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مكاملات زوم تزيد الطلب على عمليات التجميل
ك�شفت طبيبة جتميل بريطانية عن ارتفاع الطلب على عملية جديدة 
بعدم  زوم  موقع  م�شتخدمي  م��ن  الكثري  ي�شعر  حيث  الرقبة،  ل�شد 

الر�شا عن مظهرهم خالل حمادثات الفيديو عرب املوقع.
عيادات  م��ن  غالن�شي  لو�شي  ال��دك��ت��ورة  التجميل  ج��ّراح��ة  واأخ���ربت 
اأنها �شهدت عدداً كبرياً  غالن�شي لندن واإ�شيك�س �شحيفة ديلي ميل 
من ال�شتف�شارات عن عمليات �شد الرقبة وعمليات التجميل الأخرى 

يف الوجه، مع زيادة احلجوزات بن�شبة 400%.
الفك  ح��ول  ال��ده��ون  لتحليل  ال��رادي��و  ت���ردد  ال�شد  ع��الج  وي�شتخدم 
والرقبة، واإعطاء مظهر مرفوع وحمدد خلط الفك واملنطقة املحيطة 
به. ويقول املروجون لهذا العالج اأنه يدوم حتى خم�س �شنوات، لكنه 
يكلف ما بني 1800 اإىل 2800 جنيه اإ�شرتليني )3500-2250 
دولر( اعتماداً على املنطقة املعاجلة، واإذا كانت هناك حاجة اإىل �شفط 

الدهون.
"باتت مكاملات زوم وفي�س تامي هي املعيار  وقالت الدكتورة غالن�شي 
اجلديد خالل الإغالق، ولكن زاوية الت�شوير والإ�شاءة غري املنا�شبة 
جعلت الكثريين ي�شعرون بعدم الر�شا عن مظهرهم وخا�شة منطقة 

الذقن والفك".
الفك  منطقة  يف  احل�شو  وعمليات  البوتوك�س  اأن  حني  "يف  واأ�شافت 

�شهلة و�شائعة، اإل اأنها ل تدوم اإىل الأبد وهي حل موؤقت للغاية".

كيف حتمي وجهك من التهابات الكمامة؟
للوقاية  طويل،  لوقت  الكمامات  و�شع  �شرورياً  بات  كورونا،  ب�شبب 
من العدوى، ولكن رغم فوائد الكمامة يف احلد من تف�شي فريو�س 

كورونا، اإل اأن لها اآثاراً �شلبية على الوجه والب�شرة.
ناعمة  ب�شرة  للوجه  اأن  ومب��ا  والأن���ف،  الفم  منطقة  الكمامة  تغطي 
تهيجات  ت�شبب  اأن  م��ط��وًل  و���ش��ع��ت  اإذا  للكمامة  مي��ك��ن  وح�����ش��ا���ش��ة، 
احتكاك  يت�شبب  اأن  ميكن  وال��رط��ب  احل��ار  الطق�س  ويف  والتهابات. 
الفطرية  ال��ع��دوى  م��ن  ب��اأن��واع  الب�شرة  اإ���ش��اب��ة  يف  ب��ال��وج��ه  الكمامة 

والبكتريية، اإ�شافة اإىل ن�شوء حب ال�شباب والأكزميا.
اأوردت �شحيفة  الب�شرة،  للكمامة على  ال�شلبية  الآث��ار  وللحماية من 

تاميز اأوف اإنديا الن�شائح التالية:
ينجم عن  ال��ذي  ال�شاب  لتجنب حب  يومياً  امل��اء  الكثري من  �شرب   -

جفاف الب�شرة.
- جتنب و�شع اأي مواد كيميائية على ب�شرتك، خا�شة عند املعاناة من 

الطفح اجللدي اأو حب ال�شباب.
الوجه  ومنظفات  وال�شابون  ب��امل��اء  �شحيح  ب�شكل  ال��وج��ه  تنظيف   -

ال�شحية، اإ�شافة اإىل و�شع املرطبات عليه.
- احلفاظ على نظافة اليدين لتجنب انتقال البكرتيا اإىل الوجه عند 

مالم�شته.
- ا�شتخدام كمامة م�شنوعة من اأقم�شة ل ت�شبب التح�ش�س والتهيج.

و�سادة تربيد �سحرية للنوم يف الأجواء احلاّرة
يعتمد النوم ب�شكل كبري على درجات حرارة اجل�شم والبيئة املحيطة، 
وميكن اأن يوؤثر التنظيم احلراري اأي قدرة اجل�شم على احلفاظ على 

درجة حرارته الداخلية وتعديلها، على النوم مبا�شرة.
ومتنع احلرارة املرتفعة اجل�شم من التخل�س منها وتربيد نف�شه، ما 
ال�شيف،  اأ�شهر  النوم خالل  يجعل كثريين  يعانون من �شعوبات يف 
ليايل  مع  التاأقلم  على  ت�شاعد،  اأن  ميكن  ثورية  تربيد  و���ش��ادة  لكن 
ال�شيف احلاّرة. وتباع و�شادة LIVIVO Cooling Gel على 
5 جنوم  امل�شتخدمني  اأك��ر  10 دولرات تقريباً، ومنحها  ب�  اأم��ازون 

تعبرياً عن ر�شاهم عما توفره لهم.
عن  بعيداً  احل��رارة  وتبدد  اإنها متت�س  الو�شادة  هذه  ويقول م�شنعو 
ال���راأ����س وال��ع��ن��ق ط���وال ال��ل��ي��ل، وت�����ش��اع��د ع��ل��ى حت�شني ج���ودة النوم، 

باحلفاظ على درجة حرارة اجل�شم املثالية للنوم.
ال�شداع  من  اأن��واع  عالج  يف  اأي�شاً  مفيدة  التربيد  و�شادة  اأن  وُيعتقد 

الناجت عن الإجهاد.
املطول. وميكن  النزعاج من اجللو�س  ا�شتخدامها لتخفيف  وميكن 
حجمها  وي�شمح  الو�شادة،  كي�س  يف  اأو  العادية  و�شادتك  حتت  و�شعها 

ال�شغري بحمل حتى اأثناء ال�شفر.
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حيل ب�سيطة لتنظيم 
الأطعمة يف الثالجة

والن�شائح  احل��ي��ل  بع�س  ب���وك  في�س  م�شتخدمي  م��ن  جم��م��وع��ة  ���ش��ارك 
الب�شيطة التي ي�شتخدمونها لتنظيم الأطعمة يف الثالجة.

ون�شر عدد من الرجال والن�شاء �شوراً تظهر كيف قاموا بتنظيم وترتيب 
الأطعمة يف الثالجة، بعد اأن ن�شرت اإحدى امل�شتخدمات من�شوراً قالت فيه 

ينظم اجلميع ثالجاتهم؟". كيف  اأرى  اأن  ميكنني  "هل 
امل�����ش��ت��خ��دم��ني �شوراً  ي�����ش��ارك ع�����ش��رات  اأن  ق��ب��ل  ومل مي�����س وق���ت ط��وي��ل 
لثالجاتهم، حيث قالت امراأة اإنها ت�شع كل طعامها فوق منا�شف ال�شاي، 
لذا عندما حتتاج لتنظيف الرفوف، عليها بب�شاطة اأن تزيل املنا�شف ال�شاي 

دون احلاجة اإىل غ�شل الرفوف.
ون�شرت امراأة اأخرى �شوراً لثالجتها، والتي ا�شتخدمت لتنظيمها جمموعة 

من احلاويات البال�شتيكية، قامت بتنظيمها بدقة كبرية.
اأحدهم بتق�شيم كل جزء من  اآخرون �شوراً لثالجاتهم، حيث قام  و�شارك 
الطعام ليوم حمدد، ثم و�شع يف كي�س ورقة حتدد الوقت املقرر ل�شتهالك 

وجبة الطعام.
الفواكه  "هذه احلاويات البال�شتيكية رائعة، وتبقي  الن�شاء  اإحدى  وكتبت 

واخل�شروات طازجة لفرتة اأطول.
وقالت م�شتخدمة اأخرى "ثالجتي لي�شت مثالية بالتاأكيد، لكنني وجدت اأن 
الحتفاظ بالأطعمة داخل حاويات منف�شلة �شيقلل من احلاجة اإىل تنظيف 

الثالجة، وما اأحتاجه الآن هو مل�شقات اأ�شعها على هذه العبوات".

�سماء الربازيل ت�سهد ظاهرة 
مرعبة.. بطول 700 كيلومرت

اجلوية  لالأر�شاد  العاملية  املنظمة  اأعلنت 
عرب  ب��رق��ا  اأن  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  اأول  اأول 
�شماء الربازيل لأكر من 700 كيلومرت 
الرقم  ي��ح��م��ل   2018 اأك���ت���وب���ر   31 يف 
على  ت�شجيله  مت  ب���رق  لأط����ول  القيا�شي 
الإطالق بف�شل ا�شتخدام تقنيات جديدة. 
ومت ال��ت��ح��ق��ق م��ن رق���م ق��ي��ا���ش��ي اآخ����ر من 
اجلوية  الظواهر  يف  املنظمة  خ��رباء  قبل 
وامل��ن��اخ��ي��ة ال��ق�����ش��وى وه����و ال����ربق الذي 
برق  اإىل  يعود  وه��و  ف��رتة  لأط���ول  ا�شتمر 
4 مار�س  ���ش��م��ال الأرج��ن��ت��ني يف  ���ش��م��اء  يف 
اأطول  وهي  ثانية،   16.73 ملدة   2019
مدة مت ر�شدها على الإطالق. وامتد هذا 
ال��ربق ال��ذي مر يف �شماء ال��ربازي��ل العام 
2018 مل�شافة تعادل امل�شافة بني بو�شطن 
اأو بني  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ووا���ش��ن��ط��ن يف 
للمنظمة.  وفقا  �شوي�شرا  يف  وب��ازل  لندن 
برق مر  لأط��ول  ال�شابق  القيا�شي  والرقم 
 20 الأمريكية يف  اأوكالهوما  فوق ولية 
 321 م�شافة  على  وامتد   2007 يونيو 
ال�شابق  القيا�شي  ال��رق��م  اأم���ا  ك��ي��ل��وم��رتا. 
لأطول فرتة ي�شتمر فيها برق يف ال�شماء 
ف�شجل فوق جنوب فرن�شا يف 30 اأغ�شط�س 

ثانية.  7.74 وكان   2012

اللوز.. فوائد تعزز �سحة الدماغ 
والقلب وال�سحة ب�سكل عام �ص 23

نق�ص فيتامني »د« خطر
مر�شى  من   98.9% وف��اة  عن  اإندوني�شيا  يف  اأجريت  درا�شة  ك�شفت 

كورونا الذين يعانون من نق�س يف فيتامني د.
ووجدت درا�شة اأجرتها جامعة اأجنليا رو�شكني اأن ال�شكان الأوروبيني 
الذين لديهم م�شتويات منخف�شة من فيتامني د لديهم معدل وفيات 
اأعلى ب�شكل ملحوظ، واأظهرت الدرا�شات ال�شابقة اأن فيتامني د ميكن 
اأن ي�شاعد يف عالج التهابات اجلهاز التنف�شي، لذلك قد يكون مفيداً 

عندما يتعلق الأمر مبحاربة فريو�س كورونا.
ويقول الربوفي�شور اأدريان مارتينو، الأ�شتاذ ال�شريري لعدوى اجلهاز 
التنف�شي واحل�شانة يف جامعة كوين ماري يف لندن "اإن فيتامني د له 

تاأثري م�شاد لاللتهابات، خا�شة اإذا مت اإعطاوؤه بجرعات عالية".
يعانون  الذين  املر�شى  لدى  املفرطة  اللتهابية  ال�شتجابة  اأن  ويبدو 
للفريو�س،  املدمرة  الأعرا�س  من  العديد  ت�شبب  كورونا  فريو�س  من 
واإذا ا�شتطاع فيتامني د تقليل هذه ال�شتجابة، فقد مينع تدهور حالة 

املري�س.
وحرم العزل املنزيل الكثريين من التعر�س لأ�شعة ال�شم�س ال�شرورية 
لبناء هذا الفيتامني احليوي، لذلك ل بد من اتباع بع�س الإجراءات 

لتعوي�س فيتامني د وزيادة ن�شبته يف اجل�شم.

ولطاملا حاولت املطاعم ا�شتغالل هذه الظاهرة بتقدمي 
الع�شري  م��ع  البيتزا  بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املميزة  ال��ع��رو���س 
اإل  اأو امل�شروبات الغازية وذلك حلل امل�شكلة.  الطبيعي، 
اأن درا�شة اأملانية تعر�شت لهذه الظاهرة، وحاولت تقدمي 
اإجابة علمية على الأ�شباب التي جتعلنا ن�شعر بالعط�س 

عند تناول هذا النوع من الطعام.
ويف درا�شة ن�شرتها جملة �شترين الأملانية اأو�شح �شتيفان 
كابي�س من املعهد الأملاين للتغذية الب�شرية يف بوت�شدام 
اأمر  ه��و  ال��ب��ي��ت��زا  ل��ت��ن��اول  امل��راف��ق��ة  العط�س  اأن ظ��اه��رة 
البيتزا  عجينة  اأن  الأول  اثنني.  لأمرين  وذلك  طبيعي 
اأما  قليلة.  م��اء  ن�شبة  على  وحتتوي  ع��ادة،  جافة  تكون 
الأمر الثاين اأن حمتوى امللح مرتفع جدا يف هذا النوع 
امل��زي��د من  م��ا يجعل اجل�شم يطلب  ال��ط��ع��ام وه��و  م��ن 

املاء.

ال ت�صرب الكحول وال الع�صري
ويوؤكد اخلرباء اأن تناول -200 400 غم من البيتزا 
يدخل اإىل اجل�شم ما يوازي 5 غرامات من امللح، ووفقا 
 )WHO( للمبادئ التوجيهية ملنظمة ال�شحة العاملية
اأك��ر من �شتة غرامات  اأي  ين�شح اخل��رباء بعدم اتخاذ 
من امللح يوميا، اإذ اأن ارتفاع حمتوى امللح يف الدم يوؤثر 
ما  امل��اء  اإف���راز  م��ن  الكظرية ويحد  وال��غ��دد  الكلى  على 
ملحاولة  وذل��ك  العط�س،  اإ���ش��ارات  يطلق  اجل�شم  يجعل 

اإعادة التوازن يف داخله.
البيتزا  الطبيعي مع  الع�شري  اأن �شرب  الدرا�شة  وقالت 
�شعرات  على  الع�شري  لح��ت��واء  وذل��ك  �شيئا  خ��ي��ارا  يعد 

حرارية مرتفعة، وهو ما يجعله غري متنا�شب مع البيتزا 
خا�شة اإن كانت د�شمة. كما ن�شحت الدرا�شة عدم �شرب 
ال�شعور  م��ن  ترفع  البيتزا  لأن  وذل��ك  ك��ذل��ك،  الكحول 
بالرتواء، بل تزيد من  ال�شعور  ت�شاهم يف  بالعط�س، ل 
ال�شعور بالعط�س. وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن املاء فقط، اأو 
املاء امل�شاف له نكهة قليلة من طعم الع�شري هو اأف�شل 

ما ميكن تناوله مع البيتزا.
البيتزا من  لع�شاق  ال��درا���ش��ة حم��ف��زة  ه��ذه  ت��ك��ون  وق��د 
الإن�شان،  ل�شحة  اأك���ر  متوائمة  جعلها  حم��اول��ة  اأج���ل 
وذلك من خالل فح�س املكونات خلف�س كمية الأمالح 
فيها، وحتى ذلك احلني �شتبقى �شناعة البيتزا، ومهارة 
املنا�شبة فنا مميزا  املكونات  واإ�شافة  التالعب بالعجني 
بفنون  العريقة اخلا�شة  التقاليد  وج��زءا ل يتجزاأ من 

الطعام.

البيتزا اأم املو�صلي
الزبدة  الإفطار؟  على  املف�شلة  ما هي مكونات وجبتك 
اأم املربى اأم البيتزا؟ نعم، لقد قراأت ذلك ب�شكل �شحيح. 
فوفقا لن�شائح بع�س خرباء التغذية فاإن للبيتزا فوائد 
�شحية هامة، وهي قد تكون اأكر فائدة حتى من حبوب 

املو�شلي على الإفطار.
ما الوجبة الأكر �شحية على مائدة الإفطار: �شريحة 
من البيتزا اأم احلبوب امل�شحوقة؟ وفقاً خلبرية التغذية 
ت�شيل�شي اآمر فاإن تناول �شريحة من البيتزا يف ال�شباح 
ميكن اأن يكون اأكر �شحة من تناول طبق من احلبوب 

امل�شحوقة.

وتقول اآمر ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن ال�شبب 
الذي يجعل البيتزا ذات فائدة �شحية وا�شح يف الواقع: 
"مو�شلي" على فواكه  فغالباً ما حتتوي وجبة احلبوب 
ال�شوكولته، وكالهما يحتوي على  جمففة وقطع من 
كمية كبرية من ال�شكر. اأما البيتزا فتمد اجل�شم مبزيج 

اأكر توازناً من الكربوهيدرات والربوتينات والدهون.
تكون مغطاة بطبقة من اخل�شروات  ما  ع��ادة  فالبيتزا 
لإم��داد اجل�شم مبا  هاماً  ت�شكل م�شدراً  التي  املختلفة، 
ولكن  والأل���ي���اف.  وامل���ع���ادن  الفيتامينات  م��ن  يحتاجه 
اخل��ب��رية الأم��ري��ك��ي��ة حت���ذر يف ال��وق��ت ذات���ه م��ن اأن���واع 
دون  ال��ده��ون  م��ن  ك��ب��رية  كمية  على  املحتوية  البيتزا 
فائدة  واأق���ل  اجل�شم  على  "اأخطر  اأن��ه��ا  اإذ  خ�����ش��راوات، 
ال�شوكولتة  على  املحتوية  غري  املو�شلي  حبوب  من  له 
بالقول:  التغذية  خبرية  وت�شيف  املجففة".  والفواكه 
�شريحة بيتزا متو�شطة  اأن  تكت�شف  عندما  تتفاجاأ  "قد 
كامل  احلليب  م��ع  املو�شلي  ح��ب��وب  م��ن  وطبقاً  احل��ج��م 
ال�شعرات  م��ن  نف�شها  ال��ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي��ان  ال��د���ش��م 
"ديلي  ل�شحيفة  اآم���ر  وت�شيف  تقريباً".  احل���راري���ة 
ميل": " لكن على الرغم من ذلك، فاإن البيتزا حتوي 
اأك���رب بكثري م��ن احل��ب��وب، م��ا يعزز  ب��روت��ني  على كمية 

ال�شعور بال�شبع طوال الن�شف الأول من اليوم".
وتعترب اآمر اأن �شريحة البيتزا تتمتع بنوع من التوازن 
الغذائي، فعلى الرغم من احتوائها على كمية اأكرب من 
باأغلب  مقارنة  اأق��ل  فيها  ال�شكر  كمية  اأن  بيد  الدهون، 
اأنواع حبوب "املو�شلي" الباردة، لذلك فاإنها  قد جتنبك 

ارتفاعاً حاداً يف ن�شبة ال�شكر يف الدم.

ما العمل عند ن�سوب 
حريق بال�سيارة؟

 ADAC اأو�شى نادي ال�شيارات
بالتحلي  ال�شيارات  الأملاين قائدي 
حريق  ن�������ش���وب  ع���ن���د  ب����ال����ه����دوء 
بال�شيارة من اأجل الت�شرف ب�شكل 

�شليم لإطفاء احلريق.
اأن���ه ل   ADAC واأو����ش���ح ن���ادي
داع للذعر اأثناء القيادة من دخول 
اإىل  املحرك  امل�شتعلة يف حيز  النار 
املق�شورة الداخلية؛ حيث ي�شتغرق 

هذا الأمر ب�شعة دقائق.
ويف ه��ذه الأث��ن��اء يتعني على قائد 
وت�شغيل  ميينا  النعطاف  ال�شيارة 
اأ�شواء التحذير، ثم اإيقاف املحرك 
مع  بعناية  ال�شيارة  م��ن  واخل���روج 

النتباه حلركة املرور.
يحاول  ال���ت���ال���ي���ة،  اخل����ط����وة  ويف 
احلريق  اإط����ف����اء  ال�������ش���ي���ارة  ق���ائ���د 
وذلك  احل��ري��ق،  م��ط��ف��اأة  بوا�شطة 
ب��رف��ع غ��ط��اء ح��ي��ز امل��ح��رك قليال 
النار  ا�شتعال  زيادة  دون  للحيلولة 
الأك�شجني، مع  املزيد من  بدخول 
النتباه اإىل اأن غطاء حيز املحرك 
ق��د ي��ك��ون �شاخنا ج���دا؛ ل��ذا يجب 
قفازات.  اأو  قما�شية  بقطعة  رفعه 
وبعد ذلك، يتم توجيه عدة دفعات 
اإىل م�شدر  احل��ري��ق  م��ط��ف��اأة  م��ن 
احل���ري���ق. وي��ت��ع��ني احل���ف���اظ على 
اأم���ان مب��ق��دار واح���د مرت  م�شافة 
ع��ل��ى الأق����ل ع��ن ال�����ش��ي��ارة يف حال 

احرتاق ال�شيارة من اخلارج.

فيديو مذهل لن�ساط ال�سم�ص 
على مدار 10 �سنوات

الأمريكية  الف�شاء  وك��ال��ة  عر�شت 
التغريات  ي��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و  "نا�شا"، 
مدار  على  ال�شم�س  على  ج��رت  التي 
الفيديو �شورة  10 �شنوات. واأظهر 
يوم  ل��ك��ل  ث��ان��ي��ة  يف  لل�شم�س  واح����دة 
املا�شية، بحيث  الع�شر  ال�شنوات  من 
امتد الفيديو على مدى 61 دقيقة. 
ووفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" 
التقطت  ال�شور  ف���اإن  الربيطانية، 
ال�شم�س  دي���ن���ام���ي���ك���ا  م���ر����ش���د  م����ن 
التابع لنا�شا، وهو عبارة عن مركبة 
ف�شائية اأطلقت قبل عقد من الزمن 
اجلوية  كانافريال  كيب  قاعدة  من 
يف ف��ل��وري��دا. وج��م��ع امل��ر���ش��د 425 
مليون �شورة عالية الدقة لل�شم�س، 
هذا اإىل جانب 20 مليون غيغابايت 
م��ن ال��ب��ي��ان��ات.  ويف ال��ف��ي��دي��و الذي 
من  عقد  يف  "ال�شم�س  ع��ن��وان  حمل 
ال�شم�شية  الهالت  ظهرت  الزمن"، 
بتفا�شيل دقيقة، وهي تنبعث وتتاألق 
الفيديو  ر����ش���د  ك���ذل���ك  وت��ت��ف��ج��ر. 
ال�شم�س  ����ش���ط���ح  ع���ل���ى  م����ت����غ����ريات 
والثقوب  ال��ع��م��الق��ة  امل���وج���ات  م��ث��ل 
املناطق  وه��ي  التاجية  اأو  الإكليلية 
التي تكون فيها اأ�شعة ال�شم�س اأكر 
برودة، وبالتايل اأكر قتامة، ف�شال 

عن النفجارات املغناطي�شية.

