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�أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا ،جمموعة من الطرق لتح�سني مزاج
الطفل و�سلوكه.
راح� ��ة ال �ط �ف��ل :الأط� �ف ��ال ن���ش�ط��ون ل �ت �ع��وده��م ع �ل��ى روت �ي�ن منظم،
ولذلكيجب �أن ي��رت��اح الطفل وي�سرتخي ،ليتمكن م��ن ال�ع��ودة �إىل
�أن�شطته اليومية بحما�س وحيوية ومزاج جيد.
نظام غذائي �صحي  :يجب �إعطاء الأطفال �أطعمة غنية بالألياف
وبالربوتينات ،ليبقوا يف ن�شاط وحيوية طوال اليوم ،بزيادة العنا�صر
ال�غ��ذائ�ي��ة يف نظامهم ال�غ��ذائ��ي واحل ��د م��ن ا�ستهالكهم للأطعمة
امل�صنعة وغري ال�صحية.
رط��وب��ة الأج���س��ام� :شرب الطفل امل��اء ط��وال ال�ي��وم ،لتفادي ال�شعور
بالتعب واجلفاف ،وال�ستعادة الطاقة ،وحت�سني مزاجه.
اللعب يف اخلارج :على الطفل اخلروج �إىل الطبيعة بني احلني والآخر،
واللعب يف �أماكن مفتوحة لل�شعور باحليوية والتوازن النف�سي.

�صرخة جديدة ..تق�شري الب�شرة مثل الأفعى
ي�ستخدم العالج ال��ذي �أطلق عليه يف �أ�سرتاليا ا�سم طريقة الأفعى
يف التق�شري ،مزيجاً من املكونات لتجديد الب�شرة ،وع�لاج الندوب،
والت�صبغ والوردية ،وت�ضخم امل�سام� ،أو احتقانها ،والكلف.
وتك�شف ��ص��ور على �إن�ستغرام كيف ميكن للتق�شري املكثف جتديد
الب�شرة املتهيجة يف �أقل من �سبعة �أيام ،بعد �إزالة اجللد ب�شكل م�شابه
للأفعى عند تغيري جلدها.
و�أبدى م�ستخدمو و�سائل التوا�صل االجتماعي �إعجابهم بهذا العالج
املذهل ،وطالبوا مبعرفة املزيد عنه ،وفق ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.

�أول م�سبار لدرا�سة كويكبات
طروادة حول امل�شرتى

تطلق �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية "نا�سا" �أم�س ال�سبت �أول
مهمة م��ن نوعها ل��درا��س��ة كويكبات ط ��روادة ح��ول امل���ش�ترى ،وهما
جمموعتان كبريتان من ال�صخور الف�ضائية يعتقد العلماء �أنهما
بقايا م��واد �أ�سا�سية تكونت منها ال�ك��واك��ب اخل��ارج�ي��ة يف املجموعة
ال�شم�سية.
ومن املقرر �إطالق امل�سبار الف�ضائي (لو�سي) ،املوجود داخل كب�سولة
�شحن خا�صة ،من قاعدة كيب كنافريال اجلوية يف فلوريدا يف ال�ساعة
 0934( 5:34بتوقيت جرينت�ش) على منت ال�صاروخ (�أطل�س يف)
من حتالف الإطالق املتحد ،وهو م�شروع م�شرتك بني �شركتي بوينج
ولوكهيد مارتن.
و�إذا م�ضت الأمور وفقا للمخطط ف�سيظل لو�سي يف الف�ضاء يف مهمة
مدتها  12ع��ام��ا ل��درا��س��ة ع��دد قيا�سي م��ن الكويكبات .و�سيدر�س
كويكبات طروادة �أوال ،وهي �آالف القطع ال�صخرية التي تدور حول
ال�شم�س يف جمموعتني ،واحدة �أمام م�سار كوكب امل�شرتى والأخرى
خلفه.
ويبلغ قطر �أكرب كويكب طروادة معروف  225كيلومرتا.
وي�أمل العلماء �أن يقدم حتليق امل�سبار لو�سي قرب �سبعة من كويكبات
ط ��روادة تف�سريات ج��دي��دة ب���ش��أن كيفية تكوين ك��واك��ب املجموعة
ال�شم�سية قبل نحو  4.5مليار عام وما الذي �صاغ ن�سقها احلايل.
وقالت نا�سا �إن الكويكبات ،التي يعتقد �أنها غنية بالكربون قد تقدم
�أي�ضا تف�سريات جديدة ب�ش�أن ن�ش�أة املواد الع�ضوية واحلياة على كوكب
الأر�ض.

حيلة امللكة �إليزابيث
لتجنب الت�سمم بالطعام
مت�ت�ل��ك امل�ل�ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث ال�ث��ان�ي��ة ملكة
بريطانية �أك�ثر الربوتوكوالت �صرامة
م��ن �أج��ل حماية نف�سها م��ن �أي خطر،
مب��ا يف ذل��ك ال�ت���س�م��م .ل�ك��ن ك�ي��ف يقوم
موظفو الق�صر ب��ذل��ك؟ وت�شتهر امللكة
با�ست�ضافتها ال��والئ��م الكبرية يف ق�صر
ب��اك �ن �غ �ه��ام ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح�ضورها
حفالت الع�شاء الر�سمية يف جميع �أنحاء
ال�ع��امل ،حيث تتعر�ض خلطر الت�سمم.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن ال�ط��اق��م امل�ل�ك��ي لديهم
حيلة بارعة ملنع حدوث ذلك.
وي� ��راق� ��ب م��وظ �ف��و ال �ق �� �ص��ر يف جميع
الأوق��ات الوجبات التي يتم تقدميها يف
ق�صر باكنغهام ،وبالطبع ،يولون اهتمامًا
خا�صا للوجبات التي تقدم للملكة ،ويقال
ً
�إنهم ي�ستخدمون حيلة ب�سيطة ولكنها
ب��ارع��ة ج� �دًا مل�ن��ع ت�سمم امل�ل�ك��ة .وك�شف
الفيلم الوثائقي على القناة اخلام�سة
الربيطانية ال��ذي يحمل ا�سم "�أ�سرار
املطبخ امللكي" النقاب عن �أن امللكة مل
يقدم لها �إطالقاً طبق معني .فبعد �أن
ي�ت��م تغليف ك��ل � �ش��يء ،ت�خ�ت��ار اخلادمة
طبقاً ب�شكل ع�شوائي يقدم للملكة.
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ن�صائح لتح�سني �أمزجة
الأطفال و�سلوكهم

�إجراء ا�ستبدال ب�سيط مللح الطعام
ميكن �أن ينقذ املاليني من املوت

الزهرة مل حتت�ضن
يوما �أي حميطات

�أتريدين حت�سني مزاجك خالل
دقائق؟ عليك بواحدة من � 9أطعمة
جميعنا قد مير ببع�ض الأيام التي ي�صحو فيها مبزاج �سيئ ،وهو ما قد
ينعك�س على كل جوانب يومه من املنزل للعمل للأ�صدقاء ..لكن
هل تعلم �أن هناك جمموعة متنوعة من الأطعمة عند
�إ�ضافتها �إىل نظامك الغذائي ت�ساعدك على ال�شعور
بتح�سن يف مزاجك خالل دقائق معدودة؟
فعلى ذمة موقع "هيلثالين" ،healthline
املعني بال�ش�ؤون ال�صحية ،هناك عدد
من الأطعمة ال�صحية التي ميكن
�إ�ضافتها �إىل نظامك الغذائي،
والتي �ستحافظ على عقلك
وج�سمك يف �أف�ضل حاالتهما.
ون�صح تقرير باملوقع بدمج هذه
الأطعمة يف النظام الغذائي اخلا�ص بك،
لتح�سني م��زاج��ك ،وللح�صول على نتائج
�إيجابية يف حميط اخل�صر ،وكذلك للم�ساعدة يف
حماربة الأمرا�ض العقلية .ومن هذه الأطعمة:
 .1الربوتني اخلايل من الدهون
ويرتبط بانخفا�ض معدالت االكتئاب وحت�سني �صحتك
ي�ح�ت��وى ال�ب�روت�ي�ن اخل ��ايل م��ن ال��ده��ون ع�ل��ى احلم�ض العقلية.
الأميني "تريبتوفان" ،فهذه املادة ال تزعجك فعل ًيا لكنها وت�شمل الأن��واع الأخ��رى من الأ�سماك التي حتتوي على
ت�ساعد ج�سمك على �إنتاج ال�سريوتونني ،وهو �أمر حيوي ن�سبة عالية من �أوميغا  3التونة واملاكريل والرجنة.
يف م�ساعدة عقلك على �إدارة حالتك املزاجية وحماربة
االكتئاب واحلفاظ على ذاكرة قوية.
 .4احلبوب الكاملة
ف��ول ال�صويا وال�شوفان وغ�يره��ا م��ن احل�ب��وب ،يجب �أن
 .2الزبادي
تتناولها �إذا مل تكن �صحتك العقلية على ما ي��رام ،بينما
ال��زب��ادي واملنتجات املماثلة الأخ��رى تعد م�صادر ممتازة ي�ستخدم ج�سمك وعقلك الكربوهيدرات للح�صول على
ريا ما ن�ستهلك الكربوهيدرات الب�سيطة،
للربوبيوتيك ،وغال ًبا ما يرتبط الزبادي ب�صحة اجلهاز الطاقة ،ف�إننا كث ً
اله�ضمي ،فقد ثبت �أن الربوبيوتيك يقلل م��ن التوتر م��ا ي� ��ؤدي �إىل ارت �ف��اع ن�سبة ال�سكر يف ال ��دم ،فالأطعمة
وال�ق�ل��ق ،وه��و �أح��د الأ��س�ب��اب الرئي�سية ال�ت��ي ت��ؤث��ر على امل�صنفة على �أنها حبوب كاملة حتتوي على كربوهيدرات
�صحتنا العقلية ،حيث يحتوي الزبادي على ن�سبة عالية معقدة ،ما ي�ؤدي �إىل �إنتاج الغلوكوز ب�شكل �أبط�أ ،كم�صدر
م��ن ال �ب��وت��ا� �س �ي��وم وامل�غ�ن�ي���س�ي��وم ،وي �� �س��اع��د ع �ل��ى و�صول للطاقة �أكرث تنا�سقًا وثبا ًتا.
الأك�سجني �إىل الدماغ ،ما يح�سن من قدرتها على العمل.
 .5زيت الزيتون
 .3ال�سلمون
هذا عن�صر �شائع يف الأنظمة الغذائية ،حيث يحتوي زيت
�إذا كنت من حمبي امل��أك��والت البحرية ،فيجب �أن تكون الزيتون على مادة البوليفينول التي ت�ساعد يف �إزالة �آثار
هذه هي الأ�سماك املف�ضلة لديك ،على الرغم من �أن �سمك الربوتينات املرتبطة مبر�ض �ألزهامير ،وميكن �أن ي�ساعد
ال�سلمون �سمكة دهنية� ،إال �أنها حتتوي على كميات عالية � ً
أي�ضا يف حت�سني التعلم والذاكرة.
من �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية ،والتي ارتبطت بتقليل
اال�ضطرابات العقلية مثل االكتئاب ،وقد ثبت �أن �أوميغا  .6الأفوكادو
 3تعزز التعلم والذاكرة � ً
أي�ضا.
الأف��وك��ادو غنى بفيتامني " "Kوحم�ض ال�ف��ول�ي��ك ،ما
ويحتوي ال�سلمون � ً
أي�ضا على كمية عالية من فيتامني ي�ساعد على حماية عقلك من ال�سكتة الدماغية ،كما �أنها
" "Dب�شكل طبيعي ،والذي غال ًبا ما ي�ضاف �إىل الأطعمة تعزز ذاكرتك وتركيزك وتقدم جرعة عالية من اللوتني

ال� � � � � ��ذي ي � �� � �س� ��اع� ��د يف
حت�سني وظائف املخ.
 .7ال�سبانخ
مت� � � � � � ��د ال � � �� � � �س � � �ب � � ��ان � � ��خ
واخل � �� � �ض� ��راوات الورقية
الأخ��رى عقلك بكميات كبرية من
حم�ض الفوليك ،والتي ثبت �أنها رادع كبري لالكتئاب ،كما
�أنه ي�ساعد يف حماربة الأرق املرتبط ب�شدة بال�ضعف العقلي
وميكن �أن ي�ساعد يف تقليل اخلرف لدى كبار ال�سن.
 .8املك�سرات لتح�سني مزاجك
املك�سرات م�صدر ممتاز لأحما�ض �أوميغا  3الدهنية ،ما
ي�ساعد ع�ل��ى حم��ارب��ة االك �ت �ئ��اب ،في�ساعد ال�ك��اج��و ،على
�سبيل امل�ث��ال ،يف ت��زوي��د ال��دم��اغ بالأك�سجني بجرعة من
املغني�سيوم ،واللوز مفيد � ً
أي�ضا للدماغ لأن��ه ي�ساعد على
�إنتاج الدوبامني والناقالت الع�صبية الأخ��رى التي تعزز
مزاجك.
 .9ال�شيكوالته الداكنة
ي�ساعد حمتوى الكاكاو يف ال�شيكوالتة الداكنة على حت�سني
احلالة املزاجية للفرد ،وهو �أك�ثر فائدة من ال�شيكوالتة
امل�ضاف ليها احلليب ،حيث حتتوي ال�شيكوالتة الداكنة
ع�ل��ى م�ستويات ع��ال�ي��ة م��ن ال�ف�لاف��ون��وي��د ،وه��و ن��وع من
م�ضادات الأك�سدة.

خ�ل���ص��ت درا�� �س ��ة ع�ل�م�ي��ة حديثة
ا�ستخدم القائمون عليها منوذجا
م�ن��اخ�ي��ا م�ت�ط��ورا �إىل �أن كوكب
ال ��زه ��رة مل ي �� �ش �ك��ل ي ��وم ��ا بيئة
حا�ضنة للمحيطات ،يف نتائج من
�ش�أنها �إ�ضعاف الفر�ضية القائلة
ب ��أن ال�ك��وك��ب "التو�أم" للأر�ض
رمبا كان ي�ؤوي حياة.
وي���ش��رح ع��امل ال�ف�ي��زي��اء الفلكية
واملناخ مارتان توربيه من املر�صد
الفلكي بجامعة جنيف ،لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س "رمبا قللنا من
تقدير ال�صعوبة الالزمة جلعل
امل �ح �ي �ط��ات ت �ظ �ه��ر ع �ل��ى كواكب
مثل الأر� ��ض �أو ال��زه��رة �أو حتى
الكواكب اخلارجية".
وب � � � ��ات م� �ع� �ل ��وم ��ا ع � �ل ��ى �سبيل
امل �ث��ال ب�ف���ض��ل م���س��اب��ر ومهمات
ا�ستك�شاف� ،أن امل��ري��خ ك��ان ي�ض ّم
م���س�ط�ح��ات م��ائ�ي��ة ك �ب�ي�رة .لكنّ
�سطح كوكب الزهرة الذي تخفيه
�سحب كثيفة من قطرات حام�ض
الكربيتيك ،يظل ل�غ��زا �إىل حد
كبري.
ك�م��ا �أن ال���ض�غ��ط ال �ه��ائ��ل الذي
ي�سود هناك ،وهو �أعلى ب�أكرث 90
مرة مقارنة مع الأر�ض ،ودرجات
احل ��رارة الهائلة التي تزيد عن
 470درجة مئوية� ،سرعان ما
�أتت على مقاومة امل�سابري النادرة
التي متكنت من الهبوط هناك.
وم��ع ذل ��ك ،ت���س��اءل��ت درا� �س��ة عام
 2016عما �إذا كان كوكب الزهرة
ق��د ��ش� ّك��ل بيئة ��ص��احل��ة لل�سكن،
ب��اف�ترا���ض �أن الغطاء ال�سحابي
اخل ��ا� ��ص � �ش � ّك��ل ط��وي�ل�ا حماية
لأج�سام مائية افرتا�ضية.
�إال �أن ال ��درا�� �س ��ة ال �ت ��ي ن�شرت
نتائجها �أخ�ي�را جملة "نيت�شر"
وو ّق� �ع� �ه ��ا م� ��ارت� ��ان ت ��ورب� �ي ��ه مع
ف��ري��ق م��ن العلماء م��ن جامعته
وخم� �ت�ب�رات ال �ف �ي��زي��اء الفلكية
يف ب � ��وردو وخم �ت�بر "المتو�س"
الفرن�سي املتخ�ص�ص يف الغالف
اجل��وي ،تثري �شكوكا ب�ش�أن هذا
ال�سيناريو.
ي �ق��ول ال� �ع ��امل "قبل �أن ن�س�أل
ك� �ي ��ف مي� �ك ��ن لأي حم� �ي ��ط �أن
يكون م�ستقرا على �سطح كوكب
ال ��زه ��رة ،ي �ج��ب �أن ن �� �س ��أل كيف
ميكن �أن يكون قد ت�شكل".

مزايا تناول رقائق �إقامة حفل غولدن غلوب
رغم ان�سحاب �إن بي �سي
ال�شوفان يومي ًا
قالت جملة "� "Elleإن رقائق ال�شوفان تعد �سر ال�صحة واجلمال ،حيث
حتد من �أمرا�ض القلب من ناحية وت�ساعد على التمتع بب�شرة نقية ون�ضرة
من ناحية �أخرى.
و�أو�ضحت املجلة �أن رقائق ال�شوفان غنية مب�ضادات الأك�سدة ،واملعادن ،مثل
احلديد ،واملغني�سيوم ،والزنك ،والأحما�ض الدهنية ال�صحية ،وت�ساعد على
خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول ،ون�سبة ال�سكر بالدم ،ما يحد خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ومتتاز �أي�ضاً مبحتوى عال من الألياف الغذائية والربوتينات ،ما ي�ساعد
على �إطالة ال�شعور بال�شبع واحلد من اجلوع ال�شديد ،وعلى بناء الع�ضالت
وتن�شيط الأي�ض ،ما يجعلها و�سيلة فعالة للتمتع بالر�شاقة.
و�أ�شارت � Elleإىل �أنها غنية بفيتامني  ،Bامل�ساعد لنمو ال�شعر والأظافر،
والقادر على االمت�صا�ص والتنظيف ،ما يجعلها �سالحاً طبيعياً ملحاربة بثور
و�شوائب الب�شرة ،والدهون ال�صحية ،وتعمل على ترطيب الب�شرة طبيعياً.

قالت جمعية هوليود لل�صحافة الأجنبية ،التي تنظم احلفل ال�سنوي
جلوائز غولدن غلوب ،يوم اجلمعة �إنها �ستقدم هذه اجلوائز يف يناير
(كانون الثاين) على الرغم من قرار �شبكة "�إن بي �سي" التلفزيونية يف
مايو (�أيار) بعدم بث العر�ض.
وكانت اجلمعية قد تعر�ضت النتقادات ب�سبب ق�ضايا الأخ�لاق وعدم
وج��ود تنوع عرقي يف �أع�ضائها مما دفع �شبكة "�إن بي �سي" �إىل �إلغاء
البث التلفزيوين لغولدن غلوب الذي ت�ست�ضيفه اجلمعية .كما واجه
�أع�ضاء يف اجلمعية اتهامات ب��الإدالء بت�صريحات جن�سية وعن�صرية
وطلب خدمات من امل�شاهري واال�ستوديوهات.
وقالت اجلمعية يف بيان �صحفي �إن��ه �سيتم الإع�ل�ان عن الرت�شيحات
يف  13دي�سمرب (كانون الأول) ،و�أنها �ست�ست�ضيف حفل غولدن غلوب
ال�سنوي التا�سع وال�سبعني يف التا�سع من يناير (كانون الثاين).
ووافقت جمعية ال�صحافة الأجنبية يف مايو (�أيار) على �ضم عدد �أكرب
من الأع�ضاء ال�سود و�إجراء تغيريات �أخرى.
كما حظرت يف يوليو (متوز) على �أع�ضائها تلقي هدايا ورحالت جمانية
من ا�ستوديوهات الأفالم وال�شبكات التلفزيونية التي ت�سعى للح�صول
على جوائز لعرو�ضها وجنومها.
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جناح �سلوفاكيا يف �إك�سبو  2020دبي يك�شف عن �سيارة ريا�ضية تعمل بالهيدروجني

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

��ش�ه��د اجل �ن��اح ال���س�ل��وف��اك��ي يف �إك���س�ب��و 2020
دب��ي� ،إط�لاق من��وذج �أويل ل�سيارة ريا�ضية تعمل
بالهيدروجني ،وذلك بح�ضور وفد �سلوفاكي بارز
�ضم رئي�س ال��وزراء ال�سلوفاكي ووزي��ر االقت�صاد
ووزي��ر النقل وال�سياحة بالإ�ضافة �إىل املفو�ض
العام للجناح .ورح��ب رئي�س ال��وزراء ال�سلوفاكي
�إدوارد هيغر مبعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي،

وزي��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل ،واملدير
العام ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي ،وق��ال�" :أود �أن
�أ�شكر حكومة الإم� ��ارات وم�ع��ايل رمي الها�شمي
على اجلهود الكبرية التي بُذلت يف حتويل الأفكار
�إىل واق� ��ع .ل�ق��د ع��ا���ش ال �ع��امل ف�ت�رة ا�ستثنائية
يف ظ��ل ج��ائ �ح��ة كوفيد_ ،19ل �ي ��أت��ي �إك�سبو
 2020ويجمع العامل من جديد ،ويكون فر�صة
مثالية للدول لتقدم �آحدث ما تو�صلت �إليه من
اخرتاعات لنوا�صل م�سريتنا نحو امل�ستقبل".
و�أ� �ض��اف" :يعك�س جناح �سلوفاكيا تنوع وجمال
بلدنا ،ويعد تواجنا هنا فر�صة فريدة لريى العامل

املكانة التي و�صلت �إليها �سلوفاكيا ،وقدرتها على
االبتكار وت�صور م�ستقبل التنقل ،وامل�ساهمة يف
الهدف العاملي املتمثل باال�ستدامة".
وقد مت �إطالق النموذج الأوىل لل�سيارة الريا�ضية
امل�ستقبلية ال �ت��ي حت�م��ل ا� �س��م  ،MH2والتي
تعد الأوىل م��ن نوعها يف �سلوفاكيا ،بالتعاون
مع جمموعة ماتادور ،ال�شركة الرائدة يف قطاع
ال �� �س �ي��ارات ،وج��ام�ع��ة كو�شيت�سه ال�ت�ق�ن�ي��ة .وقام
بت�صميم ال�سيارة ال�سلوفاكي براني�سالف موك�ش
ال��ذي �شارك يف ت�صميم جميع ط��رازات �سيارات
فراري منذ عام .2007

وق ��ال امل���ص�م��م ب��ران�ي���س�لاف م��وك����ش" :ال�سيارة
م�ستوحاة من املياه ،فهي على �شكل قطرة ،وهو
ال�شكل الأكرث ديناميكية من الناحية الفيزيائية.
وكونها �سيارة ريا�ضية ،تعد الديناميكية �أمراً
�أ�سا�سياً� .إذا م��ا نظرت �إىل ال�سيارة م��ن الأعلى
فب�إمكانك �أن ترى مق�صورة على �شكل القطرة.
�أم��ا الأج� ��زاء الأخ ��رى املت�صلة بها م��ن عجالت
و�أجنحة ،فهي م�ستوحاة من الريا�ضيني .لطاملا
ك ��ان ج���س��م ال��ري��ا��ض�ي�ين م�ن��ذ الأزل م �ث��ا ًال عن
اجلمال الب�شري ،لذا ا�ستوحيناها من ع�ضالت
الريا�ضيني ،كونها م�صدر قوتهم ،كما �أن ال�شكل

االن�سيابي لل�سيارة ولونها امل�أخوذ من املاء يجعلها
�أكرث ع�صرية".
ويُظهر مفهوم �سيارة الهيدروجني قدرة �سلوفاكيا
على �إي �ج��اد �صيغة ت�ع��اون ب�ين ال�ق�ط��اع اخلا�ص
والقطاع الأك��ادمي��ي ،لتتكلل جهودهما يف �صنع
��ش��يء مبتكر ،م��ا يتما�شى م��ع املهمة الأ�سا�سية
لإك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وه ��ي "توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل".
ويقع جناح جمهورية �سلوفاكيا يف قلب منطقة
التنقل ،ويعك�س مفهوم حركة التنقل بركائزه
ال �ث�ل�اث :ال �ه �ي��دروج�ين وال� �ط�ي�ران والف�ضاء.

وي ��أت��ي �إط�ل�اق ال���س�ي��ارة امل�ستقبلية ال�ت��ي تعمل
بالهيدروجني لي�ؤكد قدرة �سلوفاكيا على االبتكار
وت�صور م�ستقبل التنقل ،وامل�ساهمة يف الهدف
العاملي املتمثل يف اال��س�ت��دام��ة .ويعر�ض اجلناح
ال�سلوفاكي� ،أي���ض�اً ،روب��وت الف�ضاء "�آندروفر"
ال ��ذي ا��س�ت�خ��دم يف حم��اك��اة م�ه�م��ة ف���ض��ائ�ي��ة مت
تنفيذها حتت رعاية وكالة الف�ضاء الأوروبية،
وه�ن��اك جهاز حم��اك��اة ال�ط�يران  VRMالذي
طورته �شركة حملية متخ�ص�صة يف تكنولوجيا
املحاكاة الأر�ضية والطريان ،وامل�ستخدم يف �أعمال
الطريان والتدريب الع�سكري.

