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َع َك�س التهافت الذي �شهدته وول �سرتيت �أخرياً على �شراء ح�ص�ص
يف االكتتاب العام يف تطبيق املواعدة الأمريكي "بامبل" تزايد الإقبال
على ه��ذا النوع من املن�صات وات�ساع �شعبيتها بفعل تدابري احلجر
املرتبطة بجائحة ك��ورون��ا ،ومنها "بامبل" ال��ذي تبادر فيه الن�ساء
باخلطوة الأوىل.
رحت يف ال�سوق
و�سجلت �أ�سهم التطبيق اخلم�سني مليوناً ،التي ُط َ
ّ
الأ��س�ب��وع ال�ف��ائ��ت بثالثة و�أرب �ع�ين دوالراً
للح�صة ،ارت�ف��اع�اً بن�سبة
ّ
 63,51يف املئة مع انتهاء تداوالت اليوم الأول يف البور�صة يف 12
�شباط/فرباير اجلاري ،لي�صل �سعر ال�سهم �إىل  70,21دوالراً ،مما
رفع ح�صيلة االكتتاب العام �إىل  13مليار دوالر.
وي �ع��ود ه��ذا التهافت يف ال��واق��ع �إىل �أن تطبيقات امل��واع��دة ،ومنها
"بامبل" ،حققت جناحاً هائ ً
ال وارتفعت �أ�سهمها لدى امل�ستخدمني
منذ �أن ا�ضطر ماليني العزاب يف الواليات املتحدة وخمتلف �أنحاء
العامل �إىل املكوث يف منازلهم ب�سبب تدابري احلجر املرتبطة بجائحة
كورونا .وكان من �ش�أن ذلك �أن رفع بخم�سة �أ�ضعاف منذ تف�شي الوباء
يف ال��والي��ات املتحدة �سعر �سهم جمموعة "مات�ش"� ،إح��دى �أ�شهر
املناف�سني
�شركات ال�ق�ط��اع ،ومالكة تطبيقي "ميتيك" و"تيندر"
َ
لـ "بامبل" .وت�سعى "بامبل" �إىل �أن تكون من�صة اجتماعية عاملية
ن�سوية قبل كل �شيء ويف خدمة ق�ضايا احل��ب واملهنية وال�صداقة،
و�أكد التطبيق �أن عدد م�شرتكيه بلغ  15مليوناً خالل عام واحد ،يف
�سجل  80مليون لقاء.
حني ّ

الكافيار يطيح م�س�ؤوال علميا �أمريكيا

اتهم م�س�ؤول عن برنامج ر�سمي للحفاظ على "احلف�شيات" يف بحرية
وي�سكون�سني يف �شمال الواليات املتحدة ،ب�سرقة بي�ض هذه الأ�سماك
املخ�ص�صة �أ�سا�سا لغايات بحثية ،بهدف حت�ضري الكافيار لال�ستخدام
ال�شخ�صي.
ويُ�سمح ب�صيد "احلف�شيات" وه��ي �أ��س�م��اك تعي�ش يف امل�ي��اه العذبة
ويُح ّول بي�ضها �إىل كافيار ،خالل �شهر فرباير يف بحرية وينيباغو
التي تكون متجمدة يف ه��ذه الفرتة من ال�سنة ،وميكن لل�صيادين
الهواة االحتفاظ بغ ّلتهم منها ،لكن يمُ نع عليهم بتاتا بيعها.
وت �ل �ق��ى ح��را���س ت��اب �ع��ون ل�ه�ي�ئ��ة �إدارة امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة يف والية
وي�سكون�سني توجيهات بجمع "احلف�شيات" التي ال يرغب ال�صيادون
باالحتفاظ بها لتقدميها �إىل برنامج بحثي يهتم بهذا اجلن�س املهدد،
وفق قناة "فوك�س  11نيوز" املحلية.
غري �أن ع��امل الأح�ي��اء املك ّلف الإ��ش��راف على الربنامج يواجه حاليا
تهمة ال�سرقة �إذ يُ�شتبه يف �أن��ه �سرق بي�ض ه��ذه الأ�سماك ،و�إيداعه
لدى �أحد املقاهي يف املنطقة ،بح�سب القناة.
وا ُّتهم راين ب .كونينغز ب�سرقة البي�ض لإعطائه �إىل �صاحب مقهى
كان يح ّوله �إىل كافيار ،لقاء احل�صول على ح�صة منه ،بقيمة �إجمالية
قدّرها املحققون بع�شرين �ألف دوالر ،وفق ما نقلت "فران�س بر�س".

خلفية تطبيق «زووم» حترج نائبة جمهورية
�أث��ارت نائبة جمهورية يف الكونغر�س الأمريكي اال�ستهجان ،عندما
ظهرت خ�لال اجتماع �إح��دى اللجان ع�بر تطبيق "زووم" وخلفها
جمموعة من الأ�سلحة النارية.
وك��ان��ت ال�ن��ائ�ب��ة ل��وري��ن ب��وب�يرت ت���ش��ارك م��ع جم�م��وع��ة �أخ ��رى من
امل�شرعني يف اجتماع تنظيمي للجنة امل��وارد الطبيعية عرب الفيديو
ب�سبب جائحة كوفيد -19عندما ظهرت على ال�شا�شة من منزلها
وخلفها رفوف كتب و�ضعت عليها ثالث بنادق على الأقل وم�سد�س.
وكتبت النائبة الدميقراطية يف اللجنة كايتي بورتر على تويرت:
"كنت �أظن دائما �أن �أطباقي املت�سخة املرتاكمة التي تتجمع فيها
البكترييا هي �أخطر ما قد يظهر يف خلفية زووم".
وق��ال النائب الدميقراطي عن كاليفورنيا غاريد هوفمان" :هذه
ه��ي احل�ق�ي�ق��ة� .إذا �أراد �شخ�ص م��ا �أن ت �ك��ون خلفية زووم مقاما
ل�شهوته املري�ضة جت��اه ال�سالح ،ميكنه فعل ذل��ك .ولكن ه��ذه قاعة
اجتماعاتنا".
و�أ��ض��اف �أن��ه بعد انتهاء �أزم��ة كوفيد" -19مهما كانت �شهواتك �أو
م�شاعرك يف ما يتعلق بالأ�سلحة ،لي�س ب�إمكانك �إح�ضارها اىل قاعة
جلنتنا".

�أوج�ست ..ا�سم ابن الأمرية
يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

•• لندن-رويرتز:

ق ��ال ق���ص��ر ب�ك�ن�ج�ه��ام �أم ����س ال���س�ب��ت �إن
الأمرية يوجيني ،حفيدة ملكة بريطانيا،
�أطلقت هي وزوجها جاك بروك�سبانك على
طفلهما الأول ال��ذي �أجنبته ه��ذا ال�شهر
ا�سم �أوج�ست فيليب ه��وك بروك�سبانك.
وي�ن�ط��وي اال� �س��م ع�ل��ى ل�ف�ت��ة ود وتقدير
ل�ل��أم�ي�ر ف�ي�ل�ي��ب زوج امل �ل �ك��ة �إليزابيث
البالغ من العمر  99عاما وال��ذي دخل
امل�ست�شفى بعد �شعوره بتوعك الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي .وق ��ال ال�ق���ص��ر يف ت�غ��ري��دة على
تويرت �أرفقها ب�صورة ل�ل�أم�يرة وزوجها
واملولود «�أعلنت الأمرية يوجيني وال�سيد
جاك بروك�سبانك �أنهما �أطلقا على ابنهما
ا�سم �أوج�ست فيليب هوك بروك�سبانك».
و�أ�� � �ض � ��اف «م� �� � ّ�س ��ت الأم � �ن � �ي� ��ات الطيبة
م�شاعرهما التي تلقاها الزوجان مبنا�سبة
والدة طفلهما الأول « .واملولود هو التا�سع
يف ج �ي��ل �أب� �ن ��اء �أح� �ف ��اد امل �ل �ك��ة �إليزابيث
البالغة من العمر  94عاما .ويوجيني
ه��ي ال �ع��ا� �ش��رة يف ت��رت�ي��ب والي ��ة العر�ش
الربيطاين واالبنة ال�صغرى لثالث �أبناء
امللكة الأمري �آندرو وزوجته ال�سابقة �سارة
فريج�سون دوقة يورك.
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كورونا ترفع الإقبال على تطبيقات املواعدة

البكترييا القاتلة قد ت�شارك مقاومة
امل�ضادات احليوية ب�شكل �أ�سرع مما نظن!

بالي �ستي�شن مغطى
بالذهب ..وال�سعر خيايل

ماء الورد هو �سائل م�صنوع من املاء وبتالت الورد،
ّ
كمعطر للطعام ،ب�سبب رائحته
وي�ستخدم عادة
الزك ّية ،وله بع�ض اال�ستخدامات الأخرى ،حيث
�أنه يتم ّيز باحتوائه على العديد من م�ضادات
الأك�سدة القوية ،وقد ّ
مت ا�ستخدامه قدمي ًا يف
الطب لفرتات طويلة ،تعود �إىل القرن ال�سابع.
�إنَّ �إ���ض��اف��ة م��اء ال���ورد �إىل امل���اء ق��د ي�ساعد
على �إ�ضفاء نكهة م�ست�ساغة له ،وبالتايل قد
يحفّز خلطهما زي���ادة �شرب امل��اء ل��دى بع�ض
الأ�شخا�ص.
اك��ت�����ش��ف��ي م����اذا ���س��ت��ق��ول رئ��ي�����س��ة نقابة
اخت�صا�صيي التغذية يف لبنان كري�ستال
ّ
ب�شي ،ح��ول فوائد �شرب م��اء ال��ورد مع
املاء ،يف املو�ضوع الآتي بح�سب ما ن�شرته
جملة �سيدتي نت:

فوائد �شرب ماء الورد مع املاء ...ال تقاوم!
تقليل خطر الإ�صابة بح�صى الكلى
تقول النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي بداية �إن " �شرب م��اء الورد
مع امل��اء له فوائد �صحية كثرية ،منها تقليل خطر تكرار
الإ�صابة بح�صى الكلى ،كما ي�ؤدي عدم �شرب كميات كافية
من املاء للإ�صابة بح�صى الكلى ،ولدى �صغار ال�سن �أي�ضاً،
حيث ي�ساعد امل��اء على تخفيف تركيز الأم�لاح وامل�ع��ادن يف
ال�ب��ول ،والتي تعترب امل�س ّبب الرئي�سي يف تكوين البلورات
ال�صلبة التي تدعى ح�صى الكلى ،ويقل احتمال ت�شكلها كلما
كان البول �أقل تركيزاً.
كما �أن زي��ادة ا�ستهالك املاء تقلل من خطر تكرار الإ�صابة
بح�صى الكلى ،و�إط��ال��ة متو�سط الفا�صل الزمني لتكرار
الإ�صابة والتح�سني من �صحة الدماغ ،بالإ�ضافة اىل تقليل
خطر الإ�صابة بالإم�ساك.
يعترب اجل �ف��اف واح� ��داً م��ن امل���س� ّب�ب��ات ال���ش��ائ�ع��ة للإ�صابة
بالإم�ساك املزمن ،وذلك لأ َّن املاء مهم لعملية اله�ضم وحركة
الطعام داخل الأمعاء ،وكذلك مرونتها ،وعند التقليل من
متت�ص ال�سوائل
كميات املاء املتناولة ،ف�إن الأمعاء الغليظة
ّ
من الرباز ،مما ي�س ّبب �صالبته و�صعوبة �إخراجه".

الفالفونويد .ي�ساعد �شرب ماء الورد مع املاء على ترطيب
اجل�سم ،ويحميه من اجلفاف ،لأنه يغ ّذيه بكميات منا�سبة،
بالإ�ضافة �إىل تزويده مبجموعة من العنا�صر الغذائية.
لذلك يُن�صح ب�شربه يف ف�صل ال�صيف.كما �أنه ّ
ين�شط الدورة
الدموية وي�س ّرع جريان ال��دم يف ال�شرايني ،وبذلك يحمي
من خطر الإ�صابة ب��الأزم��ات واجللطات القلبية ،فيعترب
�شربه مفيداً جداً ملر�ضى القلب.

فوائد ماء الورد للب�شرة
وتتابع النقيبة ّ
ب�شي "يُعطي م��اء ال ��ورد الطاقة للج�سم
ويقوّيه ،لأنه ي ّزوده باملواد الغذائية امله ّمة مثل :الفيتامينات،
يوحد لون الب�شرة
الربوتينات وبع�ض املعادن امله ّمة ،كما �أنه ّ
ويف ّتحها ،يغلق امل�سامات الوا�سعة فيها ،ويخ ّل�صها من البقع
الداكنة والت�صبغات نتيجة التع ّر�ض لأ�شعة ال�شم�س ب�شكل
م�ستمر ،بالإ�ضافة اىل �أن��ه مينع ت�ساقط ال�شعر ويقوّيه
وي �ح��اف��ظ ع�ل�ي��ه م��ن ال �ع��وام��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ك�أ�شعة
ال�شم�س والهواء.
واجل��دي��ر ذك��ره �أن ت�ن��اول �شرب م��اء ال��ورد م��ع امل��اء يحمي
ال�ع�ين وي�ق��ي ال�شبكية م��ن ال�ت�ل��ف ،ل�ق��درت��ه ع�ل��ى تخفيف
التهابات العينني .كما �أنه يجدّد خاليا اجل�سم ومينعها من
فوائد �شرب ماء الورد للقلب
وت�ضيف النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي قائلة" :ماء الورد هو �سائل التلف ،في�صبح اجل�سم �أكرث حيويّة.
�شفاف ،يُ�ستخل�ص من تقطري بتالت بع�ض �أن��واع الورود ،يد ُّر البول ويخ ّل�ص اجل�سم من االنتفاخ والأمالح املرتاكمة
مثل الورد اجلوري ،ويلزم ال�ستخال�صه عدد كبري جداً من فيه .يعالج انتفاخ العيون وال�ه��االت ال���س��وداء التي تظهر
حولها ،يخ ّفف ال ��وزن ،ي�ساعد على ح��رق ال��ده��ون ،ي�ؤخر
البتالت.
وي���س�ت�خ��دم م ��اء ال� ��ورد لأغ ��را� ��ض ع � �دّة ،ح�ي��ث �أن ��ه يُ�ضاف ظهور عالمات التقدّم يف العمر ،يعالج االلتهابات اجللدية
للأطعمة والع�صائر ال�ب��اردة وال�ساخنة لإعطائها النكهة والإك��زمي��ا ،يق ّلل الإف � ��رازات الدهنية يف ال�ب���ش��رةّ ،
يرطب
اللذيذة ،ويُ�ضاف لبع�ض املواد التجميل ّية ،ملا له من فوائد ال�شعر ويجعله �أكرث ملعاناً ،يعالج حاالت الإم�ساك املزمنة،
حب ال�شباب.
ك �ث�يرة ل�ل�ب���ش��رة ول�ل�ج���س��م ب���ش�ك��ل ع ��ام ،ف�ه��و ي�ح�ت��وي على يطرد الغازات من الأمعاء ويعالج ّ
العديد م��ن الفيتامينات مثل ( )A, B, C, Eويحتوي نن�صح ب�شرب م��اء ال��ورد مع امل��اء على الريق للو�صول �إىل
�أي�ضاً على العديد من امل��واد امل�ضادّة للأك�سدة مثل مركب النتائج املرجوّة".

�أهم فوائد �شرب ماء الورد مع املاء
 ي�ستخدم م��اء ال� ��ورد ل�ل�م���س��اع��دة يف ت�سهيل عمليةاله�ضم ،وتقليل ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي.
 �أ��ش��ارت �إح��دى ال��درا��س��ات الطبية� ،إىل �أن م��اء الوردمي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ب�شكل �إي �ج��اب��ي ع�ل��ى عملية اله�ضم،
يح�سن
ويخفف من ا�ضطراب اجلهاز اله�ضمي ،وق��د ّ
� ً
أي�ضا �إفراز الع�صارة ال�صفراوية ،التي تعزّز من عملية
اله�ضم.
 ي�ساعد �شرب م��اء ال��ورد يف تن�شيط ال��دورة الدمويةداخل اجللد ،الأمر الذي يق ّلل بدوره من ظهور العروق
وال�شعريات الدموية ،وي�ساهم يف احلفاظ على توازن
حلب
درج��ة حمو�ضة اجللد ،ويو ّفر خ�صائ�ص مهدّئة ّ
ال�شباب والإكزميا.
 ي�ساهم ��ش��رب م��اء ال ��ورد م��ع امل ��اء يف ت�ع��زي��ز ال ��دورةالدموية مما ي�ؤدي �إىل منو ال�شعر ،احلفاظ على �صحته
والتقليل من ت�ساقطه.
 ميتلك �شراب م��اء ال��ورد خ�صائ�ص مهدّئة للج�سم،وم�ضا ّدة لاللتهابات ،كما ميكن احل�صول على ماء الورد
لعالج التهاب احللق.
 ي�ساعد ا�ستن�شاق �أبخرة ماء ال��ورد يف حت�سني احلالةاملزاجية لل�شخ�ص.
 �أظهرت الأبحاث �أن ماء ال��ورد له خ�صائ�ص م�ضا ّدةلالكتئاب ،والقلق ،وي�ساهم يف الوقاية من الأرق.
 ّميا لعالج عدد من
مت ا�ستخدام �شراب ماء ال��ورد قد ً
ح��االت ال�صحة العقلية ،مب��ا يف ذل��ك ال�ك��آب��ة ،احلزن،
ال�ضغط الع�صبي والتوتر.
 ميكن �شرب ماء الورد� ،أو تدليك الر�أ�س بزيته وتركهملدة ال تقل عن ن�صف �ساعة ،للتخفيف من حدّة �أعرا�ض
ال�صداع  ،وقد يكون هذا ب�سبب ت�أثرياته امل�ضا ّدة للقلق
والتوتر وااللتهاب.

املبالغة بتنظيف الأ�سنان
بالفر�شاة ي�سبب �أمرا�ض اللثة
وجدت درا�سة جديدة �أجراها جمل�س اجلمعية الربيطانية لأمرا�ض
اللثة� ،أن �أكرث من  80%بني البالغني الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 18و  35عامًا يعانون من انح�سار اللثة الذي ينجم يف غالبية
الأحيان عن الإفراط بتنظيف الأ�سنان بالفر�شاة.
قال الدكتور امل�شارك يف الدرا�سة �إيان دن� ،إنه نظراً لتوفر الكثري من
املعلومات حول النظافة� ،أ�صبح النا�س �أكرث وعياً بال�صحة الفموية
وازدادت لديهم الرغبة يف احل�صول على ابت�سامة لطيفة تظهر
�أ�سنانهم البي�ضاء ،وه��ذا قد يقود البع�ض �إىل الإف��راط يف تنظيف
الأ�سنان بالفر�شاة ،وي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض اللثة”
غال ًبا ما يظهر تقل�ص اللثة لدى الأ�شخا�ص غري امل�صابني ب�أمرا�ض
اللثة ،يف مقدمة الأ�سنان ،وهو اجلانب الأقرب لل�شفتني .وقد يعك�س
ذلك عادات تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة ،حيث مييل النا�س �إىل ق�ضاء
ما متو�سطه  55ثانية يف تنظيف �أ�سنانهم ،وق�ضاء  90%من ذلك
الوقت على ال�سطح اخلارجي.
يف �أ�سو�أ احلاالت ،يفقد عدد قليل من الأ�شخا�ص الذين يعانون من
انح�سار اللثة �أ�سنانهم ،ويحتاجون لعمل جراحي ميكن �أن يت�ضمن
�إزالة الأن�سجة من �سقف الفم وربطها جراحياً.

ع��ر��ض��ت ��ش��رك��ة ك��اف�ي��ار الرو�سية
امل� ��� �ش� �ه ��ورة ب �ه��وات �ف �ه��ا املر�صعة
ب��ال��ذه��ب وامل � �ج� ��وه� ��رات ،من�صة
"بالي �ستي�شن  "5ب�إ�صدار ذهبي،
وذل� ��ك م �ق��اب��ل � 500أل� ��ف دوالر
�أمريكي.
و�أط �ل �ق��ت ال���ش��رك��ة ع�ل��ى ن�سختها
املذهبة من من�صة �ألعاب "�سوين"
ال���ش�ه�يرة ا� �س��م "غولدن روك"،
وت ��أت��ي يف �إ� �ص��دار حم ��دود م��ن 9
�أجهزة فقط.
ووف� ��ق م ��ا ذك ��ر م��وق��ع "جي �إ� ��س
�إم �أرينا" املتخ�ص�ص بالأخبار
ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ف� ��إن ال���ش��رك��ة ق��د تلقت
حتى الآن  1342طلبا منذ 28
دي�سمرب الفائت .ويغطي اجلهاز
 4.5كيلوغرام من الذهب عيار
 18قرياط ،يف حني �أ�ضيف جلد
التم�ساح على �أذرع التحكم اخلا�صة
مبن�صة الألعاب .وا�ستغرق العمل
على اجلهاز نحو � 4شهور ،ومتت
اال��س�ت�ع��ان��ة بخبري يف املجوهرات
ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى �إ�� �ض ��اف ��ة ال�صفائح
الذهبية والتي يبلغ عددها .8

بهذه اخلطوة الب�سيطة ميكن
رفع فعالية لقاح �أك�سفورد

ك�شفت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة ع��ن املدى
ال��زم �ن �ي��ة الأم � �ث� ��ل ب�ي�ن جرعتي
لقاح "�أك�سفورد� -أ�سرتازينيكا"،
لتحقيق م��زي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ة يف
ال ��وق ��اي ��ة م ��ن ف �ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد.
ووف � ��ق ال ��درا�� �س ��ة ال� �ت ��ي �أج ��راه ��ا
ب ��اح� �ث ��ون يف ج��ام �ع��ة �أك�سفورد
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ف� ��إن ال�ل�ق��اح ي�صبح
�أك�ث�ر ف�ع��ال�ي��ة يف ح ��ال ج�ع��ل املدة
الزمنية الفا�صلة بني اجلرعتني
ثالثة �شهور بدال من � 6أ�سابيع.
وح�سبما نقلت �شبكة "�سكاي نيوز"
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ف � ��إن ف�ع��ال�ي��ة لقاح
"�أك�سفورد� -أ�سرتازينيكا" ،عند
اعتماد الفا�صل الزمني اجلديد
(� � 3ش �ه��ور) ب�ي�ن اجل��رع �ت�ين ،قد
ارتفعت من � 55إىل  81يف املئة.
و�أ�� �ش ��ارت ال��درا� �س��ة �إىل �أن تلقي
ج��رع��ة واح� ��دة م��ن ال �ل �ق��اح توفر
حماية بن�سبة  76يف املئة من اليوم
� 22إىل  90بعد التطعيم ،وهو
م��ا يعني ع��دم ت��راج��ع يف م�ستوى
الوقاية خ�لال امل��دة الفا�صلة بني
اجلرعتني.
و�أو� �ض��ح ال�ق��ائ�م��ون على الدرا�سة
�أن �أخ ��ذ ج��رع��ة واح� ��دة م��ن لقاح
"�أك�سفورد� -أ�سرتازينيكا" لن
يكون كافيا� ،إذ ال ب ّد من احل�صول
على جرعتي التطعيم.

مذهل و�صادم ..ماذا لو ا�ستثمرت
 1000دوالر يف �أمازون وبتكوين؟
�أثارت تغريدة حول اال�ستثمار يف موقعي �أمازون وبتكوين على موقع تويرت
املغردين وم�ستخدمي املوقع ،ودفعت كثريين منهم �إىل ال�شعور بالده�شة
والإثارة.
وتراوحت ردود الفعل على هذه التغريدة الغريبة على تويرت بني �شعور
البع�ض بالقهر واحل�سد واال�ستح�سان واال�ستظراف ،كما دفعتهم �إىل �إجراء
مقارنات خمتلفة ت�ؤكد �أن اال�ستثمار ب�شكل عام مربح ،خ�صو�صا ملن �صربوا
على ا�ستثماراتهم.
وجوهر التغريدة املثرية يتلخ�ص يف الآت��ي" :من ا�ستثمر بقيمة 1000
دوالر يف االكتتاب العام ل�شركة �أمازون عند ت�أ�سي�سها ،يعني �أن ثروته من
هذا اال�ستثمار بلغت الآن  2,190,000دوالر".
وت�سببت هذه التغريدة على الفور بردود فعل مده�شة ب�إجراء مقارنات ملن
فعل �شيئا مماثال مع �أب��ل وبتكوين� ،إذ رد �آخ��رون بالقول �إن من ا�ستثمر
 1000دوالر يف العملة امل�شفرة بتكوين عام  ،2010تكون ثروته قد بلغت
ج��راء هذا اال�ستثمار ح��وايل  500مليون دوالر� ،أو بعبارة �أخ��رى ن�صف
مليار دوالر.
ورد �آخر بعمل مقارنة �أخرى ،وقال �إنه �إذا ا�ستثمر �أحدهم بقيمة 1000
دوالر يف االكتتاب العام يف �شركة �أبل ف�إن حجم هذا اال�ستثمار �سيدر عليه
ثروة تقدر ب�أكرث من  10ماليني دوالر.
�أما لو ا�ستثمر باملبلغ نف�سه يف �شركة ت�سال ،ل�صناعة ال�سيارات الكهربائية،
ف��إن ه��ذا املبلغ ك��ان �سيدر عليه ربحا يزيد على مليوين دوالر يف الوقت
الراهن.
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جامعة الإمارات ُت�شارك يف �أ�سبوع االبتكار 2021

�ش�ؤون حملية

ن�سيبة  :الإمارات يف اخلم�سني �أ�صبحت مركز ًا عاملي ًا لالبتكار
•• العني -الفجر
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عرب مبادرة �ساهمت يف اخلروج بـ  11درا�سة و 4تقارير و 3بحوث

�أعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة عن م�شاركتها
يف �أ�سبوع االبتكار  ،2021من خالل �إطالق وتنفيذ
مبادرات و�أفكار مبتكرة ونوعية على م�ستوى الدولة
يف الفرتة ما بني  27-21فرباير اجلاري.
وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال���س�م��و رئ�ي����س ال ��دول ��ة ،ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى جلامعة
الإمارات" :يُعدُّ �شهر االبتكار حدثاً وطنياً �سنوياً ّ
مت
�إطالقه بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة  ,رئي�س
جمل�س الوزراء،حاكم دبي (رعاه اهلل) .ويتزامن هذا
ِ
العام مع حلول اليوبيل الذهبي لالحتاد ،ومتا�شياً
مع ر�ؤية احلكومة الر�شيدة ب�أن تكون دولة الإمارات
�ضمن �أف�ضل دول العامل مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني
لقيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أن تكون
مركزاً عاملياً لالبتكار".
و�أ�ضاف معاليه" :لقد حققَّت دولة الإمارات �إجنازات
�ضخمة كان من �أبرزها �إط�لاق "م�سبار الأمل" �أول
م�سبار عربي و�إ�سالمي يف العام  ،2020وت�سجيل
التاريخ جناحها يف �أول مهمة لها �إىل كوكب املريخ
بعد �أن جن��ح م�سبارها اال�ستك�شايف يف دخ��ول مدار
الكوكب الأحمر� .إ�ضافة �إىل بدء املرحلة الت�شغيلية
الأوىل يف حمطة ب� ّراك��ة للطاقة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية
ل ُت�صبح الإمارات الأوىل عربياً يف امتالك تكنولوجيا
الطاقة النووية ال�سليمة لإنتاج الكهرباء".

ووا�صل ت�صريحه قائ ً
ال" :كما �أ َنها وبف�ضل الر�ؤية
الثاقبة للقيادة ا�ستطاعت حت��وي��ل ال�ت�ح��دي��ات �إىل
فر�ص والعبور نحو امل�ستقبل ،فقد حر�صت الدولة
على ا�ستمرارية العملية التعليمية يف مدار�س الدولة
واجلامعات ،وب�أق�صى درجات الكفاءة يف ّ
ظل تداعيات
فريو�س كورونا امل�ستجد".

وق� ��ال" :من ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،ف � ��إ َّن ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات
ملتزمة بامل�شاركة يف ر�صد التحديات ومواجهتها من
خالل ركائز �أ�سا�سية هي  :البحث العلمي والتطوير
التقني واالب�ت�ك��ار ،مب��ا يتنا�سب م��ع ال�ن�م� ّو املت�سارع
القت�صادات الدول النا�شئة ،وزيادة معايري التناف�سية
يف ب�ن��اء االق�ت���ص��اد امل �ع��ريف ،و�إمي ��ان� �اً منها ب�ضرورة

امل�شاركة يف بناء ال� ُق��درات وغر�س ثقافة االبتكار يف
اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،لتخريج �أجيال
تتمتع ب ��روح ال��ري��ادة والإب� � ��داع ،م��ن خ�ل�ال �إطالق
وتنفيذ مبادرات و�أفكار مبتكرة ونوعية على م�ستوى
الدولة".
وتابع معايل زك��ي ن�سيبة" :كما �ست�شارك اجلامعة
بجناح م�ستقل يف �إك�سبو  ،2020انطالقاً من �أهمية
ه��ذا احل��دث ال��دويل ال�ضخم وطبيعته ،ك��أح��د �أبرز
املنابر الدولية التي ترك ُّز ب�شكل �أ�سا�سي على مناق�شة
الق�ضايا املُلحة والتحديات املعا�صرة ،وو�ضع حلول
لها .وم��ن بني تلك التحديات ما يرتبط مب�ستقبل
التعليم .وا�ضعني ُن�صب �أعيننا �سعي جامعة الإمارات
احل�ث�ي��ث لت�أ�سي�س م�ف�ه��وم ج��دي��د ومبتكر للتعليم
اجلامعي يف العامل العربي واملنطقة".
و�أ�ضاف معاليه"نحر�ص يف جامعة الإمارات  -جامعة
امل�ستقبل -على خلق بيئة حا�ضنة لالبتكار واملبدعني
واملتميزين وال �ك��وادر امل��ؤه�ل��ة يف امل �ج��االت احليوية
لدعم التنوع والنمو االقت�صادي وا�ستقطاب �أ�صحاب
العقول واملواهب اال�ستثنائية ليكونوا �شركاء دائمني
يف م�سرية التنمية يف الإمارات.
واخ�ت�ت��م ت�صريحه ب��ال�ق��ول :ب��ال��رغ��م م��ن الظروف
اال�ستثنائية التي مي ُّر بها العامل ج َّراء جائحة كوفيد-
� ،19إال �أن�ن��ا �سنطلق حزمة كبرية م��ن ابتكارات
متعددة ومتميزة للباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبة اجلامعة يف �شهر االبتكار  2021مع احلر�ص
وااللتزام بالإجراءات االحرتازية املتبعة".

