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دواء يداوي م�شكلتني لدى 
الرجال.. اأ�شهرها ت�شاقط ال�شعر

الذكور  ال�شعر لدى  ت�شاقط  اأح��د عالجات  اأن  درا�شة حديثة  وج��دت 
هذا  يف  امل�شتخدمة  ال��ع��الج��ات  م��ن  ك��ث��ر  ع��ن  اأف�����ش��ل  ب�شكل  تعمل 

الإطار.
ت�شاقط  اأ�شكال  �شكل من  الرجال من  باملئة من   90 ح��وايل  ويعاين 
الذات  تقدير  ت��دين  اأع��را���ض  اإىل  ي���وؤدي  ال�شعر خ��الل حياتهم، مم��ا 

والقلق والكتئاب، بح�شب �شبكة "�شي اإن اإن" الأمركية.
ت�شاقط  ملنع  اجلراحية  غ��ر  العالجات  ح��ول  على  ال��درا���ش��ة  وك��ان��ت 
اأمرهم  ال�شعر لدى الذكور حم��دودة، مما ترك ه��وؤلء يف حرة من 

ب�شاأن احلل الأكرث جناعة.
النوعية  البيانات  جمع  اأي  ميتا"،  "حتليل  على  الدر�شة  واعتمدت 
والكمية بهدف احل�شول على ا�شتنتاجات دقيقة، وجمعت بيانات من 

الإطار.  هذا  يف  درا�شة   23
وحللت الدرا�شة الأبحاث التي تناولت ا�شتخدام جرعات خمتلفة من 
ودوتا�شتريد  مينوك�شيديل  ال��ث��الث:  واملو�شعية  الفموية  الأدوي���ة 

وفينا�شرتايد.
اأربعة  اإىل  �شهرين  ب��ن  ت���رتواح  ف��رتة  على  التحليل  عملية  ومت��ت 

اأ�شهر.
دوتا�شتريد عن طريق  5 ملليغرام من  تناول  اأن  الدرا�شة  ووج��دت 

الفم لديه اأعلى قدرة على تقليل ت�شاقط ال�شعر لدى الذكور.
املتحدة  الوليات  يف  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  اأقرته  دواء  ودوتا�شتريد 
ت�شتخدم  اأن��ه��ا  كما  ال��رج��ال.  ل��دى  الربو�شتاتا  غ��دد  ت�شخم  ملعاجلة 
موافقة حكومية  على  لي�ض حا�شال  اأنه  اإل  الذكوري،  ال�شلع  لعالج 

يف اأمركا.
ويقول طبيب الأمرا�ض اجللدية اأنتوين رو�شي اإن ا�شتخدام الأدوية  
خارج الت�شمية الر�شمية اأمر �شائع يف الطب، اإذ اإن هناك العديد من 
الأدوية الت�ض ت�شتخدم بعيدا عن الهدف الذي و�شعت من اأجله، لكن 

يجب اأن تكون هناك اأدلة كافية ت�شرح �شبب ا�شتعمال هذه الأدوية.

خبرية: حيل جلعل رائحة 
العطر تدوم طوال اليوم

ك�شفت خبرة عطور عن جمموعة من احليل التي ميكن اأن ت�شاعد يف 
ا�شتمرار رائحة العطر بعد ر�شه على اجل�شم طوال اليوم.

خبرة  اأوردت  الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  م��ع  لها  حديث  ويف 
العطر  رائحة  على  للحفاظ  التالية  احليل  هاو�ض،  ريت�شيل  العطور 

اأطول فرتة ممكنة:
مع�شميك  تفرك  "ل  را�شيل:  قالت  ببع�شهما:  مع�شميك  تفرك  ل 
املواد  يك�شر  اأن  ميكن  ال��واق��ع  يف  ه��ذا  العطر.  و���ش��ع  بعد  ببع�شهما 
الكيميائية ويوؤدي اإىل انهيار اأ�شرع يف مكونات العطر، مما يوؤدي اإىل 

تال�شي الرائحة خالل فرتة ق�شرة"
يف  ترغب  كنت  "اإذا  را�شيل:  اأو�شحت  �شعرك:  على  العطر  تر�ض  ل 
ال�شعر بدًل من العطر  ا�شتخدام رذاذ  تعطر �شعرك، فمن الأف�شل 
لأن الكحول املوجود يف العطور يجفف ال�شعر ب�شكل ل ي�شدق وميكن 

اأن يرتكه ه�ًشا ويوؤدي اإىل تك�شره.
ترطيب الب�شرة قبل ال�شتخدام: تن�شح ريت�شل برتطيب الب�شرة قبل 
ا  اأي�شً اأن يكون مفيًدا. من املفيد  و�شع العطر، حتى الفازلن ميكن 
الزيوت  لأن  وذل��ك  ال�شتحمام،  بعد  رطبة  ب�شرة  على  عطرك  و�شع 
لفرتة  ع��ط��راً  يبقى  وجتعله  باجللد  �شتلت�شق  العطور  يف  امل��وج��ودة 

اأطول.
على  العطر  ر���ض  ميكن  ريت�شيل،  بح�شب  معينة:  مناطق  على  ر���ض 
املع�شمن وم��وؤخ��رة ال��ع��ن��ق، ومي��ك��ن ر���ش��ه على اجل���زء ال��داخ��ل��ي من 
املرفقن اأو يف موؤخرة الركبتن. حتب العطور حرارة اجل�شم، وتنبعث 

من نقاط النب�ض حرارة اأكرث من اأجزاء اجل�شم الأخرى.
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جتنب ارتداء هذه الألوان 
لإبعاد البعو�ض

ت�شر درا�شة جديدة قادها علماء يف جامعة وا�شنطن اإىل اأن البعو�ض يطر 
األوان معينة، مبا يف ذلك الأحمر والربتقايل والأ�شود وال�شماوي،  باجتاه 
وعلى العك�ض من ذلك، فاإن هذه احل�شرات تتجاهل الأخ�شر والأرجواين 

والأزرق والأبي�ض.
على  البعو�ض  عثور  كيفية  تف�شر  يف  ي�شاعد  ه��ذا  اأن  الباحثون  ويعتقد 
العام،  اجللد  ل��ون  ع��ن  النظر  بغ�ض  الإن�����ش��ان،  جلد  لأن  ن��ظ��ًرا  م�شيفن، 

ي�شدر "اإ�شارة" حمراء برتقالية قوية اإىل اأعن البعو�ض.
اأ�شتاذ علم الأحياء بجامعة وا�شنطن  املوؤلفن جيفري ريفيل،  وقال كبر 
قريب،  ما هو  مل�شاعدته على متييز  الروائح  ي�شتخدم  البعو�ض  اأن  "يبدو 
مثل  معينة،  مركبات  رائحة  البعو�ض  ي�شم  وعندما  يع�ض،  م�شيف  مثل 
على  العينن  الرائحة حتفز  تلك  فاإن  اأنفا�شنا،  من  الكربون  اأك�شيد  ثاين 
البحث عن األوان معينة واأمناط ب�شرية اأخرى مرتبطة مب�شيف حمتمل، 
والتوجه اإليها". وتك�شف النتائج كيف توؤثر حا�شة ال�شم لدى البعو�ض على 
طريقة ا�شتجابتها لالإ�شارات الب�شرية، وقال الباحثون اإن معرفة الألوان 
التي جتذب البعو�ض اجلائع واأيها ل يجذبها ميكن اأن ي�شاعد يف ت�شميم 

مواد طاردة اأف�شل وم�شائد وطرق اأخرى لإبعاد البعو�ض.
وقال ريفيل "اأحد الأ�شئلة الأكرث �شيوًعا التي طرحتها هو " ماذا ميكنني 
اإ�شارات  ث��الث  ه��ن��اك  اإن  اأق���ول  كنت  ل��دغ��ي؟  م��ن  البعو�ض  ملنع  اأف��ع��ل  اأن 
رئي�شية جتذب البعو�ض: اأنفا�شك وعرقك ودرجة حرارة ب�شرتك، ويف هذه 
الدرا�شة، وجدنا اإ�شارة رابعة: اللون الأحمر، والذي ل ميكن العثور عليه 

ا يف ب�شرة اجلميع". على مالب�شك فح�شب، بل يوجد اأي�شً

ت�شتخدم  تطبيق   500
ا�شم ميتافري�ض

ك�شف تقرير �شادر عن �شركة �شين�شور تاور، 
التطبيقات  ���ش��وق  م��ت��اب��ع��ة  يف  املتخ�ش�شة 
يف ال��ع��امل، ع��ن جل��وء م��ئ��ات امل��ط��وري��ن اإىل 
"ميتافر�ض"  م�شطلح  ج��اذب��ي��ة  ا���ش��ت��غ��الل 
ت�����ش��وك��رب��رج موؤ�ش�ض  اأط��ل��ق��ه م���ارك  ال���ذي 
ورئي�ض �شركة ميتا مالكة �شبكة في�شبوك يف 
العامل املا�شي. وبح�شب التقرير فاإنه يوجد 
املحمولة  ل��الأج��ه��زة  تطبيق   552 ح���وايل 
ع��ل��ى م�شطلح  اأ����ش���م���اء حت���ت���وي  ت�����ش��ت��خ��دم 
ميتافر�ض جلذب انتباه امل�شتخدمن اجلدد، 
حيث ج��اء ج��زء كبر م��ن ه��ذه التطبيقات 
خالل ال�شهور القليلة املا�شية. وذكر تقرير 
التطبيقات  ب���ن  م���ن  اأن�����ه  ت�����اور  ���ش��ي��ن�����ش��ور 
اآب  التطبيقات  على متجري  عاملياً  امل�شنفة 
تطبيقاً   86 اأ���ش��اف  ب���الي،  وغ��وغ��ل  �شتور 
اإ�شارة اإىل ميتافر�ض اإىل عناوينها اأو و�شفها 
الثاين  نوفمرب-ت�شرين  من  الفرتة  خ��الل 

.2022 الثاين  -كانون  ويناير   2021
يف  املتخ�ش�ض  كران�ض"  "تك  موقع  واأ���ش��ار 
مو�شوعات التكنولوجيا اإىل اأن هذا الإطار 
في�شبوك  �شركة  اإع��الن  عقب  ياأتي  الزمني 
تغير ا�شمها اإىل ميتا وخططها لال�شتثمار 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ي��ت��اف��ر���ض خالل  ب�����ش��دة يف 

ال�شنوات الع�شر املقبلة.

للح�شول على نوم جيد .. اأطعمة وم�شروبات 
يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي  �ص 29

ال�شعال الديكي يهاجم 
ال�شغار والكبار اأي�شًا

يهاجم  الديكي  ال�شعال  اإن  ال�شحية  للتوعية  الحت��ادي  املعهد  ق��ال 
ال�����ش��غ��ار وال��ك��ب��ار ع��ل��ى ح��د ����ش���واء، م��و���ش��ح��اً اأن����ه ع����دوى ببكتريا 
ب�شفة  �شتاًء  بالرذاذ  تنتقل  والتي  الديكي"،  ال�شعال  "بورديتيال 

خا�شة.
التنف�شي  اجلهاز  تهاجم  البكتريا  ه��ذه  اأن  الأمل��اين  املعهد  واأ���ش��اف 
وال�شعب  الهوائية  للق�شبة  املخاطية  الأغ�شية  يف  وت�شتقر  العلوي 
املخاطية  الأغ�شية  تتلف  �شموماً  وت�شكل  هناك  وتتكاثر  الهوائية، 
الأذن  يف  التهابا  وت�شبب  اأي�����ش��اً  ال��دم  تدخل  اأن  وميكن  والأه����داب، 

الو�شطى، اأوالرئتن.
وانقطاع  التنف�ض  و�شيق  �شديدة  �شعال  نوبات  يف  اأعرا�شه  وتتمثل 

النف�ض، الذي يهدد احلياة، خا�شة الأطفال.
و�شمادات  امللحي  وامل��ح��ل��ول  احل��ي��وي��ة،  بامل�شادات  يعالج  م��ا  وغ��ال��ب��اً 

ال�شدر الدافئة، وبالإكثار من �شرب ال�شوائل.
�شمن  الأطفال  عليه  يح�شل  الديكي،  ال�شعال  �شد  تطعيم  ويتوفر 

التطعيم الثالثي �شد الدفتريا والتيتانو�ض وال�شعال الديكي.

ال�شمت  .1
ينبغي التزام ال�شمت والكتمان اإذا كان هناك خرب رائع، 
اأو ترقية تبعث  اأي تقدير  اأو  مثل احل�شول على عالوة 
على التباهي. ميكن بالطبع اأن حتتفل بعيًدا عن الزميل 
�شيفرحون من  واأ�شخا�ض  زم��الء  اخل��ارج مع  الغيور يف 
عند  اأن��ه  اخل��رباء  يو�شح  ال�شار.  اخل��رب  ل�شماع  قلوبهم 
العمل،  حمل  يف  الرائع  اأو  ال�شار  اخل��رب  باإعالن  القيام 
�شاحب  ال�شخ�ض  اع��ت��ب��ار  اإىل  البع�ض  مييل  اأن  ميكن 
الكتمان  ع��ن��د  اأن���ه  ح��ن  يف  م��ت��ع��ج��رًف��ا،  ال�شعيد  اخل���رب 

وال�شمت فاإن الأمر �شيمر ب�شالم.

�شخ�شي ب�شكل  النزعاج  جتنب   .2
الأمان  ع��دم  مل�شاعر  انعكا�ض  الأ�شا�ض  يف  هي  الغرة  اإن 
عالقة  لها  لي�ض  اأنها  اأي  نف�شه،  الغيور  ال�شخ�ض  ل��دى 
اإذا �شادف  القادمة  امل��رة  فاإنه يف  لذا  بالآخر.  الواقع  يف 
املرء �شخ�شا ما ي�شعر بالغرة منه، فال ينبغي اأن ياأخذ 
الأمر على حممل �شخ�شي لأنها م�شكلة ال�شخ�ض الغيور 

نف�شه.

اخلربات م�شاركة   .3
يتعلق  الأم������ر  ك����ان  اإذا  اأن�����ه  اخل������ربات  م�����ش��ارك��ة  ت��ع��ن��ي 
م�شاركتها  ميكنه  اأن���ه  ويعتقد  �شخ�ض  تعلمها  مب��ه��ارة 
بلطف  يفعل ذلك  اأن  الأ�شخا�ض يف فريقه، فينبغي  مع 

وحنكة. اإن هذا ما �شيفعله لعب الفريق اجليد.

لالأخيار الأولوية   .4
يجب اأن يتذكر املرء دائًما اأنه ل ميكنه اإر�شاء اجلميع. 
ل��ذل��ك، م��ن الأف�����ش��ل اأن ي��رك��ز يف دع��م اأوا���ش��ر التعاون 
واإع���ط���اء الأول���وي���ة ل��الأ���ش��خ��ا���ض ال��ط��ي��ب��ن م��ن حوله. 

ال�شخ�ض  يقدرون  ملن  والأول��وي��ة  الأهمية  اإعطاء  يجب 
الغيور  ال��زم��ي��ل  اأن  ب��خ��ا���ش��ة  وي��ح��رتم��ون جم��ه��ودات��ه، 

�شيبقى على حاله.

تباٍه بدون  العتزاز   .5
يرتكبه  اأي خطاأ مل  العتذار عن  بعدم  اخل��رباء  ين�شح 
املرء. واإذا اأجنز �شخ�ض مهمة ما فلي�شعد بها، لكن دون 
الود  وم�شاعر  التهنئة  تلقي  ميكنه  اإذ  ت��ب��اٍه،  اأو  مبالغة 
بب�شاطة  الغيورين  غر  املحبن  زمالئه  من  والتقدير 
اإذا �شعر زميل ما  اأو جناحاته.  وتلقائية ثم يتابع عمله 
اأن يح�شل على  فاإنها تكون م�شكلته، ول يجب  بالغرة 

الفر�شة لعرقلة م�شرة الناجح اأو املتفوق.

تريد النجاح يف العمل .. ن�صائح ذهبية من خرباء 
حمرتفني

عاملن  يكونوا  اأن  العامل   يف  النا�ض  الكثر من  يرغب 
و  ب��ذل��ك  للقيام  الأوىل  واخل��ط��وة  عملهم،  يف  ناجحن 
ال�شخ�شية  العادات  تقييم  يف  تكمن  هناك  اإىل  الو�شول 

واملهنية التي تتبعها.
الرغبة يف ك�شب النجاح يف العمل.. توجد بع�ض العادات 
ال�شامة وال�شلبية التي ميكن اأن توؤثر �شلباً على عالقاتك 
يف  الفر�ض  اأمامك  تقل  وبالتايل  العمل،  يف  ال�شخ�شية 

النمو على ال�شعيد املهني.
ت�شبح  اأن  على  ت�شاعدك  ال��ت��ي  الأوىل  اخل��ط��وات  اأه���م  
عامل ناجح يف العمل هي اأن تتمتع باملزيد من الرتكيز 
يف حياتك وتوا�شل الدرا�شة والبحث واكت�شاب اخلربات 

مع تنظيم الوقت ب�شكل جيد.
الرتكيز على الأهداف واملقا�شد هو اأمر اأ�شا�شي للو�شول 
وامل�شاعي  اجلهود  هذه  دون  من  الإيجابية.  النتائج  اإىل 

قد ينال منك الت�شويف والتاأجيل.
اأن تتمتع بالرتكيز يعني منح الأف�شلية والأولوية لبع�ض 
اإذاً، اخرت  الأخ��رى،  ب�شكل مميز عن  املحددة  الن�شاطات 
وابداأ  ويلهمك،  كثراً  يعلمك  معن  ون�شاط  ما  جم��اًل 
ال�شوقي.  القطاع  ذلك  يف  النجاح  اإىل  للو�شول  بالعمل 
وهكذا �شوف تعمل ب�شكل اأقل ولكن �شوف حتظى باملزيد 

من املتعة، وتربح اأكرث بكثر!
اإن وجود جدول عمل اأو تدوين املالحظات ي�شاعدك يف 
هذه العملية، حيث ميكنك اأن تركز على الأمور التي تهم 
اأن حتدد بلون  حقاً! عندما يكون لديك جدول ميكنك 
اإىل  اأو تركها  اإهمالها  التي ل ميكن  الن�شاطات  خمتلف 

وقت لحق
ديانا دري�شن-فور�شنت كانت خجولة ل جتيد الت�شرف 
بور�شة  يف  اجل��دي��د  عملها  ا�شتلمت  حينما  امل��ح��رتف 
وكانت  ع��م��ره��ا،  م��ن  الع�شرينيات  اأوائ����ل  ف��ران��ك��ف��ورت، 
يحمر وجنتاها لكن لكي ت�شتمر يف عملها ال�شعب وكيف 
تثبت نف�شها يف �شناعة عالية التناف�شية ويهيمن عليها 

الرجال، عليها اأن تغررّ هذا.

عاملها  اأ�شابيع  �شتة  غ�شون  يف  “ديانا”  ت  غ��ررّ بالفعل 
الداخلي بالكامل، وفق ما قالت، واأ�شبحت الآن مدربة 
واأغلبهم  التنفيذين  للم�شتثمرين واملديرين والروؤ�شاء 

من الرجال.
الرئي�شية  الر�شائل  اإح��دى  جيد”،  ب�شكل  “ال�شتعداد 
الن�شائح  من  جمموعة  بن  “ديانا” من  تعطيها  التي 
يف ك��ي��ف��ي��ة اإث���ب���ات ن��ف�����ش��ك، وه����ي غ��ال��ب��ا م���ا ي��ف��ع��ل��ه��ا كل 
�شخ�ض ب�شكل جيد غر اأن اأغلب الأ�شخا�ض ل يتوقعون 
ب�شكل كامل العرتا�شات املحتملة ول يجهزون احلجج 

امل�شادة املالئمة.

فاأرة على اليد 
للتحكم يف الأجهزة

 Tactigon ال�����ف�����اأرة  ت���ه���دف 
ج���ه���از  ت�����وف�����ر  اإىل   SKIN
بالذكاء  ي��ع��م��ل  م��ت��ك��ام��ل  حت���ك���م 

ال�شطناعي.
 Tactigon SKIN وت�شمح 
والتحكم  الإمي�����������اءات  ب���ربجم���ة 
ال�����ش��وت��ي ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف مهام 
الكمبيوتر  ع��ل��ى  ����ش���واء  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�شخ�شي اأو الألعاب اأو الروبوتات 
على  ح��ت��ى  اأو   3D CAD اأو 

.PowerPoint
بدرجة  ل���ل���ربجم���ة  ق���اب���ل  امل���ن���ت���ج 
حركة  ت����وق����ع  ومي����ك����ن  ع����ال����ي����ة، 
دق���ي���ق���ة وال����ت����ق����اط الإمي������������اءات، 
وذل���������ك ب���ف�������ش���ل ال����ت����ف����اع����ل بن 
ال�شت�شعار  واأج��ه��زة  اخل��وارزم��ي��ة 
اجلهاز  برجمة  وميكن  امل��دجم��ة. 
 Tactigon Gear بربنامج 
اليد  حلركات  ال�شتجابة  وميكنه 
الطبيعية والتعرف على اأكرث من 
اأما التحكم ال�شوتي،  اإمياءة.   48
الأوام����ر،  بع�ض  بتفكيك  فممكن 
وا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��وت والإمي�����اءات. 
وال����ف����اأرة ل���ش��ل��ك��ي��ة وت��و���ش��ع على 
حركاتها،  اكت�شاف  وميكنها  اليد 
تعمل  ال����ت����ي  امل���ف���ات���ي���ح  ول�����وح�����ة 
باللم�ض تتعقب ال�شغط من اأربعة 
الأف�شل  وم����ن  اأخ�������رى.   اأ����ش���اب���ع 
باأجهزة  ل��ل��ت��ح��ك��م  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
املعزز  والواقع  الفرتا�شي  الواقع 
التقدميية  بوينت  ب��اور  وع��رو���ض 
الأبعاد،  ثالثية  النمذجة  وبرامج 
ومي���ك���ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا اأي�������ش���اً يف 
دون  وال��ط��ائ��رات  التحكم  ل��وح��ات 
موقع  ح�شب  وال���روب���وت���ات،  ط��ي��ار 

يانكو ديزاين.

هاندا اأرت�شيل 
باإطاللة �شاحرة

تداول رواد مواقع ال�شو�شل ميديا 
الرتكية  للممثلة  مم��ي��زة  ���ش��ورة 

هاندا اأرت�شيل.
ب��ال�����ش��ورة مرتدية  ظ��ه��رت ه��ان��دا 
ف�شتانا اأ�شود دون اأكمام مع قفازات 
جموهراتها  وا�شتعر�شت  �شفافة، 
خطفت  بطريقة  الثمن  الباهظة 

اأنظار اجلمهور.
موؤخرا ن�شرت �شفحات فنية �شوراً 
هاندا  ال�شهرة  الرتكية  للفنانة 
"ملكة  بلقب  ف��وزه��ا  عند  اأرت�شيل 
2012 وهي  تركيا" عام  ح�شارة 
بعمر 19 عاًما . ظهرت وهي �شابة 

وتتمتع بجمال �شاحر .

العمل يف  الزمالء  غرية  مع  جيد  ب�شكل  للتعامل  ن�شائح   5

ميكن اأن يكون يف مكان عمل زميل غيور، ورمبا يختلف 
الأفراد يف  الغرية بني  م�صتوى هذه  اأي�صا 

اأغلب  يف  هناك  �صيكون  لكن  العمل، 
ح�صول  ت�صادف  �صخ�ص  الأح��وال 
م�صاكل معه لأي �صبب من الأ�صباب. 

ن�صرته  تقرير  يف  ورد  م��ا  بح�صب 
 ،Times of India �صحيفة 

اأن ميثل الأمر م�صكلة  ل يجب 
مع  التعامل  ميكن  بل  م��وؤرق��ة، 
اأي  ودون  جيد  ب�صكل  احلالة 

توتر اأو ع�صبية.
الأ�صاليب  بع�ص  ه��ن��اك 

التي ميكن اأن ت�صاعد يف 
اإيجابي  ب�صكل  التعامل 

وناجح مع زميل غيور:
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�ش�ؤون حملية

زيارة ملكية تتوج احتفال بلجيكا بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

بدءا باحتفالت ذكرى ميالد بوب ماريل..

جناح جامايكا يحتفي باإيقاعات الريغي يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

الوطني  بيومها  بلجيكا  مملكة  احتفالت  توجت 
امللك  من  ملكية  ب��زي��ارة  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف 
البلجيكين،  ملك  ماري،  لوي�ض  ليوبولد  فيليب 
وقرينته امللكة ماتيلد ماري كري�شتن غي�شالين 
امل��را���ش��م الر�شمية  اإج���راء  دوك��ي��م دك���وز، حيث مت 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل���رف���ع ع��ل��م��ي دول�����ة الإم�������ارت 
الو�شل،  ���ش��اح��ة  يف  الأمم  من�شة  ع��ل��ى  وبلجيكا 
عزف  مع  دب��ي،   2020 لإك�شبو  الناب�ض  القلب 
اإىل  بالإ�شافة  للدولتن،  الوطنين  الن�شيدين 
تقدمي عرو�ض مو�شيقية فريدة  عك�شت الإبداع 

الفني للثقافة البلجيكية.
ليوبولد  فيليب  امللك  جاللة  امللكي  املوكب  �شم 
لوي�ض ماري، وقرينته جاللة امللكة ماتيلد ماري 

معايل  وك��ان  دك���وز،  دوك��ي��م  غي�شالين  كري�شتن 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ 
والتعاي�ض املفو�ض العام لإك�شبو 2020 دبي، يف 
ا�شتقبالهما هما والوفد املرافق لهما والذي �شم 
الوزراء  رئي�ض  نائب  درم���ان،  اإي��ف  بير  م��ن  ك��ال 
فيلمي�ض،  و�شويف  والتوظيف؛  القت�شاد  ووزي��ر 
ال��وزراء ووزيرة اخلارجية وال�شوؤون  نائبة رئي�ض 
الأوروبية والتجارة اخلارجية واملوؤ�ش�شات الثقافية 
الداخلية  وزي��ر  فرليندن،  واأنيلي�ض  الحت��ادي��ة، 
الدميقراطي،  وال��ت��ج��دي��د  املوؤ�ش�شي  والإ����ش���الح 
الإمارات  دول��ة  يف  بلجيكا  �شفر  كالي�ض،  وبيرت 

العربية املتحدة. 
وقال جاللة امللك فيليب ليوبولد لوي�ض ماري: 
"لقد اأ�شبحت دولة الإمارات العربية املتحدة بكل 
فخر، مركزاً عاملياً على مفرتق طرق الثقافة، مع 
بلجيكا  وتفخر  الفريدة.  ثقافتها  على  حفاظها 
باأنها كانت اإىل جانبها ك�شريك و�شديق وتتطلع 

يعد  الإم���ارات���ي.  احللم  حتقيق  يف  امل�شاهمة  اإىل 
الرئي�شية  الأح�����داث  اأح���د  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
العاملي  امل�شتوى  على  تنظيمها  يتم  التي  الأوىل 
منذ تف�شي وباء كوفيد 19-، وما حققتموه مثر 
جناحنا  ت�شميم  "مت  واأ���ش��اف:  حقاً".  لالإعجاب 
البلجيكي ليكون مكاناً للقاء، ويرمز اإىل دعوتنا 
وتعزيز  الثقافات،  ب��ن  اجل�شور  لبناء  امل�شرتكة 
احل�����وار، وت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار، وامل��ل��ك��ة م��ات��ي��ل��د واأنا 

�شعداء مب�شاركة ذلك وا�شتك�شافه معكم".
بلجيكا  "ت�شتعر�ض  نهيان:  ال�شيخ  معايل  وق��ال 
2020 دبي  اإك�����ش��ب��و  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  م���ن خ���الل 
كونها  وبالأخ�ض  ال�شراكات،  عقد  على  انفتاحها 
ابتكار  نحو  ق��دم��اً  وذك��ي��ة مت�شي  دول���ة خ�����ش��راء 

اأنظمة تنقل ذكية للم�شتقبل". 
بالعالقات  ف���خ���ورون  "نحن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف 
والتي  ببلجيكا،  تربطنا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  الثنائية 
العديد  يف  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ل�������ش���راك���ة  حت����ول����ت 

م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ن��م��و م��ث��ل اخلدمات 
وناأمل يف  وال�شياحة،  اللوجي�شتية، وعلوم احلياة 
تو�شعة نطاق عملنا لكي ي�شمل املزيد من املجالت 

ذات الهتمام امل�شرتك".
ي��ق��ع يف منطقة  ال�����ذي  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ي��ج�����ش��د ج���ن���اح 
تقدمها  م�شرة  دب���ي،   2020 باإك�شبو  التنقل 
ت�شميم  يعك�ض  املبتكرة، حيث  واإمكاناتها  التقني 
الرباعة  املبنى،  يزين  الذي  الأخ�شر"  "القو�ض 
البلجيكية يف ال�شناعة والتقنية والعلوم، وهو ما 
بن  باملزج  تتميز  التي  البلجيكية  الهوية  يعك�ض 
التقنية  والدقة  الفن،  يف  الالتينية  الرومان�شية 

الأجنلو�شاك�شونية يف ال�شناعة.
ي��ع��ر���ض اجل��ن��اح ك��ي��ف اج��ت��م��ع امل��ف��ك��رون ورج���ال 
لعام  روؤي��ت��ه��م  لر�شم  م��ع��اً  البلجيكيون  الأع��م��ال 
الإبداعية  الب��ت��ك��ارات  �شتوفر  وك��ي��ف   ،2050
ال���ي���وم ح��ج��ر الأ����ش���ا����ض ل��ل��ت��ن��ق��ل ال���ذك���ي والآم����ن 
والنظيف يف ال�شنوات القادمة. من املدن الذكية 

ومناذج  امل�شتدام،  النقل  اإىل  احل�شري  والتنقل 
حت��وي��ل م��ن��اظ��ر امل��دي��ن��ة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، يعر�ض 

اجلناح البلجيكي ابتكارات مذهلة �شتحدث ثورة 
يف التنقل كما نعرفه اليوم.

