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طماطم فائقة بفيتامني 
يعادل ما تنتجه بي�ضتان!

ميكن اأن ت�ساعد الطماطم الفائقة التي متت هند�ستها وراثيا لإنتاج 
اأنحاء  جميع  يف  الفيتامني  نق�ص  تقليل  يف  )د(  فيتامني  من  املزيد 

العامل.
وا�ستخدم باحثون بريطانيون تقنية حترير اجلينات املعروفة با�سم 
اإىل  )د3(  فيتامني  حتويل  عن  امل�سوؤول  اجلني  "كري�سرب" لتعديل 

كولي�سرتول.
باملزيد  بالحتفاظ  ي�سمح للطماطم  اإن تعديل هذا اجلني  ويقولون 
من الربوفيتامني، والذي ميكن حتويله اإىل فيتامني )د( من خالل 

التعر�ص لالأ�سعة فوق البنف�سجية اأو اأ�سعة ال�سم�ص.
اأن  ن��وروي��ت�����ص،  John Innes يف  م��رك��ز  ال��ب��اح��ث��ون م��ن  وي��زع��م 
فيتامني )د( الذي ميكنك احل�سول عليه من تناول واحدة من هذه 

الطماطم املعدلة وراثيا، يعادل بي�ستني اأو 28 غراما من التونة.
لذلك ميكن اأن ي�ساعد يف تلبية الحتياجات اليومية لالأطفال والكبار 
من الفيتامني، ما يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ص مثل ال�سرطان 

ومر�ص باركن�سون واخلرف.
الطماطم  ه��ذه  متثل  اأن  "ميكن  �سحفي:  بيان  يف  الباحثون  وق��ال 
م�سدرا غذائيا جديدا - مع تداعيات حمتملة على ال�سحة العامة".

والفو�سفات  الكال�سيوم  كمية  تنظيم  على  )د(  فيتامني  وي�ساعد 
والأ�سنان  العظام  �سحة  على  للحفاظ  �سروريان  وهما  اجل�سم،  يف 

والع�سالت.
يف  لال�ستخدام  تكييفها  ميكن  التقنية  ه��ذه  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��زع��م 
جمموعة من املحا�سيل الأخرى - مثل البطاط�ص والفلفل والفلفل 

احلار.

ن�ضائح ذهبية للعناية 
بالأقدام يف ال�ضيف

ارتداء الأحذية املفتوحة خالل ف�سل ال�سيف متتع الأقدام  يتطلب 
مبظهر جميل يعك�ص العتناء اجليد بها.

ميثل  القدم  حمام  اأن  "هاوت.دي" الأملانية  اجلمال  بوابة  واأو�سحت 
الب�سرة  تليني  على  يعمل  اإن��ه  حيث  ب��الأق��دام،  العناية  خطوات  اأوىل 

والأظافر وحت�سري الأقدام للخطوات التالية.
ول��ه��ذا ال��غ��ر���ص، يتم م��لء ح��و���ص �سغري ب��امل��اء ال��داف��ئ، م��ع اإ�سافة 
الزيوت  اأح���د  مثل  الأق����دام،  بحمام  اخلا�سة  العناية  م�ستح�سرات 
النباتية، والتي تتمتع مبفعول مرطب وجتعل الأقدام لينة. ويراعى 
و�سعها يف احلمام ملدة ل تزيد عن 5 دقائق تقريباً، كي ل تلني الأقدام 

ب�سكل مبالغ فيه، مما يت�سبب يف اأثر عك�سي.
وتتمثل اخلطوة التالية يف اإزالة طبقة اجللد املتقرنة با�ستعمال اأدوات 
ِمربد  اأو  اخل��ف��اف  احلجر  مثل  ل��ذل��ك،  املخ�س�سة  ب��الأق��دام  العناية 
وذلك  املبالغة،  ع��دم  مراعاة  مع  ولكن  الكوارتز،  معدن  من  م�سنوع 
اللتهابات،  الكامنة حتتها من  الأن�سجة  املهمة يف حماية  لوظيفتها 

التي قد تنجم عن ال�سغط اأو الحتكاك اأو احلرارة.
واأل  ق�سرية  الأظ��اف��ر  تبقى  اأن  ينبغي  اأن���ه  "هاوت.دي"  واأو���س��ح��ت 
حذاء  ارت���داء  عند  �سيما  ل  ل��الإزع��اج،  جتنباً  وذل��ك  الإ�سبع،  تتجاوز 
ا�ستعمال  وع��دم  متاماً  م�ستقيم  ب�سكل  الأظافر  ق�ص  وينبغي  مغلق. 
امل��ربد يف ال��زواي��ا اإط��الق��ا؛ حيث يت�سبب ذل��ك يف من��و الأظ��اف��ر نحو 

الداخل، مما ُيزيد من خطر الإ�سابة بالتهابات الأظافر.
وبعد ق�سها، ينبغي ا�ستعمال املرِبد على اأطراف الأظافر حتى ت�سبح 
اأطراف  على  ال��زائ��د  اجللد  اإزال���ة  ث��م  ك�سرها،  ي�سهل  ل  وك��ي  ناعمة 

الأظافر برفق با�ستعمال املربد اخل�سبي املخ�س�ص لذلك.
ويف اخلطوة الأخ��رية، ينبغي ترطيب القدمني، حيث يعتني الكرمي 
مبواد  اإم��داده��ا  على  وي�ساعد  املجهدة،  بالب�سرة  ل��الأق��دام  املخ�س�ص 
العناية الالزمة. وت�سهم الكرميات املحتوية على اليوريا ب�سكل جيد 

يف حماربة املناطق اخل�سنة، وبالتايل جتنب تكّون اجللد املتقرن.
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ال�ضمور ال�ضبكي يهّدد 
كبار ال�ضن بالعمى

قالت الرابطة الأملانية لأطباء العيون اإن ال�سمور ال�سبكي املرتبط بالتقدم 
يف العمر يعد من اأكرث اأمرا�ص العيون انت�ساراً لدى كبار ال�سن فوق 50 

عاماً.
اأن ال�سمور ال�سبكي املرتبط بالتقدم يف العمر ينق�سم  واأو�سحت الرابطة 
اإىل نوعني، الأول رطب والآخ��ر جاف. ويف حالة الإ�سابة بالنوع الرطب، 
اأوعية دموية مر�سية يف �سبكية العني، وع��ادة ما تكون ج��دران هذه  تنمو 
للخارج،  وال��دم  ال�سوائل  بت�سريب  وت�سمح  حمكمة  غري  الدموية  الأوعية 
مما يت�سبب يف ظهور ندبات تعمل على تدمري طبقة الأع�ساب احل�سا�سة 

يف �سبكية العني.
وعلى اجلانب الآخر، يعترب ال�سمور ال�سبكي اجلاف هو عملية حتدث عادة 
على مدار ال�سنوات. ويف تلك الأثناء يت�سبب هذا املر�ص يف فقدان اخلاليا 
احل�سا�سة لل�سوء املوجودة يف �سبكية العني، الأمر الذي يوؤدي اإىل تدهور 
ال�سبكي اجلاف هو  ال�سمور  ويعد  الزمن.  مر  وعلى  ببطء  الب�سر  حا�سة 

النوع الأكرث �سيوعاً.
وتتمثل اأعرا�ص ال�سمور ال�سبكي املرتبط بالتقدم يف العمر يف ا�سطرابات 
اأو متعرج على نحو  الروؤية مثل ظهور اخلطوط امل�ستقيمة ب�سكل متموج 
الأعرا�ص  ه��ذه  مالحظة  ف��ور  العيون  طبيب  ا�ست�سارة  وينبغي  مفاجىء. 

للخ�سوع للعالج يف الوقت املنا�سب من اأجل جتنب فقدان الب�سر.

منو الأطفال مع كلب قد 
يحميهم من مر�ض �ضائع!

وج���د ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و اأن 
الأطفال ال�سغار الذين يكربون مع كلب 
عائلي يتمتعون باأمعاء اأكرث �سحة واأقل 
وهو   - ك��رون  مبر�ص  لالإ�سابة  عر�سة 

مر�ص التهاب الأمعاء ال�سائع.
وق���ال ال��دك��ت��ور وي��ل��ي��ام��ز ت��ورب��ني، كبري 
درا�ستنا  اأن  "يبدو  ال���درا����س���ة:  م��ع��دي 
ا�ستك�سفت  ال��ت��ي  الأب���ح���اث  اإىل  ت�سيف 
فر�سية النظافة التي ت�سري اإىل اأن عدم 
التعر�ص للميكروبات يف وقت مبكر من 
التنظيم  ن��ق�����ص  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  احل��ي��اة 

املناعي جتاه امليكروبات البيئية". 
طويلة  حالة  باأنه  ك��رون  مر�ص  ويعرف 
الأم�����د ت�����س��ب��ب ال��ت��ه��اب ب��ط��ان��ة اجلهاز 

اله�سمي.
ويحدث اللتهاب ب�سكل �سائع يف الق�سم 
الأخري من الأمعاء الدقيقة اأو الغليظة، 
اأي جزء من  على  يوؤثر  اأن  ولكنه ميكن 

اجلهاز اله�سمي.
اإذا كانت  م��ا  ف��ه��م  ال��ب��اح��ث��ون يف  و���س��رع 
خطر  على  توؤثر  األيف  كلب  مع  الن�ساأة 
ودر�سوا  احل��ال��ة.  بهذه  الأط��ف��ال  اإ�سابة 
بيانات ما يقرب من 4300 من اأقارب 

الدرجة الأوىل امل�سابني بداء كرون.

ال�ضرتاحة من و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي حت�ضن ال�ضحة العقلية �ص 23

اكت�ضاف تقنية لتح�ضني 
كفاءة ذاكرة كبار ال�ضن

تو�سل فريق من الباحثني يف الوليات املتحدة اإىل اأن حقن فئران عجوزة بال�سائل 
النخاعي م�ستخل�ص من فئران �سغرية يف ال�سن ي�ساعد يف حت�سني ذاكرة الفئران 

العجوزة.
�سباب  من  بدماء  ال�سن  كبار  حقن  اأن  اإىل  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  العلماء  وتو�سل 
فريق  ق��ام  اجل��دي��دة،  التجربة  اإط���ار  ويف  ال�سيخوخة.  عملية  تقليل  يف  ي�ساعد 
من  نخاعي  �سائل  ب�سحب  بو�سطن  جامعة  يف  الأط��ف��ال  م�ست�سفى  من  الباحثني 
�سوف  اإذا كان ذلك  لتحديد ما  �سناً  اأكرب  ال�سن وحقنها يف فئران  فئران �سغرية 

ي�ساعد يف حت�سني ذاكرتها.
ا�ستغرق  فيوز"،  اأن���د  "نيوز  العلمية  ال��دوري��ة  اأوردت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اإط���ار  ويف 
الباحثون بع�ص الوقت ل�سمان عدم تلوث العينات التي يتم �سحبها من الفئران 
�سالمة  اإىل  الطمئنان  ولكن مبجرد  العجوزة،  الفئران  ال�سغرية قبل حقنها يف 

العينات، قاموا بحقن ال�سائل النخاعي يف الفئران العجوزة.
على  قدرتها  لقيا�ص  لتجربة  ال��درا���س��ة  حم��ل  الفئران  البحثي  الفريق  واأخ�سع 
التذكر عن طريق تعري�سها لومي�ص ثم �سحنة كهربائية يف القدم، وبعد اأ�سبوعني 
اأن الفئران التي تلقت ال�سائل  من حقن الفئران العجوزة، تبني لفريق الدرا�سة 
ال���ذي ي��ح��دث لها عند روؤية  ت��ذك��ر م��ا  اأك���رث ق���درة على  النخاعي اجل��دي��د ك��ان��ت 

الومي�ص.

- خف�ض احلرارة:
تزيد امل��اجن��و م��ن درج��ة ح���رارة اجل�سم، وخ��الل ف�سل 
اجلهاز  على  اجل�سم  يف  احل���رارة  توليد  ي��وؤث��ر  ال�سيف، 
املاء  يف  نقعها  فاإن  وبالتايل،  الأمعاء،  و�سحة  اله�سمي 

ي�ساعد يف تقليل خا�سية توليد احلرارة للفاكهة.
- اإزالة املواد الكيميائية:

غالًبا ما ت�ستخدم املبيدات احل�سرية واملواد الكيميائية 
للحفاظ على املاجنو يف ماأمن من احل�سرات اأو الأع�ساب 
الكيميائية  امل����واد  ه���ذه  ول��ك��ن  ال���زواح���ف،  اأو  ال�����س��ارة 
تهيج  ت�سبب  اإذ  الإن�����س��ان،  �سحة  ع��ل��ى  بال�سلب  ت��وؤث��ر 
واحل�سا�سية،  التنف�سي،  اجلهاز  وتهيج  والغثيان،  اجللد 

وال�سرطان، وال�سداع وما اإىل ذلك.
- اإزالة الأو�ساخ من الق�سرة:

العالقة  الأو���س��اخ  اإزال��ة  يف  وغ�سلها  املاجنو  نقع  ي�ساهم 
على  حتتوي  التي  ال�سوائب  م��ن  والتخل�ص  بق�سرتها، 
مثل  امل��ع��ادن  امت�سا�ص  مي��ن��ع  ال���ذي  الفيتيك  حم�ص 

احلديد والزنك والكال�سيوم.
بنقع  ين�سح  اأم����رك  م��ن  ك��ن��ت يف عجلة  ح���ال  ويف  ه���ذا 

املاجنو يف املاء ملدة 15-30 دقيقة.
لكن خالف ذلك، ُين�سح برتكها ملدة 1-2 �ساعات. كما 

ل �سرر من نقعها ملدة اأطول بعد ذلك قم باإزالة املاجنو 
من املاء، وا�ستمتع بتناولها.

فوائد �صحية للماجنا 
امل���اجن���و م���ن اأف�����س��ل ال��ف��اك��ه��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة، ف��ه��ي غنية 
ت��ت��خ��ي��ل��ه��ا، واملاجنو  ق���د ل  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  ب��ال��ف��وائ��د 
بالعنا�سر  مليئة  ولكنها  احلرارية  ال�سعرات  منخف�سة 
على  ي�ساعد  ال���ذي   ، �سي  فيتامني  خا�سة   - الغذائية 
ت��ق��وي��ة امل��ن��اع��ة وام��ت�����س��ا���ص احل��دي��د وي�����س��اع��د يف منو 
واإ�سالح ال�سعر وحتتوي على الربوتني، الكربوهيدرات، 
فيتامني  الفوليك،  النحا�ص، حم�ص  الغذائية،  الألياف 
ب 6، و ب 5 و فيتامني اأ ، فيتامني E و ك والنيا�سني 
كما  واملغني�سيوم  وال��ث��ي��ام��ني  واملنجنيز  وال��ب��وت��ا���س��ي��وم 
وحم�ص  الفو�سفور  م��ن  �سغرية  كميات  على  حت��ت��وي 
البانتوثنيك والكال�سيوم وال�سيلينيوم واحلديد، يف هذا 
بح�سب  ال�سحية،  املاجنو  فوائد  على  نتعرف  التقرير 

 :"Healthline" موقع
وبوتا�سيوم  مباغن�سيوم  غنية  امل��اجن��ا  ق��ل��ب��ك:  �سحة 
وم���������س����ادات اأك���������س����دة م���ف���ي���دة خل���ف�������ص ����س���غ���ط ال����دم 

والكولي�سرتول تفيد �سحة لقلبك.

�سحة جهازك اله�سمي: لأن املاجنو غنية باألياف وماء 
ت�ساعدك يف اله�سم.

اللي  واللوتني  اأ  بفيتامني  غنية  املاجنو  العني:  �سحة 
بتحمي عينك من الأ�سرار وم�ساكل الروؤية.

ب��ه��ا م����ادة بوليفينول  امل��اجن��و  ال�����س��رط��ان:  وق��اي��ة م��ن 
والربو�ستاتا  وال��رئ��ة  القولون  �سرطانات  م��ن  حتميك 

والثدي والعظام.
املاجنو لذيذة لكن حتتوي على  املاجنو لذيذة الطعم: 
ا�ستمتع بها باعتدال  الأخ��رى  الفواكه  اأكرث من  ال�سكر 

تناول )330 جراًما( فقط يف اليوم.
�سح�������ة الب�س�����رة وال�سعر: يحتوي املاجنو على فيتامني 
الرتهل  م���رون���ت���ه���ا ومي���ن���ع  ب�����س��رت��ك  ال������ذي مي���ن���ح  ج، 
ال�سعر  ي��ع��زز   ، اأ  بفيتامني  غنية  اأن���ه  ك��م��ا  وال��ت��ج��اع��ي��د 

ال�سحي.
حماية من الأمرا�ص: يحتوي املاجنو على اأكرث من 12 
نوًعا خمتلًفا من البوليفينول ، مبا يف ذلك املنجيفرين 
داخل  ل��الأك�����س��دة  ك��م�����س��ادات  البوليفينول  م���ادة  تعمل 

ج�سمك وحتميك من الأمرا�ص.
ال��ت��ي حت�سن  ب��الأل��ي��اف  الإم�����س��اك: غنية  م��ن  حتميك 

�سحة اله�سم وحتميك من الإم�ساك.

فطريات الفم.. 
اأ�ضبابها واأعرا�ضها

الأملانية  "برودينت"  جمعية  قالت 
اإىل  ت��رج��ع  ق���د  ال��ف��م  اإن ف��ط��ري��ات 
اإهمال  راأ����س���ه���ا  ع��ل��ى  ع����دة،  اأ����س���ب���اب 
ب��ال��ف��م والأ���س��ن��ان وجفاف  ال��ع��ن��اي��ة 
الفم امل�ساحب لداء ال�سكري مثال. 
ب�سحة  املعنية  اجلمعية  واأو�سحت 
اأي�ساً  اأنها قد ترجع  الفم والأ�سنان 
اإىل تناول امل�سادات احليوية لفرتات 
الأعرا�ص  اأن  اإىل  م�سرية  ط��وي��ل��ة، 
بالفم  ال�سديد  الح��م��رار  يف  تتمثل 
اإزالتها  ي�سعب  بي�ساء  بقع  وظهور 
وال�سعور  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  ط���ري���ق  ع����ن 
ب���ح���رق���ة يف ال����ف����م وت�����غ�����رّي م�����ذاق 
الأطعمة وكذلك ال�سعور باآلم عند 
البلع. واأردفت الرابطة اأن الو�سفات 
املنزلية الب�سيطة ل ت�ساعد يف عالج 
العك�ص من  بل على  الفم،  فطريات 
الو�سفات قد توؤدي  ف��اإن ه��ذه  ذل��ك 
البابوجن  ف�ساي  عك�سية،  نتائج  اإىل 
جفاف  زي����ادة  يف  يت�سبب  ق��د  م��ث��اًل 
مما  للفم،  املبطن  املخاطي  الغ�ساء 
يوفر بيئة اأف�سل لتكاثر الفطريات. 
لذا ينبغي ا�ست�سارة طبيب خمت�ص، 
للمري�ص  ي�سف  م��ا  غ��ال��ب��اً  وال����ذي 
للق�ساء  غ��رغ��رة  حملول  اأو  �سبغة 
على فطريات الفم يف غ�سون 8 اإىل 

اأيام.  10

فقدان ال�ضمع املفاجئ... متى 
ي�ضتدعي ا�ضت�ضارة الطبيب؟

ه��و حالة  امل��ف��اج��ئ  ال�سمع  ف��ق��دان 
�سابق  دون  حت���دث  ط���ارئ���ة  ط��ب��ي��ة 
اإن��������ذار، وغ���ال���ب���اً م���ا ُت�����س��ي��ب اأذن����ا 

واحدة، وله اأ�سباب عدة.
ال�سمع  ف��ق��دان  اأع���را����ص  وت��ت��م��ث��ل 
يف  بال�سغط  ال�����س��ع��ور  يف  امل��ف��اج��ئ 
الأذن والإدراك امل�سو�ص لالأ�سوات 
والإح�سا�ص  ب����ال����دوار  وال�����س��ع��ور 

بوجود فراء حول �سيوان الأذن.
الب�سيط،  ال�سمع  فقدان  حالة  ويف 
غالباً ما ت��زول ه��ذه الأع��را���ص يف 
ي��وم��ني يف ظل  اإىل  ي����وم  غ�����س��ون 
اأم����ا يف حالة  وال����ه����دوء.  ال���راح���ة 
ا���س��ت��م��رار الأع����را�����ص لأك�����رث من 
ا�ست�سارة  حينئذ  فيجب  ي��وم��ني، 
الفحو�سات  لإج��������راء  ال��ط��ب��ي��ب 
الالزمة لتحديد ال�سبب احلقيقي 
ال�سمع  ف�����ق�����دان  وراء  ال����ك����ام����ن 
ال���وق���ت  امل����ف����اج����ىء وع����الج����ه يف 
اأو�سح  الأ����س���ب���اب،  امل��ن��ا���س��ب. وع���ن 
واحلنجرة  والأذن  الأن����ف  طبيب 
الأملاين الربوفي�سور جوتز ليرنت 
اأن هذه احلالة املر�سية قد حتدث 
الدورة  با�سطرابات  الإ�سابة  عند 
الداخلية  الأذن  يف  ال����دم����وي����ة 
والعدوى  ال��وع��ائ��ي��ة  والت�سنجات 
الفريو�سية وجتلط الدم واأمرا�ص 
بالإ�سافة  ال�سكري،  ك��داء  الأي�ص 
ل�سو�ساء  امل�ستمر  التعر�ص  اإىل 

�سديدة والتوتر النف�سي.

ملاذا يجب نقع املاجنو يف املاء قبل اأكلها؟

تعترب املاجنو من الفواكه ال�صيفية 
التي حتظى ب�صعبية كبرية  املحببة 
ملذاقها  وذلك  وال�صغار،  الكبار  لدى 
من  العديد  لها  اأن  جانب  اإىل  املميز 
جل�صم  املذهلة  ال�صحية  ال��ف��وائ��د 

الإن�صان.
ولكن هل تعلم ملاذا ل يجب 

اأن تاأكل املاجنو اأبًدا دون 
ما  ه��ذا  امل��اء؟  يف  نقعها 

وفقًا  لكم  ن�صتعر�صه 
مل����ا ذك������ره م��وق��ع 
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�ش�ؤون حملية

ر  لتفعيل �ضل�ضلة من املبادرات لدعم الطلبة امل�ضتحقني  �ضراكة تعاون بني جامعة زايد وموؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الُق�ضَّ

يف حوار ا�صرتاتيجي نظمه مركز الإمارات للدرا�صات ال�صرتاتيجية

مدير عام اأبوظبي التقني ي�ضتعر�ض جناحات مرحلة التمكني واآفاق امل�ضتقبل يف روؤية حممد بن زايد للتعليم التكنولوجي واملهني

•• دبي – الفجر

وقعت معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�سباب، رئي�سة جامعة 
و�سوؤون  الأوق���اف  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  امل��ط��وع،  و�سعادة علي حممد  زاي��د، 
ر بدبي مذكرة تفاهم تهدف اإىل التعاون يف �سبيل تفعيل �سل�سلة من  الُق�سَّ

املبادرات والربامج لدعم الطلبة امل�ستحقني من جامعة زايد.
امل��ب��ادرة والتي ج��رى توقيعها م��وؤخ��راً يف ح��رم اجلامعة - دبي  وت��اأت��ي ه��ذه 
اأولويات الطرفني يف  الأع�ساء من كال اجلانبني، �سمن  بح�سور عدد من 
دعم الطلبة م�ستحقي املنح من الأ�سر ذوي الدخل املحدود بالدولة ل�ستكمال 
متطلبات التخرج، ومتكينهم من حتقيق النجاح وتطوير اإمكاناتهم القيادية 
من خالل توفري فر�ص التدريب املهني لهم ف�سال عن توفري فر�ص العمل 
العلمية  الدرجة  مع  يتنا�سب  مبا  زاي��د  جامعة  خلريجي  كامل  دوام  بنظام 

والتخ�س�سات املطروحة.

مثنية  التفاهم،  مذكرة  بتوقيع  �سعادتها  عن  الكعبي  ن��ورة  معايل  واأع��رب��ت 
وقالت:  الإم���ارات،  بدولة  التعليم  م�سرية  دع��م  يف  الر�سيدة  القيادة  جهود 
املنا�سبة  والفر�ص  الآليات  وتفعيل  اإيجاد  على  دائما  زايد  جامعة  "حتر�ص 
التي تدعم م�سرية جناح الطلبة كونها جزء ل يتجزاأ من تقدم الأمة يف �ستى 
املجالت، حيث تويل جامعة زايد اهتماما كبرياً للريادة والتميز يف البتكار 
مبا�سر  ب�سكل  تلبي  وال��ت��ي  الطالبية،  القيادة  وتطوير  والبحث  ال��رتب��وي 
تطلعات القيادة الر�سيدة يف تهيئة جيل جديد قادر على امل�ساركة يف م�سرية 

التقدم القت�سادي والجتماعي والثقايف للدولة." 
ر على جهودهم امل�ستمرة  "ن�سكر موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الُق�سَّ واأ�ساقت: 
يف  الأ�سا�سي  دوره��م  موا�سلة  من  الطلبة  ومتكني  املجتمع  اأب��ن��اء  تنمية  يف 
ونحن  الدولة.  ل�سباب  والعلمي  الرتبوي  التطوير  ودعم  بالبالد  النهو�ص 
دعم  املهنية يف  املعايري  واأرق��ى  اجل��ودة  م�ستويات  على  باملحافظة  ملتزمون 
بدعمنا  طلبتنا  يحظى  و�سوف  الأكادميية،  م�سريتهم  يف  الطلبة  وم�ساندة 

املعنوي الكامل اإىل جانب دعمنا الجتماعي واملايل، لينخرطوا بكل حما�ص 
وثقة يف عملية تطوير ذاتهم والرتقاء بتعليمهم."

اأكد �سعادة علي املطوع  الأم��ني العام ملوؤ�س�سة الأوق��اف و�سوؤون  ومن جانبه 
املوؤ�س�سة على بناء �سراكات  اإطارحر�ص  تاأتي يف  التعاون  اأن مذكرة   ر  الُق�سَّ
اإيجابي يف  اأث��ر  القادرة على حتقيق  املوؤ�س�سات  و  قوية مع خمتلف اجلهات 
اأكادميي  جيل  اإن�ساء  خالل  من  لأف���راده،  اأف�سل  م�ستقبل  و�سمان  املجتمع 
واٍع  قادر على امل�ساركة يف  البناء والتنمية، وحتقيق روؤية القيادة الر�سيدة 
زايد"   "جامعة  جهود  على  املطوع  واأثنى  اأوًل".  "الإن�سان  ا�سرتاتيجية  يف 
ا�ستكمال م�سريتهم الأكادميية  املتوا�سل للطلبة وم�ساندتهم على  لدعمها 
التعاون  اأن  املطوع  واأ�ساف  التعليم،  اأف�سل ممار�سات  اأكمل وجه، وفق  على 
�سيمكن الطلبة بالإ�سافة من ا�ستكمال درا�ستهم  من امل�ساركة يف التدريب 
فر�ص  على  ح�سولهم  ل�سمان  مهاراتهم،  وتعزيز  خرباتهم  ل�سقل  ال��الزم 
العمل املنا�سبة لتح�سيلهم الكادميي بعد اإمتام تخرجهم وتاأهيلهم خلو�ص 

التحديات املختلفة التي قد تواجه اأبناءنا يف �سوق العمل. 
لتوفري  ريعها  ي�سرف  تعليميا  وقفا   16 تدير  املوؤ�س�سة  ان  امل��ط��وع   وذك��ر 
ر وكذلك عدد من اأبناء بع�ص الأ�سر  الدعم املادي  للطلبة من اأبناءها الُق�سَّ
 ، الدولة  14  جامعة على م�ستوى  العلمي يف  ملتابعة حت�سيلهم  املتعرثة،  
اإطار  يف  وذلك  متنوعة،  اأكادميية  اخت�سا�سات  على  الدرا�سية  املنح  وت�سمل 
حر�ص املوؤ�س�سة على امل�ساهمة يف بناء نظام تعليمي �سامل ي�سم كافة �سرائح 

املجتمع على اختالف م�ستوياتها املادية.
و�سوؤون  الأوق���اف  وموؤ�س�سة  زاي��د  جامعة  �ستتعاون  امل��ذك��رة،  ه��ذه  ومبوجب 
املكتبة  حمتوى  اإىل  الو�سول  منها  امل�سرتكة  امل�ساريع  من  ع��دد  يف  ر  الُق�سَّ
تنظيم  والبحثية،  العلمية  الن�سرات  على  والتطلع  اجلامعية  الإلكرتونية 
تطوع  فر�ص  توفري  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون  امل�سرتكة،  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 
جمتمعية مبا ل يتعار�ص مع ح�سور الطلبة حما�سراتهم. تنظيم معار�ص 

التدريب العملي ومعار�ص التوظيف خالل العام الدرا�سي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

عام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  الدكتور   �سعادة  ق��ال 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  اإن 
جعل  ت�ستهدف  التعليم،  يف  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
ال��وط��ن ك��ل��ه؛ واح���ة اإب���داع وث���راء ف��ك��ري واإن�����س��اين وعلمي 
وتكنولوجي، م�سدره الرئي�سي هو املواطن باعتباره اأغلى 
ثروات الوطن، والقادر على امل�ساهمة بقوة يف تقدم ورقي 
الأمم،  م�سرياً اىل اأن هذه الروؤية التي ت�ست�سرف امل�ستقبل؛ 
باملجتمع  الوثيق  الإرتباط  منها  متينة؛  اأ�س�ص  على  تقوم 
وحتمية تطويره، بجانب اأهمية حتقيق التكامل والتوازن 
العملية  والدرا�سات  والإن�سانية،  النظرية  الدرا�سات  بني 
والذكاء  والتكنولوجيا  وال�سيدلة  كالطب  والتطبيقية 
ال�سطناعي وال��زراع��ة وغ��ريه��ا، وم��ن هنا ج��اءت قرارات 
�سموه باإن�ساء جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي، 
وكذلك جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية، ليعك�ص 
ذلك مدى اهتمام القيادة الر�سيدة بالتخ�س�سات النوعية 
التي يكون لها الدور الأكرب يف �سناعة الكفاءات الوطنية 
ب�سكل  وامل�ستقبل  الع�سر  متطلبات  تلبية  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة 