�شرطة دبي ت�ستثمر بعقول الطلبة
ال�ست�شراف م�ستقبل الأمن والأمان

•• دبي-الفجر:

�أكد املقدم الدكتور من�صور البلو�شي ،مدير �إدارة البعثات واال�ستقطاب يف
�شرطة دبي ،املُ�شرف العام ملجل�س �شرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات� ،أن
القيادة العامة ل�شرطة دبي وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة
املري القائد العام ل�شرطة دبي ،حر�صت على اال�ستثمار يف العقول وخا�صة
عند الأجيال ال�شابة يف اجلامعات والكليات ،لذلك �أطلقت مبادرة "بالعقول
ن�ستثمر" الهادفة �إىل حتفيز الطلبة من ذوي القدرات والإمكانات والأفكار
لإطالق �إبداعاتهم التي ت�ساهم يف
اخل��روج ب�أفكار و�أب�ح��اث وتقارير
مً�ست�شرفة للم�ستقبل � �س��واء يف
اجل��وان��ب االجتماعية �أو الأمنية
�أو التكنولوجية �أو العمل الإداري.
و�أ�� �ش ��ار امل �ق��دم ال�ب�ل��و��ش��ي �إىل �أن
م�ب��ادرة "بالعقول ن�ستثمر" التي
�أ� � �ش ��رف ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا جمل�س
�� �ش ��رط ��ة دب � ��ي ل �ط �ل �ب��ة الكليات
واجل��ام �ع��ات ب��ال�ت�ع��اون م��ع مركز
ا�ست�شراف امل�ستقبل ودع��م اتخاذ
ال �ق��رار يف ��ش��رط��ة دب ��ي� ،ساهمت
يف اخل��روج بالعديد من التقارير
والبحوث وال��درا��س��ات التي ت�ست�شرف ال��واق��ع الأم�ن��ي امل�ستقبلي خا�صة
يف ج��وان��ب مكافحة اجل��رمي��ة الإل�ك�ترون�ي��ة ،واجل��رائ��م ال�ع��اب��رة للحدود،
ويف جانب التحديات امل�ستقبلية �سواء جوانب العمل الإداري��ة وا�ستمرار
العمليات يف ظل الأزم��ات ،والر�شاقة الوظيفية ،وا�ستخدام الربوتات يف
العمل ال�شرطي ،م�شرياً �إىل �أن املجل�س اعتمد  18مو�ضوعاً بحثياً من
م�شاركات الطلبة املُقدمة من  20جامعة على م�ستوى الدولة بينها 11
درا�سة و 4تقارير و 3بحوث وذلك من �أ�صل 88م�شاركة بحثية قدمت من
�أكرث من  36جامعة على .م�ستوى الدولة.
ولفت املقدم البلو�شي �إىل �أن مبادرة " بالعقول ن�ستثمر" ُتعد �إحدى املبادرات
النوعية التي ينفذها جمل�س �شرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات ،والذي
ي�شكل حلقة الو�صل بني �شرطة دبي واجلامعات والكليات للم�ساهمة يف دعم
وتفعيل دور طلبة اجلامعات من خمتلف الربامج والتخ�ص�صات الدرا�سية
م��ن خ�لال ت��وف�ير البيئة احلا�ضنة لإب��داع��ات�ه��م و�أف�ك��اره��م وم�شاركتهم
املجتمعية وا�ستثمار ق��درات�ه��م وط��اق��ات�ه��م وامكانياتهم ل��دع��م وتطوير
خمتلف امل�شاريع واملبادرات ال�شرطية والأمنية يف �شرطة دبي.
�آليات العمل
وح ��ول �آل �ي��ات ال�ع�م��ل يف م �ب��ادرة "بالعقول ن�ستثمر"� ،أك ��دت �شما غامن
امل ��ري رئ�ي����س جمل�س طلبة ال�ك�ل�ي��ات واجل��ام �ع��ات� ،أن املجل�س ع�م��ل على
ح�صر التحديات الواردة من الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة ثم خاطب
اجلامعات والكليات التي تعترب �شريكاً ا�سرتاتيجياً يف بناء امل�ستقبل ،وعقد
العديد م��ن االجتماعات املرئية ع��ن بُعد معها ملناق�شة الأف �ك��ار ،وح�صر
طلبات امل�شاركني ،وتابع امل�شاريع البحثية وا�ستالمها.
و�أ�ضافت �أن �شرطة دبي عملت على تنفيذ املبادرة على �أر���ض الواقع من
خالل ح�صر عملية ت�سجيل الأبحاث يف مقر جمل�س الطلبة والطالبات،
والتوا�صل مبا�شرة ال�ستالم الطلبات ،والتن�سيق مع اجلامعات.
نتائج  18بحث ًا
وقالت ح�صة ال�شرقي ،نائب رئي�س جمل�س �شرطة دب��ي لطلبة الكليات
واجلامعات �أن نتائج عمل املبادرة خالل الفرتة املا�ضية ،قادت �إىل اعتماد
نتائج  18مو�ضوعاً بحثياً بينها  11درا�سة و 4تقارير و 3بحوث ،مو�ضحة
�أن البحوث الثالث تناول موا�ضيع هامة ه��ي" :حلول مبتكرة ملواجهة
ظاهرة ا�ستغالل الأطفال عرب مواقع التوا�صل االجتماعي" ،و"فاعلية
وك�ف��اءة تكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي يف ح��االت الأزم ��ات والطوارئ"،
و"اال�ستعانة بتكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي يف التحري ع��ن اجلرائم
امل�ستقبلية".
ولفت �إىل �أن التقارير الأربعة تناولت مو�ضوعات هامة خرجت بالعديد
من النتائج والتو�صيات حيث تناول التقرير الأول "�أف�ضل املمار�سات يف
الر�شاقة امل�ؤ�س�سية يف العمل ال�شرطي" ،وال�ث��اين "ا�ستخدام الطابعات
ثالثية الأبعاد يف ال�صناعات اخلفيفة" ،والثالث "�آليه بناء نظام لل�سعادة
الوظيفية بالعمل الأمني" ،والرابع� ":أف���ض��ل الأن�ظ�م��ة التكنولوجية
امل�ستخدمة يف م�سرح اجلرمية".
 11درا�سة متنوعة
و�أ�شارت �إىل �أن الدرا�سات الـ  11تناولت موا�ضيع �أمنية هامة تتمثل يف
اجلرائم الواقعة يف املجمعات ال�سكنية ،وا�ستخدام طائرات "الدرونز" يف
جمال البحث والإنقاذ ،و�أنواع العنف اجل�سدي والتحر�ش اجلن�سي  ،و�إدارة
امل�شاريع وامل�ب��ادرات يف امل�ؤ�س�سات ال�شرطية ،التو�سع العمراين يف مدينة
دب��ي (التحديات امل�ستقبلية واحل �ل��ول) ،وال�ت�ج��ارة ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،وا�ست�شراف م�ستقبل الت�أهيل الريا�ضي ،وتر�شيد الإنفاق يف
الأزمات والكوارث ،واال�ستثمار يف اخلدمات الأمنية ،والرتويج للمخدرات
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،والروبوتات يف جمال الإنقاذ واحلوادث.

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم

فريق بحثي من جامعة الإمارات يجري �أول درا�سة بحثية حول نوعية احلياة املتعلقة بال�صحة لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
•• العني – الفجر

�أعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة ()UAEU
بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم
( ، )ZHOعن تنفيذ بحث علمي م�شرتك متعدد
التخ�ص�صات ل��درا��س��ة ال�ع��وام��ل ال�ت��ي حت��دد نوعية
احلياة املتعلقة بال�صحة لدى �أطفال ا�ضطراب طيف
التوحد (." )ASD
و�أو�ضحت الدكتورة �أميتا �أتلي -رئي�س ق�سم التغذية
وال�صحة ،رئي�س الفريق البحثي بكلية الطب والعلوم
ال�صحية يف جامعة الإمارات "�أن هذا البحث امل�شرتك
ي �ه��دف �إىل ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي ح� ��ول م��ر���ض التوحد
وامل �� �س��اه �م��ة يف م�ع��اجل�ت��ه ل ��دى الأط� �ف ��ال ،ال �سيما
و�أن ن�سبة الأط�ف��ال امل�صابني بهذا املر�ض يف ازدياد
ملحوظ ،وقالت " يف ظل قلة الأدلة العلمية املتعلقة
بحالة ال�صحة والتغذية له�ؤالء الأطفال يف الدولة،
ف�إننا وبالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب
الهمم نقوم ب��إج��راء بحث علمي �شامل ال�ستق�صاء
احل��ال��ة ال�ع��ام��ة و�سلوكيات التغذية ل��دى الأطفال

للتعرف على ال�ضغوطات التي تواجه �أولياء الأمور
يف تغذية �أبناءهم امل�صابني بالتوحد".
و�أ�شارت �إىل �أن هذه الدرا�سة �ستعمل على ر�سم ت�صور
وفهم �شامل للعوامل التي ت�ؤثر على نوعية احلياة
املتعلقة ب�صحة �أط �ف��ال ا��ض�ط��راب طيف ال�ت��وح��د ،
م�ؤكدة على �أن الك�شف املبكر عن ه��ذه احل��االت من
خ�ل�ال الأ��س��ال�ي��ب غ�ير م ��ؤذي��ة �سي�ساعد لأ�صحاب
ال�ق��رار و العاملني باملهن ذات العالقة بال�صحة يف
ت�صميم ا�سرتاتيجيات نحو حت�سني نوعية احلياة
املتعلقة ب�صحتهم.
وي���ش��ارك ال��دك�ت��ورة �أميتا �أت�ل��ي يف ه��ذا البحث كال
م ��ن :ال�بروف�ي���س��ور م� ��اورو بي�سيا  -م��ن ق���س��م علم
وظائف الأع�ضاء  ،والربوفي�سور خالد طربيلي من
ق�سم الأح �ي��اء  ،وال�سيدة �سلمى احلب�شي م��ن ق�سم
التغذية وال���ص�ح��ة ،و ال�سيدة م��وزة �أح�م��د �سلطان
حممد ال�سالمي  -مديرة مركز العني للتوحد التابع
مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم .
الفئة امل�ستهدفة يف هذا البحث هم �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد  ،وامل�سجلني يف مركز العني للتوحد،

حيث �سيتم جمع البيانات اعتبا ًرا من مار�س 2021
اجل��اري �إىل مار�س  2022ال�ق��ادم  ،ولهذا الغر�ض
�سيجري فريق البحث بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة  ،ور�شة
عمل توجيهية لأولياء الأم��ور ،لت�سليط ال�ضوء على
�أهمية هذه الدرا�سة ودعمهم يف هذا البحث.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه ��ذه ال��درا� �س��ة ه��ي �أول درا�سة
�شاملة للجوانب املختلفة للحالة ال�صحية للطفل ،
وعوامل منط احلياة  ،ومدى كفاية النظام الغذائي
 /امل�غ��ذي��ات  ،و�سلوك التغذية والإج � ��راءات الأبوية
 ،واالل �ت �ه��اب��ات وال �ت �غ�ي�رات اجل�ي�ن�ي��ة امل �ح ��ددة التي
ت��دخ��ل يف الت�سبب يف م��ر���ض ال�ت��وح��د .وم��ن املتوقع
�أن تكت�شف هذه الدرا�سة عن حم��ددات جودة احلياة
املتعلقة بال�صحة عند �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
يف دولة االم��ارات العربية املتحدة ،بغ�ض النظر عن
النمط الظاهري  ،با�ستخدام ت�صميم بحث مقارن
م��ع الأط� �ف ��ال ال�ط�ب�ي�ع�ي�ين  ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذلك،
�سيعمل ال�ف��ري��ق ال�ب�ح�ث��ي ع�ل��ى ال�ت�ح�ق��ق م��ن �صحة
�أدوات التقييم تتنا�سب مع الثقافة املحلية للك�شف
املبكر عن م�شاكل ا�سرتاتيجيات الوالدين و الظغوط

املتعلق ب�إطعام الطفل  ،و التي بدورها �ستكون مفيدة
يف ت�ط��وي��ر ال �ت��دخ�لات امل�ستهدفة مل�ع��اجل��ة امل�شاكل
ال�صحية املتعلقة بالتغذية ل��دى �أط�ف��ال ا�ضطراب
طيف التوحد.
�إن ا�ضطراب طيف التوحد( )ASDهو عبارة عن
جمموعة من اال�ضطرابات النمائية الع�صبية والتي
ت�سبب �ضعف يف التوا�صل االجتماعي  ،و ظهور �أمناط
�سلوكية غري اعتيادية كالأن�شطة املتكررة  ،وعادة ما
يتم ت�شخي�صها يف مرحلة الطفولة املبكرة .وت�سبب
ه��ذه املعوقات و التحديات �ضغطا على �آب��اء �أطفال
ا��ض�ط��راب طيف ال�ت��وح��د,ال��ذي��ن يتبنون ممار�سات
ت�غ��ذوي��ة ق��د ت��ؤث��ر ب�شكل كبري على ح��ال��ة �أطفالهم
ال�صحية وال�ت�غ��ذوي��ة ،مم��ا ي�شكل �صعوبة للحفاظ
على اجل�سم بوزن �صحي  ،و بالتايل زيادة الوزن� ،أو
ال�سمنة من جانب و من جانب �أخر نق�ص املغذيات.
بالإ�ضافة اىل م�شاكل ال�صحة النف�سية مثل االكتئاب
والقلق وم�شاكل النوم التي مت ت�سجيلها يف هذه الفئة
من الأطفال التي �سيتم حت�سنها عن طريق ت�صميم
ا�سرتاتيجيات �أف�ضل تعني بالتغذية و منط احلياة .

حتت �شعار (متميزون من �أجل الوطن)

�شما بنت حممد تعتمد نتائج جائزتي الأجيال والكتابة الإبداعية
•• العني  -الفجر

اعتمدت ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد
�آل نهيان الثقافية والتعليمية نتائج كل من :جائزة
ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان للأجيال يف دورتها
الـ( )22حت��ت ��ش�ع��ار (م�ت�م�ي��زون م��ن �أج ��ل الوطن)
وج��ائ��زة ال�شيخ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان للكتابة
الإبداعية يف دورتها الـ ()7
وج ��اء يف ت�صريحها يف ع��ام ك��ان منعطفا ك�ب�يرا يف
رحلة الإن�سانية نحو امل�ستقبل ،تغريت م��ن خاللها
احلالة اال�ستثنائية التي و�ضعتها فيها جائحة كوفيد
 19الكثري من مظاهر احل�ي��اة ،وعا�شت الإن�سانية
حالة من القلق؛ ولكن جاء العلم ليمنح الب�شرية كما
العادة درعها ملقاومة هذه اجلائحة  ،وقدمت الإمارات
بقيادتها الر�شيدة منوذجا ملحميا للعمل على حماية
�شعبها وكل �إن�سان مقيم على �أر�ضها ،من خالل منهجية
�إداري ��ة ناجحة ،و طاقة ب�شرية طبية ق��وي��ة ،م�ؤمنة
ب��دوره��ا يف ال��دف��اع عن الأم��ن ال�صحي لكل �إن�سان ،و
ا�ستمرت احلياة يف حتقيق التوازن مع تلك الظروف
اجل��دي��دة ،و كانت ر�ؤيتنا يف م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد
ب��ن خ��ال��د �آل نهيان الثقافية والتعليمية �أن حتدي
هذا التغيري� ،سينجح باملزيد من العمل والعطاء من

�أجل املجتمع ،فتوا�ؤمنا مع تلك التغيريات وا�ستطعنا
�أن نحافظ على م�سريتنا املعرفية والثقافية ،واليوم
ن�سعد ب ��إع�لان ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��ائ��زة ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان للأجيال و جائزة الكتابة الإبداعية
واختلطت م�شاعر ال�سعادة بفخرنا بكل امل�شاركني يف
اجلائزة خالل هذه الظروف و�أقدم تهنئتي للفائزين
على متيزهم الثقايف واملعريف والإبداعي  ..وكلي يقني
�أننا العام القادم �إن �شاء اهلل �ستجمعنا قاعات التكرمي
بعد �أن ننجح يف عبور اجلائحة وحت�صني جمتمعنا
وكل �إن�سان على �أر�ضنا الطيبة باللقاح �ضد اجلائحة
لنعلن ب��إذن اهلل انت�صار احلياة)  ،هذا وقد مت �إعالن
ال�ن�ت��ائ��ج ب�ع��د ا�ستكمال م��رح�ل��ة التحكيم واالعتماد
الأويل  ،حيث تقدم جل��ائ��زة ال�شيخ حممد ب��ن خالد
�آل نهيان للأجيال وجائزة ال�شيخ حممد بن خالد �آل
نهيان للكتابة الإبداعية  138متناف�ساً من ( �أبو ظبي
والعني وال�شارقة وعجمان ومكتب الظفرة التعليمي
وال�ف�ج�يرة ور�أ� ��س اخليمة ) ف��از منهم  31م�شاركا
بينهم (  20مواطناً ) و (  11مقيما ) تناف�سوا يف
ك��اف��ة فئات اجلائزتني التي مت طرحهما خ�لال عام
 ، 2020وقد ج��اءت توجيهات رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقافية
والتعليمية ال�شيخة ال��دك�ت��ورة �شما بنت حممد بن
خ��ال��د �آل نهيان ب��إق��ام��ة احل�ف��ل االف�ترا��ض��ي لتكرمي

الفائزين برعاية وح�ضور م�ع��ايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان ع�ضو جمل�س الوزراء وزير الت�سامح
والتعاي�ش م�ساء الأح��د امل��واف��ق  28فرباير 2021
واجلدير بالذكر �أن جوائز التميز يف امل�ؤ�س�سات تهدف
�إىل تنمية روح التناف�س والنجاح والتطور من خالل

البحث عن املعرفة يف �إطار احلفاظ على قيم جمتمع
الإمارات وتراثه وتعزيز روح البحث والإبداع واالبتكار
يف كافة جماالته مع الرتكيز على جمال الأدب وفنونه
�إىل جانب بناء �شخ�صية الطفل وتكوينها ؛ كونهم
امل�ستقبل الذي يحافظ على مكت�سبات الوطن.
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�أنقذت امل�ضادات احليوية ع��ددا ال يح�صى من
الأرواح على مر العقود .ومع ذلك ،بالن�سبة مل�سببات
الأمرا�ض التي تقتلها ،تعترب امل�ضادات احليوية
عدوا قدميا ،وهي بالفعل بارعة يف القتال.وات�ضح
�أن انت�شار مقاومة امل�ضادات احليوية قد ال يكون
مقيدا كما افرت�ضنا ،ما مينح املزيد من الأن��واع
و�صوال �أ�سهل بكثري ملقاومة امل�ضادات احليوية
�أكرث مما تعتقده النماذج ال�سابقة.
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ابتكرت طرقا جديدة للتغلب عليها

البكترييا القاتلة قد ت�شارك مقاومة
امل�ضادات احليوية ب�شكل �أ�سرع مما نظن!
وج ��اءت النتائج م��ن درا� �س��ة �أج��راه��ا ال�ب��اح��ث يف املعلوماتية
احل�ي��وي��ة ،ج��ان زرمي �ي��ك ،م��ن جامعة ت�شاملرز للتكنولوجيا
يف ال�سويد ،وال�ت��ي بحثت ع��ن ع�لام��ات التنقل ب�ين عنا�صر
احلم�ض النووي التي ت�سمى البالزميدات.
و�إذا كان اجلينوم كتاب طبخ ،فيمكن تخيل البالزميدات على
�أن�ه��ا ق�صا�صات ف�ضفا�ضة م��ن ال ��ورق حت�ت��وي على و�صفات
ثمينة م�سروقة م��ن الأ��ص��دق��اء والأق ��ارب .ويحتوي الكثري
منها على تعليمات ل�صنع مواد ميكن �أن ت�ساعد البكترييا على
البقاء يف ظل ظروف مرهقة.
وبالن�سبة للبكترييا ،ف ��إن ج��رع��ة امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة تكون
مرهقة عادة .وبينما كنا ن�ستخدمها ك�شكل من �أ�شكال الطب
يف اجلزء الأكرب من مائة عام ،ف�إن احلقيقة هي �أننا ا�ستلهمنا
بب�ساطة من �سباق الت�سلح امليكروبي ال��ذي قد يكون قدميا
قدم احلياة نف�سها.
ون �ظ��را لأن �أن��واع��ا خمتلفة م��ن امل�ي�ك��روب��ات اب�ت�ك��رت طرقا
جديدة لإع��اق��ة منو مناف�سيها من البكترييا عرب الع�صور،
فقد ابتكرت البكترييا طرقا جديدة للتغلب عليها.

وغالبا ما يتم احلفاظ على �إج��راءات الدفاع هذه يف ت�شفري
البالزميد ،ما ي�سمح للخاليا البكتريية مب�شاركة املقاومة
ب�سهولة من خالل عملية ت�سمى االقرتان.
ومن �أجل توزيع البالزميدات على نطاق وا�سع بني اخلاليا يف
عمل جرثومي ،يجب �أن متتلك منطقة من الرتميز اجليني
ت�سمى �أ�صل ت�سل�سل النقل� ،أو .oriT
وه ��ذا الت�سل�سل ه��و م��ا ي�ت�ع��ام��ل م��ع الإن � ��زمي ال ��ذي يقطع
البالزميد ،لفتحه ل�سهولة الن�سخ ،ثم يغلقه مرة �أخرى .ومن
دون  ،oriTمن املقرر �أن تظل الو�صفة ال�سرية للبالزميد
يف حوزة �صاحبها.
ويف املا�ضي ،ك��ان يُعتقد �أن كل بالزميد يحتاج �إىل امتالك
ك��ل م��ن  oriTورم��ز الإن��زمي م��ن �أج��ل م�شاركته يف �أعمال
االقرتان.
واليوم ،من الوا�ضح �أن الإن��زمي لي�س بال�ضرورة خا�صا ب�أي
ت�سل�سل  oriTمعني ،ما يعني �أنه �إذا كانت اخللية البكتريية
حتتوي على العديد من البالزميدات ،فقد ي�ستفيد البع�ض
من الإنزميات امل�شفرة بوا�سطة الآخرين.

و�إذا �أردن��ا التو�صل �إىل كتالوج من البالزميدات التي ميكن
م�شاركتها  -مبا فيها تلك التي حتتوي على تعليمات ملقاومة
امل�ضادات احليوية  -فنحن بب�ساطة نحتاج �إىل معرفة عدد
التي حتتوي على ت�سل�سل .oriT
ول�سوء احل��ظ ،ف��إن العثور على هذه الت�سل�سالت وحتديدها
كميا يتطلب وقتا طويال و�شاقا .لذلك طور زرمييك و�سيلة
�أكرث فاعلية للبحث عن  oriTبناء على اخل�صائ�ص الفريدة
للخ�صائ�ص الفيزيائية للت�شفري.
وط�ب��ق النتائج على ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ت�ضم �أك�ث�ر م��ن 4600
بالزميد ،وح�ساب كيف ا�ستندت البالزميدات املتنقلة ال�شائعة
�إىل انت�شار .oriT
وات�ضح �أننا رمبا كنا بعيدا جدا عن العالمة يف مدى �شيوع
ه��ذا الت�سل�سل الأ��س��ا��س��ي ،حيث ك��ان��ت نتائج زرمي�ي��ك �أعلى
بثماين مرات من نتائج التقديرات ال�سابقة.
ومع �أخذ عوامل التحويل الأخرى يف االعتبار ،ميكن �أن يعني
�أن هناك �ضعف عدد البالزميدات املتنقلة بني البكترييا ،مع
�ضعف عدد الأنواع البكتريية التي متتلكها.

وكان هناك اكت�شاف �آخر قام به زرمييك ،وهو مدعاة للقلق.
ويقول زرمييك" :تنتمي البالزميدات �إىل جمموعات حركية
خمتلفة� ،أو جمموعات  ،MOBلذا ال ميكنها االنتقال بني
�أي نوع بكتريي".ومع ذلك ،يقرتح بحثه الآن ن�صف ت�سل�سالت
 oriTالتي وجدها منا�سبة لأنزميات االقرتان من جمموعة
 MOBخمتلفة متاما ،ما ي�شري �إىل �أن احلدود بني الأنواع
البكتريية قد تكون �أكرث نفاذية للبالزميدات مما كنا نظن
�أي�ضا.
وكل هذا خرب مقلق يف ظل ال�سباق لتطوير عالجات جديدة
م�ضادة للبكترييا.

ويقول زرمييك" :ميكن �أن ت�شري هذه النتائج �إىل وجود �شبكة
قوية لنقل البالزميدات بني البكترييا يف الب�شر واحليوانات
والنباتات والرتبة والبيئات املائية وال�صناعات ،على �سبيل
امل �ث��ال ال احل���ص��ر .وحت ��دث ج�ي�ن��ات امل �ق��اوم��ة ب�شكل طبيعي
يف ال�ع��دي��د م��ن البكترييا املختلفة يف ه��ذه النظم البيئية،
وميكن �أن تعني ال�شبكة االفرتا�ضية �أن اجلينات من كل هذه
البيئات ميكن �أن تنتقل �إىل البكترييا التي ت�سبب املر�ض لدى
الب�شر".و�ست�ساعدنا مثل هذه التكنولوجيا على فهم �أف�ضل
ملا نواجهه.
و ُن�شر هذا البحث يف جملة .Microbiology Open

ثالث فئات مهددة باملوت مبعقم اليدين
ي�شكل تعقيم اليدين �أحد الإجراءات التي �أ�صبحت مهمة يف مواجهة وباء فريو�س كورونا امل�ستجد امل�سبب
ملر�ض (كوفيد ،)19-ولكن تقريرا حديثا ي�شري �إىل خماطر ت�صل �إىل املوت ترتبط بابتالع معقم اليدين
الكحويل.
وح��ذر تقرير ن�شر يف جملة (بي �إم جي �إفيدين�س بي�سد ميدي�سن) (BMJ Evidence Based
 )Medicineمن �أن ابتالع مطهر اليدين الكحويل ميكن �أن يقتل ،وذلك ا�ستنادا �إىل حتليل حالتي وفاة
من هذا القبيل مت حتديدهما يف تقارير الطب ال�شرعي.
وك �ت ��ب ع ��ن ال �ت �ق��ري��ر م ��وق ��ع ي ��وري ��ك �أل�ي��رت
( )eurekalertالتابع للرابطة الأمريكية
ل� �ت� �ق ��دم ال � �ع � �ل� ��وم (the American
Association
for
the
� ،)Advancement of Scienceأن
اجل�م�ه��ور غ�ير م ��درك �إىل ح��د ك�ب�ير ملخاطر
ال���س�لام��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ل �ه��ذا ال���ش�ك��ل م��ن نظافة
ال �ي��دي��ن ،وال �ت��ي �أ� �ص �ب �ح��ت ��ش��ائ�ع��ة يف املنازل
وامل�ست�شفيات واملدار�س و�أماكن العمل والأماكن

العامة يف �أعقاب جائحة فريو�س كورونا.
وحث التقرير على بذل املزيد حلماية �أولئك
املعر�ضني خلطر البلع غري املق�صود واملتعمد
لهذه املادة الكيميائية ،مثل:
 الأطفال الأ�شخا�ص امل�صابون باخلرف الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل ال�صحةالعقلية
وق��د ت�شكل امل�ط�ه��رات املحتوية على الكحول

خطرا على هذه الفئات ،فالأطفال قد يبتلعونها
دون ق�صد.
�أي�ضا امل�سنون ال��ذي��ن يعانون م��ن اخل��رف �أو
املر�ضى مب�شاكل عقلية قد يبتلعونها باخلط�أ.
ويف امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة وح��ده��ا ،ارت�ف�ع��ت حاالت
الت�سمم مبطهرات الأي ��دي التي حتتوي على
ال �ك �ح��ول وال �ت��ي مت الإب �ل��اغ ع�ن�ه��ا �إىل خدمة
معلومات ال�سموم الوطنية بن�سبة  61%بني
عامي  2019و.2020
ومت الإب�ل��اغ ب��ال�ف�ع��ل ع��ن ح��ال�ت�ين م��ن حاالت
ال�ت���س�م��م غ�ي�ر امل�ت�ع�م��د لأط� �ف ��ال يف امل �ن ��زل يف
�أ�سرتاليا والواليات املتحدة خالل الوباء ،كما
يقول التقرير،
الذي و�صف بذلك حالتي وفاة �أخريني حدثتا
يف م�ست�شفيات يف �إجنلرتا قبل وباء كورونا.
تركيبات خمتلفة
وت �ت��وف��ر م�ع�ق�م��ات الأي� ��دي ال �ت��ي حت �ت��وي على
ال �ك �ح��ول يف ت��رك �ي �ب��ات ��س��ائ�ل��ة �أو ه�لام �ي��ة �أو
رغوية.
حت� �ت ��وي ع �ل ��ى  95%-60ك� �ح ��ول �إيثيل
ethyl
()alcohol
“�إيثانول”
� )(ethanolأو  95%-70ك �ح ��ول
�إيزوبروبيل “�إيزوبروبانول” (isopropyl

.)alcohol) (isopropanol
وت�ق��ول امل��راك��ز الأم�يرك�ي��ة ملكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها،
�إنه بالن�سبة للأطفال دون �سن ال�ساد�سة يجب
ا�ستخدام معقم اليدين حتت �إ�شراف الكبار.
وت�ضيف �أن معقم ال�ي��دي��ن ي�ع��د خ�ط�يرا عند
تناوله من قبل الأطفال،
ف�شرب كمية �صغرية فقط من معقم اليدين
ميكن �أن ي�سبب الت�سمم الكحويل للأطفال.
ومن املهم جدا تخزين معقم اليدين بعيدا عن
متناول الأطفال،
كما ينبغي مراقبة الأطفال عند ا�ستخدامهم
ملعقم اليدين.
�إذا ابتلع الطفل معقما لليدين فيجب االت�صال
بالطوارئ فورا.
وي �ج��ب ال �ت ��أك �ي��د �أن م�ع�ق��م ال �ي��دي��ن الكحويل
و�سيلة مهمة يف مكافحة الفريو�سات،
ولكن يجب ا�ستعماله وتخزينه بحر�ص وحذر
�شديدين.
للحماية م��ن خطر الت�سمم مبطهر اليدين
الكحويل ين�صح بالتايل:
 و�ضع عبوات مطهر اليدين الكحويل بعيداعن الأطفال.
 -مي �ن��ع ا� �س �ت �ع �م��ال الأط� �ف ��ال وح��ده��م ملطهر

اليدين الكحويل ،ويجب �أن يكون معهم مرافق
عند اال�ستعمال.
 �إذا ك ��ان ل ��دى ال���ش�خ����ص ق��ري��ب ي�ع�ت�ن��ي بهي�ع��اين م��ن اخل ��رف �أو �أي م�شاكل ت ��ؤث��ر على
وعي ال�شخ�ص وانتباهه فيمنع تركه مع عبوة
املطهر� ،إذ قد ي�شرب منها وهو غري مدرك �أنها
معقم.

