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حتذير من اإ�سابة الطفل بال�سمنة
قالت �جلمعية �لأملانية لل�ِسمنة �إن �ل�ِسمنة لدى �لأطفال لها �أ�سباب 
ع���دة، �أب���رزه���ا �ك��ت�����س��اب �جل�����س��م ل�����س��ع��ر�ت ح��ر�ري��ة ك��ث��رة م��ن خالل 
ما  �لبدين،  �لن�ساط  قلة  ب�سبب  حرقها  معدلت  و�نخفا�ض  �لتغذية 

يوؤدي �إىل تر�كم �لدهون �لز�ئدة يف �خلاليا �لدهنية.
وتو�زن  بالنمو  عالقة  لها  �لتي  �لهرمونات،  �أن  �جلمعية  و�أو�سحت 
هرمون  مثل  بال�ِسمنة،  �لإ�سابة  يف  مهماً  دور�ً  �أي�ساً  تلعب  �لطاقة، 
�لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  ينظم  �ل��ذي  )ثروك�سني(،  �لدرقية  �لغدة 
ودرجة حر�رة �جل�سم. و�إذ� كان �جل�سم يحتوي على �لقليل جد� من 

هذ� �لهرمون، فيزد�د وزن �جل�سم.
ويت�سكل هرمون �جلوع "�للبتني" يف �لأن�سجة �لدهنية ويبلغ �لدماغ 
و�نخف�ض  �لدهون  كتلة  تك�سر  مت  و�إذ�  �ملخزنة.  �لطاقة  مقد�ر  عن 
باإطالق  �ل��ه��رم��ون  ه���ذ�  ف��ي��ق��وم  ل��ذل��ك،  نتيجة  "�للبتني"  م�ستوى 

�ل�سعور باجلوع �ل�سديد، ومن ثم يرغب �لطفل يف تناول �لطعام.
�إنها  ح��ي��ث  �لأط���ف���ال،  ع��ل��ى  �ل�ِسمنة  خ��ط��ورة  م��ن  �جلمعية  وح����ذرت 
و��سطر�ب  �ل��ث��اين  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�سكري  ب���د�ء  �إ�سابتهم  خطر  ت��رف��ع 
و�أمر��ض  �لكحويل  غر  �لدهني  و�لكبد  للدهون  �لغذ�ئي  �لتمثيل 
�لقلب و�لأوعية �لدموية، بالإ�سافة �إىل �لتاأثر �ل�سلبي على �حلالة 

�لنف�سية و�لثقة بالنف�ض.
�جل�سم  كتلة  موؤ�سر  �حت�ساب  يتم  �لطفل،  لدى  �ل�ِسمنة  ولت�سخي�ض 
�أي   ،)BMI( ب���  �خت�سار�ً  �مل��ع��روف   )Body Mass Index(
م��ن خ���الل حت��دي��د وزن �جل�سم  �ل���ده���ون يف �جل�����س��م  ن�سبة  ت��ق��دي��ر 

بالن�سبة حلجم �جل�سم، مع مر�عاة �لعمر و�جلن�ض.

ن�سائح ملحاربة الهاالت ال�سوداء
�ل�سود�ء  �ل���ه���الت  حم��ارب��ة  مي��ك��ن  �أن���ه   "myself" جم��ل��ة  �أوردت 
�إخفاء �لبقع �لد�كنة حتت  �إنه يعمل على  �لكون�سيلر، حيث  بو��سطة 

�لعني.
من  �لتخل�ض  ميكن  �أن��ه  و�جلمال  بال�سحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو�سحت 
�لهالت �ملائلة للون �لبني �أو �لأزرق بو��سطة كون�سيلر ذي لون �أ�سفر، 

حيث تعمل هذه �لدرجة �للونية على تفتيح �ملو��سع �لد�كنة.
�لهالت  مب��ح��از�ة  ه��الل  �سكل  على  �لكون�سيلر  و���س��ع  ع��دم  وي��ر�ع��ى 
�ل�سود�ء، و�إمنا على �سكل مثلث ت�سر ر�أ�سه باجتاه �خلدود. وير�عى 
نتيجة  �أف�سل  لتحقيق  �لأ���س��اب��ع  بو��سطة  �لكون�سيلر  ت��وزي��ع  �أي�ساً 

ممكنة.
ولتجنب ن�سوء �لهالت �ل�سود�ء من �لأ�سا�ض، ينبغي �أخذ ق�سط كاف 
من �لنوم لياًل و�سرب �ل�سو�ئل بكمية كافية مع �لإقالع عن �لتدخني 
�لهالت  ��ستمر�ر  حالة  ويف  �لنف�سي.  �لتوتر  عن  و�لبتعاد  و�خلمر 
�لطبيب،  ��ست�سارة  حينئذ  فينبغي  طويلة،  فرتة  م��د�ر  على  �ل�سود�ء 
�لت�سبغ  ف��رط  �أو  باجل�سم  �حلديد  نق�ض  �إىل  ت�سر  قد  لأنها  نظر�ً 

�لناجم عن �لتعر�ض �ملفرط لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية.

متو�سط عمر القطط.. وكيفية التعرف عليه
وحتى  �لكثرون  عليها  يحر�ض  �لتي  �ل��ه��و�ي��ات  م��ن  �لقطط  تربية 

ت�ستطيع معرفة متو�سط عمر �لقطط ميكنك متابعة ما يلي.
�ملهتمون برتبية �حليو�نات �لأليفة وخا�سة �لقطط ميكنهم �لتعرف 
من  عمرهم  على  �لتعرف  ميكن  وكيف  �لقطط،  عمر  متو�سط  على 
خالل �لتقرير �لتايل، كما نتعرف على جدول عمر �لقطط مقارنة 

بعمر �لإن�سان.
18 �سنة، حيث  4 �سنو�ت وحتى  يبلغ متو�سط عمر �لقطط ما بني 
ميكن �أن يطول �أو يق�سر عمر �لقطط بناًء على �لعديد من �لعو�مل 
بها،  يعي�ض  �لتي  و�ل��ظ��روف  للقط  و�لرعاية  �لإهتمام  درج��ة  ومنها 
لفرتة طويلة  تعي�ض  ل  �ل�سو�رع  يف  �مل��وج��ودة  �لقطط  �أن  حيث جند 
وهذ� لأنها ل تلقى �لهتمام على �لعك�ض من �لقطط �لتي تربى يف 
�ملنزل. تعترب �لقطط �ل�سر�زي �أو �لقطط �ملنزلية هي �لقطط �لتي 
 16 �إىل   12 حتظى بالهتمام عن غرها، وي��رت�وح عمرها ما بني 
لها،  �ملنا�سبة  �ل��دوري��ة  و�لتطعيمات  �لعالج  تتلقى  �أنها  حيث  عاما، 
ومن �ملهم �لقيام بالرعاية �ملنا�سبة لها وتقدمي �لأطعمة �ملنا�سبة ويف 
�لطبيب  ��ست�سارة  يجب  عليها  �أعر��ض  �أي  ومالحظة  مر�سها  حالة 

�لبيطري على �لفور.
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جهاز حممول لقيا�س ن�سبة 
دهون اجل�سم يف ثواٍن

لتحليل  ب�سهولة  ج�سمك  م�سح  لك  يتيح  متطور  �سغر  جهاز   Bello2
وموؤ�سر  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  وم�ستويات  �حل�سوية،  و�لدهون  �جل�سم،  دهون 

كتلة �جل�سم، وكل ذلك يف غ�سون ثو�ن معدودة.
وميكن �لقول �إن Bello2 هو �جلهاز �لأكرث فائدة �لذي ميكنك �حل�سول 
عليه لتتبع �أهد�ف �للياقة �لبدنية للعام �جلديد، وهو يختلف متاماً عن 
�آلة �لوزن. وبالتاأكيد، تخربك �آلة �لوزن �خلا�سة بك بوزنك )�أو ب�سكل �أكرث 
دقة كتلتك(، ولكنها ل توفر جمموعة بيانات ذ�ت قيمة حقاً عندما يتعلق 
"�للياقة". وميكنك ��ستقر�ء موؤ�سر كتلة ج�سمك بناًء على  �لأمر بح�ساب 

وزنك، ولكن هذه جمرد طريقة ن�سف مكتملة لقيا�ض �للياقة �لفعلية.
وما يفعله Bello2 هو �إعطاوؤك تف�سياًل للبيانات �لفعلية �لتي تخربك 
�حلمر�ء  حت��ت  لالأ�سعة  �لطيفي  �لتحليل  وب��ا���س��ت��خ��د�م  لياقتك.  مب��دى 
�ل��ده��ون يف ج�سمك  �مل��ح��م��ول ح�����س��اب حم��ت��وى  �ل��ق��ري��ب��ة، مي��ك��ن للجهاز 
�لبيانات  هذه  هاتفي  تطبيق  وي�ستخدم   DEXA م�سح  دقة  مب�ستويات 
�إىل جنب مع قيا�سات ج�سمك )�لتي تدخلها ب�سكل م�ستقل( ملنحك  جنًبا 
ا على �إن�ساء بر�مج غذ�ئية  نظرة عامة �أف�سل عن �سحتك، مع �لقدرة �أي�سً

و�أهد�ف �سحية لك.
وي�ستخدم �جلهاز �سل�سلة من م�سابيح NIR LED ذ�ت 8 �أطو�ل موجية 
مما  نانومرت،   1100 �إىل   650 من  �ملوجي  �لطول  نطاق  �سمن  تعمل 
يجعلها �آمنة وغر غازية وخالية من �لإ�سعاع. وبدًل من قيا�ض م�ستويات 
�لأك�سجني يف �لدم، ي�ستخدم �جلهاز نف�ض �لتقنية لقيا�ض ت�سبع �لأك�سجني 
و�ملاء يف �ل�سعر�ت �لدموية، وتركيز �لهيموجلوبني، و�لدهون يف �لأن�سجة 

عرب �أجز�ء خمتلفة من �جل�سم.

جيم�س ويب اأجنز فتح كل اأجزائه
متكن �لتل�سكوب �لف�سائي جيم�ض ويب  
�ملرحلة  �إجن���از  م��ن  �ل�سبت  �لأول  �أم�����ض 
�أجز�ئه  ك��ل  ن�����س��ر  عملية  م��ن  �لأخ�����رة 
بنجاح، ومتثلت يف ن�سب مر�آته �لرئي�سية، 
�لتي  �لنهائية  و�سعيته  يف  بذلك  وب��ات 
تتيح له �لبدء با�ستك�سافاته �لكونية بعد 

نحو خم�سة �أ�سهر ون�سف �سهر.
ويبلغ قطر �ملر�آة �لرئي�سية حو�يل 6،5 
�أمتار وهي تالياً مل تكن لتت�سع كما هي 
يف ����س���اروخ م��ن��ذ حل��ظ��ة �ن��ط��الق��ه قبل 
�أ�سبوعني، مما �أوجب طي جانبيها نحو 
�جلناحني  ه��ذي��ن  �أول  وًف���ِت���ح  �خل���ل���ف. 
�ل�سبت كما كان  �جلمعة، و�لثاين �سباح 
�ساعات  �لوكالة  فرق  �أم�ست  ثم  مقرر�ً. 
�أجل  م���ن  م��ك��ان��ه��ا،  يف  تثبيتها  يف  ع���دة 

تاأمينها ب�سورة د�ئمة.
وقال رئي�ض مهمات �ل�ستك�ساف �لعلمي 
يف ن��ا���س��ا ت��وم��ا���ض زورب���وك���ن م���ن مركز 
لدينا  ب����ات  ج����د�ً  م��ت��اأث��ر  "�أنا  �ل��ت��ح��ك��م 

تل�سكوب من�سور يف �ملد�ر!".
�أي  �مل��ا���س��ي  يف  �أج���ري���ت  �أن  ي�����س��ب��ق  ومل 
حماولت مماثلة لفتح �أجز�ء ج�سم بهذ� 
�حلجم يف �لف�ساء، وهي عملية حمفوفة 
مّد  على  �لأم���ر  يقت�سر  ومل  باملخاطر. 
مر�ياه، بل ُن�سرت كذلك درعه �حلر�رية 

يف وقت �سابق من هذ� �لأ�سبوع.
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بخالف الزكام... اأ�سباب 
لالإ�سابة ب�سيالن االأنف املزمن

"�لتنقيط  متالزمة  �إن  و�حلنجرة  و�لأذن  �لأن��ف  لطب  �لأملانية  �جلمعية  قالت 
�لأنفي �خللفي" Post-nasal drip تعني نزول �إفر�ز�ت �لأنف من �ملنطقة 
�خللفية يف �لأنف �إىل �حللق، عند �إنتاج �ملخاط بكميات مفرطة بو��سطة �لغ�ساء 
�ملخاطي لالأنف. و�أو�سحت �جلمعية �أن �أ�سباب هذه �ملتالزمة تتمثل يف ح�سا�سية 
�لأنف �ملزمنة، �أو �ملو�سمية، �أو �لإ�سابة بالزكام، �أو �لإ�سابة بعدوى فرو�سية، �أو 

بكترية يف �جلهاز �لتنف�سي، �أو �لتح�س�ض من بع�ض �لأطعمة.
�ملعدة  �مل�ستمر، وحرقة يف  و�لعطا�ض  �لكريهة،  �لفم  ر�ئحة  �لأعر��ض يف  وتتمثل 
و�لتهاب �حلنجرة،  بالتهاب �حللق،  �ملتكررة  �ملريئي، و�لإ�سابة  �ملعدي  و�لرجتاع 
عن  و�لعجز  �ملخاطية،  �لإف���ر�ز�ت  بابتالع  و�لإح�سا�ض  �حللق،  بامتالء  و�ل�سعور 
�له�ستامني  �سببها وميكن و�سف م�ساد�ت  بعالج  �ملتالزمة  وتعالج  بعمق.  �لنوم 
للتخفيف من حدة �لأعر��ض ب�سبب �حل�سا�سية. وقد تخفف �أي�ساً �ل�سترويد�ت 

�لأنفية حدة هذه �ملتالزمة.

�أن   ،Eating Well موقع  يف  �ملن�سور  �لتقرير  ويو�سح 
�لكربوهيدر�ت لي�ض لها مكان يف �لوجبات  �أن  هذ� ل يعني 
�لغذ�ئية و�إمنا ميكن �حل�سول عليها بكميات حمدودة لو�سع 
ولتحقيق  �ل�سحيح.  ن�سابها  يف  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  ف��رق 
بنظام  �لحتفاظ  مع  �ل��وزن  �إنقا�ض  �سبيل  يف  �أف�سل  نتائج 
�لتقرير عدد من �خل�سر�و�ت  ومفيد، حدد  غذ�ئي �سحي 

�لتي ت�ساعد على فقد�ن �لوزن كما يلي:
�لقرنبيط  .1

�سعرة   27 على  �ملفروم  �لقرنبيط  و�ح��د من  ك��وب  يحتوي 
2 غ��ر�م من �لأل��ي��اف و2 غ��ر�م من �لربوتني.  حر�رية مع 
وتقول �خت�سا�سية �لتغذية �إلي�سيا كارتليدج: �إن "�لطريقة 
�ملف�سلة لتح�سر �لقرنبيط هي تقطيعه ور�سه بقليل من 
ثم  �لغذ�ئية  و�خلمرة  �لثوم  م�سحوق  ور���ض  �لزيتون  زيت 
على  ومقرم�ًسا  بنًيا  لونه  ي�سبح  حتى  �لفرن  يف  حتمي�سه 

طول �لأطر�ف".
�لتغذية  �خت�سا�سي  مثل  �لقرنبيط،  �أرز  �سنع  ميكن  �أو 
مو�سومي موخرجي، �لذي ين�سح مبزج �لقرنبيط �ملفروم 
يف حم�سر �لطعام للح�سول على قو�م ي�سبه �لأرز، ثم يتم 
"جتميده و��ستخد�مه يف �لع�سائر و�حل�ساء و�لكاري و�لأرز 
مع  �لقرنبيط  �إن��ه ميكن خلط  ويقول موخرجي  �ملقلي". 
�أي طبق تقريًبا لأن له نكهة خفيفة، مع ميزة توفر 100 

�إىل 400 �سعرة حر�رية يف �لوجبة.
�لقرع �إ�سباغيتي   .2

 The Nourished تقول �سريل مو�ساتو، موؤلفة كتاب
�أطعمة  ه��ي  �ل�ستوي  �ل��ق��رع  �أن���و�ع  "جميع  �إن   :Brain
منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية فعالة يف �إنقا�ض �لوزن. لكن 
�ل�سعر�ت  منخف�ض  �ملثايل  �لبديل  �لقرع"  �إ�سباغيتي  يعد 
�ل��و�ح��د -  �ل��ك��وب  42 �سعًر� ح��ر�رًي��ا فقط يف  �حل��ر�ري��ة - 
�لتقليدية.  �ل�سباغيتي  تناول  تقليل  �سخ�ض يرغب يف  لأي 
وملن  ومغذية.  م�سبعة  �ألياًفا  ويوفر  �لد�سم  قليل  �أن��ه  كما 
يعانون من مر�ض �ل�سكري، ويحتاجون �إىل �حلد من تناول 
�لكربوهيدر�ت، فاإنه ل يوؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم 

بنف�ض �لدرجة �لتي تت�سبب فيها �ملعكرونة".
يف  �لطهي  بعد  بب�ساطة  �لقرع  ��سباغيتي  حت�سر  وميكن 
�لفرن ملدة �ساعة يتم تقطيعه و�إز�لة �لبذور ثم تقطيعه على 

�سكل �ملعكرونة �ل�سباغيتي ب�سكني حاد.
�لأفوكادو  .3

�لأف���وك���ادو ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة م��ن �لدهون  ث��م��رة  حت��ت��وي 
بالإ�سافة  للقلب  و�ملفيدة  �ل�سحية  �مل�سبعة  غر  �لأح��ادي��ة 
10 غ���ر�م���ات م��ن �لأل���ي���اف مم��ا مي��ن��ح �سعور  �إىل ح����و�يل 

بال�سبع لفرتة �أطول لأنه يتم ه�سمها ببطء.
"وفًقا لدر��سة  وتقول �خت�سا�سية �لتغذية كري�ستا بر�ون: 
تقليل  يف  ي�ساعد  �أف��وك��ادو  ثمرة  ن�سف  تناول  ف��اإن  حديثة، 
�إىل �حل�����س��ول على  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ب��ط��ن،  �لكلية يف  �ل��ده��ون 
�لكولي�سرتول  خلف�ض  نتيجة  للقلب  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ف��و�ئ��د 
�حلجم  متو�سطة  �أف��وك��ادو  حبة  حتتوي   ."LDL �ل�سار 

على 240 �سعرة حر�رية.
�مللفوف  .4

ت��ق��ول �خ��ت�����س��ا���س��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة ب��روف��ي�����س��ور ج��ي��ن��ان ب��ن��ا: �إن 
بالألياف،  وغني  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  منخف�ض  "�مللفوف 
وب��ال��ت��ايل ف��ه��و ي�����س��اع��د ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء مم��ت��ل��ًئ��ا م��ع قليل من 
�ل�سعر�ت �حلر�رية". ويحتوي كوب و�حد من �مللفوف على 
�لكربوهيدر�ت. من  غر�مات  و5  فقط  حر�رية  �سعرة   22

�لكو�سة  .5
�آنيا  �لتغذية  و�خت�سا�سية  �لوظيفي  �لطب  ممار�سة  تقول 
�لقليل  "مع  �لألياف و�ملغذيات  �لكو�سة على  روزن: حتتوي 
�سر�ئح  م��ن  و�ح��د  ك��وب  �إن  �ل�سعر�ت �حلر�رية".  م��ن  ج��ًد� 
من  غ��ر�م  و3.5  ح��ر�ري��ة  �سعرة   20 على  يحتوي  �لكو�سا 

�لكربوهيدر�ت �لكلية.
روماين خ�ض   .6

�أقل �خل�سر�و�ت ذ�ت �ل�سعر�ت  عند �لبحث عن و�حدة من 
�حلر�رية، فاإن �خل�ض �لروماين ياأتي على ر�أ�ض �لختيار�ت 
لأنه يحتوي على 8 �سعر�ت حر�رية فقط لكل كوب، ولكن، 
في�سك،  جينيفر  �لتغذية  �خت�سا�سية  ذك��رت��ه  م��ا  بح�سب 
من  جًد�  منخف�سة  ن�سبة  على  يحتوي  �أنه  مر�عاة  "يجب 
ا، حيث يحتوي �لكوب على غر�م و�حد فقط". �لألياف �أي�سً

�خل�سر�ء �لبازلء   .7
�إن �لبازلء من �خل�سر�و�ت �لن�سوية، مما يعني �أنها حتتوي 
على كربوهيدر�ت �أكرث من �خل�سر�و�ت غر �لن�سوية. لكن 
�لألياف  م��ن  كبرة  كمية  على  حتتوي  �خل�سر�ء  �ل��ب��ازلء 
و�ل���ربوت���ني، وه���و م��ا ل مي��ك��ن �حل�����س��ول عليه ب��وف��رة عن 

طريق تناول خ�سرو�ت �أخرى.
8 غر�مات  �ل��ب��ازلء يحتوي على  ك��وب و�ح��د من  ويحتوي 
من �لألياف و8 غر�مات من �لربوتني. وعلى غر�ر �لألياف، 
�لغنية  �لغذ�ئية  �لأنظمة  �أن  ع��الوة  �ل�سبع  �لربوتني  يعزز 

بالربوتني ت�ساعد على فقد�ن �لوزن.
�لكيل  .8

يحتوي كوب و�حد من �لكيل على 7 �سعر�ت حر�رية فقط، 
مما يعني �أنه ميكنك ملء طبق بالكامل ب� 4 �إىل 5 �أكو�ب 
م��ن �ل��ك��ي��ل م��ق��اب��ل �أق���ل م��ن 50 ���س��ع��ًر� ح���ر�رًي���ا. وبح�سب 

بقو�م  "يتميز  �لكيل  فاإن  �أن��دروز  ليز�  �لتغذية  �خت�سا�سية 
ي�ستغرق  وبالتايل  �لأخ��رى،  �خل�سر�و�ت  من  خ�سونة  �أكرث 
وق��ًت��ا �أط����ول ق��ل��ي��اًل يف �مل�����س��غ، وي�����س��اع��د �لأك����ل ب��ب��طء على 
�ل�سعور بال�سبع عند تناول �سعر�ت حر�رية �أقل، ويوؤدي �إىل 

�إنقا�ض �لوزن.
�ل�سبانخ  .9

ين�سح خرب�ء �لتغذية د�ئًما بتناول �ل�سبانخ لإنقا�ض �لوزن. 
يحتوي كل كوب من �ل�سبانخ على 7 �سعر�ت حر�رية و0.7 
غر�م من �لألياف، مما يجعلها وجبة مثالية ملن يبحث عن 

�لفو�ئد �لغذ�ئية و�ل�سعر�ت �حلر�رية �ملنخف�سة.
�جلزر  .10

ت��ق��ول ب��روف��ي�����س��ور ل��ي��ز� ي��ون��غ، خ��ب��رة �ل��ت��غ��ذي��ة، �إن �جلزر 
يحتوي على �سكر �أكرث بقليل من �خل�سر�و�ت �لأخرى، �إل 
�أنه غني باملزيد من �لألياف. يحتوي كوب و�حد من �جلزر 
�أ�سعاف  3.5 غر�م من �لألياف، وهو ما يعادل ثالثة  على 
�لورقية.  �خل�سر�و�ت  من  كوب  يف  �ملوجودة  �لألياف  كمية 
 50 ول تزيد �ل�سعر�ت �حل��ر�ري��ة يف ك��وب م��ن �جل��زر ع��ن 

�سعرة حر�رية باأي حال.
رومي فلفل   .11

"�لفلفل  �إن  جاجنون  كري�ستي  �لتغذية  �خت�سا�سي  يقول 
�لعنا�سر  وع����ايل  �حل����ر�ري����ة  �ل�����س��ع��ر�ت  م��ن��خ��ف�����ض  �حل��ل��و 
 C لغذ�ئية. يف �لو�قع يحتوي �لفلفل �حللو على فيتامني�
�أكرث من �لربتقال!"، م�سًر� �إىل �أن �رتفاع ن�سبة �لدهون يف 
�جل�سم ترتبط بانخفا�ض م�ستويات فيتامني C يف �لنظام 

�لغذ�ئي.
وك�سفت نتائج �إحدى �لدر��سات �أن �لأ�سخا�ض �لذين لديهم 
خمزون كاٍف من فيتامني C يحرقون %30 من �لدهون 
باأولئك  �ملعتدلة مقارنة  �لريا�سية  �لتمارين  �أثناء ممار�سة 

.C لذين لديهم خمزون منخف�ض من فيتامني�
وي��ح��ت��وي ك���وب و�ح���د م��ن �ل��ف��ل��ف��ل �ل��ن��ي��ئ ع��ل��ى 24 �سعرة 

حر�رية مع 2 غر�م من �لألياف.
�لربوكلي  .12

يحتوي �لربوكلي على مركبات مقاومة لل�سرطان، وخا�سة 
�لربوكلي  يحتوي  -3كاربينول.  و�لإن����دول  �ل�سلفور�فني 
و�لتي ميكن  لالأك�سدة،  �مل�سادة  مادة كر�سيتني  على  ا  �أي�سً
�ل����دم. ع��ن��دم��ا يتعلق �لأم���ر  ت�����س��اع��د يف خ��ف�����ض ���س��غ��ط  �أن 
�ملطبوخ  �لربوكلي  و�ح��د من  ك��وب  �ل��وزن، يحتوي  بفقد�ن 
3.5 غر�م  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لأل���ي���اف،  5 غ��ر�م��ات م��ن  على 
 ،90% �إىل  �لربوكلي  �مل��اء يف  ن�سبة  وت�سل  �لربوتني.  من 

.Kو C بالإ�سافة �إىل �أنه غني بفيتامينات

ت�سريح مهم من عامل 
اأوبئة عن نهاية كورونا

ميثل  �أن  ط��ب��ي��ون  خ�����رب�ء  ت���وق���ع 
"�أوميكرون"، بد�ية نهاية  �ملتحور 
وباء كوفيد19-، وحتوله ملا ي�سبه 

نزلت �لربد �لعادية.
�لعلمية  �مل��ج��م��وع��ة  ع�سو  و�أ����س���ار 
يف  �ل��وب��ائ��ي��ة  �لأن��ف��ل��ون��ز�  لنمذجة 
"و�رويك"، �لدكتور مايك  جامعة 
ع����ودة  �إم���ك���ان���ي���ة  �إىل  ت��ي��ل��د���س��ل��ي، 
لفتا  قريبا،  طبيعتها  �إىل  �حلياة 
بكورونا  �لإ���س��اب��ات  �رت��ف��اع  �أن  �إىل 
قرب  ع��ل��ى  ي����دل  و"�أوميكرون" 
تيلد�سلي  وق����ال  �ل����وب����اء.  �ن��ت��ه��اء 
يف  "�سن�سهد  �إذ�ع���ي���ة:  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل ظ��ه��ور م��ت��ح��ور�ت �أقل 
خ��ط��ورة م��ن ك���ورون���ا. ع��ل��ى �ملدى 
كوفيد19-  ���س��ي�����س��ب��ح  �ل���ط���وي���ل، 
متو��سعة  ب��ن�����س��خ��ة  م�����س��ت��وط��ن��ا 
"�سي�سبح  و�أ����س���اف:  �خلطورة". 
�لفرو�ض �سبيها بالإنفلونز� �لذي 
تعاي�سنا معه منذ �سنو�ت طويلة"، 
"مرور"  �سحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق 
"ميّثل  قائال:  وتابع  �لربيطانية. 
�أوميكرون �أمال ب�سعف �لوباء على 
هذ�  �أن  �سحيح  �ل��ط��وي��ل.  �مل����دى 
�أقل  �ملتحور �سريع �لنت�سار ولكنه 

خطورة من �ملتحور�ت �ل�سابقة".
قد  �ل��ق��ادم  �لربيع  ف�سل  �أن  وب��نّي 
ي�سع نهاية ل�"�أوميكرون"، ونقطة 
�نطالق لتعّلم �لتعاي�ض مع �لوباء 

وحماية ذوي �ملناعة �ل�سعيفة.
�إح�����س��اء لرويرتز  �أح����دث  و�أظ��ه��ر 
مليون   301.83 م���ن  �أك����رث  �أن 
كورونا  ب��ف��رو���ض  �أ���س��ي��ب��و�  ن�سمة 
على م�ستوى �لعامل، يف حني و�سل 
�لناجتة  �ل���وف���ي���ات  ع����دد  �إج���م���ايل 
�إىل خم�سة ماليني  عن �لفرو�ض 
ت�سجيل  ومت  و828343. 
�إ���س��اب��ات ب��ال��ف��رو���ض يف �أك���رث من 
�كت�ساف  منذ  ومناطق  دول   210
�أوىل حالت �لإ�سابة يف �ل�سني يف 

دي�سمرب 2019.

