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ارت�ب��ط ظهور ال�شعر ال��رم��ادي تاريخياً بال�شيخوخة ،وه�ن��اك �أدلة
م�ت��زاي��دة على �أن �إج ��راء ت�غ�ي�يرات يف من��ط احل�ي��اة ميكن �أن ي�ؤخر
العملية �إن مل يعك�سها ب�شكل كامل .وقد ي��ؤدي دمج بذرة واح��دة يف
نظامك الغذائي �إىل حل ال�سبب اجلذري لل�شيب.
ولطاملا �سعى الباحثون للك�شف عن الآليات البيولوجية التي تقوم
عليها عملية ال�شيب .ومن املعروف �أن ال�شيب هو النتيجة النهائية
لنق�ص اخلاليا ال�صباغية التي تعطي ال�شعر لونه ،ومع ذلك ،ال يزال
ً
غام�ضا �إىل حد ما .لكن بع�ض الأدلة ت�شري �إىل �أن العملية
�سبب ذلك
ميكن �أن تت�أخر ،ويف بع�ض احلاالت ميكن عك�سها.
وترتبط عملية ال�شيب ب��الإج�ه��اد ،م��ن ب�ين جمموعة م��ن العوامل
البيولوجية الأخرى ،ال �سيما ال�شيخوخة ،ويجادل بع�ض العلماء ب�أن
احتماالت عك�س ال�شعر الرمادي تكون �أكرب عندما يتم اتخاذ الإجراء
ب�سرعة بعد ظهور العالمات الأوىل لفقدان اللون.
وت�شري بع�ض ال��درا��س��ات �إىل ب��ذور ال�سم�سم كم�ضاد لل�شيب ،لأنها
تغذي ف��روة الر�أ�س بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية التي تعزز ن�شاط
اخلاليا ال�صباغية ،ووفقاً خلبرية التغذية ناتايل كوموفا " تعترب
بذور ال�سم�سم الأ�سود من �أف�ضل الأطعمة امل�ضادة لل�شيخوخة".

خبرية تغذية :الليمون مفيد ولكن لي�س للجميع
�أع�ل�ن��ت ال��دك �ت��ورة �أل�ك���س�ن��درا الب�ي�ن��ا ،خ�ب�يرة ال�ت�غ��ذي��ة ال��رو��س�ي��ة� ،أن
الليمون يح�سن عملية ه�ضم الطعام ويثري ال�شهية ويخف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول.
وت�شري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء� ،إىل
�أن لليمون فوائد عديدة لل�صحة ،ولكن يف نف�س الوقت هناك ميزات
حمددة يف اجل�سم متنع تناوله.
وت�ق��ول" ،يح�سن الليمون عملية اله�ضم ويثري ال�شهية ويخف�ض
م�ستوى الكولي�سرتول يف ال��دم ،ويخفف الت�شنجات ومينع ن�شوء
الأورام اخلبيثة  .وغالبا ما ي�ستخدم الليمون يف مكافحة نزالت الربد
وال�سعال .كما ان له خ�صائ�ص م�ضادة للفريو�سات والبكترييا".
وت���ض�ي��ف ،ول �ك��ن ال مي�ك��ن ل�ل�ج�م�ي��ع ت �ن��اول ال �ل �ي �م��ون ،لأن ��ه ي�سبب
احل�سا�سية .كما ال ين�صح من يعاين من م�شكالت يف الكلى ويف املعدة
والأمعاء بتناوله.

�أعرا�ض املتحور ال�شر�س �أوميكرون ..خمتلفة لكنها خفيفة
ق��ال��ت الطبيبة اجل�ن��وب �إفريقية ال�ت��ي دق��ت ناقو�س اخل�ط��ر ب�ش�أن
املتحور اجلديد من فريو�س كورونا "�أوميكرون" �أن �أعرا�ضه غري
عادية لكنها خفيفة.
و�أ��ض��اف��ت �أجنيليك ك��وت��زي ،بح�سب م��ا �أوردت �صحيفة "تلغراف"
الربيطانية� ،أنها انتبهت لوجود املتحور اجلديد عندما بد�أ مر�ضى
يتوافدون على عيادتها املزدحمة يف العا�صمة بريتوريا يف وقت �سابق
من نوفمرب اجلاري.
وكانت هناك �أعرا�ض غري منطقية تظهر على ه�ؤالء املر�ضى امل�صابني
مبر�ض "كوفيد ،"-19الذي ي�سببه فريو�س كورونا.
وكان امل�صابون من فئة ال�شباب ومن �أعراق وخلفية خمتلفة ،والقا�سم
امل�شرتك بينهم هو الإرهاق ال�شديد.
وال�لاف��ت يف الأم ��ر� ،إ�صابة طفل يف ال�ساد�سة م��ن عمره يعاين من
ارتفاع �شديد يف معدل النب�ض.
وقالت الطبيبة �إن ال �أحد من امل�صابني كان يعاين من فقدان حا�ستي
التذوق �أو ال�شم ،كما هو معروف يف بقية متحورات كورونا الأخرى.
و�صرحت" :كانت �أعرا�ضهم خمتلفة جدا وخفيفة جدا عن تلك التي
عاجلتها من قبل".
و�أجنيليك ك��وت��زي طبيبة ع��ام��ة منذ �أك�ث�ر م��ن  33ع��ام��ا ،وتر�أ�س
اجلمعية الطبية يف جنوب �إفريقيا.
ويف  18نوفمرب اجل ��اري� ،أظ �ه��رت الفحو�ص �إ��ص��اب��ة � 4أف ��راد من
�أ�سرة واحدة مبر�ض "كوفيد ،"-19وكان العار�ض امل�شرتك بني هذه
احلاالت هو الإرهاق ال�شديد ،مما دفع بالطبيبة �إىل �إبالغ ال�سلطات
يف البالد.

حتذير من مواد خطرة
يف ملمع ال�شفاه

حذرت جملة "�أوكو ت�ست" الأملانية ،من
وجود مواد �ضارة يف ملمع ال�شفاه ،مثل
ثاين �أك�سيد التيتانيوم ومكونات الزيوت
املعدنية ومركبات بال�ستيكية.
و�أ�� �ش ��ارت امل�ج�ل��ة الأمل��ان �ي��ة �إىل ح�صول
ن�صف املنتجات التي مت اختبارها على
تقييم "غري مقبول".
وقد اخترب اخلرباء الأملان  16نوعا من
ملمع ال�شفاه الأحمر ،مبا يف ذلك � 7أنواع
م��ن م�ستح�ضرات التجميل الطبيعية
املعتمدة ،وفيما يتعلق باملكونات فقد مت
الرتكيز ب�صفة خا�صة على ثاين �أك�سيد
التيتانيوم بال�صبغة البي�ضاء.
و�أظ �ه��رت نتائج اختبار املجلة الأملانية
ح�صول  8منتجات ،وجميعها منتجات
تقليدية ،ع�ل��ى تقييم "غري مقبول"،
�إ�ضافة �إىل ح�صول  5منتجات على تقييم
"مقبول" ،وقد نالت  3منتجات فقط
تقييم "جيد جدا" ،وكلها م�ستح�ضرات
جتميل طبيعية ،وهي الوحيدة التي ال
حتتوي على ثاين �أك�سيد التيتانيوم.
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بذور ال�سم�سم تعالج �شيب ال�شعر

اخلرباء يحذرون من «وباء مزدوج»
ميكن �أن ينت�شر ب�شكل حاد!

�شبكة من الدرونات
ملراقبة �أنابيب الغاز

ُيويل النا�س �أهمية كربى لوجبة الفطور ،ويعتقدون
�أن تناولها �ضروري للتحكم يف الوزن ،لأن �إمداد اجل�سم
مبا يحتاجه من طاقة� ،سي�ؤدي �إىل �صرف النظر عن
الطعام ،لفرتة �أطول خالل النهار ،لكن هذا الر�أي لي�س
دقيقا كما نعتقد.
ويقول عميد كلية ال�صحة يف جامعة �إنديانا الأمريكية،
دافيد �ألي�سون� ،إن عدم تناول وجبة الفطور يف
ال�صباح له ت�أثري حمدود للغاية على تغري وزن
اجل�سم.
و�أجرى الباحث درا�سة حول املكانة الكبرية
التي �أحاطت بوجبة الفطور ،حتى �أ�ضحى
النا�س يعتقدون �أنها ذات دور حم��وري يف
�ضبط الوزن ومنطقة اخلا�صرة.
وبح�سب �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" ،ف�إن رواج
هذه الآراء ب�ش�أن وجبة ال�صباح ،ناجم ب�شكل
كبري عن دعاية �شركات �أمريكية خمت�صة يف
حبوب الفطور.

وجبة الفطور وخ�سارة الوزن ..درا�سة تك�شف اخلدعة الكربى
ويف بداية القرن الع�شرين ،مت الرتويج يف الواليات املتحدة
لفوائد حبوب الفطور مثل "كورن فليك�س" ،وقيل �إنها
تعزز منو الأطفال وتقوي قدرات الذهن لدى البالغني.
ويرى الباحث �أن ت�أثري �إعالنات �شركة "�سي دبليو بو�ست"
كان كبريا يف الواليات املتحدة ،حتى �أ�ضحت وجبة الفطور
ذات �أهمية حا�سمة يف نظر النا�س.
وبح�سب امل�صدر ،ف�إن �شركات حبوب الفطور قامت بدعم
عدد من الدرا�سات حتى تو�صي النا�س بعدم �إغفال وجبة
ال�صباح ،لأنها ذات فوائد جمة.
وات�سمت هذه الدرا�سات بنوع من "التحايل" ،لأنها �أ�شارت
فقط �إىل الوزن اجليد ملن يتناولون الفطور ،ومل تتحدث
ع��ن ع��وام��ل �أخ ��رى �أدت �إىل تفاديهم ال�سمنة ومتتعهم
ب�صحة �سليمة.
ويقول الباحث �إن �إجن��از ه��ذه ال��درا��س��ات ب�شكل منهجي
وعلمي دقيق ح��ول وجبة الفطور ،ي�ستوجب �أخ��ذ عينة
ع�شوائية ،ثم جعل فئة من امل�شاركني يتناولون الفطور،
مقابل �آخرين ال يفعلون ذلك.
ويف حتليل �أجن��ز �سنة  ،2019ا�ستنادا �إىل �سبعة بحوث
طبية ،تبني �أن الأ�شخا�ص الذين طولبوا بتناول وجبة
الفطور ،مل يخ�سروا الوزن الزائد.
ويقول اخلرباء �إن الإن�سان ال يخ�سر الوزن الزائد بتناول
ال�ف�ط��ور ،و�إمن ��ا ب��أخ��ذ ع��دد ��س�ع��رات ح��راري��ة �أق ��ل ،خالل
اليوم ،وهو ما يعني �أن العربة مبا ن�أكله يف اليوم ب�أكمله،
ولي�س مبا نبد�أ به النهار.

ويف املنحى نف�سه ،ك�شف تقرير �صادر عن جامعة هارفارد
�سنة � ،2020أن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن مل يتناولوا وجبة
الفطور كانوا �أكرث قدرة على خ�سارة الوزن ،لكن اخلرباء
مل ين�صحوا بالإعرا�ض عن وجبة ال�صباح.
ويو�ضح اخلرباء �أن احلكم على وجبة الفطور يعتمد �أي�ضا
على ما ن�أكله ،لأن تناول خمبوزات م�شبعة بال�شوكوالتة
وال�سكر يختلف مت��ام االخ �ت�لاف ع��ن ب��دء ال�ي��وم بوجبة
�صحية م��ن ح�ب��وب ال���ش��وف��ان م��ع بع�ض ال�ف��واك��ه الغنية
بالفيتامينات.
 3وجبات �أم  6يف اليوم الواحد؟ خرباء يحذرون من
"الوهم الكبري"
يجد النا�س �أنف�سهم يف ح�يرة م��ن الأم��ر عندما يهمون
ببدء حمية غذائية من �أج��ل خ�سارة ال��وزن الزائد ،حتى
�أنهم يحتاورن �أمام الن�صائح املت�ضاربة ،وعلى ر�أ�سها عدد
الوجبات التي ينبغي تناولها خالل يوم واحد.
ويثار اجلدل حول عدد الوجبات التي ينبغي تناولها� ،إذ
ثمة م��ن ي��رى �أن��ه ال م�شكلة يف موا�صلة نظام الوجبات
الثالث؛ �أي الفطور وال�غ��داء والع�شاء ،ما دام��ت حتتوي
على عدد مالئم من ال�سعرات احلرارية.
يف املقابل ،يو�صي البع�ض بتناول �ست وجبات �صغرية يف
اليوم ،ويزعمون �أن هذا الأ�سلوب مفيد لعملية التمثيل
الغذائي يف اجل�سم �أو ما يعرف بـ"امليتابوليزم".
ويقول ه��ؤالء �إن �إم��داد اجل�سم بعدد �أك�بر من الوجبات،

خ�لال اليوم ،ي�ساعد على �إبقاء عملية التمثيل الغذائي
من خالل �إبقائها يف حالة عمل ،لكن هذا الر�أي ال يحظى
بت�أييد كبري يف الو�سط العلمي.
ويقول معار�ضو ه��ذا ال��ر�أي� ،إن عملية التمثيل الغذائي
ترتبط �أ�سا�سا بالقدر الذي ن�أكله من الطعام ،خالل يوم
واحد ،ولي�س ب�إكثار وجبات �صغرية.
وه ��ذا م�ع�ن��اه� ،أن ال�شخ�ص ال ��ذي ي ��أك��ل � 2000سعرة
حرارية يف اليوم ،عن طريق ثالث وجبات ،ال يختلف عمن
ي�أكل هذا القدر نف�سه من ال�سعرات ،من خالل  6وجبات
�صغرية.
ويقول اخل�براء �إن الإن�سان يخ�سر ال��وزن عندما يتناول
�أق��ل من احتياجه اليومي من ال�سعرات احلرارية ،وهذا
معناه� ،أن مربط الفر�س يف عدد هذه الأخ�يرة ،ولي�س يف
تق�سيمها �إىل ثالث وجبات �أو �ستة.
و�أو�ضحت درا�سة من�شورة يف جملة "�أوبيزيتي" املخت�صة
يف ق�ضايا ال�سمنة� ،أن زيادة عدد الوجبات ال ت�ؤدي �إىل �أي
ت�أثري ملمو�س على �ضبط ال�شعور باجلوع و�سكر الدم.
وم��ن م�ساوئ نظام الوجبات ال�ستة �أي�ضا� ،أن ال�شخ�ص
الذي يريد اتباع هذه "اخلطة" ،قد يجد نف�سه يف حاجة
�إىل عملية ح�ساب و�ضبط دقيقة لل�سعرات ،وهو �أمر لي�س
بال�سهل.
ويف حال مل يح�سن متبع هذا النظام ،تق�سيم عدد ال�سعرات
ب�شكل م�ضبوط ،ف�إنه قد يتناول كمية �أكرب ،ورمبا يلحق
�ضررا فادحا باحلمية املُراد اتباعها.

�� �س� �ت� �ق ��وم ط � � ��ائ � � ��رات ZALA
 Aeroامل� ��� �س�ّي رّ�رة م ��ن ت�صنيع
��ش��رك��ة "كال�شينكوف" الرو�سية
مب��راق�ب��ة �أن��اب�ي��ب ال �غ��از املرتبطة
بحقول الغاز "�ساماتلور" التابعة
ل���ش��رك��ة "�ساماتلور ن �ف��ط غاز"
الرو�سية يف غرب �سيبرييا.
�صرح بذلك ناطق با�سم ال�شركة
يف حديث �أدىل به لوكالة "تا�س"
الرو�سية.
وقال� ":إن� �ه ��ا درون � � ��ات م� �ط� � ّورة
وم � ��زودة ب�برجم �ي��ات خ��ا��ص��ة من
��ش��أن�ه��ا ت�ت�ب��ع ك��ل ال �ت �غ�يرات التي
تطر�أ على مناطق متر بها �أنابيب
ال �غ��از وحتليلها ب��وا��س�ط��ة الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي .وم ��ن �أج ��ل تنفيذ
ت�ل��ك امل �ه��ام ��س�ت���س�ت�خ��دم طائرات
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من دون طيار مت تزويدها بالذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي .وم ��ن ب�ي�ن ميزات
ال��ذك��اء اال�صطناعي ق��درت��ه على
االكت�شاف الأوتوماتيكي للتغريات
يف املنطقة ،مبا يف ذلك حماوالت
� �س��رق��ة ال � �غ� ��از ،وم �ق��ارن �ت �ه��ا مبا
ك��ان م��ن قبل يف خمتلف املوا�سم
والفرتات الزمنية.
و�سينطلق العمل يف امل�شروع ،ح�سب
الناطق ،يف يناير املقبل ،و�سي�ستمر
لغاية �أواخر عام  .2024ويتوقع
�أن ت�سمح م��راق�ب��ة �أن��اب �ي��ب الغاز
ب��وا� �س �ط��ة ال � ��درون � ��ات بالتقييم
املو�ضوعي حلالتها والتعرف على
امل�ح��اوالت غري القانونية ل�سرقة
الغاز وتنفيذ غريها من املهام.

البيت الأبي�ض و�شجرة عيد امليالد..
انتقادات للميزانية ال�ضخمة
يبدو �أن �شجرة عيد امل�ي�لاد التي
ُت�ن���ص��ب �أم� ��ام ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض يف
ك��ل ع��ام� ،ستحظى باهتمام الفت
ه��ذه ال�سنة� ،إذ �سلطت ال�صحافة
الأمريكية ال�ضوء عليها ،لكن هذه
املرة ب�سبب تكلفتها الباهظة.
و�أو� �ض �ح��ت ال �ت �ق��اري��ر ال�صحفية
�أن ال�سلطات �أن�ف�ق��ت ن�ح��و 139
�ألف دوالر لإح�ضار هذه ال�شجرة،
عرب خدمات قدمتها �شركة تتخذ
من والي��ة �أوهايو مقرا لها ،وبعد
ذلك عملت على زرعها خارج مقر
ال��رئ��ا� �س��ة م �ب��ا� �ش��رة .ك �م��ا �أنفقت
اجل �ه��ات امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن احلدائق
الوطنية يف �أمريكا ،مبلغا �إ�ضافيا
و�صل �إىل � 171أل��ف دوالر ،على
�أحداث احتفالية مرتبطة ب�شجرة
عيد امليالد لهذه ال�سنة.
بينما �أنفق البيت الأبي�ض مبلغا
ي���ص��ل �إىل � 41أل ��ف دوالر ،على
زينة الأعياد.

وداعا لدهون البطن اخلفية� ..أطعمة لها مفعول ال�سحر

�شاي القرفة ..يقوي
املناعة ويحارب االلتهابات
ن�صحت �أخ�صائية التغذية الإكلينيكية مبجلة فرويندين الأملانية بتناول
�شاي القرفة بانتظام لتعزيز ال�صحة ب�شكل عام وزيادة مناعة للج�سم.
و�أو�ضحت اخلبرية الأملانية ت��ارا كوملان طريقة حت�ضري هذا امل�شروب
بغلي قطعة من القرفة يف كوب من امل��اء  15دقيقة ،قبل نزع القرفة
و�إ�ضافة �شريحة من الليمون والقليل من الع�سل.
و�أو�ضحت اخلبرية الأملانية �أنه يعالج اجلذور احلرة ،لأن القرفة غنية
مب�ضادات الأك���س��دة البوليفينول ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن مغذيات دقيقة يف
النباتات ،م�ضادة للأك�سدة وحتمي اخلاليا من �أ�ضرار اجلذور احلرة
وتقاوم االلتهابات ومتنع الأمرا�ض.
ومتتاز القرفة �أي�ضاً بت�أثريات قوية م�ضادة لاللتهابات ،وفق العديد
م��ن ال��درا��س��ات واالخ �ت �ب��ارات ،كما �أن�ه��ا ت�ساعد يف احل�ف��اظ على ن�سبة
ال�سكر يف الدم.

يبذل كثريون جهودا جبارة يف �سبيل التخل�ص من الدهون التي ترتاكم
يف البع�ض ،وتربز ب�شكل يثري الإح��راج ل�صاحبها ،لكن هناك دهون �أكرث
خطورة وال تظهر على ال�سطح .والدهون احل�شوية هي طبقات من الدهون
ترتاكم داخ��ل البطن دون �أن ت�صل �إىل �سطح اجللد ،وت�شكل خطرا على
اجل�سم على �صحة ج�سم الإن�سان �إذا زادت عن احلد الطبيعي.
ومتكن خطورة هذه الدهون من �أنها تزيد فر�صة الإ�صابة مبجموعة كبرية
من الأمرا�ض مثل ال�سرطان والكبد .وال�سبيل الأبرز ملواجهة الوزن الزائد
�أو ال�سمنة هو اتباع حمية غذائية معنية بالإ�ضافة �إىل التمارين البدنية،
لكن ال�سبيل للتخل�ص من الدهون احل�شوية هو تناول �أطعمة بعينها.
وهذه هي الأغذية املنا�سبة ملكافحة الدهون احل�شوية ،وخا�صة ملن جتاوزا
 50عاما ،ح�سب موقع  eatthisاملخت�ص بالتغذية:
الكمون� :إذا �أردت طريقة جتمع بني تقليل الدهون احل�شوية والنكهة الغنية
يف �أطباقك املف�ضلة� ،ضع يف اعتبارك �إ�ضافة الكمون �إىل هذه الأطباق.
دق�ي��ق امل ��وز الأخ �� �ض��ر :ي�ق��ول خ�ب�راء �إن دق�ي��ق امل ��وز الأخ���ض��ر ال ��ذي يعد
�أغنى امل�صادر للن�شا املقاوم للربيبايوتيك ،يجعل اخلاليا �أكرث ا�ستجابة
ل�ل�أن���س��ول�ين ،وي���س��اع��د يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف يف م�ن��ع ت�خ��زي��ن ال��ده��ون حول
ال�سلَ َطة �أو
اخل���ص��ر .ح�ب��وب ل��وب�ين (ال�ترم����س)�� :س��واء �إن �أ�ضفتها �إىل َ
تناولتها مع ح�ساء ،ف��إن "الرتم�س" طريقة �سهلة ولذيذة يف �آن لتقليل
الدهون احل�شوية.
ال�سمك� :إن الأ�سماك الأغنية ب�أحما�ض "�أميغا  "3مثل ال�سلمون ال ت�ساعد
�صحة قلبك ف�ق��ط ،ف�ق��د تعينك ع�ل��ى التخل�ص م��ن ال��ده��ون احل�شوية
اخل�ط�يرة .ورب��ط خ�براء نق�ص ه��ذه "�أوميغا "3والفيتامينات املوجودة
يف ال�سمك مثل فيتامني "دي" .بزيادة الدهون احل�شوية .اخل�ضار ذات
الأوراق الداكنة :ال�سبانخ واللفت غنيان بالعنا�صر الغذائية ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ت�ساعدك يف التخل�ص من الدهون احل�شوية التي ترتاكم يف بطنك.
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رئي�س جمهورية �سورينام ي�شهد احتفال بالده بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت جمهورية �سورينام بيومها الوطني يف �إك�سبو 2020
دب��ي مبجموعة مميزة من الفعاليات والأن�شطة الثقافية
والرتفيهية ،ت�ضمنت عرو�ضاً حية �أمام اجلمهور يف �ساحة
الو�صل وعرو�ضا �أخرى متنوعة يف �أماكن متفرقة يف موقع
احل��دث ال ��دويل ،وذل��ك بح�ضور فخامة �شاندريكابر�ساد
�سانتوخي ،رئي�س جمهورية �سورينام.
وكانت معايل رمي الها�شمي ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي ،يف ا�ستقبال فخامة
�شاندريكابر�ساد �سانتوخي والوفد امل��راف��ق ،حيث انطلقت
ف�ع��ال�ي��ات االح �ت �ف��ال ال��ر��س�م��ي مب��را��س��م رف��ع ال�ع�ل��م وعزف
الن�شيد الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة والن�شيد
الوطني جلمهورية �سورينام
وق��ال فخامة �شاندريكابر�ساد �سانتوخي" :ي�سعدين �أن

�أغتنم ه��ذه الفر�صة لأهنئ �إخ��واين و�أخ��وات��ي الإماراتيني
والإم��ارات �ي��ات باليوم الوطني اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة .ليبارككم اهلل باالزدهار امل�ستمر وامل�ساعي
الناجحة .لقد ج�سّ دت �إجنازاتكم للعامل كيف يكون التحفيز
الف ّعال للتنمية الب�شرية والنمو امل�ستدام ،وهذا م�صدر �إلهام
للعامل ،لأنه �أ�سهم يف رفاه �شعبكم".
و�أ��ض��اف فخامته" :قد ُك ّلف ق��ادة العامل ب�ضمان وحماية
احلق يف التنمية ،وهو يف هذا ال�سياق ال�شرط املثايل لتهيئة
بيئة م�ستدامة .وبالتايل� ،أرى �أن �إك�سبو  2020دبي ،الذي
ي�ت��م ف�ي��ه الك�شف ع��ن االب �ت �ك��ارات العظيمة ،ي��وف��ر من�صة
منا�سبة مل�ؤ�س�سات الأعمال والأطراف املعنية".
��ش�م�ل��ت اح �ت �ف��االت ج�م�ه��وري��ة � �س��وري �ن��ام ب�ي��وم�ه��ا الوطني
ا�ستعرا�ضات مو�سيقية وغنائية من الفلكلور ال�شعبي .ويف
ختام احلفل ،قام فخامة �شاندريكابر�ساد �سانتوخي ومعايل
رمي الهام�شي وعدد من كبار امل�س�ؤولني من البلدين و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي بتفقد ج�ن��اح جمهورية �سورينام يف
�إك�سبو 2020دبي.