متوازن ومدرو�ص.
جاء ذلك خالل "احلوار ال�سرتاتيجي" الذي نظمه مركز 
جناحه  يف  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات 
مبادرة  �سمن   ،2022 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  مبعر�ص 
"مفكرو الإمارات" ل�سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي، 
التمكني  م��رح��ل��ة  يف  امل��ه��ن��ي  وال��ت��دري��ب  "التعليم  ب��ع��ن��وان 
واآفاق امل�ستقبل"، وبح�سور �سعادة الدكتور �سلطان حممد 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  عام  مدير  النعيمي، 
احلمادي  جا�سم  عبدالرحمن  والدكتور  ال�سرتاتيجية، 
املهني،  وال���ت���دري���ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر 
الإمارات،  مهارات  رئي�ص  املرزوقي  حممد  علي  واملهند�ص 
اأبرز  ال�سام�سي  اإ�ستعر�ص  حيث  امل�����س��وؤول��ني،  م��ن  ونخبة 
النجاحات التي حققتها القيادة الر�سيدة ممثلة يف املغفور 

امل�ستقبل  نهيان، ل�ست�سراف  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  له 
"طيب اهلل ثراه" قائد  خالل مرحلة التمكني، وباعتباره 
مرحلة التمكني، التي مت خاللها اإن�ساء معهد التكنولوجيا 
التطبيقية عام 2005، ليعمل على �سناعة املهند�سني يف 
كافة التخ�س�سات التكنولوجية والهند�سية والعلمية، ومن 
ومعهد  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�ص  اإن�ساء  مر�سوم  �سدر  ثم 
وكلية  خليفة،  جامعة  املهني،  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
اإن�ساء  2010 �سدر مر�سوم  فاطمة للعلوم ال�سحية، ويف 
موحد  نظام  بعمل  املعنية  ل��ل��م��وؤه��الت؛   الوطنية  الهيئة 
جلميع املخرجات الفنية، ومنح املواطن  الفر�سة للتدريب 
والتعليم املهني ، �سواء نظامي اأو غري نظامي والعرتاف 
ب�سهاداتهم، بجانب اإن�ساء مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، الذي يقود منظومة متكاملة من التعليم 
بدوره  والذي  املتخ�س�ص،  والتاأ�سي�سي  والثانوي  اجلامعي 
عمل على انت�سار موؤ�س�سات التعليم التقني واملهني يف كافة 
اإمارات الدولة، وهي املوؤ�س�سات املتميزة التي ت�سم اأكرث من 
16 األف مواطن ومواطنة يدر�سون يف موؤ�س�ساتنا التعليمية 
مئات  �سنويا  يخرج  التقني" ال��ذي  "اأبوظبي  مظلة  حتت 
الكفاءات الوطنية القادرة على رفد �سوق العمل واملجتمع 
بالكوادر املتخ�س�سة يف كافة املجالت، بالإ�سافة اإىل حتقيق 
التعليمي، فقد  القطاع  نوعية يف  اإجن��ازات كبرية وقفزات 
�سهدت مرحلة التمكني الهتمام ببناء خمرجات تعليمية 
متميزة، وبناء املهارات وجودة التدريب بحيث ترتكز على 
تعزيز موؤ�سرات جودة املخرجات التعليمية، من خالل بناء 

جيل اإماراتي موهوب ومبتكر يتمتع ب�سمات ع�سرية.
قائال" كما  ال�سام�سي  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف 
تتجلى روؤي��ة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د؛ نحو 

الذكاء  ب��ق��ط��اع��ات  الإه��ت��م��ام  خ���الل  م��ن  امل�ستقبل؛  اآف����اق 
ال�سطناعي الذي �سيخلق فر�ص عمل جديدة وم�سروعات 
اأوائل  م��ن  الإم�����ارات  اأ�سبحت  حتى  م��ب��ت��ك��رة،   اقت�سادية 
الدول التي عملت على اإن�ساء امل�سروعات التي تعتمد على 
الذكاء ال�سطناعي، و�سرورة تطوير ال�سناعات املوجودة  
وفق ذلك الأمر، ونحن يف ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
على �سبيل املثال بداأنا منذ 8 �سنوات  يف تدري�ص الربجمة 
وغريها ؛ لطلبة ال�سف ال�ساد�ص و�سجعناهم منذ �سنواتهم 
الدرا�سية الأوىل على ابتكار م�سروعاتهم العلمية  وريادة 
الأعمال وهو الأمر الذي يوؤكد على اأن الذكاء ال�سطناعي 
كما  اجل��دي��دة،  العمل  وفر�ص  الوظائف  ماليني  �سيطرح 
اأبناء  ف��اإن  ال��ي��وم  ن��رى  اأخ���رى، وكما  تختفي معه وظ��ائ��ف 
املجتمع ميكنهم اإجناز املعامالت احلكومية و البنكية من 
خالل التقنيات احلديثة، والإم��ارات لها الريادة يف ذلك ، 
نعلم  له؛  التابعة  التقني" واملوؤ�س�سات  "اأبوظبي  يف  ونحن 
طالبنا وموظفينا اأن التعليم امل�ستمر مدى احلياة هو �سر 
النجاح الدائم يف احلياة، وهو احلل ملواكبة الع�سر، باكت�ساب 
املهارات العلمية والعملية والقيادية اجلديدة، التي توؤهل 
اأبناء املجتمع لتطوير الذات ومواكبة التطور الوظيفي مبا 
يحمله من وظائف ومهام جديدة، وبالتايل ي�سبح املواطن 
قادر على املناف�سة والتناف�سية يف �سوق العمل، وهو الأمر 
الذي يجعله دائما قادر على تخطي عقبة اختفاء الوظائف 
تعتمد  التي  اجلديدة  املهام  اأداء  على  ق��ادر  كونه  احلالية، 
على الذكاء ال�سطناعي، كما يعمل"اأبوظبي التقني" على 
واعتزازة  القيادية   ال�سفات  على  الطلبة  وتعليم  تربية 
بالعلوم  الهتمام  بجانب  العربية  ولغته  الوطنية  بهويته 

الهند�سية والتطبيقية والتكنولوجية."

واأو�سح �سعادة الدكتور مبارك ال�سام�سي فقال" ومما ي�سري 
لأهمية  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  اىل 
التعليم التقني واملهني، واإ�ست�سراف امل�ستقبل؛ قرار �سموه 
منذ العام 2007 بان�ساء كلية فاطمة للعلوم ال�سحية يف 
ابوظبي ، ومن ثم فتح اأفرع اأخرى للكلية يف الظفرة والعني 
القطاع  حاجة  مواجهة  م��ن  الآن  نتمكن  حتى  وعجمان، 
ال�سحي يف الدولة اىل الكوادر الوطنية، القادرة على تلبية 
الهام،  وكمثال على ذلك فان عدد  القطاع  متطلبات هذا 
املمر�سات يف الدولة يبلغ نحو 50 الف تقريباً، %2 منهم 
اأجل  مواطنات، وهو الأمر الذي يوؤكد �سرورة العمل من 
ا�ستقطاب املواطنات للعمل يف هذا التخ�س�ص الهام وغريه 
الأهمية  ه��ذه  ظهرت  ولقد   ، ال�سحية  التخ�س�سات  م��ن 
جلية خالل جائحة كورونا حيث عرف العامل اأجمع مدى 
املجتمع،  يف  وال�سحية  الطبية  الكفاءات  واأهمية  حيوية 
ومن هنا اأطلقت القيادة عرب "ناف�ص" وبالتعاون مع كلية 
ع�سرة  و�سناعة  تدريب  م�سروع  ال�سحية؛  للعلوم  فاطمة 
اآلف مواطنة للعمل يف مهنة التمري�ص خالل 5 �سنوات، 
"اأبوظبي  بتنظيم  الر�سيدة؛  القيادة  توجيهات  جاءت  كما 
التقني" للم�سابقة العاملية للمهارات 2017 لأول مرة يف 
األف  مائة  نحو  ودع��وة  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
�سخ�ص، ملتابعة املناف�سات بني نحو األف خم�سمائة مت�سابق 
ميثلون 70 دولة، من اأجل تبادل اخلربات واكت�ساب املزيد 
واملمار�سات  والتخ�س�سات  العاملية  والقدرات  املهارات  من 
املطلوبة يف �سوق العمل حالياً وم�ستقباًل، كما توجد الكثري 
من التخ�س�سات احليوية والهامة مثل الربجمة والذكاء 
اأن��واع��ه��ا، وقطاع  وب��ك��ل  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال�سطناعي  
الطريان  الذي ينمو ب�سكل كبري يف الدولة ولدينا اأف�سل 

�سركات الطريان امل�سهود لها بالكفاءة العاملية مثل طريان 
الحتاد، وطريان الإمارات، والعربية وغريها من الناقالت 
اجلوية وجميعها بحاجة اىل كوادر وطنية متخ�س�سة يف 

التخ�س�سات الهند�سية   والإدارية باملطارات ".
واختتم مدير عام "اأبوظبي التقني" حديثه قائال" ومن 
نتائج روؤية واهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
على  الطلبة  اإقبال  زي��ادة  املتخ�س�ص،  بالتعليم  نهيان،  اآل 
املوؤ�س�سات  من  وغريها  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
اإم���ارات  ك��اف��ة  يف  واملنت�سرة  التقني"  ل�"اأبوظبي  التابعة 
الدولة، كما اأ�سبح طلبة املركز؛ هم  الأف�سل من الناحية 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  طلبة  ت�سدر  بجانب  الأك��ادمي��ي��ة، 
القيا�سي  الإم��ارات  اختبار  التطبيقية؛ مراكز متقدمة يف 
اىل  الدولة  وو�سول   ،2021-EMSAT"" 2020
املركز الثامن يف التعليم والتدريب التقني واملهني عاملياً يف 
موؤ�سر املعرفة العاملي 2021، واملركز الأول على امل�ستوى 
العربي لل�سنة اخلام�سة على التوايل، وذلك من اأجل بناء 
والتكنولوجي�ة  العلمي�ة  للث�ورات  وم��واك��ب  متمكن  جيل 
اأبوظبي؛  ا���س��ت��ح��دث��ت   2015 ع���ام  ويف  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف 
الواجهة  لتعزيز  اأداة  لتكون  العاملية  اآ�سيا  مهارات  منظمة 
اأبوظبي،  واإم����ارة  ع��ام  ب�سكل  الم����ارات  ل��دول��ة  التعليمية 
باعتبارها املقر الدائم للمنظمة، ويف عام 2017 مت منح 
"اأبوظبي التقني"؛ دور املن�سق الإقليمي ل�سبكة يونيفوك 
والتدريب  للتعليم  ال��دويل  املركز  وهو   )UNIVOC(
التقني واملهني التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
بو�سوح  يك�سف  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  "اليون�سكو"،  والثقافة 
مدى جناح روؤية القيادة الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان؛ ل�ست�سراف امل�ستقبل وفق 

اأعلى الآفاق واملعايري العاملية".
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق����ام  ال���س��رتات��ي��ج��ي  احل�����وار  خ��ت��ام  ويف 
�سلطان حم�����مد الن������عيمي، م����دي�����ر ع������ام مركز الإم���ارات 
ل���ل���درا����س���ات وال���ب���ح���وث ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ب��ت��ك��رمي مدير 
والأفكار  ال��روؤى  ث��راء  عاليا  التقني" مثمناً  عام"اأبوظبي 

التي مت طرحها .

الأمم ورقي  تقدم  حتقيق  على  القادر  املواطن  م�ضدره  وثراء  اإبداع  واحة  الوطن  جعل  ي�ضتهدف  الدولة  رئي�ض  ال�ضام�ضي:  • مبارك 
القطاعات كافة  يف  اجلديدة  العمل  وفر�ض  الوظائف  ماليني  �ضيطرح  الذي  ال�ضطناعي  بالذكاء  تهتم  • القيادة 

اجلديدة والقيادية  والعملية  العلمية  املهارات  باكت�ضاب  الع�ضر  ملواكبة  احلل  وهو  احلياة،  يف  الدائم  النجاح  �ضر  هو  امل�ضتمر:  • التعليم 

�ضحة تطلق عيادة متنقلة جديدة للفح�ض الطبي لالإقامة لل�ضركات العاملة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

الطبي  الفح�ص  جم��ال  يف  امل��ق��دم��ة  خدماتها  ن��ط��اق  تو�سيع  ب��ه��دف 
ال�سركات وت�سهيل و�سول  لالإقامة، وتلبيًة لحتياجات عمالئها من 
"�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت  لهم،  اخلدمات 
عيادة  اإط��الق  الإم����ارات، عن  دول��ة  ال�سحية يف  للرعاية  �سبكة  اأك��رب 
متنقلة جديدة �ستوفر خدمات الفح�ص الطبي لالإقامة للموظفني 
العا�سمة  اأن���ح���اء  زي���ارت���ه���م يف م��ق��ار ع��م��ل��ه��م يف ج��م��ي��ع  م���ن خ����الل 

الإماراتية.
املدير  الها�سمي،  عبدالرحمن  عمر  الدكتور  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
التنفيذي ال�سريري يف اخلدمات العالجية اخلارجية، لدى"�سحة": 
"ي�سرنا الإعالن عن اإطالق العيادة املتنقلة اجلديدة للفح�ص الطبي 

الطبي لالإقامة  الفح�ص  اإ�سافة نوعية خلدمات  تعد  التي  لالإقامة 
التي نقدمها من خالل 12 مركزاً منت�سرة يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي. 
الفح�ص  احتياجات  تغطية  اإىل  اجلديدة  العيادة  خالل  من  ونهدف 
تلك  اإىل  و�سولهم  ت�سهيل  بهدف  وذل��ك  عملهم  مقر  يف  للموظفني 
الفحو�سات وتقليل وقت انقطاعهم عن العمل لزيارة املركز واإجراء 
خدمات  توفري  من  املتنقلة  العيادة  خ��الل  من  و�سنتمكن  الفح�ص. 
وميكننا  ���س��رك��ة،  ك��ل  اح��ت��ي��اج��ات  بح�سب  ل��الإق��ام��ة  ال��ط��ب��ي  الفح�ص 
عند  العطالت  اأو  الأ�سبوع  نهاية  اأو خالل  ال�ساعة  م��دار  على  العمل 

احلاجة."   
لالأ�سعة  وغرفتني  الطبي،  للفح�ص  غرفتني  املتنقلة  العيادة  وت�سم 
وغرفة �سحب الدم وقاعتي انتظار تت�سع لثني ع�سر �سخ�ساً. وتبداأ 
من  العام  الفح�ص  ثم  وم��ن  الت�سجيل  عند  العيادة  يف  املراجع  رحلة 

قبل الطبيب، ثم فح�ص الدم، يليه �سورة ال�سدر بالأ�سعة ال�سينية. 
وقد ُيطلب من املراجع اأخذ تطعيم الكبد الوبائي والذي يعطى على 
ثالث جرعات ، الأوىل يف نف�ص يوم الفح�ص الطبي لالإقامة، ومن ثم 
وت�ستغرق  وقت لح��ق.  املتبقيني يف  للتطعيمني  مواعيد  يتم حتديد 
رحلة املراجع ما بني 15 اإىل 30 دقيقة ول يحتاج اإىل زيارة العيادة 
جمدداً ل�ستالم النتائج، حيث تظهر يف نظام الهيئة الحتادية للهوية 
واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ تلقائياً فور اإ�سدارها. ومن اجلدير 
خلدمات  م��زّود  اأك��رب  هي  اخلارجية  العالجية  اخل��دم��ات  اأن  بالذكر 
12 مركزاً  2006، وتدير  اأبوظبي منذ العام  فحو�سات الإقامة يف 
للفح�ص وال�سحة الوقائية يف جميع اأنحاء الإمارة . وبجانب خدمة 
"�سحة"  يف  اخلارجية  العالجية  اخل��دم��ات  توفر  العادية،  الفح�ص 

خدمة الفح�ص ال�سريع وخدمة الفح�ص املميزة يف عدد من املراكز. 
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التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام  عن  التوقف  اأن  اإىل  جديدة  درا�صة  اأ�صارت 
الجتماعي ملدة اأ�صبوع واحد فقط، قد يوؤدي اإىل حت�صن كبري يف ال�صحة، 

وانح�صار القلق والكتئاب.
اململكة  يف  باث  جامعة  يف  الباحثني  من  فريق  اأج��راه  الذي  البحث  در�ض 
التوا�صل  و�صائل  على  اأ�صبوع  ملدة  لك�صر  العقلية  ال�صحة  اآث��ار  املتحدة 
امل�صاركني يف الدرا�صة ما يقارب ت�صع �صاعات من  الجتماعي، ووفر بع�ض 
 Facebook و Instagram اأ�صبوعهم، كانوا �صيق�صونها يف التمرير على

.TikTok و Twitter و

الأمريكية  املجلة  يف  م��وؤخ��را  ُن�سرت  التي  النتائج  واأ���س��ارت  
الجتماعية،  وال�سبكات  وال�سلوك  ال�سيرباين  النف�ص  علم 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ن  بعيدا  فقط  واح���دا  اأ���س��ب��وع��ا  اأن  اإىل 
الجتماعي اأدى اإىل حت�سني م�ستوى رفاهية الأفراد ب�سكل 

عام، بالإ�سافة اإىل تقليل اأعرا�ص الكتئاب والقلق.
قام الباحثون ب�سكل ع�سوائي بتخ�سي�ص 154 فردا ترتاوح 
و�سائل  ا�ستخدموا  والذين  عاما،   72 و   18 بني  اأعمارهم 
حيث  تدخل  جمموعة  يف  اإم��ا  يومًيا،  الجتماعي  التوا�سل 
التوا�سل  و�سائل  جميع  ا�ستخدام  عن  التوقف  منهم  ُطلب 
حيث  مراقبة،  جمموعة  اأو  واح��د،  اأ�سبوع  مل��دة  الجتماعي 
ميكنهم ال�ستمرار، بالتمرير كاملعتاد.ومت يف بداية الدرا�سة 

اأخذ درجات اأ�سا�سية للقلق والكتئاب والرفاهية.
اأ�سبوعيا  �ساعات   8 اأنهم يق�سون ما معدله  امل�ساركون  اأفاد 
بعد  ال��درا���س��ة،  بداية  يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
اأخذ  ُط��ل��ب منهم  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ون  اأ���س��ب��وع واح����د، ح�سل 
الرفاهية  يف  ك��ب��رية  حت�سينات  على  اأ���س��ب��وع  مل��دة  ا���س��رتاح��ة 
الذين  اأولئك  من  اأك��رث  والقلق،  الكتئاب  اأعرا�ص  ،وتقليل 
مما  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  و���س��ائ��ل  ا�ستخدام  يف  ا�ستمروا 

ي�سري اإىل فائدة ق�سرية الأجل.
طلب امل�ساركون اأخذ ا�سرتاحة ملدة اأ�سبوع واحد، وذكروا اأنهم 
ي�ستخدمون و�سائل التوا�سل الجتماعي ملدة 21 دقيقة يف 

املتو�سط مقارنة مبتو�سط �سبع �ساعات لأولئك يف املجموعة 
ال�سابطة، ومت توفري اإح�سائيات ا�ستخدام ال�سا�سة للتحقق 

من التزام الأفراد بالفا�سل.
الباحث الرئي�سي من ق�سم ال�سحة يف باث الدكتور  يو�سح 
جيف لمربت اأن التمرير على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
دون  ذل��ك  يفعل  منا  الكثري  اأن  لدرجة  كل مكان  منت�سر يف 
التفكري تقريبا منذ اللحظة التي ن�ستيقظ فيها حتى نغلق 
ا�ستخدام  اأن  نعلم  :"نحن  لم��ربت  ال��ل��ي��ل.وق��ال  يف  اأعيننا 
ه��ن��اك خماوف  واأن  الج��ت��م��اع��ي �سخم  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
متزايدة ب�ساأن اآثارها على ال�سحة العقلية، لذلك من خالل 
هذه الدرا�سة، اأردنا معرفة ما اإذا كان جمرد مطالبة النا�ص 
اأن يعود بفوائد على ال�سحة  اأ�سبوع ميكن  باأخذ عطلة ملدة 

العقلية".
لدينا  امل�����س��ارك��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  لمربت:"اأبلغ  واأ�����س����اف 
ع��ن ت��اأث��ريات اإي��ج��اب��ي��ة م��ن الب��ت��ع��اد ع��ن و���س��ائ��ل التوا�سل 
الجتماعي مع حت�سن احلالة املزاجية وقلق اأقل ب�سكل عام، 
وهذا ي�سري اإىل اأنه حتى جمرد ا�سرتاحة �سغرية ميكن اأن 

يكون لها تاأثري".
كان  اإذا  ما  ملعرفة  الدرا�سة  على  البناء  الآن  الفريق  ويريد 
اأن ي�ساعد جمموعات �سكانية  اأخذ ا�سرتاحة ق�سرية ميكن 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  اأو  ال�سباب  امل��ث��ال،  �سبيل  خمتلفة،على 

يعانون من حالت �سحية ج�سدية وعقلية.
ويهدف الفريق اأي�سا ملتابعة الأ�سخا�ص ملدة تزيد عن اأ�سبوع 
واحد ملعرفة ما اإذا كانت الفوائد �ست�ستمر مبرور الوقت، اإذا 
كان الأمر كذلك، يف امل�ستقبل ، فاإنهم يتوقعون اأن هذا ميكن 
اأن ي�سكل جزءا من جمموعة اخليارات ال�سريرية امل�ستخدمة 

للم�ساعدة يف اإدارة ال�سحة العقلية.
 ، املا�سية  عاًما  ع�سر  اخلم�سة  م��دار  :"على  لم��ربت  يقول 
اأحدثت و�سائل التوا�سل الجتماعي ثورة يف طريقة توا�سلنا، 
يف  الرئي�سية،  املن�سات  لحظته  ال��ذي  الهائل  النمو  اأك��ده��ا 
اململكة املتحدة، وزاد عدد البالغني الذين ي�ستخدمون و�سائل 
التوا�سل الجتماعي من ٪45 يف عام 2011 اإىل ٪71 يف 
ما  وي�ستخدم   ، عاما   44 اإىل   16 بني  وم��ن   .2021 ع��ام 
ي�سل اإىل ٪97 و�سائل التوا�سل الجتماعي، ويعد التمرير 

هو الن�ساط الأكرث �سيوعا على الإنرتنت".
املتعة  "بال�سعف" وفقدان  ال�سعور  ف��اإن  الباحثني  وبح�سب 
القلق  ل��الك��ت��ئ��اب، يف ح��ني يت�سم  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال�����س��م��ات  م��ن 
الرفاهية  وت�سري  ال�سيطرة،  عن  واخل���روج  املفرط  بالقلق 
احلياة،  عن  والر�سا  للفرد،  الإيجابي  التاأثري  م�ستوى  اإىل 
وال�سعور بالهدف.ووفقا ملنظمة Mind يف اململكة املتحدة 
، يعاين واحد من كل �ستة اأف��راد من م�سكلة �سحية عقلية 

�سائعة مثل القلق والكتئاب يف اأي اأ�سبوع معني.

تقلل اأعرا�ض الكتئاب والقلق

ال�ضرتاحة من و�ضائل التوا�ضل الجتماعي حت�ضن ال�ضحة العقلية
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ويرى مر�سى كوفيد الذين يعانون منذ فرتة 
 ENO ط��وي��ل��ة ح�����س��ور ج��ل�����س��ات م���ع م��غ��ن��ي
غناء  مثل  التنف�ص،  متارين  يف  ي�ساركون  حيث 
التهويدات واإحداث �سو�ساء با�ستخدام الق�ص، 
الأطفال  يغنيها  التي  التهويدات  اختيار  ومت 
لتكون  وم�سممة  التذكر  و�سهلة  ق�سرية  لأنها 

مهدئة.
حا�سري  نتائج  ق��ارن��ت  ال��ت��ي  التجربة  وج���دت 
اأن  حت��ك��م  جم��م��وع��ة  م���ع  ل��ل��ت��ن��ف�����ص   ENO
تنف�سهم  يف  اأك��رب  حت�سينات  اإىل  اأدى  الربنامج 
الآلف  مئات  وج��ود  وم��ع  العقلية،  و�سالمتهم 

م��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن كوفيد 
الأهمية  م��ن  اإن��ه  اخل���رباء  ق��ال  لفرتة طويلة، 
مب��ك��ان ت��ط��وي��ر ع��الج��ات ج��دي��دة ق��ائ��م��ة على 

الأدلة.
املر�سى  ت��رتك  الأم��د هو حالة  وكوفيد طويل 
ب��ف��اي��رو���ص ك���ورون���ا، يعانون   ي�����س��اب��ون  ال���ذي���ن 
التنف�ص  و�سيق  التعب  م��ن  ال��زم��ن  م��ن  لفرتة 

وم�ساكل يف الذاكرة.
نتائج  لندن  يف  اإم��ربي��ال  جامعة  باحثو  وق���ارن 
منذ  كوفيد  مر�ص  من  يعانون  �سخ�سا   150
برنامج  يف  م��ن��ه��م   74 ����س���ارك  ط��وي��ل��ة،  ف����رتة 

ملدة  ي�ستمر  وال��ذي   ENO ل�  التابع  التنف�ص 
 NHS ستة اأ�سابيع، بينما تلقى الآخرون عالج�
العام الذي ي�سمل العالج الطبيعي، مثل متارين 
التنف�ص العامة، والتمارين البدنية، والتدريب 

على التوازن، واإدارة التعب.
طلب الباحثون من كل م�سارك اأن ي�سجل �سيق 
التنف�ص عند الراحة، وامل�سي، و�سعود ال�سالمل، 
وب��ي��ن��م��ا ���س��ه��دت ك��ل��ت��ا امل��ج��م��وع��ت��ني حت�����س��ن��ا يف 
انخفا�سا  الغنائية  املجموعة  �سهدت  حالتهم، 

اأكرب يف درجات �سيق التنف�ص.
ان��خ��ف��ا���س��ا متو�سطا  ال��غ��ن��اء  م��ر���س��ى  و���س��ج��ل 

اأثناء  التنف�ص  �سيق  يف  نقطة   10.48 ق��دره 
اجلري، مقارنة مبجموعة التحكم، كما �سجلوا 

انخفا�سا.
 Breathe وقالت اإحدى امل�ساركات يف برنامج
، وهي امراأة تبلغ من العمر 44 عاما: "�سعرت 
اأن ENO Breathe �ساعدين على التعايف 
من ال�سدمة التي عانيت منها وما زلت اأعاين 
منها: من الإ�سابة مبر�ص غري معروف، وعدم 

معرفة ما اإذا كنت �ساأ�سبح اأف�سل.
كري  الدكتور  للدرا�سة،  الرئي�سي  املوؤلف  وق��ال 
فيليب من اإمربيال، وهو خبري يف �سحة القلب 

والرئة: "اإن ما يقدر بواحد من كل 50 �سخ�سا 
العثور  ك��ان  الطويل،  كوفيد  مر�ص  من  يعاين 
اأمرا  الأدل���ة  على  قائمة  جديدة  عالجات  على 

بالغ الأهمية".
وقال فيليب: "ت�سري درا�ستنا اإىل اأن التح�سينات 
يف الأعرا�ص التي عانى منها امل�ساركون  نتجت 
مت  التي  العملية  التنف�ص  تقنيات  م��ن  ك��ل  ع��ن 
تعلمها، وكذلك الطريقة الإبداعية والإن�سانية 

والإيجابية لتقدمي الربنامج".
وقال رئي�ص ENO الدكتور هاري برونيي�ص:" 
بربنامج  ل��ل��غ��اي��ة  ف���خ���ورة  الأوب�������را  ���س��رك��ة  اإن 

�ساعدت  وك���ي���ف  ب��ه��ا  اخل���ا����ص   Breathe
كوفيد  اأعرا�ص  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص 

املنهكة على املدى الطويل"،
 م�سيفا: "اإن بحثا كهذا يو�سح الفائدة الهائلة 
التي ميكن اأن حتققها الفنون عند تطبيقها يف 

�سياق طبي".
ويتمثل اأح���د ق��ي��ود ال��درا���س��ة يف اأن���ه ُط��ل��ب من 
امل�ساركني تقييم �سيق التنف�ص لديهم بدل من 
قيا�ص وظيفة الرئة با�ستخدام الأدوات الطبية 
مع اختيار الباحثني هذا اخليار لزيادة امل�ساركة 

يف الدرا�سة.

طريقة مبتكرة للتخفيف من اأعرا�ض �ضيق التنف�ض لدى امل�ضابني بكوفيد طويل الأمد
تو�صلت درا�صة علمية اإىل اأن غناء تهويدات الأطفال مثل اأغنية Twinkle Twinkle Little Star ميكن اأن ي�صاعد يف تخفيف اأعرا�ض كوفيد 

طويل الأمد التنف�صية.  
وجد املر�صى الذين �صاركوا يف برنامج تقوده الأوبرا الوطنية الإجنليزية اأن الغناء �صاعدهم على التنف�ض ب�صهولة، ويتم تنفيذ خطة مرة واحدة 

يف الأ�صبوع منذ عام 2020، وتهدف اإىل �صفاء مر�صى الفريو�ض املتعافني الذين يعانون من �صيق التنف�ض.