�سينيد اأوكونور تفجع 
مبوت ابنها �ساين

�لإيرلندية  �سينيد  �ملغنية  فجعت 
�لبالغ  �ساين  �بنها  بوفاة  �وكونور  
م��ن �ل��ع��م��ر 17 ع��ام��اً وذل���ك بعد 
�ملغنية  و�أ���س��ادت  �ختفائه.  من  يوم 
�لي���رل���ن���دي���ة ب��اب��ن��ه��ا ���س��اي��ن على 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي حينما 
نفيئيم  �جل��م��ي��ل،  “�بني  ك��ت��ب��ت: 
ن��ي�����س��ت��ا ع��ل��ي ���س��ني �أوك����ون����ور، نور 
حياتي … �أمتنى �أن يرقد ب�سالم 
ول يجوز لأحد �أن يحذو حذوه." 
�أن  �أرج��و  كثر�.  �أحبك  “طفلي. 
�سباط  وك����ان  �سالم.”  يف  ت��ك��ون 
�نت�سلو�  �أنهم  �إىل  �أ�سارو�  �ل�سرطة 
جثة يوم �جلمعة جنوب دبلن و�أن 

بحثهم عن �ملر�هق �نتهى.

اأف�سل 12 نوعًا من اخل�سراوات الإنقا�س الوزن

اخلطوات  اأب�سط  م��ن  باخل�سراوات  ال�سحن  ن�سف  م��لء  يعد 
واأكرثها فاعلية لإنقا�ص الوزن، لأن اخل�سراوات كثيفة العنا�سر 
الغذائية وقليلة ال�سعرات احلرارية. ووفقا ملا ن�سره موقع "اإيتنغ 
احلرارية  ال�سعرات  تناول  تقليل  ميكن   ،Eating Well "ويل
دون  الالزمة  بالطاقة  اجل�سم  ملد  الغذائية  العنا�سر  توفري  مع 

الوزن  لإنقا�ص  اجلوع  اأو  احلرمان  من  املعاناة  اإىل  احلاجة 
من خالل تناول اخل�سراوات. ويحتوي كوب واحد 

من  منخف�سة  ن�سبة  على  اخل�سراوات  من 
عالية  ون�سبة  احلرارية  ال�سعرات 

على  ويحتوي  والألياف،  املاء  من 
20 اإىل 50 �سعرة حرارية فقط. 

من  واح��د  كوب  تناول  اأن  حني  يف 
املعكرونة اأو الأرز، ميكن اأن يحتوي على 

حوايل 200 �سعرة حرارية.



االثنني   10  يناير    2022  م   -    العـدد   13438  
Monday  10  January   2022   -  Issue No   13438

22

�ش�ؤون حملية

اإعادة تعريف التنقل – اإك�سبو 2020 دبي ي�ستعد لأ�سبوع ال�سفر والت�سال

تبداأ جتربة الزائر قبل 4500 �سنة يف »�ساروق احلديد« املنطقة الواقعة يف �سحراء دبي
هياكل م�سممة بطول ت�سعة اأمتار ملبتكرين عرب من بينهم املالح العربي ابن ماجد وامل�ستك�سف ال�سهري ابن بطوطة

اإك�سبو 2020 دبي يدلل حوا�س زواره بطعم ورائحة اأف�سل اأنواع القهوة يف العامل

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

حممد معني الدين

�أعادت جائحة كوفيد19- تعريف مفهوم �لت�سال �لعاملي، حيث �أثرت على 
�أعتاب  على  فيه  يقف  �لعامل  ك��ان  وق��ت  يف  �لدولية  و�لتجارة  �ل�سفر  حركة 
�لعقد �لثالث من �لقرن �حلادي و�لع�سرين. لكن، كيف ميكن للمجتمعات 
يف جميع �أنحاء �ملعمورة �لنخر�ط وتبني نهج جديد للتنقل يف عامل تغر 

لالأبد يف خ�سم و�حدة من �أ�سد �لفرت�ت ��سطر�با يف �لتاريخ �حلديث؟
يتناول �إك�سبو 2020 دبي مو�سوع �لتنقل، ب�سفته �أحد �ملو�سوعات �لفرعية 
و�لب�سائع  �لب�سر  حركة  وجعل  �أف�سل  عامل  لبناء  �أ�سا�سي  كمجال  �لثالثة، 
�فرت��سيا.  �أو  �لو�قع  �أر�ض  �سو�ء على  �أكرث كفاءة وفعالية،  �لأفكار  وتبادل 

ولي�ض ثّمة دليل �أكرث و�سوحا من جتربة �لز�ئر �ملبهرة يف جناح �لتنقل – 
�أِلف، �أحد �أجنحة �ملو�سوعات �لثالثة يف �إك�سبو 2020 دبي، و�لذي ي�سحب 
�لزو�ر يف رحلة عرب �لزمان و�ملكان ل�ستك�ساف كيفية تفاعل �لب�سر و�لب�سائع 

و�لأفكار و�لبيانات بطريقة تزد�د تعقيد� �أكرث من �أي وقت م�سى.
وعرب ��ستعر��ض ق�سة �لتنقل �لعاملي بطرق غامرة وملهمة، تظهر �لتجربة 
باأ�سره يف  �لعربي  و�لعامل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �ملحوري  �ل��دور 
تقدم �لب�سرية، يف رحلة ت�سمل كل �سيء، من ��ستك�ساف �لتاريخ �لعريق �إىل 

م�سروع �لإمار�ت ل�ستك�ساف �ملريخ، وما بعده.
�ملنطقة  تلك  �حلديد"،  "�ساروق  يف  �سنة   4500 قبل  �ل��ز�ئ��ر  جتربة  تبد�أ 
مناطق  مع  و��سعة  عالقات  تربطها  كانت  و�لتي  دب��ي،  �سحر�ء  يف  �لو�قعة 
�ل�سرت�تيجية  �لأهمية  على  يربهن  ما  وه��و  �آ�سيا،  وغ��رب  و�ل�سام  �خلليج 
�لر��سخة لهذه �ملنطقة. ينتقل �لزو�ر بعد ذلك �إىل �لع�سر �لذهبي للح�سارة 

من  وذل��ك  �ل��ي��وم،  تقنيات  على  �ملنطقة  �أث��ر  على  يتعرفون  حيث  �لعربية، 
خالل هياكل م�سممة ب�سكل معقد بطول ت�سعة �أمتار ملبتكرين عرب، ومن 
�بن بطوطة، وق�س�ض  �ل�سهر  و�مل�ستك�سف  �بن ماجد  �لعربي  �ملالح  بينهم 
�كت�سافاتهم. تاأخذ �لرحلُة �لزو�ر بعد ذلك �إىل �لقرن 21، ليجدو� �أنف�سهم 
يف عامل �فرت��سي مليء بالبيانات، قبل �أن ينتقلو� �إىل مدينة �مل�ستقبل، مع 

تقدمي ملحة عن ما قد ي�سبح عليه �لتنقل يف �مل�ستقبل.
�إك�سبو  يف  �لقادم  و�لت�سال  �ل�سفر  لأ�سبوع  �لفقري  �لعمود  �لرقمنة  متثل 
و�سّناع  ومبتكرين،  �لقطاع،  ر�ئ��دة يف هذ�  �سخ�سيات  �ل��دويل، حيث يجمع 
�أ�سابيع  �أحد  �ل�سفر و�لت�سال هو  و�أ�سبوع  �لعامل.  �أنحاء  �سيا�سات من �ستى 
�ملو�سوعات �لع�سرة �لتي ينظمها �إك�سبو 2020 دبي يف �إطار برنامج �لإن�سان 
وكوكب �لأر�ض -وميتد من 9 حتى 16 يناير – وينعقد هذ� �لأ�سبوع بعد 
عامني تقريبا من بدء �جلائحة يف تغير طبيعة �ل�سفر �لعاملي، مما �أدى �إىل 

حتويل نهجنا يف �لت�سال عامليا.
و��ستناد�ً �إىل �عتقادنا باأن �لت�سال ل يقّرب بيننا جميعاً فح�سب، بل ي�سكل 
�أي�سا �لركيزة �لأ�سا�سية للمجتمعات �ل�سحية و�ملتمكنة، �سي�ستهدف برنامج 
�لعامل، وقادة  �ل�سيا�سات يف  �ملهمة ل�سناع  �لرئي�سة  �لق�سايا  تناُول  �لأ�سبوع 

ناع �لتغير. �لأعمال و�سُ
مع تنامي دور �لت�سال �لرقمي يف حياتنا على مدى �ل�سنو�ت �لأخرة، مل 
ي�سبق قط �أن حدثت تلك �لفجوة. ومن خالل ��ستك�ساف �لو�سائل �لتقنية 
�لتي ت�سكل م�ستقبل �لت�سال �ملادي و�لرقمي على مد�ر 182 يوماً، فاإن ما 
 – �أر���ض �لو�قع، مبا يف ذلك جناح �لتنقل  2020 دبي على  �إك�سبو  يقدمه 
�أِلف، بجانب برنامج �لفعاليات يف �ملوقع باأكمله، ي�سلط �ل�سوء على حقبة 
�أي  �ملو�سوع من  بهذ�  �رتباطا  �أكرث  ياأتي هذ� يف فرتة  �لتنقل.  جديدة من 

وقت م�سى. 

•• دبي– الفجر

يكتفو�  �أن  دب��ي   2020 �إك�سبو  ل���زو�ر  ميكن  ل 
فقط مب�ساهدة �لأجنحة �ملنوعة للدول �ملُ�ساركة 
192 دول����ة، ول��ك��ن ميكنهم  ي��ب��ل��غ ع��دده��ا  �ل��ت��ي 
�أكو�ب �لقهوة �لتي  �أف�سل  �أي�سا تذوق بع�ض من 

يقدمها لهم من كافة �أنحاء �لعامل.
حو��سهم  تدليل  �ل���دويل،  �حل��دث  زو�ر  فباإمكان 
�أن��و�ع �لقهوة �لتي توفرها  �أف�سل  مبجموعة من 
�ملقاهي �لتابعة للعديد من �لأجنحة �مل�ساركة يف 
�حلدث �لدويل.  ولت�سهيل �لأمور عليكم، �أعددنا 
لة لتناول جرعة  لكم قائم بالأماكن �ل�� 10 �ملُف�سّ
على  للح�سول  �إل��ي��ه��ا  حت��ت��اج��ون  �ل��ت��ي  �لكافيني 
��ستك�ساف  ملو��سلة  و�لن�ساط،  �لطاقة  من  دفعة 

�أرجاء موقع �إك�سبو 2020 دبي:

�لفر�ض منطقة  بوروندي،  جناح   .1
�ملت�سدع  �ل�����و�دي  ب���ورون���دي يف  ج��م��ه��وري��ة  ت��ق��ع 
�ل��ك��ب��ر، ح��ي��ث ت��ت��الق��ى �ل���ب���ح���ر�ت �ل���ك���ربى يف 
�أفريقيا، وتوفر �لبالد  �أفريقيا، يف منطقة �سرق 
�لد�خلية،  �لبحر�ت  �سو�طئ  من  خالبا  مزيجا 
و�جل��ب��ال �ل��ر�ئ��ع��ة، وُت��ع��رف �ل��دول��ة �ل��ت��ي تاأخذ 
�سكل قلب بقهوتها عالية �جلودة، و�ساي �جلبال 
�خلا�ض بها، لذ� نو�سي ب�سدة بالتوجه �إىل جناح 
بوروندي لتذوق و�حد� من �أف�سل �أنو�ع �لقهوة يف 
�أنو�عا خمتلفة  �لعامل، حيث يقدم �جلناح يوميا 
من حبوب �لنب �لتي ت�ستهر بها �لبالد، و�ملعرتف 
بها من ِقَبل حتالف �لأمم �ملتحدة �لعاملي جلودة 
وكذلك  �إك�سالن�ض"،  ك��ويف  ف��ور  "�أليان�ض  �لقهوة 
لتجربة �ساي �جلبال و�لع�سل �للذ�ن تفخر �لبالد 

باإنتاجهما. 

�لفر�ض،  جناح  َكلت�سر،  ك��ويف  م��ن  كانفا�ض   .2
منطقة �لفر�ض

ه���ذ� ه��و �أف�����س��ل م��ك��ان ل��ت��ن��اول �ل��ق��ه��وة �ملحلية، 
و�ل�ستمتاع باملعار�ض �لفنية، ومزيج من �لنغمات 

تقدميها  يتم  طعام  وقائمة  قة،  �ملُن�سَّ �ملو�سيقية 
"كانفا�ض  مقهى  تاأ�سي�ض  يف  �سارك  �ليوم.  ط��و�ل 
بهويرو  ���س��ت��ي��ف��ان  م���ن  ك���ل  َكلت�سر"  ك����ويف  م���ن 
ل�ستقبال  ��م  ��مِّ و���سُ ���س��ه��ي��ل،  �إب���ر�ه���ي���م  وع���ب���د�هلل 
�لذي  دب��ي،  يف  �لتطور  �ل��د�ئ��م  �ملبدعني  جمتمع 
بالآخرين،  و�للتقاء  للعمل،  م�ساحة  عن  يبحث 
�ملقهى/م�ساحات  ويزخر  و�لبتكار.  و�لت�سميم، 
جتربة  لإث���ر�ء  ثقايف  بربنامج  �مل�سرتكة،  �لعمل 
من  م�ستلهم  ت�سميم  �سمن  �مل��ج��ت��م��ع،  �أع�����س��اء 

�مل�سانع ويت�سم بالب�ساطة.  
�لتنقل منطقة  �ل�سلفادور،  جناح   .3

�ل�����س��ل��ف��ادور مبذ�قها  �ل����نب يف  ح���ب���وب  ت�����س��ت��ه��ر   
�ل����ق����وي، وه����ي م���ن ���س��م��ن �حلبوب  �حل��م�����س��ي 
�لأعلى جودة يف �لعامل �ليوم. ميكنكم ��ستك�ساف 
�لدولة �لو�قعة يف �أمريكا �لو�سطى عرب جناحها، 
�لأبعاد ومتعدد  �لذي ي�سم عر�سا غامر� ثالثي 
�لتنمية  �ل�سوء على م�سروعات  ي�سلط  �حلو��ض، 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف �ل����ب����الد، ون���دع���وك���م ب��ع��ده��ا �إىل 
ومزين  خ�سي�سا،  م  ُم�سمَّ مقهى  يف  �لن��غ��م��ا���ض 

باألو�ح �لتزلج على �لأمو�ج.

�لفر�ض منطقة  �إثيوبيا،  جناح    .4
على  تنطوي  و�لتي  �لقهوة،  �إع��د�د  مر��سم  مُتثل 
�لنب  ح��ب��وب  جتهيز  بعملية  �ملُتمثلة  �ل��ط��ق��و���ض 
�خلام غر �ملغ�سولة �نتهاء �إىل �سبها يف فناجني 
من  �لعديد  يف  �جتماعية  منا�سبة  �أه��م  �ل��ق��ه��وة، 
حل�سور  دع��وة  تتلقى  فعندما  �إثيوبيا،  يف  �لقرى 
علَى  �لأم���ُر  ه��ذ�  َدَلّ  ف���اإْن  �لقهوة،  �إع���د�د  مر��سم 
�َسيء فاإمنا َيُدُلّ على �لحرت�م و�ل�سد�قة. ياأخذ 
جناح �إثيوبيا زو�ره يف رحلة متكنهم من �لطالع 
على عملية زر�عة �لقهوة لدى �ل�سكان �لأ�سليني 
�ب���ت���د�ء م��ن �ل���ب���ذور و���س��ول �إىل �ل���ك���وب، وذلك 
تفاعلية،  �سا�سة  ع��ل��ى  ُم��ق��دم  ع��ر���ض  خ���الل  م��ن 
منطقة  �إىل  �لرحلة  نهاية  يف  �ل���زو�ر  ي�سطحب 
 - �لكال  بزنابق  مزروعة  حديقة  وهي  "�أ�سلنا"، 
يف  يتمكنون  – حيث  �لإثيوبية  �لوطنية  �لزهرة 
نهاية هذه �لرحلة �مللهمة من �ل�ستمتاع مبر��سم 

حت�سر وتقدمي �لقهوة �لتقليدية.  
�ل�ستد�مة منطقة  �لغابون،  جناح   .5

كل  �لغابون  جناح  يف  "�ألنغا"  مقهى  �إىل  توجه 
�ل�ساعة  �إىل   10:00 �ل�ساعة  م��ن  خمي�ض  ي��وم 

15:00 بح�سب توقيت دولة �لإمار�ت، للح�سول 
على فر�سة لأخذ عينات من �لقهوة، وللح�سول 
�لتي  �ل��ق��ه��وة  كب�سولت  �أف�����س��ل  م��ن  ح��زم��ة  على 
ينتجها مقهى �ألنغا. و�إذ� كنت بحاجة �إىل مزيد 
– حبوب �لنب  �ألن��غ��ا  �لإق��ن��اع، فقد ح�سلت  م��ن 
�لغابون  �ملطرة يف  �لغابات  �ملزروعة يف  �لوحيدة 
�أوج��وي- على �مليد�لية �لذهبية  �أوت  يف مقاطعة 
ومتو�زنة"  "م�ستديرة  فئة  عن  �ل��ذو�ق��ة  جلائزة 
�لقهوة  حتمي�ض  بطولة  من  �لر�بعة  �لن�سخة  يف 

�لدولية.
�لفر�ض منطقة  �إندوني�سيا،  جناح    .6

�ملميزة و�للذيذة  �لقهوة  در  �إندوني�سيا وُت�سّ ُتنتج 
م��ن��ذ ق���رون ط��وي��ل��ة، ه���ذ� �إىل ج��ان��ب �أن��ه��ا مُتثل 
و�حدة من �أكرب ُمنتجي حبوب �لنُب على م�ستوى 
�إندوني�سيا م�سهد� متكامال  ويقدم جناح  �لعامل، 
يتمتع  �لتي  و�لثقافية  �لطبيعية  بالكنوز  يزخر 
�لرق�سات  م��ن  ب��د�ي��ة  �لإن��دون��ي�����س��ي،  �ل�سعب  بها 
جافا  يف  �مل��زروع��ة  �لقهوة  �إىل  و�سول  �لتقليدية 
هذ�  �لأ�سيلة،  بنكهتها  باأ�سره  �لعامل  ترفد  �لتي 
ويوفر جناح �إندوني�سيا ج�سر� ع�سريا يربط بني 

�لأ�سالة و�حلد�ثة.
�ليوبيل منطقة  بنما،  جناح   .7

�أنو�ع  �أجود  �مل�سنوعة من  �ملُخّمرة  �لقهوة  ُتعرف 
حبوب قهوة �أر�بيكا با�سم قهوة �لغي�سا، وُتزرع يف 
بالقرب  تقع  �لتي  ت�سريكي،  مرتفعات حمافظة 
ب�����ارو،  ه���ذ� وت�ستهر قهوة  ف��ول��ك��ان  م��ن م��دي��ن��ة 
ور�ئحتها  �لفريد،  �حلاد  مبذ�قها  �لبنمية  غي�سا 
بالإ�سافة  �للذيذة،  �لفاكهية  ونكهتها  �لعطرية، 
ومب�ستوى  خفيفة  حمو�سة  بدرجة  متتعها  �إىل 
ل�ستك�ساف  بنما  جناح  �إىل  توجه  ممتاز.  ح��الوة 
م�����ز�رع �ل���نب �ل��ت��ي ي��ل��ف��ه��ا �ل�����س��ب��اب، وذل����ك عرب 
درج��ة يف   360 بز�وية  �فرت��سية  بجولة  �لقيام 
مزرعة بن يف بوكيتي؛ و��ستك�سف �ملو�قع �لرت�ثية 
قائمة  ع��ل��ى  �مل��درج��ة  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ل��ع��امل��ي��ة �خلم�سة 
�ليون�سكو للرت�ث �لعاملي؛ ومن ثم خ�ض بو��سطة 
قناة  عرب  رحلة  غمار  �لفرت��سي  �لو�قع  تقنية 
بنما، ويف نهاية �لزيارة توجه �سوب متجر �جلناح 
ل�سر�ء حبوب �لنب، مبا يف ذلك حبوب قهوة غي�سا 

�ل�سهرة.
�لفر�ض منطقة   ، رو�ند�  جناح   .8

�إىل  ب��ه رو�ن����د�،  �ل��ت��ي تتمتع  �مل��الئ��م  �مل��ن��اخ  يلعب 
جانب �ملعاجلة ذ�ت �جلودة �لعالية حلبوب �لنب، 
�لنُب  ح��ب��وب  �أ���س��ن��اف  بع�ض  جعل  يف  مهما  دور� 
زيارتك  ختام  ويف  ومتنوعة.  غنية  بنكهة  تزخر 
جلناح رو�ن���د�، �ل��ذي ي��اأخ��ذ �ل���زو�ر يف رحلة عرب 
ربوعه �ملُتمثلة مب�ساحة م�ستوحاة من ق�سر �مللك، 
�أنه يتيح ل��زو�ره خو�ض غمار �لو�قع  ف�سال على 
�لفرت��سي �لذي ياأخذهم  يف رحلة �سيقة برفقة 
رو�ند�  مقهى  �سوب  بالتوجه  نن�سحك  غوريال، 

لتذوق �لقهوة �لأ�سلّية �ملزروعة يف �لبالد.
�ليوبيل فنزويال،  جناح   .9

�إذ� كنت تبحث عن مزيج لذيذ يجمع بني مذ�قي 
�لتوجه  �سوى  عليك  فما  و�ل�سوكولتة،  �لقهوة 
�ل��ط��ع��ام �خل��ا���س��ة بجناح  ���س��وب مطعم و���س��ال��ة 
�أر�بيكا  ب��ن  ب��ح��ب��وب  ف��ن��زوي��ال  ت�ستهر  ف��ن��زوي��ال. 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة )ح��ي��ث ت��ع��د ف��ن��زوي��ال �أك����رث �ملناطق 
و�لتي  �ل��نب،  �لنوع من حبوب  بزر�عة هذ�  �سهرة 
ُتزرع بالقرب من �سال�سل جبال �لأنديز(، وتتمتع 
ب�سكل  متو�زنة  حمو�سة  مع  للغاية  حلوة  بنكهة 
ملحوظ. بالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن �لدولة ت�ستهر 
�لأ�سطوري،  �مل����ذ�ق  ذ�ت  �ل��ك��اك��او  ح��ب��وب  ب��اإن��ت��اج 
وخا�سة بوفرة حبوب كاكاو �لكريولو، و�ملعروفة 
�حت�سائها وهو  بعد  �ل��ذي ترتكه  �ل��ر�ئ��ع  ب��امل��ذ�ق 

�ل�سبب ور�ء �سعبيتها.
�ل�ستد�مة منطقة  �ليمن،  جناح   .10

�إىل  �لقهوة يرجع  تاريخ طويل مع  �ليمن   لدى 
دليل  �أول  �كُت�ِسف  حيث  ع��ام،   1،000 من  �أك��رث 
�ل��ق��ه��وة يف مدينة  �أث�����ري ل���س��ت��خ��د�م م�����س��روب 
"زبيد" �ليمنية، وفقا للدر��سات �لعاملية.  ولتلبية 
�لطلبات �ملحلية، بد�أ �ل�سعب يف زر�عة حبوب �لنب 
يف �لقرن �خلام�ض ع�سر، لذلك يتعني على جميع 
�جلناح  ي�سم  �ليمن.  جناح  زي��ارة  �لقهوة  ع�ّساق 
عر�سا ي�سرد �لرو�بط �جلميلة �لتي تربط �ل�سعب 
�ليمني بحبوب �لنب �لتي ينتجها، بالإ�سافة �إىل 
جتربة ��ستن�ساق ر�ئحة حبوب �لنب �لتي �ستنع�ض 

حو��سك. 

اأوتو�سرتاد تقدم جلمهور اإك�سبو 2020 دبي اأم�سية مبهجة على م�سرح اليوبيل

اأول م�ساركة للولية الأملانية

 بادن فورمتبريغ تقدم لزوار اإك�سبو 2020 دبي اإبداعاتها املو�سيقية

•• دبي  –  الفجر

�ملو�سيقى  ع�ساق  �لأردن��ي��ة  �أوت��و���س��رت�د  ف��رق��ة  ��ستقطبت 
�أنغام  تقدمي  خ��الل  من  بوعودها  وف��ت  ليلة  يف  �حلديثة 
2020 دبي و�سط  �إك�سبو  وبهجة على م�سرح �ليوبيل يف 

ح�سور جمهور غفر ��ستمتع باأجو�ء فنية ر�قية.
وقد تفاعل �جلمهور مع �أغنيات �لفرقة �لتي متلك نحو 
16 عاما من �لتاريخ �لغنائي �حلافل بالنجاح و�لنت�سار، 
فقدم �أع�ساء �أوتو�سرت�د �أغنيات معروفة، بينها "فكرك"، 
نا�سي"،  ت��رى  و"يا  قادر"،  و"م�ض  عاجليم"،  و"�رك�ض 
عمالقة،  ���س��ا���س��ات  ع��ل��ى  م�سيئة  خلفيات  ت����الألأت  بينما 
�لفرقة  وت�سم  �حلفل.  �إىل  تقليدية  غر  �أج��و�ء  �أ�سافت 

�لتي تاأ�س�ست يف �لعا�سمة �لأردنية عّمان عام 2007، �ستة 
و�لريغي  �ل��روك  يجمع  مو�سيقيا  مزيجا  وتقدم  �أع�ساء، 
�خلا�سة،  كلماتها  �إليها  وت�سيف  �لالتينية،  و�ملو�سيقى 
من  م�ستوحاة  و��سعة  ف�ساء�ت  �ملحلية،  باللهجة  �ملكتوبة 
بكره  "�أنا  �أغنية  فعلت  مثلما  �لأردن،  يف  �ليومية  �حلياة 
عازف  وه��و  �لرو�سان،  ي��زن  �لفرقة  ع�سو  وق��ال  معّطل". 
غيتار، �إن مزج هذه �لأنو�ع من �ملو�سيقى "�أف�سل طريقة 
نوؤلفها".  �ل��ت��ي  �ملو�سيقى  خ��الل  م��ن  �أنف�سنا  ع��ن  لنعرب 
ن��ع��زف حالت  م��و���س��ي��ق��ي��ون  "نحن  �ل���رو����س���ان:  و�أ����س���اف 
مع  نعزف  �أن  ق��ررن��ا  معني  وق��ت  ويف  خمتلفة،  مو�سيقية 
�أوتو�سرت�د،  �لفرقة  بت�سمية  وقمنا  �أ�سدقاء،  لأننا  بع�ض 
وها نحن نعرب من خاللها �لآن �لطريق �إىل �جلماهر".