•• دبي– الفجر

املو�شيقى  ع�شاق  م��ن  دب��ي   2020 اإك�شبو  زوار 
يف  الريغي  اأن��غ��ام  ب��اأع��ذب  لال�شتمتاع  موعد  على 
املخ�ش�ض  بال�شهر  يحتفل  ال��ذي  جامايكا،  جناح 
لهذا اللون املو�شيقي يف فرباير اجلاري، وبذكرى 
اجلامايكية  واملو�شيقى  ال��غ��ن��اء  اأ���ش��ط��ورة  م��ي��الد 
الثقايف  الن�شيج  املو�شيقى يف  تتاأ�شل  بوب ماريل. 
يهوى  ال��ت��ي  ال�شغرة،  الكاريبية  ال��دول��ة  ل��ه��ذه 
ه  ويوجرّ ال��ري��غ��ي،  اإي��ق��اع��ات  على  ال��رق�����ض  �شعبها 
ر�شالة  التنقل،  الواقع يف منطقة  جناح جامايكا، 

الزاخرة  ومعار�شه  املبهجة،  مبو�شيقاه  وا�شحة 
فيما  ب��احل��ي��اة،  الناب�شة  وج��داري��ات��ه  ب���الأل���وان، 
��ل ب��ا���ش��ت��م��رار اأ���ش��ه��ر اأغ��ن��ي��ات ب���وب م���اريل،  ي�����ش��غرّ
يو  و"كود  كراي"،  ن���و  ووم����ن  "نو  ذل���ك  يف  مب���ا 
و"ريدمب�شن  بردز"،  ليتل  و"ثري  لفد"،  ب��ي 
�شونغ"، وهي الإيقاع اجلامايكي الذي ربط هذه 
جامايكا  متيزت  لطاملا  اأج��م��ع.   بالعامل  ال��دول��ة 
املزدهرة،  وثقافتها  الغني  املو�شيقي  مب��وروث��ه��ا 
امل��ت��ن��وع��ة، ومنها  اأمن��اط��ه��ا امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  يف ���ش��وء 
مو�شيقى املنتو، وال�شكا، والروك �شتيدي، والداب، 
والدان�شهول، التي ن�شاأت يف هذه الدولة واأثرت يف 

املو�شيقى على نطاق عاملي. وميكن لزوار اجلناح 
بالإيقاعات  وال�شتمتاع  مو�شيقية،  رحلة  خو�ض 
اجل��ام��اي��ك��ي��ة ال��ن��اب�����ش��ة ب��احل��ي��اة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
املو�شيقي  الت�شجيل  ا�شتوديوهات  اأج��واء  اختبار 
ال�شتماع  اأثناء  ال�شوت،  ملزج  التحكم  لوحة  عرب 
ال��ب��ي�����ض، والأ������ش�����وات غر  ن��غ��م��ات غ��ي��ت��ار  اإىل 
جانب  اإىل  الإلكرتونية،  الطبل  لآل��ة  التقليدية 
ُن�َشخ اأعيد توزيعها من اأغاين الريغي.  ويحت�شن 
م على �شكل حاوية لل�شحن، اأعمال  اجلناح، امل�شمَّ
ال�شنوية  ال��دول��ي��ة  امل�شابقة  م��ن  م�شتوحاة  فنية 
وُت�شور  جامايكا،  يف  الريغي  مو�شيقى  ملل�شقات 

اإحدى  يف  وُت��ع��ر���ض  وثقافتها.  الريغي  اإي��ق��اع��ات 
الغيتار  ل���ع���ازف  غ��ي��ت��ار  اآلت  ال���ش��ت��ودي��و  زواي�����ا 
وامل��ل��ح��ن ال�����ش��ه��ر اإرن�����ش��ت ران��غ��ل��ن، ف�����ش��ال عن 
م  معرو�شات من متحف كينغ�شتون الوطني، ويكرِّ
معروفن  جامايكين  مو�شيقين  ال�شهرة  ج��دار 
اآخرين، منهم �شاغي، و�شون بول، وزيغي ماريل، 
وب��ي��ن��ي مان،  ي�����و-روي،  م����اريل، ودادي  ودام���ي���ان 
وت�شاكا دميو�ض. ومع ذلك، يبقى بوب ماريل، وهو 
من اأبرز رواد الريغي، �شاحب الدور الأ�شا�شي يف 
اخلريطة  على  وثقافتها  اجل��زري��ة  دول��ت��ه  و���ش��ع 
ال��ع��امل��ي��ة، وق����د ُح��ف��ر ا���ش��م��ه يف ���ش��ف��ح��ات تاريخ 

األبومه  "تامي"  جم��ل��ة  منحت  ح��ن  امل��و���ش��ي��ق��ى، 
ويف   .1991 عام  القرن  األبوم  "اإك�شود�ض" لقب 
�شمن  ال��ري��غ��ي  مو�شيقى  اأُدرج�����ت   ،2018 ع���ام 
قائمة اليون�شكو للرتاث الثقايف غر املادي. وقال 
يف  جامايكا  جلناح  العام  املفو�ض  غ��اردن��ر،  اإي�شي 
نحن  منا  ج��زء  "املو�شيقى  دب��ي:  اإك�شبو2020 
اجلامايكين. فاأ�شغر طفل لدينا يبداأ يف الرق�ض 
مبجرد ت�شغيل املو�شيقى، ويتحرك على الإيقاع. 
ويف الأفراح اأو الأتراح، يغني اجلامايكيون اأغاين 
لتمكننا  ون��ح��ن حم��ظ��وظ��ون  احل����زن.  اأو  ال��ف��رح 
من التاأثر يف العامل مبو�شيقانا. ولذلك، متثل 

املو�شيقى جزءا ل يتجزاأ من جناح جامايكا، الذي 
مل يكن لُيحدث التاأثر نف�شه لول املو�شيقى."

حتظى مو�شيقى الريغي ب�شعبية عاملية، وينطلق 
ب��ه��ا يف ج��ام��اي��ك��ا يف  ال�شهر ال��ر���ش��م��ي ل��الح��ت��ف��ال 
ف��رباي��ر. ووف��ق��ا لإي�����ش��ي غ��اردن��ر، امل��ف��و���ض العام 
ل��ل��ج��ن��اح، ف���اإن ه���ذا م��ن اأ���ش��ب��اب اخ��ت��ي��ار جامايكا 
الح��ت��ف��ال ب��ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي يف اإك�����ش��ب��و 2020 
ا�شتعرا�ض  تعتزم جامايكا  18 فرباير.  يوم  دبي 
ت��راث��ه��ا ال��غ��ن��ي مل��و���ش��ي��ق��ى ال��ري��غ��ي، ع���رب تقدمي 
عرو�ض ثقافية على مدار ال�شهر، تبداأ بالحتفال 
بالذكرى ال�77 مليالد بوب ماريل يوم 6 فرباير.

مرييام فار�ض تتاألق على م�شرح 
اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

قدمت الفنانة اللبنانية مريام فار�ض حفال مفعما باحلركة والأداء املتميز 
على من�شة اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي.

�شديد؛  برتحاب  النجمَة  دبي   2020 اإك�شبو  زوار  من  احل�شود  ا�شتقبلت 
وظهرت مريام فار�ض على خ�شبة امل�شرح بالإطاللة متميرّزة و�شط ت�شفيق 

�شديد. 
حركية  وا�شتعرا�شات  مميزا  حفال  للجمهور  اللبنانية  الفنانة  وق��دم��ت 
متنوعة مع اأف�شل اأغانيها، مبا يف ذلك اأغان من األبوماتها الأكرث مبيعا 

مثل اأغنية "بتقول اإيه" و"اأمان" و"من عيوين".
ويف مقابلة قبل احلفل، قالت مريام فار�ض اإن فر�شة اإحياء حفل غنائي 
اجلمهور  ومنح  العامل  اإىل  "بالو�شول  لها  ت�شمح  دبي   2020 اإك�شبو  يف 

الرائع ما ي�شتحقه".

املطربة الهندّية ماليني اأوا�شتي ت�شعل 
حما�ض اجلمهور يف اإك�شبو 2020 دبي
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بعنوان  غنائيا  حفال  اأوا���ش��ت��ي  ماليني  ال�شهرة  الهندية  املطربة  اأح��ي��ت 
ميلينيوم  دب��ي  م�شرح  على  املو�شيقية  فرقتها  ب�شحبة  بان�شامي(  )ب�شنت 
و�شط  الربيع،  بقدوم  احتفاء  الفنية،  دبي   2020 اإك�شبو  فعاليات  �شمن 
اأبناء اجلالية الهندية يف الدولة وعدد كبر  ح�شور جماهري كبر من 

ار احلدث الدويل. من زورّ
وت�شفيق  بهتافات  ا�شُتقبلت  امل�شرح،  اإىل  و�شعودها  اأوا�شتي  و�شول  ولدى 
حار من اجلمهور، فيما ردت املطربة التحية للجمهور باللغتن الإجنليزية 
والهندية. وقدمت ماليني جمموعة من الأغاين العاطفية والرومان�شية 
من  كبر  تفاعل  و���ش��ط  املُ��ره��ف،  واإح�شا�شها  ال��ع��ذب  ب�شوتها  وال�شعبية 

اجلمهور.
جدير بالذكر اأن املطربة الهندية ماليني اأوا�شتي تغني باللغتن الهندية 
)بادما  امل��دين  ال�شرف  الهندية جائزة  وقد منحتها احلكومة  والأوردي���ة؛ 
لالإ�شهامات  تقديرا  الهند  يف  مُتنح  ج��ائ��زة  وه��ي   ،2016 ع��ام  يف  ���ش��ري( 
والعلمية  والأدب����ي����ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���الت  وال��ن��وع��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  امل��ت��م��ي��زة 

والجتماعية.

الهيكل الفني امل�شيء »دوديكالي�ض« يجذب اأنظار زوار اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر 

فنية  بتجربة  دبي   2020 اإك�شبو  زوار  ي�شتمتع 
اأب��دع��ه��ا م��ه��ن��د���ش��و الهواء،  ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا، 
انطلقت  التي  لومينريوم"،  "دوديكالي�ض  وهي 
الحتفالت، من خالل هيكل عمالق  يف حديقة 
ومتاهة  ق��ب��اب،  ث���الث  م��ن  يت�شكل  للنفخ  ق��اب��ل 

جة ملونة يف الداخل.   متوهرّ
ن  جاءت ت�شمية "لومينريوم" ب�شبب ال�شكل املكورّ
اأفالطوين  جم�شم  وه��و  �شطحا،  ع�شر  اثني  من 
خما�شية  الأ���ش��ك��ال  م��ن  م�شتمد  وج��ه��ا   12 ذو 
ال��ت��ي يراها  امل��ت��ع��ددة  الأ���ش��الع. تت�شكل الأل����وان 
ال����زوار يف ال��داخ��ل ع��ن ط��ري��ق ان��ع��ك��ا���ض ال�شوء 
وفقا  وتتغررّ  بال�شتيكية،  األ���واح  ع��رب  اخل��ارج��ي 

للوقت خالل اليوم، وحالت الطق�ض املختلفة. 
"ميكنني  باركن�شون:  األن  الهيكل،  وقال م�شمم 
ال����زوار، ففي  اخل��ارج��ي يخدع  ال�شكل  اإن  ال��ق��ول 
لأن  خ��روج��ه��م  عند  يعلقون  الأح��ي��ان  م��ن  كثر 
ال��ه��ي��ك��ل ي��ب��دو اأك����رب ب��ك��ث��ر يف ال���داخ���ل، وه���م ل 

ج الألوان". يتوقعون اأبدا مدى توهرّ
 43 يف  زائ��ر  مالين  "دوديكالي�ض" ثالثة  اأبهر 
دول����ة، ون��ظ��را ل��ك��ون��ه ع��م��ال ف��ن��ي��ا م��ت��ن��ق��ال، فهو 
يتنا�شب مع مو�شوع "التنقل" الفرعي يف اإك�شبو 
"اإن لوميناريا  باركن�شون:  وي�شرح  دبي.   2020
عملنا.  يف  واأ�شا�شية  الأم���د  ق�شرة  جت��رب��ة  ه��ي 
قدر  خفيفة  ب�شمتنا  جعل  حم��اول��ة  ه��و  هدفنا 

الإمكان". 
واأ�شاف: "اأعتقد اأن الأ�شياء �شريعة الزوال تتمتع 
يكون  قد  الدائمة.  الأ�شياء  يف  يوجد  ل  بجمال 

الأل���وان،  م��ن  جمموعة  اأج��م��ل  ال�شم�ض  ل�شروق 
ولكن حقيقة اأنه �شريع الزوال )بغ�ض النظر عن 

بهذه  اأكرث  ن�شتمتع  امل�شورين(، جتعلنا  اإيحاءات 
الظاهرة".
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املنا�صبة  هذه  على  ال�صوء  لت�صليط  الليزر،  بتقنية  يعمل  متحركا  جهازا   250

قبة الو�شل تكت�شي باللون الربتقايل تزامنا مع اليوم العاملي لل�شرطان

بالتزامن مع اأ�صبوع ولية كريل يف جناح الهند

تع جمهور اإك�شبو 2020 دبي باأغنيات كال�شيكية هندية لكي علي يمُ

اإت�ض تو اأو �شاوندز اأوف ووتر تبهر زوار اإك�شبو 2020 دبي باآلت مو�شيقية م�شتدامة

اأم�شية لتينية مميزة مع الفنان خو�شيه رامون وفرقته يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر

دبي   2020 اإك�شبو  موقع  يف  الو�شل  قبة  اكت�شت 
باللون الربتقايل، تزامنا مع اليوم العاملي لل�شرطان، 
وذلك بح�شور ح�شد كبر من زوار احلدث الدويل، 
اجلمهور  فئات  ل��دى  التوعية  معدلت  رف��ع  بهدف 
مبخاطر مر�ض ال�شرطان وحتفيز املجتمع الدويل 
امل��ر���ض، ل�شيما يف  ه��ذا  ت��ق��دم يف مكافحة  لإح����راز 

البحوث العلمية والدواء.
بتقنية  يعمل  250 جهازا متحركا  نحو  وا�شُتخدم 

الليزر، لت�شليط ال�شوء على هذا املنا�شبة املهمة.
ال��ع��ام ، وهو  ل��ه��ذا  ال��ع��امل��ي لل�شرطان  ال��ي��وم  ي��ه��دف 
ال�شرطان،  ملكافحة  ال��دويل  �شنوية لالحتاد  مبادرة 
التعليم  ع��ن طريق  ال��ع��ام  ال��وع��ي  رف��ع م�شتوى  اإىل 
اأجل  من  �شحي  منط  اختيار  على  النا�ض  وت�شجيع 

تقليل خطر الإ�شابة بال�شرطان. 
جدير بالذكر اأن اإك�شبو 2020 دبي ا�شت�شاف خالل 

احللقات  م��ن  جم��م��وع��ة  وال��ل��ي��اق��ة  ال�شحة  اأ���ش��ب��وع 
ث خاللها  النقا�شيرّة التوعوية والتثقيفية، التي حتدرّ
ممثلون عن منظمة ال�شحة العاملية وجمموعة من 
الرعاية  جم���الت  يف  والعلماء  والأ���ش��ات��ذة  العلماء 
و�شبل  ال�شرطان  مر�ض  ح��ول  والعالجية  الطبية 

مواجهته.
وقد اأقام اإك�شبو 2020 دبي احتفال مبنا�شبة اليوم 
اأ�شبوع  لفعاليات  ختامي  كحدث  لل�شرطان،  العاملي 

ال�شحة واللياقة.
"تري  �شباق  دب��ي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شاف  كما 
فوك�ض"، الذي اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد 
للطران  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد  ب��ن 
املدين، الرئي�ض الأعلى الرئي�ض التنفيذي لطران 
الإمارات واملجموعة، ورئي�ض اللجنة العليا لإك�شبو 
"تري  �شباق  بدعم  �شموه  بادر  وقد  دبي.   2020
عام  دب��ي  الأوىل يف  انطالقته  فوك�ض" اخل��ري يف 
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علي،  حممود  مق�شود  ال�شهر  الهندي  املغني  اأحيا 
كبرا  غنائيا  حفال  علي"،  "لكي  با�شم  وامل��ع��روف 
وذلك  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  م�شرح  على 
الهند يف  اأ�شبوع ولية كرل يف جناح  بالتزامن مع 

اإك�شبو 2020 دبي.
�شمل  الذي  بالعر�ض،  الكبرة  احل�شود  وا�شتمتعت   
ال�شهرة  الكال�شيكية  الأغ��ن��ي��ات  م��ن  ك��ب��را  ع���ددا 

للمغني وكاتب الأغ��اين واملمثل الهندي لكي علي، 
الهندية يف فرتة  الغنائية  ال�شاحة  برز على  وال��ذي 
لكي  قدمها  التي  الأغنيات  بن  وم��ن  الت�شعينات. 
علي اأغنية "تو كان هي"، و"جاب�شي ميلي توم�شي"، 
احل�شور  من  الكثر  واأع���رب  كاجينا".  ب��ال  و"اإيك 
عن فرحتهم با�شت�شافة مطربهم املف�شل يف اإك�شبو 
بن  للرتابط  جت�شيدا  ذلك  يف  وراأوا  دبي،   2020
دولة الإم��ارات وجمهورية الهند ب�شكل عام، وولية 

كرل ب�شكل خا�ض.
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ووتر"  اأوف  �شاوندز  اأو  ت��و  "اإت�ض  اأورك�����ش��رتا  اأب��ه��رت 
اجلمهور يف م�شرح دبي ميلينيوم ، باآلتها املو�شيقية 
ملو�شوع  جت�شيد  يف  م�شتدامة،  م���واد  م��ن  امل�شنوعة 

ال�شتدامة يف اإك�شبو 2020 دبي.
موؤديا   11 ب���اراغ���واي  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رق��ة  ت�شم   
باملياه،  تتعلق  م��واد  من  م�شنوعة  اآلت  على  يعزفون 
والأنابيب  املياه  وخراطيم  والطبول  الزجاجات  مثل 
امل��اء، والتي  والأقماع. وعلى راأ���ض هذه الآلت قيثارة 

ت�شتخدم تدفق املياه بدل من الأوتار لإعطاء "�شوت 
للمياه".

 وعزفت الأورك�شرتا، التي نالت ت�شمية "فنانون من 
مو�شيقى  م��ن  مزيجا  اليون�شكو،  م��ن  ال�شالم"  اأج��ل 
املياه،  ع��ن  املعا�شرة  والأغ���اين  التقليدية  ب��اراغ��واي 
مب�شاركة مغنية قدمت �شرداً عن احلفاظ على املياه 

�شمن اأدائها.
 ون���ظ���راً ل��ك��ون ب���اراغ���واي دول����ة غ��ر ���ش��اح��ل��ي��ة، فاإن 
لهما  م�شتدامة  ب�شورة  واإدارت��ه��ا  املياه  على  احلفاظ 

اأهمية خا�شة فيها.
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اأم�شية  وال��رتوم��ب��ون،  البيانو  وع���ازف  املو�شيقار  رام���ون،  خو�شيه  اأح��ي��ا 
لتينية ل ُتن�شى على خ�شبة م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 دبي، 

بدعم من فرقته التي �شمت مو�شيقين من كوبا وكولومبيا واإ�شبانيا.
وقدم خو�شيه رامون وفرقته اإيقاعات لتينية ممزوجة باألوان مو�شيقية 
اأخرى، كاجلاز والفانك وال�شول والروك، باحرتافية عالية. وبن العزف 
على  املوهوبة  املو�شيقية  فرقته  خو�شيه  حث  والرتومبون،  البيانو  على 

البتكار والرجتال، بينما غنت الفنانات املنفردات معه ب�شغف.
خو�شيه رامون مو�شيقي ن�شاأ وترعرع على النمط الكال�شيكي، وهو يتمتع 
العديد  والعاملية، وقدم عرو�شا يف  الالتينية  املو�شيقى  وا�شعة يف  بخربة 
املزج  البارع يف  امللحن  الكربى. ويتخ�ش�ض هذا  الدولية  املهرجانات  من 

بن املو�شيقى الالتينية والعربية والكال�شيكية والأفرو-كوبية.

الروائية وال�شاعرة الأمريكية كوينا بريغن: 
الإمارات بلد الت�شامح والتعاي�ض ال�شلمي
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اأ�شادت الروائية وال�شاعرة الأمريكية املبدعة كوينا برغن بروح الت�شامح 
والتعاي�ض واملحبة والتنوع الكبر يف اجلن�شيات والثقافات يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، قائلة اإن "النا�ض تعي�ض هنا يف اأجواء ي�شودها الت�شامح و 

دون م�شكالت مع بع�شهم البع�ض".
واأ�شافت" اأزور دولة الإمارات العربية املتحدة للمرة الأوىل، ويف احلقيقة 
وجدت النا�ض هنا ودودين للغاية؛ كما بهرين حجم الإبداع الكبر املوجود 

يف اإك�شبو 2020 دبي، وهو بالفعل مكان اأكرث من رائع".
مها جناح الوليات املتحدة  جاء ذلك على هام�ض الفعالية الثقافية التي نظرّ
�شمن اأن�شطته يف اإك�شبو 2020 دبي، بح�شور عدد من اجلمهور واملهتمن 

بال�شعر والق�ش�ض الروائية.
وذك����رت ك��وي��ن��ا ب��رغ��ن، ���ش��اح��ب��ة ال��ت��اأث��ر ال��ك��ب��ر يف ال�����ش��ع��ر الأدائ������ي، يف 
ت�شريحات خا�شة لفريق اأخبار اإك�شبو، اأن اإك�شبو 2020 دبي جنح بالفعل 
يف اأن يجمع ما يزيد على 192 دولة من كافة اأنحاء العامل ملناق�شة كافة 
فاعلة  حلول  لإي��ج��اد  اجل��ه��ود  وتوحيد  الب�شرية،  ت��واج��ه  التي  املع�شالت 
وجذرية لها. وكانت الروائية الأمريكية قد األقت جمموعة من الق�شائد 
ال�شعرية ال�شهرة لها يف م�شتهل الفعالية، و�شط ت�شفيق واإعجاب �شديد 
من اجلمهور، الذي تفاعل مع كل ق�شائدها ال�شعرية التي األقتها باأ�شلوب 
اإبداعي م�شوق، ومنها: اإميغرانت �شايلد، حب ال�شعر، �شو�شيال بن�ض، هاف 
اأي�شا  عاماً( هي  كوينا برغن )27  �شيزون.  بامبو  اأكروفوبيا،  راي��ت،  تو 
وا�شتهرت  الأمريكية،  نيوجر�شي  ولي��ة  يف  ول��دت  برجميات؛  مهند�شة 
بكتابة الق�ش�ض الروائية والق�شائد ال�شعرية وهي يف التا�شعة من عمرها. 