ملاذا ُت�سبب البيتزا العط�ص رغم طعمها املميز؟

البيتزا بطعمها املميزة ونكهاتها املتعددة يرافقها 
اأمر مزعج لع�صاقها وهو ال�صعور بالعط�ش. درا�صة 
للأ�صباب  علمية  اإجابة  تقدمي  حاولت  اأملانية 
التي جتعلنا ن�صعر بالعط�ش عند تناول هذا النوع 

من الطعام.
من منا ال يحب البيتزا ، بطعمها اللذيذ ونكهاتها 
املتنوعة. ورغم اأن الكثري من الدرا�صات حتذر من 
تناول املاأكوالت ال�صريعة، اإال اأن البيتزا انت�صرت 

اأن  وا�صتطاعت  وا���ص��ع،  ب�صكل 
من  اجلميع  على  نف�صها  تفر�ش 
كما  للحوم.  اآكلني  اأو  نباتيني 

مطمع  جعلها  املنا�صب  �صعرها  اأن 
جميع فئات املجتمع. اإال اأن هناك 
ملحبي  اإزع���اج���ا  ي�صكل  ق��د  اأم����را 

العط�ش  وه��و  اأال  االإي��ط��ايل  الطعام 
الذي يرافق ع�صاق البيتزا.
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�ش�ؤون حملية

درا�صة ا�صتطلعية

تاأثري كوفيد- 19 امل�ستجد على ال�سحة العقلية ونوعية احلياة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
م�صاعدة االآخرين خلل انت�صار الوباء على  حر�صهم  اأكدوا  االإمارات  دولة  من  امل�صاركني  % من   56.8 •

زاد اهتمامهم مب�صاعر اأفراد اأ�صرهم اأثناء الوباء الدرا�صة  يف  امل�صاركني  % من   67.4  •
�صعروا بزيادة �صغط العمل اأثناء فرتة انت�صار الوباء امل�صاركني  % من    40.9 •

با�صتخدام علم الرجفات ال�صم�صية

باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي يقي�سون م�ستويات احلركة يف ال�سم�ص ل�سرح الدورة ال�سم�سية

م�ست�سفى العني يطلق خدمة التوا�سل املرئي للمر�سى مع ذويهم بهدف ر�سم البت�سامة على �سفاههم ورفع معنوياتهم

•• العني - الفجر

اأجرى فريق بحثي علمي من جامعة الإمارات العربية 
عاملية  ومنظمات  وجامعات  ال�شارقة  وجامعة  املتحدة 
درا�شة علمية حول تاأثري فريو�س كورونا امل�شتجد على 
ال�شحة العقلية ونوعية احلياة لدى �شكان دول ال�شرق 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ودول����ة الإم�����ارات العربية 

املتحدة.
الظاهري-  �شامل  عائ�شة  ال��دك��ت��ورة  الأ���ش��ت��اذة  وذك���رت 
رئي�س الفريق البحثي- ووكيل كلية الأغذية والزراعة 
 9068 �شملت  ال��درا���ش��ة  اأن  اإىل  الإم�����ارات  بجامعة 
وال�شعودية،  "الإمارات،  م��ن  ك��ل  م��ن  ب��ال��ًغ��ا  ا  �شخ�شً
واجلزائر، ومملكة البحرين، وم�شر، والعراق، والأردن، 
والكويت، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وعمان، وفل�شطني، 
حيث  واليمن".  وتون�س،  و�شوريا،  وال�شودان،  وقطر، 
ال�شلبية  ال��ت��اأث��ريات  ح��ول  ا�شتبياناً  امل�����ش��ارك��ون  اأك��م��ل 
العقلية،  ال�����ش��ح��ة  ع��ل��ى   COVID-19 ل���وب���اء 
وتاأثريه اأي�شاً على الدعم الجتماعي والأ�شري وعلى 
منط احلياة. حيث مت توزيع ال�شتمارة الكرتونياً عرب 
مو�شعة  درا�شة  رافقتها  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
�شارك  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأخرى خا�شة بدولة 

بها 4426 �شخ�شاً بالغاً.

على   COVID-19 ل��وب��اء  ال�صلبي  التاأثري 
ال�صحة النف�صية

التوتر  ب���ل���غ م���ع���دل  ق����د  ب����اأن����ه  ال����دار�����ش����ة  اأو����ش���ح���ت 
ال���ن���ف�������ش���ي ال�����ن�����اجت ع�����ن ان���ت�������ش���ار ف�����ريو������س ك����ورون����ا 
امل�شتجد29.3±14.8  �شمن عينة ال�شرق الأو�شط 

درا�شة  يف  و14.6±27.97  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����ش���م���ال 
خفيفاً  ت��اأث��رياً  يعك�س  مما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
للوباء على م�شتوى التوتر النف�شي لدى امل�شاركني يف 

ال�شتطالع.
على  ك��ورون��ا  فريو�س  تاأثري  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
م�شتوى التوتر كان حاداً لدى%30.9  من امل�شاركني، 
لدى  وخفيفاً  امل�شاركني،  من  لدى9.0%   ومعتدًل 
الإمارات، فقد  دولة  يف  اأما  امل�شاركني.  من   22.3%
حاداً  التوتر  م�شتوى  على  كورونا  فريو�س  تاأثري  كان 
لدى 27.3% من امل�شاركني، ومعتدًل لدى %8.4 

منهم، وخفيفاً بالن�شبة اإىل 22.6% من العينة.
الأو�شط  ال�شرق  درا���ش��ة  يف  امل�شاركني  اأغ��ل��ب  اأك��د  كما 
 %54.8 ن�شبتهم  بلغت  وال���ذي���ن  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
الوباء.  انت�شار  رغم  الآخرين  م�شاعدة  على  بقدرتهم 
يف حني اأفاد 40.9% بزيادة �شغط العمل اأثناء فرتة 
امل�شاركني باخلوف من  61.1% من  انت�شاره، و�شعر 
الوباء. وكانت نتائج اأغلب امل�شاركني من دولة الإمارات 
 %56.8 ن�شبتهم  بلغت  وال���ذي���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ع���ن م�شاعدة  ب��ال��ع��ج��ز  ي�����ش��ع��روا  م�����ش��اب��ه��ة، ح��ي��ث مل 
43.4% منهم  الوباء، ولكن  انت�شار  الآخرين خالل 
اأ�شيبوا  و%63.4  العمل،  �شغط  يف  ب��زي��ادة  �شعروا 

باخلوف ب�شبب تف�شي الوباء.

تاأثري الوباء على الدعم االجتماعي واالأ�صري
ازدياد  اإىل  الدرا�شة  يف  امل�شاركني  من  اأ�شار42.1%  
الدعم الذي يتلقونه من اأفراد اأ�شرهم، واأبلغ 67.4%  
اأفراد  مب�شاعر  اهتمامهم  ازدي���اد  ع��ن  امل�شاركني  م��ن 
اأفادت  فقد  نف�شه،  ال�شياق  ويف  ال��وب��اء.  اأث��ن��اء  اأ�شرهم 

الن�شبة الأعلى من امل�شاركني يف دولة الإمارات بتلقيهم 
اأ�شرهم وزيادة  اأفراد  زيادًة يف الدعم النف�شي من قبل 

اهتمامهم مب�شاعر اأفراد العائلة بعد ظهور الوباء.

بال�صحة  املتعلق  الوباء على منط احلياة  تاأثري 
العقلية

اأعرب ما يزيد عن%40  من امل�شاركني يف الدرا�شتني 
العقلية  اأكرب ب�شحتهم  اهتماًما  اأ�شبحوا يولون  اأنهم 
اأكر  اأف��اد  اإىل ذل��ك، فقد  ال��وب��اء. بالإ�شافة  ب��دء  منذ 
الأو�شط  ال�شرق  امل�شاركني يف منطقة  من%38  من 
و�شمال اإفريقيا ودولة الإمارات اأنهم يخ�ش�شون وقتاً 
اأك���ر ل��ل��راح��ة. ول��ك��ن ل��وح��ظ يف ال��درا���ش��ت��ني اأن اأكر 
اأقل يف ممار�شة  امل�شاركة تق�شي وقتاً  العينة  من ثلث 

الن�شاط البدين منذ تف�شي الوباء.
لزيادة  احلاجة  اأهمية  على  الدرا�شة  هذه  نتائج  تركز 
البدين يف  الن�شاط  يلعبه  الذي  الكبري  بالدور  الوعي 
التحكم باأمرا�س ال�شحة العقلية اخلفيفة واملتو�شطة، 
والقلق.  الك��ت��ئ��اب  اخل�شو�س  وج��ه  على  منها  ن��ذك��ر 
ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن��ه م��ن ال�����ش��روري توفري الدعم 
النف�شي املطلوب لتخفيف التوتر وتقدمي ال�شت�شارات 
النف�شية للمحتاجني. يف حني قد يكون تنظيم �شاعات 
العمل خالل الوباء احلايل "�شرورياً" لتقليل العبء 
على الأفراد وذلك ملا يت�شبب به �شغط العمل من اآثار 

�شلبية على النوم وال�شحة العقلية.
وال�شحة  والتغذية  الأغ��ذي��ة  ق�شم  من  الفريق  تراأ�س 
الدكتورة  الأ�شتاذة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بجامعة 
البحثي  الفريق  ت��راأ���س  كما  ال��ظ��اه��ري،  �شامل  عائ�شة 
اإ�شماعيل.  ال�شيخ  ليلى  الدكتورة  ال�شارقة  من جامعة 

و���ش��م ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ك����اًل م���ن ال���دك���ت���ورة ليليان 
واملحا�شر  علي،  حبيبة  وال��دك��ت��ورة  �شتوجانوفي�شكا، 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  جامعة  م��ن  ج���رار  اأجم���د 
ريا�س  الدكتور  والأ�شتاذ  امل��رزوق��ي،  اأمينة  والدكتورة 
والدكتور  الع�شيلي،  ط��ارق  الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  عبيد، 
حيدر ح�شن، والدكتورة مي�شم حممد، واملحا�شرة منى 
ها�شم، واملحا�شرة عبري عجب، والباحثة �شيماء �شالح 
البطاينة من  م��ع��اذ  وال��دك��ت��ور  ال�����ش��ارق��ة،  م��ن جامعة 
حبيب  ك��ارل  والدكتورة  ب���الأردن،  الها�شمية  اجلامعة 
م��ن اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ب��ريوت، وال��دك��ت��ورة �شمر 
اأ�شامة  والدكتور  العاملية،  ال�شحة  منظمة  من  الفقي 

عبد احلميد من وزارة ال�شحة يف م�شر.

•• اأبوظبي - الفجر

الف�شاء"  "مركز علوم  اأج��رى باحثون من   
وزمالئهم،  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  يف 
الرجفات  ع��ل��م  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دم��وا  درا����ش���ة 
ب��ي��ان��ات ع���دة لقيا�س  ال�����ش��م�����ش��ي��ة وم�����ش��ادر 
الجتاهني  يف  للبالزما  العر�شي  ال��ت��دف��ق 
العر�شي والقطري داخل ال�شم�س، ليك�شفوا 
ت�شكل  بدورة  عن خ�شائ�س جديدة متعلقة 
ال��ب��ق��ع ال�����ش��م�����ش��ي��ة ال��داك��ن��ة امل���وج���ودة على 
�شطح ال�شم�س، والتي ك�شفت عن اأن التدفق 
البالزما  يحمل  ال���ذي  لل�شم�س  ال��ع��ر���ش��ي 
 200 بعد  على  ال�شم�س  ا�شتواء  خ��ط  نحو 
األ����ف ك��ي��ل��وم��رت حت���ت ���ش��ط��ح��ه��ا، ي��ح��دث يف 
م���ن �شطري  ���ش��ط��ر  ك���ل  خ��ل��ي��ة واح������دة يف 
البالزما  العر�شي  التدفق  وينقل  ال�شم�س. 
اإىل  ال�����ش��م�����س  ا���ش��ت��واء  خ��ط  م��ن  ال�شم�شية 
اأخرى  م��رة  يعود  ثم  ال�شطح،  على  قطبيها 
نحو خط ا�شتواء ال�شم�س يف اجلزء ال�شفلي 
م��ن منطقة احلمل احل���راري، وه��ي عملية 

ال�شم�شية.  ال��ب��ق��ع  دورة  خ�����ش��ائ�����س  حت���دد 
الباحثون  اإليها  التي تو�شل  النتائج  وتدعم 
يعتمد  وال��ذي  التدفق،  نقل  دينامو  من��وذج 
البقع  ل�����ش��رح دورة  ال��ع��ر���ش��ي  ال��ت��دف��ق  ع��ل��ى 
واأ�شباب  عاماً   11 ت�شتغرق  التي  ال�شم�شية 
اجن��راف��ه��ا وم��ي��ل��ه��ا ل��ل��ظ��ه��ور ع��ن��د خطوط 
لوران  الرئي�شي  الباحث  وك�شف  ال��ع��ر���س. 
هان�شون  كري�س  امل�شارك  والباحث  جيزون 
جامعة  يف  الف�شاء"  ع���ل���وم  "مركز  م����ن 
التي  البحثية  الورقة  يف  اأبوظبي  نيويورك 
لل�شم�س  العر�شي  "التدفق  بعنوان  ج��اءت 
ي��ح��دث يف خ��ل��ي��ة واح�����دة يف ك���ل ���ش��ط��ر من 
�شطري ال�شم�س"، والتي مت ن�شرها يف جملة 
الرجفات  علم  ا�شتخدموا  كيف  "�شاين�س"، 
ال�شم�شية لال�شتدلل على التدفق العر�شي 
والقطري  العر�شي  للبالزما يف الجتاهني 
 23 اإىل  ت�شالن  �شم�شيتني  دورت��ني  خ��الل 

عاماً.
وي��ت��ف��ق م�������ش���دران ل��ل��ب��ي��ان��ات خ����الل فرتة 
ال���ت���داخ���ل ب��ي��ن��ه��م��ا خ����الل ع���ام���ي 2001 

يحدث  العر�شي  التدفق  اأن  على  و2011 
�شطري  م��ن  �شطر  ك��ل  يف  واح����دة  خلية  يف 
خط  نحو  البالزما  حتمل  وال��ت��ي  ال�شم�س، 
احلمل  قاعدة منطقة  عند  ال�شم�س  ا�شتواء 
احل�����راري ب�����ش��رع��ة اأق����ل م��ن 10 اأم���ي���ال يف 
املجال  اأن  ال���درا����ش���ة  واأو����ش���ح���ت  ال�����ش��اع��ة. 
املغناطي�شي لل�شم�س يتكون عن طريق حركة 
البالزما املحمولة حتت �شطح ال�شم�س، وخط 

العر�س الذي يظهر فيه املجال املغناطي�شي 
من خالل ال�شطح ال�شم�شي على هيئة بقعة 
�شم�شية، ينجرف نحو خط ا�شتواء ال�شم�س 
11 عاًما.  ال�شم�شية ملدة  ال��دورة  على مدار 
املجال  ي��رتاك��م  ال�شم�شية،  ال����دورة  وخ���الل 
ويرتفع  ال��داخ��ل  يف  لل�شم�س  املغناطي�شي 
ويوؤدي اإىل تكون بقع �شم�شية التي تخرتق 

ال�شطح ال�شم�شي. وقال جيزون: "�شرعنا يف 
تعزيز فهمنا لكيفية ت�شكل البقع ال�شم�شية، 
تتكون  ال�شم�س  يف  ممغنطة  م��ن��اط��ق  وه���ي 
حتليلنا  وي��دع��م  ال�شم�شية،  ال����دورة  خ���الل 
مدة  لتو�شيح  التدفق  نقل  دينامو  من���وذج 
دورة البقع ال�شم�شية وخطوط العر�س التي 

تظهر فيها البقع ال�شم�شية."

•• العني - الفجر

ل�شركة  التابعة  ال��ع��ني  م�شت�شفى  اأط��ل��ق��ت 
"�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
الذين  للمر�شى  امل��رئ��ي  التوا�شل  خ��دم��ة 
يتلقون العالج من فريو�س كورونا امل�شتجد 
ب��ه��دف ر�شم  19 ( م��ع ذوي��ه��م،  ) ك��وف��ي��د 
�شفاههم ورفع معنوياتهم  البت�شامة على 
لتلقى  امل�شت�شفى  يف  وجودهم  فرتة  خالل 

العالج والرعاية ال�شحية الالزمة
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ���ش��امل ب���ن ثعلوب 
للعمليات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ال����درع����ي 
هذه  اإن  ال��ع��ني،  م�شت�شفى  يف  الت�شغيلية 
امل���ب���ادرة الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة تهدف 
مع  التوا�شل  للمر�شى  الفر�شة  لت��اح��ة 
تقنيات  ع��رب  الأوىل  ال��درج��ة  م��ن  ذوي��ه��م 
بهدف  ال�شاخن  واخل���ط  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال 
العني،  املنومني يف م�شت�شفى  املر�شى  دعم 
اجلانب  حت�����ش��ني  يف  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مم��ا 
وحت�شن  للعالج  وتاأهيلهم  لهم،  النف�شي 
العام  اجل�����و  م����ن  واإخ����راج����ه����م  ح���ال���ت���ه���م 
اأخرى متكنهم من  اأج��واء  اإىل  للم�شت�شفى 

التوا�شل مع اأهلهم وذويهم
على  حتر�س  العني  م�شت�شفى  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شحية،  ل��ل��رع��اي��ة  ف��ري��د  ت��ق��دمي من���وذج 
وال��ع��ن��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ف��ائ��ق��ة، م���ن خالل 
متكاملة  وعالجية  طبية  خ��دم��ات  توفري 
ت�شمن الو�شول اإىل اأعلى معدلت الر�شى 
مراحل  جميع  يف  املر�شى  ل��دى  وال�شعادة 

واخل�شو�شية  ال���راح���ة  وت���وف���ري  ال���ع���الج، 
لدخولهم  الأوىل  اللحظة  منذ  للمر�شى 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ع���ب���د اهلل 
غريب حممد الدرمكي مدير اإدارة �شوؤون 
ت�شكيل  مت  اإن��ه  العني،  مب�شت�شفى  املر�شى 
يعمل  الطبية،  الفرق  مع  بالتعاون  فريق 
ولغاية  �شباحاً  الثامنة  ال�شاعة  من  يومياً 

ال�شاعة العا�شرة م�شاًء، مهمته العمل على 
تاأمني التوا�شل بني املر�شى املتواجدين يف 
وحدات واأق�شام امل�شت�شفى، لإتاحة الفر�شة 
اأو�شاعهم  على  لالطمئنان  املر�شى  لذوي 

ال�شحية ب�شكل دوري
اأم����ا ح��م��ي��د ع��ب��داهلل ال�����ش��ح��ي ���ش��اب��ط اأول 
عالقات املر�شى م�شرف وحدة الإت�شال يف 
يحر�س  فريقه  اأن  فاأكد  العني،  م�شت�شفى 
للكوادر  وامل�����ش��ان��دة  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
العني،  م�شت�شفى  يف  والتمري�شية  الطبية 
اآخذين  الالزمة،  التقنية  احللول  وتقدمي 
يف الع���ت���ب���ار ����ش���الم���ة امل���ر����ش���ى، وج�����ودة 
املري�س  اإىل راح���ة  وال��و���ش��ول  امل��خ��رج��ات، 
املتلقي  امل��ري�����س  باعتبار  اأ���ش��ا���ش��ي  كمعيار 

الأول للرعاية ال�شحية
واأ���ش��اف اأن��ه مبوجب ه��ذه اخل��دم��ة ميكن 
الأوىل  ال����درج����ة  م����ن  امل���ري�������س  لأق��������ارب 
مب�شت�شفى  الت�����ش��ال  وح��دة  م��ع  التوا�شل 
اأو   037022960 ال��رق��م:  ع��رب  ال��ع��ني 
من  ال��ت��اأك��د  و���ش��ي��ت��م   ،037022962
�شخ�شية املت�شل، وفقاً لالأنظمة والقوانني 
امل��ع��م��ول ف��ي��ه��ا يف الإم��������ارات، ح��ي��ث ت�شم 

الوحدة اأربعة موظفني من �شئون املر�شى 
وثالثة ممر�شني وطبيب

�شا�شة  تركيب  امل��ب��ادرة مت  ه��ذه  ومب��وج��ب 
كبرية مربوطة الكرتونيا مع وحدة العناية 
الفائقة يف غرفة خا�شة مت جتهيزها لإمتام 
الت�����ش��ال خ���ارج اأق�����ش��ام امل��ر���ش��ى املنومني 
ووفق اإجراءات احرتازية ووقائية، وبحيث 
ي�����ش��م��ح ل�����ش��خ�����س واح����د ف��ق��ط م���ن اأف����راد 
العائلة التوا�شل مع وحدة الت�شال، التي 
املت�شل  بني  التوا�شل  تاأمني  بدورها  تقوم 

واملري�س لالطمئنان عليه
تقدمي  ع��ل��ى  ال��ع��ني  م�شت�شفى  وحت���ر����س 
خ����دم����ات ���ش��ح��ي��ة ع���امل���ي���ة امل�������ش���ت���وى وفق 
منظومة طبية متكاملة، واأن تكون �شرحاً 
طبياً متميزاً وفقاً للموا�شفات واملتطلبات 
املرخ�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  ال���الزم���ة 
خدمة  بهدف  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  العاملة 
املحيطة  وامل��ن��اط��ق  ال��ع��ني  مدينة  جمتمع 
املتعارف  العاملية  املعاير  اأح��دث  وف��ق  فيها 
العناية  امل���ج���ال م���ن ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه��ا يف ه���ذا 
الطبية  واخل����دم����ات  ال��ف��ائ��ق��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

املتطورة.

لبناء قدرات املزارعني وتقليل الفاقد من االإنتاج الزراعي
الزراعة وال�سالمة الغذائية ت�سدر 36 دلياًل اإر�ساديا ملعامالت 

ما بعد احل�ساد تغطي 41 حم�سوًل من اخل�سراوات والفاكهة
•• اأبوظبي - الفجر

اإر�شاديا  دلياًل   36 الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ���ش��درت 
دلياًل   21 بواقع  زراع��ي��اً،  حم�شوًل   41 لعدد  احل�شاد  بعد  ما  ملعامالت 
توحيد  مت  حيث  الفاكهة،  ملحا�شيل  دل��ي��اًل  و15  اخل�����ش��راوات  ملحا�شيل 
وحر�شت  عملياتها.  لت�شابه  نف�شها  العائلة  من  املحا�شيل  لبع�س  الأدل��ة 
الهيئة على جمع هذه الأدلة يف كتاب اأ�شدرته حتت ا�شم "الدليل الإر�شادي 
ملعامالت  اجليدة   للممار�شات  مرجعا   احل�شاد" ليكون  بعد  ما  لعمليات 
ما بعد احل�شاد، ودلياًل اإر�شادياً للمزارعني ي�شاعدهم على حت�شني جودة 
عائدات  ي�شاعف  مما  مزارعهم  اإنتاج  من  الفاقد  وتقليل  الزراعي  الإنتاج 
زيادة  يف  وي�شهم  وامل�شتهلكني  التجار  نف�شه  الوقت  يف  يخدم  كما  املزرعة. 

