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عينك تتحدث �أكرث مما 
تظن.. وتك�صف �صحة قلبك

ك�سفت در��سة جديدة قادها جمموعة من �لباحثني يف جامعة �إدنربة، 
خالل  من  قاتلة  قلبية  بنوبة  �لإ�سابة  خطر  �كت�ساف  �إمكانية  عن 

�لعينني حتى قبل 5 �سنو�ت.
و��ست�سعار  �ملبحوثني،  لكل  �لعني  �سبكية  ت�سوير  من  ب��د�أت  �لدر��سة 
فح�ص  من  �لباحثني  مكن  ما  �لعني،  من  �خللفي  �جل��زء  يف  �ل�سوء 
 )DF( سحة �لأوعية �لدموية يف �سبكية �لعني، من خالل مقيا�ص�

للبعد �لك�سري، �مل�ستخدم يف تقليل �لأبعاد.
و�أظهرت �لنتائج �أن �نخفا�ص )DF( كان مرتبًطا مبر�ص �ل�سريان 
و�أكرب �سبب للنوبات  �أمر��ص �لقلب �سيوعاً  �أنو�ع  �أكرث  �لتاجي، وهو 
�أنحاء  و�لن�ساء يف جميع  �لرجال  لكل من  قاتل  �أك��رب  وك��ان  �لقلبية، 

�لعامل يف عام 2019.
تقود  جينية  مناطق   9 �إىل  �لو�سول  م��ن  �لباحثني  �ملقيا�ص  ومكن 
�أمناط تفرع �لأوعية �لدموية يف �سبكية �لعني، ليجدو� بعدها �أن هذه 

�ملناطق متورطة يف �لعمليات �ملتعلقة ب�سدة �لنوبة �لقلبية.
�إىل  �أي�ساً  �لعني  �سبكية  يف  �لدموية  �لأوعية  يف  �لختالفات  وت�سري 

�أمر��ص مثل �عتالل �ل�سبكية �ل�سكري و�ل�سكتة �لدماغية.
�أد�ء تنبئي قبل �أكرث من  ووجد �لباحثون �أن منوذجهم حقق �أف�سل 

�حلدث. من  �سنو�ت   5
وبالإ�سافة �إىل مقيا�ص �لبعد �لك�سري، �أخذ �لباحثون بعني �لعتبار، 
كتلة �جل�سم  �لعمر و�جلن�ص وموؤ�سر  �لتقليدية مثل  عو�مل �خلطر 

وحالة �لتدخني.
فيال�سكو:  فيالبالنا  �آن��ا  �أدن��ربة،  جامعة  يف  �لدكتورة  طالبة  وقالت 
�لنتائج �لتي تو�سلنا �إليها كانت مذهلة، ح�ساب خطر �لإ�سابة بنوبة 

قلبية لدى من تزيد �أعمارهم عن 50 عاماً يبدو جيد�ً.

هذه �لوجبة.. لها مفعول 
�ل�صحر على �لقلب 

�ملغذيات  من  كو�حد  للحياة،  �لأ�سا�سية  �للبنات  �لربوتينات  تعترب 
�ل��ث��الث��ة �إىل ج��ان��ب �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت و�ل���ده���ون، ويركز  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�لغذ�ئي  نظامنا  يف  �ل��ربوت��ي��ن��ات  ت�سمني  على  �لتغذية  �أخ�سائيو 

�ليومي.
�لكثري من هذ� �لربوتني كوجبة  �أن تناول  �لبحثية  �لتقارير  وتفيد 
تخف�ص  �أنها  كما  �لقلب  �سحة  على  كبري  تاأثري  له  يكون  �أن  ميكن 

ن�سبة �لكولي�سرتول.
وتقول �خلبرية �لطبية لورين ماناكري ملوقع "�إيت زي�ص" �إن �أف�سل 

بروتني ل�سحة �لقلب هو "�لفا�سوليا".
"ل يقت�سر دور هذه �لأطعمة �لربوتينية �لنباتية  وذكرت ماناكري: 
ع��ل��ى ت��وف��ري ق���در ك��ب��ري م��ن �ل���ربوت���ني، لكنها ت��وف��ر �أي�����س��ا �لألياف 
و�لفيتامينات و�ملعادن وم�ساد�ت �لأك�سدة �لتي ميكن �أن تدعم �سحة 

�لقلب".
وجد �لباحثون يف مر�جعة ُن�سرت عام 2019 يف جملة "�أدفان�سز �إن 
و�لبقول  �لبقوليات  معظم  تناولو�  �لذين  �مل�ساركني  نيوتري�سن" �أن 
باملئة   10 �لتاجية  �لقلب  ب��اأم��ر����ص  �لإ���س��اب��ة  يف  �نخفا�سا  �سهدو� 

و�أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية 8 باملئة.
ووجدت �لدر��سات �أي�سا �أن تناول �لفا�سوليا ي�ساعد يف خف�ص ن�سبة 

�لكولي�سرتول.
�لفا�سوليا  يف  �ملوجودة  للذوبان  �لقابلة  "�لألياف  ماناكري:  وتقول 

ميكن �أن متنع متاما �جل�سم من �مت�سا�ص �لكولي�سرتول".
�أث���ن���اء حتليل 26 در�����س���ة �أم��ريك��ي��ة وك��ن��دي��ة، �أن  ووج���د �ل��ب��اح��ث��ون 
كوب"   4-3" و�ح��دة  ح�سة  من  يقرب  ما  تناولو�  �لذين  �مل�ساركني 
من �لبقوليات يوميا �سهدو� �نخفا�سا يف �لربوتني �لدهني منخف�ص 

�لكثافة  "LDL"�أو �لكولي�سرتول "�ل�سار" بن�سبة 5 باملئة.

األربعاء   15  يونيو    2022  م   -    العـدد   13570  
Wednesday    15    June    2022   -  Issue No   13570

عقوبات قا�صية ملو�جهة 
م�صربي �متحانات �لبكالوريا

�تخذت �جلز�ئر قر�ر�ت �سارمة ملنع ظاهرة �لغ�ص يف �لمتحانات وحماية 
�لعقوبات  �سملت  وقد  �لت�سريب،  من  �ملتو�سط  و�لتعليم  �لبكالوريا  �أ�سئلة 

�ل�سجن و�لإق�ساء من �لمتحان ملدة 5 �سنو�ت.
�لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  على  �لإنرتنت  قطع  �إج��ر�ء  �إىل  فبالإ�سافة 
قامت  فقد  �لم��ت��ح��ان��ات،  �إج���ر�ء  �ساعات  طيلة  �مل��ح��ادث��ات  م��و�ق��ع  وجميع 
�سبطهم  مت  �ل��ذي��ن  لتوقيف  و��سعة  �عتقالت  بحملة  �لأمنية  �ل�سلطات 

متلب�سني يف حماولة ت�سريب �أ�سئلة �لبكالوريا.
�ألف تلميذ جز�ئري �متحان �سهادة   700 �أكرث من  �لأ�سبوع  ويجتاز هذ� 
�ألف ممتحن حر، موزعني على �أكرث من   13 �لبكالوريا، من بينهم نحو 

�لوطني. �مل�ستوى  على  �متحان  مركز   2500
�لتعليم  �سهادة  �متحانات  �نتهاء  م��ن  يومني  بعد  �لمتحانات  و�نطلقت 
�ملتو�سط، �لتي �سهدت توقيف عدد من �ملو�طنني �لذين �سبطو� متلب�سني 
�لغ�ص،  على  �أقاربهم  �أحد  �أو  �أبنائهم  م�ساعدة  وحماولة  �لأ�سئلة  بت�سريب 
منهم بينهم نائب برملاين ودركي و�أ�ساتذة قامو� بن�سر �أ�سئلة �لمتحان عرب 

موقع �لتو��سل، ومتت �إد�نتهم بعام �سجن.
ويف �ليوم �لأول لإجر�ء �سهادة �لبكالوريا، متت �إحالة 4 تالميذ مرت�سحني 
لجتياز �سهادة �لبكالوريا دورة يونيو "جو�ن" 2022، �إىل �حلب�ص، بعد �أن 
مت توقيفهم متلب�سني بالغ�ص يف �أول يوم من �لمتحان، م�ستخدمني �أجهزة 

تكنولوجية حديثة للتو��سل.

ميزة جديدة لـ و�ت�صاب 
حتدد م�صري ر�صائلك

يف خطوة حتدد م�سري ر�سائل �مل�ستخدم 
�لرت��سل  تطبيق  �أع��ل��ن  "و�ت�ساب"،  يف 
�عتز�مه  "ميتا"  ل�سركة  �لتابع  �لفوري 
�إط�����الق م���ي���زة ج���دي���دة خ��ا���س��ة بحذف 
م����دة يحددها  ب��ع��د  �ل���درد����س���ة  ر����س���ائ���ل 

�مل�ستخدم بنف�سه.
و�سائل  يف  خ���ب���ري  ي��و���س��ح��ه  م����ا  ووف������ق 
�لتو��سل �لجتماعي ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية"، فاإن �خلدمة �جلديدة �سيرتتب 
ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��اًل �لع��ت��م��اد �أك����رث على 
�لربيد �لإلكرتوين يف �لحتفاظ طويل 
�لأمد بالوثائق و�لأور�ق �ملهمة، ويقت�سر 
ق�سري  �ل���رت�����س���ل  ع��ل��ى  "�لو�ت�ساب" 
مليزة  �مل�ستخدم  تفعيل  ح���ال  يف  �مل����دى. 
جمموعة  ع��رب  �جل���دي���دة  �خل�سو�سية 
�ل��ر���س��ائ��ل تختفي  م��ن �خل��ي��ار�ت جلعل 
يوًما   90 �أو  �أي���ام   7 �أو  �ساعة   24 مل��دة 
�لر�سائل  تختفي  ���س��وف  �إر���س��ال��ه��ا،  ب��ع��د 
�لقدمية من تلقاء نف�سها. ويقول خبري 
و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي، حممد 
ي�سفها  و�لتي  �مل��ي��زة،  تلك  �إن  �حل��ارث��ي، 
بالر�ئعة و�ملهمة، �ستكون �ختيارية، ولن 
توؤثر على �لر�سائل �لتي �أر�سلها �أو تلقاها 

�مل�ستخدم م�سبًقا يف �لدرد�سة.

على  حتتوي  الفاكهة  من  اأنواع   6
ن�سبة منخف�سة من ال�سكر �ص 23

ُت�����س��ي��ب �حل���ال���ة ن�����س��ب��ة 40 % من  �إ����س���ه���ال �مل�������س���اف���ر: 
�لنامية،  �ل���دول  �إىل  �مل��ت��ق��ّدم��ة،  �ل���دول  م��ن  �مل�سافرين 

و�أمريكا  �أمريكا  وجنوب  و�أفريقيا  �آ�سيا  جنوب  مثل: 
�لطعام  ع��رب  تنتقل  وه��ي  و�ملك�سيك،  �لو�سطى 
و�ملياه �مللّوثني. م�سدر هذ� �لنوع من �لإ�سهال 
"�إي  �لقولونية  �لإ�سريكية  م�سّماة  بكترييا  هو 

�أو  �أو حّتى فريو�ص  كولي" يف غالبّية �لإ�سابات 
طفيل يف �إ�سابات �أخرى. ي�سعر �مل�سافر بالعو�ر�ص خالل 
�لرحلة �أو بعد 10 �أّيام على �نق�سائها، وهي: �لرب�ز �ملائي 
مل��ّرت��ني يف �ل��ي��وم و�لأوج�����اع يف �ل��ب��ط��ن، وذل���ك يف �حلالة 
�ل�����س��دي��دة، ي�سكو  �أّم���ا يف �حل��ال��ة  �ل��ع��دوى.  �لب�سيطة م��ن 
�مل�ساب من �لغثيان، �لذي ير�فق �لرب�ز �ملائي لأكرث من 
و�ل�ستفر�غ  �لبطن  �لأوج��اع يف  كما من  �ليوم،  مّرتني يف 
و�ملغ�ص و�لرتفاع يف حر�رة �جل�سم. قد ت�ستمل �لعو�ر�ص 
على مالحظة �لدم يف �خلروج، وذلك يف �حلالة �ل�سديدة. 
عادًة، تزول �لإ�سابة من دون عالج بعد ثالثة �إىل خم�سة 
�أّيام، مع �أهّمية ترطيب �جل�سم، جتّنباً للجفاف. وقد يلزم 
�أي  �أّم��ا يف �حلالة �ل�سديدة،  �لأم��ر تناول م�ساد للمغ�ص. 
�لتي يالحظ  �أو تلك  �أ�سبوع،  �لتي تطول لأكرث من  تلك 
�مل�ساب دماً يف �خلروج، �أو عند �إ�سابة طفل �أو م�سّن، ل بّد 

من تعاطي م�ساد حيوي.
�ملطبوخ  �لطعام  تناول  يجب  �مل�سافر،  �إ�سهال  من  للوقاية 
�لوجهة  يف  نيئة"،  وخ�����س��رو�ت  م��اأك��ولت  �أي  "وتفادي 
�ل�سياحّية، و�سرب �ملياه �ملعباأة يف قو�رير خمتومة، وتفادي 
يكون  قد  �لثلج  م�سدر  لأن  �مل�سروبات،  �إىل  �لثلج  �إ�سافة 

مياهاً ملّوثة، بالإ�سافة �إىل �أهّمية غ�سل �ليدين.
�لتهاب �لكبد �أ: ينتج هذ� �لنوع من �للتهاب عن فريو�ص؛ 
فقد ي�ساب �ملرء به، مهما كانت وجهته، ولو �أّنه يف بع�ص 
جغر�فّية  مناطق  يف  بالفريو�ص  �ل��ع��دوى  ت�ستّد  �لأح��ي��ان 
�آخر غري ملّقح  �إىل  �إن�سان  حم��ّددة. ينتقل �لفريو�ص من 
عن طريق �لأكل و�خلروج. ت�ستمل عو�ر�ص �لتهاب �لكبد 
�لطعام  �إىل  �ل�سهّية  وفقد�ن  و�ل�ستفر�غ  �لغثيان  على:  �أ، 
و�لرت��ف��اع يف درج��ة �حل���ر�رة و�لن��زع��اج و�أوج����اع �لبطن. 
�لفريو�ص  يبدو  �لإ���س��اب��ة،  على  �أّي���ام  ب�سعة  �نق�ساء  بعد 
�لبول  لون  و�لتغرّي يف  �حلّكة  و��سحة عن طريق  ب�سورة 
وحت��ّول��ه �إىل د�ك���ن و�ب��ي�����س��ا���ص �خل����روج، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
دون  �لإ�سابة من  تزول  ع��ادًة،  و�لعينني.  �لب�سرة  ��سفر�ر 
عالج بعد نحو �أ�سبوعني. للوقاية، يجب �لتقيد بالنظافة 

�ل�سخ�سّية، وغ�سل �ليدين، كما �أخذ �للقاح �مل�ساد.
�لفئات  كل  ت�سيب  بكترييا  عن  �حلالة  تنتج  �لتيفوئيد: 
ح�سانة  ف��رتة  بعد  و�ل�سباب.  �لأولد  �سّيما  ل  �لعمرّية، 

ممتدة من 5 �أّيام �إىل 21 منها، ي�سعر �مل�ساب بالعو�ر�ص 
�ملتمّثلة، يف: �لرتفاع يف �حلر�رة و�لوجع يف �لبطن وكتم 
�أّم���ا  �مل���ع���دة. ت�سّخ�ص �حل��ال��ة ع��ن ط��ري��ق �خ��ت��ب��ار ل��ل��دم، 
�لعالج فيحمله �مل�ساد �حليوي. يف بع�ص �حلالت، حتدث 
جر�حة  ي�ستدعي  �ل���ذي  �مل�����س��ر�ن،  فينثقب  م�ساعفات، 
�ل�سخ�سّية،  بالنظافة  �لتقيد  يجب  للوقاية،  م�ستعجلة. 

وغ�سيل �ليدين، كما �أخذ �للقاح �مل�ساد.

 حاالت منّغ�صة اأثناء رحلة الطائرة
يت�سّبب �جللو�ص �لطويل يف �لطائرة عند �ل�سفر لأكرث من 
خم�ص �ساعات بحالة ت�سمى ب� »متالزمة �لدرجة �ل�سياحّية« 
�ن�سد�د  �إىل  و���س��وًل  �مل�����س��اف��ر،  رج��ل  يف  �ل���دم  جلطات  �أي 
»�ملتالزمة«  ت�سيب  للحياة.  مهّددة  �حلالة  هذه  �لرئتني. 
ع��رف��و� �جللطات  �أن  �سبق  �ل��ذي��ن  �لأف����ر�د  فئة  ��ة،  ب��خ��ا���سّ
بال�سرطان،  �مل�سابني  �أو  �ل�سر�يني،  ت�سكري  �أو  �لدموية، 
�ل�سمينني،  �أو  �ل���دم،  �سيالن  �أو  �ل��ق��ل��ب،  يف  مب�سكالت  �أو 
للوقاية،  �حلمل.  منع  حبوب  يتعاطني  �لالتي  �لن�ساء  �أو 
يجدر �مل�سي يف ممّر �لطائرة يف كل �ساعة، و�رتد�ء مالب�ص 
و�لركبتني  �لكاحلني  وحت��ري��ك  �ل�سفر،  �أث��ن��اء  ف�سفا�سة 
�إىل �لأم��ام و�خللف وتفادي �جللو�ص مع و�سع رجل فوق 
�لأخ����رى و�ل��ت��غ��ي��ري يف و���س��ع �جل��ل��و���ص و�رت�����د�ء جوربني 

يعلو�ن �لركبتني، كما تفادي تعاطي �لأدوية �ملنومة.
�ل��ن��ق�����ص يف �أك�����س��ج��ني �ل����دم ع��ن��د حت��ل��ي��ق �ل��ط��ائ��رة على 
�مل�سافرين،  بع�ص  من  ت�ستدعي  حالة  �ساهقة،  �رتفاعات 
و�لرئتني  �لقلب  يف  م�سكالت  م��ن  ي�سكون  م��ن  �سيما  ل 
�لتزود بالأك�سجني على منت �لطائرة. �لآلم �ل�سديدة يف 
�لأذن،  �إىل ثقب طبلة  �ل�سمع، و�سوًل  وتاأثر حا�سة  �لأذن 
يف  باللتهاب  �أو  بالر�سح  �مل�سابني  �مل�سافرين  �سفوف  يف 
�لأذن �أو �لتهاب �جليوب �حلاّد، وذلك عند �إقالع �لطائرة 
وهبوطها. ��سطر�ب �لرحالت �جلوية �لطويلة هو م�سكلة 
ب�سرعة  ي�سافر  �سخ�ص  �أي  يف  توؤثر  �أن  ميكن  موؤقتة  ن��وم 
ع��رب م��ن��اط��ق زم��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة. ل��ك��ّل ج�سم ���س��اع��ة د�خلية 
خا�سة تخربه متى ينام وي�ستيقظ؟ لكن، يحدث ��سطر�ب 

�لرحالت �جلوية �لطويلة لأن �ساعة �جل�سم ت�سري ح�سب 
�إيقاع �ملنطقة �لزمنية �لأ�سلية بدًل من �ملنطقة �لزمنية 
�إليها. �حلالة تتعّلق باإفر�ز �مليالتونني،  �لتي ي�سافر �ملرء 
وذلك لأن �ل�سوء يوؤّثر يف تنظيم �لهرمون �ملذكور. ي�سعر 
�مل�����س��اب بالتعب �أث��ن��اء �ل��ن��ه��ار وب��ال��ت��وع��ك وب��احل��اج��ة �إىل 
�لوقاية،  �إط��ار  يف  �له�سمي.  �جلهاز  يف  ومب�سكالت  �لنوم 
�إىل  �أي��ام،  بثالثة  �ل�سفر  قبل  �لآتية،  �ل�سرت�تيجية  تتبع 
رح��ل��ة متتّد  �ل�����س��رق- يف  �إىل  �ل��غ��رب  -م��ن  بعيدة  مناطق 
�أّي��ام: �ل�ستيقاظ قبل �ساعة من �ملوعد  لأكرث من ثالثة 
�ملتبع يف �لعادة، كما �لنوم قبل �ساعة من �ملوعد، و�لتعر�ص 
 -3 �مليالتونني  مكّمل  وتعاطي  �خلفيفة،  �ل�سم�ص  لأ�سعة 
خلم�ص  وذلك  �لوجهة،  �إىل  �لو�سول  عند  ميلليغر�مات- 
�أن �ل�سرت�تيجية  ليال. ل ين�سح بتعاطي �ملنومات. علماً 
�أي  �ل���غ���رب،  �إىل  �ل�����س��رق  �ل�����س��ف��ر م��ن  ت��ط��ّب��ق ع��ن��د  عينها 
عند  لكن  �مليالتونني،  وتعاطي  لياًل  لالإ�ساءة  �لتعّر�ص 

و�سول �لوجهة، يف هذه �حلالة.
دو�ر �ل�سفر يحدث �أثناء ��ستخد�م و�سائل �لنقل �ملختلفة، 
ومنها: �لطائرة، وهو يجعل �ملعلومات �لتي ت�سل �لدماغ، 
�سو�ء من �لأذن �لد�خلية �مل�سوؤولة عن �لتو�زن يف �جل�سم 
�أو من �لعني تت�سارب، في�سعب على �لدماغ �لتوفيق بينها. 
و�ل�سد�ع  و�لتعب  للدو�ر  ذلك  ج��ّر�ء  �لأ�سخا�ص  يتعّر�ص 
�ل��رتك��ي��ز و�لغثيان  �ل���ب���ارد و�ل��ت��ع�����س��ي��ب وع����دم  و�ل��ت��ع��رق 
و��سفر�ر �لب�سرة و�ل�سرعة يف �لتنّف�ص، وذلك يف كّل �لفئات 
�لعمرّية، ل �سّيما �لأطفال من عمر عامني �إىل 12 عاماً 
و�لن�ساء �حلو�مل �أو �لالتي يتعاطني حبوب منع �حلمل �أو 
�أثناء فرتة �حلي�ص �أو �أولئك �لذين ي�سكون من م�سكالت 
يف �لأذن، �أو �ل�سد�ع �أو د�ء »باركن�سون«. �أدوية �حل�سا�سّية 
منا�سبة يف �لعالج، لكن يجدر ��ست�سارة �لطبيب. للوقاية، 
و�ل�سعر�ت  �لدهون  �أكل قليل يف حمتو�ه من  تناول  يفيد 
����س��ت��خ��د�م »�لهاتف  �مل���اء و�ل��ب��ع��د ع��ن  و���س��رب �لكثري م��ن 
�لور�ء  �إىل  �لكر�سي  و�إرج��اع  �للوحية  و�لأجهزة  �ملتحرك« 
�لعينني و�لرتكيز على نقطة معينة و�جللو�ص  و�إغما�ص 

لناحية �لنافذة.

��صطر�ب نف�صي 
يهدد بنية �لدماغ

�أظهرت در��سة جديدة �أن ��سطر�ب 
�أن  ميكن  �لع�سبي  �ل�سهية  فقد�ن 
يوؤدي �إىل تغيري�ت جذرية يف بنية 

�لدماغ.
وبدر��سة تعترب �لأكرب حتى �لآن يف 
بحث �لعالقة بني ��سطر�ب �لأكل 
�لباحثون  وج���د  �ل���دم���اغ،  و���س��ح��ة 
ق�سرة  �سمك  يف  ملمو�ساً  �نخفا�ساً 

�لدماغ وم�ساحتها.
�لع�سابي  �ل�����س��ه��ي��ة  ف��ق��د�ن  وُي��ع��د 
�لأكل،  �أن��و�ع �ل�سطر�بات يف  �أحد 
من  �لأ�سخا�ص  فيها  يعاين  و�لتي 
خ���وف د�ئ���م م��ن زي����ادة �ل�����وزن، ما 
�لطعام  كميات  يقل�سون  يجعلهم 
وزنهم  فيقل  ي�ستهلكونها،  �ل��ت��ي 

ب�سكل خميف.
و�لتون  �إ�سرت  �لنف�ص  عاملة  وقالت 
من جامعة باث يف �ململكة �ملتحدة: 
عملنا  �ل��در����س��ة،  لهذه  "بالن�سبة 
ب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف ع���ل���ى م������د�ر عدة 
جميع  يف  بحثية  ف��رق  م��ع  �سنو�ت 

�أنحاء �لعامل".
�جلمع  ع��ل��ى  "�لقدرة  و�أ���س��اف��ت: 
�لدماغ  م�سح  ع��م��ل��ي��ات  �آلف  ب��ني 
بفقد�ن  �مل�����س��اب��ني  ل��الأ���س��خ��ا���ص 
بدر��سة  ل���ن���ا  ���س��م��ح��ت  �ل�����س��ه��ي��ة 
�لتغري�ت �لدماغية �لتي قد متيز 

هذ� �ل�سطر�ب بتفا�سيل �أكرب".
�لنخفا�ص  �إن  �لباحثون  وي��ق��ول 
�لدماغ  و�سكل  حجم  يف  �حل��ا���س��ل 
يف حالت فقد�ن �ل�سهية �لع�سبي، 
م����ر�ت من   4 �إىل  �أك����رب مب��رت��ني 
حالت  ت�سببها  �لتي  �لنخفا�سات 
�لكتئاب  م���ث���ل  �أخ��������رى  ن��ف�����س��ي��ة 
ونق�ص  �حلركة  ف��رط  و��سطر�ب 

�لنتباه و�لو�سو��ص �لقهري.
و�أظ���ه���رت ف��ح��و���س��ات �ل���دم���اغ �أن 
و�لتي  �ل�سهية،  ف��ق��د�ن  ع��الج��ات 
�ل�سلوكي  �ل��ع��الج  ع����ادًة  تت�سمن 
بع�ص  ت��ع��ك�����ص  �أن  مي��ك��ن  �مل���ع���ريف، 
�لتغيري�ت �لإيجابية على �لدماغ.

�أمين ر�صا يخ�صع لعملية جر�حية
ر�سا   �ل�����س��وري  �أمين  �ملمثل  ك�سف 
يف  جر�حية  لعملية  خ�سوعه  ع��ن 

عينه.
�لر�سمي  ح�سابه  عرب  �أمي��ن  ون�سر 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  على 
�للبا�ص  ي���رت���دي  وه����و  ل���ه  ����س���ورة 

�خلا�ص بغرفة �لعمليات .
و�كتفى �أمين بالتعليق "جنجل".

مر�ص  �إىل  �إ�����س����ارة  �أمي�����ن  ت��ع��ل��ي��ق 
ي�سيب �لعني ويتم عالجه بالدو�ء 

�أو بعمل جر�حي �أحيانا.
وزمالء  ومتابعي  جمهور  وتفاعل 
�أمين مع �ل�سورة ومتنو� له عملية 

ناجحة و�ل�سفاء �لتام.
وح����ذف �أمي����ن ر���س��ا �مل��ن�����س��ور بعد 
دق��ائ��ق قليلة م��ن ن�����س��ره، وه���و ما 
�أمين يف  �إىل رغبة  �لبع�ص  �أرجعه 

عدم �إثارة قلق متابعيه.

قبل �ل�صفر .. ن�صائح طبية عليك مر�عاتها 
رحلة  كانت  �صواء   ، القادمة  وجهتك  اىل  واالنطالق  الطائرة  ركوب  قبل 
�صياحية اأو رحلة عمل ، يتعني عليك مراعاة بع�ض العادات ال�صحية املهمة 

التي �صت�صاعدك على جتاوز الرحلة ب�صالم واأمان اإن �صاء اهلل.
يف اإجازة ال�صيف، ميّني نا�ض كثريون اأنف�صهم بال�صفر، الذي يحمل فوائد 
كثرية، اأبرزها الرتويح عن النف�ض واالكت�صاف واإثراء الذات بالتعّرف اإىل 

امل�صافرين حاالت  لكن، يعرف بع�ض  ثقافات جديدة. 
تتفاوت  التي  احل��االت  رحالتهم،  خ��الل  مر�صية 

تتحدث  املنّغ�صات،  ه��ذه  عن  للبعد  �صّدتها.  يف 
االخت�صا�صّية يف ال�صّحة العاّمة الدكتورة زينة 

اأثناء  �صائعة  مر�صية  حاالت  عن  مكرزل 
ال�صفر، وطرق الوقاية منها.

�أوردت جملة "�سنيورين ر�جتيرب" �أن كبار �ل�سن غالباً ما يعانون من �سعوبات �لنوم، نظر�ً 
لأن مع �لتقدم يف �لعمر ت�سبح مر�حل �لنوم �لعميق �أق�سر، ومن ثم كثري�ً ما ي�ستيقظ 

كبار �ل�سن يف �لليل. وملو�جهة �سعوبات �لنوم، �أو�ست �ملجلة �ملعنية ب�سحة كبار �ل�سن 
بالتعر�ص ل�سوء �لنهار؛ حيث �إنه ي�سهم يف �سبط �إيقاع �ل�ستيقاظ-�لنوم، كما �أنه 

من �لأف�سل عدم �أخذ قيلولة يف منت�سف �لنهار حتى يتمكن �ملرء من �لنوم 
بعمق لياًل. ويف حالة �أخذ قيلولة يف منت�سف �لنهار، ير�عى �أل تزيد مدتها 

عن 20 دقيقة. ومن �ملهم �أي�ساً �للتز�م مبو�عيد نوم ثابتة و�تباع 
بع�ص �لطقو�ص قبيل �لنوم كقر�ءة كتاب مثال، بينما ينبغي عدم 

�لإلكرتونية  �لأج��ه��زة  من  �ملنبعث  �لأزرق  لل�سوء  �لتعر�ص 
بنحو  �لفر��ص  �إىل  �لذهاب  قبل  و�لتلفاز  �لذكي  كالهاتف 
يت�سبب يف  �لأزرق  �ل�سوء  �لأق��ل، نظر� لأن  �ساعتني على 

تثبيط هرمون "�مليالتونني" �لالزم للنوم.
�لنوم  �أن ت�سكل غرفة  �أي�ساً  بنوم هانىء، ينبغي  وللتمتع 
�أن تكون �لغرفة مظلمة  بيئة مثالية للنوم، حيث ينبغي 

وي�سودها �لهدوء وذ�ت درجة حر�رة منا�سبة.
وينبغي �أي�ساً عدم �سرب �لقهوة يف �مل�ساء لتاأثريها �ل�سلبي 

على جودة �لنوم. كما ينبغي �لإق��الل من �ل�سو�ئل م�ساء 
عام،  وب�سكل  �ل��ت��ب��ول.  �أج��ل  م��ن  لياًل  �ل�ستيقاظ  لتجنب 

�سددت "�سنيورين ر�جتيرب" على �سرورة �أل تقل مدة �لنوم 
لياًل عن 6 �ساعات مت�سلة.