.)Day Job To Dream( ويف عام 2019 ح�شلت على جائزة

جناح الوليات املتحدة يف اإك�شبو 2020 دبي يناق�ض 
ر�شالة اليوم العاملي لل�شرطان �شد فجوة الرعاية
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يف  نقا�ض  حلقة  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  جناح  ا�شت�شاف 
اإطار احلملة العاملية املوجهة لزيادة الوعي بر�شالة اليوم العاملي لل�شرطان 
الأدوية  �شركة  من  مببادرة  اأُطلقت  والتي  الرعاية"،  فجوة  "اإغالق  حول 
اإ�ض دي" وهيئة ال�شحة بدبي، وجمعية الإم��ارات لالأورام،  "اإم  الأمريكية 
وجلنة اليوم العاملي لل�شرطان، وذلك لن�شر التوعية وال�شعي نحو الوقاية 
"اإغالق فجوة  ح��ول  التوعية  ن�شر  اإىل  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف  امل��ر���ض.  ه��ذا  م��ن 
الرعاية"، حيث يفتقر ن�شف �شكان العامل اإىل جمموعة كاملة من خدمات 
الطبي  والت�شخي�ض  املبكر  الفح�ض  ت�شمل  املنا�شبة،  الطبية  ال��رع��اي��ة 
الرعاية"،  فجوة  "اإغالق  اأج��ل  م��ن  ال��ع��امل  ويتحد  نات.  وامل�شكرّ والأدوي����ة 
حتى يتمكن جميع الأفراد الذين يعي�شون يف املناطق النائية من الو�شول 

ب�شهولة اإىل الرعاية الطبية املنا�شبة والوقاية من مر�ض ال�شرطان.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  ك��رم،  ري��ك��اردو  الإع��الم��ي  النقا�ض  حلقة  اأدار 
تكرمي، لبنان؛ و�شارك فيها عدد من اخلرباء يف هذا املجال. واأكد الدكتور 
اأ�شبح  ال�شرطان  اأن  ل���الأورام،  الإم���ارات  جمعية  رئي�ض  ال�شام�شي،  حميد 
عليه  ك��ان  مما  اأك��رث  منه  وال�شفاء  وعالجه  عليه  ال�شيطرة  ميكن  مر�شا 
داع��ي للخوف من احلديث عن  "ل  اإن��ه  الو�شع قبل ع�شرين عاما، قائال 
اأنواع  اأك��رث  ب�شاأن  التو�شيات  اأح��دث  عن  ال�شام�شي  وحت��دث  ال�شرطان". 
ال�شرطان �شيوعاً، واأبرزها �شرطان الثدي عند الن�شاء و�شرطان عنق الرحم 
اهتمام  زي��ادة  اإىل  بحاجة  اأنها  موؤكدا  الرجال،  عند  الربو�شتاتا  و�شرطان 
العديد من البلدان باإجراء الفحو�شات املبكرة واإر�شادات هذه الفحو�شات، 
وكيفية اإقناع النا�ض بالذهاب لإجراء الفح�ض. وقال اإن كل هذا يحتاج اإىل 
اأنهم ل  زيادة الوعي بن النا�ض باملر�ض وطرق الوقاية منه، والتاأكد من 

يخافون من الإ�شابة بال�شرطان. 
لالأورام،  الأورب��ي��ة  اجلمعية  رئي�شة  بيرتز،  �شولجن  الربوفي�شور  وقالت 
�شوي�شرا: "ال�شرطان مر�ض وراثي مما يعني اأن نقطة البداية للثورة هي 
اأن يحدث ال�شرر لأي �شخ�ض، عن طريق  اجلن املت�شرر. بالطبع ميكن 
معدلت  اأن  اإىل  م�شرة  ال�شيء"،  احل��ظ  ب�شبب  حتى  اأو  التلف  اأو  اخلطاأ 
باتباع  الكثرين  التزام  تراجع  ب�شبب  �شنويا  ترتفع  بال�شرطان  الإ�شابة 
والمتناع  ال�شحي  الطعام  والعادات اجليدة، من  ال�شحية،  مبادئ احلياة 

عن التدخن وامل�شروبات ال�شارة. 
من جانبه، اأكد الربوفي�شور روبرت وولف، اأ�شتاذ الطب بق�شم اأورام اجلهاز 
اله�شمي يف مركز اإم دي اأندر�شون لل�شرطان، الوليات املتحدة، اأننا يف وقت 
رائع من الثورة يف علم ت�شخي�ض وعالج الأورام، قائال اإن هناك املزيد من 
واجلراحة  العالية،  التقنيات  مثل  ال�شرطان،  مر�ض  مع  للتعامل  الأدوات 
اأ�شرع  اجلراحية  العمليات  من  التعايف  اأ�شبح  كما  الروبوتات،  با�شتخدام 
"قريباً  اأ���ش��اف:  املا�شية.  ال�شنوات  عليه يف  ك��ان  اعتالل مما  واأق��ل  بكثر 
�شتتغر تقنياتنا الإ�شعاعية، وت�شبح العالجات اأكرث دقة، وتزودنا بكفاءة 
عالية واأقل �ُشميرّة". وتابع: "بع�ض الفرو�شات التي لدينا لقاحات �شدها 
طعام  اإىل  بحاجة  نحن  بال�شرطان.  الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  تقلل  اأن  ميكن 
اأف�شل، واحلد من التلوث والتبغ وامل�شروبات املوؤذية. اأعتقد اأنه با�شتخدام 
�شن�شهد  وال��ه��واء،  النقية  واملياه  ال�شحي  احلياة  ومن��ط  واللقاحات  العلم 

انخفا�شا يف معدل الوفيات ب�شبب ال�شرطان يف ال�شنوات القادمة".
بجعل  والتفكر  امل��ر���ش��ى  مب�شلحة  الأدوي����ة  ���ش��رك��ات  تفكر  م��دى  وع��ن 
واملدير  الرئي�ض  ن��ائ��ب  م��ل��ك،  اأ���ش��رف  ال�شيد  ق��ال  م�شتدامة،  عالجاتها 
التنفيذي ل�شركة "اإم اإ�ض دي - جي �شي �شي"، الإمارات العربية املتحدة: 
الب�شر  عاملية، مهمتنا هي حت�شن حياة  بيولوجية  اأدوية  �شركة  "ب�شفتنا 
فاإن  لذا  والتطوير؛  العالج  بالبحث عن  كله  الأمر  يتعلق  الأرواح.  واإنقاذ 
لأنها  م��وج��ودة،  بالتاأكيد  الأرب���اح  الأن�شطة.  جميع  يف  هدفنا  هو  املري�ض 
توؤدي دورا مهما يف ال�شتثمار من اأجل البحث؛ فالبحوث يف �شركة الأدوية 

مكلفة جدا، �شواء للتو�شل اإىل دواء جديد اأو ابتكار لقاح معن". 
اإدارة الربامج يف منظمة  امل�شوؤولة عن  املديرة  الدكتورة رنا حجة،  وقالت 
ال�شحة العاملية، م�شر، اإنها ن�شاأت يف منطقة كان النا�ض فيها ل ي�شرون 
اإىل ال�شرطان با�شمه اأبدا، بل كانوا يطلقون عليه "هذا املر�ض"، موؤكدة اأن 
"اخلوف هو م�شكلة  اأن  واأو�شحت  ال�شرطان،  اإىل خوفهم من  ذلك يرجع 
والرعاية  املبكر  الت�شخي�ض  على  احل�����ش��ول  على  ق��درت��ن��ا  ل��ع��دم  رئي�شية 
على  اأي�شا  و�شددت  اخلوف".   على  للتغلب  بحاجة  نحن  لذلك  الأف�شل، 
اأهمية ال�شتثمار يف البحوث، لأنها تنقذ الأرواح، حيث اأدى فهمنا لل�شرطان 
ب�شكل اأف�شل اإىل وقاية وعالج اأف�شل بكثر، م�شيفة اأن ن�شبة كبرة من 
منع  ميكن  الأق��ل  على  اأو  متاما،  منها  الوقاية  ميكن  ال�شرطان  اأم��را���ض 
حدوث م�شاعفات خطرة لها. واأكدت اأن العديد من اأنواع ال�شرطان �شار 

ميكن الوقاية منها، مثل �شرطان عنق الرحم و�شرطان الكبد. 

زّوار اإك�شبو 2020 دبي ي�شتمتعون بعر�ض تانغو مذهل على م�شرح دبي ميلينيوم
•• دبي– الفجر

على  رائعة  باأم�شية  دب��ي   2020 اإك�شبو  ار  زورّ ا�شتمتع 
التانغو،  ورق�����ض  مو�شيقى  م��ع  ميلينيوم  دب��ي  م�شرح 
قدمها جناح الأرجنتن، وذلك بح�شور �شعادة خورخيه 
اأوغ�شتن مولينا، �شفر الأرجنتن لدى دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
يف  الأرجنتينية  الوطنية  التانغو  اأورك�����ش��رتا  ��ق��ت  وت��األرّ
بن  الدقيق  التنا�شق  فيه  وا�شحا  ك��ان  ال��ذي  العر�ض، 
ع����ازيف ال��غ��ي��ت��ار ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي، وال��ك��م��ان والأك����وردي����ون، 
اأ�شهر  ث��الث��ة م��ن  العر�ض  وال��ب��ي��ان��و.  �شم  وال��ق��ي��ث��ارة، 

املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  التانغو  راق�����ش��ي 
الذين رق�شوا بتناغم مع املقطوعات املو�شيقية؛ ولقت 
وا�شحا  ب���دا  اجل��م��ه��ور،  م��ن  ك��ب��را  ترحيبا  رق�شاتهم 
يف  التانغو  رق�شة  ن�شاأت  احل���ار.  وت�شفيقه  حما�شه  يف 
اآير�ض  بوين�ض  مدينة  يف  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  اأواخ����ر 
معظمها  يف  الرق�شات  تلك  كانت  حيث  الأرجنتينية، 
ُتوؤََدرّى يف الأحياء الفقرة باملدينة. وو�شلت الرق�شة اإىل 
العاملية بعد اأن دخل ال�شباب الأكرث ثراء يف املدينة اإىل 
واأخذوها  الرق�ض  واكت�شفوا خطوات  الفقرة،  الأحياء 
نيويورك  يف  ال�شحف  كانت  م��ا  و�شرعان  باري�ض؛  اإىل 

تن�شر اإعالنات عن رق�ض التانغو.

اإك�شبو 2020 دبي.. رقم قيا�شي جديد يف غيني�ض لالأرقام القيا�شية يف اليوم العاملي لل�شرطان
•• دبي– الفجر

2020 دبي  ك�شف جناح الوليات املتحدة يف اإك�شبو 
غيني�ض  مو�شوعة  يف  جديد  عاملي  قيا�شي  رق��م  ع��ن 
من  عدد  "اأكرب  حتقيق  مت  حيث  القيا�شية،  لالأرقام 
فريق  قبل  من  ت�شنيعها  يتم  التي  التوعية  �شرائط 
العاملي  اليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  واحدة"،  �شاعة  خالل 
لل�شرطان، الذي ي�شادف الرابع من فرباير من كل 
عام وُيحَتَفل به يف اأنحاء العامل بهدف ن�شر التوعية 
وال�����ش��ع��ي ن��ح��و ال���وق���اي���ة م���ن ه����ذا امل���ر����ض. وو�شل 
متجاوزاً   ،2828 اإىل  اجل���دي���د  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال���رق���م 
مبادرة  وكان احلدث   .1589 البالغ  الرقم احلايل 

وهيئة  دي"،  اإ���ض  "اإم  الأمريكية  الأدوي���ة  �شركة  من 
ال�شحة بدبي، وجمعية الإمارات لالأورام. وقام جناح 
بتوزيع  ال���دويل  احل��دث  املتحدة يف موقع  ال��ولي��ات 
ال�شرائط املتعددة الألوان على فريق موظفي �شركة 
"اإم اإ�ض دي"، الذين جنحوا يف حتطيم الرقم القيا�شي 
اجلديد لن�شر الوعي حول املر�ض.  ان�شمت جمعية 
ل��الأورام اإىل جلنة اليوم العاملي لل�شرطان  الإم��ارات 
يف هذه املبادرة الهادفة لن�شر  الر�شالة القوية لليوم 
العاملي لل�شرطان 2022: "اإغالق فجوة الرعاية"، 
حيث يفتقر ن�شف �شكان العامل اإىل جمموعة كاملة 
من خدمات الرعاية الطبية املنا�شبة، ت�شمل الفح�ض 

نات.  املبكر والت�شخي�ض الطبي والأدوية وامل�شكرّ

زوار اإك�شبو 2020 دبي يتن�شمون عبق الأندل�ض مع خو�شيه ماريا غالردو ديل ري
•• دبي- الفجر

اأهم  اأح��د  دي��ل ري،  غ��الردو  الإ�شباين خو�شيه ماريا  الغيتار  ع��ازف  عرب 
الغيتار يف العامل، عن �شعوره بالفخر العظيم للم�شاركة يف حفله  عازيف 
املو�شيقي بعنوان "العامل العربي والغيتار الإ�شباين" الذي احت�شنه مدرج 
ا يف اإك�شبو 2020 دبي، حيث حظي اجلمهور بفر�شة لال�شتماع لباقة  تررّ
ال�شاحرة،  احلمراء"  "ق�شر  معزوفة  من  امل�شتوحاة  الأعمال  اأجمل  من 
األبينيز،  إ�شحاق  ا البارز  املو�شيقي  املوؤلف  اأعمال  من  قطع  اإىل  بالإ�شافة 
العريق  التاريخ  تعك�ض  وجميعها  اخلا�شة؛  خو�شيه  اأع��م��ال  م��ن  وع���دداً 

واحل�شارة  الإ�شبانية  الثقافة  من  رائ��ع��اً  مزيجاً  ت�شكل  التي  لالأندل�ض 
العربية. 

احلدث  ل��زوار  ينقل  اأن  ماريا  خو�شيه  الإ�شباين  الغيتار  ع��ازف  وا�شتطاع 
واأدائه  العذبة  باأحلانه  العريق،  وتاريخها  الأندل�ض  روح  دبي،  ال��دويل يف 
امللحنن  اأه��م  لعدد من  املنتقاة  الأع��م��ال  ت�شكيلة من  ق��دم  امل��وؤث��ر، حيث 
ق�شر  "ذكريات  مقطوعات  بينها  ومن  اإ�شبانيا،  يف  املو�شيقين  واملوؤلفن 
الإ�شباين  للمو�شيقي  مغاربية"  و"رق�شة  عربية"  و"نزوة  احلمراء"، 
الكال�شيكي"،  للغيتار  "اأباً  ك��ث��رون  يعتربه  ال���ذي  تاريغا  فران�شي�شكو 
ف�شاًل عن املعزوفة الإ�شبانية ال�شهرة "اأ�شتوريا�ض" التي تفنن كثر من 

العازفن والعازفات حول العامل بعزفها على الغيتار.
الذي نظمه اجلناح  الغيتار وامللحن خو�شيه ماريا،  وت�شمن حفل عازف 
الإ�شباين، يف اإك�شبو 2020 دبي، بع�شاً من اأعماله اخلا�شة، مثل معزوفة 
دي  كون�شرتو  ديل  "كادين�شيا�ض  مقطوعة  اإىل  بالإ�شافة  "رو�شالي�ض"، 
اإ�شبانيا،  يف  تعاي�شت  التي  املتنوعة  للثقافات  تكرمياً  تعد  التي  توليدو" 
وغرها من مقطوعات الغيتار املميزة التي رافقها  عر�ض م�شاهد �شاحرة 
على  �شاهداً  يعترب  ال��ذي  ال�شهر  احلمراء  ق�شر  من  كبرة  �شا�شة  على 
روعة احل�شارة الإ�شالمية يف الأندل�ض، بالإ�شافة اإىل العديد من املعامل 

الأثرية واملناطق ال�شياحية املهمة يف اإ�شبانيا.



24 االثنني   7  فبراير    2022  م   -    العـدد   13462  
Monday   7  February   2022   -  Issue No   13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 فرباير 2022 العدد 13462



25

املال والأعمال
االثنني   7  فبراير    2022  م   -    العـدد   13462  

Monday   7  February   2022   -  Issue No   13462

رئي�ض وزراء ولية كريل الهندّية يدعو امل�شتثمرين 
العامليني لال�شتفادة من البيئة ال�شديقة لالأعمال

•• دبي-الفجر: 

مع  ك��رل  ولي��ة  وزراء  رئي�ض  فيجايان،  بيناراي  املعايل.  �شاحب  افتتح 
�شاحب املعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�ض 
�ض لولية  الإماراتي، واملفو�ض العام لإك�شبو 2020 دبي، الق�شم املخ�شرّ

كرل يف جناح الهند يف اإك�شبو 2020 دبي.
الدولة  وزي��ر  ال��زي��ودي،  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  وح�شر احل��دث معايل 
للتجارة اخلارجية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وب. راجيف وزير 
القانون وال�شناعات والتيل يف حكومة ولية كرل، و�شوجناي �شودهر، 

�شفر الهند لدى دولة الإمارات العربية املترّحدة.
ويف حديثه عن فر�ض ال�شتثمار يف ولية كرال، قال بيناراي فيجايان، 
الوليات  ك��رل من بن  “لطاملا كانت ولي��ة  ك��رل،  رئي�ض وزراء ولي��ة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���وؤ����ش���رات  ح��ي��ث  م���ن  ال��ه��ن��د  يف  الأوىل  اخل��م�����ض 
قت  وال�شتدامة وفًقا لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة حيث حقرّ
الإ���ش��الح��ات يف  م��ن  واأط��ل��ق��ت جمموعة  م��رت��ف��ع،  ب�شرية  تنمية  م��وؤ���ش��ر 
الإمارات  �شات يف  واملوؤ�شرّ ال�شركات  تتمكن  اأن  اآمل  كما  ال�شناعي.  القطاع 
ولية  يف  لالأعمال  ال�شديقة  البيئة  من  ال�شتفادة  من  املتحدة  العربية 
كرل لتعزيز �شراكتنا.” واأ�شاف: “تلتزم حكومة ولية كرل بتح�شن 
�شهولة ممار�شة الأعمال التجارية يف الولية. كما مترّ اإطالق العديد من 
املبادرات مبا يف ذلك تب�شيط الإجراءات ومتكن قنوات امل�شاركة الرقمية 
اإنرّ هناك جالية �شخمة  وتابع فيجايان قائالرّ  لتعزيز اقت�شاد الدولة.” 
تعي�ض يف دولة الإم��ارات العربية املترّحدة ت�شمرّ نحو 1.2 مليون �شخ�ض 
من املاليايل. لذلك، �شي�شاهم معر�ض اإك�شبو 2020 يف تقوية القاعدة 

وتعزيز م�شتقبل كلتا املنطقتن.
هذا وقال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة 
اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة: “حتتلرّ الهند املرتبة الأوىل 
يف قائمة ال�شركاء التجاريرّن لدولة الإمارات العربية املتحدة اإذ ت�شتحوذ 
40٪ من ال�شادرات غر النفطية. ُتعدرّ الهند �شريًكا جتارًيا ُمهًما  على 
عالقاتنا  تعزيز  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  خ���الل  م��ن  �شيما  ل  ال��ت��ج��اري��ة، 
وال�شناعات  القانون  وزي��ر  راج��ي��ف،  ب.  املعايل  �شاحب  ��ا  اأمرّ ال�شاملة.” 
اليوم عن  ك��رل  ولي��ة  “تتميرّز  فقال،  ك��رال  ولي��ة  والتيل، يف حكومة 
ل ال�شناعي  ��خ��ذة ن��ح��و ال��ت��ح��ورّ غ��ره��ا م��ن ح��ي��ث اخل��ط��وات امل��ب��ت��ك��رة امل��ترّ
كما  ال�شتثمارات  من  املزيد  جلذب  املنظومة  بتعزيز  قمنا  فقد  للدولة. 
نعمل على خلق املزيد من فر�ض العمل. ناأمل اأن ي�شاعدنا معر�ض اإك�شبو 
اهلل”  “بالد  واإجن����ازات  م��وؤه��الت  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  دب��ي   2020

واإبرازها للعامل.”

ُيقام حتت رعاية حمدان بن حممد

اأحمد بن حممد يفتتح موؤمتر ومعر�ض النقل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف دورته الرابعة
�صموه كّرم الفائزين يف الدورة الرابعة من هاكاثون املوا�صالت لطلبة اجلامعات والكليات

••  دبي- وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 
حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  افتتح  دب���ي..  لإم����ارة 
لالإعالم،  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
النقل  ومعر�ض  موؤمتر  من  الرابعة  ال��دورة  فعاليات 
ال�شرق  ملنطقة  العامة  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد 
الطرق  هيئة  تنظمه  الذي  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 
وال��ت��ع��اون م��ع منظمة  بال�شراكة  ب��دب��ي،  وامل��وا���ش��الت 
بلجيكا،  ومقرها  العامة  للموا�شالت  العاملي  الحتاد 
اأي��ام، يف مركز دبي التجاري العاملي  على مدار ثالثة 
بح�شور اأكرث من 1000 م�شارك، و73 متحدثاً من 
 19 اخل��رباء والأكادميين يف قطاع النقل العام من 
دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر احلكومية، 
كما ي�شاحب املوؤمتر معر�ض ت�شارك فيه 40 موؤ�ش�شة 

من 17 دولة.
بن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
التجاري  دب��ي  مركز  و�شوله  ل��دى  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
ال��ع��امل��ي، م��ع��ايل مطر ال��ط��اي��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�ض 
جم��ل�����ض امل���دي���ري���ن يف ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت، 
و�شعادة املهند�ض خالد احلقيل، رئي�ض الحتاد العاملي 
ا�شتعر�ض جدارية خا�شة  الذي  العامة،  للموا�شالت 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  النقل  مب�شاريع 
اأفريقيا، ومن اأهمها م�شار 2020 ملرتو دبي، وخطة 
ت�شغيل  ع��م��ل��ي��ات  وت��ع��ه��ي��د   ،2040 احل�����ش��ري��ة  دب���ي 
و�شيانة احلافالت يف دبي، وم�شروع مرتو البحرين، 

ومرتو الريا�ض، وخدمة احلافالت يف اململكة العربية 
ال�شعودية، وم�شروع حافالت النقل ال�شريع يف الأردن، 
وم�شاريع املونوريل واملرتو وال�شكك احلديدية عالية 
ال�شرعة يف م�شر، وم�شروع النقل ال�شريع يف املغرب، 
املوا�شالت  يف  ال��ف��ن  م���ب���ادرة  اجل���داري���ة  �شملت  ك��م��ا 

العامة.
عر�ض  مت  ثم  الوطني،  بال�شالم  الفتتاح  حفل  وب��داأ 
فيلم عن دور و�شائل النقل اجلماعي، يف حركة تنقل 
بعد  البيئي،  التوازن  حتقيق  يف  وم�شاهمتها  ال�شكان، 
ذلك األقى ال�شيد ويبة واكر - رحالة ال�شفر امل�شتدام، 
فيها  ا�شتعر�ض  امل��وؤمت��ر،  يف  الرئي�ض  املتحدث  كلمة 
ا�شرتاليا،  اإىل  كهربائية  مبركبة  ال�شفر  يف  جتربته، 
تطرق  كما  رحلته،  خ��الل  واجهها  التي  والتحديات 
لتجربته يف العي�ض يف دولة الإمارات ملدة ثالثة اأ�شهر، 
وكذلك  التجربة،  ه��ذه  امل�شتفادة من  ال��درو���ض  واأه��م 
رحلته من الإم��ارات اإىل ا�شرتاليا و�شوًل اإىل مدينة 
�شاهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  بالتنمية  م�����ش��ي��داً  ���ش��ي��دين، 
التحتية يف جمال  بنيتها  الإم����ارات، وج���ودة  دول��ة  يف 
الطرق واأنظمة املوا�شالت املختلفة، و�شهولة التنقل 

بن مدنها املختلفة.
بينها  جل�شة،   13 امل��وؤمت��ر،  اأع��م��ال  ج��دول  ويت�شمن 
التنقل  على  ال�����ش��وء  ت�شلط  رئي�شة،  جل�شات  خم�ض 
القيادات  ودور  بعد جائحة كوفيد -19،  ما  يف عامل 
امل�شوؤولة عن قطاع التنقل يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا يف حتديد م�شتقبل القطاع يف املنطقة، 
القيادات  ودور  ال��غ��د،  وم���دن  ال��ذك��ي،  التنقل  واإدارة 
الن�شائية يف قطاع النقل العام، فيما تناق�ض اجلل�شات 

املتزامنة، خدمة النقل الذكية، واحلافالت الكهربائية 
والبيانات  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  للبيئة،  ال�شديقة 
ال�شخمة، ورحالت امليل الأول والأخر، وال�شتدامة 
واملمكنات  اجلائحة،  بعد  العامة  املوا�شالت  وخدمات 

التكنولوجية.
م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل  وك����ررّ
“هاكاثون  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  يف  الفائزين  مكتوم 
املوا�شالت” لطلبة اجلامعات والكليات، وفاز باملركز 
يجعل  ذك��ي،  تطبيق  وه��و  /�شكوتي/،  م�شروع  الأول 
اأكرث  عملية  الكهربائي  ال�شكوتر  با�شتخدام  التنقل 
التطبيق  ي�شمل  كما  ا�شتدامة،  واأك���رث  واأ���ش��رع  اأم��اًن��ا 
على  يعمل   ”ScootAssist“ �شكوتر  م�شاعد 
مراقبة �شرعة ال�شكوتر و�شلوك امل�شتخدم، بالإ�شافة 
اإىل خريطة افرتا�شية للم�شار الآمن لقيادة ال�شكوتر 

.”metaverse“ على الواقع الفرتا�شي
تطبيق  وه��و  “�شامل”،  م�شروع  ال��ث��اين  باملركز  وف��از 
الأفراد  ل�شالمة  م�شمم  وال�شالمة  ال�شحة  ملراقبة 
وي�شتخدم  ال��ط��ل��ب��ات،  ت�����ش��ل��ي��م  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ن 
العاملي،  امل��واق��ع  حتديد  ونظام  الهاتف،  م�شت�شعرات 
اللتزام  ل�شمان  الآل��ة  وتعلم  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 

بال�شلوك الآمن يف القيادة.
اأم����ا ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ه��و ت��ط��ب��ي��ق “�شتدي 
steady” وي�شمن التطبيق �شهولة تنقل اأ�شحاب 
ال��ه��م��م يف و���ش��ائ��ل امل���وا����ش���الت ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث يقوم 
ر�شائل  واإر���ش��ال  تنقلهم  اأم��اك��ن  با�شت�شعار  التطبيق 
ن�شية تلقائية للعاملن يف حمطات النقل العام، بهدف 
تنقلهم  ل�شمان  الهمم،  اأ�شحاب  بتواجد  اإخطارهم 

••  دبي -وام: 

وزير  امل��زروع��ي  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  ك�شف معايل 
الطاقة والبنية التحتية اأن الوزارة ح�شدت 18 جائزة 
 2021 املا�شي  العام  “اآيزو”خالل  و�شهادة  عاملية 
التي  والإجن���ازات  الإبتكار  التميز  وذل��ك عن م�شرة 
حققتها خالل هذه الفرتة والتي واكبت م�شتهدفات 

اخلم�شن عاماً املقبلة.
جاء ذلك خالل تكرمي معاليه فرق العمل واملوظفن 
الذين كانت لهم اإ�شهامات يف متيز الوزارة وح�شولها 
على هذه اجلوائز ال� 18 العام املا�شي بح�شور �شعادة 
املهند�ض ح�شن حممد جمعة املن�شوري وكيل الوزارة 
ل�شوؤون البنية التحتية والنقل و�شعادة املهند�ض �شريف 
العلماء وكيل الوزارة ل�شوؤون الطاقة والبرتول وعدد 

من امل�شوؤولن والفرق املكرمة.
وثمن معاليه جهود املوظفن والفرق يف حتقيق هذه 
امل�شتوين  على  ال����وزارة  م�شرة  كللت  التي  ال��ري��ادة 
الإقليمي والعاملي من خالل مبادرات مبتكرة ارتكزت 

العلوم  م�شتقبل  وا�شت�شراف  والإب���داع  الإبتكار  على 
والتقنيات احلديثة الداعمة لأجندة عمل الوزارة.

ولفت معايل املزروعي اإىل حر�ض الوزارة على تاأهيل 
والأدوات  العلوم  باأحدث  وتزويده  الب�شري  العن�شر 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���اإجن���اح م��ه��ام��ه وحت��ق��ي��ق اه����داف ال����وزارة 
الداعمة لتوجهات واأهداف الإمارات وريادتها العاملية 
بحلول املئوية 2071..داعياً املعنين يف الوزارة اإىل 
بن  والتميز  الإب��ت��ك��ار  ثقافة  ن�شر  موا�شلة  ���ش��رورة 
وامل�شتجدات  ال��ت��ط��ورات  على  واط��الع��ه��م  امل��وظ��ف��ن 
املرتبطة  �شيما  ل  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��الح��ق��ة 

باخت�شا�شات العمل، والعلوم والتقنيات احلديثة.
اإدارة  م����دي����رة  ال���ب���ل���و����ش���ي  ل���ي���ل���ى  ذك�������رت  ب�����دوره�����ا 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ب����وزارة  وامل�شتقبل  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحتية اأن الوزارة ح�شدت 18 جائزة، منها جوائز 
�شمن “جائزة �شتيفي العاملية” والتي تعترب واحدة 
من اأكرث اجلوائز املرموقة يف العامل وهي عن “فئة 
الإدارة الداعمة للطرق” والتي �شاهمت يف رفع مكانة 
ال��وزارة يف جودة الطرق وال�شعادة املجتمعية وتقليل 

معدل احلوادث و “فئة من�شة الأعمال” و”برنامج 
العام لل�شحة وال�شالمة والبيئة” من خالل تطبيق 
الوزارة اأعلى معاير ال�شحة وال�شالمة املهنية لبيئة 
العمل اإ�شافة اإىل فوزها عن “فئة الإجناز يف جمال 

املوارد الب�شرية”.
الوزارة  ح�شدتها  التي  العاملية  اجل��وائ��ز  ت�شمل  كما 
فئتي  الربيطانية”  العمال  اأف�شل  “جائزة  �شمن 
دعم  و”اأف�شل  ال�شتدامة”  يف  م�����ش��روع  “اأف�شل 
خالل كوفيد- 19” اإ�شافة اإىل فئة ال�شتجابة عن 
�شملت  ..بينما   ”19‘ لكوفيد  ال�شتجابة  “من�شة 
التي ح�شدتها  الأمريكية”  “اأف�شل العمال  جوائز 
الأعمال”  ف��ك��رة ل���ش��ت��م��رار  اأف�����ش��ل  فئتي”  ال����وزارة 

و”اأف�شل فكرة فردية”.
جائزتن  على  بح�شولها  متيزها  ال���وزارة  ووا�شلت 
موقع  “اأف�شل  ال��ع��امل��ي��ةع��ن  ال��ت��م��ي��ز  ج���وائ���ز  ���ش��م��ن 
مبادرات  جائزة”  اإىل  اإ�شافة  حكومي”  ال��ك��رتوين 
ال�شتدامة لوزارة الطاقة والبنية التحتية” املمنوحة 

من جائزة “ذكاء العمال العاملية”.