 يجب �إب �ع��اد ه��ذه امل�ط�ه��رات ع��ن �أي �شخ�صي �ع��اين م��ن م�شكلة يف ال���ص�ح��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة مثل
االكتئاب احلاد� ،أو �أية م�شكلة ت�ؤثر على حكمه
على الأ�شياء.
 ي �ج��ب ت �خ��زي��ن امل �ع �ق��م يف م �ك��ان ب �ع �ي��د عناحل ��رارة ،لأن��ه يحتوي على الكحول ال��ذي هو
مادة �سريعة اال�شتعال.
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�سهيل املزروعي لـ«وام» % 49 :منو �أحجام املناولة
بالإمارات لت�صل �إىل  28مليون حاوية خالل العام 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د م�ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س املزروعي
وزي��ر الطاقة والبنية التحتية �أن معر�ضي �آيدك�س
ونافدك�س  2021وامل�ؤمتر امل�صاحب لهما ي�ؤكدان
ق ��درة الإم� � ��ارات ع�ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة وت�ن�ظ��م �أح ��د �أهم
الأحداث العاملية يف جمال الدفاع والأمن يف ظروف
ا�ستثنائية مي��ر بها ال�ع��امل ج��راء جائحة “كوفيد-
 ”19و� �س��ط �إج� � ��راءات اح�ت�رازي ��ة ووق��ائ �ي��ة عالية
امل�ستوى ل�ضمان �صحة و�سالمة اجلميع.
وق��ال املزروعي يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات
“وام” على هام�ش م�شاركته يف جل�سات م�ؤمتر الدفاع
الدويل � 2021إن معر�ضي “�آيدك�س” و”نافدك�س”
ي�شكالن عالمة فارقة يف م�سرية ال�صناعات الدفاعية
والأمنية حمليا و�إقليميا وعامليا ملا لهما من مكانة
ع��امل�ي��ة رائ ��دة وت ��أث�ير ك�ب�ير يف ا��س�ت���ش��راف م�ستقبل
التكنولوجيا وال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ت�ط��ورة يف ر��س��م مالمح
التوجهات امل�ستقبلية لهذا القطاع احليوي مبا يعزز
ال�سالم والأمن واال�ستقرار الدويل.
و� �ش��ارك م�ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي يف اجلل�سة الأوىل
م��ن م��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل  2021ال��ذي انطلقت

•• �أبوظبي-وام:

نظمت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي،
بالتعاون مع �سفارة ج��زر املالديف لدى
ال��دول��ة؛ ن ��دوة اف�ترا��ض�ي��ة ح��ول فر�ص
اال��س�ت�ث�م��ار يف ج��زر امل��ال��دي��ف ،مب�شاركة
�سعادة حممد ه�لال امل�ه�يري مدير عام
غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي ،وم�ع��ايل �إب��راه�ي��م �أمري
وزي ��ر امل��ال�ي��ة يف ج��زر امل��ال��دي��ف ،ومعايل
�أح� �م ��د خ �ل �ي��ل وزي � ��ر ال ��دول ��ة لل�ش�ؤون
اخلارجية يف جزر املالديف ،و�سعادة �أمينة
�شيينه �سفرية جمهورية املالديف لدى
الدولة� ،إ�ضافة �إىل نخبة من امل�س�ؤولني
من جزر املالديف.
و� �ش �ه��دت ال �ن ��دوة ا��س�ت�ع��را��ض�اً ملجموعة
م��ن امل �ع �ل��وم��ات ال��واف �ي��ة للم�ستثمرين
الإم ��ارات� �ي�ي�ن ح� ��ول ف��ر���ص اال�ستثمار

�أعماله اليوم والتي انعقدت حتت عنوان “الفر�ص
االبتكارية يف �إدارة �أنظمة �سل�سلة التوزيع حلقبة ما
بعد كورونا” مب�شاركة عدد من امل�س�ؤولني واخلرباء
الإقليميني والدوليني .وحول دور الإمارات يف تعزيز
�سال�سل الإم ��داد ..ق��ال امل��زروع��ي �إن دول��ة الإمارات
تتبو�أ موقعا متميزا على اخلريطة العاملية من حيث
قوة موانئها وتناف�سيتها �إذ متتلك الدولة ثاين �أكرب
ميناء يف العامل �إ�ضافة �إىل موانئ الفجرية و�أبوظبي
وج �ب��ل ع�ل��ي وال �ت��ي ت�ع��د م��ن امل ��وان ��ئ ال ��رائ ��دة على
م�ستوى العامل .و�أ�ضاف معاليه �أن الإم��ارات طورت
العديد من الأنظمة التي ت�ستخدم تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة والبلوك�شني والذكاء اال�صطناعي
يف ت�سيري �سال�سل الإمداد مثل بوابة املقطع يف �إمارة
�أبوظبي والتي توفر من�صة واحدة جلميع اخلدمات
ال�ت��ي ت�ع��زز ح��رك��ة ت�ب��ادل ال�سلع وح��رك��ة الأ�شخا�ص
والتوظيف الذكي للمعلومات.
وق��ال امل��زروع��ي �أن اال�ستثمار يف التقنيات املتطورة
والتكنولوجيا املتقدمة �سوف متكنا يف الإم��ارات من
اال�ستمرار يف لعب دور عاملي يف جمال النقل البحري
وم�ن��اول��ة الب�ضائع ..م���ش�يرا �إىل م��وان��ئ الإم� ��ارات
�ست�شهد من��وا يف �أح�ج��ام امل�ن��اول��ة خ�لال ال�ف�ترة من

� 2019إىل  2021ب�ن���س�ب��ة ت��زي��د ع �ل��ى 49%
لرتتفع من  19مليون حاوية يف  2019وت�صل �إىل
 28مليون حاوية العام اجلاري.
ون� ��وه امل ��زروع ��ي �إىل �أن الإم � � ��ارات ت ��ؤم��ن ب�أهمية
موا�صلة اال�ستثمار واال�ستمرار يف عقد ال�شراكات
اال�سرتاتيجية الإقليمية والعاملية التي متكنها من
تبو�ؤ املركز الأول عامليا يف هذا القطاع احليوي.
وق��ال معاليه �إن قطاع النقل البحري يف الإم��ارات
مت�ك��ن يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا “كوفيد ”19-من
العمل بامتياز كما متكن بف�ضل ال��ر�ؤي��ة ال�صائبة
لقيادتنا الر�شيدة يف الإمارات وتوجيهاتها ال�سديدة
من لعب دور �إن�ساين كبري يف نقل امل�ستلزمات ال�صحية
واللقاحات بالتعاون مع جميع ال�شركاء وال�شركات
ال�ع��امل�ي��ة م��ا يج�سد ر��س��ال��ة الإم � ��ارات احل���ض��اري��ة يف
احلفاظ على الإن�سان وتنميته وم�ساعدة املجتمعات
وال�شعوب على تخطي الظروف الراهنة التي مير بها
العامل.
و�أك��د معاليه �أن الإم ��ارات متتلك بنية حتتية قوية
قادرة على املناف�سة عامليا وت�ؤهلها للعب دور رئي�سي
يف قطاع النقل ..م�شريا �إىل جائحة “كورونا” خلفت
العديد من الدرو�س امل�ستفادة والتي على �أ�سا�ساها

يتم موا�صلة تطوير الأنظمة با�ستخدام التقنيات
احلديثة ومبا يحقق التنمية امل�ستدامة واالزدهار.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أع �م��ال م��ؤمت��ر ال��دف��اع الدويل
 2021انطلقت اليوم يف �أبوظبي الذي يقام للمرة
الأوىل بن�سخته “الهجينة” ليجمع �أك�ثر من 24
خبريا ومتخ�ص�صا يف قطاع الدفاع وبح�ضور وم�شاركة
وا�سعة من  80دولة على �أر�ض الواقع يف مركز �أدنوك
للأعمال و افرتا�ضياً حيث تتمحور جل�سات امل�ؤمتر
الرئي�سية حول “ازدهار وتطور الذكاء اال�صطناعي
والتكنولوجيا املتقدمة وحمايتهم يف ع�صر الثورة
ال�صناعية الرابعة».

غرفة �أبوظبي تعرف بفر�ص اال�ستثمار يف جزر املالديف

امل �ح �ت �م �ل��ة يف ج � ��زر امل ��ال ��دي ��ف ،ع �ل��او ًة
ع�ل��ى تغطية جم�م��وع��ة م��ن املو�ضوعات
الرئي�سية التي �شملت فر�ص اال�ستثمار
يف القطاع ال�سياحي وامل�صائد ال�سمكية،
وت��رب �ي��ة الأح � �ي� ��اء ال �ب �ح��ري��ة وال ��زراع ��ة
وغريها .و�أبدى حممد هالل املهريي يف
كلمته الرتحيبية التي �ألقاها يف الندوة؛
تطلعه �إىل موا�صلة ال��زخ��م ال��راه��ن يف
عالقات التعاون االقت�صادي والتجاري
على امل�ستويات كافة بني دول��ة الإمارات
وجزر املالديف ،وذلك من خالل الرتكيز
على تطوير ال�شراكات الفاعلة يف خمتلف
القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك .ولفت
�إىل �أن دول ��ة الإم � ��ارات وج ��زر املالديف

يتمتعان بعالقات ثنائية متميزة قائمة
ع �ل��ى رواب � ��ط م��ن ال �� �ص��داق��ة ،والرغبة
امل���ش�ترك��ة يف م��د ج���س��ور ال�ت�ع��اون يف كل
امل �ج��االت ال�ت�ن�م��وي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،مبا
يحقق املنفعة املتبادلة .وقال  :بدورنا يف
غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي ف�إننا لن
ن��دخ��ر ج�ه��داً يف �سبيل ت�سهيل �أعمالكم
ع�ل��ى ام �ت��داد امل�ن�ظ��وم��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف
الإمارة بال�شراكة مع اجلهات املعنية ،ومبا
يخلق للبلدين ال�صديقني مرحلة جديدة
م��ن ال�ت�ع��اون ،وتنمية ال�ت�ب��ادل التجاري
واال�ستثماري وال�سياحي ،ويرتقي بها �إىل
م�ستويات تلبي الطموحات والإمكانات
ع�ل��ى �أو� �س��ع ن �ط��اق .ب ��دوره� ،أ� �ش��ار معايل

�إب ��راه� �ي ��م �أم �ي��ر ،وزي � ��ر امل��ال �ي��ة يف جزر
املالديف� ،إىل �أن جائحة كوفيد  19-كان
لها الت�أثري ال�سلبي الكبري على االقت�صاد
وم�سار التنمية يف جزر املالديف ،م�ؤكداً
�أن ب�لاده ت�سعى �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون مع
الأ�صدقاء يف دولة الإمارات ،ملناق�شة �سبل
تعزيز التعاون االقت�صادي بني البلدين،
وت�سريع مرحلة التعايف االقت�صادي عرب
ع�ق��د ال���ش��راك��ات ال�ف��اع�ل��ة ذات امل�صلحة
املتبادلة .من جهته ،ب��ارك معايل �أحمد
خليل وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون اخلارجية
يف ج��زر امل��ال��دي��ف ل��دول��ة الإم ��ارات جناح
و��ص��ول م�سبار الأم ��ل �إىل م��دار املريخ،
ك� � � ��أول دول � ��ة ع��رب �ي��ة واخل ��ام �� �س ��ة على

م�ستوى العامل ت�صل �إىل م��دار الكوكب
الأحمر ،معربا عن خال�ص تقديره لغرفة
جتارة و�صناعة �أبو ظبي على م�شاركتها
يف ا�ست�ضافة ه��ذه ال�ن��دوة اال�ستثمارية،
بالتعاون مع �سفارة ج��زر املالديف لدى
ال ��دول ��ة ،وال �ت��ي مت�ث��ل ف��ر��ص��ة حقيقية
ل���ص�ي��اغ��ة ب��رن��ام��ج اق �ت �� �ص��ادي م�شرتك
للفر�ص املتاحة يف جزر املالديف .وعربت
��س�ع��ادة �أم�ي�ن��ة �شيينه �سفرية جمهورية
املالديف لدى الدولة عن �سعادتها لهذا
التعاون املثمر م��ع غرفة �أبوظبي لعقد
ه ��ذه ال � �ن ��دوة ،م ��ن �أج � ��ل ت �ق��دمي نظرة
�شاملة ومعمقة عن الآفاق االقت�صادية يف
املالديف ،ومبا ي�سهم يف متهيد الطريق
للتعاون امل�ستقبلي يف ع��دد من املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك بني جزر املالديف
ودولة الإمارات العربية املتحدة.

جمارك �أبوظبي تطلق ماراثون االبتكار بالتزامن مع فعاليات الإمارات تبتكر 2021

•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت الإدارة ال �ع��ام��ة جل �م��ارك �أب��وظ �ب��ي �إط�ل�اق
م��اراث��ون االبتكار بالتزامن مع فعاليات “الإمارات
تبتكر  ”2021التي تبد�أ على م�ستوى الدولة اليوم
وت�ستمر حتى  27فرباير اجلاري .
وت�ع��ر���ض الإدارة خ�ل�ال “مارثون االبتكار” عددا
من االبتكارات التي تتمحور ح��ول خم�سة موا�ضيع
رئي�سية ه��ي “جمارك ذك�ي��ة و جت��ارة �إل�ك�ترون�ي��ة و
حوافز اال�ستثمار واالبتكار يف اجلامعات واملدار�س
وال�سيا�سات والإجراءات املبتكرة».
و قال �سعادة را�شد الحج املن�صوري مدير عام الإدارة
العامة جلمارك �أبوظبي �إن �إطالق مارثون االبتكار
بالتزامن م��ع فعاليات “الإمارات تبتكر ”2021
ي��أت��ي يف �إط ��ار ج�ه��ود ج�م��ارك �أب��وظ�ب��ي ال�ه��ادف��ة �إىل

تر�سيخ ثقافة االبتكار والإب��داع يف العمل اجلمركي
وجعلها منهاج عمل يف تطوير امل �ب��ادرات والربامج
وامل���ش��روع��ات امل�ستقبلية مب��ا ي��واك��ب خطط الدولة
للخم�سني عاما املقبلة.
و �أ�� �ض ��اف امل �ن �� �ص��وري �إن خ �ط��ط ال �ت �ح��ول الرقمي
جلمارك �أبوظبي ت�سري وفق اخلطة اال�سرتاتيجية
ل�ل�إدارة و الذي جتلى م�ؤخرا يف الإع�لان عن �أمتتة
جميع خدمات جمارك �أبوظبي عرب من�صة “مت” و
تقدمي �أكرث من  40خدمة رقمية �إ�ضافة �إىل �إطالق
العديد من الأنظمة وامل�شروعات املبتكرة التي تعزز
ريادة املنظومة اجلمركية يف �أبوظبي.
و �أو�ضح املن�صوري �أن ر�ؤى القيادة الر�شيدة يف تر�سيخ
ثقافة االبتكار يف العمل احلكومي ظهرت نتائجها
الإيجابية ب�شكل جلي خ�لال جائحة ك��ورون��ا والتي
كان لها �أكرب الأثر يف ا�ستمرارية الأعمال دون توقف

ومواجهة تداعيات اجلائحة وحتويل التحديات �إىل
فر�ص م�ستقبلية حيث مت تدريب موظفي جمارك
�أب��وظ�ب��ي ع�بر من�صة ال�ت��دري��ب ال��رق�م��ي م��ن خالل
تقنيات الذكاء اال�صطناعي والذي �أ�سهم يف مواكبة
امل�ستجدات وت�سيري حركة ال�ت�ج��ارة واحل�ف��اظ على
�أمن و�سالمة املجتمع.
تت�ضمن املوا�ضيع الرئي�سية �ضمن مارثون االبتكار
 20م���ش��روع��ا مبتكرا منها م���ش��اري��ع “ التخلي�ص
ال��ذك��ي واملخل�صني اجلمركيني والتخلي�ص امل�سبق
والبلوك�شني والأج�ه��زة احلديثة واحلكومة اخلفية
والتخلي�ص ع��ن بعد وت�سليم الب�ضائع ع��ن طريق
ال � ��درون وال �ط �ب��اع��ة ث�لاث �ي��ة الأب� �ع ��اد وغ�ي�ره��ا من
امل���ش��اري��ع املبتكرة ال�ت��ي تتما�شى م��ع خطة التحول
الرقمي جلمارك �أبوظبي وجهود حكومة �أبوظبي
تر�سيخ ثقافة االبتكار.

وي�ستهدف ماراثون االبتكار ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
من القطاعني العام واخلا�ص وجميع فئات املجتمع
واجل�م�ه��ور ال �ع��ام للم�شاركة ب��أف�ك��ار اب�ت�ك��اري��ة تعزز
منظومة العمل اجلمركي حيث ي�ستطيع امل�شاركون
�إر�سال �أفكارهم االبتكارية من خالل من�صة االبتكار
اخل��ارج �ي��ة جل �م��ارك �أب��وظ �ب��ي وال �ت��ي مت اطالقها
م� ��ؤخ ��را .ك�م��ا ت���س�ت�ع��ر���ض ج �م��ارك �أب��وظ �ب��ي خالل
ف�ع��ال�ي��ات م��اراث��ون االب �ت �ك��ار جم�م��وع��ة م��ن الأفكار
االبتكارية واالب��داع�ي��ة املقرتحة من قبل املوظفني
التي مت تقدميها عرب من�صة االبتكار الداخلية والتي
مت تطبيقها على �أر�ض الواقع منها م�شروع التفتي�ش
ال��ذك��ي ون �ظ��ام ظ�ب��ي وغ�يره��ا م��ن الأن�ظ�م��ة الذكية
املبتكرة التي ت�سهم يف تي�سري حركة التجارة وتعزز
�أمن و�سالمة املجتمع ومبا يتما�شى مع �أرقى املعايري
العاملية يف هذا ال�صدد.

الإمارات ت�شارك يف اجتماع الدورة الـ  44ملجل�س حمافظي ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية التابع للأمم املتحدة

•• �أبوظبي-الفجر:

�شاركت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
ممثلة بوزارة املالية يف اجتماع الدورة الـ
 44ملجل�س حمافظي ال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية التابع للأمم املتحدة
(�إي� � �ف � ��اد) ،وال� � ��ذي ع �ق��د ع�ب�ر تقنيات
االت���ص��ال امل��رئ��ي على م��دار ي��وم��ي 17
و 18فرباير احلايل .وناق�ش االجتماع
� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال � �ق� ��درة ع �ل��ى مواجهة
التحديات العاملية امل�ستجدة واملتعلقة
بجائحة كورونا (كوفيد ،)19-وتغري
املناخ ،والتنمية الريفية وغريها.
وت��ر�أ���س �سعادة يون�س حاجي اخلوري،
وكيل وزارة املالية فريق الدولة امل�شارك
يف االج�ت�م��اع ،وال ��ذي �ضم يف ع�ضويته
�سعادة عمر عبيد ال�شام�سي �سفري دولة
االم ��ارات العربية املتحدة يف �إيطاليا،
وال�سيد �أحمد املال نائب رئي�س البعثة
ل ��دى ��س�ف��ارة دول ��ة الإم� � ��ارات يف روم ��ا،
وال�سيد يو�سف بن حجر ع�ضو جمل�س
املديرين التنفيذين يف ال�صندوق الدويل
للتنمية ال��زراع �ي��ة ن��ائ��ب م��دي��ر �إدارة
ال�ع�لاق��ات وامل�ن�ظ�م��ات امل��ال�ي��ة الدولية،
وال�سيدة م��وزة �سعيد املطرو�شي رئي�س
ق�سم املنظمات وامل�ؤ�س�سات واال�ستثمارات
احلكومية ،كما عقد االجتماع بح�ضور
معايل جيلبري �أنغبو رئي�س ال�صندوق
ال��دويل للتنمية ال��زراع�ي��ة ،وحمافظي

ال�صندوق وممثلني عن ال��دول املدعوة
والأع � �� � �ض � ��اء يف امل �ج �ل ����س التنفيذي
ل�ل���ص�ن��دوق .وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ذل ��ك� ،شدد
�سعادة يون�س حاجي اخلوري على �أهمية
ه ��ذا االج �ت �م��اع يف م��وا� �ص �ل��ة التباحث
واحل��وار حول �سبل دعم م�سرية العمل
الرائدة التي يقودها ال�صندوق الدويل
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال� ��زراع � �ي� ��ة ل �ت �ع��زي��ز فر�ص
اال� �س �ت �ث �م��ار يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ودع ��م
ال�سكان الريفني ،ومبا يحقق الأهداف
املرتبطة بالق�ضاء على الفقر واجلوع.
وقال �سعادته“ :حتر�ص دولة الإمارات
على موا�صلة دع��م جهود ال�صندوق يف
حماربة الفقر ومتكني التنمية يف الدول
النامية ،لتحقيق خطة  2030للتنمية
امل�ستدامة ،وال��رام�ي��ة �إىل �إن�ه��اء الفقر
واجلوع والتغلب على عدم امل�ساواة ب�شكلٍ
م�ستدام بحلول عام ».2030
وخ �ل�ال االج �ت �م��اع مت��ت امل��واف �ق��ة على
ت� �ق ��ري ��ر جل� �ن ��ة خم �� �ص �� �ص ��ات رئي�س
ال�صندوق ،والتقرير التجميعي ملداوالت
االج� �ت� �م ��اع ال �ع��امل��ي اخل��ام ����س ملنتدى
ال���ش�ع��وب الأ��ص�ل�ي��ة ،وال�ت�ج��دي��د الثاين
ع���ش��ر مل� ��وارد ال �� �ص �ن��دوق ،والتعديالت
ع�ل��ى ال�ن���ص��و���ص ال�ق��ان��ون�ي��ة الأ�سا�سية
ل�ل���ص�ن��دوق ،وال �ق��وائ��م امل��ال �ي��ة املوحدة
ل �ل �� �ص �ن��دوق ل �ع ��ام  ،2019وبرنامج
ع�م��ل ال���ص�ن��دوق امل�ستند �إىل النتائج،
وامل �ي��زان �ي �ت��ان ال �ع��ادي��ة والر�أ�سمالية

لل�صندوق لعام  ،2021وبرنامج عمل
مكتب التقييم امل�ستقل يف ال�صندوق
امل�ستند �إىل ال�ن�ت��ائ��ج وم�ي��زان�ي�ت��ه لعام
 2021وخ�ط�ت��ه اال��س�ت���ش��اري��ة للفرتة
� ،2023-2022إ�ضافة �إىل التقريران
امل��رح �ل �ي��ان ع��ن م �ب��ادرة دي ��ون البلدان
الفقرية املثقلة بالديون وتنفيذ نظام
تخ�صي�ص املوارد على �أ�سا�س الأداء.
ومت اي �� �ض �اً خ�ل�ال االج �ت �م��اع املوافقة
ب��الأج �م��اع ع�ل��ى �إع� ��ادة ت�ع�ي�ين الرئي�س
احل� ��ايل م �ع��ايل ج �ل�برت��و ان �غ �ل��و ل�شغل
من�صب الرئي�س لفرتة ثانية جديدة،
�إىل ج��ان��ب ان �ت �خ��اب �أع �� �ض��اء املجل�س
التنفيذي و�أع�ضائه املناوبني .وت�ضمن
احل ��دث ع�ق��د جل�ستني تفاعليتني مع
املحافظني ،الأوىل بعنوان “ملء فجوة
اال�ستثمار يف التنمية الريفية� :شرط
�أ��س��ا��س��ي لل�صمود ال�ع��امل��ي ب�ع��د جائحة
كوفيد  ،”19واجلل�سة الثانية حتت
ع�ن��وان “الت�صدي لل�صدمات العاملية:
كيف ميكن لل�شراكات ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص حت�سني �سال�سل القيمة
ال��زراع�ي��ة وب�ن��اء ع��امل ريفي �أك�ثر قدرة
على ال�صمود».
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ق��ام��ت ب��امل���س��اه�م��ة يف
جميع جتديدات امل��وارد املالية احلادية
ع �� �ش��ر ل �ل �� �ص �ن��دوق ال � � ��دويل للتنمية
الزراعية (�إيفاد) ال�سابقة مببلغ 60.8

مليون دوالر �أم��ري�ك��ي ،وذل��ك انطالقاً
م��ن حر�صها ل��دع��م �أه ��داف ال�صندوق
يف جم� ��ال ال� �ت� �ع ��اون ال � � ��دويل وتعزيز
ال �ع �م��ل الإمن ��ائ ��ي ل�ل�م�ن��اط��ق الفقرية
بالعامل ومكافحة الفقر ومتكني املر�أة

والتزامها بدورها الريادي بهدف زيادة
اال�ستثمارات يف املناطق الريفية ،التي
�أ�صبحت �ضرورة ق�صوى خا�صة يف ظل
م��ا ي�شهده ع��امل�ن��ا ال �ي��وم ج ��راء جائحة
كوفيد 19-و�أزمة التغري املناخي.
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«رواد» ال�شارقة ت�ضم  224م�شروعا
�إىل ع�ضويتها خالل 2020

•• ال�شارقة -وام:

ك�شفت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع الريادية “ ُر ّواد” التابعة لدائرة
التنمية االقت�صادية عن ارتفاع عدد امل�شاريع الإماراتية ال�صغرية واملتو�سطة
اجلديدة التي ان�ضمت �إىل ع�ضويتها خالل عام  2020مقارنة بعام 2019
لي�صل �إىل  224م�شروعاً جديداً فيما مت جتديد ع�ضوية  109م�شاريع
بينما مت متويل  5م�شاريع وبقيمة متويل �إجمالية بلغت 1,835,000
درهم .وقال �سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية �إن حكومة ال�شارقة وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة
�سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حم�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي ويل ع�ه��د ونائب
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي ت��ويل تطوير بيئة وقطاع ريادة
الأعمال عناية بالغة وت�ضعه يف قائمة �أولوياتها احلكومية مبا يعزز من
اجلهود املبذولة لالرتقاء بالنجاحات والإجنازات املحققة على ال�صعيدين
االقت�صادي والتجاري يف الإمارة وا�ستدامتها” ..م�شرياً �إىل �أن هذا االهتمام
جت�سد خالل العام املا�ضي من خالل منظومة الت�شريعات والقرارات
الكبري ّ
احلكومية الداعمة لهذا القطاع ومتت ترجمته �إىل العديد من املبادرات
وامل���ش��اري��ع النوعية وال�ت��ي �صبت يف دع��م ال�ن��اجت املحلي لل��إم��ارة .و�أ�شاد
ال�سويدي بحزمة املحفزات والت�سهيالت ال�صادرة من املجل�س التنفيذي
يف ع��ام  2020وجمموعة ال�ت��داب�ير والإج� ��راءات املتخذة لدعم اجلهات
احلكومية واخلا�صة وقطاعات الأعمال والأفراد وقد جاءت هذه املحفزات
والت�سهيالت ب�إجمايل  944مليون درهم على حزمتني ..الفتاً �إىل �أن هذه
املبادرة احلكومية انعك�ست ب�شكل �إيجابي وفاعل يف املحافظة على م�ستوى
التنمية الإق�ت���ص��ادي��ة يف الإم ��ارة ومت�ك�ين امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
من ا�ستمرارية �أعمالها و�أن�شطتها ويف جميع الأوق��ات والظروف والعمل
على ا�ستدامة خدماتها ومنتجاتها املقدمة لأف��راد املجتمع وم�ساعدتها
يف �إي� �ج ��اد ق �ن��وات ج��دي��دة لإي�صال
اخل ��دم ��ات وامل �ن �ت �ج��ات للمتعاملني
ويف ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن �أي� ��ة �آث � ��ار ونتائج
�سلبية على �إج ��راءات العمل لديها.
كما ث ّمن ال�سويدي اهتمام القيادة
الر�شيدة بتمكني اجلهات احلكومية
م��ن حتقيق �أع�ل��ى م�ستويات النجاح
يف �أهدافها الإ�سرتاتيجية ..م�ؤكداً
�أن امل��ر� �س��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  4ل�سنة
 2020ال�صادر من �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة ب�ش�أن �إحلاق م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة ل��دع��م امل���ش��اري��ع الريادية
“رواد” بدائرة التنمية االقت�صادية
يف الإم ��ارة ه��و خطوة مهمة لتعزيز
جن��اح��ات امل��ؤ��س���س��ة ورف��ده��ا باملزيد
من عنا�صر الدعم والتمكني لتحقيق
ر�ؤاه� � ��ا وت �ط �ل �ع��ات �ه��ا خ �ل�ال املرحلة
املقبلة.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة ح �م��د علي
ع� �ب ��داهلل امل �ح �م��ود م��دي��ر م�ؤ�س�سة
“ ُر ّواد” �إن ع � ��ام  2020م ّثل
حمطة ا�ستثنائية يف م�سرية قطاع
الأع�م��ال يف ال��دول��ة ويف العامل كافة
وق ��د جن�ح��ت امل��ؤ��س���س��ة يف جتاوزها
ب� �ن� �ج ��اح وا�� �س� �ت� �ط ��اع ��ت �أن تك ّيف
�إجراءاتها وخدماتها مبا ي�ضمن لها
اال�ستمرارية و�أن تعزز توا�صلها مع
�أع�ضائها من رواد ورائ��دات الأعمال
والوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي واجهتهم خالل العام املا�ضي.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ويف �إط��ار الت�سهيالت واحلوافز احلكومية املقدمة
لقطاع الأع�م��ال خ�لال العام املا�ضي ا�ستمرت يف تقدمي دعمها للم�شاريع
اجلديدة والقائمة من خالل الإعفاء من الر�سوم احلكومية و?ت�أجيل �سداد
�أق�ساط امل�شاريع املمولة من قبل امل�ؤ�س�سة ملدة � 6أ�شهر �ضمن احلزمتني
الأوىل والثانية من احلوافز والت�سهيالت املقررة من املجل�س التنفيذي
يف �شهري مار�س ونوفمرب املا�ضيني كما مت ?التن�سيق مع امل�صارف لت�أجيل
�سداد �أق�ساط امل�شاريع املمولة من قبل امل�صارف مل��دة ت�صل �إىل � 6أ�شهر
بجانب توا�صل امل�ؤ�س�سة مع املطورين العقاريني واجلهات امل�ؤجرة بهدف
تقدمي الإع�ف��اءات والت�سهيالت املمكنة للم�شاريع والأع�ضاء امل�ست�أجرين
ل��دى ه��ذه اجلهات واالت�ف��اق مع جمموعة من �شركات التو�صيل لإي�صال
الطلبات من �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة وبر�سوم مدعمة.
و�أ�ضاف املحمود �أن امل�ؤ�س�سة قامت مبخاطبة املن�صات الإلكرتونية لعر�ض
منتجات �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة بر�سوم مدعمة ووفرت خدمات اال�ست�شارات والدعم
عرب الهاتف للم�شاريع الأع�ضاء وتقدمي التدريب الإلكرتوين وتوفري مواد
وبيانات م�ساعدة للم�شاريع الأع�ضاء بالإ�ضافة �إىل �أنها ن�سقت حمالت
للرتويج والت�سويق ملنتجات وخدمات �أع�ضائها من خالل ح�سابات وقنوات
م�ؤ�س�سة “ر ّواد» .وذك��ر �أن امل�شاريع التي تقدمت لالن�ضمام �إىل ع�ضوية
امل�ؤ�س�سة يف العام املا�ضي بلغ عددها  373م�شروعاً حيث مت اعتماد ان�ضمام
 224م�شروعاً من هذه امل�شاريع بنمو يف عدد الع�ضويات قدرت ن�سبته بـ
 19.1باملائة مقارنة بعام  2019الذي �شهد ان�ضمام  188م�شروعاً �إىل
ع�ضوية امل�ؤ�س�سة .و�أو�ضح املحمود �أن امل�شاريع اجلديدة انق�سمت �إىل 151
م�شروعاً يف القطاع التجاري ومتثل  67.4باملائة من �إجمايل هذه امل�شاريع
و 71م���ش��روع�اً يف ال�ق�ط��اع اخل��دم��ي وبن�سبة  31.7ب��امل��ائ��ة بينما بلغت
م�شاريع القطاع ال�صناعي م�شروعني بن�سبة  1باملائة ..الفتاً �إىل �أن رواد
الأعمال الإماراتيني الذكور ا�ستحوذوا على  70.5باملائة من هذه امل�شاريع
ب�إجمايل  158م�شروعاً منها  108م�شاريع جتارية و 48م�شروعاً خدمياً
وم�شروعان �صناعيان بينما بلغ عدد م�شاريع رائدات الأعمال الإماراتيات
 54م�شروعاً بن�سبة  24.1باملائة من �إج�م��ايل ه��ذه امل�شاريع وانق�سمت
�إىل  35م�شروعاً جتارياً و 19م�شروعاً خدمياً فيما ارتفع عدد امل�شاريع
امل�شرتكة بني اجلن�سني واملن�ضمة للع�ضوية �إىل  12م�شروعاً متثل 5.4
باملائة وانق�سمت �إىل  8م�شاريع جتارية و 4م�شاريع خدمية.
ولفت مدير “ ٌر ّواد” �إىل �أن �إجمايل عدد م�شاريع حقوق الإمتياز التجاري
/الفرن�شايز /والتي ان�ضمت �إىل ع�ضوية امل�ؤ�س�سة يف عام  2020بلغ 24
م�شروعاً منها  15م�شروعاً ف��ردي�اً ل��رواد �أع�م��ال و 4م�شاريع م�شرتكة
بني عدد من رواد الأعمال فيما بلغت م�شاريع االمتياز الفردية لرائدات
الأعمال  5م�شاريع ..م�ضيفا �أن عدد امل�شاريع التي مت متديد ع�ضويتها
لل�سنتني الرابعة واخلام�سة ارتفع من  28م�شروعاً يف � 2019إىل 30
م�شروعاً يف العام املا�ضي فيما مت جتديد ع�ضوية  109م�شاريع مقارنة
بـ 66م�شروعاً يف .2019
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موانئ دبي العاملية وجافزا ت�ستعر�ضان قدراتهما التجارية يف قطاع الأغذية وامل�شروبات خالل معر�ض جلفود
•• دبي-الفجر:

26

كينيا متثل نقطة انطالق لتعزيز اال�ستثمارات الإماراتية

عبداهلل العور� :أفريقيا �سوق واعدة
�أمام قطاعات االقت�صاد الإ�سالمي

•• دبي-وام:

�أك��د عبداهلل حممد العور املدير التنفيذي ملركز دب��ي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي �أن ق��ارة �أفريقيا ت�شكل �سوقاً واع��دة �أم��ام قطاعات االقت�صاد
الإ�سالمي مبا توفره من فر�ص هائلة للنمو وخيارات ا�ستثمارية وا�سعة
للم�ستثمرين الإم��ارات �ي�ي�ن ال��راغ�ب�ين يف ال�ت��و��س��ع يف ال �ق��ارة الإفريقية
واال�ستثمار يف قطاع االقت�صاد الإ�سالمي .وقال العور يف حوار خا�ص مع
وكالة �أنباء الإمارات “ وام” بالتزامن مع فعاليات منتدى �أ�سبوع دبي يف
�أفريقيا – كينيا ال��ذي عقد افرتا�ضيا واختتم �أعماله م�ؤخرا �إن هناك
فر�صاً ا�ستثمارية كبرية غري م�ستغلة يف قطاعات االقت�صاد الإ�سالمي يف
القارة الإفريقية خ�صو�صاً يف جمال التمويل الإ�سالمي والأغذية احلالل
وال�سفر احل�ل�ال .و �أك��د امل��دي��ر التنفيذي مل��رك��ز دب��ي لتطوير االقت�صاد
الإ� �س�لام��ي �أن كينيا مت�ث��ل نقطة ان �ط�لاق ل�ت�ع��زي��ز دخ ��ول امل�ستثمرين
الإماراتيني ورج��ال الأع�م��ال �إىل الأ��س��واق الإقليمية يف �شرق �إفريقيا .و
�أ�ضاف �أن التمويل الإ�سالمي ي�شكل خياراً قائماً ل�سد الفجوة احلالية يف
متويل البنية التحتية الإفريقية التي حتتاج �سنوياً ما يقارب  98مليار
دوالر وفقاً لتقديرات م�ؤ�س�سات دولية ،لتلبية احتياجاتها وت�شكل ال�صكوك
واحداً من احللول املتاحة يف هذا املجال .وتوقع املدير التنفيذي ملركز دبي
لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي �أن تقود كينيا بالإ�ضافة �إىل كل من جنوب
�أفريقيا ونيجرييا وال�سنغال النمو يف قطاعات االقت�صاد الإ�سالمي يف
�أفريقيا جنوب ال�صحراء مو�ضحا �أنه لوحظ م�ؤخراً وجود منو يف �إ�صدار
ال�صكوك حيث كان عدد ال�سندات الإ�سالمية امل�صدرة قبل العام 2013
�ضئيلاً  ،لكنه منا �إىل متو�سط  433مليون دوالر �سنوياً يف جميع �أنحاء
�إفريقيا من � 2013إىل  .2019و�أ�ضاف �أن الأ�صول امل�صرفية الإ�سالمية
يف �أفريقيا تتمتع بالقدرة على النمو ب�شكل ملحوظ ،ال �سيما يف �أفريقيا
ج�ن��وب ال���ص�ح��راء ،ال�ت��ي ت�ضم ن�ح��و  16%م��ن ��س�ك��ان ال �ع��امل امل�سلمني
علما ب��أن �أك�ثر من ثلثهم لي�س لديه ح�سابات م�صرفية �أو �أي �شكل من
�أ�شكال التعامالت امل�صرفية ..كما تعد القارة الأفريقية من االقت�صادات
خ�صو�صا يف جمال
ال��واع��دة يف كثري من قطاعات االقت�صاد الإ��س�لام��ي،
ً
ال�سفر احلالل .و�أو�ضح العور �أن االقت�صاد الإ�سالمي ي�شهد تطوراً كبرياً
يف �أفريقيا يف ال�سنوات الأخ�ي�رة و �أ��ص�ب��ح ال�ت��وج��ه نحو �أدوات التمويل
الإ��س�لام��ي واملنتجات احل�لال حم��وراً �أ�سا�سياً يف العديد م��ن اقت�صادات
ال��دول الأفريقية .و ذكر �أنه و ح�سب م�ؤ�شر االقت�صاد الإ�سالمي العاملي
 ،/Global Islamic Economy Indicator /GIEIوه��و م�ؤ�شر
مرجح مركب لقيا�س ت�ط��ورات �أداء القطاعات االقت�صادية الإ�سالمية
يف  81دول��ة “�إ�سالمية وغ�ير �إ�سالمية” وي�صدر �سنوياً عن مركز دبي
لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي بالتعاون مع “دينار �ستاندرد” ف�إن �أفريقيا
با�ستثناء دول ال�شمال الأفريقي ال تزال فيها تطبيقات االقت�صاد الإ�سالمي
بكل قطاعاته حديثة العهد ن�سبياً ويف طور النمو ،ومع ذلك تعد وجهة
اال��س�ت�ث�م��ارات الإ��س�لام�ي��ة امل�ستقبلية ..ووف �ق �اً لنتائج امل��ؤ��ش��ر اخلا�صة
مبجموعة دول �أفريقيا جنوب ال�صحراء جاء ال�سودان على ر�أ�س القائمة
يليه جنوب �إفريقيا ثم كينيا ومن ثم نيجرييا وال�سنغال .وحول اخليارات
اال�ستثمارية املتاحة ..قال العور �إنه رغم التدفق اال�ستثماري الذي �شهدته
القارة ال�سمراء خ�لال ال�سنوات املا�ضية �إال �أن �أغلب قطاعات االقت�صاد
الإ�سالمي ما زالت متعط�شة لال�ستثمارات حيث تتمتع الأ�سواق الأفريقية
بفر�ص كبرية للنمو يف جمال التمويل الإ�سالمي ،كما توجد فر�ص واعدة
يف جمال التكافل و�إدارة الأ�صول خ�صو�صاً يف �أ�سواق جنوب �أفريقيا وكينيا
وزامبيا وموزمبيق و�أوغندا و�أثيوبيا ..وقد متكنت ال�صكوك من تو�سيع
انت�شارها باالعتماد على مكانتها اجليدة يف ت�ضييق فجوة التمويل للبنية
التحتية يف �إفريقيا ..يف حني ي�سعى عدد من ال��دول الأفريقية خ�صو�صاً
جنوب �أفريقيا �إىل زي��ادة قيمة ��ص��ادرات الأغ��ذي��ة وامل�شروبات واملنتجات
احلالل املقدرة بنهاية العام املا�ضي بنحو  31مليار دوالر وتعزيز مكانتها
بوابة عبور �إىل �سوق الأغذية وامل�شروبات احلالل يف القارة ال�سمراء.

�أع �ل �ن��ت م��وان��ئ دب ��ي ال �ع��امل �ي��ة � -إقليم
الإمارات ،املمكن الرائد للتجارة الذكية،
واملنطقة احل��رة جلبل علي (جافزا)،
امل ��رك ��ز ال� ��رائ� ��د ل �ل �ت �ج��ارة واخل ��دم ��ات
اللوج�ستية ،عن م�شاركتهما يف معر�ض
اخلليج للأغذية  -جلفود  ،2021املقرر
�إقامته يف الفرتة من  25 - 21فرباير
يف مركز دبي التجاري العاملي ،لت�سليط
ال�ضوء على جمموعة احلوافز املتنوعة
ال�ت��ي يقدمها ك��ل منهما ،وا�ستعرا�ض
قدرات تعزيز جتارة الأغذية وامل�شروبات
ع�بر اخل��دم��ات اللوج�ستية امل�ت��اح��ة يف
ميناء جبل علي وجافزا.
وق��د �أث�ب��ت ق�ط��اع الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
م ��دى �أه�م�ي�ت��ه يف دول ��ة الإم� � ��ارات عرب
حتقيق زي��ادة ُم� ْ���ض� َ�ط�رِدة يف حجم منو
الأع� �م ��ال ،وال �ت��ي ��س��اه�م��ت م��وان��ئ دبي
العاملية � -إقليم الإم ��ارات ،ب�شكل كبري
يف حتفيزها على حتقيق هذا التنامي؛
حيث و�صلت القيمة الإجمالية لقطاع
امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال �ث ��روة احليوانية
وامل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة يف ج ��اف ��زا �إىل
 13.3مليار دره��م .ومع دعمها لأكرث
من  4,700عميل ،ت�ست�ضيف املنطقة
احل��رة �أك�ثر من � 550شركة عاملة يف
جم��ال الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات م��ن �أكرث
من  70دولة ،وت�ضم منظومتها عاملية
امل�ستوى �شركاء مرموقني يف جتارة �سلع
حيوية مثل ال�سكر وامل�شروبات واللحوم
وال �ك��اك��او وم�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان والفواكه
واملك�سرات والقهوة وال�شاي والتوابل.
وق ��ال حم�م��د امل�ع�ل��م ،امل��دي��ر التنفيذي
ومدير عام موانئ دبي العاملية – �إقليم
الإم � ��ارات ،وامل��دي��ر التنفيذي جلافزا:

“يعد قطاع الأغذية وامل�شروبات جزءًا
ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن جن��اح �أع�م��ال�ن��ا ،ال �سيما
عند النظر �إىل النمو امل�ط��رد للقطاع
داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا .ففي الن�صف
الأول من عام  ،2020بلغ حجم جتارة
دب��ي اخل��ارج�ي��ة للمواد الغذائية ت�سعة
م�لاي�ين ط��ن ،م��ا ميثل يف جممله 32
مليار دره��م .يف حني بلغت واردات دبي
م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة  22م�ل�ي��ار درهم.
ومنذ بداية اجلائحة ،ركزنا با�ستمرار
ع�ل��ى ت ��أم�ين ا��س�ت�م��راري��ة ع�م��ل �سل�سلة
الإمداد والتوريد الغذائي يف الدولة عرب
مركزنا اللوج�ستي متعدد الأمناط».
و�أ� �ض��اف املعلم“ :وفقًا لتقرير حديث
�صادر عن م�ؤ�س�سة فيت�ش �سوليو�شنز،
م��ن املتوقع �أن ينمو �إن�ف��اق امل�ستهلكني
على امل��واد الغذائية خ�لال ال�ف�ترة من

� 2021إىل  ،2024مب �ع��دل �سنوي
ق ��دره  ،3.8%وم��ن امل�ت��وق��ع �أن تظل
ال�ل�ح��وم وال ��دواج ��ن ال �ت��ي ب�ل��غ الإنفاق
عليها ع ��ام  2021ن�سبة ،24.4%
�أكرب الفئات التي ت�ستحوذ على الإنفاق
حتى عام  .2024و�سيكون اخلبز والأرز
واحل�ب��وب من �أق��وى الفئات التي ينمو
الإن �ف ��اق عليها مب �ع��دل  4.3%عامًا
بعد ع��ام ،وتو�ضح هذه الأرق��ام الواعدة
حجم ال�ف��ر���ص يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،ونحن
على يقني م��ن �أن��ه مب�ساعدة �شركائنا
يف جمال الأغذية وامل�شروبات يف جافزا،
وا��س�ت�ن��ادًا �إىل كفاءاتنا وق��درات�ن��ا ،ف�إنه
ب�إمكاننا تقدمي املزيد من امل�ساعدة لهذا
القطاع كي يوا�صل النمو واالزدهار «.
ويف قمة جلفود لالبتكار ال�ت��ي �س ُتقام
ع�ل��ى ه��ام����ش احل ��دث� ،سي�شارك �أحمد

احل � ��داد ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للعمليات
مب�ج�م�ع��ات الأع� �م ��ال وامل �ن��اط��ق احل ��رة،
موانئ دبي العاملية – �إقليم الإمارات يف
حلقة نقا�شية عنوانها “الو�صول �إىل 3
مليارات م�ستهلك” .واجلدير بالذكر،
ف�أن املرافق املخ�ص�صة ملجموعة الأغذية
وامل�شروبات يف جافزا متتد على م�ساحة
 1.55مليون م�تر م��رب��ع ،كما تتوافر
ف �ي �ه��ا خ ��دم ��ات ل��وج���س�ت�ي��ة ذات قيمة
م�ضافة للقطاع ،منها خدمات التخزين
واملعاجلة والتعبئة والتغليف والتجميع،
وغ�ي�ره��ا م��ن م��راف��ق ال�ت�خ��زي��ن داخل
م �ن��اط��ق اجل� �م ��ارك وخ��ارج �ه��ا .وي�ضم
عمال�ؤها البارزون �أ�سماء عاملية وحملية
م��رم��وق��ة ،م�ن�ه��ا؛ ي��ون�ي�ل�ي�ف��ر ،ون�ستله،
وهاينز ،وهنرت فودز ،و اخلليج لل�سكر،
وبيارا ،وغريها.

�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ساهم كل من �سمارت
�سولو�شن لوج�ستك�س ،التابعة ملوانئ
دب��ي العاملية ،ذات املوقع اال�سرتاتيجي
يف ميناء جبل ع�ل��ي ،ومن�صة “زادي”
املوحدة لت�سهيل عمليات ا�سترياد و�إعادة
ت�صدير الأغذية عرب موانئ �إمارة دبي،
م��ن دب ��ي ال �ت �ج��اري��ة ،يف ت �ع��زي��ز مكانة
موانئ دب��ي العاملية – �إقليم الإمارات،
يف ه��ذا ال �ق �ط��اع؛ ح�ي��ث ت��وف��ر �سمارت
�سولو�شن لوج�ستك�س مرافق التخزين
الأمثل حلفظ ال�سلع الغذائية احل�سا�سة
لدرجات احل��رارة والقابلة للتلف ،عرب
وح� � ��دات ال �ت �خ��زي��ن امل� �ب��ردة واملجهزة
ب � �ق ��درات ال �ت �ح �ك��م يف درج � ��ة احل � ��رارة
للأغذية واملنتجات الزراعية ،واملزودة
بت�سع وحدات ونطاقات متعددة لدرجات
احلرارة ،يف حني تعمل من�صة “زادي”،
بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي،
على حماية �سل�سلة الإمداد الغذائي من
االح�ت�ك��ار �أو التعطيل ،م��ا مي� ّك��ن جتار
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن ال��و��ص��ول ب�سهولة
�إىل م�صادر الإنتاج والإمدادات الغذائية
ب�شفافية و�سرعة عالية.

ا�ست�شاري ال�شارقة يدعو التنمية االقت�صادية لتوفري ت�سهيالت للم�ستثمرين والك�شف عن التقارير االقت�صادية الدورية
•• ال�شارقة  -وام:

ط� ��ال� ��ب امل� �ج� �ل� �� ��س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري
الم ��ارة ال���ش��ارق��ة ـ �ـ خ�ل�ال جل�ستة
ال� �ـ  11ال �ت��ي ع �ق��ده��ا �أم ����س قبل
الأول مبقره �ضمن �أعماله لدور
االنعقاد العادي الثاين من الف�صل
الت�شريعي العا�شر ملناق�شة �سيا�سة
دائرة التنمية االقت�صادية برئا�سة
�سعادة علي ميحد ال�سويدي رئي�س
املجل�س ـ �ـ بت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار يف
ام ��ارة ال���ش��ارق��ة م��ن خ�لال توفري
الت�سهيالت وامل�ع�ل��وم��ات وتوجيه
امل���س�ت�ث�م��ري��ن واالع �ل��ان ع��ن هذه
الت�سهيالت عن طريق و�سائل االعالم املختلفة.
وداع �ي��ا �إىل تهيئة م�ن��اخ ا��س�ت�ث�م��اري ج ��اذب والعمل
ع�ل��ى خف�ض ر� �س��وم ال��رخ����ص وم��واج �ه��ة التحديات
االقت�صادية وكافة امل�ستجدات بالتن�سيق مع اجلهات
ذات ال �ع �م��ل االق �ت �� �ص��ادي امل �� �ش�ت�رك وال �ك �� �ش��ف عن
التقارير االقت�صادية ال��دوري��ة يف ك��اف��ة القطاعات
لتعزيز توجهات امل�ستثمرين لال�ستثمار والتنمية
..م ��ؤك��دا �أهمية م��راع��اة ال�ق��وة ال�شرائية ب�ين مدن
ومناطق �إمارة ال�شارقة.
كما دعا املجل�س �إىل التن�سيق مع كافة اجلهات ذات
االخ �ت �� �ص��ا���ص يف امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال��رخ ����ص مبراعاة
الر�سوم املفرو�ضة واخت�صار زمن ا�ستخراج املوافقات
والت�صاريح الالزمة ال�ستخراج الرخ�ص وبدء مزاولة
الن�شاط مما ي�سهل على امل�ستثمرين.
ح�ضر اجلل�سة من جانب دائرة التنمية االقت�صادية
��س�ع��ادة �سلطان ع �ب��داهلل ب��ن ه��ده ال���س��وي��دي رئي�س
الدائرة وحمد علي املحمود مدير م�ؤ�س�سة “رواد”
وف �ه ��د �أح� �م ��د اخل� �م�ي�ري م ��دي ��ر �إدارة الت�سجيل
والرتخي�ص ومرمي نا�صر ال�سويدي نائب مدير �إدارة
ال�ش�ؤون ال�صناعية و�أحمد �سيف بن �ساعد ال�سويدي
نائب مدير �إدارة ال�ش�ؤون التجارية بالدائرة.

و�أ� �ش��اد �سعادة �سلطان ع�ب��داهلل بن
ه ��ده ال �� �س��وي��دي ب ��دع ��وة املجل�س
مل�ن��اق���ش��ة ��س�ي��ا��س��ة دائ � ��رة التنمية
االق � �ت � �� � �ص ��ادي ��ة واالط� � �ل � ��اع على
خططها وبراجمها يف ه��ذا املجال
حيث اتخذت ال��دائ��رة العديد من
اخل�ط��وات التي ترمي اىل تطوير
املناخ اال�ستثماري باالمارة ..م�شريا
اىل ان الدائرة تعمل على التوا�صل
م ��ع امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ودع � ��م ري � ��ادات
الأع � �م� ��ال وت �ن �م �ي��ة اال� �س �ت �ث �م��ار يف
كافة القطاعات ما ادى اىل النمو
يف امل�ن���ش��آت ال�صناعية والتجارية
وزيادة الناجت املحلي للإمارة خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية ..مطلعا املجل�س اال�ست�شاري خالل تعريفه
ب� ��أدوار ال��دائ��ر وا�سهاماتها على خمتلف الإجنازات
وما حققته من جناحات يف ظل منظومة �أعمالها وما
حتققه من �أرقام و�إح�صائيات يف جماالت �أعمالها.
و�أو� �ض��ح ال���س��وي��دي �أن دائ ��رة التنمية االقت�صادية
لديها  524موظفا موزعني على � 11إدارة و� 6أفرع
للدائرة كما ح�صلت الدائرة على � 8شهادات للجودة
وبلغت ن�سبة ر�ضا املتعاملني عن خدمات الدائرة 91
ب��امل��ائ��ة ..حم�ق�ق��ة حت��وال رقميا يف خدماتها بن�سبة
 100باملائة ..م�شريا �إىل �أن الدائرة مت�ضي بوترية
مت�سارعة للعمل على تنمية اقت�صاد الإمارة وتوفري
خدمات وت�سهيالت متميزة للم�ستثمرين من خالل
ك��وادر ب�شرية م�ؤهله ب��أح��دث التقنيات ..الف�ت��ا �إىل
ان ال��دائ��رة ت�سعى �إىل با�ستمرار �إىل اب�ت�ك��ار املزيد
من اخل��دم��ات وال��رب��ط فيما بني اخل��دم��ات الراهنة
التي تقدمها دائ��رة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
لتوظيف الإمكانيات اجلديدة وبني عمالء الدائرة
لتحديث وتطوير وتب�سيط اخلدمات التي تقدمها
الدائرة .وتناولت ا�ستف�سارات ومداخالت ومالحظات
ومقرتحات �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري ملمثلي دائرة
التنمية االقت�صادية ح��ول جهودهم امل�ب��ذول��ة التي

�أ�سهمت يف تعزيز ��ص��دارة �إم��ارة ال�شارقة الإقليمية
وم��وق�ع�ه��ا امل�ح�ل��ي وال�ع��امل��ي وك��ذل��ك ج�ه��ود م�ؤ�س�سة
“رواد” لتمويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة اىل
ج��ان��ب ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ج��وان��ب ع�م��ل الدائرة
يف جم��ال التنمية بكافة �أب�ع��اده و�أط�ي��اف��ه وانعكا�سه
على التطور االقت�صادي و�إمكانية و�ضع م�ستويات
يف تقييم م�ستوى اخل��دم��ات املقدمة وف��ق الن�شاط
والرخ�صة ارتكازا على نظام النجوم.
كما ط��رح الأع�ضاء ع��ددا من املقرتحات اجلوهرية
يف ت �ع��دي��ل ب �ع ����ض ال �ق ��وان�ي�ن وال �ت �� �ش��ري �ع��ات جلعل
االخت�صا�ص ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية بالكامل
يف ��ش��أن ا�ستخراج الرخ�ص التجارية دون الرجوع
للدوائر االخ��رى اىل جانب اال�ستف�سار حول جهود
ال��دائ��رة لتنمية اال�ستثمار املحلي م��ن خ�لال دعم
امل��واط�ن�ين وت��وف�ير ف��ر���ص التحاقهم ب��ال��وظ��ائ��ف يف
القطاع اخل��ا���ص وت�ق��دمي ح��واف��ر لدعم الرخ�ص يف
املنطقة الو�سطى وف�ت��ح مكتب ل�ل��دائ��رة يف منطقة
مليحة ودور الدائرة يف ا�ستقطاب ال�شركات الأجنبية
ل�ل��إم ��ارة ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وكذلك
ف��ر���ص دع��م م���ش��اري��ع ال���ش�ب��اب اجل��دي��دة والنوعية
و�أوج ��ه ال��دع��م ل ��رواد الأع �م��ال امل��واط�ن�ين مبمار�سة

بع�ض الأن�شطة اخلدمية �أو احلرفية �أو ال�صناعية
الب�سيطة وال��رخ����ص املخ�ص�صة للم�شاريع املنزلية
“اعتماد” ون�سبة م�ساهمة الدائرة يف الناجت املحلي
لإمارة ال�شارقة.
كما تناولت املداخالت حول جهود الدائرة يف جمال
ال�ت���س��وق االل �ك�ت�روين يف ظ��ل من��و �أن���ش�ط��ة التجارة
االلكرتونية وخ��دم��ات التو�صيل يف �إم��ارة ال�شارقة
بن�سبة ب�ل�غ��ت  100ب��امل��ائ��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أغ�سط�س
من عام  2020وت�أهيل مفت�شي الدائرة بالدورات
الالزمة يف التعامل مع املجتمع و�أهمية تبني �أدوات
اق �ت �� �ص��اد امل �ع��رف��ة م��ن خ�ل�ال ط ��رح ت �ق��اري��ر دوري ��ة
�شاملة لبيانات دقيقة و�إح�صاءات �شاملة عن التطور
االقت�صادي يف كافة املجاالت خلدمة �شرائح متنوعة
ومتعددة من املهتمني من خمتلف الفئات كاجلهات
احلكومية ورجال الأعمال وامل�ستثمرين وامل�ستهلكني
داخل الدولة وخارجها و�أهمية اعادة النظر يف ر�سوم
الرخ�ص التجارية وتخفي�ضها يف املنطقتىن ال�شرقية
وال��و� �س �ط��ى وم�ت��اب�ع��ة � �ص��رف ت�ع��وي���ض��ات للمت�أثرة
م���ش��اري�ع�ه��م ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة يف ك�ل�ب��اء واملطالية
ب�إعادة النظر يف وكيل اخلدمات و�آليات حل الدائرة
للمالحظات الواردة �إليها.

