الفرة التي 
اأن  ��ل��ني  ت��ف�����سّ
فيها  ت�����س��ع��ي 

مولودك:
�سهر   - اأ 
ف����������راي����������ر 

)�سباط(.
ب - يف الربيع بغية 

تفادي معاناة احلمل 
خالل ال�سيف.

ت - ل يهم.
�سن  �سنك  يقارب  هل   -  7

والدتك حني اأجنبتك؟
اأ - ل، اأنا اأ�سغر �سناً.
ب - ل، اأنا اأكر �سناً.

ت - تقريباً.
هل  تعملني،  كنت  اإن   -  8

تفّكرين يف:
اأ - التوقف عن العمل.

ب - متابعة العمل.
ت - اأخذ اإجازة مطّولة.

ما  ت���خ���ّي���ل���ت  ه�����ل   -  9
�سكل  ع����ل����ي����ه  �����س����ي����ك����ون 

طفلك؟
وعيناه  اأ���س��ق��ر  ن��ع��م،   - اأ 

زرقاوان.
اأن������ه  اأف�������ر��������ض   - ب 

�سي�سبهني اأنا ووالده.
ت - ل.

ه���ذه  يف  زوج��������ك  راأي  م�����ا   -  10
امل�ساألة؟

اأ - كاد يقتنع بها.
ب - يلّح علي كي ننجب ولداً.

ت - يرك يل اخليار.

النتائج
اإجمعي عدد كل من الأحرف اأ وب وت، 
ثم اقرئي خال�سة احلرف الذي �سّجل 

النتيجة الأعلى:
اأكر عدد من احلرف )اأ(:

علينا الإقرار باأن دافعك اإىل الإجناب 
اأن��ك م�ستعدة لهذه  ق��وي. ول �سك يف 
حتلمني  اأن�������ك  ح����د  اإىل  ال���ت���ج���رب���ة، 
الطبيب  فيها  يخرك  التي  باللحظة 
باأنك حامل. لكن حذاِر من املبالغة يف 

الركيز على هذه امل�ساألة، ما يجعلك 
ت�سعني  اأو  زوج����ك  رغ��ب��ة  ت��ت��ج��اه��ل��ني 
�سغط  حت��ت  حياتك  و���س��ري��ك  نف�سك 

كبري.
اأكر عدد من احلرف )ب(: 

يبدو اأنك فكرت يف هذه اخلطوة واأنك 
اأنك  ���س��ك يف  ل���الإجن���اب. ل  م�����س��ت��ع��دة 
م��ن وقتك  اأول��ي��ت ه��ذه امل�ساألة ك��ث��رياً 
وقد تاأملت فيها من كل جوانبها، من 
دون اأن تبالغي يف ردود فعلك اأو تعربي 

عن حما�سة زائدة.
اأكر عدد من احلرف )ت(: 

عليك اأن تويل هذه امل�ساألة مزيداً من 
رمبا  بعمق.  فيها  تفكري  واأن  وق��ت��ك 
لكن  ط��ف��ل،  اإجن���اب  يف  ب�سدة  ترغبني 
ال�سهل  ب��الأم��ر  لي�ست  التجربة  ه��ذه 
وع��ل��ي��ك درا���س��ت��ه��ا ج��ي��داً ق��ب��ل الإق����دام 
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جامعة الإمارات ت�ضت�ضيف معر�ض 

مم�ضى ال�ضناعة.. اكت�ضاف الفر�ض 

لطلبة اجلامعة واملدار�ض الثانوية

افتتاح راٍق لعر�ض 
م�ضرحية �ضنووايت 

والقزام ال�ضبعة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

غالك�صي �أ�س4 مبنت�صف مار�س 
اأكد موقع �سي نت املخت�ض باأخبار التقنية اأنه تلقى معلومات من �سركة 
�سام�سونغ تفيد باأن اجليل املقبل من هواتفها الذكية العالية امل�ستوى من 
�سل�سلة هواتف غالك�سي والذي �سيحمل ال�سم غالك�سي اأ�ض4 ، �ستك�سف 

عنه يوم 14 مار�ض-اآذار املقبل.
وقد اأر�سلت ال�سركة دعوات اإىل و�سائل الإعالم حل�سور حدث خا�ض تعقده 
 Samsung Unpacked يف مدينة نيويورك الأمريكية حتت ا�سم
اأو ما يعني بالعربية فك تغليف �سام�سونغ ، كناية عن �سيء جديد �ستك�سف 

عنه ال�سركة يف ذلك احلدث.
وبعد النجاح الكبري الذي ح�سده هاتف غالك�سي اأ�ض3 ت�ساعدت وترية 
الرقب لهاتف جديد من �سل�سلة غالك�سي اأ�ض . وكان اأ�ض3 قد برز العام 
اأن  اآيفون5، حتى  اأبل وهو  املا�سي كمناف�ض حقيقي لأبرز هواتف �سركة 

مبيعاته �سهدت ارتفاعا بعد اإطالق اآيفون 5 اأواخر العام املا�سي.
اأن يطغى ه��ذا اخل��ر على معظم الإع��الن��ات التي �سيخرج  وم��ن املرجح 
بها م�سنعو الهواتف الذكية يف موؤمتر اجلوال العاملي املنعقد يف مدينة 
ال�ستهالكية  الإلكرونيات  معر�ض  يف  ح�سل  كما  الإ�سبانية،  بر�سلونة 

عندما ك�سف الالعبون الكبار عن منتجاتهم اخلا�سة.
ي�سار اإىل اأنه �ساحبت اأنباء غالك�سي اأ�ض4 العديد من ال�سائعات املتعلقة 
اإك�سينو�ض  مبعالج  �سياأتي  اأن��ه  بينها  ومن  �سيت�سمنها،  التي  باملوا�سفات 
وب�سا�سة  اأي�سا،  الأنوية  ثماين  منف�سل  ر�سومي  ومعالج  الأنوية،  ثماين 

قيا�سها 4.99 بو�سات من نوع �سوبر اأموليد املقاومة للخدو�ض.
وكامريا  2 غيغابايت،  ذاك��رة و�سول ع�سوائي بحجم  �سي�سم  اأن��ه  وت��ردد 
خلفية بدقة 13 ميغابك�سل واأمامية بدقة 2 ميغابك�سل، ويعمل بالإ�سدار 

الأخري من اأندرويد جيلي بني الذي يحمل الرقم 4.2.2.

�لويبو تن�صر �خرت�عني 
�إمار�تيني جديدين

•• اأبوظبي-وام:

 19 رقم  الخراعني  الويبو  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  ن�سرت 
ال�سديفات  و�سفي  واملهند�ض  املحريبي  بطي  عيده  لالإماراتية   20 و 
ميثالن منوذجني متقدمني من الغ�سالت الكهربائية متعددة احلجرات 
مقارنة باخراعات �سابقة لهما يف نف�ض املجال. ولزيادة كفاءة حجرات 
الغ�سيل لتعمل معا لغ�سل املالب�ض امللونة يف حجرة والبي�ساء يف حجرة 
باإ�سافة  ال�سابقة  اآلياتهم  املخرعان  ط��ور  اأخ��رى  حجرة  يف  واملنا�سف 
مب�سنن  جانبيا  منها  كل  باإحاطة  الغ�سيل  حجرات  تدير  جديدة  اآلية 
حلقي جري وتو�سل جميع هذه امل�سننات من خالل املركز ال�ساغر بينها 
مب�سنن اآخر يديرها جميعا معا حيث يدير هذا امل�سنن حمور مو�سول 
اإىل امليكانيكية الرئي�سية. يهدف املخرعان من تدوير احلجرات بهذه 
تعاك�ض  ن�سبية  ب�سرعات  وينخف�ض  يت�ساعد  ب�سكل  لإدارت��ه��ا  الطريقة 
الكهربائية يف كل  املروحة  به  تت�سبب  الذي  املاء  بدرجات معينة دوران 
حجرة مما يت�سبب يف �سخ �سائل الغ�سيل بقوة وفعالية عالية ودائمة من 
90 يف املائة بدل الطريقة  خالل املالب�ض بن�سبة كفاءة زمنية ت�ساوي 
املائة  يف   20 بن�سبة  املالب�ض  خالل  من  ال�سائل  ت�سخ  التي  التقليدية 
�سخ  دون  بها  وال����دوران  للمالب�ض  الغ�سيل  �سائل  حمل  يف  ال��وق��ت  م��ن 
املالب�ض للحظات  ال�سائل فقط يف  املالب�ض ثم �سخ  لل�سائل من خالل 
عند عك�ض اجتاه الدوران ما يلبث اإل وينتهي بحمل ال�سائل للمالب�ض 
ثانية والدوران بها دون �سخ يف املالب�ض. واأو�سح املخرعان اأنه اإ�سافة 
فاإن  والطاقة  وامل��اء  الوقت  توفري  الثالث يف  ا�ستخدام احلجرات  مليزة 
لدولة  ن�سرت  الويبو  اأن  يذكر  امليزات.  تلك  ت�ساعف  التقنية اجلديدة 
الإمارات العربية املتحدة منذ مطلع هذا العام خم�سة اخراعات عاملية 
منها ثالثة بامل�ساركة بني جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث 
واثنان  الإم��ارات��ي��ة  وات�سالت  اإبتيك  الريطانية  الت�سالت  و�سركة 

لالإماراتية املحريبي و�سريكها ال�سديفات. 

�لعلكة �خلالية من �ل�صكر 
تعالج جفاف �لفم 

في�سمان  ي��واخ��ي��م  الأمل����اين  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن����ف  طبيب  اأو���س��ى 
م�سغ  اأو  البونبون  مب�ض  الفم،  جفاف  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض 
العلكة اخلاليني من ال�سكر، موؤكداً على اأهمية تناول كميات وفرية من 
املياه والعتناء بنظافة الفم من اأجل احلفاظ على �سريان اللعاب داخل 

الفم ب�سكل �سليم، ومن ثم جتنب الإ�سابة بجفاف الفم من الأ�سا�ض.
والأذن  الأن��ف  لأط��ب��اء  الأملانية  الرابطة  رئي�ض  نائب  في�سمان  واأ���س��ار 
ب�سورة  الفم  بجفاف  الإ�سابة  اأن  اإىل  نوميون�سر  واحلنجرة مبدينة 
م�ستمرة ميكن اأن ترجع اإىل تناول الأدوية حيث تت�سبب نوعيات معينة 
اأدوية  اأو  القلب  اأمرا�ض  اأدوي��ة  اأو  ال��دم  ارتفاع �سغط  اأدوي��ة عالج  من 

الكتئاب يف الإ�سابة بجفاف الفم كاأثر جانبي لتناولها.
اأو  لل�سرطان  الإ�سعاعي  للعالج  اأن اخل�سوع  الأمل��اين  الطبيب  واأ�ساف 
�سوغن )ت�سيب  الذاتية مثل متالزمة  املناعة  اأمرا�ض  باأحد  الإ�سابة 
الغدد اللعابية والدمعية(، ميكن اأن تت�سبب يف ا�سطراب اإفراز و�سريان 

اللعاب بالفم مما يوؤدي اإىل جفافه.
مثالية  بيئة  ي�سكل  ينبغي  كما  بالفم  اللعاب  �سريان  ع��دم  لأن  ونظراً 
املبطن  املخاطي  الغ�ساء  التهاب  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  البكترييا  لتكاثر 
للفم اأو التهاب الغدد اللعابية فيه، اأكد في�سمان على �سرورة ا�ست�سارة 
الطبيب مبجرد ال�سعور مبثل هذه املتاعب كي يتم عالجها على نحو 
عر�سة  الأك��ر  الفئة  ميثلن  ال�سن  كبار  ال�سيدات  اأن  اإىل  لفتاً  �سليم، 

لالإ�سابة بذلك.

ب��ري��ط��اين  م���ل���ي���ون   15
ب�������������ا م�����������دخ�����������رات
اأن ما  ام�����ض  ك�سفت درا���س��ة ج��دي��دة 
ي��ق��رب م��ن ث��ل��ث ���س��ك��ان امل��م��ل��ك��ة، اأي 
15 مليون بريطاين من  ما يعادل 
مليون   61 البالغ  ال�سكان  جمموع 

ن�سمة، ل ميلكون اأي مدخرات.
ن�سرتها  ال���ت���ي  ال����درا�����س����ة،  وق���ال���ت 
الكثري  اإن   ، ���س��ت��ار  دي��ل��ي  �سحيفة 
م���ن ال��ري��ط��ان��ي��ني ي��ع��ي�����س��ون على 
الأو�ساع  ج���راء  م��ال��ي��ة  ك��ارث��ة  �سفا 
اإىل  واحلاجة  ال�سعبة  القت�سادية 
الذين  الآخرين  اأ�سرهم  اأف��راد  دعم 

ُيعانون من ارتفاع تكاليف املعي�سة.
واأ�سافت اأن %31 من الريطانيني 
اع��رف��وا ب��اأن��ه��م غ��ري ق��ادري��ن على 
ال�سعوبات  ج��راء  اأم���وال  اأي  توفري 
الق��ت�����س��ادي��ة وال���ت���ي ت��وق��ع 11% 
يف  العام،  هذا  �ستنتع�ض  باأنها  منهم 
باأنهم ل ميلكون   17% اأق���ّر  ح��ني 

اأي مال بق�سد التوفري.
من   32% اأن  ال���درا����س���ة  ووج�����دت 
القادرين  الريطانيني  ثلثي  اأ�سل 
مدخرات  مي��ل��ك��ون  ال���ت���وف���ري  ع��ل��ى 
اإ�سرليني،  جنيه   1000 عن  تقل 
الرهن  لت�سديد  ك��اف��ي��ة  غ��ري  وه���ي 
ل�سهر  املعي�سة  ومتطلبات  العقاري 
منحوا  م��ن��ه��م   25% واأن  واح�����د، 
لأبنائهم  ك���ق���رو����ض  م���دخ���رات���ه���م 
ارتفاع  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��م 
متطلبات  وت��اأم��ني  املعي�سة  تكاليف 
اإىل  واأ���س��ارت  اجلامعية.  درا�ساتهم 
 24% اأج��رت  الأبناء  م�ساعدة  اأن 
من الآباء الريطانيني على خف�ض 
م��دخ��رات��ه��م اخل��ا���س��ة، وواح����داً من 
ك���ل 12 م��ن��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وق��ف عن 

التوفري.

اك��ت�����ش��اف اأخ�������دود اآخ���ر 
الأح�����م�����ر  ال����ب����ح����ر  يف 
اكت�سفت �سفينة اأبحاث علمية تابعة 
امللكية الريطانية غراند  للبحرية 
اأخ����دود عظيم حت��ت مياه  ك��ان��ي��ون  
وال��ت��ق��ط��ت �سورا  الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر 
هامة له.  وكانت ال�سفينة اإنربرايز 
قد ك�سفت وجود هذا الأخ��دود على 
250 مرا يف البحر الأحمر  عمق 
اأثناء مهمة ا�ستك�ساف لها ا�ستغرقت 
ت�سعة اأ�سهر لتح�سني معرفة العلماء 
باملياه الواقعة �سرق مدينة ال�سوي�ض 

امل�سرية.
وقد مت ت�سكيل �سور ثالثية الأبعاد 
ال�سفينة  غ���ادرت  اأن  بعد  ل��الأخ��دود 
با�ستخدام  امل�����س��ري  �سفاجة  ميناء 
جهاز انعكا�ض ال�سوت �سونار املتعدد 

احلزم ال�سعاعية.
ال�سفينة  رب����ان  راي  دي��ري��ك  وق����ال 
اإن��رب��راي��ز ه���ذه امل��الم��ح مي��ك��ن اأن 
ت��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة اأن���ه���ار َن��ح��ت��ت خالل 
في�سان  قبل  ال�سخرية  الطبقات 

البحر الأحمر قبل األف عام .

ل��وح��ي  ح���ا����ش���وب  اأول 
بي لأت�ش  اأن��دروي��د  بنظام 
الأمريكية  بي  اأت�ض  �سركة  ك�سفت 
بنظام  ت�����س��ن��ع��ه  ج���ه���از  اأول  ع����ن 
احلا�سوب  وه��و  اأن��دروي��د  الت�سغيل 
 ،)Slate 7(  7 �سليت  ال��ل��وح��ي 
احلوا�سيب  ���س��وق  اإىل  ب��ه  ت��ع��ود  اإذ 
اللوحية على اأمل النجاح هذه املرة 
بعد ف�سلها يف اخراق هذا ال�سوق 
ال�سابقة  اللوحية  حوا�سيبها  عر 

املبنية على نظام ويندوز 7.
عن  ال�ستار  ال�سركة  اأزاح����ت  وق��د 
ه������ذا احل����ا�����س����وب ق���ب���ل ي������وم من 
العاملي  م��وؤمت��ر اجل����وال  ان��ط��الق 
)MWC( الذي بداأت فعالياته 
الإ�سبانية،  ب��ر���س��ل��ون��ة  يف   ام�������ض 
وياأتي اجلهاز ب�سا�سة قيا�سها �سبع 
ب��و���س��ات وي��ع��م��ل ب��الإ���س��دار 4.1 
الت�سغيل  ن��ظ��ام  م��ن  ب��ني(  )جيلي 
 368.5 ي�����زن  وه�����و  اأن������دروي������د، 

غراما.
احلا�سوب  هذا  يف  ال�سركة  وت�سب 
اأكر  اأن��ه  تعتقد  ما  على  تركيزها 
ال���واع���دة يف ه���ذا املجال  الأ����س���واق 
القيا�ض  ذات  اللوحيات  �سوق  وه��و 

املتو�سط.

�لعالقة �لعاطفية �لقلقة م�صّرة بال�صحة 
وجدت درا�سة جديدة اأن ال�سعور بالقلق وقلة الأمان يف العالقة العاطفية ميكن يف الواقع اأن ي�سر بال�سّحة.

وذكر موقع هلث دي نيوز الأمريكي اأن باحثني يف جامعة اأوهايو وجدوا اأن ال�سعور بعدم ال�ستقرار والقلق يف العالقات 
العاطفية قد يرفع من م�ستويات هرمون الإجهاد ويكبح جهاز املناعة.

وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة ليزا جارميكا اإن الدرا�سة وجدت اأن الأزواج الذين ي�سعرون غالباً 
اإن كان �سريك احلياة يحبهم حقاً، يرتفع لديهم م�ستوى هرمون  ب�سان عالقتهم، ويت�ساءلون  بالقلق 
الكورتيزول ، وتنخف�ض عندهم م�ستويات اخلاليا اللمفاوية التائية التي تعد مهمة جلهاز املناعة من 

ال�سخ�ض  اإن كان  اأو  القلق من الرف�ض  اأن هذا  اأجل مكافحة العدوى. واأ�سافت 
على  ميكن  التي  النف�سية  تداعياته  له  �سريكه،  من  الهتمام  يلقى  حقاً 
ل  الدرا�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  ال�سحة.  على  �سلباً  توؤثر  اأن  الطويل  امل��دى 
ت�سف هذا القلق املرحلي ب�ساأن العالقة، فكل �سخ�ض تراوده هذه الأفكار 
ال�سديد  القلق  لكن  العالقة..  من  طبيعي  ج��زء  اإنها  اأحياناً..  وامل�ساعر 

ميكن اأن يكون �سيئاً مزمناً . و�سملت الدرا�سة 85 زوجاً، متزوجني منذ ما 
يزيد عن 12 عاماً ومعدل اأعمارهم 39 عاماً. وحتدث امل�ساركون عن م�ستويات القلق يف 

عالقاتهم والأعرا�ض ال�سحية واأجابوا على اأ�سئلة ب�ساأن زواجهم ونوعية نومهم.
اأيام   3 اأخذت منهم عينات من اللعاب على مدى  وكانوا ب�سكل عام يتمتعون ب�سحة �سليمة.و 
اللمفاوية  واخل��الي��ا  الكورتيزول  م�ستويات  العلماء  خاللها  قا�ض  حيث  م��رت��ني،  دم  وعينات 
التائية. وتبنّي اأن الأزواج الذين ترتفع م�ستويات القلق يف عالقاتهم ينتجون كميات كورتيزول 

اأعلى بن�سبة %11 مقارنة مبن تخف لديهم م�ستويات القلق.
كما اأن الأزواج الذين يرتفع م�ستوى القلق لديهم، تنخف�ض عندهم م�ستويات اخلاليا اللمفاوية 

التائية بن�سبة تراوح بني %11 و22%.

هل �أنت م�صتعّدة لالأمومة؟
ُخها العمل، والواقع ي�شهد باأنه  ُدَها العلُم، َوُيَر�شِّ الأمومة ِفْطَرٌة ُير�شِّ

لي�ش كل امراأة ت�شلح اأن تكون اأمًا، كما اأنه لي�ش كل رجل ي�شلح اأن 
يكون اأبًا- مع اأن الأمومة والأبوة مرتبطة بجن�شيهما ارتباطًا 

فطريًا ل مثل ول جدال فيه. 



•• العني - الفجر:

ح�سل فريق كلية القانون بجامعة الإمارات على املركز الثالث على م�ستوى 
ال�سرق الو�سط يف م�سابقة اأوك�سفورد القانونية الإقليمية وامل�سماة حماكمة 
اأقيمت يف  الأو�سط والتي  ال�سرق  الإع��الم م�ستوى  ال�سورية لقانون  براي�ض 

الإت�سال  كلية  و  اأوك�سفورد  بتنظيم من جامعة  الدوحة  القطرية  العا�سمة 
اأننرغ بجامعة بن�سلفينيا وجامعة قطر ومركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب 
القانون  كلية  عميد  ال�سام�سي  جا�سم  الروفي�سور  �سعادة  وق��ال  والتطوير. 
الكلية  فريق  تتويج  ان  القانون  لكلية  العاملية  الرابطة  ادارة  جمل�ض  ع�سو 
باملركز الثالث على م�ستوى ال�سرق الو�سط يف حماكمة اأوك�سفورد ال�سورية 

لقانون الإعالم، يعد اإجناز ي�ساف اإىل �سجل اإجنازات كلية القانون بجامعة 
الإمارات العربية املتحدة، و�سكر �سعادته فريق الكلية والذي تكون من كل من 
الطالبة  البلو�سي،  عبداهلل  �سعود  الطالب  ال�سام�سي،  را�سد  حممد  الطالب 
الطالبة  البلو�سي،  دروي�ض  �سريفة  الطالبة  اجل��ه��وري،  عبدالرحيم  �سمية 
حممد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ري��ق  م�سرفوا  �سكر  كما  البلو�سي،  حممد  منى 

الزعابي والأ�ستاذة مرمي اأحمد بني عبدال�سالم. كما وح�سلت الطالبة �سمية 
عبدالرحيم اجلهوري على لقب ثاين اأح�سن حمامية متحدثة على م�ستوى 
الكاملة،  العالمة  على  عليه  املدعى  و  املدعي  مذكرتي  وح�سول  امل�سابقة، 
م�سابقة  يف  للم�ساركة  الإم��ارات  بجامعة  القانون  لكلية  الدعوة  توجيه  ومت 

اأوك�سفورد الأ�سا�سية والتي �ستقام يف لندن-اأك�سفورد يف ربيع 2013.

•• العني - الفجر:

افتتح �سعادة الدكتور علي را�سد النعيمي مدير جامعة 
المارات ااأم�ض يف القرية الطالبية يف احلرم اجلامعي 
ال�سناعية  لل�سركات  الول  املعر�ض  بالعني  اجلديد 
�سعار:  الهند�سة حتت  كلية  بتنظيم من  اأقيم  وال��ذي 
 Industry Walk Walk Through
الدكتور  الف��ت��ت��اح  ح�����س��ر   Opportunities
ن���ائ���ب م���دي���ر اجلامعة  ي���ا����ض  ب���ن���ي  ي���و����س���ف  حم���م���د 
النقبي عميد �سوؤون  ال�سايب  والدكتور عبد الرحمن 
الطلبة والدكتور ريا�ض املهيدب عميد كلية الهند�سة 
وهي  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��راع��ي��ة  ال�سركات  ع��ن  وممثلني 
و�سركة  ب��الت��ي��ن��ي  ك��راع��ي  للت�سنيع  ���س��رات��ا  ���س��رك��ة 
ب���رول اأب���و ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن�����وك( ك��راع��ي ذهبي 

و�سركة �سلمرجري كراعي ف�سي.
العالقة بني كلية  الفعالية بهدف توثيق  وتاأتي هذه 
الهند�سة واجلامعة عموماً وال�سركات ال�سناعية التي 
ت�ستقطب خريجي اجلامعة، حيث مت تعريف الطلبة 
واخلريجني بفر�ض التدريب والتوظيف لدى خمتلف 
ال�سركات امل�ساركة، و�سمل املعر�ض على مم�سى خا�ض 
للطلبة والطالبات يف اأروقة الق�سم اخلا�ض بكل �سركة 
ويح�سلوا  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سركات  مبمثلي  ليلتقوا 
على معلومات وافية منهم حول طبيعة عمل كل �سركة 
وجم����الت ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة ل��ه��م ب��ع��د ال��ت��خ��رج، ومدى 
مواءمة ميولهم ودرا�ستهم يف اجلامعة ملتطلبات �سوق 
العمل املحلي، مما يتيح الفر�سة خا�سة اأمام الطلبة 

باجلامعة  الدرا�سة  على  واملقبلني  اجل��دد  والطالبات 
والتعرف على جمالت عمل هذه ال�سركات وعالقتها 
والتي  والهند�سية  العلمية  التخ�س�سات  مبختلف 

تطرحها جامعة الإمارات.
النعيمي مدير  را���س��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
اجلامعة مب�ساركة القطاع ال�سناعي ب�سكل عام والدور 
الذي تلعبة خمتلف ال�سركات واملوؤ�س�سات ذات العالقة 
يف ت��ب��ن��ي ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة واح��ت�����س��ان��ه��م ملا 
يتما�سى مع روؤية دولة الإمارات يف الريادة والو�سول 
كافة  يف  امل��رات��ب  اع��ل��ى  اإىل  ال��دول��ة  وخريجي  بطلبة 

املجالت ال�سناعية والعلمية.
اأمام  اإ�سافية  وقال اأن مثل هذه املعار�ض تتيح فر�ض 
من  ينا�سبهم  م��ا  على  للتعرف  واخل��ري��ج��ني  الطلبة 

وظائف وفق تخ�س�ساتهم الدرا�سية م�ستقباًل.
اأ���س��ار الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ري��ا���ض املهيدب  وم��ن جانبه 
احليوي  القطاع  ه��ذا  دور  اىل  الهند�سة  كلية  عميد 
يف دع��م الب��ت��ك��ارات والخ��راع��ات والأف��ك��ار اخلالقة 
التي يقدمها طلبة وطالبات كلية الهند�سة، ملا له من 
اهمية يف جمال ال�سناعة ومتكني الدولة من العتماد 

الذاتي على طاقاتها الب�سرية يف البناء والتقدم.
ومن ناحية اأخرى ا�سارت الدكتورة �سمرية الزرعوين 
بكلية  واخلريجني  الطلبة  ل�سوؤون  امل�سارك  العميد 
الهند�سة ورئي�ض اللجنة املنظمة ان فعاليات املعر�ض 
والقدرات  امل��ه��ارات  بنوعية  الطلبة  تعريف  تت�سمن 
الالزمة  والعلمية والدارية  الهند�سية  والتخ�س�سات 
اإل��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف الدولة،  وال��ت��ي ي��ح��ت��اج 

وكذلك تعريف ال�سركات وموؤ�س�سات الأعمال بنوعية 
املهارات والقدرات التى تقوم اجلامعة بتنميتها لدى 
لتعلن عن  لها  الفر�سة  واإتاحة  الطلبة واخلريجني، 
اأن�سطتها والوظائف التى حتتاج اإليها واحتواء الطلبة 
حتت رعايتها.  ويتوقع ان يزور املعر�ض حوايل األفي 
اجلامعة  وطالبات  طلبة  من  تقريباً  وطالبة  طالب 
وك���ذل���ك ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات ال�����س��ف ال���ث���اين ع�����س��ر من 

خمتلف مدار�ض املناطق التعليمية يف الدولة.