ب�شكل اآمن داخل املحطة ويف و�شائل املوا�شالت.
ملوؤمتر  الرئي�شة  ال��راع��ي��ة  ال�شركات  �شموه  م  ك���ررّ كما 
العامة  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد  النقل  ومعر�ض 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وهم: الهيئة 
العامة للنقل يف اململكة العربية ال�شعودية، وجمموعة 
فامكو  و�شركة  دبي”،  وت��رام  ل مرتو  “ُم�َشغرّ كيولي�ض 
ا�شرتاتيجين،  ك���رع���اٍة  ال��ف��ط��ي��م،  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اأي.  اأر.  �شركة  وه��م:  الرئي�شن  ال��رع��اة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
 ،”RATP Dev“ الفرن�شية  للتطوير  ب��ي.  ت��ي. 
وهيونداي  ال�شينية،  الوطنية  الإن�����ش��اءات  و���ش��رك��ة 
جمعة املاجد، وجونال الرتكية لالإن�شاءات، اإىل جانب 
الحتاد للقطارات و�شركة األ�شتوم الراِعَين الَذَهِبين، 

و�شركة فيزا، و�شركة واغرن برو الراعي الف�شي.
بن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  افتتح  ذل��ك،  عقب 
اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض دبي لالإعالم، يرافقه  را�شد 
م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����ض جمل�ض 
املعر�ض  وامل���وا����ش���الت،  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  امل���دي���ري���ن يف 
موؤ�ش�شة   40 فيه  ت�شارك  ال��ذي  للموؤمتر  امل�شاحب 
م��ن 17 دول����ة، ت��ع��ر���ض ف��ي��ه اآخ����ر م��ا ت��و���ش��ل��ت اإليه 
عند  �شموه  توقف  حيث  وامل��وا���ش��الت،  النقل  �شناعة 
واملحلية  والعربية  العاملية  اجلهات  اأجنحة  من  ع��دد 
امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض واط��ل��ع خ��الل اجل��ول��ة على ما 
تطوير  ت�شهم يف  وحلول  اأفكار  املعر�ض من  يت�شمنه 
قطاع التنقل ب�شمان م�شتويات اأعلى من راحة واأمان 
م�شتخدمي و�شائل النقل املختلفة، واأبرز ما تطرحه 
ت��خ��دم يف  وم��ب��ادرات  م�شاريع  م��ن  العار�شة  اجل��ه��ات 

الرتقاء بقدرات القطاع

ك��م��ا ح�����ش��ل��ت ال������وزارة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن �شهادات 
“الآيزو” خالل عام 2021 ت�شمنت اإدارة امل�شاريع 
ال�شراكات  املهنية والبيئة واإدارة  وال�شحة وال�شالمة 
اإ�شافة اإىل “اآيزو التدريب وال�شكاوي واملخاطر واأمن 
املعلومات”و” اآيزو خدمة العمالء ومنذجة البيانات 

وا�شتمرارية العمال”.

منهن يحظني بفر�صة متويل اأفكارهن الريادية  3

�شيدات اأعمال ال�شارقة ير�شح 7 رائدات اأعمال للم�شاركة يف مناف�شة بريل كوي�شت

الطاقة والبنية التحتية حت�صد 18 جائزة عاملية خالل 2021 

�شهيل املزروعي: حري�شون على تاأهيل العن�شر الب�شري وتزويده باأحدث العلوم 

•• ال�سارقة-الفجر:

ر�شح جمل�ض �شيدات اأعمال ال�شارقة التابع ل� 
“مناء لالرتقاء باملراأة”، �شبع رائدات اأعمال 
كوي�شت”  “برل  مناف�شة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الرامية اإىل توفر م�شاحة لعر�ض اأفكارهن 
فر�شة  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  املبتكرة  ال��ري��ادي��ة 
ل��ب��دء م�شاريعهن  ال����الزم  ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ر 
املناف�شة،  املجل�ض  وينظم  ب��ه��ا.  التو�شع  اأو 
جمموعة  ب���ت���وف���ر  لل����ت����زام����ه  جت�������ش���ي���داً 
ت�شمل  لع�شواته  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
والتمويل،  والتوجيه،  والإر���ش��اد  التدريب، 
بالإ�شافة اإىل من�شة لعر�ض اأفكارهن، حيث 
القائمة  �شمن  امل��ر���ش��ح��ات  ح��ال��ي��اً  تخ�شع 
“التدريب  لربنامج  املناف�شة  يف  الق�شرة 
املجل�ض  يقيمه  ال���ذي  الأعمال”  ل��رائ��دات 
PwC”.  و�شتقام  “اأكادميية  بالتعاون مع 
املناف�شة، على من�شة جمل�ض �شيدات اأعمال 
ال�شارقة يف معر�ض اإك�شبو 2020 دبي، يف 
8 فرباير اجلاري ال�شاعة 11:00 �شباحاً، 
حيث �شتختار جلنة خمت�شة  ثالث فائزات 
اأ�شالة  اأب��رزه��ا،  املعاير  وفق جمموعة من 
ال��ف��ك��رة، واأث���ره���ا الإي��ج��اب��ي امل�����ش��ت��دام على 
وفاعليتها  والبيئي،  الجتماعي  ال�شعيد 

و�شهولة تنفيذها.
الن�شمام  للمناف�شة  للمر�شحات  ومي��ك��ن 
)�شراع(  مركز  ينظمها  تدريبية  دورة  اإىل 
الفائزات  ت�شمن  فيما  امل��ق��ب��ل،  م��ار���ض  يف 
ا�شتوديو  ب��رن��ام��ج  ل��ه��نرّ يف  م��ك��ان��اً  ال��ث��الث 
بدورة   )S3( النا�شئة  لل�شركات  ال�شارقة 
الربنامج  ي���ه���دف  ح��ي��ث  اجل�������اري،  ال���ع���ام 
موؤ�ش�شي  تزويد  اإىل  “�شراع”  ينظمه  ااذي 
الأعمال مبختلف خدمات الدعم وامل�شاندة 
يف رحلتهم الريادية، بدءاً من اإثبات فاعلية 

اإىل بناء املنتج وطرحه يف ال�شوق،  اأفكارهم 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن ال�����ش��رك��اء يف 
الذين  واخل����ا�����ض  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ن 
وال���ك���ف���اءة يف خمتلف  ب���اخل���ربة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
املركز  يتيح  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  املجالت، 
امل�شاركة  اإمكانية  النا�شئة  ال�شركات  جلميع 
التوا�شل  ولقاءات  احل�شرية  الفعاليات  يف 
اأخرى  م��زاي��ا  ج��ان��ب  اإىل  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي 
متنوعة. ومن بن املزايا الأخرى، �شيتمكن 
الو�شول  م����ن  اأي�������ش���ا  امل�������ش���ارك���ن  ج��م��ي��ع 
)����ش���راع( احل�����ش��ري��ة وفر�ض  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل 

التوا�شل التي ينظمها. 
القا�شمي،  ماجد  بنت  هند  ال�شيخة  وقالت 
ال�شارقة:  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�ض  رئي�شة 
الزمن  م��ن  ع��ق��دي��ن  م��ن��ذ  امل��ج��ل�����ض  “يقود 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري����ادة 
الأع����م����ال ال��ن�����ش��ائ��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف دول���ة 

�شاحب  قرينة  لتوجيهات  وفقاً  الإم����ارات، 
ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
والرئي�ض  �ض  املوؤ�شِّ القا�شمي،  حممد  بنت 
ال�شارقة،  اأع��م��ال  �شيدات  ملجل�ض  الفخري 
مناف�شة )برل  ت��اأت��ي  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا  وم���ن 
متكاملة  منهجية  على  القائمة  كوي�شت( 
الأعمال  ل��رائ��دات  ال�شامل  الدعم  لتقدمي 
مب��ا يف ذل���ك ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��دري��ب وفر�ض 
الرتقاء  يف  ال��ت��زام��ن��ا  ل��ت��ع��ك�����ض  ال��ت��م��وي��ل، 
مب�����ه�����ارات اجل���ي���ل اجل����دي����د م����ن رائ������دات 
الأعمال ومتكينهنرّ من حتقيق طموحاتهنرّ 
ناجحة”  م�شاريع  اإىل  اأف��ك��اره��ن  وحت��وي��ل 
املجل�ض  اأن  القا�شمي  هند  ال�شيخة  واأك���دت 
يعمل مع �شركائه من املوؤ�ش�شات احلكومية 
كوي�شت”  “برل  مناف�شة  �شمن  واخلا�شة 
على اإلهام وت�شجيع ومتكن �شيدات الأعمال 
من حتقيق طموحاتهن وتعزيز اندماجهن 

بالتعاون  امل��ن��اف�����ش��ة  وت��ن��ظ��م  الق��ت�����ش��اد.  يف 
ال�شارقة   اأعمال  �شيدات  جمل�ض  �شركاء  مع 
ال��داع��م��ن ل��ل��م��راأة يف ���ش��وق ال��ع��م��ل، وهم: 
ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ادة الأع���م���ال )�شراع(  م��رك��ز 
�شركة  البالتيني، وكل من  ال�شريك  ب�شفة 
ال�شارقة،  و�شناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة  )ب��ي��ئ��ة( 
ب�شفة �شريك ذهبي، و�شركة “ديلي ترا�شت” 
اإىل  ف�شياً،  �شريك  ب�شفة   )DiliTrust(
اأب��رزه��ا، جممع  العديد من اجلهات  جانب 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة 
وقالت  الأع��م��ال.  لإر���ش��اد  جوبيرت  ومن�شة 
جن����الء امل����دف����ع، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
ال�������ش���ارق���ة ل����ري����ادة الأع����م����ال )������ش�����راع(: “ 
اأعمال  �شيدات  جمل�ض  مع  �شراكتنا  ت�شهم 
ال�شارقة يف تر�شيخ روؤيتا امل�شرتكة الرامية 
الأعمال  ل��رواد  داعمة  منظومة  توفر  اإىل 
امل��ب��ت��ك��ري��ن، ح��ي��ث ت��ت��ي��ح م��ن��اف�����ش��ة )ب���رل 

الأع��م��ال فر�شة حتقيق  ل��رائ��دات  كوي�شت( 
ط��م��وح��ات��ه��نرّ يف ت��اأ���ش��ي�����ض م�����ش��روع��ات ذات 
ان�شمام  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  م�����ش��ت��دام،  اأث���ر 
)�شراع(  جمتمع  اإىل  املناف�شة  يف  امل�شاركات 
الواعدة”.  ال��ري��ادي��ة  رح��ل��ت��ه��نرّ  م��ع��اً  ل��ن��ب��داأ 
ال�شارقة  اإم���ارة  “متكنت  امل��دف��ع:  واأ���ش��اف��ت 
من تعزيز مكانتها وجهًة رائ��دًة للمبدعن 
من  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ومثل  التغير،  و�شناع 
�شاأنها  اأن تكون من�شة مثالية لعر�ض اأفكار 
اأ�شحاب املواهب ال�شتثنائية الذين متكنوا 
من حتقيق النجاح حتت مظلتنا، ونحن يف 
الأعمال  رواد  مب�شاعدة  ملتزمون  )�شراع( 
وتو�شيع  النا�شئة  �شركاتهم  تاأ�شي�ض  على 
الرا�شخ  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  ان��ط��الق��اً  اأع��م��ال��ه��م، 
بالطاقات الكامنة التي ميلكها رواد الأعمال 
التحديات  حل  يف  امل�شاهمة  على  وقدرتهم 

العاملية مل�شتقبل اأف�شل لنا جميعاً”.

Date 7/ 2/ 2022  Issue No : 13462
Dubai Courts of First Instance

Notification of Execution Decision
Case No. 250/2021/206-sale of mortgaged property

Heard before : Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject : To issue a writ of Execution on the 28 mortgage contracts and after 
that issue a decision to impose the executive attachment on the properties set forth in 
this request- in consideration of a sum of AED 25,312,604.77 (Twenty-Five Million, 
Three Hundred and Twelve Thousand, Six Hundred and Four Dirhams & 77/100 Fils), 
registered in Dubai Land Department.
And then to address Dubai Land Department to evaluate the right of usufruct of the 
aforementioned properties and consequently address Emirates Auction Company to 
sell the properties right of usufruct, subject matter of claim, in the public auction in 
order to honor the debt which the first and second respondents owes to the claimant 
bank amounting AED 25,312,604.77 (Twenty-Five Million, Three Hundred and 
Twelve Thousand, Six Hundred and Four Dirhams & 77/100 Fils) and to advise the 
third respondent to transfer the right of usufruct and to order the first and second 
respondents to pay expenses and fees
Claimant : Emirates NBD 
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Bani Yas, Street No. 85, Emirates NBD 
Bank building, Makani : 3029494911, Yousef.a.shahin@prestigeadvocates.com
The Notified parties:
1- GULF GENERAL INVESTMENTS CO. (P.S.C) Capacity: Respondent
2- GPG MENA DMCC - Capacity : Respondent
3- GULF PETROCHEM FZC - Capacity : Respondent
Notification Subject :  We notify you that an attachment was imposed on your own 
properties i.e. (right of usufruct - location: Nadd Hessa - Plot No: 585- Building No: 8 
Unit No: 611- Building Name: Axis Residences 8 - Area: 86.47 sqm
Property type: right of usufruct - location: Nadd Hessa - Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 612 - Building Name: Axis Residences 8 - Area: 60.74 sqm
Property type: right of usufruct location: Nadd Hessa - Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 613 Building Name: Axis Residences 8 Area: 76.24 sqm 
Property type: right of usufruct location: Nadd Hessa - Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 614 - Building Name: Axis Residences 8 - Area: 82.69 sqm
Property type: right of usufruct - location: Nadd Hessa Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 701 - Building Name: Axis Residences 8 - Area: 75.91 sqm
Property type: right of usufruct location: Nadd Hessa Plot No: 585 Building No: 
8 - Unit No: 702 - Building Name: Axis Residences 8 - Area : 61.38 sqm
Property type : right of usufruct - location: Nadd Hessa Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 703- Building Name: Axis Residences 8 - Area: 85.46 sqm
Property type: right of usufruct location: Nadd Hessa Plot No: 585 - Building No: 
8 - Unit No: 704 - Building Name: Axis Residences 8 - Area: 85.19 sqm) 
moreover, you are required to pay the claim amount of (AED 25312604.77) within 
fifteen days as from the notification date in the above execution file otherwise the 
property, subject matter of mortgage, shall be sold through auction as per the 
provisions of article 295 of Civil Procedures Law taking into account the order for 
payment duration after the lapse of seven days of being informed by the attachment.
Prepared by: Saeed Abdulla Al Zaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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املال والأعمال
االثنني   7  فبراير    2022  م   -    العـدد   13462  

Monday   7  February   2022   -  Issue No   13462

التعايف العاملي يبداأ من دبي

دورة ا�شتثنائية لـ »اإيدك دبي 2022« ب�شفقات قيا�شية قيمتها الإجمالية نحو 14.4 مليار درهم
احلدث ا�صتقطب 66 األف م�صارك من 155 دولة ودورته القادمة يف فرباير 2023

الدكتور عبدال�شالم املدين: النجاح الالفت للحدث يوؤكد اأن
 دبي هي املكان الأن�شب والأف�شل لعقد امللتقيات العاملية والتجارية 

•• دبي- وام:

حقق موؤمتر الإمارات الدويل لطب الأ�شنان 
ومعر�ض طب الأ�شنان العربي “اإيدك دبي 
املتخ�ش�ض يف قطاع طب �شحة   ”2022
ال��ف��م والأ����ش���ن���ان، وال����ذي اخ��ت��ت��م��ت اأعمال 
مبا�شرة  قيا�شية  �شفقات   ، ال�26  دورت���ه 
مليار   3.9 قيمتها  بلغت  مبا�شرة  وغ��ر 
ما يوؤكد  دولر “نحو 14.4 مليار درهم”، 
اأعمال  يف تهيئة رواب��ط  “اإيدك دبي”  اأث��ر 
عر�ض  يف  ودوره  الأم�����د،  وط��وي��ل��ة  متينة 
وا�شتك�شاف اآخر واأهم احللول التكنولوجية 
واأكرثها فعالية يف جمال طب و�شحة الفم 
املتخ�ش�شة  ال�شركات  وم�شاعدة  والأ�شنان، 
�شفقات  لعقد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
احتياجات  تغطي  م�شرتكة  وا���ش��ت��ث��م��ارات 

ال�شوق املحلية والقليمية و العاملية.
املربمة من خالل  ال�شفقات  ويوؤكد حجم 
الإيجابي  دب���ي  اإ���ش��ه��ام   ”2022 “اإيدك 
القت�شادي  ال��ت��ع��ايف  ري�����ادة  يف  وامل��ل��م��و���ض 
العاملي، وما يتبعه من ا�شتئناف النمو �شمن 
من  ل�شيما  احليوية،  القطاعات  خمتلف 
خالل ما تهيئة دبي من اأج��واء اآمنة لعقد 
امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات ال��ت��ي مت��ث��ل حمرك 
القت�شادية  التنمية  لعملية  حم��وري  دفع 
املبا�شر  ل��ل��ق��اء  امل���ج���ال  ب���اإت���اح���ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
التعاون  ت��ع��زي��ز ج�����ش��ور  ف��ر���ض  واك��ت�����ش��اف 
اأحجامها،  العاملية على تنوع  ال�شركات  بن 
يف  وامل�شاركة  احل�شور  على  حتر�ض  والتي 
الفعاليات الكربى التي ت�شت�شيفها الإمارة 
الفرتة  خ��الل  وات�شمت  ال��ع��ام،  م���دار  على 
ال�شالمة  معاير  اأع��ل��ى  بتطبيق  املا�شية 

والأمان للعار�شن والزوار على حد �شواء. 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���ض  دب���ي  اإي����دك  وا�شتقطب 
الأكرب يف العامل يف قطاع طب الأ�شنان 66 
األ��ف م�شارك وزائ���ر م��ن 155 دول��ة حيث 
ال�شركات ما يقارب ال4،800  ا�شتعر�شت 
ماركة عاملية من املنتجات املبتكرة يف جمال 
من  �شركة   3600 متثل  الطبية  احللول 
كربى ال�شركات املتخ�ش�شة يف طب ال�شنان 
املعر�ض واملوؤمتر  العامة. و�شهد  و ال�شحة 
املتخ�ش�شة  التدريبية  ال���دورات  من  ع��دداً 
وور�ض العمل وامل�شابقات فيما �شم املعر�ض 

22 جناحاً ر�شمياً للدول.
الرئي�ض  املدين،  الدكتور عبدال�شالم  وقال 
لطب  ال��ع��امل��ي  العلمي  ل��الحت��اد  التنفيذي 
اندك�ض  ورئي�ض  دبي”،  و”اإيدك  الأ���ش��ن��ان 
التي  بالنجاحات  ف��خ��ورون   “ القاب�شة.. 
تاأتي  وال��ت��ي  ع���ام،  ك��ل  امل��وؤمت��ر يف  يحققها 
تاأكيداً لدور دولة الإم��ارات واإم��ارة دبي يف 
القطاع  ودع��م  القت�شادي  احل��راك  تعزيز 
الطبي والهتمام بت�شجيع البتكار يف كافة 
التجارية  ال�شفقات  اأن  وي�شرنا  القطاعات 
التي حققناها يف دورة العام اجلاري �شجلت 
والنجاح  دولر،  م��ل��ي��ار   3.9 ي���ق���ارب  م���ا 
املكان  ه��ي  دب��ي  اأن  ي��وؤك��د  للحدث  ال��الف��ت 
العاملية  امللتقيات  لعقد  والأف�شل  الأن�شب 

اإبرامها  مت  والتي  وال�شفقات  والتجارية. 
بن ال�شركات امل�شاركة واملوؤ�ش�شات ال�شحية 
وال���ع���ي���ادات وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات خ����الل اإي����دك 
دب��ي ك��ان��ت ملبية لح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��وق من 
البتكارات احلديثة ورفع امليزانيات ملالقاة 
ال�شحية  للخدمات  املتزايدة  الحتياجات 
والأوب��ئ��ة وخا�شة  الأم��را���ض  والوقاية من 
املوؤ�ش�شات  ب��ه��ا  م���رت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  ب��ع��د 
كوفيد- جائحة  خ��الل  والطبية  ال�شحية 

.”19
واأو�شح الدكتور املدين اأن حكومات العامل 
اأدركت اأن القطاع ال�شحي والطبي من اأهم 
اأمر  مبوؤ�ش�شاته  الهتمام  واأن  القطاعات، 
اأنظمتها  واجب ل�شيما من ناحية حتديث 
واأجهزتها الطبية وتوفر التعليم امل�شتمر 
لكوادرها الطبية والإدارية والفنية ملواجهة 
التحديات واملخاطر التي قد حتدث يف اأي 
كانت  كوفيد-19  اأن جائحة  منوهاً  وق��ت، 
در�شاً مهماً للجميع لتاأكيد جاهزية القطاع 
ل��وق��اي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ول��ل��ت�����ش��دي لأي حتد 

�شحي م�شتجد.
و���ش��ه��د م���وؤمت���ر الإم��������ارات ال�����دويل لطب 
الأ���ش��ن��ان وم��ع��ر���ض ط��ب الأ���ش��ن��ان العربي 
ت���واف���داً  ال�26  ع���ام���ه  يف  دبي”  “اإيدك 
ك��ب��راً م��ن ح���ول ال��ع��امل، ظ��ه��ر يف امتالء 

8 قاعات  قاعات املوؤمتر املمتدة من خالل 
األ����ف م���رت مربع  ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ن��ح��و 45 
يف  ال����دورة  ه��ذه  اأ�شهمت  فيما  ب��احل�����ش��ور، 
العامل  ح��ول  يف  الطبية  التحالفات  تعزيز 
لت�شخي�ض  جديدة  اأ�شاليب  اإىل  والو�شول 
الأم���را����ض وع���الج امل��ر���ش��ى م��ا ي��وف��ر لهم 
اأف�شل رعاية طبية ممكنة. وقامت اللجنة 
املنظمة يف اليوم الثالث لإيدك دبي بتكرمي 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة ذات اأف�شل جناح واأف�شل 
جناح  واأف�����ش��ل  للخدمات  تقدميي  ع��ر���ض 
ل���دول���ة واأف�����ش��ل م��ت��ح��دث وباحث،  مم��ث��ل 
ال��ف��ائ��زي��ن مب�شابقة  ك��م��ا مت الإع����الن ع��ن 
“املُل�شقات العلمية” والإعالن عن الطالب 
الفائزين يف امل�شابقات الطالبية اإ�شافة اإىل 
على  للموؤمتر  الداعمن  ال�شركاء  تكرمي 

جهودهم واإ�شهاماتهم الكبرة يف اإجناحه.
دبي  “اإيدك  اأن  امل�����دين  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
امل�شاركن  جميع  اإع��ج��اب  لق��ى   ”2022
م���ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����ع����امل، ح��ي��ث جاء 
ع  �شجرّ الذي  الأم��ر  توقعاتهم،  احلدث وفق 
اأكرب  اأجنحة  جانباً كبراً منهم على حجز 
للعام القادم من الآن. و�شهد اليوم الثالث 
من املعر�ض واملوؤمتر توقيع اتفاقية تفاهم 
اإندك�ض  موؤ�ش�شة  بن  ا�شرتاتيجي  وتعاون 
والهيئة  وامل���ع���ار����ض  امل����وؤمت����رات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

امل�شرية لل�شراء املوحد والإمداد والتموين 
ووقع  الطبية.  التكنولوجيا  واإدارة  الطبي 
عبدال�شالم  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك���ٌل  الت��ف��اق��ي��ة 
امل�����دين، وال���دك���ت���ور ع���م���رو حم��م��د هالل، 
مفو�ض  هيلث،  اأفريكا  ملوؤمتر  العام  املن�شق 
املوحد جلمهورية  ال�شراء  عن رئي�ض هيئة 

م�شر العربية.
املنتظر  من  ال��ذي  دبي”،  “اإيدك  ويحظى 
اأن ُتعقد دورته القادمة يف فرباير 2023، 
بدعم كل من: هيئة ال�شحة بدبي، والحتاد 
والحتاد  الأ���ش��ن��ان،  لطب  ال��ع��امل��ي  العلمي 
التنفيذي  واملكتب  الأ�شنان،  لطب  العربي 
ملجل�ض وزراء ال�شحة لدول جمل�ض التعاون 
جمل�ض  لدول  ال�شحة  وجمل�ض  اخلليجي، 
الفم  ل�شحة  اخلليجية  واللجنة  التعاون، 
العلم”،  “ريا�ض  وج���ام���ع���ة  والأ�����ش����ن����ان، 
الأ�شنان  طب  لتعليم  العربية  والأكادميية 
ال�����ش��ع��ودي��ة لتقومي  امل�����ش��ت��م��ر، واجل��م��ع��ي��ة 
الأ�����ش����ن����ان، واجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة لطب 
الأ�شنان، واجلمعية ال�شعودية لال�شتعا�شة 
طب  لبحوث  الدولية  واجلمعية  ال�شنية، 
لطب  الكبر  نيويورك  وملتقى  الأ���ش��ن��ان، 
لطب  “مانيتوبا”  وج��م��ع��ي��ة  الأ����ش���ن���ان، 
الأ����ش���ن���ان، وه���و ح���دث ���ش��ري��ك يف الحت���اد 

العاملي لطب الأ�شنان.

