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حلماية ال�شعر.. امل�شط �شحي اأكرث من الفر�شاة
جتمع �لفر�ساة و�لأم�ساط �لأو�ساخ ب�سهولة من فروة �لر�أ�س، ويجب 
تنظيفها مرة يف �لأ�سبوع �أو مرة كل �أ�سبوعني على �لأقل، و�لأم�ساط 

�أ�سهل يف �لتنظيف، لكن ميكنك تنظيفها بخطو�ت ب�سيطة.
�لنظر عن عدد م��ر�ت غ�سله، فقد يكون  �ل�سعر دهنيا بغ�س  �إذ� كان 
يف  وت�ستمر  و�ل�سحوم  بالزيت  مت�سخة  فر�ساة  ��ستخد�م  ب�سبب  ذلك 
نقلها �إىل �ل�سعر. ومثل فر�س �ملكياج، تت�سخ فر�ساة �ل�سعر بال�ستخد�م 

�ملتكرر.
�لغبار  عث  يرت�كم  �لعناية،  منتجات  وبقايا  �ل�سعر  كتل  جانب  و�إىل 
�أر�ساً  �خلليط  ه��ذ�  يكون  �أن  وميكن  و�ل��زي��وت،  �مليتة  �جللد  وخاليا 
�لعدوى  خطر  يرفع  ما  �مل��ف��رط،  �خلمرية  ولنمو  للبكترييا  خ�سبة 
ب�سكل  دهنياً  �ل�سعر  ويجعل  �ل��ر�أ���س  ف��روة  وحكة  جفاف  �إىل  وي���وؤدي 
�أ�سرع. ويو�سي �خلرب�ء باإز�لة �ل�سعر �ملرت�كم مرة و�حدة يف �لأ�سبوع 
�لتنظيف  يف  �لأ�سهل  �لأم�ساط،  مثل  �أ�سبوعني،  كل  �لفر�ساة  وغ�سل 
و�لأقل ن�سر�ً للدهون يف �ل�سعر. ورمبا تكون �لأم�ساط �سحية �أكرث �إذ 
متنع و��سعة �لأ�سنان منها �نت�سار �لزيت، وهي �لأف�سل لل�سعر �ملبلاًل 
كينج�سلي  فيليب  �سركة  يف  �خل���رب�ء  وق��ال  �لتلف.  منع  يف  وت�ساعد 
فاإن  ل��ذ�   ،30% �إىل   20 �إىل  ت�سل  بن�سبة  �ملبلل  �ل�سعر  "يتورم 
�سريط  مثل  يك�سره  �أن  ميكن  مبلاًل  يكون  عندما  بق�سوة  مت�سيطه 
مطاطي، ولتجنب �لتق�سف غري �ل�سروري، يف�سل ��ستخد�م م�سط 

لإز�لة �لت�سابك بعد غ�سل �ل�سعر".

حيلة ب�شيطة لتجفيف املالب�س 
ن�سرت �سيدة طريقة ب�سيطة لتجفيف �ملالب�س يف �ساعتني فقط.

ووجدت �أليك�س برين من غال�سكو، �أنها و�سعت غطاء �ل�سرير ليجف، 
وغطت من�سر �ملالب�س مبالءة �ل�سرير، وو�سعته قرب �ملربد، فوجدت 
بعد  �ملالب�س حتتها  �ساخن، فجففت  ه��و�ء  �أ�سبحت جيب  �مل��الءة  �أن 

�ساعتني فقط.
و�أو�سحت �أليك�س "كنت �أبحث عن مكان �آخر �أعلق فيه مالءة �ل�سرير 
لتجف، بعيد�ً عن باب �ملطبخ حتى ل تعلق بها رو�ئح �لطعام" و�أ�سافت 
قليلة،  �ساعات  يف  �ملالب�س  وجتف  و�مل�ساحة  �ملال  توفر  �حليلة  "هذه 

وميكن تعبئة جمفف �ملالب�س مرة �أخرى".
و�ساركت �أليك�س �لنتائج على في�س بوك، وقوبل �ملن�سور باأكرث من 4 

�آلف �إعجاب، ح�سب ديلي ميل �لربيطانية.

ال�شفر بالطائرة.. ن�شيحة ذهبية يف الدرجة االقت�شادية
للبع�س،  متعبا  �أم���ر�  طويلة  مل�سافة  بالطائرة  �ل�سفرة  ف��ك��رة  ت��ب��دو 
حيث  �لقت�سادية،  �ل��درج��ة  يف  �سيجل�س  �مل�سافر  ك��ان  �إذ�  وخ�سو�سا 

�ملقاعد �ل�سيقة.
لكن م�سافر� يو�ظب على ركوب �لطائر�ت، وجد حال لأولئك �لذين 
�لقت�سادية، بح�سب  �لدرجة  مل�سافات طويلة وعرب  بال�سفر  يرغبون 

ما نقلت عنه �سحيفة "�ل�سن" �لربيطانية.
وتقول فيلي�س �ستولر، رئي�سة جمموعة �ل�سفر �لن�سائية، �لتي ت�سافر 
يف  �ملقاعد  بقية  من  �أف�سل  و�ح��د�  مقعد�  هناك  �إن  طويلة،  مل�سافات 
قرب  مب��دى  يتعلق  كله  �لأم���ر  �أن  و�أو���س��ح��ت  �لقت�سادية.  �ل��درج��ة 
بالقرب  مقعد  حجز  د�ئما  حت��اول  �إنها  وقالت  �ملرحا�س.  من  �ملقعد 
من �ملرحا�س، وحتديد� على بعد 5 �سفوف منه، م�سيفة �أنه "بهذه 
"ت�ستويل" على �ملرحا�س" عندما يكون فارغا  �أن  �لطريقة، ميكنك 
�ملرحا�س،  بالقرب من  �أنه مبجرد �جللو�س  و�أردف��ت  لب�سع دقائق". 
يف  م�سرتخيا  بقائك  م��ع  بابه  على  �لنتظار  قائمة  مر�قبة  ميكنك 
�إن كان هناك طابور طويل، وحاملا �نخف�س عدد �ملوجودين  مقعدك 

يف �لطابور ميكنك �لقفز و�لذهاب �إىل �حلمام.
ومل يقف �لأمر عند هذ� �حلد، فقد �بتكر م�سافرون حيال عدة جلعل 

�لرحلة يف �لدرجة �لقت�سادية �أكرث ر�حة.
بجلب  توك"  "تيك  تطبيق  على  نا�سطة  قامت  �مل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
م�سند �لقدم �إىل �لطائرة وجعلته قابال للطي، مبا يريحها على منت 

�لطائرة.
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عامل بال �شم�س.. قرية 
الب�شر باتت مهجورة حتت املاء

و�ل�سعاب  �لبحرية  �لأع�����س��اب  حت��ت  �لف�ساء  �سفينة  ت�سبه  حجرة  تتحلل 
�ملرجانية يف مياه �لبحر �لأحمر.

للحياة  م�ستوطنة  ت��ك��ون  �أن  وغ��و����س��ون  علماء  ي��اأم��ل  ك��ان  �ل��ت��ي  �حل��ج��رة 
�لب�سرية حتت �ملاء، �أ�سبحت بيتا لأ�سماك �لقر�س. 

�ل�سود�ين، جرى  �ل�ساحل  35 كيلومرًت� من  1962، وعلى بعد  ويف عام 
بناء م�ستوطنة "بريكونتيننت" �لب�سرية �لأوىل يف قاع �لبحر �لأحمر.

�أن  �إث��ب��ات  كو�ستو  �إي��ف  ج��اك  �لبحري  �مل�ستك�سف  �أر�د  بنائها،  خ��الل  وم��ن 
يف  لي�س  �لزمن،  من  طويلة  ولفرت�ت  �مل��اء،  حتت  ممكنة  �لب�سرية  �حلياة 

�لغو��سات �ملجهزة بكل �سيء، ولكن يف مباٍن م�ستقرة يف قاع �لبحر.
ولتمويل هذه �لتجربة، �أقنع �مل�ستك�سف �لفرن�سي، هيئة �لبرتول �لوطنية 

�لفرن�سية برعاية م�سروعه �لبحثي.
�أج���ز�ء خمتلفة من  �مل���اء مت تركيبها يف  ق��رى حت��ت  ث��الث  وط���ور كو�ستو 
حميطات �لعامل؛ ل يز�ل و�حدة منها فقط مرئية حتى �ليوم رغم تاآكلها، 

وهي "بريكونتيننت" قرب �ل�ساحل �ل�سود�ين.
�مل�ستوطنة  كانت  �لإنرتنت،  على  كو�ستو  جمعية  موقع  على  لتقرير  وفًقا 
للغو��سني  �لرئي�سي  �جل��ذب  عامل  �ليوم  تعد  كب�سولت  ع��دة  من  تتكون 

�لهو�ة.
وكانت �لكب�سولت ت�سمى ببيت جنم �لبحر، وتت�سمن �أماكن للنوم وغرفة 
�إع��د�د غط�س، وعا�س يف  �لطعام ومر�فق �سحية وغرفة  للمعي�سة وتناول 

�لقرية �لعديد من علماء �لبحار وكو�ستو وزوجته.

اأ�شباب االإ�شابة باملتالزمة الكلوية
�لكلى  لأم��ر����س  �لأملانية  �جلمعية  قالت 
�ملتالزمة  ���س��ب��ب  �إن  �ل��ب��ول��ي��ة  و�مل�����س��ال��ك 
�لدقيقة  باملر�سحات  يلحق  �لكلوية �سرر 

للكلى �ملعروفة ب�"�لكبيبات".
عو�مل  �سببها  �أن  �جل��م��ع��ي��ة  و�أو���س��ح��ت 
ور�ث��ي��ة، �أوجم��ه��ول��ة، وق��د ت��ك��ون ناجمة 
�ل�سكري  د�ء  م��ث��ل  �أخ����رى  �أم���ر�����س  ع��ن 
يف  �أع��ر����س��ه��ا  وتتمثل  �لكبد.  و�ل��ت��ه��اب��ات 
رغ���وة �ل��ب��ول، و�ح��ت��ب��ا���س �مل���اء يف �لوجه، 
�ل��ربوت��ني يف �لدم،  و�ل��ق��دم��ني، ون��ق�����س 
و�رت����ف����اع م�����س��ت��وي��ات �ل���ده���ون يف �ل����دم، 
و�رتفاع �سغط �لدم، وجتلط �لدم، وكرثة 
و�أ����س���ارت �جلمعية  ل��ل��ع��دوى.  �ل��ت��ع��ر���س 
تخفيف  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ع��الج��ه��ا  �أن  �إىل 
�ملاء بالأدوية  �لأعر��س، فيعالج �حتبا�س 
�مل�������درة ل���ل���ب���ول، و�رت�����ف�����اع ���س��غ��ط �ل����دم 
بالأدوية �خلاف�سة ل�سغط �لدم، وجتلط 
و�رتفاع  ل���ل���دم،  �مل�����س��ي��ل��ة  ب����الأدوي����ة  �ل����دم 
م�����س��ت��وي��ات �ل���ده���ون يف �ل�����دم ب���الأدوي���ة 
�إىل  بالإ�سافة  للكولي�سرتول،  �خلاف�سة 
�إذ� وج���د مثل  �لأ���س��ا���س��ي  �مل���ر����س  ع���الج 
�ل�سكري. وعلى �ملر�سى �أي�ساً �تباع نظام 
غذ�ئي قليل �لدهون �مل�سبعة، و�ل�سوديوم 
ويحتوي على كميات �سليمة و�سحية من 
ك��م��ا يو�سى  و�ل��ب��وت��ا���س��ي��وم،  �ل���ربوت���ني 

مبمار�سة �لن�ساط �لبدين �ملعتدل.

ثالثة اأعرا�س ل�شرطان الدم غالبا  
ما يتجاهلها النا�س وقد تكون قاتلة! �ص 29

تناول الوجبات ال�شريعة ميكن 
اأن يوؤدي لفقدان الب�شر

قال تقرير جديد �إن تناول �لوجبات �ل�سريعة ب�سكل منتظم ميكن �أن 
يوؤدي �إىل فقد�ن �لب�سر.

تنبهك  ما  ن���ادًر�  �جل�سم،  يف  �لروتينية  و�لآلم  �لأوج���اع  عك�س  وعلى 
فقد�ن  توقع  �ل�سعب  من  يجعل  وه��ذ�  �ل�سحية،  �مل�ساكل  �إىل  عيناك 
�لب�سر قبل فو�ت �لأو�ن. ووفًقا للتقرير �لذي ُن�سر يف دورية حوليات 
�لطب �لباطني �لربيطانية، فاإن �إحدى �لطرق �لتي ميكن �أن تعر�س 
�لوجبات  على  يعتمد  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  �ت��ب��اع  ه��ي  للخطر  عينك  �سحة 

�ل�سريعة.
ووفقاً للتقرير، �أ�سيب مر�هق بالعمى بعد �سنو�ت من تناول �لوجبات 
للتحذير  بري�ستول  يف  �لعيون  �أطباء  �لكت�ساف  هذ�  ودف��ع  �ل�سريعة، 
�ساءت  �ل��ذي  بال�ساب  �عتننو�  �أن  بعد  �ل�سريعة  �لوجبات  خماطر  من 

حالته تدريجياً �إىل درجة �لعمى �لذي ل ميكن �إ�سالحه.
�ململكة  بري�ستول،  للعيون،  بري�ستول  م�ست�سفى  م��ن  باحثون  و�أب��ل��غ 
�ملتحدة عن حالة مري�س يبلغ من �لعمر 14 عاًما قام بزيارة طبيب 
و�سفه  عن  �لنظر  وب�سرف  �لتعب،  من  ي�سكو  وهو  مرة  لأول  عائلته 
باأنه "�سعب �لإر�ساء"، كان لدى �ل�سبي موؤ�سر كتلة ج�سم طبيعي ومل 

يتناول �أي �أدوية �سارة.

طبيعياً  �لغنية  �ل��ف��و�ك��ة  م��ن  �مل�سم�س  يعترب  �مل�سم�س: 
بالأمالح و�ملعادن مثل �لفو�سفور، و�ملغنيزيوم، و�حلديد، 
و�لكال�سيوم، و�لبوتا�سيوم، كما �أنه غني بالفيتامينات، ل 
�سيما �لفيتامني "�أ"، ومبادة �لكاروتينويد �لتي ت�ساهم يف 

خف�س ن�سبة �لإ�سابة بالأمر��س �ل�سرطانية.
للغاية لحتو�ئه  �لأ�سفر �سحّياً  �لبطيخ  ُيعترب  �ل�سمام: 
�لتي   B2  "2 "بي  و   B1  "1 "بي  �لفيتامينات  ع��ل��ى 
بالإ�سافة  ���س��و�ء،  ح��ّد  على  و�لعني  للب�سرة  �أ�سا�سية  تعدُّ 
ي��وؤّدي دور�ً مهّماً يف منو خاليا  "�أ" �لذي  �إىل �لفيتامني 

�جل�سم و�لدماغ و�خلاليا �لع�سبية.
للبوتا�سيوم  ج��ّي��د  م�����س��در  �ل���ط���ازج���ة  �مل��ان��غ��و  �مل���ان���غ���و: 
�لدم  �سغط  تنظيم  على  وت�ساعد  �لأك�����س��دة،  وم�����س��اد�ت 
�لتي  �لغذ�ئية  بالألياف  غنية  �لفاكهة  هذه  و��ستقر�ره. 
�ل�سكر  ن�سبة  وت�ساعد على �سبط  �له�سم،  حت�ّسن عملية 

يف �لدم ومعدل �لكول�سرتول.
�لفيتامينات  بع�س  على  �ل����در�ق  ث��م��ار  حت��ت��وي  �ل����در�ق: 
�ملهّمة مثل فيتامني "�أ" �لذي يعمل على حت�سني �لروؤية 
وفيتامني "�سي" C �لذي ُيعترب �أهّم م�ساّد للتاأك�سد، كما 
�لذي  �لبوتا�سيوم  مثل  �ملهّمة  �ملعادن  بع�س  على  حتتوي 

يعمل على تنظيم �سغط �لدم ومنع تكّون ح�سى �لكلى.

�لأن����ان����ا�����س: غ���ن���ّي ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل����ع����ادن و�لأل����ي����اف 
�لغذ�ئية. �كت�سف �لعلماء وجود �إنزمي يف �لأنانا�س ي�سّمى 
�لإيجابي  دوره  �لعلمية  �لأبحاث  و�أثبتت  "�لربوميلني". 
ع��ل��ى حت�����س��ني عملية  ي��ع��م��ل  �إذ  �ل�����س��ّح��ة،  �إىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
وو�ٍق  لاللتهابات  كم�ساّد  يعمل  �لذي  �لوقت  يف  �له�سم، 

من �لأمر��س �ل�سرطانية.
�ل�سيف، لمتيازه  �أهّم ثمار  �مل�سم�س و�حد من  �مل�سم�س: 
عديد  بوجود  �لعالية،  �لغذ�ئية  وقيمته  �ل��ر�ئ��ع  بطعمه 

كبري من �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملفيدة لل�سحة.
تعّريف �إىل فو�ئد �مل�سم�س مع �خت�سا�سية �لتغذية ميثاق 

بن �سحبل يف �لآتي:
وم�ساد�ت  �لغذ�ئية  ب��الأل��ي��اف  غني  م�سدر  �مل�سم�س   _
�لأك�سدة و�لفيتامينات و�ملعادن، ورغم ذلك هو منخف�س 

�ل�سعر�ت �حلر�رية.
_ �مل�سم�س غذ�ء مهم للمر�أة، ول �سيما لناحية �خل�سوبة؛ 
�ملفيد يف حالت   A "أ�" �لفيتامني  وذل��ك لحتو�ئه على 

�حلمل و�لإجناب.
�لذي   ،C "�سي"  �لفيتامني  ع��ل��ى  �مل�سم�س  ي��ح��ت��وي   _
ي�����س��اع��د �لإن�������س���ان ع��ل��ى �ل��وق��اي��ة م���ن ج��م��ي��ع �لأم���ر�����س 
�لفريو�سات  �سد  �ملناعة  تقوية  على  يعمل  كما  �ملعدية، 

و�لطفيليات.
ن�سبة  �رت��ف��اع  بف�سل  �لعينني  �سحة  �مل�سم�س  ي��ع��زز   _

�لفيتامني "�أ" A يف د�خله.
�سغط  �رت��ف��اع  ع��الج  ف��ّع��ال يف  ب�سكل  �مل�سم�س  ي�ساهم   _
�لكول�سرتول  من  جّيد  م�ستوى  على  �حلفاظ  ويف  �ل��دم، 
يف �لدم. وير�ّسحه �أطباء �لتغذية و�حد�ً من �أهّم �لفو�كه 
و�ل�سكتات  �لقلبية  باجللطات  �لإ�سابة  خطر  متنع  �لتي 

�لدماغية.
_ يحارب �مل�سم�س عالمات �لتقدم يف �ل�سّن نظر�ً لغناه 
تركيبة  يدخل يف  لذ�  و"�سي" C؛   A "أ�" بالفيتامينني 
�لعديد من م�ستح�سر�ت �لتجميل، �إذ يعمل على حت�سني 
وترطيبها  �لب�سرة  ن�سارة  على  و�حل��ف��اظ  �جللد  نوعية 

ومقاومة ظهور �لتجاعيد.
_ ي��ح��ت��وي �مل�����س��م�����س ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م��ن �مل���ع���ادن مثل 
�إنتاج  حتفيز  يف  ي�ساهمان  �ل��ل��ذي��ن  و�ل��ن��ح��ا���س،  �حل��دي��د 

�لدم. لفقر  عالجاً  يجعله  ما  "هيموغلوبني" �لدم، 
�مل�سادة  �مل��و�ّد  من  كبرية  ن�سب  على  �مل�سم�س  يحتوي   _
�خلاليا  تكّون  منع  على  �جل�سم  ت�ساعد  �لتي  لالأك�سدة، 
و�لدم  و�ل��رئ��ة  �جللد  �سرطانات  خ�سو�ساً  �ل�سرطانية، 

بف�سل مادة "�لبيتاكاروتني".

بريطانيا تبداأ يف تطعيم 
االأطفال من �شن الــ5 

�ل�سحية  �خل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  ذك����رت 
�لوطنية �أم�س �لأحد �أن بريطانيا 
�لأ����س���ب���وع يف تطعيم  ه���ذ�  ���س��ت��ب��د�أ 
�لأط���ف���ال �لأك�����رث ع��ر���س��ة خلطر 
و�لذين  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة 
5 و11  ب���ني  �أع���م���اره���م  ت������رت�وح 

عاما.
م��ن بع�س  �أب��ط��اأ  وك��ان��ت بريطانيا 
�ل��دول �لأخ��رى يف تقدمي جرعات 
و�لأحد  �خلام�سة  ب��ني  ل��الأط��ف��ال 
ع�سر عاما، ول تنوي تطعيم هذه 
�أو�سع  ن��ط��اق  على  �لعمرية  �لفئة 
�لوليات  مثل  لدول  وذلك خالفا 

�ملتحدة و�إ�سر�ئيل.
وقالت ماجي ث��روب وزي��رة �سوؤون 
"�أود  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لتطعيم 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لآب���اء  �أطمئن  �أن 
على �أنه لن تتم �ملو�فقة على لقاح 
جديد لالأطفال ما ليم يتم �لوفاء 
باملعايري �ملتوقعة لل�سالمةو�جلودة 

و�لفعالية".
و�سيح�سل �لأطفال على جرعتني 
لقاح  م�����ن  م����ي����ك����روج����ر�م   10
جرعة  ثلث  وه��ي  فايزر-بيونتيك 

�لبالغني.
وت���رت���ف���ع ح������الت �لإ�����س����اب����ة بني 
�أط��ف��ال �مل��د�ر���س يف �إجن��ل��رت� حيث 
�ل�سحية  �خل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��در 
يف   12 من  يقرب  ما  �أن  �لوطنية 
�لأ�سغر  �ملد�ر�س  �ملئة من تالميذ 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  �أ�سيبو�  �سنا 
يناير   22 يف  �مل��ن��ت��ه��ي  �لأ����س���ب���وع 

كانون �لثاين.

الفروف عن الرئي�س االأوكراين: 
هو عازف بيانو اأي�شا

حمطات   4 م����ع  م���ق���اب���ل���ة  خ�����الل 
�خلارجية  وزي�����ر  ���س��ئ��ل  �إذ�ع�����ي�����ة، 
�ل��رو���س��ي ���س��ريغ��ي لف�����روف، ملاذ� 
ل جت��ت��م��ع �ل��ق��ي��ادة �ل��رو���س��ي��ة مع 
�ل��رئ��ي�����س �لأوك����������ر�ين، وق����د كان 
بثتها  ترفيهية  ب��ر�م��ج  يف  ���س��ارك 

�لقنو�ت �لرو�سية.
وورد يف �سيغة �ل�سوؤ�ل �أن �لرئي�س 
�لأوك�������ر�ين ك���ان ع�����س��و� يف �حتاد 
�ل�سوفيتية،  �ل�����س��ب��ي��ب��ة  م��ن��ظ��م��ات 
"كفن"  ب��رن��ام��ج  يف  �أدو�ر�  و�أدى 
�لكوميدي �ل�سهري، وكان جنما يف 
قنو�ت �لتلفزيون �لرو�سية، فلماذ� 
ل ت��ت��و����س��ل��ون م��ع��ه؟ لف����روف رد 
�أي�سا  "وهو  ���س��اخ��ر�:  �ل��ف��ور  ع��ل��ى 

عازف بيانو"!
�خل���ارج���ي���ة  وزي�������ر  �أن  �مل����ف����ارق����ة 
�ل��رو���س��ي��ة �أمل����ح ب��ه��ذه �ل��ع��ب��ارة �إىل 
برنامج  يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  م�����س��ارك��ة 
فيه  و�أدى   ،"95 "�لربع  ي��دع��ى 
حيث  رف����اق����ه،  م����ع  ف��ك��اه��ي��ا  دور� 
عزفو� على �لبيانو  دون ��ستعمال 
ير�سدها  وب��ط��ري��ق��ة  �أ���س��اب��ع��ه��م 

فوائد الفواكه ال�شفراء والربتقالية اللون ال ت�شاهى!

واللون  الربتقايل  اللون  ذات  الفواكه  متلك 
االأ�صفر الغامق منافع جّمة، قد ال تخطر على 
بال كثريين. هذه االأنواع من الفواكه مرتبطة 
النظر، ب�صبب احتوائها على فيتامني  ب�صحة 
اجل�صم  مناعة  تعزيز  يف  وت�صاهم   ،A »اأ« 

بف�صل م�صادات االأك�صدة الكاروتينويد .
اخت�صا�صية التغذية عبري اأبو رجيلي تطلعك 
بع�ٍض من هذه  منافع  االآتية على  القائمة  يف 

الفواكه:
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�ش�ؤون حملية

اأ�صرتاليا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي 

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم يف مقدمة م�شتقبلي احلاكم العام لكومنولث اأ�شرتاليا

عر�س فلكلوري مبهر تقدمه الفرقة الوطنية البولندية يف اإك�شبو 2020 دبي

النجم الربيطاين جاكوب كولري يحيي حفال باذخا يف اإك�شبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

�أ���س��رت�ل��ي��ا بكم  �ل��ع��ام لكومنولث  �أ���س��اد �حل��اك��م 
�لإب������د�ع و�ل���رب�ع���ة و�ل��ت��ق��دم �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
2020 دب���ي، و�أك����د ع��ل��ى �إمي����ان دولة  �إك�����س��ب��و 
�لعميق  و�أ�سرت�ليا   �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
بالدور �لهام �لذي ميكن للتكنولوجيا �أن تلعبه 

يف مو�جهة �لآثار �لناجمة عن تغري �ملناخ.
�لأعالم  لرفع  �لر�سمية  باملر��سم  �حلفل  وب��د�أ 
وعزف �لن�سيد �لوطني للدولتني، وتبعه تقدمي 
�أ���س��رت�ل��ي��ا لفرقة  ت��اري��خ  ع��ر���س ر�ق�����س يعك�س 
 Wulgurukaba " �لأ���س��ل��ي��ني  �ل�����س��ك��ان 
�ملغني  من  كل  قام  ثم  ومن   ،"Walkbout

عرو�سهما  بتقدمي  تامبو  وميت�س  ب��وي  بيكر 
�لغنائية.

مكتوم،  �آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  وك��ان 
�مل����دين �لرئي�س  ل��ل��ط��ري�ن  رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب���ي 
�لإمار�ت  ل�طري�ن  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لأع��ل��ى 
لإك�سبو  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  و�مل��ج��م��وع��ة، 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعلي،  وجنيب  دبي،   2020
دبي،   2020 �إك�سبو  يف  �ل��ع��ام  �مل��ف��و���س  ملكتب 
ديفيد  �جل���ر�ل  فخامة  م�ستقبلي  مقدمة  يف 

هرييل، �حلاكم �لعام لكومنولث �أ�سرت�ليا.
�إك�سبو  ل���زو�ر  "�سيت�سنى  �ل��ع��ل��ي:  جنيب  وق���ال 
�أ�سرت�ليا  م�سرية  على  �لط��الع  دب��ي   2020
يف دعم �ل�سناعات �لإبد�عية و�لبحوث �لعلمية 
و�لبتكار، ود�أبها يف تعزيز منظومتها �لتعليمية 
على  �لتعرف  جانب  �إىل  �لعاملية،  �ملعايري  ذ�ت 

م��ن��اظ��ره��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �خل���الب���ة ومن����ط حياة 
�سعبها". 

عالقات  و�أ�سرت�ليا  �لإم��ار�ت  "تربط  و�أ�ساف: 
وتو��سل  �لأع��������و�م،  ت��ت��و���س��ع مب�����رور  ر�����س���خ���ة، 
�لتعليم،  �سيما  ل  �مل��ج��الت،  �ستى  يف  �زده��اره��ا 
وهو من �لركائز �لأ�سا�سية لروؤية دولة �لإمار�ت 
ثالثا  بدورها  حتت�سن  �لتي  �ملتحدة،  �لعربية 
من جامعات �أ�سرت�ليا �ملرموقة، هي "مردوخ"، 
خالل  من  ونتطلع  و"ولونغونغ".  و"كريتن"، 
�آفاق �سر�كاتنا  2020 دبي، �إىل تو�سيع  �إك�سبو 
وتعزيز �أوجه �لتعاون �جلديدة، يف �سبيل �ملنفعة 

�ملتبادلة و�لزدهار �مل�سرتك".
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �جل������ر�ل دي��ف��ي��د ه���رييل: 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �أ�سرت�ليا  "تت�سارك 
�لتكنولوجية  �حل��ل��ول  ب��ق��وة  �لإمي����ان  �مل��ت��ح��دة 

مما  نو�جهها،  �لتي  �ملناخ  حتديات  مو�جهة  يف 
وتتطلع  �لتعاون،  لتوثيق  كبرية  فر�سا  يخلق 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ��ست�سافة  دع��م  �إىل  �أ���س��رت�ل��ي��ا 
�لأط��ر�ف يف  ملوؤمتر  و�لع�سرين  �لثامنة  للدورة 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ 

."2023 عام  يف  �ستقام  و�لتي   COP 28
و�أ�ساف فخامته: "تظهر هنا يف �إك�سبو �لرب�عة 
�لتكنولوجي،  �ل��ت��ق��دم  على  و�ل��ق��درة  و�لإب�����د�ع 
�ملوقع  و�لثقافة، هذ�  �لتاريخ  بتقدير  مدعومة 
ب��اأن��ن��ا م�����س��وؤول��ون ع��ن خ��ل��ق �مل�ستقبل  ي��ذك��رن��ا 
�لفر�س  �إىل  وي�سري  كذلك  �لقادمة،  لالأجيال 
�لكبرية يف �مل�ستقبل، وما هو ممكن عندما نكون 

منفتحني ومت�سلني ومتفائلني".
رفع  مر��سم  �سهدت  ق��د  �لو�سل  �ساحة  وك��ان��ت 
�ل��ع��ل��م �ل��ر���س��م��ي �ل��ع��م��الق �ل����ذي مت ن��ق��ل��ه من 

دولة  �إىل  كانبري�  �لأ�سرت�يل يف  �لربملان  مبنى 
�ملتحدة، خ�سي�سا، لالحتفاء  �لعربية  �لإمار�ت 
باليوم  �لأ�����س����رت�يل  �ل��ك��وم��ن��ول��ث  ب��اح��ت��ف��الت 

�لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي.
وت�سمن جدول �لأن�سطة �ملزدحم �لذي �نت�سرت 
تقدمي  �إك�سبو،  موقع  �أن��ح��اء  كافة  يف  فعالياته 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ع��رو���س �ل��ث��ق��اف��ي��ة ����س���ارك يف 
ت��ق��دمي��ه��ا ب��ي��ك��ر ب����وي وم��ي��ت�����س ت��ام��ب��و وفرقة 
رق�س من �ل�سكان �لأ�سليني و�لثنائي �ملو�سيقي 

"�أو�سي".
لالأن�سطة  و�����س���ح  ت���و�ج���د  ه���ن���اك  ك����ان  ك��م��ا   
�لأ�سرت�يل لكرة  �لدوري  �لريا�سية، حيث قدم 
�لعمل )AFL( مع  �لقدممجموعة من ور�س 
جنم �لدوري �لأ�سرت�يل ب�سار هويل، كما �أقيمت 
مباريات كريكيت �لفناء �خللفي وجمموعة من 

�لألعاب �لرتفيهية �لأ�سرت�لية �لعائلية. 
منطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �أ�سرت�ليا  جناح  ت�سميم  مت 
�لزرقاء"،  �ل�����س��م��اء  "حلم  ���س��ع��ار  حت��ت  �لتنقل 
ويلخ�س هذ� �ل�سعار �لتفاوؤل و�لطموح و�لإبد�ع 
بني  و�ل��ت��ن��وع  بالتعاون  ويحتفل  �أ���س��رت�ل��ي��ا.  يف 
�إم��ك��ان��ي��ات ل حدود  �لأ����س���رت�ل���ي���ني، وي��ت�����س��ور 
�لبتكار،  م��ن  ع���ام   60،000 ع��ل��ى  ت��ق��وم  ل��ه��ا 
بالتعرف على  زو�ره لال�ستمتاع  ويدعو �جلناح 
60000 �سنة يف  ل���  �مل��م��ت��دة  �أ���س��رت�ل��ي��ا  خ���ربة 
�أبرز  من  جمموعة  على  وللتعرف  �لفلك،  علم 
�لخ��رت�ع��ات �لأ���س��رت�ل��ي��ة �ل��ت��ي لغ��ن��ى للعامل 
ت�سجيل  وجهاز  فاي"،  "�لو�ي  مثل  �ليوم  عنها 
�لأ�سود"،  "�ل�سندوق  �ل��ط��ائ��ر�ت  يف  �مل��ح��ادث��ات 
�لبوليمري  م��ن  �مل�سنوعة  �ل��ن��ق��دي��ة  و�لأور�ق 

وغريها �لكثري.

