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رذاذ �شحري لتنظيف �شحوم املطبخ
النهائي  املطبخ  رذاذ  تركيبة  توك  تيك  �شاركت من�شئة حمتوى على 
ث���واٍن، مم��ا ينتج عنه مطبخ  ي��زي��ل ال�شحوم والأو����ش���اخ خ��ال  ال���ذي 
نظيف متاألئ. �شاركت �شانتيل ميا، املعروفة با�شم ماما ميا على 
و�شائل  الليمون  وع�شري  وامل��اء  اخل��ل  من  تتكون  تركيبة  ت��وك،  تيك 
املوقد.  ذل��ك  يف  مب��ا  مطبخها  يف  الأ�شطح  لتنظيف  ال�شحون  غ�شل 
الأ�شبوع  البخاخ على موقد مطبخها عدة مرات يف  وت�شتخدم ميا 

للحفاظ عليه نظيفاً وخالياً من البقع الدائمة.
م��ن اخلل  واح���ًدا  ك��وًب��ا  التنظيف، ت�شيف ميا  رذاذ  اأج��ل �شنع  م��ن 
الأبي�ض، ون�شف كوب من املاء، و 1 ملعقة كبرية من ع�شري الليمون، 
و 1 ملعقة �شغرية من �شابون الأطباق اإىل زجاجة رذاذ وترجها حتى 

متتزج املكونات جيداً.
وتقول ميا، اإن هذا املزيج يتميز بفعاليته احلم�شية التي من �شاأنها 

معاجلة ال�شحوم على موقد الطهي، ويف اأي مكان يف املطبخ.
وتن�شح ميا با�شتخدام ب�شع قطرات من الزيوت العطرية مع املزيج 
ا لا�شتخدام على  اأي�شً اآمن  ال��رذاذ  لإزال��ة رائحة اخلل ب�شكل كامل. 

اأ�شطح الفولذ املقاوم لل�شداأ ولن يت�شبب يف اأي تلطيخ.

حركة يومية على الكمبيوتر.. حتدد �شخ�شيتك
املاو�ض بالطريقة  الكمبيوتر  اأن كل �شخ�ض يحّرك فاأرة  رمبا تعتقد 
ذاتها، لكن الأمر لي�ض كذلك، غري اأن الأهم هو اأن نوع احلركة التي 

يقوم بها الإن�شان يف هذا املجال تعرب عن �شخ�شيته.
791 �شخ�شا طلب منهم  وحلل باحثون يف جامعة �شيكاغو حركات 
الكمبيوتر،  على  بال�شور  خا�شة  مهمة  لإداء  "املاو�ض"  ا�شتخدام 

بح�شب موقع �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وخل�ض ه��وؤلء اإىل وج��ود اختافات �شغرية بني الأف��راد يف حتريك 

منهم. واحد  كل  �شخ�شية  من  جانبا  يظهر  مما  "املاو�ض"، 
فيها  ي�شتخدم  التي  الطريقة  يقي�ض  برناجما  الباحثون  وا�شتخدم 
امل�����ش��ارك��ون ف����اأرة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، وي��ح��ل��ل ع��وام��ل م��ث��ل ���ش��رع��ة احلركة 

والنقرات والتوقف املوؤقت.
ويف وقت لحق، طلب من امل�شاركني تعبئة ا�شتبيان "ال�شمات اخلم�ض" 
الذي ي�شتعلمه علماء النف�ض لقيا�ض ال�شمات، ويحدد اأن ال�شخ�ض قد 

يكون ع�شبيا اأو منفتحا اأو مقبول اأو منب�شطا اأو ع�شبيا.
"املاو�ض"نوع  اختبار  بنتائج  ال�شخ�شية  نوع  الباحثون  قارن  وعندما 

ال�شخ�شية، وجدوا �شلة بني الأمرين.
وقال الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة، كيمربيل مايدنباور: "اإن وجود 
عدد اأقل من النقرات غري ال�شرورية وحركة املاو�ض البطيئة واملزيد 
من الت�شبث به "التوقف املوؤقت"، يعني اأن ال�شخ�ض منفتح ولطيف 

ومن�شبط ب�شكل اأكرب وع�شبي ب�شكل اأقل".

كائنات يف اأق�شى العامل تنذر بجائحة جديدة
القارة  يف  خارقة"  "بكترييا  اإنها  قالوا  مما  �شالت  علماء  اكت�شف 
العامل،  جتتاح  جديدة  جائحة  يف  تت�شبب  رمب��ا  اجلنوبية،  القطبية 

مثل جائحة كورونا.
املقلق  ف��اإن  قولهم،  علماء  نيوز" عن  "ياهو  موقع  نقل  ما  وبح�شب 
وت�شديها  نف�شها  بناء  اإع��ادة  على  قدرتها  البكترييا هو  اأم��ر هذه  يف 
للم�شادات احليوية، مما يجعل الأدوية احلالية لدى الب�شر عدمية 

اجلدوى.
املوقع  بح�شب  ال�شادم  الكت�شاف  ه��ذا  اإىل  ت�شيليون  علماء  وتو�شل 
الإخباري، بينما كانوا يعدون بحثا عن التغري املناخي وتاأثريه على 
وحذروا  ال�شنني.  لآلف  اجلليد  يف  جتمدت  التي  البكترييا  انت�شار 
من اأن تغري املناخ يعني اأنه �شيكون لدى هذه البكترييا القدرة على 
عواقب  على  ذل��ك  ينطوي  ما  مع  القطبية،  املناطق  خ��ارج  النت�شار 
النتائج خال درا�شة ن�شرت يف دورية  وخيمة حمتملة. وج��اءت هذه 
"توتل اإينفاريومنت" العلمية، وقاد البحث الأ�شتاذ يف جامعة ت�شيلي، 
كانت  اخلفافي�ض  اأن  وا�شع  نطاق  على  ويعتقد  ماركوليتا.  اأندري�ض 
ال�شني قبل  ب��داأت يف منطقة ووه��ان يف  التي  م�شدر جائحة كورونا 
اأجزاء  اإن  2019. وقال ماركوليتا  اأواخر  اإىل كل العامل يف  تنتطلق 
احلم�ض النووي املحمولة حتتوي على "قوة خارقة" تطورت ملواجهة 

الظروف املتطرفة، وبو�شعها النتقال اإىل بكترييا اأخرى.
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»احلمى القالعية« يقلق 
اأ�شحاب مزارع الأغنام 

ا�شطر املزارع الفل�شطيني حممد ب�شري اإىل اإحراق عدد من الأغنام النافقة 
مربو  فقد  الأخ��رية،  الأ�شهر  خال  القاعية...  باحلمى  اإ�شابتها  نتيجة 
املوا�شي الفل�شطينيون اأكرث من األفي راأ�ض يف ال�شفة الغربية املحتلة نتيجة 
تف�شي هذا الفريو�ض، بالتزامن مع قرار من ال�شلطات بوقف عمليات تلقيح 
احليوانات. يف مزرعته الواقعة قرب نابل�ض يف �شمال ال�شفة الغربية، يقدر 
�شهرين  خ��ال  الفريو�ض  ب�شبب  تكبدها  التي  الإجمالية  اخل�شائر  ب�شري 
اأك��رث من  األ��ف دولر. بني �شباط-فرباير واآذار-م��ار���ض، فقد   150 بنحو 

اإحراقها. على  عماله  واجرب  راأ�ض   300
مر�ض  من  جديدة  �شالة  اكت�شاف  مت  املا�شي  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف 
التي  الغربية  ال�شفة  اإىل  انتقل  ما  و�شرعان  الأردن،  يف  القاعية  احلمى 
على  كبرية  ب��درج��ة  �شكانها  ويعتمد   ،1967 ع��ام  منذ  اإ�شرائيل  حتتلها 
الزراعة. ويلقي مربو املا�شية الفل�شطينيون اللوم على ال�شلطة الفل�شطينية 

التي اأوقفت تلقيح حيواناتهم.
فمنذ العام 2019، مل تنفذ ال�شلطة الفل�شطينية ووزارة الزراعة التابعة 

لها اأي حملة منتظمة للتطعيم ال�شروري حلماية املا�شية من الأمرا�ض.
نابل�ض  بالقرب من مدينة  املا�شية  روؤو���ض  اآلف  ال��ذي ميلك  ويقول ب�شري 
ول  الفل�شطينية...  ال�شلطة  من  م�شاعدة  اأتلق  "مل  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
اأن يوؤمنوا لنا احلماية، واأن يحموا  "عليهم  حتى مكاملة هاتفية"، م�شيفا 

اأر�شنا". ويعرب عن ا�شتيائه من "تقاع�ض" وزارة الزراعة الفل�شطينية.

رقم مفزع لثاين اأك�شيد الكربون
اجلوي  وال��غ��اف  املحيطات  اإدارة  ك�شفت 
لرتكيز  مفزعا  رقما  الأمريكية،  الوطنية 
مايو  اجل��وي خال  الكربون  اأك�شيد  ثاين 
املا�شي، مو�شحة اأنه بلغ اأعلى بن�شبة 50 
ك��ان عليه خ��ال حقبة ما قبل  باملئة مما 
مثيل  ل��ه  �ُشجل  اأن  ي�شبق  ومل  ال�شناعة، 
4 مايني  نحو  الأر����ض منذ  ك��وك��ب  على 
والغاف  املحيطات  اإدارة  واأو�شحت  �شنة. 
هذا  �شبب  اأن  الأمريكية  الوطنية  اجل��وي 
الرت���ف���اع اجل��دي��د ه��و الح�����رتار املناخي 
الب�شرية،  الأن�����ش��ط��ة  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال��ع��امل��ي 
اأهمها و�شائل النقل واإنتاج الإ�شمنت واإزالة 
الغابات واإنتاج الكهرباء با�شتخدام الوقود 
الأح��ف��وري، وف��ق م��ا ذك��رت وك��ال��ة فران�ض 
بر�ض. يذكر اأن مايو هو عادة ال�شهر الذي 
ثاين  م�شتويات  اأعلى  �شنة  كل  فيه  ُت�شجل 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون . وجت����اوز ت��رك��ي��ز ثاين 
عتبة   2022 م��اي��و  ال��ك��رب��ون يف  اأك�����ش��ي��د 
ال�420 جزءا يف املليون  )ppm(، وهي 
كمية  لتحديد  امل�شتخدمة  القيا�ض  وح��دة 
ال��ت��ل��وث يف ال��ه��واء، اأم���ا يف م��اي��و 2021، 
فكان هذا املعدل 419 جزءا يف املليون، ويف 
2020 كان 417 جزءا يف املليون. وتوؤخذ 
"ماونا  مر�شد  بوا�شطة  القيا�شات  ه��ذه 
لوا" يف هاواي، املبني يف موقع مرتفع، مما 

يجنبه التاأثر بالتلوث املحلي.

تلوث الهواء قد يت�شبب بحدوث 
نوبة قلبية يف غ�شون �شاعة �ص 23

هل تزداد ال�شهية فور 
حدوث احلمل؟

ال�شداع والغثيان وبع�ض التقل�شات من العامات املبكرة للحمل لدى كثري 
من الن�شاء، وهناك اأعرا�ض وعامات اأخرى اأقل �شيوعاً. ويتم تاأريخ احلمل 
تبداأ  املبكرة  ف��رتة احلمل  ف��اإن  اآخ��ر دورة �شهرية، لذلك  بعد  ي��وم  اأول  منذ 
اأعرا�شها بعد حوايل 3 اإىل 6 اأ�شابيع من ُعمر احلمل، اأو بعد اأ�شبوع اإىل 4 

اأ�شابيع من حدوث الإخ�شاب.
وبالن�شبة للجوع وال�شهية، متر معظم الن�شاء بانخفا�ض يف ال�شهية اأو عدم 

تغري فيها خال الأ�شابيع الأوىل من احلمل.
لذلك، اإذا كنِت تعانني من جوع �شديد يف ظل الغياب التام لعامات احلمل 
الأخرى، فلي�ض من املحتمل اأنك حامل. هناك العديد من الأ�شباب الأخرى 
التي جتعلك ت�شعرين باجلوع اأكرث من املعتاد. على �شبيل املثال، جتد بع�ض 
الن�شاء اأن �شهيتهن تزداد يف الوقت الذي يتوقعن فيه الدورة ال�شهرية. مع 

ذلك، ت�شتجيب الن�شاء ب�شكل خمتلف للحمل.
ويعترب اختبار احلمل اأف�شل الطرق لتف�شري الأعرا�ض التي ت�شعرين بها، 

اإىل جانب الأعرا�ض ال�شائعة مثل ال�شداع والغثيان والتقل�شات.

فرتة متابعة 7 �سنوات
لاأطباء  الأم��ريك��ي��ة  الكلية  ع��ن  ���ش��ادر  ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 
اأنه   ،American College of Physicians
البالغني  اأن  تبني  القهوة،  يحت�شون  ل  من  مع  باملقارنة 
كوب   3.5 اإىل   1.5 اأي  معتدلة،  كميات  ي�شربون  الذين 
يف اليوم من القهوة غري املحاة اأو القهوة املحاة بال�شكر 
 7 مدتها  متابعة  ف��رتة  خ��ال  للوفاة  عر�شة  اأق���ل  ك��ان��وا 
لأولئك  بالن�شبة  النتائج  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار  �شنوات. 

الذين ا�شتخدموا املحليات ال�شناعية كانت اأقل و�شوًحا.

حمالة اأو غري حمالة
ال�شحية  الآث���ار  ر�شدت  التي  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  وج��دت 
خطر  بانخفا�ض  مرتبط  ال��ق��ه��وة  ا�شتهاك  اأن  للقهوة 
والقهوة  املحاة  القهوة غري  ولكنها مل متيز بني  الوفاة 

املحاة بال�شكر اأو املحليات ال�شناعية.
ويف ال���درا����ش���ة الأخ������رية، ا���ش��ت��خ��دم ب��اح��ث��ون م���ن جامعة 
من  ب��ي��ان��ات  ال�شينية  قوانغت�شو  يف  م��ي��دي��ك��ال  ���ش��اوث��رن 
يف  احل��ي��وي  ال��ب��ن��ك  ل��درا���ش��ة  ال�شحي  ال�����ش��ل��وك  ا�شتبيان 
اململكة املتحدة لتقييم ارتباطات ا�شتهاك القهوة املحاة 
اأ�شباب  املحاة مع جميع  بال�شكر واملحاة �شناعياً وغري 

الوفيات وال�شبب املحدد.
قام الباحثون بطرح العديد من الأ�شئلة املتعلقة بال�شلوك 
الغذائي وال�شحي على اأكرث من 171000 م�شارك من 
معروف  �شرطان  اأو  قلب  اأم��را���ض  ب��دون  املتحدة  اململكة 

لتحديد عادات ا�شتهاك القهوة.
�شبع  ا�شتمرت  التي  املتابعة  ف��رتة  خ��ال  النتائج  واأف���ادت 

�شنوات ما يلي:
القهوة غري  اأي كمية من  الذين �شربوا  امل�شاركون  • كان 
% من   21 اإىل   16 بن�شبة  للوفاة  عر�شة  اأق��ل  امل��ح��اة 

امل�شاركني الذين مل ي�شربوا القهوة.
• كان امل�شاركني الذين �شربوا 1.5 اإىل 3.5 كوب يومي 
للوفاة  ع��ر���ش��ة  اأق���ل  ك��ان��وا  بال�شكر  امل��ح��اة  ال��ق��ه��وة  م��ن 
ي�شربوا  مل  الذين  امل�شاركني  من   31% اإىل   29 بن�شبة 

القهوة.
القهوة  �شربوا  الذين  البالغني  اأن  الباحثون  لح��ظ   •
فقط  ملعقة �شغرية   1 ح��وايل  اأ���ش��اف��وا  بال�شكر  امل��ح��اة 

من ال�شكر لكل فنجان قهوة يف املتو�شط.
الذين  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ح��ا���ش��م��ة  غ���ري  ال��ن��ت��ائ��ج  ك���ان���ت   •

ا�شتخدموا املحليات ال�شناعية يف قهوتهم.

كمية ال�سكر وال�سعرات احلرارية
ي�شيف الباحثون اأن بيانات امل�شاركني عمرها 10 �شنوات 
على الأقل ومت جمعها من بلد يعترب ال�شاي فيه م�شروًبا 
اأن متو�شط كمية  م��راع��اة  ���ش��رورة  م��ع  ب��امل��ث��ل،  م�����ش��ه��وًرا 
يف  امل�����ش��ارك��ون  تناوله  ق��ه��وة  فنجان  لكل  اليومية  ال�شكر 
الدرا�شة اأقل بكثري من امل�شروبات املتخ�ش�شة يف مطاعم 
�شل�شلة املقاهي ال�شهرية، والذي رمبا يحت�شيه العديد من 

بدًل  القهوة  م�شتهلكي 
الأخرى  امل�شروبات  من 

ال��ت��ي جتعل امل��ق��ارن��ة مع 
اأكرث  القهوة  �شاربي  غ��ري 

�شعوبة.
بناًء  اأن����ه  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����ض 

فاإنه ميكن  والنتائج،  البيانات  تلك  على 
لاأطباء عدم ن�شح مر�شاهم بالتوقف 

عن تناول القهوة ولكن يجب توخي 
احل�����ذر ب�������ش���اأن اأن�������واع ال���ق���ه���وة ذات 

ال�شعرات احلرارية العالية.

اأن  دون  بالقهوة  ت�ستمتع  كيف 
ت�سر ج�سمك؟

منا�شًبا  القهوة  ت��ن��اول  ي��ك��ون  األ  ميكن 
ل��ل��ج��م��ي��ع، ل��ك��ن��ه��ا ل ت�����زال واح�����دة من 
العامل.  يف  ���ش��ع��ب��ي��ة  امل�������ش���روب���ات  اأك�����رث 
للطاقة،  وم���ع���زز  ل��ذي��ذ  م�����ش��روب  اإن����ه 
الكثري من  يوفر  كونه  اإىل  بالإ�شافة 
الفوائد ال�شحية مثل ت�شريع عملية 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي وت��ق��ل��ي��ل خطر 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكري، 
ب��ل ت�����ش��ري ب��ع�����ض ال���درا����ش���ات اإىل 

اإب���ط���اء عملية  يف  ي�����ش��اع��د  اأن����ه 
ن�شره  مل���ا  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة، وف��ق��ا 

 Eat This Not م��وق��ع 
.That

القهوة  ت��وف��ر  اأن  مي��ك��ن 
الفوائد،  ه���ذه  ال��ع��ادي��ة 

لكن املكونات التي يتم 
القهوة  اإىل  اإ�شافتها 
تلغيها  اأن  مي����ك����ن 
�شبيل  على  ب�شرعة، 
����ش���رب  اإن  امل������ث������ال، 

من  الكثري  مع  القهوة 
ب�شكل  وال�����ش��ك��ر  ال��ك��رمي��ة 

م�شاعفات  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  يومي 
مثل زيادة الوزن اأو اللتهاب.

تقول اخت�شا�شية التغذية تري�شتا ب�شت اإنه ميكن امل�شاعدة 
على الوقاية من اللتهاب وزيادة الوزن عند تناول القهوة 

اإذا مت اللتزام بالن�شائح التالية:

الألبان منتجات  ا�ستهالك  تقليل   .1
اإن الطريقة ال�شائعة ل�شرب القهوة هي باإ�شافة الكرمية 
يكون  اأن  ميكن  الد�شم.  كامل  لتيه  اأو  واحلليب  املكثفة 
ي�شاهم  رمب��ا  لكن  الطعم،  لذيذ  الطريقة  بهذه  امل�شروب 
ب�شكل  تناوله  اإذا مت  اللتهابية من اجل�شم  ال�شتجابة  يف 

منتظم.
"ميكن  ب�����ش��ت:  ت���ق���ول 
البع�ض  ل��دى  ي��ك��ون  اأن 
من  م��ت��ف��اوت��ة  ح�شا�شية 
لذلك  الأل���ب���ان،  منتجات 
ال�شتغناء  الأف�������ش���ل  م���ن 
القهوة  ت����ن����اول  ع���ن���د  ع��ن��ه��ا 

لفرتة من الوقت".

ال�سكر  ت��ن��اول  جتنب   .2
املكرر

من ال�شهل طلب لتيه الفانيليا 
يتوقف  اأن  دون  ال���ك���رام���ي���ل  اأو 
ال�شكر  ب�������ش���اأن  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ال�����ش��خ�����ض 
ال�شكر  اأن  م���ن  ب�����ش��ت  وحت����ذر  الإ�����ش����ايف. 
امل�شاف ميكن اأن يوؤدي ب�شرعة اإىل اللتهاب اإذا مت 

تناوله على مدى فرتة من الزمن.
"يوجد ال�شكر املكرر يف ال�شكر التقليدي  تقول ب�شت: 
العديد  يف  امل�شاف  وال�شكر  القهوة  لتحلية  امل�شتخدم 
ال�شكر  من  النوع  وه��ذا  والكرمية،  القهوة  نكهات  من 
هو  امل��ف��ي��د  "البديل  اأن  مو�شحة  اللتهاب"،  ���ش��دي��د 
املحليات الطبيعية مثل الع�شل اإذا كان ال�شخ�ض يرغب 

يف تقليل املكونات اللتهابية التي يتناولها بانتظام".

احل�س�ص حجم   .3
ي�شتمتع  ال�شخ�ض  ك��ان  اإذا  اأن��ه  من  ا  اأي�شً ب�شت  حت��ذر 
باخلروج للح�شول على م�شروبات القهوة، فرمبا تكون 
يوؤدي  ب�شكل غري متوقع، مما  الأك��واب كبرية  اأحجام 

اإىل زيادة ال�شعرات احلرارية وال�شكر.
القهوة  م�����ش��روب��ات  حت��ت��وي  م��ا  "غالًبا  ب�����ش��ت:  ت��ق��ول 
�شعرات  على  املجمدة،  اأو  ال��ب��اردة  اأو  ال�شاخنة  املميزة، 
حرارية فارغة واأحجام كبرية، لذلك اإذا كان ال�شخ�ض 
قلًقا ب�شاأن اللتهاب، فرمبا يرغب يف التحقق من حجم 
اأنه  �شارحة  الطلب"،  ح�شب  املطلوبة  التالية  القهوة 
ما  اختبار  بهدف  "تقلي�ض حجم احل�ش�ض لفرتة  ميكن 

اإذا كان النتفاخ واللتهاب ينخف�شان".

القهوة مبي�ص  مكونات   .4
املهم  م��ن  القهوة،  مبي�ض  اختيار  عند  ب��اأن��ه  ب�شت  تن�شح 
دائًما قراءة املل�شق الذي يت�شمن املحتوى الغذائي، فاإذا 
ال�شخ�ض يبحث عن مبي�ض قهوة خال من منتجات  كان 
يتفاجاأ  فرمبا  اللتهاب،  مكافحة  يف  للم�شاعدة  الأل��ب��ان 
اأن ال��ع��دي��د م��ن ك��رمي��ات ال��ق�����ش��دة اخلالية  ع��ن��دم��ا ي��ج��د 
امل�شاف  ال�شكر  الكثري من  تاأتي مع  الألبان  من منتجات 

ومكونات غريبة اأخرى.
يحتوي  ل  للقهوة  مبي�ض  اختيار  ال�����ش��روري  م��ن  لذلك 

على �شكر م�شاف.