الثقة يف املنتج املحلي، وتعزيز تناف�شيته يف ال�شوق.
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  العامري  البحري  �شعيد  �شعادة  واأك���د 
وال�شالمة الغذائية اأن معامالت ما بعد احل�شاد اأ�شبحت اإحدى العنا�شر 
امللحة يف اقت�شاديات الزراعة و�شل�شلة القيمة للمنتجات الغذائية، حيث اأن 
بن�شبة  الزراعي  الإنتاج  الفاقد من  تقليل  ي�شمن  املمار�شات اجليدة  اتباع 
ترتاوح من %20 اإىل %50، بالإ�شافة اإىل زيادة فرتة �شالحية املنتج 
للتداول وال�شتهالك، مما يرتتب عليه زيادة وفرة  الغذاء وتعزيز الأمن 

الغذائي وزيادة دخل اأ�شحاب املزارع. 
واأ�شار �شعادته يف الكلمة الفتتاحية ل� "الدليل الإر�شادي لعمليات ما بعد 
باأن  نوؤمن  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  باأننا  احل�شاد" 
من  املزرعة  يف  تبداأ  ومتوا�شلة  متكاملة  عملية  الزراعية  املنتجات  ج��ودة 
الري  بعمليات  م��روراً  املنا�شبة،  والأ�شناف  الزراعة  مواعيد  اختيار  خالل 
بالطرق  انتهاًء  والأم��را���س،  الآف��ات  والوقاية من  الثمار  والت�شميد وخف 
بطريقة  املنتج  نقل  ثم  احل�شاد،  بعد  ما  ومعامالت  للح�شاد  ال�شحيحة 
تطوير  جلهود  تتويجاً  تعد  الأدل���ة  ه��ذه  اأن  مو�شحاً  لالأ�شواق،  �شحيحة 
اأن��ه��ا تن�شجم م��ع اهتمام  اأب��وظ��ب��ي كما  اإم���ارة  ال��زراع��ة يف  وحت��دي��ث قطاع 
العامة  بال�شحة  املتعلقة  ب��الأم��ور  اأب��وظ��ب��ي   وحكومة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
والأمن الغذائي بو�شفهما اأولوية ا�شرتاتيجية. فالغذاء هو ع�شب احلياة 
الذي نحر�س على تاأمينه ب�شورة كرمية للمواطنني واملقيمني، بالإ�شافة 
اإىل تنمية قطاع الزراعة وزيادة م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 
اأبوظبي. ونوه �شعادة مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية 
ما  لعمليات  الإر�شادي  "الدليل  لإع��داد  املبذول  العلمي  اأهمية اجلهد  اإىل 
بعد احل�شاد"، م�شيداً بكوادر وخرباء الهيئة الذين حر�شوا على ال�شتفادة 
من اأف�شل املمار�شات العاملية وخربات املراكز البحثية املتقدمة مع الرتكيز 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  التزام  موؤكداً  الدولة،  مناخ  وطبيعة  ظ��روف  على 
وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة بتطبيق ه��ذه امل��م��ار���ش��ات يف م���زارع اأب��وظ��ب��ي. حيث  
امل��زارع على  اأ�شحاب وعمال  الإر�شاد على توعية وتدريب   يعمل مهند�شو 
تطبيق املعايري ال��واردة يف هذه الأدل��ة ، وذل��ك لتحقيق الأه��داف املرجوة 
منها باملحافظة على جودة املنتج املحلي وزيادة فرتة �شالحيته على طول 
الغذاء  �شالمة  و�شمان  الفاقد  وتقليل  امل�شتهلكني  وعند   التوريد  �شل�شلة 
املتداول يف اأ�شواقنا. حيث توؤكد احلقائق العلمية اأن املعامالت ال�شحيحة 
اأطول  املنتج مما مينحه فرتة زمنية  الزراعية تطيل من عمر  للمنتجات 
للبقاء طازجاً لدى التجار وامل�شتهلكني وبالتايل تقليل الفاقد من الإنتاج 
فرتة  لأط��ول  واإتاحته  ال�شوق،  يف  املحلي  املنتج  تناف�شية  وتعزيز  الزراعي 
ممكنه. وياأتي اإعداد هذه الأدلة انطالقاً من وعي هيئة اأبوظبي للزراعة 
والأمن  امل�شتدام����ة  الزراعية  التنمي����ة  م�شتقبل  ب��اأن  الغذائية  وال�شالمة 
واحلد  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  مل�شاعفة  ال��الزم��ة  واملعرفة  بالعلم  يرتبط  الغذائي 
من ا�شتنزاف املوارد الطبيعية، وتعزيز تناف�شية املنتج املحلي وبناء قدرات 
املزارعني. وت�شنف معامالت ما بعد احل�شاد �شمن املمار�شات الت�شويقية 
للمنتجات الزراعية الطازجة من اخل�شروات والفواكه، وتبداأ من حتديد 
املوعد املنا�شب للح�شاد وقطف الثمار، مروراً بعمليات التربيد والتخزين 
وال�شتهالك.  للبيع  املنتجات  بعر�س  انتهاء  والنقل،  والتغليف  والتعبئة 
وهي بذلك ت�شم جمموعة املمار�شات التي تلي احل�شاد يف احلقل، ل�شمان 

املحافظة على جودة الإنتاج وتف�شيله لدى امل�شتهلكني.
دلياًل   21 احل�شاد" على  بعد  ما  لعمليات  الإر���ش��ادي  "الدليل  ويحتوي 
والب�شل،  وال��ربوك��ل��ي،  والباميا،  ال��ب��اذجن��ان،  مثل  اخل�����ش��روات  ملحا�شيل 
والبطاطا احللوة، والبطاط�س ، والثوم، واجلزر، واخليار، والذرة احللوة، 
والزهرة، والطماطم، والفا�شوليا، والفجل، والفلفل بنوعيه احلار والبارد 
15 دلياًل ملحا�شيل الفاكهة  والكو�شا، وامللفوف، والورقيات، كما يت�شمن 
مثل الأنانا�س، والبابايا، والربتقال، والبطيخ، والتني، واجلوافة، وال�شمام، 
البلوبري،  وال���ف���راول���ة، وال��ل��ي��م��ون، وامل���اجن���و، وال��ع��ن��ب��ي��ات )ال��ب��الك��ربي، 

الكرانربي، الرا�شربي(.
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ال�شتفادة من  الأدل��ة  اإع��داد هذه  روع��ي يف  وقد 
وخ�����ربات امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة م���ع م���راع���اة ال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة يف 
الإمارات. ومت تق�شيم كل دليل اإىل ق�شمني: الأول يت�شمن معايري �شمان 
املزارعني على ح�شاد ثمار مكتملة  املحا�شيل بعد احل�شاد مل�شاعدة  جودة 
النمو وبدرجة مقبولة من الن�شج، نظيفة وخالية من الآفات اأو الت�شققات 
والعيوب ال�شكلية اأو اأي تعفن اأو تلف يجعلها غري �شاحلة لال�شتهالك. يف 
املربدة  ال�شل�شلة  للمحافظة على  اإر�شادات عامة  الثاين  الق�شم  يقدم  حني 
ثم عمليات  الرطوبة  اأو  احل��رارة  املنتج من  ب��دًءا من حماية  للمحا�شيل، 

التربيد ال�شريع والتخزين والتعبئة قبل نقله لالأ�شواق.
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وذلك  �صهرة،  االأكرث  املك�صرات  يعداللوزمن 
نتيجة الإحتواءه على الكثري من الفوائد التي 
ب�صكل  وال�صحة  والقلب  الدماغ  �صحة  تعزز 
�صحة  تعزز  فوائد  اأي�صًا  اللوز  وميتلك  عام، 
وال�صباب  الن�صارة  على  للح�صول  اجلمال 
ب�صكل م�صتمر، حيث يعترب اللوز من املك�صرات 
يف  �صنتحدث  لذلك  النا�ش،  لكافة  املف�صلة 

هذه املقال عن اأبرز فوائد اللوز.

القيمة الغذائية للوز
يتم  امل����ذاق،  احل��ل��و  امل��م��ي��ز  بطعمه  ال��ل��وز  يتميز 
اإ�شافته للعدد من الأكالت، وميتلك العديد من 
الفوائد ال�شحية التي تزيد من قيمته الغذائية، 
ال�شتاء،  ف�شل  اأواخ�����ر  ع��ن��د  ال��ل��وز  يظهر  ح��ي��ث 
عند بداية الربيع، تبداأ �شجرة اللوز باأن تزهر، 
اأ�شهر  �شتة  اإىل  ت��رتاوح  مة  بعد  ثمارها  لتن�شج 
م��ن موعد الزه���ار، ويف ب��داي��ة امل��راح��ل ل�شجرة 
ال��ث��م��رة لينة وخ�����ش��راء، ويف بع�س  ال��ل��وز ت��ك��ون 
يوجد  املتو�شط  الأب��ي�����س  البحر  ح��و���س  ب��ل��دان 
الق�شرة،  مع  اللوز  ياأكلوا  اأن  يف�شلون  اأ�شخا�س 
ي�شمى  اللوز  اآخ��ر من  ن��وع  وهناك  اأخ�شر،  وه��و 
ال��ل��وز ال����ربي وه���و ل���وز م��ر ال��ط��ع��م، ل يف�شل 
تناوله اإل مبقدارر قليل، وذلك لأنه يتكون من 
تناولها  يتم  عندما  وال��ت��ي  الم��ي��غ��دال��ني،  م���ادة 
�شوف تتحلل يف اجل�شم لتنتج حم�س �شام يطلق 
الميغدالني  تتواجد مادة  �شيانيني، حيث  عليه 

يف اللوز العادي احللو املذاق، مبقدار قليل.
ال��ل��وز م��ن عنا�شر غ��ذائ��ي��ة مفيدة  ي��ت��ك��ون  ك��م��ا 
وفعالة، من خالل القيمة الغذائية املتوفرة فيه، 

ومنها:
يتكون 100 غرام من اللوز، على 54 غرام من 
الكال�شيوم،  كمية  من  ملغرام   255 و  الدهون، 
800 ملغرام  4.5 ملغرام من مقدار احلديد، 
من  غ���رام   18.5 م��ن  تتكون  البوتا�شيوم،  م��ن 
ال���ربوت���ني، ول��ك��ن ال��ل��وز ل ي��ع��د ب��روت��ني كامل 
م��ن م�شتقات  ل��ل��ربوت��ي��ن��ات  ب��دي��ل  يعترب  ل��ذل��ك 
وبالرغم  البي�س،  اأو  واللحوم  والبي�س،  الألبان 
اأن  اإل  ذكرناها،  التي  الغذائية  القيمة  هذه  من 
اللوز يتميز بغحتوائه على العديد من فيتامني 
الفوليك  وح��ام�����س  وال��زن��ك   ،b1، b2، b3

واملغني�شيوم، والألياف ال�شحية الغذائية.

فوائد اللوز
يحتوي اللوز على الكثري من املركبات التي تعزز 

ال�شحة، ومنها فيما يلي:
اأك��ر فاعلية يف  اللوز  اللوز اخل��ام وزي��ت  - يعد 
تناول  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال��دم��اغ،  تعزيز �شحة 
على  ي�شاعد  يومي  ب�شكل  ال��ل��وز  م��ن  قليل  ع��دد 
الرتكيز،  على  العالية  وال��ق��درة  ال��ذاك��رة  تقوية 
وخ�شا�شاً عند الأطفال، حيث يعمل اللوز اأي�شاً 

على تن�شيط ذاكرة الأطفال بن�شبة عالية.
واملحافظة على الن�شبة الطبيعية للكولي�شرتول 

يف اجل�شم، ومنع ال�شابة باأمرا�س القلب.
ب�شرة  على  للح�شول  الب�شرة  م�شاكل  - معاجلة 
ا�شتخدام  مي��ك��ن  ح��ي��ث  وم�������ش���رق���ة،  م��ت��وه��ج��ة 
مبا�شر،  ب�شكل  الب�شرة  على  بو�شعه  اللوز  زي��ت 

للح�شول على جلد �شحي وناعم.
- التخل�س من جفاف وت�شقق ب�شرة اجللد، حيث 

ميكن ا�شتعمال زيت اللوز على ب�شرة الأطفال.
يحتوي  القلب،  باأمرا�س  الإ�شابة  من  احل��د   -
اللوز على دهون اأحادية غري م�شبعة، وخ�شائ�س 
م�����ش��ادة ل��الأك�����ش��دة، ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �شحة 

القلب.
ال�شليم يف  ال��دم  املحافظة على معدل �شغط    -
الناجمة  الأم��را���س  ظهور  م��ن  واحل��د  اجل�شم، 

ب�شبب ارتفاع �شغط الدم.
من  رط��وب��ت��ه،  وت��ع��زي��ز  ال�شعر  م�شاكل  معاجلة 
من  واحل��د  ال�شعر،  جفاف  من  التخل�س  خ��الل 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  ال�شعر،  وت�شاقط  خ�شونة 

زيت اللوز.

ال�شرطان  ب��ا���ش��ط��راب��ات  ال���ش��اب��ة  م��ن  - احل���د 
اللوز  نقع  خالل  من  املعدة،  والتهاب  وال�شكري 

يف املاء.
وذلك  القلبية،  بالنوبات  ال���ش��اب��ة  م��ن  احل��د   -
ال��ل��وز على ن�شبة عالية من  اإح��ت��واء  م��ن خ��الل 
تدفق  يعد �شروري يف حت�شن  ال��ذي  املغني�شيوم 

الأوك�شجني للج�شم.
عالمات  واإزال����������ة  ال���ب�������ش���رة،  ���ش��ح��ة  ت���ع���زي���ز   -
واخلطوط  التجاعيد،  مثل  املبكرة،  ال�شيخوخة 
بالعينني،  املحيطة  ال�شوداء  والدوائر  الدقيقة، 
وترطيب ب�شرة اجللد، واإزالة الروؤو�س ال�شوداء، 
وحب ال�شباب منها، وذلك من خالل و�شع زيت 
ب�شرة  على  للح�شول  للتدليك،  امل�شتخدم  اللوز 

�شحية وجميلة.
- احلد من ال�شابة بح�شوات املرارة، وذلك من 
خالل تناول اللوز، وذلك عندما يتم تناول اللوز 
مبعدل 1 اوقية )الون�شة( كل اأ�شبوع، للتقليل 

من املخاطر مبعدل 25٪.
اأ���ش��ع��ة ال�شم�س،  اأ����ش���رار  ال��ب�����ش��رة م��ن  - ح��م��اي��ة 
لالأك�شدة  م�شادة  خ�شائ�س  على  اللوز  يحتوي 
ال��ب�����ش��رة من  ع��ل��ى �شحة  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  تعمل 
اأ�شرار الأ�شعة فوق البنف�شجية ال�شارة، ويحتوي 
اللوز على فيتامني(ه(، الذي يعد م�شاد طبيعي 
يعمل  كما  ال��ده��ون،  يف  للذوبان  قابل  لالأك�شدة 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة خ��الي��ا اجل�����ش��م م��ن اأ����ش���رار اأ�شعة 

ال�شم�س احلارقة.
احل�شا�شية،  م��ن  يقلل  و  اجل�شم،  مناعة  ي��ق��وي 
الذي   ، )ب2(  فيتامني  م��ن  ال��ل��وز  يتكون  حيث 

يعزز �شحة الب�شرة.

اللوز مفيد ملر�صى ال�صكري
املغني�شيوم،  من  ع��ايل  مقدار  على  اللوز  يتكون 
الأن�شولني  م���ق���اوم���ة  حت�����ش��ن  اإىل  ي������وؤدي  مم���ا 
يعد  حيث  ال�شكري،  ب��داء  امل�شابني  لالأ�شخا�س 
على  حتتوي  التي  ال�شحية  املك�شرات  من  اللوز 
على  ت�شاعد  وال��ت��ي  الأل���ي���اف،  م��ن  عالية  ن�شبة 
اجل�شم  وتزيد  اجل�شم،  ح�شا�شية  من  التخفيف 

من مناعته.
يف  ال�شار  الكولي�شرتول  معدل  م��ن  التقليل   -
الدرا�شات  من  بع�س  خالل  تبني  حيث  اجل�شم، 
اأن تناول اللوز ل يقت�شر فقط على التقليل من 
واإمنا  اجل�����ش��م،  يف  ال�����ش��ار  الكولي�شرتول  ن�شبة 

ي�شاعد على احلد من تاأك�شده،
الإ�شابة  خ��ط��ر  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ي�����وؤدي   مم���ا 
باأمرا�س القلب، حيث ي�شاعد اأي�شاً على تنظيم 
اإىل  يوؤدي  ال�شار يف اجل�شم، مما  الكولي�شرتول 
ارت��ف��اع وجود  خ��الل  م��ن  ال��ق��ل��ب،  تقوية �شحة 
وحت�شن  ال���دم  يف  ل��الأك�����ش��دة،  امل�����ش��ادة  العنا�شر 

تدفقه.
انتاج  وزي�����ادة  اجل�����ش��م،  ���ش��م��وم  م��ن  التخل�س   -
اللوز من معدل جيد من  يتكون  الطاقة، حيث 
من  ال��ت��خ��ل�����س  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د  ال����ذي  املغني�شيوم 
اإنتاج  وب��ال��ت��ايل  اجل�����ش��م،  يف  امل��ت��واج��دة  ال�شموم 

الطاقة،
الغذائية  العنا�شر  م��ن  املغني�شيوم  يعد  حيث   
ال�شرورية التي تعمل على ارتفاع قلوية الدم مما 
يزيد من مناعة اجل�شم، ويزيد من اخل�شائ�س 

امل�شادة لالأك�شدة اأي�شاً.
اللوز  يتكون  والأ���ش��ن��ان،  العظام  ال��ل��وز  ي��ق��وي   -
على ن�شبة جيدة من الكال�شيوم، مما يعمل على 
الإ�شابة  م��ن  واحل���د  والأ���ش��ن��ان  ال��ع��ظ��ام  تقوية 

به�شا�شة العظام.
- تنظيم ن�شبة ال�شكر يف الدم، يتكون اللوز من 
تكوين  تعزيز  ي�شاعد على  الذي  املنغنيز  عن�شر 

الأن�شجة والعظام..
ي�����ش��اع��د حم���ت���وى اللوز  زي�������ادة من����و اجل�������ش���م، 
على ال��زن��ك يف زي���اد من��و خ��الي��ا اجل�����ش��م، حيث 
اإن���زمي،   300 تكوين  يف  ال��زن��ك  عن�شر  ي��دخ��ل 

التفاعالت
- كما ي�شاعد اللوز على بناء العظام والأ�شنان.

فوائد اللوز للرجيم
ي�شاعد تناول اللوز على الح�شا�س بال�شبع، من 
بتناول  الرغبة  بعدم  الفعالة  اللوز  ق��درة  خالل 
امل��زي��د م��ن ال��ط��ع��ام، مم��ا ي���وؤدي اإىل ع��دم تناول 
الكثري من ال�شعرات احلرارية يف نف�س الوجبة، 
اليوم، وذلك  اأقل خالل  وتناول �شعرات حرارية 
ن��ت��ي��ج��ة لح���ت���واء ال���ل���وز ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
ومنها  بال�شبع،  الح�شا�س  تزيد  التي  العنا�شر 
املفيدة،  الطبيعية  الأل��ي��اف  على  ال��ل��وز  اح��ت��واء 
اأن اللوز ميتلك ن�شبة عالية من الربوتني،  كما 

والأحما�س الدهنية.

فوائد اللوز للأطفال
املعادن،  من  الكثري  على  اللوز  حمتوى  ي�شاعد 
العظام،  و�شحة  الطفل،  �شحة  وتقوية  بتعزيز 
اإ�شافته  ميكن  حيث  العقلية،  ال��ق��درات  وتقوية 

اإىل النظام الغذائي، 
اأو  للحلويات  اإ�شافته  ومي��ك��ن  خفيفة،  كوجبة 

الأطباق املختلفة.
يعمل اللوز على زيادة منو الأطفال، من خالل 
اعتباره غذاء �شحي و�شروي، يحتوي على ن�شبة 
التي  الغذائية  العنا�شر  من  الكثري  من  عالية 
تعمل على تعزيز �شحة الدماغ، وزيادة القدرات 

العقلية.
الأط���ف���ال، من  لعقل  غ���ذاء �شحي  ال��ل��وز  يعترب 
خال احتوائه على عنا�شر غذائية حيوية للدماغ 

مثل: الريبوفالفني، والكارنيتني،

زيادة  ع��ل��ى  ال��ل��وز  يعمل  ح��ي��ث 
ن�شاط ال��دم��اغ، مما ي��وؤدي اإىل 
خلق م�شارات ع�شبية جديدة 
مبر�س  الإ�شابة  من  ويقلل 

الزهامير.
ت���ب���ني خ������الل ب���ع�������س من 
وزيت  اللوز  باأن  الدرا�شات 
ل�شحة  ج���داً  مفيد  ال��ل��وز 
ويعزز  ك����ام����ل����ًة،  اجل�������ش���م 
الع�شبي  اجل��ه��از  وظ��ائ��ف 
للقيام باأدائه ب�شكل �شليم.
ق�����درات العقل  ي��زي��د م���ن 
ع�����ن ط����ري����ق ت����ن����اول����ه يف 

ال�����ش��ب��اح، وحل��م��اي��ة الطفل 
من الإ�شابة باحل�شا�شية ميكن 

اإزال�������ة ال��ق�����ش��رة اخل���ارج���ي���ة من 
اللوز.

فوائد اللوز ملر�صى ال�صكري
ميتلك اللوز الكثري من الفوائد التي تعزز 

ال�شكري،  ب���داء  امل�شابني  لالأ�شخا�س  ال�شحة 
ومنها فيما يلي:

الالأ�شخا�س  الدم،  ال�شكر يف  اللوز معدل  يوازن 
طريق  عن  ال�شكري،  مر�س  من  يعانون  الذين 
اإليه من  ال��ذي يحتاجون  املقدار  املحافظة على 

ال�شكر، 
ما ي�شاعد على احلد من اإرتفاع ن�شبته.

يعد اللوز من العنا�شر الغذائية التي تعمل على 
بعد  خا�شًة  ال���دم،  يف  ال�شكر  ن�شبة  ارت��ف��اع  منع 
للوجبات  ال�شكري  بداء  امل�شاب  ال�شخ�س  تناول 

الغذائية،
 لذلك ين�شح بتناول كمية قليلة من اللوز ب�شكل 

يومي،
 لالأ�شخا�س امل�شابني مبر�س ال�شكرّي، للحد من 
ارتفاع معّدل ال�شكر يف الدم لديهم، حيث تبني 
تناول  كلما  ال�شكري  بداء  امل�شاب  ال�شخ�س  باأن 
مقدار عايل من اللوز، كلما انخف�س ن�شبة ال�شكر 

الدم  يف 
لديه.

يعمل اللوز على التقليل 
من وزن اجل�شم، بطريقة �شحية، 

معظم  يف  ال�����ش��ك��ري  داء  ي��رت��ب��ط  ح��ي��ث 
الأحيان بزيادة وزن اجل�شم، لذلك يجب جتنب 
تناول اللوز املمّلح اأو املقلي، والعتماد على اللوز 

النيء نظراً لفائدته الكبرية.
يزيد من اإنتاج اجل�شم على اإفراز مادة الإن�شولني 
اجل�شم  حتكم  على  ي�شاعد  مم��ا  ع��ال��ي��ة،  بن�شبة 
ب��ن�����ش��ب��ة ال�����ش��ك��ر يف ال�����دم، وع����دم ارت���ف���اع���ه، مما 
لل�شخ�س  ال�شكري  ن�شبة  التقليل من  اإىل  يوؤدي 

املري�س.

فوائد اللوز للحامل
الفوائد  من  الكثري  على  باحتوائه  اللوز  يتميز 
فيما  ومنها  واجلنني،  احلامل  للمراأة  ال�شحية 

يلي:
- ي�����ش��اع��د حم��ت��وى ال���ل���وز ع��ل��ى ال��ك��ال�����ش��ي��وم يف 
املحافظة على معدل الكال�شيوم املتوفر يف ج�شم 

املراأة،
الكال�شيوم  اإنتاج  على  يعمل  اأن��ه  اإىل  بال�شافة   

الذي يتكون منه ج�شم اجلنني.
- ي�شاعد اأي�شاً حمتوى اللوز على مقدار مرتفع 
اجلهاز  تكوين  يف  الفعال  الفوليك  حم�س  من 
من  اجلنني  وحماية  اجلنني،  وخاليا  الع�شبي 

الإ�شابة بالت�شوهات.
- يحمي اللوز املراأة احلامل من الإ�شابة بت�شمم 

احلمل.
بناء  دم���اغ اجل��ن��ني ويعمل على  وي��ك��ون  ي��ع��زز   -
على  ال��ل��وز  اح��ت��واء  خ��الل  م��ن  ال�شليم،  اجل�شم 

فيتامني ب 6 .
ال�شابة  م��ن  احل��ام��ل  الأم  حماية  على  يعمل   -
منها  يعاين  التي  ال�شحية،  الإم�����ش��اك  مب�شكلة 

وذل��ك عن طريق  احلوامل،  الن�شاء  العديد من 
اإح���ت���واء ال��ل��وز ع��ل��ى م��ق��دار ع���ايل م��ن الألياف 

الغذائية.
- يزيل اللوز الأرق الذي ي�شيب الأم احلامل يف 

الليل، وذلك من خالل تناوله قبل النوم.