•• دبي–  الفجر

��ستطاعت فرقة "كاريديون بر��ض" �لتي عزفت من جناح 
 2020 �إك�سبو  �لأول جذب زو�ر  �أم�ض  بادن فورمتبرغ، 
دبي، باأد�ء ملفت للعديد من �ملقطوعات �ملو�سيقية �ملاألوفة 
��ستح�سرت  �حل�سور.  بني  �لبهجة  بث  �حتفايل  جو  يف 
�ملو�سيقية �لنحا�سية مثل  �لنفخ  �آلت  �لفرقة، با�ستخد�م 

�لرتومبيت و�لرتومبيون، �أمناطاً خمتلفة من مو�سيقى 
لها،  موطناً  �أملانيا  تعد  �ل��ذي  و�لفال�ض  و�ل�سوينغ  �جل��از 
و��ستطاعت من خاللها �إ�سعال حما�ض �جلمهور  من �لكبار 
و�ل�سغار على حد �سو�ء. يحر�ض جناح بادن فورمتبرغ 
و�لأعمال  لالبتكار  كمركز  �لأملانية  �لولية  تقدمي  على 
و�لبحوث و�ل�سياحة و�لثقافة، وهي �أول م�ساركة م�ستقلة 

لولية �سمن دولة يف تاريخ معار�ض �إك�سبو �لدولية.
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�ش�ؤون حملية

جناح اأنغوال يف اإك�سبو 2020 دبي يختتم فعاليات معر�س فن التوا�سل 

 جناح رو�سيا يروج لل�سياحة الفاخرة والبيئة اجلاذبة يف اإك�سبو 2020 دبي

وفد جتاري من مي�سيغان االأمريكية اإىل اإك�سبو 2020 دبي لزيادة حجم �سادراتها اإىل الدولة

بعنوان كل النجوم

مباراة كل النجوم يف اإك�سبو 2020 دبي تنتهي بفوز فريق بكاري �سانيا 
وقع احتاد الإمارات لكرة القدم وموؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت ات�سالت عقد جتديد ال�سراكة الر�سمية بينهما

•• دبي- الفجر 

�ختتم �جلناح �لأنغويل يف �إك�سبو 2020 دبي موؤخر�ً 
فعاليات معر�ض �لفنون �جلماعية، �لذي نظمه حتت 
باليوم  �لحتفالت  �إط��ار  يف  وذل��ك  "تو��سل"،  عنو�ن 

�لوطني �لأنغويل �لتي �ختتمت حديثاً. 
و�سم �ملعر�ض، �لذي ين�سجم عنو�نه مع �سعار �جلناح 
�لبتكار"،  �أج��ل  من  �لتقليد  مع  "�لتو��سل  �لأنغويل 
�لأكرث  �لفنانني  من   12 ل�  فنية  وم�سغولت  �أع��م��اًل 

�سهرة يف �أنغول على �متد�د �ستة �أجيال. 
�ملعر�ض  �أمينة  بريو"،  "كارل  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لفنية  �لأع����م����ال  ه����ذه  "تعك�ض  �جل���م���اع���ي:  �ل��ف��ن��ي 

�هتمامات و�آمال ودو�فع �لفنانني �لذين ي�ستخدمون 
لفنهم.  �إلهام  كم�سدر  و�لأفريقية  �لأنغولية  �لثقافة 
وتقنيات  �أ�ساليب  �ملعر�ض  يف  �لفنية  �لقطع  وتعتمد 
مثل �لنطباعية و�لتعبرية و�ل�سريالية و�لتجريدية 
�لهوية  لتج�سد  معاً  دجمها  مت  و�ل��ت��ي  و�لت�سويرية 

�خلا�سة للفن �لأفريقي". 
�ملعرو�سة  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأ�����س����غ����ال  "تتميز  و�أ�����س����اف����ت: 
�ملتنوعة،  و�مل����و�د  �لتقنيات  م��ن  م��زي��ج  با�ستخد�مها 
لتجمع ب��ني �لأ���س��ال��ة و�مل��ع��ا���س��رة، وت�����رت�وح م��ا بني 
�ملنحوتات  �إىل  �ل��رتك��ي��ب��ي��ة  و�لأع����م����ال  �ل��ر���س��وم��ات 
من  �لفنية  �لأعمال  بع�ض  �سنع  مت  فيما  �لربونزية. 

�أور�ق مطبوعة معاد تدويرها".

وت��ع��ت��رب �لأع����م����ال �ل��ف��ن��ي��ة ث���م���رًة ل��ت��ج��ارب وخ����رب�ت 
هذه  دم���ج  مت  ح��ي��ث  لثقافتهم،  و�ن��ع��ك��ا���س��اً  �لأ����س���الف 
حلول  �إيجاد  بهدف  وحديث  ع�سري  باإ�سلوب  �ملعرفة 

للم�سكالت �لر�هنة.
يف  �لقما�سية  "�للوحات  �أن  �إىل  "بريو"  و�أ����س���ارت 
�أن��غ��ول فح�سب  �مل��ع��ر���ض ل ت��رم��ز �إىل ت���ر�ث وت��اري��خ 
و�إمنا لكامل �أفريقيا، حيث مت �سنعها من مو�د معاد 
قطنية  وخيوط  وقما�ض  ورق  على  ت�ستمل  تدويرها 
على  لتربهن  �أكريليكي  وطالء  و�أ�سد�ف  وبال�ستيك 

تنوع و�إبد�ع �لفن �لأنغويل". 
وي�سلط �ملعر�ض �ل�سوء �أي�ساً على لغة "�ل�سونا" �لتي 
�ل�سياق،  ه��ذ�  ويف  �ل��رم��ال.  على  �ل��ر���س��م  على  تعتمد 

�ل�سلة بني هذ�  ُنظهر  �أن  �أردن��ا  "لقد  "كارل":  تقول 
�لتقليد �خلا�ض باأجد�دنا و��ستخد�ماته بتقنيات فنية 
�أ�سالفنا  �إرث  تف�سر  �إع���ادة  من  نتمكن  لكي  ج��دي��دة، 
ولفت �لنتباه �إىل �لتعاليم و�لر�سائل �لعاملية �لهامة 

�لتي قدموها للمجتمع".  
�ملعر�ض  �أ�سكالها يف  �لفنية مبختلف  �لأعمال  وتعترب 
متجذرة يف �لثقافة و�لرت�ث �لأنغويل، وهي م�ستلهمة 
يف �لغالب من رموز ثقافة "لوند� ت�سوكوي"، وفل�سفة 
�جل�سدي  و�ل��ت��و����س��ل  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �ل�سعبية  �لأم��ث��ال 
�لجتماعية  و�مل�����س��ك��الت  �ل��ك��ائ��ن��ات  ب���ني  و�ل���ذه���ن���ي 
وتقاليد  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �مل���ر�أة  وزي��ن��ة  وج��م��ال  �مل�سرتكة، 

�ملحاكم �لأفريقية. 

•• دبي  – الفجر

جتارب �ل�سفر �لفريدة و�لأن�سطة �لرتفيهية �ل�سياحية 
�ل��ت��ي توفرها رو���س��ي��ا، ك��ان��ت حم��ور منتدى  �ل��ف��اخ��رة 
�ل�سفر �لذي نظمه �جلناح �لرو�سي يف �إك�سبو 2020 
و�ل�سفر  �ل�سيافة  ق��ط��اع  ت��ن��اول  و�ل���ذي  �ل��ي��وم،  دب���ي، 
من  �سياحية  وجهة  لرو�سيا  �لرتويج  بهدف  �لرو�سي 
�ل�سياحة  �آف��اق  على  �ل�سوء  وت�سليط  �لأوىل،  �لدرجة 

�لد�خلية و�أهم مناطق �جلذب �ل�سياحي يف �لبالد.
�لرو�سي  �لتجاري  �ملمثل  �أن��دري تريجني،  �أ�ساد  وقد 
�لتي  �لنوعية  بالنقلة  �ملنتدى،  �لإم��ار�ت، خالل  لدى 
عاملياً  م��رك��ز�ً  لت�سبح  حتقيقها  �لإم����ار�ت  ��ستطاعت 
لل�سياحية، ووجهة مطلوبة لل�سياحة �ل�ستوية، وقال: 
"تتمتع �لإمار�ت مبرونة عالية ما �ساعدها على �لقيام 

بهذ� �لتحول �ملذهل". 
من  �لعديد  وهناك  �لفر�ض،  �أر���ض  "رو�سيا  و�أ�ساف: 
تدعو  و�لتي  رو�سيا،  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سياحية  �مل�ساريع 
للفخر، وهي ت�سعى ل�ست�سافة �إك�سبو 2030 خا�سة 
كربى  �أح��د�ث��ا  ��ست�سافة  على  قدرتها  �أثبتت  �أن  بعد 

مثل �لألعاب �لأوملبية، وكاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم".

�أ�سهر �ملدن  و�أكد تريجني قدرة رو�سيا على مناف�سة 
يجذب  �ل��ذي  للبالد  �لثقايف  للغنى  ن��ظ��ر�ً  �ل�سياحية 
ل�ستك�ساف  ت�سعى  �لتي  �ملنطقة  يف  �جلديدة  �لأجيال 
وج��ه��ات ج���دي���دة، م���رك���ز�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة رو���س��ي��ا وجهة 
�لرعاية  تقدم خدمات  �لتي  �ل�سحية  لل�سياحة  ر�ئدة 

و�لرفاهية �ل�سحفية. 
وتناول �مل�ساركون �أهمية تعزيز �ل�سياحة �لفاخرة كون 
�ملقومات من منتجات وخدمات  رو�سيا متتلك جميع 
زيارة  �إمكانية  ت��وف��ر  �إىل  و�إ���س��اف��ة  ر�ق��ي��ة.  ووج��ه��ات 
�أ�سهر م�سانع �مل�سروبات لالإطالع على �لآلية �لتي يتم 

تقوم  �لبالد،  �لتجارية يف  �لعالمات  �أفخم  ت�سنع  بها 
رو�سيا بالعمل على تطوير �لبنية �لتحتية ل �سيما يف 
�إن�ساء  �أنها  ب�سدد  منطقة �سرق �لبحر �لأ�سود، حيث 
�أكرب  21 مر�سى جديد�ً على �متد�د �ملنطقة لتوفر 

م�ساحة ممكنة ملو�قف �ليخوت �لفاخرة.
نظر�ً  �لبيئية  �ل�سياحة  على  �ل�سوء  �ملنتدى  و�سلط 
جبال،  م��ن  �ل��ب��الد  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لغنية  للطبيعة 
وودي������ان، وم��ن��اط��ق م��ت��ج��م��دة، وع����دد م���ن �لوجهات 
تعد  ك��م��ا  ز�ئ����ر.  �أي  �إب��ه��ار  ت�ستطيع  �ل��ت��ي  �لطبيعية 
�ل�����س��ه��ول �جل������رد�ء يف �ل���ب���الد م��وط��ن��اً ل��ل��ع��دي��د من 
�لتي جتذب  �لقطبية  �لدببة  �لربية، مثل  �حليو�نات 
كثب  �إليها عن  للتعرف  و�ل�ست�سكاف  �ملغامرة  حمبي 
�لبيئي،  �ل��ن��ظ��ام  �سالمة  على  للحفاظ  �حل��ر���ض  م��ع 
�مل�سا�ض فيه كونه يحتل  ع��دم  �ل��د�ئ��م على  و�حل��ر���ض 

�أولوية يف ثقافة �لدولة �لرو�سية.
و�أكد �مل�ساركون على �أهمية �ملعامل �لثقافية يف �لبالد، 
و�لتي تناف�ض �أ�سهر �ملعامل �ل�سياحية يف �أوروبا، مبا يف 
ذلك مو�سكو، و�سانت بطر�سربغ �لتي ت�ستهر بهند�ستها 
�ملعمارية �لفريدة، وحد�ئقها �ملهيبة، ومر�كز �لت�سوق، 
وحمطات �ملرتو �لفريدة بت�سميمها وتكوينها �لفني. 

•• دبي– الفجر 

و�سل وفد جتاري معني بالتنقل و�لبتكار من ولية 
دبي،   2020 �إك�سبو  مقر  �إىل  �لأمريكية  مي�سيغان 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �أو�����س���ر �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة �لقائمة 
ب��ال��ف��ع��ل ب���ني �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ودول����ة 
�إج�����ر�ء مباحثات  �مل��ت��ح��دة، ع���رب  �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
جتارية يف جناح �لوليات �ملتحدة يف �إك�سبو يف �لفرتة 

من 8-14 يناير �جلاري.
�أكرب  عا�سر  بو�سفها  مي�سيغان،  ولي���ة  ت��ه��دف  حيث 
دولة  �إىل  و�لب�سائع  لل�سلع  رة  ُم�سدِّ �أمريكية  ولي��ة 
زي��ادة حجم �سادر�تها  �إىل  �لعربية �ملتحدة،  �لإم��ار�ت 
من �ل�سلع و�لب�سائع، و�لتي و�سل حجمها �إىل حو�يل 
�مللياري دولر �أمريكي خالل �لفرتة من 2017 �إىل 
للتنمية  للدولة. وتر�أ�ست موؤ�س�سة مي�سيغان   2020
يف  �لكائن  �ل��ت��ج��اري  مكتبها  ج��ان��ب  �إىل  �لقت�سادية 
�لوفد  �أي���ه  �إي  �إم  ت�سانلز  �ل��ع��رب��ي،  �خل��ل��ي��ج  منطقة 
�لتجاري. وقال ديفيد نيوهاو�ض، مدير تنمية �لتجارة 
�لدولية لدى موؤ�س�سة مي�سيغان للتنمية �لقت�سادية 
للتنمية  مي�سيغان  م��وؤ���س�����س��ة  "تعد  �ل��وف��د:  ورئ��ي�����ض 
�لولية،  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  ذر�ع  �لقت�سادية، 

بعثة  �سركات �سمن  ت�سع  وقد جلبت وفد� موؤلفا من 
�لإمار�ت  دول��ة  �إىل  و�لبتكار  بالتنقل  معنية  جتارية 
�لعربية �ملتحدة، تز�منا مع �إقامة �إك�سبو 2020 دبي، 
�ملنتجات  جوهر  مع  متاما  مو�سوعاته  تتو�فق  �ل��ذي 
و�خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه���ذه �ل�����س��رك��ات. ومتلك 
ك��ل ���س��رك��ة م��ن ه���ذه �ل�����س��رك��ات �ل��ت��ي تعنى مبجالت 
�لذكاء �ل�سطناعي و�ملركبات ذ�تية �لقيادة و�ملركبات 
و�لرعاية  و�ل��دف��اع  و�ل��ف�����س��اء  �لكهربائية  �ل��ت��ج��اري��ة 
يت�سمن عقد  جمموعة من  زمنيا  ج��دول  �ل�سحية، 
�للقاء�ت و�لجتماعات �لفردية مع �ل�سركاء �ملحتملني 
يف �إمار�تي دبي و�أبوظبي". و�أ�ساف نيوهاو�ض �حتفاء 
مي�سيغان  ولي���ة  ���س��رك��ات  "حظيت  �ل��ف��ر���س��ة:  ب��ه��ذه 
وياأمل  �إمار�تية،  �سركات  مع  �سابقة  مثمرة  بعالقات 
�لدرب  �ل�سر على هذ�  �لتجاري مو��سلة  �لوفد  هذ� 
وتطوير �سر�كات جديدة". ي�سم وفد ولية مي�سيغان 
بولينجر  مثل  �لتنقل  ح��ل��ول  بابتكار  تعنى  ���س��رك��ات 
للم�ستهلكني  كهربائية  �ساحنات  تنتج  )�لتي  موتورز 
)�أجهزة  �إجننرينغ  �أدفان�سد  و�أو��سي�ض  و�لتجاريني(، 
�ل��ربي��ة(. كما  �لقتالية  �مل��رك��ب��ات  ق��ي��ادة  ت��دري��ب على 
بري�سي�سن  ي��ون��اي��ت��د  ����س���رك���ات  �أي�������س���ا  �ل���وف���د  ي�����س��م 
برودكت�ض )لتوريد �أجهزة خا�سة مبحركات �لطائر�ت 

تعمل با�ستخد�م �حلا�سوب(، وليف �آر �ك�ض )حمامي 
�أناليتيك�ض  و���س��وز���س��اي��ر  �ل��دو�ئ��ي��ة(  �ل��ت��وري��د  �سل�سلة 
و�لذكاء  �لبيانات  علوم  جم��ال  يف  ��ست�سارية  )�سركة 
�سبع  م��ن  و�ح����دة  مي�سيغان  وت��ع��ت��رب  �ل���س��ط��ن��اع��ي(. 
�لزر�عية  وك��ال��ة �خل��دم��ات  م��ع  ولي����ات تعمل ح��ال��ي��ا 
�لتجارة  خ���دم���ات  وم��ك��ت��ب  �لأم���ري���ك���ي���ة،  �خل���ارج���ي���ة 

�خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة، ع��ل��ى �إح�����س��ار جم��م��وع��ة من 
�مل�سارك  �ملتحدة  �لوليات  �إىل جناح  �لتجارية  �لوفود 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  جناح  يقع  دب��ي.   2020 �إك�سبو  يف 
�إ�سافية  وف��ود  ��ست�سافة  ويعتزم  �لفر�ض،  منطقة  يف 
ود�كوتا  �ل�سمالية  وكارولينا  م��اري��الن��د  ولي���ات  م��ن 

�ل�سمالية ونرب��سكا وكاليفورنيا وتك�سا�ض.

•• دبي– الفجر

جمع �إك�سبو 2020 دبي، �أ�ساطر كرة �لقدم مبباريات 
يف  وذل���ك  �لنجوم"  "كل  ع��ن��و�ن  حملت  ��ستعر��سية 
جنوم  مب�ساركة  ف��رق   4 و�سمت  �أرينا"  "�سبورت�ض 
�ملحلية  �مل�ساركة  جانب  �إىل  وع��امل��ي��ا،  عربيا  حمبوبة 

�لتي �أ�سفت نكهة خا�سة على �حلدث �لريا�سي.
ع��ل��ى م���دى �أرب�����ع ���س��اع��ات، ت��ن��اف�����س��ت �ل���ف���رق �لأربعة 
�ل��ت��ي �سكلت م��ن �أ���س��اط��ر ك��رة �ل��ق��دم، وجن���وم �لفن، 
وجنَمني   ،2020 �إك�سبو  �أجنحة  وممثلي  و�مل�ساهر، 
�ساعَدين، ولعَبني �إ�سافَيني، وجنوم �ساعدة ولعبات 
15 دقيقة، وق��اد لعب  كذلك، يف مباريات �متدت ل 
�ل�سابق بكاري �سانيا فريقه للفوز يف  �أر�سنال وفرن�سا 

�أول بطولة �إمار�تية لكل �لنجوم على �لإطالق. 
وكان �ساجنا و�حد�ً من �أربعة جنوم كرة قدم �سابقني، 
يونايتد  مان�س�سرت  )قائد  �إي��ف��ر�  باتري�ض  جانب  �إىل 
ريال  )لع����ب  ���س��ال��غ��ادو  ومي�سيل  �ل�����س��اب��ق(  وف��رن�����س��ا 
م��دري��د �لإ���س��ب��اين �ل�����س��اب��ق( و���س��م��ر ن�����س��ري )لعب 
بتجميع  تكليفه  مت  حيث  �ل�سابق(،  وفرن�سا  �أر���س��ن��ال 

متنا�سقاً.  فريقاً  لي�سكلو�  �سخ�ساً   15
لعبت �لفرق �سد بع�سها �لبع�ض �ست مباريات جماعية 
قبل �لتقدم �إىل �لدور ن�سف �لنهائي و�لنهائي، حيث 

�سهدت �ملبار�ة �لأخرة مو�جهة بني فريق باك بقيادة 
�إيفر�،  باتري�ض  بقيادة  ب��امت��ان  وف��ري��ق  �سانيا  ب��ك��اري 
فتعادل �أول �لفريقان 2-2 ثم ح�سمت ركالت �جلز�ء 

)3-2( �لفوز لفريق باك.
�أم���ني ع��ام جمل�ض  وق���ام ك��ل م��ن �سعادة �سعيد ح���ارب 
�لإمار�ت  �لعام لحتاد  �لأمني  �لريا�سي، و�سعادة  دبي 
بتوزيع  �لظاهري يف �خلتام  ه��ز�م  �لقدم حممد  لكرة 
�مليد�ليات على �لفائزين باملرتبة �لأوىل و�لثانية كما 

�سلمت �لكاأ�ض للفريق �لر�بح.
و�سم فريق بكاري �سانيا، �ل�سيخ ر��سد �لنعيمي، رئي�ض 
ومايك  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�ض 
�ساها  ول��وي�����ض  �ل��وي��ل��زي(،  �ل��رغ��ب��ي  )لع���ب  فيليب�ض 
وميكائيل �سيلف�سرت، لعبني دوليني �سابقني يف فريق 

نادي مان�س�سرت يونايتد وفرن�سا وغرهم.
وبعد فوز فريقه، قال �لالعب لوي�ض �ساها: "�إن وجود 
ر�ئع بعد حدوث كل  �أمر  �مل�ساعر  �لنوع من  مثل هذ� 
ه���ذه �لأ���س��ي��اء �أث���ن���اء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ف��ق��د ك���ان من 
�ملعجبني،  بع�ض  نرى  و�أن  �مل�ساعر،  روؤي��ة هذه  �لر�ئع 
�أحب  ر�ئعة.  معهم  م�ساركتها  ميكننا  �لتي  و�لعاطفة 
ذلك، خا�سة �أنه جاء يف �إك�سبو 2020 دبي، �إنه حدث 
باأ�سياء كثرة  �لقيام  �إد�رت��ه حتاول  �أن  و�أعتقد  �سخم 

لالبتكار لت�سويق �لريا�سة وهو �أمر مهم".

وق���اد ب��ات��ري�����ض �إي���ف���ر�، �ل��ق��ائ��د �ل�����س��اب��ق ل��ف��ري��ق نادي 
لكرة  �لفرن�سي  �لوطني  و�ملنتخب  يونايتد  مان�س�سرت 
�لقدم، فريق بامتان، و�لذي تاألف من نيجل دي يونغ 
)لعب ميالن وهولند� �ل�سابق، و�سعادة خلفان جمعة 
للم�ستقبل،  دب��ي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  بلهول، 
و�ل�����س��ي��ف �ل��رتك��ي ب�����ور�ك، وروب����ي ك��ني )لع����ب كرة 
قدم �سابق يف فريق نادي توتنهام هوت�سبر و�ملنتخب 

�لوطني �لأيرلندي لكرة �لقدم( وغرهم.
وقال �ل�سيف �لرتكي بور�ك: "�أنا �سعيد جد� بوجودي 
هنا يف �إك�سبو 2020 دبي �لذي يعد حدثا مهما جد� 
يف  �أي�سا  و�مل�ساهر  �لنجوم  كل  بوجود  و�سعيد  عامليا، 
هذه �ملبار�ة. دبي منزيل �لثاين و�أحبها جد�، حتم�ست 
�أن  �أم��ل  على  �لن�ساطات  م��ن  ن��وع  هكذ�  يف  للم�ساركة 

يكون هناك �ملزيد منها".

�أما فريق مي�سيل �سالغادو، لعب كرة �لقدم �لإ�سباين 
ك��ل من  ري���ال م��دري��د، ف�سم  ن���ادي  ف��ري��ق  �ل�سابق يف 
لوي�ض فيغو )لعب كرة قدم برتغايل �سابق يف فريَقي 
)لعب  ماتر�تزي  وماركو  وبر�سلونة(،  مدرير  ريال 
�إن���رت م��ي��الن و�إي��ط��ال��ي��ا �ل�����س��اب��ق(، و�ل��ف��ن��ان �مل�سري 
"ريدو�ن"(  ب�  حممد رم�سان، ونادر خياط )�ملعروف 
"من �جليد  لوي�ض فيجو:  �ل��الع��ب  وق��ال  وغ��ره��م. 

�أك��ون ج��زًء� من �حلدث  �أع��ود �إىل دب��ي، و�أن  �أن  د�ئما 
للرتويج لإك�سبو 2020 دبي و�لرتويج لكرة �لقدم. 
د�ئًما بتلبية دعوة دبي، ود�ئما لدي د�فع للعودة �إليها، 
وكذلك ترى �لكثر من �لأ�سدقاء، وتعود للعب كرة 

�لقدم، وهذ� �أمر جيد متاما".
"�أنا  رم�سان:  حممد  �مل�سري  �لفنان  ق��ال  جهته  من 
ف��خ��ور ج���د� ب��وج��ودي ه��ن��ا م��ع جن���وم ك���رة ق���دم كبار، 
�إك�سبو  يف  ل��وج��ودي  و�أي�سا  طويلة  ل�سنو�ت  �أمتعونا 
يعود  �حل��دث  هذ�  �أرب��اح  �أن  خ�سو�سا  دب��ي،   2020
لعبت  يل.  �سرف  وه��ذ�  كبرة،  خرية  ملوؤ�س�سة  ريعها 
�أنه  �لأه��م  يربح،  من  �ملهم  ولي�ض  �سالغادو  فريق  مع 
ح��دث جميل وخ��ري. نحن جنتمع هنا من خلفيات 
�أن  �ل�ساعد  �إىل �جليل  �لن�ساط ر�سالة  خمتلفة وهذ� 
�لبتعاد  ول يجب  �أ�سا�سي من حياتنا،  �لريا�سة جزء 
عنها لأنها ت�ساعد يف �لعمل و�لرتكيز و�لطاقة وتوؤثر 

على حيويتنا".
و�سم فريق �سمر ن�سري، لعب كرة �لقدم �لفرن�سي 
�أر�سنال، معايل خلدون خليفة  نادي  �ل�سابق يف فريق 
�سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �مل��ب��ارك، 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  يف  و�لع�سو  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 
�لوطني  �ملنتخب  �لإم��ار�ت��ي��ة يف  و�ل��الع��ب��ة  �أب��وظ��ب��ي، 

نوف �لعنزي وغرهم.

االإ�سالمي  التعاون  منظمة  من  ر�سائل   10
اإىل العامل من اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

 2020 �إك�سبو  يف  م�ستقل  ب��ج��ن��اح   �لإ���س��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  ت�����س��ارك 
دبي، ويقع �جلناح يف منطقة �لتنقل، ويهدف ل�ستغالل عرو�ض �لأ�سو�ء 
�لزو�ر بجوهر �لإ�سالم  و�للغات و�لت�ساوؤلت و�ملوؤثِّر�ت �ل�سوتية، لتعريف 
كنهج حياة، ولي�ض كدين فح�سب. وميثل �جلناح رحلة �إىل �لنور، ور�سالته 
�لأ�سمى هي "�قر�أ"، �أول كلمة نزلت يف �لقر�آن �لكرمي و�أول �لر�سائل �لتي 
�إ�سارة �إىل �أهمية  تود منظمة �لتعاون �لإ�سالمي �أن تن�سرها يف �لعامل، يف 

�لقر�ءة و�ملعرفة و�لتعليم.  
قار�ت،  �أرب���ع  على  م��وزع��ة  دول���ة    57 �لإ���س��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  ت�سم منظمة 
�ملتحدة،  �لأمم  بعد  منظمة  �أك���رب  وث���اين  دول��ي��ة،  حكومية  منظمة  وه��ي 
�لقيم  تر�سيخ  تعمل على  �لإ�سالمية، حيث  �ل�سوت �جلامع لالأمة  وتعد  
�أهمية  على  و�لتاأكيد  و�ل��ت��ط��رف،  �لعنف  نبذ  يف  و�لإن�سانية  �لإ�سالمية 
�حلو�ر و�لتو��سل و�لنفتاح �ملتو�زن مبا يخدم �لأمة �لإ�سالمية، بالإ�سافة 
�إىل �سون �لوئام و�ل�سالم �لدوليني مع فر�ض �لحرت�م  و�لثقة �ملتبادلة، 
م�ستوى  رف��ع  �إىل  �ل��ه��ادف  �مل�سرتك  �لعمل  يف  �مل�ساهمة  �ساأنها   م��ن  �لتي 
�ل��ك��رمي��ة جلميع �لب�سر. وق��د مت �لإع����الن عن  �لإن�����س��ان وت��اأم��ني �حل��ي��اة 
�ملغربية يف  �ململكة  �لرباط يف  قمة  �لإ�سالمي يف  �لتعاون  تاأ�سي�ض منظمة 

.1969 �سبتمرب   25
�لتعاون  �لعامة جلناح منظمة  �ملفو�سة  نورية �حلمامي،  �ل�سفرة  وقالت 
�لإ�سالمي يف �إك�سبو 2020 دبي: "تهدف م�ساركة �ملنظمة �إىل ن�سر �لكثر 
من �لر�سائل �ل�سامية �لتي ت�سب يف م�سلحة �لإن�سان و�لإن�سانية وم�ساركة 
�لعامل يف �ل�سعي نحو �ملدنية و�حلد�ثة، ونبذ �لتطرف و�لغلو و�لت�سجيع 
على �حلو�ر و�لتو��سل و�لتعاون ��مل�سرتك مع �لعامل مبا ي�سب يف م�سلحة 

�لب�سر و�لأجيال �لقادمة".  
�سعوب  بني  ن�سرها  على  تعمل  �أه���د�ف  ع�سرة  خ��الل  من  �ملنظمة  وت�سعى 
�حلفاظ  دبي:لت�سمل   2020 �إك�سبو  يف  م�ساركتها  �سمن  �أج��م��ع  �ل��ع��امل 
على �لقيم �لإ�سالمية �لنبيلة �ملتمثلة يف ن�سر �ل�سالم و�لرت�حم و�لت�سامح 
و�مل�ساو�ة و�لعدل و�حلفاظ على �لكر�مة �لإن�سانية، وتعزيزها.و�مل�ساركة يف 
يف  وت�ساهم  �لإن�سان  تخدم  �لتي  �لإن�سانية  �لقيم  لتعزيز  �لعاملية  �مل�ساعي 
حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة و�لتقدم و�لزدهار.  و�سون وتعزيز حقوق �ملر�أة 
و�سمان م�سارك�تها يف �ستى جمالت �حلياة، وفقا لبيانات �لقمم �لإ�سالمية 
وق����ر�ر�ت �ملجل�ض �ل����وز�ري ل����وزر�ء خ��ارج��ي��ة �ل���دول �لأع�����س��اء يف منظمة 
�ملالئمة  �لظروف  بتهيئة  �لهتمام  �لعامل  وم�ساركة  �لإ�سالمي.   �لتعاون 
�لقيم  وغر�ض  �سليمة،  تن�سئة  وتن�سئتهم  �مل�سلم  �ل�سباب  �لأطفال  لرعاية 
�لإ�سالمية فيهم من خالل �لرتبية، تعزيز�ً للقيم �لثقافية و�لجتماعية 

و�لأخالقية و�خُللقية؛
�أهمية  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  �ل��دول��ي��ني،  و�لأم����ن  �ل�سلم  و�مل�����س��اه��م��ة يف حتقيق 
�لعالقات  وتعزيز  و�لأدي���ان،  و�لثقافات  �حل�سار�ت  بني  و�حل��و�ر  �لتفاهم 
وتعزيز  وت�سجيعها..  و�لتعاون  �ملتبادل  و�لح��رت�م  �جل��و�ر  وح�سن  �لودية 
�لقانون  و���س��ي��ادة  �لر�سيد  و�حل��ك��م  �لأ�سا�سية  و�حل��ري��ات  �لإن�����س��ان  حقوق 
�لد�ستورية  لأنظمتها  وفقا  �لأع�ساء  �ل��دول  يف  و�مل�ساءلة  و�لدميقر�طية 
�ملتبادل  و�لح��رت�م  �لودية  �لعالقات  وت�سجيع  �لثقة  و�لقانونية.وتعزيز 
و�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل���دول �لأع�����س��اء، وبينها وب��ني غ��ره��ا م��ن �ل����دول. ودعم 
�لتنوع،  و�ح��رت�م  و�لت�سامح  بالو�سطية  �ملتعلقة  �لنبيلة  �لإ�سالمية  �لقيم 
عاملية  و�لدفاع عن  �مل�سرتك،  و�ل��رت�ث  �لإ�سالمية  �لرموز  على  و�حلفاظ 
ين�سجم  و�إ���س��اع��ت��ه��ا مب��ا  �مل��ع��رف��ة  باكت�ساب  �لإ���س��الم��ي.و�ل��ن��ه��و���ض  �ل��دي��ن 
بني  �لتعاون  �لفكري.وتعزيز  �لتميز  لتحقيق  �ل�سامية  �لإ�سالم  ُمثل  مع 
�لدول �لأع�ساء لتحقيق �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية �مل�ستد�مة مبا 
ي�ساعدها على �لندماج �لفعلي يف �لقت�ساد �لعاملي؛ وفقا ملبادئ �ل�سر�كة 
�لأجيال  لفائدة  بالبيئة  �ملرتبطة  وتعزيز كل �جلو�نب  و�مل�ساو�ة.و حماية 

�حلالية و�مل�ستقبلية.