•• دبي- الفجر

�أبهرت �لفرقة �لوطنية �لبولندية لالأغاين و�لرق�س 
بعر�س  دب���ي،   2020 �إك�سبو  جمهور  "�سال�سك"، 
فلكلوري ر�ئع قدمته على خ�سبة م�سرح دبي ملينيوم 
يف موقع �حلدث �لدويل، حيث �أدت باقة من �لأغنيات 
�مل�ستوحاة  و�لوطنية  �ل�سعبية  و�لرق�سات  �لبولندية 
�ل�سعبية.   �لأزي��������اء  وج���م���ال  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ق��ال��ي��د  م���ن 
�ل���ذي حمل  �ل��ف��ل��ك��ل��وري،  �ل��ع��ر���س  �ل��ف��رق��ة  و�فتتحت 
جماعية  برق�سة  تانكا"،  �إي  بي�سني  "ز�سبول  عنو�ن 
ح��ي��وي��ة �أد�ه�����ا ر�ق�����س��ون ور�ق�������س���ات ع��ل��ى وق���ع غناء 
�أوب������ر�يل م���وؤث���ر. وق���دم���ت �ل��ف��رق��ة �أي�����س��ا جمموعة 
متنوعة من �لرق�سات �لأكرث �سهرة يف بولند�، و�لتي 
�أنحاء  يف  �مل��ن��اط��ق  ملختلف  �ل��ع��ائ��دة  �ل��ت��ق��ال��ي��د  مت��ث��ل 

�لبالد. ومتيزت رق�سات �لفرقة باحلركات �حلما�سية 
�ملفعمة بالطاقة و�حليوية و�لأزياء �ل�سعبية �جلميلة 
يف  �لأ���س��ي��ل��ة  �ل�سعبية  �ل��رق�����س��ات  و�سملت  و�مل��ل��ون��ة. 
رق�سات  �لعر�س  �أث��ن��اء  �لفرقة  قدمتها  �لتي  بولند� 
و"�أوبرييك"،  )مازوركا(،  و"موزور"  "كر�كوفياك"، 
و"بولونيز"، و"بوهيمي بولكا"، �لتي ن�ساأت يف �لريف 
وعمد  �مللكي،  �لبالط  �إىل  لحقا  و�نتقلت  �لبولندي، 
�مللحنون �لكال�سيكيون، ومنهم �سوبان، �إىل دجمها يف 
�أعمالهم.  تتميز �لفرقة �لوطنية �لبولندية بت�سميم 
وقد  �ملنطقة.  تقاليد  �لتي جت�سد  �لفريدة  �لرق�سات 
قدمت عرو�سها، �لتي جتاوزت 9،000 حفلة غنائية 
ح�سرها  حيث  �لعاملية،  �مل�����س��ارح  خمتلف  يف  ر�ق�����س��ة، 
�أك���رث م��ن 27 م��ل��ي��ون م��ت��ف��رج. وف����ازت ب��ال��ع��دي��د من 

�جلو�ئز �لعاملية. 

•• دبي - الفجر

�لعاملي"جاكوب  �ل���ربي���ط���اين  �ل��ن��ج��م  ق����دم   
ب��اذخ��ا، ع��ل��ى من�سة  �أ���س��ط��وري��ا  كولري" ح��ف��ال 
�إك�سبو2020 دبي، وذلك بح�سور  �ليوبيل يف 
�ل�����دويل، �لذين  ع���دد ك��ب��ري م��ن زو�ر �حل���دث 
��ستمتعو� بالأد�ء �ملميز �لذي قدمه هذ� �لنجم 
"غر�مي"  �لربيطاين �حلائز على عدة جو�ئز 

�ملو�سيقية.
�أغنياته  �أ�سهر  م��ن  جمموعًة  "كولري"  وق��دم 
قو�ئم  ع���ل���ى  �لأوىل  �مل����ر�ت����ب  �ح���ت���ّل���ت  �ل���ت���ي 
�لنجم  ه��ذ�  وي�ستهر  طلبا،  �لأك���رث  �لأغ��ن��ي��ات 

�لربيطاين �ل�ساب باأ�سلوبه �ملتمّيز �لذي يجمع 
�آن��د بي"  "�آر  بني مو�سيقى �جل��از و�ل��ب��وب و�ل��� 
له  و�سبق  �حل��دي��ث��ة،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لتقنيات 
�أب��رز جنوم �لغناء �لعامليني،  من  �أن تعاون مع 
�أمثال "ديفيد كرو�سبي" وفرقة "كولد بالي".  
عاًما   28 �لعمر  من  �لبالغ  جاكوب  و�سف  مت 
ب��اأن��ه و�ح����د م��ن �أك����رث �مل��و���س��ي��ق��ي��ني �إب���د�ًع���ا يف 
فيديو  مقاطع  2012، وحققت  ع��ام  جيله يف 
�أ�سطورية يف  ذ�تًيا مكانة  �لتي �سنعها  يوتيوب 
بارزة  �سخ�سيات  �ملو�سيقى، وجذبت مدح  عامل 
مثل هريبي هانكوك، وديفيد كرو�سبي و�ستيف 
ف����اي وك���وي���ن���زي ج���ون���ز. وف����از �لأل����ب����وم �لأول 

جلاكوب، �لذي حمل عنو�ن "�إن ماي روم" �أي 
من  بالكامل  ب��اإجن��ازه  ق��ام  و�ل���ذي  غرفتي،  يف 
�إح���دى غ��رف م��ن��زل��ه، بجائزتي غ��ر�م��ي، وقد 
�لفنانني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج��ذب  �إىل  �أدى جن��اح��ه 
فاز  كما  �ملو�سيقيني.  و�ملعجبني  معه  للتعاون 
جاكوب بجائزتي غر�مي �أخريني، مثبتا بذلك 
�أنه �ملغني �لأكرث خياًل  و�إنتاجا وجد�رة، حيث 
مل يخ�سر �أبًد� �أية جائزة غر�مي يف �أي فئة مت 

تر�سيحه لنيلها.
ب�سكل  جاكوب  مع  �ملتحم�س  �جلمهور  وتفاعل 
طو�ل  و�ل��غ��ن��اء  �ل��رق�����س  م�ساركته  ع��رب  ك��ب��ري 
مع  بالغناء  �ملميز  �لنجم  ب���د�أه  �ل���ذي  �حل��ف��ل، 

�آلت   �جلمهور، ومن ثم قام بالعزف على عدة 
و�لأورج  �ل���در�م���ز  ب��ني  م��ا  ت��ن��وع��ت  مو�سيقية 
فنية  ليلة  جاكوب  وق��دم  و�لت�سيلو.  و�لبيانو، 
م��ن �ل��ط��ر�ز �ل��ع��امل��ي �أث����ارت �إع��ج��اب �حل�سور 
2020 دب����ي، على  �إك�����س��ب��و  ب�����س��دة، ك��م��ا ���س��ك��ر 
جمهور  للقاء  �لتاريخية  �لفر�سة  ه��ذه  منحه 
�سديد �لتنوع، حيث قال: "هذه هي �ملرة �لأوىل 
يف حياتي �لتي �أغني فيها يف دبي، رغم قيامي 
�لتي  �لأوىل  �مل���رة  وه��ي  ج���ولت غنائية،  ب��ع��دة 
�إن  �لدولية.  �إك�سبو  ن�سخ  �إح��دى  فيها يف  �أغني 
�إك�سبو 2020 دبي غري �عتيادي، وكل ما فيه 

ر�ئع، �سكر� لكم على ��ست�سافتي". 

فرقة خوماريان  املو�شيقية تقدم نغمات 
الب�شتون ال�شاحرة جلمهور م�شرح دبي ميلينيوم

عر�س مو�شيقي ناب�س باحلياة للثنائي  موِرلو توينز يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر  

�ح��ت�����س��ن م�����س��رح دب���ي م��ي��ل��ي��ن��وم وب��ال��ت��ع��اون م���ع جناح 
مو�سيقية  ح��ف��ل��ة  دب����ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  ب��اك�����س��ت��ان 
"خوماريان" �لقادمة  باك�ستانية بامتياز، �أحيتها فرقة 
من مدينة بي�ساور، حيث عزف �ملو�سيقيني �لأربعة وهم 
وفرحان  �سفيق  و�أم��ري  ر�وي���ل،  و�سباريال  خ��ان،  �سري�ز 
تتحدث  ملهمة  كلمات  �ساحبت  جميلة  �أحل��ان��اً  بوقر�، 
لل�سالم  و�لدعوة  و�لعنف  عن �حلب ومناه�سة �حلرب 

و�لتعاي�س بني �أبناء �ملنطقة.
�أع�ساء فرقة خ��وم��اري��ان، يف مالم�سة  �أن��ام��ل  و�أب��دع��ت 
م�ساعر �جلمهور عرب �لنغمات �ملو�سيقية �لتي ��ستلهمت 
بي�ساور  جبال  �إىل  ترمز  و�لتي  �ل�ساحرة،  باك�ستان  من 

�جلمهور  دف��ع  م��ا  وه��و  �خل�����س��ر�ء،  و�سهولها  �ل�ساهقة 
�ت�سم  �ل�����ذي  �ل��ف��رق��ة  ه����ذه  لأد�ء  ط���وي���ال  ل��ل��ت�����س��ف��ي��ق 

بالرومان�سية و�لرب�عة.
من  جمموعة  تقدمي  على  �أد�ئ��ه��ا  يف  �لفرقة  �عتمدت 
�أغنياتهم �خلا�سة و�لأحلان �لتقليدية بالإ�سافة لبع�س 
�لعامل، يف  �ملعروفة على م�ستوى  �ملو�سيقية  �ملقطوعات 
بني  �ل�سلمي  و�لتعاي�س  و�لتناغم  �لتنوع  لأهمية  �إ�سارة 

جميع �لنا�س.
وح�سر �حلفل جمموعة متنوعة من �لزو�ر، غالبيتهم 
�لأكرب  �لن�سبة  ي�سكل  �ل��ذي  �لباك�ستاين،  �ل�سباب  من 
"خوماريان" �ملو�سيقية، خا�سة و�أن  من معجبي فرقة 
�إن�سانية تهدف  �أنها يف مهمة  �لفرقة تقدم نف�سها على 

�إىل تنوير �ل�سباب وتعزيز ثقافتهم �ملو�سيقية.

•• دبي - الفجر

�أ�سعل من�سقا �لأغاين "دي جيه موِرلو توينز" �لأجو�ء 
بت�سكيلة  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف  �ليوبيل  من�سة  يف 
من �أغاين �لبوب و�ملو�سيقى �لإلكرتونية وغريها من 
وذل��ك يف عر�س  باحلياة،  �لناب�سة  �ملو�سيقية  �لأل��و�ن 
بالعديد من  و��ستمتع خالله �جلمهور  قّدماه  خا�س 

�لتن�سيقات �ملو�سيقية �ملميزة.
وتفاعل �جلمهور بالقفز و�لغناء مع �إيقاعات مو�سيقية 
متنوعة قدمها �لأخو�ن موِرلو يف عر�س ر�ئع ل ُين�سى، 
�ملعروفة،  �لعاملية  �لأغ��ن��ي��ات  �أ�سهر  م��ن  باقة  و�سملت 
�لفيوت�سر  مبو�سيقى  ممزوجة  �أع��م��ال  �إىل  بالإ�سافة 
و"ج�سنت  ت�سين�سموكرز"  "ذ�  م��ث��ل  لفنانني  ه��او���س 
مو�سيقية  وت��ن�����س��ي��ق��ات  �سنايك"،  ج��ي��ه  و"دي  بيرب" 
لالأخوين  ُع��ر���س��ت  �ل��ب��وب،  مو�سيقى  م��ن  م�ستوحاة 

موِرلو يف �لعديد من �لأماكن و�لإذ�عات على م�ستوى 
�لعامل.

ب�����د�أ �لأخ�������و�ن م����وِرل����و، رمي���ك���و و�إي���ف���و م���ن هولند�، 
�لإلكرتونية  �ملو�سيقى  ع��رو���س  بتقدمي  م�سريتهما 
غري �لر�سمية و�لأعمال �ملمزوجة مبو�سيقى �لفيوت�سر 
�مل����ع����روف����ني. وحققت  �ل���ف���ن���ان���ني  ل���ع���دد م����ن  ه����او�����س 
ت��ن�����س��ي��ق��ات��ه��م��ا �مل��و���س��ي��ق��ي��ة جن���اح���ات م��ب��ه��رة. ويعمل 
�لأخو�ن با�ستمر�ر على تطوير تن�سيقاتهما �ملو�سيقية، 
وهما ب�سدد �إطالق �لكثري من �لأعمال �جلديدة �لتي 
�سُتبث عرب �لإذ�عات و�لقنو�ت �لتلفزيونية �لأمريكية 
قريبا. ومتّيز �لأخو�ن يف �مل�سهد �ملو�سيقي �لإلكرتوين 
�لعاملي بف�سل �لأ�سلوب �لرتفيهي �ملميز يف عرو�سهما 
�حلية �حلما�سية، �لتي لفتت �نتباه متعهدي �حلفالت 
م��ن �أن��ح��اء �ل��ع��امل، ب��دء� م��ن �أوروب���ا و���س��ول �إىل �آ�سيا 

و�أمريكا �ل�سمالية.

من�شق االأغاين �شيف اآند �شاوند يقدم 
عر�شًا مو�شيقيًا مبهرًا على من�شة اليوبيل
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�سدحت مو�سيقى  من�سق �لأغاين �سيف �آند �ساوند، على من�سة �ليوبيل يف 
�إك�سبو 2020 دبي، يف عر�س مفعم باحليوية بح�سور جمهور كبري غ�ست 
�سعور  �لعليل يف  و�لهو�ء  �لباردة  �لأج��و�ء  �ساهمت  �ملن�سة، حيث  �أرج��اء  به 

�جلمهور باملزيد من �ملتعة و�ل�سعادة.
�آند �ساوند، �حلائز على عدة جو�ئز،  �أو �لدي �جلي �سيف  من�سق �لأغ��اين 
من  بع�س  يف  �ملو�سيقية  عرو�سه  لتقدمي  �لفريد  و�أ�سلوبه  مهار�ته  قادته 
�أمثال  ب��الأد�ء �إىل جانب م�ساهري من  �أكرب �لأح��د�ث يف �ملنطقة، كما قام 
ديرولو  وجي�سون  �سكوت  وتر�في�س  �سميث  و�سام  بريي  وكاتي  كولدبالي 
على �سبيل �ملثال ل �حل�سر. وخالل �ل�سهرة قدم �سيف �أند �ساوند كوكتيل 
من �لأغاين لكبار �لنجوم يف �لعامل �لعربي و�لعامل، وهو ما لقي ت�سفيقا 
من�سق  ه��و  �ساوند،  �آن��د  �سيف  �حلا�سر.  �جلمهور  م��ن  كبري�  و��ستح�سانا 
�جلميلة  �لأغ��اين  �ختيار  يف  مبهار�ته  �ملحلي  للجمهور  معروف  مو�سيقى 
�جلمهور  حما�س  تثري  �لتي  �ملو�سيقية  �ملجموعات  وبت�سكيل  �لر�ق�سة، 
خالل  م��ن  �حل��ف��الت  م��رت��ادو  يعرفه  كما  �أنغامها،  على  للرق�س  وتدفعه 
�ل�سهر�ت �لفنية �جلميلة و�ل�ساحرة �لتي يقدمها مبزيج فريد من خمتلف 
و�لآ�سيوية  �لعربية  كاملو�سيقى  عاملياً  �ملعروفة  �لر�ق�سة  �ملو�سيقية  �لأن��و�ع 

و�لأوروبية، مما جعله من �أكرث من�سقي �ملو�سيقى �نت�سار�ً يف دبي.
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ت�صتعر�ض اإمكاناتها يف قطاع االأخ�صاب 

ماليزيا: اإك�شبو 2020 دبي مينحنا فر�شة ت�شليط ال�شوء على اال�شتغالل الر�شيد للموارد 

بالتزامن مع اأ�صبوع ال�صحة واللياقة يف اإك�صبو 2020 دبي...

رواد �شباب ي�شتعر�شون منتجات �شحية ُمبتكرة يف جناح نيوزيلندا
طّورها رواد اأعمال �شباب نيوزيلنديون، يف اإطار م�شروع عاملي اأطلقته بالدهم حتت عنوان  كايتياكيتانغا

جاك غريلي�س جنم مان�ش�شرت �شيتي ومنتخب اإجنلرتا يلهب حما�س حمبيه يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

دبي"   2020 "�إك�سبو  معر�س  ع��رب  ماليزيا  تعتزم 
�سناعة  يف  بها  تتمتع  �لتي  �لكبرية  �لإم��ك��ان��ات  �إب���ر�ز 
�ملو�سوعية  �لأ���س��اب��ي��ع  م��ع��ار���س  �إط����ار  يف  �لأخ�����س��اب 
للتجارة و�لأعمال �ل� 26 �لتي تنظمها د�خل جناحها 

يف �حلدث �لعاملي. 
وق��ال��ت ح��ج��ة ن���وري���د� ي��و���س��ف، رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة 
"يكت�سب   :MTC �ملاليزي"  �لأخ�����س��اب  "جمل�س 
معر�س "�إك�سبو 2020 دبي" �أهمية �أكرب من �أي وقت 
م�سى على �ل�ساحة �لعاملية  من خالل �سعاره "تو��سل 
�لعقول و�سنع �مل�ستقبل". فيما توفر �إمارة دبي من�سة 
ت�سجع على �لبتكار و�لإب��د�ع يف بيئة م�ستد�مة تتيح 
 192 �إىل  �ملنتمني  و�ل�����زو�ر  و�مل�����س��رتي��ن  للعار�سني 
ثالثة  خ��الل  من  بينهم  فيما  �لتعاون  �إمكانية  دول��ة 
و"�لتنقل"  "�لفر�س"  هي  رئي�سية  فرعية  مو��سيع 

و"�ل�ستد�مة". 
�إب���ر�ز  ف��ر���س��ة   2020 �إك�����س��ب��و  ل��ن��ا  "يتيح  و�أ���س��اف��ت: 
ملو�ردنا �حلرجية،  �لر�سيدة  �لإد�رة  جهودنا يف جمال 
 2030 �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  يتما�سى مع  ومبا 
�لتي و�سعتها �لأمم �ملتحدة. حيث ي�سكل نظام �لإد�رة 
يف  �حلرجية  �ملمار�سات  من  ج��زء�ً  للغابات  �مل�ستد�مة 

ماليزيا منذ �لعامل 1901". 
�إل��ه��ام��ه من  �ل���ذي ي�ستمد  "يدمج �جل��ن��اح،  وت��اب��ع��ت: 
�ملظالت  عنا�سر  �ملهيبة،  �مل��ال��ي��زي��ة  �مل��ط��رية  �ل��غ��اب��ات 
�ملرت�بطة مع �ملفهوم �ملكاين ونهر متعّرج يف �لو�سط. 

�لثمينة  �ل�سلبة  �لأخ�ساب  �أن���و�ع  �أح��د  توريد  وج��رى 
�لغابات  با�سم"مري�نتي"، من  ُتعرف  �لتي  يف ماليزيا 
�ملاليزية �لتي حتظى باعتماد برنامج �سهاد�ت �لأخ�ساب 
�عتماد  على  �مل�سادقة  وبرنامج   MTCS �ملاليزي 
�إن�ساء  عمليات  يف  ل�ستخد�مها   ،PEFC �ل��غ��اب��ات 
�مل�ساركة،  �لرئي�سية  �ملنظمات  و�ستك�سف  �جلناح".  
�ملاليزية  �لأخ�������س���اب  وب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة ه��ي��ئ��ة ���س��ن��اع��ة 
 MTC �مل��ال��ي��زي  �لأخ�������س���اب  وجم��ل�����س   MTIB
 ،MTCC وجم��ل�����س �ع��ت��م��اد �لأخ�������س���اب �مل���ال���ي���زي 
�لتقدم  ب��ني  �ل���ت���و�زن  ع��ن ج��ه��ود م��ال��ي��زي��ا يف حتقيق 
�ملتمحورة  �لبيئية  و�ملخاوف  �لجتماعي و�لقت�سادي 
"تو�ن حجي  ح��ول �سناعة �لأخ�����س��اب.  وب���دوره، ق��ال 
�لأخ�ساب  �سناعة  "هيئة  ع��ام  م��دي��ر  �أتان"،  م��اه��ب��ار 
ي�سكل   2020 �إك�����س��ب��و  "�إن   :MTIB �ملاليزية" 
من�سة مثالية لتعزيز �لرو�بط بني ماليزيا و�لأطر�ف 
�لنا�سطة يف �لقطاع �ل�سناعي بدولة �لإمار�ت �لعربية 
هامة  مبكانة  �لهندي  �لعود  خ�سب  ويحظى  �ملتحدة. 
�ملاليزية"، حيث  �لأخ�ساب  "هيئة �سناعة  �أجندة  على 
�ل�سمغي يف  �لعطري  �خل�سب  لهذ�  للرتويج  نخطط 
�أعمال  ��ستعر�س  عن  ف�ساًل  �لعطور،  �سناعة  قطاع 
با�ستخد�م  منقو�سة  خ�سبية  و�أ�سكال  خ�سبية  حرفية 
تكنولوجيا �لقطع بالليزر يف م�سعى ل�ستقطاب مزيد 

من �ل�سركات �إىل هذه �لقطاعات". 
وي�سعى �جلناح �ملاليزي �إىل ت�سليط �ل�سوء على �إلتز�م 
على  معتمدة  منتجات  �إن��ت��اج  يف  فقط  لي�س  ماليزيا 
�خل�سب من مو�رد م�ستد�مة، و�إمنا �أي�ساً يف �حلفاظ 

 ،1992 ري��و  �ل���ذي قطعته خ��الل قمة  على وع��ده��ا 
تقل عن  ل  مئوية  بن�سبة  �لحتفاظ  على  ن�ست  �لتي 
50 % من م�ساحة �لأر��سي �لإجمالية حتت �لغطاء 
�حلرجي. ويف �لوقت �لر�هن، ل تز�ل 55.3 % من 

م�ساحة �لأر��سي يف �لبالد حتت �لغطاء �حلرجي. 
�ملاليزية  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وز�رة  وتقود 
 2020 �إك�سبو  يف  ماليزيا  م�ساركة   )MOSTI(
دبي، بينما يتوىل �ملركز �ملاليزي للتكنوجليا �خل�سر�ء 
وخم�س  وز�رة،   24 جلب   )MGTC( �ملناخ  وتغري 
حكومات وليات و47 وكالة من �أجل �لرتويج لأكرث 
من 10 قطاعات �سناعية من خالل م�ساركة ما يزيد 
با�ست�سافة  كلها  حتظى  ماليزية  �سركة   300 على 
�جل��ن��اح �مل���ال���ي���زي.  وي�����س��ك��ل �جل��ن��اح �مل��ال��ي��زي �أي�ساً، 
�لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ن  خ���اٍل  مبنى  �أول  ب�سفته 
د�ئماً  رم��ز�ً  �لعاملية،  �إك�سبو  معار�س  يف  ت�سييده  يتم 
�أن��ه يعترب مركز�ً  �ل���دويل، كما  يعك�س ف��ر�دة �حل��دث 
�ملو�سوعية  �لأ���س��اب��ي��ع  م��ع��ار���س  ل�ست�سافة  حم��وري��اً 
ل��ل��ت��ج��ارة و�لأع���م���ال �ل���� 26، وج��ل�����س��ات �ل��ت��وف��ي��ق بني 
و�لفعاليات  و�لنقا�سات  و�لندو�ت،  �لتجارية،  �لأعمال 
�مل��وؤ���س�����س��ي��ة. و���س��م��م��ت �جل��ن��اح �مل��ال��ي��زي، �مل��م��ت��د على 
م�ساحة 1.234 مرت مربع، �سركة "حجاز للهند�سة 
�ملعمارية و�لت�سميم". ويج�سد �جلناح �ملاليزي، �لذي 
ماليزيا  �ل��ت��ز�م  �ل�ستد�مة"،  "تعزيز  ���س��ع��ار  يحمل 
وتوجهها نحو �لتنمية �مل�ستد�مة لل�سلع �لزر�عية غري 
�لأخرى  �ملنتجات  من  وغريها  كالأخ�ساب،  �لغذ�ئية 
�لرتويجي  �ل������ذر�ع  وب�����س��ف��ت��ه    .2020 �إك�����س��ب��و  يف 

و�ل��ت��ط��وي��ري ل�����س��ن��اع��ة �لأخ�������س���اب، ي��و����س��ل جمل�س 
�لأخ�ساب �ملاليزي MTC دعم �سناعة �لأخ�ساب من 
مر�عاة  مع  �ل�سناعة  مب�ستوى  ترتقي  بر�مج  خ��الل 

��ستد�مة �لقطاع يف ذ�ت �لوقت. 
�لرقمي،  �لتحول  19 عمليات  كوفيد  وب��اء  �سّرع  لقد 
 TimbeReality م��ن�����س��ة  ف���ك���رة  ج�����اءت  وق����د 
يكن  مل  وق��ت  يف  �مل��ال��ي��زي  �لأخ�����س��اب  ملجل�س  �لتابعة 
مبقدور �مل�سّنعني �ملعتمدين على �لأخ�ساب ��ستعر��س 

منتجاتهم ح�سورياً للعامل.  
وتعترب TimbeReality من�سة و�قع �فرت��سي 
و�أث����اث  �أخ�����س��اب  م��ن��ت��ج��ات  ب��ع��ر���س  ت��ق��وم  متخ�س�سة 
�أي�ساً  �ل��ع��ام  ه���ذ�  و�سي�سهد  م��ال��ي��زي��ا.  يف  م�����س��ن��وع��ة 
2022" بعد جناح  �ملاليزي  �لأخ�ساب  "�إك�سبو  ع��ودة 
�جلهود  و�ستكون   .2019 �ل��ع��ام  يف  �ل�سابقة  دورت���ه 
�لأخ�ساب  ملنتجات  �ل��ب��ارز  �ملعر�س  ل��ه��ذ�  �لرتويجية 
ومكائن �مل�سغولت �خل�سبية حمط �لهتمام يف �إك�سبو 

 .2020
باإطالق  �أي�����س��اً  �مل��ال��ي��زي  �لأخ�����س��اب  جمل�س  و�سيقوم 
كيف  ي��روي  �ل��ذي  تيمرب"،  بيوند  "فوري�ست  فيديو 
تعمل ماليزيا على حماية و�سون غاباتها و�ملمار�سات 
�ملاليزية  �لت�سنيع  ���س��رك��ات  تتبناها  �ل��ت��ي  �خل�����س��ر�ء 
جمل�س  �سي�ست�سيف  ك��م��ا  �لأخ�����س��اب.  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��دة 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن ج��ل�����س��ات �لأعمال  �مل���ال���ي���زي  �لأخ�������س���اب 
حو�ر�ت  جانب  �إىل   ،B2B �ل�سركات  ب��ني  �لتجارية 
�ل�سناعة  ����س��ت��د�م��ة  ح����ول  �ل���وع���ي  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع 

ومنتجاتها. 
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دبي   2020 �إك�سبو  يف  نيوزيلند�  ج��ن��اح  ي�ستعر�س 
منتجات مبتَكرة للرعاية �ل�سحية، طّورها رو�د �أعمال 
�أطلقته  عاملي  م�سروع  �إط���ار  يف  نيوزيلنديون،  �سباب 

بالدهم حتت عنو�ن "كايتياكيتانغا". 
م�سروعات  برنامج  مع  �سر�كة  نيوزيلند�  و�أب��رم جناح 
�ل�سباب )YES( لتقدمي �لتوجيه ملبتكري نيوزيلند� 
�ليافعني، �لهادفني �إىل �إحد�ث تغيري جذري يف قطاع 
يف  وجميعهم  منهم،  �أرب��ع��ة  فطّور  و�للياقة.  �ل�سحة 
ُتباع حاليا  18 عاما، منتجات �سحية م�ستد�مة  �سن 

يف �لأ�سو�ق �لنيوزيلندية.
�ملطبوخة،  غ��ري  �ل��ري��ح  ع��ود  ع�سبة  منافع  ل�ستغالل 
"�أبالرو هيلث" مكمال غذ�ئيا مل�ساعدة  �أنتجت �سركة 
�لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ح��ب �ل�����س��ب��اب. حيث 
ُي�����س��اب م��ا ي��ق��رب م��ن 80 يف �مل��ئ��ة م��ن �ل��ن��ا���س بحب 
�ل�سباب يف مرحلة ما، وقد �أظهرت در��سة من جامعة 
عود  ع�سبة  م��ن  فقط  ملعقتني  ت��ن��اول  �أن  مي�سيغان 
�ل�سباب  حب  ظهور  من  يقلل  �أن  ميكن  يوميا  �لريح 
بن�سبة ت�سل �إىل 43 يف �ملئة يف غ�سون �أربعة �أ�سابيع 

فقط.
�أ�ّس�س  �ل��ذي  ليفينغ�ستون،  �أِلك�س  فكرة  �ملكمل  وك��ان 
وروبرت  غ��ري��ن،  �آب��ي  �ملدر�سة  يف  زميليه  م��ع  �ل�سركة 
حب  م��ن  نف�سه  ليفينغ�ستون  ع��ان��ى  ف��ق��د  دون���وه���و. 
�ل�سباب، و�كت�سف و�لده �لقوى �لعالجية لعود �لريح 
عرب �لإنرتنت، لكنه مل يتمكن من �حل�سول عليه يف 

نيوزيلند�، فبد�أ يف ��ستري�ده من �إير�ن.
"�لأمر �لذي نفخر به هو  �أِلك�س ليفينغ�ستون:  وقال 
�أن منتج ’رو بريي باودر‘ طبيعي بالكامل، ول ي�سبب 

�ل�سباب  ببع�س منتجات حب  �آثار جانبية مقارنة  �أي 
�لأخ��رى، �لتي غالبا ما ت�سبب �آثار� جانبية �أ�سو�أ من 

حب �ل�سباب نف�سه."
يتوىل  �لعاملي  "كايتياكيتانغا"  م�سروع  �أن  ح��ني  ويف 
فاإن  و�لت�سدير،  �ل�ستد�مة  مبهار�ت  �لفريق  تزويد 
من�سة �إك�سبو 2020 دبي ت�سهم يف ربط هذه �لعقول 

�ل�سابة مببتكرين �آخرين لر�سم مالمح �مل�ستقبل.
�أن  �لربنامج هو  "ما تعلمناه من  �آب��ي غرين:  وقالت 
لدى كل �سخ�س معرفة مهمة ي�ستطيع م�ساركتها مع 
�لآخرين. نتطّلع يف �إك�سبو 2020 �إىل لقاء �أنا�س من 

جميع �أنحاء �لعامل مل�ساركة �لأفكار و�خلرب�ت."
 2020 �إك�سبو  يف  جتربته  �أن  ليفينغ�ستون  و�أ���س��اف 

دبي حتى �لآن "مبهرة عاطفيا".

�ملكمالت  دونالد�سون، موؤ�س�س م�سروع  و�أعرب ماك�س 
نف�سه  �لقدر  عن  �َسبليمنت�س"،  "غرينكيوي  �لغذ�ئية 
من �حلما�س ب�ساأن �ملن�سة �لتي يوفرها �إك�سبو 2020 
دبي لتبادل �لأفكار، وقال: "�إنه لأمر ر�ئع �أن نرى ما 
لدى �لدول لتقدمه هنا، ل �سيما بعد فرتة طويلة من 

�نعز�ل �لبلد�ن عن بع�سها �لبع�س."
مفهوم  يتبنى  م�����س��روع  �َسبليمنت�س"  "غرينكيوي 
ُي�ستخل�س  غذ�ئي  مكمل  �أول  ط��ّور  �لر�أ�سي،  �لتكامل 
نيوزيلند�،  يف  �مل��زروع��ة  �ل��زي��ت��ون  �أ���س��ج��ار  �أور�ق  م��ن 
جائحة  �أن  دونالد�سون  و�أو���س��ح  �لأ���س��و�ق.  يف  وُيطرح 
كوفيد19- �أدت �إىل زيادة �لطلب على منتجه �لد�عم 
للمناعة، و�لذي يحوي م�ستويات عالية من م�ساد�ت 
ُتعرف  حيويا  ن�سطة  مركبات  من  م�ستخل�سة  �أك�سدة 

�مل�ستهلكني  معظم  "يهتم  و�أ�ساف:  بالبوليفينولت. 
وهنا  لديهم،  و�لكولي�سرتول  �ل��دم  �سغط  مب�ستوى 

ياأتي دور �أور�ق �سجرة �لزيتون."
ت��ط��وي��ر �لقت�ساد  �أي�����س��ا  ي��دع��م م��ن��ت��ج دون��ال��د���س��ون 
عايل  غذ�ئي  مكمل  �إن�ساء  عرب  لنيوزيلند�،  �لد�ئري 
�أو�سح  �ل�����س��دد،  ه���ذ�  ويف  ث��ان��وي.  منتج  م��ن  �لقيمة 
ك��ن��ت تريد  �إذ�  ن��ي��وزي��ل��ن��د�،  "يف  ق��ائ��ال:  دون��ال��د���س��ون 
�ل�ستد�مة  تكفيك  لن  ُم�ستد�مة،  تكون  �أن  ل�سركتك 
�لبيئية وحدها. هنالك جمموعة من �لقيم �ملرت�بطة، 
فالأمر يتعلق بدعم �لأفر�د و�ملكان، �إىل جانب تعزيز 
�لأرب������اح. ول مي��ك��ن ع���زل ب��ع�����س ه���ذه �جل���و�ن���ب عن 

بع�سها �لآخر."
�أ���س��ل��وب حياة  �ت��ب��اع  �إىل  �ل�����ُرّو�د جميعا  ي��دع��و ه���وؤلء 
�سحي، ويحثون �ل�سباب على "ممار�سة �لأن�سطة �لتي 
مبا  ت�ستمتع  كنت  "�إذ�  دونالد�سون:  وق��ال  يحبون". 
تفعله من �أجل �للياقة �لبدنية، فاإنك �ست�ستمر فيه."

