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بذور ال�شم�شم تعالج �شيب ال�شعر
�أدلة  وه��ن��اك  بال�شيخوخة،  تاريخياً  �ل��رم��ادي  �ل�شعر  ظهور  �رت��ب��ط 
يوؤخر  �أن  ت��غ��ي��ر�ت يف من��ط �حل��ي��اة ميكن  �إج����ر�ء  �أن  م��ت��ز�ي��دة على 
�إن مل يعك�شها ب�شكل كامل. وقد ي��وؤدي دمج بذرة و�ح��دة يف  �لعملية 

نظامك �لغذ�ئي �إىل حل �ل�شبب �جلذري لل�شيب.
تقوم  �لتي  �لبيولوجية  �لآليات  عن  للك�شف  �لباحثون  �شعى  ولطاملا 
�لنهائية  �لنتيجة  �ل�شيب هو  �أن  �ملعروف  �ل�شيب. ومن  عليها عملية 
لنق�ص �خلاليا �ل�شباغية �لتي تعطي �ل�شعر لونه، ومع ذلك، ل يز�ل 
ا �إىل حد ما. لكن بع�ص �لأدلة ت�شر �إىل �أن �لعملية  �شبب ذلك غام�شً

ميكن �أن تتاأخر، ويف بع�ص �حلالت ميكن عك�شها.
�لعو�مل  م��ن  جمموعة  ب��ن  م��ن  ب��الإج��ه��اد،  �ل�شيب  عملية  وترتبط 
�لبيولوجية �لأخرى، ل �شيما �ل�شيخوخة، ويجادل بع�ص �لعلماء باأن 
�حتمالت عك�ص �ل�شعر �لرمادي تكون �أكرب عندما يتم �تخاذ �لإجر�ء 

ب�شرعة بعد ظهور �لعالمات �لأوىل لفقد�ن �للون.
لأنها  لل�شيب،  كم�شاد  �ل�شم�شم  ب��ذور  �إىل  �ل��در����ش��ات  بع�ص  وت�شر 
ن�شاط  تعزز  �لتي  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  بالعنا�شر  �لر�أ�ص  ف��روة  تغذي 
" تعترب  كوموفا  ناتايل  �لتغذية  خلبرة  ووفقاً  �ل�شباغية،  �خلاليا 

بذور �ل�شم�شم �لأ�شود من �أف�شل �لأطعمة �مل�شادة لل�شيخوخة".

خبرية تغذية: الليمون مفيد ولكن لي�س للجميع
�أع��ل��ن��ت �ل��دك��ت��ورة �أل��ك�����ش��ن��در� لب��ي��ن��ا، خ��ب��رة �ل��ت��غ��ذي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، �أن 
�لليمون يح�شن عملية ه�شم �لطعام ويثر �ل�شهية ويخف�ص م�شتوى 

�لكولي�شرتول.
�إىل  لالأنباء،  �لرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  �خلبرة  وت�شر 
�أن لليمون فو�ئد عديدة لل�شحة، ولكن يف نف�ص �لوقت هناك ميز�ت 

حمددة يف �جل�شم متنع تناوله.
ويخف�ص  �ل�شهية  ويثر  �له�شم  عملية  �لليمون  "يح�شن  وت��ق��ول، 
ن�شوء  ومينع  �لت�شنجات  ويخفف  �ل���دم،  يف  �لكولي�شرتول  م�شتوى 
�لأور�م �خلبيثة . وغالبا ما ي�شتخدم �لليمون يف مكافحة نزلت �لربد 

و�ل�شعال. كما �ن له خ�شائ�ص م�شادة للفرو�شات و�لبكتريا".
وت�����ش��ي��ف، ول��ك��ن ل مي��ك��ن ل��ل��ج��م��ي��ع ت���ن���اول �ل��ل��ي��م��ون، لأن����ه ي�شبب 
�حل�شا�شية. كما ل ين�شح من يعاين من م�شكالت يف �لكلى ويف �ملعدة 

و�لأمعاء بتناوله.

اأعرا�س املتحور ال�شر�س اأوميكرون.. خمتلفة لكنها خفيفة
ب�شاأن  �خل��ط��ر  ناقو�ص  دق��ت  �ل��ت��ي  �إفريقية  �جل��ن��وب  �لطبيبة  ق��ال��ت 
غر  �أعر��شه  "�أوميكرون" �أن  كورونا  فرو�ص  من  �جلديد  �ملتحور 

عادية لكنها خفيفة.
"تلغر�ف"  �شحيفة  �أوردت  م��ا  بح�شب  ك��وت��زي،  �أجنيليك  و�أ���ش��اف��ت 
�أنها �نتبهت لوجود �ملتحور �جلديد عندما بد�أ مر�شى  �لربيطانية، 
يتو�فدون على عيادتها �ملزدحمة يف �لعا�شمة بريتوريا يف وقت �شابق 

من نوفمرب �جلاري.
وكانت هناك �أعر��ص غر منطقية تظهر على هوؤلء �ملر�شى �مل�شابن 

مبر�ص "كوفيد19-"، �لذي ي�شببه فرو�ص كورونا.
وكان �مل�شابون من فئة �ل�شباب ومن �أعر�ق وخلفية خمتلفة، و�لقا�شم 

�مل�شرتك بينهم هو �لإرهاق �ل�شديد.
من  يعاين  عمره  م��ن  �ل�شاد�شة  يف  طفل  �إ�شابة  �لأم���ر،  يف  و�ل��الف��ت 

�رتفاع �شديد يف معدل �لنب�ص.
وقالت �لطبيبة �إن ل �أحد من �مل�شابن كان يعاين من فقد�ن حا�شتي 

�لتذوق �أو �ل�شم، كما هو معروف يف بقية متحور�ت كورونا �لأخرى.
و�شرحت: "كانت �أعر��شهم خمتلفة جد� وخفيفة جد� عن تلك �لتي 

عاجلتها من قبل".
وتر�أ�ص  ع��ام��ا،   33 م��ن  �أك���ر  منذ  ع��ام��ة  طبيبة  ك��وت��زي  و�أجنيليك 

�جلمعية �لطبية يف جنوب �إفريقيا.
�أف����ر�د من   4 �إ���ش��اب��ة  �لفحو�ص  �أظ��ه��رت  �جل����اري،  نوفمرب   18 ويف 
�أ�شرة و�حدة مبر�ص "كوفيد19-"، وكان �لعار�ص �مل�شرتك بن هذه 
�حلالت هو �لإرهاق �ل�شديد، مما دفع بالطبيبة �إىل �إبالغ �ل�شلطات 

يف �لبالد.
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وداعا لدهون البطن اخلفية.. اأطعمة لها مفعول ال�شحر
�لتي ترت�كم  �لدهون  �لتخل�ص من  �شبيل  يبذل كثرون جهود� جبارة يف 
�أكر  �لإح��ر�ج ل�شاحبها، لكن هناك دهون  ب�شكل يثر  �لبع�ص، وتربز  يف 
خطورة ول تظهر على �ل�شطح. و�لدهون �حل�شوية هي طبقات من �لدهون 
وت�شكل خطر� على  �شطح �جللد،  �إىل  �أن ت�شل  دون  �لبطن  د�خ��ل  ترت�كم 

�جل�شم على �شحة ج�شم �لإن�شان �إذ� ز�دت عن �حلد �لطبيعي.
ومتكن خطورة هذه �لدهون من �أنها تزيد فر�شة �لإ�شابة مبجموعة كبرة 
من �لأمر��ص مثل �ل�شرطان و�لكبد. و�ل�شبيل �لأبرز ملو�جهة �لوزن �لز�ئد 
�أو �ل�شمنة هو �تباع حمية غذ�ئية معنية بالإ�شافة �إىل �لتمارين �لبدنية، 

لكن �ل�شبيل للتخل�ص من �لدهون �حل�شوية هو تناول �أطعمة بعينها.
وهذه هي �لأغذية �ملنا�شبة ملكافحة �لدهون �حل�شوية، وخا�شة ملن جتاوز� 

بالتغذية:  �ملخت�ص   eatthis موقع  ح�شب  عاما،   50
�لكمون: �إذ� �أردت طريقة جتمع بن تقليل �لدهون �حل�شوية و�لنكهة �لغنية 

يف �أطباقك �ملف�شلة، �شع يف �عتبارك �إ�شافة �لكمون �إىل هذه �لأطباق.
دق��ي��ق �مل���وز �لأخ�����ش��ر: ي��ق��ول خ���رب�ء �إن دق��ي��ق �مل���وز �لأخ�����ش��ر �ل���ذي يعد 
��شتجابة  �أكر  �خلاليا  يجعل  للربيبايوتيك،  �ملقاوم  للن�شا  �مل�شادر  �أغنى 
ل��الأن�����ش��ول��ن، وي�����ش��اع��د يف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف يف م��ن��ع ت��خ��زي��ن �ل��ده��ون حول 
�أو  �ل�َشلََطة  �إىل  �أ�شفتها  �إن  ���ش��و�ء  )�ل��رتم�����ص(:  ل��وب��ن  ح��ب��وب  �خل�����ش��ر. 
لتقليل  �آن  يف  ولذيذة  �شهلة  "�لرتم�ص" طريقة  ف��اإن  ح�شاء،  مع  تناولتها 

�لدهون �حل�شوية.
�ل�شمك: �إن �لأ�شماك �لأغنية باأحما�ص "�أميغا 3" مثل �ل�شلمون ل ت�شاعد 
�حل�شوية  �ل��ده��ون  م��ن  �لتخل�ص  ع��ل��ى  تعينك  ف��ق��د  ف��ق��ط،  قلبك  �شحة 
�ملوجودة  "�أوميغا3" و�لفيتامينات  ه��ذه  نق�ص  خ��رب�ء  ورب��ط  �خل��ط��رة. 
ذ�ت  �خل�شار  �حل�شوية.  �لدهون  بزيادة  "دي".  فيتامن  مثل  �ل�شمك  يف 
�لأور�ق �لد�كنة: �ل�شبانخ و�للفت غنيان بالعنا�شر �لغذ�ئية، بالإ�شافة �إىل 

ذلك، ت�شاعدك يف �لتخل�ص من �لدهون �حل�شوية �لتي ترت�كم يف بطنك.

حتذير من مواد خطرة 
يف ملمع ال�شفاه

حذرت جملة "�أوكو ت�شت" �لأملانية، من 
وجود مو�د �شارة يف ملمع �ل�شفاه، مثل 
ثاين �أك�شيد �لتيتانيوم ومكونات �لزيوت 

�ملعدنية ومركبات بال�شتيكية.
ح�شول  �إىل  �لأمل���ان���ي���ة  �مل��ج��ل��ة  و�أ�����ش����ارت 
على  �ختبارها  مت  �لتي  �ملنتجات  ن�شف 

تقييم "غر مقبول".
وقد �خترب �خلرب�ء �لأملان 16 نوعا من 
ملمع �ل�شفاه �لأحمر، مبا يف ذلك 7 �أنو�ع 
�لطبيعية  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  م��ن 
�ملعتمدة، وفيما يتعلق باملكونات فقد مت 
�لرتكيز ب�شفة خا�شة على ثاين �أك�شيد 

�لتيتانيوم بال�شبغة �لبي�شاء.
�لأملانية  �ملجلة  �ختبار  نتائج  و�أظ��ه��رت 
منتجات  وجميعها  منتجات،   8 ح�شول 
مقبول"،  "غر  تقييم  ع��ل��ى  تقليدية، 
�إ�شافة �إىل ح�شول 5 منتجات على تقييم 
فقط  منتجات   3 نالت  وقد  "مقبول"، 
"جيد جد�"، وكلها م�شتح�شر�ت  تقييم 
ل  �لتي  �لوحيدة  وهي  طبيعية،  جتميل 

حتتوي على ثاين �أك�شيد �لتيتانيوم.

اخلرباء يحذرون من »وباء مزدوج« 
ميكن اأن ينت�شر ب�شكل حاد! �ص 29

�شاي القرفة.. يقوي 
املناعة ويحارب االلتهابات

ن�شحت �أخ�شائية �لتغذية �لإكلينيكية مبجلة فرويندين �لأملانية بتناول 
�شاي �لقرفة بانتظام لتعزيز �ل�شحة ب�شكل عام وزيادة مناعة للج�شم.

�مل�شروب  هذ�  حت�شر  طريقة  كوملان  ت��ار�  �لأملانية  �خلبرة  و�أو�شحت 
�لقرفة  15 دقيقة، قبل نزع  �مل��اء  بغلي قطعة من �لقرفة يف كوب من 

و�إ�شافة �شريحة من �لليمون و�لقليل من �لع�شل.
و�أو�شحت �خلبرة �لأملانية �أنه يعالج �جلذور �حلرة، لأن �لقرفة غنية 
يف  دقيقة  مغذيات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �لبوليفينول،  �لأك�����ش��دة  مب�شاد�ت 
�أ�شر�ر �جلذور �حلرة  �لنباتات، م�شادة لالأك�شدة وحتمي �خلاليا من 

وتقاوم �للتهابات ومتنع �لأمر��ص.
�لعديد  وفق  لاللتهابات،  م�شادة  قوية  بتاأثر�ت  �أي�شاً  �لقرفة  ومتتاز 
�أن��ه��ا ت�شاعد يف �حل��ف��اظ على ن�شبة  �ل��در����ش��ات و�لخ��ت��ب��ار�ت، كما  م��ن 

�ل�شكر يف �لدم.

ويف بد�ية �لقرن �لع�شرين، مت �لرتويج يف �لوليات �ملتحدة 
�إنها  وقيل  فليك�ص"،  "كورن  مثل  �لفطور  حبوب  لفو�ئد 

تعزز منو �لأطفال وتقوي قدر�ت �لذهن لدى �لبالغن.
ويرى �لباحث �أن تاأثر �إعالنات �شركة "�شي دبليو بو�شت" 
كان كبر� يف �لوليات �ملتحدة، حتى �أ�شحت وجبة �لفطور 

ذ�ت �أهمية حا�شمة يف نظر �لنا�ص.
وبح�شب �مل�شدر، فاإن �شركات حبوب �لفطور قامت بدعم 
عدد من �لدر��شات حتى تو�شي �لنا�ص بعدم �إغفال وجبة 

�ل�شباح، لأنها ذ�ت فو�ئد جمة.
و�ت�شمت هذه �لدر��شات بنوع من "�لتحايل"، لأنها �أ�شارت 
فقط �إىل �لوزن �جليد ملن يتناولون �لفطور، ومل تتحدث 
ومتتعهم  �ل�شمنة  تفاديهم  �إىل  �أدت  �أخ���رى  ع��و�م��ل  ع��ن 

ب�شحة �شليمة.
ب�شكل منهجي  �ل��در����ش��ات  ه��ذه  �إجن��از  �إن  �لباحث  ويقول 
عينة  �أخ��ذ  ي�شتوجب  �لفطور،  وجبة  ح��ول  دقيق  وعلمي 
�لفطور،  يتناولون  �مل�شاركن  فئة من  ثم جعل  ع�شو�ئية، 

مقابل �آخرين ل يفعلون ذلك.
�شبعة بحوث  �إىل  ��شتناد�   ،2019 �شنة  �أجن��ز  ويف حتليل 
وجبة  بتناول  طولبو�  �لذين  �لأ�شخا�ص  �أن  تبن  طبية، 

�لفطور، مل يخ�شرو� �لوزن �لز�ئد.
ويقول �خلرب�ء �إن �لإن�شان ل يخ�شر �لوزن �لز�ئد بتناول 
�ل��ف��ط��ور، و�إمن���ا ب��اأخ��ذ ع��دد ���ش��ع��ر�ت ح��ر�ري��ة �أق���ل، خالل 
�ليوم، وهو ما يعني �أن �لعربة مبا ناأكله يف �ليوم باأكمله، 

ولي�ص مبا نبد�أ به �لنهار.

ويف �ملنحى نف�شه، ك�شف تقرير �شادر عن جامعة هارفارد 
وجبة  يتناولو�  مل  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ص  �أن   ،2020 �شنة 
�لفطور كانو� �أكر قدرة على خ�شارة �لوزن، لكن �خلرب�ء 

مل ين�شحو� بالإعر��ص عن وجبة �ل�شباح.
ويو�شح �خلرب�ء �أن �حلكم على وجبة �لفطور يعتمد �أي�شا 
بال�شوكولتة  م�شبعة  تناول خمبوز�ت  لأن  ناأكله،  ما  على 
بوجبة  �ل��ي��وم  ب��دء  ع��ن  �لخ��ت��الف  و�ل�شكر يختلف مت��ام 
�لغنية  �ل��ف��و�ك��ه  بع�ص  م��ع  �ل�����ش��وف��ان  ح��ب��وب  م��ن  �شحية 

بالفيتامينات.

من  يحذرون  خرب�ء  �لو�حد؟  �ليوم  يف   6 �أم  وجبات   3
�لكبر" "�لوهم 

يهمون  عندما  �لأم���ر  م��ن  ح��رة  يف  �أنف�شهم  �لنا�ص  يجد 
�لز�ئد، حتى  �ل��وزن  �أج��ل خ�شارة  ببدء حمية غذ�ئية من 
�أنهم يحتاورن �أمام �لن�شائح �ملت�شاربة، وعلى ر�أ�شها عدد 

�لوجبات �لتي ينبغي تناولها خالل يوم و�حد.
�إذ  تناولها،  ينبغي  �لتي  �لوجبات  ويثار �جلدل حول عدد 
�لوجبات  نظام  مو��شلة  يف  م�شكلة  ل  �أن��ه  ي��رى  م��ن  ثمة 
حتتوي  د�م��ت  ما  و�لع�شاء،  و�ل��غ��د�ء  �لفطور  �أي  �لثالث؛ 

على عدد مالئم من �ل�شعر�ت �حلر�رية.
�شت وجبات �شغرة يف  بتناول  �لبع�ص  يو�شي  �ملقابل،  يف 
�لتمثيل  لعملية  مفيد  �لأ�شلوب  هذ�  �أن  ويزعمون  �ليوم، 

�لغذ�ئي يف �جل�شم �أو ما يعرف ب�"�مليتابوليزم".
�أك��رب من �لوجبات،  �إم��د�د �جل�شم بعدد  �إن  ويقول ه��وؤلء 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  �إبقاء  على  ي�شاعد  �ليوم،  خ��الل 
من خالل �إبقائها يف حالة عمل، لكن هذ� �لر�أي ل يحظى 

بتاأييد كبر يف �لو�شط �لعلمي.
�لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  �إن  �ل���ر�أي،  ه��ذ�  معار�شو  ويقول 
�أ�شا�شا بالقدر �لذي ناأكله من �لطعام، خالل يوم  ترتبط 

و�حد، ولي�ص باإكثار وجبات �شغرة.
�شعرة   2000 ي��اأك��ل  �ل����ذي  �ل�شخ�ص  �أن  م��ع��ن��اه،  وه����ذ� 
حر�رية يف �ليوم، عن طريق ثالث وجبات، ل يختلف عمن 
ياأكل هذ� �لقدر نف�شه من �ل�شعر�ت، من خالل 6 وجبات 

�شغرة.
يتناول  عندما  �ل��وزن  يخ�شر  �لإن�شان  �إن  �خل��رب�ء  ويقول 
وهذ�  �حلر�رية،  �ل�شعر�ت  من  �ليومي  �حتياجه  من  �أق��ل 
معناه، �أن مربط �لفر�ص يف عدد هذه �لأخ��رة، ولي�ص يف 

تق�شيمها �إىل ثالث وجبات �أو �شتة.
"�أوبيزيتي" �ملخت�شة  در��شة من�شورة يف جملة  و�أو�شحت 
يف ق�شايا �ل�شمنة، �أن زيادة عدد �لوجبات ل توؤدي �إىل �أي 

تاأثر ملمو�ص على �شبط �ل�شعور باجلوع و�شكر �لدم.
�ل�شخ�ص  �أن  �أي�شا،  �ل�شتة  �لوجبات  نظام  م�شاوئ  وم��ن 
�لذي يريد �تباع هذه "�خلطة"، قد يجد نف�شه يف حاجة 
�إىل عملية ح�شاب و�شبط دقيقة لل�شعر�ت، وهو �أمر لي�ص 

بال�شهل.
ويف حال مل يح�شن متبع هذ� �لنظام، تق�شيم عدد �ل�شعر�ت 
ب�شكل م�شبوط، فاإنه قد يتناول كمية �أكرب، ورمبا يلحق 

�شرر� فادحا باحلمية �ملُر�د �تباعها.

�شبكة من الدرونات 
ملراقبة اأنابيب الغاز

 ZALA ط�������ائ�������ر�ت  �����ش����ت����ق����وم 
ت�شنيع  م����ن  ة  �مل�������ش���ررّ  Aero
�لرو�شية  "كال�شينكوف"  ���ش��رك��ة 
�ملرتبطة  �ل��غ��از  �أن��اب��ي��ب  مب��ر�ق��ب��ة 
"�شاماتلور" �لتابعة  �لغاز  بحقول 
غاز"  ن��ف��ط  "�شاماتلور  ل�����ش��رك��ة 

�لرو�شية يف غرب �شيبريا.
�ل�شركة  با�شم  ناطق  بذلك  �شرح 
"تا�ص"  لوكالة  به  �أدىل  حديث  يف 

�لرو�شية.
رة  م���ط���ورّ درون��������ات  �إن����ه����ا  وقال:" 
وم������زودة ب��ربجم��ي��ات خ��ا���ش��ة من 
���ش��اأن��ه��ا ت��ت��ب��ع ك���ل �ل��ت��غ��ر�ت �لتي 
تطر�أ على مناطق متر بها �أنابيب 
�لذكاء  ب��و����ش��ط��ة  وحتليلها  �ل��غ��از 
�أج����ل تنفيذ  �ل���ش��ط��ن��اع��ي. وم���ن 
طائر�ت  ���ش��ت�����ش��ت��خ��دم  �مل���ه���ام  ت��ل��ك 
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من دون طيار مت تزويدها بالذكاء 
ب���ن ميز�ت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي. وم���ن 
على  ق��درت��ه  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لكت�شاف �لأوتوماتيكي للتغر�ت 
�ملنطقة، مبا يف ذلك حماولت  يف 
����ش���رق���ة �ل�����غ�����از، وم���ق���ارن���ت���ه���ا مبا 
�ملو��شم  خمتلف  يف  قبل  م��ن  ك��ان 

و�لفرت�ت �لزمنية.
و�شينطلق �لعمل يف �مل�شروع، ح�شب 
�لناطق، يف يناير �ملقبل، و�شي�شتمر 
لغاية �أو�خر عام 2024. ويتوقع 
�لغاز  �أن��اب��ي��ب  م��ر�ق��ب��ة  ت�شمح  �أن 
بالتقييم  �ل�����درون�����ات  ب���و�����ش���ط���ة 
على  و�لتعرف  حلالتها  �ملو�شوعي 
ل�شرقة  �لقانونية  غر  �مل��ح��اولت 

�لغاز وتنفيذ غرها من �ملهام.

البيت االأبي�س و�شجرة عيد امليالد.. 
انتقادات للميزانية ال�شخمة

�لتي  �مل��ي��الد  عيد  �شجرة  �أن  يبدو 
ُت��ن�����ش��ب �أم�����ام �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ص يف 
لفت  باهتمام  �شتحظى  ع���ام،  ك��ل 
�ل�شحافة  �شلطت  �إذ  �ل�شنة،  ه��ذه 
�لأمركية �ل�شوء عليها، لكن هذه 

�ملرة ب�شبب تكلفتها �لباهظة.
�ل�شحفية  �ل��ت��ق��اري��ر  و�أو����ش���ح���ت 
 139 ن��ح��و  �أن��ف��ق��ت  �ل�شلطات  �أن 
�ألف دولر لإح�شار هذه �ل�شجرة، 
عرب خدمات قدمتها �شركة تتخذ 
�أوهايو مقر� لها، وبعد  من ولي��ة 
ذلك عملت على زرعها خارج مقر 
�أنفقت  ك��م��ا  م��ب��ا���ش��رة.  �ل��رئ��ا���ش��ة 
ع���ن �حلد�ئق  �مل�����ش��وؤول��ة  �جل���ه���ات 
�إ�شافيا  �لوطنية يف �أمركا، مبلغا 
على  دولر،  �أل��ف   171 �إىل  و�شل 
�أحد�ث �حتفالية مرتبطة ب�شجرة 

عيد �مليالد لهذه �ل�شنة.
مبلغا  �لأبي�ص  �لبيت  �أنفق  بينما 
على  دولر،  �أل����ف   41 �إىل  ي�����ش��ل 

زينة �لأعياد.

وجبة الفطور وخ�شارة الوزن.. درا�شة تك�شف اخلدعة الكربى

ويعتقدون  الفطور،  لوجبة  كربى  اأهمية  النا�س  ُيويل 
اأن تناولها �سروري للتحكم يف الوزن، لأن اإمداد اجل�سم 
عن  النظر  �سرف  اإىل  �سيوؤدي  طاقة،  من  يحتاجه  مبا 
الطعام، لفرتة اأطول خالل النهار، لكن هذا الراأي لي�س 

دقيقا كما نعتقد.
ويقول عميد كلية ال�سحة يف جامعة اإنديانا الأمريكية، 

يف  الفطور  وجبة  تناول  عدم  اإن  األي�سون،  دافيد 
ال�سباح له تاأثري حمدود للغاية على تغري وزن 

اجل�سم.
واأجرى الباحث درا�سة حول املكانة الكبرية 
اأ�سحى  حتى  الفطور،  بوجبة  اأحاطت  التي 
يف  حم��وري  دور  ذات  اأنها  يعتقدون  النا�س 

�سبط الوزن ومنطقة اخلا�سرة.
رواج  فاإن  "وا�سنطن بو�ست"،  وبح�سب �سحيفة 

ب�سكل  ناجم  ال�سباح،  وجبة  ب�ساأن  الآراء  هذه 
يف  خمت�سة  اأمريكية  �سركات   دعاية  عن  كبري 

حبوب الفطور.
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�ش�ؤون حملية

رئي�س جمهورية �شورينام ي�شهد احتفال بالده بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

ابت�شامات فل�شطينية من جناح املغرب جت�شد ر�شالة ال�شالم واملحبة يف اإك�شبو 2020 

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

اجلناح ال�شوي�شري يف اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف معر�س »ال وقت للهدر «
حتويل مواد نفايات خمتلفة اإىل منتجات ذات جودة اأف�سل وفائدة اأكرب

ناميبيا تتطلع الأن ت�شبح اأول دولة خالية من االنبعاثات يف اأفريقيا

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

حممد معني الدين

�حتفلت جمهورية �شورينام بيومها �لوطني يف �إك�شبو 2020 
�لثقافية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  مميزة  مبجموعة  دب��ي 
�أمام �جلمهور يف �شاحة  و�لرتفيهية، ت�شمنت عرو�شاً حية 
�لو�شل وعرو�شا �أخرى متنوعة يف �أماكن متفرقة يف موقع 
�شاندريكابر�شاد  فخامة  بح�شور  وذل���ك  �ل����دويل،  �حل���دث 

�شانتوخي، رئي�ص جمهورية �شورينام.
وكانت معايل رمي �لها�شمي، وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعاون 
�لدويل �ملدير �لعام لإك�شبو 2020 دبي، يف ��شتقبال فخامة 
�نطلقت  حيث  �مل��ر�ف��ق،  و�لوفد  �شانتوخي  �شاندريكابر�شاد 
ف��ع��ال��ي��ات �لح��ت��ف��ال �ل��ر���ش��م��ي مب��ر����ش��م رف���ع �ل��ع��ل��م وعزف 
و�لن�شيد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  �لن�شيد 

�لوطني جلمهورية �شورينام
�أن  "ي�شعدين  �شانتوخي:  �شاندريكابر�شاد  فخامة  وق���ال 

�لإمار�تين  و�أخ��و�ت��ي  �إخ��و�ين  لأهنئ  �لفر�شة  ه��ذه  �أغتنم 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �خلم�شن  �لوطني  باليوم  و�لإم��ار�ت��ي��ات 
و�مل�شاعي  �مل�شتمر  بالزدهار  ليبارككم �هلل  �ملتحدة.  �لعربية 
دت �إجناز�تكم للعامل كيف يكون �لتحفيز  �لناجحة. لقد ج�شرّ
ال للتنمية �لب�شرية و�لنمو �مل�شتد�م، وهذ� م�شدر �إلهام  �لفعرّ

للعامل، لأنه �أ�شهم يف رفاه �شعبكم."
وحماية  ب�شمان  �لعامل  ق��ادة  ُكلرّف  "قد  فخامته:  و�أ���ش��اف 
�حلق يف �لتنمية، وهو يف هذ� �ل�شياق �ل�شرط �ملثايل لتهيئة 
بيئة م�شتد�مة. وبالتايل، �أرى �أن �إك�شبو 2020 دبي، �لذي 
من�شة  ي��وف��ر  �لعظيمة،  �لب��ت��ك��ار�ت  ع��ن  �لك�شف  ف��ي��ه  ي��ت��م 

منا�شبة ملوؤ�ش�شات �لأعمال و�لأطر�ف �ملعنية."
���ش��م��ل��ت �ح��ت��ف��الت ج��م��ه��وري��ة ���ش��وري��ن��ام ب��ي��وم��ه��ا �لوطني 
ويف  �ل�شعبي.  �لفلكلور  من  وغنائية  مو�شيقية  ��شتعر��شات 
ختام �حلفل، قام فخامة �شاندريكابر�شاد �شانتوخي ومعايل 
رمي �لهام�شي وعدد من كبار �مل�شوؤولن من �لبلدين و�أع�شاء 
يف  �شورينام  جمهورية  ج��ن��اح  بتفقد  �لدبلوما�شي  �ل�شلك 

�إك�شبو2020 دبي. 