وقد �ساركت يف فعاليات املعر�ض �سركة �سراتا، و�سركة 
ومبادلة،  و�سلمرجري،  ال��وط��ن��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول 
البرولية  الإن�����س��اءات  و�سركة  الإم����ارات،  وب��روف��اك 
واإيرو�سبي�ض  وج��ل��وب��ال  م�����س��در،  وم��ع��ه��د  ال��وط��ن��ي��ة، 
لالأملنيوم،  والإم���ارات  الإم���ارات،  وحديد  لوج�ستك�ض، 
وموؤ�س�سة الإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة، ودوكاب، 
املحدودة،  اأبوظبي  اأدا�سي، و�سركة نفط  وبيكر هيوج، 

وموؤ�س�سة المارات للطاقة النووية

تو�م ت�صت�صيف �الجتماع �لر�بع 
لدعم �الأطفال �مل�صابني بال�صرع

•• العني - الفجر:

ا�����س����ت���������س����اف م�������س���ت�������س���ف���ى ت������وام 
هوبكنز  ج��ون��ز  م���ع  ب���ال����س���راك 
لدعم  الرابع  الإجتماع   ، الطبية 
الأط���ف���ال امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��رع يف 
فندق اأيال. حيث مت دعوة اأولياء 
بال�سرع  امل�سابني  الأطفال  اأم��ور 
لعقد حوار باإ�سراف جمموعة من 
لتحديد  ت���وام،  م��ن  املتخ�س�سني 
تواجه  ال��ت��ي  امل�ساكل  و  امل��خ��اوف 
الأ���س��ر ال��ت��ي ت��رب��ي ط��ف��ل م�ساب 
الإجتماع  ي��ع��د  و  ك��م��ا  ب��ال�����س��رع، 
لتبادل  ل����الآب����اء  م��ه��م��ة  ف���ر����س���ة 
م�ساركة  و  ال��ت��ع��اط��ف  م�����س��اع��ر 

ق�س�ض العالج الناجحة.
وقد قام كل من الدكتور حممد املالك ا�ست�ساري يف علم الأع�ساب، و دكتور 
عر�ض  بتقدمي  داوود،  ت�سنيم  ال�سيديل  و  كانيتيا  ديرفك  النف�سي  الطب 
لإر���س��اد اأول��ي��اء الأم���ور ح��ول نظام عمل الأدوي���ة، و اجل��وان��ب الجتماعية 
والنف�سية املتوقع مواجهتها مع املر�سى خالل فرة العالج. وذكر ا�ست�ساري 
الأطفال  معظم  اأن  امل��ال��ك:  حممد  الدكتور  ت��وام  م�ست�سفى  يف  الع�ساب 
املر�سى بال�سرع ميكنهم عي�ض حياة طبيعية والتخل�ض منه كلما تقدم بهم 
العمر، اأما الخرين الذين ي�ستمر معهم املر�ض و الذي قد يت�سبب يف زيادة 
الع�سبية لديهم، ميكن حت�سني نوعية حياتهم من خالل ال�سيطرة عليه 

عن طريق الأدوية و غريها من التدابري العالجية .
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ول��ك��ن  ع��الج  ل��ه  لي�ض  ال�سرع  امل��ال��ك:  د.  اأ���س��اف  و 
بنجاح. فعلى الآباء عندما حتدث النوبة التزام الهدوء و امل�سارعة يف اإزالة 
اأي اآلة حادة حميطة باملري�ض، و م�ساعدته على التنف�ض عن طريق تخفيف 
و  لينة  م��ادة  اأي  املري�ض على  راأ���ض  اإ�سناد  و  الرقبة  املالب�ض حول منطقة 
ناعمة، و من ثم و�سع املري�ض على اأحد جانبية للحفاظ على مرور الهواء 
يف جمرى التنف�ض ب�سال�سة و يجب اإبقاء املري�ض على هذه الو�سعية حتى 
تنتهي النوبة و يعود املري�ض حلالته الطبيعية، من الواجب عندها تهدئة 
املري�ض و طماأنته، و اإذا ما ا�ستمرت الت�سنجات يجب الإ�سراع باأخذ املري�ض 

اإىل ق�سم الطوارئ .
ب�سعبية  حتظى  باتت  بال�سرع،  امل�سابني  الأط��ف��ال  لدعم  ت��وام  جمموعة 
متزايدة مع زيادة عدد احل�سور من اأولياء الأمور، فمثل تلك الإجتماعات 
الدعم  تقدمي  و  ال�سخ�سية  اخل��رات  لتبادل  الأم���ور  لأول��ي��اء  فر�ض  تعد 
املعنوي لبع�سهم البع�ض، و تزود الآباء بال�سعور بال�سيطرة و القدرة على 
الت�سرف يف مثل تلك املواقف، ف�ساًل عن املعلومات املفيدة مل�ساعدتهم على 

التغلب على تلك امل�سكالت دون خوف و انطواء .
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جامعة �الإمار�ت ت�صت�صيف معر�س مم�صى �ل�صناعة.. 
�كت�صاف �لفر�س لطلبة �جلامعة و�ملد�ر�س �لثانوية

�شمية اجلهوري حتقق لقب اأح�شن حمامية

جامعة �الإمار�ت تفوز يف حماكمة �أك�صفورد �الإقليمية وتتاأهل للدولية



كرات اللحم املفروم بالكاري )6 اأ�شخا�ش(
حت�سري  عن  تثنيك  الطويلة  املكونات  قائمة  تدعي  ل 
الطبق يف  اللحم يف يوم واجن��زي  الطبق، ح�سري  هذا 

اليوم التايل.
• املقادير

كرات اللحم
- كيلو من حلم البقر املفروم.

- ن�سف كوب ب�سل مفروم.
- 3 مالعق كبرية كزبرة.

- ملعقتان �سغريتان من الفلفل احلار الأخ�سر.
- ملعقة �سغرية من الزجنبيل املفروم.

- ملعقة �سغرية من الثوم.
- ملعقة �سغرية ون�سف امللعقة من م�سحوق الكزبرة.
- ملعقة �سغرية من غارام ما�سال )نوع من الكاري(.

- ¾ ملعقة �سغرية من م�سحوق الكمون.
- ن�سف ملعقة �سغرية من الفلفل احلريف.

- ملعقة �سغرية من امللح.
• ال�سل�سة

- ملعقتان كبريتان من الزيت النباتي.
- كوب ون�سف الكوب من الب�سل املفروم.

- ملعقة كبرية من الزجنبيل املق�سر.
- ملعقة كبرية من الثوم املفروم.

- ملعقة كبرية من الفلفل احلار الأخ�سر املفروم.
- ملعقتان �سغريتان من م�سحوق الكزبرة.

- ملعقة �سغرية من الكمون امل�سحوق.
- ن�سف ملعقة �سغرية من الكركم.

- ن�سف ملعقة �سغرية من الفلفل احلريف.
 3 اأو  - علبة طماطم )800 غ(، مع ع�سري الطماطم 

اأكواب ون�سف الكوب من الطماطم املفرومة الطازجة.
- ربع كوب من الكزبرة املفرومة.

- ملعقة �سغرية ون�سف امللعقة من امللح.
- ملعقة �سغرية من غارام ما�سال.

- ملعقتان كبريتان من الكزبرة املفرومة، للتزيني.
• الطريقة

اخلطيها  اللحم،  ك���رات  مكونات  اجمعي  وع���اء،  يف   -1
بيدك، لفيها على �سكل كرات بحجم حبة اجلوز. �سعيها 

جانباً يف �سينية اخلبيز.
ال��زي��ت على درج���ة حرارة  ك��ب��رية، حمي  م��ق��الة  2- يف 
يبداأ  حتى  دق��ائ��ق   8 اإىل   6 م��ن  الب�سل  قلي  مرتفعة. 
بال�سمرار. خففي النار واتركي الب�سل من 8 اإىل 10 

دقائق اإ�سافية. اأ�سيفي اإليه كوباً من املاء.
3- �سعي �سينية اخلبيز مع اللحم فوق املقالة، واطهي 
الب�سل على نار هادئة من 8 اإىل 10 دقائق حتى ي�سبح 

ليناً اأو حتى يتبخر املاء.
4- عندما يجف املاء يف املقالة، ارفعي اللحم بعناية من 

�سينية اخلبيز واأ�سيفيها اإىل الب�سل.
دقيقتني.  اأو  دقيقة  اللحم  واط��ه��ي  امل��ق��الة  غطي   -5
واطهي  متو�سطة  اإىل  احل��رارة  وزي��دي  الغطاء،  اأرفعي 
�سلبة  ت�سبح  حتى  دق��ائ��ق   8 اإىل   6 م��ن  اللحم  ك���رات 
مبا فيه الكفاية لتقلبيها بلطف بوا�سطة ملعقة وحتى 
ت�سبح  حتى  حركيها  امل��ق��الة،  يف  ال�سائل  اللحم  ي�سرب 

بنية اللون.
والكزبرة  احل���ار  والفلفل  وال��ث��وم  الزجنبيل  ر���س��ي   -6
وال��ك��م��ون وال��ك��رك��م وال��ف��ل��ف��ل احل���ري���ف ع��ل��ى اللحم. 
حتى  اللحم  ك��رات  بطهي  وا�ستمري  احل���رارة  اخف�سي 

ت�سبح بنية اللون.
7- اإذا الت�سقت كرات اللحم باملقالة، اأ�سيفي قليال من 
الطماطم وحركيها بلطف، ثم اأ�سيفي كمية الطماطم 
كلها ون�سف كوب من الكزبرة وامللح. ارفعي احلرارة اإىل 
اخف�سي  ثم  تغلي،  املقالة حتى  درجة متو�سطة. غطي 
احلرارة جمدداً واتركيها من 20 اإىل 30 دقيقة على 
نار خفيفة، وحركيها من وقت اإىل اآخر حتى ي�سبح املرق 

�سميكاً.
غارام  املكونات  على  ر�سي  النار.  عن  املقالة  ارفعي   -8
دقائق،   5 ح��واىل  ترتاح  واتركيها  غطيها  ثم  ما�سال. 

حركي املزيج قبل التقدمي.

هري�ش الطماطم
• املقادير

- 4 كيلوغرامات من الطماطم النا�سجة جداً املقطعة 
اإىل اأرباع.

- كوبان من املاء.
- ملعقة �سغرية من امللح.

• الطريقة
1- يف وعاء كبري، �سخني املاء على نار متو�سطة احلرارة 

حتى تغلي.
اأو  دقيقة   15 ح��واىل  واطهيها  الطماطم  اأ�سيفي   -2
امللح  واأ�سيفي  احل����رارة،  اخف�سي  ط��ري��ة.  ت�سبح  حتى 
ينخف�ض  حتى  اأو  �ساعتني  ح��واىل  بطهيها  وا�ستمري 

حجم ال�سائل اإىل الثلث.
3- ارفعي الوعاء عن النار واتركيه يرد.

ثم  ال�سلبة،  امل���واد  م��ن  للتخل�ض  اخلليط  اإطحني   -4
�سعي الهري�ض يف اأكيا�ض التجميد، وافرغي منها الهواء 

واغلقيها باإحكام وجمديها.
5- ت�سلح ملدة ثالثة اأ�سهر على الأقل.

ح�شاء الفليفلة احللوة والطماطم )6 ح�ش�ش(
• املقادير

- ب�سلة كبرية.
- حبتان كبريتان من الفليفلة احللوة.

- 3 مالعق كبرية من زيت الزيتون.
- 3 ف�سو�ض من الثوم.

- ملعقة �سغرية من الفلفل احللو.
- ن�سف ملعقة �سغرية من امللح.

- 700 غ من الطماطم.
- كوبان من اجلزر اأو البطاطا املقطعة اإىل مكعبات.

- 4 اأكواب من املرق.
- ملعقتان كبريتان من الريحان الطازج.

- ملعقة كبرية من البقدون�ض املجفف.
- فلفل اأ�سود ح�سب الرغبة.

- ربع كوب من الكرميا ال�سائلة.
• الطريقة

م��رت��ف��ع��ة. �سبي  ع��ل��ى درج���ة ح����رارة  1- �سخني وع����اًء 
4 دقائق.  اإىل   3 فيه الزيت وقلي الب�سل والفلفل من 
وقليها  واجل��زر  وامللح  احللوة  والفليفلة  الثوم  اأ�سيفي 

طرياً. اجلزر  ي�سبح  حتى  اأو  دقيقة   15
حبة  ن�سف  اأ�سيفي  الوعاء،  يف  اخلليط  الت�سق  اإذا   -2
درج��ة متو�سطة،  اإىل  احل��رارة  اأخف�سي  الطماطم.  من 

ثم اأ�سيفي الطماطم واطهي املكونات حتى تذوب.
الريحان  م��ن  ك��ب��ريت��ني  وملعقتني  امل���رق  اأ���س��ي��ف��ي   -3

والبقدون�ض.
4- اتركي املزيج على نار خفيفة حواىل 30 دقيقة.

وعاء  يف  ا�سكبيه  ث��م  اخل���الط،  يف  احل�ساء  اهر�سي   -5
و�سخنيه. ا�سبطي التوابل.

6- للتقدمي، �سبي احل�ساء يف وعاء وزينيه مع قليل من 
الكرميا ال�سائلة.

اتركيها  ن�سفني  اإىل  الطماطم  قطعت  اإذا  مالحظة: 
ق�سور  م��ن  التخل�ض  ال�سهل  وم��ن  الب�سل،  م��ع  ت���ذوب 

الطماطم التي تطفو بعد اإ�سافة املرق.

طماطم حم�شوة على الطريقة اليونانية )4 اأ�شخا�ش(
• املقادير

- 4 حبات من الطماطم النا�سجة الكبرية.
- ملعقة كبرية من زيت الزيتون، بالإ�سافة اإىل زيت 

لطبق اخلبيز.
- كوب من الب�سل املفروم.

- 3 ف�سو�ض ثوم م�سحوقة اأو مفرومة.
- 230 غ من حلم البقر املفروم.

- ن�سف كوب من الرز الأبي�ض.
- ملعقتان كبريتان من ال�سنوبر.

- ربع كوب من الزبيب.
- ن�سف ملعقة �سغرية من امللح.

- كوب من مرق الدجاج.
• الطريقة

الطماطم.  ح���ب���ات  م���ن  الأع����ل����ى  اجل�����زء  اق��ط��ع��ي   -1
بحبات  واحتفظي  لتفريغها  م�سننة  ملعقة  ا�ستخدمي 

الطماطم والأجزاء املقطعة واللب.
متو�سطة  ن��ار  على  م��ق��الة  يف  وال��ث��وم  الب�سل  قلي   -2
الب�سل  ل��ون  ي��ب��داأ  حتى  التحريك  م��ع  دقيقة  احل���رارة 

بال�سمرار على الأطراف.
الطماطم  ل���ب  م���ن  وك���وب���اً  ال��غ��ن��م  اأ���س��ي��ف��ي حل���م   -3
وا�ستمري بالطهي 20 دقيقة اأو حتى ي�سبح اللحم بنياً 

متاماً.
4- اأ�سيفي الرز وال�سنوبر والزبيب وامللح واملرق.

5- اخف�سي احلرارة اإىل درجة متو�سطة، غطي الوعاء 
واط��ه��ي امل��ك��ون��ات ع��ل��ى ن���ار ه��ادئ��ة 20 دق��ي��ق��ة اأو حتى 

ميت�ض الأرز ال�سائل كله.
6- ارفعي الوعاء عن النار و�سعيه جانباً.

325 درج��ة. ر�سي طبق  اإىل ح��رارة  الفرن  7- �سخني 
اخل��ب��ي��ز ب��ال��زي��ت. ام��ل��ئ��ي ال��ط��م��اط��م اجل���وف���اء بخليط 
اللحم و�سعيها يف طبق اخلبيز، ثم �سعي الأجزاء العليا 

املقطعة على الطماطم.
8- وزعي زيت الزيتون بوا�سطة فر�ساة على الطماطم، 

واخبزيها 30 دقيقة اأو حتى تن�سج متاماً.
9- قدميها �ساخنة.

�شل�شة اخلوخ )10 اأ�شخا�ش(
• املقادير

- كيلوغرامان من الطماطم املفرومة.

- كيلوغرامان من اخلوخ، املق�سر واملفروم.
- كيلوغرام من الب�سل املقطع اإىل مكعبات.

- حبتا فليفلة خ�سراء حلوة مقطعتان اإىل مكعبات.
- 55 غ من الفليفلة املقطعة اإىل مكعبات.

- ملعقتان كبريتان من ال�سّكر.
- ملعقة كبرية من م�سحوق الزجنبيل.

- ملعقتان �سغريتان من رقائق الفلفل الأحمر.
- ملعقتان �سغريتان من امللح.

- ن�سف كوب من الكزبرة املفرومة.
- ن�سف كوب من النعناع املفروم.

- ن�سف كوب من ع�سري الليمون.
- ن�سف كوب من ع�سري اخلوخ.

• الطريقة
ك��ل��ه��ا يف وع����اء م��ا ع���دا الكزبرة  امل��ك��ون��ات  ام��زج��ي   -1
يف  �سعيها  اخل��وخ.  وع�سري  الليمون  وع�سري  والنعناع 
وعاء على نار متو�سطة احلرارة حتى تغلي؛ ثم اأ�سيفي 

املكونات املتبقية.
2- اختري درجة احلمو�سة الأولية مع �سرائح الأ�ض 
من  اأق��ل  الهيدروجيني  الرقم  ك��ان  اإذا  الهيدروجيني. 
ملعقة  اأ�سيفي  احلمو�سة،  لتقليل  جيد.  فهذا   ،4.3

كبرية من ع�سري الليمون.
3- بعد 24 �ساعة اختري درجة احلمو�سة جمدداً. اإذا 
كان الرقم الهيدروجيني اأقل من 4.5، يعني اأن عملية 

التعليب مّتت باأمان.
4- عقمي اجلرار والأغطية.

5- املئي اجلرار اإىل خط التعليب.
ودرجة  الأويل  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي  ال��رق��م  ق��ي��ا���ض  ب��ع��د   -6
احلرارة للتاأكد من مطابقتها للتو�سيات، اأقلبي اجلرار 

ملدة ل تقل عن دقيقتني.

رمبا تعتر �سرطان اجللد اأحد اآخر خماوفك حتت �سماء ال�ستاء الرمادية. لكن اختبارات �سرطان 
اجللد حتتاج اإىل جهد على مدار ال�سنة. )يتم الك�سف عن حواىل 50 يف املئة من الأورام امليالنينية 
من املر�سى، ويتم اكت�ساف املزيد حتى اإذا مت فح�ض اجللد مب�ساعدة من ال�سريك(، بح�سب الدكتور 

كينيث اأرندت )اأ�ستاذ يف كلية الطب يف جامعة هارفارد(.
معرفة عما يجب البحث قد جتعلك واثقاً باأنك ا�ستباقي حول �سحة جلدك. وجدت درا�سة حديثة 
ن�سرت يف دورية �سجالت علم اجللد اأن امل�سنني الذين تلقوا التدريب العملي على يد طبيب لالأمرا�ض 
اجللدية وبرنامج تعليمي قائم على احلا�سوب حول كيفية التحقق من �سرطانات اجللد كانوا اأكر 
وقيَّموها على وجه  ال�سرطان يف وقت مبكر على اجللد  اإىل عالمات  التعرف  ثقة يف قدرتهم على 

ال�سرعة.
 لكن الدكتور اأرندت يقول اإنك ل حتتاج اإىل برنامج خا�ض. اطلب م�ساعدة ال�سريك ملدة 10 دقائق يف 
ال�سهر للبحث عن الآفات اجللدية التي مل تالحظها �سابقاً اأو تلك التي تغريت يف احلجم اأو اللون اأو 
ال�سكل اأو املظهر. )ركز بعناية خا�سة على البقع التي منت وقد تظهر جمموعة متنوعة من الأ�سكال، 
مثاًل اإذا كانت البقع �سمراء اأو �سوداء اأو بنية اأو لوؤلوؤية اأو �سفافة؛ ال�سامات اأو البقع امل�سطبغة التي 
تغريت من حيث احلجم اأو اللون، اأو الأطراف، اأو القروح التي تتق�سر با�ستمرار، اأو تنزف، وحتك(، 

بح�سب الدكتور اأرندت.
ميكنك  اجللد،  �سرطان  اأ�سكال  على  والأمثلة  اجللد  اختبارات  عن  كاملة  اإر���س��ادات  على  للح�سول   
زيارة مواقع خا�سة يف هذا ال�ساأن. )اك�سف عن �سرطانات اجللد يف وقت مبكر، فتتمكن من معاجلة 

معظمها(، يقول الدكتور اأرندت.
لفح�ض اجللد:

- عدم التماثل: الورم امليالنيني غري متماثل.
- عدم انتظام احلدود: حدود الورم امليالنيني غري مت�ساوية.

- اللون: الأورام امليالنينية تكون عادة داكنة جداً.
- القطر: معظم الأورام امليالنينية يكون اأكر من خم�سة ملليمرات.
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ال�شهية.-  احلمراء  احلبات  تلك  ا�شتخدام  كيفية  حول  الأفكار  من  جمموعة  اإليك  الطازجة.  الطماطم  حبات  من  اأ�شهى  �شيء  ل 
التجميد: من ال�شهل جتميد املكونات امل�شتخدمة يف ال�شل�شات، كالطماطم. قطعيها، �شعيها يف اأكيا�ش وجمديها. عندما ترغبني يف 
ا�شتخدامها، ا�شقطيها يف املاء ال�شاخن ب�شع دقائق و�شتنزلق الق�شرة عنها. - الهر�ش: ا�شلقيها يف قليل من املاء واطحنيها، ثم �شعيها 

يف اأكيا�ش وجمديها. - ال�شوي: انزعي البذور وقطعي حبات الطماطم اإىل ن�شفني. �شعي طبقة واحدة ...

حتقق بنف�صك
 من �صرطان �جللد

�لطماطم... و�صفات �صهّية ون�صائح 

�لكافيني يف حليب �ملر�صعات 
قد يوؤرق �ملو�ليد 

املنّبهة قد تنتقل من الأم عر  اأن مادة الكافيني  اأمريكيون  وجد باحثون 
حليبها اإىل مولودها وتت�سبب له مب�سكالت يف النوم وحدة يف الطبع.

عن  امل�سوؤولة  الباحثة  ع��ن  الريطاين  العلمي  دك��ت��ور(  )ن��ت  موقع  ونقل 
اأجل  اللواتي ي�سارعن من  الأمهات  اإن على  لوران�ض قولها  الدرا�سة روث 

جعل مواليدهن ينامون، اأن ينظرن يف كمية الكافيني التي ي�ستهلكنها.
واأ�سافت اأن الأم عادة، وخ�سو�ساً املر�سعة، يتم حتذيرها ب�سرورة احلد من 

كميات الكافيني التي ت�ستهلكها.
ولفتت اإىل �سرورة اأن ت�ستهلك الأم املر�سعة كل �سيء ب�سكل معتدل وحتاول 

تفادي تناول امل�سروبات التي تزيد من كمية الكافيني يف ج�سمها.
ويعرف اأغلب الأ�سخا�ض اأن الكافيني موجود يف القهوة، لكنه يتواجد اأي�ساً 

يف ال�ساي ومنتجات ال�سكولتة، وامل�سروبات الغازية، وبع�ض الأدوية.
وقالت الباحثة اإن الأمهات ب�سكل عام ُين�سحن بعدم ا�ستهالك ما يزيد عن 
اليوم، اأي ما يوازي ثالثة فناجني من  يف  الكافيني  من  ميليغرام   300

القهوة.
ووجدت الدرا�سة اجلديدة اأن املواليد ي�سبحون غري مرتاحني وم�ستيقظني 

وحادي الطبع لدى و�سول الكافيني عر حليب الر�ساعة اإليهم.
على  الكافيني  خماطر  لحظوا  بحثها  وفريق  اأنها  اإىل  الباحثة  واأ���س��ارت 
العناية  غرفة  يف  لديهم  التنف�ض  لتحفيز  ا�ستخدامه  بعد  اجل��دد  املواليد 

املركزة اخلا�سة باملواليد.
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ج����رب رج�����ال ك���ر ال��ب��ل��م��ي��ط امل��ن�����س��اري ع��ل��ى اأم���ل 
التخفيف من اأعرا�ض امل�سالك البولية املزعجة، مثل 
الليل للذهاب  ال�ستيقاظ ب�سكل متكرر يف منت�سف 
اإىل احل���م���ام. ل��ك��ن ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ري��ري��ة الأح����دث 
العالج  اق���راح  الأط��ب��اء على  ت�سجع  والأف�����س��ل مل 
ا�ستعمال  اق��رح  البيانات،  اإىل  )ن��ظ��راً  ب��الأع�����س��اب. 
يقول  اأق���ل(،  ب�سكل  املن�ساري  البلميط  م�ستخل�ض 
الدكتور مايكل باري، اأ�ستاذ الطب يف كلية الطب يف 
جامعة هارفارد وطبيب الرعاية الأولية يف م�ست�سفى 

ما�سات�سو�ست�ض العام.
خفيفة  بولية  اأعرا�ساً  يعانون  الذين  الرجال  لكن 
الرو�ستاتا،  بت�سخم  اأحياناً  مرتبطة  معتدلة،  اىل 
تزال  ل   ،)BPH( احلميد  الرو�ستاتا  ت�سخم  اأو 
وت�سمل  الذاتية،  للم�ساعدة  اأخ��رى  خيارات  اأمامهم 
جتنب بع�ض ال�سلوكيات والعالجات من دون و�سفة 
اإىل  ال��ذه��اب  اإىل  التي ق��د تزيد م��ن احل��اج��ة  طبية 

احلمام.