معر�ض الكتاب باملغرب يعفي 
النا�شرين من ر�شوم الإيجار 

ق���ال احت���اد ال��ن��ا���ش��ري��ن ال��ع��رب اإن 
والتوا�شل  والثقافة  ال�شباب  وزارة 
اإدارة  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني  امل��غ��رب  يف 
ال����دويل  ل��ل��م��ع��ر���ض   27 ال�������دورة 
ل��ل��ن�����ش��ر وال���ك���ت���اب ا���ش��ت��ج��اب��وا اإىل 
ر�شوم  من  النا�شرين  اإع��ف��اء  طلب 

الإيجار.
وقال الحتاد يف بيان اإنه كان على 
منذ  امل��ع��ر���ض  اإدارة  م���ع  ت��وا���ش��ل 
ف����رتة وت���ق���دم ب��ع��دة م��ط��ال��ب من 
بينها "اإعفاء النا�شرين العرب من 

ر�شوم اإيجار الأجنحة".
"ي�شاعد  ال��ق��رار  اأن  واأك���د الحت���اد 
ا�شتمرارية  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ا���ش��ر 
ن�شاطه يف �شناعته" م�شريا اإىل اأن 
العاملني يف �شناعة الن�شر العربية 
ماليا  ع�شيبة  ب��ظ��روف  "ميرون 

ومهنيا جراء جائحة كورونا".
للن�شر  ال�������دويل  امل���ع���ر����ض  وك������ان 
والكتاب بالرباط انطلق يف الثاين 
من يونيو حزيران مب�شاركة 712 
نا�شرا من 55 دولة وي�شتمر حتى 
ال��ث��اين ع�����ش��ر م��ن ال�����ش��ه��ر. ويقام 
ب�شبب  عامني  غياب  بعد  املعر�ض 
ال����ظ����روف ال���وب���ائ���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
العا�شمة املغربية لأول مرة بعدما 
ظ���ل ط����وال ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة يف 

الدار البي�شاء.
والثقافة  ال�����ش��ب��اب  وزي����ر  و����ش���رح 
بن�شعيد  املهدي  حممد  والتوا�شل 
ق������رار نقل  ب������اأن  ����ش���اب���ق  يف وق�����ت 
"مل  للرباط  دائ��م  ب�شكل  املعر�ض 
بعد  درا���ش��ت��ه  و�شتتم  بعد"  يح�شم 

نهاية هذه الدورة وتقييمها.

ماجدة الرومي ت�شوق 
املتابعني جلديدها

اللبنانية  ماجدة  الفنانة  �شاركت 
فيديو  مقطع  اجل��م��ه��ور  الرومي  
ج��دي��د ع��رب ح�شابها اخل��ا���ض على 
موقع التوا�شل الجتماعي، ظهرت 
الت�شجيل،  �شتوديو  داخ��ل  من  فيه 
اجلديدة.  لأغنيتها  ت�شتمع  وه��ي 
اأن م��اج��دة ال��روم��ي ت�شتعد  وي��ب��دو 
باللغة  ق����ري����ب����اً،  اأغ����ن����ي����ة  ل����ط����رح 
املن�شور  ع��ل��ى  وع��ل��ق��ت  ال��ف�����ش��ح��ى، 

قائلة: "قريبا".
ك��ب��ري مع  ب�شكل  ت��ف��اع��ل  اجل��م��ه��ور 
وعربوا  ال���روم���ي،  م��اج��دة  من�شور 
اأغنية  ل�شماع  ت�شوقهم  م��دى  ع��ن 
جديدة لها. وكانت ماجدة الرومي 
ق��د ن�����ش��رت ���ش��ورة ل��ه��ا، وّث��ق��ت من 
خالها ممار�شتها حّقها يف القرتاع  
النتخابات  يف  اأي������ار،   15 الأح�����د 
ال�شورة  على  عّلقت  وقد  النيابية. 
بالقول: "ماجدة الرومي تنتخب"، 

مع و�شم "لبنان".

حمالة اأو غري حمالة.. القهوة 
ترتبط بانخفا�ض خماطر الوفاة

ك�سفت نتائج درا�سة اأمريكية جديدة اأن احت�ساء القهوة املحالة يومًيا يقلل ن�سبة الوفيات 
بن�سبة ت�سل اإىل %31 يف غ�سون 7 �سنوات مقارنة مبن ل ي�سربون القهوة، يف 

حني اأن اأولئك الذين تناولوا القهوة غري املحالة كانوا اأقل عر�سة للوفاة 
 "Neuroscience News" %21، بح�سب ما ن�سره موقع  بن�سبة 

."Annals of Internal Medicine" نقاًل عن دورية
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�ش�ؤون حملية

دبي لل�سياحة امل�ستدامة حتتفي ب� 50 مبادرة ا�ستدامة يف يوم البيئة العاملي

دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي ت�شلط ال�شوء على 50 مبادرة رائدة يف املدينة مبنا�شبة الحتفال بالذكرى الـ 50 ليوم البيئة العاملي 
•• دبي- الفجر

القت�شاد  ل��دائ��رة  التابعة  امل�شتدامة"،  لل�شياحة  "دبي  م��ب��ادرة  حتتفي 
اإحدى  باعتبارها  الإم���ارة  مكانة  تر�شيخ  اإىل  والهادفة  بدبي،  وال�شياحة 
وجهات ال�شياحة امل�شتدامة الرائدة عاملياً، باملمار�شات امل�شتدامة يف جميع 

اأنحاء املدينة لاحتفال بالذكرى ال� 50 ليوم البيئة العاملي.
وت�شلط دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي مبنا�شبة يوم البيئة العاملي، الذي 
بالتغيري  لاإلهام  عاملية  "من�شة  ك�  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلقه 
الإيجابي"، على 50 من مبادرات املدينة الرائدة يف احلفاظ على البيئة 
وال�شتدامة �شمن منظومتها ال�شياحية، �شواء كانت حمميات �شحراوية، 
اأو مطاعم اأو من�شاآت فندقية اأو مناطق جذب �شياحي حتافظ على البيئة، 

بالإ�شافة اإىل  الأن�شطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا املجال. 
منظومتها  �شمن  بالبيئة  دبي  والطبيعة:اهتمت  البيئة  حماية  مبادرات 
املتكاملة، واأوجدت رابطا م�شرتكا مع الطبيعة. فلطاملا كان لدبي ات�شال 
متاأ�شلة  البيئة  وحماية  الطبيعة  فحب  حميطها.  مع  ومتجان�ض  وثيق 
�شواء عرب  با�شتمرار،  به  فيها وهو �شيء م�شتمر ويتم تعزيزه والحتفاء 

املمار�شات املتنوعة اأو املحميات الطبيعية اأو رحات ال�شفاري.
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلق  تبادر":  "دبي  مبادرة 
تبادر"  "دبي  م��ب��ادرة  التنفيذي  املجل�ض  رئ��ي�����ض  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم، 
لا�شتدامة يف منت�شف �شهر فرباير املا�شي، والرامية اإىل توعية خمتلف 
�شرائح املجتمع باأهمية احلفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك اإلهامهم 
اإىل  ت��وؤدي  والتي  اخلاطئة  املمار�شات  لبع�ض  املطلوب  التغيري  لإح���داث 
اأ�شرار بالغة للبيئة املحيطة. وكذلك تغيري �شلوكهم ال�شتهاكي لقوارير 
املياه البا�شتيكية، ف�شًا عن اإلهام النا�ض ب�شكل فعال واإيجابي للحد من 
تثبيت  مت  وقد  الواحد.  ال�شتخدام  ذات  البا�شتيكية  العبوات  ا�شتخدام 
40 جهازا لتوزيع مياه ال�ُشرب النقية باملجان يف اأماكن عامة، توازياً مع 

الت�شجيع على تركيب فاتر مياه يف املنازل واملوؤ�ش�شات واملدار�ض.
دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ض  قام  للطاقة:  املتكاملة  دبي  ا�شرتاتيجية 
بو�شع واإطاق ا�شرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030 يف عام 2011، 
وت�شتهدف  النظيفة.  الطاقة  وزي��ادة ح�شة  الطاقة  تنويع م�شادر  بهدف 
دبي زيادة ح�شة الطاقة النظيفة اإىل 29 باملئة والطلب على الطاقة يف 

الإمارة بن�شبة 30 باملئة بحلول عام 2030.
اأكرب  اإح��دى  ال�شحراوية  دب��ي  حممية  ُتعترب  ال�شحراوية:  دب��ي  حممية 
املحميات الطبيعية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وقد مّت ت�شييجها 
حلماية احليوانات التي تعي�ض فيها والنباتات التي تنبت يف اأر�شها. ومت 
البيئة  على  للحفاظ  بعناية  لها  التخطيط  عرب  الطبيعة  تاأهيل  اإع���ادة 

ال�شحراوية اجلميلة.
يف  الرطبة  الأرا�شي  يف  تقع  الفطرية:  للحياة  اخلور  راأ�ض  حممية    .1
دبي، والقريبة من املدينة، وهناك ع�شرات الآلف من طيور الفامنجو 
اآمنة  بيئة  وك��ذل��ك  للطيور  وا���ش��ع��ا  م���اذا  ت��وف��ر  ك��م��ا  ب��ه��ا.  تعي�ض  ال��ت��ي 

لاأ�شماك والثدييات الأخرى للتكاثر.
م�شروع دبي لإعادة تاأهيل ال�شاحف: يهدف امل�شروع يف جمريا اإىل رعاية 
واإطاقها  تاأهيلها،  واإع���ادة  وحمايتها  اجلريحة  اأو  املري�شة  ال�شاحف 
ال�شاحف  تهّدد  التي  بالأخطار  الوعي  بيئتها، وكذلك رفع م�شتوى  اإىل 

البحرية.
من  احلد  اإىل  اإعمار  جمموعة  تهدف  اإعمار:  من  النفايات  اإدارة    .2
م�شتقبل  لتحقيق  الطعام  خملفات  من  الكربون  وانبعاثات  الطعام  هدر 
اأج��ل احل��د من هدر  اأنها تبذل جهودا من  دب��ي. حيث  ا�شتدامة يف  اأك��رث 
الطعام واملياه يف خمتلف قطاعات ال�شيافة، وكذلك دعم اأف�شل املمار�شات 

يف املن�شاآت الفندقية واملطاعم التي تت�شمنها م�شاريعها.
 10 ال�شحراوية  امل��رم��وم  حممية  ت�شكل  ال�شحراوية:  امل��رم��وم  حممية 
غري  طبيعية  حممية  اأك���رب  وُت��ع��ت��رب  الإج��م��ال��ي��ة  دب��ي  م�شاحة  م��ن  باملئة 
املحمية مب��ب��ادرات��ه��ا يف  ت�شتهر  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  م�����ش��ّورة يف 
اأحد  املحمية  ت�شّم  ال��ربي��ة.  احلياة  فيها  تزدهر  كما  ال�شتدامة،  جم��ال 

جتّمعات  واأك���رب  دب��ي  يف  العربية  امل��ه��ا  قطعان  ط�����ي�����ور اأك���رب 
وه��ي تغطي م�شاحة  الإم�����ارات.  4 ال��ن��ح��ام يف  0

هكتاراً تقريباً من الأر�ض اخل�شبة املليئة 
بال�شجريات.

للحياة  ال�����ش��ف��ا  وادي  حم��م��ي��ة 
املكان  ه���ذا  يتيح  ال��ف��ط��ري��ة: 

امل�����ش��ت��دام امل��ح��اف��ظ��ة على 
تتجول  اأن  احل��ي��وان��ات 

يف موطنها الطبيعي 
املزدهر.

حممية جبل حتا: يعترب �شد حتا مكانا �شهريا لل�شياح، وموقعا م�شتداما 
رائعا، وهو ما يوفر مكانا مثاليا للحياة الربية املحيطة به.

زراعة اأ�شجار الغاف: زراعة ا�شجار الغاف ن�شاط متاح للجميع ي�شاهم يف 
تعزيز روح الفريق الواحد واملحافظة على البيئة ويكر�ض ح�ض امل�شوؤولية 
مفيدة  واأن�شطة  بفعاليات  القيام  خ��ال  م��ن  البيئة  جت��اه  اجلميع  ل��دى 
وم�شلية معاً.  الفنادق واملنتجعات امل�شتدامة: توا�شل فنادق دبي اعتمادها 
اإر�شادات  مع  البيئة، متا�شياً  على  باحلفاظ  والتزامها  امل�شتدامة  للحلول 
امل�شتدامة" والجن��ازات ال�شتثنائية التي حتققها  "دبي لل�شياحة  مبادرة 
والفنادق  املنتجعات  من  العديد  حتر�ض  اإذ  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  دب��ي  حكومة 
قطاع  يف  اإيجابية  نتائج  وحتقيق  بال�شتدامة  الل��ت��زام  على  الإم����ارة  يف 
ال�شياحة، حيث  التوجهات يف قطاع  اأح��دث  ال�شيافة، ف�شًا عن مواكبة 
تنفذ فنادق دبي حالياً �شل�شلًة من متطلبات ال�شتدامة التي و�شعتها دبي 
الرائدة  امل�شتمرة لتعزيز مكانة دبي  اإطار اجلهود  امل�شتدامة يف  لل�شياحة 

كوجهٍة م�شتدامة.
فندق الريتز كارلتون، دبي يف جمريا بيت�ض ريزيدن�ض - املزرعة العمودية: 
بيت�ض ريزيدن�ض مزرعة  دب��ي يف ج��م��ريا  ك��ارل��ت��ون،  ال��ري��ت��ز  ف��ن��دق  اأط��ل��ق 
عمودية يف اإطار جهوده لتعزيز مبادرات ال�شتدامة، و�شعيه لبتكار اأطباق 
حملية مميزة، وت�شجيع جميع املطاعم واملقاهي على اعتماد حلول الأمن 
طازجة  اأطباق  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  املتجددة،  الزراعة  وممار�شات  الغذائي 

لل�شيوف.
فندق اأنداز دبي النخلة: يتخذ الفندق الفاخر مزيداً من اخلطوات نحو 
لزراعة  املائية  ال��زراع��ة  اعتماد  خ��ال  من  البيئة  على  للحفاظ  مبادرته 
منتجاته اخلا�شة وا�شتخدامها يف اإعداد الأطباق يف مطاعمه وا�شرتاحاته 
املتعددة.  املها - املنتجع والنادي ال�شحي من لك�شري كوليك�ِشن: يتميز 
حيث  فريدة،  ا�شتدامة  مبنهجية  ال�شحراوي  ال�شحي  وال��ن��ادي  املنتجع 
خال  من  فيها  يقع  التي  ال�شحراوية  املحمية  على  احلفاظ  على  يعمل 
اإعادة اإدخال احليوانات الأ�شلية اإىل املنطقة، وحماية النباتات املحلية من 

رعي الإبل واملاعز واحلمري.
اإحدى  ري���زورت  اإي��ه  ُيعد فندق ومنتجع جيه  ري���زورت:  اإي��ه  منتجع جيه 
الوجهات الرائدة يف مبادرة دبي تبادر لا�شتدامة، حيث ي�شتخدم عبوات 

مياه قابلة لإعادة التعبئة يف حمطات املياه املنت�شرة يف مرافق املنتجع. 
فندق ماندارين اأورينتال جمريا: يتميز الفندق الفاخر مبكانٍة رائدة يف 
ممار�شاتهم  وخ�شو�شاً  للبيئة،  ال�شديقة  مبادراته  بف�شل  الفنادق  قطاع 
التاأثريات  م���راع���اة  ع��ل��ى  امل�����ش��رتي��ات، وح��ر���ش��ه��م  امل�����ش��ت��دام��ة يف جم���ال 

الجتماعية والبيئية يف جميع قرارات ال�شراء اخلا�شة بهم.
فندق �شوفيتل ذا اأوبيلي�شك: ُيعد الفندق ال�شهري يف املدينة الطبية اإحدى 
حيث  لا�شتدامة،  تبادر"  "دبي  مبادرة  يف  امل�شاركة  الرئي�شية  الوجهات 
قطاع  يف  اإيجابية  تغيريات  اإج��راء  اإىل  الفاعلة  اجلهات  اإلهام  اإىل  يهدف 

ال�شيافة واملحافظة على البيئة. 
فندق والدورف اأ�شتوريا النخلة: يركز الفندق على جهود ال�شتدامة من 
بالتزامه  للوفاء  ال�شاطئ،  تنظيف  حملة  حل�شور  ال�شيوف  دع��وة  خال 
املمار�شات اجليدة وجتنب  باعتماد  ال�شيوف  وزي��ادة وعي  البيئي  بالعمل 
رمي القمامة. كما ي�شلط ال�شوء على اأهمية احلفاظ على �شاطئ نظيف 
ملرة  ت�شتخدم  التي  البا�شتيكية  امل���واد  على  الع��ت��م��اد  جتنب  خ��ال  م��ن 

واحدة.
فندق والدورف اأ�شتوريا يف مركز دبي املايل العاملي: ينظم الفندق الفاخر 
الواقع يف مركز دبي املايل العاملي ن�شاطاً لزراعة اأ�شجار القرم يف حممية 
يف  وامل�شاهمة  العاملي،  البيئة  بيوم  احتفاًل  عجمان  يف  الطبيعية  ال��زوراء 
امل�شتدام  "العي�ض  �شعار  حتت  الإم���ارات،  يف  البيئي  النظام  ازده���ار  تعزيز 

بتناغم مع الطبيعة".
الرفاهية من منظور  الفندق ل�شيوفه  يوفر  بولغري:  فندق ومنتجعات 
م�شتدام وفقاً لأف�شل املمار�شات يف جمال الت�شميم امل�شتدام، والتي اأقّرها 

واإن�شاء  البيئي  التقييم  جم��ال  يف  ال��رائ��د   )BREEAM( نظام 
املباين.

فندق رادي�شون بلو خور دبي: ح�شل هذا الفندق على �شهادة اعتماد 
جرين جلوب للتزامه بالعديد من املبادرات املتعلقة بال�شتدامة، 
اإع��ادة التدوير واحلفاظ على املياه والكهرباء واإدارة  مبا يف ذلك 

خملفات الطعام وغريها. 
دبي  يف  امل��اأك��ولت  قطاع  ي�شهد  امل�شتدامة  الطعام  جت��ارب 

اعتماد  خ��ال  من  ال�شتدامة  لتكري�ض  با�شتمرار  وي�شعى  �شريعاً  تطوراً 
حتديثات تقنية وا�شعة النطاق يف جمال الزراعة واإدارة خملفات الطعام. 
وتتجه معظم املطاعم يف دبي نحو ا�شتخدام املكونات من م�شادر حملية 
اأ�شالة  اأك���رث  جت���ارب  وت��ق��دمي  ال���ش��ت��دام��ة  جم��ال  يف  بالتزاماتها  للوفاء 

لل�شيوف. 
املكونات  م��ن  اأط��ب��اق��ه  بتح�شري  الع�شري  الأوروب����ي  املطعم  يقوم  ب��وك��ا: 
كما  الدولة،  الزراعية يف  الإمكانات  على  ال�شوء  وي�شلط  املزروعة حملياً 
ي�شرتي اللحوم والأ�شماك من موردين حمليني، ويعتمد ممار�شات تقوم 

على البتكار وال�شتدامة. 
اآربيان تي هاو�ض: يتميز هذا املطعم بالأ�شالة والعراقة وينقل �شيوفه يف 
رحلة اإىل املا�شي من خال الأطباق الإماراتية التقليدية وامل�شتوحاة من 
الو�شفات العائلية با�شتخدام اأف�شل املكونات املحلية، لي�شاهم بدوٍر مهم يف 

احلفاظ على الرتاث واملاأكولت الإماراتية.
الطعام  باأدنى م�شتويات خملفات  للبيئة  ال�شديق  املطعم  يتميز  كا�شيت: 
من خال ا�شتخدام جميع املكونات لإنتاج منتجات بديلة، مثل ال�شل�شات 

والع�شائر واحل�شاء. 
ريف جابانيز كو�شياكي: تاأ�ش�ض املطعم على يد ال�شيف ال�شهري ريف عثمان 
ال�شيافة.  املنا�شرين لا�شتدامة يف قطاع  اأكرب  اأحد  دبي، وهو  املقيم يف 
من  والبا�شتيكية  املائية  النفايات  لتقليل  كبرية  اأهميًة  املطعم  وي��ويل 
خال توفري ق�شات �شرب معدنية لل�شيوف، بالإ�شافة اإىل عبوات زجاجية 

حتتوي على مياه مفلرتة وفوارة. 
ذا �شام اأوف اأ�ض: يويل املقهى الأ�شيل والأنيق البيئة اأهمية ق�شوى، ويقدم 
اأطباقاً حملية خا�شة ت�شم ت�شكيلًة وا�شعة من املاأكولت النباتية. ويعتمد 
املطعم اأف�شل املمار�شات يف القطاع بالرتكيز على تقليل خملفات الطعام 

اإىل احلد الأدنى.
وتكري�ض  ال�شحية  املاأكولت  تقدمي  املطعم على  يركز  كيت�شن:  ون ليف 
ممار�شات ال�شتدامة، حيث ي�شتخدم زجاجات واأواين فخارية قابلة لإعادة 

ال�شتخدام ومكونات حملية ل�شمان تقليل الب�شمة الكربونية. 
لتزويده  املحليني  املوردين  الأنيق على  املقهى  �شاندر�شون: يعتمد  مقهى 
باملكونات الازمة لإعداد الأطباق ال�شحية، ويتطلع اإىل البتكار امل�شتمر 

لتحقيق احلد الأدنى من خملفات املياه والطعام.
اأج��واء طبيعية هادئة.  النباتية يف  الأطباق  �شيفا قائمًة من  �شيفا: يقدم 
املاأكولت  تقدمي  على  تركيزه  يف  ال�شتدامة  حتقيق  نحو  �شعيه  ويتمثل 
وتتاألف  الفريد،  بت�شميمه  املقهى  يتميز  م��ون:  ذا  اآن��د  وايلد  النباتية.  
اأطباقه من مكّونات حملية ومو�شمية وع�شوية موثوقة، وت�شمل قائمته 
الأ�شا�شية  بر�شالته  املقهى  ال��ت��زام  يعك�ض  م��ا  وغ��ن��ي��ة،  ط��ازج��ة  م��اأك��ولت 

واملتمحورة حول ال�شتدامة.
�شمن  امل�شتدام  املطعم  ج��ائ��زة  على  بح�شوله  ل��وي  مطعم  يفخر  ل��وي: 
جلهوده  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  مطعماً   50 اأف�شل  جوائز 
امل�شتمرة يف احلد من املخلفات والرتكيز على ا�شتخدام املكونات التي يتم 

اإنتاجها حملياً.
مراكز  م��ن  العديد  دب��ي  امل�شتدامة:ت�شم  وال�شحة  ال�شتجمام  م��راك��ز 
�شواء،  حد  على  وال���زوار  لل�شكان  البدنية  واللياقة  وال�شحة  ال�شتجمام 
والتي ت�شجع على تعزيز الأن�شطة البيئية وامل�شتدامة. وتقدم هذه املراكز 
معدات ريا�شية م�شنعة من مواد معاد تدويرها، وتوفر باقًة من عاجات 

ال�شبا والوجبات اخلفيفة من م�شادر موثوقة ومكونات م�شتدامة. 
مركز ذا هندريد للياقة البدنية: يوفر املركز ال�شحي الفاخر والواقع يف 
، باقًة متنوعة من العاجات با�شتخدام منتجات حملية  منطقة جمريا 
الذهنية  ال�شحة  حت�شني  على  ت�شاعد  طبيعية  وعاجات  خملفات،  دون 

واجل�شدية.
امل�شتدامة،  املدينة  يف  لل�شيدات  املخ�ش�ض  امل��رك��ز  يقع  �شبا:  �شولت  �شي 
العاجات  اأدوات بحرية طبيعية تتميز بفعالية قوية لتقدمي  وي�شتخدم 
اأج��واء ت�شاعد على ال�شرتخاء، كما مينح عماءه راح��ًة ذهنية  و�شط 
وج�شدية مع الرتكيز على حماية البيئة من خال ا�شتخدام مكونات 

بحرية من م�شادر م�شتدامة.
ال�شحة  لع�شاق  الوجهة  توفر  ب��ول:  �شكاي  اأورا  يف  اليوغا  جت��ارب 
بن�شاط  لا�شتمتاع  مثالياً  مكاناً  دب��ي  يف  بال�شتدامة  واملهتمني 
ت��اور، حيث تقدم العديد من  م�شتدام وال�شرتخاء يف برج ذا بامل 
الأدن���ى من  ب��احل��د  الل��ت��زام  م��ع  الفطور  النباتية على  اخل��ي��ارات 

املخلفات. 
ل��ي��اق��ة اجلزيرة  ن����ادي  ذا لي���ت ه���او����ض ري���رتي���ت 
احل���م���راء: ي��ق��دم امل��ن��ت��ج��ع امل��م��ي��ز من 
املدينة  م��ن  ب��ال��ق��رب  م��وق��ع��ه 
وامل�������ح�������اط ب���امل�������ش���اح���ات 
ال�����������ش�����ح�����راوي�����ة 

جمموعًة من العاجات وجل�شات التدريب والتاأمل واليوغا مع احلر�ض 
على اعتماد ممار�شات م�شتدامة.