وفد اإماراتي برئا�شة وزير القت�شاد يبداأ زيارة اليوم 
اإىل اإيطاليا ومالطا لتنمية العالقات القت�شادية

•• اأبوظبي-وام: 

املري  امل�شتوى برئا�شة معايل عبداهلل بن ط��وق  اإم��ارات��ي رفيع  وف��د  ي��زور 
وزير القت�شاد، كاًل من اجلمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا، يف زيارة 
مو�شعة تبداأ اليوم الثنن وت�شتمر حتى احلادي ع�شر من ال�شهر اجلاري 
وذلك مب�شاركة ممثلن عن عدد من اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
حيث  ال��دول��ة،  يف  ال�شتثمارية  وال�شركات  اخل��ا���ض  القطاع  ع��ن  وممثلن 
يلتقي وفد الدولة عدداً من الوزراء وكبار امل�شوؤولن احلكومين وممثلي 

القطاع اخلا�ض يف كل من البلدين ال�شديقن.
وتهدف الزيارة اإىل بحث �شبل تنمية العالقات القت�شادية وت�شهيل التجارة 
ورفع حجم التبادل التجاري وحتفيز تدفقات ال�شتثمار وا�شتك�شاف مزيد 
من الفر�ض لتعزيز التعاون بن دولة الإم��ارات العربية املتحدة وكل من 
اإيطاليا ومالطا، وتو�شيع اآفاق ال�شراكة على امل�شتوين احلكومي واخلا�ض 
اأط��ر جديدة  و�شع  على  العمل  خ��الل  ال�شديقن من  البلدين  مع هذين 
ل��ل��ت��ع��اون والت���ف���اق ع��ل��ى خ��ط��ط ج��دي��دة لل�شراكة يف ك��اف��ة امل��ج��الت ذات 

الهتمام امل�شرتك خالل املرحلة املقبلة.
وتركز الزيارة على تبادل اخلربات واملعرفة والطالع على جتربة اإيطاليا 
ومالطا يف عدد من القطاعات ذات الطبيعة امل�شتقبلية والتي تندرج �شمن 
اإط��ار جهودها لتطوير منوذجها القت�شادي  الإم��ارات يف  اهتمامات دولة 
اإىل منوذج جديد اأكرث مرونة وا�شتدامة ومواكبة لجتاهات امل�شتقبل، ومبا 

ين�شجم مع مبادئ اخلم�شن وم�شتهدفات مئوية الإمارات 2071.
اإيطاليا  م��ع  امل�شتقبلي  للتعاون  امل��ط��روح��ة  القطاعات  مقدمة  يف  وي��اأت��ي 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، وال�����ش��ن��اع��ات امل��ت��ق��دم��ة مثل 
والقت�شاد  ال��غ��ذائ��ي،  الإن��ت��اج  وتكنولوجيا  والآلت،  ال�����ش��ي��ارات  �شناعات 
فيما  الأع��م��ال،  وري���ادة  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة  الف�شاء،  واقت�شاد  ال��دائ��ري، 
املالية  التكنولوجيا  على  الرتكيز  مالطا  م��ع  ال��ت��ع��اون  خريطة  تت�شمن 

واأن�شطة الرتفيه الرقمي.
حكومة  اأطلقتها  التي  الطموحة  اخلطة  الإم���ارات  دول��ة  وفد  وي�شتعر�ض 
اإط��ار م�شاريع اخلم�شن التي متهد ملرحلة جديدة من  دول��ة الإم��ارات يف 
ب��ن احلكومة والقطاع  وال�����ش��راك��ات  وت��وج��ه اجل��ه��ود  الق��ت�����ش��ادي،  العمل 
املرونة  على  القائم  للدولة  اجلديد  القت�شادي  النموذج  لتخدم  اخلا�ض 
ت��ط��ورات منظومة  اآخ���ر  ك��م��ا ي�شتعر�ض  ال���ري���ادي،  وال��ف��ك��ر  وال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
وال�شتثمارات  ل��الأع��م��ال  اجل��اذب��ة  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  الت�شريعات 

واملواهب وامل�شاريع الريادية يف الدولة.

جلنة �شيا�شات القت�شاد الدائري تعقد ور�شة العمل الأوىل لتنفيذ
 �شيا�شة الإمارات لالقت�شاد الدائري 2021-2031 مع القطاع اخلا�ض

املجل�ض الأعلى للطاقة يعتمد ا�شرتاتيجية دبي للحد من النبعاثات الكربونية 2030 

ال�شتثمار  وج���ذب  الأع���م���ال  بيئة 
والتكنولوجيا  امل��ب��ا���ش��ر  الأج��ن��ب��ي 
اجل��دي��دة وت��ول��ي��د ال��ف��ر���ض، ومبا 
والنمو  التناف�شية  تعزيز  يف  ي�شب 
الق���ت�������ش���ادي امل�������ش���ت���دام يف دول����ة 
اليوم  الإمارات وخارجها، والدولة 
قيادتها  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م��ا���ش��ي��ة 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ر���ش��ي��دة 
يف ه���ذا الجت�����اه ل��ي�����ض ف��ق��ط على 
ا  اأي�شً ول��ك��ن  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت��وى 
على ال�شعيد العاملي، بينما نوا�شل 
تطوير منظومة القت�شاد الدائري 
الديناميكية  القطاعات  جميع  يف 
واأن�����ش��ط��ة الأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
والقطاع  احل��ك��وم��ة  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا 

اخلا�ض املحلي والعاملي”.
وا�شتعر�شت الور�شة اأهمية تطبيق 
قطاع  يف  ال������دائ������ري  الق���ت�������ش���اد 
ال��ت�����ش��ن��ي��ع واخل����ط����وات والآل���ي���ات 
دورة  اإىل  ال��و���ش��ول  ت�شمن  ال��ت��ي 
لل�شلع  م�شتدامة  وا�شتهالك  اإنتاج 
امل�����ش��ن��ع��ة، وال���ت���ح���ول م���ن من���وذج 
والت�شنيع  الإن��ت��اج  ثم  “املدخالت 
اأكرث  من����وذج  اإىل  التخل�ض”  ث��م 
للموارد  ه������دراً  واأق������ل  ا����ش���ت���دام���ة 
للنفايات  واإنتاجاً  بالبيئة  واإ�شراراً 
وحتفيز  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  وامل����ل����وث����ات 
وظائف  وخلق  ال�شناعي  البتكار 
ال�شناعة  قطاع  يف  للبيئة  �شديقة 
القت�شاد  ت��ق��ن��ي��ات  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
الدائري، ومبا ي�شمن كفاءة اأعلى 

والت�شنيع  الت�شميم  عمليات  يف 
ال�شتخدام  واإع��������ادة  والإ������ش�����الح 
التدوير  واإع����ادة  الت�شنيع  واإع����ادة 
ف��ي��م��ا يخ�ض  وزي�������ادة الإن���ت���اج���ي���ة 
ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه وامل��������واد اخل�����ام. 
وت���ن���اول���ت ال���ور����ش���ة ك��ي��ف��ي��ة دمج 
الدائري  القت�شاد  ا�شرتاتيجيات 
يف قطاع البنية التحتية اخل�شراء 
و���ش��ب��ل ا���ش��ت��دام��ة م����واد ال��ب��ن��اء يف 
من  ع���دد  م��ع��اجل��ة  ع��رب  امل�شتقبل 
عمليات  يف  حالياً  املتبعة  امل�شارات 
التحتية،  وال��ب��ن��ى  امل��ب��اين  ت�شييد 
من اأهمها: اإعادة ا�شتخدام نفايات 
الهدم والبناء ب�شورة اأكرث فعالية، 
تقلي�ض هدر مواد البناء يف اأ�شاليب 
البناء احلالية من خالل التطوير 
الت�شميم  ع��م��ل��ي��ات  يف  والب���ت���ك���ار 
امل�شاريع،  وت���ن���ف���ي���ذ  وال���ه���ن���د����ش���ة 
اأثناء  للطاقة  الفعال  ال�شتخدام 
عن  يثمر  ومب��ا  الت�شييد،  عمليات 

لالقت�شاد  عاملي  كمركز  الإم���ارات 
الدائري خالل العقد املقبل”.

جاء ذلك خالل ور�شة العمل الأوىل 
ال�شيا�شات  جل��ن��ة  ع��ق��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
التابعة ملجل�ض الإمارات لالقت�شاد 
“خريطة  ل����و�����ش����ع  ال��������دائ��������ري 
لدولة  ال��دائ��ري  القت�شاد  طريق 
عن  ممثلن  بح�شور  الإمارات” 
التغر  ووزارة  الق��ت�����ش��اد،  وزارة 
ال�شناعة  ووزارة  والبيئة،  املناخي 
ووزارة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ومكتب  التحتية،  والبنية  الطاقة 
والقت�شاد  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ال��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل عن 
للتناف�شية  الحت��ادي  واملركز  بعد، 

والإح�����ش��اء. ورك���زت ال��ور���ش��ة على 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  حت���دي���د 
الدائري  القت�شاد  �شيا�شة  تنفيذ 
�شملت  رئ��ي�����ش��ي��ة  ق���ط���اع���ات   4 يف 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ت�������ش���ن���ي���ع، 
اخل�شراء، والنقل، واإنتاج الأغذية 
الور�شة  ناق�شت  كما  وا�شتهالكها. 
املطروحة  وامل������ب������ادرات  احل����ل����ول 
ل���ت���ط���ب���ي���ق ����ش���ي���ا����ش���ة الإم�������������ارات 
بال�شورة  ال����دائ����ري  ل��الق��ت�����ش��اد 
امل���ث���ل���ى، وو����ش���ع���ت جم���م���وع���ة من 
الأولويات والتو�شيات واأطر العمل 
ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق اأه����داف 
هذه ال�شيا�شة الوطنية. و�شارك يف 
الور�شة 6 جمموعات عمل موؤلفة 

من املديرين التنفيذين واخلرباء 
ميثلون  ال����ذي����ن  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ن 
القطاع اخلا�ض  �شركات  من  ع��دداً 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�����ج�����الت الأرب����ع����ة  ال���ع���ام���ل���ة يف 
الور�شة،  حددتها  التي  الرئي�شية 
للت�شنيع  عمل  جمموعتي  ب��واق��ع 
للنقل  امل�����ش��ت��دام، وجم��م��وع��ة عمل 
التحتية  للبنية  واأخ��رى  امل�شتدام، 
عمل  وجم���م���وع���ت���ي  اخل���������ش����راء، 
ومبا  الأغ��ذي��ة،  وا�شتهالك  لإن��ت��اج 
م�شوؤوًل   50 م���ن  اأك�����رث  ي�����ش��م��ل 
م����ن �����ش����رك����ات ال����ق����ط����اع اخل���ا����ض 
اأبرز  و�شملت  الور�شة.  يف  امل�شاركة 
ال�����ش��رك��ات احل���ا����ش���رة: الإم������ارات 

بي  ي��و  ن�شتله،  ل��الأمل��ن��ي��وم،  العاملية 
ل��ل�����ش��ح��ن، جم���م���وع���ة ماجد  اإ�������ض 
الدائري،  التحالف  بيئة،  الفطيم، 
املتعددة  ال�شركات  عمل  جمموعة 
ب����اك، وغرها.  ت���رتا  اجل��ن�����ش��ي��ات، 
ب��ن طوق  واأو���ش��ح معايل عبد اهلل 
القت�شاد  اأه��م��ي��ة  ال��ور���ش��ة  خ���الل 
اإحدى  وباعتباره  ال��دول��ة  روؤي��ة  يف 
ركائز النموذج القت�شادي اجلديد 
مبادئ  م����ن  وامل�������ش���ت���م���د  ل���ل���دول���ة 
واأ�شاف  اخلم�شن.  وم�شتهدفات 
تطبيق  “ينطوي  بالقول:  معاليه 
الق��ت�����ش��اد ال����دائ����ري ع��ل��ى فر�ض 
كبرة  اإيجابية  ومتغرات  وا�شعة 
تطور  ع���ل���ى  ت��ن��ع��ك�����ض  اأن  مي���ك���ن 

ا�شتخدام املباين والبيئة احل�شرية 
ب�شكل اأكرث كفاءة واإنتاجية ويجعل 
املدن اأكرث �شحة وا�شتدامة. وفيما 
اأكدت الور�شة  يخ�ض قطاع النقل، 
اأهمية تطوير هيكلية اأنظمة النقل 
القت�شاد  ق����واع����د  وف�����ق  احل������ايل 
ال���دائ���ري وت�����ش��ج��ي��ع ال��ت��ح��ول من 
منظومة  اإىل  ال�شخ�شية  املركبات 
نقل توفر �شهولة اأكرب يف التحرك 
احلد  يف  وت�����ش��اه��م  واأم����ان  ب�شرعة 
م����ن ت���ل���وث ال���ب���ي���ئ���ة وت���ق���ل���ل هدر 
الطاقة ول ت�شبب الزدحام وتقلل 
ح��وادث امل��رور واأوق���ات ال�شفر، ول 
�شيما من خالل زيادة التوجه نحو 
املركبات الكهربائية وو�شائل النقل 
النقل  خدمات  وتقا�شم  التكاملية 
وت��وف��ر خيارات  ال��ع��ام واخل���ا����ض 
والكهربائية  امل�������ش���رتك���ة  ال���ن���ق���ل 
الو�شائط  وم���ت���ع���ددة  وامل�����ش��ت��ق��ل��ة 

والنقل العام وغرها.

•• دبي-وام:

تراأ�ض �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�ض املجل�ض الأعلى 
للطاقة يف دبي الجتماع الثامن وال�شتن للمجل�ض الذي عقد عن 

بعد بح�شور معايل �شعيد حممد الطاير نائب رئي�ض املجل�ض.
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع ���ش��ع��ادة اأح���م���د ب��ط��ي امل��ح��رب��ي الأم�����ن العام 
عام  مدير  الهاجري  داوود  �شعادة   .. املجل�ض  واأع�شاء  للمجل�ض 
ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  كلبان  ب��ن  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  دب��ي  بلدية 
الإمارات العاملية لالأملنيوم و�شعادة �شيف حميد الفال�شي الرئي�ض 
التنفيذي ملجموعة اإينوك و خوان فرييل املدير العام ملوؤ�ش�شة دبي 
للبرتول ونا�شر بو�شهاب املدير التنفيذي لقطاع ال�شرتاتيجية 

واحلوكمة املوؤ�ش�شية يف هيئة الطرق واملوا�شالت.
ون��اق�����ض الج��ت��م��اع ع��دة م��و���ش��وع��ات اأب��رزه��ا جن��اح اإط���الق هيئة 
دي”  “�شبي�ض  للف�شاء  الهيئة  برنامج  �شمن  دبي  ومياه  كهرباء 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
م�شتوى  على  خدماتية  موؤ�ش�شة  اأول  والهيئة   .2021 يناير  يف 

العامل ت�شتخدم الأقمار ال�شطناعية النانوية يف ن�شاطاتها.

وا�شتعر�ض املجل�ض الأعلى للطاقة الآليات والربامج التي قامت 
املياه  اإن��ت��اج  ق��ط��اع��ات  يف  للمجل�ض  التابعة  املعنية  الهيئات  بها 
من  للحد  الربي  والنقل  النفايات  واإدارة  وال�شناعات  والكهرباء 
النبعاثات الكربونية والتي حققت ن�شب تخفي�ض جذرية لعامي 

2019 و2020.
واعتمد املجل�ض اخلطط والأهداف املحدثة لتخفي�ض النبعاثات 
الكربونية بن�شبة %30 يف نهاية عام 2030 لدعم جهود دولة 

المارات لتحقيق احلياد الكربوين يف عام 2050.
التنفيذي  املجل�ض  ل��ق��رار  التنفيذية  املرحلة  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
خدمة  ت��ق��دمي  تنظيم  ب�شاأن   2021 ل�شنة   6 رق��م  دب��ي  لإم���ارة 
التنظيمي بن  دب���ي واع��ت��م��د الط����ار  اإم�����ارة  امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د 
اإ�شدار  فعالية  ل�شمان  وامل�شتهلكن  ال��ت��ربي��د  خ��دم��ة  مقدمي 

الت�شاريح والفوترة.
الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  نائب  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  م��ع  “ مت��ا���ش��ي��اً  دب����ي..  يف  للطاقة 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
العتماد على م�شادر  زي��ادة  يف  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
الطاقة النظيفة واملتجددة وحتقيق اإمارة دبي للحياد الكربوين 

- �شفرية النبعاثات الكربونية - بحلول عام 2050 ا�شتعر�شنا 
خ���الل الج��ت��م��اع اخل��ط��ط وخ��ارط��ة ط��ري��ق ال��ت��ي ت�شمل تنفيذ 
وقد  املجال.  ه��ذا  يف  التقنيات  اأح��دث  وا�شتخدام  ال�شرتاتيجية 
الع�شر  لل�شنوات  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  بتقييم  املجل�ض  ���ش��رع 
القادمة مب�شاركة اجلهات املعنية يف دبي للو�شول اإىل الجراءات 
املطلوبة للحد من زيادة النبعاثات ومن ثم ر�شم خارطة الطريق 

للو�شول اإىل اأهداف احلياد الكربوين بحلول عام 2050”.
الإطالق  على  الج��ت��م��اع  خ��الل  اطلعنا  “ كما  معاليه  واأ���ش��اف 
 - النانوي  ال�شطناعي  للقمر  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  الناجح 
الهيئة للف�شاء - �شبي�ض دي -  1 - �شمن برنامج  – �شات  دي��وا 
الذي يهدف اإىل حت�شن عمليات و�شيانة وتخطيط �شبكات الهيئة 
الأ�شياء  واإن��رتن��ت  ال�شطناعية  الأق��م��ار  تقنيات  على  بالعتماد 
وال�شت�شعار عن ُبعد اإ�شافة اإىل تاأهيل كادر اإماراتي متخ�ش�ض يف 
جمال ا�شتخدام تقنيات الف�شاء يف �شبكات الكهرباء واملياه وتاأكيد 
ريادة دبي يف ال�شتفادة من تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة مبا 
ت�شن  والبلوك  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  الأ���ش��ي��اء  ان��رتن��ت  ذل��ك  يف 
مراقبة  وتقنيات  الف�شائية  الت�شالت  عرب  املعلومات  تبادل  يف 

الأر�ض”.

•• اأبوظبي - وام:

ب����ن طوق  اهلل  ع���ب���د  م���ع���ايل  اأك������د 
املري، وزير القت�شاد، رئي�ض جلنة 
ال�شيا�شات التابعة ملجل�ض الإمارات 
التحول  اأن  ال��دائ��ري..  لالقت�شاد 
ن��ح��و الق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري يحقق 
ت����ط����ورات م��ت�����ش��ارع��ة يف ال���دول���ة 
الر�شيدة لهذا  القيادة  بف�شل دعم 
باجلهود  ومدفوعاً  احليوي،  امللف 
امل��ت�����ش��اف��رة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجلهات 
ال�شلة حتت مظلة  ذات  احلكومية 
لالقت�شاد  الإم�������������ارات  جم���ل�������ض 
ال��دائ��ري وب��ال�����ش��راك��ة م��ع القطاع 
داخل  املعنية  وامل��ن��ظ��م��ات  اخل��ا���ض 
وخ�������ارج ال����دول����ة وب���ال���ت���ع���اون مع 

ال�شركاء الدولين.
وقال معاليه “ تقود دولة الإمارات 
القت�شاد  ن���ح���و  الجت�������اه  ال����ي����وم 
املنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���دائ���ري 
وحتقق �شمعة وريادة تناف�شية على 
م�شتوى العامل يف متكن تطبيقات 
باعتبارها  ال����دائ����ري  الق���ت�������ش���اد 
امل�شتقبلية  التنمية  حمركات  اأح��د 
امل�������ش���ت���دام���ة، ون���ع���م���ل ال����ي����وم من 
وباإ�شراف  ال�شيا�شات  جلنة  خ��الل 
على  ال���دائ���ري  الق��ت�����ش��اد  جمل�ض 
متكاملة  ط���ري���ق  خ���ط���ة  ت���ط���وي���ر 
لتنفيذ �شيا�شة الإمارات لالقت�شاد 
وفق   2031-2021 ال���دائ���ري 

منوذج جديد ير�شخ مكانة دولة 
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•• ال�سارقة- وام:

بداأت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة 
املحاله  املياه  اإنتاج  لزيادة  خطة  تنفيذ 
باإمارة ال�شارقة من خالل اإن�شاء حمطة 
لإنتاج  باحلمرية  ج��دي��دة  م��ي��اه  حتلية 
90 مليون جالون يوميا وذلك يف اإطار 
املياه  ل���ش��ت��دام��ة  الهيئة  ا�شرتاتيجية 
التطويرية  ل��ل��م�����ش��روع��ات  وت��وف��ره��ا 

ولالأجيال القادمة.
واأو�شح املهند�ض ع�شام املال مدير اإدارة 
حمطات املياه والتحلية اأن الهيئة وقعت 
عقدا مع عدد من الإ�شت�شارين وبيوت 
اخلربة العاملية لإعداد الدرا�شات الفنية 
الفنية  واملوا�شفات  والقانونية  واملالية 
لل�شركات  م��ن��اق�����ش��ات  ل��ط��رح  مت��ه��ي��دا 
اإىل  م�شرا  املحطة  لتنفيذ  املتخ�ش�شة 
اأن هذه الدرا�شات ت�شتغرق عاما ون�شف 
ومن  ���ش��ن��وات   3 ح���وايل  والتنفيذ  ع���ام 
امل�شروع عام  املتوقع الإنتهاء من تنفيذ 

.2026
ال�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اإن  وق��ال 
ت�شهد تطورا يف قطاعات عملها وتنفيذ 
طموحة  تطويرية  وم�شاريع  تو�شعات 
مل��واك��ب��ة م�����ش��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف 
والطفرة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى  جم������الت 
ال�شارقة  اإمارة  ت�شهدها  التي  الإن�شائية 

وزير القت�شاد الأملاين يطالب 
بتقلي�ض العتماد على الغاز الرو�شي

 •• برلني-وكاالت 

اأعلن وزير القت�شاد الأملاين روبرت هابيك، اعتزامه العمل من اأجل تقلي�ض اعتماد 
الإعالمية  “فونكه”  جمموعة  ل�شحف  ت�شريحات  ويف  الرو�شي.  الغاز  على  ب��الده 
حلزب  ينتمي  ال��ذي  ال�شيا�شي  ق��ال  الفرن�شية  فران�ض”  “كويه  ول�شحيفة  الأملانية 

اخل�شر: “يجب اأن نح�شن احتياطنا لل�شتاء املقبل”.
وراأى هابيك اأن الو�شع اجليو�شيا�شي يجرب اأملانيا 
اأخرى لال�شتراد وتنويع  اإمكانيات  “على خلق 
بالبنية  املتعلقة  الق�شايا  ذل��ك  يف  مب��ا  الإم���داد 
ال�شيا�شة  ه��ي  ه��ذه  اأن  اإىل  م�����ش��راً  التحتية”، 
الأمنية “وعلينا اأن نتحرك يف هذا ال�شاأن ونوفر 
تاأمينا اأف�شل، واإذا مل نفعل ذلك فاإننا �شنتحول 

اإىل لعبة )يف يد الآخرين(”.
الغاز من  �شوق  انتقاده لتحرير  ووا�شل هابيك 
اأي  لدينا  يوجد  ل  الآن  “وحتى  القيود:  كامل 
اأن  ت��اأث��ر، ول ميكن  ل��ل��دول��ة  ليكون  اإم��ك��ان��ي��ات 

يبقى احلال على هذا النحو”.
تداعيات  م��ن  ه��اب��ي��ك  ح���ذر  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف 
ن���ورد  “فخط  �شرتمي2:  ن�����ورد  خ���ط  ت�����ش��غ��ي��ل 
يزيد  الناحية اجليو�شيا�شية، ل  2 من  �شرتمي 
اأي�شاً على طريق توريد واحد  اإنه يركز  الرو�شي وح�شب بل  الغاز  من العتماد على 
2 يزيد من �شرورة  معر�ض للخطر”. واأع��رب هابيك عن اعتقاده باأن نورد �شرتمي 
تنويع اإمدادات الغاز “فالأ�شابيع الأخرة وال�شراع يف �شرق اأوكرانيا زادت من قلقنا 

من اأن ت�شتخدم رو�شيا توريداتها من الغاز �شد م�شالح اأملانية”.
وقال هابيك اإنه يف حال هاجمت رو�شيا اأوكرانيا فاإنه: “�شيكون من املمكن التفكر يف 

كل عقوبة تكون منا�شبة لإجبار رو�شيا على الن�شحاب”.
ولفت اإىل اأن “الو�شع حالياً غر م�شتقر، ويجب اأن يكون الهدف هو وقف الت�شعيد، 
ومن ال�شواب يف الوقت نف�شه اأن تقول الوليات املتحدة واأوروبا بقدر كبر من التفاق، 

اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا، فاإنها �شتدفع ثمناً اقت�شادياً باهظاً مقابل ذلك”.

�شاحب  وت���وج���ي���ه���ات  م��ت��اب��ع��ة  ب��ف�����ش��ل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
الأعلى  امللج�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد 

حاكم ال�شارقة.
الهيئة  اإ�شرتاتيجية  اأن حماور  واأ�شاف 
للموارد  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإدارة  ت��ت�����ش��م��ن 
امل���ائ���ي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل����ح����دودة وم�����وارد 
املياه  ت�شمل  التي  التقليدية  غر  املياه 
ال�شرف  مياه  ا�شتخدام  واإع��ادة  املحالة 
ال�شحي املعاجلة ب�شكل فعال والرتكيز 
املياه  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اإدارة  حم����ور  ع��ل��ى 
امل�شرتك مع جميع  العمل  وم��ن خ��الل 
وكفاءة  امل��ي��اه  ج��ودة  ومراقبة  ال�شركاء 

الإنتاج ومراقبة ال�شبكات وايجاد حلول 
وجتنب  وال��ه��در  الفاقدة  امل��ي��اه  لكميات 
تلوث املياه وتخزين املياه وتكثيف جهود 
الأمثل  ال���ش��ت��خ��دام  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 

للمياه وتر�شيد ا�شتهالكها.
 80 تلبي  ال��ب��ح��ر  م���اء  حتلية  اأن  واأك����د 
الإجمالية  الإح���ت���ي���اج���ات  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
بذلك  وه��ي  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف  للمياه 
رئي�شا يعتمد  ا�شرتاتيجيا  ت�شكل موردا 
العذبة  للمياه  متنامي  كم�شدر  عليه 
يف اإم�������ارة ال�����ش��ارق��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل الإج���ه���اد 
املياه  م�شادر  وحم��دودي��ة  والإ�شتنزاف 
 5 اجلوفية ومتلحها بينما تعتمد على 
باملائة  و15  اجلوفية  املياه  من  باملائة 

من املياه الواردة.
على  ت���ع���م���ل  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
وتطوير  املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق 
ال�شيا�شات يف جمال حتلية املياه والعمل 
ا�شتدامتها كما تعمل  زي��ادة معدل  على 
للمحطات  الإنتاجية  الكفاءة  رفع  على 
وتخفي�ض  الإقت�شادية  التكلفة  وتقليل 
النبعاثات  وت���ق���ل���ي���ل  ال���ب���ي���ئ���ي  الأث�������ر 
الكربونية والب�شمة البيئية لإنتاج املياه 
املحالة كما تعتمد الهيئة على اإ�شتخدام 
ما  حمطاتها  لت�شغيل  الطبيعي  ال��غ��از 
ب�شمتها  وتقليل  اإ�شتدامتها  من  يزيد 

البيئية.