اأحدث درا�شة
�سدرت  لدرا�سة  الرئي�ض  امل��وؤل��ف  هو  ب��اري  الدكتور 
اجلمعية  جملة  من   ،2011 �سبتمر   28 ع��دد  يف 
اأكر  نتائج  ع��ن  ك�سفت  وال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة،  الطبية 
البلميط  اأق��ي��م��ت ح��ت��ى الآن ح���ول  واأف�����س��ل درا���س��ة 
العام من  املن�ساري. بعد مدة ت�سل اىل عام ون�سف 
ال��ع��الج، اأب��ل��غ م��ا ي��ق��ارب ن�سف ه���وؤلء ال��رج��ال عن 
�سعور )لي�ض اأ�سواأ اأو اأف�سل بقليل(، بح�سب الدكتور 
باري، �سواء تلقوا دواًء وهمياً اأو ما ي�سل اإىل ثالثة 
البلميط  مل�ستخل�ض  النموذجية  اجل��رع��ة  اأ���س��ع��اف 

املن�ساري. باخت�سار، تناول جرعات كبرية ن�سبياً من 
املن�ساري مل يقدم فائدة وا�سحة باملقارنة  البلميط 

مع الدواء الوهمي.

ي�شتحق املحاولة
ف��ي��م��ا ي��ت��ق��دم ال���رج���ال يف ال�����س��ن، ي���ب���داأ ك���ر منهم 
ب��اخ��ت��ب��ار جم��م��وع��ة م���ن الأع����را�����ض ال��ب��ول��ي��ة التي 
مثل  احلميد،  الرو�ستاتا  ت�سخم  مع  ع��ادة  ترتبط 
احلاجة املفاجئة اإىل التبول، اأو ال�سعوبة يف التبول، 
اأو احلاجة اإىل التبول ملرات عدة يف منت�سف الليل 
)كرة التبول اأثناء الليل(. قد يوؤدي ال�سغط اإىل 
تغيريات يف املثانة ميكن اأن ت�سهم يف الأعرا�ض. 
بداأ رجال كر با�ستخدام البلميط املن�ساري 
ب��ع��دم��ا مل��ح��ت ال��درا���س��ات ال�����س��ري��ري��ة باأنه 

يوؤمن الراحة يف هذه امل�ساألة.
يقول الدكتور باري ملر�ساه اإنه يف الوقت 
العلمية غري مقنعة جداً  الأدل��ة  ال��راه��ن، 
الأمل  ت�سكني  يوفر  املن�ساري  البلميط  ب��اأن 
امل��ت��وق��ع. م��ع ذل���ك، )ي��ب��دو األ اآث���ار جانبية 
وي�سعر  عالية،  جرعات  تناول  عند  حتى  له 
ا�ستخدامه(،  ب��ع��د  بتح�سن  ال��رج��ال  بع�ض 

بح�سب د. باري.
م���ع ذل����ك، ق��ب��ل جت��رب��ة امل���ك���م���الت، ي��ج��ب على 
طبي،  تقييم  لإج��راء  اأطبائهم  ا�ست�سارة  الرجال 
دائماً  )ت��راودن��ا  م�سيفاً:  ب���اري  د.  ي��وؤك��د  بح�سب 
خم���اوف م��ن اأن ال��رج��ل امل�ساب ب��ه��ذه احل��ال��ة قد 
يظهر اأعرا�ض مر�ض اآخر غري ت�سخم الرو�ستاتا 

احلميد، ما قد يحتاج اإىل التحقيق، مثل �سرطان 
املثانة اأو الرو�ستاتا(.

خطوات لتنظيم منط احلياة
الأع�������س���اب ل��ي�����س��ت ال��ب��دي��ل ال��وح��ي��د ل���الأدوي���ة التي 
تكييف  خ��الل  م��ن  فيمكن  طبية.  و�سفة  ت�ستدعي 
جانبية  اآث����ار  دون  م��ن  دواء  وت���ن���اول  احل��ي��اة  من��ط 
ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ن��اء ال���ب���ويل ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ل���دى بع�ض 
الرجال. وت�سري الدرا�سات اإىل اأن هذه اخلطوات قد 

ت�ساعد:
ل �سيما بعد الع�ساء. ال�سوائل،  تناول  من  • احلد 
بعد  وجت��ن��ب��ه  ال��ك��اف��ي��ني،  ت���ن���اول  م���ن  • احل���د 

مدرات  من  فكالهما  الظهر،  بعد  منت�سف 
البول التي تزيد تدفق البول.

حتفز  ال�����ت�����ي  الأدوي��������������ة  جت����ن����ب   •
ع�������س���الت امل����ث����ان����ة وال����رو�����س����ت����ات����ا. 
الب�سودواإيفيدرين ومزيالت الحتقان 

الأخرى هي ال�سبب الرئي�ض.
• جتنب الأدوية ذات اخل�سائ�ض امل�سادة 

للتقل�سات التي ت�سعف املثانة. م�سادات 
هي  الديفينهيدرامني  مثل  الهي�ستامني 

كثرية  �سيوعاً.  الأك���ر  امل�سببات  ب��ني  م��ن 
الكتئاب وم�سادات  هي م�سادات 

الت�سنج التي لها خ�سائ�ض 
مماثلة.

تتناول  كنت  اإذا   •
البول  م�������درات 

لرتفاع 

طبيبك  ا����س���األ  ال��ق��ل��ب،  يف  م�����س��اك��ل  اأو  ال���دم  �سغط 
ا�ستبداله بدواء  اأو  ال��دواء  ملحاولة احلد من جرعة 
دون  م��ن  نف�سها  الفاعلية  يوفر  اأن  �ساأنه  م��ن  اآخ��ر 

زيادة تدفق البول.

متى يحني وقت الدواء؟
ت�سخم  لأع�����را������ض  الأول  ال����ع����الج  خ����ط  ي��ت��م��ث��ل 
اأو  املنفردة  الأدوي��ة،  املزعجة يف  الرو�ستاتا احلميد 
األفا  ح��ا���س��رات  فئتني:  اإىل  تنتمي  التي  املجتمعة، 
الآثار  من  جمموعة  تظهر  الهرمون.  حا�سرات  اأو 
وعدم  الفم،  جفاف  ذلك  يف  مبا  املحتملة،  اجلانبية 

القدرة على النت�ساب، والإغماء.
الإن�سان،  ع��ل��ى من���ط ح��ي��اة  امل�������داواة  ي��ع��ت��م��د خ��ي��ار 
ملدى  ال�سخ�سي  وت�سوره  ال��دواء،  لو�سفة  وارتياحه 
العالج  ال��رج��ال  بع�ض  )�سيختار  الأع��را���ض.  ازع���اج 
اإىل درجة يعجزون فيها عن  الدوائي لأنهم و�سلوا 
اأو  فيلم،  مل�ساهدة  اأو  الطائرة،  رحلة  اأثناء  اجللو�ض 
مبا  مزعجة  اأع��را���ض  اإنها  املجل�ض.  اجتماع  ح�سور 

فيه الكفاية لريغبوا يف التخل�ض منها(.

عامات مزعجة  7
ا�ستبيان  ي�سملها  التي  ال�سبعة  الأع��را���ض  هي  ه��ذه 
موؤ�سر الأعرا�ض وفقاً للجمعية الأمريكية للم�سالك 
البولية. ا�ستخدم الباحثون يف الرو�ستاتا هذه الأداة 
البلميط  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ع��الج��ات،  فاعلية  لتقييم 
اإذا  البولية.  امل�سالك  اأع��را���ض  من  للحد  املن�ساري، 
واجهت هذه الأعرا�ض، راجع طبيبك لإجراء تقييم 

اأ�سا�سي قبل جتربة املكمالت.

1- اإفراغ غري مكتمل للبول.
2- تواتر.

3- تقطع )التوقف والبدء(.
4- احلاجة امللحة.

5- �سعف الدفق.
6- �سغط.

7- تبول مفرط لياًل.

خاليا  تقتل  الطبيعة  يف  املتوافرة  غري  النووية  الأحما�ض  من  �سال�سل  اأن  تبني 
ال�سرطان، م�ستثنيًة يف الوقت عينه اخلاليا ال�سليمة.

ما ترف�سه الطبيعة قد ي�ساهم يف مكافحة ال�سرطان والق�ساء عليه، فقد تبني اأن 
النالومريات، جزيئات بيولوجية ميكنها نظرياً التواجد طبيعياً، اإل اأنها ل تتوافر 
يف الطبيعة، قادرة على قتل خاليا �سرطان الثدي والرو�ستاتا، ف�ساًل عن اخلاليا 

امل�سببة ل�سرطان الدم، من دون اأن تلحق ال�سرر باخلاليا ال�سليمة.
لأنها  رمبا  الطبيعة  يف  تتوافر  ل  الأمينية  الأحما�ض  من  �سال�سل  النالومريات 
�سامة جداً اأو غري مفيدة للحياة. اأراد غريغ هامبيكيان وفريقه من جامعة بويز 
احلكومية يف اأيداهو يف الوليات املتحدة الأمريكية العثور على نالومريات بطول 
احلية  الكائنات  جينومات  حللوا  الغاية،  ه��ذه  لتحقيق  اأمينية.  اأحما�ض  خم�سة 
املتوافرة كلها ملعرفة ت�سل�سل احلم�ض النووي )DNA( املفقود الذي قد يحمل 
�سفرة �سل�سلة الأحما�ض الأمينية هذه. عمل الفريق بعد ذلك على ت�سنيع 198 
 .9S19 وR ،من هذه ال�سال�سل، واكت�سف بعد فح�ض اأويل نالومريين واعدين
عن  ف�ساًل  واللوكيميا،  والرو�ستاتا  الثدي  �سرطان  خاليا  على  اختبارهما  بعد 
اخلاليا ال�سليمة، تبني اأنهما فاعالن يف حماربة ال�سرطان من دون اإحلاق ال�سرر 

باخلاليا ال�سليمة.
يف  الطاقة  اإنتاج  يف  خلل  باإحداث  ال�سرطانية  اخلاليا  على  النالومريان  يق�سي 
بانخفا�ض  ت�سبب  ما  اخلاليا،  يف  الطاقة  حمطات  )امليتوكوندريات(،  املتقدرات 
ناجت جزيء الطاقة ATP اإىل ما ُيقارب ال�سفر. كذلك ازدادت ح�سا�سية اخلاليا 
باإمكان  بات  لذلك،  نتيجة  الوقت.  مبرور  النالومريين  هذين  جتاه  ال�سرطانية 
الأطباء خف�ض الكمية ال�سرورية لقتل ن�سفها بنحو الثلث خالل 48 �ساعة. يف 

املقابل، ازدادت خاليا الدم واجللد ال�سليمة قدرة على حتملهما.
ويقول:  النالومريات،  تاأثريات  اأ�سباب  من  التحقق  اإىل  راهناً  هامبيكيان  ي�سعى 
)ثمة اختالفات اأ�سا�سية كثرية بني اخلاليا ال�سرطانية والطبيعية، من �سرعتها 
حتارب  اأن  اإم��ك��ان  يف  هامبيكيان  ي�سكك  ال�سكر(.  حرقها  طريقة  اإىل  التكاثر  يف 
النالومريات ال�سرطان مبفردها، اإل اأنه ياأمل با�ستخدامها اإىل جانب اأدوية اخرى، 

مقلاًل احتمال اأن تطور اخلاليا ال�سرطانية مقاومة �سد الأدوية والعالجات.

طــــــــــــــــب

25

رغم الختبارات العلمية املخيبة لاآمال على البلميط املن�شاري اأو ال�شابال )saw palmetto( لتخفيف الأعرا�ش 
البولية املزعجة، ل يزال الرجال يتمتعون بخيارات امل�شاعدة الذاتية.

جزيئات غري طبيعية حتارب �ل�صرطان

عالجات طبيعية حتارب �الأعر��س �لبولية �ملزعجة 

�أدوية ينبغي جتربتها وتفاديها
مل توؤكد البحوث جناعة اأدوية مكافحة الزكام، واإذا جربتها فاجتنب اأدوية 
الأعرا�ض املتعددة التي قد ي�سهم مزيجها من املكونات يف زيادة خطر الآثار 
اجلانبية وزيادة اجلرعات، وخا�سة اإذا تناولتها مع اأدوية اخرى، وبدًل من 
ذلك عليك اختيار اأدوية من دون و�سفة مبكونات ن�سيطة وتركيبة عر�ض 

واحد.
م���ن اأج�����ل ع����الج الأن������ف ال�����س��ائ��ل ج����رب ر����س���ا����ض الأن������ف اأو ق���ط���رات مع 
 – )ك��ل��ور  كلورفيميرنامني  مثل  واأورانتيهي�ستامني  اأوك�سيميتازولني 
املنتجات  لتلك  العامة  النوعية  توؤدي  وقد  األريجي(.  وبينادريل  ترميتون 
اأو  ال�����س��راي  ا�ستعمال  اأن  ولح��ظ  تكلفة.  اأق��ل  تكون  وق��د  ذات���ه،  الغر�ض 

القطرات لأكر من ب�سعة اأيام قد يت�سبب يف عودة الأعرا�ض من جديد.
النعناع  زي���ت  م��ن  ت�ستخرج  )م����ادة  امل��ن��ت��ول  ب��خ��ار  اأو  ال��ك��اف��ور  وا�ستن�ساق 
الهواء، ولكن ثمة  بتح�سن تدفق  �سعوراً  الأمل( يخلق  وت�ستعمل لتخفيف 
درجة قليلة من الأدلة املو�سوعية على حتقيق ذلك لفائدة، وفقاً للجمعية 

الأمريكية لل�سيادلة.
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دبي لتنمية �ل�صادر�ت تنظم لقاء�ت بني �صركات عاملية 
وم�صدرين حمليني يف قطاع �الأغذية على هام�س جلفود

•• دبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات على هام�ض معر�ض جلفود 2013 
الذي بداأ فاعلياته يف دبي ام�ض اإفطار عمل لنخبة من امل�سدرين املحليني 
عاملية  و�سركات  جتارية  ووف��ود  وم�سرين  وامل�سروبات  الأغذية  جتار  من 
تبادل  بهدف  املنطقة  اأ���س��واق  خمتلف  م��ن  الأغ��ذي��ة  قطاع  يف  متخ�س�سة 
حول  واخل����رات  الآراء  وت��ب��ادل  الت�سدير  بقطاع  ال�سلة  ذات  امل��ع��ل��وم��ات 
فر�ض الت�سدير يف الإمارة واإىل الأ�سواق اخلارجية بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 
دب��ي. وقال  امل��وردي��ن للح�سول على منتجات ذات ج��ودة عالية من خ��الل 
ال�سادرات  لتنمية  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  العو�سي  �ساعد  املهند�ض 
اأن  اللقاء  خ��الل  له  كلمة  يف  دب��ي  يف  القت�سادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابعة 
جتارة الأغذية تنوعت وتو�سعت يف دبي ب�سكل ملحوظ يف ال�سنوات الأخرية 
�سريعة  الأ���س��واق  يف  املناف�سة  على  ق��ادرة  الآن  املحلية  ال�سركات  واأ�سبحت 
اأن  واأ���س��اف  واأوروب����ا.  واأفريقيا  واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  النمو 
املكانة والبنية التحتية و�سهولة مزاولة الأعمال التي تتمتع بها اإمارة دبي 
القطاعات  الأعمال من خمتلف  ا�ستقطاب رجال  ب�سكل وا�سح يف  �ساهمت 
ومنو العالقات التجارية الذي عمل بدوره على دفع احلركة الت�سديرية 
املوؤ�س�سة  تعمل  حيث  املا�سية  ال�سنوات  م��ر  على  الأغ��ذي��ة  قطاع  واأب��رزه��ا 
ب�سكل م�ستمر على م�ساعدة التجار املحليني عر كل املنابر املمكنة لعر�ض 
اأن تنوع  نقاط القوة والقدرات للموردين يف الأ�سواق املحتملة. واأ�سار اإىل 
املنتجات وكفاءة عمليات الت�سدير �ساهم يف تعزيز قدرات �سركات الأغذية 
الدولية  الأ���س��واق  م��ن  ع��دد متزايد  املناف�سة يف  دب��ي على  وامل�����س��روب��ات يف 
مو�سحا اأن جتارة الأغذية يف دبي يف العام املا�سي كانت من اإحدى العنا�سر 
دبي  موؤ�س�سة  قادتها  التي  التجارية  البعثات  قبل  من  امل�ستهدفة  الرئي�سة 
اأن  اإىل  لفتا  واأوروب���ا..  واأفريقيا  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  ال�سادرات  لتنمية 
املوؤ�س�سة حددت الأ�سواق ال�سراتيجية امل�ستهدفة خالل العام احلايل مع 
تركيز كبري على قطاع الأغذية وامل�سروبات. وقال اأن موؤ�س�سة دبي لتنمية 
ال�سادرات ت�سعى من خالل تنظيم فاعليات متنوعة يف معار�ض مهمة مثل 
معر�ض جلفود اىل توفري من�سة مالئمة لعقد لقاءات ثنائية بني ال�سركات 
املحلية والعاملية للتعرف ب�سكل مبا�سر على رواد الأعمال املتخ�س�سني يف 
وفتح  التو�سع  من  دب��ي  اإم���ارة  يف  امل�ساريع  اأ�سحاب  لتمكن  الأغ��ذي��ة  قطاع 
عاملية  اأ���س��واق  يف  الت�سديرية  الفر�ض  من  مزيد  واكت�ساف  ات�سال  قنوات 
ت�سكيل حتالفات  خ��الل  اأعمالها من  زي��ادة منو  على  ي�ساعد  ال��ذي  الأم��ر 
و�سراكات جديدة. و�سدد على اأن املوؤ�س�سة م�ستمرة يف انتهاج اإ�سراتيجيتها 
نحو تطوير اأداء الت�سدير عر اإمارة دبي خ�سو�سا ودولة المارات العربية 
املتحدة عموما من خالل حت�سني العالقات الدولية مع املوؤ�س�سات اخلا�سة 
توا�سل  ق��ن��وات  لإن�ساء  الإم��ارات��ي  امل�سدر  اأم���ام  امل��ج��ال  وفتح  واحلكومية 
جديدة وبناء العالقات التجارية يف الأ�سواق العاملية خ�سو�سا النا�سئة منها 
وامل�سانع  امل�سدرين  ملنتجات  وامل�ستوردة  الرئي�سة  الأ�سواق  من  باعتبارها 
املحلية. يذكر اأن �سركة الإمارات خلدمات ال�سحن �ساركت يف اللقاء حيث 
�سلطت ال�سوء على خدماتها اللوج�ستية املتنوعة وخطوطها املختلفة التي 

تغطي اأ�سواق العامل وتربط اإمارة دبي مبختلف هذه الأ�سواق. 

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
الثامنة  ال��دورة  املالية ام�ض فعاليات  حاكم دبي وزير 
 2013 جلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�ض  من  ع�سرة 
يف  وال�سيافة  لالأغذية  �سنوي  جت��اري  معر�ض  اأك��ر 
العامل والذي ينظمه وي�ست�سيفه مركز دبي التجاري 
دول   110 م���ن  ع���ار����ض   4200 مب�����س��ارك��ة  ال��ع��امل��ي 
ي��ع��ر���س��ون اأك����ر م��ن 50 ال���ف ع��الم��ة جت��اري��ة على 
م�ساحة 113 الفا و 398 مرا مربعا. ح�سر حفل 
القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  الف��ت��ت��اح 
امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  اخلارجية  التجارة  وزي��رة 
ورجال الأعمال يف الدولة. واأ�سيفت اإىل املعر�ض هذا 
مر  ال��ف   12 مب�ساحة  بافليون  زعبيل  ق��اع��ة  ال��ع��ام 
 13 بلغ  امل�ساحة  م��ن حتقيق من��و يف  م��ا مكنه  م��رب��ع 
املري  �سعيد  ه��الل  واأع���رب  املا�سي.  ال��ع��ام  ع��ن  باملائة 
التجاري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�سياحة  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
العاملي  التجاري  دب��ي  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  بدبي 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  وامتنانه  �سكره  ع��ن 
 .2013 جلفود  معر�ض  بافتتاح  لتف�سله  مكتوم  اآل 
احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  اإىل  بال�سكر  ت��ق��دم  كما 

وال������وزراء وامل�����س��وؤول��ني ال��دول��ي��ني ع��ل��ى دع��م��ه��م لهذا 
العاملية  التظاهرة  ه��ذه  وح�سورهم  الكبري  احل���دث 
الفعاليات  اأجندة  على  املهمة جللفود  املكانة  يوؤكد  ما 
العاملية لكل من له عالقة بقطاع الأغذية وال�سيافة 
ب���دءا م��ن احل��ك��وم��ات وان��ت��ه��اء ب��ال�����س��رك��ات ال�سغرية 
اأن املعر�ض حقق منوا بوترية  واملتو�سطة. واأكد املري 
ثابتة خالل 26 عاما من تاريخه احلافل بالإجنازات 
حتى بات يلعب دورا حيويا يف اإتاحة الفر�ض التجارية 
اأمام املعنيني وت�سهيل جتارة الأغذية حول  احلقيقية 
اأجرى وزراء  العامل. وعقب الفتتاح الر�سمي ملعر�ض 
وف���ود جتارية  وروؤ����س���اء  ك��ب��ار  وم�����س��وؤول��ون حكوميون 
14 بلدا حمادثات ثنائية تطرقت اإىل العالقات  من 
بالواردات  منها  املتعلقة  �سيما  ول  الثنائية  التجارية 
وال�������س���ادرات ال��غ��ذائ��ي��ة. وق����ال ح�����س��ام ح�����س��ن رئي�ض 
ح��ول م�ساركة  دب��ي  الإك������وادوري يف  ال��ت��ج��اري  املكتب 
دولة الإك��وادور ب��اأول جناح وطني يف املعر�ض ان دولة 
يعتران من  اخلليج  ودول  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
م�سريا  ل��الإك��وادور  والت�سدير  ال�سترياد  اأ���س��واق  اأه��م 
اىل ان��ه يف الوقت ال��ذي زادت فيه ال���واردات من دولة 
الإمارات مبعدل من 188 باملائة بني عامي 2009 
الإم���ارات  اإىل  الإك�����وادور  ���س��ادرات  ارتفعت  و2011 

نف�سها.  ال���ف���رة  خ���الل  ت��ق��ري��ب��ا  ب��امل��ائ��ة   87 بن�سبة 
الأغذية  �سركات  م�ساعدة  يف  يكمن  دورن��ا  اإن  وا�ساف 
ومربحة  ن�سطة  اأ���س��واق  يف  التو�سع  على  الإك��وادوري��ة 
الإماراتية  ال�سركات  م�ساعدة  وكذلك  الإم���ارات  مثل 
على القيام باأعمال جتارية يف الإكوادور وعندما يتعلق 
الأمر بقطاع الأغذية وامل�سروبات لفتا اىل ان معر�ض 
جلفود هو اف�سل من�سة للعمل. من جهة اأخرى األقت 
معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي كلمة افتتاح 
تاأتي �سمن فعاليات  التي  الغذاء  العاملية لقادة  القمة 
ي�ست�سيف  وال��ذي  للمعر�ض  امل�ساحب  جلفود  موؤمتر 
عددا من قادة اأهم �سركات الأغذية يف العامل. وت�سمل 
الت�سنيع  م��ن��ت��دى  اي�����س��ا   2013 ج��ل��ف��ود  ف��ع��ال��ي��ات 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة وم���وؤمت���ر ف��ح�����ض الأغ����ذي����ة وور����س���ة عمل 
تراخي�ض المتياز ويتحدث يف هذه الفعاليات 50 من 
اخلراء واملخت�سني وقادة الأعمال العامليني من جميع 
املجالت يف القطاع الغذائي عار�سني روؤاهم واأفكارهم 
حول اأق�سر ال�سبل لتحقيق النجاح يف املنطقة. ويقدم 
اأدوات  الأوىل  للمرة  ل���زواره   2013 جلفود  معر�ض 
رقمية متطورة من �ساأنها م�ساعدتهم على التخطيط 
الأدوات تطبيق  ه���ذه  م��ن  و  ل��زي��ارة احل���دث  ال��ن��اج��ح 
جلفود اخلا�ض بالأجهزة املحمولة وهو تطبيق تفاعلي 