خم��ّي��م ���ش��ون��ارا: يجمع امل���اذ ال�����ش��ح��راوي ال��ف��اخ��ر ب��ني اأق�����ش��ى درجات 
الفخامة وال�شتدامة، حيث يقدم عرو�شاً ترفيهية م�شتوحاة من تقاليد 

البدو وي�شتخدم مكونات حملية ومعدات تقليدية م�شتدامة بالكامل. 
التقليدي يف منطقة  العربي  يوفر هذا احلمام  دبي:  �شبا  �شلطانة  حمام 
وتنظيف  لغ�شل  مثالية  وجهًة  وي�شكل  ل�شيوفه،  الراحة  منتهى  الو�شل 
اجل�شم وتن�شيط القدرات الذهنية، حيث يعتمد ممار�شات جديدة ومبتكرة 

حلماية البيئة وتوفري التجارب الفاخرة.
الواحة  يف  موقعه  من  ال�شحي  املنتجع  يقدم   :360 بيينج  ويل  بالن�ض 
مول اأ�شلوباً �شحياً مائماً لتحديات القرن احلادي والع�شرين، ويحر�ض 
على اتباع معايري ال�شتدامة يف كل خدماته ليتيح لعمائه اختبار اأ�شلوب 

حياة �شحي وفعال بطرٍق طبيعية م�شتدامة. 
اخلليج  منطقة  يف  ال�شحي  املنتجع  يتميز  للتجميل:  ول��ن�����ض  ���ش��م��ارت 
وخالية  نباتية  مكونات  با�شتخدام  م�شتدامة  عاجاٍت  بتقدمي  التجاري 
لا�شرتخاء  مثالياً  خياراً  ويعد  احليوانات،  على  املختربة  املنتجات  من 

والعناية باجلمال. 
التوا�شل مع الطبيعة  املميزة فر�شة  اإنرتكونتيننتال: تتيح الوجهة  �شبا 
املواد  من  خالية  طبيعية  مب�شتح�شرات  اجل�شم  تغطية  جل�شات  بف�شل 
رائدة  ع��اج��اٍت  تقدم  كما  بال�شكر.  الب�شرة  ترميم  وجل�شات  الكيماوية، 

با�شتخدام منتجات عامة ج�شت بيور الطبيعية وامل�شتدامة.
كلوب،  بولو  بامل  دي��زرت  ن��ادي  يف  ال�شحي  املنتجع  يقع  �شبا:  لمي   .3
م�شتدامة وطبيعية  يوفر عاجاٍت  كما  ومريحة،  باأجواٍء حيوية  ويتميز 

تت�شم بخ�شائ�ض فعالة ولطيفة على الب�شرة.
مراكز ثقافية م�شتدامة: 

ت�شم دبي العديد من املرافق الرتفيهية الغنية بالأن�شطة الثقافية، والتي 
تر�شيخ  اإىل  وتهدف  ال�شتدامة  العريق يف جمال  الإم��ارة  بتاريخ  حتتفي 
مكانتها كوجهٍة رائدة ت�شعى اإىل حتقيق م�شتقبل م�شتدام. وتقدم الإمارة 
اجلولت  م��ن  امل�شتدامة،  والتعليمية  الثقافية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  جمموعًة 
نفو�ض  يف  الإلهام  تبعث  التي  املعار�ض  اإىل  القدمية  املدينة  يف  ال�شياحية 

�شيوفها. 
متحف امل�شتقبل: ي�شكل املتحف اجلديد واملذهل اإ�شافًة مميزة ملعامل دبي، 
ويعك�ض روؤية دبي يف بناء م�شتقبل م�شتدام ير�شم مامح م�شتقبل الإمارة.  
ال�شوء  دبي  خور  على  باإطالته  املميز  املتحف  ي�شلط  ال�شندغة:  متحف 
على دبي القدمية وحياة �شكان الإمارة يف املا�شي وممار�شاتهم امل�شتدامة. 
املوفرة  الت�شاميم  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  الفطيم  م��اج��د  �شركة  مم��ار���ش��ات 
للطاقة وال�شديقة للبيئة: تهدف ال�شركة من خال مرافقها ووجهاتها 
م�شتدامة  حلول  اعتماد  اإىل  الإم���ارات  ام��ت��داد  على  العديدة  الرتفيهية 
عمليات  وجميع  واملباين  الت�شاميم  يقّيم  ت�شنيف  نظام  بناء  خ��ال  من 
يف  فعاليتها  ومدى  املعتمدة  ال�شتدامة  ممار�شات  على  اعتماداً  الت�شغيل 

حتقيق م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة. 
86 كيلومرتاً و�شط  م�شار القدرة للدراجات الهوائية: يبلغ طول امل�شار 
حممية دبي ال�شحراوية، وُيعد من اأ�شهر الوجهات التي يق�شدها ع�شاق 
املغامرة، وي�شكل خياراً م�شتداماً لا�شتمتاع باجلمال الطبيعي لل�شحراء 

وم�شاهدة احليوانات الربية املحلية.
بثقافة  والغنية  ال��رائ��دة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  ت��ق��دم  دب���ي:  امل�شتدامة يف  امل��دي��ن��ة 
العديد من  توفر  امل�شتدامة، حيث  املمار�شات  عن  رائعاً  مثاًل  ال�شتدامة 
احليوانات  حمميات  من  جمموعًة  وحتت�شن  الطلق  الهواء  يف  الأن�شطة 

واحلدائق وامل�شطحات املائية ال�شغرية.
ال�شتمتاع  وال�شكان يف دبي  للزوار  ال�شحراء: ميكن  ال�شفاري يف  رحات 
الطبيعة  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل  العربية  ال�شحراء  على  اخل��اب��ة  ب��الإط��الت 
املناطق  اإىل  امل�شتدامة  ال�شحراوية  ال�شفاري  رحات  من  العديد  بف�شل 

املحيطة بالإمارة. 
رحات قوارب الداو يف مر�شى دبي: تقدم قوارب الداو التقليدية عرو�شاً 
اإط��الت خابة  و�شط  امل��اأك��ولت  من  موائد مفتوحة  مع  ترفيهيًة حية 
على املر�شى، مع الرتكيز على عمليات ت�شغيل م�شتدامة، كما ت�شكل خياراً 

مثالياً لا�شتمتاع بالأن�شطة ال�شديقة للبيئة. 
دبي  ل�شكان  ال��رائ��دة  ال�شتدامة  وجهة  تتيح  الوطنية:  م�شرف  حديقة 
واحليوانات  اجلميلة  الطيور  وم�شاهدة  ه��ادئ  بيوم  ال�شتمتاع  وزواره���ا 

الربية املحلية جماناً. 
ذا جرين بانيت: توفر الوجهة الداخلية املميزة مبحميتها الوا�شعة من 
وتتيح  املمتعة،  الأن�شطة  من  الكثري  املمطرة  ال�شتوائية  الغابات  اأ�شجار 

لزوارها اكت�شاف الغابة املطرية باأ�شلوب م�شتدام و�شّيق. 
م�شار التنزه يف قرية حتا: حتيط العديد من م�شارات امل�شي ال�شهرية عاملياً 
لا�شتمتاع  مثالية  وجهًة  تعد  التي  حتا،  قرية  يف  وحتديداً  دب��ي،  باإمارة 

بالطبيعة املذهلة خارج الإمارة ومت�شية وقت ممتع وم�شتدام بالكامل.
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ما  متاما،  احليوانية  املنتجات  النباتي  الغذائي  النظام  ي�ستبعد 
يعني عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان مثل البي�ص 

واجلنب.
ب�ساأن عدم قدرتهم على احل�سول  النا�ص  الكثري من  يقلق  وبينما 
نباتي،  غذائي  نظام  اإىل  حتولوا  اإذا  الربوتني  من  يكفي  ما  على 
�ستجد اأن اأف�سل م�ساحيق الربوتني النباتي ميكن اأن ت�ساعدك يف 

احل�سول على الربوتني الذي حتتاجه.

خل�شت اإحدى الدرا�شات يف ال�شني ن�شرت يف جملة جمعية 
حتى  ال��ه��واء،  مللوثات  التعر�ض  اأن  اإىل  الأمريكية  القلب 
مب�شتويات اأقل مما ت�شمح به معايري ال�شحة العاملية، قد 

يوؤدي اإىل نوبة قلبية خال �شاعة.
اأربعة  م��ن  م�شتوى  لأي  التعر�ض  اأن  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
ظهور  اإىل  ب�شرعة  ي��وؤدي  اأن  ميكن  �شائعة  ه��واء  ملوثات 
متازمة ال�شريان التاجي احلادة ACS، وهو م�شطلح 
�شامل ي�شف اأي حالة يتم فيها ان�شداد الدم املوفر لع�شلة 
غري  ال�شدرية  ال��ذب��ح��ة  اأو  القلبية  ال��ن��وب��ة  مثل  ال��ق��ل��ب، 
امل�شتقرة، واأمل ال�شدر الناجم عن اجللطات الدموية التي 

ت�شد ال�شريان موؤقتا.
واأ����ش���ارت ال��درا���ش��ة اإىل اأن اخل��ط��ورة ت��ك��ون اأق���وى خال 

ال�شاعة الأوىل من التعر�ض وتتناق�ض على مدار اليوم.
ف��ودان يف  بجامعة  العامة  ال�شحة  كلية  الأ�شتاذ يف  وق��ال 
ال�شلبية  الآث��ار  توثيق  مت  "لقد  ك��ان،:  هايدونغ  �شنغهاي 
لتلوث الهواء على القلب والأوعية الدموية ب�شكل جيد. 

لكننا ما زلنا منده�شني من الآثار ال�شريعة للغاية".
"املفاجاأة الأخ��رى كانت الآث��ار غري احلدية لتلوث  وقال 
الهواء  مللوثات  ت��رك��ي��زات  اأي  ف���اإن  اأخ���رى  بعبارة  ال��ه��واء، 
النيرتوجني  اأك�شيد  وث���اين  الدقيقة  اجل�شيمات  )م��ث��ل 
امل�شجلة  الكربون(  اأك�شيد  واأول  الكربيت  اأك�شيد  وث��اين 
نوبة  اإح��داث  القدرة على  لها  يكون  الدرا�شة قد  ه��ذه  يف 

قلبية.

الدقيقة،  للج�شيمات  التعر�ض  يرتبط  البحث  وبح�شب 
تاأتي  التي  ال�شائلة  القطرات  اأو  املجهرية  ال�شلبة  امل��واد 
البناء  ومواقع  الطاقة  وحمطات  ال�شيارات  انبعاثات  من 
باأمرا�ض  فيه  لب�ض  ل  ب�شكل  الأخ���رى،  التلوث  وم�شادر 
القلب وال�شكتة الدماغية وغريها من امل�شكات ال�شحية، 
ف�شًا عن 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة يف جميع اأنحاء 
العامل، وميكن اأن تكون هذه اجلزيئات �شغرية جدا بحيث 
جمرى  حتى  اأو  الرئتني  يف  تتعمق  قد  ا�شتن�شاقها،  عند 

الدم.
الطبية  البيانات  اجل��دي��دة  الدرا�شة  يف  الباحثون  وحلل 
النوبات  م��ن  ع��وجل��وا  �شخ�ض  مليون   1.3 م��ن  يقرب  مل��ا 
 2239 يف  امل�شتقرة  غ��ري  ال�����ش��دري��ة  وال��ذب��ح��ة  القلبية 
 2015 ع��ام��ي  ب��ني  �شينية  مدينة   318 يف  م�شت�شفى 
اأح��داث القلب كل �شاعة  اأوق��ات ظهور  و2020. وقارنوا 
اخل�شنة،  واجل�شيمات  الدقيقة  اجل�شيمات  تركيزات  مع 
الكربيت  اأك�شيد  وث��اين  النيرتوجني  اأك�شيد  وث��اين  امل��ادة 

واأول اأك�شيد الكربون والأوزون.
امل������دى لأي م�����ش��ت��وى من  ال���ت���ع���ر����ض ق�����ش��ري  وارت����ب����ط 
وثاين  النيرتوجني  اأك�شيد  وث��اين  الدقيقة  اجل�شيمات 
اأك�شيد الكربيت واأول اأك�شيد الكربون بظهور جميع اأنواع 

متازمة ال�شريان التاجي احلادة.
ارتفاع  م��ع  القلبية  بالنوبات  الإ���ش��اب��ة  خماطر  وازدادت 
اأك�شيد  لثاين  التعر�ض  كان  املدرو�شة،  امللوثات  م�شتويات 

الدقيقة،  اجل�شيمات  يليه  ارت��ب��اط��ا،  اأك���رث  النيرتوجني 
وكان الأكرث خطورة خال ال�شاعة الأوىل بعد التعر�ض.

وكان الرتباط  اأقوى بني البالغني الذين تبلغ اأعمارهم 
65 عاما فاأكرث ولي�ض لديهم تاريخ للتدخني اأو اأمرا�ض 
الأ�شخا�ض  ب���ني  وك���ذل���ك   ، الأخ������رى  ال��ت��ن��ف�����ش��ي  اجل���ه���از 

املعر�شني خال الأ�شهر الباردة.
وقال هايدونغ كان "الآثار القلبية الوعائية لتلوث الهواء 
ذلك  يف  مب��ا  للجميع،  كبري  قلق  م�شدر  ت��ك��ون  اأن  يجب 
لوا�شعي  بالن�شبة  والأف����راد،  والأط��ب��اء  ال�شيا�شات  �شناع 
ال�شيا�شات، توؤكد النتائج التي تو�شلنا اإليها على احلاجة 
من  واملزيد  الهواء،  ج��ودة  معايري  ت�شديد  من  مزيد  اإىل 
ال�شريعة  وال�شتجابة  ال��ه��واء  تلوث  يف  ال�����ش��ارم  التحكم 

لل�شحة العامة."
وقال الدكتور �شاجناي راجاجوبالن، مدير معهد اأبحاث 
ال��دم��وي��ة يف ج��ام��ع��ة ك��ي�����ض وي�شرتن  ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة 
اإن الدرا�شة هي الأوىل التي تثبت  ريزيرف يف كليفاند، 
على  القلبية  والنوبات  للتلوث  التعر�ض  بني  �شلة  وج��ود 

اأ�شا�ض كل �شاعة.
اأن يثبتوا بدرجة  املوؤلفون  "ا�شتطاع  وقال راجاجوبالن: 
�شاعة  يف  الهواء  تلوث  م�شتويات  اأن  اليقني  من  معقولة 
وثيقا  ارت��ب��اط��ا  م��رت��ب��ط��ة  ك��ان��ت  القلبية  ال��ن��وب��ة  ح���دوث 

مب�شتويات تلوث الهواء خال نف�ض ال�شاعة".
و���ش��ارك راج���اج���وب���الن يف ت��األ��ي��ف درا���ش��ة ل��� AHA يف 

الهواء،  لتلوث  التعر�ض  تقليل  كيفية  حول   2020 عام 
ت�شمل ال�شرتاتيجيات اإغاق النوافذ وا�شتخدام منظفات 
الهواء املحمولة وفاتر تكييف الهواء املدجمة، بالإ�شافة 
اإىل اأجهزة التنف�ض ال�شخ�شية لتنقية الهواء التي تغطي 

الأنف والفم لاأ�شخا�ض املعر�شني خلطر كبري.
قال راجاغوبالن اإن الأقنعة املجهزة ب�شكل �شحيح، مثل 

تلك امل�شتخدمة ملنع انت�شار COVID-19، ميكن اأن 
ت�شاعد اأي�شا.

ل�  الف�شية  اجل��وان��ب  اأح���د  اأن  اإىل  راج��اغ��وب��الن  واأ����ش���ار 
COVID-19 هو ال�شتخدام الوا�شع النطاق لأقنعة 
امللوثة  للج�شيمات  التعر�ض  تقليل  مل�شاهمتها يف   ،N95

يف الهواء.

الأقنعة ميكن ان ت�ساعد يف تقليل التعر�ص للتلوث

تلوث الهواء قد يت�شبب بحدوث نوبة قلبية يف غ�شون �شاعة

املك�شرات ميكن اأن تقلل من خطر الإ�شابة بنوبة قلبية مميتة

وي��اأت��ي ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن ال��درا���ش��ات تظهر 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  بانخفا�ض  ارت��ب��اط��ا 
والأوعية الدموية والأحداث مع اتباع نظام غذائي ي�شمل 

املك�شرات.
ووجدت اإحدى الدرا�شات اأن اتباع نظام غذائي متو�شطي 
يحتوي على 30غ من املك�شرات يوميا، مبا يف ذلك اجلوز 
الإ�شابة  خطر  بانخفا�ض  مرتبطا  كان  واللوز،  والبندق 
بن�شبة  الوفاة  اأو  الدماغية  ال�شكتات  اأو  القلبية  بالنوبات 

.30%
وعلى وجه التحديد، كان هناك خطر اأقل بن�شبة 46% 

بالأ�شخا�ض  مقارنة  الدماغية،  بال�شكتة  لاإ�شابة 
ت��ق��ل��ي��ل تناول  ُط���ل���ب م��ن��ه��م ف���ق���ط  ال����ذي����ن 

الدهون.
 2018 ومت دع��م نتائج درا���ش��ة 

ب����اح����ث����ني يف ع����ام  م�����ن ق����ب����ل 
ا�شتخدموا  ممن   ،2020
من  بكثري  اأك��رب  جمموعة 

امل�شاركني )192 األفا(.
ال����ذي����ن  اأن  واأظ���������ه���������روا 
يتناولون 15غ من املك�شرات 

اأقل  خم��اط��ر  لديهم  يوميا 
القلب  ب���اأم���را����ض  ل��اإ���ش��اب��ة 

تهدد  التي  الدموية  والأوعية 
احلياة يف فرتة اأربع �شنوات.

وم����ن خ����ال حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات كل 
امل�شاركني  اأن  وج����دوا  ���ش��ن��وات،  اأرب����ع 

الذين قللوا من تناول اجلوز لحظوا اأن 
احتمالت اإ�شابتهم باأمرا�ض القلب اأو ال�شكتة 

الدماغية ترتفع.
واأو�شحت الورقة البحثية: "تدعم هذه البيانات دور 

القلبية  الأم��را���ض  الأول��ي��ة من  الوقاية  تناول اجل��وز يف 

الوعائية." وقال اخت�شا�شي التغذية �شيان بورتر، الذي 
 :Calorfinian Walnuts جم��ل��ة  م���ع  ي��ع��م��ل 
اأن اجلوز قد يكون له تاأثري مفيد على  "تظهر الأبحاث 
�شحة القلب. ووافق الحتاد الأوروبي اأي�شا على الدعاء 
اأن  غ( ميكن  يوميا )30  اجل��وز  م��ن  ب��اأن حفنة  ال�شحي 
الدموية  الأوع��ي��ة  م��رون��ة  اإي��ج��اب��ي على  ت��اأث��ري  لها  يكون 

يف احلفاظ على �شحة وبالتايل ميكن اأن ت�شاعد 
القلب  ن��ظ��ام 
والأوعية 

الدموية".
يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  ك��غ��ذاء  باملك�شرات  العلماء  اأ���ش��اد  كما 

خف�ض �شغط الدم والكولي�شرتول.
العوامل  من  الكولي�شرتول  اأو  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  ويعد 

الدافعة لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وقال خرباء يف جامعة ولية بن�شلفانيا اإنه عند دجمه مع 
نظام غذائي منخف�ض الدهون امل�شبعة، فاإن تناول اجلوز 
املعر�شني خلطر  ال��دم لدى  ي�شاعد يف خف�ض �شغط  قد 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
�شامة  هيئة  اأجرتها  مراجعة  اأف���ادت  نف�شه،  الوقت  ويف 
لينولينيك  األ��ف��ا  ح��م�����ض  اأن  الأوروب����ي����ة  الأغ���ذي���ة 
)ALA( يفيد الكولي�شرتول، والذي ميكن 

اأن ي�شد ال�شرايني.
لينولينيك  األ��ف��ا  حم�ض  وُي��ع��رف 
ب��اأن��ه اأح����د اأح��م��ا���ض اأوم��ي��غ��ا 3 
الدهنية الأ�شا�شية وم�شادات 
ثبت  ما  غالبا  التي  الأك�شدة 
اأن��ه��ا م��ف��ي��دة ل��ل��ق��ل��ب، وتقلل 
بالنوبات  الإ�شابة  خطر  من 

القلبية واأكرث من ذلك.
اأن  ل��ل��ج�����ش��م  ول���ك���ن ل مي��ك��ن 
ي�����ش��ن��ع��ه - وي���ت���م ت���ن���اول���ه من 
خال النظام الغذائي مع اجلوز 

وبذور الكتان وبع�ض الزيوت.
 2021 اأجريت عام  ووجدت درا�شة 
يف  الكولي�شرتول  م�شتويات  انخفا�ض 
الأ�شحاء  ال�شن  ك��ب��ار  م��ن   700 ب��ني  ال���دم 
ك���ج���زء م���ن نظامهم  ت���ن���اول���وا اجل�����وز  ال���ذي���ن 

الغذائي ملدة اأربع �شنوات.
تاأثري  ل��ه  ك��ان  يوميا  اجل���وز  ت��ن��اول  اأن  الباحثون  ووج���د 
زيادة  يف  الت�شبب  دون  الكلي  الكولي�شرتول  على  اإيجابي 

بالعنا�شر  مليئة  املك�شرات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  ال���وزن، 
ال�شعرات احلرارية وعليك  اأنها غذاء عايل  اإل  الغذائية، 

توخي احلذر عند الإفراط يف تناول الوجبات اخلفيفة.
اأن تكون جزءا من نظام  اأنها ميكن  لكن الدرا�شة وجدت 
غ���ذائ���ي ي��وم��ي م���ت���وازن دون ال��ت�����ش��ب��ب يف ت���راك���م ال���وزن 

الزائد.
وُيعتقد اأن م�شادات الأك�شدة املوجودة يف اجلوز ت�شاعد يف 
حماربة ال�شرر التاأك�شدي يف اجل�شم، مبا يف ذلك ال�شرر 

الناجت عن الكولي�شرتول "ال�شار".
وتو�شح موؤ�ش�شة القلب الربيطانية )BHF( اأنه لي�شت 

كل املك�شرات م�شنوعة من نف�ض الدهون.
موؤ�ش�شة  يف  التغذية  اأخ�شائية  تايلور   فيكتوريا  وكتبت 

والكاجو  ال��ربازي��ل��ي��ة  "املك�شرات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  ال��ق��ل��ب 
اأعلى من الدهون امل�شبعة.  واملكادمييا حتتوي على ن�شبة 
رف���ع م�شتويات  ه���ذا يف  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي�����ش��اه��م  اأن  ومي��ك��ن 
الكولي�شرتول يف الدم  لذلك تناولها فقط من حني لآخر 

."
ن�شبة  على  حتتوي  املك�شرات  معظم  اإن  فيكتوريا  وقالت 
املتعددة  الدهون  "اإما   - امل�شبعة  غري  الدهون  من  عالية 
الأحادية  ال��ده��ون  اأو  وال�شنوبر،  اجل��وز  يف  امل�شبعة  غري 

غري امل�شبعة يف اللوز والف�شتق واجلوز والبندق".
اأو  اجل��اف��ة  املحم�شة  املك�شرات  جتنب  "حاول  واأ���ش��اف��ت: 
اململحة اأو ذات النكهة اأو املحم�شة بالع�شل، والتي تاأتي مع 

ملح اإ�شايف واأحيانا ال�شكر اأي�شا".

