
امل��راأة الرجل انه ال يعرف ما ي�سعدها وال  وكثريا ما تتهم 
االخر  الطرف  على  ولكن  طبيعتها  وتفهم  فهمها  يحاول 
�سيء ويف  امل��راأة غري من�سفة وال ير�سيها  ان  الرجل  ي��رى 
هو طبيعة  وامل���راأة  الرجل  بني  الدائم  ال�سراع  ه��ذا  الواقع 
ف��االخ��ت��الف وال��ت��ك��ام��ل ه��و �سر عالقة  ال��ك��ون ة�سنته  ه��ذا 

الرجل واملراأة
الرجل: �سمت  كثريا  املراأة  يعذب   1-

اإنها ال تدري ملاذا ي�سمت .. ذاك الأنها ت�سمت عندما تكون 
غا�سبة اأو حمبطة اأو حزينة .

ماال تعرفه املراأة عن الرجل
هو اأن ال�سمت هو احلالة الطبيعية لديه ، فهو ي�سمت الأنه 
ت�ستدرجه  اأن  امل��راأة  وحت��اول  مايقوله  لديه  لي�س  بب�ساطة 
اأن  منه  تنتظر  فهي  �سمتت  اإذا  اأنها  تعرف  الأنها   ، للكالم 
التي ي�سيق  باالأ�سئلة  ..ثم تبداأ  .. عن �سر �سمتها  ي�ساألها 
باحلرية  وي�ساب   . حتقيقا  ..وي��ع��ت��ره��ا  ذرع���ا  ال��رج��ل  بها 

اأمامها الأنه بب�ساطة .. اليعرف ماذا يقول .
اأال  يتكلم  اأن  يف  وت��رغ��ب  ي�سمت  حينما  ح���واء  فعلى  ل���ذا 
تالحقه باالأ�سئلة واإمنا ت�سرت�سل يف احلديث عن مو�سوع 

يحبه ..بطريقة �سل�سة ناعمة .. و�سوف يتجاوب معها .
تطلب  حينما  ..وت�����س��دم  للرجل  الكثري  امل���راأة  تقدم    �2
منه �سيئا ثم ي�سيح يف وجهها اأنه الي�ستطيع .. مع اأنه طلب 

تافه جدا 
اأن��ه �سديد الرتكيز  الرجل هو  عن  امل���راأة  تعرفه  ال  ما   •
فيما حوله واأي ت�سوي�س يثري اأع�سابه حتى واإن كان يحبها 
...لذا فعليها اأن تتجنب اأن تطلب منه ماتريد حينما يكون 
تافها  �سيئا  كان  لو  .. حتى  �سيء  ..اأي  �سيء  اأي  منهمكا يف 

يف نظرها .
يحنو  ال��ذي  فار�سها  يكون  اأن  زوجها  من  امل���راأة  تنتظر   �3
له  ت�ستكي  حينما  ت�سدم  ولكنها   .. ل�سكواها  وي��رق  عليها 
القلق  ت��اف��ه وال ي�ستحق منك ه��ذا  امل��و���س��وع  ي��ق��ول  ..ب��اأن��ه 

وتظنها المباالة منه بها.
• وماال تعرفه املراأة هو اأن الرجل يقدم لها مايحتاجه هو 
ظنا منه اأنه حل �سرييحها مثل مايريحه ..فهو يحتاج ممن 

بقدراته  ال��ث��ق��ة  اإىل  ح��ول��ه 
ال�سعاب  ح��ل  ع��ل��ى  ..وق���درت���ه 

هذا  فمثل   .. ال��رج��ال  وعند   ....
الرد يعتر منطقيا جدا ومطلوبا 
..اأن������ه ي��ع��ن��ي اأن����ت ق����وي مب���ا فيه 

الكفاية .. لتتجاوز هذا االأمر 
امل�سكينة  ب�سهولة ... ولكن 
وتتهمه  ح��زن��ه��ا  يف  ت��غ��رق 

بالالمباالة .
النقطة  بهذه  واإحلاقا   4-

تقديره  وع���دم  ع�سبيته  ال��رج��ل  م��ن  ت�ستغرب  امل����راأة  ف���اإن 
الهتمامها به 

وردوده الفظة على اأ�سئلتها التي توحي بالقلق عليه . .اإنها 
حتتاج االهتمام واحلنان ..وتظن اأنه يحتاجه ..هو يحتاجه 
اأن  اإىل  اأك���ر  ،وي��ح��ت��اج منها  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  لي�س  ول��ك��ن 

حت�س�سها بثقتها ، واإكبارها وتقديرها .
5�  ت�ستغرب املراأة حينما تذهب مع زوجها لل�سوق اأنه ي�سبح 
 ، اأن تختار على مهل  تريد هي  ..فيما  وي�ستعجلها  ع�سبيا 

وكثريا ما ينتهي الت�سوق مب�سكلة .
املراأة  تعرفه  • ماال 

اأن  امل�سكلة يف  بل  الرجل،  لي�س م�سكلة عند  الت�سوق  اأن  هو 
ن��ظ��رات��ه.. تفكريه..  ال��رتك��ي��ز يف  اإىل  ال��رج��ل مي��ي��ل دائ��م��ا 

كلماته.
الب�سائع  ك��رة  ال�����س��وق،  يف  امل��وج��ود  الت�سوي�س  يتعبه  ل��ذا 
واملحالت.. والبائعني فيما ت�ستمتع املراأة بهذا التنوع وهي 

التفهم مل هو ع�سبي هكذا .
وهي  بالهاتف  تتحدث  اأن  امل���راأة  ت�ستطيع  للمعلومية،   •
حتمل طفلها وتراقب طبق الع�ساء على النار بكل ي�سر بينما 

يعتر الرجل مثل هذا تعذيبا .
6�  ما اأن يبدي الرجل مالحظته على املراأة يف زيها ..طريقة 

كالمها .. حتى تبادر بالتغيري اإر�ساء له .. 
ولكن يحرتق قلبها امل�سكينة حينما ال ترى منه هذا التجاوب 
اإجابتها ملا تريده من تغيري املراأة  اأحيانا يف  بل تراه عنيدا 

بب�ساطة ت�سعى الأن تر�سي زوجها .. اأما هو فيعتر حماولة 
التغي�ري حتديا �سارخا ل�سخ�سيته فيقاوم .

املراأة  تعرفه  • ماال 
اإذا   ، امل���راأة  اأن يح�س بالقبول م��ن  ال��رج��ل الب��د م��ن  اأن  ه��و 
اأح�س بالقبول ارتاح كثريا ومل تعد م�ساألة التغي�ري ح�سا�سة 

بالن�سبة له .
امل��راأة .. رغم اأنها مل تق�سر يف �سيء اأن  تالحظ  اأحيانا   �7
الرجل �سار ع�سبيا فظا �سهل اال�ست�ثارة .. ين�ت�ظر حدوث 
وبعد   .. ه��ي  تغ�سب  امل��ن��زل...  م��ن  ليخرج   .. اأدن���ى م�سكلة 
�سيئا مل يكن  .. وك��اأن  الطبيعي  اإىل و�سعه  .. يعود  يومني 
بهذه  تعامله  مل��اذا  اليفهم  وه��و   .. يعتذر  اأن  منه  ت�ن�ت�ظر   .

العجرفة ، مما يزيد االأمور �سوءا .
ع��ن ال��رج��ل ه��و اأن����ه ي�����س��اب بدورة  امل�����راأة  ت��ع��رف��ه  • م���اال 
عاطفية .. هذه الدورة البد منها واإال اخ�ت�ن�ق حبا .. الرجل 
التوازن ..وبحاجة الأن يعي�س مع  بعد فرتة يح�س بفقدان 
اأب��واب كهفه  نف�سه فقط ... يدخل اإىل اأعماقه ويغلق عليه 

والويل ملن يق�رتب .
ت�ستمر  ال����دورة  تنتهي  اأن  وب��ع��د  الع�سبي  امل���زاج  �سر  وه���ذا 
اإىل  و���س��وق  ح��ب  وكله  يعود  االأك���ر،  على  ثالثة  اأو  يومني 
مل��اذا هي ع�سبية غري لطيفة غالبا..  التي ال يفهم  زوجته 
اأنه غا�سب  امل��راأة تظن  حينما يدخل الرجل كهفه تالحقه 

منها .. ومالحقتها تزيده ان�سحابا .
طبعا هذا الكالم ال ينطبق على جميع الرجال وقد توجد 

بع�سها يف رجل وال توجد يف اآخر.
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�لأهل �ملتدخل�ن ي�ؤذون �أطفالهم 
الذين  االأه��ل  اأن  واالأ���س��رة  الطفل  درا�سات  درا�سة جديدة يف جملة  ك�سفت 
يتدخلون يف حياة اأطفالهم ب�سكل كبري قد يت�سببون باأذى دائم على �سعيد 
بنيتهم النف�سية. وت�سمل مظاهر التدخل اأو ما ي�سميه البع�س الهيلوكبرت 
كامل  ب�سكل  وتغطيها  ال��ط��ائ��رة  تعلو  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل��روح��ة  اإىل  ن�سبة 
االت�سال امل�ستمر باأ�ستاذ اجلامعة للتاأكد من عالمات االبن، والتوا�سل مع 
االأبناء عر في�سبوك والتاأكد مما يكتبونه. وتقول قائدة جمموعة البحث 
هويل �سيفرين اإن هذه التدخالت توؤدي اإىل تقليل قدرة االأبناء على حل 
مهاراتهم  م��ن  يقلل  وه��ذا  اأك��ف��اء  غ��ري  اأن��ه��م  يعتقدون  وجعلهم  امل�سكالت 
امل�ستقبلية يف التعامل مع حتديات احلياة. وقام الباحثون بتوزيع ا�ستبيان 
على جمموعة مكونة من 297 يافعا يف �سن الدرا�سة اجلامعية و�ساألوهم 
عن طبيعة العالقة التي تربطهم باأهاليهم من خالل االإجابة عن اأ�سئلة 
مثل هل يت�سل والداك باأ�ساتذتك يف اجلامعة؟ وهل يتدخالن اإذا حدثت 
م�سكلة مع �سريكك يف ال�سكن اجلامعي؟ وهل ي�ساعدانك يف اختيار موادك 
بالقلق  �سعورهم  تقي�س مدى  اأ�سئلة  عن  امل�ساركون  اأج��اب  كما  اجلامعية؟ 
اأهلوهم  يتدخل  ال��ذي��ن  اليافعني  اأن  النتائج  وبينت  واالك��ت��ئ��اب.  والتوتر 
وال�سعور  بالنف�س  الثقة  اأق��ل من  م�ستوى  اأظهروا  اأك��ر  ب�سكل  يف حياتهم 
وال�سعور  واالإح��ب��اط  االكتئاب  من  اأعلى  م�ستويات  �سجلوا  كما  بالكفاءة، 
بالنق�س. وتقول �سيفرين اإن االأهل يتدخلون يف حياة اأبنائهم بغر�س نبيل 
وهو م�ساعدتهم على تخطي ال�سعاب، ولكن خمرجات الدرا�سة توؤكد اأنهم 
ي�سببون لهم االأذى. وتن�سح �سيفرين باإعطاء االأطفال فر�سة للتعامل مع 
م�سكالتهم لوحدهم، وهذا اأمر يجب اأال يت�سبب لالأهل بال�سعور بالذنب 
ب��ل �سي�ساعد االأب���ن���اء ع��ل��ى تطوير  ال��ع��ا���س��ف��ة،  الأن��ه��م ي��رتك��ون��ه��م يف وج���ه 

مهاراتهم واإعطائهم اال�ستقاللية والثقة بالنف�س.

�شعرها يتخطى �ملرت 
ب�سبب  املختلفة  االإع��الم  و�سائل  اأنظار  را�سل  االأمركية تريلني  جذبت 
طول �سعرها، الذي يبلغ 108 �سم، وقد ورثت بناتها الثالث نف�س �سعر 
وعلى  عليها  يحتم  هذا  ال�سعر  طول  اإن  را�سل  وتقول  امل�سرت�سل.  االأم 
م�سرت�ساًل  �سعرهن  يرتكن  ال  فهم  ال�سارمة،  القوانني  بع�س  بناتها 
اأب����داً يف امل��ط��ب��خ، وت��ن��ف��ق االأ����س���رة ال��ك��ث��ري م��ن االأم�����وال ع��ل��ى ال�سامبو 
وم�ستح�سرات غ�سل ال�سعر، وفقاً ملا ورد يف ال� ديلي ميل الريطانية. 
وقد ترعت را�سل من قبل مع بناتها بعينة من �سعرهن الأحد املراكز 
�سعراً  امتلكت  اإنها  را�سل  وتقول  ال�سعر،  زراعة  املتخ�س�سة يف عمليات 

طوياًل يتخطى اخل�سر منذ طفولتها املبكرة لعوامل وراثية.

�ل�شخري يف�شد ن�م �ملتزوجني 
املتزوجني  تكّلف  ال�سرير  م�ساحنات  اأن  ام�����س  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
الريطانيني 90 دقيقة من النوم ال�سلمي كل اأ�سبوع وما ي�سل اإىل 10 
ليال كل عام، وحتدث غالبيتها ب�سبب ال�سخري. ووجدت الدرا�سة، التي 
ن�سرتها �سحيفة ديلي اك�سري�س، اأن املتزوجني الريطانيني يت�ساحنون 
يف ال�سرير ثالث مرات يف االأ�سبوع مما يجعلهم يفقدون �ساعات طويلة 
اأ�سباب  اإن  وق��ال��ت  �سحية.  مل�ساكل  عر�سة  جتعلهم  ال��ه��ادئ  ال��ن��وم  م��ن 
الطرفني  اأح��د  باحتكار  وتتعلق  ب�سيطة  تكون  ق��د  ال�سرير  م�ساحنات 
للحاف، اأو غري ماألوفة مثل اإ�سرار اأحد الزوجني على تقا�سم الفرا�س 
مع حيوانه االأليف. واأ�سافت الدرا�سة اأن املتزوجني من مدن بريمنغهام 
ومان�س�سرت وغال�سكو هم االأكر عر�سة مل�ساحنات ال�سرير بني نظرائهم 
وكارديف.  ولندن  ليفربول  م��دن  من  املتزوجون  تالهم  الريطانيني، 
واأ�سارت اإىل اأن التململ احتل املرتبة االأوىل على الئحة اأكر املمار�سات 
الريطانيني،  املتزوجني  اأو���س��اط  يف  ال�سرير  مل�ساحنات  امل�سببة  الع�سر 
تاله ال�سخري يف املرتبة الثانية، ودرجة حرارة اجل�سم املختلفة يف املرتبة 
الثالثة، واحتكار اللحاف يف املرتبة الرابعة . واحتل اإخراج غازات البطن 
وم�ساهدة  ال�سابعة،  النوم  غرفة  �سوء  اإط��ف��اء  وع��دم  ال�ساد�سة،  املرتبة 
الثامنة، واالختالف على  املرتبة  التلفزيون عند نوم الطرف االآخر يف 
موعد الذهاب اإىل النوم يف املرتبة التا�سعة، يف حني جاء تقا�سم ال�سرير 

مع احليوانات االأليفة يف املرتبة العا�سرة واالأخرية.

�لزوجة �ت�شلت بالل�رد على �له��ء
املايل  العجز  غ��ران��دي يف منت�سف حديثه عن  ت��وري  ال��ل��ورد  نقال  رّن 
بي  اأقامته  تلفزيوين  الريطانية يف حوار  الذي تعاين منه احلكومة 
بي �سي ، و�سارع مذيع الرنامج ديفيد دميبلبي لينّبه اللورد باأن هاتفه 
النقال يرن، ليت�سح اأن زوجة اللورد كانت تت�سل به، مما جعل �سيوف 
اأن يتحدث  اإىل  اللورد غراندي  الذي دعا  االأمر  الرنامج ي�سحكون. 
وم�ساندة  ت�سجيعي  اأرادت  زوج��ت��ي  نعم  ليقول:  احل��دث  ع��ن  بطرافة 

راأيي، واأرادت اأن اأعرف ذلك .

تدليك �لرقبة لعالج خفقان �لقلب 
املفاجئ،  القلب  م��ن خفقان  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  اأط��ب��اء  اأو���س��ى 
مبحاولة اإثارة مناطق معّينة من م�ستقبالت ال�سغط املوجودة يف اأعناقهم 
من خالل تدليك املو�سع، الذي ي�سعرون فيه باخلفقان يف رقابهم برفق 
االأملاين  القلب  طبيب  واأو�سح  والو�سطى.  ال�سبابة  اإ�سبعي  وبا�ستخدام 
نوربرت �سميتاك ع�سو رابطة اأطباء القلب مبدينة كري�سهامي االأملانية، 
القلب، موؤكداً  �سرعة �سربات  تقليل  التدليك  كن من خالل هذا  اأنه ميمُ
على اأهمية القيام بذلك يف و�سع اجللو�س اأو اال�ستلقاء على الظهر، كي 
كن عالج خفقان القلب املفاجئ من خالل �سد  ينخف�س �سغط الدم.  وميمُ
اأنف امل�ساب واالحتفاظ بالهواء بداخله لب�سع دقائق، مع احلر�س على اأن 
يكون فمه مغلقاً يف هذا الوقت، الفتاً اإىل اأن تناول اأحد امل�سروبات الغازية 
كن اأن يمُ�ساعد اأي�ساً يف عالج نوبات  الباردة ب�سرعة وما يليها من جت�سوؤ ميمُ
خفقان القلب املفاجئة. واأ�سار �سميتاك اإىل اأن هاتني التقنيتني تعمالن 
اإنهاء  على  يمُ�ساعد  مما  والبطن،  ال�سدر  منطقة  يف  ال�سغط  زي��ادة  على 

نوبة خفقان القلب ال�سديدة. 

ال���ت���ن���زه خ����ال ال���راح���ة 
بالعمل  ال��رك��ي��ز  ي���زي���د 
اأو�ست الطبيبة االأملانية اآنيته فال 
بالتنزه  امل��وظ��ف��ني  ف��اخ��ي��ن��دورف 
اأوق�������ات راح���ت���ه���م خ����الل فرتة  يف 
الظهرية حول مقر عملهم بالهواء 
�����س��ه��م ذل���ك يف رفع  ال��ط��ل��ق ح��ي��ث يمُ
الرتكيز يف  على  وق��درت��ه  امل��خ  اأداء 

العمل.
ع�سو  ف���اخ���ي���ن���دورف،  واأو����س���ح���ت 
الرابطة االأملانية الأطباء املوؤ�س�سات 
وامل�����س��ان��ع ب��ال��ع��ا���س��م��ة ب���رل���ني، اأن 
ممار�سة احلركة وا�ستن�ساق الهواء 
ال��ط��ل��ق ي��ع��م��الن ع��ل��ى اإم������داد املخ 
عملية  ���ح���ف���زان  ويمُ ب��االأوك�����س��ج��ني 
ال��دم به وم��ن ث��ّم ي�ستطيع  �سريان 
ذلك  بعد  عمله  ا�ستئناف  امل��وظ��ف 

ب�سرعة وكفاءة عالية.
اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  الطبيبة  واأ����س���ارت 
ينتبه املوظف اأي�ساً لنوعية الطعام 
حيث  العمل،  خالل  يتناولها  التي 
��ك��ن��ه رف���ع ق��درت��ه ع��ل��ى الرتكيز  ميمُ
االأطعمة  تناول  بالعمل من خالل 
على  امل��ح��ت��وي��ة  ال�سيما  ال�����س��ح��ي��ة، 
اأوميغا3،  ال��ده��ن��ي��ة  االأح���م���ا����س 
نوعيات  يف  م���ث���اًل  ت���وج���د  ك��ال��ت��ي 
ال�سلجم  وزي��ت  الدهنية  االأ�سماك 

وبذر الكتان واملك�سرات.
كما اأكدت فاخيندورف اأهمية اإمداد 
اجل�سم بكميات وفرية من ال�سوائل 
الرتكيز،  ع��ل��ى  امل����خ  ق�����درة  ل���رف���ع 
م�����س��ددًة على ���س��رورة ت��ن��اول م��ا ال 
1.5 لرت ماء يومياً، كي  يقل عن 
بوظائفه على  القيام  للمخ  يت�سنى 

نحو اأمثل.

غيني�س ت���دخ���ل  م��ع��م��رة 
لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  كّرمت 
مي�ساو  اليابانية  ام�س  القيا�سية، 
اأوك��اوا مبنحها لقب اأكر �سّيدة يف 
اأي��ام من عيد ميالدها  العامل قبل 

ال�115.
اليابانية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
دار  التي تقيم يف  اأوك���اوا  اأن  كيودو 
اليابان،  غ����رب  اأو����س���ك���ا  يف  رع���اي���ة 
ممثل  م��ن  ر�سمية  �سهادة  ت�سّلمت 

عن مو�سوعة )غيني�س( .
اأوك��اوا ال�سهر املقبل بعيد  وحتتفل 
ميالدها ال�115، وهي املولودة يف 
ي�سار   .1898 عام  مار�س  اآذار   5
اإىل اأن اأوكاوا تزوجت عام 1919 
اأم لبنتني وابن، وليدها االآن  وهي 
4 اأحفاد و6 اأوالد اأحفاد. يذكر اأن 
ياباين  العامل هو  اأك��ر �سخ�س يف 
كيمورا،  ج��ريومي��ون  يدعى  اأي�����س��اً 

وعمره 115 عاماً.

الربجر  يف  احل��م��ر  حل���وم 
ثلثي  ن���ح���و  اأن  درا�����س����ة  اأظ����ه����رت 
والنقانق  البريجر  م��ن  املعرو�س 
به حلوم حمري  اأفريقيا  يف جنوب 
اأخرى  ومكونات  مائي  وجامو�س 

غري معتادة.
جامعة  اأجرتها  التي  واالختبارات 
�ستيلينبو�س كانت مقررة من قبل 
اكت�سفت  ال��ت��ي  الف�سيحة  تفجر 
يف اأوروب������ا ل��ب��ي��ع حل���وم خ��ي��ل على 
اأن��ه��ا حل��وم اأب��ق��ار واأث����ارت خماوف 
املخاطر  من  العامل  م�ستوى  على 
ال�سحية التي قد تن�ساأ من خالل 
لتوريد  و���س��ب��اب��ي��ة  م��ع��ق��دة  �سبكة 
اللحوم. وقال لو هوفمان وهو من 
اجلامعة  يف  احل��ي��وان  ع��ل��وم  ق�سم 
والذي �سارك يف الدرا�سة يف بيان : 
موا�سفات  و�سع  اأن  توؤكد  درا�ستنا 
منتجات  ع��ل��ى  للحقيقة  م��غ��اي��رة 
جنوب  يف  �سائع  ���س��يء  ه��و  اللحوم 
اأفريقيا وهو ال ينتهك فقط لوائح 
املنتجات  على  التعريف  ب��ط��اق��ات 
اقت�سادية  اآث����ار  ل��ه  ب��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ودينية واأخالقية و�سحية«.