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
�سركة /جمموعة تان العاملية القاب�سة �ص م ح ، منطقة حرة )رخ�سة رقم 1622( والكائنة 
، واملرخ�سة  املتحدة  العربية  ، دولة الم��ارات  ، دبي  املنطقة احلرة ملطار دبي  ب���� مدينة دبي 
لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
  2022/5/12 بتاريخ   الذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  اتخاذه بوا�سطة جمل�ص  وال��ذى مت 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سادة / عادل فهمي  
جمموعة تان العاملية القاب�سة �ص م ح
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 504556046 971+  
Email:apfahmy@yahoo.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : هنيكل بويل بت لتجارة مواد البناء )�ض ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 1106 ملك حممد �سامل حممد املليحي - بردبي - برج خليفة 
القيد  533593 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   79851  : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/11 بتاريخ 
204 - ملك عبداهلل  :  مكتب رقم  العنوان  للتدقيق واملحا�صبة  اجلريودي  املعني 
  04-2389722 2389721-04 فاك�ص:  ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اون�صت للمجوهرات �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 44 ملك ال�سركة العربية ال�سكندنافية للتاأمني - بردبي - الكرامة 
القيد  680056 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1106194 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/5/10 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/5/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

خلدمات  جلوبال  ملالكها  الغذائية  امل��واد  لتجارة  الذهبية  الرمال   : ال�سركة  ا�سم 
التموين �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض ذ م م  العنوان : مكتب 3103 ملك حممد �سالح 
كتوت - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ص الواحد 
1367444 مبوجب  748769 رقم القيد بال�سجل التجاري :  )ذ م م( رقم الرخ�سة : 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
 2020/9/13 باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني فوك�ض لتدقيق احل�صابات - الها�صمي - فرع دبي 
العنوان : مكتب رقم 313 ملك م�سبح را�سد الفال�سي - جبل علي �سناعية - هاتف :   فاك�ص 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كريت ك�صتم كولور لتجارة العطور وم�صتح�صرات التجميل �ض ذ م 
م العنوان : مكتب رقم 1903-21 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان - برج خليفة 
القيد  839820 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1425297 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  هنيكل بويل 
بت لتجارة مواد البناء )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/11 بتاريخ  العدل حماكم دبي  2022/5/9 واملوثق لدى كاتب 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  ، م�سطحباً  اأع���اله  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية اون�صت للمجوهرات �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

 : ال��ع��ن��وان  دبي  فرع   - الها�صمي   - احل�صابات  لتدقيق  فوك�ض   : امل�سفي  ا���س��م 
مكتب رقم 313 ملك م�سبح را�سد الفال�سي - جبل علي �سناعية - هاتف :   فاك�ص 
:       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية الرمال الذهبية لتجارة املواد الغذائية ملالكها جلوبال خلدمات 
التموين �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/9/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/13 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  العنوان : مكتب رقم 
 04-2973071  : ف��اك�����ص   04-2973060  : ه��ات��ف   - بور�سعيد   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
التجميل  العطور وم�صتح�صرات  لتجارة  كريت ك�صتم كولور  لت�سفية  اأعاله 
2022/5/19 واملوثق لدى  بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  2022/5/19 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كن�ز املدينة ملقاولت البناء ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005216/ 

اإىل املحكوم عليه : كنوز املدينة ملقاولت البناء ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �ساجنيف كومار ياداف  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5166 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شاجيت روتنام   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002861/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساجيت روتنام  
العنوان : ال�سارقة ح�سب التحري - 0502131306 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سو�ص جعفر عبداهلل - اجلن�سية هندي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32986.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002556 يف  الدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نا�سر دروي�ص علي عبداهلل ا�سماعيل
العنوان : 9503493  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/4/4 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / احللم خلدمات الأفراج -  بالتايل :

ن�ص احلكم  ناأمر بالزام املقدم �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ 60000 درهم 
)�ستون الف درهم( 

اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
التايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001230 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : في�سل �سهزاد دل امري خان   جمهول حمل الإقامة :  
نعلمكم ان املدعي عبدالروؤوف مرزا في�ص احمد - باك�ستاين اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي : 
درهم   5000 وقدره  مببلغ  املطالبة   )1

املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2
الدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليهم  املدعى  اإعالن   )3

الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  احلكم  �سمول   )4
املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/2 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املدنية. 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن عن بيع منق�لت باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات

اإعالن بالن�شر  
الإمارات - راأ�س اخليمة - منطقة الغيل ال�شناعية - بالقرب من الغيل �ش�بر ماركت

يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/74      
العائدة  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���ص  حممكة  تعلن 
ملكيتها اىل �سركة كون�سبت لت�سنيع انظمة النابيب �ص ذ م م بناء على قرار قا�سي 
التنفيذ يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/74 تنفيذ بتاريخ 2022/5/30، عن 
طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا، علما بان قيمة 
التاأمني 20% تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�سرتاك او الطالع الدخول على املوقع 
،  www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم���ارات  ل�سركة   الإل��ك��رتوين 
الر�سمي وحتى  ال��دوام  اأثناء  التنفيذ  دائ��رة  عليه مراجعة  بالإعرتا�ص  يرغب  ومن 

جل�سة املزاد املذكورة.
رئي�س ق�شم التنفيذ

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70363 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
امل��ش�ع : اعالن بالن�شر 

يف ق�شية رقم 2022/2140 جتاري جزئي حمكمة ال�شارقة البتدائية
للمدعى عليه:- على عدنان م�سلم البي�ساين

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة امل�سريف 
املعلن اليه للمدعى عليه :- على عدنان م�سلم البي�ساين

يف الق�سيه رقم 2140 ل�سنة 2021 جتارى جزئي حمكمة ال�سارقة البتدائية
بناء على تكليفنا نحن اخلبري امل�سريف د. و�سيم حممد ها�سم جرب من قبل حمكمة ال�سارقة 
يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  امل�سرفية  اخلربة  لعمال  املوقرة   - املدنية  البتدائية 
للخربة  الجتماع  لعقد  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   30/05/2021  -: املوافق  الثنني 
امل�سرفية و ذالك من خالل الت�سال املرئي عرب تطبيق( زووم )لذا يطلب ح�سوركم اأو من 

ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�صريف/ د. و�صيم جرب 
رقم القيد بوزارة العدل 630

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن بالن�شر 

اإعالن حل�ش�ر اجتماع اخلربة امل�شرفية
يف الدع�ى رقم 1480/2022 جتاري جزئي ال�شارقة

املدعي/م�سرف ال�سارقة ال�سالمي
املدعى عليه / ح�سب الر�سول اخل�سر مو�سى اأحمد

الدعوى  يف  امل�سرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  احل�سور  عليه  املدعى  على 
11:00 �سباحا  ال�ساعة   31/05/2022 املوافق  املزمع عقده عن بعد يوم الثالثاء  اأعاله  املذكورة 
من خالل نظام الت�سال املرئي زووم )ZOOM( راجني ح�سور الجتماع يف املوعد املحدد من خالل 
الدخول وال�سغط على الرابط التايل م�سطحبني كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبرية -
https://us04web.zoom.us/i/77181998160?pwd=GEuplQwBMD38vXBbRqrcrf9jLnRVcm.1

اخلبري امل�صريف / �صعيد زيتون
موبايل/وات�ض اآب : 050-5514458

saidzaitoun@hotmail.com الربيد اللكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70545
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اإعالن حكم  
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004500 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعى عليه )1( حممد ابو القا�سم ابو اخلري ، اجلن�سية ، اجلن�سية بنجالدي�سي العنوان : 
عجمان ال�سناعية-دوار لكي - هاتف -0545137101 رقم مكانى 4668207455

نحطيكم علما باأنه بتاريخ  29/03/2022 م
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدع�وى املذكورة بالرقم اأعاله

مبلغ  باأداء  عليه  املدعى  بالزام  املحكمة:  حكمت   : بالتايل   ، على  يايد  كهوكان  )ة(  املدعي 
73،158 درهم )ثالثة و �سبعني األف و مائة و ثمانية و خم�سني درهما( للمدعي مع الفائدة 

عليه %6 من تاريخ قيد الدعوى و حتى متام ال�سداد و الزامه بالر�سوم و امل�سروفات.
تبلغك اأنه قد �سدر �سدك احلكم املبني اأدناه ولك احلق يف ال�ستئناف على هذا احلكم اأمام 
ابتداء  30 يوما  حمكمة حمكمة عجمان الحتادية، املحكمة البتدائية املدنيه خالل مدة 
ا�ستئناف  يفيد  ما  تقدمي  عدم  حالة  ويف  الإعالن،  بهذا  تبلغك  تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من 
احلكم ال�سادر خالل املدة املذكورة فاإن احلكم �سي�سبح قطعيا بحقك، و�ستتخذ الإجراءات 

القانونية لتنفيذه.

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/115249(
املنذرة : حياري للمعدات البحرية ولوازم الغط�ص وال�سيد

بوكالة املحامي / عبد الرحمن خمري
املنذر اإليها : �سكاي اي للت�سوير اجلوي - )جمهول حمل الإقامة(

�سيغة الإعالن
وقدره  قبلها  من  امل�ستلم  املبلغ  اعادة  ب�س�رورة  بالوفاء  وتكلفها  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة 
ع�سر الف درهم( خالل موعد اق�ساه خم�ص ايام من تاريخ ن�سر  )ثالثة  درهم   13،000
هذا النذار مع احت�ساب الفائدة القانونية بواقع %12 �سنويا اعتباراً من تاريخ ال�ستحقاق 
املنذر  مبواجهة  القانونية  الجراءات  لتخاذ  ت�سطر  �سوف  وبخالفه  التام  ال�سداد  ولغاية 

اليها مع حتميلها الر�س�وم وامل�س�اريف الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإنذار تكليف بال�فاء بالأجرة

رقم املحرر )2022/1/1184438(
مقدمه ل�سيادتكم املنذر / �سركة بن حم العقارية �ص.ذ.م.م )اجلن�سية : الإمارات( - بوكالة / عبداهلل علي �سامل العامري

العنوان / دبي - ديرة - �سارع املطار - بناية �سيتي جيت - مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000
املنذر اإليه / �سالون مغاين لل�سيدات )اجلن�سية : الإمارات( - العنوان / دبي - بور �سعيد - �سما ريزيدن�ص - �سالة عر�ص رقم 

0566206552 رقم  هاتف   -  3482797459 مكاين  رقم   -  GF-08
املو�سوع :- مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 26/7/2021 ي�ستاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن �سالة عر�ص نظري قيمة 
اإيجارية قدرها 46،000 درهم )�ستة واأربعون األف درهم( ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار.  ملا كان ما تقدم وكان املنذر 
اإليه مل يقم ب�سداد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�ستناداً للقانون رقم )27( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإيجار الأماكن وتنظيم 
العالقة الإيجاريه بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باملادة “19”،  لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة �سداد 
القيمة الإيجارية املتاأخرة وقدرها 11،057 درهم وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار.. واإل �سوف ي�سطر املنذر 
اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ص املنازعات الإيجاريه لإقامة دعوى �سد املنذر اإليه باإخالءه من املكان امل�ستاأجر وت�سليمها للمنذر خاليه 
من ال�سواغل والأ�سخا�ص مع اإلزامه ب�سداد القيمة الإيجاريه املتاأخره وذلك حتى تاريخ الت�سليم مع اإلزامه بتقدمي براءة ذمة من 
هيئة الكهرباء واملياه. بن�اء علي�ه ،  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�سرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة وقدرها 11،057 
درهم )اأحد ع�سر األفا و�سبعة وخم�سون درهما( وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .. وهذا للعلم مبا اإحتواه ونفاذ 

مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اإليه بكلي حتفظ و اإحرتام ،
وكيل املنـذر / عبداهلل علي �شامل العامري / وكالة رقم : 2055014653

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70533
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0010369 يف  الدع�ى رقم

اإىل املحكوم عليه / الغو�ص لتجارة اخلراطيم الهيدروليكية ، العنوان : 9431239
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/05/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�سالح / �سركة الذروة التجارية )ذ.م.م( - فرع ال�سارقة ، بالتايل : احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 56218.31  
والقائدة  فل�ص(  وثالثني  وواحد  درهم  ع�سر  وثمانية  ومائتي  األف  وخم�سون  )�ست  درهم 
األ تتجاوز  %5�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على  القانونية بواقع 
املحاماة ورف�ص  اأتعاب  وامل�ساريف و500 مقابل  بالر�سوم  والزامها  به،  املق�سي  املبلغ  الفائدة 
اعتبارا من  30يوما  القانونية  املدة  ما عدا ذلك منى طلبات. حكما قابال لال�ستثناف خالل 

اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
تنازل/ بيع

MOJAU_2022- 0066853 رقم املعاملة
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد/ حممد عبداجلليل زارعي ايراين اجلن�سية واحمل بطاقة 
البالغة  ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784195737038505 رقم  هوية 
رقم  حتت  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سنوبر(  )خمبز  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ،%  100
217177 ايل ال�سيد/ �سامل �سعيد �سلطان على الدهماين، اماراتي اجلن�سية وحتمل بطاقة 

هوية رقم 784199407171051. تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدع�ى رقم  1911/2020/207 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك م�سر - فرع دبي  

املطلوب اإعالنه : حم�سن عاطف احمد ح�سن  
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 19.95 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 113 - قيمة احل�سة )203805 درهم( يباع لعلى عطاء
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 20.04 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - قيمة احل�سة )204558 درهم( يباع لعلى عطاء
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 20.05 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 712 - قيمة احل�سة )205131 درهم( يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدع�ى رقم  1911/2020/207 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ: بنك م�سر - فرع دبي  
املطلوب اإعالنه : حم�سن عاطف احمد ح�سن  

العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 19.95 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 113 - قيمة احل�سة )203805 درهم( يباع لعلى عطاء
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 20.04 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - قيمة احل�سة )204558 درهم( يباع لعلى عطاء
ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم الر�ص 267 - م�ساحة احل�سة : 20.05 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 712 - قيمة احل�سة )205131 درهم( يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

�سركة /جمموعة تان العاملية القاب�سة �ص م ح ، منطقة حرة )رخ�سة رقم 1622( والكائنة 
، واملرخ�سة  املتحدة  العربية  ، دولة الم��ارات  ، دبي  املنطقة احلرة ملطار دبي  ب���� مدينة دبي 
لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
  2022/5/12 بتاريخ   الذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  اتخاذه بوا�سطة جمل�ص  وال��ذى مت 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سادة / عادل فهمي  
جمموعة تان العاملية القاب�سة �ص م ح
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 504556046 971+  
Email:apfahmy@yahoo.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008517 يف  الدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ريبان مياه حممد با�س�سو مياه
العنوان : 9371581  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/9 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / حممد ريحان الدين رحمت اهلل ، بالتايل :

ن�ص احلكم : قررت املحكمة : الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
15500درهم )خم�سة ع�سر الفا وخم�سمائة درهم( مع الزامه مب�سروفات 

الدعوى، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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املال والأعمال
اخلميس    26  مايو    2022  م   -    العـدد   13553  

 Thursday     26   May   2022   -  Issue No   13553

خالل منتدى دافو�ض.. خلفان بلهول : ت�ضميم امل�ضتقبل يتطلب 
التوازن بني اخلطط ق�ضرية الأمد وال�ضرتاتيجيات امل�ضتقبلية

•• دافو�س-وام: 

اأكد �سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، 
ال�ست�سرايف  التخطيط  على  القائمة  للم�ستقبل  ل��الإم��ارات  دول��ة  روؤي��ة  اأن 
يف  لتوجهاتها  رك��ي��زة  متثل  لها،  وال�ستعداد  التغريات  وا�ستباق  ال�سامل 
تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجياتها الوطنية، وعامال رئي�سيا يف تعزيز اجلاهزية 

لتحديات احلا�سر وامل�ستقبل.
طويلة  م�ستقبلية  “نظرة  بعنوان  جل�سة  يف  م�ساركته  خ��الل  ذل���ك،  ج��اء 
القت�سادي  للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  فعاليات  �سمن  عقدت  الأمد” 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سوي�سرية  داف��و���ص  مدينة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  العاملي 
ال�سيا�سات  “العامل يف نقطة حتول:  2022، بعنوان  26 مايو  22 حتى 
 2000 من  اأك��رث  مب�ساركة  الأعمال”  قطاع  وا�سرتاتيجيات  احلكومية 
القرار، واملفكرين والعلماء ونخبة من  امل�سوؤولني احلكوميني و�سناع  من 

قيادات القطاع اخلا�ص والأكادميي.
اجلديد،  التنمية  بنك  رئي�ص  ترويغو  ماركو�ص  من  كل  اجلل�سة  يف  �سارك 
 – بلغراد  الأوروب���ي حل��وار  اخلا�ص لالحتاد  املمثل  لج��اك  ومريو�سالف 
تران�سفيك�ص،  ل�سركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ص  �سني  وليلى  بري�ستينا، 
واأدارها  ماليزيا،  يف  املالية  وزي��ر  العزيز  عبد  تنجو  ب��ن  زاف���رول  وتنجكو 

فريدريك كيمب الرئي�ص واملدير التنفيذي للمجل�ص الأطل�سي.
وناق�ص امل�ساركون يف اجلل�سة اأهمية تركيز احلكومات على التخطيط طويل 
القرارات  اتخاذ  دون  حت��ول  التي  احلالية  التحديات  على  للتغلب  الأم��د 
و�سناع  للقادة  ميكن  وك��ي��ف  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاعني  يف  الفاعلة 
القرار اتخاذ قرارات جريئة و�سحيحة من �ساأنها تعزيز كفاءة التخطيط 

ملواجهة التغريات املتوقعة.
وقال خلفان بلهول اإن موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل حتر�ص على حتقيق التوازن 
بني حتقيق اأهداف اخلطط ق�سرية الأمد وتطوير وتنفيذ ال�سرتاتيجيات 
القائمة  وم�ساريعها  مبادرتها  خمتلف  خ��الل  من  الأم��د،  بعيدة  الوطنية 
والروؤى  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  امل�ستقبل،  و�سناعة  ت�سميم  على 

امل�ستقبلية خلدمة كافة اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات واملنطقة والعامل.
اأن امل��وؤ���س�����س��ة ت��ع��م��ل م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات اخلا�سة  واأك����د 
واملوؤ�س�سات املحلية والدولية لحت�سان اأف�سل الأفكار والتقنيات وامل�ساريع 
اأهمية  من  انطالقاً  واملقبلة  حالية  اخلطط  تنفيذ  يف  وتوظيفها  املبتكرة 
تلبية الحتياجات احلالية مل�سرية التنمية والعمل على توفري متطلباتها 

امل�ستقبلية.
اأن دولة الإم��ارات ت�سارك بوفد رفيع امل�ستوى يف فعاليات الجتماع  يذكر 
ال�سنوي للمنتدى القت�سادي العاملي، ي�سم عدداً من الوزراء وامل�سوؤولني 
يف احلكومة الحتادية، وكبار امل�سوؤولني يف حكومة اأبوظبي وحكومة دبي، 
7 من ال��وزراء يف حكومة دولة الإم��ارات يف جل�سات رئي�سية  فيما يتحدث 

تغطي اأبرز القطاعات امل�ستقبلية احليوية.
ويركز املنتدى على 6 حماور رئي�سية ت�سمل ا�ستعادة النظام العاملي والتعاون 
الإقليمي، و�سمان التعايف القت�سادي وا�ست�سراف حقبة جديدة من النمو، 
وبناء جمتمعات �سحية وعادلة، وحماية املناخ وم�سادر الغذاء والطبيعة، 

وقيادة التحول ال�سناعي، وتوظيف اإمكانات الثورة ال�سناعية الرابعة.

حكومة دبي ت�ضيف الأن�ضاري لل�ضرافة اإىل 
قائمة مقدمي اخلدمات على بوابة )�ضداد دبي(

•• دبي-وام:

الذكية،  دبي  حكومة  وموؤ�س�سة  املالية  بدائرة  ممثلة  دب��ي،  حكومة  اأبرمت 
اتفاقية �سراكة مع الأن�ساري لل�سرافة، تهدف اإىل متكني عمالء ال�سركة 
من ا�ستخدام بوابة ال�سداد الرقمي احلكومية، باعتبارها قناة دفع اإ�سافية، 

لإمتام عملية الدفع عرب تطبيق “الأن�ساري لل�سرافة«.
وّقع على التفاقية يف مقّر هيئة دبي الرقمية، كل من و�سام العبا�ص لوتاه، 
املدير  امل��ري  حامد  وجمال  الذكية،  دبي  حكومة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
التنفيذي لقطاع احل�سابات املركزية يف دائرة املالية بحكومة دبي، ورا�سد 

علي الأن�ساري الرئي�ص التنفيذي ل�سركة الأن�ساري لل�سرافة.
مقدمي  اأح��د  لل�سرافة  الأن�����س��اري  �سركة  اأ�سبحت  التفاقية،  ومب��وج��ب 
اخلدمة املرتبطني ببوابة املدفوعات الرقمية “�سداد دبي” التابعة حلكومة 
دبي .. وبات باإمكان عمالء ال�سركة، التي ُتعد اأول �سركة لل�سرافة ترتبط 
ح�ساباتهم  م��ن  الأم����وال  حت��وي��ل  احلكومية،  الرقمية  امل��دف��وع��ات  ببوابة 
الإماراتية  البنوك  من   15 يف  التوفريية،  اأو  اجلارية  �سواء  ال�سخ�سية، 
با�ستخدام بطاقات اخل�سم املبا�سر عرب البوابة، عالوة على اإمكانية اإر�سال 

احلوالت من البطاقات الئتمانية.
دبي،  �سداد  بوابة  اإىل  لل�سرافة  الأن�ساري  بان�سمام  امل��ري  جمال  ورّح��ب 
التحتية  البنية  من  ال�ستفادة  من  اخلا�ص  القطاع  متكني  اأهمية  م��وؤّك��ًدا 
املالية والتقنية احلكومية املتقدمة يف دبي، والتي تتيح للمتعاملني مزيًدا 
 : وق��ال  الر�سوم.  و�سداد  املالية  املعامالت  اإج��راء  وال�سهولة يف  املرونة  من 
الأه��داف ال�سرتاتيجية،  اأ�سمى  اأحد  املالية على حتقيق  نحر�ص يف دائرة 
اليوم يف  ه��ذه اخلطوة  وتاأتي  الإم���ارة،  ال�سكان يف  �سعادة  رف��ع  واملتمثل يف 
اإطار التعاون امل�ستمّر مع هيئة دبي الرقمية، ومع اأبرز اجلهات احلكومية 
وجهات القطاع اخلا�ص يف �سبيل اإثراء اخلدمات املقدمة عرب بوابة �سداد 
ال�سداد  خيارات  من  مزيد  واإتاحة  ناحية،  من  الرقمية،  للمدفوعات  دبي 

املرنة والآمنة اأمام اأفراد املجتمع من الناحية الأخرى.
الذكية:  دبي   - حكومة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  لوتاه،  و�سام  قال  ب��دوره 
حياة  جلعل  وتوظيفها  املتقدمة  التقنيات  باحت�سان  الرقمية  دب��ي  تلتزم 
النا�ص اأ�سهل واأكرث �سعادة يف دبي، وتر�سيخ مكانة الإمارة باعتبارها املدينة 
الرقمية الرائدة على م�ستوى العامل .. ولتحقيق هذه الغاية تتيح بوابة 
“�سداد دبي” للم�ستخدمني دفع الفواتري ب�سهولة واإجراء اخلدمات عرب 

الإنرتنت من خالل تطبيق مركزي واحد اآمن و�سهل ال�ستخدام.
مع  متا�سًيا  دبي”،  “�سداد  بوابة  نطاق  تو�سيع  على  دائًما  نعمل  واأ�ساف: 
الإم����ارة،  م��ن ج��وان��ب احل��ي��اة يف  ك��ل ج��ان��ب  الرقمية لرقمنة  دب��ي  مهمة 
وب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص وال��ي��وم ي�سعدنا 
خالل  من  الأوىل  للمرة  للبوابة  لل�سرافة”  الأن�ساري  “�سركة  ان�سمام 
مما ميكننا اأن نقدم  ربط نظام الدفع اخلا�ص بها مع بوابة “�سداد دبي”، 
للم�ستخدمني جمموعة وا�سعة من خدمات الدفع الآمنة عرب الإنرتنت، 

والتي ميكن الو�سول اإليها يف اأي وقت ومن اأي مكان.

للمرة الأوىل يف تاريخ الدولة: التجارة اخلارجية غري النفطية تالم�ض ن�ضف ترليون درهم يف الربع الأول

الإمارات حتتفظ باملرتبة الأوىل عامليًا يف ن�ضبة نفاذ �ضبكة الألياف ال�ضوئية للمنازل

•• اأبوظبي-وام:

للدولة  النفطية  غ��ري  خلارجية  ا  التجارة  لم�ست 
خ��الل ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري 500 مليار 
درهم وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ الدولة، حمققة 
ن�سبة منو بلغت %20.5 لت�سل اإىل 499.7 مليار 
درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنف�ص الفرتة من 
العام 2021، وبنمو بلغ %26.3 مقارنة بالقيمة 
395.8 مليار  2019 والتي بلغت  امل�سجلة يف عام 
درهم، بح�سب املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء. 
قبل  املركز،  عن  ال�سادرة  الأولية  البيانات  واأظهرت 
اإىل  النفطية  غري  ال�سادرات  اإجمايل  ارتفاع  قليل، 
العام  الأول من  الربع  بنهاية  دره��م  مليار   218.5
183.4 مليار درهم لنف�ص الفرتة  اجلاري، مقابل 
 176 ومقابل   ،19.1% بنمو  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن 
بنمو   2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول  للربع  دره���م  مليار 
خالل  ال��ت�����س��دي��ر  اإع�����ادة  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت   .24.1%
130.5 مليار  العام اجل��اري نحو  الأول من  الربع 
الفرتة  لنف�ص  دره��م  مليار   108.5 مقابل  دره���م، 
 115.7 %20.3، وحوايل  2021 بنمو  من عام 
2019 بنمو  ع��ام  الأول م��ن  ال��رب��ع  مليار دره��م يف 

.12.8%
وارتفعت قيمة ال�سادرات غري النفطية خالل فرتة 
املقارنة اإىل 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم 
يف الفرتة املماثلة من العام املا�سي بنمو 17.4%، 
60.34 مليار دره��م للربع الأول من عام  وح��وايل 

2019 بنمو 45.9%.
ومنت الواردات خالل الربع الأول من العام اجلاري 
مقابل  دره��م،  مليار   281.2 اإىل   21.7% بن�سبة 
العام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   231.1
العام  يف  املماثلة  الفرتة  عن   28% وبنمو  املا�سي، 
النفطية  غ��ري  واردات����ه  قيمة  بلغت  وال���ذي   2019

حوايل 219.8 مليار درهم.

الأوىل يف  ال�10  ال����دول  ق��ائ��م��ة  ال�����س��ني  وت�����س��درت 
اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة م���ع الإم�������ارات خالل 
الهند  وتلتها  دره��م  مليار   57 بقيمة  الأول  ال��رب��ع 
بقيمة 46.2 مليار درهم وال�سعودية بقيمة 32.5 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة بقيمة  مليار دره���م وال���ولي���ات 
مليار   20.3 بقيمة  وال��ع��راق  دره���م،  مليار   25.8
وتركيا  دره��م،  18.6 مليار  بقيمة  و�سوي�سرا  دره��م 
 12.9 بقيمة  وال��ي��اب��ان  دره��م  مليار   17.2 بقيمة 
الإدارية  ال�سينية  كونغ  هونغ  ومنطقة  دره��م  مليار 
بقيمة  وع��م��ان  دره��م  مليار   12.6 بقيمة  اخلا�سة 
11.5 مليار درهم كما ت�سدرت ال�سني قائمة الدول 
الأول  الربع  خالل  الدولة  واردات  يف  الأوىل  ال�10 
49.8 مليار درهم وتلتها  من العام اجل��اري بقيمة 
املتحدة  واململكة  دره��م  مليار   23.9 بقيمة  الهند 
 12.7 بقيمة  وت��رك��ي��ا  دره���م  م��ل��ي��ار   17.1 بقيمة 
درهم  م��ل��ي��ار   10.7 بقيمة  وال��ي��اب��ان  دره���م  م��ل��ي��ار 
8 مليارات درهم واإيطاليا بقيمة  وال�سعودية بقيمة 
درهم  مليار   7.2 بقيمة  واأملانيا  دره��م،  مليار   7.4
بقيمة  وفيتنام   ، دره��م  مليار   7.1 بقيمة  وفرن�سا   ،

تقارب 7 مليارات درهم.

وت�سدرت �سوي�سرا قائمة الدول امل�ستقبلة لل�سادرات 
الإماراتية بقيمة 13 مليار درهم وبنمو بلغ 395% 
مقابل قيمة ال�سادرات خالل الربع الأول من العام 

2021 والبالغة 2.6 مليار درهم.
القائمة  ب��ت��ل��ك  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ال��ه��ن��د يف  وج�����اءت 
8.7 مليار درهم  اإماراتية بقيمة  م�ستقبلة �سادرات 
بقيمة  الثالثة  باملرتبة  ال�سعودية  العربية  واململكة 
7.9 مليار درهم، وتلتها منطقة هونغ كونغ ال�سينية 
حمققة  دره��م  مليار   6.8 بقيمة  اخلا�سة  الإداري���ة 
منو بلغ %90 مقابل القيمة امل�سجلة لنف�ص الفرتة 
من العام املا�سي، وجاءت العراق يف املرتبة العا�سرة 
%100 مقابل  2.6 مليار درهم وبنمو بلغ  بقيمة 

الفرتة املماثلة من العام 2021.
يف  الأول  باملركز  ال�سعودية  العربية  اململكة  وج��اءت 
قائمة الدول امل�ستقبلة لإعادة الت�سدير من الإمارات 
بقيمة بلغت 16.5 مليار درهم وتلتها العراق بقيمة 
مليار   13.6 بقيمة  وال��ه��ن��د  دره���م  م��ل��ي��ار   14.2
5.8 مليار  امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة  دره����م، وال���ولي���ات 
درهم والكويت 5.4 مليار درهم واإيران 5.1 مليار 
4.3 مليار  4.5 مليار درهم وعمان  درهم وبلجيكا 

درهم ومنطقة هونغ كونغ ال�سينية الإدارية اخلا�سة 
4.04 مليار درهم، وال�سني بقيمة 4.3 مليار درهم. 
اأهم  قائمة  م�سغول  ن�سف  اأو  خ��ام  ال��ذه��ب  وت�سدر 
لالإمارات  النفطية  غري  اخلارجية  بالتجارة  ال�سلع 
بقيمة 84.4 مليار درهم م�سكاًل ما ن�سبته 17% 
من اإجمايل التجارة اخلارجية غري النفطية وتاله 
الهاتف  واأج��ه��زة  دره���م،  مليار   40 بقيمة  الأمل��ا���ص 
املعدنية بقيمة  37 مليار درهم والزيوت  والت�سال 
24.6 مليار درهم، واحللي واملجوهرات بقيمة 21 

مليار درهم وال�سيارات بقيمة 19.5 مليار درهم.
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ���ري النفطية  اإج���م���ايل  وب��ل��غ 
لالإمارات مع دول جمل�ص التعاون اخلليجي 64.8 
مليار درهم بنمو %13، ومع الدول العربية الأخرى 
والدول   ،9.9% بنمو  دره��م  مليار   49.5 بقيمة 
202.3 مليار درهم  العربية بقيمة  الآ�سيوية غري 
العربية  غري  الفريقية  وال���دول   ،40.5% وبنمو 
%10.8، والدول الأوروبية  54 مليار درهم بنمو 
85.2 مليار درهم وبنمو %17، والدول المريكية 
38.4 مليار درهم وبنمو %7.7 والدول املحيطية 

5.2 مليار درهم وبنمو 1.04%.