وبالن�سبة �إىل غرين، �لتي تقول �إنها طاملا �أولت �أ�سلوب 
�حلياة �ل�سحي �أهمية كربى، فاإن كل ما يتطلبه �لأمر 
ول  ب��اخل��وف  ت�سعر  ف��ال  حلمك،  ور�ء  ت�سعى  "�أن  ه��و 

متنع نف�سك من �مل�سي قدما."
وكان رو�د �لأعمال �لنيوزيلنديون �لتقو� يوم �لإثنني، 
�لنم�سا  م��ن  �آخ��ري��ن  ���س��ب��اب  مبتكرين  ي��ن��اي��ر،   24

و�إيطاليا.  
�إك�سبو  يحتفل  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  ت��اأت��ي 
من  وه��و  و�ل��ل��ي��اق��ة،  �ل�سحة  ب�اأ�سبوع  دب��ي   2020
برنامج  �سمن  تقام  �لتي  �لع�سرة  �ملو�سوعات  �أ�سابيع 
�إك�سبو لالإن�سان وكوكب �لأر�س، لتتيح تبادل وجهات 
�لنظر �جلديدة و�مللهمة نحو معاجلة �أهم �لتحديات 

و�لفر�س �لتي نو�جهها يف وقتنا �حلا�سر.

 •• دبي– الفجر

�أجرى لعب مان�س�سرت �سيتي ومنتخب �إجنلرت� �لدويل 
�لهو�ء مبا�سرة من  جاك غريلي�س مقابلة خا�سة على 
 2020 �إك�سبو  ملوقع  زيارته  �إط��ار  �ملهرجان يف  حديقة 
�حت�سدت  �لتي  �جلماهري  �ملقابلة حما�س  و�ألهبت  دبي  
مل��ت��اب��ع��ت��ه��ا و���س��ط �أج������و�ء �ح��ت��ف��ال��ي��ة ت��خ��ل��ل��ه��ا ع����دد من 
�ملقابلة،  وقبل  لالأطفال.  �ملخ�س�سة  و�لهد�يا  �لأن�سطة 
جتّول غريلي�س يف �إك�سبو 2020 دبي وتوقف عند �أبرز 
�أماكن �جلذب باملوقع، مبا يف ذلك جناح دولة �لإمار�ت 
و�ل��ع��اف��ي��ة وجناح  �لبدنية  و�ل��ل��ي��اق��ة  �ل��ري��ا���س��ة  وم��رك��ز 
�ململكة �ملتحدة وجناح لك�سمربغ و�ساحة �لو�سل. و�أ�سبح 
�أغلى لعب كرة  26 عاما،  غريلي�س، �لبالغ من �لعمر 
ق���دم �إجن��ل��ي��زي يف ت��اري��خ �لأن���دي���ة �لإجن��ل��ي��زي��ة، وذلك 
�ملا�سي عقب ظهوره  �لعام  �سيتي  ملان�س�سرت  وّقع  بعدما 
�لالفت مع منتخب �إجنلرت� يف بطولة �أمم �أوروبا "يورو 
2020" وم�ساهمته يف تاأهل بالده �إىل �ملبار�ة �لنهائية 
�إك�سبو  وي��ع��د  نف�سه.  �ل��ع��ام  �سيف  م��ن  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
�لدوري  لبطل  �لر�سمي  �ملعار�س  �سريك  دبي   2020
�لإجن���ل���ي���زي �مل��م��ت��از ن����ادي م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي يف �إط���ار 
�أعلن  و�لتي  �لقدم،  لكرة  �سيتي  جمموعة  مع  �سر�كته 
عنها �لعام �ملا�سي، وتهدف �إىل �ل�ستفادة من �ل�سعبية 

�لعاملية لكرة �لقدم يف �لتعريف باإك�سبو 2020 دبي يف 
جميع �أنحاء �لعامل.

كانت جتربة  قال  دبي   2020 �إك�سبو  وعن جتربته يف 
�أن  �أت��وق��ع��ه، لكنني منذ  ل��ل��غ��اي��ة...وه��ذ� م��ا كنت  ر�ئ��ع��ة 
�أ�سعر باإحباط �سديد لأين مل �أطلب من  جئُت �إىل هنا 

"جناح"  ك��ان  يح�سرو�.  �أن  و�سديقتي  عائلتي  �أف����ر�د 
�لتي  �لرملية  �لكثبان  وخا�سة  مميز�،  �لإم���ار�ت  دول��ة 
لأنها  رم��ال حقيقية  �أنها  �أ�سعر  فوقها مل  �سرُت  عندما 
كانت م�سطحة للغاية، لكن �أحدهم قال يل "هذه رمال 
حقيقية وميكنك �أن مت�سكها بيديك"، وبالفعل حتققت 

من ذلك عندما �أم�سكُت بها. �ملكان هناك يبدو خياليا، 
و�أن�سح �جلميع بزيارته.

وعن حمبيه هنا على بعد �آلف �لأميال من موطنه قال 
�أن  �أحيانا  ت��درُك  ل��دى حمبني يف بلدى، لكنك ل  نعم، 
لذ�،  �خل���ارج.  يف  �ملحبني  من  �لكبري  �لعدد  ه��ذ�  لديك 
على  �ل�سكر  بخال�س  جميعا  لهم  �أت��ق��دم  �أن  �أوّد  فاإنني 

ح�سورهم لروؤيتي. لقد كان �سيئا ر�ئعا للغاية.
للحفاظ على  للجمهور  يقدمها  �لتى  �لن�سيحة  وع��ن  
لهم  �أقدمها  �لتي  �لن�سيحة  قال  ور�ساقتهم؟  لياقتهم 
هي ما �أقوُم �أنا به على �مل�ستوى �ل�سخ�سي؛ وهو ممار�سة 
"و" �حلفاظ  �أ�سبوعيا  م��ر�ت  خم�س  �أو  �أرب��ع  �لريا�سة 
على �لنظام �لغذ�ئي، وهذ� ما �أقوُم به كذلك. �إنه يحقق 
نتائج جيدة معي، و�أعتقد �أنه �سيحقق نتائج جيدة معهم 
�أي�سا. وعن ��ستمتاعه بالعمل كالعب مع �ملدير �لفني 
ملان�س�سرت �سيتي بيب غو�رديول حتى �لآن؟ قال نعم، �أنا 
م�ستمتع متاما بالعمل معه. كنت �أعلم د�ئما �أن �لعمل 
– فقد  مت��ام��ا  خمتلفا  �سيكون  �أجنبي  فني  م��دي��ر  م��ع 
�عتدُت �أن �أعمل مع مديرين فنيني �إجنليز، �سو�ء دين 
�أو تيم �سريوود. لذ� فقد كنُت  �ستيف برو�س  �أو  �سميث 
لكننا  �لنحو،  ه��ذ�  على  خمتلفا  �سيكون  �لأم��ر  �أن  �أعلم 
جميعا نعرف م�سرية "غو�رديول" �لر�ئعة كالعب لكرة 

�لقدم، وم�سريته �لأروع يف عامل �لتدريب. 

جناح �شنغافورة يف اإك�شبو 2020 دبي يطلق 
حزمة الوجبات ال�شنغافورية بالتعاون مع نك�شه

•• دبي– الفجر 

�ل�سياحة  م��ع جمل�س  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  ���س��ن��غ��اف��ورة  ج��ن��اح  ت��ع��اون 
تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ل��ذي��ذة  �لأط��ع��م��ة  ل��ت��ذوق  فر�سة  �ل���زو�ر  ملنح  �ل�سنغافوري، 
�لتي  �ل�سنغافورية  �لوجبات  �إط��الق حزمة من  �سنغافورة، وذلك عرب  بها 
ميكن �إعد�دها يف �ملنزل، من ت�سميم �ل�سيف �ل�سنغافوري هايكل جوهاري، 
جنمة  على  �حلائز  �ل�سنغافوري  �أمل��ا  مطعم  يف  للطهاة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
قامت  �لتي  "نك�سه"،  �ملحلية  �لتجارية  �لعالمة  مع  وبالتعاون  مي�سالن، 

باإعد�د �حلزم و�إتاحتها لل�سر�ء.
وطريقة  �ل��الزم��ة  �ملكونات  ت�سمل  حزمة  �سكل  على  �لوجبات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�لتقليدية،  �ل�سنغافورية  �لأطباق  �أ�سهر  �لتقليدية، لثالثة من  �لتح�سري 
�لتي بات من �ملمكن �لآن �ل�ستمتاع بها عرب حت�سريها يف �ملنزل بب�ساطة 

وبكل �سهولة. 
وخالل حفل �لتد�سني �لذي �أقيم يف جناح �سنغافورة حتت عنو�ن "ق�س�س 
ليماك  وه��ي:  �لثالثة  �لأطباق  بتذوق  �ل��زو�ر  ��ستمتع  و�ل�سغف"،  �لتذوق 
ت�سيلي بادي )وهو عبارة عن كاري جوز �لهند �لكرميي �ملطهي مع �أور�ق 
�لليمون و�لكركم ويقدم مع نودلز �لأرز(، وكانت �لوجبة �لثانية هي جنوه 
خم�سة  �إليها  م�ساف  مقرم�سة  �سيفية  لفائف  ع��ن  ع��ب��ارة  )وه���ي  هيانغ 
�أ�سناف من �لبهار�ت وفلفل �لبابريكا(، و�آخر �لوجبات �لثالث كانت �آ�سام 
بع�سب  �ملمزوج  �لهال  �ملتبل مع  �لطماطم  عبارة عن ح�ساء  بيد��س )وهي 

�لليمون، ويقدم مع �أرز �ليا�سمني(. 
وقال �ل�سيف هايكل جوهاري: "�لو�سفات �لثالث �مل�سمولة يف هذه �لت�سكيلة 
كلها و�سفات تقليدية، وحمبوبة للغاية يف �سنغافورة، لكنها لي�ست معروفة 
ب�سكل كبري حول �لعامل، ونحن نريد تغيري هذ�. �إن مذ�ق هذه �لو�سفات 
لذيذ، وهذ� هو �لأمر �لأهم، لكنها تقدم �أي�ساً جتربة طهي غامرة لالأطباق 
من  وخالية  و�أ�سيلة  ب�سيطة  بكونها  تتميز  �لتي  �لتقليدية،  �ل�سنغافورية 

�لتعقيد، و�لنتيجة هي �حل�سول على وجبة مذهلة". 
يف  بتجربتها،  يرغبون  مل��ن  �سنغافورة"،  "ت�سكيلة  و�سفات  حزمة  تتوفر 
متاجر �سبيني�س وويرتو�س، يف كافة �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

كاليدو�شكوب تقدم جتربة دوديكالي�س ملهند�شي الهواء: 
هيكل فني �شاحر يف طريقه اإىل اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

�ملقبل،  �عتبار� من �خلام�س من فرب�ير  2020 دبي  �إك�سبو  �سيكون زو�ر 
على موعد مع جتربة "لومينرييوم" وهو هيكل هو�ئي عمالق ذي قباب 
من  و��سعة  جمموعة  تغمره  �مل�سغوط،  بالهو�ء  تنفخ  م��ادة  م��ن  م�سنوع 
�لألو�ن من �لد�خل، وذلك بعد جناح �أبهر �أكرث من ثالثة ماليني ز�ئر يف 

�لهو�ء". "مهند�سي  م�سروع  �سمن  �لآن  حتى  دولة   43
مكان  باأنه  "دوديكالي�س"،  با�سم  �أي�سا  و�مل��ع��روف  لومينرييوم،  وُيو�سف 
ُم�سمم على نحو يجمع بني �سكل �لرحم و�لكاتدر�ئية. وقد جاءت ت�سميته 
 12 �أفالطوين ذو  �ثني ع�سر �سطحا، وهو جم�سم  �ملكّون من  �ل�سكل  من 
�لقباب  �إىل  بالإ�سافة  �لأ�سالع، هذ�  �لأ�سكال خما�سية  وجها م�ستمد من 
�لثالث �لتي تعد �أهم ما مييزه. وباإمكان �لزو�ر �ل�ستمتاع ببيئة م�سيئة 
ذ�ت �ألو�ن متعددة من �لد�خل تت�سكل عن طريق �نعكا�س �ل�سوء �خلارجي 
فريدة  جت��ارب  للزو�ر  لومينرييوم  ومينح  ملونة.  بال�ستيكية  �أل��و�ح  عرب 
�لطق�س  �لنهار ويف حالت  �ساعات  �ل�سوء خالل  من نوعها عندما يتغري 

�ملختلفة.
�لهو�ء"،  "مهند�سو  م�سروع  وم�سمم  موؤ�س�س  باركن�سون،  �آلن  ب��د�أ  وق��د 
منحوتات  خ��الل  م��ن  �مل��ا���س��ي  �ل��ق��رن  م��ن  �لثمانينيات  ف��رتة  يف  جتربته 
هو�ئية تعتمد على �لغاز �أو �لهو�ء �مل�سغوط ل�سنع هياكل قابلة للنفخ. �أما 
دوديكالي�س، فقد ��ستلهم باركن�سون فكرته من ت�سميمات معمارية متنوعة 
مثل �لكاتدر�ئيات �لقوطية و�لعمارة �لإ�سالمية و�أعمال �ملعماريني �ملبدعني 

من �أمثال �أنطوين غاودي وفر�ي �أوتو وريت�سارد بوكمين�سرت فولر.
باأنك  �ل�سعور  �أو  �لت�سييج،  مفهوم  �لعمل  ه��ذ�  "يج�سد  باركن�سون  يقول 
حماط من جميع �جلهات – �إنه �نعكا�س لالأمن �لذي ين�سده �لإن�سان د�خل 
كهف �أو خيمة. "وهذ�" �سبب جوهري حلاجة �لإن�سان �إىل �لأمن و�ملالذ. 
وعندئذ، ياأتي تعط�س �لإن�سان للتحفيز؛ فنحن نبني متاهات لي�ستك�سفها 
�لنا�س، وفيها ميكنهم �أن ي�سلو� طريقهم، وي�ستمتعو� بالغمو�س �مل�ساحب 

لفقد وجهتهم، مع ��ستعد�دهم لكت�ساف �أمور جديدة.
�إيجاد  �إىل  �ل�سخ�س  حاجة  – وتعني  �لروحي  �جلانب  ياأتي  �لنهاية،  ويف 
مغزى �أو هدف معني. وهنا، فاإننا ن�سمم �ل�سوء باأ�سلوب معماري مرتفع 
يجمع بني �سكل �لرحم و�لكاتدر�ئية. وعندئذ، ميكن �أن تكون �ملو�جهة مع 
�إليه كل  �أو مو��ساة لهم تبعا ملا ي�سعى  �إلهام للنا�س  ظاهرة �ل�سوء م�سدر 

منهم".
�لأعمار،  - جميع  للحو��س  غ��ذ�ء  تعد جتربته  �ل��ذي  �لهيكل-  وي�ستقطب 
ويرتك جميع من يدخلون �إىل هذ� �لهيكل �لذي ي�سبه �ملتاهة يف ت�سميمه 
يف حالة من �لنبهار، وهو معزز بتاأثري�ت �أ�سو�ت �لطبيعة، �مل�سممة بدقة 
خ�سي�سا له، وي�سم �أحدث �إ�سد�ر لقبة �لهيكل خطوطا م�سيئة مت�سابكة 
قو�س  �أل���و�ن  م��ع  تتجمع  �لتي  �ل��ث��الث��ة،  للقباب  �لد�خلية  �جل���در�ن  على 
تطبيق  على  �مل�ساركة  لع�ساق  ومثالية  ر�ئعة  ت�سوير  جتربة  لتخلق  ق��زح 

�إن�ستجر�م.
وُتفر�س �إجر�ء�ت �إلز�مية بارتد�ء �لأقنعة من �أجل �سمان �سالمة �لزو�ر 
�إىل مكان �جل��ذب، وبد�خل  �أم��اك��ن �ل�سطفاف للدخول  وذل��ك يف  د�ئ��م��ا، 
ت ن�سبة  �لت�سميم �لفني �أي�سا، فيما ي�سع �لهيكل 80 �سخ�سا، ولكن ُخِف�سَ
�ل�سعة �ل�ستيعابية �مل�سموح بها لتكون %70 �أو ما يعادل 56 ز�ئر� يف كل 
جولة، وينظم مديرو �لهيكل حركة تدفق �لزو�ر، فيما تغري فالتر تكييف 
كل  �لرتكيبي  �لت�سميم  د�خ��ل  �ملوجود  �لهو�ء  حجم  كامل  �لقوية  �لهو�ء 
ع�سرة دقائق، وُتنَظف �لرتكيبات  كل �ساعة من �ساعات �لعمل، ثم ُتنَظف 

مرة �أخرى كل م�ساء. 
تبد�أ �لأعمال �لإن�سائية للعمل �لفني يف �أول فرب�ير على ح�سائ�س حديقة 
من  ب��دء�  �ل��زو�ر  �لهيكل  وي�ستقبل  دب��ي،   2020 �إك�سبو  مبوقع  �لفر�سان 
�خلام�س من فرب�ير حتى 31 مار�س، وتبد�أ �أوقات �لزيارة يف �أيام �لأ�سبوع 
يف  للدخول  موعد  �آخ��ر  ليكون  �لإم����ار�ت،  بتوقيت   10:00 �ل�ساعة  م��ن 
�لأ�سبوع  �لإم��ار�ت، فيما تبد�أ يف عطالت نهاية  22:00 بتوقيت  �ل�ساعة 
يف  للدخول  موعد  �أخ��ر  ليكون  �لإم����ار�ت،  بتوقيت   11:00 �ل�ساعة  م��ن 
�ل�ساعة 23:00 بتوقيت �لإمار�ت، ويتاح دخول �لهيكل جمانا، فيما َي�سُهل 

دخوله على �أ�سحاب �لهمم.
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املال والأعمال

كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ
% من متديد خطوط نقل مياه رئي�شية  54.23 

•• دبي - وام: 

من  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �نتهت 
م�سروع  م����ن   54.23% ت��ن��ف��ي��ذ 
رئي�سية  مياه  نقل  خطوط  لتمديد 
يف عدة مناطق يف دبي بتكلفة تقارب 
60 مليون درهم وباأطو�ل تزيد عن 

22 كيلومرت وبقطر 1200 ملم.
وت�سمل مو�قع �مل�سروع منطقة �لقوز 
�لثنية  ومنطقة  �لر�بعة  �ل�سناعية 
�خلام�سة �متد�د�ً على �سارع �خليل يف 
دبي. ويهدف �مل�سروع �إىل رفع كميات 
�ل��ت��دف��ق �مل��ائ��ي وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة �سبكة 
مل��و�ك��ب��ة �لطلب  �مل��ي��اه و�ع��ت��م��ادي��ت��ه��ا 

�ملناطق  ت��ل��ك  �مل���ي���اه يف  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د 
�لع�سو  �ل��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  ول��ف��ت  �ملعتمد.  �لتخطيط  ح�سب 
�ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �إىل �أن �مل�سروع ي�ستمل 
�أي�ساً على �أنظمة حتكم ومر�قبة عن بعد تتيح �لتحكم يف �سبكة نقل �ملياه 
�لرئي�سية ب�سكل فّعال على مد�ر �ل�ساعة عن طريق �سّمامات �آلية ُتد�ر عن 
ُبعد يف مركز �لتحكم مما ي�ساهم يف عزل �لأعطال يف �أقل وقت ممكن ويقلل 

�لفاقد من �ملياه يف �ل�سبكة.
و�أ�ساف معايل �لطاير: “نعتمد �أحدث �لتقنيات يف جمال �لإنتاج و�لنقل 
و�لتوزيع و�لتحكم ب�سبكات �لكهرباء و�ملياه ونطبق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 
يف جميع م�سروعاتنا لرفع �لكفاءة �لإنتاجية و�لت�سغيلية. وتو��سل �لهيئة 
�مل�سي قدماً يف تنفيذ م�ساريعها �حليوية ل�سيما يف جمال �لبنية �لتحتية 
لتحقيق روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لتعزيز �لتنمية �مل�ستد�مة 
لالرتقاء  طموحه  ��سرت�تيجية  �لهيئة  وتتبنى  دب��ي.  �إم���ارة  يف  و�ل�ساملة 
بخدماتها من �ملياه مبا ي�ساهم يف حتقيق �سعادة ورفاهية م�ستد�مة لقاطني 
�إمارة دبي”. و��ساف : وقد حققنا �إجناز�ت ملمو�سة يف تطوير �سبكة �ملياه 
ورفع كميات �لتدفق �ملائي لتلبية �حتياجات �ملتعاملني �حلالية و�مل�ستقبلية 
وفق �أعلى معايري �لتو�فرية و�لعتمادية و�لكفاءة و�لوفاء بحجم �لطلب 

�ملتز�يد �إ�سافة �إىل زيادة �ملخزون �لحتياطي من �ملياه.

موؤمتر ومعر�س النقل لل�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا ينطلق 6 فرباير بدبي

•• دبي -وام: 

�لنقل  �لر�بعة من موؤمتر ومعر�س  �ل��دورة  �ملقبل فعاليات  �لأح��د  تنطلق 
لالحتاد �لعاملي للمو��سالت �لعامة ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
2022 حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
و�ل��ت��ع��اون مع  بال�سر�كة  بدبي  و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  هيئة  �مل��وؤمت��ر  وتنظم 
�لعامة ومقرها يف بلجيكا على مد�ر  �لعاملي للمو��سالت  منظمة �لحتاد 
73 متحدثاً من  �ل��ع��امل��ي مب�ساركة  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  �أي���ام يف  ث��الث��ة 
19 دول��ة فيما ي�ساحب  �لعام من  �لنقل  �خل��رب�ء و�لأكادمييني يف قطاع 

�ملوؤمتر معر�س ت�سارك فيه 40 موؤ�س�سة من 17 دولة.
على  �ل�سوء  ت�سلط  نقا�سية  جل�سة   13 �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  ج��دول  ويت�سمن 
و�مل�ستد�مة ودوره��ا يف  �لذكية  �أح��دث �حللول  ت�سمل  �أ�سا�سية  عدة حم��اور 
مو�جهة �لتحديات �لتي �أوجدتها تد�عيات جائحة كوفيد-19 على قطاع 
�لنقل يف مرحلة ما بعد  �لكهربائية وحالة قطاع  �لعام و�حلافالت  �لنقل 
للتنقل  �لذكية  و�لإد�رة  �لكبرية  و�لبيانات  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �جلائحة 
و�لأمن و�ل�سالمة ومدن �لغد وم�ستقبل �لنقل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا.
هيئة  �ملديرين يف  ورئي�س جمل�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  وق��ال معايل مطر 
�لطرق و�ملو��سالت: “ياأتي تنظيم موؤمتر ومعر�س �لنقل لالحتاد �لعاملي 
للمو��سالت �لعامة ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 2022 تعزيز�ً 
�لذكي  �لتنقل  جم��ال  يف  دب��ي  بها  تتمتع  �لتي  �مل��رم��وق��ة  �لعاملية  للمكانة 
�ل�سكاين �مل�سّطرد  و�مل�ستد�م و�لبنية �لتحتية �حلديثة �لتي تو�كب �لنمو 

و�لتطور �ل�سريع �لذي ت�سهده �لإمارة على خمتلف �لأ�سعدة”.
و�أ�ساف معاليه “تكمن �أهمية �ملوؤمتر يف كونه من�سة عاملية تفاعلية جتمع 
و�ملطورين  و�مل�سرعني  �ل�سيا�سات  و�سانعي  �ل�سناعة  وق���ادة  �مل�����س��وؤول��ني 
من  �لعام  �لنقل  قطاع  يف  و�ملعنيني  و�مل�سنعني  و�مل�سغلني  و�ل�ست�ساريني 
�لتجارب  �أف�سل  على  و�لط���الع  �خل���رب�ت  لتبادل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�مل�ستجد�ت يف  �أهم  �لناجحة و�أحدث �حللول �لذكية و�مل�ستد�مة ومناق�سة 
هذ� �لقطاع �حليوي �لهام”. و�أكد معاليه �أن �لتو�سيات �خلتامية للموؤمتر 
�سرتكز ب�سكل كبري على تقدمي �أف�سل �خلدمات مل�ستخدمي و�سائل �لنقل 
“نتطلع من  وق��ال:  �سعادتهم  تنقلهم وتعزيز  ت�سهيل  ي�ساهم يف  �لعام مبا 
و�إط��الق م�ساريع مبتَكرة  �إيجاد حلول م�ستد�مة  �إىل  �حل��دث  ه��ذ�  خ��الل 
ت�ساهم يف خدمة م�ستخدمي و�سائل �لنقل �لعام �ملختلفة وتعزيز �ن�سيابية 
و�سهولة تنقل �جلمهور وفق �أعلى معايري �ل�سحة و�ل�سالمة �لعاملية ل�سيما 
كوفيد-19  تد�عيات جائحة  �أوجدتها  �لتي  �ل�ستثنائية  �لظروف  يف ظل 

على خمتلف �لقطاعات مبا فيها قطاع �لنقل �لعام”.

غولدمان �شاك�س يتوقع 5 زيادات 
يف اأ�شعار الفائدة هذا العام

•• وا�سنطن-وكاالت

�لفيدر�يل  �لح��ت��ي��اط��ي  جمل�س  ي��رف��ع  �أن  �ساك�س  غ��ول��دم��ان  ب��ن��ك  ت��وق��ع 
�لأمريكي �أ�سعار �لفائدة 5 مر�ت يف عام 2022، مقابل 4 مر�ت يف �ل�سابق، 

مع توقع �أن تكون �أول زيادة يف مار�س، وفقاً ملذكرة خلرب�ء �لبنك.
و�سارع �قت�ساديو وخرب�ء �لبنك لتحديث توقعات رفع �أ�سعار �لفائدة منذ 
يرفع  �أن  �ملرجح  �إن��ه من  �لأربعاء  يوم  �لفيدر�يل  �لحتياطي  بنك  قال  �أن 
�أ�سعار �لفائدة يف مار�س و�أعاد تاأكيد خططه لإنهاء م�سرتياته من �ل�سند�ت 
يف ذلك �ل�سهر فيما تعهد رئي�س جمل�س �لحتياطي �لفيدر�يل جريوم باول 
باأنه �سيكون معركة م�ستمرة لرتوي�س �لت�سخم، وفقاً ملا ذكرته “رويرتز”، 
و�طلعت عليه “�لعربية.نت”. ويف ختام �جتماع �لأربعاء قال باول �إن قر�ر� 
�سيتخذ يف �لأ�سهر �ملقبلة ب�ساأن موعد �لبدء يف تقلي�س �ل�سند�ت �حلكومية 

للبنك �ملركزي و�لأور�ق �ملالية �ملدعومة بالرهن �لعقاري.

خالل االأ�صهر الت�صعة االأوىل من العام 2021

دبي االأوىل عربيا والثالثة عامليا يف جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر
حمدان بن حممد : بف�صل روؤية حممد بن را�صد، دبي �صمن اأف�صل 3 وجهات م�صتقبلية لال�صتثمار عامليًا

•• دبي- وام: 

�أك���د �سمو �ل�����س��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
�أن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم، 
عربياً  دب��ي  �إم���ارة  �إليها  و�سلت  �لتي  �ل��ب��ارزة  �ملكانة 
هي  �ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  جذب  يف  وعاملياً 
ثمرة �لروؤية �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�لتي بف�سلها تعد �إمارة 
دبي �سمن �أف�سل ثالث وجهات م�ستقبلية لال�ستثمار 
لنمو  �لإيجابية  �لنتائج  �أن  �إىل  �سموه  و�أ�سار  عاملياً. 
�ل�ستثمار�ت خالل �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من �لعام 
�لقت�سادية  �لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى   ،2021
مكانة  لتعزز  تاأتي  �ل��ع��امل،  بها  مير  �لتي  و�ل�سحية 
و�لعمل،  لال�ستثمار،  مف�سلة  كوجهة  عاملياً  �لإم���ارة 
�ل���وق���ت على  ذ�ت  ..م����وؤك����د� يف  و�ل����زي����ارة  و�حل����ي����اة، 
بالإمارة،  و�لأعمال  �ل�ستثمار  بيئة  تطوير  مو��سلة 
وخلق فر�س جديدة تعزز �لنمو و�ل�سر�كة و�لبتكار 
�مل�ستثمرين  بثقة  �سعادته  عن  �سموه  معرباً  دب��ي،  يف 
و�ل�سركات �لكربى و�لنا�سئة �لعاملية يف دبي كو�حدة 
من �أكرث وجهات �ل�ستثمار �أماناً و��ستقر�ر�ً يف �لعامل. 
�ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  تدفقات  بيانات  وت�سري 
�إىل �إمارة دبي خالل �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من �لعام 
�مل��وؤ���س��ر�ت، حيث  كافة  �إىل منو ملحوظ يف   ،2021
و�سلت قيمة روؤو�س �أمو�ل �مل�ساريع �ملعلنة �إىل 15.9 
378 م�سروًعا لال�ستثمار �لأجنبي  مليار درهم من 
�ملبا�سر فيما بلغت م�ساريع �إعادة �ل�ستثمار ما ن�سبته 
�لأجنبي  �ل�ستثمار  م�ساريع  �إجمايل  من  باملئة   11
من  �لوظائف  ��ستحد�ث  �سهد  كما  بالإمارة،  �ملبا�سر 
�ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر منو�ً كبري�ً يف تلك �لفرتة 
لي�سل �إىل 16،430 وظيفة جديدة، طبقاً لبيانات 
�ل�سادر عن موؤ�س�سة دبي  “مر�سد دبي لال�ستثمار”، 
�لقت�ساد  د�ئرة  موؤ�س�سات  �إحدى  �ل�ستثمار،  لتنمية 

لتدفقات  �لإيجابي  �لنمو  و�ساهم  بدبي.  و�ل�سياحة 
خالل  دب���ي،  �إم���ارة  �إىل  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي  �ل�ستثمار 
تعزيز  يف   ،2021 ع��ام  م��ن  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر 
�لعاملية  �لوجهات  �أب���رز  م�ساف  يف  �ل��ر�ئ��دة  مكانتها 
�ملف�سلة لال�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر، حيث حّلت دبي 
يف �ملركز �لأول عربياً و�لثالث عاملياً من حيث تدفقات 
�لأجنبي  �ل�ستثمار  م�ساريع  وع��دد  �لأم���و�ل  روؤو����س 
�ملبا�سر �جلديدة، وم�ساريع �إعادة �ل�ستثمار، كما �أنها 
جاءت باملركز �لأول عربياً و�ل�ساد�س عاملياً من حيث 
��ستحد�ث �لوظائف من �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر، 
�آي  دي  “�إف  تاميز  فاينن�سال  لت�سنيف  وفًقا  وذل��ك 
�ل�ستثمار  م�ساريع  بيانات  تر�سد  �لتي  ماركت�س”، 

�لأجنبي �ملبا�سر �جلديدة عاملياً.
وقال �سعادة هالل �ملري، �ملدير �لعام لد�ئرة �لقت�ساد 
لال�ستثمار  �لإيجابية  �لتوجهات  �إّن  بدبي  و�ل�سياحة 
�لعام  �لت�سعة �لأوىل من  �ملبا�سر يف �لأ�سهر  �لأجنبي 
2021 توؤكد على فاعلية �ل�سيا�سات �مل�ستقبلية �لتي 
�جلديدة،  �ل�ستثمار  فر�س  توفري  يف  دب��ي  تنتهجها 

و�لتطوير �مل�ستمر لبيئة �لأعمال.
دبي  يف  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات  �أن  �مل��ري  و�أو���س��ح 
��ستقطاب  من  متكنها  ومهمة  خا�سة  مبكانة  تتمتع 
ت���وف���ري قاعدة  وك���ذل���ك  �ل���دول���ي���ني،  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�لقت�سادي.  و�ل��ت��ع��ايف  �لنمو  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  ويف 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
وتوجيهات  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  بن حممد  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو 
يف  للم�ساهمة  جهودها  دب��ي  تو��سل  دب��ي،  عهد  ويل 
ت��ع��ايف �لق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د �جلائحة، 
�لتي  �ل�سرت�تيجيات  وتنفيذ  بو�سع  ملتزمون  و�إننا 
وم�ستد�مة،  �لنمو  حتقق  �أعمال  بيئة  توفري  ت�سمن 
و�ل�سركاء  �جلهات  كافة  مب�ساهمات  �سعادته  م�سيد�ً 
من �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف دبي، يف �لتمكن من 

��ست�سافة �لعامل يف معر�س “�إك�سبو 2020 دبي”. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ف��ه��د �ل��ق��رق��اوي، �مل��دي��ر �لتنفيذي 
�مل�سّجع  �لأد�ء  �إّن  �ل�ستثمار  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�س�سة 
لال�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر يف دبي هو نتيجة مرونة 
�لإم�����ارة وج��اه��زي��ت��ه��ا ل���الأزم���ات، وه���و م��ا ي��ع��زى �إىل 
�ل�سيا�سات �لتي ت�ست�سرف �مل�ستقبل و�ل�سرت�تيجيات 
مع  ��ستباقي  ب�سكل  دبي  قيادة  تطبقها  �لتي  �ملبتكرة 
�لرتكيز على �سعادة �لنا�س و�عتبارها حموًر� ملبادر�ت 
�إب���ر�ز مز�يا  و�أ���س��اف : جنحنا يف  �لإم����ارة.  �لنمو يف 
و�لعمل  للعي�س  �لعامل  دول  �أف�سل  من  كو�حدة  دبي 
ب�سكل  �لعامليني  للم�ستثمرين  وتقدميها  و�لرتفيه، 
متو��سل ومت�سق، حيث جتتمع �لعديد من �لعنا�سر 
�جلهات  ب��ني  �جل��ه��ود  وت�سافر  للتعاون  نتيجة  مًعا 
�حلكومية، و�ملناطق �حلرة، و�سركاء �لقطاع �خلا�س، 
لتح�سني جاذبية دبي و��ستقر�ر بيئة �ل�ستثمار فيها 
��ستحد�ث �لوظائف و�لنمو �ل�سرت�تيجي  �أن  .. كما 
�ل�ستثمار  ��سرت�تيجيات  حم��ور  ميثالن  ي���ز�لن  ل 
ي��وؤك��د على نهج ع��امل��ي متميز  �مل��ب��ا���س��ر، م��ا  �لأج��ن��ب��ي 
يف  و��سلنا  �لقرقاوي:  وقال  �ملحلية.  باملز�يا  يرتبط 
�مل�ستثمرين  ت�سجيع  �ل�ستثمار  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة 
�حلاليني و�ملحتملني ودعمهم يف رحلتهم خالل فرتة 
دوره  دبي”   2020 “�إك�سبو  �أثبت  وقد   .. �جلائحة 
و�سمان  �لعاملية  �ل�سركات  ل�ستقطاب  كمن�سة  �ملهم 
�لزخم �ملتو��سل يف �لنمو �لقت�سادي. وتظهر بيانات 
�ل�ستثمار  م�ساريع  منو  لال�ستثمار”  دبي  “مر�سد 
 326 من  16باملئة  بن�سبة  �ملعلنة  �ملبا�سر  �لأجنبي 
 2020 عام  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر  خالل  م�سروًعا 
�إىل 378 م�سروًعا يف ذ�ت �لفرتة من �لعام 2021، 
�ل�ستثمار  م�ساريع  م��ن  باملئة   58 ��ستهدفت  فقد 
و�سّكلت  �ل�سرت�تيجية،  �لقطاعات  �ملبا�سر  �لأجنبي 
ن�سبته  ما  و�ملتو�سطة  �ملتقدمة  �لتقنيات  ��ستثمار�ت 
لال�ستثمار  �لأم���و�ل  روؤو����س  تدفقات  م��ن  باملئة   64
مقارنة  باملئة   2 ق��دره��ا  – ب��زي��ادة  �ملبا�سر  �لأجنبي 

ب��ال��ع��ام �مل��ا���س��ي. وت�����س��ري �ل��ب��ي��ان��ات �إىل زي����ادة هائلة 
�جلديدة  �لوظائف  ��ستحد�ث  يف  باملئة   36 ق��دره��ا 
 2021 �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ���س��ه��ر  خ���الل 
مقارنة مع �لفرتة ذ�تها من �لعام 2020، حيث مت 
�ل�ستثمار�ت  بف�سل  وظيفة   16،430 ��ستحد�ث 
خالل  دب���ي  ��ستقطبتها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ا���س��رة  �لأج��ن��ب��ي��ة 
مع  مقارنة   2021 عام  من  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر 
للعام  �ل�سابقة  �ملماثلة  �لفرتة  يف  وظيفة   12،090
2020. وفيما يتعلق بدول �مل�سدر، ت�سدرت �ململكة 
باملئة   29 ب�  �جل��اري  �لعام  من  �لفرتة  تلك  �ملتحدة 
من تدفقات روؤو�س �أمو�ل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 
و�لوليات  باملئة،   19 بن�سبة  فرن�سا  تليها  دب��ي،  �إىل 
�ملتحدة �لأمريكية بن�سبة 14 باملئة، و�ململكة �لعربية 
باملئة،   4 بن�سبة  و�لهند  باملئة،   6 بن�سبة  �ل�سعودية 
�ل��دول �خلم�س جمتمعة ما ن�سبته  حيث �سكلت تلك 
72 باملئة من �إجمايل تدفق روؤو�س �لأمو�ل �إىل دبي. 
�أما من حيث عدد �مل�ساريع، فقد جاءت �ململكة �ملتحدة 
�لوليات  تليها  ب��امل��ئ��ة،   20 بن�سبة  �لأول  �مل��رك��ز  يف 
�ملتحدة �لأمريكية بن�سبة 19 باملئة، ثم �لهند بن�سبة 
بن�سبة  و�أملانيا  باملئة،   6 بن�سبة  باملئة، ثم فرن�سا   11
�لعاملية  “�ملدن  تقرير  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  ب��امل��ئ��ة.   5
 -  2021 �مل�ستقبل  يف  �ملبا�سر  �لأجنبي  لال�ستثمار 
“�إف دي  “، و�ل��ذي ن�سرته فاينن�سال تاميز   2022
�آي �نتليجين�س” يف 2021، يعد موؤ�سًر� رئي�سًيا على 
�لثالث  �ملركز  يف  دب��ي  ي�سنِّف  وه��و  �مل�ستثمرين،  ثقة 
لال�ستثمار  �مل�ستقبلية  �لعاملية  �لوجهات  �أب��رز  �سمن 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  دب��ي  كما حلت   .. �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي 
�لرئي�سية  “�ملدن  للموؤ�سر  �لفرعية  �لفئة  يف  عامليا 
وفئة  �ملبا�سر”،  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ت�ستقطب  �لتي 
“�لإمكانات �لقت�سادية و�لبيئة �ملو�تية لالأعمال” .. 
وحلت يف �ملركز �لثالث يف �لفئة �لفرعية “�لت�سال”، 
يف  �ل�ستثمار  بيئة  وجاهزية  �مل�ستثمرين  ثقة  لتربز 

دبي للم�ستقبل.