مذكرة تفاهم بني جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ومركز التعليم امل�ستمر يف جامعة الإمارات
•• عجمان  -الفجر

«طريان �أبوظبي» ت�ستعر�ض
خرباتها يف “�آيدك�س»2021

•• �أبوظبي -وام:

ت�شارك “طريان �أبوظبي” يف معر�ض الدفاع الدويل “�آيدك�س”2021
ال��ذي تنطلق فعالياته اليوم يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض وذلك
ال��س�ت�ع��را���ض جت��ارب �ه��ا وخ�برات �ه��ا واالط �ل��اع ع�ل��ى �أح� ��دث التكنولوجيا
والتقنيات يف جمال �صناعة الطائرات املروحية.
وقال �سعادة نادر �أحمد احلمادي رئي�س جمل�س �إدارة طريان �أبوظبي �إن
معر�ض �آيدك�س �أ�سهم على مدى ال�سنوات املا�ضية يف دعم وتطوير قطاع
ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة الوطنية وال�ت��ي ت�شكل ق�ط��اع�اً مهماً ل��دف��ع عجلة
التنمية االقت�صادية يف الإم��ارات حتقيقاً خلطة مئوية الإم��ارات 2071
يف ت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل وت�ط��وي��ر ال �ق��درات ال��وط�ن�ي��ة وت��أه�ي��ل الكوادر
الب�شرية ويف تعزيز ال�صناعات املحلية غري النفطية من خالل ا�ستقطاب
كربيات ال�شركات املتخ�ص�صة يف تقنيات وخدمات الدفاع والأم��ن اجلوي
والربي والبحري الأمر الذي انعك�س �إيجابيا على ال�صناعات املحلية غري
النفطية.
و�أ�ضاف احلمادي �أن الإمارات تتبو�أ مكانة عاملية مرموقة يف جمال �صناعة
الطريان بف�ضل ال��ر�ؤى ال�صائبة والتوجيهات ال�سديدة للقيادة الر�شيدة
ب�إر�ساء �أ�س�س البنية التحتية ال�سليمة والأنظمة واال�ستثمارات الهادفة
�إ�ضافة �إىل اتباع �أعلى املعايري املعتمدة يف جمال ال�سالمة والأمن وموا�صلة
تفعيل االبتكار وجعل قطاع ال�ط�يران مكونا ا�سرتاتيجيا وداع�م��ا للنمو
االقت�صادي يف الدولة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

وق ��ع جم�ل����س � �س �ي��دات �أع� �م ��ال عجمان
التابع لغرفة جت��ارة و�صناعة عجمان
مذكرة تفاهم مع مركز التعليم امل�ستمر
يف ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
بهدف توطيد �أوا�صر التعاون وتر�سيخ
عالقات ال�شراكة الإ�سرتاتيجية خلدمة
�أه� ��داف ومتعاملي ال�ط��رف�ين وتقدمي
خدمات متميزة.
وق� ��ع امل ��ذك ��رة ع ��ن ُب �ع ��د ع�ب�ر خا�صية

االت�صال املرئي� ،سعادة الدكتورة �آمنة
خليفة �آل علي رئي�س جمل�س �سيدات
�أعمال عجمان و�سعادة الدكتور عي�سى
ع �ي��د ال��رم �ي �ث��ي م��دي��ر م��رك��ز التعليم
امل�ستمر يف جامعة الإمارات.
ن���ص��ت م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ي توظيف
ال �ق��درات لتحقيق ر�ؤي��ة و�إ�سرتاتيجية
ال �ط��رف�ي�ن مب ��ا ي �ت��واف��ق م ��ع توجهات
الدولة ،وو�ضع �آلية ونظام عمل متكامل
للتوا�صل امل�ستمر و�ضمان تنفيذ برامج
ت��دري �ب �ي��ة م �� �ش�ت�رك��ة ،وت ��وف�ي�ر مركز

التعليم امل�ستمر لال�ست�شارات املوجهة
لع�ضوات املجل�س.
واتفق الطرفان على تنظيم امل�ؤمترات
وامل�ع��ار���ض ب�ه��دف التعريف باخلدمات
امل���ش�ترك��ة �إىل ج��ان��ب ت��وح�ي��د اجلهود
يف ت�ن�ظ�ي��م ح �م�ل�ات ال �ت��وع �ي��ة املوجهة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع واال� �س �ت �ف ��ادة م ��ن من�صات
التوا�صل لك ً
ال من املجل�س واملركز.
و�أك��دت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي،
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ودوره ��ا
يف ت��وف�ير خ��دم��ات ذات ق�ي�م��ة م�ضافة

ل �ع �� �ض��وات امل �ج �ل ����س ع �ب�ر اال�ستفادة
م��ن خ��دم��ات وخ�ب��رات م��رك��ز التعليم
امل�ستمر يف ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات ،م�شرية
�إىل �أن جمل�س �سيدات �أع�م��ال عجمان
حري�ص على تنويع �شراكاته مع اجلهات
احلكومية واخلا�صة بهدف حتقيق ر�ؤية
املجل�س وتنويع قنوات اخلدمة املوجهة
ل�سيدات الأعمال ب�شكل عام.
م��ن ج��ان�ب��ه ث�م��ن ال��دك �ت��ور عي�سى عيد
الرميثي جهود جمل�س �سيدات �أعمال
عجمان يف متكني املر�أة من خالل توفري

م �ن��اخ اق �ت �� �ص��ادي ي��دع��م من��و م�شاريع
�سيدات الأعمال ويوفر الفر�صة للبدء
مب�شاريع ن��اج�ح��ة ،و�أك ��د ح��ر���ص مركز
ال�ت�ع�ل�ي��م امل���س�ت�م��ر ع �ل��ى ت �ق��دمي ور� ��ش
ودورات متخ�ص�صة لع�ضوات املجل�س
ك �م��ا � �س �ي �ع��زز امل ��رك ��ز م ��ن ف �ت��ح قنوات
لال�ستفادة من مكتب امللكية الفكرية يف
اجلامعة واخل�برات املتاحة يف اجلامعة
واخلا�صة بت�صميم وتنفيذ التطبيقات
الذكية لتعميم اال�ستفادة على �سيدات
الأعمال ب�شكل عام.
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وزارة ال�صناعة تبحث تطوير قطاع التكنولوجيا املتقدمة مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية والعاملية املعنية

�سلطان اجلابر :ا�ستجابة الإمارات بكفاءة وفعالية للجائحة جاءت نتيجة ر�ؤية القيادة
الر�شيدة باال�ستثمار يف البنية التحتية وتطبيقات التكنولوجيا املتقدمة والذكاء اال�صطناعي
�شركات التكنولوجيا قامت بدور حيوي يف تعزيز قدرة العامل على التكيف واال�ستمرارية خالل اجلائحة
•• �أبوظبي  -وام:

ب�ح��ث م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أحمد
اجل ��اب ��ر وزي � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ومعايل �سارة بنت يو�سف الأمريي
وزي ��رة دول ��ة للتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة �آفاق
ت�ط��وي��ر ق �ط��اع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة يف
دولة الإمارات مع عدد من م�س�ؤويل كربى
ال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف
الدولة.
جاء ذلك خالل لقاء افرتا�ضي هو الثالث
� �ض �م��ن ��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات املخطط
�إج��را�ؤه��ا م��ع ع��دد م��ن ال�شركات الوطنية
والعاملية العاملة يف القطاعات ال�صناعية
الرئي�سة يف دول��ة الإم � ��ارات ،وذل��ك كجزء
م��ن م �ب��ادرة “حوار م�ستقبل ال�صناعة”
التي �أطلقتها وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ب ��داي ��ة ف�ب�راي ��ر اجل � ��اري �ضمن
جهودها لإع��داد ا�سرتاتيجيتها واالرتقاء
بقدرات القطاع ال�صناعي وتعزيز تناف�سيته
يف خمتلف املجاالت .ومن املقرر �أن تتوا�صل
هذه اللقاءات خالل الأ�شهر القادمة �ضمن
�سعي ال��وزارة لتعزيز العالقة مع منظومة
القطاع ال�صناعي ،والت�أ�سي�س ملرحلة جديدة
من التعاون وبناء ال�شراكات امل�ستدامة.
ح�ضر اللقاء �إىل جانب معايل الوزيرين
ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء الإدارة ال�ع�ل�ي��ا يف وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،وممثلي
وف � ��رق ع �م��ل ع� ��دد م ��ن ك�ب��رى ال�شركات
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف ق�ط��اع التكنولوجيا
املتقدمة وهم في�صل البناي ،الأم�ين العام
ملجل�س �أبحاث التكنولوجيا املتطورة ،بدر
�سليم �سلطان العلماء ،املدير التنفيذي يف
�شركة مبادلة لال�ستثمار ،و�إ�سماعيل علي
عبداهلل الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سرتاتا،
وحممد جميل الرحمي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر”،
والربوفي�سور الدكتور �إري��ك زينغ ،رئي�س
جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي،
وبينج �شياو ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
جي  ،42والدكتورة داليا املثنى ،الرئي�س
واملدير التنفيذي ل�شركة جرنال الكرتيك
يف منطقة اخلليج ،ووديتمار �سري�سدورفر،
املدير التنفيذي ل�شركة “�سيمن�س للطاقة”
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ون ��ورم جيل�سدورف،
رئي�س �شركة «هانيويل» يف املناطق �سريعة
ال�ن�م��و وال���ش��رق الأو� �س��ط ،وع�ب��د الرحمن
الذهيبان ،نائب الرئي�س الأول للتقنية يف
�شركة “�أوراكل” يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري �ق �ي��ا و�أوروب � ��ا ال��و��س�ط��ى وال�شرقية،
وي��ا� �س��ر ج �م��ال ،ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ل�سل�سلة
الإمداد يف �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط
ب�شركة يونيليفر ،و�سليم �إده املدير التنفيذي
لل�سيا�سة العامة والعالقات احلكومية لدى
جوجل ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �إفريقيا،
ورمي �أ�سعد ،نائب الرئي�س يف �شركة �سي�سكو
يف ال�شرق الأو�سط و �أفريقيا.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض ق�ص�ص النجاح
واخل �ط��ط امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ون �ق��اط التح�سني
ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ل�ل���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
الأك ��ادمي �ي ��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
ال�ل�ق��اء ،وخ�صو�صا يف كيفية تعاملها مع
الأو� �ض��اع ال�ت��ي فر�ضتها ج��ائ�ح��ة كوفيد-
 19واخلطط التي و�ضعتها ملرحلة التعايف
م��ن ت� ��أث�ي�رات اجل��ائ �ح��ة ،وال � ��دور الكبري
ال��ذي تلعبه يف ع��امل تت�سارع فيه اخلطى
لتبني احل �ل��ول التكنولوجية ك�ب��دي��ل عن
منظومة الأع �م��ال التقليدية ال�ت��ي كانت
•• دبي-الفجر:

ي���س�ت�ع��د م �ع��ر���ض ج �ل �ف��ود ،2021
م�ن���ص��ة ال �ت��وري��د ال �ع��امل �ي��ة ال ��رائ ��دة
و�أول فعالية مبا�شرة ُتقام يف قطاع
الأغ ��ذي ��ة وامل �� �ش��روب��ات م �ن��ذ قرابة
ال�ع��ام ،للك�شف ع��ن جمموعة وافرة
م��ن الفر�ص التجارية القيّمة عند
انطالق فعالياته اليوم الأح��د21 ،
فرباير ،يف مركز دبي التجاري العاملي
مب�شاركة  2,500من �أبرز العالمات
املخت�صة يف قطاع الأغذية لت�سليط
ال�ضوء على االبتكارات اجل��دي��دة يف
ال�سوق واغتنام التحوالت املت�سارعة
يف �أمناط �سلوكيات امل�ستهلكني.
وي�سعى امل�ع��ر���ض �إىل �إح �ي��اء روابط
التوا�صل بني �آالف اجلهات الرئي�سية
يف م�ن�ظ��وم��ة ال �ق �ط��اع ،م��ن الوفود
احل �ك��وم �ي��ة ووزارات ال �ت �ج��ارة �إىل
�شركات الت�صنيع ورواد االبتكار ،على
م ��دار خم�سة �أي ��ام ح��اف�ل��ة ب�صفقات
ال�شراء ال�ضخمة واحلوارات الرائدة
واخل�ب�رات الغنية وع��رو���ض الطهي
املبا�شرة.
وت�أكيداً على �أهمية الفعالية بالن�سبة
للقطاع ب�أكمله� ،سيُ�شارك يف املعر�ض
 110م��ن �أب� ��رز الأ� �س �م��اء يف قطاع
الأغذية وامل�شروبات والأعمال ،مثل
ال��ر�ؤ��س��اء التنفيذيني ل��دى عمالقة
قطاع �سل�سلة التوريد مثل دي �إت�ش �إل
والإمارات لل�شحن اجلوي؛ والر�ؤ�ساء
ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ل� ��� �ش� ��ؤون الت�سويق
ل��دى م�ؤ�س�سات عاملية �ضخمة مثل
مايكرو�سوفت وبيتزا هات وبيب�سيكو؛
وال��ر�ؤ� �س��اء التنفيذيني ل��دى �أ�شهر
العالمات التجارية الإقليمية مثل
م��اج��د ال�ف�ط�ي��م وجم �م��وع��ة اللولو
العاملية؛ ونخبة الطهاة احلا�صلني

�سارة الأمريي :حوار م�ستقبل ال�صناعة يعك�س نهج و توجه
الوزارة للتوا�صل الفعال والتن�سيق امل�ستمر مع خمتلف ال�شركاء
متبعة قبل اجلائحة .وبهذه املنا�سبة ،قال
معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر:
“لقد غ�ي�رت ج��ائ�ح��ة كوفيد 19-ر�ؤيتنا
وا�ستخداماتنا للتكنولوجيا و�أ�سلوب عملنا
وحياتنا ،وك��ان ل�شركات التكنولوجيا دور
حيوي يف تعزيز ق��درة العامل على التكيف
و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال خالل اجلائحة
يف خمتلف القطاعات ،مب��ا يف ذل��ك العمل
ع��ن ب�ع��د ،والتعليم ،وال�ت���س��وق ،والرتفيه،
والرعاية ال�صحية ،والعديد غريها».
و�أ�ضاف“ :من خالل ر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف �إر�ساء بنية حتتية متطورة ،متيزت دولة
الإم��ارات با�ستجابتها الفعالة وا�ستطاعت
التكيف ب�سرعة مع املتغريات التي فر�ضتها
اجل ��ائ� �ح ��ة ،وجن� �ح ��ت يف ت �خ �ط��ي الفرتة
الأ�صعب التي واجهها العامل ،وذلك نتيجة
اال�ستثمار امل�ستمر يف تطبيقات التكنولوجيا
املتقدمة وال��ذك��اء اال�صطناعي م��ن خالل
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شبه
احلكومية والأكادميية املتخ�ص�صة بالذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي والأب � �ح� ��اث التكنولوجية
امل�ت�ط��ورة وب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص
الذي كان له دور بارز يف هذا املجال».
و�أك��د معايل وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
امل� �ت� �ق ��دم ��ة خ� �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء م� ��ع � �ش��رك��ات
التكنولوجيا �أن دولة الإمارات �أر�ست ركائز
�صلبة لتمكني ال�ت�ق��دم وال�ن�م��و ال�صناعي
ا��س�ت�ن��ادا �إىل ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة الرابعة،
وذلك من خالل امتالكها عددا من املزايا
ك�أنظمة الثورة ال�صناعية الرابعة القائمة
فعال ،و�إطار عمل مرن لتطوير ال�سيا�سات،
وتوفر ال�صناعات الأ�سا�سية واملتنوعة التي
ميكنها اال�ستفادة من التقنيات احلديثة،
ووج� ��ود ��ش��رك��ات وط�ن�ي��ة رائ� ��دة ذات ر�ؤي ��ة
م�ستقبلية ت�سهل عملية االنتقال العتماد
حلول الثورة ال�صناعية الرابعة� ،إ�ضافة �إىل
البنية التحتية املتفوقة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والإجراءات املحكمة
يف جمال الأمن ال�سيرباين.
و�شدد معايل الدكتور �سلطان اجلابر على
�أهمية تعزيز م�ساهمة ال�شركات العاملة يف
ق�ط��اع التكنولوجيا املتقدمة يف منظومة
البحث والتطوير الوطنية ،وتفعيل دورها

يف تنفيذ ر�ؤي��ة القيادة بالعمل على متكني
ال �ك �ف ��اءات وال �ع �ق��ول امل �ب��دع��ة م ��ن �شباب
وفتيات الإم��ارات مبا ميكنهم من االرتقاء
مب�ساراتهم الوظيفية يف هذا املجال احليوي
م��ن خ�لال ب��رام��ج التعليم امل�ستمر واملنح
البحثية ،م�شيدا مب��ا حققته ال��دول��ة على
�صعيد تطوير قدراتها التقنية وخ�صو�صا
يف العقد الأخ�ي�ر ،وريادتها يف العديد من
امل�ؤ�شرات الدولية املتخ�ص�صة يف هذا الإطار
ونوه �إىل �أن وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة م�ستمرة يف دع��م كافة الأطراف
للم�ساهمة الفاعلة يف توطني املعرفة وتبني
حلول الثورة ال�صناعية الرابعة.
و �أو�ضح معاليه �أنه مت �إن�شاء وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة للجمع بني قطاعي
“ال�صناعة” و”التكنولوجيا املتقدمة”
و�إح��داث نقلة نوعية يف القطاع ال�صناعي
ب �خ �ط��ى � �س��ري �ع��ة ت �ع ��زز من� ��وه وذل � ��ك مبا
يتما�شى مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة جلعل
دول��ة الإم ��ارات م��ن �أك�ث�ر ال��دول تقدما يف
ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي خ�ل�ال ال�ع�ق��د املقبل..
منوها �إىل �أن الوزارة �ستلعب دورا حموريا
يف امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ل �ت �م �ك�ين القطاعات
ال�صناعية كافة من خ�لال تقدمي احللول
الت�شريعية والإداري � ��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ،والعمل
على �ضمان تدفق ال�سيولة املالية الالزمة
لتعزيز اال�ستثمارات الوطنية يف القطاع،
وحت�ف�ي��ز االب �ت �ك��ار واع �ت �م��اد التكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ل�ل�ارت �ق��اء ب��الأن �ظ �م��ة واحللول
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،ورف� ��ع م���س�ت��وي��ات الإنتاجية
واال��س�ت��دام��ة مب��ا ي�ضمن ت�ع��زي��ز تناف�سية
املنتجات امل�صنعة يف دول��ة الإم��ارات ،ويعزز
ج��اذب�ي��ة ال��دول��ة ال�ستقطاب اال�ستثمارات
والكفاءات الأجنبية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أ� � �ش� ��ارت م �ع ��ايل �� �س ��ارة بنت
يو�سف الأم�يري ،وزي��رة دولة للتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة �إىل �أن ج��ائ �ح��ة كوفيد19-
�ساهمت يف ت�سريع اخلطى واالن�ت�ق��ال �إىل
من��وذج اقت�صادي �أم�ث��ل يقوم على املعرفة
وت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ،وهو
من � ��وذج ت �ب �ن �ت��ه ال �ع��دي��د م ��ن دول العامل
ومن بينها دول��ة الإم��ارات التي ا�ست�شرفت
امل�ستقبل وعملت منذ �سنوات على �إر�ساء

بنية حتتية رقمية متطورة للغاية مكنت
احلكومة من اال�ستمرار ب�أعمالها بكفاءة
عالية خالل اجلائحة ،وهي نتائج ما كانت
لتتحقق ل��وال ال��ر�ؤي��ة الثاقبة التي تتمتع
بها قيادتنا الر�شيدة والقائمة على حتويل
التحديات �إىل فر�ص.
و�أ� �ض��اف��ت“ :ما ن��راه ال�ي��وم م��ن م��رون��ة يف
ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي وع�م�ل�ي��ة ات �خ��اذ القرار
يو�ضح كيف �أ�سهمت اجل��ائ�ح��ة يف ت�سريع
ال �ت��وج �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،حيث
�شهدت التقنيات الرقمية املتقدمة تزايدا
كبريا يف اال�ستخدام على م�ستوى القطاعني
احلكومي واخلا�ص على حد �سواء ..ولقد
ثبت �أن تبني التكنولوجيا املتقدمة عن�صر
� �ض��روري ل�ل�ح�ك��وم��ات وم��ؤ��س���س��ات القطاع
اخل��ا���ص للتمتع ب��امل��رون��ة واال� �س �ت��دام��ة يف
هذا الوقت الع�صيب ..ويف ظل �إدراك�ه��ا �أن
امل�ستقبل يكمن يف املعرفة والبحث والتطوير
والتكنولوجيا ،قررت دولة الإم��ارات �إن�شاء
وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
بغر�ض حتقيق طموحها يف ق�ي��ادة الثورة
ال�صناعية الرابعة واالنتقال �إىل اقت�صاد
قائم على املعرفة».
و �أك � ��دت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن ل � � ��وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة توجهات وا�ضحة
فيما يتعلق بالتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة عرب
العمل على النهو�ض مبختلف القطاعات
احلالية من خالل دعم وتي�سري ا�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة� ،إىل ج��ان��ب العمل
ع�ل��ى �إن �� �ش��اء ق �ط��اع��ات و� �ص �ن��اع��ات جديدة
ع�بر اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا
واالبتكار.
و�أ�شارت �إىل �أن وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة � �س�ترك��ز ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع تطبيق
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة وت�ق�ن�ي��ات الثورة
ال�صناعية ال��راب�ع��ة يف ال�ق�ط��اع ال�صناعي
وك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة الأخ ��رى
ل�ت�ع��زي��ز الإن �ت��اج �ي��ة وت��وف�ي�ر وظ��ائ��ف ذات
م �ه ��ارات ع��ال �ي��ة ،و��س�ي�ت��م ذل ��ك م��ن خالل
طرح جمموعة من املبادرات والربامج التي
�ستخلق منظومة للتمكني ،بالإ�ضافة �إىل
املحفزات املنا�سبة مل�ساعدة ال�شركات على
ال�ت�ح��ول وت�ب�ن��ي احل �ل��ول ال��ذك�ي��ة لتقنيات

اجليل الرابع لل�صناعة.
ونوهت �إىل �أن وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة �ستعمل على رفع م�ستوى الوعي
ل��دى خمتلف ال�شركات العاملة بالقطاع
ال�صناعي مبفاهيم ومبادئ وحلول الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة �إىل ج��ان��ب ت�شجيع
اال��س�ت�خ��دام وا��س��ع النطاق لتقنياتها مثل
الطباعة ثالثية الأبعاد و�إنرتنت الأ�شياء،
وما تقدمه تلك التقنيات من حلول لتعزيز
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�صناعية �إىل ج��ان��ب العوائد
اال�ستثمارية املجزية على الأمد الطويل.
و رح� �ب ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا ب� � � � ��آراء وم�ل�اح �ظ ��ات
ال�شركاء م��ن احل�ضور ،م��ؤك��دة �أن “حوار
م�ستقبل ال�صناعة” يعك�س ن�ه��ج وتوجه
الوزارة للتوا�صل الفعال والتن�سيق امل�ستمر
م��ع خم�ت�ل��ف ال �� �ش��رك��اء م��ن اجل �ه��ات �شبه
احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص� ،سواء
الوطنية �أو ال��دول�ي��ة ،العاملة على �أر�ض
الإمارات واملتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا
املتقدمة وال�صناعات اال�سرتاتيجية ذات
الأول��وي��ة الوطنية ال�ت��ي تعتمد التقنيات
احل��دي�ث��ة ك�م�ح��ور لعملياتها ،م�ن��وه��ة �إىل
�أه�م�ي��ة ه��ذا التن�سيق مل��رح�ل��ة ال�ت�ع��ايف من
جائحة كوفيد.19-
وحول تطوير التكنولوجيا نوهت معاليها
�إىل �أن الوزارة �ستقود كذلك تطوير تقنيات
جديدة يف قطاعات ذات �أولوية ا�سرتاتيجية
من خالل ت�شجيع �أن�شطة البحث والتطوير
ال �ت��ي مي�ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ن�ت��ائ�ج�ه��ا ع�ل��ى نطاق
جت��اري وا� �س��ع ..و�سيكون ل��ذل��ك دور مهم
يف م�سعانا ال�ط�م��وح نحو �إن���ش��اء �صناعات
امل���س�ت�ق�ب��ل م �ث��ل ال �ف �� �ض��اء والتكنولوجيا
الطبية ب��الإ��ض��اف��ة للتقنيات امل�ت�ق��دم��ة يف
جماالت �أمن املياه والغذاء وتنويع م�صادر
ال �ط��اق��ة ،م��و��ض�ح��ة �أن ه ��ذا ال �ت �ح��ول لن
يتحقق �إال بوجود منظومة م�ساعدة ت�ضم
كافة املقومات ال�ضرورية الكت�ساب املعارف
ون�شرها واال�ستفادة منها.
و�شددت على �أن �أولويات الوزارة ت�شمل �سد
الفجوة بني القطاع والهيئات الأكادميية،
و� �ض �م��ان ال �ت �م��وي��ل امل � �ت ��وازن وامل�ستهدف
ل �ل �ب �ح��ث وال �ت �ط ��وي ��ر ،وت �� �س �ه �ي��ل التعاون
ال��دويل يف جم��ال البحث والتطوير ونقل
التكنولوجيا ..م�شرية �إىل �أن الوزارة ت�سعى
�إىل امل�ساهمة يف انتقال دولة الإم��ارات نحو
اقت�صاد قائم على املعرفة وتر�سيخ مكانتها
مركزا للعلوم والتكنولوجيا املتقدمة.
ج� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن وزارة ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة �أط �ل �ق��ت مبادرة
“حوار م�ستقبل ال�صناعة” بهدف و�ضع
الت�صورات امل�ستقبلية ملواجهة التحديات
وابتكار احللول القانونية والتقنية والإدارية
لتمكني القطاع ال�صناعي وا�ستدامة تطوره
وامل�ساهمة يف حتقيق دولة الإمارات لر�ؤيتها
ب��ال��ري��ادة ع��امل�ي��ا يف م��رح�ل��ة ال�ت�ع��ايف مل��ا بعد
جائحة كوفيد.19-
و تهدف امل�ب��ادرة �أي�ضا �إىل رف��ع م�ستويات
ال�ت�ن���س�ي��ق وت �ب ��ادل اخل �ب��رات ب�ي�ن ال � ��وزارة
وال�شركات الوطنية والعاملية املتخ�ص�صة يف
جماالت التكنولوجيا املتقدمة والتي تتخذ
من دولة الإمارات مركزا لها ،بالإ�ضافة �إىل
ال�شركات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات الثقيلة
وال�صناعات الغذائية وال�صناعات الدوائية
والطبية ،والتي متتلك �سجال حافال من
الإجن � ��ازات يف ال���ص�ن��اع��ات اال�سرتاتيجية
م��ا ميكنها م��ن ت�ع��زي��ز امل�ك��ان��ة التناف�سية
للمنتجات املحلية يف الأ� �س��واق الإقليمية
والعاملية.
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«�شراع» يطلق «ا�ستديو ال�شارقة لل�شركات النا�شئة»

•• ال�شارقة-وام:

�أطلق مركز ال�شارقة لريادة الأعمال �/شراع /برنامج “ا�ستوديو ال�شارقة
لل�شركات النا�شئة»  /S3/بهدف م�ساعدة رواد الأعمال الراغبني يف ت�أ�سي�س
�شركات لتنفيذ �أفكارهم الريادية ودعم م�سريتهم املهنية من خالل تقدمي
متويل قدره  30000دوالر مع �ضمان ملكية امل�ؤ�س�س الكاملة ل�شركته.
ويعمل اال�ستوديو الذي تدعمه حكومة ال�شارقة ويعد الأول من نوعه يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على ت�أ�سي�س ال�شركات النا�شئة مبختلف
القطاعات االقت�صادية غري النفطية وذل��ك يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا م��ن خ�لال �إر� �ش��اده��م ل�سبل �إط�ل�اق �أع�م��ال�ه��م و�إدارتها
ومتابعة رحلة �إطالق منتجاتهم وطرحها يف الأ�سواق ..كما يحر�ص على
ت�أهيل ال�شركات النا�شئة املحلية لال�ستفادة من منظومة ري��ادة الأعمال
املزدهرة و�ضمان منوها مبا ي�سهم يف تعزيز اقت�صاد الدولة املتنوع.
وي�ستطيع رواد الأعمال الراغبون يف امل�شاركة يف الربنامج الت�سجيل عرب
موقع مركز �/شراع /الإلكرتوين حيث يقوم اال�ستديو بتقييم فكرة رائد
الأعمال ودرا�ستها ب�شكل متعمق والعمل مع �شركاء الربنامج من القطاعني
اخلا�ص واحلكومي لدعم امل�ؤ�س�سني بحلول متكاملة لأي حتديات تواجههم
من خالل الأبحاث والدرا�سات التابعة للربنامج.
و�ستتلقى الأف�ك��ار ال��ري��ادة القابلة للتطبيق من خ�لال اال�ستوديو الدعم
التقني وامل��ايل لإط�لاق ال�شركات كما �سي�ستمر اال�ستديو بالتوا�صل مع
ال�شركات النا�شئة ال�ت��ي انتهت م��ن ال�برن��ام��ج ودعمها م��ن خ�لال تو�سع
�أعمالها وربطها مع �أبرز �سال�سل التوريد املحلية والعاملية.
و�ستح�صل ال�شركات النا�شئة التي ت�أ�س�ست يف ال�شارقة من خالل اال�ستديو
على جمموعة من املزايا منها �إتاحة م�ساحات للعمل يف جممع ال�شارقة
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار واحل�صول على متويل �إ�ضايف من خالل
�شركاء مركز �/شراع./
وين�سجم اال�ستوديو مع ر�ؤية مركز �/شراع /يف تعزيز بناء الأعمال وامل�شاريع
الريادية و�ضمان و�صولها �إىل الأ�سواق حيث �سي�شرف اال�ستوديو على بناء
�شركات ق��ادرة على التطور والنمو والتكيف مع التحديات التي ميكن �أن
تواجها .وي�أتي �إطالق مركز �/شراع /لال�ستوديو بناء على ر�صده احللول
العملية والناجحة للتحديات التي واجهتها ال�شركات النا�شئة يف دولة
الإمارات واملنطقة خالل الأعوام ال�سابقة مبا فيها ال�صعوبات التي رافقت
�أزم��ة كورونا حيث يتيح اال�ستديو لل�شركات طرح منتجات عالية اجلودة
بالإ�ضافة �إىل متكينها من �إحداث الت�أثري الإيجابي يف املجتمع.
وقالت جنالء املدفع املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة لريادة الأعمال �/شراع/
�إن ا�ستوديو ال�شارقة لل�شركات النا�شئة ي�أتي ليعلن بدء مرحلة جديدة لدعم
ال�شركات النا�شئة يف املنطقة حيث بات ب�إمكاننا اليوم م�ساعدة رواد الأعمال
على �إط�ل�اق �شركات م�ستدامة وناجحة وجم��زي��ة وحتفيز منوها وذلك
باال�ستفادة من كافة الدرو�س التي تعلمناها على مدار ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية والتي ت�شمل التحديات الناجمة عن تداعيات �أزم��ة كورونا العام
املا�ضي .و�أ�ضافت املدفع �أن �إطالق اال�ستوديو ميثل عالمة فارقة لي�س يف
م�سرية مركز �/شراع /وح�سب و�إمنا يف منظومة ال�شركات النا�شئة ب�أكملها
كما يج�سد نقطة حتول يف الدور الذي ينبغي �أن تلعبه م�سرعات الأعمال يف
دعم هذه ال�شركات من خالل تزويد امل�ؤ�س�سني بالأ�سا�سات الالزمة لإطالق
�شركاتهم وبنائها معهم يداً بيد.
و�أو�� �ض� �ح ��ت امل ��دف ��ع �أن اال�ستديو
ين�سجم م��ع م�ب��د�أ “امل�ؤ�س�س �أو ًال”
الذي يتبناه مركز �/شراع /ما يعني
�أن ه��ذه ال���ش��رك��ات النا�شئة �ستكون
جاهزة لال�ستثمار و�ستحافظ على
�أ�سهمها ور�ؤو�س �أموالها ب�شكل كامل
..معربة عن تطلع �/شراع /ملرافقة
امل�ؤ�س�سني يف ه��ذه الرحلة الريادية
وامل���ش��ارك��ة يف ب�ن��اء و�إط�ل�اق �شركات
نا�شئة م�ؤثرة وذات قدرة عالية على
النمو م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم يف دفع
ع�ج�ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة يف �إم � ��ارة ال�شارقة
والدولة واملنطقة.