�سفري جمهورية جنوب �أفريقيا� :إك�سبو  2020دبي فر�صتنا لإعادة االت�صال بالعامل
•• دبي– الفجر

�أك ��د ��س�ع��د ك��ات���ش��ال�ي��ا�� ،س�ف�ير ج�م�ه��وري��ة جنوب
�أفريقيا لدى دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �أن
�إك�سبو  2020دبي فر�صة مهمة لإعادة االت�صال
ب��ال�ع��امل ،م ��ؤك��داً �أن دول�ت��ه ت�ستفيد م��ن احلدث
الدويل لتقدمي جمهورية جنوب �أفريقيا جلميع
دول العامل.
وق��ال" :نحن متواجدون يف �إك�سبو  2020دبي
لإع� ��ادة االت �� �ص��ال ب��ال �ع��امل .ه��ذه من�صة مميزة،
و� �س��وف ن�ستفيد ا��س�ت�ف��ادة ك��ام�ل��ة منها لتقدمي
جمهورية ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا على ال��وج��ه الأمثل.
�إن امل�س�ؤولني املتواجدين يف جناحنا م�شغولون
مبحاولة �إعادة االت�صال مع العامل من خالل هذا
احلدث اال�ستثنائي".
و�أ� �ض��اف �سفري جمهورية ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا لدى
الدولة" :نحن دول��ة نامية ولكن لدينا اخلربة،
وقد جاء كوفيد -19يف وقت كنا نتوقع فيه منواً

جيداً ومل متكنا اجلائحة من حتقيق الأهداف،
وللأ�سف ح��دث ه��ذا الأم��ر لي�س فقط يف جنوب
�إفريقيا ،بل يف العامل ب�أ�سره".
وعن ر�سائل جمهورية جنوب �أفريقيا للعامل قال
ال�سفري كات�شاليا" :ر�سالتنا �إىل العامل هي �أنه �إذا
كنت تفكر يف الفر�ص ،ففكر �إذن يف جنوب �إفريقيا،
حيث يقع جناحنا يف منطقة الفر�ص ،ور�سالتنا
هي �أن جنوب �إفريقيا بلد كبري بفر�صة املتاحة.
ولدينا الكثري من الفر�ص للجميع ،ال �سيما فيما
يتعلق باال�ستثمارات والتجارة".
ودع��ا ال�سفري كات�شاليا العامل من موقع �إك�سبو
 2020دب��ي ل��زي��ارة ب�لاده ،ق��ائ� ً
لا" :جمهورية
جنوب �إفريقيا بلد فيه الكثري من االبتكار ،ويف
ظ��ل كوفيد� -19أ��ص�ب��ح ل��دي�ن��ا خم �ت�برات تنتج
اللقاح ،لذلك من حيث البحث والتعليم ،نوفر
م��راف��ق تعليمية ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى .ل��دي�ن��ا �أي�ضا
بيئة نباتية جميلة جدا ،وبيئة حيوانية ،فريدة،
وبحر ،وجبال متنوعة الت�ضاري�س .لذلك نرحب

من العثور على االكت�شافات الأثرية الأوىل للب�شر.
ن��وف��ر فر�صة ال�ت�ع��رف �إىل الأ� �س�لاف م��ن خالل
احلم�ض النووي" .واختتم ال�سفري حديثه قائ ً
ال:
"ر�أيت اليوم يف اجلناح �أوالدنا ال�صغار يغنون ما
حكاية ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ،وه��م جمموعة متنوعة
من الأعراق ،يغنون �أغنية بلغة هي �إحدى اللغات
الر�سمية يف جنوب �إفريقيا ،ولكنها قد ال تكون
لغتهم اخلا�صة ،فهم قادرون على االلتقاء والغناء
معا ،وهو مثال على التنوع اجلميل يف بالدنا".
وقد قدمت فرقة "دراكنزبرج للبنني" ،يف جناح
جمهورية جنوب �أفريقيا ،ال�ي��وم ،عر�ضا مميزا،
حيث �أو�ضح فوغان فان زيل ،قائد الفرقة" :املتعة
ت �ب��د�أ يف ال��و� �ص��ول �إىل دب ��ي وال ��دخ ��ول �إىل هذا
احلدث العمالق واال�ستثنائي ،ومن ثم التجول يف
جناح جمهورية جنوب �إفريقيا ،ور�ؤية �شخ�صيات
متنوعة ح�ضرت لت�ستمتع وتتعلم .لقد �سررنا
بكل ال�سياح لزيارة جنوب �إفريقيا .وكل ما �سبق جانب من جوانب الوجود الب�شري .لقد �أجرينا بر�ؤية الزوار ي�ستمتعون بـ�أداء الفرقة �سواء كانوا
تعر�ضه جنوب �إفريقيا يف �إك�سبو :التنوع يف كل �أي�ضا بحثا عن �أ�صول الإن�سان ،حتى يتمكن الزائر من جنوب �إفريقيا �أم ال" .وعن ما تعنيه الأغنية

ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال �ف��رق��ة ،ق ��ال" :الأغنية قدمياً
كانت حا�ضرة يف مدار�سنا ،وت��دور ق�صتها حول
قطار بخاري من زميبابوي .ويف ال�سرية الذاتية
للراحل نيل�سون مانديال و�صف ب�أنها �أغنية تقا َرن
بكفاح الف�صل العن�صري بحركة قطار قادم .اليوم،
ال تزال الأغنية م�ستخدمة ،بل ويعتربها البع�ض
الن�شيد الوطني الثاين جلنوب �إفريقيا" .وتعترب
ه��ذه ه��ي امل ��رة الأوىل ال �ت��ي ت ��أت��ي ف�ي�ه��ا الفرقة
اجل�ن��وب �أفريقية �إىل دب��ي ،و�إىل املنطقة ب�شكل
ع��ام .وي�صف ف��وغ��ان ف��ان زي��ل الأم��ر ب��أن��ه "رائع
ومذهل� .إنها فر�صة فريدة لنقابل النا�س ونتعرف
�إىل ثقافات جديدة هنا" .ومن بني احل�ضور ،قال
خاجي كو�شومباييف ،الزائر الكازاخ�ستاين الذي
�شاهد العر�ض مع �أ�سرته" :عر�ض يثري امل�شاعر
ويظهر الأ��ص��ال��ة� ،إن��ه �أم��ر م��ذه��ل .م��ن الوا�ضح
�أن ال �ع��ر���ض ي���ص��ف اجل� ��ذور وال �ت �ن��وع يف جنوب
�إفريقيا� ..إنك ال حتتاج �إىل معرفة ما يقولونه،
لأنك ت�ستطيع ال�شعور به".

�سفري �سوريا� :إك�سبو  2020يحفز الأمل والفر�ص التجارية لأمة ذات ثقافة عريقة
•• دبي  -الفجر

مي�ك��ن ل�ل�ع��امل ا�ستك�شاف ف��ر���ص جت��اري��ة ج��دي��دة يف جناح
اجلمهورية العربية ال�سورية امل�شارك يف �إك�سبو 2020
دبي ،يف حني ميكن لل�سوريني التوا�صل مع العامل .يف الوقت
الذي تخرج فيه هذه الدولة العربية العريقة من �آثار حرب
طويلة ،كانت هذه ر�سالة �سعادة الدكتور غ�سان عبا�س� ،سفري
اجلمهورية العربية ال�سورية لدى دولة الإمارات ،واملف َّو�ض
العامل للجناح ال�سوري يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أو�ضح �سعادة الدكتور غ�سان عبا�س �أن هناك العديد من
الأه��داف التي تقف وراء م�شاركة بالده يف احلدث الدويل،

منها حتقيق الفوائد االجتماعية والثقافية ،والتوا�صل مع
�شركاء دوليني جدد ،لإتاحة فر�صة فريدة جلميع ال�سوريني،
مبا يف ذلك رجال الأعمال ،للتعرف �إىل الفر�ص املتاحة يف
�إك�سبو  ،2020الذي ينعقد مب�شاركة  192دولة.
وعن اجلناح ال�سوري ،الذي ي�ستعر�ض تاريخ الدولة الغني،
قال �سعادة الدكتور غ�سان عبا�س" :نريد �أن يعرف العامل
تاريخ �سوريا وح�ضارتها ،خا�صة �أنه يف املا�ضي مل يكن هناك
�سوى �صورة واح��دة مل�شاهد الدمار؛ وال�صورة التي نود �أن
نقدمها اليوم ،هي �صورة الأمل جلميع ال�سوريني .نحن على
ثقة �أن تراثنا الغني وطبيعتنا �ستعززان م�ستقبلنا امل�شرق".
وع��ن ال ��دور ال ��ذي ت ��ؤدي��ه دول ��ة الإم � ��ارات يف ج�م��ع العامل

معا للعمل من �أج��ل الب�شرية ،ق��ال �سعادته" :الي�سعنا �إال
تقدمي خال�ص االح�ترام والتقدير ب�ش�أن اجلهود الكبرية
املبذولة جلمع البلدان معا يف ه��ذا احل��دث ال��دويل الهام؛
ولقد جنحت دول��ة الإم ��ارات يف بناء ج�سور م��ن التوا�صل
بني ال�شعوب يف املجاالت الثقافية والتجارية ،وا�ستخدمت
مواقعها اجلغرافية ب�شكل ممتاز لتكون حم��ورا للتوا�صل
بني القارات".
يفتح جناح �سوريا النافذة على ح�ضارة ثرية �ساهمت يف �إر�ساء
الأ�س�س التي تربط عاملنا املعا�صر ،فهي املوطن ل�سل�سلة من
الأوليات على مدى التاريخ :كاملح�صول الأول ،والأبجدية
الأوىل ،والنوتة املو�سيقية الأوىل ،والق�صيدة الأوىل.

�إك�سبو  2020دبي و�سي�سكو يطلقان دخول جناح لوك�سمبورج بدون ت�أ�شرية يف �إك�سبو دبي 2020
برنامج احلفاظ على الطعام

•• دبى  -الفجر

ني�سان ال�شريك الر�سمي لإك�سبو  2020دبي تطلق
حملتها اجلديدة لتحقيق م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة
•• دبي -الفجر

�أعلنت ني�سان ،ال�شريك الر�سمي لقطاع ال�سيارات يف �إك�سبو
 2020دبي،عن حملتها اجلديدة بعنوان "فلنتحرك"،
والتي جتمع بني ر�ؤية ني�سان مل�ستقبل التنقل و�شعار �إك�سبو
"توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ،حيث تهدف ال�شركة
�إىل م�شاركة خرباتها العاملية وقدراتها التقنية ومعرفتها
للم�ساعدة يف ت�سريع التحرك نحو م�ستقبل �أك�ثر ذكاء
وا��س�ت��دام��ة وات �� �ص��ا ًال ،وذل��ك يف م��رك��ز دب��ي للمعار�ض يف
م��وق��ع احل� ��دث ال � � ��دويل .ويف م ��ؤمت��ر � �ص �ح��ايف ع �ق��د يف
مركز دبي للمعار�ض ،ناق�ش كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني
يف ني�سان� ،أه��داف احلملة اجلديدة "فلنتحرك" ،والتي
ت�شدد على �أهمية �صنع م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة من خالل
ا�ستخدام التكنولوجيا املبتكرة ،لتحقيق ه��دف ال�شركة
املتمثل بتعزيز االبتكار لإثراء حياة الإن�سان ،والتي ت�شري
�إىل الرتاث الغني للعالمة التجارية يف ال�شرق الأو�سط،
ومتهد الطريق لأول عر�ض يف املنطقة ل�سيارة ني�سان �آريا
الكهربائية بالكامل .وقال تيريي �صباغ املدير التنفيذي
ل�شركة "ني�سان" ال�شرق الأو�سط�" :إنها حقاً حلظة مثرية
بالن�سبة لنا كعالمة جتارية ،لأن �شراكتنا مع �إك�سبو بد�أت
قبل ثالث �سنوات ،وكنا جزءاً من التطوير ب�أكمله� ،سواء

كان ذلك يف املوقع �أو يف جميع اخلطط التي مت و�ضعها،
وال �ي��وم تعد ال�شراكة ب�ين �إك�سبو وني�سان �أم ��راً طبيعياً
للغاية .لأن��ه بالنظر �إىل ركائز �إك�سبو� ،سوا ًء فيما يتعلق
ب��اال��س�ت��دام��ة �أو التنقل �أو ال�ف��ر���ص ،ميكنني ال �ق��ول �إن
ا�سرتاتيجية ني�سان تقوم �إىل حد كبري على هذه الركائز".
و�أ�ضاف" :طاملا جلبت ني�سان كعالمة جتارية منتجات �إىل
ال�سوق ذات طلب مرتفع للغاية ،وكانت دائماً الأف�ضل حقاً
عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا واالبتكار .وبالت�أكيد هذا
جزء من �شغفنا .عندما نطرح املنتجات يف ال�سوق ،نريد
الت�أكد من �أن الأ�شخا�ص من خمتلف الفئات ،ومن تطلعات
خمتلفة ،قادرون على امتالك منتجنا ،وبالت�أكيد ،ال �أرى
�أي اختالف بالن�سبة لني�سان �آريا مبجرد �إطالقها بالكامل
يف الأ�سواق ،ف�أنا مقتنع ب�أنها �ستكون متاحة للعمالء على
اختالف �إمكانياتهم ،واحتياجاتهم ،ورغباتهم".
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ج��وين ب��اي�ف��ا ،ن��ائ��ب رئي�س ق�سم ني�سان
م ��وت ��ورز" :عندما ت �ق��ارن ه ��دف ��ش��رك��ة ن�ي���س��ان املتمثل
بتعزيز االبتكار لإث��راء حياة الإن���س��ان ،وتنظر �إىل هدف
�إك�سبو  2020املتمثل يف �شعاره" :توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل" ،ف ��إن��ك ت�لاح��ظ ال �ت��واف��ق ال�ك�ب�ير ب�ين هاتني
ال��ر�ؤي �ت�ين ،خا�صة عند الإ� �ش��ارة �إىل امل��وا��ض�ي��ع الفرعية
لإك�سبو  :2020اال�ستدامة ،والفر�ص ،والتنقل".

�أع�ل��ن �إك�سبو  2020دب��ي ع��ن �إط�ل�اق "برنامج احل�ف��اظ على الطعام"
بال�شراكة م��ع �سي�سكو� ،شريك ال�شبكات الرقمية م��ن فئة �شريك �أول
ر�سمي للحدث ال��دويل ،وذلك مبنا�سبة يوم الأغذية العاملي .وتكون مدة
عمل الربنامج على امتداد فعاليات �إك�سبو  ،2020و�سيعاد توجيه فائ�ض
الطعام من املطاعم و�صاالت الطعام وكافيرتيا املوظفني يف �إك�سبو 2020
وتوزيعه على اجلمعيات اخلريية املحلية بدعم لوج�ستي من بنك الطعام
الإماراتي.
وين�ضم �إك�سبو  2020دبي �إىل داعمي بنك الطعام الإماراتي ،وهو منظمة
خريية غري ربحية �أُطلقت حتت مظلة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،يف ت�شغيل الربنامج ال��ذي تدعمه وزارة التغري املناخي والبيئة
بدولة الإمارات العربية املتحدة.
وي�ستعني برنامج "احلفاظ على الطعام" يف �إك�سبو  ،2020وهو الأول من
نوعه يف دولة الإم��ارات ،ب�شركة "ريبليت" ،احلا�صلة على منحة �سي�سكو،
وب�أحدث التقنيات ،لأمتتة عملية احلفاظ على الطعام من الإهدار وربط
املتربعني بامل�ؤ�س�سات اخلريية واملجتمعات املحتاجة ،بينما يتتبع الأثر
البيئي جلميع التربعات.
ويجري ا�ستخدام تقنية "ريبليت" لتنبيه بنك الطعام الإماراتي عند وجود
طعام يتعني جمعه يف موقع �إك�سبو  2020دبي ،ومتكني �سائقي بنك الطعام
الإماراتي من توزيع الطعام ب�شكل فعال على املحتاجني .فيما تكون جميع
امل��واد الغذائية الفائ�ضة التي يجري ت�سليمها من موقع احل��دث الدويل
متوافقة مع قانون الغذاء اخلا�ص ببلدية دبي ومبادئه التوجيهية �ضمن
هذا الإطار .وقالت دينا �ستوري ،مدير �إدارة عمليات اال�ستدامة يف �إك�سبو
 2020دبي" :مع احتفال �إك�سبو  2020بيوم الأغذية العاملي ،ن ّوجه
اهتمامنا �إىل الق�ضية احلرجة املتعلقة ب�إهدار الطعام .حوايل ثلت �إجمايل
الغذاء املُنتج على م�ستوى العامل ال ُي�ؤكل على الإطالق ،حيث ينتهي الأمر
مكب النفايات ،وي�ساهم يف انبعاثات الغازات الدفيئة ،يف حني ال
مبعظمه يف ّ
يزال مئات املاليني من الب�شر يعانون من اجلوع يف جميع �أنحاء العامل".
و�أ�ضافت" :ب�صفته من�صة عاملية تهدف �إىل �صنع م�ستقبل �أف�ضل للإن�سان
ولكوكب الأر�ض ،ف�إن �إك�سبو  2020دبي ع�ضو م�س�ؤول يف جمتمع الإمارات
ملتزم بامل�ساهمة يف جهود الأمن الغذائي واال�ستدامة ،التي جعلتها الإمارات
�أولوية ا�سرتاتيجية .نحن ممتنون للمنظمات التي عر�ضت دعمها احليوي
لهذا الربنامج ،وقد دعونا �شبكة الأطعمة وامل�شروبات الوا�سعة من �إك�سبو
 2020لتكون جزءا من ق�صة جناح عالية الت�أثري لإك�سبو  2020ودبي
والإمارات العربية املتحدة".

•• �إك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود:

ج� �ن ��اح ل��وك �� �س �م �ب��ورج يف معر�ض
اك �� �س �ب��و  ٢٠٢٠دب � ��ي ي �ت �� �س��م ب ��روح
التقدم والتكنولوجيا منذ �أن يفكر
ال��زائ��ر يف ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ه��ذا البلد
الأوروب � � � � ��ي ال� � ��ذي ي �ت �م �ت��ع بجمال
خ�لاب و�شخ�صية م�ن�ف��ردة م��ن بني
ال ��دول الأوروب �ي��ة ،حيث ان�ه��ا ت�ضع
�ضمن خطتها اال�سرتاتيجية منهج
تعريفي بنف�سها وج ��ذب ال�سياحة
ب�أنواعها من اجل الرتفيه او العمل
واكت�شاف احلياة فيها.
و� � �ص ��رح ل ��و زاو ك �ب�ي�ر م�ستقبلي
ال ��زوار وامل�ت�ح��دث بتعريف الدولة،
ق��ائ�لا� :إن لوك�سمبورج تعترب من
ال��دول ال�صغرية وبحكم انها دول ٌة
تقع يف �أوروپ��ا الغربية و�إح��دى دول
البنلوك�س ،ف�م��ن ال �غ��رب وال�شمال
ال� �غ ��رب ��ي ب �ل �ج �ي �ك��ا ،وم � ��ن ال�شرق
وال���ش�م��ال ال�شرقي �أمل��ان�ي��ا ،وجنوباً
ف��رن �� �س��ا ،وت �ع �ت�بر م��ن ال � ��دول التى
تتمتع بطبيعة خالبة وحياة تنا�سب
اجلميع فهى من الدول الآمنة التى
تدعو لل�سالم والتعاي�ش ال�سلمي مع
اجلميع .وح��ول وج��وده��ا يف اك�سبو

 ٢٠٢٠دبي �أفاد لو زاو لقد وجدنا ان
معر اك�سبو  ٢٠٢٠دبي فر�صة عظيمة
ل�ت�ع��ري��ف ال �ع��امل ب��دول�ت�ن��ا وليطلع
اجل�م�ي��ع ع�ل��ى ث�ق��اف�ت�ن��ا وح�ضارتنا
وت��راث �ن��ا ،وق��د ام �ت��از اجل �ن��اح بلعبة
احللزون التى جاءت خارج ال�صندوق
لتجربة ال��زائ��ري��ن لها ،ويف املدخل
علقت اج �ه��زة ل��وح�ي��ة ك��ل ج�ه��از به
�شخ�صية تعرب عن جمال الدولة وما
بها من اجنازات يف جماالت التعليم
وال�صحة وال�صناعة والتجارة .و�أكد
ل��و زاو �أن اك���س�ب��و ف��ر��ص��ة عظيمة
جل �م �ي��ع دول ال� �ع ��امل �أن ت �ق��دم ما
لديها على مدار دورته املمتدة ل�ستة

�شهور مقبلة ،وع��ن ال��زائ��ري��ن �أ�شار
ب��أن التوافد كبري ج��دا مما يجعلنا
م�ن�ب�ه��ري��ن ب ��ه وب�ت�ج��رب�ت�ه��م للعبة
احللزون التى نالت ا�ستح�سان الزوار،
وامللفت للنظر ان الكثري من الزوار
يحمل ج��واز �سفر اك�سبو ويرغبون
يف ختم الدولة عليه وك�أنهم يوثقون
لزيارتهم للدولة وهذا �أمر ي�سعدنا
ج ��دا ،وع ��ن ع ��دد ال � ��زوار ق ��ال �إنهم
يف ت��زاي��د م�ستمر و�إع �ل�ان حكومة
الإم� ��ارات مبنح عطلة للم�ؤ�س�سات
احلكومية والدوائر �سيمنح اجلميع
زي ��ارة اك�سبو والتمتع مب��ا فيه من
عرو�ض.
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البي�ض من اه��م االغ��ذي��ة التي يجب الإنتظام عليها يف فرتة
�إتباع نظام حمية ،النه يحتوي علي كمية كبرية من الربوتينات
والغنا�صر الغذائية الأخ��رى وهو يقدر على ملئ املعدة وال�شبع
ل�ساعات طويلة كما انه منخف�ض ال�سعرات احلرارية وال يت�سبب
يف زيادة الوزن �أبدا.
البي�ض ي�ساعد علي رفع معدل الأي�ض يف اجل�سم عن الطبيعي كما
انه ي�ستطيع ان يت�شكل يف اكرث من ع�شرات الو�صفات امل�شبعة وذات
النكهة املميزة خ�صو�صا يف حالة التخل�ص من الأوزان الزائدة.

درا�سة� :إجراء ا�ستبدال ب�سيط مللح الطعام
ميكن �أن ينقذ املاليني من املوت املبكر!
بحثت الكثري م��ن ال��درا��س��ات ال�سابقة يف ال��رواب��ط بني
امل�ستويات الزائدة من ال�صوديوم الغذائي يف امللح وامل�شاكل
ال���ص�ح�ي��ة ،م�ث��ل زي ��ادة خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية.
ويف الوقت نف�سه ،ح��ددت درا�سات �أخ��رى الآث��ار ال�صحية
لعدم كفاية البوتا�سيوم يف وجبات النا�س الغذائية ،والتي
لها �أي�ضا ت�أثري �سلبي على �ضغط الدم.
وك�م��ا ُي�ق��ال ،ميكن ملنتج واح��د  -متوفر ب�شكل �شائع يف
العديد من حمالت ال�سوبر ماركت  -التخفيف من هاتني
امل�شكلتني يف الوقت نف�سه :بدائل امللح امل�صممة لتذوق
طعم امللح متاما ،ولكنها تتميز مب�ستويات منخف�ضة من
ال�صوديوم وكميات م�ضافة من البوتا�سيوم.
وعلى الرغم من الوعد ببدائل امللح� ،إال �أن هناك نق�صا
يف التجارب ال�سريرية الكبرية التي تقي�س ت�أثريها على
ال�سكتة الدماغية و�أم��را���ض القلب وال��وف��اة ،لذلك تظل
هناك �أ�سئلة حول مدى فعاليتها.
والآن ،يبدو �أن درا��س��ة كبرية �أج��ري��ت يف ال�صني ،ت�شري
�إىل �أن اجلميع �سي�ستفيدون �إىل ح��د كبري م��ن �إجراء
التبديل.
ويقول عامل الأوبئة برو�س نيل ،من معهد جورج لل�صحة
العاملية يف �أ�سرتاليا" :كل �شخ�ص يف العامل تقريبا يتناول
امللح ب�أكرث مما ينبغي .و�إذا ا�ستُبدل امللح ببدائله يف جميع
�أنحاء العامل ،ف�سيجنب عدة ماليني من الوفيات املبكرة
كل عام".
ويف الدرا�سة ،فح�ص نيل وفريقه �أكرث من � 20ألف قروي
من مناطق ريفية يف ال�صني ،وقاموا بتجنيد امل�شاركني
الذين لديهم تاريخ من ال�سكتة الدماغية �أو �ضعف �ضغط
ال ��دم .وج ��اء ال�ن��ا���س م��ن  600ق��ري��ة يف امل�ج�م��وع ،وكان
متو�سط �أعمارهم حوايل  65يف بداية التجربة.

حيث �أعطي ن�صف امل�شاركني �إم��دادا جمانيا من بدائل
امللح ال�ستخدامه يف م�سار التجربة (امل�صممة كتجربة
مدتها خم�س �سنوات ،ولكنها ت�أثرت ب�شكل طفيف بجائحة
"كوفيد.)"-19
وحت�ت��وي ب��دائ��ل امللح التي �أعطيت لهم ،على كمية �أقل
م��ن ال���ص��ودي��وم م��ع �إ��ض��اف��ة البوتا�سيوم ،و���شُ � ّ�ج�ع��وا على
ا�ستخدامه ب�شكل �أقل من ا�ستخدام امللح ،من �أجل زيادة
تقليل ال�صوديوم ب�شكل عام.

ويف هذه الأثناء ،كان الن�صف الآخر من القرويني مبثابة
جمموعة �ضابطة ،وا�ستمروا يف ا�ستخدام امللح يف الطبخ
و�إعداد الطعام كما كانوا دائما.
ويف نهاية ال��درا��س��ة ،ك��ان هناك تباين وا��ض��ح يف النتائج
ال�صحية لهاتني املجموعتني.
وب�شكل ع��ام ،بعد نحو خم�س �سنوات م��ن ب��دء التجربة،
تويف �أكرث من  4000من امل�شاركني ،و�أ�صيب �أكرث من
 3000ب�سكتة دماغية ،و�أكرث من  5000يعانون من

نوع ما من �أحداث القلب والأوعية الدموية الكربى.
ومع ذلك ،من بني النتائج ،كانت جمموعة بدائل امللح �أقل
عر�ضة للإ�صابة بال�سكتات الدماغية مقارنة مب�ستهلكي
امل�ل��ح ال�ع��ادي�ين ( 29.14ح��دث��ا مقابل  33.65حدثا
لكل � 1000شخ�ص � -سنة) ،بالإ�ضافة �إىل فر�ص �أقل
لأح��داث القلب والأوع�ي��ة الدموية الرئي�سية (49.09
حدثا مقابل � 56.29أح��داث��ا) ،وامل��وت ( 39.28حدثا
مقابل � 44.61أحداثا).

� 5أ�شياء ميكن �أن "يخربك" بها لون برازك!
قد يختلف مظهر براز الإن�سان من وقت لآخر ح�سب نوعية الطعام اليومي .وفيما يلي الأمور اخلم�سة التي
ميكن �أن يك�شفها لون الرباز ،وفقا لـ  NHSومايو كلينك.
ي�أتي الرباز مبجموعة من الألوان ،ويف معظم الأحيان ال داعي للقلق ب�ش�أن ما �إذا كان برازك �أغمق قليال
�أو �أفتح من املعتاد.وتعترب �أمعا�ؤك العبا رئي�سيا يف اجلهاز اله�ضمي ،ودورها الرئي�سي هو ه�ضم كل ما ت�أكله،
وامت�صا�ص كل العنا�صر الغذائية املفيدة وطرد الف�ضالت كرباز.ويجري مترير الرباز عرب �أمعائك ،لعدم
ا�ستخدامه لأي �شيء ،ولكن فح�صه الرباز يفيدك لفهم املزيد عن �صحتك.
�أو تلوين الطعام الأخ���ض��ر ،كما هو
اللون الأخ�ضر
�إذا كان لون برازك �أخ�ضر ،فقد يرجع احلال يف خلطات امل�شروبات املنكهة �أو
ذل��ك �إىل وج��ود ال�صبغة ال�صفراوية مكمالت احلديد ،وفقا ملايو كلينك.
التي مل يتم تك�سريها ب�شكل �صحيح.
وميكن �أن يحدث ه��ذا عندما ينتقل ال��ل��ون ال��ف��احت� ،أبي�ض �أو طيني
الطعام عرب الأمعاء الغليظة ب�سرعة اللون
ي�شري ال�ب�راز ال �ف��احت �أو الأب�ي����ض �أو
كبرية ،مثل الإ�سهال.
و�إذا كنت تعاين من الإ��س�ه��ال ،يجب بلون الطني �إىل نق�ص ال�صفراء يف
عليك اتباع تو�صيات العالج املعتادة الرباز،
م �ث��ل ال �ب �ق��اء رط �ب��ا وت� �ن ��اول الطعام وال��ذي ميكن �أن يكون �سببه ان�سداد
القناة ال�صفراوية.
عندما تكون قادرا على ذلك.
وميكن �أن يكون �سبب الرباز الأخ�ضر وقالت عيادة مايو كلينك �إن هذا قد
ه��و اخل���ض��روات ال��ورق�ي��ة اخل�ضراء ،يرجع �إىل بع�ض الأدوية.