وخ�لال م��ؤمت��ر �صحفي عُقد يف امل��رك��ز الإع�لام��ي لإك�سبو
 2020دبي� ،أ�شاد معايل الربت رامدين ،وزير اخلارجية
والتجارة الدولية والتعاون الدويل يف جمهورية �سورينام،
بالر�ؤية الثاقبة للقيادة احلكيمة لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة وا�ست�شرافها للم�ستقبل املبني على �أ�س�س علمية،
قائال �إنه بف�ضل هذه الر�ؤية �أ�صبحت دولة الإمارات خالل
فرتة وجيزة مثار �إعجاب العامل ،نظرا ملا و�صلت �إليه من
تطور يف �شتى املناحي والقطاعات.
و�أ��ض��اف معاليه" :نتطلع �إىل بناء �شراكات فاعلة وقوية
مع دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف العديد من املجاالت،
ال �سيما يف م��ا يخ�ص ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري والأم ��ن الغذائي،
واال�ستثمارات والنفط والطاقة والتعدين وال�سياحة البيئية
وغ�يره��ا ...وق��د وقعنا �ست اتفاقيات مهمة م��ع احلكومة
الإم��ارات �ي��ة ،وه�ن��اك امل��زي��د م��ن االتفاقيات �سيتم توقيعها
خ�ل�ال ال �ف�ترة ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وت���ض��م ق �ط��اع��ات متنوعة
وخمتلفة" .و�أك��د معاليه �أن جمهورية �سورينام منفتحة
على العامل وتتطلع عرب �إك�سبو  2020دبي �إىل ا�ستقطاب

مزيد من اال�ستثمارات يف �شتى القطاعات اخلا�صة بالتعدين
وال���س�ي��اح��ة وال��ذه��ب وال�ن�ف��ط وال �غ��از ،مبيناً �أن القوانني
يف جمهورية �سورينام ت�ضمن حقوق امل�ستثمرين .و�أ�شار
معاليه �إىل �أن��ه �سيتم قريبا �إج��راء بع�ض التعديالت على
القوانني اخلا�صة باال�ستثمار يف ب�لاده لتقدمي ت�سهيالت
وحوافز �أكرث للم�ستثمرين ومتكينهم من ممار�سة �أعمالهم
اال�ستثمارية والتجارية ب�أريحية يف البالد.
و�أك��د معاليه على متانة العالقة بني جمهورية �سورينام
ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،وك�شف عن �أن جمهورية
��س��وري�ن��ام ت�ع�ت��زم ت��أ��س�ي����س م�ك�ت��ب جت ��اري يف دب��ي لتو�سيع
عالقاتها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،م�ؤكداً
حر�ص ب�لاده على عقد مزيد من ال�شراكات املختلفة مع
العديد من البلدان ،مبا ي�سهم يف حتقيق رفاهية �سورينام
و�شعبها.
من جانبه ،قال جنيب حممد العلي ،املدير التنفيذي ملكتب
املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي" :يدعو جناح �سورينام
يعب
ال��زوار �إىل االنغما�س يف جمالها الطبيعي اخل�لاب و رّ

عن كونها البلد الأكرث خ�ضر ًة على وجه الأر���ض ،ويعر�ض
املمار�سات امل�ستدامة املعتمدة لديها".
و�أ�ضاف "ن�أمل �أن ي��ؤدي وج��ود �سورينام يف �إك�سبو 2020
دبي �إىل تعزيز ال�شراكات العديدة بني دولتينا عرب خمتلف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،ومنها الأعمال التجارية
ال��زراع �ي��ة واال� �س �ت �ث �م��ارات وال���س�ي��اح��ة وال �ط��اق��ة املتجددة
وغريها" .ينبعث من جناح �سورينام �شعور باخل�صو�صية
والتميز ،حيث ي�شرع كل زائ��ر يف رحلته اال�ستك�شافية عرب
املناظر الطبيعية املتنوعة يف ال�ب�لاد� ،إم��ا باال�ستماع �إىل
�أ�صوات املدينة �أو نغمات الطبيعة .تغمر هذه التجربة جميع
احلوا�س مب�ساعدة م�ؤثرات خا�صة.
متثل الأي ��ام الوطنية وال�ف�خ��ري��ة يف �إك�سبو  2020دبي
منا�سبات لالحتفال بكل من امل�شاركني الدوليني ،الذين
ي��زي��د ع��دده��م ع �ل��ى  200ج �ه��ة ،وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
ثقافاتهم و�إجنازاتهم وعر�ض �أجنحتهم وبراجمهم .وتتميز
ك��ل منها مبرا�سم رف��ع العلم على من�صة الأمم يف �ساحة
الو�صل ،فيما تلي ذلك عرو�ض ثقافية و�إلقاء كلمات.

ابت�سامات فل�سطينية من جناح املغرب جت�سد ر�سالة ال�سالم واملحبة يف �إك�سبو 2020
•• دبي – الفجر

ل��وح��ات تر�سم على وجهك االبت�سام �أث�ن��اء جت��وال��ك بني
ال�صور املعرو�ضة ..كل ابت�سامة خلفها ق�صة حلم و�أمل نحو
م�ستقبل �أف�ضل .تلك مالمح معر�ض "ب�سمات متقاطعة"
ال��ذي ي�ست�ضيفه اجل�ن��اح امل�غ��رب��ي ب ��دءاً م��ن �أم����س الأول،
ويتوا�صل حتى  3دي�سمرب املقبل ،فيما يفتح �أب��واب��ه من
ال�ساعة � 9صباحا وحتى  10م�ساءً.
ي�ستح�ضر املعر�ض بني �أرجائه �صوراً لأطفال فل�سطينيني
�أث �ن��اء زي��ارت �ه��م ل�ل�م�غ��رب ،وي��وث��ق م��ن خ�لال�ه��ا اللحظات
التي عا�شوها والأماكن التي زاروه��ا ،والتي ا�ستطاعت �أن
تخطف من وجوههم ب�سمة ت�ضيء حياتهم يف ظل حالة
عدم اال�ستقرار التي يعي�شونها على �أر�ضهم.
لوحة حملت ا�سم "ابت�سامة مقد�سة" ،التقطت ل�صبية
فل�سطينية يف �إح��دى حدائق م��ازاغ��ان باجلديدة ،لتكون
عنوانا للأمل الذي يحمله الأطفال يف غد م�شرق .و�أخرى

ب �ع �ن��وان "ابت�سامة بحرية" حت�م��ل ب�ي�ن ط�ي��ات�ه��ا �صورة
لأطفال من القد�س اكت�ست وجوههم بالرمال �أثناء لهوهم
على �شاطئ �أ�شقار بطنجة ،حيث يلتقي املتو�سط باملحيط،
لتكون ابت�سامتهم دليل فرح و�أم��ل يف لقاء جديد حتى لو
بعد حني.
وال ت�ستطيع �إال �أن تقف عند �صورة لأطفال من القد�س
يف داخل �أحد الق�صور الأثرية مبدينة مراك�ش ،ير�سمون
ل��وح��ة م��ن ال�ت�راث الفل�سطيني ال�ع��ري��ق ،ع��رب��ون تقدير
وحمبة لأهل املغرب.
تلك ال�صور امل�أخوذة �أثناء زيارة الأطفال الفل�سطينيني �إىل
�أهم الأماكن الأثرية والطبيعية يف املغرب والتي حتت�ضن
الكثري منها ،تلهم ع�شاق اجلمال من كل الأعمار ،ومتثل
ر�سالة حب ودع��م من املغرب �إىل جميع الأط�ف��ال من كل
�أن�ح��اء فل�سطني ،على �أم��ل �أن تبقى االبت�سامة مر�سومة
على وج�ه��وه�ه��م ،و�أن ين�شروا م��ن خاللها ر��س��ال��ة احلب
وال�سالم.

يف �سوي�سرا يتم تدوير �أكرث من  % 50من النفايات املنزلية

اجلناح ال�سوي�سري يف �إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف معر�ض «ال وقت للهدر »
حتويل مواد نفايات خمتلفة �إىل منتجات ذات جودة �أف�ضل وفائدة �أكرب

•• دبي -الفجر

ي�ست�ضيف اجلناح ال�سوي�سري يف �إك�سبو  2020دبي معر�ضاً
لإدارة النفايات ،حتت عنوان "ال وقت للهدر" ،ال�ستعرا�ض
حلول االقت�صاد ال��دائ��ري يف �إدارة و�إع��ادة تدوير النفايات
لتوليد وا�ستخال�ص القيمة منها .وي�ستمر املعر�ض لغاية
 10دي�سمرب املقبل.
ويعترب املعر�ض فر�صة لت�سليط ال�ضوء على حلول �سوي�سرا
املبتكرة حول كيفية �إعادة تدوير النفايات وا�ستخراج مواد
ميكنها �أن تعود بالفائدة على الأف��راد واملجتمعات .ويعترب
املعر�ض �أي�ضاً من�صة ممتازة لتعزيز الوعي حول التحديات
البيئية التي تت�سبب بها الكميات املتزايدة من النفايات،
وكذلك للت�أكيد على �أهمية االقت�صاد الدائري يف احلفاظ
على البيئة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معر�ض "ال وقت للهدر" يركز �أي�ضاً
على حتويل م��واد نفايات خمتلفة �إىل منتجات ذات جودة
�أف�ضل وفائدة �أك�بر .فعلى �سبيل املثال ،ي�ستعر�ض اجلناح

كيف ُي�ع��اد ت��دوي��ر البال�ستيك �إىل م��واد خا�صة بالأزياء،
وا�ستخال�ص ال��ذه��ب م��ن ه��وات��ف ذك�ي��ة م�ستعملة ،وقدرة
الديدان على حتويل املواد الع�ضوية �إىل �سماد.
قال مانويل �سالت�شلي ،املفو�ض العام للجناح ال�سوي�سري يف
"�إك�سبو  2020دبي"" :تعترب النفايات �سوا ًء كانت على
الأر���ض �أو يف الف�ضاء م�شكلة مزعجة ومتعاظمة يواجهها
ال�ع��امل الآن .وي�ب��دو �أن�ن��ا ن�ساهم يف ت��راك��م ال�ن�ف��اي��ات دون
التفكري بتداعياتها على الأف��راد والبيئة واملناخ .ولذا فقد
�أ�صبح من ال�ضروري �أن نعمل على رفع م�ستوى الوعي بهذه
امل�س�ألة وتعزيز الإدارة امل�ستدامة للنفايات".
وي ��أت��ي معر�ض "ال وق��ت للهدر" على ��ض��وء الإع�ل�ان عن
�أ�سماء الفائزين يف مبادرة االقت�صاد الدائري ال�سوي�سري _
ال�شرق الأو�سط لل�شباب م�ؤخراً ،التي وفرت فر�صة للطلبة
لطرح �أف�ك��ار مبتكرة و�إب��داع�ي��ة من �أج��ل حتفيز االقت�صاد
الدائري.
وم��ن جانبه ،ق��ال "دانتي الريني" ،مدير امل�شروعات لدى
«�شبكة �سوي�سنيك�س» باجلناح ال�سوي�سري" :يتيح لنا تنظيم

معر�ض "ال وق��ت للهدر" يف �إك�سبو  2020دب��ي �إمكانية
التوا�صل مع جمهور كبري ومتنوع ،والبحث عن طرق فعالة
�أكرث لإعادة تدوير مواد خمتلفة وحتويلها �إىل منتجات ذات
جودة �أف�ضل وفائدة �أكرب .وي�سعى املعر�ض ال�سوي�سري �أي�ضاً
لت�صوير "النفايات" باعتبارها فر�صة ،خا�صة و�أن الأحرف
التي ت�شكل كلمة  /Wasteنفايات تتطابق مع الأحرف
الأوىل لكلمات "ثروة  ،Wealth /فن � ،Art /إ�ستدامة
 ،Sustainability /تكنولوجيا Technology /
وتعليم ."Education /
وعلى الرغم من �أن معدالت اال�ستهالك لدى �سوي�سرا هي
�أعلى من املتو�سط العاملي ،ف�إنها تعترب منوذجاً يُحتذى به يف
�إعادة التدوير نظراً ملنظومتها القوية يف جمع وفرز وا�ستعادة
النفايات .وبالإ�ضافة �إىل وجود بنية حتتية لإدارة النفايات
ذات �إمكانيات تقنية فائقة احلداثة ،ت�شجع ال�سلطات املعنية
ال�سكان على �إع��ادة التدوير ق��در ا�ستطاعتهم .ويُ�شار �إىل
�أن��ه يف �سوي�سرا يتم تدوير �أك�ثر من  % 50من النفايات
املنزلية.

ناميبيا تتطلع لأن ت�صبح �أول دولة خالية من االنبعاثات يف �أفريقيا
•• دبي – الفجر

عقد جناح ناميبيا قمة يف �إك�سبو  2020دبي،
تناولت الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاع الطاقة
امل�ت�ج��ددة يف ناميبيا ،وا�ستعر�ضت تطلعها لأن
ت�صبح �أول دولة خالية من االنبعاثات يف �أفريقيا،
ال �سيما يف ظل التنوع يف م�صادر الطاقة النظيفة
يف ال�ب�لاد ،م��ن م�شاريع طاقة ال��ري��اح والطاقة
ال�شم�سية والكهرومائية.
ويف كلمة بهذه املنا�سبة� ،أكد معايل توم �آلويندو،
وزي��ر ال�ط��اق��ة وامل�ن��اج��م يف ناميبيا ،على �أهمية
الطاقة املتجددة للحد من �آث��ار التغري املناخي.
وق��ال معاليه" :تعمل دول ال�ع��امل ،مب��ا يف ذلك
ناميبيا ،على االن�ت�ق��ال �إىل م�ستقبل قائم على
الطاقة املتجددة .وكوننا نت�شارك املخاوف ذاتها
املتعلقة بالت�أثري املدمر للوقود الأح�ف��وري على
ال�ب�ي�ئ��ة ،ج ��اءت خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة لعام
التغي املناخي
 2030واتفاقية باري�س ب�ش�أن
رُّ

لتطوير ال�ط��اق��ة احل��راري��ة .كما حتتل الطاقة يعترب خطوة هامة لالنتقال من طاقة الوقود
لت�ضع �إط� ��ارا ط�م��وح��ا للحفاظ ع�ل��ى االح�ت�رار امل�ستقبل ،وق��د حت�ت��اج ال��دول ال�ت��ي تعتمد عليه النظيفة".
العاملي �ضمن م�ستويات �آمنة؛ فا�ستخدام الوقود ب�شكل كبري يف تنميتها االجتماعية واالقت�صادية و�أ��ض��اف معاليه" :لدينا يف ناميبيا ث��اين �أعلى املتجددة مكانا بارزا يف خطة التعايف االقت�صادي الأحفوري .ونهدف �إىل �أن تكون ناميبيا مركزا
الأح �ف��وري يف توليد الطاقة أ�م��ر لي�س واردا يف �إىل املزيد من الوقت للتحول �إىل م�صادر الطاقة معدل �إ�شعاع �شم�سي يف العامل و�إمكانات عالية ل�ل�ب�لاد ،وال�ت��ي �أُط�ل�ق��ت يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،مما للهيدروجني الأخ�ضر يف القارة الأفريقية .ونظرا
حلجم موارد الطاقة املتجددة املتاحة يف البالد،
نعتزم ا�ستك�شاف فكرة البحث ع��ن م�ستثمرين
حمتملني ل�ل�ت�ع��اون م�ع�ن��ا؛ ف�ه�ن��اك �إج �م��اع عاملي
على �أن الهيدروجني الأخ�ضر هو وقود امل�ستقبل؛
و�ستكون لدينا فر�ص واع��دة لال�ستثمار يف هذا
القطاع".
�سلطت القمة ال�ضوء �أي�ضا على الأ�سباب التي
جت�ع��ل م��ن ن��ام�ي�ب�ي��ا ب�ي�ئ��ة خ���ص�ب��ة لال�ستثمار؛
ف � ��إىل ج��ان��ب م��وق �ع �ه��ا اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ،تتمتع
ناميبيا باال�ستقرار ال�سيا�سي منذ عام ،1990
وه��ي مركز لوج�ستي مهم حلركة الب�ضائع �إىل
الأ�سواق الإقليمية والدولية ،وتتوفر فيها اليد
ال�ع��ام�ل��ة امل��اه��رة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل احل��واف��ز التي
تقدمها احلكومة الناميبية عند اال�ستثمار يف
قطاع ال�صناعات التحويلية.
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جناح اليمن ح�ضارة عريقة ت�ضم الآداب والفنون يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

م ��ن � �س �ب ��أ يف ال �ي �م��ن �إىل اال� �س �ت��دام��ة يف
�أك�سبو  ،2020ه�ك��ذات ج��اء ج�ن��اح دولة
اليمن حمم ً
ال باحل�ضارة القدمية على
رحال ال�سفر والتاريخ ،من حكاية بلقي�س
م��ع نبي اهلل �سليمان �إىل الكتاب املعجزة
للو�صابي.
متكن جناح اليمن يف �أك�سبو  2020من
تر�سيخ �صورة مغايرة متاما لليمن وت�سليط
ال���ض��وء على احل���ض��ارة املن�سية والتاريخ
ال�ط��وي��ل ال ��ذي ج��اء ب�ع��د ت�ل��ك احل�ضارة
التى �سبقت ح�ضارات عظيمة حتدث عنها
ال�ت��اري��خ ،ل��ذل��ك ا�ستطاع م�صمم اجلناح
�أن يبهر ال��زوار مبا يف ح�ضارة اليمن من ت��دع��و ل�ل�ت���س��ام��ح وال�ت���ص��ال��ح م��ع النف�س و�أ� �ض��اف الرقيمي م��دي��ر ج�ن��اح اليمن يف
�أ�صول وممالك وحكايات �إن�سانية يعرفها وال �� �س�لام ع�ل��ى م��ر ال �ع �� �ص��ور ،و�أن وجود �أك���س�ب��و �أن ��ش�ع��ار اجل �ن��اح ي�ن��م ع��ن وجود
�أ�صحاب الأدي��ان ،وذلك من خالل ما ورد اليمن يف �أك�سبو فر�صة عظيمة لإعادة القاء اليمن وما تهدف �إليه يف امل�ستقبل النابع
من معلومات وق�ص�ص عن �سب�أ وبلقي�س ال�ضوء على اليمن احلقيقية التي تتمتع من احل�ضارة القدمية ،وذل��ك عرب ج�سر
وما حكي عن تلك امللكة و�أ�سلوب قيادتها باملعرفة وال�ع�ل��وم وال�ث�ق��اف��ة ،و�أن اجلناح م��ن الإجن � � ��ازات وامل �ع��رف��ة ،حت��ت م�سمى
احلكيمة وكيف كانت ت�ست�شري وتت�شاور مع �سيعر�ض الرتاث والتاريخ و�سمات ال�شعب« ،م �ع��رف��ة ب�ل�ا ح � ��دود» وق ��د �أط �ل �ق��وا على
�أعوانها يف �إدارة حكم اململكة.
كما يقوم اجل�ن��اح بت�سليط ال�ضوء �أي�ضا �أنف�سهم «�أح�ف��اد �سب�أ» وي��أت��ي ال�شعار من
�أك��د �صابر الرقيمي م��دي��ر ج�ن��اح اليمن على االقت�صاد وال�ت�ج��ارة و�أه ��م املنتجات الكم الهائل من املعلومات والتاريخ الذي
واملتحدث الر�سمي يف �أك�سبو � 2020أن ال��زراع�ي��ة امل�ه�م��ة ،م���ش�يراً �إىل �أن اجلناح حتتفظ به اليمن لوقتنا ه��ذا ،وق��د اهتم
م�شاركة بالده يف هذا احلدث الكبري جاء ��س�ي��أخ��ذ اجل�م�ه��ور �إىل رح�ل��ة ط��وي�ل��ة بني اجلناح ب�أن يعطي الزائر نبذة عن املعرفة
يف وق�ت��ه لت�سليط ال�ضوء على احل�ضارة احل�ضارة القدمية والتكنولوجيا احلديثة امل�ستدامة والغري قابلة لالندثار مطلقاً.
وب�ين �صابر الرقيمي مدير جناح اليمن
اليمنية ومكانتها بني العامل ،وكيف كانت وا�ستخدامها يف تو�صيل املعلومة.

امتداد ًا مل�شاركة موري�شيو�س يف �إك�سبو  2020دبي
يف �أك�سبو � 2020أن اجلناح ي�ضم كتاب
الو�صابي املعجزة ال��ذي كتب بخط اليد
للعالمة �صفي الدين �أحمد بن عبد اهلل
ال�سّ لمي الو�صابي ال�شهري بال�سّ انة املتوفى
(1122هـ -1710م) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
� �ش��ا� �ش��ات ع��ر���ض ��ض�خ�م��ة ت��ذك��ر التاريخ
والأر�� � ��ض وال �ت �ح��ول م��ن جم ��رد ح�ضارة
ق��دمي��ة �إىل ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت�ق�ن�ي��ة حديثة
مبهرة ،ومل ين�س القائمون على اجلناح
�إ�ضافة النب اليمني ال�شهري واطالع الزوار
عليه.
و�أ�ضاف الرقيمي �أن اجلناح ي�ضم مناطق

ع��دي��دة تبلغ ال�سبع رده ��ات وكلها ت�صب
يف ع��ر���ض احل �� �ض��ارة ال �ت��ى ا��ش�ت�ه��رت بها
اليمن ومبظاهرها الأ�سا�سية من العمارة
ال �ق��دمي��ة وال ��زراع ��ة وال �ف �ن��ون والثقافة
وبينت ه��ذه املناطق �سبل التجارة وطرق
االنتقال بني الدول والرتويج للمنتجات،
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،مو�ضحاً �أن اجلناح
ع�ب��ارة ع��ن رك�ي��زة مهمة يف تبني الأفكار
والإب� ��داع� ��ات ع �ل��ى م��ر ال �ت��اري��خ و�ستظل
مقتنيات اجلناح عالقة يف �أذهان اجلمهور
وه��ذا هو الأ�سا�س من امل�شاركة يف �أك�سبو
. 2020

�إ�سكتلندا حتتفل بعيدها الوطني من �إك�سبو  2020دبي

ا�ستمرار منو العالقات التجارية بف�ضل الروابط التجارية الثنائية الرا�سخة مع الإمارات وغريها من دول املنطقة
من عازيف مزمار القربة وعازيف الطبول
•• دبي  -الفجر
الإ�سكتلنديني �إىل جانب فرقة �شرطة
ك�شف ج�ن��اح اململكة امل�ت�ح��دة يف �إك�سبو دب � ��ي .ك �م��ا ت���ش�ه��د االح� �ت� �ف ��االت حمل ًة
 2020دبي عن ا�ست�ضافته ل�سل�سلة من لإط �ل��اق ع�ل�ام��ة �إ� �س �ك �ت �ل �ن��دا الوطنية
الفعاليات التي حتتفي باليوم الوطني العاملية ،والتي ُت�سلط ال�ضوء على ُح�سن
الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي يف  30ن��وف�م�بر ،وت�سلط �ضيافة الدولة وقيمها واملزايا التي تزخر
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات اال�ستثمارية بها �أم��ام امل�ستثمرين وال��زوار والطالب
وال �ت �ج��اري��ة وال���س�ي��اح�ي��ة ال �ق��وي��ة التي من جميع �أنحاء العامل.
تربطها بدولة الإمارات.
وتعــــك�س فعــــاليات هذه املنا�سبة �أجواء
وت���ش�ت�م��ل �أج� �ن ��دة ال�ف�ع��ال�ي��ة ع �ل��ى حفل االحتفـــاالت الإ�ســــكتلندية التقليدية
ا�ستقبال ُينظمه ج�ن��اح اململكة املتحدة باليــــوم الوطـــني ،والـــــتي تتمـــــحور
ب �ح �� �ض��ور ك �ب��ار ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات وممثلي حــــــول جمع �شمل النا�س للم�شاركة يف
جمتمع الأعمال وو�سائل الإعالم.
الأن �� �ش �ط��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة التي
وت� ��زخ� ��ر االح � �ت � �ف� ��االت ب ��ال� �ع ��دي ��د من ت��رت �ق��ي ب�ق�ي��م االح �ت��رام وال ��وئ ��ام فيما
ال�ع��رو���ض اخلا�صة ال�ت��ي ُتقدمها فرقة بينهم.
دب��ي ب��اي��ب ب��ان��د ،مب�شاركة نخبة عاملية وت �ع �ل �ي �ق �اً ع� �ل ��ى ه � ��ذا امل� ��و� � �ض� ��وع ،ق ��ال

�إي �ف��ان م��اك��ي ،وزي ��ر الأع �م��ال والتجارة
وال�سياحية يف ا�سكتلنداُ " :تعد �إ�سكتلندا
دول � ًة منفتح ًة وم�ضياف ًة وودود ًة تقوم
ع �ل��ى ق �ي��م االح� �ت ��رام وال �ت �ع��اط��ف بني
الأفراد ،ونتطلع لتعريف العامل باملكانة
احلالية لدولتنا وامل�ساعي التي نطمح

لتحقيقها يف امل���س�ت�ق�ب��ل؛ ل ��ذا اعتمدنا
منهجية جت��ارة دولية ت�ستند �إىل �أرقى
القيم لترُ �شدنا نحو �أف�ضل �سبل مزاولة
الأع �م��ال يف ال�ع��امل مب��ا ي�ضمن ح�صول
الأ�شخا�ص وال�شركات واحلكومات على
فكرة وا�ضحة عن هويتنا".
و�أ�ضاف ماكي" :ي�سعدنا م�شاركة �إ�سكتلندا
يف �إك�سبو  2020دبي ال�ستعرا�ض �أف�ضل
االبتكارات يف جمال االنبعاثات ال�صفرية
وال �� �ص �ح ��ة وج � � ��ودة احل � �ي� ��اة ،ونتطلع
لالحتفال باليوم الوطني الإ�سكتلندي
يف دب��ي مل�شاركة ثقافتنا و�صداقتنا مع
ال�شعب الإماراتي".
وجدير بالذكر �أن الإمارات ت�أتي يف املركز
الثاين ع�شر �ضمن قائمة �أ�ضخم �أ�سواق
الت�صدير الإ�سكتلندية ،با�ستثناء النفط

والغاز ،م�ستحوذ ًة على  2%من �إجمايل
ال �� �ص��ادرات الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي��ة ،ح�ي��ث ت�أتي
قطاعات الأغذية وامل�شروبات والهند�سة
وال�صناعات املتقدمة واخل��دم��ات املالية
والتجارية على ر�أ�س القائمة.
وت��ؤ��س����س ال ��ر�ؤي ��ة ال�ت�ج��اري��ة للحكومة
الإ�سكتلندية ،ال�صادرة يف �شهر يناير من
ال�ع��ام اجل ��اري ،خلم�سة م�ب��ادئ رئي�سية
ت�ستند عليها جميع القرارات امل�ستقبلية
يف جم��ال التجارة الدولية ،وه��ي النمو
ال �� �ش��ام��ل وج � ��ودة احل �ي��اة واال�ستدامة
واالن� �ب� �ع ��اث ��ات ال �� �ص �ف��ري��ة واحلوكمة
الر�شيدة .كما جرى تطبيق هذه املبادئ
على  11من �أب��رز التحديات التجارية
احلالية امل�ؤثرة على االقت�صاد وال�شعب
يف �إ�سكتلندا والعامل �أجمع.