خرباء ال�ضيافة بدبي يناق�ضون التوجهات امل�ضتقبلية للقطاع

الرقمي  ال��ت��ح��ول  لأه����داف  وف��ق��اً  بالعمل 
لدولة الإمارات وهو ما يدفعنا اإىل تقدمي 
اأف�سل احللول املبتكرة، وت�سخري التقنيات 
اجل��ي��ل اخلام�ص،  ���س��ب��ك��ة  م��ث��ل  امل���ت���ط���ورة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ف���وق  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

لالت�سالت«.
نه�سة  ع�سر  “نعي�ص  م�����س��ع��ود:  واأ����س���اف 
املثالية  ال��ف��ر���س��ة  ي��ع��د  ال�����ذي  الت�������س���ال 
املحدودة  غري  الإم��ك��ان��ات  من  لال�ستفادة 
وتنفيذ  واب��ت��ك��ار  ت�سور  يتيح  م��ا  امل��ت��اح��ة، 
الأف���ك���ار ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا دف���ع الت�سال 
جميع  يف  للعمالء  القيمة  وتعزيز  الذكي 
ات�سالت  ���س��ب��ك��ة  وت�����س��ك��ل  ال���ق���ط���اع���ات. 
رحلة  يف  حم����وري����اً  ع���ن�������س���راً  الإم�����������ارات 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، ح��ي��ث رك����زت خططها 
البتكار  يف  ال�ستثمار  على  م�ستمر  ب�سكل 
والتقنيات واخلدمات امل�ستقبلية، وتطوير 

البنى التحتية«.
وت���ربز يف امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة اأه��م��ي��ة �سبكة 
على  الطلب  ارتفاع  ال�سوئية مع  الألياف 
تتطلبها  التي  واحلو�سبة  الت�سال  حلول 
والذكاء  والروبوتات  املعزز  الواقع  تقنيات 
ال�ستفادة  للعمالء  يتيح  ما  ال�سطناعي، 

•• اأبوظبي- وام:
املركز  ع���ل���ى  الإم�����������ارات  دول������ة  ح���اف���ظ���ت 
الألياف  �سبكة  نفاذ  ن�سبة  يف  عاملياً  الأول 
 »FTTH« للمنازل  املو�سولة  ال�سوئية 
املجل�ص  ع���ن  ال�������س���ادر  ال��ت��ق��ري��ر  ب��ح�����س��ب 
املو�سولة  ال�����س��وئ��ي��ة  ل���الأل���ي���اف  ال��ع��امل��ي 
العاملية  ريادتها  بذلك  لتوا�سل  للمنازل، 

منذ العام 2016.
ون�����س��ر امل��ج��ل�����ص ت��ق��ري��ره ال�����س��ن��وي الذي 
ير�سد الدول التي حققت اأعلى ن�سبة نفاذ 
حول العامل، واأظهر ا�ستمرار الإمارات يف 
اعتالء �سدارة الرتتيب، متفوقًة على كل 
اجلنوبية  وكوريا  وال�سني  �سنغافورة  من 

وهوجن كوجن.
التقرير،  ر�سدها  التي  البيانات  وبح�سب 
لالألياف  انت�سار  معدل  دول��ة   20 حققت 
ال�سوئية يفوق 50 باملائة، وحلت الإمارات 
عاملياً  الأوىل  املرتبة  يف  املتحدة  العربية 
بن�سبة 97٪، تليها �سنغافورة “٪95.8”، 
اجلنوبية  وك��وري��ا   ،”٪94.9“ وال�����س��ني 

“91.1٪” وهونغ كونغ “٪86.2«.
وهي  الإمارات”،  “ات�سالت  �سبكة  وتعد 

 &e رك����ي����زة الت���������س����الت يف جم���م���وع���ة 
»املعروفة �سابقاً با�سم جمموعة ات�سالت” 
الرئي�سية يف حتقيق هذا  الدعامة  مبثابة 
ا�سرتاتيجيتها  ين�سجم مع  ال��ذي  الإجن��از 
الأم��د، والرامية اىل متكني ودفع  طويلة 

عجلة التحول الرقمي يف الدولة.
“ات�سالت  ري��ادة  التقرير  نتائج  تعزز  كما 
ال�سوئية،  الأل��ي��اف  �سبكة  يف  الإمارات” 
وه���و م��ا ي�����س��ّك��ل م��ع��ي��اراً ج���دي���داً يف قطاع 
الت�����س��الت ع��امل��ي��اً. ك��م��ا اأن ه���ذا الإجن���از 
ال��ك��ب��ري مل ي��ك��ن ل��ي��ت��ح��ق��ق ل����ول ال���روؤي���ة 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ق��ي��ادة دول����ة الإم�������ارات يف دعم 
للبنية  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ت���ط���وي���ر  م�������س���رية 

التحتية لقطاع الت�سالت.
على  الإمارات”  “ات�سالت  وح��ر���س��ت 
�سبكات  ال���س��ت��ث��م��ار يف حت��دي��ث  م��وا���س��ل��ة 
الهاتف املتحرك والألياف ال�سوئية الأمر 
مبتكرة  خ��دم��ات  اإط����الق  اىل  اأدى  ال���ذي 
املتنامية  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  ق����ادرة 
واملتغرية للعمالء يف جميع اأنحاء الدولة.

م�سعود  ق��ال  الإجن����از،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
حممد �سريف حممود، الرئي�ص التنفيذي 
ل�”ات�سالت الإمارات”: “نوا�سل التزامنا 

م����ن ال�������س���رع���ات وال�������س���ع���ات ال���ع���ال���ي���ة يف 
الرقمية  الأل��ع��اب  مثل  متنوعة  تطبيقات 
احلديثة، والرتفيه الرقمي، وبث املحتوى 
ع���ايل ال��دق��ة م��ن خ���الل الإن���رتن���ت فائق 

ال�سرعة.
املرحلة  الأع����م����ال يف  ق���ط���اع  ي��رت��ك��ز  ك��م��ا 
الراهنة على اأ�س�ص التحول الرقمي الذي 
يعتمد على �سبكات الت�سال يف اإطار �سعي 
والتقنيات  احل���ل���ول  ل��ت��م��ك��ني  ال�����س��رك��ات 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  املتقدمة،  والتطبيقات 
امل�ستقبلية والتقدم يف قطاع  القدرات  من 
الوقت  ويف  امل�ستويات.  كافة  على  الأعمال 
ذاته، يوؤكد ذلك الدور املحوري ل�”ات�سالت 
الإمارات” يف متكني التحول الرقمي على 
وتزويدهم  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأف����راد  م�ستوى 
باأكرث ال�سبكات تطوراً يف املنطقة والعامل.

ات�����س��الت عالمتها  واأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة 
 23 يف   ،  &e اجل������دي������دة  ال����ت����ج����اري����ة 
2022 وال��ت��ي تهدف م��ن خالل  ف��رباي��ر 
ال��ن��م��و عرب  ت�����س��ري��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا اإىل 
منوذج اأعمال مرن ميثل قطاعات الأعمال 

الرئي�سية للمجموعة. 
وي��اأت��ي ق��ط��اع الت�����س��الت على راأ����ص تلك 

املجموعة  اإرث  على  للحفاظ  القطاعات، 
ات�سالت  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  يف  ومت��ي��زه��ا 
امل�ستوى  متفوقة يف دول��ة الإم���ارات وعلى 
ال�ستثمار  ع���ل���ى  ول���ل���رتك���ي���ز  ال���������دويل.  
يرتقي  مب����ا  ل���ل���ع���م���الء،  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
 &e« بتجاربهم ويعزز منط حياتهم، تاأتي
احلياة”، لتجعل العامل الرقمي من اجليل 
ال��رق��م��ي��ة مواكباً  م���ن اخل���دم���ات  ال���ت���ايل 
وملبياً ملتطلبات احلياة اليومية للعمالء، 
وت�سمل خدمات الرتفيه والبيع بالتجزئة 
املالية.   والتكنولوجيا  التنقل  وخ��دم��ات 
التكنولوجي  ال�ستثمار  تعزيز  اأج��ل  وم��ن 
وامل�ساريع،  الأع���م���ال  وق��ط��اع  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
تركز »e& املوؤ�س�سات” على زيادة القيمة 
واحلكومات  e& لل�سركات  تقدمها  التي 
اإىل اأق�����س��ى ح��د م��ن خ��الل ح��ل��ول الأمن 
ال�سحابية  واحلو�سبة  القوية  ال�سيرباين 
وال��ذك��اء ال�سطناعي،  الأ���س��ي��اء  واإن��رتن��ت 
ال�سخمة.  امل�����س��اري��ع  خ��دم��ة  ع���ن  ف�����س��اًل 
 &e« خ�������الل  م������ن   »&e« و������س�����رتك�����ز 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  على  ال�ستثمار” 
ح�سورها  لتعزيز  ال���س��ت��ح��واذ،  وعمليات 

عاملياً والعوائد املقدمة للم�ساهمني.

•• دبي - وام: 

ناق�ص عدد من خرباء وم�سوؤويل قطاع 
ال�سيافة يف دبي التوجهات امل�ستقبلية 
يف قطاع ال�سيافة واملطاعم واملاأكولت 
وتقليل  الإ����س���ت���دام���ة  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي 
ه����در ال��ط��ع��ام وا���س��ت��ق��ط��اب اخل����ربات 

املتخ�س�سة.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى على 
من  التا�سعة  الن�سخة  اختتام  هام�ص 
 “  2022 للماأكولت  دبي  “مهرجان 
والذي يقام �سنويا بتنظيم من موؤ�س�سة 
دبي للمهرجانات والتجزئة حيث ناق�ص 
والذي   - عليه  وال��ق��ائ��م��ون  املنظمون 
ميثله نخب��������ة من ال�سخ�سيات الرائدة 
يف ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة يف دب���ي م��ن رواد 
واملقاهي  املطاعم  واأ���س��ح��اب  الأع��م��ال 
وال���ط���ه���اة احل���ائ���زي���ن ع��ل��ى ج���وائ���ز - 
املوا�سيع والجتاه������ات التي �س���تهيمن 

على م�سهد املاأكولت والطهي يف دب�����ي 
خالل الفرتة القادمة .

ال��ل��ق��اء ع���ددا م��ن املو�سوعات  وت��ن��اول 

من  امل����زي����د  ت��ط��ب��ي��ق  ح������ول  والآراء 
بالإ�س�������تدامة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
وتطوير  الطعام  اإه���دار  م��ن  واحل������د 

يف  املحلية  التجاري�������ة  العالم�������ات 
الأكرث  املكان  مايجعله�����ا  دبي  اإم�������ارة 
العاملي������ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  اأهمي���������ة 

لتقدي������م املزيد من التجارب والنماذج 
والوجبات  الأطب��������اق  م��ن  املتنوع����ة 

املميزة.

% من جتارة الدولة ب� 84 مليار والأملا�ض  -الذهب ي�صتحوذ على 17 
باملرتبة الثانية ب�40 مليار درهم

- ال�صني يف �صدارة التبادل التجاري مع الإمارات خالل 3 اأ�صهر ب� 57 مليار درهم
- �صادرت الإمارات من ال�صلع غري النفطية تنمو 17.4 % اإىل 88 مليار درهم

للزراعة  اأبوظبي 
الغذائية  وال�ضالمة 
املوا�ضفة  تطبق 
ال��ع��امل��ي��ة الأي���زو 
جمال  يف   17020
الأغ��ذي��ة تفتي�ض 

لتطبيق  كو�سيلة  املتكامل  الإدارة  نظام 
العاملية ومن  الإدارة واملوا�سفات  اأنظمة 
النظام  يف  املت�سمنة  امل��وا���س��ف��ات  اأب����رز 
 ISO 17020 الأي����زو  م��وا���س��ف��ة  ه��ي 
وه��ي امل��ع��ي��ار ال���دويل امل��ع��رتف ب��ه عاملياً 
تنفذ  ل��ك��ي  املختلفة  التفتي�ص  جل��ه��ات 
الثقة  اعطاء  اإىل  يهدف  للجودة  نظاماً 
قدرتها  وحت�����س��ني  التفتي�ص  اأع���م���ال  يف 
تتوافق  للتفتي�ص  ت��ق��اري��ر  اإ���س��دار  على 
م��ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ك��م��ا ت��ع��ت��رب هذه 
امل��وا���س��ف��ة ه���ي امل��ع��ي��ار الأ���س��ا���س��ي لدى 
لعتماد  وذلك  الدولية  العتماد  جهات 
كفاءتها  من  والتحقق  التفتي�ص  جهات 

•• اأبوظبي - الفجر

حافظت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 
العاملية  املوا�سفة  اعتماد  على  الغذائية 
تفتي�ص  جم����ال  يف   17020 الأي�������زو 
الأغ��ذي��ة وه��ى امل��ع��ي��ار ال���دويل املعرتف 
املختلفة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  ع��امل��ي��اً جل��ه��ات  ب���ه 
الربيطانية  ال��ه��ي��ئ��ة  وف���د  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
موؤخرا   )UKAS( الع��ت��م��اد  خل��دم��ات 

م��ن ال���زي���ارة امل��ي��دان��ي��ة مل��راق��ب��ة عمليات 
التفتي�ص يف الهيئة والتاأكد من توافقها 
مع املعيار الدويل والتحقق من الكفاءة 
الفنية لهذه العمليات. وقال بدر ح�سن 
وخدمة  الت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر  ال�سحي 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ت�سعى  املجتمع 
موؤ�س�سة  تكون  ب��اأن  الغذائية  وال�سالمة 
الزراعة  دول���ي���اً يف جم���ال  ب��ه��ا  م��ع��رتف 
الهيئة  طبقت  حيث  الأغ��ذي��ة،  و�سالمة 

ق��ب��ول تقارير  ي�����س��اه��م يف   ال��ف��ن��ي��ة مب���ا 
ويتم  املختلفة  اجل��ه��ات  ب��ني  التفتي�ص 
الهيئة  يف  امل��وا���س��ف��ة  متطلبات  تطبيق 
تندرج  والتي  الأغذية  تفتي�ص  يف جمال 
اإىل  ال�سحي  واأ���س��ار  الهيئة  م��ه��ام  حت��ت 
وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن 
العاملية  املوؤ�س�سات  اأوائ���ل  م��ن  الغذائية 
اع���ت���م���اد دويل من  ال���ت���ي حت�����س��ل ع��ل��ى 
)اليوكا�ص(  الربيطاين  العتماد  هيئة 

يف جم����ال ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال����غ����ذاء، من 
التفتي�ص  اأن��ظ��م��ة  اأح����دث  تبنيه  خ���الل 
التي ت�سمن حت�سني الكفاءة الت�سغيلية 
ك��ب��ري، وحت�سني  ب�سكل  اجل��ه��د  وت��وف��ري 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ج����ودة 
وت��ب�����س��ي��ط الإج������������راءات، وزي��������ادة وعي 
باأهمية  الغذائية  املن�ساآت  يف  العاملني 
وتدعيم  ال��ذات��ي  التفتي�ص  ثقافة  تبني 

جهود الرقابة الغذائية يف اأبوظبي. 
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•• دبي -وام: 

العاملية  الإم��ارات  �سركة  ا�ستقبلت 
الأملنيوم  �سناعة  ق���ادة  ل��الأمل��ن��ي��وم 
م�����ن ج���م���ي���ع اأن������ح������اء ال�����ع�����امل يف 
الذكرى  اج���ت���م���اع  حل�����س��ور  دب����ي 
املعهد الدويل  اخلم�سني لتاأ�سي�ص 

لالأملنيوم.
لالأملنيوم  ال���دويل  املعهد  ويجمع 
�سناعة  ����س���رك���ات  م��ظ��ل��ت��ه  حت����ت 
لتعزيز  م���ع���اً  ال��ع��امل��ي��ة  الأمل���ن���ي���وم 
ال�سناعة  اأن�������س���ط���ة  وم�������س���ارك���ة 

واملفاهيم املتعلقة بها، والعمل على 
مب�سوؤولية  الأمل��ن��ي��وم  معدن  اإن��ت��اج 
الفوائد  اإب��راز  اإىل  وكفاءة،اإ�سافًة 
املحتملة التي ميكن حتقيقها من 
التطبيقات  يف  ا�ستخدامه  خ��الل 
امل�ستدامة ومناق�سة عمليات اإعادة 

تدويره.
لالأملنيوم  ال����دويل  امل��ع��ه��د  وي�����س��م 
والألومينا  ال��ب��وك�����س��ي��ت  ���س��رك��ات 

م����ن جميع  ال���ع���امل���ي���ة  والأمل����ن����ي����وم 
م���ن���اط���ق الإن�����ت�����اج ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
العامل. وي�سرف على اأعمال املعهد 
ممثلني  م��ن  يتكون  اإدارة  جمل�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف هذه  ك���ب���ار  م����ن 

ال�سركات.
وبعد الجتماع، زار اأع�ساء جمل�ص 
الإدارة جممع حممد بن را�سد اآل 
التابع  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم 

ويعترب  م�ستدام،  ب�سكل  الأمل��ن��ي��وم 
منتدى  لالأملنيوم  ال���دويل  املعهد 
الإنتاج  اأجندة  يف  التقدم  لتحقيق 
القطاع  ل��الأمل��ن��ي��وم ع��رب  امل�����س��وؤول 

باأكمله«.
ق���ال م��اي��ل��ز برو�سر،  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الأم������ني ال���ع���ام ل��ل��م��ع��ه��د ال����دويل 
العام  ه����ذا  “ ن��ح��ت��ف��ل  ل��الأمل��ن��ي��وم 
لتاأ�سي�ص  اخل��م�����س��ني  ب���ال���ذك���رى 

للتعرف  لهيئة كهرباء ومياه دبي 
الإم�������ارات  “ا�سرتاتيجية  ع��ل��ى 
و�سمن   .”2050 ل���ل���ط���اق���ة 
اإط������ار ح���ر����ص ���س��رك��ة الإم�������ارات 
الو�سول  على  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية 
بحلول  الن��ب��ع��اث��ات  ���س��ف��ري��ة  اإىل 
الإمارات  اأ�سبحت   ،2050 العام 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم اأول ���س��رك��ة يف 
با�ستخدام  الأمل��ن��ي��وم  تنتج  ال��ع��امل 

وندرك  لالأملنيوم،  ال��دويل  املعهد 
اأن الإمارات العربية املتحدة مركز 
عاملي مهم لت�سنيع الأملنيوم ونعلم 
العاملية،  للتجارة  كمركز  مكانتها 
اجتماع  ع���ق���د  ق�����ررن�����ا  ول�����ذل�����ك 
فيها.  الأمل����ن����ي����وم  ���س��ن��اع��ة  ق������ادة 
العاملية  الإم�����ارات  �سركة  وتعترب 
يف  الأع�ساء  اأن�سط  اأحد  لالأملنيوم 
ورائدة  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال���دويل  املعهد 

ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة املُ��ن��ت��ج��ة يف 
اآل  ب�����ن را������س�����د  جم����م����ع حم����م����د 
حيث  ال�سم�سية،  للطاقة  مكتوم 
ي����ب����اع حت����ت ال�����س����م ال���رتوي���ج���ي 
بالذكر  واجلدير  “�سيلي�ستيال”. 
تعترب  الأمل��ن��ي��وم  اإن��ت��اج  عملية  اأن 
ومن  للطاقة،  ال�ستخدام  كثيفة 
ثم فاإن اإزالة الكربون من عمليات 
اأمر بالغ الأهمية  توليد الكهرباء 
الأملنيوم وحتقيق احلياد  ل�سناعة 
بن  النا�سر  وق��ال عبد  الكربوين. 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  كلبان، 
الإم��������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم “ 
نفخر باأن �سركة الإمارات العاملية 
دولة  جعل  يف  �ساهمت  ل��الأمل��ن��ي��وم 
الإمارات خام�ص اأكرب دولة منتجة 
اأن  وي�سرنا  ال��ع��امل،  يف  ل��الأمل��ن��ي��وم 
يف  الأملنيوم  �سناعة  بقادة  نرحب 
الوزن  بخفة  الأملنيوم  يتميز  دبي. 
بال  ال��ت��دوي��ر  وقابلية  وال�����س��الب��ة 
اأ�سا�سية  م��ادة  يجعله  مم��ا  ح���دود، 
ا�ستدامة  اأك���رث  جمتمعات  ل��ب��ن��اء 
هنا  دورن��ا  ينتهي  ول  امل�ستقبل  يف 
على ت�سنيع  اأي�����س��اً  ون��ح��ر���ص  ب��ل 

وت�ساعدنا  القطاع،  يف  ال�ستدامة 
ال��ت��غ��ل��ب على  ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر يف 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا قطاع 
اأجل  التقدم من  واإح��راز  الأملنيوم 
بن  اهلل  عبد  اأن  يذكر  الب�سرية«. 
ل�سركة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  ك��ل��ب��ان، 
�سغل  لالأملنيوم،  العاملية  الإم���ارات 
من�سب رئي�ص جمل�ص اإدارة املعهد 
ال����دويل ل��الأمل��ن��ي��وم خ���الل الفرتة 
من 2014 ولغاية 2016، وهو 
اأول �سخ�سية عربية تتوىل رئا�سة 

هذا الكيان الدويل املرموق.

عبد اهلل بن طوق: الإمارات تتبنى �ضيا�ضة وطنية متكاملة تهدف اإىل تعزيز الإنتاج وال�ضتهالك امل�ضتدامني
•• دافو�س -وام:

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير 
القت�ساد، اأن حكومة دولة الإمارات تتبنى 
�سيا�سة وطنية متكاملة تهدف اإىل تعزيز 
الإنتاج وال�ستهالك امل�ستدامني ومتكني 
قطاعات  وتطوير  الق��ت�����س��ادي  التنويع 
اقت�سادية جديدة يف املجالت التي تخدم 
الأخ�سر،  والقت�ساد  امل�ستدامة  التنمية 
ومن اأبرزها تعزيز النتقال نحو الطاقة 
القت�ساد  واملتجددة وتطبيقات  النظيفة 
اأول���وي���ة حتمية  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  ال���دائ���ري 
م�ستهدفات  يدعم  م��ا  املقبلة،  للمرحلة 
الدولة يف النتقال اإىل منوذج اقت�سادي 
وا�ستدامة،  وم��رون��ة  تنوعاً  اأك��رث  جديد 
التنمية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف  وي�����س��ه��م 

امل�ستدامة العاملية.
ج����اء ذل����ك، خ����الل م�����س��ارك��ت��ه يف جل�سة 
ب��ع��ن��وان “ ال��ت��ح��ول الأخ�����س��ر يف منطقة 
املنتدى  اأعمال  �سمن  الأو�سط”،  ال�سرق 
القت�سادي العاملي الذي يعقد يف مدينة 
 22 من  الفرتة  يف  ال�سوي�سرية  داف��و���ص 
اإىل 26 مايو 2022، بعنوان: “العامل 
احلكومية  ال�سيا�سات  حت���ول:  نقطة  يف 
الأعمال”،  ق����ط����اع  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
مب�ساركة اأكرث من 2000 من امل�سوؤولني 
واملفكرين  ال��ق��رار،  و���س��ن��اع  احلكوميني 
ق���ي���ادات القطاع  وال��ع��ل��م��اء ون��خ��ب��ة م���ن 
ل�����س��ي��اغ��ة روؤى  اخل���ا����ص والأك�����ادمي�����ي 
احلكومات  جاهزية  تعزز  جديدة  واأفكار 
التحديات  مل��واج��ه��ة  اخل���ا����ص  وال��ق��ط��اع 
م�سارات  وحت��دي��د  وامل�ستقبلية  احلالية 
وتطوير  املقبلة  للمرحلة  عمل م�سرتكة 

منظومة الفر�ص مل�ستقبل اأف�سل.
الإمارات  دول��ة  حكومة  اإن  معاليه  وق��ال 
ال�ستهالك  من  املزيد  بتحقيق  ملتزمة 
امل�����س��ت��دام��ني، وت��ل��ب��ي��ة الهدف  والإن����ت����اج 
التنمية  اأه����������داف  م����ن  ع�������س���ر  ال����ث����اين 
من   ،2030 املتحدة  ل��الأمم  امل�ستدامة 
القت�ساد  من�����وذج  م���ن  ال��ت��ح��ول  خ����الل 
متجدد،  دائ��ري  اقت�ساد  نحو  التقليدي، 
ب�سكل  والإن���ت���اج  ال���س��ت��ه��الك  ف��ي��ه  يعمل 
م�����س��ت��دام ���س��م��ن احل�����دود ال��ب��ي��ئ��ي��ة، مبا 
احلالية  لالأجيال  احلياة  ج��ودة  ي�سمن 
اأن هذا اللتزام  اإىل  وامل�ستقبلية، م�سرياً 
ي��ت��م��ا���س��ى م����ع م�������س���ت���ه���دف���ات الأج����ن����دة 

الوطنية اخل�سراء.
واأ�ساف وزير القت�ساد اأن دمج املبادرات 
وامل�ساريع الدائرية يف املناطق احل�سرية 
�سي�سهم يف حتقيق وف��ورات بقيمة 138 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
ما   ،2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  اخل���ل���ي���ج���ي 
%1 من الناجت املحلي الإجمايل  يعادل 
ال����ف����رتة من  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة يف  ال���رتاك���م���ي 
يف  دوًرا  �سيلعب  كما   .2030-2020
مليون   150 مبقدار  النبعاثات  تقليل 

طن.
واأو�سح اأن دولة الإمارات اتخذت خطوات 
ملمو�سة يف هذا املجال، اإذ اأ�سبحت حكومة 
الإمارات يف اأبريل 2019، اأول من وقع 
لل�سرق   »Scale 360« م���ب���ادرة  ع��ل��ى 
مع  بالتعاون  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
تهدف  التي  العاملي،  القت�سادي  املنتدى 
دائرية  اأك��رث  اقت�ساد  نحو  التحرك  اإىل 
مع ا�ستخدام اأقل املوارد الطبيعية واحلد 
من التلوث ملواجهة تغري املناخ، ويف يناير 

القت�ساد  “�سيا�سة  تبني  مت   ،2021
2030، يف  ل��دول��ة الإم������ارات  ال���دائ���ري 
اإط������ار ���س��ام��ل ي���ح���دد ت���وج���ه���ات حتقيق 
الفعال  وال���س��ت��خ��دام  امل�ستدامة  الإدارة 

للموارد الطبيعية.
القت�ساد  اإىل  النتقال  اأن  معاليه  واأك��د 
الدائري يتطلب ت�سافر جهود احلكومة 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وامل��ج��ت��م��ع، للنظر يف 
كيفية التفكري والت�سرف يف طريقة اأكرث 
دائرية مل�ساعدة الدولة على النتقال اإىل 
يتما�سى  وم�ستدام  ناجح  دائ��ري  اقت�ساد 
م���ع حم����اور م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 2071، 
القت�ساد  جم��ل�����ص  ت�سكيل  اإىل  م�����س��ريا 
الدائري لالإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة، 
اخل��ا���ص يف  ال��ق��ط��اع  م�����س��ارك��ة  وت�سجيع 
بالقت�ساد  املتعلقة  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع 
الدائري، وتعزيز ال�سراكة بني القطاعني 
البحث  احلكومي واخلا�ص، ودفع عجلة 

العلمي.
التي  امل���ت�������س���ارع���ة  امل���ت���غ���ريات  اإن  وق������ال 
ي�سهدها العامل تتطلب التفكري يف منوذج 
اقت�سادي جديد يكون على قدر عال من 
وميكنه  للتحديات،  واجل��اه��زي��ة  امل��رون��ة 
و�سامل،  م�ستدام  اقت�سادي  منو  حتقيق 
وا�ستقطاب  التكنولوجيا  على  بالعتماد 
امل��واه��ب، وت��وف��ري وظ��ائ��ف يف القطاعات 
ا�ستثمارية يف  اخل�سراء، وتطوير فر�ص 
�ساأنها ت�سريع  التكنولوجيا من  قطاعات 

النمو واحلفاظ عليه.
اأن القت�ساد الأخ�سر هو املركز  واأ�ساف 
نهجا  يوفر  اإذ  اجلديد،  النموذج  ه��ذا  يف 
القت�سادي  ل��ل��ن��م��و  ���س��ام��ال  اق��ت�����س��ادي��ا 
ال�ستثمارات  على  الرتكيز  مع  امل�ستدام 

اأدوات  وال��ت��وظ��ي��ف وامل���ه���ارات، وت��وظ��ي��ف 
وحلول الثورة ال�سناعية الرابعة �سيكون 
مفتاحا لتغيري الطريقة التي يعمل بها 

اقت�سادنا.
دول����ة  ت���وج���ه���ات  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وت����ط����رق 
التي  املقبلة،  عاما  للخم�سني  الإم����ارات 
ت��ت�����س��م��ن اإح������داث ت��غ��ي��ريات ج���ذري���ة يف 
القوانني وال�سيا�سات القت�سادية لتنفيذ 
لالأ�سواق،  ومرونة  انفتاحا  اأك��رث  اأنظمة 
الداعمة  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  اإىل  م�سريا 
ا�سرتاتيجية  م���ث���ل  ال���ت���وج���ه���ات  ل���ه���ذه 
ا�ستقطاب املواهب، وتطوير اأنواع جديدة 
وتب�سيط  والإق����ام����ات،  ال��ت��اأ���س��ريات  م��ن 

اإجراءات قطاع الأعمال.
واأ�سار اإىل توقيع دولة الإم��ارات اتفاقية 
���س��ام��ل��ة م���ع الهند،  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��راك��ة 
يف مبادرة عاملية  “اإنف�ستوبيا”،  واإط��الق 
بالقطاعني  ال�ستثمار  �سناديق  ت��رب��ط 
جلذب  فر�ص  خللق  واخلا�ص  احلكومي 
ال�ستثمار  م����ن  دره�������م  م���ل���ي���ار   550
الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر خ���الل 9 ���س��ن��وات مع 
والبتكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
�سارك  الأول��وي��ة.  ذات  القطاعات  ك��اأح��د 
يف اجلل�سة معايل في�سل الإبراهيم وزير 
القت�ساد والتخطيط يف اململكة العربية 
وزيرة  بنعلي  ليلى  وم��ع��ايل  ال�����س��ع��ودي��ة، 
امل�ستدامة  والتنمية  ال��ط��اق��ي  الن��ت��ق��ال 
الرئي�ص  جعفر  وبدر  املغربية،  اململكة  يف 
يف  للم�ساريع  الهالل  ل�سركة  التنفيذي 

دولة الإمارات.
حتول  اإدارة  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دث��ون  واأك�����د 
الوقود  ف��ي��ه  يلعب  م��وق��ف  م��ن  ال��ط��اق��ة 
اإىل  رئي�سياً  دوراً  التقليدي  الأح��ف��وري 

وا�ستدامة،  اخ�������س���راراً  اأك����رث  م�ستقبل 
و�سمان ح�سول املجتمعات على الكهرباء 
�سيا�سة  وت�سكيل  م��ك��ان  ك��ل  يف  وال��ط��اق��ة 
ال�سراكات  وتعزيز  و�ساملة،  طاقة عملية 
والتعاون العاملي جلعل القت�سادات اأكرث 

ا�ستدامة ودائرية.
تعزيز  ���س��رورة  اإىل  امل�����س��ارك��ون  وت��ط��رق 
تبني التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف 
النظيفة،  الطاقة  نحو  التحول  عمليات 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ب��ال�����س��ك��ل الأم���ث���ل لإح�����داث 
الطاقة  ع������امل  يف  ج�����ذري�����ة  ت����غ����ي����ريات 
ارتفاع  حت���دي���ات  وب��ح��ث��وا  والق���ت�������س���اد، 
ال�سرق  يف  احل�������رارة  درج������ات  م��ت��و���س��ط 
مدى  ع��ل��ى  مئويتني  درج��ت��ني  الأو����س���ط 
العقود ال�سبعة املا�سية وانخفا�ص هطول 
الأمطار بن�سبة %20، رغم اأنها ل تنتج 
الكربون  انبعاثات  م��ن  فقط   ?8 �سوى 
العاملية، ومعاناتها ب�سكل متزايد من اآثار 
تغري املناخ مثل اجلفاف والت�سحر وندرة 
اأن  اإىل  م�سريين  التلوث،  وارت��ف��اع  املياه 
رائدة  لت�سبح  م��ث��ايل  و���س��ع  يف  املنطقة 
الرياح  مثل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  جم��ال  يف 
جمالت  يف  وكذلك  ال�سم�سية،  والطاقة 

الهيدروجني الأخ�سر والأزرق.
وال���غ���از  ال���ن���ف���ط  اأن  امل���ت���ح���دث���ون  واأك�������د 
�سي�ستمران يف لعب دور رئي�سي يف مزيج 
طاقة امل�ستقبل مع ظهور اقت�ساد جديد 
اأكرث دائرية وريادة وكفاءة وترابطا، واأن 
اأن  واملعنيني  واحلكومات  ال�سركات  على 
يتعاملوا مع هذا الواقع النا�سئ مع منح 
الأولوية ملجالت العمل لتوجيه النتقال 
التكيف مع تغري  القادر على  النمو  نحو 

املناخ.