الأ�صفر الدهني وكريه الرائحة
ميكن �أن ت� ��ؤدي ال��ده��ون ال��زائ��دة يف
الرباز،
مثل ا�ضطراب �سوء االمت�صـــــا�ص،
�إل�ـ�ـ��ى ب ��راز �أ��ص�ف��ر دهنــــــي وكـــــريه
الرائحة.
وتقول مايو كلينك �إن هذا قد يكون
نتيجة ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن الغلوتني
مثل اخلبز واحل�ب��وب �أو ع��دم حتمل
الغلوتني.
اللون الأ�سود
مي �ك��ن �أن ي� � ��ؤدي ال �ن��زي��ف يف اجلزء

ال�ع�ل��وي م��ن اجل �ه��از اله�ضمي ،مثل الطبيب قبل الت�شخي�ص الذاتي.
املعدة� ،إىل ظهور براز �أ�سود.
وال داعي للذعر �إذا ر�أي��ت ب��رازا داكنا الأحمر الفاحت
جدا،
قد يعني ال�براز الأح�م��ر الفاحت �أنك
فقد يرجع ذلك �إىل �شيء ب�سيط مثل ت�ع��اين م��ن ن��زي��ف يف اجل ��زء ال�سفلي
ت�ن��اول الكثري م��ن الأط�ع�م��ة الداكنة من الأمعاء.
كالتوت الأزرق �أو عرق ال�سو�س.
وتقول مايو كلينك �إن هذا قد يكون
وتو�ضح مايو كلينك �أن الرباز الأ�سود م��ن الأم �ع��اء الغليظة �أو امل�ستقيم،
يف بع�ض الأح �ي��ان ل��ه ع�لاق��ة بتناول والتي غالبا ما تكون من البوا�سري.
الكثري من مكمالت احلديد.
وبدال من ذلك ،ميكن �أن يرجع ذلك
و�أحيانا يكون ال�براز الأ��س��ود عالمة �إىل تلوين الطعام الأحمر �أو التوت
ع �ل ��ى �� �ش ��يء خ �ط�ي�ر م �ث ��ل �سرطان الربي �أو ع�صري الطماطم �أو احل�ساء
الأم�ع��اء ،لذلك عليك دائما مراجعة �أو مزيج امل�شروبات.
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ويقول الباحثون �إن نتائجهم ت�ؤكد ب�شكل فعال النمذجة
ال�سابقة يف ال�صني ،والتي ت�شري �إىل �أن بدائل امللح التي
�أج��ري��ت على امل�ستوى ال��وط�ن��ي ميكن �أن تنقذ ح�ي��اة ما
يقدر بنحو � 460أل��ف �شخ�ص ك��ل ع��ام ،وذل��ك بب�ساطة
عن طريق منع الوفيات املبكرة املرتبطة بالآثار ال�صحية
لال�ستهالك املفرط لل�صوديوم.
وي�ق�ترح الباحثون �أن البديل الب�سيط نف�سه م��ن �ش�أنه
�أن ينقذ ماليني الأرواح �سنويا� ،إذا قام النا�س يف جميع
�أنحاء العامل باالنتقال من امللح العادي �إىل بديله ال�صحي
واملعدل قليال.
وقد يكون �أحد العوائق املحتملة �أمام ر�ؤية هذه الت�أثريات
الوقائية ب�سبب الطرق املختلفة ل�صنع الطعام يف خمتلف
ال�ب�ل��دان.وت���ش��رح طبيبة الأط �ف��ال ج��ويل �آر �إنغلفينغر،
من م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س العام ،والتي مل ت�شارك يف
الدرا�سة ،يف تعليق" :يف القرى الريفية يف ال�صني ،ال يتم
ا�ستخدام الأطعمة امل�صنعة ب�شكل عام؛ حيث يتم �إ�ضافة
كلوريد ال�صوديوم الغذائي �أثناء حت�ضري الطعام داخل
كل منزل .وعلى النقي�ض من ذل��ك ،يف كثري من �أنحاء
ال �ع��امل ،ي�ضيف ح�ف��ظ الأط �ع �م��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ك�ث�ير من
كلوريد ال�صوديوم �إىل النظام الغذائي ،وا�ستخدام بدائل
امللح لن ميثل بالكامل غالبية مدخول امللح".
وقد تكون �إحدى الإجابات هي ا�ستبدال امللح لي�س فقط يف
املطبخ املنزيل ،ولكن �أي�ضا يف املطبخ ال�صناعي ،حيث يتم
ت�صنيع الأطعمة امل�صنعة جتاريا.
ويقول نيل" :يف حني �أن بدائل امللح �أغلى قليال من امللح
العادي� ،إال �أنها ال تزال منخف�ضة التكلفة  -فقط ب�ضعة
دوالرات يف ال�سنة لإجراء التبديل .وهذا بكل ب�ساطة هو
�أك�ثر قطعة بحثية جديرة باالهتمام �شاركت فيها على
الإطالق".
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خالل م�شاركته يف منتدى �أ�سبوع الطاقة الرو�سي

�سهيل املزروعي ي�ؤكد �أهمية اال�ستثمار يف الطاقة لتغطية الطلب املتنامي
•• مو�سكو -الفجر:

ق ��ال م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل امل� ��زروع� ��ي ،وزير
الطاقة والبنية التحتية� ”:إن دولة
االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م�ستمرة
يف ا� �س �ت �ث �م��ارات �ه��ا يف ق �ط ��اع الطاقة
مبختلف �أنواعها ،وذل��ك ل�سد الطلب
املتنامي و�ضمان اال�ستقرار يف الأ�سواق
العاملية».
و�أكد معاليه خالل م�شاركته يف �أعمال

منتدى �أ�سبوع الطاقة ال��ذي انطلقت
فعالياته يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو
خالل الفرتة من � 15 – 13أكتوبر
� ،2021أنه من ال�ضروري املحافظة
ع�ل��ى ال� �ت ��وازن ب�ين ال �ع��ر���ض والطلب
يف �أ� �س��واق ال�ن�ف��ط وال �غ��از ،م��ن خالل
التن�سيق والعمل امل�شرتك بني الدول
املنتجة لتحقيق منو م�ستدام ال تعرقله
تقلبات اال�سواق.
و�أ� �ض��اف معاليه �أن ��ه بف�ضل الر�ؤية

طويلة الأمد للقيادة يف دولة االمارات
نحو م�ستقبل م�ستدام و�ضعت الدولة
خططها ملكافحة تغيــر امل�ن��اخ وتعمل
على ع��دة �أ��ص�ع��دة مب��ا فيها قطاعات
ال �ط ��اق ��ة وال �ن �ق ��ل وال �ب �ن ��ى التحتية
لتحقيق م���س�ت�ه��دف��ات�ه��ا ن�ح��و احلياد
ال� �ك ��رب ��وين ب �ح �ل��ول ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام 2050
وتعترب الدولــــة الأوىل يف املنطقــــــــة
التي و�ضعت خطــــة وا�ضحة لتحقيق
تلك الغاية.

وك��ان معاليه ق��د ت��ر�أ���س وف��د الدولة
امل �� �ش��ارك يف م�ن�ت��دى �أ� �س �ب��وع الطاقة
الرو�سي والذي عقد يف مو�سكو ،حيث
��ض��م ال��وف��د ��س�ع��ادة ال�سفري الدكتور
حممد اح�م��د اجل��اب��ر� ،سفري الدولة
يف جمهورية رو�سيا االحتادية ،و�سعادة
�أحمد حممد الكعبي ،الوكيل امل�ساعد
لقطاع البرتول والغاز والرثوة املعدنية
بوزارة الطاقة والبنية التحتية ،وعدداً
م��ن كبار امل�س�ؤولني يف �شركة برتول

�أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن�ي��ة (�أدن � ��وك) و�شركة
مبادلة لال�ستثمار.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أع� �م ��ال منتدى
“�أ�سبوع الطاقة الرو�سي” انطلقت
يوم الأربعاء املا�ضي يف قاعة املعار�ض
امل ��رك ��زي ��ة “مانيج” يف العا�صمة
الرو�سية مو�سكو و�سط م�شاركة دولية
فعالة �شملت وزراء النفط والطاقة
من خمتلف دول العامل ور�ؤ�ساء كربى
�شركات الطاقة العاملية.

جمموعة موانئ �أبوظبي حتقق خالل الن�صف الأول من
عام  2021منو ًا الفت ًا يف العائدات بلغ  % 21مقارنة بالعام املا�ضي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت جمموعة م��وان��ئ �أبوظبي ام�س ع��ن النتائج
املالية للن�صف الأول من العام املنتهي يف  30يونيو
 2021حيث �سجلت م�ع��دل من��و يف ال �ع��ائ��دات بلغ
 21%م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال �ع��ام املا�ضي
لت�صل �إىل  1,832مليون دره��م -ما يعادل 499
مليون دوالر ،حيث كانت خالل الن�صف الأول من عام
 2020نحو  1,517مليون درهم  -ما يعادل 413
مليون دوالر ،ويعود هذا االرتفاع �إىل النمو الع�ضوي
يف الإنتاجية واملبيعات ،والتنويع يف قطاعات �أعمال
جديدة ،وت�أجري م�ساحات �إ�ضافية ،و�إب��رام �شراكات
جديدة.
ك �م��ا � �س �ج �ل��ت الأرب� � � ��اح ق �ب��ل ال� �ف ��وائ ��د وال�ضرائب
والإهالك واال�ستهالك معدل منو بلغ  8%مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي لت�صل �إىل 770
م�ل�ي��ون دره� ��م -م��ا ي �ع��ادل  210م�ل�ي��ون دوالر ،يف
زي��ادة ع��ن ال��رق��م امل�سجل يف الن�صف الأول م��ن عام
 2020والبالغ  714مليون درهم-ما يعادل 195
مليون دوالر ،بف�ضل النمو امللمو�س يف غالبية �أعمال
القطاعات التابعة للمجموعة..
و�أ� �ش��ار ال�ك��اب�تن حممد جمعة ال�شام�سي ،الرئي�س

التنفيذي – جمموعة موانئ �أبوظبي �إىل �أن النتائج
التي حققتها املجموعة ت�سلط ال�ضوء على املرونة
التي تتمتع بها ،والنمو الذي مت ت�سجيله على امتداد
�أع�م��ال�ه��ا مب��ا يتما�شى م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا .وقال:
“نحن م�ل�ت��زم��ون ب�ت�ط��وي��ر وت�ن��وي��ع اق�ت���ص��اد �إم ��ارة
�أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة مبا يتوافق
م��ع ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،وج ��اء ه��ذا الأداء
املايل املتميز ثمرة لعمليات التو�سع امل�ستمرة وتنويع
�أن���ش�ط�ت�ن��ا ،و�إب��رام �ن��ا ل���ش��راك��ات رئي�سية و�إطالقنا
مل�شاريع م�شرتكة م��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�سهم يف حتقيق
عائدات م�ستقبلية موثوقة».
و�أ� �ض��اف�“ :سنوا�صل ال�ترك�ي��ز على تو�سيع قاعدة
متعاملينا يف جميع قطاعات �أعمالنا �إذ ت�شكل العقود
طويلة الأم ��د امل �ك � ّون الأب ��رز لعلمنا وال ��ذي ي�ضمن
حتقيق �إيرادات م�ستقرة وم�ستدامة».
وعلى �صعيد الب�ضائع ،فقد منت الأحجام التي متت
مناولتها من  15مليون طن خ�لال الن�صف الأول
من عام � 2020إىل  25مليوناً طن يف الن�صف الأول
من عام  ،2021يف حني �سجلت �أعداد احلاويات التي
متت مناولتها زي��ادة من  1.57مليون �إىل 1.59
م�ل�ي��ون ح��اوي��ة من�ط�ي��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة نف�سها ،كما
�شهدت املناطق ال�صناعية ت�أجري م�ساحات بلغت نحو

 2.4مليون مرت مربع خالل الن�صف الأول من عام
.2021
وعلى �صعيد ر�أ�س املال ،فقد جنحت موانئ �أبوظبي
خالل الفرتة ب�إ�صدار �سندات (حا�صلة على ت�صنيف
ائتماين ( )A+مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من قبل
وكالتي “�إ�س �آن��د بي” و”فيت�ش”) بقيمة 3.67
مليار دره��م – م��ا ي�ع��ادل مليار دوالر عند �أخف�ض
قيمة لق�سائم ال�سندات حتققها هيئة حكومية يف
�أبوظبي حتى ذلك التاريخ ،و�إدراجها يف �سوق لندن
ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة ( )LSEو��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل ل��أوراق
املالية ( )ADXيف مايو .2021
و�شملت الإجن ��ازات ال�ب��ارزة التي مت حتقيقها خالل
ال�ف�ترة امل��ذك��ورة االفتتاح الر�سمي لتو�سعة حمطة
احلاويات يف ميناء الفجرية يف يونيو .2021
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م��ارت��ن �آروب ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية – جمموعة موانئ �أبوظبي“ :ي�ستند
منوذج �أعمالنا �إىل العقود طويلة الأجل التي حتقق
ت��دف �ق �اً ن �ق��دي �اً م���ض�م��ون�اً ،م��ا ي�ت�ي��ح ل�ن��ا التخطيط
واال�ستثمار بفعالية .و�إن�ن��ا نركز يف �أع�ق��اب جائحة
(كوفيد )19-على حتقيق عائدات ملمو�سة و�إدارة
ر�أ���س م��ال املجموعة بفعالية ،ويف ه��ذا ال�سياق فقد
�شهد ر�أ�س املال امل�ستثمر للمجموعة زيادة من 19.4

مليار درهم  -ما يعادل  5.3مليار دوالر� ،إىل 22.4
م�ل�ي��ار دره ��م  -م��ا ي �ع��ادل  6.1م�ل�ي��ار دوالر يف عام
 2021وذلك متا�شياً مع ا�سرتاتيجية التو�سع التي
نتبناها» .و�شهدت املجموعة خ�لال الفرتة تراجعاً
طفيفاً يف العائدات على ر�أ�س املال امل�ستثمر لت�صل �إىل
 5.04%وذلك ب�سبب زي��ادة ر�أ���س املال الذي جرى
ا�ستثماره على امتداد حمفظة املجموعة وخا�صة يف
املوانئ واملناطق ال�صناعية اللتني �ستحققان عائدات
متنامية يف الفرتة املقبلة.

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ملجموعة “
يف بي ا�س” للرعاية ال�صحية و�أ�شرف حمدي وزير
مفو�ض جتاري رئي�س املكتب االقت�صادي والتجاري
يف القن�صلية امل�صرية بدبي والدكتور عطية ح�سني
مدير عام مكتب اخلليج ل�شركة ايبيكو.
و�أعلن اجلانبان انه مت االتفاق على ت�صنيع وتغليف
وت�صدير ع��دد من امل�ستح�ضرات الطبية املختارة
م�ؤكدان �أن هذا االتفاق يعترب نواة لإن�شاء تعاون
م�شرتك ب�ين اجلانبني لتوفري ال ��دواء يف ال�سوق
الإماراتية واخلليجية والعربية.
و�أك��د �أ��ش��رف حمدي �أن القطاع ال�صحي الدوائي
�أح� ��د اه ��م جم� ��االت ال �ت �ع��اون م��ع دول� ��ة االم� ��ارات
العربية ال�شقيقة مو�ضحا �أن جميع اجلهات املعنية
واملخت�صة بجمهورية م�صر العربية ودولة االمارات
العربية املتحدة تعمالن على هدف واحد هو تعزيز
التعاون والتن�سيق ورف��ع حجم املبادالت التجارية

�إىل م�ستويات تلبي طموح البلدين.
م��ن جانبه ق��ال ال��دك�ت��ور �شم�شري فاياليل “ لن
ت� ��ؤدي ال���ش��راك��ة ب�ين الي��ف ف��ارم��ا و��ش��رك��ة �أيبيكو
امل�صرية �إىل �إقامة تعاون بينهما لتوفري الأدوية
عالية اجل��ودة فح�سب بل �إنها مثال على التعاون
الطويل الأمد والتعاون بني البلدين».
و�أ�ضاف “ �سي�ؤدي هذا التعاون �إىل فتح الأبواب �أمام
اليف فارما للدخول �إىل جماالت عالجية جديدة
وتوفري �أ�شكال جرعات متعددة مثل قطرات العني
واحلقن والكرميات واملراهم املو�ضعية والتحاميل
واجلرعات الفموية”..
الفتا �إىل ان �أبرز نتائج هذا الإتفاق هو تعزيز قدرة
الي��ف ف��ارم��ا ل�ت��وف�ير خ �ي��ارات ال �ع�لاج يف جماالت
عالجية متعددة لتكون �أول �شركة ت�صنيع �أدوية
يف الإم� ��ارات ت��وف��ر جمموعة م��ن املنتجات لعالج
�أمرا�ض العيون.

ولفت اىل �أن اليف فارما �ستكون واحدة من ثالث
� �ش��رك��ات ت�صنيع حم�ل�ي��ة م��ن ب�ي�ن �أك�ث�ر م��ن 10
�شركات حملية م�صنعة للأدوية التي توفر الأدوية
عن طريق احلقن للم�ست�شفيات يف الإمارات.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور �أح �م��د ال�ك�ي�لاين �أن ال���ش��راك��ة مع
�شركة الي��ف فارما هو اخلطوة الأوىل نحو رحلة
طويلة لت�أ�سي�س �شركة ت�صنيع الأدوية التي لديها
القدرة على تلبية املتطلبات العالجية يف جماالت
متعددة ..مو�ضحا ان �شركة ايبيكو تعترب �أحد من
�أهم و�أكرب �شركات االدوية امل�صرية ،حيث تنتج �أكرث
م��ن  341م�ستح�ضرا دوائ�ي��ا متنوعا با�ستخدام
�أحدث خطوط االنتاج الدوائي بالعامل م�شريا اىل
انه يت�صدر  25باملائة من انتاج ال�شركة اىل 66
دول��ة حو العامل ولديها  47خطا دوائ�ي��ا انتاجيا
تغطي  27جمموعة دوائ�ي��ة متنوعة وبذلك هي
تناف�س العديد من ال�شركات الدوائية العاملية.

وقعت جمموعة “ يف بي ا�س” للرعاية ال�صحية
املالكة مل�صنع “اليف فارما” مبنطقة جبل علي
بدبي �إتفاقية تعاون مع ال�شركة امل�صرية الدولية
لل�صناعات الدوائية “ايبيكو” لإقامة �شراكة طويلة
املدى لتوفري الأدوية عالية اجلودة وذلك يف �إطار
العالقات الإ�سرتاتيجية والتاريخية املتميزة بني
جمهورية م�صر العربية ودول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة يف كافة املجاالت.
وقع االتفاقية على هام�ش ح�ضور م�س�ؤويل �شركة “
ايبيكو” امل�صرية لفعاليات معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ..الدكتور جم��دي فهمي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة الي��ف فارما بدبي والدكتور احمد �سعيد
ك�ي�لاين رئ�ي����س جمل�س الإدارة وال�ع���ض��و املنتدب
ل�شركة “ايبيكو” بح�ضور الدكتور �شم�شري فاياليل

�شروق تبد�أ با�ستقبال زوار نزل القمر وتك�شف عن  4م�شاريع �ضيافة جديدة يف الو�سطى وال�شرقية

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
�شروق عن بدء ا�ستقبال زوار نزل القمر
م ��ن م �� �س��ك وج �ه ��ة ال �ت �خ �ي �ي��م الفاخرة
والأوىل م��ن نوعها يف ال���ش��ارق��ة لل�سياح
والزوار من ع�شاق املغامرات ال�صحراوية.
ك�م��ا ك�شفت ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن �أرب �ع��ة م�شاريع
جديدة يف املنطقتني الو�سطى وال�شرقية
من �إمارة ال�شارقة وهي “منتجع اجلبل”
يف م��دي�ن��ة خ��ورف�ك��ان وف�ن��دق�ين الأول يف
مدينة كلباء والثاين يف مدينة خورفكان
�أما امل�شروع الرابع فهو “منتجع الربدي”
يف مدينة الذيد.
ويقع “نزل القمر من م�سك” يف و�سط
�صحراء مليحة والكثبان الرملية ويطل
على ال�صخور الأح�ف��وري��ة جلبال الفاية
وي� �ت� �ك ��ون م ��ن  10غ � ��رف ذات �سقوف
م�ق�ب�ب��ة م ��ع م���س�ب��ح خ��ا���ص و 6خ �ي��م 4
منها للعائالت واثنتني ل�ل�أف��راد مزودة
ب ��أح��دث التجهيزات املنزلية �إىل جانب
م� �ك ��ان خم �� �ص ����ص ل �ل �� �ش��واء ب �ك��ل غرفة
وخ�ي�م��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل رده ��ة ال�ستقبال
ال�ضيوف ومنطقة م�شرتكة خم�ص�صة
لن�شاطات ال��زوار ويوفر لنزالئه �أن�شطة
خم�ت�ل�ف��ة ت�ت���ض�م��ن ال �ت �ج �وّل يف �صحراء
مليحة وا�ستك�شاف كنوزها وزي��ارة مركز
مليحة ل�ل�آث��ار ك�م��ا يتيح ل�ه��م امل�شاركة
يف ال�ن���ش��اط��ات ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا الوجهات

ال�سياح ّية املجاورة.
وق��ال �سعادة م��روان ب��ن جا�سم ال�سركال
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ه �ي �ئ��ة ال�شارقة
ل�لا��س�ت�ث�م��ار وال�ت�ط��وي��ر � �/ش��روق /ميثل
ا�ستقبال النزل للزوار يف مليحة �إ�ضافة
ج� ��دي� ��د ًة �إىل حم �ف �ظ��ة “�شروق” من
امل�شاريع ال�سياحية الرتفيهية والبيئية
وال �� �ض �ي��اف��ة ال� �ف ��اخ ��رة وح �ل �ق��ة جديدة
�ضمن �سل�سلة امل�شاريع التي طورتها يف
املنطقة الو�سطى واملجاورة للنزل ووهي
/ن��زل الفاية من م�سك /ووجهة مليحة
لل�سياحة البيئية والأثرية ومركز مليحة
للآثار».
و�أو� �ض��ح ال���س��رك��ال �أن م���ش��روع “منتجع
اجلبل” ال��ذي يقع على �شاطئ ال�سويفة
ب�ين �شاطئ خ��ورف�ك��ان و�شاطئ الل�ؤل�ؤية
على ال�ساحل ال�شرقي ل��دول��ة الإم ��ارات

العربية املتحدة ومي�ت��از ب ��إط�لاالت على
امل�ن��اط��ق الطبيعية املحيطة ي�ت�ك��ون من
 45وحدة فندقية �صديقة للبيئة وجناح
ملكي بحديقة وم�سبح خا�صني ومطعم
و�صالة ريا�ضية ومنتجع �صحي ومنطقة
�أل �ع��اب ل�ل�أط�ف��ال و��ص��ال��ة ا�ستقبال على
اله�ضاب الطبيعية ،م�شرياً �إىل �أنه �سيتم
ربط جميع مباين ومرافق امل�شروع الذي
ميتد على م�ساحة � 187ألف مرت مربع
مب�سارات تتيح للنزالء التجول يف �أرجائه
ب�سهولة م��ع ��ض�م��ان م���س�ت��وىً واف ��ر من
العزلة واال�ستقاللية بعيداً ع��ن �صخب
املدينة وم��ن املتوقع �أن يتم االنتهاء من
امل�شروع يف مار�س .2022
وذك��ر الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�شارقة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وال �ت �ط��وي��ر “�شروق” �أن
امل �� �ش��روع ال�ف�ن��دق��ي يف م��دي�ن��ة خورفكان

ميلي الأملانية ت�ستعر�ض �أحدث
امليزات واالبتكارات يف مركزها بدبي

•• دبي-الفجر

من خالل مركز جتارب ميلي يف دبي،
ت��وا��ص��ل ال���ش��رك��ة الأمل��ان �ي��ة امل�صنعة
لل��أج �ه��زة امل �م �ي��زة ت �ع��زي��ز مكانتها
يف دول ��ة الإم � ��ارات .وك ��ان �آخ ��ر هذه
اجلهود �إعالن ال�شركة عن جمموعة
اجليل  7000املبتكرة من الأجهزة
ب�سط �أع �م��ال امل�ن��زل وغريها
ال�ت��ي ُت ّ
من املهام اليومية وجتعلها �أ�سهل من
�أي وق��ت م�ضى.تعمل �أج�ه��زة اجليل
��س�ب�ع��ة �آالف ع �ل��ى ت��وج �ي��ه العمالء
�أثناء �أداء الأن�شطة املنزلية بخطوات
ال �ت �� �ش �غ �ي��ل ال �ب��دي �ه �ي��ة والعمليات
ال�سل�سة وال�سهلة..ويف هذا ال�سياق ،ع ّلق �صوايا �صوايا ،املدير العام ل�شركة
ميلي ،قائ ً
ال :مت ت�صميم جمموعة اجليل  7000مل�ساعدة امل�ستخدمني
على حتقيق التميز يف الطهي .فمن خالل امليزات واخل�صائ�ص اال�ستثنائية
وطرق الت�شغيل الأوتوماتيكية لأجهزتنا املدجمة ،نوفر لعمالئنا الفر�صة
للتباهي ب��إب��داع��ات�ه��م والتعبري ع��ن �أنف�سهم ،مب��ا يتنا�سب م��ع ثقافات
الطهي الغنية واملتنوعة من املطبخ الإماراتي �إىل املطابخ الدولية املتعددة
للمقيمني يف الإمارات العربية املتحدة.

م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�شارك يف قمة
جمموعة الع�شرين لالبتكار ب�إيطاليا

�شراكة بني اليف فارما بدبي وايبيكو امل�صرية مبجال ت�صنيع الأدوية

•• دبي-وام:

Sunday

ميتد على م�ساحة � 28أل��ف م�تر مربع
وي �ق��ع م �ق��اب��ل م �ي �ن��اء خ ��ورف �ك ��ان وذل ��ك
تلبية الحتياجات ال�ع��ائ�لات واملغامرين
والباحثني ع��ن جت��ارب فندقية جديدة،
الفتاً �إىل �أن امل�شروع �سيحتوي على 75
وح ��دة ف�ن��دق�ي��ة ف��اخ��رة وحم ��ال جتارية
ومطعم و�صالة ريا�ض ّية ومنتجع �صحي
وم��ر� �س��ى ووح � � ��دات ��س�ك�ن�ي��ة بالإ�ضافة
حديقة مائية تعد الأوىل م��ن نوعها يف
ال�ساحل ال�شرقي لدولة الإمارات العربية
املتحدة.
وحول امل�شروع الفندقي اجلديد يف مدينة
كلباء �أ�شار ال�سركال �إىل �أن امل�شروع يقع
يف خليج منعزل على ال�ساحل ال�شرقي
للإمارة وعلى ال�ساحل اجلنوبي للدولة
ب �ج��وار م �� �ش��روع واج �ه��ة ك �ل �ب��اء ومقابل
ب�ح�يرة كلباء وم�ي��دان العلم حيث ميتد

امل �� �ش��روع ع�ل��ى م���س��اح��ة  12,500مرت
م��رب��ع وه ��و م ��ن ف �ئ��ة  5جن ��وم ويتكون
م��ن  80وح��دة فندقية ومطعمني يقع
�أح��ده�م��ا ع�ل��ى �سطح ال�ف�ن��دق وم�ق�ه��ى يف
رده��ة الفندق و�صالة ريا�ضية ومنتجع
�صحي وم�سبح وقاعات لالجتماعات.
ونوه �إىل �أن “منتجع الربدي” يف مدينة
الذيد تطوره �/شروق /بالتعاون مع هيئة
البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة
�ضمن م�شروع “�سفاري ال�شارقة” الذي
ي �ع��د �أك �ب��ر م �� �ش��روع � �س �ف��اري يف العامل
خ ��ارج �إف��ري�ق�ي��ا ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع البدء
بتنفيذه نهاية ال�ع��ام اجل ��اري ،الفتا �إىل
بدء “�شروق” بتطوير م�شروع “مزرعة
الذيد” ب��ال �ق��رب م��ن م �ي��دان ال �ع �ل��م يف
مدينة الذيد ويت�ضمن حديقة حيوانات
�أليفة وا�سرتاحة للعائالت والعديد من
الأن�شطة بحيث تقدم الهيئة من خالله
جتربة �سياحية جديدة للعائالت.
و�أ�شار ال�سركال �إىل بدء “�شروق” العمل
ك��ذل��ك على تو�سعة “نزل ال��رف��راف من
م�سك” يف مدينة كلباء و”واحة البداير
م��ن م�سك” يف ��ص�ح��راء ال�ب��داي��ر بحيث
�سيتم �إ�ضافة  20خيمة لـ”نزل الرفراف
م��ن م�سك” تتنوع ب�ين  4غ��رف و�صالة
وغ��رف�ت�ين و��ص��ال��ة و 15خيمة لـ”واحة
البداير من م�سك” بالإ�ضافة �إىل م�سبح
عام يف الهواء الطلق نظراً للإقبال الكبري
الذي ي�شهده النزالن منذ افتتاحهما.