جمموعات العمل والتجارة ت�شيد بدور جمارك 
دبي يف حتفيز الأعمال ودعم املبادلت التجارية

•• دبي-وام: 

توؤديه  ال��ذي  احليوي  ب��ال��دور  دب��ي  يف  والتجارة  العمل  جمموعات  اأ���ش��ادت 
جمارك دبي يف حتفيز الأعمال ودعم املبادلت التجارية عرب ابتكار خدمات 
اأن  اإىل  اأف�شل املمار�شات العاملية ..م�شرين  جمركية ذكية ومتطورة وفق 
لعمالئها  دب��ي  جمارك  وفرتها  التي  املتنوعة  والت�شال  التوا�شل  قنوات 
اأ���ش��ه��م��ت ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف الرت���ق���اء ب��ال��ع��الق��ة ب���ن ال��ق��ط��اع احلكومي 

واخلا�ض.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته جمارك دبي عرب تقنية الت�شال املرئي 
 2021 دبي  املتعاملن يف حكومة  ل�شعادة  الثاين  باملركز  مبنا�شبة فوزها 
وبن�شبة 91.8 % وفق نتائج درا�شات برنامج دبي للتميز احلكومي التابع 
لالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي لإمارة دبي واأعلنها �شمو ال�شيخ حمدان 

اآل مكتوم ويل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

حمبوب  اأحمد  �شعادة  احلفل  ح�شر 
م�����ش��ب��ح امل���دي���ر ال���ع���ام جل���م���ارك دبي 
املوانئ  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ض 
واملدراء  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك 
الإدارات  وم����������دراء  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ون 
وجم�����م�����وع�����ات  دب���������ي  ج�������م�������ارك  يف 
املجل�ض  اأع�������ش���اء  وال���ت���ج���ارة  ال��ع��م��ل 

ال�شت�شاري.
ال���ع���زي���ز رئي�ض  ن���ادي���ة ع��ب��د  وق���ال���ت 
والإمداد  لل�شحن  الوطنية  اجلمعية 
مع  جنب  اإىل  جنباً  “نافل”:نعمل 
الهدف  دب��ي لتحقيق  دائ���رة ج��م��ارك 
ال��ت��ج��ارة وحماية  ب��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��رتك 

املجتمع نحن جزء من احتاد ي�شم 150 فرعاً و�شبكة حول العامل ونحن 
وخدماتها  بابتكاراتها  العاملي  امل�شتوى  على  دب��ي  ج��م��ارك  بتميز  نفتخر 
التنفيذي  الرئي�ض  رام�����ش��ان��داين  لك��ي  وج��ه  جانبه  وم��ن  ال�شتثنائية”. 
التهنئة جلمارك دبي مبنا�شبة ح�شولها  التجزئة  اأعمال جتارة  جمموعة 
اأن  ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين يف م��وؤ���ش��ر ���ش��ع��ادة متعاملي ح��ك��وم��ة دب���ي م���وؤك���داً 
التجارة يف دبي قائمة على  التي حترزها جمموعات  املتوا�شلة  النجاحات 
التي  املقرتحات  اإىل  ال�شتماع  وكذلك  دب��ي  جمارك  من  املتوا�شل  الدعم 
وتذليل  الربعية  ال�شت�شاري  املجل�ض  اجتماعات  عرب  املجموعات  تقدمها 

املعوقات التي قد تطراأ على دورة العمل اجلمركي.
اإىل ذلك اأ�شار دارمندره �شافالين رئي�ض جمموعة دبي للكمبيوتر اإىل اأن 
جمارك دبي متثل منوذج من رحلة التطور الكبرة التي حققتها اإمارة دبي 
العاملي  والقت�شاد  امل��ال  عا�شمة  الر�شيدة  قيادتها  بف�شل  اأ�شبحت  والتي 

وقبلة الباحثن عن بيئة ا�شتثمارية اآمنة وقوية.
املتعاملن يف  العام جلمارك دبي دور  املدير  �شعادة  وخالل الحتفال ثمن 
اأن جمارك دبي تبذل جهودا حثيثة يف تطوير  حتقيق هذا النجاح موؤكداً 
مبادرات وم�شاريع تدفع نحو ت�شهيل الإج��راءات اجلمركية وزيادة العائد 
على اأعمال التجار ومنها دفرت الدخال املوؤقت وامل�شغل القت�شادي املعتمد 
ومن�شة  املخاطر  حمرك  عن  ف�شال  املبكر  الإف�شاح  و  الفرتا�شي  واملمر 

التجارة اللكرتونية.

كهرباء ومياه ال�شارقة تبداأ تنفيذ الدرا�شات 
لإن�شاء حمطة حتلية جديدة باحلمرية

وزارة القت�شاد تطلق 7 مبادرات رئي�شية خالل �شهر الإمارات لالبتكار 2022

•• اأبوظبي-وام: 

الإم����ارات  �شهر  فعاليات  يف  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ت�����ش��ارك 
خالل  م���ن   ”2022 ت��ب��ت��ك��ر  “الإمارات  ل��الب��ت��ك��ار 
ثقافة  تر�شيخ  اإىل  تهدف  رئي�شية  مبادرات   7 اإط��الق 
املجتمعية يف  امل�����ش��ارك��ة  وت��ع��زي��ز  الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، 
ابتكار جتارب ومبادرات رائدة يتم توظيفها يف خطط 
الدولة امل�شتقبلية، ويعزز من جهودها الهادفة اإىل بناء 

اقت�شاد تناف�شي متنوع وم�شتدام.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري، وزير القت�شاد: 
تطورت  الر�شيدة،  قيادتنا  وتوجيهات  روؤي��ة  “بف�شل 
ثقافة البتكار يف دولة الإمارات خالل العقد املا�شي، 
لت�شبح اليوم ممار�شات ُتطبق عرب حا�شنات لالبتكار 
و�شيا�شات داعمة وموؤ�ش�شات وبنى حتتية ورقمية رائدة، 
لقد جنحت دولة الإمارات يف تعزيز �شمعتها كمخترب 
لحت�شان التقنيات النا�شئة ومناذج العمال املبتكرة”. 
وتابع معاليه: “اجلهود احلكومية م�شتمرة على املدى 
الطويل بال�شراكة مع القطاع اخلا�ض لتعزيز البتكار 
امل�شتقبلية باعتباره  يف �شيا�شاتنا التنموية وم�شاريعنا 
اخلم�شن  وم�شاريع  مبادئ  ركائز  من  اأ�شا�شية  ركيزة 
وروؤي��ة دولة الإم��ارات 2071 خللق منوذج اقت�شادي 
ا�شتقطاب  على  وق��ادة  وتناف�شية  مرونة  اأك��رث  حيوي 

وا�شتبقاء املواهب واأ�شحاب العقول املبدعة”.
خدمات  وتطوير  هند�صة  اإع���ادة  -1م�صروع 

وزارة القت�صاد.
ال����وزارة مبا  امل�����ش��روع لإع���ادة ت�شميم خ��دم��ات  يهدف 
امل��ت��ع��ام��ل��ن من  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  يتنا�شب 
ورجال  واملبتكرين  وامل�شتثمرين  وال�شركات  الأف���راد 
الأع��م��ال وغ��ره��م، وذل��ك وف��ق منظور جديد يراعي 
وحت�شينها  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  م��راح��ل  هند�شة  اإع����ادة 
وخدمات  ورائ�����دة  مم��ي��زة  م��ت��ع��ام��ل  جت��رب��ة  وت�شميم 

اقت�شادية مبتكرة وفعالة، ومبا ي�شب يف تعزيز ر�شا 
احلياة  ج���ودة  مم��ار���ش��ات  وي��دع��م  املتعاملن  و���ش��ع��ادة 
املوارد  يف  ال�شتثمار  اإىل  امل�����ش��روع  وي�شتند  ب��ال��دول��ة. 
ال��ب�����ش��ري��ة امل��واط��ن��ة ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وف���ق اأف�شل 
امل��ب��ت��ك��رة، وال���ش��ت��غ��الل الأمثل  ال��ت��ق��ن��ي��ات واحل���ل���ول 
التطورات  والرقمية ومواكبة  الذكية  التحتية  للبنية 
القت�شادي  ال��ن��م��وذج  ودع��م  ال��دول��ة  يف  التكنولوجية 
ل��دول��ة الإم�����ارات وف��ق م��ب��ادئ وم�شتهدفات  اجل��دي��د 

اخلم�شن.
-2جائزة وزير القت�صاد لالبتكار.

القت�شاد  وزي�����ر  “جائزة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ت��ط��ل��ق 
باأهمية  الوعي  تر�شيخ  اإىل  تهدف  والتي  لالبتكار” 
والتناف�شية  البتكار  وثقافة  ممار�شة  وتعزيز  البتكار 
يتم  حيث  ال��وزارة  متعاملي  ومب�شاركة  املوظفن  بن 
قطاعات  لتحديات  مبتكرة  حلول  ط��رح  خاللها  م��ن 
وجم����الت ع��م��ل ال�����وزارة واق����رتاح م�����ش��اري��ع ابتكارية 
زيادة وتطوير اخلدمات  والعمل على  للتطبيق  قابلة 
للجمهور  ال��وزارة  تقدمها  التي  والذكية  الإلكرتونية 
والتحفيز على البتكار يف بيئة العمل وال�شتفادة من 

املواهب التي حتت�شنها الوزارة وتنميتها.
“كوفيد19-”. جائحة  بعد  ما  القت�صاد  م�صابقة   3-

جائحة  بعد  ما  القت�شاد  م�شابقة  ال��وزارة  تطلق  كما 
طالب  حت��ف��ي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  “كوفيد-19”، 
اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى الإب������داع والب��ت��ك��ار يف و���ش��ع ت�شور 
مل�شتقبل اقت�شاد دولة المارات ما بعد جائحة كوفيد-
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك   ،19
اخلطط  يف  ال�شباب  دور  تعزيز  امل�شابقة  وت�شتهدف 
على  اجل��ام��ع��ات  ط��الب  وحتفيز  للدولة  القت�شادية 
امل�شاهمة يف تطوير اأفكار جديدة وم�شاريع اقت�شادية 
اإبداعية وجديدة ومبتكرة، مما يرفع ت�شنيف الدولة 
لفئة  تناف�شيتها  وي��ع��زز  العاملي  الب��ت��ك��ار  موؤ�شر  على 

ال�شباب واملواهب والأفكار الريادية.
الإمارات. مبتكرو   4-

هام�ض  على  مفتوحة  نقا�شية  حلقة  ال����وزارة  وتنظم 
عدداً  وت�����ش��م  دب���ي   2020 اك�شبو  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
ومبادرات  بجهود  للتعريف  ب��ال��دول��ة  املبتكرين  م��ن 
دولة الإم��ارات يف حتفيز املبتكرين والت�شهيالت التي 
تقدمها لتنمية الأعمال وامل�شاريع القائمة على البتكار 
والإبداع والخرتاعات اجلديدة، والفر�ض والتحديات 
التي  والت�شهيالت  ال��دول��ة،  يف  املبتكرين  تواجه  التي 
ت��وف��ره��ا احل��ك��وم��ة واأث����ر الب��ت��ك��ار يف جم���الت العمل 

املختلفة.
القت�صاد،  وزارة  �صباب  جمل�ص  م��ب��ادرة   5-

ا�صتعرا�ص امل�صاريع املبتكرة واملواهب ال�صابة.
�شهر  الق��ت�����ش��اد خ���الل  ���ش��ب��اب وزارة  ي��ن��ظ��م جم��ل�����ض 
اأ�شحاب  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  م��ع��ر���ش��اً   2022 الب���ت���ك���ار 
وا�شعة  مب�شاركة  ال�شابة،  وامل��واه��ب  املبتكرة  امل�شاريع 
املواطنن  من  واخلريجن  الطالب  ال�شباب  فئة  من 
ومواهبهم  املبتكرة  م�شاريعهم  ل�شتعر�ض  واملقيمن، 
املوهوبن  اكت�شاف  بهدف  وذل��ك  جناحهم،  وق�ش�ض 
اأ�شحاب  ال�����ش��ب��اب ودع����م  ف��ئ��ة  وامل��ب��ت��ك��ري��ن وحت��ف��ي��ز 
امل�شاريع املبتكرة واملواهب ال�شابة من خالل متكينهم 
واإتاحة الفر�شة اأمامهم ل�شتعرا�ض اأعمالهم على فئة 

اأو�شع من اجلمهور.
بوابة متويل التجارة. م�صروع   6-

وه���ي ع���ب���ارة ع���ن م��ن�����ش��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ت��ن��ف��ذه��ا وزارة 
���ش��رك��ة الحت������اد لئتمان  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  الق��ت�����ش��اد 
ال�شادرات وعدد من البنوك املحلية والدولية واجلهات 
بهدف  وذلك  التجارة،  بتمويل  ال�شلة  ذات  احلكومية 
التاأمينات  على  احل�شول  ا�شرتاطات  وتي�شر  ت�شهيل 
والتمويل ملمار�شة اأعمال التجارة وتخفي�ض التكاليف. 
الدولة  يف  الأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  امل��ب��ادرة  وت��دع��م 

ودعم  التجارة  لت�شهيل  مبتكرة  مالية  اأدوات  وت��وف��ر 
اأن�شطة ال�شركات العاملة يف خمتلف جمالت التجارة 
اأداء  �شرعة يف  املبادرة  توفر  بالدولة، حيث  والت�شنيع 
الأعمال وتخفي�ض يف تكاليف اأداءها وت�شهم يف الربط 
القطاع  على  املخاطر  وتخف�ض  املختلفة  اجلهات  بن 
ال��ن��اجت املحلي  امل���ايل يف ال��دول��ة، ومب��ا ي�شب يف رف��ع 
التجاري  التبادل  الإم����ارات وزي���ادة  ل��دول��ة  الإج��م��ايل 
ل��ل��دول��ة م��ع اأ����ش���واق ال��ع��امل، وت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة اأ�شواق 

الدولة لالأعمال.

ال�صناعية. للملكية  الإر�صادي  الدليل   7-
اإر�����ش����ادي ت��ف��اع��ل��ي اإلكرتوين  وه���و ع���ب���ارة ع���ن دل��ي��ل 
ي�شتهدف املخرتعن واملوؤ�ش�شات الأكادميية والبحثية 
اخلا�شة  ال��ب��ي��ان��ات  وي�شتعر�ض  النا�شئة  وال�����ش��رك��ات 
يف  الب��ت��ك��ار  تنمية  اإدارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ب��احل��م��اي��ات 
ب���وزارة الق��ت�����ش��اد، مبا  القت�شاد وب����راءات الخ���رتاع 
اأو �شهادات  ب��راءات الخ��رتاع وب��راءات البتكار  ي�شمل 
من  وغ��ره��ا  ال�شناعية  وال��ر���ش��وم  وال��ن��م��اذج  املنفعة 
والبتكارات اجلديدة،  بالخرتاعات  الوثائق اخلا�شة 
وي��ه��دف ال��دل��ي��ل اإىل ت��و���ش��ي��ح وت�����ش��ه��ي��ل الإج������راءات 
ال�شناعية  امل��ل��ك��ي��ة  لت�شجيل  امل��خ��رتع  م��ن  امل��ط��ل��وب��ة 
اخلا�شة به، ورفع جودة الطلبات املقدمة لفئة الأفراد، 
الفكرية  امللكية  وخ��دم��ات  بتطبيقات  ال��وع��ي  وزي����ادة 
وبراءات الخرتاع يف املجتمع، ومبا ي�شب يف زيادة عدد 

املبتكرين وبراءات الخرتاع يف الدولة.

بن طوق: تهدف املبادرات اإىل الرتقاء ببيئة البتكار وتعزيز �صمعة دولة الإمارات كمخترب للممار�صات 
البتكارية وحتقيق م�صتهدفات اخلم�صني املقبلة.

الإمارات توا�صل تر�صيخ مكانتها كمحور اإقليمي وعاملي للتنمية القائمة على املعرفة والبتكار وجذب 
امل�صاريع الريادية وا�صتقطاب املواهب

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:870/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�شة رقم 200

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بن طريف التداعي واملوؤرخة 2007/9/10 والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار مو�شوع التفاقية والزامه بت�شليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�شطب 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )39.786.60( درهم اجمايل الج��رة املرت�شدة بذمته من  بان  املدعي عليه  ال��زام   - العقاري  القيد  ا�شارة 
تاريخ 2020/10/18 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�شتجد من اجرة بواقع )30.000( درهم �شنويا حتى تاريخ ت�شليم العقار للمدعي 
خاليا من ال�شواغل وال�شخا�ض الزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )215.659.00( درهم ميثل تعوي�شا العطل 

وال�شرر الذي حلق باملدعي . 
املدعي:م�شرف دبي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث
 وميثله:احمد را�شد حممد جابر ال�شالمي

املطلوب اإعالنه :  1- براند كري�شتيان لن�ض فان ريجن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بف�شخ اتفاقية 
املوؤرخة 2007/9/10 اخلا�شة بالوحدة حمل التداعي رقم 1705- الطابق 17 - احلبية الرابعة - مبنى رقم  الجارة املو�شوفة بالذمة 
3 - ار�ض رقم 18 - ا�شم املبنى الفيني�شي والزام املدعي عليه برد حيازة وت�شليم الوحدة خالية من ال�شواغل وخماطبة دائرة الرا�شي 
والمالك ملحو القيد العقاري الوارد على الوحدة يف �شهادة امللكية - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعين مبلغ مقداره )39.786( 
بالوحدة مبلغ مقداره  النتفاع  للمدعين بدل  يوؤدي  بان  املدعي عليه  ثالثا:بالزام   - املتاأخرة حتى 2020/10/18  درهم مقابل الجرة 
والت�شليم والزمته  التداعي  تاريخ  تخليه عن وح��دة  ت��اري��خ:2020/10/19 وحتى  للعقار من  �شنويا عن فرتة حيازته  )30.000( دره��م 
الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

رئي�س الق�سمحاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 70197

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1105/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/431 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )797.949.40( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة

هاتف   - الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى   - الطبية  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
رقم:042227008 - موبايل رقم:0557016552 - مكاين:3135291835

املطلوب اإعالنه : 1- �شهام حامد حممد ح�شن احلامد  - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن الوحدات وهي 
عبارة عن قطعة الر�ض رقم 911 الكائنة يف هور العنز وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا ، بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2022/2/1 .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  الطعن رقم:474/2021/458 طعن عقاري 

املنظورة يف:الدائرة العقارية الوىل - متييز رقم 545
تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�شوعا  �شكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�شوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة ال�شتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �شده 

الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
املتظلم:مارينا 3 كيه ليمتد

الطابق  الهاجري -  بناية  ال�شيخ زايد -  �شارع  ام��ارة دبي - دبي - بردبي -  عنوانه:المارات - 
الول - مكتب رقم 3  - وميثله:حممد عبداهلل جان علي الر�شا

املطلوب اإعالنه :  1- ديراج اآند اآي�شت كو�شت �ض.ذ.م.م  -  مطعون �شده 
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 

احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:172/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�شوع الدعوى : بقيد الدعوى واعالن املدعي عليها با�شل ال�شحيفة - اول:الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 
)177.279.68( درهم مائة و�شبعه و�شبعون الف ومائتان وت�شعه و�شبعون درهم وثمانيه و�شتون فل�ض - ثانيا:الزام املدعي عليه 
بفائدة قانونية وتاخرية 12٪ من تاريخ املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمته بطلب امر الداء ه وتاريخ 2021/3/28 وحتى ال�شداد 

التام بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة كون الدين جتاريا - ثالثا:الزام املدعي م�شاريف واتعاب حماماة الدعوى. 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

ب��ج��وار دي���ره �شيتي �شنرت - رقم  ال��ت��ج��اري -  ب��ن��ك دب���ي  ب��ور���ش��ع��ي��د - مبنى  ���ش��ارع  ام����ارة دب���ي - دي���رة -  ع���ن���وان���ه:الم���ارات - 
مكاين:3191694239 - وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي

املطلوب اإعالنه :  1- الك�شاندر تيموفيف  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بقيد الدعوى واعالن املدعي عليها با�شل ال�شحيفة - اول:الزام املدعي 
و�شبعون درهم وثمانيه  وت�شعه  الف ومائتان  و�شبعون  و�شبعه  للمدعي مبلغ وقدره )177.279.68( درهم مائة  بان يدفع  عليه 
و�شتون فل�ض - ثانيا:الزام املدعي عليه بفائدة قانونية وتاخرية 12٪ من تاريخ املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمته بطلب امر 
الداء ه وتاريخ 2021/3/28 وحتى ال�شداد التام بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة كون الدين جتاريا - ثالثا:الزام املدعي 
م�شاريف واتعاب حماماة الدعوى - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/9  ال�شاعة 09.00 �ض �شدكم ويقت�شي 
اليها من خالل موقع  الو�شول  التي ميكن  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ع�شر(  )الثانية  البتدائية  الدعوى  ادارة  امام  ح�شوركم 
اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  الق�شايا،  ج��دول جل�شات   - العامة  اللكرتونية  - خدماتنا  اللكرتوين  دبي  حماكم 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13462 بتاريخ 2022/2/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة املدام الإحتادية اجلزئية ، املحكمة الإبتدائية ال�سرعية
يف  الدعوى رقم AMCFISHPTO2021 /0000020 اأمر على عري�سة 

اإىل املطلوب اعالنه بدر ابراهيم عبداهلل ح�شن اإماراتي اجلن�شية 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   25-10-2021 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح موزة حممد �شالح الو�شاحي الكتبي بالتايل :- 
قررت املحكمة التي : اأول- الزام املعرو�ض �شده بدر ابراهيم عبداهلل ح�شن )اإماراتي 
اجلن�شية( بتجديد هوية كل من ولدية )�شعود وهند( وت�شليمهما لمهما الطالبة ، مع 
حتمل الغرامات املرتتبة على عدم التجديد.  ثانيا : الزامه بان ي�شلم ال�شيدة طالبة 
ال�شحي  التاأمن  اغرا�ض  يف  ل�شتخدامها  القيد  خال�شة  من  ر�شمية  �شورة  المر 
 : ثالثا  التجنيد.   وعند  احلكومية  الدوائر  يف  م�شتقبال  لهما  ولحتياجهما  لولديه 
الزام املعرو�ض �شده بر�شوم وم�شروفات الطلب.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية ال�سرعية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
Date 7/ 2/ 2022  Issue No : 13462

Sharjah federal first of instance court
Reservations and sales department
Executive lawsuit No. 348 of 2020

Notification of the sale of a property by public auction (publication)
The defendant : Sheikh Abdullah bin Jassim bin Muhammad Al-Abdul-Rahman Al-Thani
For the plaintiff : Al Wathba Building Contracting LLC
Sharjah federal of first instance court announces for all that a public auction will be held 
on emirates auction website http://www.emiratesauction.ae at 12:00 pm on Monday 
24/02/2022 this is to sell the property owned by the defendant, and the property 
descriptions are as follows: The property, plot No. 20, owned in Al Nahda area, in the 
Emirate of Sharjah, at the evaluation price: 22,115,000 dirhams (twenty-two million one 
hundred and fifteen thousand dirhams), which is (a building under construction ground 
floor + 5 parking floors + Gym + penthouse). Those wishing to participate in the auction 
must submit a certified cheque worth 20% of the estimated price of the property. Anyone 
wishing to purchase or inquire about this should review the Court's Reservations and Sales 
Department or the Emirates Auctions website http://www.emiratesauction.ae before the 
sale date. Anyone who has an objection shall submit his objection, supporting it with 
justified documents, at least three days before the date set for the sale.
For head of Reservations and sales department
Sharjah Federal Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 7/ 2/ 2022  Issue No : 13462

(Lab Life Scientific FZCO), (License No: 4581) located at Dubai 
Airport Free Zone, P. O. Box 371433, Dubai, UAE, licensed with 
the Dubai Airport Free Zone wishes to announce its decision taken 
via board resolution passed at its Board meeting held on 5/1/2022 
regarding closing down and dissolution of  "Lab Life Scientific 
FZCO" Accordingly, any interested party who has a claim against 
the Company is hereby requested to submit its outstanding claims 
within 15 days of notice by registered post or contact:
Company Name (Lab Life Scientific FZCO)
P. O. Box 371433
Dubai, U.A.E, Tel No. +971 507676578
Email : ALRAWADLAWYER@HOTMAIL.COM
Claims received after expiry of the notice period of 15 days shall not 
be Considered

LIQUIDATION NOTICE

70392 Date 7/ 2/ 2022  Issue No : 13462
Notification by publication

96/2019/16 partial-commercial
Notification details 
To : Judgment Debtor :
1-GLAMOUR EXPORTERS TRADING (L.L.C)
2- SABEER ARAKKAPARAMBIL KHALID ALI ARA - Unknown residence
Judgment creditor : Mawarid Finance
Represented by : ALI SULTAN SALIM ALKANDI
We announce you that court ruled in its session held in 27-06-2019 in the above 
mentioned lawsuit for / Mawarid Finance of obligating the Judgment Debtors 
to pay jointly the judgment creditor an amount of 111.821.40 dirhams (one 
hundred eleven thousand and eight hundred twenty one dirhams and forty fils) 
and charges, expenses and five hundred dirhams as attorney fees an all other 
requests were rejected. Judgment subject to appeal within 30 days from the date 
following this notification. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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نوم  ليلة  على  احل�صول  يف  م�صكالت  الكثريون  يواجه 
اأو حيل �صهلة  اإىل البحث عن طرق  جيدة، ما يدفعهم 

وب�صيطة لتحقيق ذلك.
وقد ل يعرف اجلميع اأن النظام الغذائي ميكن 
النوم،  كيفية  يف  هاما  دورا  يلعب  اأن 
ولذلك، تو�صح لول بيغز، اأخ�صائية 
 ،Together Health التغذية يف
الأطعمة التي ميكنها اأن حتفز النوم.