اقت�ضادية اأبوظبي تطلق الإطار العام ملنظومة 
البتكار وريادة الأعمال اأبوظبي تبتكر

•• اأبوظبي-وام:

يف  القت�سادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع  للتناف�سية،  اأبوظبي  مكتب  اأطلق 
منظومة  لتعزيز  ال��ع��ام  الإط���ار  يعد  ال���ذي  تبتكر”،  “اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي، 
البتكار يف الإمارة، ويت�سمن اإطالق نحو 14 مبادرة خالل العام احلايل.

وي��اأت��ي اإط����الق الإط����ار ال��ع��ام ب��ن��اء ع��ل��ى درا����س���ات ق���ام ب��ه��ا مكتب اأبوظبي 
البتكار  وحتفيز  ت�سجيع  يف  املوؤثرة  والعوامل  اجلوانب  ملعرفة  للتناف�سية 
لتطوير  عليها  الرتكيز  يجب  التي  املحاور  واق��رتاح  وحتليل  واملبتكرين، 
لتوفري  اأب��وظ��ب��ي«  »اق��ت�����س��ادي��ة  م�ساعي  م��ع  الب��ت��ك��ار، ومت��ا���س��ي��اً  منظومة 
اإطار موؤ�س�سي وت�سريعي حُمفز لالبتكار والبحث والتطوير يف القطاعات 

احليوية.
يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  ال�سرفاء،  علي  حممد  معايل  وق��ال   
اأبوظبي “ يعترب البتكار عاماًل وداعماً اأ�سا�سياً يف م�سرية اأبوظبي، الأمر 

الأوىل  ت�سنيفها  ي��وؤك��ده  ال��ذي 
ملوؤ�سر  البتكار وفقاً  يف  اإقليمياً 
البتكار العاملي 2021. وياأتي 
لتعزيز  ال��ع��ام  الإط�����ار  اإط����الق 
بالإ�ستناد  الب��ت��ك��ار  م��ن��ظ��وم��ة 
حتققت  ال��ت��ي  الإجن������ازات  اإىل 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة بحيث 
ت�سكل �سمانة لرعاية وتطوير 
وحتويلها  والبتكارات  الأف��ك��ار 
ت�سهم يف  اإىل م�ساريع مزدهرة 
اأبوظبي  مكانة  على  املحافظة 
لالأعمال  م��ف�����س��ل��ة  ك���وج���ه���ة 

والإ�ستثمارات«.
لتعزيز  ال��ع��ام  الإط����ار  وي�سمل 

منظومة البتكار خم�سة حماور 
هي: املواهب واملعرفة، والتمويل، وامل�ساحات والأماكن، والطلب، والثقافة 
اإدارة وجذب  الإط����ار  ي�ستهدف  وامل��ع��رف��ة،  امل��واه��ب  وامل��ح��ف��زات. يف جم��ال 
املواهب، واملواهب التقنية، وخربة ريادة الأعمال وال�سركات، وبناء القدرات  

يف جمال التكنولوجيا والبتكار .
حوافز  لتوفري  داعمة  �سيا�سات  لو�سع  الإط���ار  ي�سعى  التمويل،  جانب  يف 
عرب  مل�ساريع  حتويلها  ودع��م  الب��ت��ك��ارات  يف  لالإ�ستثمار  الأم���وال  ل��روؤو���ص 
امل�سرفية، ومتويل  املنح احلكومية والقرو�ص  امل�سروع، وي�سمل ذلك  دورة 
مقابل  النا�سئة  ال�سركات  يف  والإ�ستثمار  اجلماعي،  والتمويل  امل�ساريع، 

احل�سول على ح�سة فيها.
و�سمن جهود مكتب اأبوظبي للتناف�سية لت�سجيع املبتكرين وريادة الأعمال 
امل�ساحات  اإىل  ال��و���س��ول  اإمكانية  ت��وف��ري  على  يعمل  امل��راح��ل،  خمتلف  يف 
اإىلى خدمات  اإفكارهم  للمبتكرين لتحويل   الالزمة  والو�سائل  والأدوات 

ومنتجات مبتكرة  وملمو�سة وتفعيل قيمتها التجارية.
ويعمل الإطار على توفري حوافز للموؤ�س�سات العامة واخلا�سة للتعاون مع 
ال�سركات النا�سئة وال�سركات التي تعتمد على البتكار، وزيادة م�سرتياتها 
منها وذلك من اأجل خلق وزيادة الطلب على البتكارات، الأمر الذي ُي�سكل 
�سمانة لتحويل البتكارات اإىل م�ساريع ملمو�سة وت�سجيع املبتكرين وريادة 
وريادة  البتكار  ثقافة  تر�سيخ  ال��ع��ام  الإط���ار  ي�ستهدف  ك��ذل��ك،  الأع��م��ال. 

الأعمال عرب عدد من املبادرات والربامج.
اإطالقها  للتناف�سية  اأبوظبي  التي يعتزم مكتب  وامل�ساريع  املبادرات  وت�سم 
خالل العام املقبل �سمن هذه املحاور تو�سيع نطاق الإقامة الذهبية لت�سمل 
اإطار مل�سادر متويل البتكار ، ودعم منح  املبتكرين ورواد الأعمال، وو�سع 
الخرتاع  ب���راءات  نطاق  وتو�سيع  تكامل،  برنامج  ع��رب  الخ���رتاع  ب���راءات 
الدليل  اأبوظبي، وتو�سيع نطاق حا�سنات البتكار،، واإطالق  للمقيمني يف 
مع  التعاون  وتعزيز  ج��دي��دة  عمل  م�ساحات  و�سم  للحا�سنات  الإر���س��ادي 
خمتربات تطوير الأفكار والبتكارات حملياً وعاملياً، ومتكني تفعيل القيمة 
وتعزيز  املن�سات،  عرب  البتكارات  وترويج  وت�سويق  لالإبتكارات  التجارية 
للملكية  وتاأ�سي�ص وح��دة  الأع��م��ال،  وري��ادة  البتكار  ال��دويل لدعم  التعاون 
اأبوظبي  برنامج  واإطالق  ال�سباب،  برنامج للمخرتعني  واإطالق  الفكرية، 
املتطورة،  التكنولوجيا  اأب��ح��اث  جمل�ص  جهود  ودع��م  الخ����رتاع،  ل���رباءات 

وبرنامج م�ستوى اجلاهزية التكنولوجية.

جمارك دبي تعزز ريادتها العاملية يف تي�ضري التجارة باإ�ضدار 8 �ضيا�ضات
•• دبي-وام:

اجلمركية  ال��ت��ع��رف��ة  اإدارة  اأ�����س����درت 
واملن�ساأ يف دائرة جمارك دبي 8 �سيا�سات 
 2020 بداية عام  جمركية مهمة منذ 
تتعلق   2022 م��ن  م��اي��و  نهاية  وح��ت��ى 
ب��ال��ت��داب��ري اجل��م��رك��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق نظام 
اإف�ساح امل�سافرين القادمني اأو املغادرين 
القابلة  امل��ال��ي��ة  والأدوات  ال��ع��م��الت  ع��ن 
والحجار  ال��ث��م��ي��ن��ة  وامل���ع���ادن  ل��ل��ت��داول 
ال�سيا�سة  ا���س��دار  مت  كما  القيمة،  ذات 
تطبيق  ب�����س��واب��ط  املتعلقة  اجل��م��رك��ي��ة 
جمهورية  م��ع  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية 

�سنغافورة.
اإط��ار حر�ص جمارك دبي  ياأتي ذل��ك يف 
ع��ل��ى م��واك��ب��ة امل�����س��ت��ج��دات امل���وؤث���رة على 
حركة جتارة دبي اخلارجية مع خمتلف 
دول العامل من خالل ا�سدار ال�سيا�سات 
اجلمركية اجلديدة التي توؤمن ان�سيابية 
املتعلقة  امل�سائل  ك��اف��ة  وتعالج  ال��ت��ج��ارة 
وو�سولها  والب�سائع  ال�سحنات  بتي�سري 

اىل الأ�سواق التجارية دون تاأخري.
مت  التي  اجلمركية  ال�سيا�سات  وعاجلت 
اإ���س��داره��ا خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة اإجراءات 
امل��ن�����س��اأ وح���ل اخلالفات  ���س��ه��ادة  اإث���ب���ات 

من�ساأ  ل�����س��م��ان حت���دي���د  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
تطبيق  لأغ���را����ص  ال��ت��ج��اري��ة  الب�سائع 
واملعاملة  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  غ���ري  امل��ع��ام��ل��ة 
التف�سيلية ل�سلع ذات من�ساأ دول ترتبط 
م��ع��ه��ا ال���دول���ة ب��ات��ف��اق��ي��ات جت����ارة حرة، 
الإدارة  اأ����س���درت  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
و�سوابط  ���س��روط  اجلمركية  ال�سيا�سة 
لتفاقية  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  تطبيق 
تي�سري وتنمية التبادل التجاري لإقامة 
منطقة جتارة حرة عربية، حيث تهدف 
اإىل �سبط  اجل��م��رك��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ه���ذه 
هذه  تطبيق  اإج���راءات  وتي�سري  وتنظيم 

التعرفة  اإدارة  واأ�����س����درت  الت��ف��اق��ي��ة. 
اجلمركية واملن�ساأ اأي�ساً �سيا�سة جمركية 
اتفاقية  �سروط و�سوابط تطبيق  ب�ساأن 
التجارة  رابطة  دول  مع  احل��رة  التجارة 
ت�سمنت  /اإف�����ت�����ا/  الأوروب������ي������ة  احل������رة 
ال��ت��ع��دي��الت على ���س��واب��ط ال��ت��ج��ارة مع 
هذه الدول التي تعد من اأبرز التكتالت 
باتفاقية  املرتبطة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
للتجارة احلرة مع دول جمل�ص التعاون 
اخلليجي، و�سملت ال�سيا�سات اجلمركية 
اإجراءات  كذلك  الإدارة  اأ�سدرتها  التي 
تطبيق دف���رت ال��ن��ق��ل ال���ربي ال����دويل /

املتبعة  الإج����راءات  حت��دد  والتي  التري/ 
يف التعامل مع التجارة املنقولة براً وفقاً 
لرتتيبات اتفاقية النقل الربي الدويل 
التعرفة  اإدارة  اأ����س���درت  ك��م��ا  /ال���ت���ري/، 
اجلمركية  ال�سيا�سة  واملن�ساأ  اجلمركية 
العمالء  ت�سجيل  ب����اإج����راءات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اجلمركي  العميل  رم��ز  على  للح�سول 
الذي ميكنهم من ا�ستكمال معامالتهم 
وقال  الرمز.  هذا  با�ستخدام  اجلمركية 
التعرفة  اإدارة  مدير  اخلرو�سي  اأح��م��د 
ال�سيا�سات  ت��ه��دف  وامل��ن�����س��اأ:  اجلمركية 
اإىل  الإدارة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  اجل��م��رك��ي��ة 

ت��ي�����س��ري ح����رك����ة ال����ت����ج����ارة م����ن خ���الل 
ال�����س��واب��ط والأن��ظ��م��ة املطبقة  حت��دي��د 
من ِقبل جمارك دبي لتنفيذ الإجراءات 
التجارة  باتفاقيات  املرتبطة  اجلمركية 
مع الدول الأع�ساء يف التكتالت التجارية 
اتفاقيات مع دول جمل�ص  التي تربطها 
�سيا�ساتنا  وت�سمل  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
املنا�سبة  ال�����س��واب��ط  ك��ذل��ك  اجل��م��رك��ي��ة 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  الأن���ظ���م���ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الإف�����س��اح وب��ان�����س��ي��اب��ي��ة نقل 
املعامالت  وبتي�سري  التجارية  الب�سائع 

اجلمركية للتجار وامل�ستثمرين.
واأ�ساف: يعمل الفريق املخت�ص بتطوير 
التعرفة  اإدارة  يف  اجلمركية  ال�سيا�سات 
واملن�ساأ على تطبيق وتطوير  اجلمركية 
اأف�سل املمار�سات العاملية التي تكفل لنا 
اجلمركية  ال�����س��ي��ا���س��ات  اه����داف  حتقيق 
با�ستمرار  الأداء  لتح�سني  عالية  بكفاءة 
و�سدارتها  دب��ي  ج��م��ارك  متيز  وت��ع��زي��ز 
اجلمركية،  اخلدمات  جمال  يف  العاملية 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  ل���دع���م 
يف دول���ة الإم�����ارات وحت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
الإجن������ازات ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ت��وج مكانة 
به  تقتدي  عاملياً  رائ���د  كنموذج  ال��دول��ة 

كافة الدول.

الإمارات العاملية لالأملنيوم ت�ضت�ضيف اجتماع قادة �ضناعة الأملنيوم على م�ضتوى العامل
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خالل م�صاركتها بجل�صة م�صتقبل اقت�صاد الف�صاء يف املنتدى القت�صادي العاملي

�ضارة الأمريي: تهيئة بيئة حمفزة لال�ضتثمار يف القطاعات النا�ضئة يدعم تطور قطاع الف�ضاء

حتدثت يف جل�صة »جيل الألفية يقود دفة العامل« خالل فعاليات املنتدى القت�صادي العاملي

�ضما املزروعي : ال�ضباب اأثبتوا للعامل كفاءتهم يف القيادة و�ضناعة امل�ضتقبل

•• دافو�س-وام:

اأك����دت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
للتعليم  دول����ة  وزي�����رة  الأم������ريي 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ام 
وك���ال���ة  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
تكثيف  اأهمية  للف�ساء،  الإم��ارات 
اجل�����ه�����ود وت����ع����زي����ز ال�������س���راك���ات 
العاملية يف تهيئة البيئة احلا�سنة 
القطاعات  ل����دخ����ول  وامل���ح���ف���زة 
جمالت  يف  املختلفة  القت�سادية 
الذي  الف�ساء،  بقطاع  ال�ستثمار 
كبرية،  م�ستقبلية  ف��ر���س��اً  ي��ق��دم 
حجم  بو�سول  التوقعات  ظ��ل  يف 
قطاع الف�ساء العاملي اإىل تريليون 

دولر بنهاية العقد احلايل.
افتتاحية  ك��ل��م��ة  يف  ذل�����ك،  ج����اء 
الأم���ريي يف  ���س��ارة  معايل  األقتها 
اقت�ساد  “م�ستقبل  بعنوان  جل�سة 
الف�ساء”، �سمن فعاليات املنتدى 
مدينة  يف  ال��ع��امل��ي  الق���ت�������س���ادي 
يعقد  ال��ذي  ال�سوي�سرية  داف��و���ص 
يف الفرتة من 22 اإىل 26 مايو 
2022، بعنوان “العامل يف نقطة 
احلكومية  ال�����س��ي��ا���س��ات   .. حت���ول 
الأعمال”،  قطاع  وا�سرتاتيجيات 
من   2000 م��ن  اأك��رث  مب�ساركة 
و�سناع  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني 
والعلماء  وامل���ف���ك���ري���ن  ال�����ق�����رار، 
القطاع  ق�����ي�����ادات  م�����ن  ون���خ���ب���ة 
ل�سياغة  والأك�����ادمي�����ي  اخل���ا����ص 
روؤى واأفكار جديدة تعزز جاهزية 
اخلا�ص  وال���ق���ط���اع  احل���ك���وم���ات 
احلالية  ال���ت���ح���دي���ات  مل���واج���ه���ة 
م�سارات  وحت���دي���د  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
املقبلة  للمرحلة  م�سرتكة  عمل 
الفر�ص  م���ن���ظ���وم���ة  وت����ط����وي����ر 

مل�ستقبل اأف�سل.

النظام  ا���س��ت��ع��ادة  ت�سمل  رئي�سية 
الإقليمي،  وال����ت����ع����اون  ال���ع���امل���ي 
القت�سادي  ال���ت���ع���ايف  و����س���م���ان 

وا���س��ت�����س��راف ح��ق��ب��ة ج���دي���دة من 
�سحية  جمتمعات  وب��ن��اء  ال��ن��م��و، 
وم�سادر  امل��ن��اخ  وحماية  وع��ادل��ة، 

اإن  الأم���ريي  �سارة  معايل  وقالت 
قطاعاً  �سيمثل  الف�ساء  اقت�ساد 
احلكومات  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري  ح��ي��وي��اً 
اقت�ساداتها،  ل��ت��ن��وي��ع  ال�����س��اع��ي��ة 
ب������ال�������س������ت������ف������ادة م�������ن احل�����ل�����ول 
قطاع  يعمل  ال��ت��ي  التكنولوجية 
ت��ط��وي��ره��ا ب�سكل  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اء 
اأمام  امل��ج��ال  �سيفتح  م��ا  مت�سارع، 
ا����س���ت���ث���م���ارات ج����دي����دة وف���ر����ص 
م�سبوقة،  غ�����ري  ا����س���ت���ث���م���اري���ة 
تعزز  فاعلة  �سراكات  بناء  تتطلب 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا ال��ق��ط��اع مبا 
احلكومات  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ص 

واملجتمعات وال�سركات.
الف�ساء  اقت�ساد  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ميثل قطاعاً نا�سئاً مهماً، يتطلب 
حوكمة  منظومة  تطوير  تعزيزه 
احلكومات  ب����ني  ع��ل��ي��ه��ا  م���ت���ف���ق 
املجتمعية  والفعاليات  وال�سركات 

ح������ول ال�����ع�����امل، ت�����س��ك��ل حم���ف���زاً 
لدخول  وامل�ستثمرين  لل�سركات 
ه�����ذا ال���ق���ط���اع وال����س���ت���ف���ادة من 

الفر�ص التي يوفرها.
اأوي���ف���ي���ن���د  حت������دث يف اجل���ل�������س���ة 
والرئي�ص  ال��رئ��ي�����ص  اإري���ك�������س���ني 
حللول  “اآكر”  ل�سركة  التنفيذي 
وجو�ستني  ال���رنوي���ج،  يف  ال��ط��اق��ة 
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  هوتارد 
عالية  ل��ل��ح��و���س��ب��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء  الأداء 
�سركة هويلت باكارد “اأت�ص. بي”، 
املوؤ�س�ص والرئي�ص  وكري�ص كيمب 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ص 
ابتكار  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  اأ�����س����رتا 
ال�ستفادة  على  القائمة  احل��ل��ول 

من تكنولوجيا الف�ساء.
وبحث امل�ساركون يف اجلل�سة عدداً 
من التحديات التي تواجه قطاع 

الف�ساء، مع زيادة ن�ساط ال�سناعة 
التي ت�سمل  اخلا�سة وال�ستثمار، 
وال�ستدامة،  احلوكمة  حت��دي��ات 
توجه  م��ع  بالت�سكل  ب���داأت  وال��ت��ي 
ال�سناعات غري الف�سائية لبحث 

م�ستقبلها يف الف�ساء.
فر�ص  اإىل  اجل��ل�����س��ة  وت���ط���رق���ت 
للجهات  وامل���������س����ارك����ة  ال����ت����ع����اون 
الف�ساء،  ب��ق��ط��اع  امل��رت��ب��ط��ة  غ��ري 
ال�ستفادة  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا  و���س��ب��ل 
م����ن خم���رج���ات���ه واب���ت���ك���ارات���ه يف 
اأع���م���ال���ه���ا يف جم����الت  ت���ط���وي���ر 
وال�سياحة  والطاقة  التكنولوجيا 
والت�سنيع  وامل���ع���ادن  وال��ت��ع��دي��ن 
ال�سحية  وال�����رع�����اي�����ة  امل����ت����ق����دم 
املالية.  وامل���وؤ����س�������س���ات  والإع�������الم 
الفر�ص  اأن  امل���ت���ح���دث���ون  واأك������د 
لتنمية  القطاعات  جلميع  �ستتاح 
اأعمالها يف الف�ساء، اإل اأن منوها 

وتطورات  ع��وام��ل  على  �سيعتمد 
التنظيمية  اجل�����وان�����ب  ت�����س��م��ل 
والتطورات  ال�سناعة  وم��ع��اي��ري 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��������راأي ال���ع���ام، 
اإ���س��اف��ة اإىل ع��ام��ل حم���وري مهم 
والتفاعل  ال���ت���ع���اون  يف  ي��ت��م��ث��ل 

الوثيق بني اجلهات الفاعلة.
ت�سارك  الإم����ارات  دول��ة  اأن  يذكر 
فعاليات  يف  امل�ستوى  رفيع  بوفد 
للمنتدى  ال�������س���ن���وي  الج���ت���م���اع 
القت�سادي العاملي، ي�سم عددا من 
احلكومة  يف  وامل�سوؤولني  ال���وزراء 
الحت���ادي���ة، وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
دبي،  وح��ك��وم��ة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
فيما ي��ت��ح��دث 7 م��ن ال�����وزراء يف 
حكومة دولة الإمارات يف جل�سات 
القطاعات  اأب���رز  تغطي  رئي�سية 

امل�ستقبلية احليوية.
6 حماور  امل��ن��ت��دى ع��ل��ى  وي���رك���ز 

الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول 
اإمكانات  وت��وظ��ي��ف  ال�����س��ن��اع��ي، 

الثورة ال�سناعية الرابعة.

•• دافو�س-وام: 

اأك������دت م���ع���ايل ���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل بن 
ف��ار���ص امل��زروع��ي وزي���رة دول��ة ل�سوؤون 
ال�سباب، اأن الأزمات العاملية املتالحقة 
ق��د اأف����رزت ج��ي��اًل ج��دي��داً م��ن القادة 
ال�سباب، الذين اأعادوا تعريف مفاهيم 
القيادة لت�سبح مبنية على قيم البتكار 
امل�سرتك  والعمل  الفاعلة  وامل�ساركة 
العاملية  التوجهات  باأنف�سهم  لي�سكلوا 
اأكرث  اإىل حلول  امل�ستقبلية ويتو�سلوا 
اأن  اإىل  م�سرية  وا���س��ت��ق��رار،  ا�ستدامة 
ال�سمو  دول��ة الإم��ارات بقيادة �ساحب 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
وتوجيهات  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
و�سعت ثقتها يف ال�سباب  “رعاه اهلل”، 
منها  اإمي��ان��اً  طاقتهم،  يف  وا�ستثمرت 
واليوم  الأم��ل،  ال�سباب هم م�سدر  اأن 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ثمار  هي جتني 
لرت�سي بذلك جتربة متقدمة يف بناء 
قدراتهم واإ�سراكهم يف قيادة املبادرات 
احللول  وت�سميم  النوعية  وامل�ساريع 
ذلك، خالل  امل�ستقبل. جاء  لتحديات 
بعنوان  جل�سة  يف  معاليها  م�����س��ارك��ة 
العامل”،  دف���ة  ي��ق��ود  الأل��ف��ي��ة  “جيل 
ال�سنوي  الج��ت��م��اع  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
الذي  ال��ع��امل��ي،  القت�سادي  للمنتدى 
يعقد يف مدينة دافو�ص ال�سوي�سرية يف 
الفرتة من 22 اإىل 26 مايو احلايل، 
األ��ف��ي �سخ�سية  اأك���رث م��ن  مب�����س��ارك��ة 
عاملية من م�سوؤولني حكوميني وقادة 
واملوؤ�س�سات  ال��ع��امل��ي  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 
الأكادميية واخلرباء واملتخ�س�سني يف 

خمتلف املجالت.
م��ع��ايل وزي����رة دول����ة ل�سوؤون  وق��ال��ت 
عاي�سها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  اإن  ال�سباب 
التوقعات،  ك���ل  ف��اق��ت  الأل��ف��ي��ة  ج��ي��ل 
طويلة من م�سرية  واخت�سرت عقوداً 
ب�سع  يف  الب�سرية  واحل�سارة  التطور 

اجلديد  اجليل  خاللها  �سهد  �سنوات، 
الواقعي  العامل  املت�سارع من  النتقال 
الذكي  وال��ت��ح��ول  الف���رتا����س���ي،  اإىل 
والرقمي يف خمتلف جمالت احلياة، 
قائمة  م�سبوقة  غ��ري  ح��ل��ول  واب��ت��ك��ار 
على التكنولوجيا املتقدمة، وتطورات 
املناخية  امل�������س���ت���وي���ات  ع���ل���ى  اأخ��������رى 
من  وغ��ريه��ا  والتعليمية  وال�سحية 
معاليها  واأك��دت  احليوية.  القطاعات 
اأن ال�سباب اأثبتوا كفاءتهم يف التعامل 
مع هذه التحديات وحتويلها لفر�سة 
ننظر  اأن  اليوم  علينا   : قائلة  للنمو، 
ونتعلم  القيادية،  ال�سباب  جتربة  اإىل 
منها معنى البتكار وامل�ساركة والعمل 

اجلمعي امل�سرتك.
واأ�سافت اأن جناح احلكومات يف تعزيز 
الب�سري  م��ال��ه��ا  راأ�����ص  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
مواهبها  ق�����درات  ب���ن���اء  ويف  ال�������س���اب، 
وا����س���ت���ق���ط���اب ال����ع����ق����ول، وت���زوي���ده���ا 
متثل  امل�ستقبلية،  وامل��ه��ارات  ب���الأدوات 
يف  وريادتها  لتفوقها  الأه��م  العوامل 

م�سرية �سناعة امل�ستقبل.

وحققت نتائج غري م�سبوقة، مدعومة 
التي  امل��ه��ارات  م��ن  متطور  مب�ستوى 
اكت�سبها جيل الألفية نتيجة انفتاحه 
الكبري على اأحدث اأدوات التكنولوجيا 

وحلول الثورة ال�سناعية الرابعة.
توجه  اأه����م����ي����ة  امل����ت����ح����دث����ون  واأك���������د 
احل���ك���وم���ات وال�������س���رك���ات ال���ك���ربى يف 
جاذبة  بيئة  لتهيئة  اخل��ا���ص،  القطاع 
تنمية  ت�����س��م��ن  ل��ل�����س��ب��اب،  وحم���ف���زة 
م�ستدامة،  اأ����س�������ص  ع��ل��ى  م���ه���ارات���ه���م 
ومت��ك��ن��ه��م م���ن امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
وقيادة  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم 
ج���ه���ود ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع���ات الأك�����رث 
ارتباطاً بحياة املجتمعات حول العامل. 
اأن دولة الإم��ارات ت�سارك بوفد  يذكر 
الجتماع  فعاليات  يف  امل�ستوى  رفيع 
ال�سنوي للمنتدى القت�سادي العاملي، 
ي�سم عددا من الوزراء وامل�سوؤولني يف 
امل�سوؤولني  احلكومة الحتادية، وكبار 
يف حكومة اأبوظبي وحكومة دبي، فيما 
يتحدث 7 من الوزراء يف حكومة دولة 
تغطي  رئي�سية  جل�سات  يف  الإم�����ارات 
احليوية.  امل�ستقبلية  القطاعات  اأب��رز 
العاملي  امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي  وي��ع��ق��د 
دافو�ص  مدينة  يف  ال�سنوي  اجتماعه 
اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال�سوي�سرية 
26 مايو 2022، بعنوان “العامل يف 
احلكومية  ال�سيا�سات   .. حتول  نقطة 
الأعمال”،  ق���ط���اع  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
م�سوؤول   2000 من  اأك��رث  مب�ساركة 
ال��ق��ط��اع اخلا�ص  وق����ي����ادات  ح��ك��وم��ي 
والأك��ادمي��ي واخل��رباء واملخت�سني يف 

خمتلف املجالت.
6 حم�����اور  وي�����رك�����ز امل����ن����ت����دى ع����ل����ى 
رئي�سية ت�سمل ا�ستعادة النظام العاملي 
التعايف  و�سمان  الإقليمي،  والتعاون 
القت�سادي وا�ست�سراف حقبة جديدة 
�سحية  جمتمعات  وب��ن��اء  ال��ن��م��و،  م��ن 
وعادلة، وحماية املناخ وم�سادر الغذاء 
ال�سناعي،  التحول  وقيادة  والطبيعة، 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  اإمكانات  وتوظيف 

الرابعة.

اأوليانا  م���ن  ك���ل  اجل��ل�����س��ة  يف  ����س���ارك 
اأفتونوموفا م�سوؤولة التاأثري يف مركز 
بوت�سواي  ك���وام���ي  واإدم����ون����د  ك��ي��ي��ف، 
اأمني مركز كليفالند، ونوبر كو�سيكا 
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  ك��وه��ل��ي 

ملركز اأم�سرتدام.

ال��ع��وام��ل املحددة  امل��ت��ح��دث��ون  وب��ح��ث 
للقيادة،  اجل����دي����د  اجل���ي���ل  ل���ن���ظ���رة 
واأه�����م ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي مت��ي��ز ال����دول 
بن�سب  حت���ظ���ى  ال����ت����ي  واحل����ك����وم����ات 
متزايدة من القيادات ال�سابة الفاعلة 

يف خمتلف القطاعات.