تقول جمموعة من الدرا�سات اإنه بالإمكان اعتماد وجبة خفيفة �سحية خلف�ص خطر الإ�سابة بنوبة قلبية مميتة اأو �سكتة دماغية.
وتتمثل هذه الوجبة يف املك�سرات، والتي حتتوي على الدهون ال�سحية واملعادن وم�سادات الأك�سدة، ما ميكن اأن يعزز �سحة القلب والأوعية الدموية.

وهي ت�ساعد يف تكوين جزء من نظام غذائي "�سحي للقلب" بح�سب هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية.
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املال والأعمال

وزارة القت�شاد حتتفل بتخريج 1500 طالب وطالبة من برنامج الربنامج التدريبي لريادة الأعمال 
•• اأبوظبي -وام:

بتخريج  الق���ت�������ش���اد  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت 
برنامج  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1500
يف  اأطلقته  ال��ذي   ،»SkillUp Start«
موؤ�ش�شة  م��ع  بال�شراكة   2022 اأب��ري��ل 
واملنظمة  امل��در���ش��ي  للتعليم  الإم������ارات 
الأعمال  ريادة  مهارات  لتدريب  العاملية 

. »Bizworld«
افرتا�شية  فعالية  التخريج خال  جاء 
معايل  ف��ي��ه��ا  ���ش��ارك  ال������وزارة،  نظمتها 
عبداهلل بن طوق املري وزير القت�شاد، 
بح�شور اأكرث من 500 طالب وطالبة، 
ومت خالها الإعان عن الفريق الفائز 
�شمن  امل�شتقبل  اأع���م���ال  رواد  ب��ج��ائ��زة 

.»SkillUp Start« م�شابقة برنامج
امل���ك���ون من  “دكان”  ف��ري��ق  ف���از  ق���د  و 
ال��ط��ل��ب��ة حم���م���د ع���ل���ي خ��ل��ي��ف��ة دمل����وك 
ب��ن خليف  را���ش��د  �شيف  ورا���ش��د  الكتبي، 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، وحم��م��د ���ش��ي��ف را����ش���د بن 
خليف الطنيجي، و علي �شيف بن مفلح 
الكتبي، وزايد �شلطان �شعيد الطنيجي 
باملركز الأول.. فيما احتل املركز الثاين 
الطالبات  م��ن  وامل��ك��ون  “جبار”  فريق 
و�شيما  النقبي،  وغاية  العامري،  غاية 
امل���ه���ري، و���ش��ع��ي��دة ال�������ش���وي���دي.. وك���ان 
 Be« ف��ري��ق  ن�شيب  م��ن  الثالث  امل��رك��ز 
هيا  الطالبات  من  وامل��ك��ون   »Better
واألفي�ض  ج��واجن��ا،  وبري�شو�ض  ال�شيخ، 
يرتكز  ب��اروت  هيتي�ض  و�شهى  جاك�شون، 
اأ�شا�شيني  حم���وري���ن  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج 
لتعليم  متكامل  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  هما 
الأ�شا�شية  امل����ه����ارات  امل����دار�����ض  ط����اب 
لريادة الأعمال، وم�شابقة “رواد اأعمال 

امل�شتقبل«.
ي����ن����درج ال����ربن����ام����ج ����ش���م���ن م����ب����ادرات 
“اأكادميية بناء مهارات ريادة الأعمال- 
امل�شارات  اأح����د  ت��ع��د  ال��ت��ي   »SkillUp
ري�����ادة  “موطن  مل�������ش���روع  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

الأع���م���ال«.. وق���ال م��ع��ايل ع��ب��د اهلل بن 
اإن تر�شيخ  وزي��ر القت�شاد  امل��ري،  طوق 
النا�شئة  الأج��ي��ال  ل��دى  ال��ري��ادي  الفكر 
اأ���ش��ا���ش��ي��اً �شمن  وال�����ش��اب��ة ميثل حم���وراً 
ال��ن��م��وذج الق��ت�����ش��ادي اجل��دي��د لدولة 
قيادتها  ت���وج���ي���ه���ات  وف�����ق  الإم�����������ارات، 
الر�شيدة ومتا�شياً مع مبادئ اخلم�شني، 
وال����ت����ي ت�����ش��ع ق���ط���اع ري�������ادة الأع����م����ال 
القت�شادية  التنمية  اأول���وي���ات  �شمن 

امل�شتقبلية.
“ نعمل من خ��ال مبادرات  واأ���ش��اف : 
امل�شروع الوطني /موطن ريادة الأعمال/ 
ن��وع��ي يف منظومة  ت��ط��ور  اإح���داث  على 
ريادة الأعمال الوطنية عرب توفري كافة 
الفر�ض والإمكانات التي يحتاجها رواد 
الأعمال للنمو والإزده��ار، ودعم خطط 
اأفكارهم  وحتويل  النا�شئة،  م�شاريعهم 
الريادية اإىل م�شاريع على اأر�ض الواقع، 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة وا�شعة 
ال�����ش��رك��اء م��ن اجل��ه��ات احلكومية  م��ن 
التعليمي  وال��ق��ط��اع  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع 
الرائدة  العاملية  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات 
اإع��داد جيل  يف ه��ذا املجال، مبا ي�شمن 
امل�شتقبل  بناء  على  ق��ادر  جديد  ري���ادي 
الوطني  الق���ت�������ش���اد  ق����وة  م���ن  وي���ع���زز 
وي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة وج��ه��ة عاملية 

لريادة الأعمال.
اإط��اق برنامج  اأن��ه مت  اأو�شح معاليه  و 
مهمة  اإ�شافة  ليقدم   SkillUp Start
جلهودنا الهادفة لتمكني اأبنائنا الطلبة 
ري��ادة الأعمال، ونعمل  من دخول عامل 
الريادي  الفكر  غر�ض  على  خاله  من 
�شن  منذ  ال�شباب  وج��ي��ل  ال��ن�����ضء  ل��دى 
املهارات  اكت�شاب  من  ومتكينهم  مبكرة، 
التي ت�شقل قدراتهم لإن�شاء  الأ�شا�شية 
واقع  حتاكي  افرتا�شية  نا�شئة  �شركات 
ريادة الأعمال، وتوفري احللول وفر�ض 
التعلم، م�شرياً اإىل اأن اجلهود الوطنية 
رائد  ل�شناعة  م�شتمرة  الجت��اه  يف هذا 

الأعمال الناجح يف دولة الإمارات.
 SkillUp« برنامج  يرتكز  تف�شيًا،  و 
اأ�شا�شيني،  حم���وري���ن  ع��ل��ى   »Start
والتدريبات  الأن�����ش��ط��ة  ت��وف��ري  الأول 
اخلا�شة بتعلم املهارات الأ�شا�شية لريادة 
قيادة  كيفية  مهارات  واأبرزها  الأعمال، 
ال�شركة  تاأ�شي�ض  واآل��ي��ات  العمل  ف��ري��ق 
العمل  على  قدراتهم  وتعزيز  النا�شئة، 
ب����روح ال��ف��ري��ق اجل��م��اع��ي، اإ���ش��اف��ة اإىل 
الثقافة  حت�شني  ح��ول  خ��ربات  اكت�شاب 
امل��ال��ي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة واإدارت���ه���ا 
الثاين  وامل��ح��ور  عالية..  وج��ودة  بكفاءة 
يت�شمن م�شابقة خا�شة باأفكار امل�شاريع 
الريادية والإبداعية للطاب امل�شاركني 
يف الربنامج ودعمها وتطويرها لت�شبح 

م�شاريع ريادية ناجحة يف امل�شتقبل.
�شهد الربنامج اإقباًل كثيفاً من الطاب 
 1500 اأك���رث م��ن  م��ن خ��ال م�شاركة 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الدولة 
ع�شر  الثاين  اإىل  الثامن  ال�شفوف  من 
من اجلن�شيات كافة اإ�شافة اإىل ان�شمام 

املعلمني واملتطوعني.
�شهادة  على  امل�شاركون  الطاب  وح�شل 
واملنظمة  القت�شاد  وزارة  من  معتمدة 
الأعمال  ريادة  مهارات  لتدريب  العاملية 
»Bizworld«، اإ�شافة اإىل منح �شهادات 
تكرمي للمعلمني واملتطوعني املن�شمني 
ت��ق��دي��راً جلهودهم  وذل����ك  ل��ل��ربن��ام��ج، 

املبذولة يف تدريب وتاأهيل الطاب.
اأعمال  “رواد  م�شابقة  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 

 SkillUp ب��رن��ام��ج  �شمن  امل�شتقبل” 
القت�شاد  وزارة  ا�شتقبلت  فقد   Start
160 ف��ك��رة م�����ش��روع ريادي  اأك���رث م��ن 
من  وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب   500 ق���دم���ه���ا 
 6 منها  و�شل  ال��ربن��ام��ج،  يف  امل�شاركني 
م�شاريع اإىل املرحلة النهائية، وذلك من 
الطاب  حتفز  مدرو�شة  معايري  خال 
اأف���ك���ار م�����ش��اري��ع ناجحة،  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
امل�شروع،  لفكرة  وا�شحة  �شياغة  منها 
واجلمهور امل�شتهدف وموقعه اجلغرايف، 
والنت�شار،  للتو�شع  امل�����ش��روع  وق��اب��ل��ي��ة 
امل�شروع  وقابلية  القت�شادية  واجلدوي 
امل�شارك  الفريق  فهم  وم��دى  للتنفيذ، 
مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��م��وي��ل، وم���ه���ارات عر�ض 
ق��وي��ة وع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى، وال���ق���درة على 
العمل اجلماعي. و فاز يف امل�شابقة فريق 
“دكان” الذي ح�شل على رحلة تعليمية 
الأمريكية لزيارة  املتحدة  الوليات  اإىل 
ريادة  لبيئة  ال��داع��م��ة  الأم���اك���ن  اأ���ش��ه��ر 
ال�شيليكون”،  “وادي  وه���ي  الأع���م���ال 
ال��ع��امل��ي��ة وح�شور  ال�����ش��رك��ات  وم���ق���رات 
ور������ض ع��م��ل م�����ش��رتك��ة م���ع ن��خ��ب��ة من 

امل�شتثمرين ورواد الأعمال هناك.
قد  ك���ان���ت  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأن  ي���ذك���ر 
اأطلقت م�شروع موطن ريادة الأعمال يف 
نوفمرب 2021، لي�شكل من�شة وطنية 
نوعية  نقلة  اإح��داث  ت�شتهدف  متكاملة 
وامل�شاريع  الأع��م��ال  ري���ادة  منظومة  يف 
النا�شئة وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
البيئة  تطوير  ع��رب  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
�شراكاٍت  خ����ال  وم����ن  ل���ه���ا،  ال���داع���م���ة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ه���ي الأك�����رب م���ن نوعها 
احل��ك��وم��ي واخلا�ض.  ال��ق��ط��اع��ني،  ب��ني 
الأعمال”  ري�����ادة  “موطن  وي��ت�����ش��م��ن 
“اأكادميية  ه��ي  رئي�شية  ب��رام��ج  ث��اث��ة 
 SkillUp - بناء مهارات ريادة الأعمال
 - الإم��������ارات  يف  �ْض  “اأ�شِّ وب���رن���ام���ج   ،«
ال�شركات  دع��م  و”من�شة   ،«  StartUp

.« ScaleUp -ال�شريعة النمو

م�شرف الإمارات للتنمية ي�شارك يف موؤمتر ال�شرق 
الأو�شط لل�شندات والقرو�ض وال�شكوك بدبي غدا

•• دبي-الفجر:

التنويع  الرئي�شي لأجندة  املايل  املحرك  للتنمية،  الإم��ارات  اأعلن م�شرف 
الإم��ارات، عن م�شاركته يف موؤمتر  ال�شناعي لدولة  والتحول  القت�شادي 
ال�شرق الأو�شط لل�شندات والقرو�ض وال�شكوك، الذي ُيعترب التجمع الأكرب 
وال�شتثمار.  بال�شركات  اخلا�شة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  لقطاع  املنطقة  يف 
و�شيكون م�شرف الإمارات للتنمية الراعي الذهبي للحدث، الذي يقام يف 
اإط��ار جهود  8 يونيو يف مدينة جمريا بدبي، وذل��ك يف  7 اإىل  الفرتة من 
عرب  الوطني  القت�شاد  لدعم  ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه  لتحقيق  امل�شرف 

تعزيز التوا�شل مع اأ�شحاب امل�شلحة يف جمايل ال�شتثمار والتنمية.
ومتثل م�شاركة م�شرف الإمارات للتنمية يف هذا احلدث الإقليمي فر�شة 
باعتباره  الإم��ارات��ي،  امل��ايل  القطاع  يف  ال��رائ��د  دوره  على  ال�شوء  لت�شليط 
اأول جهة احتادية تنال ت�شنيفاً ائتمانيا من وكالتي “�شتاندرد اأند بورز” 
و�شريكز امل�شرف على عر�ض جهوده لتعزيز تاأثريه التنموي  و”فيت�ض”. 
امل�شافة  الوطنية  القيمة  وتعزيز  الإم��ارات  لدولة  الوطني  القت�شاد  على 
مع �شمان خف�ض م�شتويات املخاطر، من خال عقد �شراكات مع املناطق 
القت�شادية احلرة، والغرف التجارية، ودوائر التنمية القت�شادية والبنوك 
التجارية مّكنته من �شخ 1.52 مليار درهم يف القطاعات ذات الأولوية يف 

الأ�شهر ال� 12 املا�شية وحدها.
و�شيلقي اأحمد حممد النقبي، الرئي�ض التنفيذي مل�شرف الإمارات للتنمية، 
دور  لعر�ض  يخ�ش�شها  للموؤمتر،  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  رئي�شية  كلمة 
حلول التمويل املرنة التي يوفرها امل�شرف لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
والكبرية يف امل�شاهمة بتحقيق النمو امل�شتدام طويل الأجل لقت�شاد دولة 
الإم��ارات. كما �شيقدم النقبي روؤي��ة م�شرف الإم��ارات للتنمية يف التحول 

اإىل جتربة منوذجية مل�شارف التنمية يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
وتعليًقا على م�شاركة امل�شرف، قال اأحمد النقبي: “يعترب موؤمتر ال�شرق 
لقطاع  بالن�شبة  الأه��م  احل��دث  وال�شكوك  والقرو�ض  لل�شندات  الأو���ش��ط 
اخلدمات امل�شرفية لل�شركات وال�شتثمار. وب�شفتنا املحرك املايل الرئي�شي 
لأجندة التنويع القت�شادي يف الدولة يوفر لنا هذا املوؤمتر الفر�شة للعمل 
املالية  املوؤ�ش�شات  مع  اإىل جنب  جنباً 
والهيئات احلكومية ووكالت التنمية 

لتمكني القت�شاد الوطني.«
لل�شناعة  “�شيكون  واأ��������ش�������اف: 
امل�شرفية واملالية دور مهم يف ت�شريع 
التعايف القت�شادي مع خروجنا من 
مرحلة وباء كوفيد-19 ومواجهتنا 
املتمثلة  اجل������دي������دة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
ال���ت���وري���د  ����ش���ا����ش���ل  يف ا�����ش����ط����راب 
والت�شخم، ومن هذا املنطلق، اأتطلع 
امل�����ش��ارك��ة يف ج��ل�����ش��ات وح����وارات  اإىل 
مثالية  فر�شة  �شتقدم  التي  املوؤمتر 
واحللول  ال��ف��ر���ض  ب���ني  ل��ل��م��واءم��ة 
املوجودة اأمامنا و�شمان ا�شتمرارنا يف 

توفري التمويل مبا ي�شب يف م�شلحة القت�شاد الوطني«.
التمويلية يف اجلناح  كامل خدماته  للتنمية  الإم��ارات  و�شيعر�ض م�شرف 
امل�شرف  دور  التعرف على  بو�شع احل�شور  و�شيكون  املوؤمتر،  3 مبقر  رقم 
ما  خال  من  الدولة  يف  القت�شادي  والتحول  امل�شتدامة  التنمية  دعم  يف 
وفرتات  الطويلة  ال�شداد  ف��رتات  بينها  لل�شركات،  ت�شهيات  من  يقدمه 
ال�شماح واأ�شعار الفائدة التناف�شية التي تدعم قدرة ال�شركات يف الإمارات 

على التو�شع وتنويع ن�شاطها وتبني تطبيقات التكنولوجيا اجلديدة.
امل�شرفية  اخلدمات  مدير  فوهرا،  فيفيك  م�شاركة  اأي�شا  املوؤمتر  وي�شهد 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات يف م�شرف الإمارات للتنمية، حيث �شي�شارك يف جل�شة 
12.45 ظهراً، تتناول املقارنة بني متويل  7 يونيو، ال�شاعة  حوارية يوم 
النفقات الراأ�شمالية واإعادة التمويل. و�شين�شم اإليه خرباء يف القطاع وعدد 
من اأ�شحاب امل�شلحة ومنهم �شامر حيدر، رئي�ض ق�شم ال�شركات اخلليجية 
يف وكالة فيت�ض للت�شنيف الئتماين، وكاران بان�شال، املدير الأول للخدمات 

امل�شرفية ال�شتثمارية يف بنك امل�شرق.
وينعقد موؤمتر ال�شرق الأو�شط لل�شندات والقرو�ض وال�شكوك على مدار 
ال�شركات  من  و550  متحدًثا   70 من  اأك��رث  وي�شت�شيف  دب��ي  يف  يومني 
من   200 م��ن  واأك���رث  متويل  ع��ن  الباحثة  وال�شيادية  املالية  واملوؤ�ش�شات 

امل�شتثمرين واملقر�شني – وي�شكل املدراء ما ن�شبته %93 من احل�شور.

اأردوغان: بيانات مايو ت�شري اإىل 
اجتاه الت�شخم نحو الرتاجع 

•• اأنقرة-رويرتز: 

قال الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان اأم�ض الأحد اإن بيانات الت�شخم 
امل�شتهلكني  اأ�شعار  ال�شنوي لرتفاع  اأيار، عندما قفز املعدل  عن �شهر مايو 
اأن الت�شخم الآن يف طريقه  اأ�شارت اإىل  24 عاما،  اأعلى م�شتوياته يف  اإىل 
للرتاجع.  وارتفع معدل الت�شخم اإىل 73.5 باملئة يف مايو اأيار مدفوعا 
اأوك��ران��ي��ا على  واحل��رب يف  الطاقة  تكاليف  وارت��ف��اع  اللرية  قيمة  برتاجع 

الرغم من اأن الرقم جاء اأقل مما كان يخ�شى القت�شاديون.
وقال اأردوغان متحدثا اإىل اأع�شاء يف حزبه العدالة والتنمية اإن حكومته 

تبحث �شبل تخفيف الأزمات القت�شادية ومكافحة ارتفاع الأ�شعار.

»م�شدر« توقع اتفاقيات لتطوير م�شاريع طاقة نظيفة ومتجددة يف اأذربيجان بقدرة اإجمالية تبلغ 4,000 ميجاواط 

•• دبي – الفجر:

املعرفة  لتعزيز  خطتها  م��ن  ان��ط��اق��اً   
واخل�����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني اأوف����دت 
القيمة  اإدارة  م���ن  وف�����داً  دب����ي  ج���م���ارك 
اجلمركية لاطاع على عملية معاينة 
وت��ق��ي��ي��م ع��امل��ي��ة ل��اأمل��ا���ض اخل����ام، والتي 
مركز  جيم�ض”  “�شتار  �شركة  نظمتها 
دبي لل�شلع املتعددة، يف مقر ال�شركة بربج 
املا�ض بدبي وذلك مب�شاركة متخ�ش�شني 
وخ��������رباء م����ن ج��م��ي��ع اأن�����ح�����اء ال���ع���امل.   
واأفادت اإميان بدر ال�شويدي مدير اإدارة 
اأن  دب���ي  ج��م��ارك  يف  اجل��م��رك��ي��ة  القيمة 
الهدف من امل�شاركة يف هذا احلدث ياأتي 
املوظفني  لتمكني  الإدارة  برامج  �شمن 
تقييم  يف  خ���رباء  لي�شبحوا  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
حتقيقاً  امل�شتقبل  يف  الكرمية  الأح��ج��ار 
لغايات جمارك دبي يف �شاأن اإعداد خرباء 
الكرمية  الأح��ج��ار  جم��ال  يف  جمركيني 
اأع��م��ال��ه��م بثقة  وامل���ج���وه���رات، و ت��ع��زي��ز 
والتعامل  ب��امل��ع��رف��ة،  م��دع��وم��ة  ومهنية 
م��ع ه���ذا ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري م��ن منظور 
كيفية  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  و���ش��ل��ي��م،  �شحيح 

•• اأبوظبي-وام: 

امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأعلنت 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  اإح�����دى  “م�شدر”، 
املتجددة، عن  الطاقة  ال��رائ��دة يف جم��ال 
ات��ف��اق��ي��ات م��ع وزارة ال��ط��اق��ة يف  ت��وق��ي��ع 
م�شاريع  لتطوير  اأذرب��ي��ج��ان  ج��م��ه��وري��ة 
اإنتاجية  بقدرات  ومتجددة  نظيفة  طاقة 
اإجمالية موؤكدة تبلغ 4،000 ميجاواط 
احل�شول  م����ع  ح�������ش���ري،  اإم���ت���ي���از  ب���ح���ق 
ميجاواط   6،000 ت��ط��وي��ر  ح���ق  ع��ل��ى 
اإجمايل  لت�شل  ثانية،  كمرحلة  اإ�شافية 
اإىل  امل�شاريع  ه��ذه  من  الإنتاجية  القدرة 
الكرب  تعد  والتي  ميجاواط   10،000

يف تاريخ اأذربيجان.
لطاقة  م�شاريع  تنفيذ  التفاقيات  ت�شمل 
1000 ميجاواط،  الرياح الربية بقدرة 
ال�شم�شية  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف  واأخ�������رى 
الكهرو�شوئية بقدرة 1000 ميجاواط، 
م�شاريع  لتطوير  اتفاقية  اإىل  بالإ�شافة 
البحرية  ال�����ري�����اح  ل���ط���اق���ة  م���ت���ك���ام���ل���ة 
وال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����ش��ر ب��ق��درة 2000 

ميجاواط.