ن�صائح ت�صاعد كبار �ل�صن على 
مو�جهة �صعوبات �لنوم
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�ش�ؤون حملية

زكي ن�صيبة، �أول �إمار�تي يفوز  بع�صوية �أكادميية �لعلوم �لأخالقية و�ل�صيا�صية يف فرن�صا
•• باري�س- الفجر 

�مل�ست�سار  ن�سيبة،  �أن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  ُم��ِن��َح 
�ل�����س��م��و رئ��ي�����ص �لدولة  �ل��ث��ق��ايف ل�����س��اح��ب 
- �ل��رئ��ي�����ص �لأع����ل����ى جل��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
�لعلوم  �أكادميية  �ملتحدة، ع�سوية  �لعربية 
�أول  ل��ي�����س��ب��ح  �لأخ���الق���ي���ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
�لأكادمييات  �إح���دى  �إىل  ين�سم  �إم���ار�ت���ي 
ع�سو�ً  بو�سفه  �لفرن�سي  للمعهد  �لتابعة 
مر��سيم  �سمن  ذلك  ومّت  م�سارًكا،  �أجنبًيا 
�حتفالية �أقيمت حتت قبة �ملعهد �لفرن�سي 

يف باري�ص. 
�لأكادميية  لع�سوية  �نتخاب معاليه  وّيعّد 
�لطويلة  �حل��ك��وم��ي��ة  خل��دم��ت��ه  ت���ك���رمًي���ا 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  خاللها  �أث��رى  و�لتي 
و�لثقافية يف دولة �لإمار�ت، و�أحرز �لعديد 
�ل�سوؤون  �إد�رة  جم���ال  يف  �لإجن������از�ت  م��ن 
�ل�سالت  توثيق  ع��رب  �سيما  ل   ، �لثقافية 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  م��ا 
و�ملوؤ�س�سات  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل��ف��ر�ن��ك��وف��ون��ي��ة 

�لتعليمية و�لثقافية �لفرن�سية �ملرموقة.
وق���د مّت���ت م��ر����س��م �حل��ف��ل ب��ق��ي��ادة رئي�ص 
�لفخري  �ل���ربوف���ي�������س���ور  �لأك�����ادمي�����ي�����ة، 
بر�غ.  رمي��ي  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لعربية  للفل�سفة 
�لإ�سالمي  �ل��ف��ك��ر  يف  �����ص  ُم��ت��خ�����سّ وه����و 
و�ليهودي و�مل�سيحي يف �لع�سور �لو�سطى. 
وقد قام جان روبرت بايت، �لأمني �لد�ئم 
عاملياً،  �مل���ع���روف  �جل���غ���ر�يف  ل���الأك���ادمي���ي���ة 
بايت  �لأ�ستاذ  ن�سيبة.  زكي  معايل  بتقدمي 
وفنون  �لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر  يف  �ص  ُمتخ�سّ
�جلغر�فية  �جلمعية  رئي�ص  وه��و  �لطهي، 
�لفرن�سية  �ل��ب��ع��ث��ة  ورئ��ي�����ص  �ل��ف��رن�����س��ي��ة، 
ل��ل��رت�ث و�ل��ث��ق��اف��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. وق��د �سغل 
�ل�سوربون-  جامعة  رئي�ص  من�سب  �سابقاً 
ك��م��ا ع��م��ل ب�سفته �لأخ����رية مع   . ب��اري�����ص 
�ل�سوربون  ج��ام��ع��ة  ف���رع  لف��ت��ت��اح  م��ع��ال��ي��ه 

باري�ص يف �أبوظبي.
ق������ّدم �لأ�����س����ت����اذ ب���اي���ت م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى �أن����ه 
على  مفتوح  ل�سرق  �سفري  عاملي،  "مو�طن 
ل��ل�����س��الم، وهي  �ل��ث��ق��اف��ات، و���س��ان��ع  جميع 
مد�ر  على  عائلته  جينات  يف  نق�ست  مهمة 
ن�سيبة  �أن  ق���ال  وق���د  قرناً".  ع�سر  �أرب��ع��ة 
"رجل ذو لباقة وذوق رفيع، و�أ�سلوب مُمتع 
يجمع �لفكاهة و�لتعاطف"، و�أ�ساد بروؤيته 
�لتي  �حلاكمة  لالأ�سرة  وولئ��ه  �لطموحة 
�لأب  لأبناء  قّيماً  وم�ست�سار�ً  وزي��ر�ً  به  تثق 

�ملوؤ�س�ص لدولة �لإمار�ت. 
�لثقايف  بالتاأثري  بايت  �لربوفي�سور  و�أ�ساد 
لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتقاربها �لأخري 
مع �إ�سر�ئيل و�لذي يرى فيه �لأمل يف تقدم 
�ل�سالم و�حلو�ر بني �لأديان. و�أ�سار �إىل �أن 
�ملن�سور�ت  من  للعديد  موؤلف  هو  معاليه 
ومكافحة  �لثقافية،  للدبلوما�سية  �ملُكّر�سة 

�لتطرف و�ل�سعي �إىل �لت�سامح.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مللكي 
�لأردين �لأمري �حل�سن بن طالل، يف كلمة 
مدينة  �ل��ق��د���ص،  "يف  �حل��ف��ل  �ىل  وج��ه��ه��ا 
�ل��ت��ق��ارب �ل��ث��ق��ايف و�لوحدة  �ل�����س��الم، رم���ز 
عائلة  �أ�سبحت  و�مل�سيحيني،  �مل�سلمني  بني 
ن�سيبة �حلار�ص على مفاتيح كني�سة �لقيامة 
منذ عهد �سالح �لدين. منذ ذلك �حلني، 
ن�سيبة مهمة  ع��ائ��ل��ة  �أع�����س��اء  �أح���د  ي��ت��وىل 
فتح و�إغالق �لبو�بة يومياً. قّدم و�لد زكي 
�لر�حل، �أنور ن�سيبة، م�ساهمات عظيمة يف 
�مل�سهد �لثقايف و �ل�سيا�سي و�لجتماعي يف 
خالل  وم��ن  و�ل����ده،  خطى  وع��ل��ى  �لأردن. 
�ملوؤ�س�سات،  توليه منا�سب عليا يف خمتلف 
�لفنون،  �ل��ث��ق��اف��ة،  ت��ط��ور  زك���ي يف  �أ���س��ه��م 
و�لدبلوما�سية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لفنية  �مل��ب��ادر�ت  بع�ص  تطوير  يف  وكذلك 

و�لثقافية �لرئي�سية يف �أبوظبي.
�سمو  ع��ن  نيابة  �لقاها  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
�لأمري �حل�سن بن طالل رئي�ص �لأكادميية، 
�لعربية  للفل�سفة  �لفخري  �لربوفي�سور 

و�لدينية رميي بر�غ  .
�لرئي�سي  ب��ال��دور  ي��وؤم��ن  "�إنه  فيها  وق��ال   

و�ملعرفة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لتعليم  يلعبه  �ل���ذي 
�ل�سباب  ���س��خ�����س��ي��ة  ���س��ق��ل  يف  و�لب���ت���ك���ار 
وبانتخاب  �حل��ال��ي��ة.  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة 
زكي ن�سيبة، تو��سل كلية �لعلوم �لأخالقية 
بني  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �جل�����س��ور  ب��ن��اء  و�ل�سيا�سية 
ف��رن�����س��ا و�ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي وُت���ع���ّزز �حل���و�ر 

�لثقايف بني �لأ�سخا�ص �ملتقاربني فكرًيا.
خطاباً  ن�سيبة  زك��ي  �أل��ق��ى  تن�سيبه،  وب��ع��د 
و�ل�سيوف  �لأك���ادمي���ي���ني  ج��م��ه��ور  �أم������ام 
�نتخابه  يف  �ل��ف�����س��ل  ون�����س��ب  �مل���دع���وي���ن. 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  بيئة  �إىل 
" �لبلد �لذي كان يل �ل�سرف  وقال عنها: 
فيه  �أخ����دم  �أن  �ل�سعيد  و�حل����ظ  و�ل��ن��ع��م��ة 

غالبية م�سريتي".
�لأكادميية  �ن��ت��خ��اب  "ين�سوي  و�أ����س���اف:   
على  �لعربي  �خلليج  من  �أع�سائها  لأوىل 
م��ع��اٍن ت��اري��خ��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
كمو�طن  يل  �ملمنوحة  و�مل�سوؤولية  �ل�سرف 
�مل��ت��ح��دة.  تو�سلت  �لعربية  �لإم����ار�ت  م��ن 
بالفعل �إىل �أن هناك عالقة �أ�سا�سية ما بني 
�لتي ع�ست  �ملهني و�لفكري و�لبيئة  منوي 
�نتخابي  يف  �لف�سل  �أع���زي  ل  ل��ذل��ك،  بها. 
دولة  قيم  على  �سهادة  ه��و  ب��ل  نف�سي،  �إىل 
و�لأفر�د  وقدر�تها  وطموحاتها  �لإم���ار�ت 

�مللهمني �لذين قد قابلتهم فيها".
�ل�سمات  لو�سف  خطابه  ن�سيبة  ��ستخدم 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لتطوير  �ملميزة 
وما يوؤمن �أنه كان جوهرياً لنجاح تطورها 
�ملتحدة  �لعربية  "�لإمار�ت  قائاًل:  كدولة، 
�ل�����رت�ث �حلقيقي  ت��ع��ّم��ق��ت يف  دول����ة  ه���ي 
�لأولوية  تعطي  ف��اإن��ه��ا  ل��ذل��ك  ل��الإ���س��الم، 
لكر�مة �حلياة �لب�سرية. �إن روؤية �لإمار�ت 
و��سرت�تيجياتها  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�لتعاطف  للت�سامح  �ل�سعي  م��ع  تن�سجم 
�لإن�سانية  �ل��ق��ي��م  ت��ع��ر���ص  ه��ي  و�ل��رح��م��ة. 
�لتعاليم  تعك�ص  �لتي  و�لأ�سا�سية  �لقوية 
وحكومتها  ق��ي��ادت��ه��ا  ك��ّر���س��ت  �لإ���س��الم��ي��ة. 
من  مو�طن  كل  ح�سول  ل�سمان  جهودها 
م��و�ط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ف���ر����صٍ م��ت��ك��اف��ئ��ة وعلى 
لعي�ص  �ل�سرورية  و�ل�سبل  و�مل�سادر  �لأمن 
�إىل  �إ���س��اف��ة  و�آم��ن��ة وه��ادف��ة.  حياة �سحية 
ذلك، لطاملا تو�سعت �آفاق �لإمار�ت �لعربية 
لتعزيز  ح����دوده����ا  ور�ء  م���ا  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
و�ل���ت���ع���اون و�لأع����م����ال �خلريية  �لن���ف���ت���اح 
�ل��دول��ي��ة. ت��وؤك��د ه���ذه �ل��ن��ظ��رة ل��ل��ع��امل �أن 
بالرفاهية  مرتبطة  �ل��وط��ن��ي��ة  رف��اه��ي��ت��ن��ا 
�إىل  �لأم���ة  ه��ذ�، تدعو  ك��ل  وف��وق  �لعاملية. 
�ملتنّوعة  �ملجتمعات  بني  �ل�سلمي  �لتعاي�ص 
�أر��سيها،  على  �لقاطنة  �لثقافات  متعددة 

وبني بلد�ن و�سعوب �لعامل.
على  �ل�سوء  خطابه  يف  ن�سيبة  زك��ي  �سّلط 
�أوجه �لت�سابه ما بني هذه �ل�سمات �ملميزة 
ل����الإم����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة و�ل����دو�ف����ع 
و�ل�سخ�سية  �مل��ه��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة  �مل���رك���زي���ة 
��ستهر  �إذ  �ستاروبين�سكي.  �لأ�ستاذ  ل�سلفه 

ن�سطاء  �أع��ظ��م  �أح���د  ب��اأن��ه  �ستاروبين�سكي 
�لعمل �لإن�ساين يف �لقرن �لع�سرين، حيث 
�لإن�سانية  ورع���اي���ة  ل��ت��ن��وي��ر  ف��ك��ره  ك���ّر����ص 
"�إعطاء  �أن��ه��ا �جل��ه��د،  �ل��ت��ي ع��رف��ه��ا ع��ل��ى 
�لإن�سانية  ب��اخل��رب�ت  لالهتمام  �لأول��وي��ة 
فهم  يف  �لرغبة  �إنها  و�ملتناق�سة.  �ملتنوعة 
�لرغبة يف  �إن��ه��ا  فيه.  نعي�ص  �ل��ذي  �ل��ع��امل 
�إدر�ك �لتاريخ �لذي نقف عليه يف �للحظة 
�حلالية و�سياغة �أ�سلوب حياة مبدئي. �إنها 
�لأخالقية  للقيم  �ملمنوح  �لأ�سا�سي  �ل��دور 
و�سيلة،  ولي�ص  غاية  �لإن�����س��ان  جتعل  �لتي 

كياًنا حًيا معرتًفا به يف تفرده ومتيزه". 
�لإمار�ت  دول��ة  منجز�ت  ن�سيبة  تتبع  وق��د 
�ل�سيخ  له  �ملغفور  " كان  �لإن�سانية بقوله: 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان قائًد� فذ�ً يحمل 
ق��ي��ًم��ا �إن�����س��ان��ي��ة ون��ظ��رة ع��امل��ي��ة. ون��ظ��ر �إىل 
�ملعاناة  تقليل  �أن��ه  على  قيادته  �لهدف من 
�لإمكانات  ورف��ع  �لأدن���ى  للحّد  �لإن�سانية 
�لإن�����س��ان��ي��ة لأع��ل��ى ح��د. وع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�أن��ه ل ميكن  �آم��ن  �أن��ه  �إل  ب��روؤي��ت��ه،  ت�سبثه 
حت��ق��ي��ق��ه��ا �إل م���ن خ���الل ت���ع���اون �لأف�����ر�د 
باإمكانية  م�سرتك  �إمي��ان  يحفزهم  �لذين 
بناء �أمة مزدهرة مبا يكفي ل�سمان رفاهها. 
�ل�سيخ ز�يد  " يكمن جناح  و�أ�ساف قائاًل: 
ف��ك��ر م��ت��ج��ذر عميق  ت���اري���خ���ي يف  ك��ق��ائ��د 
وقوي. لقد مّثل كل ما حتمله كلمة مروءة 
من معنى: �لكرم و�ل�سهامة و�لنبل و�خلري 
لتقدمي  �لف�سائل  هذه  قادته  و�لتعاطف. 
و�لرفاهية  و�لتعاي�ص  للكر�مة  �لأول��وي��ة 
بل  ل�ستقاللنا  �ل��ي��وم  وُت��ق��دم  �لإن�����س��ان��ي��ة، 
وجت�سد كل من موؤ�س�ساتنا �لوطنية وبنيتنا 
�لتحتية وعاد�تنا روؤيته �لإن�سانية �لعاملية. 
لقد ن�سجت بنية وطننا وهوية �سعبنا من 

خالل قيمه.                     
و�أ����س���اف: " ُت��ق��دم دول����ة �لإم������ار�ت �ليوم 
�لإن�ساين.  �لتطور  من��وذج  �لعربي  للعامل 
�لإمار�ت  لدولة  �لد�خلية  �ل�سيا�سات  و�إن 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة وت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع �ل����دول 
�لأو�سع  و�لتز�ماتها  و�لإ�سالمية  �لعربية 
ت�ستكمل  �لعاملية  �حلوكمة  موؤ�س�سات  جتاه 
�ليوم نهج قائدها وموؤ�س�سها �لأول. وتدرك 
قيادتنا �حلكيمة �حلالية �أن تطور �لقدر�ت 
للرفاه  �لأول�����وي�����ة  وت����ق����دمي  �لإن�������س���ان���ي���ة 
�لإن�سانية  �لأخالقيات  وتطبيق  �لإن�ساين 
للحفاظ  م�سريية  �سرورة  لها  و�ل��رتوي��ج 

على مرونة �لدولة و��ستقر�رها.  
م�ستقبل  ع��ن  ن�سيبة  زك��ي  بعدها  وحت��دث 
�لإم�������������ار�ت وق���������ال: " م���ن���ح���ت �ل����ذك����رى 
�خلم�سون لتاأ�سي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لأولويات  تتاأمل  لكي  �سبًبا  �لأم��ة  �ملتحدة 
ل�����س��م��ان منّونا  �ل�������س���روري���ة  و�خل����ط����و�ت 
و�زده����ارن����ا يف �خل��م�����س��ني ع���ام �مل��ق��ب��ل��ة. ل 
لنا  �سمن  �لأم���ة  ب��ن��اء  يف  تقدمنا  �أن  �سك 
لتنويع  �لالزم  و�لثقايف  �لفكري  �ملال  ر�أ�ص 
م�سادر �لدخل بعيًد� عن �لعتماد �لكامل 
على عائد�ت �لنفط. �إل �أن قيادتنا �حلالية 
�ساءت �أن ُتقدم نظرة �ساملة وتوجيهاً لهذ� 
مبادئ  ع�سرة  لذلك  و��ستخل�سو�  �جلهد، 
�أهم �ثنني منها هما تعزيز وحدة �لإمار�ت 
�ق��ت�����س��اد م��ت��ن��وع ون�����س��ط. وتتبعها  وت��ب��ّن��ي 
�لأدو�ت  ب��ت��ح��دي��د  ُت��ع��ن��ى  م���ب���ادئ  ث���الث���ة 
وهي  �لأول��ني.  �لهدفني  لتحقيق  �لالزمة 
�ملال  ر�أ���ص  تطوير  ب�سرورة  لنا  توجيههم 
�لب�سري وتو�سيع حدود �متياز�تنا �لرقمية 
�تباع  ومو��سلة  و�لعلمية  و�لتكنولوجية 
�سيا�سة خارجية مبنية على �لتعاون متعدد 

�لأطر�ف. 
�ملبادئ �خلم�سة  �أجد  "لكني  وم�سى يقول 
�لأخ�����رية �أك���رث �إب���ه���ار�ً ح��ي��ث ت��ق��دم �إط����ار�ً 
�لقت�سادي  �لتطور  هذ�  لتوجيه  �أخالقياً 
و�لج���ت���م���اع���ي. ف��ت��ط��ل��ب ق��ي��ادت��ن��ا م��ن��ا �أن 
م��ب��ادئ ح�����س��ن �جل����و�ر و�لنفتاح  من��ار���ص 
و�لت�سامح و�لعون �خلريي، وير�سدوننا �أن 
و��ستخد�م  و�لن�سجام  �ل�سالم  عن  ند�فع 

�لتفاو�ص و�حلو�ر كو�سائٍل حلّل �لنز�عات. 
�إن����ه����م ي���ح���رتم���ون وي�����س��ت��ك��م��ل��ون �إرث����ن����ا 
�لإن�ساين.     "  ويف ختام خطابه عرّب معايل 
�ل�سخ�سي  مل�ستقبله  �آماله  عن  ن�سيبة  زكي 
منتخًبا  م�����س��ارًك��ا  �أج��ن��ب��ًي��ا  ع�����س��ًو�  بو�سفه 
د�ئم �لع�سوية يف �لأكادميية وقال: �أمتنى 
على  نتعاون  �أن  بينكم  مكاين  �آخ��ذ  �إذ  �أين 
�إثر�ء جمعيتنا و�أن ُنحّفز �حلو�ر و�لتعاون 
و�لت�سال على م�ستوى �لأفر�د و�ملنظمات 
و�لدول. �أعتقد �أن مثل هذه �مل�ساريع �لتي 
تتبنى وجهات نظر عاملية متعددة �ملجالت 
�لثقافية و�لأخالقية، �ست�ساعدنا يف تف�سري 
�لعالقات �لدولية �ملعا�سرة.  �ستوجه مثل 
ومو�ردنا  �لفكرية  طاقاتنا  �مل�ساريع  ه��ذه 
ت�ستحق  حل��ي��اة  �إن�سانية  ثقاقة  ب��ن��اء  نحو 

�لعي�ص.
�أن������ور ن�����س��ي��ب��ة مكانه  ي���اأخ���ذ م���ع���ايل زك����ي 
ك��ع�����س��و م�������س���ارك �أج���ن���ب���ي يف �أك���ادمي���ي���ة 
بامل�ساركة  و�ل�سيا�سية  �لأخ��الق��ي��ة  �لعلوم 
�لكاردينال  �لأ����س���ب���ق  �ل��ب��اب��ا  م��ع:ق��د����س��ة 
ج���وزي���ف ر�ت�����س��ن��ج��روج��الل��ة �مل��ل��ك خو�ن 
و�ساحب  �لأ���س��ب��ق  �إ�سبانيا  ملك  ك��ارل��و���ص 
ويلز  �أم��ري  ت�سارلز،  �لأم��ري  �مللكي،  �ل�سمو 
�مللكي  �ل�����س��م��و  و���س��اح��ب  ك���ورن���وول  ودوق 
�لأردين �لأمري ح�سن بن طالل و�ستيفني 
ب���ري���ري، ع�����س��و حم��ك��م��ة �ل���ع���دل �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�لأمريكية وجيان كالود  �ملتحدة  �لوليات 
�لأ�سبق  لوك�سمبورج  وزر�ء  رئي�ص  يونكري، 
ورئي�ص �ملفو�سية �لأوروبية �لأ�سبق وماريو 
م���ون���ت���ي، م��ف��و���ص �مل��ف��و���س��ي��ة �لأوروب����ي����ة 
�لأ�سبق،  �إيطاليا  وزر�ء  ورئي�ص  �لأ���س��ب��ق، 
و�ل���رئ���ي�������ص �ل����د�ئ����م جل��ام��ع��ة ب���وك���وين يف 
�لربملان  �سويبله، رئي�ص  �إيطاليا وفولغانغ 
باكويني�ص،  �لأ�سبقدور�  �لأمل��اين  �لفدر�يل 
عمدة �أثينا �ل�سابقة و�أول �مر�أة ت�سغل هذ� 
�ملن�سب ووزيرة �خلارجية ووزيرة �لثقافة 
�ل�سابقة لدى جمهورية �ليونان  و�إ�سماعيل 
وكاتب  و�سيناري�ست  و�ساعر  رو�ئي  ق��ادري، 

م�سرحي �ألباين   
ر�ئدة  علمية  جمعية  �لفرن�سي  �ملعهد  ُيعّد 
1795، وي�سم خم�ص  �إن�ساوؤها يف عام  مّت 
�لأخالقية  �ل��ع��ل��وم  كلية  �أح��دث��ه��ا  ك��ل��ي��ات، 
�لأخرى  �لأرب���ع  �لكليات  �أم��ا  و�ل�سيا�سية. 
فهي: �لكلية �لفرن�سية و�لتي ُتعنى باللغة 
و�لدر��سات  �ل��ن��ق��و���ص  ك��ل��ي��ة  �ل��ف��رن�����س��ي��ة، 
�لفنون  وك��ل��ي��ة  �ل���ع���ل���وم،  ك��ل��ي��ة  �لأدب�����ي�����ة، 
حتت  �لفرن�سي  �مل��ع��ه��د  �أن�����س��ىء  �جل��م��ي��ل��ة. 
�لفرن�سية بهدف  عناية رئي�ص �جلمهورية 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ت��ق��دم �ل���ف���ك���ري، ودعم 
�لإنتاج �لإبد�عي، وحفظ �لرت�ث �ملعماري 

و�لفني و�لفكري.
وحتتل كلية �لعلوم �لأخالقية و�ل�سيا�سية 
م��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة ع��ل��ى �مل�������س���رح �ل���ف���ك���ري يف 
لدر��سة  ج��ه��وده��ا  ك��ر���س��ت  وق����د  ف��رن�����س��ا، 
وعالقته  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وح���ي���ات���ه  �لإن�������س���ان 
بالعامل، معززًة �حلو�ر ما بني �لتخ�س�سات 
�لإن�سانية  بالعلوم  ُتعنى  �لتي  �لأكادميية 
�ل���ن���ف�������ص، وعلم  �ل��ف��ل�����س��ف��ة، وع���ل���م  وه�����ي 
�لجتماع، و�لقانون، و�لإقت�ساد، و�ل�سيا�سة، 
�ل�سوء  لت�سليط  و�جل��غ��ر�ف��ي��ا،  و�ل��ت��اري��خ، 
�حلديث.  �لع�سر  وحت��دي��ات  ق�سايا  على 
بالنز�هة،  �أع�سائها  عمل  طبيعة  وتت�سف 
�أهد�فها  و�لعقالنية، و�ل�سفافية يف خدمة 
�لر�أي  توجيه  حول  تتمحور  �لتي  �لعملية 
�ل�سيا�سات  ���س��ن��اع��ة  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �ل��ع��ام 

و�لإجر�ء�ت �مل�ستقبلية.
�لأع�ساء �مل�ساركون �لأجانب هم �سخ�سيات 
ع���ام���ة م���ع���روف���ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل�����دويل، 
يف  �ل��ق��ي��م��ة  مب�ساهماتهم  ه����وؤلء  وي��ع��رف 
�ل�سوؤون �ملدنية وعلمهم �لذي �أهلهم لتقلد 
�لأع�ساء  عدد  ويقت�سر  �لعليا.  منا�سبهم 
وقد  ع�سر،  �ثني  على  �لأج��ان��ب  �مل�ساركني 
قبل  من  �ملن�سب  لهذ�  معاليه  �نتخاب  مت 
�لناقد  وف��اة  بعد  �لفرن�سيني  �لأك��ادمي��ني 
�لربوفي�سو  �ل�سهري  �ل�سوي�سري  �لأدب����ي 

جان �ستاروبين�سكي.

م�صت�صفى قرقا�ش يطلق 
عياد�ت متكاملة باأحدث 

�لتقنيات لتوفري عالج للن�صاء
•• دبي - الفجر

متلكه  �لتخ�س�سات  متعدد  م�ست�سفى  �أول  -وه��و  قرقا�ص  م�ست�سفى  �أطلق 
�سيدة �أعمال �إمار�تية يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة- مرفًقا متكاماًل 
�لأزو�ج  مل�ساعدة  �ملتقدمة  �إىل  �لب�سيطة  �لعمليات  يف  للم�ساعد  لالإخ�ساب 

�إجناب �أطفال وحتقيق �أحالمهم يف م�ساعر �لأمومة و�لأبوة.
يوفر �ملرفق حلول �ساملة جلميع م�ساكل �أمر��ص �لن�ساء و�لتنا�سل ويقدم 
�أحدث خدمات �خل�سوبة �لتي ترت�وح بني ��ست�سار�ت �خل�سوبة و�ل�ست�سار�ت 
�لور�ثية و�لعمال �ملختربية ودر��سات �لت�سوير �لت�سخي�سي و�لختبار�ت 
�جل���ي���ن���ي���ة و�لإج���������������ر�ء�ت 
حتري�ص  مثل  �لب�سيطة 
د�خل  و�لتلقيح  �لإبا�سة 
�ل��رح��م لإج�����ر�ء�ت �أكرث 
ت����ق����دًم����ا م����ث����ل �حل���ق���ن 
و����س���ح���ب   ، �مل�����ج�����ه�����ري 
�حل���ي���و�ن���ات �مل��ن��وي��ة من 
و��ستخال�ص   ، �خل�سية 
�حل���ي���و�ن���ات �مل��ن��وي��ة من 
بربخ �خل�سية ، وجتميد 
�حليو�نات   " �لبوي�سات 
�ملنوية " جتميد �لأجنة. 
�ملتكاملة  �لوحدة  جتمع 
بني خرب�ء يف �لإخ�ساب 
، و�أم����ر������ص �ل����ذك����ورة ، 
و�أم����ر������ص   ، و�ل���ت���ول���ي���د 
ولدة طفل  ل��ل��م��ر�أة حتى  رع��اي��ة  �أف�����س��ل  لتقدمي  �جل��ن��ني  وط��ب   ، �لن�ساء 
�سليم. يقدم معمل علم �لأجنة خدمات متنوعة ت�سمل جتميد �لبوي�سات 
، و�أخ���ذ خ��زع��ة م��ن �جلنني  �مل��ن��وي  �ل�سائل  �مل��ن��وي��ة، وحتليل  و�حل��ي��و�ن��ات 
ت�سمل  لالجنه.  �ل��ور�ث��ى  �جلينى  و�لفح�ص   ، �لكرومو�سومات  لتحليل 
�حل��ف��اظ على  �مل��رف��ق  �ملقدمة يف  �مل�سافة  �لقيمة  ذ�ت  �لأخ���رى  �خل��دم��ات 
�خل�سوبة لالإناث و�لذكور �لذين يريدون جتميد �لبوي�سات �أو �حليو�نات 

�ملنوية لأ�سباب خمتلفة و�لفح�ص �جليني.
�ملري�ص  رح��ل��ة  خ��الل  و�ل��رع��اي��ة  �خل�سو�سية  �ملتكاملة  �ل��وح��دة  ت�سمن 
وغرف   ، و�ل���س��ت��ق��ب��ال   ، ب��ه��ا  خ��ا���ص  منف�سل  م��دخ��ل  خ���الل  م��ن  باأكملها 
�لأمامي  �ملكتب  ، وموظفي  �لإنعا�ص  ، وغرف  �لعمليات  ، وغرفة  �لفح�ص 
�لتلقيح  وح���دة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  و�مل��م��ر���س��ات. على   ، و�لأط��ب��اء   ، �ملخ�س�ص 
�أنها وحدة  �إل   ، �ل�سطناعي جزء ل يتجز�أ من مبنى �مل�ست�سفى �لرئي�سي 
قائمة  كوحدة  لتعمل  �ل��ر�ح��ة  و�سائل  جميع  على  وحتتوي  بذ�تها  قائمة 
�إىل  و�حد  باب  �لو�سول من  �إمكانية  �لأنابيب  �أطفال  توفر وحدة  بذ�تها. 
غرف �ل�ست�سارة وغرف �لعالج وغرف �لتحقيقات وخمترب �لأجنة ، وهي 
جمهزة جتهيًز� كاماًل لأد�ء �لإجر�ء�ت �لت�سخي�سية - �جلر�حية لأمر��ص 
و�حليو�نات  �لبوي�سات  و�سحب  �ل�سطناعي  �لتلقيح  و�إج����ر�ء�ت  �لن�ساء 
يف  �خل�سية  من  �ملنوية  �حليو�نات  �سحب  �ملجهري،  �حلقن  بهدف  �ملنوية 

حالت عدم تو�جدها يف �ل�سائل �ملنوي.
م�ست�سفى  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  ق��رق��ا���ص،  ح�سنية  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
"�إن  �لإخ�ساب:  و��ست�سارية  �إمار�تية  ن�سائية  طبيبة  �أول  “قرقا�ص” وهي 
�لتقنيات  باأحدث  جمهز�ن  لدينا  �ل��ذك��ورة  و�أم��ر����ص  �لأجنة  علم  خمترب 
لتوفري �أف�سل جتربة للمر�سى و ح�سيلة. نحن نوفر �أف�سل نظام حا�سنة 
يح�سن �لأجنة بكفاءة يف بيئة ثالثية �لغاز�ت ، مما ي�سمن �سمان �أف�سل 

ظروف زر�عة �لأجنة".
تعترب �لدكتورة ح�سنية قرقا�ص ر�ئدة يف جمال �لإخ�ساب �مل�ساعد ، وذ�ت 
�سمعة طيبة خلربتها �لو��سعة يف جمال �لرعاية �ل�سحية للمر�أة يف �ل�سرق 
�أن  بعد  و�لدولية.  �لوطنية  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  وح�سلت   ، �لأو�سط 
خدمت يف �لقطاع �حلكومي يف منا�سب خمتلفة "�آخر من�سب �سغلت من�سب 
�لإخ�ساب  عيادة  ح�سنية  �لدكتورة  �أ�س�ست  لالإخ�ساب" ،  دبي  مركز  مدير 
�خلا�سة بها "مركز �لدكتورة ح�سنية قرقا�ص لالخ�ساب و�مر��ص �لن�ساء 
و�لتوليد" يف �إمارة �ل�سارقة يف عام 2009. �إىل جانبها فريق متخ�س�ص 
وخمت�ص ، كانت تقدم عالًجا مثالًيا وباأ�سعار معقولة للعقم دون �مل�سا�ص 
بجودة �لرعاية �لطبية يف عيادتها للخ�سوبة يف �ل�سارقة، و�أ�س�ست م�ست�سفى 

قرقا�ص يف جمري� عام 2019 خلدمة �ملجتمع ب�سكل �أف�سل.
40.000 من  م��ن  �أك���رث  �ل��دك��ت��ورة ح�سنية  ع��اجل��ت   ،  2009 ع��ام  منذ 
جناح  ن�سبة  حمققة   ، �لدوليني  و  �ملحليني  �ملر�سى  ذل��ك  يف  مبا   ، �لأزو�ج 

بلغت 60%.
 50 ي�سم  �لتخ�س�سات  متعدد  م�ست�سفى  ه��و   ، قرقا�ص  م�ست�سفى  يقدم 
�سرير�ً يف منطقة �أم �ل�سيف، حلوًل �ساملة جلميع م�ساكل �أمر��ص �لن�ساء 
و�لتنا�سل ، وي�سم طاقم ن�سائي بن�سبة %60 ، مع %70 من �لإد�رة �لعليا 
للم�ست�سفى من �لن�ساء. تقوم �مل�ست�سفى با�ستمر�ر برتقية من�ساآتها و�إ�سافة 

تخ�س�سات وتقنيات جديدة ل�ستيعاب متطلبات قاعدة �ملر�سى �ملتز�يدة.
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اإىل  واالألياف  واملعادن  االأ�صا�صية  الفيتامينات  الإ�صافة  �صحية  طريقة  الفاكهة  تعترب 
النظام الغذائي، ولكن حتتوي الفاكهة على ن�صبة عالية من ال�صكر مما يجعل معرفة كمية 

ال�صكر بكل نوع منها اأمرهام.
اأنواع الفاكهة، حيث حتتوي الفواكه  وت�صري االأبحاث اإىل االختالف يف ن�صب ال�صكر بني 
ال�صكر،  ن�صبة منخف�صة من  مثل اجلريب فروت والتفاح والعليق والفراولة والتوت على 
ال�صكر  من  ن�صبيا  عالية  ن�صبة  على  والعنب  واملوز  والبطيخ  والكرز  املاجنو  حتتوي  بينما 

الطبيعي.

�صحة �لفم .. ماذ� ينجم عن عدم تنظيف �لأ�صنان باخليط دوريا؟

كين�سيال،  ه��ان��ا  �ل���دك���ت���ورة  ق��ال��ت  �ل����و�ق����ع،  ويف 
"يعترب   ،Icy Bear Dental م��وؤ���س�����س��ة 
تنظيف �لأ�سنان باخليط جزء� مهما للغاية 
�إنه   NHS وت��ق��ول  �لفم".  �سحة  م��ن 
�لأ�سنان  بني  �خليط  با�ستخد�م  ُين�سح 
�لأ����س���ن���ان  ت��ن��ظ��ي��ف  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
بالفر�ساة كجزء من روتينك �ليومي 
ل�سحة �لفم بدء� من �سن 12 عاما. 
تنظيف  عليك  يجب  �أن��ه  وت�سيف 
يحتوي  �أ�سنان  مبعجون  �أ�سنانك 
يوميا  م���رت���ني  �ل���ف���ل���ور�ي���د  ع��ل��ى 
للم�ساعدة  تقريبا  دقيقتني  مل��دة 
على  �حل������ف������اظ  يف 

�أ�سنانك. 
وت����������ق����������ول 
�مل������ع������اه������د 
�ل�����وط�����ن�����ي�����ة 
�إن  ل�����ل�����������س�����ح�����ة 
مغطاة  �لأ�����س����ن����ان 
خارجية  ب��ط��ب��ق��ة 
��������س�������ل�������ب�������ة 

طبقة  ترت�كم  ي��وم،  "كل  وتو�سح:  �ملينا.  ت�سمى 
�لأ�سنان على  لوحة  ت�سمى  �لبكترييا  رقيقة من 
�لبالك  يف  �مل��وج��ودة  �لبكترييا  وتنتج  �أ�سنانك. 
ت�سو�ص  وت�سبب  باملينا  ت�سر  �أن  ميكن  �أحما�سا 
و�خليط  بالفر�ساة  �لأ���س��ن��ان  تنظيف  �لأ���س��ن��ان. 
ت�سكل  مب��ج��رد  ول��ك��ن  �لت�سو�ص،  مينع  �أن  ميكن 
على  يجب  �ل�سرر،  من  �ملزيد  لتجنب  جتويف، 

طبيب �لأ�سنان �إ�سالحه باحل�سو".
�لوطنية  �ل�����س��ح��ي��ة  �خل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة  وت���ق���ول 
على  �خليط  ��ستخد�م  يقت�سر  "ل   :)NHS(
يقلل  وق��د  �أ���س��ن��ان��ك.  ب��ني  �لعالق  �لطعام  �إز�ح���ة 
����س��ت��خ��د�م �خل��ي��ط ب��ان��ت��ظ��ام م��ن �أم���ر�����ص �للثة 
�لبالك  �إز�ل��ة  طريق  عن  �لكريهة  �لفم  ور�ئحة 

�لذي يت�سكل على طول خط �للثة".
من  �لبالك  �إز�ل��ة  �ل�سروري  "من  هانا:  وقالت 
بني �أ�سنانك يف �لأماكن �لتي ل ت�سل �إليها فر�ساة 
�لأ�سنان. وعلى غر�ر تنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة، 
�أ�سا�سيا  �أم���ر�  باخليط  �لأ���س��ن��ان  تنظيف  يعترب 
باخليط  �لتنظيف  وي��زي��ل  �ل��ف��م.  ل�سحة  مت��ام��ا 
�لفم  يف  يبقى  �أن  �ل��ذي ميكن  و�حلطام  �لبالك 

وي�سبب ت�سو�ص �لأ�سنان وين�ساأ �لبكترييا".
�أوك���������وي، طبيبة  �أو����س���ي���ن���ا  �ل����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
 London Smiling يف  �لأ���س��ن��ان  جتميل 
لفر�ساة  ميكن  "ل   :Dental Group
ب�سكل مثايل،  �أ�سنانك  تدخل بني  �أن  �لأ�سنان 
ولكن  ي��وم  ك��ل  �خليط  ��ستخد�م  عليك  يجب 
�لأقل  فعلى  ج���د�،  ب��ع��ي��دة  �خل��ط��وة  ك��ان��ت  �إذ� 
ك��ل ي��وم��ني. و�ل��ن��زي��ف ب��ع��د �خل��ي��ط يعني �أن 
تخافو�  ل  لذلك  ت��رت�ك��م،  ت��ز�ل  ل  �لبكترييا 

تنظيف  �إىل  بحاجة  �أن���ك  يعني  ف��ه��ذ�  �ل���دم  م��ن 
�أي  ��ستمرت  و�إذ�  و�خل��ي��ط.  بالفر�ساة  �لأ���س��ن��ان 
�لأ���س��ن��ان �خل��ا���ص بك  خم���اوف، فات�سل بطبيب 

لإجر�ء فح�ص".
"عندما تبد�أ بتنظيف �لأ�سنان   :NHS وتقول 
باخليط لأول مرة، قد تكون لثتك طرية وتنزف 
باخليط وفقا  �أ�سنانك  تنظيف  ��ستمر يف  قليال. 
لتوجيهات فريق �لأ�سنان �خلا�ص بك ويجب �أن 
�أك��رث �سحة.  لثتك  ت�سبح  �لنزيف حيث  يتوقف 
و�إذ� ��ستمر �لنزيف ب�سكل منتظم بعد ب�سعة �أيام، 
�لتحقق  �لأ���س��ن��ان. وميكنهم  ط��ب  فريق  ف��ر�ج��ع 

مما �إذ� كنت ت�ستخدم �خليط ب�سكل �سحيح". 
وتقول �ملعاهد �لوطنية لل�سحة �إن هناك طريقة 

�سحيحة لتنظيف �أ�سنانك بالفر�ساة و�خليط:
�جلو�نب  جميع  م��ن  بلطف  �أ�سنانك  نظف   •
�أ�سنان  وم��ع��ج��ون  ناعمة  ���س��ع��ري�ت  ذ�ت  بفر�ساة 
�أ�سنانك  ��ستبدل فر�ساة  �لفلور�يد.  يحتوي على 

كل 3 �إىل 4 �أ�سهر.
و�سربات  �سغرية  د�ئ��ري��ة  ح��رك��ات  ��ستخدم   •

ق�سرية ذهابا و�إيابا.
طول  على  ورف��ق  بعناية  �لفر�ساة  ��ستخدم   •

خط �للثة.
مك�سطة  ����س��ت��خ��دم  �أو  ب��رف��ق  ل�سانك  ن��ظ��ف   •
ع��ل��ى نظافة  ل��ل��م�����س��اع��دة يف �حل���ف���اظ  �ل��ل�����س��ان 

فمك.
• نظف ما بني �أ�سنانك با�ستخد�م خيط تنظيف 
�لأ�سنان. وهذ� يزيل �لبالك وبقايا �لطعام �لتي 

ل ت�ستطيع فر�ساة �لأ�سنان �لو�سول �إليها.
�خليط. ��ستخد�م  بعد  • ��سطفه 

تو�صح NHS اأن البالك عبارة عن طبقة من البكترييا تغلف اأ�صنانك اإذا مل تقم بتنظيفها ب�صكل �صحيح. وي�صاهم يف اأمرا�ض اللثة وت�صو�ض االأ�صنان.