يت�سم ب�سهولة ال�ستخدام وي�ساعد الزوار يف ا�ستك�ساف 
العثور  املعر�ض من خالل خرائط تفاعلية تتيح لهم 
على عار�سني بعينهم وعلى املنتجات املن�سودة. وبو�سع 
الزوار من خالل هذا التطبيق التعرف على املوؤمترات 
واحل�سول  املعر�ض  هام�ض  على  املقامة  والفعاليات 
على اأخبار احلدث كما يتيح التطبيق تنظيم املواعيد 
معظم  على  اجلديد  التطبيق  هذا  ويعمل  وجدولتها 
اأنظمة الهواتف املحمولة. واأطلق املعر�ض اأداة تفاعلية 
اأخرى هي جلفود كونيك�سينز اخلا�سة بالتوا�سل بني 
امل�سركني  الأع�ساء  ت�ساعد  والتي  والزوار  العار�سني 
وحجز  حمتملة  اأعمال  فر�ض  على  العثور  على  فيها 
املواعيد وترتيبها. ويركز جلفود 2013 على مهارات 
م��ن خالل  ال��ولئ��م  واإع����داد  الطعام  وت��ق��دمي  الطهي 
التي  ال����دويل  الإم�����ارات  كولينري  ���س��ال��ون  مناف�سات 
يجري تنظيمها بالتعاون مع جمعية الإمارات للطهي 
م�ستعر�سني  باملنطقة  الطهاة  من   1500 مب�ساركة 
تقام  كما  الدوليني.  احلكام  من   25 اأم��ام  مهاراتهم 
الرابعة  دورتها  يف  واملعجنات  اخلبز  �سناعة  م�سابقة 
ال�سنوات  خ���الل  حققته  ال���ذي  امل�ستمر  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د 
هذا  يف  الإب���داع  على  ال�سوء  م�سلطة  املا�سية  الثالث 

املجال �سديد التخ�س�ض.
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•• اأبوظبي-وام: 

بنك  ينظمه  ال��ذي  اخلام�ض  العاملية  امل��ال  اأ���س��واق  ملتقى  فعاليات  تنطلق 
اأبوظبي الوطني اليوم وي�ستمر ملدة يومني يف ق�سر الإم��ارات يف اأبوظبي 
مب�ساركة اأبرز اخلراء و�سناع القرار ملناق�سة اأهم الق�سايا التي توؤثر على 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ويلقي  العاملي.  الإقت�ساد 
التعليم العايل والبحث العلمي كلمة يف اجلل�سة الفتتاحية للملتقى. وتبداأ 
فعاليات امللتقى بكلمة افتتاحية من معايل نا�سر اأحمد ال�سويدي رئي�ض 
الوطني.  اأبوظبي  بنك  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  ميليباند  ديفيد  م�ساركة  الأول  ال��ي��وم  وي�سهد 
الكومنولث الريطاين ال�سابق بورقة عمل حول الزدهار وال�ستقرار يف 
اأوروب��ا نظرة بريطانية . وقال حممود العرادي املدير العام لأ�سواق املال 
الأوروب��ي هيمن على عناوين  ان الحت��اد  الوطني  اأبوظبي  ببنك  العاملية 
اأهم الأخبار يف العامني املا�سيني حيث كان الحتاد ونظامه النقدي على 
اخلام�ض  العاملية  امل��ال  اأ�سواق  ملتقى  يف  امل�ساركون  .ويقدم  طرق  مفرق 
معايل  وي�سارك  العاملي.  القت�ساد  واجت��اه  امل�ستقبل  حول  �سامال  حتليال 
المارات  لدولة  امل��رك��زي  امل�سرف  حمافظ  ال�سويدي  نا�سر  بن  �سلطان 
اإن�ساء �سوق الدين يف الإم��ارات العربية املتحدة.  بورقة عمل حول فوائد 
واأو�سح �سامح عبداهلل القبي�سي املدير العام ملجموعة التغطية العاملية يف 

ملتقى  يقدمه  ملا  اإ�سافة  اأن��ه  الوطني  اأبوظبي  ببنك  العاملية  امل��ال  اأ�سواق 
للم�ساركني يوا�سل تعزيز مكانة  العاملية من معلومات قيمة  املال  اأ�سواق 
اليوم  فعاليات  وت�سمل  لال�ستثمار.  جذابة  ووجهة  عاملي  كمركز  اأبوظبي 
التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  عدد  فيها  ي�سارك  نقا�ض  جل�سة  للملتقى  الأول 
العاملي  القت�ساد  يف  دوره���ا  ملناق�سة  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال�سركات  لكرى 
العاملة  وال�سركات  ال��دول��ة  على  العاملية  القت�سادية  التحديات  وت��اأث��ري 
وت�سم  العامل.  يف  دوره��ا  بتعزيز  الإماراتية  ال�سركات  قيام  وكيفية  فيها 
قائمة امل�ساركني �سعادة الدكتور نا�سر �سيف املن�سوري الرئي�ض التنفيذي 
�سركة  اإدارة  املزروعي رئي�ض جمل�ض  للقطارات وعبد اهلل  ل�سركة الحتاد 
ا�ض بي  ات�ض  التنفيذي لبنك  الرئي�ض  القاب�سة و�ساميون كوبر  املزروعي 
اأبوظبي  �سي ال�سرق الأو�سط وتوين دوجال�ض الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
للموانئ وكارل �سيلدن الرئي�ض التنفيذي ل�سركة طاقة . وي�سارك ديفيد 
ماك ويليامز اخلبري القت�سادي واملذيع والكاتب بورقة عمل حول النظرة 
الأوروبية . ومنذ اإنطالقه يف 2009 ا�ستقطب ملتقى اأ�سوال املال العاملية 
اأبرز املفكرين و�سناع القرار اإىل اأبوظبي ملناق�سة اأهم الق�سايا التي توؤثر 
وحتليالت  اآراء  من  من  ال�ستفادة  للم�ستثمرين  ت�سمح  والتي  القت�ساد 
التنفيذي  الرئي�ض  ت��وم��ال��ني  مايكل  يفتتح  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف  اخل����راء. 
ويقدم  للملتقى.  الثاين  اليوم  فعاليات  الوطني  اأبوظبي  بنك  ملجموعة 
جيم�ض بيكر وزير اخلارجية وزير اخلزانة الأمريكية ال�سابق ورقة عمل 

حول خطة للنمو بعد الك�ساد فيما ي�سارك لوران�ض مكدونالد موؤلف كتاب 
ف�سل املنطق ق�سة انهيار ليمان براذرز بورقة عمل حول فقاعة ال�سندات 
وي�سارك يف امللتقى كبار امل�سرفيني واخلراء العاملني يف القطاع املايل يف 
جل�سات نقا�ض حول الأ�سواق املالية والقطاع امل�سريف. ويتوقع اأن يح�سر 
اأكر من األف م�سارك مللتقى اأ�سواق املال العاملية اخلام�ض حيث �سهد امللتقى 
يف العام املا�سي اإقبال كبريا �سارك يف فعالياته اأكر من 700 م�سارك من 
�سمنهم بول فولكر امل�ست�سار القت�سادي ال�سابق لرئي�ض الوليات املتحدة 
الفيدرايل  الحتياط  ملجل�ض  ال�سابق  والرئي�ض  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأمريكية 
املركزي  البنك  للبوند�سبانك  ال�سابق  الرئي�ض  فير  واأك�سل  الأمريكي 
الأملاين وع�سو جمل�ض اإدارة البنك املركزي الأوروبي. و�ستت�سمن فعاليات 
ويعد  الم���ارات.  يف  العاملة  ال�سركات  لأب��رز  امل�ستثمرين  عرو�ض  امللتقى 
ملتقى اأ�سواق املال العاملية املن�سة احل�سرية لتقدمي عرو�ض امل�ستثمرين 
من  لقاعدة  خططها  مب�ساركة  لل�سركات  وت�سمح  ال�سفافية  توفر  والتي 
امل�ستثمرين الدوليني الأمر الذي �سي�سهم يف تعزيز مكانة ال�سوق المارتي 
�سمن الأ�سواق التي تتبع اأف�سل املعايري الدولية وتو�سيع م�ساركة الدولة 
امل�ستثمرين  ع��رو���ض  يف  امل�ساركة  ال�سركات  وت�سمل  العاملية.  التجارة  يف 
ات�سالت  و���س��رك��ة  ال��وط��ن��ي  دب��ي  الإم����ارات  وب��ن��ك  العقارية  اإع��م��ار  �سركة 
والبنك الإ�سالمي للتنمية و�سركة مبادلة للتنمية وبنك اأبوظبي الوطني 

و اإ�ستيت بانك اأوف اإنديا و فاكيف بانك.

�فتتاح ملتقى �أ�صو�ق �ملال �لعاملية يف �أبوظبي �ليوم
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يف قائمة �أف�صل �أماكن �لعمل يف �الإمار�ت

•• ابوظبي-وام:

الهيئة  الذي عقدته  ال�سنوي  اللقاء  املالية خالل  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  الطريفي  اهلل  �سعادة عبد  كرم 
لتقييم الأداء ودرجة اإجناز اخلطة الت�سغيلية اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون املالية بالهيئة نظرا لفوز الهيئة باملركز 
الثامن يف قائمة اأف�سل اأماكن العمل يف دولة الإمارات متقدمة على عدد من اجلهات وال�سركات العاملية الكرى. 
وكانت هيئة الأوراق املالية وال�سلع قد حلت �سمن الع�سرة الأوائل على قائمة اأف�سل اأماكن العمل يف الإمارات 2013 
وذلك �سمن القائمة ال�سنوية لأف�سل اأماكن العمل يف اأكر من 45 دولة التي ك�سفت عنها موؤخرا يف دبي موؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة يف  ا�ست�سارات عاملية متخ�س�ض يف الأبحاث والإدارة. واأ�سارت  غريت بلي�ض تو وورك الإم��ارات وهي �سركة 
تقرير الفوز باجلائزة اإىل اأن الهيئة حازت على املركز الثامن يف هذه القائمة نظرا لنهجها القائم على البتكار يف 
�سكر املوظفني وحتفيزهم وجمموعة برامج التكرمي واحلوافز التي تقدمها والتي من �ساأنها زيادة دافعية املوظفني 
والعمل على تنميتهم لتحقيق اأهدافهم ال�سخ�سية واملهنية. وقالت اأن الهيئة متنح موظفيها مزايا وظيفية متنوعة 
من بينها اإجازات حم�سنة لالأمومة والأبوة وقرو�سا �سخ�سية بال فوائد ل�سراء ال�سيارات وامل�ساكن وك�سفت كذلك 
عن اجلهود الكبرية التي بذلتها الهيئة لتفعيل حزمة برامج ا�ستهدفت تعزيز بيئة العمل عملت على حتقيق التوازن 
بني احلياة والعمل لدى موظفيها مما �ساهم يف نيل الهيئة درجات عالية على مقيا�ض الثقة وهو اأداة لقيا�ض مدى 
يف  كلمته  خالل  الطريفي  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال  اجلائزة.  على  للمناف�سة  املتقدمة  ال�سركة  اأو  اجلهة  با�سم  الثقة 
افتتاح اللقاء ال�سنوي لتقييم الأداء عقب ت�سليمه درع التكرمي لعثمان اآل علي مدير اإدارة املوارد الب�سرية بالهيئة 
اأولوياته  مقدمة  يف  ي�سع  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  برئا�سة  الإدارة  جمل�ض  اأن 
العمل على تطوير بيئة العمل بالهيئة واإثراء جتربتها يف الإبداع اعتمادا على منهجية دقيقة ومنظمة ومبا ي�سمن 
حتقيق جودة عالية يف خمرجات دولب العمل بالهيئة وي�ساهم يف خدمة امل�ستثمرين واملتعاملني. واأ�ساف ان الهيئة 
توؤمن اأن بيئة العمل النموذجية هي البيئة التي يتحقق فيها للموظف التوازن بني العمل وحياته ال�سخ�سية والتي 
يتطور فيها مهنيا واإداري��ا ويحدث تناغم بني م�سلحته ال�سخ�سية وم�سلحة املوؤ�س�سة وينطلق ذلك من تخطيط 
�سليم وجمهود متوا�سل م�سريا يف هذا الإطار اىل ان اإدارة املوارد الب�سرية بالهيئة تقوم على مدى الأعوام املا�سية 
ال�سخ�سي وال�سلوكي واملهني للموظفني منذ بداية تعيينهم والوقوف دائما على احتياجاتهم  بالهتمام باجلانب 
التدريب  توفري م�ستوى عال من  ثم  املطلوب ومن  التخ�س�ض  وم�ستوى  وربطها مب�ستوياتهم احلالية  التدريبية 
والتطوير امل�ستمر ملهاراتهم وقدراتهم بالإ�سافة اىل تعزيز التزامهم بقيم ومبادئ املوؤ�س�سة. واو�سح اأن بيئة العمل 
النموذجية تغر�ض النتماء بني املوظفني من خالل تقدمي القيادة للقدوة احل�سنة واللتزام بالقيم واملعايري املهنية 
وكذلك اإيجاد ثقافة موؤ�س�سية تعك�ض طبيعة التعامل بني املوظف والقيادة الإدارية ومدى الحرام والتقدير الذي 
يح�سل عليه املوظف وت�سجيع اجلميع على العمل بروح الفريق بالإ�سافة اىل توفري عوامل جاذبة ت�سهم يف �سعادة 
املوؤ�س�سة  املوؤ�سر الرئي�سي لنجاح بيئة العمل هو قدرة  ور�سا املوظفني و�سعورهم بالأمن والأمان الوظيفي ويكون 
على الحتفاظ بكوادرها بالرغم من املناف�سة ال�سديدة يف �سوق العمل بل قدرتها على اجتذاب املزيد من الكفاءات. 
من جانبه قال �سعادة حممد خليفة احل�سري نائب الرئي�ض التنفيذي ل�سوؤون اخلدمات املوؤ�س�سية وامل�ساندة بالهيئة 
املحلي  امل�ستوى  على  م�سابهة  اأخ��رى  جت��ارب  يف  م�ساركتنا  بعد  ج��اءت  للعمل  اأماكن  اأف�سل  جائزة  يف  م�ساركتنا  ان 
والإقليمي الأمر الذي اأك�سبنا الثقة مب�ستوى وجودة اإدارة و�سيا�سة املوارد الب�سرية املطبقة بالهيئة بعد الفوز بعدة 
جوائز يف برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي يف جمايل اإدارة الأداء املوؤ�س�سي ولإدارة فرق العمل وكذلك جوائز 

اأف�سل مبادرات التوطني ومتيز بيئة العمل بالهيئة على امل�ستوى اخلليجي.

•• دبي-الفجر: 

نظمت موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات، اإحدى 
دبي،  القت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  موؤ�س�سات 
املحليني  امل�سدرين  م��ن  لنخبة  عمل  اإف��ط��ار 
م��ن جت���ار الأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات، وم�سرين 
ووف��ود جتارية و�سركات عاملية متخ�س�سة يف 
اأ���س��واق املنطقة  ق��ط��اع الأغ��ذي��ة م��ن خمتلف 
لتبادل   2013 جلفود  معر�ض  هام�ض  على 
املعلومات ذات ال�سلة بقطاع الت�سدير وتبادل 
يف  الت�سدير  ف��ر���ض  ح���ول  واخل����رات  الآراء 
بالإ�سافة  اخلارجية،  الأ���س��واق  واإىل  الإم���ارة 
املوردين للح�سول على منتجات  ت�سجيع  اإىل 

ذات جودة عالية من خالل دبي.
املدير  ال���ع���و����س���ي،  ����س���اع���د  امل���ه���ن���د����ض  وق������ال 
يف  ال�سادرات،  لتنمية  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

كلمته الرحيبية للم�ساركني: تنوعت جتارة 
ب�سكل ملحوظ يف  دب��ي  يف  وتو�سعت  الأغ��ذي��ة 
ال�سنوات الأخرية، واأ�سبحت ال�سركات املحلية 
�سريعة  الأ���س��واق  املناف�سة يف  على  ق��ادرة  الآن 
واآ�سيا  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  ال��ن��م��و يف 
واأفريقيا واأوروبا. وقد �ساهمت املكانة والبنية 
التحتية و�سهولة مزاولة الأعمال التي تتمتع 
بها اإمارة دبي ب�سكل وا�سح يف ا�ستقطاب رجال 
الأعمال من خمتلف القطاعات ومنو العالقات 
التجارية والذي عمل بدوره على دفع احلركة 
ال��ت�����س��دي��ري��ة واأب���رزه���ا ق��ط��اع الأغ���ذي���ة على 
ب�سكل  املوؤ�س�سة  وتعمل  املا�سية.  ال�سنوات  مر 
م�ستمر على م�ساعدة التجار املحليني عر كل 
والقدرات  القوة  نقاط  لعر�ض  املمكنة  املنابر 

للموردين يف الأ�سواق املحتملة .
امل��ن��ت��ج��ات وكفاءة  ت��ن��وع  اأن  ال��ع��و���س��ي  واأ����س���ار 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��دي��ر ���س��اه��م يف ت��ع��زي��ز قدرات 
���س��رك��ات الأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات يف دب���ي على 
املناف�سة يف عدد متزايد من الأ�سواق الدولية. 
ففي العام املا�سي، كانت جتارة الأغذية يف دبي 
من اإحدى العنا�سر الرئي�سية امل�ستهدفة من 
موؤ�س�سة  قادتها  التي  التجارية  البعثات  قبل 
اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  ال�سادرات  لتنمية  دبي 
اأي�ساً  املوؤ�س�سة  حددت  كما  واأوروب��ا،  واأفريقيا 
امل�ستهدفة خالل عام  الأ�سواق ال�سراتيجية 
تركيز كبري على قطاع الأغذية  مع   2013

وامل�سروبات.
واأ�ساف العو�سي: ت�سعى موؤ�س�سة دبي لتنمية 
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل  م���ن  ال���������س����ادرات 
املتنوعة يف معار�ض مهمة مثل معر�ض جلفود 
لقاءات  ل��ع��ق��د  امل��الئ��م��ة  امل��ن�����س��ة  ت��وف��ري  اإىل 
ثنائية بني ال�سركات املحلية والعاملية للتعرف 

ب�سكل مبا�سر على رواد الأعمال املتخ�س�سني 
يف قطاع الأغذية، وبالتايل �سيتمكن اأ�سحاب 
امل�����س��اري��ع يف اإم������ارة دب���ي م���ن ال��ت��و���س��ع وفتح 
الفر�ض  م��ن  امل��زي��د  واكت�ساف  ات�سال  ق��ن��وات 
يف  ي�ساهم  مما  عاملية،  اأ���س��واق  يف  الت�سديرية 
زيادة منو اأعمالها من خالل ت�سكيل حتالفات 

و�سراكات جديدة .
بامل�ساركة  ال�سحن  خلدمات  الإم��ارات  وقامت 
يف هذا اللقاء وت�سليط ال�سوء على خدماتها 
املختلفة  وخ��ط��وط��ه��ا  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
دبي  اإم��ارة  وتربط  العامل  اأ�سواق  تغطي  التي 
دبي  موؤ�س�سة  وتقوم  الأ���س��واق.  هذه  مبختلف 
با�ست�سافة  ب�سكل متوا�سل  ال�سادرات  لتنمية 
من  م�سريني  ت�سم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال��وف��ود 
امللتقيات  خ����الل  امل��ن��ط��ق��ة  اأ�����س����واق  خم��ت��ل��ف 

واملعار�ض املحلية املقامة يف دبي. 

موؤ�ص�صة دبي لتنمية �ل�صادر�ت تنظم لقاء�ت ثنائية بني كربى 
�ل�صركات �لعاملية وم�صدرين حمليني يف جمال قطاع �الأغذية



•• دبي-الفجر: 

����س���ع���ادة ع����ب����داهلل حم���م���د الأ������س�����رم املدير  ا���س��ت��ق��ب��ل 
الريد  م��ن  وف��د  الم����ارات  ب��ري��د  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
للريد  التنفيذي  املدير  نائب  برئا�سة  الكازخ�ستاين 
مراد زارلكاجنوف يف مقر بريد الإمارات حيث عقدت 
اج��ت��م��اع��ات ح�����س��ره��ا ع���دد م���ن امل�����س��وؤول��ني يف بريد 
اجلانبان  وا�ستعر�ض  الكازخ�ستاين  والوفد  الإم��ارات 
امل�سرك  ال��ري��دي  العمل  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  ف��ر���ض 

وتبادل اخلرات بني الطرفني.
وقد رّحب الأ�سرم بالوفد قائاًل باأنه ي�سعدنا الرحيب 
الزيارة  تكون  اأن  ونرجو  الكازخ�ستاين  الريد  بوفد 
ق���رب ع��ل��ى المكانيات  ل��ل��ت��ع��رف ع���ن  ف��ر���س��ة ط��ي��ب��ة 
الإ�ستفادة  وكيبفية  كازبو�ست  التي ميتلكها  ال�سخمة 
م��ن��ه��ا وع���ر ع���ن اأه��م��ي��ة ه���ذا الج��ت��م��اع ال����ذي ياتي 
املجالت  خمتلف  يف  الطرفني  بني  العالقات  لتعزيز 
وعلى راأ�سها اجلانب الريدي ولتا�سي�ض تعاون وثيق 

بني الطرفني.
اأن ت�سهم الزيارة يف دعم اطر  اأمله يف  اأع��رب عن  كما 
ال��ب��ل��دي��ن ك��م��ا ا�ستعر�ض مع  ال��ري��دي ب��ني  ال��ت��ع��اون 
الوفد اأهم الق�سايا املتعلقة بال�سوؤون الريدية. لفتاً 

والتي  الريدي  القطاع  حققها  التي  الإجن���ازات  اإىل 
ياأتي على راأ�سها تطوير ا�سراتيجيات عمليات الريد 
لتتما�سى لي�ض فقط مع حاجات اليوم بل لتتالءم مع 
قدراتها  من  يعزز  ال��ذي  وبال�سكل  امل�ستقبل  تطلعات 
عالية  ب��ري��دي��ة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  وي�سمن  التناف�سية 
امل�����س��ت��وى. وق��د ق��ام ال��وف��د ال��زائ��ر بتقدمي ���س��رح عن 
الريد الكازخ�ستاين ا�ستعر�ض فيه الهيكل التنظيمي 
للموؤ�س�سة واآلية عمل اخلدمات التي يقدمها الريد 
كافة  يف  الريدية  امل��راك��ز  توجد  حيث  الكازخ�ستاين 
موظف   22،000 من  اك��ر  لتحتوي  الدولة  انحاء 
ي��ق��دم��ون اخل��دم��ات امل��ت��ن��وع��ة ل��ل��ج��م��ه��ور، وال��ت��ي من 
اهمها توزيع رواتب العمال واملتقاعدين. ومن ثم مت 
بريد  مع  عقدها  املزمع  التفاقية  تفا�سيل  مناق�سة 
على  للتعرف  وذل��ك  لبنودها  عر�ض  وق��دم  الإم����ارات 

نقاط التعاون امل�سرك. 
بال�سكر  الكازخ�ستاين  الوفد  رئي�ض  تقدم  جانبه  من 
�سعادته  م��دى  ع��ن  وع��ر  الإم����ارات  لريد  والتقدير 
ب���ح���ف���اوة ال���رح���ي���ب وال�����س��ي��اف��ة م���ن ق��ب��ل اجلانب 
ب��ج��ودة اخل���دم���ات وال�سرعة  اأ����س���اد  ك��م��ا  الإم����ارات����ي. 
تكون  اأن  متمنني  الإم����ارات  لريد  الأداء  يف  العالية 
هذه الزياة و�سعت ا�سا�ساً للتعاون امل�سرك يرقى اإىل 

اأعلى امل�ستويات العاملية.
فريق  اع�ساء  بت�سمية  التنفيذي  املدير  ق��ام  ثم  وم��ن 
الإم��ارات وهم:�سعادة خالد  بريد  امل�سارك من  العمل 
املعلومات  تقنية  لدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ���س��ه��دور 
وال�سيد حممد كمال مدير تطوير العمال مبجموعة 
بريد الإمارات وال�سيد عبد اهلل �سقر ال�سويدي مدير 

مدير  ���س��امل  علي  وال�سيد  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ادارة 
خبري  ق��دوم��ي  نا�سر  وال�سيد  املعلومات  تقنية  اإدارة 
وال�سيد  تقني  خبري  حممد  ع�سام  وال�سيد  ب��ري��دي 
بالإ�سافة  الدولية  العالقات  اإدارة  من  جا�سم  �سرمد 
التنفيذي  املدير  ال�سرم  حممد  اهلل  عبد  �سعادة  اىل 

ملوؤ�س�سة بريد الإمارات. 