حذ�ر من �أخطار �لأتربة و�لغبار 
ال�سيف  ف�سل  واق����رتب  ال�����س��ت��اء  ف�سل  ان��ت��ه��ى 
م�سببة عددا  م��ن��اخ��ي��ة  ت��غ��ي��ريات  م��ع��ه  ح��ام��ال 
من امل�سكالت على االأر�س واالإن�سان ، ما يوؤثر 
ع��ل��ى ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ، وق���د ح���ذر اأطباء 
اخت�سا�سات خمتلفة من كرة  ا�ست�ساريون يف 
ال��ت��ع��ر���س ل��ه��ذه امل��وج��ة م��ن االأت���رب���ة والغبار 
نظرا لالأخطار ال�سحية على االإن�سان وخا�سة 
االأنف  وح�سا�سية  ال��رب��و  ب��اأم��را���س  امل�����س��اب��ني 

والعيون واالأمرا�س التنف�سية اأو القلبية.
واأ�سار اأطباء اإىل اأن ا�ستن�ساق كميات كبرية من 
خا�سة  التنف�سي  الف�سل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الغبار 
لدى امل�سابني بالربو واالن�سداد املزمن، اأو من 
اأ�سيبوا باأزمات ربو �سابقة وحل�سول م�ساعفات 
�سديدة قد ت�ستدعي الرقود يف العناية املركزة.

ولفت احد االطباء اإىل اأن اأكر املر�سى عر�سة 
املر�سية  لالإ�سابة بتطورات خطرية حلاالتهم 
االن�سداد  م��ت��الزم��ة  م���ن  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن  ه���م 
ال���رئ���وي امل���زم���ن وخ��ا���س��ة امل��دخ��ن��ني لفرتات 

طويلة بكميات كبرية.
من جانبه اأكد ا�ست�ساري اخر اىل اأن ا�ستن�ساق 

املخاطي  للغ�ساء  ت��ه��ي��ج��اً  ي�سبب  ق��د  االأت���رب���ة 
امل��ب��ط��ن ل��الأن��ف واجل���ي���وب االأن��ف��ي��ة مم��ا ينذر 
ب����االإ�����س����اب����ة ب���ال���ت���ه���اب حت�����س�����س��ي ح������اد ل���دى 
�سبق  م��ن  اأو  ل��الإ���س��اب��ة  املعر�سني  االأ���س��خ��ا���س 

اإ�سابتهم باحل�سا�سية.
قابلية  ل��دي��ه��م  ال���ل���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����س  ون�����س��ح 
من  اخل��روج  بتجنب  اأنفي  بتح�س�س  لالإ�سابة 
امل��ن��ازل يف االأج�����واء ال��رتاب��ي��ة وو���س��ع كمامات 

االأنف عند ال�سرورة.
اإىل ذلك اأ�سار اخت�سا�سي اأمرا�س قلب اإىل اأن 
ا�ستن�ساق ذرات االأتربة قد يت�سبب يف ا�ستفحال 

حاالت الف�سل القلبي وتطورها.

�كت�شفي ��شر�رً� مل تعرفيها
من قبل عن �لرجل  

كثرا ما ين�صح علماء النف�س واالجتماع الرجل 
بكيفية التعرف على طبيعة املراأة وكيفية فهم 
واملتغرات  والعاطفية  النف�صية  احتياجاتبها 
التي متر بها وكيف تت�صرف يف خمتلف املواقف 

يتهم  ما  قليا  ولكن  و�صعادتها  غ�صبها  وا�صباب 
تتعرف  لكي  للمراأة  الن�صائح  بتقدمي  ه��وؤالء 

على عامل الرجال ووطبيعته واحتياجاته
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حتتفي حديقة احليوان بالعني هذا الربيع 
للقارة  واالن�������س���اين  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب����ال����رتاث 
االأف���ري���ق���ي���ة، ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت احل��دي��ق��ة عن 
تنظيم عدة فعاليات ابتداء من غد وطوال 
االأفريقي،  ب��ال��ط��اب��ع  تتميز  م��ار���س  ���س��ه��ر 
اكت�ساف  ف��ر���س��ة  ل���زواره���ا  ب��ذل��ك  متيحة 
ت����اري����خ ه�����ذه ال����ق����ارة ال��غ��ن��ي��ة م����ن خالل 
التقليدية  الفنية  ال��ع��رو���س  م�ساهدتهم 
وتذوقهم  ال�������س���وداء،  ال���ق���ارة  يف  امل�����س��ه��ورة 
امل����اأك����والت االأف���ري���ق���ي���ة، واط���الع���ه���م على 
التحف وامل�سغوالت اليدوية، باالإ�سافة اإىل 
ا�ستمتاعهم  مبعر�س احليوانات االأفريقية 

املتنوعة.
و���س��ت��ت��م��ك��ن ج���م���ي���ع ال����ع����ائ����الت ال����زائ����رة 
م�ساهدة  الفرتة من  تلك  للحديقة خالل 
العرو�س الفنية االأفريقية التقليدية التي 
تقام خم�س مرات يف اليوم مبختلف اأرجاء 
احلديقة، كما �سيقدم مقهى الزرافة ت�سكيلة 
منتقاة من املاأكوالت االأفريقية التي ت�ستهر 
وتنزانيا  وال�����س��ن��غ��ال  كينيا  م��ث��ل  دول  ب��ه��ا 

واإثيوبيا، وغريها الكثري، كما ميكن للزوار 
اليدوية  وامل�سغوالت  التحف  على  االط��الع 
اإ�سافة اإىل االأعمال الفنية املميزة لفنانني 
اأفارقة واقتناوؤها، والتي �ستكون متاحة يف 
املتجر اجلديد املوجود داخل احلديقة. كما 
اال�ستمتاع مبعر�س  ال��زوار  باإمكان  �سيكون 
ي�سم  الذي  املتنوعة  االأفريقية  احليوانات 
االأفريقية  جمموعة كبرية من احليوانات 
ام���ت���داد خم�سة  ع��ل��ى  ب��ح��ري��ة  تعي�س  ال��ت��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة الرية  ت�����س��ب��ه  ب��ي��ئ��ة  ه���ك���ت���ارات يف 

احلقيقية. 
الزعابي،  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه 
حيوانات  ح��دي��ق��ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���دي���رة 
الرية  احل����ي����اة  ك���ان���ت  ل���ط���امل���ا  العني:” 
االأفريقية جزء من تاريخ حديقة حيوانات 
العني، ونحن �سعداء بتقدمي هذه التجربة 
ال�سوء  ت�سلط  وال��ت��ي  ل��زوارن��ا  االأف��ري��ق��ي��ة 
تنتمي  التي  ال��ق��ارة  تلك  ثقافة  غنى  على 
اليها احليوانات يف احلديقة. ونحن نتطلع 
الذي  ال�سهر  للرتحيب بزوارنا خالل هذا 
نتطلع  اأننا  كما  االإفريقي،  بالطابع  يتميز 
امل�ستقبلية  اإىل االإعالن عن خططنا  قدماً 

للعام 2013، يف القريب العاجل ».
العني  ح���ي���وان���ات  ح��دي��ق��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ت�ستقبل زوارها يومياً من ال�ساعة التا�سعة 
�سباحاً ولغاية الثامنة م�ساًء، وهي تقع يف 
موقع مميز بالقرب من احلدود االإماراتية 
بال�سيارة  �ساعة  ح���وايل  وتبعد  العمانية، 
اأب��وظ��ب��ي، وم��ع وجود  والعا�سمة  دب��ي  م��ن 
يف  اخل�سراء  امل��ب��زرة  وحديقة  حفيت  جبل 
حديقة  باتت  للحديقة،  اخللفية  الواجهة 
اأكر معامل املدينة  احليوانات بالعني تعد 
اأن باإمكان زوارها التعرف على  اإقبااًل، كما 
ال�سابق  الق�سر  زاي��د،  ال�سيخ  ق�سر  متحف 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
الق�سة  ي���روي  وال���ذي  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  الثقافية 
قبل نه�ستها احلالية. يعود تاأ�سي�س حديقة 
قبل  من   ،1968 لعام  بالعني  احليوانات 
امل���غ���ف���ور ل����ه ب�������اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي������د بن 
�سلطان اآل نهيان، لت�سكل منذ ذلك احلني 
يف  بيئية  وتعليمية  ترفيهية  عائلية  وجهة 
م��ن جميع  ال���زوار  ويتمتع  الطلق.  ال��ه��واء 
يف  الرية  احلياة  باكت�ساف  اليوم  االأع��م��ار 

بالفرح  مليء  جو  �سمن  احل��ي��وان  حديقة 
تعليمية  ب��ت��ج��ارب  وحم��ف��وف��ة  وامل���غ���ام���رة، 
�سيتعرف  كما  البيئة.  على  املحافظة  حول 
الزوار اإىل جمموعة من احليوانات يتجاوز 
حديقة  وحت���ت�������س���ن   .4،300 ع�����دده�����ا  
للحفاظ  مهمة  ب��رام��ج  بالعني  احل��ي��وان��ات 
على االأنواع يف العامل، مركزة ب�سكل خا�س 
القاحلة  امل��ن��اط��ق  ال��ري��ة يف  ع��ل��ى احل��ي��اة 
حول العامل، وهي اأي�سا جتري اأبحاثاً حول 
احلفاظ على االأنواع وتكاثرها وانت�سارها، 
املهددة  االأن�����واع  اإط����الق  اإع����ادة  ع��ن  ف�سال 
وتعتر  ال��ري��ة.  مواطنها  يف  باالنقرا�س 
امل���وج���ودة يف احلديقة  ال��ظ��ب��اء  جم��م��وع��ة 
���س��م��ن اأف�������س���ل امل���ج���م���وع���ات يف ال���ع���امل. 
“االحتاد  يف  بع�سويتها  احلديقة  وتفخر 
املائية«  واالأحياء  احليوان  حلدائق  العاملي 
WAZA. كما عقدت حديقة احليوانات 
كرى  م��ع  اإ�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  بالعني 
املعنية  ال��ع��امل��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
الطبيعية،  واحلياة  البيئة  وحماية  ب�سون 
من �سمنها االحتاد العاملي ل�سون الطبيعة 
وجلنة بقاء االأنواع وهيئة البيئة- اأبوظبي 

وحديقة حيوان �سان دييغو وحديقة حيوان 
ادنرغ وجمعية رينجالند تر�ست ال�سمالية 
يف كينيا و�سندوق احلفاظ على ال�سحراء.  
وك����ج����زء م����ن ال����ت����زام دول������ة االإم����������ارات يف 
الدولة  ال���ري���ة يف  ع��ل��ى احل���ي���اة  احل���ف���اظ 
وخارجها، تعمل حديقة احليوانات بالعني 
باحلديقة  املحيطة  املنطقة  حت��وي��ل  على 
�سة  خم�سّ ج��دي��دة  موؤ�س�سة  اإىل  احل��ال��ي��ة 
ال�سحراوية  ال����ري����ة  احل����ي����اة  ل���ع���ر����س 
و�ستقدم  ع��ل��ي��ه��ا.  وامل��ح��اف��ظ��ة  وت��ف�����س��ريه��ا 
وجهة اال�ستجمام والرتفيه امل�سماة مبتنزه 
العني للحياة الرية”، فر�سة رائعة للزوار 
ال�ستك�ساف عامل ال�سحراء وجتربة وجهة 
و�سيت�سمن  ع��امل��ي.  م�ستوى  ذات  �سياحية 
ع��امل ���س��ح��ارى االإم����ارات يف امل��ت��ن��زه مركز 
�سيقدم  الذي  ال�سحراء  لعلوم  زايد  ال�سيخ 
للزوار معرو�سات تعليمية حتتفي باحلياة 
وتقاليدها،  وتراثها  ال�سحراوية  ال��ري��ة 
وك���ذل���ك ب�����اإرث ال�����س��ي��خ زاي�����د  يف احلفاظ 
املركز  �سي�ساعد  كما  ال��ري��ة،  احل��ي��اة  على 
للحياة  م�ستدام  مل�ستقبل  التخطيط  على 

ال�سحراوية.

�صمن اتفاقية مع جمعية اأ�صدقاء البيئة
�لعني للت�زيع ت�شارك يف ي�م �لبيئة �ل�طني

•• العني - الفجر:

احتفاالت  يف  للم�ساركة  متنوعاً  ب��رن��اجم��اً  للتوزيع  ال��ع��ني  �سركة  نظمت 
�سهر  االأول من  فعالياته يف  انطلقت  ال��ذي   ، الوطني  البيئة  بيوم  الدولة 
فراير اجلاري حتت �سعار ال�سحراء تنب�س باحلياة، حيث وقعت مذكرة 
تفاهم مع جمعية اأ�سدقاء البيئة ، كما اأقامت ندوة بعنوان البيئة وحتديات 
امل�ستقبل دعت اإليها جمموعة من املوؤ�س�سات و الدوائر احلكومية  ، بفندق 
روتانا العني. وجاءت مبادرة العني للتوزيع يف اإطار حر�سها على امل�ساركة يف 
االأن�سطة البيئية ، وحتقيقاً الأهدافها اال�سرتاتيجية الهادفة اإىل االإرتقاء 
بالفكر والوعي البيئي وتر�سيخه لدى اأفراد املجتمع وحتقيق اأهداف الدولة 
يف املحافظة على البيئة للو�سول اإىل التنمية امل�ستدامة للروات الطبيعية 
وااللتزام التام  باملحافظة على البيئة. ت�سمن الرنامج على ندوة �سارك 
فيها العديد من اجلهات احلكومية منها م�ساركة الدكتور اأحمد مراد عميد 
كلية العلوم بجامعة االإم��ارات بعنوان ال�سيا�سات امل�ستقبلية ملوارد املياه يف 
الرامج  النعيمي من�سق  �سلطان  اأحمد  االإ�ستاذ  م�ساركة  و  االإم��ارات  دولة 
الورقية  النفايات  وت��دوي��ر  ف��رز  بعنوان  البيئة  اأ�سدقاء  جلمعية  البيئية 
�سعيد  عماد  املهند�س  يطرحها  امل�ستدام  اال�ستهالك  بعنوان  م�ساركة  و   ،
امل�ست�سار البيئي جلمعية اأ�سدقاء البيئة.  كما ت�سمن الرنامج على توقيع 
مذكرة تفاهم بني كل من العني للتوزيع و جمعية اأ�سدقاء البيئة ، وقعها 
، وعن الطرف  املديرالعام  ال�سام�سي  عن العني للتوزيع حممد بن عمري 
اأ�سدقاء  اإدارة جمعية  اإبراهيم علي حممد رئي�س جمل�س  الدكتور  الثاين 
البيئة . و�سرح حممد �سامل بن عمري ال�سام�سي مدير عام العني للتوزيع 
اإن هذا التعاون ياأتي بهدف حتقيق ال�سراكة اال�سرتاتيجية والتكامل بني 
ال�سركة وغريها من الهيئات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية  لو�سع اأطر 

عمل م�سرتكة وتوحيد اجلهود للمحافظة على البيئة .
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عرو�س فنية وماأكوالت افريقية متنوعة

حديقة �حلي��نات بالعني حتتفل بالرت�ث �لطبيعي 
و�لإن�شاين �لأفريقي خالل �شهر مار�س

•• العني-الفجر:

النعيمي مدير  را���س��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
امل��ت��ح��دة مبكتبه باحلرم  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات  ج��ام��ع��ة 
ال�سمالية  ميت�سغان  جامعة  وف��د  اجل��دي��د  اجلامعي 
من الواليات املتحدة االمريكية والذي يراأ�سه رئي�س 
ي��زور جامعة  وال��ذي  ديفيد هين�س  الدكتور  اجلامعة 
االمارات وذلك بغر�س االطالع على جتربة اجلامعة 
وابحاث  واالن�سانية  العلمية  اق�سامها  على  والتعرف 
اال�ستاذ  اللقاء  ح�سر   ، البحثية  ودرا�ستها  اجلامعة 
الدكتور حممد يو�سف بني يا�س نائب مدير اجلامعة 

مدير ال�سوؤون االكادميية. 
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء اث��ن��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى الدور 
احليوي والكبري الذي ي�سطلع به معايل ال�سيخ نهيان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
وتطوير  تدعيم  للجامعة يف  االعلى  الرئي�س  العلمي 
م�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف دولة 
االمارات وان هذا التقدم احلا�سل يف م�ستوى التعليم 
العايل واالهتمام الكبري مبجال الدرا�سات والبحوث 
والبعثات العلمية راجع اىل روؤيته وتوجيهاته امل�ستمر 

بهذا ال�سدد. 
الوفد  اطلع  ق��د  النعيمي  را���س��د  علي  ال��دك��ت��ور  وك��ان 

ال���زائ���ر ع��ل��ى م�����س��رية ج��ام��ع��ة االم������ارات واال����س���واط 
التي قطعتها حتى و�سلت اىل هذه املرحلة  واملراحل 
املتقدمة  وبني الدكتور النعيمي ان جامعة االمارات 
والذين  الدوليني  الطلبة  من  جيدة  ن�سبة  حتت�سن 
الدرا�سة والتدريب ا�سافة  يق�سدون اجلامعة بهدف 
والذين  التدري�س  هيئة  اع�ساء  من  نخبة  وج��ود  اىل 
ميثلون تنوعا من خمتلف دول العامل حيث ت�ستقطب 
االرتقاء  بغر�س  العلمية  الكفاءات  االم���ارات  جامعة 

مب�ستوى ما تقدمه من تعليم وتدريب لطلبتها.
م���ن ج��ان��ب��ه اع�����رب ال���دك���ت���ور دي��ف��ي��د ه��ي��ن�����س رئي�س 
بامل�ستوى  اع��ج��اب��ه  ع��ن  ال�سمالية  مت�سغان  ج��ام��ع��ة 

العلمي والتقني جلامعة االمارات وعن التطور الذي 
املقدمة  الدرا�سية  املناهج  مب�ستوى  اجلامعة  ت�سهده 
والدرا�سات  العلمي  البحث  مبجال  الكبري  واالهتمام 
وكذلك التقدم امل�ستمر الذي حترزه جامعة االمارات 
يف الرتتيب العاملي للجامعات واعرب عن تفاوؤله باأن 
يكون هنالك تعاون م�سرتك بني اجلامعتني يف جمال 

التبادل الطالبي واالكادميي والعلمي م�ستقبال. 
ب��ع��ده��ا ق���ام ال��وف��د ال��زائ��ر ب��ج��ول��ة يف اروق����ة ومباين 
احل���رم اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د وزي����ارة امل��ن�����س��اآت اخلدمية 
املكتبة  م��ب��ن��ى  ا���س��اف��ة اىل  داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي 

واملخترات العلمية .

جامعة ميت�شغان �لأمريكية تطلع على جتربة جامعة �لمار�ت

بعد ا�صراك 53 عري�صًا
بلدية مدينة �لعني ت�شتمر يف ��شتقبال 
طلبات �مل�شاركني يف �لعر�س �جلماعي 

•• العني – الفجر:

يف  العني  بلدية مدينة  تنظمه  التي  العر�س اجلماعي  امل�سجلني يف  بلغ عدد 
العا�سر من مار�س املقبل بقاعة اخلبي�سي يف العني 53 عري�سا ، و ذلك �سمن 
تخفيف  على  خاللها  من  حتر�س  التي  االجتماعية  مبادارتها  و  م�ساريعها 
االعباء عن ال�سباب املقبلني على الزواج . وياأتي العر�س اجلماعي الذي ينظم 
نحو  العليا  القيادة  توجهات  م��ع  ام��ارت��ي متا�سيا  اع��م��ال  رج��ل  م��ن  مب��ب��ادرة 
ت�سجيع املواطنني على االرتباط مبواطنات و تخفيف اأعباء وتكاليف الزواج 
ابنائه  امل�سرتك بني  التعاون  و  املجتمع االماراتي  و دليال على مدى تكاتف 
االت�ساالت  و  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي  �سيف  �سلطان  وذك��ر   .
ببلدية مدينة العني ان هذا العر�س ياأتي �سمن االعرا�س التي ت�سعى بلدية 
مدينة العني لتنظيمها بالتعاون مع اجلهات و االفراد املعنيني بتي�سري امور 
الزواج على ال�سباب االماراتي باالإ�سافة لتوجهاتنا يف تعزيز مبداأ امل�سوؤولية 
االجتماعية وتقدمي كل امل�ساريع و الرامج التي من �ساأنها حت�سني م�ستوى 
اخلدمات املجتمعية التي تقدمها البلدية الأفراد املجتمع مبختلف �سرائحهم 
و احتياجاتهم ، باالإ�سافة ملا تعززه االعرا�س اجلماعية من التعاون وال�سراكة 
ل��الرت��ق��اء مب�ستوى  اخل��ا���س،  و  احل��ك��وم��ي  بقطاعيها  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف 
بدور  القيام  على  اخلا�س  القطاع  وت�سجيع  للجمهور،  تقدم  التي  اخلدمات 
مدينة  بلدية  م��ع  بالتعاون  احل��ف��ل  راع���ي  وي��ق��دم  التنمية.  عملية  يف  ف��اع��ل 
العني هدايا للعر�سان ومبالغ مالية وح�سومات خا�سة لتنظيم عر�س الن�ساء 
التعريفية  املحا�سرات  م��ن  ع��دد  ح�سور  وفر�سة  جمانية  دع��وة  بطاقات  و 
جانبهم  م��ن   . امل�ستقبلية  حياتهم  يف  ق��دم��اً  امل�سي  على  �ست�ساعدهم  ال��ت��ي 
اأهمية  موؤكدين  ثمنوها  و  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  العر�سان  من  امل�سرتكون  اأثنى 
هذه املبادرات يف �سمان ا�ستقرار املجتمع و تر�سيخ دعائم االأ�سرة االإماراتية 
االأعرا�س اجلماعية  اأهمية  و موؤكدين   ، املبادرة  معرين عن فرحتهم بهذه 
اإيجابيات عدة  لها من  ملا  النا�س  يوؤيدها كثري من  والتي  ال�سائبة  وفكرتها 
من حيث تخفيف االأعباء املادية الكبرية التي يتكبدها ال�ساب املواطن املقبل 
على الزواج والتي تثقل كاهله بالديون وهو مل يزل بعد يف بداية الطريق ، 
و راعي احلفل على هذه  العني  لبلدية مدينة  �سكرهم وتقديرهم  مقدمني 

املبادرة الطيبة وي�ستمر الت�سجيل حتى اخر اال�سبوع اجلاري .