•• دبي-وام:

�شاركت م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل يف �أعمال قمة جمموعة الع�شرين لالبتكار
 G20 Innovation Leagueال �ت��ي ا�ست�ضافتها م��دي�ن��ة �سورينتو
الإيطالية �ضمن الفعاليات امل�صاحبة التي تنظمها الرئا�سة الإيطالية
حت���ض�يراً الج�ت�م��اع ق��ادة دول جمموعة الع�شرين  G20يف روم��ا نهاية
�أكتوبر احل��ايل� .شهدت القمة م�شاركة �شخ�صيات رفيعة امل�ستوى مبا يف
ذلك لويجي دي مايو وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف �إيطاليا ،و�أنخيل
غوريا الأمني العام ال�سابق ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD
 .ووجهت امل�ؤ�س�سة خالل م�شاركتها يف هذه املن�صة العاملية دعوة مفتوحة
لرواد الأعمال و�أ�صحاب الأفكار املبدعة وال�شركات النا�شئة والتكنولوجية
من جميع �أنحاء العامل للم�شاركة ب�أفكارهم املبتكرة يف مبادرة “حلول
دبي للم�ستقبل” التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل ،والتي تت�ضمن �سل�سلة من التحديات العاملية يف عدد من
املجاالت احليوية ،وت�صل قيمة جوائزها الإجمالية �إىل  10مليون دوالر.
ويف جل�سة خا�صة بعنوان “االبتكار وال�شركات النا�شئة و�إك�سبو 2020
دبي” انعقدت �ضمن �أع�م��ال قمة جمموعة الع�شرين لالبتكار ،حتدث
�سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل �أمام
امل�شاركني يف هذا احلدث العاملي حول �أهمية هذه املبادرة التي انطلقت من
دبي خلدمة الإن�سان وتوظيف ال�شراكات العاملية لدعم �أ�صحاب الأفكار
املبتكرة يف جمال التكنولوجيا من خمتلف �أنحاء العامل لتطوير حلول
نوعية وفعالة وجمدية من حيث التكلفة والتطوير وتنوع اال�ستخدامات
لدعم متطلبات القطاعات الرئي�سية التي ت�شكل م�ستقبل العامل.
وتعرف امل�شاركون على �أه��داف ه��ذه امل�ب��ادرة وحتديها الأول ال��ذي يركز
على ا�ستقطاب العقول واملواهب العاملية للم�شاركة ب�أفكار مبتكرة يف جمال
تطوير �أداء البطاريات وتعزيز ق��درات�ه��ا وفعاليتها يف ظ��روف الطق�س
القا�سية من خالل ابتكار موارد جديدة وم�ستدامة لتوليد وحفظ وتخزين
الطاقة تعزز كفاءة ا�ستخدام البطاريات يف خمتلف القطاعات احليوية مثل
الف�ضاء والنقل واخلدمات اللوج�ستية وغريها.
كما �أتيحت الفر�صة للم�شاركني للتعرف على �أب��رز امل�شاريع والربامج
وامل �ب��ادرات التي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل ،ودوره ��ا يف دعم
منظومة االبتكار وريادة الأعمال املحلي والإقليمي والعاملي.
وت�ؤكد م�شاركة امل�ؤ�س�سة يف هذه القمة ريادتها يف جمال الفكر اال�ست�شرايف
وامل�ستقبلي واالبتكاري ،و متثل خطوة جديدة يف تعزيز ال�شراكات الفاعلة
بني الإمارات و�إيطاليا يف خمتلف املجاالت االبتكارية ،مبا يف ذلك ا�ست�ضافة
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل هذا العام لـ � 11شركة �إيطالية نا�شئة م�شاركة يف
ال��دورة الثانية للربنامج العاملي لل�شركات النا�شئة ،ال��ذي ت��دي��ره وزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون الدويل الإيطالية ،وذلك للمرة الأوىل يف دولة
الإمارات .و�شملت قائمة امل�شاركني يف قمة جمموعة الع�شرين لالبتكار /
 /G20 Innovation Leagueجهات حكومية وخا�صة وم�ؤ�س�سات
دولية و�شخ�صيات عاملية بارزة يف جمال االبتكار من امل�س�ؤولني احلكوميني
والر�ؤ�ساء التنفيذين و�صناديق اال�ستثمار وال�شركات العاملية والنا�شئة من
خمتلف �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة فيتوريو ك��والو وزي��ر االبتكار
التكنولوجي التحول الرقمي يف �إيطاليا ،ومانليو دي �ستيفانو وكيل وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل ،وكارلو فريو رئي�س وكالة التجارة
الإيطالية  . ITAو �أك��د �سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل خالل حديثه �أن دبي تعترب وجهة مثالية لتوحيد
اجل�ه��ود العاملية يف ت�صميم م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية ،بف�ضل جتربتها
الناجحة يف تطوير منظومة ابتكارية متكاملة تتيح الفر�صة جلميع
اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الدولية وال�شركات العاملية والنا�شئة ورواد
الأعمال للم�شاركة يف م�سرية االبتكار وت�صميم امل�ستقبل من خالل توظيف
التكنولوجيا واالبتكارات احلديثة يف خدمة املجتمعات.
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موا�صفات قيا�سية �إماراتية داعمة لل�صناعة والتنمية امل�ستدامة

الدولة حتتفل باليوم العاملي للموا�صفات بح�ضور منظمات  ISOو  IECو GSO

عمر ال�سويدي :الوزارة تدعم االبتكار وتعزيز التكنولوجيا املتقدمة يف املنتجات واخلدمات
•• �أبوظبي-وام:

26

ارتفاع �أرباح م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ال�صافية بن�سبة % 30
واقرتاح متلك امل�ستثمرين الأجانب لأ�سهم امل�صرف بن�سبة % 40

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ارتفاع �أرباحه ال�صافية بن�سبة  29.6%حيث
بلغ �صايف الربح  458.0مليون درهم عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب  2021مقارنة بـ  353.4مليون دره��م عن نف�س الفرتة من العام
ال�سابق مما انعك�س على ارتفاع �أرباحة الت�شغيلية بن�سبة  29.3%حيث بلغت
 652.9مليون درهم عن الت�سعة ا�شهر الأوىل مقابل  504.8مليون درهم
عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وعلى الرغم من التعايف اجلزئي من الظروف اال�ستثنائية مبا يخ�ص فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد ،وا� �س �ت �م��راراً ل�سيا�سة ال�ت�ح��وط املتبعه للم�صرف ملواجهة
التحديات الناجتة عن الظروف الت�شغيلية التي مير بها االقت�صاد العاملي يف
ظل اجلائحة ،فقد ارتفعت �صايف خم�ص�صات انخفا�ض القيمة والتي و�صلت
�إىل مبلغ  194.8مليون درهم مقارنة مببلغ  151.4مليون درهم عن نف�س
الفرتة من العام ال�سابق ب�إرتفاع ق��دره  43.5مليون دره��م ما يعادل 28.7
.%
وي�شري من��و �صايف �أرب ��اح امل�صرف �إىل الأداء ال�ق��وي يف جميع وح��دات �أعمال
امل�صرف ونتيجة لذلك ارتفع �صايف ايرادات املنتجات التمويلية واال�ستثمارية
بن�سبة  16.3%ما يعادل ارتفاعاً قدرة  113.9مليون درهم ليبلغ 812.3
مليون درهم عن الت�سعة �أ�شهر من هذا العام مقارن ًة بـ  698.4مليون درهم
ع��ن نف�س ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام ال�سابق ،فيما ارتفعت �صايف الر�سوم والعموالت
والإيرادات الأخرى بن�سبة  17.6%لت�صل �إىل  246.5مليون درهم مقارنه بـ
 209.6مليون درهم عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
حافظ امل�صرف على نف�س م�ستوى امل�صروفات العمومية والإداري ��ة مقارنة
بالفرتة ال�سابقة ،فقد بلغت  405.9مليون درهم بنهاية ا الت�سعة ا�شهر الأوىل
م��ن ع��ام  2021مقارنة ب�ـ  403.2مليون دره��م ع��ن نف�س ال�ف�تره م��ن عام
 2020بارتفاع هام�شي وقدره  2.7مليون درهم �أو ما يعادل  0.07%نتيجه
ال�سيا�سات املتبعه ل�ضبط التكاليف.
وق��د �أظ�ه��رت امليزانية العمومية للم�صرف ارت�ف��اع �إج�م��ايل الأ� �ص��ول بن�سبة
 1.7%لت�صل �إىل  54.5مليار دره��م كما يف � 30سبتمرب 2021مقارنة
مببلغ  53.6مليار درهم عن العام ال�سابق.
وا�ستمر امل�صرف بالإحتفاظ بن�سبة �سيوله قوية لإ�ستخدامها للفر�ص امل�ستقبلية
حيث بلغت  12.9مليار درهم مبعدل � 23.6%إىل اجمايل املوجودات مقارنه
بـ  11.2مليار درهم ما ن�سبته  20.9%من اجمايل املوجودات عن نهاية العام
ال�سابق  ،كما بلغ معدل التمويل �إىل الودائع ن�سبة  80.4%مما يعك�س قوة
ومتانة ال�سيولة املتاحة للم�صرف.
انخف�ضت ال�صكوك امل�ستحقة الدفع مبقدار  1.8مليار درهم �إماراتي لت�صل
�إىل  3.7مليار درهم �إماراتي يف نهاية الفرتة � 30سبتمرب  2021مقابل 5.5
مليار درهم �إماراتي يف نهاية عام  ، 2020نتيجة �سداد  500.0مليون دوالر
�أمريكي يف الربع الثالث من خالل امل�صادر اخلا�صة للم�صرف ،مما يدل على
متتع امل�صرف مب�ستوى ممتاز لفائ�ض ال�سيوله.
�إ�ستمر امل�صرف يف تنويع حمفظته التمويلية يف خمتلف القطاعات الإقت�صادية
واتباع �سيا�سة الإئتمان احلكيمة والتي ت�أخذ بعني الإعتبار جميع امل�ستجدات
امل�صاحبه جلائحة كورونا وت�أثريها على الأ�سواق املالية ،فقد ا�ستقرت اجمايل
متويالت العمالء عند مبلغ  29.6مليار درهم بارتفاعا طفيفا مببلغ 282.5
مليون درهم ما ن�سبته  1%عن م�ستوى نهاية العام ال�سابق .هذا وقد ا�ستطاع
امل�صرف جذب حجم �أكرب من ودائع العمالء خالل العام ،حيث �إرتفعت الودائع
بن�سبة  % 9.3لي�صل �إجمايل الودائع �إىل  36.7مليار درهم مقارنة مببلغ
 33.6مليار درهم بنهاية عام  .2020ويتمتع م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
بقاعدة ر�أ��س�م��ال ق��وي��ة ،حيث بلغ �إج�م��ايل ح�ق��وق امل�ساهمني يف نهاية يونيو
 2021مبلغ  7.7مليار درهم ،والتي متثل  14.1%من �إجمايل موجودات
امل�صرف وبهذا حافظ امل�صرف على ارتفاع ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفقا ملقررات
بازل  IIIعند اعلى م�ستوياتها يف الآونه الأخرية حيث بلغت . 21.21%
وبهذا ارتفع معدل العائد على امل��وج��ودات ومعدل العائد على حقوق امللكية
ب�شكل ملحوظ عند  1.13%و  7.95%على التوايل مقارنه بـ 0.81%
و  5.35%بنهاية العام ال�سابق .وقد ناق�ش جمل�س ادارة امل�صرف بال�سماح
للم�ستثمرين الأج��ان��ب (ك��اف��ة اجلن�سيات) بتملك �أ��س�ه��م م�صرف ال�شارقة
الإ�سالمي بن�سبة  40%وق��د واف��ق املجل�س على امل�ق�ترح ،على �أن يرفع هذا
الأقرتاح �إىل اجلمعية العمومية وذلك ملناق�شته واتخاذ القرار املنا�سب يف هذا
ال�ش�أن.

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز التعاون
التجاري واالقت�صادي مع انغوال

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
م��ع �سعادة فيكتور فران�سي�سكو فرينانديز وزي��ر ال�صناعة وال�ت�ج��ارة يف
جمهورية �أن �غ��وال ،و��س�ع��ادة �ألبينو مالونغو �سفري مفو�ض ف��وق العادة
جلمهورية �أن�غ��وال ل��دى ال��دول��ة وال��وف��د الدبلوما�سي امل��راف��ق لهما �سبل
وامكانيات تعزيز اوا��ص��ر التعاون التجاري واالقت�صادي بني جمتمعيي
الأعمال يف �أبوظبي وانغوال .ح�ضر اللقاء يف مقر الغرفة عبداهلل غرير
القبي�سي و هالل حممد الهاملي نائبي مدير عام غرفة �أبوظبي.

ان � �ط�ل��اق � �اً م � ��ن دور وزارة ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،يف االرت� �ق ��اء
مب �ن �ظ��وم��ة ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �ج��ودة يف
دول ��ة الإم � � ��ارات ،ودوره � ��ا يف دع ��م �أه ��داف
التنمية امل���س�ت��دام��ة ،نظمت ال� ��وزارة ندوة
افرتا�ضية ،ح�ضرها م�س�ؤولون وخرباء من
داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة ،للتعريف بالقدرات
الإم��ارات�ي��ة املتقدمة يف ه��ذا امل�ج��ال ،ون�شر
الوعي ب�أهمية الدور الكبري للموا�صفات يف
دعم التنمية امل�ستدامة ،وذلك على هام�ش
االح �ت �ف��االت ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للموا�صفات،
الذي ي�صادف � 14أكتوبر �سنوياً.
� �ش��ارك يف احل ��دث ال ��ذي ع�ق��د افرتا�ضياً،
�سعادة عمر �صوينع ال�سويدي ،وكيل وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،و�سعادة
ال���س�ي��د �إي� ��دي جن��وروج��ي رئ�ي����س املنظمة
الدولية للتقيي�س  ، ISOو�سعادة املهند�سة
فرح علي الزرعوين ،الوكيل امل�ساعد بالإنابة
لقطاع املوا�صفات والت�شريعات يف ال��وزارة ،
و الدكتور رالف �سبورر نائب رئي�س املنظمة
ال��دول�ي��ة الكهروتقنية  ،IECوالدكتور
�سكوت �ستيدمان ،املدير العام املدير العام
مل �ع �ه��د امل ��وا�� �ص� �ف ��ات ال�ب�ري� �ط ��اين ، BSI
والدكتور عدي البوحمد ،مدير املوا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س يف ه�ي�ئ��ة التقيي�س اخلليجية
� ، GSOإ��ض��اف��ة �إىل نخبة م��ن اخلرباء
واملتخ�ص�صني من خمتلف �أنحاء العامل.
 دعم االبتكارو�أك��د �سعادة عمر �صوينع ال�سويدي ،وكيل
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة� ،أن
دول��ة الإم��ارات �ضمن مئويتها ،تطمـح ب�أن
ت�صبح ال��دول�ـ��ة الأوىل يف ال�ع��ال�ـ��م بحلـول
العـام  2071يف جميـع جمـاالت التنميـة
امل�سـتدامة ،حيث ين�سجم �شعار ه��ذا العام
لليوم العاملي للموا�صفات مع جهود دولة
الإم � ��ارات يف م�ل��ف اال� �س �ت��دام��ة ،خ�صو�صاً
و�أن �ن��ا ن�ط�ب��ق �آالف امل��وا� �ص �ف��ات القيا�سية
دول�ي��ة املرتبطة ب��اال��س�ت��دام��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�إ�صدارنا الع�شرات من املوا�صفات القيا�سية
الإم��ارات�ي��ة  ،يف جم��االت ال��زراع��ة والطاقة
واملياه والنقل والبيئة والهيدروجني التي
مت تطويرها لدعم توجه الدولة يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة .وقال �سعادته �إن

رئي�س املنظمة الدولية للتقيي�س ،/ISO/
تطوير املوا�صفات القيا�سية يخدم “م�شاريع
بتجربة دولة الإم��ارات الرائدة على �صعيد
اخلم�سني” التي �أعلنتها حكومة الإمارات،
ت�ط��وي��ر امل��وا� �ص �ف��ات واالل� �ت ��زام ب �ه��ا .الفتاً
خ�صو�صاً و�أن هذه امل�شاريع تدعم االبتكار
�إىل �أن ال��دول��ة ب��ات��ت من��وذج��ا ي�ح�ت��ذى يف
والتكنولوجيا املتقدمة من �أجل زيادة جودة
م �ل��ف ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ل �ج��ودة كعن�صر
املنتجات واخل��دم��ات يف الأ� �س��واق ،ولإيجاد
رئي�س من عنا�صرها ومتطلباتها ،معتربا
ح �ل��ول دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة ل �ل �ت �ح��دي��ات العاملية.
�أن ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي �سجلتها الإم � ��ارات يف
وال�ترك�ي��ز على القطاعات امل�ستقبلية مبا
م��واج�ه��ة ج��ائ�ح��ة كوفيد 19-مت� ّث��ل خري
يعزز النمو االقت�صادي ،ويفتح �آفاقا جديدة
دليل على ذلك.
�أم��ام اخل�براء وامل�صنعني واملبتكرين ورواد
و�أ�� �ض ��اف جن ��وروج ��ي �إن “اليوم العاملي
الأع �م��ال لتو�سيع �أع�م��ال�ه��م ��ض�م��ن قطاع
للموا�صفات” مي �ث ��ل دع � � ��وة مفتوحة
�صناعي �إماراتي داعم للنمو واالزدهار.
للإن�سانية لتعزيز جهودها باجتاه بناء عامل
و�أكد �سعادة ال�سويدي على �أن وزارة ال�صناعة
تتحقق فيه �أجندة الأمم املتحدة للتنمية
والتكنولوجيا املتقدمة تويل �أهداف التنمية
امل�ستدامة ويتمكن فيه الب�شر من ت�شارك
امل�ستدامة �أهمية كبرية ،وذلك ان�سجاماً مع
توجهات حكومة دول��ة الإم��ارات ،خ�صو�صاً
امل� ��وارد الثمينة واحل���ص��ول ع�ل��ى الرعاية
ال�صحية والتعليم والوظائف وغريها.
يف ال�ه��دف ال�ت��ا��س��ع“ :ال�صناعة واالبتكار
ولفت جن��وروج��ي �إىل �أن املوا�صفات ت�ضع
وال�ب�ن�ي��ة التحتية” ،م��ن خ�ل�ال منظومة
خ��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق ال���ض��روري��ة �أم ��ام �ص ّناع
متكاملة من املوا�صفات واملقايي�س ،نعمل
مب��ا ي���س��اع��ده��م على
االنتقال�ول ال �ع�
احلكومةندعم ال �ق��رار ح �
املدني�املفي
فيها ب�شكل فعال مع �شركائنا منأميركا:
املنا�سبة لتحقيق �أهداف
�وات
�
ط
�
خل
ا
اتخاذ
املعنية،
وم ��ن ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص واجل �ه��ات
السودان بشكل كامل
التنمية امل�ستدامة ،الفتاً �إىل �إعداد املنظمة
ك�م��ا ي�ع��د اع �ت �م��اد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
الدولية للتقيي�س  /ISO/قائمة وا�ضحة
وحلول الثورة ال�صناعية الرابعة من خالل
ت��رب��ط امل��وا� �ص �ف��ات ال�ع��امل�ي��ة ال �� �ص��ادرة عن
ا�سرتاتيجية ال��وزارة� ،أمر م�ؤثر يف حتقيق
اجلهات املعنية بكل هدف من �أهداف �أجندة
تقدم ملمو�س يف �أهداف التنمية امل�ستدامة.
التنمية امل�ستدامة.
وت��اب��ع ��س�ع��ادت��ه ان��ه م��ن خ�ل�ال املوا�صفات
و��ش��دد جن��وروج��ي على �أه�م�ي��ة املوا�صفات
ي�صبح القطاع ال�صناعي الإم��ارات��ي �أكرث
اخل��ا��ص��ة بالتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة وحلول
ق��درة على التناف�سية العاملية ،يف طريقنا
الثورة ال�صناعية الرابعة يف حتقيق �أهداف
ل�ل�ت�ح��ول ن�ح��و �أن ت���ص�ب��ح دول ��ة الإم � ��ارات
التنمية امل�ستدامة ،م�شرياً �إىل �أن املوا�صفات
م ��رك ��زاً � �ص �ن��اع �ي �اً ع��امل �ي �اً ،ووج� �ه ��ة عاملية
ال �ت��ي ن���ص��دره��ا يف امل�ن�ظ�م��ة ت���ش�ك��ل قاعدة
رائ ��دة ل�صناعات امل�ستقبل ،ومب��ا ين�سجم
�أ�سا�سية للعديد من امل�ب��ادرات التي جذبت
م��ع م�ستهدفات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
انتباه العامل م��ؤخ��را ،وعلى ر�أ�سها مبادرة
لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة “م�شروع
/ا�صنع يف الإم ��ارات /التي �أطلقتها وزارة
 300مليار.
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة لت�شجيع
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل��وا��ص�ف��ات ت��وف��ر منظورًا
اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي بالدولة.
جديدًا لل�صناعات النا�شئة ميكن من خاللها
وتابع قائال :
ترجمة احتياجات ال�سوق وطموحات الدولة
ن �ف �خ��ر يف ال� �ي ��وم ال �ع ��امل ��ي للموا�صفات
�إىل حلول عملية ،كذلك ت�سهم يف توفري
ب��اخل�ط��وات ال�ت��ي ات�خ��ذن��اه��ا للم�ساعدة يف
حلول لل�صناعات النا�شئة من خالل �إدارة
مواجهة �أزم��ة تغيرّ املناخ ،وبينها الإعالن
امل�شكالت و املخاطر ب�شكل �أف�ضل ،و توقع
التاريخي ال��ذي �أ�صدرناه م��ؤخ��را ،وجعلنا
طلب امل�ستهلكني ،و ترك ب�صمة يف الأ�سواق
املوا�صفات من خالله �أداة داعمة يف مواجهة
النامية ،و ت�أمني الو�صول للموارد الالزمة،
التغيرّ املناخي.
الأم��ر ال��ذي ي ��ؤدي �إىل دفعهم نحو م�سار
ون� ّب��ه جن��وروج��ي �إىل �أن ال�ع��امل يحتاج يف
التنمية امل�ستدامة و ال�شاملة.
“اليوم ال�ع��امل��ي للموا�صفات” �إىل ر�سالة
�أم ��ل ب��وج��ه ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت���س�ب�ب��ت بها
ملحة ..
 مهمة ّج��ائ�ح��ة كوفيد 19-ع��امل �ي��ا ،م��ع �ضرورة
م��ن جانبه� ،أ��ش��اد �سعادة �إي��دي جنوروجي

م�ضاعفة اجلهود لاللتزام باملهلة الزمنية
امل�ح��ددة لتنفيذ �أج�ن��دة التنمية امل�ستدامة
بحلول  ،2030داعياً اجلميع �إىل التكاتف
لبناء ع��امل �أف�ضل ي��راع��ي معايري اجلودة
والأمان وال�سالمة للجميع.
 جودة وا�ستدامةم ��ن ج �ه �ت �ه��ا� ،أك � ��دت امل �ه �ن��د� �س��ة ف ��رح علي
الزرعوين ،الوكيل امل�ساعد بالإنابة لقطاع
املوا�صفات والت�شريعات يف ال ��وزارة ،خالل
عر�ض تقدميي بعنوان دور املوا�صفات يف
التغلب على التحديات ال�صناعية يف حقبة
م��ا بعد � ،COVID 19أن املوا�صفات
ت �خ��دم ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ة امل �� �س �ت��دام��ة مبا
يدعم االقت�صاد الوطني ،من خالل تلبية
اح�ت�ي��اج��ات اجل ��ودة وال���س�لام��ة ومتطلبات
اال� �س �ت��دام��ة ،وت�غ�ط�ي��ة ج�م�ي��ع ال�صناعات
خ�صو�صاً ال�صناعات ذات الأولوية لالقت�صاد
الوطني.
و�أ�ضافت ان املوا�صفات ت�سهم ب�شكل رئي�سي
يف تعزيز يف ثقة امل�ستثمرين وامل�ستهلكني
يف امل �ن �ت �ج��ات واخل ��دم ��ات م��ن خ�ل�ال خلق
بيئة داع �م��ة ل�سل�سلة الت�صنيع بالكامل،
وكل ما ي�ساهم يف �سالمة وجودة املنتجات،
ا�ضافة اىل دوره��ا الرائد يف �إزال��ة العوائق
الفنية �أم��ام ت��داول املنتجات ،و��ص��و ًال �إىل
دور امل��وا��ص�ف��ات يف دع��م املن�ش�آت ال�صغرية

وامل �ت��و� �س �ط��ة الإم� ��ارات � �ي� ��ة ل�ت���س�ه�ي��ل نفاذ
منتجاتها اىل الأ�سواق املختلفة.
ولفتت �إىل �أن املوا�صفات يف حقيقة الأمر
هي لغة توا�صل عاملية ،تدعم تطوير البنية
التحتية الآمنة وامل�ستدامة ،وتوفر املرونة
الالزمة لالبتكار والتطور ،ف� ً
ضال عن �أنها
توفر �أ�سا�سا فنيا ميكن الدولة من حتقيق
�أه ��داف �ه ��ا يف جم � ��االت ال �ط��اق��ة النظيفة
وغريها ،مو�ضحة �أن اال�ستدامة تعد �أحد
�أه ��داف ال�ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة ،والتي
تتطلب حتقيقها يف �شتى املجاالت ،م�شرية
�إىل �أن االحتفال باليوم العاملي للموا�صفات
ي �ت��زام��ن ه ��ذا ال �ع��ام م��ع ا��س�ت���ض��اف��ة دولة
الإم ��ارات لفعاليات “�إك�سبو  ”2020يف
دبي ،وهي الفعالية احلافلة بامل�شاركني من
خمتلف �أنحاء العامل ،والذي ي�شهد تركيزاً
على مفاهيم االبتكار والتنمية امل�ستدامة،
وال �ت��ي ��س�ع��ت ال��دول��ة اىل ال�ترك�ي��ز عليها
م��ن خ�ل�ال تبني �أه� ��داف رئي�سة ت�ضمنت
ال �� �ص �ن��اع��ة واالب �ت �ك ��ار وال �ب �ن �ي��ة التحتية،
وال �ط��اق��ة اخل �� �ض��راء وب ��أ� �س �ع��ار معقولة،
ومدن وجمتمعات حملية م�ستدامة ،و التي
ترتبط جميعها مبنظومة البنية التحتية
للجودة التي ت�شرف على تطبيقها وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،بالتعاون
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني من القطاعات
احلكومية واخلا�صة.

كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مبجال الطاقة النظيفة مع اليونان
•• دبي-وام:

التقى معايل �سعيد حممد الطايرالع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي يف ج�ن��اح الهيئة يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي  -منطقة اال�ستدامة،
�سعادة �أوري�ستي�س كافاالكي�س الأمني
العام لال�ستثمارات اخلا�صة وال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص يف وزارة
التنمية واال�ستثمار اليونانية.
وبحث الطرفان �سبل تعزيز العالقات
و�أط ��ر ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك لبناء �شراكة
فاعلة وناجحة يف توطني اال�ستثمارات
وتنمية القطاعات ال��واع��دة ف� ً
ضال عن
مناق�شة �أب��رز الفر�ص اال�ستثمارية يف
البلدين.
وا�ستعر�ض معايل الطاير �أم��ام �سعادة
�أوري�ستي�س كافاالكي�س �أه��م امل�شاريع

وامل � �ب� ��ادرات وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي ت �ق��وم بها
الهيئة ان�سجاماً مع جهود دولة الإمارات
ال �ت ��ي مت �ت �ل��ك ر�ؤي� � ��ة وا�سرتاتيجيات
وا��ض�ح��ة امل �ع��امل ع�ل��ى ال�صعيد املحلي
واالحت � ��ادي ت��رك��ز ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة على
امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وت �ع��زي��ز م�ساهمة
الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط تنمية
خ�ضراء.
وت �ن��اول معاليه من ��وذج امل�ن�ت��ج امل�ستقل
ل�ل�ط��اق��ة وامل �ي ��اه ال ��ذي ط��ورت��ه الهيئة
واعتمدته لل�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص ان�سجاماً مع جهودها احلثيثة
لرت�سيخ اال�ستدامة كجزء �أ�سا�سي من
ر�ؤيتها وا�سرتاتيجية �أعمالها.
و�أكد معايل الطاير خالل اللقاء �أهمية
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن هيئة
كهرباء ومياه دبي وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
ال� �ي ��ون ��ان� �ي ��ة م � ��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام

واخل��ا���ص يف امل �ج��االت املتعلقة بقطاع
ال �ط��اق��ةوال��دف��ع ب��ال�ع�لاق��ات امل�شرتكة
�إىل �أف��اق �أو�سع من خالل تبادل �أف�ضل
املمار�سات والتجارب العاملية.