�إقليم روما يقدم ال�سينما الإيطالية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

ي �ق��دم الت���س�ي��و� ،إق �ل �ي��م ال�ع��ا��ص�م��ة الإي �ط��ال �ي��ة روم ��ا،
قطاع ال�سينما والو�سائط ال�سمعية الب�صرية يف دبي،
الإم��ارات العربية املتحدة ليحكي وين�شر قيمة قطاع
ا�ستثنائي يف الثقافة والإبداع الإيطايل يف العامل.
وي�ف�ت�ت��ح الإق �ل �ي��م �أ� �س �ب��وع "الت�سيو �أر� ��ض ال�سينما"
يف "�إك�سبو  "2020يف دب ��ي ب �ه��دف زي � ��ادة فر�ص
اال� �س �ت �ث �م��ارات الأج �ن �ب �ي��ة ودع � ��م ال �ت �ع ��اون ال� ��دويل
ل�شركاته.
وت�شمل الفعاليات امل�ق��ررة العر�ض الكبري "الت�سيو
�أر� ��ض ال�سينما� -أر� ��ض احل ��رف ال�سحرية" لعر�ض
االن�ت��اج امل�سرحي والأغ��را���ض التي �صنعها حرفيون
ومبدعون وفنانون وفنيون عظماء ،من بينها �أزياء
ف��اراين تيلورجن ،وروكيتي وب��اروك��ات روكيتي والتي
ميكن �أن جندها يف �أفالم ال�سيد فيدريكو فيلليني.
وحتكي ال�صفحة الرمزية للمعر�ض الق�ص�ص الثالث
ل�ـ بينوكيو يف ت��اري��خ ال�سينما الإي�ط��ال�ي��ة ،م��ن بينها

ق�صة لويجي كومين�شيني ودمية الفنان بارتولوت�شي ن�سخة ماتيو ج��اروين ب��زي �صنعه ما�سيمو كانتيني انرتنا�شونال" للإقليم.
اخل�شبية ب��زي ابتكره دانيلو دون��ات��ي الفائز بجائزة باريني و�سارتوريا ترييللي ،املر�شحة للأو�سكار ،وهو وي�ضم م�شروع "الت�سيو �سينما انرتنا�شونال" 188
�أو�سكار ،وتف�سري روبرتو بينيني يف � ،2002إىل جانب فيلم مدعوم مب�ساهمة دعوة م�شروع "الت�سيو �سينما ��ش��رك��ة �إن �ت��اج �أج�ن�ب�ي��ة مي�ث�ل��ون  29دول� ��ة .وح�صلت
الأفالم ،التي ميولها امل�شروع ،على ما ي�صل �إىل 313
ج��ائ��زة يف م�ه��رج��ان��ات وطنية ودول �ي��ة م��رم��وق��ة� ،إىل
جانب  382تر�شيحا جلوائز �أخرى.
وي���ش�م��ل امل �ه��رج��ان الإق �ل �ي �م��ي لل�سينما والو�سائط
ال�سمعية ال�ب���ص��ري��ة �أي���ض��ا �سل�سلة ع��رو���ض "ليايل
امل�ؤلف" (ِ .)Author’s Nightsوبهذه املنا�سبة،
� �س �ي �ع��ر���ض ف �ي �ل��م ( )Freaks Outللمخرج
الإي � �ط� ��ايل ج ��اب ��ري ��ايل م��اي �ن �ي �ت��ي يف  29نوفمرب،
وي�ع��ر���ض لأول م��رة يف دور ال�سينما .و�أن �ت��ج الفيلم
مب�ساهمة من م�شروع "الت�سيو �سينما انرتنا�شونال"
بالتعاون مع جلنة فيلم روما الت�سيو.
ويف ال�سنة الأخ�ي��رة� ،أث �ب��ت �إق�ل�ي��م الت�سيو نف�سه يف
املركز الأول يف �إيطاليا والثاين على م�ستوى �أوروبا يف
اال�ستثمار ل�صالح �صناعة ال�سينما ككل مع تخ�صي�ص
حوايل  30مليون يورو لعام .2021

جمل�س التنمية االقت�صادية يف موري�شيو�س يقيم
فعاليات �أ�سبوع موري�شيو�س للتمويل واال�ستثمار
يف دبي ابتداء من 5وحتى  9دي�سمرب

•• دبي  -الفجر

متكنت موري�شيو�س ع�ل��ى م��دى ال���س�ن��وات م��ن ر��س��م م���س��ار ف��ري��د للنمو
جعلها يف م�صاف �أف�ضل الدول الإفريقية من حيث دخل الفرد .وبف�ضل
اال�سرتاتيجية التنموية التي تقوم على مزيج من اال�ستقرار ال�سيا�سي
والإط ��ار امل�ؤ�س�سي املتني والبيئة الت�شريعية املواتية و�سيا�سات التجارة
املفتوحة ،فقد حتولت البالد تدريجياً من اقت�صاد يعتمد على زراعة ق�صب
ال�سكر وح�سب �إىل اقت�صاد مناف�س ومتنوع ذي قاعدة وا�سعة.
وتقدم الدولة الآن العديد من الفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف قطاعات
العمل والن�شاطات التي يجري عر�ضها ومناق�شتها خالل منتديات الأعمال
وجل�سات النقا�ش �ضمن �أ�سبوع موري�شيو�س للتمويل واال�ستثمار الذي يقام
يف الفرتة من � 5إىل  9دي�سمرب يف فندق وال ��دورف �أ�ستوريا مركز دبي
املايل العاملي .وميكن لل�ضيوف اال�ستماع �إىل خرباء القطاع الذين يقدمون
تو�ضيحاً ملكانة موري�شيو�س وال�سبب الذي يجعلها مركز التم ّيز املف�ضل
للتمويل الدويل.
ويف هذا ال�سياق قال ال�سيد كني بونو�سامي ،املدير التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية يف موري�شيو�س" :ي�سرنا تنظيم �أ�سبوع موري�شيو�س للتمويل
واال�ستثمار يف دبي بالنيابة عن حكومة موري�شيو�س والقن�صلية العامة
للدولة يف دبي ،وذلك على هام�ش فعاليات �إك�سبو  2020دبي.
م�شريا �إىل �أن موري�شيو�س املرتبة اخلام�سة ع�شرة عاملياً يف �سهولة ممار�سة
الأع �م��ال ،وه ��ذا الت�صنيف ي ��ؤك��د مكانتها التناف�سية وبيئتها اجلاذبة
للم�ستثمرين من جميع �أنحاء العامل".
و�أ��ض��اف ال�سيد بونو�سامي ،وال��ذي يقدم الكلمات االفتتاحية ط��وال �أيام
الفعالية" :نتطلع �إىل ا�ستقبال �ضيوفنا يف ملتقيات العمل وجل�سات
النقا�ش التي �ستنعقد خالل �أ�سبوع موري�شيو�س للتمويل واال�ستثمار".
تبد�أ الفعالية بكلمة رئي�سية يقدمها �سعادة ماهني كومار �سريوتون ،وزير
اخلدمات املالية واحلوكمة الر�شيدة يف جمهورية موري�شيو�س ،وتتبعها
جل�سة نقا�ش بعنوان "موري�شيو�س :مركز اال�ستثمار يف �أفريقيا" واتي
يديرها ال�سيد فيناي جوديي ،مدير التوا�صل العاملي يف جمل�س التنمية
االقت�صادية.
ومن �ضمن امل�شاركني يف اجلل�سة كل من ال�سيد را�ؤول غوفليت (الرئي�س
التنفيذي لدى بنك �إ�س بي �إم) وال�سيد �سريدار ناغاراجان (املدير التنفيذي
الإقليمي لدى  )IQ-EQوال�سيد يوغي�ش غوكول (املدير التنفيذي الأول
للأعمال الدولية لدى بنك �أفرا�سيا) وممثل بنك موري�شيو�س التجاري.
اجلدير بالذكر �أن جناح موري�شيو�س يقع يف منطقة الفر�ص يف �إك�سبو
 2020دبي ،بالقرب من �ساحة الو�صل بالزا.حيث ي�أخذ اجلناح جميع
زواره يف رحلة ا�ست�شكافية للطبيعة اال�ستوائية ال�ساحرة يف اجلزيرة ،من
خ�لال الت�صميم ذي الإ�سقاطات الأر�ضية واجل��دران البحرية والغابات
املزخرفة .وتعك�س الأل��وان الداخلية للجناح دفء وطيب وك��رم ال�ضيافة
لثقافة اجلزيرة ال�ساحرة.
كما ي�ستعر�ض جناح موري�شيو�س للزائرين دور موري�شيو�س يف ربط العامل
ب�أكمله مع ال�ق��ارة الأفريقية ،والإجن ��ازات التي حققتها اجل��زي��رة والتي
تت�شابك مع املا�ضي لرت�سم "جذور امل�ستقبل".

اليوم الثاين من بطولة العامل
لل�شطرجن املقامة يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي– الفجر

منحت املباراة الثانية من بطولة العامل لل�شطرجن التابعة لالحتاد الدويل
لل�شطرجن ،ب�ين ب�ط��ل ال �ع��امل ال�نروي�ج��ي م��اغ�ن��و���س ك��ارل���س��ن ،ومناف�سه
الرو�سي ي��ان نيبومنيات�شي ،للم�شاهدين ملحة عما ميكن �أن تكون عليه
معركة حمورية على لوحة اللعب ،حيث حدد حامل اللقب كارل�سن امل�سار
بح�صوله على ميزة احلركة الأوىل يوم �أم�س الأول ال�سبت .وتقام بطولة
العامل يف مركز دب��ي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث تعقد 14
مباراة بنظام ال�شطرجن التقليدي الكال�سيكي مقابل جائزة بقيمة مليوين
يورو ( 2.25مليون دوالر �أمريكي) ،مع  60يف املئة للفائز و 40يف املئة
للو�صيف .وكان من املقرر �أ�صال �أن تبد�أ هذه البطولة يف  20دي�سمرب من
العام املا�ضي ،ولكنها ت�أجلت ب�سبب جائحة كوفيد.-19
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ذياب بن حممد بن زايد يكرم  22مواطنا من خريجي
الدفعة الأوىل لربنامج �أبوظبي التقني لتجارة التجزئة
•• �أبوظبي-وام:

ك��رم �سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ع���ض��و امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي رئ �ي ����س دي � ��وان ويل عهد
�أبوظبي  22مواطناً ومواطنة ي�شكلون الدفعة الأوىل
من الربنامج الوطني “دبلوم جتارة التجزئة لتدريب
وت�أهيل املواطنني للعمل يف القطاع اخلا�ص” والذي
يعد �أحد �أركان الربنامج الوطني الذي ينظمه مركز
�أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني التوظيف:
تدريب ومتكني وال��ذي مت خالله تدريب وتعني �أكرث
من  450مواطناً ومواطنة يف القطاع اخلا�ص.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال احل �ف��ل ال ��ذي �أق �ي��م يف دي� ��وان ويل
عهد �أبوظبي بح�ضور �سعادة الدكتور مبارك �سعيد

ال�شام�سي مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وقال �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان،
بهذه املنا�سبة �إن هذا الربنامج الريادي ي�شكل �أهمية
ك �ب�يرة يف �إع� ��داد ك �ف��اءات وط�ن�ي��ة م��ؤه�ل��ة يف خمتلف
القطاعات ..الفتا �إىل �أن لل�شركاء الإ�سرتاتيجيني يف
القطاع اخلا�ص دوراً رئي�ساً يف توطني ورفد هذا القطاع
ب��ال �ك��وادر الإم��ارات �ي��ة املتخ�ص�صة يف جميع املجاالت
 ..و�أع ��رب �سموه ع��ن �سعادته مب�خ��رج��ات “�أبوظبي
التقني” ال �ت��ي ت�سهم يف حت�ق�ي��ق �أه� ��داف وط�ن�ي��ة يف
خمتلف املهن والتخ�ص�صات مبا يف ذلك جتارة التجزئة
مل��ا لها م��ن �أهمية جمتمعية واقت�صادية تتوافق مع
اخلطط الإ�سرتاتيجية للدولة ور�ؤية �أبوظبي 2030

 .وقال �سعادة الدكتور مبارك ال�شام�سي �إن الربنامج
ينظمه املركز بناء على توجيهات القيادة الر�شيدة ،ويف
�إط��ار ا�سرتاتيجية املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي
ودعمه الدائم للمركز ،ومبادئ خطة اخلم�سني ،بهدف
ا�ستقطاب �شباب وفتيات الوطن ومتكينهم من احل�صول
على الفر�ص الوظيفية يف القطاع اخلا�ص ،معرباً عن
�شكره للقيادة الر�شيدة و�سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ل�ه��ذا ال�ت�ك��رمي ال��ذي مينح �شباب
الإم ��ارات مزيداً من احلوافز وال��داف��ع لتوطني �سوق
العمل وفق �أرقى املعايري .و�أ�شار �إىل �أن الربنامج مينح
اخلريجني درج��ة الدبلوم املعتمد يف جت��ارة التجزئة
من املركز الوطني للم�ؤهالت؛ بجانب التوظيف يف
�إحدى امل�ؤ�س�سات املتميزة يف القطاع اخلا�ص ،وذلك بعد

�إجنازهم للمرحلة اخلام�سة من الربنامج الذي ي�أتي
�ضمن ا�سرتاتيجية “�أبوظبي التقني” لتعزيز دور
املواطنني الفاعل وامل�ؤثر يف هذا القطاع ب�شكل عام ويف
قطاع جتارة التجزئة ب�شكل خا�ص.
من جانبهم �أعرب اخلريجون عن �شكرهم وتقديرهم
لدعم القيادة الر�شيدة الذي مكن “�أبوظبي التقني”
م��ن خ�لال ه��ذا ال�برن��ام��ج م��ن منح امل��واط�ن�ين فر�ص
متنوعة للعمل يف خمتلف القطاعات ،مثمنني عالياً
ت �ك��رمي ��س�م��و ال���ش�ي��خ ذي� ��اب ب��ن حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان لهم ،و�أك��دوا حر�صهم على رد اجلميل للوطن
وب��ذل املزيد من اجلهود وموا�صلة التطوير والتعلم
والتدريب مبا يلبي حاجة املجتمع يف وج��ود الكوادر
الوطنية يف خمتلف جماالت العمل.

ً
ً
بنك الإمارات دبي الوطني ي�ست�ضيف وفدا من�ساويا يف اخلدمات امل�صرفية امل�ستقبلية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

ا� �س �ت �� �ض��اف��ت جم �م��وع��ة ب �ن��ك الإم� � ��ارات
دب� ��ي ال ��وط� �ن ��ي ،امل �ج �م��وع��ة امل�صرفية
ال ��رائ ��دة يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
و� �ش �م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وت��رك �ي��ا�� ،ش��ري��ك �أول
ر��س�م��ي لإك���س�ب��و  2020دب��ي يف جمال
اخلدمات امل�صرفية� ،أم�س وفداً من�ساوياً
يف “اخلدمات امل�صرفية امل�ستقبلية” يف

�شارع الو�صل يف �إك�سبو  2020دبي.
وراف ��ق ال��وف��د مم�ث�ل��ون رف�ي�ع��و امل�ستوى
من “دينيزبنك �أي��ه جي”� ،شركة تابعة
ملجموعة ب�ن��ك الإم � ��ارات دب��ي الوطني،
وت�أ�س�ست “دينيزبنك �أي��ه جي” يف عام
 1996ول��دي�ه��ا �شبكة مكونة م��ن 26
ف��رع �اً يف ال�ن�م���س��ا و�أمل��ان �ي��ا .وت �ق��دم هذه
ال�شركة امل�صرفية لعمالئها من ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية وامل�شاريع ال�صغرية

واملتو�سطة جمموعة وا�سعة من اخلدمات
املالية امل�صممة خ�صي�صاً لهم ،كما �أنها
تعد �شريكاً ق��وي�اً لأك�ثر م��ن � 180ألف
عمي ً
ال من الأف��راد وال�شركات .و�أجرى
عدد من م�س�ؤويل البنك جل�سة تعريفية
ملجموعة خمتارة من الأفراد من �شركات
من�ساوية �صغرية ومتو�سطة ،م��ن �أجل
تزويدهم ب�شرح �أوفى حول عرو�ض بنك
الإم��ارات دبي الوطني وكيف ميكنه دعم

ال�شركات النم�ساوية من خالل ح�ضوره
الإقليمي واخلدمات امل�صرفية الرقمية
غ�ير امل���س�ب��وق��ة ال�ت��ي ي�ق��دم�ه��ا .ويتطلع
بنك الإم��ارات دبي الوطني �إىل التعاون
وت��وف�ي�ر ال��دع��م امل���س�ت�ق�ب�ل��ي لل�شركات
ال�ن�م���س��اوي��ة امل�ه�ت�م��ة ب�ت��أ��س�ي����س �أعمالٍ
لها يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة.
يف ال �� �ص��ورة� :أع���ض��اء ال��وف��د النم�ساوي
مم �ث�ل ً�ا ب �ـ دي �ن��ا ه��ول ����س ،ع���ض��و جمل�س

الإدارة يف “دينيزبنك �أيه جي”; و�سميح
�أوزكان ،مدير رئي�س اخلدمات امل�صرفية
ل �ل �� �ش��رك��ات يف “دينيزبنك �أي� ��ه جي”،
�شركة تابعة ملجموعة بنك الإمارات دبي
ال��وط�ن��ي؛ وك ��اران ج��وي��ال ،ن��ائ��ب رئي�س
�إ�سرتاتيجية املجموعة; و�سوروب لودا،
نائب الرئي�س ،مدير حمفظة اخلدمات
واملنتجات ،يف ق�سم اخل��دم��ات امل�صرفية
للأعمال يف بنك الإمارات دبي الوطني

جلنة ا�ست�شاري ال�شارقة االقت�صادية تبحث جهود هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة يف تطوير الأعمال

•• ال�شارقة -وام:

بحثت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة خالل �إجتماعها
ام ����س م ��ع ال �� �ش �ي��خ خ��ال��د ب ��ن ع �ب ��داهلل ب ��ن �سلطان
القا�سمي رئي�س هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك
واملناطق احلرة خمتلف �أعمال الهيئة وما تتواله من
�أدوار يف تطوير قطاع الأعمال.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال���ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن ع �ب��داهلل ب��ن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي خ�ل�ال الإج �ت �م��اع خ�ط��ط ال�ه�ي�ئ��ة وكافة
�أدواره��ا وما تنفذه بحكم �إخت�صا�صاتها وفق ما ورد
يف املر�سوم بقانون رقم  5ل�سنة  2020م ب�ش�أن �إن�شاء
وتنظيم هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق

احلرة.
وثمن ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن �سلطان القا�سمي
رئي�س هيئة ال�شارقة للموانئ واجل�م��ارك واملناطق
احل��رة ج�ه��ود املجل�س اال�ست�شاري لإم ��ارة ال�شارقة
وجلنة ال�ش�ؤون املالية وال�صناعية واالقت�صادية يف
احل��ر���ص على تطوير �آل�ي��ة العمل يف ك��اف��ة اجلهات
لتحقيق ع��ائ��د ك�ب�ير يف �أداء امل��ؤ��س���س��ات ومب��ا يلبي
احتياجات جميع �أفراد املجتمع.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال���ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن ع �ب��داهلل القا�سمي
خطط و�إ�سرتاتيجيات التو�سع وامل�ساهمة يف حتقيق
التنمية الإقت�صادية امل�ستدامة لإم��ارة ال�شارقة عن
ط��ري��ق ت��وظ�ي��ف امل ��وارد التقنية وال�ب���ش��ري��ة لتوفري
ك��ل اخل��دم��ات وت�سهيلها ع�ل��ى امل�ستثمرين �إ�ضافة

�إىل درا��س��ة الأو� �ض��اع الإقت�صادية ومتابعتها ب�شكل
مبا�شر ال�سيما من خ�لال تنفيذ ع��دد من اللقاءات
م��ع امل�ستثمرين وال �ل �ق��اء ب�ه��م ب�شكل دوري بهدف
االطالع على ما يواجههم من حتديات وتذليلها لهم
واال�ستماع �إىل �آرائهم.
ك �م��ا �أك � ��د ح��ر���ص ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى االرت � �ق� ��اء بالبنية
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وا�� �س� �ت� �ح ��داث ع � ��دد م ��ن ال�ب�رام ��ج
الإل�ك�ترون�ي��ة لتطوير وت�سهيل اخل��دم��ات املقدمة
للم�ستثمرين ح�ي��ث تعترب املنطقتني احل��رت�ين يف
الإمارة نقطتي جذب رئي�ستني للإ�ستثمارات الأجنبية
ال�صناعية والتجارية واخلدمية والتي ت�سهم ب�صورة
ف��اع�ل��ة يف دع��م الإق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي وت�ن��وي��ع م�صادر
الدخل وتكوين وح��دات �إنتاجية �صناعية وخدمية

ت�صب
وجتارية ملا ت�ستقطبه من �إ�ستثمارات جديدة ّ
يف ع�صب احلياة الإقت�صادية.
و�أ�شار �إىل م�ساعي الهيئة نحو حتقيق روح التكامل
واالن�سجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية
املوانئ واملراكز اجلمركية واملنافذ والنقاط احلدودية
ع�ل��ى م�ستوى الإم� ��ارة ع�بر حت�سني �أداء العمليات
وتب�سيط الإج � ��راءات وت�ط��وي��ر خ��دم��ات املتعاملني
وم�شاريع التحول الرقمي ال�ت��ي يتم العمل عليها
وال�ت��ي �ستكون م��زودة بتقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي
وت�ت�م�ي��ز ب��اال��س�ت��دام��ة وت �ك��ون ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االبتكار
والإب� ��داع و�سهولة اال��س�ت�خ��دام ��س��واء للموظفني �أو
امل�ت�ع��ام�ل�ين وم��واك �ب��ة ل �ل �ت �ط��ورات وامل���س�ت�ج��دات مبا
يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

تعاون بني الإمارات للأملنيوم وجرنال �إلكرتيك لإزالة الكربون من توربينات الغاز العمالقة وا�ستخدام الهيدروجني كوقود

•• �أبوظبي-وام:

ت� �ع� �ت ��زم �� �ش ��رك ��ة الإم� � � � � ��ارات العاملية
للأملنيوم و�شركة “جرنال �إلكرتيك
لطاقة الغاز” تطوير خارطة طريق
لتقليل ان�ب�ع��اث��ات غ� ��ازات االحتبا�س
احل��راري الناجتة عن توربينات الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي احل��ال �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�شركة
الإم��ارات العاملية للأملنيوم وهي خطة
ا�سرتاتيجية تت�ضمن درا�سة ا�ستخدام
ال�ه�ي��دروج�ين ك��وق��ود ،وك��ذل��ك تنفيذ
حلول احتجاز ال�ك��رب��ون وا�ستخدامه
وتخزينه.
وق ��ع م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م ع �ب��د النا�صر
بن كلبان ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الإم��ارات العاملية للأملنيوم ،وجوزيف
�أن �ي ����س ،ال��رئ �ي ����س وامل ��دي ��ر التنفيذي
ل� ��وح� ��دة �أع� � �م � ��ال خ� ��دم� ��ات الطاقة
و�أنظمة الطاقة الغازية لدى “جرنال
�إلكرتيك” يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.
ومت �ت �ل��ك � �ش��رك��ة الإم � � � ��ارات العاملية
ل�ل�أمل�ن�ي��وم  33ت��ورب�ي�ن�اً يعمل بالغاز
الطبيعي م��ن ت�صنيع ��ش��رك��ة جرنال
�إل � �ك�ت��ري� ��ك يف م ��وق� �ع ��ي ج� �ب ��ل علي

وال �ط��وي �ل��ة ،و ُت��ول��د ه ��ذه التوربينات
طاقة كهربائية �إجمالية تبلغ 5,200
م�ي�ج��اوات  ..وت�سبب عملياتها ن�سبة
ك � �ب �ي�رة م � ��ن �إج� � �م � ��ايل االن� �ب� �ع ��اث ��ات
الكربونية ل�شركة الإم� ��ارات العاملية
للأملنيوم.
وتتما�شى مذكرة التفاهم بني �شركة
الإم � ��ارات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أمل�ن�ي��وم و�شركة
جرنال �إلكرتيك مع طموحات خارطة
الطريق التي و�ضعتها حكومة الإمارات
لتحقيق الريادة يف جمال الهيدروجني
و�أع�ل�ن��ت عنها يف وق��ت �سابق م��ن هذا
ال�شهر خ�ل�ال م ��ؤمت��ر الأمم املتحدة
للتغري املناخي “ ”COP26الذي
�أقيم يف غال�سكو  ..و�ست�شمل اخلطة
تطوير ا�سرتاتيجية لدعم ال�صناعات
منخف�ضة الكربون من �أجل امل�ساهمة
يف حتقيق م�ب��ادرة الإم� ��ارات ال�ساعية
�إىل ب �ل��وغ � �ص��ايف ان �ب �ع��اث��ات �صفرية
بحلول عام .2050
وقالت معايل مرمي بنت حممد �سعيد
ح��ارب امل�ه�يري وزي��رة التغري املناخي
وال�ب�ي�ئ��ة  :ت�شكل �إزال� ��ة ال�ك��رب��ون من
الن�شاطات ال�صناعية مرتكزاً رئي�سياً
للمبادرة اال�سرتاتيجية للحياد املناخي

 2050يف دول��ة الإم � ��ارات ،وبالتايل
ف�إن خطط الإمارات العاملية للأملنيوم
ل �ل �ت �ح��ول �إىل وق� � ��ود الهيدروجني
وال �ت��و� �س��ع يف ت�ن�ف�ي��ذ ح �ل��ول احتجاز
الكربون وا�ستخدامه وتخزينه تدعم
�أهداف هذه املبادرة  ..وال�شك �أن جهود
الإم��ارات العاملية للأملنيوم للحد من
كثافة االنبعاثات الناجتة عن عملياتها
تقدم منوذجاً رائداً عن جهود حتقيق
اال�ستدامة البيئية والتي ينبغي على
ال�شركات ال�صناعية يف دولة الإمارات
االقتداء بها.
وتعترب مذكرة التفاهم هي الأوىل من
ن��وع�ه��ا ال�ت��ي توقعها ��ش��رك��ة “جرنال
�إلكرتيك لطاقة الغاز” على م�ستوى
ال� �ع ��امل ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف ال �ب �ح��ث عن
احل �ل��ول امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل الب�صمة
الكربونية لعمليات توليد الكهرباء
يف قطاع الأملنيوم  ..وتعتزم الإمارات
العاملية للأملنيوم وج�ن�رال �إلكرتيك
ت�شكيل جلنة توجيهية م�شرتكة لو�ضع
خ�ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة لإزال� ��ة الكربون
وتطبيقها.
من جانبه ،قال عبدالنا�صر بن كلبان،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإم ��ارات

العاملية للأملنيوم :يلعب الأملنيوم دوراً
مهماً يف بناء جمتمعات �أكرث ا�ستدامة
مل��ا يتميز ب��ه م��ن خ��وا���ص ،ول �ك��ن من
ال�ضروري �أي�ضاً �أن يتم ت�صنيعه ب�شكل
م �� �س �ت��دام  ..وي �ع �ت�بر �إن� �ت ��اج الأملنيوم
عملية م�ستهلك ًة للطاقة ،فيما يعزى
�أك�ث��ر م��ن ن���ص��ف ان �ب �ع��اث��ات الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري يف �صناعة
الأمل �ن �ي��وم ال�ع��امل�ي��ة �إىل عملية توليد
ال �ك �ه��رب��اء امل���س�ت�خ��دم��ة يف الإن� �ت ��اج ..
لذلك �سيمكننا هذا التعاون مع جرنال

�إلكرتيك من ا�ستك�شاف ال�سبل املثلى
لتقليل االنبعاثات الكربونية ال�صادرة
عن منظومة الطاقة يف �شركتنا خالل
ال�سنوات املقبلة ،مبا يف ذل��ك التحول
ال�ستخدام وقود الهيدروجني  ..وتعد
ه ��ذه اخل �ط��وة ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف ال ��دور
الذي ن�ؤديه يف الت�صدي لتحدي تغري
امل �ن��اخ ،ك���ش��رك��ة �أمل �ن �ي��وم ع��امل�ي��ة  ..كما
�سي�ساهم يف تنفيذ خارطة طريق دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة لتحقيق
الريادة يف جمال الهيدروجني.