اأ�صعر باأنني على خطاأ
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ط��ل اجل���ه���از، ي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س ف����وراً 
يعيدنا  بالذنب  �سعور  اإن��ه  امل�����س��وؤول��ون.  ه��م  اأن��ه��م 
االأهل  فيه  ك��ان  ال��ذي  ال��وق��ت  اإىل  الطفولة،  اإىل 
ميار�سون �سلطتهم لدرجة ال يعود فيها من جمال 
للخطاأ اأمام الطفل. بح�سب علماء النف�س، من مل 
يوماً  ي�سعر  مل  اإتالفها  اأو  لعبته  بك�سر  له  ي�سمح 
ال�سعور  اإىل  يدفعه  م��ا  اللعبة،  ه��ذه  ميلك  ب��اأن��ه 

بالدونية باملواجهة معها.

 اأخ�صى الف�صل
نظرة  مبجرد  يطيعنا  اأن  الكمبيوتر  م��ن  نتوقع 
على  قدرتنا  ي�سوه  اأن  يحدث  اأن���ه،  اإال  ح��رك��ة.  اأو 
على  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن  اإىل  وبالن�سبة  ب��ه.  التحكم 
من  اخل��وف  ه��ذا  يكون  وال�سلطة،  التحكم  عي�س 
الذات.  ي��وؤث��ر على ح��ب  اأن  ل��درج��ة  اأع��ن��ف  الف�سل 
ال  الذين  االأ�سخا�س  الكمبيوتر  ي�سع  الواقع،  يف 
يظهرون حباً كافياً للذات يف مواجهة مع عجزهم 

على تقبل الف�سل.
 

اأخاف من قدراتي املتوا�صعة
يقول وائل )55 عاماً(: )اأتدبر اأموري يف معاجلة 
الذعر  الن�سو�س وت�سفح االإنرتنت، لكن ينتابني 
اأب�سط امل�ساكل. فال اأجروؤ على  فوراً عند مواجهة 
طلب امل�����س��اع��دة م��ن زم��الئ��ي خ��وف��اً م��ن اعتباري 
املجموعة  �سغط  ال��واق��ع،  يف  للعمل(.  موؤهل  غري 
تعر�سنا  فاملعلوماتية  للتوتر.  اآخ��ر  عاماًل  ي�سكل 
�سابقاً.  ي��ح��دث  مل  ك��م��ا  االآخ���ري���ن  م��ع  للمواجهة 

واأ�سبح من ال�سهل مقارنة نتائجنا مبجرد عر�سها 
يف جداول منظمة على اجلهاز. العي�س حتت نظر 
ال  البع�س،  اإىل  بالن�سبة  م��وؤمل��ة  جت��رب��ة  االآخ��ري��ن 
اعرتاف  ع��ن  ي��ب��ح��ث��ون  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  اإىل  �سيما 
ياأتي االنغالق  العمل. لذلك،  بقدراتهم يف جمال 

على املعلوماتية كاآلية للدفاع ت�ساعد على جتنبه.

ما احلل؟
االأمر  يتعلق  بالقدرة:  ال�سعور  تن�سيط  اإع��ادة   •
بالبدء جمدداً حتى باالأعمال التي جنيدها، الأنها 
على  ال�سعور  ه��ذا  يرتكز  بالكفاءة.  �سعورنا  تعزز 
النتائج  �ستنتج  املحققة  االأع��م��ال  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د 

املرجوة، ما يحدد دوافعنا و�سلوكنا.
• مقارنة الذات باالآخرين: ما دامت امل�سكلة ال توؤدي 
اأهمية  من  التقليل  هي  طريقة  اأف�سل  املعاناة،  اإىل 
االأمور. ين�سح اخلراء مبقارنة الذات مع االآخرين، 
يواجهون  اجل��م��ي��ع  اأن  وم��الح��ظ��ة  ذات����ه،  ب��امل�����س��ت��وى 

امل�ساكل نف�سها من دون حتويلها اإىل دراما.
• متابعة دورات تدريبية: لتعزيز الثقة بالقدرات 
متابعة  امل��ف��ي��د  م��ن  ال�����ذات،  وت��ق��وي��ة  ال�سخ�سية 
بال�سيطرة  دائماً  الهدف  يتمثل  تدريبية.  دورات 
اتباعه  يجب  ال���ذي  الطريق  لكن  االأدوات.  على 
لبلوغ الهدف قد يكون اأكر مرحاً واأكر تعرجاً. 
ت�سفخ  اأ�سرار  اكت�ساف  خالل  من  ميكن  هنا،  من 
الكمبيوتر من  داخ��ل  يحدث  ما  وفهم  االإن��رتن��ت 
م��ع��اجل��ات، وذاك����رة ال��و���س��ول ال��ع�����س��وائ��ي، وذاكرة 
التخزين... التوقف عن ت�سويه �سورة الكمبيوتر 

وا�ستعادة املتعة يف ا�ستعماله.
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�صبق اأن �صعرنا كلنا باأننا غر اأكفاء اأمام جهاز الكمبيوتر. لكن يعترب البع�س اأن كل مواجهة مع )االآلة( اأ�صبه بالكابو�س. ماذا تخفي هذه 
املقاومة للمعلوماتية؟ وكيف ميكن التغلب عليها؟ ي�صعنا الكمبيوتر يف مواجهة مع عامل الريا�صيات املنطقي. بالن�صبة اإىل االأ�صخا�س 
العاطفيني جدًا، مواجهة االآلة املجردة من هذه العواطف قد تبدو عنيفة. حتى اإنها ت�صبح اأ�صبه بالعقاب اأحيانًا. فعندما يظهر على 

ال�صا�صة �صوؤال )هل اأنت متاأكد من اإغاق التطبيق؟(، ي�صعرون كما لو كانوا ي�صاألون عن م�صاألة وجدانية.

العيادة  يف  ي��وم  ك��ل  نف�سي  اأج��د  ال�ستاء  ف�سل  خ��الل 
نزالت  يعانون  ع  الر�سّ االأطفال  من  جمموعة  و�سط 
برد للمرة االأوىل. اليك بع�س الن�سائح لتقي طفلك 

من هذه امل�سكلة.
اأم�سي يف الغرفة واأرى اأنوف االأطفال ال�سغرية ت�سيل 
هم  بينما  املتكرر  ال�سعال  واأ���س��م��ع  ح��م��راء  وعيونهم 
يجل�سون يف ح�سن االأم اأو االأب. يقلق االأهل، بالطبع 
اأطمئنهم على الفور كلما  اأطفالهم، لكن  على �سحة 

اأرى طفاًل م�سرق العينني ويتفاعل معي.
هذا ما يح�سل يف ف�سل ال�ستاء، ال اأحد يف ماأمن من 
فريو�سات الرد ال�سيئة. يتمكن اأطفال كر من درء 
املر�س الأ�سهر عدة، لكنهم يف النهاية يكافحون نزالت 
املر�س  مع  االأطفال  يتفاعل  ما  غالًبا  االأوىل.  ال��رد 
ب�سكل جيد، رغم قلق االأهل وحرمانهم من النوم الأن 

االأطفال املر�سى ال ينامون جيًدا.

بنية اأقوى
�سحيح اأن نزالت الرد تزعج طفلك، اإمنا يف كل مرة 
ي�ساب بها ي�سبح اأقوى.  ينتج ج�سم الطفل اأج�ساماً 
م�سادة تكافح الفريو�سات وتدعم نظام املناعة لديه. 

اإن��ه��ا ان��ت�����س��ارات ���س��غ��رية و���س��ط ع���دد ال يح�سى من 
يلتقطها  اأن  للطفل  ميكن  التي  الفريو�سية  العدوى 

بني �سن �ستة اأ�سهر و24 �سهًرا.
الرد،  ل��ن��زالت  حقيقًيا  ع��الًج��ا  االآن  لغاية  جن��د  مل 
حد  اإىل  مماثلة  ��ع  ال��ر���سّ ل��الأط��ف��ال  التو�سيات  لكن 
كبري لتلك التي نو�سى بها نحن: الرتطيب )ال باأ�س 

باحلليب( ومراقبة احلمى وب�سرة الطفل.
االأق��ل لالأهل.  االأ�سعب، على  نزلة الرد االأوىل هي 
مي��ك��ن��ك و���س��ع م��رط��ب يف غ��رف��ة ط��ف��ل��ك وترطيب 
وت�سهيل  املخاط  من  للتخل�س  ملحي  مبحلول  اأنفه 
ال�سائع  للحمى،  التايلينول  يوفر  اأن  ميكن  التنف�س. 
ال��رد، بع�س الراحة له  تناوله يف االأي��ام االأوىل من 

ا. اأي�سً
اأن  ال��رد، ويجب  اأ���س��واأ مرحلة من  اأي���ام، تنتهي  بعد 
مراقبة  عليِك  اإمن��ا   التح�سن،  ببع�س  طفلك  ي�سعر 
اأو مزاجه،  نومه  ع��ادات  تغرّي  اأو  تتكرر،  التي  احلمى 
االأذن. ال يحدث معظم  ع��دوى  اإىل  توؤ�سر  والتي قد 
اإ�سابات االأذن يف اليوم االأول من نزلة الرد، فانتظري 
قلياًل واإذا مل يتح�ّسن الطفل، قد ت�سطرين اإىل زيارة 

طبيب االأطفال.

�ملقادير �لقليلة من �لطعام جتلب �ل�شع�ر بال�شبعنزلت �لربد... تبني �أج�شامًا م�شادة 

مواجهة االآلة ا�صبه بالكابو�س

تاأكد من �شالمة مكان عملك �خل�ف من �ملعل�ماتية.. كيف ميكن �لتغلب عليه 
اخلاطئة  جلو�سك  طريقة  وع���ّدل  ال�سداع  م��ن  تخّل�س  احل�����س��رات،  اط��رد 

بب�سع خطوات.
التي ت�ستوطن مكان عملك تتخطى تلك التي  احل�سرات  اأن  تعلم  هل    1
ت�ستوطن احلمام ب�400 مرة؟ يعي�س يف مكتبك ما يزيد عن 10 ماليني 
االأف�سل  الهواتف واحلوا�سيب خطًرا كبرًيا. لذلك من  جرثومة، وت�سكل 
اأال تتناول طعامك على املكتب واأن تغ�سل يديك بعد اخل��روج من احلمام 
واأن تنظف مكتبك باملناديل امل�سادة للبكترييا واأن ت�ستعمل هالًما م�ساًدا 

للبكترييا بانتظام.
ما  بال�سا�سة،  حم��دق��ني  اأ�سبوعًيا  �ساعة   50 النا�س  ن�سف  مي�سي   2
يوؤدي اإىل �سداع وتعب العيون. لذلك من ال�سروري اأن مينح املرء نف�سه 
 :20-20-20 قاعدة  اإىل  ا�ستناًدا  عينيه  يمُرِهق  ال  كي  ا�سرتاحة ق�سرية 
ملدة  ق��دم��اً   20 اإىل  ت�سل  مل�سافة  بنظرك  تلقي  اأن  دقيقة   20 ك��ّل  ح��اول 
ا�سرتاحة ق�سرية ولتمنحهما فر�سة  عينيك  ع�سالت  لتعطي  ثانية   20

الطرف اأكر.
و�سعية  على  احل��ف��اظ  على  هند�سًيا  ت�سميًما  امل�سمم  املكتب  ي�ساعد   3
كاآالم  اليومية  واالأوج���اع  املتكررة  االإج��ه��اد  اإ�سابات  جتنب  وعلى  جلو�سك 
الرقبة، لذلك تاأكد اأن كر�سيك موجه مبا�سرة اإىل ال�سا�سة واحر�س على 
تبقي  اأن  على  �سحيح  �سكٍل  يف  عليه  اجللو�س  م��ن  لتتمكن  مكانه  تغيري 
ركبتيك اأعلى من وركيك وقدميك م�سطحتني على االأر�س اأو على م�سند 
القدمني. ال بّد من اأن يكون مرفقاك منحنيني بزاوية 90 درجة للو�سول 
اإىل ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح. ع��ن��د ا���س��ت��ع��م��ال ال���ف���اأرة، اح��ر���س ع��ل��ى اإب���ق���اء يديك 

قريبتني من ج�سمك.
بع�س االأن�سطة املنتظمة يف جدولك اليومي لتعديل  اإدراج  على  احر�س   4
اأكر  املكاتب  وراء  العاملون  يتعر�س  والك�سل.  البالدة  ولتجنب  و�سعيتك 
من غريهم لالإ�سابة بتجلط االأوردة العميقة. لذا، حاول اأن مت�سي خالل 
ا�سرتاحة الغداء، ا�ستعمل ال�سالمل بدال من امل�سعد واحر�س على ممار�سة 
بعد  االأعلى من اجل�سم  والكتفني واجلزء  الكاحلني  ل�سّد  التمارين  بع�س 

جلو�سك لفرتٍة طويلة.  
اإىل �سباب  اأجهزة املكتب االإلكرتونية كاآلة الطباعة واحلوا�سيب  5 توؤدي 
تنبعث  ذل���ك،  على  ع���الوًة  والبكترييا.  بامللوثات  غني  اإل��ك��رتوين  دخ���اين 
مركبات ع�سوية متطايرة يف املكاتب من املنظفات والطالء واالأثاث وجتد 
العينني  وتهّيج  والتعب  ال�سداع  ي�سبب  ج��ًدا  �سام  بخليط  حماًطا  نف�سك 
وال�سدر. لذلك احر�س على فتح النافذة وتن�سق بع�س الهواء املنع�س من 

وقٍت اإىل اآخر واأن ت�سع بع�س النباتات الداخلية يف مكتبك.
ال�سعادة  من  املزيد  مينحك  عملك  مكان  بت�سميم  التحكم  اأن  اعلم   6
وال�سحة واإنتاجية اأعلى بن�سبة %32، لذلك �سمم ديكور مكتبك الداخلي 
الطاوالت  اأو  امللهمة  ال�����س��ور  بع�س  الإح�����س��ار  م��دي��رك  وا���س��ت��اأذن  بنف�سك 

لو�سعها على مقربة من ال�سباك.

الوجبات  ح����ول  درا����س���ة  اأو����س���ح���ت 
كورنيل  ج��ام��ع��ة  اأع��دت��ه��ا  اخلفيفة 
االمريكية اأن املرء يحتاج اإىل تناول 
ال�سيكوالته  كمية  ن�سف  م��ن  اأق���ل 

التي يعتقد انها �ست�سبعه.
ف��ق��د ذك�����رت جم��ل��ة ���س��اي��ن�����س ديلي 
الباحثني  اأن  العلوم  ب�سوؤون  املعنية 
وميت�سورو  ك���ل���ي���ف  ف������ان  اإي�����ل�����ني 
قاموا  وان�سينك  وب��ري��ان  �سيميزو 
اإذا كان  ب��ه��ذه ال��درا���س��ة مل��ع��رف��ة م��ا 
اال����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ق���دم���ت لهم 
الوجبات  م��ن  حجما  اأق���ل  م��ق��ادي��ر 
اأم  ي�سعرون باجلوع  �سوف  اخلفيفة 
بال�سبع بعد 15 دقيقة من تناولهم 
الكبرية  املقادير  ت��وؤدي  وبينما  لها. 
زيادة  اإىل  اخلفيفية  الوجبات  م��ن 
كمية الطعام التي يتناولها االن�سان 
، ف��اإن امل��ق��ادي��ر االأق���ل حجما جتعل 

املرء ي�سعر بال�سبع بنف�س القدر .
القليلة  امل��ق��ادي��ر  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
باجلوع  ال�سعور  تقليل  اإىل  احلجم 

والرغبة يف االك��ل االم��ر ال��ذي من 
ي�ساعد يف احلد من كمية  اأن  �ساأنه 

الطعام التي يتناولها املرء.
يف  يتذكر  اأن  امل���رء  على  يتعني  ل��ذا 

املرة القادمة عندما يتوق اإىل تناول 
وجبة خفيفة اأنه ت�ستطيع اأن ي�سعر 
فقط  قليلة  كمية  ب��ت��ن��اول  بال�سبع 

متاما مثل تناول كمية كبرية.
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التهاب املفا�صل
يف  ان��ت�����س��اراً  االأك���ر  االأ���س��ك��ال  اأح���د  العظم  ه�سا�سة 
التهاب املفا�سل، وهي عبارة عن عطل يف الغ�سروف 
ال���ذي يغطي اأط����راف ال��ع��ظ��ام. يف ح��ال ت��ط��ور هذا 
امل��ر���س، ق��د ي���وؤدي اإىل تغري و���س��رر يف ال��ع��ظ��ام. يف 
اإمكان الت�سوير ال�سعاعي ت�سخي�س التهاب املفا�سل 
املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني  ال��ت�����س��وي��ر  ل��ك��ن  ال��رك��ب��ة،  يف 
خطوة اأ�سا�سية لتقييم الغ�ساريف املف�سلية. مبا اأن 
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي دخل حيز اال�ستخدام 
اأ���س��ب��ح��ت ج��راح��ة الغ�سروف  ن��ط��اق وا����س���ع،  ع��ل��ى 
ال���ه���اليل ب��امل��ن��ظ��ار االأك������ر ���س��ي��وع��اً يف ال���والي���ات 

املتحدة.
ميكن لتمزق الغ�سروف الهاليل اأن ي�سبب اأملاً، وقد 
ت�ساعد اجلراحة يف معاجلة امل�سكلة، لكن الت�سوير 
بالرنني املغناطي�سي ح�سا�س جداً ويك�سف غالباً عن 
م�ساألة  اإن��ه��ا  �سريرية.  م�ساكل  ت�سبب  ال  ت�سوهات 
م��ع��روف��ة يف اأج�����زاء ك��ث��رية م���ن اجل�����س��م، اإمن����ا هل 

تنطبق على الغ�سروف الهاليل اأي�ساً؟
ملعرفة ذلك، ا�ستخدم االأطباء يف والية ما�سا�سو�ست�س 
املغناطي�سي  يف الواليات االأمريكية املتحدة الرنني 
اأعمارهم  ت���رتاوح  �سخ�ساً   991 ركبتي  لت�سوير 
التعداد  بيانات  اخ��ت��ريوا من  ع��ام��اً،  و90   50 بني 
دون  من  الهاتف،  عر  ع�سوائية  ب��اأرق��ام  واالت�سال 
االأخ����ذ يف االع��ت��ب��ار م��ا اإذا ك��ان��وا ي��ع��ان��ون اآالم����اً يف 

الركبة اأو ال.
ب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج ال��ت�����س��وي��ر ب��ال��رن��ني امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي اأن 
ال�سرر يف الغ�سروف الهاليل كان م�سرتكاً، وتراوح 

انت�ساره بني 19 يف املئة لدى الن�ساء اللواتي ترتاوح 
اأعمارهن من 50 اإىل 59 عاماً، و56 يف املئة لدى 
 90 اإىل   70 اأعمارهم من  ت��رتاوح  الذين  الرجال 
عاماً. اأ�سبح متزق الغ�سروف الهاليل اأكر �سيوعاً 
مع التقدم يف ال�سن ولدى االأ�سخا�س الذين يعانون 
التهاب املفا�سل يف الركبة من االأ�سخا�س الذين مل 

يعانوا التهاب املفا�سل.

امل��الح��ظ��ات م��ث��رية للده�سة،  اأي م��ن ه��ذه  مل تكن 
ل��ك��ن اأت����ت ن��ت��ي��ج��ة اأخ�����رى غ���ري م��ت��وق��ع��ة، وتتعلق 
الهاليل  الغ�سروف  مت��زق  ك��ان  ب�سوؤالك.  مبا�سرة 
يعانوا  مل  الذين  االأ�سخا�س  لدى  تقريباً  م�سرتكاً 
اآالم���اً، فبني  اآالم��اً يف الركبة ول��دى الذين يعانون 
االأ�سخا�س الذين يعانون التهاب املفا�سل يف الركبة 
باآالم  ي�سعرون  الذين  املئة من  63 يف  اأي�ساً، عانى 

يف الركبة متزقاً، كذلك 60 يف املئة من الذين مل 
يعانوا  الذين مل  االأ�سخا�س  اأمل. بني  باأي  ي�سعروا 
ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل، اأ���س��ي��ب 32 يف امل��ئ��ة م��ن الذين 
يعانون اآالم��اً بتمزق مقابل 23 يف املئة من الذين 

مل ي�سعروا باأي اأمل.
لي�س  دائ��م��اً،  املر�سى  معاجلة  االأط��ب��اء  على  يجب 
املغناطي�سي.  الرنني  اأو  ال�سينية  االأ�سعة  من خالل 
مبا اأن ركبتك اليمنى بخري، ال حاجة اإىل معاجلة 
متزق الغ�سروف الهاليل، ولكن اإذا كنت ت�سعر باأمل 
معرفة  ال�سعب  من  الأن��ه  اأ�سعب،  ال��ق��رار  ف�سيكون 
املفا�سل،  التهاب  من  ناجتاً  االأمل  �سبب  كان  اإذا  ما 
االأعرا�س  اإذا كانت  اأو كليهما.  الغ�سروف  اأو متزق 
خ��ف��ي��ف��ة، ق��د ي��ك��ون م��ن االأف�����س��ل م��ع��اجل��ة التهاب 
الهاليل  الغ�سروف  جراحة  بتاأجيل  اأواًل،  املفا�سل 

اإىل وقت ت�سوء فيه االأعرا�س.
امل��وؤمل��ة امل�سابة  ال��ي�����س��رى  ال��رك��ب��ة  اإىل  ي��ق��ودن��ا ه���ذا 
القيا�سي  ال��رن��ام��ج  ي�سمل  ق��د  املفا�سل.  بالتهاب 
وقد  الركوع،  االنحناء،  الريا�سة،  تاأثري  من  احل��ّد 
القيام  بعد  املوؤملة  املنطفة  على  الثلج  و�سع  ي�ساعد 
تقدم  اأن  الركبة  ن�ساط، كذلك ميكن لدعامة  ب��اأي 
باال�سيتامينوفني  االأط��ب��اء  معظم  يو�سي  ال��ع��ون. 
)التايلينول وغريه من عالمات جتارية( لتخفيف 
مثل  ل��الل��ت��ه��اب��ات  امل�������س���ادة  ال��ع��ق��اق��ري  م���ع  االأمل، 
االإي���ب���وب���روف���ني )امل���وت���ري���ن وغ�����ريه م���ن عالمات 
اأخ���رياً،  ال��ت��ايل.  كاخليار  والنابروك�سني  جت��اري��ة( 
ال�سغط  تخفيف  الع�سالت  تقوية  لتمارين  ميكن 

على مف�سل الركبة واحلّد من االأمل والتيب�س.