وتط ّرق معاليه مل�شاركة الهيئة يف �إك�سبو
 2020دبي ك�شريك الطاقة امل�ستدامة
الر�سمي الفتاً �إىل ب��ذل �أق�صى اجلهود
لتحقيق ر�ؤي ��ة ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” يف تنظيم �أف�ضل دورة يف
تاريخ معر�ض �إك�سبو.

لت�سريع العالقات االقت�صادية والتجارة الثنائية

دبي اجلنوب توقع مذكرة تفاهم مع مركز غانا لرتويج اال�ستثمار يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر:

وق �ع��ت دب� ��ي اجل� �ن ��وب� ،أك �ب��ر م�شروع
للتطوير احل�ضري يركز على الطريان
واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة والعقارات،
مذكرة تفاهم مع مركز غانا لرتويج
اال�ستثمار ،الوكالة امل�س�ؤولة عن جذب
اال�ستثمار والرتويج والتابعة مبا�شرة
ملكتب الرئي�س ،وذل��ك من �أج��ل تعزيز
التعاون االقت�صادي ال�شامل والتجارة
الثنائية واال�ستثمار.
ومت توقيع االتفاقية يف قاعة �أبوظبي
مب��رك��ز “بيزن�س كونيكت” يف موقع
“�إك�سبو  2020دبي” ،م��ن قبل كل
م��ن حم�سن �أح �م��د ،امل��دي��ر التنفيذي
للمنطقة اللوج�ستية يف دبي اجلنوب،
ويويف غرانت الرئي�س التنفيذي ملركز
غانا لرتويج اال�ستثمار ،بح�ضور �سعادة

خ�ل�ي�ف��ة ال ��زف�ي�ن ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة م��دي�ن��ة دب��ي ل�ل�ط�يران و دبي
اجل� �ن ��وب .وح �� �ض��ر ح �ف��ل الإط� �ل��اق يف
موقع اك�سبو بدبي ،عدد من ال�شخ�صيات
رف�ي�ع��ة امل �� �س �ت��وى ،مب��ن ف�ي�ه��م :معايل
ي��او �أو� �س��اف��و م��اف��و ك�ب�ير امل�ست�شارين
يف م�ك�ت��ب ال��رئ�ي����س ،وم �ع��ايل احلاجي
�أح�م��د رم�ضان� ،سفري جمهورية غانا
ل��دى دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
و يويف غرانت الرئي�س التنفيذي ملركز
غانا لرتويج اال�ستثمار ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني.
وي � �ه� ��دف ال � �ط ��رف ��ان م� ��ن وراء ه ��ذه
االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إىل خ �ل ��ق ب �ي �ئ��ة ج ��ذاب ��ة
ل �ل �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة،
وت���ش�ج�ي��ع ت �ب��ادل ال�ب�ع�ث��ات التجارية،
وامل �� �س��اع��دة يف �إع� ��داد ب��رام��ج الأعمال
وت�سهيل التعارف بني ال�شركات وتبادل

املعلومات بني الطرفني .ومتتاز منطقة
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة “�إي.زي.دبي”
مبوقعها اال�سرتاتيجي يف قلب املنطقة
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة يف دب ��ي اجل �ن��وب ،وكانت
ق��د ��ش��ارك��ت يف ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات
ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن الإم� � � ��ارات و�إفريقيا
للرتويج لأح��دث االب�ت�ك��ارات والتقدم
التقني واحللول املثالية للخدمات التي
تقود �صناعة التجارة الإلكرتونية يف
املنطقة .وقال حم�سن �أحمد“ :ي�سرنا
التوقيع على ه��ذه االتفاقية الثنائية
م ��ع م��رك��ز غ��ان��ا ل�ت�روي ��ج اال�ستثمار
ل �ت �ع��زي��ز ال �ب �ي �ئ��ة امل �ث��ال �ي��ة لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وتعزيز العالقات
االقت�صادية .لقد و�ضعت قيادتنا لنا
خ��ري�ط��ة ط��ري��ق �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة طويلة
الأمد ،وميكننا اال�ستناد �إليها لتحقيق
النتائج املثلى يف تعزيز ال�ع�لاق��ات مع

الكيانات الأخ��رى يف العديد من دول
ال �ع ��امل .وت ��أت��ي االت �ف��اق �ي��ة ب�ع��د فرتة
وج �ي��زة م��ن ان �ط�ل�اق احل� ��دث العاملي
“�إك�سبو  2020دبي” ال��ذي ميهد
الطريق القت�صاد عاملي مرن ،وي�ساعد
ع �ل��ى مت �ك�ي�ن ال �ت ��وا� �ص ��ل ال� �ق ��وي بني
ال �� �ش �ع��وب وال �� �ش��رك��ات ح ��ول العامل».
و�أعرب يويف جرانت الرئي�س التنفيذي
ملركز غانا لرتويج اال�ستثمار عن �سعادته
بالتو�صل �إىل هذه االتفاقية ،م�ؤكداً �أن
املعر�ض يقدم “فر�صة رائعة للرتويج
ل�ل�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �ت��ي توفرها
غانا �أم��ام امل�ستثمرين يف جميع �أنحاء
العامل” .و�أ�شار �إىل �أن م�شاركة غانا يف
املعر�ض من �ش�أنها �أن تعزز القطاعات
املهمة ،مبا يف ذل��ك ال�صحة والإ�سكان
وال �ب �ن ��اء وال �ت �� �ص �ن �ي��ع والتكنولوجيا
واالقت�صاد الرقمي وال�سياحة والفنون

الإبداعية والزراعة .وتعد غانا ر�سمياً
“حمور �أف��ري �ق �ي��ا التجاري” ،حيث
ت�ست�ضيف “�أمانة م�ن�ط�ق��ة التجارة
احلرة الأفريقية” �أكرب كتلة للتجارة
احلرة يف العامل .وحتتل الدولة املرتبة
الأوىل يف غ� ��رب �إف��ري �ق �ي��ا م ��ن حيث
�سهولة ممار�سة الأعمال التجارية ،ما
يوفر للم�ستثمرين بيئة �أعمال مواتية
م��دع��وم��ة ب ��أ� �س ����س اق �ت �� �ص��ادي��ة قوية
و�سيا�سات ديناميكية وا�ستقرار �سيا�سي.
ووفق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
�أحرزت البالد تقدماً كبرياً يف مواجهة
الفقر ،لت�صبح الدولة الأوىل يف �إفريقيا
جنوب ال�صحراء ال�ك�برى التي حتقق
ال �ه��دف � 1ضمن الأه� ��داف الإمنائية
للألفية ،وهو الهدف الطموح املتمثل
يف خف�ض م�ستوى الفقر ال�ف��ائ��ق �إىل
الن�صف.
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حتت �شعار حكومة امل�ستقبل

حكومة �أبوظبي ت�ستعر�ض  100مبادرة رقمية يف معر�ض
�أ�سبوع جيتك�س للتقنية مب�شاركة  31جهة حكومية و�أكادميية
•• �أبوظبي-الفجر:

حت � ��ت �� �ش� �ع ��ار “حكومة امل�ستقبل”
ت�ستعر�ض حكومة �أبوظبي يف م�شاركتها
ال�ع��ا��ش��رة يف م�ع��ر���ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  100 ،”2021مبادرة رقمية
وم �� �ش��روع �اً م�ب�ت�ك��راً يف جم ��ال التحول
الرقمي ،والتي تهدف جميعها �إىل خلق
جتربة فريدة ل�ل��زوار من خ�لال تقدمي
م �ن �� �ص��ة م ��وح ��دة ت �� �ض��م ك ��اف ��ة اجلهات
احلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
وتتواجد  31جهة حكومية و�أكادميية
يف جناح حكومة �أبوظبي ،حيث تتزامن
م�شاركتهم يف املعر�ض مع احتفاالت دولة
الإمارات بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها،
و��س�ي�ت��م االح �ت �ف��اء ب� ��إجن ��ازات تاريخية
خلم�سني عاماً م�ضت من تاريخ الدولة،
والإع � � ��داد ل�ل�ت�ح��ول ال �ف��اع��ل وامل�ستدام
للخم�سني عاماً القادمة.
وت� ��أت ��ي م �� �ش��ارك��ة ح �ك��وم��ة �أب ��وظ �ب ��ي يف
املعر�ض حت��ت �إ� �ش��راف ومتابعة اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ح �ك��وم��ة ال��رق �م �ي��ة يف �إم � ��ارة
�أبوظبي ،وذلك يف �سياق جهودها الرامية
�إىل تفعيل �إطار حوكمة التحول الرقمي
على م�ستوى حكومة �أبوظبي ،وحتقيق
نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة واالن �ت �ق ��ال ن �ح��و امل�ستقبل
الرقمي.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال م�ع��ايل علي را�شد
الكتبي ،رئي�س دائ��رة الإ�سناد احلكومي
– �أب ��وظ� �ب ��ي“ :يُعدُّ م �ع��ر���ض �أ�سبوع

جيتك�س للتقنية  2021من�صة عاملية
لالبتكار والتعاون وا�ست�شراف امل�ستقبل،
ونحن يف �أبوظبي ننظر �إىل هذا احلدث
ال� � ��دويل ب��اع �ت �ب��اره ف��ر� �ص��ة ال�ستلهام
احللول الرقمية للتحديات التي تواجه
ال�ع��امل ،ف� ً
ضال عن كونه من�صة مثالية
لتبادل اخل�برات وم�شاركة املعرفة حول
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال ��رائ ��دة وامل� �ب ��ادرات العاملية
امل �م �ي��زة ،ومب��ا ي�سهم يف ت�ع��زي��ز م�سرية
احلكومة الرقمية لإمارة �أبوظبي».
و�أ� �ض��اف م�ع��ايل ال�ك�ت�ب��ي“ :ي�ضم جناح
ح� �ك ��وم ��ة �أب � ��وظ � �ب � ��ي يف احل � � � ��دث 31
ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ،ت���س�ت�ع��ر���ض امل� �ب ��ادرات
وامل���ش��اري��ع ال��رق�م�ي��ة واحل �ل��ول املتقدمة
التي ابتكرتها لت�سريع عملية التحول
ال��رق�م��ي يف الإم � ��ارة ،ح�ي��ث تعك�س هذه
امل�شاركة اجلهود التكاملية بني اجلهات
احلكومية ،واحل�ل��ول التي مت تطويرها
لتعزيز جودة حياة ال�سكان ،وامل�ضي قدماً
يف خطط التحول الرقمي للإمارة».
وحت�ت�ف��ي ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي مب�شاركتها
ال �ع��ا� �ش��رة يف م �ع��ر���ض �أ� �س �ب��وع جيتك�س
للتقنية  ،2021وال��ذي يعترب احلدث
الأب � � ��رز يف جم� ��ال ال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ط��ورة ،وت�ع�م��ل على
دع � ��م االب� �ت� �ك ��ار وت �ب �ن��ي ح� �ل ��ول رقمية
ومبادرات ف ّعالة تعزز البيئة االقت�صادية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة يف العا�صمة م��ن خالل
ال �ت �ع��اون وت���ض��اف��ر اجل �ه��ود ب�ي�ن جميع
اجلهات احلكومية يف الإمارة ،ومبا يعزز
مكانة �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ك��واح��دة م��ن �أهم

رواد التحول الرقمي احلكومي.
م��ن جانبه ،ق��ال �سعادة الدكتور حممد
عبداحلميد الع�سكر ،املدير العام لهيئة
�أب��وظ �ب��ي ال��رق�م�ي��ة“ :نعمل با�ستمرار
ع �ل��ى دع ��م وت �ع��زي��ز الأج� �ن ��دة الرقمية
حل�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال مبادرات
وم �� �ش��اري��ع ت� �خ ��دم حم� ��اوره� ��ا الأرب� �ع ��ة
املتمثلة يف اخلدمات احلكومية ،واحللول
احلكومية الرقمية ،والبيانات والذكاء
اال�صطناعي ،واملنظومة الرقمية ،ومبا
يدعم متكني وتقدمي منظومة حكومية
ومتخ�ص�صة ومتعاونة
رقمية ا�ستباقية،
ّ
و�آمنة» .وتابع الع�سكر“ :تهدف حكومة
�أبوظبي من خالل م�شاركتها يف �أ�سبوع
ج�ي�ت�ك����س ل�ل�ت�ق�ن�ي��ة � 2021إىل تعزيز
ال�شراكات اال�سرتاتيجية بني القطاعني
العام واخلا�ص ،وا�ستك�شاف �آفاق جديدة
للتعاون البناء ،واال�ستفادة من �إمكانات
وق � ��درات ك�ب�رى ال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف
جمال التكنولوجيا لدعم �أجندة �أبوظبي
ال��رق �م �ي��ة» .وت�ت�م�ي��ز م �� �ش��ارك��ة حكومة
�أب��وظ �ب��ي ل �ه��ذا ال �ع��ام يف ت �ق��دمي جتربة
اجلناح االفرتا�ضي ،وال��ذي يتيح للزوار
وامل �ه �ت �م�ين ال �ق �ي��ام ب ��زي ��ارة افرتا�ضية
للجناح من �أي مكان يف ال�ع��امل� ،إ�ضافة
ل ��ذل ��ك� � ،س �ت��وف��ر امل �ن �� �ص��ة االفرتا�ضية
خ��دم��ة “امل�ساعد االفرتا�ضي” ،التي
متكن ال��زوار م��ن التوا�صل م��ع اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف امل �ع��ر���ض� ،إىل
جانب امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،واحل�صول
ع �ل��ى ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة بالأن�شطة

والفعاليات التي تقام حتت مظلة جناح
حكومة �أبوظبي .من جهة �أخ��رى ،يقدم
اجلناح االفرتا�ضي للزوار وامل�ستخدمني
خا�صية االط�ل�اع م��ن خ�لال ب��ث مبا�شر
للجل�سات والفعاليات والأن�شطة املختلفة
ال�ت��ي ت�ق��ام يف اجل �ن��اح� ،إىل ج��ان��ب وجود
فريق دع��م تقني متخ�ص�ص للم�ساعدة
يف حل �أي حتديات قد تواجههم خالل
الزيارة االفرتا�ضية للجناح.
وي�ست�ضيف جناح حكومة �أبوظبي خالل
�أي� ��ام امل �ع��ر���ض �سل�سلة م��ن الفعاليات،
وي���ش�م��ل ذل ��ك �إط�ل��اق م� �ب ��ادرات رقمية
متنوعة ،كما ي�شهد اجلناح توقيع عدد
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي
تعزز ال�شراكة بني القطاعني احلكومي
واخل � ��ا� � ��ص ،و ُت �� �س �ه��ل ع �م �ل �ي��ة التحول
ال��رق �م��ي ،وت� ��ؤم ��ن ف��ر� �ص �اً ا�ستثمارية
�ضخمة ل�ل���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف القطاع
اخلا�ص.
وجتتمع  31جهة حكومية حتت مظلة
واح��دة لعر�ض احللول الرقمية املبتكرة
وال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��ي تعتمد عليها لتعزيز
الأداء احل �ك ��وم ��ي مب ��ا ي �� �ض �م��ن ري� ��ادة
�أب��وظ�ب��ي يف ه��ذا امل �ج��ال ،وه��ي :القيادة

العامة ل�شرطة �أبوظبي ،ودائرة الطاقة،
ودائ � ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ودائ ��رة
البلديات والنقل ،ودائرة تنمية املجتمع،
ودائرة التعليم واملعرفة ،ودائرة ال�صحة،
ودائ � � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة ،ودائ � ��رة
ال �ق �� �ض��اء ،ودائ � ��رة الإ� �س �ن��اد احلكومي،
وهيئة �أبوظبي للإ�سكان ،وهيئة �أبوظبي
ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،وهيئة
�أبوظبي للطفولة املبكرة ،وهيئة �أبوظبي
الرقمية ،وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين،
وه�ي�ئ��ة امل���س��اه�م��ات املجتمعية “معاً”،
والإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ،وجمل�س
�أب��وظ�ب��ي ل�ل�ج��ودة وامل�ط��اب�ق��ة ،وم�ؤ�س�سة
الق�صر،
ال��رع��اي��ة االجتماعية و� �ش ��ؤون ّ
و�صندوق �أبوظبي للتقاعد ،و�أكادميية
�أبوظبي احلكومية ،وم�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم ،ومركز �أبوظبي لل�صحة
العامة ،و�سوق �أبوظبي العاملي ،وجمل�س
�أبوظبي الريا�ضي ،ومركز �إدارة الطوارئ
والأزم� ��ات وال �ك��وارث ،وم��رك��ز الإح�صاء
 �أبوظبي ،ومكتب �أبوظبي لال�ستثمار،وم��ؤ��س���س��ة التنمية الأ� �س��ري��ة ،وجامعة
خليفة ،وجامعة حممد بن زاي��د للذكاء
اال�صطناعي.

فرتيجلوب ..الطرح الثالث لأدنوك يج�سد نهجها اال�ستثماري الذكي
•• �أبوظبي  -وام:

يج�سد ال�ط��رح ال�ع��ام الأويل ل�شركة “فرتيجلوب”
ال ّتابعة لـ “�أدنوك” و”�أو �سي �آي” يف �سوق �أبوظبي
لل��أوراق املالية نهج “�أدنوك” اال�ستباقي يف ايجاد
وه�ي�ك�ل��ة ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة ج��دي��دة ت��وف��ر ملواطني
ال��دول��ة فر�صة اال�ستثمار يف م�شاريعها و�أعمالها
وامل�ساهمة يف متكني النمو االقت�صادي امل�ستدام يف
الإمارات للخم�سني عاما املقبلة.
وت �� �س �ت �ع��ر���ض وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء الإم� � � � ��ارات “وام” يف
التقرير التايل املميزات اال�ستثمارية التي تتيحها
“فرتيجلوب” ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ط��رح �ه��ا يف �سوق
�أب ��وظ �ب ��ي ل � �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة وال� � ��ذي ي �ق��دم فر�صة
ا�ستثمارية مدعومة ب�إمكانية توزيعات الأرب��اح على
امل��دى الطويل يف قطاع ذي �أهمية كبرية ومتنامية
ع��امل�ي��ا ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��ر���ص ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف جمال
�سل�سلة القيمة للأمونيا منخف�ضة الكربون و�أ�سواق
الهيدروجني.
وي�ع��د ال�ط��رح ال�ع��ام ل�شركة “فرتيجلوب” الثالث
بالن�سبة ل�شركة �أدنوك وذلك بعد النجاح الكبري الذي
�شهده الطرح العام الأويل ل�شركتي �أدن��وك للتوزيع
و�أدن��وك للحفر مما ي�سهم يف دعم تنويع القطاعات

يف ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال�ي��ة وت�ع��زي��ز جاذبيته
وق��درت��ه على توفري امل��زي��د م��ن اخل�ي��ارات والفر�ص
اال�ستثمارية .كما ميثل الطرح اجلديد خطوة رائدة
يف �سجل جناحات و�إجنازات “�أدنوك” و�سعيها لبناء
االقت�صاد الأن�شط والأف�ضل عامليا ودع��م وت�شجيع
القطاع اخل��ا���ص �إ�ضافة �إىل تطوير �أ��س��واق امل��ال يف
الدولة مبا يواكب ر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة
للنمو االق�ت���ص��ادي امل���س�ت��دام و”مبادئ اخلم�سني”
النطالقة حقبة جديدة من النمو يف الإمارات.
وبد�أت الأ�سبوع املا�ضي عملية االكتتاب العام الأويل
ح���ص��ة �أق �ل �ي��ة يف ��ش��رك��ة “فرتيجلوب” ح�ي��ث ُفتح
ال�ب��اب �أم��ام مواطني ال��دول��ة ومقيميها وامل�ؤ�س�سات
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ل�لاك �ت �ت��اب على
 13.8%م��ن �أ�سهم “فرتيجلوب” يف �إح��دى �أهم
ال�شركات يف جمال �صناعة الأ�سمدة النيرتوجينية
والأمونيا يف العامل وبنطاق �سعري لل�سهم بلغ بني
 2.45و  2.65دره��م مم��ا ي�ضع القيمة ال�سوقية
لل�شركة بني  20.2و  22مليار درهم.
ويتما�شى الطرح مع نهج “�أدنوك” اال�ستباقي الذي
�أعلنت عنه يف العام  2017لإدارة حمفظة �أ�صولها
ور�أ� ��س مالها وتو�سيع ن�ط��اق برناجمها لل�شراكات
اال�سرتاتيجية واال�ستثمارات امل�شرتكة بهدف تعزيز

القيمة م��ن �أع�م��ال�ه��ا يف خمتلف جم��االت ومراحل
قطاع النفط وال�غ��از وحتقيق قيمة �إ�ضافية لدولة
الإم � � ��ارات .وت���ش�ك��ل ��ص�ف�ق��ات وا� �س �ت �ث �م��ارات �أدن� ��وك
الذكية حمركا رئي�سيا للنمو والتنويع االقت�صادي يف
الإمارات وبناء االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط يف العامل
وتر�سيخ مكانة ال��دول��ة وج�ه��ة مف�ضلة ال�ستقطاب
اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة يف املنطقة.
وت�سعى �أدن ��وك م��ن خ�لال ه��ذا النهج اال�ستثماري
املبتكر �إىل توفري ر�أ���س م��ال مل�شاريع جديدة تدعم
ا�سرتاتيجيتها للنمو ال��ذك��ي وم���ش��اري��ع ومبادرات
ال �ن �م��و لأع �م ��ال �ه ��ا ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از
وال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات .وا� �س �ت �ط��اع��ت ال �� �ش��رك��ة توقيع
�صفقات ا�ستثمارية بع�ضها ك��ان م��ن �أك�بر �صفقات
اال�ستثمار يف �أ�صول البنية التحتية للطاقة التي مت
�إجنازها يف العامل والتي ن�ستعر�ض بع�ضها يف الآتي.
جنحت �أدنوك يف طرح جم ّمع لأ�سهم و�سندات قابلة
لال�ستبدال ل�شركة “�أدنوك للتوزيع” يف حني نفذت
�أدن��وك بنجاح طرحا خا�صا حل�صة من �أ�سهم �شركة
“�أدنوك للتوزيع” يف �أك�بر �صفقة ط��رح خا�ص من
نوعها يف املنطقة ل�شركة مدرجة عامة.
كما وقعت �أدنوك اتفاقية �شراكة مع �صندوق �أبوظبي
للتقاعد لال�ستثمار يف حمفظتها العقارية من خالل

�أ� �ص��ول ع�ق��اري��ة غ�ير مرتبطة ب�أعمالها الأ�سا�سية
لإع � ��ادة ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف م �� �ش��اري��ع وم� �ب ��ادرات النمو
اال�سرتاتيجي يف �أعمالها الرئي�سية يف جمال النفط
وال �غ��از .وق ��ام ائ �ت�لاف ع��امل��ي ي�ضم ��ش��رك��ات وجهات
حكومية و�صناديق �سيادية باال�ستثمار للح�صول على
ح�صة  49%يف جمموعة �أ�صول �أنابيب الغاز التي
متتلكها �أدنوك.
يف �أع�ق��اب ذل��ك وق�ع��ت �أدن ��وك �صفقة م��ع “�صندوق
�أب��وظ�ب��ي للتقاعد” و”القاب�ضة” لالن�ضمام �إىل
�صفقة البنية التحتية لأنابيب الغاز.
وا�ستقطبت �أدنوكا�ستثمارات �أجنبيةمبا�شرةمبليارات
الدوالرات حيث �أبرمت اتفاقية �شراكة طويلة الأمد
م��ع حتالف ي�ضم ع��ددا م��ن امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
ب�ق�ي��ادة ��ش��رك��ة �أب��ول��و ج�ل��وب��ال م��اجن�م�ن��ت “�أبولو”
ال�ت��ي تعد �إح ��دى �أك�ب�ر ��ش��رك��ات �إدارة اال�ستثمارات
البديلة يف العامل وذلك لال�ستثمار يف �أ�صول عقارية
لأدنوك .ودخلت �أدنوك �أ�سواق املال العاملية لأول مرة
عرب �إ�صدار �سندات مدعومة ب�أ�صول “خط �أنابيب
�أب��وظ�ب��ي للنفط اخل��ام “�أدكوب” و�أب��رم��ت العديد
م��ن ال�شراكات اال�سرتاتيجية التجارية م��ن خالل
��ش��رك��ات�ه��ا يف جم ��االت احل�ف��ر وال�ت�ك��ري��ر والأ�سمدة
وتداول ال�سلع واملنتجات وامل�شتقات وغريها.