تعزيز التعاون على �صعيد تطوير البنية التحتية للمنفذ

املنافذ والنقاط احلدودية يف ال�شارقة واملجل�س البلدي ملدينة كلباء يبحثان تطوير خدمات منفذ خطم مالحة احلدودي

موؤمتر ومعر�س بريك بلك ال�شرق االأو�شط ينطلق قريبًا

•• ال�سارقة-الفجر:

للمنافذ  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
خالل  �ل�سارقة  يف  �حلدودية  و�لنقاط 
�لجتماع �لذي عقدته موؤخر�ً مع وفد 
�لبلدي ملدينة كلباء، �سبل  من �ملجل�س 
توطيد عالقات �لتعاون بني �جلانبني 
بالرتقاء  �ملتعلقة  �ملجالت  خمتلف  يف 
�مل��ق��دم��ة ع��رب منفذ خطم  ب��اخل��دم��ات 
�لعمل  وت���ع���زي���ز  �حل���������دودي،  م���الح���ة 
�مل�سرتك وفق روؤية و��سرت�تيجية �ملنفذ 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
وحتديث �لتقنيات وتب�سيط �لإجر�ء�ت 
�مل�ستجد�ت،  �آخ������ر  م����ع  ي���ت���الئ���م  مب����ا 
�خلدمات  جودة  تعزز  عنا�سر  و�إ�سافة 

و�لآليات �لتنفيذية يف �ملنفذ.
�للجنة  ����س��ت��ق��ب��ال  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 

ب���رئ���ا����س���ة �����س����ع����ادة حم���م���د �إب����ر�ه����ي����م 
�لرئي�سي مدير �سوؤون �ملنافذ و�لنقاط 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  �حل��دودي��ة 
باإمارة  �حل���دودي���ة  و�ل��ن��ق��اط  للمنافذ 
�سليمان  �ل��دك��ت��ور  ل�����س��ع��ادة  �ل�����س��ارق��ة، 
ع��ب��د�هلل ب��ن ���س��رح��ان �ل��زع��اب��ي رئي�س 
وها�سم  كلباء  ملدينة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س 
حم��م��د �ل��ب��ريق ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ملجل�س 
�أع�ساء  م���ن  وع�����دد  ب��ك��ل��ب��اء،  �ل���ب���ل���دي 
علي  يا�سر  بح�سور  �ل��ب��ل��دي،  �ملجل�س 
�ل�سرقي  �ل�ساحل  �ل�سحي مدير مكتب 
و�جلن�سية  للهوية  �لحت��ادي��ة  بالهيئة 
رئي�س  نائب  �ملنافذ،  و�أم��ن  و�جل��م��ارك 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، و�مل����ق����دم وليد  �ل��ل��ج��ن��ة 
حممد �لنهم رئي�س ق�سم �سرطة منافذ 
�ل�سارقة  ب�سرطة  �خل��ارج��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
�ملر��سدة  عبيد  وجمعة  �للجنة،  ع�سو 

د�ئ�����رة �سوؤون  �ل��ل��ج��ن��ة ومم��ث��ل  ع�����س��و 
�لبلديات و�لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية، 
وعبد �لرحمن عبد �هلل �لكندي رئي�س 
�جل���م���رك���ي مبركز  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ق�����س��م 
جمارك منفذ خطم مالحة �حلدودي 

مقرر �للجنة �لتنظيمية.
حيث ج��رى خ��الل �لج��ت��م��اع �لطالع 
ع��ل��ى �آخ�����ر �مل�����س��ت��ج��د�ت و�ل���در�����س���ات 
مالحة  خطم  منفذ  بتطوير  �خلا�سة 
�حل������دودي، و�ل��ت�����س��ه��ي��الت �ل��ت��ي تقدم 
للقادمني و�ملغادرين، �إىل جانب عر�س 
جائحة  ظ��ل  يف  �ملتبعة  �لعمل  لآل��ي��ات 
�سعيد  ع��ل��ى  ���س��و�ء   ،”19- “كوفيد 
�أو على  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح��و���س��ات  ت��وف��ري 
�لإد�ري�����ة  �لإج�������ر�ء�ت  حت��دي��ث  �سعيد 
�لتحديات  لتذليل  �ملتخذة  و�لتنفيذية 
�ل��ت��ي ت���و�ج���ه �ل��ع��م��ل، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�لتقنيات  و�أح������دث  �أب�����رز  ����س��ت��ع��ر����س 
�ل�����زر�ع�����ي  �مل���ح���ج���ر  �مل�������س���ت���خ���دم���ة يف 

و�لبيطري باملنفذ.
ورحب �سعادة حممد �إبر�هيم �لرئي�سي 
�لجتماع  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د�ً  ب��احل�����س��ور، 
ياأتي يف �إطار حر�س �للجنة على تعزيز 
�لتعاون �مل�سرتك مع �ل�سركاء يف جميع 
و�لعمل  �حلكومية،  و�لهيئات  �جلهات 
بروح �لفريق �لو�حد من �أجل �لنهو�س 
باأد�ء �ملنافذ و�لنقاط �حلدودية باإمارة 
وتب�سيط  �لعمليات  وحت�سني  �ل�سارقة، 
�ملقدمة  �لإج��ر�ء�ت وتطوير �خلدمات 
تنفيذ�ً  و�مل�������س���اف���ري���ن،  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
ل�سرت�تيجية حكومة �ل�سارقة �لر�مية 
كافة  �لعمل يف  �لرتقاء مبنظومة  �إىل 
تنمية  يف  ي�سهم  مب��ا  �لإم������ارة،  م��ن��اف��ذ 
و�سمان  �ل���ت���ج���ارة  ح���رك���ة  وت�����س��ه��ي��ل 

�لتكامل  ل��روح  وجت�سيد�ً  ��ستد�متها، 
و�لن�����س��ج��ام ب��ني ك��اف��ة �جل��ه��ات �ملعنية 
ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل���د�ئ���م و�لرت����ق����اء ب�����الأد�ء 
�إىل  لفتا  �لإم���ارة،  منافذ  لكافة  �لعام 
�ملزيد  عقد  �ست�سهد  �ملقبلة  �لفرتة  �أن 
�لتن�سيقية  و�لجتماعات  �للقاء�ت  من 
�ل�سر�كة  تعزيز  بهدف  �جلانبني،  بني 
وتوحيد  و�ل���ت���ع���اون  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جل���ه���ود وت���ب���ادل �مل���ع���ارف و�خل�����رب�ت 
و�لتجارب ول �سيما على  �سعيد تعزيز 
خطم  منفذ  يف  �لتحتية  �لبنية  ك��ف��اءة 
وزي������ادة معدلت  �حل�������دودي،  م���الح���ة 
�ملتطلبات  وتوفر  �ل�ستيعابية،  طاقته 
�لتقنيات  �أح���دث  وتوظيف  �لأ�سا�سية 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملتبعة لتي�سري حركة �مل�سافرين وتدفق 

�ل�سلع و�خلدمات.

•• دبي-الفجر: 

بح�سور عدد كبري من م�سوؤولني رفيعي 
�لن�سائية  و�لقياد�ت  و�خل��رب�ء  �مل�ستوى 
�ل�سائبة  �ل��ب�����س��ائ��ع  ���س��ح��ن  ق���ط���اع  م���ن 
فعاليات  �ستنطلق  �ل�سخمة،  و�مل��ع��ّد�ت 
ب��ل��ك �ل�سرق  ب��ري��ك  م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س 
�لأو�سط، �حلدث �لر�ئد يف دول جمل�س 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي، �ل����ذي ي��ق��ام حتت 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  رع��اي��ة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 
وم��ن �مل��ق��ّرر عقد ه��ذ� �حل��دث يف مركز 
فرب�ير   2-1 يف  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي 
���س��ن��و�ت، حازت  2022.  وخ���الل ع��دة 

�لأو�سط”  �ل�سرق  بلك  “بريك  ة  من�سّ
على �هتمام �ملعنّيني يف �لقطاع ملو�جهة 
�لتحديات �مللّحة، ومعاجلة �أبرز �لعقبات 
�لتي يو�جهها �لقطاع. و�سيفتتح �ملوؤمتر 
�ملزروعي،  �سهيل  �ملهند�س  معايل  بكلمة 
دولة  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر 
�جلل�سة  �إد�رة  و����س���ي���ت���وىّل  �لإم����������ار�ت، 
نائب  �لعلي،  حممد  �لكابنت  �لنقا�سية 
رئي�س �أّول لإد�رة �ل�سفن يف �سركة �أدنوك 

لالإمد�د و�خلدمات. 
�لأول عقد  �ل��ي��وم  �أع��م��ال  ي�سمل ج��دول 
�إد�رة  ح����ول  ع���دي���دة  ح���و�ري���ة  ج��ل�����س��ات 
تو�فر  فجوة  و�سد  و�ل��ق��در�ت،  �لأ���س��ع��ار 
�أحدث  و��ستعر��س  و�لكفاء�ت،  �ملو�هب 

�مل�ساريع  ومتويل  �لإقليمية،  �لتوقعات 
و�ل���س��ت��ث��م��ار، و�ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ي. كما 
���س��ي��ت��ّم ت�����س��ل��ي��ط �ل�����س��وء ب�����س��ك��ل خا�س 
�لعربية  �ململكة  �ملتاحة يف  �لفر�س  على 
�ليوم  �سيت�سمن  ح��ني  يف  �ل�����س��ع��ودي��ة. 
عالية  �أهمية  ذ�ت  جل�سات  عقد  �ل��ث��اين 
برعاية  �ملتعلقة  تلك  فيها  مبا  للقطاع، 
�مل�ستقبلية  �ل��روؤى  و��ستك�ساف  �لبحارة، 
و�لتوريد،  �لإم����د�د  ب�سال�سل  �خل��ا���س��ة 
�ل�سرق  يف  �ل��ك��ربى  �مل�ساريع  وم��ر�ج��ع��ة 
�لأو�سط، �إ�سافة �إىل �إجر�ء در��سة معّمقة 
حول م�سروع �لحتاد لل�سكك �حلديدية 
�ملتاحة يف غرب  �لفر�س  و�لرتكيز على 
�أفريقيا. و�ستنعقد جل�سات خا�سة لبحث 

يف  و�ل�سباب  �مل���ر�أة  م�ساركة  تعزيز  �آف��اق 
هذ� �لقطاع.

ن���ظ���ًر� ل�����س��خ��ام��ة ح��ج��م ق���ط���اع �سحن 
�لثقيلة على  �ل�سائبة و�ملعّد�ت  �لب�سائع 
�لإقليمي و�لعاملي؛ �سيهدف  �ل�سعيدين 
�إق����ام����ة ����س���ر�ك���ات يف  ه����ذ� �حل�����دث �إىل 
ظ��ّل ه��ذه �ل��ف��رتة �حل��ا���س��م��ة، و�لرتقاء 
بالقطاع يف دولة �لإمار�ت. حيث �سيقّدم 
تبذلها  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  للجهود  �ل��دع��م 
�لدولة و�لتي �أ�سهمت يف �إعادة �نتخابها 
�لبحرية  �مل��ن��ظ��م��ة  جم��ل�����س  يف  م���وؤخ���ر�ً 

�لدولية يف  �لفئة »ب«. 
ب��ن ب��الم��ري، م��دي��ر �لفعاليات يف  وق���ال 
»بعد  �لأو�سط”:  �ل�سرق  بلك  “بريك 
�لنجاح �لهائل �لذي حّققناه على �سعيد 
�لتحّول �لرقمي يف ن�سختنا �لفرت��سية 
خالل فرتة �لوباء، ي�سعدنا �أن نعود هذ� 
�لعام من خالل تنظيم حدث باحل�سور 
مثل  ن�سهد  �أن  �ل��ر�ئ��ع  وم��ن  �ل�سخ�سي، 
م����ن �جلهات  �ل���ك���ب���ري  �ل���ت���ج���اوب  ه�����ذ� 
��ستعد�د  يعك�س  ما  �لقطاع،  يف  �لفاعلة 
�ملعنيني لاللتقاء وجًها لوجه ومناق�سة 
�ملحاور �لرئي�سة، و�لعمل من �أجل �تخاذ 
نعرب  �ل�سدد  وبهذ�  جماعية.  �إج���ر�ء�ت 
�جلهات  من  لكّل  �ل�سديد  �متناننا  عن 
�أظهرت  �ل���ت���ي  ���ة  و�خل���ا����سّ �حل��ك��وم��ي��ة 
 2022 دورة  �حل��دث. ويف  لهذ�  دعمها 
من �ملوؤمتر حددنا �لنقاط �لتي �ستمّكن 
�لقطاع من �لتعايف بعد جائحة كوفيد-
�ملخاوف  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى  وع��م��ل��ن��ا   ،19
و�لتحديات يف هذ� �مل�سهد �سريع �لتغري. 
كما مّت حتديد �ملو�سوعات بدّقة وعناية 
�ل�ساملة،  باملعرفة  �حلا�سرين  لإث���ر�ء 

وبلوغ  �أعمالهم  تنمية  �سيمّكنهم من  ما 
مر�كز �أعلى يف �لقطاع.” 

وق�����ال�����ت ل����ي����زيل م����ريي����دي����ث، م���دي���رة 
للفعاليات  ب��ل��ك  ب���ري���ك  يف  �ل��ت�����س��وي��ق 
�لأ�سا�س من  “يكمن هدفنا   : و�لإع��الم 
ه���ذ� �حل���دث يف دع���م من���ّو ق��ط��اع �سحن 
�ل�سخمة  و�مل��ع��د�ت  �ل�سائبة  �لب�سائع 
ذلك،  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��امل��ي.  �ل�سعيد  ع��ل��ى 
“بريك  ومعر�س  موؤمتر  باإطالق  قمنا 
لإلهام   ”2022 �لأو���س��ط  �ل�سرق  بلك 
�مل�ساركة معنا لل�سعي  �ل�سركات  وحتفيز 
�ملنطقة،  يف  و�ل��ت��و���ّس��ع  �لزده�������ار  ن��ح��و 
لل�سناعة.  �ل���ع���ام  �ل��ن��م��ّو  يف  و�لإ����س���ه���ام 
و�سيتيح هذ� �حلدث للمعنيني �ل�ستفادة 
من جمموعة و��سعة من حلقات �لنقا�س 

و�لفعاليات وفر�س �لتو��سل.”
ومي��ت��ل��ك م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س ب��ري��ك بلك 
�ل�سرق �لأو�سط �سمعة مرموقة يف قطاع 
�خلدمات �للوج�ستية و�لبحرية، وحظي 
�حلدث بدعم كبار قادة �لنقل و�خلدمات 
دولة  وحكومة  �ملنطقة،  يف  �للوج�ستية 

�لإمار�ت وموؤ�س�ساتها �لتعليمية �لعليا.
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لتحقيق مفاهيم اال�صتدامة الزراعية

هيئة اأبوظبي للزراعة ت�شتعر�س الو�شائل املبتكرة يف االإنتاج الزراعي والع�شوي يف مهرجان ال�شيخ زايد

اأبوظبي االأول العقارية و�شركة اأبوظبي خلدمات الطاقة توقعان مذكرة تفاهم 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعقارية،  �لأول  �أبوظبي  �سركة  وقعت 
�لعقارية  �حل���ل���ول  ت��ق��دمي  يف  �ل���ر�ئ���دة 
ت��ف��اه��م م���ع �سركة  �ل�����س��ام��ل��ة، م���ذك���رة 
�أب���وظ���ب���ي خل���دم���ات �ل���ط���اق���ة، �ل���ر�ئ���دة 
�لإمارة،  يف  �لطاقة  قطاع  م�ستوى  على 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ل�����س��رك��ة  و�ل��ت��اب��ع��ة 
خف�س  بهدف  وذل��ك  )ط��اق��ة(،  للطاقة 
�ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه يف مر�فق  ����س��ت��ه��الك 
�لعقارية،  �لأول  �أبوظبي  �سركة  و�أبنية 
متا�سياً مع �جلهود �لعاملية �لهادفة �إىل 

بناء م�ستقبل �أكرث ��ستد�مًة و�زدهار�ً.
م�سمونه  يف  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  ومت���ا����س���ى 
و�أهد�فه مع ��سرت�تيجية �أبوظبي لإد�رة 
 .2030 �لطاقة  وكفاءة  �لطلب  جانب 
�ملوقعة،  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
�لطاقة”  خلدمات  “�أبوظبي  �ست�ساهم 
�لتابعة  و�لأبنية  �ملر�فق  تاأهيل  �إعادة  يف 
خالل  م���ن  �ل��ع��ق��اري��ة  �لأول  لأب��وظ��ب��ي 
حلول تهدف خلف�س ��ستهالك �لكهرباء 
مو�رد  وكفاءة  ��ستد�مة  وتعزيز  و�ملياه، 

�لطاقة.  ويف هذه �ملنا�سبة، قال جا�سم �آل 
علي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �أبوظبي 
“�نطالقاً من مكانتها  �لعقارية:  �لأول 
�ل��ر�ئ��دة يف ت��زوي��د �حل��ل��ول �لعقارية يف 
تلتزم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
بدعم  �ل��ع��ق��اري��ة  �لأول  �أب��وظ��ب��ي  �سركة 
�لر�مية  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  ك���اف���ة 

ملختلف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ب�����س��م��ة  خ��ف�����س  �إىل 
لقطاعات �لأعمال، مبا يعزز �ل�ستد�مة 
يف جمتمعنا. ونتطلع قدماً �إىل �لتعاون 
�ل��وث��ي��ق م���ع ���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي خلدمات 
توجهات  تقييم  ع��ل��ى  للعمل  �ل��ط��اق��ة، 
مر�فقنا،  يف  و�ملياه  �لكهرباء  ��ستهالك 
و�إعد�د خطة عمل دقيقة ت�ساهم يف بناء 

م�ستقبل �أكرث ��ستد�مة للجميع”. 
ومن جانبه، قال خالد حممد �لقبي�سي، 
“�أبوظبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
هذه  ل��ن��ا  “تتيح  �لطاقة”:  خل���دم���ات 
�لأول  “�أبوظبي  م��ع  �ل��ه��ام��ة  �ل�����س��ر�ك��ة 
�لعقارية” تطبيق �أحدث تقنيات توفري 
و�ملر�فق  �مل��ب��اين  �ل��ك��ه��رب��اء يف خم��ت��ل��ف 
�ل��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا. وت�����س��اه��م �حل���ل���ول �لتي 
ملحوظة  وف�����ور�ت  حتقيق  يف  ن��ق��دم��ه��ا 
وخف�س  و�مل��ي��اه،  �لكهرباء  ��ستهالك  يف 
�ن��ب��ع��اث��ات ث���اين �أك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون، مما 
�ل�ستد�مة  ق��وي��اً خل��ط��ط  ر�ف����د�ً  مي��ث��ل 
خلدمات  “�أبوظبي  وكانت  �لوطنية”.  
 2020 يناير  تاأ�س�ست يف  قد  �لطاقة” 
ب��ه��دف �إط����الق ق��ط��اع م��ت��ك��ام��ل حلفظ 
وتوفري مو�رد �لطاقة يف �إمارة �أبوظبي 
ع����رب �ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى حت���دي���د و�إر�����س����اء 
�ل��ت��ي ميكن توظيفها  ومت��وي��ل �حل��ل��ول 
على  م��ل��م��و���س��ة  ع��م��ل��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
�سعيد خف�س ��ستهالك مو�رد �لكهرباء 
�ل�سركة  وكانت  كفاءتها.  وتعزيز  و�ملياه 
لطاقة  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة  خ���الل  �أع��ل��ن��ت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

منظومة  م��ف��اه��ي��م  حتقيق  ب��ه��دف 
جناح  يقدم  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ل�ستد�مة 
و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
م�ساركته  خ�����الل  م����ن  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
جتربة  ز�ي����د،  �ل�سيخ  م��ه��رج��ان  يف 
فريدة من نوعها للزو�ر، و�لتوعية 
�ملبتكرة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  ب���ال���و����س���ائ���ل 
عمليات  يف  و�أهميتها،  و�حل��دي��ث��ة، 
�لإن������ت������اج �ل�������زر�ع�������ي، م�����ن خ���الل 
�أق�سامه �ملتمثلة يف �سوق �ملز�رعني، 
و�إنتاج  وب��ي��ع  �ل��ذك��ي��ة،  و�خل���دم���ات 

�لع�سل، و�لزر�عة �ملنزلية.
خالل  م��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  خ�س�ست  وق���د 
�سا�سات  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات  ق�����س��م 
ل�ستعر��س �أهد�فها �ل�سرت�تيجية 

�ملتمثلة يف حماية �ملو�رد �لطبيعية، 
�إمد�د�ت  توفري  و�سمان  و�لبيئية، 
�آم���ن���ة، وُم�������س���ت���د�م���ة، مت��ا���س��ي��اً مع 

�لتحول �لذكي للهيئة 
ل���ل���م���ز�رع���ني  دع���م���ه���ا  �إط���������ار  ويف 
هذ�  يف  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  و�ل���ف���ر����س 
دليل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أط���ل���ق���ت  �ل���ق���ط���اع، 
-2021 �ل�����زر�ع�����ي  �ل����س���ت���ث���م���ار 
2022 �لذي يعد خارطة توجيهية 
�لزر�عي  �ل�سوق  و�ق��ع  ل�ست�سر�ف 

على  ز�ي���د  �ل�سيخ  مل��ه��رج��ان  ���س��ك��ره 
تخ�سي�س هذ� �جلناح بالتعاون مع 
و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
�لغذ�ئية، و�لذي يعد من�سة  فريدة 
من  مزرعته  منتجات  ل�ستعر��س 
فخر  ميثل  �ل���ذي  �لأ���س��ل��ي  �لع�سل 

�لإنتاج �لإمار�تي.
وقال ر�سا �سيد ممثل �أحد �أ�سحاب 
�ملز�رع �مل�ساركة يف �ل�سوق: “ن�سارك 
يف م��ه��رج��ان �ل�����س��ي��خ ز�ي����د م��ن��ذ 3 

يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي، و�ل��ت��ع��رف على 
م��الم��ح وف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��ار و�أهم 
�أبوظبي  م��ن  جتعل  �لتي  �ملمكنات 
�سر�كات  ل��ب��ن��اء  �لأم����ث����ل  �مل��ح��ط��ة 
طموحاً  و�أك���رث  و�ع���دة  ��ستثمارية 

مع �لقطاع �حلكومي.
�سلمان  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
�لت�سال  �إد�رة  م��دي��ر  �حل���م���ادي، 
�لهيئة:  يف  �مل���ج���ت���م���ع  وخ�����دم�����ة 
�لهيئة  ركن  خالل  من  “ن�ستهدف 
�ل�����س��ي��خ ز�ي���د تعريف  يف م��ه��رج��ان 
و�أهميتها  �ل��زر�ع��ة  ب��دور  �جلمهور 
�لن�ساطات  م��ن  �لعديد  خ��الل  م��ن 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �مل���م���ي���زة �����س����و�ء من 
��ستعر��س  �أو  �ملنتجات  بيع  خ��الل 
�لتي  و�خل������دم������ات  �ل���ه���ي���ئ���ة  دور 
�لتقنيات  ��ستخد�م   لدعم  تقدمها 
و�ل��و���س��ائ��ل �حل��دي��ث��ة يف �ل���زر�ع���ة ، 
�لإنتاج  بطرق  �لتوعية  عن  ف�ساًل 

�لزر�عي �ملتطورة”.
�لهيئة  �أن  �إىل  �حل���م���ادي  و�أ�����س����ار 
ببيع  م��ن��ط��ق��ة خ���ا����س���ة  خ�����س�����س��ت 
م��ن��ت��ج��ات �ل��ع�����س��ل �لإم������ار�ت������ي ذو 
للتعريف   ، �ل����ع����ال����ي����ة  �جل����������ودة 

�ل��ذك��ي��ة بعد  �ل��ه��و�ت��ف  تظهر ع��ل��ى 
�خلا�س   QR Code �ل����  م�سح 
بها، و�لتي تت�سمن معلومات طرق 
�لتحول  وكيفية  �لع�سوية  �لزر�عة 
من �لزر�عة �لتقليدية �إىل �لزر�عة 
�لتعريف  ع���ن  ف�����س��اًل   �ل��ع�����س��وي��ة 
�لفرمونية  �مل�������س���ائ���د  ب����ف����و�ئ����د 
�حلم�سيات،  ووق��اي��ة  و�ل�����س��وئ��ي��ة، 
و�أعر��س نق�س �لت�سميد، و�ملبيد�ت 
�ل���زر�ع���ي���ة �مل���ح���ظ���ورة يف �ل���دول���ة، 
وم��ظ��اه��ر �لإ���س��اب��ة ب��اآف��ات �لنخيل 
و�ملمار�سات �جليدة لزر�عة ، و�إنتاج 
و�لآمن  �ل�سليم  و�ل��ت��د�ول  �لتمور، 
و�ملمار�سات  �ل����زر�ع����ي����ة،  ل���ل���م���و�د 
وغريها  �مل����ز�رع،  يف  �ل�سحية  غ��ري 
�مل��ه��م��ة يف �ملجال  �مل��و���س��وع��ات  م��ن 

�لزر�عي.
ويعر�س �ملز�رعون من خالل �سوق 
�ملز�رعني �لذي حتر�س �لهيئة على 
�إقامته منذ �لدورة �لأوىل ملهرجان 
مز�رعهم   م��ن��ت��ج��ات  ز�ي����د،  �ل�����س��ي��خ 
باأ�سعار  و�لفو�كه   �خل�سرو�ت  من 
تاجر  و�أع����رب  للجمهور.  منا�سبة 
�ل����ع���������س����ل ك�����ام�����ل �جل�������اب�������ري عن 

ب���رتب���ي���ة �ل���ن���ح���ل وب��ك��ي��ف��ي��ة �إن���ت���اج 
�لنحل يف  وف��و�ئ��د  و�أن��و�ع��ه  �لع�سل 
�لهيئة  ت�ستعر�س  حيث  �ل��زر�ع��ة؛ 
م���ن خ���الل ���س��ا���س��ات ع��ر���س رحلة 
تاأ�سي�س  وكيفية  �ل��ع�����س��ل،  �سناعة 
�لتغذية  با�ستخد�م  �لنحل  خاليا 
�لتكميلية، وكيفية ��ستخر�ج �لع�سل 

بطريقة حتافظ على جودته.
ولفت �إىل �أن هيئة �أبوظبي للزر�عة 
و�ل�����س��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ت��ع��م��ل على 
بالتطور  �مل��ه��رج��ان  زو�ر  ت��ع��ري��ف 
�ل����ذي ���س��ه��دت��ه �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي يف 
جمال �لزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية 
و�إبر�ز  و�حليوي،  �لغذ�ئي  و�لأم��ن 
�لقطاع  ب��ه��ذ�  ل��الرت��ق��اء  ج��ه��وده��ا 
�لتنمية  مفاهيم  وحتقيق  �ملتطور 
�لتكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  �مل�����س��ت��د�م��ة 
�لزر�عية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  يف  �حل��دي��ث��ة 
وتكري�س  �ملحلية  �مل��ن��ت��ج��ات  ودع���م 
�ملز�رعني  ودع��م  �ل�سوق  مكانتها يف 
م��ن �أج����ل ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة �لأمن 

�لغذ�ئي يف �لدولة.
تعريف  ع����ل����ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت����ع����م����ل 
�ملز�رعني بتطبيق مفاهيم �لإر�ساد 

�للوحية  �لأج���ه���زة  ع��ل��ى  �ل���زر�ع���ي 
ن�سر  ب���ه���دف  �ل���ذك���ي���ة  و�ل���ه���و�ت���ف 
�ملعرفة مبفاهيم �لزر�عة �مل�ستد�مة 
وم�ساعدة �ملز�رعني ومربي �لرثوة 
�أف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  �حل���ي���و�ن���ي���ة 
�لزر�عية وتنمية �لرثوة  �ملمار�سات 

�حليو�نية.
وت�����س��ت��ع��ر���س �ل��ه��ي��ئ��ة م����ن خالل 
جناحها يف �ملهرجان ��سرت�تيجيات 
�لهيئة يف تطوير ومر�قبة منظومة 
ومرنة،  وف��ع��ال��ة،  ُم�ستد�مة،  غ��ذ�ء 
�لتنمية  ومتكاملة، وخطط متكني 
�ل����زر�ع����ي����ة م����ن خ�����الل �لب���ت���ك���ار، 
�ملمار�سات  وت��ع��زي��ز  و�ل���س��ت��ث��م��ار، 
تناف�سية  �لزر�عية �جليدة، وتعزيز 
وعي  م�ستوى  ورف��ع  �ملحلي،  �ملنتج 
��ستخد�م  يف  �مل��ج��ت��م��ع  وم�����س��ارك��ة 

�ملنتجات �لزر�عية �لع�سوية.
�ل����زو�ر باأهمية  �أج���ل ت��وع��ي��ة  وم���ن 
�ملو�د  و��ستخد�م  �لع�سوية  �لزر�عة 
�لهيئة من�سة   �لطبيعية، خ�س�ست 
ت��ق��دم ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن �لأدل����ة 
�لتثقيفية  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لإر���س��ادي��ة 
�مل��ف��ي��دة ل��ل��زو�ر م��ن خ��الل كتيبات 

ع�سوية  منتجات  نعر�س  ���س��ن��و�ت 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �إن����ت����اج م��زرع��ت��ن��ا يف 
�أبوظبي، معرباً عن �متنانه لتوفري 
ت����روج لالإنتاج  �ل��ت��ي  �مل��ن�����س��ة  ه���ذ� 
�ملحلي وت�ساعد �أ�سحاب �ملز�رع عل 
ت�سويق منتجاتهم مبا�سرة جلمهور 

�ملهرجان. �م   
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  وجن��ح��ت 
عامي  خ��الل  �لغذ�ئية  و�ل�سالمة 
2020 و2021 يف بناء �سر�كة مع 
�ل�ستثمارية  �ل�سركات  من  �لعديد 
م�سروعاً   13 �عتماد  ع��ن  �أ���س��ف��رت 
�ل�ستزر�ع  جم����ال  يف  ����س��ت��ث��م��اري��اً 
�ل�����س��م��ك��ي و�ل���ن���ب���ات���ي و�حل����ي����و�ين 
 1.2 حو�يل  بلغت  �إجمالية  بقيمة 
مليار درهم، �لأمر �لذي من �ساأنه 

�أن يدعم منو و�زدهار �لإمارة.