25

جرين دوم الإماراتية ت�ستحوذ على �شركة �إيليت
العاملة يف قطاع الأعمال اللوج�ستية يف ال�شرق الأو�سط

•• دبي -وام:

�أعلنت “جرين دوم” الإماراتية لال�ستثمارات ام�س �أنها �أكملت عملية اال�ستحواذ
على �شركة “�إيليت” ،التابعة لـ “براما هولدينغز” يف �صفقة تعد واح��دة من
�أكرب عمليات اال�ستحواذ يف املنطقة يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية وهي الأوىل يف
�سل�سلة من عمليات اال�ستحواذ الأخرى التي تقوم بها “جرين دوم لال�ستثمارات”،
ال�شركة اال�ستثمارية الرائدة يف جمال الإمداد التي ميلكها قادة هذا القطاع يف
املنطقة .وتتمتع �شركة “�إيليت” �إحدى ال�شركات الرائدة املتخ�ص�صة بال�شحن
ال�بري وخدمات الربيد ال�سريع يف ال�شرق الأو��س��ط بعمليات متقدمة و�أ�صول
متطورة يف عُمان ،والبحرين ،وقطر ،ومركزها الرئي�سي يف دبي ،الإمارات العربية
املتحدة .وقد و�سّ عت ال�شركة �شبكتها خالل العقدين املا�ضيني ،وت�ضم �أكرث من
�ألف من الكوادر الب�شرية ،ومتتلك  600مركبة ،وخمازن مب�ساحة 100,000
ق��دم مربع ،بالإ�ضافة �إىل دعمها لعمالئها و�شركائها مبجموعة متكاملة من
خدمات ال�شحن والإم��داد ال�بري التي ت�شمل خدمات امل�ستودعات الفريدة من
نوعها وخيارات التخلي�ص يف العديد من املوانئ  ..وتخدم “�إيليت” قاعد ًة وا�سع ًة
ومتنوعة من العمالء والقطاعات ت�شمل امل�ؤ�س�سات املالية ،والتجارة الإلكرتونية،
وجت��ارة التجزئة ،وح�ق��ول النفط ،و�صناعة ال�سيارات .وت�ه��دف “جرين دوم”
لال�ستثمارات ،التي تتخذ من دبي مقراً لها� ،إىل بناء �شركة خدمات لوج�ستية
متكاملة و�شاملة لال�ستفادة م��ن فر�ص النمو الإقليمي وال�ع��امل��ي يف جماالت
الإم ��داد والتجارة الإلكرتونية  ..وحتظى ال�شركة بدعم ق��ادة ه��ذا القطاع يف
املنطقة ،مب��ن فيهم جمموعة رئي�س ح�سن �سعدي وجم�م��وع��ة ��ش��رف اللتني
تتخذان من دولة الإم��ارات مقراً لهما ،ومن �شركة “لوجي بوينت” – متكني
اخلدمات اللوج�ستية التابعة ل�شركة اخلدمات ال�صناعية ال�سعودية �سي�سكو ،وهي
�شركة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تداول  .ومتثل منطقة ال�شرق الأو�سط
مركزاً ا�سرتاتيجياً للتجارة العاملية ،مبوقعها اال�سرتاتيجي بني ال�شرق والغرب،
و ُتعد واحدة من �أ�سرع مراكز التجارة منواً يف العامل ،مع ن�سبة منو متوقعة يف
القطاع اللوج�ستي ت�صل �إىل  4.3%بني عامي  2020و  .. 2025و�سيكون
للمنطقة دور رئي�سي يف �سوق اخلدمات اللوج�ستية الذي يُتوقع �أن تبلغ قيمته
 6.9تريليون دوالر �أمريكي بحلول عام  ،2026متتد بواقع ن�سبة منو �سنوية
قدرها  4.6%خالل ال�سنوات من � 2021إىل .2026

رواد ال�شارقة تفتح باب الت�سجيل يف
الن�سخة ال�سابعة من مبادرة جنوم الأعمال

•• ال�شارقة  -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع الريادية “ ُروّاد” وجمل�س ال�شارقة
للتعليم عن فتح باب الت�سجيل لطلبة املدار�س واجلامعات يف الدولة للم�شاركة
يف فعاليات الن�سخة ال�سابعة من املبادرة املجتمعية ال�سنوية جنوم الأعمال لعام
 2021اعتبارا من  23نوفمرب حتى  5دي�سمرب  . 2021وت�ستهدف املبادرة
�إ�شراك الطلبة املواطنني من كال اجلن�سني من الفئة العمرية التي ترتاوح ما
بني � 10إىل � 21سنة يف جتربة العمل التجاري احل��ر و�إع��داد اجليل التايل
من رواد الأعمال ومن املقرر انطالق مبادرة هذا العام يف  16دي�سمرب املقبل
وت�ستمر حتى  25من ال�شهر ذات��ه وذل��ك يف منتزه ك�شي�شة الواقع يف منطقة
الرحمانية بال�شارقة .وق��ال �سعادة حمد علي عبداهلل املحمود مدير م�ؤ�س�سة
“ ُروَّاد” �إن املبادرة تعود من جديد بعد غيابها العام املا�ضي نتيجة للإجراءات
ريا
االحرتازية والتدابري الوقائية املطبقة خالل عامي  2020و.. 2021م�ش ً
�إىل �أن املبادرة ا�ستطاعت ومنذ انطالقتها لأول مرة عام  2014وعلى مدى 6
دورات ما�ضية ت�شكيل من�صة عملية مثالية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى
الطلبة وبالتعاون مع �إدارات املدار�س واجلامعات وت�شجيع الأ�سر و�أولياء الأمور
على دعم الن�شاط الإبداعي واالبتكاري لدى �أبنائهم ومتكينهم من و�ضع البذور
الأوىل لأفكارهم وجتاربهم على �أر�ض الواقع لتنتقل م�ستقب ً
ال �إىل م�شروعات
جت��اري��ة ناجحة .و�أ��ض��اف �أن �إج�م��ايل الطلبة امل�شاركني يف ال ��دورات ال�سابقة
للمبادرة بلغ عدد  132طالبًا وطالبة من العديد من املدار�س واجلامعات حيث
مت عر�ض  49م�شروعاً حققت �إيرادات ب�إجمايل  128,294درهماً.
ولفت املحمود �إىل �أن املبادرة �ستقام خالل الفرتة امل�سائية ومت تق�سيمها �إىل
مرحلتني الأوىل خم�ص�صة للم�شاريع املقدمة من طلبة املدار�س و�ستنظم يف
الفرتة من � 16إىل  20دي�سمرب املقبل والثانية �ستكون مل�شاريع طلبة الكليات
واجلامعات و�ستكون خالل الفرتة من � 21إىل  25من ال�شهر ذاته ..منوهاً
�إىل �أن الت�سجيل متاح فقط مل�شاركات املجموعات على �أال يزيد عدد امل�شاركني
يف املجموعة الواحدة عن ثالثة �أقارب من الدرجة الأوىل �أو الثانية .و�أو�ضح
مدير م�ؤ�س�سة “ ُروّاد” �إنه بعد انتهاء فرتة الت�سجيل �سيتم عقد يوم تعريفي
للم�شاركني يف  11دي�سمرب املقبل لإطالعهم على املبادرة ومعايريها و�شروطها
يليه تنظيم دورت�ين تدريبيتني يومي  13و 14دي�سمرب للم�شاركني وب�إدارة
جمموعة من املدربني وامل�ست�شارين املخت�صني يف جمال ري��ادة الأعمال ل�شرح
مهارات ممار�سة الأعمال الريادية وكيفية تطبيقها.

�إطالق �شركة م�شاريع جامعة خليفة و�إن�شاء
�صندوق ا�ستثماري داعم بقيمة  100مليون درهم

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �أم�س عن �إطالق �شركة م�شاريع
جامعة خليفة والتي �ستمثل الذراع التجاري واال�ستثماري للجامعة و�إن�شاء
�صندوق ا�ستثماري بقيمة  100مليون درهم �إلدعم م�شاريع اجلامعة.
وت�شمل �شركة م�شاريع جامعة خليفة كال من م�سرعات االبتكار وحا�ضنات
الأعمال و�شركات جامعة خليفة النا�شئة حيث �ستعمل الأخرية على ت�أ�سي�س
وت�شغيل ال�شركات التكنولوجية كما �ست�شمل �شركة م�شاريع جامعة خليفة
�أي�ضا �صندوقا ا�ستثماريا يعمل على دع��م امل�سرعات واحلا�ضنات وجذب
اال�ستثمارات للم�شاريع اجلانبية.
وتهدف �شركة م�شاريع جامعة خليفة �إىل تعزيز وتطوير م�شاركة قطاع
الأعمال يف اجلامعة بهدف ت�سريع االبتكار وامل�ساهمة يف تعزيز الأ�صول
واملوارد البحثية يف اجلامعة .كما ت�سعى ال�شركة �إىل ت�شجيع رواد الأعمال
وامل�ستثمرين يف جمال التكنولوجيا لعقد ال�شراكات مع اجلامعة بهدف
ت�سويق حمفظة براءات االخرتاع يف اجلامعة والتي ت�شهد تطورا ملحوظا
يف جم ��االت ال�ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ة امل�ت�ق��دم��ة وال���ص�ح��ة والأن �ظ �م��ة الذكية
وال��روب��وت��ات م��ن خ�لال �إن���ش��اء امل�شاريع التكنولوجية .وت�ستفيد �شركة
م�شاريع جامعة خليفة من خ�لال تعاونها مع ثالثة �شركاء من الدعم
الذي تقدمه بالك روك الرائدة يف جمال �إدارة الأ�صول و�شركة جيه بي
مورغان ال��رائ��دة يف جم��ال اخلدمات املالية العاملية ،فيما �ستلعب �شركة
تك�ستارز دو ًرا حمور ًيا يف تطوير ال�شركات النا�شئة يف الدولة.
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الإمارات والتفيا تعززان فر�ص ال�شراكة يف جماالت االقت�صاد
الدائري والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية واالبتكار والف�ضاء
عبداهلل بن طوق :التفيا وجهة اقت�صادية و�شريك جتاري مهم للإمارات على م�ستوى
منطقة البلطيق ..و�سنعمل على تطوير قنوات تعاون يف عدد من جماالت اقت�صاد امل�ستقبل

•• �أبوظبي  -وام:

26

تعاون بني موانئ �أبوظبي وديار املحرق و�إيجل
هيلز ديار لدعم قطاع ال�سفن ال�سياحية يف اخلليج

•• �أبوظبي  -وام:

وقعت جمموعة موانئ �أبوظبي اتفاقية مبدئية مع كل من �شركتي ديار
املحرق و”�إيجل هيلز ديار” ال�ستطالع فر�ص تطوير وت�شغيل حمطة
لل�سفن ال�سياحية والبنية التحتية املتعلقة بها يف مملكة البحرين ال�شقيقة،
وذل��ك يف �إط��ار حر�ص جمموعة موانئ �أبوظبي والتزامها امل�ستمر بدعم
�أع�م��ال ه��ذا القطاع وتطويره على ام�ت��داد منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
ويرتكز ه��ذا ال�ت�ع��اون على الإم�ك��ان�ي��ات التي تتمتع بها مملكة البحرين
لتعزيز م��رك��زه��ا ك��راب��ع وج�ه��ة ل�ل��رح�لات ال�سياحية م��ن حيث الأداء يف
منطقة اخلليج العربي ،وي�شمل يف مرحلته الأوىل �إج��راء جمموعة من
درا�سات اجلدوى الرامية �إىل حتديد املوقع املالئم لهذا اال�ستثمار وجتهيز
بنية حتتية متطورة ت�سهم يف تقدمي خدمات متميزة لأعمال الرحالت
البحرية .وتعترب مملكة البحرين �إحدى الوجهات ذات الأهمية املتنامية
يف قطاع الرحالت البحرية �إذ حققت زيادة كبرية يف عدد امل�سافرين الذي
مت ا�ستقبالهم خالل الأعوام القلية املا�ضية م�سجلة رقماً قيا�سياً بلغ �أكرث
من  130,778م�سافراً خالل عام .2019
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م���س��ؤول�ي��ة اخ�ت�ي��ار امل��وق��ع امل�ن��ا��س��ب وب �ن��اء امل�ح�ط��ة التي
�ست�سهم ب�شكل الف��ت يف تعزيز العرو�ض التي تقدمها مملكة البحرين
لأع �م��ال ال��رح�لات ال�سياحية� ،ستتوىل جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي مهام
ت�شغيل و�إدارة هذه املحطة عند ا�ستكمالها .و�أعرب الكابنت حممد جمعة
ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي – جمموعة موانئ �أبوظبي ،عن �سعادته
بالإعالن عن التعاون مع �شركتي ديار املحرق و”�إيجل هيلز ديار” الذي
ميهد الطريق �أم��ام حتقيق نتائج مثمرة ت�سهم يف تطوير عرو�ض �أعمال
الرحالت ال�سياحية وت�شغيلها يف اململكة ،ويعزز قدرات املنطقة ب�شكل عام
على ا�ستقطاب الرحالت البحرية من �أهم الأ�سواق العاملية الرائدة يف هذا
القطاع.
وق��ال “ �سنعمل على تقدمي الدعم ال�لازم ل�شركائنا يف مملكة البحرين
من خ�لال توظيف اخل�برات الوا�سعة ملجموعة موانئ �أبوظبي ب�صفتها
حمركاً رئي�سياً لدعم قطاع الرحالت ال�سياحية البحرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ابتدا ًء من حتديد املوقع املثايل لهذا اال�ستثمار املحتمل الرامي
�إىل تطوير البنية التحتية ،وتوفري خدمات فريدة من نوعها ،بالإ�ضافة
�إىل ت�شغيل و�إدارة حمطة ال�سفن ال�سياحية وفق �أف�ضل املعايري العاملية فور
ا�ستكمال الأعمال التطويرية”.
و�إىل جانب زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية ال�سنوية لعدد امل�سافرين الذين
ميكن ا�ستقبالهم �سنوياً �سي�سهم تطوير حمطة ال�سفن ال�سياحية اجلديدة
يف مملكة البحرين يف تعزيز عرو�ض اخلدمات الفريدة التي يقدمها هذا
القطاع يف املنطقة عرب �إ�ضافة وجهة جديدة تتمتع ب��أح��دث املوا�صفات
ق��ادرة على تقدمي خدمات فاخرة ومتميزة �إىل جانب االرتقاء ب�إمكانات
اخلليج العربي كمركز حيوي ونقطة مرور رئي�سية ت�ستقطب ب�شكل دوري
�أهم م�شغلي خطوط الرحالت البحرية الرائدة يف العامل.

افتتاح معر�ض �صنع يف منطقة عجمان احلرة

•• عجمان-وام:

حتت رعاية ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
املناطق احل��رة بعجمان  ..افتتح �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي
املدير العام بالتكليف لهيئة املناطق احلرة بعجمان و�سعادة �صالح حممد
اجلزيري ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة املناطق احلرة بعجمان معر�ض “�صنع
يف منطقة عجمان احلرة” الذي يقام يف املقر الرئي�سي للمنطقة احلرة
ومي�ت��د ع�ل��ى م��دى ث�لاث��ة �أي ��ام خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 28إىل  30نوفمرب
 .2021و�أك ��د �سعادة ب��ن عمري امل�ه�يري عقب االف�ت�ت��اح �أهمية املعر�ض
لكونه يوفر من�ص ًة تتيح لأع�ضاء جمتمع الأعمال يف املنطقة احلرة تعزيز
�آفاق تعاونهم و�شراكاتهم ،وعر�ض وترويج منتجاتهم وخدماتهم ،م�شرياً
�إىل �أن تنظيم املعر�ض ي�أتي يف �إط��ار التزام منطقة عجمان بتوفري كافة
ال�سبل ال�ضامنة لنمو وتو�سع �شركاء الأع�م��ال وتعزيز فر�ص جناحهم،
وحر�صها على زي ��ادة زخ��م الأن�شطة االقت�صادية واال��س�ت�ث�م��اري��ة ،ودعم
ومتكني قطاعات ريادة الأعمال وال�شركات ال�صغرية واملتو�سط باعتبارها
متثل روافد حيوية تعزز تنوع ومرونة منظومة االقت�صاد الوطني .وقال
املهريي �إن هذه اخلطوة ت�أتي ا�ستمراراً للمبادرات الرامية لتن�شيط احلركة
االقت�صادية وت�سريع وترية انتعا�شها ومنوها ،وحتفيز امل�شروعات التجارية
واال�ستثمارية وال�شركات مبختلف فئاتها وقطاعاتها ،ال �سيما ال�صغرية
واملتو�سط باعتبارها ق��وة دافعة للتحول نحو منظومة اقت�صادية �أكرث
مرونة وقدرة على تلبية متطلبات امل�ستقبل ،ف�ض ً
ال عن االرتقاء بتناف�سية
وجاذبية بيئة الأعمال املحلية ال�ستقطاب املزيد منال�شركات وامل�ستثمرين
العامليني و�ضمان ا�ستدامة منو جمتمع الأعمال املحلي.

بحث معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد مع معايل يان�س فيتنبريغ�س
وزي ��ر االق �ت �� �ص��اد يف ج�م�ه��وري��ة التفيا
�آف��اق تطوير التعاون االقت�صادي على
امل�ستويني احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص ،وخلق
ف ��ر� ��ص ج ��دي ��دة وم �ت �ن��وع��ة ملجتمعي
الأع�م��ال يف البلدين يف القطاعات ذات
الأولوية ،وتعزيز التبادل التجاري غري
النفطي وتنويع اال�ستثمارات املتبادلة،
ودع � ��م �أج� �ن ��دة ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
للبلدين وحتقيق م�ستويات �أعلى من
ال �� �ش��راك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف القطاعات
اال�سرتاتيجية ،وت�شجيع ال�شركات على
ا�ستك�شاف فر�ص ا�ستثمارية يف قطاعات
جديدة يف �أ�سواق البلدين.
ج��اء ذل��ك يف ل�ق��اء ثنائي عقد يف مقر
وزارة االق �ت �� �ص��اد ب��دب��ي ،ع �ل��ى هام�ش
ال ��زي ��ارة ال��ر� �س �م �ي��ة ل �ف �خ��ام��ة �إغلي�س
ليفيت�س رئي�س جمهورية التفيا والوفد
امل��راف��ق له �إىل دول��ة الإم ��ارات حل�ضور
ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي جل�م�ه��وري��ة الت�ف�ي��ا يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
و�أك� ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق املري
عمق الروابط الثنائية التي جتمع دولة
الإم��ارات وجمهورية التفيا ال�صديقة،
م�شرياً �إىل �أن ال�ع�لاق��ات االقت�صادية
ت�شهد ح��ال�ي�اً زخ �م �اً ك �ب�يراً يف خمتلف
امل �ج��االت ،يف ظ��ل اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة من
اجل��ان�ب�ين ل�ت�ط��وري�ه��ا وت��و��س�ي��ع �سبلها
و�آفاقها وتنويع �أن�شطتها ،وهو ما يعك�سه
من��و ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ي�ن البلدين
خ�ل�ال ع ��ام  2020ب��رغ��م التحديات
التي فر�ضتها جائحة كوفيد ،19-حيث
حققت التجارة اخلارجية غري النفطية
بني البلدين العام املا�ضي قفزة نوعية
يف النمو بلغت ن�سبتها نحو .48%
و�أ�� � �ض � ��اف م �ع ��ال �ي ��ه“ :التفيا وجهة
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة و�� �ش ��ري ��ك جت � � ��اري مهم
ل �ل� ��إم� � ��ارات ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى منطقة
ال �ب �ل �ط �ي��ق ،وح �ق �ق �ن��ا خ �ل�ال ال�سنوات
املا�ضية م�ستويات رائ ��دة م��ن التعاون
وال �� �ش��راك��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و�سنعمل
خالل الفرتة املقبلة على تطوير قنوات

يان�س فيتنبريغ�س :نرى ً
فر�صا واعدة لتعزيز الروابط بني القطاعني احلكومي واخلا�ص يف
البلدين للبناء واال�ستعداد للتحديات امل�ستقبلية وطرح حلول للتحديات العاملية لال�ستدامة
التعاون وتنمية ه��ذه ال�شراكة يف عدد
من املجاالت اجلديدة وامل�ستقبلية التي
حتظى باهتمام اجلانبني ،ويف مقدمتها
االبتكار وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
وال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،وال� �ط ��اق ��ة
امل �ت �ج ��ددة وال �� �ص �ن��اع��ة ،وتكنولوجيا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات واالت� � ��� � �ص � ��االت ،وك ��ذل ��ك
القطاعات احليوية الرئي�سية للتعاون
م�ث��ل ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار وال�سياحة
وال� �ط�ي�ران وال �ل��وج �� �س �ت �ي��ات وال�صحة
والتعليم وغريها”.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال م� � �ع � ��ايل ي ��ان �� ��س
ف�ي�ت�ن�ب�يرغ����س“ :نرى ف��ر� �ص �اً واع ��دة
ل �ت �ع��زي��ز ال � ��رواب � ��ط ب�ي��ن القطاعني
احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص يف بلدينا ،للبناء
واال�ستعداد للتحديات امل�ستقبلية وطرح
ح�ل��ول للتحديات العاملية لال�ستدامة

واالت�صال ..االقت�صاد الدائري و�شبكات
اجليل اخلام�س جم��االن يتمتع فيهما
ال�ب�ل��دان ب��الإجن��ازات وف��ر���ص التنمية،
ون�ستهدف خ�لال ال�ف�ترة املقبلة بناء
م�سرعات لتطوير ال�سيا�سات وت�سهيل
فر�ص اال�ستثمار يف هذه املجاالت الأمر
ال��ذي م��ن �ش�أنه ت�ق��دمي ح�ل��ول جديدة
�إىل الأ�سواق”.
�إىل ذل ��ك� ،أق ��ر اجل��ان�ب��ان ع�ق��د ال ��دورة
ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة االقت�صادية
امل�شرتكة ب�ين البلدين خ�لال فرباير
 ،2022لإط�ل�اق مرحلة ج��دي��دة من
ال���ش��راك��ة االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين البلدين،
وناق�شا �سبل تطوير التعاون يف مظلة
وا�� �س� �ع ��ة م� ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات وامل � �ج� ��االت
احل �ي��وي��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال��س�ي�م��ا قطاع
ال�سياحة ،والتعليم ،واالقت�صاد الدائري،

والتكنولوجيا املتقدمة ،والأمن الغذائي،
وال ��زراع ��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الزراعية،
والنقل واملوا�صالت وال�شحن واخلدمات
اللوجي�ستية ،و�شبكة ات�صاالت اجليل
اخلام�س  ،/5G/والف�ضاء .وحققت
حركة الت�صدير و�إع��ادة الت�صدير غري
النفطي من دول��ة الإم��ارات �إىل التفيا
من ��واً ن��وع �ي �اً خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر الثمانية
الأوىل من العام اجلاري  2021بن�سبة
 ،104%وذل��ك مقارنة ب��ذات الفرتة
م��ن ال�ع��ام املا�ضي  ،2020فيما �شهد
حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري غ�ير النفطي
ب�ين البلدين خ�لال ال�سنوات اخلم�س
ال�سابقة من��واً بن�سبة  .149%وتعد
دولة الإمارات ال�شريك التجاري الثاين
لالتفيا على امل�ستوى اخلليجي ،حيث
ا�ستحوذت دول��ة الإم� ��ارات على40%

م� ��ن جت � � ��ارة دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون
اخلليجي مع التفيا خالل العام املا�ضي
 ،2020بينما ا�ستحوذت على 17%
م��ن جت ��ارة جم�م��وع��ة ال� ��دول العربية
مع التفيا خالل ذات الفرتة ،فيما تبلغ
ن�سبة اعتماد التفيا على واردات�ه��ا من
االم��ارات من بني دول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي خ �ل�ال ع ��ام  ،2020نحو
 ،90.6%وعلى امل�ستوى العربي نحو
.55.8%
وع� �ل ��ى امل �� �س �ت��وى اال� �س �ت �ث �م ��اري ،فقد
حققت �أر��ص��دة اال�ستثمارات الأجنبية
ال ��واردة �إىل دول��ة الإم ��ارات م��ن التفيا
من ��واً بن�سبة  16%خ�ل�ال ال�سنوات
اخل�م����س امل��ا��ض�ي��ة ،ويف امل �ق��اب��ل متتلك
دولة الإمارات العديد من اال�ستثمارات
النوعية يف التفيا.

الإمارات وال�صني توقعان مذكرة لالعرتاف املتبادل بامل�شغل االقت�صادي املعتمد
•• �أبوظبي-وام:

وق � �ع ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة االحت� � ��ادي� � ��ة للهوية
واجل�ن���س�ي��ة واجل� �م ��ارك و�أم � ��ن املنافذ
م ��ؤخ��راً م��ع الإدارة ال�ع��ام��ة للجمارك
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية مذكرة
�إي�ضاحية تت�ضمن �آلية م�شرتكة لتطبيق
اتفاق االعرتاف املتبادل بربنامج امل�شغل
االقت�صادي املعتمد بهدف تعزيز التعاون
اجلمركي وال�ت�ج��اري وت�ب��ادل اخلربات
وامل � ��زاي � ��ا وال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات وامل �ع �ل ��وم ��ات
اجل �م��رك �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ،وحتديد
�إجراءات و�آليات العمل امل�شرتكة لتبادل
املعلومات اخلا�صة ب��االع�تراف املتبادل
والتعرف على قائمة امل�شغلني املعتمدين
ب�ين البلدين وقيا�س ال�ع��وائ��د الناجتة
من تطبيق االعرتاف املتبادل.
ومت االت�ف��اق على امل��ذك��رة التو�ضيحية
عرب تقنية االت�صال املرئي ،ومثل الهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك
و�أم� ��ن امل �ن��اف��ذ ��س�ع��ود � �س��امل العقروبي
مدير �إدارة العالقات الدولية باجلمارك
االحت ��ادي ��ة ،وع ��ن اجل �م ��ارك ال�صينية
ت�شانغ  Xiuqingنائب املدير العام
لإدارة امل�شاريع والرقابة والتدقيق.
وي� ��أت ��ي ه ��ذا يف ال��وق��ت ال� ��ذي ب �ل��غ فيه
�إج �م��ايل ح�ج��م ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري غري
النفطي معدالت قيا�سية بني البلدين
على الرغم من تداعيات جائحة كورونا،
حيث بلغ �أك�ثر م��ن  174مليار درهم
خ�لال ع��ام  ،2020وم��ن املتوقع زيادة

�إج �م��ايل ح�ج��م ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري غري
النفطي خ�لال العام اجل��اري مبعدالت
ك�ب�يرة ت�ف��وق م��ا حتقق يف ع��ام 2020
ب �ع��د �أن ب �ل��غ �إج� �م ��ايل ح �ج��م التبادل
ال �ت �ج��اري غ�ير ال�ن�ف�ط��ي ب�ين البلدين
خ�لال الن�صف الأول م��ن ع��ام 2021
ح ��وايل  103م�ل�ي��ارات دره ��م ،وبذلك
يبلغ �إج �م��ايل حجم ال�ت�ب��ادل التجاري
غري النفطي بني البلدين  277مليار
درهم خالل � 18شهراً فقط.
وتعد ال�صني ال�شريك التجاري الثاين
ل ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات ،يف ظ ��ل العالقات
ال�ت��اري�خ�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي تربط

بني البلدين وحر�ص القيادة احلكيمة
على حت�سني وتو�سيع جم��االت التعاون
امل�شرتك وتوقيع االتفاقيات التجارية
التي ت�ساعد على منو التجارة البينية
بني البلدين.
وق��ال �سعود �سامل العقروبي“ :يتزايد
حجم التجارة بني دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة وج�م�ه��وري��ة ال���ص�ين ال�شعبية
ب�شكل م�ستمر ،ويحقق هذا النمو فوائد
اقت�صادية وجتارية عديدة للبلدين ،لذا
نحر�ص على دعم التجارة امل�شروعة من
خ�لال ال���ش��راك��ة اجلمركية فيما بيننا
للحفاظ على معدالت النمو التجاري

بني البلدين وزيادتها م�ستقب ً
ال ،ويعد
االع�تراف املتبادل للم�شغل االقت�صادي
املعتمد �أحد الو�سائل العاملية التي تقوم
بها �إدارات اجل�م��ارك لتعزيز ال�شراكة
م��ع القطاع اخل��ا���ص وم�ك��اف��أة امل�شغلني
امل�ع�ت�م��دي��ن ال��ذي��ن اج� �ت ��ازوا متطلبات
م�ع��اي�ير االم �ت �ث��ال اجل �م��رك��ي ال �ت��ي مت
و�ضعها من قبل اجلمارك بالت�سهيالت
اجلمركية وم��ن �أهمها انخفا�ض زمن
ال �ت �خ �ل �ي ����ص اجل� �م ��رك ��ي وغ �ي�ره ��ا من
الت�سهيالت”.
و�أ��ش��ار العقروبي �إىل �أن��ه مت التفاو�ض
م��ع ال�صني ب�ن��اء على ات�ف��اق االعرتاف

امل�ت�ب��ادل ل�برن��ام��ج امل�شغل االقت�صادي
املعتمد ال��ذي مت التوقيع علية بتاريخ
 2019-7-22واالت �ف��اق ع�ل��ى خطة
ال �ت��وق �ي��ع و�آل� �ي ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،مب ��ا ميكن
ال�شركات امل�صدرة وامل�ستوردة املعتمدة
� �ض �م��ن ال �ب�رن� ��ام� ��ج يف ال� �ب� �ل ��دي ��ن من
اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن امل ��زاي ��ا والت�سهيالت
اجل�م��رك�ي��ة امل �ق��دم��ة وت �ب��ادل اخل�ب�رات
واملعارف واملعلومات بني الطرفني ،ومن
ثم �إزال��ة العوائق اجلمركية واخت�صار
زمن التخلي�ص اجلمركي وزي��ادة حجم
التجارة البينية.
و�أ��ض��اف“ :تهدف امل��ذك��رة التو�ضيحية
ال�ت��ي مت توقيعها �إىل حت��دي��د خطوات
و�آلية تطبيق اتفاق االع�تراف املتبادل
ب�برن��ام��ج امل���ش�غ��ل االق �ت �� �ص��ادي املعتمد
يف ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،واالت � � �ف � ��اق ع� �ل ��ى �آل� �ي ��ة
ت�ب��ادل املعلومات اجلمركية والبيانات
الإح���ص��ائ�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ت��داب�ير تي�سري
التجارة بني الطرفني ،كما مت االتفاق
على �أن يتم العمل على مرحلة جتريبية
ملدة � 3أ�شهر ل�ضمان تنفيذ الإجراءات
اخلا�صة بالتعرف على ال�شركات املعتمدة
وتطبيق الت�سهيالت املتفق عليها ب�شكل
�سل�س ،على �أن يتم تنفيذ اتفاق االعرتاف
امل �ت �ب��ادل ع �ل��ى ك��اف��ة ق��وائ��م ال�شركات
املعتمدة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،حيث يبلغ عد
ال�شركات املعتمدة يف دولة الإمارات 84
�شركة ،على �أن يعقبها توقيع اعرتاف
االع�ت�راف املتبادل بالربنامج يف �ضوء
نتائج املرحلة التجريبية”.