وقالت بيغز: "الأطعمة التي ميكن اأن تعزز الراحة ال�شحية 
يف الليل هي تلك التي توؤثر على �شاعتنا اجل�شدية املدجمة، 
باإفراز  اإنها مدفوعة  البيولوجية.  ال�شاعة  باإيقاع  واملعروفة 
يف  ال�شنوبرية  الغدة  بوا�شطة  امليالتونن،  النوم،  هرمون 

الدماغ".
واأ�شافت: "تعد الأطعمة الغنية بالرتيبتوفان، وهو حم�ض 
لأن  النوم،  على  ال�شخ�ض  م�شاعدة  يف  رائ��ع  اأ�شا�شي،  اأميني 
وجبة  تكون  وقد  امليالتونن.  اإنتاج  مفتاح  هو  الرتبتوفان 
فكرة  امل�شاء  يف  خفيفة  وجبة  اأو  بالرتيبتوفان  غنية  ع�شاء 

جيدة لتحقيق هذا الهدف".
للرتبتوفان،  الرئي�شي  امل�شدر  الدجاج هو  اأن  بيغز  وك�شفت 

وكذلك بذور ال�شم�شم والطحينة وال�شوفان واحلليب.
"جرب ك��وب��ا م��ن احل��ل��ي��ب ال���داف���ئ م��ع جوزة  واق���رتح���ت: 

وال��ع�����ش��ل للح�شول على  وال��ق��رف��ة  امل��ه��دئ��ة  ال��ط��ي��ب 
جرعة  مع  املثايل  ال��ه��ادئ  الليل  م�شروب 

الرتبتوفان".
ملن  ميكن  كما 

ي���ك���اف���ح���ون 
م����ن اأج����ل 

احل�����ش��ول ع��ل��ى ن���وم ج��ي��د، اإ���ش��اف��ة الأ���ش��م��اك ال��زي��ت��ي��ة اإىل 
م�شدر  هي  الدهنية  الأ�شماك  اأن  حيث  الغذائي،  نظامهم 
اإنها  يقال  والتي  الدهنية،   3 واأوميغا  امليالتونن  اأحما�ض 

املناعية". والوظيفة  ال�شحي  النوم  "تعزز 
وتو�شي بيغز اأي�شا بتناول املك�شرات، وخا�شة اللوز والف�شتق، 

كوجبة خفيفة يف امل�شاء، اأو الكرز الطازج.
بالتبجيل  يحظى  "الكرز  اأن  التغذية  اأخ�شائية  وك�شفت 

خل�شائ�شه التي تعزز النوم".
غنيا  ي��ك��ون  اأن  لأن���ه ميكن  الع�شر،  ت��ت��ن��اول  "ل  وح����ذرت: 
بال�شكريات الطبيعية التي ميكن اأن ت�شبب ارتفاعا يف ن�شبة 

ال�شكر يف الدم".
ومن املهم اأي�شا جتنب الأطعمة وامل�شروبات "املن�شطة" قبل 

النوم من اأجل النوم ب�شكل اأف�شل.
وامل�شروبات  الأط��ع��م��ة  وت�شمل 

التي يجب جتنبها ما يلي:
- مادة الكافين

- الكحول
- الأطعمة الد�شمة

- الطعام احلار
واأو�شحت بيغز اأن "هذه الأ�شياء ميكن اأن ت�شع عبء تك�شر 
ا�شطراب  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  اله�شمي  اجلهاز  على  املكونات 

النوم".
وخالل النهار، تو�شي بيغز بدمج الأطعمة الغنية باملغني�شيوم 
يف النظام الغذائي، مثل ال�شبانخ، والكرنب، والربوكلي، وكل 
احل��ب��وب.واإذا مل حت�شل على ما يكفي من املغني�شيوم على 
املغني�شيوم  م��ن  "مكمل  ت��ن��اول  بيغز  فتقرتح  ال��ي��وم،  م���دار 
ما  يف  التفكر  اإىل  مغ".وبالإ�شافة   450 بنحو  البحري، 
ت�شعه يف ج�شدك، عليك اأي�شا اأن تكون على دراية بعاداتك 
اليومية، اأي: هل تتبع روتينا ثابتا، اأم ت�شتيقظ وتخلد اإىل 

الفرا�ض يف اأوقات ع�شوائية؟
وق��د ي��ك��ون ه��ذا اأم���را ل 
بالن�شبة  م���ن���ه  م���ف���ر 
ل���ع���م���ال ال������وردي������ات، 
على  ي����ج����ب  ول�����ك�����ن 
ق�����ادر  ����ش���خ�������ض  اأي 
نوم  دورة  ات��ب��اع  ع��ل��ى 
�شارمة  وا���ش��ت��ي��ق��اظ 
ل�شالح  ذلك  يفعل  اأن 
يكون  ����ش���ح���ت���ه.وق���د 
فيها  تنام  التي  للغرفة 
احل�شول  يف  ه����ام  دور 
ع��ل��ى ن���وم ك���اف، ووفقا 
ي�شمل  النوم،  ملوؤ�ش�شة 
غرفة  وج���������ود  ذل�������ك 
ومظلمة  ب������اردة  ن����وم 
فة  �شا لإ با و . ئة د ها و
يجب  ف���اإن���ه  ذل����ك،  اإىل 
الب�����ت�����ع�����اد ع�����ن ال�������ش���وء 
واحدة  ���ش��اع��ة  ق��ب��ل  الأزرق 

على الأقل من موعد النوم.

تعزز الراحة ال�صحية يف الليل

للح�شول على نوم جيد .. اأطعمة وم�شروبات 
يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي 
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وفح�ض العلماء اجلوانب اجلزيئية واجلينية خلاليا الدم 
حماولة  يف  املكت�شب  الالتن�شجي  ال��دم  فقر  مر�شى  م��ن 

لفهم الآليات البيولوجية التي ت�شبب هذا املر�ض.
 ،)HLA( ويعد نظام م�شت�شد الكريات البي�شاء الب�شرية
واحدا من اأهم اجلينات يف اجلهاز املناعي الب�شري، حيث 
تقوم هذه اجلينات بت�شفر بروتينات �شطح اخللية التي 

ت�شاعد يف تنظيم اأن�شطة اخلاليا املناعية.
بع�ض  م��ن  ال���دم  خ��الي��ا  اأن  ال�شابقة  الأع���م���ال  واأظ���ه���رت 
معينة  اأن���واع  اإىل  تفتقر  الالتن�شجي  ال��دم  فقر  مر�شى 
موقع  اأو  للجن  ب��دي��ل  �شكل  اأو  )ن�شخة  الأل���ي���الت  م��ن 

يتكون من جمموعة جينات(، وهي:  عادة  كرومو�شومي، 
.HLA-B و   HLA-A

ويف الدرا�شة احلديثة، حدد الباحثون يف جامعة كانازاوا، 
لدى  متكرر  ب�شكل  حتدث  �شائعة  جديدة  طفرة  اليابان، 

اأولئك الذين يعانون من مر�ض فقر الدم الالتن�شجي.
واأظ���ه���ر ال��ب��اح��ث��ون، م��ن خ���الل ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف 
و  HLA-A األ���ي���الت  اأن   ،Haematologica
HLA-B حتتوي على طفرة غر منطقية �شائعة، وهي 
يت�شبب  ال��ذي  للجن  النووي  احلم�ض  ت�شل�شل  يف  تغير 
قبل   HLA بروتينات  �شنع  ع��ن  ال��دم  خاليا  توقف  يف 

الأوان.
فقدان  تو�شيح  زي����ادة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  ويعتقد 
HLA على �شطح بع�ض خاليا الدم �شي�شمح  بروتينات 
لالأطباء بت�شخي�ض وعالج الأفراد امل�شابن مبر�ض فقر 
اأ�شباب  لديهم  الذين  اأول��ئ��ك  وكذلك  الالتن�شجي،  ال��دم 

اأخرى لف�شل نخاع العظام.
هذه  يف  معينة  لطفرات  الفهم  بع�ض  هناك  اأن  حن  ويف 
املجموعة من جينات م�شت�شد الكريات البي�شاء الب�شرية 
)HLA(، اإل اأن الغالبية العظمى من مر�شى فقر الدم 

الالتن�شجي لي�شت لديهم هذه الطفرات.
ولتحديد الطفرات الإ�شافية التي ت�شبب فقدان م�شت�شد 
تقنية  الباحثون  ا�شتخدم  الب�شرية،  البي�شاء  ال��ك��ري��ات 

ت�شمى ت�شل�شل اجليل التايل.
للدرا�شة:  الرئي�شي  امل��وؤل��ف  ميزوماكي،  ه��روك��ي  وق��ول 
"نهج الت�شل�شل هذا �شريع وح�شا�ض للغاية. يخربنا ت�شل�شل 
جينات HLA يف خاليا الدم من كل مري�ض فقر الدم 
الالتن�شجي. ميكننا مقارنتها مع بع�شها البع�ض واإيجاد 

طفرة جديدة".
)ال�شيفرة  ال����ك����ودون  يف  ���ش��ائ��ع��ة  ط��ف��رة  ال��ف��ري��ق  ووج����د 
اجلينية( 19 يف الإك�شون 1 من جينات م�شت�شد الكريات 
اأي  ه��و  )والإك�����ش��ون  ه��ذه.   )HLA( الب�شرية  البي�شاء 
قطعة من احلم�ض النووي التي مت ن�شخها لت�شبح جزءا 
يتم  البدائي ول  املر�شال  الريبوزي  النووي  من احلم�ض 

التخل�ض منها عند معاجلته(.
 ،"C" ويجب اأن تكون قاعدة احلم�ض النووي يف هذا املوقع
لكنها كانت "T" يف هوؤلء الأف��راد. يبدو هذا التغير يف 
اإىل  �شحيحة  غر  ر�شالة  ير�شل  لكنه  طفيفا،  الت�شل�شل 
اإنتاج بروتن م�شت�شد  التوقف عن  اخللية ويطلب منها 

.)HLA( الكريات البي�شاء الب�شرية
"وجدنا  ال��درا���ش��ة:  موؤلفي  كبر  ن��اك��او،  �شينغي  ويو�شح 
ه���ذه ال��ط��ف��رة م���وج���ودة يف احل��م�����ض ال���ن���ووي ل��� 29% 
التي  املكت�شب  الالتن�شجي  ال��دم  فقر  مر�شى  عينات  من 
فح�شناها. ومن املثر لالهتمام، اأننا لحظنا ذلك فقط 
يف اأربعة األيالت HLA-A خمتلفة ويف ثمانية األيالت 
الإك�شون  يف  الطفرة  لأن  منف�شلة".ونظرا   HLA-B
وثيقة  النتائج  فاإن  الأليالت،  من  العديد  يف  �شوهدت   1

ال�شلة بيولوجيا وهامة للغاية.
45 مري�شا من مر�شى فقر  بالذكر، من بن  واجلدير 

النووي لديهم  الذين احتوى احلم�ض  الالتن�شجي  الدم 
للعالج  اإيجابية  ا�شتجابة   37 اأظهر  الطفرة،  ه��ذه  على 

املثبط للمناعة.
ويقول ميزوماكي: "كان هذا الرتباط بن طفرة اإك�شون 
وا�شتجابة  الب�شرية،  البي�شاء  الكريات  م�شت�شد  يف   1
اكت�شافا  للعالج،  املكت�شب  الالتن�شجي  الدم  فقر  مري�ض 
على  دليال  الرائعة  البيانات  ه��ذه  للغاية".وتوفر  مثرا 
الدم  فقر  مر�شى  يف   1 اإك�شون  طفرة  وج��ود  حتديد  اأن 
وعالج  ت�شخي�ض  يف  الأط���ب���اء  ي�شاعد  ق��د  الالتن�شجي، 

الأ�شخا�ض الذين يعانون من ف�شل نخاع العظام بنجاح.

اكت�شاف ارتباط بني طفرة يف احلم�ض النووي وحالة نادرة يف الدم
ي�صف فقر الدم الالتن�صجي املكت�صب )AA( ا�صطرابا نادرا يف الدم يت�صبب يف كبت م�صتويات اخلاليا اجلذعية املكونة للدم، والتي 

تن�صج يف النهاية اإىل اأنواع خمتلفة من خاليا الدم.
ويف كثري من الأفراد الذين يعانون من هذا ال�صطراب، يوؤدي هذا اإىل ف�صل نخاع العظام.



ثقافة وفن�ن
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����ش���م���ا بنت  ن����ظ����م جم���ل�������ض 
حممد للفكر واملعرفة ندوة 
رئي�شة  ب��ح�����ش��ور  ث��ق��اف��ي��ة 
الدكتورة  ال�شيخة  املجل�ض 
ب��ن خالد  ب��ن��ت حم��م��د  �شما 
كتاب  ن���اق�������ش���ت  ن���ه���ي���ان  اآل 
»اأوق��ف الأع��ذار- كيف تغر 
الأف��ك��ار امل��الزم��ة ل��ك طوال 
ح���ي���ات���ك؟« ل��ل��دك��ت��ور واي���ن 

دبليو داير.
وق��ال��ت ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��م��ا بنت 
حم��م��د » ن��ح��ن ال���ي���وم اأم���ام 
بداية  م����ن  ح�����رين  ك���ت���اب 

فعال  هل  وت�شاءلت،  قراءته 
لدينا القدرة على اأن نوقف 
الأع��ذار؟ هل جهزنا اأنف�شنا 
اأو  لنعتذر  القدرة  بامتالك 
تنته  مل  اأ�شئلة  ؟  ل  لنقول 
، وع����الق����ة ت���رب���ط ال���ق���ارئ 
ب��ال��ك��ت��اب غ���ر ع���ادي���ة تثر 
الكثر من الت�شاوؤلت حول 
ب�������اأن يغر  ال���ك���ات���ب  ق�������درة 
الأفكار واملخزون  بع�شا من 

املرتاكم يف عقلية القارئ.
الهدف  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
التنمية  ك���ت���ب  ق�������راءة  م����ن 

ال���ب�������ش���ري���ة؛ ه�����و ام���ت���الك 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ر؛ من 
خ���الل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن هذه 
القراءات ،موؤكدة اأن التغير 
ول  ط��وي��ال،  وق��ت��ا  ي�شتغرق 
خالل  م����ن  ي���ت���م  اأن  مي���ك���ن 
كتاب اأو مترين؛ لكن اأمتنى 
امل��ح��اول��ة م���ن اجل��م��ي��ع ولو 
ب��ت��غ��ي��ر واح����د ل����رتوا اأث���ره 
عليكم، وحتى نقدم الأف�شل 
فيما  ل��ن�����ش��ع��ر  لأن���ف�������ش���ن���ا؛ 
يف  جنحنا  اإذا  ب��ال��راح��ة  بعد 

التغير.

اأ�شاء  م��و���ش��ع  ا���ش��ت��ط��الع  ويف 
امل�شاركات  مو�شوع  على  العدد 
ال�����ربن�����ام�����ج  يف  ال����ن���������ش����ائ����ي����ة 
املراأة  تواجه  التي  والتحديات 
التي حتظى  وامل�شاحة  املبدعة، 
ال�شعرية  ال�������ش���اح���ة  يف  ب���ه���ا 

ا�شتطالع  ويف  وال���ث���ق���اف���ي���ة. 
ال�شوء  ال����ع����دد  ����ش���ل���ط  اآخ�������ر 
ال�شعراء  ودواف����ع  اأ���ش��ب��اب  على 
جمموعاتهم  واإ�شدار  لطباعة 
ال�����ش��ع��ري��ة، وه���م ال��ذي��ن اأك���دوا 
ملعاير  ي���خ�������ش���ع  ذل��������ك  اأن 

اإب��داع��ي��ة ه��ام��ة. وم��ن��ح العدد 
ال�شعراء  امل�شاحة ملجموعة من 
العا�شر  امل��و���ش��م  يف  امل�����ش��ارك��ن 
م��ن »���ش��اع��ر امل��ل��ي��ون« للحديث 
عن جتاربهم واأبرز حمطاتهم 
ال�شاعر  وه��م  املناف�شات  خ��الل 

حممد الهاملي وال�شاعر عدي 
يا�شر  وال�������ش���اع���ر  ال��ده��م�����ش��ي 
مناحي  وال�����ش��اع��ر  ال�����ش��ي��ع��ري 
لقاء  اىل  بالإ�شافة  الفهيقي، 
امل�����ش��ري د وليد  ال�����ش��اع��ر  م���ع 
برنامج  يف  امل�������ش���ارك  اخل����ويل 

مو�شمه  يف  ال�����ش��ع��راء«  »اأم�����ر 
ال�شابع، ومو�شوع عن التجربة 
الأردين  ل��ل�����ش��اع��ر  امل���ت���م���ي���زة 

حممد العزام.
ا�شتملت  ال��ث��اب��ت��ة  اأب���واب���ه  ويف 
جمموعة  على  العدد  �شفحات 

املتنوعة، كما �شم  الأخبار  من 
جمموعة من الق�شائد ل�شعراء 
مبدعن، بالإ�شافة اإىل مقالت 
خالد  الدكتور  من  لكل  ثرية، 
ال���وغ���الين وال��دك��ت��ورة نيفن 

طينه وال�شاعرة خلود بنا�شر.

�شدور العدد 181 من جملة »�شاعر املليون«

•• ال�سارقة-الفجر:

اأع��ل��ن��ت »ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب«، ع��ن ف��ت��ح باب 
الت�شجيل اأمام الر�شامن والنا�شرين املتخ�ش�شن 
التي  املنح  للم�شاركة يف  الأط��ف��ال،  كتب  ب�شناعة 
»اأف��ق«، حيث  الطفل  كتاب  نَّاع  تقدمها من�شة �شُ
�شت�شتقبل الطلبات حتى الأول من مار�ض املقبل، 
لتعلن نتائجها بالتزامن مع الدورة القادمة من 

»مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل«.

وتدعم من�شة »اأفق« �شناع كتاب الطفل العربي، 
ب��ه��دف ت��وف��ر حم��ت��وى ب�����ش��ري ع����ايل اجل����ودة 
العمرية،  الفئات  ومالئم لالأطفال من خمتلف 
الر�شامن  ب��ن  التوا�شل  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة 
التقنيات  اأحدث  ومواكبة  والنا�شرين،  واملوؤلفن 

الفنية يف جمال اإنتاج كتب الأطفال. 
ل��ل��ك��ت��اب ع����رب من�شة  ال�������ش���ارق���ة  ومت���ن���ح ه��ي��ئ��ة 
بقيمة  العربي  الطفل  لكتاب  مالياً  دعماً  »اأف��ق« 
عليها الر�شام عن الكتاب  يح�شل  1500دولر، 

الواحد، ويحق لكل ر�شام ونا�شر التقدم للح�شول 
على دعم كتابن كحد اأق�شى. 

اأم��ام �شناع كتاب  وعن فتح باب تقدمي الطلبات 
ال��ط��ف��ل ال���ع���رب، ق��ال��ت خ��ول��ة امل��ج��ي��ن��ي، املن�شق 
»ي�شع  للطفل:  القرائي  ال�شارقة  ملهرجان  العام 
مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل يف واحدة من 
كتاب  �شناعة  وت��ط��وي��ر  دع��م  الرئي�شة،  اأه��داف��ه 
الطفل، والنهو�ض مبهارات �شناعه من نا�شرين، 
)اأفق(  تفتح من�شة  هنا  م��ن  وك��ت��اب،  ور���ش��ام��ن، 

باباً للمناف�شة الإبداعية، وفر�شًة لتقدمي اأعمال 
وت�شاهم يف  العربي،  الطفل  نوعية ترثي مكتبة 
تطلعات  حتقيق  على  ق��ادرة  جديدة  اأج��ي��ال  بناء 

بلدانها«.
القرائي  ال�شارقة  ملهرجان  العام  املن�شق  وتابعت 
تطوراً  العامل  يف  الطفل  كتاب  »ي�شهد  للطفل: 
الفني،  والإخ������راج  امل��ح��ت��وى  �شعيد  ع��ل��ى  ك��ب��راً 
من  املحتوى  لتقريب  جهوداً  الر�شامون  ويبذل 
اأعمارهم،  ينا�شب  جمايل  بقالب  ال�شغار  اأذه��ان 

وم��ا تقدمه من�شة )اأف��ق( من دع��م يدفع �شناع 
مواكبة  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  يف  ال��ط��ف��ل  ك��ت��اب 
التطورات الفنية يف عامل كتاب الطفل، لتطوير 
اجل��ان��ب ال��ب�����ش��ري م��ن ك��ت��ب الأط���ف���ال وتعزيز 

ال�شراكة بن الر�شامن والنا�شرين«.
اإر�شال  امل�����ش��ارك��ة،  ال��راغ��ب��ن يف  وي�����ش��رتط ع��ل��ى 
للن�شر  معدين  كتابن  من   PDF ب�شيغة  ن�شخ 
اللكرتوين:  ال��ربي��د  ع��رب  ن�شرهما  ي�شبق  ومل 

ufuq@shajahbookfair.com

ال��ع��ام��ل��ن يف  وت��وف��ر من�شة )اأف����ق( بيئة جت��م��ع 
ق��ط��اع ال��ن�����ش��ر امل��ت��خ�����ش�����ض ب��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل على 
امل�شتوى العربي والعاملي، كما ت�شجع العاملن يف 
القطاع على احل��وار وتبادل التجارب من خالل 
وتعزيز  ال�شارقة  يف  للقاء  فر�شة  من  توفره  ما 
الرتقاء  اإىل  اإ�شافًة  بينهم،  فيما  التعاون  �شبل 
ب�شناعة ون�شر واإنتاج وتوزيع كتاب الطفل عربياً 
وعاملياً، وتوفر قاعدة بيانات �شاملة للعاملن يف 

جمال �شناعة كتاب الطفل

ت�صتقبل امل�صاركات حتى الأول من مار�ص 2022

ال�شارقة للكتاب تفتح باب الت�شجيل يف من�شة اأفق اأمام �شناع 
كتاب الطفل العربي

جمل�ض �شما بنت حممد للفكر واملعرفة يناق�ض 
كتاب »اأوقف الأعذار«

•• اأبوظبي-الفجر:

املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�صعر  اأكادميية  عن  �صدر 
ال�صهر  مطلع  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
غالف  املليون.  �صاعر  جملة  من   181 العدد  احل��ايل، 
 24 ال  قائمة  اىل  املتاأهلني  ال�صعراء  �صور  �صم  العدد، 
�صاعرا يف املو�صم العا�صر من برنامج �صاعر املليون. كما 
حتدثت الفتتاحية عن هذا الإجناز الذي اأو�صل ال�صعراء اىل هذه املرحلة املتقدمة من عمر 

الربنامج. 
واأ�صارت الفتتاحية اإىل اأن ال�صعراء يقفون اليوم على م�صافة اأقرب اىل اللقب، بعدما قدموا 
وح�صورهم  بن�صو�صهم  ال�صعر  وجمهور  التحكيم  جلنة  واأقنعوا  راقية،  �صعرية  م�صتويات 

واإبداعاتهم التي كانت ج�صر العبور لهم من اأجل الوقوف على م�صرح �صاطئ الراحة. 
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اأغر  ف��رتة  كل  اأين  دائما  عني  "معروف  فقال  اجلديد  م�شروعه  مالمح  عن  خليفة  ط��وين  ك�شف 
اأقوم  جلدي، وذل��ك من خالل تغير نوعية براجمي واأغ��ر الأ�شلوب واأغ��ر فئة الربامج واأوق��ات 
بتغير املوؤ�ش�شات الإعالمية التي اأظهر من خاللها، اليوم قرار التغير جاء اأكرب قليال وجاء اأ�شمل، 

فالتغير لن ياأتي  اأمام الكامرا والتي هي ملعبي، ولكني �شاأتواجد وراء 
الذي  وامل�شهد  احل��دث  ل�شناعة  الإداري  العمل  الأ���ش��واء من خالل 

�شيكون له دور تاأ�شي�شي ودور فعال يف الإعالم".
�شتكون  اجلديدة  الإعالمية  خطوته  اأن  خليفة  طوين  واأ�شار 
م��زي��ج ب��ن امل��ن�����ش��ات الإل��ك��رتون��ي��ة والإع�����الم ال��دي��ج��ي��ت��ال مع 
الإعالم املرئي التقليدي املتعارف عليه، واأ�شاف طوين خليفة 
التقليدي  الإع���الم  اأن  �شعرنا  عندما  جاءتنا  الفكرة  "هذه 

على  ال��ي��وم  ي�شيطر  فمن  الإل��ك��رتوين  الإع���الم  اأم���ام  يتال�شى 
الإعالم الإلكرتوين هو جيل ال�شباب، وهذا اجليل هو من يكت�شح 

اليوم الإعالم الإلكرتوين".
واأو�شح طوين خليفة، اأن م�شروعه اجلديد �شي�شعى لإعادة احلياة 

على  يتداولها  التي  ال�شباب  اأف��ك��ار  واإي�شال  التلفزيونية،  للقنوات 
ال��غ��ر م��ع��ن��ي مبواقع  ال�����ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا اإىل اجل��م��ه��ور 

ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، ك��م��ا ���ش��ي��ت��م دم����ج جنوم 
الإعالم  وجن��وم  ال�شباب  م��ن  ميديا  ال�شو�شيال 

التلفزيوين التقليدي.
النقلة  ل��ه��ذه  التوقيت  اخ��ت��ي��ار  اأ���ش��ب��اب  وع��ن 

ك��ان حلما  "هذا  ط��وين خليفة  ق��ال  املهنية 
فاأنا  معينة،  م�شرة  لتتويج  يل  بالن�شبة 

لبنان  يف  الإع����الم����ي����ن  م����ن  وغ������ري 
قناة  بوجود  نحلم  كنا  العربي  والعامل 

اأ�شحاب  نحن  ون��ك��ون  اأف��ك��ارن��ا  ت�شبه 
القناة، ولكن مثل ما  القرار يف هذه 

ال�شخ�شية  ح�شاباتي  عرب  �شرحت 
اأن هذا  م��ي��دي��ا  ال�����ش��و���ش��ي��ال  ع��ل��ى 
وقت  اأ����ش���ع���ب  ج�����اء يف  ال�����ق�����رار 
ظروفه  باأ�شعب  لبنان  ب��ه  مي��ر 

واللوج�شتية  والتقنية  امل��ادي��ة 
وال�شيا�شية  التحتية  والبنية 
نتمنى  كنا  فنحن  والأمنية، 

اأن ننفذ هذا احللم بدولنا 
ولكن الو�شع العام ببع�ض 
الدول العربية منعنا من 
حتقيق هذا، فكانت دبي 
لأنها  وجهتنا،  ه��ي 

مت��ل��ك كل 

املقومات التي ميكن من خاللها تنفذ احللم".
وعن اجلمهور الذي �شتتوجه له القناة اجلديدة، قال طوين خليفة : نحن �شنتوجه للفئة الأكرث 
تاأثرا يف املجتمع وهي فئة ال�شباب، فقد قررنا اأن ناأخذ اأمثلة ناجحة وموؤثرة من رواد ال�شو�شيال 
ميديا من ال�شباب ودجمهم الإعالم التلفزيوين، مع احلفاظ على هوية الإعالم التلفزيوين بنجومه 
ولكن �شمن �شوابط  راأيها بحرية  اأن تعرب عن  ال�شباب  لفئة  الفر�شة  نعطى  اأن  وقدراته، وهدفنا 

اأخالقية ذاتية".
واأكد خليفة اأن القناة اجلديدة لن تتوجه جلمهور بعينه "فهي لي�شت قناة لبنانية اأو م�شرية 
اأو اإماراتية، بل هي قناة عربية ت�شم �شناع اإعالم من لبنان وم�شر والعراق والأردن و�شوريا 

وفل�شطن واخلليج واملغرب العربي".

دور الإعالم امل�صري يف م�صريته املهنية 
عرب الإعالمي الكبر طوين خليفة عن امتنانه وفخره بفرتة عمله يف الإعالم امل�شري، 
موؤكدا اأن عمله يف القنوات امل�شرية منحه هوية العاملية خمتلفة مل ي�شتطع تكوينها يف اأي 

اإعالم عربي اآخر.
اأ�شمع م�شطلح" اقتحمت الإعالم امل�شري"،  "كثرا ما  وقال الإعالمي لطوين خليفة 
م�شر  حب  اقتحام  هو  م�شرتي  خ��الل  م�شر  يف  حققته  ال��ذي  النجاح  اأرى  ولكني 
يف  اأجن���ح  اأن  ا�شتطعت  قلبي  غ��م��رت  ال��ت��ي  املحبة  فبهذه  خليفة،  ل��ط��وين 
اأح��ب��ب��ت م�شر، م�شر  امل�����ش��ري، فكما  ال�����ش��ارع  اإي�����ش��ال ���ش��وت 
اأحبتي اأي�شا ولهذا ال�شبب رغم �شعوبة الظروف 
اأتلق  مل  ولكنى  م�شر،  يف  فيها  ا�شتغلت  التي 
ق�شائية  دع��وة  اأي  اأت��ل��ق  ومل  مالحظة  اأي 
طيلة  تهديد  اأو  اعتداء  لأي  اأتعر�ض  ومل 
تواجدي وعملي مب�شر، وهذا دليل اأنني 
ومت  م�شر  يف  واح��رتاف��ي��ة  بحب  عملت 

تقدير ذلك".
وع�����ن ت����اأث����ر الإع��������الم امل�������ش���ري يف 
قال  املهنية  خليفة  ط���وين  م�����ش��رة 
نوع  اأع���ط���اين  امل�����ش��ري  "الإعالم 
جديد من الهوية، فاأنا يف بداياتي 
ومذيع  ���ش��ي��ا���ش��ي  م���را����ش���ل  ك��ن��ت 
ان���ت���ق���الت لربامج  ث���م  اأخ����ب����ار، 
ال��رتف��ي��ه والأل���ع���اب واحل����وارات 
م�����ش��ر منحتني  ل��ك��ن  ال��ف��ن��ي��ة، 
كمحاور  ج�����دا  ه���ام���ة  ه���وي���ة 
والديني،  واجتماعي  �شيا�شي 
م�شر  يف  ا�����ش����ت����ه����رت  ف�����اأن�����ا 
والكل  ال��دي��ن��ي��ة،  ب���ح���وارات���ي 
اأن��ن��ي م��ن دي��ن خمتلف  يعلم 
الذين  ال���ن���ا����ض  م��ع��ظ��م  ع���ن 
ح��اورت��ه��م، وم��ع ذل��ك �شجل 
الأح��ي��ان نقاط  يل يف معظم 
ايجابية عند املتلقي، وبالتايل 
عندما حتدث يف ال�شيا�شة يف بلد 
اأنا جديد عليها ول اأعرف بخفايا 
ال�شيا�شة امل�شرية جنحت يف املهمة، 
التوفيق  ه����ذا  يف  ال�����ش��ب��ب  وي���رج���ع 
و  كثرا  ح��ايل  على  ا�شتغلت  اأنني 
كان معي فريق عمل هو عيوين 
الأح���ي���ان  ب��ع�����ض  ويف  واأذين 
ل�����ش��اين، ه���ذا ال��ف��ري��ق كان 
ك���ل حلظة،  ي�����ش��اح��ب��ن��ي يف 
ه���ذه  ا����ش���ت���غ���ل  اأن  واأح���������ب 
الإعالمية  من�شتكم  وا�شتغل  اللحظة 

الهامة واأوجه لهم التحية".