فرقة فلوينغ كلر تلتقي جمهورها على 
م�سرح ميلينيوم يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر 

�لبهجة  �أمو�جا من  �أثارت فرقة مو�سيقية متعددة �جلن�سيات، و�لأع��ر�ق، 
من  متنوعة  بت�سكيلة   ، دب���ي،   2020 �إك�سبو  يف  ميلينيوم  م�سرح  على 
�ملقطوعات �ملو�سيقية �لتي عك�ست تنوعا ثقافيا، وتر�ثيا، بد� متناغما مع 

ما يحمله �حلدث �لدويل �لكبر من ر�سائل وم�سامني عاملية.
ومن �ملو�سيقى �لكال�سيكية �إىل �لتانغو �لأرجنتيني، ومن �آلة وترية �إىل �آلة 
نفخ متطورة، عزف �أع�ساء فرقة "فلوينغ كالر" �ل�سبان مقطوعات �أثرت 
�أم�سية جميلة خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع يف دبي، و�سط بهجة و��سعة بني 
�حلا�سرين �لذين تفاعلو� بالت�سفيق، و�لهتاف لالأنغام �لتي تردد �سد�ها 
يف جنبات �مل�سرح. وبني �أكرث من 60 فعالية يومية، يقدم �إك�سبو 2020 
دبي، وهو �أول �إك�سبو دويل يقام يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
وجنوب �آ�سيا، حفالت مو�سيقية وفنية ثرية، تنوعت بني �لغناء، و�لعزف، 
�أ�سهر قر�بة ت�سعة ماليني زيارة  �أول ثالثة  و�لرق�ض، و�لأد�ء ليجذب يف 
للموقع �لعمالق �لذي يقام على م�ساحة 4.38 كيلومرت مربع يف منطقة 

دبي �جلنوب.
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بتوجيهات حمدان بن حممد

املنطقة احلرة مبطار دبي تطلق رخ�سة تالنت با�س ملزاولة االأعمال احلرة
الرخ�سة ت�ستهدف املتخ�س�سني يف قطاعات الإعالم والتعليم والتكنولوجيا والفن والت�سويق 

•• دبي - وام:

ب��ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
م��ك��ت��وم، ويل عهد  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئ��ي�����ض  دب���ي 
دب�����ي.. �أع��ل��ن��ت �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة مبطار 
رخ�سة  �إط��������الق  ع����ن  “د�فز”،  دب�����ي 
 -  Talent Pass  - با�ض”  “تالنت 
�لأعمال �حلرة وذلك لالأن�سطة  ملز�ولة 
�لإعالم  بقطاعات  �ملتعلقة  �لقت�سادية 
و�لتعليم و�لتكنولوجيا و�لفن و�لت�سويق 
ب�سكل �سخ�سي و�حرت�يف،  و�ل�ست�سار�ت 
�أ�سحاب  �أم�����ام  م��ت��اح��ة  ���س��ت��ك��ون  و�ل���ت���ي 
مبا  �ل��ع��امل  ح���ول  �ملتخ�س�سة  �مل���و�ه���ب 
�ملنطقة  �سمن  �لأعمال  بيئة  من  يحفز 
دب����ي كموطن  ���خ م��ك��ان��ة  �حل�����رة وي���ر����سّ

للمبدعني و�ملوهوبني.
ت���وق���ي���ع مذكرة  �أع����ق����اب  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�مل���ن���ط���ق���ة �حل������رة مبطار  ب����ني  ت���ف���اه���م 
للمناطق  دب����ي  ب�����س��ل��ط��ة  “د�فز”  دب����ي 
وهيئة  “دييز”،  �ملتكاملة  �لقت�سادية 
للثقافة”  “دبي  و�لفنون  للثقافة  دب��ي 
و�����س����وؤون  ل���الإق���ام���ة  �ل���ع���ام���ة  و�لإد�رة 
�لدكتور  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور  �لأج�����ان�����ب، 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��زرع��وين،  حممد 
�لقت�سادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  دب����ي  ل�����س��ل��ط��ة 
�ملتكاملة ، و�سعادة �لفريق حممد �أحمد 
�ملري، مدير عام �لإد�رة �لعامة لالإقامة 
بدري،  هالة  و�سعادة  �لأج��ان��ب،  و���س��وؤون 
مدير عام دبي للثقافة. وتهدف �ملذكرة 
�ملُبدعني  ح�����س��ول  عميلة  ت�سهيل  �إىل 
وغرها  و�ل��ت��اأ���س��ر�ت  �لرت�خي�ض  على 
تاأ�سي�ض  لإج��ر�ء�ت  �لد�عمة  �مليز�ت  من 
على  من��وه��ا  ف��ر���ض  وت�سهيل  �أع��م��ال��ه��م 
م�����س��ت��وى �لإم��������ارة. وي��ن�����س��ج��م �إ����س���د�ر 
“��سرت�تيجية  م��ع  �جل��دي��دة  �لرخ�سة 
دبي لالقت�ساد �لإبد�عي” �لتي �أطلقها 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
و�لتي  �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ، 
م�ساهمة  مل�ساعفة  �سموه  روؤي��ة  ترتجم 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  يف  �لإب�����د�ع�����ي  �ل���ق���ط���اع 
�لإج��م��ايل، وزي��ادة جاذبية �لإم��ارة �أمام 
�لأعمال  ورو�د  و�مل�ستثمرين  �ملبدعني 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل����س���ت���ث���م���ار�ت 
مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم  مب��ا  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
دبي كعا�سمة عاملية لالقت�ساد �لإبد�عي 
وم��رك��ز ري����ادي ع��امل��ي جل���ذب �ملبدعني 

و�ل�ستفادة من خرب�تهم ومهار�تهم يف 
دعم قطاع �لأعمال ب�سكل عام. و�ستعمل 
مذكرة  �إط�������ار  يف  �ل���ث���الث���ة  �لأط���������ر�ف 
�لر�مية  �جل���ه���ود  دع����م  ع��ل��ى  �ل��ت��ف��اه��م 
للمو�هب  كمركز  دب��ي  لإم���ارة  للرتويج 
�لإبد�عية وعا�سمة لالإبد�ع ت�سم �أف�سل 
�ملو�هب و�لكفاء�ت وجاذبة لها من جميع 
وتطورها  جناحها  لدعم  �لعامل  �أن��ح��اء 
تلتزم  �إذ  �أع���م���ال���ه���ا،  جم�����الت  ���ع  وت���و����سُّ
ملمار�سة  �ل��رتخ��ي�����ض  ب��ت��ق��دمي  “د�فز” 
�لأن�سطة �لتجارية �سمن �ملنطقة �حلرة 
�لطلبات  وتقييم  ومتابعة  دب��ي  مبطار 
ف�ستدعم  للثقافة”  “دبي  �أم��ا  �ملُقدمة. 
“�لتاأ�سرة �لثقافية” حلاملي �لرخ�سة 
�مل���ع���م���ول ب��ه��ا وت�����س��ج��ي��ع �مل����و�ه����ب على 
من  �حلرة  �ملنطقة  مبنظومة  �للتحاق 
بال�سوق  �ل��وج��ود  فر�سة  منحهم  خ��الل 
تو��سل  بر�مج  عرب  و�لعاملية  �لإقليمية 
توعوية. �إىل ذلك، �ستقوم �لإد�رة �لعامة 
�لأج����ان����ب برتويج  و�����س����وؤون  ل���الإق���ام���ة 
على  دب��ي  �حل��رة مبطار  �ملنطقة  �سلطة 
�أنها �ملوقع �لأن�سب لنمو �لأعمال �لعاملية 
لالأعمال  منا�سبة  وب��ي��ئ��ة  دب���ي  و�إم�����ارة 
تو�سيع فر�سهم يف  م��ن  �مل��و�ه��ب  مُت��ك��ُن 
دعم  يف  منها  �ل�ستفادة  وتاأكيد  �ل�سوق 

طموحاتهم. - مميز�ت حمفزة..
حاملها  با�ض”  “تالنت  رخ�سة  وت��وؤه��ل 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��اأ���س��رة �لإق���ام���ة ملدة 
جانب  �إىل  �ل���دول���ة،  يف  ���س��ن��و�ت  ث���الث 
خالل  م��ن  �ملكتبية  �مل�ساحات  ��ستئجار 
�ملكتبية  �حل����ل����ول  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  ب���اق���ة 
�حلرة،  �ملنطقة  توفرها  �لتي  �حلديثة 
�أع���ل���ى درج�����ات �ل��ك��ف��اءة مقابل  وت���وف���ر 
عن  ف�����س��اًل  م���رن���ة،  ت�سغيلية  ت��ك��ال��ي��ف 

�إمكانية تقدمي �خلدمات عن ُبعد.
من  �ل��رخ�����س��ة  ه���ذه  ح��ام��ل��و  و�سيتمكن 
�ملنطقة  متعاملي  �سبكة  �إىل  �ل��و���س��ول 
�حلرة مبطار دبي �لو��سعة، و�لتي تتنوع 
�ل�سركات  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  م���ن 
�لأعمال،  ورو�د  و�مل��ت��و���س��ط��ة  �ل�����س��غ��رة 
�لتابعة  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��ن�����س��ات  ج��ان��ب  �إىل 
من  ميكنهم  و�ل��ت��ي  �حل����رة،  للمنطقة 
خاللها �لتو��سل مع �ملتعاملني لت�سهيل 
و�لعقود  �لأعمال  على  �حل�سول  عملية 
�مل��ه��ن��ي��ة و�خل���دم���ات، وب��ال��ت��ايل تطوير 

قائمة �ملتعاملني.
 1800 م���ن  �أك����رث  “د�فز”  ت�����س��م  �إذ   
�سركة يف �أكرث من 20 قطاع �قت�سادي 

متعددة  �ل�سركات  ت�سكل  بينما  ح��ي��وي، 
�جل��ن�����س��ي��ات �أك�����رث م���ن 30 ب��امل��ئ��ة من 
ع����دد �ل�������س���رك���ات م��ن��ه��ا �أك�����رث م���ن 31 
“فورت�سن  قائمة  حتت  م�سّنفة  �سركة 
ويف  عاملية..  مكانة   - �لعاملية.   ”500
هذ� �ل�سدد، قال �سعادة �لدكتور حممد 
ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��زرع��وين 
�ملتكاملة  �لق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق  دب���ي 
“تدعم هذه �خلطوة خططنا  “دييز”: 
�لقت�ساد  دع������م  يف  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
خمتلف  م�ساهمة  تعزيز  ع��رب  �لوطني 
و�ل�ستثمارية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  يف  و�لإبد�عية 
لإمارة  �لعاملية  �ملكانة  تعزيز  ف�ساًل عن 
دبي باعتبارها مركز رئي�سي لالإبد�ع يف 
�لطاقات  لأب��رز  وحا�سنة  �ملنطقة،  قلب 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل��ب��دع��ة  و�مل���و�ه���ب 
و�أ�ساف �لدكتور �لزرعوين:  و�لعاملية”. 
�لرخ�سة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  “ن�ستجيب 
وبيئة  �ل�سوق  ومتطلبات  توجهات  �إىل 
�لإم���ارة، خا�سة يف مرحلة ما  �لعمل يف 
�إط���ار حر�سنا  بعد �جل��ائ��ح��ة، وت��اأت��ي يف 
يف  �حل��رة  �ملنطقة  م�ساهمة  تعزيز  على 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ط  حت��ق��ي��ق  دع���م 
�إذ  �لقت�سادي،  �لنمو  لتحفيز  �لر�مية 
�ملبدعني  ج��ذب  �إىل  خاللها  م��ن  ن�سعى 
�ملنطقة  �إىل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن 
�ملُف�سلة  �لوجهات  باعتبارها من  �حلرة 
�إب��د�ع��ات��ه��م، �إىل ج��ان��ب جذب  لإط����الق 
�ملتخ�س�سة  �ل��ك��ف��اء�ت  خمتلف  وحتفيز 
و�عدة  ف��ر���ض  على  للح�سول  �ل�ساعية 
للنجاح”. وقال �سعادته: “ُي�سهم �إ�سد�ر 
�ل��رخ�����س��ة �جل��دي��دة يف مت��ك��ني جمتمع 
م�ستوى  ع���ل���ى  و�ل�������س���رك���ات  �لأع�����م�����ال 
�إم����ارة دب���ي م��ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن خرب�ت 
من  و�ل��ك��ف��اء�ت  و�ملهنيني  �ملتخ�س�سني 
�ل��ذي��ن حتت�سنهم  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع 
�لو�سول  �مل��رون��ة يف  �لإم���ارة، ومتنحهم 
بخرب�ت  �لأع����م����ال  دع����م  خ���دم���ات  �إىل 
�ساأن  من  كما  تناف�سية.  وُكلفة  متنوعة 
هذه �لرخ�سة جذب �ملزيد من �لكفاء�ت 
�أعد�د  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  دب���ي،  �إىل  �لعاملية 
�خلرب�ت  ت��ن��وع  وم���ن  �ملهنية  �ل��ك��ف��اء�ت 
جمتمع  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  و�ل�����ك�����ف�����اء�ت 

�لأعمال”. 

- تعزيز بيئة الأعمال..
حممد  �لفريق  �سعادة  �أك��د   ، جانبه  من 

�لعامة  �لإد�رة  ع��ام  �مل���ري، مدير  �أح��م��د 
ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون �لأج��ان��ب يف دب���ي، �أن 
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ب�����س��اأن رخ�سة 
توجهات  م���ع  ي��ت�����س��ق  با�ض”  “تالنت 
“�إقامة دبي” و��سرت�تيجياتها �لد�عمة 
كو�درها  وحتفيز  �لأعمال،  بيئة  لتعزيز 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى �لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار يف 
جمالت �لإعالم و�لتعليم و�لتكنولوجيا 
و�ل��ف��ن و�ل��ت�����س��وي��ق و�ل���س��ت�����س��ار�ت، كما 
�لعام  �ل���ت���وج���ه  ت��ن�����س��ج��م �خل���ط���وة م���ع 
لإم������ارة دب���ي وم�����س��اع��ي��ه��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
تر�سيخ مكانتها كبيئة حا�سنة للمو�هب 

�لإبد�عية، ود�عمة لطموحاتها.
تتبعه  �ل��ذي  �لنهج  �أن  �سعادته  و�أ���س��اف 
توجيهات  م��ن  ينطلق  دبي”  “�إقامة 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  وروؤى �ساحب 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �لدولة  �آل م��ك��ت��وم،  ر����س��د 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه  رئي�ض جمل�ض 
م��دي��ن��ة يف  �أف�����س��ل  دب����ي  ت��ك��ون  �أن  �هلل، 
نهج  يعتمد  �إذ  و�ل��ع��م��ل،  للحياة  �ل��ع��امل 
�آف���اق  ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل���ب���ادرة  ع��ل��ى  �لإد�رة 
خمتلف  م��ع  �مل�سرتك  و�لعمل  �ل��ت��ع��اون 
�ل�سر�كات  ق���اع���دة  ل��ت��و���س��ي��ع  �جل���ه���ات، 
�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة، وحت���ق���ي���ق �أه�������د�ف 
ل�سيما  و�مل���ب���ادر�ت،  و�ل��رب�م��ج  �خلطط 
وتعزيز  �لإن�����س��ان  ببناء  تعنى  �لتي  تلك 
قدر�ته، و��ستقطاب �ملوهوبني ودعمهم، 
لأقر�نهم، ومنوذجاً  يكونو� حافز�ً  حتى 
و�لإبد�ع  �لبتكار  على  �لآخرين  ي�سجع 

يف خمتلف �ملجالت و�ستى �لقطاعات.

- مرحلة واعدة..
�لعام  �ملدير  ب��دري،  هالة  �سعادة  وقالت 
لهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي “ لطاملا 
ك��ان��ت �ل�����س��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون م��ع �جلهات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����س���ة م����ن �أول����وي����ات 
و�عدة  ملرحلة  للتاأ�سي�ض  ��سرت�تيجيتنا 

من �حلر�ك �لثقايف.
 ف�ساًل عن ذلك، فاإن هذه �خلطوة تقوم 
فكرية  نه�سة  ��ستحد�ث  يف  مهم  ب��دور 
و�إب���د�ع���ي���ة غ���ر م�����س��ب��وق��ة يف �لإم������ارة، 
تقوم يف جوهرها على �حت�سان �ملو�هب، 
�ملالئم  �ملناخ  وتوفر  �ملبدعني،  وحتفيز 
�أع��م��ال��ه��م �لإب���د�ع���ي���ة، وو�سع  لزده�����ار 
وعاملياً  �إقليمياً  �لتميز  دبي على خارطة 
ك��م��رك��ز ل��ل��ث��ق��اف��ة وح��ا���س��ن��ة ل���الإب���د�ع 
لالقت�ساد  وعا�سمة  للمو�هب  وملتقى 

�لإبد�عي يف �ملنطقة. 

ومن هنا، فاإننا نرحب بهذ� �لتعاون مع 
دب��ي من  �حل���رة مب��ط��ار  �ملنطقة  �سلطة 
�لقت�ساد  بقطاع  �لنهو�ض  ت�سريع  �أجل 
�لإبد�عي يف �إمارة دبي، وتعزيز تناف�سيته 
و�لعاملي،  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
و����س��ت��ق��ط��اب �ل��ن��خ��ب �مل��ب��دع��ة م��ن �ستى 
مقر�ً  دب��ي  من  تتخذ  كي  �لعامل،  �أنحاء 
لإق��ام��ة �أع��م��ال��ه��ا و�زده����اره����ا. ويف هذ� 
�ل�سدد، نعرب �أي�ساً عن تقديرنا لالإد�رة 
�لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب يف دبي 
�أ���س��ك��ال �لدعم  ل��ن��ا خمتلف  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

لتحقيق تلك �لغايات”.
و�أ�سافت “ �إننا يف دبي للثقافة ل ندخر 
ج���ه���د�ً يف ت��وف��ر ك��اف��ة �مل��ق��وم��ات �لتي 
�لإمارة،  يف  �لإبد�عي  بالقت�ساد  ترتقي 
وذلك  �لنجاح،  ورف��ده مبختلف عنا�سر 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات  عماًل 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء حاكم 
�لقت�ساد  �أن�سطة  ك��ون  �هلل،  رع��اه  دب��ي، 
�لقطاعات  �أح�������د  ت�������س���ّك���ل  �لإب������د�ع������ي 
�لناجت  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة 
�مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل ل����الإم����ارة، وف����ق ما 
ح��ددت��ه �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �خل��ا���س��ة بهذ� 
�ل��ق��ط��اع. ون��ح��ن على ثقة ت��ام��ة م��ن �أن 
حتقيق  �إىل  �سيقودنا  �مل�����س��رتك  �ل��ع��م��ل 
رخ�سة  وت��ن�����س��م  �ملن�سودة”.  �ل��ن��ت��ائ��ج 
تر�خي�ض  ���س��ت��ة  �إىل  با�ض”  “تالنت 
توفرها �ملنطقة �حلرة مبطار دبي، وهي 
�لرخ�سة �لتجارية �لتي ت�سمح مبز�ولة 
�لأن�سطة �لتجارية مبا يف ذلك �ل�ستر�د 
ورخ�سة  �لت�سدير،  و�إع���ادة  و�لت�سدير 
�لتجارة  �أن�سطة  ملز�ولة  �لعامة  �لتجارة 
�لعامة مبا يف ذلك �ل�ستر�د و�لت�سدير 
و�لتخزين،  و�لتوزيع  �لت�سدير  و�إع���ادة 
�ل���ت���ي تغطي  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  و�ل���رخ�������س���ة 
جانب  �إىل  �خلفيفة  �لت�سنيع  �أن�سطة 
ورخ�سة  و�لتجميع،  و�لتغليف  �لتعبئة 
بال�سلع  للمتاجرة  �لإلكرتونية  �لتجارة 
�لإن��رتن��ت، و�لرخ�سة  و�خل��دم��ات ع��رب 
�لتنمية �لقت�سادية  د�ئرة  �ملزدوجة مع 
�لتي ت�سمح لل�سركات �مل�سجلة يف “د�فز” 
رخ�سة  ع��ل��ى  للح�سول  ط��ل��ب  ب��ت��ق��دمي 
�لقت�سادية دون �حلاجة  �لتنمية  د�ئرة 
د�خل  فعلية  مكتبية  م�����س��اح��ة  ل��وج��ود 
“د�فز”،  ح����دود  خ����ارج  للعمل  �ل���دول���ة 
ل�سركات  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �خل���دم���ات  ورخ�����س��ة 

�خلدمات وطبيعة عملها. 

 554 مليار درهم ر�سيد اال�ستثمارات 
االأجنبية املبا�سرة اإىل االإمارات 

•• اأبو ظبي- وام

�لدولة  �إىل  �ملبا�سرة  �لأجنبية  لال�ستثمار�ت  �لرت�كمي  �لر�سيد  �رت��ف��ع 
دولر”،  مليار   151“ دره���م  مليار   554.1 �إىل   2020 �ل��ع��ام  بنهاية 
�ملركز  �ل�سادر عن  �مل�سرة”،  توثق  �أرق��ام  �لإم���ار�ت  “دولة  تقرير  بح�سب 
�لحتادي للتناف�سية و�لإح�ساء. وقال �لتقرير “ �أ�سبحت �لإمار�ت �إحدى 
�أكرث  م��ن  وو�ح���دة  �ل��ع��امل،  ح��ول  تف�سياًل  �لأك���رث  �ل�ستثمارية  �لوجهات 
�لمار�ت  �أن  م�سيفاً  كذلك”،  �خل��ارج��ي  لال�ستثمار  ت�سدير�  �لوجهات 
متكنت �أن تتبو�أ مكانة مرموقة على خريطة �ل�ستثمار �لإقليمي و�لعاملي 
بعد �أن هي��اأت بنيته��ا �لتحتي��ة و�لت�س��ريعية لتوفي��ر بيئ��ة ��س��تثمارية مرن��ة 

ومنفتح��ة وجاذبة لال�ستثمار�ت وروؤو�ض �لأم��و�ل �إل��ى جمي��ع �لقطاعات.
و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  لتقدير�ت  وفقاً  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ار 
حازت �لإمار�ت يف �لعام 2020 �ملرتبة 15 عاملياً يف تدفقات  “�لونكتاد”، 
�ل��دول��ة �لأكرث  �لإم�����ار�ت  �مل��ب��ا���س��رة، كما �سنفت  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 
منطقة  م�ستوى  وعلى  �آ�سيا  غ��رب  م�ستوى  على  لال�ستثمار�ت  ��ستقطاباً 
�لمار�تيًة  �ل�ستثمار�ت  جان�ب  وعلى  �أفريقيا.  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
�ملبا�سرة للخارج ، عك�ست �لبيان�ات تطور�ً كبر�ً ف�ي حج�م ه�ذه �ل�ستثمار�ت، 
�لأمر �لذي مكن �لدولة من �لن�سمام �إىل قائمة �أهم 20 دولة م�ستثمرة 
يف �خلارج خالل 2019، بح�سب تقرير “�لونكتاد”. و�أفاد تقرير “دولة 
�ل�سادرة  �ملبا�سرة  �ل�ستثمار�ت  قيمة  �أن  �مل�سرة”،  توثق  �أرق��ام  �لإم���ار�ت 
من �لدولة يف �لعام 2005 بلغت حو�يل 13.77 مليار درهم، ويف �لعام 
 61.30 ح��و�يل   2015 �لعام  ويف   ، دره��م  مليار   7.40 قر�بة   2010
�ل�سادرة  �ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  قيمة  �سجلت  فيما   ، درهم  مليار 

من �لدولة يف �لعام 2019 حو�يل 77.9 مليار درهم .

وزيرة ال�سناعة امل�سرية : ن�ستهدف 
�سادرات بـ60 مليار دوالر يف 2025

•• القاهرة-وكاالت

�أرجعت وزيرة �ل�سناعة و�لتجارة �مل�سرية نيفني جامع يف مقابلة مع “�لعربية” 
�لقفزة �لتاريخية ب�سادر�ت �لبالد، �إىل جملة من �لأ�سباب �أبرزها جناح �سيا�سات 
�لدولة يف �إتاحة �لفر�سة لإبقاء �إنتاج جميع �مل�سانع يف ظل حتديات �جلائحة. 
“عملت بدو�م كامل، بل وبالعك�ض فقد ز�دت  �أن م�سانع م�سر  وك�سفت جامع 
متوقعة �أن  عمليات �لت�سغيل يف �سوء تطبيق �إج��ر�ء�ت �لتباعد بني �لعمال”، 
تتخطى قيمة �سادر�ت م�سر �ل�سنوية 31 مليار دولر للعام �ملا�سي، لأن �أرقام 
�سهر دي�سمرب مل تزل يف مرحلة �لتدقيق. وو�سفت هذ� �لرقم من �ل�سادر�ت 
باأن “م�سر مل ت�سهده من قبل” مو�سحة �أن �مل�ستهدفات تبلغ 60 مليار دولر 
�لدولة  �إط���ار ه��دف  2025 يف  �ل�����س��ادر�ت �مل�سرية بحلول ع��ام  �إج��م��ايل  م��ن 

�لو�سول �إىل 100 مليار دولر على �ملدى �ل�سرت�تيجي �لأبعد.