يف  احلديثة  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف  احلا�سمة  التحوالت  اأح��د  يتمثَّل 
اآالف  االأطباء منذ  الكيماوي. عرف  الطب  اإىل  االأع�ساب  االنتقال من طب 
مل  لكن  االأمل.  يخففان  اخل�سخا�س  ون�سغ  ال�سف�ساف  ق�سرة  اأن  ال�سنني 
يحدث حتى اأواخر القرن التا�سع ع�سر، عندما ركب فيليك�س هوفمان ن�سخاً 
ال�سالي�سيليك  االأ�سيتيل  حم�س  حت��دي��داً  وه��ي  الن�سطة،  مكوناتهما  م��ن 
والديامورفني )اأو االأ�سرين والهريوين، كما هي معروفة(، اأن انطلق علم 

االأدوية الفعلي. The Economist تابعت اجلديد يف هذا املجال.
مئة  مع  جيدة  عالقات  على  احلفاظ  اأن  القليلة  املا�سية  ال�سنوات  اأظهرت 
تريليون من البكترييا يف القناة اله�سمية اأمر �سروري ل�سحة االإن�سان. اإذا 
تدهورت هذه العالقات، قد تغزو اجل�سم البكترييا العدائية وتتحول تلك 
الودية يف ال�سابق اإىل عدائية. مع ذلك، عندما ت�سوء االأمور، ت�ستطيع جرعة 
من البكترييا الت�سحيحية اأن حتدث فرقاً. قد نتناولها عن طريق الفم، يف 
املواد الغذائية مثل اللنب، اأو �سرجياً، عن طريق نقل الراز من االأ�سخا�س 

االأ�سحاء.
لال�ستخال�س  م�ساوية  ال��ن��ه��وج  ه��ذه  اأن  االأط��ب��اء  بع�س  يعتر  ذل���ك،  م��ع   
باالإغالء لق�سرة ال�سف�ساف و�سبغات االأفيون. يرغبون يف و�سع الفكرة كلها 
خطوات  تمُعتر  درا�سات  منهم  جمموعتان  ون�سرت  علمية،  اأكر  اأ�س�س  على 

على طريق حتقيق ذلك.
)بالقرب  �ساجنر(  تر�ست  )ويلكوم  معهد  يف  وزم���الوؤه  ل��ويل  تريفور  ياأمل 
املطثية  ملعاجلة  كو�سيلة  ال���راز  زرع  عمليات  با�ستبدال  ك��ام��ري��دج(  م��ن 
الع�سرية. واالأخرية م�سكلة ع�سرية، خ�سو�ساً بالن�سبة اإىل الذين يتعاجلون 
يف امل�ست�سفى بامل�سادات احليوية عن طريق الفم والتي، كاأثر جانبي، تقتل 
املطثية  بانت�سار  ب��ال��ت��ايل  وت�سمح  اله�سمية،  ال��ق��ن��اة  يف  ك��ث��رية  م��ي��ك��روب��ات 
الدكتور لويل معرفة  ال��راز طريقة فاعلة، وهم  زرع  الواقع،  الع�سرية. يف 

�سبب هذه الفاعلية وما اإذا كانت الن�سخ االأكر مالءمة للعالج ممكنة.
وج��د ل��ويل اأن ه��ذا االأم��ر ممكن ل��دى الفئران، على االأق��ل. زرع البكترييا 
على  منها  خمتلفة  تركيبات  وح���اول  جيدة  �سحتهم  ف��ئ��ران  م��ن  ال��رازي��ة 
عن  للعلوم  العامة  املكتبة  يف  واأب��ل��غ  الع�سرية،  باملطثية  امل�سابة  احليوانات 
جناح عمل جمموعة من �ستة اأنواع )ثالثة منها مل تكن معروفة �سابقاً يف 

املجال(، متاماً كزرع الراز املجن�س. كذلك حفز املزيج منو اأنواع اأخرى كانت 
املطثية الع�سرية تقمعها. اإذا كانت العملية نف�سها فاعلة لدى االإن�سان، فقد 
امل�ست�سفيات  املنتقلة يف  الع�سرية  املطثية  الق�ساء على كارثة عدوى  اإذاً  يتم 

والتي تقتل 14000 �سخ�س �سنوياً يف الواليات املتحدة وحدها.

ا�صتجابة مرنة
الطبيعية، يف  البكترييا  ي�ستخدم  ل��ويل  ال��دك��ت��ور  ع��الج  ي��زال  ذل��ك، ال  م��ع 
حني ت�سعى ناتايل فرينيول من املعهد الوطني الفرن�سي للبحوث ال�سحية 
التهاب  املفرت�س ملر�س  اأخ��رى. عالجها  اإىل مرحلة  التقّدم  والطبية نحو 
ي�ستخدم  الطبية،  املجالت  اإح��دى  وفريقها يف  ت�سفه هي  وال��ذي  االأم��ع��اء، 
االأمعاء )ال��ذي قد  التهاب  اأن عالج  اأدل��ة على  تتوافر  املت�سكِّل وراثياً.  البق 
مثل  البكترييا  مع  التقرحي(  القولون  والتهاب  الكرون  مر�س  اإىل  ي��وؤدي 
على  ي�ساعد   Lactobacillus caseiو  Lactococcus lactis

تخفيف االأعرا�س. جند هذه البكترييا يف منتجات االألبان مثل الزبادي.
يحلل  الذي  اإيال�ستاز،  ي�سمى  اأن��زمي  ن�ساط  اإىل  االلتهاب  اأ�سباب  اأحد  يعود 
الروتينات التي جتعل جدار االأمعاء مرناً. يقلل االلتهاب من وفرة بروتني 
اأرفقت فرينيول كل  االإيال�ستاز. لذلك  االإيالفني ويثبط عمل  يمُدعى  اآخر 
Lactococcus lactis وLactobacillus casei باجلينة  من 

التي ت�سفر االإيالفني واأطلقت البق يف الفئران ذات االأمعاء امللتهبة.
الطبيعية،  حالتها  الفئران  اأمعاء  ا�ستعادت  كبرياً.  جناحاً  جتربتها  حققت 
واأظهر التحليل الكيماوي اأن م�ستويات الروتينات التي ت�سمى ال�سيتوكينات، 

التي ترتبط بالتهابات، عادت اأي�ساً اإىل و�سعها الطبيعي.
اأن ينظر الباحثون يف ا�ستعمال هاتني التقنيتني على االإن�سان )رغم  يبقى 
اأح�����س��اء مر�سى  ال��دك��ت��ورة ف��رين��ي��ول م��زج��ت البكترييا م��ع خ��الي��ا م��ن  اأن 
بها  التي ه��داأ  م��ا ه��داأ ه��ذه اخل��الي��ا يف الطريقة نف�سها  ال��ق��ول��ون،  التهاب 
للعالج  اآفاقاً جديدة  تفتح  الطريقة، قد  اإذا جنحت هذه  الفئران(.  اأح�ساء 
بالبكترييا حلاالت اأخرى مرتبطة ببكترييا االأمعاء. ت�سمل هذه احلاالت، 
الطب  من  جديدة  حلقبة  وميكن  رمب��ا.  التوحد  وحتى  وال�سكري  ال�سمنة 

البكتريي بالتايل اأن تب�سر النور.

طـــــــــــــب
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اأن�صجة ليفية اإىل جانب الغ�صروف. يف الركبة غ�صروفان مف�صليان  الغ�صروف الهايل كناية عن قر�س على �صكل هال مكّون من 
يقعان بني عظمتي الفخذ وال�صاق، واحد يقع يف داخل املف�صل واالآخر خارجه، ويعمل الغ�صروفان معًا ال�صتيعاب ال�صدمات فيحميان 

الن�صيج الغ�صرويف االآخر الذي يغطي نهاية اأجزاء عظمتي الفخذ وال�صاق.

معاجلة �لأمر��س بامليكروبات 

هكذ� تعالج �لغ�شروف �ملمزق يف �لركبة 

)ثقب �ملفتاح( جر�حة �آمنة
اإىل  تطمينات  االأمريكية(  الطبية  )اجلمعية  ن�سرة  يف  وردت  درا�سة  تقّدم 
التاجي  ال�سريان  اإج��راء جراحة  االأوردة الأجل  الرائدة الإزال��ة  الو�سيلة  اأن 
االلتفافية هي عملية اآمنة. �سمل البحث اأكر من 235 األف مري�س ممن 

يخ�سعون جلراحة قلبية يف اأكر من 900 موقع يف الواليات املتحدة.
مرنة  اأدوات  د���س  مت  حيث  باملنظار،  االأوردة  اإزال���ة  عملية  الدرا�سة  حللت 
خالل  ال�ساقني.  م��ن  ال��وري��د  ط��ول  الإزال���ة  �سغرية  �سقوق  ع��ر  وم�سيئة 
حول  ال��دم  لنقل  ال��وري��د  يمُ�ستعمل  االلتفافية،  التاجي  ال�سريان  ج��راح��ة 
وت�سمن  االأمل  حجم  الطريقة  هذه  تقل�س  امل�سدودة.  التاجية  ال�سرايني 

�سفاًء اأ�سرع من اجلراحة املفتوحة التقليدية الإزالة االأوردة.
املتابعة  م��ن  �سنوات  ث��الث  خ��الل  للفح�س  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركون  خ�سع 
نتائج  اأي  اأو  قلبية  بنوبة  اإ�سابتهم  اأو  وف��ات��ه��م  خطر  اأن  تبني  الطبية. 
اأخرى كانت م�سابهة بعد جراحة )ثقب املفتاح( باملنظار واجلراحة  �سيئة 
املفتوحة. لكن ات�سح اأن املر�سى الذين يلجاأون اإىل اإزالة االأوردة باملنظار 

يواجهون تعقيدات اأقل من تلك الناجمة عن ال�سقوق اجلراحية.
بداأت عملية اإزالة االأوردة باملنظار تك�سب رواجاً �سريعاً. �سحيح اأن الدرا�سة 
لي�ست جتربة عيادية �ساملة تقارن بني املقاربتني، لكنها متنح اجلّراحني 
يخ�سعون  ال��ذي��ن  املر�سى  يفيد  خيار  باأف�سل  يقومون  باأنهم  اأك��ر  ثقة 

جلراحة )ثقب املفتاح( االلتفافية.
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•• الفجرية-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
ر�سميا  ام�����س  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ميناء  يف  ال��وق��ود  تخزين  حمطة  من  االأوىل  املرحلة 
اخلليج  جمموعة  ل�  التابع  اجلديد  امل�سروع  الفجرية 

للبرتوكيماويات.
ميناء  يف  الوقود  تخزين  حمطة  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 
الفجرية عقب افتتاح املرحلة االأوىل بتخزين املنتجات 
البرتولية من الدرجة الثالثة مثل زيت الوقود وزيت 
�سعتها  و���س��ول  م��ع  بالتزامن  التخفيف  وم���واد  ال��غ��از 
اال�ستيعابية اإىل 412.000 مرت مكعب من املنتجات 

البرتولية.
ال�سرقي  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  وقام �ساحب 
للم�سروع  االأ�سا�س  حجر  بو�سع  االفتتاح  حفل  خالل 

احتفاال بهذه املنا�سبة.
ح�سر حفل االفتتاح ال�سيخ را�سد بن حمد بن حممد 
واالع���الم  للثقافة  ال��ف��ج��رية  هيئة  رئ��ي�����س  ال�����س��رق��ي 
وال�سيخ  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  مكتوم  وال�سيخ 
ال�سرقي وع��دد م��ن كبار  ب��ن �سيف  ب��ن حمد  ع��ب��داهلل 
امل�سوؤولني ومدراء الدوائر املحلية واالحتادية باالمارة 
جمموعة  يف  والعاملني  وامل�سوؤلني  امل��دراء  جانب  ايل 

اخلليج للبرتوكيماويات.
ب��ن��اء حم��ط��ة ت��خ��زي��ن ال��وق��ود اجل��دي��دة التابعة  ومت 
ل��� جم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات وف��ق��ا الأعلى 
معايري اجلودة وهي جمهزة باأحدث النظم واحللول 

التكنولوجية عالية امل�ستوى.
وتعتر هذه ال�سفات من بني ال�سمات الرئي�سية التي 
من �ساأنها اأن ت�سكل قيمة م�سافة اإىل اخلدمات التي 

تقدمها لك�سب ر�سا العمالء ومتتد حمطة التخزين 
فيها  مب���ا  م��رب��ع��ا  م����رتا   112233 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

امل�ستقبل. يف  للتو�سع  قابلة  مربعا  مرتا   73269
ل�  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  �سي�ساوديا  �ساجنيف  واأع����رب 
�سعادتهم  ع��ن  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  اخل��ل��ي��ج  جم��م��وع��ة 
ب��ح�����س��ور ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرية خالل  االأعلى حاكم  املجل�س  ال�سرقي ع�سو 
حفل افتتاح حمطة تخزين الوقود يف ميناء الفجرية 
التي  االأه��م��ي��ة اال�سرتاتيجية  ي��وؤك��د جم��ددا  م��ا  وه��و 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  باعتباره  امل�سروع  ه��ذا  بها  يتمتع 

ركائز خطط التنمية االقت�سادية يف االإمارة.
ال�سمو  �ساحب  اإىل  واالم��ت��ن��ان  ال�سكر  ج��زي��ل  ووج���ه 
حاكم الفجرية على الدعم املتوا�سل من قبل حكومة 

الفجرية والذي كان له االأثر االأكر يف اإجناح تنفيذ 
هذا امل�سروع الرائد.

لروؤية  نتيجة  ياأتي  املرفق  ه��ذا  افتتاح  اأن  اإىل  ولفت 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  غويل  ا���س��وك  م��ن  ك��ل 
�سودهري  للمجموعة  العام  املدير  وكذلك  املجموعة 
القوي  واميانهما  الديناميكية  قيادتهما  ولوال  غويل 
بامكانات فريق العمل ملا و�سلت املجموعة اىل املكانة 

الرائدة التي تتمتع بها اليوم.
واأو�����س����ح ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� جم��م��وع��ة اخلليج 
للبرتوكيماويات اأن افتتاح املرحلة االأوىل من حمطة 
ت��خ��زي��ن ال��وق��ود يف م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية مي��ث��ل ا�ستكماال 
الرامية  التو�سعية  واخل��ط��ط  النمو  الإ�سرتاتيجية 
لتطوير م�سروع عاملي امل�ستوى من �ساأنه تلبية الطلب 

املتزايد على تخزين الوقود.
ياأتي  احل��ي��وي  امل�����س��روع  ه��ذا  اأن  اىل  �سي�ساوديا  ون���وه 
للبرتوكيماويات  اخل��ل��ي��ج  جم��م��وع��ة  م��ك��ان��ة  ل��ري���س��خ 
النفط  ال��رائ��دة �سمن قطاع  ال�سركات  اأب��رز  ك��اإح��دى 
ويخلق اإمكانيات جديدة لتعزيز ح�سورنا يف االأ�سواق 
االإقليمية والعاملية .. م�سريا اإىل اأن ا�ستكمال املرحلة 
االأوىل من حمطة التخزين ميثل خطوة هامة ت�سعنا 
على الطريق ال�سحيح ملوا�سلة �سعينا احلثيث لتطبيق 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ح���ول  امل��ت��م��ح��ورة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

القاعدة املتنامية من عمالئنا يف العامل.
من جانبه قال بريريت غويل مدير جمموعة اخلليج 
تخزين  حمطة  م�سروع  اط��الق  اإن  للبرتوكيماويات 
ال���وق���ود يف م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وا�سع 
ك��م�����س��روع حيوي  ان��ط��الق��ا م��ن دوره اال���س��رتات��ي��ج��ي 
ويعزز  النفط  لقطاع  امل�ستدام  النمو  م�سرية  ي��دع��م 

مكانة املجموعة اقليميا ودوليا.
وقدم ال�سكر اإىل ال�سركاء االإ�سرتاتيجيني يف م�سروع 
الفجرية ممثلني ب� م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي و بنك 
و م�سرف  االأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  و  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية 

الهالل و البنك العربي املتحد . 
للبرتوكيماويات  اخلليج  جمموعة  اأن  بالذكر  جدير 
جمموعة  ال��ي��وم  لت�سبح   1998 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�ست 
روؤية  اىل  ت�ستند  النفط  جم��ال  يف  رائ���دة  اقت�سادية 

تخولها ان تكون موؤ�س�سة عاملية متكاملة.
يف  امل�ساريع  من  متنامية  حمفظة  املجموعة  ومتتلك 
خمتلف انحاء العامل حيث يتمحور نطاق عملها حول 
�سحن وجتارة النفط وتكرير النفط و�سناعة ال�سحوم 
وال�سحن  ال��ق��ار  وت�سنيع  النفط  تخزين  وحم��ط��ات 

واخلدمات اللوج�ستية. 

املال والأعمال

27 حاكم �لفجرية يفتتح حمطة تخزين �ل�ق�د �لتابعة ملجم�عة �خلليج للبرتوكيماويات 
وزير �لبيئة ي�شيد بتط�ر معر�س 
�خلليج لالأغذية غلف�د 2013 

•• دبي-وام:

اأ�ساد معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه بالتطور الذي 
ي�سهده معر�س اخلليج لالأغذية غلفود 2013 الذي ميثل اليوم اأحد اأهم 
وذلك  وتقنياتها  الغذائية  واملنتجات  االأغذية  جمال  يف  العاملية  امللتقيات 
بف�سل الرعاية التي يوليها له �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير املالية. وقال معاليه اإن املعر�س الذي بداأت فعالياته يوم 
االثنني وت�ستمر اأربعة اأيام يف مركز دبي التجاري العاملي.. يكت�سب اأهميته 
م�ساحته  زي��ادة  ويف  الوا�سعة  والعاملية  واالإقليمية  الوطنية  امل�ساركة  من 
وعدد  امل�ساركة  التجارية  والعالمات  العار�سة  ال�سركات  عدد  اإىل  اإ�سافة 
الزوار. واأكد اأن النجاح الذي يالقيه املعر�س يعك�س ب�سورة وا�سحة املكانة 
التي حتظى بها دولة االإم��ارات ب�سكل عام ودبي ب�سكل خا�س كمركز عاملي 
توؤهلها  التي  التنظيمية  الغذائية وقدرتها  واملنتجات  املواد  مهم يف جتارة 
ال�ست�سافة اأ�سخم الفعاليات العاملية..مثنيا على امل�ستوى التنظيمي املتميز 
الذي ظهر فيه املعر�س هذا العام وتوظيف اأحدث التقنيات يف تنظيمه ويف 
اإدارة هذا العدد الكبري من امل�ساركني والزوار ما ي�سكل نقطة قوة اإ�سافية 
2020 . واأو�سح معايل  يف م�ساعي الدولة الرامية اإىل ا�ست�سافة اك�سبو 
الوزير اأن النمو امل�ستمر يف حجم جتارة االأغذية واملنتجات الغذائية هو اأمر 
مهم باعتباره موؤ�سرا لي�س فقط لقدرة النا�س ال�سرائية بل وملعاجلة حالة 
بال�سرورة  ي�ستلزم  النمو  هذا  اأن  موؤكدا   .. العاملي  الغذائي  االأم��ن  انعدام 
االهتمام بتو�سيع رقعة االأرا�سي الزراعية املنتجة يف العامل وتوجيه املزيد 
ال�ستغالل  امل�ساركني  معاليه  ودع��ا  ال��زراع��ة.  قطاع  اىل  اال�ستثمارات  من 
�ساأنها  م��ن  ج��دي��دة  �سراكات  واإق��ام��ة  القائمة  ال�سراكات  لتعزيز  املعر�س 
االأغذية  وجت���ارة  �سناعة  لقطاع  املت�ساعدة  النمو  وت��رية  على  املحافظة 

وتعظيم دورها يف تعزيز االأمن الغذائي العاملي وال�سالمة الغذائية .ط

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  نظمت 
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س ام�����س يف م��ق��ره��ا ل���الإع���الن عن 
 2012 ل��ل��ع��ام  ت��ن��م��وي��ة  ن��ت��ائ��ج �ستة م��وؤ���س��رات 
االقت�سادي  االأداء  يف  امل�ستهلك  بثقة  معنية 
الإمارة اأبوظبي واأحوال االأ�سرة املواطنة بجانب 
الثقة يف مناخ االأعمال واجتاه الطلب يف �سوق 
العمل والقطاعني ال�سناعي واملايل. و�سارك يف 
40 �سخ�سا ميثلون عددا من اجلهات  احللقة 
احلكومية و�سبه احلكومية والبنوك وامل�سارف 
اأبوظبي.  يف  وال���ب���ح���وث  ال���درا����س���ات  وم���راك���ز 
وق���ال ال�����س��ي��د ���س��اح��ي امل��ن�����س��وري م��دي��ر اإدارة 
افتتح  كلمة  يف  ال��دائ��رة  يف  باالنابة  ال��درا���س��ات 
االقت�سادي  ال��ت��ع��ايف  م�����س��رية  ب��ه��ا احل��ل��ق��ة..اإن 
لنك�سات  تعر�ست  املا�سي  ال��ع��ام  مطلع  العاملي 
با�ستمرارية  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��اط��ر  ب��ف��ع��ل  ح����ادة 
منطقة اليورو وغمو�س املوقف حيال ال�سيا�سة 
الن�سف  اأن  اإىل  م�����س��ريا  االأم��ري��ك��ي��ة..  امل��ال��ي��ة 
بفعل  وا�سحا  انفراجا  �سهد  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
بلدان منطقة  املتخذة يف  والتدابري  ال�سيا�سات 
ال��ي��ورو وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان واإن كان 
التح�سن  ه��و  االن��ف��راج  ل��ذل��ك  الرئي�س  املحفز 
ملجموعة  االق���ت�������س���ادي  االأداء  يف  امل���ل���ح���وظ 
اإق��ت�����س��ادات االأ�����س����واق ال�����س��اع��دة ل��ت��وؤك��د على 
مكانتها الرائدة كاأحد املحركات الداعمة لنمو 
االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي. ون���وه امل��ن�����س��وري ب��اأن��ه على 
م�ستويات  وانخفا�س  العاملية  االأو���س��اع  عك�س 
وامل�ستهلكني  االأف������راد  ل���دى  وال���ت���ف���اوؤل  ال��ث��ق��ة 
واأ�سحاب االأعمال خا�سة بالدول املتقدمة فقد 
ارتفاعا  �سهدت دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
لدى  وال��ت��ف��اوؤل  الثقة  م�ستويات  يف  ملحوظا 
خالل  االأعمال  واأ�سحاب  وامل�ستهلكني  االأف��راد 
وذكر   .2011 ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة   2012 ع��ام 
لثقة  العاملي  نيل�سن  موؤ�سر  نتائج  بح�سب  اأن��ه 