التحول من اإعالمي اإيل مدير 

حتدث الإعالمي الكبر طوين خليفة عن جتربته اجلديدة يف اإدارة املن�شات الإعالمية، م�شرا اإىل 
النقاط اليجابية وال�شلبية يف التحول من اإعالمي يزاول املهنة اإىل مدير خلف الكامرات.

وقال طوين خليفة: "ل اأنكر اأن التحول من اإعالمي اإىل مدير هو حتول �شعب، ولكن عندما تكون 
اأن  اأ�شهل، خ�شو�شا  اإعالمي من خالل جتربتك وخربتك يكون املو�شوع  اأ�شا�ض  الإدارة قائمة على 
لدي اأكرث من جتربة يف هذا املجال، فاأنا �شاركت يف تاأ�شي�ض اأكرث من حمطة اإعالمية مثل جتربتي 
يف قناة القاهرة والنا�ض، فقد كنت من اأوائل الوجوه الذين ظهروا على ال�شا�شة التي كانت تبداأ من 
ال�شفر وكانت قيد النطالق، ويف الأردن كان لدي جتربة مماثلة يف قناة "الأردن اليوم"، واأي�شا يف 

موقع "�شوت بروت" عندما عملت به كان هناك برنامج واحد فقط ".
وقال طوين خليفة عن روؤيته لالإدارة الإعالمية "الإدارة من الأف�شل اأن تبداأ بجزء �شغر مثلما 
فعلت، ومن وجهة نظري من ي�شتطيع اأن ينجح  يف اإدارة اجلزء ال�شغر يقدر اأن يحقق هذا النجاح 
على جزء اأكرب، وهذا هو التحدي الذي اأواجهه الآن، واأنا معروف عني اأنني من الإعالمين الذين 
ينجحون حتت ال�شغط والتحدي، فاأنا ل اأعرف اأ�شتغل يف عامل �شهل فدائما جناحي يكون مرتبط 

بتحدي وظروف �شعبة".

العرتاف بالوقوع يف فخ البتذال 
ل�  امل�شاهدة، �شرح طوين خليفة  بن�شب  اأ�شا�شي  ب�شكل  النجاح مرتبط  كان  اإذا  وعن وجهة نظره يف 
اأعرتف من  واأنا  البتذال،  اأو من  النجاح  عادة من  تاأتي  العالية  امل�شاهدة  "ن�شب  الأهرام":  "بوابة 
خاللكم اأنني اأخطاأت يف بع�ض الفقرات ويف بع�ض الأماكن، وميكن و�شلت معانا الأمور اأحيانا اإىل 
البتذال، ولكن هذه الن�شبة هي �شئيلة جدا باملقارنة بن�شب امل�شاهدة التي حققتها من خالل النجاح 
لي�ض  اأ�شر مببداأ  فاأنا  ال�شبب  واملتابع، ولهذا  امل�شاهد  يريده  الح��رتايف ومعرفة ما  الأداء  ونتيجة 
اإمنا مهما كيف تقول، فهناك �شعرة رقيقة بن اجل��راأة والحرتافية وبن الوقاحة  مهما ما تقول 

والبتذال".

تاريخ اإعالمي كبري 
35 فكرة برنامج م�شجلة با�شمه يف �شتى  اأنه ميتلك حوايل  ك�شف الإعالمي الكبر طوين خليفة 

املجالت، �شواء �شيا�شة اأو الجتماع اأو الألعاب لو الريا�شة اأو الفن.
و�شرح طوين خليفة: "فاأنا اأتعجب جدا من وجوه اإعالمية يف العامل العربي تاريخها املهني برنامج 
اأو اثنن اأو حتى ع�شرة ويتحدثون عن تاريخهم املهني بتعظيم كبر، يف املقابل اأنا ظهرت على معظم 
ال�شا�شات العربية ولدي 35 فكرة برنامج م�شجلة با�شمي، ومع ذلك اأجد اأن مع كل خطوة اأخطوها 
من ي�شاأل هل ي�شتحق طوين خليفة هذا التقدم ؟، فهل 35 فكرة برنامج و90 % من هذه الربامج 
لقت جناحات كبرة ل يكفي اإىل خطوات اأخرى تقدمية؟، فاأنا لدي اجلواب : احلمد هلل ما مر هو 

تاريخ كتر كبر". 
"يف مهنتنا ل ميكنك  اإذا كان هناك طموحات مهنية يرغب يف حتقيقها، يقول طوين خليفة  وعما 
اأن تقول عندي حلم، وكل خطوة تخطوها ت�شعر اأنك حققت احللم ثم تتفاجاأ اأن هناك حلما اآخر 
اأكرب واأ�شغر، ففي الإعالم  اأحالم ل تنتهي واأكرب دليل اأنني تقريبا �شاأقرتب من ال�� 28 عاما اأعمل 
اأتفاجاأ اليوم اأن هناك  10 �شنوات كنت اأعترب اأين حققت كل اأحالمي ولكن  مبجال الإعالم ومنذ 

حلما جديدا اأ�شعى لتحقيقه".

هجرة الإعالميني من لبنان
اأن ما  "هجرة الإعالمين من لبنان"، موؤكدا  علق الإعالمي الكبر على امل�شطلح املنت�شر موؤخرا 

يحدث يف لبنان هو هجرة ال�شباب والأدمغة واملبدعن واملثقفن والفنانن.
وقال طوين خليفة: "كنت اأمتنى من كل من هاجر من لبنان من اإعالمين و�شباب ومثقفن وفنانن 

كانوا بقوا يف لبنان وهاجر مكانهم ال�شيا�شيون، كان ارتاح لبنان وكان اأ�شبح باأف�شل حال".
اأنه لو مت تبديل احلال من هجرة املواطن اللبناين الذي يبحث  عن كرامته  واأ�شار طوين خليفة 
ورزقه وحقوقه اإىل هجرة القائمن على حكم البلد كان الو�شع �شيكون اأف�شل، م�شيفا "كنت اأمتنى 

اأن الهجرة تكون معاك�شة".

ر�صالة اإىل امل�صريني 
عرب الإعالمي الكبر طوين خليفة عن �شعادته بالتغير القت�شادي واملعماري والبني التحتية التي 
متت يف م�شر يف عهد الرئي�ض عبد الفتاح ال�شي�شي، موؤكدا اأنه ي�شعر بكثر من الفخر بهذه الإجنازات 
التي ت�شتحقها م�شر بعد ما عانت �شنوات من الوجع.و�شرح طوين خليفة: "م�شر عانت كثرا من 
وجع وموؤامرات وموؤخرا ا�شتطاعت اأن ترجع اليوم رائدة من رواد العامل الإ�شالمي والعربي، فاأنا 
 6 ال��  اأح�شد م�شر على حب امل�شرين لها، فاأنا من بلد ل يتجاوز عدد �شكانه  اأنني  اأق��ول  دائما ما 
مالين ن�شمة، ول تتجاوز م�شاحته �شارع من �شوارع القاهرة، ومع ذلك ل ي�شتطيع لبنان اأن يتجاوز 
حمنه ومل ن�شتطع اأن نحافظ على عقولنا ونخبة �شبابنا، فاملبدعون اللبنانيون هجروا من البلد ومت 

ممار�شة اأ�شواأ اأنواع ال�شطهاد الفكري وال�شيا�شي عليهم".

اأول  ت�شوير  ���ش��اب��ا،  ن��ي��ك��ول  النجمة  ب����داأت 
م�شل�شل  يف  م���������ش����اه����ده����ا 
حيث  عام"  "نقل 
ظ��������ه��������رت ك�������ش���ي���ف���ة 
���ش��رف يف الأح�����داث 
بت�شوير  وت����ق����وم 
مع  م�������ش���اه���ده���ا 
حممود  ال��ن��ج��م 
ح����������م����������ي����������دة 
وال�������ف�������ن�������ان 
حم������������م������������د 
حم��������م��������ود 
ع��������������ب��������������د 

العزيز.
واأع����رب����ت 
ن����ي����ك����ول، 
ع�������������������������ن 
تها  د �شعا
ب������ال������ت������ع������اون 
م���������������ع ��������ش�������رك�������ة 
واأكدت  م�شر"  "فنون 
لظهورها  حت��م�����ش��ت  اأن���ه���ا 

واأكدت  ب��ال��ورق  لإع��ج��اب��ه��ا  ���ش��رف  ك�شيفة 
"البارون"  دور  واأن  �شخ�شية خمتلفة  اأنها 
مفاجاأة للجمهور وخط خمتلف متاما عن 

ما قدمته من قبل.
من  ور����ش���ة  ي��ك��ت��ب��ه  عام"  "نقل  م�����ش��ل�����ش��ل 
املوؤلفن ال�شباب واإخراج عادل اأديب، بطولة 
حممود حميدة، �شو�شن بدر، �شميحة اأيوب، 
دينا، مرهان ح�شن، حممد  اأحمد بدير، 
حممود عبد العزيز، حم�شن حميى الدين، 
اإميان اأيوب، عابد عنانى، نهلة �شالمة، نور 
خ��ال��د ال��ن��ب��وى، ه��اج��ر ال�����ش��رن��وب��ى، اأمرة 
اأدي����ب، وع���دد ك��ب��ر م��ن ال��ف��ن��ان��ن، وتدور 

اأحداثه يف 30 حلقة.
تدور اأحداث م�شل�شل نقل عام حول الفنان 
بهيئة  يعمل موظًفا  الذي  حممود حميدة 
املعا�ض بعد  العام، ولكنه يخرج على  النقل 
ال��ع��م��ر، وق���دم خ��الل م�شواره  ت��ق��دم يف  اأن 
رح��ل��ة ك��ب��رة م���ن ال��ك��ف��اح يف ح��ي��ات��ه، من 
خ�����الل ع��م��ل��ه ك�����ش��ائ��ق اأت���وب���ي�������ض جن����ح يف 
امتثلوا مهنا مرموقة  الذين  اأبنائه  تربية 
ب��امل��ج��ت��م��ع، وت����دور الأح�����داث يف اإط����ار من 

الإثارة والت�شويق.

مل�شل�شل  ال��راب��ع  املو�شم  من  الثامنة  احلكاية  بطولة  يف  ع��زت  لبني  الفنانة  ت�شارك 
"واللي  ا�شم  حتمل  والتي  يا�شن،  حممود  عمرو  للموؤلف  وق�شمتك"،  "ن�شيبي 

ماي�شرتي يتفرج".
اأحداث  خ��الل  وتتعر�ض  "دارا"  �شخ�شية  جت�شد  اأن��ه��ا  ع��زت  لبني  واأك���دت 
اجلديد  اجليل  اأزم��ات  من  بالعديد  متر  جتعلها  كبرة  ل�شدمة  احلكاية 

وتتوايل الأحداث.
واأ�شافت اأن دورها فى العمل خمتلف عن جميع الأدوار التى قدمتها من 
قبل، حيث اإنها كانت جت�شد اأدوار �شر و�شخ�شية اأنانية دائًما، ولكن هذه 

املرة، ال�شخ�شية لي�شت �شريرة.
اأنه  وتابعت اأن الفنان اإيهاب فهمي ر�شحها لتج�شيد الدور، لفتة اإىل 

فى  م�شاركتها  اأن  اإىل  م�شرة  احلكاية،  فى  وال��ده��ا  �شخ�شية  يلعب 
العمل من اأهم التجارب.

كما اأعربت عن �شعادتها بالتعاون مع املوؤلف عمرو حممود يا�شن، 
واأي�شا املخرج ع�شام ن�شار، موؤكدة اأنه متميز، وفخورة بالتعاون 

معه.
يذكر اأن حكاية "واللي ماي�شرتي يتفرج" ي�شارك يف بطولتها 
علي  حممد  فهمي،  اإي��ه��اب  ب�شمة،  منهم  النجوم  من  كوكبة 

رزق، وهبة عبدالغني، 
ح�شي�ض،  وم�شطفى  املنعم،  عبد  و���ش��ربي  ع���ادل،  ون��دى 

وتامر �شيائي، وجمموعة مميزة من النجوم ال�شاعدين، 
منهم يو�شف عمر، ولبنى عزت، ويا�شمن الب�شبي�شي، 

اإخراج ع�شام ن�شار.

م�صروعه اجلديد �صي�صعى لإعادة احلياة للقنوات التلفزيونية

طوين خليفة: الإعالم امل�شري
 اأعطاين نوعًا جديدًا من الهوية

القادمة، وجاء الإعالن من خالل �صفحاته على مواقع  الفرتة  اإعالمية جديدة �صيخو�صها خالل  اللبناين املخ�صرم طوين خليفة عن جتربة  اأعلن الإعالمي 
التوا�صل الجتماعي دون اأن يك�صف عن مالمح خطوته اجلديدة يف م�صواره الإعالمي الطويل، يف هذا احلوار يك�صف طوين عن معامل م�صروعه الإعالمي القادم، 
وحتدث الإعالمي املثقف عن دور م�صر يف م�صواره املهني وفخره بالتغريات القت�صادية التي تتم يف م�صر، وحتدث اأي�صا عن لبنان وم�صاكله اجلمة وحزنه على 

هجرة العقول املبدعة من لبنان، وقال راأيه يف ن�صب امل�صاهدة واعرتف لنا بوقوعه يف فخ البتذال، وغريها من املو�صوعات والت�صريحات اجلريئة.. 

نيكول �شابا: »البارون«
 مفاجاأة »نقل عام«

لبني عزت: �شعيدة بامل�شاركة 
يف حكاية »واللي ما ي�شرتي يتفرج«



اأ�شواأ اأنواع الأطعمة امل�شببة لزيادة الكولي�شرتول!
يعد ارتفاع الكولي�شرتول قاتال �شامتا ل تظهر عليه اأعرا�ض عادة، ولكن 

ميكن اأن يفاجئنا مب�شاعفات تهدد احلياة.
ا�شتهالك  خ��الل  من  ق�شد  غر  عن  خماطرهم  النا�ض  من  كثر  ويزيد 
ال��ن��وع اخل��اط��ئ م��ن الأط��ع��م��ة. ووف��ق��ا ل��درا���ش��ات ع��دي��دة، ميكن اأن ي�شاعد 

جتنب نوعن من الطعام يف تقليل م�شتوياتك وخماطرك ب�شكل كبر.
الدهون والدهون  اإجمايل  اأن حتد من  Medline Plus يجب  وق��ال 

امل�شبعة.
واأ�شاف املوقع ال�شحي: " يجب األ تتناول اأكرث من 25 اإىل %35 من 
ال�شعرات احلرارية اليومية من الدهون الغذائية، وينبغي اأن ياأتي اأقل من 
%7 من ال�شعرات احلرارية اليومية من الدهون امل�شبعة، وهي دهون �شيئة 
لأنها ترفع م�شتوى LDL )الكولي�شرتول ال�شيئ( اأكرث من اأي �شيء اآخر 
يف نظامك الغذائي. والدهون املتحولة هي دهون �شارة اأخرى وميكن اأن 

ترفع LDL اخلا�ض بك وتخف�ض HDL )الكولي�شرتول اجليد(".
وت�شمل الأطعمة التي حتتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة:

اللحوم. • بع�ض 
الألبان. • منتجات 

• ال�شوكولتة.
املخبوزة. • املعجنات 

املقلية. • املاأكولت 
امل�شنرّعة. • الأطعمة 

ما  املتحولة  الدهون  عالية من  ن�شبة  على  التي حتتوي  الأطعمة  وت�شمل 
يلي: الزيوت والدهون املهدرجة مثل ال�شمن النباتي والب�شكويت والبطاطا 

املقلية.
الدهنية  الأحما�ض  يف  لل�شحة،  الوطنية  املكتبة  يف  ُن�شرت  درا�شة  ونظرت 
وم�شتويات  ال��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  وزي�����ادة  امل�شبعة 

الكولي�شرتول.
واأو�شحت: "على الرغم من املالحظة الرا�شخة باأن ا�شتبدال الكربوهيدرات 
اأو الدهون غر امل�شبعة بالدهون امل�شبعة يزيد من كولي�شرتول الربوتن 
فاإن  واحل��ي��وان��ات،  الب�شر  من��اذج  يف   )LDL( الكثافة  منخف�ض  الدهني 
ال��ع��الق��ة ب��ن ت��ن��اول ال��ده��ون امل�شبعة وخ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���ض القلب 

والأوعية الدموية لدى الب�شر ل تزال مثرة للجدل".
الدهني  امل�شبعة يزيد من كولي�شرتول الربوتن  الدهون  تناول  اأن  وثبت 
الإ�شابة  خ��ط��ر  ب��زي��ادة  ارت��ب��ط  وب��ال��ت��ايل   ،)LDL( ال��ك��ث��اف��ة  منخف�ض 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
والتجارب  الوبائية  الدرا�شات  من  ال�شتنتاجات  جانب  اإىل  الدليل،  وهذا 
ال�شريرية، اأدى اإىل تو�شيات طويلة الأمد لل�شحة العامة للحد من تناول 

الدهون امل�شبعة كو�شيلة للوقاية من الأمرا�ض القلبية الوعائية.
ولدى الب�شر، يزيد تناول الدهون امل�شبعة من ن�شبة الكولي�شرتول ال�شار 

مقارنة بجميع العنا�شر الغذائية با�شتثناء الدهون املتحولة.
الكثافة  ال��ده��ن��ي��ة منخف�شة  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  امل��ت��ح��ول��ة  ال��ده��ون  وت��زي��د 
)LDL( والدهون الثالثية وم�شتويات الأن�شولن وتقلل من الربوتينات 

.)HDL( الدهنية عالية الكثافة املفيدة

الواحدة؟ الياردة  يف  توجد  بو�صة  • كم 
36- بو�شة.

قارون؟ بحرية  توجد  دولة  • باأي 
م�شر.

احلقيقي؟ املتنبي  اإ�صم  • ما 
اأحمد بن احل�شن.

بالعامل؟ املحيطات  اأكرب  هو  • ما 
- املحيط الهادي.

العبا�صية؟ الدولة  عا�صمة  كانت  املدن  • اأي 
- بغداد.

 •  ما اأول دولة �صرعت بالألعاب الأوملبية؟
- اليونان.

متتالية. مرات   7 من  اأكرث  ورقة  طي  ميكنك  ل  اأنه  تعلم  • هل 
1939م. �شنة  اإخرتاعها  مت  الكهربائية  الأ�شنان  • فر�شاة 

�شناعة  مل��ج��ال  دخولها  قبل  ت�شنعه  ماكانت  وه���ذا  اأي�شا  ال��زراع��ي��ة  اجل����رارات  ت�شنع  ب��ور���ض  �شركة   •
ال�شيارات.

الإ�شمنتية. اخلر�شانة  من  اأقوى  الإن�شان  فخذ  • عظم 
اآخر. طعام  اأي  اأكرث  احلليب  من  ح�شا�شية  لديهم  النا�ض  من  عدد  • اأكرب 

الثعابن  ل��دغ��ات  ب�شبب  مي��وت��ون  مم��ن  اأك��رث  ه��م  النحل  ل�شعات  ب�شبب  �شنويا  مي��وت��ون  ال��ذي��ن  ع��دد   •
ال�شامة.

اليوم. يف  مرات   10 ي�شحك  الطبيعي  • ال�شخ�ض 
الهادئ. املحيط  من  ملوحة  اأكرث  الأطل�شي  • املحيط 

يوميا. اللعاب  من  لرت   1 من  اأكرث  تنتج  فمك  يف  اللعابية  • الغدد 
ما. �شيء  يعرت�شه  حن  اإل  �شوت  له  لي�ض  • الريح 

1953م. عام  يف  ر�شمياً  بداأت  باأ�شماء  الإ�شتوائية  والعوا�شف  الأعا�شر  ت�شمية  • عادة 
 100،000 بحوايل  اأخرى،  دولة  اأي  من  واأكرث  الربيد  مكاتب  من  عدد  اأكرب  بها  الهند  اأن  تعلم  • هل 

مكتب بريد.

�سر القزم
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فوائد اجلوز 
اأكد باحثون بجامعة اإلينوي 
ما  ت���ن���اول  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
يعادل ثلث كوب من اجلوز، 
مل���دة 6 اأ���ش��اب��ي��ع، ُي��ق��ل��ل من 
اإنتاج الأحما�ض ال�شفراوية 
الزائدة، ويخف�ض م�شتويات 

الكولي�شرتول ال�شيئ.
لهذه  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���ش��ل 
درا�شة  خالل  من  النتيجة، 
بتحليل  خ���الل���ه���ا  ق����ام����وا 
الكولي�شرتول  م�����ش��ت��وي��ات 

ا ترتاوح اأعمارهم بن 30 و65 عاًما على مدى �شتة  ال�شيئ ل� 48 �شخ�شً
اأ�شابيع.

التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�شابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�شع 
مع  الكاملة  للحوم  اإ�شافة  اململح،  غر  اجل��وز  من  جراًما   43 اإعطاوؤهم 
اجللد وغرها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 

ل�)الديلي ميل(.
واكت�شف الباحثون، فائدة اجلوز ب�شكل كبر لالأمعاء، وحت�شن م�شتويات 
الكولي�شرتول اجليدة يف اجل�شم، وهذا رغم احتوائه على ن�شبة عالية من 

ال�شعرات احلرارية.

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�ض رجل طيب القلب هادئ النف�ض حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقرا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفال �شغرا بحجم الكف ا�شماه والده كركور عا�ض كركور وبقي علي هذا املقا�ض ل يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�شيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�شر �شنوات امتنع عن ال�شتحمام ال عند اول �شوء للفجر وقال لو 
و�شعتوا املاء على ج�شدي �شاأكرب جدا ول ي�شعني هذا البيت ف�شحكت الم و�شحك الب فقال كركور ح�شنا هيا 
�شروا خلفي وعند نبع النهر و�شعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�ض كركور وانتف�ض ليكرب 
ويكرب وي�شبح بحجم الب والم ا�شعاف املرات ثم قال ب�شوت جهوري الن هذا �شري و�شركم.. كتم الب هذا 
ال�شر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها ويرحلوا لنه �شيجعل منها ق�شرا عظيما 
وحدائق غناء ف�شيحة لبنته المرة فغ�شب النا�ض وثاروا لكنه اطلق عليهم كالبه وحرا�شه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �شربه احد احلرا�ض فادمي راأ�شه ففزعت ام كركور و�شرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�شرر من عينيه واق�شم ان يهد ق�شر احلاكم على راأ�شه فوقف احلرا�ض 
ي�شحكون ورف�شه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�ض 
ويكرب وا�شبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع حرا�ض احلاكم وم�شى اإىل الق�شر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�شرب الق�شر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرة واخذ يرفع الرتاب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �شرخ وقال الن ل يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�شوا يف �شالم 

وا�شكروا اهلل وم�شى كركور واختفى يف الظالم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�شغر.

ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية تقطع كعكة لالحتفال ببدء اليوبيل البالتيني يف مقر اإقامة امللكة يف 
نورفولك. حيث اأ�صبحت يوم الأحد اأول ملكة بريطانية تتوىل احلكم. �صبعة عقود. ا ف ب

يو�شي الأطباء باإعادة التطعيم بعد م�شي ن�شف �شنة على اللقاح الأول. ولكن 
"كوفيد19-"؟ وهل ميكن التطعيم  املتعافن من  هل من ال�شروري حقن 

بنف�ض اللقاح الأول؟.
ي�شر عامل الفرو�شات الرو�شي الأكادميي فيتايل زفريف، يف حديث لراديو 
"رو�شيا"، يو�شي الأطباء باإعادة التطعيم بعد م�شي �شتة اأ�شهر على التطعيم 
الأول. كما ين�شحون املتعافن من "كوفيد19-" بالتطعيم اأي�شا. فها هذا 

�شروروي فعال؟
ي�شر الأكادميي يف حديثه، اإىل اأنه ل يتفق مع اأن للتطعيم فعالية مناعية 

اأكرب من املناعة النا�شئة نتيجة الإ�شابة باملر�ض.
املعدية عندما  الأمرا�ض  نعرف حالة من حالت  بب�شاطة ل  "نحن  ويقول، 
يكون اللقاح اأكرث فاعلية يف حتفيز ال�شتجابة املناعية من املر�ض نف�شه. لأنه 
بعد ال�شفاء من املر�ض، تكون املناعة دائًما اأكرث اكتماًل وطويلة الأمد". ووفقا 
ملتابعة املخت�شن، الأ�شخا�ض الذين اأ�شيبوا مبر�ض "كوفيد19-" يف بداية 
عام 2020 ، لديهم اإىل الآن مناعة خلوية وخلطية على حد �شواء. ويقول، 

اخللوية  املناعة  هناك  ولكن  جدا.  مهم  امل�شادة  الأج�شام  م�شتوى  "بالطبع 
من  املتعافن  ل��دى  اكت�شفت  اخل��الي��ا  ه��ذه  وم��ث��ل  اخللوية  وال��ذاك��رة  اأي�شا 
املر�ض. وهذه خاليا ملفاوية طويلة العمر، التي حتفز عند دخول الفرو�ض 
على  �شنة  م�شي  بعد  حتى  امل�شادة  الأج�شام  اإنتاج  عملية  اجل�شم،  اإىل  ثانية 
اإ�شابته الأوىل". ووفقا له، كل من تعافى من "كوفيد19-" يجب اأن "يرتك 
املتعايف من  اللقاح يف ج�شم  �شيوؤثر  كيف  يعلم متاما  اأح��د  "ل  و�شاأنه" لأن��ه 
مب�شتوى  احتفاظهم  م��دى  على  �شتعتمد  كثرة  "اأمور  وي�شيف،  املر�ض". 
الأج�شام امل�شادة. لأن كل ج�شم له خ�شو�شيته يف التفاعل مع اللقاح. عالوة 

على اأن حالت تكرر الإ�شابة باملر�ض معدودة".
اإعادة  فعليهم   "V "�شبوتنيك  بلقاح  تطعيمهم  مت  للذين  بالن�شبة  واأم���ا 
اخللوية  املناعة  يحفز  ل  اللقاح  اأن  "يبدو  ويقول،  اأ�شهر.  �شتة  كل  التطعيم 

بامل�شتوى املطلوب".
وي�شيف، ل تتعلق امل�شاألة بعدد الأج�شام امل�شادة التي تن�شاأ بعد التطعيم، بل 

يف عدد الأج�شام امل�شادة التي تعمل على حتييد الفرو�ض التاجي امل�شتجد.

عامل فريو�شات: اتركوا املتعافني من كوفيد- 19 و�شاأنهم