وّق���ع الت��ف��اق��ي��ات ك��ل م��ن م��ع��ايل برويز 
اأذربيجان،  يف  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  ���ش��ه��ب��ازوف، 
وفواز املحرمي، املدير التنفيذي بالإنابة 
“م�شدر”،  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  لإدارة 
وذل����ك خ���ال ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة اأق��ي��م��ت يف 
مدينة “�شو�شة” �شمن اإطار اأ�شبوع باكو 

للطاقة.
اأحمد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر، 
م�شدر:  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  املتقدمة 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  “متا�شياً 
وثيقة  ����ش���راك���ات  ب���ن���اء  يف  ب���ال����ش���ت���م���رار 
لتعزيز التنمية امل�شتدامة، ت�شهم م�شاريع 
عنها  الإع���ان  مت  التي  املتجددة  الطاقة 
اليوم بقدرة 4000 ميجاواط يف تر�شيخ 
ال��ع��اق��ة ال��وث��ي��ق��ة ب���ني دول����ة الإم������ارات 
التزام  وت��ع��ك�����ض  اأذرب���ي���ج���ان،  وج��م��ه��وري��ة 
الدولتني جتاه العمل املناخي. كما ي�شهم 
ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل�����ش��اري��ع يف ت��وف��ري فر�ض 
اأمن  تعزيز  جانب  اإىل  قّيمة،  اقت�شادية 
اأذربيجان.  يف  م�شادرها  وتنويع  الطاقة 
وتوؤكد التفاقيات التي مت توقيعها اأم�ض 
على مكانة دولة الإمارات الرائدة يف جمال 

الطاقة املتجددة والدور املهم ل� )م�شدر( 
تتقدم  ال��ق��ط��اع  يف  رائ����دة  ع��امل��ي��ة  ك�شركة 
لإن�شاء  ا�شرتاتيجيتها  تطبيق  نحو  بثقة 
حم��ف��ظ��ة م���ن امل�����ش��اري��ع ال��ع��امل��ي��ة بقدرة 
جيجاواط«.   100 عن  تقل  ل  اإجمالية 
�شهبازوف،  برويز  قال معايل  من جهته، 
“نوقع اليوم  اأذربيجان:  وزير الطاقة يف 
تنفيذ  ات��ف��اق��ي��ات  “م�شدر”  ���ش��رك��ة  م��ع 
م�������ش���اري���ع ���ش��خ��م��ة وذل������ك مت���ا����ش���ي���اً مع 
ن��ه��ج ف��خ��ام��ة رئ��ي�����ض اأذرب��ي��ج��ان لعتماد 
م�شادر  وحت���دي���د  اخل�������ش���راء،  ال���ط���اق���ة 
ا�شرتاتيجية  ك��اأول��وي��ة  املتجددة  الطاقة 
م�شاريع  ����ش���اأن  وم����ن  ال����ب����اد.  ل��ت��ن��م��ي��ة 
والهيدروجني  والرياح  ال�شم�شية  الطاقة 
الأخ�شر هذه والتي يبلغ اجمايل قدرتها 
وتعد  م���ي���ج���اواط   4000 الن���ت���اج���ي���ة 
تاريخ  ويف  املنطقة  م�شتوى  على  الأك���رب 
فر�شاً  توفر  اأن  لدينا،  الطاقة  م�شاريع 
اأذربيجان  يف  اخل�����ش��راء  للتنمية  ك��ب��رية 
واأن تكون دولة منتجة وم�شّدرة للطاقة 
ا�شتثمارات  تدفق  عن  ف�شًا  اخل�شراء، 

خ�شراء مبليارات الدولرات«.
وتت�شمن اتفاقية تنفيذ م�شاريع الطاقة 

درا�شة  ال��ربي��ة  ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال�شم�شية 
اإجراءات تعزيز ال�شبكة وعمليات ت�شدير 
التفاقية  تت�شمن  ح���ني  يف  ال��ك��ه��رب��اء، 
اإج������راءات ت��ول��ي��د ط��اق��ة الرياح  ال��ث��ان��ي��ة 
لأغ����را�����ض الإن����ت����اج وال��ت�����ش��دي��ر واإزال������ة 

الكربون واإنتاج الهيدروجني وت�شديره.
اأي�شاً  “م�شدر”  اأخ��رى، وقعت  من جهة 
مذكرة تفاهم مع �شركة النفط الوطنية 
تطوير  ب���ه���دف  ����ش���وك���ار  اأذرب����ي����ج����ان  يف 
املتجددة.  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ش��رتك  م�������ش���روع 
الرئي�ض  ال��رحم��ي  وك����ان حم��م��د ج��م��ي��ل 
ح�شر  قد  “م�شدر”،  ل�شركة  التنفيذي 
و�شع  مرا�شم  املا�شي  مار�ض  �شهر  خال 
حجر الأ�شا�ض ملحطة “كاراداغ” للطاقة 
تطورها  التي  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 
قدرتها  وتبلغ  اأذرب��ي��ج��ان  يف  “م�شدر” 
الإنتاجية 230 ميجاواط. ومن املتوقع 
للمحطة  ال��ت��ج��اري  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ي���ب���داأ  اأن 
امل��ح��ط��ة يف  و���ش��ت�����ش��اه��م   .2023 ع���ام  يف 
توليد ن�شف مليار كيلوواط -�شاعة من 
���ش��ن��وي��اً، وه��و م��ا يكفي لتلبية  ال��ك��ه��رب��اء 
منزل،  اآلف   110 م��ن  اأك��رث  احتياجات 
األف   200 اأك��رث من  انبعاث  واحل��د من 

ال�شريعة،  ال��ف��ح�����ض  م��ع��دات  ا���ش��ت��خ��دام 
وف����ه����م خ�������ش���ائ�������ض ون����وع����ي����ة الأمل����ا�����ض 
حت�شيل  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د  م��ا  ج��ي��د،  ب�شكل 
واملنطقية،  العادلة  اجلمركية  الر�شوم 
اجلمركية،  ال��ر���ش��وم  م��ن  التهرب  وم��ن��ع 

واملقلد،  احلقيقي  الأملا�ض  بني  والتمييز 
جانبه  من  النهائي.  امل�شتخدم  وحماية 
خدمات  اأول  م��دي��ر  التميمي  علي  ق��ال 
وق���اع���دة ب��ي��ان��ات ال��ق��ي��م��ة اجل��م��رك��ي��ة يف 
اأ���ش��اف مهارات  اإن احل��دث  جمارك دب��ي 

بالتعرف على  جديدة للموظفني وذلك 
ملعاينة  امل�شتخدمة  وال��ط��رق  الأ�شاليب 
الأملا�ض اخلام با�شتخدام اأحدث الأجهزة 
ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن دق���ة ن��ق��اوة الأملا�ض 
وت��ق��ي��ي��م اأ����ش���ع���اره���ا. وم����ن ج��ه��ت��ه �شكر 

ط���ن م���ن ال���ك���رب���ون ���ش��ن��وي��اً، ف�����ش��ًا عن 
للمجتمع  ج���دي���دة  ع��م��ل  ف��ر���ض  ت��وف��ري 

املحلي.
من  واح�����دة  “م�شدر”  ���ش��رك��ة  وت��ع��ت��رب 
���ش��رك��ات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة الأ���ش��رع منواً 
القدرة  ت�شل  ب��اأن  توقعات  م��ع  ال��ع��امل  يف 
 50 م��ن  اأك��رث  اإىل  مل�شاريعها  الإجمالية 
واأكرث   ،2030 ع��ام  بحلول  ج��ي��ج��اواط 
من 100 جيجاواط يف ال�شنوات التالية. 
وق��د مت الإع��ان يف دي�شمرب املا�شي عن 
“اأدنوك”  ب���ني  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
كل  لم���ت���اك  و”مبادلة”  و”طاقة” 
منهم ح�شة يف “م�شدر” بهدف تطوير 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار يف جمال  حم��ف��ظ��ة ع��امل��ي��ة 
الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�شر. 
امل���ا����ش���ي ف���ق���ط، متكنت  ال����ع����ام  وخ������ال 
النتاجية  ال��ق��درة  زي���ادة  م��ن  “م�شدر” 
ال��ع��امل��ي��ة يف قطاع  م�����ش��اري��ع��ه��ا  مل��ح��ف��ظ��ة 
ووقعت   ،40% بن�شبة  النظيفة  الطاقة 
خال العام اجلاري اتفاقيات ل�شتك�شاف 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���اري���ع  وت���ط���وي���ر 
انتاجية  ب��ق��درة  الأخ�شر  والهيدروجني 

تفوق 10 جيجاواط.

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ج��اف��ريي،  �شالي�ض 
“جمموعة �شتار جيم�ض” على م�شاركة 
وف��د ج��م��ارك دب��ي يف ه��ذا احل��دث الذي 
عامليني  ومتخ�ش�شني  خ��رباء  يحت�شن 
يف جمال معاينة الأحجار الكرمية قبل 

عر�شها للبيع من خال املناق�شات.
ويف نهاية احل��دث قام وفد جمارك دبي 
م��ع��اي��ن��ة وفح�ض  ب��ج��ول��ة يف خم���ت���ربات 
الأح����ج����ار ال��ك��رمي��ة وع��ق��د ل���ق���اءات مع 
جمال  يف  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  بع�ض 
فح�ض الأملا�ض اخلام. و�شارك يف الزيارة 
ق�شم  اأول  مدير  التميمي  علي  من  ك��ًا 
خدمات وقاعدة بيانات القيمة اجلمركية 
وع��و���ش��ة ال��ك��ا���ض وم���رية امل��ازم��ي ومرمي 

�شاملني من اإدارة القيمة اجلمركية.

بهدف تعزيز املعرفة واخلربة العملية للموظفني

وفد جمارك دبي يطلع على عملية تقييم عاملية لالأملا�ض اخلام

•• الكويت-رويرتز:

)كيبكو(  القاب�شة  الكويت  م�شاريع  �شركة  اأعلنت 
البرتولية  الكيماويات  ل�شناعة  القرين  و�شركة 
اإىل  منف�شلني  ب��ي��ان��ني  يف  الأح����د  اأم�����ض  الكويتية 
اإدارتيهما  جم��ل�����ش��ي  م���واف���ق���ة  ال���ك���وي���ت  ب���ور����ش���ة 
بالإجماع على تقرير مقوم الأ�شول وراأي م�شت�شار 
بعملية  املتعلق  التقييم  ع��دال��ة  ب�����ش��اأن  ال�شتثمار 

ال�شركتان  اأعلنت  اآذار  الندماج بينهما .ويف مار�ض 
لاندماج عن طريق  “مبدئي”  تو�شلهما لتفاق 
الداجمة  ه��ي  كيبكو  ���ش��رك��ة  ت��ك��ون  بحيث  ال�����ش��م، 

بينما تكون القرين هي ال�شركة املندجمة.
اتخاذ  ال�شتمرار يف  قررتا  اإنهما  ال�شركتان  وقالت 
لا�شتثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع  الإج������راءات  ب��اق��ي 

للح�شول عل املوافقات الرقابية الازمة.
وت��اأ���ش�����ش��ت ���ش��رك��ة م�����ش��اري��ع ال��ك��وي��ت ال��ق��اب�����ش��ة يف 

يف  الكويت  بور�شة  يف  اأ�شهمها  اإدراج  ومت   1975
1984 ويبلغ راأ�شمالها املدفوع 264 مليون دينار 
العقارات  �شركة  اأ�شهم  م��ن  باملئة   68.3 ومتتلك 
اأ�شهم بنك برقان و46 باملئة  املتحدة و64.5 من 

من اأ�شهم جمموعة اخلليج للتاأمني..
اأخرى  ���ش��رك��ات  يف  خمتلفة  ح�ش�شا  متتلك  ك��م��ا   
ع��ام��ل��ة يف جم���الت ال���ش��ت��ث��م��ار واخل���دم���ات املالية 

والإعام وغريها.

الكيماويات  ل�����ش��ن��اع��ة  ال��ق��ري��ن  ���ش��رك��ة  وت��اأ���ش�����ش��ت 
البرتولية يف 2004 واأدرجت يف بور�شة الكويت يف 
2007 ويبلغ راأ�شمالها املدفوع نحو 110 مليون 
ال�شناعة  جم��ال  يف  ال�شتثمار  على  وت��رك��ز  دي��ن��ار. 
ب�شكل  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ق��ط��اع  وع��ل��ى  ع���ام  ب�شكل 
خا�ض، وهي متثل الذارع ال�شناعية ل�شركة كيبكو.

تفا�شيل  اأي  عن  الآن  حتى  ال�شركتان  تف�شح  ومل 
مالية تتعلق بعملية الندماج.

كيبكو والقرين الكويتية توافقان على تقرير مقوم الأ�شول ب�شاأن الندماج مع كيبكو 
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اإدارة املخزونات م�شكلة جديدة 
تواجهها �شركات التوزيع الأمريكية 

•• نيويورك-اأ ف ب:

بعد �شنتني من ال�شطراب الكبري يف ال�شتهاك ب�شبب وباء كوفيد-19، 
تواجه ال�شركات الأمريكية ال�شغرية والكبرية على حد �شواء �شعوبات يف 
املنتجات  اإىل  ال�شحنات  و�شول  تاأخر  من  الب�شائع،  من  خمزوناتها  اإدارة 

التي مل يعد هناك من ي�شرتيها وعدم اليقني املتزايد ب�شاأن القت�شاد.
تنتج  التي  ال�شغرية  “�شباركلدوت�ض”  �شركة  با�شكالون من  وقالت جيني 
واأو�شحت  الوقت احلايل”.  “لدينا خمزون كبري جدا يف  اأطفال  ماب�ض 
لوكالة فران�ض بر�ض “من ال�شروري اأن يكون لديك جمموعة وا�شعة من 

ال�شلع لتلبية احتياجات” التجار.
لكن هوؤلء قلقون من األ يعود زبائنهم “اإىل متاجرهم لأنهم م�شطرون 
قول  ح��د  على  البنزين”،  اأو  الطعام  على  الأم���وال  م��ن  امل��زي��د  اإن��ف��اق  اإىل 
با�شكالون التي راأت اأن “البع�ض يخ�شون األ يتمكنوا من النجاة من ركود 

اآخر” ومل يعودوا يطلبون كميات كبرية.
ومتتلك ال�شركة م�شاحة كافية لتخزين الب�شائع. لكن طاملا مل يتم بيعها 
ح�شب  جديد”،  مهني  معر�ض  يف  امل�شاركة  اأو  اأح��د  توظيف  ميكنني  “ل 
�شيدة الأعمال التي يعمل يف �شركتها 18 موظفا. وقالت اإن “ذلك يقّو�ض 

منونا«.
و”ما�شيز”  و”تارغت”  “ووملارت”  واعرتفت �شا�شل متاجر كربى مثل 
زبائنها وباتت تواجه  ع��ادات  التغيري يف  اأ�شاءت تقدير حجم  باأنها  موؤخرا 
اأو  املريحة  املاب�ض  اأو  املنزلية  الكهربائية  الأج��ه��زة  منتجات  يف  فائ�شا 

الدراجات الهوائية.
قال وين �شو�شني من �شركة “وورك�شمان �شايكلز” املتمركزة يف نيويورك 
املوزعني  بع�ض  اإن  ع��ج��ات،  بثاث  دراج���ات  اإن��ت��اج  م��ن  �شهرتها  و�شنعت 
الدراجات �شيبقى عند  اأن الطلب على  “ا�شرتوا كل ما يف و�شعهم كما لو 
واأ�شاف “لكن كان من الوا�شح اأن )هذا( ل ميكن  م�شتوى غري م�شبوق”. 

اأن ي�شتمر«.
الدراجات  مثل  معينة  من���اذج  على  الطلب  ذل���ك،  م��ع  اأن���ه  �شو�شني  وت��اب��ع 
لكن مع ا�شتمرار ه�شا�شة �شل�شلة التوريد “ما  الكهربائية “ل يزال قويا”، 

زال من ال�شعب العثور على بع�ض قطع” الغيار.
الوباء  ب�شبب  م��ن��ازل��ه��م  يف  ب��ق��وا  ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ون  امل�شتهلكون  وب����داأ 
وق��ت مبكر من  ال�شلع يف  م��ن  م��زي��د  ���ش��راء  م��ال��ي��اً،  احل��ك��وم��ة  و�شاعدتهم 

.2020
ومل تواكب �شل�شلة التوريد ذلك واحتاجت ال�شركات لأ�شهر ملعاجلة النق�ض 

يف بع�ض املواد اأو الزدحام يف املوانئ.
وقال فيل ليفي اخلبري القت�شادي يف �شركة النقل “فليك�شبورت” اإنه كان 
باإمكانها العتماد  اأنه مل يعد  التكيف مع فكرة  “من جهة  ال�شركات  على 
ويف  حمدود”،  خم��زون  على  باحل�شول  لها  ت�شمح  ف��وري��ة  اإم����دادات  على 
القوية  الزيادة  اأي حد �شت�شتمر  “اإىل  اأن تت�شاءل  الوقت نف�شه كان عليها 

يف الطلب على ال�شلع«.
املا�شية،  الوقائع  على  بناء  توقعاتها  عام  ب�شكل  ت�شع  ال�شركات  ب��اأن  وذك��ر 
اخلم�شة  الأوب��ئ��ة  خ��ال  امل�شتهلكني  �شلوك  عن  بيانات  لدينا  “لي�ض  لكن 

الأخرية” التي �شهدها العامل.
كانت �شل�شلة املتاجر الكربى “تارغت” مثا توقعت اأن يتباطاأ الطلب على 

ال�شلع املنزلية واملاب�ض ل�شالح الإنفاق على اخلدمات.
لكن “مل نتوقع حجم التغيري” كما يعرتف رئي�شها براين كورنيل خال 

موؤمتر عرب الهاتف يف نهاية اأيار/مايو.
والنتيجة هي اأن املجموعة وجدت نف�شها اأمام كميات اأكرب بكثري مما كان 

متوقعا، من الأجهزة املنزلية والتلفزيونات واأثاث احلدائق.
عند  رئي�ضiا جيفري جينيت  اعرتف  فقد  “ما�شيز”،  متاجر  �شل�شلة  اأما 
ن�شر احل�شيلة الأخرية لأدائها باأنها مل تقّدر ب�شكل �شحيح الرتاجع بن�شبة 
نهاية  بني  والبيا�شات  والريا�شية  املريحة  املاب�ض  مبيعات  يف  باملئة   20

2020 ومطلع 2021.
واأ�شاف “يف الوقت نف�شه، خفت القيود يف �شل�شلة التوريد وا�شتلمنا كميات 

من ال�شلع اأكرب مما كان متوقعا«.
وطرحت ا�شرتاتيجيات عدة لإدارة الفائ�ض.

عن  “تارغت”  فبدًل من تكدي�ض ال�شلع يف املتاجر، بحثت �شل�شلة متاجر 
م�شاحات تخزين موؤقتة وتخلت عن بع�ض املنتجات احل�شا�شة اأمام توجهات 

امل�شتهلكني.
وتراهن �شركات اأخرى على التخفي�شات مثل �شبكة متاجر الألب�شة “اربن 
اوتفيرتز” التي توقع رئي�شها ريت�شارد هاين يف نهاية اأيار/مايو “زيادة يف 

عمليات الرتويج لي�ض فقط يف الربع الثاين بل طوال العام” اجلاري.
وقال براين ياربرو املتخ�ش�ض يف �شوؤون التوزيع يف �شركة “ادوارد جونز” 

اإنه “ما زال ل ميكن التكهن” مب�شار ال�شتهاك.
ومع العودة اإىل ال�شفر والنزهات والت�شخم امل�شتمر، تغريت العادات. لكنه 

ي�شري اإىل اأن الأمريكيني يوا�شلون الإنفاق يف الوقت احلايل.
وتت�شاءل لل�شركات التي ترغب بالفعل يف التاأكد من وجود �شلع على رفوف 
والوليات  اآ�شيا  ب��ني  ال�شحن  زم��ن  �شيتح�شن  ه��ل  اخل��ري��ف،  يف  متاجرها 
املتحدة اأم �شي�شبح اأ�شواأ؟ هل �شي�شبح الو�شع اأ�شواأ ب�شبب اإ�شراب حمتمل 

من قبل عمال املوانئ يف مرفاأ لو�ض اأجنلي�ض؟

يف تقرير ملوؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات بال�سراكة مع »بي. دبليو. �سي«

 اإطالق العنان لقت�شاد املهارات لإلهام ومتكني اجليل اجلديد من احلكومات 

•• دبي-الفجر: 

العاملية  القمة  موؤ�ش�شة  عن  �شادر  معريف  تقرير  اأك��د 
للحكومات اأن جائحة فريو�ض كورونا امل�شتجد كوفيد-
19، ت�شببت يف فقدان مايني الوظائف حول العامل 
اإجمايل �شاعات العمل، ما يعادل  %8.8 من  و�شياع 
225 مليون وظيفة ثابتة، لكنه لفت اإىل اأنه مبوازاة 
التغيريات العميقة يف اأمناط الأعمال وطبيعتها، بداأ 
العامل ي�شهد تطور قطاعات اقت�شادية جديدة تواكب 
فر�شاً اقت�شادية نوعية قادرة على اإنتاج وظائف نوعية 

جديدة.
مع  بال�شراكة  املوؤ�ش�شة  اأَعدته  الذي  التقرير،  واأو�شح 
“كيف  بعنوان:  كوبرز”  هاو�ض  ووتر  “براي�ض  �شركة 
اإىل  العمل  ���ش��وق  حت��دي��ات  حت��وي��ل  للحكومات  ميكن 
العنان  اإط��اق  والأخ�شر:  الرقمي  الع�شر  يف  فر�ض 
ال��ق��ادم من  اجليل  لإل��ه��ام ومتكني  امل��ه��ارات  لقت�شاد 
اأن “التقديرات ت�شري اإىل اأن نحو ٪30  احلكومات”، 
من الوظائف معر�شة ب�شكل كبري خلطر الأمتتة وقد 

يكون هذا اخلطر اأعلى بكثري يف بع�ض الدول«. 
موؤ�ش�شة  مدير  نائب  ال�شرهان  يو�شف  حممد  وق��ال 
كورونا  جائحة  “اأحدثت  للحكومات:  العاملية  القمة 
القت�شاد  يف  وا�شحة  اآثارها  مازالت  عميقة  تغيريات 
ومفاهيم  وطبيعته  العمل  اأمن��اط  يف  وكذلك  العاملي، 
خلق القيم القت�شادية، وقد اأدت هذه الآثار اإىل تطور 
اأم���ن �شا�شل  ال��وظ��ائ��ف ودوره����ا يف  ع��ن  يف مفهومنا 
والتقني  وال�شحي  الغذائي  الأم��ن  وحتقيق  الإم���داد 

للمجتمعات«.
العاملية  القمة  موؤ�ش�شة  “تواكب  ال�شرهان:  واأ���ش��اف 
ان��ط��اق��ا م��ن دوره���ا يف تناول  امل��ل��ف  للحكومات ه��ذا 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ه��م احل��ك��وم��ات ب��ه��دف دع���م �شّناع 
ال���ق���رار ع��رب ت��زوي��ده��م ب��ال��درا���ش��ات والأب���ح���اث التي 

ا�شت�شراف  ت�شع الرباهني والبيانات يف خدمة عملية 
م�شتقبل مبني على املعرفة وميكن خاله اإنتاج اأنواع 
اقت�شاد  تائم  التي  امل�شتدامة  الوظائف  من  جديدة 

امل�شتقبل«.
من جهتها قالت رندا بح�شون، �شريك يف بي دبليو �شي 
ال�شرق الأو�شط ومدير برنامج عامل جديد ومهارات 
جديدة: “اإن الوظائف والفر�ض التي يوفرها القت�شاد 
امل�شتدام والتحولت الرقمية تتطلب مهارات جديدة، 
جنًبا  العمل  مع  التكيف  اإىل  الأ�شخا�ض  يحتاج  حيث 
امل�شرتك  العامل  اإن  الرقمية.  التقنيات  اإىل جنب مع 
امل�شتدام  القت�شاد  من  النا�شئة  اجلديدة  للقطاعات 
البلدان  و�شتتمتع  امل��ه��ارات.  هي  الرقمية  والتحولت 
التي ت�شرع يف تطوير مفهوم “اقت�شاد املهارات” حيث 
البع�ض  بع�شهم  املختلفة  والتقنيات  الأف����راد  يكمل 
خلق  على  ق���ادرة  و�شتكون  تناف�شية  مبيزة  لابتكار، 

فر�شة قوية لتحقيق تنمية �شاملة وم�شتدامة.«
اإجراءات  هناك  يكون  اأن  ال�شروري  “من  واأ���ش��اف��ت: 
م�شرتكة لإحداث تغيري موؤثر وفعال. حيث اإن توحيد 
روؤى احلكومات لتكون متمركزة حول املهارات بهدف 
�شيكون  ل��اإدارة  القت�شاد وتبني طرق جديدة  تنمية 

اأمًرا �شعًبا، ولكن مع ذلك، ميكن حتقيقه. »

تعزيز الإنتاجية عرب 
اأمتتة الوظائف ورقمنتها 

وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اأن����ه ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ك��ل الأمت���ت���ة خماطر 
وا���ش��ح��ة ع��ل��ى ال���وظ���ائ���ف، ف����اإن رق��م��ن��ة ال��ع��دي��د من 
جديدة  وظائف  اأي�شا  �شتخلق  القت�شادية  الأن�شطة 
الذكاء ال�شطناعي  اأن  وتتطلب مهارات جديدة، كما 
والروبوتات �شيخلقان اأي�شا وظائف جديدة يف اقت�شاد 
اأكرث خ�شرة ورقمنة من �شاأنه اأن يعزز الإنتاجية ويوفر 

فر�ض عمل مرتبطة باخلدمات ي�شعب اأمتتها. 