احتلت  ف��ق��د  االق��ت�����س��ادي  االأداء  يف  امل�ستهلك 
دولة االإمارات املرتبة الثالثة عامليا خالل الربع 
الثالث من عام 2012 من اإجمايل 58 دولة 
مع  بالتوازي  اأن��ه  واأ���س��اف  اال�ستطالع.  �سملها 
حالة الثقة والتفاوؤل لدى االأفراد وامل�ستهلكني 
على م�ستوى الدولة فقد جاءت نتائج املوؤ�سرات 
التنموية الإمارة اأبوظبي والتي ت�سدرها دائرة 
من  مماثلة  حالة  لتعك�س  االقت�سادية  التنمية 
ث��ق��ة االأف�����راد ورج����ال االأع���م���ال يف ق���وة ومتانة 
اقت�ساد االإمارة على مدار العام املا�سي وهو ما 
انعك�س اأي�سا على م�ستويات تفاوؤلهم ونظرتهم 
 . اأبوظبي  يف  امل�ستقبلية  االقت�سادية  لالأو�ساع 
االأفراد  لدى  والتفاوؤل  الثقة  حالة  اأن  واأو�سح 
اأبوظبي  باإمارة  وامل�ستهلكني واأ�سحاب االأعمال 
اإمن�����ا ه���ي ن���ت���اج ط��ب��ي��ع��ي ل���روؤي���ة ث��اق��ب��ة وفكر 
اأبوظبي  حل��ك��وم��ة  م���درو����س  وت��خ��ط��ي��ط  �سليم 
الر�سيدة التي ا�ستطاعت بحكمة واقتدار قيادة 
ال�سعاب  ك��اف��ة  رغ��م  االق��ت�����س��ادي  الن�سط  دف��ة 
�ساحي  واأف���اد   . وال��دول��ي��ة  املحلية  والتحديات 
الإمارة  التنموية  املوؤ�سرات  نتائج  اأن  املن�سوري 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي ت�����س��ري اإىل اأن 
اق��ت�����س��اد االإم������ارة ي�����س��ري ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة �سمن 
بف�سل  التدريجي  واالنتعا�س  الت�سحيح  حركة 
التي  واملبادرات  والتدابري  ال�سيا�سات  جمموعة 
اأطلقتها حكومة اإمارة اأبوظبي الر�سيدة . وقدم 
الدكتور خالد  النقا�س بعد ذلك كل من  حلقة 
الدرا�سات  اإدارة  يف  اإقت�سادي  اأخ�سائي  د�سوقي 
ال�����س��ح��ي رئي�س  ف��ي�����س��ل  وال�����س��ي��د  ب���ال���دائ���رة 
باالإنابة  التنموية  وال��درا���س��ات  امل��وؤ���س��رات  ق�سم 
بالدائرة ا�ستعر�سا خاللها اأبرز نتائج املوؤ�سرات 
لتعك�س  ج��اءت  وال��ت��ي   2012 للعام  التنموية 
انتعا�س حقيقية القت�ساد  بداية  اإىل حد كبري 
اإقت�ساديات  معظم  خالف  على  اأبوظبي  اإم��ارة 
بداية  يف  د�سوقي  الدكتور  وق��ال   . العامل  دول 
االأفراد  لدى  التفاوؤل  حالة  ارتفاع  اإن  العر�س 

يعزى  اإمن����ا  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  يف  وامل�ستهلكني 
اأ�سا�سا اإىل االإنفاق احلكومي خالل عام 2012 
امل�����س��روع��ات الكرى  وال��ق��ي��ام بتنفيذ ع��دد م��ن 
التي تاأجلت اإبان االأزمة املالية العاملية . واأ�ساف 
اأن معظم االأ�سواق و�سلت اإىل مراحل متقدمة 
من حركات الت�سحيح التي �سهدتها بعد االأزمة 
اأداء  وت��رية  ت�سارع  اإىل  اأدى  مما  العاملية  املالية 
اقت�ساد االإمارة وارتفاع عدد الرخ�س التجارية 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  موؤ�سر  وحت�سن 
العقارية  ال�سوق  التدريجي يف  التح�سن  وعودة 
 2012 ال��ع��ام  التوظيف يف  م��ع��دالت  وارت��ف��اع 

مقارنة بعام 2011.
 2012 وذكر اإن م�ستويات التفاوؤل خالل عام 
االأو�����س����اع  اإزاء  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  االأف��������راد  ل����دى 
اأبوظبي..ارتفعت  يف  عامة  ب�سفة  االقت�سادية 
كما   2011 عام  نقاط مقارنة مع  �سبع  بنحو 
ارتفعت م�ستويات التفاوؤل باملن�ساآت االقت�سادية 
بنحو   2012 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي خ���الل  اإم�����ارة  يف 
بلغت  حيث   2011 ع��ام  م��ع  مقارنة  نقطتني 
نقطة  ونحو53  نقطة  نحو55  املوؤ�سر  قيمة 
ع��ل��ى ال��ت��وايل ع��ل��ى �سلم امل��وؤ���س��ر ال��ب��ال��غ 100 
اأ�سحاب  لدى  التفاوؤل  املزيد من  مبديا  نقطة 

االأعمال يف اإمارة اأبوظبي.
القطاع  الأداء  ال���ع���ام  ب��امل��وؤ���س��ر  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ال�سناعي .. اأ�سار الدكتور د�سوقي اإىل انخفا�س 
ر0   9 بنحو   2012 ع��ام  خ��الل  �سئيل  بنحو 
مو�سحا   2011 ع��ام  يف  م�ستوياته  عن  نقطة 
اأن امل�سكالت التي تواجه القطاع ال�سناعي على 
األقت بظاللها  املتقدم قد  العامل  م�ستوى دول 
على م�ستويات التفاوؤل خا�سة يف ظل ما واجه 
هذا القطاع من �سبابية خالل الفرتة املا�سية.
اإن  قال  امل��ايل  القطاع  اأداء  وعلى �سعيد موؤ�سر 
حت�سنا  حقق  امل��ايل  القطاع  الأداء  العام  املوؤ�سر 
 2012 ع��ام  من  االأول  الربع  خ��الل  ملحوظا 
الثاين  ال��رب��ع  منذ  ل��ه  م�ستوى  اأع��ل��ى  م�سجال 

نقطة   105 املوؤ�سر  �سجل  اإذ   2011 عام  من 
يف الربع االأول من عام 2012 لريتفع بذلك 
بن�سبة 6 ر5 يف املائة مقارنة بالربع االأخري من 
عام 2011 الذي بلغ 4 ر99 نقطة ويف الربع 
الثاين من العام تراجع متاأثرا مبجموعة من 
مقرتبا  ن��ق��ط��ة  ر99   3 م�����س��ج��ال  امل���ت���غ���ريات 
عام  بنهاية  حققها  التي  م�ستوياته  من  بذلك 

.2011
اأخ�سائي  د����س���وق���ي  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  واأو�����س����ح 
التنمية  ب��دائ��رة  ال��درا���س��ات  اإدارة  يف  اإقت�سادي 
االقت�سادية - اأبوظبي اإن التح�سن الذي حققه 
 2012 امل��ايل خالل عام  للقطاع  العام  املوؤ�سر 
ياأتي كمح�سلة لتح�سن اأداء عدد من املوؤ�سرات 
الفرعية املكونة له اأهمها تراجع املوؤ�سرات ذات 
الت�سخم  م��ع��دل  م��ن  ك��ل  وه���ي  ال�سلبي  االأث����ر 
املعرو�س  ون�����س��ب��ة  ل��ل��ودائ��ع  ال��ق��رو���س  ون�����س��ب��ة 
حجم  ون�سبة  االأج��ن��ب��ي  لالحتياطي  ال��ن��ق��دي 
االئتمان املحلي للناجت املحلي االإجمايل اإ�سافة 
اإىل حت�سن اأداء عدد اآخر من املوؤ�سرات الفرعية 
والتي  ال��ع��ام  املوؤ�سر  على  االإي��ج��اب��ي  االأث���ر  ذات 
البرتول  �سعر  م��ث��ل  ملمو�سا  ارت��ف��اع��ا  ���س��ه��دت 
وم��ع��دل من��و راأ����س امل���ال واالح��ت��ي��اط��ي ومعدل 
كفاية راأ�س املال وموؤ�سر �سوق اأبوظبي لالأوراق 
االأ�سر  اأح����وال  مبر�سد  يتعلق  وفيما   . امل��ال��ي��ة 
امل��واط��ن��ة .. ذك���ر ال��ب��اح��ث االق��ت�����س��ادي في�سل 
ال�سحي خالل حلقة النقا�س اأن حاالت التفاوؤل 
لدى االأ�سر املواطنة خالل عام 2012 ارتفعت 
مقارنة مع عام 2011 وحت�سن ال�سعور بارتفاع 
ملمو�س باالأحوال املادية لالأ�سر املواطنة خا�سة 
يف ظ���ل وج�����ود جم��م��وع��ة م���ن ال���ع���وام���ل التي 
اأ�سهمت يف هذا ال�سعور ياأتي يف مقدمتها ارتفاع 
الرواتب باحلكومة االحتادية وانخفا�س اأ�سعار 
التنزيالت  امللبو�سات ب�سكل خا�س خالل فرتة 
التي بداأت ببداية العام وا�ستمرت خالل فرتات 

كبرية من العام .

�قت�شادية �أب�ظبي تنظم حلقة نقا�س ح�ل نتائج
 �شتة م�ؤ�شر�ت تنم�ية لأب�ظبي عام 2012

�لف�عة للتم�ر ت�شارك يف معر�س �خلليج 
لالأغذية لل�شنة �لثالثة على �لت��يل

�ساركت �سركة الفوعة للتمور لل�سنة 
ال���ت���وايل يف معر�س  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
 )2013 اخلليج لالأغذية )جلفود 
وال�������ذي ي���ق���ام خ�����الل ال����ف����رتة من 
اجلاري  ال�سهر  من   28 واىل   25
حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم  اَل  را����س���د  ب���ن 
وبح�سور معايل  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
وزي���رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  ب��ن  اأح��م��د 
وذلك مبركز دبي التجاري العاملي. 
�سرح �سعادة م�سلم عبيد باخلال�س 
ال��ع��ام��ري امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����س��رك��ة اأن 
ال��ف��وع��ة حت��ر���س ع��ل��ى ال��ت��واج��د يف 
اأهم  اأح���د  ب�سفته  ج��ل��ف��ود  م��ع��ر���س 
امل���ع���ار����س ال���ت���ي ت���ق���ام ���س��ن��وي��اً على 
م�ستوى العامل يف جمال ال�سناعات 
التموين  وخ������دم������ات  ال����غ����ذائ����ي����ة 
املعر�س  ي�ستقطب  حيث  وال�سيافة 
العاملية  ال�������س���رك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
يف  املتخ�س�سة  واملحلية  واخلليجية 
م�ساركة  اأن  م�سرياً  االأغذية  جمال 
ال��ف��وع��ة مت��ي��زت ل��ه��ذا ال��ع��ام بطرح 
جديدة  بتعبئة  التمور  تاج  منتجات 
تتما�سى مع اأذواق امل�ستهلكني ومتتاز 
اجلذابة  واألوانها  املبتكرة  باأ�سكالها 
ب��اأ���س��ن��اف��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة م��ن اخلال�س 

وبومعان وفر�س وخنيزي.

واأ�ساف العامري اأن الفوعة ت�سارك 
هذا العام والأول مرة بعر�س الرطب 
امل��ج��م��د وه���و ب���اك���ورة ان��ت��اج مزرعة 
الفوعة من التمور الع�سوية موؤكداً 
القت  ال��ت��ي  امل��ع��رو���س��ة  املنتجات  اأن 
املا�سية منذ  ال��ف��رتة  خ��الل  رواج����اً 
ط��رح��ه��ا يف االأ����س���واق م��ن��ت��ج حلوى 
التمر، ويتم اإنتاج احللوى وت�سنيعها 
االإماراتية  التمور  اأن���واع  اأج���ود  م��ن 
الفاخرة م�سافاً اإليها النكهات التي 
االإماراتي  املجتمع  اأ���س��ال��ة  تعك�س 
واملك�سرات.  والهيل  الزعفران  مثل 
�سعادة حممد غامن  ق��ال  من جهته 
املدير  ن��ائ��ب  امل��ن�����س��وري  الق�سيلي 
تعزز  ال���ف���وع���ة  م�����س��ارك��ة  اأن  ال���ع���ام 
الرائدة  الوطنية  ال�سركات  تواجد 
التمور  وت�����س��ن��ي��ع  اإن���ت���اج  جم����ال  يف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة م���ن خالل 
املنتجات الوطنية من التمور  اإب��راو 

التي متثل اإنتاج املزارعني املواطنني 
واأ�ساف  الدولة.  اأنحاء  من خمتلف 
املن�سوري تاتي منتجات زادينا التي 
االإماراتية  ال�����س��ن��اع��ة  ف��خ��ر  مت��ث��ل 
واأح��ج��ام تالئم  ع��ب��وات خمتلفة  يف 
عبوات  مثل  امل�ستهلكني  احتياجات 
وعبوات  التمر  التمر وعجينة  دب�س 
املح�سوة  وال���ت���م���ور  ال���ث���ريم���وف���ورم 
باللوز باالإ�سافة اإىل حلويات التمور 
الفوعة  جناح  يعر�س  الراقية.كما 
التمور  من  املبتكرة  زادينا  منتجات 
وت�سمل �سل�سلة وا�سعة من املنتجات 
مثل ع�سري الب�سر واملربى وكراميل 
ب��ال��ت��م��ر وح���ل���وى ال����ف����ادج وااَلي�������س 
بالتمر  م�سنوعة  وجميعها  ك���رمي 
والرتافيل  ال��ك��ع��ك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املغطاة  ال���ت���م���ور  وق���ط���ع  ال���ف���اخ���ر 
اأنواع ال�سوكوالتة البلجيكية  باأجود 
وب��ن��ك��ه��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ر���س��ي جميع 
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•• دبي-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم نائب 
موؤ�س�سة  ادارة  رئي�س جمل�س  املالية  وزير  دبي  حاكم 
دبى لالملنيوم دوبال ام�س اجتماع اجلمعية العمومية 
ل� دوبال للعام 2012 بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة 
لال�ستثمارات  دب��ي  موؤ�س�سة  ع��ن  ممثل  و  املوؤ�س�سة 

احلكومية.
دوبال  نتائج  اىل  االجتماع  خالل  اجلمعية  ا�ستمعت 
بن  جا�سم  عبداهلل  ال�سيد  قدمها   2012 العام  فى 

كلبان الرئي�س والرئي�س التنفيذي لدوبال.
ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم ت�سري  وقال �سمو 
ع��ام��ا مم��ت��ازا مرة  ك��ان   2012 ع��ام  ان  النتائج اىل 
اخرى بالن�سبة ملوؤ�س�سة دبي لالأملنيوم دوبال اململوكة 
عملياتها  جممع  يعد  وال��ت��ي  دب��ي  حلكومة  بالكامل 
يف منطقة جبل علي اأ�سخم م�سهر فردي لالأملنيوم 
اأع��ل��ن��ت دوب����ال ع��ن مبيعات  ال��ع��امل ح��ي��ث  االأويل يف 
اإج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 77 ر9 م��ل��ي��ار دره����م م��ق��ارن��ة مع 
مبيعات بقيمة 1444 ر11 مليار درهم يف 2011 
واأرباح �سافية بلغت 58 ر1 مليار درهم متثل نحو 2 
االإجمالية مقارنة  املبيعات  باملائة من عائدات  ر16 
ر3 مليار   515 بلغت  التي   2011 العام  اأرب��اح  مع 
كاإحدى  الرائدة  درهم لتحافظ بذلك على مكانتها 
موا�سلة  عن  ف�سال  دب��ي  يف  ربحية  املوؤ�س�سات  اأعلى 
تعزيز مكانتها الريادية عر حتقيقها ملعدالت �سنوية 
جممعة من العوائد ومنو االأرباح منذ العام 1995 
وحتى العام 2012 بن�سبتي 2 ر11 باملائة و 5 ر6 

باملائة على الرتتيب.
اأداء  واأ�ساد �سموه مبا تتمتع به دوبال من م�ستويات 

عالية من ال�سالمة ومعايري االأداء البيئي.
التي  ان االإجن����ازات  ب��ن كلبان  ع��ب��داهلل جا�سم  وق��ال 
حققتها دوبال خالل العام 2012 تعك�س جمموعة 
من اجلوانب املتمثلة يف زيادة اأحجام االإنتاج وعوائد 
امل��ب��ي��ع��ات م��دع��وم��ة ب��ال��رتك��ي��ز امل�����س��ت��دام ع��ل��ى �سبط 
ال��رغ��م من  ال��ن��ق��دي��ة وال����ذي حت��ق��ق ع��ل��ى  التكاليف 
ال�سغوط املتزايدة على اأ�سعار �سراء املواد اخلام حيث 
ح�سة  يت�سمن  دوب���ال  اأرب���اح  �سايف  اأن  اإىل  ..م�سريا 
اإميال  لالأملنيوم  االإم���ارات  �سركة  اأرب��اح  من  املوؤ�س�سة 
 2012 ال��ع��ام  92 مليون دره���م خ��الل  بلغت  ال��ت��ي 
..الفتا  ال��ك��ام��ل  الت�سغيل  م��ن  ال��ث��اين  عامها  خ��الل 
اىل ان تقلي�س ميزانية نفقات راأ�س املال واملحافظة 
ع��ل��ى ���س��واب��ط ���س��ارم��ة ل��راأ���س امل���ال ال��ع��ام��ل �ساهما 
وب�سكل كبري يف حتقيق مدخوالت نقدية �سحية من 
النقدية احلرة وهو  الت�سغيلية والتدفقات  االأن�سطة 
االأمر الذي وفر الدعم ملحافظة دوبال على ميزانية 

عامة قوية.
 1979 ي�سار اإىل اأن دوب��ال ب��داأت عملياتها يف العام 
األ��ف طن مرتي   135 بلغت  اأول��ي��ة  اإنتاجية  بطاقة 
من  �سل�سلة  دوب��ال  �سهدت  الوقت  ذل��ك  ومنذ  �سنويا 
التي �ساهمت جمتمعة يف  التو�سعة الكرى  م�ساريع 
زيادة الطاقة االإنتاجية االإجمالية ملجمع عملياتها يف 
منطقة جبل علي باأكر من �سبع مرات لت�سل اليوم 

اإىل اأكر من مليون طن مرتي �سنويا.
واأ�سهم اإ�ستخدام التقنيات املتطورة التي مت تطويرها 
داخليا وتقدم م�ستويات اإنتاجية اأف�سل والعديد من 
اأمبريية  م�ستويات  اإىل  باالإ�سافة  الت�سغيلية  املزايا 
من  دوب���ال  متكني  يف  الفاعلية  يف  وحت�سينات  اأع��ل��ى 
اإنتاج مليونا و25 الفا و266 طنا مرتيا من املعدن 
الثالث  العام  ذل��ك  مثل  حيث   2012 يف  ال�ساخن 
اإن��ت��اج دوب��ال مليون  على ال��ت��وايل ال��ذي يتجاوز فيه 
طن مرتي من املعدن ال�ساخن كما مثل اأي�سا زيادة 
باملائة مقارنة مع الطاقة  03 ر1  االإنتاج بن�سبة  يف 
خالل  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  االإجمالية  االإنتاجية 
و795  ال��ف��ا  و14  م��ل��ي��ون��ا  ال��ب��ال��غ��ة   2011 ال��ع��ام 
الطاقة  تزايد  نتوقع  قدما  امل�سي  وم��ع  مرتيا  طنا 
االإ�سافية  املكا�سب  نتيجة  لدوبال كل عام  االإنتاجية 

لزيادة الطاقة االإنتاجية.
وجت�����اوزت اأح���ج���ام م��ب��ي��ع��ات امل��ع��دن امل�����س��ب��وك حاجز 
امل��ل��ي��ون ط��ن م���رتي ل��ل��ع��ام ال��راب��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل مع 
بن�سبة  االأملنيوم  زي��ادة مبيعاتها من  دوب��ال يف  جن��اح 
9 ر1 باملائة خالل العام 2012 باملقارنة مع العام 
التي  املكانة  االإح�سائيات  تلك  تعك�س  حيث   2011
حتتلها دوبال كمورد رئي�سي لالأملنيوم الفائق اجلودة 

واالأعلى نقاء اإىل االأ�سواق مبختلف اأنحاء العامل.
وتقوم دوبال �سنويا بت�سدير اأكر من 88 باملائة من 
اإنتاجها اإىل اأكر من 300 عميل يف نحو 50 دولة 

مبختلف اأنحاء العامل.
معدالت  توا�سلت  املوظفني  ب�سالمة  يتعلق  وفيما 
التح�سن باأداء املوؤ�س�سة حيث انخف�س املعدل امل�سجل 
ل��ت��ك��رار االإ���س��اب��ة ت��ري��ف��روه��و ال��وق��ت امل��ف��ق��ود جراء 
االإ�سابات واالأعمال املحددة والعالجات الطبية لكل 
اإىل  مليون �ساعة عمل من 65 ر3 يف العام 2011 
حت�سنا  ميثل  ما  وهو   2012 العام  بنهاية  ر3   26
بن�سبة 20 باملائة على مدار ال�سنوات الثالث املا�سية 
 5 بن�سبة  اإنخفا�سا  دوب���ال  حققت  اإج��م��ايل  وب�سكل 
ر89 باملائة للوقت املفقود جراء االإ�سابات منذ العام 
ب� اأو جتاوز  2004. وجنحت دوبال �سواء يف االإيفاء 
جميع املعايري القيا�سية املرتبطة بالبيئة خالل العام 
باالإنبعاثات  املرتبطة  تلك  خا�س  وب�سكل   2012
االإج��م��ال��ي��ة ل���غ���ازات ال��ف��ل��وروك��رب��ون امل�����س��ب��ع والتي 

م�ستويات  مع  مقارنة  باملائة   88 بن�سبة  اإنخف�ست 
العام 1990 كما وا�سلت اإنبعاثات دوبال االإجمالية 
من الفلوريد يف االإنخفا�س خالل العام 2012 ما 
 33 بن�سبة  اإج���م���ايل  اإن��خ��ف��ا���س  حتقيق  ع��ن  اأ���س��ف��ر 
بال�سحة  يتعلق  وف��ي��م��ا   2000 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ب��امل��ائ��ة 
ال�سفري  امل�ستوى  حتقيق  يف  دوب���ال  جنحت  املهنية 
احلرارة  �سغط  نتيجة  املفقودة  العمل  اأي���ام  ع��دد  يف 
للعام ال�سابع على التوايل و االجهاد احلراري للعام 
ال�ساد�س على التوايل. ويف اإطار �سعيها اإىل اأن تكون 
مثاال يحتذى به اأخذت دوبال بزمام م�سرية اجلودة 
الت�سغيل  اأرق����ى م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ق  االإم������ارات ح��ي��ث  يف 
العاملية مبختلف جوانب عملياتها ف�سال عن كونها 
التي  دوب���ال  اأن  كما  دب��ي  يف  للعمل  املف�سل  اخل��ي��ار 
قويا  داعما  تعد  الوطني  للفخر  كبريا  م�سدرا  تعد 
خلطط التوطني وي�سغل مواطنو االإمارات اأكر من 
العليا و16باملائة  االإدارية  املنا�سب  من  باملائة   65