العمل على �إ�شراك املنت�سبني يف البعثات اخلارجية التي تنظمها الغرفة لدخول الأ�سواق العاملية

غرفة ال�شارقة حتتفي ب�أع�ضاء مركز جتارة  101مبنا�سبة مرور عامني على ت�أ�سي�سه
•• ال�شارقة-الفجر:

احتفلت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
مبرور عامني على ت�أ�سي�س مركز امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة (جت ��ارة ،)101
�إح��دى م �ب��ادرات الغرفة التي �أطلقتها
يف العام  ،2019يف �إط��ار حر�صها على
دعم ال�شباب وحتفيزهم لالنخراط يف
الأعمال التجارية واالقت�صادية ،و�إيجاد
بيئة عمل يكون لها �أثر �إيجابي لتعزيز
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع.
وبهذه املنا�سبة التقى �سعادة حممد �أحمد
�أم�ين العو�ضي ،مدير عام غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ،ب�أع�ضاء ومنت�سبي
املركز م�ؤخرا من خالل جل�سة حوارية،
بح�ضور عبد العزيز �شطاف ،م�ساعد
املدير العام لقطاع االت�صال والأعمال،
و�إب��راه�ي��م را��ش��د اجل ��روان ،مدير �إدارة
ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت���س��وي��ق يف
غرفة ال�شارقة ،وجمال �سعيد بوزجنال،
مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف الغرفة،
ومنى عمران علي مدير مركز امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة يف الغرفة.
و� �ش �ه��دت اجل �ل �� �س��ة م�ن��اق���ش��ة ع ��دد من
امل ��وا�� �ض� �ي ��ع ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �ه��دف تطوير
اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ل�أع���ض��اء م��ن قبل
الغرفة ف�ضال عن ا�ستحداث قطاعات
راف � ��دة ل�ل�أن �� �ش �ط��ة ال �ق��ائ �م��ة ،ودرا�� �س ��ة
م�شاركة املنت�سبني يف البعثات التجارية

واملعار�ض �سواء داخل الدولة وخارجها
ال� �ت ��ي ت �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع ط �ب �ي �ع��ة �أن�شطة
ال�شركات الأع�ضاء يف املركز.
منظومة متكاملة
وهن�أ �سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي،
�أع�ضاء ومنت�سبي املركز على جهودهم
الريادية وجناحهم يف �إدارة م�شاريعهم
اخل��ا� �ص��ة ،م ��ؤك��دا �أن ه��ذا ال�ن�ج��اح كان
ح��اف��زا ل�ل�غ��رف��ة يف اال� �س �ت �م��رار بتوفري
البيئة ال��داع�م��ة لأع�م��ال�ه��م م��ن خالل
منظومة متكاملة من كافة قطاعاتها
لتهيئة املناخ والظروف املالئمة لإقامة
امل���ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة وت�ع��زي��ز �إمكاناتها
وتذليل كافة التحديات التي قد تطر�أ
و�� �ص ��وال ل �ل �ه��دف ال� �ع ��ام وه� ��و النجاح
والتو�سع واالنت�شار.
و�أ�شار العو�ضي� ،إىل �أن الغرفة �سرتكز
خ �ل��ال الأع � � � ��وام امل �ق �ب �ل��ة ع �ل��ى �إق ��ام ��ة
�شراكات ا�سرتاتيجية بني املركز وعدد
من امل�ؤ�س�سات املعنية يف خمتلف �إمارات
ال��دول��ة ،مل��ا لذلك م��ن �أث��ر على تطوير
�أع �م��ال املنت�سبني ،وج�ع��ل امل��رك��ز �أكرث
حيوية ونقطة لتالقي �أ�صحاب الأعمال
مبا ينعك�س على زي��ادة خ�برة �أع�ضائه،
انطالقا م��ن حر�ص الغرفة على دعم
ال�شباب املواطنني وحتفيزهم لالنخراط
يف � �س��وق ال �ع �م��ل و�إق� ��ام� ��ة م�شاريعهم
اخل��ا��ص��ة مبختلف ال�ق�ط��اع��ات ،كرافد

للحركة االقت�صادية التي ت�شهدها دولة
الإم��ارات ليكونوا فاعلني يف اخلم�سني
عاما املقبلة مبا يحقق تطلعات القيادة
الر�شيدة.
تذليل التحديات
من جانبه �أعرب عبد العزيز �شطاف ،عن
ا�ستعداد الغرفة لتقدمي كافة الت�سهيالت
التي من �ش�أنها تذليل التحديات التي
قد تواجه �سري �أعمال �أع�ضاء ومنت�سبي
امل��رك��ز ،ف���ض�لا ع��ن حت���س�ين �آل �ي��ة عمل
جتارة  101حيث �سي�شكل العام املقبل
انطالقة جديدة نحو النجاح والريادة،
مب ��ا ي �ع��زز ال �ث �ق��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة يف ق ��درات
و�إم� �ك ��ان ��ات رواد الأع � �م� ��ال املواطنني
ومنحهم زخما �إ�ضافيا ودفع م�شاريعهم
�إىل الأم� ��ام ،وف�ت��ح جم ��االت اال�ستثمار
�أمامهم لإط�لاق طاقاتهم و�إبداعاتهم
يف قطاعات العمل املختلفة� ،إىل جانب
ت�سخري خدمات مركز ال�شارقة لتنمية
ال �� �ص��ادرات لتو�سيع ال�ن�ط��اق اجلغرايف
وال��و� �ص��ول مب�ن�ت�ج��ات�ه��م �إىل الأ� �س ��واق
العاملية.
م�سرية التميز
ودع��ا �إب��راه�ي��م را��ش��د اجل ��روان� ،أع�ضاء
امل ��رك ��ز �إىل م��وا� �ص �ل��ة م �� �س�يرة التميز
وم�ضاعفة جهودهم لتطوير �أعمالهم
ل�ي�ظ�ل��وا من ��وذج ��ا ي �ح �ت��ذى يف الإب � ��داع

واالبتكار ل�شباب الإم��ارات ،م�شددا على
�أهمية توظيف منتجات م�شاريع منت�سبي
جتارة  101من خالل فعاليات وبرامج
وم� �ب ��ادرات ال �غ��رف��ة ،وال ي�ق�ت���ص��ر على
ذل��ك وح�سب بل ميتد �إىل تقدمي كافة
الت�سهيالت لدخول الأ��س��واق املختلفة،
م��ؤك��دا �أن الغرفة ت�ضع كافة خرباتها
وم�ؤ�س�ساتها خلدمة رواد الأع�م��ال مبا
ي�ل�ب��ي تطلعاتهم وي�ح�ق��ق طموحاتهم
املهنية وفق �أرقى املمار�سات العاملية.
�أف�ضل الوجهات
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أك� ��دت م�ن��ى ع �م��ران علي،
�أن امل��رك��ز ��س�ي��وا��ص��ل ج �ه��وده انطالقا
م��ن ر�ؤي��ة الغرفة وا�سرتاتيجيتها �إىل
�أن ي �ك��ون م��ن �أف �� �ض��ل ال��وج �ه��ات �أم ��ام
�أ� �ص �ح��اب الأع� �م ��ال ل�ت��أ��س�ي����س وتطوير
من�ش�آتهم اخلا�صة عرب االندماج يف بيئة
الأع�م��ال الداخلية وتطوير �أف��ق و�سبل
التعاون مع الأ�سواق اخلارجية ،م�شرية
�إىل �أن امل��رك��ز ي�ضم ال�ي��وم  13ع�ضوا
وه��و �أك�بر من الرقم امل�ستهدف ،وذلك
نظرا ملا يقدمه من الربامج التدريبية
املتخ�ص�صة يف �إدارة وتنظيم املعار�ض
وال� �ت ��دق� �ي ��ق وال �ت �ح �� �ص �ي��ل ال�ضريبي
وال�ت�رج� �م ��ة وال� �ت� �ج ��ارة الإلكرتونية
وال �� �ض �ي��اف��ة وال �ت �� �ص �م �ي��م والت�صوير
اجلرافيكي وفق معايري متقدمة لإدارة
ت�شغيل مكاتب رواد الأعمال ،كما يوفر

ملنت�سبيه العديد من املميزات الأخرى
الرامية �إىل تعزيز التعاون بني املن�ش�آت
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة والأ�� �س ��واق على
امل�ستوى املحلي والدويل.
بيئة حمفزة
و�أع � ��رب منت�سبي امل��رك��ز ع��ن �شكرهم
وت �ق��دي��ره��م ل � ��دور ال �غ��رف��ة يف توفري
ال��دع��م ل�ه��م لت�أ�سي�س م���ش��اري��ع خا�صة
ب�ه��م ،م��ؤك��دي��ن �أن م��رك��ز جت ��ارة 101
ك ��ان مب �ث��اب��ة ح��ا��ض�ن��ة �أع� �م ��ال متميزة
وف��رت لهم ال��دع��م واال�ست�شارة لل�سري
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال�صحيح ك�م��ا ه �ي ��أ لهم
بيئة حمفزة لتلبية متطلباتهم وتذليل
التحديات التي واجهتهم وعززت ثقتهم
ب�أنف�سهم ملمار�سة �أعمالهم بنجاح.
ويلعب مركز جتارة  101دورا هاما يف
ت�شجيع املبادرين وامل�ستثمرين املبتدئني
لت�أ�سي�س وتطوير �أعمالهم ،عرب توفري
م�ك��ات��ب جت��اري��ة ينطلق منها املنت�سب
ب��أع�م��ال��ه ،ف�ضال ع��ن ت�ق��دمي امتيازات
تعد حافزا �أ�سا�سيا لتحقيق منو وتطوير
امل �ن �� �ش ��آت امل�ن�ت���س�ب��ة وال �ت��ي ت�خ�ت����ص يف:
امل� ��ؤمت ��رات ،وال� �ن ��دوات ،وور� ��ش العمل،
وامل �ع��ار���ض ،واال� �س �ت �� �ش��ارات الت�سويقية
والإداري� � � � � � � ��ة ،واجل� � ��وائ� � ��ز ،وال�ب��رام� ��ج
ال �ت ��دري �ب �ي ��ة ،وال �ت �غ �ط �ي��ة الإع�ل�ام� �ي ��ة
والإع �ل�ان � �ي ��ة ،وق ��اع ��ات االجتماعات،
واال�ست�شارات القانونية.
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�شراكة ا�سرتاتيجية بني بنك
دبي التجاري و�شركة انفينيو�س

•• دبي -د.حممود علياء

�أعلن كل من بنك دبي التجاري و�شركة انفينيو�س للخدمات املالية �ش .م.
ب( .مقفلة) ومقرها البحرين اليوم عن دخولهما يف �شراكة ا�سرتاتيجية
لدعم النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا املالية يف الإمارات العربية املتحدة.
ويف �إط��ار هذهال�شراكة اال�سرتاتيجة� ،ستتظافر جهود كل من بنك دبي
التجاري ،وال��ذي يعد�أحد البنوك الوطنية الرائدة يف الإم��ارات العربية
املتحدة ،و�شركة انفينيو�س ،ال�شركة املرخ�صة ملعاجلة البطاقات وتزويد
خ��دم��ات ال��دف��ع وال�ت��ي ت�ق��دم اجليل
ال� �ت ��ايل م ��ن اخل� ��دم� ��ات امل�صرفية
الرقمية وحلول تكنولوجيا املالية،
من �أجل متكني �شركات التكنولوجيا
املالية والتجارة االلكرتونية وتعزيز
ا�ستخدام اخلدمات املالية املتكاملة
لتحقيق �أهداف ال�شمول املايل لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وتتيح ه��ذه ال�شراكة اال�سرتاتيجة
لبنك دبي التجاري حتقيق االهداف
التي جت�سد االبتكار وااللتزام بتقدمي
خ��دم��ات م��ال �ي��ة رق �م �ي��ة م�ب�ت�ك��رة يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة .كما
�ستمكن �شركة انفينيو�س من التو�سع
يف خ��دم��ات�ه��اامل���ص��رف�ي��ة باعتبارها
خدمة ف��ري��دة وال�ت��ي ت�شمل خ��دم��ات ال��دف��ع املحلية يف الإم ��ارات العربية
املتحدة .وتقدم �شركة انفينيو�س امل�صرفية من�صة انفينيت للحلول املالية
التقنية مع الرتاخي�ص التنظيمية اخلا�صة بها و�شكبات الدفع واخلدمات
املالية التي تقدمها �شبكة �شركائها امل�صرفيني يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،واالحت��اد الأوروب��ي ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة
الأمريكية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها ت�سمح بالدخول �إىل اخلدمات امل�صرفية
الرقمية ال�شاملة وتقنيات الدفع عرب
واجهات برجمة التطبيقات املدجمة
الب�سيطة التي متكن عمالئها من
بناء وخو�ض جت��ارب خدمات مالية
ث��ري��ة ب��امل �م �ي��زات ال �ف��ري��دة من�أجل
ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق م�ن�ت�ج��ات ال�ع�م�لاء و
نقله من ال�صعيد املحلي �إىل الدويل.
ويف ه� ��ذا الإط� � � ��ار� � ،ص��رح الرئي�س
التنفيذي ل�شركة انفينيو�س �أندرو
�سيمز قائ ً
ال�« :إنه ملن دواعي �سرورنا
ال��دخ��ول يف �شراكة طويلة م��ع بنك
دبي التجاري التي من �ش�أنها تعزيز
ودع� ��م اخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة ال�شاملة
ل�شركة انفينيو�س لعمالئها و�شركاء
ال �ت��وزي��ع مم��ا �سيمكننا م��ن تقدمي
خدماتنا امل�صرفية الرقمية ،و�إ� �ص��دار تقنيات املعاجلة ،جن ًبا �إىل جنب
مع �سمعة بنك دبي التجاري يف ال�سوق،واللذان �سيلعبان دوراً يف متهيد
الطريق للدخول �إىل �سوق الإم��ارات العربية املتحدة للعديد من �شركات
التكنولوجيا املالية والتجارة الرقمية التي يتم احت�ضانها �إقليمياً».
و�أ�ضاف �أميت مالهوترا ،املدير العام  -جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد
يف بنك دبي التجاري ،قائ ً
ال« :تتما�شى �شراكتنا مع �شركة انفينيو�س مع
التزامنا بدعم النظام البيئي املتنامي للتكنولوجيا املالية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية ال�شاملة .على مدار ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،كانت هناك طفرة هائلة يف عدد �شركات التكنولوجيا املالية
والتي ازدادات ب�شكل ملحوظ يف العام املا�ضي ب�سبب جائحة كوفيد .19-ويف
خِ �ضم ذلك نحن ن�سعى الغتنام هذه الفر�صةلتزويد �شركات التكنولوجيا
امل��ال�ي��ة ب��ال��دع��م امل��ايل و�إي �ج��اد ح�ل��ول التمويل ال��رق�م��ي مل�ساعدتهم على
تطوير وتو�سيع �أعمالهم .كما تعزز هذا املبادرة ا�سرتاتيجيتنا ب�أن نكون
بنكاً “رقمياً بالكامل” من خالل تو�سيع خدماتنا الرقمية لكي ت�صل �إىل
�شريحة جديدة من العمالء لتواكب التطور املتنامي ال�سريع يف ال�سوق».
و�سيقوم كل من بنك دبي التجاري و�شركة انفينيو�س ب�إ�صدار املزيد من
الإعالنات املتعلقة باخلدمات الأوىل التي �سيتم �إطالقها يف �إطار ال�شراكة
اال�سرتاتيجية يف امل�ستقبل القريب.

وزارة املالية ت�شارك يف اجتماع
اللجنة الدولية املالية والنقدية

•• �أبوظبي -وام:

�شارك معايل حممد بن ه��ادي احل�سيني وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون املالية يف اجتماع
اللجنة الدولية املالية والنقدية « »IMFCالتابعة ل�صندوق النقد الدويل،
وال ��ذي ع�ق��د ع�بر تقنيات االت���ص��ال امل��رئ��ي ،وذل ��ك ع�ل��ى ه��ام����ش االجتماعات
ال�سنوية ل�صندوق النقد وجمموعة البنك الدوليني  ،2021ملناق�شة جدول
�أعمال مدير عام ال�صندوق ب�ش�أن ال�سيا�سات والق�ضايا العاملية .ح�ضر االجتماع
عدد من وزراء مالية دول �أع�ضاء اللجنة ،وتر�أ�س االجتماع ال�سيدة كري�ستالينا
جورجيفا – املدير العام ل�صندوق النقد الدويل .و�أكد معايل حممد بن هادي
احل�سيني �أهمية موا�صلة العمل والتعاون املثمر مع �أع�ضاء اللجنة للم�ساهمة يف
حتقيق �أجندة الأولويات االقت�صادية م�شريا �إىل �أن العديد من �أع�ضاء ال�صندوق
يوا�صلون العمل لتحقيق اال�ستجابة ال�صحية الأف�ضل ومعاجلة التحديات
االقت�صادية الناجتة عن اجلائحة بطريقة فعالة ،حيث لعبت ال�سيا�سات املالية
والنقدية التي مت و�ضعها العام املا�ضي دوراً رئي�سياً يف حتقيق اال�ستقرار ،وخا�صة
بالن�سبة للقطاع اخل��ا���ص ،وال �سيما ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي تعد
حمركاً مهماً جلهودنا يف التنويع واالبتكار .وقال معاليه خالل كلمته “ ..نثمن
اجلهود املبذولة من قبل ال�صندوق يف جمال التغيري املناخي لت�سريع االنتعا�ش
وبناء اقت�صادات مرنة وم�ستدامة ال��ذي ميكن حتقيقه من خالل التعاون مع
جميع ال�شركاء ،مبا يف ذلك وزارات املالية والبنوك املركزية والقطاع اخلا�ص،
حيث يجب �أن يكون النهج املتبع �إزاء التغري املناخي �شام ًال وجامعاً جلميع
اجلوانب مبا يف ذلك احل ّد من وط�أته والتكيّف معه ،مما يعك�س �أولويات جميع
الأع�ضاء” و�أ�ضاف معاليه “ تلتزم منطقتنا بتنفيذ كافة الإج��راءات املتعلقة
باملناخ وفقاً التفاق باري�س ب�ش�أن التغري املناخي ،وعليه �أعربت كل من جمهورية
م�صر العربية ودولة الإمارات العربية املتحدة عن اهتمامهما با�ست�ضافة م�ؤمتر
الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ  COP27و COP28على التوايل».
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اعالن بالن�شر
 1240/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فريا للنجارة وتركيب االر�ضيات ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )55041درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 6690/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/املا�سه وورلد وايد للعقارات املحدودة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ديفيد �شريوتى
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )460441.90درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 6689/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/املا�سه وورلد وايد للعقارات املحدودة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الينا كاالنتاروفا
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )355603.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 4705/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كبيتل �ستيت للنقليات ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة احل�صان الأبي�ض للنقليات العامة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )665379درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7222/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4214أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )165.814درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :اروما لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة الفجرية  -ثوبان  -ثوبان  -ال�شارع العام ملك احمد م�صباح �سامل
وميثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري
املطلوب �إعالنه  -1 :كي جو فالكون خلدمات ادارة امل�شاريع ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )165814درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1877/2020/11:مدين جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 22
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )766.450دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي�:شركة ال�صقر الوطنية للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:العنوان املختار/ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -ام��ارة دبي  -منطقة ديرة -
بجوار ديرة �سيتي �سنرت � -شارع بور�سعيد �شرق  -بناية �سيتي �أفنيو  -مكتب رقم 707
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
املطلوب �إعالنه  -1 :اينا لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/8:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة ال�صقر الوطنية للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة بحكم املحكمة حكمت املحكمة ح�ضوريا بالن�سبة للمدعي عليها
ومبثابة احل�ضوري بالن�سبة للخ�صم املدخل:اوال برف�ض الدعوى بالن�سبة للمدعي عليها  -ثانيا:اخل�صم املدخل بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ مقداره ( )766.450درهم �سبعمائة �ستة و�ستون الف واربعمائة وخم�سون درهما  -والفائدة عنه بواقع %5
�سنويا اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام وكذا الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهما
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م� 5110/2020:أمر �أداء  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:امل�ست�شفى الدويل احلديث �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -الرفاعة  -م�ست�شفى ملك خا�ص
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه � -1 :صن رايز هيلث كري انرتيرايزي�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة 10.00
�ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 133/2021/22:مدين كلي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )16.177.063/48درهم والفائدة بواقع %9
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنة
والنزاع رقم 90/2021:نزاع تعيني خربة مدين � ,ضم ملف النزاع رقم 90/2021:نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف
الدعوى الراهنة.
املدعي�:شركة االحتاد للت�أمني  -م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى �سنجل بزن�س تاور  -الدور الثاين  -مكتب رقم  - 212بجوار مركز
االمارات للعطالت مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري  -هاتف رقم042825111:
املطلوب �إعالنه -1 :هورايزون انرجي �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )16.177.063/48دره��م والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامها بكافة الر�سوم
وامل���ص��اري��ف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة يف ال��دع��وى ال��راه�ن��ة وال �ن��زاع رق � ��م 90/2021:ن��زاع تعيني خ�برة م��دين � ,ضم ملف
النزاع رق��م 90/2021:نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف الدعوى الراهنة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/10/24ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب �إدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003540عمايل (جزئي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إعالن بالن�شر
8362/2021
املخطر:فايربنت لل�شحن ذ.م.م
املخطر اليه:ايه بي للخدمات اللوجي�سيته م.د.م�.س
مبوجب ه��ذا االخطار ننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قدره
( )189.602.48درهم مائه وت�سعه وثمانون الف و�ستمائة واثنني درهم اماراتي
وثمانيه واربعون فل�س  -مع الفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ املطالبة وذلك
خالل مدة �أق�صاها  5ايام من تاريخ هذا االخطار ويف حال تخلفكم فاننا �سوف نلج�أ
اىل الق�ضاء ال�ست�صدار امر اداء �ضدكم طبقا الحكام املادة  63من قانون االجراءات
املدنية رقم  11ل�سنة  1992واملعدل مبوجب الالئحة التنظيمية ال�صادرة مبوجب
قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018لتح�صيل حقوق موكلنا املذكورة ومايرتتب
على ذلك من ر�سوم وم�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

اداري �سعادة متعاملني
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اعالن بالن�شر
 7590/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حمد ماجد را�شد العبار الفال�سي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )810242.46درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2421/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( )16070.09دره��م والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين
رقم.2947/2021:
املدعي�:شركة عمان التامني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع ال مكتوم  -مبنى ال مكتوم رقم  - 24بالقرب من دوار ال�ساعة  -مقابل مركز
الدانة  -امييل - maliklaw@emirates.net.ae:رقم مكاين3066594950:
املطلوب �إعالنهم  -1 :مطعم جوقي داد دابا �ش.ذ.م.م  -2حممد و�سيم يون�س حممد يون�س خان  -3حممد
جماهد عبد املجيد � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره
( )16070.09درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
�ضم ملف النزاع املدين رق ��م - 2947/2021:وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/10/24ال�ساعة
� 09.00صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6176/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )650000درهم
والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:يو�سف حممد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة ديره  -برج اخلور  -الطابق التا�سع  -مكتب رقم 28
املطلوب �إعالنه  -1 :داميوند �ستار للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
م��و� �ض��وع الإع �ل ��ان :ط �ل��ب ا� �س �ت �� �ص��دار �أم � ��ر �أداء ف �ق��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
بتاريخ - 2021/9/26:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية جزء من قيمة ال�شيكات الواردة
تفا�صيلها بالطلب مببلغ ( )650000دره��م والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة يف 2021/9/8:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت املحكمة مازاد على
ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى� - 2021/166:أمر �أداء
بناء على طلب/مدعي  /م�صنع مهنور للتغليف ذ.م.م  -اجلن�سية
اىل/مدعي عليه/كون�سبت فليك�سيبل للتغليف/اجلن�سية
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة �أ�صدرت بحقك وبتاريخ  2021/6/16ا�صدرت بحقك احلكم التايل:
بعد االط�لاع على االوراق وامل�ستندات املرفقة وعمال بن�صو�ص امل� ��واد 62.63.64:من الالئحة
التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية لذلك:ن�أمر ال��زام املدين /كون�سبت فليك�سيبل للتغليف
بان ي�ؤدي للطالب الدائن /م�صنع مهنور للتغليف مبلغ وقدره ( )82880.35درهم قيمة الدين
الثابت ب�أوامر الت�سليم والفواتري وك��ذا الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة
يف 2021/6/15:وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وعلى الطالب اتخاذ
االجراءات القانونية الالزمة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد
دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق � ��م 2019/3289:جت��اري جزئي ,
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:الن�صر للهند�سة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -مدينة دبي  -اجلداف
وميثله:احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :م�ؤ�س�سة الن�صر للهند�سة/وميثلها مالكها فواز عبدالغفار حممد العلوي
 �صفته  :م�ست�أنف �ضدهمو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 3289/2019:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

�إىل املدعي عليه  :القرية الرتاثية العمال النجارة واالملنيوم
جمهول حمل الإقامة  :عجمان املنامة  -رقم مكاين0049700932:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/31امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 1مكتب مدير
الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/14م
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2620/2021/305:ا�ستئناف جتاري

حمكمة دبي االبتدائية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 622/2021/361:ا�ستئناف �أمر �أداء

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2574/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ( )243.435درهم مع الفائدة القانونية %12
من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى ال�سداد التام.
املدعي:عبا�س ابوالف�ضل لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى مبنى القرهود
فيوز � -شقة 601
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة تقنية الأبراج للمقاوالت ذ.م.م  -فرع دبي � -2شركة تقنية االبراج للمقاوالت
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/28:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /عبا�س ابوالف�ضل لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
وق��دره ( )243.435دره��م مائتني وثالثة واربعون الف واربعمائة وخم�سة وثالثون دره��م  -م�ضافا اليه
الفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/1/26وحتى ال�سداد التام
والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 59/2021/39:جتاري م�صارف كلي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكليه رقم 250
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره ( )43069120.72درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
املدعي:بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -بناء بنك الفجرية الوطني
 - Abdullah.Abdalkarim@nbf.aeمكاين2908894348:
املطلوب �إعالنهم � -1 :ألطاف ح�سني فدا ح�سني � -2شركة بروجكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م  -3علي ر�ضا
الطاف ح�سني  -4بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن
مببلغ وق��دره ( )43069120.72دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/10/24ال�ساعة � 11.00ص
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -هبه عبداهلل احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002875مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -طريق النيل للمقاوالت الفنية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002776مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /003452جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :هبه عبداهلل احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ا�سحاق ابراهيم ديزغام .I ,
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور
ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم
وامل�صاريف  123311درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك ف�أنت مكلفني بح�ضور جل�سة يوم
 املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :طريق النيل للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حممد علي اكرب حممد كو�سوم الدين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  824درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :امللوية للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:بيتا ال�صناعية ذ.م.م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  68905درهم  ,باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ 2021/5/23:وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن بالن�شر
8382/2021
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8369
املنذرة:انفيكوم ا�س ايه كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامية/امل خمي�س
املنذر اليها�/سيف عوقد يلوان علي يلوان الفالحي  -جمهول االقامة
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )37.500درهم �سبعة وثالثون
الف وخم�سمائة درهم للمنذرة يف موعد �أق�صاه خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار
ويف حالة عدم ال�سداد �ست�ضطر املنذرة اىل ا�ست�صدار امر �أداء �ضد املنذر اليه ب�أداء
مبلغ وقدره ( )37.500درهم �سبعة وثالثون الف وخم�سمائة درهم مع حتميله كافة
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب م�ضافا للفائدة القانونية ال�سنوية مبعدل  %12من
تاريخ اال�ستحقاق حلني ال�سداد التام.
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�إعالن بالن�شر
2021/8383
املنذر:الرا�سخون للعقارات  -ملالكها �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
املنذر اليهما -1:املعايري العالية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  -2جلوي مبارك عبداهلل
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•• القاهرة -حم�سن را�شد

حقق اجلناح االماراتي مبعر�ض تراثنا جناح ًا منقطع النظري بتوافد جمهور
غفري من الزائرين العرب وامل�صريني  ،خالل �أيام فعاليات املعر�ض مبركز م�صر
للمعار�ض الدولية  ،وبيعت كافة معرو�ضاته منذ اليوم االول للمعر�ض  ،بل
وحر�صوا على م�شاركة الوفد االماراتي يف �أداء رق�صة اليولة مع فرقة حماة
الوطن ،التي ا�صطحبها الوفد االماراتي معه من االم��ارات ،لإحياء ليايل
فعاليات املعر�ض  ،حتى ردد اجلميع وت�ساءلوا املعر�ض �إماراتي �أم م�صري؟ مما
�شاهدوه من ا�ستقطاب اجلناح الإماراتي للجمهور  ،وكان الرد املعر�ض م�صري
�إماراتي عربي ي�ضم جميع الدول العربية ال�شقيقة ..