�لإع��الم��ي لإك�شبو  �مل��رك��ز  وخ��الل م��وؤمت��ر �شحفي ُعقد يف 
�خلارجية  وزير  ر�مدين،  �لربت  معايل  �أ�شاد  دبي،   2020
�شورينام،  جمهورية  يف  �لدويل  و�لتعاون  �لدولية  و�لتجارة 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �حلكيمة  للقيادة  �لثاقبة  بالروؤية 
علمية،  �أ�ش�ص  على  �ملبني  للم�شتقبل  و��شت�شر�فها  �ملتحدة 
قائال �إنه بف�شل هذه �لروؤية �أ�شبحت دولة �لإمار�ت خالل 
�إليه من  ملا و�شلت  �لعامل، نظر�  �إعجاب  مثار  فرتة وجيزة 

تطور يف �شتى �ملناحي و�لقطاعات.
وقوية  فاعلة  �شر�كات  بناء  �إىل  "نتطلع  معاليه:  و�أ���ش��اف 
مع دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعديد من �ملجالت، 
�لغذ�ئي،  و�لأم���ن  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  م��ا يخ�ص  �شيما يف  ل 
و�ل�شتثمار�ت و�لنفط و�لطاقة و�لتعدين و�ل�شياحة �لبيئية 
�حلكومة  م��ع  مهمة  �تفاقيات  �شت  وقعنا  وق��د  وغ��ره��ا... 
توقيعها  �شيتم  �لتفاقيات  م��ن  �مل��زي��د  وه��ن��اك  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
خ���الل �ل��ف��رتة �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة وت�����ش��م ق��ط��اع��ات متنوعة 
منفتحة  �شورينام  جمهورية  �أن  معاليه  و�أك��د  وخمتلفة". 
على �لعامل وتتطلع عرب �إك�شبو 2020 دبي �إىل ��شتقطاب 

مزيد من �ل�شتثمار�ت يف �شتى �لقطاعات �خلا�شة بالتعدين 
�لقو�نن  �أن  مبيناً  و�ل���غ���از،  و�ل��ن��ف��ط  و�ل��ذه��ب  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
و�أ�شار  �مل�شتثمرين.  حقوق  ت�شمن  �شورينام  جمهورية  يف 
على  �لتعديالت  بع�ص  �إج��ر�ء  قريبا  �شيتم  �أن��ه  �إىل  معاليه 
ت�شهيالت  لتقدمي  ب��الده  يف  بال�شتثمار  �خلا�شة  �لقو�نن 
وحو�فز �أكر للم�شتثمرين ومتكينهم من ممار�شة �أعمالهم 

�ل�شتثمارية و�لتجارية باأريحية يف �لبالد.
�شورينام  جمهورية  بن  �لعالقة  متانة  على  معاليه  و�أك��د 
�أن جمهورية  �ملتحدة، وك�شف عن  �لعربية  �لإم��ار�ت  ودول��ة 
���ش��وري��ن��ام ت��ع��ت��زم ت��اأ���ش��ي�����ص م��ك��ت��ب جت����اري يف دب���ي لتو�شيع 
عالقاتها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، موؤكد�ً 
مع  �ملختلفة  �ل�شر�كات  من  مزيد  عقد  على  ب��الده  حر�ص 
�لبلد�ن، مبا ي�شهم يف حتقيق رفاهية �شورينام  �لعديد من 

و�شعبها.
من جانبه، قال جنيب حممد �لعلي، �ملدير �لتنفيذي ملكتب 
�شورينام  "يدعو جناح  دبي:   2020 لإك�شبو  �لعام  �ملفو�ص 
�لطبيعي �خل��الب و يعربرّ  �إىل �لنغما�ص يف جمالها  �ل��زو�ر 

عن كونها �لبلد �لأكر خ�شرًة على وجه �لأر���ص، ويعر�ص 
�ملمار�شات �مل�شتد�مة �ملعتمدة لديها".

 2020 �إك�شبو  �شورينام يف  ي��وؤدي وج��ود  �أن  "ناأمل  و�أ�شاف 
دبي �إىل تعزيز �ل�شر�كات �لعديدة بن دولتينا عرب خمتلف 
�لتجارية  �لأعمال  ومنها  �مل�شرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �ملجالت 
�ملتجددة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل���زر�ع���ي���ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
باخل�شو�شية  �شعور  �شورينام  جناح  من  ينبعث  وغرها".  
�ل�شتك�شافية عرب  رحلته  ز�ئ��ر يف  كل  ي�شرع  و�لتميز، حيث 
�إىل  بال�شتماع  �إم���ا  �ل��ب��الد،  يف  �ملتنوعة  �لطبيعية  �ملناظر 
�أ�شو�ت �ملدينة �أو نغمات �لطبيعة. تغمر هذه �لتجربة جميع 

�حلو��ص مب�شاعدة موؤثر�ت خا�شة.
دبي   2020 �إك�شبو  يف  و�ل��ف��خ��ري��ة  �لوطنية  �لأي����ام  متثل 
�لذين  �لدولين،  �مل�شاركن  من  بكل  لالحتفال  منا�شبات 
ي��زي��د ع���دده���م ع��ل��ى 200 ج��ه��ة، وت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء على 
ثقافاتهم و�إجناز�تهم وعر�ص �أجنحتهم وبر�جمهم. وتتميز 
�شاحة  يف  �لأمم  من�شة  على  �لعلم  رف��ع  مبر��شم  منها  ك��ل 

�لو�شل، فيما تلي ذلك عرو�ص ثقافية و�إلقاء كلمات.

•• دبي  – الفجر

بن  جت��و�ل��ك  �أث��ن��اء  �لبت�شام  وجهك  على  تر�شم  ل��وح��ات   
�ل�شور �ملعرو�شة.. كل �بت�شامة خلفها ق�شة حلم و�أمل نحو 
م�شتقبل �أف�شل. تلك مالمح معر�ص "ب�شمات متقاطعة" 
�لأول،  �أم�����ص  م��ن  ب���دء�ً  �مل��غ��رب��ي  �ل���ذي ي�شت�شيفه �جل��ن��اح 
من  �أب��و�ب��ه  يفتح  فيما  �ملقبل،  دي�شمرب   3 حتى  ويتو��شل 

�ل�شاعة 9 �شباحا وحتى 10 م�شاًء.
ي�شتح�شر �ملعر�ص بن �أرجائه �شور�ً لأطفال فل�شطينين 
�أث���ن���اء زي��ارت��ه��م ل��ل��م��غ��رب، وي��وث��ق م��ن خ��الل��ه��ا �للحظات 
�أن  ��شتطاعت  و�لتي  ز�روه��ا،  �لتي  و�لأماكن  �لتي عا�شوها 
حالة  ظل  يف  حياتهم  ت�شيء  ب�شمة  وجوههم  من  تخطف 

عدم �ل�شتقر�ر �لتي يعي�شونها على �أر�شهم.
ل�شبية  �لتقطت  مقد�شة"،  "�بت�شامة  ��شم  حملت  لوحة 
لتكون  باجلديدة،  م��از�غ��ان  حد�ئق  �إح��دى  يف  فل�شطينية 
عنو�نا لالأمل �لذي يحمله �لأطفال يف غد م�شرق. و�أخرى 

�شورة  ط��ي��ات��ه��ا  ب���ن  حت��م��ل  بحرية"  "�بت�شامة  ب��ع��ن��و�ن 
لأطفال من �لقد�ص �كت�شت وجوههم بالرمال �أثناء لهوهم 
على �شاطئ �أ�شقار بطنجة، حيث يلتقي �ملتو�شط باملحيط، 
لتكون �بت�شامتهم دليل فرح و�أم��ل يف لقاء جديد حتى لو 

بعد حن.
�لقد�ص  من  لأطفال  �شورة  عند  تقف  �أن  �إل  ت�شتطيع  ول 
ير�شمون  �لأثرية مبدينة مر�ك�ص،  �لق�شور  �أحد  د�خل  يف 
تقدير  ع��رب��ون  �ل��ع��ري��ق،  �لفل�شطيني  �ل���رت�ث  م��ن  ل��وح��ة 

وحمبة لأهل �ملغرب. 
تلك �ل�شور �ملاأخوذة �أثناء زيارة �لأطفال �لفل�شطينين �إىل 
�أهم �لأماكن �لأثرية و�لطبيعية يف �ملغرب و�لتي حتت�شن 
�لأعمار، ومتثل  تلهم ع�شاق �جلمال من كل  �لكثر منها، 
�لأط��ف��ال من كل  �إىل جميع  �ملغرب  ر�شالة حب ودع��م من 
مر�شومة  �لبت�شامة  تبقى  �أن  �أم��ل  على  فل�شطن،  �أن��ح��اء 
�حلب  ر���ش��ال��ة  خاللها  م��ن  ين�شرو�  و�أن  وج��ه��وه��ه��م،  على 

و�ل�شالم.

•• دبي- الفجر

ي�شت�شيف �جلناح �ل�شوي�شري يف �إك�شبو 2020 دبي معر�شاً 
"ل وقت للهدر"، ل�شتعر��ص  �لنفايات، حتت عنو�ن  لإد�رة 
�لنفايات  تدوير  و�إع���ادة  �إد�رة  يف  �ل��د�ئ��ري  �لقت�شاد  حلول 
لغاية  �ملعر�ص  وي�شتمر  منها.  �لقيمة  و��شتخال�ص  لتوليد 

�ملقبل.  دي�شمرب   10
ويعترب �ملعر�ص فر�شة لت�شليط �ل�شوء على حلول �شوي�شر� 
و��شتخر�ج مو�د  �لنفايات  �إعادة تدوير  �ملبتكرة حول كيفية 
�لأف��ر�د و�ملجتمعات. ويعترب  �أن تعود بالفائدة على  ميكنها 
�ملعر�ص �أي�شاً من�شة ممتازة لتعزيز �لوعي حول �لتحديات 
�لنفايات،  من  �ملتز�يدة  �لكميات  بها  تت�شبب  �لتي  �لبيئية 
�لد�ئري يف �حلفاظ  �لقت�شاد  �أهمية  للتاأكيد على  وكذلك 

على �لبيئة.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن معر�ص "ل وقت للهدر" يركز �أي�شاً 
جودة  ذ�ت  منتجات  �إىل  خمتلفة  نفايات  م��و�د  حتويل  على 
�جلناح  ي�شتعر�ص  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �أك��رب.  وفائدة  �أف�شل 

بالأزياء،  خا�شة  م���و�د  �إىل  �لبال�شتيك  ت��دوي��ر  ُي��ع��اد  كيف 
وقدرة  م�شتعملة،  ذك��ي��ة  ه��و�ت��ف  م��ن  �ل��ذه��ب  و��شتخال�ص 

�لديد�ن على حتويل �ملو�د �لع�شوية �إىل �شماد.
قال مانويل �شالت�شلي، �ملفو�ص �لعام للجناح �ل�شوي�شري يف 
على  كانت  �شو�ًء  �لنفايات  "تعترب  دبي":   2020 "�إك�شبو 
يو�جهها  ومتعاظمة  م�شكلة مزعجة  �لف�شاء  �أو يف  �لأر���ص 
�ل��ن��ف��اي��ات دون  ت��ر�ك��م  ن�شاهم يف  �أن��ن��ا  وي��ب��دو  �لآن.  �ل��ع��امل 
و�ملناخ. ولذ� فقد  و�لبيئة  �لأف��ر�د  بتد�عياتها على  �لتفكر 
�أ�شبح من �ل�شروري �أن نعمل على رفع م�شتوى �لوعي بهذه 

�مل�شاألة وتعزيز �لإد�رة �مل�شتد�مة للنفايات".
�لإع����الن عن  ���ش��وء  للهدر" على  وق��ت  "ل  وي��اأت��ي معر�ص 
�أ�شماء �لفائزين يف مبادرة �لقت�شاد �لد�ئري �ل�شوي�شري _ 
�ل�شرق �لأو�شط لل�شباب موؤخر�ً، �لتي وفرت فر�شة للطلبة 
�لقت�شاد  حتفيز  �أج��ل  من  و�إب��د�ع��ي��ة  مبتكرة  �أف��ك��ار  لطرح 

�لد�ئري. 
لدى  �مل�شروعات  مدير  لريني"،  "د�نتي  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
»�شبكة �شوي�شنيك�ص« باجلناح �ل�شوي�شري: "يتيح لنا تنظيم 

�إمكانية  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  للهدر"  وق��ت  "ل  معر�ص 
�لتو��شل مع جمهور كبر ومتنوع، و�لبحث عن طرق فعالة 
�أكر لإعادة تدوير مو�د خمتلفة وحتويلها �إىل منتجات ذ�ت 
جودة �أف�شل وفائدة �أكرب.  وي�شعى �ملعر�ص �ل�شوي�شري �أي�شاً 
لت�شوير "�لنفايات" باعتبارها فر�شة، خا�شة و�أن �لأحرف 
�لأحرف  مع  تتطابق  نفايات   /Waste كلمة  ت�شكل  �لتي 
�لأوىل لكلمات "ثروة / Wealth، فن / Art، �إ�شتد�مة 
 Technology Sustainability، تكنولوجيا /   /

."Education / وتعليم
وعلى �لرغم من �أن معدلت �ل�شتهالك لدى �شوي�شر� هي 
�أعلى من �ملتو�شط �لعاملي، فاإنها تعترب منوذجاً ُيحتذى به يف 
�إعادة �لتدوير نظر�ً ملنظومتها �لقوية يف جمع وفرز و��شتعادة 
�لنفايات. وبالإ�شافة �إىل وجود بنية حتتية لإد�رة �لنفايات 
ذ�ت �إمكانيات تقنية فائقة �حلد�ثة، ت�شجع �ل�شلطات �ملعنية 
�إىل  وُي�شار  ��شتطاعتهم.  ق��در  �لتدوير  �إع���ادة  على  �ل�شكان 
% من �لنفايات   50 �أك��ر من  �أن��ه يف �شوي�شر� يتم تدوير 

�ملنزلية.

•• دبي  – الفجر

دبي،   2020 �إك�شبو  يف  قمة  ناميبيا  جناح  عقد 
�لطاقة  قطاع  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�ص  تناولت 
لأن  تطلعها  و��شتعر�شت  ناميبيا،  يف  �مل��ت��ج��ددة 
ت�شبح �أول دولة خالية من �لنبعاثات يف �أفريقيا، 
ل �شيما يف ظل �لتنوع يف م�شادر �لطاقة �لنظيفة 
و�لطاقة  �ل��ري��اح   م��ن م�شاريع طاقة  �ل��ب��الد،  يف 

�ل�شم�شية و�لكهرومائية.
ويف كلمة بهذه �ملنا�شبة، �أكد معايل توم �آلويندو، 
�أهمية  على  ناميبيا،  يف  و�مل��ن��اج��م  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
�ملناخي.  �لتغر  �آث��ار  للحد من  �ملتجددة  �لطاقة 
ذلك  يف  مب��ا  �ل��ع��امل،  دول  "تعمل  معاليه:  وق���ال 
على  قائم  م�شتقبل  �إىل  �لن��ت��ق��ال  على  ناميبيا، 
ذ�تها  �ملخاوف  نت�شارك  وكوننا  �ملتجددة.  �لطاقة 
على  �لأح��ف��وري  للوقود  �ملدمر  بالتاأثر  �ملتعلقة 
�ل��ب��ي��ئ��ة، ج����اءت خ��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة لعام 
�ملناخي  �لتغررُّ  ب�شاأن  باري�ص  و�تفاقية   2030

�لح���رت�ر  ع��ل��ى  للحفاظ  ط��م��وح��ا  �إط����ار�  لت�شع 
�آمنة؛ فا�شتخد�م �لوقود  �لعاملي �شمن م�شتويات 
يف  و�رد�  لي�ص  �أم��ر  �لطاقة  توليد  يف  �لأح��ف��وري 

عليه  تعتمد  �ل��ت��ي  �ل���دول  حت��ت��اج  وق��د  �مل�شتقبل، 
ب�شكل كبر يف تنميتها �لجتماعية و�لقت�شادية 
�إىل �ملزيد من �لوقت للتحول �إىل م�شادر �لطاقة 

�لنظيفة".
�أعلى  ث��اين  ناميبيا  يف  "لدينا  معاليه:  و�أ���ش��اف 
عالية  و�إمكانات  �لعامل  يف  �شم�شي  �إ�شعاع  معدل 

�لطاقة  حتتل  كما  �حل��ر�ري��ة.  �ل��ط��اق��ة  لتطوير 
�ملتجددة مكانا بارز� يف خطة �لتعايف �لقت�شادي 
ل��ل��ب��الد، و�ل��ت��ي �أُط��ل��ق��ت يف �لآون����ة �لأخ����رة، مما 

�لوقود  طاقة  من  لالنتقال  هامة  خطوة  يعترب 
مركز�  ناميبيا  تكون  �أن  �إىل  ونهدف  �لأحفوري. 
للهيدروجن �لأخ�شر يف �لقارة �لأفريقية. ونظر� 
�ملتاحة يف �لبالد،  �ملتجددة  حلجم مو�رد �لطاقة 
م�شتثمرين  ع��ن  �لبحث  فكرة  ��شتك�شاف  نعتزم 
�إج��م��اع عاملي  ف��ه��ن��اك  ل��ل��ت��ع��اون م��ع��ن��ا؛  حمتملن 
على �أن �لهيدروجن �لأخ�شر هو وقود �مل�شتقبل؛ 
هذ�  يف  لال�شتثمار  و�ع��دة  فر�ص  لدينا  و�شتكون 

�لقطاع".
�لتي  �لأ�شباب  على  �أي�شا  �ل�شوء  �لقمة  �شلطت 
لال�شتثمار؛  خ�����ش��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  ن��ام��ي��ب��ي��ا  م���ن  جت��ع��ل 
ف�����اإىل ج���ان���ب م��وق��ع��ه��ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي، تتمتع 
 ،1990 عام  منذ  �ل�شيا�شي  بال�شتقر�ر  ناميبيا 
�إىل  �لب�شائع  حلركة  مهم  لوج�شتي  مركز  وه��ي 
�ليد  فيها  وتتوفر  و�لدولية،  �لإقليمية  �لأ�شو�ق 
�ل��ع��ام��ل��ة �مل���اه���رة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �حل��و�ف��ز �لتي 
يف  �ل�شتثمار  عند  �لناميبية  �حلكومة  تقدمها 

قطاع �ل�شناعات �لتحويلية.
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جناح اليمن ح�شارة عريقة ت�شم االآداب والفنون يف اأك�شبو 2020 

اإ�سكتلندا حتتفل بعيدها الوطني من اإك�سبو 2020 دبي

 ا�شتمرار منو العالقات التجارية بف�شل الروابط التجارية الثنائية الرا�شخة مع االإمارات وغريها من دول املنطقة

اإقليم روما يقدم ال�شينما االإيطالية يف اإك�شبو 2020 دبي

 •• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

�إىل �ل����ش���ت���د�م���ة يف  �ل��ي��م��ن  ���ش��ب��اأ يف  م���ن 
دولة  ج��ن��اح  ج��اء  ه��ك��ذ�ت   ،2020 �أك�شبو 
على  �لقدمية  باحل�شارة  حمماًل  �ليمن 
رحال �ل�شفر و�لتاريخ، من حكاية بلقي�ص 
�ملعجزة  �لكتاب  �إىل  �شليمان  �هلل  نبي  م��ع 

للو�شابي. 
2020 من  �أك�شبو  �ليمن يف  متكن جناح 
تر�شيخ �شورة مغايرة متاما لليمن وت�شليط 
و�لتاريخ  �ملن�شية  �حل�����ش��ارة  على  �ل�����ش��وء 
�ل��ط��وي��ل �ل����ذي ج���اء ب��ع��د ت��ل��ك �حل�شارة 
�لتى �شبقت ح�شار�ت عظيمة حتدث عنها 
�جلناح  م�شمم  ��شتطاع  ل��ذل��ك  �ل��ت��اري��خ، 
�أن يبهر �ل��زو�ر مبا يف ح�شارة �ليمن من 
يعرفها  �إن�شانية  �أ�شول وممالك وحكايات 
�أ�شحاب �لأدي��ان، وذلك من خالل ما ورد 
وبلقي�ص  �شباأ  عن  وق�ش�ص  معلومات  من 
قيادتها  و�أ�شلوب  �مللكة  تلك  وما حكي عن 
�حلكيمة وكيف كانت ت�شت�شر وتت�شاور مع 

�أعو�نها يف �إد�رة حكم �ململكة.
�ليمن  ج��ن��اح  م��دي��ر  �لرقيمي  �شابر  �أك���د 
�أن   2020 �أك�شبو  يف  �لر�شمي  و�ملتحدث 
م�شاركة بالده يف هذ� �حلدث �لكبر جاء 
�حل�شارة  على  �ل�شوء  لت�شليط  وق��ت��ه  يف 
�ليمنية ومكانتها بن �لعامل، وكيف كانت 

ل��ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت�����ش��ال��ح م���ع �لنف�ص  ت��دع��و 
و�أن وجود  �ل��ع�����ش��ور،  م��ر  ع��ل��ى  و�ل�����ش��الم 
�ليمن يف �أك�شبو فر�شة عظيمة لإعادة �لقاء 
تتمتع  �لتي  �ليمن �حلقيقية  على  �ل�شوء 
�جلناح  و�أن  و�ل��ث��ق��اف��ة،  و�ل��ع��ل��وم  باملعرفة 
�شيعر�ص �لرت�ث و�لتاريخ و�شمات �ل�شعب، 
�أي�شا  �ل�شوء  بت�شليط  �جل��ن��اح  يقوم  كما 
�ملنتجات  و�أه���م  و�ل��ت��ج��ارة  �لقت�شاد  على 
�أن �جلناح  �إىل  م�����ش��ر�ً  �مل��ه��م��ة،  �ل��زر�ع��ي��ة 
���ش��ي��اأخ��ذ �جل��م��ه��ور �إىل رح��ل��ة ط��وي��ل��ة بن 
�حل�شارة �لقدمية و�لتكنولوجيا �حلديثة 

و��شتخد�مها يف تو�شيل �ملعلومة.

�ليمن يف  ج��ن��اح  م��دي��ر  �لرقيمي  و�أ���ش��اف 
�أك�����ش��ب��و �أن ���ش��ع��ار �جل��ن��اح ي��ن��م ع��ن وجود 
�لنابع  �مل�شتقبل  �إليه يف  �ليمن وما تهدف 
وذل��ك عرب ج�شر  �لقدمية،  من �حل�شارة 
م���ن �لإجن�������از�ت و�مل���ع���رف���ة، حت���ت م�شمى 
»م��ع��رف��ة ب���ال ح�����دود« وق����د �أط���ل���ق���و� على 
من  �ل�شعار  وي��اأت��ي  �شباأ«  »�أح��ف��اد  �أنف�شهم 
�لذي  �ملعلومات و�لتاريخ  �لهائل من  �لكم 
�هتم  وق��د  ه��ذ�،  �ليمن لوقتنا  به  حتتفظ 
�جلناح باأن يعطي �لز�ئر نبذة عن �ملعرفة 

�مل�شتد�مة و�لغر قابلة لالندثار مطلقاً.
�ليمن  جناح  مدير  �لرقيمي  �شابر  وب��ن 

كتاب  ي�شم  �جلناح  �أن   2020 �أك�شبو  يف 
�ليد  بخط  كتب  �ل��ذي  �ملعجزة  �لو�شابي 
�هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدين  �شفي  للعالمة 
انة �ملتوفى  لمي �لو�شابي �ل�شهر بال�شرّ �ل�شرّ
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  1710-م(،  )1122ه� 
�لتاريخ  ت��ذك��ر  ���ش��خ��م��ة  ع��ر���ص  ���ش��ا���ش��ات 
و�لأر�������ص و�ل��ت��ح��ول م���ن جم���رد ح�شارة 
حديثة  وت��ق��ن��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �إىل  ق��دمي��ة 
�جلناح  على  �لقائمون  ين�ص  ومل  مبهرة، 
�إ�شافة �لنب �ليمني �ل�شهر و�طالع �لزو�ر 

عليه.
�أن �جلناح ي�شم مناطق  و�أ�شاف �لرقيمي 

ت�شب  وكلها  رده���ات  �ل�شبع  تبلغ  ع��دي��دة 
يف ع��ر���ص �حل�����ش��ارة �ل��ت��ى ����ش��ت��ه��رت بها 
�لعمارة  �لأ�شا�شية من  �ليمن ومبظاهرها 
و�لثقافة  و�ل��ف��ن��ون  و�ل����زر�ع����ة  �ل��ق��دمي��ة 
وطرق  �لتجارة  �شبل  �ملناطق  ه��ذه  وبينت 
�لنتقال بن �لدول و�لرتويج للمنتجات، 
�جلناح  �أن  مو�شحاً  �مل�شتقبل،  و��شت�شر�ف 
�لأفكار  تبني  يف  مهمة  رك��ي��زة  ع��ن  ع��ب��ارة 
�ل���ت���اري���خ و�شتظل  م���ر  ع��ل��ى  و�لإب�����د�ع�����ات 
مقتنيات �جلناح عالقة يف �أذهان �جلمهور 
�أك�شبو  يف  �مل�شاركة  من  �لأ�شا�ص  هو  وه��ذ� 

.  2020
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�إك�شبو  يف  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  ج��ن��اح  ك�شف 
2020 دبي عن ��شت�شافته ل�شل�شلة من 
�لوطني  باليوم  حتتفي  �لتي  �لفعاليات 
وت�شلط  ن��وف��م��رب،   30 يف  �لإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
�ل�شتثمارية  �ل���ع���الق���ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ل��ق��وي��ة �لتي 

تربطها بدولة �لإمار�ت.
وت�����ش��ت��م��ل �أج���ن���دة �ل��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى حفل 
�ملتحدة  �ململكة  ج��ن��اح  ُينظمه  ��شتقبال 
وممثلي  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك���ب���ار  ب��ح�����ش��ور 

جمتمع �لأعمال وو�شائل �لإعالم.
وت�����زخ�����ر �لح�����ت�����ف�����الت ب���ال���ع���دي���د من 
فرقة  ُتقدمها  �ل��ت��ي  �خلا�شة  �ل��ع��رو���ص 
عاملية  نخبة  مب�شاركة  ب��ان��د،  ب��اي��ب  دب��ي 

من عازيف مزمار �لقربة وعازيف �لطبول 
�شرطة  فرقة  جانب  �إىل  �لإ�شكتلندين 
ت�����ش��ه��د �لح���ت���ف���الت حملًة  ك��م��ا  دب�����ي. 
�لوطنية  �إ���ش��ك��ت��ل��ن��د�  ع���الم���ة  لإط������الق 
�لعاملية، و�لتي ُت�شلط �ل�شوء على ُح�شن 
�شيافة �لدولة وقيمها و�ملز�يا �لتي تزخر 
و�لطالب  و�ل���زو�ر  �مل�شتثمرين  �أم��ام  بها 

من جميع �أنحاء �لعامل.
�أجو�ء  �ملنا�شبة  هذه  فع����اليات  وتع����ك�ص 
�لتقليدية  �لإ�ش����كتلندية  �لحتف���الت 
تتم�����حور  و�ل�����تي  �لوط���ني،  بالي����وم 
يف  للم�شاركة  �لنا�ص  �شمل  جمع  ح������ول 
�لأن�����ش��ط��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �لتي 
ت��رت��ق��ي ب��ق��ي��م �لح������رت�م و�ل���وئ���ام فيما 

بينهم.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ه������ذ� �مل�����و������ش�����وع، ق���ال 

�لأع���م���ال و�لتجارة  �إي��ف��ان م��اك��ي، وزي���ر 
�إ�شكتلند�  "ُتعد  و�ل�شياحية يف ��شكتلند�: 
تقوم  وودودًة  وم�شيافًة  منفتحًة  دول���ًة 
ع���ل���ى ق���ي���م �لح��������رت�م و�ل���ت���ع���اط���ف بن 
�لأفر�د، ونتطلع لتعريف �لعامل باملكانة 
نطمح  �لتي  و�مل�شاعي  لدولتنا  �حلالية 

�عتمدنا  ل���ذ�  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل؛  يف  لتحقيقها 
�أرقى  �إىل  ت�شتند  دولية  جت��ارة  منهجية 
�لقيم لرُت�شدنا نحو �أف�شل �شبل مز�ولة 
�ل��ع��امل مب��ا ي�شمن ح�شول  �لأع��م��ال يف 
على  و�حلكومات  و�ل�شركات  �لأ�شخا�ص 

فكرة و��شحة عن هويتنا". 
و�أ�شاف ماكي: "ي�شعدنا م�شاركة �إ�شكتلند� 
يف �إك�شبو 2020 دبي ل�شتعر��ص �أف�شل 
�لبتكار�ت يف جمال �لنبعاثات �ل�شفرية 
ونتطلع  �حل�����ي�����اة،  وج��������ودة  و�ل�������ش���ح���ة 
�لإ�شكتلندي  �لوطني  باليوم  لالحتفال 
مع  و�شد�قتنا  ثقافتنا  مل�شاركة  دب��ي  يف 

�ل�شعب �لإمار�تي".
وجدير بالذكر �أن �لإمار�ت تاأتي يف �ملركز 
�أ�شو�ق  �أ�شخم  �لثاين ع�شر �شمن قائمة 
�لنفط  با�شتثناء  �لإ�شكتلندية،  �لت�شدير 

و�لغاز، م�شتحوذًة على %2 من �إجمايل 
تاأتي  �لإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ة، ح��ي��ث  �ل�������ش���ادر�ت 
قطاعات �لأغذية و�مل�شروبات و�لهند�شة 
�ملالية  و�خل��دم��ات  �ملتقدمة  و�ل�شناعات 

و�لتجارية على ر�أ�ص �لقائمة.
للحكومة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���روؤي���ة  وت��وؤ���ش�����ص 
�لإ�شكتلندية، �ل�شادرة يف �شهر يناير من 
رئي�شية  م��ب��ادئ  خلم�شة  �جل���اري،  �ل��ع��ام 
ت�شتند عليها جميع �لقر�ر�ت �مل�شتقبلية 
�لنمو  وه��ي  �لدولية،  �لتجارة  جم��ال  يف 
و�ل�شتد�مة  �حل���ي���اة  وج�����ودة  �ل�����ش��ام��ل 
و�حلوكمة  �ل�������ش���ف���ري���ة  و�لن����ب����ع����اث����ات 
�لر�شيدة. كما جرى تطبيق هذه �ملبادئ 
�لتجارية  �لتحديات  �أب��رز  من   11 على 
و�ل�شعب  �لقت�شاد  على  �ملوؤثرة  �حلالية 

يف �إ�شكتلند� و�لعامل �أجمع.
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ي��ق��دم لت�����ش��ي��و، �إق��ل��ي��م �ل��ع��ا���ش��م��ة �لإي��ط��ال��ي��ة روم���ا، 
قطاع �ل�شينما و�لو�شائط �ل�شمعية �لب�شرية يف دبي، 
�ملتحدة ليحكي وين�شر قيمة قطاع  �لإم��ار�ت �لعربية 

��شتثنائي يف �لثقافة و�لإبد�ع �لإيطايل يف �لعامل.
�ل�شينما"  �أر�����ص  "لت�شيو  �أ���ش��ب��وع  �لإق��ل��ي��م  وي��ف��ت��ت��ح 
فر�ص  زي�����ادة  ب��ه��دف  دب���ي  يف   "2020 "�إك�شبو  يف 
�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت �لأج���ن���ب���ي���ة ودع�����م �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 

ل�شركاته.
"لت�شيو  �لكبر  �لعر�ص  �مل��ق��ررة  �لفعاليات  وت�شمل 
لعر�ص  �ل�شحرية"  �حل���رف  �أر�����ص  �ل�شينما-  �أر�����ص 
حرفيون  �شنعها  �لتي  و�لأغ��ر����ص  �مل�شرحي  �لن��ت��اج 
�أزياء  بينها  من  عظماء،  وفنيون  وفنانون  ومبدعون 
و�لتي  روكيتي  وب��اروك��ات  وروكيتي  تيلورجن،  ف��ار�ين 

ميكن �أن جندها يف �أفالم �ل�شيد فيدريكو فيلليني. 
وحتكي �ل�شفحة �لرمزية للمعر�ص �لق�ش�ص �لثالث 
بينها  م��ن  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �ل�شينما  ت��اري��خ  يف  بينوكيو  ل��� 

ق�شة لويجي كومين�شيني ودمية �لفنان بارتولوت�شي 
بجائزة  �لفائز  دون��ات��ي  د�نيلو  �بتكره  ب��زي  �خل�شبية 
�أو�شكار، وتف�شر روبرتو بينيني يف 2002، �إىل جانب 

كانتيني  ما�شيمو  �شنعه  ب��زي  ج��اروين  ماتيو  ن�شخة 
وهو  لالأو�شكار،  �ملر�شحة  و�شارتوريا تريللي،  باريني 
فيلم مدعوم مب�شاهمة دعوة م�شروع "لت�شيو �شينما 

�نرتنا�شونال" لالإقليم.
�نرتنا�شونال" 188  �شينما  "لت�شيو  م�شروع  وي�شم 
29 دول����ة. وح�شلت  �أج��ن��ب��ي��ة مي��ث��ل��ون  �إن���ت���اج  ���ش��رك��ة 
�لأفالم، �لتي ميولها �مل�شروع، على ما ي�شل �إىل 313 
ج��ائ��زة يف م��ه��رج��ان��ات وطنية ودول��ي��ة م��رم��وق��ة، �إىل 

جانب 382 تر�شيحا جلو�ئز �أخرى. 
و�لو�شائط  لل�شينما  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��ه��رج��ان  وي�����ش��م��ل 
"ليايل  ع��رو���ص  �شل�شلة  �أي�����ش��ا  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل�شمعية 
�ملوؤلف" ِ)Author’s Nights(. وبهذه �ملنا�شبة، 
للمخرج     )Freaks Out( ف��ي��ل��م  ���ش��ي��ع��ر���ص 
نوفمرب،   29 يف  م��اي��ن��ي��ت��ي  ج���اب���ري���ايل  �لإي�����ط�����ايل 
�لفيلم  و�أن��ت��ج  �ل�شينما.  دور  يف  م���رة  لأول  وي��ع��ر���ص 
"لت�شيو �شينما �نرتنا�شونال"  مب�شاهمة من م�شروع 

بالتعاون مع جلنة فيلم روما لت�شيو. 
يف  نف�شه  لت�شيو  �إق��ل��ي��م  �أث��ب��ت  �لأخ�����رة،  �ل�شنة  ويف 
�ملركز �لأول يف �إيطاليا و�لثاين على م�شتوى �أوروبا يف 
�ل�شتثمار ل�شالح �شناعة �ل�شينما ككل مع تخ�شي�ص 

حو�يل 30 مليون يورو لعام 2021.