ت�صاعد يف ترطيب اجل�صم الحتوائها على املاء

ن�صبة  على  حتتوي  �لفاكهة  من  �أنو�ع   6
منخف�صة من �ل�صكر

حتتوي  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ل�سكري  جلمعية  ووف��ق��ا 
�ل��ف��اك��ه��ة ع��ل��ى �ل���ك���رب���وه���ي���در�ت، ف��م��ن �ملهم 
�ليومية  �لوجبات  خطة  م��ن  كجزء  �حت�سابها 
ولكن �لأهم ح�ساب كم �حل�س�ص �ليومية �لتي 
يف  �ل�سكر  ن�سبة  لرت��ف��اع  جتنب  تناولها،  يجب 

�لدم.
وت�����س��اع��د ب��ع�����ص �ل��ف��و�ك��ه �أي�����س��ا ع��ل��ى ترطيب 
من  عالية  ن�سبة  على  لحتو�ئها  نظر�  �جل�سم 
�ليومي  �ل�ستهالك  تناولها يف  و�سي�ساهم  �ملاء، 

من �ملاء.
�أن��و�ع لذيذة من �لفاكهة  و�قرتح �خلرب�ء عدة 
و�لفو�ئد  �مل��غ��ذي��ات  ت��ق��دم  و�ل��ت��ي  �ل�سكر  قليلة 

�ل�سحية:

 اخلوخ
�أن حبة خوخ  �إل  على �لرغم من طعمه �حللو، 
متو�سطة �حلجم حتتوي فقط على حو�يل 13 

جر�ما من �ل�سكر.
�لإكلينيكية  و�مل��دي��رة  �لتغذية  �أخ�سائية  تقول 
Gut Health Clinicجو  ل����ع����ي����ادة 

جيد�  م�������س���در�  �خل�����وخ  "يعد  ك��ن��ن��غ��ه��ام: 
ويعترب  ك��اروت��ني،  وبيتا   C لفيتامني 

وي�ساهم يف  لالأك�سدة،  �خلوخ م�ساد 
تقليل تلف �خلاليا"،

 وت�سيف كننغهام: "يتم حتويل 
فيتامني  �إىل  ك����اروت����ني  ب��ي��ت��ا 

يلعب  و�لذي  �جل�سم،  يف   A
لدينا  �ملناعة  نظام  يف  دور� 
�ل�سحية،  �ل��روؤي��ة  وك��ذل��ك 
ويعد �خلوخ �أي�سا م�سدر� 
ل���ل���ب���وت���ا����س���ي���وم، و�ل�����ذي 

رئي�سيا  دور�  ي���ل���ع���ب 
�لعديد  وظ���ي���ف���ة  يف 
�جل�سم  �أع�������س���اء  م���ن 
وك�������ذل�������ك ن���ظ���ام���ن���ا 

�لع�سبي".

 الفراولة
ت����ع����د �ل�����ف�����ر�ول�����ة 

م�سدر� جيد� لفيتامني C و�لألياف، وحتتوي 
ف��ر�ول��ة متو�سطة �حل��ج��م على  ح��ب��ات  ث��م��اين 

حو�يل 8 جر�م من �ل�سكر فقط.
وب��ح�����س��ب ك��ن��ن��غ��ه��ام حت���ت���وي �ل����ف����ر�ول����ة على 

جمموعة و��سعة من �لبوليفينول، 
�إىل مو�د  �لأم���ع���اء  م��ي��ك��روب��ات  �ل��ت��ي حت��ول��ه��ا 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ف���ي���دة م��رت��ب��ط��ة ب���ال���وق���اي���ة من 

�ل�سرطان وحت�سني 
�لقلب  ���س��ح��ة 

و�لعقلية.

التوت االأيود
ما  �أو  �لأ����س���ود  �ل��ت��وت  ف����اإن  كننغهام  بح�سب 

فاكهة  ه���ي  بريي"  "�لبالك  ب����  ي���ع���رف 
�لنباتية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ب����امل����و�د  م��ل��ي��ئ��ة  

لها  �لتي  �لأنثو�سيانني،  مثل  �ملفيدة، 
خ�سائ�ص م�سادة لاللتهابات وم�سادة 
للميكروبات، وكوب و�حد منها يحتوي 

�ل�سكر،  فقط من  7 غر�مات  على 
لالألياف  ج��ي��د  م�����س��در  وه����ي 

 E و   C و�لفيتامينات 
.K و

الغريفون
ما  �أو  �لغريفون  يعد 

ي���ع���رف ب���� " �جل���ري���ب ف�����روت " 
بديل  �أو  ل��الإف��ط��ار  ر�ئ����ع  خ��ي��ار 

للوجبات �خلفيفة �ل�سكرية، 
ن�������س���ف ح���ب���ة ج����ري����ب ف�����روت 
ج�����ر�م من   8.5 ع��ل��ى  حت���ت���وي 

�ل�سكر.
�ل���در�����س���ات �لتي  �إح�����دى  ووج�����دت 
جم����ل����ة  يف  ُن�������������������س���������رت 
 Journal of
 Medicinal
�أن   ،  Food
�لأ������س�����خ�����ا������ص 
تناولو�  �لذين 
حبة  ن���������س����ف 
فروت  جريب 
قبل �لوجبات 
ف����ق����دو� وزن����ا 
بكثري  �أك�����رب 
م����ن �أول���ئ���ك 
�ل������ذي������ن مل 
ي�����ت�����ن�����اول�����و� 

ذلك.
ت��������������ق��������������ول 
ك�����ن�����ن�����غ�����ه�����ام 
:"م�����������������������������ن 

ي���ت���د�خ���ل مع  ف������روت  �جل����ري����ب  �أن  �مل�����ع�����روف 
�مت�سا�ص �لأدوية �ملختلفة،

 مبا يف ذلك �لأدوية �لتي تخف�ص �لكولي�سرتول 
�أو �سغط �لدم،

 لذلك �إذ� كنت تتناول دو�ء، 
�إذ� كان ميكنك  �لتحقق مما  د�ئما  فمن �جليد 
ع���ن طريق  �ل���غ���ذ�ئ���ي  ن��ظ��ام��ك  �إىل  �إ���س��اف��ت��ه��ا 

��ست�سارة �لطبيب �ملخت�ص".

االأفوكادو
فاكهة  �لأف��وك��ادو  �أن  �لنا�ص  من  �لكثري  يعترب 

د�سمة،
�لغذ�ئية  بالعنا�سر  �لغنية  باحلقيقة  لكنها   

�ملليئة بالدهون �ل�سحية، 
و�لتي ترتبط بانخفا�ص خطر �لإ�سابة باأمر��ص 
و�لكولي�سرتول،  �لدم  �سغط  و�نخفا�ص  �لقلب 
�أف��وك��ادو و�ح��دة فقط على غر�م  وحتتوي حبة 

و�حد من �ل�سكر.
وتو�سح كننغهام:

فهي  و�ملغني�سيوم،  �لبوتا�سيوم  �إىل  "بالإ�سافة   
حتتوي �أي�سا على فيتامنيE، �لذي يلعب دور� 
و�لعينني  �جللد  على �سحة  حيويا يف �حلفاظ 

بالإ�سافة �إىل دعم جهاز �ملناعة".

 التفاح

ل  تقو

م:  كننغها
جانب  "�إىل 

�لألياف �ملختلطة 
وجم���م���وع���ة ك���ام���ل���ة من 
�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل���ع���ادن، 
300 مادة  هناك حو�يل 
خمتلفة  نباتية  كيميائية 
د�خل  �لأم��ع��اء  بكترييا  تغذي 

�لتفاح".
وت�سيف :

"�سكر �لفاكهة �ملوجود يف �لتفاح، و�لذي ي�سمى 
�أق����ل ع��ل��ى م�ستويات  ت��اأث��ري  ل��ه  �ل�����س��ورب��ي��ت��ول، 

�ل�سكر يف �لدم، 
�لذين  لأول��ئ��ك  �أي�سا  مفيد�  يكون  �أن  وميكن 
يعانون من �لإم�ساك حيث ي�سحب �ل�سوربيتول 

�ملاء �إىل �لأمعاء لتليني �لرب�ز،
�أي�سا  يحتوي  �لتفاح  �أن  �ملثري لالهتمام  ومن   
على خ�سائ�ص ميكن �أن ت�ساعد يف �لنوم و�لقلق 

و��سطر�بات �ملز�ج".
 19 ع��ل��ى  ت��ف��اح��ة متو�سطة �حل��ج��م  وحت��ت��وي 

فاكهة  يجعلها  مم��ا  ف��ق��ط  �ل�سكر  م��ن  ج��ر�م��ا 
منخف�سة �ل�سكر.

 الربتقال
برتقال حتتوي  كل حبة  فاإن  كننغهام  وبح�سب 

على 12 جر�ما،
�لربتقال يحتوي على   ولكن كوب من ع�سري 

�سعف كمية �ل�سكر وثلث �لألياف.
تقول �لخ�سائية كننغهام:

،Cثمار �حلم�سيات غنية بفيتامني" 
 وحتتوي �لربتقال �أي�سا على مركبات يحولها 

،Aجل�سم �إىل فيتامني�
 ك��م��ا �أن���ه���ا حت���ت���وي ع��ل��ى �ل���ع���دي���د م���ن �مل����و�د 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل��ن��ب��ات��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، مب���ا يف ذلك 

مركبات �لفالفانول، 
وظائف  وحت�سني  �جل��ل��د  ب�سحة  ترتبط  �ل��ت��ي 

�ملخ".
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العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مركز بيانكا �لطبي ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3789435 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �يريكا بيانكا تيمبول قويازون من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / �يريكا بيانكا تيمبول قويازون من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سد على �بوبكر

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مركز بيانكا �لطبي ذ.م.م
BIANCA MEDICAL CENTER L.L.C

�إىل /مركز بيانكا �لطبي - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
BIANCA MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
�ل�سيار�ت  �ل�سادة :كر�ج توب تربوكار لت�سليح  باأن /  �لتنمية �لإقت�سادية  تعلن د�ئرة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�سة رقم : 2766159 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ر�ساء �لكرمي �سم�ص �ل�سالم من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / ر�ساء �لكرمي �سم�ص �ل�سالم من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر نبيل �حمد على �جلنيبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ كر�ج توب تربوكار لت�سليح �ل�سيار�ت ذ.م.م 

TOP TURBO CAR REPAIR GARAGE L.L.C

�إىل /كر�ج توب تربوكار لت�سليح �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
TOP TURBO CAR REPAIR GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
�سركة   - للم�ساريع  كون�سيبت  :بالي  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم : CN 3672542 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�هلل �حمد حممد خليل �لها�سمى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عبيد خمي�ص �لظاهرى
تعديل �إ�سم جتاري من/ بالي كون�سيبت للم�ساريع - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

PLAY CONCEPT ENTERPRISE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ كون�سيبت خلدمات �لتنظيف �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
CONCEPT CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين  8121001
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات ( �ملباين 8129001
 تعديل ن�ساط / حذف جتهيز وجتميل �ملالعب و�مل�سامري �لريا�سية  8130003

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :فيندولي�ستا للتجارة 

CN �للكرتونية ذ.م.م  رخ�سة رقم : 3779427 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ فيندولي�ستا للتجارة �لإلكرتونية ذ.م.م 
VENDOLISTA E-COMMERCE L.L.C

�إىل /فيندولي�ستا للتجارة �لإلكرتونية ذ.م.م 
VENDOLISTA E COMMERCE L.L.C

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل 
فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :ببيبيون لتجارة �لزهور 

و تن�سيق �لهد�يا 
رخ�سة رقم : CN 3916911 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ ببيبيون لتجارة �لزهور و تن�سيق �لهد�يا
PAPILLON FLOWER SHOP

�إىل/ بوتيك ببييون للزهور
 PAPILLON FLOWER BOUTIQUE

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل 
فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :تربل �ك�ص للبلياردو و�ل�سنوكر

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3946911 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ح�سام يو�سف �بر�هيم �لغز�وى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل عمر �سامل عبد�هلل �لعريانى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ تربل �ك�ص للبلياردو و�ل�سنوكر 
TRIPLE X BILLIARDS AND SNOOKER 

�إىل /تربل �ك�ص للبلياردو و�ل�سنوكر - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
TRIPLE X BILLIARDS AND SNOOKER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :حياك للخدمات

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4026007 
تعديل وكيل خدمات / حذف يعقوب يو�سف عبد�هلل �سعيد �حلمادى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل موؤ�س�سة مهنية
تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات متابعة �ملعامالت 8299003
تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تو�سيل �لطلبات 8299010

تعديل ن�ساط / حذف �خلدمات 70015
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

 اإعـــالن �سطب قيد
�ك�سبريت  بالكروك  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
قد  �ملتحدة(  �ململكه  )�جلن�سية:  دبي  فرع   - ليميتد  �سريف�سي�ص 
تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: 
حتت  و�ملقيدة  �ص.ب:75418(   - تاور  لطيفة   - ز�يد  �ل�سيخ  �سارع 
وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )4630( رقم 
�ل�سركات  �ساأن  ل�سنة 2015 يف  �لقانون �لحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
�ملن�ساآت  دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب  �عتماد  �ساأن  يف 
�ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة 
��سحاب �حلق يف �لعرت��ص �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة 
�لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 

وز�رة �لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ص.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/بينك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN ويف كافيه رخ�سة رقم:2982823 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/2934

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/20 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده اولينا بيرتوفيت�ض و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                     الو�صف  

 1،070                                               اأغرا�ض متنوعه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/6438

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/20 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صالح الدين مو�صى حممد مو�صى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                     الو�صف  

 3،330                                                    اأثاث �صقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

فقد�ن �صهاد�ت ��صهمالعدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
فقد ال�صيد / ح�صن بن اأحمد بن ح�صن اجلنبي )�صعودي اجلن�صية( 

�صهادات ا�صهم �صادرة من )�صركة منازل العقارية �ض.م.خ(..

�صهم.  100.000 االأ�صهم  عدد   102674 ال�صهادة  1-رقم 

�صهم.  3.609 االأ�صهم  عدد   105515 ال�صهادة  2-رقم 

�صهم.  10.000 االأ�صهم  عدد   89107358 ال�صهادة  3-رقم 

  الرجاء ممن يجدهم ت�صليمهم لل�صركة املذكورة اعاله او 

االت�صال على تلفون رقم   0504415141  م�صكورا.

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2737/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لر�بعة رقم 18

وقدره  مبلغ  للمدعني  يدفعو�  يان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م   -1 �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
)4.233.945( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م 
�لوطني غري  �أبوظبي  بنك  على  و�مل�سحوب   250 رق��م  م��وؤرخ  �سيك غري   -1 رقما  �ل�سيكني  ب��رد  �لول  عليه  �ملدعي 
حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد )�سيك على بيا�ص( 2- �سيك غري موؤرخ رقم )000050( و�ملح�سوب على بنك 
�ملدعي عليه  ت�سليمهما �ىل  و�ل��ذي مت  �مل�ستفيد  �لقيمة وغري حمدد  تكنو لوجيز( غري حمدد  �مل�سرق )كال�سيك 
�لول بتاريخ:2019/7/29 على �سبيل �لمانة ومل يقم بردهما دون وجه حق 3- �لز�م �ملدعي عليهما بامل�سروفات 

ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:كال�سيك بيلدرز للمقاولت �ص.ذ.م.م - و�خرون

�أ���س��د خ���ان - مكتب 1103 - رقم  ت���اور م��ل��ك  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - �م����ارة دب���ي - منطقة �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري - �وب���ل 
مكاين:2623686629

�ملطلوب �إعالنهما :  1- رينز فاكيل ر�جان 2- نبيل �بر�هيم �بر�هيم كوتي �مبالت فيتيل تاز�تاكايى  -  �سفتهما 
: مدعي عليهما 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 1- بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهم يان 
يدفعو� للمدعني مبلغ وقدره )4.233.945( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
تاريخ �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م �ملدعي عليه �لول برد �ل�سيكني رقما 1- �سيك غري موؤرخ رقم 250 و�مل�سحوب على بنك 
�أبوظبي �لوطني غري حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد )�سيك على بيا�ص( 2- �سيك غري موؤرخ رقم )000050( 
و�ملح�سوب على بنك �مل�سرق )كال�سيك تكنو لوجيز( غري حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد و�لذي مت ت�سليمهما 
�ىل �ملدعي عليه �لول بتاريخ:2019/7/29 على �سبيل �لمانة ومل يقم بردهما دون وجه حق 3- �لز�م �ملدعي عليهما 
بامل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/6/20  �ل�ساعة 08.00 �ص يف 
قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

 76/2022/445 طعن جتاري 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملطعون �سده/1- �أوني�ستو م.م.ح 2- ميدكوم م.م.ح 
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ناند نار�يان كابور 
وميثله:عبد�لوهاب مري �أحمد عبدول 

نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكور �عاله ويتوجب عليكم �حل�سور 
�ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم . 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:467/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة مببلغ )6.200.71( درهم بال�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% حتى 
متام �ل�سد�د  . 

�ملتنازع:زعبيل لتاأجري �ل�سيار�ت )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(
�رنكو - �سقة  �لكر�مة - مبنى  �لكر�مة - بردبي - دبي - �سارع  �م��ارة دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لثاين - ثريفتي لتاجري �ل�سيار�ت 
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد عظيم حممد عزيز  -  �سفته : متنازع �سده 

درهم   )6.200.71( مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�سوع 
بال�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�سد�د  . - وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص 
�ملو�فق:2022/6/23 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:51/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )خم�سة �لف وخم�سمائة و�سبعون  �ملتنازع �سده بان  �ل��ز�م   : �ملنازعة  مو�سوع 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام  . 

�ملتنازع:مكتب/عبد�لرحمن �حمد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
عنو�نه:حملها �ملختار مكتب وكيلها �لقانوين/مكتب عبد�لرحمن �حمد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - 

�لكائن يف �مارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد -  بناية دبي �لوطنية للتاأمني و�عادة �لتاأمني - �لطابق 11
وميثله:عبد�لرحمن �حمد عبد�هلل حممد 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ندريا كارمني �سورينتينو  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)خم�سة �لف وخم�سمائة و�سبعون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2022/6/21 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

 124/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

�إىل �ملتنازع �سده : 1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع : بروتكت �ل�سرق �لو�سط ذ.م.م - وميثله : رميا عبد�حلكيم �جلر�سى 

للمدعية مبلغ وقدره  ت���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي عليها  ب��ال��ز�م  �ل��دع��وى ومو�سوعها �حلكم  �أق���ام عليك  ق��د 
)73.947.51( درهم ثالثة و�سبعون �لف وت�سعمائة �سبعة و�ربعون وو�حد وخم�سون فل�سا - مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام �حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية تعوي�ص قدره )5،000 درهم( كتعوي�ص جابر لالأ�سر�ر �لتي �أ�سابت �ملدعية من جر�ء قيام 
�ملدعي عليها بالمتناع عن �سد�د م�ستحقاتها �ملطالب بها يف �لدعوى وحب�سها وحرمانها من �لنتفاع 
بها بدون وجه حق من تاريخ ��ستحقاقها وحتى تاريخ رفع �لدعوى. قررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي 
مبثابة  وق��ررت  �ملدنية  �لج���ر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  من   54 �مل��ادة  لن�ص  وفقا  للخ�سومة 
�حل�سوري �لز�م �ملتنازع �سدها بان توؤدي مبلغ )9523( درهم و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�سد�د �لتام و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

 251/2022/486 تعيني خربة 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

�إىل �ملتنازع �سدهما : 1- عمرو �سالح حممد �ل�سيد جمعه 2- ب�سام بن عبد�هلل بن نا�سر �لر�جحي 
  جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :�سركة �خلط �لمامي لد�رة �ل�ستثمار �ص.ذ.م.م
وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري 

�ل��دور يف �جل��دول تكون  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ول:ب��ن��دب �ح��د �خل��رب�ء �حل�سابني �ساحب  قد 
�لتعاقدية بني  �لعالقة  �سند  �لبيع  بها من م�ستند�ت وعقد  �لدعوى وما  �ور�ق  �لط��الع على  بعد  مهمته 
�لطر�ف وبيان ثمن �لر�ص �ملتعاقد عليها وبيان �لدفعات �مل�سددة و�مل�ستحقة من �لثمن وبيان مدة �لتاأخري 
عليها  �ملتفق  للن�سبة  وفقا  �لتاأخري  غر�مة  و�ح�ستاب  ��ستحقاقها  موعد  حل  �لتي  �لثمن  �أق�ساط  �سد�د  يف 
�ملتنازع  للمتنازعة بدمة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �لطرفني وبيان �جمايل  وبالنتيجة ت�سفية �حل�ساب بني  بالعقد 
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �سدها  �ملتنازع  ثانيا:�لز�م   - �لتقرير  �ع��د�د  تاريخ  حتى  للعقد  وفقا  �سدهما 
�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/6/29 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6734/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

و�ملعدل  جزئي  جت��اري   2020/2802 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )8807320( درهم  �ملبلغ  ، ب�سد�د  ��ستئناف جتاري  بال�ستئناف رقم 2021/439 

�سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف عجمان/�ص.م.ع

عنو�نه:�مارة عجمان - م�سريف - �سارع �لحتاد - �ملبنى �لرئي�سي مل�سرف عجمان - جو�ر مبنى 
�لت�سالت

�ملطلوب �إعالنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن قطعة �لر�ص 
)حق منفعه( و�ملذكورين يف و�رد د�ئرة �لر��سي و�لم��الك - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف 

�عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70445

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1247/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعاوي �ل�ستئنافية رقم 821

مو�سوع �ل�ستئناف : ��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2897/2021 جتاري جزئي و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لتعاب . 

�مل�ستاأنف:زيرو ملعاجلة �لنفايات �ص.ذ.م.م - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - مبنى �ركاد� - �سقة 306 - بجو�ر حمطة 

مرتو جي جيكو - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد �ل�سويدي
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �لعربية �لدولية للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانوين 2- �سيلور للخدمات 

�لبحرية  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2897/2021 جتاري جزئي.وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/6/20  �ل�ساعة 09.00 �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70533 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:547/2022/13 عمايل جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعمالية �جلزئية �خلام�سة ع�سر رقم 180
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )11100( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 .MB99835886AE و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
�ملدعي:حازي �سليمان ح�سني �ساجد �هلل

�لطابق   - بناية 20   - �لوحيدة  �سارع   - دي��رة - هور�لعنز   - دب��ي  �م��ارة   - �ملتحدة  �لعربية  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت 
�لثاين

وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
�ملطلوب �إعالنه :  1- لكي لرتكيب �نظمة �لتكييف �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )11100( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى MB99835886AE - وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/6/20  �ل�ساعة 11.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1050/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لدعوى �لثالثة رقم 402

مو�سوع �لدعوى : ت�سفية �ملدعي عليها �لثانية وتعيني م�سفي تكون مهمته ��ستالم دفاتر �ل�سركه وم�ستند�تها وكذلك 
��ستالم موجود�تها و��سولها و�سد�د ديونها وكافة �مل�سروفات �ل�سروريه و�سول مب�ستحقاتها و�عد�د تقرير مبا لها وما 

عليها وتوزيع ماتبقي منها من �رباح علي �ل�سركاء. 
�ملدعي:عمرو حممد حممد عو�ص - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديره - �سارع بني يا�ص - برج �مل�سرف - �لطابق 14 - مكتب رقم 1407/1408 بجو�ر بلديه 
دبي - �لهاتف �ملتحرك:0557909785 - رقم مكاين:3005495192

�ملطلوب �إعالنهما :  1- ماتريك�ص لل�سياحه �ص.ذ.م.م 2- مروه حممد �حمد ��سماعيل عن نف�سها و�سية على �بنتها �لقا�سرة  
-  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها ت�سفية �ملدعي عليها �لثانية وتعيني م�سفي تكون مهمته ��ستالم 
و�سول  �ل�سروريه  �مل�سروفات  وكافة  ديونها  و���س��د�د  و��سولها  موجود�تها  ��ستالم  وكذلك  وم�ستند�تها  �ل�سركه  دفاتر 
مب�ستحقاتها و�عد�د تقرير مبا لها وما عليها وتوزيع ماتبقي منها من �رباح علي �ل�سركاء - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  
�ملو�فق  2022/6/21  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197



27

املال والأعمال
األربعاء   15  يونيو    2022  م   -    العـدد   13570  
Wednesday    15    June    2022   -  Issue No   13570

طري�ن �لإمار�ت حت�صد ثالثية 
ذهبية يف �ل�صالمة للعام �لثالث

•• دبي-وام: 

�لعامل تكرميا يف عدة  �أك��رب ناقلة جوية دولية يف  �لإم���ار�ت  نالت ط��ري�ن 
توزيع  وذل��ك يف حفل  �لأر���س��ي  �لنقل  �ملتميزة يف  ل�سالمة خدماتها  فئات 
�أقيم يف  �لذي   »RoSPA “رو�سبا  ملنع �حل��و�دث  �مللكية  جو�ئز �جلمعية 

دبي للمرة �لأوىل.
وتعد طري�ن �لإمار�ت �لناقلة �لوحيدة �لتي ح�سلت على جو�ئز �ل�سالمة 
لثالث �سنو�ت متتالية حيث نال فريقها جو�ئز ذهبية يف ثالث فئات رئي�سية 

�سالمة �لأ�سطول و�ل�سحة و�ل�سالمة وجائزة �ل�سالمة �لرتفيهية.
كما �أ�ساف �لفريق لقب “فريق �لعام �ل�سرق �لأو�سط” يف �ل�سحة و�ل�سالمة 
�لت�سغيلية  �ل�سالمة  �أد�ء  على  ي��وؤك��د  م��ا  �سنو�ت  ث��الث  يف  �لثانية  للمرة 
�لتي  �لح��رت�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  وكفاءة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  حوكمة  و�أنظمة 

�تخذتها خالل جائحة “كوفيد-19” حلماية عمالئها وموظفيها.
وت�سغل طري�ن �لإم��ار�ت �أ�سطول يزيد على �ألف مركبة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لنقل ركابها يف �لدرجتني �لأوىل و�لعمال و�أطقم �لطائر�ت 
مليون   2.5 ومبتو�سط  عملهم  �أماكن  و�إىل  من  �ملوظفني  �إىل  بالإ�سافة 

رحلة �سنويا.
كما ت�سع معايري وبروتوكولت ملقدمي خدمة “�ل�سيارة مع �سائق” �ملتمّيزة 

لنقل عمالء �لدرجتني �لأوىل و�لأعمال من و�إىل �ملطار بر�حة و�أمان.
وتتمثل �إحدى �ملز�يا �لعديدة �لتي تقدمها طري�ن �لإمار�ت لأفر�د �أطقم 
ب��ح��اف��الت حديثة بني  ت��وف��ري خ��دم��ة نقل مكوكية  �خل��دم��ات �جل��وي��ة يف 
مقار �سكناهم �لفاخرة و�ملطار. كما تنقل �لطيارين ب�سيارة مع �سائق بني 

منازلهم و�ملطار لأد�ء رحالتهم �جلوية.
وتوفر طري�ن �لإمار�ت ودناتا �أي�سا خدمة نقل باحلافالت لأعد�د كبرية 

من �ملوظفني �لأر�سيني بني �أماكن �سكناهم ومو�قع عملهم.
يذكر �أن “�جلمعية �مللكية ملنع �حلو�دث” هي منظمة بريطانية تركز على 
تعزيز وت�سهيل �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية و�سالمة �لطرق و�ملنازل و�ملر�فق 

�لرتفيهية و�لتعليمية يف جميع �أنحاء �لعامل.
وجتري جلنة من �ملقيمني �مل�ستقلني مر�جعة �سارمة للطلبات �لتي حتتاج 
�إىل �أدلة ميكن �إثباتها لأنظمة �إد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة �خلا�سة باملتقدمني 
ومبادر�ت  �ل�سالمة  وتدقيق  �ملخاطر  تقييمات  مثل  جو�نب  ذل��ك  يف  مبا 
على   2022 عام  �جلو�ئز عن  لهذه  �ملتقدمني  عدد  وز�د  �ل�سالمة  تعليم 

2000 �سركة من خمتلف �أنحاء �لعامل.

مليار درهم ت�صرفات عقار�ت دبي �أم�ش  1.3
•• دبي-وام:

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك بدبي �م�ص �أكرث من 
1.3 مليار درهم حيث �سهدت �لد�ئرة ت�سجيل 360 مبايعة بقيمة 1.03 
درهم  مليون   197.78 بقيمة  لالأر��سي  مبايعة   41 منها  دره��م  مليار 
و319 مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 831.13 مليون درهم. وجاءت �أهم 
مبايعات �لأر��سي بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة �حلبية �لر�بعة 
تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة و�دي �ل�سفا 2. وت�سدرت 
 11 �سجلت  �إذ  �ملبايعات  عدد  حيث  من  �ملناطق  �خلام�سة  �حلبية  منطقة 
مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي �لأوىل بت�سجيلها 
 6 بت�سجيلها  �ملركا�ص  يف  وثالثة  دره��م  مليون   35 بقيمة  مبايعات   10
مبايعات بقيمة 49 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� و�أخري� مبايعة 
بقيمة 44 مليون درهم يف منطقة �ملركا�ص. وت�سدرت منطقة مر�سى دبي 
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل �إذ �سجلت 39 مبايعة بقيمة 
38 مبايعة  بت�سجيلها  �لتجاري  وتلتها منطقة �خلليج  درهم  82 مليون 
بقيمة 44 مليون درهم وثالثة يف �لرب�ساء جنوب �لر�بعة بت�سجيلها 25 
مبايعة بقيمة 22 مليون درهم. و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 177.44 
مليون درهم منها 10 رهون �أر��ص بقيمة 23.04 مليون درهم و71 رهن 
فلل و�سقق بقيمة 154.4 مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة نايف بقيمة 
26 مليون درهم و�أخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 20 مليون درهم. 
105.56 مليون درهم  بقيمة  44 هبة  ت�سجيل  �سهدت  �لهبات فقد  �أم��ا 
و�أخ��رى يف  35 مليون درهم  �لتجاري بقيمة  �أهمها مبنطقة �خلليج  كان 

منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

ت�صخم غري م�صبوق يف �أملانيا
•• برلني-وام:

�أدى �رتفاع �أ�سعار �لوقود و�ملو�د �لغذ�ئية �إىل �رتفاع ن�سبة �لت�سخم يف �أملانيا 
�لإح�ساء�ت  مكتب  �أعلن  و  عاما.  خم�سني  منذ  مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل 
�لحتادي �أن �لأ�سعار �رتفعت يف �سهر مايو �ملا�سي بن�سبة 7.9 باملئة مقارنة 
بالرتفاع  �لت�سخم  ن�سبة  و��سلت  �ملن�سرم، وبذلك  �لعام  �ل�سهر من  بذ�ت 

لل�سهر �لثالث على �لتو�يل يف �أكرب �قت�ساد �أوروبي.
�مل�ستوى  �ىل هذ�  �أملانيا �لحتادية  �لت�سخم يف  فيها  ي�سل  �أول مرة  وهذه 
منذ توحيد �سطري �لبالد، مع �لعلم �أن �أملانيا �لغربية �سجلت هذ� �مل�ستوى 
من �لت�سخم يف �ستاء 1973- 1974 . و�أكد مكتب �لإح�ساء�ت �أن هذ� 

�لت�سخم �أثر ب�سكل كبري على �لقدرة �ل�سر�ئية للمو�طنني يف �أملانيا.

حت�صن موؤ�صر�ت �لأد�ء �مل�صريف �لعربي يف عام 2021
•• اأبوظبي-وام: 

�سهدت �ملوؤ�سر�ت �لأولية لأد�ء �لقطاع �مل�سريف �لعربي 
2021 على �سعيد ر�أ�ص  حت�سنا باملتو�سط خالل عام 

�ملال، و�ل�سيولة، وجودة �لأ�سول، و�لربحية.
�حلميدي  �لرحمن  عبد  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ذل��ك  ك�سف 
�ملدير �لعام رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سندوق �لنقد �لعربي، 
ملحافظي  بعد”  “عن  �مل�ستوى  رف��ي��ع  �ج��ت��م��اع  خ��الل 
�لعربية  �لنقد  وموؤ�س�سات  �مل��رك��زي��ة  �مل�����س��ارف  ون���و�ب 
 ،%  17.8 �أم�ص �لول. و بلغ معدل كفاية ر�أ�ص �ملال 
�إىل  �ل��ق��رو���ص  خم�س�سات  تغطية  ن�سبة  بلغت  فيما 
�إجمايل �لقرو�ص غري �لعاملة لدى �لقطاع �مل�سريف يف 
�لدول �لعربية نحو 91.1 % مع نهاية عام 2021، 
كما و�سل متو�سط ن�سبة �لأ�سول �ل�سائلة �إىل �إجمايل 
�لأ�سول 32.7 % يف نهاية عام 2021، كذلك �رتفع 
نهاية  يف  لي�سل  �مل�ساهمني  حقوق  على  �لعائد  معدل 
و�ألقى �حلميدي خالل   .% عام 2021 �إىل 11.76 

تعزيز  حتديات  تناولت  كلمة  �مل�ستوى  رفيع  �لجتماع 
�ل�ستقر�ر �ملايل يف مرحلة �لتعايف من جائحة كورونا 
ومدر�ء  �مل�سوؤولني  وك��ب��ار  �ملحافظني  ن��و�ب  مب�ساركة 
�ل�ستقر�ر �ملايل من �مل�سارف �ملركزية وموؤ�س�سات �لنقد 
�لتابع  �مل��ايل  �ل�ستقر�ر  معهد  م��ن  وخ���رب�ء  �لعربية، 
�لأوروبي،  �ملركزي  و�لبنك  �لدولية،  �لت�سويات  لبنك 
يف  �لأزم����ات  �إد�رة  وجمل�ص  �ل����دويل،  �لنقد  و���س��ن��دوق 
 ،»Single Resolution Board« لحتاد �لأوروبي�
وبنك كند� �ملركزي. و�أكد �حلميدي، �أن دول �لعامل ل 
ز�لت تو�جه خماطر �قت�سادية ومالية، تتطلب تكاتف 
خ�سو�ساً  �ملعنية،  �لوطنية  �مل��وؤ���س�����س��ات  جميع  ج��ه��ود 
خماطر  و�رت��ف��اع  �حلكومات،  مديونية  �رت��ف��اع  ظل  يف 
و�رتفاع  و�ل�����س��رك��ات،  �لأف����ر�د  ل��دى قطاعي  �لئ��ت��م��ان 
معدلت  �رتفاع  �إىل  �إ�سافًة  و�لبطالة،  �لفقر  معدلت 
�سانعي  �أم��ام  كبري�ً  حتدياً  ذلك  ي�سكل  مما  �لت�سخم، 

�ل�سيا�سات يف مو��سلة دفع عجلة �لتنمية يف دولهم.
تز�يدت  �مل��ايل  بالقطاع  �ملحيطة  �ملخاطر  �أن  و�أ���س��اف، 

�مل��ا���س��ي��ة، خ�����س��و���س��اً خماطر  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل�����س��ن��و�ت  يف 
و�لكو�رث  �مل��ن��اخ  ت��غ��ري�ت  �ل�سيرب�ين وخم��اط��ر  �لأم���ن 
�لطبيعية، وغريها، �لأمر �لذي ُي�سيف �أعباء �إ�سافية 
و�لحرت�زية،  و�لنقدية  �ملالية  �ل�سيا�سات  �سعيد  على 
�أهمية �لتن�سيق بني �ل�سيا�سات �لقت�سادية  وهنا تربز 
للقطاع  �ملالية  �مل��ر�ك��ز  على  للمحافظة  و�لح��رت�زي��ة 
�لإ�سر�فية  �ل�سلطات  دور  �أه��م��ي��ة  �إىل  م��ن��وه��اً  �مل���ايل، 
�لنتقال  ت��ع��زي��ز  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص يف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�حلو�فز  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  �لأخ�����س��ر،  �لقت�ساد  �إىل 
�أ�سار �إىل  للقطاعات قليلة �نبعاثات غاز �لكربون. كما 
�لتي قد  �لنظامية  �مل�ستمر للمخاطر  �لتقييم  �سرورة 
يتعر�ص لها �لقطاع �ملايل، مبا يعزز من متانته وتعزيز 
و�لقت�سادية.  �ملالية  �ل�سدمات  ��ستيعاب  على  قدرته 
و�أكد �أن �سندوق �لنقد �لعربي �سيو��سل دعمه جلهود 
�لهادفة  �لعربية  �لنقد  وموؤ�س�سات  �ملركزية  �مل�سارف 
�إىل تطوير �لقطاع �ملايل وتعزيز مرونته، مبا يعزز من 
�لإقليمي  �لتن�سيق  �أهمية  �إىل  لفتاً  �مل��ايل،  �ل�ستقر�ر 

�ملنا�سبة، مبا يحّقق  �ل�سيا�سات  ومو��سلة �حلو�ر حول 
�لقطاع  م�ستوى  على  و�ل�ستقر�ر  �ل�ستد�مة  من  كل 

�ملايل.