الإمارات لل�سياحة يطلع على ا�ستعدادات الدورة الثانية من حملة �أجمل �شتاء يف العامل
•• �أبوظبي-وام:

عقد جمل�س الإم ��ارات لل�سياحة اجتماعه ال��راب��ع لعام  ،2021برئا�سة
م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �أح�م��د ب��ن عبد اهلل حميد ب��ال�ه��ول الفال�سي وزي��ر دولة
لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وع�ضوية ر�ؤ�ساء ومدراء
عموم الهيئات ال�سياحية املحلية يف الدولة .وناق�ش املجل�س �آليات تن�سيق
ال�ت�ع��اون ب�ين اجل�ه��ات الأع���ض��اء على امل�ستويني االحت ��ادي واملحلي لدعم
اجلهود الرتويجية لل�سياحة يف الدولة مع الرتكيز على حمالت ال�سياحة
الداخلية بالتزامن مع دخول مو�سم ال�شتاء الذي يعترب فرتة جذب �سياحي
ن�شطة يف الدولة .ويف هذا ال�سياق ،ا�ستعر�ض املجل�س بالتن�سيق مع املكتب
الإعالمي حلكومة دولة الإمارات خطط �إطالق الدورة الثانية من حملة
“�أجمل �شتاء يف العامل” والتي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” واملقرر انطالقها يف دي�سمرب  ،2021واطلع املجل�س على املقرتحات
والأفكار اجلديدة للدورة الثانية من احلملة ،والتي ت�ستهدف �إبراز الهوية
ال�سياحية الإماراتية ،والفعاليات ال�سياحية املتنوعة يف الدولة ،وتعزيز مكانة
الدولة كموطن لأ�صحاب املهارات وامل�شاريع الريادية وجذب اال�ستثمارات يف
املجال ال�سياحي .و�أكد معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي على �ضرورة
تن�سيق اجلهود بني اجلهات احلكومية املختلفة والقطاع اخلا�ص لإجناح

حملة �أجمل �شتاء يف العامل يف دورتها الثانية ،والبناء على ما حتقق من
�إجنازات يف الدورة الأوىل لتحقيق �إجنازات جديدة �أكرث متيزاً مما �سيعزز
من مكانة دولة الإمارات كوجهة �سياحية رائدة وم�ستدامة عامليا .اجلدير
بالذكر �أن حملة �أجمل �شتاء يف العامل قد القت جناحاً الفتاً يف دورتها الأوىل
التي امتدت من  13دي�سمرب  2020حتى  25يناير  2021و�أثمرت عن
زيادة عدد نزالء املن�ش�آت الفندقية بن�سبة  17%مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام  2019وب�إجمايل � 950ألف نزيل فندقي ،وحتقيق �إيرادات للمن�ش�آت
الفندقية بالدولة ب�إجمايل مليار دره��م .كما ا�ضطلع املجل�س على خطة
عمل للتعاون والتن�سيق بني اجلهات املعنية لتطوير برامج تنمية ال�سياحة
اخلارجية وزي��ادة ا�ستقطاب ال��زوار من الأ��س��واق امل�صدرة لل�سياح ،ف�ض ًال
عن ا�ستعرا�ض املبادرات واخلطط الهادفة لفتح �أ�سواق جديدة تعزز مكانة
الدولة على خريطة ال�سياحة العاملية .ومن جانب �آخر ،ا�ستعر�ض املجل�س
ب�ي��ان��ات ال�سياحة وال�ف�ن��ادق للربع ال�ث��ال��ث م��ن  2021حيث ا�ستقطبت
املن�ش�آت الفندقية منذ بداية العام اجل��اري حتى نهاية الربع الثالث منه
نحو  13مليون نزيل ق�ضوا �أكرث من  52مليون ليلة فندقية بنمو 24%
مقارنة بالفرتة ذاتها من عام  ،2020فيما بلغ �إجمايل �إي��رادات املن�ش�آت
الفندقية نحو  16مليار دره��م بنمو  40%مقارنة بالفرتة ذاتها من
العام املا�ضي .ووا�صلت املن�ش�آت الفندقية ت�سجيل متو�سط ن�سبة �إ�شغال بلغ
 62%متقدمة على �أبرز  10وجهات �سياحية على م�ستوى العامل .و�أكد

معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي على �أن �إجن��ازات قطاع ال�سياحة
ومنوه وا�ستدامته ي�أتي بف�ضل ر�ؤية القيادة الر�شيدة ودعمها ،حيث ت�ؤكد
النتائج التي حتققت خالل العام اجلاري جاذبية ال�سياحة بدولة الإمارات
باعتبارها من �أكرث الوجهات ال�سياحية متيزا و�أماناً على م�ستوى العامل،
م�شرياً �إىل �أن هذه النتائج ت�أتي ثمرة ت�ضافر اجلهود احلكومية املختلفة
وف�ع��ال�ي��ة ال�برام��ج وامل �ب ��ادرات ال�ت��ي مت ت�ط��وي��ره��ا بالتن�سيق م��ع خمتلف
اجلهات املعنية لتن�شيط هذا القطاع احليوي لي�شرف اليوم على مرحلة
جديدة من النمو والتطور مدعوماً ببيئة �سياحية وطنية جاذبة و�آمنة
وخدمات �سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية حتتية
متطورة لل�سياحة ،مبا يف ذل��ك اخلدمات الفندقية ذات اجل��ودة العالية.
ح�ضر االجتماع � ..سعادة �سعيد العطر رئي�س املكتب الإعالمي حلكومة
دولة الإم��ارات ،و�سعادة هالل املري مدير عام دائ��رة االقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ،و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي
بال�شارقة ،و�سعادة �صالح اجلزيري مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية يف
عجمان ،و�سعادة في�صل احل�م��ادي الوكيل امل�ساعد لقطاع ري��ادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالإنابة يف وزارة االقت�صاد ،و�سعادة علي
ال�شيبة امل��دي��ر التنفيذي لقطاع ال�سياحة والت�سويق يف دائ ��رة الثقافة
وال�سياحة يف �أبوظبي ،وهيثم �آل علي مدير �إدارة ال�سياحة يف دائرة ال�سياحة
والآثار يف �أم القيوين.
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�سيتم بناء املركز على م�ساحة � 175ألف مرت مربع يف �إمارة �أبوظبي

�أمازون تتعاون مع مكتب �أبوظبي لال�ستثمار لإن�شاء مركز لوج�ستي فائق التطور
يوفر املركز اللوج�ستي اجلديد �آالف فر�ص العمل ،ويدعم منو قطاع اخلدمات اللوج�ستية يف العا�صمة

مثل خدمة “ ُت�شحن من قبل �أمازون”

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة �أم� ��ازون ع��ن ت�ع��اون�ه��ا مع
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار لإن�شاء مركز
لوج�ستي جديد يف �إمارة �أبوظبي �سيعترب
واح��داً م��ن �أك�ثر م��راك��ز ال�شركة تطوراً
على م�ستوى املنطقة ،وي�ه��دف لتعزيز
االب �ت �ك ��ار ال �ت �ق �ن��ي يف ق �ط��اع اخلدمات
اللوج�ستية ،ودعم ريادة الأعمال ،وتطور
منظومة ق�ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة ،وخ�ل��ق �آالف
فر�ص العمل اجلديدة.
ي�أتي هذا التعاون يف �إطار برنامج االبتكار
التابع ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار البالغ
قيمته  2م�ل�ي��ار دره ��م ل��دع��م ال�شركات
املبتكرة العامة يف قطاعات رئي�سية .ومن
املتوقع �إن�شاء املركز اللوج�ستي اجلديد
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  ،2024وه� ��و ج� ��زء من
اتفاقية تعاون �شاملة بني �شركة �أمازون
ومكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار ،و�سيعمل
ع�ل��ى ت��وف�ير ال�ع��دي��د م��ن ف��ر���ص العمل
خ�لال ال���س�ن��وات املقبلة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تقدمي الدعم لرواد الأعمال وال�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة وال �� �ص �غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة التي
تزدهر �أعمالها يف االقت�صاد الرقمي.
وقال معايل حممد علي ال�شرفاء رئي�س
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة �أب��وظ�ب��ي :
جنحت �إمارة �أبوظبي يف تر�سيخ مكانتها
كمركز رائد لالبتكار يف املنطقة ووجهة
رئ�ي���س�ي��ة لإط �ل��اق احل �ل��ول والتقنيات
احلديثة والفعالة  ..وال �شك ب�أن املركز
ال�ل��وج���س�ت��ي اجل��دي��د لأم� � ��ازون �سيعزز
منظومة االبتكار يف الإم ��ارة من خالل
ت��وف�ير �إم �ك��ان��ات ج��دي��دة وب�ن�ي��ة حتتية
متكاملة ت�ستفيد منها ال�شركات الأخرى
�أي �� �ض �اً  ..ويف �إط � ��ار ال �ت��زام �ن��ا بتقدمي
�أف�ضل الفر�ص املمكنة للقطاع اخلا�ص،
�سيوا�صل مكتب �أبوظبي لال�ستثمار دعم
ال�شركات القائمة على االبتكار ل�ضمان
جناحها وازدهارها يف �إمارة �أبوظبي.
من جانبه قال را�سل غراندينيتي نائب
الرئي�س الأول الدويل يف �أمازون :ين�صب
تركيزنا يف �أمازون على االبتكار وتطبيق
الأفكار العملية على املدى الطويل  ..لذا،
ي�سرنا �أن نتعاون مع قيادة دولة الإمارات
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العربية املتحدة للإ�سهام يف ت�سريع منو
االق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وحت�ق�ي��ق �أجندتها
الوطنية الطموحة يف هذا املجال  ..كما
نتطلع �إىل ال�ع�م��ل م��ع م�ك�ت��ب �أبوظبي
لال�ستثمار ليكون املركز اجلديد جمهزاً
ب��أف���ض��ل خ��دم��ات �أم� � ��ازون اللوج�ستية
امل �ت �ط��ورة ،واالب �ت �ك��ارات التكنولوجية،
ومبادرات اال�ستدامة ،ف�ض ً
ال عن توظيف
خ�برات�ن��ا ال�ط��وي�ل��ة وامل�م�ت��دة ل�ع�ق��ود من
الزمن.
بدوره ،قال رونالدو م�شحور نائب رئي�س
�شركة �أمازون يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا :تلتزم �أمازون بالتعاون
ال��وث�ي��ق م��ع ال���ش��رك��اء امل�ح�ل�ي�ين لتعزيز
ال �ن �م��و واالب �ت �ك ��ار ،م��ع ال�ترك �ي��ز ب�شكل
ج��وه��ري ع�ل��ى ت��وف�ير ال��دع��م لل�شركات
ال�صغرية وامل�ت��و��س�ط��ة ،وه��و م��ا يتج�سد
ال �ي��وم يف ��ش��راك�ت�ن��ا م��ع م�ك�ت��ب �أبوظبي
لال�ستثمار  ..ونحن على ثقة تامة ب�أن
ه��ذا ال�ت��و��س��ع �سي�سهم يف ت�ع��زي��ز �سرعة
وكفاءة خدمة وجتربة العمالء ،و�سيدعم
تطوير �أعمال العديد من البائعني الذين
يقدمون جمموعة وا�سعة من املنتجات
لعمالئنا  ..كما نقوم مب�ساعدة �شركائنا

امل���س�ت�ق�ل�ين ع�ب�ر ت��زوي��ده��م باخلدمات
اللوج�ستية وال�برام��ج وامل ��وارد الالزمة
لتو�سيع نطاق �أعمالهم ع�بر الإنرتنت
بكل �سال�سة .ويف �ضوء ال�شراكة امل�ستمرة
والناجحة مع “�أمازون ويب �سريفي�سز”
لإط�ل�اق م��راك��ز ال�ب�ي��ان��ات ال�سحابية يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،يوا�صل
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار التعاون مع
�شركة �أم� ��ازون لتقدمي �أح ��دث احللول
ال�ت�ق�ن�ي��ة امل�ب�ت�ك��رة يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ..
ويحر�ص املكتب على توفري بيئة داعمة
ملثل هذه ال�شراكات ،وي�ستثمر يف امل�شاريع
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت�سهم يف تطوير
منظومة االبتكار.
وجنحت �إمارة �أبوظبي يف تر�سيخ مكانتها
ك��وج �ه��ة رائ � ��دة ل�لاب �ت �ك��ار ،ف �ه��ي جتمع
بني البنية التحتية املتطورة ومنظومة
الأعمال الداعمة للنمو واالزده��ار ،مما
يجعلها وجهة مثالية للمركز اللوج�ستي
اجلديد التابع لأمازون.
و�سي�ستخدم املركز �أحدث تقنيات التعلم
الآيل وال��ذك��اء اال�صطناعي باالعتماد
على خربات �أمازون التقنية التي متتد لـ
 25عاماً ،وذلك بهدف االرتقاء بتجربة

العمالء وجعل حياتهم �أكرث �سهولة.
و�سي�سهم امل��رك��ز اللوج�ستي اجل��دي��د يف
دعم النمو االقت�صادي يف �إمارة �أبوظبي
من خالل خلق �آالف الوظائف على مدى
� 10سنوات ،والتي تنا�سب خمتلف �أنواع
اخل�برات والتعليم وامل �ه��ارات� ،سواء من
امل�ب�ت��دئ�ين �أو املتخ�ص�صني ،م��ع تقدمي
�أجور تناف�سية وبرامج تدريبية.
و��س�ي�ق��وم امل��رك��ز بتمكني رواد الأعمال
وامل�شاريع النا�شئة وال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة التي تتعاون مع �أم��ازون ،من
الو�صول �إىل قاعدة عمالء �أو�سع وتنمية
�أعمالهم ،وكذلك اال�ستفادة من �إمكانات
�أم��ازون اللوج�ستية  ..ويف �إط��ار التعاون
م��ع مكتب �أبوظبي لال�ستثمار� ،ستقدم
�شركة �أم ��ازون ب��رام��ج تدريبية وندوات
تثقيفية متخ�ص�صة ل���ص��ال��ح امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك ب�شكل �سنوي
وملدة � 10أعوام.
وكانت �أم��ازون قد ا�ستثمرت  18مليار
دوالر �أم��ري �ك��ي ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل
دع �م �اً ل �ن �ج��اح م�ب�ي�ع��ات ال �� �ش��رك��اء العام
امل ��ا�� �ض ��ي .وت � �ق ��دم ال �� �ش��رك��ة جمموعة
وا�سعة من الأدوات واخلدمات املجانية،

اخلا�ص بالبائعني مل�ساعدة رواد الأعمال
وامل�شاريع النا�شئة وال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ع�ل��ى زي ��ادة مبيعاتهم على
�أم��ازون ،بالإ�ضافة �إىل توفري الإر�شادات
حول �أف�ضل طرق البيع عرب الإنرتنت،
وم�شاركة املعارف واخل�برات املتخ�ص�صة
يف هذا املجال.
وت �ل �ت��زم ��ش��رك��ة �أم � ��ازون ب��ال��و� �ص��ول �إىل
االنبعاثات الكربونية ال�صفرية يف جميع
�أعمالها بحلول ع��ام  .2040وم��ن هذا
امل�ن�ط�ل��ق� ،سيتم ب�ن��اء امل��رك��ز اللوج�ستي
اجل��دي��د ب��االع�ت�م��اد على ا�سرتاتيجيات
�شاملة خلف�ض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية،
مب��ا ين�سجم م��ع م�ع��اي�ير “ا�ستدامة”
و�سيا�سة البيئة وامل�ج�ت�م��ع ون�ظ��م �إدارة
ال�شركات ال�ت��ي �أطلقها مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار .و�سيعتمد مبنى املركز على
ال�ت���ص��ام�ي��م ال���ص��دي�ق��ة للبيئة و�أنظمة
التحكم والبيانات والتحليالت لتح�سني
كفاءة ا�ستهالك الطاقة  ..كما �سي�ضم
امل�ب�ن��ى ��س�ط�ح�اً م��ن الأل� � ��واح ال�شم�سية
لتوليد الطاقة املتجددة ،و�سيتم ت�صميمه
ال�ستيعاب امل��رك�ب��ات ع��دمي��ة االنبعاثات
الناجتة عن و�سائل النقل.
و��س�ي�ج���س��د امل��رك��ز ال�ل��وج���س�ت��ي اجلديد
م� ��دى ال� �ت ��زام � �ش��رك��ة �أم� � � ��ازون بالنمو
امل���س�ت��دام يف امل�ن�ط�ق��ة ،مب��ا يتما�شى مع
خ��ارط��ة ط��ري��ق اال��س�ت��دام��ة ال�ت��ي �أعلنت
عنها ال�شركة لأعمالها يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،ومتثل رافداً
مل �ب��ادرة دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ه ��ادف ��ة �إىل حتقيق
احلياد املناخي بحلول عام .2050
وحت��دد �سيا�سة البيئة واملجتمع ونظم
�إدارة ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار ،املتطلبات التي يجب
ع�ل��ى ال���ش��رك��اء االل �ت��زام ب�ه��ا ل�ك��ي تكون
نتائج اال��س�ت��دام��ة واحل��وك�م��ة امل�ؤ�س�سية
عن�صراً جوهرياً يف جميع امل�شاريع التي
يدعمها املكتب ،ودعم اخلطط الوطنية
يف هذا املجال.

يا�س ووتروورلد �أبوظبي تنظم فعاليات بالتعاون مع غيني�س للأرقام القيا�سية
•• �أبوظبي -وام:

جنح خم�سة من �ضيوف “يا�س ووتروورلد
�أبوظبي” يف ت�سجيل �أربعة �أرقام قيا�سية يف
�أول فعالية ت�ست�ضيفها مدينة الألعاب املائية
بالتعاون مع “غيني�س للأرقام القيا�سية”،
وال�ت��ي نظمت يومي اجلمعة وال�سبت 26
و 27ن��وف�م�بر ��ض�م��ن ع��دد م��ن املناف�سات
ال �ف��ردي��ة وال�ث�ن��ائ�ي��ة .وت�ن��اف����س امل�شاركون
ل�ف��ر��ص��ة ال �ت ��أه��ل ��ض�م��ن �أب� ��رز  10مراكز

لفر�صة التقييم م��ن ق�ب��ل جل�ن��ة التحكيم
اخلا�صة بغيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية التي
تخولهم امل���ش��ارك��ة يف امل �ح��اوالت الر�سمية
النهائية لت�سجيل �أرق ��ام قيا�سية .و�شهد
اليوم الأول ت�سجيل رقم قيا�سي لأكرب كمية
م��اء يتم نقلها با�ستخدام ا�سفنجة خالل
دقيقة حيث مت نقل  5,928.78ميليلرتا،
يف ح�ين �شهد ال�ي��وم ال�ث��اين حتطيم الرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي جل�م��ع خ�م����س ك ��رات با�ستخدام
طوافة مائية ثالث مرات ،حيث مت ت�سجيل

حماكم دبي

�أ�سرع وقت لهذه املحاولة يف  1دقيقة و38
ثانية و 82جزءا من الثانية .كما مت ت�سجيل
�أ�سرع وقت لإ�سقاط � 10أه��داف با�ستخدام
ر��ش��ا���ش م��ائ��ي ب��زم��ن ب�ل��غ  13.18ثانية،
وحتطيم الرقم القيا�سي لأك�بر كمية ماء
يتم نقلها با�ستخدام اليدين خالل دقيقة /
فريق من �شخ�صني حيث مت نقل 2,640
ميليلرتا .وقال راين واتكنز ،مدير عام يا�س
ووتروورلد �أبوظبي� :سعداء با�ست�ضافة هذه
الفعالية ب��ال�ت�ع��اون م��ع “غيني�س للأرقام
القيا�سية” ،و�إت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة لل�ضيوف
لق�ضاء عطلة نهاية �أ�سبوع ا�ستثنائية حافلة
ب��امل��رح وال�ت�رف �ي��ه ،وال �ت��ي مت م��ن خاللها
ت�سجيل �أرب �ع��ة �أرق � ��ام ق�ي��ا��س�ي��ة ج��دي��دة يف
�أج� ��واء ا�ستثنائية ات���س�م��ت ب ��روح التحدي
واملرح مع كل حماولة جديدة .وتعترب يا�س
ووت ��روورل ��د �أب��وظ�ب��ي ال��وج�ه��ة الرتفيهية
الأب� ��رز ع�ل��ى ج��زي��رة ي��ا���س ال�ت��ي ت�ستقطب
ع �� �ش��اق امل �غ��ام��رات امل��ائ �ي��ة م��ن الأ�صدقاء
والعائالت من خمتلف �أنحاء العامل .ومنذ
افتتاحها ،ح�صدت يا�س ووتروورلد �أبوظبي
�أكرث من  40لقبا وجائزة مميزة من نخبة
م��ن الهيئات امل��رم��وق��ة يف �صناعة الت�سلية
والرتفيه العاملية .وتوفر يا�س ووتروورلد
�أبوظبي جت��ارب ترفيهية مائية فريدة مع

�أكرث من  45لعبة ومرفقا ترفيهيا ومنزلقا
مائيا ،منها � 6ألعاب ال توجد يف �أي مدينة
�أل �ع��اب �أخ� ��رى ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل ،كما
تعترب من مدن الألعاب املائية اال�ستثنائية
التي تقدم ل�ضيوفها �ألعاب وجت��ارب مائية
ا�ستثنائية بلم�سات م��ن ال�ت�راث والثقافة
امل�ح�ل�ي��ة ال �ف��ري��دة .وت��وف��ر م ��دن ومرافق
ي��ا���س ال�ترف�ي�ه�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��وىل ��ش��رك��ة فرح
�إك�سبريين�سز �إدارة العمليات الت�شغيلية
فيها ،جمموعة وا�سعة من الألعاب واملرافق
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حمكمة اال�ستئناف
العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن بالن�شر
 2938/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7166/2021/60:امر اداء

70021

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/نا�شيونال مارين �أاليان�س م.د.م���.س  -جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /حم�م��ود حممد م ��أم��ون ع��راب��ي ق�صاب با�شي -
وميثله�:سليمان �صالح علي �سامل ال�شبلي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  110/2021جتاري كلي  -وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق
 2021/12/8ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13404بتاريخ 2021/11/29

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004231عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :أتوا للحلويات  -م�ؤ�س�سة فردية
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -اجلرف  -ال�صناعية  -بالقرب من ال�سوق ال�صيني
وحمطة البرتول  -هاتف  - 0501940951 :رقم مكاين 4379095240
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/28م.
مدير اخلدمات الق�ضائية

•• دبي-وام:

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية �سل�سلة زيارات ميدانية ملراكز �إ�سعاد
املتعاملني التابعة لها املوزعة على خمتلف مناطق الدولة وذلك يف �إطار
جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة بالرتكيز على تلبية احتياجات
املتعاملني ومتكينهم من حتقيق جتربة خدمات متميزة بو�صفهم حموراً
�أ�سا�سياً للتطوير احلكومي� .شارك يف الزيارات امليدانية �سعادة املهند�س
ح�سن حممد جمعة املن�صوري وكيل الوزارة ل�ش�ؤون البنية التحتية والنقل
و�سعادة املهند�س �شريف العلماء وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون الطاقة والبرتول
و�سعادة املهند�سة نادية م�سلم النقبي وكيلة ال��وزارة للخدمات امل�ساندة
و�سعادة املهند�سة جميلة الفندي م��دي��رة برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان
و�سعادة املهند�س يو�سف �آل علي وكيل ال��وزارة امل�ساعد لقطاع الكهرباء
واملياه وطاقة امل�ستقبل.
واط �ل��ع امل���س��ؤول��ون خ�ل�ال الزيارات
امل�ي��دان�ي��ة ع�ل��ى اجل �ه��ود التطويرية
يف م��راك��ز �إ��س�ع��اد املتعاملني وجودة
اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة وا��س�ت�م�ع��وا �إىل
اح�ت�ي��اج��ات امل��وظ�ف�ين ال �ت��ي ت�ساهم
يف حت�سني �أدائ �ه��م وت��رف��ع كفاءتهم
يف امل�ج��ال التقني والرقمي وكذلك
ا�ستمعوا �إىل �آراء و�أف �ك��ار ع��دد من
املتعاملني للوقوف على تطلعاتهم
ومتطلباتهم امل�ستقبلية مبا ي�سعدهم
وي�ح�ق��ق راح�ت�ه��م م��ن ح�ي��ث ت�سهيل
�إج ��راءات املعامالت و�إجن��ازه��ا ب�أقل
وقت وتكلفة وجهد.
و�أكد �سعادة املهند�س �شريف العلماء
حر�ص الوزارة على مواكبة توجهات
ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات باالرتقاء
باخلدمات املقدمة للمتعاملني وفق
�أف�ضل املعايري العاملية ..الف�ت��ا �إىل
�أن ال ��وزارة تتبنى �أف�ضل املمار�سات
الراقية والعمل على ت�سخري جميع
امل� ��وارد والإم �ك��ان��ات وت�ط��وي��ر كفاءة
موظفي الواجهة مبا ي�ضمن تعزيز
منظومة خ��دم��ة املتعاملني ويخدم
م�صالح جميع �أفراد املجتمع ويحقق
ال�ســعادة وجودة احلياة.
وق � � ��ال �إن ال�ت�رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى �سعادة
امل�ت�ع��ام�ل�ين ومت�ك�ي�ن�ه��م م��ن حتقيق
جتربة خدمات متميزة وتقدمي خدمات تفوق التوقعات يقع على ر�أ�س
�أول��وي��ات وزارة الطاقة والبنية التحتية و�ضمن خططها اال�سرتاتيجية
لذلك ف�إننا ن�ستهدف حتفز موظفينا على تقدمي �أف�ضل ما لديهم وتعزيز
روح املبادرة الإيجابية لديهم و�إننا يف الوزارة حري�صون على توفري قنوات
اخلدمة مبختلف �أنواعها لتلبية احتياجات ومتطلبات خمتلف �شرائح
املجتمع .ب��دوره �أو�ضح �سعادة املهند�س ح�سن حممد جمعة املن�صوري �أن
ال��وزارة تعمل على تطوير خدماتها الذكية من خالل خريطة تطويرية
تت�ضمن العديد من املبادرات وامل�شاريع النوعية يف �إطار الغايات والأهداف
اال�سرتاتيجية ل�ل��وزارة يف حتقيق ال��ري��ادة يف التحول الرقمي و�إن �إ�سعاد
املتعاملني هو املحور الأ�سا�سي لتطوير اخلدمات احلكومية وذلك ان�سجاما
مع توجهات القيادة الر�شيدة .و�أ��ش��ار �إىل �أن توجهات حكومة الإمارات
للخم�سني عاماً املقبلة مبنية يف خمتلف حم��اوره��ا على تقدمي خدمات
�سل�سة و�سهلة الو�صول تفوق التوقعات وتخدم �أفراد املجتمع كافة منوها
ب�أن الوزارة لديها خريطة طريق ملرحلة جديدة من خدمة املتعاملني وفق
ر�ؤية حكومة امل�ستقبل و�ضمان تقدمي خدمات متميزة �صممت وفق معايري
اجل��ودة والكفاءة داعيا املوظفني �إىل بذل املزيد من اجلهود لال�ستمرار
يف تطوير وحت�سني العمل يف امل��راك��ز اخل��دم�ي��ة وت�ع��زي��ز ال�ت�ح��ول الذكي
للخدمات وتقدمي الأف�ضل لإ�سعاد املتعاملني وخدمة الوطن.