امتدادًا مل�ساركة موري�سيو�س يف اإك�سبو 2020 دبي
جمل�س التنمية االقت�شادية يف موري�شيو�س يقيم 
فعاليات اأ�شبوع موري�شيو�س للتمويل واال�شتثمار 

يف دبي ابتداء من5 وحتى 9 دي�شمرب
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للنمو  ف��ري��د  م�����ش��ار  ر���ش��م  م��ن  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى  ع��ل��ى  متكنت موري�شيو�ص 
�لفرد. وبف�شل  �لإفريقية من حيث دخل  �لدول  �أف�شل  جعلها يف م�شاف 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  من  مزيج  على  تقوم  �لتي  �لتنموية  �ل�شرت�تيجية 
�لتجارة  و�شيا�شات  �ملو�تية  �لت�شريعية  و�لبيئة  �ملتن  �ملوؤ�ش�شي  و�لإط���ار 
�ملفتوحة، فقد حتولت �لبالد تدريجياً من �قت�شاد يعتمد على زر�عة ق�شب 

�ل�شكر وح�شب �إىل �قت�شاد مناف�ص ومتنوع ذي قاعدة و��شعة.
�لفر�ص �ل�شتثمارية يف خمتلف قطاعات  �لعديد من  �لآن  �لدولة  وتقدم 
�لعمل و�لن�شاطات �لتي يجري عر�شها ومناق�شتها خالل منتديات �لأعمال 
وجل�شات �لنقا�ص �شمن �أ�شبوع موري�شيو�ص للتمويل و�ل�شتثمار �لذي يقام 
دبي  مركز  �أ�شتوريا  و�ل���دورف  فندق  يف  دي�شمرب   9 �إىل   5 من  �لفرتة  يف 
�ملايل �لعاملي. وميكن لل�شيوف �ل�شتماع �إىل خرب�ء �لقطاع �لذين يقدمون 
�ملف�شل  �لتميرّز  مركز  يجعلها  �لذي  و�ل�شبب  موري�شيو�ص  ملكانة  تو�شيحاً 

للتمويل �لدويل.
ويف هذ� �ل�شياق قال �ل�شيد كن بونو�شامي، �ملدير �لتنفيذي ملجل�ص �لتنمية 
للتمويل  �أ�شبوع موري�شيو�ص  تنظيم  "ي�شرنا  �لقت�شادية يف موري�شيو�ص: 
�لعامة  و�لقن�شلية  موري�شيو�ص  حكومة  عن  بالنيابة  دبي  يف  و�ل�شتثمار 

للدولة يف دبي، وذلك على هام�ص فعاليات �إك�شبو 2020 دبي. 
م�شر� �إىل �أن موري�شيو�ص �ملرتبة �خلام�شة ع�شرة عاملياً يف �شهولة ممار�شة 
�جلاذبة  وبيئتها  �لتناف�شية  مكانتها  ي��وؤك��د  �لت�شنيف  وه���ذ�  �لأع���م���ال، 

للم�شتثمرين من جميع �أنحاء �لعامل." 
�أيام  ط��و�ل  �لفتتاحية  �لكلمات  يقدم  و�ل��ذي  بونو�شامي،  �ل�شيد  و�أ���ش��اف 
وجل�شات  �لعمل  ملتقيات  يف  �شيوفنا  ��شتقبال  �إىل  "نتطلع  �لفعالية: 

�لنقا�ص �لتي �شتنعقد خالل �أ�شبوع موري�شيو�ص للتمويل و�ل�شتثمار." 
تبد�أ �لفعالية بكلمة رئي�شية يقدمها �شعادة ماهن كومار �شروتون، وزير 
وتتبعها  موري�شيو�ص،  جمهورية  يف  �لر�شيدة  و�حلوكمة  �ملالية  �خلدمات 
و�تي  �أفريقيا"  يف  �ل�شتثمار  مركز  "موري�شيو�ص:  بعنو�ن  نقا�ص  جل�شة 
�لتنمية  �لعاملي يف جمل�ص  �لتو��شل  فيناي جوديي، مدير  �ل�شيد  يديرها 

�لقت�شادية.
ومن �شمن �مل�شاركن يف �جلل�شة كل من �ل�شيد ر�وؤول غوفليت )�لرئي�ص 
�لتنفيذي لدى بنك �إ�ص بي �إم( و�ل�شيد �شريد�ر ناغار�جان )�ملدير �لتنفيذي 
�لإقليمي لدى IQ-EQ( و�ل�شيد يوغي�ص غوكول )�ملدير �لتنفيذي �لأول 

لالأعمال �لدولية لدى بنك �أفر��شيا( وممثل بنك موري�شيو�ص �لتجاري.
�إك�شبو  يف  �لفر�ص  منطقة  يف  يقع  موري�شيو�ص  جناح  �أن  بالذكر  �جلدير 
جميع  �جلناح  ياأخذ  بالز�.حيث  �لو�شل  �شاحة  من  بالقرب  دبي،   2020
زو�ره يف رحلة ��شت�شكافية للطبيعة �ل�شتو�ئية �ل�شاحرة يف �جلزيرة، من 
و�لغابات  �لبحرية  و�جل���در�ن  �لأر�شية  �لإ�شقاطات  ذي  �لت�شميم  خ��الل 
�ل�شيافة  وك��رم  وطيب  دفء  للجناح  �لد�خلية  �لأل��و�ن  وتعك�ص  �ملزخرفة. 

لثقافة �جلزيرة �ل�شاحرة.
كما ي�شتعر�ص جناح موري�شيو�ص للز�ئرين دور موري�شيو�ص يف ربط �لعامل 
و�لتي  �جل��زي��رة  حققتها  �لتي  و�لإجن����از�ت  �لأفريقية،  �ل��ق��ارة  مع  باأكمله 

تت�شابك مع �ملا�شي لرت�شم "جذور �مل�شتقبل".

اليوم الثاين من بطولة العامل 
لل�شطرجن املقامة يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

منحت �ملبار�ة �لثانية من بطولة �لعامل لل�شطرجن �لتابعة لالحتاد �لدويل 
ومناف�شه  ك��ارل�����ش��ن،  م��اغ��ن��و���ص  �ل��روي��ج��ي  �ل��ع��امل  ب��ط��ل  ب��ن  لل�شطرجن، 
عليه  تكون  �أن  ميكن  عما  ملحة  للم�شاهدين  نيبومنيات�شي،  ي��ان  �لرو�شي 
معركة حمورية على لوحة �للعب، حيث حدد حامل �للقب كارل�شن �مل�شار 
بح�شوله على ميزة �حلركة �لأوىل يوم �أم�ص �لأول �ل�شبت. وتقام بطولة 
 14 تعقد  حيث  دب��ي،   2020 �إك�شبو  يف  للمعار�ص  دب��ي  مركز  يف  �لعامل 
مبار�ة بنظام �ل�شطرجن �لتقليدي �لكال�شيكي مقابل جائزة بقيمة مليوين 
يورو )2.25 مليون دولر �أمريكي(، مع 60 يف �ملئة للفائز و40 يف �ملئة 
للو�شيف. وكان من �ملقرر �أ�شال �أن تبد�أ هذه �لبطولة يف 20 دي�شمرب من 

�لعام �ملا�شي، ولكنها تاأجلت ب�شبب جائحة كوفيد19-.  
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25
جرين دوم االإماراتية ت�شتحوذ على �شركة اإيليت 

العاملة يف قطاع االأعمال اللوج�شتية يف ال�شرق االأو�شط
•• دبي- وام:

�أعلنت “جرين دوم” �لإمار�تية لال�شتثمار�ت �م�ص �أنها �أكملت عملية �ل�شتحو�ذ 
من  و�ح��دة  تعد  �شفقة  يف  هولدينغز”  “بر�ما  ل�  �لتابعة  “�إيليت”،  �شركة  على 
�أكرب عمليات �ل�شتحو�ذ يف �ملنطقة يف قطاع �خلدمات �للوج�شتية وهي �لأوىل يف 
�شل�شلة من عمليات �ل�شتحو�ذ �لأخرى �لتي تقوم بها “جرين دوم لال�شتثمار�ت”، 
�ل�شركة �ل�شتثمارية �لر�ئدة يف جمال �لإمد�د �لتي ميلكها قادة هذ� �لقطاع يف 
بال�شحن  �ملتخ�ش�شة  �لر�ئدة  �ل�شركات  �إحدى  “�إيليت”  �شركة  وتتمتع  �ملنطقة. 
و�أ�شول  متقدمة  بعمليات  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �ل�شريع  �لربيد  وخدمات  �ل��ربي 
متطورة يف ُعمان، و�لبحرين، وقطر، ومركزها �لرئي�شي يف دبي، �لإمار�ت �لعربية 
عت �ل�شركة �شبكتها خالل �لعقدين �ملا�شين، وت�شم �أكر من  �ملتحدة. وقد و�شرّ
�ألف من �لكو�در �لب�شرية، ومتتلك 600 مركبة، وخمازن مب�شاحة 100،000 
من  متكاملة  مبجموعة  و�شركائها  لعمالئها  دعمها  �إىل  بالإ�شافة  مربع،  ق��دم 
من  �لفريدة  �مل�شتودعات  خدمات  ت�شمل  �لتي  �ل��ربي  و�لإم���د�د  �ل�شحن  خدمات 
نوعها وخيار�ت �لتخلي�ص يف �لعديد من �ملو�نئ .. وتخدم “�إيليت” قاعدًة و��شعًة 
ومتنوعة من �لعمالء و�لقطاعات ت�شمل �ملوؤ�ش�شات �ملالية، و�لتجارة �لإلكرتونية، 
دوم”  “جرين  وت��ه��دف  �ل�شيار�ت.  و�شناعة  �لنفط،  وح��ق��ول  �لتجزئة،  وجت���ارة 
�شركة خدمات لوج�شتية  بناء  �إىل  لها،  دبي مقر�ً  تتخذ من  �لتي  لال�شتثمار�ت، 
جمالت  يف  و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي  �لنمو  فر�ص  م��ن  لال�شتفادة  و�شاملة  متكاملة 
يف  �لقطاع  ه��ذ�  ق��ادة  بدعم  �ل�شركة  وحتظى   .. �لإلكرتونية  و�لتجارة  �لإم���د�د 
�للتن  ���ش��رف  وجم��م��وع��ة  �شعدي  ح�شن  رئي�ص  جمموعة  فيهم  مب��ن  �ملنطقة، 
تتخذ�ن من دولة �لإم��ار�ت مقر�ً لهما، ومن �شركة “لوجي بوينت” –  متكن 
�خلدمات �للوج�شتية �لتابعة ل�شركة �خلدمات �ل�شناعية �ل�شعودية �شي�شكو، وهي 
�شركة مدرجة يف �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية تد�ول . ومتثل منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
مركز�ً ��شرت�تيجياً للتجارة �لعاملية، مبوقعها �ل�شرت�تيجي بن �ل�شرق و�لغرب، 
�أ�شرع مر�كز �لتجارة منو�ً يف �لعامل، مع ن�شبة منو متوقعة يف  وُتعد و�حدة من 
.. و�شيكون   2025 و   2020 %4.3 بن عامي  �إىل  �للوج�شتي ت�شل  �لقطاع 
�أن تبلغ قيمته  ُيتوقع  �للوج�شتية �لذي  للمنطقة دور رئي�شي يف �شوق �خلدمات 
6.9 تريليون دولر �أمريكي بحلول عام 2026، متتد بو�قع ن�شبة منو �شنوية 

قدرها %4.6 خالل �ل�شنو�ت من 2021 �إىل 2026. 

رواد ال�شارقة تفتح باب الت�شجيل يف 
الن�شخة ال�شابعة من مبادرة جنوم االأعمال

•• ال�سارقة - وام:

�ل�شارقة  وجمل�ص  �د”  “ُرورّ �لريادية  �مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
للتعليم عن فتح باب �لت�شجيل لطلبة �ملد�ر�ص و�جلامعات يف �لدولة للم�شاركة 
يف فعاليات �لن�شخة �ل�شابعة من �ملبادرة �ملجتمعية �ل�شنوية جنوم �لأعمال لعام 
. وت�شتهدف �ملبادرة  2021 �عتبار� من 23 نوفمرب حتى 5 دي�شمرب 2021 
�إ�شر�ك �لطلبة �ملو�طنن من كال �جلن�شن من �لفئة �لعمرية �لتي ترت�وح ما 
�لتايل  و�إع���د�د �جليل  �حل��ر  �لتجاري  �لعمل  �شنة يف جتربة   21 �إىل   10 بن 
من رو�د �لأعمال ومن �ملقرر �نطالق مبادرة هذ� �لعام يف 16 دي�شمرب �ملقبل 
�لو�قع يف منطقة  ذ�ت��ه وذل��ك يف منتزه ك�شي�شة  �ل�شهر  25 من  وت�شتمر حتى 
موؤ�ش�شة  مدير  �ملحمود  عبد�هلل  علي  حمد  �شعادة  وق��ال  بال�شارقة.  �لرحمانية 
�د” �إن �ملبادرة تعود من جديد بعد غيابها �لعام �ملا�شي نتيجة لالإجر�ء�ت  “ُروَّ
�لحرت�زية و�لتد�بر �لوقائية �ملطبقة خالل عامي 2020 و2021 ..م�شًر� 
�إىل �أن �ملبادرة ��شتطاعت ومنذ �نطالقتها لأول مرة عام 2014 وعلى مدى 6 
دور�ت ما�شية ت�شكيل من�شة عملية مثالية لتعزيز مفهوم ريادة �لأعمال لدى 
�لطلبة وبالتعاون مع �إد�ر�ت �ملد�ر�ص و�جلامعات وت�شجيع �لأ�شر و�أولياء �لأمور 
على دعم �لن�شاط �لإبد�عي و�لبتكاري لدى �أبنائهم ومتكينهم من و�شع �لبذور 
�لأوىل لأفكارهم وجتاربهم على �أر�ص �لو�قع لتنتقل م�شتقباًل �إىل م�شروعات 
�ل�شابقة  �ل���دور�ت  يف  �مل�شاركن  �لطلبة  �إج��م��ايل  �أن  و�أ���ش��اف  ناجحة.  جت��اري��ة 
للمبادرة بلغ عدد 132 طالًبا وطالبة من �لعديد من �ملد�ر�ص و�جلامعات حيث 

مت عر�ص 49 م�شروعاً حققت �إير�د�ت باإجمايل 128،294 درهماً.
�إىل  تق�شيمها  ومت  �مل�شائية  �لفرتة  خالل  �شتقام  �ملبادرة  �أن  �إىل  �ملحمود  ولفت 
يف  و�شتنظم  �ملد�ر�ص  طلبة  من  �ملقدمة  للم�شاريع  خم�ش�شة  �لأوىل  مرحلتن 
�لفرتة من 16 �إىل 20 دي�شمرب �ملقبل و�لثانية �شتكون مل�شاريع طلبة �لكليات 
..منوهاً  ذ�ته  �ل�شهر  25 من  �إىل   21 �لفرتة من  و�شتكون خالل  و�جلامعات 
�أل يزيد عدد �مل�شاركن  �أن �لت�شجيل متاح فقط مل�شاركات �ملجموعات على  �إىل 
�أو �لثانية. و�أو�شح  �أقارب من �لدرجة �لأوىل  يف �ملجموعة �لو�حدة عن ثالثة 
�إنه بعد �نتهاء فرتة �لت�شجيل �شيتم عقد يوم تعريفي  �د”  “ُرورّ مدير موؤ�ش�شة 
للم�شاركن يف 11 دي�شمرب �ملقبل لإطالعهم على �ملبادرة ومعايرها و�شروطها 
وباإد�رة  للم�شاركن  دي�شمرب  و14   13 يومي  تدريبيتن  دورت��ن  تنظيم  يليه 
ل�شرح  �لأعمال  ري��ادة  �ملخت�شن يف جمال  و�مل�شت�شارين  �ملدربن  جمموعة من 

مهار�ت ممار�شة �لأعمال �لريادية وكيفية تطبيقها.

اإطالق �شركة م�شاريع جامعة خليفة واإن�شاء 
�شندوق ا�شتثماري داعم بقيمة 100 مليون درهم

•• اأبوظبي- وام: 

�أعلنت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا �أم�ص عن �إطالق �شركة م�شاريع 
جامعة خليفة و�لتي �شتمثل �لذر�ع �لتجاري و�ل�شتثماري للجامعة و�إن�شاء 

�شندوق ��شتثماري بقيمة 100 مليون درهم �إلدعم م�شاريع �جلامعة.
وت�شمل �شركة م�شاريع جامعة خليفة كال من م�شرعات �لبتكار وحا�شنات 
�لأعمال و�شركات جامعة خليفة �لنا�شئة حيث �شتعمل �لأخرة على تاأ�شي�ص 
وت�شغيل �ل�شركات �لتكنولوجية كما �شت�شمل �شركة م�شاريع جامعة خليفة 
وجذب  و�حلا�شنات  �مل�شرعات  دع��م  على  يعمل  ��شتثماريا  �شندوقا  �أي�شا 

�ل�شتثمار�ت للم�شاريع �جلانبية.
قطاع  م�شاركة  وتطوير  تعزيز  �إىل  خليفة  جامعة  م�شاريع  �شركة  وتهدف 
�لأ�شول  تعزيز  يف  و�مل�شاهمة  �لبتكار  ت�شريع  بهدف  �جلامعة  يف  �لأعمال 
و�ملو�رد �لبحثية يف �جلامعة. كما ت�شعى �ل�شركة �إىل ت�شجيع رو�د �لأعمال 
بهدف  �جلامعة  مع  �ل�شر�كات  لعقد  �لتكنولوجيا  جمال  يف  و�مل�شتثمرين 
ت�شويق حمفظة بر�ء�ت �لخرت�ع يف �جلامعة و�لتي ت�شهد تطور� ملحوظا 
يف جم����الت �ل��ط��اق��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة �مل��ت��ق��دم��ة و�ل�����ش��ح��ة و�لأن��ظ��م��ة �لذكية 
�شركة  وت�شتفيد  �لتكنولوجية.  �مل�شاريع  �إن�����ش��اء  خ��الل  م��ن  و�ل��روب��وت��ات 
�لدعم  من  �شركاء  ثالثة  مع  تعاونها  خ��الل  من  خليفة  جامعة  م�شاريع 
�إد�رة �لأ�شول و�شركة جيه بي  �لر�ئدة يف جمال  �لذي تقدمه بالك روك 
�شركة  �شتلعب  فيما  �لعاملية،  �ملالية  �خلدمات  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  مورغان 

تك�شتارز دوًر� حمورًيا يف تطوير �ل�شركات �لنا�شئة يف �لدولة.

ذياب بن حممد بن زايد يكرم 22 مواطنا من خريجي
 الدفعة االأوىل لربنامج اأبوظبي التقني لتجارة التجزئة

•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان  ز�ي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  �ل�شيخ  ك��رم �شمو 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ص دي�����و�ن ويل عهد 
�أبوظبي 22 مو�طناً ومو�طنة ي�شكلون �لدفعة �لأوىل 
من �لربنامج �لوطني “دبلوم جتارة �لتجزئة لتدريب 
و�لذي  �لقطاع �خلا�ص”  للعمل يف  �ملو�طنن  وتاأهيل 
�أركان �لربنامج �لوطني �لذي ينظمه مركز  �أحد  يعد 
�لتوظيف:  �لتقني و�ملهني  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�أكر  تدريب ومتكن و�ل��ذي مت خالله تدريب وتعن 

من 450 مو�طناً ومو�طنة يف �لقطاع �خلا�ص.
ج���اء ذل���ك خ���الل �حل��ف��ل �ل����ذي �أق���ي���م يف دي�����و�ن ويل 
�شعيد  مبارك  �لدكتور  �شعادة  بح�شور  �أبوظبي  عهد 

�ل�شام�شي مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�ملهني، وعدد من �مل�شوؤولن.

�آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ ذياب بن حممد بن  وقال �شمو 
�أهمية  �لريادي ي�شكل  �إن هذ� �لربنامج  �ملنا�شبة  بهذه 
ك��ب��رة يف �إع�����د�د ك���ف���اء�ت وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة يف خمتلف 
�لإ�شرت�تيجين يف  لل�شركاء  �أن  �إىل  �لقطاعات ..لفتا 
�لقطاع �خلا�ص دور�ً رئي�شاً يف توطن ورفد هذ� �لقطاع 
�ملجالت  جميع  يف  �ملتخ�ش�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب��ال��ك��و�در 
“�أبوظبي  مب��خ��رج��ات  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع����رب   ..
يف  وط��ن��ي��ة  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لتقني” 
خمتلف �ملهن و�لتخ�ش�شات مبا يف ذلك جتارة �لتجزئة 
مع  تتو�فق  و�قت�شادية  جمتمعية  �أهمية  م��ن  لها  مل��ا 
�خلطط �لإ�شرت�تيجية للدولة وروؤية �أبوظبي 2030 

�لربنامج  �إن  �ل�شام�شي  �لدكتور مبارك  �شعادة  وقال   .
ينظمه �ملركز بناء على توجيهات �لقيادة �لر�شيدة، ويف 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  ��شرت�تيجية  �إط��ار 
ودعمه �لد�ئم للمركز، ومبادئ خطة �خلم�شن، بهدف 
��شتقطاب �شباب وفتيات �لوطن ومتكينهم من �حل�شول 
على �لفر�ص �لوظيفية يف �لقطاع �خلا�ص، معرباً عن 
�ل�شيخ ذياب بن حممد  �لر�شيدة و�شمو  للقيادة  �شكره 
�شباب  �ل���ذي مينح  �ل��ت��ك��رمي  ل��ه��ذ�  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شوق  لتوطن  و�ل��د�ف��ع  �حلو�فز  من  مزيد�ً  �لإم���ار�ت 
�لعمل وفق �أرقى �ملعاير. و�أ�شار �إىل �أن �لربنامج مينح 
�لتجزئة  جت��ارة  يف  �ملعتمد  �لدبلوم  درج��ة  �خلريجن 
يف  �لتوظيف  بجانب  للموؤهالت؛  �لوطني  �ملركز  من 
�إحدى �ملوؤ�ش�شات �ملتميزة يف �لقطاع �خلا�ص، وذلك بعد 

�إجنازهم للمرحلة �خلام�شة من �لربنامج �لذي ياأتي 
دور  لتعزيز  �لتقني”  “�أبوظبي  ��شرت�تيجية  �شمن 
�ملو�طنن �لفاعل و�ملوؤثر يف هذ� �لقطاع ب�شكل عام ويف 

قطاع جتارة �لتجزئة ب�شكل خا�ص.
من جانبهم �أعرب �خلريجون عن �شكرهم وتقديرهم 
“�أبوظبي �لتقني”  لدعم �لقيادة �لر�شيدة �لذي مكن 
م��ن خ��الل ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج م��ن منح �مل��و�ط��ن��ن فر�ص 
عالياً  مثمنن  �لقطاعات،  خمتلف  يف  للعمل  متنوعة 
ت���ك���رمي ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ذي�����اب ب���ن حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
للوطن  �جلميل  رد  على  و�أك��دو� حر�شهم  لهم،  نهيان 
و�لتعلم  �لتطوير  ومو��شلة  �جلهود  من  �ملزيد  وب��ذل 
�لكو�در  وج��ود  يف  �ملجتمع  حاجة  يلبي  مبا  و�لتدريب 

�لوطنية يف خمتلف جمالت �لعمل.

بنك االإمارات دبي الوطني ي�شت�شيف وفدًا من�شاويًا يف اخلدمات امل�شرفية امل�شتقبلية يف اإك�شبو 2020 دبي

تعاون بني االإمارات لالأملنيوم وجرنال اإلكرتيك الإزالة الكربون من توربينات الغاز العمالقة وا�شتخدام الهيدروجني كوقود

•• دبي-الفجر: 

����ش��ت�����ش��اف��ت جم��م��وع��ة ب��ن��ك �لإم�������ار�ت 
�مل�شرفية  �مل���ج���م���وع���ة  �ل���وط���ن���ي،  دب�����ي 
�ل����ر�ئ����دة يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط 
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا وت��رك��ي��ا، ���ش��ري��ك �أول 
دب���ي يف جمال   2020 ر���ش��م��ي لإك�����ش��ب��و 
�خلدمات �مل�شرفية، �أم�ص وفد�ً من�شاوياً 
يف  �مل�شتقبلية”  �مل�شرفية  “�خلدمات  يف 

�شارع �لو�شل يف �إك�شبو 2020 دبي.
�ل��وف��د مم��ث��ل��ون رف��ي��ع��و �مل�شتوى  ور�ف����ق 
تابعة  �شركة  جي”،  �أي��ه  “دينيزبنك  من 
�لوطني،  دب���ي  �لإم�����ار�ت  ب��ن��ك  ملجموعة 
عام  يف  جي”  �أي��ه  “دينيزبنك  وتاأ�ش�شت 
 26 م��ن  مكونة  �شبكة  ول��دي��ه��ا   1996
ف��رع��اً يف �ل��ن��م�����ش��ا و�أمل���ان���ي���ا. وت��ق��دم هذه 
�ل�شركة �مل�شرفية لعمالئها من �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية و�مل�شاريع �ل�شغرة 

و�ملتو�شطة جمموعة و��شعة من �خلدمات 
�أنها  كما  لهم،  خ�شي�شاً  �مل�شممة  �ملالية 
�ألف   180 م��ن  لأك��ر  ق��وي��اً  �شريكاً  تعد 
و�أجرى  و�ل�شركات.   �لأف��ر�د  عمياًل من 
عدد من م�شوؤويل �لبنك جل�شة تعريفية 
ملجموعة خمتارة من �لأفر�د من �شركات 
�أجل  م��ن  ومتو�شطة،  �شغرة  من�شاوية 
تزويدهم ب�شرح �أوفى حول عرو�ص بنك 
�لإم��ار�ت دبي �لوطني وكيف ميكنه دعم 

�لنم�شاوية من خالل ح�شوره  �ل�شركات 
�لرقمية  �مل�شرفية  و�خلدمات  �لإقليمي 
غ��ر �مل�����ش��ب��وق��ة �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا. ويتطلع 
�لتعاون  �إىل  �لوطني  دبي  �لإم��ار�ت  بنك 
لل�شركات  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  �ل���دع���م  وت���وف���ر 
�أعماٍل  ب��ت��اأ���ش��ي�����ص  �مل��ه��ت��م��ة  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  لها 
�لنم�شاوي  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ورة:  يف 
مم���ث���اًل ب���� دي���ن���ا ه��ول�����ص، ع�����ش��و جمل�ص 

�لإد�رة يف “دينيزبنك �أيه جي”; و�شميح 
�أوزكان، مدير رئي�ص �خلدمات �مل�شرفية 
جي”،  �أي�����ه  “دينيزبنك  يف  ل��ل�����ش��رك��ات 
�شركة تابعة ملجموعة بنك �لإمار�ت دبي 
�ل��وط��ن��ي؛ وك����ار�ن ج��وي��ال، ن��ائ��ب رئي�ص 
لود�،  و�شوروب  �ملجموعة;  �إ�شرت�تيجية 
�لرئي�ص، مدير حمفظة �خلدمات  نائب 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  ق�شم  يف  و�ملنتجات، 

لالأعمال يف بنك �لإمار�ت دبي �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملية  �لإم������������ار�ت  ����ش���رك���ة  ت���ع���ت���زم 
�إلكرتيك  “جر�ل  و�شركة  لالأملنيوم 
طريق  خارطة  تطوير  �لغاز”  لطاقة 
�لحتبا�ص  غ����از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  لتقليل 
�لغاز  توربينات  عن  �لناجتة  �حل��ر�ري 
ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة  �حل��ال��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�لإم��ار�ت �لعاملية لالأملنيوم وهي خطة 
��شتخد�م  ��شرت�تيجية تت�شمن در��شة 
�ل��ه��ي��دروج��ن ك��وق��ود، وك��ذل��ك تنفيذ 
و��شتخد�مه  �ل��ك��رب��ون  �حتجاز  حلول 

وتخزينه.
�لنا�شر  ع��ب��د  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وق���ع 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  كلبان،  بن 
وجوزيف  لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم���ار�ت 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �ل��رئ��ي�����ص  �أن��ي�����ص، 
�لطاقة  خ�����دم�����ات  �أع�����م�����ال  ل�����وح�����دة 
و�أنظمة �لطاقة �لغازية لدى “جر�ل 
�إلكرتيك” يف �أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط 

و�أفريقيا.
�لعاملية  �لإم���������ار�ت  ���ش��رك��ة  ومت��ت��ل��ك 
بالغاز  يعمل  ت��ورب��ي��ن��اً   33 ل��الأمل��ن��ي��وم 
جر�ل  ���ش��رك��ة  ت�شنيع  م��ن  �لطبيعي 
علي  ج����ب����ل  م����وق����ع����ي  يف  �إل�����ك�����رتي�����ك 

�لتوربينات  ه���ذه  وُت���ول���د  و�ل��ط��وي��ل��ة، 
طاقة كهربائية �إجمالية تبلغ 5،200 
ن�شبة  عملياتها  وت�شبب   .. م��ي��ج��او�ت 
ك����ب����رة م�����ن �إج������م������ايل �لن����ب����ع����اث����ات 
�لعاملية  �لإم�����ار�ت  ل�شركة  �لكربونية 

لالأملنيوم.
�شركة  بن  �لتفاهم  مذكرة  وتتما�شى 
ل��الأمل��ن��ي��وم و�شركة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم������ار�ت 
جر�ل �إلكرتيك مع طموحات خارطة 
�لطريق �لتي و�شعتها حكومة �لإمار�ت 
لتحقيق �لريادة يف جمال �لهيدروجن 
م��ن هذ�  �شابق  وق��ت  و�أع��ل��ن��ت عنها يف 
�ملتحدة  �لأمم  م��وؤمت��ر  خ���الل  �ل�شهر 
�لذي   ”COP26“ �ملناخي  للتغر 
�خلطة  و�شت�شمل   .. غال�شكو  يف  �أقيم 
�ل�شناعات  لدعم  ��شرت�تيجية  تطوير 
�مل�شاهمة  �أجل  �لكربون من  منخف�شة 
�ل�شاعية  �لإم����ار�ت  م��ب��ادرة  حتقيق  يف 
�شفرية  �ن���ب���ع���اث���ات  ����ش���ايف  ب���ل���وغ  �إىل 

بحلول عام 2050.
وقالت معايل مرمي بنت حممد �شعيد 
�ملناخي  �لتغر  وزي���رة  �مل��ه��ري  ح��ارب 
�ل��ك��رب��ون من  �إز�ل����ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة : ت�شكل 
رئي�شياً  مرتكز�ً  �ل�شناعية  �لن�شاطات 
للمبادرة �ل�شرت�تيجية للحياد �ملناخي 

وبالتايل  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف   2050
فاإن خطط �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�لهيدروجن  وق�������ود  �إىل  ل���ل���ت���ح���ول 
�حتجاز  ح���ل���ول  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  و�ل��ت��و���ش��ع 
تدعم  وتخزينه  و��شتخد�مه  �لكربون 
�أهد�ف هذه �ملبادرة .. ول�شك �أن جهود 
من  للحد  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت 
كثافة �لنبعاثات �لناجتة عن عملياتها 
ر�ئد�ً عن جهود حتقيق  تقدم منوذجاً 
على  ينبغي  و�لتي  �لبيئية  �ل�شتد�مة 
�لإمار�ت  دولة  يف  �ل�شناعية  �ل�شركات 

�لقتد�ء بها.
وتعترب مذكرة �لتفاهم هي �لأوىل من 
“جر�ل  ���ش��رك��ة  توقعها  �ل��ت��ي  ن��وع��ه��ا 
على م�شتوى  �لغاز”  �إلكرتيك لطاقة 
�ل���ب���ح���ث عن  �ل����ع����امل ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�لب�شمة  ل��ت��ق��ل��ي��ل  �مل��ح��ت��م��ل��ة  �حل���ل���ول 
�لكهرباء  توليد  لعمليات  �لكربونية 
�لإمار�ت  وتعتزم   .. �لأملنيوم  قطاع  يف 
�إلكرتيك  وج���ر�ل  لالأملنيوم  �لعاملية 
ت�شكيل جلنة توجيهية م�شرتكة لو�شع 
�لكربون  لإز�ل�����ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 

وتطبيقها.
من جانبه، قال عبد�لنا�شر بن كلبان، 
�لإم���ار�ت  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 

�لعاملية لالأملنيوم: يلعب �لأملنيوم دور�ً 
مهماً يف بناء جمتمعات �أكر ��شتد�مة 
مل��ا يتميز ب��ه م��ن خ���و�����ص، ول��ك��ن من 
�ل�شروري �أي�شاً �أن يتم ت�شنيعه ب�شكل 
�لأملنيوم  �إن���ت���اج  وي��ع��ت��رب   .. م�����ش��ت��د�م 
يعزى  فيما  للطاقة،  م�شتهلكًة  عملية 
�لغاز�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  ن�����ش��ف  م���ن  �أك�����ر 
�مل�شببة لالحتبا�ص �حلر�ري يف �شناعة 
توليد  عملية  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأمل��ن��ي��وم 
�ل��ك��ه��رب��اء �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف �لإن���ت���اج .. 
لذلك �شيمكننا هذ� �لتعاون مع جر�ل 

�ملثلى  �ل�شبل  ��شتك�شاف  من  �إلكرتيك 
لتقليل �لنبعاثات �لكربونية �ل�شادرة 
عن منظومة �لطاقة يف �شركتنا خالل 
�لتحول  ذل��ك  يف  مبا  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت 
.. وتعد  �لهيدروجن  ل�شتخد�م وقود 
ه���ذه �خل��ط��وة ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف �ل���دور 
�لذي نوؤديه يف �لت�شدي لتحدي تغر 
�مل���ن���اخ، ك�����ش��رك��ة �أمل��ن��ي��وم ع��امل��ي��ة .. كما 
�شي�شاهم يف تنفيذ خارطة طريق دولة 
�مل��ت��ح��دة لتحقيق  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 

�لريادة يف جمال �لهيدروجن.