اأ�صرار اللوز
بالرغم من فوائد اللوز املتعددة اإل اأن الإفراط 
الأ�شرار،  م��ن  بع�س  بظهور  يت�شبب  تناوله  يف 

ومنها فيما يلي:
لتناوله  نتيجة  اجل�����ش��م،  يف  احل�����ش��وات  جت��م��ع 

بكرة ، حيث يحتوي اللوز على الأوك�شالت.
حيث  باجل�شم،  ال�����ش��ارة  ال��ده��ون  ن�شبة  ارت��ف��اع 
يتكون اللوز من ن�شبة عالية من الدهون، حيث 
يف  ال�شارة  ال��ده��ون  بارتفاع  اأكله  زي��ادة  يت�شبب 

اجل�شم.
ال�شعرات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  امل���ر  ال��ل��وز  مي��ت��ل��ك 
احلرارية التي يجب جتنبها، لذلك يجب تناوله 

ب�شكل معتدل.
يجب عدم الف��راط يف تناول اللوز، وذل��ك لأنه 

يتكون من ال�شيانيد.
ع��ام��ًة مبا  ال��ل��وز  ف��وائ��د  تعرفنا على  نكون  بهذا 

فيها لالأطفال واحلامل والرجيم،
املتوفرة  الغذائية  القيمة  على  تعرفنا  وكذلك   
يف اللوز والتي تفيد اجل�شم ب�شكل عام بالإ�شافة 
اجل�شم  �شحة  على  اللوز  اأ�شرار  ذكرنا  اأننا  اإىل 

عند الإفراط يف تناوله.

من املك�صرات املف�صلة لكافة النا�ش

اللوز.. فوائد تعزز �سحة الدماغ 
والقلب وال�سحة ب�سكل عام
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�سراكة بني بور�سة دبي للذهب 
وال�سلع و�سركة البالد املالية 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت بور�شة دبي للذهب وال�شلع ام�س عن �شراكتها مع �شركة البالد املالية 
لتقدمي بيانات الت�شعري ل�شندوقها املتداول للمتاجرة بالذهب املتوافق مع 
مبادئ واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية الذي اأطلقته ال�شركة موؤخراً. وي�شتخدم 
هذا ال�شندوق املُدرج يف ال�شوق املالية ال�شعودية “تداول” بيانات �شعر عقد 
ال�شريعة الإ�شالمية من بور�شة دبي للذهب  املتوافق مع  الذهب الفوري 
وال�شلع كموؤ�شر ا�شرت�شادي، وهو اأول �شندوق ا�شتثماري متداول يف املنطقة 
الإ�شالمية.  ال�شريعة  واأحكام  مبادئ  مع  ومتوافق  بالذهب  فعلياً  مدعوم 
ومنذ اإطالق ال�شندوق يف مطلع هذا ال�شهر، ا�شتثمرت البالد املالية 780 

كيلوغراماً من الذهب تبلغ قيمتها نحو 42،67 مليون دولر اأمريكي.
الذهب  اأ�شوله يف  %95 من �شايف  ال�شندوق ما ل يقل عن  و�شي�شتثمر 
ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  املتوافقة  ال��ف��وري��ة  ال��ذه��ب  ���ش��راء عقود  ع��رب  الفعلي 
الإ�شالمية من بور�شة دبي للذهب وال�شلع، بحيث تخّزن �شبائك الذهب 
يف خزانة موؤمنة يف اإمارة دبي. وهذا املنتج خم�ش�س للم�شتثمرين الأفراد 

ب�شكل اأ�شا�شي.
ويف هذه املنا�شبة، قال لي�س ميل، الرئي�س التنفيذي لبور�شة دبي للذهب 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بني  التعاون  هذا  “يعّد  وال�شلع: 
العربية ال�شعودية مرتكزاً مهماً لتنمية �شوقي الذهب والتمويل الإ�شالمي 
يف امل��ن��ط��ق��ة. ويف ح��ني ك���ان ال��ذه��ب ي�شهد ع��ل��ى ال����دوام اإق���ب���اًل ق��وي��اً من 
امل�شتثمرين، ل �شيما اأثناء التقلبات ال�شديدة يف حركة الأ�شعار، اإل اأنه مل 
يكن بو�شعهم الو�شول دائماً اإىل املحافظ ال�شتثمارية الإ�شالمية. واليوم، 
مبادئ  وفق  ب�شهولة  وتداوله  الذهب  امتالك  امل�شتثمرين  باإمكان  اأ�شبح 
وتعاليم ال�شتثمار الإ�شالمية، بعد ابتكار �شركة البالد املالية لهذه الأداة 
ت�شعري  بيانات  ت�شتخدم  والتي  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأح��ك��ام  مع  املتوافقة 
موثوقة ويف الوقت احلقيقي من موؤ�شر �شعر عقد الذهب الفوري املتوافق 
وت�شهد  وال�شلع.  للذهب  دبي  بور�شة  من  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع 
اليوم، مما يعك�س الإمكانات املتزايدة  اإقباًل قوياً  هذه الفئة من املنتجات 
للقطاع املايل الإ�شالمي. ونحن نتطلع خالل الأ�شهر وال�شنوات املقبلة اإىل 
امل�شهد  وتعزيز  بناء  �شاأنها  من  التي  املثمرة  ال�شراكات  هذه  مثل  موا�شلة 
الرئي�س  املفرح،  زيد بن حممد  قال  املنطقة«. من جانبه،  ال�شتثماري يف 
التنفيذي ل�شركة البالد املالية: “لقد جنحنا من خالل هذه ال�شراكة مع 
بور�شة دبي للذهب وال�شلع باإدراج اأول �شندوق متداول للمتاجرة بالذهب 
يف  ال�شندوق  هذا  اإدراج  �شاهم  وقد  )ت���داول(.  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف 
فئات  الإقليمية  ل��الأ���ش��واق  واأ���ش��اف  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق  من��و  تعزيز 
ونحن  الإ���ش��الم��ي��ة.  ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  املتوافقة  الأ���ش��ول  م��ن  متنوعة 
واثقون باأن هذا املنتج املبتكر وغري التقليدي �شي�شاعد جميع امل�شتثمرين 

على متابعة حركة اأ�شعار الذهب وتوزيع اأ�شولهم بفعالية وكفاءة اأكرب«.
املالية:  الريا�س  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شبتي،  �شبتي  ق��ال  ب���دوره، 
“نعتّز بالتعاون مع عمالئنا و�شركائنا يف اإطالق مثل هذه املنتجات الرائدة 
ل�شوق  التحتية  البنية  تعزيز  يف  املتوا�شعة  مب�شاهمتنا  ونفخر  واملبتكرة، 
للمتاجرة  املتداولة  وال�شناديق  عام  ب�شكل  املالية  الأوراق  اململكة خلدمات 
ال�شتثمارية  منتجاتنا  وعمق  تنوع  يدعم  ل  وه��ذا  خا�س.  ب�شكل  بالذهب 
اأي�شاً. ونحن يف �شركة  املال الأو�شع  راأ���س  اأ�شواق  يف ال�شوق فح�شب، بل يف 
الريا�س املالية مهيوؤون جيداً للتعامل مع هذه املنتجات ونتطلع اإىل املزيد 
من البتكارات التي تخدم جميع الأطراف املعنية يف �شوق راأ�س املال وتعزز 

بنيته التحتية يف اململكة وعموم املنطقة«.
من جهته، قال حممد البالع، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة مبا�شر للخدمات 
املالية: “نحن �شعداء ببدء تداول الذهب وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 
مبا�شر،  �شركة  اأطلقتها  التي  العاملية  التداول  �شبكة  من�شة  اإىل  واإ�شافته 
حيث اأن الذهب يتيح خيارات ا�شتثمارية اإ�شافية لتنويع حمافظ عمالئنا 
وحت�شينها. كما تتيح املن�شة حالياً عمليات التداول يف اأكر من 80 �شوقاً 
ال�شوق  تغطية  تعزيز  موا�شلة  اإىل  ن�شعى  نحن  متعددة.  اأ���ش��ول  ولفئات 
ال�شتثمارية  اخل��ي��ارات  اأف�شل  تقدمي  اأج��ل  من  املتنوعة  الأ���ش��ول  وفئات 
لعمالئنا و�شركائنا. واأوّد هنا اأن اأعرب عن تقديري العميق لبور�شة دبي 
للذهب وال�شلع، �شريكنا يف هذا املنتج، وللبالد املالية، عميلنا الذي اأطلق 

هذا ال�شندوق«.   
ال�شريعة  اأح��ك��ام  املتوافق مع  ال��ف��وري  الذهب  اأن عقد  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
الإ�شالمية الذي اأطلقته بور�شة دبي للذهب وال�شلع يف عام 2018، يوّفر 
بيانات الت�شعري ل�شندوق البالد املتداول للمتاجرة بالذهب، وُيعترب الأول 
من نوعه يف دول جمل�س التعاون وعقد الذهب الفوري الوحيد املتوافق مع 
اأفتى كبار العلماء بتوافقه مع اأحكام  ال�شريعة الإ�شالمية يف العامل. وقد 

ال�شريعة الإ�شالمية.

تون�ص تعيد فتح حدودها اأمام ال�سياح  
•• تون�س-رويرتز

الأوىل منذ  للمرة  والبحرية واجلوية  الربية  تون�س فتح حدودها  اأع��ادت 
اأكر من ثالثة اأ�شهر اأم�س ال�شبت بعد اأن اأعلنت اأنها متكنت من ال�شيطرة 

على تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد.
وجرى ا�شتئناف بع�س العمليات يف مطار تون�س قرطاج الدويل ومن املقرر 

مغادرة رحالت جوية متجهة اإىل روما وجنيف وباري�س.
التنقالت  على  املر�س  ملكافحة  فر�شتها  التي  القيود  كل  احلكومة  واأنهت 
يونيو   14 يف  الفخفاخ  اليا�س  تون�س  وزراء  رئي�س  ق��ال  اأن  بعد  والأع��م��ال 

حزيران اإن بالده انت�شرت يف معركة كورونا.
لكن اجلائحة كان لها تبعات �شديدة على قطاع ال�شياحة الذي ي�شهم مبا 
يقرب من ع�شرة باملئة يف الناجت املحلي الإجمايل وهو اأي�شا م�شدر رئي�شي 
اأول  املئة خالل  50 يف  ال�شياحة نحو  اإي��رادات  الأجنبية. وهبطت  للعملة 
خم�شة اأ�شهر من العام احلايل مقارنة بنف�س الفرتة من 2019 مع بقاء 
اإج��راءات العزل العام واإغالق  الفنادق واملنتجعات التون�شية خاوية ب�شبب 
ب�شكل موؤكد  اأ�شيبوا  تون�شيا   1064 اأن  الأرق��ام  اأح��دث  احل��دود. وتظهر 

بكورونا بينما تويف 50 مري�شا.
وقال وزير ال�شتثمار �شليم العزابي اإن القت�شاد قد ينكم�س بن�شبة ت�شل 
اإىل �شبعة باملئة ب�شبب اجلائحة وهو اأ�شواأ ركود ت�شهده البالد فيما يقرب 
تون�س �شرتتفع  العمل يف  العاطلني عن  اأع��داد  اأن  واأ�شاف  60 عاما.  من 
بنحو 275 األف عاطل جديد وفقا لدرا�شة حكومية بال�شراكة مع برنامج 

.يئانمإلا ةدحتلما ممألا

مليون درهم اإجمايل قيمة عقود امل�سرتيات لأع�ساء موؤ�س�سة  972.9
 حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة خالل العام 2019

التغري املناخي والبيئة ت�سجل زيادة يف حجم مبيعات املنتجات الزراعية املحلية
الوزارة  وكانت  املحلية.  املنتجات  هذه  على 
لتنمية  امل�����ب�����ادرات  م����ن  ال���ع���دي���د  اأط���ل���ق���ت 
هذه  راأ���س  وعلى  املحلي  الإن��ت��اج  وا�شتدامة 
الزراعية  املنتجات  ت�شويق  تعزيز  امل��ب��ادرات 
امل���ح���ل���ي���ة وال����ت����ي ي���ت���م م����ن خ���الل���ه���ا ربط 
ومنافذ  امل�شتهلكني  مع  مبا�شرة  امل��زارع��ني 
البيع، ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع 
عدد من مذكرات التعاون مع منافذ البيع 
التعاونية  الحت����اد  جمعية  م��ث��ل  ال��ك��ربى، 
واللولو  ك��ارف��ور  يف  الت�شوق  وم��راك��ز  بدبي 
بتعزيز  كبري  وب�شكل  �شاهم  مم��ا  وغ��ريه��ا، 
ت�����ش��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة الإم���ارات���ي���ة، 
 30 اأك��ر من  اأن قيمة ت�شويق  اإىل  م�شريا 
من  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل  م��ن  نباتيا  �شنفا 
خالل هذه املبادرة جتاوز 86 مليون درهم 
خالل العام 2019 كاماًل، وخالل الن�شف 
الأول من العام اجلاري فح�شب مت ت�شجيل 
درهم،  مليون   66 عن  تزيد  مبيعات  قيمة 

الأمر الذي انعك�س اإيجاباً على املزارعني.
خططها  ���ش��م��ن  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
امل�شتقبلية �شتعمل على تعزيز �شراكتها مع 
القطاع اخلا�س وتوقيع مزيد من مذكرات 
املنتجات  ل��ت�����ش��وي��ق  وال����ت����ع����اون  ال���ت���ف���اه���م 
الزراعية املحلية. وفيما يتعلق باأبرز اجلهود 
خالل  ال���وزارة  وطبقتها  عليها  عملت  التي 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رتة 
املحلي وتنميته، قال علوان اإن الوزارة اأعدت 
التي  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  م��ن  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 
و�شمان  ال��زراع��ي  القطاع  تطوير  يف  ت�شب 
على  املحافظة  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  ا�شتدامته 

ان�شيابية جتارة ال�شلع واملنتجات النباتية.
القرارات اخلا�شة  الت�شريعات  وت�شمل هذه 
/الأ�شمدة  ال����زراع����ي  الإن����ت����اج  مب���دخ���الت 
والت�شريعات  وغريها،  وال��ب��ذور/  واملبيدات 
النباتية  ال�������ش���ح���ة  ب����ت����داب����ري  اخل����ا�����ش����ة 

اقت�شادية دبي اأن النتائج املحققة �شمن 
لأع�شاء  احلكومية  امل�شرتيات  برنامج 
لتنمية  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تعك�س  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
كافة  م��ن  املقدمة  اجل��ه��ود  ا�شتمرارية 
اجلهات، اإذ و�شل عدد اجلهات احلكومية 
املتعاونة  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة  و���ش��ب��ه 
م��ع اأع�����ش��اء امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ال��ع��ام املا�شي 
امل�شرتيات  تنوعت  وق��د  جهة،   63 اإىل 
لت�شمل خمتلف القطاعات، بحيث �شكل 
القطاع التجاري %50 من م�شرتيات 
للقطاع  و46%  ال���داع���م���ة،  اجل���ه���ات 
املهني، و%3 للقطاع ال�شناعي، و1% 
ي�شري  ال���ذي  الأم���ر  ال�شياحي،  للقطاع 
امل�شتفيدة من  اإىل تنوع ال�شركات  اأي�شاً 

امل�شرتيات.
اأن حتظى  اأه��م��ي��ة  ال��ق��م��زي على  و���ش��دد 
الأع����م����ال  ورواد  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل�������ش���اري���ع 
الم���ارات���ي���ني، ب��ال��دع��م امل��ت��وا���ش��ل من 
احلكومية  و���ش��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
واخلا�شة، ملا له من دور بارز يف متكني 
وت��ع��زي��ز من��و امل�����ش��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة، التي 
موجهاً  والب����ت����ك����ار،  ب��امل��ع��رف��ة  ت��ت��م��ت��ع 
دعمهم  على  ال��ر���ش��ي��دة،  للقيادة  �شكره 

املرتبة الأوىل هيئة الطرق واملوا�شالت 
 114 قيمتها حوايل  بلغت  مب�شرتيات 
بلدية  الثانية  وامل��رت��ب��ة  دره���م،  مليون 
مليون   96.2 بقيمة  مب�شرتيات  دب��ي 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ن�شيب  دره�����م، وامل���رت���ب���ة 
بقيمة  الحت�����اد مب�����ش��رتي��ات  ت��ع��اون��ي��ة 
الرابعة  واملرتبة  دره��م،  مليون   85.8
الطائرات  لتموين  الإم���ارات  جمموعة 
مب�شرتيات بقيمة 83.9 مليون درهم، 
واملرتبة اخلام�شة من ن�شيب جمموعة 
حوايل  م�شرتياتها  بلغت  اإذ  الإم����ارات 

72.8 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بت�شنيف اجلهات الداعمة، 
املوا�شالت  الطرق  هيئة  ت�شدرت  فقد 
املرتبة الأوىل بقيمة امل�شرتيات والعقود 
للجهات الداعمة يف حكومة دبي، تليها 
ب��ل��دي��ة دب���ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، وهما 
الأع���ل���ى ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك���اف���ة اجلهات 
لأ�شحاب   2019 ع����ام  يف  ال���داع���م���ة 
ج���اءت هيئة  فيما  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�����ش��اري��ع 
بقيمة  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رت���ب���ة  يف  ال�����ش��ح��ة 
ثم  دره��م،  مليون   54 بلغت  م�شرتيات 
دب���ي يف  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  هيئة 
مليون   40.4 ب��ن��ح��و  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 

•• دبي -وام:

زيادة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  �شجلت 
يف حجم مبيعات املنتجات الزراعية املحلية 
ت�����ش��وي��ق��ه��ا يف ع����دد م���ن مراكز  ي��ت��م  ال���ت���ي 
اتفاقات  خالل  من  التجزئة  بيع  موؤ�ش�شات 
حيث  معها،  ال���وزارة  وقعتها  التي  التعاون 
درهم  مليون   66 عن  املبيعات  قيمة  زادت 
خ���الل ال��ن�����ش��ف الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
العام  عن  مبيعات  اإجمايل  ت�شجيل  مت  كما 
وذل��ك يف  دره��م  86 مليون  املا�شي جت��اوز 
اإطار دعمها للقطاع الزراعي املحلي وتعزيز 

الن�شاط التجاري للمزارعني املواطنني .
الوزارة  وكيل  ع��ل��وان  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
باأعمال  وال��ق��ائ��م  امل��ن��اط��ق،  لقطاع  امل�شاعد 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع التنوع الغذائي 
بالإنابة اإن الوزارة تبنت حزمة من الربامج 
الإنتاج  زي����ادة  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
التجاري  الن�شاط  وتعزيز  املحلي  ال��زراع��ي 
مذكرات  توقيع  عرب  املواطنني  للمزارعني 

املالكة ملراكز  املوؤ�ش�شات  تفاهم مع عدد من 
التجزئة على م�شتوى الدولة لت�شويق  بيع 
ع��ددا من  نفذت  كما  ال��زراع��ي��ة،  منتجاتهم 
الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج وال���ت���ي ت�����ش��م��ل، بناء 
انت�شار  م���ن  ل��ل��م��زارع��ني واحل����د  ال���ق���درات 
وتوفري  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا،  ال���زراع���ي���ة  الآف������ات 
الثمن  بن�شف  الزراعي  الإنتاج  م�شتلزمات 
تطبيق  ودع��م  التطبيقية  البحوث  واإج���راء 
اأنه  اإىل  علوان  واأ���ش��ار  البيئية.  الت�شريعات 
واجلهود  والربامج  اخلطط  لهذه  ونتيجة 
القطاع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���������وزارة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الإجنازات  من  الكثري  حتقق  فقد  الزراعي 
الزراعي  الإنتاج  على  اإيجاباً  انعك�شت  التي 
واملزارع وامل�شتهلك على حد �شواء، لفتاً اإىل 
اأن الأهم من قيمة الإنتاج والكميات املنتجة 
الزراعي  املنتج  ت�شويق  عمليات  جن��اح  ه��و 
قوياً  ب��ات ميتلك ح�شوراً  ال��ذي  الإم��ارات��ي 
اأنه  ال��ك��ربى، كما  البيع  ع��دد من منافذ  يف 
اأ���ش��ب��ح م��ن امل��م��ك��ن مت��ي��ي��زه وب�����ش��ه��ول��ة عن 
غ���ريه م���ن ال�����ش��ل��ع، مم���ا ي��ع��زز م���ن الطلب 

كاإجراءات ا�شتباقية حلماية الإنتاج املحلي، 
باأمان  اخل��ا���ش��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اىل  اإ���ش��اف��ة 
املنتجات و�شالمتها وتعزيز الرقابة والتتبع 
والآفات،  وال��ب��ذور  والأ�شمدة  املبيدات  على 
اإجراءات  �شل�شلة  على  الدولة  تعتمد  حيث 
متكاملة للتحقق من المتثال البيئي وفقا 
على  املزارعني  اأن  ي�شمن  ومبا  للت�شريعات 
املعتمدة.  للمعايري  وف��ق��ا  اإن��ت��اج  م��دخ��الت 
واأي�شا حت�شني منظومة اخلدمات اخلا�شة 
الدعم  م���واد  طلبات  حيث  م��ن  ب��امل��زارع��ني 

والإر�شاد الزراعي التطبيقي.
العيني  ال��دع��م  بتقدمي  ال����وزارة  ت��ق��وم  كما 
وال��ف��ن��ي ل��ل��م��زارع��ني وي�����ش��م��ل ذل���ك توفري 
قيمتها  بن�شف  الزراعي  الإنتاج  م�شتلزمات 
الكلفة  خ��ف�����س  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال�����ش��ع��ري��ة 
الن��ت��اج��ي��ة ع��ل��ى امل���زارع���ني وزي�����ادة امل���ردود 
املادي من بيع منتجاتهم، حيث مت تزويدهم 
باأكر من 30 مادة من م�شتلزمات الزراعة، 
الع�شوية،  الأ���ش��م��دة  ال��دع��م  ه���ذا  وي�شمل 
الزراعة  يف  امل�شتخدمة  املحاليل  ال��ب��ذور، 

املائية والأ�شمدة املركبة يف الزراعة املحمية، 
بالإ�شافة  الع�شوية،  املبيدات  البريليت، 
اىل تقدمي الإر�شاد الزراعي حول ا�شتخدام 
املمار�شات  اأف�شل  اأج��ل ن�شر  امل��واد من  ه��ذه 

الزراعية بني املزارعني.
امل��ق��دم للمزارعني يف جمال  ال��دع��م  وح��ول 
املكافحة املتكاملة لالآفات، قال علوان تقوم 
متكاملة  مكافحة  ب��رام��ج  ب��و���ش��ع  ال�����وزارة 
لأهم الآفات الزراعية والتي ت�شبب خ�شائر 
وبالتعاون  ال��وزارة  نفذت  للمزارعني، حيث 
“نخلينا”  م���ب���ادرة  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م���ع 
الزراعية  املناطق  يف  النخيل  اآف��ات  ملكافحة 
ال�����ش��م��ال��ي��ة وال��و���ش��ط��ى وال�����ش��رق��ي��ة، والتي 
�شملت اأكر من 9 األف مزرعة نخيل ت�شم 
املبادرة  وتهدف  نخلة.  2.5 مليون  ح��وايل 
اإىل مكافحة اآفات النخيل وخ�شو�شاً �شو�شة 
النخيل احل��م��راء، وذل��ك من خ��الل تنفيذ 
والإجراءات،  التدابري  من  متكاملة  حزمة 
وا���ش��ت��خ��دام اأح�����دث ال��ن��ظ��م وال��ت��ق��ن��ي��ات يف 

الك�شف عن الآفات ومكافحته.