املال والأعمال
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بريد �الإمار�ت يرحب بزيارة وفد �لربيد �لكازخ�صتاين 

 ER 300-777 الحتاد للطري�ن ُتطلق طائرة من طر�ز بوينغ�
على وجهة �أبوظبي – ملبورن

دعوة لزيادة �ال�صتثمار �مل�صرتك 
بني دول جمل�س �لتعاون وتركيا 

•• الدمام -وام:

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  غ��رف  لحت��اد  العامة  الم��ان��ه  �ساركت 
وال�ستثمار  للتجارة  امل�سركة  الفرعية  للجنة  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع  يف 
الأمانه  مبقر  عقد  ال��ذي  تركيا  وجمهورية  التعاون  جمل�ض  دول  بني 
العامة  الأم��ان��ة  وق��ال��ت  ب��ال��ري��ا���ض.  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  العامة 
لبحث  امل�سركة  الفرعية  اللجنة  ت�سكيل  ياأتي  ام�ض:  �سحفي  بيان  يف 
وجمهورية  املجل�ض  دول  ب��ني  والإ�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
ال�سراتيجي  للحوار  امل�سرك  ال��وزاري  الجتماع  لقرار  تنفيذا  تركيا 
بني جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية تركيا . وقدمت 
المانه العامة لالحتاد ورقة اكدت اأن احتاد غرف دول جمل�ض التعاون 
تطوير  ع��ل��ى  ج���دا  ح��ري�����س��ون  اخلليجي  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع  اخلليجي 
الآفاق  اأق�سى  اإىل  الركية  اخلليجية  القت�سادية  العالقات  وتو�سيع 
كبرية  واقت�سادية  ا�ستثمارية  مقومات  اجلانبان  ميتلك  حيث  املمكنة 
كافة  يف  والت�سابك  للتكامل  متطور  من��وذج  اأق��ام��ة  �ساأنها  م��ن  وك��ث��رية 
الأول  الركي  اخلليجي  الأعمال  منتدى  عنه  ك�سف  ما  وه��ذا  املجالت 
وا�سعة  م�ساركة  املنتدى  �سهد  وقد  املا�سي.  العام  الذي عقد يف فراير 
من قبل امل�سئولني ورجال و�سيدات الأعمال اخلليجيني والتراك ناهز 
وال�ستثماري  التجاري  التعاون  فر�ض  زي��ادة  وناق�ض  م�سارك   500
بني رجال و�سيدات الأعمال اخلليجيني ونظرائهم من جمهورية تركيا 
التعاون عبد اهلل  وتراأ�ض وفد جمل�ض   . التو�سيات  بالعديد من  وخرج 
الإقت�سادية  للعالقات  العامة  ب���الإدارة  الإقت�سادي  امل�ست�سار  ال��ع��رادي 
البحرين وبح�سور وم�ساركة ممثلني  املالية مبملكة  ب��وزارة  اخلارجية 
التعاون  ملجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  مثل  حيث  الأع�ساء  ال��دول  جميع  من 
امل��ف��او���س��ات واحلوار  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  يف ه��ذا الج��ت��م��اع الم���ني 
ممثلون  ومب�ساركة  العوي�سق  حمد  العزيز  الدكتورعبد  ال�سراتيجي 
التعاون ومكتب براءات الخراع ملجل�ض  العامة ملجل�ض  قطاعات المانة 
التعاون والمانه العامة لحتاد غرف جمل�ض التعاون اخلليجي ممثلة يف 

مدير ادارة العالقات اخلارجية والدولية با�سل العوامي .
وزارة  يف  الإتفاقيات  ع��ام  مدير  ديلمري  هو�سنو  الركي  اجلانب  وراأ���ض   
الج��ت��م��اع مرئيات  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وق���دم  تركيا.  بجمهورية  الإق��ت�����س��اد 
�ساملة ب�ساأن �سيا�ساتهما التجارية وال�ستثمارية واأكدا على احلاجة لبذل 
م��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��زي��ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��ارات بينهما اإىل 

م�ستويات اأعلى .

•• اأبوظبي-الفجر: 

حقق مطار اأبوظبي الدويل ارتفاعاً 
امل�سافرين  ح����رك����ة  يف  م���ل���ح���وظ���اً 
امل��ا���س��ي بن�سبة  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  خ���الل 
الفرة  بنف�ض  م��ق��ارن��ًة   19.6%
للتقرير  ووف���ق���اً   .2012 ع���ام  م��ن 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  ال�����س��ادر ام�����ض م��ن 
الطائرات  ح��رك��ة  ح���ول  ل��ل��م��ط��ارات 
يف امل��ط��ار خ���الل ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر، فقد 
ال�  امل��ط��ار  م�ستخدمي  ع���دد  جت����اوز 
يوؤكد  مم���ا  م�����س��اف��ر،  م��ل��ي��ون   1.3
مكانته كاأحد اأ�سرع املطارات منواً يف 
املنطقة، ويعزز موقع اإمارة اأبوظبي 
والرفيه  ل��الأع��م��ال  مميزة  كوجهة 
وال�����س��ي��اح��ة. وك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر عن 
بن�سبة  ال���ط���ائ���رات  ح���رك���ة  ارت����ف����اع 
12.6 باملائة يف �سهر يناير لي�سّجل 
عمليات  وزي����ادة  ح��رك��ة،   11،119
 25% ���س��ح��ن ال���ب�������س���ائ���ع ب��ن�����س��ب��ة 
ب��ن��ف�����ض ال���ف���رة م���ن العام  م���ق���ارن���ًة 
طن.   48،875 اإىل  لت�سل  املا�سي 
وقال املهند�ض اأحمد حممد الهدابي، 
الرئي�ض التنفيذي للعمليات يف �سركة 
مطار  ا�ستقبل  للمطارات:  اأبوظبي 

باأداء  العام اجلديد  الدويل  اأبوظبي 
يتما�سى  امل�سافرين  حركة  يف  ممّيز 
الكبرية لعمليات  النمو  مع معدلت 
الع�سر  ال�������س���ن���وات  خ������الل  امل����ط����ار 
املا�سية، والتي تعك�ض ال�سراتيجية 
تتبناها  التي  الطموحة  الت�سغيلية 
اإطار  يف  للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
اأف�سل  ب��ت��ق��دمي  ال��ك��ب��ري  ال��ت��زام��ه��ا 

جلميع  املتكاملة  واملرافق  اخلدمات 
التو�سعة  عمالئها و�ست�سهم عمليات 
 1 امل�سافرين  مبنى  تطوير  واإع����ادة 
ال�ستيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  حالياً 
مكانة مطار  لتعزيز من  ال�سرورية 

العا�سمة وتر�سيخ متّيز خدماته .
اأبوظبي  ���س��رك��ة  ت��ل��ت��زم  واأ������س�����اف: 
ب��ن��ي��ة حتتية  ب���ت���ق���دمي  ل���ل���م���ط���ارات 

اأبوظبي،  لإم���ارة  عاملية  مبوا�سفات 
ب��ن��اء مبنى  م�����س��روع  تت�سمن  وال��ت��ي 
ال��رئ��ي�����س��ي اجل���دي���د بحلول  امل���ط���ار 
اأكر  قائمة  اأن  ويذكر   2017 ع��ام 
ال���وج���ه���ات ت�����س��غ��ي��اًل م���ن امل���ط���ار يف 
بانكوك،  �سملت،  املا�سي  يناير  �سهر 
العا�سمة  تلتهم  وم��ان��ي��ال،  ول��ن��دن، 

القطرية الدوحة والبحرين.

�رتفاع حركة �مل�صافرين يف مطار �أبوظبي �لدويل 
بن�صبة 19.6 % خالل �صهر يناير 

�جلهات �لتنظيمية الأ�صو�ق �الأور�ق �ملالية يف �أفريقيا 
و�ل�صرق �الأو�صط يلتقون مبركز دبي �ملايل �لعاملي

•• دبي-وام: 

ق��ال��ت �سلطة دب���ي ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز دب���ي املايل 
الثالثني  ال��دورة  ا�ست�سافت يف مقرها موؤخرا  انها  العاملي ام�ض 
لجتماعات اجلهات التنظيمية لأ�سواق الأوراق املالية من اأع�ساء 
اللجنة الإقليمية لأفريقيا وال�سرق الأو�سط املنبثقة عن املنظمة 
 12 ل�  بح�سورممثلني  اأيو�سكو  املالية  الأوراق  للجان  الدولية 
اأي�سا ممثلون عن �سلطة  املنطقة و�سارك يف الجتماع  دولة من 
يف  املمثلة  الحت��ادي��ة  التنظيمية  واجل��ه��ة  املالية  للخدمات  دب��ي 
هيئة ال�سلع والأوراق املالية وممثلون عن دول خمتلفة هي غانا 
العربية  واململكة  ع��م��ان  و�سلطنة  ونيجرييا  وامل��غ��رب  وم���الوي 
ال�سعودية وجنوب اأفريقيا وتون�ض واأوغندا وزامبيا بالإ�سافة اإىل 
جلل�سة  كمراقب  حديثا  تاأ�س�ست  التي  الكويتية  امل��ال  �سوق  هيئة 
الأو�سط  وال�سرق  لأفريقيا  الإقليمية  اللجنة  وتعد  الجتماع. 
اإحدى اأربع جلان اإقليمية تابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق 
املالية اإذ متثل 21 جهة رقابية لأ�سواق الأوراق املالية يف املنطقة. 
اأيان جون�ستون الرئي�ض التنفيذي ل�سلطة دبي للخدمات  واأ�سار 
املالية يف كلمة افتتح بها الجتماع اإىل اأن املنظمة الدولية للجان 
مبا  التنظيمية  البيئة  تطوير  يف  دوره��ا  توا�سل  املالية  الأوراق 
ثقتهم  ي�سعوا  اأن  للم�ستثمرين  ميكن  و�سفافية  ا�ستقرارا  حقق 
فيها ويف و�سع اإطار موحد للمعايري للجهات الرقابية من خالل 
تبادل  وتاأ�سي�ض من�سة  الأط��راف  تفاهم متعددة  �سياغة مذكرة 
املعلومات املالية والرقابية واخلرات التقنية والإ�سراف وتثقيف 
امل�ستثمر وتبادل املعلومات اخلا�سة باملخاطر النظامية. وحتدث 
ديفيد رايت اأمني عام املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية عن 

اآثار الأزمة املالية العاملية .
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ال��ن��اق��ل الوطني  ل��ل��ط��ريان،  اأع��ل��ن��ت الحت����اد 
املتحدة، عن عزمها  العربية  الإم��ارات  لدولة 
ع��ل��ى رحالتها  ال���ق���درة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  زي�����ادة 
بف�سل  وذلك  وملبورن  اأبوظبي  بني  اليومية 
ت�سغيل طائرة جديدة من طراز بوينغ 777-
دي�سمر- من  الأول  من  اعتباراً   300ER

الطائرة  ت�سغيل  امل��ق��رر  وم���ن  الأول.  ك��ان��ون 
اجل����دي����دة، ال��ت��ي ت��ت��األ��ف م���ن ث����الث درج����ات 
ولية  بني  مقعداً،   328 على  وحتتوي  �سفر 
من  بدًل  وذلك  اأبوظبي  والعا�سمة  فيكتوريا 
اإيربا�ض  ال��ط��ائ��رة احل��ال��ي��ة وه���ي م��ن ط���راز 
عدد  زي��ادة  يف  ي�سهم  ال��ذي  الأم��ر   ،A340
بن�سبة  اأ�سبوعياً،  مقعداً   252 بواقع  املقاعد 
هوجن، رئي�ض  جيم�ض  وقام  املائة.  يف   12.3
امل��ج��م��وع��ة وال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف الحت���اد 
للطريان، بالإعالن عن هذه اخلطوة الهامة 
خالل ع�ساء عمل ا�ست�سافته حكومة فيكتوريا 

بح�سور حوايل 400 فرد.
واأفاد هوجن: تعتر ملبورن واحدة من اأجنح 
الوجهات يف �سبكة الحتاد للطريان، و�سجلت 
اأع��ل��ى م��ع��دل لإ���س��غ��ال امل��ق��اع��د ب��ني الوجهات 

الأ�سرالية الثالث. 
باخلدمات  فيكتوريا  �سكان  ي�ستمتع  واأ�ساف: 
للطريان  الحت��اد  رح��الت  على منت  امُلتميزة 
التي  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة  اإىل  �سفرهم  ل��دى 
ت��ع��ت��ر اإح�����دى ال��وج��ه��ات ال���واع���دة يف قطاع 

ال��رف��ي��ه والأع���م���ال، وغ��ريه��ا م��ن الوجهات 
الأو�سط  وال�سرق  الأخ��رى يف منطقة اخلليج 

واأوروبا واإفريقيا. 
اإطالق رحالتها بني ملبورن واأبوظبي  ومنذ 
الحتاد  قامت   ،2009 م��ار���ض-اآذار  �سهر  يف 
هذه  على  م�سافر  األ��ف   580 بنقل  للطريان 
م�سافر   162،112 ذل���ك  يف  مب��ا  ال��وج��ه��ة، 
خ����الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي ف��ق��ط. و���س��ّج��ل��ت هذه 
يف   87 ب��واق��ع  مقاعد  اإ�سغال  معدل  الوجهة 
املعدلت  اأعلى  والتي تعتر واحدة من  املائة، 
التي  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  �سبكة  م�ستوى  على 

86 وج��ه��ة. وت��اب��ع ه��وج��ن: ي��اأت��ي قرار  ت�سّم 
ال�ستيعابية  القدرة  بزيادة  للطريان  الحت��اد 
املتزايد  للنمو  انعكا�ساً  اأبوظبي وملبورن  بني 
الذي ت�سهده هذه الوجهة احليوية، كما يوؤكد 
�سوق  داخ���ل  الكبري  الإق��ب��ال  يف  ال�سركة  ثقة 
ولية فيكتوريا.  واأردف قائاًل: وع��الوة على 
زيادة عدد املقاعد اإىل ملبورن، تعتزم الحتاد 
املدينة،  داخ��ل  ا�ستثماراتها  تعزيز  للطريان 
مطار  يف  �سيانة  م��رك��ز  بافتتاح  ق��ام��ت  حيث 
م��رك��ز ملبورن  اإىل رع��اي��ة  اإ���س��اف��ة  م��ل��ب��ورن، 
اآ�سر،  ل��وي��ز  اأف����ادت  وم���ن جهتها،  ري�����س��اي��ت��ل.  

ووزيرة  الكرى  والفعاليات  ال�سياحة  وزي��رة 
ال�سغرية  وامل�����س��روع��ات  الب��ت��ك��ار واخل���دم���ات 
اأن�سطة  ب����رزت  ق��ائ��ل��ة:  ف��ي��ك��ت��وري��ا،  ولي����ة  يف 
ح��ك��وم��ة ولي����ة ف��ي��ك��ت��وري��ا يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م���دار اخل��م�����س��ة ع�سر 
التجارية  العالقات  �سهدت  اإذ  املا�سية،  عاماً 
بني  �سريعاً  من���واً  وال�سياحية  وال�ستثمارية 
واأ�سافت:  ال���ف���رة.   ت��ل��ك  خ���الل  ال��ط��رف��ني 
حتظى الحتاد للطريان بح�سور قوي داخل 
ملبورن وذلك بف�سل اأن�سطة الرعاية املُتّميزة 
التي تقوم بها ال�سركة داخل املدينة، وجنحنا 
�سنوات  م��دار  را�سخة على  اإر���س��اء ع��الق��ات  يف 
طويلة من التعاون امل�سرك مع ال�سركة. ول 
�سك اأن قرار زيادة القدرة ال�ستيعابية �سيعود 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  على  بالنفع 
وولية فيكتوريا ونتطلع يف الوقت احلايل اإىل 
باأ�سرها.  وجتدر  املنطقة  الروابط مع  تعزيز 
اأن الطائرة اجل��دي��دة، وه��ي من  اإىل  الإ���س��ارة 
طراز بوينغ 300ER-777 �ست�سّم ثمانية 
مقاعد يف الدرجة املا�سية الأوىل و40 مقعداً 
الأعمال و280 مقعداً  رج��ال  لوؤلوؤ  درج��ة  يف 
يف درجة املرجان ال�سياحية، علماً باأن ال�سركة 
13 ط��ائ��رة م��ن ط����راز بوينغ  ُت�����س��غ��ل ح��ال��ي��اً 
اأخرى  ط��ائ��رات  خم�ض  اإ�سافة  و�سيتم   777
ه���ذا ال���ع���ام، مب���ا ي��خ��دم ال���زي���ادة امل��رت��ق��ب��ة يف 

القدرة ال�ستيعابية اإىل ملبورن.

وز�رة �لبيئة ترفع �حلظر عن ��صتري�د �الأبقار 
�حلية ومنتجاتها من عدد من �لدول �الأوروبية

•• دبي-وام:

احلية  الأبقار  ا�سترياد  عن  احلظر  رفع  ب�ساأن  ق��رارا  واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  اأ�سدر 
ومنتجاتها من بع�ض الدول الأوروبية فيما يخ�ض الو�سع الوبائي ملر�ض جنون البقر و�سمل دول اي�سلندا والرنويج 
وكرواتيا وقر�ض ولتفيا بجانب ا�ستونيا ومالطا واملجر. ون�ض القرار على �سرورة مراعاة املوقف الوبائي للدولة 
امل�سدرة فيما يخ�ض الأمرا�ض الوبائية واملعدية الأخرى على اأن تراعى ال�سراطات الأخرى املتعلقة بالغر�ض من 
ال�سترياد الربية-الذبح وتخ�سع كل الإر�ساليات الواردة لالإجراءات املحجرية كافة وفقا للقوانني والقرارات اخلا�سة 
باحلجر البيطري املعمول بها يف الدولة حيث مت حظر ا�سترياد الأبقار احلية من دول الحتاد الأوروبي ودول �سرق 
اأوروبا والدول ال�سكندنافية يف العام 2001 ب�سبب ظهور اإ�سابات ملر�ض جنون البقر فيها. ياأتي اإ�سدار القرار يف اإطار 
حر�ض الوزارة على تنفيذ اأهدافها الإ�سراتيجية فيما يتعلق مب�ساهمتها يف حتقيق الأمنني الغذائي واحليوي وحماية 
املجتمع والروة احليوانية من الأمرا�ض والأوبئة خا�سة الأمرا�ض امل�سركة بني الإن�سان واحليوان واحلفاظ على 
ال�سحة العامة وذلك بعد م�ساورات بني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية والت�سالت مع املنظمات العاملية 

وخا�سة املنظمة العاملية لل�سحة احليوانية والتاأكد من الو�سع ال�سحي لهذه الدول بالن�سبة ملر�ض جنون البقر. 

كهرباء دبي تنفذ م�صروعًا جديدً� لتمديد �صبكة 
كيلوفولت كابالت لنقل �لكهرباء بقدرة 132 

•• دبي-وام:

بقدرة  الكهرباء  لنقل  اأر�سية جديدة  كابالت  �سبكة  وتد�سني  توريد ومتديد  دبي عقد  ومياه  وقعت هيئة كهرباء 
الذي ياأتي يف اإطار خطة الهيئة  امل�سروع  ويهدف  لال�ستثمار.  دبي  وجممع  احلدائق  منطقة  يف  كيلوفولت   132
ال�سراتيجية و�سعيا منها لرفع قدرة وكفاءة بنيتها التحتية وخا�سة �سبكات نقل الكهرباء من خالل ربطه ب�سبكات 
�سعيد حممد  �سعادة  واأو�سح  كيلوفولت.   132 بقدرة  الكهرباء  نقل  �سبكات  وتعزيز  تقوية  اإىل  احلالية  الكهرباء 
الطاير ع�سو جمل�ض الإدارة املنتدب والرئي�ض التنفيذي للهيئة اأن الهيئة انطالقا من دورها كموؤ�س�سة م�ستدامة 
على م�ستوى عاملي ت�سهم ب�سكل فعال يف عملية التنمية الجتماعية والقت�سادية والبيئية يف الإم��ارة من خالل 

توفري الإمدادات امل�ستمرة وامل�ستقرة للكهرباء واملياه حتقيقا لروؤية اإمارة دبي.

فراير   28-26 ال���ف���رة  خ����الل  ي��ن��ع��ق��د 
)دولة  باأبوظبي  غنتوت  منطقة  يف  احل��ايل 
الول  الجتماع  املتحدة(  العربية  الم��ارات 
العربية  الهيئة  ادارة  ملجل�ض   2013 لعام 
لال�ستثمار والمناء الزراعي برئا�سة �سعادة 
ال�ستاذ علي بن �سعيد ال�سرهان . كما جتتمع 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ال���ف���رة  ن��ف�����ض  خ����الل 
وجلنة املكفاآت وهي جلان الفرعية للمجل�ض 
املجل�ض خالل هذا الجتماع عدد  �سيناق�ض 
اجتماع  على  �ستعر�ض  ال��ت��ي  املوا�سيع  م��ن 

جمل�ض م�ساهمي الهيئة ال�سابع والثالثون 
امل��زم��ع ع��ق��ده يف دب���ي خ���الل ال��ف��رة 3-2 
ابريل 2013 مثل التقرير ال�سنوي للهيئة 
للهيئة  العمليات  ب��رن��ام��ج  و   2012 ل��ع��ام 
حول  الهيئة  ادارة  وم��ذك��رة   2013 للعام 
ل��ق��رار )36(  وف��ق��ا  الهيئة  را���س��م��ال  زي����ادة 
ال�����س��ادر ع���ن ال��ق��م��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة : 
القت�سادية والجتماعية يف دورتها العادية 
العربية  )اململكة  بالريا�ض  املنعقدة  الثالثة 

ال�سعودية(.

املو�سوعات  بع�ض  امل��ج��ل�����ض  ���س��ي��ت��ن��اول  ك��م��ا 
الخ�����رى م��ث��ل اع��ت��م��اد امل��ي��زان��ي��ة الداري�����ة 
للهيئة للعام 2013 ومتابعة تنفيذ اخلطة 
ال�ستارتيجية للهيئة بال�سافة اىل متابعة 
فيها  ت�ساهم  ال��ت��ي  ال�سركات  م��ن  ع��دد  اداء 

الهيئة.
يذكر ان الهيئة العربية هي موؤ�س�سة مالية 
بهدف   1978 ع��ام  خ��الل  تاأ�س�ست  عربية 
ال��ع��رب��ي ع��ن طريق  ال��غ��ذائ��ي  تعزيز الم���ن 
ال�ستثمار يف املجال الزراعي ب�سقيه )النباتي 

واحل��ي��واين(. يبلغ ع��دد ال��دول الع�ساء يف 
الهيئة 21 دولة عربية و ت�ساهم يف حوايل 
من  ع��دد  على  متوزعة  زراع��ي��ة  �سركة   30

الدول العربية . 
ت�ساهم الهيئة داخل دولة المارات العربية 
و�سركة  لاللبان  ال��رواب��ي  �سركة  يف  املتحدة 
المارات احلديثة للدواجن بدبي وال�سركة 
العربية لت�سنيع معدات الدواجن واملا�سية يف 
الفجرية و املركز العربي للهند�سة الوراثية 

والتقانات احليوية بالعني )ابوظبي(.

ت�صرفات �إد�رة وتنفيذية �لهيئة �لعربية لال�صتثمار و�الإمناء �لزر�عي تعقد�ن �جتماعهما �الأول بغنتوت  قيمة  درهم  مليون   425
�لعقار�ت يف دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�ض و�سقق وفيالت واجراءات بيع ورهن 
و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض نحو 425 مليون درهم منها 368 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ض و�سقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة  درهم.  مليون   57
الأرا�سي والأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ض 470 مبايعة منها 243 
لأرا�ض بقيمة 45 مليون درهم و 222 مبايعة ل�سقق بقيمة 307 ماليني 

درهم وخم�ض مبايعات لفيالت بقيمة خم�سة ماليني درهم.
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•• �سيئول-وام:

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخلارجية اأهمية وعمق عالقات التعاون وال�سراكة بني 
دولة الإم��ارات وكوريا م�سريا �سموه اإىل التطور الذي 
والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات  �سهدته 
بني البلدين مبا يحقق م�سلحة ال�سعبني. وقال �سمو 
وزير اخلارجية يف مقال ن�سرته �سحيفة كوريا هريالد 
زيارة  مبنا�سبة  ام�ض  عددها  يف  �سيئول  يف  ت�سدر  التي 
اأكر  ث��اين  تعد  الإم���ارات  اإن  اإىل كوريا  �سموه احلالية 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  لكوريا  اقت�سادي  �سريك 
امل�ستوردة  العاملية  الأ���س��واق  اأك��ر  اإح��دى  وه��ي  اأفريقيا 
ل��ل��ب�����س��ائ��ع ال��ك��وري��ة م��و���س��ح��ا اأن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة بني 
البلدين بلغ 22 مليار دولر خالل عام 2011بزيادة 
قدرها 25 يف املائة عن عام 2010. واأ�سار �سموه اإىل 
التفاقيات التي وقعتها الإمارات وكوريا ب�ساأن بناء اأول 
حمطات طاقة نووية يف الراكة يف املنطقة الغربية يف 
اأبوظبي ومنح امتيازات ا�ستك�ساف واإنتاج النفط  اإمارة 
�سموه  م��وؤك��دا  كنوك  الكورية  الوطنية  النفط  ل�سركة 
قطاع  لتطوير  الطموحة  الإم���ارات  خطط  تدعم  اأنها 
الطاقة والدور املتزايد الذي تلعبه ال�سركات الكورية يف 
اقت�ساد البالد. واأعرب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان عن تطلعه اإىل ما هو اأبعد من العالقات الثنائية 
اإىل ال�ساحة الدولية وقال نت�ساطر القلق حيال الكثري 
النووي  والنت�سار  املناخي  التغري  مثل  الق�سايا  م��ن 
البحري  الأم���ن  م��ن  اأف�سل  م�ستوى  لتوفري  وال�سعي 
نظرا  وك���وري���ا  ل���الإم���ارات  بالن�سبة  ال��ب��ال��غ��ة  لأه��م��ي��ت��ه 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  ع��ل��ى  ك��ب��ري  اإىل ح��د  لع��ت��م��اده��م��ا 
بجانب العمل على تطوير نهج م�سرك حيال العديد 
ومتكني  بالب�سر  الجت���ار  حم��ارب��ة  مثل  الق�سايا  م��ن 
�سواء  للمحتاجني  الإن�سانية  امل�ساعدات  وتوفري  امل��راأة 
كانت حاجتهم ناجمة عن كوارث طبيعية اأوعن حروب 
ن�سرته  ال��ذي  �سموه  ن�ض مقال  يلي  وفيما  و�سراعات. 
املرة  ه��ذه  لكوريا  زيارتي  تكون  اأن  ي�سرين  ال�سحيفة  