الكربون  اإزال���ة  نحو  التحرك  ���ش��رورة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  ال��وظ��ائ��ف يف  ف��ق��دان  اإىل  ���ش��ت��وؤدي 
يف  فر�شا  اأي�����ش��ا  �شتوفر  لكنها  املكثفة،  والن��ب��ع��اث��ات 
امل�شتدامة  الطاقة  اإنتاج  ت��رتاوح من  �شناعات جديدة 
واإدارة  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ع��ال  ال���ش��ت��خ��دام  اإىل  وت��خ��زي��ن��ه��ا 

النفايات«. 
والذكاء  الرقمية  احل��ل��ول  تطبيق  اأن  التقرير  وق���ّدر 
ي�شاهم  اأن  ميكن  الأخ�شر  التحول  على  ال�شطناعي 
يف  اأم���ري���ك���ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   5.2 اإىل  ي�����ش��ل  مب���ا 
تقليل  م��ع   ،2030 ال��ع��ام  بحلول  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد 
اأنحاء  احل��راري يف جميع  الحتبا�ض  غ��ازات  انبعاثات 

العامل بن�شبة ٪4. 
واأو�شح اأن التقدم يف م�شار رفع مهارات العمال ل يزال 
املجتمع”،  م��ن  وا�شعة  �شرائح  اإىل  ي�شل  ول  بطيئا، 
موؤكدا اأنه “مبجرد �شد الفجوات احلالية يف املهارات، 
دولر  تريليون   6.5 على  العاملي  القت�شاد  �شيح�شل 
م��ن خال   2030 ع��ام  الأق���ل بحلول  اأم��ري��ك��ي على 
ا�شتمرار  مع  اأو�شع  فوائد  توقع  مع  الإنتاجية،  زي��ادة 

القوى العاملة املاهرة يف البتكار ب�شكل اأكرب«. 
ال�شيا�شات  ���ش��ان��ع��ي  ل���دى  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  و����ش���دد 
ال��ذي ي�شعر  امل��ه��ارات،  اقت�شاد  فر�شة ذهبية لإط��اق 
فيه الأف��راد بالقدرة على �شقل مهاراتهم، ومتكينهم 
اإىل  التدريب، م�شريا  واأنظمة  العمل  �شوق  من خال 
زيادة  يف  للم�شاعدة  ���ش��روري��ة  امل���ه���ارات  �شيا�شات  اأن 
املعرو�ض من العمال املهرة، وداعيا اإىل احلد من عدم 
تنا�شق املعلومات وتن�شيق التدخات من خال ت�شهيل 

التعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�ض«. 
دورا  تلعب  اأن  على  احل��ك��وم��ات  ق���درة  التقرير  واأك���د 
حت��وي��ل��ي��ا يف م��ع��اجل��ة اخ��ت��ال ال���ت���وازن ب��ني العر�ض 
ال�شناعية،  وال�شيا�شات  امل��ه��ارات  خ��ال  م��ن  والطلب 
وق�����ال: “ميكن ل��ل��ح��ك��وم��ات ال��ق��ي��ام ب����دور ن�����ش��ط يف 

ون�شر  حتديد  طريق  عن  اأول  امل��ج��الت:  من  العديد 
روؤية متمحورة حول املهارات للتنمية القت�شادية مع 

التعلم مدى احلياة، وثانيا عرب تفعيل هذه الروؤية«. 
ع��ل��ى تطوير  ت��رك��ز  روؤي����ة  ال��ت��ق��ري��ر بتطوير  واأو����ش���ى 
الأ�شخا�ض  مواهب  ُت�شتخدم  حيث  امل��ه��ارات،  اقت�شاد 
اأكرث  رخ��اء  لتحقيق  التكنولوجيا  مع  جنب  اإىل  جنبا 
ا�شتدامة، وربط املهارات بفر�ض العمل من خال دمج 

تنمية املهارات يف ا�شرتاتيجيات التنمية الأو�شع. 
بيئات  اإن�شاء  اإىل  يحتاجون  احلكومات  ق��ادة  اأن  واأك��د 
مرنة وتعاونية، وقال: “نقطة البداية تكمن يف تبني 
مبادئ احلوكمة الر�شيقة مثل: احلوكمة املوجهة نحو 
وابتكار  ال��ب��ي��ان��ات،  على  القائمة  واحل��وك��م��ة  ال��ه��دف، 

ال�شيا�شات«. 

من�سة عاملية ل�سناعة امل�ستقبل
ركزت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
م��ن��ذ اإط��اق��ه��ا ع��ل��ى ت�����ش��ك��ي��ل وا���ش��ت�����ش��راف حكومات 
امل�شتقبل وبناء م�شتقبٍل اأف�شل للب�شرية، و�شاهمت يف 
تاأ�شي�ض منظومة جديد ة لل�شراكات الدولية القائمة 

على اإلهام وا�شت�شراف حكومات امل�شتقبل.
وتطلق موؤ�ش�شة القمة العاملية للحكومات 20 تقريرا 
املوؤ�ش�شات  اأهم  والتعاون مع  بال�شراكة  معرفيا معّمقا 
املحاور  اأب��رز  من  جمموعة  تتناول  العاملية،  البحثية 

التي ت�شغل اأجندات حكومات العامل.

خالل اجتماع عقد يف مركز اإك�سبو الذيد

اإك�شبو ال�شارقة يوؤكد �شعيه اإىل تعزيز زخم الفعاليات املعار�ض يف املنطقة الو�شطى

 ال�شارقة لدعم امل�شاريع تطلق حا�شنة »رواد« الفرتا�شية

كواحدة  ال�شارقة  اإم���ارة  مكانة  تر�شيخ 
ال�شناعة  التي تقود هذه  املدن  اأهم  من 
يف املنطقة. واأ�شاف املدفع: يلتزم مركز 
تعزيز  باجّتاه  بالدفع  ال�شارقة،  اإك�شبو 
املنطقة  يف  والفعاليات  املعار�ض  قطاع 
الو�شطى و�شمان عودته بقوة يف مرحلة 
ما بعد اجلائحة، ومن هنا ياأتي عقد هذا 
الجتماع لو�شع اأطر العمل التطويرية 
فر�ض  وا�شت�شراف  ال��ذي��د  اإك�شبو  ملركز 

•• ال�شارقة-الفجر:

اإك�شبو ال�شارقة، حر�شه على  اأكد مركز 
وامل����وؤمت����رات يف  امل��ع��ار���ض  ق��ط��اع  تنمية 
من  تناف�شيته،  ورف��ع  الو�شطى  املنطقة 
ا�شرتاتيجية  خطط  وف��ق  العمل  خ��ال 
اأجندة  ت�����ش��ت��ه��دف زي����ادة زخ���م  م��ب��ت��ك��رة 
الفعاليات التي ي�شت�شيفها مركز اإك�شبو 
الذيد، والعمل على ا�شتقطاب الأحداث 
واملوؤمترات املتخ�ش�شة والنوعية بهدف 
تعزيز م�شاهمة قطاع املعار�ض يف تنمية 
ال�شارقة ب�شكل عام ودعم  اإمارة  اقت�شاد 
وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  قطاعات 

ب�شكل خا�ض.
ج���اء ذل���ك خ���ال الج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
وذلك  ال��ذي��د،  اإك�شبو  م��رك��ز  يف  م��وؤخ��راً 
اأجراها  ال��ت��ي  التفقدية  ال��زي��ارة  �شمن 
الرئي�ض  امل���دف���ع،  ���ش��ي��ف حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
وبحث  ال�شارقة،  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي 
���ش��ع��ادة حممد  ال���ذي ح�شره  الج��ت��م��اع 
م�����ش��ب��ح ال��ط��ن��ي��ج��ي م���دي���ر ف����رع غرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة يف مدينة الذيد، 
وعدد من موظفي املركز، جمموعة من 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�شيع 
من اأبرزها مناق�شة اخلطط التطويرية 
ا�شتقطاب  على  والعمل  الذيد،  لإك�شبو 
معار�ض نوعية، ودرا�شة اإمكانية تطوير 
ب���ك���وادر ب�شرية  امل���رك���ز ورف�����ده  م���راف���ق 

موؤهلة وفق اأعلى م�شتويات.

انطالقة واعدة
واأك����د ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حم��م��د امل���دف���ع، اأن 
ق��ط��اع ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ع��ار���ض يف اإم����ارة 
جديدة  بداية  مع  موعد  على  ال�شارقة 
امل�شتقبل، خا�شة  وانطاقة واعدة نحو 
الإمارة  التي حتققها  النجاحات  يف ظل 
يف ا�شت�شافة كربى الفعاليات واملوؤمترات 
الإقليمية والدولية، والتي �شكلت فر�ض 
املعار�ض  �شناعة  دور  لتعزيز  منوذجية 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  دعم  يف 
يتطلع  ل�����ذا  وال���ث���ق���اف���ي���ة،  وال���ت���ج���اري���ة 
م��رك��ز اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
امل��ك��ت�����ش��ب��ات وال��ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا مت حققه 
ال�شنوات  خ����ال  ك��ب��رية  جن���اح���ات  م���ن 
الفر�ض  م����ن  وال����ش���ت���ف���ادة  امل���ا����ش���ي���ة، 
نحو  ال��رائ��دة  جهوده  ملوا�شلة  اجلديدة 

اإك�شبو  مركز  حر�ض  م��وؤك��داً  امل�شتقبل، 
م�شريته  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ال���������ش����ارق����ة 
التنموية ويف و�شع من��اذج عمل جديدة 
لقطاع  م�شافة  قيمة  خل��ل��ق  وم��ب��ت��ك��رة 
املرحلة  متطلبات  وم��واك��ب��ة  الفعاليات 
واملقرتحات  احللول  وتقدمي  اجل��دي��دة 
التي ت�شاهم يف تعزيز قدرة مركز اإك�شبو 
الفعاليات  اأه���م  ا�شت�شافة  على  ال��ذي��د 

واملعار�ض.  

تطوير اآليات العمل
الطنيجي  حم���م���د  اأ�����ش����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا غرفة 
اإك�شبو  ومركز  ال�شارقة  و�شناعة  جتارة 
يف  املعار�ض  �شناعة  تعزيز  يف  ال�شارقة 
م�شرياً  وال�����ش��رق��ي��ة،  ال��و���ش��ط��ى  املنطقة 
حر�ض  ال���ذي���د  اإك�����ش��ب��و  م���رك���ز  اأن  اإىل 
طيلة الفرتة املا�شية على تطوير اآليات 
اللقاءات  من  العديد  عقد  حيث  العمل 
واجلهات  والتجار  املعار�ض  منظمي  مع 
نتائج  عن  واأثمرت  املختلفة  واملوؤ�ش�شات 
املتنوعة  ب���الأج���ن���دة  م��ت��م��ث��ل��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 
التي ي�شهدها املركز. واأو�شح الطنيجي 

اأو�شع  ن�شاطا  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن 
يتفق مع الطموحات والروؤية امل�شتقبلية 
ال���ذي���د عن�شراً  اإك�����ش��ب��و  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
الرتويجي  ال��ع��م��ل  اأج���ن���دة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً 
مع  املتخ�ش�شة  امل��ع��ار���ض  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
العرو�ض من خال  تنوع  الرتكيز على 
الفر�شة للم�شاركني من اخلارج،  اإتاحة 
املحلي  ب��اجل��ان��ب  اله��ت��م��ام  ج��ان��ب  اإىل 
لفتاً  ال��دول��ة،  وتقاليد  بعادات  املرتبط 
حري�ض  ال���ذي���د  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز  اأن  اإىل 
جلياً  �شتظهر  مثالية  بيئة  اإي��ج��اد  على 
والتي من  املتعددة  املعار�ض  فعاليات  يف 
خالها ن�شعى لتلبية احتياجات املنطقة 
والإم��ارات املجاورة. واطلع �شعادة �شيف 
التفقدية  اجلولة  خ��ال  املدفع  حممد 
اإك�شبو  م��رك��ز  م��ب��ن��ى  اأج���راه���ا يف  ال��ت��ي 
التي  التنظيمية  الإج���راءات  على  الذيد 
يتم اتباعها يف تنظيم املعار�ض، وا�شتمع 
اأبرز  على  املركز  موظفي  من  �شرح  اإىل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ي��ع��ت��زم اإك�����ش��ب��و الذيد 
الفرتة  خ���ال  وتنظيمها  ا�شت�شافتها 
الأ�شايل  معر�ض  اأبرزها  ومن  القادمة 

ومعر�ض الذيد الزراعي.

•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة ال�شارقة لدعم امل�شاريع 
الريادية “رّواد” التابعة لدائرة التنمية 
“رّواد”  حا�شنة  بال�شارقة  القت�شادية 
الطاب  ت�شتهدف  ال��ت��ي  الف��رتا���ش��ي��ة 
وخريجي  التخرج  قبل  �شنتني  اآخ���ر  يف 
اجلامعات والكليات والراغبني يف دخول 

عامل ريادة الأعمال.
ع���ب���د اهلل بن  ����ش���ل���ط���ان  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 
ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����ض دائ����رة التنمية  ه���ّده 
القت�شادية بال�شارقة اأّن تاأ�شي�ض حا�شنة 

ان�شجاماً  ي��اأت��ي  الف��رتا���ش��ي��ة  “رّواد” 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  م��ع ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
ل�شمو  احلثيثة  واملتابعة  ال�شارقة  حاكم 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
حاكم  ون����ائ����ب  ع���ه���د  ويل  ال���ق���ا����ش���م���ي 
ال�شارقة التي تويل تطوير بيئة وقطاع 
يف  وت�شعه  بالغة  عناية  الأع��م��ال  ري���ادة 
قائمة اأولوياتها احلكومية لتمكني رواد 
الأعمال ودجمهم يف �شوق العمل ، مبيناً 
احلا�شنة  ه��ذه  تاأ�شي�ض  م��ن  ال��ه��دف  اأّن 
ورواد  واخلريجني  الطلبة  ت�شجيع  هو 
الأعمال لدخول هذا املجال ب�شكل يوفر 
عليهم تكاليف ا�شتئجار مقر لاأن�شطة 
ت�����ش��ت��دع��ي وجود  ال��ت��ي ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
تفتي�ض  اإج���راء  تتطلب  ول  واقعي  مقر 

ميداين لها.
واأو�شح �شعادته اأّن احلا�شنة �شتوفر كل 
الأعمال  ري��ادة  بيئة  �شاأنه تعزيز  ما من 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  يف 
تاأ�شي�ض  ال�شباب يف بداية  التي تعرت�ض 
ال���ت���ج���اري وت���ق���دمي كافة  م�����ش��روع��ه��م 

اأوج�����ه ال���دع���م وامل��ت��اب��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ل�شمان  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  كافة 
ا���ش��ت��م��راري��ة امل�����ش��اري��ع وجن��اح��ه��ا وذلك 
من خال قيا�ض تطورها ومنوها ب�شكل 

م�شتمر واإعداد التقارير الدورية عنها.
جمموعة  �شتقدم  احلا�شنة  اأّن  واأ�شاف 
من الت�شهيات لاأع�شاء املنت�شبني لها 
والتي ت�شمل الإعفاء من ر�شوم اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة مل���دة 3 
�شنوات اعتباراً من تاريخ تاأ�شي�ض امل�شروع 
والربامج  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ور����ض  ور����ش���وم 
التدريبية التي تنظمها املوؤ�ش�شة اإ�شافة 
بن�شبة  امل�شروع خ�شماً  اإىل منح �شاحب 
50 باملائة من ر�شوم امل�شاركة يف برامج 
الدبلوم والربامج املتخ�ش�شة والأولوية 
التي  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض  يف  للم�شاركة 

تنظمها املوؤ�ش�شة واجلهات احلكومية.
من جانبه اأو�شح �شعادة حمد علي عبد 
اأن  “رّواد”  موؤ�ش�شة  مدير  املحمود  اهلل 
املوؤ�ش�شة �شتقوم باحت�شان امل�شاريع بناًء 
على مراحل متتد على خم�ض اأعوام لقاء 
ر�شوم مالية م�شّجعة تتنا�شب مع مراحل 

ت��ط��ور امل�����ش��روع واإي����رادات����ه ح��ي��ث يبداأ 
الأوىل  املرحلة  �شمن  امل�شروع  احت�شان 
يف العامني الأول والثاين �شمن حا�شنة 
فقط  دره��م  اآلف   3 مقابل  افرتا�شية 
والرابع  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ام��ني  ويف  ع��ام  لكل 
حا�شنة  على  امل�����ش��روع  �شاحب  يح�شل 
اآلف دره��م فقط لكل   6 واقعية مقابل 
عام، اأّما يف العام اخلام�ض فيمنح امل�شروع 
فر�شة احل�شول على مكتب م�شتقل يف 
“رّواد”  مراكز الأعمال التابعة ل�شركاء 
احلا�شنة  و�شتعمل  خمّف�شة  وب��ر���ش��وم 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ف��ر���ض  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
مبادرة  خال  من  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  بني 
ا�شتخراج  اإم��ك��ان��ي��ة  وت��وف��ري  /ت�شبيك/ 
املدعمة  الرخ�شة  على  للعمالة  اإقامات 
اإمكانية  م���ع  اإق����ام����ات   3 اأق�����ش��ى  ب��ح��د 
دم��ج واإ����ش���راك فئة غ��ري امل��واط��ن��ني من 
املهنية  والتخ�ش�شات  امل��ه��ارات  اأ�شحاب 
املدعمة  امل�����ش��اري��ع  �شمن  والأك���ادمي���ي���ة 

لكت�شاب وتبادل اخلربة.
�شروطاً  ح��ددت  املوؤ�ش�شة  اأّن  اإىل  ولفت 
يلتزم  اأن  ي��ج��ب  للحا�شنة  ل��ان��ت�����ش��اب 

بها مقدم امل�شروع حتى يتم قبوله وهو 
اأن ي��ك��ون م��ال��ك امل�����ش��روع م��واط��ن يدير 
وميلك امل�شروع بنف�شه واأن يفي ب�شروط 
برنامج الع�شوية مبيناً �شرورة اأن يكون 
القت�شادية  الأن�����ش��ط��ة  �شمن  امل�����ش��روع 
مع  بالتن�شيق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  حت��دده��ا  ال��ت��ي 
دائرة التنمية القت�شادية موؤكداً اأهمية 
قبل  من  �شنوياً  املالية  البيانات  توفري 
ملوؤ�ش�شة  وت��ق��دمي��ه��ا  امل�������ش���روع  ���ش��اح��ب 
اأو بيع  تاأجري  اأحقيته يف  وعدم  “رّواد” 
له  وفرتها  التي  الفرتا�شية  م�شاحته 

املوؤ�ش�شة.

• جائحة كورونا اأدت اإىل �سياع �ساعات عمل تعادل 225 مليون وظيفة
• التحول الرقمي والأمتتة ي�سغطان بدورهما على الوظائف املتاحة عامليا

• ال�سرهان: التقرير يدعم جهود موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات لدعم �سناع 
القرار يف ا�ست�سراف م�ستقبل قادر على اإنتاج وظائف م�ستدامة

•• عوا�شم-رويرتز:

اأظ��ه��ر م�شح اأم�����ض الأح���د اأن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض غري 
مايو  يف  ال��ق��وي  من��وه  وا���ش��ل  ال�شعودية  يف  النفطي 
على  والع�شرين  ال��واح��د  لل�شهر  من��وا  لي�شجل  اأي���ار، 
تكاليف  ���ش��م��ودا يف وج��ه  الطلب  اأظ��ه��ر  اإذ  ال��ت��وايل، 

الإنتاج الآخذة يف الرتفاع.
ملديري  جلوبال  ب��ورز  ان��د  �شتاندرد  موؤ�شر  وا�شتقر 
امل��ع��دل يف ���ش��وء العوامل  ال�����ش��ع��ودي��ة،  امل�����ش��رتي��ات يف 
مايو  يف   55.7 عند  باأكمله  لاقت�شاد  املو�شمية، 
اأب��ري��ل ني�شان،  اأي���ار، وه��ي ال��ق��راءة ذات��ه��ا امل�شجلة يف 
والتي كانت الأدنى منذ يناير كانون الثاين واأقل من 

املوؤ�شر  وانخف�ض   .56.8 البالغ  ال�شل�شلة  متو�شط 
التجاري،  الن�شاط  يقي�ض  ال���ذي  ل��اإن��ت��اج،  ال��ف��رع��ي 
ب�شكل طفيف اإىل 59.3 يف مايو اأيار من 59.7 يف 
اأبريل ني�شان، والذي كان اأي�شا اأبطاأ وترية للنمو منذ 
يناير كانون الثاين. وكان اأقل من متو�شط ال�شل�شلة 

منذ عام 2009 البالغ 61.4.
�شتاندرد  يف  القت�شادي  اخلبري  اأوي��ن  ديفيد  وكتب 
اند بورز جلوبال “�شجعت القوة امل�شتمرة لاقت�شاد 
الزيادة  حتميل  على  ال�شركات  النفطي  غري  املحلي 
ت�شري  اإذ  مايو،  يف  لعمائها  امل�شتلزمات  تكاليف  يف 
زيادة  اإىل  امل�شرتيات  م��دي��ري  موؤ�شر  بيانات  اأح���دث 
تكاليف  ارت��ف��اع  ب�شبب  البيع  اأ���ش��ع��ار  يف  اأخ���رى  قوية 

الوقود واملواد والنقل«. واأ�شاف اأوين “يبدو اأن طلب 
العماء يوازن ب�شكل جيد ارتفاع الأ�شعار حتى الآن، 
اجلديدة  الطلبيات  يف  اأخ����رى  ملحوظة  زي����ادة  م��ع 
امل�شجلة يف مايو، مما اأدى اإىل تو�شع قوي يف الن�شاط 

التجاري.
»وم�����ع ذل�����ك، ق���د ي���ب���داأ ه����ذا يف ال��ت��غ��ي��ري م���ع تزايد 
خا�شة  الأ���ش��ر،  م�شروفات  وارت��ف��اع  العاملي  الت�شخم 
�شغط  حت��ت  زال��ت  م��ا  العاملية  الإم����داد  �شا�شل  واأن 
واحلرب  ال�شني  يف  الإغ����اق  عمليات  نتيجة  كبري 

الرو�شية الأوكرانية«.
واأظ��ه��ر امل��وؤ���ش��ر ال��ف��رع��ي لأ���ش��ع��ار الإن���ت���اج اأن وترية 
باأبريل ني�شان لكنها  الأ�شعار تباطاأت مقارنة  زيادات 

اأي��ار من  52.7 يف مايو  ظلت قوية، وانخف�شت اإىل 
.53.4

ب�����ش��ورة طفيفة لكنه ما  ال��ت��وظ��ي��ف  وان��خ��ف�����ض من��و 
ني�شان  اأب��ري��ل  منذ  ظل  حيث  النمو،  منطقة  يف  زال 

2021، با�شتثناء مار�ض اآذار من العام احلايل.
�شا�شل  على  ال�شغط  ا�شتمرار  م��ع  اإن��ه  اأوي���ن  وق��ال 
الإمداد نتيجة الإغاق يف ال�شني واحلرب الرو�شية 
امل�شتقبلي  للن�شاط  ال��ت��وق��ع��ات  “ظلت  الأوك���ران���ي���ة 
فقط  باملئة   11 اأ�شار  حيث  ملحوظ،  ب�شكل  �شعيفة 
بحلول  الإن��ت��اج  ب��ارت��ف��اع  توقعات  اإىل  امل�شاركني  م��ن 
مايو 2023، اأي اأقل من ن�شف اجتاه امل�شح يف الأجل 

الطويل«.