•• ال�سارقة -وام:

بحثت جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية و�ل�شناعية 
باملجل�ص �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة خالل �إجتماعها 
�م�������ص م���ع �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع���ب���د�هلل ب���ن �شلطان 
و�جلمارك  للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة  رئي�ص  �لقا�شمي 
و�ملناطق �حلرة خمتلف �أعمال �لهيئة وما تتوله من 

�أدو�ر يف تطوير قطاع �لأعمال.
و����ش��ت��ع��ر���ص �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ع��ب��د�هلل ب��ن �شلطان 
�ل��ق��ا���ش��م��ي خ���الل �لإج���ت���م���اع خ��ط��ط �ل��ه��ي��ئ��ة وكافة 
�إخت�شا�شاتها وفق ما ورد  �أدو�ره��ا وما تنفذه بحكم 
يف �ملر�شوم بقانون رقم 5 ل�شنة 2020 م ب�شاأن �إن�شاء 
و�ملناطق  و�جلمارك  للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة  وتنظيم 

�حلرة.
وثمن �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل بن �شلطان �لقا�شمي 
و�ملناطق  و�جل��م��ارك  للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة  رئي�ص 
�ل�شارقة  لإم����ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�ص  ج��ه��ود  �حل���رة 
يف  و�لقت�شادية  و�ل�شناعية  �ملالية  �ل�شوؤون  وجلنة 
�جلهات  ك��اف��ة  يف  �لعمل  �آل��ي��ة  تطوير  على  �حل��ر���ص 
يلبي  ومب���ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أد�ء  يف  ك��ب��ر  ع��ائ��د  لتحقيق 

�حتياجات جميع �أفر�د �ملجتمع.
�لقا�شمي  ع���ب���د�هلل  ب���ن  خ���ال���د  �ل�����ش��ي��خ  و����ش��ت��ع��ر���ص 
و�مل�شاهمة يف حتقيق  �لتو�شع  و�إ�شرت�تيجيات  خطط 
عن  �ل�شارقة  لإم��ارة  �مل�شتد�مة  �لإقت�شادية  �لتنمية 
لتوفر  و�ل��ب�����ش��ري��ة  �لتقنية  �مل����و�رد  ت��وظ��ي��ف  ط��ري��ق 
�إ�شافة  �مل�شتثمرين  ع��ل��ى  وت�شهيلها  �خل��دم��ات  ك��ل 

ب�شكل  ومتابعتها  �لإقت�شادية  �لأو���ش��اع  در����ش��ة  �إىل 
�للقاء�ت  من  ع��دد  تنفيذ  خ��الل  من  ل�شيما  مبا�شر 
بهدف  دوري  ب�شكل  ب��ه��م  و�ل��ل��ق��اء  �مل�شتثمرين  م��ع 
�لطالع على ما يو�جههم من حتديات وتذليلها لهم 

و�ل�شتماع �إىل �آر�ئهم.
بالبنية  ع��ل��ى �لرت����ق����اء  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أك�����د ح���ر����ص  ك��م��ا 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة و�����ش���ت���ح���د�ث ع�����دد م����ن �ل���رب�م���ج 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  وت�شهيل  لتطوير  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
يف  �حل��رت��ن  �ملنطقتن  تعترب  ح��ي��ث  للم�شتثمرين 
�لإمارة نقطتي جذب رئي�شتن لالإ�شتثمار�ت �لأجنبية 
�ل�شناعية و�لتجارية و�خلدمية و�لتي ت�شهم ب�شورة 
ف��اع��ل��ة يف دع���م �لإق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي وت��ن��وي��ع م�شادر 
وخدمية  �شناعية  �إنتاجية  وح��د�ت  وتكوين  �لدخل 

ت�شبرّ  جديدة  �إ�شتثمار�ت  من  ت�شتقطبه  ملا  وجتارية 
يف ع�شب �حلياة �لإقت�شادية.

�لتكامل  روح  نحو حتقيق  �لهيئة  م�شاعي  �إىل  و�أ�شار 
و�لن�شجام و�لعمل �لد�ئم على رفع كفاءة وجاهزية 
�ملو�نئ و�ملر�كز �جلمركية و�ملنافذ و�لنقاط �حلدودية 
�لعمليات  �أد�ء  حت�شن  ع��رب  �لإم�����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى 
�ملتعاملن  خ��دم��ات  وت��ط��وي��ر  �لإج������ر�ء�ت  وتب�شيط 
عليها  �لعمل  يتم  �ل��ت��ي  �لرقمي  �لتحول  وم�شاريع 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  بتقنيات  م���زودة  �شتكون  و�ل��ت��ي 
وت��ت��م��ي��ز ب��ال���ش��ت��د�م��ة وت��ك��ون ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لبتكار 
�أو  للموظفن  ���ش��و�ء  �ل���ش��ت��خ��د�م  و�شهولة  و�لإب����د�ع 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن وم��و�ك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور�ت و�مل�����ش��ت��ج��د�ت مبا 

يتو�فق مع متطلبات كل مرحلة.

جلنة ا�شت�شاري ال�شارقة االقت�شادية تبحث جهود هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة يف تطوير االأعمال
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% خالل 2020 التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين يقفز بن�سبة 48 

االإمارات والتفيا تعززان فر�س ال�شراكة يف جماالت االقت�شاد 
الدائري واالأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية واالبتكار والف�شاء 

•• اأبوظبي - وام:

بحث معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير 
�لقت�شاد مع معايل يان�ص فيتنبرغ�ص 
�لق��ت�����ش��اد يف ج��م��ه��وري��ة لتفيا  وزي����ر 
على  �لقت�شادي  �لتعاون  تطوير  �آف��اق 
وخلق  و�خل��ا���ص،  �حل��ك��وم��ي  �مل�شتوين 
ملجتمعي  وم���ت���ن���وع���ة  ج����دي����دة  ف���ر����ص 
ذ�ت  �لقطاعات  �لبلدين يف  �لأع��م��ال يف 
�لأولوية، وتعزيز �لتبادل �لتجاري غر 
�ملتبادلة،  �ل�شتثمار�ت  وتنويع  �لنفطي 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أج����ن����دة  ودع�����م 
من  �أعلى  م�شتويات  وحتقيق  للبلدين 
�لقطاعات  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�ل�شرت�تيجية، وت�شجيع �ل�شركات على 
��شتك�شاف فر�ص ��شتثمارية يف قطاعات 

جديدة يف �أ�شو�ق �لبلدين.
ثنائي عقد يف مقر  ل��ق��اء  ذل��ك يف  ج��اء 
هام�ص  ع��ل��ى  ب���دب���ي،  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة 
�إغلي�ص  ل��ف��خ��ام��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل����زي����ارة 
ليفيت�ص رئي�ص جمهورية لتفيا و�لوفد 
�مل��ر�ف��ق له �إىل دول��ة �لإم���ار�ت حل�شور 
�ل��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي جل��م��ه��وري��ة لت��ف��ي��ا يف 

معر�ص �إك�شبو 2020 دبي.
و�أك�����د م��ع��ايل ع���ب���د�هلل ب���ن ط���وق �ملري 
عمق �لرو�بط �لثنائية �لتي جتمع دولة 
�ل�شديقة،  لتفيا  وجمهورية  �لإم��ار�ت 
�لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات  �أن  �إىل  م�شر�ً 
ك��ب��ر�ً يف خمتلف  زخ��م��اً  ح��ال��ي��اً  ت�شهد 
�مل��ج��الت، يف ظ��ل �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة من 
�شبلها  وت��و���ش��ي��ع  ل��ت��ط��وري��ه��ا  �جل��ان��ب��ن 
و�آفاقها وتنويع �أن�شطتها، وهو ما يعك�شه 
�لبلدين  ب���ن  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  من���و 
�لتحديات  ب��رغ��م   2020 ع���ام  خ���الل 
�لتي فر�شتها جائحة كوفيد-19، حيث 
حققت �لتجارة �خلارجية غر �لنفطية 
نوعية  قفزة  �ملا�شي  �لعام  �لبلدين  بن 

يف �لنمو بلغت ن�شبتها نحو 48%.
وجهة  “لتفيا  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ�������ش������اف 
�ق���ت�������ش���ادي���ة و�����ش����ري����ك جت�������اري مهم 
منطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ل�������الإم�������ار�ت 
�ل�شنو�ت  خ����الل  وح��ق��ق��ن��ا  �ل��ب��ل��ط��ي��ق، 
�لتعاون  م��ن  ر�ئ���دة  م�شتويات  �ملا�شية 
و�شنعمل  �لق���ت�������ش���ادي���ة،  و�ل�������ش���ر�ك���ات 
خالل �لفرتة �ملقبلة على تطوير قنو�ت 

عدد  يف  �ل�شر�كة  ه��ذه  وتنمية  �لتعاون 
من �ملجالت �جلديدة و�مل�شتقبلية �لتي 
حتظى باهتمام �جلانبن، ويف مقدمتها 
�لبتكار و�مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة، 
و�ل������ذك������اء �ل�����ش����ط����ن����اع����ي، و�ل���ط���اق���ة 
وتكنولوجيا  و�ل�������ش���ن���اع���ة،  �مل���ت���ج���ددة 
�مل����ع����ل����وم����ات و�لت�������������ش������الت، وك���ذل���ك 
للتعاون  �لرئي�شية  �حليوية  �لقطاعات 
و�ل�شياحة  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ج��ارة  م��ث��ل 
و�ل�شحة  و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ات  و�ل����ط����ر�ن 

و�لتعليم وغرها”.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق��������ال م�����ع�����ايل ي���ان�������ص 
و�ع����دة  ف��ر���ش��اً  “نرى  ف��ي��ت��ن��ب��رغ�����ص: 
�لقطاعن  ب�����ن  �ل������رو�ب������ط  ل���ت���ع���زي���ز 
للبناء  بلدينا،  يف  و�خل��ا���ص  �حل��ك��وم��ي 
و�ل�شتعد�د للتحديات �مل�شتقبلية وطرح 
لال�شتد�مة  �لعاملية  للتحديات  ح��ل��ول 

و�لت�شال ..�لقت�شاد �لد�ئري و�شبكات 
فيهما  يتمتع  جم��الن  �خلام�ص  �جليل 
�لتنمية،  ب���الإجن���از�ت وف��ر���ص  �ل��ب��ل��د�ن 
بناء  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  ون�شتهدف 
وت�شهيل  �ل�شيا�شات  لتطوير  م�شرعات 
فر�ص �ل�شتثمار يف هذه �ملجالت �لأمر 
ت��ق��دمي ح��ل��ول جديدة  �ل���ذي م��ن �شاأنه 

�إىل �لأ�شو�ق”.
�إىل ذل���ك، �أق���ر �جل��ان��ب��ان ع��ق��د �ل���دورة 
�لقت�شادية  �ل���ل���ج���ن���ة  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة 
فرب�ير  خ��الل  �لبلدين  ب��ن  �مل�شرتكة 
من  ج��دي��دة  مرحلة  لإط���الق   ،2022
�لبلدين،  ب��ن  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
مظلة  يف  �لتعاون  تطوير  �شبل  وناق�شا 
و�����ش���ع���ة م����ن �ل���ق���ط���اع���ات و�مل����ج����الت 
�حل��ي��وي��ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ش��ي��م��ا قطاع 
�ل�شياحة، و�لتعليم، و�لقت�شاد �لد�ئري، 

و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، و�لأمن �لغذ�ئي، 
�لزر�عية،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل����زر�ع����ة 
و�لنقل و�ملو��شالت و�ل�شحن و�خلدمات 
�جليل  �ت�شالت  و�شبكة  �للوجي�شتية، 
وحققت  و�لف�شاء.   ،/5G/ �خلام�ص 
�لت�شدير غر  و�إع��ادة  �لت�شدير  حركة 
�إىل لتفيا  �لنفطي من دول��ة �لإم���ار�ت 
�لثمانية  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  ن��وع��ي��اً  من����و�ً 
�لأوىل من �لعام �جلاري 2021 بن�شبة 
�لفرتة  ب��ذ�ت  مقارنة  وذل��ك   ،104%
�شهد  فيما   ،2020 �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن 
�لنفطي  �ل��ت��ج��اري غ��ر  �ل��ت��ب��ادل  حجم 
�خلم�ص  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لبلدين  ب��ن 
وتعد   .149% بن�شبة  من���و�ً  �ل�شابقة 
دولة �لإمار�ت �ل�شريك �لتجاري �لثاين 
حيث  �خلليجي،  �مل�شتوى  على  لالتفيا 
على40%  �لإم����ار�ت  دول���ة  ��شتحوذت 

�ل���ت���ع���اون  جم���ل�������ص  دول  جت��������ارة  م�����ن 
�خلليجي مع لتفيا خالل �لعام �ملا�شي 
 17% على  ��شتحوذت  بينما   ،2020
�لعربية  �ل����دول  م��ن جت����ارة جم��م��وع��ة 
مع لتفيا خالل ذ�ت �لفرتة، فيما تبلغ 
من  و�رد�ت��ه��ا  على  لتفيا  �عتماد  ن�شبة 
�لتعاون  �لم��ار�ت من بن دول جمل�ص 
نحو   ،2020 ع����ام  خ����الل  �خل��ل��ي��ج��ي 
نحو  �لعربي  �مل�شتوى  وعلى   ،90.6%

.55.8%
وع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �ل����ش���ت���ث���م���اري، فقد 
�لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  �أر���ش��دة  حققت 
�ل���و�ردة �إىل دول��ة �لإم����ار�ت م��ن لتفيا 
�ل�شنو�ت  خ���الل   16% بن�شبة  من����و�ً 
�مل��ق��اب��ل متتلك  �مل��ا���ش��ي��ة، ويف  �خل��م�����ص 
دولة �لإمار�ت �لعديد من �ل�شتثمار�ت 

�لنوعية يف لتفيا.

تعاون بني موانئ اأبوظبي وديار املحرق واإيجل 
هيلز ديار لدعم قطاع ال�شفن ال�شياحية يف اخلليج

•• اأبوظبي - وام:

ديار  �شركتي  �تفاقية مبدئية مع كل من  �أبوظبي  وقعت جمموعة مو�نئ 
حمطة  وت�شغيل  تطوير  فر�ص  ل�شتطالع  ديار”  هيلز  و”�إيجل  �ملحرق 
لل�شفن �ل�شياحية و�لبنية �لتحتية �ملتعلقة بها يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة، 
�مل�شتمر بدعم  و�لتز�مها  �أبوظبي  �إط��ار حر�ص جمموعة مو�نئ  وذل��ك يف 
�لتعاون  جمل�ص  دول  منطقة  �م��ت��د�د  على  وتطويره  �لقطاع  ه��ذ�  �أع��م��ال 

�خلليجي.
�لبحرين  مملكة  بها  تتمتع  �لتي  �لإم��ك��ان��ي��ات  على  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  ويرتكز 
يف  �لأد�ء  حيث  م��ن  �ل�شياحية  ل��ل��رح��الت  وج��ه��ة  ك��ر�ب��ع  م��رك��زه��ا  لتعزيز 
من  جمموعة  �إج��ر�ء  �لأوىل  مرحلته  يف  وي�شمل  �لعربي،  �خلليج  منطقة 
در��شات �جلدوى �لر�مية �إىل حتديد �ملوقع �ملالئم لهذ� �ل�شتثمار وجتهيز 
�لرحالت  لأعمال  متميزة  خدمات  تقدمي  يف  ت�شهم  متطورة  حتتية  بنية 
�لبحرية. وتعترب مملكة �لبحرين �إحدى �لوجهات ذ�ت �لأهمية �ملتنامية 
يف قطاع �لرحالت �لبحرية �إذ حققت زيادة كبرة يف عدد �مل�شافرين �لذي 
مت ��شتقبالهم خالل �لأعو�م �لقلية �ملا�شية م�شجلة رقماً قيا�شياً بلغ �أكر 

من 130،778 م�شافر�ً خالل عام 2019.
وب��الإ���ش��اف��ة �إىل م�����ش��وؤول��ي��ة �خ��ت��ي��ار �مل��وق��ع �مل��ن��ا���ش��ب وب��ن��اء �مل��ح��ط��ة �لتي 
�لبحرين  مملكة  تقدمها  �لتي  �لعرو�ص  تعزيز  يف  لف��ت  ب�شكل  �شت�شهم 
مهام  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  جمموعة  �شتتوىل  �ل�شياحية،  �ل��رح��الت  لأع��م��ال 
ت�شغيل و�إد�رة هذه �ملحطة عند ��شتكمالها. و�أعرب �لكابنت حممد جمعة 
�شعادته  عن  �أبوظبي،  مو�نئ  جمموعة   – �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�شام�شي، 
�لذي  بالإعالن عن �لتعاون مع �شركتي ديار �ملحرق و”�إيجل هيلز ديار” 
�أعمال  �أم��ام حتقيق نتائج مثمرة ت�شهم يف تطوير عرو�ص  ميهد �لطريق 
�لرحالت �ل�شياحية وت�شغيلها يف �ململكة، ويعزز قدر�ت �ملنطقة ب�شكل عام 
على ��شتقطاب �لرحالت �لبحرية من �أهم �لأ�شو�ق �لعاملية �لر�ئدة يف هذ� 

�لقطاع.
�لبحرين  ل�شركائنا يف مملكة  �ل��الزم  �لدعم  “ �شنعمل على تقدمي  وق��ال 
ب�شفتها  �أبوظبي  مو�نئ  ملجموعة  �لو��شعة  �خل��رب�ت  توظيف  خ��الل  من 
حمركاً رئي�شياً لدعم قطاع �لرحالت �ل�شياحية �لبحرية يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط، �بتد�ًء من حتديد �ملوقع �ملثايل لهذ� �ل�شتثمار �ملحتمل �لر�مي 
�إىل تطوير �لبنية �لتحتية، وتوفر خدمات فريدة من نوعها، بالإ�شافة 
�إىل ت�شغيل و�إد�رة حمطة �ل�شفن �ل�شياحية وفق �أف�شل �ملعاير �لعاملية فور 

��شتكمال �لأعمال �لتطويرية”.
�لذين  �مل�شافرين  لعدد  �ل�شنوية  �ل�شتيعابية  �لطاقة  زي��ادة  جانب  و�إىل 
ميكن ��شتقبالهم �شنوياً �شي�شهم تطوير حمطة �ل�شفن �ل�شياحية �جلديدة 
يف مملكة �لبحرين يف تعزيز عرو�ص �خلدمات �لفريدة �لتي يقدمها هذ� 
�ملو��شفات  ب��اأح��دث  تتمتع  جديدة  وجهة  �إ�شافة  عرب  �ملنطقة  يف  �لقطاع 
باإمكانات  �لرتقاء  جانب  �إىل  ومتميزة  فاخرة  خدمات  تقدمي  على  ق��ادرة 
�خلليج �لعربي كمركز حيوي ونقطة مرور رئي�شية ت�شتقطب ب�شكل دوري 

�أهم م�شغلي خطوط �لرحالت �لبحرية �لر�ئدة يف �لعامل.

افتتاح معر�س �شنع يف منطقة عجمان احلرة
•• عجمان-وام: 

هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لنعيمي،  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  رعاية  حتت 
�ملهري  عمر  بن  عمر  �ملهند�ص  �شعادة  �فتتح   .. بعجمان  �حل��رة  �ملناطق 
�ملدير �لعام بالتكليف لهيئة �ملناطق �حلرة بعجمان و�شعادة �شالح حممد 
�جلزيري ع�شو جمل�ص �إد�رة هيئة �ملناطق �حلرة بعجمان معر�ص “�شنع 
�لرئي�شي للمنطقة �حلرة  �ملقر  �لذي يقام يف  يف منطقة عجمان �حلرة” 
ومي��ت��د ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة �أي����ام خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 28 �إىل 30 نوفمرب 
�ملعر�ص  �أهمية  �لف��ت��ت��اح  عقب  �مل��ه��ري  عمر  ب��ن  �شعادة  و�أك���د   .2021
لكونه يوفر من�شًة تتيح لأع�شاء جمتمع �لأعمال يف �ملنطقة �حلرة تعزيز 
�آفاق تعاونهم و�شر�كاتهم، وعر�ص وترويج منتجاتهم وخدماتهم، م�شر�ً 
كافة  بتوفر  �لتز�م منطقة عجمان  �إط��ار  ياأتي يف  �ملعر�ص  �أن تنظيم  �إىل 
جناحهم،  فر�ص  وتعزيز  �لأع��م��ال  �شركاء  وتو�شع  لنمو  �ل�شامنة  �ل�شبل 
ودعم  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة،  �لقت�شادية  �لأن�شطة  زخ��م  زي���ادة  على  وحر�شها 
باعتبارها  �ل�شغرة و�ملتو�شط  �لأعمال و�ل�شركات  ومتكن قطاعات ريادة 
متثل رو�فد حيوية تعزز تنوع ومرونة منظومة �لقت�شاد �لوطني. وقال 
�ملهري �إن هذه �خلطوة تاأتي ��شتمر�ر�ً للمبادر�ت �لر�مية لتن�شيط �حلركة 
�لقت�شادية وت�شريع وترة �نتعا�شها ومنوها، وحتفيز �مل�شروعات �لتجارية 
�ل�شغرة  �شيما  ل  وقطاعاتها،  فئاتها  مبختلف  و�ل�شركات  و�ل�شتثمارية 
�أكر  �قت�شادية  منظومة  نحو  للتحول  د�فعة  ق��وة  باعتبارها  و�ملتو�شط 
مرونة وقدرة على تلبية متطلبات �مل�شتقبل، ف�شاًل عن �لرتقاء بتناف�شية 
وجاذبية بيئة �لأعمال �ملحلية ل�شتقطاب �ملزيد منال�شركات و�مل�شتثمرين 

�لعاملين و�شمان ��شتد�مة منو جمتمع �لأعمال �ملحلي.

االإمارات وال�شني توقعان مذكرة لالعرتاف املتبادل بامل�شغل االقت�شادي املعتمد
•• اأبوظبي-وام:

للهوية  �لحت������ادي������ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  وق����ع����ت 
�ملنافذ  و�أم�����ن  و�جل����م����ارك  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
للجمارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع  م���وؤخ���ر�ً 
مذكرة  �ل�شعبية  �ل�شن  جمهورية  يف 
�إي�شاحية تت�شمن �آلية م�شرتكة لتطبيق 
�تفاق �لعرت�ف �ملتبادل بربنامج �مل�شغل 
�لقت�شادي �ملعتمد بهدف تعزيز �لتعاون 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  و�ل��ت��ج��اري  �جلمركي 
و�مل������ز�ي������ا و�ل���ت�������ش���ه���ي���الت و�مل���ع���ل���وم���ات 
وحتديد  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب����ن  �جل���م���رك���ي���ة 
�إجر�ء�ت و�آليات �لعمل �مل�شرتكة لتبادل 
�ملتبادل  ب��الع��رت�ف  �خلا�شة  �ملعلومات 
و�لتعرف على قائمة �مل�شغلن �ملعتمدين 
�لناجتة  �ل��ع��و�ئ��د  وقيا�ص  �لبلدين  ب��ن 

من تطبيق �لعرت�ف �ملتبادل.
�لتو�شيحية  �مل��ذك��رة  على  �لت��ف��اق  ومت 
عرب تقنية �لت�شال �ملرئي، ومثل �لهيئة 
�لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك 
�لعقروبي  ���ش��امل  ���ش��ع��ود  �مل��ن��اف��ذ  و�أم����ن 
مدير �إد�رة �لعالقات �لدولية باجلمارك 
�ل�شينية  �جل���م���ارك  وع���ن  �لحت����ادي����ة، 
�لعام  �ملدير  نائب   Xiuqing ت�شانغ 

لإد�رة �مل�شاريع و�لرقابة و�لتدقيق.
وي���اأت���ي ه����ذ� يف �ل���وق���ت �ل����ذي ب��ل��غ فيه 
�إج��م��ايل ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري غر 
�لبلدين  بن  قيا�شية  معدلت  �لنفطي 
على �لرغم من تد�عيات جائحة كورونا، 
درهم  مليار   174 م��ن  �أك��ر  بلغ  حيث 
�ملتوقع زيادة  2020، وم��ن  خ��الل ع��ام 

�إج��م��ايل ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري غر 
�جل��اري مبعدلت  �لعام  �لنفطي خ��الل 
ك��ب��رة ت��ف��وق م��ا حتقق يف ع��ام 2020 
�لتبادل  ح��ج��م  �إج����م����ايل  ب��ل��غ  �أن  ب��ع��د 
�لبلدين  ب��ن  �ل��ن��ف��ط��ي  �ل��ت��ج��اري غ��ر 
 2021 ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل 
دره����م، وبذلك  م��ل��ي��ار�ت   103 ح���و�يل 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  �إج��م��ايل  يبلغ 
277 مليار  �لبلدين  �لنفطي بن  غر 

درهم خالل 18 �شهر�ً فقط.
�لثاين  �لتجاري  �ل�شريك  �ل�شن  وتعد 
�لعالقات  ظ���ل  يف  �لإم����������ار�ت،  ل���دول���ة 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي تربط 

�حلكيمة  �لقيادة  وحر�ص  �لبلدين  بن 
�لتعاون  جم��الت  وتو�شيع  حت�شن  على 
�لتجارية  �لتفاقيات  وتوقيع  �مل�شرتك 
�لبينية  �لتجارة  منو  على  ت�شاعد  �لتي 

بن �لبلدين.
“يتز�يد  �لعقروبي:  �شامل  �شعود  وق��ال 
حجم �لتجارة بن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شعبية  �ل�����ش��ن  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة 
ب�شكل م�شتمر، ويحقق هذ� �لنمو فو�ئد 
�قت�شادية وجتارية عديدة للبلدين، لذ� 
نحر�ص على دعم �لتجارة �مل�شروعة من 
بيننا  فيما  �جلمركية  �ل�����ش��ر�ك��ة  خ��الل 
�لتجاري  �لنمو  معدلت  على  للحفاظ 

ويعد  م�شتقباًل،  وزيادتها  �لبلدين  بن 
�لقت�شادي  للم�شغل  �ملتبادل  �لع��رت�ف 
�ملعتمد �أحد �لو�شائل �لعاملية �لتي تقوم 
�ل�شر�كة  لتعزيز  �جل��م��ارك  �إد�ر�ت  بها 
�مل�شغلن  وم��ك��اف��اأة  �خل��ا���ص  �لقطاع  م��ع 
متطلبات  �ج���ت���ازو�  �ل���ذي���ن  �مل��ع��ت��م��دي��ن 
م��ع��اي��ر �لم��ت��ث��ال �جل��م��رك��ي �ل��ت��ي مت 
بالت�شهيالت  و�شعها من قبل �جلمارك 
زمن  �نخفا�ص  �أهمها  وم��ن  �جلمركية 
�ل��ت��خ��ل��ي�����ص �جل���م���رك���ي وغ����ره����ا من 

�لت�شهيالت”.
�لتفاو�ص  مت  �أن��ه  �إىل  �لعقروبي  و�أ���ش��ار 
�لعرت�ف  �ت��ف��اق  على  ب��ن��اء  �ل�شن  م��ع 

�لقت�شادي  �مل�شغل  ل��ربن��ام��ج  �مل��ت��ب��ادل 
بتاريخ  علية  �لتوقيع  مت  �ل��ذي  �ملعتمد 
خطة  ع��ل��ى  و�لت���ف���اق   2019-7-22
�ل��ت��وق��ي��ع و�آل����ي����ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، مب���ا ميكن 
�ملعتمدة  و�مل�شتوردة  �مل�شدرة  �ل�شركات 
�ل���ب���ل���دي���ن من  �ل����ربن����ام����ج يف  ����ش���م���ن 
و�لت�شهيالت  �مل����ز�ي����ا  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة 
�جل��م��رك��ي��ة �مل��ق��دم��ة وت���ب���ادل �خل���رب�ت 
و�ملعارف و�ملعلومات بن �لطرفن، ومن 
و�خت�شار  �جلمركية  �لعو�ئق  �إز�ل���ة  ثم 
�لتخلي�ص �جلمركي وزي��ادة حجم  زمن 

�لتجارة �لبينية.
�لتو�شيحية  �مل��ذك��رة  “تهدف  و�أ���ش��اف: 
خطو�ت  حت��دي��د  �إىل  توقيعها  مت  �ل��ت��ي 
�ملتبادل  �لع��رت�ف  �تفاق  تطبيق  و�آلية 
�ملعتمد  �لق��ت�����ش��ادي  �مل�����ش��غ��ل  ب��ربن��ام��ج 
�آل���ي���ة  يف �ل����ب����ل����دي����ن، و�لت������ف������اق ع���ل���ى 
و�لبيانات  �جلمركية  �ملعلومات  ت��ب��ادل 
ب��ت��د�ب��ر تي�شر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لإح�����ش��ائ��ي��ة 
�لتفاق  مت  كما  �لطرفن،  بن  �لتجارة 
على �أن يتم �لعمل على مرحلة جتريبية 
�لإجر�ء�ت  تنفيذ  ل�شمان  �أ�شهر   3 ملدة 
�خلا�شة بالتعرف على �ل�شركات �ملعتمدة 
وتطبيق �لت�شهيالت �ملتفق عليها ب�شكل 
�شل�ص، على �أن يتم تنفيذ �تفاق �لعرت�ف 
�ل�شركات  ق���و�ئ���م  ك���اف���ة  ع��ل��ى  �مل���ت���ب���ادل 
عد  يبلغ  حيث  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ن  �ملعتمدة 
�ل�شركات �ملعتمدة يف دولة �لإمار�ت 84 
�عرت�ف  توقيع  يعقبها  �أن  على  �شركة، 
�شوء  يف  بالربنامج  �ملتبادل  �لع���رت�ف 

نتائج �ملرحلة �لتجريبية”.