رئي�س الق�سم
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حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :امر �أداء ب�سداد مبلغ وقدره ( )58.844.41درهم ثمانية وخم�سون الف وثمامنائة
واربعة واربعون درهم وواحد واربعون فل�سا  -مع الفائدة القانونية  %5من تاريخ  2020/2/23وحتى
متام ال�سداد .
املدعي:امتو�ست ملواد البناء
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املنخول  -بردبي  -دبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى امتو�ست ملواد
البناء � -شقة امليزانني  -حمطة مرتو برجمان  -وميثله:بدر حممد علي القرق
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه بي دي لالعمال اخل�شبيه � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/11/9:
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )58.844.41درهم ثمانية وخم�سون الف وثمامنائة
واربعة واربعون درهم وواحد واربعون فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستحقاق تاريخ
التكليف بالوفاء احلا�صل يف  2021/9/28وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

ميدانية ملراكز �إ�سعاد املتعاملني

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

ال�ترف �ي �ه �ي��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة وال� �ع ��رو� ��ض احلية
ل�ضيوفها .وتوا�صل كل من ع��امل فرياري
�أبوظبي ،ويا�س ووتروورلد �أبوظبي ،ووارنر
براذرز �أبوظبي ،وكالمي �أبوظبي ،التي تبعد
ع��ن بع�ضها البع�ض م�سافة دق��ائ��ق قليلة،
اتخاذ كافة الإج��راءات االحرتازية ل�ضمان
ت��وف�ي�ر جت� ��ارب ت��رف�ي�ه�ي��ة �آم �ن ��ة للجميع،
حيث يتعني على جميع ال�ضيوف الدخول
ب��ا��س�ت�خ��دام ن�ظ��ام “املرور الأخ�ضر” عرب
تطبيق “احل�صن الإماراتي”.
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70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8824/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/2432جتاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )122149370.06درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى مبنى رقم  - 16الطابق
الثالث  -رقم مكاين3135291835:
املطلوب �إعالنهم  -1 :دليب راه��والن  -2كيان �سعادت ي��زدي  -3ح�سن ��س��ادات ي��ازدي -
�صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )122149370.06درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008721جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  - 3 :زارا ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة منطقة النهدة �شارع الإحتاد مكتب رقم  109/110رقم  1ملك حممد
عبداهلل املال  - 2 ،راما�سرينيوا�سان تي ار بار مي�سواران  -هندي اجلن�سية  - 3 ،ح�سام عمر رم�ضان داود  -اردين اجلن�سية
بناء على طلب املدعية  /انغت خلدمات ال�صرف ال�صحي  -ذ م م
قد اقامت عليكم الدعوى وتطالبكم فيها  -:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
وقدره ( 248,297درهم) (مائتان وثمانية واربعون الفا ومائتان و�سبعة وت�سعون درهم �إماراتي)
ثانيا  :الزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع � 12%سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
ثالثا  :الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/24م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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تنازل /بيع
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اعالن بالن�شر
 6729/2021/60امر �أداء

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :معتز عبدالرحيم �سعيد ال�سيد
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :خالد عبدالدائم معروف احمد
ق��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة ب� �ت ��اري ��خ 2021/10/18:ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ ( )264.835درهم مائتان واربعة و�ستني الف وثمامنائة وخم�سة وثالثني
درهم  -والفائدة القانونية  %5من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  2021/3/9وحتى متام ال�سداد
والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق
يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /مايكل الوي�سيا�س ترا�سيا نيكيون
 اجلن�سية  :الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة( )%100وذلك اىل ال�سيدة /تريي�سا مقد�سى  -اجلن�سية  :الدمنارك  ،يف
الرخ�صة امل�سماة (املوج االخ�ضر ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )785224تعديالت
اخرى  :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيدة � /شريين بروين  -اجلن�سية  :الهند  -ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /حممد
في�صل عبدالرحمن كادابورام  -اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (كافترييا
زهرة الرحمانية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( )510676تعديالت اخرى:اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مل�سه اتقان لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 362854 :بتاريخ 27/10/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مل�سه اتقان لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م.
العنوان :دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
عطور لأزالة الروائح الكريهة،عطور و م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية
بالب�شرة يف الفئة .03
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمات الالتينية  BALANCE ACTIVE FORMULAكتبت يف
�سطرين ب�شكل مميز باللون الأ�سود حيث يوجد ر�سم مثلث �صغري باللون البني بني الكلمتني ACTIVE
و  FORMULAكما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
حار�س باليبوزا
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ا�ضواء ال�سمحة للخياطة
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كا�سوا م.د.م�.س
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 362090 :بتاريخ 16/10/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :حار�س باليبوزا.
العنوان� :ص.ب  77851دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان و�إدارة وتوجيه الأع�م��ال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،ترويج املبيعات للآخرين،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب،عر�ض ال�سلع على و�سائل �إت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة يف الفئة
.35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة )D24EXPRESS( :ت�شكل جميعها �سوية ن�ص العالمة التجارية احلرف  Dمكتوب
بخط خا�ص بت�صميم ر�أ���س �سهم داخله ومكتوب رقم  24باجتاه اجلانب الأمي��ن من احل��رف  Dو�أ�سفل
ذلك مكتوب كلمة  EXPRESSويوجد �سهم منحني �أرجواين ي�شري نحو الكلمة  expressمن الرقم
 24وباجتاه اجلانب الأمين من الن�صو�ص .الن�صو�ص كلها مكتوبة بدرجات خمتلفة من اللون الأرجواين
وخلفية �صفراء كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 360511 :بتاريخ 2021/9/27:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ا�ضواء ال�سمحة للخياطة.
العنوان� :ص .ب  ،21896ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س,مالب�س جاهزة,بران�س (مالب�س) مالب�س حمبوكة يف الفئة .25
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :ن�ص العالمة التجارية �أ�ضواء مكتوب بخط لغة عربية خا�ص باللون الأ�سود� ،أ�سفل ن�ص
العالمة التجارية مكتوب  EST 2008باللغة الإجنليزية� .إي �إ�ست ي �ستاند�س كاخت�صار ل ت�أ�س�ست منذ
 2008وال�شركة املتقدمة �أ�ضواء ال�سمحة للخياطة ت�أ�س�ست يف �سنة  2008مبوجب الرخ�صة التجارية
املرفقة .و�أعلى ن�صو�ص الرخ�صة التجارية هناك �شعار باللون الذهبي داخله مكتوب كلمة ال�سمة باللون
الأبي�ض ،مع ن�صف �أحرف يف الأعلى ومتوازنة للأ�سفل كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 360373 :بتاريخ 2021/9/24:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كا�سوا م.د.م�.س.
العنوان :جويالري اند جيمبلك�س  ،3دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية،
خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية،ت�صميم برامج حا�سوب�،إ�ست�شارات يف
الربجميات احلا�سوبية،حتديث برامج حا�سوب�،إ�ست�شارات امللكية الفكرية�،إدارة حقوق الن�شر والت�أليف،
الهند�سة ،تفعيل مواقع الإنرتنت�،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،توفري �أجهزة بحث
يف الإنرتنت ،يف الفئة .42
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :ه��ي ع�ب��ارة ع��ن كلمة  Kaswaaمكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون
الأخ�ضر .احلرف  Wممتد على �شكل جمل كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
اماراتي كويف ذ.م.م
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ2021 / 08 / 05 :م
بتاريخ2021 / 10 / 04 :م

املودعة حتت رقم 357017 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :اماراتي كويف ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب  ،52845دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ثمار اجلوز (فواكه) بُّندق,فول �سوداين (ثمر) ك�ستنة طازجة,لوز (ثمر) بذور نباتات ،فواكه طازجة يف
الفئة .31
الواقـعة بالفئة31 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
بيانات التعديل.
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله.
تاريخ الت�أ�شري 2019/ 11 /15 :
تاريخ التعديل 2021/11/10 :
�إدارة العالمات التجارية
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مع دخولنا ف�صل ال�شتاء وا�ستمرار �إغراق امل�ست�شفيات يف جميع �أنحاء
الواليات املتحدة بحاالت خطرية من "كوفيد ،"19-ميثل مو�سم الإنفلونزا
تهديدا م�ش�ؤوما ب�شكل خا�ص هذا العام.
ويعمل باحثون ذوو خربة يف �سيا�سة التطعيم والنمذجة الريا�ضية
للأمرا�ض املعدية يف جامعة بيت�سربغ ،مبا يف ذلك مارك �إ�س روبرت�س،
وريت�شارد ك زميرمان� ،أ�ستاذ طب الأ�سرة ،على منذجة الإنفلونزا لأكرث
من عقد.
وكان �أحدهم ع�ضوا يف اللجنة اال�ست�شارية ملمار�سات التح�صني التابعة
ملراكز ال�سيطرة على الأم��را���ض والوقاية منها ،و�شبكة فعالية لقاح
الإنفلونزا التابعة ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها.

Monday

29

اخلرباء يحذرون من «وباء مزدوج» ميكن �أن ينت�شر ب�شكل حاد!
وت�شري �أعمال النمذجة التي �أجريت م�ؤخرا �إىل �أن مو�سم
الإنفلونزا اخلفيف العام املا�ضي قد ي�ؤدي �إىل زيادة حاالت
الإنفلونزا يف املو�سم املقبل .وخف�ضت ا�سرتاتيجيات مكافحة
"كوفيد "-19الإنفلونزا �أي�ضا.
ونتيجة للتدابري العديدة التي و�ضعت يف عام  2020للحد
من انتقال "كوفيد - "-19مبا يف ذل��ك احل��د من ال�سفر
وارت� ��داء الأق�ن�ع��ة وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي و�إغ �ل�اق املدار�س
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات الأخ � ��رى �� -ش�ه��دت ال ��والي ��ات املتحدة
انخفا�ضا كبريا يف الإنفلونزا والأم��را���ض املعدية الأخرى
خالل مو�سم الإنفلونزا املا�ضي.
وانخف�ضت الوفيات املرتبطة بالإنفلونزا بني الأطفال من
ح��وايل  200يف مو�سم � 2020-2019إىل ح��ال��ة وفاة التباعد االجتماعي والإخفاء والتدابري الأخرى.
واحدة يف مو�سم  .2021-2020وب�شكل عام� ،شهد مو�سم
الإن�ف�ل��ون��زا  2021-2020واح��دا م��ن �أق��ل ع��دد م�سجل فك �شيفرة االنتقال الفريو�سي
للحاالت يف تاريخ الواليات املتحدة احلديث.
تت�ضمن املناعة �ضد الإنفلونزا عدة عوامل .حتدث الإنفلونزا
ويف حني �أن احلد من الإنفلونزا �أمر جيد� ،إال �أنه قد يعني ب�سبب عدة �سالالت من فريو�س احلم�ض النووي الريبي
�أن الإنفلونزا �ست�ضرب �أكرث من املعتاد هذا ال�شتاء .وهذا لأن التي تتحور مبعدالت خمتلفة كل عام ،بطريقة ال تختلف
الكثري من املناعة الطبيعية التي يطورها النا�س للمر�ض عن الطفرات التي حتدث يف .SARS-CoV-2
ت�أتي من انت�شار هذا املر�ض بني ال�سكان.
ويعتمد م�ستوى املناعة احلالية للفرد �ضد �ساللة الإنفلونزا
و�أظ �ه��ر ال�ع��دي��د م��ن ف�يرو��س��ات اجل�ه��از التنف�سي الأخرى ل�ل�ع��ام احل ��ايل ع�ل��ى ع��دة م �ت �غ�يرات .وت���ش�م��ل م��دى ت�شابه
انخفا�ضا مماثال �أثناء اجلائحة ،وزاد بع�ضها ،مبا يف ذلك ال�ساللة احلالية مع ال�ساللة التي تعر�ض لها الطفل لأول
الفريو�س التنف�سي بني الف�صول ،ب�شكل كبري حيث �أعيد م��رة ،وم��ا �إذا كانت ال�سالالت املنت�شرة م�شابهة لل�سالالت
ف � �ت� ��ح امل� � ��دار�� � ��س التي �سبق �أن تعر�ضت لها ،ومدى حداثة عدوى الإنفلونزا
وانخف�ضت هذه� ،إذا حدثت.
ت� ��داب�ي��ر وبالطبع ،ف ��إن التفاعالت الب�شرية ،مثل جتمع الأطفال
معا يف الف�صول الدرا�سية �أو الأ�شخا�ص الذين يح�ضرون
التجمعات ال�ك�ب�يرة  -ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ا��س�ت�خ��دام التدابري
الوقائية مثل ارت ��داء القناع  -كلها ت��ؤث��ر على م��ا �إذا كان
الفريو�س ينتقل بني النا�س.
وه� �ن ��اك �أي �� �ض��ا م �ت �غ�ي�رات ب���س�ب��ب التطعيم.
وتعتمد مناعة ال�سكان من التطعيم على
ن�سبة الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ت�ل�ق��ون لقاح

الإنفلونزا يف مو�سم معني ومدى فعالية � -أو تطابق اللقاح
جيدا � -ضد �سالالت الإنفلونزا املنت�شرة.
وبالنظر �إىل االنت�شار املحدود للإنفلونزا يف عموم �سكان
الواليات املتحدة العام املا�ضي ،ي�شري البحث �إىل �أن الواليات
املتحدة ميكن �أن ت�شهد وباء كبريا للإنفلونزا هذا املو�سم.
وباالقرتان مع التهديد احلايل ملتغري دلتا �شديد العدوى،
ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل مزيج خطري من الأمرا�ض املعدية،
�أو "التو�أم".
وك��ان��ت من��اذج "كوفيد "-19والأم��را���ض املعدية الأخرى
يف طليعة التنب�ؤات حول جائحة "كوفيد ،"-19وغالبا ما
�أثبتت �أنها تنبئ باحلاالت واال�ست�شفاء والوفاة.
ول �ك��ن ،ال ت��وج��د �أم�ث�ل��ة ت��اري�خ�ي��ة ل�ه��ذا ال �ن��وع م��ن الأوبئة
املزدوجة واملتزامنة .ونتيجة لذلك ،ف�إن الأ�ساليب الوبائية
والإح�صائية التقليدية لي�ست منا�سبة متاما لتوقع ما قد
يحدث ه��ذا املو�سم .لذلك ،ف��إن النماذج التي تدمج �آليات
كيفية انت�شار الفريو�س تكون قادرة ب�شكل �أف�ضل على �إجراء
تنب�ؤات.وا�ستخدم الباحثون طريقتني منف�صلتني للتنب�ؤ
بالت�أثري املحتمل النخفا�ض حاالت الإنفلونزا العام املا�ضي
يف مو�سم الإنفلونزا  2022-2021احلايل.
ويف البحث الأخ�ير ال��ذي مل يُراجع بعد من قبل الأقران،
طبقنا نظاما للنمذجة يحاكي تفاعالت ال�سكان الفعلية
يف املنزل والعمل ويف املدر�سة ويف حميط احلي .ويتنب�أ هذا
النموذج ب��أن ال��والي��ات املتحدة قد ت�شهد ارتفاعا كبريا يف
حاالت الإنفلونزا هذا املو�سم.
ويف درا�سة �أولية �أخرى ،ا�ستخدمنا �أداة تقليدية لنمذجة
الأمرا�ض املعدية التي تق�سم ال�سكان �إىل �أ�شخا�ص
معر�ضني ل�ل�إ��ص��اب��ة ،وم�صابني ومتعافني
و�أ�شخا�ص نقلوا �إىل امل�ست�شفى �أو ماتوا.
وا�ستنادا �إىل النموذج الريا�ضي ،نتوقع
�أن الواليات املتحدة ميكن �أن ت�شهد ما
ي�صل �إىل  102000حالة دخول
�إ�ضافية �إىل امل�ست�شفى فوق مئات
الآالف ال�ت��ي حت��دث ع��ادة خالل
مو�سم الإنفلونزا.
وتفرت�ض هذه الأرقام �أنه ال يوجد
�أي تغيري عن امت�صا�ص وفعالية لقاح

الإنفلونزا املعتاد ب��دءا من اخلريف وي�ستمر خالل مو�سم ب�أمرا�ض خطرية.و�سلط البحث �أي�ضا ال�ضوء على كيفية
الإنفلونزا.وعادة ما ينتج عن مو�سم الإنفلونزا النموذجي ت�ع��ر���ض الأط� �ف ��ال ال���ص�غ��ار ل�ل�خ�ط��ر ب���ش�ك��ل خ��ا���ص لأنهم
ما بني � 30إىل  40مليون حالة من الأمرا�ض امل�صحوبة يتعر�ضون ب�شكل �أقل للموا�سم ال�سابقة للإنفلونزا ،وبالتايل
ب��أع��را���ض ،وم��ا بني  400000و 800000حالة دخول مل يطوروا بعد مناعة وا�سعة ،مقارنة بالبالغني .وبالإ�ضافة
�إىل العبء امللقى على كاهل الأطفال ،تعد �إنفلونزا الأطفال
�إىل امل�ست�شفى ومن � 20000إىل  50000حالة وفاة.
وه��ذا االحتمال ،مقرتنا باملعركة امل�ستمرة �ضد "كوفيد -حم��رك��ا مهما ل�ل�إن�ف�ل��ون��زا ل��دى ك�ب��ار ال���س��ن ح�ي��ث ينقلها
 ،"19يثري احتمال تف�شي وباء هائل على نظام الرعاية الأطفال �إىل الأجداد وكبار ال�سن الآخرين.
ال�صحية حيث تفي�ض امل�ست�شفيات ووحدات العناية املركزة ومع ذلك ،هناك �سبب للتفا�ؤل ،لأن �سلوكيات النا�س ميكن
يف بع�ض �أج��زاء البالد مع مر�ضى "كوفيد "-19امل�صابني �أن تغري هذه النتائج �إىل حد كبري.

م�شروب دافئ «يحرق» دهون اجل�سم اخلطرة �أثناء النوم

تعترب الدهون احل�شوية خطرية لأنها تغلف الأع�ضاء احليوية املوجودة يف
و�سط اجل�سم ،وت�شمل املخاطر املرتبطة بالدهون النوبات القلبية وال�سكتات
الدماغية.
وميكن جل�سم الإن�سان تخزين كمية مده�شة من الدهون ،ولكن لي�س كل ذلك
مرئيا دائما بالعني املجردة.
وتلت�صق ال��ده��ون احل�شوية بالأع�ضاء ،م��ا يجعلها عامل
خطر للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ومر�ض
ال�سكري .ويقدم النظام الغذائي �أف�ضل �إج��راء م�ضاد �ضد
ال��ده��ون ،م��ع وج��ود م���ش��روب واح��د على وج��ه اخل�صو�ص
يب�شر باخلري.
وت���ش�ير ال��دالئ��ل امل �ت��زاي��دة �إىل �أن �شاي
�أول � ��ون � ��غ ي �ق �ل��ل ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر من
الدهون احل�شوية.
ويف �إح � � � � ��دى ال � �ت � �ج ��ارب
ال �ع �� �ش��وائ �ي��ة ،خ�ص�ص
ال� �ب ��اح� �ث ��ون م�شروبا
يوميا يحتوي على
609.3

م �ل��غ م��ن ال�ك��ات���ش�ين  -امل �غ��ذي��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة يف �أول ��ون ��غ -
للم�شاركني على مدار � 12أ�سبوعا.
وقا�س الباحثون منطقة ال��ده��ون يف البطن ووزن اجل�سم
وت� �ك ��وي� �ن ��ه

عند الأ�سبوع �صفر والأ�سبوع الثامن والأ�سبوع الثاين ع�شر
من الدرا�سة.
وك�شفت النتائج �أن امل�شروبات كثيفة الكات�شني تقلل ب�شكل
ك�ب�ير م��ن م�ت��و��س��ط م���س��اح��ة ال��ده��ون احل���ش��وي��ة ،وكذلك
الدهون يف اجل�سم.
وخ�ل����ص ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أن" :ا�ستهالك م���ش��روب ال�شاي
الأخ���ض��ر املخ�صب مب���ض��ادات الأك���س��دة مل��دة � 12أ�سبوعا،
ت���س�ب�ب��ت يف ف �ق��دان ال ��ده ��ون احل �� �ش��وي��ة ل ��دى البالغني
ال���ص�ي�ن�ي�ين مم��ن ل��دي �ه��م ن���س�ب��ة ع��ال �ي��ة م��ن الدهون
احل�شوية يف البطن".
و ُك ��ررت ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج يف درا� �س��ة مم��اث�ل��ة �أظهرت
�أن � �ش��رب  300م��ل م��ن � �ش��اي �أول��ون��غ �أربع
مرات يف اليوم ميكن �أن ي�ساعد النا�س
على خ�سارة كيلوغرام واح��د من
الدهون يف �ستة �أ�سابيع.
واق� �ت��رح ال �ب��اح �ث��ون �أن
ال � �� � �ش ��اي ف� �ع ��ل ذل ��ك
م��ن خ�لال حت�سني
التمثيل الغذائي
ل � � � � �ل� � � � ��ده� � � � ��ون يف
اجل�سم.

ويف الواقع ،ثبت �أن �شاي �أولونغ ميكن �أن يزيد من معدالت
ال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي بن�سبة  2.9%م �ق��ارن��ة ب��امل��اء .وهذا
يعادل حرق ما يقرب من � 281سعرة حرارية يف اليوم ،يف
املتو�سط.
ويُ�ست�شهد بدرا�سة �أخرى ن�شرت يف جملة ،Nutrients
والتي اقرتحت �أن �شاي �أول��ون��غ ميكن �أن "يحرق الدهون
�أثناء النوم".
وقال كبري معدي الدرا�سة ،الربوفي�سور كومبي توكوياما:
"مثل جميع �أنواع ال�شاي ،يحتوي �أولونغ على مادة الكافيني،
التي ت�ؤثر على ا�ستقالب الطاقة من خالل زيادة معدالت
�ضربات القلب لدينا .وم��ع ذل��ك ،ت�شري ال��درا��س��ات �إىل �أن
ا�ستهالك ال�شاي قد يزيد �أي�ضا من تك�سري الدهون ،بغ�ض
النظر عن ت��أث�يرات الكافيني� .أردن��ا درا�سة �آث��ار ا�ستهالك
�أولونغ مقابل الكافيني وحده على التمثيل الغذائي للطاقة

والدهون بني جمموعة من املتطوعني الأ�صحاء".
و�أظهرت الدرا�سة �أن �شاي �أولونغ عزز تك�سري الدهون بنحو
 20%باملقارنة مع امل�شاركني يف املجموعة ال�ضابطة.
ولتحقيق هذه الت�أثريات ،كان على الأ�شخا�ص تناول كوبني
من ال�شاي يوميا .ومن املثري لالهتمام �أن ت�أثريات فقدان
الوزن ا�ستمرت �أثناء نوم امل�شاركني.
وتعليقا على النتائج ،قال تيم بوند ،من اللجنة اال�ست�شارية
ل�ل���ش��اي" :ثبت �أن � �ش��اي �أول ��ون ��غ ي���س��اع��د يف زي� ��ادة �إنفاق
الدهون وحرقها .و�أظهرت الدرا�سات فقدان حوايل ثالثة
ك�ي�ل��وغ��رام��ات م��ن ال ��وزن يف � 12أ��س�ب��وع��ا ،ول�ك��ن غالبا ما
تكون هذه درا�سات �شبه خا�ضعة للرقابة حيث يكون لدى
الأ�شخا�ص بع�ض الإ�شراف".وهناك حاجة �إىل مزيد من
الدرا�سات لتحديد فعالية ال�شاي ال�صيني الأ�سود على املدى
الطويل كعامل م�ساعد خلف�ض الدهون احل�شوية.
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يجري اختبارات الأداء يف الإمارات وال�سعودية واملغرب وم�صر والأردن واجلزائر وعرب الإنرتنت

من�شد ال�شارقة يطلق دورته الـ  13الكت�شاف
�أجمل الأ�صوات يف فن الإن�شاد

•• ال�شارقة-الفجر:

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن عناوين
القائمة الطويلة لفرع الرتجمة
�أعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف مركز �أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة
الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي ،عن القائمة الطويلة امل�ؤهلة للجائزة لفرع
الرتجمة يف دورتها ال�ساد�سة ع�شرة ،واختارت اجلائزة  10كتب من بني 148
عم ً
ال مرت�شحاً لعام  ،2022-2021وت�ضم القائمة �أعما ًال مرتجمة عن
اللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية ،وتنتمي هذه الأعمال املرتجمة �إىل
مرتجمني من  6دول عربية؛ هي ال�سعودية وم�صر و�سوريا والعراق واملغرب
وتون�س.وا�ستحوذت الأع�م��ال الإجنليزية املرتجمة �إىل اللغة العربية على
العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة بواقع  6تر�شيحات.
وت�ضمنت القائمة الطويلة لفرع الرتجمة �أي�ضاً � 3أعمال باللغة الفرن�سية
املرتجمة �إىل اللغة العربية ..و�شملت القائمة الطويلة لفرع الرتجمة �أي�ضاً
عم ً
ال واحداً باللغة العربية ترجم �إىل اللغة الإجنليزية.
و�سيتم الإعالن خالل الفرتة املقبلة ،عن عناوين القوائم الطويلة لرت�شيحات
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف الفروع الأخرى.
جدير بالذكر �أن جائزة ال�شيخ زايد للكتاب ُتكرم الإجنازاتِ املتميزة للمبدعني
واملفكرين يف جماالت الأدب والفنون والعلوم الإن�سانية باللغة العربية واللغات
الأخ��رى ،وتو ّفر فر�صاً جديدة للك ّتاب الناطقني باللغة العربية ..كما ُتك ّرم
امل�ؤلفني الذين يكتبون عن الثقافة واحل�ضارة العربية باللغات الإجنليزية
والفرن�سية والأملانية ،والإيطالية ،والإ�سبانية ،والرو�سية.