اإطالق درا�سة لتعزيز التعاون بني االإمارات واململكة املتحدة يف جمال الهيدروجني االأخ�سر •• دبي- وام:

لالقت�ساد  �لعاملية  �ملنظمة  �أعلنت 
و�لتي  دب�����ي  وم���ق���ره���ا  �لأخ���������س����ر 
�لدولية  �جلهود  ح�سد  على  تعمل 
ل��ت��م��ك��ني �لق���ت�������س���اد �لأخ���������س����ر.. 
�أ�سو�سيت�ض”  “زي�ست  و����س���رك���ة 
در��سة  �إط�����الق  ع���ن  �ل���س��ت�����س��اري��ة 
�لتعاون  �أوج��ه  ل�ستك�ساف  جديدة 
و�ململكة  �لإم�������������ار�ت  دول��������ة  ب�����ني 
�لهيدروجني  جم���الت  يف  �مل��ت��ح��دة 
�مل�سرتكة  للروؤية  ودع��م��اً  �لأخ�سر 
نحو  �لتحول  باأهمية  �لبلدين  بني 

م�سادر �لطاقة �لنظيفة.
بنك  يرعاه  �لتي  �لدر��سة  وت�سعى 
بحث  �إىل  �سي”  ب���ي  �إ������ض  “�إت�ض 
تطوير  لت�سريع  �ملتبادلة  �لفر�ض 
كل  يف  �لأخ�سر  �لهيدروجني  �سوق 
من دولة �لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة 
م�ساركات  �ل���در�����س���ة  و���س��ت��ت�����س��م��ن 

نر�سم  �أن  هدفنا   “ �أ�سو�سيت�ض”.. 
�إىل  �لطموحات  لتحويل  �لطريق 
و�ق������ع م��ل��م��و���ض يف ك����ل م����ن دول����ة 
�لإم������ار�ت و�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة حيث 
�ملعنية  �لأط������ر�ف  جن��م��ع خم��ت��ل��ف 
فر�ض  لتحديد  �أدو�ره����م  تنوع  م��ع 
على  �ستعود  �لتي  و�ملنافع  �لتعاون 
�لعمل  ن��ت��ي��ج��ة  �لأط��������ر�ف  ج��م��ي��ع 
�مل�������س���رتك وت�����س��اف��ر �جل���ه���ود كما 
�سيحدد �لتقرير �خلطو�ت �لعملية 
ت��ت��خ��ذه��ا ك���ل من  �أن  �ل���ت���ي مي��ك��ن 
دولة �لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة من 
لزدهار  �ملو�تية  �لبيئة  تهيئة  �أجل 
���س��وق �ل��ه��ي��دروج��ني �ل��ن��ظ��ي��ف ويف 
�ل�سركات  بني  �لتن�سيق  �لوقت  ذ�ت 
و�ملبتكرين لتحفيز عقد �ل�سفقات 

ل���ع���دد م����ن �أب��������رز ق������ادة �لأع����م����ال 
�لقطاع  �لعاملة يف هذ�  و�ملوؤ�س�سات 
و�ملبتكرين  �ل�����س��ي��ا���س��ات  وو����س��ع��ي 
و�مل��ت��خ�����س�����س��ني و�لأك���ادمي���ي���ني يف 
�لفر�ض  ل�ستك�ساف  �لبلدين  ك��ال 
�إ�سر�ع  �ساأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �مل�سرتكة 
وترة وتطوير �أ�سو�ق �لهيدروجني 

�لأخ�سر يف كال �لبلدين.
�لطاير  �سعيد حممد  وق��ال معايل 
لالقت�ساد  �لعاملية  �ملنظمة  رئي�ض 
روؤية  لتحقيق  “ ن�سعى  �لأخ�سر.. 
وتوجيهات قيادتنا �لر�سيدة لتعزيز 
�لأخ�سر  �لق��ت�����س��اد  نحو  �ل��ت��ح��ول 
ولدينا ��سرت�تيجية طموحة لإنتاج 
�لأخ�سر  �لهيدروجني  و��ستخد�م 
�إح��دى ركائز م�ستقبل  �ل��ذي ميثل 

�ل���ت���ق���ن���ي���ات يف جم����ال  وت����ط����وي����ر 
�لهيدروجني �لنظيف”.

�ل�سر�كة  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وت����دع����م 
�لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�ململكة 
بعالقات  تتمتعان  و�للتان  �ملتحدة 
�قت�سادية ر��سخة ل �سيما يف جمال 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  ف��ف��ي  �ل����س���ت���د�م���ة 
�تفاقية  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  �مل��ا���س��ي مت 
�ململكة  �ل���س��ت��ث��م��ار يف  م��ك��ت��ب  ب��ني 
لال�ستثمار  مبادلة  و�سركة  �ملتحدة 
�لربيطانية  �حل���ك���وم���ة  م���ق���ر  يف 
ب��ه��دف تو�سيع  ���س��رتي��ت  يف د�ون��ن��غ 
�سر�كة �ل�ستثمار �ل�سيادي �لقائمة 
بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
عنها  �أعلن  و�لتي  �ملتحدة  و�ململكة 

يف مار�ض من �لعام �جلاري.

ت�سريع  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  م�������س���ت���د�م 
�لكربوين  �حل���ي���اد  �إىل  �لن���ت���ق���ال 
وتاأتي  �لأخ�����س��ر.  �لقت�ساد  لدعم 
لدعم  جهودنا  �سمن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�لنظيفة  ��سرت�تيجية دبي للطاقة 
دب����ي  و������س����رت�ت����ي����ج����ي����ة   2050
�لكربوين لتحقيق �سفرية  للحياد 
و�لو�سول  �لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات 
�لطاقة  م���ن   100% ن�����س��ب��ة  �إىل 

�لنظيفة بحلول عام 2050”.
و�أ����س���اف م��ع��ال��ي��ه “ �ن�����س��ج��ام��اً مع 
و�ململكة  �لإم������ار�ت  دول���ة  ت��ط��ل��ع��ات 
�مل�����ت�����ح�����دة ل����رت�����س����ي����خ �ل����ع����الق����ات 
�ل�ستثمار�ت  وحت��ف��ي��ز  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�لبتكار يف �لتكنولوجيا منخف�سة 
�لكربون ن�سعى �إىل �إيجاد م�ساحات 

ومبوجب �لتفاقية �ملوقعة �لتزمت 
دول������ة �لإم����������ار�ت ب��ا���س��ت��ث��م��ار 10 
م��ل��ي��ار�ت ج��ن��ي��ه �إ���س��رتل��ي��ن��ي “13 
ثالثة  يف  �أمريكي”  دولر  م��ل��ي��ار 
قطاعات هي: �لتكنولوجيا و�لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة �إىل 
�ل�ستثمار  ب��رن��ام��ج  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب 
�حلايل يف جمال علوم �حلياة. كما 
�أعلنت كل من �سركة برتول �أبوظبي 
�لوطنية /�أدنوك/ و�سركة �أبوظبي 
لطاقة �مل�ستقبل “م�سدر” و�سركة 
بي”  “بي  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �ل���ن���ف���ط 
�ل�سرت�تيجي  للتعاون  �ت��ف��اق��ي��ات 
�لثنائية  �ل�سر�كة  لتو�سعة جمالت 
بني دولة �لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة 
يف جم���ال �ل���س��ت��د�م��ة مب��ا يف ذلك 
للهيدروجني  م���رك���زي���ن  ت��ط��وي��ر 
�لإمار�ت  دول��ة  كل من  �لنظيف يف 
�إنتاجية  ب��ط��اق��ة  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 

تبلغ 1 جيجاو�ت يف كل بلد.

توؤدي  �لتي  �لأفكار  وتبادل  للحو�ر 
�إىل �تخاذ خطو�ت عملية ملمو�سة. 
�سعي  م��ع  �ل��در����س��ة  ه��ذه  وتن�سجم 
�ملنظمة �لعاملية لالقت�ساد �لأخ�سر 
�مل�ساريع و�ملبادر�ت  لتمكني وتنفيذ 
للتمويل  �ل����ق����اب����ل����ة  �خل�����������س�����ر�ء 
�لربط  خ�����الل  م����ن  و�مل�������س���ت���د�م���ة 
�لقدر�ت  وب��ن��اء  �لتكنولوجيا  ب��ني 

و�لتمويل”.
�لبحثية  �ل��������ورق��������ة  وت�����ت�����ط�����رق 
لال�ستثمار  و�لفر�ض  لالإمكانيات 
مع  �لأخ���������س����ر  �ل����ه����ي����دروج����ني  يف 
�ق�����رت�ح�����ات ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر يف 
جم���ال �ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ات. كما 
�ستتناول �لدر��سة �أولويات �لبتكار 
قطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  و�ل���������س����رك����ات 
�لهيدروجني وكيفية تعزيز �لتعاون 
�لتجاري بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ململكة �ملتحدة من خالل 
�ل�ستثمار  وت�سجيع  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
�عتماد  وي�سمن  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي 
منخف�سة  للهيدروجني  م�ساريع 
�لبحث  و���س��ي��ت�����س��م��ن  �ل����ك����رب����ون. 
�جتماعات  ب���ال���ت���ق���ري���ر  �خل����ا�����ض 
لختبار  �ل��ع��م��ل  وور�����ض  للمعنيني 
و�ستكون  منها.  و�لتحقق  �لنتائج 
حول  نقا�سية  حلقة  ��ا  �أي�����سً ه��ن��اك 
نتائج �لتقرير يف �لن�سف �لأول من 

عام 2022.
�لرئي�ض  ���س��رف  �ل��ف��ت��اح  عبد  وق���ال 
بي  �إ�����ض  “�إت�ض  ل��ب��ن��ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�إد�رة  ورئ��ي�����ض  �لإم������ار�ت  يف  �سي” 
�لأع���م���ال �ل��دول��ي��ة يف �ل��ب��ن��ك.. “ 
بامل�ساعدة  �سي  بي  �إ���ض  �إت�ض  يلتزم 

�سفرية  ن��ح��و  �ل���ت���ح���ول  ق���ي���ادة  يف 
�لنبعاثات و�ست�ساعد هذه �لدر��سة 
يف حت�����س��ني ف��ه��م �ل����س���ت���ف���ادة من 
و�لبيئية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل���ف���و�ئ���د 
�لتحول  م�����س��رة  يف  ل��ل��ه��ي��دروج��ني 
�لكربون  منخف�ض  �ق��ت�����س��اد  �إىل 
يف كل من دول��ة �لإم���ار�ت و�ململكة 

�ملتحدة”.
�لفر�ض  �ل���در�����س���ة  و���س��ت�����س��ت��ك�����س��ف 
جم������الت  خم����ت����ل����ف  يف  �مل�����ت�����اح�����ة 
�ل�����ه�����ي�����دروج�����ني �لأخ�����������س�����ر بني 
�ملتحدة  و�مل��م��ل��ك��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
عملية  م����ق����رتح����ات  ت����ق����دمي  م�����ع 
�لتعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��اب��ل��ة 
�لتقرير  �سيحدد  كما  و�ل�����س��ر�ك��ات 
�سركات  وح�سر  �لب��ت��ك��ار  �أول��وي��ات 
�لتعاون  �آليات  وبحث  �لهيدروجني 
�ل�سيا�سات  ل�سياغة  �لبلدين  ب��ني 
�لقطاع  لهذ�  �لتنظيمية  و�للو�ئح 
وت�سجيع  �ل��ت��ج��ارة  ت�سهيل  ب��ه��دف 
�إ�سافة  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
�خلا�سة  �لع���ت���م���اد�ت  ���س��م��ان  �إىل 

بالهيدروجني منخف�ض �لكربون.
وتتوىل �سركة “زي�ست �أ�سو�سيت�ض” 
وه���ي ���س��رك��ة ����س��ت�����س��اري��ة ت��ع��م��ل يف 
دبي  من  وتتخذ  �ل�ستد�مة  جمال 
�ملتعلقة  �لأب��ح��اث  ق��ي��ادة  لها  م��ق��ر�ً 
بهذه �ملبادرة نظر�ً ملا تتمتع به من 
عالقات ورو�بط مع �ململكة �ملتحدة 
جمال  يف  خ���رب�ت���ه���ا  �إىل  �إ����س���اف���ة 
و�ل�سيا�سات  �لأخ�������س���ر  �ل��ت��م��وي��ل 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  و�لب��ت��ك��ار 
باير  ج���ي���ف���ري  وق������ال  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة. 
“زي�ست  ل��سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

- د. حممد الزرعوين: ن�ستجيب لتوجهات ومتطلبات ال�سوق مع حر�سنا على تعزيز 
م�ساهمة املنطقة احلرة يف دعم اخلطط ال�سرتاتيجية لتحفيز النمو القت�سادي

- حممد املري: اخلطوة تن�سجم مع التوجه العام لإمارة دبي وم�ساعيها نحو تر�سيخ 
مكانتها كبيئة حا�سنة للمواهب الإبداعية وداعمة لطموحاتها

- هالة بدري: دور مهم يف ا�ستحداث نه�سة اإبداعية غري م�سبوقة يف الإمارة تقوم 
على احت�سان وحتفيز املبدعني وتوفري املناخ املالئم لزدهار اأعمالهم
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اقت�سادية ال�سارقة تطلع نظريتها يف اأم القيوين 
على اأف�سل املمار�سات يف الرقابة التجارية

•• ال�سارقة-وام:

من  وف���د�ً  لقائها  خ��الل  �ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أطلعت 
�لرقابة  �ملمار�سات يف  �أف�سل  على  �لقيوين  باأم  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
وبحث  �مليرتولوجية ميد�نياً  تنفيذ �خلدمات  و�آليات  �لتجارية  و�حلماية 
ب��ني �جلانبني  �مل�����س��رتك  �لعمل  وت��ع��زي��ز  وت��ب��ادل �خل���رب�ت  �ل��ت��ع��اون  �سبل 

حتقيقاً للتكامل و�لتن�سيق و�ملو�ءمة �لفعالة فيما بينهم.
�لرقابة  �ل���د�ئ���رة يف جم���ال  �ل��ت��ي تقدمها  �ل��ل��ق��اء �خل��دم��ات  و����س��ت��ع��ر���ض 
و�حلماية �لتجارية و�ملقايي�ض �لقانونية و�أثرها يف حماية كل من �لتاجر 
و�مل�ستهلك كما بحث �جلانبان �لعديد من �لق�سايا �مل�سرتكة �لتي ت�سب يف 
�مل�سلحة �لعامة حيث جرى تبادل �لأفكار حول بع�ض �لإجر�ء�ت �ملتبعة كما 
�ملتبعة  �أم �لقيوين على هيكلة و��سرت�تيجية �لعمل  تعرف وفد �قت�سادية 
�مل�ستخدمة  و�حللول  �لتقنيات  �أح��دث  �إىل  ..�إ�سافة  �مل�سرتكة  �ملجالت  يف 
يف �لد�ئرة. كما بحث �جلانبان �لأمور �مل�سرتكة و�آليات و�سبل تعزيز هذ� 
ت��وف��ر ك��ل �لإم��ك��ان��ي��ات لقطاع �لأع��م��ال و�مل�ستثمرين  �أج���ل  �ل��ت��ع��اون م��ن 

و�ملتعاملني و�مل�ساهمة يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة.
و�لتن�سيق بني خمتلف �جلهات  �لتعاون  �أهمية  �ل�سارقة  �قت�سادية  و�أكدت 
ونقل  �خل��رب�ت  تبادل  و�سرورة  �ملجالت  خمتلف  يف  �لدولة  يف  �حلكومية 

�ملعرفة وبيان قدر�ت كافة �جلهات وكيفية �ل�ستفادة منها وتعميمها.
و�أكد �لوفد �لز�ئر �حلر�ض على تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق مع د�ئرة �لتنمية 
�مل�سرتك  �لعمل  منظومة  تطوير  يف  ي�سهم  مب��ا  بال�سارقة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
لإيجاد خمرجات تخدم كافة �جلهات للنهو�ض مب�ستويات �خلدمة �ملقدمة 
للم�ستثمرين وهو ما ي�سب يف توجه �لدولة نحو بناء �قت�ساد قوي ومتني 
كافة  يف  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  جذب  ويدعم  و�ل�ستد�مة  باملعرفة  يتميز 

�لقطاعات ويعزز من تناف�سية �لدولة على �مل�ستوى �لعاملي.

 ال�سعودية ت�سعى الأن تكون 
موردًا عامليًا للهيدروجني

 •• الريا�ض-وكاالت      

و�سط �مل�ساعي �لعاملية خلف�ض �لنبعاثات �لكربونية و�لو�سول �إىل �حلياد 
�لنظيفة  �لطاقة  م�سادر  �إىل  �لتحول  ب��ات  �مل��ط��اف،  نهاية  يف  �ل��ك��رب��وين 
�ململكة  ر�أ�سها  �لأحفوري وعلى  للوقود  �ملنتجة  �لدول  �أولويات  يقع �سمن 

�لعربية �ل�سعودية.
وتقول جني ناكانو، وهي زميلة يف برنامج �أمن �لطاقة وتغر �ملناخ مبركز 
�أن  �إىل  ت�سعى  �ململكة  �إن  و��سنطن،  يف  و�لدولية  �ل�سرت�تيجية  �لدر��سات 
ت�سبح ُموّرد�ً عاملياً للهيدروجني، وت�ستخدم ب�سكل �أ�سا�سي �لهيدروكربونات 
لتنويع  رئي�سية  كو�سيلة  �لكربون،  �نبعاثات  وتخزين  �لتقاط  جانب  �إىل 
���س��ورت��ه��ا �ل��ت�����س��دي��ري��ة ب��ع��ي��د�ً ع��ن �ل��ن��ف��ط �خل����ام يف ع���امل ي����زد�د تقييد�ً 

للكربون.
�لهائلة  �لهيدروكربونية  �ملو�رد  �أن  �ملركز،  وت�سيف ناكانو يف تقرير ن�سره 
�لتجارية،  و�خل��ربة  �حلالية  �ل�سناعية  و�لقدر�ت  �ململكة  بها  حتظى  �لتي 
جتعلها مورد�ً جذ�باً للدول �لتي تعتمد على ��ستر�د �لطاقة �لتي بد�أت يف 

��ستك�ساف و�رد�ت �لهيدروجني.
وميكن لرثوة مو�رد �لطاقة �ل�سم�سية وطاقة �لرياح �أن حتول �ململكة �إىل 
مورد رئي�سي للهيدروجني �لقائم على م�سادر �لطاقة �ملتجددة على �ملدى 

�لطويل �إذ� قامت �لبالد بت�سريع بناء قدر�ت �لطاقة �ملتجددة.
ويف حني �أن �لهيدروجني ينم على �لأرجح عن قوة �ل�سعودية كدولة موردة 
للطاقة، فاإن تطوير �سوق مركبات تعمل بخاليا �لوقود، و�لأهم من ذلك، 
يف  �لهيدروجني  وق��ود  خاليا  ت�ستخدم  �لتي  �ملركبات  ت�سنيع  على  �لقدرة 
�لرئي�سية  �للتز�مات  ببع�ض  �لوفاء  �لبالد على  ي�ساعد  �أن  �لد�خل ميكن 
قطاعات  تطوير  مثل   ،2030 ل��ع��ام  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ل��روؤي��ة 

�سناعية جديدة وتنويع �سادر�تها.
يف  برغبتها  �أ�سا�سي  ب�سكل  مدفوعاً  بالهيدروجني  �ململكة  �هتمام  وي��اأت��ي 
دولة  �أك���رب  ي�ساعد  �أن  للهيدروجني  ومي��ك��ن  �لق��ت�����س��ادي.  �لأم���ن  �سمان 
ب��ال��ع��دي��د م��ن �للتز�مات  �ل��وف��اء  �ل��ع��امل ع��ل��ى  م�����س��درة للنفط �خل���ام يف 
من  و�ل���س��ت��ف��ادة  ���س��ادر�ت��ه��ا،  تنويع  مثل   ،2030 ع��ام  ل��روؤي��ة  �لرئي�سية 
�سال�سل �لتوريد يف �لقطاعات �لقائمة لزيادة �ملحتويات �ملحلية، وتطوير 

قطاعات �سناعية جديدة.

�سعود معظم بور�سات اخلليج 
رغم تهديد اأوميكرون 

•• عوا�سم-رويرتز

�أغلقت معظم �أ�سو�ق �لأ�سهم يف منطقة �خلليج على �رتفاع �لأحد معو�سة 
�أ�سول  على  �مل�ستثمرين  �إق��ب��ال  مع  �ل�سابقة  �جلل�سة  يف  تكبدتها  خ�سائر 
من  �أوميكرون  باملتحور  �لإ�سابات  تز�يد  رغم  �أعلى  خماطر  على  تنطوي 

فرو�ض كورونا يف �أنحاء �لعامل.
�سهم  بارتفاع  مدعوما  باملئة   1.1 �ل�سعودية  يف  �لرئي�سي  �ملوؤ�سر  وتقدم 
�لعاملية  �ل�����س��ح��ر�ء  �سركة  �سهم  و���س��ع��ود  باملئة   0.7 �ل��ر�ج��ح��ي  م�سرف 

للبرتوكيماويات )�سبكيم( 3.7 باملئة.
قطر  م�سرف  �سهم  بتقدم  مدعوما  باملئة   0.4 �لقطري  �ملوؤ�سر  و�سعد 
�لإ�سالمي 1.6 باملئة و�رتفاع �سهم �سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات 1.7 

باملئة.
وخارج منطقة �خلليج، تر�جع موؤ�سر �لأ�سهم �لقيادية يف م�سر 0.5 باملئة 

حتت وطاأة هبوط �سهم �لبنك �لتجاري �لدويل 0.4 باملئة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي م�����س��ت��وي��ات �إغ����الق �مل���وؤ����س���ر�ت �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ب��ور���س��ات �ل�سرق 

�لأو�سط:
�ل�سعودية.. �سعد �ملوؤ�سر 1.1 باملئة �إىل 11560 نقطة.

قطر.. ز�د �ملوؤ�سر 0.4 يف �ملئة �إىل 12011 نقطة.
م�سر.. خ�سر �ملوؤ�سر 0.5 يف �ملئة �إىل 11979 نقطة.

�لبحرين.. �رتفع �ملوؤ�سر 0.3 باملئة م�سجال 1794 نقطة.
عمان.. �رتفع �ملوؤ�سر 0.7 يف �ملئة �إىل 4217 نقطة.
�لكويت.. ز�د �ملوؤ�سر 0.7 يف �ملئة �إىل 7761 نقطة.

عر�ص لأكرث من 400 عالمة جتارية من 30 دولة رائدة يف جمال اآلت ومعدات احلديد وال�سلب 

»�ستيل فاب 2022« ينطلق اليوم يف مركز اإك�سبو ال�سارقة مب�ساركة 150 عار�سا حمليا ودوليا 
•• ال�سارقة-الفجر:

�لثنني،  �ل��ي��وم  �ل�����س��ارق��ة  �إك�����س��ب��و  م��رك��ز  يف  تنطلق 
فاب  “�ستيل  و�ل�����س��ل��ب  �ل���ف���ولذ  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
2022”، �حلدث �لأكرب من نوعه يف منطقة �ل�سرق 
�لأو�سط و�سمال �إفريقيا، و�لذي ينظمه �ملركز بدعم 
�لفرتة  خ��الل  �ل�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن 
ن�سخته  �جل��اري، ويجمع يف  يناير   13 �إىل   10 من 
من  ُنخبة  ميثلون  عار�ساً    150 م��ن  �أك��رث  �ل�17، 
كبار �لالعبني �ملحليني و�لدوليني يف جمال �لأعمال 

�ملعدنية.
 400 �أح��دث �لب��ت��ك��ار�ت لأك��رث من  �ملعر�ض  ويقدم 
عالمة جتارية من 30 دولة متثل كربى �لعالمات 
�لعاملية �لر�ئدة يف جمال �آلت ومعد�ت ت�سكيل �ل�سلب 
تقنيات  لأب��رز  �إىل جانب عر�ساً  �ملعدنية،  و�ل�سفائح 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف قطاع �حلديد و�ل�سلب، 
و�أحدث �لتجهيز�ت و�ملكائن �خلا�سة ب�سناعة �ل�سلب 
و�لتقنيات �حلديثة يف جمالت ت�سكيل �ملعادن و�أنظمة 
�ملعادن،  لقطع  وخم�س�سة  �لتكلفة  منخف�سة  �لليزر 
و�لروبوتات  �ل�سلب  ت�سنيع  ماكينات  �إىل  بالإ�سافة 

�لتي تعمل بالذكاء �ل�سطناعي.

�أجنحة دولية
�لدورة  مع  بالتز�من   ”2022 فاب  “�ستيل  ويعقد 
ميدل  وورل�����د  “فا�سترنز  م��ع��ر���ض  م���ن  �ل�����س��اد���س��ة 
ويقدم  �لتثبيت  و�سناعة  للربط  �ملخ�س�ض  �إي�ست” 
و�أنظمة  �ل�سناعية  �لتثبيت  لو�سائل  �ساملة  تغطية 
و�سائل  ت�سنيع  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل��رتك��ي��ب  �لتجميع 
�للوج�ستية،  و�خلدمات  �لتخزين  وخدمات  �لتثبيت 
كما ي�ست�سيف �ملعر�ض جناحاً وطنياً للمملكة �ملتحدة 
�إىل  �لربيطانية،  �ل�سناعية  �ل�سركات  ك��ربى  ي�سم 
�ل��ر�ئ��دة يف �سناعة  �ل���دول  م��ن  ع��دد  جانب م�ساركة 
و�إيطاليا،  �أمل��ان��ي��ا،  مقدمتها  ويف  و�حل��دي��د،  �ل�سلب 
�لإمار�تية  لل�سركات  و��سع  وح�سور  وتركيا،  و�لهند، 

و�ملحلية.
دعم من جمعيات و�سركات عاملية 

ويحظى �ملعر�ض بن�سخته �ل�17 بدعم من �جلمعيات 
�مل�سنعني  جمعية  مثل  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�����س��رك��ات  �لعاملية 
�لإي��ط��ال��ي��ني ل����الأدو�ت �لآل��ي��ة و�ل��روب��وت��ات و�أنظمة 
�ملقاولني  �مل�����س��اع��دة، وج��م��ع��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات  �لأمت���ت���ة 
�لأو�سط،  �ل�����س��رق  ف��ي��ن��ت�����س��رز  و���س��رك��ة  �لإم���ار�ت���ي���ني 
وجم��ل��ة ك��ون�����س��رتك�����س��ن وي���ك �أون���الي���ن، ك��م��ا ي�سهد 
�حلدث م�ساركة هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية، حيث 

�ملعر�ض  يف  �مل��ت��و�ج��د  جناحها  خ��الل  م��ن  ت�ستعر�ض 
مز�يا �ل�ستثمار فيها وتاأ�سي�ض �لأعمال و�لت�سهيالت 
�حلمرية  حل��رة  و�ل��رتوي��ج  مل�ستثمريها  توفرها  �لتي 
قطاع  يف  �ملتخ�س�سة  لل�سركات  ومثايل  ر�ئ��د  كمركز 

�حلديد و�ل�سلب و�ل�سناعات �ملرتبطة بها.
موؤمتر تكنولوجيا �لآلت و�ملعد�ت 

للزو�ر  و�ملهنية  �لعملية  �ملعلومات  �ملعر�ض  وُي��وف��ر 
موؤمتر  تنظيم  فعالياته  �ست�سهد  حيث  و�مل��ه��ت��م��ني، 
�سيت�سمن  و�ل���ذي  و�ملعد�ت”،  �لآلت  “تكنولوجيا 
عقد جل�سات وندو�ت ُتناق�ض �لعديد من �أور�ق �لعمل 
�لقطاع  هذ�  يف  �لعاملني  تهم  �لتي  �لآنية  و�لق�سايا 
تاأثر  من  �مل�ستفادة  �لدرو�ض  مقدمتها  ويف  �حليوي 
و�لطلب،  �ل��ع��ر���ض  ع��ل��ى   ”19- “كوفيد  ج��ائ��ح��ة 
�لإن�سائي،  و�لفولذ  �ل�سلب  �سناعة  �سوق  ومتغر�ت 
�ل�سلب،  �لرقمية يف �سناعة  �لتكنولوجيا  و��ستخد�م 

وم�ستقبل �سناعة �حلديد و�ل�سلب.
للزو�ر يومياً من  �أب��و�ب��ه  �ل��ذي يفتح  ويقدم �حل��دث 
م�ساًء، فر�سة   7 �ل�ساعة  وحتى  10 �سباحاً  �ل�ساعة 
���س��ان��ح��ة ل��ل�����س��رك��ات و�مل�����س��ان��ع �ل��ب��اح��ث��ة ع��ن �آخ����ر ما 
تو�سلت �إليه �لتكنولوجيا من معد�ت و�أجهزة حديثة 
على  حم����دودة  وتكلفة  ���س��ري��ع  ��ستثمار  ع��ائ��د  ت��وف��ر 

ُم�سّنعي خمتلف �أنو�ع �لهياكل، وغر ذلك من حلول 
وحو�جز  و�مل��ق��اط��ع  لل�سفائح  و�آم��ن��ة  فعالة  معاجلة 
�لتدوير، و�أنظمة �لقطع �لتي تعمل بالتحكم �لرقمي 
با�ستخد�م �حلا�سوب، وم�سادر �لطاقة �مل�ستخدمة يف 
�ل�ستهالكية  و�ملنتجات  و�مل��و�د  و�للحام  �لقطع  �آلت 
�لإلكرتونية،  باحلزمة  �للحام  و�أج��ه��زة  و�لكماليات 

ومعد�ت مناولة �ملو�د. 