من اإجمايل القوى العاملة بها.
املواد  لتاأمني  اخلارجية  باالإ�ستثمارات  يتعلق  وفيما 
اخلام مت حتقيق تقدم جيد خالل العام 2012 حيث 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة لتعدين  ت�����س��رتك دوب����ال يف م�����س��اري��ع 
تطوير  ملراحل  حاليا  تخ�سع  واالألومينا  البوك�سيت 
والكامرون  غينيا  وجمهورية  ال��رازي��ل  يف  خمتلفة 

واالإمارات.
مت  التي  الت�سغيل  معايري  تعك�س  كلبان  اب��ن  وق��ال   
الفائقة  االأداء  ق����درات  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل  ت�سجيلها 
على  االأمل��ن��ي��وم  الإخ���ت���زال  اك�����س  دى  ال�����س��ه��ر  لتقنية 
التقنيات  اأف�سل  م�ساف  يف  وت�سعها  �سناعي  نطاق 
املتاحة حيث مت اأي�سا اإ�ستخدامها يف املرحلة االأوىل 
نف�س  عند  االإن��ت��اج  وتعمل خاليا  اإمي��ال  من م�سهر 

امل�ستوى املمتاز الذي تعمل به يف دوبال .
اإعادة  مت  املتوا�سلة  والتطوير  البحث  جهود  وع��ر 
ت�����س��م��ي��م ت��ق��ن��ي��ة ال�����س��ه��ر دى اك�����س م���ن دوب�����ال مبا 
ميكنها من العمل عند م�ستويات اأمبريية اأعلى كما 
ب��داأت خم�س خاليا من اجليل اجلديد مت بنائها يف 
اإنتاج اإختباري يف املوقع بجبل علي العمل عند  خط 
م�ستوى 420 كيلو اأمبري يف نهاية اأغ�سط�س 2010 
تلك  اأمبريية  زي���ادة   2011 ال��ع��ام  منت�سف  يف  ومت 
م�ستوى  اإىل  وو�سلت  تدريجيا  االإختبارية  اخلاليا 
فراير 2012 حمققة  �سهر  يف  اأمبري  كيلو   440
نتائج م�ستقرة كما ت�ستهدف الن�سخة ال�سناعية من 
التقنية املح�سنة التي تعرف باإ�سم دى اك�س وتعتمد 
املثبتة  اك�����س  دى  ال�سهر  تقنية  على  مبا�سر  ب�سكل 
والقوية حتقيق معدل اإ�ستهالك حمدد من الطاقة 
33 ر13 كيلو واط لكل كيلو ج��رام من  ب��اأق��ل م��ن 
طن  ر3   4 يبلغ  خلية  لكل  اإنتاج  ومتو�سط  االأملنيوم 

مرتي يف اليوم حيث اأن تاأثري االأنود منخف�س جدا و 
االأهم اأن متو�سط فرتة تاأثري االأنود اأقل من 10 ثوان 
/وهو معيار عاملي لتقلي�س اإنبعاثات الهيدروكربون 
امل�سبع بالفلور.. ومت تو�سيف تقنية ال�سهر دى اك�س 
من دوبال لالإ�ستخدام يف املرحلة الثانية من م�سهر 
اإميال التي يتم بنائها حاليا بطاقة 444 خلية حيث 
دوبال  بدعم  التقنية  ه��ذه  تركيب  عملية  �ستحظى 

الكامل.
اأملنيوم  �سركة  اإع��الن   2012 دي�سمر  �سهر  و�سهد 
الإختزال  دوب��ال  لتقنية  اإختيارها  عن  األبا  البحرين 
مل�سروع  البنكية  اجل��دوى  لدرا�سة  اك�س  االأملنيومدى 
خط االإنتاج رقم6 وتهدف الدرا�سة اإىل حتديد مدى 
األبا  6 يف  االإن��ت��اج رق��م  ج��دوى م�سروع تو�سعة خ��ط 
والذي من املقرر اأن يرفع الطاقة االإنتاجية ال�سنوية 
االأملنيوم  م��ن  م���رتي  األ����ف ط��ن   400 ب��ن��ح��و  الأل��ب��ا 

�سنويا.
كما اأطلع عبداهلل بن كلبان جمل�س اإدارة دوبال على 
تلك  خا�سة  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  مب�ساريعها  العمل  �سري 
اإميال  لالأملنيوم  االإم����ارات  �سركة  مب�سروع  املتعلقة 
م�سرتك  م�سروع  وه��و  باأبوظبي  الطويلة  مبنطقة 
للتنمية  مملوك منا�سفة بني دوبال و�سركة مبادلة 
االإنتاج  خاليا  جميع  ت�سغيل  م��ن  االإن��ت��ه��اء  مت  حيث 
زمن  خ��الل  االأوىل  املرحلة  يف  خلية   756 البالغة 
قيا�سي نهاية العام 2010 االأمر الذي مكن امل�سهر 
من العمل بطاقته الت�سغيلية اإبتداء من 2011 وقد 
اأ�سهمت عملية ترقية حموالت الطاقة يف خطي اإنتاج 
الت�سغيلية  االأمبريية  زيادة  2012 يف  اإميال خالل 
وما ترتب عنها من منو الطاقة االإنتاجية اإىل 800 
التعاقدية  مبهامها  يتعلق  وفيما  �سنويا.  طن  األ��ف 
مرتي  ط��ن  األ��ف   780 وبيع  بت�سويق  دوب���ال  قامت 
العام  العامل خالل  اأنحاء  اإمي��ال مبختلف  اإنتاج  من 

.2012
اإميال  الثانية من م�سهر  املرحلة  االإع��الن عن  ومت 
جديد  اإنتاج  خط  بناء  ليتم  يف �سهر يوليو 2011 
بعملية  �سي�سهم مدعوما  والذي  444 خلية  بطاقة 
زيادة  يف  احلالية  ال�سهر  خلاليا  التقنية  الرتقية 
اإىل  الإمي��ال  ال�سنوية  االإجمالية  االإنتاجية  الطاقة 
1.3 مليون طن مرتي بنهاية العام 2014 كما مت 
ترخي�س تقنية ال�سهر دى اك�س من دوبال وتركيبها 
يف املرحلة االأوىل مل�سهر اإميال فيما مت اإختيار تقنية 
املرحلة  يف  الإ�ستخدامها  دوب��ال  من  اك�س  ال�سهردى 

الثانية من امل�سهر.
املنا�سب  من  باملائة   65 االإم���ارات  مواطنو  وي�سغل 
من  تقريبا  ب��امل��ائ��ة   16 وي�سكلون  العليا  االإداري�����ة 

اإجمايل القوى العاملة باملوؤ�س�سة.

املال والأعمال
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•• عجمان ـ حممد بدير 

عبدالعزيز  ال�سيخ  �سمو  وح�سور  رعاية  حتت 
االرا�سي  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي،  حميد  ب��ن 
االرا�سي  دائ���رة  نظمت   ، بعجمان  واالم����الك 
واالم�����الك ح��ف��ل احل�����س��اد ال�����س��ن��وي بح�سور 
���س��ع��ادة ح���ارب ال��ع��ري��اين م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ، 
، وذل���ك مبقر  ب��ال��دائ��رة  وع���دد م��ن امل�سئولني 

الدائرة �سباح اأم�س.
ال��ع��ري��اين خ��الل كلمته باحلفل  وق���ال ح���ارب 
باأن  اإليكم  اأتعهد  املنر  ه��ذا  وم��ن خ��الل  اإنني 
الدائرة  تطوير  اأج��ل  اإخ��ال���س من  بكل  اأعمل 
وتنميتها يف ال�سنوات القادمة ، وهذا لن يتاأت 
اإال مبوؤازرتكم ودعمكم ،من خالل العمل اجلاد 
وتقبل التجديد والتحديث االداري والتعاطي 
م��ع��ه وحم���اول���ة ت��ط��وي��ر اأن��ف�����س��ك��م ع���ن طريق 
ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���دري���ب ل��ت��ك��ت�����س��ب��وا م���زي���دا من 

املهارات التي توؤهلكم لالإبداع وزيادة االإنتاج .
تدريبية  خطة  و�سعت  ال��دائ��رة  ب���اأن  وا���س��اف 

املن�سود  التطوير  متطلبات  و  ت��ت��الءم  �ساملة 
باأننا  ال��دائ��رة، علما  اأول��وي��ات  اأه��م  ال��ذي يعد 
حتديث  و  العمليات  اأمت��ت��ة  على  نعكف  حاليا 
ب��ع�����س ال���ن���ظ���م االإداري����������ة م����ن اأج������ل حت�سني 
بع�س  ه��ن��اك  اأن  كما  اخل��دم��ات  اأداء  م�ستوى 
امل�ساريع اخلا�سة بتطوير املكاتب العقارية كما 

قمنا باإطالق جائزة عجمان للمكاتب العقارية 
التي نبني عليها اآمال كبرية من اأجل االرتقاء 

بال�سوق العقاري يف اإمارة عجمان .
التناف�سية  اىل  الدائرة  �سعي  ان  على  اكد  كما 
لت�سبح  ال��دائ��رة  رئي�س  �سمو  بتوجيهات  دوم��ا 
بتقدمي خ��دم��ات متميزة  ال��ري��ادة  ال��دائ��رة يف 

و�سريعة ملتعامليها.
الدائرة  ملوظفي  بال�سكر  تقدم  كلمته  وخ��الل 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل���ب���ذول���ة واالإخ����ال�����س الذي 
ي��ب��دون��ه وي��ق��دم��ون��ه م��ن اأج����ل احل��ف��اظ على 
���س��م��ع��ة ال�����دائ�����رة م����ن خ�����الل ت���ق���دمي اأرق�����ى 
كذلك  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  اخل��دم��ات 

وجه ال�سكر لل�سركات الراعية التي عملت على 
اإجناح جائزة عجمان االلكرتونية .

اإجنازات  اأه��م  اإب���راز  احلفل  فعاليات  و�سهدت 
اجلهود  ت�سافر  من  كامل  عام  خالل  الدائرة 
وال���ع���م���ل ال��������دءوب م����ن خ�����الل ف��ي��ل��م عر�س 
وم�ساريع  حمالت  من  الفعاليات  اب��رز  خالله 

ودورات  ح��ك��وم��ي��ة  وم�������س���ارك���ات  جم��ت��م��ع��ي��ة 
وتدريبات للموظفني. 

الكرى  اجلوائز  �سحب  خ��الل احلفل  كما مت 
الرابعة  االإلكرتونية  عجمان  اأرا���س��ي  مل�سابقة 
العزيز  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ  ق���ام  ، ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
احلكومية  الدوائر  من  عدد  بتكرمي  النعيمي 
وم��ك��ات��ب ال��ع��ق��ارات وال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة، كما 
موظفي  و  امل�سابقة  رع���اة  بتكرمي  �سموه  ق��ام 

الدائرة. 
وبعد احلفل اجتمع �سمو رئي�س الدائرة ال�سيخ 
عبد العزيز بن حميد النعيمي باملوظفني حيث 
�سكرهم على جهودهم املبذولة يف تقدمي اأرقى 
�سمعتها  و  الدائرة  يعك�س متيز  اخلدمات مما 
االأرا���س��ي و االأمالك  الطيبة بني باقي دوائ��ر 
�سموه  وج��ه  كما  االأ�سعدة  كافة  على  بالدولة 
للتقدم  التطلع  و  امل�����س��ت��دام  التميز  ب�����س��رورة 
طموح  من  م�ستمد  ال��دائ��رة  طموح  الأن  دائما 
باملراكز  اإال  تر�سى  ال  التي  الر�سيدة  القيادة 

االأوىل.

اماك عجمان تنظم حفل احل�صاد ال�صنوي 

حارب �لعرياين: �لد�ئرة �طلقت جائزة عجمان للمكاتب �لعقارية من �أجل �لرتقاء بال�ش�ق �لعقاري

�شياحة عجمان ت�قع �تفاقية 
لت�شنيف �ملن�شاآت �ل�شياحية بعجمان

 
•• عجمان ـ الفجر :

�سياحي  تعاون  اتفاقية  الثالثاء  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
تطوير  بهدف  بدبي  لال�ست�سارات  اجل��زي��ري  حممد  �سركة  م��ع  وفندقي 
املن�ساآت  وتفتي�س  وترخي�س  لت�سنيف  واإج��راءات  معايري  وو�سع  وحتديث 

ال�سياحية يف اإمارة عجمان.
اأحمد  في�سل  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  مقر  يف  االتفاقية  ووق��ع 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الدائرة وحممد �سالح اجلزيري  النعيمي مدير عام 

املوؤ�س�سة.
بنتائج عمليات  يتعلق  ال��ط��رف��ان مب�����س��روع  ي��ت��ع��اون  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
املن�ساآت  وتفتي�س  وت��رخ��ي�����س  ت�سنيف  الئ��ح��ة  واإع�����داد  وتقييم  م��راج��ع��ة 

ال�سياحية يف اإمارة عجمان.
وقال مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان اإن امل�سروع ينتهي خالل 
70 يوم عمل من توقيع االتفاقية، وبح�سب اجلداول الزمنية املتفق عليها، 
وينتج عنه تقييم وا�سح ودقيق عن الو�سع احلايل جلميع املن�ساآت ال�سياحية 

باإمارة عجمان وفق اأف�سل املعايري املعتمدة دوليا بهذا املجال.
حر�س  اإن  لال�ست�سارات  اجل��زي��ري  حممد  �سركة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
نقلة  ب��اإح��داث  التزامها  توؤكد  االتفاقية  ه��ذه  اإب���رام  على  عجمان  حكومة 
نوعية يف اخلدمات املقدمة للمعنيني بختلف قطاعات ال�سياحة يف االإمارة 

التي ت�سعى لتثبيت و�سعها على خريطة ال�سياحة العاملية.
حر�س  اإن  لال�ست�سارات  اجل��زي��ري  حممد  �سركة  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
نقلة  ب��اإح��داث  التزامها  توؤكد  االتفاقية  ه��ذه  اإب���رام  على  عجمان  حكومة 
نوعية يف اخلدمات املقدمة للمعنيني مبختلف قطاعات ال�سياحة يف االإمارة 

التي ت�سعى لتثبيت و�سعها على خريطة ال�سياحة العاملية.
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العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/866  عمايل كلي                     
القانونية  جمهول حمل  واال�ست�سارات  للمحاماة  العدل  عليه/1-  املدعى  اىل 
اق��ام عليك  ق��د  ال�سربيني    ال�سعيد  ال�سيد  امل��دع��ي / جم��دي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
درهم(   547682( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة رقم ال�سكوى )2012/127919(.     وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5111  عمايل كلي                     
اىل املدعى عليه/  كافترييا ربيع املدينة   جمهول حمل االقامة مبا ان 
اق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي / فيليل عبداهلل يف احمد   قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21198 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  ال�سكوى )2012/134153( وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  رقم 
2013/3/7 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم   2011/497   تنفيذ عام

اىل املحكوم عليهما /1-�سركة التنمية ال�سناعية ذ.م.م 2-عبيد حمدان 
حممد حمدان الكعبي عنوانه : بالن�سر قد �سدر �سدك ال�سند التنفيذ 
ذ.م.م-  الكهربائية  للوحات  الثور  برج  �سركة  ل�سالح/  رقم 2010/1259 
مطالبة مالية  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم �سالف 
الذكر ودفع ر�سوم املحدد لذلك، لذا عليك القيام  بتنفيذ احلكم خالل  
ب��ان��ه ق��د مت  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا االع���الن. كما نخطركم  ع�سرة ي��وم��ا م��ن 
حتديد جل�سة 2013/3/5 حل�سورك بادارة التنفيذ ال�ساعة )8.30( �س 
ويف حالة تخلفك عن احل�سور ف�ستتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

املنا�سبة. . �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/28.
 القا�سي/ ه�سام حممود ابو عوف                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/241 عم جز- م ع- ب- اأظ

جبل  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�سية:  هوالدير  علي  اآدم  خليل  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات    اجلن�سية:  ال�سيارات  اطارات  لبيع  الطور 
ال�سيارات  اطارات  لبيع  الطور  اعالنه/جبل  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ  �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/2/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأك��د 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
تخطط لنموها وتقدمها يف اإطار قناعة كاملة بالدور 
االأو�ساع  ت�سكيل  يف  واملنطقة  للدولة  والهام  املركزي 
واأ�ساف  العامل.  �ساحة  على  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
اأ����س���واق املال  خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ملتقى 
الوطني  اأبوظبي  بنك  ينظمه  الذي  العاملية اخلام�س 
اأبوظبي  يف  االإم����ارات  ق�سر  فندق  يف  يومني  ي�ستمر 
ال�سويدي حمافظ  بح�سور معايل �سلطان بن نا�سر 
امل�����س��رف امل����رك����زي..اأن حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم وال���رخ���اء يف 
الدولة واملنطقة هو اأمر على درجة كبرية من االأهمية 
االقت�سادية  ال���ت���ط���ورات  ظ���ل  يف  خ��ا���س��ة  واالأول����وي����ة 
دول  بع�س  ت�سهدها  التي  واالجتماعية  وال�سيا�سية 
املنطقة..بجانب ما توؤكده هذه التطورات من اأهمية 
�سروري  ك�سرط  واال�ستقرار  واالأم���ان  االأم���ن  ت��واف��ر 
اال�ستثمارات  وت�سهيل  االقت�سادية  التنمية  لت�سجيع 
وتنمية حركة روؤو�س االأموال وتر�سيد �سوؤون الطاقة 
عام.  ب�سكل  االجتماعية  التنمية  جن��اح  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ح�سر افتتاح امللتقى .. معايل نا�سر اأحمد ال�سويدي 
اإدارة  رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية رئي�س جمل�س 
الرئي�س  �ساركوزي  ونيكوالي  الوطني  اأبوظبي  بنك 
الفرن�سي ال�سابق وجيم�س بيكر وزير اخلارجية وزير 
وزير  ميليباند  وديفيد  ال�سابق  االأمريكية  اخل��زان��ة 
ومايكل  الريطاين  الكومنولث  و���س��وؤون  اخلارجية 
اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  تومالني 
الوطني. واأكد معايل حر�س دولة االإمارات على حتقيق 
التعاون والتكامل االقت�سادي بني جميع دول املنطقة 
وعلى نطاق وا�سع مدركني التفاوت الوا�سح بني هذه 
ويف  االقت�سادية  القطاعات  تطور  م�ستوى  يف  ال��دول 
طبيعة الق�سايا وامل�سكالت التي تخ�س كل دولة على 
 . املنطقة  بها  مت��ر  التي  املهمة  املرحلة  تلك  يف  ح��دة 
وقال اإن دولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
التنمية  يف  ورائ���دة  ف��ري��دة  جتربة  ت�سهد  اهلل  حفظه 
العاملي  االقت�ساد  يف  موؤثر  دور  لها  ال�ساملة  الوطنية 
وت�سعى دائما اإىل فتح قنوات جديدة وفعالة لعالقاتها 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ووج��ه  ب��ه. 
اأول �سمو ال�سيخ حممد  اإىل الفريق  ال�سكر والتقدير 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
للملتقى  ���س��م��وه  دع���م  ع��ل��ى  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
واأهدافه .. مثمنا جهود ومبادرات �سموه التي ت�سهم 
الدولة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��رية  واإث�����راء  ت�سكيل  يف 
والعامل وت�ستحق من اجلميع كل العرفان والتقدير. 
بف�سل  ال��ت��ي مت��ث��ل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
االإجنازات واالإ�سهامات التي حتققها يف كل امليادين .. 