نظمت ندوة افرتا�صية بح�صور اأكرث من 270 م�صاركًا

غرفة جتارة دبي ت�صلط �ل�صوء على �لفو�ئد �لتجارية �لناجتة عن �لتفاقية �لقت�صادية �ل�صاملة بني �لإمار�ت و�لهند 

خرب�ء: قطاع �ل�صحة يقود م�صتقبل �لتنمية �لقت�صادية خالل �لعقد �ملقبل 

مب�صاركة وح�صور عدد من امل�صوؤولني يف �صناعة تربيد املناطق

»�إمباور« حت�صد ذهبيتني يف موؤمتر تربيد �ملناطق �لدويل بكند�

دبي من خالل تنظيمها للندوة ل�ستك�ساف 
��ستثمارية جديدة تتيحها �لتفاقية  فر�ص 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل�����س��ام��ل��ة �ل���ت���ي دخ���ل���ت حيز 
�ملا�سي،  م��اي��و  �سهر  م��ن  �لأول  يف  �لتنفيذ 
حيث ت�سكل �لتفاقية نقطة حتول يف �مل�سار 
�إنعا�ص  يف  وت�سهم  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ت��ج��اري 
�إ�سافة  �لبينية وتعمل على حتقيق  �لتجارة 
9 مليار�ت دولر �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لدولة �لإمار�ت بحلول �لعام 2030. يذكر 

�أن �لتفاقية �ملربمة هي �لأوىل �لتي تربمها 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  دول��ة  مع  �لهند 
�لإم���ار�ت  مكانة  ي��وؤك��د  م��ا  �أفريقيا  و�سمال 
�ملنطقة.  يف  �لعاملية  للتجارة  رئي�سة  ب��و�ب��ة 
وخالل �للقاء، �أكد عمر خان، مدير �ملكاتب 
�خلارجية يف غرفة جتارة دبي �أن �لتفاقية 
�لهند هي ترجمة  �ل�ساملة مع  �لقت�سادية 
عملية ودلل����ة ع��ل��ى م��ك��ان��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
م�سري�ً  �ملنطقة،  يف  رئي�ساً  جت��اري��اً  م��رك��ز�ً 

•• دبي-الفجر:

بالتعاون  م��وؤخ��ر�ً  دب��ي  نظمت غرفة جت��ارة 
م��ع ���س��ف��ارة دول���ة �لإم�����ار�ت بالهند ود�ئ���رة 
�لقت�ساد و�ل�سياحة بدبي وجمل�ص �لأعمال 
و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف  و�حت���اد  �لهندي 
�تفاقية  ح���ول  �ف��رت����س��ي��ة  ن����دوة  �ل��ه��ن��دي��ة 
دولة  ب��ني  �ل�ساملة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل�����س��ر�ك��ة 
 270 م��ن  �أك��رث  و�لهند بح�سور  �لإم����ار�ت 
�لفرت��سية  �ل���ن���دوة  و���س��ه��دت  م�������س���ارك���اً. 
ل��ع��م��ر خ������ان، مدير  ك���ل���م���ات وم�������س���ارك���ات 
�مل��ك��ات��ب �خل��ارج��ي��ة يف غ��رف��ة جت����ارة دبي، 
جمهورية  �سفري  �سودهري،  �سنجاي  و�سعادة 
�ل��ه��ن��د ل���دى �لإم��������ار�ت، و�مل��ه��ن��د���ص �ساعد 
�ل��ع��و���س��ي، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
�سود،  وديباك  و�ل�سادر�ت،  �ل�سناعة  لتنمية 
و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  ل��غ��رف  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
وز�رة  عن  ممثلني  �إىل  بالإ�سافة  �لهندية، 
�لتجارة  ووز�رة  �لإم����ار�ت����ي����ة  �لق���ت�������س���اد 
�إد�رة  يف  ���س��ارك��و�  مم��ن  �لهندية  و�ل�سناعة 
�أكد  �ل��ل��ق��اء،  وخ���الل  �لت��ف��اق��ي��ة.  مفاو�سات 
�لتاريخية  �ل��ع��الق��ة  ع��م��ق  ع��ل��ى  �حل�����س��ور 
و�لتجار  �مل�ستثمرين  جتمع  �لتي  �لتجارية 
�لتجاري  �مل�سهد  يف  �لرئي�سيني  و�لالعبني 
جتارة  غ��رف��ة  وت�سعى  �ل��ه��ن��دي.  �لإم���ار�ت���ي 

�لقت�سادية  و�لفو�ئد  �لتفاقية  �أهمية  �إىل 
�جلمة �لتي تتيحها من خالل دعم �لتدفق 
و�لهندية  �لإمار�تية  �لأ�سو�ق  بني  �لتجاري 
ومتكني �لتجار و�مل�ستثمرين من �ل�ستفادة 
�إلغاء وتخفي�ص �لر�سوم �جلمركية مبا  من 
و�لو�رد�ت  �ل�سادر�ت  ن�سبة  زي��ادة  يف  ي�سهم 
على  و3.8%   1.3% بن�سبة  �لإم��ارت��ي��ة 
�ل�����ت�����و�يل، ف�������س���اًل ع����ن ف���ت���ح �مل����ج����ال �أم�����ام 
ت��وظ��ي��ف �ل���ع���دي���د م���ن �أ����س���ح���اب �مل���ه���ار�ت 
و�ع���دة.  �قت�سادية  ق��ط��اع��ات  يف  و�خل����رب�ت 
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة ���س��ن��ج��اي �سودهري 
���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة �ل��ه��ن��د ل���دى �لإم������ار�ت: 
�ل�ساملة على  “توؤكد �لتفاقية �لقت�سادية 
�لإم��ار�ت و�لهند، حيث  عمق �لعالقات بني 
ج���اءت ن��ت��اج��اً ل��ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن �لعالقات 
ركزت  ح��ي��ث  �مل��م��ي��زة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لثنائية 
على  �لأخ��رية  �سنو�ت  �لثماين  يف  �لعالقات 
�لعالقات  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �جلهود  ب��ذل 
�لتفاقية  ون�سعى من خالل هذه  �لتجارية 
�لتجارة  منظومة  بتطوير  �ل�ستمر�ر  على 
بني  �لتجاري  �لتدفق  حجم  وزي��ادة  �لبينية 
�لقت�سادية  �مل�سلحة  يحقق  مب��ا  �لبلدين 
�لعام  �لأم��ني  �سود،  ديباك  و�أك��د  �مل�سرتكة.« 
ل��غ��رف �ل��ت��ج��ارة و�ل�����س��ن��اع��ة �ل��ه��ن��دي��ة، �أن 
�لإم�������ار�ت ه���ي ث��ال��ث �أك����رب ���س��ري��ك جتاري 

بني  �لثنائية  �لعالقات  توفر  حيث  للهند، 
�جلانبني فر�ص جتارية و��ستثمارية هائلة، 
كما ت�سهم �لتفاقية �جلديدة يف ت�سريع منو 
�لتجارة �لبينية غري �لنفطية من 60 مليار 
�سنوياً  دولر  مليار   100 �إىل  حالياً  دولر 
خ���الل �لأع�����و�م �خل��م�����س��ة �مل��ق��ب��ل��ة يف تنفيذ 

دقيق لروؤية �لقيادة يف �لبلدين.
�لتفاقية  ب��ن��ود  �أن  �إىل  �حل�����س��ور  و�أ�����س����ار 
�لقت�سادية �ل�ساملة ت�ستهدف دعم �لأ�سو�ق 
�لقطاعات  مبختلف  و�لهندية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�لتجارة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ط��اق��ة  ي��ت�����س��م��ن  مب���ا 
�لرقمية وقطاع �لبرتوكيماويات. كما تدعم 
�لهند  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سادر�ت  �لتفاقية 
و�ل�����س��ل��ع �ل�����و�ردة م��ن �ل��ه��ن��د و�ل��ت��ي ت�سمل 
�لذهب و�لأملا�ص و�حللي و�ملجوهر�ت و�لآلت 
و�لزيوت  و�أج��ز�ئ��ه��ا  �لكهربائية  و�لأج��ه��زة 
و�ملعادن  وم�سنوعاتها  و�ل��ل��د�ئ��ن  �لنفطية 
و�لألومنيوم.  و�ل�سلب  ت�سمل �حلديد  �لتي 
وت�سعى غرفة جتارة دبي بجهود حثيثة على 
��ستك�ساف فر�ص ��ستثمارية جديدة وتقدمي 
�ملحلي،  �لأع��م��ال  ملجتمع  �ملعلوماتي  �لدعم 
�ملبادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنظيم  ع��ن  ف�����س��اًل 
و�لفعاليات �لهادفة �إىل �لتعريف بالإمكانات 
دبي  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لهائلة  �لق��ت�����س��ادي��ة 

بو�سفها عا�سمة عاملية للمال و�لأعمال.

•• دبي -وام:

�ل�سحة  ق��ط��اع  �أن  �أك���د خ���رب�ء ط��ب��ي��ون 
�لإقت�سادية  �لتنمية  م�ستقبل  �سيقود 

خالل �لعقد �ملقبل يف دولة �لإمار�ت .
جاء ذلك خالل منتدى “�أدفان�ص هيلث” 
�لتابع  للعلوم  دب��ي  جممع  نظمه  �ل��ذي 
بال�سر�كة  مقره  يف  “تيكوم”  ملجموعة 
للخدمات  “�سيناب�ص”  ����س���رك���ة  م����ع 
�لرعاية  �إد�رة  يف  �ملتخ�س�سة  �لطبية 
�خلرب�ء  من  نخبة  ومب�ساركة  �ل�سحية 
�آفاق  لإ���س��ت��ك�����س��اف  �ل�سحي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لبتكار و�لبحث يف جمال �لتكنولوجيا 
و�لفر�ص  �لإم������ار�ت  دول����ة  �حل��ي��وي��ة يف 

�لتي يحملها �لقطاع للعقد �ملقبل.
تاأتي �أهمية �لرتكيز على م�ستقبل قطاع 
�ل�سحة على �عتباره من �لأولويات �لتي 
م�سروع  �سمن  �لإم����ار�ت  دول��ة  حددتها 
جمل�ص  �أط��ل��ق��ه  �ل����ذي   2071 �مل��ئ��وي��ة 
�لوزر�ء و�لذي يهدف �إىل تر�سيخ مكانة 
�ل��ع��امل بحلول  �لأف�سل يف  ب��ني  �ل��دول��ة 
وق��ال م��رو�ن عبد �لعزيز   .2071 عام 
ج��ن��اح��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��ع دبي 
هيلث”  “�أدفان�ص  م��ن��ت��دى  �إن  ل��ل��ع��ل��وم 
�لقطاع  خل����رب�ء  ج��ام��ع��ة  م��ظ��ل��ة  ي�سكل 
�ملو�سوعات  �أب������رز  م��ن��اق�����س��ة  �أج�����ل  م���ن 
جديدة  حلول  عن  و�لبحث  و�لتحديات 
ت��ن�����س��ج��م م����ع ت���وج���ه���ات �ل���ق���ط���اع كما 
�لإمار�ت  مئوية  م�ستهدفات  تر�سدها 
جمتمع  م��ن�����س��ات  �أن  و�أك�����د   .  2071
يف  �مل��وؤث��ري��ن  متكن  للعلوم  دب��ي  جممع 
�ل��ق��ط��اع م��ن ت��ب��ادل �مل��ع��ارف و�خل���رب�ت 

•• دبي - الفجر: 

فازت موؤ�س�سة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد 
مزود خلدمات  �أكرب  »�إمباور«،  �ملركزي 
بجائزتني  �ل���ع���امل،  �مل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د 
موؤمتر  يف  م�ساركتها  خ��الل  ذهبيتني 
�ل��دول��ي��ة لتربيد  وم��ع��ر���ص �جل��م��ع��ي��ة 
و�ل�����ذي   ،IDEA 2022 �مل���ن���اط���ق 
تورونتو  يف  م��وؤخ��ر�ً،  �جلمعية  نظمته 
 Building“ ���س��ع��ار   حت���ت  �ل��ك��ن��دي��ة 
Connections”، مب�ساركة 30 دولة 

من كافة �نحاء �لعامل. 
ويعد فوز »�إمباور« �ملُ�ستحق باجلائزتني 
�ل��ذه��ب��ي��ت��ني ع���ن ف��ئ��ة »�إج����م����ايل عدد 
»�إجمايل  وفئة  عليها«  �ملتعاقد  �ملباين 
موؤمتر  عليها«، خالل  �ملتعاقد  �مل�ساحة 
2022، �لثامن من نوعه، حيث فازت 
�مل��وؤ���س�����س��ة ب��ج��ائ��زت��ني ذه��ب��ي��ت��ني خالل 
و2016  و2007   2005 �أع�������و�م 
و2017 و2018 و2019 و2021 
متعددة  ج��و�ئ��ز  م��رة   17 ح�سدت  كما 

يف  ي�سهم  م��ا  ج��دي��دة  �أف��ك��ار  و��ستنباط 
�ل�سحية  �ل���رع���اي���ة  م��ن��ط��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
�لرت���ق���اء ب��ج��ودة �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة يف 

�لدولة و�ملنطقة و�لعامل ككل .
و�أ�ساف جناحي ن�سعى من خالل �أدفان�ص 
هيلث لإ�سر�ك �أكرب �سريحة متخ�س�سة 
يف جمالت �لتكنولوجيا �حليوية وجلب 
قيادة  �ساأنها  من  وتطبيقات  م�ساهمات 

م�ستقبل �لقطاع للم�ستقبل« .
هان  �آرون  �ل���دك���ت���ور  ذك����ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
كري  “�ألين�ص  يف  �ل���ط���ب���ي  �ل���رئ���ي�������ص 
تكنولوجيز” خالل م�ساركته يف �ملنتدى 
�سيقود  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ق���ط���اع  �أن 
�لعقد  خالل  �لنمو  من  �لتالية  �ملرحلة 

�لتمويل  �ل��زي��ادة يف  �أن  �ل��ق��ادم مو�سحاً 
�ملتاحة لالأبحاث و�لرتكيز على �لتعليم 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ر�سخت  ع��و�م��ل  ه��ي 

كقطاع رئي�سي وموؤثر.
و�أ�سار �إىل �أن جوهر �لبحث �لفعال من 
حيث �لتكلفة هو تو�فر �لبيانات موؤكد�ً 
�أن “�لبيانات هي �لنفط �جلديد” حيث 
�ساملة  ور�ثية  بيانات  قاعدة  تطوير  �أن 
�لأدوي����ة  �إي��ج��اد  �ل�����س��رك��ات م��ن  �سيمكن 
�أف�سل  توفر  �أن  �لتي ميكن  و�لعالجات 
نتيجة ممكنة لعدد �أكرب من �ل�سكان مع 
�لتكاليف على  �لقدرة على حتمل  زيادة 

�ملدى �لطويل.
منتدى  �أن  �آرون  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����س����اف 

فريدة  فر�سة  ي�سكل  هيلث”  “�أدفان�ص 
�لتو��سل  �أطر  وتعزيز  �خل��رب�ت  لتبادل 
�ملحفزة على �ل�سر�كات و�لعمل �مل�سرتك 
مثالية  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����س��ات  �أن���ه���ا  ك��م��ا 
لإ�ستك�ساف �لفر�ص �لتي متكن �ملجتمع 
�لطبي و�لعلمي من �إحد�ث �لفرق وجلب 

�ملزيد من �لقيم �مل�سافة للقطاع.
م�����ن ج���ان���ب���ه ت����ط����رق �ل����دك����ت����ور حمد 
�لور�ثة  لعلم  دب��ي  مركز  رئي�ص  يا�ساي 
�لت�سخي�ص يف  �أق���دم خم��ت��رب�ت  �أح���د   -
�إىل  �حل���دث  م�ساركته يف  خ��الل   - دب��ي 
�لهيكل  ت�سكيل  يف  �جلينوم  علم  �أهمية 
�أن  �إىل  لف��ت��ا  �ل�سحي  للنظام  �جل��دي��د 
�ملهمة  �جل��و�ن��ب  �أح��د  ه��و  علم �جلينوم 

تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  خم��ت��ل��ف��ة  ف���ئ���ات  ع���ن 
موؤمتر�ت  ج��و�ئ��ز يف  ع���دة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
ومعار�ص خمتلفة حول �لعامل. وتعترب 
�لتربيد  لأن��ظ��م��ة  �لإم������ار�ت  م��وؤ���س�����س��ة 
�ملركزي »�إم��ب��اور« �أك��رب م��زود خلدمات 

تربيد �ملناطق يف �لعامل.
تقدير�ً  ب��اجل��ائ��زت��ني،  �ل��ف��وز  وي��ع��ك�����ص 
دول���ي���اً م���ت���ج���دد�ً ب��ج��ه��ود »�إم����ب����اور« يف 
م�ستوى  على  �ل��ت��ربي��د  �سناعة  تغيري 
على  �ل���ق���ر�ر  ���س��ّن��اع  وت�سجيع  �ل���ع���امل، 
وتطبيق  �مل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  ح��ل��ول  تبني 

�أف�سل �ملمار�سات �خل�سر�ء �ملتكاملة.
�لرئي�ص  ����س���ع���ف���ار،  ب����ن  �أح����م����د  وق������ال 
�ملوؤ�س�سة  ف��وز  �إن  »�إم��ب��اور«  ل�  �لتنفيذي 
ب��ه��ات��ني �جل��ائ��زت��ني �ل��ع��امل��ي��ت��ني، ميثل 
�أق���ط���اب �سناعة  م���ن  دول���ي���اً  �ع����رت�ف����اً 
ت���ربي���د �مل���ن���اط���ق يف �ل����ع����امل، ب���ال���دور 
تلعبه  �ل��������ذي  و�مل������ح������وري  �ل������ري������ادي 
�ملمار�سات  �أرف����ع  �ب��ت��ك��ار  »�إم����ب����اور«،  يف 
�سو�ء  �مل��ه��م��ة،  �ل�سناعة  ب��ه��ذه  �ملت�سلة 
و�لتكلفة  �ل��ط��اق��ة  ����س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د 

وتكرمياً  و�لبيئة،  �مل���و�رد  حماية  يف  �أو 
ن�سر  �مل��ت��و����س��ل��ة يف  ن��وع��ي��اً جل��ه��وده��ا 
وتثميناً  �ملناطق،  تربيد  �أنظمة  ثقافة 
يف  �ل��د�ئ��م  و�سعيها  �حلثيثة  جل��ه��وده��ا 
كل  يف  �لر�بعة  �ل��ث��ورة  تقنيات  توظيف 
و�لتوزيع  و�مل��ر�ق��ب��ة  �لإن���ت���اج  ع��م��ل��ي��ات 
وخ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني ومب���ا ي��ع��زز قطاع 

تربيد �ملناطق يف �لعامل.
�ل�سيا�سات  ثمرة  هو  �لفوز  �أن  و�أو���س��ح 
�حلكومية �لد�عمة لتو�سع ��ستخد�مات 
تربيد �ملناطق و�لتي و�سعتها دبي على 
خ��ارط��ة �مل���دن �ل��ع��امل��ي��ة يف ه���ذ� �ملجال، 
موؤكد�ً �أن »�إمباور« ما�سية نحو حتقيق 
�لعديد من �لإجن��از�ت يف نطاق �أنظمة 
ر�سالتها  ن��ح��و  ���س��ع��ي��اً  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
لتحقيق �لإفادة على �مل�ستويني �لوطني 
�ملوؤ�س�سة  مو��سلة  على  و�سدد  و�لعاملي. 
ت��ط��وي��ر �أن��ظ��م��ة ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق لديها 
�لعاملية،  �ملعايري  على  تتفوق  مبعايري 
م�����س��ت��ه��دف��ة ت��وف��ري خ���دم���ات رف��ي��ع��ة يف 
و�ملتز�يد  �لكبري  للطلب  تلبيتها  �إط��ار 

متنوعة  ملجموعة  �ملناطق  تربيد  على 
مبا  خمتلفة،  جم��الت  يف  �مل�ساريع  من 
يتو�فق مع �لتوجه �ل�سرت�تيجي لإمارة 
دبي. ولفت �إىل جناح �ملوؤمتر و�ملو��سيع 
تركزت  و�لتي  تناولها،  مت  �لتي  �ملهمة 
�سناعة  وم�ستقبل  و�ق��ع  توجهات  حول 
�مل�ساركة  �لطاقة وتقنياتها، ف�ساًل عن 
معامل  ل���ر����س���م  �ل���دول���ي���ة  �جل����ه����ود  يف 
�إن�ساين مرن وفعال من جهة  م�ستقبل 
و�أقل تعر�ساً لالنبعاثات �لكربونية من 

جهة �أخرى. 

�مل�سهد  يف  نقلة  �ستحدث  �لتي  �ملتعددة 
وتلبية  تخ�سي�ساً  �أك��رث  بجعله  �لطبي 
لإح��ت��ي��اج��ات �مل��ري�����ص وم���ن خ���الل فهم 
كل جني ووظيفته ميكن �أن نتعرف على 
كيفية ظهور �لأمر��ص وتطورها و�سبل 

عالجها يف جميع مر�حل �حلياة .
�ملو�سوعات  �لعديد من  �ملنتدى  وناق�ص 
�بتكار  م�ستقبل  �ستحدد  �لتي  و�لعو�مل 
�حتياجات  م��ن  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيا 
�ملوؤهلة  �مل���و�ه���ب  �إىل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
و�ل��ت��م��وي��ل وم��ن �أب��رزه��ا �أه��م��ي��ة مفهوم 
�مل�سمم  و�لت�سخي�ص  �ل�سخ�سي  �لطب 
خ�����س��ي�����س��اً لإح���ت���ي���اج���ات �مل���ري�������ص مع 
حتول نظم �لرعاية �ل�سحية �إىل مناذج 

تتمحور حول �ملري�ص.
�لكفاء�ت  ب��ت��ن��وع  �مل���ت���ح���دث���ون  و�أ�����س����اد 
و�مل�����و�ه�����ب و�إ����س���ه���ام���ات���ه���ا يف جم����الت 
�ملبادر�ت  وجمموعة  و�لتطوير  �لبحث 
�ل��ت��ي ت��ق��وده��ا ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ملهنيني  جلذب  �لذهبية  �لتاأ�سرية  مثل 
�لقطاع  ل���دع���م من���و  �مل���ه���رة  و�ل���ط���الب 
على  �ملحفزة  �لفعاليات  مقطمتها  ويف 
وي�ست�سيف  و�ملعارف  �خل��رب�ت  م�ساركة 
ل��ل��ع��ل��وم ج��ل�����س��ات منتدى  جم��م��ع دب����ي 
تبادل  تعزيز  بهدف  هيلث”  “�أدفان�ص 
�لتو��سل  ف���ر����ص  وت�����س��ج��ي��ع  �مل���ع���رف���ة 
وحت�سني نتائج �ملر�سى يف دولة �لإمار�ت 
�مليز�نية  م��ن  �لقطاع  ح�سة  تبلغ  حيث 
�لحتادية لعام 2022 ن�سبة 8.09% 
درهم”  مليار   4.766 ي��ع��ادل  م��ا  “�أي 
�ملجتمع  وح��م��اي��ة  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

وتعزيز فر�ص �ل�ستثمار د�خل �لقطاع.

لتربيد  �ل���دول���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة  وك����ان����ت 
�مل��ن��اط��ق �أع��ل��ن��ت �لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي عن 
�إعادة �ختيار �أحمد بن �سعفار، �لرئي�ص 
لأنظمة  �لإم�����ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
»�إم���ب���اور«، لع�سوية  �مل��رك��زي  �ل��ت��ربي��د 
�لر�بعة  وللمرة  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ص 
على �لتو�يل طيلة �لعقد �ملا�سي، ويعد 
يتوىل  �إم��ار�ت��ي  ع��رب��ي  �أول  �سعفار  ب��ن 
 )IDEA( جمعية  يف  رف��ي��ع��اً  م��ن�����س��ب��اً 
�لربحية و�لتي تتخذ من  �لعاملية غري 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية مقر�ً لها.
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خالل م�صاركة وفد رفيع امل�صتوى برئا�صة وزير االقت�صاد يف املوؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية بجنيف

�لإمار�ت تدعم �لتجارة متعددة �لأطر�ف للم�صاهمة يف �إنعا�ش �لقت�صاد �لعاملي

•• جنيف-وام:

�ختتم وف��د دول��ة �لإم���ار�ت م�ساركته يف 
�مل���وؤمت���ر �ل�����وز�ري �ل��ث��اين ع�����س��ر ملنظمة 
�ل����ذي  �ل���ع���امل���ي���ة يف ج��ن��ي��ف و  �ل���ت���ج���ارة 
��ستمر �أربعة �أيام بح�سور وزر�ء �لتجارة 
�ل��ع��امل ويعد  �أن��ح��اء  ك��ل  و�لقت�ساد م��ن 
منذ  ل��ل��م��وؤمت��ر  ح�����س��وري  �ج��ت��م��اع  �أول 
من  �أك��رث  قبل  �لعاملية  �جلائحة  �ن���دلع 

عامني.
�ل���ذي تر�أ�سه  ���س��ارك وف���د �لإم������ار�ت،  و 
م���ع���ايل ع���ب���د�هلل ب���ن ط����وق �مل�����ري وزير 
و�جتماعات  ن���ق���ا����س���ات  يف  �لق���ت�������س���اد 
ع��دي��دة ح���ول �ل��ت��ح��دي��ات �مل��ع��ق��دة �لتي 
ي�سمل  �لعاملي، مبا  �لتجارة  تو�جه نظام 
كوفيد-19  جلائحة  �مل�ستمر  �ل��ت��اأث��ري 
و�ل�سر�عات  �ل���ت���وري���د،  ���س��ال���س��ل  ع��ل��ى 
�أ�سو�ق  ع��ل��ى  وع��و�ق��ب��ه��ا  �جليو�سيا�سية 
�ملتز�يد  و�ل��ت��ه��دي��د  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  �ل�����س��ل��ع 
للتغري �ملناخي، وكذلك عملية �لإ�سالح 
�ل��ت��ج��اري متعدد  �ل��ن��ظ��ام  �مل��ط��ل��وب��ة يف 

�لأطر�ف.
�ملبادرة  �إىل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ن�سمت  و 
�ملحلي  �ل���ت���ن���ظ���ي���م  ب���������س����اأن  �مل�������س���رتك���ة 
ل��ل��خ��دم��ات - وه���ي م��ب��ادرة م��ن منظمة 
كو�ستاريكا  ت��ق��وده��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�ل��و�ردة يف  �للو�ئح �حلالية  وتنطلق من 
�لتفاقية �لعامة للتجارة يف �خلدمات /
GATS/ وتتطلع �إىل �لبناء على تلك 

�لقو�عد لزيادة �سفافية لو�ئح �خلدمات 
�لت�ساق  وزي������ادة  ت��و���س��ي��ح  �إىل  �إ���س��اف��ة 
يف �إج�������ر�ء�ت �ل��رتخ��ي�����ص وغ���ريه���ا من 
�لإج��ر�ء�ت.. و هو ما من �ساأنه �أن يوؤدي 
�إىل مو�ءمة �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي 
�أف�سل  ليو�كب  �لعاملية  �لتجارة  ملنظمة 

�ملمار�سات �لتنظيمية.
كما تر�أ�ص معايل عبد �هلل بن طوق وفد 
�لعربي  �ل�����وز�ري  �لج��ت��م��اع  �ل���دول���ة يف 
�لوز�ري  �ملوؤمتر  �لذي عقد على هام�ص 

�لثاين ع�سر ملنظمة �لتجارة �لعاملية.
و�أكد معاليه خالل �ملوؤمتر �أهمية �لعمل 
�إيجابي  تقدم  �إح���ر�ز  �أج��ل  من  �مل�سرتك 
�أثريت  �ل��ت��ي  �لفنية  �لق�سايا  ح��ل  نحو 
�أهمية  �ل��ع��رب��ي، مب��ا يف ذل���ك  �ل��ب��ي��ان  يف 
ب�����س��اأن دعم  �ت���ف���اق ع����ادل  �ل��ت��و���س��ل �إىل 
حلول  �إىل  و�لتو�سل  �ل�سمكية،  �ل���رثوة 

فعالة ب�ساأن �تفاقية �لزر�عة.
و�سدد �لوزر�ء �لعرب على �أهمية �لتعاون 
ت�سمنها  �ل��ت��ي  �لآم����ال  لتحقيق  �ل��ب��ن��اء 
ب�ساأن  فعالة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  ب�ساأن  �لبيان 
�سرورة  م���وؤك���دي���ن  و�ل�����س��ح��ة  �ل���ت���ج���ارة 
�لتي  �لرقمي  �لقت�ساد  ق�سايا  معاجلة 
�لتجاري  �لنظام  ج���در�ن  خ��ارج  ت��ز�ل  ل 

متعدد �لأطر�ف.
�أكد �بن طوق خالل كلمته يف �ملوؤمتر  و 
�إمي��ان دولة �لإمار�ت  �ل��وز�ري للمنظمة 
متعدد  �ل����ت����ج����اري  ب���ال���ن���ظ���ام  �ل����ر������س����خ 
�لأط��ر�ف حمركا للنمو و�لتنمية وخلق 

�أن دول���ة  �ل���ع���م���ل، و����س���دد ع��ل��ى  ف���ر����ص 
�لإمار�ت على ��ستعد�د للتعاون �لتام مع 
على  �ملنظمة  مل�ساعدة  �ل���دويل  �ملجتمع 

حتقيق تغيري �إيجابي وهادف.
و لتحقيق ذلك �أ�سار معاليه �إىل �سرورة 
ت��ط��وي��ر و�عتماد  ع��ل��ى  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��رك��ي��ز 
�ل���رق���م���ي���ة، وحت�سني  ل��ل��ت��ج��ارة  ق���و�ع���د 
�ملنازعات، وتعزيز  �ملنظمة لت�سوية  نظام 
�ل�سغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  م�����س��ارك��ة 
�لتجارة  يف  و�مل���ت���و����س���ط���ة  و�ل�������س���غ���رية 
�لعاملية، و�حلفاظ على �ملعاملة �خلا�سة 
للدول �لنامية، و�سمان وجود �ل�ستد�مة 

يف مقدمة وقلب عملية �سنع �لقر�ر.
�لتو�سل،  �أه���م���ي���ة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  دع����ا  و 
ب�ساأن  �لناجعة  للحلول  �لآر�ء  وبتو�فق 
�ملنتجات  ب���ت���ج���ارة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل����ق����ر�ر�ت 
�أث��ر على �سال�سل  مل��ا لها م��ن  �ل��زر�ع��ي��ة، 
�لعالية  وم�ساهمتها  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�����د�د 
يف �لأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �ل��ع��امل��ي وك��ب��ح جماح 

�لت�سخم.
�لإمار�ت  دول��ة  كانت  “ لطاملا  و�أ���س��اف: 
�ل���ت���ج���ارة متعدد  ل��ن��ظ��ام  د�ع���م���ة ق���وي���ة 
�لأطر�ف �لقائم على �لقو�نني مع وجود 
رئي�سية  ركيزة  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 
و�أمامنا جميعا م�سوؤولية م�سرتكة  له.. 
بحماية �لنظام �لتجاري متعدد �لأطر�ف 
عرب بث �ل�ستقر�ر وبناء �ملرونة.. وندعم 
�لدول  مع  �لعمل  ونريد  متاما  �ملنظمة 
�لأع�������س���اء ل��ب��ن��اء �ق��ت�����س��اد ع��امل��ي �أق���وى 

��ستد�مة و�سمولية ميكن جلميع  و�أكرث 
�لنا�ص �ل�ستفادة منه«.

و �أع����رب م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن ط���وق عن 
رغبة دولة �لإمار�ت يف ��ست�سافة �ملوؤمتر 
�أبوظبي وذلك  �لثالث ع�سر يف  �ل��وز�ري 
�لأطر�ف  متعددة  �لتجارة  �أجندة  لدعم 
و�إب��ر�ز مقاربة �لإم��ار�ت �لتي تركز على 
�حللول لق�سايا �سل�سلة �لتوريد �لقائمة، 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  تبني  ي�سم  مب��ا 

و�لتجارة �لرقمية.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ثاين 
بن �أحمد �ل��زي��ودي، وزي��ر دول��ة للتجارة 
�خل��ارج��ي��ة �أن �ن��ع��ق��اد �مل��وؤمت��ر �ل����وز�ري 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  ملنظمة  ع�����س��ر  �ل��ث��اين 
بالن�سبة  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م  ت��وق��ي��ت  ي��اأت��ي يف 
للنظام �لتجاري �لعاملي متعدد �لأطر�ف 
�إىل وجود  ت��ز�ي��د �حل��اج��ة  م��ع  خ�سو�سا 
�لر�مية  �جل���ه���ود  ت��ن�����س��ق  ق���وي���ة  ق���ي���ادة 
مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات و�ل���ت���ح���ولت �لتي 

ت�سهدها �لتجارة �لعاملية حاليا.
�إميانا  ت��وؤم��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  وق���ال 
ر��سخا بوجوب �لعمل من �أجل م�ستقبل 
للتجارة  و�سمول  و�نفتاحا  مرونة  �أك��رث 
�لعاملية على �أن يكون هذ� �مل�ستقبل مبنيا 
ع��ل��ى �ل��ث��ق��ة و�ل���ت���ع���اون، وي��ت��ط��ل��ب ذلك 
روؤية ��ست�سر�فية و�إج��ر�ء�ت فعالة يجب 

�تخاذها.
�لعامل  م��ع حت���ول  �أن���ه  معاليه  و�أ����س���اف 
�لثورة  وتطبيقات  �لرقمنة  تبني  نحو 

�أ�سبح من �ل�سروري  �ل�سناعية �لر�بعة 
�مل�سي قدما يف تبادل �ملعارف و�خلرب�ت، 
وحت����ف����ي����ز ت�����دف�����ق روؤو��������������ص �لأم�����������و�ل 
للتجارة  قو�عد  و�إر���س��اء  و�لتكنولوجيا، 
�لرقمية، وذلك �إذ� �أر�د �لعامل �لتاأكد من 
�أن �لنظام �لتجاري �لعاملي قابل للتكيف، 
لتخطي  �ل����الزم����ة  ب���امل���رون���ة  وي��ت��م��ت��ع 

�لتحديات وحتقيق �لنمو �مل�ستد�م.
جاءت م�ساركة دولة �لإمار�ت يف �ملوؤمتر 
تقوية  �ل����دول����ة  ف��ي��ه  ت���و�����س���ل  وق����ت  يف 
مكانتها حمركا رئي�سيا للتجارة �لعاملية 
�لقت�سادية  �لت��ف��اق��ي��ات  ب��رن��ام��ج  ع��رب 
�أثمر  �لعاملية �لذي تنفذه حاليا، و�لذي 
عن �تفاقيات جتارية طموحة مع �لهند 

و�إ�سر�ئيل.
و �سارك يف وفد دولة �لإمار�ت �إىل �ملوؤمتر 
�ل��وز�ري ملنظمة �لتجارة �لعاملية كل من 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �جلرمن،  �أح���م���د  ���س��ع��ادة 
جمعة  �سعادة  جنيف،  يف  �ل��دول��ة  �سفري 
�لتجارة  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل  �لكيت 
�خلارجية يف وز�رة �لقت�ساد، وعدد من 
كبار �ملمثلني عن �لقطاعني �حلكومي و 
�خلا�ص بدولة �لإم��ار�ت. جدير بالذكر 
 12 يومي  ب��ني  م��ا  يتو��سل  �مل��وؤمت��ر  �أن 
�لتجارة  منظمة  م��ق��ر  يف  ي��ون��ي��و  و15 
�ل�سوي�سرية..  جنيف  مدينة  يف  �لعاملية 
و �ساركت دولة كاز�خ�ستان يف ��ست�سافته 
رئي�ص  نائب  �سليمانوف  تيمور  وتر�أ�سه 

ديو�ن رئي�ص �جلمهورية �لكاز�خي.