29

مع ختام فعالياته وب�شهادة اجلمهور وامل�س�ؤولني

اجلناح الإماراتي مبعر�ض تراثنا يحقق جناحا منقطع النظري

د .نيڤني جامع وزيرة الصناعة والتجارة و وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد والدكتورة هالة حلمي وزيرة التخطيط ومعالي رانيا املشاط
و�أجمع كل امل�س�ؤولني القائمني على �إدارة
املعر�ض وزواره �أن جناح الإم��ارات �أدخل
ال�سرور والبهجة لقلوب امل�صريني ،فقد
�صمم اجل�ن��اح بلم�سات �إم��ارات�ي��ة حتاكي
واق��ع ت��راث الإم� ��ارات ،وق��دم معرو�ضات
م��ن ت�صميم �إم��ارات��ي ،لبنات مواطنات
وق �ف��وا ب�ك��ل ف�خ��ر ي ��رددون �أوالداً وبنات
:زاي��د فخر الإم ��ارات يرحبون بزوارهم
فا�ستقطبوا �آالف ال��زوار خالل فعاليات
�أيام املعر�ض .
وت��وا� �ص��ل وف ��ا ال���ش�م�ي�ل��ي م��ن م�ؤ�س�سة
�سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب
بامارة ر�أ�س اخليمة  ،و�صفها ملا مل�سته من
زي��ارة اجلمهور امل�صري جلناح الإمارات
ف�ت�ق��ول ك�ن��ا ن�ت��وق��ع ه��ذا احل���ش��د الكبري
من اجلمهور  ،الذي �أظهر حب وتالحم
امل�صريني مع �إخوانهم الإماراتيني  ،فكنا
ن �ق��ر�أ يف ع �ي��ون زوار اجل �ن��اح الإم ��ارات ��ي
م�شاعر فيا�ضة م��ن احل��ب ُ ،ترجمت يف
م�شاركتهم لنا يف اداء فقرة رق�صة اليولة
ال�شعبية الإماراتية وهي �إح��دى الفنون
ال�شعبية الإماراتية الأ�صل والتي جتمع
الفن ال�شعبي بني ا�أداء وال�شعر الأ�صيل
امل�م�ت��د يف ج� ��ذور ت� ��راث دول� ��ة الإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  ،وق ��د ح��ر��ص�ن��ا على
ادائها �أم��ام الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ال��ذي �أظهر �إعجابا وثناء على
اجل �ن ��اح وم ��ا ق ��دم ��وه م ��ن ف ��ن �إم ��ارات ��ي
�أ�صيل  ،يحر�ص الإماراتيون على �أدائه يف
الأعرا�س ،واملنا�سبات ،والأعياد الوطنية
وامل �ه��رج��ان��ات ال�شعبية  ،ك��ذل��ك قدمت
العار�ضات نتاجاً رائعاً مل�صنوعات يدوية
لي�صبح ك��ل منهن �صانع تغيري ،وذلك
ع�بر ع��ر���ض اب �ت �ك��ارات تدعمها م�ؤ�س�سة
�سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب ،
مما كان لها �أثرها الطيب وامللمو�س على
الزائرين من اجلمهور وقيادات احلكومة
امل�صرية وم�س�ؤوليها الذين توافدوا على
زيارة اجلناح ب�شكل يومي .
م��ن جهتها ت�ضيف م��رمي احل�م��ادي من
م�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع
ال �� �ش �ب��اب� :إن �ن��ا ا��ص�ط�ح�ب�ن��ا م�ع�ن��ا �ضمن
ال��وف��د الإم� ��ارات� ��ي م��واط �ن��ات مبدعات

د .نيڤني جامع والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والدكتورة هالة حلمي وزيرة التخطيط ومعالي رانيا املشاط وزيرة السياحة امام اجلناح االماراتي مع الوفد االماراتي

مشاعر فياضة من احلب والود بني العارضات االماراتيات والزائرين
م�ب�ت�ك��رات حت�م�ل��ن م�ع�ه��ن �إن�ت��اج�ه��ن من
العطور والبخور والأزياء الإماراتية التي
ت�ه��اف��ت اجل�م�ه��ور ع�ل��ى ��ش��رائ�ه��ا فنفدت
منذ اليوم الأول للمعر�ض  ،م�ضيفة �أن
م�شاركتنا باملعر�ض متثل جتربة اكت�سبنا
منها الكثري وهي و�إن كانت امل��رة الأوىل
للم�شاركة مب�ع��ر���ض ت��راث�ن��ا بجمهورية
م�صر العربية فلن تكن الأخرية  ،م�شرية
�أن لنا م�شاركات يف معار�ض عربية ودولية
عديدة  ،و�أن اجلناح الإماراتي من ت�صميم
�أي ��اد �إم��ارات �ي��ة  ،ومي�ث��ل ه��ذا يف ح��د ذاته
م�صدر فخر لنا ولدولة الإمارات.
وتقول ن��ورة وه��ي واح��دة من العار�ضات
امل ��راف� �ق ��ات ل �ل��وف��د الإم� � ��ارات� � ��ي :كانت
م�شاركتنا بدعوة من م�ؤ�س�سة �سعود بن
�صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب وكذلك
غ��رف��ة جت � ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ر�أ� � ��س اخليمة
للم�شاركة يف اجلناح الإماراتي يف معر�ض
ت��راث �ن��ا يف ج �م �ه��وري��ة م �� �ص��ر العربية
� � ،ش ��ارك ��ت م �ن �� �ص��ة ذاف� � ��ايل للم�شاريع
مب�ج�م��وع��ة م��ن م���ش��اري�ع�ه��ا ال��وط�ن�ي��ه و
امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ر���ض م�ن�ت�ج��ات �صنعت
ب ��اي ��ادي �إم ��ارات �ي ��ه � �ش��اب��ة م�ن�ه��ا العطور
والبخور والطيب اىل جانب بع�ض من

املالب�س وال�ع�ب��اي��ات ،و ك��ان ه�ن��اك �إقبال
كبري على هذة املنتجات الإماراتية حيث
�إنه ال�سوق امل�صري يفتقر �إىل هذا النوع
من املنتجات وحبهم لثقافة الإماراتيه
جعلهم ي��ودون اقتناء �أي منتج �صنع يف
الإم� ��ارات كما �أن ج��ودة املنتجات �أي�ضا
كانت �أح��د �أ�سباب اهتمامهم ال�شديد يف
جتربتها و ا�ستخدامها الحقا يف منازلهم
 ،ف��ر��ص��ة امل���ش��ارك��ة يف ه��ذه امل�ح��اف��ل هي
فر�صة مثمرة يف نقل ال�صناعة املحلية
الإماراتية �إىل �سوق جديد ونقل ثقافتنا
لل�شعب امل�صري ال�شقيق.
وت �� �ض �ي��ف و�أ� �ض �ح��ى ال �ي �م��اح��ي عار�ضة
�إماراتية وع�ضوة فاعلة مب�ؤ�س�سة �سعود بن
�صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب  ،حر�صت
على امل�شاركة باملعر�ض رغ��م �أين طالبة
جامعية �إال �أن حر�صي على متثيل بالدي
مبعر�ض تراثي خا�صة و�إنها املرة الأوىل
التي ن�شارك فيها مبعر�ض م�صري كبري ،
وتقول� :إن اجلناح الإماراتي م�ستلهم من
ال�تراث الإماراتي الأ�صيل  ،ويجمع بني
الأ�صالة واالبتكار لنتاج �أع�ضاء م�ؤ�س�سة
�سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب
 ،ودعمها الالحمدود لأع�ضائها يف كافة

ممثلون من الوفد االماراتي مع وفد من رواد االعمال البحريني خالل زيارة االخير جلناح االمارات

امل �ح��اف��ل وامل �ع ��ار� ��ض امل�ح�ل�ي��ة والعربية
والدولية  ،بتقدمي احتياجات التوجيه
والإر�شاد والرتويج وامل�ساعدة يف تطوير
ما يتم طرحه من �أفكار وحلول ابتكارية
.
وق��ال��ت م ��وزة ال���ش�ح��ي ع��ار� �ض��ة للرتاث
الإماراتي وامل�شغوالت الإماراتية مل نكن
نتوقع هذا الإقبال ال�شديد من اجلمهور
واحلب الذي مل�سناه منهم خالل زيارتهم
للجناح والكل يردد “ �أه� ً
لا ومرحبا بكم
يف بلدكم الثاين م�صر “  ،م�شيدين مبا
ت�شهده دول��ة االم ��ارات حالياً من جتمع
دويل متمثل يف اك�سبو دبي  ، 2020وما
ت�شهده من طفرة كبرية يف �شتى املجاالت
وجميع القطاعات  ،رغم �أن منهم كثريين
مل ي�ح�ظ��وا ب ��زي ��ارة الإم� � ��ارات و�إمن� ��ا ما
يرتدد عن دولة الإمارات العربية املتحدة
وقياداتها و�شعبها وو�صل �صيته �إىل كافة
�أنحاء العامل حتى بات ي�شار �إليها بالبنان
.
ووج��ه را�شد �سواقد اخلبري االقت�صادي
مب ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ع ��ود ب� ��ن � �ص �ق��ر لتنمية
م�شاريع ال�شباب ال�شكر لكل الداعمني
م��ن ق �ي��ادات وم���س��ؤول�ين م�صريني على

مشاعر احلب والود املتبادلة بني العارضات االماراتييات والزوار املصريني

فرقة اليولة والعارضني يحيون اجلمهور والزائرين أمام مدخل املعرض
حر�صهم مل�شاركة دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ومتثيل م�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر
لتنمية م�شاريع ال�شباب وغ��رف��ة جتارة
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ل �ه��ذه امل���ش��ارك��ة  ،م�شرياً
�إىل �أنه ومع ختام فعالية املعر�ض قامت
م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ع��ود ب��ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع كافة
غ��رف التجارة امل�شاركة باملعر�ض وكافة
م�ؤ�س�سات م�شاريع ري��ادة ال�شباب وعدد
كبري من العار�ضني لت�سويق منتجاتهم
وا�ستقطابهم لفتح �أ�سواق جديدة بدولة
الإم��ارات بوجه عام و�إم��ارة ر�أ���س اخليمة
ب��وج��ه خ��ا���ص و�ست�شهد ال �ف�ترة املقبلة
توا�صل كبري من �ش�أنه �أن يحقق نتاجات
عظيمة يف ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة والت�صدير
واال�سترياد على نطاق امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر  ،م�ستعر�ضا
�أعمال العار�ضني واملبتكرين التي ت�ساهم
يف حت�سني ح�ي��اة ال�ن��ا���س  ،الف �ت �اً اىل �أن
م �ع��ر���ض اك���س�ب��و ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة وال ��ذي
�سيعود ق��ري�ب�اً بعد ط��ول ان�ت�ظ��ار نتيجة
ازمة جائحة كورونا � ،سي�شهد ا�ست�ضافة
العديد م��ن ال��دول العربية واالوروبية
ويف مقدمتها م�صر ال�شقيقة  ،و�سيكون
مبثابة من�صة ال�ستعرا�ض كافة منتجات

ا�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
 ،و�سي�شهد معر�ض اك�سبو ر�أ���س اخليمة
�إط � �ل� ��اق ن �� �س �خ��ة ج � ��دي � ��دة وم� �ت� �ط ��ورة
وم�شاركني ت�ستقبلهم امارة ر�أ�س اخليمة
لأول م��رة  ،و��س�ي�ت��اح م��ن خ�لال��ه للزوار
والعار�ضني فر�صة طرح ابتكاراتهم وعقد
ال�صفقات وت�أ�سي�س ال�شركات .
ك �م��ا وج ��ه امل���س�ت���ش��ار الإع�ل�ام ��ي لغرفة
جتارة ر�أ�س اخليمة حم�سن را�شد ال�شكر
لكل من كان داعماً وحري�صاً على م�شاركة
دول ��ة الإم� � ��ارات ب�ث�لاث��ة �أج �ن �ح��ة مهداة
مل�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع
ال �� �ش �ب��اب ب� ��ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة  ،م ��ن جهاز
تنمية امل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية
وم �ت �ن ��اه �ي ��ة ال �� �ص �غ��ر ب� �ك ��اف ��ة ق� �ي ��ادات ��ه
وم���س��ؤول�ي��ه  ،ال��ذي��ن ق��دم��وا ك��ل الدعم
جل�ن��اح دول��ة الإم� ��ارات منذ ال�ي��وم الأول
 ،وم�ع��ايل ال��دك�ت��ورة نيفني جامع وزيرة
ال�صناعة وال�ت�ج��ارة الرئي�س التنفيذي
جلهاز امل�شروعات  ،والتي قدمت قيادات
وم �� �س ��ؤويل غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ�� ��س اخليمة
وم�ؤ�س�سة �سعود يف افتتاح املعر�ض بكلمة
ترحيب  ،ام��ام فخامة الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي وكافة الوزراء الذين

�أث �ن��وا وا� �ش��ادوا على اجل�ن��اح الإم��ارات��ي ،
م ��ؤك��داً على ان ه��ذه امل�شاركة باملعر�ض
مل تكن لتتم لوال الدعم الالحمدود من
ق�ي��ادات وح�ك��ام دول��ة الإم ��ارات � ،صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة  ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة ورئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء حاكم
دب� ��ي ،و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن زاي ��د �آلِ ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة ،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد
حاكم ر�أ���س اخليمة «حفظهم اهلل جميعاً
»  ،واحلري�صني كل احلر�ص على الدفع
ب�شباب املواطنني وبناتهم الإماراتيني من
�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،
للم�شاركة بنتاجات م�شروعاتهم يف كافة
امل�ع��ار���ض املحلية وال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة ،
الكت�ساب اخل�ب�رة وال�تروي��ج والت�سويق
ملنتجاتهم وك�سب ا�سواق جديدة  ،ورفع
علم االمارات عالياً مرفرفاً يف �سماء كافة
ال��دول التي ميثلون فيها دول��ة االمارات
وي�شاركون فيها مبعار�ضها .

خالل االتفاق مع غرفة جتارة دمياط للتنسيق معها للمشاركة باملعارض املستقبلية
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تهدف �إىل دعم البحث العلمي الر�صني ون�شر الفكر امل�ستنري بني ال�شباب

تريندز يوقع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية ال�صحفيني الإماراتية يف املجاالت البحثية والتدريب
•• ابوظبي-الفجر:

وقع “مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات” مذكرة تفاهم وتعاون مع “جمعية ال�صحفيني الإماراتية” ،تهدف �إىل تعزيز التعاون بني اجلانبني يف
املجاالت البحثية واال�ست�شارات والتدريب� ،إىل جانب و�ضع �إطار عام للتعاون والتن�سيق بني اجلانبني يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة م��ن ج��ان��ب “تريندز” الدكتور
حم�م��د ع�ب��داهلل ال�ع�ل��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ملركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات ،ومن جانب جمعية
ال�صحفيني الأ�ستاذ حممد احلمادي رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال�صحفيني الإماراتية.
وح�ضر توقيع االتفاقية كل من نائب رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال�صحفيني ح�سني املناعي ،وف�ضيلة
املعيني �أم�ي�ن �سر اجلمعية ،وح�سن ع�م��ران �أمني
��ص�ن��دوق اجلمعية ،وع�ل�ي��اء اجلنيبي نائبة مدير
�إدارة االت�صال اال�سرتاتيجي يف “تريندز” ،ورمي
الكندي باحثة يف مركز “تريندز».
ا�سرتاتيجية �إعالمية عاملية
وب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق ��ال ال��دك �ت��ور حم �م��د عبداهلل
العلي ،الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات� ،إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون
م ��ع ج�م�ع�ي��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين الإم� ��ارات � �ي� ��ة ،ت� ��أت ��ي يف
�إط � ��ار ت��وج �ه��ات “تريندز” ل �ب �ن��اء ا�سرتاتيجية
�إعالمية عاملية تعزز ال�شراكات البحثية والعلمية

والإع�ل�ام� �ي ��ة ال �ن��وع �ي��ة م ��ع اجل� �ه ��ات احلكومية
واخلا�صة ،وامل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية والفكرية
حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
و�أك��د العلي �أن االتفاقية ت�سعى �إىل �إر� �س��اء ُ�سبل
ال �ت �ع ��اون وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن “تريندز” وجمعية
ال���ص�ح�ف�ي�ين الإم ��ارات� �ي ��ة ،وت �ع��زي��زه��ا يف املجاالت
البحثية والإع�لام�ي��ة التي تهم الطرفني ،وت�أتي
ت�أكيداً على الروابط املتميزة بني الطرفني ،و�سعياً
منهما �إىل تو�سيع القاعدة املعرفية واال�ستفادة من
اخل�ب�رات امل�تراك�م��ة لديهما يف جم��االت التدريب
واال�ست�شارات وتنظيم الندوات والفعاليات والدورات
التدريبية امل�شرتكة.
تنظيم فعاليات م�شرتكة
وذك ��ر �أن االت�ف��اق�ي��ة ت��دع��م ال�ب�ح��ث العلمي اجلاد
وال��ر��ص�ين ،وت��و��س��ع ق��اع��دت��ه وت�ن��وع م���ص��ادره ،كما
تعمل على توظيفه خلدمة املجتمع ،ودع��م ُ�ص ّناع
القرار وال�سيا�سات التخاذ ق��رارات �سديدة ت�ستند
�إىل معطيات علمية ومنهجية ،م�ضيفاً �أن املذكرة

ت�ف�ت��ح امل �ج��ال �أم� ��ام ال �ط��رف�ين لإق��ام��ة الفعاليات
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ب �ح �ث �ي��ة امل �� �ش�ت�رك��ة وت �ن �ظ �ي �م �ه��ا من
م�ؤمترات ،ون��دوات ،وحلقات نقا�شية ،وور�ش عمل،
وحما�ضرات.
كما ث َّمن الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات ،دور جمعية ال�صحفيني يف دعم
الإع�لام�ي�ين ال���ش�ب��اب ،وت�ط��وي��ر �أدوات �ه��م العلمية
واملعرفية ،خا�صة فيما يتعلق بالق�ضايا احليوية؛
مثل تعزيز االنتماء الوطني ،وتعظيم قيم الت�سامح
والأُخ �وَّة الإن�سانية� ،إىل جانب حت�صني ال�شباب يف
م��واج�ه��ة ال�ف�ك��ر امل�ت�ط��رف وال�ع�ن�ي��ف ،وت�ع��زي��ز قيم
امل�شاركة الإيجابية لل�شباب.
و�أ��ش��ار الدكتور حممد العلي �إىل �أن ا�سرتاتيجية
“تريندز” ت��ويل اهتماماً ك�ب�يراً لفئة ال�شباب،
بهدف اال�ستفادة م��ن طاقاتهم وتعزيز قدراتهم
وم� �ه ��ارات� �ه ��م خل ��دم ��ة جم � ��ال ال �ب �ح��ث العلمي،
م�ضيفاً �أن ه��ذه اال�سرتاتيجية تن�شد �إع��داد جيل
م��ن الباحثني ال�شباب ال�ق�ي��ادي�ين ال�ق��ادري��ن على
ا�ست�شراف امل�ستقبل وامل�شاركة الفاعلة يف �صنعه.

تو�سيع القاعدة املعرفية
ب� ��دوره� ،أو� �ض��ح الأ� �س �ت��اذ حم�م��د احل �م��ادي رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني الإم��ارات �ي��ة �أن
توقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات ،ي�ؤ�س�س لعالقات متميزة
بني الطرفني ،ويو�سع القاعدة املعرفية لال�ستفادة
من اخل�برات لدى اجلانبني يف املجاالت كافة ذات
االهتمام امل�شرتك ،كما تتيح تبادل وجهات النظر
والأف �ك��ار ب���ش��أن الق�ضايا وال �ت �ط��ورات الإقليمية
والعاملية.
و�أ�ضاف �أن االتفاقية تعزز اال�ستفادة من اخلربات
البحثية والعلمية التي ميتلكها “تريندز” ،كما
تدعم اجلمعية يف جم��ايل التدريب واال�ست�شارات الطرفني يف جم��االت التدريب وال ��دورات وتبادل
عرب تنظيم الدورات والندوات امل�شرتكة لل�صحفيني الإ�صدارات ،ف� ً
ضال عن �إ�صدار املطبوعات امل�شرتكة
م��ن �أع���ض��اء اجلمعية يف جم��االت نوعية لرتتقي والن�شر املتزامن للأبحاث والتقارير ،م�ضيفاً �أن
التعاون وال�شراكة مع “تريندز” ت�أتي يف �إطار دعم
ب�أدواتهم التحريرية وتك�سبهم خربات جديدة.
حركة البحث العلمي ،وحتقيق فهم �أعمق ملختلف
الق�ضايا الإقليمية والعاملية.
ن�شر الفكر امل�ستنري
و�أو�ضح احلمادي �أن االتفاقية تدعم التعاون بني ول �ف��ت رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة جمعية ال�صحفيني

الإماراتية �إىل �أن التوا�صل والتعاون والت�شابك بني
امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملراكز البحثية ميثل �شراكة
ا�سرتاتيجية لبناء جيل جديد م��ن ال�شباب قادر
على بناء امل�ستقبل .م�ضيفاً �أن التفاعل الإعالمي
مع مراكز الفكر يهدف �إىل توعية املجتمعات ون�شر
الفكر امل�ستنري بني جمتمع ال�شباب ملواجهة قوى
الظالم والتطرف.

جمعتهم اجلل�سة احلوارية الأخرية يف ال�شارقة ال�سينمائي

�سينمائيون من الإمارات وال�سعودية يناق�شون م�ستقبل ال�سينما اخلليجية وي�ؤكدون دور املهرجانات يف الرتويج للأفالم
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�شاد �سينمائيون من الإمارات وال�سعودية بالدور التنويري
ملهرجان ال�شارقة ال�سينمائي ال��دويل للأطفال وال�شباب
وبتخ�ص�صه يف بث روح املناف�سة لدى �صنّاع �أفالم ال�صغار
واليافعني ،واعتربوا �أن املهرجان ي�ؤ�س�س ثقافة �سينمائية
�سيكون لها �أثر �إيجابي على م�ستقبل ال�سينما يف املنطقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجلل�سة احل��واري��ة الأخ�يرة التي نظمها
مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب،
حت��ت ع �ن��وان “دور امل �ه��رج��ان��ات يف ال�ت�روي��ج للأفالم”
م�ساء �أم�س الأول (اجلمعة) ،و�أداره��ا بتول التميمي من
املحكمني الواعدين ،و�شارك فيها ال�سينمائي الإماراتي
وامل��دي��ر ال�ف�ن��ي مل�ه��رج��ان دب��ي ال�سينمائي ال ��دويل حتى
ع��ام  2017م�سعود �أم ��راهلل �آل ع�ل��ي ،وال�ك��ات��ب واملخرج
الإم��ارات��ي عامر �ساملني م�ؤ�س�س وم��دي��ر مهرجان العني
ال�سينمائي ،وال�شاعر ال�سعودي �أحمد املال مدير مهرجان
ال�سعودية ال�سينمائي.

الأثر التنويري لل�شارقة ال�سينمائي
وخالل م�شاركته قال م�سعود �أمر اهلل �إن مهرجان ال�شارقة
ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب يغر�س حب الفن
يف نفو�س الأطفال منذ ال�صغر ،ما يجعل �أجيال الزمن
الراهن حمظوظني �أكرث من �أجيال املا�ضي ،ونوه ب�أهمية
الور�ش التدريبة التي يقدمها “ال�شارقة ال�سينمائي”
والأث��ر التنويري للأفالم التي يعر�ضها وم�ساهمتها يف
حتفيز خيال الأطفال وال�شباب.
وحول دور املهرجانات يف الرتويج للأفالم ،قال م�سعود
�أمر اهلل م�ؤ�س�س ومدير م�سابقة �أفالم من الإمارات� “ :إن
املهرجانات ال�سينمائية قدمت ل�صنّاع الأفالم حافزا لبذل
املزيد من اجلهد ،ونقلت ال�سينما يف الإم��ارات واخلليج
خالل  20عاماً م�ضت من خانة امل�شروعات الفردية �إىل
طور جديد� ،أتاح لل�سينمائيني عر�ض �أعمالهم وتطوير
�أدائهم للو�صول �إىل جمهور �أو�سع».
و�أ��ض��اف �أم��ر اهلل م��ن واق��ع جتربته الطويلة يف حتكيم
امل�سابقات ال�سينمائية�“ :أن عملية �صناعة الأفالم رحلة

م�ت�ك��ام�ل��ة ت �ب��د�أ م��ن ال��وع��ي وم ��ن حت��دي��د ه ��دف وا�ضح
للفيلم ،م��رو ًرا بكتابة ال�سيناريو التي و�صفها بالأ�سا�س
ال��ذي ي�شكل ر�سالة �أي م�شروع �سينمائي ناجح ،لينتقل
��ص��ان��ع ال�ف�ي�ل��م ب�ع��د ذل��ك �إىل حت��دي��ات ال�ت�م��وي��ل وبقية
امل�سائل التقنية التي ميكن �أن يجد حلوال لها».
تعاون وثيق وتبادل �أفالم
�أم� ��ا ال �� �ش��اع��ر �أح �م��د امل�ل�ا م��دي��ر م �ه��رج��ان ال�سعودية
ال�سينمائي فقال�“ :إن امل�ستقبل القريب يف ال�سعودية
يب�شر ب ��إن �ت��اج م��وج��ة ج��دي��دة م��ن الأف�ل��ام ��س�ي�ك��ون لها
ح�ضور بارز يف املهرجانات ويف �أو�ساط اجلمهور” .وك�شف
عن وجود تعاون وثيق بني مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي
الدويل للأطفال وال�شباب ،ومهرجان �أفالم ال�سعودية،
يقوم على تبادل الأفالم و�إقامة ور�ش تدريبية م�شرتكة
ل�شباب �إماراتيني و�سعوديني.
و�أ� �ش��اد امل�ل�ا ب �ـ “ال�شارقة ال�سينمائي” م���ش�يراً �إىل �أن
تخ�ص�ص املهرجان يف �أف�ل�ام الأط�ف��ال وال�شباب �أك�سبه

�أهمية ا�ستثنائية ،وجعل منه حمطة �سينمائية وتنويرية
متتاز بالرهان على امل�ستقبل من خالل االهتمام مبواهب
النا�شئني يف جمال ال�سينما.
وح � ��ول ر�أي � ��ه يف دور امل �ه��رج��ان��ات يف خ��دم��ة الأع� �م ��ال
ال�سينمائية وال�تروي��ج لها ،ق��ال امل�لا �إن حلظة الإعالن
يف �أي مهرجان عن الأفالم املر�شحة للعر�ض متثل حالة
ت��روي��ج مهمة ،لأن�ه��ا تخدم العمل ال�سينمائي ومتنحه
�شهرة و�أولوية لدى اجلمهور واملهتمني مبتابعة جديد
ال�سينما الذي تقدمه املهرجانات وتنتقيه من بني �آالف
الأفالم.
املهرجانات تخدم الفيلم الوثائقي
وب � � ��دوره ق� ��ال امل� �خ ��رج الإم � ��ارات � ��ي ع��ام��ر �ساملني�”:إن
املهرجانات ال�سينمائية هي ال�صانع احلقيقي للمواهب
مبا توفره من تبادل للخربات و�إط�ل�اع على التجارب،
و�أن �ه��ا ب��واب��ة مهمة ل�ل�تروي��ج ل�ل�أف�لام ،ون�صح ال�شباب
باالنطالق من املهرجانات ،لأنها تنمي الأ�س�س الفنية

وت�ؤدي دوراً يف �إبراز املخرجني الذين يقودهم ال�شغف �إىل
التميز وتطوير جتاربهم».
و�أ� �ض��اف ع��ام��ر �ساملني م�ؤ�س�س وم��دي��ر م�ه��رج��ان العني
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي�“ :أن امل �ه��رج��ان��ات وف� ��رت ف��ر� �ص��ة ذهبية
ل�ل�أف�لام الوثائقية والأف�ل�ام الق�صرية يف ظ��ل اهتمام
�أغلب اجلمهور بالأفالم الروائية” ،مو�ضحاً �أن حظوظ
ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ�ق��ي �أ��ص�ب�ح��ت �أك�ب�ر ب�ع��د ظ �ه��ور املن�صات
ال��رق�م�ي��ة وان�ت���ش��ار ال �ق �ن��وات الف�ضائية ال�ت��ي ت�سهم يف
الرتويج لهذه الفئة من الأفالم وتدعم �إنتاجها.
و�أجمع امل�شاركون الثالثة يف اجلل�سة على �أهمية انطالق
�صناع الأف�لام يف البيئة اخلليجية والعربية من �أر�ضية
ثقافية تربز اخل�صو�صيات املحلية للمجتمع ،وت�سهم يف
نقل اجلمهور العربي م��ن م�ستهلك لثقافة �سينمائية
بعيدة عن بيئته �إىل م�شاهدة �سينما عربية تعالج ق�ضايا
وهموم واق��ع الإن�سان ،دون �أن يلغي ذلك اال�ستفادة من
�أحدث التقنيات يف �صناعة ال�سينما لتقدمي �أعمال �أف�ضل
تعي مفرداتها ثقافة املجتمع وتراثه وقيمه.