عبداهلل بن طوق: لتفيا وجهة اقت�سادية و�سريك جتاري مهم لالإمارات على م�ستوى 
منطقة البلطيق ..و�سنعمل على تطوير قنوات تعاون يف عدد من جمالت اقت�ساد امل�ستقبل 

 يان�س فيتنبريغ�س: نرى فر�سًا واعدة لتعزيز الروابط بني القطاعني احلكومي واخلا�س يف 
البلدين للبناء وال�ستعداد للتحديات امل�ستقبلية وطرح حلول للتحديات العاملية لال�ستدامة 

•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة   ،2021 لعام  �ل��ر�ب��ع  �جتماعه  لل�شياحة  �لإم����ار�ت  جمل�ص  عقد 
�لفال�شي وزي���ر دولة  ب��ال��ه��ول  ب��ن عبد �هلل حميد  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
ومدر�ء  روؤ�شاء  وع�شوية  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة  و�مل�شاريع  �لأعمال  لريادة 
تن�شيق  �آليات  �ملجل�ص  وناق�ص  �لدولة.  �ملحلية يف  �ل�شياحية  �لهيئات  عموم 
و�ملحلي لدعم  �مل�شتوين �لحت���ادي  �لأع�����ش��اء على  �جل��ه��ات  ب��ن  �ل��ت��ع��اون 
�جلهود �لرتويجية لل�شياحة يف �لدولة مع �لرتكيز على حمالت �ل�شياحة 
�لد�خلية بالتز�من مع دخول مو�شم �ل�شتاء �لذي يعترب فرتة جذب �شياحي 
ن�شطة يف �لدولة. ويف هذ� �ل�شياق، ��شتعر�ص �ملجل�ص بالتن�شيق مع �ملكتب 
�لإعالمي حلكومة دولة �لإمار�ت خطط �إطالق �لدورة �لثانية من حملة 
“�أجمل �شتاء يف �لعامل” و�لتي �أعلن عنها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�ملقرر �نطالقها يف دي�شمرب 2021، و�طلع �ملجل�ص على �ملقرتحات 
و�لأفكار �جلديدة للدورة �لثانية من �حلملة، و�لتي ت�شتهدف �إبر�ز �لهوية 
�ل�شياحية �لإمار�تية، و�لفعاليات �ل�شياحية �ملتنوعة يف �لدولة، وتعزيز مكانة 
�لدولة كموطن لأ�شحاب �ملهار�ت و�مل�شاريع �لريادية وجذب �ل�شتثمار�ت يف 
�ملجال �ل�شياحي. و�أكد معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�شي على �شرورة 
لإجناح  �خلا�ص  و�لقطاع  �ملختلفة  �حلكومية  �جلهات  بن  �جلهود  تن�شيق 

و�لبناء على ما حتقق من  �لثانية،  �لعامل يف دورتها  �شتاء يف  �أجمل  حملة 
�إجناز�ت يف �لدورة �لأوىل لتحقيق �إجناز�ت جديدة �أكر متيز�ً مما �شيعزز 
من مكانة دولة �لإمار�ت كوجهة �شياحية ر�ئدة وم�شتد�مة عامليا. �جلدير 
بالذكر �أن حملة �أجمل �شتاء يف �لعامل قد لقت جناحاً لفتاً يف دورتها �لأوىل 
�لتي �متدت من 13 دي�شمرب 2020 حتى 25 يناير 2021 و�أثمرت عن 
زيادة عدد نزلء �ملن�شاآت �لفندقية بن�شبة %17 مقارنة بالفرتة نف�شها من 
عام 2019 وباإجمايل 950 �ألف نزيل فندقي، وحتقيق �إير�د�ت للمن�شاآت 
خطة  على  �ملجل�ص  ��شطلع  كما  دره��م.  مليار  باإجمايل  بالدولة  �لفندقية 
عمل للتعاون و�لتن�شيق بن �جلهات �ملعنية لتطوير بر�مج تنمية �ل�شياحة 
ف�شاًل  لل�شياح،  �مل�شدرة  �لأ���ش��و�ق  من  �ل��زو�ر  ��شتقطاب  وزي��ادة  �خلارجية 
عن ��شتعر��ص �ملبادر�ت و�خلطط �لهادفة لفتح �أ�شو�ق جديدة تعزز مكانة 
�لدولة على خريطة �ل�شياحة �لعاملية. ومن جانب �آخر، ��شتعر�ص �ملجل�ص 
��شتقطبت  حيث   2021 م��ن  �ل��ث��ال��ث  للربع  و�ل��ف��ن��ادق  �ل�شياحة  ب��ي��ان��ات 
منه  �لثالث  �لربع  نهاية  �جل��اري حتى  �لعام  بد�ية  منذ  �لفندقية  �ملن�شاآت 
نحو 13 مليون نزيل ق�شو� �أكر من 52 مليون ليلة فندقية بنمو 24% 
�إي��ر�د�ت �ملن�شاآت  �إجمايل  2020، فيما بلغ  مقارنة بالفرتة ذ�تها من عام 
من  ذ�تها  بالفرتة  مقارنة   40% بنمو  دره��م  مليار   16 نحو  �لفندقية 
�لعام �ملا�شي. وو��شلت �ملن�شاآت �لفندقية ت�شجيل متو�شط ن�شبة �إ�شغال بلغ 
%62 متقدمة على �أبرز 10 وجهات �شياحية على م�شتوى �لعامل. و�أكد 

�ل�شياحة  قطاع  �إجن��از�ت  �أن  على  �لفال�شي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل 
ومنوه و��شتد�مته ياأتي بف�شل روؤية �لقيادة �لر�شيدة ودعمها، حيث توؤكد 
�لنتائج �لتي حتققت خالل �لعام �جلاري جاذبية �ل�شياحة بدولة �لإمار�ت 
باعتبارها من �أكر �لوجهات �ل�شياحية متيز� و�أماناً على م�شتوى �لعامل، 
�إىل �أن هذه �لنتائج تاأتي ثمرة ت�شافر �جلهود �حلكومية �ملختلفة  م�شر�ً 
بالتن�شيق م��ع خمتلف  ت��ط��وي��ره��ا  �ل��ت��ي مت  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��رب�م��ج  وف��ع��ال��ي��ة 
مرحلة  على  �ليوم  لي�شرف  �حليوي  �لقطاع  هذ�  لتن�شيط  �ملعنية  �جلهات 
و�آمنة  جاذبة  وطنية  �شياحية  ببيئة  مدعوماً  و�لتطور  �لنمو  من  جديدة 
ر�ئدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية حتتية  �شياحية  وخدمات 
�لعالية.  �جل��ودة  ذ�ت  �لفندقية  �خلدمات  ذل��ك  يف  مبا  لل�شياحة،  متطورة 
حلكومة  �لإعالمي  �ملكتب  رئي�ص  �لعطر  �شعيد  �شعادة   .. �لجتماع  ح�شر 
و�ل�شياحة  �لقت�شاد  د�ئ��رة  �ملري مدير عام  و�شعادة هالل  �لإم��ار�ت،  دولة 
يف دبي، و�شعادة خالد جا�شم �ملدفع رئي�ص هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
�ل�شياحية يف  �لتنمية  د�ئرة  عام  و�شعادة �شالح �جلزيري مدير  بال�شارقة، 
�لأعمال  ري��ادة  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �حل��م��ادي  في�شل  و�شعادة  عجمان، 
علي  و�شعادة  �لقت�شاد،  وز�رة  يف  بالإنابة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  و�مل�شاريع 
�لثقافة  د�ئ���رة  يف  و�لت�شويق  �ل�شياحة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شيبة 
و�ل�شياحة يف �أبوظبي، وهيثم �آل علي مدير �إد�رة �ل�شياحة يف د�ئرة �ل�شياحة 

و�لآثار يف �أم �لقيوين.

االإمارات لل�شياحة يطلع على ا�شتعدادات الدورة الثانية من حملة اأجمل �شتاء يف العامل
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�سيتم بناء املركز على م�ساحة 175 األف مرت مربع يف اإمارة اأبوظبي

اأمازون تتعاون مع مكتب اأبوظبي لال�شتثمار الإن�شاء مركز لوج�شتي فائق التطور
يوفر املركز اللوج�ستي اجلديد اآلف فر�س العمل، ويدعم منو قطاع اخلدمات اللوج�ستية يف العا�سمة

•• اأبوظبي- وام:

“يا�ص ووتروورلد  جنح خم�شة من �شيوف 
�أبوظبي” يف ت�شجيل �أربعة �أرقام قيا�شية يف 
�أول فعالية ت�شت�شيفها مدينة �لألعاب �ملائية 
�لقيا�شية”،  “غيني�ص لالأرقام  بالتعاون مع 
 26 و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  نظمت  و�ل��ت��ي 
�ملناف�شات  م��ن  ع���دد  ���ش��م��ن  ن��وف��م��رب  و27 
�مل�شاركون  وت��ن��اف�����ص  و�ل��ث��ن��ائ��ي��ة.  �ل��ف��ردي��ة 
10 مر�كز  �أب�����رز  �ل��ت��اأه��ل ���ش��م��ن  ل��ف��ر���ش��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �أم�����ازون ع��ن ت��ع��اون��ه��ا مع 
لإن�شاء مركز  �أبوظبي لال�شتثمار  مكتب 
لوج�شتي جديد يف �إمارة �أبوظبي �شيعترب 
�أك��ر م��ر�ك��ز �ل�شركة تطور�ً  م��ن  و�ح���د�ً 
لتعزيز  وي��ه��دف  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
�خلدمات  ق���ط���اع  يف  �ل��ت��ق��ن��ي  �لب���ت���ك���ار 
�للوج�شتية، ودعم ريادة �لأعمال، وتطور 
�آلف  وخ��ل��ق  �ل��ت��ج��زئ��ة،  ق��ط��اع  منظومة 

فر�ص �لعمل �جلديدة.
ياأتي هذ� �لتعاون يف �إطار برنامج �لبتكار 
�لبالغ  لال�شتثمار  �أبوظبي  ملكتب  �لتابع 
�ل�شركات  ل��دع��م  دره���م  م��ل��ي��ار   2 قيمته 
�ملبتكرة �لعامة يف قطاعات رئي�شية. ومن 
�جلديد  �للوج�شتي  �ملركز  �إن�شاء  �ملتوقع 
من  ج�����زء  وه�����و   ،2024 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
�أمازون  �تفاقية تعاون �شاملة بن �شركة 
و�شيعمل  لال�شتثمار،  �أب��وظ��ب��ي  ومكتب 
ع��ل��ى ت��وف��ر �ل��ع��دي��د م��ن ف��ر���ص �لعمل 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملقبلة،  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل 
و�ل�شركات  �لأعمال  لرو�د  �لدعم  تقدمي 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة و�ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة �لتي 

تزدهر �أعمالها يف �لقت�شاد �لرقمي.
وقال معايل حممد علي �ل�شرفاء رئي�ص 
 : �أب��وظ��ب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
جنحت �إمارة �أبوظبي يف تر�شيخ مكانتها 
كمركز ر�ئد لالبتكار يف �ملنطقة ووجهة 
و�لتقنيات  �حل���ل���ول  لإط�����الق  رئ��ي�����ش��ي��ة 
�ملركز  باأن  .. ول �شك  �حلديثة و�لفعالة 
�شيعزز  لأم�������ازون  �جل���دي���د  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي 
خالل  من  �لإم���ارة  يف  �لبتكار  منظومة 
ت��وف��ر �إم���ك���ان���ات ج���دي���دة وب��ن��ي��ة حتتية 
متكاملة ت�شتفيد منها �ل�شركات �لأخرى 
بتقدمي  �ل��ت��ز�م��ن��ا  �إط�����ار  ويف   .. �أي�������ش���اً 
�خلا�ص،  للقطاع  �ملمكنة  �لفر�ص  �أف�شل 
�شيو��شل مكتب �أبوظبي لال�شتثمار دعم 
ل�شمان  �لبتكار  على  �لقائمة  �ل�شركات 

جناحها و�زدهارها يف �إمارة �أبوظبي.
نائب  غر�ندينيتي  ر��شل  قال  جانبه  من 
�لرئي�ص �لأول �لدويل يف �أمازون: ين�شب 
تركيزنا يف �أمازون على �لبتكار وتطبيق 
�لأفكار �لعملية على �ملدى �لطويل .. لذ�، 
ي�شرنا �أن نتعاون مع قيادة دولة �لإمار�ت 

�لتحكيم  جل��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  �لتقييم  لفر�شة 
�لتي  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام  بغيني�ص  �خلا�شة 
�لر�شمية  �مل���ح���اولت  يف  �مل�����ش��ارك��ة  تخولهم 
و�شهد  قيا�شية.  �أرق����ام  لت�شجيل  �لنهائية 
�ليوم �لأول ت�شجيل رقم قيا�شي لأكرب كمية 
خالل  ��شفنجة  با�شتخد�م  نقلها  يتم  م��اء 
دقيقة حيث مت نقل 5،928.78 ميليلرت�، 
�لرقم  �ل��ث��اين حتطيم  �ل��ي��وم  �شهد  يف ح��ن 
با�شتخد�م  ك����ر�ت  خ��م�����ص  جل��م��ع  �ل��ق��ي��ا���ش��ي 
طو�فة مائية ثالث مر�ت، حيث مت ت�شجيل 

�أ�شرع وقت لهذه �ملحاولة يف 1 دقيقة و38 
ثانية و82 جزء� من �لثانية. كما مت ت�شجيل 
�أه��د�ف با�شتخد�م   10 �أ�شرع وقت لإ�شقاط 
ثانية،   13.18 ب��ل��غ  ب��زم��ن  م��ائ��ي  ر���ش��ا���ص 
ماء  كمية  لأك��رب  �لقيا�شي  �لرقم  وحتطيم 
يتم نقلها با�شتخد�م �ليدين خالل دقيقة /
 2،640 نقل  �شخ�شن حيث مت  فريق من 
ميليلرت�. وقال ر�ين و�تكنز، مدير عام يا�ص 
ووتروورلد �أبوظبي: �شعد�ء با�شت�شافة هذه 
لالأرقام  “غيني�ص  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لفعالية 
لل�شيوف  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت���اح���ة  �لقيا�شية”، 
لق�شاء عطلة نهاية �أ�شبوع ��شتثنائية حافلة 
ب���امل���رح و�ل���رتف���ي���ه، و�ل���ت���ي مت م���ن خاللها 
ق��ي��ا���ش��ي��ة ج���دي���دة يف  �أرق�����ام  �أرب���ع���ة  ت�شجيل 
�لتحدي  ب���روح  �ت�����ش��م��ت  ��شتثنائية  �أج�����و�ء 
و�ملرح مع كل حماولة جديدة. وتعترب يا�ص 
�لرتفيهية  �ل��وج��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي  ووت���روورل���د 
�لأب�����رز ع��ل��ى ج��زي��رة ي��ا���ص �ل��ت��ي ت�شتقطب 
�لأ�شدقاء  م���ن  �مل��ائ��ي��ة  �مل���غ���ام���ر�ت  ع�����ش��اق 
و�لعائالت من خمتلف �أنحاء �لعامل. ومنذ 
�فتتاحها، ح�شدت يا�ص ووتروورلد �أبوظبي 
�أكر من 40 لقبا وجائزة مميزة من نخبة 
�لت�شلية  �شناعة  يف  �مل��رم��وق��ة  �لهيئات  م��ن 
ووتروورلد  يا�ص  وتوفر  �لعاملية.  و�لرتفيه 
مع  فريدة  مائية  ترفيهية  جت��ارب  �أبوظبي 

�أكر من 45 لعبة ومرفقا ترفيهيا ومنزلقا 
مائيا، منها 6 �ألعاب ل توجد يف �أي مدينة 
�أل���ع���اب �أخ�����رى ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، كما 
�ل�شتثنائية  �ملائية  �لألعاب  تعترب من مدن 
مائية  وجت��ارب  �ألعاب  ل�شيوفها  تقدم  �لتي 
و�لثقافة  �ل���رت�ث  م��ن  بلم�شات  ��شتثنائية 
م����دن ومر�فق  وت���وف���ر  �ل���ف���ري���دة.  �مل��ح��ل��ي��ة 
ي��ا���ص �ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��وىل ���ش��رك��ة فرح 
�لت�شغيلية  �لعمليات  �إد�رة  �إك�شبرين�شز 
فيها، جمموعة و��شعة من �لألعاب و�ملر�فق 

�لعربية �ملتحدة لالإ�شهام يف ت�شريع منو 
�أجندتها  وحت��ق��ي��ق  �ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ش��اد 
�لوطنية �لطموحة يف هذ� �ملجال .. كما 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  م��ع  �ل��ع��م��ل  �إىل  نتطلع 
لال�شتثمار ليكون �ملركز �جلديد جمهز�ً 
�للوج�شتية  �أم������ازون  خ���دم���ات  ب��اأف�����ش��ل 
�لتكنولوجية،  و�لب���ت���ك���ار�ت  �مل��ت��ط��ورة، 
ومبادر�ت �ل�شتد�مة، ف�شاًل عن توظيف 
خ��رب�ت��ن��ا �ل��ط��وي��ل��ة و�مل��م��ت��دة ل��ع��ق��ود من 

�لزمن.
بدوره، قال رونالدو م�شحور نائب رئي�ص 
�شركة �أمازون يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
بالتعاون  �أمازون  تلتزم  �أفريقيا:  و�شمال 
�ل��وث��ي��ق م��ع �ل�����ش��رك��اء �مل��ح��ل��ي��ن لتعزيز 
�ل��ن��م��و و�لب���ت���ك���ار، م���ع �ل��رتك��ي��ز ب�شكل 
�ل��دع��م لل�شركات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  ج��وه��ري 
يتج�شد  م��ا  وه��و  و�مل��ت��و���ش��ط��ة،  �ل�شغرة 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  م��ع  ���ش��ر�ك��ت��ن��ا  �ل��ي��وم يف 
باأن  تامة  ثقة  على  ونحن   .. لال�شتثمار 
�شرعة  ت��ع��زي��ز  يف  �شي�شهم  �ل��ت��و���ش��ع  ه���ذ� 
وكفاءة خدمة وجتربة �لعمالء، و�شيدعم 
تطوير �أعمال �لعديد من �لبائعن �لذين 
�ملنتجات  من  و��شعة  جمموعة  يقدمون 
لعمالئنا .. كما نقوم مب�شاعدة �شركائنا 

باخلدمات  ت���زوي���ده���م  ع���رب  �مل�����ش��ت��ق��ل��ن 
�لالزمة  و�مل���و�رد  و�ل��رب�م��ج  �للوج�شتية 
�لإنرتنت  ع��رب  �أعمالهم  نطاق  لتو�شيع 
بكل �شال�شة. ويف �شوء �ل�شر�كة �مل�شتمرة 
و�لناجحة مع “�أمازون ويب �شرفي�شز” 
�ل�شحابية يف  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ر�ك��ز  لإط���الق 
يو��شل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 
مع  �لتعاون  لال�شتثمار  �أبوظبي  مكتب 
�حللول  �أح���دث  لتقدمي  �أم����ازون  �شركة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ب��ت��ك��رة يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي .. 
د�عمة  بيئة  �ملكتب على توفر  ويحر�ص 
ملثل هذه �ل�شر�كات، وي�شتثمر يف �مل�شاريع 
تطوير  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

منظومة �لبتكار.
وجنحت �إمارة �أبوظبي يف تر�شيخ مكانتها 
ك��وج��ه��ة ر�ئ������دة ل��الب��ت��ك��ار، ف��ه��ي جتمع 
ومنظومة  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  بن 
مما  و�لزده���ار،  للنمو  �لد�عمة  �لأعمال 
يجعلها وجهة مثالية للمركز �للوج�شتي 

�جلديد �لتابع لأمازون.
�لتعلم  �أحدث تقنيات  �ملركز  و�شي�شتخدم 
بالعتماد  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  �لآيل 
على خرب�ت �أمازون �لتقنية �لتي متتد ل� 
25 عاماً، وذلك بهدف �لرتقاء بتجربة 

�لعمالء وجعل حياتهم �أكر �شهولة.
يف  �جل��دي��د  �للوج�شتي  �مل��رك��ز  و�شي�شهم 
�أبوظبي  �إمارة  �لنمو �لقت�شادي يف  دعم 
من خالل خلق �آلف �لوظائف على مدى 
10 �شنو�ت، و�لتي تنا�شب خمتلف �أنو�ع 
من  �شو�ء  و�مل��ه��ار�ت،  و�لتعليم  �خل��رب�ت 
تقدمي  م��ع  �ملتخ�ش�شن،  �أو  �مل��ب��ت��دئ��ن 

�أجور تناف�شية وبر�مج تدريبية.
�لأعمال  رو�د  بتمكن  �مل��رك��ز  و���ش��ي��ق��وم 
�ل�شغرة  و�ل�شركات  �لنا�شئة  و�مل�شاريع 
و�ملتو�شطة �لتي تتعاون مع �أم��ازون، من 
�لو�شول �إىل قاعدة عمالء �أو�شع وتنمية 
�أعمالهم، وكذلك �ل�شتفادة من �إمكانات 
�لتعاون  �إط��ار  �للوج�شتية .. ويف  �أم��ازون 
�شتقدم  لال�شتثمار،  �أبوظبي  مكتب  م��ع 
وندو�ت  تدريبية  ب��ر�م��ج  �أم����ازون  �شركة 
�مل�شاريع  ل�����ش��ال��ح  متخ�ش�شة  تثقيفية 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة، وذلك ب�شكل �شنوي 

وملدة 10 �أعو�م.
مليار   18 ��شتثمرت  قد  �أم���ازون  وكانت 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أم���ري���ك���ي  دولر 
ل��ن��ج��اح م��ب��ي��ع��ات �ل�����ش��رك��اء �لعام  دع���م���اً 
جمموعة  �ل�������ش���رك���ة  وت����ق����دم  �مل����ا�����ش����ي. 
�ملجانية،  و�خلدمات  �لأدو�ت  من  و��شعة 

�ل��ع��ائ��ل��ي��ة و�ل���ع���رو����ص �حلية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
فر�ري  ع��امل  من  كل  وتو��شل  ل�شيوفها. 
�أبوظبي، ويا�ص ووتروورلد �أبوظبي، وو�رنر 
بر�ذرز �أبوظبي، وكالمي �أبوظبي، �لتي تبعد 
قليلة،  دق��ائ��ق  م�شافة  �لبع�ص  بع�شها  ع��ن 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية ل�شمان  كافة  �تخاذ 
للجميع،  �آم���ن���ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  جت�����ارب  ت���وف���ر 
�لدخول  �ل�شيوف  جميع  على  يتعن  حيث 
عرب  �لأخ�شر”  “�ملرور  ن��ظ��ام  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

تطبيق “�حل�شن �لإمار�تي”.

�أمازون”  قبل  من  “ُت�شحن  خدمة  مثل 
Fulfillment by Amazon /
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�خلا�ص بالبائعن مل�شاعدة رو�د �لأعمال 
�ل�شغرة  و�ل�شركات  �لنا�شئة  و�مل�شاريع 
على  مبيعاتهم  زي����ادة  ع��ل��ى  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�أم��ازون، بالإ�شافة �إىل توفر �لإر�شاد�ت 
�لإنرتنت،  عرب  �لبيع  طرق  �أف�شل  حول 
�ملتخ�ش�شة  و�خل��رب�ت  �ملعارف  وم�شاركة 

يف هذ� �ملجال.
وت��ل��ت��زم ���ش��رك��ة �أم������ازون ب��ال��و���ش��ول �إىل 
�لنبعاثات �لكربونية �ل�شفرية يف جميع 
هذ�  وم��ن   .2040 ع��ام  بحلول  �أعمالها 
�للوج�شتي  �مل��رك��ز  ب��ن��اء  �شيتم  �مل��ن��ط��ل��ق، 
��شرت�تيجيات  على  ب��الع��ت��م��اد  �جل��دي��د 
�لكربونية،  �لن��ب��ع��اث��ات  خلف�ص  �شاملة 
“��شتد�مة”  م��ع��اي��ر  م���ع  ين�شجم  مب���ا 
�إد�رة  ون��ظ��م  و�مل��ج��ت��م��ع  �لبيئة  و�شيا�شة 
�أبوظبي  مكتب  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل�شركات 
على  �ملركز  مبنى  و�شيعتمد  لال�شتثمار. 
و�أنظمة  للبيئة  �ل�����ش��دي��ق��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م 
لتح�شن  و�لتحليالت  و�لبيانات  �لتحكم 
�شي�شم  كما   .. �لطاقة  ��شتهالك  كفاءة 
�ل�شم�شية  �لأل������و�ح  م���ن  ���ش��ط��ح��اً  �مل��ب��ن��ى 
لتوليد �لطاقة �ملتجددة، و�شيتم ت�شميمه 
�لنبعاثات  ع��دمي��ة  �مل��رك��ب��ات  ل�شتيعاب 

�لناجتة عن و�شائل �لنقل.
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي �جلديد  �مل���رك���ز  و���ش��ي��ج�����ش��د 
بالنمو  �أم��������ازون  ���ش��رك��ة  �ل����ت����ز�م  م����دى 
مع  يتما�شى  مب��ا  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �مل�����ش��ت��د�م 
خ��ارط��ة ط��ري��ق �ل���ش��ت��د�م��ة �ل��ت��ي �أعلنت 
عنها �ل�شركة لأعمالها يف منطقة �ل�شرق 
ر�فد�ً  ومتثل  �أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  مل��ب��ادرة 
حتقيق  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�حلياد �ملناخي بحلول عام 2050.
ونظم  و�ملجتمع  �لبيئة  �شيا�شة  وحت���دد 
مكتب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��رك��ات  �إد�رة 
�أبوظبي لال�شتثمار، �ملتطلبات �لتي يجب 
ع��ل��ى �ل�����ش��رك��اء �لل���ت���ز�م ب��ه��ا ل��ك��ي تكون 
�ملوؤ�ش�شية  و�حل��وك��م��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  نتائج 
�لتي  �مل�شاريع  عن�شر�ً جوهرياً يف جميع 
�لوطنية  �خلطط  ودعم  �ملكتب،  يدعمها 

يف هذ� �ملجال.