م�����ع �مل����ن����ظ����م����ات �ل����ع����امل����ي����ة م���ت���ع���ددة 
�لتجارة  منظمة  فيها  مبا  �لأط���ر�ف، 
�لدولية  �ل��ع��م��ل  وم��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أون��ت��ك��اد و�لحت�����اد �لدويل  وم��ن��ظ��م��ة 
�ل�����ربي، ل��دع��م ج��ه��ود تنمية  ل��ل��ن��ق��ل 
�ملناطق �حلرة يف جميع �أنحاء �لعامل. 
يف  م�ساهمتنا  مو��سلة  �إىل  ونتطلع 
�لتحديات  وت��خ��ط��ي  �ل��ف��ر���ص  ت��وف��ري 
وت���ط���وي���ر �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات ومن�����اذج 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  ج��دي��دة، 

و�سمان م�ستقبل و�عد للقطاع«.
رئي�ص  ز�ن،  جيم�ص  ق��ال  جانبه،  م��ن 

�لأمم  مب��وؤمت��ر  و�مل�ساريع  �ل�ستثمار 
يتطلب  و�لتنمية:  للتجارة  �مل��ت��ح��دة 
�سر�كات  �لعاملية  �لتحديات  مو�جهة 
ق���وي���ة وم���ب���ت���ك���رة، وه���ن���ا مت���ك���ن قوة 
ه����ذ� �ل��ت��ح��ال��ف ح��ي��ث ي��ج��م��ع �مل�����و�رد 
�أع�����س��اء موؤ�س�سني   8 م��ن  و�خل����رب�ت 
نحو هدٍف و�حد يتمثل تعزيز �ملناطق 
جديد  جيل  وتطوير  �حلالية  �حل��رة 
�خلا�سة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ن��اط��ق  م���ن 
�لتنمية  يف  فعال  ب�سكٍل  ت�ساهم  �لتي 
ه����ذ�  دورة  وت�����ه�����دف  �مل�ستد�مة«.    
�ل��ع��ام م��ن �مل��ع��ر���ص و�مل��وؤمت��ر �لدويل 

•• جامايكا-الفجر: 

للمناطق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �أع���ل���ن���ت 
�لعاملي  �لتحالف  تاأ�سي�ص  ع��ن  �حل��رة 
للمناطق �لقت�سادية �خلا�سة، وذلك 
�لثامنة  �ل��دورة  فعاليات  هام�ص  على 
من �ملعر�ص و�ملوؤمتر �لدويل �ل�سنوي 
خليج  يف  ي��ن��ع��ق��د  �ل������ذي  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
يف  جيم�ص  �سانت  مبنطقة  مونتيجو 
جامايكا من 13 - 17 يونيو �جلاري، 
ويجمع نخبة من �ملتحدثني �لعامليني 
و�لأكادمييني  �ل�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ان��ع��ي 
و�مل��ن��ظ��م��ات م��ت��ع��ددة �لأط�����ر�ف وقادة 
�ل�������س���رك���ات �ل���ع���امل���ي���ة م����ن �أك������رث من 
و�ملوؤمتر  �ملعر�ص  و�سهد  دول��ة.   100
فعالياته  تقام  �ل��ذي  �ل�سنوي  �ل��دويل 
�سريككم  �ملناطق �حلرة:  �سعار:  حتت 
و�ل�ستد�مة  �مل��رون��ة  لتحقيق  �لأم��ث��ل 

�ل�سنوية  �ل��دورة  �إط��الق  و�لزدهار”، 
�لعاملي  �لتحالف  م��وؤمت��ر  م��ن  �لأوىل 
�خلا�سة،  �لق���ت�������س���ادي���ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
�ملتحدة  �لأمم  م��وؤمت��ر  ب��ني  بالتعاون 
�لعاملية  و�ملنظمة  و�لتنمية  للتجارة 
�أبرز  يتناول  و�ل��ذي  �حل��رة،  للمناطق 
باملناطق  و�ملتعلقة  �لنا�سئة  �لق�سايا 
�ل�سر�كات  ودور  �خلا�سة  �لقت�سادية 
�خل��������رب�ت خالل  ت����ب����ادل  يف مت���ك���ني 
كوفيد- جائحة  م��ن  �لتعايف  مرحلة 

�لعاملي  �لتحالف  تد�سني  وج��اء   .19
�خلا�سة خالل  �لقت�سادية  للمناطق 
فعاليات  ���س��م��ن  �أق���ي���م  ر���س��م��ي  ح��ف��ل 
�ل�سنوي  �ل����دويل  و�مل���وؤمت���ر  �مل��ع��ر���ص 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ب��ح�����س��ور، ف��خ��ام��ة �آن����درو 
مايكل هولن�ص رئي�ص وزر�ء جامايكا، 
�لزرعوين،  حممد  �ل��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
للمناطق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ص 

�ملوؤ�س�سني  �لأع�ساء  �حلرة، وعدٍد من 
من  ك��ال  �لتحالف  وي�سم  للتحالف. 
للمناطق  �لعاملية  و�ملنظمة  �لأونكتاد، 
�لقت�سادية  �ملناطق  ومنظمة  �حل��رة، 
�لتجارة  مناطق  ور�ب��ط��ة  �لأفريقية، 
�حل�������رة ل���الأم���ري���ك���ت���ني، و�ل����ر�ب����ط����ة 
و�لر�بطة  �لعلوم،  ملجمعات  �لدولية 
�ل���وط���ن���ي���ة مل���ن���اط���ق �ل���ت���ج���ارة �حل����رة 
و�سلطة �ملنطقة �لقت�سادية �لفلبينية 
و�لحتاد �لعاملي للمناطق �لقت�سادية 
�لتحالف  �حل��رة و�خل��ا���س��ة.  ويهدف 
�إىل تطوير �ل�سر�كات �لعاملية لت�سهيل 
�لقطاعات  �لتعاون بني �حلدود وبني 
و�ل�����رتوي�����ج  �ل�����ت�����ج�����ارة  يف جم��������الت 
�لأمم  �أه����د�ف  وحتقيق  �ل�ستثماري 
�ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة، �إىل جانب 
�ل���رتوي���ج �جل��م��اع��ي ل��ل�����س��ي��ا���س��ات من 
�ملناطق  لتمكني  �أطر عمل  �أجل و�سع 

�مل�ستويات  على  �خلا�سة  �لقت�سادية 
�إ�سافة  و�لعاملية،  و�لإقليمية  �ملحلية 
خالل  م��ن  �ل��ن��ظ��ر�ء  م��ن  �لتعلم  �إىل 
تبادل �خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات مبا 
يف ذلك عن طريق منتدى �ل�ستثمار 
�ل��ع��امل��ي وغ�����ريه، ف�����س��اًل ع���ن �إط���الق 
�ملناطق  ل��ت��ط��وي��ر  �مل�����س��ارك��ة  �ل���رب�م���ج 
�لق��ت�����س��ادي��ة �خل��ا���س��ة وب��ن��اء مناطق 
منوذجية لأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. 
و�أكد �سعادة �لدكتور حممد �لزرعوين، 
للمناطق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ص 
�حلرة �أن ت�سكيل �لتحاف يوؤكد �لتز�م 
�ملناطق  تطوير  جهود  بدعم  �ملنظمة 
�حل��رة يف جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل، حيث 
ياأتي يف �إطار �جلهود �لر�مية لتعزيز 
ر����س���م مالمح  �مل��ن��ظ��م��ة يف  م�����س��اه��م��ة 
�ملوؤ�س�سات  ب��ني  �ل�����س��ر�ك��ات  م�ستقبل 
للمناطق  �مل���ط���ورة  و�جل���ه���ات  �مل��ال��ي��ة 

و�حلكومات  �خل��ا���س��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�ستثماري،  �ل����رتوي����ج  و����س���رك���ات 
تهدف  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�لإقليمية  �ل�������س���ر�ك���ات  ت��ط��وي��ر  �إىل 
�لنمو،  بفر�ص  وت��زوي��ده��ا  و�ل��دول��ي��ة 
ما ُيعد عاماًل حمورياً لتحقيق �لنمو 

�مل�ستد�م يف �ملناطق �حلرة. 
�أع����د�د  “�سهدت  ���س��ع��ادت��ه:  و�أ�����س����اف 
�مل��ن��اط��ق �حل�����رة وم�����س��اح��ات��ه��ا خالل 
لفتاً،  من��و�ً  �ملا�سية  �لع�سر  �ل�سنو�ت 
منطقة  �آلف   7 نحو  �ليوم  يوجد  �إذ 
حرة يف �أنحاء �لعامل يعمل فيها �أكرث 
100 مليون عامل وموظف من  من 
�أهمية هذ�  ي��ربز  م��ا  �ل���دول،  خمتلف 
منو  يف  �ل��ك��ب��رية  وم�ساهمته  �ل��ق��ط��اع 
خالل  �سيما  ول  �ل��ع��امل��ي،  �لق��ت�����س��اد 

فرتة �لتعايف من �لأزمة �ل�سحية«.
للتعاون  دوؤوب��ة  “نبذل جهود�ً  وتابع: 

للمناطق  �لعاملية  للمنظمة  �ل�سنوي 
�حلرة �إىل تنظيم مزيٍد من �حلو�ر�ت 
حيث  �لقطاع،  م�ستقبل  حول  �ملعّمقة 
ت�سّلط  حت��ل��ي��الت  �مل�������س���ارك���ون  ي���ق���دم 
�ل�سوء على م�ستقبل �سال�سل �لتوريد 
ويناق�سون جمموعة  و�ملناطق �حلرة، 
و��سعة  �لقانونية  �لق�سايا  من  كبرية 
�لنطاق حول �لتطور�ت �لتي ي�سهدها 
و�لدولية،  �لإقليمية  �ل��ت��ج��ارة  قطاع 
ف�������س���اًل ع�����ن �ل���ت���ق���ن���ي���ات �حل���دي���ث���ة 
�ملناطق  �لنا�سئة يف قطاع  و�لتوجهات 

�حلرة. 

�لأ�صهم �ملحلية تربح 9.8 مليار�ت 
درهم يف جل�صة منت�صف �لأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

9.8 م��ل��ي��ار�ت دره���م يف نهاية  ي��ن��اه��ز  �لأ���س��ه��م �ملحلية م��ا  �أ����س���و�ق  رب��ح��ت 
تعامالت �أم�ص، بدعم مكا�سب �لأ�سهم �لقيادية يف قطاعات �لعقار و�لبنوك 

و�لت�سالت و�ل�ستثمار، و�سط �سيولة جاوزت 1.75 مليار درهم.
ووفق ر�سد وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م”، و�سلت ر�سملة �لأ�سهم �ل�سوقية �إىل 
2.527 تريليون درهم يف نهاية جل�سة �م�ص، موزعة بو�قع 1.98 تريليون 
لأ�سهم �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و537.59 مليار درهم لأ�سهم �سوق 
دبي �ملايل. و�سعد موؤ�سر فوت�سي �سوق �أبوظبي �لعام باأكرث من %1 ليغلق 
عند 9502.05 نقطة و�سط تد�ولت جاوزت 181.7 مليون �سهم بقيمة 

1.48 مليار درهم عرب تنفيذ 11397 �سفقة.
وتعزز �أد�ء �سوق �أبوظبي بارتفاع �سهم “�ت�سالت” بن�سبة %4.24 لي�سل 
�إيل 28 درهم جاذباً �سيولة باأكرث من 98.5 مليون درهم، و”�أبوظبي �لأول” 
248.9 مليون درهم، كما  بن�سبة %0.83 �إيل 19.34 درهم م�ستقطباً 
�سعد “�دنوك للحفر” بن�سبة %2.42 و�سول �إيل 3.39 درهم ب�سيولة 
23.2 مليون درهم. وت�سدر “�لعاملية �لقاب�سة” قائمة �لأ�سهم �لن�سطة يف 
�سوق �أبوظبي بنحو 348.17 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بن�سبة 0.75% 
عند م�ستوي 282 درهم. و�سعد موؤ�سر �سوق دبي بن�سبة %0.32 ليغلق 
عند 3297.8 نقطة و�سط تد�ولت بقيمة 272.2 مليون درهم، مدعوماً 
ب�سعود �أ�سهم �لعقار مع منو “�إعمار �لعقارية” %3.66 �إيل 5.49 درهم، 
و”�إعمار للتطوير” بن�سبة %0.69 �إيل 4.35 درهم. وقفز �سهم “�سعاع 
��ستكمال  �ل�سركة  �إعالن  0.52 درهم مع  �إيل   2.76% بن�سبة  كابيتال” 
�ل�ستحو�ذ على �سركة “�أليانز” للخدمات �لبحرية و�للوج�ستية بت�سهيالت 

مالية قدرها 160 مليون دولر.

�صر�كة بني »�ل�صكوك �لوطنية«
 و »تعليم« لتوعية �ل�صباب باأهمية �لدخار 

•• دبي-وام:

�أحكام  و�ل�ستثمار  �ملتو�فقة مع  �لدخ��ار  �سركة  �لوطنية”،  “�ل�سكوك  دخلت 
يف  لال�ستثمار�ت”،  دب��ي  قبل    « موؤ�س�سة  م��ن  و�ململوكة  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 
�أحد �أبرز مزودي خدمات �لتعليم على م�ستوى �لدولة،  �سر�كة مع “تعليم”، 
�ملهار�ت  باأهم  وتزويدهم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لطالب يف  بني  �لوعي  ن�سر  بهدف 
�لالزمة للتخطيط �ملايل. وقع �تفاقية ��ل�سر�كة حممد قا�سم �لعلي، �لرئي�ص 
�لرئي�ص  وي��ل��ي��ام�����س��ون،  و�آلن  �لوطنية”،  “�ل�سكوك  ملجموعة  �لتنفيذي 
�إطالق حملة ثقافة مالية فريدة من  �ل�سر�كة  ل�”تعليم«. وت�سمل  �لتنفيذي 
بدولة  “تعليم”  م��د�ر���ص  يف  وطالبة  طالب   15000 من  �أك��رث  بني  نوعها 
�لوعي حول ثقافة �لدخ��ار وتزويد  �إىل تعزيز  �لإم���ار�ت، كما تهدف �حلملة 
مد�ر  على  م�سوؤولة  مالية  ق��ر�ر�ت  لتخاذ  و�لثقة  و�ملهار�ت  باملعرفة  �ل�سباب 
ندو�ت  �لوطنية”  “�ل�سكوك  ت��ق��دم  �ل�����س��ر�ك��ة،  �تفاقية  ومب��وج��ب  حياتهم. 
تثقيفية تفاعلية عرب �سبكة مد�ر�ص “تعليم” و�لتي يبلغ عددها 12 مدر�سة. 
وبالإ�سافة �إىل ذلك، �أطلقت “�ل�سكوك �لوطنية” برنامج �دخار مبتكر يحمل 
��سم “�ملدخر �ل�سغري” لتزويد �لطالب و�أولياء �لأمور بالأدو�ت �لالزمة لبدء 
�لعلي �ن �لتخطيط  �أجل تاأمني م�ستقبلهم. وقال حممد قا�سم  �لدخ��ار من 
�ملايل يعترب �أمر�ً غايًة يف �لأهمية لتحقيق �ل�سعادة ور�حة �لبال، لكننا غالباً 
ما نتعلم ذلك يف �سن متاأخرة. وتعترب �إد�رة �لأمور �ملالية من �ملهار�ت �حلياتية 
مع  �لتعامل  من  نتمكن  حتى  �لعمر  بد�ية  يف  و�إتقانها  تدري�سها  ينبغي  �لتي 
�لنفقات مع حتقيق مدخر�ت كبرية. ووفقاً  �لديون و�ل�سيطرة على  م�سائد 
ملوؤ�سر �ملدخر�ت �ملالية �خلا�ص بنا، �أعرب %56 من �سكان دولة �لإمار�ت �أنهم 
يخ�س�سون ما يكفي من �لأمو�ل �سهرياً لتعليم �أطفالهم، يف ما يهتم 18% 
فقط من �ملدخرين �لإمار�تيني �ملنتظمني بالدخار من �أجل تعليم �أولدهم، 

وهو ما ي�سلط �ل�سوء على �أهمية هذه �ملبادرة.

مكتب �أبوظبي لل�صادر�ت يوقع �تفاقية متويل مع كابيتال بنك •• اأبوظبي- وام:

وقع مكتب �أبوظبي لل�سادر�ت “�أدك�ص” 
�لتابع ل�سندوق �أبوظبي للتنمية �تفاقية 

متويل مع كابيتال بنك.
�ئتمان  ب��ف��ت��ح خ���ط  �لت��ف��اق��ي��ة  ت��ق�����س��ي 
دره����م  م���ل���ي���ون   73.4 ت����ق����ارب  ب��ق��ي��م��ة 
لتعزيز �لن�ساط �لقت�سادي بني �لإمارت 
لتنمية  �مل�سرتكة  �جلهود  ودعم  و�لأردن 
حركة �لتجارة �خلارجية للدولة مع دول 

�ملنطقة.
�إن�����س��اء خطوط  وت�����س��اه��م �لت��ف��اق��ي��ة يف 
عمليات  ل��ت�����س��ه��ي��ل  �إ����س���اف���ي���ة  �ئ���ت���م���ان 
�لتمويل �مل�سرتك �سعياً لدعم �ل�سادر�ت 
�لأ�سو�ق  تو�جدها يف  وتعزيز  �لإمار�تية 

�لأردنية.
ح�����س��ر �ل��ت��وق��ي��ع ����س���ع���ادة حم��م��د �سيف 
�أبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  �ل�سويدي، 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
رئي�ص  �ل�سامل  خليل  وبا�سم  لل�سادر�ت 

بنك  ك��اب��ي��ت��ال  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص 
وعدد من �مل�سوؤولني يف كال �جلانبني.

و ج����رت م��ر����س��م ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة يف 
�ملقر �لرئي�سي للبنك يف �لأردن من قبل 
خليل فا�سل �ملن�سوري مدير عام مكتب 
�أبوظبي لل�سادر�ت بالإنابة ود�ود �لغول 

�لرئي�ص �لتنفيذي لكابيتال بنك.
�ل�سويدي:  �سيف  حممد  ���س��ع��ادة  ق��ال  و 
كابيتال  مع  �لتفاقية  بتوقيع  “�سعد�ء 
بنك و�لتي نعمل من خاللها وفق روؤية 
تنمية  على  �لر�سيدة  قيادتنا  وتوجيهات 
خطط  وت�سريع  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����س��ادر�ت 
�ل��ت��ن��وي��ع �لق��ت�����س��ادي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
هذه  وت��ت��م��ا���س��ى   .. �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
م�ستهدفات  مع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 
�لد�عمة  و   2071 �لإم�������ار�ت  م��ئ��وي��ة 
�لقت�ساد  منو  يف  نوعية  قفزة  لتحقيق 

�ملحلي  �ل����ن����اجت  وم�������س���اع���ف���ة  �ل���وط���ن���ي 
�لإجمايل وتر�سيخ مكانة �لدولة مركز� 

عامليا ر�ئد� للتجارة«.
و �أ�ساف �سعادته: “ يف “مكتب �أبوظبي 
لل�سادر�ت “ ن�سعى �إىل ��ستهد�ف �أ�سو�ق 
�إقليمية و عاملية جديدة تتميز باقت�ساد 
متنام وو�عد لذ� فاإننا نعمل على تقدمي 
م�ستوى  لرفع  و�ل�سمانات  �لتمويالت 
و�إتاحة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سركات  م�ساهمة 
�ل�سلع  ل���و����س���ول  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  �ل���ف���ر����ص 
و�ملنتجات �لوطنية �إىل خمتلف �لأ�سو�ق 
�لأردنية..  �لأ���س��و�ق  فيها  �ل��دول��ي��ة، مب��ا 
�لتكامل  ت��ع��زي��ز  يف  �لت��ف��اق��ي��ة  وت�����س��ه��م 
�ل�سادر�ت  قطاع  لتنمية  �ل�سرت�تيجي 
مبا يحقق �مل�سالح �مل�سرتكة للطرفني«.

�ل�����س��امل عن  با�سم خليل  م��ع��ايل  ع��رّب  و 
�سعادته بهذه �ل�سر�كة �لتي تعترب خطوة 

مهمة من �ساأنها تطوير عالقات �لتعاون 
خمتلف  يف  �جل���ان���ب���ني  ب����ني  �مل�������س���رتك 
تعزيز  يف  وت�سهم  �لقت�سادية،  �ملجالت 
�لنمو  و�نتعا�ص  �لتجاري  �لتبادل  حركة 
و�أع��رب عن تطلعه  �لقت�سادي للبلدين 
وتلبي  �لتفاقية غايتها  لأن حتقق هذه 
�ل��ط��م��وح��ات و�لأه������د�ف �مل�����س��رتك��ة، مبا 
يدعم حتقيق م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة. 
من جانبه، قال خليل فا�سل �ملن�سوري: 
�لتفاقية مرحلة جديدة  ت�سكل هذه   “
تدعم م�سرية تنمية �ل�سادر�ت �لوطنية، 
�لتجارية  �ل��ع��الق��ات  تطوير  م��ن  وت��ع��زز 
لل�سركات  �لفر�ص  وتوفر  �جلانبني  بني 
�جلغر�يف  �لتو�سع  خالل  من  �لإمار�تية 
�ل�سرت�تيجية  �لأ���س��و�ق  �إىل  و�لو�سول 
�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل���ع���امل���ي���ة، مب����ا ي�����س��ه��م يف 
�لد�عمة  �ل�����دول�����ة  ����س���ي���ا����س���ات  حت��ق��ي��ق 

و�أ�ساف  �مل�ستد�م«.  �لقت�سادي  للتنويع 
�أن����ه مب��وج��ب ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة، �سيعمل 
خط  ف��ت��ح  ع��ل��ى  لل�سادر�ت”  “�أبوظبي 
�ئ��ت��م��ان م��ع ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ب��ه��دف �إع���ادة 
�قر��سه للم�سرتين و�مل�ستوردين ل�سر�ء 
�إمار�تي  م�سّدر  م��ن  و�خل��دم��ات  �ل�سلع 

وفق �سروط مالئمة ومز�يا تناف�سية.
“ فخورون  �ل���غ���ول:  د�ود  ق���ال  ب�����دوره، 
“مكتب  م��ع  �ل��ت��م��وي��ل  �ت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع 
�سنقدم  و�ل���ت���ي  لل�سادر�ت”  �أب���وظ���ب���ي 
�إ�سافية  متويلية  خ��دم��ات  خاللها  م��ن 
قطاع  من  لعمالئنا  تف�سيلية  وباأ�سعار 
تعامالتهم  دع������م  ب����ه����دف  �ل�������س���رك���ات 
�ل��ت��ج��اري��ة م��ع دول���ة �لإم������ار�ت �لعربية 
لل�سركات  �لت��ف��اق��ي��ة  وت���وف���ر  �مل��ت��ح��دة 
�لأردنية ميزة �ل�ستفادة من �لتمويالت 
يقدمها  �ل����ت����ي  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  و�مل������ز�ي������ا 
��ستري�د  وتدعم  لل�سادر�ت”  “�أبوظبي 
�ل�����س��ل��ع و�مل��ن��ت��ج��ات �لإم����ار�ت����ي����ة بطرق 

مي�سرة و�آمنة«.

- عبداهلل بن طوق: االإمارات تدعم جهود منظمة التجارة العاملية ون�صتهدف العمل معا لبناء 
اقت�صاد عاملي اأقوى واأكرث ا�صتدامة و�صمولية

- الدولة تن�صم اإىل مبادرة م�صرتكة ب�صاأن التنظيم املحلي للخدمات امل�صممة لتحقيق قدر اأكرب 
من ال�صفافية يف اللوائح التنظيمية للخدمات

- االإمارات تدعو الدول العربية اإىل معاجلة ق�صايا االقت�صاد الرقمي التي ال تزال خارج 
جدران النظام التجاري متعدد االأطراف

- االإمارات تعرب عن رغبتها يف ا�صت�صافة املوؤمتر الوزاري الثالث ع�صر يف اأبوظبي بدورته املقبلة

بح�صور رئي�ض وزراء جاميكا والدكتور حممد الزرعوين رئي�ض املنظمة العاملية للمناطق احلرة

�ملنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة ومنظمة �لأمم �ملتحدة للتجارة 
و�لتنمية تد�صنان �لتحالف �لعاملي للمناطق �لقت�صادية �خلا�صة
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برئا�صة هند بنت ماجد القا�صمي

 »�صيد�ت �أعمال �ل�صارقة« يعلن ت�صكيل جمل�ش �إد�رة من »�لر�ئد�ت« 

ا�صتقبل ثمانية وفود عاملية خالل الربع االأول من 2022

»جمل�ش �صيد�ت �أعمال دبي« يو�صع �صبكة عالقاته �لدولية وي�صتعر�ش منوذج دبي يف �لتنوع ومتكني �ملر�أة

•• دبي-الفجر:

�سبكة  دب���ي،  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت  ع���زز جمل�ص 
تاأ�سي�ص  يف  وجن�����ح  �ل����دول����ي����ة،  ع���الق���ات���ه 
وتبادل  و�لتن�سيق  للتعاون  �إ�سافية  ج�سور 
�لز�ئرة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وف���ود  م���ع  �خل�����رب�ت 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ل��ث��م��ان��ي��ة وف����ود م���ن خمتلف 
�ل��ع��امل خ��الل �ل��رب��ع �لأول م��ن �لعام  دول 
و�سل  وف����ود  �أع�����س��اء  ب��اإج��م��ايل   ،2022
تبادل  ويعترب  ع�����س��و�ً.   200 ح���و�يل  �إىل 
�خلرب�ت و�ملعارف جزء�ً �أ�سا�سياً من جهود 
جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي، لعتماد �أف�سل 
�ملجالت،  خمتلف  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
���س��ي��د�ت ور�ئ�����د�ت �لأعمال  ون��ق��ل جت��رب��ة 
�لتعرف  ع��ن  ف�����س��اًل  �ل���ع���امل،  �إىل  دب���ي  يف 
قيمة  تخلق  �لتي  �لأع��م��ال  ممار�سات  على 

م�سافة ملجتمع �لأعمال يف �لإمارة.

حلقة و�صل ا�صرتاتيجية
وقالت �سعادة �لدكتورة رجاء عي�سى �سالح 
�لقرق، رئي�ص جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي: 
“�إن �ملجل�ص يعد حلقة و�سل ��سرت�تيجية 
حول  �لن�سائية  �لأع���م���ال  جم��ت��م��ع��ات  ب��ني 
دبي  �إم����ارة  ممثلي  �أح���د  باعتباره  �ل��ع��امل، 
للتنوع  �ل��د�ع��م��ة  �حليوية  �أعمالها  وبيئة 
�لعمل”،  بيئة  يف  �جلن�سني  ب��ني  و�ل��ت��و�زن 
عاملياً  من��وذج��اً  تعترب  دب���ي  �أن  �إىل  لف��ت��ًة 
�ل��ع��م��ل، وتعزيز  م��ك��ان  �مل����ر�أة يف  يف متكني 
ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا يف ع������امل �مل�������ال و�لأع�����م�����ال 

و�لقت�ساد.
عالقات  �سبكة  �أن  �إىل  �سعادتها،  و�أ���س��ارت 
من  �لعديد  �إىل  متتد  �خلارجية  �ملجل�ص 
تتخطى  ع��الق��ات  نتيجة  �ل��ع��امل  �أ����س���و�ق 

�لإد�رة  جمل�ص  ع�سو  �مل��دف��ع،  و���س��روق 
لقطاع �ملجوهر�ت و�لأزياء.

�إد�رة  ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����ص  ق�����ر�ر  وي��ق�����س��ي 
لتطوير  ��سرت�تيجيات  �لأع�ساء  بو�سع 
�لأعمال  ���س��ي��د�ت  وت��اأه��ي��ل  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل��ع��م��ل، وع��ق��د �جتماع  ���س��وق  ل���دخ���ول 
�لإد�رة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  م����ع  ����س���ه���ري 
ف�ساًل  �مل�ستجد�ت،  �آخ��ر  على  لإطالعه 
�سيد�ت  “جمل�ص  مت��ث��ي��ل  ����س���رورة  ع��ن 
�أعمال �ل�سارقة” يف كافة �ملهام �لر�سمية، 

وح�سب تو�سية رئي�ص جمل�ص �لإد�رة.
ت�����س��ك��ي��ل جمل�ص  ح���ول  ت�����س��ري��ح��ه��ا  ويف 
ماجد  بنت  هند  �ل�سيخة  قالت  �لإد�رة، 

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن “جمل�ص �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة” 
�ل�سيخة  برئا�سة  �لإد�رة  ت�سكيل جمل�ص 
�ل��ق��ا���س��م��ي وع�سوية  م��اج��د  ب��ن��ت  ه��ن��د 
كا�سفاً عن  �لأع��م��ال،  ر�ئ���د�ت  نخبة من 
م�ساريع  �ق��رت�ح  ومنها  �لأع�ساء،  مهام 
ري���ادي���ة يف جم���ال خ���ربة ك��ل و�ح����د من 
�مل�����س��روع �إىل  ي��ه��دف  �أن  �لأع�����س��اء، على 
يتما�سى  و�أن  �لأعمال،  �سيد�ت  م�ساعدة 
�سيد�ت  “جمل�ص  وم��ه��م��ة  روؤي������ة  م���ع 
ويقوم رئي�ص جمل�ص  �أعمال �ل�سارقة”. 
من  منا�سب  عمل  فريق  بتكليف  �لإد�رة 

�ختياره  �ل���ذي مت  �مل�����س��روع  تنفيذ  �أج���ل 
وتوجيه  �إ���س��ر�ف  عليه حت��ت  و�مل��و�ف��ق��ة 

ع�سو جمل�ص �لإد�رة �ملخّول.
و�����س����م ت�����س��ك��ي��ل �مل���ج���ل�������ص �جل����دي����د يف 
�للو�تي، ع�سو  ع�سويته كاًل من: ندى 
�لتكنولوجيا،  ل��ق��ط��اع  �لإد�رة  جمل�ص 
�لإد�رة  جمل�ص  ع�سو  ط��ب��ا���ص،  و�أومل��ب��ي��ا 
ل��ق��ط��اع �ل���ع���ط���ور و�ل��ت��ج��م��ي��ل ، ون����و�ل 
لقطاع  �لإد�رة  جمل�ص  ع�سو  �لنعيمي، 
ع�سو  �ل�سرع،  و�آمنة  �لغذ�ئية،  �مل�ساريع 
و�لعقار،  �لتجارة  �لإد�رة لقطاع  جمل�ص 
و�لدكتورة �سذى عالي، م�ست�سار لكافة 
�للجان �لتابعة لأع�ساء جمل�ص �لإد�رة، 

�لقا�سمي: “ن�سع كل �لثقة يف نخبة من 
ر�ئد�ت �لأعمال �لالتي حققن جناحات 
مكانتها  يف  وت�����س��ع��ه��ا  ل���ل���م���ر�أة  حت�����س��ب 
و�إد�رة  �ملجتمع،  تنمية  يف  فاعاًل  ع�سو�ً 
على  ونحن  �لأع��م��ال.  خمتلف قطاعات 
ي��ق��ني مب��ق��درت��ه��ن ع��ل��ى �إح����د�ث نقالت 
�لتنمية  م�����س��رية  ن��وع��ي��ة وم��ت�����س��ارع��ة يف 
�ل�سارقة،  �إم��ارة  ت�سهدها  �لتي  �ل�ساملة 
�ل�سمو  وحتقيق تطلعات قرينة �ساحب 
جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سارقة،  حاكم 
ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة مناء 
لالرتقاء باملر�أة، �لتي يعمل حتت مظلتها 

“جمل�ص �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة«. 

�أكرث من 20 عاماً، موؤكدًة �أن هذه �جلهود 
�سر�كات  �إىل  م�ستقباًل  ترجمتها  �سيتم 
وب����ر�م����ج وم����ب����ادر�ت ف��ع��ال��ة ت��ت��خ��ط��ى كل 
�حلدود، وتخدم جمتمع �لأعمال و�سيد�ت 

ور�ئد�ت �لأعمال بالإمارة.