اأن  اإىل  اجلل�سة  امل�����س��ارك��ون يف  واأ���س��ار 
املتميزة  العاملية  التجارب  من  الكثري 
حظيت بقيادة �سابة متكنت من ابتكار 
للتحديات، ومتتعت  حلول م�ستقبلية 
باملرونة والقدرة العالية على التاأقلم 
مع املتغريات والتطورات غري املتوقعة، 

اأرا�ضي دبي: اأبريل املا�ضي �ضهد اأعلى 
عدد مبايعات عقارية منذ 10 �ضنوات

•• دبي-وام:

بعد  �سنوات   10 منذ  له  �سهري  اأداء  اأعلى  دب��ي  اإم���ارة  يف  العقاري  القطاع  حقق 
من   45.5% بلغ  منو  مبعدل  املا�سي  اأب��ري��ل  �سهر  يف  مبايعة   6،983 ت�سجيل 

حيث عدد املبايعات مقارنة باأبريل من العام املا�سي 2021.
اأطلقته  ال��ذي  والإي��ج��ارات  البيع  لأ�سعار  الر�سمي  املوؤ�سر  لبيانات  وفقا  ذلك  جاء 

دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر.
لعام  يناير  �سهر  الذي يتخذ من   - البيع  الر�سمي لأ�سعار  املوؤ�سر  بيانات  واأ�سارت 
2012 ك�سنة اأ�سا�ص ومن الربع الأول 2012 ربع الأ�سا�ص - اإىل اأن املوؤ�سر ال�سهري 
العام يف �سهر اأبريل املا�سي �سجل نحو 1.273 نقطة بقيمة 1،238،401 درهم 
يف حني �سجل املوؤ�سر ال�سهري لل�سقق نحو 1.331 نقطة بقيمته 1،140،201 
بقيمته  نقطة   1.318 نحو  ه��او���ص  ت��اون  للفلل  ال�سهري  املوؤ�سر  و�سجل  دره��م 
ال�سكنية  الإي��ج��ارات  لأداء  العام  ال�سهري  املوؤ�سر  و�سجل  درهما.   2،124،828
املوؤ�سر  �سجل  فيما  درهما   51،672 بقيمة  املا�سي  اأبريل  نقطة خالل   0.957
ال�سهري  املوؤ�سر  و�سجل  درهما   47،578 بقيمته  نقطة   0.96 لل�سقق  ال�سهري 

للفلل تاون هاو�ص 0.872 نقطة بقيمته 132،917 درهما.
قطاع  يف  الديناميكي  ال�سوق  اجت��اه  املا�سي  اأبريل  ل�سهر  املوؤ�سر  بيانات  واأظهرت 
اأ�سا�ص �سهري .. وب�سكل عام ا�ستمرت معامالت املبيعات يف  العقارات يف دبي على 
موؤ�سر  اأظهر  حيث   2021 لعام  ال�سهرية  ??املعامالت  متو�سط  متجاوزة  النمو 

اأ�سعار املبيعات الإجمايل منًوا �سحًيا منذ يونيو 2020.
�سوق  الأك��رب يف  ة  ال�ستحواذ على احل�سّ البيع  لعمليات  الثانوي  ال�سوق  ويوا�سل 
حيث  م��ن   60.32% اأب��ري��ل  خ��الل  ح�سته  بلغت  حيث  ثابتة  بن�سبة  ال��ع��ق��ارات 
عدد �سفقات البيع و %70.7 من حيث القيمة ب�سكل يظهر القوة يف اأداء �سوق 
يتعلق  ما  �سيما يف  العقارية ل  ال�سفقات  العقارات اجلاهز من حيث قيمة وعدد 
متثل  بينما  املعامالت  اإجمايل  من   79% ح��وايل  متثل  والتي  ال�سكنية  بال�سقق 

الفلل تاون هاو�ص حوايل 21%.
ومبقارنة الأداء العام لالأ�سهر الأربعة الأوىل من عام 2022 مع نف�ص الفرتة من 
اأداء متميز لإجمايل  اأ�سا�ص �سنوي وجود  للبيانات على  املا�سي يت�سح وفقاً  العام 
عدد املعامالت املبيعات حيث مت ت�سجيل 27،507 مبايعات مقارنة ب� 16،341 

مبايعة يف نف�ص الفرتة من العام املا�سي.
41،810 عقود  املا�سي  اأب��ري��ل  الإي��ج��ار يف  اإج��م��ايل عقود  بلغ  اأخ��رى  من ناحية 
اإيجار م�سجل منها %60.4 عقود جديدة مقابل %39.6 عقود جمددة حيث 
 20.5% مقابل  العقود  اإجمايل  %79.5 من  على  ال�سنوية  العقود  ا�ستحوذت 

عقود غري �سنوية.
عالوة على ذلك ا�ستحوذت عقود الإيجار امل�سجلة لالأغرا�ص ال�سكنية على حوايل 

%74 من اإجمايل العقود بينما مت ت�سجيل %25 لأغرا�ص جتارية.
بن�سبة  ع��ام  ب�سكل  الإي��ج��ارات  عقود  اإجمايل  ارتفع   2021 اأبريل  مع  وباملقارنة 
%60.4 من  لتمثل   8% بن�سبة  اجلديدة  العقود  ع��دد  ارتفع  %3.2 يف حني 
اإجمايل عدد العقود مقابل %57.7 يف اأبريل املا�سي .. كما ارتفع اإجمايل عدد 
اأبريل  %79.5 يف  اإىل   2021 اأبريل  %72.9 يف  ال�سنوية من  الإيجار  عقود 
املا�سي بينما �سهدت عقود الإيجار التجارية ارتفاعاً بن�سبة %4.23 خالل اأبريل 
املا�سي لتمثل ما ن�سبته %25 من اإجمايل عقود الإيجار مقارنة ب� %20.77 يف 
اأبريل 2021. من جهة اأخرى ومبقارنة الأ�سهر الأربعة الأوىل من عام 2022 
بالفرتة نف�سها من عام 2021 ..خل�ص املوؤ�سر اإىل اأن اإجمايل عقود الإيجار من 
حيث احلجم �سهد زيادة بن�سبة %6.47 حيث �سجل 202.340 عقد اإيجار يف 
الأ�سهر الأربعة الأوىل من عام 2022 مقارنة ب� 190.043 عقد اإيجار يف ذات 

الفرتة من 2021.
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ت�صب يف ت�صهيل و�صول ال�صادرات الوطنية لالأ�صواق العاملية وتعزيز �صمعة املنتج الإماراتي

وزارة القت�ضاد تعلن تفا�ضيل الالئحة التنفيذية لقانون قواعد و�ضهادات املن�ضاأ
•• دبي - وام:

�سدور  تفا�سيل  القت�ساد  وزارة  اأعلنت 
الحتادي  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
قواعد  �ساأن  يف   2019 11ل�سنة  رق��م 
ال���دول���ة، مبوجب  امل��ن�����س��اأ يف  و���س��ه��ادات 
ل�سنة   43 رق���م  ال�����وزراء  جمل�ص  ق���رار 

.2022
�سالح،  اآل  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  �سعادة  واأك���د 
خالل  كلمته  يف  القت�ساد،  وزارة  وكيل 
اأم�ص  ُعقدت  التي  الإعالمية  الإحاطة 
الالئحة  اأن  دب�����ي،  يف  ال��������وزارة  مب��ق��ر 
الدولة  متثل خطوة مف�سلية يف جهود 
ا�ستباقية  بروؤية  املن�ساأ  قواعد  لتنظيم 
وتاأتي  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  ووف��ق 
املنظمة  الت�سريعية  للبيئة  ا�ستكماًل 

لأن�سطة الأعمال والتجارة.
الالئحة  ����س���دور  اإن  ����س���ع���ادت���ه،  وق�����ال 
املن�ساأ  ب�����س��ه��ادات  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�سوء  يف  اليوم  متزايدة  اأهمية  يكت�سب 
م��ا ت�����س��ه��ده دول���ة الإم������ارات م��ن تطور 
اإقليمياً  التجارية  مكانتها  يف  م�ستمر 
وعاملياً، حيث جنحت الدولة بف�سل روؤية 
وتوجيهات قيادتها الر�سيدة يف تبووؤ دور 
التجارة  خريطة  على  الأهمية  متزايد 
التجاري  ال�����س��ري��ك  وت���ع���د  ال���دول���ي���ة، 
املنطقة للعديد  الرئي�سي على م�ستوى 

من القت�سادات العاملية والنا�سئة.
مع  “ مت���ا����س���ي���اً  ����س���ال���ح  اآل  واأ������س�����اف 
م�ستهدفات وم�ساريع اخلم�سني، توا�سل 
منظومتها  ت��ط��وي��ر  الإم���������ارات  دول�����ة 
الق��ت�����س��ادي��ة وف���ق من���وذج ج��دي��د اأكرث 
العاملية،  الأ�سواق  على  وانفتاحاً  مرونة 
ومبا يعزز دورها كاإحدى دول الت�سدير 
الرئي�سية على م�ستوى املنطقة، وبوابة 
والت�سدير  ال�سترياد  لأن�سطة  حيوية 
العاملي،  امل�ستوى  على  الت�سدير  واإع��ادة 
وم����ن ه��ن��ا ت����ربز اأه���م���ي���ة اإ�����س����دار هذه 
التنفيذية، حيث متثل قواعد  الالئحة 
و����س���ه���ادات امل��ن�����س��اأ حم�����وراً رئ��ي�����س��ي��اً يف 
للدولة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  تطبيق 
وتنمية  اخل��ارج��ي��ة  جت��ارت��ه��ا  وت�سهيل 

�سادراتها لالأ�سواق العاملية«.
واأو�سح يف ت�سريح خ�ص به وكالة اأنباء 
الالئحة اجلديدة  اأن  “وام”  الإم���ارات 
راعت توزيع الخت�سا�سات دون تداخل 
ذات  والهيئات  املوؤ�س�سات  بني  الأدوار  يف 
�سهادات  ب��اإ���س��دار  يتعلق  فيما  ال�سلة 
القت�ساد  وزارة  ب���ني  حت���دي���داً  امل��ن�����س��اأ 
والدوائر  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وغ���رف 
�سهادة  ت�سمني  اإىل  لف��ت��اً  اجل��م��رك��ي��ة، 

 QR امل��ن�����س��اأ رم����ز ا���س��ت��ج��اب��ة ���س��ري��ع��ة
ا�ستباقية  خ����ط����وة  مي���ث���ل   Code
ويوفر  املعنية  للجهات  رقمياً  ومرجعاً 
اجل���ه���د وال����وق����ت يف خم��اط��ب��ة ال����دول 

الأخرى للتاأكد عنها.
تر�سخ  ال���الئ���ح���ة  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأك�������د 
قواعد  ت�������س���ري���ع���ات  واك����ت����م����ال  وح�������دة 
عن  عو�ساً  ال��دول��ة  يف  املن�ساأ  و���س��ه��ادات 
���س��دوره��ا يف ت�����س��ري��ع��ات م��ت��ف��رق��ة منذ 
املرحلة  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،1983 ع���ام 
بني  مت�سافرة  ج��ه��وداً  �سهدت  املا�سية 
فرق العمل من وزارة القت�ساد وغرف 
والدوائر  والهيئات  وال�سناعة  التجارة 
الدولة،  اإم�����ارات  جميع  يف  اجل��م��رك��ي��ة 
ل��ت�����س��م��ني ال���الئ���ح���ة اأف�������س���ل الآل���ي���ات 

اخلا�سة بالتعامل مع �سهادات املن�ساأ.
مبداأ  راع������ت  ال���الئ���ح���ة  اأن  واأ������س�����اف، 
التجارية،  امل���ع���ام���الت  يف  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
القواعد  مف�سلة  ب�سورة  و�سحت  حيث 
الإجرائية واملو�سوعية املتعلقة بتحديد 
�سهادات  اإ���س��دار  وطريقة  املنتج،  من�ساأ 
للمنتجات  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  غ���ري  امل��ن�����س��اأ 
باإ�سدار  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات  ال��وط��ن��ي��ة، 
ك��ل منها.  ال��دول��ة، ودور  ال�����س��ه��ادات يف 
التعامل مع  اآليات  الالئحة  كما حددت 
�سهادات املن�ساأ لل�سلع الواردة اإىل الدولة 
ب�ساأنها،  الأدوار والخت�سا�سات  وتوزيع 
وامل�سدرين  امل�ستثمرين  يعطي  ومب���ا 
وا�سحة  روؤي��ة  ال�سلع  وم��زودي  والتجار 
تطبيقها  ي��ت��م  ال���ت���ي  ال���ق���واع���د  ب�������س���اأن 
ل�سهادة  وف���ق���اً  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ب��خ�����س��و���ص 

املن�ساأ التي حتملها.
وا����س���ت���ع���ر����ص ����س���ع���ادت���ه اأب��������رز اأح����ك����ام 
وخمرجات الالئحة يف كل من حموري 
باعتبارهما  وال��ت�����س��دي��ر،  ال����س���ت���رياد 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني لهذه  ال��رتك��ي��ز  حم�����وري 

اآليات  الالئحة  ح���ددت  فقد  ال��الئ��ح��ة. 
ال�سليم  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ل�����س��م��ان  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الت�سدير،  م�ستوى  على  املن�ساأ  لقواعد 
ب�سورة  الخت�سا�سات  ت��وزي��ع  وم��ن��ه��ا: 
فيما  الأدوار  يف  ت��داخ��ل  ودون  وا�سحة 
ي��ت��ع��ل��ق ب���اإ����س���دار ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ غري 
القت�ساد  وزارة  ب���ني  م���ا  التف�سيلية 
وغ�����رف ال���ت���ج���ارة وال�������س���ن���اع���ة، وذل���ك 
للمنتجات  امل��ن�����س��اأ  ���س��ه��ادة  ن���وع  بح�سب 
املعاد  الأج��ن��ب��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��وط��ن��ي��ة 

ت�سديرها.
وحتديد جمموعة وا�سحة من املعايري 
التي يتم من خاللها اعتبار املنتج وطنياً 
من عدمه، مبا يف ذلك عمليات ال�سناعة 
عملية  وم��دخ��الت  املطلوبة  التحويلية 
وهذا  امل��ع��اي��ري،  م��ن  وغ��ريه��ا  الت�سنيع 
له دور جوهري يف احلفاظ على �سمعة 
مما  عاملياً،  وتعزيزها  الإم��ارات��ي  املنتج 
ال�سناعية والإنتاجية  القطاعات  يدعم 

يف الدولة ويعزز التنوع القت�سادي.
وحت������دي������د جم����م����وع����ة وا������س�����ح�����ة من 
على  يجب  التي  والبيانات  الإج����راءات 
رحلته  يف  بها  وامل���رور  تعبئتها  املتعامل 
فيها  مت  وال��ت��ي  املن�ساأ  ���س��ه��ادة  لإ���س��دار 
م����راع����اة امل����رون����ة وال�������س���رع���ة وك���ف���اءة 

اخلدمة.
واأقرت الالئحة �سرورة ت�سمني �سهادة 
من  ال�����س��ادرة  التف�سيلية  غ��ري  امل��ن�����س��اأ 
 QR ال���دول���ة رم���ز ا���س��ت��ج��اب��ة ���س��ري��ع��ة
رقمياً  مرجعاً  ميثل  بحيث   ،  Code
ال�سترياد  دول  املعنية يف  للجهات  يتيح 
ال��ت��ح��ق��ق م����ن ���س��ح��ة ال�������س���ه���ادة ودق����ة 
بال�سادرات  الثقة  ي��ع��زز  مم��ا  بياناتها، 
الأ�سواق  اإىل  نفاذها  وي�سهل  الإماراتية 

العاملية دون عوائق اإدارية.
وفيما يخ�ص �سهادات املن�ساأ التف�سيلية 

اإ�سدارها مبوجب التفاقيات  التي يتم 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل ال���دول���ة طرفاً 
ال�سلع  ت��ل��ك  ف��ي��ه��ا وحت�����س��ل مب��وج��ب��ه��ا 
ع���ل���ى م��ع��ام��ل��ة جت����اري����ة ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة يف 
الأ�سواق امل�ستوِردة، فقد اأحالت الالئحة 
اإىل  ال�سلع  بهذه  اخلا�سة  املن�ساأ  قواعد 
ب��ن��ود واأح���ك���ام ت��ل��ك الت��ف��اق��ي��ات. ومن 
ب�سورة  الالئحة  تتكامل  املنطلق،  ه��ذا 
التجارة  اتفاقيات  خمرجات  مع  كبرية 
القت�سادية  ال�سراكة  واتفاقيات  احلرة 
ال�ساملة التي تعقدها دولة الإمارات مع 

العديد من دول العامل.
اآل  ع��ب��د اهلل  ����س���ع���ادة  ا���س��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا 
اأب���رز  الق��ت�����س��اد،  وزارة  وك��ي��ل  ���س��ال��ح، 
فيما  الالئحة  اأقرتها  التي  املخرجات 
ي��خ�����ص اأن�����س��ط��ة ال�����س����ت����رياد، وال�����دور 
املحوري لالئحة باعتبارها اأداة قانونية 
على  املن�ساأ  ق��واع��د  تطبيق  يف  حا�سمة 
الدولة، مبا ي�سمن  اإىل  ال��واردة  ال�سلع 
املعتمدة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  تنفيذ 
املالية  الإي�����رادات  وحت�سيل  ال��دول��ة  يف 
ومن  اأعلى،  بكفاءة  بال�سترياد  املتعلقة 
اأب���رز امل��خ��رج��ات ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا الالئحة 
التن�سيق  اآليات  الإط��ار: حتديد  يف هذا 
القت�ساد  وزارة  بني  امل�سرتك  والتعاون 
اإمارات  والدوائر اجلمركية يف خمتلف 
ال���دول���ة، ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ح��وك��م��ة قواعد 
التاأكد  واآليات  امل�ستوردة  املنتجات  من�ساأ 
من �سحتها وبالتايل حتديد خ�سوعها 

للر�سوم اجلمركية من عدمه.
�سهادات  على  ال��رق��اب��ة  ط��رق  وتو�سيح 
عدم  و�سمان  امل�����س��ت��وردة،  لل�سلع  املن�ساأ 
التالعب بهذه ال�سهادات، وبالتايل منع 
اأي تهرب من �سداد الر�سوم اجلمركية، 
وحالت تطبيق ر�سوم مكافحة الإغراق 
تدابري  من  وغريها  والوقاية  وال��دع��م 

بالتجارة  ال�����س��ارة  امل��م��ار���س��ات  م��واج��ه��ة 
والإج�����������راءات وال���ق���ي���ود والل���ت���زام���ات 
ف�ساًل  اخل��ارج��ي��ة،  بالتجارة  املرتبطة 
واإح�سائيات  بيانات  ق��اع��دة  تعزيز  ع��ن 
امل�ستوى  ع���ل���ى  اخل����ارج����ي����ة  ال����ت����ج����ارة 

الوطني.
منوذج  اإىل  ال���س��ت��ن��اد  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
ال���������س����ه����ادات وال����ب����ي����ان����ات والأخ������ت������ام 
املن�سو�ص  وال����ق����واع����د  والإج������������راءات 
ع��ل��ي��ه��ا يف الت���ف���اق���ي���ات، ب�������س���اأن ك���ل ما 
التي  التف�سيلية  املن�ساأ  ب�سهادات  يتعلق 
ال�سترياد  م�ستوى  على  تقدميها  يتم 

للح�سول على املعاملة التف�سيلية.
وت��و���س��ي��ح ح����الت الإع���ف���اء م��ن تقدمي 
وهي  التف�سيلية  غ���ري  امل��ن�����س��اأ  ���س��ه��ادة 
الدولة  اإىل  امل�ستوردة  ال�سلع  عام  ب�سكل 
ب��ك��م��ي��ات غري  اأو  ���س��خ�����س��ي��ة  لأغ����را�����ص 
ت�سهيل  ع���ل���ى  ي�������س���اع���د  مب����ا  جت�����اري�����ة، 
الإج������راءات وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ال��وث��ائ��ق يف 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ل��ي�����ص اجل���م���رك���ي، كما 
�سهادة  ت��ق��دمي  ع��ن  ال�ستعا�سة  مي��ك��ن 
املن�ساأ غري التف�سيلية من خالل تقدمي 
ف����ات����ورة جت����اري����ة �����س����ادرة ع����ن اجلهة 
عليها  مثبت  الت�سدير  لبلد  املخت�سة 
املنتج  على  املن�ساأ  دلل��ة  وج��ود  اأو  املن�ساأ 

غري قابلة لالإزالة.
اإ�سافة  ���س��ت��ق��دم  ال���الئ���ح���ة،  اأن  واأك������د 
اخلارجية  التجارة  منظومة  اإىل  مهمة 
تعزيز  يف  و�ست�سب  الإم�������ارات،  ل��دول��ة 
الأعمال  واأ�سحاب  امل�ستثمرين  م�سالح 
وت�سهل  الإم����ارات،  دول��ة  يف  وامل�سدرين 
اأن�سطة التجارة مع ال�سركاء التجاريني 
ال��دول��ة، ومب��ا ير�سخ مكانة  م��ن خ���ارج 
الدولة الرائدة على موؤ�سرات التناف�سية 
ومزاولة  ب��ال��ت��ج��ارة  اخل��ا���س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

اأن�سطة الأعمال.

خالل م�صاركته يف معر�ض وموؤمتر ال�صرق الأو�صط لل�صكك احلديدية 
م�ضرف الإمارات للتنمية ي�ضتعر�ض دوره يف متويل 

اأهم م�ضاريع البنية التحتية يف دولة الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ستعر�ص م�سرف الإمارات للتنمية، املمّكن املايل الرئي�سي لأجندة التنويع 
القت�سادي والتحول ال�سناعي يف دولة الإمارات، دوره يف متويل امل�ساريع 
التنموية يف دولة الإمارات من خالل احللول التمويلية التي يوفرها لدعم 

تطوير م�ساريع ذات تاأثري اقت�سادي وتنموي. 
ال�ساد�سة ع�سر من معر�ص  ال���دورة  امل�سرف يف  ذل��ك خ��الل م�ساركة  ج��اء 
وموؤمتر ال�سرق الأو�سط لل�سكك احلديدية، الفعالية املخ�س�سة لالبتكار 

والتكنولوجيا وال�ستثمار يف قطاع ال�سكك احلديدية يف املنطقة.
كلمته  خالل  للم�سرف،  التنفيذي  الرئي�ص  النقبي،  حممد  اأحمد  و�سدد 
بناء  التنمية ودوره��ا يف  ال�سكك احلديدية على دعم  الرئي�سية على قدرة 
والب�سائع،  ال��رك��اب  حركة  ل�سالح  املنطقة   يف  ا�ستدامة  اأك��رث  نقل  �سبكة 
ال��ط��م��وح يف قطاع  امل�سهد اجل��دي��د  ه��ذا  ت��ق��ود  الإم����ارات  اأن دول���ة  م�سيفا 
�سيبداأ  ال��ذي  الحتاد”  “قطار  م�سروع  مع  الإقليمي  احلديدية  ال�سكك 

ت�سغيله بالكامل بحلول عام 2030.
واأ�ساف النقبي: “الأ�سا�ص املنطقي لال�ستثمار طويل الأمد يف هذا امل�سروع 
وا�سح، فمن املتوقع ان يخّف�ص قطار الحتاد انبعاثات الكربون بن�سبة 70 
اإىل 80 باملئة، و�سيوفر اأكرث من 9،000 فر�سة عمل، كما �سينقل 36.5 
 ،2030 عام  بحلول  �سنوياً  الب�سائع  من  طن  مليون  و60  راك��ب  مليون 
ي��ود م�سرف  ال��ت��ي  امل�ساريع الطموحة  ع��ن  امل�����س��روع م��ث��اًل وا���س��ح��اً  وي��ع��د 
الإمارات للتنمية دعمها على مدى ال�سنوات اخلم�سني املقبلة وما بعدها«.

كما �سّلط النقبي ال�سوء على ا�سرتاتيجية امل�سرف اجلديدة التي اأطلقها 
يف اأبريل 2021، وا�ستعر�ص احللول املالية املرنة املقدمة مل�ساريع البنية 

التحتية والتو�سعات الراأ�سمالية التي 
لها اأثر تنموي م�ستدام على اقت�ساد 
دول����ة الإم�������ارات مب���ا ي��دع��م اأه����داف 
اأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع 

القت�سادي والتحول ال�سناعي.
امل�سرف  “يتبنى  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ����س���اف 
حلول  ت���وف���ري  يف  ف����ري����دة  م���ق���ارب���ة 
مت��وي��ل��ي��ة م���رن���ة ب����ن����اًء ع���ل���ى الأث�����ر 
حلول  ون��ق��دم  للم�ساريع.  ال��ت��ن��م��وي 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��ت��م��وي��ل امل��ب��ا���س��ر وغري 
مريحة  �����س����داد  وب����ف����رتات  امل���ب���ا����س���ر 
مرتفعة  و���س��ق��وف  �سماح  ف���رتات  م��ع 
امل�سروع.  ب��ق��ي��م��ة  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ت��م��وي��ل 

ويقّدم امل�سرف هذه احللول لل�سركات 
يف القطاعات ذات الأولوية، مما ي�سّهل اإجناز امل�ساريع الكربى مثل �سبكات 
النقل. تلعب ا�سرتاتيجية م�سرف الإمارات للتنمية اجلديدة دوراً حمورياً 
امل�ستدام. ونحن نتطلع  التاأثري القت�سادي  امل�ساريع ذات  يف متكني تنفيذ 

اإىل التعاون امل�ستمر مع جميع �سركائنا يف القطاع ال�سناعي«.
الذي طوره م�سرف الإمارات للتنمية  “مقيا�ص الأداء التنموي”  ويعترب 
التمويل.  على  للح�سول  امل�سروع  اأو  ال�سركة  اأهلية  لتقييم  اأ�سا�سياً  مكوناً 
التجارية،  امل�سارف  ت�ستخدمها  التي  املعتادة  التمويل  واإىل جانب معايري 
القت�سادي  الأث��ر  لتقييم  التنموي”  الأداء  “مقيا�ص  امل�سرف  ي�ستخدم 
امل�سروع  ت��اأث��ري  مثل  ون��وع��ي��ة  كمية  معايري  املقيا�ص  وي�ستمل  ال��ت��ن��م��وي، 
القيمة  اإىل  اإ�سافة  العمل  وخلق فر�ص  الإجمايل  املحلي  الناجت  على منو 
الوطنية امل�سافة للم�سروع واعتماده التكنولوجيا املتقدمة اأو م�ساهمته يف 

اإطالق قطاعات جديدة اأو التو�سع يف قطاعات قائمة.
اأن معر�ص وموؤمتر ال�سرق الأو�سط لل�سكك احلديدية جمع القادة  يذكر 
وكبار املعنيني يف قطاع النقل، اإىل جانب كبار امل�سوؤولني التنفيذيني و�سناع 
ال�ست�سرافية وممثلني عن احلكومة،  الروؤية  ذوي  الرئي�سيني من  القرار 
ملناق�سة املو�سوعات الأهم يف قطاع ال�سكك احلديدية والنقل عاملياً، واإلقاء 

ال�سوء على اأحدث البتكارات يف ذلك القطاع.
•• دبي-وام:

جديدا  م���رك���زا  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  اف��ت��ت��ح 
لأع�سائه يوفر لل�سركات الأع�ساء التي يزيد عددها 
اإىل جمموعة من  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  األ��ف��ا   20 ع��ن 
ممار�سة  �سهولة  ل��زي��ادة  الذاتية  الرقمية  اخل��دم��ات 

الأع���م���ال مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة التحول 
الرقمي للمنطقة احلرة.

ال�سا�سات  م��ن  جم��م��وع��ة  اجل��دي��د  امل��رك��ز  ويت�سمن 
وخدمات  للمعامالت  اف��رتا���س��ي��ة  واأك�����س��اك  ال��ذك��ي��ة 

الأعمال وغرف ال�ست�سارات الرقمية.
جاء ذلك خالل زيارة معايل عبداهلل حممد الب�سطي 

الأمني العام للمجل�ص التنفيذي لإمارة دبي و�سعادة 
دبي  و�سناعة  عام غرفة جت��ارة  بوعميم مدير  حمد 
رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز دبي لل�سلع املتعددة.. ام�ص 
للمقر الرئي�سي ملركز دبي لل�سلع املتعددة حيث اطلعا 
على جمموعة الوا�سعة من املرافق واخلدمات املمكنة 

لنمو وازدهار التجارة التابعة للمركز.

وقام الب�سطي و�سعادة بوعميم خالل الزيارة بجولة 
البارزة  املكانة  وراء  تقف  التي  التجارية  امل��راف��ق  يف 
التي تتمتع بها دبي اليوم كمركز عاملي لتجارة ال�سلع 
ومركز  كريبتو  وم��رك��ز  للما�ص  دب��ي  بور�سة  �سملت 
القهوة  وم��رك��ز  ال�ساي  وم��رك��ز  دب��ي  اأب��ت��اون  مبيعات 

التابع ملركز دبي لل�سلع املتعددة.

افتتاح مركز جديد لأع�ضاء مركز دبي لل�ضلع املتعددة

- اآل �صالح: اإ�صافة مهمة لتطوير منظومة قواعد املن�صاأ بروؤية ا�صتباقية ووفق اأف�صل 
املمار�صات.. وا�صتكماًل للبيئة الت�صريعية الناظمة لالأعمال واأن�صطة التجارة بالدولة

- الالئحة راعت توزيع الخت�صا�صات دون تداخل يف الأدوار بني وزارة القت�صاد 
وغرف التجارة وال�صناعة

- ت�صمني �صهادة املن�صاأ رمز QR Code ميثل مرجعًا رقميًا للجهات املعنية يف 
دول ال�صترياد و يعزز الثقة بال�صادرات الإماراتية

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
 اعالن بالن�شر

2735/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- عادل حممد ابراهيم زاهدى - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / كلي�سان البي كوتي البي كوتي - وميثله:نيله علي خمي�ص 
حممد املهريي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/41 اجراءات 
ال�ساعة 10.00  املوافق 2022/6/14  الثالثاء  لها جل�سه يوم  افال�ص،  وح��ددت 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  249/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1449/2021 مدين جزئي بالزام املنفذ �سده بان 

ي�سدد لطالبة التنفيذ مبلغ اجمايل وقدره )1172675.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : مهرزاد منوجهر مق�سودي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مر�سى دبي - مبنى امل�سك - الطابق التا�سع - �سقة رقم 904 - 
بريد الكرتوين:icalc@internationalcounsels.ae - مكاين رقم:1335975563- هاتف 

رقم:0505595431
املطلوب اإعالنه: 1- فرهاد علي ا�سغر حامد عبد�سالح - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1172675.94( وق���دره 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  339/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
املنفذ به وقدره  املبلغ  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 8693 ل�سنة 2021 ب�سداد  مو�سوع 
)86702( درهم ل�سالح العامل بال�سافة اىل مبلغ وقدره )1755( درهم ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )4336( 

درهم ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة .
طالب التنفيذ : عبدالفتاح �سري عبدالفتاح البنا

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - منطقة خليفة اأ - �سارع العارف - فيال 36 بالقرب من �سفري مول
املطلوب اإعالنه: 1- �سركة التعهدات واجل�ستيون �ص.م.م - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )6091( دره��م ر�سوم  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )86702( دره��م اىل طالب 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70197

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1938/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 15-16 وال�سادر عن املنفذ �سده من بنك 

المارات دبي الوطني بقيمة )2000000( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ديبك ويد براكا�ص باترا باترا

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع العمال - مبنى اوبروي 
تاور - �سقة 1003

املطلوب اإعالنه: 1- جاوراف جاين اجيت جاين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2005605( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1870/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

ال�سادران عن  والثاين برقم:000030  املرجتع رقم 000029  ال�سيك  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�سوع 
بنك المارات ال�سالمي بقيمه )552838.37( درهم .