تكرمي امل�ساريع الطالبية الفائزة يف الن�سخة ال�سابعة من مبادرة جنوم االأعمال
•• ال�سارقة-وام:

لدعم  �ل�������س���ارق���ة  م���وؤ����س�������س���ة  ك����رم����ت 
�لتابعة  “ُرّو�د”  �ل��ري��ادي��ة  �مل�����س��اري��ع 
لد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية.. �مل�ساريع 
�لطالبية �لفائزة و�مل�ساركة وجمموعة 
لفعاليات  و�لد�عمة  �ملتعاونة  �جلهات 

�سندوق النقد يحول 335 
مليون دوالر لالأردن

•• عمان-كاالت

ح�����ّول ����س���ن���دوق �ل��ن��ق��د �ل������دويل 335 
حقوق  ���س��م��ن  ل�������الأردن،  دولر  م��ل��ي��ون 
���س��ح��ب �أت���اح���ه���ا �ل�����س��ن��دوق ب��ع��د ختام 
من  �ملدعوم  للربنامج  �لثالثة  �ملر�جعة 

ت�سهيل �ل�سندوق �ملمدد.
“�ململكة”  مل��ا ذك���ره م��وق��ع ق��ن��اة  ووف��ق��اً 
�لأردن������ي������ة �أم���������ض �لأح���������د، ف���ق���د حول 
�ل�سندوق يف 22  دي�سمرب -كانون �لأول 
17ر240 مليون وحدة حقوق  �ملا�سي 
مليون  2ر335  )ن��ح��و  خ��ا���س��ة  �سحب 
دولر(. وبذلك ي�سل �إجمايل مدفوعات 
���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل ل������الأردن منذ 
68ر881  �إىل   2020 ع����ام  ب���د�ي���ة 
مليون وحدة حقوق �سحب خا�سة )نحو 

230ر1 مليار دولر(.
�سدر  ت���ق���ري���ر  يف  �ل���������س����ن����دوق  وق��������ال 
�ملدعوم  �لأردن  “برنامج  �إن  �جل��م��ع��ة 
من �سندوق �لنقد �لدويل ل يز�ل على 
�لتقدم يف  ��ستمر�ر  �ل�سحيح، مع  �مل�سار 
�حلفاظ  يف  ت�ساعد  �لتي  �لإ���س��الح��ات، 
دعم  مع  �لكلي  �لقت�ساد  ��ستقر�ر  على 

�لتعايف �ملحقق«.

مبادرتها  م����ن  �ل�������س���اب���ع���ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
و�لتي  �لأعمال”  “جنوم  �ملجتمعية 
منطقة  يف  ك�سي�سة  منتزه  يف  عقدتها 
�لرحمانية بال�سارقة بالتعاون �سريكها 
�ل�سارقة  جم���ل�������ض  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي 

للتعليم.
ح�����س��ر �حل��ف��ل �ل����ذي �أق��ي��م يف جممع 

و�لبتكار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ب���ح���وث 
بال�سارقة .. 

�سعادة حممد �أحمد �ملال �لأمني �لعام 
�جلهات  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل�������س���ارق���ة  مل��ج��ل�����ض 
موؤثري  من  وعدد  و�ملتعاونة  �لد�عمة 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي �مل�����س��اه��م��ني يف 
و�مل�ساريع  للمبادرة  و�ل��رتوي��ج  �لن�سر 

فيها وطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات �لذين 
�ساركو� مب�ساريعهم يف �ملبادرة.

���س��ع��ادة ح��م��د ع��ل��ي عبد�هلل  و�أو�����س����ح 
�ل�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  �مل���ح���م���ود 
�أن  “ُرّو�د”..  �لريادية  �مل�ساريع  لدعم 
�سهدت  �مل��ب��ادرة  م��ن  �ل�سابعة  �لن�سخة 
منها  طالبية  جمموعة   40 م�ساركة 

ومثلها  �ملد�ر�ض  لطلبة  جمموعة   20
لطلبة �جلامعات وباإجمايل م�ساركني 
ب��ل��غ 99 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة م��ن��ه��م 37 
�إجمايل  ك��ان  فيما  طالبة  و62  طالباً 
ع�����دد �مل�������س���ارك���ني م����ن �مل�����د�ر������ض 52 
ع��دد طلبة  بلغ  وطالبة يف حني  طالباً 

�جلامعات 47 م�ساركاً وم�ساركة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن �سيا�سة هيئة ال�سارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة
•• ال�سارقة -وام:

�أقر �ملجل�ض �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة 
عقدها  �ل��ت��ي  �ل�����س��اب��ع��ة  جل�سته  خ���الل 
�أعماله  �سمن  مبقره  �لأول  قبل  �أم�����ض 
ل������دور �ن����ع����ق����اده �ل�����ع�����ادي �ل���ث���ال���ث من 
تو�سياته  �ل��ع��ا���س��ر  �لت�سريعي  �لف�سل 
للمو�نئ  �ل�سارقة  هيئة  �سيا�سة  ب�����س��اأن 

و�جلمارك و�ملناطق �حلرة.
تر�أ�سها  �ل��ت��ي  �جل��ل�����س��ة  �أع���م���ال  وب�����د�أت 
���س��ع��ادة ع��ل��ي م��ي��ح��د �ل�����س��وي��دي رئي�ض 
م�سبطة  ع���ل���ى  ب��ال��ت�����س��دي��ق  �مل��ج��ل�����ض 
�ملجل�ض  ناق�ض  بعدها  �ل�ساد�سة  �جلل�سة 
�ل�سارقة  هيئة  �سيا�سة  ب�ساأن  تو�سياته 
ل��ل��م��و�ن��ئ و�جل���م���ارك و�مل��ن��اط��ق �حلرة 
تطوير  حت��ق��ي��ق  مب���و�����س���ل���ة  م���ط���ال���ب���ا 
يف  �لتحتية  و�لبنى  و�خلدمات  �لأعمال 
لإمارة  �لتابعة  �لبحرية  �ملو�نئ  من  كل 
�ل�ستثمارية  �لبيئة  وت��ع��زي��ز  �ل�����س��ارق��ة 
�لتابعة  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق  يف  �جل����اذب����ة 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ر  لأف�����س��ل  وف��ق��ا  للهيئة 
من خالل تقدمي مزيد من �لت�سهيالت 

و�خلدمات.
�ل�سويدي:  م��ي��ح��د  ع��ل��ي  ���س��ع��ادة  وق����ال 
قّيمة  �لتو�سيات  ه��ذه  تكون  �أن  “ناأمل 

تطوير  يف  �إيجابياً  وُت�سهم  ومو�سوعية 
�ل�سارقة للمو�نئ و�جلمارك  عمل هيئة 
على  م��ه��ام��ه��ا  و�أد�ء  �حل�����رة  و�مل���ن���اط���ق 
�ل��وج��ه �لأك��م��ل خل��دم��ة �إم���ارة �ل�سارقة 
�ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة  م��ع  �ن�سجاما 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�ل�سيخ  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

�سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي 
رئي�ض  �ل�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 

�ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة.
�جلل�سة  خ��الل  �ملجل�ض  �أع�ساء  وناق�ض 
�لإ�سر�ع يف  �سملت  �لتي  �لتو�سيات  بنود 
وتوظيف  �ملتكامل  �لإلكرتوين  �لتحول 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف كافة معامالت 
مو��سلة  على  و�لعمل  �لهيئة  و�أن��ظ��م��ة 

وزيادة مو�رد  �لتناف�سية  �ل�سفة  حتقيق 
�لهيئة من خمتلف قطاعاتها من خالل 
و����س��ح��ة وخطط  �أد�ء  م��وؤ���س��ر�ت  و���س��ع 
�ل��ن��م��و يف خدمات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�مل��و�ن��ئ و�جل��م��ارك و�ملناطق �حل��رة من 
وكفاءة  م���ع���دلت من���وه���م  رف����ع  خ����الل 
�لتنمية  يف  �أع��ل��ى  ن�سب  وحتقيق  �ل��ك��ادر 

�لقت�سادية.

خالل اجتماع تراأ�سه اأحمد بن �سعيد

جمل�س املناطق احلرة يف دبي يناق�س تقدمي ت�سهيالت لفتح احل�سابات البنكية لل�سركات

حملياً  �لأع����م����ال  ورو�د  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
وعاملياً. 

 
برنامج ادخار للموظفني الوافدين

و��ستمع �ملجل�ض لعر�ض تقدميي تف�سيلي 
�لعاملي حول  �مل��ايل  من فريق مركز دبي 
برنامج “�لدخار للموظفني �لو�فدين”، 
حيث تلعب بر�مج �لدخار دور�ً حيوياً يف 
مركز  فريق  و��ستعر�ض  �لقت�ساد،  دعم 
دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي م��ق��ارن��ة ب��ني �لدخل 

 •• دبي-الفجر: 

ن��اق�����ض جم��ل�����ض �مل��ن��اط��ق �حل����رة يف دبي 
�سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�����س��ي��خ  �سمو  ب��رئ��ا���س��ة 
�آل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ض �مل��ج��ل�����ض، خ��ط��ة عمل 
�لقت�سادية  �مل��وؤ���س��ر�ت  ظ��ل  يف  �ملجل�ض 
و�ل�ستثمارية �مل�سجعة �لتي حتققها دبي 
كما  �حليوية،  �لقطاعات  خمتلف  �سمن 
ناق�ض �ملجل�ض تقدمي �لت�سهيالت �لبنكية 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  لل�سركات  �لالزمة 
ح�سابات  فتح  يف  �سعوبات  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
�لكفاء�ت  ����س��ت��ق��ط��اب  وف����ر�����ض  ب��ن��ك��ي��ة 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف �ملناطق �حل��رة وع��دد� من 
�لأعمال  بقطاعات  تتعلق  �لتي  �ملو��سيع 

يف �ملناطق �حلرة.
 

مبادرات ا�ستثنائية
�أحمد  �ل�سيخ  �أكد �سمو  �ملنا�سبة  ويف هذه 
بن �سعيد �آل مكتوم، �أن مبادر�ت �ملجل�ض 
�لريادي  دوره  ب��ت��ع��زي��ز  �لل���ت���ز�م  ت���وؤك���د 
�لقت�سادية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رة  دع���م  يف 
�ل�سمو  ب��الن��ط��الق م���ن روؤي�����ة ���س��اح��ب 
�آل مكتوم، نائب  �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

رئ��ي�����ض �ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل����وزر�ء 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �هلل”،  “رعاه  دب���ي،  ح��اك��م 
هذه  �أن  �إىل  لفتاً  متكامل،  �قت�ساد  بناء 
�لروؤية تنعك�ض ب�سكل مبا�سر على تعزيز 
لال�ستثمار  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  دب���ي  م��وق��ع 
�لقت�سادية  �مل��ن��اط��ق  لتكامل  وك��ن��م��وذج 
�حلرة �ملتخ�س�سة يف خمتلف �لقطاعات، 
�ملناطق  �سركات  جت���ارة  تعزيز  وب��ال��ت��ايل 
�حلرة يف �لإمارة �لتي �ختارت دبي لتكون 

من�سة �زدهار ومنو لأعمالها.
 

ت�سهيالت بنكية لل�سركات
 ال�سغرية واملتو�سطة

�لت�سهيالت  ت���ق���دمي  �مل��ج��ل�����ض  ون���اق�������ض 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  لل�سركات  �لالزمة 
تو�جه  �لتي  �حل���رة،  �ملناطق  يف  �لقائمة 
خا�سة  بنكية  ح�سابات  فتح  يف  �سعوبات 
م�سارف  �حت��اد  مع  بالتعاون  وذل��ك  بها، 
�أبدت �لبنوك ��ستعد�دها  �لمار�ت، حيث 
للتعاون مع �ملجل�ض يف هذ� �ل�ساأن. ولفت 
�ملجل�ض �إىل �أن هذه �لت�سهيالت تتما�سى 
مع روؤي��ة و��سرت�تيجية �لإم��ارة لت�سهيل 
عاملية  وتر�سيخ مكانتها كوجهة  �لأعمال 

على  �لربنامج  ه��ذ�  تطبيق  ح��ال  �ملتوقع 
�مل��ن��اط��ق �حل����رة، د�ع��ي��ا ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
�إيجابيات هذ� �لربنامج �ملطبق يف مركز 

دبي �ملايل �لعاملي.
 

�سناعة م�ستقبل
 جاذب لال�ستثمارات

ل��دب��ي كاأحد  �ل���ر�ئ���دة  �مل��ك��ان��ة  �إط����ار  ويف 
و�ل�ستثمارية  �لقت�سادية  �ملر�كز  �أن�سط 
حول �لعامل، ناق�ض �ملجل�ض تعميم نظام 
ISIC 4، �لذي يعد مبثابة �سجل موحد 
�لقت�سادية  �لأن�����س��ط��ة  وي�سنف  ي�سف 
�لدولية،  و�لت�سنيفات  للمعاير  وف��ق��اً 
م�سميات  لتوحيد  �ل�سجل  ه��ذ�  وي��ه��دف 
�لأن�سطة �لقت�سادية وتوفر �إح�سائيات 
�قت�سادية و��سحة ودقيقة على م�ستوى 
�لإم��ارة، �لأم��ر �لذي من �ساأنه �مل�ساهمة 
يف رفع ت�سنيف �لدولة يف موؤ�سر �سهولة 
�لتاأثر  ج��ان��ب  �إىل  �لأع���م���ال،  مم��ار���س��ة 
�لإيجابي لهذ� �لنظام يف توحيد �لبيانات 
ومبا  �ملخت�سة،  �ل�سلطات  م�ستوى  على 
�لوطني  للت�سنيف  �لم���ت���ث���ال  ي�����س��م��ن 

ومتطلبات �جلهات �لدولية “فاتف”.

 برنامج طموحي
برنامج  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ض  و�أط���ل���ع 
ممثل  ����س��ت��ع��ر���س��ه��ا  �ل��ت��ي  “طموحي”، 

مو�نئ دبي �لعاملية و�ملنطقة 
�حل����������رة جل����ب����ل ع�����ل�����ي، ح����ي����ث ي���ه���دف 
�لكفاء�ت  ومتكني  ت�سجيع  �إىل  �لربنامج 
خرب�ت  �كت�ساب  من  �ملتميزة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ملجالت  كاف������ة  يف  حقيقي������ة  وم��ه��ار�ت 

و�لقطاعات.
و�قر �أع�ساء �ملجل�ض خالل �لجتماع دعم 
�لكو�در  م�ساهمة  وتعزيز  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه 
وتدريبهم  �خل��ا���ض  �لقطاع  يف  �مل��و�ط��ن��ة 
�ملناطق  يف  �لقائمة  �لكربى  �ل�سركات  يف 

�حلرة تدريباً علمياً ومهنياً.
�حلرة  �ملناطق  جمل�ض  �أع�ساء  �أك��د  كما 
�أوج���ه �ل��دع��م ملجل�ض  على ت��ق��دمي ك��اف��ة 
ت��ن��م��ي��ة �مل�����و�رد �ل��ب�����س��ري��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
�ملناطق �حلرة  �ل��ذي يدخل جمل�ض  دبي 
�ملجل�ض  �أع�����س��اء  �ق��ر  حيث  ع�سويته،  يف 
�لتي تهدف لتوفر  �مل��ب��ادر�ت  كافة  دع��م 
�لكفاء�ت  وبناء  للمو�طنني  عمل  فر�ض 
�لأ�سر  على  بالنفع  يعود  مما  �لوظيفية 

�ملو�طنة و�ملجتمع.
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ك�سفت درا�سة جديدة اأن هناك ما يقرب من 50 تاأثريا �سارا مرتبطا با�ستخدام 
و�سائل التوا�سل الجتماعي، لي�ست متعلقة بال�سحة العقلية فقط.

تاأثريا   46 عن  للتكنولوجيا  �سيدين  جامعة  يف  اأكادمييون  واأفاد 
و"تويرت"  "في�سبوك"  مثل  مواقع  با�ستخدام  مرتبطا  �سارا 
وامل�سايقات  والك��ت��ئ��اب  القلق  بينها  م��ن  و"اإن�ستغرام"، 
والغرية  الإنرتنت،  عرب  واملطاردة  النتحار  على  والتحري�ص 
كما  الإن��رتن��ت،  على  الأم��ان  وانعدام  املعلومات،  يف  والإف���راط 

ك�سفوا يف ورقة بحثية جديدة.

و�سائل  ق�����س��اي��ا  ت������رت�وح  ع�����ام،  وب�����س��ك��ل 
�لتو��سل �لجتماعي من م�ساكل �ل�سحة 
�ل�سلبية  �لآث�����ار  �إىل  و�ل��ع��ق��ل��ي��ة  �ل��ب��دن��ي��ة 
ف�سال  و�لأكادميي،  �لوظيفي  �لأد�ء  على 
وفقا  و�خل�سو�سية،  �لأم���ان  ق�سايا  ع��ن 

لالأكادمييني.
وحتى �لآن، ركزت �لأبحاث حول �ل�سبكات 
فو�ئدها  على  كبر  "ب�سكل  �لجتماعية 
و�إمكاناتها"، كما يقولون، لكن هذ� يعني 

�أنه مت �لتغا�سي عن �آثارها �ل�سلبية.
ورقتهم  يف  �ل����در������س����ة  م����ع����دو  وي����ق����ول 
�إىل  �ل���در�����س���ة  ه���ذه  "ت�ستند  �ل��ب��ح��ث��ي��ة: 
�ل��ع��م��ل �مل��ح��دود �مل��وج��ود ع��ل��ى م��ا ي�سمى 
 OSNs "ل�ستخد�م  �ملظلم  ب�" �جلانب 
)�ل�سبكات �لجتماعية عرب �لإنرتنت(. �إن 
ت�سلط   OSN ل�سبكات  �لهائلة  �ل�سعبية 
�لآث��ار �لإيجابية  �أهمية فهم  �ل�سوء على 

و�ل�سلبية ل�ستخد�مها".
�أكرث  �لفريق  ر�ج��ع  للدر��سة،  وبالن�سبة 
عامي  بني  ُن�سرت  بحثية  مقالة   50 من 
 ،2003 ع���ام  ويف  و2018.   2003
ك��ان��ت و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي ما 
تز�ل يف مهدها، وتاأ�س�ست �إحدى �ل�سبكات 

يف   ،MySpace �لأوىل،  �لجتماعية 
عام 2003.

�لتو��سل  لو�سائل  �سارة  �آث��ار  على  وع��رث 
�خل�سو�سية  �نتهاك  ت�سمل  �لجتماعي 
�لآخرين  مع  و�ل�سر�ع  و�ل��ذع��ر  و�خل���د�ع 

وزيادة �ل�سهية للمخاطرة �ملالية.
و�أو�سحت معدة �لدر��سة ليلى بورون، من 
جامعة �لتكنولوجيا يف �سيدين، �أن بع�ض 
�لآث�����ار �ل�����س��ل��ب��ي��ة �لأك�����رث ���س��ي��وع��ا �سملت 
و�لوحدة  �لغرة  مثل  �لنف�سية  �لأ���س��ر�ر 
بالإ�سافة  �ل��ذ�ت،  �ح��رت�م  و�لقلق وتقليل 
�إىل �أ�سياء مثل �لتعر�ض للرب�مج �ل�سارة 

وخماطر �لت�سيد �لحتيايل.
وب�سكل عام، قام �لباحثون بتجميع �لآثار 
"تكلفة   - م��و���س��وع��ات  �ستة  يف  �ل�سلبية 
�ملزعج"  و"�ملحتوى  �لجتماعي"  �لتبادل 
و"�لتهديد�ت  �خل�سو�سية"  و"خماوف 
�لإنرتنت"  ع���رب  و"�لت�سلط  �لأمنية" 

و"�لأد�ء �ملنخف�ض".
�لجتماعي  �ل����ت����ب����ادل  ت��ك��ل��ف��ة  وت�����س��م��ل 
�لأ�سر�ر �لنف�سية، مثل �لكتئاب �أو �لقلق 
�إ�ساعة  مثل  �أخ���رى  وتكاليف  �ل��غ��رة،  �أو 

�لوقت و�لطاقة و�ملال.

ويت�سمن �ملحتوى �ملزعج، يف �لوقت نف�سه، 
جمموعة و��سعة من �ملحتوى �لذي يزعج 
�مل�ستخدمني، �سو�ء كان عنيفا �أو جن�سيا �أو 

فاح�سا.
مليار   3.6 م��ن  �أك���رث  ي�ستخدم  وح��ال��ي��ا، 
�سبكات  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �سخ�ض 
"في�سبوك"  مثل  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 
زي���ادة  ت�����وؤدي  �أن  و"�إن�ستغر�م".وميكن 
ت�سجيع  �إىل  �ملحتملة  مبخاطرها  �لوعي 
وم�ساعدة  �لع�����ت�����د�ل،  ع��ل��ى  �مل�����س��ت��خ��دم 
و�سناع  و�ملعلمني  �لربجميات  مهند�سي 
لتقليل  �أ�ساليب  تطوير  على  �ل�سيا�سات، 

�آثارها �ل�سلبية، وفقا لفريق �لبحث.
وتبحث بورون حاليا يف �لعو�مل �لتي توؤثر 
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �إدم��ان  على 
و�ل�سرت�تيجيات �لتي ي�ستخدمها �لنا�ض 

لتنظيم �سلوكهم.
و���س��ت��ك��ون �خل���ط���وة �ل��ت��ال��ي��ة ه���ي تطوير 
�لت�سميم  وم��ي��ز�ت  �لتطبيقات  و�خ��ت��ب��ار 
و�حللول �لأخرى �لتي ميكن �أن تقلل من 

هذه �لآثار �ل�سلبية.
�إد�رة  ون�سرت �لدر��سة �جلديدة يف جملة 

�ملعلومات �لعاملية.

لي�ست متعلقة بال�سحة العقلية فقط 

االجتماعي التوا�سل  و�سائل  با�ستخدام  مرتبطا  �سارا  تاأثريا   50

و�ل�ساي �لأخ�سر هو �أحد م�ساد�ت �لأك�سدة وله خ�سائ�ض 
م�����س��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات وم�����س��ادة ل��ل��م��ي��ك��روب��ات، ل��ذل��ك من 

�ملنطقي ��ستخد�مه على �لوجه مثل �سربه.
عاما   30 عن  تزيد  بخربة  يتمتع  �ل��ذي  دي�ساي،  ويقول 
يف �ل�ساي: "بينما يجلب �سرب �ل�ساي �لأخ�سر جمموعة 
�جللد  على  تطبيقه  ف���اإن  �ل�سحية،  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  ك��ب��رة 

و�ل�سعر مده�ض بنف�ض �لقدر".
و�أ�ساف: "يحتوي �ل�ساي �لأخ�سر على مادة �لتانني، وهي 
مادة قاب�سة تعمل على تقلي�ض �جللد باأعجوبة كما �أنها 

مفيدة لل�سعر".

قناع العني
�ل�سود�ء،  �لهالت  �أو  �لعينني  �نتفاخ  من  تعانني  كنت  �إذ� 
يو�سح  حيث  �لأخ�سر،  �ل�ساي  �أكيا�ض  ��ستخد�م  فيمكن 
دي�ساي: "�أكيا�ض �ل�ساي �لباردة تقلل �لتورم حول �لعينني، 

وت�ساعد على �إز�لة �لهالت �ل�سود�ء و�سد �جللد".
ويعتقد �أن �لكافيني �ملوجود يف �ل�ساي �لأخ�سر قد ي�ساعد 
وتقلي�ض  �ل��ع��ي��ن��ني  ح���ول  �ل��دم��وي��ة  �لأوع���ي���ة  ت�سييق  يف 

�لتدفق، ما يقلل من ظهور �لنتفاخ �أو �ل�سو�د.

التنظيف
�ل�ساي  �أك��ي��ا���ض  م��ن  كي�سني  حم��ت��وي��ات  ب���اإز�ل���ة  ق��م��ت  �إذ� 

�لأخ�سر، ميكنك عمل مق�سر فعال حقا.
و�أو�سح �ل�سيد دي�ساي:

 "مبا �أن �ل�ساي �لأخ�سر ي�ساعد على �سد �جللد، فاإن �سنع 
مق�سر للوجه بال�ساي �لأخ�سر من �ل�ساي �مل�ستخدم مفيد 

جد� للوجه".
وميزج �ل�ساي �لأخ�سر �أو ملعقة كبرة من �أور�ق �ل�ساي 
وع���اء ويخلط حتى  و�مل���اء يف  �ل�سكر  بع�ض  م��ع  �لأخ�����س��ر 
ت�سنع منه عجينة. ثم ي�ستخدم كقناع للوجه، وبعد ذلك 

يقع �سطفه، ما ينتج عنه ب�سرة �أكرث نعومة وثباتا.

تونر
�لتونر هو عبارة عن �سائل خفيف يعمل على قب�ض �مل�سام 
�لإفر�ز�ت  و�لتقليل من  �لب�سرة  ملم�ض  و�إنعا�ض  �لو��سعة 

�لدهنية �ملوجودة بها.
�أرخ�ض  ب�سعر  �مل��ن��زل  ب��ك  �خلا�سة  �لتونر  �سنع  ومي��ك��ن 
�أو���س��ح �ل�سيد  �ل�����س��اي �لأخ�����س��ر، ك��م��ا  ب��ا���س��ت��خ��د�م  بكثر 
ما  قاب�سة  م��ادة  هو  �لأخ�سر  �ل�ساي  �أن  باعتبار  دي�ساي، 

يعني �أنه قليل �حلمو�سة وي�سبب تقل�ض خاليا �جللد.
��سنعي  �لب�سرة،  �أن���و�ع  جميع  على  لطيف  ت��ون��ر  ولعمل 
�مل�سفى  �مل��اء  بع�ض  مع  �لعادي  �لأخ�سر  �ل�ساي  من  كوبا 
و�تركيه ينقع ملدة ت�سل �إىل 10 دقائق. ثم �أخرجي كي�ض 
�ل�ساي و�سعي �ل�سائل يف وعاء حمكم �لغلق �أو زجاجة رذ�ذ 

نظيفة.
مدة  يف  و��ستخدميه  ليربد  �لثالجة  يف  �لتونر  و�ت��رك��ي 

زمنية ل تتجاوز �لأ�سبوعني.
على  �لتونر  �سعي  ثم  �لبد�ية  يف  �لب�سرة  تنظيف  ويجب 

ب�سرتك بقطعة قطن قبل �لرتطيب.

مرهم لل�سفاه
جتف �سفاهنا د�ئما وتبد�أ يف �لت�سقق يف �ل�ستاء، لكن �ل�ساي 

�لأخ�سر ميكن �أن ي�ساعد يف �إد�رة هذه �مل�سكلة.
�إن �ل�ساي �لأخ�سر يخفف من �أمل  "يقال  و�أ�سار دي�ساي: 

�ل�سفاه �جلافة و�ملت�سققة.
 وكل ما عليك فعله هو و�سع كي�ض �ساي �أخ�سر منقوع يف 

�ملاء �لد�فئ على �سفتيك".