•• دبي-الفجر: 

امل�شرتيات  ع��ق��ود  ق��ي��م��ة  اإج���م���ايل  ب��ل��غ 
ب���ن را�شد  لأع�������ش���اء م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
اإح�������دى م���وؤ����ش�������ش���ات اق���ت�������ش���ادي���ة دب����ي، 
 972.9 2019 ح���وايل  ال��ع��ام  خ��الل 
منها   48% اإم����ارات����ي،  دره����م  م��ل��ي��ون 
الداعمة  ل��ل��ج��ه��ات  وم�����ش��رتي��ات  ع��ق��ود 
للجهات  و35%  دب�����ي،  ح��ك��وم��ة  م���ن 
من  جل��ه��ات  و11%  احل��ك��وم��ي��ة،  �شبه 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، و%6 جل��ه��ات من 
احلكومة الحتادية، الأمر الذي يعك�س 
احلكومية  امل�������ش���رتي���ات  ب���رن���ام���ج  دور 
لرواد  الداعمة  الأدوات  اأب��رز  من  كونه 
الأعمال الماراتيني، بالإ�شافة اإىل دور 
التعاون  ج�شور  مد  خالل  من  املوؤ�ش�شة 
وبناء �شراكات ا�شرتاتيجية مع خمتلف 
اجلهات التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف دعم 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع 

والتنمية القت�شادية باإمارة دبي.
احلكومية  امل�شرتيات  برنامج  وي�شهم 
املواطنني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأع�����ش��اء  يف مت��ك��ني 
ال��ف��ر���س وتعزيز  ع��ل��ى  م���ن احل�����ش��ول 
م�شاركتهم يف القت�شاد الوطني، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن را�شد 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
 10% ب��ت��خ�����ش��ي�����س  اهلل،  رع������اه  دب�����ي 
احلكومية  اجل����ه����ات  م�������ش���رتي���ات  م����ن 
واملوؤ�ش�شات وال�شركات اململوكة حلكومة 
تزيد  بن�شبة  فيها  ت�شاهم  التي  اأو  دب��ي 
لل�شركات  امل����ال،  راأ�����س  م��ن   25% ع��ن 
الأمر  املوؤ�ش�شة،  اأع�����ش��اء  م��ن  الوطنية 
الر�شيدة  القيادة  ثقة  على  يوؤكد  ال��ذي 
ب��ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ودوره�����م يف بناء 

اقت�شاد تناف�شي ومتنوع.
عام  مدير  القمزي  �شامي  �شعادة  واأك��د 

امل�شاندة  ق��رارات��ه��م  وع��ل��ى  ال��الحم��دود 
الماراتيني،  الأع��م��ال  ل���رواد  وامل��ح��ف��زة 
تقدمي  اإىل  دائ���م���ا  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 
اأق�شى ما لديهم من احللول واخلدمات 

املتميزة.
بدوره قال عبد البا�شط اجلناحي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را�شد 
واملتو�شطة:  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
تنفيذ  اإىل  ب����ا�����ش����ت����م����رار  “ن�شعى 
اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي  اإم����ارة  ا�شرتاتيجية 
زيادة ن�شبة م�شاهمة ال�شركات ال�شغرية 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  واملتو�شطة 
الأعمال  ق��ط��اع  ودع����م  ال��ن��ف��ط��ي،  غ���ري 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، وت��ع��زي��ز منوه 
موؤ�شر  رف��ع  يف  وامل�شاهمة  وتناف�شيته، 
بالدولة،  الأع����م����ال  مم��ار���ش��ة  ���ش��ه��ول��ة 
وتظهر نتائج عقود وم�شرتيات خمتلف 
موؤ�ش�شة  لأع�������ش���اء  ال���داع���م���ة  اجل���ه���ات 
امل�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
اجلميع  حر�س  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
على امل�شاهمة يف حتقيق هذه الأهداف«. 
واأو�شح اجلناحي اأن برنامج امل�شرتيات 
النجاحات  العديد من  احلكومية حقق 
يف  انطالقه  منذ  املتتالية  والجن����ازات 
2002، وذل��ك من خالل توفري  العام 
العديد من الفر�س للم�شاريع الوطنية 
الأمر  ال��داع��م��ة،  اجل��ه��ات  م��ع  للتعاقد 
بني  املناف�شة  روح  ب��ث  يف  ���ش��اه��م  ال���ذي 
من  مثيالتها  و  الأع�������ش���اء،  ال�����ش��رك��ات 
القطاع اخلا�س، م�شرياً اإىل اأن املوؤ�ش�شة 
ريادة  تنمية  ال��ب��ارز يف  دوره��ا  �شتوا�شل 
اأن��واع الدعم  الأعمال، وتقدمي خمتلف 
وا�شعة  النا�شئة،  للم�شاريع  والتوجيه 
الكفاءات  وت��اأه��ي��ل  متكني  عاتقها  على 

الوطنية.
جاءت يف �شدارة اأبرز خم�س جهات داعمة 
امل�شرتيات  برنامج  يف  املوؤ�ش�شة  لأع�شاء 
م���ن:  ك����ل   2019 ل����ع����ام  احل���ك���وم���ي���ة 

موؤ�ش�شة  اخلام�شة  امل��رت��ب��ة  ويف  دره���م، 
حممد بن را�شد لالإ�شكان حيث جتاوزت 

م�شرتياتها 22 مليون درهم.
بدورها ا�شتحوذت وزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع على ح�شة الأ�شد �شمن اجلهات 
من   2019 لعام  الحتادية  احلكومية 
قيمتها  بلغت  وع��ق��ود  م�شرتيات  خ��الل 
اأع�شاء  ل�����ش��ال��ح  دره���م  م��ل��ي��ون   24.3
املوؤ�ش�شة، وتبعتها وزارة املوارد الب�شرية 
درهم  مليون   15.1 بقيمة  والتوطني 
الرتبية  وزارة  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رت���ب���ة  ويف 
العقود  قيمة  جت���اوزت  حيث  والتعليم 

وامل�شرتيات فيها 13 مليون درهم.
وا�شتحوذت جمموعة الإمارات لتموين 
�شمن  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��رات 
الداعمة  احل���ك���وم���ي���ة  ���ش��ب��ه  اجل����ه����ات 
ل��ربن��ام��ج امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة لعام 
مليون   83.9 ب��ل��غ��ت  ب��ع��ق��ود   2019
دره��������م، ون����ال����ت جم���م���وع���ة الإم���������ارات 
قيمتها  مب�����ش��رتي��ات  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رت���ب���ة 
72.8 مليون درهم ويف املرتبة الثالثة 
بقيمة  و�شفقات  بعقود  العقارية  اإعمار 
62.9 مليون درهم، يف حني جاءت دبي 
القاب�شة يف املرتبة الرابعة بعقود بقيمة 
و���ش��رك��ة برتول  دره����م،  م��ل��ي��ون   48.9
“اينوك”  امل��ح��دودة  الوطنية  الإم���ارات 
وم�شرتيات  بعقود  اخلام�شة  املرتبة  يف 

بقيمة 26.7 مليون درهم.
املرتبة  الحت������اد  ت��ع��اون��ي��ة  وت�������ش���درت 
الأوىل �شمن اجلهات اخلا�شة الداعمة 
ل��ربن��ام��ج امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة لعام 
ع���ق���ود جت����اوزت  ع���رب حت��ق��ي��ق   2019
قيمتها 85.8 مليون درهم مع اأ�شحاب 
املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  من  الوطنية  امل�شاريع 
ثم �شركة اأ�شواق ب�شفقات بلغت 11.7 
للطريان  الحت������اد  ث���م  دره�����م  م��ل��ي��ون 
اإىل  قيمتها  مبجموع م�شرتيات و�شلت 

9.6 مليون درهم.

رّوج ملنتجاتك عرب اأمازون ور�سة تنظمها غرفة عجمان بالتعاون مع من�سة اأمازون
•• عجمان- الفجر 

عرب  ملنتجاتك  “رّوج  ب��ع��ن��وان  ور���ش��ة  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
وقدم الور�شة عن ُبعد � كري�شتل �شمري اأبو  اأمازون” بالتعاون مع “اأمازون”، 
عا�شي الرئي�س التنفيذي ملجموعة باعة اأمازون بال�شرق الو�شط، و�شارك يف 
الور�شة رواد العمال واأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. اإ�شتهلت الور�شة 
بنبذة حول من�شة اأمازون ون�شاأتها وتطورها باعتبارها ال�شركة الرائدة عاملياً 
كافة  يف  عمالئها  بني  طيبة  ب�شمعة  وحتظى  الل��ك��رتوين  الت�شوق  جم��ال  يف 
املن�شة،  منتجات  يف  ثقة  لديهم  العمالء  من    89% ان  بحيث  العامل  دول 
واعدة  فر�شا  تهيئ  “اأمازون”  ان  اأبوعا�شي  كري�شتل   � املحا�شرة  واأ���ش��ارت 
لرواد العمال واأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ل�شيما ان %70 من 
منتجات املن�شة تباع من قبل طرف ثالث. وتناولت الور�شة عدة حماور منها 

اآليات البدء مب�شروع جتاري للبيع يف موقع اأمازون خالل 30 يوماً، وخطوات 
اإعداد منوذج عمل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة للبيع اإلكرتونيٌا عن طريق 
واأو�شت  البيع.   اأثناء  للمنتجات  بالرتويج  الخطاء  جتنب  وكيفية  اإم���ازون 
مقدمة الور�شة اإىل �شرورة البدء باإختيار دولة المارات ودول جمل�س التعاون 
امل�شتهلك  بثقافة  ل��الإمل��ام  نظراً  اأم���ازون  ملن�شة  النت�شاب  بداية  يف  اخلليجي 
واملنتجات الرائجة، مو�شحة ان من�شة “اأمازون” يف دولة الإمارت زارها خالل 
ابريل املا�شي 14 مليون زائر، كما اأكدت على �شرورة عمل درا�شات اجلدوى 
وتابعت  جم��زي��ة.  مبيعات  لن�شبة  ال��و���ش��ول  ل�شمان  املنا�شب  املنتج  واخ��ت��ي��ار 
اخلطوات  �شرح  الو�شط،  بال�شرق  ام��ازون  باعة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
الفنية حول اآلية الت�شجيل يف من�شة امازون وكيفية ح�شاب الرباح والتكلفة، 
اأمازون  من�شة  داخ��ل  ممنهجة  اعالنية  خطة  و�شع  �شرورة  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 
وعرب من�شات التوا�شل الجتماعي، كما اإطلع امل�شاركني على الخطاء الواردة 

للبيع اأو الرتويج عرب من�شة اأمازون. هذا واأكد حممد علي اجلناحي املدير 
الور�شة  اأهمية  التنفيذي لقطاع الرتويج وال�شتثمار يف غرفة عجمان، على 
ودورها يف توعية امل�شاركني باآليات النت�شاب ملن�شة اأمازون كبائعني، معترباً اأن 
اأ�شبح ي�شهد تطوراً كبريا وي�شمن فر�س واعدة لنجاح  الت�شوق اللكرتوين 
امل�شاريع ومنوها، وبات واقعاً لبد من التعامل معه وال�شتفادة منه ل�شيما يف 
امل�شتهلكني  التي ن�شهدها ب�شبب جائحة كورونا واعتماد اغلب  ظل املتغريات 
على الت�شوق اللكرتوين، م�شرياً ان البنية الرقمية واملقومات املتنوعة لدولة 
واأ�شار  مبا�شر.  ب�شكل  اللكرتونية  التجارة  على  العتماد  تعزز من  الإم��ارات 
اجلناحي ان جمل�س اإدارة غرفة عجمان وجه ب�شكل مبا�شر اإىل اهمية توفري 
و�شرورة  الع��م��ال  رواد  م�شاريع  وا�شتمرارية  منو  ل�شمان  املنا�شبة  الأدوات 
والتعرف  لهم،  ال��الزم  والدعم  ال�شت�شارات  وتقدمي  معهم  امل�شتمر  التوا�شل 

على احتياجاتهم التدريبية وال�شت�شارية والعمل على توفريها.  
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جلنة مبجل�ص الثورة ال�سناعية الرابعة 
تعلن اإمتام التجربة الأوىل لعدة مبادرات

•» اأبوظبي-وام:

اللجان  اإحدى  الرابعة،  ال�شناعية  للثورة  القطاعي  التمكني  جلنة  اأعلنت 
التابعة ملجل�س الثورة ال�شناعية الرابعة، عن جناح التجربة الأوىل لبع�س 
امل���ب���ادرات الرئي�شية الأخ����رى يف جم��ايل الطب  اإح���دى  امل���ب���ادرات واإجن����از 
املقدمة يف هذه  املعلومات والت�شالت لرفع كفاءة اخلدمات  وتكنولوجيا 
ونظم  ال�شطناعي  الذكاء  اأدوات  توظيف  خالل  من  احليوية  القطاعات 
املعلومات احلديثة، وذلك �شمن جهود اللجنة لتمكني ا�شرتاتيجية الثورة 

ال�شناعية الرابعة بالدولة.
اإىل  اإذ تهدف  املبادرات،  اأب��رز  اأحد  وتعد مبادرة اجليل اخلام�س يف الدولة 
متكني ن�شر تقنيات الت�شالت املتنقلة الدولية 2020 اجليل اخلام�س ، 
وهي اإحدى مبادرات هيئة تنظيم الت�شالت والتي تهدف اإىل و�شع دولة 
املتنقلة  الرائدة يف جمال تطوير اخلدمات  ال��دول  الإم���ارات كواحدة من 
يف النطاق العري�س من خالل تقنية الت�شالت املتنقلة الدولية 2020 

اجليل اخلام�س.
وزارة  وكيل  ال�شحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
للثورة  القطاعي  التمكني  جلنة  ورئي�س  القت�شادية  لل�شوؤون  القت�شاد 
والتكنولوجيا  العلوم  توظيف  على  تعمل  اللجنة  اإن  الرابعة،  ال�شناعية 
الأولوية  ذات  القطاعات  يف  العمل  واأنظمة  اخل��دم��ات  لتطوير  املتقدمة 
بالدولة، مبا يحقق التمكني القطاعي للثورة ال�شناعية الرابعة، وذلك من 
خالل تن�شيق املبادرات احلكومية والأن�شطة املتعلقة بتمكني ا�شرتاتيجية 
الثورة ال�شناعية الرابعة بالدولة، وتعزيز بيئة تدعم القطاعات اجلديدة 
بني  ال�شراكات  لدعم  الأ�ش�س  وو�شع  الرابعة،  ال�شناعية  بالثورة  املتعلقة 

ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س يف تلك 
القطاعات اجلديدة.

الن�شر  م��ب��ادرة  اأن  ال�شحي  واأ����ش���اف 
املتنقلة  الت�����ش��الت  لتقنيات  املبكر 
اخلام�س  اجل��ي��ل   2020 ال��دول��ي��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة التي  امل����ب����ادرات  اإح������دى 
ُت��ع��زز م��ن ج��ودة خ��دم��ات الت�شالت 
التطور  املعلومات، ومواكبة  وتقنيات 
الت�شالت،  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
الرقمية  احل��ي��اة  باأ�شلوب  والرت��ق��اء 

يف الدولة.
القطاعي  التمكني  جلنة  اأن  واأو���ش��ح 
للثورة ال�شناعية الرابعة ُت�شرف على 

عدد من املبادرات النوعية يف جمالت 
القت�شاد وال�شناعة وال�شحة والتعليم والت�شالت والذكاء ال�شطناعي 
ذات  القطاعات  تطوير  يف  ال��دول��ة  جهود  تخدم  م��ب��ادرات  وه��ي  والف�شاء، 
العام واخلا�س واأي�شا القطاع  ال�شراكات بني القطاعي  الأولوية، وحتفيز 

الأكادميي .
من جانبه قال �شعادة حمد عبيد املن�شوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الت�شالت: “ نبارك هاتني املبادرتني ال�شادرتني عن جلنة التمكني 
القطاعي للثورة ال�شناعية الرابعة، ونوؤكد اأن مثل هذه اجلهود ت�شع دولة 
الإم��ارات يف موقع الريادة امل�شتحق �شمن م�شرية �شنع امل�شتقبل الرقمي 
الذي  الطبي  بالقطاع  تتعلق  املبادرتني  اإح��دى  اأن  الالفت  ومن  امل�شتدام، 
املا�شية،  ال�شهور  الأول يف معركتنا �شد اجلائحة خالل  الدفاع  مّثل خط 
وهو قطاع ذو طبيعة ا�شرتاتيجية حالياً كما يف امل�شتقبل، كما اأن الرتكيز 
لتهيئة  ا�شتباقية  ا�شرتاتيجية  ع��ن  يعرّب   /5G/ اخلام�س  اجليل  على 
الأر�شية املالئمة للمدينة الذكية التي ينعم �شكانها بال�شعادة وال�شتدامة 

والقت�شاد الرقمي الن�شط » .
اجلهات  معلومات  رب��ط  على  امل��ب��ادرة  م��ن  امل�شتهدفة  الأن�����ش��ط��ة  وت��رت��ك��ز 
املعلومات، وعدم  اأمن  بها ي�شمن  املعمول  املمار�شات  اأف�شل  ال�شحية وفق 

مركزيتها، مع تقلي�س املعامالت الورقية.
اإطالق  فقد مت  الإم����ارات،  دول��ة  اخلام�س يف  اجليل  م��ب��ادرة  �شعيد  وعلى 
ا�شرتاتيجية الإمارات للجيل اخلام�س لالت�شالت، وهي الأوىل من نوعها 
اجليل  تقنية  لتطبيق  م�شتقبلية  طريق  خارطة  تر�شم  حيث  املنطقة،  يف 
مبا  املقبلة  اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل  �شاملة  ب�شورة  الإم���ارات  يف  اخلام�س 
يدعم بناء من�شة تو�شيلية لتمكني الثورة ال�شناعية الرابعة وتعزيز جميع 
جوانب احلياة من خالل متكني اخلدمات احلكومية املبتكرة والتي �شتقدم 
 ،  ITS الذكية  النقل  واأنظمة  الذكية  امل��دن  مثل:  القطاعات  خمتلف  يف 
الأ�شياء. كما تهدف  الذكية، وانرتنت  ال�شحية  الذكي، والأجهزة  والتعلم 
الطاقة وال�شناعة،  اإىل دعم قطاعات  ال�شرتاتيجية من خالل حماورها 
وامل�شاهمة يف تنويع القت�شاد وزيادة الناجت القومي بالإ�شافة لتحقيق ريادة 
عربية للدولة فيما يتعلق بالدرا�شات التقنية والفنية اخلا�شة بتطبيقات 
بالإ�شافة لتحديد   ، 2020 اجليل اخلام�س  الدولية  املتنقلة  الت�شالت 
اأهم التطبيقات العملية وحالت ال�شتخدام لتقنية اجليل اخلام�س يف دولة 
الإمارات، مبا يعزز فر�س ال�شتثمارات يف الدولة ويدعم جمالت البتكار 
اأ�شلوب احلياة  وتعزيز  واملقيمني،  للمواطنني  ال�شعادة  الرقمية وموؤ�شرات 

الرقمية يف الدولة.
وال���راب���ع ع��امل��ي��اً يف  امل��رك��ز الأول ع��رب��ي��اً  اأن دول���ة الإم������ارات حققت  ي��ذك��ر 
العاملي  الت�����ش��ال  موؤ�شر  بح�شب  وذل���ك   5G �شبكات  وا���ش��ت��خ��دام  اإط���الق 
 Carphone ع��ن  ال�����ش��ادر   The Connectivity Index
هذا  وي��اأت��ي  التكنولوجية،  امل��ق��ارن��ات  يف  املتخ�ش�شة   Warehouse
بني  بالتعاون  عموماً  الت�شالت  لقطاع  احلثيثة  اجلهود  نتيجة  الإجن��از 
الت�شالت لدخول  لرفع جاهزية قطاع  املبادرة  وال�شركاء يف هذه  الهيئة 

هذه التكنولوجيا احلديثة اإىل الدولة.
الإمارات  ا�شرتاتيجية  ال�شتة يف  املحاور  املبادرة يف حتقيق  كما ت�شهم هذه 
وجتربة  امل�شتقبل،  واأم��ن  امل�شتقبل،  اإن�شان  وهم  الرابعة  ال�شناعية  للثورة 
وذلك  امل�شتقبل  واأ�ش�س  امل�شتقبل،  وري���ادة  امل�شتقبل،  واإنتاجية  امل�شتقبل، 
اأنظمة  تكنولوجية حديثة  اأنظمة  ات�شالت عرب  من خالل توفري من�شة 
اجليل اخلام�س والتي تدعم خ�شائ�س الثورة ال�شناعية الرابعة، من حيث 
ال�شرعة والنطاق والتاأثري وت�شاهم يف التمكني القطاعي للثورة ال�شناعية 
املعزز،  التعليم  م��ث��ل:  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خ���الل خمتلف  م��ن  ال��راب��ع��ة 
القت�شادي،  والأم���ن  املت�شلة،  وال�شحة  ال��روب��وت��ي��ة،  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
واخلدمات احلكومية الذكية والتفاعلية، واملدن الذكية والتفاعلية، والنقل 

واملوا�شالت، وال�شبكات الذكية.

دبي للم�صتقبل تدر�ش واقع التغري املناخي يف املرحلة احلالية

كوفيد-19 .. فر�سة لبناء اقت�سادات عاملية اأكرث ا�ستدامة
•• دبي-الفجر: 

للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأ�شدرته  تقرير  ا�شتعر�س 
تقاريرها  �شل�شلة  �ش�شمن  ب��ع��د  “احلياة  ب��ع��ن��وان 
التاأثري  احليوية،  القطاعات  مل�شتقبل  ال�شت�شرافية 
ت��ف�����ش��ي ف���ريو����س كورونا  امل���وؤق���ت يف ظ���ل  الإي���ج���اب���ي 
انبعاثات  معدلت  على   ،”19 – “كوفيد  امل�شتجد 
الإنتاج  تراجع  ب�شبب  العامل  ح��ول  الدفيئة  ال��غ��ازات 

ال�شناعي وانكما�س القت�شادات.
احلالية  العاملية  التحديات  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
اأ�ش�س  على  الق��ت�����ش��ادات  ب��ن��اء  لإع����ادة  فر�شة  ت�شكل 
املرتبطة  التحفيز  ال�شتفادة من حزم  م�شتدامة مع 
دورها  يقت�شر  ل  م��ب��ادرات  اإط���الق  يف  بكوفيد-19 
اإىل  اإنقاذ القت�شادات فح�شب، بل يتجاوز ذلك  على 

جمابهة حتدي التغري املناخي اأي�شاً. 
ودعا اإىل تعزيز اجلهود لبتكار و�شائل مبتكرة وغري 
تقليدية للتخل�س من ثاين اأك�شيد الكربون املرتاكم 

يف الغالف اجلوي لالأر�س.