طالب التنفيذ : هاين احمد عرنو�ص
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - مي�سلون - ال�سارقة - �سارع الزهراء - مبنى بنايه العوي�ص - �سقة 

مكتب 105
املطلوب اإعالنه: 1- بريفكت ميدل اي�ست جتارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- حممد فريوز غل حممد 

مدير �سركه بريفكت ميدل ا�ست جتارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  بتاريخ 2022/5/25 قد    : الإع��الن  مو�سوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )553403.37( اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  �ستبا�سر الج��راءات 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

ان���ي�������ص   / امل������دع������و  ف����ق����د 
بنغالدي�ص   ، ع���ب���داحل���ق 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)A02305734(  رق��م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0564237497

فقدان جواز �ضفر
اجنيلى  م����ا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، بالي�سوك  ك��ارب��ي��و 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)B2718166P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0504910251

فقدان جواز �ضفر فقدان �شهادات اأ�شهم
مت فقدان �سهادات اأ�سهم خا�سة بالأحتاد للتاأمني، باأ�سم 

بتول نوري تقي، و حممد يو�سف احمد �سجواين و 
ح�سني يو�سف احمد �سجواين و نرج�ص يو�سف احمد 
�سجواين و زينب يو�سف احمد �سجواين و علي يو�سف 

احمد �سجواين بعدد 5654 �سهم لكل �سهادة ، على من 
يجدها الت�سال بالرقم 0502242243

فقدان �شهادات اأ�شهم
فق�دت �س���هادات ا�س�هم باإ�س�م /عب�داهلل خليف�ة �س�لطان العقروب�ي ال�س�ويدي

�س���ادرة م�ن ال�س�ركة العاملي����ة لزراع�ة ال�س�ماك
�س�هادة رق�م  ASMAK1712590 بع�دد 1200 �س�هم  و�س�هادة ا�س�هم 
�س�ادرة م�ن �س�ركة الواح��ة كابيت�ال  �س�هادة رق�م OILC1143334 بع�دد 
و�س�������هادة ا�س�هم �س���ادرة م�ن م�س�رف اب����وظبي ال�س��المي   �س��������هم   7714

رق�م ال�س�هادة ADIB1024761 بع�د 3440 �س���ه�م
عل�ى م�ن يجدهم  ارج�اعهم لل�س�ركات امل�ذكورة 

او الت�سال علي الرقم 0504277111
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العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001513 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : عمر �سانيح  
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/7  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/113327(
 ، دروي�����ص  �سامل  حممد  ا�سماعيل   / ال�سيد  وميثلها  ����ص.ذ.م.م.  الغذائية  امل��واد  لتجارة  ال��روؤي��ا  �سم�ص   / �سركة   : املنذر 
الكاتب  لدي  امل�سدقه  الوكاله  مبوجب  �سالح  حممد  �سالح  �سيماء   / ال�سيدة  بالتوقيع  وميثله   ، اجلن�سية  فل�سطيني 

العدل برقم حمرر 127995/1/2021 رقم هاتف 0581514451 
املنذر اليه الول : �سركة بلينك تكنولوجي �ص.م.ح

املنذر اليه الثاين : امنة را�سد لوتاه ، اماراتية اجلن�سية
املنذر اليه الثالث : ماريو�ص �سيافول ، مالطا اجلن�سية

رقم الهاتف : 0558590182 
العنوان دبي - مطار دبي - املنطقة احلرة ، مبنى wq ،الطابق اخلام�ص ، مكتب رقم 501

امل�و�سوع : �سيغة طلب اإعالن بالن�سر يف الإنذار رقم )2022/1/44008( 
يخطر املنذر املنذر اإليه باأداء مبلغ و قدره )778،159،24( الف درهم و ذلك خالل مده اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
الن�سر، واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حفه واملطالبة بالتعوي�ص املنا�سب عن اأي 

عطل اأو �سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي و اأتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/113302(
 / ال�سيدة  بالتوقيع  وميثلها  اجلن�سية،  باك�ستانية   ، ال�سكور  عبد  مالك  �سمينة   : امل��ن��ذر 
حمرر  برقم  العدل  الكاتب  ل��دي  امل�سدقه  الوكاله  مبوجب  �سالح  حممد  �سالح  �سيماء 

 0581514451 هاتف  رقم   26690/1/2022
املنذر اليه : عبري طارق حممد طارق خان ، باك�ستانية اجلن�سية

رقم الهاتف 0509509101
امل�و�سوع : �سيغة طلب اإعالن بالن�سر يف الإنذار رقم )2022/1/93669( 

ذل��ك خ��الل مده  و  ال��ف دره��م  ق��دره )43،500(  و  ب���اأداء مبلغ  اإليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اق�س�اها خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر، واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ كافة الجراءات القانونية 
التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ص املنا�س�ب عن اأي عطل اأو �س�رر مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي و اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000783/ 
اإىل املحكوم عليه : �سمه لالأعمال املعدنية ذ م م
ب�سري كونات بارامبا كونها ميد كونات بارامبا 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حمم�سة وحلويات يامال ال�سام )�ص ذ م م(  اجلن�سية / �سوري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 31026.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70392
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
م�لت�س برتوكيم م م ح م�ؤ�ش�شة منطقة حرة  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001287/ 
 / واملدير  املالك  وميثلها  حرة  منطقة  موؤ�س�سة  ح  م  م  برتوكيم  مولت�ص   : عليه  املحكوم  اإىل 

فيوا�سفات كومار رادي�سام 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة عجمان الوطنية للبرتول - �ص م ح   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 476890  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2022 / 0002621  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ع�سيف حممد هندي اجلن�سية 

العربية  الإمارات  الدحيم  عبدالرحمن  فهد  املدعى حماد حممد  بان  نعلمكم 
املتحدة اجلن�سية - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

)ع�سرون  درهم   20000 مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �سده  املقدم  بالزام  ناأمر 
الف درهم( والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك. 
حرر بتاريخ 2022/5/23 

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003046 يف  الدع�ى رقم

اإىل املحكوم عليه / ايرل ج�سرت مينا كوديال  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/22 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة 
ات�سالت( �ص م ع ، بالتايل :  قررت املحكمة:- اإلزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعية 
30419 درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف  مبلغ 
2021/8/17 وحتى متام ال�سداد ، والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
يف م�ساألة حل “�سركة دبي للمالحة “

اإىل جميع دائني ومطالبي �سركة دبي للمالحة، ال�سركة املنحلة ، وجميع الأ�سخا�ص املعنيني :
وقائمة  الأ�سول  ح�سب  الآن  حتى  منظمة  �سركة  وهي   ، للمالحة  دبي  �سركة  حل  �سهادة  اأن  مالحظة  يرجى 
�سارع   ،Trust Company Complex يف  امل�سجل  وعنوانها   ، مار�سال  جزر  جمهورية  قوانني  مبوجب 
اإىل م�سجل  MH، مت تقدميه على النحو الواجب   96960 اأجيلتك، ماجورو، جزر مار�سال،  ، جزيرة  اأجيلتك 
جميع  على  يتعني   ، واملقدمة  املقدمة  احلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 اأبريل   28 يف  ال�سركات 
اإىل  املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل  ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم �سد  الدائنني واملطالبني �سد 
25، مركز دبي املايل العاملي، �ص.ب.  اأندك�ص تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق   ، مديريها لدى مكتب ريد �سميث 
506548، جهة الت�سال : ماري بوري ، الربيد الإلكرتوين : mborye@reedsmith.com ، هاتف : 
املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا  جميع   .2022 نوفمرب   26 قبل  اأو  يف   ،  +97147096361

لهذه التفاقية �سيتم حظرها مقدما �سد املمتلكات واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخالء امل�سوؤولية : ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ص هو دائن منا�سب اأو مدعي، 
ول يجوز اإحياء اأو جعل �ساحًلا اأو يعمل كاإقرار ب�سحة، اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي 
مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم 
اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب، اأو فيما يتعلق باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها، لديها اأي دفاع 

اأو دعوى م�سادة.

اإعـــــــــــــــــالن 

70021

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001275 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : تك اجننرييج ذ م م  �سركة تابعة لتك جروب  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/1  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/114955(
مقدم من املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - اجلن�سية الإمارات

 - الإم����ارات  اجلن�سية   - م�ال�ك  ب�ني  املط�ر  عب�داهلل  اأحم�د  اإب�راهيم  حم�د   : الث�اين  اإلي�ه  املن�ذر  �س�د 
عق�د  مبوجب  مت�س�امن  وكفي�ل  امل�ستعملة  لل�س��������يارات  ال�س�حاب  مع���ر�ص  موؤ�س�س�ة  مال�ك  ب�س�فته 

الكفال�ة امل�وؤرخ 2019/6/30
املو�سوع

والب�������الغ  بذمته  املرت�س�دة  املب�الغ  قيم�ة  �س�������داد  ب�سرورة  الي��ه  املن�ذر  ال�س�المي  دب��ي  بن�ك  ين�ذر 
مق�������دارها 664،026،50 �ستمائة واأربعة و�س�تون األف�ا و�س�تة وع�سرون درهم�ا وخم�س���ون ف�ل��س�ا وم�ا 
ي�س�تح�ق م�ن تع�وي�ص لتخلف�ه ع�ن �س�داد الأق�س�اط امل�ستحقة ع�ن عقد املرابحة املوؤرخ 2019/6/30 
2017/10/8  )بطاق�ة بالتيني�ة( وذل�ك خ�الل )5(  امل���وؤرخ  البطاق�ة  )مرابح��ة �س�كوك( وطل�ب 
الإج�������راءات  اتخ�اذ كاف�ة  اإىل  املن�ذر  البن�ك  واإل �سي�س�ط�ر  الإن�ذار  ت�س����م ه�ذا  ت�اريخ  اأي�ام م�ن  خم�س�ة 
الق�س�ائية  وامل�س������اريف  الر�س�������وم  كاف�ة  حتم����يلكم  م�ع  ح�ق�ه  لقت�س�اء  �س��دكم  الالزم�ة  القانوني�ة 

واأتع�اب املحام��اة، م�ع ح�ف�ظ كاف�ة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/108653(
املنذر : �سركة زهرة ال�سمال لتجارة املواد الغذائية وميثلها / توفيق عبد اللطيف يا�سني )�سوري اجلن�سية( بوكالة للمحامية 
/ حنان �سامل ح�سن )برقم 72546/1/2021( وميثلها ال�سيد الوكيل / حممد �سعيد على �سعيد )م�سري اجلن�سية( 
اجلن�سية  م�سرى   - العبد  لطفى  الدين  عالء  حممد   / الوكيل  وكيل   )17312/2019( اخليمة  را���ص  ت�سديق  برقم 
برقم ت�سديق را�ص اخليمة )15970/2020( بالوكالة عن املحامية حنان �سامل للمحامية / ولء جابر ال رحمة برقم 
ت�سديق )2021/10592( وعنوانه وحمله املختار )امارة ال�سارقة - كورني�ص البحرية - بناية البطحاء - الدور العا�سر 

مكتب 1006 - هاتف رقم / 0502929444، 065740840 - بوكالة املحامية / ولء جابر ال رحمة
�سد / املنذر اليها / مقهى ومطعم فونوغراف - ومتثلها الي�سيا مار�سينكو- اأوكرانيا- اجلن�سية - حتمل رقم رخ�سة مهنية 
)668064( دائرة اإقت�ساديه دبي - العنوان - وحملها املختار - دبي - بر دبي- مر�سى دبي - حمل رقم 1 ملك حممد على 

ق�سب هاتف - 045851813-0552211848
املو�سوع : يكلف املنذر - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )5000( درهم فقط خم�سة اآلف درهم ل غري م�سحوبا 
اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  000011 خالل مده  ال�سيك  ابن بطوطة مول - رقم  الوطني - فرع  راأ���ص اخليمة  على بنك 
تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�سدار اأمر الداء 
واملطالبة بالتعوي�ص املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�ص له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

واأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / خالد �سلطان حممد اآل �سالح الطنيجي، اجلن�سية : المارات 
م�سطفى  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
باأمارة  تاأ�س�ست  البدور(  بدر  )كافترييا  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند   : اجلن�سية  برياى،  ارانهيكال 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )560925( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، 

تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد �سهيل ابو الب�سر ، اجلن�سية : بنغالدي�ص يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %10 وذلك اىل ال�سيد/ رحيم باد�ساه عبداملناف ، اجلن�سية: 
بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )العلم الخ�سر لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )746039( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،
تعديالت اخرى : ل يوجد

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
 : اجلن�سية   ، كوجنو  ا�سحاقو  الدين  �سراج  ح�سينه  ال�سيدة/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيدة/  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  الهند 
جوريه يعقوب حممد يعقوب، اجلن�سية : باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه )�سالون منارة ال�سرق 
للحالقة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )551524( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر

لدى حمكمة عجمان الحتادية املحكمة البتدائية ال�شرعية الحتادية
يف الدع�ى رقم AJCFISHPAF2022/0000012 الأح�ال ال�شخ�شية

اإىل املحكوم عليه / زياد �سرف الدين
جمهول الإقامة : عجمان منطقة الرو�سة �سارع ال�سيخ عمار هاتف 0547187005

بالتايل:  له  املحكوم  ل�سالح  املذكورة  الدعوى  باإلزامك يف  املحكمة  اأ�سدرت  قد  م   2022/05/19 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا للمدعية نور زهري اجلرب على املدعى عليه زياد �سرف الدين :- 

�سريورة  تاريخ  من  التطليق  هذا  من  عدتها  اإح�ساء  املدعية  وعلى  للهجر  بائنة  طلقة  عليه  املدعى  من  املدعية  بتطليق   : اأول 
حكم التطليق باتا.

ثانيا : اإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعية موؤخر �سداقها 20000 درهم من تاريخ �سريورة احلكم باتا.
ثالثا : الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية نفقة عدة 1000 درهم عن كل �سهر من تاريخ �سريور احلكم باتا.

رابعا : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية نفقة زوجية باأثر رجعي مبلغ 12000 درهم بواقع 1000 درهم عن كل �سهر. 
خام�سا : يتحمل املدعى عليه ر�سوم وم�سروفات الدعوي.

ثامنا : يعلن املدعى عليه بالن�سر. 
�سدر احلكم مبثابة احل�سوري وتلي علنا يف يوم اخلمي�ص 18 �سوال/1443ه� املوافق 19/05/2022م 

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية )30( يوما ً اعتبارا من اليوم التايل لن�سره 
حرر بتاريخ : 2022/05/24 م.

م�شعب عبداهلل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0058548 رقم املعاملة
املخطر : ال�سبال للمقاولت الفنية - وميثلها ال�سيد / كانويل �سهزاد منري ح�سني مبوجب التوكيل رقم 121799/1/2019 
- العنوان املختار :- اإمارة ال�سارقة - دوار ال�ساعة - بناية دميا�ص - الطابق الثامن - مكتب 804 - هاتف 065214567 - 

shahzad@atlawyers.net : فلك�ص 065214576 - بريد اإليكرتوين
�سد / املخطر اإليها :- �سركة ال�سا للهند�سة والإن�ساءات )�ص ذ م م(

وعنوانها : حو�ص 63 - قطعه 10 - الطابق 1- مكتب رقم 105 - برج املنتزه، 32 �سارع طوي طويقان، البطني، اأبوظبي - 
هاتف : 026321171 فاك�ص : 6581550 02 �سندوق الربيد : 54294 ابوظبي

alsaeng@alsaeng.com; cw@alsaeng.com : الربيد الإلكرتوين
اإليها بالوفاء مببلغ )901،687،41( ت�سعمائة وواحد الف و�ستمائة و�سبعة وثمانون درهم وواحد  املو�سوع / تكليف املخطر 
واربعون فل�سا، امتنعت املخطر اليه عن ال�سداد ، على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق واملحاولت الودية املمكنة من قبل املخطرة ، 
وعليه فان املخطرة مبوجب هذا الإخطار تكلف املخطر اإليها ب�سرورة دفع قيمة تلك الفواتري وال �سوف ت�سطر اآ�سفة اإىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية بحقها ، لذلك فاإن املخطرة تنذر املخطر اإليها بالآتي :- اأول: �سداد مبلغ وقدره )901،687،41( 
اإليها وامل�ستحق الأداء  ت�سعمائة و واحد الف و�ستمائة و�سبعة وثمانون درهم وواحد واربعون فل�سا، قيمة الدين يف ذمة املخطر 
للمخطر وذلك يف خالل )5 ايام( خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإخطار، ثانيا : �سيقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 
حلفظ حقوقه قبل املخطر اإليها ومنها ا�ست�سدار امر اأداء اذا مل ت�ستجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة 

قانون ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ب�سائر اأنواعها قبل املخطر اإليها. 
الكاتب العدل     

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن بالن�شر 

 704/2022/253 تنفيذ �شيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  مهدي نا�سر لالدارة الت�سويقية 2- مهدي نا�سر 

  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�ص ام ا�ص دي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )146523( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70197

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدع�ى رقم:965/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )737.383.08( درهم اماراتي 
اماراتي وثمانية فل�ص - وماي�ستجد من مبالغ اخرى  الفا وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم  �سبعمائة وثالثون 
)اجرة متغرية ون�سبة تربع 1٪( تنفق يف وجه الرب واخلري مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�ستحقاق 

وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:م�سرف عجمان �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 1903
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي

املطلوب اإعالنه :  1- زبري حممد األطاف اأحمدي  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/4/18 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/ م�سرف عجمان �ص.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )765.819.78( درهم �سبعمائة 
وثالثون الفا وثالثمائة وثالثة وثمانون درهم اماراتي وثمانية فل�ص ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/9/6 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:3612/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم 156

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )180.000( درهم للمدعي الول ومبلغ )130.000( درهم للمدعية 
الثانية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:مهند بن حممد بن عبا�ص ال�سليماين - واخرون
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع اخلان - مبنى الربج الول - �سقة 1202/12 - قناة الق�سباء

املطلوب اإعالنه :  1- حمزه غازي حممود امل�سرتيحي  -  �سفته : مدعي عليه 
الول  عليه  للمدعي  احل�سوري  مبثابة  ب��ت��اري��خ:2022/4/13  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 
الثانية  بالن�سبة للمدعي عليهما  الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة  اول:بعدم قبول  الثانية والثالث  وح�سوريا للمدعي عليهما 
والثالث - ثانيا:ف�سخ عقد ال�سراكة املوؤرخ 2020/10/19 �سند الدعوى املربم بني املدعيان واملدعي عليه الول وبالزام املدعي عليه 
الول بان يوؤدي للمدعي الول مبلغ وقدره )180000( ريال �سعودي مائة وثمانون الف ريال �سعودي - والزامه بان يوؤدي للمدعية 
الثانية مبلغ )130000( ريال �سعودي مائة وثالثون الف ريال �سعودي - او ما يعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع ٪5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/9/11 وحتى ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعيني 
مبلغ )10000( درهم ع�سرة الف درهم على �سبيل التعوي�ص - رابعا:الزام املدعي عليه الول بامل�سارف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:988/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ )525.378.33( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:فندق ومنتجع امواج روتانا
عنوانه:امارة دبي - بردبي - مر�سى دبي - بناية ملك �سركة ال�ستثمارات الفندقية العاملية

املطلوب اإعالنه :  1- الفا لل�سياحة �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي  مو�سوع الإعالن :  قد 
ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 5٪ من  القانونية  والفائدة  درهم  مبلغ )525.378.33( 
التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/5/31  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:374/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
 ، جزئي  م��دين  رق������م:2021/2957  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:�سريجيو اند ترك�سي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

الطابق   - للجوائز  مباين احل�سيبة   - دي�سمرب  الثاين من  �سارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
ال�����س��اد���ص - م��ك��ت��ب رق���م 611-612 - ه��ات��ف رق���������م:043589998 - ف��اك�����ص رق���������م:043589990 - 

�ص.ب:6178 - هاتف متحرك:0507856899 - وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري
املطلوب اإعالنه :  1- هال ندره حميه  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/2957 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/5/26  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4147/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 1+4 وال�سادر عن )موهد العقارية( بقيمة )200.000(  
طالب التنفيذ : را�سد �سامل را�سد حمد ال�سام�سي

 -  9 رق��م  - مكتب  امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  املطار  �سارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826

IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنهما: 1- عمري افتخار حممد افتخار احمد 2- موهد العقارية �ص.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )204588( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70472 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3580/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000668( وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري 

بقيمة )59593( درهم .
طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بنك دبي ال�سالمي - رقم مكاين:3196594327
 - ���ص.ذ.م.م  لالأملنيوم  انرتنا�سيونال  تكند   -2 راد  عبدالهي  عبداله  مرت�سى   -1 اإعالنهما:  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )58404( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��الل  امل��ذك��ور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13553 بتاريخ 2022/5/26 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  389/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف ال�ستئناف رقم 650/2021 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )879350.72( درهم ،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

فاك�ص   - لال�ستثمار  دب��ي  مبنى   - علي  جبل  منطقة   - لال�ستثمار  دب��ي  جممع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:048851007 - هاتف:048851188 - �ص.ب:111485 - مكاين:1521766151

املطلوب اإعالنه: 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )879350.72( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533



ثقافة وفن�ن
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•• دبي – د.حممود علياء

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ال��و���س��ل ب��دب��ي، يوم 
افرتا�سية  حما�سرة  الثالثاء،  الأول  اأم�ص 
والر�سائل  الأبحاث  كتابة  »خطوات  بعنوان 
ال���ع���ل���م���ي���ة«، ق���دم���ه���ا ال����دك����ت����ور اإب���راه���ي���م 
جامعة  يف  العليا  ال��درا���س��ات  عميد  ربابعة، 
وذل���ك بح�سور نخبة من   ، ب��دب��ي  ال��و���س��ل 

املتخ�س�سني واملهتمني بهذا باملو�سوع.
ارت����ك����زت امل���ح���ا����س���رة ع��ل��ى ث���الث���ة حم���اور 

العلمي  ال��ب��ح��ث  اأه��م��ي��ة  وه�����ي:  اأ���س��ا���س��ي��ة 
الأبحاث  ب��ن��اء خ��ط��ة  واأه����داف����ه، وه��ي��ك��ل��ي��ة 
والر�سائل العلمية، واأهم امللحوظات الواردة 

على الر�سائل اجلامعية.
اإبراهيم يف حما�سرته  الدكتور  تناول  وقد 
واأبان  واأرك��ان��ه،  العلمي  البحث  خ�سائ�ص 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ك��ت��اب��ة خ��ط��ة ب��ح��ث ع��ل��م��ي اأو 
الإ�سكالية  �سياغة  وكيفية  علمية،  ر�سالة 
ال��درا���س��ة، م��ع تقدمي  والأه����داف وملخ�ص 
من����اذج م���ن امل��ن��اق�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن اأجل 
الوقوف على الأخطاء ال�سائعة يف الأبحاث 

والدكتوراه  املاج�ستري  ور���س��ائ��ل  العلمية 
ِقَبل  م��ن  مثلها  يف  ال���وق���وع  جت��ن��ب  ب��ه��دف 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اإىل م���ا  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��اح��ث��ني، 
والر�سائل من  الأب��ح��اث  ه��ذه  عليه  ت�ستمل 

نتائج وتو�سيات. 
املحا�سر  املركز  �سكر  املحا�سرة  نهاية  ويف 
امل�ساركون  ع��ربَّ  كما  ال��رائ��ع،  تقدميه  على 
واأبدوا  املحا�سرة،  مبو�سوع  اإعجابهم  عن 
ت��ف��اع��اًل ك���ب���رياً م���ن خ���الل الأ���س��ئ��ل��ة التي 
املن�سة  درد���س��ة  يف  املحا�سر  على  طرحوها 

الإلكرتونية. 

•• ال�شارقة-د.حممود علياء 

اأبو  معر�ص  القا�سمي« يف  »من�سورات  جناح   حظي 
31، وهي الدار املتخ�س�سة  ظبي للكتاب الدورة ال� 
ب��ن�����س��ر وت���وزي���ع ك��ت��ب وم���وؤل���ف���ات ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

ال���زوار  ال�سارقة، باهتمام  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
تقدم  واأن��ه��ا  وعاملياً خا�سة  وعربياً  والقراء حملياً 

كافة ا�سدارتها بلغات عدة.
مبجموعة  القا�سمي«  »من�سورات  وكانت م�ساركة 
من الإ�سدارات من موؤلفات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص 

الأعلى حاكم ال�سارقة، والتي بلغت اأكرث من �سبعني 
عنواناً يف خمتلف حقول املعرفة:

وتاريخ  ن�����س��ب  يف  احل��ا���س��م  كتاب “ ال��ق��ول  وت��ق��دم 
اليومني  خ����الل  اجل���ن���اح  م��ب��ي��ع��ات  القوا�سم “يف 
الإ�سدارات  كذلك  املعر�ص،  افتتاح  من  اليوميني 
ال�سمو،  “لقرينة�ساحب  ج��وه��ري��ة  ر���س��ائ��ل   “

حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم 
1623م- ُع��م��ان  يف  اليعاربة  و »تاريخ  القا�سمي، 
معر�ص  يف  م��ب��ي��ع��اً  الأك������رث  ال���ك���ت���اب  1747م« 
م�سقط الدويل للكتاب يف دورته ال�سابقة، و»�سراع 
ال�سارقة  و»بيوت مدينة  امللك«،  الزند وزوال  اأمراء 
من  والذي نفذ   « لها و�ساكنوها  امل��ج��اورة  وال��ق��رى 

الأ�سواق. كذلك عر�ست املن�سورات خالل م�ساركتها 
ك��اف��ة الإ����س���دارات احل��دي��ث��ة وال�سابقة  امل��ع��ر���ص  يف 
لتكون فر�سة للجمهور للتعرف اإىل اآخر اإنتاج الدار 
الأجنبية  باللغات  وال��ت��اري��خ��ي  وامل�����س��رح��ي  الأدب����ي 
املختلفة والتي بلغت اأكرث من ع�سرين لغة اأجنبية 
اأن »من�سورات القا�سمي« ا�ستطاعت  حية. ي�سار اإىل 

منذ تاأ�سي�سها وعقب م�ساركتها امل�ستمرة يف املعار�ص 
من  ثقافياً  زاداً  تقدم  اأن  للكتاب  والعربية  الدولية 
خ����الل ن�����س��ره��ا م���وؤل���ف���ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ال�سارقة، وغريها اإىل القراء والباحثني واملفكرين، 
العاملية  املكتبات  لقراء  نوعية  اإ�سافة  �سكلت  والتي 

املهتمة بالتاريخ والرواية وامل�سرح.

كتاب »القول احلا�ضم يف ن�ضب وتاريخ القوا�ضم«يت�ضدر مبيعات 
جناح »من�ضورات القا�ضمي« مبعر�ض اأبو ظبي للكتاب 

•• اأبوظبي-الفجر:

والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  للجنة  التابعة  اأك��ادمي��ي��ة  ت�ستقبل 
 )12J05 )رق���م  جناحها  يف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
29 مايو  لغاية  ي�ستمر  الذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  مبعر�ص 
اجلاري، الراغبني بالن�سمام اإىل املو�سم الدرا�سي اخلام�ص ع�سر 
2022 والذي ينطلق حتت عنوان “ال�سعر النبطي ودرا�ساته”، 

لطالعهم على كافة التفا�سيل والت�سجيل.
بدء  عن  يف  باملعر�ص  م�ساركتها  خالل  ال�سعر  اأكادميية  واأعلنت 
https://( الإل���ك���رتوين  ال���راب���ط  ع��رب  للمو�سم  الت�سجيل 

 ،)forms.gle/9YKG2X69WrkqEbn5A
مبنى  يف  احل�سوري  )التعلم  نظامني  وف��ق  الدرا�سة  �ستكون  اإذ 
تطبيق  ع��رب  بعد  ع��ن  التعليم  ن��ظ��ام  اأو  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الأك��ادمي��ي��ة 
لغاية  الإل��ك��رتوين  الت�سجيل  باب  وي�ستمر  تيمز(،  مايكرو�سفت 
�سبتمرب  �سهر  خ��الل  ال��درا���س��ة  ت��ب��داأ  فيما   ،2022 يوليو   19

املقبل.

وال���درو����ص، ومنها:  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  ع���دداً  ال��درا���س��ة  وتت�سمن 
مدخل اإىل ال�سعر الف�سيح، ال�سعر الف�سيح يف الإمارات، الأوزان 

وعلم العرو�ص النبطي، 
الفني  البناء  القافية،  التقليدية،  الأحل���ان  والأوزان،  البحور 
والتجديد،  التقليد  ال�سعرية،  ال�سورة  بناء  النبطية،  للق�سيدة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأ���س��ع��ار  م��ن  اإم��ارات��ي��ة،  �سعرية  فنون 
ال�سعبية  ال��ث��ق��اف��ة  اإىل  م��دخ��ل  اهلل،  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
الإعالم  الأ�سلية،  م�سادره  من  ال�سعر  جمع  النقد،  ومفرداتها، 

وال�سعر النبطي، فن الإلقاء ال�سعري.
اأ�سحاب  ن��خ��ب��ة م���ن  ال���درا����س���ة الأك���ادمي���ي���ة  وي��ح��ا���س��ر ���س��م��ن 

الخت�سا�ص، 
ومنهم �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر، والدكتور غ�سان 
احل�سن م�ست�سار ثقايف يف الأكادميية، وعي�سة بن م�سعود �ساعر 
واإعالمي وحما�سر يف جمال ال�سعر، واإبراهيم اخلالدي موؤلف 
و���س��اع��ر واأدي����ب وب��اح��ث يف ال����رتاث، وحم��م��د ن��ور ال��دي��ن �ساعر 
ع���ارف عمر رئي�ص وح���دة الربامج  ون��اق��د، والإع���الم���ي  وك��ات��ب 

الأكادميية، وعبداهلل ال�سحي رئي�ص الهيئة الإدارية لحتاد كتاب 
واأدباء الإمارات – فرع راأ�ص اخليمة.