الطاقة والبنية التحتية تنظم جوالت 
ميدانية ملراكز اإ�شعاد املتعاملني

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية �شل�شلة زيار�ت ميد�نية ملر�كز �إ�شعاد 
�إطار  �لدولة وذلك يف  �ملوزعة على خمتلف مناطق  لها  �لتابعة  �ملتعاملن 
جهودها لتنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بالرتكيز على تلبية �حتياجات 
�ملتعاملن ومتكينهم من حتقيق جتربة خدمات متميزة بو�شفهم حمور�ً 
�ملهند�ص  �شعادة  �مليد�نية  �لزيار�ت  يف  �شارك  �حلكومي.  للتطوير  �أ�شا�شياً 
ح�شن حممد جمعة �ملن�شوري وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لبنية �لتحتية و�لنقل 
و�لبرتول  �لطاقة  ل�شوؤون  �ل��وز�رة  وكيل  �لعلماء  �شريف  �ملهند�ص  و�شعادة 
�مل�شاندة  للخدمات  �ل���وز�رة  وكيلة  �لنقبي  م�شلم  نادية  �ملهند�شة  و�شعادة 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  م��دي��رة  �لفندي  جميلة  �ملهند�شة  و�شعادة 
�لكهرباء  لقطاع  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  علي  �آل  يو�شف  �ملهند�ص  و�شعادة 

و�ملياه وطاقة �مل�شتقبل.
�لزيار�ت  خ���الل  �مل�����ش��وؤول��ون  و�ط��ل��ع 
�لتطويرية  �جل��ه��ود  ع��ل��ى  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
وجودة  �ملتعاملن  �إ���ش��ع��اد  م��ر�ك��ز  يف 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة و����ش��ت��م��ع��و� �إىل 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �مل��وظ��ف��ن  �ح��ت��ي��اج��ات 
كفاءتهم  وت��رف��ع  �أد�ئ��ه��م  حت�شن  يف 
وكذلك  و�لرقمي  �لتقني  �مل��ج��ال  يف 
من  ع��دد  و�أف��ك��ار  �آر�ء  �إىل  ��شتمعو� 
تطلعاتهم  على  للوقوف  �ملتعاملن 
ومتطلباتهم �مل�شتقبلية مبا ي�شعدهم 
وي��ح��ق��ق ر�ح��ت��ه��م م��ن ح��ي��ث ت�شهيل 
باأقل  و�إجن��ازه��ا  �ملعامالت  �إج����ر�ء�ت 

وقت وتكلفة وجهد.
و�أكد �شعادة �ملهند�ص �شريف �لعلماء 
حر�ص �لوز�رة على مو�كبة توجهات 
بالرتقاء  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
وفق  للمتعاملن  �ملقدمة  باخلدمات 
�إىل  ..لف��ت��ا  �لعاملية  �ملعاير  �أف�شل 
�ملمار�شات  �أف�شل  تتبنى  �ل���وز�رة  �أن 
جميع  ت�شخر  على  و�لعمل  �لر�قية 
�مل����و�رد و�لإم��ك��ان��ات وت��ط��وي��ر كفاءة 
تعزيز  �لو�جهة مبا ي�شمن  موظفي 
ويخدم  �ملتعاملن  خ��دم��ة  منظومة 
م�شالح جميع �أفر�د �ملجتمع ويحقق 

�ل�ش��عادة وجودة �حلياة.
�شعادة  ع���ل���ى  �ل����رتك����ي����ز  �إن  وق�������ال 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حتقيق 

ر�أ�ص  على  يقع  �لتوقعات  تفوق  خدمات  وتقدمي  متميزة  خدمات  جتربة 
�ل�شرت�تيجية  خططها  و�شمن  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �أول��وي��ات 
لذلك فاإننا ن�شتهدف حتفز موظفينا على تقدمي �أف�شل ما لديهم وتعزيز 
روح �ملبادرة �لإيجابية لديهم و�إننا يف �لوز�رة حري�شون على توفر قنو�ت 
�شر�ئح  خمتلف  ومتطلبات  �حتياجات  لتلبية  �أنو�عها  مبختلف  �خلدمة 
�أن  �ملن�شوري  جمعة  حممد  ح�شن  �ملهند�ص  �شعادة  �أو�شح  ب��دوره  �ملجتمع. 
�لذكية من خالل خريطة تطويرية  �ل��وز�رة تعمل على تطوير خدماتها 
تت�شمن �لعديد من �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لنوعية يف �إطار �لغايات و�لأهد�ف 
�إ�شعاد  و�إن  �لرقمي  �لتحول  يف  �ل��ري��ادة  حتقيق  يف  ل��ل��وز�رة  �ل�شرت�تيجية 
�ملتعاملن هو �ملحور �لأ�شا�شي لتطوير �خلدمات �حلكومية وذلك �ن�شجاما 
�لإمار�ت  حكومة  توجهات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لر�شيدة.  �لقيادة  توجهات  مع 
خدمات  تقدمي  على  حم��اوره��ا  خمتلف  يف  مبنية  �ملقبلة  عاماً  للخم�شن 
�أفر�د �ملجتمع كافة منوها  �شل�شة و�شهلة �لو�شول تفوق �لتوقعات وتخدم 
باأن �لوز�رة لديها خريطة طريق ملرحلة جديدة من خدمة �ملتعاملن وفق 
روؤية حكومة �مل�شتقبل و�شمان تقدمي خدمات متميزة �شممت وفق معاير 
لال�شتمر�ر  �جلهود  من  �ملزيد  بذل  �إىل  �ملوظفن  د�عيا  و�لكفاءة  �جل��ودة 
�لذكي  �ل��ت��ح��ول  وت��ع��زي��ز  �خل��دم��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  يف  �لعمل  وحت�شن  تطوير  يف 

للخدمات وتقدمي �لأف�شل لإ�شعاد �ملتعاملن وخدمة �لوطن.

يا�س ووتروورلد اأبوظبي تنظم فعاليات بالتعاون مع غيني�س لالأرقام القيا�شية

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  8824/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2432 جتاري كلي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )122149370.06( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �ص.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى مبنى رقم 16 - �لطابق 

�لثالث - رقم مكاين:3135291835
 - ي��ازدي  ���ش��اد�ت  3- ح�شن  ي��زدي  �شعادت  كيان   -2 ر�ه���ولن  دليب   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 

�شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )122149370.06( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70448

اعالن بالن�ضر        
 6729/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- معتز عبد�لرحيم �شعيد �ل�شيد  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :خالد عبد�لد�ئم معروف �حمد 
ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب����ت����اري����خ:2021/10/18   ب��ال��ز�م �مل��دع��ي عليها ب��ان توؤدي 
�لف وثمامنائة وخم�شة وثالثن  للمدعية مبلغ )264.835( درهم مائتان و�ربعة و�شتن 
درهم - و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك يف 2021/3/9 وحتى متام �ل�شد�د 
و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق 

يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:7166/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
�لف وثمامنائة  ب�شد�د مبلغ وقدره )58.844.41( درهم ثمانية وخم�شون  �أد�ء  �مر   : �لدعوى  مو�شوع 
�لقانونية 5% من تاريخ 2020/2/23 وحتى  �لفائدة  و�ربعة و�ربعون درهم وو�حد و�ربعون فل�شا - مع 

متام �ل�شد�د . 
�ملدعي:�متو�شت ملو�د �لبناء

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �ملنخول - بردبي - دبي - �شارع خالد بن �لوليد - مبنى �متو�شت ملو�د 
�لبناء - �شقة �مليز�نن - حمطة مرتو برجمان  - وميثله:بدر حممد علي �لقرق

�ملطلوب �إعالنه :  1- �يه بي دي لالعمال �خل�شبيه  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/11/9 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��شت�شد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�شوع 
�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )58.844.41( درهم ثمانية وخم�شون �لف وثمامنائة 
��شتحقاق تاريخ  ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ  و�ربعة و�ربعون درهم وو�حد و�ربعون فل�شا 
درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2021/9/28 يف  �حلا�شل  بالوفاء  �لتكليف 

مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 

 اعالن بالن�ضر
2938/2021/305 ا�ضتئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�أليان�ص م.د.م.���ص - جمهول حمل  نا�شيونال مارين  �مل�شتاأنف �شده /1-  �ىل 
 - با�شي  ق�شاب  ع��ر�ب��ي  م��اأم��ون  حممد  حم��م��ود   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
وميثله:�شليمان �شالح علي �شامل �ل�شبلي - قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 110/2021 جتاري كلي -  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/12/8

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
70197

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008721 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 3 - ز�ر� ملقاولت �ل�شيانة �لعامة - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�شارقة منطقة �لنهدة �شارع �لإحتاد مكتب رقم  109/110 رقم 1 ملك حممد 
 عبد�هلل �ملال ، 2 - ر�ما�شرينيو��شان تي �ر بار مي�شو�ر�ن - هندي �جلن�شية ، 3 - ح�شام عمر رم�شان د�ود - �ردين �جلن�شية 

بناء على طلب �ملدعية / �نغت خلدمات �ل�شرف �ل�شحي - ذ م م 
قد �قامت عليكم �لدعوى وتطالبكم فيها :- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ 

وقدره )248،297 درهم( )مائتان وثمانية و�ربعون �لفا ومائتان و�شبعة وت�شعون درهم �إمار�تي( 
ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما بالفائدة �لقانونية بو�قع %12 �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام

ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/12/9 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
 ، 5( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد  8.30 �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم  يف متام �ل�شاعة 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ 

�لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/11/24 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004231 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �أتو� للحلويات - موؤ�ش�شة فردية  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - �جلرف - �ل�شناعية - بالقرب من �ل�شوق �ل�شيني 

وحمطة �لبرتول - هاتف : 0501940951  - رقم مكاين 4379095240  
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 1( �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/28 م.

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 70533
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر 
ترغب   - �لهند   : �جلن�شية   - بروين  �شرين   / �ل�شيدة   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
)كافتريا  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف   ، �لهند   : �جلن�شية   - كاد�بور�م  عبد�لرحمن  في�شل 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �لرحمانية(  زهرة 
من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  �خرى:ليوجد.   تعديالت   )510676(
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13404 بتاريخ 2021/11/29 
تنازل/ بيع

نيكيون  تر��شيا  �لوي�شيا�ص  مايكل  �ل�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   - �لهند   : �جلن�شية   -
)100%( وذلك �ىل �ل�شيدة/ تري�شا مقد�شى - �جلن�شية : �لدمنارك ، يف 
�ل�شادرة من  و�لر�شيات(  �لتك�شية  ملقاولت  �لخ�شر  )�ملوج  �مل�شماة  �لرخ�شة 
تعديالت   )785224( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�خرى : وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كا�شو� م.د.م.�ص

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 360373        بتاريخ :2021/9/24    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كا�شو� م.د.م.�ص. 
�لعنو�ن: جويالري �ند جيمبلك�ص  3، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية، 
يف  حا�شوب،�إ�شت�شار�ت  بر�مج  �حلا�شوبية،ت�شميم  و�لربجميات  �حلا�شوبي  �لعتاد  وتطوير  ت�شميم  خدمات 
و�لتاأليف،  �لن�شر  حقوق  �لفكرية،�إد�رة  �مللكية  حا�شوب،�إ�شت�شار�ت  بر�مج  �حلا�شوبية،حتديث  �لربجميات 
�لهند�شة، تفعيل مو�قع �لإنرتنت،�إن�شاء و�شيانة �ملو�قع على �شبكة �لإنرتنت لالآخرين، توفر �أجهزة بحث 

يف �لإنرتنت، يف �لفئة  42.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

وباللون  مبتكرة  وبطريقة  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   Kaswaa كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �لعالمة:  و�شف 
�لأخ�شر. �حلرف W ممتد على �شكل جمل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ل�شر�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
حار�ص باليبوز�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 362090        بتاريخ : 16/10/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: حار�ص باليبوز�. 
�لعنو�ن: �ص.ب 77851  دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
لالآخرين،�لإعالن  �ملبيعات  ترويج  �ملكتبي،  �لن�شاط  وتفعيل  �لأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع���الن  �لدعاية 
و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب،عر�ص �ل�شلع على و�شائل �إت�شالت لغايات �لبيع بالتجزئة يف �لفئة  

.35
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: )D24EXPRESS( ت�شكل جميعها �شوية ن�ص �لعالمة �لتجارية �حلرف D مكتوب 
و�أ�شفل   D �لأمي��ن من �حل��رف  24 باجتاه �جلانب  د�خله ومكتوب رقم  �شهم  ر�أ���ص  بت�شميم  بخط خا�ص 
ذلك مكتوب كلمة  EXPRESS ويوجد �شهم منحني �أرجو�ين ي�شر نحو �لكلمة express من �لرقم 
24 وباجتاه �جلانب �لأمين من �لن�شو�ص. �لن�شو�ص كلها مكتوبة بدرجات خمتلفة من �للون �لأرجو�ين 

وخلفية �شفر�ء كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
 الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
��شو�ء �ل�شمحة للخياطة

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 360511        بتاريخ :2021/9/27    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ��شو�ء �ل�شمحة للخياطة.
�لعنو�ن: �ص. ب  21896، �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�ص ولبا�ص �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص،مالب�ص جاهزة،بر�ن�ص )مالب�ص( مالب�ص حمبوكة يف �لفئة  25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
�أ�شفل ن�ص  �أ�شو�ء مكتوب بخط لغة عربية خا�ص باللون �لأ�شود،  و�شف �لعالمة: ن�ص �لعالمة �لتجارية 
�لعالمة �لتجارية مكتوب EST 2008 باللغة �لإجنليزية. �إي �إ�شت ي �شتاند�ص  كاخت�شار ل تاأ�ش�شت منذ 
�لتجارية  �لرخ�شة  2008 مبوجب  �شنة  تاأ�ش�شت يف  �ل�شمحة للخياطة  �أ�شو�ء  �ملتقدمة  و�ل�شركة   2008
باللون  �ل�شمة  د�خله مكتوب كلمة  �لذهبي  باللون  �شعار  �لتجارية هناك  �لرخ�شة  و�أعلى ن�شو�ص  �ملرفقة. 

�لأبي�ص، مع ن�شف �أحرف يف �لأعلى ومتو�زنة لالأ�شفل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك
�مار�تي كويف ذ.م.م

بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم :   357017        بتاريخ: 05 / 08 / 2021م
�مل�شجلة حتت رقم :                      بتاريخ: 04 / 10 / 2021م                 

با�ش��م:  �مار�تي كويف ذ.م.م.
وعنو�نه:  �ص.ب 52845، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
يف  طازجة  فو�كه  نباتات،  بذور  )ثمر(  طازجة،لوز  ك�شتنة  )ثمر(  �شود�ين  برُّندق،فول  )فو�كه(  �جلوز  ثمار 

�لفئة 31.
�لو�ق�عة بالفئة: 31

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
بيانات �لتعديل.

تعديل �شكل �لعالمة كما هو مو�شح �أعاله.
تاريخ �لتعديل : 2021/11/10              تاريخ �لتاأ�شر : 15/ 11 /2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
مل�شه �تقان لتجارة �لعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل �ص.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 362854        بتاريخ : 27/10/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مل�شه �تقان لتجارة �لعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل �ص.ذ.م.م.
�لعنو�ن: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
عطور لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور و م�شتح�شر�ت جتميل، كرميات جتميلية، م�شتح�شر�ت جتميل للعناية 

بالب�شرة يف �لفئة  03.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية BALANCE ACTIVE FORMULA كتبت يف 
ACTIVE  شطرين ب�شكل مميز باللون �لأ�شود حيث يوجد ر�شم مثلث �شغر باللون �لبني بن �لكلمتن�

و FORMULA كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29 نوفمرب 2021 العدد 13404
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اأنحاء  جميع  يف  امل�ست�سفيات  اإغراق  وا�ستمرار  ال�ستاء  ف�سل  دخولنا  مع 
الوليات املتحدة بحالت خطرية من "كوفيد-19"، ميثل مو�سم الإنفلونزا 

تهديدا م�سوؤوما ب�سكل خا�س هذا العام.
الريا�سية  والنمذجة  التطعيم  �سيا�سة  يف  خربة  ذوو  باحثون  ويعمل 
روبرت�س،  اإ�س  مارك  ذلك  يف  مبا  بيت�سربغ،  جامعة  يف  املعدية  لالأمرا�س 
وريت�سارد ك زميرمان، اأ�ستاذ طب الأ�سرة، على منذجة الإنفلونزا لأكرث 

من عقد.
التابعة  التح�سني  ملمار�سات  اللجنة ال�ست�سارية  اأحدهم ع�سوا يف  وكان 
لقاح  فعالية  و�سبكة  منها،  والوقاية  الأم��را���س  على  ال�سيطرة  ملراكز 

الإنفلونزا التابعة ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها.

�أن مو�شم  �إىل  �أجريت موؤخر�  �لتي  �لنمذجة  �أعمال  وت�شر 
�لإنفلونز� �خلفيف �لعام �ملا�شي قد يوؤدي �إىل زيادة حالت 
�لإنفلونز� يف �ملو�شم �ملقبل. وخف�شت ��شرت�تيجيات مكافحة 

�أي�شا. "كوفيد19-" �لإنفلونز� 
ونتيجة للتد�بر �لعديدة �لتي و�شعت يف عام 2020 للحد 
�ل�شفر  �حل��د من  ذل��ك  "كوفيد19-" - مبا يف  �نتقال  من 
و�رت�����د�ء �لأق��ن��ع��ة و�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي و�إغ����الق �ملد�ر�ص 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ���ش��ه��دت   - �لأخ�����رى  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لأخرى  �ملعدية  و�لأم��ر����ص  �لإنفلونز�  يف  كبر�  �نخفا�شا 

خالل مو�شم �لإنفلونز� �ملا�شي.
�لأطفال من  بالإنفلونز� بن  �ملرتبطة  �لوفيات  و�نخف�شت 
وفاة  ح��ال��ة  �إىل   2020-2019 مو�شم  يف   200 ح���و�يل 
و�حدة يف مو�شم 2020-2021. وب�شكل عام، �شهد مو�شم 
�أق��ل ع��دد م�شجل  2020-2021 و�ح���د� م��ن  �لإن��ف��ل��ون��ز� 

للحالت يف تاريخ �لوليات �ملتحدة �حلديث.
ويف حن �أن �حلد من �لإنفلونز� �أمر جيد، �إل �أنه قد يعني 
�أن �لإنفلونز� �شت�شرب �أكر من �ملعتاد هذ� �ل�شتاء. وهذ� لأن 
للمر�ص  �لنا�ص  يطورها  �لتي  �لطبيعية  �ملناعة  من  �لكثر 

تاأتي من �نت�شار هذ� �ملر�ص بن �ل�شكان.
�لأخرى  �لتنف�شي  ف��رو���ش��ات �جل��ه��از  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�أظ��ه��ر 
�أثناء �جلائحة، وز�د بع�شها، مبا يف ذلك  �نخفا�شا مماثال 
�أعيد  حيث  كبر  ب�شكل  �لف�شول،  بن  �لتنف�شي  �لفرو�ص 
ف����ت����ح �مل������د�ر�������ص 
و�نخف�شت 
ت�����د�ب�����ر 

�لتباعد �لجتماعي و�لإخفاء و�لتد�بر �لأخرى.

فك �سيفرة النتقال الفريو�سي
تت�شمن �ملناعة �شد �لإنفلونز� عدة عو�مل. حتدث �لإنفلونز� 
�لريبي  �لنووي  �حلم�ص  فرو�ص  من  �شاللت  عدة  ب�شبب 
�لتي تتحور مبعدلت خمتلفة كل عام، بطريقة ل تختلف 

.SARS-CoV-2 عن �لطفر�ت �لتي حتدث يف
ويعتمد م�شتوى �ملناعة �حلالية للفرد �شد �شاللة �لإنفلونز� 
ل��ل��ع��ام �حل���ايل ع��ل��ى ع���دة م��ت��غ��ر�ت. وت�����ش��م��ل م���دى ت�شابه 
�ل�شاللة �حلالية مع �ل�شاللة �لتي تعر�ص لها �لطفل لأول 
لل�شاللت  م�شابهة  �ملنت�شرة  �ل�شاللت  كانت  �إذ�  وم��ا  م��رة، 
�لتي �شبق �أن تعر�شت لها، ومدى حد�ثة عدوى �لإنفلونز� 

هذه، �إذ� حدثت.
�لأطفال  جتمع  مثل  �لب�شرية،  �لتفاعالت  ف��اإن  وبالطبع، 
يح�شرون  �لذين  �لأ�شخا�ص  �أو  �لدر��شية  �لف�شول  يف  معا 
�لتد�بر  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   - �ل��ك��ب��رة  �لتجمعات 
كان  �إذ�  م��ا  على  ت��وؤث��ر  كلها   - �لقناع  �رت���د�ء  مثل  �لوقائية 

�لفرو�ص ينتقل بن �لنا�ص.
�لتطعيم.  ب�����ش��ب��ب  م���ت���غ���ر�ت  �أي�������ش���ا  وه���ن���اك 
�لتطعيم على  �ل�شكان من  وتعتمد مناعة 
لقاح  ي��ت��ل��ق��ون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ص  ن�شبة 

�لإنفلونز� يف مو�شم معن ومدى فعالية - �أو تطابق �للقاح 
جيد� - �شد �شاللت �لإنفلونز� �ملنت�شرة.

�شكان  عموم  يف  لالإنفلونز�  �ملحدود  �لنت�شار  �إىل  وبالنظر 
�لوليات �ملتحدة �لعام �ملا�شي، ي�شر �لبحث �إىل �أن �لوليات 
�أن ت�شهد وباء كبر� لالإنفلونز� هذ� �ملو�شم.  �ملتحدة ميكن 
وبالقرت�ن مع �لتهديد �حلايل ملتغر دلتا �شديد �لعدوى، 
ميكن �أن يوؤدي ذلك �إىل مزيج خطر من �لأمر��ص �ملعدية، 

�أو "�لتو�أم".
�لأخرى  �ملعدية  "كوفيد19-" و�لأم��ر����ص  من��اذج  وك��ان��ت 
"كوفيد19-"، وغالبا ما  �لتنبوؤ�ت حول جائحة  يف طليعة 

�أثبتت �أنها تنبئ باحلالت و�ل�شت�شفاء و�لوفاة.
ول��ك��ن، ل ت��وج��د �أم��ث��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �لأوبئة 
�ملزدوجة و�ملتز�منة. ونتيجة لذلك، فاإن �لأ�شاليب �لوبائية 
قد  ما  لتوقع  منا�شبة متاما  لي�شت  �لتقليدية  و�لإح�شائية 
�آليات  تدمج  �لتي  �لنماذج  ف��اإن  لذلك،  �ملو�شم.  ه��ذ�  يحدث 
كيفية �نت�شار �لفرو�ص تكون قادرة ب�شكل �أف�شل على �إجر�ء 
للتنبوؤ  منف�شلتن  طريقتن  �لباحثون  تنبوؤ�ت.و��شتخدم 
بالتاأثر �ملحتمل لنخفا�ص حالت �لإنفلونز� �لعام �ملا�شي 

يف مو�شم �لإنفلونز� 2021-2022 �حلايل.
�ل��ذي مل ُير�جع بعد من قبل �لأقر�ن،  ويف �لبحث �لأخ��ر 
�لفعلية  �ل�شكان  تفاعالت  يحاكي  للنمذجة  نظاما  طبقنا 
يف �ملنزل و�لعمل ويف �ملدر�شة ويف حميط �حلي. ويتنباأ هذ� 
يف  كبر�  �رتفاعا  ت�شهد  قد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اأن  �لنموذج 

حالت �لإنفلونز� هذ� �ملو�شم.
�أد�ة تقليدية لنمذجة  �أخرى، ��شتخدمنا  �أولية  ويف در��شة 
�لأمر��ص �ملعدية �لتي تق�شم �ل�شكان �إىل �أ�شخا�ص 
ومتعافن  وم�شابن  ل��الإ���ش��اب��ة،  معر�شن 
و�أ�شخا�ص نقلو� �إىل �مل�شت�شفى �أو ماتو�.

نتوقع  �لريا�شي،  �لنموذج  �إىل  و��شتناد� 
�أن �لوليات �ملتحدة ميكن �أن ت�شهد ما 
دخول  حالة   102000 �إىل  ي�شل 
�إ�شافية �إىل �مل�شت�شفى فوق مئات 
�ل��ت��ي حت��دث ع���ادة خالل  �لآلف 

مو�شم �لإنفلونز�.
وتفرت�ص هذه �لأرقام �أنه ل يوجد 
�أي تغير عن �مت�شا�ص وفعالية لقاح 

مو�شم  خالل  وي�شتمر  �خلريف  من  ب��دء�  �ملعتاد  �لإنفلونز� 
�لنموذجي  �لإنفلونز�  مو�شم  عن  ينتج  ما  �لإنفلونز�.وعادة 
�مل�شحوبة  40 مليون حالة من �لأمر��ص  �إىل   30 ما بن 
دخول  حالة  و800000   400000 بن  وم��ا  ب��اأع��ر����ص، 

�إىل �مل�شت�شفى ومن 20000 �إىل 50000 حالة وفاة.
"كوفيد- �شد  �مل�شتمرة  باملعركة  مقرتنا  �لحتمال،  وه��ذ� 
�لرعاية  نظام  على  هائل  وباء  تف�شي  �حتمال  يثر   ،"19
�لعناية �ملركزة  �مل�شت�شفيات ووحد�ت  �ل�شحية حيث تفي�ص 
"كوفيد19-" �مل�شابن  �أج��ز�ء �لبالد مع مر�شى  يف بع�ص 

كيفية  على  �ل�شوء  �أي�شا  �لبحث  خطرة.و�شلط  باأمر��ص 
ت��ع��ر���ص �لأط���ف���ال �ل�����ش��غ��ار ل��ل��خ��ط��ر ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص لأنهم 
يتعر�شون ب�شكل �أقل للمو��شم �ل�شابقة لالإنفلونز�، وبالتايل 
مل يطورو� بعد مناعة و��شعة، مقارنة بالبالغن. وبالإ�شافة 
�إىل �لعبء �مللقى على كاهل �لأطفال، تعد �إنفلونز� �لأطفال 
حم��رك��ا مهما ل��الإن��ف��ل��ون��ز� ل���دى ك��ب��ار �ل�����ش��ن ح��ي��ث ينقلها 

�لأطفال �إىل �لأجد�د وكبار �ل�شن �لآخرين.
ومع ذلك، هناك �شبب للتفاوؤل، لأن �شلوكيات �لنا�ص ميكن 

�أن تغر هذه �لنتائج �إىل حد كبر.

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

عامل  يجعلها  م��ا  بالأع�شاء،  �حل�شوية  �ل��ده��ون  وتلت�شق   
خطر لالإ�شابة باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية ومر�ص 
�شد  �إج��ر�ء م�شاد  �أف�شل  �لغذ�ئي  �لنظام  ويقدم  �ل�شكري. 
�ل��ده��ون، م��ع وج���ود م�����ش��روب و�ح���د على وج��ه �خل�شو�ص 

يب�شر باخلر.
�شاي  �أن  �إىل  �مل��ت��ز�ي��دة  �ل���دلئ���ل  وت�����ش��ر 

�أول�����ون�����غ ي��ق��ل��ل ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر من 
�لدهون �حل�شوية.

�ل����ت����ج����ارب  �إح�����������دى  ويف 
خ�ش�ص  �ل���ع�������ش���و�ئ���ي���ة، 

م�شروبا  �ل���ب���اح���ث���ون 
يوميا يحتوي على 
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م��ل��غ م���ن �ل��ك��ات�����ش��ن - �مل���غ���ذي���ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف �أول����ون����غ - 
للم�شاركن على مد�ر 12 �أ�شبوعا.

�جل�شم  ووزن  �لبطن  يف  �ل��ده��ون  منطقة  �لباحثون  وقا�ص 
وت���ك���وي���ن���ه 

عند �لأ�شبوع �شفر و�لأ�شبوع �لثامن و�لأ�شبوع �لثاين ع�شر 
من �لدر��شة.

ب�شكل  تقلل  �لكات�شن  كثيفة  �مل�شروبات  �أن  �لنتائج  وك�شفت 
ك��ب��ر م��ن م��ت��و���ش��ط م�����ش��اح��ة �ل���ده���ون �حل�����ش��وي��ة، وكذلك 

�لدهون يف �جل�شم.
�ل�شاي  م�����ش��روب  "��شتهالك  �أن:  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����ص 
�أ�شبوعا،   12 مل��دة  �لأك�����ش��دة  مب�����ش��اد�ت  �ملخ�شب  �لأخ�����ش��ر 
�لبالغن  ل����دى  �ل���ده���ون �حل�����ش��وي��ة  ف���ق���د�ن  ت�����ش��ب��ب��ت يف 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ن مم���ن ل��دي��ه��م ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن �لدهون 

�حل�شوية يف �لبطن".
وُك����ررت ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج يف در����ش��ة مم��اث��ل��ة �أظهرت 
�أربع  �أول���ون���غ  ���ش��اي  م��ن  م��ل   300 ���ش��رب  �أن 
�لنا�ص  �أن ي�شاعد  �ليوم ميكن  مر�ت يف 
من  و�ح��د  كيلوغر�م  خ�شارة  على 

�لدهون يف �شتة �أ�شابيع.
�أن  �ل���ب���اح���ث���ون  و�ق������رتح 
�ل���������ش����اي ف����ع����ل ذل����ك 
م��ن خ��الل حت�شن 
�لغذ�ئي  �لتمثيل 
ل�����������ل�����������ده�����������ون يف 

�جل�شم.

ويف �لو�قع، ثبت �أن �شاي �أولونغ ميكن �أن يزيد من معدلت 
وهذ�  ب���امل���اء.  م��ق��ارن��ة   2.9% بن�شبة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ت��م��ث��ي��ل 
يعادل حرق ما يقرب من 281 �شعرة حر�رية يف �ليوم، يف 

�ملتو�شط.
 ،Nutrients �أخرى ن�شرت يف جملة  وُي�شت�شهد بدر��شة 
�لدهون  "يحرق  �أن  ميكن  �أول��ون��غ  �شاي  �أن  �قرتحت  و�لتي 

�أثناء �لنوم".
وقال كبر معدي �لدر��شة، �لربوفي�شور كومبي توكوياما: 
"مثل جميع �أنو�ع �ل�شاي، يحتوي �أولونغ على مادة �لكافين، 
��شتقالب �لطاقة من خالل زيادة معدلت  �لتي توؤثر على 
�أن  �إىل  �ل��در����ش��ات  ت�شر  ذل��ك،  وم��ع  لدينا.  �لقلب  �شربات 
��شتهالك �ل�شاي قد يزيد �أي�شا من تك�شر �لدهون، بغ�ص 
��شتهالك  �آث��ار  در��شة  �أردن��ا  �لكافين.  ت��اأث��ر�ت  عن  �لنظر 
�أولونغ مقابل �لكافين وحده على �لتمثيل �لغذ�ئي للطاقة 

و�لدهون بن جمموعة من �ملتطوعن �لأ�شحاء".
و�أظهرت �لدر��شة �أن �شاي �أولونغ عزز تك�شر �لدهون بنحو 

�ل�شابطة. �ملجموعة  يف  �مل�شاركن  مع  باملقارنة   20%
ولتحقيق هذه �لتاأثر�ت، كان على �لأ�شخا�ص تناول كوبن 
من �ل�شاي يوميا. ومن �ملثر لالهتمام �أن تاأثر�ت فقد�ن 

�لوزن ��شتمرت �أثناء نوم �مل�شاركن.
وتعليقا على �لنتائج، قال تيم بوند، من �للجنة �ل�شت�شارية 
�إنفاق  زي����ادة  يف  ي�����ش��اع��د  �أول���ون���غ  ���ش��اي  �أن  "ثبت  ل��ل�����ش��اي: 
�لدر��شات فقد�ن حو�يل ثالثة  �لدهون وحرقها. و�أظهرت 
�أ���ش��ب��وع��ا، ول��ك��ن غالبا ما   12 ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات م��ن �ل���وزن يف 
لدى  يكون  حيث  للرقابة  خا�شعة  �شبه  در��شات  هذه  تكون 
من  مزيد  �إىل  حاجة  �لإ�شر�ف".وهناك  بع�ص  �لأ�شخا�ص 
�لدر��شات لتحديد فعالية �ل�شاي �ل�شيني �لأ�شود على �ملدى 

�لطويل كعامل م�شاعد خلف�ص �لدهون �حل�شوية. 