كوارث مناخية ب�صبب تراكم الغازات الدفيئة 
الدفيئة  غ���ازات  زي���ادة  على  ال�شوء  التقرير  و�شلط 
الغالف  يف  ال�شم�س  ح���رارة  اح��ت��ج��از  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
اجلوي لالأر�س ب�شبب تزايد الإنتاج ال�شناعي العاملي 
ب��الع��ت��م��اد على ال��ط��اق��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ح��رق الوقود 
الأحفوري، م�شريا اإىل اأن الثورات ال�شناعية املتتالية 
اإىل  اأدت  ع�شر،  الثامن  القرن  نهاية  مع  ب��داأت  التي 
يف  وتراكمه  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  انبعاثات  ارت��ف��اع 
اإذ ارتفع تركيزه من 285 جزء يف  الغالف اجل��وي، 
املليون عام 1850 اإىل 414 جزء يف املليون يف اأبريل 
العاملية  ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة  اإىل  اأدى  2020، ما 

درجة مئوية واحدة باملقارنة مع عام 1850. 
واأ�شار اإىل اأن ارتفاع درجة احلرارة يوؤدي اإىل تاأثريات 
وارتفاع  الغذائية،  الإم����دادات  تراجع  ت�شمل  كارثية 
اخلرباء  ف��ري��ق  اأن  مو�شحا  ال��ب��ح��ر،  �شطح  م�شتوى 
اأن  اأف����اد  امل��ن��اخ��ي  ال����دويل امل��ع��ن��ي بالتغري  احل��ك��وم��ي 
انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون اإن مل تنخف�س بن�شبة 
عام  بانبعاثات  مقارنة   2030 ع��ام  بحلول   45%

2010، فلن نتمكن من جتنب العواقب التي �شتوؤثر 
على حياة الب�شر. 

م�صوؤوليات دولية
وتلتزم 189 دولة حالياً وفق اتفاقية باري�س املعلنة 
العاملية  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  باإبقاء   ،2015 ع��ام 
حتت درجتني مئويتني باملقارنة مع درجات احلرارة 
ذلك  خلف�س  اجلهود  وب��ذل  ال�شناعية،  ال��ث��ورة  قبل 
ال���وق���ود يف  1.5 درج����ة م��ئ��وي��ة. وي�����وؤدي ح���رق  اإىل 
تدفئة  واأنظمة  الكهرباء  توليد  وحمطات  املركبات 
البنايات وغريها اإىل اإطالق امللوثات يف الهواء التي 
توؤثر �شلبياً على �شحة الإن�شان، ما يوؤدي اإىل حدوث 

4.2 ماليني حالة وفاة �شنوياً على م�شتوى العامل.

»كوفيد-19” يح�صن االأجواء موؤقتًا
واأو�شح التقرير اأن توقف الطريان واإغالق الأعمال 
ب�شبب  منازلهم  يف  بالبقاء  النا�س  والتزام  التجارية 
انبعاثات  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  اأدى  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
الغازات الدفيئة، واأهمها ثاين اأك�شيد الكربون الذي 
اأي�شاً  انخف�س  2020. كما  %8 عام  تراجع بنحو 
انخف�شت  مثاًل  اأبوظبي  مدينة  ففي  ال��ه��واء،  تلوث 
 ،62% بن�شبة  النيرتوجني  اأك�شيد  ثاين  م�شتويات 
لكن هذه النخفا�شات موؤقتة، وتاأثريها حمدود على 
النبعاثات  اأن  اإىل  اإ�شافة  البعيد،  امل��دى  على  املناخ 
امل�شتقبلية  احلالية لي�شت مقيا�شاً حلجم النبعاثات 

بعد انتهاء اأزمة كوفيد-19. 
اأنتجتها  ال��ت��ي  ال�شلوكيات  بع�س  اأن  التقرير  وذك���ر 
الأزمة، مثل العمل عن بعد والت�شوق عرب الإنرتنت، 
�شتعود  النبعاثات  م�شتويات  لكن  ل��ف��رتٍة،  �شت�شتمر 

لالرتفاع جمدداً بعد ا�شتئناف الن�شاط القت�شادي.

اإعادة بناء االقت�صاد على اأ�ص�ش اال�صتدامة
عن  م�شريي  �شوؤال  اأم��ام  �شنكون  اأننا  التقرير  وراأى 
اأزمة  انتهاء  بعد  بنائه  اإع��ادة  نريد  ال��ذي  العامل  نوع 
كوفيد-19، فهل نريد اأن تعود الأمور اإىل ما كانت 
عليه؟ اأم نف�شل اأن ن�شلك طريقاً خمتلفاً، واأن ن�شتغل 

الفر�س املتاحة لنبني عاملاً اأف�شل؟ 

تريليونات  ت��ن��ف��ق  احل���ك���وم���ات  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق�����ال 
الق��ت�����ش��ادي، وعلى  التحفيز  ح���زم  ع��ل��ى  ال�����دولرات 
�شبيل املثال، دعمت اململكة العربية ال�شعودية القطاع 
اخلا�س بحزمة حتفيز بلغت قيمتها 48 مليار دولر، 
واأق��رت دول��ة الإم���ارات حزم حتفيز اقت�شادي بقيمة 
126.5 مليار درهم )34.4 مليار دولر(. وميكن 
اآثارها  توجيه هذه التمويالت نحو مبادرات تنعك�س 

على اجلانب القت�شادي واملناخي على حد �شواء. 

توجه عاملي نحو الطاقة املتجددة 
واأ�شار التقرير اإىل اأن العامل ي�شري نحو العتماد على 
الطاقة  م�شادر  اأق��ل  لأنها  املتجددة  الطاقة  م�شادر 
تكلفة  اأ�شفنا  اإن  تكلفتها  انخفا�س  وي���زداد  تكلفًة، 
التقليدية.  الطاقة  مل�شادر  البيئية  امل�شكالت  ع��الج 
خطط  تقدمي  ال��دول  من  باري�س،  اتفاقية  وتتطلب 
وطنياً،  املحددة  امل�شاهمات  ت�شمى  مناخية،  تنفيذية 
من  الثانية  اجل��ول��ة  لتقدمي  حالياً  ال���دول  وت�شتعد 
توفر  فيما   ،2020 للعام  وطنياً  املحددة  امل�شاهمات 
بكوفيد-19  املرتبطة  الق��ت�����ش��ادي  التحفيز  ح��زم 

تقدمي التزامات اأكرب مما كان خمططاً له �شابقاً. 

توظيف البيانات يف مواجهة التغري املناخي
قيمة  اأظ��ه��رت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
فر�شة  ميثل  م��ا  الأزم����ات،  م��ع  التعامل  يف  البيانات 
اجلهود  اإط���ار  يف  اأدق  بيانات  على  للح�شول  �شانحة 
التي  البيانات  املناخي، ومنها  التغري  ملواجهة حتدي 
والغازات  املن�شاأ  ب�شرية  الدفيئة  ال��غ��ازات  ب��ني  متيز 
ا�شتثمارات  �شخ  اأي�����ش��اً  وميكن  الطبيعية.  الدفيئة 
ح�شا�شات  حتمل  �شناعية  اأق��م��ار  لإط���الق  اإ���ش��اف��ي��ة 
ال��دول على حتديد  ي�شاعد  ما  البيانات،  ه��ذه  جلمع 
تنفيذها لإجراءات  والتحقق من  النبعاثات  م�شادر 

خف�شها بدقة اأعلى. 

تطوير التقنيات للتخل�ش من الغازات الدفيئة
الغازات  التخل�س من  البدء يف  اأهمية  التقرير  واأكد 
املا�شيني،  القرنني  تراكمت على مدار  التي  الدفيئة 
اأحد  ميثل  الت�شجري  تعزيز  اأن  م��ع  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 

اأن  اإل  ال��ك��رب��ون،  اأك�شيد  ث��اين  م��ن  التخل�س  و�شائل 
اأكر من مليار �شجرة  اإىل زراعة  اأننا نحتاج  امل�شكلة 

ملواجهة امل�شتوى احلايل من النبعاثات. 
وراأى اأن ا�شتخدام من�شاآت احتجاز الكربون على نطاٍق 
وا�شع و�شيلة واعدة وغري تقليدية للتخل�س من ثاين 
اأك�شيد الكربون، فال�شركات جنحت موؤخراً يف التقاط 
ثاين اأك�شيد الكربون ب�شورٍة اأكر فعالية من الهواء 
مبا�شرًة بغ�س النظر عن موقعه، لكن هذه الطريقة 
ما زالت يف مراحل تطويرها الأوىل، وتعمل �شركات 

نا�شئة عديدة يف جميع اأنحاء العامل على تطويرها.
واأو�شى التقرير احلكومات بالعمل على حتفيز التعايف 
ومراجعة  البيئية،  اجلوانب  مراعاة  مع  القت�شادي 
من  للحد  اإج���راءات  لتخاذ  ال�شرتاتيجية  خططها 
الرتكيز  اإىل  ال��ق��رار  �شناع  ودع��ا  املناخية،  التغريات 
على التقنيات احلديثة للتخل�س من الكربون واحلد 
الأعمال  ورواد  املبتكرين  وت�شجيع  النبعاثات،  من 

على ابتكار و�شائل جديدة وغري تقليدية.

•• دبي -وام:

منظومة   ،  2020 د����ش���رتك���ت  وق���ع���ت 
 ،2020 اإك�����ش��ب��و  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  الب���ت���ك���ار 
من  كل  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
حممد  و���ش��ن��دوق  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
را�شد لالبتكار، وذلك دعما لربنامج  بن 
الأعمال  ل��رواد  العاملي   2020 د�شرتكت 
“ �شكيل2دبي “ - برنامج النطالق من 
دبي . ومتا�شيا مع النهج ال�شتباقي الذي 
تتبناه دبي ودولة الإمارات لدعم ال�شركات 
القت�شاد  وتعزيز  واملتو�شطة  ال�شغرية 
“كوفيد- ل��ل��دول��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة  امل���رن 
“د�شرتكت  املوؤ�ش�شتان  �شتجمع   ،”19
ال�شركات  م����ن  مب��ج��م��وع��ة   ”2020
الإم���ك���ان���ات  ذات  وال�������ش���غ���رية  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
ال��ع��ال��ي��ة، ع���رب م�����ش��اع��دة امل�����ش��اري��ع التي 
الن�شمام  على  املطلوبة  ال�شروط  حتقق 
اإىل برنامج النطالق من دبي “ �شكيل2 
دبي “، ومن ثم تزويدها مبا يلزمها من 
توجيه وعالقات ومتويل ملوا�شلة منوها 

�شمن برنامج “ �شكيل 2 دبي » .
الرئي�س  ف�����ري�����دوين،  م����رج����ان  وق����ال����ت 
اإك�شبو  يف  واملعار�س  لالأجنحة  التنفيذي 

2020 دبي “ هاتان التفاقيتان املهمتان 
م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د لتنمية 
و�شندوق  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
�شتعززان  ل��الب��ت��ك��ار،  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
دولة  يف  النا�شئة  ال�شركات  بيئة  منو  من 
القت�شاد  ق���وة  و���ش��ت��دع��م��ان  الإم��������ارات، 

ونه�شته ».
واأ�شافت “ يتزايد كل يوم ت�شارع تقدمنا 
وات�شال،  ت��راب��ط��ا  اأك����ر  م�شتقبل  ن��ح��و 
و�شتولد فر�س جديدة من رحم التحديات 
العاملية التي تواجهها ال�شركات ال�شغرية 
الوقت  يف  النا�شئة  وامل�شاريع  واملتو�شطة 
توحيد اجلهود مع هاتني  ال��راه��ن. عرب 
املوؤ�ش�شتني، يدعم برنامج “�شكيل2دبي” 
قطاعا   2020 د����ش���رتك���ت  وم��ن��ظ��وم��ة 
ح��ي��وي��ا م���ن اق��ت�����ش��اد دول�����ة الإم��������ارات، 
وحا�شنات  م�����ش��رع��ات  ع��م��ل  وي���ك���م���الن 

الأعمال الأخرى يف البالد«.
2020 دبي، الذي يقام  اإك�شبو  و�شيعمل 
 31 2021 حتى  اأكتوبر  الأول من  من 
اأف�شل  ا�شتعرا�س  على   ،2022 م��ار���س 
والت�شامن على  والبتكار  التعاون  مناذج 
تن�شيط  على  وي�شاعد  ال��ع��امل��ي،  امل�شتوى 
العقول  اأمل��ع  جمع  عرب  العاملي  القت�شاد 
من خمتلف الدول يف �شبيل اإيجاد حلول 

اإحلاحا يف  التحديات  اأك��ر  ملجموعة من 
ع�شرنا.

 ،2020 د���ش��رتك��ت  ت��ط��وي��ر  و���ش��ي��ج��ري 
ال�شناعات  من���و  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
مدتها  انتقالية  ف���رتة  خ���الل  املختلفة، 
ال����دويل،  احل����دث  �شتعقب  اأ���ش��ه��ر  ت�شعة 
و�شيجري خاللها اإعادة توظيف ما يفوق 
 .2020 اإك�شبو  املئة من من�شاآت  80 يف 
جمتمعا   2020 د���ش��رتك��ت  و���ش��ت�����ش��ك��ل 
متعدد ال�شتخدامات، ومنظومة ابتكارية 
رائدا  دبي ب�شفتها مركزا  �شتدعم مكانة 
 2020 اإك�شبو  م�شرية  وتكمل  لالبتكار، 
يف حتفيز فر�س الأعمال، اإىل جانب دعم 
النا�شئة وال�شغرية واملتو�شطة،  ال�شركات 
اقت�شاد  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زءا  ت�شكل  التي 

دولة الإمارات.
ومت��ث��ل ه��ات��ان ال�����ش��راك��ت��ان خ��ط��وة مهمة 
 2020 “ د���ش��رتك��ت  روؤي���ة  نحو حتقيق 
�شتمكنان  حيث  لالبتكار،  كمنظومة   “
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  النا�شئة  امل�����ش��اري��ع 
م��ن الل��ت��ح��اق ب��ربن��ام��ج الن���ط���الق من 
اإىل  وال���و����ش���ول  “�شكيل2دبي”،  دب����ي 
والتو�شع   ،2020 د����ش���رتك���ت  م��ن�����ش��ة 
منها ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال����دويل، 
وال�شركات  امل�شاريع  ف�شال عن منح هذه 

اأكرب  من  جمموعة  مع  التوا�شل  فر�س 
التمويل،  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  امل��وؤ���ش�����ش��ات، 

وغري ذلك من عوامل متكني النمو.
ال��ب��ا���ش��ط اجلناحي،  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ش���د  ب���ن 
ال�شراكة  ه��ذه  على  تعليق  يف  واملتو�شطة 
اأطلقت   ،2002 يف  انطالقها  منذ   “  :
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة عدة برامج ومبادرات 
منظومة  وت��ع��زي��ز  الأع���م���ال  رواد  ل��دع��م 
وبو�شفنا  الإم�������ارات،  دول����ة  يف  الب��ت��ك��ار 
امل�شاريع  تاأ�شي�س  لدعم  مكر�شة  موؤ�ش�شة 
روؤيتنا  ف��اإن  وتطويرها،  املبتكرة  النا�شئة 
تتوافق اإىل حد كبري مع روؤية “د�شرتكت 

.«  2020
“ �شنعمل على تر�شيح امل�شاريع  واأ�شاف: 
حمدان   “ اأع�شاء  من  املبتكرة  الوطنية 
ومن خمتلف الدول  لالإبداع والبتكار”، 
البتكار”،  ج��ذب  برنامج   “ يف  امل�شاركة 
“ كمن�شة   2020 “ د�شرتكت  كي نعزز 
اإقليميا  تنمو  حتى  النا�شئة  للم�شاريع 

وتدخل الأ�شواق الدولية«.
حممد  ���ش��ن��دوق  م���ب���ادرة  ت�شميم  وج����اء 
وزارة  اأطلقته  ال��ذي  لالبتكار،  را�شد  بن 
يف  الب���ت���ك���ار  ل���دع���م   ،2016 يف  امل��ال��ي��ة 
دول����ة الإم�������ارات، وت��ع��زي��ز ق����درات النمو 
التي  النا�شئة  البتكارية  امل�شاريع  ل��دى 
اقت�شاد  الآن مالمح م�شتقبل  تر�شم من 

الدولة.
الرئي�س  النقبي،  يو�شف  فاطمة  وق��ال��ت 
 “  : املالية  وزارة  يف  لالبتكار  التنفيذي 
ندرك متاما اأهمية تاأثري امل�شاريع النا�شئة 
وال�شركات ال�شغرية على حتفيز البتكار 
يف اأي اقت�شاد، فال�شركات احلديثة العهد، 
اأ�شا�شيا  م�����ش��درا  ت��ع��د  ل��ل��ن��م��و  امل��ت��ح��ف��زة 
لإتاحة فر�س العمل اأي�شا، ولذلك نحن 
عازمون على توفري احللول املالية لدعم 
ال�شغرية،  وال�شركات  النا�شئة  امل�شاريع 
املحلية منها والدولية، التي ت�شعى للنمو 
ال�شعوبة  �شديدة  اقت�شادية  بيئة  ظل  يف 

والتناف�شية«.
واأ�شافت “ الن�شمام اإىل منظومة ابتكار 

�شيحفز   “  2020 د����ش���رتك���ت   “ م��ث��ل 
ت��ق��دم ه����ذه ال�����ش��رك��ات، و���ش��ي�����ش��ج��ع على 
البتكار القائم على التعاون بني خمتلف 
القت�شاد  يف  املناف�شة  ويزيد  القطاعات، 

ككل«.
و���ش��ي��ح�����ش��ل امل���ت���ق���دم���ون ال���ن���اج���ح���ون يف 
الن�شمام اإىل برنامج النطالق من دبي 
“�شكيل2دبي” على جمموعة من املزايا، 
ل�شنتني،  جمانية  عمل  م�شاحة  فيها  مبا 
الأعمال،  وجتهيز  التاأ�شريات  يف  والدعم 
اإ�شافة اإىل عامني من ال�شكن املدعوم يف 
اإىل  والو�شول  متكامل،  ح�شري  جممع 
التمويل .. و�شتقدم “د�شرتكت 2020” 
ب�شقيها  امل��م��ت��ازة  التحتية  بنيتها  اأي�����ش��ا 
موقعها  ج��ان��ب  اإىل  وال��رق��م��ي،  امللمو�س 
ومنظومتها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  اجل���غ���رايف 

الفريدة للعمل وال�شكن.
و���ش��ي��ق��وم ب���رن���ام���ج الن����ط����الق م���ن دبي 
“�شكيل2دبي” على املن�شة التي يوفرها 
قطاع  ل���دع���م  دبي”   2020 “اإك�شبو 
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  النا�شئة  امل�����ش��اري��ع 
واملتو�شطة، املهم لقت�شاد دولة الإمارات. 
منح   ،2020 مار�س  نهاية  من  فاعتبارا 
من  اأك���ر  بقيمة  ع��ق��ودا   2020 اإك�شبو 
4.6 مليار درهم اإماراتي مل�شاريع �شغرية 
وم��ت��و���ش��ط��ة، ومت��ث��ل ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
اإجمايل  م��ن  امل��ئ��ة  50 يف  امل�����ش��اري��ع نحو 
 ،2020 اإك�شبو  ل��دى  امل�شجلة  ال�شركات 
الذي منح 56 يف املئة من اإجمايل عقوده 

لهذا القطاع.
م���ن دبي  الن���ط���الق  ب��رن��ام��ج  اأن  ي���ذك���ر 
املتقدمني  حاليا  يقبل  “�شكيل2دبي” 
الراغبني بت�شجيل اهتمامهم عرب موقع 
الإل�����ك�����رتوين:   ”2020 “د�شرتكت 
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وت�شفية  ال��ط��ل��ب��ات  ا�شتقبال  و���ش��ي��ج��ري 
املر�شحني يف وقت لحق من عام 2021، 
الإعالن  دبي   2020 اإك�شبو  �شي�شهد  ثم 
ع�����ن امل���ت���ق���دم���ني ال����ن����اج����ح����ني، ال���ذي���ن 
�شيت�شنى لهم النتقال اإىل اأماكن عملهم 
يف د�شرتكت 2020 مبجرد فتح اأبوابها، 
خ���ت���ام فعاليات  م���ن  ف����رتة وج���ي���زة  ب��ع��د 

احلدث الدويل.

تعاون بني كهرباء ومياه دبي و ديل تكنولوجيز
•• دبي- وام:

 Dell تكنولوجيز  دي��ل  و���ش��رك��ة  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  بحثت 
اإحدى ال�شركات العاملية يف جمال الت�شالت   Technologies
بني  العاملية  واخل���ربات  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  املعلومات  وتكنولوجيا 
وتقدمي  لتطوير  الإحاللية  والتقنيات  البتكار  جمال  يف  اجلهتني 
تكنولوجيز  دي��ل  مع  م��ورو  �شركة  وتعمل  م�شتقبلية.  رقمية  حلول 
لتطوير وتقدمي حلول حو�شبة �شحابية عالية املوثوقية للموؤ�ش�شات 
واخل��وادم وحلول تخزين  التحتية  البنية  لإدارة  وخدمات متكاملة 
البيانات الآمنة وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات املبتكرة. جاء ذلك 
الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  عقده  بعد  عن  اجتماع  خ��الل 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع مايكل ديل 
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة “ديل تكنولوجيز 
املهند�س مروان بن حيدر  Dell Technologies..وح�شره 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة “مركز البيانات للحلول املتكاملة-
بن  وحممد  “مورو”  اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��ه��ريي  ومطر  مورو” 
رئي�س  الكتبي  واأحمد  “مورو”  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شليمان 
“ واأدري��ان مكدونالد رئي�س �شركة  “مورو  اأمن املعلومات يف  تقنية 

دي����ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز يف اأوروب������ا 
واأفريقيا  الأو����ش���ط  وال�����ش��رق 
وف����ادي ر���ش��م��اين امل��دي��ر العام 
 “ تكنولوجيز  دي���ل  ل�شركة” 
املبيعات  مدير  ك�شاب  ويحيى 

بال�شركة.
و اأ�شاد معايل الطاير بال�شراكة 
“ ديل  م����ع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
العاملية  ال�����ش��رك��ة  تكنولوجيز 
الت�شالت  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات.. 
“ديل  م����ع  “ ت���ع���اون���ن���ا  وق������ال 
�شركة  �شيمكن  تكنولوجيز” 

“مركز البيانات للحلول املتكاملة” /مورو/ من تقدمي تطبيقات مبتكرة 
توفر  التي  دب��ي  اإم��ارة  من  انطالقاً  الرقمية  احللول  ت�شريع  على  تعمل 
ت�شهيالت وبنى حتتية متطورة تدعم روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة 
وا�شار  وال��ع��امل.  املنطقة  تغطي  حيوية  اإقليمية  انطالق  نقطة  تكون  يف 
امل�شتويات  على  عالقاتها  تعزيز  على  تعمل  م��ورو  �شركة  اأن  ايل  الطاير 

لتقدمي  واخل��ا���س  العام  القطاعني  مع  وتتعاون  والدولية  املحلية 
اأحدث احللول الرقمية. من جهته اكد مايكل ديل اأن �شركته �شتعمل 
لدعم  وال�شراكة  التعاون  لتعزيز  م��ورو  �شركة  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة  دب��ي  يف  الرقمي  التحول  خطط 
خا�شة يف القطاعات احليوية مثل الرعاية ال�شحية والتعليم واأمن 

تقنية املعلومات بالإعتماد على القدرات والنظمة التقنية القوية.