معر�ض جلفود يعزز فر�ص النمو يف قطاع الأغذية وامل�شروبات لعام 2021

على جن��وم مي�شالن و�أف�ضل خرباء
ف �ن ��ون ال �ط �ه��ي يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
مل�شاركة حتليالتهم املعمقة و�آرائهم
ح��ول املعامل اجل��دي��دة للقطاع حول
العامل .و�سيقود جلفود جهود القطاع
ال�ستك�شاف مالمح م�ستقبل الأغذية
وامل���ش��روب��ات على ام �ت��داد  20قاعة
عر�ض ،حيث �سيكون �آالف امل�شرتين
العامليني على موعد ل�لاط�لاع على
حلول جديدة للمنتجات تلبي عادات
ال �� �ش��راء امل �ت �غ�ي�رة م ��ع ب ��داي ��ة العام
اجلديد.
وعلى هام�ش املعر�ض� ،ست�ست�ضيف
ق �م��ة ج �ل �ف��ود ل�ل�اب �ت �ك��ار و�سل�سلة
م �ت �ح��دث��ي جم �ت �م��ع ال �ت �� �س��وي��ق �أمل ��ع
ال �ع �ق��ول و� �ص �ن��اع ال �ن �ج��اح يف جمال
الأغذية وامل�شروبات ملعاجلة ق�ضايا
ملحّ ة مثل الأم��ن الغذائي و�سل�سلة
التوريد والطعام امل�ستدام والرتكيز
على تف�ضيالت امل�ستهلكني املتطورة.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه ��ذا امل��و� �ض��وع ،قالت
ت��ري �ك �� �س��ي ل � ��وه م �ي�رم ��ان ��د ،نائب
الرئي�س التنفيذي لإدارة الفعاليات
واملعار�ض ل��دى مركز دب��ي التجاري
العاملي“ :ي�شكل جلفود من�صة قيّمة
للم�صنعني وامل �� �ش�تري��ن وامل ��وردي ��ن
لإعادة التوا�صل بعد التحديات التي
�شهدها ال�ع��امل خ�لال ال �ـ � 12شهراً
املا�ضية.
وي�ستقبل املعر�ض املنتجني ويتيح
لهم الفر�صة مل�شاركة �أح��دث حلول
ال �ق �ط��اع� ،إىل ج��ان��ب رواد القطاع،
والطهاة العامليني الذين �سيقدمون
معلوماتهم ال�ق� ّي�م��ة ،ل�ي�ك��ون بذلك
املن�صة التجارية الوحيدة التي تتيح

دعم انتعا�ش القطاع يف عام 2021
وما بعده».
وتابعت“ :بالإ�ضافة �إىل قمة جلفود
ل�لاب�ت�ك��ار وال �ع��رو���ض التو�ضيحية
واحل��وارات املبا�شرة ،ي�سلط املعر�ض
ال�ضوء على خمتلف جماالت الأغذية
وامل���ش��روب��ات ،وي��وف��ر خ�برات وحلو ًال
قيّمة لقطاع قائم على التحول .ويف
��ض��وء ال �ت��زام امل�ع��ر���ض ب ��أب��رز تدابري
ال �� �س�لام��ة امل��وث��وق��ة ،ي� ��درك جميع
امل�ع�ن�ي�ين م ��دى �أه �م �ي��ة ن���س�خ��ة هذا
العام والفر�ص الثمينة التي �ستكون
بانتظارهم».
وي �ع �ق��د م �ع��ر���ض ج �ل �ف��ود 2021
و� �س��ط �إج � ��راءات ��ص��ارم��ة لل�سالمة
والآم � � � ��ان ،ح �ي��ث �أث� �ب ��ت م��رك��ز دبي

التجاري العاملي قدرته على ت�أمني
بيئة �أعمال مبا�شرة ُتعد الأكرث �أماناً
وا�ست�ضافة فعاليات عاملية امل�ستوى
يف ظل تطبيق �أعلى املعايري املتعلقة
ب�إجراءات ال�سالمة والنظافة ،و ُتعد
ا�ست�ضافته لأ�سبوع جيتك�س للتقنية،
ال ��ذي �أُق �ي��م م ��ؤخ��راً وك ��ان الفعالية
املبا�شرة الوحيدة التي �شهدها قطاع
التكنولوجيا يف  ،2020خري دليل
ع�ل��ى ه��ذه الإم �ك��ان��ات .وا�ست�ضافت
الفعالية ،التي انعقدت يف دي�سمرب
امل��ا��ض��ي ،ع�شرات الآالف م��ن الزوار
املحليني وال��دول �ي�ين ،ال��ذي��ن �أعرب
 96%م�ن�ه��م ع��ن ح���ص��ول�ه��م على
جت��رب��ة “�آمنة” و”�آمنة للغاية”
�أثناء ح�ضور املعر�ض.

م�شاركات جديدة ومبتكرة
من بني العديد من الدول التي تدرك
�أهمية ح�ضور جلفود  2021ودوره
الكبري يف تعزيز انتعا�ش هذا القطاع،
ُتعترب �إيطاليا ،والتي تعد من �أكرب
منتجي الأغذية يف العامل ،يف طليعة
امل�ه�ت�م�ين ب��امل���ش��ارك��ة يف ج�ل�ف��ود هذا
ال �ع��ام .وم��ع تنامي اهتمام اجلهات
املعنية ببلد املن�ش�أ اخلا�ص باملنتجات،
تعود ال�شركات الإيطالية �إىل مركز
دبي التجاري العاملي لت�سليط ال�ضوء
على جودة منتجاتها املحلية.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال �أم �ي��دي��و �سكاربا،
م�ف��و���ض وك��ال��ة ال�ت�ج��ارة الإيطالية
لدى الدولة“ :من املقرر �أن ت�شارك
�أك �ث��ر م ��ن � � 120ش��رك��ة �إيطالية

يف ن���س�خ��ة ه� ��ذا ال� �ع ��ام لت�ستعر�ض
جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن النكهات
وال��و��ص�ف��ات وامل �ك��ون��ات وغ�يره��ا من
امل��زاي��ا التي جتعل من �إيطاليا �أحد
�أكرب منتجي املواد الغذائية يف العامل.
و ُتعد �إيطاليا الدولة الأكرث متثي ًال
يف امل �ع��ر���ض ب�ي�ن ن�ظ��رائ�ه��ا م��ن دول
االحت��اد الأوروب��ي ،نظراً لأنها ت�ضم
�أكرث من � 80ألف �شركة متخ�ص�صة
باملنتجات الغذائية الطبيعية ،ت�شغل
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  16%م��ن �إجمايل
م�ساحة الإنتاج يف �إيطاليا .كما متثل
بلد املن�ش�أ لأك�ب�ر ع��دد م��ن �شهادات
الأغذية يف دول االحتاد الأوروب��ي الـ
 .»27وت�شارك جورجيا يف املعر�ض
انطالقا من حر�صها على اال�ستفادة
م ��ن ال �ف��ر���ص امل �ح �ت �م �ل��ة مل�صنعيها
املحليني ،من خالل وفد جتاري رفيع
امل�ستوى ي�شارك للمرة الأوىل ،وي�ضم
�� 14ش��رك��ة متخ�ص�صة يف ع�صائر
ال �ف��اك �ه��ة واخل� ��� �ض ��روات الع�ضوية
وامل � �ك � �� � �س ��رات وال � �� � �ش� ��اي الع�ضوي
وامل �ع �ج �ن ��ات واحل � �ل ��وي ��ات والع�سل
واخل�ضروات املعلبة واملخللة.
وم� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة باتا
كاالندادزه� ،سفري جمهورية جورجيا
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة:
“نحن متحم�سون ال��س�ت�ع��را���ض ما
تقدمه جورجيا من منتجات ع�ضوية
م �ت �ن��وع��ة خ �ل�ال ف �ع��ال �ي��ات معر�ض
جلفود  ،2021كما �سترتكز جهودنا
ع�ل��ى جم ��االت ال�ف��اك�ه��ة واملك�سرات
ال�ع���ض��وي��ة ،وال �ت��ي ا� �س �ت �ح��وذت على
 5.1%م� ��ن �إج� � �م � ��ايل � � �ص� ��ادرات
جورجيا بقيمة  3,342.14مليون

دوالر �أم ��ري� �ك ��ي يف ع � ��ام .2020
وحققت �صادراتنا من الفاكهة زيادة
بن�سبة  41%خ�ل�ال ال�ع��ام املا�ضي
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ع��ام  .2019وتطمح
� 14شركة ُت�شارك يف املعر�ض حتت
م�ظ�ل��ة ال��وف��د ال �ت �ج��اري اجلورجي
�إىل تعريف القطاع على �أف�ضل ما
ل��دى دولتنا م��ن املنتجات الغذائية
واال�ستفادة من الباقة الوا�سعة من
الفر�ص التجارية التي يقدمها هذا
املعر�ض».
و�سي�ستقبل املعر�ض �أي�ضاً م�شاركني
ج ��دد لأول م ��رة يف ق �ط��اع الأغذية
الإق �ل �ي �م��ي ،وي �ت �ي��ح ل �ه��م اال�ستفادة
من الأو��ض��اع الناجمة عن الظروف
اال�ستثنائية التي م��ر بها ال�ع��امل يف
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،مب��ا يف ذل ��ك ،ي��و �إ�س
ب��ي �إي��ه ف ��روت ،ال�شركة الأوكرانية
املتخ�ص�صة ب ��إن �ت��اج ال�ف��اك�ه��ة والتي
حتر�ص على اغتنام الفر�ص متا�شياً
م ��ع الأمن � � ��اط ال �� �س �ل��وك �ي��ة املتغرية
للم�ستهلكني.
وتعليقاً على امل�شاركة ،قال فولودميري
غ��ورزي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
يو �إ�س بي �إيه فروت�“ :سيت�س ّنى لنا
�أخ �ي�راً ل�ق��اء ال�ع�م�لاء وامل�ستثمرين
ب �� �ش �ك��ل م �ب ��ا� �ش ��ر ب� �ع ��د ع� � ��ام حافل
بالتحديات يف جلفود .وي�سعدنا �أن
ن �ق��دم ل �ه��م ف��ر� �ص��ة احل �� �ص��ول على
ال �ت��وت الأزرق وال� �ك ��رز الأوك� � ��راين
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حما�صيل �أخ ��رى يف
ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام ال�ت��ي تعد بفر�ص
جت��اري��ة قيّمة م��ع ت��واف��د ال ��زوار من
خمتلف �أ�سواقنا امل�ستهدفة يف دبي
�إىل املعر�ض».

قمة جلفود لالبتكار:
ت�أثري هادف و�أفكار ملهمة
� �س �ت �ن �ع �ق��د ق �م ��ة ج �ل �ف ��ود لالبتكار
ب��ال �ت��زام��ن م��ع امل �ع��ر���ض ع �ل��ى مدار
ث�لاث��ة �أي� ��ام ،ل�ت�ق��دم �� 30س��اع��ة من
املناق�شات القيّمة ب�ين �أب ��رز خرباء
الأعمال يف �أرينا مركز دبي التجاري
العاملي بني  22و 24فرباير.
ون �ظ��راً ل�لاه�ت�م��ام امل�ت�ن��ام��ي بالأمن
ال�غ��ذائ��ي� ،ستفتتح القمة فعالياتها
بكلمة رئي�سية ملعايل مرمي املهريي،
وزي��رة دولة للأمن الغذائي واملائي،
و�ستو�ضح فيها اخلطوط العري�ضة
ال�سرتاتيجية الأم��ن الغذائي التي
تهدف �إىل االرتقاء مبكانة الإمارات
�إىل املراتب الع�شر الأوىل على م�ؤ�شر
الأمن الغذائي العاملي.
وب�ع��د كلمة معاليها� ،س ُتقام جل�سة
ب �ع �ن��وان ال��و� �ص��ول �إىل  3مليارات
م�ستهلك ت�ت�ن��اول كيفيــــــة تخطي
دول�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة الإم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ارات للتحديـــــات
خ�ل�ال ال� �ـ �� 12ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ه��راً املا�ضيـــــة
ل�ت�ع��زي��ز م��وق�ع�ه��ا اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف
�سل�سلة ال�ت��وري��د ال�ع��امل�ي��ة للأغذية
وامل�شروبات.
و�� �س� �ت� ��� �ض ��م اجل� �ل� ��� �س ��ة حم� ��اوري� ��ن
رفيعي امل�ستوى ،وه��م �أم ��ادو ديالو،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دي ات�ش
ال ج�ل��وب��ال ف��وروردي �ن��ج يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا؛ وديني�س
لي�سرت ،نائب رئي�س تطوير ال�شحن
يف طريان الإم��ارات؛ و�أحمد احلداد،
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات لدى
موانئ دبي العاملية � -إقليم الإمارات،
وك��ارل��و���س ج��ار��س�ي��ا ،ال���ش��ري��ك لدى
براي�س ووترهاو�س كوبرز ،وم�س�ؤول
خدمات ال�ضرائب يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1524
املنذر  :عبداهلل بن حيدر للتجارة العامة  -ذ م م
املنذر اليه  :مطعم �أوليف�س
املو�ضوع  :ينذر املنذر املنذر اليه باخالء العني امل�ؤجرة (امل�ستودع رقم  4مب�ستودعات عبداهلل
بن حيدر مقابل قرية ال�شحن) لعدم جتديد عقد الإيجار وعدم �سداد بدل الإيجار وكذلك
�سداد مبلغ الإيجار يف ذمتكم والبالغ قدره ( )122500.00فقط مائة واثنان وع�شرين الفا
وخم�سمائة دره��م ال غري) حتى تاريخ هذا الإن��ذار مع ما ي�ستجد من �إيجار حتى تاريخ
الإن�ه��اء الفعلي  ،بالإ�ضافة اىل ن�سبة  %21ر�سوم ع�ق��ارات حكومة دب��ي و�ضريبة القيمة
امل�ضافة بن�سبة  ، %5و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم مع حتملكم
كافة الر�سوم وامل�صاريف القانونية واتعاب املحاماة.
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الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  895/2020/11مدين جزئي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 82500.00درهم) و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب
املحاماة و الفائدة  % 9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
طالب االعالن  :ابراهيم عبد امللك حما�سبون ومدققون وحمكمون قانونيون(م�ؤ�س�سة فردية) وميثلها مالكها
 /ابراهيم عبد امللك حممد �صفته بالق�ضية :مدعى
		
املطلوب اعالنهم  -1 :حممد م�صطفى حممد �شراده �صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020-09-15يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح /ابراهيم عبد امللك حما�سبون ومدققون وحمكمون قانونيون(م�ؤ�س�سة فردية) وميثلها مالكها
 /ابراهيم عبد امللك حممد بحكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري  :ب�إلزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ
 82.500دره��م والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتي متام ال�سداد مع �إلزامه الر�سوم
وامل�صروفات 0ومبلغ  500درهم مقابل اتعاب املحاماة
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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رئي�س الق�سم

		

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

اعالن بالن�شر
 14/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اميلكار ماردولكار بارو�س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ج�سون المبي
وميثله  /مرمي عبداهلل مراد البلو�شي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )2597117درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
العدد 13170بتاريخ2021/2/21

اعالن بالن�شر
اعالن �صحيفة الطعن رقم 2021/61
بوكالة املحامي�/سمري كنعان
اىل�/شركة �سور�س كينغ هولدينغز ليمتد
ليكن معلوما لديكم بان احلكم اال�ستئناف رقم  2020/10جت��اري ال�صادر
بتاريخ  2020/11/25ق��د مت الطعن عليه بالنق�ض م��ن ط��رف الطاعن /
�آي�لان��د �أوي ��ل ليمتد  ،يف الطعن امل���ش��ار ال�ي��ه اع�ل�اه وعليكم اي ��داع مذكرة
بدفاعكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى
تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�صاه خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى
العدد  13170بتاريخ 2021/02/21

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
اعالن بالن�شر
 308/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :اي يف ا�س للتجارة � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :كي جي ال لوج�ستيك الإمارات (انكوراج) (ذ م م)
وميثله � :سمري حليم كنعان
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره (10.000
درهم) (ع�شرة االف درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع
( )%12من تاريخ اال�ستحقاق يف  2018/10/27وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2021/2/23ال�ساعة � 10.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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 2018/112تنفيذ مدين
�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات  -بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2018/112
وامل�شرك معها رقم الق�ضية  143/2020تنفيذ �إيجارات

تعلن حممكة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة االب�ت��دائ�ي��ة  -دائ ��رة التنفيذ ع��ن ب�ي��ع ال�ع�ق��ار العائد
ملكيته لل�سيد:كميل ر�ستم .بناء على ق��رار قا�ضي التنفيذ يف الق�ضية التنفيذية
رق��م  2018/112تنفيذ م��دين ب�ت��اري��خ  2021/2/24ب�سعر �أ��س��ا��س��ي وقدره
 1,600,000درهم  ،عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة
ال�ساد�سة م���س��اءا  ،علما ب��ان قيمة ال�ت��أم�ين  20%ت��دف��ع ن �ق��دا .فعلى م��ن يرغب
باال�شرتاك �أو الإط�لاع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإم��ارات للمزادات
 www.emiratesauction.aeوعلى م��ن يرغب ب��الإع�ترا���ض مراجعة
دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

تعلن حممكة ر�أ���س اخليمة االبتدائية  -دائ��رة التنفيذ عن بيع عقار وثيقة انتقال ملكية
رقم  2011/2255مبنطقة اجلزيرة احلمرا  -ر�أ�س اخليمة عبارة عن فيال تاون هاو�س
 - T355رقم الفيال  349وتبلغ م�ساحة العقار  2,717.89قدم مربع  ،ب�سعر ا�سا�سي
 1,100,000درهم  ،والعائد ملكيتها للمحكوم عليه � /شركة جيه بي اف ر�أ�س اخليمة .ذ م م
 ،بتاريخ  ، 2021/2/24عن طريق �شركة الإمارات للمزادات علما بان قيمة الت�أمني 20%
تدفع نقدا .فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو الإطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة
الإم ��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوعلى من يرغب بالإعرتا�ض
مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات  -بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2019/3تنفيذ جتاري

م�أمور التنفيذ
مزيود ال�شحي

م�أمور التنفيذ � /سعيد ال�شحي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري
 الهاتف  045588206 :الفاك�س  045588204 :مبوجب هذا تعلن دائرةالتنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�صالون نيولوك �سيجنت�شر لل�سيدات � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2021/2/10وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دبي
بتاريخ  2021/2/10وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :صالون نيولوك �سيجنت�شر لل�سيدات � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  4-3-2ملك ا�سواق  -القوز  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية
حم ��دودة  ،رق��م الرخ�صة  811293 :رق��م القيد بال�سجل ال�ت�ج��اري 1356041 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/2/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/10
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه
لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل
امني  -بردبي  -اخلليج التجاري  -الهاتف  ، 045588206 :الفاك�س 045588204 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

اعالن بالن�شر

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2020 /0001085جتاري (كلي)

املرجع 47 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد اعجاز حممد ا�شرف اجلن�سية  -باك�ستان
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك ال�سيد /حممد
زين �صديقي حممد عبيد �صديقي اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة (�سبعة الوان للخياطة
والتطريز) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )571416ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية  ،خروج �شريك  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  794/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إ�صدار الأمر ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  62,600درهم (اثنان
و�ستون �ألفاً و�ستمائة درهم) والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب االعالن :رويال جاردنز لل�سياحة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :اوتبك دجابروف � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-02-7ب�إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغاً وقدره  62,600درهم (اثنان و�ستون �ألفاً و�ستمائة درهم)مع الفائدة
القانونية  % 9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل فى  2021 / 1 / 2وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .وتنوه املحكمة �أن طلب
�شمول الأمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه.
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

اىل  :مطر يو�سف مطر ابو جراد
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان �شارع م�شريف فيال رقم  73رقم مكاين 4602410926
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /البنك العربي املتحد �ش م ع العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة دبي اخلليج التجاري ابراج رجال
االعمال برج ا�سبكت الطابق  34مكتب 3401
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ � :أوال  /الت�صريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد �أقرب جل�سة ممكنة لنظر
مو�ضوعها واعالن املدعي عليه ب�صورة من الئحتها وتاريخ �أول جل�سة لنظر مو�ضوعها .ثانيا  :الق�ضاء بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ  1,184,352.61درهم (مليون ومائة واربعة وثمانون الفا وثالثمائة واثنان
وخم�سون درهم وواحد و�ستون فل�سا) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد .ثالثا  :الق�ضاء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذا يتوجب عليكم
احل�ضور �أمام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة حمكمة عجمان �صباح يوم املوافق  2021/2/23ال�ساعة
 8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة
�ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم .حرر بتاريخ  2021/2/17 /م

مدير اخلدمات الق�ضائية
االء الأمريي

العقار الأول  :بيت �سكني يف املعريي�ض م�ساحته  3.595قدم مربع
رقم الوثيقة  3215 :ل�سنة 1989
الرقم الت�ساعي 311115041 :
القيمة التقديرية للعقار  680,000 :درهم
فعلى من يرغب باال�شرتاك �أو الإطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.
 aeوعلى من يرغب بالإعرتا�ض مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

م�أمور التنفيذ
مزيود ال�شحي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة هاتف
 04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية تو
الين ل�صيانة املباين � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/2/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/17وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
�إخطار عديل
رقم الت�صديق 2021/1170

مقدم من املخطر  /ا�سالم حممد فتحي �سالمه  -م�صري اجلن�سية ب�صفته وكيال عن  /م�صطفى عبدالقادر النجار  -ب�صفة
الأخري وكيال عن  :من�صور ح�سن ال�صفدي ب�صفته مدير �شركة �إمبا لتجارة مواد البناء  -ذ م م  -ر�أ�س اخليمة  -الق�صيدات -
�شركة امبا لتجارة مواد البناء  -ت - 0503740777 /اىل املخطر اليها  /الغ�سق ملقاوالت البناء � -ش ذ م م وميثلها مديرها
� /أمني حممد عبداهلل احلريبي  -ميني اجلن�سية  -ر�أ�س اخليمة  -الق�صيدات � -شارع داخلي  -ت0553777099/
املو�ضوع � /إخطار بدفع مبلغ وقدره ( 22.485درهم) �إثنان وع�شرون الف واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما والفائدة
القانونية عن هذا املبلغ بواقع %12
تداين ال�شركة املخطرة املخطر اليها مببلغ وقدره ( 22.485درهم) اثنان وع�شرون الف واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما
وذلك مبوجب عدد ثالث �شيكات م�سحوبة على بنك م�صر فرع ر�أ�س اخليمة على ح�ساب املخطر اليها بيانها كالتايل -:
� /1شيك رقم ( )222202م�ؤرخ  2019/8/6مببلغ وقدره  8365درهم
� /2شيك رقم ( )222204م�ؤرخ  2019/9/5مببلغ وقدره  6120درهم
� /3شيك رقم ( )222203م�ؤرخ  2019/8/21مببلغ وقدره  8000درهم
وحيث �أن املخطر اليها قد �إمتنعت عن �سداد املبالغ املطالب بها رغم املطالبات الودية املتكررة.
لذلك  ،نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره ( 22.485دره��م) اثنان وع�شرون الف واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما
والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %12وذلك يف غ�ضون خم�سة �أي��ام من تاريخ هذا الإخطار و�إال �سن�ضطر �أ�سفني
التخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلكم.

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :تو الين ل�صيانة املباين � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  G-155ملك ال�شيخ عبدالعزيز بن نا�صر بن احمد املعال  -القوز
ال�صناعية الثالثة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 917972 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  1525828 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/2/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير
 بردبي  -برج خليفة هاتف  04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

العدد 13170بتاريخ2021/2/21
يف الدعوى رقم  2020/3487جتاري جزئي
لدى عدالة حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
املدعي  /بنك دبي الإ�سالمي
املدعي عليه  /زايد عبداهلل زايد املدحاين
املدعي عليه �أعاله مدعو للح�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة
امل�صرفية املقرر عقده ال�ساعة الثانية ظهرا يوم الإثنني املوافق  1مار�س  2021وذلك
باملحادثة التليفونية امل�صورة م�صطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف
تقدميها لدى �سيادة اخلبري املنتدب يف الدعوى.
للتوا�صل  :خبري م�صريف  /م�صطفى حمفوظ
تليفون  :حممول 0501117764 :
�إمييل Expertmoustafa@gmail.com :

العدد 13170بتاريخ2021/2/21

�إعالن بالن�شر للدعوى رقم � 2020/1719إ�ستئناف جتاري  -دبي
امل�ست�أنف  /عبدالعزيز عبدالرحمن ن�صر اهلل العارف
بوكالة املحامي  /ال�سعيدي للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
يف الدعوى رقم � 2020/1719إ�ستئناف جتاري  -دبي
املعلن �إليهم /امل�ست�أنف �ضدهم  /امل�ست�أنف �ضدها الثانية  /لذربال�س للتجارة (�ش ذ م م)
امل�ست�أنف �ضده الثالث  /كرامت اهلل حممد �إ�سحاق رجنرب
امل�ست�أنف �ضده الرابع � /سريو�س حممد نور اتباعي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق
 2021/2/28يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا
لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية  - expert@alsharid.comتليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
 ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/1597
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/1/1639
مقدمة من املنذرة � :شريومى دينيار انكلي�ساريا  -هندية اجلن�سية
بوكالة املحامي /عبداهلل عبدالرحمن امل�ضرب وموزه �سيف اجلابري
اىل املنذر اليهما  )1 /جويل كافيه � -ش.ذ.م.م ()Jolie Cafe
� )2إميان خلف �سامل علي العوي�س � -إماراتية اجلن�سية
املنذرة تخطر املنذر اليهما الأول والثانية ل�سداد مبلغ ( )116.517مائة و�ستة ع�شر
الف وخم�سمائة و�سبعة ع�شر درهم والفائدة القانونية  %9من تاريخ كل �شيك خالل مدة
�أق�صاها ( )5خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ
الإجراءات القانونية يف �إقامة دعوى ق�ضائية وا�ست�صدار (�أمر الأداء) مع حتميلكم الر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية واتعاب املحاماة.

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1558

املنذرة  :ن�سرين ادري�س
املنذر اليه  :نقوال اديب امل�صري
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  200.000درهم
خالل ا�سبوع من تاريخ �إعالنه بهذا الإن��ذار والفائدة القانونية %9
منذ تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى �سداد املبلغ ويف حال خمالفة املنذر
اليه ذل��ك � ،سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإج ��راءات القانونية
املقررة حلفظ حقوق موكلتنا.
الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

 2020/17تنفيذ تركات
�إعالن عن بيع عقارين باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات  -بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2020/17
تعلن حممكة ر�أ���س اخليمة االبتدائية  -دائ��رة التنفيذ عن بيع عقارين العائد ملكيتهم للمرحوم ال�سيد /عبدالرحمن علي �أحمد
املن�صوري .بناء على قرار قا�ضي التنفيذ يف الق�ضية التنفيذية رقم  2020/17تنفيذ تركات بتاريخ  ، 2021/2/24عن طريق
�شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا  ،علما بان قيمة الت�أمني  20%تدفع نقدا.
العقار الأول  :بيت �سكني يف املعريي�ض م�ساحته  3.546قدم مربع
رقم الوثيقة  2194 :ل�سنة 1975
الرقم الت�ساعي 311115035 :
القيمة التقديرية للعقار  620,000 :درهم \

�إعالن بالن�شر

وزارة العدل
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حماكم دبي

الدائن  :نا�سيك ذ م م  )NAISSK L.L.C( -بوكالة املحامي  /عمر عبيد الزاهر
مبوجب الوكالة امل�ح��ررة رق��م  - 2020/0/172632امل��ؤرخ��ة  2020/10/22ام��ام الكاتب العدل العام بدبي -
وامل�ستوفية كافة الإجراءات
املدين الأول  :اخلطوط الدولية الأوكرانية Ukraine International Airlines -
املدين الثاين  :النافورة لل�سياحة � -ش ذ م مFountain Tourism L.L.C -
العنوان  :جمهول العنوان
يكلف الدائن املدينني ب�إنفاذ العقدين املربمني بينهما والوفاء مببلغ وقدره  437.901درهم (اربعمائة و�سبعة
وثالثون الف وت�سعمائة وواحد درهم فقط ال غري) وفائدة بواقع  %9من تاريخ ا�ستالم هذا التكليف وحتى
ال�سداد التام وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم هذا التكليف  ،و�إال �سيحق للدائن اللجوء اىل حمكمة
دبي املوقرة (املحكمة املخت�صة) ال�ست�صدار �أمر �أداء وفقا الحكام املواد من  62حتى  68من الالئحة التنظيمية
لقانون الإجراءات املدنية الإحتادي  ،ومع حفظ كافة حقوق الدائن يف املطالبة بالر�سوم والتعوي�ضات.