م�شروب دافئ »يحرق« دهون اجل�شم اخلطرة اأثناء النوم
تعترب الدهون احل�سوية خطرية لأنها تغلف الأع�ساء احليوية املوجودة يف 
و�سط اجل�سم، وت�سمل املخاطر املرتبطة بالدهون النوبات القلبية وال�سكتات 

الدماغية.
وميكن جل�سم الإن�سان تخزين كمية مده�سة من الدهون، ولكن لي�س كل ذلك 

مرئيا دائما بالعني املجردة.
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•• ابوظبي-الفجر:

�أ�شدر مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت 
“�جتاهات  �شل�شلة:  من  �ل�شابعة  �لدر��شة 
عنو�ن:  حت��ت  �ل�شيا�شي”  �لإ����ش���الم  ح���ول 
�لأي����دي����ول����وج����ي����ا  يف  ن����ق����دي����ة  “قر�ءة 
�ملفاهيم”،  ت��ف��ك��ي��ك  يف  �لإ�����ش����الم����وي����ة: 
غر  ب��اح��ث  بلقا�شم”  ب��ن  “فريد  �أع��ده��ا 
يف  وم��ت��خ�����ش�����ص  “تريندز”  يف  م���ق���ي���م 
�لدر��شة  �لإ�شالموية.وتك�شف  �حل��رك��ات 
فكري  حتٍدرّ  �لإ�شالموية  �لأيديولوجيا  �أن 
عد  �ل�شرُّ ي�شتدعي بذل �جلهد على  ومعريف 
ك��اف��ة ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل����ه، وه����و �أم����ر ل يقل 
م��ا متثله �جلماعات  م��و�ج��ه��ة  ع��ن  �أه��م��ي��ة 
�جتماعية  خم���اط���ر  م����ن  �لإ�����ش����الم����وي����ة 
مقاربة  �لدر��شة  و�أمنية.وتطرح  و�شيا�شية 

�لذي  �مل��ف��اه��ي��م��ي  ل��ل��ج��ه��از  ن��ق��دي��ة  تفكيكية 
 ً� �شدَّ �لإ�شالموية  �لأيديولوجيا  بنية  ي�شد 
�أهمية  وتكمن  حركاتها،  خطابات  ويخرتق 
�جلانبن  بن  كونها جتمع  �ملفاهيم يف  هذه 
�لروؤية  ع��ن  تنبئ  ف��ه��ي  و�ل��ع��م��ل��ي،  �ل��ن��ظ��ري 
�لإ����ش���الم���وي���ة ل��ل��ع��امل و�ل��ب�����ش��ر و�ل����وج����ود، 
وتو�شح ما ينبغي على �لإ�شالموين فعله يف 
�لو�قع لتج�شيد تلك �لروؤية.و�نتقت �لدر��شة 
�أمثلة من هذه �ملفاهيم، و�شلكت منهجاً يقوم 
على ��شتنطاق ن�شو�ص دعاة �لإ�شالموية يف 
من  ومقاربتها  �لتاريخية،  �ملر�حل  خمتلف 
ت��ن��ط��وي عليه من  م��ا  تك�شف  ن��ق��دي��ة  ز�وي����ة 
عها  تقنرُّ برغم  و�شلطوية  �أيديولوجية  �أبعاد 

بغطاء ديني م�شلل.
و���ش��م��ل��ت �ل���در�����ش���ة ث��الث��ة ع��ن��ا���ش��ر موزعة 
�لعن�شر  ركز  حيث  �ملفاهيم،  طبيعة  بح�شب 

ب�شفته  �لإ�شالم  �شمولية  مفهوم  على  �لأول 
تنبثق  �ل��ت��ي  �ملبدئية  �ملعرفية  �ل��ن��و�ة  ميثل 

عنها �شائر �ملفاهيم و�لت�شور�ت.
و�ه����ت����م �ل���ع���ن�������ش���ر �ل����ث����اين م����ن �ل����در������ش����ة 
مب��ف��ه��وم��ي �ل����دع����وة و�ل���ت���د�ف���ع، وه���م���ا من 
�لعن�شر  و����ش��ت��ق��ل  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل��ف��اه��ي��م 
�حلاكمية،  وهي  �ل�شيا�شية  باملفاهيم  �لثالث 

و�ل�شريعة، و�خلالفة، و�جلهاد.
�لإ�شالموية  �جلماعات  �أن  �لدر��شة  وت��وؤك��د 
جهاز  على  �لأيديولوجية  منظومتها  تبني 
خطاباتها  م���ع���اين  ب����ه  ت�����ش��ن��ع  م��ف��اه��ي��م��ي 
هذ�  وي�شكل  وج��اذب��ي��ة،  معقولية  ومتنحها 
�جلهاز �لنو�ة �ل�شلبة �لتي تلتقي حولها تلك 
�ل�شبل وتباينت  بها  �جلماعات مهما تفرقت 
�جتاهاتها، ومل تطر�أ عليه تغير�ت جوهرية 
تباعد  برغم  �ملوؤ�ش�شون  بنيانه  �أن و�شع  منذ 

هذه  �أن  �لبيئات.وتو�شح  و�ختالف  �لأزمنة 
�لإ�شالموين  ب����اآف����اق  حم��ك��وم��ة  �مل��ف��اه��ي��م 
�ملعرفية، وهي �آف��اق حم��دودة مل تنفتح على 
�لأديان  علوم  يف  خ�شو�شاً  �حلديثة  �ملعارف 
ت�شتوعب  ومل  و�مل��ج��ت��م��ع،  �لإن�����ش��ان  وع��ل��وم 
منجز�ت �حلد�ثة �لفكرية و�لقيم �لتي �نبنت 
�إنهم قلبو� رهان حتديث �لإ�شالم  عليها، بل 
�أ�شلمة �حلد�ثة.وت�شر  رهان  �إىل  و�مل�شلمن 
ما  تعك�ص  �مل��ف��اه��ي��م  ه���ذه  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة 
�لتي  �لإ�شالموية”  ب�”�ملركزية  نعته  ميكن 
و�إر�دة  و�لتفوق  �ل�شتعالء  معاين  ت�شتدعي 
�ل��ه��ي��م��ن��ة، وه���و م���ا مي��ث��ل ����ش��ت��ع��ادة ب�شورة 
عن  �مل���وروث���ة  ل��ل��ف��ك��رة  �شمنية  �أو  ���ش��ري��ح��ة 
�لإ�شالم  متثل  �ل��ت��ي  تلك  �لناجية،  �لفرقة 
“�جلنة”  ج���ز�وؤه���ا  �شيكون  �ل��ت��ي  �ل�شحيح 
يف م��ق��اب��ل غ��ره��ا م���ن �ل���ف���رق �مل��ن��غ��م�����ش��ة يف 

“جهنم”،  م��اآل��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  �ل��ت��ي  �ل�����ش��الل��ة 
��شتبعاد �ملخالفن  ويرتتب على هذ� �ملنطق 
�إىل  �لن��ت��م��اء  د�ئ���رة  م��ن  و�شيا�شياً(  )ف��ك��ري��اً 
�إل��ي��ه من  م��ا يف�شي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإ����ش���الم، 
�مل�شلمن.وتو�شلت  ل��غ��ر  وك��ر�ه��ي��ة  ع����د�وة 
�لعربية  �لنخب  ب��ذل  ���ش��رورة  �إىل  �ل��در����ش��ة 
جهد�ً معرفياً وفكرياً ل�شياغة مقاربة �شاملة 
وقيم، ل�شيَّما على  ومهار�ت  تر�شيخ معارف 
وم�شتوى  و�لتعليم  �لرتبية  مناهج  م�شتوى 
�لو�شائط �لإعالمية، وهيئات �ملجتمع �ملدين 
وك�شف  �لإ�شالموية  �لأيديولوجيا  ملجابهة 
�أ���ش��ال��ي��ل��ه��ا، وت��ع��ري��ة م���ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه من 
خماتلة وخ��د�ع وما متثله من تكبيل للعقل 
وتعطيل مللكة �لتفكر �حلر، وللتنبيه �إىل ما 
ينجررُّ عنها من خماطر على ��شتقر�ر �لدول 

و�ملجتمعات.

•• ال�سارقة-الفجر: 

�لتابعة  �ل�������ش���ارق���ة،  ق���ن���اة  ت��ط��ل��ق 
ل���ه���ي���ئ���ة �ل�����������ش�����ارق�����ة ل������الإذ�ع������ة 
و�ل���ت���ل���ف���زي���ون، �ل��������دورة �ل������ 13 
�ل�شارقة”  “من�شد  ب��رن��ام��ج  م��ن 
عاماً   15 م��ن��ذ  تخ�ش�ص  �ل����ذي 
يف �كت�شاف وتقدمي �ملوهوبن يف 
�لدول  �لإن�����ش��اد م��ن خمتلف  ف��ن 

�لعربية،
و�ل��ذي يقدم يف كل دورة كوكبة   
م��ن جن���وم �ل��ف��ن �ل��ه��ادف �لذين 
�أو������ش�����اط  �لإن�����������ش�����اد يف  ن���������ش����رو� 
�جلمهور وع��ززو� من مكانة هذ� 
�جل��م��ي��ل وجعلوه  �ل��ف��ن��ي  �ل���ل���ون 
�لذ�ئقة  يف  �أك���رب  ب�شكل  ح��ا���ش��ر�ً 

�ملعا�شرة.
�ل��ربن��ام��ج �ل����ذي �ن��ط��ل��ق��ت �أوىل 
يد�شن   2006 �ل��ع��ام  يف  دور�ت����ه 
دورت��������ه �جل�����دي�����دة ب���اخ���ت���ب���ار�ت 
�ملتميزة  �مل��و�ه��ب  لن��ت��ق��اء  �لأد�ء 
�ملتقدمن  وي�شتقبل  �لإن�شاد،  يف 
بن  �ل��ق��ادم  �ملو�شم  يف  للم�شاركة 
ي��ن��اي��ر يف كل   1 و  دي�����ش��م��رب   18
من �لإمار�ت و�ل�شعودية و�ملغرب 
و�جل�����ز�ئ�����ر،  و�لأردن  وم�������ش���ر 
�لتقدم  �إمكانية  على  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لإنرتنت  عرب  �لأد�ء  لختبار�ت 

يناير   2 و  دي�����ش��م��رب   18 ب����ن 
�خلا�ص  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب 
http://www. بالربنامج: 
munshidsharjah .
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�آليات  �أن  �لربنامج  �إد�رة  وك�شفت 
�ختبار �ملتقدمن يف �لدول �ملعلن 
�شنوي  تقليد  وف���ق  جت���ري  عنها 
�أع������ر�ف دور�ت  ���ش��ار ع���رف���اً م���ن 

“من�شد �ل�شارقة”،
 ويتمثل يف �إيكال مهمة �لتحكيم 
�ملر�شحة  �لأ�������ش������و�ت  و�ن����ت����ق����اء 
�ملقبلة  �ل�������دورة  يف  ل���ال����ش���رت�ك 
�أن  �شبق  �ل��ذي��ن  �لإن�����ش��اد  لنجوم 
�ل��ربن��ام��ج يف  ل��ق��ب  ح�شلو� ع��ل��ى 

دور�ته �ل�شابقة.
من   13 �ل��������  �ل������������دورة  وح���������ول 
�لربنامج قال �شامل علي �لغيثي، 
“�أ�شبح  �ل�����ش��ارق��ة:  ق��ن��اة  م��دي��ر 
ومو��شمه  �ل�شارقة”  “من�شد 
�ملتو�لية عالمة من عالمات قناة 
باعتباره  �إل��ي��ه  وننظر  �ل�����ش��ارق��ة، 
حدثاً �شنوياً يتجاوز كونه جمرد 

برنامج، 
قدمها  �لتي  �ملو�هب  �أن  وخا�شة 
منذ دورته �لأوىل �شقت طريقها 
وحققت لنف�شها ح�شور�ً يف �شاحة 
�لفن �لهادف، ونقلت فن �لإن�شاد 
م��ن خ��ان��ة �جل��م��ه��ور �مل��ح��ب لهذ� 
�لعامل  �أو�شع يف  د�ئ��رة  �إىل  �للون 

�لعربي”.
�إن  �ل��ق��ول  “ن�شتطيع  و�أ����ش���اف: 
جنح  �ل�شارقة”  “من�شد  برنامج 
�نطلق  �ل���ذي  �ل��ه��دف  حتقيق  يف 
�إمارة  لأجله، متا�شياً مع م�شروع 
ي�شع  �ل��ذي  �حل�����ش��اري  �ل�شارقة 
�ملجتمع  ووع���ي  بثقافة  �لرت��ق��اء 
�شمن �لأولويات، جت�شيد�ً لروؤى 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و 
�لربنامج  �نطلق  �لذي  �ل�شارقة، 
���ش��م��وه، خدمة  ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن 
باأهد�ف  وت���اأط���ره  �ل��ف��ن  ل��رق��ي 
وتنمي  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ذ�ئ��ق��ة  ت�شمو 

�لتي  وبالر�شائل  بالقيم  �ل��وع��ي 
تنقلها �لفنون على �ختالفها”.

وكما يف كل مو�شم وعقب مرحلة 
ي�شتهل  �مل���������ش����ارك����ن،  �خ����ت����ي����ار 
�لتي  حلقاته  �شل�شلة  �ل��ربن��ام��ج 
“يوميات  ب���  للجمهور  ي��ق��دم��ه��ا 
تنقل  �ل���ت���ي  �ل�شارقة”  م��ن�����ش��د 
وم�شاهد  م��و�ق��ف  للم�شاهدين 
مرحلة  خ���الل  ت�شويرها  ج���رى 
ت�شع  و�ل���ت���ي  �لأد�ء،  �خ���ت���ب���ار�ت 
�جل���م���ه���ور �أم�������ام ت��ف��ا���ش��ي��ل من 
�لتح�شر  خالل  �ملن�شدين  حياة 
و�لتمارين �لإن�شادية وغرها من 
كامر�  تر�شدها  �لتي  �لأح���د�ث 

�لربنامج ور�ء �لكو�لي�ص.

و�شيكون �جلمهور على موعد مع 
�لتناف�ص  تر�شد  م�شوقة  حلقات 
مل�شابقة  �ملتاأهلن  �ملن�شدين  ب��ن 

من�شد �ل�شارقة،
 �ل����ذي ي��ق��دم ك��ل ع���ام ن��خ��ب��ة من 
�مل���و�ه���ب �لإن�����ش��ادي��ة �مل��ت��م��ي��زة يف 
�لإن�شاد  فنون  تنوع  عن  �لتعبر 

يف �لوطن �لعربي، 
�ملت�شابقن  ت���ن���ق���ل  خ������الل  م����ن 
وق�شائد  و�أحل�����ان  م��ق��ام��ات  ب��ن 
مو�شوعات  ت��ع��ال��ج  وم��و���ش��ح��ات 
�أ�شيلة، ترتقي بالوجد�ن وتهذب 
�لتو�قة  �لنفو�ص  وتطرب  �لأرو�ح 
للفن �لهادف و�لكلمة �لتي تبني 

�لقيم.

يجري اختبارات الأداء يف الإمارات وال�سعودية واملغرب وم�سر والأردن واجلزائر وعرب الإنرتنت

من�شد ال�شارقة يطلق دورته الـ 13 الكت�شاف 
اأجمل االأ�شوات يف فن االإن�شاد

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

تريندز ُي�شدر درا�شة جديدة ُتفكك 
مفاهيم االأيديولوجيا االإ�شالموية

•• العني-الفجر:

�لدكتورة  �ل�����ش��ي��خ��ة  م���ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�ص 
بن  حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�ص 
خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية و�شمن 
فعاليات �لحتفال بالعيد �لوطني �ل� 50 
نظمت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
مكتبة �أجيال �مل�شتقبل بجمعية حممد بن 
خالد �آل نهيان لأجيال �مل�شتقبل مهرجان 
�لفرت��شي  �لإم������ار�ت(  ح��ب  يف  )�أج���ي���ال 
عدد  من  و��شعة  مب�شاركة  و�ل��ث��اين  �لأول 
�ملختلفة  �لدولة  �إم��ار�ت  من  �ملد�ر�ص  من 
)�أج��ي��ال يف حب  فكرة مهرجان  نبعت  و   ،
�لإمار�ت( من رغبة مكتبة �أجيال �مل�شتقبل 
ب��ت��ع��زي��ز ق��ي��م �ل���وح���دة و �ل��ت�����ش��ام��ن �لتي 
متثل جوهر �ليوم �لوطني و توؤ�شل لقيم 

�لتالحم �لتي بنى عليها �لآباء �ملوؤ�ش�شون 
روح �لحتاد يف �لثاين من دي�شمرب 1971 
�أن  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال  مكتبة  حر�شت  وق��د 
توجه �لدعوة للمد�ر�ص و ريا�ص �لأطفال  
�ل��دول��ة  للم�شاركة يف  �إم���ار�ت  م��ن جميع 
�حتفال و�ح��د يجمع �لأط��ف��ال من جميع 
�لإم�������ار�ت ي��ت�����ش��ارك��ون ف��ي��ه �ل��ت��ع��ب��ر عن 
�ملنا�شبة  ب���ه���ذه  ف��رح��ت��ه��م  و  �ع���ت���ز�زه���م 
�إحدى  �لعظيمة و قد �شارك يف �لحتفال 
�إم��ار�ت �لدولة دون  ع�شر مدر�شة من كل 
��شتثناء متثلت يف: مدر�شة مدينة خليفة 

)�أ( من �إمارة �أبوظبي ،
 مدر�شة حتا )1( من �إمارة دبي ، مدر�شة 
�ل�شويدي  حم��م��د  ب��ن��ت  م����رة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
، م��در���ش��ة �ل����ربدي م��ن �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة ، 
مدر�شة �لإم��ار�ت من �إم��ارة ر�أ���ص �خليمة 
، م���در����ش���ة م���ن���ار �لإمي�������ان �خل���ا����ش���ة من 

 ، �لفجرة )ح1(  ، مدر�شة  �إم��ارة عجمان 
رو�شة �لأنفال من �إمارة �لفجرة ، رو�شة 
�لأغ�شان من �إمارة �أم �لقيوين �إ�شافة �إىل 
من  �لغيث  و  �شرور  بنت  �شيخة  مدر�شتي 

مدينة �لعن . 
وق���د ح��ر���ش��ت ك��ل م��در���ش��ة ع��ل��ى �أن يقدم 
ط��الب��ه��ا �أف�����ش��ل م���ا ل��دي��ه��م م���ن م�شاعر 
�ملنا�شبة،  ب��ه��ذه  و�ل��ف��خ��ر  و�ل�����ولء  �حل���ب 
�لأ�شعار  ب��ن  م��ا  �حل��ف��ل  ف��ق��ر�ت  فتنوعت 
�لوطنية  �لأغ��اين  و  �ل�شعبية  �لرق�شات  و 
و�للوحات  �ل���رت�ث���ي���ة  �لأزي�������اء  وع���رو����ص 
منهم  ك��ل  ليظهر  �جلماعية  �لحتفالية 
على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه  �شعادته  مدى 

نفو�ص �جلميع ،
 ويعرب �جلميع باأجمل ما لديه عن ر�شالة 

�لقادة ) �لبيت متوحد( .
�مل�شاركة  �ملد�ر�ص  �إد�ر�ت  �أعربت  هذ� و قد 

�ل�شيخة  يف �لحتفال عن �متنانهم ل�شمو 
�آل  خ��ال��د  ب��ن  بنت حممد  �شما  �ل��دك��ت��ورة 

نهيان و موؤ�ش�شاتها ل �شيما مكتبة �أجيال 
يف  �شادقة  ج��ه��ود  م��ن  تبذله  مل��ا  �مل�شتقبل 

�إبر�ز دور �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف عدد من 
�ملبادر�ت �لقيمة �لتي مت �إطالقها موؤخر� 

ت��ع��زي��ز قيم  ك��ب��ر� يف  ت��ل��ع��ب دور�  و�ل���ت���ي 
�ملو�طنة وتعزيز �لروح �لوطنية �لأ�شيلة .

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مكتبة اأجيال امل�شتقبل تنظم مهرجان اأجيال يف حب االإمارات

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن عناوين 
القائمة الطويلة لفرع الرتجمة

�أعلنت جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب يف مركز �أبوظبي للغة �لعربية �لتابع لد�ئرة 
لفرع  للجائزة  �ملوؤهلة  �لطويلة  �لقائمة  عن  �أبوظبي،   - و�ل�شياحة  �لثقافة 
�لرتجمة يف دورتها �ل�شاد�شة ع�شرة، و�ختارت �جلائزة 10 كتب من بن 148 
عن  مرتجمة  �أعماًل  �لقائمة  وت�شم   ،2022-2021 لعام  مرت�شحاً  عماًل 
�للغات �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�شية، وتنتمي هذه �لأعمال �ملرتجمة �إىل 
مرتجمن من 6 دول عربية؛ هي �ل�شعودية وم�شر و�شوريا و�لعر�ق و�ملغرب 
على  �لعربية  �للغة  �إىل  �ملرتجمة  �لإجنليزية  �لأع��م��ال  وتون�ص.و��شتحوذت 

�لعدد �لأعلى من عناوين �لقائمة �لطويلة بو�قع 6 تر�شيحات.
�لفرن�شية  باللغة  �أعمال   3 �أي�شاً  �لرتجمة  لفرع  �لطويلة  �لقائمة  وت�شمنت 
�ملرتجمة �إىل �للغة �لعربية ..و�شملت �لقائمة �لطويلة لفرع �لرتجمة �أي�شاً 

عماًل و�حد�ً باللغة �لعربية ترجم �إىل �للغة �لإجنليزية.
و�شيتم �لإعالن خالل �لفرتة �ملقبلة، عن عناوين �لقو�ئم �لطويلة لرت�شيحات 

جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب يف �لفروع �لأخرى.
جدير بالذكر �أن جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب ُتكرم �لإجناز�ِت �ملتميزة للمبدعن 
و�ملفكرين يف جمالت �لأدب و�لفنون و�لعلوم �لإن�شانية باللغة �لعربية و�للغات 
م  ُتكررّ ..كما  �لعربية  باللغة  �لناطقن  للكترّاب  ر فر�شاً جديدة  وتوفرّ �لأخ��رى، 
�لإجنليزية  باللغات  �لعربية  و�حل�شارة  �لثقافة  عن  يكتبون  �لذين  �ملوؤلفن 

و�لفرن�شية و�لأملانية، و�لإيطالية، و�لإ�شبانية، و�لرو�شية.
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�ستظل املو�سيقى العربية كما هى بجمالها ورونقها

مـــروان خــوري: العالــم كلــه ي�شيـر يف اجتــاه التغـيري
فيه  �مل�شاركة  على  �لذى حتر�ص  �ملهرجان  ذلك  �لعربية  �ملو�شيقى  فى مهرجان  تكرميك  ترى   • كيف 

�شنويا رغم ح�شولك على �لعديد من �جلو�ئز؟
�ملو�شيقى  بكل دورة من دور�ت مهرجان  �أعترب وج��ودى  بالن�شبة ىل، لكن  �لأوىل  لي�شت  - هذه �جلائزة 
�لعربية، هو تكرمي من قبل �إد�رة �ملهرجان، و�أعتربه تكرميا حقيقيا مثلما مت تكرمي نخبة من �لفنانن 
خالد  و�مللحن  �شالمة  جمال  �لدكتور  �لر�حل  ر�أ�شهم  وعلى  ط��و�ل،  ل�شنو�ت  �لفن  خدمو�  �لذين  �لكبار 
�لفنانة د.  �لثقافة  �لعربية ولوزيرة  �ملو�شيقى  بال�شكر لإد�رة مهرجان  �أحبه جد� و�أتوجه  �لأمر، �لذى 

�إينا�ص عبد �لد�مي على هذ� �لتكرمي �لذى �أ�شعدنى كثر�.
هذه  كل  بعد  �لآخرين"  �إر�شاء  يهمنى  ما  وكثر�  بى،  �لآخرين  فخر  عن  "�أفت�ص  ذلك  قبل  قلت   •

�ل�شنو�ت هل �أر�شيت �لآخرين؟
- فعال كنت مهتما جد� باإر�شاء �لآخرين، و�أي�شا �إر�شاء نف�شى  ور�أى �لآخرين فى �أعماىل، لكن مع �لعمر 
�أ�شبحت �أبحث عما ير�شينى و�أ�شبحت �أفعل كل ما ير�شيني، طبعا يهمني �أن يحبني �لنا�ص، ويثنون على 

فني، و�حلمد هلل �أنا ر��ص عن نف�شي وعندي طموح وتطلعات كثرة.
�ملتعددة؟ �لغنائية  و�لألو�ن  �لزخم  هذ�  و�شط  �ليوم  �لكال�شيكية  �لأغنية  م�شتقبل  ترى  • كيف 

�لعربية كما هى بجمالها ورونقها، �شحيح حاليا �لفن مير مبرحلة �شعبة، وهناك  �ملو�شيقى  - �شتظل 
�ملو�شيقى  تظل  لكن  �أك��ر،  �ل�شوق  �أو  �لتجارية  لالأغنية  تنتمى  و�لتى  �ل�شعبية  لالأغنية  �أك��ر  �شيطرة 

�لكال�شيكية لها جمهورها.
�ملت�شابقن  �أن  وهو  �ملو�شوع،  هذ�  فى  ر�أى  ولك  كثرة  عربية  غنائية  م�شابقات  بر�مج  • هناك 

فى هذه �لرب�مج يعانون كثر�، فلماذ� وجهة �لنظر هذه؟
- كنت �أقول �إنه من �ملمكن �أن يكون لهم فر�شة كبرة، وذلك لأنها بر�مج قوية فيها فكرة 

�أنه مل تكن  مهمة وطريقة �لإخر�ج فيها موؤثرة وتطلق �لعنان للمت�شابقن، لكن �مل�شكلة 
د�ئمة  متابعة  �إىل  بحاجة  �لفنان  لأن  بالإحباط،  ي�شيبهم  مما  ذل��ك  بعد  متابعة  هناك 

و�شركات �إنتاج وهذه هى �لإ�شكالية.
على  �أث��ر  ملتهبة  �شيا�شية  �أح��د�ث  من  �لعربى  �لوطن  فى  حدث  ما  هل  ر�أي��ك  فى   •

م�شتقبل �لأغنية �لعربية؟
على  توؤثر  �أنها  خ�شو�شا  �ملجتمع،  فى  يحدث  ملا  �نعكا�ص  و�لأغنية  �ملو�شيقى  �شك  ب��دون 

�لإيقاع و�لكلمة، لأن �لكلمة تعرب عن �لو�قع وي�شبح لها جمهور �أكرب حتى لو كانت �لكلمة 
خالية من �لإيقاع �ل�شعرى لكنها تعرب عن �ل�شارع فتظل هى �لأقوى.

هل  �لقدمية  لالأغنية  �جلمهور  عودة  لحظنا  كورونا   و�نت�شار  �ملنزىل  �لعزل  فرتة  • فى 
تعتقد �أن هذه �لتغر�ت �لطبيعية تلعب دور� فى تغر �لألو�ن �لغنائية وتوؤكد �شمود �لأغنية 

�لكال�شيكية؟
- �لإن�شان عندما ي�شفو وت�شبح له �أوقات فر�غ، ي�شتمع ل�شوت �حلقيقة ويلجاأ للفن �لهادف، 

د�ئم   لهو  ف��ى  �لإن�����ش��ان  يجعالن  و�ل�شجيج  �ل�شغط  لأن  د�خ��ل��ه   ل�شوت  وي�شمع 
لذلك �لهدوء و�لعودة للذ�ت يجعالن �لإن�شان يعود �إىل �ملو�شيقى �لهادئة 

و�لكال�شيكية، وبالفعل ميكن �أن تتغر �لألو�ن �لغنائية، و�أنا �أرى �أن 
�لعامل كله ي�شر فى �جتاه �لتغير، وهناك �أ�شياء كثرة �شلبية 

لكن دون �شك، ممكن يتم عمل تو�زن بن �لأ�شكال �ل�شلبية 
و�لإيجابية، لكن هذ� يكون بعد فرتة زمنية.

�أغنية  خ�شو�شا  باأغانيك  �ملعجبن  �شمن  من  �أنا   •
"جتربة  دو�ي��ر  فى  بنلف  �لق�شايد"و�أغنية"  "كل 
�ل���ت���ع���اون م���ع �ل����ر�ح����ل ع��ب��د �ل���رح���م���ن �لأب����ن����ودى 

حدثنى عنها وكيف جاء هذ� �لتعاون؟
- "�أغنية بنلف فى دو�ير" �أعتربها حمطة مهمة 
ف���ى ح��ي��ات��ى، خ�����ش��و���ش��ا �أن���ه���ا م���ع �ل���ر�ح���ل عبد 
�ل��رح��م��ن �لأب���ن���ودى،  �هلل ي��رح��م��ه ك���ان �شاعر� 
لأن  ذل��ك  مميزة،  �لأغنية  ه��ذه  وق�شة  كبر�، 
وقتها كنت فى بد�ية م�شو�رى �لفني، �شبقتها 
�أغنية  "كل �لق�شايد" ووجدت �ت�شال هاتفيا 
�لرحمن  عبد  �ل��ر�ح��ل  �لكبر  �ل�شاعر  م��ن 
ي��ق��ول ىل: م��ع��ك ع��ب��د �لرحمن  �لأب���ن���ودى 
يقول ىل  وقتها �شدمت، وجدته  �لأبنودى، 
منى  وطلبو�  وبيحبوك  بي�شمعوك  "بناتى 
لذلك بطلب  باأغانيك  و�أعجبت  �أ�شمعك  �أن 
دو�ير"  فى  بنلف  ق�شيدة"  ىل  تلحن  منك 
بيننا  �أ�شبح  و  ر��شيا عنها ج��د�  ك��ان  وفعال 
ع��الق��ة ���ش��د�ق��ة، وع��ن��دم��ا �أك����ون ف��ى م�شر 
ن�شائح  يعطينى  ك��ان  ل��زي��ارت��ه،  �أذه���ب  كنت 

و�إن�شانا عظيما،  ب�شكل د�ئم، فقد كان �شاعر� 
�لرحمن  عبد  لكن  كر  �شعر�ء  �أجنبت  م�شر 

�لأبنودى �شيظل متميز� د�ئما.
" طرب  برنامج  منها  غنائية  بر�مج  • قدمت 

�لرب�مج..  ومقدم  و�ل�شاعر  �مللحن  �أن��ك  "كما 
من �أقربها �إىل نف�شك؟

- �ملجموعة كلها �شاعر ومو�شيقى وملحن ومغن 
�لرب�مج، و�حلمد هلل جنحت  فى تقدمي  وتقدمي 

ب�  ت�شويره  ثالثا مت  �لربنامج، وقدمت مو�شما  هذ� 
�لعامل  كل  من  �لفنانن  من  جمموعة  مع  26حلقة 

�لعربى، و�إن �شاء �هلل قريبا يتم عر�شه وهى جتربة �أعتز كثر� بها.
• من خالل متابعتى للحو�ر�ت �لتى �أجريت معك منذ عدة �شنو�ت، قلت �أن بد�خلك طفال غر ملتزم 

هو �ل�شبب فى خروج �لأحلان �حللوة، فهل ل يز�ل هذ� �لطفل موجود�؟
�أث��رت على �ل��رب�ءة �ملوجودة بهذ� �لطفل،  -  هذ� �لطفل مل يعد موجود�، لأننى مررت بظروف �شعبة، 
�لأور�ق  ويقلب  لأنه مبدع  بد�خلى،  �ملوجود  �لطفل  �أحب هذ�  لكنى  ولع�شبى،  لفو�شوى  يتحول  �أحيانا 
ويخرج �لأ�شياء غر �لعتيادية، �شحيح �أقدم مو�شيقى، لكنها لي�شت كال�شيكية فيها طابع معا�شر، وهذ� 

�لطفل �لذى بد�خلى له دور كبر فيها.
هناك؟ �لأغنية  على  �أثر  هل  �ليوم  بلبنان  يحدث  • ما 

- لالأ�شف �أثر كثر�، لبنان مير بفرتة كيانية ووجودية وناأمل �أن نخرج من هذ� �لنفق �لكبر، �أعتقد �أنه 
�شياأخذ وقتا كبر�.