موؤ�شر: منو القطاع اخلا�ض ال�شعودي غري النفطي بقوة يف مايو 
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وافق يوم ام�ض الأحد، الذكرى ال�41 لرحيل 
قامة ال�شعر العربي واأحد اأبرز رموز الفن يف 
اأحمد  ال�شباب  �شاعر  املا�شي  القرن  يف  م�شر 
رام��ي، ال��ذي رح��ل عن دنيانا يف اخلام�ض من 
طويلة  عطاء  رحلة  بعد  1981م  ع��ام  يونيو 
ت��ردد �شدى  والأغنية يف م�شر  وال�شعر  للفن 
ك��ل��م��ات��ه ف��ي��ه��ا ط����وال اأك����رث م���ن 60 ع��ام��ا يف 
ب��ني املحيط  ال��وط��ن العربي م��ا  اأن��ح��اء  جميع 
العام  ال���ذوق  مب�شتوى  فيها  ارت��ق��ى  واخلليج، 
الرومان�شية  �شاحة  يف  الأب���رز  ال��اع��ب  وك���ان 

واأغاين الع�شق يف حياة امل�شريني.
�شاعر م�شر الكبري »اأحمد رامي« ا�شتهر دوما 
واحلب.  الرومان�شية  و�شاعر  ال�شباب  ك�شاعر 
بعد اأن جنح ب�شعره الرومان�شي باللغة العربية 
الف�شحى وباللهجة العامية اأي�شا يف اأن يخلد 
اأكرث  فهو  النا�ض  وب�شطاء  العامة  لدى  اإ�شمه 
طوال  امل�شريني  ع��ام��ة  ل��دى  �شهرة  ال�شعراء 
ن�شف قرن اإرتبط فيها اإ�شمه بع�شرات ال�شعار 
الغنائية ال�شهرية التي تغنت بها كوكب ال�شرق 
مازالت  روائ��ع  �شكلت  والتي  كلثوم  اأم  ال�شيدة 

حمفورة يف وجدان ال�شعب العربي اإىل الآن.
تنوعت اأعماله واإنتاجه الأدبي الغزير ما بني 
ن�شتدعيه  جتعلنا  وال��رتج��م��ة  والأدب  ال�شعر 
به  ن�شتعيد  وك��اأن��ن��ا  ع��ق��ود  ب��اأرب��ع��ة  رحيله  بعد 
واأرواحنا  نفو�شنا  من  عزيزة  قطعة  وباأعماله 

ارتبطت به وباأغاين اأم كلثوم.
من ين�شى الإن�شان املبدع الرقيق والرجل الويف 
»اأحمد رامي« الذي اأ�شيب بحالة من الكتئاب 
ال�شديد بعد وفاة حمبوبته، امللهمة الأ�شا�شية 
له »اأم كلثوم« التي رف�ض اأن يكتب اأي �شي بعد 
ب�شت  وفتها  بعد  بها  رحيلها حتى تويف وحلق 
اإنتاجه مزينا با�شمها بعد  اآخر  �شنوات خملدا 
اأن قدم لكوكب ال�شرق اأكرث من مائتي اأغنية 

من اأروع ما غنت.

- م�سرية حافلة
ولد �شاعر ال�شباب اأحمد رامي يف نهايات القرن 
1892م  ع��ام  م��ن  اأغ�شط�ض  يف  ع�شر  التا�شع 
�شرك�شي  اأ���ش��ل  م��ن  م�����ش��ري  لأب  ب��ال��ق��اه��رة، 
فجده لأبيه الأمريلي ال�شرك�شي »ح�شني بك 
الكريتلي«، ن�شاأ وترعرع فى حى ال�شيدة زينب 
املعلمني  مدر�شة  يف  ودر����ض  ال��ق��اه��رة،  قلب  يف 
حتى تخرج منهاعام 1914 م لي�شافر بعدها 

تعلم  اأج���ل  م��ن  بعثة  يف  ب��اري�����ض  اإىل 
نظم الوثائق 

خال  وح�����ش��ل  ال�شرقية  وال��ل��غ��ات  وامل��ك��ت��ب��ات 
من  والوثائق  املكتبات  فى  �شهادة  على  بعثته 
جامعة ال�شوربون، ودر�ض فى فرن�شا اأي�شا اللغة 
ال�شرقية و�شاعده  اللغات  الفار�شية فى معهد 
ذلك فى ترجمة » رباعيات عمر اخليام »، عني 
كما  امل�شرية  الكتب  دار  ملكتبة  ك��اأم��ني  بعدها 
فى  فرن�شا  فى  احلديثة  التقنيات  على  ح�شل 
الأمم،  الكتب، ثم عمل فى ع�شبة  دار  تنظيم 
عاد بعدها اإىل م�شر لي�شتقر ب�شكل نهائي عام 
1945 حيث عني م�شت�شارا لاإذاعة امل�شرية 
،فعمل فى الذاعة ثاث �شنوات ثم عني نائبا 

لرئي�ض دار الكتب امل�شرية .
وا�شع  وعامليا  عربيا  تقديرا  رامي  اأحمد  ونال 
ع��ن��دم��ا منحته  ك��رم��ت��ه م�شر  ح��ي��ث  ال��ن��ط��اق 
1967م كما  التقديرية« عام  الدولة  »جائزة 
ح�شل علي »و�شام الفنون والعلوم« ونال اأي�شا 
املمتازة  الطبقة  من  الفكرية«  الكفاءة  »و�شام 
املغرب  ملك  ال��ث��اين  احل�شن  امل��ل��ك  ق��ام  حيث 
رامي  اأحمد  وانتخب  بنف�شه  الو�شام  بت�شليمه 
رئي�شاً جلمعية املوؤلفني وح�شل علي »ميدالية 
اخللود الفني« من اأكادميية الفنون الفرن�شية 
الرئي�ض  ك��رم��ه  ���ش��ن��وات  بب�شع  وف��ات��ه  وق��ب��ل 
ال�����ش��ادات حيث  اأن���ور  ال��راح��ل حممد  امل�شري 

منحه درجة الدكتوراه الفخرية يف 
الفنون.

ملحمية  رحلة   -
م��������ع ك����وك����ب 

ال�سرق
م��������������ن اأه��������������م 

�شاعر  اأع��م��ال 
ال���������ش����ب����اب، 

دي������������������وان 
رام�����������������ي 
باأجزائه 
الأرب���ع���ة 
– اأغاين 

رام������ي 
 –

غ�������������رام 
ء  ل�شعرا ا

 –

رباعيات اخليام
قدم لأم كلثوم اأكرثمن مائة اأغنية، منها: على 
1935 - كيف مرت على هواك  بلد املحبوب 
القلوب 1936 - افرح يا قلبى 1937 - النوم 
يداعب جفون حبيبي 1937 - فاكر ملا كنت 
ليلة  يا   -  1939 اأذكريني   -  1939 جنبى 
العيد 1939 - ياطول عذابى 1940 - هلت 
لياإىل القمر 1942 - غلبت اأ�شالح 1946 
ي�شجيك  ك��ان  ياللى   -  1946 الربيع  - غنى 
 -  1950 ل��وح��دى  �شهران   -  1949 انينى 
ن�شمة اجلنوب  اأغ��ار من   -  1951 يا ظاملنى 
عينى  ع����ودت   -  1955 ذك���ري���ات   -  1954
هجرتك   -  1958 اح��ت��ار  دل��ي��ل��ي   -  1958
1959 - حريت قلبي معاك 1961 - اأقبل 

الليل 1969 - جددت حبك ليه 1952
اأم كلثوم عام  اأح��م��د رام���ي يف رث���اء  م���اذا ق��ال 

1976 ؟
ما جال يف خاطري اأيّن �شاأرث�يها

غُت من اأ�شجى اأغانيها بعد الذي �شُ
قد كنُت اأ�ش�معها ت�شدو فُتطربني

واليوَم اأ�ش�معني اأبكي واأب�كيه��ا
ْجِو..من تغريد ملهمتي وبي من ال�َشّ

ما قد ن�شيُت بِه الدنيا وم�ا ف�يها
وم���������ا ظ�����ن�����ْن�����������ُت واأح�������ام�������ي 

ُت�شامرن�ي
�شاأ�ش�هر  اأيّن 
ذك������������رى  يف 

لي�اإىلها
ُدّرَة  ي�������ا 
 .. الف�ِنّ
ي�����������������������ا 
اأب���������ه����ى 

لآلئ�ِه

�شب�حان 
رّب����������������ي 
ب�������دي�������ِع 
ال�������ك�������وِن 

باريها
اأراد  مه�ما 
اأْن  ب����ي����اين 

ُي�ش�ّورها
ي�ش�تطيع  ل 
ل���������ه����ا و�����ش����ف����اً 

وت�شبيها.

حكاية اللقاء بكوكب ال�سرق
رامى  اأحمد  التقى  الع�شرينيات  منت�شف  فى 
اإىل  ال�شعر  ع��ن  ين�شرف  ب��ه  ف����اإذا  ك��ل��ث��وم  ب���اأم 
نظم الأغنية الدارجة لها فارتقى بهذه اللغة 
برقى ماحتمله من معان راقية وم�شاعر غنية 
وج��ع��ل ك��ل��م��ات الأغ��ن��ي��ة ر���ش��ال��ة اإن�����ش��ان��ي��ة فى 
مراتب  اإىل  العامية  بالأغنية  فارتقى  املحبة 
اأوىل  وكانت  ن��در  فيما  اإل  قبل  تبلغها من  مل 
اأغانيه لأم كلثوم هى اأغنية »خايف يكون حبك 

ىل �شفقة على«
كان  متقطعة  زي���ارات  دون  يحل  مل  ه��ذا  لكن 
ي��ق��وم ب��ه��ا ل��ق�����ش��ي��دة ال��ف�����ش��ح��ى امل��غ��ن��اة ومع 
وجود اأكرث من ترجمة لرباعيات اخليام تظل 
الن�ض  اإىل  والأق����رب  الأف�����ش��ل  ه��ى  ق�شيدته 
الفار�شية مبا�شرة  الأ�شلى حيث ترجمها عن 
ف�شا عن ا�شتعانته باللغة الفرن�شية، اإذ تاأمل 
الرتجمة الفرن�شية للرباعيات كتب رامى اأوىل 
ق�شائده وهو فى اخلام�شة ع�شرة من عمره. 
ففى عام ١٩١٠ ن�شرت جملة الرواية اجلديدة 
اأول دواوي���ن���ه  ن�����ش��ر رام�����ى  اأخ�������رى،  ق�����ش��ي��دة 
بني  م��ا  ب��ع��ده��ا  لينطلق   ١٩١٨ ع���ام  ال�شعرية 
باري�ض  الفرن�شية  العا�شمة  يف  تعليمية  رحلة 
اأث��ق��ل��ت��ه ف��ك��ري��ا ورح��ل��ة ف��ن��ي��ة خ��ال��دة �شاركته 
ماأت  التي  كلثوم  اأم  ال�شرق  كوكب  م�شريتها 
حملقا  �شاعرا  منه  فجعلت  واأ�شبعتها  روح��ه 
�شغل فوؤاد امل�شريني بكلماته اخلالدة واأغانيها 
التي جتعلنا بعد �شنوات طويلة من غيابهما ل 
و�شريك  �شاعرها  اأو  كلثوم  اأم  ن�شيان  ن�شتطيع 

جمدها اأحمد رامي.

اإنتاجه الفني والأدبي
�شاهم يف ثاثني فيلم �شينمائي، اإما بالتاأليف 
اأه��م��ه��ا: ن�شيد  ب��احل��وار، م��ن  اأو  ب��الأغ��اين  اأو 
الأمل - الوردة البي�شاء - دموع احلب - يحيا 
احلب - عايدة - دنانري- وداد، وكتب للم�شرح 
م�شرحية  ت��رج��م  ال�����ش��ع��راء،  غ����رام  م�شرحية 

»�شمريامي�ض«.
ال�����ت�����اج« من  ���ش��ب��ي��ل  ت����رج����م ك����ت����اب »يف  ك���م���ا 
ل�  ك��ورداي«  »�شارلوت  ترجم   - فران�شوكوبيه« 
يوت�شار ، ترجم »رباعيات اخليام« وعددها 175 
وكانت اأول الرتجمات العربية عن الفرن�شية، 
كما ترجم بع�ض ق�شائد ديوان »ظال و�شوء« 

ل�شلوى حجازي عن الفرن�شية.
ول يوجد اأف�شل ما نذكر به اأحمد رامي بعد 
مرور 41 عاما على رحيله، اأجمل من كلماته 

اإىل كوكب ال�شرق اأم كلثوم:
ومهبط   .......... اأف��ك��ارى  حم���راب  اإىل 

وحي اأ�شعارى
اإىل القلب الذى ح� .......... �رك 

بال�شجان اوتارى
ال������ت������ي  ال�����������������������روح  اإىل 
من  اأح����������ي����������ت.......... 

نف�شى واأوطارى
اأح���ام���ى  ج���ن���ة  اإىل 
نزهة  اإىل   ..........

اب�شارى
ال�����ذى  ال���ف���ج���ر  اإىل 
ر�����ش����ع   ..........

بالأنداء نوارى
ال�������ذى  ال������ط������ري  اإىل 
.......... اآن�ض بالتغريد 

اأ�شحارى
اأق���������دم ك�����اأ������ض اأ�����ش����ع����ارى 
غ�ض  واأه������دى   ..........

اأزهارى

اأحمد رامي واأم كلثوم.. �شاعر ال�شباب يف ذكراه
 وامللحمة اخلالدة مع اأغاين كوكب ال�شرق 

جتري فرقة م�شرح الطليعة بالبيت الفني للم�شرح 
حالًيا الربوفات النهائية ا�شتعداًدا لفتتاح عر�ض 
ومن  ي��و���ش��ف،  �شبحي  ل��ل��م��خ��رج  ال��ق��ت��ل��ة«  ليلة   «
الطليعة  م�شرح  على  اأي���ام  خ��ال  تقدميه  امل��ق��رر 
عودة  العر�ض  ي�شهد  ال�شبور،  عبد  بقاعة �شاح 
ال�شاعر الغنائي الكبري عو�ض بدوي بعد انقطاع 

كبري عن الأعمال امل�شرحية. 
ي��ذك��ر اأن ال�����ش��اع��ر ع��و���ض ب���دوي ي��ع��د م��ن اأ�شهر 

اأبناء البيت الفني  اأحد  ال�شعراء املعا�شرين، فهو 
للم�شرح، قام بتاأليف اأ�شعار العديد من الأغنيات 
لأ�شهر املطربني، كما قام بتاأليف الأ�شعار للعديد 
من الأعمال امل�شرحية منها اآه يا غجر من اإخراج 
اخل��ويل، اخلطوبة  الراحل فهمي  الكبري  املخرج 
من اإخراج ا�شتيفان منري ، من اإنتاج فرقة امل�شرح 
للفنون  الفني  البيت  اإنتاج  احلديث، �شطورة من 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة، »ب���ره���وم���ة واك����اه 

اإنتاج فرقة م�شرح الفن للمخرج  البارومة » من 
من  القتلة«  »ليلة   . ال�����ش��رق��اوي  ج��ال  ال��راح��ل 
اإ�شماعيل  ن�شوى  متثيل  ت��ري��ان��ا،  خ��وزي��ه  تاأليف 
، اإمي���ي���ل ���ش��وق��ي، م����روج ، ي��ا���ش��ر جم���اه���د، ملياء 
جعفر، �شيماء موؤن�ض، العر�ض من ترجمة فتحي 
اأ�شعار عو�ض بدري، مو�شيقى و اأحلان  الع�شري، 
اأزي��اء �شماح نبيل،  و  اأحمد حمدي روؤوف، ديكور 

ت�شميم ا�شاءة ابراهيم الفرن.

ال�شاعر الغنائي عو�ض بدوي يعود 
للم�شرح يف »ليلة القتلة« 

نلقى ال�����ش��وء ع��ل��ى ك��ت��اب »م��ف��ك��رون ع��ظ��م��اء« ل� 
اآلن دو بوتون، ترجمة احلارث النبهان،  وي�شم 
الذين تركوا ب�شمة  املفكرين  اأهم  جمموعة من 
اأفكاًرا م�شتمدة من  فى حياتنا؛ في�شتعر�ض فيه 
وعلماء  �شيا�شيني،  ومنظرين  فا�شفة،  اأع��م��ال 
اج��ت��م��اع، وف��ن��ان��ني، واأدب����اء مم��ن ن��رى اأن لديهم 

الكثري مما ي�شتطيعون تقدميه اإلينا اليوم. 

وال��ك��ت��اب مب��ث��اب��ة »ق���ان���ون« مل��در���ش��ة احل���ي���اة، اإنه 
عر�ض لأ�شخا�ض من ع�شور خمتلفة كانت لهم 

م�شاهمة فى تكوين م�شروعنا الثقايف. 
اإن »مدر�شة احلياة« م�شروع رائد يقدم اأفكاًرا جيدة 
من اأجل احلياة اليومية؛ فهو يتناول اأموًرا من 
قبيل كيفية العثور على عمل يحقق لك الر�شى 
والإ�شباع، وكيفية اإتقان فن العاقات العاطفية، 

وكيف ت�شتطيع اأن ت�شل اإىل فهم اأف�شل للعامل.. 
وكتب،  م��ع��اجل��ة،  وج��ل�����ش��ات  دورات،  ع��رب  وذل����ك 
واأف��ام. يقع مقر امل�شروع فى لندن، وله مقرات 
ف��ى م��ل��ب��ورن وب��اري�����ض واأم�����ش��رتدام و���ش��او باولو 

وا�شطنبول وبلغراد واأنتويرب و�شول. 
الذكاء  تطوير  اإىل  تهدف  احل��ي��اة«  »مدر�شة  اإن 
العديد  باأن  اإمياًنا  الثقافة،  مب�شاعدة  العاطفي، 

من م�شكاتنا تعود اإىل عجز فى فهمنا لذواتنا، 
و�شعف فى التعاطف والتوا�شل مع الآخرين. 

العامل،  ح���ول  م���دار����ض  ع�شر  خ���ال  م��ن  نعمل   
وننتج اأفاًما، وننظم دورات تدريبية. اإن �شل�شلة 
اأه���م موا�شيع  ع��ن  ك��ت��ًب��ا  تن�شر  احل��ي��اة  م��در���ش��ة 
م�شممة  كتب  هى  والعاطفية..  الثقافية  احلياة 

للمتعة والتعليم«.

كتاب »مفكرون عظماء«
 هل �شمعت عن »مدر�شة احلياة«؟
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غالبية الفنانني اجلدد اأغرْتهم »ال�سو�سيال ميديا«

ملياء جمال:حققت 10 يف املئة
 فقط مما اأحلم به

جمعك  ال��ذي  ان��ط��ري«  »ت��ع��ال  دي��و  ظ��روف  ع��ن  تتحدثني  •  كيف 
بالفنان �شتار �شعد؟

- اأعرف �شتار �شعد منذ العام 2019 
وال����ت����ق����ي����ن����ا �����ش����دف����ة يف 

لبنان.
نتفاهم  ولأن������ن������ا 
َت�شاركنا  ك��ث��رياً، 
الأغ�����ن�����ي�����ة  يف 
اأنتجْتها  ال��ت��ي 
�شركة »ميوزك 
لي����ف«.  م����اي  اذ 
بهذا  ج������داً  م��ق��ت��ن��ع��ة 
مب�شتوى  لأن�������ه  ال���ع���م���ل 
اأ�شداء  ح��ق��ق  وه���و  ج�����داً،  ع���ال 
العربي، خ�شو�شاً يف  العامل  جيدة يف 
متوا�شل  ب�شكل  يبث  كان  وهو  الكويت 

يف الإذاعات الكويتية.
اأكرب  ي��ك��ون  ال��دي��و  وْق���ع  • ه��ل 

عند النا�ض من الأغنية؟
ي�شرب  ما  غالباً  - طبعاً. 
ال����ن����ا�����ض  لأن  ال�������دي�������و 
ي����ف���������ش����ل����ون����ه اأك����������رث، 
يجمع  اأن  مي���ك���ن  اإذ 
ب���ني ف���ن���ان���نْي واأح���ي���ان���اً 
ث��اث��ة، وك��ل فنان لديه 

جمهوره.
•اأي الدويتوهات املف�شلة 

عندك؟
الدويتوهات  اأح���ّب   -
ال�����ق�����دمي�����ة لأن����ه����ا 
ك����������ان����������ت اأك������������رث 
وبينها  رومان�شية 
اجلديد«  »ال��ع��ام 
ال����������������ذي ج����م����ع 
ب������ني ����ش���ريي���ن 
ع���ب���دال���وه���اب 
وف�����������������ش��������ل 
����ش���اك���ر، اأم����ا 
فغالباً  اليوم 
م���������ا ي���ج���م���ع 
ال�������دوي�������ت�������و 
ب������ني ف���ن���ان 
و»راب�������ور« 
ي�����غ�����ن�����ي 

معه.
 •

هل حتبني اأن تكرري جتربة الديو؟
- نعم، لأنني اأحببُتها كثرياً.