ال�سعر
�لب�سرة، بل ميكن  ر�ئعا على  لي�ض فقط  �لأخ�سر  �ل�ساي 

��ستخد�مه �أي�سا لغ�سل �ل�سعر.
للب�سرة  مفيد  �لأخ�سر  �ل�ساي  "غ�سول  دي�ساي:  و�أو�سح 

و�أي�سا مينح �سعرك ملعانا ر�ئعا".
"تيك  متاما مثل طريقة �سطف ماء �لأرز �ل�سهرة على 
توك"، ميكن ر�ض �ل�ساي �لأخ�سر على �ل�سعر وتركه ملدة 
30 دقيقة على �لأقل. ثم ��سطفيه و�تركي �سعرك يجف 

ب�سكل طبيعي �أو باملجفف.

للح�سول على ب�سرة متوهجة و�سعر اأكرث ملعانا

خم�س طرق مده�سة ال�ستخدام ال�ساي االأخ�سر
يعد ال�ساي الأخ�سر من اأكرث امل�سروبات ال�سحية التي ميكنك العثور عليها، ولكن ميكن اأي�سا اأن تكون له ا�ستخدامات متعددة قد 

تفيد الوجه وال�سعر.
 وميكن العثور على م�ستخل�سات ال�ساي الأخ�سر يف عدد من املنتجات املختلفة يف ال�سوق، ولكن ملاذا تهدر املال بينما ميكنك احل�سول 
على الفوائد مبا�سرة من اأكيا�ص ال�ساي الأخ�سر؟ ويو�سح خبري ال�ساي يف VAHDAM India، كيتان دي�ساي، الطرق اخلم�ص 

التي ميكن من خاللها اإ�سافة ال�ساي الأخ�سر اإىل الروتني اليومي للعناية باجلمال.
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•• ال�سارقة-الفجر:

هيئة  عن  ت�سدر  التي  الأ�سبوعي”  “النا�سر  جملة  ن�سرت 
ال�سارقة للكتاب، يف عددها اجلديد الن�ّص الكامل للر�سالة 
التي كتبها الفنان رفيق علي اأحمد، مبنا�سبة اليوم العربي 
العربية  للهيئة  العامة  الأمانة  اختارته  بعدما  للم�سرح، 
من  العا�سر  يف  �سنويًا  ت�سادف  التي  املنا�سبة  لهذه  للم�سرح 
ال�ّسيد”  “ملحمة  عن  درا���س��ة  املجلة  ن�سرت  كما  يناير، 

اأول ن�ص ق�ستايل، وك�سف ا�ستطالع يف العدد عن بطء انت�سار الكتاب ال�سوتي يف  بو�سفها 
الوطن العربي، ودرا�سة عن دور الرتجمة يف النه�سة من خالل منوذج رفاعة الطهطاوي.

ثقافة وفن�ن
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•• ال�سارقة-الفجر: 

يعقد �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة، يف مبنى “�لطبق �لطائر” بال�سارقة، يوم �لثنني �ملو�فق 17 
يناير �جلاري، يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً، موؤمتر�ً �سحفياً للك�سف عن تفا�سيل �لدورة �ل�ساد�سة 

من �ملهرجان �لدويل للت�سوير “�إك�سبوجر” �لذي يقام هذ� �لعام وللمرة �لأوىل على مد�ر �سبعة �أيام 
متو��سلة من 9 فرب�ير وحتى 15 فرب�ير �ملقبل يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة.

يف  و�إب��د�ع��ات��ه  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  بفن  يحتفي  �ل��ذي  �لعاملي،  �حل��دث  “�إك�سبوجر”،  وي�ست�سيف 
�لأعمال  �أب��رز  من  جمموعة  باأعمالهم  ي�ساركون  �لذين  �لعامل،  م�سوري  �أف�سل  من  نخبة  �ل�سارقة، 

�لفنية �لتي حتتفي بالفن، و�ملغامرة، و�ملعرفة، و�جلمال، و�لتجارب، و�لثقافات، و�حلكايات، كما يقّدم 
�ملهرجان برناجماً متكاماًل من �لندو�ت و�خلطابات �مللهمة وور�ض �لعمل �لتدريبية و�لتعليمية �لتي 
�سممت لتنا�سب �ملهار�ت من جميع �مل�ستويات، بالإ�سافة �إىل جل�سات تقييم �لأعمال �لفنّية، يف برنامٍج 

متكامل يقدمه م�سورين عامليني.

رئي�ض  ك���ت���ب  �جل����دي����د،  �ل����ع����دد  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  ويف 
�سعادة  �لتحرير،  رئي�ض  للكتاب،  �ل�سارقة  هيئة 
“عام جديد يبد�أ،  �ل��ع��ام��ري:  ب��ن رك��ا���ض  �أح��م��د 
وم�����س��روع��ات ج��دي��دة ت���ب���د�أ، و�إجن������از�ت جديدة 
�لثقايف  كتابها  يف  �ل�����س��ارق��ة  ت�سّطرها  منتظرة 
�لكبر، و�لذي ي�سّكل �سرة مدينة ثقافية عربية 
م�سيفاً  �لروح”،  �إن�سانية  �لأف��ق،  عاملية  �لقلب، 
وفق  بامتياز،  �ملثقفني  بيت  “�سارت  �ل�سارقة  �أن 

�لذي  و�لتنويري  �لثقايف  �ل�سارقة  م�سروع  روؤي��ة 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ي��ق��وده 
بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
و�ملوؤلف و�حلاكم �حلكيم، باين  �ملثقف  �ل�سارقة، 
�لعقول  تنر  �لتي  �ملعرفة  و�سروح  �حلكمة  بيت 

و�لقلوب و�لبيوت«.
وقال: “مع �لعام �جلديد 2022، ثمة �إجناز�ت 
�ل��ت��ب��ادل �لثقايف،  ت��ع��زي��ز  �إط�����ار  م��ن��ت��ظ��رة، ف��ف��ي 

�ل�سارقة  بني  و�لتعاون  �لتو��سل  ج�سور  وتعزيز 
وكربى �ملدن �لثقافية يف �لعامل، حتتفي �ملك�سيك 
ب��ال�����س��ارق��ة مم��ّث��ل��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف �أر�����ض 

�حل�سار�ت �خلم�ض«.
جنمة  �ل�سارقة  “�ستكون  �لعامري:  �أحمد  وتابع 
�ل�����دورة �ل���� 36 م��ن م��ع��ر���ض �مل��ك�����س��ي��ك �ل���دويل 
للكتاب )فيل( �لذي يقام يف �ملدينة �لتي تزدهي 
با�سمها �لعربي، )و�دي �حلجارة(، يف �لفرتة من 

26 نوفمرب حتى �لر�بع من دي�سمرب 2022”، 
تقدير�ً  ي��اأت��ي  بال�سارقة  �لح��ت��ف��اء  �أن  مو�سحاً 
و�إ�سهاماتها  ودورها  �لتنويري  �لثقايف  مل�سروعها 

ومبادر�تها �ملحلية و�لعربية و�لعاملية. 
ب�سناعة  ت��ت��ع��ل��ق  م���و����س���وع���ات  �مل��ج��ل��ة  ون�������س���رت 
�لن�سر، وح��و�ر�ت يف �لأدب و�لبحوث و�لرتجمة، 
وم���ر�ج���ع���ات ل��ك��ت��ب ج���دي���دة، ف�����س��اًل ع���ن �أخبار 
�لإ�����س����د�ر�ت �جل���دي���دة، ودر������س����ات وم���ق���الت يف 

ق�سايا �لثقافة و�لرت�ث �لأدبي �لعربي.
ز�ويته  يف  �لعامري  علي  �لتحرير،  مدير  وكتب 
“رقيم” عن ن�سر حو�ر “�لنا�سر �لأ�سبوعي” مع 

�ل��رز�ق قرنح،  ل��الأدب، عبد  نوبل  �لفائز بجائزة 
�سينيني،  ثقافيني  موقعني  يف  �ل�سينية  باللغة 

نقاًل عن �ملجلة. 

»النا�سر االأ�سبوعي« تن�سر الن�س الكامل 
لر�سالة اليوم العربي للم�سرح

كتاب  �ح���دث  �للبنانية  �مل�سرية  �ل���د�ر  ن�سرت 
�ملوؤ�س�ض  �ل��ع��م��ي��د  ����س���وم���ان  حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ور 
يتناول   ، �لربيطانية  باجلامعة  �لع��الم  لكلية 
�لنمطية  �ل�سورة  مفاهيم  �لنقدي  بالتحليل 
و�ل�����ر�أي �ل���ع���ام، ودور �ل�����س��ح��اف��ة و�لإع�����الم يف 
ت�سكيل �لر�أي �لعام و�لتالعب به وت�سليله ومن 
ثم تزييف �لعملية �لدميقر�طية ، كما يناق�ض 
�لنمطية  �ل�سورة  �أطروحات و�لرت ليبمان عن 

و�أزمة �ل�سحافة و�لدميقر�طية .
 Public �ل������ع������ام  �ل�������������ر�أي  ك�����ت�����اب  ي���ع���ت���رب 
 Walter ل��ي��ب��م��ان   ل��و�ل��رت    Opinion
و�حد   ،  1922 عام  �ل�سادر   Lippmann
من �أهم �لكتب �لر�ئدة يف جاءت جمال در��سات 
�لت�����س��ال و�لإع����الم و�ل����ر�أي �ل��ع��ام ، وم��ن �أهم 
�لكتب �لتاأ�سي�سية يف هذ� �ملجال و�لذي �سار علما 
، ومهنة تدر�ض يف معظم جامعات �لعامل ، لكن 
و�نت�ساره  �أهميته  علي  �لكتاب  ه��ذ�  �أن  �ملفارقة 
 ، �لعربية علي حد علمي  �للغة  مل يرتجم �يل 

�لتي  �لقر�ءة  �أو  ومل يحظ بالهتمام و�لتعليق 
، حيث تطرق  بال�ساد  �لناطقني  ي�ستحقها من 
متعجل  ب�سكل  و�لأ�ساتذة  �لباحثني  بع�ض  �ليه 
 ، �أو �ل�سيا�سة  �سو�ء يف بحوث ودر��سات �لإعالم 
وغلب تخ�س�ض كله منهم �سو�ء كان منتميا �يل 
در��سات �لعالم �أو �ل�سيا�سة يف نقل بع�ض �أفكار 
�أو عبار�ت �لكتاب �مل�سهورة و�ملتد�ولة عن �ل�سور 
�لنمطية وتاأثرها ، وعن �أزمة �لدميقر�طية ، 

ول عقالنية �لر�أي �لعام .
�لعرب  و�لكتاب  �لباحثني  بع�ض  �أن  و�ملده�ض   
در��سات  تاأ�سي�ض  يف  �لكتاب  �أهمية  عن  حتدثو� 
�لر�أي �لعام ، علي �لرغم من �أن ليبمان مل يكن 
موؤمنا بدرور �ل��ر�أي �لعام يف �مل�ساركة يف �تخاذ 
�ل��ر�أي �لعام  ، لأنه مل يكن و�ثقا بقدرة  �لقر�ر 
علي �لهتمام بال�سئون �لعامة ومن ثم �لتو�سل 

�يل �آر�ء �أو �أحكام �سليمة .
�ل����ق����اريء ترجمة  ي��ج��د  د.����س���وم���ان  ك���ت���اب  يف 
تعترب  ليبمان  و�ل��رت  لكتاب  ومركزة  خمت�سرة 

ويقدم   ، �لعربية  �للغة  �يل  نوعها  م��ن  �لأويل 
د.�سومان قر�ءة عربية لأهم �أطروحاته �لفكرية 
و�لإعالمية و�ل�سيا�سية ، ت�ستهدف �لتفاعل مع 
�لإعالم  بحوث  جم��ال  يف  �ملتخ�س�ض  �ل��ق��اريء 
�ملهتم  �ملثقف  و�جلمهور   ، �ل�سيا�سة  و�لعلوم   ،
يف  �لإع��الم  ودور  و�حلكم  �ل�سيا�سة  باإ�سكاليات 

�ملجتمع �ملعا�سر .
�لإ�سكاليات �ل�ستقطاب بني تيار   وتطرح تلك 
وتيار  �لنخبة  خ��الل  م��ن  �خل��ربة  حكم  يف�سل 
�تخاذ  ( يف  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي   ( �مل��و�ط��ن��ني  م�ساركة 
 ،   ، �لت�ساركية  �لدميقر�طية  �إط���ار  يف  �ل��ق��ر�ر 
�آليات �لدميقر�طية  �إ�سالح وجتديد  و�إ�سكالية 
زيادة  يف  و�لإع����الم  �ل�سحافة  دور  و�إ�سكالية   ،
م�ساركتهم  وتطوير  �مل��و�ط��ن��ني  ووع���ي  �هتمام 
يف �ل�سئوؤن �لعامة ، �أم تزييف �لوعي و�لتالعب 
�إ�سالح  وه��ل ميكن   ، وت�سليله   �ل��ع��ام  ب��ال��ر�أي 
�أكرث  ت�سبح  بحيث  و�لإع�����الم  �ل�سحافة  دور 
دق�����ه وم���و����س���وع���ي���ة يف ن���ق���ل �لأخ�������ب�������ارو�لآر�ء 

باآليات  �لإ�سكاليات  ه��ذه  وماعالقة    ، �ملتعددة 
 ، �سنع �ل�سورة �لنمطية ، و�لرموز ، و�لدعاية 

و�سناعة �لإجماع �أو �لإر�دة �لعامة
�ل�سحافة  �أه���م���ي���ة  م�����دي  ل��ي��ب��م��ان  وي���ن���اق�������ض 
و�لإعالم يف نقل �ملعلومات �حلقيقية عن �لبيئة 
 ، �لعام  �ل��ر�أي  �أو  للنا�ض  �ملعقدة  �أو  �ملرئية  غر 
و�لإعالم  �ل�سحافة  بني  �لعالقة  تت�سح  وهنا 
وت�سكل �لر�أي �لعام و�لعملية �لدميقر�طية من 

خالل عدة �عتبار�ت ،
نف�ض  لي�ستا  و�حل��ق��ي��ق��ة  �لأخ���ب���ار  �أن  �لأول:   
�ل�����س��يء ، و�ل���ث���اين: م��ن �ل�����س��ع��ب �ل��ع��ث��ور علي 
�أن  �لثالث:  و�لعتبار   ، و�ملتابع  �ملهتم  �لقاريء 
�ملتبعه  �ملهنية  و�لقو�عد  �ل�سحافة  �قت�ساديات 
ة ل تعمل يف �سالح تزويد  �ل�سحفي  �لعمل  يف 
و�إمنا  �ملو�سوعية،  و�لآر�ء  باحلقائق  �حلمهور 
ت��خ��دم �أ����س���ح���اب �لإع������الن و�حل���ك���وم���ة ، حيث 
للجمهور  �مل��ق��دم  �مل�سمون  يف  �ملعلنون  يتحكم 
�ل�سرعه  �مل��ه��ن��ي��ة وع��ن��ا���س��ر  �ل��ق��و�ع��د  وت��ل��ع��ب   ،

و�مل�ساحة يف ت�سويه �حلقائق وتقدمي معلومات 
غر دقيقية للجمهور .

�لتي  ه��ي  �لكاملة  �حلقيقة  �أن  ليبمان  وي��ري   
ت��ت��و�ف��ق م��ع م��ف��ه��وم ���س��اح��ب �ل��ع��م��ل مل�ساحله 

�خلا�سة.
 و�لعتبار �لر�بع: هو ظهور �لدعاية و�لعالقات 
�لو�سيط  دور  تلعب  �سناعة  ثم  كمهنة   �لعامة 
و�جلمهور  و�لع���الم  و�ل�سحافة  �ل��ق��اريء  بني 
�ل��دع��اي��ة هو  ت��ط��ور رج��ل  �إن   « ي��ق��ول ليبمان   ،
عالمة و��سحة على �أن حقائق �حلياة �حلديثة 
ل تاأخذ �سكاًل تلقائًيا ميكن من خاللها �لتعرف 

عليها ..«.
ويري د. �سومان �أن �عرت�ف ليبمان مب�سكالت 
�حلقائق  نقل  يف  مو�سوعيتها  وعدم  �ل�سحافة 
كتاب  يف  للبحث  ل��ال���س��ف   لي��دف��ع��ه  للجمهور 
�ملهني  �لآد�ء  لتطوير  ح��ل��ول  ع��ن  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي 
ل��ل�����س��ح��اف��ة و���س��ب��ط��ه��ا ب��و���س��ع م��و�ث��ي��ق �سرف 
وهيئات لل�سبط و�لرقابة �لذ�تية ، و�إمنا يروج 

�خلرب�ء  �أن  �ذ   ، يتبناه  �ل��ذي  �لنخبوي  للحل 
م�سكالت  حل��ل  �لية  �سي�سكل  وعملهم  �مل��وث��وق 
�لتمثيلية  �حل��ك��وم��ة  وم�����س��ك��الت   ، �ل�����س��ح��اف��ة 
�أي�سا ، �سو�ء كانت �إقليمية �أو قومية ، وم�ساكل 
�أو  تعاونية  �أو  ر�أ�سمالية  كانت  �سو�ء   ، �ل�سناعة 

�سيوعية .
 �ن ه���ذه �ل��ن��خ��ب��ة �مل���وث���وق ف��ي��ه��ا م���ن �خل���رب�ء 
�لآلية،  �ملعرفة  و�إن�ساء  �خ��رت�ع  علي  �لقادرين 

من خالل وكالة جلمع وحتليل �ملعلومات ،
 وه������وؤلء �خل�����رب�ء �ل���ذي���ن ���س��ي��ع��م��ل��ون يف تلك 
�لهيئة  لن يعتمدو� �أو يتاأثرو� بال�سور �لنمطيه 
�ملغلوطة �أو �لرموز ، �أو يتحيزو� لأفكاره م�سبقة 

 ،
لنهم �سيعتمدون علي �لأ�ساليب �لعلمية �لكمية 
وتقدمي  �ل��ب��ي��ان��ات  وحتليل  جمع  يف  و�لكيفية 
و�لت�سريعات  �ل����ق����ر�ر�ت  و�ق������رت�ح   ، �ل���ب���د�ئ���ل 
�لكوجنر�ض  يف  �لتقليدية  �حل��ك��م  ن��خ��ب  ع��ل��ي 

و�حلكومة و�لقت�ساد .

)ال�سورة النمطية وت�سليل الراأي العام(.. كتاب جديد لـمحمد �سومان 

يف مبنى »الطبق الطائر« 
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للتو��سل مع �لعامل وحتويل �لبالد 
�إىل �لع�سر �لرقمي لال�ستفادة من 
�إمكاناتها  �لكاملة للنهو�ض بالبلد 

وتنميته  . 
�لعامل موقًفا  و�جه  لقد  و�أ�ساف: 
ب�سبب  �ملا�سيني  �لعامني  �سعًبا يف 
 .19 ك��وف��ي��د -  ف���رو����ض  ت��ف�����س��ي 
�لوباء  و����س���دة  م����دة  غ����رت  ح��ي��ث 
وتو��سلنا  وعملنا  طريقة  حياتنا 
�ل��ب��ع�����ض، ق���د ي�سكل  ب��ع�����س��ن��ا  م���ع 
�لوباء حتدًيا كبًر� للعامل ، لكننا 
معه  نتعامل  كيف  تدريجياً  نتعلم 

ونتعاي�ض معه  . 
ل��ق��د ق����دم جن����اح �إك�����س��ب��و 2020 
�لأجنحة  جميع  و��ست�سافت  دب��ي 
تايالند،  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل���دول���ي���ة 
دل��ي��اًل ه��اًم��ا ع��ل��ى ق��وت��ن��ا وقدرتنا 
�لطرق  م��ن  خالل  �ل�سمود،  على 
�لتعامل  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  و�ل��و���س��ائ��ل 
�ل��وب��اء وو���س��ع خطة متكاملة  م��ع 
�ملجتمع  ورف��اه��ي��ة  �سحة  حلماية 
دبي   2020 �إك�����س��ب��و  ���س��ُي��ظ��ه��ر   ،
 وم�ساركة جميع �لبلد�ن �أن �لعامل 
كاملعتاد  ويعمل  يعي�ض  �أن  ميكنه 

بطريقة طبيعية جديدة . 

ت�سهيل الإجراءات اأمام 
زوار تايالند

وت���ط���رق ب��و�ب��ي��ن��ي��ا ل��ل��ج��ه��ود �لتي 
�ل�سياحة  لإع������ادة  ب����الده  ت��ب��ذل��ه��ا 
كوجهة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  و���س��ع��ه��ا  �إىل 
ت�������س���ت���ق���ط���ب م������الي������ني �ل�����������زو�ر 
�إط���الق  حملة  �أن���ه مت  �إىل  م�����س��ر�ً 
�إع����ادة ف��ت��ح ت��اي��الن��د ر���س��م��ًي��ا يف 1 
خمطط   �إط����ار  يف   2021 ي��ول��ي��و 
  Phuket Sandboxو  
  Samui Plusللم�سافرين 
دون  �ملطعمني  بالكامل  �لدوليني 
�حلجر �ل�سحي، كوجهة جتريبية 
لإعادة �لفتتاح ، و��ستقبل برنامج  

Phuket Sandbox    

�ل�سهرين  يف  ز�ئ�������ًر�    94847  
�لأول�����ني ، م��ن �إط���الق���ه م��ن �أجل 
جذب �ملزيد من �لزو�ر �إىل �لبالد 
�لنظام  �إر����س���اد�ت م��ع  ، ومت و���س��ع 
وحتديث  تنفيذ  �جل��دي��د  وكذلك 
ب���ط���اق���ة ت���اي���الن���د ل���ل���دخ���ول �إىل 
�لهدف  م��ع  يتما�سى  مب��ا  �ململكة، 
م���ن �إع�������ادة ف��ت��ح ت���اي���الن���د، حيث 
ي��ت��م �إع��ف��اء �ل�����س��ائ��ح��ني �ل��ذي��ن مت 
�حلجر  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل   تطعيمهم 
�ل�سحي و�إتاحة �ملزيد من �لفر�ض 
ل����زي����ارة وج����ه����ات م���ت���ع���ددة �أث���ن���اء 

زيارتهم للبالد  . 
�مل�سافرين  �مل��خ��ط��ط  ه���ذ�  وي��ع��ف��ي 
�ل��دول��ي��ني �مل��ط��ع��م��ني م��ن �حلجر 
ُي���ط���ل���ب من  ب���ي���ن���م���ا   ، �ل�������س���ح���ي 
�مل�����س��اف��ري��ن �ل��ب��ق��اء يف ف��ن��دق ملدة 
�إجر�ء  يتم  يوم و�حد فقط   )حتى 
�إىل  �لو�سول  �ختبار  PCR  عند 
�سلبية(،  �لنتيجة  وظ��ه��ور  �مل��ط��ار 
تخفي�ض  مت   ، ذل���ك  ع��ل��ى  ع����الوة 
�لإق��ام��ة �لإل��ز�م��ي��ة يف  بوكيت من 
ذلك  وبعد  �أي��ام فقط،   7 �إىل   14
ميكن ق�ساء 7 لياٍل �أخ��رى يف �أي 
�ل�����س��ه��رة يف كر�بي  �مل��ن��اط��ق  م���ن 

جناي  ك����و   ، ف�����اي  يف  )ك�����و 
جنا  ف��ان��غ   ، ر�ي���ل���ي(  ،  �أو 

ياو(  �أو كو  )خ��او( لك 
�أو ���س��ور�ت ث��اين )كو 

كو  �أو  ������س�����ام�����وي 
كو  �أو  ف�����اجن�����ان 

ت����������������او(، وم������ن 
�أن  �مل�����ت�����وق�����ع 

هذ�  ي��ج��ذب 
�مل���خ���ط���ط 

�لبالد،  �إىل  �ل�����س��ي��اح  م���ن   �مل���زي���د 
 2021 نوفمرب   1 م��ن  و�ع��ت��ب��اًر� 
�لأجانب  بالزو�ر  تايالند  رحبت   ،
ذل����ك  يف  مب�����ا   ، دول��������ة   63 م�����ن 
�لإمار�ت  �لعربية �ملتحدة ، و�سيتم 
فتح ت��اي��الن��د ت��دري��ج��ي��اً مل��زي��د من 
�ل��ك��ام��ل يف  �لتطعيم  م��ع  �ل��ب��ل��د�ن 
عدد  بلغ  حيث  �لقريب،  �مل�ستقبل 
للحجز  نظام  �ل��ي��وم  يف  �ملتقدمني 
�ىل تايالند 322601 ، متوقعاً 
زي��������ادة �لإق������ب������ال خ������الل �ل���ف���رتة 

�ملقبلة  . 

اأهم ما مييز تايالند 
كوجهة �سياحية رائدة

و�أكد �سعادة �ل�سفر �أن بالده على 
باأ�سدقائنا  ل��ل��رتح��ي��ب  ����س��ت��ع��د�د 
لتجربة  �أخ�������رى  م�����رة  �لأج�����ان�����ب 
وطعامنا  �خل����ا�����س����ة،  ث���ق���اف���ت���ن���ا 
�للذيذ، و�خلدمات  �لطبية �ملميزة، 
�لتايالندية  �ل�سيافة  وبالتاأكيد 
�ل�سهرة، و�أ�سار �إىل �أن تايالند ل 
�ل�ساحرة  ب�سو�طئها  فقط  ت�ستهر 
وثقافتها  �ل��غ��ن��ي��ة  وم���اأك���ولت���ه���ا 
ا  �أي�سً  وهند�ستها �ملعمارية، ولكنها 
تعد �لوجهة �لوحيدة يف �لعامل 
لل�سائح  توفر  �لتي  باأ�سره 
ي�ستمتع  �����س����يء.  ك����ل 
�جلميع بالتجارب 
ية  ند يال لتا �
 م���������������������������ن 

خمتلفة  مناطق  ��ستك�ساف  خالل 
ي�ستمتع  ق����د  ب��ي��ن��م��ا  �ل����ب����الد.  يف 
�ل��ب��ع�����ض ب��ال��ت��ن��ق��ل ب���ني �جل����زر يف 
�لبع�ض  يف�سل  ت��اي��الن��د،  ج��ن��وب 
�ل�سمال  يف  �ل���س��رتخ��اء  بالتالل 
ويحبذ �لبع�ض �لآخر حياة �ملدينة 
و�ل���ط���ع���ام �ل�����س��ه��ي، ت�����س��م��ل �مل���دن 
�لرئي�سية �لتي حتظى ب�سعبية بني 
وباتايا  ب��ان��ك��وك،  �أيوثايا  �ل�سياح 
ماي  �سيانغ  �لو�سطى،  �ملنطقة  يف 
كر�بي  �ل�����س��م��ال،  يف  ر�ي  و���س��ي��ان��غ 
وفوكيت و�سور�ت ثاين يف �جلنوب، 
خ���ون ك��اي��ن ،  �أوب����ون ر�ت�����س��اث��اين ، 
�ل�سمال  يف  ر�ت�سا�سرميا  ن��اك��ورن 
�ل�سرقي. نرحب د�ئًما بالزو�ر من 
�سياحية  لتجربة  �لعربية  �ل���دول 
فريدة يف تايالند  و�سوف يلم�سون 
وم�سياف  ودود  ه��و  ك��م  باأنف�سهم 
�ل�سعب �لتايالندي وحمب للزو�ر 

من خمتلف دول �لعامل . 

تايالند تتميز يف �سناعة 
ال�سياحة العالجية

وعن �لتطور �لكبر �لذي ت�سهده 
لل�سياحة  رئي�سية  كوجهة  ب���الده 
تايالند  �أك�����دت  ق����ال:  �ل��ع��الج��ي��ة 
م��ك��ان��ت��ه��ا �ل����ر�ئ����دة ك��م��رك��ز طبي 
�آ�سيا  ����س���رق  م��ن��ط��ق��ة  ج���ن���وب  يف 
و��ستقطبت عدًد� كبًر� من �ملر�سى 
بجميع  �لطبي  للعالج  �ل��دول��ي��ني 
�ل�سياحة  قطاع  ومنا  تخ�س�ساته، 

حيث  ب�سكل  م�ستمر  �لعالجية 

�ل�����دول�����ة  جت����ه����ي����ز  مت 
بامل�ست�سفيات و�لتقنيات 

�حل���دي���ث���ة و�لأه��������م من 
ذلك �ل�سيافة �لتايالندية 

مريحة  �إقامتهم  جتعل  �لتي 
خدماتنا  وت�ستهر  ُتن�سى  حًقا،  ول 
�لطبية منذ فرتة طويلة بالعالج 
�لتايالندي �لفعال بتكلفة  �لطبي 
ت��ن��اف�����س��ي��ة وخ����دم����ة ع���ل���ى �أع���ل���ى 

م�ستوى . 
 ،  19 كوفيد  جائحة  تف�سي  قبل 
بلغ عدد زو�ر تايالند حو�يل 130 
�ألف �إمار�تي �سنوًيا، ب�سرف �لنظر 
�ل�سياحية  �ل���وج���ه���ات  زي�����ارة  ع���ن 
�لرئي�سي  �ل�سبب  ف��اإن   ،  �ل�سهرة 
ت��اي��الن��د هو  �إىل  ل��ل�����س��ف��ر  �لآخ�����ر 
)�ل�سياحة  �ل��ط��ب��ي��ة  ل���الأغ���ر�����ض 

�لعالجية( . 