د�سرتكت 2020 توقع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية لدعم امل�ساريع النا�سئة يف الإمارات
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م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي ي�سجل منوًا بن�سبة 55% يف اإ�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية

غرفة اأبوظبي تنظم اأول اجتماع اأعمال افرتا�سي لأكرث من 100 �سركة اإماراتية وكورية

•• ال�شارقة-الفجر:

الإ�شالمي موؤخراً،  ال�شارقة  �شجل م�شرف 
القنوات  اإ���ش��ت��خ��دام  يف   ٪55 بن�شبة  من���وا 
الإلكرتونية واخلدمات الذكية فيما اأرتفع 
عدد امل�شجلني اجلدد يف اخلدمات الرقمية 
 ،٪53 ب��ن�����ش��ب��ة  امل�����ش��رف��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�شي، 
ح��ي��ث ب��ات��ت اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة على 
اختالف اأنواعها خيار العمالء الول لتلبية 
التجاري،  والتمويل  النقد  اإدارة  متطلبات 
ال�شتثنائية  الظروف  اإىل  بالنظر  �شيما  ل 

الراهنة.
رئ��ي�����س اخلدمات  ال���ع���م���ودي،  وق����ال ول��ي��د 
ال�شارقة  م�����ش��رف  يف  ال��رق��م��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 
واعتماد  التقني  الب��ت��ك��ار  اإن  الإ���ش��الم��ي: 
اأح���دث احل��ل��ول الرقمية ك��ان��ت دائ��م��اً على 
امل�شرف خالل  ق��ام  اأول��وي��ات��ن��ا، حيث  راأ����س 
ال�����ش��ن��وات الأخ����رية ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات ك��ب��رية يف 
التقنيات احلديثة، واأطلق عدد من املنتجات 
الأمر  الذاتية،  باخلدمة  اخلا�شة  الرقمية 
ال����ذي زاد م��ن اإق���ب���ال ع��م��الء ال��ب��ن��ك على 
الإ�شتفادة من اخلدمات امل�شرفية الرقمية 
الفرتة  خالل  ل�شيما  الذكية  والتطبيقات 
مبا  الإ�شتثنائية  الظروف  ب�شبب  الخ��رية، 

)كوفيد- امل�شتجد  كورونا  فريو�س  يخ�س 
اإدخ�����ال  اأن  ال���ع���م���ودي،  واأ�����ش����اف   .»)19
املن�شات الرقمية املتقدمة �شاهم يف خدمة 
عمالئنا املميزين والتي�شري عليهم يف كافة 
البنكية، حيث �شهد  واملعامالت  الج��راءات 
%100 يف  بن�شبة  ك��ب��رية  زي���ادة  امل�����ش��رف 
ا���ش��ت��خ��دام ب��ع�����س اخل���دم���ات، م��ن��ه��ا خدمة 
ب�شكل  ال��رات��ب  على  للح�شول  “تي�شري”، 
جانب  اإىل  ال�����ش��رف،  م��وع��د  وق��ب��ل  م�شبق 

طلبات تاأجيل الأق�شاط.

برجميات مبتكرة 
وخدمات اأكرث ذكاء

اأي�شاً  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  ويعمل 
حيث  الآيل،  ال�شراف  اأجهزة  حتديث  على 
اإ�شافية  خ��دم��ة   70 ح����وايل  ط���رح  ���ش��ي��ت��م 
العمالء،  م�����ش��ت��وى ر���ش��ا  ل���زي���ادة  ج���دي���دة، 
وتقدمي جتربة م�شرفية متمّيزة لهم، اإىل 
جانب تقليل احلاجة اإىل زيارة الفروع، كون 
بربجميات  م��زودة  تاأتي  اجلديدة  الأجهزة 
اأكر ذك��اًء، والعديد من  مبتكرة، وخدمات 
�شحب  على  اأعلى  ق��درة  بينها  من  املميزات 
بطاقات  ق��راءة  واإمكانية  الأم���وال،  واإي���داع 
التوا�شل قريب املدى )NFC( بالإ�شافة 
واإمكانية  التقليدية،  البطاقات  ق��راءة  اإىل 

والتحقق  الإماراتية  الهوية  بطاقة  ق��راءة 
منها. 

وت�����ش��م��ل ق���ائ���م���ة خ����دم����ات الأج�����ه�����زة فتح 
امل�شرفية،  البطاقات  واإ���ش��دار  احل�شابات، 
والك�شوفات امل�شرفية مبا يف ذلك احل�شول 
ب�شيطة  خطوات  باتباع  ح�شاب  ك�شف  على 
عن  جديد  ح�شاب  فتح  اإىل  اإ�شافة  و�شهلة، 
طريق تقدمي امل�شتندات التي �شيتم م�شحها 
الب�شمة  ق���ارىء  ج��ه��از  با�شتخدام  �شوئًيا 
الفيديو  ع��رب  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ه��وي��ة،  لبطاقة 
مع موظفي خدمة عمالء امل�شرف يف حالة 
مت  حيث  �شكاوى،  اأو  ا�شتف�شارات  اأي  وج��ود 
درجات  اأعلى  لتتيح  الأج��ه��زة  ه��ذه  ت�شميم 

اخل�شو�شية للعمالء.
باقة متكاملة من اخلدمات الإلكرتونية 

باقة  الإ���ش��الم��ي  ال�شارقة  م�شرف  وي��وف��ر 
م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة، 
للم�شرف  الر�شمي  املوقع  خالل  من  �شواًء 
www.SIB.ae  اأو من خالل التطبيق 
اأو خدمات الدفع  الذكي اخلا�س بامل�شرف 
الأمر  عرب “�شام�شونغ باي” اأو اأبل باي”، 
ال���ذي ي��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د للعمالء دون 
اإىل  بالإ�شافة  ال��ف��روع،  زي���ارة  اإىل  احل��اج��ة 
ال�شاعة  م��دار  على  الهاتفية  اخلدمة  توفر 

من خالل الرقم 06/5999999.

•• ابوظبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي، 
اف����رتا�����ش����ي  اأع������م������ال  اج����ت����م����اع  اأول 
 100 على  يزيد  ما  اإل��ك��رتوين، جمع 
�شركة جتارية اإماراتية وكورية جنوبية 

من ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
القبي�شي  غرير  عبداهلل  ال�شيد  وق��ال 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي، اإن 
تقدمي  يف  ج���ه���داً  ت���دخ���ر  ل  ال���غ���رف���ة 
الأعمال  دع��م قطاع  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، وت�����ش��ي��ري اأم�����وره 
ال�شتقرار  دع���م  وت��وف��ري  وتنظيمها، 
له، ل�شيما يف ظل تداعي  القت�شادي 
خالل  العاملية  القت�شادية  الأو���ش��اع 
مكتب  اأن  اإىل  وا����ش���ار  ال���ف���رتة.  ه����ذه 
�شيول قام  التمثيلي يف  اأبوظبي  غرفة 
بالتن�شيق والتفاق مع رابطة التجارة 

الدولية الكورية /KITA/، لتنظيم 
الإلكرتونية  الأع��م��ال  ل��ق��اءات  فعالية 
الثنائية عرب التقنية الفرتا�شية بني 
املحلية ونظرائها  الإماراتية  ال�شركات 
يف  واملتخ�ش�شة  اجلنوبية،  كوريا  من 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  قطاع 
الأن�شطة  م����ن  ال���ع���دي���د  وت��ت�����ش��م��ن 
التجارية منها التجارة العامة، واملواد 
والزراعة،  والأغ���ذي���ة  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة، 

وال�شحة والتجميل.
واأكد القبي�شي اأن العالقات الإماراتية 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ت��ك��م��ل ه���ذا العام 
املتميز  ال�����ت�����ع�����اون  م�����ن  ع�����ام�����اً   40
اإرادة  ب��ف�����ش��ل  امل�����ش��ت��وي��ات،  ع��ل��ى ك��اف��ة 
القيادتني احلكيمة، ول�شيما يف املجال 
القت�شادي الذي �شهد تطوراً ملحوظاً 
حيث  القت�شادية،  القطاعات  �شتى  يف 
ت�����ش��ري امل��ع��ل��وم��ات ال���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 

عدد  اأن  اإىل   2019 ل��ع��ام  ال��ب��ل��دي��ن 
امل�شجلة  الكورية  التجارية  ال�شركات 
ب�����وزارة الق��ت�����ش��اد يف الإم�������ارات يبلغ 
الوكالت  عدد  يبلغ  كما  �شركة،   138
ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��وري��ة امل�����ش��ج��ل��ة ب����وزارة 
 ، وك��ال��ة   215 الإم����ارات  القت�شاد يف 
التجارية  العالمات  يف حني تبلغ عدد 
القت�شاد  ب�����وزارة  امل�����ش��ج��ل��ة  ال��ك��وري��ة 
ويبلغ   ، ع��الم��ة   3802 الإم�����ارات  يف 
الإمارات  يف  كوريا  ا�شتثمارات  ر�شيد 

2،678 مليون دولر اأمريكي .
كما وبلغ حجم التجارة اخلارجية غري 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  النفطية 
 4.9 املتحدة وكوريا اجلنوبية حوايل 
مليار دولر اأمريكي عام 2019 منها 
نحو 3.8 مليار دولر اأمريكي واردات 
الإمارات من كوريا ، يف حني بلغ حجم 
���ش��ادرات الإم����ارات اإىل ك��وري��ا حوايل 

اأمريكي واإعادة  715.6 مليون دولر 
كوريا  اإىل  الإم������ارات  م��ن  ال�������ش���ادرات 
 ، اأمريكي  دولر  مليون   437.4 نحو 
ومت حتقيق فائ�س يف امليزان التجاري 
 2.7 بحوايل  اجلنوبية  كوريا  ل�شالح 

مليار دولر اأمريكي.
اأك������د ه���ي���ون ك���ي���م املدير  م����ن ج���ان���ب���ه 
لرابطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
اأن الجتماع  الكورية  الدولية  التجارة 
يوؤكد التعاون املتميز واملثمر مع غرفة 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  ظ���ل  يف  اأب���وظ���ب���ي 
وال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن مبا 
ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة وال���رتوي���ج 
والتجارية  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��ف��ر���س 
وتطوير وتنمية العالقات القت�شادية 

بني البلدين ال�شديقني.
وث��م��ن ك��ي��م ال����دور ال��ك��ب��ري ال��ت��ي تقوم 
اأثبتت خربتها  اأبوظبي التي  به غرفة 

•• دبي-الفجر: 
تنفيذاً ملر�شوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال��دول��ة، اخلا�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 2018 ل��ع��ام  رق���م )7(  ب��ق��ان��ون احت�����ادي 
القانون  اأح����ك����ام  ب��ع�����س  ت��ع��دي��ل  ����ش���اأن  يف 
�شاأن  2015 يف  الحت��ادي رق��م )2( ل�شنة 
الت�شجيل  اأ�شدر قطاع  التجارية،  ال�شركات 
وال��رتخ��ي�����س ال��ت��ج��اري يف اق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
اإلكرتوين وملحق  تاأ�شي�س  41،252 عقد 
تعديل منذ �شهر يناير 2019 وحتى نهاية 
 85% ن�شبته  م��ا  اأي   ،2020 مايو  �شهر 
ملحق  و42%  اإل���ك���رتوين  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ق��د 
مت  التي  التاأ�شي�س  عقود  وتنوعت  تعديل.  
من  ال��ف��رتة  خ���الل  اإل��ك��رتون��ي��اً  ت�شديقها 
يناير 2019 وحتى �شهر نهاية �شهر مايو 
يف  ج��اء  حيث  الن�شاط  ح�شب  على   2020
 ،90% بن�شبة  املهنية  الأن�شطة  مقدمتها 
ت��ل��ت��ه��ا ال�����ش��ي��اح��ي��ة ث���م ال��ت��ج��اري��ة واأخ�����رياً 
ا�شرتاتيجية  الأرق�����ام  وت��وؤك��د  ال�شناعية. 
حركة  ت�شهيل  اإىل  الرامية  دب��ي  اقت�شادية 

القت�شادية  والأن�شطة  الأع��م��ال  وم��زاول��ة 
يف دبي، وا�شتمرار تناف�شية الإمارة وقدرتها 
النمو  يف  الراغبة  ال�شركات  ا�شتقطاب  على 
اأع��م��ال��ه��ا يف خمتلف  وت��و���ش��ي��ع  امل�������ش���ت���دام، 

القطاعات احليوية بدبي.
وال�شركات  الأع����م����ال  لأ����ش���ح���اب  ومي���ك���ن 
احل�شول عقد التاأ�شي�س ومالحقه اإلكرتونياً 
يف زيارة واحدة من خالل مراكز اقت�شادية 
اأجهزة  متلك  والتي  املعتمدة  للخدمة  دبي 
املوافقة  اأو من خالل  الإلكرتوين  التوقيع 
الإلكرتونية عرب الر�شائل الن�شية 6969 

دون   اإىل مراجعة اقت�شادية دبي.
ومن ناحية اأخرى، اأظهر التقرير اأنه خالل 
اخلم�شة اأ�شهر الأوىل من العام اجلاري، مت 
اإلكرتوين  تاأ�شي�س  عقد   9،282 اإ���ش��دار 
من   89% ن�شبته  م��ا  اأي  تعديل،  وملحق 
عقود التاأ�شي�س للرخ�س التجارية ال�شادرة 
دبي،  اقت�شادية  خالل  من  متت  اإلكرتونياً 
يف حني و�شلت ن�شبة مالحق تعديل عقود 
اإجمايل  م��ن  وذل���ك   58% اإىل  التاأ�شي�س 

الرخ�س التي تتطلب عقد تاأ�شي�س. 

اإ�صافة بع�ش االإجراءات اجلديدة:
التجاري  والرتخي�س  الت�شجيل  قطاع  قام 
لعقود  اجلديدة  الإج���راءات  بع�س  باإ�شافة 
بيع  ع��ق��د  ���ش��م��ت:  الإل��ك��رتون��ي��ة  التاأ�شي�س 
حمدودة  م�شوؤولية  ذات  لل�شركة  احل�ش�س 
م�شوؤولية  ذات  ال��واح��د  ال�شخ�س  و���ش��رك��ة 
اأعمال  ���ش��رك��ة  ع��ق��د  واإ�����ش����دار  حم�������دودة؛ 
اأو  اأط���راف مواطنني  مدنية يف ح��ال وج��ود 
خ��ل��ي��ج��ي��ني، ك��م��ا مت اإ���ش��اف��ة ت�����ش��دي��ق عقد 
و�شركة  الفردية  للموؤ�ش�شة  خ��دم��ات  وكيل 
الأع�����م�����ال امل���دن���ي���ة. و����ش���م���ت الإج���������راءات 
الإلكرتونية  التوقيعات  حت�شيل  اجلديدة 
باإمكان ممثل  اأ�شبح  التاأ�شي�س حيث  لعقود 
التوقيع  الع��ت��ب��اري(  )ال�شخ�س  ال�����ش��رك��ة 
ال�شركة يف حال توفري  بدًل عن  اإلكرتونياً 
اأو بقرار  وكالة قانونية �شارية من ال�شركة 
من جمل�س الإدارة اأو من خالل �شالحيات 
التاأ�شي�س.  ع����ق����ود  يف  امل�����ذك�����ورة  امل����دي����ر 

بع�س  اإ�شافة  اجلديدة  الإج���راءات  و�شمت 
ب���������الإدارة تخول  ال�����ش��الح��ي��ات اخل���ا����ش���ة 
امل���دي���ر ���ش��الح��ي��ة ت��اأ���ش��ي�����س ���ش��رك��ات تابعة 
لل�شركة الرئي�شية )الأم( واإدارتها واإلغائها، 
�شريبة  بت�شجيل  ال��ق��ي��ام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
القيمة امل�شافة وتقدمي العوائد لدى الهيئة 
ال�شالحيات  ومتنح  لل�شرائب.  الحت��ادي��ة 
ال��ع��م��ال واملوظفني  اأي�����ش��اً حت��وي��ل روات����ب 
لدى  والتحويالت  وامل�شارف  البنوك  على 
كافة البنوك العاملة بالدولة؛ رهن اأي من 
املمتلكات املنقولة اأو غري املنقولة لل�شركة؛ 
متثيل ال�شركة اأمام كافة املحاكم وال�شلطات 
تعيني  واأخ���رياً  ال��دول��ة؛  يف  الق�شائية  �شبه 
وت�شع  ن��زاع��ات.  اأي  وج��ود  حالة  يف  حمكم 
على  مرتكزة  وا�شحة  اآلية  دب��ي  اقت�شادية 
والتي  الأ�شعدة  كافة  والتميز على  اجل��ودة 
التجارية،  الأعمال  واق��ع  تعزيز  �شاأنها  من 
باقت�شاد  امل�����ش��ت��دام��ة  التناف�شية  وحت��ق��ي��ق 
اإم������ارة دب�����ي، ودول������ة الإم��������ارات ع��ل��ى وجه 
قائمة  �شمن  الأعمال  رجال  ويعد  العموم. 

وق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
املبادرات املهمة، واإدارة وت�شهيل تنظيم 
وراء  وال�شعي  اخلا�س  القطاع  اأع��م��ال 
ا���ش��ت��م��رار الأع���م���ال وك��ف��اءت��ه��ا يف ظل 

جائحة كوفيد 19.

املنطلق  هذا  ومن  دبي،  اقت�شادية  اأولويات 
ي��ت��م ال��ب��ح��ث ع��ن احل��ل��ول ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف 
ت�شهيل مزاولة الأعمال باإمارة دبي والتو�شع 
دوران  على  اإىل احلفاظ  بالإ�شافة  والنمو، 
كمركز  دبي  وجاذبية  القت�شادية،  العجلة 
جت����اري واق��ت�����ش��ادي ع���امل���ي.  وي��ع��د تكاتف 
القطاعات  بني  امل�شتمرة  وال�شراكة  اجلهود 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة ه���و ال�����ش��ب��ي��ل نحو 
ذات  وم��ب��ادرات م�شرتكة  اخل��روج مب�شاريع 
من  والتي  دبي  اقت�شاد  على  م�شافة  قيمة 
بيئة  وتوفري  الكفاءة،  م�شتوى  رف��ع  �شاأنها 
خدمية مرموقة ملجتمع الأعمال وفق اأرقى 
ومن  املتبعة.  الدولية  واملمار�شات  املعايري 
والرتخي�س  الت�شجيل  قطاع  يركز  جانبه، 
التجاري يف اقت�شادية دبي على جعل عملية 
ت�شجيل ال�شركات اجلديدة وا�شدار الرخ�س 
التجارية �شهلة و�شريعة الأمر الذي ينعك�س 
باعتبارها  عاملياً  دب��ي  تناف�شية  على  ايجاباً 
املن�شة املثالية للتو�شع وا�شتدامة ال�شركات 

الإقليمية والعاملية. 

�سندوق النقد يوافق على ح�سول م�سر على
 5.2 مليار دولر لدعم جهودها يف مواجهة كورونا

•• القاهرة -وام:

وافق املجل�س التنفيذي ل�شندوق النقد الدويل، ام�س على طلب م�شر 
احل�شول على 5.2 مليار دولر اأمريكي مبوجب ال�شتعداد الئتماين، 
تف�شي  فيها  ت�شبب  التي  العاجلة  املدفوعات  ميزان  احتياجات  لتلبية 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
ال�شرق  ان��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  ال����دويل- ح�شبما  النقد  ���ش��ن��دوق  واأو���ش��ح 
الو�شط- اأن حزمة متويل ال�شتعداد الئتماين بقيمة 5.2 مليار دولر 
تدعم جهود م�شر للحفاظ على ا�شتقرار القت�شاد الكلي و�شط �شدمة 
جائحة “كورونا” امل�شتجد، مع ال�شتمرار يف دفع الإ�شالحات الهيكلية 

الرئي�شية.

النفايات البال�ستيكية يف تايالند 
ت�سهد ارتفاعا �ساروخيا  

 •• بانكوك-اأ ف ب

ارتفعت النفايات البال�شتيكية ب�شكل كبري يف تايالند اأحد اأكرب امللوثني 
يف العامل، مع جائحة كوفيد-19 وطفرة طلب الطعام اإىل املنازل.

تزخر  النفايات  مكبات  فيما  البال�شتيكية  بالعلب  املياه  جم��اري  وتعج 
بالأكيا�س.

ويتقدم مركب تابع لبلدية بانكوك يف �شبكة قنوات العا�شمة التايالندية 
بهدف جمع اأكرب كمية ممكنة من النفايات التي تهدد ب�شد جماري املياه 

املبتذلة يف املدينة البالغ عدد �شكانها 11 مليون ن�شمة.
يف  هائلة  بكميات  ن��وع  ك��ل  م��ن  واحل��اوي��ات  البال�شتيك  قناين  وتنت�شر 

القن�������وات ال�شيق�����ة ما يعرق�������ل حرك�ة املالحة.
من  يجعل  م��ا  ال��غ��ذاء  وخم��ل��ف��ات  ب��ال��ن��ب��ات  تختلط  غالبيتها  يف  وه���ي   

امل�شتحيل اإعادة تدويرها.
ويقول ويجارن �شيما�شايا رئي�س املعهد التايالندي للبيئة يف مقابلة مع 
يف  البال�شتيكية  النفايات  تقريبا  ت�شاعفت  “لقد  بر�س  فران�س  وكالة 
املدن بني كانون الثاين/يناير واآذار/مار�س. يف ني�شان/اأبريل وعلى �شنة 

ارتفعت يف بانكوك بن�شبة %62. يثري هذا الو�شع القلق«.
ومل تن�شر ال�شني واإندوني�شيا وفيتنام وهي من كبار ملوثي املحيطات 
اليابان  النفايات يف  اأن ه��ذه  اأرق��ام ح��ول ه��ذه الفرتة يف حني  اأي  اأي�شا 

ارتفعت يف املدن الكربى لكن اأعيد تدويرها يف نهاية املطاف.
الطعام  ت�شليم  عمليات  الو�شع هي  لهذا  تايالند  الرئي�شي يف  وامل�شبب 
اإىل املنازل. وهي كثرية يف الأ�شا�س يف الأيام الطبيعية اإذ اإن ال�شكان نادرا 
العزل  مع  �شاروخيا  ارتفاعا  �شهدت  لكنها  املنزل  يف  الطعام  يعدون  ما 
واإغالق املطاعم.ويتوا�شل هذا الإقبال واإن بوترية اأخف رغم اإعادة فتح 

البالد تدريجا.
وتقول املدافعة عن البيئة الأمريكية التايالندية رالني �شاتيدتانا�شارن 
ال�شويدية  خطى  على  وت�شري  عاما   12 والبالغة  ليلي  با�شم  املعروفة 
غريتا تونربغ “التلوث بالبال�شتيكي قد ي�شبح اأكر فتكا من فريو�س 

كورونا امل�شتجد«.
العامل. واحدثت �شور  اأكرب ملوث للمحيطات يف  وتايالند هي �شاد�س 
مليئة  بطون  م��ع  الأخ���رية  الأ�شهر  يف  نافقة  و�شالحف  ودلف���ني  ح��وت 

بالبال�شتيك، �شدمة.
وحظرت احلكومة التي تعر�شت لنتقادات كثرية، مطلع ال�شنة ا�شتخدام 
الأكيا�س الأحادية ال�شتعمال يف ال�شوبرماركت ما يعترب ثورة �شغرية يف 
بلد كان ي�شتهلك ما معدله ثمانية اكيا�س للفرد يف اليوم اأي 12 مرة 

اأكر مما هي احلال يف الحتاد الأوروبي.
بحلول  تقريبا  بالثلث  عددها  بخف�س  ويتمثل  وا�شحا،  الهدف  وك��ان 

نهاية ال�شنة.
قد  العك�س  فعلى  م�شبقا.  خ��ا���ش��رة  امل��ع��رك��ة  ه���ذه  اأن  ي��ب��دو   2020 يف 
% على ما يفيد معهد البيئة   30 تزيد النفايات البال�شتيكية بن�شبة 

التايالندي.