معه؟ الغناء  تتمنني  الذي  الفنان  هو  •  وَمن 
- ماجد املهند�ض. مع اأنني اأحب �شوت �شتار �شعد كثرياً ول مانع عندي 

من تكرار جتربة الغناء معه.
معروفني  غري  لفنانني  الأغنيات  بع�ض  جناح  اإىل  تنظرين  • كيف 

على »تيك توك« اأكرث من جناح اأغنيات لبع�ض النجوم املعروفني؟
- اأظن اأنه جناح ظريف وق�شري، وهو لن ي�شتمر لفرتة طويلة.

اأوؤمن بذلك ومل�شُته �شخ�شياً. »ال�شو�شيال ميديا« موجودة منذ �شنوات، 
وَمن برزوا عربها مل ي�شتمّروا. اأما الفنانون املعروفون الذين ا�شتغلوا 
يذهب  ل  تعبهم  ف��اإن  جيد،  مب�شتوى  تتميز  اأغنيات  وق��ّدم��وا  وتعبوا 

�شدى.
م�شاهدة،  مايني   10 حتقق  اأن  ميكن  اأغ��ن��ي��ات  يطرح  البع�ض 

ولكنه جناح موؤقت.
ك�شريين  حم������ددون  ف���ن���ان���ون  ي��ه��ي��م��ن  مل�����اذا  ب����راأي����ك،    •

عامة  وراغ��ب  عجرم  ونان�شي  دي��اب  وعمرو  عبدالوهاب 
ال�شاحة  على  وغريهم  كفوري  ووائ��ل  احل��اين  وعا�شي 
يتمكن  ومل  ال��ي��وم،  وح��ت��ى  ع��ام��اً   30 نحو  منذ  الفنية 
اإل يف ما  اإح���داث خ��رق على ه��ذه ال�شاحة  غ��ريه��م م��ن 

ندر؟
اأغرْتهم  اجل����دد  ال��ف��ن��ان��ني  غ��ال��ب��ي��ة  لأن  ���ش��ح��ي��ح.  ه���ذا   -

ي�شعر  ومل  بوفرٍة  عليها  وت��واج��دوا  ميديا«  »ال�شو�شيال 
اإليهم. منذ  اإىل م�شاهدتهم وال�شتماع  النا�ض ب�شوق 
ال�شاحة  على  جنوم  يربز  مل  بالق�شرية  لي�شت  فرتة 

الفنية، وهذا ما اأعمل من اأجله واأخطط 
له لأنني اأحب اأن اأ�شبح مبكانة نان�شي 

ولكن  النجوم،  من  وغريها  عجرم 
وفق  ب��ل  تقليدية  بطريقة  لي�ض 

ابتكرُتها  معينة  ا�شرتاتيجية 
لنف�شي.

املهم  م��ن  اأن  تق�شدين   •
جداً اأن يعرف الفنان كيف 

»ال�شو�شيال  مع  يتعاطى 
ميديا«؟

�شحيح  ط�����ب�����ع�����اً.   -
م��ت��ع��ة يف  ه���ن���اك  اأن 
ت����ع����اط����ي ال����ف����ن����ان 
م���������ع اجل�����م�����ه�����ور 

معه  وت��ف��اع��ل��ه��م 
م�����������������ن خ�����������ال 

»ال�����������ش�����و������ش�����ي�����ال 
م������ي������دي������ا«، ول����ك����ن 

ت�شّب  ل���ن  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
الفنان  م�����ش��ل��ح��ة  يف 

البعيد.  امل��������دى  ع���ل���ى 
»ال�شو�شيال ميديا« لي�شت 

اأن يكون  الأ�شا�ض، بل يجب 

هناك اأ�شا�ض فني ينطلق الفنان منه ثم ياأتي دور »ال�شو�شيال ميديا« 
كعن�شر مكّمل.

ل اأغيب عن مواقع التوا�شل الجتماعي، ولكنها لي�شت عندي اأهّم من 
وت�شويرها حتت  بلحنها اجلميل  تتمّيز  اأغنية جديدة  على  التمرين 

ِرج متمر�ض. اإدارة خُمْ
كي  جيدة  ب�شورة  نف�شي  واأق���ّدم  الأ���ش��ول  ووف��ق  �شحيح  ب�شكل  اأعمل 
تبقى وت�شتمر وتكرب اإىل اأن اأ�شبح جنمة يف مرحلة لحقة، ول يهّمني 
»ت��رن��د« على  واأن ت�شبح جم���ّرد  ك��ان��ت  ب���اأي طريقة  اأغ��ن��ي��ة  اأط���رح  اأن 

»ال�شو�شيال ميديا« لفرتة حمددة.
حتى  حققِته  عما  را�شية  اأن��ت  فهل  معني،  خمطط  وفق  تعملني   •

اليوم؟
واأق��ارن ما  الإيجابية،  النتيجة  واأمل�ض  - طبعاً، 
م��ا حققُته  م��ع  ف��رتة معينة  حققُته خ��ال 

خال الفرتة التي �شبقْتها.
ملمو�شاً،  ت���ق���ّدم���اً  ه���ن���اك  اأن  واأرى 
م�شاره  ي�شلك  له  خططُت  ما  وك��ل 
اأ�شياء  ه��ن��اك  ال�����ش��ح��ي��ح.اأح��ي��ان��اً 
اأف�������ش���ل ف��ي��ه��ا وه�����ذا اأم�����ر ع����ادي، 
من  الكثري  هناك  مقابلها  ولكن 

النجاح.
بعد  جتربتك  تقّيمني  وكيف   •
على  ال���ت���واج���د  م���ن  ع���ام���اً   11

ال�شاحة الفنية؟
هديف  اإىل  اأ����ش���ل  مل  اأن���ن���ي  مب���ا   -
الكبري، فهذا يعني اأنني حققت 10 

يف املئة فقط مما اأحلم به.
اأكرث  اأ�شبحت  النجومية  ه��ذه  وه��ل   •

�شعوبة يف هذا الزمن؟
النجومية  اأن  يف  �شك  ل   -
زمننا  يف  ج������داً  ���ش��ع��ب��ة 
هناك  اأن  احل�����ايل.م�����ع 
الو�شائل  م���ن  ال��ك��ث��ري 
الفنان  على  ت�شهل  التي 
الن�����ت�����������ش�����ار وحت���ق���ي���ق 
ال���������ش����ه����رة، ح����ت����ى اأن�����ه 
اإىل  ب���ح���اج���ة  ي���ع���د  مل 
يرى  كما  اإن��ت��اج  �شركة 

البع�ض؟
حتى  �شحيح،  ه��ذا   -
اأن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  اأن�������ه 
ي���ك�������ش���ب امل��������ال من 
خال »تيك توك«. 
النجومية  ول��ك��ن 
بهذه  تتحقق  ل 

الطريقة.
النجم �شاحب 

هيبة.

ت�شتعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل 
غنائى داخل دار الأوبرا امل�شرية على م�شرح النافورة 
اأن تقدم باقة  املقرر  20 يونيو اجل��ارى، وم��ن  ي��وم 
متنوعة من اأغانيها القدمية واحلديثة التي يحبها 

جمهورها.
التوا�شل  �شفحة  على  لها  من�شور  يف  ن��وال  وعلقت 
الطيبة  والنا�ض  القاهرة  قائلة:  "هنا  الجتماعى 
بدار  بانتظاركم  احلبيب  الدنيا  اأم  جمهور  حوالينا 
اأم الدنيا  الأوب��را امل�شرية الإثنني 20 يونيو  م�شر 
نوال  اللبنانية  النجمة  م��وؤخ��ًرا  وك�شفت  ال��ق��اه��رة 
الزغبى موقفها من خو�ض جتربة التمثيل قائلة فى 
ت�شريحات خا�شة ل�"اليوم ال�شابع" اإنه عر�ض عليها 
الكثري من ال�شيناريوهات الفنية �شواء �شينمائية اأو 
درامية، ولكن حال اإقناعها باأحد منها �شتوافق على 
اأنها تتمنى اأن تكون جتربة الدراما  الفور، م�شيفة 

الق�شرية التى ل تتعدى عن 8 حلقات.
اأنها ل  ك�شفت عن  املهرجانات  اأغانى  راأيها يف  وعن 
الأحيان  بع�ض  فى  ولكن  ذوق��ه��ا،  ولي�شت  ت�شمعها، 
ممكن ت�شمع اأغنية من هذه النوعية وتنال اإعجابها، 

م�شرية اأن املزيكا اأذواق ومل تقلل من �شاأن اأحد.
�شوؤال  ح��ول  الزغبى  ن��وال  اللبنانية  النجمة  وردت 
عن اأف�شل مطربة جنحت فى جمال التمثيل قالت: 
املطربات  اأف�شل  من  تعترب  الوهاب  عبد  "�شريين 

التى حققت جناًحا كبرًيا فى 
املختلف  باإح�شا�شها  التمثيل 
اإىل  م�شرية  املتميز،  واأدائها 
م�شتوى  على  جنحت  اأن��ه��ا 

ا ال�شينما. الدراما واأي�شً
اللبنانية  النجمة  واأك��دت 

ن��������وال ال����زغ����ب����ى اأن���ه���ا 
امللحن  م�����ع  ت����ت����ع����اون 
ع�����م�����رو م�������ش���ط���ف���ى يف 

يتم  اأغ����������اٍن   3 ح�������واىل 
تنفيذها خال الفرتة 

املقبلة، وا�شفة اإياه 
امللحنني  ب��اأه��م 

امل����وج����ودي����ن 
ال������وط������ن  يف 

وحققنا  ال��ع��رب��ى 
جن���������اح���������ات ك�����ث�����رية 

الأغانى  اأن  ك��م��ا  ���ش��اب��ق��ة، 
الكبري  ال�������ش���اع���ر  ك���ل���م���ات  م����ن 

مرحلة  يف  ومازلنا  طعيمة  اأم��ري 
الخ�����ت�����ي�����ار، وحت����م����ل ع���������دًدا من 

الدنيا  تك�شر  ���ش��اء  واإن  امل��ف��اج��اآت، 
كالعادة اأثناء طرحها.

انتهى النجم اللبناين راغب عامة من ت�شجيل احدث اغانيه التي تعاون فيها 
واملوزع  زعيم  احمد  وامللحن  عاطف  حممد  ال�شاعر  بقيادة  م�شري  فريق  مع 
بت�شويرها  يقوم  و�شوف  املقبلة  الأي��ام  خال  طرحها  وينتظر  تومة  املو�شيقى 

بطريقة الفيديو كليب لعر�شها على كل املن�شات الإلكرتونية.
يحيى النجم اللبناين راغب عامة حفًا غنائًيا يف القاهرة بالتجمع اخلام�ض 
باقة من  12 يونيو اجل��اري، من تنظيم وليد من�شور  ويقدم يف احلفل  ي��وم 
"اللى باعنا" وغريها  "طب ليه"،  اأغانية التي ا�شتهر بها قدمًيا وحديًثا منها 
ال�شاد�شة بكلمات  من الأغانى.واأحيا موؤخًرا راغب عامة، ذكرى رحيل والده 
ال�شاد�شة  الذكرى  "اأنها  قائًا:  راغ��ب،  وكتب  تويرت،  على  موؤثرة عرب ح�شابه 
لرحيله، اأبي واأخي و�شديقي احلقيقي رحل اليها بعد �شهٍر من رحيلها، اأمرية 
حياته ورفيقة عمره مّرت ال�شنني ويف قلوبنا تعي�ض الذكرى  الفاحتة وال�شاة 

اأرواحهم الطاهرة". وكان النجم راغب عامة قد ك�شف عن �شور حفله  على 
من�شجم  عامة  وظهر  ه��ن��اك،  الوطنية  الأع��ي��اد  مبنا�شبة  الكويت  يف  الأخ���ري 
من  ن�شرها  التي  ال�شور  علي  النجم  وعلق  اأغانيه،  اأجمل  تقدمي  اأثناء  متاما 
خال ح�شاب الن�شتجرام اخلا�ض به قائا " عندما اأرى هذا الفرح الكبري يف 
عيون النا�ض....ليلة من العمر كانت مع اجلمهور احلبيب على م�شرح الأوبرا 
للح�شور  اجلزيل  ،ال�ّشكر  احلبيبة  الكويت  دول��ة  يف  الوطنية  الأعياد  مبنا�شبة 
و�شعبها  والكويت  عام  وكّل  الثقايف  الأحمد  جابر  ال�شيخ  مركز  ولدارة  الكرمي 
"ممكن  اأغانيه  اأح��دث  وقادتها باألف خري  وط��رح  راغ��ب عامة موؤخراً كليب 
اأزعلك"، التى تعد الأغنية الأوىل من األبومه اجلديد، املقرر طرحه قريبا، وهى 
من كلمات ال�شاعر حممد البدرى، اأحلان بينن، توزيع مدحت خمي�ض، ميك�ض 

وما�شرتز اأمري حمرو�ض، اإخراج �شريف �شربى

نوال الزغبي حتيي راغب عالمة ينتهي من ت�شجيل اأغنية "تعاليلي"
حفاًل غنائًيا

 يف دار الأوبرا 
امل�شرية

بعد جناح الدويتو الأخري »تعال انطري« الذي قّدمته مع الفنان العراقي �ستار �سعد، ت�ستعد جنمة �ستار اأكادميي التون�سية 
ملياء جمال ملجموعة من امل�ساريع اجلديدة.

جمال حتّدثت يف هذا احلوار عن خمططاتها الفنية واأحالمها ونظرتها اإىل النجومية:
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زوائد على الوجه تظهر اأن 
م�شتويات الكولي�شرتول يف 
الدم مرتفعة ب�شكل خطري

ميكن اأن توؤدي امل�شتويات املرتفعة للغاية من الكولي�شرتول اإىل زانثازما، 
وهي زوائد برتقالية مائلة لل�شفرة على اجلفون.

وعادة ما تكون غري موؤملة، ويجدر التحقق مما اإذا كان لديك القليل بالفعل. 
ولحظ خرباء يف الأكادميية الأمريكية جلمعية الأمرا�ض اجللدية اأن هذه 
الزيادات اجللدية قد تظهر اأي�شا يف اأماكن اأخرى من الوجه. ومع ذلك، اإذا 
لحظت وجودها بالفعل، فاأنت بحاجة اإىل فح�ض م�شتويات الكولي�شرتول 

لديك من قبل اأخ�شائي طبي.
وتعترب روؤية مثل هذه الزوائد موؤ�شرا رئي�شيا على ارتفاع خماطر الإ�شابة 

بنوبة قلبية اأو �شكتة دماغية.
ومن املرجح اأن ي�شف الطبيب املخت�ض العقاقري املخف�شة للكولي�شرتول 

اإذا كنت تعاين من زانثازما.
للكولي�شرتول  املخف�شة  العقاقري  اأن  الوطنية  ال�شحة  هيئة  واأو�شحت 

تعمل عن طريق تقليل كمية الكولي�شرتول التي ي�شنعها اجل�شم.
وللم�شاعدة يف خف�ض م�شتويات الكولي�شرتول، اإىل جانب الأدوية، تقرتح 

هيئة ال�شحة الوطنية:
الدهنية. الأطعمة  من  اأقل  كميات  • تناول 

اأكرث. الريا�شة  • ممار�شة 
التدخني. • عدم 

ومي��ك��ن اأي�����ش��ا حت��دي��د ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي�����ش��رتول م���ن خ���ال ن��ظ��رة عيون 
ال�شخ�ض.

فوق  الظاهر  الأبي�ض  اأو  الرمادي  القو�ض  ي�شري  اأن  ميكن  ال�شباب،  وعند 
القرنية اإىل ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم.

فوق  القبة  ي�شبه  �شفاف  "غطاء  القرنية  اأن  كلينيك"  "مايو  واأو���ش��ح��ت 
مقدمة العني".

الدم  �شحميات  ف��رط  اإن  اخلريية  املتحدة  باململكة  القلب  جمعية  وقالت 
العائلي )FH( حالة وراثية ميكن اأن توؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول 

يف الدم.
وبدون عاج، ميكن اأن يوؤدي FH اإىل اأمرا�ض القلب يف �شن مبكرة جدا. 

وت�شمل العامات اجل�شدية الأخرى التي يبحث عنها طبيبك ما يلي:
اليدين. مفا�شل  على  التوترات  • تورم 

الكاحل. موؤخرة  يف  الأوتار  على  �شغرية  دهنية  • كتل 
القزحية. حافة  حول  حلقة  اأو  اأبي�ض  قو�ض  • �شكل 

الغزال؟ اأنثى  ا�سم  •  ما 
- ظبية.

الكلب؟ �سغري  ُي�سمى  • مَب 
- جرو.

العنكبوت؟ اأرجل  عدد  تبلغ  •  كم 
- 8 اأرجل.

بالعامل؟ حيوان  اأ�سرع  هو  •  ما 
- الفهد.

النحلة؟ لدى  جناح  •  كم 
- زوجني من الأجنحة.

ال�شعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�شليم  الراأ�ض  �شعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ض  �شعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�شعر الأحمر عموماً  ال�شعر الأ�شود و  اأكرث من  ال�شعر الأ�شقر  .. و  اأكرث  كان 

�شعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خال خم�شة اأعوام حيث ي�شقط كل يوم ما بني 50 : 60 �شعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �شد�ض كمية الدم التي ي�شخها القلب و خم�ض الأوك�شجني الذي يدخل اجل�شم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�شني من اجل�شم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�شان  ج�شم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�شان  ج�شم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل 24 �شاعة با توقف �شيفاً و �شتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
 • هل تعلم اأن الأظافر اإذا اأزيلت جراحياً اأو فقدت لأي �شبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 

اأخرى. 
 • هل تعلم اأن احتبا�ض البول يف اجل�شم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة البولينا و حدوث حالة ت�شمم ت�شمى ) الت�شمم 

البوليني (. 
 • هل تعلم اأن عدد �شاعات النوم ترتاوح عند الإن�شان البالغ ما بني 7 : 8 �شاعات يومياً اأي اأننا نق�شي اأكرث 

من ثلث العمر يف النوم فالإن�شان الذي عا�ض �شتني عام .. نام منها حوايل ع�شرين عام. 

الليل والنهار  
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فوائد الباذجنان
ف�شيلة  من  م�شهور  نبات 
ال�����ب�����اذجن�����ن�����ي�����ات، ع����رف 
م�����ن�����ذ ق���������دمي ال�������زم�������ان، 
بالفار�شية  ي�شمى  وك����ان 
)اإبذجن( ومعناه )مناقري 
اجل�������ن( وع����رف����ه ال���ع���رب 
اأ�شماء  عدة  عليه  واأطلقوا 
، واحلي�شل،  الأن��ب  منها: 
ورغم   . وال���وغ���د  وامل���غ���د، 
انخفا�ض القيمة الغذائية 
اأن���ه مفيد  اإل  ل��ل��ب��اذجن��ان 

يف عاج كثري من الأمرا�ض والوقاية من بع�شها الآخر، وتوجد منه عدة 
اأنواع منها الأبي�ض والأ�شود وال�شغري والكبري. 

و�شف الباذجنان قدميا باأنه يطيب رائحة العرق ويدر البول. 
اأو  ال�شمنة  اأنه مفيد للوقاية من  اأك��دت الأبحاث  اأما الطب احلديث فقد 

اإزالة ال�شمنة املوجودة اإذا ا�شتخدم كغذاء رئي�شي، وذلك ل�شببني هما: 
اأول:اأنه يعوق انتقال الكولي�شرتول من املعدة اإىل ال�شرايني ويخف�ض من 
ن�شبة الدهون، مما يجعله مفيدا اأي�شا يف عاج ت�شلب ال�شرايني والوقاية 

منه 
ثانيا:اأنه منخف�ض ال�شعرات احلرارية، فاملائة جرام منه ل حتوى اأكرث من 

حرارية. وحدة   29
اأوراق ال���ب���اذجن���ان ت�����ش��ل��ح ل�����ش��وق��ا ل���اأم���را����ض اجل��ل��دي��ة م��ث��ل احل����روق 

واخلراجات والقوباء. 

كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�شبح، ثم قليًا من ال�شطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�شرك  الطعام اخلفيف، يح�شر طبقاً من  ال�شاة وبع�ض  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�شم قليًا، بع�ض اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ض الأفكار واملاحظات.. اأ�شياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�شطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�شة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة.. اآه لأ�شمع بع�ض 
املو�شيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�شرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �شاعة �شكت الأب قليًا ثم قال ح�شناً لك ما تريد غداً 

�شيكون النهار 42 �شاعة.
جاء رمزي من املدر�شة فجل�ض يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�شل 
وعندما حل امل�شاء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ض قليًا ثم اأن ي�شلي وير�شم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض ماحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�شل اإىل مرحلة ل ي�شتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق.. ا�شتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�شر يوماً درا�شيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �شاعة فهم رمزي �شوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�شبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.

املغنية وكاتبة الأغاين الكندية تيت ماكراي حتمل كلبني لدى و�سولها اإىل KIIS FM Wango Tango يف لو�ص اأجنلو�ص - ا ف ب

اأع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة ن��ات��ال��ي��ا ك��روغ��ل��وف��ا، خ��ب��رية التغذية 
الغذائي  النظام  من  ج��زء  الدجاج  حلم  اأن  الرو�شية، 
ي��ح��ل حم��ل م�شادر  اأن  ول��ك��ن ل مي��ك��ن��ه  ال�����ش��ح��ي. 

الربوتني الأخرى بالكامل.
وت�شري اخلبرية يف حديث لراديو "�شبوتنيك، اإىل اأن 
العتماد عليه وا�شتبعاد م�شادر الربوتني الأخرى، 

يلحق اأ�شرارا باجل�شم.
وت�شيف، بف�شل اخل�شائ�ض املفيدة للج�شم، اأ�شبح 
حلم الدجاج مادة غذائية وا�شعة النت�شار، فهو �شهل 
الربوتني،  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  اله�شم 
هو  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  الدهون.  ون�شبة منخف�شة من 
جزءا  اأ�شبح  لذلك  املعدنية،  والعنا�شر  بالفيتامينات  غني 
م�شادر  ا�شتبعاد  ول��ك��ن  ال�����ش��ح��ي.   ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  ا�شا�شيا 

الربوتني الأخرى والكتفاء بتناول حلم الدجاج، قد يوؤدي اإىل نق�ض 
مبادئ  اأح���د  التنوع  "يعترب  وت��ق��ول،  اجل�شم.  يف  املهمة  امل���واد  بع�ض 
الغذائي  النظام  يت�شمن  اأن  املهم  م��ن  لذلك  ال�شحيحة.  التغذية 
اللحوم وحلم الدجاج والأ�شماك. ولكن عندما يتم الرتكيز والعتماد 
على حلم الدجاج فقط، فاإن اجل�شم قد ل يح�شل على مواد مغذية 

معينة، مثل اأحما�ض اأوميغا 3- الدهنية املوجودة يف الأ�شماك".
وت�شيف، كما اأن المتناع متاما عن تناول حلم البقر لي�ض �شحيحا، 

لأنه قد يوؤدي اإىل نق�ض عن�شر احلديد يف اجل�شم.
وعن�شر  الهيموغلوبني  لنق�ض  ا�شتعداد  لل�شخ�ض  كان  "اإذا  وتقول، 
احلديد، فاإن امل�شدر الرئي�شي للمادتني هي اللحوم احلمراء. اأي اأن 
اعتماد هذا ال�شخ�ض على حلم الدجاج فقط، فاإن ج�شمه لن يح�شل 
على الكمية الازمة من عن�شر احلديد. اأي �شوف يعاين من نق�ض 

هذا العن�شر يف ج�شمه".

حلم الدجاج ل ميكن اأن يحل حمل م�شادر الربوتني الأخرى