وفود عاملية 
وتنوعت جن�سيات وثقافات �لوفود �لز�ئرة 
�ل��ذي��ن قدمو�  دب��ي  �أع��م��ال  �سيد�ت  ملجل�ص 
و��ستونيا  و�مل��ك�����س��ي��ك  وف��رن�����س��ا  ت��رك��ي��ا  م��ن 
�أبرزهم  وك��ان  و�ل��رب�زي��ل،  وك��ن��د�  و�سربيا 
�لدويل  و�لأع���م���ال  �ل�ستثمار  �حت���اد  وف��د 
من تركيا، �لذي ي�سم 18 �حتاد�ً ل�سيد�ت 
�لأعمال،  ل��رج��ال  �حت�����اد�ً  و24  �لأع���م���ال 
تركية  م��دي��ن��ة   81 يف  مت��ث��ي��اًل  ومي��ت��ل��ك 
�ل���ع���امل. كما  100 دول����ة ح���ول  وح�����و�يل 

من  بر�زيلياً  ن�سائياً  وفد�ً  �ملجل�ص  ��ستقبل 
موؤ�س�سة “فري�د� فيمينينا”، وهي موؤ�س�سة 
�مل������ر�أة وحتفيز  ب��ت��م��ك��ني  ت��ع��ن��ى  ب��ر�زي��ل��ي��ة 
�ملجتمع، يف حني ��ستقبل وفد�ً من ��ستونيا 
�سيد�ت  �لتي جتمع  “�آند”  موؤ�س�سة  ميثل 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �لأع��م��ال  ور�ئ����د�ت 

وتدعمهم يف م�سرية ريادة �لأعمال.
و��ست�ساف جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي، وفد�ً 
�سيد�ت  ميثل  �مل�ستوى  رفيع  كندياً  ن�سائياً 
ور�ئد�ت �لأعمال من �لروؤو�ساء �لتنفيذيني 
برئا�سة  و�لتكنولوجيا  �لتقنية  �سركات  يف 
���س��ع��ادة م��ار���س��ي غ��رو���س��م��ان، ���س��ف��رية كند� 
لدى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث 
مت بحث فر�ص �لتعاون �مل�سرتك يف جمال 
�لوفد  و�لرقمية، و�سم  �لتقنيات �حلديثة 
ك��ن��دي��ة متخ�س�سة  ���س��رك��ات  ���س��ت��ة  �ل���ز�ئ���ر 

بالتقنيات �حلديثة و�لتكنولوجيا �لرقمية، 
�لأعمال.  ور�ئ��د�ت  �سيد�ت  كبار  يرت�أ�سنها 
�لوفد  ج��م��ع  �أع��م��ال  ل��ق��اء  تنظيم  ك��م��ا مت 
�أع�����س��اء جمل�ص  �ل��ز�ئ��ر م��ع نظر�ئهم م��ن 
�ل�سر�كات  ل��ب��ح��ث  دب����ي  �أع����م����ال  ����س���ي���د�ت 
و��ستقبل  �ل��ت��ع��اون.  وف��ر���ص  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملجل�ص كذلك وفد�ً مك�سيكياً برئا�سة نائب 
�ل��دول��ي��ة يف غ��رف��ة جتارة  �لأع��م��ال  رئي�ص 
غ��و�د�لخ��ار �سم �أك��رث من 22 �سركة من 
م��دي��ن��ة غ����و�دلخ����ار �مل��ك�����س��ي��ك��ي��ة، ح��ي��ث مت 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �مل�سرتك  �ل��ت��ع��اون  بحث 
�ملر�أة  �لأع��م��ال ومتكني  ري���ادة  يف جم��الت 

و�ل�سر�كات �لقت�سادية.
جي  “نادي  م��ن  وف��د  �أي�����س��اً  �ملجل�ص  وز�ر 
���س��ب��ك��ة و����س��ع��ة من  ي�����س��م  �ل����ذي   ”100
150 دولة  �أع��م��ال يف  ر�ئ��دة   250،000

�سبكة  تو�سيع  ع��ل��ى  وي��رك��ز  �ل��ع��امل،  ح���ول 
و�لت�سريعات  �ل�سيا�سات  وو���س��ع  عالقاته 
�لوفد مع جمل�ص  �لتحفيزية، حيث بحث 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  دب����ي  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت 
�لأعمال. كما  بيئة  �لر�سيدة يف  و�حلوكمة 
ب��ح��ث �ملجل�ص م��ع وف���د م��ن غ��رف��ة جتارة 
�أع�����س��اء يف �لغرفة  ���س��رك��ات  ���س��رب��ي��ا ���س��م 
ت��ق��وده��ا ���س��ي��د�ت ور�ئ�����د�ت �أع���م���ال، فر�ص 
�لتعاون و�ل�سر�كات �لقت�سادية يف جمالت 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  متنوعة، 
�لأع��م��ال يف  ور�ئ���د�ت  �سيد�ت  على جتربة 
دبي �أمام وفد فرن�سي من حملة �ل�سهاد�ت 
�لعليا. وميتلك جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي 
حول  نظر�ئه  مع  مت�سعبة  عالقات  �سبكة 
�أع�ساء  خلدمة  بت�سخريها  يقوم  �ل��ع��امل، 
جمالت  يف  تناف�سيتهم  وت��ع��زي��ز  �ملجل�ص 
�أع�ساء  عملهم، وجمعهم مع مهتمني من 
�قت�سادية  �سر�كات  لبحث  �لز�ئرة  �لوفود 

وتاأ�سي�ص م�ساريع �أعمال م�سرتكة.
وتاأ�س�ص جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي يف �لعام 
دبي،  غ��رف��ة جت����ارة  م��ظ��ل��ة  2002 حت���ت 
حيث يعترب ممثاًل ر�سمياً ل�سيد�ت ور�ئد�ت 
�لأعمال يف دبي، ويهدف �إىل توفري �لدعم 
و�ل��رع��اي��ة ل�����س��ي��د�ت ور�ئ�����د�ت �لأع���م���ال يف 
�لأوىل  �خلطوة  يخطني  �لالتي  �لإم���ارة، 
لهن على درب عامل �لأع��م��ال، حيث يلعب 
بالقدر�ت  �ل�ستثمار  يف  هاماً  دور�ً  �ملجل�ص 
و�ملهار�ت يف بيئة �لأعمال، وتطوير قدر�ت 
�أع�سائه و�سقل مهار�تهن، وتوفري �أف�سل 
�لذي  و�مل��ه��ن��ي  �لعملي  �ل��ن��وع��ي  �ل��ت��دري��ب 
يعزز من خرب�ت �لأع�ساء وتناف�سيتهن يف 
بيئة �لأعمال خ�سو�ساً يف �سوء �لتحديات 

�حلالية، و�زدياد �ملناف�سة يف �سوق �لعمل.

مليار درهم �لتبادل �لتجاري   478
بني �لإمار�ت و�ملانيا يف 10 �صنو�ت

•• اأبوظبي- وام:

خالل  و�ملانيا  �لإم���ار�ت  بني  �لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  جت��اوز 
 14 �أك��رث من  478 مليار دره��م، مبا يزن   ،2021-2012 �لفرتة من 

مليون طن، بح�سب بيانات �ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لإح�ساء.
�لتجاري،  �لتبادل  �إجمايل  %89.5 من  �ل��و�رد�ت على ن�سبة  و��ستحوذت 
فيما بلغت ح�سة �ل�سادر�ت %3.5، و�إعادة �لت�سدير %7، حيث �أظهرت 
�لبيانات �أن �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين توزع بني 427.4 مليار درهم 
للو�رد�ت بزنة 12.7 مليون طن، فيما بلغت قيمة �ل�سادر�ت 17.1 مليار 
درهم بزنة 961.7 �ألف طن، و�إعادة �لت�سدير بقيمة 33.4 بزنة 353 
�ألف طن. ومنا �لتبادل �لتجاري بني �لإمار�ت و�ملانيا بنهاية �لعام �ملا�سي 
بن�سبة %12 لريتفع �إىل 35.3 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم 
�ل�سلع  �أهم  �ملركز �لأول يف قائمة  �ل�سيار�ت  2020. وتبو�أت  �لعام  بنهاية 
�لتي مت ��ستري�دها من �ملانيا خالل 2021 بنحو 4.3 مليار درهم، وتلتها 
مركبات جوية بثالثة مليار�ت درهم، و�لأدوية ب� 1.9مليار درهم، و�أجز�ء 
بقيمة  مناعية  ومنتجات  م�سادة  و�أم�سال  دره��م،  مبليار  �ل�سيار�ت  ل��و�زم 
0.8 مليار درهم. و�سملت قائمة �أهم 5 �سلع مت ت�سديرها �إىل �ملانيا خالل 
�لعام 2021، �أ�سالك وكابالت معزولة بنحو 363 مليون درهم، و�سجائر 
دره��م وحلي  134 مليون  ب�  وم��دخ��ر�ت كهربائية  دره��م،  166 مليون  ب� 

وجموهر�ت ب� 76 مليون درهم، و�ألومنيوم خام ب� 75 مليون درهم.
�أجهزة هاتف  �ملانيا  �إىل  �إع��ادة ت�سديرها  �سلع مت   5 �أه��م  وت�سمنت قائمة 
مليون  ب�485  د�فعة  وعنفات  نفاثة  وعنفات  دره��م،  مليون   494 بقيمة 
 371 ب���  391 مليون دره���م، و�أج����ز�ء مركبات جوية  ب���  دره���م، و���س��ي��ار�ت 

مليون درهم، وحلي وجموهر�ت ب�196 مليون درهم.

�أبوظبي �لإ�صالمي يطلق بو�بة �إلكرتونية 
لربجمة وتطوير �لتطبيقات �لذكية

•• اأبوظبي -وام:

ك�سف “م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي” عن �إطالق بو�بة �إلكرتونية لربجمة 
وتطوير �لتطبيقات �لذكية تتيح ملطوري �لتقنيات �ملالية ��ستخد�م و�جهة 

برجمة �لتطبيقات �لتابعة للم�سرف لتطوير �لتطبيقات �خلا�سة بهم.
ت�سهم ه��ذه �مل��ب��ادرة �جل��دي��دة يف حتفيز ري��ادة دول��ة �لإم���ار�ت ومن��و توجه 
�ط���الق و�ج��ه��ة م��وح��دة لربجمة  م��ن خ��الل  �ملفتوح”  �مل�����س��ريف  “�لنظام 
تطبيقات �لتقنيات �ملالية” �لتابع للم�سرف وتتيح ملطوري �لتقنيات �ملالية 
�لرقمية  �ملن�سات  مع  ب�سهولة  تتفاعل  جديدة،  منتجات  تطوير  �إمكانية 

�لتابعة مل�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي.
و تتبع “و�جهة برجمة �لتطبيقات” للنظام �مل�سريف �ملفتوح، �أف�سل معايري 
�إىل  �لو�سول  �إمكانية  �إتاحة  �إىل  وتهدف  �ملفتوحة..  �مل�سرفية  �خلدمات 
�لبيانات و��ستخد�مها وم�ساركتها من قبل مزودي �لطرف  جمموعة من 
�لثالث، مثل تطبيقات �لدفع وجممعي �حل�سابات و�سركات �لتقنيات �ملالية 
�لأخرى، لتقدمي خدمات رقمية جديدة، تلبي توقعات �ملتعاملني و�ل�سوق.

يف  �لتحكم  من  مزيًد�  للعمالء  �ملفتوحة”  �مل�سرفية  “�خلدمات  توفر  و 
ب�ساأن  �لدولية  �ملعايري  �أع��ل��ى  م��ع  تتو�فق  �لبو�بة  ك��ون  �مل��ال��ي��ة..  بياناتهم 
خ�سو�سية �لبيانات ومن بينها �للو�ئح �لعامة حلماية �لبيانات، مبا ي�سمن 

�أمان �لبيانات �ل�سخ�سية للعمالء.
جهوده  �إط��ار  يف  �لو�جهة  لهذه  �لإ�سالمي  �أبوظبي  م�سرف  �إط��الق  ياأتي 
�لذي  و  �ملفتوح”  �مل�سريف  “�لنظام  توجه  ودع��م  تبني فر�ص  �إىل  �لر�مية 
لديه �لقدرة على �إحد�ث حتول كبري يف �خلدمات �لذكية �ملبتكرة يف قطاع 
�أمو�لهم  �ملتعاملون  بها  �لتي يدير  و�مل�سرفية و�لطريقة  �ملالية  �خلدمات 
�مل�سرف  ب��اأن ي�سبح  �مل�سرف  روؤي��ة  �إط��ار  وذل��ك يف  �مل�سرفية  ومعامالتهم 
جهود  كذلك  �لو�جهة  ه��ذه  تدعم  و  �لعامل.  يف  �بتكاًر�  �لأك��رث  �لإ�سالمي 
على  ب�سال�سة  تعمل  خدمات  لبناء  �ملالية  و�لتقنيات  �لربجميات  مطوري 
ر�ئ��د يف  �لم���ار�ت يف لعب دور عاملي  روؤي��ة  �مل�سرف وتتما�سى مع  من�سات 
جمال �لتقنيات �ملالية من خالل ��ستخد�م وت�سجيع توجه “�لنظام �مل�سريف 

�ملفتوح” على م�ستوى �لقطاع �مل�سريف.

�مل�صرف �ملركزي يفر�ش عقوبات �إد�رية 
ومالية على �صركة متويل عاملة يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

فر�ص م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي عقوبات �إد�رية ومالية على 
�سركة متويل عاملة يف �لدولة، وفقاً لأحكام �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم 
“14” ل�سنة 2018 يف �ساأن �مل�سرف �ملركزي وتنظيم �ملن�ساآت و�لأن�سطة 

�ملالية، وتعديالته، ونظام �سركات �لتمويل، ونظام حماية �مل�ستهلك.
على  مالية  غ��ر�م��ة   ،2022 مايو   18 بتاريخ  �مل��رك��زي  �مل�سرف  وف��ر���ص 
�ملدققة بحلول  �ملالية  �لبيانات  �إخفاقها يف تقدمي  �لتمويل، نتيجة  �سركة 
�أ�سدر  كما  �ل�ساأن.  هذ�  يف  �مل�سرف  بتعليمات  �للتز�م  وع��دم  �ملقرر  �ملوعد 
غ�سون  يف  �لق�سور  �أوج���ه  مبعاجلة  لل�سركة  تعليمات  �مل��رك��زي  �مل�سرف 
�سهر من �لإخطار، لإخفاقها يف �لمتثال لنظام حماية �مل�ستهلك وقو�عد 
�ل�سكاوى. ويعمل �مل�سرف �ملركزي من خالل مهامه �لرقابية  �إد�رة  نظام 
و�لإ�سر�فية، على �سمان �لتز�م جميع �ملن�ساآت �ملالية �ملرخ�سة و�لعاملة يف 
دولة �لإمار�ت، مبا فيها �سركات �لتمويل، بالقو�نني و�لت�سريعات �ل�سارية يف 
�لدولة و�لأنظمة و�ملعايري �ملعتمدة من قبله، بهدف �حلفاظ على �سفافية 

ونز�هة �أعمال �سركات �لتمويل وتعزيز كفاءة �لنظام �ملايل بالدولة.

�صلطنة عمان وتنز�نيا تقرر�ن 
�إن�صاء �صندوق ��صتثماري م�صرتك

•• م�شقط -وام: 

��ستثماري  �إن�ساء �سندوق  �ملتحدة  تنز�نيا  �سلطنة عمان وجمهورية  رت  قرَّ
عدة  يف  �مل�سرتكة  �جل���دوى  ذ�ت  �مل�����س��اري��ع  يف  بال�ستثمار  ُيعنى  م�سرتك 

قطاعات منها �لزر�عة و�ل�سيد �لبحري و�لتعدين.
“ �أن وز�رة �خلارجية �لعمانية  “ �لعمانية  وذكرت وكالة �لأنباء �لعمانية 
�أو���س��ح��ت �أم�����ص �أن ذل��ك ي��اأت��ي يف �إط���ار �ل��زي��ارة �لر�سمية �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
�إىل  �ملتحدة  تنز�نيا  جمهورية  رئي�سة  ح�سن  �سولوحو  �سامية  �لرئي�سة 

�سلطنة ُعمان.

•• الكويت-وام:

و�ئتمان  �ل���س��ت��ث��م��ار  ل�سمان  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  ك�سفت 
�ل�ستثمار  ت��دف��ق��ات  �رت���ف���اع  ع��ن  “�سمان”  �ل�������س���ادر�ت 
�لأجنبي �ملبا�سر �لو�ردة �إىل �لدول �لعربية بن�سبة 42% 
لتبلغ نحو 53 مليار دولر عام 2021 ولتمثل ح�ستها 
%6.3 من جممل �لتدفقات �لو�ردة �إىل �لدول �لنامية 
و%3.3 من جممل �لتدفقات �لعاملية �لبالغة نحو 1.58 
�ل�سنوي  ر�سدها  يف  �ملوؤ�س�سة  �أو�سحت  و  دولر.  تريليون 

����س��ت��م��ر�ر �ل��رتك��ز �جل���غ���ر�يف ل��ل��ت��دف��ق��ات �ل������و�ردة بعدما 
��ستحوذت �لدول �خلم�ص �لأوىل على �أكرث من %96 من 
جممل �لتدفقات بقيادة �لإمار�ت �لتي ��ستقطبت 20.7 
�ل�سعودية  تلتها   39.1% جت��اوزت  بح�سة  دولر  مليار 
بقيمة 19.3 مليار دولر و ح�سة %36.5 ثم م�سر يف 
�ملرتبة �لثالثة بقيمة 5.1 مليار�ت دولر و ح�سة 9.7% 
من �لجمايل �لعربي ثم �سلطنة عمان يف �ملرتبة �لر�بعة 
%6.8 ثم �ملغرب يف  3.6 مليار�ت دولر وح�سة  بقيمة 
�ملرتبة �خلام�سة بقيمة 2.2 مليار دولر وح�سة 4.1% 

�أر�سدة  �رت���ف���اع  �إىل  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أ����س���ارت  �لج���م���ايل.  م��ن 
�لعربية  �ل��دول  �إىل  �ل���و�ردة  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
ومبعدل  دولر  م��ل��ي��ار   52 بنحو   2021 �ل��ع��ام  بنهاية 
958 مليار دولر �إىل  2020 من  %5.4 مقارنة بعام 
�أكرث من 1 تريليون دولر عام 2021 وذلك وفق بيانات 
على  �لأوىل  �لثالث  �ل��دول  ��ستحوذت  حيث  �أونكتاد”   “
�لو�ردة  �لرت�كمية  �لأر���س��دة  جممل  من   56.5% نحو 
�إىل �ملنطقة وت�سدرت �ل�سعودية �لرتتيب �لعربي ب� 261 
مليار دولر و بح�سة بلغت %26 من �لإجمايل �لعربي 

تلتها �لإمار�ت بقيمة 171.6 مليار دولر وح�سة 17% 
ثم م�سر بقيمة 137.5 مليار دولر وح�سة 13.6%. 
�ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  تدفقات  �رتفعت  �ملقابل  ويف 
�لعامل  دول  خمتلف  نحو  �لعربية  �ل���دول  م��ن  �ل�����س��ادرة 
�ل�سعودية  �ساهمت  دولر  مليار   52 �إىل   46% مبعدل 
و بح�س�ص  �لتدفقات  تلك  %90 من  بنحو  �لإم���ار�ت  و 
بلغت %46.1 و%43.5 على �لتويل، ثم حلت �لكويت 
�لتدفقات  جم��م��ل  م��ن   7% بن�سبة  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رت��ب��ة  يف 

�ل�سادرة عن �لدول �لعربية لعام 2021.

% مليار دولر حجم �ل�صتثمار �لأجنبي �ملبا�صر بالدول �لعربية يف 2021 بارتفاع 42   53
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : ر�مي رزق رزق �بر�هيم ، �جلن�سية م�سر يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �إىل �ل�سيد : �سهباز �سيخاىل نظري �حمد 
�ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لبلد(  و�سط  ماركت  )�سوبر  �لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية 
مبوجب رخ�سة رقم )781678( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية. تعديالت �خرى 
: تغيري �ل�سم �لتجاري لل�سركة / �ملوؤ�س�سة ، خروج �سريك / �سركاء و دخول �خر / �آخرين 
- تغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م.  وعمالبن�ص 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني 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�سديقات  

70535 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0071056 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية   ، �ل�سام�سي  حرمول  عبيد  يو�سف  عبيد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد  �إىل  100% وذلك  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  �لمار�ت يرغب يف 
: فاروق غلوم حممد �لرم �لبلو�سي �جلن�سية �لمار�ت يف �لرخ�سة )كر�ج �لن�سر( و�لتي 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )2938( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية تعديالت �أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 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�سديقات  

70535 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0071032 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : �جلن�سية   - ثوغان  �ل�سالم  �سهاب  حممد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
بنغالدي�ص ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها  �لبالغة )100%( وذلك �إىل 
�مل�سماه  �لرخ�سة  يف  بنغالدي�ص   : �جلن�سية   - عبد�حلكيم  عبد�لقادر  حممد   : �ل�سيد 
رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتطريز(  للخياطة  �جلبيل  )�سماء 
�ملادة  وعمالبن�ص  بال�سارقة.   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )608098(
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�ي �عرت��ص حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��سبوعني من  بعد  �ليه  �مل�سار 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2022/137471(
�ملنذرة / �لمارت ملياه �ل�سرب �لطبيعية �ص ذ م م

للمحاماة  ح�سني  حممود  �لدكتور   / �لقانوين  وكيله  مكتب  �ملختار  حمله  عنو�ن 
و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية

�ملنذر �إليها / �لكاناند� غو�ص �لوك كومار غو�ص )هندية �جلن�سية(
فاإن �ل�سركة �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهم مبوجب هذ� �لإنذ�ر وتنبه عليهم ب�سرورة �سد�د 
�إجمايل مبلغ قدره 500،000 درهم �إمار�تي )خم�سمائة �ألف درهم �إمار�تي( وذلك 
�أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر و�إل فاإن �ملنذرة �سوف ت�سطر  يف خالل )5( خم�سة 
�إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية �سد �ملنذر �إليهم مع �إلز�مهم مبا قد 

تتكبده من ر�سوم وم�ساريف ق�سائية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
انذار عديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم 2022/137576
مقدم من �ملنذر / �ليا�ص خوري - بوكالة �ملحاميني / حممد عبد�هلل �لعامري ونوره �حمد

�سد / �ملنذر �ليها : و�يز ما�سرت لتجارة �للكرتونيات ملالكها �سلطان بن عبد �هلل بن �سليمان �لر�جحي
�ملو�س�وع / �إنذ�ر عديل باإخالء ماأجور بالن�س�ر

من   2 رقم  �جلزيرة  يف  حيث �ن �ملنذر �ليها م�ستاأجرة للفيال رقم BRM01 �لكائنة على �لأر�ص رقم 162-0 
منطقة جمري� 2 يف م�سروع بولغاري �وتيل �أند ريزورت�ص مبوجب عقد �يجار موؤرخ يف 9/8/2021 وذلك بفرتة 
�يجارية تبد�أ من تاريخ 1/10/2021 وتنتهى بتاريخ 30/09/2022، وحيث �أن �ملنذر هو مالك �ملاأجور يرغب 
يف بيع �لعني �ملوؤجرة وعليه فاأن �ملنذر )�ملوؤجر( يخطركم برغبته يف �خالء �لعني �ملوؤجرة �لتي هي عبارة عن �لفيال 
رقم BRM01 �لكائنة على �لأر�ص رقم 0-162 يف �جلزيرة رقم 2 من منطقة جمري� 2 يف م�سروع بولغاري 
�وتيل �أند ريزورت�ص مب�ساحة �جمالية تبلغ 1067 مرت مربع وذلك حتى يت�سنى للمنذر بيعها ،خالل �ثنى ع�سر 
�سهر�ً من تاريخ �عالنكم حيث يتوجب عليكم �خالء �لفيال وت�سليمها للمنذر خالية من �سو�غلها مع �سد�د ر�سيد 
بدل �ليجار �ملرت�سد بذمتكم وقيمة بدلت �لكهرباء و�ملياه و�لهاتف و�لنرتنت حتى تاريخ �لخالء بالإ�سافة �ىل 

ت�سليم �ملنذر فاتورة نهائية ب�سد�د قيمة �خلدمات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFISHINH2022 / 0000262 ح�سر الرتكات 
�إىل �ملدعي عليه : جرينه حمد�ن نا�سر عبودي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�سية، 

طارق حمد�ن نا�سر عبودي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�سية، نبيله حمد�ن نا�سر عبودي 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�سية،

نعلمكم باأن �ملدعي نا�سر حمد�ن نا�سر عبودي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�سية،
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0، 

�ل�سرعية  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية،  �ل�سارقه  حمكمة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يجب  لذ� 
�ملو�فق �لثالثاء 2022/6/21 �ل�ساعة 10 �سباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت، 
ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/06/09

حرر بو��سطة �ملوظف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر 

اأعمـال اخلبــرة احل�سابيـة
يف الدعـوى رقـم 763/2022 جتــــــاري جزئـي

�ملدعى عليه�ا �لأوىل/ �أل �أك�ص تي كون�سالتن�سي م د م �ص
بالإ�س�����ارة للمو�س��وع �أع�اله وعطف�ا عل�ى ق�����ر�ر حمكم�ة دب�ي بتعيي�ن�ى خب����ر ح�س�����ابياً يف �لدع�وى 
 ،2022/6/2 ب�ت�اريخ  دب�ي  حمكم�ة  ع�ن  �ل�س�ادر  �لتمهي�دي  �حلك�م  مبوج�ب  �أع�اله  �ملذك���ورة 
ع�ب�ر  �لن�س�اري  �حم�د   / �حل�س�ابي  �خلب��ري  مر�جع�ة  قانون��ا  ي�م���ثلكم  م�ن  �و  عل�يكم  يقت�س�ي 
-2955582 & �م �لن�س�اري لتدقي�ق �حل�ساب���ات - هاتف رق�����  و�س�ائل �لت�س�ال �لتالي�ة �ي�ه 
04 ، ف���������اك�ص رق����������م 2955589-04، بريد expert@am-alansari.com وذل�ك 
ي������وم �لح������د �ملو�ف��������ق 19/06/2022، وبخ�الف ذل�ك مر�جع�ة �خلب�ري �حل�س�ابي يف موع�د 
�ع�اله وذل�ك  �مل�ذكورة  �لت�س�ال  و�س�ائل  ع�ب�ر  �لإع�الن  ن��س�ر ه�ذ�  تاري�خ  �أي�ام م�ن  �س�بع�ة  �أق��س�اه 

ل�ستالم لتق�دمي كاف�ة و جمي�ع �مل�ستند�ت مو�س�وع �لدع�وى.
اي�ه & ام االن�صاري لتدقي�ق احل�صاب�ات
اخلبري احل�صاب�ي / احم�د االن�ص�ارى

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008143 يف  الدعوى رقم
�إل������ى : عبا�ص عدنان حممد غامن - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة دبي - منطقة ديره - �سارع بور �سعيد - بناية ملك حممد 

عبد�هلل �لقاز - مقابل دو�ر �ل�ساعة - مكتب رقم 1 �لطابق �لر�سي
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �سركة �لبحرية �لوطنية للتاأمني 

 �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �إمارة دبي - ديرة - بور �سعيد - ملك وقف حممد عبد �هلل �لقاز - مكتب رقم 1 - بجانب دو�ر �ل�ساعة 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������������� :- �أول : �لتكرم ب�سم ملف �لنز�ع رقم 2933 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري. 
ثانيا : �إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 350،288.54 درهم )ثالثمائة وخم�سون �لف ومائتني وثمانية وثمانون 
درهم و�ربعة وخم�سون فل�سا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع %9 من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د. ثالثا : و�حتياطيا 
: ندب خبري يف �لدعوى لبيان �لعالقة بني �لأطر�ف و لالإطالع على �مل�ستند�ت وك�سوف �حل�ساب و�أي م�ستند�ت �أخرى 
تعني �خلبري يف حتقيق ماأموريته ولبيان �أحقية �ملدعية باملبلغ �ملطالب به و�خالل �ملدعى عليها يف �سد�د �لدفعات �مل�ستحقة 
يف مو�عيدها مبا تر�سد عنها �ن�سغال ذمتها �سبب تلك �ملبالغ وباجلملة بحث �لنز�ع كامال و�سول ً لوجه �حلق يف �لدعوى. 

ر�بعا : �إلز�م �ملدعى عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �لثالثة حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية �سباح يوم �لأربعاء 
�إر�سال  �أو  08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم  2022/06/15 �ل�ساعة  �ملو�فق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم AJCFISHPAF2022/0000107 - الأحوال ال�سخ�سية
�إىل �ملدعي عليها : مروه ��سامة �مني �ل�سباعي م�سري/ �جلن�سية،

نبلغك �أنه قد �سدر �سدك �حلكم 2022/107  �لغيابي �ملبني �أدناه ولك �حلق يف �لإعرت��ص على هذ� 
�إبتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبلغك هذه  30 يوما  �أمام حمكمة عجمان �ل�سرعية خالل مدة  �حلكم 
 ، بحقك  قطعيا ً  �سي�سبح  �حلكم  فاإن  �ملذكورة  �ملدة  خالل  �لإعرت��ص  تقدميك  عدم  حالة  ويف   ، �ملذكرة 

و�ستتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه. �حلكم
حكمت �ملحكمة حكما مبثابة �حل�سوري للمدعي ر�مي فتحي حممد �ل�سيد مطر )على( �ملدعى عليها 

مروة �أ�سامة �أمني �ل�سباعي :- 
�أول : �إ�سقاط ح�سانة �ملدعى عليها لبنة �ملدعي لر� و�سمها �إليه

ثانيا : تتحمل �ملدعى عليها ر�سوم �لدعوى وم�سروفاتها.
تعلن �ملدعى عليها باحلكم.

�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري وتلي علنا يف 13 يوم �خلمي�ص 1443 ه�� �ملو�فق 2022/11/14 
با�سم �ساحب �ل�سمو رئي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

و�سلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�سحبه و�سلم.
مركز �سعادة �ملتعاملني

املحكمة البتدائية ال�سرعية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : فندق موفنبيك وليفنج دبي ذ م م  
�لعنو�ن : قطعة �ر�ص ملك �حمد �ملهريي وحممد �لقا�سمي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 920320 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي  د�ئ��رة  1528138 مبوجب هذ� تعلن   :
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل 
 2022/5/25 ب��ت��اري��خ  دب���ي  �ل��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  و�مل��وث��ق   2022/5/23 ب��ت��اري��خ 
للتدقيق  اف  ايه  ام  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
بن  �سعيد  �ل�سيخ  ملك   1011-1010 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  واال�صت�صارات   واملحا�صبة 
-4208143  : فاك�ص   04-4328643  : هاتف   - �لو�سل   - ب��ردب��ي   - ر����س��د  ب��ن  مكتوم 

كافة  معه  م�سطحباً   info@maf-auditing.com  +971563641008  ،  04
�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ام ايه اف للتدقيق واملحا�صبة واال�صت�صارات
ر��سد  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  م��ل��ك   1011-1010 رق���م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
 ،  04-4208143  : ف��اك�����ص   04-4328643  : ه��ات��ف   - �ل��و���س��ل   - ب��ردب��ي   -
هذ�  مب��وج��ب   info@maf-auditing.com  +971563641008
تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  دبي  وليفنج  موفنبيك  فندق 
 2022/5/25 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/5/23
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

 اإخطار عديل 
 رقم الت�سديق 2022/7278  

�ملخطر : بنك �إت�ص �إ�ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود وميثلها بالتوقيع �ل�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني �جلن�سية 
، مبوجب �لوكالة �لقانونية م�سدقة من �إمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717 ، �لعنو�ن : ر�أ�ص 

�خليمة - �لظيت �جلنوبي - بناية ماجد �لفطيم - رقم �لهاتف �ملتحرك 0505527981 
�ملخطر �ليه :  �سار�فاناكومار جورو�سامي جورو�سامي - هندي �جلن�سية

وعنو�نه : �إمارة �بوظبي - �سارع حب�سه - جممع OGC - فيال رقم 55 - رقم �لهاتف �ملتحرك : 0569141616 و 
 026773063  : �لعمل  و�لهاتف   0526398009

املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 32. 87،155 درهم اإماراتي 
نحن يف بنك �إت�ص �إ�ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار �ليكم ، لننبهكم �ىل �سرعة �سد�د مبلغ وقدره 32. 
87،155 درهم �إمار�تي ، قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ملركبة 
هوند� �سي �ر يف ، لون بني ، �سنة �ل�سنع 2015 ، و�سف �ملركبة ��ستي�سن ، رقم �للوحة 54135 خ�سو�سي 16 �بوظبي 
 87،155  .32 �ملبلغ  وحر�سا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سد�د  لذا:  و�ملمولة ل�ساحلكم. 
�آ�سفني لتخاذ  �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لإخطار و�إل �سوف ن�سطر  �أق�ساه �سبعة  �إلينا وذلك يف موعد  �إمار�تي  درهم 

�إجر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فو�ئد ور�سوم وم�ساريف. 
املخطر / كمال �سالح �سرحان 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - منال فهمى احمد �سعبان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003475/ 

�إىل �ملحكوم عليه : منال فهمي �حمد �سعبان 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ عدنان خليل مريز� نا�سر �ل�سم�سي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 94147.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - را�سد ا�سماعيل حممد ا�سماعيل   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002660/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ر��سد ��سماعيل حممد ��سماعيل 
�لعنو�ن : �ل�سارقة �سناعية رقم 6  971522941692  791566707350 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد طالل �نور حممد �نور �و�ن - �جلن�سية : باك�ستاين  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 22000.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70535
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ركن الوا�سط ملقاولت البناء   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002459/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ركن �لو��سط ملقاولت �لبناء 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ عرب�خلليج للمنتجات �لأ�سمنتية - �ص ذ م م  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 14028.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عمار �سقر اإبراهيم حممد املعيني   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003287/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عمار �سقر �إبر�هيم حممد �ملعيني 
�لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة �ملنطقة �لرملة �سارع دو�ر �لكتاب منزل رقم 8 �سندوق �لربيد 8 رقم �ملوبايل 

ليوجد �لإلكرتوين  �لربيد   0504037788
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 322350.0
تاريخ  يوما من   )15( �أعاله خالل  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
�أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ  يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003430 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : برج �لدوحة ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات  
جمهول حمل �لإقامة 

بناء على طلب �ملدعي : حممد عاملغري بهويان حممد نور عامل بهويان 
قد رفعت هذه �لدعوى ملطالبتكم مببلغ 13025 

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003875 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : فيجوي فيجاياكومار�ن �سوماجنال وي�سار  - جمهول حمل �لإقامة 
بناء على طلب �ملدعية / �لوفاء لتاأجري �ل�سيار�ت 

و�مل�ساريف  �لر�سوم  لدفع  عليهم  �ملدعي  �لز�م   )2  ، درهم   16700 مببلغ  مطالبة   )1
�لدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليهم  �ملدعي  �عالن   )3

�لإجر�ء�ت  قانون  من   )5( �لفقرة   229 �ملادة  لحكام  طبقا  �ملعجل  بالنفاذ  �سمولحلكم   )4
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملدنية.  
�ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية يف متام �ل�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير 
�لدعوى رقم 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 
�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. بنفذ �عالن �ملدعي عليه بالن�سر وبلغتي 

�لعربية و�لإجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/6/13 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(   مدين   AJCFICICIV2022 /0001418 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �حمد حممود �لقي�سي  
جمهول حمل �لإقامة 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/21 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
انذار عديل بالن�سر

للمحرر رقم )2022/1/137852(
�ملنذر : خان�ساحب لالإ�ستثمار �ص ذ م م 

بوكالة �ملحامي / حممد �ل�سركال للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية
�ملنذر �إليها : �لدرية للخياطة �لرجالية �ص ذ م م

)مائة  درهم فقط   165،043 وقدره  مبلغ  ب�سد�د  باإلز�مها  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  يكلف   ، وعليه 
درهم بدلت   130،714  ( كالتايل  وتفا�سيلها  و�أربعون درهم(  �ألف وثالثة  و�ستون  وخم�سة 
�إيجار عن �لفرتة من 2021/1/23 حتى 2021/10/14 + 6،536 درهم �سريبة �لقيمة 
�مل�سافة بو�قع %5 عن ذ�ت �ملدة + ر�سوم �خلدمات 18.000 درهم + ر�سوم ��ملر�فق 9.793 
�لإعالن  تاريخه  من  �أيام  خم�سة  خالل  يف  �لإنذ�ر  مو�سوع  �ملبلغ  �سد�د  يتم  �أن  وعلى  درهم(، 
قيمة  على  للح�سول  بحقه  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  لإتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل   ، بالن�سر 
هذ� �ملبلغ �إقت�ساء حلقه مبا فيها �لتقدم بطلب �أمر �أد�ء ملركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية بدبي 

بالإ�سافة �إىل حتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70533
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001731/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�حلميد كيز�كوت خالد  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 66850.0 
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0071013 رقم املعاملة

 اإعالن تنازل
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة 
 ، علي  مقتدر  حمم  �حمد  جرب   : �لأول  �لطرف  من  �ملذكورة.  �لأطر�ف  بني 
�جلن�سية : بنغالدي�ص كامل ح�سته 90% �إىل �لطرف �لثاين : �سوبول �ساند� 
بن جاكدي�ص �ساند� - �جلن�سية : بنغالدي�ص  بال�سم �لتجاري )�سالون �لربدي 
للحالقة(  ن�ساط �لرخ�سة )�سالون حالقة رجايل( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية 
�لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 241511  �ل�سادرة بتاريخ  

1991/12/30 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0070818 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
كافرتيا �لثورة 

ليكن معلوما للجميع باأننا نحن 
يف  يرغب  )�ملتنازل(  ب�سفته  بنجالدي�ص   : ح�سني  حممد  ح�سني  منجور  حممد   /1
نا�سر حممد ح�سني  �بو  2/ حممد   ، %25 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع 
�جلن�سية : بنجالدي�ص ب�سفته )�ملتنازل( يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 
75% وذلك �ىل : �ملتنازل �ليه : حممد �سيف �لإ�سالم مولنه �سديق �حمد �جلن�سية 
بنغالدي�ص ن�سبة �حل�س�ص 100% وذلك مبوجب رخ�سة جتارية رقم )615475( 
�ل�سادر عن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة با�سم )كافرتيا �لثورة( �لن�ساط �لتجاري : 
بيع �لوجبات �خلفيفة )كافرتيا(  وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل 

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0071077 رقم املعاملة

 اإعالن تنازل 
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف 
�ملذكورة. من �لطرف �لأول :  �سري مياه علي �حمد ، �جلن�سية : بنغالدي�ص - كامل ح�سته 

100% �إىل �لطرف �لثاين : رومان �حمد باد�سا مياه - �جلن�سية : بنغالدي�ص 
بال�سم �لتجاري )�ملتميز �لأول ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج(  ن�ساط �لرخ�سة )جتهيزو 

تركيب �لبو�ب و�لنو�فذ من لملنيوم و�لزجاج و�حلديد ، مقاولت فئة �ساد�سة( و�ملرخ�ص 
من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 778365 

�ل�سادرة  بتاريخ  05/08/2020م يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349
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العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
انذار عديل بالن�سر

رقم )137558/2022(
Precise Communications FZ-LLC ملنذرة  : بري�سايز كوميونيكي�سنز منطقة حرة - ذ.م.م�

�لعنو�ن : مكتب �لعوي�ص و�ملطرو�سي للمحاماة و�ل�س�ت�س�ار�ت �لقانونية - دبي- ديرة بور �سعيد - خلف معر�ص ني�سان لل�سيار�ت - بناية بزن�ص بوينت - 

 info@omalc.ae مكتب �م 09 هاتف : 042595777 فاك�ص : 042595666 بريد �لكرتوين

QUANTUM CONCEPTS INVESTMENT L.L.C ملنذر �ليها : كو�نتوم كون�سيبت�ص لالأ�ستثمار �ص.ذ.م.م�

�لعنو�ن : �مارة دبي - بر دبي - �لقوز �ل�س�ناعية - �لقطعة رقم 368-426 مكتب رقم : 224- ملك �ل�سيخ عبد �لعزيز بن نا�س�ر �ملعال - هاتف 

cyril.katriki@hadoro.com متحرك 0508514688 وتعلن على �لربيد �لكرتوين �لو�رد يف �لرخ�سة 

�ملو�س�وع : �أنذ�ر قانوين بالز�م �ملنذر �ليها بال�س�د�د للمنذرة مبلغ وقدره/ 167،379.08 درهم ) مائة و�سبعة و�ستون �لف وثالثمائة وت�سعة و�سبعون 

درهم وثمانية فل�ص( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لأ�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لأتعاب. 