كفنانن؟ �أنتم  دوركم  عن  • وماذ� 
- دورنا كفنانن �شنظل ببلدنا، ونقدم فنا جيد� ون�شحى من �أجلها �شحيح �أننى �أ�شافر �إىل دبى وم�شر، 
�أننا مل نتوقف ول م��رة، لأننا منر  �أن ننتج فنا رغم كل هذه �لأح��د�ث  �أن��ا م�شتمر بلبنان و�أح��اول  لكن 
�لأ�شا�شية غر موجودة مثل �لكهرباء و�ملياه و�لبنزين بخالف �لغالء  بظروف �شعبة ومكونات �حلياة 

فالأمور عندنا �شعبة جد� لكن نظل م�شتمرين ببلدنا.
خوفا  �لفنان  عند  جعل  لبنان  فى  ثورة  من  يحدث   ما  �إن  �شابقا  • قلت 
ت���رى م�شتقبل  ك��ي��ف  �أك���ر ف��ى ديناميكية �حل��رك��ة،  م��ن غ���ده وج��ع��ل��ه 

�لفن فى لبنان �إذن؟
- كل �لتغر�ت  �لتى حدثت وحتدث كالثورة و�لأو�شاع �ل�شيا�شية 
ل  لذلك  �شياع،  حالة  فى  كلها  بال�شيا�شة  تعمل  �لتى  و�ملنظومة 
�أ�شبحت  فالأو�شاع  لبنان؟  فى  �لفن  م�شتقبل  ي�شبح  كيف  �أدرى 
�لتى من  �لقت�شادية  �لأو�شاع  للغاية ومزعجة خ�شو�شا  �شعبة 
�أن توؤثر على م�شتقبل �لفن، فالفن �شابقا ظل م�شتمر�  �لطبيعى 

رغم كل �لظروف �ل�شعبة، و�إن �شاء �هلل نقدر ن�شتمر.
فى  �عتدنا  كما  للبنان  حما�شيا  وطنيا  �أوبريت  جند  مل  مل��اذ�   •
�لأزمات يخرج �لفنانون باأوبريت خللق حالة من �لنتماء للوطن 

للجمهور؟
- �أعتقد �أنه �شعب ل �شىء ينفع ل كالم ول �شىء، �ملطلوب �أعمال 
�أ�شبح �شعبا  �لو�شع  ،لأن  �لبلد  باأحو�ل  جيدة بالقت�شاد و�لنهو�ص 
وكان هناك حماولة لتغير هوية لبنان، و�إن �شاء �هلل متر هذه �لأزمة  

على خر  ون�شتعيد وطننا �لغاىل.
• �لو�شط �لفنى د�ئما م�شتعل ومعاركه كثرة مرو�ن خورى 
��شتطعت  كيف  متحفظ  فنان  ب��اأن��ه  د�ئ��م��ا  يو�شف 
توظيف هذه �ل�شفة فى هذ� �لو�شط رغم 

�أن �ملعادلة �شعبة؟
�مل�شاكل  ع����ن  ب��ع��ي��د  �أن������ا  ف���ع���ال   -
�شحيح و�جهتنى م�شاكل كثرة 
�أح���اول  �أن��ك��ر ذل���ك  لكننى   ل 
عنها،  �لإبتعاد  �لإم��ك��ان  ق��در 
بن  �خلالفات  �أعترب  لأن��ى 
�أبتعد  وق���ت���ي���ة،  �ل��ف��ن��ان��ن 
و�أهتم  �لفو�شى  ه��ذه  عن 
�ل�شريفة  ب���امل���ن���اف�������ش���ة 
قائمة  و�ملعادلة عندى  
و�لإميان  �ل�شرب  على 
حتى لو �شمعت كالما 
�إذ�  �إل  �أرد  ل  ���ش��ي��ئ��ا 
يوؤذينى  ���ش��ىء  ك����ان 
و�أحيانا  �شخ�شيا، 
يكون ردى بطريقة 
عن  �أو  ر�����ش����م����ي����ة 
�لق�شاء،  ط���ري���ق 
�لفارغ  �لكالم  لكن 

ل �أرد عليه �أبد�.
�أث�������������رت  ه����������ل   •
على  �لتكنولوجيا 

�لأغنية؟
كله  �ل����ت����غ����ر    -
حدث من �لو�شائط 
و�ل�شبكات  �لرقمية 
�ل���������������ش�������ن�������اع�������ي�������ة 
كل  و�ل������ي������وت������ي������وب 
�لرقمية  �ل�شناعات 
تغرت  �ل����ع����امل  ف����ى 
�لأ�شياء  ه���ذه  ب�شبب 
حتمى  ت����غ����ر  وه����������ذ� 

جديدة  و�أ�شماء  �لوقت  مع  ت�شقط  ممكن  كثرة  �أ�شماء  �شيتغر  �لوقت  مع  فنان  كل  وموقع  و�شي�شتمر، 
نقطة  و�مل�شتمع، وهى  �لفنان  و�شيط بن  يعد هناك  لأن حاليا مل  ب�شرعة،  وتنطلق  ممكن تظهر فجاأة 
�أن يكون هناك فو�شى  �أ�شو�ت جديدة �شابه وفيه جانب �شلبى  �إيجابية، لأن ذلك يعطى فر�شة لظهور 

�أكر و�لنا�ص ت�شيع بالإنتاج �ليومى  �لكثر.
بع�ص  مثل  �للون  ه��ذ�  تغير  فى  يوما  تفكر  �أمل  �لكال�شيكية  �لأغنية  تقدم  و�أن��ت  بد�ياتك  منذ   •

�لفنانن �لذين د�ئما ما يغرون لونهم �لغنائى و�لنيولوك؟
- قدمت �لأغنية �لكال�شيكية �لرومان�شية، لكن �أي�شا قدمت �أغنيات فيها �إيقاع، وكثر �أفكر �أغر لكن 

كثر من �جلمهور يحبوننى بهذ� �للون �أكر، ما فى �شك بحكم �أنى �شاعر وملحن يهمنى �أغر طبعا.
ملاذ�؟ �لإعالم  فى  �لظهور  فى  مقل  كنت  �لأخرة  • �لفرتة 

- �إجمال �أقلل �لظهور فى �لإعالم، لأننى �أرى �أنه لي�ص من �ل�شرورى �أن �أكون موجود� طول �لوقت، �إل 
�إذ� كان هناك حاجة لوجودى وكنت �أتكلم عن �شىء جديد.

�لتجربة؟ هذه  عن  ماذ�  �إلي�شا  �لفنانة  مع  فنى  تعاون  • جمعك 
- جتربتى معها  كانت ناجحة جد� مبجموعة من �لأغانى، و�إن �شاء �هلل قريبا نعود معا باأكر من �أغنية،  

لأن هى �أي�شا جتربتها ناجحة، و�أكيد �لرومان�شية جتمعنى باإلي�شا.
�لأيام؟ هذه  مهرجانات  �أغانى  ترى  • كيف 

- هى حالة خا�شة تعرب عن حاجة �لنا�ص لهذ� �لنوع، قائمة على �للحن و�لإيقاع و�لكلمة �لتى تعك�ص ما 
هو موجود فى �ل�شارع وحاجة �لنا�ص ملفرد�ت معينة، �لقليل منها ممكن يلفت �لنظر و�لأغلبية ممكن 
�أ�شياء معينة  �أنها ل ت�شبه �لذوق �مل�شرى، لأنه عال فنيا لكن هى ممكن ت�شبه  ي�شقط ب�شرعة، و�أعتقد 
�لتى تقيم  تاأخذ وقتها و�لنا�ص هى  �أن  �أعتربها توجهاً و�شد حماربتها ومع  و�أنا  وتلبى حاجات معينة، 

فى �لنهاية.
• ملاذ� ل يتفق �لفنانون على تاأ�شي�ص مدر�شة للفن �حلديث متزج بن �لأ�شالة و�ملعا�شرة منعا لظهور 

مثل هذه �ملوجات �لغنائية �لركيكة؟
- مل يقدرو� لأن هذه م�شئولية �لنقابات قبل ذلك كان فيه �لإذ�عة وكان بكل دولة عربية �إذ�عة وتلفاز 
وجلان عربية تتحكم مبن يغنى ومن يلحن،  بعد ذلك تغرت �لأمور و�شرنا مبرحلة �ل�شو�شيال ميديا، 
�أنا مع �أن  �إبعادها، لذلك  �أو  و�ليوتيوب، و�ملن�شات �لرقمية، ومل يعد هناك من ي�شتطيع �ل�شغط عليها 
ر�أ�شها مب�شر د�ر �لأوبر�  �لتى نر�ها على  �لبديل مثل �ملهرجانات  �لتى تظل تقدم  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

�مل�شرية، و�لتى ظلت تقدم فنا ملتزما ور�قيا ل�شنو�ت، ت�شتطيع عمل تو�زن.
يفي�ص  هادئا  �شخ�شا  ن�شاهد  �ل�شا�شة  لكن مبجرد ظهورك على  • مرو�ن خورى ع�شبى مز�جى عنيد 

رومان�شية؟
�أن��ا �شخ�ص بحب  �أي�شا  �أن��ى ه��ادىء  �إن�شان ه��ادئ جد� ورومان�شى  بفنى جد� ومن يعرفنى يعرف  �أن��ا   -
�ملرح و�لفكاهة و�حلياة، مز�جى لكنى ل�شت ع�شبيا ول عنيد، ممكن �أكون ع�شبى بد�خلى لكن �كتم هذه 

�لع�شبية بد�خلى لكن  فى �لطبيعى ل�شت ع�شبيا برغم �أنى �أ�شتفز كثر� لأكون ع�شبيا.
وهل  بهما  حتلم  مازلت  هل  وفروز  �لوهاب  عبد  حممد  بالفنان  حتلم  كنت  �لليلية  �أحالمك  • فى 

ظهرت دللة هذ� �حللم؟
�أنا متاأثر به وباأغانيه و�لفنانة فروز موجودة بالوجد�ن،   ، - �شاحكاً: د�ئما فى �أحالمى وفى �ليقظة 
�أحب  �إجمال وب�شر�حة كنت  �إيجابية  د�ئما �لأح��الم بفنانن كبار يكون لهم رموز معينة وهذه �لرموز 

هذه �لأحالم جد�.
�لأمر؟ هذ�  فى  تفكر  �أمل  �لتمثيل  جتربة  خا�شو�  �لفنانن  من  • كثر 

- لي�ص عندى موهبة �لتمثيل، لكن لو جاء ىل ن�ص يخدم �شورتى كفنان و�أقدم من خالله نف�شى وفيه 
�أغانى بامل�شل�شل �أو �لفيلم ممكن �أخو�ص هذه �لتجربة �إذ� كان �لعمل ي�شبهنى.

عندك؟ �جلديد  • ما 
- عندى �أغان جديدة من كلماتى، وهناك �أحلان جديدة  لفنانن كبار، �أمثال ماجدة �لرومى، وكارول 
�شماحة، و�أ�شماء �ملنور، ومن �لكويت �أ�شماء �شليمان و�آخرين ممكن �أكون غر متذكر بع�شهم و�أعتذر لهم 

طبعا.
ملاذ�؟ طويلة  لفرتة  �ل�شاحة  عن  • �بتعدت 

- �أنا �أكتب و�أحلن قلياًل ما �أعتمد على غرى، �أحيانا �أغيب لأن �لغياب مهم  مثل  �حل�شور ولزم نغيب 
حتى نقدم �شىء خمتلف.
�ليومية؟ طقو�شك  • ما 

كنت  عندى،  مهمة  �لقر�ءة  و�أهلى،  عائلتى  بجانب  �أو  بال�شتوديو،  �أك��ون  د�ئما  جد�  ب�شيطة  طقو�شى   -
�أمار�ص �لريا�شة وب�شبب كورونا توقفت.

لقلبك؟ �لقريب  �لفنان  • من 
- من �لع�شر �جلديد فيه كثر� �شر�حة، ومن �جليل �لقدمي حممد عبد �لوهاب.

�ملف�شلة؟ �أكلتك  هى  • ما 
-  �أنا ل�شت )�أكيل(، لكن �أحب �لأكل �لطيب، �لبامية و�لأرز و�مل�شويات و�أحب �لطبخ �أي�شا.

�جلديدة؟ �جلمهورية  ترى  كيف  كثر�  م�شر  • زرت 
فى  د�ئما م�شر  �شريع،  وفيه تطور  �ل�شيا�شية،  �لقيادة  ق��ر�ر�ت حكيمة من  ب�شبب  �لأف�شل  �إىل  - م�شر 
�ل�شد�رة، �أكيد �لدول مثل �لأ�شخا�ص ل تظل بذ�ت �ملكان غبت �شنتن ورجعت لحظت تطور�ت فى م�شر 
و�أتابع حجم �ل�شتثمار�ت �لعربية �لتى تتم فى م�شر �شو�ء من لبنان وغرها، �هلل يوفق م�شر ح�شن 

�لعرب.
�ملف�شلة؟ • �أغانيك 

- ب�شمع كل �لأغانى �لكال�شيك و�لغربى.
جتربتك؟ عن  ر��ص  �أنت  • هل 

- �أنا ر��ص عن جزء من جتربتى وعندى �أحالم كثرة، و�أدعو �هلل �أن يطيل بعمرى ويعطينى �ل�شحة، لأن 
�لأيام �لتى مررنا بها �شعبة تاأخرنا فى �أ�شياء كثرة، لأن  عندى �إنتاجات و�أحالما كثرة.

�ل�شفن؟ ت�شتهى  ل  مبا  �أتت  معك  �لرياح  �أن  • �أفهم 
- كلنا فى هذه �ملرحلة، �لعامل غر م�شتقر، وهناك ��شطر�بات وتغير�ت كثرة و �إجمال �أدمنت ما �أحب.

مي كمال: فخورة لكوين ابنة 
الفنانة الكبرية عفاف را�شي

�مل�شرية  �لفنانة  �أع��رب��ت 
ع���ن فخرها  ك���م���ال،  م���ي 
�لفنانة  �ب����ن����ة  ل���ك���ون���ه���ا 
ر��شي،  ع��ف��اف  �ل��ك��ب��رة 
و�����ش����ع����ادت����ه����ا مل�������ش���ان���دة 
�لأخرة لها يف م�شرتها 
�أنها  �إىل  لف��ت��ة  �ل��ف��ن��ي��ة، 
وفخورة  ك��ث��ر�ً،  تدعمها 
�لفنية  ومب�����ش��رت��ه��ا  ب��ه��ا 
متمنية  و�ملوؤثرة،  �لقوية 
درب  ع����ل����ى  ت���������ش����ر  �أن 

جناحاتها.

و�أ�شافت كمال: )�شعادتي 
كبرة �أي�شاً بردود �لأفعال 
�لكثرة و�لإيجابية، على 
�لتي  �جل���دي���دة  �أغ��ن��ي��ت��ي 
وحتمل  �أخ���ر�ً،  طرحتها 
��شم )��شحكلها(، و�أمتنى 

�أن تو��شل �لنجاح(.
�لتي  )�لأغنية  و�أكملت: 
طريقة  ع���ل���ى  ����ش���ورت���ه���ا 
ك��ل��ي��ب، حتمل  �ل��ف��ي��دي��و 
�لتي  �ل��رق��ي��ق��ة  ك��ل��م��ات��ه��ا 
ك��ت��ب��ت��ه��ا �ل�������ش���اع���رة رمي 

�إن�شانية  ر�شائل  �أبو�ملكارم 
ع��دة، ويف مقدمها  مهمة 
�أنف�شنا  على  نحافظ  �أن 
ب���اأح���و�ل���ن���ا،  ن���ه���ت���م  و�أن 
لفريق  ����ش���ك���ري  و�أق��������دم 
ب���دء�ً من  �ل��ر�ئ��ع،  �لعمل 
�مل��و���ش��ي��ق��ار م���اه���ر �مل���الخ 
و�ل�������ش���اع���رة �أب����و�مل����ك����ارم، 
ماجد  ب��امل�����ش��ور  م�������رور�ً 
�لفني  و�مل�����ش��م��م  م���ك���رم 
كرمي عثمان، و�شوًل �إىل 

�ملخرج ه�شام �حللو(.

كرم مهرجان املو�سيقى العربية فى دورته الثالثني الفنان اللبناين مروان خورى، الذي يحر�س دائما على 
امل�ساركة كل عام فى فاعلياته، وهو لي�س جمرد فنان عادي، لكنه متعدد املواهب، فهو ال�ساعر وامللحن واملغنى 
باملعا�سرة  املمزوجة  الكال�سيكية  لالأغنية  �سديد  فن هادف، عنده ولء  دائما على تقدمي  الهادئ، يحر�س 
وهذا ظهر ب�سكل جلى فى بع�س اأغانية مثل" كل الق�سايد" "وبنلف فى دواير" تلك الأغنية التى كانت �سببا 
فى وجود عالقة �سداقة قوية جمعت بينه وبني الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قرر منذ �سنوات اأن يبتعد 
عن م�ساكل الو�سط الفنى لأنه يعتربها نوعا من الفو�سى وم�سيعة للوقت، بداخله طفل مزاجى ع�سبي يدفعه 

لالإبداع والبتكار، عامله ملئ باحلكايات املثرية، وفى حواره مع الأهرام العربي فتح �سندوق اأ�سراراه.
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ميكن اأن يق�سي على الأورام 

نتائج واعدة تك�شفها جتارب عالج مذهل 
�أعلن �لباحثون عن �إحر�زهم تقدما كبر� يف جمال �ل�شرطان، من خالل 
�لنتائج �لتي تو�شلو� �إليها با�شتخد�م عقار "عجيب مذهل" ميكنه تدمر 

�لأور�م يف �ملر�شى �مليوؤو�ص من �شفائهم.
ي�شخر�ن  �ملناعي  للعالج  دو�ئ��ن  من  مزيجا  �أن  تاريخية  جتربة  ووج��دت 

�أجهزة �ملناعة لدى �ملر�شى لقتل خالياهم �ل�شرطانية.
 Royal وموؤ�ش�شة )ICR( وتو�شل �لباحثون يف معهد �أبحاث �ل�شرطان
�لدو�ئي  �ملزيج  هذ�  �أن  �إىل   Marsden NHS Foundation
ميكن �أن يقل�ص �لأور�م يف مر�شى �شرطان �لر�أ�ص و�لعنق �مل�شابن مبر�ص 

ع�شال.
�لأط��ب��اء يف ح��رة من  تاركا  �ل�شرطان متاما،  ويف بع�ص �حل��الت، �ختفى 

�أمرهم لعدم �لعثور على �أي �أثر للمر�ص.
وقدمت نتائج جتارب م�شابهة لتوليفات �أدوية فو�ئد مماثلة لدى مر�شى 

�شرطان �لكلى و�جللد و�لأمعاء �مل�شابن باأمر��ص مزمنة.
 1000 يقارب  ما  �ل�شتثنائي  �ل��دو�ء  �لثالثة من  �ملرحلة  و�شملت جتربة 

مري�ص بال�شرطان.
وُو�شفت �لنتائج باأنها "ذ�ت هدف �شريريا"، حيث عا�ص �ملر�شى �شهور� �أو 

�شنو�ت �أطول وعانو� من �آثار جانبية �أقل بكثر.
�أبحاث  ملعهد  �لتنفيذي  �لرئي�ص  هيلن،  كري�شتيان  �لربوفي�شور  وق���ال 

�ل�شرطان �إن هذه "نتائج و�عدة".
و�شرح ل�شحيفة "�لغارديان" �لربيطانية: "�لعالجات �ملناعية هي عالجات 

�أكر لطفا وذكاء، ميكن �أن تعود بفو�ئد كبرة على �ملر�شى".
ن�شبة جناح عالية  �أعطى  �ملناعي  �لعالج  �أن مزيج  �لتجربة  نتائج  وك�شفت 
على  �أور�مهم حتتوي  كانت  �لذين  �ملر�شى  ب�شكل خا�ص يف جمموعة من 

.PD-L1 م�شتويات عالية من عالمة مناعية ت�شمى
�لذين  �أولئك  ل��دى  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  معدلت  �أن  �لباحثون  ووج��د 
لديهم م�شتويات عالية من �لعالمة �ملناعية، و�لذين تلقو� تركيبة �لعالج 
)�لعالج  �لأول  ع��الج �خل��ط  �لإط��الق يف جتربة  �لأعلى على  �ملناعي، هي 

�لأويل( ل�شرطان �لر�أ�ص و�لرقبة �ملنتك�ص �أو �ملنت�شر.
�أولئك �لذين تلقو�  �أطول من  �أ�شهر  �ملتو�شط ثالثة  كما عا�ص �ملر�شى يف 

�لعالج �لكيميائي بدل من ذلك.
و�أ�شارت �لنتائج �أي�شا �إىل �أن متو�شط �لبقاء على قيد �حلياة لهوؤلء �ملر�شى 
كان 17.6 �شهر�، وهو �أعلى معدل مت �لإب��الغ عنه على �لإط��الق يف هذه 

�ملجموعة من �ملر�شى. 
وياأمل �لباحثون يف �لك�شف عن �ملزيد من �لنتائج يف �لتجربة، �لتي متولها 

�شركة "بري�شتول مايرز �شكويب".
كما �أنهم ي�شعون �إىل �كت�شاف �ملزيد من �لفو�ئد للعالج يف �ملر�شى �لذين 

يعانون من �شرطان �لر�أ�ص و�لرقبة �ملتقدم.
وقال �لربوفي�شور كيفن هارينغتون، �أ�شتاذ عالجات �ل�شرطان �لبيولوجية 
�إح�شائية،  "على �لرغم من عدم وجود دللة  �ل�شرطان:  �أبحاث  يف معهد 

فاإن هذه �لنتائج ذ�ت هدف �شريريا".
وتابع: "�شنحتاج �إىل �إجر�ء متابعة �أطول ملعرفة ما �إذ� كان باإمكاننا �إثبات 

فائدة �لبقاء على قيد �حلياة جلميع �ملر�شى يف �لتجربة".

الدومينو؟. لعبة  اأكت�سف  من  اأول  • من 
-�لبابليون.

العامل؟. يف  خليج  اكرب  هو  • ما 
- �ملك�شيك.

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

الأر�س. يف  معدته  اإخراج  وميكنه  البحر،  يف  يعي�س  • حيوان 
- جنم �لبحر.

العامل. يف  �سجرة  اأطول  يوجد  مكان  اأي  • يف 
- يف دولة كاليفورنيا.

�آخر  جزء  �أي  مع  مقارنة  �كرب  بدرجة  �لي��دي  يف  للتحكم  مكر�شاً  �ملرء  دماغ  من  �لكرب  �لقدر  يكون   •
من �جل�شم.

بالقدرة  لذلك  عالقة  ول  �مل��ر�أة..  ج�شم  يف  �ملوجودة  تلك  تفوق  �لرجل  ج�شم  يف  �ملوجودة  �لدم  • كمية 
على �لإح�شا�ص.

�لكاآبة.  يقلل  �ل�شمك  �أكل  �أن  ويابانية  �أمريكية  در��شات  • �أثبتت 
�أ�شابع.   8 وللخلفية  �أ�شابع،   10 �لأمامية  �لأ�شد  �أ�شابع  • عدد 

غر�م.   25 بحري  ماء  لرت  يف  �مللح  • كمية 
. �لفو�كه  من   : هو   ) �لطماطم   ( لنبات  �لعلمي  • �لت�شنيف 

للتلفاز. م�شاهدته  �أثناء  يحرقها  �لتي  تلك  تفوق  نومه  �أثناء  �لن�شان  يحرقها  �لتي  �حلر�رية  • �ل�شعر�ت 
لل�شوء. فجاأة  يتعر�شون  عندما  يعط�شون  �لعامل  �شكان  من   33% 25�إىل  بن  • ما 

�شعفاً.   80 للقمر  بالن�شبة  ي�شاوي  �لأر�ص  • وزن 
د�كن.  لونها  زجاجات  يف  �لطازج  �لربتقال  ع�شر  تعبئة  • يف�شل 

قمر.  �أيرّ  له  لي�ص  �لذي  �لوحيد  �لكوكب  • عطارد 
 . قلوب  ثالث�ة  مي�لك  �لذي  �حليو�ن  هو  • �لأخطبوط 

 . دماغاً   )11( ع��ش�ر  �أح�د  له  • �لنحل 
�ملليون.  لبلوغ  عاماً   31،688 ي�ش��ت�غرق  �شوف  فاإنه  توقف  بال  �لأرق��ام  ب��ع����د  �ملرء  قام  • �إذ� 

الرجل العجوز
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اللنب الرائب 

�أن �للنب  ت�شر �لدكتورة �شفيتالنا فو�ص، خبرة �لتغذية �لأوكر�نية، �إىل 
يف  �ل�شارة  �لبكتريا  تكاثر  لكبح  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �أف�شل  �أح��د  هو  �لر�ئب، 

�لأمعاء.
ووفقا لها، يتحقق تاأثر هذه �ملادة، نتيجة م�شاركة �لربوبيوتيك يف عملية 
 PPو  Cو  B2و  А فيتامينات   وك��ذل��ك  �لأم��ع��اء،  نبيت  ت���و�زن  ��شتعادة 

و�لعنا�شر �ملعدنية و�لإنزميات و�لأحما�ص �لأمينية.
�لر�ئب )كيفر( غني بالربوتن و�لكال�شيوم �شهل �له�شم، ويعزز  و�للنب 
�ل�شدفية و�لأكزميا  وظائف منظومة مناعة �جل�شم، وي�شاعد على عالج 

و�أمر��ص �ملناعة �لذ�تية و�أمر��ص �حل�شا�شية.
وتقول �خلبرة، "�للنب �لر�ئب، بخالف منتجات �لألبان �لأخرى يحتوي 
على ن�شبة منخف�شة جد� من �لالكتوز، لأن معظمه يتحول بف�شل فطر 
كيفر�ن  م���ادة  و�إىل  �ل��ب��روف��ي��ك  وحم�ص  �لالكتيك  حم�ص  �إىل  �ل��ل��نب، 
للميكروبات  م�شاد  وهو  جد�،  �ملهمة  �للنب  فطريات  متعددة   kefiran
م�شتوى  تخفي�ص  على  ت�شاعد  خ�شائ�ص  ول��ه  �جل���روح،  �لتئام  يف  وي�شرع 

�لكولي�شرتول يف �لدم وتعزيز �ملناعة".

عم خمتار �شاحب �حلمار هو لقب �أطلقه �لأطفال على عم خمتار �لعجوز.. �لعجوز جد� �لطيب �لذي ر�شمت 
�ل�شنو�ت على وجهه ع�شر�ت من �خلطوط و�لتجاعيد ز�دت من طيبته وحمياه كما �نه عندما يبت�شم فانها 
تزد�د وتزيده قربا من �لقلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبر يف دروب �لقرية و�جلبل �ملحيط بها 
ود�ئما ما نرى عم خمتار يتحدث �إىل �حلمار بكالم ل يحدث فيه �حد فهو قليل �لكالم مع �لنا�ص كثره مع 

�حلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �شاحب �حلمار.
مر�ص كبر �لقرية ذ�ت يوم مر�ص �شديد حار مع �لأطباء ثم قرر �حدهم وكان على علم بالأمر��ص ودو�ئها من 
�لأع�شاب �ن هناك ع�شبة و�حدة ممكن �ن ت�شفي كبر �لقرية وعليهم �إح�شارها من �أعلى �جلبل، نظر �جلميع 
ب��ارزة حامية خطرة و�نحدر�ت كثرة لكن لبد من �ملخاطرة وح��اول �لكثرون  �إىل �على �جلبل كله نتوء�ت 
وكاأنه  �إىل �جلبل  �خ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار و�حلمار فقد  فا�شلن وهنا جاء  منهم فعادو� 
يخربه ماذ� �شيفعالن .. وم�شى �ليوم ومن بعيد نظر �لنا�ص �إىل �على �جلبل وقبل �ن تذهب �ل�شم�ص كان عم 
خمتار و�حلمار فقد �خذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل �جلبل وكاأنه يخربه ماذ� �شيفعالن وم�شى �ليوم ومن 
بعيد نظر �لنا�ص �إىل �علي �جلبل وقبل �ن تذهب �ل�شم�ص كان عم خمتار يقف مع �حلمار يقتطفان �لع�شاب 
ثم و�شعها يف كي�ص �على ظهر �حلمار وبد�أ رحلة �لعودة ولكن .. �نتظر �لنا�ص كثر� قبل �ن ياأتي نور �لفجر 
فيجدو� �حلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار �لذي �شقط �شقطة قوية �عجزته عن �حلركة لكن 
�ملوت  بالنبتة وج��اء ب�شاحبه ورق��د عم خمتار يف فر��شه ي�شارع  �مل�شكن ل يطيق فر�قه وج��اء  حماره حمله، 
وبجو�ره حماره ينام بجانب �لفر��ص كاأمنا ي�شاركه �ملر�ص و�حلزن، �شعر جميع �ل�شكان باحلزن على �لعم خمتار 
وكانو� يجل�شون بجانبه يد�وونه بعدما �شفي كبر �لقرية لكن ل منا�ص ول مهرب من ق�شاء �هلل يف ذ�ت �شباح 
ح�شر من يحمل �لطعام فوجد �لعم خمتار قد مات، ومن �لغريب �ن حماره �ي�شا قد مات .. وكاأنهما �تفقا 
�ن يعي�شا معا وميوتا معا وهناك ��شفل �جلبل دفن �لنا�ص عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذ� تز�مال يف كل �شئ �حلياة و�ملوت و�لقرب .

م�ساركون بالأزياء التاريخية يوؤدون عر�سًا لالحتفال بالذكرى 111 للثورة املك�سيكية يف ميدان زوكالو يف مك�سيكو �سيتي. رويرتز

وميكن  �أج�شادنا،  تفرزها  �لتي  �مل��ادة  من  ل�شتخال�شه  �لكثر  هناك 
�أي ت�شوهات حتدث حتت  �لبول، على وجه �خل�شو�ص، عن  �أن يخرب 

�جللد.
وق���ال م��وق��ع ه���ارف���ارد ه��ي��ل��ث، �إن ���ش��رط��ان �جل��ل��د ه��و "�أخطر �أن���و�ع 
�لتي  �ل�شبغة  �مليالنن،  �أن ي�شع  ن��ادرة، ميكن  �ل�شرطان. ويف حالت 
جتعل �جللد د�كنا، يف �لدورة �لدموية، وقد ينتهي �لأمر ببع�ص هذه 

�ل�شبغة يف �لبول".
ويو�شح �ملوقع �ل�شحي �أنه عندما يتحول لون �لبول �إىل "بني حقيقي"، 

فقد يكون �ل�شبب يف ذلك هو حتلل �لهيموغلوبن - �لبيلروبن.
ويرت�كم �لبيلروبن يف �لدم ب�شبب �أمر��ص �لكبد، مثل �لتهاب �لكبد 
وتليف �لكبد، �أو �لقناة �ل�شفر�وية �مل�شدودة بح�شوة يف �ملر�رة �أو ورم 
�أو عائق �آخر. و�إذ� دخل بع�ص من هذ� �لبيلروبن �لز�ئد يف �لبول، 

ميكن �أن يتحول �إىل �للون �لبني.

وينتج فقر �لدم �لنحاليل، عندما يتم تك�شر �لكثر من خاليا �لدم 
يلوث  ق��د  �لبيلروبن  م��ن  فائ�شا  �أي�شا  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف  �حل��م��ر�ء 

�لبول.
وعلى �لرغم من �أن �شبغة �جللد قد تت�شرب �أحيانا �إىل جمرى �لدم، 

�إل �أنها تظل نادرة �حلدوث.
وت�شمل �لعالمات �ل�شائعة �لتي ميكن توقعها من �ملر�ص �لتغر�ت يف 

�ل�شامات.
وتن�ص NHS على ما يلي: "�لعالمة �لأكر �شيوعا للورم �مليالنيني 
هي ظهور �شامة جديدة �أو تغير يف �شامة موجودة. وميكن �أن يحدث 
هذ� يف �أي مكان من �جل�شم، ولكن �ملناطق �لأكر ت�شرر� هي �لظهر 

عند �لرجال و�ل�شاقن عند �لن�شاء".
ب�شرعة  يتغر  �أو  ينمو  �لطبيب لأي خلل  �لأطباء مبر�جعة  ويو�شي 

ول يزول.

عالمة يف البول حتذر من احتمال االإ�شابة بـاأخطر اأنواع ال�شرطان!