لعدٍد  توقيعها  عن   ”2022 �مل�ستقبل 
�إع�����ادة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  م���ن �لت���ف���اق���ي���ات 
مبنى يف خمتلف   30 م��ن  �أك��رث  تاأهيل 
�أن���ح���اء �لإم������ارة. و�جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
�لتابعة  �لعقارية  �لأول  �أبوظبي  �سركة 
ب��ن��ك يف  �أك�����رب  �لأول،  �أب���وظ���ب���ي  ل��ب��ن��ك 
�مل��ت��ح��دة، تدير  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
 20 م��ن  �أك��رث  ت�سمل  متنوعة  حمفظة 
�ألف وحدة من خمتلف �لفئات. وتتميز 
�أف�سل  ب��ح��ر���س��ه��ا ع��ل ت��وف��ري  �ل�����س��رك��ة 
�خل���دم���ات ل��ل��ع��م��الء، مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
وتعمل  و�لتميز.   �جل��ودة  معايري  �أعلى 
�نطالقاً  �ل���ع���ق���اري���ة  �لأول  �أب���وظ���ب���ي 
تقدمي  �إىل  �لهادفة  روؤيتها  �إىل  ��ستناد�ً 
�لعقارية،  �ل�سوق  يف  ��ستثنائية  خدمات 
وحتقيق قيمة م�ستد�مة وطويلة �لأمد 
للعمالء و�ملالكني. وتتطلع �ل�سركة �إىل 
تر�سيخ موقعها �لر�ئد يف تزويد �حللول 
�ل��ع��ق��اري��ة �مل��ب��ت��ك��رة يف دول����ة �لإم������ار�ت 
و�ملنطقة عموماً، عرب  �ملتحدة،  �لعربية 
�ل�ساملة  �خل��دم��ات  م��ن  متكاملة  ب��اق��ة 
�لتي ت�سع �لعميل يف مقدمة �أولوياتها. 

لتكرمي �صركائها من اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية

غرفة عجمان تنظم ملتقى ال�شركاء وت�شتعر�س خطتها اال�شرتاتيجية 2022 - 2026
•• عجمان - الفجر 

ك��رم��ت غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
�جلهات  من  �لإ�سرت�تيجيني  �سركائها 
“ملتقى  خ��الل  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سركاء لعام 2022” بح�سور �سعادة 
�سامل �ل�سويدي مدير عام غرفة عجمان 
و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  وم�سوؤويل  م��در�ء  و 
تقدير�ً  وذل�����ك  �ل���غ���رف���ة،  ����س���رك���اء  م���ن 
وم�ساركتهم  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  وع���رف���ان���اً 
و�إجن���������از�ت غرفة  �أه�������د�ف  يف حت��ق��ي��ق 

عجمان.
لريادة  عجمان  مركز  يف  �مللتقى  ح�سر 
نا�سر  عجمان،  لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال 
دعم  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لظفري 

�لع�����س��اء و�لب��ت��ك��ار وحم��م��د �جلناحي 
�لتجارة  تنمية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
و�لعالقات �لدولية. ويف م�ستهل �مللتقى 
رحب �سعادة �سامل �ل�سويدي باحل�سور، 
و�أكد على �أهمية �مللتقى  ودوره يف تعزيز 
وحتقيق  �لقائمة  و�ل�سر�كة  �لتكاملية 
م�����س��ال��ح ك��اف��ة �لأط�������ر�ف، وخ��ا���س��ة �ن 
�مللتقى ُيعد كمن�سة لتبادل �لروؤى حول 
�مل�ستقبلية يف م�ساريع  �ل�سر�كات  نوعية 
“ما ت�سهده  �ل��غ��رف��ة �ل��ق��ادم��ة.   وق���ال 
�إم����ارة ع��ج��م��ان ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب �ل�سمو 
ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ 
�سمو  و  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�����س��ي��خ 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 

يحتم على �جلميع مو��سلة بذل مزيد�ً 
�أج��ل حتقيق  و�لتكاتف من  من �جلهود 
وتنويع  عجمان  �إم����ارة  �قت�ساد  �زده����ار 
حملياً  تناف�سيتها  وزي�����ادة  م��ق��وم��ات��ه��ا 
�ل�سويدي  �سامل  �سعادة  ووجه  ودولياً”. 
�ل�سكر لكافة �جلهات �لد�عمة و�مل�ساركة 
�إجن��از�ت �لغرفة خالل �لعام  يف حتقيق 
�أه��د�ف غرفة عجمان  2021 وحتقيق 
�مللتقى  و�إ�ستعر�س  هذ�  �ل�سرت�تيجية. 
�ل�سرت�تيجية  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  خ��ط��ة 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة   2026  -2022 ل��ع��ام 
ت���ع���زي���ز �����س���ت���د�م���ة جم���ت���م���ع �لع����م����ال 
م�ستقبل  و�سناعة  و����س��ت�����س��ر�ف  ومن���وه 
�لتناف�سية  مم��ك��ن��ات  وت��ع��زي��ز  �لأع���م���ال 
�أبرز  �مللتقى  �إ�ستعر�س  كما  و�ل���ري���ادة، 

�ل�سوء  و�سلط   ،2022 للعام  �مل�ساريع 
ع��ل��ى �إجن�����از�ت �ل��غ��رف��ة ل��ل��ع��ام 2021. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ام ن��ا���س��ر �ل��ظ��ف��ري �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع دعم �لع�ساء و�لبتكار 
م�ساريع  ح���ول  تفاعلية  جل�سة  ب�����اإد�رة 
ومناق�سة   2022 للعام  عجمان  غرفة 
�حلكومية  �جلهات  مع  �ل�سر�كة  فر�س 
�إىل �ن  �ل���غ���رف���ة، م�����س��ري�ً  ���س��رك��اء  م���ن 
تتنوع يف  �حل��ايل  للعام  �لغرفة  م�ساريع 
جم��الت ع��دة ومنها  جم��الت �لبتكار 
�ل�سر�كات  وت���ن���وي���ع  �لأع����م����ال  وري�������ادة 
لرو�د  و�لتاأهيل  و�لتدريب  �لقت�سادية 
�لدر��سات  وتوفري  �ل�سناعيني  �لعمال 
�ملعار�س  وتنظيم  �لقانونية  و�لتوعية 
و�مل��ل��ت��ق��ي��ات �مل��ت��خ�����س�����س��ة وغ���ريه���ا من 

تكرمي  �مللتقى  خ��ت��ام  و�سهد  �مل���ج���الت.  
�ل�سرت�تيجيني”د�ئرة  �لغرفة  �سركاء 
عجمان،  يف  �لإق���ت�������س���ادي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
عجمان  مدينة  �حل��رة،  عجمان  منطقة 
�لإعالمية �حلرة، �إحتاد غرف �لإمار�ت، 
وز�رة  �لقت�ساد،  وز�رة  خليفة،  �سندوق 
�خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون �ل������دويل، د�ئ����رة 
�ملركزية  �لإد�رة  �ل���رق���م���ي���ة،  ع��ج��م��ان 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة عجمان،  ل��ل�����س��وؤون 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ملالية يف عجمان،  د�ئ��رة 
�ل�سياحية يف عجمان، م�سرف �لإمار�ت 
للبحوث  �ل�������س���ارق���ة  جم��م��ع  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
عجمان  مركز  و�لبتكار،  و�لتكنولوجيا 
لالح�ساء  ع��ج��م��ان  وم��رك��ز  ل��الإت�����س��ال 

و�لتناف�سية”.

بنك االإئتمان الكويتي يحتاج 16 مليار 
دينار لتمويل قرو�س االإ�شكان حتى 2035 

•• الكويت-رويرتز

�إقر��س  عن  �مل�سوؤول  �لبنك  �إن  �لكويتي  �لإئتمان  لبنك  �لعام  �ملدير  ق��ال 
دينار )52.8 مليار  16 مليار  لبناء وترميم م�ساكنهم يحتاج  �ملو�طنني 
دولر( لتمويل �لقرو�س �لإ�سكانية حتى 2035، د�عيا �إىل �إعادة �لنظر يف 

�لفل�سفة �لإ�سكانية يف �لكويت “لتوفري حلول م�ستد�مة”.
لي�س  �ل��ي��وم  �لقائم  “�لو�سع  روي���رتز  م��ع  مقابلة  يف  �مل�سف  �سالح  وق��ال 
يف  )�لبنك(  ي�ستمر  �أن  �إمكانية  هناك  ول  ��ستقر�ر  هناك  لي�س  م�ستقر�. 
تقدمي قرو�س بهذ� �ل�سكل على �ملدى �لبعيد.. �لفل�سفة �لإ�سكانية يجب 

�إعادة �لنظر فيها لو�سع �حللول �مل�ستد�مة”.
وبنك �لئتمان هو بنك حكومي �أن�سئ يف �ستينات �لقرن �ملا�سي حتت ��سم 
بنك �لت�سليف، ويقوم حاليا بتقدمي قرو�س بال فو�ئد مل�ستحقي �لرعاية 
�ل�سكنية من �ملو�طنني لبناء �مل�ساكن �أو �سر�ئها �أو ترميمها، ويبلغ ر�أ�سماله 

ثالث مليار�ت دينار.
�سر�ئه  �أو  �سكنه  لبناء  للمو�طن  �لبنك  يقدمه  �لذي  �لقر�س  قيمة  وتبلغ 
زيادة  ب�سبب  �ل�سيولة  �سح  �سنو�ت من  دينار. وهو يعاين منذ  �ألف  �سبعني 
�ملو�طنني  م��ن  كبرية  �سر�ئح  على  �أث��ر  �ل��ذي  �لأم���ر  �لإ�سكانية،  �لطلبات 

�لكويتيني �لذين يعتربون �مل�سكلة �لإ�سكانية و�حدة من �أهم �أولوياتهم.
وز�د عدد �لكويتيني خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �لأخرية بنحو 350 �ألفا لي�سل 
�ل�سكان  �إجمايل  من  �ملئة  يف   32 ي�سكلون  ن�سمة  مليون   1.47 نحو  �إىل 
�لن�سبة  و�لأج��ان��ب  �ل��و�ف��دون  وي�سكل  ن�سمة،  مليون   4.6 عددهم  �لبالغ 
�لباقية. وتكفل �لدولة حق �لرعاية �ل�سكنية لالأ�سرة �لكويتية، وتوفر لها 
يف �سبيل ذلك قطعة من �لأر�س مكتملة �ملر�فق كما متنح رب �لأ�سرة قر�سا 
حكوميا من بنك �لإئتمان قيمته 70 �ألف دينار بال فو�ئد يتم �سد�ده على 
فرتة حتى 60 عاما. وي�سدد �لقر�س على �أق�ساط ل تتجاوز 100 دينار 
�أو ع�سرة يف �ملئة من �ملرتب �أيهما �أعلى. مع زيادة عدد �ملو�طنني و�سل عدد 
�لطلبات �لإ�سكانية �إىل نحو 100 �ألف، ما يعني �أن مئة �ألف �أ�سرة كويتية 
ماز�لت تنتظر �حل�سول على �ل�سكن �ملنا�سب و�متدت قو�ئم �لنتظار �إىل 
�أكرث من 17 عاما، يف ظل عجز �لدولة عن �لوفاء بكل هذه �لطلبات ب�سبب 

�سح �ل�سيولة �ملالية.
وقال �مل�سف �إن �لدول �ملجاورة تكتفي �حلكومات فيها بكفالة ذوي �لدخل 
�لكل  �لكويت،  يف  “بينما  �مل�سكن  على  �حل�سول  حق  لهم  وتوفر  �مل��ح��دود 

ياأخذ، �سو�ء كان من ذوي �لدخل �ملحدود �أو �ملتو�سط �أو �لدخل �لعايل”.
�إىل در��سة لتحديد  �لإ�سكانية حتتاج  �لفل�سفة  �لنظر يف  �إع��ادة  �أن  و�أ�ساف 
من �لذي ي�ستحق توفري �مل�سكن من قبل �لدولة، معترب� �أن هذه �خلطوة 
�ستوفر �لكثري من �لأمو�ل على �لدولة. وقال �إن �إعادة �لنظر يف �لفل�سفة 
�أي�سا �إىل  �لإ�سكانية حتتاج �إىل تعاون �حلكومة مع جمل�س �لأمة وحتتاج 

“تهيئة” �ملو�طن لتقبله، على �أن يكون �لأمر تدريجيا.

 االأ�شهم ال�شعودية حتوم قرب 
اأعلى م�شتوياتها يف �شنوات 

•• عوا�سم-رويرتز

تبادين �أد�ء �أ�سو�ق �لأ�سهم يف �خلليج عند �لإغالق �لأحد يف �لوقت �لذي 
حوم فيه �ملوؤ�سر �ل�سعودي بالقرب من �أعلى م�ستوى له يف 15 عاما و�سط 
تفاقم  �إىل  �جليو�سيا�سية  �ل�سطر�بات  �أدت  �أن  بعد  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع 

�ملخاوف من �سح �إمد�د�ت �لطاقة.
و�رتفعت �لعقود �لآجلة خلام برنت 69 �سنتا لتبلغ عند �لت�سوية 90.03 
دولر للربميل، بعد �أن بلغت 91.70 دولر، وهو �أعلى م�ستوى منذ �أكتوبر 
ت�سرين �لأول 2014. وتلقت �أ�سعار �لنفط دعما من �ملخاوف من �سر�ع 
وخ�سو�سا  �لطاقة،  �أ���س��و�ق  يعطل  �أن  ميكن  �أوكر�نيا  يف  حمتمل  ع�سكري 

�إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �إىل �أوروبا.
�ل�سركة  �سهم  �رت��ف��اع  م��ع  باملئة   0.7 �لرئي�سي  �ل�سعودي  �ملوؤ�سر  و�سعد 
�لنفط  �سركة  و�سهم  باملئة   1.5 )�سابك(  �لأ�سا�سية  لل�سناعات  �ل�سعودية 

�لعمالقة �أر�مكو 0.7 باملئة.
و�رتفع موؤ�سر �أ�سهم �سركات �لطاقة يف �ململكة 0.6 باملئة.

�ململوكة  �ل��رق��م��ي،  ل��الأم��ن  �ل�سعودية  علم  �سركة  جتمع  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
للمملكة،  �ل�سيادي  �ل��رثوة  �سندوق  وه��و  �لعامة،  �ل�ستثمار�ت  ل�سندوق 
�لعام  طرحها  ت�سعري  بعد  دولر(  مليون   818.27( ري��ال  مليار   3.07

�لأويل عند �حلد �لأعلى للنطاق �ل�سعري �ل�سرت�سادي.

�شيدات اأعمال االمارات ي�شتعر�س دور الغرفة فى االقت�شاد البنف�شجي
•• دبي -وام: 

�أعمال �لم��ار�ت برئا�سة فريدة عبد �هلل  نظم جمل�س �سيد�ت 
�لرو�سي  �لعربي  �لأع��م��ال  مبنتدي  ح��و�ري��ة  جل�سة  �لعو�سي 
�لقت�ساد   “ ع���ن���و�ن  حت���ت  م����وؤخ����ر�  دبي2020  ب��اأك�����س��ب��و 
وتناول  �ملجتمعية”  �لأع���م���ال  ري����ادة  يف  �مل����ر�أة   : �لبنف�سجي 
�حلو�ر دور �لغرف يف دعم مثل هذ� �لنوع من �لقت�ساد �لذي 
�لتنمية  �أه��د�ف  يدمج �لتجارة بالثقافة مبا ي�سهم يف تر�سيخ 
�ملعي�سي  بامل�ستوي  �ل��رق��ي  و  �أب��ع��اده��ا  خمتلف  علي  �مل�ستد�مة 
�أهمية  �لعو�سي  قمرب  �هلل  عبد  ف��ري��دة  �ل�سيدة  و�و���س��ح��ت   .
تنظيم تلك �للقاء�ت و �حلو�ر�ت للتعرف علي �أف�سل �لأفكار و 
�ملبادر�ت �لتي �حت�سنتها ر�ئد�ت �لأعمال من �لدول �لأخرى و 
�لالتي �أثبنت خالل �جلائحة مدي قدرتهن علي �إعادة تنظيم 
�فكارهن ملكافحة �لأزمة و �إطالق مبادر�ت و تطبيقات خدمت 
�ملاليني يف جمتمعاتهم . ح�سر �للقاء �أع�ساء جمل�س �سيد�ت 
�أعمال �لإمار�ت و عدد من �سيد�ت �لأعمال من �لوفد �لرو�سي 
برئا�سة �ل�سيدة تاتيانا مينيفا وعدد من �سيد�ت �لأعمال من 

�لدول �لعربية �ل�سقيقة.
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املال والأعمال

حرة مطار ال�شارقة الدويل تعزز مكانتها كمركز رئي�س للتجارة وال�شناعة واخلدمات اللوج�شتية

اأ�شهم 3 قطاعات مهمة يف البور�شة امل�شرية.. لهذه االأ�شباب

•• ال�سارقة -وام:

عززت هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة 
للتجارة  رئي�س  كمركز  مكانتها  �ل��دويل 
�للوج�ستية  و�خل����دم����ات  و�ل�����س��ن��اع��ة 
�ساحب  وروؤي���ة  بتوجيهات  و��ستطاعت 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�أن حت��ق��ق خ���الل �لعام  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
�لنوعية  �لإجن���از�ت  من  جملة   2021
�سملت �إ�ستقطاب �سركات عاملية ومتعددة 

�جلن�سيات.
ف��ق��د ب��ل��غ جم���م���وع م�����س��اح��ة �لأر������س����ي 
قدم  �أل���ف   263 �ملنطقة  يف  �مل�ستثمرة 
وم�ستودعات  �أر�����س  ب��ني  تنوعت  مربع 
من  عاملية  وم�سانع  �سركات  �إ�ستثمرتها 
وبلجيكا  و�أ���س��ب��ان��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �ل��ه��ن��د 
وغريها و�لتي جاءت نتيجة �سعي هيئة 
�لدويل  �ل�سارقة  مل��ط��ار  �حل���رة  �ملنطقة 
�لتي  �ل��رتوي��ج��ي��ة  خ��الل حمالتها  م��ن 
و�أمريكا  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  دول  �سملت 
حتقق  �أن  و�أف���ري���ق���ي���ا  و�آ����س���ي���ا  و�أورب���������ا 
كبار  مع  ولقاء�ت  �إ�سرت�تيجية  �سر�كات 
�أبدو� رغبة  �مل�ستثمرين �لأجانب �لذين 
�لتي  �ل��و�ع��دة  �لفر�س  م��ن  بال�ستفادة 
لهم  و�ملنطقة  �ل�سارقة  �إم����ارة  تقدمها 
�ملنطقة  يف  �أعمالهم  تاأ�سي�س  خالل  من 

�حلرة.

 اإجنازات رقمية نوعية  
وح��ق��ق��ت ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة ملطار 
�ل�����س��ارق��ة �ل����دويل �إجن����از� ن��وع��ي��ا خالل 
 36 �إ���س��اف��ة  �مل��ا���س��ي على �سعيد  �ل��ع��ام 
قائمة  �إىل  ج��دي��دة  �إل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ة 
ل��ي�����س��ب��ح جمموع  �ل��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
�لهيئة  تتيحها  �لتي  �لذكية  �خل��دم��ات 
كفاءة  ت��ع��زز  خ��دم��ة   284 مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
كما   .. �لأع��م��ال  ممار�سة  وت�سهل  �لأد�ء 
�أطلقت خدمة �لت�سجيل و�إمتثال �ملالكني 
وخدمة  �مل�����س��اري��ع  ق�����س��م  يف  �مل��ن��ت��ف��ع��ني 
�لتقدم بطلب للح�سول على رخ�سة بناء 
و�لبدء مب�سروع جديد يف �إد�رة �لتاأجري 
و�لرت�خي�س كخدمات ذكية متاحة على 
وتطبيقها  �لإل���ك���رتوين  �لهيئة  م��وق��ع 

•• القاهرة-وكاالت

قال �لع�سو �ملنتدب ل�سركة بلوم لتد�ول �لأور�ق �ملالية، حممد فتح �هلل، �إن 
�سعف �ل�سيولة يوجد يف �لبور�سة �مل�سرية، ول يوجد م�ستثمرون �أجانب 
ب�سكل كاٍف و�سط غياب �ملحفز�ت �لقت�سادية، وتلك �لعو�مل ممتدة منذ 

فرتة، مع �سيطرة خماوف �مل�ستثمرين على �ل�سوق.
�أم�س �لأحد، �أن �ل�سوق �سيمر  و�أ�ساف فتح �هلل، يف مقابلة مع “�لعربية”، 
بفرتة �سعود لي�س لها حدود بعد مرور تلك �لفرتة، نظر�ً لوجود فر�س 
�أ�سعار جيد،  ومتو�سط  �ل�سركات،  يف  قوية  مالية  وقو�ئم  �ل�سوق  يف  كثرية 
ُمعرب  �مل�سري  �لقت�ساد  لكن  �ل�سعود  من  لها  بد  ل  �لأ�سهم  ف��اإن  لذلك 
�أد�ء �لقت�ساد، و�لأ�سهم  �أد�ئه بينما �لبور�سة ل تعرب عن  ب�سكل كاٍف عن 
�مل�سرية،  �لبور�سة  للفر�س يف  بالن�سبة  �أنه  و�أو�سح  لها من �سعود.  بد  ل 
�سركات  وتوجد  مت��وت  ول  متر�س  �لعقار�ت  لأن  �لعقاري،  للقطاع  ننظر 
ممثلة يف �ل�سوق باأقل من قيمتها �حلقيقية وتوجد �أ�سهم و�جبة �لقتناء 
يف قطاعي �لت�سالت و�لكيماويات. وتابع حممد فتح �هلل: “توجد �أ�سهم 
باأ�سعار متدنية يف �ل�سوق ول بد من نظرة �أخرى للبور�سة �مل�سرية، و�أن 
�سركات  بطرح  لل�سوق  �ل�سوقية  �لقيمة  زي��ادة  �لدولة حمفز�ت عرب  تقدم 
جديدة”. وقال �لع�سو �ملنتدب ل�سركة بلوم لتد�ول �لأور�ق �ملالية، �إن لدينا 
عدد  وزي��ادة  �لنا�سئة  لالأ�سو�ق  �ستانلي  مورغان  موؤ�سر  يف  فقط  �أ�سهم   3

�لأ�سهم �مل�سرية به �ستعطي م�ساحة ملتابعة �ل�سوق ككل.

�لذكي لنقل جتربة �مل�ستثمرين �لأجانب 
�لكفاءة  ق��و�م��ه��ا  مرحلة  �إىل  باملنطقة 
و�ل�سرعة و�لتميز وذلك �سمن جهودها 
�ل��دوؤوب��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم بها جل��ذب وزيادة 
�ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  تدفق 
رئي�سا  لعبا  لتظل  �ل�سارقة  �إم���ارة  �إىل 
�إبتكار� يف  �لأك��رث  �حل��رة  �ملناطق  �سمن 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط من خالل باقة 
باأ�سلوب  تقدمها  �لتي  �لذكية  �خلدمات 
يعزز  �ساأنه  و�ل��ذي من  مبتكر ومتكامل 

�سهولة ممار�سة �لأن�سطة �لتجارية.

 قوة االقت�صاد الوطني 
وق�����ال ����س���ع���ادة ���س��ع��ود ����س���امل �مل���زروع���ي 
�مل���ن���ط���ق���ة �حل�������رة ملطار  ه���ي���ئ���ة  م����دي����ر 
خا�س  ح�����و�ر  يف   - �ل������دويل  �ل�������س���ارق���ة 
�إن  م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت “و�م” - 
ه��ذه �لأرق���ام و�لإجن����از�ت �لتي حققتها 
�مل���ا����س���ي تعك�س  �ل���ع���ام  �ل��ه��ي��ئ��ة خ����الل 
لإمارة  �لوطني  �لإقت�ساد  وق��وة  متانة 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ب�����روؤى  �ل�����س��ارق��ة 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�لتكيف  وق��درت��ه��ا على  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
م���ع ت���غ���ري�ت �لإق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي وخلق 
�إ�ستثمارية جديدة وو�ع��دة وهذ�  فر�س 
م���ا ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى جت�����س��ي��ده م���ن خالل 
�لرئي�سي  �ل�سبب  كانت  �لتي  �لإمتياز�ت 
لإختيار هذه �مل�سانع و�ل�سركات �لكربى 
بنية  م��ن  ت��وف��ره  ومل���ا  �حل����رة  للمنطقة 

ولوج�ستية  وجت���اري���ة  �سناعية  حتتية 
تتنوع  �ل��ت��ي  �مل�سانع  تلك  تعتمد  حيث 
قطاعاتها على كفاءة �ملنظومة �ملتطورة 
�ملتكاملة  �ل�سارقة و�حللول  حلرة مطار 
�لأمر  �لأع��م��ال  ملمار�سة  تقدمها  �ل��ت��ي 
�ملنطقة  مكانة  تر�سيخ  يف  �ساهم  �ل���ذي 
على  لل�سركات  وعاملية  مثالية  كوجهة 
�إخ����ت����الف جم�����الت ع��م��ل��ه��ا مب���ا يدعم 
وم�سرية  �لإق���ت�������س���ادي  �ل��ت��ن��وع  خ��ط��ط 

�لنمو �مل�ستد�مة لالإمارة .

منظومة رقمية متكاملة  
مطار  “حرة  �أن  �مل����زروع����ي  و�أ�����س����اف 
�لعام  حر�ست خالل  �ل�سارقة �لدويل” 
�لرقمية  منظومتها  تعزيز  على  �ملا�سي 
�لتي كان من �ساأنها حتقيق دفعة �إيجابية 
نحو �لبناء على �لنجاحات �ملحققة حيث 
و�كبت هذه �خلدمات �لتي �أدخلناها �إىل 
قائمة قنو�ت خدماتنا �لذكية يف تعزيز 
وت�سهيل  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة 
�لقيادة  تطلعات  ي��و�ك��ب  مب��ا  �أع��م��ال��ه��م 
و�لتوجهات  �ل�سارقة  لإم���ارة  �لر�سيدة 
�أف�سل  تبني  ع��رب  �ل��ر�م��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
رقمية  م���ن���ظ���وم���ة  وب����ن����اء  �مل���م���ار����س���ات 
مد�ر  على  �ملنطقة  فيها  تعمل  متطورة 
بطريقة  �مل�ستثمرين  خدمة  يف  �ل�ساعة 
متكاملة  خ���دم���ات  وت���ق���دم  م�����س��ت��د�م��ة 
باآليات عمل مب�سطة توفر على عمالئها 

�جلهد و�لوقت .
ونوه �إىل �أهم �ل�سركات �لتي �أعلنت عن 

�حلرة  �ملنطقة  يف  �إ���س��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا  ت��و���س��ع 
�ل������دويل خ����الل �لعام  �ل�����س��ارق��ة  مل���ط���ار 
�أرم���ور  “�أدفان�س  ���س��رك��ة  وه���ي  �مل��ا���س��ي 
�ملتخ�س�سة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �جننريجن” 
وت�سنيع  و�لقطع  �مليكانيكي  �للحام  يف 
وم���ع���اجل���ة �ل�������س���ل���ب �ل���ت���ي ت��ت��خ��ذ من 
لعملياتها  م��ق��ر�  �ل�����س��ارق��ة  م��ط��ار  ح���رة 
��ستثمار�تها  تو�سيع  ع��ن  �أع��ل��ن��ت  ح��ي��ث 
�أر��������سٍ جديدة  ب��ا���س��ت��ئ��ج��ار  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ت�ساف  مربع  ق��دم   19،500 مب�ساحة 
لي�سبح  م���رب���ع  ق�����دم   48،000 �إىل 
�ملجموع 67،500 قدم مربع وباإجمايل 

��ستثمار بقيمة 20 مليون درهم.
�إنفايرو”  “كونكورد  �سركة  و�سعت  كما 
معاجلة  ب��ح��ل��ول  �ملتخ�س�سة  �ل��ه��ن��دي��ة 
و�إع����ادة ت��دوي��ر م��ي��اه �ل�����س��رف �ل�سحي 
�لبحر  م����ي����اه  وحت����ل����ي����ة  �ل�������س���ن���اع���ي���ة 
�إ���س��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا يف ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
�أر�س  با�ستئجار  �ل��دويل  �ل�سارقة  ملطار 
ق���دم   130،000 م�����س��اح��ت��ه��ا  ت���ب���ل���غ 
تعزز  لها  حديثة  مر�فق  لت�سييد  مربع 
�ملحلية  �ل�������س���وق  ت���زوي���د  يف  م�����س��ريت��ه��ا 
�إعادة  منتجات  باأحدث  �ملنطقة  و�أ�سو�ق 
تدوير مياه �ل�سرف �ل�سحي �ل�سناعية 
قطاعات  يف  �مل�������س���ان���ع  ت��ن��ت��ج��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�لأقم�سة  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�سناعات  ت�سمل 
و�ل�������س���ن���اع���ات �ل���ت���ق���ط���ريي���ة و�مل����د�ب����غ 
و�سناعات �لفولذ و�خلمرية و�لدهانات 
و�لأ�سباغ و�ملركبات و�لإ�سمنت و�لأغذية 
و�ل�سناعات  و�ل����������ورق  و�مل���������س����روب����ات 

�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وغ���ريه���ا. و�أب���رم���ت هيئة 
�لدويل  �ل�سارقة  مل��ط��ار  �حل���رة  �ملنطقة 
مذكرة تفاهم مع جمموعة “توري�سيد” 
�لأ����س���ب���ان���ي���ة �ل���ع���امل���ي���ة �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�ل�سري�ميك  وخدمات  ومنتجات  حلول 
و�ل���زج���اج �إ���س��ت��ئ��ج��رت مب��وج��ب��ه��ا ثالثة 
م�ستودعات مب�ساحة �إجمالية ت�سل �إىل 
لتكون  م��رب��ع،  ق���دم   20،000 ح���و�يل 
يف  للمجموعة  مقر  �أول  �ل�سارقة  �إم��ارة 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �لإم�����ار�ت  دول���ة 

�خلليجي.
“فورباك  ����س���رك���ة  ������س����ت����اأج����رت  ك���م���ا 
يف  عامليا  �ل��ر�ئ��دة  �لهندية  لل�سناعات” 
�إنتاج و�سناعة و�إعادة تدوير ورق �لكر�فت 
�لبال�ستيكية  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل��ورق 
 ”2 ي��و  “منطقة  يف  م�ستودعات  �أرب��ع��ة 
تقدر  �إجمالية  مب�ساحة  للهيئة  �لتابعة 
�أعلنت  �أن  بعد  مربع  ق��دم   25.833 ب� 
عن تو�سيع ن�ساطاتها يف �ملنطقة و�فتتاح 
�إنطالقا من  �لإم��ار�ت  �أوىل فروعها يف 
ح��رة م��ط��ار �ل�����س��ارق��ة ب��ر�أ���س م��ال �أويل 
يقدر ب�10 ماليني درهم بهدف توفري 
جانب  �إىل  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل��ت��غ��ل��ي��ف  ح��ل��ول 
�نتاج وت�سويق لفائف �لتغليف �ملطاطية 

�لال�سقة.
�للبنانية  �لبلجيكية  �ل�سركة  و�أع��ل��ن��ت 
باإنتاج  �ملتخ�س�سة  بور�تو�س”  “بانو 
وت�سنيع �ملو�د �لأولية للمخابز ومعامل 
�لتي  و�مل��ث��ل��ج��ات  �ل�����س��وك��ولت��ه  ت�سنيع 
�ملنطقة  هيئة  �أك��رب م�سانعها يف  �أ�س�ست 
�أنها  �ل������دويل  �ل�������س���ارق���ة  مل���ط���ار  �حل�����رة 
2022 على  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة  م���ع  ت��ع��ك��ف 
طن   300 من  �ل�سهري  �إنتاجها  زي��ادة 
600 طن و900 طن بحلول عام  �إىل 
2023 فيما تعتزم زيادة �لإنتاج لديها 
�لعام  خ��الل  150 منتجا  �إىل   45 من 
�لت�سهيالت  ج���ودة  يعك�س  مب��ا   2022
كبيئة  ومكانتها  �لهيئة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
يف  بالتو�سع  �لر�غبة  لل�سركات  مثالية 
بنية  به من  تتمتع  وم��ا  �ملنطقة  �أ���س��و�ق 
لوج�ستية  وخ���دم���ات  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة 
�جلغر�يف  موقعها  �إىل  بالإ�سافة  عاملية 
�ملطار�ت  م���ن  وق��رب��ه��ا  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 

و�لأ�سو�ق �لعاملية.