مبوجب تعامل جتاري بني �ملنذرة و�ملنذر �إليها فقد تر�س�د يف ذمة �ملنذر �إليها مبلغ وقدره 167،379.08 درهم مائة و�سبعة و�ستون �لف وثالثمائة 

وت�سعة و�سبعون درهم وثمانية فل�ص. وحيث �أن هذ� �لدين ثابت بالكتابة وحال �لأد�ء وكان ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملق�د�ر وفقاً لأحكام �ملادة 62 

من قانون �لأجر�ء�ت �ملدنية ولئحته �لتنظيمية و�ملادة 63 من ذ�ت �لقانون �لتي ن�ست على �أنه على �لد�ئن �أن يكلف �ملدين �أوًل بالوفاء مبيعاد خم�سة �أيام 

على �لأقل ثم ي�س�ت�س�در �أمر�ً بالأد�ء من قا�س�ي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها موطن �ملدين وهو �لأمر �لذي يحق معه للمنذرة تكليف �ملنذر �إليها بالوفاء 

بالدين يف ميعاد خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمها هذ� �لأنذ�ر قبل ��ست�سد�ر �أمر �لأد�ء. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70530

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/138287(

�ملنذر : �لرمي �و�سي�ص للتجارة ذ م م 
�ملنذر �إليه : �م بي �آية �سارك �ستار للتجارة �لعامة �ص ذ م م

369284.58 درهم يف خالل  �سد�د مبلغ  ب�سرعة  ننذركم 
خم�سة �أيام من تاريخ ذلك �لإنذ�ر و�إل �سوف ن�سطر لإتخاذ 
من  �لتعوي�ص  يف  �ملنذر  حق  حفظ  مع  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 

�خل�سارة �لناجتة عن تاأخركم يف �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/138277(
�ملنذر : و�حة �لغدير للنقل �لربى �لعام �ص ذ م م 

�ملنذر �إليهم : 1- �سعد عنرت �حمد
م م  ذ  �لعامة  للنقليات  �ملروة   -2

خم�سة  خالل  يف  درهم   222160 مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  ننذركم 
�أيام من تاريخ ذلك �لإنذ�ر و�إل �سوف ن�سطر لإتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لقانونية مع حفظ حق �ملنذر يف �لتعوي�ص من �خل�سارة �لناجتة 

عن تاأخركم يف �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
انذار بالن�سر

رقم )2022/24987(
�ملنذر : تر�ي �ستار ميدل �ي�ست �ند�سرتي�ص �ص.ذ.م.م. مبوجب وكالة ملكتب / �سلوى عمر للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت 
  2021/9/8 بتاريخ   192675/1/2021 �ملحرر  رقم  دبي  �لعدل  �لكاتب  لدى  �أ�سوًل  م�سدقة  �لقانونية 
وميثله قانوناً �ملحامية / �سلوى حممد حممد عمر  - �لعنو�ن : دبي - �خلليج �لتجاري - �سارع مر��سي در �يف - 

برج كلوفرباي - �لطابق 3 - مكتب رقم 308 - هاتف رقم : 048769883
�ملنذر�ليه : �سركة �ل�سا للهند�سة و�لإن�ساء�ت ذ.م.م

�لعنو�ن : �أبوظبي ، حو�ص 63، قطعه 10، �لطابق 1، مكتب رقم 105، وحدة / �ملالك �أحمد علي حممد عبد �هلل 
هاتف : 0506627451  - �أبوظبي   105 رقم  مكتب   -  1 �لطابق   -  10 قطعة   - حو�ص 63 

مو�سوع �لإنذ�ر : �نذ�ر عديل ب�سد�د مبلغ 63،367،20 درهم 
لذلك ، يخطر �ملخطر/ �ملخطر�ليه ب�سد�د مبلغ وقدره )63،367،20( ثالثة و�ستون �لفا وثالثمائة و�سبعة 
و�ستون درهم وع�سرون فل�ص، وذلك خالل مدة �أق�ساها 5 �أي�ام م�ن ت�اريخ ن�سر هذ� �لإنذ�رو يف ح�ال ع�دم �لت�سديد 
ب�م�ا  للمطالب�ة  �لد�ء  و��ست�س�د�ر�م�ر  و�جلز�ئية  �ملدنية  و�لق�سائية  �لقانونية  �لإج�ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �سي�سطر 
�لتقا�سي وم�ساريف  ر�س�وم  بكافة  �ملنذر�ليه  حتميل  مع  و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  �لتعوي�ص  �ىل  بال�سافة   ذك�ر 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سركة تارا ل�سناعة ال�سغال املعدنية للمباين )ذ م م(  

مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001378/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سركة تار� ل�سناعة �ل�سغال �ملعدنية للمباين )ذ م م(  

ب�سفتها  �سوريندر  كومارى  رينو  �ل�سيدة  ومتثلهم  هندي  �سريك  لل  �سامن  بن  كومار  �سوري�ص  ورثة   -2
زوجة �ملتوفى و�سمن �لورثة و�لو�سية عليهم. حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك 

ل�سالح �ملدعي   �ملنفذ م�سنع �حلمد ل�سحب �لمونيوم - �ص ذ م م  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 894298.0 درهم ، بالإ�سافة �ىل 

�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2019/5/15 درهم. 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70392
اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة

يف الدعوى رقم 519/2022 جتارى م�سارف جزئي
�ملدعي عليهم : مطعم �لعائالت �لقوز    /    �مياكوفود كون�سبتز�ص.ذ.م.م )فرع(

مطعم نهدة جبل �لنور)�ص.ذ.م.م( / نيوفاميليزميني مارت )�ص.ذ.م.م(
مطعم نيوفاميليز )�ص.ذ.م.م( / كافيترييا �لوجبة �ل�سحرية

نحيط �سيادتكم علماً باأنه مت ندب �خلبري �مل�سريف يف �لدعوى �ملقامة �سدكم من �ملدعي : بنك 
�أو من ميثلكم قانوناً بح�سور  ر��ص �خليمة �لوطني )���ص.م.ع( وعليه فاأنتم مكلفني باحل�سور 
�إجتماع �خلربة عن بعد و �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 21/06/2022 يف متام �ل�ساعة 
بو��سطة برنامج مايكرو�سوفت  �لإلكرتونية  �ملن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحاً   10:00
�لرقم  على  �ملنتدب  �خلبري  مكتب  على  هاتفياً  �لإت�سال  �أو  �حل�سور  منكم  نطلب  ل��ذ�  تييمز. 
باأنه يف حال تخلفكم  �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علماً  �مل�ستند�ت  )3888996-04( وتقدمي 

عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �أعمالها وفقاً لل�سالحيات �ملخولة لها قانوناً.
اخلبري/ حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة

70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0070821 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع������������������الن

حيث �أن �ل�سيد : عبد�حل�سني �سري عامل متان - �فغان�ستاين �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية 
)طريق �لبحرية ملقاولت �لنجارة �مل�سلحة( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة 
رقم )743438( حيث �ن �ل�سيد : عبد�حل�سني �سري عامل متان - �فغان�ستاين - �جلن�سية يرغب 
�لنجارة  ملقاولت  �لبحرية  ))طريق  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�مل�سلحة(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد : �سامح عبا�ص عمر �ل�سيقلي - م�سري �جلن�سية - تغيري 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  لخر.   �لرخ�سة  �ساحب  وتنازل  �خلدمات  وكيل 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن 
للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن  فمن 

لديه �أي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
�ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية   : �جلن�سية   - غاوي  �مري  عبد�لقادر   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : �ساهر نعيم ��سد ��سعيد 
تاأ�س�ست  �ل�سحية(  و�لتمديد�ت  �مل�سماه )�لليث �لبي�ص لتجارة �لدو�ت  �لرخ�سة  �لأردن، يف  - �جلن�سية: 

باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )777328( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة،
1. تغيري �ل�سكل �لقانوين من )وكيل خدمات( �إىل )�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م((،  تعديالت �أخرى : 
2. تغيري �لإ�سم �لتجاري من )�لليث �لبي�ص لتجارة �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�سحية( �إىل )�لليث �لبي�ص 

لتجارة �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�سحية )ذ.م.م( - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
��سبوعني 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�سديقات  

70555

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0071066 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

 معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : ديني�ص كومار بابولل �ساناتر� - �جلن�سية : �لهند، يرغب 
�سينغ  �سيما   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
ر�مرب�تاب ر�جديو �سينغ - �جلن�سية : �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم هاري( تاأ�س�ست 
باإم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )219742( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقة، تعديالت �أخرى:
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 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�سديقات  

70555 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
�جلن�سية   - �ل�سالم  نور  �حلاج  غنى  عثمان  حممد   / �ل�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ص - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  �لنقل(  و�سائل  لتفكيك و حتطيم  �لنهدة  )�أ�سو�ء 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )543130(، �إىل �ل�سيد / حممد رف�سان �لرحمن حممد 
عطاء �لرحمن - �جلن�سية بنغالدي�ص ، تعديالت �خرى : ل يوجد.  وعمالبن�ص �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى 
��سبوعني 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�سديقات  

70555 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / فلبو�ص �ساند� بيالي جيفا ر�جي�ص - �جلن�سية 
�لهند - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50% يف �لرخ�سة �مل�سماه 
برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �لطبي(  �لفريد  )مركز 
�جلن�سية   - رنا  قمر  جاويد  جاويد  بالل  �ل�سيد/  �إىل   )544947( رقم  جتارية 
باك�ستان ، تعديالت �خرى : ل يوجد.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�قت�سى ن�سر  �لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
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�سديقات  

70555 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0069006 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

رقم  هوية  بطاقة  و�حمل   ، �جلن�سية  هندي   ، نينان  كوريان  توبيل  �ل�سيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 5%، يف �لرخ�سة �مل�سماه)�ل�سر�ع  �لبيع  يف  يرغب   ،784194127061060
�لكبري لت�سليح �ملكيفات( و�لتي تا�س�ست بامارة �ل�سارقة حتت رقم 744072 �يل �ل�سيد/ قمر �لدين �ير��سام فيتيل 
�سيد�ىل حاجي ، هندى �جلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم 784197008532968 تنازل �سريك وتغيري �ل�سم 

�لتجاري ون�ساط �لرخ�سة
�ل�سم �لتجاري �ل�سابق : �ل�سر�ع �لكبري لت�سليح �ملكيفات
�ل�سم �لتجاري �حلايل : �لريف �لذهبي للتجارة �لعامة

�لن�ساط �ل�سابق : ��سالح و�سيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقيه �لهو�ء
�لن�ساط �حلايل : جتارة عامة ، ��ستري�د ، ت�سدير

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 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�سديقات  

70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
MOJAU_2022- 0069954 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني �ل�سيد/ حمد ر��سد عبد�هلل خمي�ص �لغيث، �مار�تي �جلن�سية 
و�حمل بطاقة هوية رقم 784199364182586 �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
تاأ�س�ست  و�لتي  �لنيل(  �أهل  ماركت  )�سوبر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  ح�ستي �لبالغة %100، 
بامارة �ل�سارقة حتت رقم 787972 �يل �ل�سيد/ �سلطان �سالح �حمد دروي�ص �لبلو�سي 

�مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199191046277 
تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 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�سديقات  
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تفا�سيل الإعالن بالن�سر

الدعوى 287/2022 عقارى جزئى
�إىل �ملدعى عليهما / 

�ص.ذ.م.م   للعقار�ت  �خلليج  دبي   -2 �لر��سد،  �سامل  علي  �سامل  ر��سد   -1
جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن �ملدعى / حممد وقا�ص ح�سن م�سعود �حل�سن 
و ميثله حميد مبارك ياقوت مبارك �لغفلي

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد بني �ملدعي و �ملدعي عليهما و �لز�م 
�ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )860000 درهم( و 
�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د و �لر�سوم و �مل�ساريف و 
�تعاب �ملحاماة و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
BUILDING_& 20-06-2022 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد
من  لديك  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�   DESC

مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لقل.

اإعالن بالن�سر 

70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
دعوة حل�سور اجتماع اخلربة امل�سريف 

املعلن اليه للمدعى عليه : بدر الدين خان حممد نوراحمد خان
يف الق�سيه رقم 1925 ل�سنة 2022 جتاري جزئي

 حمكمة ال�سارقة البتدائية

قبل  من  جرب  ها�سم  حممد  و�سيم  د.  �مل�سريف  �خلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �ملدنية - �ملوقرة لعمال �خلربة �مل�سرفية يف �لدعوى 
�حلادي  �ل�ساعة   16/06/2022 �ملو�فق:-  �خلمي�ص  يوم  حددنا  فقد  �عاله 
ع�سر �سباحا لعقد �لجتماع للخربة �مل�سرفية و ذلك من خالل �لت�سال �ملرين 
عرب تطبيق( زووم )لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع 

�ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�سريف د. / و�سيم جرب 
رقم القيد بوزارة العدل 630     

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2022/0068147

�ملخط�ر : ب�سام خالد �يبو - �سوري �جلن�سية - ويحمل هوية �مار�تية رقم )784197725151068(  ب�سفته وكيال عن �ل�سيد حممد ممدوح عبد�لعظيم 
- �جلن�سية : �سوريا ، و�أحمل هوية �إمار�تية رقم )784199262751763( مبوجب وكالة م�سدقة من �لكاتب �لعدل برقم 0014495_2021_

  2021-07-29 بتاريخ    MOJAU
�لعنو�ن : �ل�سارقة - �ل�سناعية 17 - هاتف رقم : 0554113007

�ملخطر �إليه : خط �حليا �لعاملية ملقاولت �لبناء ذ م م - �لمار�ت �جلن�سية 
�لعنو�ن : عجمان - �لر��سدية 1 - مكتب رقم 1906 - هاتف رقم : 0559792893 / 0529100520

مو�سوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )59600( درهم ،
بينهم معامالت  مقابل  �لوقائع : حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 5 �سيكات بقيمة �جمالية و قدرها 59600، 

: كالتي  �ل�سيك  • وبيانات 
�سيك رقم )001506( بقيمة )12000( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2020/06/15 و �مل�سحوب على بنك �ل�ستثمار.   -1 •

درهم وتاريخ ��ستحقاق 2020/10/28 و �مل�سحوب على بنك �ل�ستثمار.  )10000( بقيمة   )001432( رقم  �سيك   -2 •
• 3- �سيك رقم )001431( بقيمة )10000( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2020/10/28 و �مل�سحوب على بنك �ل�ستثمار.

بقيمة )15000( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2020/07/06 و �مل�سحوب على بنك �ل�ستثمار.  )001393( رقم  �سيك   -4 •
��ستحقاق 2020/06/25 و �مل�سحوب على بنك �ل�ستثمار. وتاريخ  درهم   )12600( بقيمة   )001083( رقم  �سيك   -5 •

�ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته ولكن دون جدوى،  �ملخطر  �ملخطر  • طالب 
مل يلتزم مبو��سفات �لعقود مما ��سر باملخطر و  �لجناز  يف  تاأخر  �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 

�أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليهم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�ساه )5( �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل 
�سوف ي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق له مع �لفائدة و�لتعوي�ص مع حفظ باقي �حلقوق. 

لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة ول�سريان كافة �لآثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1247/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثانية رقم 92

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )279.682( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام  . 

�ملدعي:موؤ�س�سة عقار
�مل��ي��ز�ن��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة �لع���م���ال -  ب��ور���س��ع��ي��د -  �مل��ط��ار - منطقة  ���س��ارع  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - 

هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
- وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  IBAN:AE090500000000020106942

�ملطلوب �إعالنهما :  1- كا�سف عبد�لعزيز بولين عبد�لعزيز بولين 2- حممد كا�سف حممد ��سماعيل  -  �سفتهما 
: مدعي عليهما 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/11/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار  �ول:بالز�م �ملدعي عليه �لول بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )41426( درهم و�حد و�ربعون 
�لف و�ربعمائة و�ستة وع�سرون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سهريا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام 
�ل�سد�د  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3502/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2480 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)336551.4( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �ل�سركة �لوطنية ملنتجات �لملنيوم �ص.م.ع.ع
�لتجاري 1 - مبنى برج  �لتجاري - دبي - �سارع �خلليج  �م��ارة دبي - منطقة �خلليج  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لوبروي - �سقة 1104 - نف�ص مبنى فندق �لوبروى
�ملطلوب �إعالنهما : 1- جريمان بيلدنق تيكنولوجي م.م.ح 2- حمزة خالد خالد حممود ر��ستي - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)336551.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن بالن�سر 
 253/2022/3274 تنفيذ �سيكات 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مريلني �وليفا مابيز�
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد
بتاريخ 2022/6/14 قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )219300.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:161/2022/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ملو�د �مل�ستعجلة و�لتنفيذ - ��ستئناف رقم 89
مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:49/2022 منازعة مو�سوعية تنفيذ 

�سيكات و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 
�مل�ستاأنف:حممد غالب �سفر

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة ديرة - �سارع �لحتاد - بجو�ر حمطة مرتو جي جي كو 
- ومقابل �لطائر لل�سفريات ومعر�ص �لفورد لل�سيار�ت - بناية �ركيد� - �لطابق �لثالث - مكتب 

رقم 306 - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد �ل�سويدي 
�ملطلوب �إعالنه :  1- ريت�ص خلدمات �لتوظيف ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2022/49 منازعه مو�سوعيه 
تنفيذ �سيكات  بتاريخ:2022/5/31. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/6/29  �ل�ساعة 
05.30 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70353 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1246/2022/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )15000( درهم و�لفائدة �لقانونيه بو�قع %9 

من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف . 
�ملدعي:م�سلح �لدين حممد �نور

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة عجمان - �لنعيمية - عجمان - �سارع �سارع رقم 119 - مبنى �جلابري - �سقة 
408 - �لنا�ص لل�سفريات - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد �ل�سويدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- ��سف حممود �ر�سد حممود  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �لإعالن :طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/6/2 - بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )15000( درهم خم�سة ع�سرة �لف درهم ، و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  وبالر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 5% من 
�تعاب �ملحاماة ، ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �و ��ستئنافه بح�سب �لحو�ل وفق �لحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 

من �لالئحة �لتنيظيمية لقانون �لجر�ء�ت �لقانونية .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:552/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403

بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )7096560.32( درهم  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام . 

�ملدعي:بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني �ص.م.ع
ر������ص �خل��ي��م��ة - هاتف  ب��ن��ك  ب��ن��اي��ة  دب���ي لل�سيلكون -  ب��ردب��ي - و�ح����ة  دب���ي -  �م����ارة  ع���ن���و�ن���ه:�لم���ار�ت - 
رقم:042130000 - فاك�ص رقم:042281312 - �ص.ب:15131 - مكاين رقم:8025639814 - بوكالة �ملحاميني/

جابر �ل�سالمي و�أحمد �ل�سالمي
�ملطلوب �إعالنهما :  1- فيني�ص لتجارة �ملجوهر�ت �ص.ذ.م.م 2- بريانكا هاري�ص باهوجا  -  �سفتهما : مدعي 

عليهما 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل 
مببلغ وقدره )7096560.32( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 
�ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة  �مل��و�ف��ق  2022/6/20   �لث��ن��ني   ي��وم  �لتام - وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د  وحتى 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:841/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )715884( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام . 
�ملدعي:علي عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرئي�سي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - كلباء - منطقة �ل�سدره - فيال 12 - مقابل مطعم ك�سمري �جلديد
�ملطلوب �إعالنه :  1- في�سل �سلطان في�سل م�سعل �لعدو�ن - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مدير �ملدعي 

عليها  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 
)715884( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/6/28  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3303/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/3426 نز�ع جتاري ، بالز�م �ملنفذ 
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•• ال�شارقة-الفجر:

يف  للكتاب”  �ل�������س���ارق���ة  “هيئة  ج����ن����اح  ����س���ه���د 
م��ع��ر���ص �ل���رب���اط �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب �إق���ب���اًل لفتاً 
�لزو�ر  وعموم  �ملثقفة  و�لنخب  �لأكادمييني  من 
�لتفتي�ص”  و”حماكم  �أدين”  “�إين  كتابي  على 
ل�����س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد 
يتناولها  �لتي  باملجالت  �أ���س��ادو�  حيث  �ل�سارقة، 
�سموه يف توثيقه �لتاريخي ملناطق مهمة و�أحد�ث 
تاريخية فا�سلة كان للعرب و�مل�سلمني دور رئي�سي 
للح�سور  ت��وؤرخ  �لتي  تلك  �سيما  ول  ت�سكيلها،  يف 
�ل��ع��رب��ي يف �لأن���دل�������ص، م��ع��ربي��ن ع��ن �أن��ه��ا روؤي���ة 
�لعربي  �ل��ت��اري��خ  بتوثيق  ���س��م��وه  �ه��ت��م��ام  تعك�ص 
ب�سورة  �لقر�ء  �أي��دي  بني  وتقدميه  و�لإ�سالمي، 
�لعلمي  �لبحث  منهجيات  �إىل  ت�ستند  معا�سرة 
�حل�سارية  �لآث���ار  على  �ل�سوء  وت�سلط  �لدقيق، 

للوجود �لعربي يف �لقارة �لأوروبية.
ق���د �ختتمت  ل��ل��ك��ت��اب  �ل�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
�لرباط  �ل�27 من معر�ص  �ل��دورة  م�ساركتها يف 
�نطلقت فعالياتها  �لتي   ،2022 �لدويل للكتاب 
�ل�ساد�ص،  حممد  �مللك  �ملغربي،  �لعاهل  برعاية 

�ل�سباب  وزي��ر  بن�سعيد،  ملهدي  معايل  و�فتتحها 
ومبدعيه  بالكتاب  �حتفاًء  و�لتو��سل  و�لثقافة 

من �ملفكرين و�لأدباء و�ل�سعر�ء.
�لهيئة،  جناح  �ملغربي  �لثقافة  وزي��ر  معايل  وز�ر 
هيئة  مدير  بو�سيم،  ح�سني  فا�سل  �لتقى  حيث 
�ل�سارقة للكتاب يف �ملنطقة �ل�سرقية، رئي�ص وفد 
�لوزير  م��ع��ايل  �أه����دى  �ل���ذي  للمعر�ص،  �لهيئة 
ل�ساحب  �لتفتي�ص”،  “حماكم  ك��ت��اب  �مل��غ��رب��ي 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة. كما �لتقى فا�سل بو�سيم 
�سعادة �لدكتور �سعيد بن حممد �لربعمي، �سفري 
�سلطنة عمان لدى �ملغرب، و�أه��د�ه كتاب �ساحب 
ُعمان  �ليعاربة يف  »تاريخ  �ل�سارقة:  �ل�سمو حاكم 

1623م-1747م«. 
�أهمّية �مل�ساركة يف �ملحافل �لثقافّية

“هيئة  م�ساركة  “تنطلق  بو�سيم:  فا�سل  وق��ال 
للن�سر  �ل����دويل  �مل��ع��ر���ص  يف  للكتاب”  �ل�����س��ارق��ة 
و�لكتاب يف �ملغرب من �لأهمّية �لتي ترتتب على 
و�لعاملية،  �لعربية  �لثقافية  �ملحافل  يف  �مل�ساهمة 
�آفاق �لتعاون و�ل�سر�كة وتبادل  �لأمر �لذي ُيعزز 
�ملعارف و�خلرب�ت و�أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات يف 
هذ� �لإطار. كما ت�سعى �لهيئة �إىل متكني جهودها 
و�لعربية  �لإمار�تية  �لثقافة  �إث��ر�ء  �إىل  �لر�مية 
م�ساركة  ت�سهد  �لتي  �لفعاليات  ه��ذه  خ��الل  م��ن 

و��سعة من خمتلف �أنحاء �لعامل«.

�نخر�طها  تعزيز  يف  �لهيئة  “مت�سي  و�أ���س��اف: 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي، وف���ق روؤي����ة ���س��اح��ب �ل�سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة، �لر�مية �إىل خدمة 
وت��ع��ّد م�ساركتنا  �حل�����س��اري.  �ل�����س��ارق��ة  م�����س��روع 
�لعام،  لهذ�  للكتاب  �ل���دويل  �ل��رب��اط  معر�ص  يف 
فر�سة للتاأكيد على �لدور �لذي تلعبه �ملغرب يف 
�مل�سهد �لأدبي �لعربي، وتعزيز�ً للعالقات �لثنائية 
يف �لرتقاء بالتجارب �لإبد�عّية، كما تاأتي يف �إطار 
�لربنامج و�حلر�ك �لثقايف للهيئة يف دول �ملغرب 
�لعربي، حيث بد�أنا يف �جلز�ئر، و�ليوم يف �ملغرب، 
قادم  يف  تون�ص  كذلك  لي�سمل  �لربنامج  و�سيمتّد 

�لأيام �نطالقاً من روؤية �ل�سارقة يف دعم �حلر�ك 
�لعربي يف هذ� �ل�ساأن«.

�آفاق �لأدب �لعربي
بعنو�ن  �أدب��ي��ة  ن���دوة  �مل��ع��ر���ص  �لهيئة يف  ون��ّظ��م��ت 
�سلطان  ��ست�سافت  معا�سرة”،  ع��رب��ي��ة  “�آفاق 
�أدب����اء وك��ت��اب �لإم�����ار�ت،  �لعميمي رئ��ي�����ص �حت���اد 
�ملغرب،  م��ن  حنا  �آي��ت  حممد  و�مل��رتج��م  و�لكاتب 
و�لتي �سلطت �ل�سوء على عدد من ق�سايا �لنقد 

و�لفكر �ملعا�سرة �لتي ترتبط بالآد�ب �لعربية. 
وقال �سلطان �لعميمي، رئي�ص �حتاد �أدباء وكتاب 
يف  �لفاعل  �ل�سارقة  ح�سور  “ي�سكل   : �لإم����ار�ت 
ثقافياً  منرب�ً  للكتاب  و�لعاملية  �لعربية  �ملعار�ص 
موؤثر�ً للكتَّاب و�لأدباء �لإمار�تيني و�لعرب، حيث 
يخلق بيئة ثقافية لتبادل �أفكارهم مع نظر�ئهم، 
ويعزز ح�سور �إ�سد�ر�تهم �أمام �لقر�ء من جميع 
�مل�سارب و�لثقافات، ما ي�سهم بدوره يف �إيجاد حالة 
�أر�سية  �ملثقفني، وو�سع  �لبناء بني  �لتو��سل  من 
�لثقافة  يف  ي�ستثمر  �إي��ج��اب��ي  ل��ت��ع��ارف  ت��وؤ���س�����ص 
�لعاملية،  �حل�سار�ت  بني  �لتو��سل  ج�سور  لبناء 
�ل�����س��ارق��ة بقيادة  ف��ي��ه  �ل���ذي حققت  �ل����دور  وه���و 
�لقا�سمي  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
فعالياتها  غ��دت  حتى  عاملياً،  لها  م�سهود�ً  ري���ادة 

ومنا�سباتها وجهة مف�سلة ل�سناع �ملعرفة بجميع 
مر�حلها، من موؤلفني ونا�سرين وقر�ء.

لفتاً  �إق��ب��اًل  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  جناح  و�سهد 
من �ملثقفني و�لأدباء و�لكتاب ودور �لن�سر، �لذين 
�طلعو� على �أبرز �أن�سطتها وفعالياتها، و�خلدمات 
روؤية  على  تعرفو�  كما  للنا�سرين،  تقدمها  �لتي 
معر�ص �ل�سارقة �لدويل للكتاب، �لذي حاز لقب 
بيع  م�ستوى  على  للكتاب  �لعاملية  �ملعار�ص  �أك��رب 
�أهّم �خلدمات  �إ�سافة �إىل تناول  و�سر�ء �حلقوق، 
�حل����ّرة  “�ملنطقة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ت�����س��ه��ي��الت 
تقدمها  �لتي  و�لفر�ص  للن�سر”،  �ل�سارقة  ملدينة 

للم�ستثمرين.
للكتاب يف معر�ص  �ل�سارقة  وتاأتي م�ساركة هيئة 
�لرباط �لدويل للكتاب يف �إطار جهودها �لر�مية 
�إىل  و�لعربي  �لإمار�تي  �لثقايف  �إىل نقل �حلر�ك 

�لعامل،
 وبحث �أفق �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك مع �ملوؤ�س�سات 
و�لهيئات �لإقليمية و�لعاملية، ودعم تبادل �ملعرفة 
�إىل  بالإ�سافة  و�لن�سر،  �لكتاب  �سناعة  وتعزيز 
ع��ر���ص من����اذج م���ن ك��ت��ب ���س��اح��ب �ل�����س��م��و حاكم 
�إمارة �ل�سارقة  �ل�سارقة، و�أهّم �لكتب �ل�سادرة يف 

ودولة �لإمار�ت ب�سكل عام.

ثمنوا جهود �صموه يف تاأريخ حمطات احل�صور العربي يف االأندل�ض

�إ�صد�ر�ت حاكم �ل�صارقة حتظى باإ�صادة �لأكادمييني و�ملثقفني و�لزو�ر 
يف »معر�ش �لرباط �لدويل للكتاب 2022«

تو��سل هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة” تطوير 
�لعام  �لقطاعني  �سركائها يف  مع  بالتعاون  �ملبتكرة  م�ساريعها 
و�خل��ا���ص بهدف دع��م �ملجتمع �لإب��د�ع��ي يف �لإم���ارة، و�سمن 
�أحدث  وهو  “حي”،  مع  �لهيئة  تتعاون  �مل�ساريع،  تلك  جديد 
تطبيق على من�سات �لتو��سل �لجتماعي يف �لإمار�ت، وي�سكل 
�سبكة تو��سل �جتماعية حملية جمانية لالأحياء �ملتجاورة يف 
دبي، وي�سجع �ل�سكان على �لتو��سل، وم�سادقة بع�سهم بع�ساً، 
ب��ن��اًء على ق��رب م��و�ق��ع��ه��م، وم�ساحلهم  و�إن�����س��اء جم��م��وع��ات 
�ملبادر�ت  �إط����الق  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل�����س��رتك��ة،  وتف�سيالتهم 

و�لأن�سطة �لجتماعية د�خل جمتمعاتهم و�مل�ساركة فيها.
تهدف �لهيئة من خالل هذ� �لتعاون �إىل �إن�ساء �أحياء رقمية 

تفاعلية  تقدمي طريقة  دب��ي، من خالل  مرت�بطة يف مدينة 
لبناء وجود رقمي للمبدعني د�خل جمتمعاتهم، متيحًة لهم 
�أعمالهم على  من�سة لتعزيز و�سولهم و�نت�سارهم، وم�ساعدة 

�لنمو و�لزدهار.
وت�سعى هذه �ل�سر�كة بني “دبي للثقافة” و”حي” �إىل ربط 
وتوفري  �ملختلفة،  دب��ي  ومناطق  �أحياء  يف  �لإبد�عية  �ملو�هب 
خدماتهم  وت��ق��دمي  �أعمالهم  ل�ستعر��ص  �أم��ام��ه��م  �لفر�سة 
تتمّثل  م��ر�ح��ل،  ث��الث  وف��ق  تنفيذها  �سيتم  �لإب��د�ع��ي��ة، حيث 
على  �ل��رق��م��ي  �لقوز”  “حي  �إن�����س��اء  يف  منها  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
�لتطبيق، و�لذي �سيتيح للمبدعني م�ساحات جمانية لعر�ص 
نبذة عن �أعمالهم و�لرتويج ملنتجاتهم وم�ساركة عرو�سهم يف 

�سيوفر  �ملدينة. كما  �ملجاورة يف  �لأخ��رى  �لقوز و�لأحياء  حي 
لدبي  خم�س�سة  م�����س��اح��ة  �أي�����س��اً  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  �لتطبيق 
يف  ترغب  �لتي  و�لتحديثات  �لإ�سعار�ت  جميع  لن�سر  للثقافة 
�أف��ر�د �ملجتمع. و قالت هالة ب��دري، مدير عام  م�ساركتها مع 
متا�سياً مع م�ساعينا �لهادفة �إىل جعل دبي  “دبي للثقافة”: 
عا�سمة لالقت�ساد �لإبد�عي يف �لعامل، عرب خلق مناخ حمّفز 
للمو�هب و�ملبدعني يف �لإمارة، و�نطالقاً من مهمتنا يف �إر�ساء 
وجتذب  ت�ستقطب  �ساملة  و�إب��د�ع��ي��ة  ثقافية  لبيئة  �لأ���س�����ص 
�لأفكار  على  منفتحون  دوم���اً  ف��اإن��ن��ا  �ل��ب��ّن��اء،  �ل��ت��ع��اون  ف��ر���ص 
ت��و�ك��ب �لع�سر وت��ط��ور�ت��ه يف �ستى  �ل��ت��ي  و�ل����روؤى �جل��دي��دة 

�ساحات �ملعرفة و�لإبد�ع من �أجل حتقيق هذه �مل�ساعي.
وتابعت �ن �ل�سر�كة مع تطبيق “حي” �ملبتكر تعك�ص �لقناعة 
�أجل  من  و�خلا�ص  �حلكومي  �لقطاعني  مع  �لتعاون  باأهمية 
دعم �ملجتمع �لإبد�عي وتعزيز �مل�سهد �لثقايف يف �لإمارة. كما 
يندرج هذ� �لتعاون �سمن �إطار حر�ص �لطرفني على �لإ�سهام 
�مل��دي��ن��ة �لأذكى  �ل��ف��اع��ل يف دع��م ج��ه��ود �لإم����ارة لت�سبح دب��ي 

و�لأ�سعد يف �لعامل.
و�أملحت بدري �إىل �أن هذه �ل�سر�كة من �ساأنها �أن تنعك�ص �إيجاًبا 
�لرتقاء  يف  �ست�سهم  حيث  دب��ي،  يف  �لإب��د�ع��ي  �لقت�ساد  على 
باإمكانية �لو�سول و�مل�ساركة من خالل تعزيز وزيادة �مل�ساركة 
ومنها  �ل��و�ح��دة،  �ملنطقة  يف  �ملحلية  �لرقمية  �لأح��ي��اء  د�خ��ل 
�إىل �ملدينة �لأو�سع، ف�ساًل عن ت�سجيع �لإير�د�ت و�لنمو عرب 
�إتاحة �ملجال �أمام رو�د �لأعمال لت�سويق �أعمالهم وخدماتهم 
�ملدينة.  �أنحاء  جميع  يف  جماين  ب�سكل  لعرو�سهم  و�لرتويج 
�إبد�عي  جمتمع  خلق  يف  �ملهم  �لجتماعي  �أث��ره��ا  جانب  �إىل 
مت�سل، �إذ يخلق �لنتماء �إىل جمموعة بيئية �أو�سع نوعاً من 

�لتاآزر و�لتبادل �لإيجابي بني �جلميع.
من جهته، قال كري�ص د�رنيل، موؤ�س�ص م�سارك يف “حي” �إن 
�جلائحة  خ��الل  ع�سناها  �لتي  �لتجربة  من  تعلمناه  ما  �أه��م 
�أكرث  �لعاملية هو �ملكانة �جلوهرية للتو��سل.. ل يوجد �سيء 
�مل���رء. تبد�أ  �ل���ذي يعي�ص فيه  �أه��م��ي��ة م��ن �لت�����س��ال يف �حل��ي 

�لأ�سخا�ص  بني  ونلعب،  ونعمل  ونتعلم  نعي�ص  حيث  �ل�سحة 
�لذين نت�سارك معهم جمتمعنا وثقافتنا. ومن خالل تعاوننا 
مع دبي للثقافة، نهدف �إىل �إن�ساء �أحياء �أقوى و�أكرث �رتباًطا 

�سو�ء،  ح��د  على  عليها  �لعتماد  و�ملبدعني  للمقيمني  ميكن 
مع  �لتو��سل  على  �ملحلية  �ل�سركات  م�ساعدة  �إىل  بالإ�سافة 

�لأحياء �لتي يختارونها يف جميع �أنحاء �ملدينة.