تايالند وجهة اقت�سادية 
جاذبة لال�ستثمارات الأجنبية

�ل�سفر  �حل��و�ر حت��دث  نهاية  ويف 
�ل�ستثمار  فر�ض  عن  �لتايالندي 
م��ن حو�فز  تقدمه  وم��ا  ب���الده  يف 
�لأجانب  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  لت�سجيع 
�لق���ت�������س���اد  �ل�����ق�����وة  يف  ون�����ق�����اط 

�لتايالندي فقال : 
ت��ق��ع ت���اي���الن���د ، �ل���ت���ي ي��ب��ل��غ عدد 
�سكانها 67 مليون ن�سمة ، يف قلب 
�ملجموعة �لقت�سادية لر�بطة دول 
ومنطقة جنوب  �آ�سيا  �سرق  جنوب 
م�سرتكة  �سوق  وه��ي   ، �آ�سيا   �سرق 
�آ�سيا  10 دول يف جنوب �سرق  من 
م�ستهلك،  م��ل��ي��ون   660 ت�����س��م 
لديها ثاين �أكرب �قت�ساد يف جنوب 
و�سائل  �إىل  بالإ�سافة  �سرق  �آ�سيا، 
مع  �ملمتازة  و�ملو��سالت  �لت�سال 
�لنمو،  ���س��ري��ع��ة  �مل����ج����اورة  �ل�����دول 
ب�سهولة  �ل���و����س���ول  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
يف  �ل����ق����وي����ة  �إىل  �لق�����ت�����������س�����اد�ت 
ب�سهولة  �مل��ج��اورة  و�لهند  �ل�سني 
بنيتها  بف�سل  ت��اي��الن��د  م��ن 
�مل�ستوى  ذ�ت  �لتحتية 
�لعاملي مثل �لنقل 
�جل���������������������وي 

و�ل����������������������������������ربي 
 و�لبحري و�ل�سكك 
كما  �حل����دي����دي����ة، 
رفيع،  رقمي  بات�سال  تتميز  �أن��ه��ا 
عالية  م���ه���ار�ت  ذ�ت  ع��ام��ل��ة  وق���وة 
هذه  م��رت��ف��ع،  معي�سة  وم�����س��ت��وى 
مع  ج��ن��ب  �إىل  ،  جنًبا  �ل���ع���و�م���ل 
للحكومة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�ل�ستثمار،  وح��و�ف��ز  �لتايالندية 
جتعل من تايالند موقع �ل�ستثمار 

�ملف�سل يف �ملنطقة  . 
�ل�ستثمار  �أه��م ما مييز جمال  �إن 
�ل��������������ذي ط������رح������ت������ه �حل�����ك�����وم�����ة 
�ملمر  ه����و  ح���ال���ًي���ا  �ل���ت���اي���الن���دي���ة 
   )EEC(ل�سرقي� �لق��ت�����س��ادي 
ع���م���الق  �سديق  م�������س���روع  وه����و   ، 
ي�سبح  �أن  �إىل  ي���ه���دف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
يف  �ل���ر�ئ���دة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ملنطقة 
�لآ�سيان لل�سناعة و�لبنية �لتحتية 
�حلر�ض  مع  �حل�سرية  و�لتنمية 
على  �أن يتما�سى �لقت�ساد �لأخ�سر 
»�لنموذج   ، م���ع  BCG  للبلد 
�لق���ت�������س���ادي �حل���ي���وي �ل���د�ئ���ري 
   BCG�و�لأخ�سر«. مت �لرتويج ل
للنمو  �ق��ت�����س��ادي  جديد   كنموذج 
ي�ستفيد  �ل��ذي  و�مل�ستد�م  �ل�سامل 
من نقاط �لقوة يف �لبالد يف �لتنوع 

�لبيولوجي و�لرث�ء �لثقايف . 
�لتكنولوجيا  ت�������س���ت���خ���دم     ك���م���ا 
و�لب���ت���ك���ار ل��ت��ح��وي��ل �ل���ب���الد �إىل 

�لقيمة  على  ق��ائ��م  �قت�ساد 

اأبوظبي- الفجر : 
تويل  بالده  اأن  الدولة  لدى  تايالند  مملكة  �سفري  بوابينيا  واراف��وث  �سعادة  اأكد 
ب�سفة  العربية  املتحدة  الإم���ارات  دول��ة  مع  عالقاتها  لتطوير  كبريا  اهتماما 
خا�سة ودول العامل العربي ب�سفة عامة م�سريا اىل اأن تايالند وعلى الرغم من 

بعالقات  طويلة  فرتة  تتمتع  ومنذ  اأنها  اإل  اجلغرافية  امل�سافات  تباعد 
واأقامت عالقات دبلوما�سية مع جميع  العربي  العامل  ودية متميزة مع 
املنطقة  �سفارات  وقن�سليتان عامتان يف   9 الآن  العربية ولديها  الدول 
فر�ص  وات�سعت  التجاري  التبادل  حجم  تزايد  فقد  لذلك  ونتيجة 
�سركائنا  اأهم  اأحد  العامل  العربي  نعترب  ونحن  تدريجيا  ال�ستثمار 
ال�سرتاتيجيني وهناك اأعداد كبرية من الزوار العرب اإىل تايالند �سنويا 
من  الكثري  اأي�سا  هناك  حني  والعالجية  يف  الرتفيهية  ال�سياحة  لأغرا�ص 

درا�ساتهم  يتابعون  الذين  امل�سلمني  الطالب  وخا�سة  التايالنديني،  ال��زوار 
الدينية يف خمتلف الدول  العربية . 

)�لفجر(  ل�  و�أ�ساف يف حديثه 
�أم�����ا ع���ن ع��الق��ات��ن��ا م���ع دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة فهي 
على  ومتميزة  وثيقة  عالقات 
م���دى ع��ق��ود ح��ي��ث �أق��ي��م��ت يف 

 .   1975 دي�سمرب   12
وكان عام 2020 عالمة فارقة 
بني  �لثنائية  للعالقات  �أخ��رى 
تايالند و�لإمار�ت حيث �حتفل 
�ل�سنوية  ب��ال��ذك��رى  �ل��ب��ل��د�ن 
و�لأرب��ع��ني  لتاأ�سي�ض  �خلام�سة 

�لعالقات �لدبلوما�سية . 
بني  �ل���ع���الق���ات  �أن  و�أ�����س����اف: 
ت�سهد  وت���اي���الن���د  �لإم����������ار�ت 
جميع  يف  م�������س���ت���م���ر�  ت����ط����ور� 
جم��������الت �ل�����ت�����ع�����اون �ل���ق���ائ���م 
�ل��ت��ف��اه��م و�لثقة  �أ���س��ا���ض  ع��ل��ى 

�ملتبادلة  . 
متكرر�  ت��ب��ادًل  �لبلد�ن  و�سهد 
على  �مل�ستوى  رفيعة  للزيار�ت 
على  موؤكد�  �مل�ستويات،  جميع 
�لإم���ار�ت  �إىل  تنظر  ب���الده  �أن 
�لعربية �ملتحدة  على �أنها بو�بة 
�ل�سرق  منطقة  �إىل  ت��اي��الن��د 
�إفريقيا   و����س���م���ال  �لأو������س�����ط 
�ل�سريك    )MENA(وهي 
يف  ل��ت��اي��الن��د  �لأول  �ل��ت��ج��اري 
 16 وحت��ت��ل  �ملرتبة  �مل��ن��ط��ق��ة 
���س��رك��اء تايالند  �إج��م��ايل  ب��ني 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ت��ج��اري��ني 
بلغ   ،  2020 �لعامل ففي عام 
�أكرث  �لثنائية  �ل��ت��ج��ارة  حجم 
من 7.4 مليار  دولر �أمريكي . 

تايالند ت�سارك يف 
اإك�سبو دبي باأكرب جناح 

يف تاريخ م�ساركاتها
�لتايالندي  �ل�سفر  وحت���دث 
�إك�سبو  يف  ب���الده  م�ساركة  ع��ن 
دبي 2020 قائاًل: �إن تايالند 
ت�سارك يف �ملعر�ض باأكرب جناح 
تاريخ  �حل���ج���م  يف  ح���ي���ث  م����ن 
�لدويل  �حل��دث  يف  م�ساركاتها 
�إىل  تايالند  �ن�سمت  �أن  منذ 
معر�ض �إك�سبو �لعاملي منذ عام 
�لأهمية  يعك�ض  مما   ،  1862
ملعر�ض  ت��اي��الن��د  �ل��ت��ي  �أولتها 
�لعربية  �لإم������ار�ت  يف  �إك�����س��ب��و 
�ملتحدة. م�سر�ً �ىل �أن �جلناح 
كيف  ي���ع���ر����ض  �ل����ت����اي����الن����دي 
�لتغير�ت  �لتكنولوجيا  تقود 
جميع  يف  ل��ت��اي��الن��د   �لتنموية 
�جلو�نب ، وخلق فر�ض جديدة 

على  وق�����ائ�����م 
يتو�فق  �لب���ت���ك���ار 

�لتنمية  �أه�������د�ف  م���ع  ���ا  �أي�������سً
�ملتحدة  ل������الأمم   �مل�ستد�مة 
�قت�ساد  فل�سفة  م��ع  ويتما�سى 
تعد  �لكتفاء  )SEP(  و�لتي 
ا �ملبد�أ �لأ�سا�سي للتو��سل  �أي�سً
ت����اي����الن����د  يف  �لج�����ت�����م�����اع�����ي 

 و�لتنمية �لقت�سادية  . 
متتد على �أكرث من 13000 
كيلومرت مربع، عرب �ملقاطعات 
�ل��ث��الث ت�����س��ون��ب��وري ور�ي���وجن 
وت�����س��ات�����س��وجن�����س��او يف �جل���زء 

�ل�سرقي من تايالند  . 
�خلم�ض  �ل�������س���ن���و�ت  وخ�������الل 
ت�سل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �لأوىل، 
�ل�ستثمارية  �مل�����س��اري��ع  ق��ي��م��ة 
�لعام  �لقطاعني  �مل�سرتكة بني 
و�خلا�ض �إىل حو�يل 50  مليار 
�ملجموعة  يف  �أم���ري���ك���ي  دولر 
وملزيد  �لأوروب��ي��ة،  �لقت�سادية 
من دعم �لأعمال �لتي يقودها 
�ملجموعة  د�خ��������ل  �لب����ت����ك����ار 
تتميز   ، �لقت�سادية  �لأوروبية 
من  بالعديد  �ل�ستثمار  بيئة 
�ل�����س��ري��ب��ي��ة وغر  �حل����و�ف����ز 

�ل�سريبية للم�ستثمرين . 

اأكد اأن بالده ت�سارك يف اإك�سبو دبي 2020 باأكرب جناح يف تاريخ م�ساركاتها

�سفري تايالند: االإمارات تعد بوابة تايالند اإىل منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا   

تايالند من اأهم وجهات ال�سياحة الرتفيهية والعالجية 
بتكلفة تناف�سية وخدمة على اأعلى م�ستوى

نرحب دائمًا بالزوار من الدول العربية لتجربة 
سياحية فريدة في تايالند   

تايالند تمتلك كافة عناصر الجذب االستثماري وتقدم 
العديد من الحوافز لتشجيع المستثمرين األجانب   

نرحب دائمًا بالزوار من الدول العربية لتجربة 
سياحية فريدة في تايالند   

تايالند تمتلك كافة عناصر الجذب االستثماري وتقدم 
العديد من الحوافز لتشجيع المستثمرين األجانب   

تايالند من اأهم وجهات ال�سياحة الرتفيهية والعالجية 
بتكلفة تناف�سية وخدمة على اأعلى م�ستوى

�سفري تايالند: االإمارات تعد بوابة تايالند اإىل منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا   

�شـــيــــاحـــــة
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بعيدا عن كوفيد طويل الأمد

 درا�سة تك�سف عن معاناة البع�س من دميومة االإنفلونزا
لي�ض فقط  �آث��ار  عاملية ومعها  �أزم��ة �سحية عامة  19  يف  ت�سبب كوفيد- 
�أن ت�ستمر  �ل��ت��ي ميكن  �ل��ف��رو���ض  �أع��ر����ض  ول��ك��ن  �لأم����د،  �مل��ر���ض ق�سر 

لأ�سهر.
�إىل �مل�ست�سفى بعد  وقد ل ُينقل �لأ�سخا�ض �لذين يتمتعون ب�سحة جيدة 
�لإ�سابة بالفرو�ض، ولكن رمبا ل يز�لون ي�سعرون بتاأثر �أعر��سه لفرتة 
�أن  �أن �لإنفلونز� ميكن  طويلة بعد �لإ�سابة. و�لآن، وجدت در��سة جديدة 

يكون لها �لتاأثر نف�سه على �ملدى �لطويل.
ويف كلتا �حلالتني )كوفيد19-" و�لإنفلونز�(، ي�سعر �لعديد من �لأ�سخا�ض 
و�سيتعافى معظمهم متاما يف  قليلة،  �أ�سابيع  �أو  �أي��ام  بالتح�سن يف غ�سون 
ت�ستمر  �أن  ميكن  �لأ�سخا�ض،  لبع�ض  بالن�سبة  لكن  �أ�سبوعا.   12 غ�سون 

�لأعر��ض لفرتة �أطول.
ول يبدو �أن فر�ض �لإ�سابة باأعر��ض طويلة �لأمد مرتبطة مبدى مر�سك 

عندما ت�ساب ب� "كوفيد19-" لأول مرة، وهذ� هو نف�سه مع �لإنفلونز�.
وحلل بحث جامعة �أك�سفورد �ل�سجالت �ل�سحية لالأ�سخا�ض �لذين �ُسّخ�ست 

�إ�سابتهم بالإنفلونز� و"كوفيد19-"، وخا�سة يف �لوليات �ملتحدة.
وت�سم �ملجموعتان، �للتان ت�سمالن ما يزيد قليال عن 100000 مري�ض، 
�إىل  بعد ثالثة  لالأعر��ض  رعاية �سحية  على  للح�سول  ي�سعون  �أ�سخا�سا 

�ستة �أ�سهر من �لإ�سابة.
و�سملت هذه �مل�ساكل: �لتعب و�سيق �لتنف�ض و�أمل �ل�سدر �أو �سيقه وم�ساكل 

يف �لذ�كرة و�لرتكيز - �ملعروفة با�سم "�سبابية �لدماغ".
عر�سة  �أك��رث  "كوفيد19-" كانو�  مر�سى  �أن  على  عالمات  هناك  وكانت 
لالإ�سابة باأعر��ض طويلة �لأمد - %42 لديهم عر�ض و�حد على �لأقل 

مقارنة ب� %30 يف جمموعة �لإنفلونز�.
معر�سني  ُيعتربون  �لذين  �لأ�سخا�ض  بع�ض  �ملجموعتني  كلتا  وت�سمنت 
�أن يكونو� مري�سني متاما بالفرو�سات -  �ملحتمل  للخطر - و�لذين من 
لذلك ل ينبغي �لنظر �إىل معدلت �ملر�ض �مل�ستمر على �أنها ممثلة لعامة 

�ل�سكان.
 PLOS Medicine ومع ذلك، خل�ست �لدر��سة - �لتي ُن�سرت يف جملة
- �إىل �أن كال �لفرو�سني ميكن �أن يت�سببا يف م�ساكل طويلة �لأمد ت�ستغرق 

وقتا للتغلب عليها.
وقال كبر �لباحثني، �لربوفي�سور بول هاري�سون: "يعرف �لكثر منا ممن 
�أ�سيبو� بالإنفلونز� كيف ل ت�سعر د�ئما بتح�سن كامل بال�سرعة �لتي كنت 

تاأملها �أو تتوقعها".
�أن  "كوفيد19-" بحقيقة  جمموعة  يف  �لأع��ل��ى  �مل��ع��دل  يتاأثر  �أن  وميكن 
�لنا�ض قد يكونون �أكرث عر�سة لطلب �لرعاية لالأعر��ض طويلة �ملدى �أو 

طريقة ت�سجيل �أعر��ض �ملر�ض.
�مل�ستمرة  �لأع��ر����ض  تكون  �أن  �ملحتمل  �أن��ه من  �لفريق  ك�سف  ع��ام،  وب�سكل 
�أكرث �سيوعا ل� "كوفيد19-" من �لإنفلونز�. ودر�ض �لبحث فقط عن �إ�سارة 

لالأعر��ض طويلة �ملدى.
و�أ�سارت �لقيود �إىل �أنه من غر �ملعروف كم من �لوقت عانى �أولئك �لذين 
يطلبون �مل�ساعدة من �لأعر��ض، مع �إ�سارة �لورقة �لبحثية �إىل �أنه كان من 

�ملمكن �أن تكون �أياما �أو �أ�سابيع.
كما مل ُت�سّجل �سدة �لأعر��ض، فقط ما �إذ� كان �ملر�سى يعانون من �أي �آثار 

طويلة �ملدى.

؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 
- �أمريكا عام 1918 م

العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكرب  ت�ستقبل    •
مائتي الف �سخ�ص و توجد يف ؟؟

- نيويورك 
؟ الديانة  اأ�سول  عن  الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 

- �أبو �حل�سن علي بن ��سماعيل �لأ�سعري 
يبلغ  الن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •

ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟
- 2400 كم

؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  اق�سى  •  ما 
- 15 �سم

تنف�ض بدون  �ملياه  حتت  �ساعة  �لبقاء  ي�ستطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
�لأر�سية  �لكرة  على  حيو�ن  �أكرب  هو  �لأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 

كم  م�سافة850  على  غنائها  بو��سطة  �لتخاطب  ت�ستطيع  �لزرقاء  �حليتان  �أن  تعلم  • هل 
�أمتار   9 �إىل  �أحيانا  �إرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  �حلوت  ر�أ�ض  من  تدفع  �لتي  �ملاء  نافورة  �أن  تعلم  • هل 

�ل�ساعة   / كم   40 �إىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  �أطنان   5 �إىل  ي�سل  �لفيل  وزن  �أن  تعلم  • هل 
ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمر�ه  يف  �لدم  يقطعه  �لذي  �مل�سو�ر  �أن  تعلم  • هل 

�لأ�سبوع  �أطر�فه يف  �ملتحركة وحتريك  �لأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يبد�أ يف  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  • هل 
�ل�ساد�ض من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�ستجيب لالأ�سو�ت �ملفاجئة

�لكبار ي�سيب  مما  �أقل  بن�سب  ولكن  �أي�سا  �لأطفال  ي�سيب  �ل�سقيقة  �سد�ع  �أن  تعلم  • هل 
كبر جناح  وتلقى  �لثلج  بكماد�ت  يعالج  �ملفا�سل  روماتيزم  �لروماتيزم  حالت  بع�ض  �أن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  �لب�سري  �جل�سم  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن �لزر�فة لطول رقبتها فهي ل تنام يف �ليوم �لو�حد �إل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة و�حدة 

�إمنا على ثالث مر�حل كل مرة ثالث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  �لب�سري  �جل�سم  �سر�يني  �أن  تعلم  • هل 

حنظلة واجلمل
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فوائد الأنانا�ص

حتتوي فاكهة �لأنانا�ض على �لعديد من �لفيتامينات و�ملعادن �ملهمة للج�سم، 
كما حتتوي على م�ساد�ت �لأك�سدة و�لنزميات �لتي تكافح �لأمر��ض.

�لتي  فالفنويد�ت  ت�سمى  �لأك�سدة  م�ساد�ت  من  خا�سة  مبجموعة  غني 
خماطر  تقلل  �لأك�سدة  مب�ساد�ت  �لغنية  و�لوجبة  ن��وع.  �آلف  �ستة  يتفرع 

�لإ�سابة باأمر��ض مزمنة مثل �ل�سكري و�لقلب.
ي�ساعد �لأنانا�ض على �له�سم عرب جمموعة من �لإنزميات ت�سمى بروميلني 

�لتي تفتت جزيئات �لربوتني مما ي�سهل ه�سمها.
يقلل خماطر �لإ�سابة بال�سرطان

ي�ساعد ما به من �نزميات وفيتامينات ومعادن يف تقوية جهاز �ملناعة.
تخفيف �آلم �ملفا�سل

تخفيف �آلم جر�حات �لأ�سنان
يذكر �أن كوب و�حد من �لأنانا�ض يحتوي على 82.5 �سعر حر�ري ويوفر 
131 باملئة من �حتياجات �جل�سم �ليومية من فيتامني �سي وكذلك 76 

باملئة من �لحتياجات �ليومية من �ملنجنيز.

وقد  �ل�سم�ض  وح��ر�رة  �حلر  لهيب  و�سط  قدميه  على  م�سيا  �ل�سحر�ء  يعرب  ويدعى حنظلة  �لرعاة  �أح��د  كان 
��سابه �جلوع و�لعط�ض .. ويف �أثناء ذلك وجد جمال يعرب �ل�سحر�ء وحيد� فم�سى معه حتى هد�ه �جلمل �إىل 
ماء عذب ، وهناك �سرب حنظلة و�رتوى كثر� ولكن �جلمل �أخذ ي�سرب وي�سرب وكاأنه لي�سبع �أبد� ومل يكن 
حنظلة يعرف �أن �جلمل ميالأ �سنامه حتي ي�ستطيع �أن يحمله ويعرب معه �ل�سحر�ء، وبعد فرتة �سار �لثنان 
حتى و�سال �إىل و�حة ت�سكنها قبيلة كبرة نزل فيها �سيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خرهما كبر 
و�ل��زو�د ويرحالن فاختار حنطلة  �ل��ز�د  �و يحمالن  �لقبيلة  ف��رد�ن من  كاأنهما  �أن يعي�سا معهما  �لقبيلة من 
�أن يعي�ض و�سط �فر�د �لقبيلة . �أخذ حنطلة يفكر كثر� فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �سر �ل�سوؤ�ل وهنا تذكر 
ماكان يفعله �جلمل حينما مالأ �سنامه باملاء لي�ستفيد منه �ثناء �لرحلة فجاءت له فكرة جميلة و�خذ يبحث 
عن جلود �حليو�نات �لقوية ثم ينظفها جيد� ويجعلها مل�ساء لمعة نطيفة خالية من �لر�ئحة وبعد ذلك يقوم 
بخياطة متينة وليرتك منها غر رقبة طويلة تربط منها بعد �أن متالأ باملاء ليحملها من �ر�د �ل�سفر فوق 
ظهره لتعينه على �لعط�ض و�سط �ل�سحر�ء ،وهكذ� ر�جت فكرة حنظلة و�طلق عليها ��سحاب �لقبيلة وعاء �ملاء 
�جللدي ومنهم من ��سماها قربة ومنهم من ��سماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهر� فعا�ض حنظلة يف 
و�سطهم كرمي �لنف�ض عزيز� مبا يك�سبه من �سناعة �لقربة وبعد ذلك جلاأ �إىل طريقة �خرى للتك�سب مل يكن 
يجيدها �فر�د �لقبيلة فقد كان يجيد �سناعة بع�ض �لثاثاث من �لخ�ساب فكان يتقن �سناعة �لو�ين �خل�سبية 
و�سناعة �لقو�رب وغرها فا�ستعان باملو�د �ل�سمغية �مل�ستخرجة من �ل�سجار وحو�فر �لذبائح و��ستعان �ي�سا 
بامعاء �حليو�نات �لذبيحة و��سياء كثرة ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ��سياء جيدة �ل�سنع فا�ستطاعو� 
�ن ينزلو� �إىل �لنهر �ل�سغر بقو�ربهم �ملتينة وعلمهم �سيد �ل�سماك ومتليحها كما �سنع لهم بع�ض �لدو�ت 
�إىل جنة  �لو�حة  �نو�ع �خل�سرو�ت و�لفاكهة حتى حتولت  �لبيئية وكان �ي�سا يعلمهم زر�عة بع�ض  �ملو�سيقية 
�سغرة ت�سكنها قبيلة �سعيدة �سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من �بنة �سيخ �لقبيلة و��ستحق 

�أن يكون فخر� لهم وعنو�نا لهم يف كل �أعمالهم �لطيبة .

طيور النور�ص حتلق فوق مياه نهر يامونا يف نيودلهي - ا ف ب

�كت�سف علماء �لأحياء �لأمريكيون وجود جني لدى �لفئر�ن و�لقرود، 
من  وغرها  �إيبول  وحمى  �لإي��دز  فرو�سات  طفر�ته  �إح��دى  حتجب 

�لفرو�سات �لقاتلة.
دور�  يلعب  �ل��ذي   CHMP3 �جل��ني  �أن  �إىل   Cell جملة  وت�سر 
غ�ساء  �سالمة  على  للحفاظ  �حليوية  �خللوية  �لعمليات  يف  رئي�سيا 
�خل��ل��ي��ة، و�لإ�����س����ار�ت ب��ني �خل��الي��ا، و�ن��ق�����س��ام �خل��الي��ا، م��وج��ود عند 
�لإن�سان �أي�سا ولكن يف حالته �لأ�سلية. فاإذ� متكن �لعلماء من تعديله، 
�سيكون �خرت�قا هائال يف مكافحة �لعديد من �لأمر��ض �لفرو�سية 

�خلطرة.
روكفلر  وجامعة  يوتا  بجامعة  �لطبي  �لق�سم  من  باحثون  و�كت�سف 
ل��ل��ف��ئ��ر�ن و�ل���ق���رود ن�سخة م��ع��دل��ة م��ن ه���ذ� �جلني  �أن  ن��ي��وي��ورك،  يف 
�ملعني،  �لربوتني  يف  �حلا�سلة  �لتغر�ت  ت�سفر   retroCHMP3
�لذي يكبح قدرة �لفرو�سات على �خلروج من �خللية �مل�سابة، وبالتايل 

مينع �إ�سابة �خلاليا �ملجاورة. 

وده�سنا  متوقع،  غر  �كت�سافا  هذ�  "كان  �إل��دي،  نيلز  �لدكتور  ويقول 
تكاثر  مينع  �خللوية  �لبيولوجية  يف  طفيًفا  تباطوؤً�  �أن  ر�أينا  عندما 
من  �جلينية  �لأدو�ت  با�ستخد�م  �لباحثون  متكن  وق��د  �لفرو�ض". 
وبعد  �لب�سري،   CHMP3 جني  من  معدلة  ن�سخة  على  �حل�سول 
�أن �لفرو�ض ينف�سل  �لآي��دز، و�كت�سفو�  �أ�سابو� خاليا بفرو�ض  ذلك 
عن �خللية �مل�سابة ب�سعوبة. �أي جنحت ن�سخة �جلني �ملعدلة يف منع 
�خلاليا  وظائف  �أو  �لأي�سية  �لإ�سار�ت  تعطيل  دون  �لفرو�ض،  تكاثر 

�لتي ميكن �أن ت�سبب موتها.
�ملناعة  نق�ض  ف��رو���ض  مثل  ف��رو���س��ات  �أن  "�عتقدنا  �إل����دي،  وي��ق��ول 
 ، د�ئ��ًم��ا   ESCRT م�سار  ��ستخد�م  ميكنها  �إي��ب��ول  وحمى  �لب�سرية 
�أخيل  كعب  لديهم  �أن  �ت�سح  ولكن  جديدة.  خاليا  وت�سيب  لتتكاثر 
�أي�سا. فقد جعل RetroCHMP3 �لفرو�سات عر�سة للخطر. 
لذلك ناأمل يف �مل�ستقبل، �ل�ستفادة من هذ� �لكت�ساف و��ستخد�مه يف 

مكافحة �لأمر��ض �لفرو�سية ".

اكت�ساف جني يحجب الفريو�سات القاتلة