      علم ال�شعودية ب�شبيلها جلمع 
818 مليون دوالر يف طرح اأويل 

•• دبي-رويرتز

3.07 مليار  �لرقمي  �ل�سعودية لالأمن  �سركة علم  �أن جتمع  �ملنتظر  من 
�حلد  عند  �لأويل  �لعام  طرحها  ت�سعري  بعد  دولر(  مليون   818( ري��ال 

�لأعلى للنطاق �ل�سعري �ل�سرت�سادي.
 128 بو�قع  �لطرح  �ل�سهم يف  �سعر  ح��ددت  �إنها  �لأح��د  �ليوم  علم  وقالت 
ريال �إذ كان �لنطاق �ل�سرت�سادي لل�سعر بني 113 و128 ريال لل�سهم. 
و�ستبيع �ل�سركة 24 مليون �سهم يف �لطرح �لأويل تعادل 30 يف �ملئة من 

ر�أ�سمالها.
خدمات  �لعامة  �ل�ستثمار�ت  ل�سندوق  بالكامل  �ململوكة  �ل�سركة  وتوفر 
�لتاأمني �لإلكرتوين لل�سركات وتكنولوجيا �ملعلومات وكذلك خدمات دعم 
ملوقعها  وفقا  وذل��ك  �ململكة  يف  �حلكومية  �مل�سروعات  وتعهيد  �مل�سروعات 

�لإلكرتوين.
و�سهدت �ل�سعودية طفرة يف عمليات �لطرح �لعام �لأويل منذ �إدر�ج �سركة 
مليار   29.4 قيمته  بلغت  قيا�سي  طرح  يف  �لنفط  �سناعة  عمالق  �أر�مكو 

دولر يف �لعام 2019.
وتعمل �ململكة على ت�سجيع �ملزيد من �ل�سركات �لعائلية على �إدر�ج �أ�سهمها 
يف حماولة لتعميق �أ�سو�ق �ملال يف ظل �إ�سالحات تهدف خلف�س �عتمادها 

على �إير�د�ت �لنفط.
وميثل طرح ح�سة علم من جانب �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة �لذي تبلغ 
��ستثمار�ته 480 مليار دولر خطوة �أخرى من جانب �ل�سندوق لت�سييل 
�ملا�سي  �لأول  كانون  دي�سمرب  ويف  �لأ�سهم.  �سوق  خالل  من  �أ�سوله  بع�س 
جمع �ل�سندوق 3.2 مليار دولر من خالل بيع ح�سة ن�سبتها �ستة يف �ملئة 

يف �سركة �لت�سالت �ل�سعودية يف طرح ثانوي لالأ�سهم.
�إدر�ج �سركة تد�ول �لتي تدير �سوق �لأور�ق �ملالية يف  ويف �لعام �ملا�سي مت 
�أويل بلغت  �لعامة يف طرح  �لبالد و�ململوكة جزئيا ل�سندوق �ل�ستثمار�ت 

قيمته 1.01 مليار دولر.
 50 �إن لديها  �أي�سا  ت��د�ول  �ملا�سي قالت �سركة  �لأول  ويف دي�سمرب كانون 
�إذ� كانت  ت��در���س م��ا  و�إن��ه��ا  �ل��ع��ام  �أول��ي��ة ه��ذ�  طلبا م��ن �سركات لطروحات 

�ست�سمح باإدر�ج �سركات �ل�ستحو�ذ ذ�ت �لأغر��س �خلا�سة.

�شندوق النقد: هذه الزيادات 
املتوقعة يف االأ�شعار خالل 2022

•• وا�سنطن-وكاالت

�أي  �إىل  �لبيانات ت�سري  �أن  �ل��دويل يف تقرير حديث،  �لنقد  ك�سف �سندوق 
مدى ت�سبب بارتفاع تكاليف �لطاقة يف زيادة معدلت �لت�سخم وخا�سة يف 
�أوروبا. حيث ت�ساعفت �أ�سعار �لوقود �لأحفوري تقريًبا خالل �لعام �ملا�سي. 

كما �ساعد �رتفاع �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية على زيادة �لت�سخم.
�أدت �ل�سطر�بات �مل�ستمرة يف �سل�سلة �لتوريد، و�ن�سد�د  ويف �لوقت نف�سه، 
�ملو�نئ، و�ل�سغوط �للوجي�ستية و�لطلب �لقوي على �لب�سائع �إىل تو�سيع 
�سغوط �لأ�سعار، ل �سيما يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. كما �ساهم �رتفاع 
�أمريكا  �ملناطق، مبا يف ذلك  �لت�سخم يف بع�س  �مل�ستوردة يف  �ل�سلع  �أ�سعار 

�لالتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي.
هذ�  �لأ���س��ع��ار  مكا�سب  و�ستبلغ  مرتفعا.  �لت�سخم  يظل  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن 
�لعام يف �ملتو�سط %3.9 يف �لقت�ساد�ت �ملتقدمة و%5.9 يف �قت�ساد�ت 
�لأ�سو�ق �لنا�سئة و�لبلد�ن �لنامية، قبل �أن تنح�سر خالل �لعام �ملقبل، وفًقا 

لتحديث �آفاق �لقت�ساد �لعاملي ل�سهر يناير �حلايل.
وبافرت��س �أن توقعات �لت�سخم ل تز�ل ثابتة ب�سكل جيد و�أن �لوباء يخفف 
تال�سي  مع  �لت�سخم  �رت��ف��اع  يتال�سى  �أن  يجب  �مل��ط��اف،  نهاية  يف  قب�سته 
ومييل  �ل��ف��ائ��دة،  �أ�سعار  �ملركزية  �لبنوك  ورف��ع  �ل��ت��وري��د،  �سل�سلة  م�ساكل 
�لطلب �أكرث نحو �خلدمات مرة �أخرى بدًل من �ل�ستهالك كثيف �ل�سلع.

 12% بنحو  �سرتتفع  �خل��ام  �أ�سعار  �أن  �إىل  للنفط  �لآجلة  �لعقود  وت�سري 
هذ� �لعام مع �رتفاع �أ�سعار �لغاز �لطبيعي بنحو %58. و�ستكون مثل هذه 
�لزياد�ت لكال �ل�سلعتني خالل �لعام �حلايل، �أقل بكثري من مكا�سبها خالل 
�لعام �ملا�سي، ومن �ملرجح �أن يتبعها �نخفا�س �لأ�سعار يف عام 2023 حيث 

ترت�جع �ختاللت �لعر�س و�لطلب ب�سكل �أكرب.
�أكرث �عتد�ًل  �لغذ�ئية بوترية  �ملو�د  �أ�سعار  �أن ترتفع  �ملرجح  وباملثل، فمن 
بن�سبة  �رت��ف��اع  بعد   - �ملقبل  �لعام  يف  وتنخف�س  �لعام  ه��ذ�   4.5% بنحو 
%23.1 خالل �لعام �ملا�سي، وفًقا لبيانات منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية 
�لإن��ف��اق على ماليني  م��ن �سغوط  �أن يخفف  �ساأنه  م��ن  و�ل��زر�ع��ة. وه��ذ� 

�لأ�سخا�س حول �لعامل، وخا�سة يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملنخف�س.
و�أ�سار �سندوق �لنقد �لدويل، �إىل �أن مثل هذه �لأعباء تقع ب�سكل كبري على 
عاتق �سكان �لدول �لنا�سئة وذ�ت �لدخل �ملنخف�س، حيث ي�سكل �لغذ�ء عادة 
ثلث �إىل ن�سف �لإنفاق �ل�ستهالكي. لكن هذه �حل�سة �أ�سغر يف �لقت�ساد�ت 
�ملتقدمة، مثل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، حيث ميثل �لغذ�ء �أقل من �ُسبع 

فو�تري �لت�سوق �ملنزلية.

احلكومة الربيطانية تتم�شك 
برفع ال�شرائب على الرواتب

•• لندن-وكاالت

ري�سي  �خل��ز�ن��ة  ووزي��ر  جون�سون  بوري�س  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
12 مليار  �إنهما �سيم�سيان قدماً يف زيادة �سر�ئب �لرو�تب نحو  �سوناك، 
للنو�ب  حت��ٍد  يف  )ني�سان(،  �أب��ري��ل  يف  دولر(  مليار   16( �إ�سرتليني  جنيه 

�ملحافظني.
باإلغاء  �ملحافظني  حزب  من  �لنو�ب  بع�س  طالب  بلومربغ،  لوكالة  ووفقاً 
�مل�ستوى  على  �ل��ت��اأم��ني  م�ساهمات  يف  مئوية  نقطة   1.25 ق��دره��ا  زي���ادة 
�لوطني تعتزم �حلكومة فر�سها �عتبار�ً من �أبريل )ني�سان(، ب�سبب �سغوط 

كلفة �ملعي�سة يف �لبالد، مع توقع �رتفاع تكاليف �لطاقة يف �ملنازل.
وكتب جون�سون و�سوناك يف مقال ر�أي يف �سحيفة “�سند�ي تاميز” “يجب 
�خلطة  �إنها  و�لجتماعية.  �ل�سحية  �لرعاية  �سريبة  يف  قدماً  من�سي  �أن 
�ل�سحيحة”. وكتبا �أي�ساً “دعمنا د�ئماً �ملو�طنني خالل �لوباء، و�سنو��سل 

�لبحث عن �أف�سل طريقة لدعمهم خالل �لتعايف”.

•• دبي -وام:

�لتي تعي�سها دب��ي يف ه��ذه �لآونة  �ل��ب��اردة  متثل �لأج���و�ء 
فر�سة منوذجية لال�ستمتاع بالأماكن �ملفتوحة و�إم�ساء 
�ملو�قع  يف  و�لأ����س���دق���اء  �لأه����ل  ب�سحبة  ���س��ع��ي��دة  �أوق�����ات 
�لعديدة �لتي ت�سكل نقاط جذب �أ�سا�سية يف هذ� �لوقت من 
�لعام مبا تتيحه من �إمكانية �لقيام بالعديد من �لأن�سطة 
�إىل �ل�سرتخاء وت�سفية  �لنا�س  �لتي ي�سعى من خاللها 
�لذهن بعيد�ً عن �للتز�مات �ملتو��سلة للحياة �ليومية. 
�لأن�سطة  �أك��رث  من  �ملفتوحة  �ملناطق  يف  �لتخييم  وُيعد 
�ل��وق��ت م��ن �لعام،  �إق��ب��اًل ك��ب��ري�ً يف مثل ه��ذ�  �لتي تلقى 
ل�سيما و�أن دبي حتفل بالعديد من �ملو�قع �لر�ئعة �لتي 
�لأ�سا�سية مهياأة  #وجهات_دبي  من  مهماً  ت�سكل جانباً 
�ملجال �أمام حمبي �لتخييم و�لبيئة �لطبيعية لال�ستمتاع 
بامل�ساهد �خلالبة و�لأجو�ء �ل�ساحرة �لتي تت�سم بها تلك 
�ملو�قع �ملنت�سرة يف �أرجاء متفرقة من �لإمارة، ومبا ت�سمه 
من �أودية جبلية وكثبان رملية ذ�ت تكوينات بديعة تكفل 
هو�ياتهم  ممار�سة  و�ل�سحر�ء  �لطبيعية  �لبيئة  ملحبي 
وكذلك ما يف�سلون من ريا�سات �سحر�وية يف �أجو�ء من 
�ملرح و�ل�سعادة، ف�سال عن �إقبال �لعائالت على �لتخييم 
لإم�ساء �أوقات متميزة يف قلب �لطبيعة، و�إم�ساء ليلة �أو 
�أكرث يف قلب �ل�سحر�ء وحتت �سماء دبي �ل�سافية بعيد�ً 

عن �سخب �حلياة �ليومية.
وقد جنحت دبي يف خلق جتارب فريدة يف �لهو�ء �لطلق 
لزو�ر  وكذلك  �ملقيمني،  �أو  �ملو�طنني  من  ل�سكانها  �سو�ء 
�لعامل، حيث  �أنحاء  �لدولة وخمتلف  د�خ��ل  �لإم��ارة من 
�أ�سهمت تلك �لتجارب يف تر�سيخ مكانة دبي على خارطة 
و�خلدمات  �مل��ر�ف��ق  متيز  م��ع  ل�سيما  �لعاملية،  �ل�سياحة 
�لتي توفرها �لإمارة لزو�رها لتتكامل مع جمال �لطبيعة 
�لآ����س���ر، ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك دب���ي م��ن �أف�����س��ل �ل��وج��ه��ات �لتي 
تت�سدر قو�ئم �لت�سنيف �ل�سياحية عاملياً. وهناك �لعديد 
من �ملو�قع �لتي ت�سكل وجهات مف�سلة للتخييم يف دبي، 
وبحرية  �ل�سحر�وية،  دبي  وحممية  حّتا،  منطقة  ومنها 
�إك�����س��ب��و و���س��ح��ر�ء �ل���ق���درة و�ل���روي���ة و�ل���ع���وي���ر، ون�سف 
�لبديعة  �ل�سحر�وية  �ملو�قع  من  وغريها  دب��ي،  �سحر�ء 
�لرملية  �لكثبان  م��ن  �ل��ر�ئ��ع��ة  بتكويناتها  تتفرد  �ل��ت��ي 

وحياتها �لفطرية بالغة �لرث�ء و�لتنّوع.

  منطقة حّتا 
وُتعد حّتا �لو�قعة على مقربة من جبال �حلجر يف دبي 
دولة  �ل��ع��م��وم يف  �ل�سياحية على وج��ه  �مل��و�ق��ع  �أب���رز  م��ن 
�لإمار�ت، وتتمتع ب�سهرة و��سعة كوجهة �سياحية رئي�سية 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة وع�����س��اق �ملغامرة  �ل��ت��خ��ي��ي��م يف  مل��ح��ب��ي  خ��ا���س��ة 
لال�سرتخاء  من��وذج��ي��اً  مكاناً  ومتثل  للبيئة،  �ل�سديقة 
�لتكوينات  بروعة  لال�ستمتاع  �لأ�سبوع،  نهاية  عطلة  يف 
�جلبلية �لتي تتميز بها �ملنطقة و�إم�ساء �أوقات من �ملرح 
�ملنب�سطة  �مل�ساحات  ويف  و�أوديتها  �سفوحها  يف  و�ل�سعادة 

�لعديدة �ملنت�سرة يف �أرجائها.
ول�سك يف �أن �لنموذج �لفريد �لذي متثله حّتا يف �جلمع 
�خلدمات  وت��و�ف��ر  �ل��ب��ك��ر  �لطبيعية  �لبيئة  ج��م��ال  ب��ني 
يقدم  �ل����ذي  هب”  و�دي  “حتا  خ���الل  م���ن  �حل�����س��ري��ة 
�لعديد من �لأن�سطة �لرتفيهية و�ملر�فق �خلدمية لزو�ر 
�سعبية  #وجهات_دبي  �أك���رث  م��ن  ح��ّت��ا  يجعل  �ملنطقة، 
�لتخييم،  �إىل  فاإ�سافة  �لعام،  من  �لوقت  ه��ذ�  يف  خا�سة 
يف  �لأن�سطة  م��ن  �لعديد  ممار�سة  ك��ذل��ك  للز�ئر  ميكن 
�لأجو�ء �ملفتوحة ومنها على �سبيل �ملثال ركوب �لدر�جات 
�سفوح �جلبال،  و�لتنزه يف  �مل�سار�ت �جلبلية،  �لهو�ئية يف 
“حتا  و�ل��رم��اي��ة بال�سهم ورك���وب �خل��ي��ل، يف ح��ني ي��وف��ر 
عن  ف�ساًل  �خلفيفة  �مل��اأك��ولت  لبيع  منافذ  هب”  و�دي 
للو�سوء  وم��ن��اط��ق  و�ل�����س��ي��د�ت،  ل��ل��رج��ال  ت��وف��ري م�سلى 
قد  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملياه، وغريها من �خلدمات  ودور�ت 
قلب  يف  �لو�قعة  �لأخ���رى  �لتخييم  مناطق  يف  تتو�فر  ل 
�ل�����س��ح��ر�ء. وت��اأت��ي ب��ح��رية ���س��د ح��ّت��ا كمعلم م��ن �ملعامل 
مبا  �ل�ستمتاع  فر�سة  �ل��ز�ئ��ر  يفوت  ل  �لتي  �لأ�سا�سية 
�جلبال  و���س��ط  يف  مبوقعها  خ��الب��ة  م�ساهد  م��ن  ت�سمه 
�ملرتفعة �ملحيطة بها من خمتلف �جلو�نب، وما حتفل به 
من حياة فطرية متنوعة، ف�سال عما توفره من �أن�سطة 
�لنزهة  �لكاياك وقو�رب  �لتجديف بقو�رب  متنوعة مثل 
�لتي ميكن لأفر�د �لعائلة �ل�ستمتاع بقيادتها على �متد�د 
�لبحرية �لتي ت�سهد �إقباًل كبري�ً على مد�ر �لعام ل�سيما 
�ل��ع��ام. ومي��ك��ن ملحبي �لتخييم  �ل��وق��ت م��ن  خ���الل ه���ذ� 
لإقامة  هب”  و�دي  “حتا  يتيحها  �لتي  �مل��و�ق��ع  �ختيار 
�خلا�سة  �لتخييم  ك��رف��ان  حافلة  ����س��ت��خ��د�م  �أو  خيمتك 
بك وهو �خليار �لذي يت�سم بقربه من �ملر�فق �خلدمية 
�ملفتوحة  �ملناطق  يف  �لتخييم  �أو  �مل��اأك��ولت،  بيع  ومنافذ 

حّتا،  منطقة  م��ن  خمتلفة  م��و�ق��ع  يف  �ملنت�سرة  �ل��ع��دي��دة 
حيث يف�سل �لعديد �لبتعاد يف مناطق �أكرث هدوًء ملزيد 

من �ل�سرتخاء.

 بحريات القدرة 
ولكنهم  �مل��غ��ام��رة  يحبون  �ل��ذي��ن  لالأ�سخا�س  وبالن�سبة 
يف�سلون عدم �لبتعاد عن �ملدينة، توفر بحري�ت �لقدرة 
جتربة تخييم �سحر�وية فريدة �أخرى، ومنطقة �لقدرة 
وكثبان  بحري�ت  ت�سم  ��سطناعية  �سحر�وية  و�ح��ة  هي 
�ملف�سلة  دبي  وجهات  من  لتكون  ��ستحد�ثها  ومت  رملية، 
لل�سياحة �لبيئية. ومتثل بحري�ت �لقدرة �لتي ل ت�ستغرق 
�لرحلة �سوى �ساعة و�حدة للو�سول �إليها من مطار دبي 
�لتخييم �ملحبوبة يف  �أم��اك��ن  �أك���رث  �ل���دويل، و�ح���دة م��ن 
م�سهد  متابعة  ملحبي  مثالياً  خ��ي��ار�ً  وه��ي متثل  �لإم���ارة، 

�لغروب يف �ل�سحر�ء، و�إعد�د �ل�سو�ء حتت �لنجوم.
وما يزيد من تفرد بحري�ت �لقدرة قربها من “حممية 
�ملرموم” �ل�سحر�وية و�لتي ت�سكل موئاًل لع�سر�ت �لأنو�ع 
من �حليو�نات و�لطيور �لربية ومتثل عن�سر جذب �آخر 
دبي  حمميات  يف  يجدون  �لذين  �لفطرية  �حلياة  لهو�ة 
مبتغاهم من �لقرت�ب من جمموعة كبرية ومتنوعة من 
�حليو�نات مثل �لغزلن و�لثعالب و�لبط و�أكرث من 170 
نوع من �أنو�ع �لطيور يف �لإمار�ت .. كما ُيعّد م�سار �لقدرة 
و�ملحرتفني  �مل��غ��ام��ر�ت  ملحّبي  مثالياً  موقعاً  ل��ل��در�ج��ات 
�لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  ريا�سة  حمبي  من  و�ملبتدئني 
�ل�ستمتاع  م��ع  وجم��م��وع��ات،  �أف�����ر�د�ً  يق�سدونه  �ل��ذي��ن 
در�جة  ��ستئجار  ميكن  كما  �لأخ���اذة،  �لطبيعية  باملناظر 
هو�ئية من �ملتجر �لو�قع عند نهاية طريق �لقدرة، فيما 
ومقاعد  ��سرت�حة  مبحطات  بال�سيارة  �مل�سار  جتهيز  مت 

وم�ساحات مظّللة، �إ�سافة �إىل دورة مياه.

 بحرية اإك�صبو 
وتعد بحرية �إك�سبو 2020 و�حدة من �أحدث �لإ�سافات 
�سعار  هيئة  على  ت�سميمها  مت  وق��د  �ملرموم  منطقة  �إىل 
�كت�سافها  مت  �أثرية  ذهبية  م�سغولة  من  �مل�ستلهم  �إك�سبو 
�إك�سبو  يف منطقة �ساروق �حلديد يف دبي، ومتثل بحرية 
مغامرة  ع��ن  للباحثني  وك��ذل��ك  ه  ل��ل��ت��ن��زُّ مثالية  وج��ه��ة 

�ملناظر  بهم  حتيط  بينما  �ل�سحر�ء  و�سط  يف  �لتخييم 
نافور�ت  م��ن  �ل�سخمة  �ل��ب��ح��رية  ت�سمه  وم���ا  �خل��الب��ة 
برية وط��ي��ور فيما  م��ن حيو�نات  و���س��اللت، وم��ا جتذبه 
لال�ستمتاع  �لأم��اك��ن  �أف�سل  م��ن  و�ح���د�ً  �لبحرية  ت�سكل 
مت  وق��د  و���س��روق��ه��ا،  �ل�سم�س  ل��غ��روب  مناظر  مب�ساهدة 

تزويدها مبر�فق وحمامات خلدمة �لزو�ر.

 حممية دبي ال�صحراوية  
بالطبيعة  �ت�سالك  جت��دد  �أن  �ساأنها  م��ن  �أخ���رى  جتربة 
�ملحميات  �أكرب  �إح��دى  �ل�سحر�وية”،  دبي  “حممية  هي 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف دول����ة �لإم�������ار�ت وت��غ��ّط��ي م�����س��اح��ة 225 
�ل����ز�ئ����ر فر�سة  �مل��ح��م��ّي��ة  .. مت��ن��ح  م���رب���ع���اً  ك���ي���ل���وم���رت�ً 
�ملنطقة  على  و�لتعّرف  �ل�سحر�وية  �لطبيعة  ��ستك�ساف 
�ل�سرت�ك  عرب  �أو  �ل�سحر�وي،  �ملها  منتجع  خ��الل  من 
على  يتعني  �إذ  خمت�سة،  �سركات  م��ع  �سياحية  ب��رح��الت 
توفر  �ل��ت��ي  �ل��رح��الت  �سركات  م��ع  �حل��ج��ز  �ملحمية  زو�ر 
�ملنطقة  �لتقليدية يف  و�ل��وج��ب��ات  �خل��ي��ام  م��ن  ���س��يء  ك��ل 
من  �أك��رث  مل�ساهدة  منوذجية  فر�سة  متثل  �لتي  �ملحمية 
و43  �لطيور  من  نوعاً  و120  �لنباتات،  من  نوعاً   50
ن��وع��اً م��ن �ل��ث��دي��ي��ات و�ل���زو�ح���ف. وم���ن �لأن�����س��ط��ة �لتي 
خدمات  بجانب  �ملحمية  يف  �ملخت�سة  �ل�سركات  توفرها 
وركوب  بال�سقور،  و�ل�سيد  �ل�سفاري،  رح��الت  �لتخييم: 
وتقدم  وغ��ريه��ا.  �ل��رم��ال  على  و�لتزلج  و�لهجن،  �خليل 
يف  للتخييم  �لأخ���رى  �جلميلة  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  دب��ي 
بينما  �خل��الب��ة،  �لرملية  كثبانها  و��ستك�ساف  �ل�سحر�ء 
تتفاوت يف درجات �لتعمق يف قلب �ل�سحر�ء حيث ميكن 
�لتي  �لعوير  �إىل �سحر�ء  �لتوجه  �ملغامرة  للباحثني عن 
ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ح���و�يل 40 دق��ي��ق��ة م��ن ق��ل��ب �مل��دي��ن��ة �أو 
من  دقيقة   50 نحو  بعد  على  �لو�قعة  لهباب،  �سحر�ء 
له  نهاية  ل  ترفيًها  لهباب  وتوفر �سحر�ء   .. دبي  و�سط 
�لرملية  �لكثبان  على  و�ل��ت��زل��ج  �ل��ن��ج��وم  م�ساهدة  مثل 
“�سحر�ء �لروية”  وركوب �لدر�جات �ل�سحر�وية. وتعد 
�لتي تقع بالقرب من “دبي �أوتليت مول” وعلى مقربة 
م��ن �أ���س��و�ء �مل��دي��ن��ة، وج��ه��ة �أخ���رى ر�ئ��ع��ة للتخييم، كما 
ميكن ملن يف�سلون �لبقاء بالقرب من �ملناطق �حل�سرية 
بالتخييم  �ل�ستمتاع  �ل�سحر�ء  قلب  يف  �لتوغل  وع���دم 

وزيارة منطقة “طريق منت�سف �سحر�ء دبي”.

مواقع التخييم يف دبي قبلة ع�صاق الطبيعة ومالذ ال�صاعني لال�صرتخاء

التخييم ن�شاط عائلي وفر�شة للقاء االأ�شدقاء يف 
اأجواء  مفتوحة ت�شّفي الذهن من م�شاغل احلياة اليومية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد
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العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
MOJAU_2022- 0046634 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  يرغب  �جلن�سية  �إمار�تي   ، �لزعابي  ر��سد  �سامل  حممد  مطر   / بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد : �خرت زمان �سري د�د خان، 
�مل�ستعملة(  �ل�سيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  �ملروج  )ركن  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  باك�ستاين 
و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )793807( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   : �خرى  تعديالت  �لخر.  �لرخ�سة  �ساحب  تنازل   ، �لإقت�سادية 

موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات.  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 تنازل/ بيع 

�ل�سم : �يوب �مان �هلل  �ل�سفة : �لطرف ، �جلن�سية : بنجالدي�س ، نوع �لهوية : 
هوية �إمار�تية ، رقم �لهوية : 784199079327179 �لعنو�ن : عجمان،

�ملتنازل �لإمار�ت هوية �إمار�تية 784195851508200 �عالن تنازل يرجى 
�لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لطر�ف 
�لبلو�سي  جعفر  حممد  مو�سى  �حمد  �ل�سيد/  من  �دناه:-  ��سماوؤهم  �ملذكورة 
�جلن�سية  �حلمر�ن  حممد  �سبحي  حممد  �ل�سيد/  �ىل  �لإمار�ت    : �جلن�سية 
رخ�سة  �للكرتونية(  �لجهزة  لتجارة  مو�سى  )علي  �لتجاري  بال�سم  :�لإمار�ت 
�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بعجمان رقم )20257( و�مل�سجل بغرفة 
جتارة و�سناعة عجمان وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق على �لتنازل بعد 

�نق�ساء 14 يوما من تاريخ هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70408

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
MOJAU_2022- 0046583 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول : ر��سد هالل عبد بن هالل �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

�إىل �لطرف �لثاين : حممد ر�ساء ملك حو�سي حممد ملك ، �جلن�سية : باك�ستان 
بال�سم �لتجاري )�جلليد لتجارة �أجهزة �لتكييف(  ن�ساط �لرخ�سة )بيع �جهزة �لتربيد �لتكييف - 

وحد�ت بالتجزئة ، بيع قطع غيار �جهزة �لتكييف و�لتربيد - بالتجزئة( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 529740 �ل�سادرة بتاريخ

2004/7/18 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349 العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
MOJAU_2022- 0046586 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول : �بر�هيم عبد�لرز�ق عبد�هلل عبد�لرز�ق �لنقي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

�إىل �لطرف �لثاين : بر�ديب كومار كري�سنان كادوفاتيل كادوفاتيل - �جلن�سية : �لهند 
بال�سم �لتجاري )�أهال لتجارة �لزهور(  ن�ساط �لرخ�سة )بيع �لزهور و�لنباتات �ل�سناعية و�ملجففة 
- بالتجزئة ، بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 

يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 744438 �ل�سادرة بتاريخ 2016/6/7 
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : كيو كيو جيه للهواتف املتحركة - �ض ذ م م   
�ل�سكل    - �مل��رر   - دي��رة   - للعقار�ت  �مل��وج �لزرق  18  ملك موؤ�س�سة  رق��م  �لعنو�ن : حمل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   678660  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1104660  : �لتجاري 
وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  مت 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/5/25 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم 
2021/5/25 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني مبادئ 
ملراجعة احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي 
- عود ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04 م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70408

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : ميدلوك لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م  
 -  b ��ستد�مة  �لتجاري  �ملركز   - ليمتد   25 ب��رمي  2701 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م   789343  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1302469 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
2021/11/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم  مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
دبي بتاريخ 2021/11/24 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�ملعني مبادئ ملراجعة احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل 
 04-8866575  : فاك�س   04-8866575  : هاتف   - ميثاء  عود   - بردبي   -  �ملو�سى 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعالن 
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70408

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : فابريك للخدمات الفنية - �ض ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك يا�سر �حمد ت�سنيف �حمد - بردبي - برج خليفة - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 829983 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
: 1406104 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �أعاله  �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
 2021/12/29 2021/12/29 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
ملراجعة  مبادئ  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
احل�صابات �لعنو�ن :مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-8866575  : فاك�س   04-8866575  : هاتف   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن 
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70408

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات 
�لعنو�ن :  مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 
8866575-04 فاك�س : 8866575-04  مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية كيو كيو جيه للهواتف 
 2021/5/25 ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  وذل��ك مبوجب  املتحركة - �ض ذ م م 
�أي  2021/5/25 وعلى من لديه  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70408

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 
8866575-04 مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة  8866575-04 فاك�س : 
لتاأجري بيوت  ميدلوك  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  يف 
 2021/11/24 وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  العطالت - �ض ذ م م 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/24 وعلى من لديه �أي 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول
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العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 
8866575-04 مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة  8866575-04 فاك�س : 
يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  فابريك للخدمات الفنية 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/12/29 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/29 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول
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العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
 اإعالن مبوعد جل�ضة اإدارة دعوى بالن�ضر
 رقم الدعوى 2021/274 مدين جزئي  

بناء على طلب مدعي / ز�هد �ز�د حممد �ز�د خان - �جلن�سية / باك�ستان 
�ىل مدعي عليه / حممد علي �كرب حممد �بو �حل�سني - �جلن�سية / بنجالدي�س 

فاأنت مكلف باحل�سور �مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �لإبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد عنك يف �ل�ساعة 9.00 
من يوم �خلمي�س �ملو�فق 2022/2/3 لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك 

عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لدعوى غيابيا. 
�لطلبات : �ول : وقبل �لف�سل يف مو�سوع �لدعوى : 

ندب جلنة طبية من د�ئرة �لطب �ل�سرعي بر�أ�س �خليمة لتوقيع �لك�سف �لطبي على �ملدعي وحتديد �لإ�سابات �لتي 
��سابته من جر�ء �حلادث وحتديد ن�سبة �لعجز. 

و�ملادية  �ل�سر�ر �جل�سدية  لكافة  �لتعوي�س �جلابر  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م   : �ملو�سوع  : ويف  ثانيا 
و�ملعنوية و�لتي لتحقت به من جر�ء �حلادث �لذي تعر�س له و�لفائدة �لقانونية عنها بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 

وحتى متام �ل�سد�د. 
ثالثا : ت�سمني و�لز�م �ملدعي عليهما �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�ملالحظات : يجب �لعالن باللغة �لعربية و�لجنليزية
 اداري �ضعادة متعاملني    

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533

العدد 13456 بتاريخ 2022/1/31 
اإعالن بالن�ضر

الدعوى 4064/2021/16 جتاري جزئي دبي  

جلمعيات  �لإد�ري  �لإ�سر�ف  خلدمات  ر�ي�س  هاي   / عليها  �ملدعي  �إىل 
�ملالك  - مبا �أن �ملدعية / �سرفيو )�س.ذ.م.م( 

قد �قام عليكم �لدعوى 4064/2021/16 جتاري جزئي دبي ، وقد 
مت ندب �خلربة بناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�سادر من عد�لة �ملحكمة، 
�و من ميثلكم قانونيا وعليك بتقدمي ما  ذ� فاأنتم مكلفني باحل�سور 
�أيام من  �سبعة  وذلك خالل  للخربة  �و م�ستند�ت  لديك من مذكر�ت 

تاريخ �لإعالن و�لتو��سل عرب �لهاتف 0506459173  

اإعالن اإجتماع خربة 

70197



�شحة وتغذية

29

 Blood طريق  ع��ن  ا�صتق�صائية  درا���ص��ة  وج��دت 
Cancer UK اأن اأكرث من ن�صف البالغني ال ميكنهم 
من  الرغم  على  الدم  ل�صرطان  واحد  عر�ض  ت�صمية 
اململكة  يف  ال�صرطان  لوفيات  �صبب  اأكرب  ثالث  كونه 
املتحدة.وقد تكون معرفة عالمات واأعرا�ض �صرطان 
الدم هي الفرق بني البقاء على قيد احلياة اأو عدمه، 
الأن الت�صخي�ض املبكر للمر�ض هو اأف�صل فر�صة للعالج 

الناجح.