منوذجا رائدا حليوية ال�سعوب ومثاال على دور القيادة 
احلكيمة والواعية يف حتقيق التقدم والرخاء يف ربوع 
املجتمع يف هذا الع�سر الذي اأ�سبحت فيه ثروة االأمم 
تقا�س مبدى قدرتها على االإبداع واالبتكار وبقدرتها 
على حتويل االأفكار واملعارف اإىل منتجات وا�ستثمارات 
. واأعرب معاليه عن اأمله اأن يكون ملتقى اأ�سواق املال 
العالقات  عليه  متتد  ق��وي��ا  ج�سرا  اخلام�س  العاملية 
ومنا�سبة  ب���ل  ال������دول  ب���ني  ال��ن��اج��ح��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  مواتية جت�سد مكانة 
مرموقة  مراكز  باعتبارها  اأبوظبي  العا�سمة  ومكانة 
لالقت�ساد العاملي حتظى بنمو اقت�سادي قوي وتقوم 
ب��دور مهم يف جم��االت اال�ستثمار والتجارة يف العامل 
وال��ت��ع��اون مع  التن�سيق  دع���م  ع��ل��ى  ب��ج��ان��ب ح��ر���س��ه��ا 
من  �سلبة  اأر����س  على  م�ستندة  وال�سعوب  ال���دول  ك��ل 
نهيان  ال�سيخ  معايل  وق��ال  االإرادة.  وق��وة  االإجن����ازات 
بن مبارك اآل نهيان نعتز ببلدنا االإمارات وما حققته 
وحتققه من نه�سة �ساملة وتقدم اقت�سادي ملحوظ 
اأن اقت�ساد الدولة متنام ومفتوح يتيح  اإىل  .. م�سريا 
وامل�����س��ارك��ة وي�سجع  ل��الإ���س��ه��ام  اأم���ام اجلميع  ال��ف��ر���س 
وينطلق  ال��ر���س��ي��د  وال��ن��م��و  االإي��ج��اب��ي  التناف�س  ع��ل��ى 
للمجتمع  االأ�سيلة  القيم  اعتبارات احلفاظ على  من 
اإ�سافة اإىل اأنه قادر على االأداء اجليد يف ع�سر العوملة 
بال�سفافية  ويت�سم  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  على  يحفز  م��ا 
العمل  ف��ر���س  وي��وف��ر  العاملي  ال�سوق  على  واالن��ف��ت��اح 
نحو  االأم���ام  اإىل  قدما  وال�سري  املواطنني  لكل  املنتج 
الدخل  م�سادر  وتنمية  وتنويع  وطنية  �سناعات  قيام 
توفري  على  االإم����ارات حتر�س  اأن  واأ���س��اف   . القومي 
بنية اأ�سا�سية وبيئة مالئمة تدعم اال�ستثمار واأن�سطة 
التجارة  بتطوير  االه��ت��م��ام  ب��ج��ان��ب  واالأع���م���ال  امل���ال 
والرعاية  والتعليم  والتقنيات  واالت�ساالت  والتمويل 
الريادة  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  البيئة  وحماية  ال�سحية 
م�ستوى  وحت�سني  االإجتماعي  العدل  ون�سر  وامل��ب��ادرة 
اإىل  قدما  ت�سري  الدولة  اأن  واأو�سح  للجميع.  املعي�سة 
االأمام لتكون منوذجا عامليا يف التنمية امل�ستدامة من 
خالل دعم البحث العلمي وتاأ�سي�س اقت�ساد يقوم على 
املعارف .. م�سريا اإىل اأن لدينا اعتزاز كبري باحلا�سر 
وتفاوؤل واثق يف امل�ستقبل وذلك يف ظل وجود ارتباط 
قوي بني ال�سعب وقادته حول اأهداف وا�سحة مل�سرية 
وقدرة  االإجتماعية  للتنمية  فعالة  و�سيا�سات  الوطن 
االإمكانات  وا�ستثمار  التحديات  مواجهة  على  ك��رى 
املهم  الدولة  دور  اإىل  اإ�سافة  اأبعد مدى  واإىل  املتاحة 
 . وال��ع��امل  املنطقة  يف  واال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  يف 
اإن  وقال معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
لدرا�سة  موؤكدة  وفر�سا  وا�سعة  جماالت  يتيح  امللتقى 
واالهتمام  ال�سوء  وي�سلط  ال��دويل  االقت�ساد  م�سرية 
كثريا  ت�سهم  التي  والدولية  االإقليمية  املبادرات  على 
اأن  واأك���د   . ال��ع��امل  رب��وع  والنمو يف  التقدم  يف حتقيق 

امل��ل��ت��ق��ى خ��ط��وة م��ه��م��ة ت��دع��م ق��درات��ن��ا ع��ل��ى حتديد 
مع  واحل�سيف  ال��ذك��ي  والتعامل  وال��غ��اي��ات  االأه���داف 
الظروف املتغرية التي حتكم م�سرية االقت�ساد الدويل 
وحتدد دورنا جميعا فيه . واأعرب عن اأمله يف اأن يكون 
امللتقى جماال للحوار واملناق�سة حول ق�سايا االقت�ساد 
اإ�سافة  املجتمع  م�سرية  حتديد  يف  ودوره��ا  والتمويل 
العامل  ومناطق  دول  بني  االرت��ب��اط  تعميق  �سبل  اإىل 
التجارية والتبادل االقت�سادي  من خالل االتفاقيات 
على  ال���دول  ق���درات جميع  تنمية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
والعاملية  االإقليمية  امل�ستويات  على  الناجح  التناف�س 
القيادات  باإعداد  االهتمام  اإىل  اإ�سافة  �سواء  حد  على 
اإىل  معاليه  واأ���س��ار  كافة.  امل�ستويات  على  املجتمع  يف 
لتوافر  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن 
على  نف�سه  الوقت  يف  واحلفاظ  املجتمعي  اال�ستقرار 
على  واملالية  واالقت�سادية  املجتمعية  املوؤ�س�سات  قدرة 
اال�ستمرار يف اأداء وظائفها بكفاءة اإ�سافة اإىل احلاجة 
اإىل ت�سليط ال�سوء على الظروف التي تعوق اال�ستثمار 
يف املنطقة العربية والعمل �سويا الإيجاد بيئة �سليمة 
التنمية  حتقيق  ع��ل��ى  ت�سجع  االق��ت�����س��ادي  للن�ساط 
�سرورة  على  واأك��د  املنطقة.  دول  جميع  يف  امل�ستدامة 
بال�سفافية  تت�سم  موؤ�س�سية  اأطر  اإيجاد  على  احلر�س 
نف�سه  الوقت  يف  وحتقق  لال�ستثمارات  جاذبة  وتكون 
االرتباط الوثيق بني التنمية االقت�سادية من جانب 
االلتفات  م��ع  اآخ��ر  جانب  م��ن  االجتماعية  والتنمية 
ب�سكل خا�س اإىل التنمية الب�سرية مبا ي�سمل تطوير 
واالهتمام  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  ورفع  التعليم 
ال�سيخ  معايل  وطالب  االأ���س��رة.  ورعاية  امل��راأة  ب�سوؤون 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان اجل��م��ي��ع ب��ال��ع��م��ل كما 
يحدث يف دولة االإمارات على الدفع بطاقات املجتمع 
نحو االإب��داع واالبتكار وربط م�سريته بكل التطورات 
امل��ف��ي��دة واالإي��ج��اب��ي��ة يف ال��ع��امل. واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه اأن 
يحقق امللتقى اأهدافه واأن يكون جماال خ�سبا لت�سجيع 
التقدم والنمو االقت�سادي اإقليميا وعامليا على ال�سواء 
ومناق�سة  واالآراء  االأف��ك��ار  لتبادل  فر�سة  يكون  واأن 
املبادرات وطرح احللول وتنمية العالقات وال�سداقات 
مبا يدعم قدرة اجلميع على التعامل الن�سط والفعال 
مع خمتلف املتغريات والتحديات التي ي�سهدها العامل 
ب�سكل مت�سارع وهي متغريات وحتديات تتداخل فيها 
االأبعاد االقت�سادية وال�سيا�سية واالأمنية واالجتماعية 
والثقافية والتنموية . كما اأعرب معايل ال�سيخ نهيان 
بقيادتنا احلكيمة  اع��ت��زازه  ع��ن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  املتمثلة 
الدولة  حلا�سر  الوا�سحة  �سموه  وب��روؤي��ة  نهيان  اآل 
لكل  �سموه  وت�سجيع  م�سريتها  وحماية  وم�ستقبلها 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��دع��م ق����درات امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى التقدم 
واملتنامية  ال��ب��ارزة  املكانة  وت��وؤك��د  واالإب����داع  وال��ت��ط��ور 
لدولة االإمارات العربية املتحدة على م�ستوى العامل.

رئي�س  ال�سويدي  اأحمد  نا�سر  معايل  ق��ال  جهته  من 
جمل�س  رئي�س  باأبوظبي  االإقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
االفتتاحية  الكلمة  يف  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  بنك  اإدارة 
وديناميكية  فعالة  و�سيلة  توفري  يوا�سل  امللتقى  اإن 
اأه����م ال��ق�����س��اي��ا يف القطاع  ل��ل��ح��وار وحت��ل��ي��ل ون��ق��ا���س 
الهدف  لتحقيق هذا  ون�سعى  الراهن  الوقت  املايل يف 
واملفكرين  القرار  و�سناع  امل�ستثمرين  ا�ست�سافة  عر 
االقت�ساد  ح��ول  روؤاه����م  وم�ساركة  والنقا�س  ل��ل��ح��وار 

العاملي واالأو�ساع املالية .
التوجهات  واأ�ساف معاليه �سهدنا حتوالت جذرية يف 
العديد  التي عر�ست  املالية  االأزم��ة  اال�ستثمارية منذ 
اأثرت علينا جميعا  والتي  اأ�سا�سية  الدول ملخاطر  من 
امل��ال وفرت  اأ���س��واق  التقلبات يف  ف��اإن  نف�سه  الوقت  يف 
عدد  منها  ا�ستفاد  والتي  اجليدة  الفر�س  من  الكثري 
املا�سية  اخل��م�����س  ال�����س��ن��وات  خ���الل  امل�ستثمرين  م��ن 
اأم��ا يف الوقت احل��ايل ف��اإن التحدي يتمثل يف معرفة 

االجتاهات اجلديدة خالل ال�سنوات املقبلة .
اأن  اإىل  ال�سويدي  خليفة  اأحمد  نا�سر  معايل  واأ���س��ار 
مثل  وتنظيم  الحت�سان  مثاليا  مكانا  تعتر  اأبوظبي 
الراهنة  الق�سايا  اأب��رز  لنقا�س  العاملية  امللتقيات  هذه 
يف اأ�سواق املال نظرا ملوقعها اال�سرتاتيجي بني ال�سرق 
الذي ي�سم اأبرز حمركات النمو العاملي والغرب الذي 
يوفر فر�س ا�ستثمارية مغرية .. الفتا اإىل اأن اأبوظبي 
من اأبرز الفاعلني يف اأ�سواق املال العاملية وقد جنحت 
يف  اال�ستثمار  اجت��اه��ات  من  للعديد  االأ�س�س  و�سع  يف 
ال�سنوات املا�سية وما زالت تقوم بدورها املتميز بروؤية 

حكيمة يف جمال اال�ستثمارات .
وقال نيكوال�س �ساركوزي الرئي�س الفرن�سي ال�سابق اإن 
ما يحدث االآن �سيوفر اال�ستقرار والتوازن لالقت�ساد 
االإم��ارات على احلفاظ  .. م�سيدا بقدرة دولة  العاملي 
ع��ل��ى ارت��ب��اط��ه��ا ب��ج��ذوره��ا ال��ع��ري��ق��ة وت��ب��ن��ي اأف�سل 

اجلوانب االأ�سا�سية يف عامل اليوم املعا�سر .
ويف رده على اأ�سئلة احل�سور قال �ساركوزي اإن االحتاد 
االأوروب������ي جن��ح يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��الم يف القارة 

االأوروبية ومن االأهمية احلفاظ على االحتاد .
حمافظ  ال�����س��وي��دي  نا�سر  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  واأك���د 
البنك املركزي اأهمية اإن�ساء �سوق لراأ�س املال يف الدولة 
الدين  امل��ال  اأن وج��ود �سوق حملية لراأ�س  .. مو�سحا 
�سندات  اإ�سدار  على  االإماراتية  ال�سركات  ي�سجع  اأم��ر 
 2 ب��ازل  اأن  اإىل  .. م�سريا  املحلية  ال�سوق  و�سكوك يف 
وهو  االحتياطي  اأعلى من  م�ستوى  تتطلب   3 وب��ازل 
ما يجعل تاأ�سي�س �سوق حملية لراأ�س املال اأمرا مهما 
. وقال �سامح عبداهلل القبي�سي املدير العام ملجموعة 
التغطية العاملية يف اأ�سواق املال العاملية ببنك اأبوظبي 
الوطني اأن ملتقى اأ�سواق املال العاملية ا�سافة ملا يقدمه 
للم�ساركني يوا�سل تعزيز مكانة  من معلومات قيمة 

اأبوظبي كمركز عاملي ووجهة جذابة لال�ستثمار. 
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نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى �أ�ش��ق �ملال �لعاملية يف �أب�ظبي

قمة �مل��نىء تناق�س �أهمية م��نىء �ملنطقة 
يف تط�ير حركة �لتجارة بني �آ�شيا و�أفريقيا

•• ابوظبي-الفجر:

2013 التي تنعقد خالل  تخ�س�س القمة العاملية للموانىء والتجارة 
الفرتة من 19 اإىل 20 مار�س املقبل يف اأبوظبي جل�سة خا�سة لت�سليط 
ال�سوء على الفر�س اال�ستثمارية املتوفرة يف القارة االأفريقية يف جمال 

التجارة وتطوير البنية التحتية للموانىء البحرية.
وتكت�سب اجلل�سة، التي تنعقد يف اليوم الثاين لفعاليات القمة يف منتجع 
الذي  ال��الف��ت  النمو  و���س��ط  ك��ب��رية  اأهمية  ال�سعديات،  ريجي�س  �سانت 
ت�سهده حركة التجارة البحرية بني ال�سني واأفريقيا وا�ستفادة موانىء 
الرئي�سية  البوابة  باعتبارها  النمو  هذا  من  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اإليها يف  العابرة  التجارة  االأفريقية يف حركة  القارة  تعتمد عليها  التي 

الوقت احلا�سر.
تنظم  التي  �سيرتيد  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  هاميان،  كري�س  وق��ال 
اأبوظبي  �سركة  مع  اال�سرتاتيجية  بال�سراكة  للموانىء  العاملية  القمة 
للموانىء، اإن حجم التجارة بني البلدان االأفريقية ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي قفز خالل العقد االأول من االألفية اجلديدة بن�سبة 270 يف 

املائة اإىل 18 مليار دوالر اأمريكي �سنويا. 
ال�سعود  اآخ���ذ يف  النمو  م��ن  ال��الف��ت  امل�ستوى  ه��ذا  اأن  ي��ب��دو  واأ����س���اف: 
با�ستثمارات  م��دف��وع��ا  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م��ن  خ�سو�سا 
التحتية  البنية  لتطوير  ال��ق��ارة  مناطق  خمتلف  يف  وخا�سة  حكومية 

للقطاع البحري فيها واال�ستفادة من الفر�س التجارية التي يوفرها.
وجتمع القمة العاملية للموانىء والتجارة، التي تنعقد يف دورتها الثالثة 
حتت رعاية الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأب��رز اخلراء  امل�سلحة، نخبة من  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
االقت�ساديني وامل�ستثمرين والعاملني يف قطاع املوانىء البحرية وهيئات 
البحري  والنقل  ال�سحن  و�سركات  املرافىء  وم�سغلي  البحرية  املوانىء 
الق�سايا  خمتلف  ملناق�سة  يجتمعون  حيث  العامل  مناطق  خمتلف  من 

اخلا�سة بقطاع املوانىء والتجارة البحرية يف املنطقة.
وحول الفر�س اال�ستثمارية يف قطاع املوانىء البحرية وبنيتها التحتية 
يرى  اأمريكي،  دوالر  مليار  يف القارة االأفريقية والتي تقدر بنحو 48 
اأفريقيا  لتطوير  اجل��دي��دة  ال�سراكة  م��ب��ادرة  من  تامبي  ج��ون  الدكتور 
اأن اال�ستثمار  النقل،  ، وهو خبري متخ�س�س يف قطاع   NEPAD((
ي�سهم يف  اأن  �ساأنه  اأفريقيا من  يف  للموانىء  التحتية  البنية  تطوير  يف 
رفع اأدائها بن�سبة 50 يف املائة وبالتايل يف توفري اأ�سعار تناف�سية لل�سلع 

والب�سائع التي كانت يف ال�سابق تنقل بطرق بدائية.
لدولة  اخلارجية  التجارة  وزيرة  القا�سمي،  لبنى  ال�سيخة  ملعايل  ووفقا 
االإم��ارات العربية املتحدةاالإمارتية، حتر�س دولة االإم��ارات على تعزيز 
املتاحة  الفر�س  من  اال�ستفادة  و�سبل  االأفريقية  االإم��ارات��ي��ة  ال�سراكة 
البحرية  وامل��وان��ىء  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  جمال  يف  اأفريقيا  يف 
والقطاعات االأخرى ال �سيما يف ظل تواجد عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
خم�سة  حاليا  متلك  اأو  تدير  التي  العاملية  دبي  موانىء  مثل  االإمارتية 

موانىء يف اجلزائر وال�سنيغال.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  امل��ال��ي��ة  املوؤ�س�سة  االأول،  اخلليج  بنك  اختتم 
يف دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��ن��ج��اح اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية ال�سنوي الذي عقد بتاريخ 

فراير يف اأبراج االحتاد بالعا�سمة اأبوظبي.  27
نقدية  اأرب��اح  توزيع  على  العمومية  اجلمعية  ووافقت 
امل�ستحقني  املال، للم�ساهمني  راأ�س  %83 من  بن�سبة 
بتاريخ  ال��ب��ن��ك  اأ���س��ه��م  �سجل  وامل�����س��ج��ل��ني يف  ل���الأرب���اح 
وافقت  ك��م��ا   .2013 م���ار����س   10 امل���واف���ق  االأح������د، 
اجلمعية العمومية العادية للبنك على تقرير جمل�س 
املنتهية  املالية  االأرب��اح واخل�سائر لل�سنة  االإدارة وبيان 

يف 31 دي�سمر 2012. 
وقال عبد احلميد �سعيد، ع�سو جمل�س االإدارة والع�سو 
عن  االإع����الن  ي�سعدنا  االأول:  اخلليج  لبنك  امل��ن��ت��دب 
اأرباح  توزيع  على  للبنك  العمومية  اجلمعية  موافقة 
التوزيعات  تلك  امل��ال،  راأ���س  %83 من  بن�سبة  نقدية 
الذي  والقوي  املتميز  املايل  ل��الأداء  تتويجاً  تاأتي  التي 

حققه بنك اخلليج االأول خالل العام 2012. وتعتر 
مليار  قيمتها2،5  تبلغ  التي  النقدية  التوزيعات  هذه 
العاملة يف دولة  البنوك  االأعلى من نوعها بني  درهم 
االإمارات العربية املتحدة، اأي تزيد بن�سبة %67 عن 

التوزيعات النقدية لعام 2011.
النجاح لبنك  اأخ��ر م��ن  2012 ع��ام��اً  واأ���س��اف: �سكل 
مليارات   4 اأرباحنا  �سايف  جت��اوز  حيث  االأول،  اخلليج 
اأداًء  البنوك  اأف�سل  ال��ذي ي�سعنا �سمن  االأم��ر  دره��م، 
اإي��رادات البنك  يف منطقة ال�سرق االأو�سط. كما بلغت 
 2،006 2012 ما قيمته  يف الربع االأخ��ري من عام 
مليون درهم، والتي تعتر االأعلى من نوعها يف تاريخ 

البنك.
التنفيذي  الرئي�س  ال�سايغ،  اأندريه  قال  جانبه،  ومن 
بنك  يف  امل�ساهمني  حقوق  بلغت  االأول:  اخلليج  لبنك 
توزيع  وق��ب��ل   2012 ع���ام  ن��ه��اي��ة  م��ع  االأول  اخل��ل��ي��ج 
29،9 مليار درهم، كما و�سل العائد  االأرباح النقدية 
 16% ن�سبتها  1،33 درهم وبزيادة  اإىل  ال�سهم  على 
عن عام 2011. و�سجل البنك ا�ستقراراً يف م�ستويات 

ال�سيولة والر�سملة، االأمر الذي �سي�ساعد على توفري 
مناخ االأعمال املنا�سب للنمو يف امل�ستقبل.

واأ�ساف: �سنوا�سل تطوير منتجات وخدمات م�سرفية 
من  امل��زي��د  ع��ن  البحث  ج��ان��ب  اإىل  ومبتكرة،  ج��دي��دة 

فر�س االأعمال الناجحة وتو�سيع عملياتنا خالل العام 
الدعم من  املزيد من  تلقي  اإىل  نتطلع  كما   .2013
م�ساهمينا، ذلك الدعم الذي يدفعنا اإىل امل�سي قدماً 
اأرباح  ال��ق��وي وحتقيق  امل���ايل  اأدائ��ن��ا  احل��ف��اظ على  يف 

واإجنازات ف�سلية و�سنوية متميزة.
جميع  على  وواف��ق��ت  العمومية  اجلمعية  ناق�ست  كما 
اأع���م���ال���ه���ا والتي  ال���ب���ن���ود امل���ط���روح���ة ���س��م��ن ج�����دول 

ت�سمنت: 
املالية  لل�سنة  • تقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني 

املنتهية يف 2012-12-31.
امليزانية العمومية للبنك وبيان االأرب��اح واخل�سائر   •

لل�سنة املالية املنتهية يف 2012-12-31.
اأعمالهم  ع��ن  االإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ذم��ة  اإب���راء   •

خالل �سنة 2012.
عن  اخل��ارج��ي��ني  احل�����س��اب��ات  م��دق��ق��ي  ذم���ة  • اإب�����راء 

اأعمالهم خالل �سنة 2012.
 2013 املالية  لل�سنة  احل�سابات  مدققي  تعيني   •

وحتديد اأتعابهم.

عم�مية بنك �خلليج �لأول ت��فق على ت�زيع �أرباح نقدية بن�شبة 83 %

اأبوظبي-الفجر: 

اأ�سدر بنك اأبوظبي الوطني �سندات 
من  االأوىل  اليابانية،  يوريدا�سي 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعها 
 16.6 بقيمة  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
ين  م��ل��ي��ار   1.55( دوالر  م��ل��ي��ون 
ياباين 60.1 مليون درهم( والتي 

ت�ستحق بعد 15 �سنة. 
اإ�سدار  بعد  اال���س��دار  ه��ذا  وي��اأت��ي 
�سندات  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك 

اأوىل  2011، وه��ي  ���س��ام��وراي يف 
التي  اليابانية  بالعملة  ال�سندات 
من  م�سرفية  موؤ�س�سة  ت�سدرها 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
جوردان  �ستيفن  واأع��رب  اأفريقيا. 
رئ��ي�����س اخل���زي���ن���ة مل��ج��م��وع��ة بنك 
�سعادته  ع���ن  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي 
اليابانيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ب���دع���م 
م�����ن امل����وؤ�����س���������س����ات واالأف��������������راد يف 
االإ�����س����دار، وق�����ال: نتطلع  اإجن�����اح 
ل��ب��ن��اء وت��ع��زي��ز ع��الق��ات ق��وي��ة مع 
امل�ستثمرين يف اليابان يف ال�سنوات 
املقبلة.  وتعتر �سندات يوريدا�سي 
بالعمالت  املقومة  االإ�سدارات  من 
غري اليابانية، وتتيح للم�ستثمرين 
االأفراد اال�ستفادة من ارتفاع اأ�سعار 
عائدات  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ف��ائ��دة 
مرتفعة وهو ما ال توفره ال�سندات 
وقد  اليابانية.  بالعملة  املرتبطة 
مت تقومي �سندات يوريدا�سي التي 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اأ���س��دره��ا 

بالبي�سو، العملة املك�سيكة.

بنك �أب�ظبي �ل�طني ي�شدر �أول 
�شند�ت ي�ريد��شي يف �ليابان 
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اعالن احلكم يف الدعوى  رقم 2012/168 مدين جزئي- بني يا�س

اىل املحكوم عليه/ مرت�سى احمد حممد عبدالعزيز - ال�سودان   العنوان بالن�سر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/22  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
ادري�س-  احمد  و�سهري  يو�سف  عثمان  احمد   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة 
ال�سودان بالتايل: حكمت املحكمة ومبثابة ح�سوري: بف�سخ العقد الرابط بني 
الطرفني حول بيع ال�سيارة مو�سوع هذه الدعوى والزام املدعى عليه با�سرتداد 
ثمنها للمدعيني وقدره 18.800 درهم ثمانية ع�سر الف وثمامنائة درهم وادائه 
لهما تعوي�سا عن ال�سرر وقدره 2000 درهم الفني درهم وحتميله امل�ساريف. 

.�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/26   .  
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1591  جتاري  كلي                         
االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   للمقاوالت  الهدى  �سركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / �سناعة البال�ستيك احلديثة �س.ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل 
حممد عبداهلل الزرعوين  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   143423.22( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.    وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2013/3/4 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/108 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات مدعى عليه: �سامل �سعيد حممد �سعيد الكعبي 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �ساحب موؤ�س�سة �سمال الوادي للتكييف املركزي اجلن�سية: االمارات 
املطلوب   %12 القانونية  +الفائدة  درهم   309519 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
اعالنه/�سامل �سعيد حممد �سعيد الكعبي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �ساحب موؤ�س�سة �سمال 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  املركزي  للتكييف  الوادي 
الدعوى، لذا  املوافق 2013/3/12 موعدا لنظر  الثالثاء  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل��دع��وة/  جوانيتا 
رامي��ون��دو رف��و  - فلبينية 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
رقم )6579390(  �سادر 
م����ن يجده  ال��ف��ل��ب��ني  م����ن 
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2638228.

اعالن فقدان �سهادات ا�سهم
فقد ال�سادة/ ورثة ماجد حممد �سالح �سهادات ا�سهم التالية: 

1( �سهادة رقم )104232( وعدد اال�سهم )2209 �سهماً
2( �سهادة رقم )122913( وعدد اال�سهم )22( �سهماً
3( �سهادة رقم )113141( وعدد اال�سهم )14(�سهماً 

وكلها �سادرة من ات�ساالت للتوا�سل: )050-6298444(
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رغم اأن م�صاركاتها ال�صينمائية قليلة جدًا مقارنة باأعمالها التلفزيونية فاإنها جنحت يف تثبيت مكانتها على ال�صاحة. 
عز  اأحمد  النجمني  مب�صاركة  بطولته  تقت�صم  الذي  )احلفلة(  فيلم  حاليًا  لها  يعر�س  التي  مراد  جومانا  الفنانة  اإنها 

وحممد رجب. عن الفيلم كان معها هذا احلوار:

)احلفلة( ال عاقة له بالثورة امل�صرية

ج�مانا مر�د: �ملنتج يحدد ت�قيت عر�س �لفيلم

ح�رية فرغلي تتفرغ
 لـ )قلب �لأ�شد(

بعد تاأجيل فيلمها اجلديد )نظرية عمتي(، قررت الفنانة حورية فرغلي 
االأ�سد(.  )ق��ل��ب  فيلم  يف  رم�سان  حممد  الفنان  م��ع  للم�ساركة  التفرغ 
حورية �ساركت رم�سان يف فيلمه االأخري )عبده موتة(، وظلت ترد على 
اإي��رادات ال�سينما خالل  االنتقادات التي تعر�ست لها بعد ت�سدره �سباك 

مو�سم عر�سه.

عال غامن
 بني �لزوجة �لر�بعة و�لثانية

ا�سرتطت الفنانة عال غامن على املنتج ممدوح �ساهني احل�سول على بقية 
م�سل�سل  ت�سوير  تبداأ  اأن  قبل  الرابعة(  )الزوجة  م�سل�سل  عن  م�ستحقاتها 
بتحقيق  عال  مم��دوح  وع��د  اأي�ساً.  �ساهني  ينتجه  ال��ذي  الثانية(  )ال��زوج��ة 
مطلبها فور ح�سوله على مبالغ مالية من املحطات الف�سائية التي �ستعر�س 

امل�سل�سل اجلديد، نظراً اإىل حاجته اإىل �سيولة مالية لبدء الت�سوير.

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب اإنها ال تزال ترف�س 
اخلو�س يف اأي جتربة متثيلية، وذلك ب�سبب تركيزها 
اأن  )اأمت��ن��ى  م�سيفة  ال��رام��ج،  وت��ق��دمي  الغناء  على 
يعر�س علّي دور جيد يتنا�سب مع �سخ�سيتي وي�سيف 

اإىل ر�سيدي عند اجلمهور(.
وا���س��ت��ن��ك��رت دي����اب، احل��ال��ة ال��ت��ي و���س��ل اإل��ي��ه��ا بع�س 
ب�سبب برناجمها  لها على )الفي�س بوك(  املهاجمني 
)Deal or No Deal( على ف�سائية )النهار( 
خمالف  باأ�سلوب  تت�سرف  باأنها  وو�سفوها  امل�سرية 
ل������الآداب مل���ا ت��ق��وم ب���ه م���ن رق�����س وارت�������داء مالب�س 

مثرية.
وحتر�س  )املهاترات(  لهذه  تخ�سع  ال  اأنها  واأ�سافت 
دائ��م��اً ع��ل��ى جمالها واأن��اق��ت��ه��ا، وق��ال��ت: )ال��ل��ي م�س 

عاجبه يبّطل يقّلدين(.
كما اعترت اأن برناجمها من اأجنح برامج امل�سابقات 
التي تعر�س على الف�سائيات االآن ملا ميلكه من روح 

املرح واالإثارة بينها وبني امل�ساركني.

اأحمد عز وحممد رجب يف عمل واح��د، كيف  ت�ساركني  االأوىل  للمرة   •
كانت عالقتكم اأثناء التح�سري والت�سوير؟

األتقي معهما من خالل عمل فني واحد،  التي  االأوىل  املرة  اإنها  - فعاًل 
لكن عز ورجب تعاونا �سابقاً وتربطهما عالقة �سداقة قوية، ورغم ذلك 
مل اأ�سعر باأنني دخيلة عليهما و�سعرت بارتياح �سديد جداً اأثناء الت�سوير 
جداً  الثنائي  بهذا  ارتبطت  وللعلم،  واح��دة.  وعائلة  اأ�سدقاء  واأ�سبحنا 
واأ�سبحت عالقتنا جيدة، فاأحمد عز �سخ�س مثايل واأقدره كثرياً وحممد 

رجب رجل م�سري �سهم وجدع.
وحدثت  وف���اق  على  يكن  مل  العمل  ف��ري��ق  اأن  اأخ��ب��ار  انت�سرت  لكن   •

م�سادات بينكم اأثناء الت�سوير؟
- على العك�س متاماً. �سادت بيننا روح احلب والتفاهم وامل��ودة، وهذا ما 
بيننا  ح�سلت  كذلك  ال�سا�سة.  على  وا���س��ح  ب�سكل  اجلمهور  �سيالحظه 
ذلك  اأي كالم خالف  اأن  واأعتر  الت�سوير،  اأثناء  كثرية  مواقف طريفة 
ياأتي يف اإطار االإ�ساعات املغر�سة التي يرددها البع�س حويل وحول فريق 

العمل كي ينال منا.
الفيلم؟ عر�س  توقيت  يف  راأيك  • ما 

- املنتج هو الذي حدد توقيت عر�س الفيلم واأنا ال اأملك رفاهية املوافقة 
املطلوب  ال��دور  اأوؤدي  النهاية ممثلة  يف  املوعد الأين  على  االع��رتا���س  اأو 
يتدخل يف  اأن  اأح��ب  ال  م��ا ال يخ�سني مثلما  التدخل يف  اأح��ب  وال  مني، 

عملي اأحد.
لك مالحظات على ال�سيناريو قبل املوافقة عليه؟ كانت  • هل 

اأي مبالغة، بل  اأو  اأي م�ساهد مقحمة  ال�سيناريو  اإطالقاً. مل يت�سمن   -
اإىل قبوله فوراً  كان ي�سري وفق ت�سل�سل طبيعي بال معوقات، ما دفعني 

من دون تردد.
واالإ�سارة اإىل ثورة 25 يناير  الفيلم  الواقع يف  اأن تالم�سوا  اأردمت  • هل 

وما تالها من اأحداث بجزئية االختطاف التي راأيناها يف الفيلم؟
يف  ت��دور  الفيلم  ق�سة  لكن  امل�سرية،  بالثورة  له  عالقة  ال  )احلفلة(    -
الزوجة  االأمني عر  االنفالت  وذل��ك من خالل  الثورة،  بعد  ما  مرحلة 
اأبطاله  ج��ان��ب  على  الفيلم  ي��رك��ز  ع��م��وم��اً،  ل��الخ��ت��ط��اف.  تتعر�س  ال��ت��ي 

االجتماعي وال عالقة له باحلالة ال�سيا�سية التي منر بها.
كبرياً يف ت�سويره؟ وقتاً  )احلفلة(  فيلم  اأخذ  • هل 

�سخ�سياً،  عموماً.  التجهيز  ف��رتة  تطلبته  االأك���ر  ال��وق��ت  لكن  ف��ع��اًل،   -
اأحر�س على جتهيز اأعمايل بتمعن وروية، كي تت�سنى يل درا�سة ال�سيناريو 

جيداً وتقم�س الدور من دون تعجل.
• رغم ا�ستغالك يف التمثيل منذ فرتة طويلة اإال اأنك مل تقدمي اأية اأدوار 

كوميدية، ملاذا؟
التجربة  واإذا قررت خو�س هذه  الكوميدية،  االأدوار  نف�سي يف  اأجد  - ال 
اأن  يل  يجوز  فال  الئقة،  �سورة  يف  ويقدمني  الن�س  ي�ساعدين  اأن  يجب 
باالإ�سافة  االأوىل،  املرة  �ستكون  اأنها  �سيما  �سيناريو �سعيف، ال  اأجتهد يف 
اإىل اأنني ال اأحب املغامرة يف ال�سينما وال بد من اأن تكون النتائج حم�سوبة 

جيداً.
املجازفة؟ من  تخ�سني  فكيف  بطبعه،  مغامر  الفنان  • لكن 

- ال اأختلف معك يف اأن الفن يف حد ذاته مغامرة، لكني عندما اأدخل يف 
جمازفة اأحب اأن تكون حم�سوبة واأعلم عواقبها مهما كانت، فاملرء يجب 
اأن يح�سب خطواته جيداً ولي�س املهم اأن يتخذ اخلطوة بل اأن يفهم مداها 

اأواًل.
ت��ق��دم��ي��ن��ه يف  ال����ذي  ف��م��ا اجل��دي��د  االأدوار،  ت��غ��ي��ري  دم���ت تخ�سني  م��ا   •

)احلفلة(؟
- ال حتفظات لدي واأمتنى تقدمي اأي لون جديد �سرط اأن اأكون جمددة 
اأح����داث الفيلم ب�سخ�سية ج��دي��دة مت��ام��اً مل  اأظ��ه��ر خ��الل  ف��ي��ه. م��ث��اًل، 

اأقدمها �سابقاً.
عن التلفزيون وال�سينما؟ طويلة  فرتة  ابتعدت  • ملاذا 

اأن  - بعد م�سل�سل )مطلوب رجال( الذي تاألف من 120 حلقة، كان علّي 
اأنتظر فرتة كي ال ميل اجلمهور مني وكي اأفكر يف خطواتي املقبلة.

اأعمالك ال�سينمائية ب�سكل وا�سح، ملاذا؟ يف  مقلة  • لكنك 
مقارنة  اأخ��ط��اء  اأي  يحتمل  وال  �سعب  ال�سينما  يف  العمل  ب���اأن  اأوؤم���ن   -
تتدارك  اأن  وميكنك  حلقة،   30 من  تتكون  التي  التلفزيونية  بالدراما 
اأخطاءك دائماً. ولكن العمل يف الفن ال�سابع يحتاج اإىل الرتكيز والتدقيق 
بدءاً من اختيار ال�سيناريو. يف جميع االأحوال، اأريد اأن اأقدم عماًل يح�سب 

يل ال علّي. 

مايا دياب: ل �أهتم 
بالهج�م علّي



در��شة: �ل�شمنة تهدد بال�شابة 
مبر�س �لزهامير على �ملدى �لبعيد

ك�سفت درا�سة علمية حديثة اإىل اأن ال�سمنة ت�سيب االإن�سان مب�ساكل تدهور 
اإ�سابته مبر�س  الذاكرة والتفكري وترفع فر�س  االإدراك و�سعف م�ستوى 

الزهامير على املدى البعيد.
وجاءت هذه النتائج فى درا�سة حديثة ن�سرت بدورية اأمر�س االأع�ساب التى 
ت�سدرها االأكادميية االأمريكية لعلم االأع�ساب، وذلك بالن�سخة املطبوعة 

للدورية فى �سهر فراير اجلارى.
االإ�سابة  ف��ر���س  ي��رف��ع  ال�سمنة  االإ���س��اب��ة مب��ر���س  اأن  ال��درا���س��ة  واأ���س��اف��ت 
بتدهور وظائف ومهارات االإدراك ومر�س الزهامير بن�سبة %23، مقارنة 
اأعرا�س  من  ب��اأى  م�سابني  وغري  الطبيعية  االأوزان  اأ�سحاب  باالأ�سخا�س 
ال��ذاك��رة والتفكري واملنطق  االأي�����س، وي��ح��دث خلل ف��ى م��راك��ز  م��ت��الزم��ة 

واال�ستنتاج.

العد�س يقاوم الربد

العد�س على  يحتوي 
م���ع���ادن منها  ت�����س��ع��ة 
والنحا�س  ال����زن����ك 
اإ�سافة  وال�سلينيوم 
وب  اأ  ف��ي��ت��ام��ني  اإىل 
ا�سيد  وال����ف����ول����ي����ك 
ك�����ب�����ري من  وع�����������دد 
االأمينية  االأحما�س 
لزيادة  ت��وؤه��ل��ه  ال��ت��ي 
م��ن��اع��ة اجل�����س��م �سد 
وخا�سًة  االأم����را�����س 
االإ������س�����اب�����ة ب����ال����رد 
ال�������س���ت���اء.  ف������رتة  يف 
ويعتر العد�س غذاء 
اله�سم  و�سهل  جيد 

اأن�سجة اجل�سم  التي تفيد يف بناء  و�سريع االمت�سا�س وغني بالروتينات 
اأحد  على  الإح��ت��وائ��ه  باالإ�سافة  ال��الزم��ة،  الطاقة  توفر  التي  والن�سويات 
الهرمونات املهمة التي تنظم عملية النوم واملزاج واالن�سراح وتزيد ال�سهية 

وتوؤخر من بوادر ال�سيخوخة. 
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االأر�س؟  وجه  على  حيوان  اخطر  هو  • ما 
 اخطر احليوانات على االإطالق هي ال�سفادع ال�سئيلة املدعوة �سفادع 
�سم ال�سهام يف جنوب اأمريكا يحوي جلد الواحد منها على اأقوى اأنواع 
و�سمية  الب�سر  من  مئات  قتل  ب�سمها  ت�ستطيع  واآل��ت��ي  امل��ع��روف  ال�سم 
بذلك الأن الهنود احلمر كانوا ي�سعون على روؤو�س �سهامهم من �سمها  

العامل؟ يف  حريق  اخطر  هو  • ما 
-  اخطر حريق �سهده العامل حتى اليوم هو حريق لندن الذي حدث 
الف   13 فدمر  متوا�سلة  اي��ام   3 وا�ستمر  1077ه�)1666(  ع��ام 

منزل  
�صفدع مت ا�صطياده؟ • اكرب 

 3،5 1280 ه� مت ا�سطياد اكر �سفدع يف العامل بلغ وزن��ه   يف عام 
اإذا مدة رجليه  اأما  كيلوجرام وطوله ن�سف مرت يف الو�سع الطبيعي 

في�سبح طوله مرتين  

اأن االأمالك الفل�سطينية يف القد�س ال تتجاوز 10 يف املائة فيما ت�سيطر اإ�سرائيل على 86  • هل تعلم 
يف املائة من م�ساحة القد�س !! 

• هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوروبي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه 
اإىل عام 1400م

تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�سالمية هي - ذات ال�سواري - التي وقعت يف البحر املتو�سط بني  • هل 
امل�سلمني و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون

تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884 م  • هل 
• هل تعلم اأن تون�س هي اأكر دولة من حيث اإنتاج الزيتون

الهندي جول اإذ اأنه ال يتجاوز طوله اأكر من اإثنني و �ستني  العامل هو  اأق�سر رجل يف  اأن  • هل تعلم 
�سنتيمرتا

الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�س  اللحية لدى  �سعر  اأن  تعلم  • هل 
يف نف�س قطر �سعره

يعادل 385�سعفا من بعد االأر�س عن القمر  واالأر�س  ال�سم�س  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�س 18 ملكا  اأن  تعلم  • هل 

تعلم اأن املعلقات �سميت بهذا اال�سم النها تعلق على جدران الكعبة  • هل 

اختفت الدجاجة الكبرية ومل يعرف احد اين اختفت وحزن اجلميع كل احلزن فالدجاجة الكبرية 
كانت لهم نعم ال�سديقة ونعم اجلارة لذلك اخذ اجلميع يتعاونون يف رعايه الكتاكيت ال�سغرية وياأتون 
البطة اخلروج للبحث عنها رمبا تكون يف ماأزق في�ساعدوها فقالت  لياأكلوا حني قررت  باحلب لهم 
الزرافة �ساأخرج انا للبحث عنها وليخرج اأي�سا احلمام وكل من ي�ستطيع الطريان حتى ن�سرع وناأتي 

بها فبكاء الكتاكيت يقطع قلبي ويجعلني حزينة.
خرج اجلميع للبحث عنها وكانت هي بالفعل يف ماأزق فقد خطفها الثعلب وو�سعها داخل قف�س كبري 
ريثما يذهب الح�سار امه لتاأكل معه تلك الوجبة ال�سهية وكانت الدجاجة ت�سرخ طالبه العون حني 
�سمعها ذكر احلمام فاقرتب من بيت الثعلب وراها فقال لها �ساأ�سرع الإح�سار من ينقذك ويف احلال 
عاد ليخرهم، فاتت الزرافه وبقوة حملت القف�س وا�سرعت به اإىل ا�سدقائها وهناك اجتمع اجلميع 
الرائعة ويف نف�س  فك�سروا القف�س وخرجت الدجاجة وهي �سعيدة بانقاذها و�سعيدة بتلك ال�سحبة 
الوقت عاد الثعلب اإىل بيته فلم يجد القف�س ومل يجد الدجاجة وظنت امه انه كاذب لذلك �سربته 

بق�سوة �سديدة واخذته لبيتها لت�سعه يف قف�س وهي تقول لن تخرج من هنا حتى تن�سي الكذب!.

الدجاجة الكبرية 

ماأك�لت مطبخ �لبحر �ملت��شط تقلل خطر �ل�شابة بالرب�

تناول �لي�د باعتد�ل يجنبك 
�أمر��س �لغدة �لدرقية

 
يمُعد اليود من العنا�سر الغذائية املهمة لالإن�سان، حيث يمُ�سهم يف تكوين 
هرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دوراً رئي�ساً يف اإمتام عملية التمثيل 
كن اأن  الغذائي. ولكن املبالغة يف اإمداد اجل�سم باليود اأو االإقالل منه ميمُ
اأهمية االعتدال  بالغًة بالغدة الدرقية، ومن هنا تظهر  اأ�سراراً  يمُلحقا 

يف تناول اليود.
رولف  ي��ق��ول  ال��ي��ود،  عن�سر  م��ن  للج�سم  ال��الزم��ة  الكمية  ول��ت��ح��دي��د 
غرو�سكالو�س من املعهد االحتادي لتقييم املخاطر بالعا�سمة االأملانية 
من  كمية  االأ�سحاء  والبالغون  ال�سباب  يتناول  اأن  املثايل  :م��ن  برلني 
اليود ترتاوح بني 180 اإىل 200 ميكروغرام يومياً، بينما ينبغي على 
الن�ساء احلوامل تناول كمية ت�سل اإىل 260 ميكروغرام يومياً؛ حيث 
يزداد احتياج املراأة احلامل لعن�سر اليود؛ الأنه يلعب دوراً حا�سماً يف منو 

املخ والعظام لدى اجلنني.
مبدينة  الطب  بكلية  االأ���س��ت��اذ  ب��راب��ان��ت،  ج��ورج  الروفي�سور  ويلتقط 
��وج��د يف  هانوفر االأمل��ان��ي��ة، ط��رف احل��دي��ث وي��ق��ول :اإن عن�سر ال��ي��ود يمُ
كن  :ميمُ الفتاً  االألبان،  ومنتجات  البحرية  واملاأكوالت  االأ�سماك  من  كل 
من خالل اإتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على هذه االأطعمة اإمداد 
كن للن�ساء احلوامل  اجل�سم بكميات وفرية من عن�سر اليود، علماً باأنه ميمُ

تناول اأقرا�س اليود من اأجل اإمداد اأج�سامهن بكميات كافية منه.

�شلطان عبداهلل 
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.

خالد النا�رصي
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.

يقني �شربي
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.

ك�سفت اجلمعية االأملانية الأمرا�س الرئة والطب التنف�سي النقاب عن 
تناول ماأكوالت مطبخ البحر املتو�سط وما حتتويه من كميات كبرية 
كن اأن تعمل على تقليل خطر  من اخل�سروات واالأ�سماك والفاكهة ميمُ
الق�س  وحمى  كالربو  املزمنة  التنف�سية  امل�سالك  باأمرا�س  االإ�سابة 

مبعدل الن�سف.
اأي�ساً  املتو�سط حتتوي  البحر  ماأكوالت مطبخ  اأن  اجلمعية  واأ�سافت 
االأك�سدة،  وم�����س��ادات  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على 
وهي توجد ب�سفة خا�سة يف الفاكهة واخل�سروات ومنتجات احلبوب 

الكاملة واملك�سرات بجميع اأنواعها فيما عدا الفول ال�سوداين.
واأ�سارت اجلمعية االأملانية اإىل اأن الفول ال�سوداين ال يحتوي على اأية 
كن اأن يوؤدي  اأحما�س دهنية مفيدة جل�سم االإن�سان، بل على العك�س ميمُ

اإىل االإ�سابة باحل�سا�سية.
للن�ساء احل��وام��ل ب�سفة  اأن��ه ال يجوز  اأك��دت اجلمعية على  وم��ن هنا 
خا�سة تناول الفول ال�سوداين؛ حيث اأثبتت اإحدى الدرا�سات املجراه 
يف هذا ال�ساأن اأن تناول املراأة ملنتجات الفول ال�سوداين ب�سورة يومية 
��زي��د م��ن خطر اإ���س��اب��ة طفلها ب��ال��رب��و مبعدل  خ��الل ف��رتة احل��م��ل يمُ

اأن تناول املراأة احلامل  %. واأ�سارت اجلمعية االأملانية اإىل   50
امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى االأحما�س  ال�����س��م��ك  ل��ك��ب�����س��والت زي���ت 

من  ب����دًءا  م��ن��ت��ظ��م��ة،  ب�����س��ورة  اأوميغا3  ال��ده��ن��ي��ة 
يمُ�ساعدها  اأن  كن  الثالثني يف احلمل، ميمُ االأ�سبوع 

بن�سبة  بالربو  اإ�سابة طفلها  يف احلد من خطر 
ت�سل اإىل 87 %.

ذياب عبداهلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