�صر�كة بني دبي للثقافة وتطبيق )حي( 
لدعم �ملجتمع �لإبد�عي يف �لإمارة

 ���س��در �أم�����ص �ل��ث��الث��اء يف ب��اري�����ص ع��ن د�ر ك��ل �لعرب 
ل��ل��ط��ب��اع��ة و�ل��ن�����س��ر ب��ال��غ��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة رو�ي�����ة ر�ئحة 
 gingembre  de  parfum  le  ( �لزجنبيل 
���س��احل��ة غاب�ص،  �لإم���ار�ت���ي���ة  ل��ل��رو�ئ��ي��ة و�لدي���ب���ة   )
وموقفها  بالف�ساء  �لبطلة  عالقة  ت��ربز  رو�ي��ة  وه��ى 
يف  �لقدمية  �ملدينة  على  ط���ر�أت  �لتي  �لتحولت  م��ن 
وحتديث  �لتاريخي  �لتحول  مر�حل  خالل  �ل�سارقة، 
و�لرو�ية  للمدينة،  و�لعمر�نية  �لجتماعية  �لبنية 
���س��درت ع���ام 2008 ع��ن د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����الم 

بال�سارقة.
 وه���ي رو�ي�����ة �ج��ت��م��اع��ي��ة ت��ن��ت��ق��ل ب���ني زم��ن��ني لأ�سرة 
�م���ر�أة متخ�س�سة  �لح���د�ث ح��ول  مم��ت��دة، وتتمحور 

 113 �لتي �سدرت يف  �لرو�ية  يف �لقت�ساد، وتوقفت 
عند  وبالتحديد  �ل�سارقة  ما�سي مدينة  عند  �سفحة 
بيت �أ�سرة عبد �هلل �لغايف يف منطقة �حلرية يف �جلهة 
و�لرت����د�د�ت  �لتد�عيات  ع��رب  �ل�سارقة،  م��ن  �لغربية 

�لتي بدت من خالل وعي علياء. 
و�لن�سر عن تنظيم  �لعرب للطباعة  د�ر كل  و�أعلنت    
يوليو  �سهر  خالل  للرو�ية  وتوقيع  تقدمي  �حتفالية 
�مل��ق��ب��ل يف ق��اع��ة ب��اري�����ص وب��ح�����س��ور �مل��وؤل��ف��ة �ساحلة 

غاب�ص.
 وقالت د�ر �لن�سر: �لرو�ية تدخل �سمن �سياق �لرو�يات 
تقدم  ل  هي  لذلك  �ملدينة،  ثيمة  بتمثيل  تعنى  �لتي 
و�لتحولت  �ل�سارقة  عن  كتاباً  �لفر�نكفوين  للقارئ 

�لإمار�ت  دولة  له  تقدم  بل  فيها،  �لتي حدثت  �ملدنية 
حتِت  من  غاب�ص  �ساحلة  �ملوؤلفة  �سحبت  بعدما  كلها 
�َساِكِنيها، و�سمنت كل �لتغري�ت �لتي باتت من  �أق��د�م 
مب�سمونها  �لع�سرنة  عن  حتكى  �لتي  �حلكايات  �أه��م 
ب��ات حلم  �ل��ذي  �لوهج  ه��ذ�  �لعقلي،  ووهجها  �لعلمي 
وخ�سو�ساً  �لإم���ار�ت  لزيارة  �لب�سر  من  �لعديد  ل��دى 

مدينة �ل�سارقة عا�سمة �لثقافة.
  و�ل���رو�ي���ة م��ن ب��اك��ورة �ن��ت��اج �ل��رو�ئ��ي��ة غ��اب�����ص �لتي 
�سعري  منجز  �ساحبة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�سهد  يف  عرفناها 
�لأدبية  �لأ����س���و�ت  ب��ني  ل��ه  ك��ر���ص خ�سو�سية  و���س��وت 
بها  يليق  موقعا  تتبو�أ  وباتت  �لإم��ار�ت��ي��ة،  و�ل�سعرية 

وبوطنها يف �ساحة �مل�سهد �لدبي �لعربي.

احتفالية توقيع بقاعة باري�ض

  �صدور رو�ية »ر�ئحة �لزجنبيل« يف فرن�صا لالأديبة �لإمار�تية �صاحلة غاب�ش 

األربعاء   15  يونيو    2022  م   -    العـدد   13570  
Wednesday    15    June    2022   -  Issue No   13570

•• ت�صع اأحداث التاريخ اأمام القارئ العربي باأ�صلوب معا�صر ي�صتند اإىل منهجيات 
البحث العلمي الدقيق

برناجمنا  �صمن  وتاأتي  احلدث  اأهمية  تعك�ض  م�صاركتنا  بو�صيم:  فا�صل   ••
وحراكنا الثقايف املمتد للعديد من دول املغرب العربي



فــن عــربـــي

31
اأفتخر باأنه اأول عمل يل يف م�صر 

�أحمد �لأحمد:"�لعائدون" عمل فني 
من �لطر�ز �لرفيع 

نف�سًيا  "�لعائدون" �أثًر�  فيك  ترك  هل  • بد�ية.. 
بعد �لنتهاء من ت�سويره؟

�أو�خ����ر رم�سان،  �ل��ت�����س��وي��ر ح��ت��ى  ����س��ت��م��ررت يف   -
وكنت �أرى جناح �لعمل بدرجة كبرية، وح�سد دور 
�سياف ردود �أفعال و��سعة، ورغم �سعوبة �ل�سخ�سية 

�لأ�سد�ء  ر�أي���ت  عندما  �أن��ن��ي  �إل  وحت��ولت��ه��ا، 
و�جهتني،  ���س��ع��وب��ة  �أي  ن�سيت  �لي��ج��اب��ي��ة 

لذلك �سعدت بالدرجة �لأوىل.
يجعل  �ل��ذي  م��ا  ن��ظ��رك..  وجهة  • يف 
�سخ�ص ي�سل ملوت �لقلب مثل "�سياف" 
�ل�سعور  دون  �إرهابية  جلماعة  وين�سم 

بعذ�ب �سمري؟
- هذ� �سوؤ�ل مهم جًد�، ومهمة �لدر�ما 

�أن تبحث بعمق وحتلل وترتك للم�ساهد 
هناك  و�لو�قع  �لأدب  ويف  �لإجابة،  خيار 

�سخ�سيات قمة يف �لق�سوة  وعلينا �لبحث 
عنها كي نحلل دو�فعها.

وقائع  هناك  هل  للعمل..  حت�سريك  �أثناء   •

لد�ع�ص ر�أيتها و��ستفزت م�ساعرك و�أردت �إ�سافتها 
كي جت�سدها؟

- �لعمل لي�ص توثيقي باملعنى �حلريف للكلمة، بل من 
��ستوحى من �لق�س�ص  وحي �خليال ولكن �لكاتب 
�ل������������ك������������ث������������رية 
و�لدر��سات 

�لإ�سافات  �أما  ومقنعة،  حقيقية  تكون  �أن  و�جتهد 
�لتي  �لتفا�سيل  بع�ص  يف  كانت  فيها  حتدثنا  �لتي 

تتعلق بالأد�ء و�ملربر�ت.
م�سر  يف  ل��ك  م�ساركة  �أول  �أن  م��ن  تخف  �أمل   •
ب����دور ���س��ري��ر ي��ك��ره��ك �جل��م��ه��ور.. �أم ك��ي��ف ر�أي���ت 

�لأمر؟
بني  �لتمييز  على  ق��ادر  فاجلمهور  �لعك�ص،  على   -
�لدور  ه��ذ�  ي���وؤدي  �ل���ذي  و�مل��م��ث��ل  �لتمثيلي  �ل���دور 
ي��ك��ره م��اه��و �سر وغ��ري نبيل يف  ول��ه��ذ� �ل�سبب ه��و 
�إطار �مل�سل�سل فقط، وعلى �ل�سعيد �لآخر ي�ستمتع 
متثيلية  طاقة  يحمل  �ل�سر  لأن  نظًر�  �لأد�ء،  بفن 
�جلمهور  فيها  وي��رى  فيه،  تخرج  �أن  ميكن  هائلة 
و�جبنا نحن  �لأد�ء �جليد، ومن  �ملمثل على  ق��درة 
�لر�سالة،  ه��ذه  وتو�سيح  �إي�سال  و�سناع  كفنانني 
�إقناع  ف��ر���ص  ز�د  كلما  حقيقيا  �لأد�ء  ك��ان  وكلما 

�جلمهور.

ت�سدر  منك  ب��دل  لل�سم  "نز�ر"  �سرب  م�سهد   •
�لرتيند.. ماذ� عن كو�لي�سه؟

- هو م�سهد متعب على �ل�سعيد �لنف�سي، ف�سخ�سية 
�سياف تخ�سر كل عاملها �ملقرب منها ب�سبب قناعاته 
نف�سي  و�أن��ا  �سائبة..  ير�ها  �لتي  تفكريه  وطريقة 
���س��اه��دت �مل�����س��ه��د لح���ق���ا.. ف��ق��د ك���ان �ل�����ورق قويا 
وخرج مثل غريه بطريقة ر�ئعة وكان �أد�ء زمالئي 
�لفنانني قمة بالروعة و�حلمد هلل ح�سد كما غريه 

من �مل�ساهد �لكثرية �إعجاب �جلمهور.
من  لأكرث  له  �إعادتك  تطلب  م�سهد  هناك  • هل 

مرة؟
�أك���رث من  �إع��ادت��ن��ا لأي م�سهد  �ل��ن��ادر ج���د�  - م��ن 
�سبقت  �لتي  �لتح�سري�ت  �ىل  �ل�سبب  ويعود  م��رة، 
يف  �سركاء  وكلنا  هدفه  ح��دد  قد  منا  فكل  �لتنفيذ 
�لعمل فال�سر�كة �حلقيقية هي �لعمل �جلاد وخلق 
�ملناخ �لإبد�عي وهذ� ما وجهنا له �ملخرج و�ل�سريك 

�لر�ئع �أحمد جالل.
�لفنية  �لأعمال  يف  د�ع�ص  جماعة  �سورة  نرى   •
�خرتت  مل���اذ�  م��ب��ال��غ��ة..  و�ن��ف��ع��الت��ه��ا  �سوتها  يعلو 

منطقة �لهدوء لتج�سد بها �لدور؟
- يف �ملد�ر�ص �لتمثيلية لي�ص هناك طريقة حمددة 

لالأد�ء، هذه تنجح و�أخرى ل، 
يف �لفن �فعل ما �سئت على �أن تكون مقنًعا وحقيقًيا 

ومعقوًل،
 وهذه �لروؤية تقودنا �إىل بحث �أعمق و�أجمل يف فن 

�لأد�ء.          
"�لعائدون"؟ ت�سف  • مباذ� 

- عمل فني من �لطر�ز �لرفيع ومنذ �لبد�يات 
ك��ان��ت ���س��روط جن��اح��ه م��ت��وف��رة م��ن ن�����ص هام 
للغاية وخمرج ��ستثنائي وجنوم كبار وفنانني 
وف��ن��ي��ني ل��ه��م ت���اري���خ م���ن �خل����ربة و�لإب������د�ع 
ب��ح��رك��ة وجناح  ر�ئ����دة معنية  �إن��ت��اج  و���س��رك��ة 

�لدر�ما.
يف  ل��ك  متثيلية  جتربة  �أول  ت��رى  كيف   •

م�سر؟
- معظم �لآر�ء �إيجابية، �حلمد هلل جمهور 
ك��ب��ري و���س��ح��اف��ة وع���رب �ل�����س��و���س��ي��ال ميديا 
و�أ�سعر بالفخر و�ل�سعادة فهذه �أول جتاربي 

يف �لدر�ما �مل�سرية �لعريقة.
• ماذ� عن ر�أيك يف �سقيقك �لفنان �لكبري 

حممد �لأحمد؟
�أعمالنا  ن���رى  �أن  ومل��ح��م��د  يل  يت�سن  مل   -
جد�  ونفخر  �لت�سوير،  ب�سبب  كامل  ب�سكل 

بنجاحات بع�سنا.
 • يف �لنهاية.. ماذ� عن �أعمالك �لقادمة؟

م�سرية  م�ستقبلية  ط���روح���ات  ع���دت  ه��ن��اك   -
وعربية.

خالل  م��ن  ج��دي��دة  �سينمائية  جتربة  خليل،  �أمينة  �لفنانة  تخو�ص 
"�سقو" وهو بطولة �لفنان عمرو يو�سف، وي�سر�، وحممد  فيلم 
مم��دوح، وت��دور �أح��د�ث �لفيلم يف �إط��ار در�م��ي �أك�سن، 

من �إخر�ج كرمي �ل�سبكي. 
�أنها تعاقدت �لفرتة �ملا�سية  "خليل":   َو�أ�سافت 
ت�سوير  ب��ال��ف��ع��ل  "�سقو" وب�����د�أت  ف��ي��ل��م  ع��ل��ى 
م�����س��اه��ده��ا خ����الل �لأح��������د�ث، م��ع��رب��ة عن 
هناك  �أن  لف��ت��ة  �لفيلم،  بق�سة  �سعادتها 
�لعمل  و�أح����د�ث  بال�سخ�سية  مفاجئات 
�أن  و�لإث��ارة، متمنية  بالت�سويق  مليئة 

ينال �إعجاب �جلمهور. 
ويف �سياق مت�سل، �أو�سحت"خليل" 
�مل�ساركة  ع����ن  �ع�����ت�����ذرت  �أن����ه����ا 
وذل������ك  فيلم"532"،  يف 
لل�سيناريو  ق���ر�ئ���ت���ه���ا  ب���ع���د 
نف�سي  �أح�����ص  م�سيفة"مل 
�ل�سخ�سية"،  ب����ه����ذه 
م��ت��م��ن��ي��ة �ل���ع���م���ل مع 

جميع �أبطاله. 

�نتهت �لفنانة درة من ت�سوير دورها يف م�سل�سل �ملتهمة، 
�ملقرر عر�سه على �إحدى �ملن�سات �لإلكرتونية خالل 
على  م�ساهدها  �سورت  حيث  �ملقبل،  �أكتوبر  �سهر 

مد�ر �سهر تقريبا ب�سكل متقطع يف بريوت.
وك����ان ي��ف��رت���ص ع��ر���ص �مل�����س��ل�����س��ل خ���الل �ل�سهر 

�جلاري، 
لكن عر�سه �أُّجل حتى �أكتوبر، ب�سبب عدم �لنتهاء 
من �أعمال �جلر�فيك�ص و�ملونتاج �خلا�سة بالعمل 

خالل �لفرتة �ملا�سية، 
ف�����س��اًل ع���ن وج����ود �ل��ت�����س��ج��ي��الت �ل�����س��وت��ي��ة �لتي 
يفرت�ص �أن يقوم بها �أبطال �لعمل من �أجل ت�سوير 

�مل�سل�سل.
�مل�سل�سل �لذي كتبه و�أخرجه تامر نادي، ي�سارك 
و�سّور  عبا�ص،  و�أ�سامة  كرم  ع��ادل  بطولته  يف 

بالكامل يف بريوت، 
�لرتويجي  �ل���ربوم���و  ي��ط��رح  وق���ت  يف 
�قرت�ب  م��ع  بالتز�من  ب��ه  �خل��ا���ص 

عر�سه يف �خلريف �ملقبل.

دّرة تنتهي من 
ت�صوير »�ملتهمة« 

يف بريوت

�أمينة خليل 
تك�صف تفا�صيل 

م�صاركتها يف 
"�صقو" 

لو  كما  "االإرهابي"  منوذج  ب��ارد،  بدم  يقتل  قلب،  بال  تراه 
اأو  فيها  املبالغ  االنفعاالت  عن  ابتعد  احلقيقة،  يف  نراه  كنا 
ال�صر،  لتج�صيد  الكثريين  يتبعها  التي  الوجه  "تك�صرية" 
اأبهر  باأداء  "داع�ض" االإرهابية  اأمري جماعة  فقد لعب دور 
اجلمهور، وح�صد جناًحا كبرًيا، اإذ متكن من خالل �صخ�صية 
والدهاء  النف�صية  التحوالت  من  كم  ي��وؤدي  اأن  "�صياف"، 
اأنه فنان له �صخ�صية خمتلفة يف  والق�صوة، ال ت�صدق معها 
�صارك  الذي  االأحمد،  اأحمد  ال�صوري  الفنان  هو  احلقيقة، 

اأمري كرارة يف بطولة م�صل�صل "العائدون".. 
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كيف يغري تلوث �لهو�ء �أن�صجة �لرئة 
ويزيد من قابلية �لإ�صابة بال�صرطان

حدد �لعلماء �آلية ت�سرح كيف ميكن �أن ت�سبب جزيئات تلوث �لهو�ء �لدقيقة 
.eLife سرطان �لرئة، وفقا لدر��سة ُن�سرت �ليوم يف�

�لتغري�ت  ع��الج  �أو  ملنع  ج��دي��دة  ط��رق  تطوير  �إىل  �لنتائج  ت���وؤدي  �أن  وميكن 
�مل��ادة �جل�سيمية  �لتعرف على  �ملر�ص. ومت  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �لرئة  �لأولية يف 
على  �ل��ه��و�ء  ملوثات  يف  �مل��وج��ودة  لال�ستن�ساق  �لقابلة   )FPM( �لدقيقة 
لل�سحة  ك��ب��ري�  تهديد�  وت�سكل  �لأوىل  �ملجموعة  م��ن  م�سرطنة  م���ادة  �أن��ه��ا 
�لعاملية. ومع ذلك، فاإن �لآلية �مل�سببة لل�سرطان للمادة �جل�سيمية �لدقيقة، 
ل تز�ل غري و��سحة. و�أو�سح �ملوؤلف �لأول ت�سن �سن و�نغ، �لباحث �مل�سارك 
�ملادة �جل�سيمية �لدقيقة  �أن  �إىل  "ي�سري هذ�  يف جامعة ناجنينغ يف �ل�سني: 
�لتي  �ملبا�سرة  غ��ري  �لو�سائل  خ��الل  م��ن  بال�سرطان  �لإ���س��اب��ة  �إىل  ت���وؤدي  ق��د 
�ملادة  �أن  �إىل  �ل��در����س��ات  بع�ص  ت�سري  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �ل����ورم.  من��و  ت��دع��م 
�إىل حيث  �لنتقال  �ملناعية من  �أن متنع �خلاليا  �لدقيقة ميكن  �جل�سيمية 
و�لفريق  و�نغ  جمع  �لحتمال،  هذ�  ول�ستك�ساف  �إليها".  حاجة  هناك  تكون 
على  �آث��اره��ا  ودر���س��و�  �ل�سني  يف  مو�قع  �سبعة  من  �لدقيقة  �جل�سيمية  �مل��ادة 
�خلاليا  وت�سمى  �ل���ورم،  من��و  �سد  ت��د�ف��ع  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �ملناعية  �خل��الي��ا 
�لتائية �لقاتلة )CTLs(. ويف �لفئر�ن �لتي خ�سعت خلاليا �سرطان �لرئة، 
�لتائية  �خل��الي��ا  جتنيد  مت  �لدقيقة،  �جل�سيمية  ل��ل��م��ادة  تتعر�ص  مل  �ل��ت��ي 
ذل��ك، يف  �لنقي�ص من  �ل�سرطانية. وعلى  لتدمري �خلاليا  �لرئة  �لقاتلة يف 
�لفئر�ن �لتي تعر�ست رئتها للمادة �جل�سيمية �لدقيقة، تاأخر ت�سلل �خلاليا 
�أن�سجة �لرئة.  �لتائية �لقاتلة، ما ي�سمح للخاليا �ل�سرطانية بال�ستقر�ر يف 
وللتحقيق يف �سبب عدم دخول �خلاليا �لتائية �لقاتلة �إىل �لرئة ب�سرعة يف 
�لفريق  در�ص  لال�ستن�ساق،  �لقابلة  �لدقيقة  للج�سيمات  �ملعر�ستني  �لرئتني 
كال من �خلاليا �لتائية �لقاتلة نف�سها وبنية �أن�سجة �لرئة. وجدو� �أن �خلاليا 
�لتائية �لقاتلة �ملعر�سة للمادة �جل�سيمية �لدقيقة ل تز�ل حتتفظ بقدرتها 
على �لهجرة، لكن هذ� �لتعر�ص للمادة �جل�سيمية �لدقيقة �سغط ب�سكل كبري 
على بنية �أن�سجة �لرئة و�مل�سافات �لتي تتحرك �خلاليا �ملناعية بينها. وكانت 
هناك �أي�سا م�ستويات �أعلى بكثري من �لكولجني - وهو بروتني يوفر دعما 
�خلاليا  حركة  �لفريق  در�ص  وعندما  و�لأن�سجة.  للخاليا  حيويا  ميكانيكيا 
�جل�سيمية  للمادة  �ملعر�سة  �ل��رئ��ة  �أن�سجة  يف  �ل��ف��ئ��ر�ن،  يف  �لقاتلة  �لتائية 
�لدقيقة، كافحت �خلاليا �لتائية �لقاتلة للتحرك، بينما كانت تلك �ملوجودة 
�إ�سايف  يف �لأن�سجة غري �ملعاجلة قادرة على �لتحرك بحرية. و�أظهر حتليل 
لالأن�سجة �أن �لتغيري�ت �لهيكلية كانت ناجمة عن زياد�ت يف نوع فرعي من 
�لكولجني ي�سمى �لكولجني �لر�بع، لكن �لفريق ل يعرف كيف ت�سبب �ملادة 

�جل�سيمية �لدقيقة يف هذ�.
للكولجني  �لهيكلية  �لتغيري�ت  �لإجابة عندما نظرو� عن كثب يف  ووج��دو� 
�مل�سمى بريوك�سيد��سني. ويقود هذ�   - �مل�سوؤول عن �سنعها  و�لإن��زمي  �لر�بع 
للمادة  �لتعر�ص  �أن  وج��د  �ل��ذي  �ملتقاطع  �ل��رت�ب��ط  نوعا معينا من  �لإن���زمي 
�جل�سيمية �لدقيقة ي�سبب ويفاقم �أن�سجة �لرئة. ويقول و�نغ: "كان �لكت�ساف 
�لأكرث �إثارة للده�سة هو �لآلية �لتي حدثت بها هذه �لعملية. مت�سك �إنزمي 
�لبريوك�سيد��سني باملادة �جل�سيمية �لدقيقة يف �لرئة، ما ز�د من ن�ساطه. و�إذ� 
�ملادة �جل�سيمية �لدقيقة يف �لرئة،  �أينما �سقطت  �أنه  �أخذنا معا، فهذ� يعني 
�لرئة  �أن�سجة  �إىل تغيري�ت هيكلية يف  �لبريوك�سيد��سني  ن�ساط  زي��ادة  ي��وؤدي 

�لتي ميكن �أن تبقي �خلاليا �ملناعية بعيدة عن منو �خلاليا �ل�سرطانية ".

بولندا؟ عا�صمة  ا�صم  هو  • ما 
و�ر�سو

االإن�صان؟ ج�صم  يف  الدقيقة  االأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية �أمتار

؟ البحر  على  تطل  ال  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

االأمن؟ رجال  على  ال�صرطة  اأ�صم  اأطلق  • من 
- علي بن �أبي طالب

العامل؟ يف  االإ�صالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

ال�صمالية؟ اأمريكا  قارة  يف  دولة  • كم 
دولتان

 • ما هو االأبنو�ض؟
خ�سب �أ�سود قا�ص

و�لفو�كه  ن�سبة ممكنة من فيتامني )�سي( مقارنة بجميع �خل�سر�و�ت  �أعلى  • �لفلفل �حلار يحتوي على 
�لأخرى. 

لرت.  �ألف   227 من  لأكرث   747 �لبوينغ  طائرة  وقود  خز�نات  • تت�سع 
يقوم  �أي رجل  �نف  تق�سم  �أن  للمر�أة  �نه يجوز  على  ن�ص  بريطاين حكما  قا�ٍص  ��سدر   1837 �لعام  • يف 

بتقبيل �سفتيها دون رغبتها. 
�أ�سخا�ص يف �لعامل يزيد بكثري على �إجمايل �لدخل �ل�سنوي �لذي يح�سل عليه   3 �أغنى  • �إجمايل ثرو�ت 

�لعامل.  يف  فقر�  �لأكرث  �لدول  �سكان  من  �سخ�ص  مليون   600
عند  فقط   206 �إىل  يرت�جع  �لعدد  ذلك  �أن  �إل   ، عظمة   300 ج�سمه  يف  يكون  �لإن�سان  يولد  • عندما 

�لو�سول �إىل �سن �لبلوغ .
كر��ص. ت�سّمى  �لقرن  وحيد  من  جمموعة  �أن  تعلم  • هل 

برملان. ت�سمى  �لبوم  طيور  من  • جمموعة 
م�سر. يف  بنيت  �سر�عية  قو�رب  • �ول 

�سجرة. باإ�سم  �سّميت  �لرب�زيل  �أن  تعلم  • هل 
�جلنوبية. �أمريكا  قارة  من   50% تغّطي  �لرب�زيل  �أن  تعلم  • هل 

فقط.  �سنة   11 �لعمر  من  يبلغ  كان  �لفاتيكان  تاريخ  يف  �سناً  �لبابو�ت  • ��سغر 
�أفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جو�نبها  جميع  من  حماطة  �لأفريقية  )لو�سوتو(  • مملكة 
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فوائد الفراولة للحامل
- ت�ساعد يف بناء �خلاليا �ل�سمعية للجنني 
وت��زي��د م��ن ذك���ائ���ه، لح��ت��و�ئ��ه��ا ع��ل��ى ن�سب 

عالية من �ليود.
�مل��ن��اع��ي، كونها  ز م��ن �سحة �جل��ه��از  ت��ع��زِّ  -

ت�سم ن�سباً عالية من فيتامني ج.
�لطفل  ل��دى  �ل�سوكي  �حلبل  من��و  تدعم   -

لحتو�ئها على (�لفولت).
- تقلِّل من فر�ص �إ�سابة �جلنني بالت�سوهات 

�خللقية �لتي قد يتعر�ص لها خالل فرتة تكوينه، لحتو�ئها على )�لفوليك 
�أ�سيد(.

�له�سم،  عملية  ت�سهيل  يف  وت�سهم  بالإم�ساك  �لإ�سابة  من  �حلامل  حتمي   -
لحتو�ئها على �لألياف.

- حتتوي على ن�سبة عالية من �ملياه، ما يحفظ ب�سرة �لأم من �جلفاف.
منة، ت�سلب �ل�سر�يني و�لأوعية �لدموية  - تقلِّل من فر�ص �إ�سابة �لطفل بال�سُّ

و�أمر��ص �لقلب.
- تقي من �لإ�سابة بفقر �لدم.

- حتتوي على م�ساد�ت �لأك�سدة، ما يقلِّل من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لثدي 
وعنق �لرحم.

�لفر�ولة  م��ن  ج��ر�م   100 �إن  حيث  �حل��ر�ري��ة،  �ل�سعر�ت  م��ن  قلياًل  ت�سم   -
�لطازجة حتتوي على 32 �سعرة حر�رية فقط.

- حتتوي على كمية عالية من )�لفالفونويد�ت( �لتي ُت�ستخدم مادًة م�سادًة 
لاللتهابات وت�ساعد على حماية �لقلب ب�سبب خ�سائ�سها �مل�سادة لاللتهابات.

كانت �حدى �ل�ساحر�ت �ل�سرير�ت م�ستاءة كثري� من �ساحرة �خرى لكنها طيبة ت�سمى �م �خلري�ت، فعملت على 
�سحرها وحتويلها �إىل بومة فانطلقت �م �خلري�ت بعيد� حتى ت�ستطيع �ن جتد عالجا لها وعرفت �ن عالجها يف 
تخلي�ص مدينة كبرية من �سر�ً ميتلكها، وبعد مرور �ياما، رمبا �سهور و�سلت �إىل �حدى �ملدن �لتي كان يحكمها 
�ساحر �سرير عرفته عندما ر�أته لكنه مل يعرفها لنه مل ي�ساهدها فقررت �ن تكون هذه مدينتها.. وبد�أت �لعمل 
�ل�ساحر  �ل��زو�ج منها ذلك  �سديد �جلمال يطمع يف  فتاة  ي�سكنها  �لتي  �لبيوت  �ح��دى  �إىل  �لفور فذهبت  على 
و�خذت تر�قبها عن كثب حتى ��ستغربت �لفتاة �سر تلك �لبومة �لتي تقف بجو�ر نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها �م �خلري�ت �نتظري.. �نا ل�ست �سريرة دعيني �ق�ص عليك ق�ستي وبده�سة كبرية ��ستمعت 

لها �لفتاة وعرفت �سرها و�سر حاكمهم �ل�ساحر �ل�سرير وكيف ت�ستطيع �ن تق�سي عليه. 
وقالت لها �م �خلري�ت �ن طبق من �لتوت �لحمر �ل�سهي �لذي يع�سقه �ل�ساحر �سيكون هو �سالحهم، وبالفعل يف 
�سباح �ليوم �لثاين كانت �لفتاة متر عرب �لغابة وهي حتمل طبق من �لتوت �لحمر يظن من ير�ه �نها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�سموما جهز خ�سي�سا لل�ساحر �ل�سرير �لذي ر�آها تعرب �لغابة فقطع عليها �لطريق 
و�لقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق �لتوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد �إىل ق�سره �سعيد� جد� 
مبحادثة فتاته �لتي يع�سقها وحينما و�سل �إىل ق�سره كانت �و�ساله ترتعد وقدماه ل ي�ستطيعان حمله فخر 
على �لر�ص وقد تيب�ص ج�سده ثم جف كثري� و��سبح مثل لوح كبري من �لثلج فدخلت �م �خلري�ت وهي تطري 
ودخلت �لفتاة �جلميلة و�م�سكت بقطعة كبرية من �حلجر لتفتت �ل�ساحر �ل�سرير �لذي حتول �إىل قطر�ت من 
�ملاء �سربتها �لر�ص و�ختفى �إىل �لبد وعادت �م �خلري�ت كما كانت �ساحرة طيبة، وبعودتها �حرتقت �ل�ساحرة 

�ل�سريرة ليعي�ص �جلميع يف �طمئنان.

ا يف حفل توزيع جوائز توين ال�صنوي يف مدينة نيويورك.  رويرتز ممثلو الفرقة املو�صيقية »كومباين« يقدمون عر�صً

�لأوىل.  مر�حله  يف  �لكبد  تلف  �كت�ساف  ي�سعب  ما  غالبا 
ولكن هناك �أربع عالمات ت�سري �إىل وجود م�سكالت يف هذ� 

�لع�سو �ملهم.
�لكحولية  �مل�سروبات  �أن  �إىل   ،Focus.de وي�سري موقع 
�ليومي و�لأمر��ص  �لغذ�ئي  �لنظام  �لدهنية يف  و�لأطعمة 

�لفريو�سية توؤثر جميعها �سلبا يف عمل �لكبد.
وي�سيف �ملوقع، ي�سري تغري لون �لبول �إىل �أمر��ص �لكبد، 
ب�سبب  �ل��ك��ب��د  ت��ل��ف  �إىل  �ل��غ��ام��ق  �ل��ب��ول  ل���ون  ي�سري  فمثال 

�مل�سروبات �لكحولية، و�ل�سخ�ص يعاين من مر�ص مزمن.
�لكبد.  يف  م�سكلة  وج��ود  �إىل  �لعني،  مقلة  ��سفر�ر  وي�سري 

�إىل  ت�سري  يكون عالمة  �أن  �لبول ميكن  لون  �أن تغري  كما 
�لتهاب �لكبد. وبالإ�سافة �إىل هذ� قد ت�سري هذه �لعالمة 
متالزمة  �إىل  �أو  للدهون  �لغذ�ئي  �لتمثيل  ��سطر�ب  �إىل 

غلربت.
�لر�حة  وع��دم  ب��الأمل  �ل�سعور  ي�سري  وق��د  �مل��وق��ع،  وي�سيف 
�لكبد  �لإ�سابة مبر�ص  �إىل  �لبطن،  �لعلوي من  �جل��زء  يف 
�مل���زم���ن و�سعوبة  �ل���ده���ن���ي، �ل����ذي ع����ادة ي��ر�ف��ق��ه �ل��ت��ع��ب 

�لرتكيز.
�أو �لبنية �للون  �أن ت�سري �حللقة �خل�سر�ء  و�أخ��ري�، ميكن 

حول �لقرنية �إىل �أمر��ص �لكبد �لور�ثية.

ك�صف 4 عالمات و��صحة لأمر��ش �لكبد