ت�ط�ل��ق ق �ن��اة ال �� �ش��ارق��ة ،التابعة
ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �� � �ش� ��ارق� ��ة ل �ل ��إذاع � ��ة
وال �ت �ل �ف ��زي ��ون ،ال � � ��دورة ال � �ـ 13
م��ن ب��رن��ام��ج “من�شد ال�شارقة”
ال ��ذي تخ�ص�ص م�ن��ذ  15عاماً
يف اكت�شاف وتقدمي املوهوبني يف
ف��ن الإن���ش��اد م��ن خمتلف الدول
العربية،
وال��ذي يقدم يف كل دورة كوكبة
م��ن جن��وم ال�ف��ن ال �ه��ادف الذين
ن� ��� �ش ��روا الإن � �� � �ش� ��اد يف �أو� � �س� ��اط
اجلمهور وع��ززوا من مكانة هذا
ال �ل��ون ال�ف�ن��ي اجل�م�ي��ل وجعلوه
ح��ا��ض��راً ب�شكل �أك�ب�ر يف الذائقة
املعا�صرة.
ال�برن��ام��ج ال ��ذي ان�ط�ل�ق��ت �أوىل
دورات ��ه يف ال�ع��ام  2006يد�شن
دورت� � � ��ه اجل � ��دي � ��دة ب ��اخ� �ت� �ب ��ارات
الأداء الن�ت�ق��اء امل��واه��ب املتميزة
يف الإن�شاد ،وي�ستقبل املتقدمني
للم�شاركة يف املو�سم ال�ق��ادم بني
 18دي���س�م�بر و  1ي�ن��اي��ر يف كل
من الإمارات وال�سعودية واملغرب
وم� ��� �ص ��ر والأردن واجل � ��زائ � ��ر،
ب��الإ��ض��اف��ة على �إمكانية التقدم
الختبارات الأداء عرب الإنرتنت

ب�ي�ن  18دي �� �س �م�بر و  2يناير
عرب املوقع الإل�ك�تروين اخلا�ص
بالربنامجhttp://www. :
munshidsharjah.
./ae
وك�شفت �إدارة الربنامج �أن �آليات
اختبار املتقدمني يف الدول املعلن
عنها جت��ري وف��ق تقليد �سنوي
� �ص��ار ع��رف �اً م��ن �أع � ��راف دورات
“من�شد ال�شارقة”،
ويتمثل يف �إيكال مهمة التحكيم
وان� �ت� �ق ��اء الأ� � � �ص� � ��وات املر�شحة
ل�ل�ا� �ش�ت�راك يف ال � � ��دورة املقبلة
لنجوم الإن �� �ش��اد ال��ذي��ن �سبق �أن
ح�صلوا ع�ل��ى ل�ق��ب ال�برن��ام��ج يف

دوراته ال�سابقة.
وح� � � ��ول ال � � � � ��دورة ال� � � �ـ  13من
الربنامج قال �سامل علي الغيثي،
م��دي��ر ق �ن��اة ال �� �ش��ارق��ة�“ :أ�صبح
“من�شد ال�شارقة” وموا�سمه
املتوالية عالمة من عالمات قناة
ال���ش��ارق��ة ،وننظر �إل�ي��ه باعتباره
حدثاً �سنوياً يتجاوز كونه جمرد
برنامج،
وخا�صة �أن املواهب التي قدمها
منذ دورته الأوىل �شقت طريقها
وحققت لنف�سها ح�ضوراً يف �ساحة
الفن الهادف ،ونقلت فن الإن�شاد
م��ن خ��ان��ة اجل�م�ه��ور امل�ح��ب لهذا
اللون �إىل دائ��رة �أو�سع يف العامل

العربي”.
و�أ�� �ض ��اف“ :ن�ستطيع ال �ق��ول �إن
برنامج “من�شد ال�شارقة” جنح
يف حتقيق ال �ه��دف ال ��ذي انطلق
لأجله ،متا�شياً مع م�شروع �إمارة
ال�شارقة احل���ض��اري ال��ذي ي�ضع
االرت �ق��اء بثقافة ووع��ي املجتمع
�ضمن الأولويات ،جت�سيداً لر�ؤى
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب ��ن حم �م��د القا�سمي،
ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى حاكم
ال�شارقة ،الذي انطلق الربنامج
ب �ت��وج �ي �ه��ات م��ن � �س �م��وه ،خدمة
ل��رق��ي ال �ف��ن وت ��أط�ي�ره ب�أهداف
ت�سمو ب��ال��ذائ�ق��ة ال�ع��ام��ة وتنمي

ال��وع��ي بالقيم وبالر�سائل التي
تنقلها الفنون على اختالفها”.
وكما يف كل مو�سم وعقب مرحلة
اخ� �ت� �ي ��ار امل � �� � �ش� ��ارك �ي�ن ،ي�ستهل
ال�برن��ام��ج �سل�سلة حلقاته التي
ي�ق��دم�ه��ا للجمهور ب �ـ “يوميات
م�ن���ش��د ال�شارقة” ال �ت��ي تنقل
للم�شاهدين م��واق��ف وم�شاهد
ج��رى ت�صويرها خ�ل�ال مرحلة
اخ �ت �ب��ارات الأداء ،وال �ت��ي ت�ضع
اجل� �م� �ه ��ور �أم � � ��ام ت �ف��ا� �ص �ي��ل من
حياة املن�شدين خالل التح�ضري
والتمارين الإن�شادية وغريها من
الأح��داث التي تر�صدها كامريا
الربنامج وراء الكوالي�س.

و�سيكون اجلمهور على موعد مع
حلقات م�شوقة تر�صد التناف�س
ب�ين املن�شدين املت�أهلني مل�سابقة
من�شد ال�شارقة،
ال ��ذي ي �ق��دم ك��ل ع��ام ن�خ�ب��ة من
امل��واه��ب الإن �� �ش��ادي��ة امل�ت�م�ي��زة يف
التعبري عن تنوع فنون الإن�شاد
يف الوطن العربي،
م� ��ن خ �ل��ال ت �ن �ق��ل املت�سابقني
ب�ين م �ق��ام��ات و�أحل � ��ان وق�صائد
وم��و� �ش �ح��ات ت �ع��ال��ج مو�ضوعات
�أ�صيلة ،ترتقي بالوجدان وتهذب
الأرواح وتطرب النفو�س التواقة
للفن الهادف والكلمة التي تبني
القيم.

�ضمن �سل�سلة :اجتاهات حول الإ�سالم ال�سيا�سي

تريندز ُي�صدر درا�سة جديدة ُتفكك
مفاهيم الأيديولوجيا الإ�سالموية
•• ابوظبي-الفجر:

�أ�صدر مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات
الدرا�سة ال�سابعة من �سل�سلة“ :اجتاهات
ح��ول الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي” حت��ت عنوان:
“قراءة ن � �ق ��دي ��ة يف الأي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ا
الإ� � �س �ل�ام ��وي ��ة :يف ت �ف �ك �ي��ك املفاهيم”،
�أع��ده��ا “فريد ب��ن بلقا�سم” ب��اح��ث غري
م �ق �ي��م يف “تريندز” وم �ت �خ �� �ص ����ص يف
احل��رك��ات الإ�سالموية.وتك�شف الدرا�سة
حتد فكري
�أن الأيديولوجيا الإ�سالموية ٍّ
ومعريف ي�ستدعي بذل اجلهد على ال�صُّ عد
ك��اف��ة ل�لا��س�ت�ج��اب��ة ل ��ه ،وه ��و �أم� ��ر ال يقل
�أه�م�ي��ة ع��ن م��واج�ه��ة م��ا متثله اجلماعات
الإ�� �س�ل�ام ��وي ��ة م ��ن خم ��اط ��ر اجتماعية
و�سيا�سية و�أمنية.وتطرح الدرا�سة مقاربة

تفكيكية ن�ق��دي��ة ل�ل�ج�ه��از امل�ف��اه�ي�م��ي الذي
ي�شد بنية الأيديولوجيا الإ�سالموية �ش َّداً
ويخرتق خطابات حركاتها ،وتكمن �أهمية
هذه املفاهيم يف كونها جتمع بني اجلانبني
ال�ن�ظ��ري وال�ع�م�ل��ي ،ف�ه��ي تنبئ ع��ن الر�ؤية
الإ� �س�ل�ام��وي��ة ل �ل �ع��امل وال �ب �� �ش��ر وال ��وج ��ود،
وتو�ضح ما ينبغي على الإ�سالمويني فعله يف
الواقع لتج�سيد تلك الر�ؤية.وانتقت الدرا�سة
�أمثلة من هذه املفاهيم ،و�سلكت منهجاً يقوم
على ا�ستنطاق ن�صو�ص دعاة الإ�سالموية يف
خمتلف املراحل التاريخية ،ومقاربتها من
زاوي ��ة ن�ق��دي��ة تك�شف م��ا ت�ن�ط��وي عليه من
�أبعاد �أيديولوجية و�سلطوية برغم تق ُّنعها
بغطاء ديني م�ضلل.
و��ش�م�ل��ت ال��درا� �س��ة ث�لاث��ة ع�ن��ا��ص��ر موزعة
بح�سب طبيعة املفاهيم ،حيث ركز العن�صر

الأول على مفهوم �شمولية الإ�سالم ب�صفته
ميثل ال �ن��واة املعرفية املبدئية ال�ت��ي تنبثق
عنها �سائر املفاهيم والت�صورات.
واه � �ت� ��م ال �ع �ن �� �ص��ر ال � �ث� ��اين م� ��ن ال ��درا�� �س ��ة
مب�ف�ه��وم��ي ال ��دع ��وة وال� �ت ��داف ��ع ،وه �م��ا من
امل �ف��اه �ي��م االج �ت �م��اع �ي��ة ،وا� �س �ت �ق��ل العن�صر
الثالث باملفاهيم ال�سيا�سية وهي احلاكمية،
وال�شريعة ،واخلالفة ،واجلهاد.
وت��ؤك��د الدرا�سة �أن اجلماعات الإ�سالموية
تبني منظومتها الأيديولوجية على جهاز
م �ف��اه �ي �م��ي ت �� �ص �ن��ع ب ��ه م �ع ��اين خطاباتها
ومتنحها معقولية وج��اذب�ي��ة ،وي�شكل هذا
اجلهاز النواة ال�صلبة التي تلتقي حولها تلك
اجلماعات مهما تفرقت بها ال�سبل وتباينت
اجتاهاتها ،ومل تطر�أ عليه تغيريات جوهرية
منذ �أن و�ضع بنيانه امل�ؤ�س�سون برغم تباعد

الأزمنة واختالف البيئات.وتو�ضح �أن هذه
امل �ف��اه �ي��م حم �ك��وم��ة ب� ��آف ��اق الإ�سالمويني
املعرفية ،وهي �آف��اق حم��دودة مل تنفتح على
املعارف احلديثة خ�صو�صاً يف علوم الأديان
وع �ل��وم الإن �� �س��ان وامل�ج�ت�م��ع ،ومل ت�ستوعب
منجزات احلداثة الفكرية والقيم التي انبنت
عليها ،بل �إنهم قلبوا رهان حتديث الإ�سالم
وامل�سلمني �إىل رهان �أ�سلمة احلداثة.وت�شري
ال��درا� �س��ة �إىل �أن ه ��ذه امل�ف��اه�ي��م تعك�س ما
ميكن نعته بـ”املركزية الإ�سالموية” التي
ت�ستدعي معاين اال�ستعالء والتفوق و�إرادة
ال�ه�ي�م�ن��ة ،وه ��و م��ا مي�ث��ل ا� �س �ت �ع��ادة ب�صورة
��ص��ري�ح��ة �أو �ضمنية ل�ل�ف�ك��رة امل ��وروث ��ة عن
الفرقة الناجية ،تلك ال�ت��ي متثل الإ�سالم
ال�صحيح ال�ت��ي �سيكون ج��زا�ؤه��ا “اجلنة”
يف م�ق��اب��ل غ�يره��ا م��ن ال �ف��رق امل�ن�غ�م���س��ة يف

ال���ض�لال��ة ال �ت��ي ��س�ي�ك��ون م ��آل �ه��ا “جهنم”،
ويرتتب على هذا املنطق ا�ستبعاد املخالفني
(ف�ك��ري�اً و�سيا�سياً) م��ن دائ ��رة االن�ت�م��اء �إىل
الإ� �س�ل�ام� ،إ��ض��اف��ة �إىل م��ا يف�ضي �إل �ي��ه من
ع ��داوة وك��راه�ي��ة ل�غ�ير امل�سلمني.وتو�صلت
ال��درا��س��ة �إىل ��ض��رورة ب��ذل النخب العربية
جهداً معرفياً وفكرياً ل�صياغة مقاربة �شاملة
تر�سيخ معارف ومهارات وقيم ،ال�س َّيما على
م�ستوى مناهج الرتبية والتعليم وم�ستوى
الو�سائط الإعالمية ،وهيئات املجتمع املدين
ملجابهة الأيديولوجيا الإ�سالموية وك�شف
�أ��ض��ال�ي�ل�ه��ا ،وت �ع��ري��ة م��ا ت�ن�ط��وي ع�ل�ي��ه من
خماتلة وخ��داع وما متثله من تكبيل للعقل
وتعطيل مللكة التفكري احلر ،وللتنبيه �إىل ما
ينج ُّر عنها من خماطر على ا�ستقرار الدول
واملجتمعات.

برعاية �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

مكتبة �أجيال امل�ستقبل تنظم مهرجان �أجيال يف حب الإمارات
•• العني-الفجر:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ال���ش�ي�خ��ة الدكتورة
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية و�ضمن
فعاليات االحتفال بالعيد الوطني الـ 50
ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة نظمت
مكتبة �أجيال امل�ستقبل بجمعية حممد بن
خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل مهرجان
(�أج �ي��ال يف ح��ب الإم � ��ارات) االفرتا�ضي
الأول وال�ث��اين مب�شاركة وا�سعة من عدد
من املدار�س من �إم��ارات الدولة املختلفة
 ،و نبعت فكرة مهرجان (�أج�ي��ال يف حب
الإمارات) من رغبة مكتبة �أجيال امل�ستقبل
ب�ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال��وح��دة و ال�ت���ض��ام��ن التي
متثل جوهر اليوم الوطني و ت�ؤ�صل لقيم

التالحم التي بنى عليها الآباء امل�ؤ�س�سون
روح االحتاد يف الثاين من دي�سمرب 1971
وق��د حر�صت مكتبة �أج�ي��ال امل�ستقبل �أن
توجه الدعوة للمدار�س و ريا�ض الأطفال
م��ن جميع �إم ��ارات ال��دول��ة للم�شاركة يف
احتفال واح��د يجمع الأط�ف��ال من جميع
الإم � � ��ارات ي�ت���ش��ارك��ون ف�ي��ه ال�ت�ع�ب�ير عن
اع� �ت ��زازه ��م و ف��رح �ت �ه��م ب �ه��ذه املنا�سبة
العظيمة و قد �شارك يف االحتفال �إحدى
ع�شر مدر�سة من كل �إم��ارات الدولة دون
ا�ستثناء متثلت يف :مدر�سة مدينة خليفة
(�أ) من �إمارة �أبوظبي ،
مدر�سة حتا ( )1من �إمارة دبي  ،مدر�سة
ال���ش�ي�خ��ة م�ي�رة ب �ن��ت حم �م��د ال�سويدي
 ،م��در��س��ة ال�ب�ردي م��ن �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة ،
مدر�سة الإم��ارات من �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
 ،م��در� �س��ة م �ن��ار الإمي� � ��ان اخل��ا� �ص��ة من

�إم��ارة عجمان  ،مدر�سة الفجرية (ح ، )1يف االحتفال عن امتنانهم ل�سمو ال�شيخة نهيان و م�ؤ�س�ساتها ال �سيما مكتبة �أجيال �إبراز دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف عدد من وال �ت��ي ت�ل�ع��ب دورا ك �ب�يرا يف ت�ع��زي��ز قيم
رو�ضة الأنفال من �إمارة الفجرية  ،رو�ضة ال��دك�ت��ورة �شما بنت حممد ب��ن خ��ال��د �آل امل�ستقبل مل��ا تبذله م��ن ج�ه��ود �صادقة يف املبادرات القيمة التي مت �إطالقها م�ؤخرا املواطنة وتعزيز الروح الوطنية الأ�صيلة .
الأغ�صان من �إمارة �أم القيوين �إ�ضافة �إىل
مدر�ستي �شيخة بنت �سرور و الغيث من
مدينة العني .
وق��د ح��ر��ص��ت ك��ل م��در��س��ة ع�ل��ى �أن يقدم
ط�لاب�ه��ا �أف �� �ض��ل م��ا ل��دي�ه��م م��ن م�شاعر
احل ��ب وال� ��والء وال�ف�خ��ر ب �ه��ذه املنا�سبة،
فتنوعت ف�ق��رات احل�ف��ل م��ا ب�ين الأ�شعار
و الرق�صات ال�شعبية و الأغ��اين الوطنية
وع ��رو� ��ض الأزي� � ��اء ال�ت�راث �ي��ة واللوحات
االحتفالية اجلماعية ليظهر ك��ل منهم
مدى �سعادته بهذه املنا�سبة العزيزة على
نفو�س اجلميع ،
ويعرب اجلميع ب�أجمل ما لديه عن ر�سالة
القادة ( البيت متوحد) .
هذا و قد �أعربت �إدارات املدار�س امل�شاركة
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كرم مهرجان املو�سيقى العربية فى دورته الثالثني الفنان اللبناين مروان خورى ،الذي يحر�ص دائما على
امل�شاركة كل عام فى فاعلياته ،وهو لي�س جمرد فنان عادي ،لكنه متعدد املواهب ،فهو ال�شاعر وامللحن واملغنى
الهادئ ،يحر�ص دائما على تقدمي فن هادف ،عنده والء �شديد للأغنية الكال�سيكية املمزوجة باملعا�صرة
وهذا ظهر ب�شكل جلى فى بع�ض �أغانية مثل" كل الق�صايد" "وبنلف فى دواير" تلك الأغنية التى كانت �سببا
فى وجود عالقة �صداقة قوية جمعت بينه وبني الراحل عبدالرحمن الأبنودي ،قرر منذ �سنوات �أن يبتعد
عن م�شاكل الو�سط الفنى لأنه يعتربها نوعا من الفو�ضى وم�ضيعة للوقت ،بداخله طفل مزاجى ع�صبي يدفعه
للإبداع واالبتكار ،عامله ملئ باحلكايات املثرية ،وفى حواره مع الأهرام العربي فتح �صندوق �أ�سراراه.
�ستظل املو�سيقى العربية كما هى بجمالها ورونقها
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مـــروان خــوري :العالــم كلــه ي�سيـر يف اجتــاه التغـيري
• كيف ترى تكرميك فى مهرجان املو�سيقى العربية ذلك املهرجان الذى حتر�ص على امل�شاركة فيه
�سنويا رغم ح�صولك على العديد من اجلوائز؟
 هذه اجلائزة لي�ست الأوىل بالن�سبة ىل ،لكن �أعترب وج��ودى بكل دورة من دورات مهرجان املو�سيقىالعربية ،هو تكرمي من قبل �إدارة املهرجان ،و�أعتربه تكرميا حقيقيا مثلما مت تكرمي نخبة من الفنانني
الكبار الذين خدموا الفن ل�سنوات ط��وال ،وعلى ر�أ�سهم الراحل الدكتور جمال �سالمة وامللحن خالد
الأمري ،الذى �أحبه جدا و�أتوجه بال�شكر لإدارة مهرجان املو�سيقى العربية ولوزيرة الثقافة الفنانة د.
�إينا�س عبد الدامي على هذا التكرمي الذى �أ�سعدنى كثريا.
• قلت قبل ذلك "�أفت�ش عن فخر الآخرين بى ،وكثريا ما يهمنى �إر�ضاء الآخرين" بعد كل هذه
ال�سنوات هل �أر�ضيت الآخرين؟
 فعال كنت مهتما جدا ب�إر�ضاء الآخرين ،و�أي�ضا �إر�ضاء نف�سى ور�أى الآخرين فى �أعماىل ،لكن مع العمر�أ�صبحت �أبحث عما ير�ضينى و�أ�صبحت �أفعل كل ما ير�ضيني ،طبعا يهمني �أن يحبني النا�س ،ويثنون على
فني ،واحلمد هلل �أنا را�ض عن نف�سي وعندي طموح وتطلعات كثرية.
• كيف ترى م�ستقبل الأغنية الكال�سيكية اليوم و�سط هذا الزخم والألوان الغنائية املتعددة؟
 �ستظل املو�سيقى العربية كما هى بجمالها ورونقها� ،صحيح حاليا الفن مير مبرحلة �صعبة ،وهناك�سيطرة �أك�ثر للأغنية ال�شعبية والتى تنتمى للأغنية التجارية �أو ال�سوق �أك�ثر ،لكن تظل املو�سيقى
الكال�سيكية لها جمهورها.
• هناك برامج م�سابقات غنائية عربية كثرية ولك ر�أى فى هذا املو�ضوع ،وهو �أن املت�سابقني
فى هذه الربامج يعانون كثريا ،فلماذا وجهة النظر هذه؟
 كنت �أقول �إنه من املمكن �أن يكون لهم فر�صة كبرية ،وذلك لأنها برامج قوية فيها فكرةمهمة وطريقة الإخراج فيها م�ؤثرة وتطلق العنان للمت�سابقني ،لكن امل�شكلة �أنه مل تكن
هناك متابعة بعد ذل��ك مما ي�صيبهم بالإحباط ،لأن الفنان بحاجة �إىل متابعة دائمة
و�شركات �إنتاج وهذه هى الإ�شكالية.
• فى ر�أي��ك هل ما حدث فى الوطن العربى من �أح��داث �سيا�سية ملتهبة �أث��ر على
م�ستقبل الأغنية العربية؟
ب��دون �شك املو�سيقى والأغنية انعكا�س ملا يحدث فى املجتمع ،خ�صو�صا �أنها ت�ؤثر على
الإيقاع والكلمة ،لأن الكلمة تعرب عن الواقع وي�صبح لها جمهور �أكرب حتى لو كانت الكلمة
خالية من الإيقاع ال�شعرى لكنها تعرب عن ال�شارع فتظل هى الأقوى.
• فى فرتة العزل املنزىل وانت�شار كورونا الحظنا عودة اجلمهور للأغنية القدمية هل
تعتقد �أن هذه التغريات الطبيعية تلعب دورا فى تغري الألوان الغنائية وت�ؤكد �صمود الأغنية
الكال�سيكية؟
 الإن�سان عندما ي�صفو وت�صبح له �أوقات فراغ ،ي�ستمع ل�صوت احلقيقة ويلج�أ للفن الهادف،وي�سمع ل�صوت داخ�ل��ه لأن ال�ضغط وال�ضجيج يجعالن الإن���س��ان ف��ى لهو دائم
لذلك الهدوء والعودة للذات يجعالن الإن�سان يعود �إىل املو�سيقى الهادئة
والكال�سيكية ،وبالفعل ميكن �أن تتغري الألوان الغنائية ،و�أنا �أرى �أن
العامل كله ي�سري فى اجتاه التغيري ،وهناك �أ�شياء كثرية �سلبية
لكن دون �شك ،ممكن يتم عمل توازن بني الأ�شكال ال�سلبية
والإيجابية ،لكن هذا يكون بعد فرتة زمنية.
• �أنا من �ضمن املعجبني ب�أغانيك خ�صو�صا �أغنية
"كل الق�صايد"و�أغنية" بنلف فى دواي��ر "جتربة
ال �ت �ع��اون م ��ع ال ��راح ��ل ع �ب��د ال��رح �م��ن الأب� �ن ��ودى
حدثنى عنها وكيف جاء هذا التعاون؟
 "�أغنية بنلف فى دواير" �أعتربها حمطة مهمةف��ى ح �ي��ات��ى ،خ���ص��و��ص��ا �أن �ه��ا م��ع ال ��راح ��ل عبد
ال��رح�م��ن الأب� �ن ��ودى ،اهلل ي��رح�م��ه ك��ان �شاعرا
كبريا ،وق�صة ه��ذه الأغنية مميزة ،ذل��ك لأن
وقتها كنت فى بداية م�شوارى الفني� ،سبقتها
�أغنية "كل الق�صايد" ووجدت ات�صاال هاتفيا
م��ن ال�شاعر الكبري ال��راح��ل عبد الرحمن
الأب �ن ��ودى ي�ق��ول ىل :م�ع��ك ع�ب��د الرحمن
الأبنودى ،وقتها �صدمت ،وجدته يقول ىل
"بناتى بي�سمعوك وبيحبوك وطلبوا منى
�أن �أ�سمعك و�أعجبت ب�أغانيك لذلك بطلب
منك تلحن ىل ق�صيدة" بنلف فى دواير"
وفعال ك��ان را�ضيا عنها ج��دا و �أ�صبح بيننا
ع�لاق��ة � �ص��داق��ة ،وع�ن��دم��ا �أك ��ون ف��ى م�صر
كنت �أذه ��ب ل��زي��ارت��ه ،ك��ان يعطينى ن�صائح
ب�شكل دائم ،فقد كان �شاعرا و�إن�سانا عظيما،
م�صر �أجنبت �شعراء كرث لكن عبد الرحمن
الأبنودى �سيظل متميزا دائما.
• قدمت برامج غنائية منها برنامج " طرب
"كما �أن��ك امللحن وال�شاعر ومقدم الربامج..
من �أقربها �إىل نف�سك؟
 املجموعة كلها �شاعر ومو�سيقى وملحن ومغنوتقدمي الربامج ،واحلمد هلل جنحت فى تقدمي
هذا الربنامج ،وقدمت مو�سما ثالثا مت ت�صويره بـ
26حلقة مع جمموعة من الفنانني من كل العامل