الكورية  الرئي�سة  فخامة  تن�سيب  حفل  يف  للم�ساركة 
بني  الثنائية  العالقات  �سهدت  لقد  قوين-هيه.  ب��ارك 
الإم��ارات و كوريا تطورا كبريا خالل ال�سنوات القليلة 
�ساحب  قبل  من  الكبري  الدعم  بف�سل  وذل��ك  املا�سية 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اإىل  ال�سابق يل ميونغ باك ونتطلع  الكوري  الرئي�ض  و 
وتطوير  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  تعزيز  على  العمل  موا�سلة 
خالل  وك��وري��ا  الإم����ارات  ب��ني  الإ�سراتيجية  ال�سراكة 
انطلقت  ب���ارك.  ال�سيدة  حكم  ظ��ل  يف  القادمة  ال��ف��رة 
1980الذي  الإماراتية-الكورية خالل عام  العالقات 
ثم  البلدين  بني  الدبلوما�سية  العالقات  تاأ�سي�ض  �سهد 
منو  التالية  والع�سرين  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  حدث 
والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية  العالقات  يف  ثابت 
ت�سكيل  ج��اء  ذل��ك  بعد  ال�سعبني  م�سلحة  يحقق  مب��ا 
اللجنة امل�سركة للتعاون القت�سادي يف العام 2005 
ل��ت��ب��داأ م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن م��راح��ل ت��ط��ور العالقات 
الثنائية و�سهدت ال�سنوات التي تلت ذلك تطورا هائال 
ه��ن��اك بع�ض جمالت  اأ���س��ع��دة.  ع��دة  ال��ت��ع��اون على  يف 
ال��ت��ع��اون امل��ع��روف��ة اأك���ر م��ن غ��ريه��ا م��ث��ل التفاقيات 
حمطات  اأول  بناء  ب�ساأن  وكوريا  الإم���ارات  بني  املوقعة 
اإم���ارة  ال��غ��رب��ي��ة يف  ال��راك��ة باملنطقة  ن��ووي��ة يف  ط��اق��ة 
اأبوظبي ومنح امتيازات ا�ستك�ساف واإنتاج النفط ل�سركة 
كلها مهمة جدا  وهذه  كنوك  الكورية  الوطنية  النفط 
قطاع  لتطوير  الطموحة  الإم����ارات  خلطط  بالن�سبة 
الكورية  ال�سركات  تلعبه  الذي  املتزايد  وال��دور  الطاقة 
التعاون  جم���الت  بع�ض  ه��ن��اك  اأن  كما  اق��ت�����س��ادن��ا.  يف 
التي تثري انتباها اأقل لكنها اأي�سا جمالت مهمة جدا 
بالن�سبة اإىل حا�سر وم�ستقبل ال�سراكة ال�سراتيجية 
الديناميكية بني البلدين ومن ذلك التعاون يف جمال 
املعلومات  وتقنية  والت�سالت  الب�سرية  امل��وارد  تطوير 
واملجالت الثقافية وال�سيا�سية والدفاعية. ويت�سح عمق 
الإح�سائيات  بع�ض  يف  الإماراتية_الكورية  العالقات 
اأك��ر �سريك اقت�سادي  والأرق����ام ف��الإم��ارات ه��ي ث��اين 
لكوريا يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وهي اإحدى 

الكورية  للب�سائع  امل�����س��ت��وردة  ال��ع��امل��ي��ة  الأ����س���واق  اأك���ر 
22 مليار  حيث و�سل حجم التجارة بني البلدين اإىل 
25 يف املائة عن  2011 بزيادة قدرها  دولر يف العام 
ال�سنة ال�سابقة كما تعد الإمارات من الدول الرئي�سية 
ت�سدير  وم��ع  والآن  ك��وري��ا  اإىل  اخل��ام  للنفط  امل�سدرة 
كوريا  اأ�سبحت  الإم��ارات  اإىل  الكورية  النووية  التقنية 
هناك  اأي�سا.  ل��الإم��ارات  بالن�سبة  للطاقة  مهما  م��زودا 
عدد قليل من الإماراتيني الذين يعي�سون ويعملون يف 
كوريا ولذا فقد رغبنا يف تعريف الكوريني على ال�سعب 
الفعالة  م�ساركتنا  خ��الل  م��ن  وطموحاته  الإم���ارات���ي 
يو�سو  مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي  العاملي  اإك�سبو  معر�ض  يف 
اإىل ال�ستح�سان  اأ�سري هنا  اأن  ال�سنة املا�سية. وي�سرين 
الذي لقيه جناحنا نتيجة م�ساهمته يف تاأكيد التزامنا 
مئات  ���س��اه��د  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  بحماية  امل�����س��رك 
اإنتاجه  الذي مت  ال�سلحفاة  فيلم  الكوريني  الآلف من 
العديد  اإك�سبو وحاز على  الإم��ارات يف  خ�سي�سا جلناح 
العالقات  تطور  نلم�ض  وكذلك  العاملية.  اجل��وائ��ز  من 
الثنائية يف الإمارات بطرق خمتلفة فقد اأ�س�ست جامعة 

زايد على �سبيل املثال وبالتعاون مع موؤ�س�سة عوملة اللغة 
تعليم  على  يركز  ال��ذي  �سيجونغ  امللك  معهد  الكورية 
اللغة والثقافة الكورية لطالب اجلامعة وغريهم من 
اأفراد املجتمع مما �سي�سهم يف تعزيز عالقاتنا الثقافية 
الإمارات  يف  املقيمني  الكوريني  اأع��داد  تزايدت  وكذلك 
الكثري منهم يف  يعمل  ك��وري  اآلف   10 اأك��ر من  اإىل 
يف  مهمة  م�ساهمة  لها  كانت  التي  ال��ك��وري��ة  ال�سركات 
بنت  التي  مثال  هي  الكورية  فال�سركات  بالدنا  نه�سة 
برج خليفة يف دبي الذي يعد اأطول برج �سكني يف العامل. 
النمو  با�ستمرار  ثقة  على  اأن���ا  للم�ستقبل  تطلعنا  يف 
والنطاق  الثنائية من حيث احلجم  للعالقات  ال�سريع 
بني  التعاون  من  كثرية  جم��الت  ي�سمل  ال��ذي  الوا�سع 
البلدين فهناك الكثري من الأمور امل�سركة بيننا هناك 
الكثري من الأمور التي ميكن اأن يقدمها كل منا لالآخر 
البع�ض  بع�سنا  م��ن  تعلمه  ميكننا  مم��ا  الكثري  ه��ن��اك 
ال�سراكة  ملعنى  ال�سحيح  التعريف  النهاية  وهذا هو يف 
الإ�سراتيجية. ويف الوقت نف�سه من املهم بالن�سبة لنا 
اإىل  الثنائية  العالقات  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  نتطلع  اأن 
الكثري  حيال  القلق  نت�ساطر  فنحن  الدولية  ال�ساحة 
املتعلقة  والق�سايا  املناخي  التغري  مثل  الق�سايا  م��ن 
لتوفري  ال�سعي  يعد  وك��ذل��ك  ال��ن��ووي  النت�سار  بحظر 
اأهمية  البحري م�ساألة ذات  الأم��ن  اأف�سل من  م�ستوى 
بالغة بالن�سبة لالإمارات وكوريا نظرا لعتمادهما اإىل 
حد كبري على التجارة اخلارجية. هناك ق�سايا عاملية 
حيالها  م�سرك  نهج  لتطوير  نعمل  اأن  ميكننا  اأخ��رى 
امل���راأة وتوفري  بالب�سر ومت��ك��ني  مثل حم��ارب��ة الجت���ار 
امل�ساعدات الإن�سانية للمحتاجني �سواء اأكانت حاجتهم 
و�سراعات.  ح��روب  عن  اأو  طبيعية  ك��وارث  عن  ناجمة 
اأرجو اأن تتاح يل الفر�سة ملناق�سة بع�ض هذه املوا�سيع 
خالل زيارتي لقد ا�ستطعنا اأن نحقق تقدما كبريا على 
ولكن  بيننا  وال�سراكة  التعاون  عالقات  تطوير  �سعيد 
مبا  القادمة  ال�سنوات  يف  املزيد  فعل  مبقدورنا  زال  ما 
يحقق م�سالح البلدين وال�سعبني واأنا اأطمح لأن األعب 

دورا يف ذلك .

جّددت جمموعة دبي للجودة )DQG(، وهي هيئة 
غري ربحية تهدف اإىل حت�سني التعليم وتعزيز اجلودة 
ون�سر اأف�سل ممار�سات متيز الأعمال، موؤخراً اتفاقية 
ات�����س��الت للخدمات  م���ع  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
مبوا�سلة  التزامها  اأك���دت  التي   )ESH( القاب�سة 
اجلاري  ال��ع��ام  خ��الل  م�ستثمر  �سريك  ب�سفة  العمل 
توقيع  وتخلل  للمجموعة.  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م  لتوفري 
القاب�سة  للخدمات  ات�سالت  �سركة  منح  التفاقية 
���س��ه��ادة ت��ق��دي��ر ت��ك��رمي��اً جل��ه��وده��ا احل��ث��ي��ث��ة الرامية 
اإىل دع���م روؤي�����ة واأه������داف جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة ، 
التام  التزامهما  على  الطرفني  تاأكيد  و���س��ط  وذل���ك 
بتعزيز اأطر التعاون امل�سرك يف �سبيل تر�سيخ ثقافة 
قطاع  �سمن  املوؤ�س�سي  الأداء  بجودة  والرتقاء  التميز 

الأعمال.
ات�سالت  ���س��ت��وا���س��ل  ال�����س��راك��ة،  ات��ف��اق��ي��ة  ومب���وج���ب 
للخدمات القاب�سة ال�ستفادة من حمفظة جمموعة 
والتميز  باجلودة  املتعلقة  اخلدمات  من  للجودة  دبي 
العام احلايل. و�سيلتزم الطرفان  املوؤ�س�سي على مدار 
اأي�ساً بتكثيف اجلهود امل�سركة يف جمال دعم وتنظيم 
ثقافة  تعزيز  ح��ول  امل��ت��م��ح��ورة  امل�����س��اري��ع  م��ن  �سل�سلة 

اجلودة �سمن جمتمع الأعمال.
قال  ال�سراتيجية،  ال�سراكة  جت��دي��د  على  وتعليقاً 
للخدمات  التنفيذي لت�سالت  الرئي�ض  ال�سارد،  علي 
القاب�سة : قامت جمموعة دبي للجودة بدور حيوي يف 
دعم جهودنا الرامية اإىل تر�سيخ ثقافة اجلودة والتميز 
ب��اأّن ع�سويتنا يف  �سك فيه  داخ��ل موؤ�س�ستنا. ومم��ا ل 

املجموعة ترك اأثراً اإيجابياً كبرياً على نطاق عملنا، 
املبا�سر  الو�سول  على  قدرتنا  تعزيز  يف  ت�ساهم  حيث 
اإىل اأحدث املعارف واملوارد املتخ�س�سة التي من �ساأنها 
لذا  ب��اجل��ودة.  املتعلقة  براجمنا  خمتلف  اإجن���اح  دع��م 
ي�سعدنا جتديد �سراكتنا ال�سراتيجية مع املجموعة 
ملوا�سلة دورنا ك�سريك م�ستثمر خالل العام اجلاري، 
وذلك يف اإطار �سعينا احلثيث اإىل احلفاظ على النتائج 
معايري  و�سع  م�ستوى  على  التي حققناها  الإيجابية 
اجلودة  تر�سيخ  ل�سمان  مبتكرة  ومقايي�ض  ج��دي��دة 

�سمن بيئة عملنا.
نائب  املعيني،  عبدالرحمن  الدكتور  قال  جانبه،  من 
تربطنا   : للجودة  دبي  اإدارة جمموعة  رئي�ض جمل�ض 
ا�سراتيجية  �سراكة  القاب�سة  للخدمات  بات�سالت 
مثمرة تخدم اأهدافنا امل�سركة وتطلعاتنا امل�ستقبلية. 
و�ساهم التعاون البّناء فيما بيننا يف اإطالق العديد من 
اإيجابي  اأثر  لها  التي كان  الرائدة  وامل�ساريع  املبادرات 
على م�ستوى دعم جهودنا الرامية اإىل تر�سيخ ثقافة 
اجلودة والتميز �سمن قطاع الأعمال. ونتطلع خالل 
العام اجلاري اإىل تو�سيع نطاق �سراكتنا مع ات�سالت 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ق��اب�����س��ة يف خ��ط��وة ن��ه��دف م��ن خاللها 
ال�سراتيجية  اأهدافها  جت�سيد  يف  ال�سركة  دعم  اإىل 
تطبيق  على  قائمة  رائ���دة  اأع��م��ال  موؤ�س�سة  بو�سفها 

اأف�سل ممار�سات اجلودة والتميز املوؤ�س�سي. 
ال�سركات  اإح��دى  القاب�سة  للخدمات  ات�سالت  وتعد 
كرى  من  واح��دة  وه��ي   ، ات�سالت  ملجموعة  التابعة 
ال�سركات املتخ�س�سة يف تزويد خدمات الت�سالت يف 

الإمارات.  دول��ة  يف  الرائد  الت�سالت  وم�سغل  العامل 
ال�سراتيجي  ال��ت��وج��ي��ه  خ���دم���ات  ال�����س��رك��ة  وت���ق���دم 
وال��دع��م امل��وؤ���س�����س��ي ل��ث��م��اين وح����دات اأع��م��ال م�ستقلة 
تعمل �سمن خمتلف القطاعات القت�سادية احليوية، 
حيث توفر اأحدث العمليات والتكنولوجيات واملنتجات 
ال�سناعات  من  وغ��ريه  الت�سالت  لقطاع  واخلدمات 
الأخرى والهيئات احلكومية و�سركات القطاع اخلا�ض 
اأنحاء  وخمتلف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل.

وت��ع��ت��ر جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة ه��ي��ئ��ة غ���ري ربحية 
دبي  يف  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  قبل  من  تاأ�س�ست 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  م��ن  كرمية  برعاية 
مكتوم. م�سر�سدًة بنهج وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، اأن�ِسئت جمموعة 
وتعزيز  تطوير  بهدف   1993 العام  يف  للجودة  دب��ي 
م�����س��ت��وي��ات اجل�����ودة ون�����س��ر اأف�����س��ل مم���ار����س���ات متيز 

الأعمال يف دولة الإمارات.

املال والأعمال
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جمموعة دبي للجودة و�ت�صاالت للخدمات �لقاب�صة جتّدد�ن �تفاقية �ل�صريك �مل�صتثمر

درهم �صايف �أرباح  مليون   425
�لعربية للطري�ن يف 2012

ال�سارقة-وام:

للطريان  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��رك��ة  ح��ق��ق��ت 
اأول واأكر �سركة طريان اقت�سادي يف 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ارباحا 
�سافية لل�سنة املالية 2012 جتاوزت 
مليون   425 بلغت  املحللني  توقعات 
درهم بزيادة ت�سل اىل 55 يف املئة عن 
اعلن   .2011 للعام  اأرب��اح��ه��ا  ���س��ايف 
للطريان  العربية  اإدارة  جمل�ض  ذل��ك 
عبد  ال�سيخ  برئا�سة  اجتماعه  عقب 
اهلل بن حممد اآل ثاين رئي�ض جمل�ض 

 7 بتوزيع  املجل�ض  او�سى  حيث  الإدارة 
اإيرادات  وبلغت جملة   . للم�ساهمني  ك��اأرب��اح  ال�سركة  م��ال  راأ���ض  املئة من  يف 
ال�سركة 2.9 مليار درهم اأي بن�سبة زيادة 21 يف املئة عن عام 2011 الذي 
العربية للطريان  وكانت   . دره��م  2.4 مليار  الإي���رادات خالله  بلغت قيمة 
قد نقلت على منت طائراتها خالل العام املن�سرم 5.3 مليون م�سافر وهو 
بن�سبة منو ت�سل اىل 13 يف املئة عن عام 2011 الذي نقلت خالله ال�سركة 
العربية  طائرات  مقاعد  اإ�سغال  معدل  و�سل  كما   . م�سافر  مليون   4.7
املقاعد  اإىل عدد  امل�سافرين  ن�سبة عدد  اأي  املختلفة  للطريان على رحالتها 
املتاحة للعام 2012 اإىل 82 يف املئة . وو�سلت قيمة ايرادات ال�سركة خالل 
وبن�سبة منو  درهم  مليون  الأ�سهر الثالثة الأخرية من العام املن�سرم 755 

بلغت 18 يف املئة مقارنة بالربع الأخري من عام 2011. 
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•• ابوظبي –الفجر:

ل�سركة  ال��ع��ادي��ة  العمومية  اجلمعية  اق��رت 
العني الهلية للتامني توزيع الرباح بواقع 
كارباح  لل�سهم  ال�سمية  القيمة  من   30%
نقدية، وذل���ك خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
روتانا  �ساطئ  فندق  يف  الثنني  ام�ض  م�ساء 

ابوظبي.
رئي�ض جمل�ض  البادي  وق��ال حممد جوعان 
بالرغم من  ال�سركة خالل الجتماع:  ادارة 
التحرك  ب��داي��ة  على  امل��وؤ���س��ات  بع�ض  ظهور 
اننا مل  ال   ، العاملية  ال���س��واق  الي��ج��اب��ي يف 
ن��الح��ظ ت��ط��ور اق��ت�����س��ادي م��ل��م��و���ض خالل 
التطور  ه���ذا  ان  وال��ظ��اه��ر   ،2012 ال��ع��ام 
لوقت  ب��ط��ي��ئ��ة  ب���وت���رية  �سي�ستمر  امل���ح���دود 
املزيد  الذي نتوقع معه  ن�سبيا المر  طويل 
من ال�سغط على التجارة العاملية ب�سكل عام، 
املحلية  ال���س��واق  يف  ال�سديد  التناف�ض  وم��ع 
والعاملية مما احدث حتديات كبرية واجهت 
ول  ما�سية  ع��دي��دة  ل�سنوات  ال���س��واق  تلك 

زالت ال�سواق تعاين حتى الن.
ال�سركة  ا���س��ت��م��رت  ل��ق��د  ال���ب���ادي:  وا����س���اف 
باملحافظة على �سيا�ستها الكتتابية املتحفظة 
يف قبول الخطار مع الركيز على اللتزام 
اف�سل  على  العمالء  خدمة  يف  بال�سفافية 
ا���س��ت��م��رار جن��اح ال�سركة يف  وج��ه ، ون��ت��وق��ع 

عمالء  وا�ستقطاب  عمالئها  على  املحافظة 
ولبناء  ا�سراتيجيتها  جن��اح  لتاكيد  ج��دد 

ح�سور اقوى يف ال�سوق .
واكد رئي�ض جمل�ض ادارة ال�سركة ان اقت�ساد 
ق��د اظهر  امل��ت��ح��دة  العربية  دول���ة الم����ارات 
 2008 ع��ام  مع  مقارنة  ايجابية  موؤ�سرات 
هذه  من  ال�ستفادة  ج��رى  ولقد  بعده،  وم��ا 
املتاحة لتقوية وتثبيت  التطورات والفر�ض 

موقع ال�سركة يف ال�سوق.
ومن جانبه قال حممد مظهر حمادة مدير 
عام ال�سركة: اعتقد ان �سدور قانون التامني 
اللزامي كفيل بحل جميع امل�سكالت العالقة 
بني �سركات التامني وجمهور املتعاملني مع 
معرو�ض  ه��و  م��ا  يف  خا�سة  ال�سركات،  ه��ذه 
الق�ساء  ان  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ق�����س��اء،  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 
ونامل  القوانني،  احكام  بتنفيذ  ال  ليلتزم 
�سدور هذا القانون يف ا�سرع وقت ممكن بعد 

�سنوات طويلة من تقدمي م�سروع ب�سانه .
وافاد حمادة باهمية ا�سدار النظام اجلديد 
اىل �سرورة  ب��ال���س��اف��ة  ال��ت��ام��ني  ل��و���س��ط��اء 
الت�سدد يف تطبيق انظمة احلوكمة يف قطاع 
ب��ان مو�سوع  اع��ت��ق��اده  ال��ت��ام��ني، معربا ع��ن 
احلوكمة هو مو�سوع بالغ الهمية لتحقيق 

ال�ستقرار يف هذا القطاع.
العام  ات�سم  لقد   : ال�سركة  ع��ام  وق��ال مدير 
املا�سي بعدم طرح م�سروعات كرى لقطاع 

امل�سروعات  على  ال��و���س��ع  وا�ستمر  ال��ت��ام��ني 
ال�سغرى واحيانا املتو�سطة يف الوقت الذي 
زادت فيه حدة املناف�سة بني �سركات التامني 
ال�سعار اىل م�ستويات غري  انهيار  ،وا�ستمر 
مقبولة على الط��الق، ونحذر من ان عدم 
حترك اجلهات الرقابية لو�سع حد لظاهرة 
التامني  ب��ق��ط��اع  ���س��ي��دف��ع  ال���س��ع��ار  تك�سري 
والرباح  الداء  ال��راج��ع يف  م��ن  امل��زي��د  اىل 
و�سي�ستمر الو�سع يف ظل عدم التحرك من 

قبل اجلهات املعنية من �سيئ اىل ا�سواأ.
التامني  ���س��رك��ات  ب��ع�����ض  ان  ح���م���ادة  وذك����ر 

ال�سعار  تك�سري  ب�سيا�سة  العمل  يف  م�ستمرة 
وال��ه��ب��وط ب��ه��ا مل�����س��ت��وي��ات غ��ري ف��ن��ي��ة ودون 
الع����ت����داد مب��خ��اط��ر ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ة على 
�سمعة  وع��ل��ى  لهم  امل��وؤم��ن  جت��اه  التزاماتها 

هذا القطاع احليوي.
وك�������س���ف ح����م����ادة ع����ن ن���ي���ة ال�������س���رك���ة طرح 
ان هذه  ، ح��ي��ث  ت���ام���ني ج���دي���دة  م��ن��ت��ج��ات 
املنتجات تخ�سع يف الوقت الراهن للدرا�سة 
املجتمع  اجلديدة  املنتجات  هذه  و�ستخدم   ،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركات  و���س��ي��ج��ري ط��رح��ه��ا 

اعادة تامني عاملية.

ال�شركة تعتزم اإطاق منتجات تاأمني جديدة

عمومية �لعني �الأهلية للتاأمني تقر توزيع 30 % نقدً�
•• دبي- وام:حمادة: �صدور قانون �لتاأمني �الإلز�مي كفيل بحل جميع �مل�صكالت

وق��ع��ت امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مب��ط��ار دبي 
�سراكة  اتفاقية  دب��ي  داف��زا وج��م��ارك 
تقدمي  اإىل  ت���ه���دف  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
خالل  من  للعمالء  متميزة  خدمات 
احللول  واإي����ج����اد  امل���ع���وق���ات  درا�����س����ة 
واآليات  اأدوات  وتطوير  لها  املنا�سبة 
املتعاملني  ر���س��ا  ي�سمن  مب��ا  العمل 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب وخ����رات 
كافة.  الأ����س���ع���دة  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ت��ني 
ووق����ع الإت��ف��اق��ي��ة ع���ن ج���م���ارك دبي 
اأحمد بطي اأحمد الرئي�ض التنفيذي 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�س�سة 
احل��رة مدير ع��ام ج��م��ارك دب��ي وعن 
داف������زا ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���زرع���وين 
مدير عام املنطقة احلرة مبطار دبي 
داف��زا وذلك خالل اللقاء الذي عقد 
مبقر املبنى الرئي�سي لدافزا بح�سور 
عدد من مدراء وم�سئويل املوؤ�س�ستني. 
واأو�سح اأحمد بطي اأحمد اأن جمارك 
دبي تعمل ك�سريك مع اجلهات املعنية 
ك��اف��ة يف دب����ي ل��ت�����س��ه��ي��ل الإج�������راءات 
التبادل  دع�����م  ب���غ���ر����ض  اجل���م���رك���ي���ة 
العامل  التجاري بني دبي وبقية دول 
و�سمان التدفق ال�سل�ض لال�ستثمارات 
بتوقيع  �سعداء  اإننا  وق��ال  الأجنبية. 
املنطقة  �سلطة  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
�ساأنها  والتي من  دب��ي  احل��رة مبطار 

بني  ال�سراتيجية  ال�سراكة  تعزيز 
اليجابي  وم�����ردوده�����ا  ال���دائ���رت���ني 
عالية  جمركية  خدمات  تقدمي  على 
اجلهود  يخدم  مب��ا  للعمالء  اجل���ودة 
القت�سادية  التنمية  لدعم  املبذولة 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��واج��ه��ة عاملية 
حري�سون  اأننا  كما  والأع��م��ال  للمال 
التفاقية  ه����ذه  ب��ن��ود  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
ثمارها  ليجني  ال���واق���ع  اأر�����ض  ع��ل��ى 
ال��ط��رف��ان. واأك���د م��دي��ر ع��ام جمارك 
ال�����س��راك��ة م��ع داف���زا �ستعمل  اأن  دب��ي 
ال��ع��م��ل اجلاذبة  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املمار�سات  وت�����س��ج��ي��ع  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
املتميزة بني الطرفني وتطوير الأداء 

واللتزام بالقوانني من خالل اإطالق 
املبادرات امل�سركة الأمر الذي ي�سب 
ال�سراتيجية  دب��ي  خطة  حتقيق  يف 

.2015
 من جانبه رحب الدكتور الزرعوين 
ا�سراتيجي  ك�سريك  دب��ي  بجمارك 
الذي تقدمه  الكبري  الدعم  اإن  وقال 
للم�ستثمرين  دب���ي  ج��م��ارك  م��ن��اف��ذ 
الأج���ان���ب وال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
ال�سركات  تلك  ي�ساعد  لدينا  تعمل 
اأهدافها  وحتقيق  اأعمالها  اأداء  على 
ينعك�ض  ما  و�سهولة  بي�سر  التجارية 
اإي��ج��اب��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب امل���زي���د من 

ال�ستثمارات الأجنبية اىل دبي. 