وط��ل��ب��ت �مل��وؤ���س�����س��ة �خل���ريي���ة م���ن �مل�����س��ارك��ني �سرد 
�لدم.  ل�����س��رط��ان  �سائعة  ع��الم��ات  �أن���ه  ي��ع��ت��ق��دون  م��ا 
وبالإ�سافة �إىل �أكرث من %56 من �لأ�سخا�س غري 
ق��ادري��ن على �سرد عر�س و�ح��د، ذك��ر و�ح��د يف �ملائة 
فقط من 2035 بالغا �حلمى، وثالثة يف �ملائة قالو� 

�إنهم عانو� من �سيق يف �لتنف�س.
ويبدو �أن �لوعي بالأعر��س �نخف�س منذ عام 2018 
عندما وجد �ل�ستطالع نف�سه �أن %52 من �لنا�س 

مل يتمكنو� من ت�سمية �أعر��س �ل�سرطان.
 Blood وقالت كيت كيتلي، رئي�سة خدمات �لدعم يف
جتاهل  �أحيانا  ميكن  "لالأ�سف،   :Cancer UK
�أعر��س مثل �لتعب وفقد�ن �لوزن و�لتعرق �لليلي �أو 
�لتقليل من �ساأنها، وقد تكون �لنتيجة مدمرة. خالل 
�أق��ل بكثري م��ن �لأ�سخا�س  ر�أي��ن��ا ع��دد�  �ل��وب��اء،  ذروة 
�أن  وميكن  �ل��دم،  ب�سرطان  �إ�سابتهم  �ُسّخ�ست  �لذين 
يكون �أحد �أ�سباب ذلك �أن بع�س �أعر��س �سرطان �لدم 

ميكن �خللط بينها وبني "كوفيد19-".
�لإع��الن عن  �لتي حتاول  للموؤ�س�سة �خلريية،  وتبعا 
عالمات �ملر�س مبنا�سبة �سهر �لتوعية ب�سرطان �لدم 

يف �سبتمرب، قالو� �إن �أعر��س �سرطان �لدم ت�سمل:
�ملربر. غري  �لوزن  • فقد�ن 

مربر. غري  نزيف  �أو  • كدمات 
�نتفاخات. �أو  • كتل 
�لتنف�س. يف  • �سيق 

�لغزير. �لليلي  • �لتعرق 
و�ل�سديدة. و�ملتكررة  �مل�ستمرة  • �للتهابات 

مربرة. غري  �أعلى(  �أو  مئوية  درجة   38( • حمى 

مربرة. غري  حكة  �أو  جلدي  • طفح 
�لبطن. �أو  �ملفا�سل  �أو  �لعظام  يف  • �أمل 

�لنوم. �أو  �لر�حة  مع  يتح�سن  ل  �لذي  • �لتعب 
عادي. غري  ب�سكل  �ساحبة  • ب�سرة 

ميكن  ل  �أعر��س  لديك  كانت  "�إذ�  كايتلي:  و�أ�ساف 
تف�سريها وم�ستمرة، فعليك حتديد موعد على وجه 

م��ن غري  �أن���ه  �ل��ع��ام. ويف ح��ني  م��ع طبيبك  �ل�سرعة 
�ملهم  فمن  خطري،  �سيء  �أي  هناك  يكون  �أن  �ملحتمل 

للغاية �إجر�ء �لفح�س".
�لليمفاوي  �ل���دم  �بي�سا�س  ف���اإن   ،NHS ل���  ووف��ق��ا 
�ملزمن، وهو �ل�سكل �لرئي�سي ل�سرطان �لدم، ل ي�سبب 
�أعر��س يف وقت مبكر، وميكن ر�سده فقط  �أي  عادة 

�أثناء فح�س �لدم �لذي ُيجرى ل�سبب �آخر.
وعندما تتطور �لأعر��س، فقد ت�سمل:

�لأحيان. من  كثري  يف  بالعدوى  • �لإ�سابة 
�لتنف�س  و���س��ي��ق  �مل�����س��ت��م��ر  �ل��ت��ع��ب   - �ل����دم  ف��ق��ر   •

و�سحوب �جللد.
�ملعتاد. من  �أ�سهل  و�لكدمات  • �لنزيف 

عالية. • حر�رة 
ليلي. • تعرق 

�لفخذ. �أو  �لإبط  �أو  �لعنق  يف  �لغدد  • �نتفاخ 
بطنك. يف  و�نزعاج  • �نتفاخ 

�ملق�سود. غري  �لوزن  • فقد�ن 
�سرطان  �إليها منظمة  تو�سلت  �لتي  �لنتائج  وت�سلط 
�مللحة  �حلاجة  على  �ل�سوء  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �ل��دم 
لرفع م�ستوى �لوعي �لعام ب�سرطانات �لدم وللتوعية 

باأعر��س �ملر�س.

ثالثة اأعرا�س ل�شرطان الدم غالبا 
ما يتجاهلها النا�س وقد تكون قاتلة!

 )WHO( �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�سيوعا،  �لأك��رث  بالأعر��س  قائمة  قدمت منذ فرتة طويلة 
�لعتبار  يف  �لأخ���ذ  م��ع  للبيانات،  �مل�ستمر  �لتحديث  �أن  �إل 
�أي�سا ظهور �ملتغري�ت �جلديدة، ميكن �أن ي�ساعد يف ت�سريع 
�لنقاط  م��ن  �مل��زي��د  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  و�مل��ع��اجل��ة  �لت�سخي�س 

�لإيجابية.
�ل��ع��امل لت�سخي�س حالت  ت��و�ف��ر �لخ��ت��ب��ار�ت ح��ول  ورغ���م 
�ملتو�سط  �ل���دخ���ل  ذ�ت  �ل��ب��ل��د�ن  �أن  �إل  "كوفيد19-"، 
ب�����س��اأن ق��ل��ة �لختبار�ت،  ت��و�ج��ه ���س��ع��وب��ات  و�مل��ن��خ��ف�����س ق��د 
وبالتايل، فاإن �لقدرة على �إجر�ء �لت�سخي�س، �أو على �لأقل 
�أمر�  �مل�����س��ح��ات،  �أخ���ذ  دون  م��ن  ل��ل��ح��الت،  �لأويل  �لفح�س 
هذه  �لباحثون  �أج��رى  وغ��ريه��ا،  �لأ�سباب  ولهذه  �سروريا، 

�لدر��سة �حلديثة.
�حللق  م��ن  م�سحات  على  �ل��ب��اح��ث��ون  ح�سل  �ل��در����س��ة،  ويف 
 ( �ملت�سل�سل  �لبوليمر�ز  تفاعل  �خ��ت��ب��ار  نتائج  م��ع  و�لأن����ف 
PCR( ل� SARS-CoV-2 �سارية، من 1147345 

5 �سنو�ت وما  ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  �إجن��ل��رت�  متطوعا يف 
فوق.

وج��م��ع��ت �ل��ب��ي��ان��ات ع���رب م�����س��وح��ات ع�����س��و�ئ��ي��ة م��ت��ك��ررة يف 
�إجنلرت�، �سملت 8 جولت �ختبار �أجريت بني يونيو 2020 
�حلقيقي  �ل��وق��ت  تقييم  در����س��ة  م��ن  كجزء   2021 ويناير 
من  ج��زء  وه��ي   ،)REACT-1( �ملجتمعي1-  لالنتقال 
�سل�سلة من �لتجارب �ل�سريرية يف �ململكة �ملتحدة �لتي يتم 

��ستخد�مها لفهم كيفية تقدم �لوباء ب�سكل �أف�سل.
و�ُسئل �مل�ساركون عن �لأعر��س �لتي عانو� منها يف �لأ�سبوع 

�ل�سابق لالختبار.
عليها  ح�سل  �لتي  �لبيانات  على  بناء  من��وذج  تطوير  ووق��ع 
7، مع  �إىل   2 �لباحثون من �مل�ساركني خالل �جل��ولت من 
حتديد 7 �أعر��س على �أنها تنبوؤية �إيجابية ب�سكل م�سرتك 
وهي:  �لإيجابية  �ملت�سل�سل  �لبوليمري�ز  تفاعل  لختبار�ت 
فقد�ن �أو تغري حا�سة �ل�سم، فقد�ن �أو تغري �لتذوق، �حلمى، 
�ل�سعال �مل�ستمر �جلديد، �لق�سعريرة، فقد�ن �ل�سهية، و�آلم 

يف �لع�سالت.
وُت�ستخدم �أول 4 من هذه �لأعر��س، حاليا، لتحديد �لأهلية 

.)PCR( لختبار �ملجتمع لتفاعل �لبوليمر�ز �ملت�سل�سل
و�رتبطت جميع �لأعر��س �لتي �سملها �ل�ستطالع باإيجابية 
�لذين ل  بالأ�سخا�س  �ملت�سل�سل مقارنة  �لبوليمري�ز  تفاعل 
�لختبار�ت،  من  �لثامنة  �جلولة  ويف  �أع��ر����س.  من  يعانون 
مع  �ملت�سل�سل  �لبوليمري�ز  تفاعل  باإيجابية  �لنموذج  تنباأ 

.B.1.1.7 لإ�سابة ب�ساللة�
�لأ�سخا�س يف �ملجتمع مع و�حد على �لأقل  و�أعطى �ختبار 
من �لأعر��س �لتنبوؤية �لإيجابية �ل�سبعة �ملختارة ح�سا�سية 
و64%   74% بن�سبة  �إي��ج��اب��ي��ة  ت��ن��ب��وؤي��ة  وق��ي��م  ون��وع��ي��ة 

و%9.7 على �لتو�يل.
و�قرتحت �لنمذجة �أن ��ستخد�م �لأعر��س �ل�سبعة �لتي مت 
�ملت�سل�سل  �لبوليمري�ز  تفاعل  �ختبار  لتخ�سي�س  حتديدها 
�سيوؤدي �إىل �أن يكون %30 �إىل %40 من �لأفر�د �لذين 
يعانون من �لأعر��س يف �إجنلرت� موؤهلني لالختبار، مقابل 
%10 حاليا، و�إذ� مت �ختبار جميع �ملوؤهلني، ف�سيوؤدي ذلك 

�إىل �لك�سف عن %70 �إىل %75 من �حلالت �لإيجابية.
�كت�ساف  م��ع��دلت  حت�سني  �أج���ل  "من  �ل��ب��اح��ث��ون:  وي��ق��ول 
حت�سني  وب��ال��ت��ايل  �ملت�سل�سل  �لبوليمري�ز  تفاعل  �إيجابية 
فاإننا  �لعزل،  تد�بري  عرب  �لفريو�س  �نتقال  على  �ل�سيطرة 
نقرتح تو�سيع قائمة �لأعر��س �مل�ستخدمة يف �لفرز لت�سمل 

جميع �لأعر��س �ل�سبعة �لتي حددناها".
ويو�سح بول �إليوت �لذي قاد �لدر��سة، من �إمربيال كوليدج 
�لأ�سخا�س  من  �لعديد  �أن  �إىل  �لنتائج  هذه  "ت�سري  لندن: 
وب��ال��ت��ايل لن  �خ��ت��ب��اره��م،  ي��ت��م  ل��ن  �مل�����س��اب��ني بكوفيد19- 
�مل�ستخدمة  تلك  مع  تتطابق  ل  �أعر��سهم  لأن  عزلهم  يتم 
حتديد  يف  للم�ساعدة  �حلالية  �لعامة  �ل�سحة  �إر���س��اد�ت  يف 

�لأ�سخا�س �مل�سابني.
 نحن نتفهم �أن هناك حاجة �إىل معايري �ختبار و��سحة، و�أن 
�أمر��س  عادة يف  توجد  �لتي  �لأعر��س  �لكثري من  ت�سمني 
�لنا�س  بعزل  يخاطر  ق��د  �ملو�سمية  �لإنفلونز�  مثل  �أخ���رى 
باأنف�سهم دون د�ع. و�آمل �أن �لنتائج �لتي تو�سلنا �إليها ب�ساأن 
�أن��ه ميكن لربنامج �لختبار  �إف��ادة تعني  �لأع��ر����س �لأك��رث 
�ل�ستفادة من �لأدلة �ملتاحة، ما ي�ساعد على حت�سني �كت�ساف 

�لأ�سخا�س �مل�سابني".

�شبعة اأعرا�س م�شرتكة تتنباأ بت�شخي�س "كوفيد19" يف املجتمع
ميكن ا�صتخدام جمموعة من 7 اأعرا�ض يف باقة واحدة، لزيادة اكت�صاف حاالت "كوفيد-19" املجتمعية، وفقا للباحثني من اإمربيال كوليدج لندن.ويعد 
االكت�صاف ال�صريع لعدوى SARS-CoV-2 يف املجتمع اأمرا اأ�صا�صيا ل�صمان التحكم الفعال يف انت�صار الفريو�ض يف املجتمع، عندما تكون �صعة االختبار 

حمدودة، حيث من املهم ا�صتخدام االختبارات باأكرث الطرق فعالية، مبا يف ذلك ا�صتخدام االأعرا�ض االأكرث اإفادة لتخ�صي�ض االختبار.
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•• ال�سارقة-الفجر

م�ساء  �ل�سارقة  يف  �لعربي  �لثقايف  �لنادي  ��ست�ساف 
�أم�����س �لأول �ل��ك��ات��ب �ل��رو�ئ��ي �إب��ر�ه��ي��م �ل��ك��وين يف 
و��ستفا�س  �ل��رو�ئ��ي��ة،  ع��و�مل��ه  ح��ول  ح��و�ري��ة  جل�سة 
�حلو�ر �إىل عدة جو�نب من جتربته �لرو�ئية، و�أثر 
�لغربة و�ل�سحر�ء و�للغة يف تكوين �لعو�مل �لرو�ئية 

وحتفيز �لكتابة.
ويف تقدميه لل�سيف قال �لدكتور عمر عبد �لعزيز 
بني  ن�سو�سه  يف  يجمع  �لكوين  �إبر�هيم  �لكاتب  �إن 
�لروؤية و�لروؤيا، حيث يقدم روؤية للو�قع من خالل 
روؤيا  ويقدم  �لدقيق،  �لتف�سيلي  �مل�سهدي  �لو�سف 
�ل��ت��ي تكتنف ذلك  م��ن خ���الل �حل��ل��م و�لأ����س���ط���ورة 
و�أ�ساف  �مل���اور�ئ���ي،  ب��ع��ده  وتعطيه  وتغلفه،  �ل��و�ق��ع 
يتبدل  حي  كائن  هي  �لكوين  عند  �للغة  �أن  د.عمر 
لها  ناقال  �ل�سرد  ح��الت  كل  مع  متماهيا  ويتحول 
بدقة وح�سافة، وهي متزج بني �لو�سف و�ل�ستغو�ر، 
�لأ�سطورية،  ب��ال��و�ق��ع��ي��ة  ي�����س��م��ى  �أن  مي��ك��ن  ف��ي��م��ا 
�لكتابية  �لإم��ك��ان��ي��ات  تلك  �أن  �إىل  عمر  د.  وخل�س 
�ل��ب��دي��ع��ة ك��ان��ت ور�ء ه���ذ� �ل����رث�ء �لإب���د�ع���ي �لذي 
تعد  �لتي  �لكوين  �إبر�هيم  �لكاتب  موؤلفات  حتمله 
�لق�سرية  �ملقالت و�لق�س�س  �بتد�ء من  بالع�سر�ت، 
�لأوىل و�لدر��سات �لأدبية و�نتهاء بالرو�يات �لعاملية 
�لكوين، وعلى  �ألفها  �لتي  �لكربى  �لأدبية  و�ملالمح 
�خل�سو�س رو�يات: “�لترب، نزيف �حلجر، �لقف�س، 

�ملجو�س، �ل�سحرة«.
��ستهل �إبر�هيم �لكوين �أجوبته على �أ�سئلة �حل�سور 
باحلديث عن جتربته �لرو�ئية، فقال �إن كل جتربة 
وجتربة  حياتية  جتربة  �سقني،  م��ن  تتاألف  رو�ئ��ي��ة 
�لأهم لأنها  �لوجد�نية هي  �لتجربة  و�أن  وجد�نية، 
�ل��ت��ي تخلقها يف نف�س  �ل���رو�ي���ة، وه��ي  ت��غ��ذي  �ل��ت��ي 
�لكاتب، حيث تخلق فيه �حلاجة �إىل �ل�سرد و�لتعبري 

عن وجد�نه.
�لغرت�ب  لعل  قائال:  �لغربة  عن  �لكوين  وحت��دث 
�لتي  �لعنا�سر  �أح���د  ه��و  وج��د�ن��ي��ة  جت��رب��ة  بو�سفه 
�حللم  يف  يعي�س  �ملغرتب  لل�سرد،  �ملغذي،  دور  تلعب 
�لغربة فيه �خليال وتبث فيه روح �خللود،  وت�سحذ 
فهذ� �ملهاجر يتكتم على �أمر جلل على ق�سية، نبوءة، 
�سهادة، ويبحث عن مكان ي�سع عليه نبوءته، ويحقق 
�أ�سا�سيا يف  دور�  �لغ���رت�ب  وق��د لعب  �أح��الم��ه،  فيه 
�أه����ل �ل�سحر�ء  �ل��ك��ت��اب��ي��ة، ف��ك��ل  ح��ي��ات��ي وجت��رب��ت��ي 
�مل�سمى  �لنعيم  هذ�  �إىل  وم�سدودون  مغرتبون،  هي 
بال�سحر�ء لأنه فردو�س �حلرية، وعندما يكون �ملرء 
�سليل هذ� �لفردو�س ل بد �أن يجد ما يقوله، خيال 

�أو نبوءة �أو حلما. 
ل��ق��د ك���ان �أول �غ����رت�ب يف ح��ي��ات��ي ه��و ن��زوح��ن��ا من 
�ل�سحر�ء �إىل �لو�حات حتت تاأثري �لت�سمم �لنووي 
�لفرن�سية  �ل���ن���ووي���ة  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  �أح���دث���ت���ه  �ل����ذي 
�أج��ربن��ا جمتمعنا جمتمع  �ل��ك��ربى، م��ا  �ل�����س��ح��ر�ء 
و�جلز�ئر  ليبيا  يف  و�للجوء  �ل��ت��وزع  على  �ل��ط��و�رق 

بالغرت�ب  �لتجربة عمقا  وت��زد�د  و�لنيجر،  وم��ايل 
باللغة  �مل��در���س��ة  �ل��در����س��ة يف  ب���د�أت  �ل��ل��غ��وي عندما 
تفوقت  لكنني  �لأم،  لغتي  تكن  مل  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة، 
ب�سفري  �آخ���ر  �غ����رت�ب  ح�سل  ث��م  و�أح��ب��ب��ت��ه��ا،  فيها 
�آخ��ر ووجود  و�غ���رت�ب  �سوي�سر�  ث��م يف  رو���س��ي��ا،  �إىل 
�آخر، هذه  �آخر ووجود  �إ�سبانيا و�غرت�ب  جديد، ثم 
�إن�سانا  �آخ��ر،  �إن�سانا  �ملبدع  ت�سري  �أن  لب��د  �ل�سل�سة 
وتزوده  للكتابة،  دو�فعه  من  وتزيد  كو�سموبوليتيا، 
�لوجد�نية  جتربته  �إىل  وت�سيف  ج��دي��دة  ب��ع��و�مل 
كل  رغ��م  �لكوين:  ق��ال  �للغة  وع��ن  �لكثري.  و�لفنية 

�لغرت�بات، ورغم كل �للغات �لتي تعلمتها وتعمقت 
معرفتي بها، فقد بقيت وفيا لّلغة �ملكت�سبة �لأوىل، 
فقد وجدت يف �لعربية روحا هي يف �لو�قع ترجمة 
للغتي �لأم، لأنها لغة وجد�نية روحية عميقة، وقد 
�كت�سفت فيها كيف �أكتب بتلك �لوجد�نية �لروحانية 
�لزمان  ح��دود  تتجاوز  �لتي  �لإن�ساد،  لغة  �لعميقة، 
�لغيبية،  �لطفرة  بتلك  �مل�سحونة  لأي عمل،  و�ملكان 
وكان ذلك �أحد �لأ�سباب �لأ�سا�سية لأن ت�سبح كتبي 
�إليها،  �ل��ت��ي ترجمت  �ل��ع��امل  ل��غ��ات  ك��ل  م��ق��روءة يف 
�للغة  تلك  �أكتب  لأنني  �لأوروب��ي��ة،  �للغات  وخا�سة 

�ل��روح��ان��ي��ة �مل�����س��رتك��ة ب��ني ك��ل �ل��ل��غ��ات، و�ل��ت��ي �إن 
لغة عاملية م�سرتكة،  �كت�سف  �لكاتب، فقد  �كت�سفها 

�أيا كانت �للغة �لتي �لب�سرية �لتي يكتب بها.
وعن رو�ية �ل�سحر�ء �لتي تعود ريادتها �إىل �لكوين 
قال �لكوين �إنه عندما بد�أ جتربة �لكتابة، كان �أمام 
حتدٍّ عليه �أن يو�جهه ويتغلب عليه، وهو �أن �لأدبيات 
�أدبيا مدينيا  �لرو�ية جن�سا  �لغربية تعترب  �لنقدية 
و�أن �ل�سحر�ء هي جمرد فر�غ ل  “ن�سبة للمدينة”، 
حياة فيه ول عالقات، ول ميكن �أن تكتب عنه رو�ية، 
�لو��سع  �لف�ساء  ذل��ك  �ل�سحر�ء،  �ب��ن  وه��و  فاحتاج 

باملجهول  ب��اخل��ي��ال و�لأ����س���ط���ورة،  �ل��غ��ن��ي  �جل��م��ي��ل 
و�حل��ري��ة، �ح��ت��اج �إىل �أن ي��رف��ع ذل��ك �ل��ت��ح��دي و�أن 
يكتب رو�يته �خلا�سة عن عامله �لذي ولد فيه وعا�س، 
و�لذي �سيظل ينتمي �إليه، �أينما حل و�رحتل، فكان 
�أن بد�أ م�سروعه �لكبري يف كتابة تلك �لرو�يات �لتي 
�لظاهرة  عو�ملها  وت�ستنطق  �ل�سحر�ء  حياة  ت�سور 
كما  بالأ�سطورة و�خليال  وتوؤثث فر�غها  و�لباطنة، 
يفعل �ل�سحر�وي ب�سكل طبيعي يف حياته �ليومية، 
وجن��ح��ت �ل��ت��ج��رب��ة يف �ل��ن��ه��اي��ة، و�ت�����س��ع��ت وح���ازت 

�لعرت�ف �لعاملي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�53  �ل���دورة  يف  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �ساركت 
مل��ع��ر���س �ل��ق��اه��رة �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب �ل���ذي �نطلقت 
�أعماله يف مدينة �لقاهرة حتت �سعار هوية م�سر.. 
وي�ستمر  يناير   26 يوم  �مل�ستقبل،  و�سوؤ�ل  �لثقافة 
حتى 7 فرب�ير 2022، حتت رعاية �لرئي�س عبد 

�لفتاح �ل�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر �لعربية. 
و�سارك وفد �لوز�رة �ملوؤلف من �سعادة علي �ل�سعايل 
وك��ي��ل �ل�����وز�رة �مل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع �ل����رت�ث و�لفنون 
�مل�ست�سارة  يون�س  با�سمة  و�لدكتورة  رئي�ساً،  �ملكلف، 
�لثقافية للوز�رة، و�ل�سيدة عفر�ء حممود موؤ�ِس�سة 
د�ر غاف للن�سر و�لتوزيع يف دولة �لإمار�ت يف حفل 
�فتتاح �ملعر�س �لذي عقد بح�سور معايل �لدكتور 
م�سطفي مدبويل رئي�س جمل�س �لوزر�ء، ويف �فتتاح 

موؤمتر “�لرتجمة عن �لعربية .. ج�سر �حل�سارة” 
�لذي نظمته �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب.

�لتي  �لعربية  للغة  �لثقافية  �خللوة  �لوفد  وح�سر 
وت�سمنت  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  نظمها 
حلقات نقا�سية من �ستة حماور رئي�سية �سارك بها 
45 متحدثاً، حيث قام علي �ل�سعايل باإد�رة حمور 
�للغة �لعربية على جناح �لإبد�ع: �لطرب و�لدر�ما 

و�لأدب.
كما �سهد �لوفد �ملوؤمتر �ل�سحفي �خلا�س بالإعالن 
طه  �لكبري  �مل�سري  �لكاتب  �سخ�سية  �ختيار  ع��ن 
ح�سني �ل�سخ�سية �ملحورية ملعر�س �أبوظبي �لدويل 
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  وب��رن��ام��ج   ،2022 للكتاب 
و�لتي  �مل��ع��ر���س،  خ���الل  ب��ه  ل��الح��ت��ف��اء  �ملخ�س�سة 
ت�سمل �إ�سد�ر �سل�سلة حتمل ��سمه، لن�سر �لدر��سات 
و�سريته،  و�أع��م��ال��ه  ل��ف��ك��ره  �ملخ�س�سة  و�لأب���ح���اث 

ب��الإ���س��اف��ة �إىل رع��اي��ة ط��ب��ع��ة ورق��ي��ة ج��دي��دة من 
�أع��م��ال��ه، وحت��وي��ل خم��ت��ار�ت منها لأ���س��ك��ال جديدة 
و�مل�سورة  و�لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�سمعية  �ملطبوعات  م��ن 

بالتعاون مع نا�سرين عرب. 
�أجنحة  و�ل�������س���ب���اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وف����د  وت��ف��ق��د 
�ملوؤ�س�سات �لإمار�تية من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، 
�مل�ساركة يف �ملعر�س، ومنها جناح جمعية �لنا�سرين 
�لعربية،  للغة  �أبوظبي  مركز  وجناح  �لإم��ار�ت��ي��ني، 
�لأر�سيف  وجناح  للكتاب،  �أبوظبي  معر�س  وجناح 
للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�س  وجناح  �لوطني، 
دور  عدد من  �إىل  �إ�سافة  للرت�ث،  �ل�سارقة  ومعهد 

�لن�سر �لإمار�تية.
رئي�سة  �لقا�سمي  ب��دور  �ل�سيخة  �ل��وف��د  �لتقى  كما 
�لحتاد �لدويل للنا�سرين وموؤ�ِس�سة ورئي�سة جمعية 
متيم  بن  علي  و�لدكتور   ، �لإم��ار�ت��ي��ني،  �لنا�سرين 

ناق�سو�  حيث  �لعربية،  للغة  �أبوظبي  مركز  رئي�س 
�لأوىل  �ل����دورة  �ل��ن�����س��ر، وخم��رج��ات  �سناعة  �آف����اق 
لقمة �للغة �لعربية 2021، وما يقدمه �لنا�سرون 
�إ�سد�ر�ت  م��ن  �ملعر�س  يف  �مل�ساركون  �لإم��ار�ت��ي��ون 
غنية ومتنوعة، تعك�س مكانة �لكتاب كوعاء للثقافة 
و�ملعرفة، وتنقل يف م�سمونها ذي �لقيمة �لثقافية 
�ل��ث��ق��ايف و�لإن�������س���اين لدولة  �مل������وروث  و�ل��ع��ل��م��ي��ة، 

�لإمار�ت. 
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ع��ل��ي �ل�����س��ع��ايل: “حتر�س 
�لفعاليات  �مل�ساركة يف  و�ل�سباب على  �لثقافة  وز�رة 
�لثقافية �لكربى على �مل�ستويني �لإقليمي و�لعاملي، 
و�ل��ت��ي ب���دوره���ا ت�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز �مل�����س��ه��د �لثقايف 
وتدعم �آفاق �سناعة �لن�سر وت�ست�سرف م�ستقبله، يف 
ظل ما ي�سهده �لعامل من تطور�ت مت�سارعة، حتتم 
�لن�سر، وتاأتي  �لكبري يف قطاع  �لنمو  علينا مو�كبة 

م�ساركتنا يف معر�س �لقاهرة �لدويل للكتاب، �لذي 
يعد من �أهم �ملعار�س �لعربية للكتاب، لنقل �لرث�ء 
�لثقايف لدولة �لإمار�ت، و�لتعريف بالأدباء و�لكّتاب 
للثقافة  �إبد�عي  نتاج  من  قدموه  وما  �لإمار�تيني 

�لإن�سانية”. 
�ل����دويل  �ل���ق���اه���رة  “معر�س  �ل�����س��ع��ايل:  و�أ�����س����اف 
�سبل  لبحث  جامعة،  عاملية  من�سة  ي�سكل  للكتاب، 
�ملحلية  �لن�سر  دور  �إ�سد�ر�ت  �أحدث  ت�سهيل و�سول 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �إىل �ل���ق���ارئ، ون���اف���ذة لإب����ر�ز 
�إ�سهامات �سناعة �لن�سر �لإمار�تية يف �مل�سهد �لثقايف 
�لعربي و�لعاملي، كما تعك�س �مل�ساركة �لو��سعة لدولة 
�لإم��ار�ت يف �ملعر�س، حر�س �لدولة على �لهتمام 
وبر�جمها  بخططها  و�لتعريف  �لعربية،  باللغة 
ودعم  وحمايتها،  عليها  للحفاظ  �ل�سرت�تيجية 

�ملبدعني و�لنا�سرين وحركة �لرتجمة”. 

و�أ����س���اد �ل�����س��ع��ايل ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي تقودها 
�ل��ع��رب��ي��ة، و�ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى هذ�  ج��م��ه��وري��ة م�سر 
يناق�س  �لذي  �ملميز لربناجمه،  و�مل�ستوى  �ملعر�س، 
وم�ستقبلها،  �لن�سر  �سناعة  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
نهج  بو�سفها  �لقر�ءة  ل�ستد�مة  �لتطوير  وفر�س 
�لأ�سيلة  �لقيم  ع��ن  للتعبري  رئي�سية  و�أد�ة  ح��ي��اة، 
للثقافة �لعربية. وز�ر وفد وز�رة �لثقافة و�ل�سباب، 
�مل��ع��ر���س، ج��ن��اح �لأزه���ر  ع��ل��ى ه��ام�����س م�ساركته يف 
�ل�سريف، وموؤ�س�سة �لأهر�م �مل�سرية، وموؤ�س�سة د�ر 
�ملعارف للن�سر، وموؤ�س�سة د�ر �لهالل للن�سر، و�لتقى 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا وبر�جمها  ل���الط���الع  م�����س��وؤول��ي��ه��ا، 
�ملعر�س  ودور  �لن�سر،  ب�سناعة  للنهو�س  �مل�ستقبلية 
يف تقارب �ملبدعني من �ملوؤلفني و�لنا�سرين، مل�ساركة 
�مل�سهد  و�إث����ر�ء  �مل��ع��ارف،  نقل  يف  �مللهمة  جت��ارب��ه��م 

�لثقايف. 

الثقافة وال�شباب ت�شارك يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 

•• دبي- الفجر:

 ق��ام��ت ���س��ع��ادة ه��ال��ة ب����دري، م��دي��ر ع���ام هيئة 
�لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة” بزيارة 
فعاليات  على  ل��الط��الع  �أفينيو  �ل�سركال  �إىل 

منطقة  ���س��م��ن  للفنون”  �ل���ق���وز  “مهرجان 
�لقوز �لإبد�عية �لذي عاد بباقة من �لفعاليات 
�لتا�سعة  ن�سخته  يف  �لنوعية  و�مل�ساركات  �لفنية 
تفعياًل   2022 ي��ن��اي��ر  و30   29 ي��وم��ي  ب��ني 
للمنطقة �لإبد�عية يف �لقوز و�حتفاًء باملبدعني 

�ملحليني من �ملنطقة.
ا  �أي�سً بدري  �سعادة  �إىل  �ن�سم  جولتها،  وخالل 
�سعادة عبد �ملنعم �ل�سركال، موؤ�س�س “�ل�سركال 
�لعمل  مب�ساهدة  جولتها  ب��د�أت  حيث  �أفنيو”؛ 
�ملتنقل  �لفني  �لعمل  وه��و  �ملهرجان،  يف  �لأب���رز 

“غايا” للفنان لوك غري�م.
�مل�سار  �إىل  �أي�ساً  ب��دري  �سعادة  �جلولة  و�أخ���ذت 
�خل��ل��ف��ي ل��ل�����س��رك��ال �أف��ن��ي��و، ح��ي��ث �ط��ل��ع��ت على 
وهو  »Verses in reverse«؛  م��ع��ر���س 
“�أوغ�سطني  �لفلبيني  ل��ل��ف��ن��ان  ت��ف��اع��ل��ي  ع��م��ل 
�لتي  �مل�ساحة  م��ن  ج���زء�ً  ويعترب   ،“ باريدي�س 
خ�س�ستها موؤ�س�سة �ل�سركال للفنون للمبدعني 
حت��ت �إ���س��ر�ف جانني غايل دي��ودج��ي. وم��ن ثم 
على  و�ط��ل��ع��ت   3 �مل�����س��ار  ع��رب  �سعادتها  �نتقلت 
�لرت�كيب �لفنية �لبديعة �لتي ي�سمها معر�سّي 

“421” و “كريتك«.
ب��ع��د ذل����ك، جت��ول��ت ���س��ع��ادة ب����دري ع���رب �مل�سار 
 »In Suspension« م��ع��ر���س  وز�رت   2
تنظيم  م���ن  م��ع��ر���س  وه����و  50؛  �مل�����س��ت��ودع  يف 
جامعة ز�ي���د وب��دع��م م��ن م��و�ن��ئ دب��ي �لعاملية، 
بعد  ز�رت  ح��ي��ث  1؛  �مل�����س��ار  يف  جولتها  لتنهي 

�ملعار�س �لأخرى و�ختتمتها بزيارة �إىل �ملعر�س 
 Swatch Art Peace  « ينّظمه  �ل���ذي 
�أعماًل  ويعر�س   ،82 �مل�ستودع  يف   »Hotel

مبتكرة لفنانني �أقامو� �سابقاً يف �لفندق.
و�سفته  �ل������ذي  ب���امل���ه���رج���ان  ب������دري  و�أ������س�����ادت 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  ���س��م��ن  �ل���ث���ق���ايف  ب���ال���ك���رن���ف���ال 
�لإبد�عية �لذي يدعم �ملو�هب �ملحلية و�لعاملية 
من  ويقدم مزيجاً  و�لفنون،  بالثقافة  ويحتفي 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  جلميع  و�مل���رح  و�ملتعة  �ل��ف��ائ��دة 
ل��ه��ذ� �حلدث  للثقافة  دب���ي  ع��ل��ى دع���م  م���وؤك���دًة 
لثقافات  ملتقى  ي�سكل  �ل���ذي  �مل��م��ي��ز  �ل�����س��ن��وي 

�لعامل و�إبد�عاته، 
�ألق �مل�سهد �لإبد�عي �ملزدهر لالإمارة يف  معزز�ً 

كل عام. 
�حلكومية  �لهيئة  ه��ي  للثقافة  دب��ي  �أن  ُي��ذك��ر 

ون�سره،  �لغني  دب��ي  ت��ر�ث  �سون  على  �ملوؤمتنة 
ورعاية �ملو�هب �لإبد�عية، ودعم �لتنوع �لثقايف 
يف �لإمارة، مبا ي�سهم يف متكني �لقطاع �لثقايف 

وتعزيز  �ملحلي  لالقت�ساد  ك��ر�ف��د  و�لإب���د�ع���ي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة، حا�سنة  م��ك��ان��ة دب���ي م���رك���ز�ً ع��امل��ي��اً 

لالإبد�ع، ملتقًى للمو�هب.