العربى ،و�إن �شاء اهلل قريبا يتم عر�ضه وهى جتربة �أعتز كثريا بها.
• من خالل متابعتى للحوارات التى �أجريت معك منذ عدة �سنوات ،قلت �أن بداخلك طفال غري ملتزم
هو ال�سبب فى خروج الأحلان احللوة ،فهل ال يزال هذا الطفل موجودا؟
 هذا الطفل مل يعد موجودا ،لأننى مررت بظروف �صعبة� ،أث��رت على ال�براءة املوجودة بهذا الطفل،�أحيانا يتحول لفو�ضوى ولع�صبى ،لكنى �أحب هذا الطفل املوجود بداخلى ،لأنه مبدع ويقلب الأوراق
ويخرج الأ�شياء غري االعتيادية� ،صحيح �أقدم مو�سيقى ،لكنها لي�ست كال�سيكية فيها طابع معا�صر ،وهذا
الطفل الذى بداخلى له دور كبري فيها.
• ما يحدث بلبنان اليوم هل �أثر على الأغنية هناك؟
 للأ�سف �أثر كثريا ،لبنان مير بفرتة كيانية ووجودية ون�أمل �أن نخرج من هذا النفق الكبري� ،أعتقد �أنه�سي�أخذ وقتا كبريا.
• وماذا عن دوركم �أنتم كفنانني؟
 دورنا كفنانني �سنظل ببلدنا ،ونقدم فنا جيدا ون�ضحى من �أجلها �صحيح �أننى �أ�سافر �إىل دبى وم�صر،لكن �أن��ا م�ستمر بلبنان و�أح��اول �أن ننتج فنا رغم كل هذه الأح��داث �أننا مل نتوقف وال م��رة ،لأننا منر
بظروف �صعبة ومكونات احلياة الأ�سا�سية غري موجودة مثل الكهرباء واملياه والبنزين بخالف الغالء
فالأمور عندنا �صعبة جدا لكن نظل م�ستمرين ببلدنا.
• قلت �سابقا �إن ما يحدث من ثورة فى لبنان جعل عند الفنان خوفا
م��ن غ��ده وج�ع�ل��ه �أك�ث�ر ف��ى ديناميكية احل��رك��ة ،ك�ي��ف ت��رى م�ستقبل
الفن فى لبنان �إذن؟
 كل التغريات التى حدثت وحتدث كالثورة والأو�ضاع ال�سيا�سيةواملنظومة التى تعمل بال�سيا�سة كلها فى حالة �ضياع ،لذلك ال
�أدرى كيف ي�صبح م�ستقبل الفن فى لبنان؟ فالأو�ضاع �أ�صبحت
�صعبة للغاية ومزعجة خ�صو�صا الأو�ضاع االقت�صادية التى من
الطبيعى �أن ت�ؤثر على م�ستقبل الفن ،فالفن �سابقا ظل م�ستمرا
رغم كل الظروف ال�صعبة ،و�إن �شاء اهلل نقدر ن�ستمر.
• مل��اذا مل جند �أوبريت وطنيا حما�سيا للبنان كما اعتدنا فى
الأزمات يخرج الفنانون ب�أوبريت خللق حالة من االنتماء للوطن
للجمهور؟
 �أعتقد �أنه �صعب ال �شىء ينفع ال كالم وال �شىء ،املطلوب �أعمالجيدة باالقت�صاد والنهو�ض ب�أحوال البلد ،لأن الو�ضع �أ�صبح �صعبا
وكان هناك حماولة لتغيري هوية لبنان ،و�إن �شاء اهلل متر هذه الأزمة
على خري ون�ستعيد وطننا الغاىل.
• الو�سط الفنى دائما م�شتعل ومعاركه كثرية مروان خورى
يو�صف دائ�م��ا ب��أن��ه فنان متحفظ كيف ا�ستطعت
توظيف هذه ال�صفة فى هذا الو�سط رغم
�أن املعادلة �صعبة؟
 ف �ع�ل�ا �أن � ��ا ب �ع �ي��د ع ��ن امل�شاكل�صحيح واجهتنى م�شاكل كثرية
ال �أن�ك��ر ذل��ك لكننى �أح��اول
ق��در الإم�ك��ان الإبتعاد عنها،
لأن��ى �أعترب اخلالفات بني
ال �ف �ن��ان�ين وق �ت �ي��ة� ،أبتعد
عن ه��ذه الفو�ضى و�أهتم
ب��امل �ن��اف �� �س��ة ال�شريفة
واملعادلة عندى قائمة
على ال�صرب والإميان
حتى لو �سمعت كالما
��س�ي�ئ��ا ال �أرد �إال �إذا
ك ��ان � �ش��ىء ي�ؤذينى
�شخ�صيا ،و�أحيانا
يكون ردى بطريقة
ر�� �س� �م� �ي ��ة �أو عن
ط ��ري ��ق الق�ضاء،
لكن الكالم الفارغ
ال �أرد عليه �أبدا.
• ه � � � ��ل �أث� � � � � ��رت
التكنولوجيا على
الأغنية؟
 ال � �ت � �غ �ي�ر كلهحدث من الو�سائط
الرقمية وال�شبكات
ال � � �� � � �ص � � �ن� � ��اع � � �ي� � ��ة
وال� � �ي � ��وت� � �ي � ��وب كل
ال�صناعات الرقمية
ف ��ى ال� �ع ��امل تغريت
ب�سبب ه��ذه الأ�شياء
وه� � � � ��ذا ت � �غ �ي�ر حتمى

و�سي�ستمر ،وموقع كل فنان مع الوقت �سيتغري �أ�سماء كثرية ممكن ت�سقط مع الوقت و�أ�سماء جديدة
ممكن تظهر فج�أة وتنطلق ب�سرعة ،لأن حاليا مل يعد هناك و�سيط بني الفنان وامل�ستمع ،وهى نقطة
�إيجابية ،لأن ذلك يعطى فر�صة لظهور �أ�صوات جديدة �شابه وفيه جانب �سلبى �أن يكون هناك فو�ضى
�أكرث والنا�س ت�ضيع بالإنتاج اليومى الكثري.
• منذ بداياتك و�أن��ت تقدم الأغنية الكال�سيكية �أمل تفكر يوما فى تغيري ه��ذا اللون مثل بع�ض
الفنانني الذين دائما ما يغريون لونهم الغنائى والنيولوك؟
 قدمت الأغنية الكال�سيكية الرومان�سية ،لكن �أي�ضا قدمت �أغنيات فيها �إيقاع ،وكثري �أفكر �أغري لكنكثري من اجلمهور يحبوننى بهذا اللون �أكرث ،ما فى �شك بحكم �أنى �شاعر وملحن يهمنى �أغري طبعا.
• الفرتة الأخرية كنت مقل فى الظهور فى الإعالم ملاذا؟
 �إجماال �أقلل الظهور فى الإعالم ،لأننى �أرى �أنه لي�س من ال�ضرورى �أن �أكون موجودا طول الوقت� ،إال�إذا كان هناك حاجة لوجودى وكنت �أتكلم عن �شىء جديد.
• جمعك تعاون فنى مع الفنانة �إلي�سا ماذا عن هذه التجربة؟
 جتربتى معها كانت ناجحة جدا مبجموعة من الأغانى ،و�إن �شاء اهلل قريبا نعود معا ب�أكرث من �أغنية،لأن هى �أي�ضا جتربتها ناجحة ،و�أكيد الرومان�سية جتمعنى ب�إلي�سا.
• كيف ترى �أغانى مهرجانات هذه الأيام؟
 هى حالة خا�صة تعرب عن حاجة النا�س لهذا النوع ،قائمة على اللحن والإيقاع والكلمة التى تعك�س ماهو موجود فى ال�شارع وحاجة النا�س ملفردات معينة ،القليل منها ممكن يلفت النظر والأغلبية ممكن
ي�سقط ب�سرعة ،و�أعتقد �أنها ال ت�شبه الذوق امل�صرى ،لأنه عال فنيا لكن هى ممكن ت�شبه �أ�شياء معينة
وتلبى حاجات معينة ،و�أنا �أعتربها توجهاً و�ضد حماربتها ومع �أن ت�أخذ وقتها والنا�س هى التى تقيم
فى النهاية.
• ملاذا ال يتفق الفنانون على ت�أ�سي�س مدر�سة للفن احلديث متزج بني الأ�صالة واملعا�صرة منعا لظهور
مثل هذه املوجات الغنائية الركيكة؟
 مل يقدروا لأن هذه م�سئولية النقابات قبل ذلك كان فيه الإذاعة وكان بكل دولة عربية �إذاعة وتلفازوجلان عربية تتحكم مبن يغنى ومن يلحن ،بعد ذلك تغريت الأمور و�صرنا مبرحلة ال�سو�شيال ميديا،
واليوتيوب ،واملن�صات الرقمية ،ومل يعد هناك من ي�ستطيع ال�ضغط عليها �أو �إبعادها ،لذلك �أنا مع �أن
امل�ؤ�س�سات احلكومية التى تظل تقدم البديل مثل املهرجانات التى نراها على ر�أ�سها مب�صر دار الأوبرا
امل�صرية ،والتى ظلت تقدم فنا ملتزما وراقيا ل�سنوات ،ت�ستطيع عمل توازن.
• مروان خورى ع�صبى مزاجى عنيد لكن مبجرد ظهورك على ال�شا�شة ن�شاهد �شخ�صا هادئا يفي�ض
رومان�سية؟
 �أن��ا �إن�سان ه��ادئ جدا ورومان�سى بفنى جدا ومن يعرفنى يعرف �أن��ى ه��ادىء �أي�ضا �أن��ا �شخ�ص بحباملرح والفكاهة واحلياة ،مزاجى لكنى ل�ست ع�صبيا وال عنيد ،ممكن �أكون ع�صبى بداخلى لكن اكتم هذه
الع�صبية بداخلى لكن فى الطبيعى ل�ست ع�صبيا برغم �أنى �أ�ستفز كثريا لأكون ع�صبيا.
• فى �أحالمك الليلية كنت حتلم بالفنان حممد عبد الوهاب وفريوز هل مازلت حتلم بهما وهل
ظهرت داللة هذا احللم؟
 �ضاحكاً :دائما فى �أحالمى وفى اليقظة � ،أنا مت�أثر به وب�أغانيه والفنانة فريوز موجودة بالوجدان،دائما الأح�لام بفنانني كبار يكون لهم رموز معينة وهذه الرموز �إيجابية �إجماال وب�صراحة كنت �أحب
هذه الأحالم جدا.
• كثري من الفنانني خا�ضوا جتربة التمثيل �أمل تفكر فى هذا الأمر؟
 لي�س عندى موهبة التمثيل ،لكن لو جاء ىل ن�ص يخدم �صورتى كفنان و�أقدم من خالله نف�سى وفيه�أغانى بامل�سل�سل �أو الفيلم ممكن �أخو�ض هذه التجربة �إذا كان العمل ي�شبهنى.
• ما اجلديد عندك؟
 عندى �أغان جديدة من كلماتى ،وهناك �أحلان جديدة لفنانني كبار� ،أمثال ماجدة الرومى ،وكارول�سماحة ،و�أ�سماء املنور ،ومن الكويت �أ�سماء �سليمان و�آخرين ممكن �أكون غري متذكر بع�ضهم و�أعتذر لهم
طبعا.
• ابتعدت عن ال�ساحة لفرتة طويلة ملاذا؟
 �أنا �أكتب و�أحلن قلي ًال ما �أعتمد على غريى� ،أحيانا �أغيب لأن الغياب مهم مثل احل�ضور والزم نغيب
حتى نقدم �شىء خمتلف.
• ما طقو�سك اليومية؟
 طقو�سى ب�سيطة جدا دائما �أك��ون باال�ستوديو� ،أو بجانب عائلتى و�أهلى ،القراءة مهمة عندى ،كنت�أمار�س الريا�ضة وب�سبب كورونا توقفت.
• من الفنان القريب لقلبك؟
 من الع�صر اجلديد فيه كثريا �صراحة ،ومن اجليل القدمي حممد عبد الوهاب.• ما هى �أكلتك املف�ضلة؟
 �أنا ل�ست (�أكيل) ،لكن �أحب الأكل الطيب ،البامية والأرز وامل�شويات و�أحب الطبخ �أي�ضا.• زرت م�صر كثريا كيف ترى اجلمهورية اجلديدة؟
 م�صر �إىل الأف�ضل ب�سبب ق��رارات حكيمة من القيادة ال�سيا�سية ،وفيه تطور �سريع ،دائما م�صر فىال�صدارة� ،أكيد الدول مثل الأ�شخا�ص ال تظل بذات املكان غبت �سنتني ورجعت الحظت تطورات فى م�صر
و�أتابع حجم اال�ستثمارات العربية التى تتم فى م�صر �سواء من لبنان وغريها ،اهلل يوفق م�صر ح�ضن
العرب.
• �أغانيك املف�ضلة؟
 ب�سمع كل الأغانى الكال�سيك والغربى.• هل �أنت را�ض عن جتربتك؟
 �أنا را�ض عن جزء من جتربتى وعندى �أحالم كثرية ،و�أدعو اهلل �أن يطيل بعمرى ويعطينى ال�صحة ،لأنالأيام التى مررنا بها �صعبة ت�أخرنا فى �أ�شياء كثرية ،لأن عندى �إنتاجات و�أحالما كثرية.
• �أفهم �أن الرياح معك �أتت مبا ال ت�شتهى ال�سفن؟
 -كلنا فى هذه املرحلة ،العامل غري م�ستقر ،وهناك ا�ضطرابات وتغيريات كثرية و �إجماال �أدمنت ما �أحب.

مي كمال :فخورة لكوين ابنة
الفنانة الكبرية عفاف را�ضي
�أع��رب��ت الفنانة امل�صرية
م ��ي ك �م ��ال ،ع ��ن فخرها
ل �ك��ون �ه��ا اب� �ن ��ة الفنانة
ال �ك �ب�يرة ع �ف��اف را�ضي،
و� � �س � �ع� ��ادت � �ه� ��ا مل� ��� �س ��ان ��دة
الأخرية لها يف م�سريتها
ال�ف�ن�ي��ة ،الف �ت��ة �إىل �أنها
تدعمها ك�ث�يراً ،وفخورة
ب�ه��ا ومب���س�يرت�ه��ا الفنية
القوية وامل�ؤثرة ،متمنية
�أن ت� ��� �س�ي�ر ع � �ل� ��ى درب
جناحاتها.

و�أ�ضافت كمال�( :سعادتي
كبرية �أي�ضاً بردود الأفعال
الكثرية والإيجابية ،على
�أغ �ن �ي �ت��ي اجل ��دي ��دة التي
طرحتها �أخ�ي�راً ،وحتمل
ا�سم (ا�ضحكلها) ،و�أمتنى
�أن توا�صل النجاح).
و�أكملت( :الأغنية التي
� �ص��ورت �ه��ا ع �ل��ى طريقة
ال �ف �ي��دي��و ك �ل �ي��ب ،حتمل
ك�ل�م��ات�ه��ا ال��رق �ي �ق��ة التي
ك �ت �ب �ت �ه��ا ال� ��� �ش ��اع ��رة رمي

�أبواملكارم ر�سائل �إن�سانية
مهمة ع��دة ،ويف مقدمها
�أن نحافظ على �أنف�سنا
و�أن ن �ه �ت��م ب� ��أح ��وال� �ن ��ا،
و�أق� � � ��دم � �ش �ك��ري لفريق
العمل ال��رائ��ع ،ب ��دءاً من
امل��و� �س �ي �ق��ار م��اه��ر امل�ل�اخ
وال �� �ش ��اع ��رة �أب ��وامل� �ك ��ارم،
م� � ��روراً ب��امل �� �ص��ور ماجد
م �ك��رم وامل �� �ص �م��م الفني
كرمي عثمان ،و�صو ًال �إىل
املخرج ه�شام احللو).
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عالمة يف البول حتذر من احتمال الإ�صابة بـ�أخطر �أنواع ال�سرطان!
هناك الكثري ال�ستخال�صه من امل��ادة التي تفرزها �أج�سادنا ،وميكن وينتج فقر الدم االنحاليل ،عندما يتم تك�سري الكثري من خاليا الدم
�أن يخرب البول ،على وجه اخل�صو�ص ،عن �أي ت�شوهات حتدث حتت احل�م��راء يف ال��وق��ت نف�سه� ،أي�ضا فائ�ضا م��ن البيلريوبني ق��د يلوث
البول.
اجللد.
وق ��ال م��وق��ع ه��ارف��ارد ه�ي�ل��ث� ،إن ��س��رط��ان اجل�ل��د ه��و "�أخطر �أن ��واع وعلى الرغم من �أن �صبغة اجللد قد تت�سرب �أحيانا �إىل جمرى الدم،
ال�سرطان .ويف حاالت ن��ادرة ،ميكن �أن ي�ضع امليالنني ،ال�صبغة التي �إال �أنها تظل نادرة احلدوث.
جتعل اجللد داكنا ،يف الدورة الدموية ،وقد ينتهي الأمر ببع�ض هذه وت�شمل العالمات ال�شائعة التي ميكن توقعها من املر�ض التغريات يف
ال�شامات.
ال�صبغة يف البول".
ويو�ضح املوقع ال�صحي �أنه عندما يتحول لون البول �إىل "بني حقيقي" ،وتن�ص  NHSعلى ما يلي" :العالمة الأكرث �شيوعا للورم امليالنيني
هي ظهور �شامة جديدة �أو تغيري يف �شامة موجودة .وميكن �أن يحدث
فقد يكون ال�سبب يف ذلك هو حتلل الهيموغلوبني  -البيلريوبني.
ويرتاكم البيلريوبني يف الدم ب�سبب �أمرا�ض الكبد ،مثل التهاب الكبد هذا يف �أي مكان من اجل�سم ،ولكن املناطق الأكرث ت�ضررا هي الظهر
وتليف الكبد� ،أو القناة ال�صفراوية امل�سدودة بح�صوة يف املرارة �أو ورم عند الرجال وال�ساقني عند الن�ساء".
�أو عائق �آخر .و�إذا دخل بع�ض من هذا البيلريوبني الزائد يف البول ،ويو�صي الأطباء مبراجعة الطبيب لأي خلل ينمو �أو يتغري ب�سرعة
وال يزول.
ميكن �أن يتحول �إىل اللون البني.

ميكن �أن يق�ضي على الأورام

نتائج واعدة تك�شفها جتارب عالج مذهل

اللنب الرائب

ت�شري الدكتورة �سفيتالنا فو�س ،خبرية التغذية الأوكرانية� ،إىل �أن اللنب
الرائب ،هو �أح��د �أف�ضل امل��واد الغذائية لكبح تكاثر البكترييا ال�ضارة يف
الأمعاء.
ووفقا لها ،يتحقق ت�أثري هذه املادة ،نتيجة م�شاركة الربوبيوتيك يف عملية
ا�ستعادة ت��وازن نبيت الأم �ع��اء ،وك��ذل��ك فيتامينات  Аو B2و CوPP
والعنا�صر املعدنية والإنزميات والأحما�ض الأمينية.
واللنب الرائب (كيفري) غني بالربوتني والكال�سيوم �سهل اله�ضم ،ويعزز
وظائف منظومة مناعة اجل�سم ،وي�ساعد على عالج ال�صدفية والأكزميا
و�أمرا�ض املناعة الذاتية و�أمرا�ض احل�سا�سية.
وتقول اخلبرية" ،اللنب الرائب ،بخالف منتجات الألبان الأخرى يحتوي
على ن�سبة منخف�ضة جدا من الالكتوز ،لأن معظمه يتحول بف�ضل فطر
ال�ل�بن� ،إىل حم�ض الالكتيك وحم�ض ال�ب�يروف�ي��ك و�إىل م��ادة كيفريان
 kefiranمتعددة فطريات اللنب املهمة جدا ،وهو م�ضاد للميكروبات
وي�سرع يف التئام اجل��روح ،ول��ه خ�صائ�ص ت�ساعد على تخفي�ض م�ستوى
الكولي�سرتول يف الدم وتعزيز املناعة".

• من �أول من �أكت�شف لعبة الدومينو؟.
-البابليون.

• ما هو اكرب خليج يف العامل؟.
 -املك�سيك.

• كم مرة تهز فيها الذبابة جناحيها يف املرة؟.
 320 -مرة.

• حيوان يعي�ش يف البحر ،وميكنه �إخراج معدته يف الأر�ض.
 -جنم البحر.

• يف �أي مكان يوجد �أطول �شجرة يف العامل.
 -يف دولة كاليفورنيا.

م�شاركون بالأزياء التاريخية ي�ؤدون عر�ض ًا لالحتفال بالذكرى  111للثورة املك�سيكية يف ميدان زوكالو يف مك�سيكو �سيتي .رويرتز

�أعلن الباحثون عن �إحرازهم تقدما كبريا يف جمال ال�سرطان ،من خالل
النتائج التي تو�صلوا �إليها با�ستخدام عقار "عجيب مذهل" ميكنه تدمري
الأورام يف املر�ضى املي�ؤو�س من �شفائهم.
ووج��دت جتربة تاريخية �أن مزيجا من دوائ�ين للعالج املناعي ي�سخران
�أجهزة املناعة لدى املر�ضى لقتل خالياهم ال�سرطانية.
وتو�صل الباحثون يف معهد �أبحاث ال�سرطان ( )ICRوم�ؤ�س�سة Royal
� Marsden NHS Foundationإىل �أن هذا املزيج الدوائي
ميكن �أن يقل�ص الأورام يف مر�ضى �سرطان الر�أ�س والعنق امل�صابني مبر�ض
ع�ضال.
ويف بع�ض احل��االت ،اختفى ال�سرطان متاما ،تاركا الأط�ب��اء يف ح�يرة من
�أمرهم لعدم العثور على �أي �أثر للمر�ض.
وقدمت نتائج جتارب م�شابهة لتوليفات �أدوية فوائد مماثلة لدى مر�ضى
�سرطان الكلى واجللد والأمعاء امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة.
و�شملت جتربة املرحلة الثالثة من ال��دواء اال�ستثنائي ما يقارب 1000
مري�ض بال�سرطان.
و ُو�صفت النتائج ب�أنها "ذات هدف �سريريا" ،حيث عا�ش املر�ضى �شهورا �أو
�سنوات �أطول وعانوا من �آثار جانبية �أقل بكثري.
وق��ال الربوفي�سور كري�ستيان هيلني ،الرئي�س التنفيذي ملعهد �أبحاث
ال�سرطان �إن هذه "نتائج واعدة".
و�صرح ل�صحيفة "الغارديان" الربيطانية" :العالجات املناعية هي عالجات
�أكرث لطفا وذكاء ،ميكن �أن تعود بفوائد كبرية على املر�ضى".
وك�شفت نتائج التجربة �أن مزيج العالج املناعي �أعطى ن�سبة جناح عالية
ب�شكل خا�ص يف جمموعة من املر�ضى الذين كانت �أورامهم حتتوي على
م�ستويات عالية من عالمة مناعية ت�سمى .PD-L1
ووج��د الباحثون �أن معدالت البقاء على قيد احلياة ل��دى �أولئك الذين
لديهم م�ستويات عالية من العالمة املناعية ،والذين تلقوا تركيبة العالج
املناعي ،هي الأعلى على الإط�لاق يف جتربة ع�لاج اخل��ط الأول (العالج
الأويل) ل�سرطان الر�أ�س والرقبة املنتك�س �أو املنت�شر.
كما عا�ش املر�ضى يف املتو�سط ثالثة �أ�شهر �أطول من �أولئك الذين تلقوا
العالج الكيميائي بدال من ذلك.
و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل �أن متو�سط البقاء على قيد احلياة له�ؤالء املر�ضى
كان � 17.6شهرا ،وهو �أعلى معدل مت الإب�لاغ عنه على الإط�لاق يف هذه
املجموعة من املر�ضى.
وي�أمل الباحثون يف الك�شف عن املزيد من النتائج يف التجربة ،التي متولها
�شركة "بري�ستول مايرز �سكويب".
كما �أنهم ي�سعون �إىل اكت�شاف املزيد من الفوائد للعالج يف املر�ضى الذين
يعانون من �سرطان الر�أ�س والرقبة املتقدم.
وقال الربوفي�سور كيفني هارينغتون� ،أ�ستاذ عالجات ال�سرطان البيولوجية
يف معهد �أبحاث ال�سرطان" :على الرغم من عدم وجود داللة �إح�صائية،
ف�إن هذه النتائج ذات هدف �سريريا".
وتابع�" :سنحتاج �إىل �إجراء متابعة �أطول ملعرفة ما �إذا كان ب�إمكاننا �إثبات
فائدة البقاء على قيد احلياة جلميع املر�ضى يف التجربة".

• يكون القدر االكرب من دماغ املرء مكر�ساً للتحكم يف االي��دي بدرجة اكرب مقارنة مع �أي جزء �آخر
من اجل�سم.
• كمية الدم املوجودة يف ج�سم الرجل تفوق تلك املوجودة يف ج�سم امل��ر�أة ..وال عالقة لذلك بالقدرة
على الإح�سا�س.
• �أثبتت درا�سات �أمريكية ويابانية �أن �أكل ال�سمك يقلل الك�آبة.
• عدد �أ�صابع الأ�سد الأمامية � 10أ�صابع ،وللخلفية � 8أ�صابع.
• كمية امللح يف لرت ماء بحري  25غرام.
• الت�صنيف العلمي لنبات ( الطماطم ) هو  :من الفواكه .
• ال�سعرات احلرارية التي يحرقها االن�سان �أثناء نومه تفوق تلك التي يحرقها �أثناء م�شاهدته للتلفاز.
• ما بني �25إىل  33%من �سكان العامل يعط�سون عندما يتعر�ضون فج�أة لل�ضوء.
• وزن الأر�ض ي�ساوي بالن�سبة للقمر � 80ضعفاً.
• يف�ضل تعبئة ع�صري الربتقال الطازج يف زجاجات لونها داكن.
• عطارد الكوكب الوحيد الذي لي�س له �أيّ قمر.
• الأخطبوط هو احليوان الذي ميـلك ثالثـة قلوب .
• النحل له �أحـد عـ�شـر ( )11دماغاً .
• �إذا قام املرء بــعــــد الأرقــام بال توقف ف�إنه �سوف ي�ســتـغرق  31,688عاماً لبلوغ املليون.

الرجل العجوز
عم خمتار �صاحب احلمار هو لقب �أطلقه الأطفال على عم خمتار العجوز ..العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت
ال�سنوات على وجهه ع�شرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها
تزداد وتزيده قربا من القلب ،عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث �إىل احلمار بكالم ال يحدث فيه احد فهو قليل الكالم مع النا�س كثريه مع
احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �صاحب احلمار.
مر�ض كبري القرية ذات يوم مر�ض �شديد حار مع الأطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالأمرا�ض ودوائها من
الأع�شاب ان هناك ع�شبة واحدة ممكن ان ت�شفي كبري القرية وعليهم �إح�ضارها من �أعلى اجلبل ،نظر اجلميع
�إىل اعلى اجلبل كله نتوءات ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن البد من املخاطرة وح��اول الكثريون
منهم فعادوا فا�شلني وهنا جاء دور عم خمتار واحلمار فقد اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل اجلبل وك�أنه
يخربه ماذا �سيفعالن  ..وم�ضى اليوم ومن بعيد نظر النا�س �إىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�س كان عم
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل اجلبل وك�أنه يخربه ماذا �سيفعالن وم�ضى اليوم ومن
بعيد نظر النا�س �إىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�س كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان االع�شاب
ثم و�ضعها يف كي�س اعلى ظهر احلمار وبد�أ رحلة العودة ولكن  ..انتظر النا�س كثريا قبل ان ي�أتي نور الفجر
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن
حماره حمله ،امل�سكني ال يطيق فراقه وج��اء بالنبتة وج��اء ب�صاحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�شه ي�صارع املوت
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ش ك�أمنا ي�شاركه املر�ض واحلزن� ،شعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار
وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �شفي كبري القرية لكن ال منا�ص وال مهرب من ق�ضاء اهلل يف ذات �صباح
ح�ضر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات ،ومن الغريب ان حماره اي�ضا قد مات  ..وك�أنهما اتفقا
ان يعي�شا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�س عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما
وبهذا تزامال يف كل �شئ احلياة واملوت والقرب .