وتقدم اأكادميية ال�سعر برناجًما �ساماًل لدرا�سة ال�سعر و حتليله، 
،كما  ال�سعرية  الكتابة  على  قادرين  �سعراء  تاأهيل  على  والعمل 
با�ستخدام  وذل���ك   ، امل��ت��ع��ددة  ال�سعرية  املناهج  ال��ربن��ام��ج  ي��دم��ج 
اأحدث و�سائل التعليم، اإىل جانب بناء وتعزيز املهارات ال�سعرية 
الأ�سا�سية للطالب من خالل عمليات البحث و التحليل واملمار�سة 

العملية، من اأجل ت�سهيل دخولهم اإىل ال�ساحة ال�سعرية.
ويهدف الربنامج اإىل اإعداد الطلبة للتعامل بفعالية وكفاءة مع 

املوروثات ال�سعرية والأدبية، 
الطلبة  ت��زوي��د  ال��وط��ن والأج�����داد،  م���وروث  وذل���ك حفاظا على 
اإطالع   الأدب،  و  ال�سعر  جم���ال  ي  وال��ب��ح��ث  التحليل  مب��ه��ارات 
اإعداد  وا�سعة،  �سعرية  جت��ارب  و  م��ه��ارات  و  معارف  على  الطلبة 
عمليات  فعال يف  ب�سكل  املعلومات  تكنولوجيا  ل�ستخدام  الطلبة 
البحث واإعداد الدرا�سات املختلفة، اإعداد الطلبة ليكونوا قادرين 

على الكتابة ال�سعرية باأوزانها املختلفة.

�صمن م�صاركتها يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

اأكادميية ال�ضعر تعلن عن بدء الت�ضجيل للدرا�ضة يف املو�ضم اخلام�ض ع�ضر 2022

•• اأبوظبي-الفجر:

ي�����س��ارك م��ك��ت��ب ال�����س��ارق��ة ���س��دي��ق��ة للطفل 
ال����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���ص  يف  م����رة  لأول 
– 29 مايو(  ال��ذي يقام بني )23  للكتاب 
م���ن خ���الل م��ن�����س��ة ي�����س��ل��ط ال�����س��وء عربها 
ع��ل��ى امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ي�����س��رف ع��ل��ى تنفيذها 
اإمارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ع  بال�سراكة 
الدولية  املنظمات  مع  وبالتعاون  ال�سارقة، 
للطفل  ال�سديقة  امل��دن  تقييم  تواكب  التي 

وفقا للموؤ�سرات العاملية. 

بجهوده يف جمال  التعريف  اإىل  يهدف  كما 
حقوقه،  و�سون  الطفل  رعاية  واق��ع  تعزيز 
من  للعائلة،  ال�سديقة  ال�سيا�سات  وحت�سني 
باأف�سل  والل���ت���زام  امل��ع��اي��ري  تطبيق  خ���الل 
لالأطفال،  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
 2021 اإم��ارة ال�سارقة يف عام  والتي مكنت 
م��ن ال��ف��وز ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ب��ج��ائ��زة منظمة 
“يوني�سيف”  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ح�سدت  اأن  بعد  للطفل،  ال�سديقة  للمدن 

اللقب للمرة الأوىل عام 2019.
ال�����س��ارق��ة �سديقة  وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة م��ك��ت��ب 

للطفل يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب” 
م���ن خ����الل م��ن�����س��ت��ه )ال���ت���ي حت��م��ل الرقم 
من  لال�ستفادة  �سعيه  �سمن   )12D22
ال��ت��ن��وع ال����ذي ي��ح��ف��ل ب��ه امل��ع��ر���ص، كوجهة 
اإقليمية ودولية رائدة جتمع اأقطاب �سناعة 
ال��ن�����س��ر وامل��ث��ق��ف��ني م���ن امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
وا�سعة  �سريحة  للتوا�سل مع  وت�سكل منربا 
ون��وع��ي��ة م��ن اجل��م��ه��ور، ينقل م��ن خاللها 
روؤي���ت���ه واأه����داف����ه واإجن����ازات����ه ال��ه��ادف��ة اإىل 
احلفاظ على مكانة ال�سارقة كاإمارة �سديقة 

لالأطفال والعائالت.

للتعريف باملكانة العاملية لل�صارقة كمدينة �صديقة لالأطفال واليافعني والعائالت

ال�ضارقة �ضديقة للطفل ي�ضيء على جهوده عرب 
•• اأبوظبي-الفجر:من�ضته يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز  ي�سارك 
وهو اأحد اأجهزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 
يف فعاليات معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 2022م 
يف الدورة )31( والذي ينظمه مركز اأبو ظبي للغة 
يف  مبقره  وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية 

مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�ص.
وجاءت م�ساركة املركز �سمن توجيهات وخطة مكتب 
ال��رتب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل����دول اخل��ل��ي��ج واأج��ه��زت��ه بالدول 
العلمي  الإن���ت���اج  ن�سر  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الأع�����س��اء، 
للمكتب واأجهزته يف �ستى جمالت الرتبية والتعليم، 
املوؤ�س�سات  العلمية على  الإ���س��دارات  من خالل طرح 
املعر�ص،  زوار  وك��ذل��ك  والخ��ت�����س��ا���ص  ال��ع��الق��ة  ذات 
ح�سور  وتر�سيخ  الإنتاج،  هذا  ت�سويق  اإىل  بالإ�سافة 

مكتب الرتبية العربي واأجهزته يف مثل هذه املحافل 
العلمية والثقافية.

وتاأتي م�ساركة املركز الرتبوي للغة العربية لعر�ص 
العربية  اللغة  جم��ال  يف  الإ����س���دارات  م��ن  جمموعة 
ذات الأهمية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها، 
تعلم  �سعوبات  احل�����س��ر،  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها 
“املظاهر  الأوىل  ال�����س��ف��وف  يف  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة 
التعليمية  والح���ت���ي���اج���ات  والعالج”،  والأ����س���ب���اب 
اللغة  ملناهج  امل�ستدامة  والتنمية  باملواطنة  املرتبطة 
مراحل  يف  العربية  اللغة  معلمي  ومت��ك��ن  العربية، 
التعليم العام من مهارات القرن احلادي والع�سرين، 
وتعليم القراءة للمبتدئني يف �سوء املتطلبات اللغوية 
تعليم  موؤ�س�سات  ج��ودة  معايري  “وثيقة  ال�سفوية،،، 
اللغة  موؤمتر  اإ���س��دارات  بغريها،  للناطقني  العربية 
جملدات(   4( بال�سارقة  اخلام�ص  ال���دويل  العربية 

العا�سر  من  لل�سفوف  العربية  اللغة  تعليم  معايري 
والتف�سريي(،،،  التطبيقي  )الدليل  الثاين ع�سر  اإىل 
اخلا�سة  الإ���س��دارت  اأح���دث  اإىل  وغريها.بالإ�سافة 
مب��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة ال���ع���رب���ي ل�����دول اخل��ل��ي��ج يف �ستى 
املثال  �سبيل  على  منها  والتعليم،  الرتبية  جم��الت 
تنمية  ن��ح��و  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  احل�����س��ر،  ل 
م�ستدامة، الإن�ساف يف و�سع الدرجات، القى اخلفية 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  امل���راه���ق،  ع��ق��ل  يف 
لتكنولوجيا  الرقمي  الع�سر  وروؤى  اإ�سرتاتيجيات 
التعليم،،، وغريها.كما يحر�ص املركز الرتبوي للغة 
العربية على امل�ساركة الدائمة وامل�ستمرة يف مثل هذه 
بني  والتوا�سل  للتفاعل  الفر�سة  لتاأمني  الفعاليات 
والإبداعي  والعلمي  والفكري  الثقايف  النتاج  مبدعي 
القّراء مبختلف نزعاتهم  اإبداعاتهم من  وم�ستهلكي 

واأجيالهم.

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج ي�ضارك
 يف معر�ض اأبو ظبي الدويل للكتاب 2022

مركز جمعة املاجد يقدم حما�ضرة 
يف كتابة الأبحاث والر�ضائل العلمية
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تقدمي جزء ثاٍن من )للموت( كان قرارًا �صائبًا

نادين جابر: اللغة امل�ضتخدمة يف امل�ضل�ضل لي�ضت لغتي
اإنكم  احل����ظ  حُل�����س��ن  ق��ل��ُت��م  ه���ل   •
َر على  �سّورمت )للموت 2( الذي َتَطوَّ
ط��ري��ق��ة امل�����س��ل�����س��الت ال��رتك��ي��ة التي 
الأ�سا�سيني  اأب��ط��ال��ه��ا  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
من  اأخ����رى  مب��ج��م��وع��ة  ت�ستعني  ث��م 

املمثلني كي تتمكن من ال�ستمرار؟

- ل �سك يف اأن تقدمي ج��زء ث��اٍن من 
�سائباً، والدليل  ق��راراً  )للموت( كان 

هو النجاح الكبري الذي يحققه.
ومن الطبيعي يف اأي جزء ثان من اأّي 
ال�ستعانة  تتم  اأن  عاملياً،  حتى  عمل، 
يجري  واأن  ج����دي����دة  ب�����س��خ�����س��ي��ات 

التطرق اإىل ق�س�ص جديدة تت�سابك 
الق�سة  م����ع  ب����اأخ����رى  اأو  ب��ط��ري��ق��ة 

الأ�سا�سية لتعزيزها اأكرث.
منري  ل��ي��ل��ي��ان  ا���س��م  اأن  ال���الف���ت   •
ممّثالت  ب����ني  )ال�����رتن�����د(  َر  ����دَّ َت���������سَ

امل�سل�سل؟
- هذا �سحيح، لأن خطها يف امل�سل�سل 
ترك اأثراً كبرياً عند النا�ص، وهي عدا 
اأتقنت  فاإنها  عظيمة،  ممثلة  كونها 

الدور ب�سكل رائع جداً.
اخل����ط ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ل��ي��ل��ي��ان منري 
ع���ن معاناة  وي���ت���ح���ّدث  م��وج��ع ج����داً 
اأط���ف���ال ال�������س���وارع، وه����ذا اخل���ط كان 
امل�����س��ل�����س��ل لأن  وج������وده ����س���روري���اً يف 
اأبطاله هم يف الأ�سا�ص اأطفال �سوارع، 
ونحن يف امل�سل�سل تطرقنا اإىل كيفية 

تربيتهم وا�ستغاللهم.
اأ�سا�سي ج��داً يف )للموت(  هذا اخلط 
���س��ّك��ل �سلة و���س��ل م��ع اجلزء  وك��اأن��ه 
اأن  نكت�سف  اأن  نلبث  ل  لأن��ن��ا  الأول 
ع��ن��د )حليمة(  ت��ع��ي�����ص  ك��ان��ت  خ��ل��ود 
كانت  الثانية  وك���اأن  من��ري(  )ليليان 
ولكن  الأول  اجل�������زء  يف  م�����وج�����ودة 
َرْتها يف  وَّ بل �سَ الكامريا مل ت�سّورها 

اجلزء الثاين فقط.
حممد  على  الرتكيز  لفتاً  يبدو   •
من  ال������ث������اين  اجل���������زء  يف  الأح������م������د 
امل�����س��ل�����س��ل، خ�����س��و���س��اً ل��ن��اح��ي��ة عدد 
اإذ  َم�ساهده مقارنًة مع اجلزء الأول، 
دوره  اأن  مع  قليلًة  كانت  َم�ساهده  ان 

كان اأ�سا�سياً فيه؟
يح�سل  اأن  ي���ج���ب  ك�����ان  م����ا  ه�����ذا   -

واجلزء  ع��ن��ده،  اأ�سبحت  اللعبة  لأن 
الثاين مبنّي على انتقام )هادي( من 
اجلزء  وب��ال��ع��ك�����ص.  و)رمي(  )���س��ح��ر( 
ومن  اإليهما،  بو�سوله  انتهى  الأول 

الطبيعي اأن يقوم بالنتقام منهما.
واأم�سيت  ن�����س��اأِت  منطقة  اأّي  يف   •

طفولتك؟
- يف مدينة بريوت.

بريوت؟ من  منطقة  اأّي  • يف 
- يف الرملة البي�ساء.

• ومن اأين ا�ستمددِت اللغة الدرامية 
التي ت�ستخدمينها يف امل�سل�سل والتي 
عدا كونها �سعبية فاإنها ل تخلو من 

الوقاحة؟
- هذا �سحيح، ولكن اللغة امل�ستخدمة 

يف امل�سل�سل لي�ست لغتي.
التي  املفردات  اكت�سبِت  اأي��ن  ومن   •
َمن  لأن  امل�����س��ل�����س��ل  يف  ا���س��ت��خ��دم��ِت��ه��ا 
وكاأنك  املمثلني يظن  ح��وارات  ي�سمع 

ْبتها منذ الطفولة؟ َت�َسرَّ
اأنني من  كما  البلد،  اأعي�ص يف هذا   -
الأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ت��اأم��ل��ون ك��ل ما 
املناطق  بع�ص  واأزور  حولهم  يجري 
واأق����وم ب��اأب��ح��اث واأق��اب��ل اأن��ا���س��اً، لأنه 
بل�سان  اأتكلم  اأن  ككاتبة  بي  يفرت�ص 
اأقابل  مل  ف���اإذا  امل�سل�سل،  �سخ�سيات 
هوؤلء النا�ص فكيف ميكن اأن اأحتدث 

بل�سانهم اأو اأن اأتكلم بلغتهم!
امل�سل�سالت  م���ن  ال��ك��ث��ري  ه���ن���اك   •
ال�سعبية، ولكنك تتميزين عن غريك 
تخلو  ل  التي  بحواراتك  الكّتاب  من 
�سرعَة  تعك�ص  وه��ي  )القف�سات(  م��ن 

بديهٍة وذكاء ميّيزانك كتابة؟
األب�ص  اأن����ا  ُي���ْف���ِرُح���ن���ي.  اأم����ر  وه����ذا   -
اأت���ك���ل���م عنه  ال������ذي  )ال����ك����اراك����ت����ري( 

واأحتّدث بلغته.
ب����اأن نادين  اأ���س��ع��ر  اأك���ت���ب ل  ع��ن��دم��ا 
ج��اب��ر ه��ي ال��ت��ي ت��ك��ت��ب، ب��ل )خلود( 
اللواتي  ه���ن  )رمي(  اأو  )���س��ح��ر(  اأو 
يتكّلمن، واأعي�ص الطريقة التي تتكلم 
يعي�سون  واملمثلون  ال�سخ�سيات،  بها 
احلالة التي يفرت�ص اأن يج�ّسدوا من 

خاللها الكاراكتري.
ُي���ق���ال )مل�����اذا ل تتحدث  ل��ط��امل��ا ك���ان 
كتبُت  واأنا  بلغتها(،  اللبنانية  الدراما 
اأطفال  ب��ه��ا  يتكلم  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

ال�سارع.
وي�ستمون  ي�سّبون  ال��ن��ا���ص  ذل��ك  اإىل 
ال�ستائم  ب���ّث  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ل��ي�����ص  ول��ك��ن 
كما ه��ي على ال��ه��واء، ل��ذا جل��اأن��ا اإىل 

جتميلها.
ك���الم اأط���ف���ال ال�������س���وارع ب����ذيء جداً 
ا�ستخدمناها  التي  البديلة  واملفردات 

يف امل�سل�سل ميكن اأن متّر.
من  ث���ال���ث���اً  ج�������زءاً  ن���ت���وق���ع  • وه�����ل 
اأن ج����زاأه  )ل���ل���م���وت( مب���ا  م�����س��ل�����س��ل 

الثاين ُيحقق النجاح اأي�ساً؟
اإمكان  ع��ن  ي�ساألونني  ال��ن��ا���ص  ك��ل   -
العمل،  ث��ال��ث م��ن ه��ذا  ت�سوير ج��زء 
ل�سركة  بل  يل،  يعود  ل  القرار  ولكن 
فاإذا  التلفزيون.  مع  بالتفاق  الإنتاج 
كتابته  وطلبوا مني  ثالثاً  قررا جزءاً 
عندها علّي اأن اأفكر ملياً قبل اإعطاء 

اجلواب النهائي.

علمنى كل �صىء يف الفن

اأحمد زاهر يهدى فيلم "فار�ض" للراحل نور ال�ضريف 

وف���ى اإح����دى ال��ل��ق��اءات ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة حتدث 
ال��ف��ن��ان اأح��م��د زاه���ر ع��ن دور نور 
ال�سريف يف حياته 

تعلمت  ال�سريف  "نور  ق��ائ��ال:  الفني  وم�����س��واره 
عندما  اكت�سفني  م��ن  فهو  والكثري،  الكثري  منه 
العايل  املعهد  يف  م�سرحي  عر�ص  يف  اأ�سارك  كنت 
للفنون امل�سرحي وتفاجاأت به اأمامي يف الكوالي�ص 
من  عام  وبعد  رقمي،  وطلب  العر�ص  انتهاء  بعد 

هذا اللقاء ر�سحني مل�سل�سل "الرجل الآخر".
تعلمت  ال�����س��ري��ف  "نور  زاه����ر:  اأح��م��د  وت��اب��ع 
التوا�سع  منه  تعلمت  والكثري،  الكثري  منه 
والل������ت������زام، ت��ع��ل��م��ت م���ن���ه ك���ي���ف ي�����وؤدي 
للت�سوير  اأذه����ب  ف��ك��ن��ت  �سخ�سياته 
ح���ت���ى يف الأي��������ام ال���ت���ي ت��خ��ل��و من 
واأتعلم  اأ���س��اه��ده  حتي  م�ساهدي 
منه، فنور ال�سريف هو ال�سهل 

املمتنع".
اأحمد  ال���ف���ن���ان  واح���ت���ف���ل 
فيلمه  ب�����ط�����رح  زاه����������ر 
"فار�ص"  اجل������دي������د 
ال�سينمات  ب���������دور 
م�ساء  امل�������س���ري���ة، 
اأم�������ص الأرب����ع����اء، 
يناف�ص  وال������ذي 
م���و����س���م  يف  ب�������ه 
باإحدى  ال�سيف، 
مدينة  ���س��ي��ن��م��ات 
مع  اأك�����ت�����وب�����ر،   6
وبح�سور  اجل��م��ه��ور 
عدد من اأبطال العمل، 

�سفوت،  اأح��م��د  زاه���ر،  ملك  ف�����س��اىل،  منة  منهم 
روؤوف  املخرج  املوؤلف ح�سام مو�سى،  عنانى،  عابد 

عبد العزيز.
زاهر  ه��دى  زوجته  ب�سحبة  زاه��ر  اأحمد  وح�سر 
واأم��ه��ا ال�����س��ي��دة م��ن��ى ن��ف��ادى واب��ن��ت��ه م��ل��ك زاهر، 
ال�سور  التقاط  على  اجلمهور  من  ع��دد  وحر�ص 

التذكارية وال�سيلفى مع الفنان اأحمد زاهر.
كما ح�سر عدد من زمالء اأحمد زاهر من الو�سط 
الفنى مل�ساهدة الفيلم وتهنئة اأبطال العمل، منهم، 
حميد ال�ساعري، م�سطفى قمر وجنله تيام قمر، 
���س��وي��دان واب��ن��ت��ه��ا ج��وم��ان��ا، ف���رح الزاهد،  ل��ق��اء 
اإ�سالم زكى،  امللحن وامل��وزع  ال�ساعر تامر ح�سني، 
نورين  نبيل،  هيثم  فهمى،  ج��الل  وامل��وزع  امللحن 

كرمي، دنيا �سامى، مى دياب.
تدور ق�سة فيلم "فار�ص" حول �سخ�سية "فار�ص" 
ال����ذي ي��ج�����س��ده اأح��م��د زاه����ر، وه���و ���س��اب ب�سيط 
ريا�سية،  خ��ل��ف��ي��ة  ول���دي���ه  ���س��ع��ب��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
ل���ك���ن ال����ظ����روف جت�����ربه ع���ل���ى م���واج���ه���ة بط�ص 
يج�سده  ال���ذي  ال�سويفى  ر�سيد  الأع���م���ال،  رج��ل 
اإطار  الأح��داث يف  الفنان ح�سني فهمى، وتتواىل 

ت�سويقى.
فيلم "فار�ص" بطولة اأحمد زاهر، ح�سني فهمى، 
اأحمد �سفوت، ملك  نهال عنرب،  العا�سى،  اإمي��ان 
اأح��م��د زاه����ر، وع��اب��د ع��ن��ان، وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة باميال 
وتدور  ع��ب��داهلل،  �سالح  ال�سرف  و�سيف  الكيك، 
تاأليف  ت�سويقى،  اأك�سن  اط��ار  يف  الفيلم  اأح���داث 

ح�سام مو�سى، واإخراج روؤوف عبدالعزيز.

بفيلم  املطلقة  بطولته  اأوىل  خالل  زاه��ر،  اأحمد  الفنان  حر�ض 
مو�صم  يف  به  ويناف�ض  حاليا  ال�صينمات  يف  يعر�ض  الذى  "فار�ض" 
ال�صيف ال�صينمائى، اأن يكون بداية الفيلم اإهداء خا�ض ملن اكت�صفه 
وتعلم منه وهو الفنان الراحل نور ال�صريف، بعنوان: "اإىل من علمني 
كل �صىء يف الفن اإىل اأبى واأ�صتاذى النجم الكبري نور ال�صريف اأهدى 

اإليك اأول اأفالمى.. اأحمد زاهر وكل اأ�صرة الفيلم".

بعد النجاح الكبري الذي ُيحققه اجلزء الثاين من م�صل�صل 
اإذا كان هناك قرار بت�صوير جزء  لي�ض معروفًا  )للموت(، 
ثالث منه بح�صب ما قالته كاتبة العمل نادين جابر التي 

تعترب اأن القرار يعود ل�صركة الإنتاج والتلفزيون.
جابر حتدثت يف هذا احلوار عن تفا�صيل )للموت 2( واللغة 
والوقحة(  ب�)الفظة  البع�ض  و�صفها  التي  للجدل  املثرية 

امل�صتخَدمة يف امل�صل�صل:
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اكت�ضاف طريقة تخّف�ض خطر 
تطور ال�ضرطان بن�ضبة 60 %

طريقة  هناك  اأن  �سوي�سرا،  يف  اجلامعي  زي��وري��خ  م�ست�سفى  اأط��ب��اء  اأع��ل��ن 
جديدة ت�سمح بتخفي�ص خطر تطور ال�سرطان بن�سبة 60 باملئة.

الدرا�سة  نتائج  ات�سح من  اأن��ه  اإىل   ،Frontiers in Aging وت�سري 
اأوروبية  ب��ل��دان  خم�سة  يف  اأج��ري��ت  اأع����وام  ث��الث��ة  ا�ستمرت  ال��ت��ي  الوا�سعة 
 2000 من  اأك��رث  �سملت  ال��ربت��غ��ال(،  النم�سا،  اأملانيا،  فرن�سا،  )�سوي�سرا، 
واأحما�ص   D فيتامني  من  عالية  جرعات  اإىل  خاللها  خ�سعوا  مري�ص، 
تاأثري  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  م��ن��زل��ي��ة،  ري��ا���س��ي��ة  ومت���اري���ن  ال��ده��ن��ي��ة  اأوميغا3- 
الإ�سابة  خطر  يخف�ص  اأن  ميكن  الريا�سة  ممار�سة  وتاأثري  الفيتامينات 

بال�سرطان بن�سبة 61 باملئة.
بالوليات  غرين�سبورو  يف  ال�سمالية  كارولينا  جامعة  علماء  اأن  وي��ذك��ر 
اأث��ب��ت��وا ت��اأث��ري ال��ن�����س��اط ال��ب��دين يف خ��ط��ر الإ���س��اب��ة بال�سرطان  امل��ت��ح��دة، 
وم�ساعفاته، حيث ات�سح لهم اأن ممار�سة الريا�سة تخف�ص خطر الإ�سابة 

مبتالزمة الهزال )النهكة اأو الدنف( بن�سبة 60 باملئة.

ك�ضف خم�ضة اأ�ضباب
 لتلف الكبد

الكبد  В3 والفواكه يف احلفاظ على  تناول فيتامني  التقليل من  ي�ساعد 
بحالة �سحية جيدة.

تظهر  ل  ال��ك��ب��د  اأم���را����ص  اأن  اإىل   ،Focus Online م��وق��ع  وي�����س��ري 
اإ�سابته  ومنع  الكبد  حماية  اأج��ل  من  ولكن  املبكرة.  املراحل  يف  اأعرا�سها 

يجب ا�ستبعاد بع�ص املواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي.
وي�سيف املوقع، اأول وقبل كل �سيء يجب التقليل من ا�ستهالك املكمالت 
املحتوية على فيتامني А اأو فيتامني В3، اللذين ميكن اأن يكونا ال�سبب 
يف ال�سداع وتهيج اجللد اأي�سا. كما ل ينبغي اأن حتل حملهما اأي منتجات 
اأخرى. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يحفز التناول املنتظم للعقاقري القوية، مثل 

البارا�سيتامول، بتلف الكبد.
وي�سري املوقع، اإىل اأن �سكر الفركتوز، يزيد من خطر الإ�سابة مبر�ص الكبد 
الدهني. لذلك ين�سح اخلرباء با�ستهالك الفاكهة باعتدال. وقد ظهر اأن 
 100 يف  مما  اأكرث  الفركتوز  �سكر  على  حتتوي  التفاح  من  غرام   100
ت���وؤدي زيادة  اأن  ال��وق��ت ميكن  ال��ك��ول. وم��ع م��رور  ملليلرت م��ن م�سروبات 

الدهون يف الكبد، الذي ميكن اأن ي�سببه الوزن الزائد، اإىل تلف الكبد.
لتلف  �سيوعا  الأك��رث  ال�سبب  الكحولية  امل�سروبات  تناول  يعترب  واأخ���ريا، 
الكبد. فقد اأثبت خرباء مركز علم املخدرات الأملاين، اأن على الرجال عدم 
اأو اجلعة يف اليوم، وعلى الن�ساء تناول  تناول اأكرث من كاأ�سني من النبيذ 

ن�سف هذه الكمية.

احلديبية؟ �صلح  عقد  مت  • متى 
هجرًيا.  6

الف�صاء؟ اإىل  الرحالت  اأوىل  كانت  • متى 
عام 1961م.

ال�صغرى؟ الدموية  الدورة  اإكت�صف  الذي  • من 
اإبن النفي�ص.

واإذا  يكذب  جاع  واإذا  يتحدث  ل  الذي  ال�صيء  • ما 
�صبع �صدق؟

ال�ساعة.
ال�صاكنة؟ الأج�صام  ميكانيكا  ا�صم  • ما 

الإ�ستاتيكا.

الإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على الإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان. 
اليمنى.  الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

الفك.  ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اأحما�ص  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.

واحلنطة  والفول  والأجا�ص  واللحم  والبي�ص  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ص  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 

حيوانات الغابة والعا�صفة 
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فوائد الفجل

-ت�سهيل عملية اله�سم
-تنظيف اجل�سم من ال�سموم 

-حت�سني �سحة اجللد 
-معالج لل�سعر

-تنظيم ال�سغط 
-تنظيم ال�سكر 

-يخف�ص ن�سبة الكولي�سرتول
-حماربة ال�سرطان 

-اأمرا�ص نق�ص املناعة 
-حماربة الربو 

-م�ساكل ال�سدر 
-ال�سداع 

-يعالج الأرق 
-يحرق الدهون الزائدة خا�سة يف مناطق الأرداف والو�سط

-ي�ساعد يف اإنقا�ص الوزن 
-ي�ساعد على تطهري الكبد 
-يعمل على تنقية الب�سرة.

يكن  البي�ص ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�سفة �سديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى لي�سيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�سدة جرى ال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج فظل �سجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ص اغ�سان ال�سجار املتداخلة 
تدب  وكانت  ال�سائعة  ابنتها  تبحث عن  اخ��ذت جتري وهي  الزرافة اجلميلة  ،�سديقتنا  اخل��روج  ي�ستطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم  مل  لكنها  ويت�سخ  اجلميل  املم�سوق  ج�سدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
ال�سجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �ساطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي 
بالطمي الرمادي وال�سود ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�ستوي مبكرا اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها 
الفيل فك�سر ظهرها لكنه تاأ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �سمغية ا�ستطاعت بها ان تل�سق 
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة ال�سحلة وهكذا ا�ستمر الو�سع كر 
العا�سفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج ال�سد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا  وفر حتى ه��داأت 
النمر خمططا  الغ�سان فقد جعلت  اما  ال�سكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  بج�سد  الطمي  ،الت�سق  اللون 
والقرد بقي على حاله وعندما عط�ص بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا 
فاأعجب جدا بهذا ال�سكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن الن والفيل الذي كان يحمل 
جذوع ال�سجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع ال�سجار على جلده فاكت�سب 
لونا لباأ�ص به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�سرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ستوي 
العا�سفة  ولول  ب�سكله  الكل معجب  الن   ... الطمي  بلون  احتفظوا  وا�سدقاوؤه  البي�ص  بجلده  احتفظ  فقد 

ل�ستمرت احليوانات بي�ساء .

املمثلة جودي جرير لدى و�صولها حل�صور  العر�ض الأول لفيلم Hollywood Stargirl يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا. »رويرتز«

اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�ص  اأخ�سائية  �سام�سونوفا،  فريا  الرو�سية  الطبيبة  اأعلنت 
اأنه يف حالة الإ�سابة بالتهاب املعدة، يجب المتناع عن بع�ص املواد الغذائية ملنع 

تفاقم املر�ص.
وتن�سح الأخ�سائية يف مقابلة مع موقع doctorpiter.ru، الأ�سخا�ص الذين 
املرة  واخل�����س��راوات  احلم�سيات  تناول  عن  بالمتناع  امل��ع��دة،  التهاب  من  يعانون 
املقلي واحللويات  "الب�سل والثوم" وكذلك الطماطم والتوابل والبي�ص  واحلارة 

وال�سو�سج والنقانق واخلبز والذرة واللحوم املدخنة.
اأي�سا م�سروبات حتفز التهاب املعدة، التي من �سمنها  وت�سيف مو�سحة، وهناك 
القهوة وال�ساي الأ�سود وامل�سروبات الغازية والكحولية وم�سروبات الطاقة. لذلك 
يجب ا�ستبعاد هذه امل�سروبات من النظام الغذائي يف فرتة تفاقم املر�ص وبعد فرتة 
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تناول  اله�سمي،  اجلهاز  يف  �سارة  بكترييا  وج��ود  عند  املفيد  من  لها،  ووفقا 

امل��ل��ف��وف وال��ك��رف�����ص واخل�����ص وال��ك��و���س��ا واجل���زر وال��ب��ن��ج��ر، وكذلك 
اأطعمة غنية بالربوتينات- الأ�سماك واملاأكولت البحرية 

البطاط�ص  ت��ن��اول  اأي�����س��ا  ول��ك��ن غ��ري مقلية. ومي��ك��ن 
اللتهاب،  "لتقليل  مو�سحة،  وتقول  واليقطني. 

ي��ج��ب ت��ق��ل��ي�����ص ال���ف���رتة ال��ت��ي ت��الم�����ص فيها 
تن�سح  لذلك  املعدة".  ج���دران  الأح��م��ا���ص 

الوجبات  ب��ني  خفيفة  وج��ب��ات  ب��ت��ن��اول 
الرئي�سية اليومية..

اأطعمة مينع تناولها يف حال التهاب املعدة