املركزي الإيراين يتعهد 
مبحاربة امل�ساربة يف العملة 

•• دبي-رويرتز

�شيدافع  اإنه  الإي��راين  املركزي  البنك  النا�شر همتي حمافظ  قال عبد 
عن الريال الإيراين املتعر يف وجه امل�شاربات دون �شخ عملة �شعبة يف 
ال�شوق وذلك ردا على تراجع العملة اإىل م�شتويات منخف�شة تاريخية 

هذا الأ�شبوع.
اأن  الثالثاء قبل  ي��وم  الإط���الق  اأدن���ى م�شتوى على  اإىل  ال��ري��ال  وه��وى 
يتعافى قليال وذلك بعد اأيام من ازياد ال�شغوط الدبلوما�شية للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على طهران مبطالبتها بال�شماح للوكالة بدخول 

موقع نوويني �شابقني م�شتبه بهما.
وقال همتي يف من�شور على ان�شتجرام يف وقت متاأخر اجلمعة “ل يقوم 
اأي بنك مركزي ملتزم ومطلع ’ببعرة’ موارده يف ال�شوق يف الفرتات 

التي نرى فيها القت�شاد يتعر�س ل�شدمات ق�شرية الأجل«.
ويقول م�شوؤولون اإيرانيون اإن احلكومة تخلت اإىل حد كبري عن �شيا�شة 
عام  منذ  ال��ري��ال  دع��م  ب��ه��دف  ال�شعبة  العملة  م��ن  ك��ب��رية  كميات  �شخ 
75 باملئة من قيمته عقب ان�شحاب  2018 عندما خ�شر الريال زهاء 
ال��ن��ووي ال��دويل وق��راره��ا التايل باإعادة  ال��ولي��ات املتحدة من الت��ف��اق 

فر�س عقوبات على طهران.
القائمة  التقلبات  مع  بالتاأكيد  �شيتعامل  املركزي  “البنك  همتي  وقال 
اأن الإدارة  املا�شية  على امل�شاربات واأظهر الجتاه خالل الأيام الثالثة 

القوية لل�شوق �شتحول دون حدوث ا�شطرابات«.
وذكرت مواقع متخ�ش�شة يف اأ�شعار ال�شرف ومنها بونبا�شت دوت كوم اأن 
الريال ارتفع ب�شكل طفيف اأمام الدولر و�شجل يف ال�شوق غري الر�شمية 
تاريخي  اإىل م�شتوى منخف�س  تراجع  بعدما  األفا اجلمعة   192 نحو 

عند 205 اآلف يوم الثالثاء.

اقت�صادية دبي: اإ�صدار 41،252 عقد تاأ�صي�ش اإلكرتوين وملحق تعديل منذ يناير 2019 وحتى نهاية مايو 2020
اإ�سافة بع�ص الإجراءات اجلديدة لعقود التاأ�سي�ص الإلكرتونية لت�سهيل حركة ومزاولة الأعمال يف دبي

•• �شوفا-اأ ف ب

نظراً  �شلال  اقت�شادها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  فيدجي  ج��زر  تعتزم 
لتكالها الوا�شع على ال�شياحة، ا�شتحداث “فقاعة” خالية 
الهادىء،  املحيط  جنوب  يف  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  من 
وهما  ونيوزيلندا،  اأ�شرتاليا  من  الآت��ني  للزوار  خم�ش�شة 
هذا  يق�شدون  الذين  ال�شياح  ملعظم  الرئي�شيان  امل�شدران 

الأرخبيل.
“�شباح  تعني  كلمة  )وه���ي  بول”  “الفقاعة  وخ�ش�شت 
ال�شخ�شيات  لكبار  منطقة  الفيدجية(  باللغة  اخلري” 
منذ  والنيوزيلنديون  الأ���ش��رتال��ي��ون  ال�شياح  فيها  ميكث 
بحري  منتجع  اإىل  ينقلوا  اأن  قبل  الطائرة،  من  نزولهم 

معزول.
الفائت  اي��ار/م��اي��و  يف  ب��داأت��ا  ونيوزيلندا  اأ�شرتاليا  وكانت 

امل�شرتكة،  اخلا�شة  “فقاعتهما”  ل�شتحداث  حم��ادث��ات 
هذه  من  الإف���ادة  يف  الراغبني  مواطنيهما  تعفيا  اأن  على 
لتفادي  ال�شفر  على  فر�شت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  م��ن  ال��ف��ق��اع��ة، 
تو�شيع هذه  يتم  اأن  امل�شتجد، على  كورونا  تف�شي فريو�س 
ال�شفر ل  لكن حركة  الهادىء.  املحيط  اإىل جزر  الفقاعة 
ب��وؤر جديدة  اأ�شرتاليا حيث ظهرت  داخ��ل  ت��زال حم���دودة 
لوباء كوفيد-19 حول ملبورن، ومن امل�شتبعد تالياً رفع 
القيود على ال�شفر قبل اأيلول/�شبتمرب املقبل بني البلدين 

اللذين يف�شل بحر تا�شمان بينهما.
وقال رئي�س وزراء فيدجي فرانك باينيماراما “يف موازاة 
ا�شتعداد اأ�شرتاليا ونيوزيلندا لإطالق فقاعتهما، من �شاأن 
جناح فيدجي املماثل اإن مل يكن الأكرب يف مكافحة فريو�س 
معاودة  )اأم��ام  الطريق  لفتح  موؤهلني  يجعلنا  اأن  كورونا، 

ال�شياحة( يف املحيط الهادىء«.

لالأ�شرتاليني  ���ش��ت��ت��ي��ح  بول”  “الفقاعة  اأن  واأك��������د 
ت��وف��ره جزر  م��ا  اأف�����ش��ل  م��ن  “الإفادة  وال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ني 
فيدجي، مع البقاء يف مناأى عن �شكان فيدجي وعن ال�شياح 

الآخرين الذين قد يق�شدون الأرخبيل«.
وا�شاف اأن اإج��راءات احلجر ال�شحي قد تلغى لحقا لكل 
بفريو�س  اخل��ا���ش��ة  للفحو�س  يخ�شعون  ال��ذي��ن  ال�شياح 
ولأولئك  به،  م�شابني  غري  اأنهم  ويتبني  امل�شتجد  كورونا 
�شيطرت على  التي  ال��دول  بلد م�شنف �شمن  الآت��ني من 
من  م���زي���داً  ب��اي��ن��ي��م��ارام��ا  ي��ع��ط  ومل  كوفيد-19.  وب����اء 

التفا�شيل يف هذا ال�شاأن.
وكانت جزر فيدجي التي يبلغ عدد �شكانها 930 األفاً اإحدى 
اأوىل الدول التي متكنت من ال�شيطرة على فريو�س كورونا 
امل�شتجد. واأعلن الأرخبيل يف اخلام�س من حزيران/يونيو 
اأية حالة  اأنه تخل�س من الوباء بعد عدم ت�شجيل  احلايل 

18 حالة موؤكدة كانت  اأن  45 يوماً، علماً  جديدة خالل 
�شجلت ر�شمياً يف بداية اآذار/مار�س الفائت. ومل ت�شجل اية 

وفيات، فيما بلغت ن�شبة ال�شفاء مئة يف املئة.
اإع����ادة فتح احل���دود ق��د ت���وؤدي رغ��م ذل��ك اإىل دخول  لكن 
الإج���راءات الحرتازية  كانت  اي��اً  البلد جم��دداً  الفريو�س 
للفنادق  ف��ي��دج��ي  جلمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال  امل��ت��خ��ذة. 
حقاً  يتمنى  “القطاع  اإن  لوكينغتون  فانتا�شا  وال�شياحة 
اإع��ادة فتح احل��دود، لكن اجلميع ي��درك اأن خطر فريو�س 
اإعالن موعد فتح احلدود  كورونا قائم فعلياً”. وياأمل يف 

بغية البدء بال�شتعداد لهذه اخلطوة.
فجاأة  الأج��ان��ب  ال�شياح  توقف  الفائت،  اآذار/م��ار���س  ومنذ 
عن التوافد اإىل �شواطىء فيدجي الرائعة املحاطة باأ�شجار 
دون  من  تالياً  اأنف�شهم  الفيدجيني  اآلف  ووج��د  النخيل، 

عمل.

جزر فيدجي تقيم »فقاعة« �سياحية خالية من كورونا  
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يهمني تقدمي �صخ�صيات متنوعة لها تاأثري ور�صالة ومعنى

�سبا مبارك: كورونا اأثر 
جدًا على �سناعة الدراما

تقول الفنانة �شبا، عن الدافع الذي يجذبها لختيار دور جديد: يهمني تقدمي �شخ�شيات متنوعة لها تاأثري 
ور�شالة ومعنى، هذا ما يلفت نظري لل�شخ�شية عند قراءتها، واأحتم�س اإذا كانت ال�شخ�شية ت�شبهني وحتمل 

جديدا، مع و�شع العتبارات الأخرى يف احل�شبان مثل فريق العمل، ال�شيناريو، الإنتاج والإخراج.
عن امل�شل�شل اخلليجي )حار�س اجلبل(، الذي عادت من خالله اإىل الدراما البدوية بعد غياب، 

قالت: ج�شدت )رمال(، فار�شة مغوارة تنتمي اإىل اإحدى القبائل يف عام املوت، الذي �شهدت 
اأجل  من  القبائل  بني  وغ��زوات  ح��روب  اإىل  اأدت  وجفاًفا،  ا  واأمرا�شً جوًعا،  املنطقة  فيه 

البقاء.
خالد  رياحنة،  منذر  النمر،  عبداملح�شن  منهم  الفنانني  من  نخبة  العمل  يف  و�شارك 

�شائد  الأردين  واإخ����راج  ف�شة،  ح���ازم  تاأليف  م��ن  ق��ن��وع،  وحم��م��د  ال��ع��اي��ق،  ن���ورا  القي�س، 
الهواري.

جذبني �شيناريو العمل، كذلك ال�شخ�شية التي اأوؤديها وهي الفار�شة )رمال(، امراأة قوية 
جدا ول ميكن ال اأن تقع يف حبها، واحلقيقة اأحببتها منذ قراءة العمل للمرة الأوىل. 

واأو�شحت الفنانة مبارك، ال�شتعداد ل�شخ�شية الفار�شة: )قمت بتح�شريات كثرية 
منها ممار�شة ركوب اخليل، تعلم املبارزة بال�شيف واللكمات، ولأن املعارك مرتبطة 

م��ا جعل  لكن  يتعارك،  اأب���دو كرجل  تعلمها حتى  م��ن  ك��ان لب��د  اأك���ر،  بالرجال 
اأقوم بالأمرين معاً،  الأمر �شعباً هو �شغط الوقت يف الت�شوير، الذي جعلني 

التح�شري لل�شخ�شية وتطويرها، بالإ�شافة اإىل اأدائها يف الوقت نف�شه.
ال�شخ�شية عفوية وطبيعية،  اأن تكون  اأردت  واأ�شافت: كنت قلقة جدا، لكني 
اأنها  ال�شحراء تقاتل وتركب اخليل رغم  ام��راأة يف  لأن منطقي جدا ظهور 
األ تكون كاريكاتورية واأن ي�شدقها  لي�شت معتادة للم�شاهد العربي، فاأردت 
اجلمهور، وهذا يتطلب اأداًء خا�شاً ولي�س فقط التدريب البدين حتى تبدو 

مقنعة ويتقبلها اجلمهور.
قائلة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار  ظ��ل  يف  الت�شوير  اأج����واء  اإىل  �شبا  واأ���ش��ارت 

نلقي  اأن  الدراما يف رم�شان، لكن ل يجب  على �شناعة  اأثر جداً  )الفريو�س 
اللوم عليه، وقد يكون مقبول اأن يكون فريو�س كورونا م�شوؤول عن �شعف الدقة 

والت�شرع والتباعد غري املنطقي بني ال�شخ�شيات وما ي�شببه ال�شفر والغياب على 
املمثلني فيما بعد على العمل بالكامل، ولكن ل يجب اأن يت�شبب الكورونا يف الإ�شفاف 

اأو ال�شت�شهال. كذلك كانت فر�شة جيدة ل�شّناع املحتوى، لأن النا�س يف املنزل ي�شاهدون 
كل حمتوى تتم �شناعته، ولهذا لي�س �شدفة اأن املن�شات حتقق جناحات ا�شتثنائية يف هذا 

الظرف(.
بالتاأكيد  قالت:  امل�شرية؟،  الع��م��ال  جن��اح  نف�س  حتقق  العربية  الأع��م��ال  هل  على  وردا 

ولكن  العربي،  العامل  ن�شب م�شاهدة يف  باأكرب  امل�شرية حتظى  امل�شل�شالت  ج��دال  وب��دون 
الدراما العربية والبدوية واخلليجية لها جمهور خا�س اأي�شا، بغ�س النظر عن املقارنة بني ن�شب 

امل�شاهدة مع الأعمال امل�شرية، وبالن�شبة يل اأحتدث عن جمهوري اخلا�س، الذي ي�شاهد كل 
ما اأقدمه، بغ�س النظر عن عدده، وير�شلون يل تعليقات اإيجابية، وطبعا �شيكون حدثا 

اجلبل(  )حار�س  البدوي  امل�شل�شل  امل�شري  اجلمهور  ي�شاهد  اأن  جدا  ي�شعدين  خا�شا 
ويثري اإعجابه.

امل�شرية بعد م�شل�شل )طايع( مع عمرو يو�شف،  الدراما  وبررت �شبا غيابها عن 
واأكيد  اأي�شا،  ولل�شينما  لها  عودتي  وانتظر  جدا  امل�شرية  الدراما  )اأح��ب  قائلة 

م�شل�شل  مثل  اأعمال  بانتاج  م�شغولة  كنت  ولكني  مق�شودا،  لي�س  عنها  ُبعدي 
)عبور( عن الالجئني يف الأردن، وفيلم )بنات عبدالرحمن( مع املخرج زيد اأبو 

حمدان وفيلم )اأمرية( مع املخرج حممد دياب(.
واأخ�����ريا ت��ق��ول م��ب��ارك ع��ن م�شل�شل )من���رة ات��ن��ني( وف��ي��ل��م )ال���راه���ب(: فيلم 
)الراهب( لي�س لدَيّ معلومة عنه حالياً، واأمتنى اأن يعود، خ�شو�شا اأن �شيناريو 
العمل مميز ويقف وراءه فريق عمل متمكن بقيادة املخرجة هالة خليل. اأما 
ت�شوير م�شل�شل )منرة اتنني(، فتعطل ب�شبب فريو�س كورونا، واأمتنى اأي�شا 

اأن يعود قريبا.

حال �سيحة: مل اأنف�سل 
عن زوجي ب�سبب الفن

قالت الفنانة حال �شيحة اإنها ابتعدت عن الفن ملدة 11 عاما، وعند عودتها 
بطليقها  عالقتها  وعن  والرعب.  باخلوف  ت�شعر  كانت  زل��زال  م�شل�شل  يف 
قالت: "عالقتي بطليقي جيدة وقد اتفقنا اأن اأهم �شيء هو نف�شية اأبنائنا، 
امل�شكلة  ول��ك��ن  والأب  الأم  انف�شال  ف��ى  لي�شت  امل�شكلة  اأن  اكت�شفت  فقد 

احلقيقية كيف �شيتعامالن بعد النف�شال".
"هو اختالف  اأن �شبب انف�شالها عن زوجها  واأ�شافت الفنانة حال �شيحة 
وجهات النظر ومل تكن رغبتي يف العودة للفن هو �شبب النف�شال ولكن 
اأكمل حياتي بهذا ال�شكل، وفور عودتي قررت  اأن  اأ�شتطع  �شعرت باأنني مل 
اإرادت��ي فلم  العودة للفن لأنه بداخلي منذ كنت طفلة، وقد تركته بكامل 

تكن ال�شهرة ت�شيطر علي".

عاملية  منا�شبة  اأي  ك��رم  جن��وى  اللبنانية  الفنانة  جتعل  ل 
اإل وت�شارك فيها، ان مل يكن بح�شورها  متّر مرور الكرام، 
اأو مو�شوع  ر�شالة لأي ق�شية  ليكون  ج�شدًيا، تقدم �شوتها 

يطال خمتلف فئات املجتمع.
م���وؤخ���را، ان��ت�����ش��ر ف��ي��دي��و ل��ن��ج��وى حت���ذر ف��ي��ه م���ن خطورة 
املخدرات على ال�شباب، واأ�شّرت من خالله على توجيه ر�شالة 
حاّدة اإىل كل مدمن بعمل حمل عنوان "نع�س ال�شم"، كتبت 
ملكافحة  ال��دويل  اليوم  ملنا�شبة  وذل��ك  بنف�شها،  ك��رم  كلماته 
امل�شروع بها والذي  ا�شتعمال املخدرات والجت��ار غري  اإ�شاءة 

�شادف اليوم اجلمعة 26 مايو/حزيران.
وذك���رت م�����ش��ادر  اإع��الم��ي��ة اأن جن��وى �شبق 

واأحب  �شابق،  وقت  يف  الكالم  هذا  وقالت 
ف��ري��ق ع��م��ل��ه��ا م��ف��اج��اأت��ه��ا ب���ه يف هذا 

قوية  ر���ش��ال��ة  ي�شكل  ك��ون��ه  ال��ي��وم، 
العاملي  ال����ي����وم  يف  ل���ل�������ش���ب���اب 

ل��ل��م��خ��درات، وح�����ش��ل ذلك 
ت�شوير  ومّت  علمها  دون 

بالتن�شيق  ال��ف��ي��دي��و 
م����������ع امل����م����ث����ل����ني 

واملخرج.
ال�������ع�������م�������ل 

ال������������ذي 
ر  �شّو

الفيديو حمل �شوت كرم، وهي  على طريقة 
تقول: "يللي عم تتعاطى ال�شم وت�شم دماغك 

اإمي��ان��ك ب�شيل ال��ه��م، م�����س ك��ذب��ة هيك  وت��ط��ري، 
ال�شم  نع�س  ما  ج��اب��رك،  اللي  �شو  قلي  م�شاوير، 

عمرك  ويخل�س  بخاطرك  ياخد  ت�  ناطرك 
بكري".

ّور حتت  العمل �شُ اأن  اأخ��رياً،  يذكر 
�شرحان  حم��م��د  امل��خ��رج  اإدارة 

ادري�س  ح�����ش��ني  وم�����ش��ارك��ة 
على  امل��دم��ن  ب�شخ�شية 
و�شهري  امل��خ��درات 

نا�شر الدين 
ب���������������������دور 

والدته.

متيزت الفنانة االأردنية �صبا مبارك، يف اأداء االأدوار ال�صعبة واملتنوعة، 
وحققت خلل م�صريتها ب�صمات وا�صحة حتى اأ�صبحت من اأملع جنمات 

عودتها  �صيما  ال  اأدواره��ا،  اختيار  كيفية  عن  تتحدث  �صبا  العرب. 
للأدوار البدوية يف م�صل�صل )حار�ش اجلبل(، الذي عر�ش يف رم�صان 

املا�صي وج�صدت فيه �صخ�صية الفار�صة )رمال(.

ر�سالة من جنوى كرم لكل 
�ساب مدمن على املخدرات

عربت الفنانة امل�شرية مريهان ح�شني عن 
فيديو  خ���الل  م��ن  تقليدها  ب��ع��د  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
لها ل�شخ�شية الفنانة مايا دياب من خالل 
بن�شر  قامت  مريهان  ال�شعر.  ول��ون  املكياج 
مريهان  بتقليد  مايا  اعجاب  تك�شف  �شورة 
لها، وعلقت مايا على فيديو مريخان بكلمة 
ال�شتوري  خا�شية  يف  و�شاركته  "حبيت"، 

اخلا�شة بها.
اجلميلة،  دي����اب  "مايا  م���ريه���ان:  وت��اب��ع��ت 
حبيبتي مب�شوطة جدا اإنك حبيتي تقليدي 
من  واث��ق��ة  لنجمة  مثال  اإن��ك  و�شكرا  ليكي 

نف�شها، 
اجلميل  �شكلك  ولالآخرين،  لنف�شها  حمبة 

ينب�س بروحك الأجمل".
اأن����ا م��ع��رف�����س مايا  ف��ك��رة  "على  واأ����ش���اف���ت: 
م�شرتكني  اأ����ش���دق���اء  ب��ي��ن��ن��ا  ب�����س  �شخ�شيا 
فيها  وبيموتوا  بيحبوها  هما  ليه  وع��رف��ت 
اأن����ا ق��ل��دت ف��ن��ان��ات ك��ت��ري وع��م��ل��وا نف�شهم 
ملا بالقي  اأوي  بالهم، فابفرح  م�س واخدين 
زيك  وعفوية  وطبيعية  حلوة  روحها  جنمة 
وزي حبيبة قلب قلبي منى زكي حب كتري 

اأوي".
منذ  فيديو،  مقطع  ن�شرت  مريهان  وكانت 
باأغنية  دي��اب  مايا  الفنانة  تقّلد  وه��ي  اأي���ام، 
"�شكلك ما بتعرف"، حيث ظهرت بنف�س لون 

واملالب�س،  ال�����ش��ع��ر 
واأي�شا املكياج، ونال 
�شجة  ال����ف����ي����دي����و 
ك�������ب�������رية ك����ون����ه����ا 
تقليد  اأج��������������ادت 
بطريقة  م�����اي�����ا 

احرتافية.
وم���ريه���ان دائ���ًم���ا ما 

عدد  تقليد  اىل  تلجاأ 
اأنها  ال  الفنانات،  من 

على  ال����ث����ن����اء  ت���ل���ق  مل 
قامت  ك��م��ا  ف��ي��دي��و  اي 

اأن  م���اي���ا.ي���ذك���ر  وف��ع��ل��ت 
مايا كانت قد اأطلقت كليب 

"�شكلك ما بتعرف " يف 20 
دي�شمرب من العام 2012، 

واأحلان  كلمات  والأغنية من 
الكليب  و�شكل  ع�شاف،  �شليم 

م�شرية  يف  ف�����ارق�����ة  ع����الم����ة 
اي  ي�شبه  ل  كونه  الفنية،  مايا 

العربي،  العامل  يف  �شابقة  اأعمال 
وك��ان عبارة عن فيلم ق�شري و�شلت 

وا�شتغرق  دقائق،   8 ال�  مدته حلوايل 
متتالية،  �شاعة   27 ح���وايل  ت�شويره 

وهو من اخراج �شعيد املاروق.

مريهان ح�سني ت�سيد 
برّدة فعل مايا دياب 

بعد تقليدها لها
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

فهد بن �شوميي

اإ���ش��ل��ب��ت��ن��ي ن��ظ�����رة اع��ي��ان�����ك 

ه�����ان رب�����ي ك����ل م����ن ه��ان��ك 

ب��اح�����ش��ان�����ك  ����ش���ورك  يل  ع���ز 

ل�����ش��ان�����ك  م��ن��ط��ق  و  ب���اجل���م���ال 

ي����ك واجل����ي����ون ب���ه���ا ���ش��ان�����ك 

ج���اين م����ا  ذار  ن���وم���ي  ح����ت  و 

اع��ي��اين م��ق��ل��ة  و  ب�����ش��ري  ي���ا 

ف����رد م��ال�����ك واح���������د/ن ث��ان�����ي

�����ش����ورك م����ن ح�����ور جل��ن��ان�����ي

وال���وان�������ي ورد  وامل���ب���ا����ش���م 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

النا�س يابن النا�س خمتلفني �شكل وحمتوى

              لوال املواقف ما عرفنا �شدقها من غ�شها

 احذر تناق�س واحٍد را�شه مافيه اال الهوى

            كنه بالونه .. نا�س تنفخها ونا�س تف�شها !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

عقب غلك الواجد وحبك احليل ،

�صبحان من خلك عندي وال �صي !

******

انت �صاير ت�صبه لدمعات عيني

كل ما تكرب و�صط عيني تطيح !

كلنا خليفة
�صف العز يف �صحكة_خليفة_ربيع_ال�صعب

�صعب قدمه  ما  اللي  �صيخنا   .. حممد  ودرع��ه 

زع���ي���م ال���ب���لد ال���ل���ي ���ص��ن��ا امل���ج���د م���ن جم��ده

بعده ال���ع���رب  ت�����ص��وف   .. اأف��ع��ال��ة  ج����ّرة  ع��ل��ى 

�شلطان املريخي
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