�ملنطقة �حلرة مبطار دبي د�فز� وجمارك 
دبي توقعان �تفاقية �صر�كة ��صرت�تيجية

�رتفاع موؤ�صر بور�صة نا�صد�ك دبي 
�أم�س تد�والت  ختام  % يف  بن�صبة 0.4 

•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 لبور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 
ختام  يف  نقطة   2198.3 على  ليغلق  نقاط  ثماين  متقدما  امل��ائ��ة  يف   0.4
بقيمة  �سهم  األ��ف   52 املتداولة نحو  الأ�سهم  بلغت كمية  ام�ض حيث  ت��داولت 
الأك���ر ن�ساطا يف  امل��ح��دودة  ديبا  �سركة  وك��ان��ت  اأم��ري��ك��ي.  دولر  األ��ف   314
11 األف  البور�سة من حيث حجم الكمية املتداولة بنحو 29 األف �سهم بقيمة 
دولر حمافظا على �سعر اإغالقه ال�سابق عند 0.36 دولر تلتها �سركة موانئ 
دبي العاملية بتداول نحو 23 األف �سهم بقيمة 303 اآلف دولر ب�سعر اإغالق 
13.12 دولر بارتفاع ن�سبته 0.15 يف املائة. ويتعقب موؤ�سر فوت�سي نا�سداك 
دبي الإمارات 20 اأداء 20 �سهما لأكر ال�سركات املدرجة يف �سوق دبي املايل و 
�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية و نا�سداك دبي ومت ت�سميمه ليكون اآلية للتحوط 
وال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء 
العامل.  وتعد نا�سداك دبي التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها بور�سة 
اآ�سيا وت�ستقبل  اأوروب��ا و�سرق  مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب 
اإىل  يتطلعون  الذين  العامل  اأنحاء  �ستى  من  اأم  املنطقة  من  �سواء  امل�سدرين 

ال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

كوريا هري�لد: عبد�هلل بن ز�يد يوؤكد �أهمية وتطور عالقات �لتعاون 
و�ل�صر�كة �الإمار�تية �لكورية
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•• ابوظبي-الفجر:

اآل  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن��ت  رمي  ال�سيخة  افتتحت 
العاملية  امل�سرحية  ال�سطورة  العاملي  العر�ض  نهيان 
الريطانية  �سنووايت – المرية احل�سناء والقزام 
ال�سبعة - �سنووايت   وذلك يف اإطار دعم ثقافة م�سرح 
الفعاليات يقدم  امل�ستمر من �سكاى لتنظيم  الطفل 
باأبوظبي  الوطنى  امل�سرح  على  باأبوظبي  مرة  لأول 
كبري  وع���دد  وعوائلهم  ال�سفراء  م��ن  كبري  وح�سر 
اأكر  العر�ض  ب��اأن  واأ���س��ادة  واملبدعني  املثقفني  م��ن 
25 ممثل جعل العر�ض  من رائع واأب��داع اأكر من 
ي�سجل يف ذاكرة واأذهان احل�سور حدثا فنى مبدع .. 
وهذا العر�ض يقدم لأول مرة بهذا النتاج ال�سخي و 
ال�سخم يف ال�سرق الو�سط واخلليج ويقدم ح�سريا 
ا�ستعرا�سية  تقنيات  العر�ض  يف  اأ�ستخدم  لأبوظبي 
ع��امل��ي��ة وه��ب��ط��ت ال��ث��ل��وج وال������ورود يف داخ����ل امل�سرح 
الوطنى باأبوظبي واأنطلقت فعاليات تلك العرو�ض 
مار�ض   2 حتى  وت�ستمر  فراير   24 ي��وم  من  بقوة 
وت�سل  بريطانيا  م��ن  واإدارى  فنان   25 مب�ساركة 
ومائتني  دره��م��ا  مليون  ق��راب��ة  اىل  ال��ع��ر���ض  تكلفة 
الف درهما وهو اأ�سخم اإنتاج م�سرحى لعر�ض �سهري 
لقطاع خا�ض تخ�س�ض يف تقدمي واأنتاج العديد من 
امل�سرحيات العاملية واأ�سبح ل�سكاى لتنظيم الفعاليات 
جناحا  لقى  العاملى  العر�ض  هذا   .. متميزة  مكانه 
جماهرييا واقبال كبري من املدار�ض والعائالت من 
بابوظبي  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  وتنظيم  انتاج 
 25 م��ن  اأك��ر  ح�سورة  يتوقع  و  اجلمهور  واأن��ب��ه��ر 
الف م�ساهد وخا�سة طالب املدار�ض ومت تخ�سي�ض 
عر�سان يوميا وا�ستخدم املخرج معدات تقنية على 
اأعلى م�ستوى داخل امل�سرح مع اخلدع الب�سرية التى 
المرية   .. �سنوايت  م�سرحية  عر�ض  جن��اح  ت��وؤم��ن 
احل�سناء والقزام ال�سبعة  بي�س�اء الثلج  على م�سرح 
اأ�سطوري  والعر�ض خيايل  واأمام اجلمهور  اأبوظبي 
اإط�����ار درام���ى  ال��ط��ف��ل يف  م���ن وح���ي اخل���ي���ال واأدب 
ع��ل��ى اخلدع  ك��وم��ي��دى يعتمد  اإ���س��ت��ع��را���س��ى غ��ن��ائ��ى 
الب�سرية و مت �سحن الديكورات ال�سخمة من لندن 
واأبدع  النجليزية  باللغة  العر�ض  وي��ق��دم  بالكامل 
امل�ساعر  ليحرك  ليو�سف  اأداء  يف  ال�سبعة  الق���زام 
لحدود  كوميدية  ومواقف  وتفاعل  درام��ى  و�سراع 
المرية   .. �سنوايت  اأن  العر�ض  خمرج  واأ�ساف  لها 
ت�ستيقظ  الثلج   بي�س�اء  ال�سبعة   احل�سناء والق��زام 
ب��اأح��الم��ه��ا ب��اأب��وظ��ب��ي واأم��ك��ان��ي��ات ال��ع��ر���ض �سخمة 
عدد  تكرمي  ومت  ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي...  م�سرح  يف  للغاية 
اأم��ام اجلمهور الذى ح�سر ووجه  كبري من الرعاه 
اأكرم �سرى مدير �سركة �سكاى لتنظيم الفعاليات 
كلمة �سكر وعرفان وتقدير لل�سيخه رمي بنت اأحمد 
امل�سرح  ولأدارة  ل��الأع��الم  و  ن��ه��ي��ان  ال  ح��م��دان  ب��ن 
الر�سمى  ال���راع���ى  ���س��ي��زوز  �سيتى  وف��ن��دق  ال��وط��ن��ى 
ول��ل��ي��اىل زم����ان وج���ري���دة ال��ف��ج��ر وج���ري���دة 7 ايام 

واخلالدية مول واجلمى مول .

ر�شالة �شكاى لدعم ولأنتاج امل�شرح م�شتمرة و 
لدينا مفاجاأت لعام 2013 باحدود  

واأ�ساف حممد املزروعى رئي�ض جمل�ض اإدارة �سكاى 
لتنظيم الفعاليات اأننا موؤ�س�سة وطنية ت�سعى لتحقيق 
النتاج  ون��دع��م بقوه  وث��اب��ت  ه��دف من�سود ووا���س��ح 
واأننا  العاملية  و  املحلية  وال�سينما  للم�سرح  امل�سرك 
الهبت حما�سنا منذ  والتى  الر�سيدة  القيادة  بف�سل 
والنتاج  املهرجانات  �سناعة  لنطور  طويلة  �سنوات 
ومنهج  �سيا�ستنا  واو���س��ح��ن��ا  ع��امل��ى  بفكر  امل�سرحى 
احلبيبة  لدولتنا  وقدمنا  املحرف  اجلماعي  الداء 
العالم  اإيجابية  وبف�سل  مدرو�سة  خمتلفة  اأفكارا 
وحما�ض  م��وف��ور  ب��ع��ط��اء  ر���س��ال��ت��ن��ا  ت�ستمر  امل��ث��ق��ف 
وجنحنا  دعمه  يف  تخ�س�سنا  العاملى  امل�سرح  و  كبري 
العاملية  ال��ط��ف��ل  م�����س��رح  ع���رو����ض  اأروع  ت��ق��دمي  يف 
احل�سناء  الم���رية   .. �سنوايت  وم�سرحية  بحرفية 
الثلج  ح��دث فريد عاملى  بي�س�اء  ال�سبعة   والق���زام 
و  بان  بير  مثل  الطريق  يف  اأبوظبي  املزيد  ولدينا 
زورو وهاملت عام 2013 واأننى كمواطن اأع�سق فن 

امل�سرح ونرز من خالل تلك العرو�ض التى نقدمها 
الفر�سه  متنح  التى  املتنوعة  الثقافية  الب��داع��ات 
من  العاملية  الفنون  طبيعة  مع  لالإحتكاك  املبا�سرة 
خالل امل�سرح وال�سينما كمنتجني منفذين لعرو�ض 

�سخمة .
واأ�ساف حممد املزروعى اأننا من قبل قدمنا م�سوار 
ك��ب��ري ع��ل��ى م���دار ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة واأن���ن���ا ل��ن��ا طموح 
كبري ونريد التكاتف والدعم لنقدم عرو�ض كثرية 
واأحتكاك  خ��رة  ول��دي��ن��ا  كبري  جمهور  بها  يطلبنا 
عاملى ومازال اأمامنا العديد من امل�سرحيات العاملية 
وقدمنا  وفرن�سا  اإجن��ل��را  م��ن  حوزتنا  يف  املتنوعة 
ع��رو���ض ك��ث��رية اأك���ر م��ن رائ��ع��ة ور���س��ائ��ل مدرو�سة 
فنيا متنوعة عاملية من اإجنلرا وفرن�سا والمارات 
اإن��ن��ا يف  وق���ال  وال�سني  وام��ري��ك��ا ومنغوليا  ورو���س��ي��ا 
الطريق لتقدمي املزيد من العرو�ض العاملية الخرى 
العاملي  للعر�ض  �سخم  ومت��وي��ل  دع��م  اإىل  ون��ح��ت��اج 
  SHREK �سراك  العاملية  للم�سرحية  المريكي 
بعد اأن جنحنا يف التفاو�ض معهم ب�سكل كبري واأي�ساً 
�سوف نقدم مفاجاآت اأخرى مثل العر�ض المريكي 
العاملي ال�سهري TOY STORY  ق�سة اللعاب 
ونحن على توا�سل معهم وقمنا بالتعاقد مع امل�سرح 
ب���ان العاملية  ب��ي��ر  ل��ن��ق��دم م�����س��رح��ي��ة  ال��ري��ط��اين 
ال�سهرية  زورو  م�����س��رح��ي��ة  واأي�������س���اً  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م���ن 
الوطنية  الفعاليات  تنظيم  يف  �سكاي  جنحت  وق��د 
باأبوظبي بنجاح  واخلا�سة من قبل وقدمت موؤخراً 
كبري م�سرحية  �سندريال و المرية النائمة و عالء 
ال��دي��ن وامل�����س��ب��اح ال�����س��ح��رى  و روم��ي��و وج��ول��ي��ت  و 
والعديد   . ح��رام��ى  والرب��ع��ني  بابا  على  و  بينوكيو 
كبرية  م�ساحات  نالت  التي  العاملية  امل�سرحيات  من 
وت�سبعت  اجل��م��ه��ور  وتعليقات  اجل��م��ي��ل  ال��ن��ق��د  م��ن 
املدار�ض بجرعة ثقافية مهمة ولقت من العائالت 

كل الحرام والتقدير وال�سكر.
قدمت  التى  امل�سرحية  العرو�ض  جميع  اأن  واأ�ساف 
جناحا  لق��ت  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  خ��الل  م��ن 
ودعم  توجيهات  بف�سل  وا�سعة  واأ���س��داء  جماهرييا 
ا�سحاب ال�سعاده واجلهات املعنية ولتواجد الرابط 
و احل�ض الجتماعى واحلر�ض على التعاون والفهم 
امل��ك��ث��ف و امل�ستمر وك���ان من  ال��ف��ن��ى  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى 
ال��ن��ج��اح هنا  ل��ن��ا  ���س��ن��دري��ال وك���ان  اأه��م��ه��ا م�سرحية 
م�سرحيات  م��ن  حفنه  وق��دم��ن��ا  ل��ه  نهاية  ل  ب��داي��ة 
ق��دم��ت مبثابة  الع��م��ال  تلك  وك��ل  اأخ����رى..  عاملية 
وال�سروروالعزم  ال��ب��ه��ج��ة  ح��م��ا���ض  م���ن  اأن��ط��الق��ه 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ال��ت��واج��د  بقيمة  والع�����زاز  وال��ف��خ��ر 
بعرو�ض  امل�سرح  ودع��م  التطوير  وب�����س��رورة  الفنية 
قومية عاملية .. فقدمنا اأي�سا م�سرحية عالء الدين 
وامل�سباح ال�سحرى و م�سرحية المرية النائمة على 
امل�سرح الوطنى  باأبوظبي  كما قدمت م�سرحية على 
اأنتاج خليجى  وب��الك بريى  والربعني حرامى  بابا 
�سهر  ويف  وقدمنا  لنجوم خليجني  بقطر  م�سرك  
2012( م�سرحية عاملية و�سهرية   املا�سى  )فراير 
روم���ي���و وج���ول���ي���ت  ل���الأدي���ب امل���ب���دع ���س��ك�����س��ب��ري من 
وبنجاح  بابوظبي  اجلاهلى  امل�سرح  على  بريطانيا 
املثقفني  م��ن  لنا اجلميع  اأ���س��اد  وفنى  وث��ق��ايف  اأدب���ى 
وال��ن��ق��اد وال��ك��ت��اب ب�����س��رورة ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن تلك 
بابوظبي  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  عا�سمة  يف  ال��ع��رو���ض 
ال��ت��ى مت��ت��ل��ك م�����س��رح��ا م��ف��ت��وح��ا ل��ع��رو���ض .. حتط 
 .. ب��وع��ود  وت��اأت��ى اىل ال�سجان   .. ب��الذه��ان خيوط 
 .. ب��امل��ردود  العقول  لتنمى  املفقود..  احللم  لتحقق 
وكما قدمنا موؤخرا يف �سهر اأكتوبر حتفة فنية ذات 
عيار ثقيل من الكوميديا املتعمدة مل�سرحية بينوكيو 
والتقدير  ال�سكر  خطابات  علينا  وانهالت  العاملية 
ب���ان ث��م زورو  ب��ي��ر  اأن��ت��اج م�سرحية  اأي�����س��ا  وق��ررن��ا 

 2013 يف  ال�سهرية   ZORRO
واأ����س���اف اأك����رم ���س��رى م��دي��ر ع���ام ���س��ك��اى لتنظيم 
الم��رية احل�سناء والقزام  اأن م�سرحية   الفعاليات 
– �سنو واي��ت  هدية لت��رد و عر�ض للكبار  ال�سبعة 
العالية مبثابة  واإبهارالعر�ض وتقنيته  ال�سغار  قبل 
واملبدعني  املثقفني  يخاطب  ال���ذى  املتكامل  ال��ف��ن 
ع���ن ق����رب ف����اإن ���س��ك��اى ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات تقدم 

ال�سابع  للفن  ذات��ه  بحد  عمالقا  فنيا  اأخ��ر  م��ول��ودا 
امل�سرح  م��ن  العاملية  ال�سهرية  الق�س�ض  روائ���ع  م��ن 
بالب�سمة  امل�ستاق  الفكر  يلم�ض  الكوميدى  العاملى 
باأبوظبي  الوطنى  امل�سرح  على  و   .. مر�ساد  وب��دون 
الريطانى  الكوميدى  امل�سرح  اأب��ط��ال  يقف  �سوف 
ال�ستعرا�سى والعاملى لنقدم م�سرحية  �سنووايت .. 
المرية احل�سناء والقزام ال�سبعة –   والتى تروى 
ي�ساهم يف  العر�ض  خميلة الجيال والطفال وهذا 
خلق حراك ثقايف ون�سر وعى م�سرحى ويقدم ر�سائل 
من  وجرعة  الطفل  خليال  وانعا�ض  لالأطفال  ع��دة 
على  عينيه  ام��ام  الطفل  ي��راه��ا  والت�سويق  اخل��ي��ال 
امل�سرح عر�ض حيا و�سوف يتجاوب اجلميع مع هذا 
الريطانى  العاملى  للمخرج  العاملى  الدرامى  العمل 
جرام فور�ست و�سوف يقدم عر�سا تفاعلى وم�ساهد 
جم�سدة على خ�سبة امل�سرح ويقول املخرج اأن �سنوايت 
.. المرية احل�سناء والق��زام ال�سبعة  بي�ساء الثلج  
�سوف ينقلهم من عامل ال�سور واخليال اىل تفا�سيل 
 .. �سنوايت  م�سرحية  وق�سة  احلقيقية   امل�ساهدة 
المرية احل�سناء والقزام ال�سبعة  بي�ساء الثلج   من 
الق�س�ض العاملية الرائعة املعروفة عامليا التى متتع 
ما  وتعلمهم  الخ���رى  تلو  اأج��ي��ال  والكبار  الط��ف��ال 
يجب التحلى به من �سفات واأخالق حميدة و�سوف 
والنخراط مع  الرابع  البعد  العر�ض  اأبطال  يك�سر 
اجل��م��ه��ور يف ج��و م��ن امل���رح وامل��ت��ع��ه وامل��ع��رف��ه وهذا 
والكبري  اأخرى لالطفال والطالب  العر�ض فر�سة 
اللعاب  اأك��ت�����س��اح  ظ��ل  يف  م�ساهدته  ع��ل��ى  ل��الأق��ب��ال 
كادت  التى  اجليل  هذا  اأطفال  لعوامل  الالأكرونية 
ب�����س��ك��ل ملحوظ  ال��ث��ق��ايف  ال��ف��ك��ر  ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى  ان 
وتوؤثر على ثقافة التعرف على فنون امل�سرح .. وقد 
ال��وط��ن��ى بابوظبي م��ن قبل  امل�����س��رح  ���س��اح م��ن قبل 
عرو�ض  يف  مقامات  لها  لي�ست  التى  بالبت�سامات 
قبل  م��ن  �سكاى  اأت��ت  مثلما   .. القلب  م��ن  قدمناها 
لدورتني  للكوميديا  الدوىل  اأبوظبي  لنا مبهرجان 
متتاليتني بنجاح جماهريى كبري حتت رعاية �سمو 
ال�سيخ حممد بن اأحمد بن حمدان األ نهيان واأبدع 
واأمريكا  ولبنان  وم�سر  الم���ارات  ع�سرة جن��وم من 
ول��ب��ن��ان وك���ن���دا وال��ف��ل��ب��ني وال��ه��ن��د وم��ن��ح��ة جناح 
ون�ستعد  الغفري  اجلمهور  من  لت�سد  راقى  فكاهى 
للدور  اأخ���رى  م�ساعفة  كوميدية  ج��رع��ة  لتقدمي 
ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ع��ام ال��ق��ادم ب��اأب��وظ��ب��ي مب�����س��ارك��ة قمة 
ملحوظ  حت��دى  ويف  الرجت��ال��ي��ة  الكوميديا  جن��وم 
اأكرم  وق��ال  ال�سباب.   طاقات  لت�سجيع  النجوم  بني 
اي�سا  قدمت  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  اأن  �سرى 
على  املختلفة  العاملية  ال�سروك  م��ن  مكثفة  جرعة 
عاملية  الزي���اء  وع��رو���ض  كبري  بنجاح  �سنوات  م��دار 
علمية  وم��وؤمت��رات  متخ�س�سة  وم��ع��ار���ض  وحملية 
طبية.. وقدمت �سكاى معر�ض �سباح اخلري فرن�سا 
فعل  رد  فعل  ولكل   .. فرن�سا  من  �سخمة  مب�ساركة 
امل���ت���واج���دة يف دولة  امل���ق���وم���ات وال��ت��ج��ه��ي��زات  ف��ك��ل 
اأيجابيات  اىل  ت��دع��وا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات 
و���س��م��ان��ات جن���اح ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال ���س��ك اأو ت����ردد .. 
اإعتماد  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ���س��ك��اى  ���س��رك��ة  ف��ق��ررت 
وانتاج  لتجهيز  طموحة  بخطة  جديدة  م�سروعات 
مل�سرحية  م�سرك  �سخم  عاملى  بريطانى  ام��ارات��ى 
م��ن��ه��ا م�����س��رح��ي��ة  ب��ي��ر ب����ان  ث���م  ه��ام��ل��ت  العاملية 
وم�سرحية  زورو  ال�سهرية باإنتاج كبري ليقل اأهمية 
عن العرو�ض الرائعة التى قدمتها ال�سركة من قبل 
وبرغم تكلفتها العالية واأننا نبذل جهدا كبريا من 
خالل تعاون كل الطراف املعنية التى حتر�ض على 
الفنية  العمال  لتلك  ودعمها  املجتمع  مع  تفاعلها 
ثقافة  لدعم  وذلك  معنا  للتوا�سل  دائما  وندعوهم 
الطفل واملجتمع ب�سفة خا�سة وامل�سرح ب�سفة عامة 
وتقدمي  ال�سياحى  ل��ل��روي��ح  ع��ائ��ده��ا  ين�سب  ال��ت��ى 
اأعلى م�ستوى واأ�سافات مبا�سرة  مدلول ثقايف على 
لالأحتكاك العاملى للفنون العاملية جلذبها ولتذوقها 
منط  ولت�سجيع  والقاليد  ال��ع��ادات  مع  مبايتنا�سب 
اأن  حيث  املهرجانات  ل�سناعة  ال�ستثمارى  التنوع 
ال�سوق بدولة المارات العربية املتحدة ق�وى وجاه�ز 
تلك  وي�ستوعب  ومتط�ور  وج�ذاب  ومتن�وع  وم�ستقر 

ولتنوع  فنى  وح��راك  ثقايف  لتواجد خليط  العمال 
ال�سياحة  لتن�سيط  وخا�ستا  والذواق  اجلن�سيات 
ل��ع��م��الء والفنانني  ال��ف��ن��ادق  ال��داخ��ل��ي��ة ولإ���س��ت��ع��اب 
العامل يف اى وقت  ورواد املهرجانات من �ستى بقاع 
اأخ��ذت فر�ستها  العام ونحن موؤ�س�سة وطنية  طوال 
جناحنا  بعد  هوليود  وخا�سة  للعاملية  ل��الأن��ط��الق 
نايت�ض  اأريبان  العاملى  للفيلم  ب�سفقة  منتج منفذ  
بطولة جنم الو�سكار اأنتونى هوبكنز مع زاك اأيفان 
وذا روك والذى �سوف يتم ت�سويره باأبوظبي والعني 
لنقدم   2013 عام  يف  بالمارات  الغربية  واملنطقة 
الدعم واخلدمة والتعاون امل�سرك لل�سينما العاملية 
من خالل بوابة الم��ارات الفنية ومن خالل خرة 
الت�سويق  يف  خم��درم��ة  بعنا�سر  حمنكة  اإم��ارات��ي��ة 
باجلودة  يتميز  ال���ذى  والن��ت��اج  والداء  والتنظيم 
النوعية وناأمل بالو�سول اىل ال�سواق العاملية اأكر 
كافة  من  اأفكارنا  وبدعم  و�سمعتنا  مبنهجنا  باأكر 
املثقفني والعالميني والفنانني واأننا نع�سق امل�سرح 
امل�سروعات  م��ن  امل��زي��د  ن��ق��دم  اأن  ون��ري��د  ال�سينما  و 
من  امل�ستمر  لنا  والت�سجيع  ال��دع��م  بف�سل  الفنية 
���س��ن��اع ال���ق���رار ون���اأم���ل ب���اأن حت��ظ��ى ���س��ك��اى لتنظيم 
املعنية لنطور  الفعاليات بدعم مبا�سر من اجلهات 
حاليا  وجننا  عاملية  وطنية  موؤ�س�سة  لت�سبح  �سكاى 
اأف��الم من م�سر وم�سل�سل   3 اأ�ستقطاب ت�سوير  يف 
وبرنامج باأنتاج �سخم وحدد لنا دورنا  كمنتج منفذ  

لتلك العمال التى �سوف ت�سور اي�سا باأبوظبي .
واأ����س���اف اأك����رم ���س��رى م��دي��ر ع���ام ���س��ك��اى لتنظيم 
الفعاليات لدينا من فريق عمل و خراء متخ�س�سني 
بال�سركة يخططون ويدر�سون وي�سوقون ويروجون 
والبداع  النجاح  يتوا�سل  و  الفعاليات  وينظمون 
مدر�سة  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  واأ�سبحت  معهم 
والنتاج  والب������داع  امل�����س��رح  جم���ال  يف  متخ�س�سة 
وطنية  اإمارتية  موؤ�س�سة  اأول  واأننا  التنظيم  بجانب 
بارك  ال��دوح��ة  م��ه��رج��ان  بتنظيم  بامل�ساركة  ق��ام��ت 
من خالل هيئة قطر لل�سياحة ولقينا دعما وجناح 
ك��ب��ري واأق��م��ن��ا م�����س��رح��ي��ات و���س��ريك ع��امل��ى ومدينة 

مالهى اأيطالية على اأعلى م�ستوى بقطر .. 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املزروعى  �سعيد  حممد  وك�سف 
اأجندة  مفاجاأة  اأوىل  عن  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى 
ال��ع��م��ل ل��ع��ام 2013 وه���ى م�����س��رح��ي��ة ���س��ن��واي��ت .. 
المرية احل�سناء والقزام ال�سبعة  بي�ساء الثلج  ثم 
بريطانيا  من  العاملية  ب��ان   بير  م�سرحية   عر�ض 
موؤخرا  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  قدمت  اأن  بعدم 
بابوظبي م�سرحية  �سندريال  و  المرية النائمة  و  
عالء الدين وامل�سباح ال�سحرى  و  روميو وجوليت  
العاملية والتى  امل�سرحيات  بينوكيو  والعديد من  و  
وتعليقات  اجلميل  النقد  من  كبرية  م�ساحات  نالت 
مهمة  ثقافية  بجرعة  امل��دار���ض  وت�سبعت  اجلمهور 
ولقت من العائالت كل الحرام والتقدير وال�سكر 
عر�ض  عند  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  حر�ست  ل��ذا 
والق���زام  احل�سناء  الم���رية   .. �سنوايت  م�سرحية  
لالأ�سرة  تقدم  اأن  العاملية  الثلج    بي�س�اء  ال�سبعة  
كهدية و�سهرة مميزة وقوية باإبداع عاملى ... واأ�ساف 
ال�سريك  لإق��ام��ة   التخطيط  ب�سدد  اأن��ن��ا  امل��زروع��ى 
ال��ع��امل��ى ب��ال��ع��ني  مب�����س��ارك��ة 55 ف���ن���ان م���ع خيمة 
مقعدا   1800 اىل  ت�سع  ال�سنع  اأ�سبانية  عمالقة 
وبه مفاجاأت كرى لرواده ومازلنا نبحث عن مكان 
امل�سروع  ذلك  لنقدم  متميز ومدعم  وموقع  منا�سبا 
المارات  دول��ة  ول��زوار  وابوظبي  بالعني  جلمهورنا 
العربية املتحدة لن�ساهم يف الرويح ال�سياحى ب�سكل 
ومغامرات مثرية  �سريعه  اأح��دث  هناك    .. منا�سب 
وطرائف كوميدية واأ�ستعرا�سات و�سوف جنب على 
الطيبة  اجلنية  دور  مثل  ت��راودن��ا  التى  ال�سئلة  كل 
والقزام  احل�سناء  الم��رية   .. �سنوايت  ت�ساعد  التي 
الذي  الثلج وق�سة قاطع الخ�ساب  ال�سبعة  بي�ساء 
ي�ساعد بيا�ض الثلج يف الهروب من زوجة اأبيها ومن 
هى زوجة الب ال�سريرة ؟ ومن هو المري هاري ؟ 
مغامرات   .. ؟  ويتزوجها  الثلج  بيا�ض  ينقذ  ال��ذي 
التى لتنتهى من  املزهلة  ال�سبعه  الق��زام  وطرائف 
جرولر و جودي و ليزي و �سابي و �سنيزر و �سميلر 