الكاتب العدل

كاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
اعالن بالن�شر
ا�ستئناف جتاري 2086 / 2020

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
اعالن بالن�شر
 16/2021/428جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :إ�سماعيل عبداهلل مبارك حممد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :بنك �أبوظبي التجاري
وميثله  :منى �أحمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباع
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره (.54
 1.014.280دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة وال�ف��ائ��دة  %12م��ن تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2021/2/21ال�ساعة � 10.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  13/2020/14139عمايل جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  188/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل�ست�أنف �ضده � _1 /شـركة ت�شاملـرز الهنـد�سية املحدودة-ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن امل�ست�أنف  /فاالت فياليودهان �شنـدران
و ميثله  /علي عبداهلل علي القوا�ضي احلمادي
قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 4543ل�سنة  2019جت��اري جزئي.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2021-03-02ال�ساعة 10:00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا
ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0006132جتاري (جزئي)

�إىلاملحكوم عليه  /هبه انترييور ديكور�شن م م ح -2فاروق ندمي مقدم
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/01/05قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /كابارول للدهانات � -ش ذ م م التايل :
حكمت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري :
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  26009درهم �ستة وع�شرون الف وت�سعة درهم
والفائدة الت�أخريية بقيمة � %5سنويا من تاريخ  2020/10/26وحتى متام ال�سداد وعلى �أال يجاوز
�أ�صل مبلغ الدين  ،والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية....

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

ا�شعار ت�صفية
العدد 13170بتاريخ2021/2/21
�شركة /لفندل منطقة حرة  -ذ م م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة م�سجلة
لدى �سلطة دبي  ،للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�صة رقم  91186وعنوانها امل�سجل يف
دبي �ص ب  ، 502068دبي  ،الإمارات العربية املتحدة ( ،ال�شركة) تعلن �أنه وفقا لقرار ال�شركاء
بتاريخ � 2021/2/9سيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�صو�ص عليه يف املادة 101
من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة.
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ هذا
اال�شعار عن طريق الربيد امل�سجل �أو االت�صال ب ال�سيد  :لبان �سيد
ا�سم ال�شركة  :لفندل منطقة حرة
�ص.ب  ، 502068 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971559724483 :
بريد الكرتوينEmail:liban@lavandel.com :
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

Sunday

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

 2019/3تنفيذ جتاري
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مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره ( 52942درهم) وتذكرة عودة مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف .رقم ال�شكوى ()MB209243213AE
طالب الإعالن  :وهيب جمدى حممود حممد عامر � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :روت ايج اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره
( 52942دره� ��م) وت ��ذك ��رة ع ��ودة مب�ب�ل��غ ( 2000دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف .رق ��م ال�شكوى
( .)MB209243213AEوح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/3/4ال�ساعة
� 11.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم واالن�ف��راد ب��ان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ال�شيك وقدره
 1,764,000درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام
الزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم واالنفراد بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره  500.000درهم تعوي�ض جابر
للأ�ضرار التي حاقت باملدعي نتيجة �أفعال املدعي عليهما غري امل�شروعة
الزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة عن الطلبات املذكورة.
طالب الإعالن  :بالل على بهائي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -2 :على ر�ضا الطاف ح�سني � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم واالنفراد بان ي�ؤديا
للمدعي مبلغ ال�شيك وقدره  1,764,000درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي
عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم واالنفراد بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره  500.000درهم تعوي�ض جابر للأ�ضرار التي
حاقت باملدعي نتيجة �أفعال املدعي عليهما غري امل�شروعة  -الزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
عن الطلبات املذكورة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/2/28ال�ساعة � 9.00صباحا ولغاية  12.30ظهرا يف لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
ويكون احل�ضور عن بعد من خالل برنامج الإت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم )0566039276

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 55/2021/211تنفيذ عقاري

اعالن بالن�شر
 6074/2020/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/وليد الفاعور وميثله  /هايل حممد عبداملجيد احلربي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )794200درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة الفال�سي للإن�شاءات الهند�سية  -ذ م م �-2شركة الفال�سي
للهند�سة والإن�شاءات  -ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/إك�س بالت ف��ورم  -ذ م م وميثله  /وج��دان عبداهلل حممد
�أبو�شهاب ال�سويدي .قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )52141.05درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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ثقافة وفنون

Sunday

مهرجان ال�شيخ زايد يختتم فعالياته بنجاح كبري

30

ور�سخ “مهرجان ال�شيخ زايد” مكانته العاملية
كملتقى للح�ضارات وتالقي الثقافات ،و�سط
تناغم رائ��ع بني ال��دول امل�شاركة عرب �أجنحتها
وما عر�ضته من منتجات وقدمتا من فعاليات
فلكلورية جت�سد ثقافاتها وموروثاتها وعاداتها
وتقاليدها امل�ستمدة م��ن ح�ضارتها العريقة،
يف ال�ع��ر���س ال�ث�ق��ايف ال ��ذي ا�ست�ضافته منطقة
الوثبة ب�أبوظبي �ضمن تطبيق كافة الإجراءات
االحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا.
وا��س�ت�م�ت��ع ال� � ��زوار ب� � ��آالف ال �ف �ع��ال �ي��ات الفنية
واال��س�ت�ع��را��ض�ي��ة وال�ف�ل�ك�ل��وري��ة امل�ت�ن��وع��ة التي
ق��دم�ت�ه��ا ع���ش��رات ال �ف��رق امل�ح�ل�ي��ة واخلليجية
والعربية والعاملية ،وبعرو�ض الألعاب النارية
ال�ضخمة التي �أقيمت احتفا ًال باليوم الوطني
الـ ،49واح�ت�ف��االت ليلة ر�أ���س ال�سنة و�ألعابها
النارية التي حطمت رقمني قيا�سيني عامليني،
وك��ذل��ك ع��رو���ض ن��اف��ورة الإم ��ارات ،وم�سابقات
منطقة “الوثبة كا�ستم �شو” ،ومئات الفعاليات
ال�ت��ي مت تخ�صي�صها ل�ل�أط�ف��ال �ضمن مدينة
املالهي العاملية ومنطقة عامل الأطفال “كيدز
ني�شن” ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��رو���ض امل�سرحية
وال� ��ور�� ��ش ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة امل�خ���ص���ص��ة للأطفال
ومناطق الألعاب املثرية وال�شيقة ،وامل�سابقات
وال�سحوبات والهدايا القيمة.
وت �ق��دم م�ع��ايل ال�شيخ �سلطان ب��ن ح �م��دان �آل
نهيان ،م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
رئي�س احت��اد �سباقات ال�ه�ج��ن ،رئي�س اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا امل�ن�ظ�م��ة ل �ـ “مهرجان ال���ش�ي��خ زايد”،
بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” على
رعاية �سموه الكرمية للمهرجان ،و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
على دعم �سموه امل�ستمر للمهرجان ،و�إىل �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة على
متابعة �سموه احلثيثة للمهرجان.
و�أ� �ش ��اد م�ع��ال�ي��ه ب ��دور ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
للمهرجان وما بذلته من �أجل تطوير املهرجان
وا�ستقطاب كل ما يعزز ر�سالته و�أهدافه ودوره
التثقيفي االج�ت�م��اع��ي ،مثمناً يف ال��وق��ت ذاته
ج �ه��ود ال �� �ش��رك��اء اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين واجلهات
امل �� �ش��ارك��ة وف� ��رق ال �ع �م��ل ال �ت��ي ب��ذل��ت جهوداً
منقطعة النظري لنجاح املهرجان ،على الرغم
من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل
ب�سبب جائحة كورونا.
و�أك��د معاليه �أن النجاح الالفت واملتميز الذي
�أحدثته ال��دورة احلالية م��ن املهرجان يف ظل
جائحة ك��ورون��ا ،ه��و خ�ير دليل على �إمكانيات
دول ��ة الإم� � ��ارات وق��درت �ه��ا ع�ل��ى حت��وي��ل املحن
�إىل منح� ،ضاربة للعامل �أجمع مثا ًال يحتذى
يف كيفية التعامل مع التحديات وامل�ستجدات،
وخلق متنف�سات تثقيفية ترفيهية ت�ساهم يف
�إ�سعاد �أف��راد املجتمع� ،ضمن بيئة �صحية �آمنة
حتفظ �سالمة اجلميع.
من جانبه ،رف��ع �سعادة حميد �سعيد النيادي،
م��دي��ر امل�ك�ت��ب اخل��ا���ص ل�سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان ،ونائب رئي�س اللجنة العليا
املنظمة لـ”مهرجان ال�شيخ زايد”� ،أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ

حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،اختتمت ام�س فعاليات الدورة احلالية من “مهرجان ال�شيخ زايد” يف منطقة الوثبة
ب�أبوظبي.و�شرع املهرجان �أبوابه على مدى ثالثة �أ�شهر كاملة �شهد خاللها �إقباال كبريا من الزوار الذين توافدوا لال�ستمتاع بفعاليات
هذا احلدث الثقايف الرتفيهي التعليمي العاملي الكبري ،وخو�ض جتارب تفاعلية ممتعة للتعرف على خمتلف احل�ضارات عرب الأجنحة
وامل�شاركات التي ا�ستعر�ضت جوانب متعددة من الثقافات واملوروث ال�شعبي للعديد من الدول على م�ستوى العامل.

خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” على رع��اي��ة �سموه الكرمية للمهرجان،
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ع �ل��ى دع ��م � �س �م��وه امل�ستمر
للمهرجان ،و�إىل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء وزير
� �ش ��ؤون الرئا�سة على متابعة �سموه امل�ستمرة
للمهرجان.
وت��وج��ه ��س�ع��ادت��ه ب��ال���ش�ك��ر �إىل م �ع��ايل ال�شيخ
�سلطان بن حمدان �آل نهيان ،م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئ�ي����س ال��دول��ة ،رئ�ي����س احت ��اد �سباقات
ال �ه �ج��ن ،رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا امل �ن �ظ �م��ة لـ
“مهرجان ال�شيخ زايد».
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة حميد �سعيد ال�ن�ي��ادي باهتمام
القيادة الر�شيدة بدعم ورعاية املهرجان ،وما
لذلك من �أثر كبري يف تطوره وتر�سيخ مكانته
العاملية ،م�شرياً �إىل �أن املتابعة امل�ستمرة من قبل
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان لكل كبرية
و�صغرية يف املهرجان منحته ثق ً
ال عاملياً كبرياً،
لي�صبح من�صة عاملية مهمة ومتميزة ال�ستقطاب
كافة الثقافات واحل�ضارات اجلديرة باملعرفة
واالطالع والتفاعل على �أر�ض الإمارات.
واحتفا ًء باليوم الوطني الـ � ،49أ�ضاءت عرو�ض
الأل �ع��اب ال�ن��اري��ة ال�ضخمة ،ال�ت��ي مت �إطالقها
م�ساء الثاين من دي�سمرب من خم�س حمطات
�إط�ل�اق و� 9أب ��راج� ،سماء منطقة امل�ه��رج��ان يف
ال��وث �ب��ة ب� ��أل ��وان ع�ل��م الإم � � ��ارات ،ع�بر موجات
��ض��وئ�ي��ة ب��دي�ع��ة ا��س�ت�م��رت ل�ن�ح��و ع���ش��ر دقائق
متوا�صلة على وقع الأغاين الوطنية ال�شهرية،
كما ا�ستقبل ال��زوار الدقائق الأوىل من العام
 2021بعرو�ض �ضخمة للألعاب النارية التي
ا�ستمرت ملدة  35دقيقة متوا�صلة ،ومت �إطالقها
من  16برجاً بت�شكيالت و�ألوان متعددة �أبهرت
الزوار.
وب�ه��ذه ال�ع��رو���ض ال�ضخمة ،جن��ح امل�ه��رج��ان يف
حت�ط�ي��م رق �م�ين ق�ي��ا��س�ي�ين ع��امل�ي�ين م�سجلني
يف مو�سوعة غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،حيث
مت للمرة الأوىل يف العامل ا�ستخدام تقنية الـ
 Girandolaلتحطيم ال��رق��م القيا�سي
يف ع � ��دد ال� �ط� �ل� �ق ��ات ب� � ��إط �ل��اق  300طلقة
 Girandolaيف وق ��ت زم �ن��ي م��دت��ه 30
ثانية ،كما مت للمرة الأوىل يف العامل حتطيم
ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي امل���س�ج��ل مب��و��س��وع��ة غيني�س
لأ�ضخم عر�ض �ألعاب نارية ب�أكرب عدد طلقات
بخط م�ستقيم.
وكانت “مدينة املالهي العاملية” باملهرجان،
مبثابة املتنف�س ال��رائ��ع للكبار قبل الأطفال
يف الهواء الطلق ،حيث �ضمت ع�شرات الألعاب
امل �ت �ن��وع��ة ،ال �ت��ي �أع� � ��ادت ال �ك �ب��ار �إىل ذكريات
الطفولة اجلميلة ،ومنحت ال�شباب متعة فريدة
بها الكثري من الإثارة والتحدي ،كل وفق �شغفه
وتطلعاته واهتماماته.
و�ضمت املدينة نحو  24لعبة متنوعة ب�أحجام
متفاوتة ،روعي يف اختيارها �أن يخ�ص�ص بع�ضها
للكبار ،والبع�ض الآخ ��ر ل�ل�أط�ف��ال ،ومنها ما
�سمح للأهل مبرافقة �أطفالهم فيها كي تكتمل
التجربة املمتعة� ،ضمن �أج��واء عززت الرتابط
الأ�سري ،حيث كانت جميع �ألعاب املدينة �آمنة
مت��ام �اً ،ومت ت�صميمها وف �ق �اً لأع �ل��ى معايري

الأم ��ان وال�سالمة العاملية املتبعة يف كربيات
مدن الرتفيه العاملية.
ومت ت��وزي��ع الأل� �ع ��اب يف امل��دي �ن��ة ع�ل��ى مناطق
متباعدة راع��ت الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة التي
و�ضعتها اجلهات املخت�صة يف ال��دول��ة للوقاية
من فريو�س كورونا ،كما كان يتم تعقيم كافة
الألعاب ب�شكل م�ستمر طوال اليوم حفاظاً على
�سالمة الزوار.
وبعرو�ضها الفنية املبهرة و�أ�ضوائها الليزرية
ذات الأل ��وان املتنا�سقة ومياهها املتمايلة على
�إي �ق��اع��ات م��و��س�ي�ق�ي��ة مم �ت �ع��ة� ،أ�� �س ��رت نافورة
الإم ��ارات عيون وع�ق��ول ال ��زوار ،مانحة �إياهم
متعة م��ن ن��وع خ��ا���ص ،مغلفة مبقاطع فيديو
مميزة عرب �شا�شاتها الإلكرتونية التي زادتها
متعة �إ��ض��اف�ي��ة تكمل امل�شهد اجل�م��ايل وحالة
الإبهار التي عا�شها الزوار كل ن�صف �ساعة على
مدار اليوم طوال فرتة املهرجان.
و�شهدت منطقة عامل الأطفال “كيدز ني�شن”
ح �� �ض��وراً ك �ب�يراً م��ن الأط �ف��ال وذوي �ه��م �ضمن
�أج ��واء �أ��س��ري��ة بامتياز ،مل��ا �ضمت م��ن ع�شرات
الأل �ع��اب التفاعلية ال�ت��ي خ�ص�صت للأطفال
ب ��إط��ار ت��رف�ي�ه��ي ،ح�ي��ث اخ�ت��زل��ت يف ن�شاطاتها
ومرافقها جوانب تعليمية وتثقيفية متعددة،
و� �ض �م��ت جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة م ��ن ور� � ��ش العمل
ال�ت��ي �شجعت الأط �ف��ال على تنمية مهاراتهم
وا��س�ت�ك���ش��اف م��واه�ب�ه��م ،ومن��ت ل��دي�ه��م احل�س
الإبداعي وروح العمل اجلماعي.
واكتظت “كيدز ني�شن” بالكثري م��ن الغرف
التي منحت الأط�ف��ال فر�صاً متميزة للتفاعل
واكت�شاف الذات ومواهبهم الغنائية وممار�سة
الغناء على طريقة كاريوكي ال�شهرية ،والر�سم
على ال��وج��وه ،والت�شكيل بالبالونات الهوائية
ال�ط��وي�ل��ة وال��دائ��ري��ة ذات الأل � ��وان والأحجام
املتنوعة.
وا�ستمتع الأط�ف��ال برحلة الإب��داع واالن�ضمام
�إىل ور� ��ش ال��ر��س��م وال�ت�ل��وي��ن وال�ت���ش�ك�ي��ل على
ال�صل�صال ،وا�صطحبوا م��ا �أجن��زوه ب�أناملهم
م��ن �أع �م��ال فنية معهم ل�ل�م�ن��زل ،ك�م��ا تعرفوا
على الكثري من العنا�صر الكيميائية ،وتعلموا
�إج ��راء بع�ض امل �ع��ادالت وال�ترك�ي�ب��ات ب�إ�شراف
من كيمائيني متخ�ص�صني ،كما خا�ضوا جتربة
خمتلفة يف ع��امل ال�ط��ب ،تعرفوا خاللها على
�أع �� �ض��اء ج���س��م الإن �� �س��ان ووظ��ائ �ف �ه��ا وكيفية
االعتناء بها واحلفاظ عليها من الأمرا�ض.
وخ ��رج الأط �ف��ال م��ن ه��ذه اجل��ول��ة التفاعلية
امل�م�ت�ع��ة �إىل منطقة امل ��رح امل���ش�ي��دة يف الهواء
ال� �ط� �ل ��ق ،وال� �ت ��ي � �ض �م��ت  15ل �ع �ب��ة متنوعة
خم�ص�صة للأطفال من �سن � 5إىل � 12سنة،
كما �ضمت العديد م��ن الأل�ع��اب املحفزة ،مثل
لعبة  ،xoولعبة كرة القدم ،والبولينج ،و�صيد
الأ�سماك ،وكذلك لعبة الت�صويب بالكرة على
ال��دائ��رة ،ولعبة ��س�ي��ارات الإط �ف��اء ،بالإ�ضافة
�إىل ركن املطبخ ال��ذي متكن فيه الأطفال من
حت�ضري بع�ض الوجبات ب�أنف�سهم حتت �إ�شراف
طهاة خمت�صني.
وا� �س �ت �ق �ط��ب امل� �ه ��رج ��ان  50م �ط �ع �م �اً حملياً
وخليجياً وعربياً و�آ�سيوياً وعاملياً� ،إر�ضا ًء للزوار
بكافة �أذواقهم ،ومنحهم الفر�صة للتعرف على
�شعوب العامل من خالل �أكالتها ال�شعبية التي
ت�شتهر ب�ه��ا ،ووف ��رت مناطق وع��رب��ات و�أرك ��ان

و�أك�شاك الطعام جمموعة كبرية من الأطعمة
التي تنا�سب كافة الأعمار من الأطفال وال�شباب
وال �ك �ب��ار ع �ل��ى ت �ن��وع �أذواق � �ه� ��م ،م��ن الوجبات
ال�سريعة واملخبوزات والبيتزا ،ووجبات الأطفال
واحلمية الغذائية.
وت �ن��اول ال� ��زوار �أ��ش�ه��ى الأط �ب ��اق يف ال�ساحات
واملناطق الوا�سعة التي كانت جمهزة بع�شرات
الطاوالت ومئات الكرا�سي املوزعة على م�سافات
متباعدة وفقاً للإجراءات االحرتازية والوقاية
م��ن في��رو���س ك ��ورون ��ا ،ف�ب��ال�ق��رب م��ن البوابة
رق ��م  2ق��دم��ت م�ن�ط�ق��ة ط �ع��ام ك �ب�رى� ،ضمت
 10م �ط��اع��م ،ال �ك �ث�ير م ��ن الأك� �ل��ات املحلية
والعربية والآ�سيوية واخلليجية والعاملية ،من
بينها الأك�لات الإماراتية واملغربية والهندية،
وال��وج �ب��ات ال �� �س��ري �ع��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وال�شاورما،
والربياين ،والبيتزا ،واملخبوزات ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة متنوعة من احللوى العربية والعاملية
وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة.
ك�م��ا ق��دم��ت  8ع��رب��ات ط �ع��ام ث��اب�ت��ة مبنطقة
ال�ط�ع��ام امل�ت��اخ�م��ة ل�ل�ب��واب��ة رق��م  3ال�ك�ث�ير من
الوجبات والأطباق العاملية املتنوعة ،من بينها
الأك �ل��ات الإي �ط��ال �ي��ة م �ث��ل ال�ب��ا��س�ت��ا والبيتزا
وامل�ع�ك��رون��ة وغ�يره��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأك�ل�ات
املحلية الإم��ارات �ي��ة ،بينما ق��دم  7مطاعم يف
منطقة ��س��وق ال��وث�ب��ة �أك�ل�ات ع��امل�ي��ة وحملية،
و�أك� �ل��ات � �ش��رق �أو� �س �ط �ي��ة و�آ� �س �ي��وي��ة وعربية
وخليجية ،مثل ال�شاورما واللقيمات والكباب
والهري�س والكرك ،بالإ�ضافة �إىل �أكالت احلمية
الغذائية “الريجيم».
وا�ستمتع ال ��زوار مب��ا قدمته بع�ض الأجنحة
من �أكالت متثل مطابخها ال�شعبية ،حيث قدم
مطعم اجل�ن��اح املغربي جمموعة متنوعة من
الأطباق املغربية ال�شهرية وامل�شروبات ال�ساخنة
والباردة ،بينما قدم مطعم اجلناح البو�سني هو
الآخ��ر العديد من الأك�لات البو�سنية والكباب
البو�سني.
وان �ت �� �ش��رت يف �أج �ن �ح��ة امل �ه��رج��ان ال �ع��دي��د من
املحال والأركان التي عر�ضت �أحدث الإ�صدارات
الأدب � �ي� ��ة ل � ��دور ال �ن �� �ش��ر امل �ح �ل �ي��ة واخلليجية
والعربية والعاملية يف خمتلف الأجنا�س الأدبية،
لأب��رز الكتاب والأدب� ��اء وال���ش�ع��راء واملخت�صني
يف كافة املجاالت ،لت�ؤكد على ر�سالة املهرجان
و�أه ��داف ��ه التثقيفية ،ال �ت��ي ت���س��اه��م يف تنمية
املخزون الثقايف والتعليمي واملعريف لدى الزوار
مبختلف االهتمامات والتوجهات وامل�ستويات
التعليمية.
وح �م��ل امل �ه��رج��ان ل� � ��زواره م���ش��اع��ل التنوير،
للتعريف بالثقافات واحل�ضارات و�أوجه الت�شابه
والتكامل فيما بينها ،لي�صبح املهرجان بحق
معر�ضاً م�صغراً للكتاب ،وينجح يف ا�ستقطاب
�شرائح جديدة من الزوار ،ملبياً كافة التطلعات
واالهتمامات ،ليمنح زواره جتربة ثرية وفريدة
من نوعها متيزه عن كافة املهرجانات.
وو�ضعت حمالت الكتب بني �أيدي الزوار مئات
الإ�� �ص ��دارات احل��دي�ث��ة وال�ق��دمي��ة م��ن خمتلف
الأجنا�س الأدبية ،التي تلبي كافة االهتمامات
وامل�ستويات الثقافية ،منها ال��رواي��ات العربية
والإجنليزية ،وكتب ال�شعر وال�ت�راث ،والكتب
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ،وك�ت��ب ال�سرية
الذاتية لأبرز ال�شخ�صيات التاريخية والعلماء

وال��ري��ا��ض�ي�ين ،وك��ذل��ك جمموعة متنوعة من
كتب التنمية الب�شرية وتطوير ال��ذات ،وكتب
الأطفال من الروايات والر�سم والتلوين والكتب
التعليمية التي تنمي مداركهم ،بالإ�ضافة �إىل
ك�ت��ب تعليم ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة والريا�ضيات
والر�سم وق�ص�ص اخليال العلمي ،وكتب الطبخ
لأ�شهر الطهاة ال�ع��رب وال�ع��امل�ي�ين ،والروايات
الرومان�سية العربية وامل�ترج�م��ة ،والق�ص�ص
البولي�سية املثرية وال�شيقة.
وخ���ص����ص امل �ه��رج��ان ل� ��زواره �آالف الفعاليات
والعرو�ض والور�ش الرتفيهية والتعليمية التي
�أبحرت بهم يف ف�ضاءات املتعة والت�شويق والإثارة
والتحدي ملحاكاتها والتفاعل معها ،حيث منح
الزوار الفر�صة لال�ستمتاع ب�آالف اال�ستعرا�ضات
الفنية والعرو�ض والأهازيج الفلكلورية الرائعة
التي قدمتها ع�شرات الفرق العاملية ب�أزيائها
التقليدية ذات الأل ��وان وال��زرك���ش��ات املتميزة،
حيث �شهدت خ�شبات امل�سارح امل�شيدة يف كافة
الأج �ن �ح��ة ط�ي�ف�اً وا� �س �ع �اً م��ن خم�ت�ل��ف الفنون
ال���ش�ع�ب�ي��ة والأه ��ازي ��ج ال�ف�ل�ك�ل��وري��ة اخلليجية
والعربية والعاملية.
وا�ست�ضاف املهرجان  10فرق �شعبية خليجية
وع��رب�ي��ة وع��امل�ي��ة ل�ت�ق��دم ع��رو��ض�ه��ا املو�سيقية
واال�ستعرا�ضية والفلكلورية يومياً على م�سارح
الأجنحة ،من �أجل �إمتاع اجلمهور با�ستعرا�ضات
حية م��ن الفنون ال�شعبية ال�ت��ي تعترب مكوناً
مهماً ورئي�ساً من ثقافات الدول امل�شاركة ،حيث
مت ا�ستقطاب فرق �شعبية من وم�صر وال�سودان
وامل � �غ� ��رب ال �ي �م��ن والأردن وال �ه �ن��د ورو�سيا
وكازخ�ستان و�أوزبك�ستان والبو�سنة.
ف�ع�ل��ى خ�شبة امل �� �س��رح امل���ش�ي��د �أم� ��ام اجلناحني
امل �� �ص��ري وال �� �س��وداين ا��س�ت�م�ت��ع ال � ��زوار مبئات
العرو�ض الفنية لفرقة الأهرام امل�صرية للفنون
ال�شعبية ،وفرقة “ملوك الباملبو” ال�سودانية،
كما قدم اجلناح املغربي على م�سرحه و�صالت
فنية م��ن ال�ط��رب الأ�صيل على نغمات الآالت
ال�شرقية التي قدمتها فرقة الطرب الأندل�سي،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ا� �س �ت �ع��را� �ض��ات ف��رق��ة قناوي
ال�شعبية.
و�أمتعت فرقة “ح�ضرموت” ال��زوار باملوروث
وال�ف�ل�ك�ل��ور اليمني ب�شكل خ��ا���ص ،واخلليجي
ب�شكل عام ،كما القت ا�ستعرا�ضات وفقرات فرقة
“الرمثا” الأردن�ي��ة للفنون ال�شعبية اهتماماً
ك �ب�يراً م��ن اجل�م�ه��ور ،وك��ذل��ك ال �ف��رق العاملية
م��ن الهند ورو��س�ي��ا وك��ازخ���س�ت��ان و�أوزبك�ستان
والبو�سنة عرو�ضها العاملية على م�سارح �أجنحة
دولها وعلى عدد من امل�سارح املنت�شرة يف منطقة
املهرجان لتبهر الزوار ب�أزيائها الأنيقة و�ألوانها
املتميزة ،بالإ�ضافة �إىل رق�صاتها اجلماعية التي
متثل ثقافة كل من هذه الدول.
وك��ان للفنون الإم��ارات�ي��ة املحلية ح�ضور بارز
يف امل �ه��رج��ان ،ع�بر ال�ع��دي��د م��ن ف��رق احلربية
وال �ع �ي��ال��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي الق ��ت عرو�ضها
تفاع ً
ال كبرياً من اجلمهور ،حيث �شهد امل�سرح
املقابل ل�سوق الوثبة الكثري من الفقرات الفنية
للفرق الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ضات
الفرقة املو�سيقية الع�سكرية التي كانت جتوب
كافة مناطق املهرجان يومياً لتعزف بالآالت
املو�سيقية القدمية.
وك��ان��ت منطقة “الوثبة ك�ستم �شو” م��ن �أهم