هالة بدري تزور الن�شخة التا�شعة من مهرجان القوز للفنون 

يف جل�صة حوارية معه يف النادي الثقايف العربي

اإبراهيم الكوين: التجربة الوجدانية اأ�شا�س ال�شرد وال�شحراء عامل احللم واالأ�شطورة 

املواهب  يدعم  االإبداعية  القوز  منطقة  �صمن  ثقايف  •كرنفال 
ويحتفي بالثقافة والفنون ويقدم مزيجًا من الفائدة واملتعة
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توك(  )ت��ي��ك  ع��ل��ى  ل��ك  ���س��ورة  لن�سر  دف��ع��ْت��ك  �ل��ت��ي  �لأ���س��ب��اب  • م��ا 
َت��َخ��ّل��و� عنك يف وقت  و)�إن�����س��ت��غ��ر�م( و�ن���ت حليقه �ل��ر�أ���س و���س��ك��وِت َم��ن 

�ل�سدة؟
- يهّمني �أن �أ�سري �أوًل �إىل �أنه ل توجد لدّي ح�سابات على )تيك توك( 
و)�إن�ستغر�م( و)في�سبوك( لأنني �أقفلُتها، بل ن�سرُت �ل�سورة على )�إن�ستا 

- و�ت�ساب(.
ولدي 5000 �سخ�س على قائمة �لت�سالت، ورمبا �نت�سر �خلرب على 
بقية مو�قع �لتو��سل �لجتماعي عرب �أحد هوؤلء �لأ�سخا�س، ول �أعرف 

�إذ� كان هناك َمن ي�ستخدم ��سمي على تلك �ملو�قع.
منها؟ �سكوِت  �لتي  �ملوؤملة  �لتفا�سيل  عن  �سيئاً  نعرف  �أن  ميكن  • هل 

- �ساأ�سرح �لق�سة من �لبد�ية، و�لغلطة �لتي �رتكبُتها. ُيعرف عني �أنني 
و�سلْتني  �سهرين  وقبل  �هلل(.  )ح��زب  كثري�ً  و�أه��اج��م  بال�سيا�سة  �أتكلم 
)�لإن�ستا(،  ��ستخدم  يومها  وكنت  �لتلفون،  عرب  �لتهديد�ت  من  �لكثري 

فغ�سبْت و�لدتي مني كثري�ً و�سربْتني.
�لتهديد�ت مل تكن من �حلزب، ومن �ملعيب �أن �أتهمهم لأنهم �ساألو� 

عني. وب�سبب جنوين نتيجة �سرب �أمي يل ن�سرُت �لفيديو )عن 
�حلزب( على )�لإن�ستا(.

و�ل��دت��ي عليهم  ف���ردت  �لهاتف  ع��رب  �ت�����س��الت  تلقيُت جم���دد�ً 
�مل�ست�سفى وبقيت  وقالت )�بنتي خوتة وجمنونة(. ثم دخلُت 
فيه �أ�سبوعاً وتلقيت عالجاً نف�سياً، وعدت �إىل �لبيت �سخ�ساً 

خمتلفاً متاماً.
�مل�ست�سفى؟ دخلِت  • ملاذ� 

- كنت منهارة. �لكل يعرف �لأو�ساع �لتي مير بها لبنان 
�سا�سات  على  ظهرت  قد  كنت  جميعاً.  علينا  �أّث��رت  و�لتي 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون وت�����س��رف��ُت ب��ط��ري��ق��ة غ��ب��ي��ة، وك���ذل���ك عرب 

)�ل�سو�سيال ميديا(، ومل �أكن �سعيدة بكل ما قلته.
مب����ر�����س  م�������������س������اب  �ب�������ن�������ي  �أن  �أك����������������ذب  ول�����������ن 

�لليفي  )�ل���ورم   Neurofibromatosis
�لع�سبي(، وهذ� �لأمر �أعلن عنه للمرة �لأوىل، 

وق���د ع��رف��ن��ا �إ���س��اب��ت��ه ب��ه��ذ� �مل��ر���س ق��ب��ل 3 
�أعو�م، وهو مر�س نادر.

تبني �أن هناك ورماً يف ر�أ�سه، و�حلمدهلل 
�أنه مل يكرب. و�لدي طبيب و��ستطعنا 

�كت�سافه يف مرحلة �لبد�يات، وهو 
ب�)كور�سيه(  حالياً  ي�ستعني 

)م�سد(.
وبعد عودتي �إىل �لبيت 
علمنا  �مل�ست�سفى،  من 
م�سابة  و�ل���دت���ي  �أن 
�ل�سرطان  مب���ر����س 

ف�سعرُت  �لرئتني،  يف 
ب�����اأن�����ن�����ي �ل���������س����ب����ب يف 
م������ر�������س������ه������ا، ول����ك����ن 
�لنف�سي  �ل���ط���ب���ي���ب 
�أكد يل �أن ل عالقة 
ب��امل��و���س��وع. هي  يل 
لعملية  خ�������س���ع���ت 

ومت  ج����������ر�ح����������ي����������ة 
�����س���ت���ئ�������س���ال �إح�������دى 

�لعملية  وخ���الل  رئتيها، 
�آخر  ورم  وج���ود  �ك��ت�����س��ف��و� 

�لرئتني،  بجانب  خبيث 
ول���ذل���ك ك����ان يجب 

�أن تق�س �سعرها 

وق�س  �لعذ�ب  على  �مل��وت  ل  �أف�سّ وقالت  رف�ست  ولكنها  �لعالج،  ب�سبب 
�سعري ومعرفة �لنا�س مبر�سي، خ�سو�ساً �أن نظرة �لنا�س ل ترحم. فما 
كان مني �إل �أن ق�سدُت حالقاً رجالياً يف �ليوم �لثاين وحلقُت �سعري، مع 
و�أنا حليقة  �ليومية  �ساأكمل حياتي  �إنني  وقلُت لأمي  �أحبه كثري�ً،  �أنني 

�لر�أ�س، و�سنكون معاً يد�ً بيد.
�سعرها؟ حلق  على  و�لدتك  ت�سجيع  حاولِت  �أنك  • �أي 

نكون  �أن  ع��ي��ب��اً  ل��ي�����س  ن���ع���م.   -
�لكل  �لر�أ�س.  حليقي 

ي�����ع�����رف �أن����ن����ي 
�أح���������������������ب 

�سعري و�أهتم به كثري�ً، و�ل�سعر ل يلبث �أن ينبت.
• ل نح�سب �أنك تعرفني �أن �لفنانة �سريين عبد�لوهاب ظهرت يف �أول 

حفل لها وهي حليقة �ل�سعر؟
�أجنبية و�ملجتمع �لذي نعي�س فيه ل يتقبل هذ� �لأمر.  - نعم. و�لدتي 

و�أنا حاولُت �أن �أوؤكد �أن هذ� �لأمر لي�س عيباً.
و�لعتاب؟ �للوم  وجهِت  • ملَن 

- لبع�س �لأ�سدقاء �لذين كانو� يالزمونني د�ئماً و�ختفو� كلهم فجاأة. 
�أنا كنت �أ�ستم حزب �هلل، ولكنني توّقفُت، وكثريون ممن يوؤيدون 
�حلزب �ساألو� عن و�لدتي ومتنو� لها �ل�سفاء. ولذلك، 
قررُت عدم �لت�سويت يف �لنتخابات �لنيابية ول 
ي�ساأل  �أح����د�ً مل  �ل�����س��ي��ا���س��ة، لأن  ت��ع��اط��ي  �أري����د 

عني.
و)بعدو  ب��ي  يت�سل  مل  �لر��سي  ج��ورج  م��ث��اًل، 
ع��ام��ل��ي ب��ل��وك(، ب��ل �ك��ت��ف��ى ب��الت�����س��ال ببيت 
�لأر�سي وقال يل  �لهاتف  �ت�سل على  �أهلي. 
)�إذ� كنِت بحاجة للم�ساعدة تو��سلي معي(. 
�أنك�سر.  ل��ن  ولكنني  ب��الإه��ان��ة.  �سعرُت  و�أن���ا 
كان  و�ح���د�ً  �أن��ن��ي ع�ست معه ع��ام��اً  ل��و  حتى 
خمتلفة.  ب��ط��ري��ق��ة  ي��ت�����س��رف  �أن  ي��ف��رت���س 
�أجنبت  �أنني  مع  ب��ي،  يت�سلو�  مل  �أهله  حتى 
ح��ف��ي��ده��م. �أن����ا �أمت���ن���ى ل���ه ك���ل �خل���ري ولكن 

يكفي. لن �أهتم ل�سيء.
و�لدتك؟ و�سع  هو  • وكيف 

- علينا �أن نتكل على �لرب. يجب �أن تخ�سع 
للعالج مرة كل �أ�سبوعني. ويجب �أن �أكون قوية 

كي �أمدها بالقوة.
جيد؟ �بنك  و�سع  • وهل 

- �حلمد هلل. هو يرتدي )كور�سيه(، �إىل �أن يبلغ 
كان  �إذ�  �سنعرف  وب��ع��ده��ا  ع��م��ره،  م��ن  �ل�14 
بحاجة �إىل عملية جر�حية يف �لظهر �أم ل. 
هو يتابع در��سته ب�سكل عادي ويلعب مع 

رفاقه.
معك؟ يعي�س  �بنك  • وهل 

�إىل بيت  �أر���س��ل��ت��ه  - ط��ب��ع��اً! ول��ك��ن��ن��ي 
�سقيقتي كي ل يتاأثر بالأجو�ء �لتي 

منّر بها حالياً يف �لبيت.
�لتي  �ل��ر���س��ال��ة  م���ا   •
ت�����������رغ�����������ب�����������ني يف 
�إىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا 

�لنا�س؟
)�ل�������س���رب���ة   -
�للي ما بتقتلك 
ب��ت��ق��ّوي��ك(. ما 
قيد  على  دمنا 
�حلياة، هناك 

�أمل.

نوال الزغبي تطلق 
اأغنية "ل�شه باجي 

على باله"
بعد جناح �أغنيتي "عم بحكي مع حايل" و"بحبو كتري" باللهجة �للبنانية، 
باللهجة  ج��دي��ًد�  غ��ن��ائ��ًي��ا  ع��م��اًل  �ل��زغ��ب��ي  ن���و�ل  �للبنانية  �لنجمة  تطلق 

�مل�سرية.
عنو�ن  م��ن  باله" ب��دل  على  باجي  "ل�سه  ع��ن��و�ن  �جل��دي��دة  �لأغنية  حتمل 
"زمان"، حيث قامت هيئة �مل�سنفات يف جمهورية م�سر با�ستبد�ل "زمان" 

ب�"ل�سه باجي على باله".
�لأغنية كلمات �أمري طعيمة و�أحلان عمرو م�سطفى، ومن �ملُقرر ت�سويرها 
على طريقة �لفيديو حتت �إد�رة �ملخرج فادي حد�د �لذي يعمل على و�سع 

�ل�ستوري بورد �خلا�س بالأغنية.

ظهرت حليقة ال�صعر ت�صامنا مع مر�ض والدتها

جويل حامت: �شعرُت باالإهانة، 
ولكنني لن اأنك�شر

اأطلت اللبنانية جويل حامت، طليقة الفنان جورج الرا�صي واأم ابنه حليقَة 
لوم وعتب  ر�صالة  بال�صرطان، ووجهت  امل�صابة  َت�صاُمنًا مع والدتها  الراأ�ض، 
اإىل َمن تخّلوا عنها وبينهم طليقها الرا�صي.عن مر�ض والدتها وابنها فيكان 

مع جويل  احلوار االآتي:

تنتظر �لفنانة �سوز�ن جنم 
�لدين طرح فيلم "متا�سيح 
�لعر�س  دور  يف  �لنيل" 
�ملو�فق  �لأرب��ع��اء  بعد غ��د 
جت�سد  حيث  يناير،   26
�لعمل  �أح�������د�ث  خ����الل 
"نادية"  ����س���خ�������س���ي���ة 
�لأح���د�ث  تك�سف  �ل��ت��ي 
ع�سابة  يف  م�ساركتها 
ن�����������س�����ب م��������ع م��������رور 
بالعديد  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
م��ن �ل��ت��ط��ور�ت خالل 
باقى  م��ع  �لن�سب  رحلة 

�أفر�د �لع�سابة.
�لنيل"  "متا�سيح  ف��ي��ل��م 
بطولة م�سطفى خاطر، 

عفيفى،  كرمي  �ل�ساوى،  خالد  �ملرغني،  حمدي 
ويزو، هنادى مهنى، بيومي فو�د، حممد ثروت، 
حممد جمعة، �سليمان عيد، �سامية �لطر�بيل�سى، 
ك��ت��ك��ت، وعدد  مل��ا  ���س��ري��ف ح�سني،  ب��دري��ة ط��ل��ب��ة، 
و�إخر�ج  �ل�سيد  ل��وؤي  وتاأليف  �لفنانني  من  �آخ��ر 
�لدين  ���س��وز�ن جن��م  �ل��ع��زي��ز.و�أك��دت  �سامح عبد 
�لنيل" جتربة لطيفة  "متا�سيح  �أن جتربتها يف 
�لعزيز  عبد  �سامح  �مل��خ��رج  م��ع  خا�سة  للغاية، 
�لذى يجعل �للوكني مميز� ومرحا طو�ل فرتة 
�لت�سوير و�لتي غلب عليها �لأجو�ء �لعائلية مع 
باقى �لفنانني �مل�ساركني يف �لبطولة، م�سرية �إىل 
�لفيلم  يلقى  �أن  متمنية  بالعمل  ��ستمتعت  �أنها 
�لذى  �ملجهود و�حلب  قدر  �لنتائج �جليدة على 

كان يف �لكو�لي�س.
وف���ى ���س��ي��اق �آخ����ر ت��و����س��ل ����س���وز�ن جن��م �لدين 
م�سل�سلها �جلديد "بيوت من ورق" يف �لعا�سمة 

�سخ�سية  فيه  جت�سد  و�ل���ذى  ب���ريوت،  �للبنانية 
با�سمها  بر�ند  لها  �ستايلي�ست  "جيجى" وتعمل 
وهي �سيدة قوية ومتما�سكة، وتتعر�س للخيانات 
و�ل���غ���در و�ل�����س��رق��ات و�ل��ع��ن��ف و�خل���ط���ف خالل 
يو�سف  بطولته  يف  ي�����س��ارك  و�ل��ع��م��ل  �لأح�����د�ث، 
�خلال وطونى عي�سى ود�ليد� خليل يو�سف حد�د 
وفادى حد�د وجمموعة كبرية من �سوريا ولبنان 

و�إخر�ج �أ�سامة �حلمد.
م�سل�سل  �لدين حالياً  ل�سوز�ن جنم  يعر�س  كما 
 10 م��ن  �مل��ك��ون  فيكتوريا"   – ���س��رف  "وثيقة 
"وياك"  ع��ل��ى من�سة  ع��ر���س��ه  و�ن��ط��ل��ق  ح��ل��ق��ات، 
�لأ�سبوع �ملا�سى، وت�سارك فيه ك�سيفة ب�سخ�سية 
�أمل  ح��د�د،  �سلوم  �لنجوم  بجانب  "فيكتوريا"، 
�سلمى  �جل��ز�ي��رى،  �سباح  خ�سور،  مهيار  عرفة، 
ف���ادى �سبيح،  �أر���س��ا،  �ل����رو�ث،  �مل�����س��رى، نظلى 

حممد �لأحمد، و�إخر�ج با�سم �ل�سلكا.

�شوزان جنم الدين تك�شف عن 
كوالي�س م�شاركتها

 يف فيلم متا�شيح النيل
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املحرومون من اأكل املوز
على  �أن  �ل��رو���س��ي��ة،  �ل��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية  �ستيبانوفا،  �أل��ي��ن��ا  �ل��دك��ت��ورة  �أع��ل��ن��ت 
و�مل�سابني  دمهم  يف  �ل�سكر  م�ستوى  �رتفاع  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س 

مبر�س �ل�سكري �لمتناع عن تناول �ملوز.
فائدة  �إىل  �لرو�سية لالأنباء،  نوفو�ستي  لوكالة  �لطبيبة يف حديث  وت�سري 

�ملوز لل�سحة، ومع ذلك على �لبع�س �لمتناع عن تناوله.
�لنا�سج على موؤ�سر �سكر مرتفع ج��د�. وه��ذ� يعني  �مل��وز  "يحتوي  وتقول، 
�أن م�����س��ت��وى �ل�����س��ك��ر يف �ل���دم ي��رت��ف��ع ب�����س��رع��ة ب��ع��د ت��ن��اول �مل����وز. ل��ذل��ك ل 
مبر�س  و�مل�سابني  �لأن�سولني  مقاومة  من  يعاين  من  كل  بتناوله  ين�سح 

�ل�سكري".
وت�سري �خلبرية، �إىل �أنه نظر� لحتو�ء �ملوز على �ل�سكريات، يف�سل �لتقليل 

من تناول �ملوز عند �لإ�سابة بالإ�سهال ومتالزمة �لقولون �لع�سبي.
وت�سيف، �أما �لأ�سخا�س �لذين ل يعانون من �مل�سكالت �ل�سحية �ملذكورة 
�أعاله، فاإن �ملوز يجلب لهم فائدة كبرية لأن "�ملوز م�سدر �لرتبتوفان �لذي 
�ملوز  يحتوي  كما  �ل�سعادة(.  )هرمون  �ل�سريوتونني  لهرمون  مقدمة  هو 
على �لإينولني )نوع �لألياف �لغذ�ئية �لذ�ئبة(، ما يوؤثر �إيجابيا يف عملية 
"غذ�ء"  بروبيوتيك  �لذ�ئبة هي مبثابة  �لغذ�ئية  �لألياف  �أن  كما  �لتربز. 

لبكترييا �لأمعاء".

اكت�شاف فائدة متناق�شة لل�شاي االأخ�شر
�ل�ساي  تاأثري  �آلية  �أن  �لفدر�يل للتكنولوجيا يف زيورخ،  �ملعهد  �أعلن علماء 

�لأخ�سر يف �جل�سم �أكرث تعقيد� مما كان يعتقد �سابقا.
وت�سري جملة Aging، �إىل �أن �لعديد من �خلرب�ء �أكدو� د�ئما فائدة �ل�ساي 
 )Catechin( لأخ�سر للج�سم، لأنه مثال يحتوي على مادة �لكات�سني�
�ل�سيخوخة. كان  �مل�سادة لالأك�سدة وتكافح �جلذور �حلرة، وتبطئ عملية 
�لتاأك�سدي يف �جل�سم  �لإجهاد  �ملادة متنع  �أن هذه  �سابقا يعتقدون  �لعلماء 
�خلاليا  تلف  متنع  �أي  �لعدو�نية،  �حل��رة  �لأك�سجني  ج��ذور  ت�سببه  �ل��ذي 

و�حلم�س �لنووي.
ولكن �كت�سف باحثون من معهد زيورخ بالتف�سيل، �آلية تاأثري مادة �لكات�سني 
بوليفينول  �أن  و�كت�سفو�   C. elegans ن��وع  من  �خليطية  �ل��دي��د�ن  يف 

�ل�ساي �لأخ�سر ي�ساهم يف دعم �لإجهاد �لتاأك�سدي، بدل من كبحه.
لي�ست  "هذه  �لبحث،  ف��ري��ق  رئي�س  ري�ستو،  مايكل  �لربوفي�سور  وي��ق��ول 
�أك�����س��دة، ب��ل م�ساعدة ل��الأك�����س��دة، �ل��ت��ي ت��ع��زز ق���درة �جل�سم على  م�����س��اد�ت 

�لوقاية مثل �للقاح".
ووفقا للباحثني، ي�سمح �لإجهاد �لتاأك�سدي �لق�سري �ملدى للج�سم بالتكيف 

مع هذه �لعملية �ل�سارة وتعزيز �لقدر�ت �لوقائية للخاليا.
وقد �أظهرت �لتجارب، �لتي �أجريت على �لديد�ن �خليطية، �أن مادة �لكات�سني 
تطيل عمرها وحت�سن حالتها �لبدنية. وي�ستنتج �لباحثون �أن هذه �لنتائج 
ميكن �أن ت�سمل �لب�سر �أي�سا. لأن �لعمليات �لكيميائية �حليوية �لأ�سا�سية، 
�لتي بو��سطتها يحيد �جل�سم جذور �لأك�سجني �حلرة هي نف�سها يف جميع 
لأن  �لأخ�سر،  �ل�ساي  بتناول  �لربوفي�سور  ين�سح  لذلك  �حلية.  �لكائنات 

عملية تخمري �ل�ساي �لأ�سود تدمر �ملو�د �مل�ساعدة لالأك�سدة.

اللغه؟ يف  عنرتة  ا�صم  يعني  • ماذا 
- �لذباب �لأزرق؟

• من �صاحب الكتب التالية : �صقط الزند ، لزوم ما 
ال يلزم ، ر�صالة الغفران؟

- �أبو �لعالء �ملعري.
اللغة؟ يف  زينب  ا�صم  يعني  • ماذا 

- �سجرة ح�سنة �ملنظر طيبة �لر�ئحة.
البندقية،  تاجر  التالية:  امل�صرحيات  موؤلف  من   •

امللك لري ، ماكبث؟
وليم �سك�سبري.

�صك�صبري؟ وليم  م�صرحيات  عدد  يبلغ  • كم 
37- م�سرحية.

العربية؟ اللغه  يف  ال�صمهري  هو  • ما 
- �لرمح �ل�سلب.

قد  يكون  �سنة   80 خالل  يف  �أي   .. يومياً  خطوة  �ألف   20 مبعدل  مي�سي  �لعادي  �لرجل  �أن  تعلم  • هل 
طاف حول �لعامل �ستة مر�ت. 

ثمانني �سربة يف  �لعادي  �لإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، تتاأثر بحجم �جل�سم  �لقلب  نب�سات  �أن  تعلم  • هل 
�أما قلب �لع�سفور   .. 700 �سربة يف �لدقيقة  �لفاأر  25 �سربة يف �لدقيقة .. و يف  �لدقيقة .. و يف �لفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف �لدقيقة. 
.. و �لدموع �لتي يفرزها   • هل تعلم �أن �لطفل حديث �ل��ولدة يبكي يف �ملتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثري�ً على رعاية �سحته �لعامة .. 
مطهر. �أقوى  هو  �لدموع  با�سم  يعرف  �لذي  و  بالعينني  �ملحيط  �ل�سائل  �أن  تعلم  • هل 

�لإن�سان.  يبكي  عندما  �ملخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مو�د  على  حتتوي  �لدموع  �أن  تعلم  • هل 
و  �لعجز  و  �لهرم  �أ�سابها  �لتي  �حلمر�ء  �لدموية  �لكر�ت  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  �أهم  �أن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه �ملهمة �لكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني. 

العا�صفة 
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التفاح وال�صرطان
�أك����د ب��ح��ث ج��دي��د م��ن ن��وع��ه، �أن 
ت���ن���اول �ل��ت��ف��اح ك���ل ي����وم يخف�س 
خماطر خم�سة �أنو�ع خمتلفة من 

�ل�سرطان.
تفاحة  ت��ن��اول  �أن  �لعلماء  ووج���د 
�لإ�سابة  خطر  تخف�س  �ل��ي��وم  يف 
و�لفم  و�لأم��ع��اء  �ل��رئ��ة  ب�سرطان 
و�جلهاز �له�سمي �أو �أور�م �لثدي 

باملقارنة بالنا�س �لذين نادر� �أو �أبد� ما ياأكلون �لفاكهة.
ولتاأكيد نتائج �لبحث، ��ستعر�س �لعلماء جامعة بريوجيا �لإيطالية �أكرث 
من 40 در��سة �سابقة، ووجدو� �أن تناول �لتفاح يومياً يقلل خطر �لإ�سابة 

ب�سرطان �ملعدة و�ملريء مبقد�ر �لن�سف تقريباً.
مبعدل  �لتفاح  حمبي  بني  �لرئة  ب���اأور�م  �لإ�سابة  معدلت  �نخف�ست  كما 

�خلم�س. مبقد�ر  �لثدي  �سرطان  حالت  تخفي�س  مت  حني  يف   25%
�لفو�كه  ت���ن���اول  �أن  ي��ع��ت��ق��د  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  �أن����ه  �إىل  �ل��ع��ل��م��اء  و�أ����س���ار 
�إتباع  مع  �ل�سرطان  من  عديدة  �أن��و�ع  �سد  وقائي  تاأثري  لها  و�خل�سرو�ت 

نظام غذ�ئي �سحي.
�لغذ�ئية  �لأ�سلحة  و�ح��د من  �لتفاح هو  �أن  �إىل  �لعلماء  ذل��ك، خل�س  ومع 

�لأقوى �سد �لأور�م �لتي تهدد �حلياة.

يكن  �لبي�س ومل  �للون  و�ح��د� فقط هو  لونا  كلها حتمل  �لغابة  كانت حيو�نات  �لزمان  ق��دمي  �ن��ه يف  يحكي 
مييزها غري �حجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�سفة �سديدة على �لغابة وقرر �جلميع �ن يختبئو� حتى ل ي�سيبهم مكروه ، فجرى كل يف مكان وتفرقو� 
ب�سدة، جرى �ل�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته �لرمال ومل ي�ستطع �خلروج، فظل �سجينا لتك 
�لرمال مقيد �حلركة، �ما �لنمر فقد جرى ب�سرعته �لفائقة لكنه وقع د�خل بع�س �غ�سان �ل�سجار �ملتد�خلة 
وكانت تدب  �ل�سائعة  �بنتها  �خ��ذت جتري وهي تبحث عن  �لزر�فة �جلميلة  �خل��روج، �سديقتنا  ي�ستطع  ومل 
فوق  �لقرد  و�ختباأ  تهتم،  مل  لكنها  ويت�سخ  �جلميل  �ملم�سوق  ج�سدها  على  فيتطاير  بقوة  �لطمي  يف  �قد�مها 
�ل�سجار رمبا تد�ريه وحتميه، و�لدب �خذ يتزحلق على �ساطئ �لبحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى �كت�سي 

بالطمي �لرمادي و�ل�سود ومل يفر منهم �ل من دخل بياته �ل�ستوي مبكر� .
 �ما �ل�سلحفاة �مل�سكينة فقد د��سها �لفيل فك�سر ظهرها لكنه تاأ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد �لقرن مادة 
�سمغية ��ستطاعت بها �ن تل�سق قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه �لربكة 
�ل�سحلة وهكذ� ��ستمر �لو�سع كر وفر حتى هد�أت �لعا�سفة فخرج �جلميع من خمابئهم..  خرج �ل�سد من 
�ما  �جلميل  �ل�سكل  هذ�  فمنحها  �لزر�فة  بج�سد  �لطمي  ،�لت�سق  �للون  هذ�  على  عمره  ط��و�ل  وبقي  �لرمال 
�لغ�سان فقد جعلت �لنمر خمططا و�لقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير �لطمي من فوق وجهه 
ونزل على �لفهد فجعل جلده مرقطا فاأعجب جد� بهذ� �ل�سكل وبقي عليه �ما �ل�سلحفاة فبقي ظهرها كما 
نعرفه نحن �لن و�لفيل �لذي كان يحمل جذوع �ل�سجار فوق ظهره غريته �ملياه �لبنية �للون �لتي كانت تنزل 
من جذوع �ل�سجار على جلده فاكت�سب لونا لباأ�س به و�لذئاب �لتي كانت حبي�سة �جلبل ح�سرت وقد تغري 
جلدها �ما �لدب �لذي دخل يف بياته �ل�ستوي فقد �حتفظ بجلده �لبي�س و��سدقاوؤه �حتفظو� بلون �لطمي ... 

�لن �لكل معجب ب�سكله ولول �لعا�سفة ل�ستمرت �حليو�نات بي�ساء.

رجل ينظف زخرفة منر تزين جداًرا يف معبد يف �صيماراجن بجاوا الو�صطى، قبل حلول ال�صنة القمرية اجلديدة، عام النمر - ا ف ب

�سر�يني  مقا�س  �ختالف  بني  عالقة  �لأع�ساب  ف�سيولوجيا  خ��رب�ء  �كت�سف 
�ل��دم��اغ و�ح��ت��م��ال ح��دوث مت��دد �لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة �لدماغية، �ل��ذي يوؤدي 

متزقها �إىل حدوث نزيف يف �لدماغ.
وت�سري جملة BMJ Open، �إىل �أن متدد �لأوعية �لدموية يف �لدماغ، هو 
�ل�سبب يف  �لدماغية، غالبا ما يكون  �ل�سر�ييني  حالة مر�سية مو�سعية يف 
حدوث جلطة دماغية نزفية، توؤدي �إىل وفاة ن�سف �مل�سابني، ويعاين ثلثهم 
من �إعاقة �سديدة. وتكمن �مل�سكلة يف �سعوبة �لتنبوؤ و�كت�ساف متدد �لأوعية 
يبحث  لذلك  �لأو�ن.  ف��و�ت  بعد  �حلالة  ه��ذه  ت�سخ�س  ما  وع��ادة  �لدموية، 

�لعلماء عن و�سيلة للتنبوؤ بها.
و�لآن، �كت�سف باحثون من �أ�سرت�ليا و�سوي�سر� لأول مرة وجود عالقة بني 
�لدماغية.  �لدموية  �لأوع��ي��ة  مت��دد  ح��دوث  وخطر  �لدماغ  �سر�يني  مقا�س 
على  ي�ساعد  قد  �خلطر،  لهذ�  �ملعر�سني  �لأ�سخا�س  فح�س  �أن  لهم  وتبني 

تخفي�س معدل �لوفيات ب�سبب �لنزيف �لدماغي.
وقد �أظهر �لتحليل �ملورفومرتي �خلا�س للمقطع �لعر�سي لالأوعية �لدموية 

�لدماغية ل� 145 مري�سا يرقدون يف �مل�ست�سفى �مللكي باأدياليد، مب�ساعدة 
دماغ  �سر�يني  ذوي  �لأ�سخا�س  �أن  �لكمبيوتر،  با�ستخد�م  �ملقطعي  �لت�سوير 
غري متماثلة، هم �أكرث عر�سة لالإ�سابة بتمدد �لأوعية �لدموية يف �لدماغ 

و�لإ�سابة باجللطة �لدماغية.
فريق  رئي�س  �لأع�ساب،  علم  �أخ�سائي  بورلكوتي،  �أرج��ون  �لدكتور  ويقول 
�لأوعية  مت��دد  من  يعانون  �لذين  للمر�سى  �ل��دم��اغ  �سور  "در�سنا  �لبحث، 
�أربعة �سر�يني تدخل يف �جلمجمة وتنق�سم  �لدموية، و�كت�سفنا عدم متاثل 
�إىل عدة �أجز�ء لتزويد �لدماغ بالدم، وترفع م�ستوى �سغط �لدم �ل�سرياين، 

�لذي هو عالمة ت�سري �إىل ��ستعد�دهم لالإ�سابة بتمدد �لأوعية �لدموية".
�ل��دم��وي��ة ه��ي -ح���دوث ���س��د�ع حاد  �لأوع��ي��ة  �لرئي�سية لتمدد  و�لأع���ر�����س 
وت�سلب  وق��يء  وغثيان  �لروؤية  ب��ازدو�ج  م�سحوًبا  يكون  ما  غالًبا  ومفاجئ، 
�كت�ساف  وعند  �لقلب.  عمل  و��سطر�ب  و�رتباك  �لع�سالت  و�سعف  �لرقبة 
متدد �لأوعية �لدموية مبكًر�، ميكن مر�قبته و�إبطاوؤه عن طريق �لتحكم يف 

�سغط �لدم بالأدوية ، و�إجر�ء تغيري�ت يف �لنظام �لغذ�ئي ومنط �حلياة.

اكت�شاف عالمة ت�شري اإىل خطر حدوث نزيف دماغي