امل��ح��اور وربط  ع��ن جت���اوب  الق�سة  وت���دور  دوزي  و 
وتفكيك امل�ساعر ولقاء ال�سر واخلري معا وحماولة 
احل�سناء  الم��رية   .. �سنوايت  لأنقاذ  احللول  ايجاد 

والقزام ال�سبعة  بي�ساء الثلج . 
اأح��م��د بن  ب��ن  ال�سيخة رمي  وك��ان حل�سور ورع��اي��ة 
اآل نهيان يف اليوم العر�ض الر�سمي والول  حمدان 
مل�سرحية �سنووايت والقزام ال�سبعة بامل�سرح الوطني 
باأبوظبي اأثر جميل جدا واجلمهور اأ�سعدهم كثريا 
 ، العاملى  ال�سخم  احل��دث  لهذا  ورعايتها  ح�سورها 
وح�سرت �سمو ال�سيخة رمي بن اأحمد بن حمدان اآل 
نهيان يف متام ال�ساد�سة م�ساًء و بح�سور عدد كبري 

املثقفني والفنانني واملبدعني والعالميني.
املقبل  م��ار���ض  م��ن  ال��ث��اين  ال��ع��رو���ض حتى  وت�ستمر 
ب��ن��ظ��ام ع��ر���س��ني ي��وم��ي��اً، وخ�����س�����ض ال��ع��ر���ض الول 

ال�سباحي لطالب املدار�ض.
كان قد عقد يف فندق �سيتي �سيزوز موؤمتراً �سحافياً 
�سنووايت   - الثلج  بي�ساء  م�سرحية  عر�ض  لنجوم 
والقزام ال�سبعة بح�سور عدد كبري من العالميني 
ووكالت النباء املختلفة، و�سارك يف املوؤمتر خمرج 
عرو�ساً  ق��دم  ال��ذي  فور�ست  ج��رام  العاملي  العر�ض 
وبينوكيو  �سندريال  مثل  ناجحة  عاملية  م�سرحية 
والمرية النائمة من قبل يف اأبوظبي ولقت جناحاً 
كبرياً ووجه ال�سكر لالإعالميني وجلمهور المارات 
الهادفة  ال��ع��امل��ي��ة  الفنية  ل���الأح���داث  متابعته  ع��ل��ى 
الفعاليات والتي لقت  التي تقدمها �سكاي لتنظيم 
دعماً وترحيباً من اجلميع والتي تلم�ض روح الفكر 
امل�ساعر  وحت��رك  ال�ساكنة  اجلميلة  املعاين  وت�سيء 

الدافئة وتعزف الحلان الرومان�سية ال�ساحرة.
واأ�ساف �سعيداً اأبوظبي حمطة حلم وطموحات لكل 
والكوادر  التقنية  المكانات  ولديها  حمرف  فنان 
املتخ�س�سة لتفعيل ن�ساط امل�سرح العاملي رغم الُكلفة 

العالية لالرتقاء به.
اأب��وظ��ب��ي م�����س��رح ط��ب��ي��ع��ي م��ف��ت��وح يلهب  اإن  وق����ال 
ب�سكل  الفعاليات  ويتابع  ال��ع��امل،  لنجوم  احلما�ض 

م�ستمر بالمارات.
وتوجه بال�سكر لل�سيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان 
اآل ن��ه��ي��ان، ومت��ن��ى ل��ن��ج��وم ال��ع��ر���ض ال��ن��ج��اح لهذا 
�سركة  اإىل  بال�سكر  توجه  واأي�����س��اً  ال��ق��وي،  العر�ض 
بروليت مي، التي وفرت الجهزة املطلوبة لالإ�ساءة 
لفندق  اأي�����س��اً  وال�سكر  ال�سخم  للعر�ض  وال�����س��وت 
والفرقة  للعر�ض  لرعايته  باأبوظبي  �سيزوز،  �سيتي 
ول�سركة �سكاي لتنظيم الفعاليات، التي دعمت بقوة 
املطلوبة  الم��ك��ان��ات  توفري  حيث  م��ن  العر�ض  ه��ذا 

وحجم الدعاية ب�سخاء.
اأن جنوم �سنووايت - بي�ساء الثلج والقزام  م�سيفاً 
اأمام جمهور  ال�سبعة لديهم حما�ض كبري بوقوفهم 
المارات والذي يتذوق الفن،كما مت اإعداد مفاجاآت 
للجمهور وم�ساحات متنوعة ومتنقلة درامية ثقافية 
كوميدية مو�سيقية حتلت بروح الفن الراقي، ومتنى 
ح�سوراً كبرياً من العائالت لق�ساء حلظات ل تن�سى 

وتبقى يف الذاكرة.
يوؤثر  ثقايف  كوميدي  اجتماعي  العر�ض  ب��اأن  لفتاً 
طالب  واأن  املمتع  العائلي  اخليال  ترابط  معنى  يف 
املدار�ض لهم الن�سيب الكر، ون�سعد بهم يف العرو�ض 
�سهرة  بق�ساء  يت�سم  امل�سائي  والعر�ض  ال�سباحية، 
والبهجة  للكبار  ال�سعادة  متنح  عائلية  رومان�سية 
الفنانة  ال��ري��ط��ان��ي��ة  النجمة  و���س��ارك��ت  ل��ل�����س��غ��ار. 
ماج�ن رينا احلديث وهي مبهورة بزيارتها اأبوظبي 
�سنووايت  �سخ�سية  اإن  ق��ال��ت  حيث  الوىل،  للمرة 
كاأنها  ت�سعر  واأنها  الطائر  البحر  ن�سيج  تركيبة من 
بن�سيم  وباإح�سا�سها  العر�ض  ه��ذا  يف  طليق  كطائر 
للن�ض كبري  باحلنني، فحبي  قلبي  ويفي�ض  غريب 
ياأتي للفنان  اأثر يف فكري من دون نقي�ض وعندما 
دور مثل �سنووايت تتحاور كل من طفولتي واأنوثتي 
وطموحاتي واأحالمي لتج�سد معنى احللم الريء 
واإن كان للن�ض من اخليال متعة فاأمتنى اأن يطول 

واأن ل ينتهى دوري ال ومع البداية مرة اأخرى.
اأ�ساف النجم الريطاين ال�سهري الفنان جاكوب  و 
ق����دري م���ا اأج���م���ل احل��ل��م امل��ف�����س��ر وامل��ل��ق��ن بالقدر 

ومتالحق  م��ت�����س��اب��ك  ال���ق���در  م��ك��ي��ال  اأن  والع���ظ���م 
ب�سره و بخريه ول مقيا�ض للحب ال بالرومان�سية 
النهار  مب��وؤث��رات  للحن  طبيعة  �سنفونية  ك��الوت��ار 

ودمج اأ�سوات الطيور وفك �سفرة حوار احلراك.    
ف��احل��ظ ي��اأت��ي مل��ن اب��ت��غ��ى وظ��ه��ور الق����زام ال�سبعة 
ليتمم  متحرك  اإبداعي  تبلوه  ال�سهرية  مبالب�سهم 
العر�ض ولينف�سل عنه ور�سالتهم النبيهة تاأتي لنا 

بهدوء العا�سفة وحتدي قوة ال�سر بعظمة اخلري.
ال�سيد ج��ورج دمييري، مديرعام  و كما مت تكرمي 
فندق �سيتي �سيزوز من قبل ال�سيخة رمي بن اأحمد 
اأك���د �سعادته  اآل ن��ه��ي��ان ، ال���ذي ب����دوره  ب��ن ح��م��دان 
فالرويح  العاملي،  الفني  الثقايف  احل��دث  لرعايته 
ال�سياحي يربط ويج�سد تن�سيط ال�سياحة مبجملها 
النتاج  تكلفة  م��ن  ال��رغ��م  على  امل�سرح  �سناعة  لأن 
القطاعات  ك��اف��ة  ودع���م  دعمنا  اإىل  حت��ت��اج  العالية 
الخرى لنجلب حقبة من العمال الفنية الرفيهية 
�سياحي  فن  لدينا  يتكون  حتى  الهادفة  والفعاليات 
ك��اف��ة المكانات  ل��ل��ف��رق��ة  ون���ك���ون وف���رن���ا  م��ت��ك��ام��ل 

للراحة وال�سرخاء وتوفري قاعات للروفات.
اأبوعبدة  اأحمد  عماد  ال�سيد  الع��م��ال  رج��ل  و�سرح 
قبل  م��ن  وامل��ك��رم  زم���ان  ل��ي��اىل  اأدارة  رئي�ض جمل�ض 
باأنه  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  ال�سيخة رمي 
ال�سبعة  �سعيد لرعايته مل�سرحية �سنووايت والقزام 
ب��ك��ام��ل مالب�سهم مرتني  ال��ع��ر���ض  وب���زي���ارة جن���وم 
للياىل زمان واأ�سبح املكان كليله من الف ليلة وليلة 
و�سارعان ما اأتت وتوافد اىل املكان ع�سرات العائالت 
ونحن  العر�ض  جن��وم  مع  تذكارية  �سور  لأالتقاط 
واأ�ساف   .. اأجتماعى  واأج��ب  امل�سرح  دعم  ب��اأن  نوؤمن 
ال�سيد �سامح منري عبد النور املدير العام للياىل زمان 
اأن العر�ض جدد اأحلمنا لأنه عر�ض راقى ومطلوب 
ملتزمني  بريطانيا  م��ن  ال��ع��ر���ض  وجن���وم  امل���زي���د.. 
على  حري�سون  للغاية  متوا�سعون  اجلميع  باأ�سعاد 
هدايا  ووزعنا  العائلى  باجلو  �سعداء  اجلميع  اأ�سعاد 
املحبة ومداعبة جنوم  اأ�سعدتهم روح  على الطفال 
العربية  الوجبات  وتناول  ال�سيافة  وكرم  �سنووايت 
واأ�ساف اأننا نعلم ح�سا�سية الفنان واأننا ن�سكر �سكاي 
لتنظيم الفعاليات لختيارنا كرعاة للحدث و�سعداء 
ثقافة  ل��دع��م  امل��زي��د  منهم  ون��ري��د  معهم  ل��ل��ت��ع��اون 

امل�سرح فنحن معهم قلباً وقالباً.
كما توجه حممد �سعيد املزروعى رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�سكاي لتنظيم الفعاليات بال�سكر لالإعالم واملثقفني 
م�ساركتهم  على  العر�ض  ولنجوم  �سكاي  وجلمهور 
لدعم هذا احلدث والذي يقام حتت رعاية وح�سور 
ال�سيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان، وناأمل 
ك��ه��دي��ة عرفاناً  ال��ع��ر���ض  ه���ذا  اجل��م��ه��ور  ي��ق��ب��ل  اأن 
املزيد من  الدائم و�سوف نقدم  وتقديراً لدعمه لنا 

تلك العرو�ض.
ك��م��ا خ�����ض ب��ال�����س��ك��ر ل��ي��ايل زم����ان وج���ري���دة الفجر 
وج���ري���دة 7 اأي����ام وجم��ل��ة امل���ن���ارة واخل��ال��دي��ة مول 
و�سركة بروليت مي واجلمي مول وفيوت�سر فيجن و 
�سنك�ض ميديا ووجه ال�سكر اخلا�ض لكل العالميني 

واملبدعني واملثقفني.
واأ�ساف حازم بهاء حلم الطفال اأن يعانقوا جرولر 
وجودي وليزي و �سابي و�سنيزر و�سميلر ودوزي قد 
ب��ت��واج��د �سنووايت  اأم�����ض يف اخل��ال��دي��ة م��ول  حتقق 
رواد  واأبهرت  فاجاأت اجلميع  والتي  ه��اري  والم��ري 
مع  رائعة  �سور  التقاط  مت  وبنظام  م��ول  اخلالدية 

ع�سرات العائالت والطفال.
بي�ساء  ال�سبعة   والق��زام  �سنوايت  وق�سة م�سرحية 
متتع  عاملياً  املعروفة  الرائعة  الق�س�ض  من  الثلج  
به من  التحلي  ما يجب  وتعلمهم  والكبار  الطفال 
�سفات واأخالق حميدة و�سوف يك�سر اأبطال العر�ض 
ال��راب��ع والن��خ��راط مع اجلمهور يف جو من  البعد 

املرح واملتعة واملعرفة.
ل��الأط��ف��ال والطالب  اأخ���رى  ال��ع��ر���ض فر�سة  وه���ذا 
اكت�ساح  ظ��ل  يف  م�ساهدته  ع��ل��ى  ل��الإق��ب��ال  وال��ك��ب��ار 
ه��ذا اجليل  اأط��ف��ال  ل��ع��وامل  الالإلكرونية  الل��ع��اب 
التي كادت ت�سيطر على الفكر الثقايف لديهم ب�سكل 

ملحوظ وتوؤثر يف ثقافة التعرف اإىل فنون امل�سرح.

فــــــنـــــــ�ن
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�لثلوج تهبط يف م�صرح �بوظبي وعر�س مبهر و�إخر�ج متميز وديكور�ت 
و�إ�صاء�ت مبهرة و�إنتاج �صخي وح�صور جماهريي كبري 

ال�شيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان تكرم رعاة العر�ش

�فتتاح ر�ٍق لعر�س م�صرحية �صنوو�يت و�القز�م �ل�صبعة

يقدم لأول مرة بال�رصق الو�شط واخلليج وح�رصيًا باأب�ظبي   •• العر�ض 
�شن� وايت والقزام ال�شبعة حدث فريد عاملي وناأمل بدعم العرو�ض القادمة  المرية   : •• املزروعي 

كبري للغاية و�شخي  باإنتاج  ا�شتعرا�شية  درامية  ك�ميدية  هدية  متميز  عاملي  العر�ض   : •• اأكرم 
من ن�شيج البحر الطائر واجلمه�ر اأكرث من رائع  تركيبة  �شن�وايت  �شخ�شية  رينا:  ماجن  الربيطانية  •• النجمة 
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تعر�س �الن�صان للمو�د �لكيميائية 
�ل�صناعية تهدد �ل�صحة

�سنع  من  التى  الكيماوية  امل��واد  ان  موؤخرا  اجريت  علمية  ابحاث  ك�سفت 
الأقل  على  جزئيا  �سببا  تكون  ان  يرجح  يومية  ملنتجات  ت�ساف  الن�سان 
بالهرمونات  املرتبطة  ال�����س��رط��ان  وام��را���ض  امل�سوهة  امل��وال��ي��د  ارت��ف��اع  يف 

والأمرا�ض النف�سية على م�ستوى العامل.
اإي.دي.�سي قد  ووفقا للدرا�سة فاإن هذه املواد التي تعرف اخت�سارا با�سم 
من  ال��ذك��ور  ل��دى  املنوية  احل��ي��وان��ات  ع��دد  انخفا�ض  يف  �سببا  اأي�سا  تكون 
التي  الأطفال  �سرطانات  بزيادة يف  واي�سا  الإن��اث  الب�سر واخل�سوبة لدى 

كانت نادرة يف ال�سابق عالوة على اختفاء بع�ض انواع احليوانات.
اأكادمييني يعملون حتت مظلة  ال��ذي ي�سم خ��راء  ال��دويل  الفريق  ون�سر 
بحثهم  نتائج  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
املحتملة  املخاطر  عن   2002 ع��ام  يف  اع��دت  لدرا�سة  حتديثية  وثيقة  يف 
اإىل خطر  الباحثني يف تقريره  واأ�سار فريق  ال�سناعية.  الكيماوية  للمواد 
عاملي ي�ستوجب الت�سدي له وقال اإن الب�سر واحليوانات يف اأنحاء الكوكب 
تعر�سوا على الأرج��ح للمئات من هذه املركبات التي مل حتظ يف الأغلب 
التي طاملا ت�ستخدم يف �سنع  الفثالت  اإي.دي.�سي  بدرا�سة كافية. وت�سمل 
امل�سنوعة  املنتجات  وم��ن  وامل��رن��ة.  الناعمة  )اللدائن(  البال�ستيكية  امل��واد 
م�ستح�سرات  واي�سا  والأدوي����ة  والعطور  الأط��ف��ال  وعرائ�ض  ال��ع��اب  منها 
املواد  ه��ذه  وم��ن  اجل�سم.  ميت�سها  التي  العرق  مزيالت  خا�سة  التجميل 
اللدائن )البال�ستيك(  ي�ستخدم يف تقوية  الذي   A-الفينول ثنائي  اي�سا 
ويوجد يف علب الأغذية وامل�سروبات ومنها علب الأطفال واأغلفة املعلبات 
وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  ومنها  البلدان  من  قليل  ع��دد  وحظر  الغذائية. 
وبع�ض البلدان الأوروبية ا�ستخدام بع�ض من هذه املواد يف منتجات معينة 

ول�سيما املخ�س�سة ل�ستخدام الطفال.

امل�شم�ش يقوي الب�شر

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�سم�ض يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�سل باحثون 
�سنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�سم�ض ي�ساعد يف تن�سيط حدة 
الإب�سار، ويزيد من قوة اجل�سم الدفاعية �سد الأمرا�ض لوجود فيتامني 

“ايه” فيه بن�سب عالية جداً.
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�سابني  ج��داً  امل�سم�ض مفيد  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
جيد  ومكافح  لل�سهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  والأوردة  لالأع�ساب  مقٍو 

لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
ويو�سف امل�سم�ض لالأ�سخا�ض الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك لإحتوائه 

على عن�سرين مهمني للمخ وهما الفو�سفور واملاغن�سيوم. 
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صوفيا ابنة الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم حياة باي حتمل دمية وتقلد النمر لدى وصولها 
على السجادة احلمراء جلوائز األوسكار السنوي في هوليوود. )أ ف ب(

من مكت�شف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

ملاذا اطلق ا�شم منخف�ش القطارة علي تلك اجلهة الواقعة 
يف �شحراء م�شر الغربية  ؟

لنه ينخف�ض عن �سطح البحر مبقدار 134 مرا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ساعر فيها ،وقبيلة 
الع�سق  ب�سدة  امل�سهور  العذري  احل��ب  ق�سائد  اليها  ين�سب  ع��ذرة 

والعفة .

اخليوط يف اجلراحة  ا�ستخدم  من  اأول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
كانت موجودة يف بريطانيا  العامل  يف  دبابة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�ض باأربع مرات اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
اللغة املالطية هي اأكر اللغات تاأثراً باللغة العربية اأن  تعلم  • هل 

اأن العنر ي�ستخرج من اأمعاء حوت العنر وهو مادة قيمة يف �سناعة العطور تعلم  • هل 
تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف  - اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�ض اجلاذبية على الأر�ض

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن عدد بحور ال�سعر هو : �س�تة ع�سر بح�راً

• هل تعلم اأن �سوء ال�سم�ض ل يتخلل مياه البحر اأكر من 400 م
جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  • هل 

على �سطحه
من اجلرافيت  م�سنوع  الر�سا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�ض تلجاأ اليه ليباركها من املر�ض ومن اإحدى 
الع�سابات التي كان يطلق عليها الع�سابة ال�سوداء لأنهم كانوا يت�سحون بال�سواد فال ترى منهم غري عيون 
بارزه �سريرة ي�سلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون اإحدى البنات ثم يجدها النا�ض وقد قتلت ورميت يف 
اجلبل بعد ايام من اختطافها .. ا�ستمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�سعيفة ياأتي افراد الع�سابة ي�سرخون 
طالبني ماًل وغالًل وحيوانات ثم يختفون حتى جاء وقت اقرب احد ال�سباب من ابيه وقال ابي اريد ان 
القرية واق�سم اين عندما  الع�سابة ي�سبه �سوت واعظ  ان �سوت زعيم هذه   .. اأ�سرح لك ب�سيء يف �سدرى 
�سمعته ظننته هو فانا ابداً مل ارحت اليه فنظر الأب العجوز وقال كان يف �سدري هذا ال�سئ ومل ا�ستطع البوح 
واأ�سدقائه  ال�ساب  ا�ستمر  �سراً  ياأتون  ودعهم  حتب  من  اأ�سدقائك  من  واجمع  اذه��ب  كثرياً  نتكلم  لن   .. به 
يجتمعون �سراآً لعدة ايام وكل يوم يزداد عددهم واتفق اجلميع على خطة نتطلب احلر�ض التام ويف اليوم 
املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�ض ف�سقطت على الأر�ض وتفرقت وامتالأ 
املكان بها كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�سابة انه مكاناً �سيق ملدخل �ساحة وا�سعة هي القرية و�سوقها 
جاء من �سكب الزيت على الق�ض وبع�ض املواد التي ت�ستعل وجاء من ذر البارود ووقفوا على املدخل ال�سيق 
ليمنعوا خروج النا�ض وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم التي �سرخت و�سهلت 
كثريا واألقت بهم على الأر�ض و�سط النريان وقاموا يجرون م�سرعني ليطفئوا النار التي اأم�سكت بهم و�سط 
به واعظ  فاذا  النريان  به  اأم�سكت  الذي  راأ�سه  رباط  نزع زعيمهم عنه  القرية وحني  �سباب  طلقات ر�سا�ض 
القرية وهنا فقط عرف النا�ض ما ع�سوا فيه من خداع وغ�ض يومها مل ينجو احد من تلك الع�سابة بل حر�ض 

ال�سباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�ض الذي عا�سوا فيه زمناً. 

نريان العدالة 

�لربق تعمل على زيادة 
�ل�صد�ع �لن�صفى

 
اأظهرت درا�سة طبية اأن هناك عالقة وثيقة بني ظاهرة الرق وزيادة نوبات 
ال�سداع الن�سفى لدى مر�ساه. ويرى الباحثون اأن النتائج املتو�سل اإليها 
قد ت�ساعد الأطباء فى و�سع ا�سراتيجيات عالجية جديدة لعالج نوبات 
الطبية  الأب��ح��اث  واأظ��ه��رت  حدوثها.  دون  احليلولة  اأو  الن�سفى  ال�سداع 
التى اأجريت على جمموعة من املر�سى اأن الرق �ساهم فى زيادة خماطر 
فى  خا�سة  الن�سفى،  ال�سداع  من   28% % مقابل   31 بن�سبة  ال�سداع 

الأيام التى حتدث فيها ظاهرة الرق.

�لتمثيل �لغذ�ئي �جليد ي�صاعد على �إنقا�س �لوزن
اكدت ابحاث علمية املانية اأن عملية التمثيل الغذائي تعمل على مناطق 
متعددة داخل اجل�سم، لكن اأهمها هي عملية التمثيل الغذائي للطاقة، 
التي تعمل ب�سكل اأ�سا�سي على معاجلة الكربوهيدرات والدهون واإمداد 

خاليا اجل�سم بها يف �سورة طاقة.
ويلتقط الروفي�سور اإنغو فربوزه من املركز ال�سحي التابع للجامعة 
الريا�سية الأملانية مبدينة كولونيا طرف احلديث، اأن معدل الأي�ض 
حالة  يف  الإن�����س��ان  ج�سم  يحتاجها  التي  الطاقة  كمية  ه��و  الأ�سا�سي 
ال�سكون وعدم بذل اجلهد من اأجل ت�سغيل وظائف اجل�سم احليوية، 
الطاقة  م��ن  الأك���ر  ب��اجل��زء  ي�ستاأثر  فهو  ث��ّم  وم��ن  م��ث��اًل،  كالتنف�ض 
املمت�سة، اأما م�ستوى الن�ساط الفيزيائي فيتمثل يف الطاقة التي يتم 

حرقها اأثناء ممار�سة الريا�سة اأو الأن�سطة البدنية مثاًل.
واأ�ساف اخلبري الأملاين اأن تقييم كفاءة عملية التمثيل الغذائي داخل 

اجل�سم يتم وفقاً ملدى �سرعة اجل�سم يف معاجلة الطعام ومدى كفاءة 
ا�ستخدامه له؛ لذا اإذا تناول اأي اإن�سان ل مُيار�ض الريا�سة كمية معّينة 
من الدهون وكان معدل حرق الدهون لديه غري جيد، �سيوؤدي ذلك 

اإىل اإمداد الدم واخلاليا بكميات كبرية من الدهون.
بينما يختلف الأمر متاماً لدى الأ�سخا�ض، الذين ميار�سون الريا�سة، 
حيث اأو�سح فروبوزه :يتم معاجلة الدهون ويتم حتويلها اإىل طاقة 
الغذائي  التمثيل  عملية  لأن  ف��وري؛  ب�سكل  الأ�سخا�ض  ه��وؤلء  ل��دى 

لديهم تعمل على نحو اأف�سل.
الدهون، ويرجع  اأهمية حرق  الكثريون  الرغم من ذلك يغفل  وعلى 
ب�سكل  للحركة  يفتقد  ال��ذي  املريح،  احلياة  اإيقاع  اإىل  ذل��ك  ف��روب��وزه 
كبري يف وقتنا احل��ايل، لذا يتم اختزان الدهون داخ��ل اجل�سم ب�سكل 

مبا�سر بدًل من حرقها.

حمدة را�شد النعيمي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

اأماين حمم�د
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