قبيل انطالق الدورة الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

م�ؤمتر النا�شرين يجمع  530نا�شر ًا ووكي ًال �أدبي ًا يف الدورة الـ11
•• ال�شارقة-الفجر:

جت �م��ع ه �ي �ئ��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ل �ك �ت��اب  530من
النا�شرين وال��وك�لاء الأدب �ي�ين �إىل ج��ان��ب 35
متحدثاً من خمتلف �أنحاء العامل ،يف فعاليات
الدورة الـ  11من م�ؤمتر النا�شرين ،الذي يقام
بالتعاون مع االحت��اد ال��دويل للنا�شرين خالل
ال�ف�ترة م��ن � 31أكتوبر حتى  2نوفمرب ،قبل
انطالق ال��دورة الأربعني من معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب ،يف مركز �إك�سبو ال�شارقة.
وتنطلق فعاليات امل�ؤمتر بكلمة ترحيبية ل�سعادة
�أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة
للكتاب ،ل ُتفتح �أعمال امل�ؤمتر الذي ي�شهد انعقاد
 3لقاءات تعريفية ،و 8جل�سات حوارية يناق�ش
فيها امل�شاركون �أب��رز الق�ضايا والتحديات التي
يواجهها قطاع الن�شر يف املنطقة والعامل� ،إىل
ج��ان��ب م��وا��ض�ي��ع �أخ ��رى متنوعة ت�شمل حجم
مبيعات الكتب واالت�ف��اق�ي��ات املحتملة وحركة
الرتجمة وحقوق الن�شر والتوزيع وغريها.
وتلقي ال�شيخة ب��دور بنت �سلطان القا�سمي،
رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ،كلمة رئي�سية
ح��ول االحت��اد و�إجن��ازات��ه املتميزة التي حققها
منذ ت�أ�سي�سه قبل  125عاماً.
حول الدورة اجلديدة من امل�ؤمتر ،قال من�صور
احل�ساين ،رئي�س ق�سم املبيعات يف هيئة ال�شارقة
للكتاب ،ومن�سق عام م�ؤمتر النا�شرين“ :تنظم
هيئة ال�شارقة للكتاب م�ؤمتر النا�شرين ،انطالقاً
من ر�ؤي��ة را�سخة تتطلع لتعزيز ح��راك الن�شر
و�صناعة ال�ك�ت��اب ،وتتكامل م��ع ج�ه��ود معر�ض

ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف بناء ج�سور توا�صل �أ�سواق الن�شر يف املنطقة والعامل ،ولأنها تتناول
�أب ��رز امل�ت�غ�يرات ال�ت��ي ط ��ر�أت على ق�ط��اع الن�شر
مثمرة بني النا�شرين يف املنطقة والعامل».
و�أ�ضاف“ :يحمل امل�ؤمتر �سنو ًيا فر�صاً كبرية ،نتيجة التحوالت اجلوهرية التي ظهرت على
فهو املن�صة الأوىل يف املنطقة التي يلتقي فيها م�ستوى الت�سويق ،وال�شحن ،والطباعة ،وحتى
العاملون يف قطاع الن�شر لتبادل اخلربات ،و�شراء �آليات التلقي والقراءة لدى اجلمهور».
احل �ق��وق ،وت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ات ال �ت �ع��اون والعمل
امل�شرتك؛ وهذه الدورة حتمل الكثري لنا�شرين فعاليات اليوم الأول
و�صنّاع الكتاب ،لأنها تعد الأكرب التي تعقد بعد وي�ستهل امل��ؤمت��ر فعاليات اليوم الأول بجل�سة
جائحة كورونا ،وما فر�ضته من حتديات على ح�صرية للم�شاركني حول �آلية تقدمي الطلبات

ملنحة الرتجمة التي يقدمها معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب وقيمتها � 300ألف دوالر ،فيما
تقام جل�سات ح��واري��ة للنا�شرين والعاملني يف
�صناعة الن�شر طوال �أيام امل�ؤمتر ملناق�شة مو�ضوع
ح�ق��وق ال �� �ش��راء وال�ب�ي��ع وف��ر���ص ب�ن��اء �شراكات
واتفاقيات جديدة يف �سوق الن�شر العربي.
ويخ�ص�ص امل�ؤمتر جل�سة حوار ّية بعنوان “معاً
يف مواجهة الأزم��ة :دور خطة تعزيز ا�ستدامة
وم��رون��ة قطاع الن�شر ( )InSPIReيف دعم

تعايف القطاع يف وق��ت الأزمة” وي���ش��ارك فيها
نخبة من خرباء الن�شر الدوليني ملناق�شة امليثاق
ال��دويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�شر
( ،)InSPIReو�آل�ي��ة التن�سيق ب�ين خمتلف
اجلهات املعنية مبنظومة الن�شر خ�لال �أوقات
الأزم � ��ات ،فيما ت�ق��ام اجلل�سة ال�ث��ان�ي��ة بعنوان
“م�شهد الن�شر يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي� :إر�شادات
حول �أ�سواق العامل العربي املختلفة” ،ويتناول
فيها النا�شرون العرب امل�شاركون مراحل تط ّور
قطاع الن�شر يف الدول العربية ،ودور النا�شرين حول العوملة الثقافية وما تقدمه لأدباء �إفريقيا
من فر�ص فريدة لال�ستفادة من الطلب العاملي
الدوليني يف تعزيز منوه.
وتنظم �إ�سبانيا ،التي حتل �ضيف �شرف على دورة املتزايد على الأعمال الأدب� ّي��ة املتن ّوعة وتوفري
هذا العام من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،م�ساحة وا�سعة لعر�ض جتارب وق�ص�ص ال�شعوب
جل�سة خا�صة ت�سلط فيها ال���ض��وء على واقع الأ�صلية.
قطاع الن�شر الإ�سباين ،وتختتم فعاليات اليوم
الأول من امل�ؤمتر بجل�سة حول منحة الرتجمة فعاليات اليوم الثالث
وينظم امل�ؤمتر يف يومه الثالث والأخ�ير جل�سة
ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب.
نقا�شية بعنوان “تطوير املحتوى التعليمي :دور
النا�شرين يف ع�صر التعلم الرقمي” يتناول فيها
فعاليات اليوم الثاين
وي�ستهل امل�ؤمتر فعاليات يومه الثاين بجل�سة امل�شاركون الفر�ص التي �أتاحتها �أزمة كورونا �إىل
حتمل ع�ن��وان “ازدهار ق�ط��اع الن�شر امل�ستقل :جانب �إيجابيات و�سلبيات التعلم الرقمي ،فيما
تعزيز مبيعات الكتب” ،ي�ستعر�ض فيها اخلرباء تركز اجلل�سة الثانية بعنوان “�إبراز االبتكارات
امل �� �ش��ارك��ون الأ� �س��ال �ي��ب ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي اتبعها الإفريق ّية يف جمال الن�شر :ال�صندوق الإفريقي
النا�شرون امل�ستقلون ملواجهة التحديات خالل ل�لاب�ت�ك��ار يف الن�شر” ،ح ��ول ال���ص�ن��دوق الذي
فرتة جائحة كورونا ،والتي متكنوا خاللها من �أط�ل�ق��ه االحت ��اد ال ��دويل للنا�شرين بال�شراكة
الو�صول �إىل جمهور القراء وامل�ساهمة يف زيادة م��ع دب��ي العطاء ع��ام  ،2019ودوره يف �إيجاد
مبيعات الكتب� ،إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على حلول فعالة للتحديات التي تواجهها �صناعة
الن�شر ،وتوفري فر�ص واعدة يف امل�ستقبل لدعم
الدرو�س امل�ستفادة من جتاربهم.
وتتمحور اجلل�سة الثانية بعنوان “حترير الأدب االبتكار يف هذا املجال وب�شكل خا�ص يف الأ�سواق
من اال�ستعمار :الأثر املتنامي للكتّاب الأفارقة” ،النا�شئة.
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جنمات قررن العودة لل�سو�شيال ميديا من جديد

قررت بع�ض الفنانات ،العودة من جديد للتوا�صل مع جمهورهن من خالل ح�ساباتهن ،ال�سو�شيال ميديا ،بعدما اختفني عن مواقع التوا�صل
االجتماعي منذ فرتة ،لأ�سباب خمتلفة 3 ، ،جنمات قررن العودة لل�سو�شيال ميديا من جديد:

31

مي عزالدين
�آخرهم النجمة مي عز الدين ،التي عادت للتفاعل على
ح�سابها ،على موقع تبادل ال�صور "ان�ستجرام" ،بالأم�س،
بعد �أن اختفت متامًا عن كل مواقع التوا�صل االجتماعي،
وا�ضحا
يف �آخر �شهر �أغ�سط�س املا�ضي ،دون �أن تذكر �سب ًبا
ً
لهذا االختفاء.
وع��ادت "مي" جلمهوروها ،نا�شرة �صورة لها ،وح�صدت
الكثري من التعليقات ،من قبل اجلمهور والفنانني ،و�أبرز
ه ��ؤالء الفنانة �آي�تن عامر ،وف��اء عامر ،نيقوال معو�ض،
نوران �شعيب ،وراندا البحريي.
ي��ذك��ر �أن ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل ال�ت��ي تتيح فيها م��ي عز
ال��دي��ن ،خا�صية التعليق على ال��ذي تن�شره� ،إذ �أنها منذ
�أكرث من � 3سنوات وهي تغلق التعليقات لكل ما تن�شره.
رانيا يو�سف
ت�صاعد بحث اجلمهور ،عن الفنانة رانيا يو�سف ،حتى
�أن �ه��ا ت���ص��درت حم��رك ال�ب�ح��ث الأ� �ش �ه��ر "جوجل" ،قبل
يومني ،ب�سبب �أنها عادت جمددًا للتوا�صل مع جمهورها،
عرب �صفحتها على موقع تبادل ال�صور (ان�ستجرام) ،كما
د�شنت �صفحة جديدة ،عرب موقع التوا�صل في�سبوك.
ون���ش��رت "يو�سف" ،ع�بر في�سبوك ،ف�ي��دي��و ج��دي �دًا لها،
اح�ت�ف� اً�ال ب��ان�ط�لاق �صفحتها على امل��وق��ع ،وظ�ه��رت وهي
ترتدي ف�ستا ًنا �أ�صفر اللون ،مفتوح ال�صدر ،ويك�شف عن
ذراعيها.
و�أعلنت "رانيا" خالل الفيديو� ،أنها �ستغلق كل احل�سابات
املزيفة التي حتمل ا�سمها ،مقدمة جلمهورها اعتذا ًرا عن
غيابها عن التوا�صل معهم خالل الفرتة املا�ضية ،ب�سبب
ان�شغالها بت�صوير "الآن�سة فرح  ،"4وهي الآن مازالت يف
ت�صوير م�سل�سل "املماليك".
غادة عبدالرازق
بعد �أن كانت املمثلة غ��ادة عبد ال ��رازق ق��د �أق��دم��ت على
ح��ذف كافة من�شوراتها عن �صفحتها اخلا�صة ،من دون
الك�شف عن ال�سبب وراء ذلك ،حيث اعتربها البع�ض هي
�أوىل خطوات اعتزالها ،و�إع�لان نهاية م�سريتها الفنية،
عادت منذ � 3أيام لتطرح �س�ؤا ًال على متابعيها وذلك عرب
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
ون�شرت عرب ال��رازق �صورة كرتونية لها� ،أرفقتها بتعليق
"وح�ش ُتكوا".
متابعو عبد الرازق انهالوا عليها بالتعليقات ،معربين عن
ا�شتياقهم الكبري لها ،فكانت معظم الإج��اب��ات بـ "نعم"،
وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي �أوىل املعلقني ،حيث
�شددت على ا�شتياقها وو�ضعت �إىل جانب تعليقها قلوباً
حمراء.ون�شرت "غادة" ،اليوم� ،صورة كرتونية �أخرى لها،
معلنة عن عمل براجمي جديد تقدم عليه.

حممد حماقى يطرح �ألبومه اجلديد
(يا فاتنى) كاملاً على (يوتيوب)
طرح حممد حماقي� ،ألبومه الغنائي اجلديد "يا فاتني"،
ك��ام�ًل�اً ع�ب�ر ق�ن��ات��ه ع�ل��ى م��وق��ع ال �ف �ي��دي��وه��ات ال�شهري
(يوتيوب).
وجاء ذلك متهيدًا لطرحه للجمهور ب�شكل كامل ،بعد
�أن ط��رح ع��د ًدا م��ن �أغنياته ب�شكل منفرد
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض��ي وه��ي ليلة
ال�ع�م��ر وع��ر���ض م�ستمر وطالع
مو�ضة وتك ولو هت�سيب.
تفا�صيل البوم حممد
حماقي
وم��ن �أب��رز الأ�سماء التى
ي �ت �ع��اون م �ع �ه��ا حماقي
يف �ألبومه اجلديد ،من
ال �� �ش �ع��راء �أمي� ��ن بهجت
ق � �م� ��ر� ،أم� �ي� ��ر طعيمة،
ت � ��ام � ��ر ح � �� � �س �ي�ن ،حممد
عاطف ،عزيز ال�شافعى� ،أما
امللحنون فيتعاون مع كل من
ع �م��رو م���ص�ط�ف��ى ،وت��ام��ر علي،

وحممد النادى� ،أما املوزعون فيتعاون مع كل من متيم و
توما ،و�أحمد �إبراهيم ،و�أمني نبيل.
وتواجد حممد حماقي داخل اال�ستوديو طوال الأ�سبوع
املا�ضي برفقة املوزع املو�سيقي "متيم" لالنتهاء من و�ضع
اللم�سات النهائية على �أغنيات الألبوم.
كان حماقى قد طرح� ،أوىل �أغنياته فى لعبة Fortnite
 Soundwaveالعاملية ،حيث �شارك جز ًءا من الأغنية
على ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع "ان�ستجرام" ،ليعلن عن
طرح اغنيته "ليلة العمر" ،عرب لعبة  ،Fortniteكما
�أ�شار �إىل �أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".
وك ��ان ق��د ك�شف ال�ن�ج��م حم�م��د ح�م��اق��ى ،ع��ن م�شاركته
ك � ��أول م �ط��رب ع��رب��ي ي���ش��ارك ف��ى ل�ع�ب��ة Fortnite
 Soundwaveالعاملية ،ب�أغنيته ال�شهرية "ليلة
العمر" ،والتى حققت جناحاً كبرياً خالل فرتة طرحها،
وهو ما يعد ا�ستكماال مل�شواره الكبري فى عامل الغناء.
و� � �ش� ��ارك حم �م��د ح �م ��اق ��ى ،م �ت��اب �ع �ي��ه وج� �م� �ه ��وره عرب
ان�ستجرام ،ب�صورة له على غالف اللعبة ال�شهرية ،ليعلن
عن م�شاركته فى قائمة املو�سيقي اخلا�صة باللعبة ،و التي
طرحت م�ؤخرا وملدة � 48ساعة ،لي�ستقبل بعدها حماقى
عدد كبري من التعليقات التى هن�أته بتلك املنا�سبة.

�أينت عامر حتذر من امل�سل�سل الكورى
( :)squid gamesم�شاهدته خطر
�أعربت الفنانة �أي�تن عامر ،عن تخوفها من فكرة م�شاهدة الأطفال
م�سل�سل "  "squid gamesالذي �أنتجته �شركة نتفليك�س العاملية
حول عدد من املمثلني الكوريني الذين يلعبون ب�شكل دموي بعدة �ألعاب
خا�صة بالأطفال.
وكتبت �أي�تن ع�بر ح�سابها مبوقع تويرت للتغريدات عما تعر�ض له
�أبنا�ؤها يف املدر�سة من �أم��ور �سلبية ب�سبب امل�سل�سل قائ ًلة" :املدر�سة
ب��اع�ت�ين  emailب �ي �ح��ذروا ف�ي��ه م��ن م�سل�سل squid games
وبيقولوا �إنه م�شاهدته خطرا على الأوالد وبيطلبوا م�ساعدة الأهاىل
فى ال�سيطرة على املو�ضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللى فى امل�سل�سل
ابتدت تنت�شر وقت الربيك والوالد بيلعبوها".
واختتمت" :امل�سل�سل الظاهر �إنه عنيف فعال لأن الدنيا مقلوبة ب�سببه"
.
وت��دور �أح��داث م�سل�سل ( ،)Squid Gameاملكون من  9حلقات،
حول جمموعة من الأ�شخا�ص ي�شاركون يف �سل�سلة من الألعاب املميتة
للفوز بجائزة مالية قدرها  45.6مليار وون ( 38.5مليون دوالر
�أمريكي).
امل�سل�سل من بطولة النجم الكوري "يل جوجن جاي" فهو �أحد النجوم
املف�ضلني بالدراما الكورية ،بالإ�ضافة �إىل البطولة مع "�سيوجن جي
هون "  ،واملمثل "بارك هاي �سو" .
وح�ق��ق امل�سل�سل ال �ك��وري  ،Squid Gameال ��ذى ع��ر���ض م�ؤخرا
عرب املن�صة الأمريكية نتفليك�س ،التقييم الكامل عرب املن�صة بن�سبة
 100%من قبل امل�شاهدين واملتابعني ،ليعد من �ضمن امل�سل�سالت
الق�صرية التى ح�صلت على ذلك التقييم الكامل.
يذكر �أن �أي�تن عامر �شاركت يف �سباق درام��ا رم�ضان املا�ضي مب�سل�سل
"كوفيد  "٢٥املكون من  ١٥حلقة ،وهو من بطولة :يو�سف ال�شريف،
�أحمد �صالح ح�سني� ،إدوارد ،مرينا نور الدين.
كما �شاركت م�ؤخرا يف حكاية "�أنا قبلت" �ضمن حكايات م�سل�سل "زي
القمر" و�شاركها البطولة :حم�سن من�صور ،لبنى ون�س ،عابد عناين،
تيام قمر ،ليلى عز العرب ،عزت زين.
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فيتامني يحمي من ت�صلب ال�شرايني
اكت�شف علماء جامعة �إديت كوان الأ�سرتالية� ،أن فيتامني K
يخف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوع�ي��ة الدموية
املرتبطة بت�صلب ال�شرايني بن�سبة  34باملئة.
وت �� �ش�ير جم �ل��ة Journal of the American
� ،Heart Associationإىل �أنه منذ �أكرث من  20عاما
يجري علماء اجلامعة درا�سات يف الواليات املتحدة ا�شرتك
فيها حوايل � 50ألف �شخ�ص ،ب�ش�أن ت�أثري فيتامني . K
ويذكر �أن هناك نوعني من فيتامني  - Kفيتامني  K1الذي
يوجد بن�سبة عالية يف اخل�ضروات الورقية والزيوت النباتية،
وف�ي�ت��ام�ين  K2امل ��وج ��ود يف ال �ل �ح��وم وال�ب�ي����ض والأطعمة
املخمرة.
ووفقا لنتائج هذه الدرا�سة ،انخف�ض خطر �إ�صابة امل�شرتكني
يف ال��درا� �س��ة ال��ذي��ن ت�ن��اول��وا بكميات ك�ب�يرة فيتامني K1

ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية املرتبطة بت�صلب ال�شرايني
بن�سبة  21باملئة .و�أما الذين تناولوا بكميات كبرية فيتامني
 K2فكانت هذه الن�سبة عندهم  14باملئة ،وانخف�ض عندهم
خطر الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال���ش��راي�ين الطرفية بن�سبة 34
باملئة.
وي ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ون ،على �أن االر� �ش��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة يف الوقت
احلا�ضر ت��رك��ز على كمية فيتامني  . K1ول�ك��ن يف الآونة
الأخرية بد�أت تظهر �إثباتات ت�ؤكد على �أن تناول فيتامني К
�أكرث من احلد امل�سموح به ،ميكن �أن يوفر وقاية �إ�ضافية من
تطور ت�صلب ال�شرايني.
ويخطط الباحثون ا�ستنادا �إىل هذه النتائج لتو�سيع قاعدة
البيانات عن امل��واد الغذائية الغنية بفيتامني  K2و�أ�شكاله
التي ميت�صها اجل�سم بطرق خمتلفة.

الطحالب البحرية لعالج تخرث
الدم ب�سبب كوفيد19 -

التفاح

اكت�شف خرباء معهد �سوموف الوطني التابع لهيئة حماية حقوق امل�ستهلك
يف رو��س�ي��ا ،مركبات يف الطحالب البحرية املنت�شرة يف ال�شرق الأق�صى
الرو�سي ،ميكن �أن ت�صبح �أ�سا�سا لعقار م�ضاد لتخرث الدم.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن تخرث الدم ،هو �أحد م�ضاعفات الإ�صابة مبر�ض
"كوفيد ."-19لذلك ف�إن العقار الذي �سي�صنع من هذه املركبات ،قد
ي�صبح يف امل�ستقبل بدي ً
ال للهيبارين ،الذي ي�ستخدم يف الوقت احلا�ضر على
نطاق وا�سع .ويقول الربوفي�سور ميخائيل �شيلكانوف ،من جامعة ال�شرق
الأق�صى الفدرالية ،مدير املعهد ،يف ت�صريح ل�صحيفة "�إيزفي�ستيا"" ،ميكن
�أن ت�صبح الطحالب البحرية املتعددة ال�سكاريد (ال�سكريات املتعددة)
الكربيتية ،اً
عامل عالج ًيا م�ساعدًا مه ًما يف عالج اال�ضطرابات ال�شديدة
التي ي�سببها  COVID-19يف ال��دم .وه��ذه م��واد طبيعية منخف�ضة
ال�سمية ورخي�صة ،مقارنة بالعقاقري ال�صناعية امل�ضادة للتخرث .لذلك
ميكن �أن ت�صبح بديلة لعقار الهيبارين ،الأكرث ا�ستخداما يف الطب حاليا،
مع �أن له ت�أثريات جانبية �سلبية".
وال يزال الباحثون يف بداية الطريق ،وقد �أثبتوا نظريا يف الوقت احلا�ضر،
�إمكانية ا�ستخدام مركبات من الطحالب البحرية .وبعد احل�صول على
م��ادة �صيدالنية �ستخترب فعاليتها وع��دم خطورتها على احليوانات ،ويف
حال جناح االختبارات �ستخترب �سريريا على الب�شر.

يحتوي املائة غ��رام من التفاح على  85%من وزنها ماء � 12% -سكر
و 90وحدة من فيتامني �أ  40 -وحدة من فيتامني ب 20 - 1وحدة من
فيتامني �سي  4 -غرامات من االلياف والكثري من االمالح املعدنية مثل
البوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور واحلديد  -يوجد يف التفاح مادة ت�سمى
(البكتني) التي ت�ساعد على التخل�ص م��ن احلمو�ضة وال �غ��ازات باملعدة
وكذلك يحد من ارتفاع الكولي�سرتول يف ال��دم ويوقف ارتفاعة كما انه
ي�ساعد على ا�ستقرارا يف �سكر الدم.
يعالج التفاح االم�ساك واال�سهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�ضم
باملعدة واالمعاء حمو�ضة املعدة وي�ساعد على تفتيت ح�صى املرارة.
للوقاية م��ن اال�صابة بت�صلب ال�شرايني ي��ؤك��ل تفاحتني يف ال�ي��وم .ومن
فوائد التفاح انه يزيل حم�ض البول وين�شط الكبد ويهديء ال�سعال ويزيل
ال�شعور بالتعب.

ن�صائح ملن فقد ال�شهية
بعد كوفيد19 -

• مباذا ي�سمى �صغري احلمار؟
اجلح�ش.

مب ُي�سمى �صغري الكلب؟
• َ
جرو.

• كم تبلغ عدد �أرجل العنكبوت؟
� 8أرجل.

• من الذي اخرتع امل�صباح الكهربائي؟
توما�س �أدي�سون.

• من الذي اكت�شف الدورة الدموية؟
وليام هاريف.

مب ُيلقب كوكب بلوتو؟
• َ
الكوكب القزم.

املخرجة امل�صرية �إينا�س الدغيدي لدى و�صولها حل�ضور عر�ض فيلم «كازابالنكا» يف اليوم الثاين من الدورة
اخلام�سة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي .ا ف ب

�أعلنت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا ،اخلبرية يف مركز الأوبئة التابع
لهيئة حماية امل�ستهلك يف رو�سيا� ،أن ارت�شاف خليط امل�شروبات املغذية،
ي�ساعد يف حالة فقدان ال�شهية بعد "كوفيد."-19
وت�شري اخل�ب�يرة يف ح��دي��ث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية ل�ل�أن�ب��اء� ،إىل �أن
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تعافوا م��ن "كوفيد ،"-19ي�شكون ع��ادة م��ن فقدان
ال�شهية .ل��ذل��ك عليهم ت�ن��اول خليط امل���ش��روب��ات امل�غ��ذي��ة امل�ع�ب��أة يف علب
�صغرية ،وذل��ك بر�شفات �صغرية ع��دة م��رات يف ال�ي��وم .وب�ه��ذه الطريقة
يحافظ املتعايف من املر�ض على توازن الطاقة ال�ضروري.
وت�ضيف مو�ضحة� ،إذا كانت ال�شهية طبيعية ،يجب على الأقل تناول الطعام
ثالث مرات يف اليوم ،ب�شرط �إذا كان ال�شخ�ص ال يعاين من �أمرا�ض مزمنة،
مثل مر�ض ال�سكري بنوعيه الأول والثاين ،ومتالزمة القولون الع�صبي
واالرجت��اع وغريها ،التي ين�صح الأطباء بتناول الطعام ب�سببها يف فرتات
حمددة .ووفقا للخبرية ،يقال �إنه بعد "كوفيد "-19يعاين ال�شخ�ص من
نق�ص الفيتامينات .ولكن هذا غري �صحيح .ولكن �إذا فقد ال�شخ�ص ال�شهية
نتيجة �إ�صابته مبر�ض خطري ولفرتة طويلة ومل يتناول �أي طعام تقريبا،
فبالطبع قد ينخف�ض م�ستوى املواد املغذية املفيدة يف ج�سمه.

• يتطلب �سلق بي�ضة النعامة (تزن كيلو ون�صف الكيلو) من الوقت مائة دقيقة.
• الهيكل العظمي للأ�سماك غ�ضرويف بالكامل.
• �سكر اخل�شب له نف�س مميزات ال�سكر العادي  ،مع �أنه لي�س له نف�س الطعم .
• عندما يتعفن البي�ض ي�صبح حمتواه من الزالل الأبي�ض �أكرث ميوعة.
• ت�سمع �أنثى اجلندب بقوائمها.
• ي�أكل احللزون �أوراق ال�شجر عن طريق جر�شها بوا�سطة الل�سان ،وميكن �أن ت�صل �أ�سنان احللزون �إىل
� 25.000سن
• الفئران ال ت�ستطيع التقي�ؤ.
• ي�ضاف اىل بطارية ال�سيارة حام�ض الكربيتيك
• دودة الأر�ض لي�س لها عيون.
• ت�ستطيع البومة �أن تدير ر�أ�سها ب�شكل دائري.
• الري�سوع ( يرقانة الفرا�شة ) لها  1.300ع�ضلة يف ج�سمها.
• �إن (الزايتول) مادة �سكرية ت�ستخرج من التني و الفراولة و ال ت�سبب الت�سو�س
• منتج (الع�سل) ال يتعفن مهما طال به الزمن لأن به مادة م�ضادة للتعفن
• تبلغ ن�سبة املاء يف الع�سل الطبيعي 22%
• الأفعى ال �أ�ضرا�س لها.

ل�ص الدجاج
اعتاد �أحد الل�صو�ص ان ي�سرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�ص عجيب لكن ال ت�ستعجبوا  ..انه ي�سرق الدجاج
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�شتكى النا�س كثريا �إىل القا�ضي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�ضي انه يئ�س من هذا
الل�ص لكنه �سيقدمه لهم �صباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�صالة  ..جاء القا�ضي وطلب من زوجته ان حت�ضر
له بع�ض الدجاجات من ح�ضريتها فلما ت�ساءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �سرقها ل�صا
و�صلنا اليه و�ضبطناه متلب�سا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�صد ودع االمر يل ..
جمعت الزوجة كل دجاجاتها من احل�ضرية وجعلتها داخ��ل البيت ويف م�ساء يوم اخلمي�س اخرجت الزوجة
الدجاج �إىل احلظرية وقد �صبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرثت هذا اللون خارج احلظرية اي�ضا
واختب�أت خلف باب بيتها تراقب ح�ضريتها حتى انت�صف الليل وجاء الل�ص وجمع بع�ض الدجاجات يف قف�ص
وذهب م�سرعا ويف ال�صباح املبكر �سار القا�ضي وحرا�س ال�شرطة خلف خطوات الل�ص الذي تلون حذا�ؤه باللون
االحمر وعندما و�صلوا لبيته دق القا�ضي الباب و�س�أل �صاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�ضي امل ي�أت احد بعد  ،بل مل ي�أت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�ضي
ح�سنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�سك باحدى دجاجات
زوجته ثم قال والل�ص ينتعل حذاء �صبغ �أ�سفله باالحمر مثل هذا ومد يده وام�سك بحذاء الل�ص وقال ول�صا
يداه ملونتان باللون االحمر مثل يديك ..ده�ش الل�ص الذي مل ينتبه للون االحمر يف يده فقد دخل فرا�شه
بعد ان انتهى من �سرقاته ف�ضحك القا�ضي وقال هيا ايها امل�سكني ف�أنا يف عجلة من امري �أريد ان ا�شكر زوجتي
وافكارها ذات اللون االحمر.