مناطق املهرجان الأك�ثر ا�ستقطاباً للجمهور،
نظراً ملا �ضمت من مغامرات وت�شويق للتعرف
�إىل �أف�ضل الطرق لإعادة بناء وجتديد ال�سيارات
الكال�سيكية ،وتزويد حمركات �سيارات الدفع
الرباعي ،باعتبارها واح��دة من �أكرث الهوايات
�شيوعاً بني ال�شباب الإماراتي.
و�ضمت م�سابقات “الوثبة ك�ستم �شو”  5فئات،
مبجموع جوائز قيمتها  1.260.000درهم،
مت ت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى ال�ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز الثالثة
الأوىل من كل فئة ،حيث خ�ص�صت الفئة الأوىل
لل�سيارات الكال�سيكية التي متت �صناعتها يف
العام  1979فما دون ،والفئة الثانية لل�سيارات
الأح ��دث قلي ً
ال ،وبلغ جمموع ج��وائ��ز الفئتني
� 660ألف درهم ،بواقع � 330ألف درهم للفئة
الواحدة ،حيث ح�صل الفائز باملركز الأول من
ك��ل فئة على ج��ائ��زة بقيمة � 180أل��ف درهم،
والثاين على � 90ألف درهم ،والثالث على 60
�ألف درهم.
وخ�ص�صت ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة لتجديد ال�سيارات
ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي مت��ت ��ص�ن��اع�ت�ه��ا يف العام
 1990فما دون ،وبلغ جمموع جوائزها 160
�أل��ف دره��م ،حيث ح�صل الفائز باملركز الأول
على جائزة بقيمة � 90ألف درهم ،والثاين على
� 40ألف درهم ،والثالث على � 30ألف درهم.
�أما الفئتان الرابعة واخلام�سة فهما لـ”حتدي
املحركات” ،وبلغ جمموع جوائز الفئتني 500
�أل��ف دره��م ،ب��واق��ع � 250أل�ف�اً لكل فئة ،حيث
ح�صل ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأول م��ن ك��ل فئة على
جائزة قيمتها � 120أل��ف دره��م ،والثاين على
� 80ألف درهم ،والثالث على � 50ألف درهم.
وب�ه��دف اك�ت�م��ال املتعة بفعاليات امل�ه��رج��ان يف
�أج � ��واء ��ص�ح�ي��ة �آم �ن��ة ت���ض�م��ن ��س�لام��ة ال ��زوار
وامل �� �ش��ارك�ي�ن ،ع�م�ل��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
ل�ل�م�ه��رج��ان ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع اجل �ه��ات املخت�صة،
على تطبيق الإج� ��راءات االح�ترازي��ة للوقاية
من فريو�س كورونا ،بداية من بوابات الدخول
وعمليات فح�ص الزوار عرب كامريات حرارية،
والت�أكد من ارتدائهم الكمامات ،مروراً مبتابعة
�آنية للزوار يف مناطق و�أجنحة املهرجان والت�أكد
م��ن ال �ت��زام اجلميع ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات وترك
م�سافات الأم��ان والتباعد اجل�سدي ،والكثافة
ال�ع��ددي��ة يف مناطق الفعاليات وم�ن��اف��ذ البيع
واملمرات امل�ؤدية �إىل الأجنحة وال�ساحات املقابلة
لها ،وانتها ًء بعمليات خروج الزوار من منطقة
املهرجان عرب مناطق خم�ص�صة.
وح��ر��ص��ت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان
على �إجراء فح�ص كورونا ب�شكل �أ�سبوعي لكافة
الأع�ضاء والعار�ضني واملتطوعني يف املهرجان،
ك �م��ا ن�ظ�م��ت ح�م�ل��ة �أ� �س �ب��وع �ي��ة ل �ل �ت�برع بالدم
م��ن قبل اجلمهور وامل�شاركني ،بالإ�ضافة �إىل
االه�ت�م��ام ال�ك�ب�ير ب�ت��وف�ير خ��دم��ات طبية على
�أعلى م�ستوى،
وال � �ع � �ي� ��ادات امل �ت �ن �ق �ل��ة و�� �س� �ي ��ارات الإ�� �س� �ع ��اف،
وتخ�صي�ص فرق �صحة و�سالمة ملتابعة اجلمهور
ب�شكل م�ستمر ،للتعامل الفوري مع �أي طارئ ال
ق��در اهلل ،وتوفري �أع��داد كبرية من املتطوعني
وم��وظ�ف��ي اخل��دم��ات ال��ذي��ن ان�ت���ش��روا يف كافة
�أرج � ��اء م�ن�ط�ق��ة امل �ه��رج��ان ،ل�ت�ق��دمي ك��ل �سبل
ال��دع��م وامل�ساعدة ل�ل��زوار م��ن �أج��ل اال�ستمتاع
بالفعاليات.
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فن املهرجانات �أ�صبح من الفنون الناجحة واملنت�شرة

�سامو زين� :أ�سعى للتغيري والتنوع يف �أعمايل
"حبيبي يا غرامي يا كالمي يا �أحالمي ،قربي ليا ،خدي عينيا ما �أنتي اللي ليا يف الدنيا ديا" ..بهذه الكلمات دخل املطرب �سامو
زين ،قلوب اجلمهور العربي فحققت تلك الأغنية جناح كبري و�شهرة وا�سعة له ،وبعد رحلة فنية دام ُعمرها  20عا ًما ،حيث كان بدايته
عام  ،1999ومبوهبته وت�ألقه ا�ستطاع �أن يحفر مكانته ليكون واحدً ا من �أهم النجوم يف عامل الغناء ،وي�ستعد خالل الفرتة القادمة لطرح
العديد من الأغاين اجلديدة التي حتمل الكثري من املفاج�آت ،التي �أعلن عنها خالل هذا احلوار ،كما حتدث عن تفا�صيل �آخرى.
• يف البداية ..حدثنا عن �أغنية "حبيته "I loved him؟
 �أغنية "حبيته  ،"I loved himمن كلمات و�أحلان وتوزيع �أكرمعادل ،مت طرحها بالتزامن مع االحتفال بيوم احلب ،فهي حتمل الكثري
من ر�سائل احلب والبهجة ،وفرحة لقلوب العا�شقني ،وهي من نوعية
الأغاين الرومان�سية التي �أميل �إليها.
• فرباير هو �شهر احل��ب ..هل �سن�شاهد �أع�م��اال �أخ��رى غري هذه
الأغنية؟
 بالت�أكيد ،هناك �أغنيتني انتهيت من ت�سجيلهما ،من املقرر طرحهماخالل هذ ال�شهر الذى �أعتربه �شهر مرا�سيل احلب للجمهور ،فهناك
�أغنية حتمل عنوان "�ست النا�س" ،وهي من كلمات �أحمد ح�سن ،و�أحلان
حممد ح�م��دي ،و�أ� �ش��ارك م��ن خاللها لأول م��رة بالتوزيع املو�سيقي،
والأغنية الثانية مل �أ�ستقر على ا�سمها وهي من كلمات اجلوكر ،و�أحلان
معتز �أمني ،وتوزيع �أ�سامة عبدالهادي.
• ما الر�سالة التي تقدمها الأغنيات؟
 الر�سالة التي تقدمها الأغ�ن�ي��ات ه��ي املحبة والأم ��ان والإن�سانية،و�ضرورة التقارب االجتماعي وال�شعور ببع�ضنا ،فاحلب ر�سالة كبرية،
وعلى مدار 20عامُ ا �أحر�ص على ت�سليط ال�ضوء فى �أعماىل على
�أهمية احلب وتقديره ،فر�سائل احلب التى تبعث من خالل الأغانى
ت�ساعد ب�شكل كبري فى تو�صيل م�ضمون احلب للأ�شخا�ص.
• ه��ل مي �ك��ن �أن ن� ��راك ف��ى ل ��ون ج��دي��د م �ث��ل "ال�شعبى �أو
املهرجانات"؟
 بالت�أكيد ال يوجد لدي يف تقدمي هذا اللون من املو�سيقى يفيوم من الأيام ،ف�إذا كان هناك حمتوى جيد وهادف وله معنى
ور�سالة ،فما املانع فى تقدميه ،فدائما �أ�سعى يف �أعمايل �أن
حتمل ر�سائل ،حيث �أهتم بالهدف ولي�س امل�سمى املو�سيقي
له.
• ما ر�أيك فى فن املهرجانات ال�شعبية؟
 الب��د �أن ن�ع�ترف �أن ف��ن امل�ه��رج��ان��ات �أ��ص�ب��ح منالفنون الناجحة واملنت�شرة ،ف�ضلاً عن ح�صوله
على قاعدة جماهريية كبرية ،وهناك عدد كبري
م��ن امل�ط��رب�ين ق��ادري��ن ع�ل��ى ت�ق��دمي ه��ذا اللون
ب�شكل مم �ت��از وخم �ت �ل��ف ،ف ��أن��ا �أح ��ب ه ��ذا النوع
وال�شكل من املو�سيقى ،ومن �أكرث املطربني الذين
يجذبنى �شغلهم "ويجز وحم�م��د رم�ضان" ،لون
جديد وخمتلف وناجح وله جمهور كبري.
• ما ردك على ما ن�سب �إليك ب�ش�أن تقليدك لبع�ض
املغنيني ومنهم حممد رم�ضان؟
 مل ي�ضايقني هذا على الإطالق ،بالعك�س فهو �شرفىل �أن يتم ت�شبيهى بفنان كبري مثل حممد رم�ضان ،فهو
فنان متميز و�أن��ا �أحبه على امل�ستوى ال�شخ�صي ،و�ألقي
هذه الأقاويل ب�صدر رح��ب ،ف�أنا �أعتز بجميع الفنانني
الذين يقدمون �أنواعا خمتلفة من الغناء ومنهم الفنان
حممد رم�ضان ال��ذى ق��ارن البع�ض بيننا ،فعلى مدار
م�شواري تعود جمهوري على �أن �أ�سعى للتغيري والتنوع
فى �أعماىل.
وم�ن��ذ ب��داي�ت��ى و�أن ��ا �أح ��اول ت�ق��دمي مزيكا م�شرتكة مع
�أجانب وخليجى و�أوروبى ملواكبة التطور فى عامل الغناء،
وغ�يره��ا م��ن الأل � ��وان ،ف�ق��دم��ت م��ا ي�ق��رب م��ن  12لغة
فى �أغ��ان��ى ،ففى النهاية يجوز وج��ود الت�شابه فى اللون
املو�سيقى.
• ما اللون املو�سيقى الذى متيل �إليه فى �أغانيك؟
 �أميل للون الكال�سيكى ،والتى تن�صف امل ��ر�أة ،فدائما ما �أحر�صيف �أعمايل على ت�سليط ال�ضوء على �إن�صاف امل��ر�أة و�ضرورة التقارب
االجتماعى ب�ين ال��رج��ل وامل� ��ر�أة ،وت�ع�بر ع��ن رغ�ب��ة امل ��ر�أة وكيفية
الرجل يف معاملتها والعك�س.
• يف ر�أي��ك ..هل تعرب ن�سب امل�شاهدة عرب "يوتيوب"
مقيا�سا حقيقيا للنجاح؟
 "يوتيوب" م��اه��و �إال جم ��رد �أرق � ��ام حترتم،ولكنها لي�ست مقيا�سا حقيقيا لنجاح �أعمال
الفنان ،والنجاح احلقيقي هو اجلمهور وتفاعله
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مع الأغنية على امل�سرح.
• يف النهاية ..حدثنا عن خطواتك القادمة ..وهل �ستعود للتمثيل
من جديد؟
 حال ًيا �أهتم بغناء وتقدمي عدد كبري من الأغانى التي ت�شبع رغبةجمهوري وتر�ضيه ،وبعد ال�سباق الرم�ضاين هناك عدد من املفاج�آت
�أح���ض��ر لها يف جم��ال التمثيل ،فهناك ح��ال��ة م��ن الن�ضج الفني
�سرياها اجلمهور الفرتة املقبلة ،حيث �أح�ضر لعمل درامي وفيلم
�سينمائي وقري ًبا� ،س�أعلن قريبا كل التفا�صيل.

نيللي مقد�سي ترد
على الإتهامها
�إنت�شر على �شبكة االنرتنت مقطع فيديو للفنانة اللبنانيةنيللي مقد�س ي
،خالل تلقيها اجلرعة الأوىل من اللقاح ال�صيني امل�ضاد لفريو�س "كورونا"
امل�ستجد ،يف العا�صمة اللبنانية بريوت.
و�أث ��ار الفيديو اجل��دل لأن اللقاح غ�ير متوفر يف لبنان ،لكل املواطنني
والأول��وي��ة هي لكبار ال�سن والعاملني يف الطاقم الطبي ،ونيللي لي�ست
منهم ،و�أ�شار البع�ض اىل �أنها ح�صلت على اللقاح بـ"الوا�سطة".
من ناحيتها ،ردّت نيللي على هذه الإتهامات ،مو�ضحة �أن اللقاح ال�صيني
مت ت�أمينه لها ولعائلتها من �إمارة دبي" ،وتابعت" :طلبت من طبيبتي يف
مركز كليمن�صو الطبي " "CMCحقني باللقاح قبل يومني ،وكذلك
فعلت عائلتي ،واحلمد هلل ال �أ�شعر ب�أي �أعرا�ض جانبية".

بلقي�س فتحي :مفاج�أة
جديدة يف الطريق
حتى الآن.

جناح قوي ت�شهده بلقي�س فتحي بعد
ط��رح �أوىل �أغنيات �ألبومها اجلديد
"حالة جديدة" ال� �ت ��ي حققت تعاون مفاجئ
ماليني امل�شاهدات عرب اليوتيوب ع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر ،ت�ستعد بلقي�س لتعاون
ف� ��ور ط��رح �ه��ا ب �� �س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة  ،غنائي جديد مع �أح��د �أ�شهر مطربي الهند
وح��ددت بلقي�س فتحي ليلة  28ل�ك�ن�ه��ا ت�ت�ك�ت��م ع ��ن ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه حل�ي�ن �إنهاء
ف�براي��ر ليكون موعد ط��رح ثاين التح�ضريات الكاملة للتعاون الذي حت�ضر
�أغ�ن�ي��ات �ألبومها اجل��دي��د "حالة له قبل فرتة لي�ست ق�صرية.
جديدة" التي قالت عنها بلقي�س وك��ان��ت بلقي�س فتحي ق��د �أعلنت قبل فرتة
�إنها �ستكون مفاج�أة وخمتلفة تع ّر�ضها للمعاناة من مر�ض ُيدعى "حمى
كثرياً عن حالة جديدة .املق�صورة" ب�سبب �شعورها بالإحباط �أثناء
الأغنية اجلديدة حتمل فرتة احلجر ال�صحي ب�سبب انت�شار فريو�س
ال � �ط ��اب ��ع ال� �ل� �ب� �ن ��اين ،كورونا.
حيث و�ضعت بلقي�س ه ��ذا امل��ر���ض ي�ت�ع� ّر���ض ل��ه الأ� �ش �خ��ا���ص بعد
وف� ��ري� ��ق ال �ع �م ��ل يف تعر�ضهم لظروف �صعبة؛
ح�ي�رة م��ن اختيار حيث رف�ضت بلقي�س اخل ��روج م��ن منزلها
اال� � �س� ��م النهائي خالل هذه الفرتة ما جعلها ت�شعر ب�إحباط
ل ل��أغ �ن �ي ��ة التي �شديد.
مت� �ي ��ل ل� �ع� �ن ��وان وحت� ��اول ح��ال �ي �اً بلقي�س اخل� ��روج م��ن هذه
علي" الأزمة ،وت�سري وفق ن�صائح طبيبها اخلا�ص
"خاف
ّ
ول� � �ك� � �ن� � �ه � ��ا مل ال��ذي ن�صحها بجل�سات ت�أمل للتخل�ص من
ت���س�ت�ق��ر عليه هذه امل�شاعر نهائياً.

داليا م�صطفى
تتحول اىل �صحافية
متمردة

تبد�أ املمثلة امل�صرية داليا م�صطفى ت�صوير �أول م�شاهدها فى م�سل�سل "احلرير
املخملي" ،امل�ؤلف من  60حلقة ،و�سيتم عر�ضه خارج ال�سباق الرم�ضاين.
ك�شفت داليا �أنها تقدم �شخ�صية "زينة" ،وهي ابنة م�صطفى فهمي ،وتعمل
حمررة �صحفية يف �إح��دى امل�ؤ�س�سات ال�إعالمية ،وتعمل على حت�ضري ر�سالة
ماج�ستري لتناق�شها لتحقق حلمها.و�أكدت داليا يف بيانٍ �أن حمور �شخ�صيتها
يدور حول ال�شخ�صية امل��ر�أة املتم ّردة ملا متتلكة من عزمية و�إ�صرار وثقة
بالنف�س ،و�إرادة �صارمة لت�صبح من رموز املر�أة الناجحة يف املجتمع.
و�أ�ضافت ب�أنها تتمتع بفكر خمتلف بالرغم من �أ�صولها الريفية
فمن �أجل طموحها تتغلب على الطابع القروى ،ب�إرادتها ال�صلبة
والإ�صرار فتحدث عدة مفاج�آت مثرية.
م�سل�سل "احلرير املخملي" يت�ضمن نخبة م��ن املمثلني هم
م�صطفى فهمي ،وداليا م�صطفى ،و�أحمد وفيق ،وهالة فاخر،
وطارق �صربي ،و�أحمد �سعيد عبد الغني ،و�أحمد جمال �سعيد،
و�إ� �س�لام ج�م��ال ،وه��اج��ر ال���ش��رن��وب��ي ،وم�ه��ا �أب��و ع��وف ،و�سامي
مغاوري ،ودنيا عبد العزيز ،وحممد ال�صاوي ،وي�سرا امل�سعودي،
وب�سمة ماهر ،ور�ضوى جودة ،وكرمي احل�سيني و�آخرين� ،إ�شراف
على الكتابة ال�سيناري�ست �أم�ين جمال وم��ن �سيناريو وحوار
�أحمد �أبو زيد توفيق و�شادي �أ�سعد وحمدي التاية و�إخراج �أحمد
ح�سن.
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�سيالن الأنف  ..الأعرا�ض وطرق العالج!
ي�شري �سيالن الأن ��ف �إىل �إف ��راز �سائل ق��ادم م��ن املمرات
الأنفية ،وغالباً ما يكون �سائ ً
ال مائياً و�شفافاً ،يف حني قد
يكون �أكرث �سمكاً ولزوجة .يرتبط �سيالن الأنف بالتهاب
وتورم البطانة الداخلية ملمرات الأنف واجليوب الأنفية،
وال�ت�ه��اب الأن ��ف ه��و م�صطلح ي�شري �إىل ال�ت�ه��اب املمرات
الأنفية.
�أ�سباب �سيالن الأنف
ت�ع��د ال �ع��دوى ال�ف�يرو��س�ي��ة (ن� ��زالت ال�ب��رد) ه��ي ال�سبب
الأك�ثر �شيوعاً الن�سداد �أو �سيالن الأن��ف ،لكن احل�سا�سية
والإن �ف �ل��ون��زا واالل �ت �ه��اب��ات ال�ف�يرو� �س�ي��ة الأخ� � ��رى؛ مثل
الفريو�س املخلوي التنف�سي ( )RSVوالتهابات اجليوب
الأنفية ت�سبب �أي�ضاً هذه الأعرا�ض والعالمات .وقد يكون
التنقيط الأنفي اخللفي من الأعرا�ض امل�صاحبة ،ويحدث

ه��ذا ع�ن��دم��ا ي�ك��ون ه�ن��اك �إف ��راز زائ ��د للمخاط بوا�سطة
اخلاليا املبطنة للأنف ،والتي ترتاكم يف م�ؤخرة الأنف
�أو باحللق .وه�ن��اك �أ�سباب �أخ��رى ت�سبب �سيالن الأنف؛
كالعوامل البيئية ،مثل ا�ستهالك الأطعمة الغنية بالتوابل
�أو التع ّر�ض للدخان والتغريات الهرمونية وبع�ض الأدوية،
ون��ادراً ما تكون �أورام املمرات الأنفية �أو احل��االت الطبية
املزمنة �سبباً يف �سيالن الأنف.
وم��ن م�سببات �سيالن الأن ��ف �أي���ض�اً :الطق�س ال �ب��ارد �أو
التغريات املفاجئة يف درج��ات احل��رارة ،ت�ضخم اللحمية،
امل�ه�ي�ج��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة� ،أج �� �س��ام غ��ري�ب��ة يف الأن� ��ف ،التغريات
الهرمونية ،التع ّر�ض لإ�صابة �أو �صدمة يف الأنف ،متالزمة
كارتاجيرن ،الأورام احلميدة الأن�ف�ي��ة ،ت�شوهات هيكلية،
�أورام امل�م��رات الأن�ف�ي��ة ،ال�ت�ه��اب الأن ��ف احل��رك��ي ،وعدوى
فريو�سية.

�أف�ضل طرق عالج �سيالن الأنف
قد يكون �سيالن الأنف ناجتاً عن التهاب فريو�سي ،يرافقه
ارت�ف��اع يف درج��ة احل ��رارة ،وق��د يكون مزمناً كاحل�سا�سية
املو�سمية ،التي ت�سبب العط�س و�سيالن الأن��ف ،ويرافقها
ال���ش�ع��ور ب��الإع �ي��اء وال �ت �ع��ب ال���ش��دي��د ن�ت�ي�ج��ة الأع ��را� ��ض
اجلانبية له.
وبح�سب الدكتور خري�س ،ف�إ َّن عالج �سيالن الأنف يتمثل
يف ع�لاج امل�شكلة الأ�سا�سية ل��ه وه��ي االل�ت�ه��اب ،ف ��إذا كان
االلتهاب فريو�سياً؛ يكون العالج بح�صول املري�ض بالإكثار
م��ن ��ش��رب ال�سوائل ال��داف�ئ��ة� ،إىل ج��ان��ب ت�ن��اول امل�سكنات
وخاف�ضات احلرارة ،وم�ضادات التح�س�س.
�أما �إذا كان االلتهاب بكتريياً؛ فيكون املري�ض يف هذه احلالة
بحاجة �إىل م�ضادات حيوية ،بينما يف ح��االت االلتهابات
التح�س�سية؛ يكون العالج موجهاً لعالج احل�سا�سية.

بالتف�صيل �أعرا�ض و�أ�سباب
وم�ضاعفات املالريا

التفاح
�أك � � � ��د ع � � ��دد م � ��ن خ �ب��راء
ال �� �ص �ح��ة يف رو�� �س� �ي ��ا �أن
ت � �ن� ��اول ت� �ف ��اح ��ة ط ��ازج ��ة
ك��ل ��ص�ب��اح ي�ع�ت�بر و�سيلة
ف �ع��ال��ة و� �ص �ح �ي��ة ت�ساعد
على اال�ستيقاظ وتن�شيط
البدن.
ولإي � �ج� ��اد ب ��دي ��ل طبيعي
و�صحي يغني النا�س عن
عادة �شرب القهوة �صباحا
والتقليل من �أ�ضرارها على ال�صحة� ،أكد عدد من خرباء ال�صحة الرو�س
�أن�ه��م "ين�صحون با�ستبدال فنجان القهوة ال�صباحي بتفاحة طازجة،
وخ�صو�صا �أن ثمار التفاح حتوي على العديد من املواد امل�ضادة للأك�سدة
املفيدة ل�صحة اجل�سم وال�شرايني كالكري�سيتني والـ Chlorogenic
 ،acidبالإ�ضافة الحتوائها على ال�سكريات املفيدة �سهلة اله�ضم والتي
تتحول ب�سرعة �إىل طاقة يف اجل�سم ،ما يعطي الإن�سان بعد تنولها �شعورا
باحليوية والن�شاط".

املالريا مر�ض ي�س ّببه طفيلي يُدعى املت�ص ّورة .وينتقل ذلك الطفيلي �إىل
ج�سم الإن�سان عن طريق لدغات البعو�ض احلامل له ،ثم يبد�أ بالتكاثر
يف الكبد ليغزو الكريات احلمراء بعد ذل��ك .ما هي �أعرا�ض املالريا عند
الكبار؟ الإجابة يف الآتي بح�سب موقع منظمة ال�صحة العاملية:
�أنواع املت�صورات امل�سببة ملر�ض املالريا
توجد خم�سة �أن��واع من املت�ص ّورات التي ت�س ّبب املالريا الب�شرية ،ونوعان
منهما :املت�ص ّورة املنجلية واملت�ص ّورة الن�شيطة ت�سببان تهديدا كبرياً.
 امل �ت �� �ص � ّورة امل�ن�ج�ل�ي��ة :ه��ي طفيلي امل�ل�اري��ا الأك �ث�ر ان �ت �� �ش��اراً يف القارةالأفريقية .وه��ي م�س�ؤولة عن معظم الوفيات الناجمة عن املالريا على
ال�صعيد العاملي.
 املت�ص ّورة الن�شيطة :هي طفيلي املالريا ال�سائد يف معظم البلدان خارج�أفريقيا ،جنوب ال�صحراء الكربى.
ومن �أعرا�ض املالريا احلمى وال�صداع والتق ّي�ؤ .وتظهر تلك الأعرا�ض،
ع��ادة ،بعد م�ضي � 10أي��ام �إىل  15ي��وم�اً على التع ّر�ض للدغ البعو�ض.
وميكن للمالريا� ،إذا مل ُتعالج� ،أن تتهدّد حياة امل�صاب بها ب�سرعة من خالل
عرقلة عملية تزويد الأع�ضاء احليوية بالدم .وقد اكت�سب الطفيلي امل�س ّبب
للمالريا ،يف كثري من �أنحاء العامل ،القدرة على مقاومة عدد من الأدوية
امل�ضادة له.

ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ض النباتات مثل ف�ضالت ق�صب ال�سكر
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميلأ به خزانات
الوقود واي�ضاً ال�شمندر ال�سكري ،كما ان هناك م��زارع متلأ احوا�ض
كبرية بف�ضالت املزروعات وت�صنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك
هى الطاقة اخل�ضراء

�أعرا�ض املالريا عند الكبار
املالريا من الأمرا�ض احلموية احلادّة .وتظهر �أعرا�ضه ،لدى الأ�شخا�ص
الذين لي�س لهم مناعة �ضدّه ،وذلك بعد م�ضي �سبعة �أيام �أو �أكرث (� 10أيام
�إىل  15يوماً يف غالبية الأحيان) من التع ّر�ض للدغة البعو�ض احلامل له.
وقد تكون الأعرا�ض الأوىل :احلمى وال�صداع واالرتعاد والتق ّي�ؤ.
وميكن �أن تتط ّور املالريا املنجلية� ،إذا مل ُتعالج يف غ�ضون � 24ساعة� ،إىل
مر�ض وخيم ي�ؤدي �إىل الوفاة يف كثري من الأحيان.
ويظهر على الأطفال امل�صابني بحاالت وخيمة واحد �أو �أكرث من الأعرا�ض
التالية :فقر دم وخيم� ،أو �ضائقة تنف�سية من ج � ّراء الإ�صابة بحما�ض
ا�ستقالبي� ،أو مالريا دماغية .وعادة ما يُ�شاهد لدى البالغني �أي�ضاً تع ّر�ض
�أع���ض��اء م�ت�ع�دّدة م��ن �أج�سامهم .وق��د تظهر ل��دى بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص ،يف
يف�سر حدوث
املناطق التي تتوطنها املالريا ،مناعة جزئية �ض ّد املر�ض ّ
مما ّ
حاالت عدمية الأعرا�ض.

مملكة ال�سا�سان هى ما يطلق على مملكة الفر�س وك��ان ذلك عندما
التحم امل�سلمني وال�ف��ر���س يف معركة القاد�سية بقيادة �سعد ب��ن ابي
وق��ا���ص وق��ائ��د ال�ف��ر���س ر�ستم وق��د ا�ستطاع امل�سلمون الق�ضاء على
الفر�س (مملكة ال�سا�سان) يف هذه املعركة

التدخل العالجي ال�سريع
لعل �أبرز التدخالت الرامية �إىل مكافحة املالريا هي �سرعة توفري العالج
الناجع املتم ّثل يف العقاقري التي حتتوي على مادة الأرتيمي�سينني وف�سفات
الكلوروكني؛ وحثّ الفئات املختطرة على ا�ستخدام النامو�سيات املعاجلة
ّ
والر�ش داخل املباين با�ستخدام مبيد للح�شرات من
مببيدات احل�شرات؛
�أجل مكافحة احل�شرات النواقل.

• ما هي الطاقة اخل�ضراء

•من �صاحب �أول هرم مدرج

هو املهند�س امل�صري القدمي اميحوتب وق��د بنى ه��رم �سقارة املدرج
يف عهد امللك زو�سر واملكون من  6م�صطبات ،بعده ي�أتي هرم ميدوم
املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو

• ماذا تعرف عن �سقوط مملكة ال�سا�سان ؟

امر�أة تلتقط �صو ًرا «�سيلفي» و�سط الأزهار يف مهرجان ناجنينغ الدويل لأزهار الربقوق يف ناجنينغ
مبقاطعة جيانغ�سو �شرقي ال�صني .ا ف ب

• اخرتع جهاز قيا�س الزالزل العامل الأمريكى ت�شارلزريخرتعام  1930م .
• هل تعلم �أن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد �أول ابريل عام  1911م بقرية دقادو�س وتويف يف
 17يونيو عام  1998م .
• هل تعلم �أن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�ضر اخرتعه ال�صحفى املجرى الدي�سلو جوزيف
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
• ولد �إيليا �أبو ما�ضى عام  1889م فى لبنان وتوفى عام  1957م .
• ت�أ�س�س االحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام  1904م .
• االنرتبول �أو البولي�س الدوىل يعود ت�أ�سي�سه �إىل عام . 1923
• ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ت�أ�س�ست عام . 1958
• هل تعلم �أن �أول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
• هل تعلم �أن كري�ستوفر �شولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الواليات املتحدة الأمريكية .
• هل تعلم �أن هريام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�شا�ش .
• هل تعلم �أن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزالزل .

الكلب ال�شجاع
انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن �آخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�صف العلوي وكانت
�صاحبة البيت يف الطابق ال�سفلي وكان مع تلك العائله كلب �ضخم كثري احلركة ،يخافه من يراه  ..لذلك
عندما ر�أته �صاحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ص منه النها ال حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب
منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ي�أتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�صداقة خفيفة مع �صاحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب
من الكلب لأنها بطبيعتها ال حتب الكالب  ..يف يوم من االيام وبعد ان انت�صف ليل �صيف حار ا�ستيقظ رب
العائلة على حركة من كلبه  ..ذهابا و�أيابا يف البيت ك�أنه ا�شتم �شيئا ما وكان بادي القلق فهد�أ رب العائلة من
قلقه بالرتتيب على ر�أ�سه ورغم ذلك اخذ ي�صدر ا�صواتا خفيفه وك�أنه يتوج�س �شرا وفج�أة انتبه رب العائلة
على ا�صوات �صراخ �ضعيف ي�صدر من الدور الأ�سفل من عند �صاحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �شيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�شباك ومنه
ل�سقف غرفة �صغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �شرفة �صاحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع
احل��رارة يف ذلك الوقت مما مهد الطريق الحد الل�صو�ص للدخول وحماولة �سرقة البيت  ..كانت �صاحبة
البيت �ضخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ص من الل�ص الذي كان يكمم فمها وكان
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة ف�أوقع االثنان
�أر�ضا �صاحبة البيت والل�ص ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ص وهو يزجمر وقد بانت �أ�سنانه احلادة وتوتره
الذي جعله يبدو �شر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ص ف�أ�ست�سلم نوما على الأر�ض بدون
حراك بدال من تقطيعه اربا اربا ب�أ�سنان ذلك الكلب ،هنا انت�صبت �صاحبة البيت وقد هد�أت قليال يف الوقت
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه االت�صال بال�شرطة
لوجود ل�ص لديها ،عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي  ..دخل رب العائلة م�سرعا
فوجد امل�سكني وقد ا�ست�سلم على الأر���ض وكلبه ال�شجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد الل�ص ف�أ�سرع بطلب
ال�شرطة وهو ي�ضحك ويقول رمبا ال�شرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه االن  .ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ش
يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �صاحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .

