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تطوير �أول بي�ضة نباتية
النباتية،  املنتجات  اإىل  يتحولون  الذين  الأ�شخا�ص  ع��دد  تزايد  مع 
�شحية  نباتية  بدائل  لإي��ج��اد  الغذائية  ال�شركات  من  الكثري  ت�شعى 
�شركة  ق��ام��ت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  احل��ي��وان��ي��ة.  املنتجات  م��ن  للعديد 

اأمريكية بتطوير بي�ص يحتوي على مكونات نباتية خال�شة.
تدعي �شركة "يو اإغ" الأمريكية اأنها طورت اأول بي�شة نباتية كاملة 
تتاألف من بيا�ص و�شفار، واأنها طرحت منتجها على نطاق حمدود 
كخطوة اأوىل قبل اأن تتو�شع وتوزع منتجها اجلديد يف جميع اأنحاء 

منطقة لو�ص اأجنلو�ص بحلول نهاية العام.
للمنتجات  الأخ����رى  النباتية  ال��ب��دائ��ل  م��ع  ال�شركة  ع��ر���ص  يت�شابه 
عباد  وزي��ت  ال�شويا  ف��ول  من  م�شنوع  بي�شها  لأن  نظًرا  احليوانية. 
ومع وجود  �شنعها.  ا�شتدامة يف  اأك��ر  فهي  والدقيق،  وامل��اء  ال�شم�ص 
غ���رام واح���د م��ن ال��روت��ن، فهي لي�شت ب��دي��ًا لبي�ص ال��دج��اج من 
اأي كول�شرتول.  ا ل حتتوي على  اأي�شً حيث القيمة الغذائية، ولكنها 
اأن البي�ص النباتي اجلديد املقلي وامل�شلوق منتجان  ا  اأي�شً �شناحظ 
غرونر:  ران  اآي  لل�شركة،  التنفيذي  الرئي�ص  وي��ق��ول  منف�شان. 
ا�شتخدام  دون  العامل  يف  بي�ص  �شركة  اأكر  اإن�شاء  يف  روؤيتنا  "تتمثل 

الدجاج، ولي�ص �شركة بديلة للبي�ص اأواأكر �شركة بي�ص نباتي".

هكذ� تو�جهني �لبقع �ل�ضبغية على �جل�ضم
على  ال�شم�ص  لأ�شعة  التعر�ص  ك��رة  اإىل  غالباً  ال�شبغية  البقع  ترجع 
تت�شبب  املكثفة مثًا، حيث  ال�شم�ص  �شنوات ب�شبب حمامات  مدى عدة 
الب�شرة  يف  امل��وج��ودة  ال�شبغية  اخل��اي��ا  اإف���راز  زي���ادة  يف  ال�شم�ص  اأ�شعة 
للمادة ال�شبغية املعروفة با�شم "امليانن"، مما يف�شد املظهر اجلمايل 
للب�شرة. واأ�شافت الرابطة الأملانية لأطباء الأمرا�ص اجللدية اأنه عادة 
�شورة  يف  واإمن���ا  مت�شاو،  ب�شكل  الب�شرة  على  امل���ادة  ه��ذه  ت��وزي��ع  يتم  ل 
اإىل ظهور تغريات لونية يف �شورة بقع على املناطق  تكتات، ما يوؤدي 
وال�شاعدين  اليدين  اجل�شم كظهر  ال�شم�ص من  لأ�شعة  ُعر�شة  الأك��ر 
ت�شحيح  اأق��ام  ا�شتخدام  للمراأة  ميكن  البقع  هذه  وملواجهة  والوجه. 
البقع  اإخفاء هذه  على  تعمل  والتي  التمويه،  وكرميات  الب�شرة،  عيوب 
ال�شتعانة بخبري جتميل متخ�ش�ص  الأف�شل  اأن��ه من  اإل  رائ��ع،  ب�شكل 
عند ا�شتخدام هذه امل�شتح�شرات، حيث اإنه ي�شاعد املراأة يف التعرف على 
طريقة  على  وُيطلعها  للب�شرة  املنا�شبة  اللونية  ال��درج��ات  م��زج  كيفية 
هذه  على  وللق�شاء  نتائج.  باأف�شل  للتمتع  مثايل  ب�شكل  الكرمي  و�شع 
جلدية؛  اأم��را���ص  اخت�شا�شي  اإىل  اللجوء  للمراأة  ميكن  متاماً،  البقع 
ي�شتخدم  م�شباح  با�شتخدام  البقع  هذه  مبعاجلة  الطبيب  يقوم  حيث 
اإ�شاءة م�شابهة لأ�شعة الليزر اأو اأحد نوعيات الليزر كليزر الياقوت مثًا، 

وي�شلطها على البقع ب�شكل مق�شود دون الإ�شرار بالأن�شجة املحيطة.

ع�ضر�ت �لإ�ضابات بـ »جدري �لقردة« يف �إ�ضبانيا و�لربتغال
اإ�شابة  اأرب��ع��ن  من  اأك��ر  �شّجلتا  اأنهما  ء  والرتغال  اإ�شبانيا  اأعلنت 
ن��ادر يف  اأنها مبر�ص ج��دري القردة، وهو مر�ص  اأو ي�شتبه يف  موؤكدة 

اأوروبا.
وقالت منظمة ال�شحة العاملية الثاثاء اإنها تريد الإ�شاءة، بالتعاون 
هذا  يف  تكت�شف  التي  ال��ق��ردة  بجدري  الإ���ش��اب��ات  على  بريطانيا،  مع 
البلد منذ بداية مايو . واأعلنت ال�شلطات ال�شحية املحلية يف منطقة 
مدريد م�شاء الأربعاء اكت�شاف 23 اإ�شابة ي�شتبه يف اأنها جدري القردة، 

وهو مر�ص متوّطن يف غرب اإفريقيا.
اأع��را���ش��ه احلمى واآلم  وج���دري ال��ق��ردة مر�ص ن��ادر وع���ادة م��ا تكون 
ال��ل��م��ف��اوي��ة وط��ف��ح ج��ل��دي ع��ل��ى اليدين  ال��غ��دد  ال��ع�����ش��ات وت�شخم 

والوجه.
"عموما، يحدث انتقال )املر�ص(  واو�شح بيان ال�شلطات على تويرت 
املفرت�شة   23 ال����  ه���ذه احل����الت  ل��ك��ن  التنف�شي  ع��ن ط��ري��ق اجل��ه��از 
اأثناء  املخاطية  الأغ�شية  عر  حدث  النتقال  اأن  اإىل  ت�شري  للعدوى 

عاقات جن�شية".
اأنها جدري  اإ�شابة ي�شتبه يف   20 "اأكر من  اأما يف الرتغال، فهناك 
القردة يف منطقة ل�شبونة )غرب( مت تاأكيد خم�ص منها" كما اأعلنت 

ال�شلطات ال�شحية يف الرتغال يف بيان.
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جتربة و�عدة لعالج �ملر�ض 
�لقاتل.. و�ل�ضالح فريو�ض

اأجرى علماء هذا الأ�شبوع جتربة �شريرية لعاج �شخ�ص م�شاب بال�شرطان، 
بطريقة مل يتم اختبارها من قبل يف مواجهة املر�ص القاتل.

ويعتمد العاج فريو�شا م�شمما لقتل اخلايا ال�شرطانية ب�شكل انتقائي، 
مع ت�شخيم ا�شتجابة اجل�شم املناعية لل�شرطان.

اأوراما  يعاين  من  ذلك  ي�شاعد  اأن  جتربتهم  جناح  حال  يف  العلماء  وياأمل 
ع��اج هذه  املعتمدة يف  الأخ��رى  الأدوي���ة  مع  بالتعاون  �شرطانية خطرية، 

احلالت.
ويو�شف الفريو�ص CF33-hNIS الذي يطلق عليه ا�شم "فاك�شينيا"، 
باأنه  اأوف هوب" بكاليفورنيا الأمريكية،  "�شيتي  واكت�شفه باحثون مبركز 

مذيب لاأورام، اأي اأنه يف�شل ا�شتهداف اخلايا ال�شرطانية واإ�شابتها.
ول تقت�شر فوائد هذا الفريو�ص على اإ�شابة اخلايا ال�شرطانية فح�شب، 
للتعرف عليها من قبل جهاز  قابلية  اأك��ر  ت�شبح  اأن  ولكنه يجرها على 

املناعة.
ويف التجارب املبكرة على احليوانات، تبن للعلماء اأن الفريو�ص يقلل من 
حجم اأورام �شرطان القولون والرئة والثدي واملبي�ص والبنكريا�ص، ح�شبما 

ذكر موقع "غيزمودو".
يف  الباحثن  كبري  قال  بالب�شر،  اخلا�شة  اجلديدة  التجربة  على  وتعليقا 
"حان  دانينغ يل:  الأورام  الروفي�شور يف طب  اأوف هوب"،  "�شيتي  مركز 
الوقت الآن لتعزيز قوة العاج املناعي، ونعتقد اأن الفريو�ص فاك�شينيا لديه 

القدرة على حت�شن النتائج ملر�شانا يف معركتهم مع ال�شرطان".

جينز �لنجار جنم مو�ضة �ل�ضيف
اأوردت جملة اإلElle الفرن�شية اأن جينز 
النجار  Carpenter Jeans ميثل 
جنم املو�شة الن�شائية يف �شيف 2022 

ليمنح املراأة اإطالة مريحة ومتحررة.
باملو�شة  امل���ع���ن���ي���ة  امل���ج���ل���ة  واأو�����ش����ح����ت 
بق�شة  ميتاز  النجار  جينز  اأن  واجلمال 
وا�شعة وجيوب على اجلانبن، بالإ�شافة 
ي��اأت��ي هذا  اأن��ه  اإىل  ع���روات، م�شرية  اإىل 
الأبي�ص  م��ث��ل  �شيفية  ب���األ���وان  امل��و���ش��م 
الأزرق  اللون  اإىل  بالإ�شافة  والكرميي، 

املميز للجينز.
حيث  تن�شيقه؛  اإمكانيات  بتنوع  وميتاز 
مي��ك��ن ت���اأك���ي���د ال���ط���اب���ع ال���ك���اج���وال من 
ق�شة  ذي  �شريت  تي  مع  تن�شيقه  خ��ال 
���ش��ن��دوق��ي��ة ال�����ش��ك��ل وح�����ذاء ري��ا���ش��ي اأو 

�شندل ذي نعل �شخم.
كما ميكن احل�شول على اإطالة جريئة 
التن�شيق  ق���وال���ب  ت��ك�����ش��ري  خ����ال  م���ن 
اجل���ام���دة وت��ن�����ش��ي��ق ج��ي��ن��ز ال��ن��ج��ار مع 
بلوزة اأنيقة وبليزر وحذاء ذي كعب عال، 
العمل  لإط����الت  منا�شبا  يجعله  مم��ا 

واحلفات ودعوات تناول الع�شاء.

فو�ئد م�ضروب ماء �لليمون 
خر�فة �أم حقيقة! �ص 23

علماء: �لتثاوؤب �إ�ضارة لتحذير 
�لآخرين باأننا �أقل يقظة

مت اقرتاح العديد من النظريات ل�شرح �شبب التثاوؤب، مثل جتديد اإمدادات 
الأك�شجن، وتريد الدماغ وحتى �شد الرئتن. والآن، تقول درا�شة جديدة 
اإن التثاوؤب تطور كاإ�شارة اجتماعية لتحذير الآخرين من اأننا اأقل يقظة، 

ولذلك يجب اأن يكونوا اأكر انتباهاً يف البحث عن احليوانات املفرت�شة.
وُيعتقد اأن الظاهرة املعروفة با�شم "التثاوؤب املعدي" - التثاوؤب النعكا�شي 
بعد روؤية اأو �شماع تثاوؤب فرد اآخر - قد زادت من انت�شار هذه الإ�شارة بن 
جمموعات من املخلوقات الجتماعية. وبالنظر اإىل تطور هذا ال�شلوك يف 
�شهول اإفريقيا منذ اآلف ال�شنن ومل يعد ينطبق على الب�شر املعا�شرين، 

فمن املمكن اأن يختفي التثاوؤب.
واأ�شار التحليل ال�شابق بالفعل اإىل وجود عاقة اإيجابية بن مدة التثاوؤب 

وحجم الدماغ، مما يعني اأنه كلما زاد حجم الدماغ زاد التثاوؤب.
اأن����درو �شي ج��ال��وب، ال��ب��اح��ث يف العلوم  و اأج���رى ال��درا���ش��ة ال��روف��ي�����ش��ور 
ال�شلوكية يف معهد البوليتكنيك بجامعة ولية نيويورك، ويقول يف ورقته 
البحثية "التثاوؤب هو تكيف ف�شيولوجي ع�شبي موجود يف كل مكان عر 
الآخ��ري��ن مهم من  ل��دى  ه��ذا  العمل  اكت�شاف منط  اأن  ويبدو  الفقاريات، 

الناحية البيولوجية بن الأنواع الجتماعية".

اأولها
اأثبتت  حيث  طويل،  لوقت  اجللو�ص  بينها 
كاليفورنيا،  جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�شة 
اأن  الأ���ش��ح��اء،  البالغن  م��ن   35 و�شملت 
هم  جال�شن  يومهم  معظم  مي�شون  م��ن 
الف�ص  ت��رق��ق  م��ن  للمعاناة  عر�شة  اأك���ر 
ال�شدغي الإن�شي، وهي منطقة من الدماغ 
اأو�شحت  كذلك  والإدراك.  للذاكرة  مهمة 
ت���اأث���ري كبري  ل��ل��ن��وم  اأن  اأي�����ش��اً  امل��ع��ل��وم��ات 
اأن  اإىل  م�شرية  والإدراك،  الذاكرة  بتعزيز 
الأرق يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لاإن�شان 

ويجعله اأكر توتراً واأقل تركيزاً.
انتبهوا..

كما من ال�شروري جتنب الدهون بالنظام 
ميكن  وال�شكريات  ال��ده��ون  لأن  الغذائي، 
اأن يوؤثرا �شلباً على الذاكرة، نظراً ملا ينتج 

عنهما من التهابات بالدماغ.
الأعباء  اآثارها، فتعدد  اأي�شاً  املهام  ولكرة 
ل مينح العقل فر�شة لتكوين الذكريات ما 
يوؤثر يف النهاية اأي�شاً على عقل الأ�شخا�ص 

وتركيزهم.

الريا�ضة وتغيري الروتني
خمتلف  وق��ع  لها  الريا�شة  ممار�شة  ولعل 
التمارين  اأن  درا�شات خمتلفة  اأك��دت  حيث 
وال�شباحة،  وامل�شي  اجل��ري  مثل  الهوائية، 

ميكن اأن حت�شن الذاكرة.
اأجراها  درا���ش��ة  ك�شفت  اأو���ش��ح��ت  ح��ن  يف 
ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ن��اب��ويل ع��ل��ى 150 

ي���وؤث���ر على  ال����زائ����د  ال��ق��ل��ق  اأن  ���ش��خ�����ش��اً، 
ال���ذاك���رة ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ، ح��ي��ث اإن����ه قد 
الذكريات  لتذكر  الأ�شخا�ص  اأدمغة  يدفع 
الذكريات  ون�شيان  فقط  وال�شلبية  امل��وؤمل��ة 
الإيجابية. وبالتايل، ن�شح اخلراء باإبدال 
ال���ي���وم���ي و�شنع  ال����روت����ن  ب��ك�����ش��ر  ال��ق��ل��ق 
اأجل  م��ن  تعمل  وجميلة  ج��دي��دة  ذك��ري��ات 

تن�شيط املخ وحتفيزه.

ت�ضتحق  متارين   8 اأف�ضل..  لذاكرة 
التجربة!

ع�شرنا  �شمات  م��ن  �شمة  الن�شيان  يعتر 
بتقدم  فقط  مرتبطا  يعد  ومل  احل��ا���ش��ر، 
ال�شبب ليطال  ه��ذا  ت��ع��دى  واإمن���ا  ال��ع��م��ر، 
ال�شباب اأي�شا، وذلك لأ�شباب كثرية، بينها 

�شغوط احلياة ومتطلباتها املتزايدة.
ولتجنب هذه امل�شكلة ال�شائعة، يجب تعزيز 
قدراتنا العقلية وحماية ذاكرتنا من خال 
لتعزيز  وال��ذاك��رة  الرتكيز  متارين  بع�ص 
متارين   8 يلي  فيما  واإل��ي��ك��م  امل���خ،  �شحة 
للح�شول  ي��وم��ي  ب�شكل  ممار�شتها  ميكن 
على اأف�شل النتائج، ح�شب ما جاء يف موقع 

بال�شحة: �شكاي" املعني  "بولد 

املاحظة تقوية  مترين   -  1
ويتطلب هذا التمرين الرتكيز يومياً على 
مكان  اأو  ما  ب�شخ�ص  تتعلق  تفا�شيل   4
حماولة  ثم  م�شل�شل  اأو  فيلم  اأو  �شيارة  اأو 
ا���ش��ت��دع��ائ��ه��ا ج��م��ي��ع��ا يف وق����ت لح����ق من 

بالتكرار  �شاأنه  ال��ذي م��ن  الأم���ر  ال��ذاك��رة، 
حت�شن م�شتوى ذاكرتك.

الذاكرة ق�شر   -  2
ال�شهري  ال�������ش���ري  امل���خ���ر  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
ذاكرتك  ت��ق��وي��ة  ميكنك  ه��ومل��ز،  ���ش��ريل��وك 
وهو  الذاكرة"  "ق�شر  مترين  با�شتخدام 
اأ���ش��ل��وب ت��ذك��ر م��ك��اين ي��ن��ط��وي ع��ل��ى نظام 
يربط بن العنا�شر التي نريد اأن نتذكرها 
مع امل��واق��ع امل��ادي��ة امل��ح��ددة، مبعنى يعتمد 
ع��ل��ى ال��ع��اق��ات امل��ك��ان��ي��ة وح��ف��ظ الأماكن 

بالرتتيب لتذكر املحتوى املراد حفظه.

املتباعد التكرار   -  3
تركز هذه الطريقة على التذكر يف الوقت 
با�شتخدام  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ومي���ك���ن  امل��ن��ا���ش��ب، 
البطاقات التعليمية، قم بتنظيم البطاقات 
واختر  جم��م��وع��ات  ث���اث  يف  التعليمية 
ذاك���رت���ك ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ح��ق��ق م��ن �شحة 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ذك��رت��ه��ا. اب���داأ بفوا�شل 
زم��ن��ي��ة ���ش��غ��رية، ث���م ق���م ب���زي���ادة الفجوة 

الزمنية للح�شول على ذاكرة اأقوى.

احل�شابية العمليات   -  4
الب�شيطة  احل�شابية  العمليات  تنفيذ  يعد 
من  احلا�شبة  الآل��ة  ا�شتخدام  دون  مبخك 
الذاكرة،  تقوية  يف  الفعالة  الو�شائل  اأك��ر 
فهو  امل�شي،  اأث��ن��اء  بذلك  قمت  اإذا  ل�شيما 

يقوي الذاكرة العاملة.

لتتذكر كرر   -  5
م���ا يقوله  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ك��ي��ف  ن��ف�����ش��ك  درب 
اإليك، كل ما عليك  النا�ص وهم يتحدثون 
هو الإن�شات لل�شخ�ص مع تكرار كلماته يف 
تدرب  بذلك  فاأنت  املحادثة.  اأث��ن��اء  ذهنك 

عقلك على التذكر دون اأن ت�شعر

الت�شور اأو  التخيل   -  6
اإن�شاء  ط��ري��ق  ع��ن  عقلك  ت��دري��ب  ميكنك 
�شور خيالية يف خمك ت�شاعدك على تذكر 
اأي النتباه  الدقيقة،  الأحداث بتفا�شيلها 
املماثلة  والأ���ش��ي��اء  وال�شخ�ص  امل��وق��ع  اإىل 
التي ينطوي عليها امل�شهد، �شواء اأكان ذلك 
فيلما اأو حمادثة مع �شخ�ص اأو غري ذلك.

جديدة لغات  تعلم   -  7
يتطلب تعلم التحدث وقراءة لغة جديدة 
يتلقاها  التي  املعلومات  عقلك  يتذكر  اأن 
مباحظة ثابتة، الأمر الذي ي�شاعد على 

زيادة الرتكيز والذاكرة.

الذهنية اخلرائط  ر�شم   -  8
ي�شاعد ه���ذا ال��ن��وع م��ن مت��اري��ن امل���خ على 
حت�����ش��ن ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��خ��ي��ل والإب�����داع، 
وب���ال���ت���ايل ي���ك���ون ل���ه ت���اأث���ري م��ب��ا���ش��ر على 
اخلريطة  تتطلب  حيث  ال��ذاك��رة،  حت�شن 
ال��ذه��ن��ي��ة تخيل الأح�����داث وت��ذك��ره��ا مما 
ي�شاعد عقلك على العمل بفعالية وحت�شن 

الذاكرة.

�ل�ضم�ض.. �ضور لتوهجات 
غريبة متتد لأميال

املركبة  التقطتها  ���ش��ور  اأظ���ه���رت 
قوية  توهجات  املدارية،  ال�شم�شية 
غريبة، ت�شبه اأ�شواك القنفذ، متتد 

ل�15 األف ميا.
مار�ص   26 يف  ال�����ش��ور  وال��ت��ق��ط��ت 
امل���ا����ش���ي، وه����و ال���ي���وم ال����ذي �شهد 
اأق����������رب اق����������رتاب ل���ل���م���رك���ب���ة من 

ال�شم�ص، داخل مدار عطارد.
وتوهجات  اأعمدة  ال�شور  وب��دت يف 
�شم�شية، يعتقد العلماء اأنها �شتكون 
بالطق�ص  ل��ل��ت��ن��ب��وؤ  ل��ل��غ��اي��ة  م��ف��ي��دة 
الف�شاء،  يف  اجل���وي���ة  والأح���������وال 
ت���وؤث���ر يف رواد  ع���وام���ل  وج��م��ي��ع��ه��ا 
ال�شلة.  ذات  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ف�����ش��اء 
امللتقطة،  ال�����ش��ور  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
قالت كارولن هاربر، رئي�شة ق�شم 
الف�شاء  وك��ال��ة  ال��ف�����ش��اء يف  ع��ل��وم 
الريطانية: "اإنه ملن املثري للغاية 
واللقطات  ال�������ش���ور  ه�����ذه  روؤي�������ة 
امل����ذه����ل����ة. اإن����ه����ا مت���ث���ل اأق�������رب ما 
نقلت  وفقما  ال�شم�ص"،  من  راأيناه 
�شحيفة "ديلي ميل" الريطانية. 
بالفعل  "نرى  ه���ارب���ر:  واأ���ش��اف��ت 
التي  ال���رائ���ع���ة  ال���ب���ي���ان���ات  ب��ع�����ص 
م�شاهمة  كيفية  فهم  م��ن  تقربنا 
الأح������داث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى �شطح 
ال�شم�ص يف الطق�ص الف�شائي، مبا 
ال�شم�شية".  ال��ت��وه��ج��ات  ذل���ك  يف 
جدير بالذكر اأن الهدف الرئي�شي 
املدارية،  املركبة  اإط���اق  وراء  م��ن 
ال�شم�ص  ب��ن  ال��ع��اق��ة  ا�شتك�شاف 
فقاعة  اأي  ال�����ش��م�����ش��ي،  وال���غ���اف 
ال��ف�����ش��اء ال��ك��ب��رية ال��ت��ي مت��ت��د اإىل 
ال�شم�شي،  نظامنا  كواكب  وراء  ما 
بج�شيمات  م�شحونا  ك���ون  وال����ذي 
ال�شم�ص  ط����ردت����ه����ا  ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
اأن  ال�شم�شية، علما  الرياح  لتكوين 
واملجالت  اجل�شيمات  ه��ذه  حركة 
املغناطي�شية ال�شم�شية املرتبطة بها 
هي التي تخلق الطق�ص الف�شائي.

هكذ� تتعافى بريتني 
�ضبريز من �لتوتر

ال��ف��ن��ان��ة الأم��ري��ك��ي��ة  بريتني  ع��ان��ت 
�شبريز  يف الفرتة الأخرية حالة من 
اأجه�شت  بعدما  وال��ت��وت��ر  الإره����اق 
جنينها الأول من �شديقها الإيراين 
�شام اأ�شغري. و�شاركت �شبريز مقطع 
اخل��ا���ش��ة يف  ع��ر �شفحتها  ف��ي��دي��و 
ظهرت  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
ت��رق�����ص وع��ل��ق��ت قائلة:  ف��ي��ه وه���ي 
يف  م��ا  ب�����ش��يء  اأم����ر  ب��ال��ت��اأك��ي��د  "اأنا 
ت�شاعدين  املو�شيقى  الآن،  ح��ي��ات��ي 
و:  الب�شرية،  اكت�شاب  فقط  كثرًيا، 
من  الهروب  لهذا  جًدا  ممتنة  "اأنا 
ال��واق��ع، ه��ذه الأغ��ن��ي��ة روح��ي��ة جًدا 
اأنني  اأع��رف  عليها،  الرق�ص  واأح��ب 
اأمثل؟" اإنت�شر الفيديو ب�شكل كبري 
بن املتابعن وتفاعلوا معه معرين 

عن ت�شامنهم وحبهم لها.

هل ترغب بذ�كرة قوية؟.. 
�إليك هذه �حليل �لفّعالة

احلاالت  اأهم  اأحد  الن�ضيان  اأ�ضبح  بينما 

العلم جاهدًا  االإن�ضان، يحاول  التي تزعج 

اإيجاد احللول املنا�ضبة.

فقد ن�ضحت درا�ضات عاملية كثرية 

لتقوية  ف��ع��ال��ة   7 ب��ح��ي��ل 

الذاكرة وحمايتها، وذلك 

�ضحيفة  ن�ضرته  ملا  وفقا 

ديلي ميل  الربيطانية.
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�ش�ؤون حملية

�ضمن ا�ضرتاتيجيةاأبوظبي التقني لتوطني القطاع ال�ضحي بالدولة

�تفاقية لتوظيف وتدريب خريجات كلية فاطمة للعلوم �ل�ضحية يف م�ضت�ضفى رمي �أبوظبي

حتت رعاية وزير الرتبية والتعليم

جامعة �أبوظبي ت�ضت�ضيف فعاليات �مللتقى �لرتبوي �خلام�ض بال�ضر�كة مع �ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي و�أكادميية �مللكة ر�نيا لتدريب �ملعلمني

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبرمت كلية فاطمة للعلوم ال�شحية التابعة ملعهد التكنولوجيا التطبيقية يف 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني؛ اتفاقية تعاون مع م�شت�شفى 
رمي اأبوظبي، يتم مبوجبها توظيف خريجات الكلية يف تخ�ش�شاتهم الطبية 
وال�شحية املتنوعة؛ وفقاً لل�شروط واملتطلبات املعمول بها يف م�شت�شفى رمي 

اإ�شافة اإىل تاأمن الرامج التدريبية املتخ�ش�شة لطالبات الكلية  اأبوظبي، 
يف امل�شت�شفى.

وقع التفاقية الدكتور اأحمد عبد املنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا 
اأبو ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، واملهند�ص  التطبيقية يف مركز 
زيد ال�شك�شك رئي�ص جمل�ص اإدارة م�شت�شفى رمي اأبوظبي، بح�شور نخبة من 
تاأتي  التفاقية  اأن  العور  عبداملنان  اأحمد  الدكتور  اأو�شح  حيث  امل�شوؤولن، 

�شمن اإ�شرتاتيجية "اأبوظبي التقني" ل�شناعة الكفاءات الوطنية املاهرة يف 
كافة التخ�ش�شات ال�شحية والطبية، مبا ي�شاهم يف توطن القطاع ال�شحي 
العلمية  الرعاية  فر�ص  من  املزيد  توفر  التفاقية  اأن  اىل  لفتا  بالدولة، 
والعملية لطالبات الكلية، حيث متنح م�شت�شفى رمي اأبوظبي؛ فر�ص متنوعة 
والرامج  والبحوث  فاطمة  الكلية  لطالبات  العلمية  امل�شروعات  لرعاية 

والأن�شطة التي ترتقي بقدرات الطالبات وفق اأرقى املعايري العاملية.

وال�شراكة  التعاون  تعزز  التفاقية  ه��ذه  اأن  ال�شك�شك  زي��د  املهند�ص  وق��ال 
وتبادل اخلرات يف املجالت الأكادميية والتدريبية والبحثية، و توؤكد على 
م�شيداً  وامل��واط��ن،  للوطن  العليا  امل�شلحة  يحقق  ما  كل  يف  الدائم  التعاون 
بالأدوار املتميزة التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم ال�شحية ل�شناعة الكوادر 
املوؤ�ش�شات  واملتخ�ش�شة يف  الوظيفية  املتطلبات  تلبية  القادرة على  الوطنية 

ال�شحية بالدولة.

•• اأبوظبي- الفجر

امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ا�شت�شافت 
ال���رتب���وي اخل��ام�����ص ال����ذي اأق���ي���م حت���ت رعاية 
م��ع��ايل ح�����ش��ن ب���ن اإب���راه���ي���م احل����م����ادي، وزير 
الرتبية والتعليم، بال�شراكة مع املركز الإقليمي 
واأكادميية  يوني�شكو   – ال��رتب��وي  للتخطيط 
"اإعادة  �شعار  املعلمن حتت  لتدريب  رانيا  امللكة 

ت�شور التعليم". 
و����ش���ارك يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى امل��ت��ح��دث��ن من 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف جامعة اأبوظبي اإىل 
جانب متحدثن وم�شاركن من البنك الدويل، 
اأكادميية  الرتبوي،  للتخطيط  الإقليمي  املركز 
العا�شمة  مقرها  املعلمن،  لتدريب  رانيا  امللكة 
الأمريكية.  درك�����ش��ل  ع��ّم��ان، وج��ام��ع��ة  الأردن���ي���ة 
وناق�ص امللتقى التحديات التي تواجهها املدار�ص 
كوفيد- بعد  م��ا  مرحلة  يف  التعليمي  وامل�شهد 

النتقال  �شبل  اأمامها،  املتاحة  والفر�ص   19
الدرا�شية  وال��ق��اع��ات  ال�شفوف  خ��ارج  بالتعليم 
من خال التعليم عن ُبعد، امل�شاواة يف احل�شول 
البيانات  وا�شتخدام  الأك��ادمي��ي��ة،  الفر�ص  على 
وتوظيف التكنولوجيا يف تعزيز التعليم والتعلم 

وغريها من املو�شوعات. 
م��ع��ايل ح�شن احلمادي  اأك���د  امل��ل��ت��ق��ى،  وخ���ال 
�شكل  ت�شور  اإع���ادة  اأن  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر 
وياأخذ  يتنامى  طرحاً  اأ�شبح  التعليم  م�شتقبل 

ك��ب��رياً م��ن اله��ت��م��ام، ول��ع��ل من�شاأه ذلك  ح��ي��زاً 
الهتمام املتزايد من قبل �شناع القرار الرتبوي 
اإزاء ما انبثق عن  والأنظمة التعليمية املختلفة 
جائحة كورونا، وتداعياتها ال�شلبية ل �شيما يف 
اأم��ر حتمي متليه  وذل��ك  العاملي،  التعليم  قطاع 
بعد  مل��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل�شتقبل  ال���ش��ت��ع��داد  ����ش���رورة 
الإن���ذار  ج��ر���ص  ك��ان مبثابة  ال���ذي   ،19 كوفيد 
ب�شرورة اإعادة �شياغة اأنظمة التعليم وفق روؤى 
مرتكزاً  التكنولوجيا  ت�شكل  حديثة  م�شتقبلية 
احلراك  دمي��وم��ة  اأج���ل  م��ن  وج��وه��ري��اً  اأ�شا�شياً 

التعليمي.
اأي  قابلية وجن��اح  "اإن مدى  واأ�شاف احلمادي   
نظام تعليمي، يعتمد على مرونته، وقدرته على 
التكيف مع الأو�شاع امل�شتجدة، وكذلك اخليارات 
وامل�شارات التعليمية التي يوفرها، وكفاءة التنمية 
نوعية، وهنا  والرتكيز على تخ�ش�شات  املهنية، 
اإىل دور قيادة دولة الإمارات  ل بد من الإ�شارة 
الر�شيدة يف دعم التعليم منذ البدايات ومراحل 
كبري  ب�شكل  ال��دع��م  ه��ذا  وا���ش��ت��م��رار  التاأ�شي�ص، 
اإك�شاب النظام  اأ�شهم يف  اإىل يومنا هذا، وهو ما 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  التعليمي 
ب��اإم��ك��ان��ات ت��ق��ن��ي��ة ول��وج�����ش��ت��ي��ة مم���ي���زة، جعلته 
باأقل جهد  يتغلب على الواقع ال�شحي الطارئ 
ا�شتمرار  وب��ال��ت��ايل  ال��رتب��وي��ة،  اخل�شائر  واأق���ل 

رحلة تعلم الطلبة دون معوقات".
جامعة  مدير  اأح��م��د،  وق��ار  الروفي�شور  وق��ال 

امللتقى:  يف  الفتتاحية  كلمته  خ��ال  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شبل  ت��غ��ي��ري  يف  اجل���ائ���ح���ة  ���ش��اه��م��ت  "لقد 
التعليمية والتقييمية وجتربة الطلبة والبحث 
اإي��ج��اب��ي يف  اأث���ر  والأك���ادمي���ي، وحتقيق  العلمي 
التغيريات يف  ه��ذه  امل��ج��الت، حيث عملت  ه��ذه 
ت��وف��ري ف��ر���ص م��وات��ي��ة ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى حتقيق 
املعرفة.  نقل  جم��رد  ع��ن  عو�شاً  م�شافة  قيمة 
اآفاق جديدة  لقد �شاهمت جتربتنا هذه يف فتح 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات اأك�����ر ت���راب���ط���اً وع���ل���ى نحو 
افرتا�شي، الأمر الذي يحقق املزيد من البتكار 
عن  ال��ت��ع��اون  م��ن  وميكننا  والبحث  التعليم  يف 
الرئي�ص  عبيدات،  اأ�شامة  الدكتور  وق��ال  ُب��ع��د.  
لتدريب  ران���ي���ا  امل��ل��ك��ة  لأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن  ي�شعدين  الأك��ادمي��ي��ة،  عن  "نيابة  املعلمن: 
مع  جنب  اإىل  جنباً  بالعمل  �شعادتنا  ع��ن  اأع��ر 
للتخطيط  القليمي  وامل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
فعاليات  يف  وامل�����ش��ارك��ة  يوني�شكو،   – ال��رتب��وي 
التوايل.  ع��ل��ى  ال��ث��اين  ل��ل��ع��ام  ال��رتب��وي  امللتقى 
النظم  ت�شور  اإع���ادة  اإىل  احلاجة  اأ�شبحت  لقد 
التعليمية اأكر اإحلاحاً من اأي وقت م�شى، حتى 
البلدان  من  للعديد  بقاء  م�شاألة  اأ�شبحت  اأنها 
يف  بتناف�شيتها  وامل�شي  الزده����ار  اإىل  املتطلعة 
التعليم على  اإع��ادة ت�شور  امل�شتقبل، حيث تقوم 
التفكري من منظور خمتلف واأن نكون حازمن 

وجادين يف اتخاذ قرارات اإ�شاحية فعالة." 
من جهتها، اأكدت �شعادة مهرة املطيوعي، مدير 

امل���رك���ز الق��ل��ي��م��ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���رتب���وي حول 
ملتقى اعادة ت�شميم النظمة التعليمية حر�ص 
املركز القليمي منذ ان�شائه على بناء �شبكة من 
ال�شركات ال�شرتاتيجية على امل�شتويات الوطنية 
والإقليمية والعاملية، مما مكنه من تبني العديد 
م��ن امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات يف 
يف  الب�شرية  ال��ق��درات  وتطوير  تنمية  جم��الت 
يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ون�شر  التخطيط  جم��ال 
املرتبطة بتطوير  املعرفة  واإنتاج  التعليم  جمال 

النظم التعليمية وال�شيا�شات التعليمية. 
ال�شروري  م��ن  "اأ�شبح  امل��ط��ي��وع��ي:  واأ���ش��اف��ت 
على الأنظمة التعليمية تبني منهحيات تطوير 
خمتلفة من خال ال�شتفادة من الدرو�ص التي 
م��ن �شرورة  وال��ت��اأك��د  اأث��ن��اء اجلائحة  بها  م��رت 
ا�شتمرار  ت�شمن  تعليمية  وبدائل  خطط  توفر 
التعليم يف كل الأزمات وحتقيق فر�ص تعليمية 
املراحل  ذات ج��ودة عالية جلميع الطلبة يف كل 
والرتكيز على التعلم مدى احلياة والتعلم عن 
بتطوير  الهتمام  يتطلب  مما  اأنواعه  بكل  بعد 
البنى التحتية والتكنولوجية للمدار�ص وتاأهيل 
يف  املختلفة  الخت�شا�شات  ذوي  م��ن  العاملن 
املدر�شة للتعامل مع جميع التغريات والتطورات 
التكنولوجية وبناء اأطر ومقايي�ص ت�شمن جودة 
جميع اأنواع التعلم �شواء التقليدي اأو التعلم عن 
ب�شكل  الطالب  على  الرتكيز  ���ش��رورة  مع  بعد، 
متكامل من الناحية املعرفية واملهارية واملهنية 

والأكادميية والنف�شية وتقدمي الدعم الازم له 
لا�شتمرار يف عملية التعلم مع �شمان اكت�شابه 

للمهارات الازمة له للتعامل مع امل�شتقبل."

و�شهد امللتقى م�شاركة اأكر من اأكر من 500 
املنطقة  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  اأك���ادمي���ي وط��ال��ب 

والعامل.

�ضرطة دبي ت�ضارك يف �لأ�ضبوع �لعاملي للتح�ضني 
•• دبي-الفجر: 

�شارك املركز ال�شحي ل�شرطة دبي بالأ�شبوع العاملي للتح�شن 
من خال تنفيذ حملة طبية لإعطاء التطعيمات اإىل املوظفن 
اإىل ج��ان��ب تقدمي  ل�����ش��رط��ة دب����ي،  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  يف م��ق��ر 

ال�شت�شارات الطبية العامة ملختلف الأمرا�ص.

واأكد العقيد طبيب ا�شت�شاري دكتور بدر �شلطان بن قبا، مدير 
العاملي  ب��الأ���ش��ب��وع  امل�شاركة  اأن  دب���ي،  ل�شرطة  ال�شحي  امل��رك��ز 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حر�ص  اإط��ار  يف  ياأتي  للتح�شن 
على امل�شاركة يف املنا�شبات ال�شحية العاملية، والهادفة اإىل رفع 
مبيناً  انت�شارها،  ومنع  الأم��را���ص  ومكافحة  ال��وع��ي  م�شتوى 
وزيادة  الوعي  رف��ع  اإىل  يهدف  للتح�شن  العاملي  الأ�شبوع  اأن 

منها  الوقاية  ميكن  التي  الأم��را���ص  �شد  التح�شن  معدلت 
باللقاحات يف جميع اأنحاء العامل.  ولفت العقيد طبيب بن قبا 
اإىل اأن املركز ال�شحي ل�شرطة دبي قدم اإىل املوظفن 3 اأنواع 
من التطعيمات املهمة، واملتمثلة يف تطعيم الإنفلونزا املو�شمية 
تقدمي  جانب  اإىل  ال�شوكية  واحُلمى  الوبائي،  الكبد  والتهاب 

ا�شت�شارات طبية.

بحث تعزيز �لتعاون بني �أكادمييتي �ضيف بن ز�يد و ربد�ن 

فار�ض �ل�ضعر يتوج بر�عم �لإلقاء يف �ل�ضارقة

•• اأبوظبي-الفجر

اأكادميية  م��دي��ر  ال�شام�شي  ب��ط��ي  ث���اين  ال��ل��واء  ال��ت��ق��ى 
�شيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية مبكتبه ال�شيد 

جيم�ص موري�ص رئي�ص اأكادميية ربدان.
اخلرات  وتبادل  التعاون  �شبل  بحث  اللقاء  خال  ومت 
تطبيق  وامل���ه���ن���ي يف  الأك�����ادمي�����ي  امل���ج���ال  يف  وامل���ع���رف���ة 
ال�شراكة  دع��م  ومناق�شة  وامل��م��ار���ش��ات،  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل 
العمل  وتبادل مقرتحات  اجلانبن  ال�شرتاتيجية بن 

زايد  ب��ن  �شيف  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  واأع����رب  امل�شتقبلية.  
للعلوم ال�شرطية والأمنية عن �شكره وتقديره للجهود 
املقدمة من اأكادميية ربدان يف تدريب منت�شبي �شرطة 
التدريبية  والأن�����ش��ط��ة  ال��رام��ج  اأف�����ش��ل  على  اأب��وظ��ب��ي 
التطويرية،  بامل�شتجدات  وتعريفهم  معارفهم  ل�شقل 

موؤكداً احلر�ص على اإجناح ال�شراكة ال�شرتاتيجية.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال���دك���ت���ور ف��ي�����ش��ل ال��ك��ع��ب��ي ع��م��ي��د كلية 
اجل��اه��زي��ة، وال�����ش��ي��د ع��ب��داهلل ب��ا���ش��ل��ي��ب م��دي��ر تنفيذ 

الدورات املهنية باأكادميية ربدان.

 •• ال�شارقة -وام:

ال�شعر"  "فار�ص  م�����ش��اب��ق��ة  ت��وج��ت 
ال�شارقة  "هيئة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
للكتاب" بالتعاون مع املكتب الثقايف 
الأعلى  للمجل�ص  التابع  والإعامي 
ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة واحت�شنها 
لر�شوم  ال�����ش��ارق��ة  "معر�ص  رواق 
الفائزين  ال���ط���اب  الطفل"  ك��ت��ب 
الأول  ب���امل���رك���ز  وف������ازت  ب���اجل���ائ���زة. 
مدر�شة  م��ن  مهند  ح��ن��ان  ال��ط��ال��ب��ة 
والتي  بال�شارقة  اخل��ا���ش��ة  احلكمة 
قراأت ق�شيدة بعنوان "الوطن" وفاز 
طارق  كرمي  الطالب  الثاين  باملركز 
الذي قراأ ق�شيدة "لغتي هوية اأمتي" 
التي  ح�شن  م��رمي  الثالث  وباملركز 
قراأت ق�شيدة "نداء الطفولة" التي 
واملحبة.  ال�شام  ي�شوده  لعامل  دعت 
واأ�شارت جلنة التحكيم التي تراأ�شها 

والناقدة  ال��ه��دي��ة  ع��ب��داهلل  ال�شاعر 
اأن  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال��دك��ت��ورة م���رمي 
من  اأه��داف��ه��ا  حققت  امل�شابقة  ه��ذه 
خال القيم التي تناولتها الق�شائد 
تتغنى  والتي  امل�شاركون  األقاها  التي 
واللغة  وال��ه��وي��ة  وال�����ش��ام  ب��اخل��ري 
والنتماء وحب الوالدين وال�شداقة 
وغري ذلك من قيم اأ�شيلة من املهم 

زرعها يف نفو�ص هوؤلء الراعم.
لتنمية  ال�شعر"  "فار�ص  وت���ه���دف 
وتدريب  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ع��ر  م�����وروث 
ال��ن��ا���ش�����������������ئ��ة ع���ل���ى ف���ن���ي���ات الإل����ق����اء 
ال�������ش���ع���ري واأ�����ش����ال����ي����ب الرجت��������ال 
الأطفال  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  واخل���ط���اب���ة 
يتحدثون  وهم  باأنف�شهم  واليافعن 

اأمام اجلمهور.
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ب�ضحة  االهتمام  اإىل  االأ�ضخا�ص  من  العديد  ي�ضعى 
ج�ضمهم عن طريق اتباع اأنظمة اأغذية متخ�ض�ضة، اأو 
التوا�ضل  مواقع  على  ا�ضتهرت  م�ضروبات  على  الرتكيز 
االجتماعي كم�ضروب "الديتوك�ص" اأو ماء الليمون.  

من  القليل  مع  الفاتر  املاء  �ضرب  اأن  ال�ضائعات  وتفيد 
ع�ضري الليمون اأو �ضرب ع�ضري الليمون، يعمل على اإزالة 
ال�ضموم وتن�ضيط اجل�ضم وتهدئته ويف بع�ص االأحيان 

يعمل على حرق الدهون.

واأفاد موقع اك�شر�ص باأن املاء وع�شري الليمون مبفردهما 
اأكر  اإذا مت جمعهما هل ي�شبحان  للغاية ولكن  �شحيان 

�شحة؟ اجلواب ال�شريع حقا كان ل.
عن�شر  وه��و   ،c فيتامن  على  الليمون  ع�شري  يحتوي 
اإىل  �شي  فيتامن  نق�ص  ي��وؤدي  اأن  غذائي حيوي، وميكن 
احلالة  ه��ذه  وترتبط   . ال��درا���ش��ات  بح�شب  الإ���ش��ق��رب��وط 
من  يتمكنوا  مل  الذين  التاريخ  يف  بالبحارة  �شائع  ب�شكل 
رحات  يف  الطازجة  واخل�شروات  الفاكهة  اإىل  الو�شول 

طويلة.
�شي  لفيتامن  ت��ن��اول��ك  ك���ان  اإذا  الأخ�����ش��ائ��ي��ن  وبح�شب 
منخف�شا، فقد ي�شاعدك �شرب ماء الليمون على حت�شن 

ن�شبته ولكن ب�شكل �شئيل.
ويف حال مت تناول املزيد من فيتامن c، ف�شيتم اإخراج اأي 
�شيء اإ�شايف مثل فيتامنc اأو اأك�شالت عن طريق البول.

ماذا ميكن اأن يفعل ع�ضري الليمون؟
وجدت اإحدى الدرا�شات اأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من 
ارتفاع م�شتويات الدهون يف الدم "الكولي�شرتول" الذين 

�شربوا ع�شري الليمون ملدة ثمانية اأ�شابيع مل ياحظوا اأي 
تغيريات يف �شغط الدم اأو الوزن اأو م�شتويات الدهون يف 

الدم.
ويف درا�شة اأخرى، اأدى �شرب 125 مل من ع�شري الليمون 
يف  ال�شكر  م�شتويات  يف  طفيف  انخفا�ص  اإىل  اخلبز  م��ع 
ووجدت  اخل��ب��ز،  م��ع  امل���اء  اأو  ال�شاي  ب�شرب  مقارنة  ال���دم 
درا�شة �شغرية �شيئا م�شابها ل�شرب 30 جراما من ع�شري 

الليمون باملاء قبل تناول الأرز.
متنع  ال��ل��ي��م��ون  ع�شري  حمو�شة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��رتح 
يبداأ  وال��ذي  اللعابي"،  "الأميليز  اللعاب  اإنزميا معينا يف 
عادة يف تك�شري الن�شا يف الفم. لذلك ي�شتغرق الن�شا وقتا 
اأطول ليتحلل اإىل م�شتوى جلوكوز اأقل يف الأمعاء وينتقل 
عر جدار الأمعاء اإىل الدم، بالن�شبة لاأ�شخا�ص امل�شابن 
انخفا�ص يف م�شتويات  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  ، قد  ال�شكر  ب��داء 

ال�شكر يف الدم، لكن مل يتم اختباره بعد.
ت�شري درا�شات اأخرى اإىل وجود عنا�شر غذائية اأخرى يف 
مبر�ص  الإ�شابة  من  للوقاية  مفيدة  تكون  قد  الليمون 
ال�شكري، ولكن من املحتمل احل�شول على نف�ص الفوائد 

باإ�شافة ع�شري الليمون اإىل الطعام.

ماذا عن اإزالة ال�ضموم اأو التن�ضيط اأو التهدئة؟
يتخل�ص ج�شمك بالفعل من ال�شموم بدون "م�شاعدة" ماء 
الليمون امل�شافة، اإنه يك�شر ال�شموم اأو املغذيات الزائدة يف 
الكلى ويخرجها  تلك اجلزيئات عن طريق  ويزيل  الكبد 

اإىل املرحا�ص يف البول.
لذا  ذل��ك،  ي�شاعد يف   C فيتامن  اأن  على  دليل  يوجد  ل 
فاإن اأي ادعاءات ب�شاأن التخل�ص من ال�شموم مباء الليمون 

غري �شحيحة.
اأجاب  اجل�شم  تن�شيط  يف  الليمون  ع�شري  م�شاهمة  وع��ن 
الوهمي  ال����دواء  ت��اأث��ري  ع��ن  النظر  ب�شرف  اأن���ه  اخل���راء 
الإجابة املخت�شرة  اأنه مفيد لك، فاإن  ل�شرب �شيء ت�شعر 

هي ل.
فبع�ص  م��ه��دئ،  م�شروب  فهو  الليمون  مل��اء  بالن�شبة  اأم��ا 
النا�ص يجدون امل�شروبات الدافئة مهدئة والبع�ص الآخر 
يف�شل الرودة، واأف�شل درجة حرارة ل�شرب ال�شوائل هي 
اأن ت�شرب فيها ما يكفي  درج��ة احل��رارة التي من املرجح 

للبقاء رطبا بح�شب اخلراء.

�ضحة  على  �ضرر  اأي  الليمون  ماء  �ضرب  ي�ضبب  هل 
اجل�ضم ؟

الليمون حام�شي  فقد كانت هناك بع�ص  نظرا لأن ماء 
املخاوف ب�شاأن قدرته على تاآكل مينا الأ�شنان،  لكن هذه 
امل�شروبات  ذل��ك  يف  مبا  حم�شية،  م�شروبات  لأي  م�شكلة 
ال��غ��ازي��ة وع�����ش��ري ال��رت��ق��ال، ول��ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر التاآكل 
احلم�شي ، يو�شي بع�ص اأطباء الأ�شنان باإجراءات ت�شمل:

- �شطف الفم مباء ال�شنبور بعد �شرب ماء الليمون
- م�شغ العلكة اخلالية من ال�شكر بعد ذلك لتحفيز اإنتاج 

اللعاب
- جت��ن��ب ت��ن��ظ��ي��ف الأ����ش���ن���ان ب��ال��ف��ر���ش��اة ف����ور ���ش��رب ماء 

الليمون
- ال�شرب عر ما�شة لتجنب مام�شة الأ�شنان.

ويقول بع�ص الأطباء اإن ماء الليمون قد يهيج املثانة وقد 
يجعل بع�ص النا�ص ي�شعرون باحلاجة اإىل التبول يف كثري 
من الأحيان، خا�شة يف الليل، اإذا كان الأمر كذلك، فاإنهم 

يو�شون بالتبديل اإىل املاء العادي.

فو�ئد م�ضروب ماء �لليمون خر�فة �أم حقيقة!

اإىل  ال��دم  يف  الكولي�شرتول  ن�شبة  ارت��ف��اع  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
ذلك  بحالت طبية خطرية، مبا يف  الإ�شابة  زي��ادة خطر 

اأمرا�ص القلب وال�شكتة الدماغية.
 Olio وق���ال���ت م��ون��ي��ك��ا وا����ش���رم���ان، امل���دي���رة ال��ط��ب��ي��ة يف

Lusso: "ل توجد اأعرا�ص حمددة لرتفاع الكولي�شرتول 
اأو LDL" ال�شار. اأعلم اأن هذا هو بال�شبط ما مل ترغب 
الأك��ر موثوقية  والطريقة  لكنها احلقيقة".  �شماعه،  يف 

ملعرفة م�شتوياتك هي اإجراء فح�ص دم.

اأظافرك هي  اأن  وعلى الرغم من ذلك، �شاركت وا�شرمان 
املكان الوحيد الذي ميكن اأن تظهر فيه عامات امل�شتويات 

املرتفعة.
واأو�شحت: "ارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم ي�شبب 
ان�شداد ال�شراين. هنا هو ال�شيء؛ يرت�شب الكولي�شرتول 
الإ�شايف يف ال�شراين مكونا طبقة الباك. وهذه اللويحة 
هي التي جتعل ال�شراين ت�شيق، مع وجود روا�شب كبرية 
من  حتد  امل�شدودة  اأو  ال�شيقة  وال�شراين  متاما.  ت�شدها 
اأج���زاء خمتلفة م��ن اجل�شم، مب��ا يف ذلك  اإىل  ال��دم  تدفق 

اأظافرك".
وميكن اأن يرتك ذلك اأظافرك مع خطوط داكنة حتتها.

ارتفاع  اإىل  الإ�شارة  الرغم من  "على  وا�شرمان:  واأ�شافت 
الكولي�شرتول على اأنه حالة �شامتة، فاإن اخلطوط الداكنة 

حتت اأظافرك هي اإحدى الطرق الرائعة لكت�شافها".
املن�شق.  بالنزيف  اأي�شا  اأحيانا  العامة  ه��ذه  اإىل  وي�شار 
من  رفيعة  خ��ط��وط  ب��اأن��ه   Medline Plus وي�شفه 
الأحمر اإىل البني املحمر حتت اأظافرك. وياأتي ا�شمها من 

مظهرها الذي ي�شبه ال�شظية حتت ظفرك.
ارتفاع  اإىل  ت�شري  ق��د  العامة  ه��ذه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اأف�شل طريقة ملعرفة  اأن  اإل  ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم، 

م�شتوياتك تظل اإجراء فح�ص الدم.

كيفية خف�ص ن�ضبة الكولي�ضرتول املرتفع
من تغيريات منط احلياة اإىل الأدوية، هناك الكثري الذي 

ميكنك القيام به لإعادة م�شتوياتك اإىل املنطقة الآمنة.
ال�شيء  ف����اإن  ال��غ��ذائ��ي،  ب��ن��ظ��ام��ك  الأم����ر  يتعلق  وع��ن��دم��ا 

بالدهون  املليئة  الدهنية  الأط��ع��م��ة  تقليل  ه��و  الرئي�شي 
يف  الأل��ي��اف  م��ن  معينة  اأن���واع  ت�شاعد  اأن  وميكن  امل�شبعة. 

تقليل كمية املادة الدهنية اأي�شا.
وميكن اأي�شا اأن ت�شاعد التغيريات الأخرى يف منط احلياة، 

مبا يف ذلك الإقاع عن التدخن وتقليل تناول الكحول.
اإىل تناول  الأ����ش���خ���ا����ص  ب��ع�����ص  ي�����ش��ط��ر  ق���د  ذل�����ك،  وم����ع 
حتت  م�شتوياتهم  على  للحفاظ  ال�شتاتن  ي�شمى  دواء 

ال�شيطرة.

لون �أظافرك قد يك�ضف �رتفاع ن�ضبة �لكولي�ضرتول لديك!
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العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري - باحلالل �شركة

 ا�شم ال�شركة : ووترميلون رد للمتاجرة اللكرتونية بامللبو�شات واملن�شوجات والهدايا ) �ص.ذ.م.م ( 
والهدايا  وامل��ن�����ش��وج��ات  بامللبو�شات  الل��ك��رتون��ي��ة  للمتاجرة  رد  ووت��رم��ي��ل��ون   : ال��ت��ج��اري  ال���ش��م 

)�ص.ذ.م.م(  ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شئوليه حمدوده ، رخ�شة رقم : 623942
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
العمومية  ال�شادر عن اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب   ، اأع��اه  املذكورة  ال�شركة  بانحال  لديها 
رقم  حت��ت   27/04/2022 ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل���دى  وامل���وث���ق   27/04/2022 ب��ت��اري��خ 

109751/1/2022
رقم  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفى  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�شات  اأي  لديه  من  وعلى 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة - ديرة - ت :  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   912-914
ب 64021 ، م�شطحبا معه كافة امل�شتندات و الأوراق الثبوتية وذلك خال  �ص.   2973060

الإعان. ن�شر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفى : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات 
مبوجب هذا ت�شهد دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتعين امل�شفى املذكور اأعاه للقيام بت�شفية �شركة/ ووترميلون رد للمتاجرة اللكرتونية 
بامللبو�شات واملن�شوجات والهدايا )�ص.ذ.م.م( حتت ا�شم جتاري :- ووترميلون رد للمتاجرة 

اللكرتونية بامللبو�شات واملن�شوجات والهدايا )�ص.ذ.م.م( 
واملوثق   27/04/2022 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  عن  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 

109751/1/2022 رقم  حتت  لدى كاتب العدل بتاريخ 27/04/2022 
وعلى من لديه اأي اعرتا�شات اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفى املعن يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 - واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914-912 رقم 
ديرة - ت : 2973060 �ص. ب 64021 م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

املعلن اإليه / املتنازع �شده : زهري بن ح�شن بن عبدامللك قا�شي
يف النزاع رقم 225/2022 نزاع تعيني خربة جتاري

بنام على تكليفن�ا م�ن قب�ل مركز الت�شوية الودية للمنازعات املوقر لأعم�ال اخلرة 
املحا�شبية يف الدعوى اأعاه فقد حددنا يوم الإثنن املوافق 30/05/2022، 
للخرة  الأول  الجتماع  لعقد  موعدا  ع�شراً  والن�شف  الرابعة  مت��ام  يف  وذل��ك 
تثبيت  يرجى  لذا   )ZOOM( تطبيق  وذل��ك عن طريق  بعد  املحا�شبية عن 
املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  ويطلب  الرنامج 
م��ع اإرف�����اق ك��اف��ة امل�����ش��ت��ن��دات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دع��وى، ل��ل��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى ه��ات��ف رقم 
 - 91153 رقم  �ص.ب   ،)04/5705773 رقم  وفاك�ص   04/5821333

expert@mazca.ae :دبي، بريد الكرتوين
اخلبري املحا�شبي / �شعيد وليد الب�شتكي

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة 
املحا�شبية االأول 

70197
العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

MOJAU_2022- 0065915 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اع�ان
حيث اأن ال�شيد �شيف مطر را�شد مرتف الطنيجي اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
)خمبز الرحمانية( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )622672( 
حيث ان ال�شيد: �شيف مطر را�شد مرتف الطنيجي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))خمبز الرحمانية(( البالغة )100%( اإىل ال�شيد / 
اهلل حممد بخت حممد - افغان�شتاين اجلن�شية - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اإىل 
موؤ�ش�شة فردية - وكيل خدمات ، و عما بن�ص املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل. ن�شر هذا الإعان للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق 
على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ص على فقد 

اقت�شى ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
MOJAU_2022- 0065817 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�شيد : حممد �شاه مي مياه دانو مياه - بنغادي�ص اجلن�شية متلك الرخ�شة جتارية 
)الور�ص لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب 
رخ�شة رقم )527598( حيث ان ال�شيد : حممد �شاه مي مياه دانو مياه - بنغادي�ص اجلن�شية 
الأدوات  لتجارة  ))ال��ور���ص  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
الكهربائية وال�شحية( البالغة )100%( اإىل ال�شيد / خالد �شعيد �شاوي �شعيد الطنيجي - 

اماراتي اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل ،
و عما بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب 
امل�شار  الأج���راء  الت�شديق على  ان��ه �شوف يتم  و  للعلم  الإع��ان  ن�شر ه��ذا  اقت�شى  . فقد  العدل 
اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
MOJAU_2022- 0061419 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: حممد �شجاد حممد �شادق - يحمل بطاقة هوية رقم 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�شتان   : اجلن�شية   784198635837978/
 - غ��ام  حافيظ  نا�شر  الرحمن  حبيب   : ال�شيد  اإىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�شتها 
الرخ�شة  يف  باك�شتان   : اجلن�شية   784198563840960 رقم  هوية  بطاقة  يحمل 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  ب��اأم��ارة  تاأ�ش�شت  للحاقه(  عامر  حممد  )�شالون  امل�شماه 

)764157( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70626
MOJAU_2022- 0065832 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعان

الرخ�شة  اجلن�شية متلك  بنغادي�شي  ماهمودول حا�شن حممد ح�شن   : ال�شيد  اأن  حيث 
رقم  رخ�شة  بال�شارقه مبوجب  تاأ�ش�شت  والتي  رخ�شة جتارية  امل��دام(  دار  جتارية )مطعم 
برغب  بنغادي�شي  ح�شن  حممد  حا�شن  م��اه��م��ودول   : ال�شيد  ان  حيث   )789710(
البالغة  امل��دام((  دار  التجارية ))مطعم  الرخ�شة  كامل ح�شتها يف  والتنازل عن  البيع  يف 
اإىل ال�شيد : حممد عبد املعبود حاجي �شم�ص العلم - بنغادي�شي اجلن�شية ،   )%100(

تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر ،
2013 يف �شاأن  5 من القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  و عما بن�ص امل��ادة )14 فقره 
الكاتب العدل ، ن�شر هذا الإعان للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه 
بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ص على فقد اقت�شى ذلك عليه 

اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
MOJAU_2022- 0053156 رقم املعاملة

اخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 25000 درهم

املخطر : �شلطانه حممد نور حممد جن�شية جزر هوية 784197469687509 
العنوان : ال�شارقة اخلزامية - رقم الهاتف : 971504260111

املخطر اليه :جمال الدين كريير اكات هندي اجلن�شية هوية رقم 784198452709169
العنوان  : دبي ديرة - الهاتف : 971562747797

ال�شرح
املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 25000 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املحول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف 
قابل لل�شحب وبنيات كالتايل : ال�شيك رقم 000021 مببلغ 25000 درهم التاريخ ا�شتحقاق 2022/02/15 
تاريخ  م�شي  رغ��م  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  اأن  وحيث   - الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  على  وامل�شحوب 
ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،  لذلك - فاإننا تخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة 
املذكور خال خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شت�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�شيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا الأخطار املعلم مبا جاء به ، وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اخطار عديل بالغاء الوكالة 
برقم املحرر 2022/0061186

املخط�ر : حممد عبدالعزيز ال�شيد اجلمال - م�شري
يحمل هوية رقم 784195840820419

العنوان ال�شارقة - هاتف رقم : )0506797834(
املخطر اإليه : �شكري بن احلبيب بوربيع - تون�شي اجلن�شية

العنوان : ال�شارقة - القليعة �شقة رقم 402 - هاتف رقم : )0501525335(
املو�شوع عزل وكالة واحدة : اإ�شارة للوكالة املحررة ل�شاحلك بتاريخ : 2020/6/25 وامل�شدق 
املادة  لن�ص  وعما    ،  )2020/1/85328( برقم  بدبي  العدل  الكاتب  ال�شيد  من  عليها 
 : رقم  بالقانون  املعدل  و   )1985(  : ل�شنة   )5(  : رقم  املدنية  املعامات  قانون  )955( من 
اأعاه  اإليها  امل�شار  الوكالة  من  بعزلك  مبوجبه  اأعلنك  فاإنني   ، لذلك  )1( ل�شنة : )1987( 
اعتبارا من يوم ت�شلمك هذا الإعان ،  فاإن كان لديك اأي اعرتا�ص على ذلك يرجى اتباع ال�شبل 

الق�ان�وني�ة ، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
املو�شوع : التوثيقات واال�شهادات / اإ�شافة ا�شم قبيلة

مقدمالطلب: حممد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�شي
يطيب ملحكمة خورفكان الحتادية البتدائية اأن تقدم ل�شعادتكم اأطيب 
عبداهلل  )حممد  ال�شيد  م��ن  امل��ق��دم  للطلب   ،،، �شكرها  وواف���ر  حتياتها 
جواز  يف  احلمادي  قبيلة  ا�شم  اإ�شافة  القوا�شي(  عبداهلل  عبدالرحمن 
الكامل  الإ���ش��م  لي�شبح   )304/1759( رق��م  القيد  خا�شة  و  �شفره 
لديه  القوا�شي احلمادي. فمن  : حممد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل 
اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

خال خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ هذا الإعان .
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي

رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور
MUSTAFA HUSSAIN JOHAR FARHAN ALHAMMADI :اإ�شم امل�شرتي

حيث ان املطور املذكور افاد باأنكم قد تخلفتم عن �شداد ق�شط/ اق�شاط م�شتحقة من 
ثمن الوحدة العقارية رقم ) O2/510( للم�شروع )O2( دبي. 

 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعدياته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خال 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  الخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��اه خال  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�شو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور

MOZA HASSAN ALI AL BALUSHI : ا�شم امل�شرتي
 AL JAWHARA العقاريه رقم  الوحدة  قد تخلفتم عن �شداد ق�شط /اأق�شاط م�شتحقة من ثمن 

دبي.   )AL JAWHARA TOWER( للم�شروع   )TOWER/2106

 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعدياته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خال 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  الخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��اه خال  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�شو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور

باأنكم  اأفاد  املذكور  املطور  اأن  ا�شم امل�شرتي: AAIA MOHAMED TAHA SALIH حيث 

 AL JAWHARA العقاريه رقم  الوحدة  قد تخلفتم عن �شداد ق�شط /اأق�شاط م�شتحقة من ثمن 

دبي.   )AL JAWHARA TOWER( للم�شروع   )TOWER/813

 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعدياته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خال 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  الخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��اه خال  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�شو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

  TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور
 IRINA KIRGIZBAEVA :اإ�شم امل�شرتي

حيث ان املطور املذكور افاد باأنكم قد تخلفتم عن �شداد ق�شط/ اق�شاط م�شتحقة من 
ثمن الوحدة العقارية رقم ) O2/403( للم�شروع )O2( دبي. 

 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعدياته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خال 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  الخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��اه خال  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�شو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن بالن�شر  

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة : تغريد فايز كامل اخمي�ص - اجلن�شية: الأردن، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : عماد طلب عبدالفتاح 
ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  الري(  لل�شحن  )العنود  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الأردن،   : اجلن�شية   -

مبوجب رخ�شة رقم )720890( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، 
تعديات اخرى : 1. تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( اإىل )�شركة 
ال�شخ�ص الواحد )ذ.م.م((، 2. تغيري الإ�شم التجاري من )العنود لل�شحن الري( اإىل )العنود 
املادة )14( فقرة )5( من  الواحد(، وعمابن�ص  ال�شخ�ص  �شركة   - لل�شحن الري)ذ.م.م( 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر  احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممود حممد ابراهيم الديب - اجلن�شية : م�شر، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : ال�شيد حممد فهمي 
الرجالية(  للحاقة  الطربو�ص  )�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  م�شر،   : اجلن�شية   - حماد 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )605166( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة، وبذلك ت�شبح ح�شته 100% تعديات اأخرى:
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن بالن�شر

اجلن�شية:   - عبداهلل  احمد  احل�شن  حممد  احمد  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شودان، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100 %( وذلك اإىل ال�شيد 
)الحرار  امل�شماه  الرخ�شة  يف  ال�شودان،  اجلن�شية:   - حممد  اهلل  ف�شل  ا�شحاق  حممد   :
ال�شادرة   )718434( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ل�شيانة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، 
تعديات اخرى:

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
تنازل/ بيع

اعان بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ حممد عبدالرحيم عي�شي عبداملعطي، اجلن�شية : فل�شطن 
ال�شيد/ ح�شن مو�شى  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
�شحادي، اجلن�شية: لبنان بالرخ�شة امل�شماه )الأخ�شر لإعادة التدوير( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )766908( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديات 
ال�شم  تغيري  الواحد  ال�شخ�ص  �شركة  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخرى: 
التجاري من )الأخ�شر لإعادة التدوير( اىل )الأخ�شر لإعادة التدوير ذ،م،م - �شركة ال�شخ�ص 
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص  الواحد(. 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق    2013
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : فاروق حممد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعوين - اجلن�شية: 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك 
يف  املتحدة،  العربية  الإمارات  اجلن�شية:   - علي  اآل  ركن  بن  جمعه  را�شد  حممد  ال�شيد:  اإىل 
الرخ�شة امل�شماه )كافترييا املعرفة( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )215797( 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديات اأخرى:
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
الت�شديق  على  اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم  العدل. فقد  الكاتب  يف �شان 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
الدعوى رقم 49/2022 اإجراءات االإع�شار

حمكمة دبي االبتدائية
وب�ن�اء  بعالي�ة  بال�دع�وى  اع�ش�ار  ك�اأمن  ل�ن�ا  امل�وق�رة  املحكم�ة  تكليف  واىل  اأع��اه  املو�ش�وع  اىل  بال�شارة 
ع�ل�ى م�ا ج�اء ب�احلكم التمهي��دي ال�ش�ادر ف�ي ال�دع�وى بت�اريخ17/05/2022، علي�ه ي�رج�ى م�ن ك�اف�ة 
م�ش�تندات  م�ن  م�ال�ديه�م  بتق�دي�م  ال�وره�اين(  احل�ش�ن  بن  العربي  )حمم�د  املدعي  للم�دين،  ال�دائنن 
ي�وم   20 خ�ال  وذل�ك  ال�دين  ا�شتحقاق  وتاريخ  املوؤيدة  امل�شتندات  ب�ه  مرف�ق  امل�شتحق  بال�دين  متعلق�ة 

عمل من تاريخ الن�شر. 
وعلى كل ذي م�شلحة ل�ه ح�ق يف اأي�ا م�ن اأم�وال املدين املنقولة اأو غري املنقولة، اأن يتق�دم ب�طل�ب ا�شرتداد 
الأموال اململوك�ة ل�ه م�ن ب�ي�ن اأم�وال امل�دين، وذل�ك خ�ال �شهرين م�ن ت�اريخ الن�ش�ر، على اأن يبن يف طلب 
ال�شرتداد ن�وع وطبيع�ة وموا�شفات تلك الأموال، وطبيعة احلق الوارد عليها. وذل�ك عل�ى ع�ن�وان اأمن 
الإع�شار/ عب�د املجيد حممد املرزوقي باإمارة دبي - دي�رة - �ش�ارع بني ي�ا�ص - بناي�ة ب�رج امل�ش�رف - الطابق 
رق����م  ه��اتف   /  042555433  / ف�اك�ص   042555363 ه��اتف   -  1504 مكت�ب  ع�ش�ر  اخلام�ص 

amao2004@amauae.com اإلكرتوين بري�د   026222318
امني االإع�شار
عبد املجيد حممد املرزوقي

اإعـــــــــــــــــالن 

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/89550(
املنذر : عبد الواحد حممد عبد العزيز ال�شيد حممد

املنذر اليه : حممد عبد اهلل علي حم�شن
علي  امل�شحوبة   12/11/10 اأرقام  ال�شيكات  قيمة  ب�شداد  يكلفكم  املنذر 
وقدره  ملبلغ  ا�شافة  درهم   30،000 بقيمة  ال�شامي  ال�شارقة  م�شرف 
90،000 درهم وفقا لتفاقية الت�شوية املحررة بينكم واملنذر وذلك خال 
فرتة زمنية وقدرها خم�شة اأيام من تاريخ العان وبعك�شه �شوف ن�شطر 
بالر�شوم  الزامكم  مع  القا�شي  �شعادة  من  الأداء  امر  ل�شت�شدار  ا�شفن 

وامل�شروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002897 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عبداجلليل ابراهيم متويل العو�شي  
جمهول حمل الإقامة :   

بناء على طلب املدعي )ة( / ال�شيخ �شقر بن حميد بن �شقر القا�شمي 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
يف م�شاألة حل

جاكوب ماريتيم املحدودة.
 اإىل جميع دائني ومطالبي �شركة JACOB MARITIME LTD ، وهي �شركة وجميع منحلة الأ�شخا�ص املعنين : 
يرجى ماحظة اأن �شهادة حل �شركة .JACOB MARITIME LTD ، وهي �شركة منظمة حتى الآن على النحو 

الواجب وقائمة مبوجب قوانن جمهورية جزر مار�شال ، مع عنوانها امل�شجل
تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، اأجلتيك ، ماجورو ، جزر مار�شال  اأجلتيك ، جزيرة  يف جممع ترا�شت كومباين ، طريق 
املقدمة  احلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 اأبريل   7 يف  ال�شركات  م�شجل  اإىل  الواجب  النحو  على 
ال�شركة  �شد  ومطالبهم  وح�شاباتهم  مطالباتهم  تقدمي  ال�شركة  �شد  واملطالبن  الدائنن  جميع  على  يتعن   ، واملقدمة 
املايل  دبي  25، مركز  الطابق   ، ال�شرقي(  )املدخل  تاور  اأنديك�ص  �شميث  ريد   c/0 اإىل مديريها يف  والتف�شيل  الكتابة  يف 
،mborye@reedsmith.com : العاملي ، �ص.ب. 506548 ، جهة الت�شال: ماري بوري ، الريد الإلكرتوين 

الهاتف: 6361 709 4 971+، يف اأو قبل 6 نوفمر 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 
التفاقية �شيتم حظرها م�شبقا فيما يتعلق مبمتلكات واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها.

اإخاء امل�شوؤولية : ل ي�شكل تقدمي هذا الإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�ص هو دائن منا�شب اأو مدعي ، ول 
يجوز اإحياء اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاإقرار ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد 
اأ�شبحت غري  اأو  تقادم  قانون  اأي  والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�شاهميها،  اأو م�شوؤوليها  اأو مديريها  اأ�شولها  اأو  ال�شركة 

�شاحلة لأي �شبب ، اأو فيما يتعلق باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.

اإعـــــــــــــــــالن 

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  955/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

 )100441  -  100426  -  100427  -  100420( ارق���ام  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
وال�شادرة عن �شركة �شارب لين لتجارة معدات ابار النفط والغاز الطبيعي �ص.ذ.م.م وال�شاحب/�شو نيلكومار 
بوتيابور ابيل كوزومال بقيمة )392.703( بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : تامي جلوبال لل�شحن �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - مقابل نادي الن�شر - بناية املخاوي - الطابق الثاين 
- مكتب رقم 215 - 

املطلوب اإعانه : 1- �شونيلكومار بوتيابورابيل كوزومال - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  
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�ضوق دبي �ملايل يطلق تد�ول �لعقود 
�لآجلة خلام نفط عمان �أول يونيو 2022

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن ���ش��وق دب��ي امل���ايل اأم�����ص  اخلمي�ص اع��ت��زام��ه اإط���اق ت����داولت عقود 
املقبل،  يونيو  الأول من  املُجزاأ يف  ُعمان  م�شتقبلية جديدة على خام نفط 
الفئة  ه��ذه  يف  لا�شتثمار  فريدة  فر�شة  للم�شتثمرين  يوفر  ال��ذي  الأم��ر 

الهامة من الأ�شول.
العقود  �شوق  اإىل  اإ�شافة  اأح��دث  املُجزاأ”  ُعمان  نفط  “خام  عقد  و�شُيمثل 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  للم�شتثمرين  تتيح  وه��ي  امل���ايل،  دب��ي  ���ش��وق  يف  امل�شتقبلية 
تنويع حمافظهم  ع���اوة على  وه��ب��وط��اً،  ���ش��ع��وداً  النفط  اأ���ش��ع��ار  حت��رك��ات 
امل��ال��ي��ة ل��زي��ادة حجم  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ت�شهيات ال��راف��ع��ة 

حمافظهم ال�شتثمارية وعائداتهم املحتملة.
ُيتيح  اخل��ام، مبا  النفط  برميل من   100 اإىل  املُجزاأ  العقد  وي�شل حجم 

لأكر عدد مُمكن من امل�شتثمرين تداوله، كما تتم ت�شويته نقدياً.
ناع ال�شوق  و�شوف حتظى تداولت العقود اجلديدة بدعم من ِقبل 3 من �شُ
وهم: اك�ص كيوب، والرمز كابيتال وبي ات�ص اإم كابيتال، كما حتظى بدعم 
املالية، وبي  ل��اأوراق  الدولية  التداول مبا يف ذلك:  اأع�شاء  جمموعة من 
والدار  املالية،  للخدمات  ك��ورب  ومينا  كابيتال،  والرمز  كابيتال،  اإم  ات�ص 
/ هريمي�ص  ج��ي  اإف  واإي  املالية،  للو�شاطة  و�شيكو  وال�شندات،  لاأ�شهم 

الإمارات/ واأرقام �شيكوريتيز.
وُتعد هذه اأوىل اإجنازات اتفاقية التعاون بن �شوق دبي املايل وبور�شة دبي 
للطاقة والتي تهدف لتطوير فر�ص ا�شتثمارية جديدة ومتكن امل�شتثمرين 
واأكرها  الأ���ش��ول  فئات  اأك��ر  يف  مبا�شرة  ب�شورة  ال�شتثمار  م��ن  الأف���راد 
الدوؤوبة  ال�شوق  ج��ه��ود  اإط���ار  اخل��ط��وة يف  ه��ذه  وت��اأت��ي  باملنطقة.  ارت��ب��اط��اً 
لتنفيذ ا�شرتاتيجيته للنمو وتنويع الفر�ص ال�شتثمارية واملنتجات املالية 
امل�شتثمرين  من  املتنوعة  قاعدته  ِقبل  من  املتزايد  الهتمام  يواكب  مبا 

والتي تتجاوز 900 األف م�شتثمر.

بارفيز �ضهبازوف : �أذربيجان ت�ضعى بف�ضل �ضر�كتها 
مع �لإمار�ت لتكون دولة م�ضدرة للطاقة �ملتجددة

•• اأبوظبي -وام:

الغنية  اأذرب��ي��ج��ان  اأن  الأذرب��ي��ج��اين  الطاقة  وزي���ر  �شهبازوف  بارفيز  اأك���د 
بالنفط ت�شعى بف�شل �شراكتها مع دولة الإمارات لأن ت�شبح دولة م�شدرة 

مل�شادر الطاقة املتجددة وتلعب دورا هاما يف هذا املجال احليوي.
وقال وزير الطاقة الأذربيجاين لوكالة اأنباء الإمارات “وام” على هام�ص 
املوؤمتر العاملي للمرافق 2022.. اأن اأذربيجان تعمل على تطوير حمطة 
ميغاواط   230 ب��ق��درة  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  للطاقة  “جاراداغ” 
اإماراتية  با�شتثمارات  املتجددة  الطاقة  لتوليد  �شناعي  م�شروع  اأول  وهو 
%100 �شرعت “م�شدر” يف بنائها 

مار�ص 2022.
واأ�شاف الوزير الأذربيجاين “ نحن 
اأو�شع  م�����ش��ارك��ة  ح���ول  م��ن��اق�����ش��ات  يف 
و���ش��ام��ل��ة ل��دول��ة الإم������ارات يف قطاع 
خطط  ولدينا  اأذربيجان  يف  الطاقة 
بالتعاون  لتحقيقها  للغاية  طموحة 

مع دولة الإمارات«.
“م�شدر”  اأن  اإىل  �شهبازوف  واأ���ش��ار 
م�شروع  ل��ت��ط��وي��ر  ات��ف��اق��ي��ات  وق��ع��ت 
ت�شعة  بعد  على  ال��واق��ع  داغ”  “قره 
مدينة  غ�����رب  ����ش���م���ال  ك���ي���ل���وم���رتات 
 ، 2021 اأب��ري��ل  اأذرب��ي��ج��ان،  اآلت يف 
اأن يبداأ ت�شغيل املحطة  املتوقع  ومن 
التجاري عام 2023 حيث �شيولد امل�شروع ن�شف مليار كيلوواط / �شاعة 
من الكهرباء �شنويا ، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات اأكر من 110 اآلف 
منزل كما اأنه �شيقلل من النبعاثات باأكر من 200 األف طن �شنويا كما 
اإتفاقيات لتطوير م�شروعات اأخرى تعنى بتوليد  “م�شدر”  وقعت �شركة 
الطاقة النظيفة يف جميع اأنحاء اأذربيجان. واأكد وزير الطاقة الأذربيجاين 
اأن باده �شتوا�شل التعاون املثمر مع دولة الإمارات يف امل�شتقبل لفتا اإىل 
اأن اأذربيجان ت�شعى لزيادة ح�شة م�شادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة 

بحلول 2030.

�ضمن اتفاقية ال�ضراكة ال�ضاملة

وزير �لقت�ضاد يبحث مع وزر�ء وم�ضوؤولني من �لهند خريطة �لتعاون �لقت�ضادي
االإمارات والهند ت�ضعان اأطرًا جديدة لتو�ضيع التعاون وتعزيز ا�ضتفادة القطاع اخلا�ص منها

••  مومباي-وام:

اأك��د معايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق امل��ري وزي��ر القت�شاد 
الإمارات  دولة  التي جتمع  التاريخية  الروابط  عمق 
زخم  ب��زي��ادة  م�شيداً   .. ال�شديقة  الهند  وجمهورية 
العاقات بن البلدين وتطورها على كافة الأ�شعدة 

والتي توجت موؤخراً بعقد �شراكة اقت�شادية �شاملة.
دولة  اأول  ه���ي  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
برنامج  ال�����ش��راك��ة معها �شمن  ه���ذه  م��ث��ل  ع��ق��د  ي��ت��م 
التفاقيات القت�شادية العاملية الذي اأطلقته حكومة 
دولة الإمارات يف اإطار م�شاريع اخلم�شن الأمر الذي 

يعك�ص قوة ال�شراكة والتقارب بن البلدين.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة وف��د اإم��ارات��ي رفيع امل�شتوى 
ال�شراكة  اتفاقية  دخ���ول  بعد  الهند  جمهورية  اإىل 
القت�شادية ال�شاملة حيز التنفيذ يف الأول من مايو 
اجل���اري حيث ت��راأ���ص ال��وف��د م��ع��ايل وزي���ر القت�شاد 
اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور  ومب�شاركة معايل 
بالهول الفا�شي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع 
اجلهات  م�����ش��وؤويل  م��ن  وع���دد  واملتو�شطة  ال�شغرية 

احلكومية واخلا�شة وامل�شتمرين يف الإمارات.
واأو����ش���ح م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق اأن ال���ه���دف من 
ال���زي���ارة ه��و ال��ع��م��ل ال��وث��ي��ق م��ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف الهند 
ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ل��ت��ح��وي��ل 
ب��داي��ة مايو  م��ن  اع��ت��ب��اراً  التنفيذ  دخ��ل��ت حيز  ال��ت��ي 
اإىل م���ب���ادرات وم�����ش��اري��ع ج��دي��دة ت�شب يف  اجل����اري 
واملواهب  املعرفة  وتبادل  وال�شتثمار  التجارة  تنمية 
خريطة  ر�شم  وكذلك  ال�شرتاتيجية،  القطاعات  يف 
البلدين خال  ب��ن  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي 
النمو  املُقبلة ومبا ي�شمن حتقيق مزيد من  املرحلة 

والزدهار للبلدين وال�شعبن ال�شديقن.
ويف هذا الإط��ار عقد معايل عبد اهلل بن طوق املري 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ا���ش��ي لقاءات 
ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ع����دد م���ن وزراء وك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ن يف 
املقبلة  ال��ت��ع��اون  خ��ط��وات  لبحث  الهندية  احل��ك��وم��ة 
وو�شع اجلانبان اأطراً جديدة للم�شي قدماً يف تو�شيع 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال���ش��ت��ث��م��اري يف ���ش��وء ال�شراكة 
القت�شادية ال�شاملة وتعزيز ا�شتفادة القطاع اخلا�ص 
كامل  حكومي  بدعم  التفاقية  ه��ذه  من  وال�شركات 

وم�شتمر.
اإط��ار ال�شراكة  “ يف  وق��ال معايل عبداهلل بن ط��وق: 
حتقيق  اإىل  نتطلع  الهند  م��ع  ال�شاملة  القت�شادية 
التجاري  ال���ت���ع���اون  م���وؤ����ش���رات  يف  ج���دي���دة  ق���ف���زات 
قطاعات  يف  �شيما  ول  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  وال���ش��ت��ث��م��اري 
اأو�شع  لآف��اق  التمهيد  اإىل  اإ�شافة  القت�شاد اجلديد، 

من التعاون ال�شرتاتيجي«.
امل�����ري معايل  ب���ن ط����وق  وال���ت���ق���ى م���ع���ايل ع��ب��د اهلل 
بجمهورية  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  غ��وي��ال  بيو�ص 
ال�شراكة  اتفاقية  بنود  تنفيذ  اآل��ي��ات  وناق�شا  الهند 
املحوري يف دعم قطاع  ودوره��ا  ال�شاملة  القت�شادية 
ال�شادرات  وزي��ادة  الثنائية  التجارة  وتعزيز  الت�شنيع 
بن البلدين اإ�شافة اإىل �ُشبل تعزيز الو�شول املتبادل 
ال�شراكات  اأ�شواق الدولتن ال�شديقتن، وتعزيز  اإىل 
جمتمعي  يخدم  مبا  وتنويعها،  القائمة  القت�شادية 
الأعمال، ويعمل على تعظيم دور الإنتاج ال�شناعي يف 
وي�شاهم  البلدين  لكا  الإجمايل  املحلي  الناجت  دعم 
يف دعم التحول نحو اقت�شاد اأكر مرونة وا�شتدامة.

تو�شيع  اإىل  “نتطلع  ط������وق:  اب�����ن  م���ع���ايل  وق������ال 
ال�شراكة  اتفاقية  �شوء  يف  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  مظلة 
حلقبة  اأ�ش�شت  التي  الهند،  مع  ال�شاملة  القت�شادية 
ج���دي���دة م���ن ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف 
تلك  ترجمة  و�شبل  كافة،  ال�شرتاتيجية  القطاعات 

بالنفع  ي��ع��ود  ملمو�ص  واق���ع  اإىل  الوثيقة  ال�����ش��راك��ة 
على �شعبي البلدين وي�شاهم ب�شكل رئي�شي يف تعزيز 
التعاون  جم���الت  تو�شيع  ك��ذل��ك  اق��ت�����ش��اده��م��ا،  من��و 
التجاري  ال��ت��دف��ق  وت��ع��زي��ز  امل�����ش��رتك  الق��ت�����ش��ادي 
البينية  التجارة  وزي��ادة  البلدين،  بن  وال�شتثماري 
غري النفطية بينهما ف�شًا عن ا�شتك�شاف مزيد من 

الفر�ص الواعدة يف اأ�شواق البلدين.
اتفاقية  اإن  غ���وي���ال  ب��ي��و���ص  م��ع��ايل  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
والهند  الإم��ارات  بن  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
الثنائية  القت�شادية  م�شاركتنا  نوعية يف  نقلة  متثل 
.. م�شريا اإىل اأن زيارة وفد الإم��ارات برئا�شة معايل 
ال��ت��ي تاأتي  امل���ري وزي���ر القت�شاد  ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق 
ال�شراكة  اتفاقية  دخول  على  اأ�شبوعن  من  اأقل  بعد 
للتزام  قوية  اإ���ش��ارة  ه��ي  التنفيذ  حيز  القت�شادية 
والتعاون  النمو  م�شرية  بتعزيز  البلدين  حكومتي 
اأن ال�شرح املوؤ�ش�شي القوي الذي  امل�شتقبلي. واأ�شاف 
و�شعته حكومتي الإم��ارات والهند برعاية ودعم من 
منه  ت�شتفيد  اأن  يجب  ال�شديقن  البلدين  قيادتي 
اأعمالنا بالكامل. اإنني على ثقة من اأن هدفنا املتمثل 
دولر  م��ل��ي��ار   100 اإىل  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  زي����ادة  يف 
بلوغه  �شيتم  15 مليار دولر  اإىل  وجت��ارة اخلدمات 

قبل فرتة طويلة من ال�شنوات اخلم�ص املتوقعة.
واأعرب عن تطلعات باده بالعمل مع الإم��ارات نحو 
ع��دد من  احل��رة مع  التجارة  اتفاقيات  نطاق  تو�شيع 
القت�شادي.  النمو  ا�شتدامة  يعزز  مب��ا  ال��ع��امل  دول 
ع��ل��ى دعوته  الإم��������ارات  دول�����ة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���ق���دم 
باده  رغ��ب��ة  واأب����دى  اأنف�شتوبيا  ق��م��ة  يف  للم�شاركة 
الإم���ارات يف عدد من  الثنائي مع  التعاون  يف تكثيف 
انف�شتوبيا  من�شة  �شمن  ال�شرتاتيجية  القطاعات 
ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��اد اجل��دي��د وال��ت��ي تتعلق  ل �شيما 

بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
امل���ري، معايل  ط��وق  ب��ن  اهلل  م��ع��ايل عبد  التقى  كما 
جيوترياديتيا �شينديا وزير الطريان املدين الهندي، 
ون��اق�����ص اجل��ان��ب��ان ���ش��ب��ل ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خمرجات 
اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بن الدولتن 
احلركة  زي���ادة  حجم  مواكبة  اإط���ار  يف  ال�شديقتن، 
املقبلة،  الفرتة  خال  البلدين  بن  املتوقعة  اجلوية 
ال�����ش��ادرات وال����واردات بينهما  ومب��ا ي�شاهم يف زي���ادة 

امل��دين يف دعم  ال��ط��ريان  وي��ع��زز م��ن م�شاهمة قطاع 
ناق�شا  كما  البلدين.  لكا  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
حتفيز  واآل��ي��ات  اجل���وي،  النقل  وتن�شيط  دع��م  �شبل 
ال�شتثمارات املتبادلة يف ذلك قطاع الطريان املدين.

وق���ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق اإن دول���ة الإم�����ارات 
الطريان  قطاع  يف  امل�شرتك  التعاون  بتعزيز  مهتمة 
اتفاقية  ���ش��وء  يف  ال�شديقة  الهند  دول���ة  م��ع  امل���دين 
زخم  من  يعزز  ومب��ا  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
اأف�شل  ال��ب��ل��دي��ن ك��ذل��ك تبني  ب��ن  ال��ط��ريان  ح��رك��ة 
العاملية يف جمال الطريان املدين، وتبادل  املمار�شات 
اخلرات بن البلدين ب�شاأن تنظيم عمليات ال�شحن 
اجلوي و�شبل الرتقاء به وتطويره باعتباره حمركاً 
دعم  يف  حيوياً  وم�شاهماً  اخلارجية،  للتجارة  رئي�شياً 
حتفيز  على  العمل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي،  القت�شاد 

ال�شتثمارات املتبادلة يف ذلك القطاع احليوي.
اإن  �شينديا  م��ع��ايل ج��ي��وت��ريادي��ت��ي��ا  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
الإمارات  بن  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية 
وال��ه��ن��د مت��ث��ل ج�����ش��را ج��دي��دا ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بن 
البلدين يف خمتلف القطاعات واملجالت القت�شادية 
ل �شيما ال��ط��ريان امل��دين ال��ذي يقوم ب��دور فعال يف 
الإمارات  ب��ن  اجل��وي  وال�شحن  التجارة  حركة  دف��ع 

والهند.
الإماراتية يف  الوطنية  الناقات  واأ�شاد معاليه بدور 
تقدمة  وما  البلدين  بن  والب�شائع  الأ�شخا�ص  نقل 
الإمارات من منوذج متطور يف قطاع الطريان املدين 
ال�شائبة  الروؤية  الذي ي�شهد منوا مت�شارعا ويج�شد 
بتعزيز  ب��اده  تطلعات  عن  معربا  القطاع..  مل�شتقل 
التعاون مع الإم��ارات ونقل اخل��رات يف هذا القطاع 
احل��ي��وي ال���ذي مي��ث��ل ���ش��ري��ان��ا مهما ل��ل��ت��وا���ش��ل بن 

البلدين ودول العامل.
يف �شياق مت�شل التقى معايل عبد اهلل بن طوق املري 
م��ع��ايل ن��ريم��ال ���ش��ي��رتام��ان وزي����رة امل��ال��ي��ة الهندية 
وناق�ص اجلانبان �شبل تعزيز اأطر التعاون الثنائي يف 
القطاع املايل، كذلك تبادل اخلرات والتجارب املثمرة 
بن البلدين، من اأجل متكن اأف�شل املمار�شات املتبعة 
الرقمية  احللول  ا�شتخدام  وتعزيز  القطاع،  ذلك  يف 

والتكنولوجيا املتطورة يف خدماته.
اأ����ش���ف���ت اتفاقية  ب���ن ط����وق  وق�����ال م���ع���ايل ع���ب���داهلل 

الهند  جمهورية  مع  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
امل�شرتكة  والتجارية  القت�شادية  العاقات  يف  زخماً 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، ون�����ش��ت��ه��دف م��ن خ��ال��ه��ا ال��ع��م��ل مع 
اأوا����ش���ر التعاون  ال��ه��ن��دي يف دع���م وت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب 
والقت�شاد  امل��ال��ي��ة،  ال�شيا�شة  جم���الت  يف  امل�����ش��رتك 
الكلي، وال�شتثمار، والتكنولوجيا املالية وتكنولوجيا 
ي�شمن  ت�شن، ومبا  البلوك  وتقنية  اخلام�ص  اجليل 
حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات م�����ش��اري��ع اخل��م�����ش��ن ومئوية 
اإىل التحول نحو اقت�شاد  2071 الرامية  الإم��ارات 
ومدعوم  والبتكار  املعرفة  على  قائم  وم�شتدام  مرن 
باأحدث التقنيات التكنولوجية احلديثة التي �شتعزز 

من تناف�شية القت�شاد الوطني عاملياً.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل ن���ريم���ال ���ش��ي��رتام��ان اإن 
والهند  الإم���ارات  بن  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية 
ت�شهم يف تعزيز ال�شتثمارات بن البلدين والو�شول 
بها اإىل م�شتويات اأعلى حيث اأكدت التفاقية يف ف�شل 
كامل خا�ص بال�شتثمار على حماية ال�شتثمارات يف 
يف  ال�شتثمارات  يزيد  اأن  �شاأنه  من  وال��ذي  البلدين 

خمتلف املجالت والقطاعات بن الإمارات والهند.
واأ�����ش����ادت م��ع��ال��ي��ه��ا ب�����ش��رع��ة من���و ال��ق��ط��اع امل�����ايل يف 
العاملية  ال��ت��غ��ريات  الإم�����ارات وق��درت��ه على م��واج��ه��ة 
ال�شلبية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��اع��دة  يج�شد  وال����ذي  ال��ط��ارئ��ة 
واأعربت  الإم���ارات���ي..  القت�شاد  اإل��ي��ه��ا  ي�شتند  ال��ت��ي 
عن تطلعاتها بنقل جتربة الإمارات يف القطاع املايل 
وتبادل اخلرات مبا ي�شهم يف اإن�شاء توافق مايل بن 

البلدين ال�شديقن.
واإىل جانب ذلك التقى معايل الدكتور اأحمد بالهول 
الفا�شي مع معايل نارايان تاتو راين وزير امل�شاريع 
ال�����ش��غ��ر وال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة الهندي  م��ت��ن��اه��ي��ة 
وبحث اجلانبان �شبل التعاون امل�شرتك يف هذا القطاع 
احل���ي���وي ك��م��ا ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��ف��ا���ش��ي م���ع معايل 
املهارات  التعليم ووزير تنمية  ب��رادان وزير  دارمندرا 

وريادة الأعمال الهندي.
من جانبه قال معايل نارايان تاتو راين اإنه مع توقيع 
التاريخية  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية 
ال�شغرية  ال�شركات  �شتدخل  والهند  الإم����ارات  ب��ن 
واملتو�شطة الهندية مرحلة جديدة من التطور ب�شكل 

كبري مع فتح اأ�شواق جديدة.

اآل �ضالح: القطاع التعاوين رافد مهم لتنوع االقت�ضاد الوطني

وز�رة �لقت�ضاد وحتالف �لتعاونيات �لدويل يوقعان �تفاقية تعاون لتطوير هيكلية م�ضروع تعزيز قطاع �لتعاونيات يف �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

وحتالف  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وق���ع���ت 
التعاونيات الدويل، والذي يعد اأكر 
بالتعاونيات،  معنية  عاملية  منظمة 
هيكلية  ل��ت��ط��وي��ر  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
يف  التعاونيات  قطاع  تعزيز  م�شروع 
الدولة، وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية 
القطاع  ب������اأداء  ل���ارت���ق���اء  ال�������وزارة 
التعاوين يف الدولة وزيادة م�شاهمته 

يف القت�شاد الوطني.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة م���ن ج���ان���ب وزارة 
اآل �شالح  القت�شاد �شعادة عبد اهلل 
وم��ن جانب حتالف  ال����وزارة،  وكيل 
التعاونيات الدويل، بال�شوبرامانيان 

اأيري، املدير الإقليمي للتحالف.
اإن  اآل �شالح،  �شعادة عبد اهلل  وق��ال 
الت��ف��اق��ي��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز بيئة 
ال��ت��ع��اوين يف الدولة  ال��ق��ط��اع  ع��م��ل 
و�شيتم  ج����دي����دة،  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 
ال���ع���م���ل م����ع حتالف  م����ن خ���ال���ه���ا 

يف  للم�شاهمة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون��ي��ات 
مرنة  ا�شتباقية  ت�شريعات  تطوير 
لنموذج  التمكن  من  م��زي��داً  حتقق 
حوكمتها،  وت��ن��ظ��ي��م  ال���ت���ع���اون���ي���ات 
بيئة  جاهزية  تعزيز  يف  ي�شب  ومبا 
وزيادة  ال��دول��ة  يف  ال��ت��ع��اوين  العمل 
املحلي  ال��ن��اجت  من��و  يف  م�شاهمتها 
للدولة،  ال��ن��ف��ط��ي  غ���ري  الإج���م���ايل 
م�شرياً �شعادته اإىل اأن هذه التفاقية 
القت�شاد  وزارة  اأه��������داف  ت���خ���دم 
لتحقيق  املتكاملة  وا�شرتاتيجيتها 
التعاونيات  ق��ط��اع  يف  ن��وع��ي  ت��ط��ور 
وحتقيق اأثر مبا�شر يف زيادة دوره يف 

تنوع وتناف�شية القت�شاد الوطني.
التعاوين  القطاع  “ يوؤدي  واأ�شاف: 
اأه����داف  حت��ق��ي��ق  يف  حم���وري���اً  دوراً 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
العربية  الإم��ارات  لدولة  امل�شتدامة 
املتحدة، ويعد رافداً مهماً لتناف�شية 
وتنوع القت�شاد الوطني، وان�شجاماً 
مع روؤية القيادة الر�شيدة للم�شتقبل 

اخلم�شن،  وم�����ش��ت��ه��دف��ات  وم���ب���ادئ 
الإم����ارات تتبنى  ف��اإن حكومة دول��ة 
نظرة جديدة لهذا القطاع احليوي 
اأف�شل  وفق  باأدائه  لارتقاء  تهدف 
يف  دوره  وتعزيز  العاملية  املمار�شات 

ت��ف��ع��ي��ل وت���ع���م���ي���ق دوره��������ا يف رف���د 
بالدولة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
 : م�شيفا ً ف��ي��ه��ا،  امل�شاهمن  ودع���م 
اليوم ل�شتكمال  نوا�شل جهودنا   “
التعاونيات  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة  خ���ط���ة 

النموذج القت�شادي اجلديد للدولة، 
يف  اإقليمية  ري���ادة  ال��دول��ة  وحققت 
وتوفري  التعاونيات  من��وذج  تطوير 
لنموه«.  املحفزة  وال�شيا�شات  البيئة 
واأ���ش��ار اإىل اأن دول��ة الإم���ارات كانت 

باعتباره  امل�����ش��ت��ح��ق  دوره  ل���ي���اأخ���ذ 
وال�شتدامة  التنوع  حم��رك��ات  اأح��د 
العالية  والإن����ت����اج����ي����ة  والب����ت����ك����ار 
امل�شتقبل  اق��ت�����ش��اد  ن��ح��و  وال��ت��ح��ول 
يف دول��ة الإم���ارات«. من جهته، قال 
“ ن�شتهدف  بال�شوبرامانيان اأيري: 
م���ن خ����ال ه����ذه الت���ف���اق���ي���ة، رفد 
الإمارات  دول��ة  يف  التعاوين  القطاع 
عاملياً،  امل��ت��ب��ع��ة  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل 
وعر�ص النماذج الرائدة من خمتلف 
البلدان حول العامل، و�شيكون نهجنا 
النموذج  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��اع��دة  ه���و 
الإمارات،  دول��ة  يف  القائم  التعاوين 
اإ�شراك  يف  وامل�شاعدة  الوعي  وزي��ادة 
القدرات،  وب��ن��اء  وال��ن�����ش��اء،  ال�شباب 
م�شاهمة  زي��������ادة  يف  ي�����ش��ه��م  مم����ا 
ال��ت��ع��اون��ي��ات يف دع���م اق��ت�����ش��اد دولة 
خا�شة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
يتما�شى  ال��ت��ع��اون��ي��ات  ق���ط���اع  واأن 
م����ع حم��������ددات م���ئ���وي���ة الإم���������ارات 
حكومة  ت���وج���ه  وي���دع���م   ،2071

من اأوىل دول املنطقة التي �شمحت 
يف  التعاونيات  اأ�شهم  وت���داول  بقيد 
ت�شب يف  املالية، يف خطوة  اأ�شواقها 
التعاونيات  وتناف�شية  ري��ادة  تعزيز 
وتتيح  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً  الإم��ارات��ي��ة 

الإمارات نحو بناء منوذج اقت�شادي 
متنوع«. وت�شتهدف وزارة القت�شاد 
م����ن خ�����ال ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة بناء 
ا�شرتاتيجية �شاملة هي الأوىل من 
التعاونيات  ق��ط��اع  لتطوير  ن��وع��ه��ا 
املرحلة  خ���ال  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
اجلهات  ت����دري����ب  ت�����ش��م��ل  امل���ق���ب���ل���ة، 
يف  ال��ت��ع��اوين  ال��ق��ط��اع  على  امل�شرفة 
ب��اأح��دث املمار�شات  ال��دول��ة ورف��ده��ا 
اإ�شافة  ع��امل��ي��اً،  املتبعة  والأ���ش��ال��ي��ب 
اإىل تد�شن جلنة م�شرتكة بع�شوية 
ال��ت��ع��اون��ي��ات واجل���ه���ات الحت���ادي���ة 
من  القطاع،  على  امل�شرفة  واملحلية 
وبنود  اأه����داف  تنفيذ  متابعة  اأج���ل 
وزارة  م��ع  بالتعاون  ال�شرتاتيجية 
امل�شرتك  العمل  وتعزيز  القت�شاد، 
بن الوزارة و�شركائها لدعم القطاع 
ال���ت���ع���اوين يف ال����دول����ة والرت����ق����اء 
باأدائه. وترتكز ا�شرتاتيجية تطوير 
ق��ط��اع ال��ت��ع��اون��ي��ات يف ال��دول��ة على 

ثاث مراحل.

عبد�هلل بن طوق: حتويل �ل�ضر�كة �لقت�ضادية مع �لهند �إىل
 مبادر�ت وم�ضاريع جديدة ت�ضب يف تنمية �لتجارة و�ل�ضتثمار
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تراأ�ص �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن 
زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�ص التنفيذي 
اأبوظبي  مكتب  رئي�ص  اأبوظبي،  لإم��ارة 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  التنفيذي، 
اأبوظبي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص 
الذي ُعقد يف املقر  “اأدنوك”،  الوطنية 

الرئي�شي ملجموعة “اأدنوك«.
وا�شتعر�ص �شمّوه، خال الجتماع، اأداء 
ال�شركة واأهدافها ال�شرتاتيجية، م�شيداً 
ال�شرتاتيجية  “اأدنوك”  ب�����ش��راك��ات 
ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
ال��ن��ف��ط��ي��ة، مب���ا يف ذلك  الك���ت�������ش���اف���ات 
“بوح�شا”،  الكت�شاف اجلديد يف حقل 
اأبوظبي  اإم��ارة  اأك��ر احلقول الرية يف 
والذي تبلغ �شعته الإنتاجية 650 األف 

برميل من النفط يومياً.
مليون   500 ح������وايل  اك���ت�������ش���اف  ومت 
تكوين  يف  ا�شتك�شافية  بئر  م��ن  برميل 
حقل  منطقة  �شمن  جديد  جيولوجي 

اإ�شافية  م�شادر  يوفر  مما  “بوح�شا”، 
ع��ايل اجل��ودة .. وُيعد  “مربان”  خل��ام 
منطقة  م���ن  ج�����زءاً  “بوح�شا”  ح��ق��ل 
من  وُي�����دار  الرية”  “اأدنوك  ام��ت��ي��از 
 100 ح���وايل  اكت�شاف  مت  كما  قبلها. 
امتياز  ال��ن��ف��ط يف  م���ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 
اأبوظبي  يف   ”3“ رق��م  ال��ري��ة  املنطقة 
ال����ذي مي��ث��ل ث���اين اك��ت�����ش��اف ن��ف��ط��ي يف 

منطقة المتياز.
قد  “اأوك�شيدنتال”  ���ش��رك��ة  وك���ان���ت 
ا�شتك�شاف وتطوير  ح�شلت على حقوق 
املنطقة الرية  النفط والغاز يف  واإنتاج 
رقم “3” يف مطلع عام 2019 .. كما 
برميل  مليون   50 ح��وايل  اكت�شاف  مت 
من خام “مربان” اخلفيف ومنخف�ص 
الظفرة  ام��ت��ي��از  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ك��ري��ت 
البرتولية التي تديرها �شركة “الظفرة 

بن  امل�����ش��رتك  امل�����ش��روع  البرتولية”، 
الوطنية  النفط  وموؤ�ش�شة  “اأدنوك” 
اإ�ص  “جي  و���ش��رك��ة  /ك���ن���وك/  ال��ك��وري��ة 

انريجي«.
واأث���ن���ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن حممد 
“اأدنوك”  نهج  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ل�شمان  �شركائها  م��ع  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول���ة الإم������ارات م���زوداً 
من  كثافة  الأق��ل  للنفط  موثوقاً  عاملياً 

حيث النبعاثات لعقود قادمة.
يف  “اأدنوك”  بجهود  �شموه  اأ���ش��اد  كما 
تعزيز اأ�شواق املال يف الدولة عر خطط 
لإدراج %10 من اأ�شهم �شركة “بروج”، 
عاملياً،  الرائدة  البرتوكيماويات  �شركة 
يف �شوق اأبوظبي لاأوراق املالية، �شمن 
وتنويع  من��ّو  ل��دع��م  امل�شتمرة  ج��ه��وده��ا 
القت�شاد، مبا يتما�شى مع ا�شرتاتيجية 

“اأدنوك” خللق وتعزيز القيمة.
ووّج�����ه ���ش��م��ّوه ب��ب��ن��اء ���ش��راك��ات جديدة 
املتجددة،  الطاقة  م��وارد  اإنتاج  لت�شريع 
النظيف  ال���ه���ي���دروج���ن  ذل�����ك  يف  مب����ا 
ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ق����دم يف خ���ط���ط اأدن�������وك 
الطموحة للنمو والتو�شع يف هذا املجال 

وت�شريع التحول يف قطاع الطاقة.
ال�شيخ خالد بن حممد  وباإ�شراف �شمو 
اللجنة  ت���ق���وم  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن 
“اأدنوك”  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب���ت���ق���دمي ال���ت���وج���ي���ه ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
دفع  يف  للم�شاهمة  �شعيها  يف  لل�شركة 
النمو القت�شادي يف دولة الإمارات مبا 
“مبادئ  اأه����داف  مبا�شر  ب�شكٍل  ي��دع��م 

اخلم�شن” لدولة الإمارات.
اجتماعات  التنفيذية  اللجنة  وت��ع��ق��د 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام ل���ش��ت��ع��را���ص التقدم 

•• دبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأحمد 
اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي 
اأه��م �شريك  اأن دول��ة الإم���ارات اأ�شبحت 
جتاري لأملانيا يف ال�شرق الأو�شط، حيث 
بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي 
بن الدولتن 9.5 مليار دولر اأمريكي 
خال 2021، بارتفاع ن�شبته 10.5% 

عن عام 2020.
الزيودي - خال ح�شوره فعالية  واأكد 

ب���ي���رت ف��ي�����ش��ر �شفري  اإرن���������ش����ت  ن��ظ��م��ه��ا 
الدولة  اأملانيا الإحتادية لدى  جمهورية 
القن�شل  م��اه��ن��ي��ك  ه���وجل���ر  و����ش���ع���ادة 
الأمل���اين يف دب��ي واأول��ي��ف��ر اأوه��م��ز املدير 
الإماراتي  الأمل���اين  للمجل�ص  التنفيذي 
مبنا�شبة  وال��ت��ج��ارة  لل�شناعة  امل�شرتك 
العاقات  لتاأ�شي�ص  اخلم�شن  ال��ذك��رى 
هذه  اأن   - البلدين  ب��ن  الدبلوما�شية 
ق�����وة عاقات  ع���ل���ى  ت�����ش��ه��د  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ال�������ش���داق���ة ب����ن ال����دول����ت����ن، ال���ت���ي مت 

تاأ�شي�شها عام 1972.

م�شتعد  ال��ب��ل��دي��ن  اق��ت�����ش��اد  اأن  واأ����ش���اف 
اإىل  م�����ش��رياً   .. امل�����ش��ت��ق��ب��ل  لإم���ك���ان���ي���ات 
التقنيات  ل��ت��ب��ن��ي  ال��ب��ل��دي��ن  ا����ش���ت���ع���داد 
والقطاعات  وال�������ش���ن���اع���ات  اجل����دي����دة 

اجلديدة.
التزام  لديهما  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ا  اأن  واأك����د 
م���������ش����رتك ل�����ش����ت����غ����ال ك������ل ف���ر����ش���ة 
وتبادل  امل�شرتكة  وامل�شاريع  لل�شراكات 
جمالت  يف  خ��ا���ش��ة  لتحقيقها  امل��ع��رف��ة 

التكنولوجيا والبتكار.
جمموعة  ت�شكيل  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 

املعنية  الأمل���ان���ي���ة  الإم����ارات����ي����ة  ال��ع��م��ل 
 2020 يف  الرابعة  ال�شناعية  بالثورة 
يعمل  للتوا�شل  م��ن��ت��دى  تعتر  وال��ت��ي 
ال�شركات  ب���ن  ال����رواب����ط  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
واملوؤ�ش�شات  والتطوير  البحث  وهيئات 
املعنية  احلكومية  والهيئات  الأكادميية 
الرقمية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والذكاء ال�شطناعي يف الدولتن.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال�����ش��ف��ري الأمل������اين اأن 
ال�شديقتن تتمتعان بروابط  الدولتن 
ب��ه��ا ط����وال اخلم�شن  م��ت��ي��ن��ة وم���وث���وق 

حتقيق  يف  “اأدنوك”  حت������رزه  ال������ذي 
واأدائها  واملالية  ال�شرتاتيجية  اأهدافها 
اأع�شاء  الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي. 
اللجنة التنفيذية ملجل�ص اإدارة “اأدنوك” 
ممثلًة يف كل من معايل الدكتور �شلطان 
ال�شناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د  ب����ن 
الع�شو  امل���ت���ق���دم���ة،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ل�”اأدنوك”  املنتدب والرئي�ص التنفيذي 
���ش��رك��ات��ه��ا، وم��ع��ايل �شهيل  وجم��م��وع��ة 
ب��ن حممد ف��رج ف��ار���ص امل��زروع��ي وزير 
الطاقة والبنية التحتية، ومعايل اأحمد 
ب���ن ع��ل��ي حم��م��د ال�����ش��اي��غ وزي����ر دول���ة، 
الع�شو  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل 
ل�”�شركة  التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب 
جا�شم  وم��ع��ايل  لا�شتثمار”،  م��ب��ادل��ة 
دائرة  رئي�ص  ال��زع��اب��ي  بوعتابه  حممد 

املالية يف اأبوظبي.

عاماً املا�شية.. واأعرب عن ثقته يف قدرة 
ال��دول��ت��ن ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ���ش��وي��ا ملعاجلة 
الفعالية  ح�����ش��ر  ال��دول��ي��ة.  ال��ت��ح��دي��ات 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  م��ن  مم��ث��ل��ون   ..
يف  هيئات  ع��دة  وم��ن  املختلفة  الأمل��ان��ي��ة 
ال���دول���ة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن الإم�����ارات 
واأمل���ان���ي���ا ق���د وق��ع��ت��ا ����ش���راك���ة يف جمال 
الطاقة عام 2017 اأ�شفرت عن عدد من 
والفعاليات  امل�شتوى  الرفيعة  ال��زي��ارات 
وامل�شروعات يف جمالت الطاقة املتجددة 

وفعالية الطاقة والتقنيات اجلديدة.

وفد �إمار�تي يبحث يف فنلند� و�إ�ضتونيا ولتفيا 
وليتو�نيا توطيد �لعالقات �لقت�ضادية

•• اأبوظبي-وام:

م�شاعد  ال�شعايل،  جمال  عبدالنا�شر  �شعادة  برئا�شة  اقت�شادي  وف��د  زار 
الوزير لل�شوؤون القت�شادية والتجارية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
كا من فنلندا، واإ�شتونيا، ولتفيا، وليتوانيا، خال الفرتة من 8 اإىل 14 

مايو 2022 للبحث يف توطيد العاقات القت�شادية.
و�شم الوفد ممثلن عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، ووزارة املالية، 
غرف  واحت���اد  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  املناخي،  والتغري  البيئة  ووزارة 
الإمارات،  دولة  بحكومة  ال�شطناعي  الذكاء  ومكتب  وال�شناعة،  التجارة 
التنمية  ودائ��رة  النووية،  للطاقة  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  وم�شدر،  ومبادلة، 
والحتاد  “كيزاد”،  ال�شناعية  خليفة  وم��دي��ن��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  القت�شادية 
علي،  بجبل  احلرة  واملنطقة  ال�شتثمار،  لتنمية  دبي  وموؤ�ش�شة  للقطارات، 
املبا�شر،  الأجنبي  لا�شتثمار  ال�شارقة  ومكتب  للم�شتقبل،  دبي  وموؤ�ش�شة 

وجممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار.
التبادل  وتعزيز  القت�شادية  العاقات  اأوا�شر  تعميق  اإىل  الزيارة  وهدفت 
ال��ت��ج��اري وال��ن�����ش��اط ال���ش��ت��ث��م��اري، ح��ي��ث متخ�شت ع��ن ت��وق��ي��ع ع���دد من 
الإمارات  دول��ة  ب��ن  الطاقة  جم��ال  يف  التفاهم  م��ذك��رة  منها  التفاقيات، 
اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ب��ن  تفاهم  وم��ذك��رة  فنلندا،  وجمهورية 
اإ�شتونيا، وميثاق جمل�ص رجال الأعمال الإماراتي  وغرفة جتارة و�شناعة 
- الإ�شتوين، ومذكرة تفاهم بن احتاد غرف التجارة وال�شناعة الإماراتي 
واحتاد اأرباب العمل الاتفي، ومذكرة تفاهم بن جممع ال�شارقة للبحوث 
بالإ�شافة  الاتفية،   »RedJackets« و�شركة  والبتكار  والتكنولوجيا 
الإم��ارات��ي واحتاد  وال�شناعة  التجارة  احت��اد غرف  تفاهم بن  اإىل مذكرة 

غرف التجارة وال�شناعة واحلرف الليتواين.

منتدى د�فو�ض ي�ضتكمل ��ضتعد�د�ته 
ل�ضتقبال 2500 موؤثر �قت�ضادي

•• اأبوظبي-وام:

اأن يح�شر فعاليات دورته املقبلة  توقع منتدى القت�شاد العاملي “دافو�ص”، 
2500 م��ن قادة  26 مايو احل���ايل، نحو  22 وحتى  ال��ف��رتة م��ن  خ��ال 
التحديات  ال�شاأن القت�شادي، لبحث  امل�شوؤولن واخلراء يف  الدول وكبار 
الراهنة التي ي�شهدها العامل وا�شت�شراف احللول امل�شتقبلية، موؤكدا اكتمال 

ا�شتعداداته ل�شتقبال ح�شور املنتدى.
احل�شور  اإح�����ش��اءات  عن  الأول،  اأم�ص  ال�شادر  تقريره  يف  املنتدى  وك�شف 
امل�شتوى  رفيع  ممثل  و300  وحكومة،  دول��ة  رئي�ص   50 وت�شمل  املتوقع، 
التكنولوجيا  جمال  يف  ورائ��د  عاملي  مبتكر   100 اإىل  اإ�شافة  للحكومات، 
اإىل  التقرير  واأ�شار  الأع��م��ال.  قطاعات  يف  واملتو�شطة  النا�شئة  وال�شركات 
دعوة 200 من قادة املنظمات واجلمعيات غري الربحية واأ�شحاب امل�شاريع 
قادة  من  �شخ�ص   400 اإىل  اإ�شافة  الأك��ادمي��ي��ة،  والأو���ش��اط  الجتماعية 
الإعام حول العامل، اإ�شافة اإىل اأع�شاء من اأبرز القادة العاملين ال�شباب. 
واأفاد الروفي�شور كاو�ص �شواب، املوؤ�ش�ص والرئي�ص التنفيذي ل�”دافو�ص”، 
اأن العامل �شيجتمع يف دافو�ص للعمل نحو مواجهة الق�شايا التي يواجهها 
الوقت  خ��ال  الأزم���ات  عن  الناجمة  التداعيات  وج��ود  مع  خا�شة  العامل، 
احلكومية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإىل  ���ش��ي��ت��ط��رق  داف���و����ص  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  احل����ايل، 
وا�شرتاتيجيات الأعمال، خا�شة مع التطورات اجليو�شيا�شية والقت�شادية 

املهمة، وبعد حتديات جائحة كوفيد - 19.

موقع هوتل اندري�ضت االإخباري :  
  �خلط �لبحري بني �أبوظبي و�لغردقة و�ضرم �ل�ضيخ 

و�لعقبة ي�ضهم يف تعزيز �ل�ضياحة �لبينية �لعربية 
•• اأبوظبي – الفجر: 

قال موقع هوتل اندري�شت الإخباري hotelandrest.com  يف اأبوظبي 
اأن الإعان عن اعتزام جمموعة »موانئ اأبوظبي« ت�شغيل اول خط بحري 
العقبة  ومدينة  ال�شيخ  و�شرم  والغردقة  اأبوظبي  يربط  ال�شياحية  لل�شفن 

الأردنية. �شوف ي�شهم يف تعزيز ال�شياحة البينية العربية ،  
وذكر املوقع ان مثل هذا اخلط البحري املزمع ت�شغيله وفقاً لتفاقية مت 
ملوانئ  العامة  و»الهيئة  اأبوظبي«  »موانئ  جمموعة  بن  موؤخرا  توقيعها 
مل�����ش��روع��ات ط��م��وح��ة ط���ال انتظارها  ت��رج��م��ة فعلية  ال��ب��ح��ر الأح���م���ر« ه��و 

لتن�شيط ال�شياحة البينية العربية .
ينقل ع�شرات الف  �شوف  البحري  ه��ذا اخل��ط  ان  الخ��ب��اري  املوقع  وق��ال 
اأخرى و�شول اىل  ال�شياح �شنويا من ابوظبي مرورا بدبي ودول خليجية 
البحر الأحمر ل�شيما يف ظل النق�ص الكبري يف الرحات اجلوية املبا�شرة 

اىل مدن البحر الأحمر والعقبة الأردنية .
يف  والفنادق  املنتجعات  تن�شط  و�شوف  ال�شياحية  ال�شفن  تن�شط  ان  وتوقع 
، ولي�ص يف املوا�شم فقط نظرا  الغردقة و�شرم ال�شيخ والعقبة طوال العام 
لل�شفر القت�شادي بوا�شطة ال�شفن واملتعة التي يجدها امل�شافر عر البحار 

واخللجان .
، و�شوف يجذب املزيد من  امل��ردود القت�شادي �شيكون كبري جدا  واك��د ان 
البحري من اخلليج  لل�شفر  وا�شيوية  اوروربية  دول  العابرين من  ال�شياح 
اىل البحر الأحمر ال�شهري عامليا بال�شعاب املرجانية النادرة واجلو املعتدل 

والطبيعة اجلميلة واملنتجعات الفاخرة.

عقدا اأول اجتماع تن�ضيقي لتحفيز جهود املجل�ص يف تطبيق اخلطة ال�ضاملة لتطوير حتا 

غرفة جتارة دبي وجمل�ض جتار حتا يبحثان توحيد 
�جلهود لت�ضريع م�ضرية �لنمو ودعم منظومة ريادة �لأعمال 

•• دبي-الفجر:

اجتماعاً  دب�����ي  جت������ارة  غ���رف���ة  ع���ق���دت 
واأع�شاء  رئي�ص  م��ع  م��وؤخ��راً  افرتا�شياً 
اعتمد  ال�����ذي  حتا”؛  جت����ار  “جمل�ص 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ت�شكيله موؤخراً 
م��ك��ت��وم، ويل عهد  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
لبحث  التنفيذي؛  املجل�ص  رئي�ص  دب��ي 
املبادرات  ومناق�شة  امل�����ش��رتك،  ال��ت��ع��اون 
�شتن�شب  ال��ت��ي  واجل���ه���ود  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخلطة  تطبيق  يف  املجل�ص  دور  لتعزيز 

ال�شاملة لتطوير حّتا.
لتطوير  ال�����ش��ام��ل��ة  اخل���ط���ة  وت���ع���ت���ر   
احل�شرية  دب��ي  خطة  ع��ن  املنبثقة  حتا 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  والتي   ،2040
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
من  ج������زءاً  اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
لرواد  الدعم  �شبل  لتوفري  �شموه  روؤي��ة 
الأع��م��ال امل��واط��ن��ن، وتعزيز دوره���م يف 

و�شع وتطبيق اخلطط التنموية.
دب��ي على جمل�ص  وت�شرف غرفة جت��ارة 
جتار حتا، حيث �شيعمل املجل�ص اجلديد 
من  و�شي�شتفيد  ال��غ��رف��ة،  م��ظ��ل��ة  حت��ت 
خرات وجهود ومبادرات الغرفة ليوفر 
ال��دع��م امل��ط��ل��وب ل��ل��ت��ج��ار امل��واط��ن��ن يف 
واإدارة  ب��اإن�����ش��اء  وي�����ش��اه��م  ح��ت��ا،  منطقة 
باملدينة  وال�شياحية  التنموية  امل�شاريع 
النمو  م�����ش��رية  ت�شريع  يف  دوراً  وي��ل��ع��ب 

مبنطقة حتا احليوية.
مبارك  حمد  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  وح�شر 
ومانع  دب��ي،  غ��رف  ع��ام  مدير  بوعميم، 

اأحمد الكعبي، رئي�ص جمل�ص جتار حتا، 
العاقات  اإدارة  الها�شمي، مدير  وح�شن 
الدولية يف الغرفة بالإ�شافة اإىل اأع�شاء 
جمل�ص جتار حتا، حيث بحث اجلانبان 
توحيد اجلهود وتن�شيقها لتحقيق روؤية 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 

لتطوير منطقة حتا ب�شواعد اأبنائها.
اأه��������داف امل��ج��ل�����ص دع�����م رواد  وت�����ش��م��ل 
الأع����م����ال وم��ن��ظ��وم��ة ري������ادة الأع���م���ال 
القت�شادية  ال��ف��ر���ص  م��ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة 
لرواد  متكاملة  بيئة  وتطوير  القادمة، 
تبادل  وتعزيز  املوارد  وم�شاركة  الأعمال 
اإب����راز ق�ش�ص  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل���رات 

جن���اح جت���ار ح��ت��ا ون��ق��ل امل��ع��رف��ة. واأ�شار 
من  الأول  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م 
جم��ل�����ص جت���ار ح��ت��ا ك���ان اإي��ج��اب��ي��اً ج���داً، 
فعالة  مل�شاهمة  هامة  انطاقة  وي�شكل 
املجل�ص يف تطبيق م�شتهدفات  قبل  من 
وتنفيذ   ،2040 احل�شرية  دب��ي  خطة 
حتا،  وتنمية  لتطوير  ال�شاملة  اخلطة 
ثمرة  ه��و  اجل��دي��د  املجل�ص  اأن  م��ع��ت��راً 
دور  ال��ر���ش��ي��دة يف تفعيل  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 

املواطن يف م�شرية التنمية.
غ���رف���ة جت���ارة  ان  اإىل  ب��وع��م��ي��م  ول���ف���ت 
وخراتها  ج��ه��وده��ا  ك��ل  �شت�شخر  دب���ي 
لت�شهيل  وم��ب��ادرات��ه��ا  عاقاتها  و�شبكة 
ع����م����ل جم���ل�������ص جت�������ار ح����ت����ا، واإجن��������اح 
ومثالية  حمفزة  بيئة  وتوفري  اأه��داف��ه، 

ل���ن���م���و الأع������م������ال يف امل���ن���ط���ق���ة، الأم������ر 
ع��ل��ى تعزيز  اإي���ج���اب���اً  ���ش��ي��ن��ع��ك�����ص  ال�����ذي 
املدينة  وق���درة  وجت��اره��ا،  حتا  تناف�شية 
وتطوير  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا�شتقطاب  على 

قطاعاتها القت�شادية.
وبدوره قال مانع الكعبي، رئي�ص جمل�ص 
جتار حتا: “اإن منطقة حتا مقبلة على 
م�شاريع وتطور كبري يف جمالت كثرية 
التحتية  البنية  جم��ال  ت�شمل  وع��دي��دة 
وجم����ال ال�����ش��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وجم����الت 
ال�����زراع�����ة والأم���������ن ال����غ����ذائ����ي وجم����ال 
هذا  وب�شب  امل�����ش��اري��ع.  وتنمية  ال��ت��ج��ارة 
الأمر، ترز اأهمية ت�شكيل جمل�ص جتار 
وا�شتفادة  الفر�ص  ه��ذه  ل�شتغال  حتا 
القادم  التطور  م��ن  التجارية  امل�شاريع 

الذي �شيعم نفعه اأهايل املنطقة وزائريها 
اأن  الكعبي  واأ����ش���اف  ف��ي��ه��ا.«  وامل��ق��ي��م��ن 
غرفة جتارة دبي متتلك خرات وا�شعة 
يف دعم قطاع الأعمال، والرتويج لإمارة 
م�شرياً  عاملية،  اقت�شادية  كوجهة  دب��ي 
اأطراً  و�شع  التن�شيقي  الجتماع  ان  اإىل 
والغرفة،  املجل�ص  بن  لل�شراكة  جديدة 
و�شاهم بتوحيد الروؤى واجلهود خلدمة 

حتا وبيئة اأعمالها.
الأعمال  وجم��ال�����ص  جم��م��وع��ات  وتلعب 
دوراً هاماً يف تعزيز ودعم م�شرية النمو 
مكوناً  تعتر  حيث  دب��ي،  يف  القت�شادي 
اأ���ش��ا���ش��ي��اً ملجتمع الأع���م���ال، وت�����ش��اه��م يف 
الدفع باحلركة التجارية وال�شتثمارية 
يف الإم��������ارة م���ن خ����ال ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
لتعزيز  واخل��رات  والإمكانات  القدرات 
امليزة التناف�شية ملجتمع الأعمال يف دبي. 
وت��رك��ز غ��رف��ة جت���ارة دب���ي ع��ل��ى احلوار 
بعد  الأع��م��ال  وجمال�ص  جمموعات  مع 
ودرا�شة  ���ش��وؤون��ه��م  وم��ت��اب��ع��ة  تاأ�شي�شها 
اأولوياتهم  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ت��و���ش��ي��ات��ه��م 
تطوير  يف  وم�شاعدتهم  واهتماماتهم، 
ومواجهة  وخ��ارج��ي��اً  داخ��ل��ي��اً  اأع��م��ال��ه��م 
وت�شهيل  امل���ت���زاي���دة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ة 
الإقليمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����ش��ارك��ات��ه��م 
ويف  باأن�شطتهم  ال�شلة  ذات  وال��دول��ي��ة 

ا�شتك�شاف الفر�ص اجلديدة لهم.

�ضمّوه يوجه ببحث �ُضبل اإقامة �ضراكات جديدة يف جمال الهيدروجني النظيف لدعم التحول يف قطاع الطاقة

تراأ�ص اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�ص اإدارة »اأدنوك«

خالد بن حممد بن ز�يد ي�ضيد ب�ضر�كات »�أدنوك« �ل�ضرت�تيجية �لتي �أ�ضهمت يف حتقيق 
�كت�ضافات نفطية جديدة يف حقل »بوح�ضا« و�متيازي �ملنطقة �لربية رقم »3« و�لظفرة

% خالل 2021 ثاين �لزيودي: حجم �لتجارة غري �لنفطية بني �لإمار�ت و�أملانيا يرتفع بن�ضبة 10.5 
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ا�ضت�ضرفت اجتاهات ومعدالت النمو يف القارة االأفريقية

ندوة لـ »تريندز« تناق�ض حتديات وفر�ض �لنمو �لقت�ضادي يف �أفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء �لكربى
•• اأبوظبي-الفجر:

اأك����د خ����راء اق��ت�����ش��اد م�����ش��ارك��ون يف 
تريندز  مركز  ُبعد  عن  نظمها  ن��دوة 
الأول  اأم�ص  وال�شت�شارات،  للبحوث 
“حتديات  ع���ن���وان:  الأرب����ع����اء، حت���ت 
وفر�ص النمو القت�شادي يف اأفريقيا 
اأن  الكرى”،  ال�������ش���ح���راء  ج���ن���وب 
ال�شحراء  ج��ن��وب  اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة 
لا�شتثمارات  ���ش��اع��دة  ج��ذب  وج��ه��ة 
ال�شتثمارين  خ�����ش��و���ش��اً  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�شيني واخلليجي، غري اأنها لتزال 
تعاين حتديات وعقبات تعرقل اأداءها 
تبايناً  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث  الق���ت�������ش���ادي، 
ملحوظاً يف عمق الركود، وكذلك يف 
معدلت النتعا�ص القت�شادي خال 

ال�شنوات القليلة املا�شية.
اأدار  التي  الندوة،  امل�شاركون يف  وذكر 
ن��ق��ا���ش��ات��ه��ا ���ش��ت��ي��ف��ن ���ش��ك��ال��ي��ت خبري 
“مركز  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال�������ش���وؤون 
اأن القارة الأفريقية زاخرة  تريندز”، 
اأ���ش��رع الق��ت�����ش��ادات من���واً يف  ببع�ص 
العامل، متوقعن تعايف بع�ص البلدان 
ال���ت���ي ك���ان���ت ل��دي��ه��ا اأ���ش��ا���ش��ي��ات منو 
قوية، حيث �شت�شجل منواً عاماً على 
وخا�شة  والطويل،  املتو�شط  املدين 
اأن ح��ال��ة ال���ش��ت��ث��م��ار يف اأف��ري��ق��ي��ا مل 
ال�شطرابات  ب�شبب  ب�شدة  تت�شرر 

القت�شادية العاملية الأخرية. 

وجهة �ضاعدة لال�ضتثمارات
العو�شي،  ع��ل��ي��اء  ال���ن���دوة  وا���ش��ت��ه��ل��ت 
الباحثة باإدارة الدرا�شات القت�شادية 
ترحيبية  بكلمة  ت��ري��ن��دز،  م��رك��ز  يف 
ن��ي��اب��ة ع��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل 
 ، لرتيندز  التنفيذي  الرئي�ص  العلي 
جنوب  اأفريقيا  منطقة  اأن  مو�شحة 
ال�شحراء كانت وجهة جذب �شاعدة 
خ�شو�شاً  ال��ع��امل��ي��ة،  ل��ا���ش��ت��ث��م��ارات 
ت���دف���ق���ات ال���ش��ت��ث��م��ار ال����واف����دة من 
ومع  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ودول  ال�شن 
ذلك، فا تزال املنطقة تتميز مبزيج 
التاريخية  ال����ظ����روف  م����ن  غ���ري���ب 

التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ت��ع��رق��ل اأداءه������ا الق��ت�����ش��ادي، وعلى 
الوا�شع  الرغم من النطاق اجلغرايف 
الكرى،  ال�شحراء  جنوب  لأفريقيا 
ت��ع��اين م�شتوى  ك��ل��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  ف����اإن 
ن�شيب  مبتو�شط  منخف�شاً،  اإن��ت��اج 
فرٍد من الناجت املحلي الإجمايل اأقل 
عام  حتى  العاملي  املتو�شط   7/1 من 
ت�شلط  ال��ن��دوة  اأن  م�شيفة   ،2020
وحتديد  التناق�ص  هذا  على  ال�شوء 
هذه  يف  املتاحة  والفر�ص  التحديات 
اجتاهات  تتبع  ع��ن  ف�شًا  املنطقة، 
اأف��ري��ق��ي��ا جنوب  م��ن��ط��ق��ة  ال��ن��م��و يف 

ال�شحراء الكرى.

اجتاهات النمو االقت�ضادي
وحت������دث ج�����اك ن���ي���ل رئ���ي�������ص وح����دة 
الجت���اه���ات الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ك��ل��ي��ة يف 
للدرا�شات  اأك�������ش���ف���ورد  يف  اأف���ري���ق���ي���ا 
الق����ت���������ش����ادي����ة الأف�����ري�����ق�����ي�����ة، عن 
النمو القت�شادي يف دول  “اجتاهات 
اأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ش��ح��راء الكرى 
 ،”2021-2017 ال��ف��رتة  خ���ال 
اأن الركود القت�شادي العاملي  موؤكداً 
يف عام 2020 كان متزامناً اإىل حد 
ال��ع��امل، لكن  اأن��ح��اء  ك��ب��ري يف جميع 
موحدة،  ت��ك��ن  مل  الن��ت��ع��ا���ص  ف����رتة 
الأ�������ش������واق  ����ش���ي���اق  وخ�������ش���و����ش���اً يف 
والق���ت�������ش���ادي���ات الأف���ري���ق���ي���ة، حيث 
�شهد تبايناً ملحوظاً يف عمق الركود 

وكذلك يف معدل النتعا�ص.
الأف��ري��ق��ي��ة مازالت  ال��ق��ارة  اأن  وب��ن 
القت�شادات  اأ���ش��رع  بع�ص  ت�شت�شيف 
العديد  اأن  ال��ع��امل، يف ح��ن  من���واً يف 
ا�شطرابات  �شهدت  ق��د  البلدان  م��ن 
متوقعاً  ال��ت��ن��م��وي��ة،  م�����ش��ارات��ه��ا  يف 
ت���ع���ايف ب��ع�����ص ال���ب���ل���دان ال���ت���ي كانت 

وخا�شة  قوية،  منو  اأ�شا�شيات  لديها 
 ،”19- ك��وف��ي��د  “جائحة  ف���رتة  يف 
حيث �شت�شجل مرة اأخرى منواً عاماً 
املتو�شط  املدين  على  الثناء  ي�شتحق 
ذل��ك، �شيكون لوباء  وال��ط��وي��ل، وم��ع 
القت�شادية  املوروثات  بع�ص  كورونا 
تناق�ص  �شكل  يف  ول�شيما  ال��دائ��م��ة، 

احليز املايل.
وتابع: “ل اأعتقد اأن حالة ال�شتثمار 
يف القارة الأفريقية قد ت�شررت ب�شدة 
القت�شادية  ال���ش��ط��راب��ات  ب�����ش��ب��ب 
الأخرية، وليزال هناك منو ملحوظ 
تعرف  ك��ن��ت  اإذا  عليه  ال��ع��ث��ور  مي��ك��ن 
اأي��ن تبحث، والأه���م م��ن ذل��ك، يبدو 
ال��ذي تبحث فيه ق��د تغري  امل��ك��ان  اأن 

خال ال�شنوات القليلة املا�شية«.
واأ�شار نيل اإىل اأن القت�شاد الأفريقي 
كان مرناً جداً فيما يتعلق بالتعاطي 
م����ع ت���ب���ع���ات ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ع���ام 
الزخم  اإىل  ي���ع���ود  وه�����ذا  2021؛ 
الزراعة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  الق��ت�����ش��ادي 
�شيا�شات  ت��ط��ب��ي��ق  وع������دم  ال���ق���وي���ة 
القت�شادي  فالتعايف  ح���ادة،  اإغ���اق 
خطط  لكن  م�شرقاً،  كان  اأفريقيا  يف 
امل�شتويات  ع���ن���د  ت���ك���ن  مل  ال���ت���ع���ايف 
امل��ت��وق��ع��ة، وخ�����ش��و���ش��اً ل���دى ال���دول 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��ط��اع��ي الطاقة  ال��ت��ي 
وال�شياحة، حيث كانا اأكر القطاعات 
فيما  كورونا،  جائحة  ظل  يف  ت�شرراً 
ال�شتثمارات  تدفق  معدلت  �شهدت 
املبا�شرة  وغ���ري  امل��ب��ا���ش��رة  الأج��ن��ب��ي��ة، 
اأفريقيا  م��ن��ط��ق��ة  اإىل   2020 ع���ام 
زي����ادة ملحوظة  ال�����ش��ح��راء،  ج��ن��وب 
تعاٍف  ه��ن��اك  ك��ان  كما   ،2020 ع��ام 
املحرك  وكان   ،2021 عام  وانتعا�ص 
معدلت  ارت��ف��اع  هو  لذلك  الأ�شا�شي 
�شيا�شات  وتطبيق  احلكومي  الإنفاق 

واحلفاظ  التحتية،  البنية  ت��ط��وي��ر 
ع��ل��ى الأم�����ن، وت��ط��وي��ر اأ����ش���واق اأكر 
اأفريقيا  اأن  يبدو  ذل��ك  وم��ع  حجماً، 
ق���ل���ي���ًا يف ال����ش���ت���ف���ادة من  ت���ك���اف���ح 
الإقليمية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
املاأمول  ومن  ذلك،  فوائد  ل�شتغال 
ال���ت���ج���ارة احل���رة  ت��غ��ري م��ن��ط��ق��ة  اأن 
 )AfCFTA( الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��اري��ة 

هذه الدينامية.
الأفريقية  الق���ت�������ش���ادات  اأن  وب����ن 
الزراعية  البنية  حتديث  اإىل  حتتاج 
الرقمنة  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  وت��ع��ظ��ي��م 
ولكن  امل�شافة،  والقيمة  والت�شنيع 
الأمنية  ال���ت���ح���دي���ات  ب��ع�����ص  ه���ن���اك 
اإىل  اإ�شافة  ذل��ك،  حتقيق  تعيق  التي 
���ش��ع��ف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن طرق 
وقلة  الت�شالت  و�شبكات  وم��ط��ارات 
عن  ف�شًا  لل�شرب،  ال�شاحلة  امل��ي��اه 
انعدام الأمن الغذائي، وعمق الفجوة 
الرقمية، كما اأن ت�شدير املواد اخلام 
قبل اأن ت�شبح قيمة م�شافة، و�شعف 
اأفريقيا  دول  بن  التجارة  م�شتويات 
واآ�شيا ي�شغط على معدلت  واأوروب��ا 

النمو القت�شادي.
القت�شاد  اأن  ب���رغ���ر  ي���وه���ان  واأك������د 
�شوق  خ��ل��ق  اإىل  ب��ح��اج��ة  الأف���ري���ق���ي 
لتحقيق  وم��وح��دة  م�شرتكة  جتارية 
والتجاري  الق���ت�������ش���ادي  ال���ت���ك���ام���ل 
والن���ط���اق نحو  ال���ق���ارة،  دول  ب���ن 
ازدهار  لتحقيق  اأك���ر  عاملية  اأ���ش��واق 
اأع��ل��ى، وتعزيز  اق��ت�����ش��ادي مب��ع��دلت 
التناف�شية وتطبيق خطط لاإ�شاح 
حترير  اإىل  اإ����ش���اف���ة  الق���ت�������ش���ادي، 
التعرفة  وت���وح���ي���د  الق���ت�������ش���ادي���ات، 
ال�شتثمارات  وحت��ف��ي��ز  اجل��م��رك��ي��ة، 
واإطاق املبادرات التناف�شية، وت�شهيل 
تنقل حركة املواطنن بن دول القارة، 

ف�شًا  اأو�شع،  نطاق  على  ال�شتدامة 
وتنوع  اخل��دم��ات  م�شتوى  تقدم  ع��ن 

عوامل اجلذب.

م�ضادر متويل النمو
ومت����ح����ور ح���دي���ث ال���دك���ت���ور اأن������درو 
جامعة  يف  القت�شاد  اأ�شتاذ  اأوج��ي��دي 
ولي�����ة ت��ك�����ش��ا���ص الأم���ري���ك���ي���ة، حول 
دول  يف  ال���ن���م���و  مت����وي����ل  “م�شادر 
الكرى،  ال�شحراء  ج��ن��وب  اأفريقيا 
وه��ل امل�����ش��ادر ال��دول��ي��ة اأك���ر فّعالية 
اأن  ب��ن  اإذ  املحلية؟”،  امل�����ش��ادر  م��ن 
العتماد  وزي���ادة  امل��ال  راأ����ص  تدفقات 
على  ت�شاعد  العوملة،  ب�شبب  املتبادل 
���ش��د ف��ج��وة الدخ�����ار وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ال�شحراء  ج��ن��وب  اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة 
التمويل  م�شادر  اأن  موؤكداً  الكرى، 
اخلارجية والداخلية يف هذه املنطقة 

يكمل بع�شها بع�شاً.
واأو�شح اأن هناك العديد من م�شادر 
ال����ت����م����وي����ل اخل������ارج������ي وال����ع����م����ات 
الأج����ن����ب����ي����ة ل���ك���ث���ري م�����ن ال����ب����ل����دان 
ال�شتثمار  ذل���ك  يف  مب��ا  الأف��ري��ق��ي��ة، 
الأج����ن����ب����ي امل���ب���ا����ش���ر وا����ش���ت���ث���م���ارات 
املغرتبن،  وحت����وي����ات  امل���ح���اف���ظ، 
الثنائي  والإقرا�ص  ال�شلع،  و�شادرات 
وامل����ت����ع����دد الأط����������راف وامل�������ش���اع���دات 
الأجنبية، م�شيفاً اأن منطقة اأفريقيا 
معدلت  اجتذبت  ال�شحراء،  جنوب 
الأجنبي  اأقل من تدفقات ال�شتثمار 
مقارنة  ال�شن  من  وخا�شة  املبا�شر، 
بالبلدان النامية الأخرى، م�شرياً اإىل 
الدرا�شات  من  والعديد  البيانات  اأن 
تبن اأن معظم ال�شتثمارات الأجنبية 
اأفريقيا  دول  اإىل  املتدفقة  املبا�شرة 
جنوب ال�شحراء الكرى موجهة اإىل 
يعني  ما  الطبيعية؛  امل��وارد  قطاعات 

وت�شهيل تاأ�شي�ص ال�شركات.
الأفريقية  ال������دول  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
م��ت��ن��وع��ة لتحقيق  م��ق��وم��ات  مت��ت��ل��ك 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي ال�����ش��ري��ع، حيث 
املحلي  ال��ن��اجت  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
 6.7 اإىل  اأف���ري���ق���ي���ا  يف  الإج�����م�����ايل 
ولكن   ،2030 ع��ام  دولر  تريليون 
اآلية  اإي����ج����اد  ي���ج���ب  ذل�����ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الأفريقية،  النزاعات  لت�شوية  فعالة 
عن  ال�شيا�شيون  ال��ق��ادة  يتخلى  واأن 
امل�شالح  ل�شالح  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 
الف�شاد، وتعزيز  الإقليمية، وحماربة 

البنية التحتية.
القت�شادية  التجمعات  دور  وح���ول 
اأو�شح  امل�شتدام،  النمو  يف  الإقليمية 
مت  اإذا  اإل  ف���ع���ال���ة  ت���ك���ون  ل����ن  اأن����ه����ا 
تطبيق �شيا�شات الإعفاء من الر�شوم 
�شيعزز  ما  الب�شائع؛  اجلمركية على 
الأفريقية،  ال�����دول  ب���ن  ال��ت�����ش��دي��ر 
دول  لباقي  الت�شدير  جم��ال  ويفتح 
ت��ع��زي��ز التجارة  ال��ع��امل، ف�����ش��ًا ع��ن 
الإعف�����اء  �ش������يا�شات  وتطبيق  البينية 
ب��ي��ن��ه��ا، وت��ط��ب��ي��ق نظام  ال�����ش��ري��ب��ي 
وبذل  اأفريقياً،  موحد  وت�شوية  دف��ع 
املزيد من اجلهد لت�شهيل الإجراءات 
اإح��داث تكامل موؤ�ش�شي،  والتو�شع يف 
وت�شهيل تاأ�شي�ص ال�شركات التجارية، 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص يف  وت��ع��ظ��ي��م دور 

القت�شادات الأفريقية.

احلوكمة ودور الدول يف النمو 
من جانبه، ا�شتعر�ص فران�شي�ص اأوبي، 
اخلبري يف �شوؤون التنمية القت�شادية 
ودور  “احلوكمة  غامبيا،  بجمهورية 
ال��دول��ة وال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي يف دول 
اأفريقيا جنوب ال�شحراء الكرى”..

يتناف�ص  األ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م���وؤك���داً   

الواقعة  اأفريقيا  دول  اقت�شادات  اأن 
جنوب ال�شحراء الكرى مثل جنوب 
وغينيا  واأنغول،  ونيجرييا،  اأفريقيا، 
جتتذب  وم���وزم���ب���ي���ق،  ال���ش��ت��وائ��ي��ة، 
متنا�شب  غري  وب�شكل  اأك��ر  ح�ش�شاً 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت��دف��ق��ات  م���ن 

املبا�شر الوافدة.
اإىل  اأوجيدي  اأن��درو  الدكتور  وتطرق 
ت�شعها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
جنوب  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  امل�شيفة  ال����دول 
املحلي  امل��ال  راأ���َش��ْي  جلعل  ال�شحراء 
ت��ك��ام��ًا يف عملية  اأك����ر  والأج���ن���ب���ي 
تعزيز  اإىل  داعياً  القت�شادي،  النمو 
والتعاون  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ش��ت��خ��دام 
ال�����ش��ام��ل ب��ن ب��ل��دان ال����دول؛ م��ا من 
القت�شادي،  النمو  امل�شاعدة يف  �شاأنه 
وت���وف���ري ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���رون���ة 
ال�شتثمارات  جل����ذب  وال����ش���ت���ق���رار 
دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ب���ا����ش���رة، 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وحت��ف��ي��ز روؤو������ص 
الأم��������وال ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و، ف�����ش��ًا ع���ن حترير 
���ش��ي��ا���ش��ات جتارية  الأ�����ش����واق وو����ش���ع 

و�شريبية جاذبة.

النمو امل�ضتدام
تطوير  برغر مدير  ي��وه��ان  وت��ط��رق 
الأعمال يف جامعة الإم��ارات العربية 
التجمعات  “دور  اإىل  امل����ت����ح����دة 
النمو  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجارة  اأن  م��و���ش��ح��اً  امل�شتدام”، 
القارة  الأف��ري��ق��ي��ة يف  ال��ب��ل��دان  ب���ن 
اآخر  مكان  اأي  م��ن  بكثري  اأ�شغر  ه��ي 
للمجموعات  ومي���ك���ن  ال�����ع�����امل،  يف 
 )REC’s( الإقليمية  القت�شادية 
معاجلة  يف  ك���ب���رياً  دوراً  ت��ل��ع��ب  اأن 
على  العمل  جانب  اإىل  امل�شكلة،  ه��ذه 

القت�شادي  والنمو  الر�شيد  احلكم 
القوي مع بع�شهما البع�ص، بل يجب 
اأن  م�شيفاً  الآخ��ر،  كاهما  ُيكِمل  اأن 
الن�شط  وال�����دور  ال��ف��ع��ال��ة  احل��وك��م��ة 
ل�شيا�شات  احلثيث  ال�شعي  يف  للدولة 
كاهما   - ال��ن��ط��اق  ووا���ش��ع��ة  �شاملة 
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لتعزيز  اأم�����راً  ي��ع��ت��ر 
الفقر  من  واحل��د  القت�شادي  النمو 

وخلق بيئة اقت�شادية مواتية.
“كوفيد- ج��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

يف  ال��ف��ق��ر  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدت   “  19
جنوب  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  ال��ب��ل��دان 
ب�شبب  باأفريقيا؛  الكرى  ال�شحراء 
املوارد  اإىل  والفتقار  الدخل،  فقدان 
والرعاية  املالية،  واحل������زم  الكافي����ة، 

الجتماعية للرجوع اإليها..
اإىل اأن م��ع��دلت ال��ت��ع��ايف يف   م�����ش��رياً 
ه���ذه ال����دول اأظ��ه��رت ت��ب��اي��ن��اً كبرياً، 
اأفريقيا  اق���ت�������ش���ادات  اأن  م��و���ش��ح��اً 
بتحديات  مثقلة  ال�����ش��ح��راء  ج��ن��وب 
هائلة وم��وارد حم��دودة للغاية حتت 
ت�������ش���رف���ه���ا، وم�����ع ذل�����ك ف������اإن هناك 
تنمية  من��اذج  ل�شتك�شاف  ع��دة  طرقاً 
هناك  اأن  ك��م��ا  ج���دي���دة،  اق��ت�����ش��ادي��ة 
ح��اج��ة م��ا���ش��ة وم��ل��ح��ة اأك����ر م��ن اأي 
الفعال  ل��ا���ش��ت��خ��دام  م�����ش��ى  وق����ت 
واملالية  ال��ن��ق��دي��ة  ال�شيا�شة  لأدوات 
الت�شخم  من  للحد  ال�شرف  واأ�شعار 

والجتاهات القت�شادية املتدنية.
اإع������ادة توزيع  و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة 
وحتفيز  اأف���ري���ق���ي���ا،  يف  الإي�����������رادات 
ال�شتثمار  وجذب  املحلي،  ال�شتثمار 
الأجنبي املبا�شر، مبيناً اأن التقديرات 
اأظهرت اأن نحو 490 مليون �شخ�ص 

يف اأفريقيا يعي�شون حالة فقر..
 موؤكداً على اأهمية دور احلكومات يف 
ومواجهة  الب�شرية،  القدرات  تطوير 
اقت�شادية  �شيا�شات  وات��ب��اع  الف�شاد 
النطاق  ووا����ش���ع���ة  و���ش��ام��ل��ة  ف��ع��ال��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي، واحلد 
اقت�شادية  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق  ال��ف��ق��ر،  م��ن 
جاذبة، وخلق املزيد من فر�ص العمل 

لتحجيم معدلت البطالة املرتفعة.

•• اأبوظبي - وام: 

ك�����ش��ف م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفا�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل  ع��ب��د 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة، رئي�ص جمل�ص 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة، ع���ن حتقيق  الإم��������ارات 
ال���ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ي يف الإم��������ارات 
 2022 خال الربع الأول من عام 
التناف�شية  تعك�ص  قفزة منو جديدة 
اإقليمياً  العالية لل�شياحة الإماراتية 
الاحمدود  الدعم  �شوء  يف  وعاملياً 
للقيادة  ال�������ش���دي���دة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
القطاع  ب��ه��ذا  واهتمامها  الر�شيدة 
القطاعات  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  احل��ي��وي 
وحموراً  للم�شتقبل  ال�شرتاتيجية 
التنموية  ال����روؤي����ة  ���ش��م��ن  رئ��ي�����ش��ي��اً 
عاماً  للخم�شن  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
ال�شياحة  اأن  واأو�شح معاليه  املقبلة. 
الأول  الربع  خال  حققت  الوطنية 
م���ن ال���ع���ام اجل�����اري من����واً ي��ف��وق ما 
لي�ص يف فقط يف عامي  ت�شجيله  مت 

2020 و2021، بل حتى باملقارنة 
 ،2019 مع الفرتة نف�شها من عام 
لقيا�ص  املرجعية  اليوم  ميثل  ال��ذي 
م��ع��دلت ال��ت��ع��ايف وال��ن��م��و يف معظم 
الأعوام  اأف�شل  اأح��د  ويعد  البلدان، 
ب�شكل  القت�شادي  النمو  م�شرية  يف 
خا�ص،  ب�شكل  ال�شياحي  والنمو  عام 
الأم����ر ال���ذي ي��وؤك��د ال���ع���ودة القوية 
للقطاع بف�شل الروؤية ال�شت�شرافية 
واجلهود  ال��دول��ة،  لقيادة  احلكيمة 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ت�������ش���اف���رة امل���ب���ذول���ة 
وتوفري  الوطنية  ال�شياحة  لتنمية 
املتكاملة  واحلوافز  الداعمة  البيئة 

لتطوير املنتجات ال�شياحية وتوفري 
املائمة  ال�شياحية  التحتية  البنية 
يف ال���دول���ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى توفري 

خدمات ذات قيمة م�شافة عالية.
ووفقاً للبيانات ال�شياحية عن الربع 
 ،2022 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  ا�شتقطبت  فقد 
6 م���اي���ن زائ���ر  يف ال����دول����ة ن��ح��و 
فندقية،  ل��ي��ل��ة  م��ل��ي��ون   25 ق�����ش��وا 
ذاتها  بالفرتة  مقارنة   10% بنمو 
متو�شط  وح��ق��ق   ،2019 ع���ام  م��ن 
الفندقية  املن�شاآت  ن��زلء  اإقامة  مدة 
فرتة  خ����ال   25% ب��ن�����ش��ب��ة  من�����واً 

وم����ا مت��ت��ل��ك��ه دول�����ة الإم���������ارات من 
�شياحية  وم��ق��ا���ش��د  رائ����دة  خ��دم��ات 
�شياحية  حت���ت���ي���ة  وب���ن���ي���ة  ج�����اذب�����ة 
متطورة، واأنها تعك�ص الثقة املتزايدة 
وال�شمعة  الوطني  ال�شياحة  بقطاع 
الرائدة التي حققتها بيئة ال�شياحة 
اآمنة  ب��اع��ت��ب��اره��ا وج��ه��ة  ال���دول���ة  يف 
ومف�شلة وقادرة على توفري جتربة 

�شياحية غنية ومتميزة.
واأ�شار معاليه اإىل اأهمية الدور الذي 
التي  الكرى  الفعاليات  به  �شاهمت 
الأ�شهر  خ��ال  ال��دول��ة  ا�شت�شافتها 
ال�شياحة  ن��ت��ائ��ج  رف����د  يف  امل��ا���ش��ي��ة 

3 لياٍل  املقارنة نف�شها، مرتفعاً من 
ن�شبة  وبلغت  فندقية،  ل��ي��اٍل   4 اإىل 
بالدولة  الفندقية  املن�شاآت  اإ���ش��غ��ال 
والتي   80% ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���ال 
كما  عامليا،  الأع��ل��ى  الن�شب  م��ن  تعد 
اإي����رادات  الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  حققت 
11 مليار درهم، بن�شبة منو  بقيمة 
من  ال��ف��رتة  بنف�ص  م��ق��ارن��ة   20%
املن�شاآت  ه��ذه  و�شجلت   ،2019 ع��ام 
طاقتها  ب��ك��ام��ل  ال��ع��م��ل  اإىل  ال���ع���ودة 
ال�شتيعابية بنحو 200 األف غرفة 

فندقية.
من  الأول  ال���رب���ع  ���ش��ه��د  ذل����ك،  اإىل 

الوطنية، ومن اأهمها اإك�شبو 2020 
اأكر  ا�شتقطاب  ال��ذي جن��ح يف  دب��ي 
من 24 مليون زائر خال 6 اأ�شهر، 
العامل”  يف  ���ش��ت��اء  “اأجمل  وح��م��ل��ة 
بن�شختها الثانية التي حققت خال 
اإي��رادات و�شلت  �شهر ون�شف ال�شهر 
اأكر  1.5 مليار درهم وجذبت  اإىل 

من 1.3 مليون �شائح حملي.
اجلهات  ج��ه��ود  على  معاليه  واأث��ن��ى 
الر�شمية املعنية والدوائر ال�شياحية 
املحلية وال�شراكة القوية مع القطاع 
والتي  الدولة  يف  ال�شياحي  اخلا�ص 
حتقيق  يف  حم�����وري  دور  ل��ه��ا  ك����ان 

قوية  وع��������ودة  ان���ت���ع���ا����ش���اً   2022
من  ال��دول��ة  اإىل  ال�����واردة  لل�شياحة 
ا�شتقبلت  حيث  اخلارجية  الأ���ش��واق 
املن�شاآت الفندقية يف خمتلف اإمارات 
الدولة نحو 4 ماين �شائح دويل، 
واململكة  الهند  جمهورية  وت�شدرت 
املتحدة  واململكة  ال�شعودية  العربية 
والحتاد الرو�شي والوليات املتحدة 
جن�شيات  اأه�����م  ق��ائ��م��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
القادمن  الفندقية  املن�شاآت  ن���زلء 

من اخلارج.
اأن هذه  ال��ف��ا���ش��ي  واأو����ش���ح م��ع��ايل 
ال�شياحي  املنتج  قوة  توؤكد  املوؤ�شرات 

موؤكداً  الإي���ج���اب���ي���ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه 
بن  الأدوار  تكامل  موا�شلة  اأهمية 
ال�شياحية  بالتنمية  املعنية  اجلهات 
لتحقيق روؤية الدولة يف هذا ال�شدد، 
واملنتجات  اخلدمات  اأف�شل  وتوفري 
الداخلين  ل��ل�����ش��ي��اح  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
مكانة  تر�شيخ  وبالتايل  والدولين، 
ك��م��ق�����ش��د مف�شل  الإم��������ارات  دول�����ة 
حيوية  ووج��ه��ة  لل�شياح،  وم�����ش��ت��دام 

لا�شتثمارات وامل�شاريع ال�شياحية.

»�لحتاد للقطار�ت« توقع ثالث مذكر�ت تفاهم مع �ضركات �أوروبية •• اأبوظبي -وام:

للقطارات  الحت�����اد  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
ث���اث م���ذك���رات ت��ف��اه��م م��ع �شركة 
الوطنية  احل�����دي�����دي�����ة  ال�������ش���ك���ك 
و�شركتي  “رينفي”  الإ����ش���ب���ان���ي���ة 
رايل  بي  و”جي  �شبيد وان”  “هاي 
بهدف  ال��ري��ط��ان��ي��ت��ن،  فاريت” 
املعرفة  تبادل  التعاون  �شبل  تعزيز 
واخل�����رات واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
جمالت خدمات ال�شكك احلديدية 
لقطارات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
اإطار  يف  وذل��ك  وال��رك��اب،  الب�شائع 
تطوير  اإىل  الرامية  ال�شركة  جهود 
خ����دم����ات ال�������ش���ك���ك احل����دي����دي����ة يف 

الدولة.

التفاهم  م���ذك���رات  ت��وق��ي��ع  وج����رى 
خ���ال ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين من 
الأو�شط  ال�����ش��رق  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
الذي   ،2022 احل��دي��دي��ة  لل�شكك 
ا�شت�شافته �شركة الحتاد للقطارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  وع���ق���د حت���ت 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  رئي�ص جمل�ص 
وزارة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال���رئ���ا����ش���ة، 
ودائ����رة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
اأبوظبي،  يف  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
على مدى يومن يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ص باأبوظبي.

ووقع مذكرات التفاهم �شعادة �شادي 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  م��ل��ك 
الحتاد للقطارات ، وخوان ماتيا�ص 
لاأعمال  اأول  م���دي���ر  اأرت�������ش���ي���ا، 
ال�شكك  �شبكة  �شركة  م��ن  ال��دول��ي��ة 
الإ�شبانية  ال��وط��ن��ي��ة  احل���دي���دي���ة 
الرئي�ص  ك��روث��ر  ودي���ان  “رينفي”، 
التنفيذي ل�شركة “هاي �شبيد وان” 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  �شميث  وج���ون 
فاريت”،  راي����ل  ب���ي  “جي  ل�����ش��رك��ة 
ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ن من 

الأطراف املوقعة.
ال�شكك  ����ش���ب���ك���ة  ����ش���رك���ة  وت���ع���ت���ر 

وتطوير م�شروع قطار الحتاد وفق 
ولتحقيق  املعتمد،  الزمني  اجل��دول 
ذل����ك ت��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى عقد 
تعنى  التي  وال�شراكات  التفاقيات 
ب��ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة �شبكة  ب��الرت��ق��اء 
وذلك  الوطنية،  احلديدية  ال�شكك 
يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
لتعزيز التعاون وتبادل اخلرات مع 
اأب����رز اجل��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف 
ل�شمان  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  ق��ط��اع 

تقدمي اأف�شل واأرقى اخلدمات«.
وت��ت��م��ح��ور م��ذك��رات ال��ت��ف��اه��م حول 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل 

الإ�شبانية  ال��وط��ن��ي��ة  احل���دي���دي���ة 
�شركات  اأه��م  واح��دة من  “رينفي” 
تقوم  حيث  العامل،  حول  القطارات 
فائقة  قطارات  �شبكة  اأكر  بت�شغيل 
ال�����ش��رع��ة يف اأوروب��������ا وث�����اين اأك���ر 
�شبكة يف العامل، حيث ت�شّغل نحو 5 
 500 اآلف قطار يومياً واأكر من 
�شركة  اأم��ا  ال��ع��ام،  مليون م�شافر يف 
ال�شركة  ف��ه��ي  وان”  �شبيد  “هاي 
قطارات  بت�شغيل  التي  الريطانية 
ال�����ش��رع��ة يف اململكة  ف��ائ��ق��ة  ال��رك��اب 
امتياز  اأن���ه���ا مت��ل��ك  ك��م��ا  امل���ت���ح���دة 
ام���ت���اك وت�����ش��غ��ي��ل و���ش��ي��ان��ة م�شار 

ال�شكك  ق�����ط�����اع  يف  واخل��������������رات 
احلديدية و�شيانتها واإدارة التطوير 
والت�شميم  التخطيط  مثل  التقني 

والتطوير والتكليف بالإن�شاءات.
الحت������اد  ����ش���رك���ة  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
ل����ل����ق����ط����ارات ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ال�������دورة 
معر�ص  م�����ن  ع�������ش���ر  ال���������ش����اد�����ش����ة 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط لل�شكك  وم��وؤمت��ر 
اإمارة  يف  الأوىل  للمرة  احل��دي��دي��ة 
اأبوظبي، ويعد املعر�ص اأكر فعالية 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���ق���ط���اع ال���ن���ق���ل على 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  م�شتوى 
و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا، �شارك 

ال�شريعة  عالية  احلديدية  ال�شكك 
املتحدة، يف حن  اململكة  يف  الوحيد 
تعتر �شركة “جي بي رايل فاريت” 
بالقطارات  اأكر �شركة �شحن  ثالث 
يف اململكة املتحدة ومن بن الأ�شرع 
الب�شائع، حيث  منواً يف جمال نقل 
ت��ق��وم ب��ن��ق��ل م��ا ي��ع��ادل %22 من 

الب�شائع يف اململكة املتحدة.
�شادي  �شعادة  اأك��د  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  م��ل��ك 
ال�شركة  حر�ص  للقطارات،  الحت��اد 
الرنامج  اأه���������داف  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
ال�����وط�����ن�����ي ل���ل�������ش���ك���ك احل����دي����دي����ة 

النقل  ق��ادة قطاع  خاله نخبة من 
واأبرز  التنفيذين  امل�شوؤولن  وكبار 
الهيئات  �شّناع القرار واملمثلن عن 
ملناق�شة  احل���ك���وم���ي���ة،  واجل�����ه�����ات 
اإحل��اح��اً يف م�شهد  الأك��ر  املوا�شيع 
احلديدية  وال�����ش��ك��ك  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
العاملي وت�شليط ال�شوء على اأحدث 

البتكارات يف القطاع.
ح�����ش��ر امل����وؤمت����ر اأك������ر م����ن 600 
م���ن ك���ب���ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وال�������وزراء 
والبنية  النقل  واملخت�شن يف قطاع 
التعاون  جمل�ص  دول  م��ن  التحتية 
اخل���ل���ي���ج���ي، و���ش��ي��ج��م��ع اأك������ر من 
على  ي��زي��د  وم����ا  م�����ش��ارك��اً   6000
جهة  و250  م����ت����ح����دث����اً   200

عار�شة.

�ضمن الن�ضب االأعلى عامليا

% ن�ضبة �إ�ضغال �ملن�ضاآت �لفندقية بالدولة خالل �لربع �لأول  80 
الفال�ضي : النتائج امل�ضجلة تعك�ص العودة القوية للقطاع وتوؤكد تناف�ضية اخلدمات واملنتجات ال�ضياحية للدولة
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خالل قمة املعهد االأوروبي لالبتكار يف جمال اال�ضتدامة

�ضما بنت �ضلطان: �إرث �ل�ضيخ خليفة يف �لعمل �لبيئي 
عامر بالإجناز�ت وجهودنا تتو��ضل برعاية �لقيادة �لر�ضيدة

- االإمارات لديها التزام ثابت بالعمل من اأجل حماية البيئة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة
-االبتكار من ركائز اال�ضتدامة وحري�ضون على تر�ضيخ اقت�ضاد م�ضتدام لالأجيال القادمة

�أحمد �خلاجة : ��ضتئناف حركة �ل�ضفر �ضاهم يف زيادة �لإنفاق على قطاع �لرفاهية و�ملنتجات �لر�قية بدبي

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  ا�شتعر�شت 
التنفيذي  الرئي�ص  نهيان  اآل  خليفة  بن 
ال�شتدامة  اأج���ل  م��ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة حت��ال��ف 
“ اأرورا  ل���  امل��وؤ���ش�����ص  وال�����ش��ري��ك  العاملية 
“ ، جهود املغفور له ال�شيخ خليفة   50
ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واإرثه   ، وال���ش��ت��دام��ة  البيئي  العمل  يف 

العامر بالإجنازات يف هذا املجال.
تقنية  ع��ر  م�شجلة  كلمة  يف  وت��وج��ه��ت 
الت�����ش��ال امل��رئ��ي ع��ن بعد ، خ��ال قمة 
امل��ع��ه��د الأوروب��������ي ل��اب��ت��ك��ار يف جمال 
ال�شتدامة التي عقدت يف روما ، بال�شكر 
لابتكار  الأوروب�������ي  امل��ع��ه��د  ف��ري��ق  اإىل 
يف  للم�شاركة  دعوتها  على  وال�شتدامة 
املوؤ�ش�ص  القائد  اأن  موؤكدة   ، القمة  هذه 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
نهيان “طيب اهلل ثراه “ اأوىل اهتماما 
منذ  وال�شتدامة  البيئي  بالعمل  كبريا 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وع��زز   ، الحت���اد  قيام 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

املجال  ه���ذا  يف  ال���دول���ة  م�����ش��رية  ثراه” 
وت���رك اإرث����ا ك��ب��ريا واإجن������ازات رائ����دة يف 
ه��ذا امل��ج��ال. واأك���دت اأن دول���ة الإم���ارات 
ل��دي��ه��ا ال���ت���زام ث��اب��ت ب��ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
التنمية  وحت���ق���ي���ق  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة 
ورعاية  ب��دع��م  و�شتوا�شل   ، امل�شتدامة 
القيادة الر�شيدة العمل مع �شركائها يف 
والأهداف  الغايات  هذا  لتحقيق  العامل 
الإن�شانية النبيلة التي ت�شهم يف حتقيق 

الزدهار والرخاء للمجتمعات.
بن  �شلطان  ب��ن��ت  �شما  ال�شيخة  وق��ال��ت 
اليوم  نعي�ص  “اإننا   : نهيان  اآل  خليفة 
ركائز  م��ن  الب��ت��ك��ار  يعد  ع��امل حيث  يف 
وتطويع  دم��ج  يف  الب��ت��ك��ار   ، ال�شتدامة 
ممار�شتنا  جميع  وحتويل  التكنولوجيا 
اإىل ال��رق��م��ي��ة ، والأه�����م م��ن��ذ ذل���ك كله 
والأرب����اح  وال��ك��وك��ب  ال��ع��امل  نهجنا نحو 

اأي�شا«.
لأنني  للغاية  “ حمظوظة   : واأ���ش��اف��ت 
عظماء  م���ر����ش���دي���ن  ب�����وج�����ود  ح���ظ���ي���ت 
ومن���اذج اح��ت��ذي بها ط��وال حياتي وهم 
و  النظرة  ه��ذه  �شاركوين  و  غر�شوا  من 

املغفور  املوؤ�ش�ص  القائد  قال  ، وقد  املبداأ 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
“طيب اهلل ثراه” “اإننا نويل البيئة جل 
اهتمامنا لأنها جزء من بادنا وتاريخنا 
فلقد عا�ص اآباوؤنا و اأجدادنا  وتراثنا” ، 
بيئتها  تعاي�شوا مع  و  الأر���ص  على هذه 
يف ال���ر و ال��ب��ح��ر و اأدرك�����وا ب��ال��ف��ط��رة و 
للمحافظة  احل���اج���ة  امل���ره���ف  ب��احل�����ص 
على  باحلفاظ  التزامنا  م��ازال  و  عليها 
اأنحاء  اهتماماتنا يف جميع  اأوىل  البيئة 
دولتنا اليوم ، وكان ذلك واحدا من اأهم 
الأ�شباب التي حثتني على اإن�شاء موؤ�ش�شة 

حتالف من اأجل ال�شتدامة العاملية » .
بن  �شلطان  بنت  �شما  ال�شيخة  واأك����دت 
هدفنا  ك��ان  لطاملا   “ نهيان:  اآل  خليفة 
تغري  معاجلة  و  مواجهة  ه��و  الأ�شا�شي 
املناخ من خال بناء القدرة على التكيف 
وقيادة التحول نحو القت�شاد الدائري 
ع�����دة منها  ذل�����ك ط�����رق  ���ش��م��ل  ، وق�����د 
وال�شتثمار يف  النظيفة  الطاقة  م�شادر 
الغذائي  الأم��ن  لتعزيز  التحتية  البنية 
و امل����ائ����ي واك���ت�������ش���اف ح����ل����ول ج���دي���دة 

“ بف�شل  واأ���ش��اف��ت  ال��ن��ف��اي��ات«.  لإدارة 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ج��ه��ود 
الدائري  لاقت�شاد  الإم���ارات  وجمل�ص 
املحلية  ال�شركاء واجلهات  وغريهم من 
تعزيز  نحو  قدما  من�شي   ، والحت��ادي��ة 
اإنتاج  اأ�شاليب  اعتماد  و  البيئية  ال�شحة 
ال�شغوطات  و  الإج��ه��اد  وتقليل  نظيفة 
التنمية  اأه�����داف  م���ع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة مت��ا���ش��ي��ا 

امل�شتدامة لاأمم املتحدة ».
و اأكدت: “ اأن دولة الإمارات تعهدت اأن 
اأح��دا خلف الركب بينما تقوم  ل ترتك 
ببناء وتطوير اقت�شاد م�شتدام و نظيف 
الطريق نحو حتقيق احلياد  ، و متهيد 
يعود  و   ،  2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
الذي  التقدم  الف�شل يف جزء كبري من 
التعاون  خال  تعلمناه  ما  اإىل  اأحرزناه 
مع نظرائنا الدولين واإىل ثروة املعرفة 

التي اكت�شبناها داخل اأمتنا اأي�شا«.
و لفتت اإىل اأن منطقة ال�شرق الأو�شط و 
�شمال اأفريقيا رائدة يف البتكار يف جمال 
الدورتن  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ع��د   ، ال���ش��ت��دام��ة 
املقبلتن يف موؤمتر ال��دول الأط��راف يف 

املناخ  ب�شاأن تغري  املتحدة  اتفاقية الأمم 
واملقرر   ”28 و”كوب   ”27 “كوب 
عقدهما يف م�شر عام 2022 واأبوظبي 
اأهمية  على  وا�شحا  دليا   2023 ع��ام 

املنطقة يف هذا املجال.
اأي  اأك��ر من  ملتزمون  “ اإننا   : وقالت 
وقت م�شى بالتعاون مع ال�شركات التي 
والتي  ذات��ه��ا  القيم  و  ال��روؤي��ة  ت�شاركنا 
الإدارة  مل��ع��اي��ري  ق��وي��ا  ���ش��ج��ا  اأظ���ه���رت 
البيئية و الأخاقية وبينما يجتمع قادة 
العقول  واأعظم  الأعمال  ورج��ال  العامل 
العامن  م��دار  على  ال�شناعة  جم��ال  يف 
ه���ذه اجلهود  ت��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  امل��ق��ب��ل��ن 
و  ل��وج��ه��ات نظر ج��دي��دة  اإل��ه��ام  م�شدر 
اأ�شا�شا ل�شراكات رائدة من �شاأنها اإحداث 

تاأثريا فعليا و حقيقيا.
ب��ن��ت �شلطان  ���ش��م��ا  ال�����ش��ي��خ��ة  واأع����رب����ت 
كلمتها  ختام  يف   - نهيان  ال  خليفة  ب��ن 
العمل  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه��ا  ع����ن   - امل�����ش��ج��ل��ة 
اأع�����ش��اء امل��ع��ه��د الأوروب�����ي لابتكار  م��ع 
وال�����ش����ت����دام����ة ل���ب���ن���اء م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����ر 

ا�شتدامة جلميع العامل.

•• دبي -وام:

قال اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة 
ال�شفر يف دولة  اإ�شتئناف حركة  اإن 
الإم�����ارات وح���ول ال��ع��امل �شاهم يف 
زي��ادة معدلت الإن��ف��اق على قطاع 
الرفاهية واملنتجات الراقية يف دبي 
الإمارة  ت�شنيف  مت  اأن��ه  اإىل  لفتا 
على اأنها الوجهة الأكر �شعبية يف 
جلوائز  وفقا   2022 لعام  العامل 
من   2022 امل�����ش��اف��ري��ن  اخ��ت��ي��ار 

.»Tripadvisor«
واأك���د اخل��اج��ة يف ح���وار م��ع وكالة 
اأن من بن  “وام”  الإم���ارات  اأنباء 
الأثر  ك��ان لها  التي  ال��ع��وام��ل  اأه��م 
ان��ت��ع��ا���ص ه���ذا القطاع  ال��وا���ش��ح يف 
دبي”   2020 “اإك�شبو  اإ�شت�شافة 
وجدول الفعاليات ال�شنوي احلافل 
الدولة  تنظيم  اإىل  اإ�شافة  دب��ي  يف 

لأجن������ح ح���م���ات ال��ت��ط��ع��ي��م �شد 
“حول  “كوفيد-19  ف����ريو�����ص 
ال���ع���امل م���ا ���ش��ك��ل ���ش��ب��ب��ا رئ��ي�����ش��ا يف 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شريع  ال��ت��ع��ايف 
وبالتايل  اجل��ائ��ح��ة  ت���اأث���ريات  م��ن 
مف�شلة  كوجهة  دبي  مكانة  تعزيز 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن م����ن ���ش��ت��ى اأن���ح���اء 
ال��ع��امل م��ن��وه��ا ب����اأن ت��دف��ق ال����زوار 
ال�شياحة  ق��ط��اع  ان��ت��ع��ا���ص  يف  ع���زز 
الناب�ص باحلياة يف الدولة وكذلك 
ت�شوق  وبالأخ�ص  الرفاهية  قطاع 
العاملية  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����ام����ات 

الراقية.
يتميز  ال�����ش��ف��ر  ق��ط��اع  اأن  واأ����ش���اف 
من  اأن��ه  حيث  الوا�شحة  باأهميته 
اأكر واأهم القطاعات الديناميكية 

غري النفطية على م�شتوى العامل.. 
ونظراً لكونه من الركائز الأ�شا�شية 
لاإقت�شادات العاملية فقد كان من 
واأ�شرعها  ت�شررا  القطاعات  اأك��ر 
اجلائحة  قبل  م��ا  مل�شتويات  ع���ودة 
بداية  على  عامن  فبعد  العاملية.. 
ال�شفر  ق��ط��اع  اأن  جن���د  اجل��ائ��ح��ة 
ي�شهد حاليا عودة قوية يف الأ�شواق 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الرئي�شية 
بل عادت اأن�شطته اإىل م�شتويات ما 
قبل اجلائحة، وجتاوزتها يف بع�ص 
اأث��ر ب�شكل كبري  احل��الت وبالتايل 
�شهد  ال���ذي  ال�شياحة،  ق��ط��اع  على 

بدوره تعافيا ومنوا ملحوظا.
بن  الوثيق  الإرت��ب��اط  اإىل  واأ���ش��ار 
العامات  وت�����ش��وق  ال�����ش��ف��ر  ق��ط��اع 

بريكن”  حقائب”هريمي�ص  مثل 
القوية  امل��ب��ي��ع��ات  وت����رية  ت��ف��ق��د  مل 
�شوق  اأن  اأي  ف��رتة اجلائحة  ط��وال 
املنتجات الراقية متكن من مواجهة 
ت��ب��ع��ات اجل���ائ���ح���ة ب��ك��ل م���رون���ة«. 
اأ�شدرته  ال��ذي  التقرير  اإىل  ون��وه 
كومباين”-�شركة  اآن���د  “ماكنزي 
الإ���ش��ت�����ش��ارات الإداري�������ة ال��ع��امل��ي��ة-

الإنتعا�ص  اأن  فيه  واأ���ش��ارت  موؤخرا 
التدريجي يف قطاع ال�شفر الدويل 
�شيوؤدي اإىل مزيد من الإزده��ار يف 
الراقي  الت�شوق  واأن�شطة  وج��ه��ات 
حول العامل موؤكدا دبي تعتر من 
الأوىل  واملو�شة  الرفاهية  وجهات 
اإ�شمها  اأ����ش���ب���ح  ح���ي���ث  ال����ع����امل  يف 
التجارية  للعامات  مرادفا  اليوم 

عاقة  اأن  حيث  الراقية  التجارية 
مو�شحا  ط��ردي��ة  بينهما  الإزده����ار 
اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���اأث���ر �شوق 
اجلائحة  خ��ال  الراقية  املنتجات 
نتيجة  ال�������ش���ف���ر  ق�����ط�����اع  ك�����ح�����ال 
ب�����ش��ك��ل حاد  ال���ط���ل���ب  اإن���خ���ف���ا����ص 
و���ش��ط ت��غ��ري ���ش��ل��وك ال�����ش��راء لدى 
الرفاهية  قطاع  اأن  اإل  امل�شتهلكن 
ال��ي��وم ي��ب��دي م��وؤ���ش��رات ق��وي��ة نحو 

الإنتعا�ص والتعايف.
“ جن��د على �شبيل  وق���ال اخل��اج��ة 
الفاخرة  امل��ج��وه��رات  دار  اأن  امل��ث��ال 
“كارتييه” اأعلنت يف يناير املا�شي 
ع���ن زي�����ادة ب��ن�����ش��ب��ة 30 ب��امل��ائ��ة يف 
الأ�شهر  خ���ال  ال��ع��امل��ي��ة  مبيعاتها 
 2021 الأخ��رية من عام  الثاثة 

الفاخرة  املنتجات  وقطاع  الراقية 
�شريعة النمو خا�شة مع تزايد عدد 
التي  ال��رائ��دة  التجارية  العامات 
يف  الرئي�شية  مبتاجرها  انت�شرت 

جميع اأنحاء الإمارة.
ب��ات��ت وجهة  دب��ي  اأن مدينة  وذك���ر 
البارزة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
 Louis Vuitton، مثل معر�ص« 
SEE LV Exhibition«واإطاق 
 Jimmy Choo x ت������ع������اون« 
الفعاليات  اإىل  اإ�شافة   »Mugler
ت��ن�����ش��ط يف قطاع  ال���ت���ي  الأخ�������رى 
ومنها  وال����ت���������ش����وق  ال����رف����اه����ي����ة 
دبي”  يف  ال���دويل  املو�شة  “اأ�شبوع 
الذي  للت�شوق”  دب��ي  و”مهرجان 
مهرجانات  واأط��������ول  اأك������ر  ي���ع���د 

م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع الأخ�����ري م���ن عام 
2020 يف حن حققت دار الأزياء 
اأعلى  اأرب��اح��ا  “برادا”  الإي��ط��ال��ي��ة 
العام مقارنة  باملائة هذا   8 بن�شبة 
مب���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه امل��ب��ي��ع��ات يف عام 
 .. اجل��ائ��ح��ة  انت�شار  قبل   2019
فيما ك�شفت كل من “لوي فيتون” 
يف  دبليو”  اإم  و”بي  و”ديور” 
منت�شف يناير املا�شي عن مبيعاتها 
�شجلتها  ال��ت��ي  تلك  ال��ت��ي جت���اوزت 
وف��اق��ت حجم  ب��ل   2020 ع���ام  يف 
املبيعات فيما قبل اجلائحة.. بينما 
العامات  اأن  اإىل  الأرق����ام  اأ���ش��ارت 
جمال  يف  الكا�شيكية  ال��ت��ج��اري��ة 
واملجوهرات  ال��ف��اخ��رة  ال�����ش��اع��ات 
واحلقائب الكا�شيكية واحل�شرية 

العامل  يف  ا����ش���ت���م���راري���ة  ال��ت�����ش��وق 
وي�����ش��ت��م��ر مل�����دة ���ش��ه��ر وي����ق����ام بن 

دي�شمر ويناير من كل عام.
وق���������ال اأح�����م�����د اخل�����اج�����ة امل����دي����ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي مل�����وؤ������ش�����������ش�����ة دب�����ي 
�شك  ل   “ والتجزئة  للمهرجانات 
يف اأن اجلائحة وتبعاتها على مدار 
تغريا  اأح��دث��ت  املا�شين  ال��ع��ام��ن 
وطرق  احلياتية  اأ�ش�شنا  يف  جذريا 
واأ�شاليب وتوجهات ت�شوق املنتجات 
ال��راق��ي��ة وال��ف��اخ��رة ح��ول ال��ع��امل..

والت�شوق  ال�����ش��ف��ر  ق��ط��اع��ي  ول��ك��ن 
ك��ان الظن  ال��راق��ي مل يندثرا كما 
بل اأثبتا مدى اأهميتهما يف حياتنا 
اأكر من اأي وقت م�شى.. ولذلك 
الهائلة  التحولت  وبعد حقبة من 
يخرج  اأن  امل�����ش��ت��غ��رب  م����ن  ل��ي�����ص 
ق��ط��اع ال��رف��اه��ي��ة م��ن ه��ذه الأزمة 
واأكر  بغاياته  مت�شكاً  اأق���وى  وه��و 

ديناميكية من اأي وقت م�شى«.

رخ�ض �ضارية خالل   17506
�لربع �لأول يف ر�أ�ض �خليمة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ك�شف تقرير �شادر عن اإدارة ال�شوؤون التجارية يف دائرة التنمية القت�شادية 
17506 حتى  بلغ  ال��دائ��رة  يف  ال�شارية  الرخ�ص  ع��دد  اأن  اخليمة  ب��راأ���ص 
التي  املهنية  الرخ�ص  مقدمتها  يف  احل��ايل،  العام  من  الأول  الربع  نهاية 
الرخ�ص  ث��م   ،%  49 التجارية  الرخ�ص  تلتها   ،%  49.6 نحو  �شكلت 
%. ويف ما يتعلق براأ�ص املال، فقد ازداد راأ�ص مال الرخ�ص  ال�شناعية 1.4 
ال�شناعية ال�شادرة خال هذا الربع بن�شبة 28 % مقارنة بالربع الأول 
من العام ال�شابق، يف حن حقق راأ�ص مال الرخ�ص التجارية زيادة بن�شبة 
1.2 % ليبلغ 63.3 مليون درهم، بينما �شهد راأ�ص مال الرخ�ص املهنية 
ال�شوؤون  اإدارة  ال�شميلي مدير  وقالت موزة ح�شن   .%  28 بنحو  تراجعاً 
التجارية يف الدائرة اإن عدد الرخ�ص اجلديدة التجارية ارتفع لي�شل اإىل 
216 رخ�شة مقابل 207 رخ�ص يف الربع الأول من عام 2021، مبعدل 
اإىل  ال�شارية  التجارية  اإجمايل عدد الرخ�ص  %، وبذلك ي�شل   4.3 منو 

8484 رخ�شة مبا ي�شكل نحو 48.5 % من اإجمايل عدد الرخ�ص.
 %  14 بنحو  ي�شاهم  والتجزئة  اجلملة  جت��ارة  قطاع  اأن  بالذكر  جدير 
من اإجمايل الناجت املحلي لاإمارة حيث يحتل الرتتيب الثاين بعد قطاع 

.% ال�شناعات التحويلية والذي ي�شاهم بن�شبة 28 

موقع �لطويلة �لتابع »لالإمار�ت لالأملنيوم« 
يح�ضل على �عتماد مبادرة رعاية �لأملنيوم

•• اأبوظبي-وام:

اإع��ادة اعتماد  اأم�ص اخلمي�ص عن  العاملية لاأملنيوم  اأعلنت �شركة الإم��ارات 
موقع الطويلة التابع لها وفق معيار الأداء اخلا�ص مببادرة رعاية الأملنيوم 

لقاء اأدائها يف جمال ال�شتدامة.
وم���ب���ادرة رع��اي��ة الأمل��ن��ي��وم ه��ي منظمة ع��امل��ي��ة غ��ري رب��ح��ي��ة جت��م��ع حتت 
املعادن  و�شبك  التعدين  بقطاعات  الرائدة  العاملية  ال�شركات  اأكر  مظلتها 
احلكومية  غري  واملنظمات  ون�شر�شو  اأب��ل  مثل  النهائين  وامل�شتخدمن 
ومتثل   .. ال�شتدامة  حتقيق  يف  الأملنيوم  م�شاهمة  م�شاعفة  اإىل  وتهدف 
معايري الأداء التي حتددها املبادرة املقيا�ص الدويل لأداء ال�شتدامة يف هذا 

القطاع.
اأول موقع  العاملية لاأملنيوم  التابع ل�شركة الإم��ارات  ويعد موقع الطويلة 
يتم اعتماده وفقاً ملعيار الأداء اخلا�ص مببادرة رعاية الأملنيوم على م�شتوى 
اإع��ادة العتماد مع حتقيق �شروط  2019 .. واإن عملية  املنطقة يف العام 
“المتثال الكامل” تعد الأوىل من نوعها مل�شهر اأملنيوم يف ال�شرق الأو�شط 

وذلك لعدم وجود حالت تتطلب الت�شحيح لاحتفاظ بالعتماد.
العاملية  الإم���ارات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  كلبان  بن  عبدالنا�شر  وق��ال 
���ش��ه��ادات الع��ت��م��اد م��ن م��ب��ادرة رع��اي��ة الأمل��ن��ي��وم تاأكيداً  لاأملنيوم : مت��ّث��ل 
لعمائنا على التزام ال�شركة يف م�شاعدتهم على تلبية توقعات امل�شتهلكن 
املتزايدة يف جمال امل�شوؤولية البيئية، و�شوف نعمل للح�شول على العتماد 
ملواقع ال�شركة الأخرى اأوًل ثم �شا�شل الإمداد ثانياً، بهدف ح�شول جميع 

املعادن والبوك�شيت الذي ننتجه على اعتماد املبادرة.
اإع��ادة العتماد بعد تدقيق ميداين �شارم وم�شتقل ل��اأداء البيئي  وجاءت 
ذلك  يف  مبا  و�شمت  الطويلة،  موقع  يف  لل�شركة  واحلوكمة  والجتماعي 
التنوع احليوي وحقوق الإن�شان وال�شفافية واللتزام املجتمعي والنبعاثات 
توليد  وحمطات  ال�شركة،  ميناء  العتماد  اإع��ادة  وتغطي  النفايات،  واإدارة 
واإدارة  ال�شب،  الإنتاج، ووحدات  الكربون، وخطوط  اأنود  الطاقة، وم�شنع 
النفايات والتدقيق ب�شكل كامل على عمليات تبطن خايا الختزال وطرق 

الحتفاظ الآمنة مبخلفات املعادن.
الأو�شط  ال�شرق  يف  مقرها  �شركة  اأول  لاأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  وكانت 

تطلب الن�شمام اإىل مبادرة رعاية الأملنيوم يف دي�شمر 2017.

•• نيودلهي-وام: 

التي  لا�شتثمار،  العاملية  اإنف�شتوبيا  م��ب��ادرة  اأعلنت 
 ،2021 ���ش��ب��ت��م��ر  اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة الإم�������ارات يف 
ان��ط��اق ح��وارات��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة ب��داي��ة م��ن ال��ه��ن��د، عر 
تنظيم جل�شتن لها يف مومباي ونيودلهي. وناق�شت 
عامل  ي�شهدها  التي  املت�شارعة  التحولت  اجلل�شات 
و�شبل  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ���ش��وء  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ن��ح��و الأ�شواق  اأك����ر  ب�����ش��ورة  ت��وج��ي��ه ال���ش��ت��ث��م��ارات 
الهندي يف  ال�شوق  التي يطرحها  والفر�ص  النا�شئة، 
هذا ال�شاأن. وُيعتر هذا اأول ن�شاط اقت�شادي ملبادرة 
اإنف�شتوبيا العاملية لا�شتثمار خارج الإمارات العربية 
نحو  ال�شتثمارات  لتوجيه  اأهدافها  اإطار  املتحدة، يف 
ميكن  حيث  اجل��دي��د  والق��ت�����ش��اد  النا�شئة  الأ����ش���واق 
مليار   3.5 م�شتقبل  يف  ت��اأث��ريا  لاقت�شاد  يكون  اأن 

�شخ�ص، وت�شجيع ال�شتثمار يف اقت�شادات جديدة.
الأول  العاملي  القت�شادي  الن�شاط  ه��ذا  يحمل  كما 
خارج الإمارات ملبادرة اإنف�شتوبيا اأهمية خا�شة، وذلك 
الرئي�شية  العاملية  الأ���ش��واق  م��ن  واح���دة  يف  لنعقاده 
التي ت�شتهدفها املبادرة وهي الهند، وياأتي بالتزامن 
مع بدء تطبيق اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة 

اإنف�شتوبيا  تهدف  حيث   ،//CEPA البلدين  بن 
لفر�ص  ال��رتوي��ج  يف  ورئي�شي  مهم  دوري  لعب  اإىل 

ال�شتثمار بن الهند والإمارات.
امل�شوؤولن  كبار  وعقدت اجلل�شتان بح�شور عدد من 
و�شناع القرار ورجال الأعمال وامل�شتثمرين البارزين 
م���ن الإم��������ارات وال���ه���ن���د، ح��ي��ث ح�����ش��ر م���ن اجلانب 
الإم�����ارات�����ي م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل�����ري وزي���ر 
القت�شاد ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
بالهول الفا�شي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د عبد 
الهند  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  البنا  الرحمن 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  ���ش��وده��ري  �شنجاي  و���ش��ع��ادة 
الدولة، وراج��ان نافاين، رئي�ص جمل�ص مبادرة  لدى 
الهندي،  ال�شناعات  لحت���اد  التابعة   India@75
 Jetline والرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب ل�شركة
اأجناين  قبل  من  اجلل�شات  واأدي���رت   .  Industries
املعرفة  �شريك   - ديلويت  �شركة  يف  �شريك  ك��وم��ار، 
املري  وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق  لإنف�شتوبيا.   
جهود  �شمن  ثابتاً  حم��وراً  �شتمثل  “اإنفت�شوبيا”  اإن 
الدولة لتطوير ال�شيا�شات العاملية املحفزة لا�شتثمار 
من  جمموعة  مع  جديدة  و�شراكات  فر�ص  و�شياغة 

الأ����ش���واق ال��دول��ي��ة يف ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��اد اجلديد. 
اإنف�شتوبيا  وم��ب��ادرة  من�شة  ح���وارات  ان��ط��اق  وت��اب��ع 
من  ب��داي��ة  العاملية،  الأ���ش��واق  يف  لا�شتثمار  العاملية 
نحو  لها  وا�شرتاتيجية  عملية  خطوة  ي�شّكل  الهند، 
اأن�شطة  وتنظيم  ورعاية  خمتلفة،  بلدان  يف  التواجد 
امل�شتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال�شتثمار  لتعزيز  فيها، 
“�شتعمل   : معاليه  واأ���ش��اف  النا�شئة.  الأ����ش���واق  يف 
اإن��ف�����ش��ت��وب��ي��ا دائ���م���ا ع��ل��ى ت��وف��ري م�����ش��اح��ة خم�ش�شة 
للحوار، والتعارف والعمل معا والتعاون لإيجاد حلول 

اإمكانية  تتيح  كما  ال��ي��وم،  نواجهها  التي  للتحديات 
التي  املختلفة  وال��روؤى  النظر  ال�شتفادة من وجهات 
الأعمال.”  من��و  ل��دع��م  العامليون  اخل���راء  يطرحها 
جتدر الإ�شارة اإىل اأن “اإنف�شتوبيا” هي من�شة عاملية 
القت�شاد  نحو  العاملية  ال�شتثمارات  لتحفيز  تهدف 
اجلديد وخلق النمو وال�شتدامة لاقت�شاد الوطني 
لدول العامل، حيث تطرقت “اإنف�شتوبيا” يف ن�شختها 
امليتافري�ص،  ع���امل  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ح���ول  الأوىل 

والعمات الرقمية.

»�إنف�ضتوبيا« تد�ضن حو�ر�تها �لعاملية �نطالقا من �لهند

•• دبي - وام:

زار �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�ص 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ص  للطريان  دب��ي  هيئة 
الإم��ارات رئي�ص موؤ�ش�شة دبي خلدمات  ط��ريان 
.. جناح موؤ�ش�شة دبي خلدمات  املاحة اجلوية 
امل��ط��ارات يف مركز  امل��اح��ة اجل��وي��ة يف معر�ص 

دبي التجاري العاملي.
واط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى اإجن�����ازات امل��وؤ���ش�����ش��ة واأوج���ه 
التعاون مع اأ�شحاب امل�شلحة الآخرين لارتقاء 
اإىل خارطة طريق  بالإ�شافة  الفنية  بخدماتها 
التطوير امل�شتقبلي وت�شريع التطلع اإىل الأمام 
الأ�شخا�ص  يف  املتمثلة  ال��ث��اث  ال��رك��ائ��ز  ع��ر 

والتكنولوجيا والتعاون ال�شرتاتيجي.

�أحمد بن �ضعيد يطلع على �إجناز�ت موؤ�ض�ضة دبي خلدمات �ملالحة �جلوية
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العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:560/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30938.49( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املتنازع:مبارك واولده للنقل العام ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع املكتوم - مبنى بلوك بي - �شقة اخلام�ص - قريه 

العمال
املطلوب اإعانهما : 1- دلتا لين للمقاولت 2- علي عطيه العيد -  �شفتهما: متنازع �شدهما

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30938.49( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2022/5/24  ال�شاعة 09.00 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:76/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

درهم   )73182( وق��دره  مبلغ  للمدعين  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
والفائدة 5% من تاريخ وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعين مبلغ )10000( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املتنازع:خليفة �شلطان عبداهلل بن حارب املهريي - واخرون

عنوانه:المارات - ام��ارة عجمان - النعيمية - عجمان - �شارع �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - مبنى كي بي ات�ص القاب�شة 
الرا�شخون - �شقة معر�ص رقم 1 - �شوبر ماركت فيفا ومقابل ت�شهيل

املطلوب اإعانهما :  1- درة الغد لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م 2- حممد ال�شيد حممد حممد ابو النجا -  �شفتهما: متنازع 
�شدهما

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا 
التام وال��زام املدعي عليها الوىل بان توؤدي  للمدعين مبلغ وقدره )73182( درهم والفائدة 5% من تاريخ وحتى ال�شداد 
للمدعين مبلغ )10000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2022/5/30  
ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5364/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
رقم  بال�شتئناف  واملعدل  اداء   امر   202/5085 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
2020/801 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )221882.1( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : تران�شتيك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع مرا�شي درايف - مبنى باي �شكوير 11 - �شقة 206 - الطابق الثاين 

- بجوار دبي مول
املطلوب اإعانهما : 1- متيمي ل�شناعة لوازم الت�شميم الداخلي �ص.ذ.م.م 2- خليل احمد حممد ر�شيد 

احمد - �شفتهما : منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )221882.1( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3032/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/4617 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )5.952.214( درهم خم�شة ماين وت�شعمائة واثنان وخم�شون الف ومائتان واربعة ع�شر درهم ،  

�شاما للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : �شليم دوكوري

- جوار  - مكتب 3202  ت��اور  ا�شبكت  - مبنى  التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
باي افينيو مول

املطلوب اإعانهما : 1- زومانا تراوري 2- باكاري بويتي - �شفتهما : منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )5952214( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2267/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187
مو�شوع التنفيذ : حيث ان الطالب ب�شدد تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 9212/2021 عمايل جزئي 
واملوؤيد ا�شتئنافيا بال�شتئناف رقم 3136/2021 عمايل بعد ان اأ�شبح احلكم قابا للتنفيذ اجلري وملزم 

للمنفذ �شده باجمايل مبلغ )73.112.71(  .
طالب التنفيذ : �شاجي فالياكو لتيل حممد

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى باي �شكوير - 
بناية رقم 6 - �شقة طابق 2

املطلوب اإعانه : 1- البنا جلوبال لان�شاءات �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
ر�شوم   4608.36 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )73112.71( وق��دره 
خلزنية املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3823/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )001824-0001843-001834-00852 - 001841( 
للر�شوم  �شاما  درهم  بقيمة )414.530.38(  ���ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ئي لاعمال  ايه  ع��ن/ام  وال�شادر 

وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : اخلليج امليكانيكية لتجهيز كامت �شوت املكيفات وم�شتلزماتها جمامكو �ص.ذ.م.م

العا�شر - هاتف  الطابق  ت���اور -  ب���رامي   - ب��رج خليفة  ���ش��ارع   - ال��ت��ج��اري  دب��ي - اخلليج  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:043352200 - فاك�ص:043342200 - رقم مكاين:2583686879

الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  ايه ئي لاعمال  ام  �شيبو �شودهاران �شودهاران 2-   -1 : اإعانهما  املطلوب 
- �شفتهما : منفذ �شدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )414530.38( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
ت��اري��خ ن�شر هذا  ي��وم��ا م��ن  امل��ذك��ور خ��ال )15(  ب��ال��ق��رار  التنفيذية بحقكم يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام 

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  612/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/225 نزاع مدين  

وقدره )15.925( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة عمان للتاأمن �ص.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�شاعة - مقابل 
مركز الدانة - هاتف رقم 042227008 - وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اهلي

املطلوب اإعانه : 1- وحيد مادجاي - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )15925.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:597/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14

اداء من حمكمة اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية اىل  مو�شوع الدعوى : احالة الق�شية رقم 419/2022 امر 
املحكمة اجلزئية املخت�شة  . 

املدعي:م�شنع النجوم للخزانات البا�شتيكية �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ص - برج ديره - �شقة 2/209 بجوار حمطة مرتو بني يا�ص - 

gheyath@emirates.net.ae:رقم مكاين:2953195734 - الريد اللكرتوين
وميثله:حممد حممد امن غياث

املطلوب اإعانه :  1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/4/13 الزام املدعي عليها ان توؤدي 
اىل املدعية مبلغ وقدره )403.830( درهم اربعمائة وثاثة الفا وثمامنائة وثاثون درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% �شنويا من 2022/2/27 وحتى ال�شداد والزمتها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1115/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )228.949( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام  . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
 -  9 رق���م  - مكتب  امل��ي��زان��ن   - الع��م��ال  ب��ن��اي��ة نقطة   - بور�شعيد  - منطقة  امل��ط��ار  ���ش��ارع   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعانه :  1- عثمان بوبو فقي  -  �شفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ:2021/9/30 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإعان 
ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )128.949( درهم مائة ثمانية وع�شرون 
الف وت�شعمائة ت�شعة واربعون درهم مع الفائدة التفاقية عنه بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:163/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

مو�شوع املنازعة : مطالبة ماليه بقيمة 3450 درهم اماراتي مع فوائد %12 . 
املتنازع:�شيليا لتاأجري ال�شيارات موؤ�ش�شة فردية ملالكها قدرت جيزيلوف

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي
وميثله:مو�شى عي�شى مو�شى العامري

املطلوب اإعانه :  1- هامدبيك عا نازروف -  �شفته: متنازع �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة ماليه بقيمة 3450 درهم اماراتي 
مع فوائد 12% - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/5/26  ال�شاعة 09.00 �ص يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/691 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شوري�ص ديوانى جنان �شاند ديوانى - جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ص.م.ب  الو���ش��ط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 

�شركة امريكان اك�شر�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )�شابقا( 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)43772.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70021

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 295/2021/223 انابات جتارية 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  علي حممد �شادق البلو�شي مالك ملوؤ�ش�شة غنتوت للنقل واملقاولت العامة 

- واخرون - المارات - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة ايكوثريم للمقاولت ذ.م.م - المارات 

 AL نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن وحدات عقارية الكائنة مببنى
BATEEN RESIDENCES AT JBR - وارقامها كالتايل:2603-2404-2303-2301-1302-

وارقامها  الوىل  الر�شاء  مبنطقة  والرا���ش��ي   3003-3002-2904-2903-2802-2702-2604
كالتايل:333-335-350 والرا�شي مبنطقة ام �شقيم الثانية رقمها 623 - وفاء للمبلغ املطالب به 

يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:746/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410

املبلغ وقدره  الذي وقع منها وب�شداد  املادي واملعنوي  ال�شرر  املايل عن  بالتعوي�ص  املدعي عليها  الزام   : الدعوى  مو�شوع 
)1.000.000( درهم فقط مليون درهم كتعوي�ص جلر ال�شرر املادي واملعنوي الواقع على املدعي من تاريخ وقوع احلادثة 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام حتميل املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  . 
املدعي:خطاب عبدالرحمن حممد احمد

ام��ارة عجمان - منطقة الرا�شدية - �شارع �شارع ال�شيخ خليفة - �شقة �شقة رقم 702 - الطابق - بناية  عنوانه:المارات - 
مطعم كرات�شى دربار

املطلوب اإعانه :  1- ال�شلطان لاعمال الكهروميكانيكية  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها بالتعوي�ص املايل عن ال�شرر املادي واملعنوي الذي 
وقع منها وب�شداد املبلغ وقدره )1.000.000( درهم فقط مليون درهم كتعوي�ص جلر ال�شرر املادي واملعنوي الواقع على 
املدعي من تاريخ وقوع احلادثة مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام حتميل املدعي عليها 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق:2022/5/24 ال�شاعة:09:00 �شباحا يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن حكم بالن�شر        
389/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- الورقاء لل�شياحة �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : مرتي حليم قربان
وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2022/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ مرتي حليم قربان 
اول:بحل وت�شفية املدعي عليها الوىل )الورقاء لل�شياحة �ص.ذ.م.م( وتعين ال�شادة/احمد احلو�شني حما�شبون ومراجعون 
قانونيون �شركة ال�شخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م م�شفيا لها وذلك بجرد كافة ا�شول ال�شركة وح�شر مالها من حقوق وماعليها 
من التزامات وعلى مدير ال�شركة حترير قائمة مف�شلة باموال ال�شركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها 
من التزامات وديون وتكليف امل�شفي ببيع موجودات ال�شركة بطريق املزاد العلني واي��داع ح�شيلة البيع يف احد امل�شارف 
حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية واخطار دائني ال�شركة وت�شفية جميع الديون امل�شتحقة علي ال�شركة وتوزيع ماي�شتبقي من 
اموال على ال�شركاء كل بح�شب ح�شته وعلى امل�شفي عند انتهاء الت�شفية �شهر هذا احلكم وحددت مبلغ ع�شرة الف درهم 

كاأجر للم�شفي ت�شاف على عاتق الت�شفية - ثانيا:يلزم اطراف الدعوى بالر�شوم وامل�شاريف. 
با�شم  �شدر  الع��ان  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�شتئناف خال ثاثن  قابا  حكما مبثابة احل�شوري 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

 اعالن بالن�شر
805/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
جمهول   - ����ص.ذ.م.م  وال�شفر  لل�شياحة  الهداية   -1/ �شدها  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / دريد احمد اجلرد - قد ا�شتاأنف القرار/
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/731 جتاري كلي ،  وحددت لها جل�شه 
التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  الربعاء  يوم 
عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:927/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 2 رقم 304

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر  بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )145.000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف . 

املدعي:حممد اكر �شليمان احمد البلو�شي
عنوانه:المارات - امارة دبي - نايف - دبي - مبنى حمل رقم 36-37 - ملك حممد علي

 وميثله:يون�ص حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي
املطلوب اإعانه :  1- �شيخ �شلمان �شيخ �شميع اهلل  -  �شفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2022/4/19 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��ان :طلب  مو�شوع 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره )25000( درهم خم�شة وع�شرون الف درهم وبالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب 

الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7693/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/611 جتاري كلي  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )42.543.484/62( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : حبيب بنك ايه جي زيوريخ
عنوانه:امارة دبي - ابوهيل - ديرة - ميدان بني يا�ص - رقم مكاين:2936595820

جرائيل  طاهر   -2 حم��دودة(  م�شوؤولية  )ذات  العامة  للتجارة  البداير  �شركة   -1  : اإعانهما  املطلوب 
بابابور كلخوران - �شفتهما : منفذ �شدهما

يوم من   15 دره��م خال  وق��دره )42543484.62(  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  : نخطركم  الإع��ان  مو�شوع 
تاريخ التبليغ وال بيع العقار )وهي عبارة عن �شقق املقامة على الر�ص رقم 3003 مبنطقة جبل علي 
رقم البلدية 591-0 وعددها 66 �شقة العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات املادة رقم 152/2 من 

الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعدياته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1762/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3828/2021 جتاري جزئي  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )73391.50( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : بي ا�ص ايه احمد بن هزمي وم�شاركوه

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم 
3 - الطابق ال�شاد�ص - مكتب 605 - هاتف:043685555 - رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعانه : 1- �شفر نيبون لا�شتثمار �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )73391.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/215 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ام�شونز غلف م.د.م.�ص - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك برودا 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)286220389.81( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:5818/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 2 رقم 304
والر�شوم  دره��م   )89.062( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر   با�شدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:مركز د �شليمان فقيه الطبي الأكادميي �ص.م.ح

اك�شت�شينج  ذا  بناية   - امل�شتقبل  �شارع   - التجاري  - منطقة اخلليج  بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
تاور - الطابق 21 - مكتب رقم 2106

 وميثله:عبيد ا�شحاق ا�شماعيل املازمي
املطلوب اإعانه :  1- منور علي حممد طفيل  -  �شفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/8 - بالزام  اأمر  مو�شوع الإعان :طلب ا�شت�شدار 
 ، دره��م  و�شتون  واث��ن��ان  ال��ف  ت�شع وثمانون  دره��م  ق��دره )89.062(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2021/9/1 وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
ا�شتئنافه  او  الم��ر  التظلم  ولكم احلق يف   ، املعجل  النفاذ  ورف�شت طلب  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف 

بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بالن�شر        

 1080/2022/60 اأمر اأداء 
تفا�شيل الإعان بالن�شر

اإىل املدعى عليه
1_ ابراهيم �شاح �شامة �شامل - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/احمد جميل جمال الدين عبدالعزيز
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2022-05-11

ب��اإل��زام املدعى عليه ب��اأن ي��وؤدي للمدعي   مبلغ وق��دره 3000 دره��م )ثاثة ال��ف دره��م (  والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبه  وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة  
درهم مقابل اتعاب املحاماه . ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافة بح�شب الأحوال وفق الأحكام 

الواردة يف املادة 66  من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية..
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم   2022/8310

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ص م ع .
املنذر اإليه  :  اجيت تاييل بوتان فيتيل   

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )126،612.00( درهم نتيجة الإخال  ينذر املنذر املنذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 9595 / خ�شو�شي /D/ دبي 
( من نوع ) بور�ص كاين جي تي 1   _ ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون ) ابي�ص( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/8313
املنذر :  م�شرف ابوظبي ال�شامي �ص م ع  .

املنذر اإليه  :  �شعيد حممد �شلطان �شعيد العامري       .
نتيجة  دره��م   )201،777.07( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع 
 NISSAN على ال�شيارة رقم  ) 26620 / خ�شو�شي /L/ دبي ( من نوع ) 
واملمولة   ) )ابي�ص  لون   _  )2020( موديل   ) ا�شتي�شن   _   PATROL

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70197
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/8311
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ص م ع .

املنذر اإليه  :  عمار عبداهلل ها�شمي اعجاز ح�شن ها�شمي  
الإخال  نتيجة  درهم   )26،909.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 68328 / خ�شو�شي /T/ دبي 
( من نوع ) ميت�شوبي�شي ايه ا�ص اك   _ ا�شتي�شن ( موديل )2017( _ لون ) رمادي( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• دبي- الفجر

اأ�����ش����درت م��وؤ���ش�����ش��ة الإم���������ارات ل������اآداب، 
غر�ص  اإىل  ت��ه��دف  رب��ح��ي��ة  غ��ري  موؤ�ش�شة 
مكانتهم  وت��ع��زي��ز  وال��ث��ق��اف��ة  الآداب  ح��ب 
اأم�ص  الأو�شط  الإم��ارات وال�شرق  يف دولة 
التوجهات  دور  ال�شطور:  “ما بن  تقرير 
ودور  الأدبية  الأعمال  تعزيز  يف  اجلديدة 
الأعمال  على  الإقبال  تعزيز  يف  اجلمهور 
“فور  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأدبية”، 
يف  ال���رائ���دة  ال��وك��ال��ة  كوميونيكي�شنز”، 
والعاقات  ال��ت��وا���ش��ل  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال���ع���ام���ة 
ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
يف  التوجهات  اأحدث  التقرير  وي�شتعر�ص 
بظهور  مب�شراً  والأدب،  ال��ق��راءة  جم��ايل 

ع�شر ذهبي جديد لاآداب يف املنطقة. 
وي��ك�����ش��ف ال���ت���ق���ري���ر، ال�����ذي اع��ت��م��د على 
حتليات »Mapper360« من �شركة 

خمتلف العوامل  “فور كوميونيكي�شنز”، 
ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل م��ام��ح امل�����ش��ه��د الأدب������ي يف 
التي  ال�شت  اجلمهور  فئات  وع��ن  املنطقة 
يو�شح  كما  الثقافية.  النه�شة  هذه  تقود 
تاأثري بع�ص العوامل على الأدب والكتب، 
التوا�شل الجتماعي وتطور  و�شائل  مثل 
على  الثقافية  وامل���ب���ادرات  التكنولوجيا، 
الإن����رتن����ت وع���ل���ى اأر�������ص ال���واق���ع وتغري 

�شلوك القّراء. 
كيفية  على  ال�شوء  التقرير  ي�شلط  كما 
تفاعل املوؤلفن والكّتاب مع جمتمعاتهم، 
ال�شرق  املبذولة يف منطقة  وعلى اجلهود 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف املجال الثقايف 
والتي ُتب�ّشر بظهور ع�شٍر ذهبي جديد يف 

جمايل القراءة والأدب. 
جتدد ال�شغف بالقراءة:  -

التفاعل مع  زي���ادة يف  ي��وج��د   -
الأع���م���ال الأدب���ي���ة واأن�����ش��ط��ة امل��ط��ال��ع��ة، اإذ 
توفر  التي  الق�ش�ص  من  العديد  ظهرت 

م��ت��ن��ف�����ش��اً ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال����ق����ّراء م���ن خاله 
ال���ت���ي �شهدها  ال��ت��ح��دي��ات  ع���ن  الب���ت���ع���اد 
ال���ع���امل يف ال��ع��ام��ن امل��ا���ش��ي��ن. ك��م��ا اأن 
موؤ�شر التفاعل مع الأعمال الأدبية ي�شري 
ال��ع��ام اجلاري،  ت��زاي��د م�شتمر خ��ال  اإىل 
القّراء  ل��دى  الوعي  تنامي  مع  �شيما  ول 
اأن�شطة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن��ط��وي  ال��ت��ي  ب��ال��ف��وائ��د 

القراءة وال�شتماع اإىل الق�ش�ص.
ارت��ف��اع��ًا  ت�ضجل  االإم�����ارات  دول���ة 
املتعلقة  املحادثات  يف   7% بن�ضبة 

بالقراءة:
التوا�شل  و�شائل  على  امل��ح��ادث��ات  �شهدت 
عام  يف  والآداب  الكتب  ح��ول  الجتماعي 
2020 حول دولة الإمارات زيادة بن�شبة 
املعدل  م��ت��و���ش��ط  م���ن  اأع���ل���ى  اأي   ،7%
�شنوي،  اأ���ش��ا���ص  على   3% بن�شبة  العاملي 
مليون   73 م����ن  اأك������ر  ت�����ش��ج��ي��ل  مت  اإذ 
الإنرتنت  ع��ر   )Mention( اإ����ش���ارة 
بخ�شو�ص الكتب والآداب يف جميع اأنحاء 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتن  ال��ع��امل 

فقط.
العربية يف  باللغة  الإ���ش��ارات  ارت��ف��اع ع��دد 

موا�شيع القراءة والأدب بن�شبة 20%
ازداد عدد املحادثات باللغة العربية حول 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  والأدب  ال��ك��ت��ب 
اأ�شا�ص  ع��ل��ى   20% بن�شبة  الج��ت��م��اع��ي 
�شنوي، مما ي�شري تزايد الهتمام بالأدب 
والإجنليزية،  العربية  باللغتن  العربي، 
ح�������ول امل����وا�����ش����ي����ع وال���������ش����ي����ن����اري����وه����ات 
وال�شخ�شيات التي تعك�ص ثقافة املنطقة. 

زيادة املناق�شات حول الكّتاب العرب:
التابعة  م��ك��ت��وب،  ك���ات���ب  م���ب���ادرة  ع�����ززت 
ملوؤ�ش�شة الإم��ارات ل��اآداب، ح�شور الُكّتاب 
والإجنليزية،  العربية  باللغتن  ال��ع��رب، 
الإنرتنت،  ع��ل��ى  الأك����ر  امل��و���ش��وع��ة  ع��ل��ى 
تتجاوز  ب��ن�����ش��ب��ة  وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا،  م��و���ش��وع��ة 
وح�شدت  ع��ام��ن،  م��ن  اأق���ل  يف   500%
امل���ق���الت ح���ول ه����وؤلء ال��ك��ّت��اب اأك����ر من 

224 مليون زيارة.
على  املن�شورة  بالأعمال  ملحوظ  اهتمام 
من�شات  ع���ر  ���ش��ي��م��ا  ول  م�����ش��ت��ق��ل،  ن��ح��و 
يف  الإنرتنت،  وعلى  الجتماعي  التوا�شل 

دولة االإمارات بن�ضبة 27%:
امل��ن�����ش��ورة على  ب��الأع��م��ال  ازداد اله��ت��م��ام 
ازدادت  اإذ  ال��ذات��ي،  والن�شر  م�شتقل  نحو 

امل�شتقلة  امل��ن�����ش��ورات  اإىل  الإ����ش���ارة  ن�شبة 
ومتاجر  التقليدية  غ��ري  الن�شر  واأع��م��ال 
التوا�شل  من�شات  ع��ر  امل�شتقلة  الكتب 
الجتماعي العامة وال�شفحات الإخبارية 
دولة  يف   27% بن�شبة  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
على   18% ن�شبة  مع  مقارنًة  الإم���ارات، 

م�شتوى العامل. 
ن�ضاأة جمتمعات حيوية جديدة:

دوراً  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  لعبت 
من  حيوية  جمتمعات  اإن�شاء  يف  حم��وري��اً 
الكّتاب على  القّراء والكّتاب، و�شط توجه 
الق�ش�ص  اأف��ك��ار  ل���ش��ت��ل��ه��ام  مبا�شر  ن��ح��و 
و���ش��ي��اغ��ة ح��ب��ك��ات��ه��ا وال��ب��ح��ث ف��ي��ه��ا من 
القّراء، بالإ�شافة اإىل اإتاحة املجال اأمامهم 

ل�شكر القّراء والتفاعل مع جمهورهم.
���ش��رائ��ح اجل��م��ه��ور ال�����ش��ت اجل��دي��دة تعزز 

الإقبال على الأعمال الأدبية:
 »®Mapper360« حتليات  اأ���ش��ارت 
اإىل �شت �شرائح جديدة من اجلمهور تعزز 
وت�شاهم  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  على  الإق��ب��ال 
الأدب���ي يف  القطاع  ر�شم مامح  اإع���ادة  يف 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
من  متنوعة  �شريحة  ميثلون  اأنهم  علماً 
املتحدثن باللغتن الإجنليزية والعربية 
واملتحدثن باأكر من لغة، اإذ بات جمهور 
ال���ق���ّراء ه���ذا ي�����ش��اه��م ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ري يف 
حت���دي���د من����ط واأ�����ش����ل����وب ال�����ق�����راءة على 

م�شتوى العامل.
خالد املهتم بالثقافة

 5% وميثل  للقراءة  بنهمه  خالد  ُيعرف 
من اجلمهور الذي ير�شم مامح التوجه 
الأدب�������ي يف ق���ط���اع ال��ث��ق��اف��ة امل��ت��ن��ام��ي يف 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
الفعاليات  ف��ع��ال يف  ب�����ش��ك��ٍل  ي�����ش��ارك  ك��م��ا 
�شغفه  ي��ري  مما  الثقافية،  واملهرجانات 
ب��ال��ف��ن��ون وامل�����ش��ه��د الأدب������ي وي��و���ش��ع من 
اآف����اق����ه. وي��ت��اب��ع خ���ال���د م��ع��ار���ص الكتب 
ويطمح  الكتب،  متاجر  بزيارة  وي�شتمتع 
الذين  امللهمن  الكّتاب  من  يكون  اأن  اإىل 
يف  اخل��ا���ش��ة  ب�شمتهم  ت���رك  اإىل  ي�شعون 

قطاع الن�شر.
�ضيماء والتطوير الذاتي

خال  ب��ال��ق��راءة  �شغفها  �شيماء  اكت�شفت 
اإذ  “كوفيد-19”،  جائحة  تف�شي  ف��رتة 
ي�شكلون  ال��ذي��ن  ون��ظ��راوؤه��ا،  ه��ي  تعك�ص 

اإج���م���ايل اجل���م���ه���ور، ازدي����اد  %18 م���ن 
تنمية  وكتب  ال�شوتية  بالكتب  الهتمام 
ال�������ذات. ت��ه��ت��م ���ش��ي��م��اء ب��ك��ت��ب الأع���م���ال 
املتعلقة  وامل�����ق�����الت  امل���ه���ن���ي  وال���ت���ط���وي���ر 
وال�شامة اجل�شدية  والر�شاقة  بال�شحة، 

والنف�شية.
ندمي املُحب للمعرفة

ميثلون  الذين  ون��ظ��راوؤه،  ن��دمي  ي�شتمتع 
مامح  ي��ر���ش��م��ون  مم���ن   24% ن�����ش��ب��ة 
لتخفيف  الكتب  ب��ق��راءة  الأدب����ي،  امل�شهد 
امل��ت�����ش��ارع وتطوير  احل���ي���اة  وط������اأة من���ط 
بالقراءة يف  املهنية. ويهتم ندمي  حياتهم 
ي�شتمتع  كما  والتكنولوجيا  العلوم  جمال 
القراءة  على  وي��ح��ر���ص  الت�شويق،  ب���اأدب 
ال�����ش��ري��ع��ة خ����ال ف�����رتات ق�����ش��رية على 
التي  العديدة  الإلكرتونية  الأجهزة  اأحد 
اإىل  مييل  كما  واح���د.  اآن  يف  ي�شتخدمها 
الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  ا�شتخدام 
و”ميديوم”  اإن”،  “لينكد  من�شة  مثل 
الهتمام  تعزيز  ي�شهم ندمي يف  وريديت. 

بكتب العلوم والتكنولوجيا.
زينة من جيل ما بعد االألفية

من   7% ن�شبة  وجمتمعها  زي��ن��ة  مت��ث��ل 
ت���دع���م �شراء  اإج����م����ايل اجل���م���ه���ور، وه����ي 
الكتب الورقية وكتب م�شتعملة من تاأليف 
تكون  م��ا  غالباً  التي  امل��رم��وق��ن،  ال��ك��ّت��اب 
#بوك_توك  ه��ا���ش��ت��اج  م���ن  م�����ش��ت��وح��اة 
قراءة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،BookTok#
اأع��م��ال ال��ك��ّت��اب ال��واع��دي��ن يف جم��ال اأدب 
العامل  لتغيري  زي��ن��ة  وت��ط��م��ح  ال��ي��اف��ع��ن. 
القراءة  تف�شل  كما  اأف�شل،  مكاناً  وجعله 
اأعمال فئات خمتلفة من الكّتاب بالإ�شافة 
اإىل الكتب التي تركز على موا�شيع البيئة 

وال�شتدامة.
ال���ق���راءة يف فرتة  ع��ا���ض��ق��ة  ���ض��ارة 

ال�ضيف
ُت��ع��ّد ف��ئ��ة ع�����ش��اق ال���ق���راءة يف   -
ف����رتة ال�����ش��ي��ف وا���ش��ع��ة الن��ت�����ش��ار، حيث 
جمتمعها  ميثل  التي  ���ش��ارة،  �شغف  تطور 
منذ  ب���ال���ق���راءة  اجل���م���ه���ور،  م���ن   28%
بداية تف�شي اجلائحة، اإذ ت�شاعفت اأهمية 
متنف�شاً  ب��و���ش��ف��ه��ا  ل��ه��ا  بالن�شبة  ال��ك��ت��ب 
�شهدها  التي  والتحديات  ال�شعوبات  من 
التي  الفئة  ه��ذه  وت�شهم  م��وؤخ��راً.  العامل 
تنتمي اإليها �شارة يف زيادة مبيعات الكتب 

عر خمتلف الأجهزة -رغم عدم قراءتها 
تويل  كما  ت�شرتيها-،  التي  الكتب  ملعظم 
واأم�شيات  الكتب  ب��ن��وادي  كبرياً  اهتماماً 
وجمموعات  الأ�شدقاء  مع  الكتب  تبادل 

القراءة على الإنرتنت. 
منر من اجليل اجلديد

ن�شبة  ي�شكل  الذي  ي�شعى منر وجمتمعه، 
فهم  اإىل  اجل��م��ه��ور،  اإج���م���ايل  م���ن   2%
كبري  ب�شكٍل  ي��وؤث��رون  اإذ  ال��وج��ود،  معنى 
والروايات  الهادفة  الكتب  ا�شتهاك  على 
الفل�شفية والكتب الأوىل للكّتاب املوؤثرين 
انطاقاً  الأدب��ي��ة.  ال�شاحة  م�شتوى  على 
على  وانفتاحه  للفل�شفة  الكبري  حبه  من 
الأف���ك���ار اجل���دي���دة، ي��ت��اب��ع من��ر م�شاهري 
يركز  ال����ذي����ن  وي����وت����ي����وب  اإن�������ش���ت���اج���رام 
حمتواهم على القراءة والأدب، للح�شول 
على تو�شيات واقرتاحات وموا�شيع على 

من�شتي “ريديت” و”باز فيد«. 
اأحام  قالت  املو�شوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
بلوكي، مديرة مهرجان طريان الإمارات 
الطلب  يف  كبرياً  “�شهدنا من��واً  ل���اآداب: 
على الأعمال الأدبية وزيادة يف املحادثات 
التقرير  ه��ذا  اأن  اإىل  اإ�شافًة  بها  املتعلقة 
فهماً  اأي�شاً  فهو مينحنا  راأي��ن��ا،  عن  يعر 
اأعمق حول و�شعنا احلايل وحول جمهورنا 
امل�شتهدف. لذا نحر�ص دوماً على توفري 
خيارات تنا�شب اجلميع يف املهرجان، �شواء 
كان القارئ مثل منر من اجليل اجلديد 
اأو مثل �شارة، من ع�شاق القراءة يف ف�شل 
هذه  “وت�شاعدنا  واأك���م���ل���ت  ال�شيف”. 
البيانات على حتديد الثغرات يف املنظومة 
ت�شمن  برامج  وو�شع  املنطقة  يف  الأدبية 
موا�شلة  يف  وت�شاهم  للقطاع  قوياً  اأ�شا�شاً 
منوه. كما �شاهمت املبادرات الرائدة مثل 
لاآداب  الإم��ارات  زمالة  الأول:  “الف�شل 
“كاتب  وم����ب����ادرة  للكّتاب”  ي���ق���ي  ���دِّ و����شِ
الأدب����ي  ب��امل�����ش��ه��د  ال��ن��ه��و���ص  يف  مكتوب” 
اإىل  ال��ع��رب��ي  الأدب  وت��ق��دمي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

اجلمهور العاملي«.
ومن جانبها، قالت ترودا �شريوت، املديرة 
“فور  �شركة  يف  الثقافة  لق�شم  الإداري����ة 
“ت�شهد املنطقة اليوم،  كوميونيكي�شنز”: 
كما هو احل��ال يف الأ���ش��واق الأخ���رى مثل 
اململكة املتحدة والوليات املتحدة، تزايداً 
ال�شوتية،  والكتب  بالقراءة  الهتمام  يف 

ح��ي��ث وج���د ال��ع��دي��د م���ن الأ���ش��خ��ا���ص يف 
الكتب متنف�شاً لهم خال جائحة كوفيد-
19، وي�شّرنا اأن تعزيز هذا التوجه. وبعد 
بذل الكثري من اجلهد والوقت لارتقاء 
مبتعة القراءة واإثراء اأفق الرواية العربية، 
ابتداًء من املبادرات املميزة مثل مهرجان 
ط���ريان الإم������ارات ل����اآداب وو����ش���وًل اإىل 
يبدو  العربية،  للرواية  العاملية  اجل��ائ��زة 
اأن ك��ل ه��ذه اجل��ه��ود ب���داأت ت��وؤت��ي ثمارها 
اأن  وخا�شة يف دول��ة الإم����ارات. وي�����ش��ّرين 
ال��ق��ّراء يف هذا  ف��ئ��ات  التنوع يف  ه��ذا  اأرى 
التقرير، والطاع على جهودهم يف دعم 
وتعزيز  الإنرتنت  عر  الأدبية  املحادثات 

مبيعات الكتب اأي�شاً«.
اآن���دري���ا جي�شدال،  ع��ل��ق��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
م��دي��رة ق�����ش��م ال��ت�����ش��وي��ق والت�������ش���الت يف 
موؤ�ش�شة الإمارات لاآداب، قائلًة: “ي�شرنا 
واأن  ال��واق��ع  اأر���ص  ن��رى توقعاتنا على  اأن 
ن�شهد هذه الزيادة يف اإقبال املجتمع على 
التي  امللهيات  كافة  رغم  الأدبية  الأعمال 
ت��ف��ر���ش��ه��ا احل���ي���اة احل��دي��ث��ة. وُت���ع���ّد هذه 
التقرير  يف  ال���واردة  وال���روؤى  التحليات 
فعالة،  ا�شرتاتيجية  لتطوير  ���ش��روري��ًة 
تتجلى  اأك��ر  املو�شوع  من  اقرتبنا  فكلما 
�شورته اأمامنا ب�شكٍل اأو�شح، اإل اأن ذلك ل 
ي�شكل بديًا عن التحليات القائمة على 

البيانات«.
مديرة  اآمو�ص،  نتايل  قالت  جهتها،  ومن 
“فور  ���ش��رك��ة  اأمن������اط احل���ي���اة يف  ق�����ش��م 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  كوميونيكي�شنز 
يف  ت����غ����رياً  دوم�������اً  “ن�شهد  اأفريقيا”: 
والقراءة  الأدب  جم���الت  يف  ال��ت��وج��ه��ات 
على �شعيدي املنطقة والعامل، اإذ يوا�شل 
و�شط  مت�شارعة  ب��وت��ريٍة  ت��ط��وره  القطاع 
الجتماعية  وامل��ن�����ش��ات  التقنيات  ظ��ه��ور 
اجل�����دي�����دة. و���ش��ج��ل��ت امل��ن��ط��ق��ة ت���غ���رياٍت 
القّراء  ل��دى  ال��ق��راءة  مت�شارعة يف ع��ادات 
الأدب  مناق�شة  حول  النا�شئة  والتوجهات 
دولة  �شهدت  اإذ  املا�شين،  العامن  خال 
ال��ت��ح��دي��د تفاعًا  الإم�������ارات ع��ل��ى وج���ه 
يف  وللنجاح  املنطوقة.  الكلمة  مع  هائًا 
�شرائح اجلمهور اجلديدة والتفاعل  فهم 
قوية،  ت�شويقية  ح��م��ات  واإط����اق  معها 
يجب حتديد التوجهات اجلديدة و�شرائح 

اجلمهور اجلديدة يف امل�شهد الثقايف«.

موؤ�ض�ضة �لإمار�ت لالآد�ب و�ضركة »فور كوميونيكي�ضنز« ت�ضدر�ن 
تقريرً� يك�ضف ريادة دولة �لإمار�ت يف جمال �لأدب عامليًا

•• ال�شارقة-الفجر:

القرائي  ال�����ش��ارق��ة  “مهرجان  ب��ح��ج��م  ف��ع��ال��ي��ة  يف 
حولها  يتحلق  التي  الثقافية  التظاهرة  للطفل”، 
نختار  “كيف  �شوؤال  الأم��ور، يرز  واأولياء  الأطفال 
والأمهات  الآب���اء  يتطلع  اإذ  يقروؤون”،  م��ا  لأبنائنا 
لت�شكيل �شخ�شية اأطفالهم القرائية وتر�شيخ الكتاب 

عن�شراً اإثرائياً يف حياتهم. 
املكتبة  ال���ل���ذي���ن مي����ي����زان  وال���ت���ن���وع  ال����ك����رة  وم�����ع 
وتتوالد معها  ت��زداد،  فاإن احلرية  والعاملية  العربية 
التي  املعرفية  القطاعات  لت�شمل  ال�شتفهام  اإ�شارات 

تف�شيل  اإىل  اإ�شافًة  واللغة،  واملوؤلفن،  يختارونها، 
الكتاب الورقي على الإلكرتوين اأو العك�ص. 

ال�13 من  ال�����دورة  ن��ا���ش��رون وك��ت��اب م�����ش��ارك��ون يف 
يقدمون  للطفل”  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة  “مهرجان 

لأولياء الأمور ن�شائح لختيار كتب لأطفالهم:
اجليدة  الكتب  عن  بالبحث  تن�شغل  ل   .1

فقط: 
قد يكون الكتاب غري جيد من ناحية معينة، ولكنه 
ق���ادر ع��ل��ى ج���ذب ال��ط��ف��ل وحت��ب��ي��ب ال���ق���راءة لديه، 
الرتكيز  ب��ع��دم  ين�شح  ل��ذا  و�شخ�شياته،  ب��اأح��داث��ه 

فقط على الكتب امل�شنفة كاأكر مبيعاً اأو انت�شاراً.

على  وم�شجعاً  منا�شباً  مكاناً  خ�ش�ص   .2
القراءة يف املنزل: 

الطفل  يعطي  خ�شو�شية  ذا  مكاناً  الأه��ل  يجد  قد 
اأجواء حتبب القراءة لديه، ويكون هذا املكان مرتبطاً 
بالكتاب، خا�شًة اإذا كان فيه من الو�شائل املعينة على 

القراءة، كالكر�شي املريح املخ�ش�ص للقراءة. 
اأط��ف��ال��ك منا�شبة  اج��ع��ل ل�����ش��راء ك��ت��ب   .3

خا�شة: 
ف��ر���ص ل�شطحاب  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���ص وم��ه��رج��ان��ات 
ع��ادة �شراء  اإل��ي��ه��ا، وه��ي ت�شاهم يف غر�ص  الأط��ف��ال 
الكتب وقراءتها لديه، لذا احر�ص اأن ت�شجع اأبناءك 

على انتظار هذه املنا�شبات.
التي  ال���ك���ت���ب  ط���ف���ل���ك  ي����ق����راأ  مل  اإذا   .4

اأح�شرتها له فا تقلق: 
قد يقراأ الطفل اأحياناً جزءاً �شغرياً من الكتاب، ثم 
يرتكه ليكمله فيما بعد، وقد يقروؤه كله، وحتى لو 
القراءة  تثمن  اأن��ك  �شيدرك  فاإنه  كامًا،  يقراأه  مل 
بال�شيء  لي�ص  وه���ذا  ال��ك��ت��ب،  ���ش��راء  يف  امل���ال  وتنفق 

القليل. 
عليك مراعاة ذوق طفلك يف القراءة:   .5

الكتب  اأن مهمة اختيار  الأم��ور  اأولياء  يعتقد بع�ص 
لي�ص  وه���ذا  ل��وح��ده��م،  م�شوؤوليتهم  ه��ي  لأب��ن��ائ��ه��م 

الأطفال  ورغ��ب��ات  ميول  م��راع��اة  فيجب  �شحيحاً، 
وتف�شيالتهم، وفقاً لفئاتهم العمرية، فهذا يوؤ�ش�ص 

اإن�شاء  على  وي�شجعهم  القراءة،  حب  الأطفال  لدى 
مكتباتهم اخلا�شة.  

»ال�ضارقة القرائي للطفل« فر�ضة الأولياء االأمور على تركيز اختيارات اأبنائهم املعرفية

هكذ� نبني لأطفالنا مكتبتهم ونختار لهم ما يقروؤون

النقا�ضات حول االأدب ازدادت بن�ضبة %7 
و%3  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف 

عامليًا

 %27 بن�ضبة  م�ضتقل  ب�ضكل  املن�ضورة  باالأعمال  االهتمام  زيادة 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  االإنرتنت  عرب  املحادثات  يف 

و18% عامليًا
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�إ�ضماعيل فرغلي: "مكتوب عليا" 
متت معاجلته ب�ضكل جيد

عليا"؟ "مكتوب  مع  اجلمهور  تفاعل  وجدت  • كيف 
- ردود الأفعال ٌمبهجة، ومل اأكن اأتوقعها لهذه الدرجة.

لها؟ تتحم�ص  جعلك  عليا" الذي  "مكتوب  كوميديا  يف  املختلف  • وما 
- بداية منذ معرفتي اأنني �شاأج�شد �شخ�شية والد الفنان اأكرم ح�شني، اأ�شابتنى نوبة �شحك، وتخيلت 
تفا�شيل كثرية مع قرائتي لل�شيناريو، فامل�شل�شل "قما�شة حلوة"، ويجمعني بالفنان اأكرم ح�شني عاقة 
�شداقة قوية وتعاونا مًعا من قبل يف مو�شم الريا�ص باأحد الأعمال امل�شرحية، واأحب اأن اأ�شاهد اأعماله 

كواحد من جمهوره.
معاملته  من  الرغم  على  اجلمهور  من  كبريا  "جلجل" تفاعا  ابنه  مع  الأب  عاقة  • اأحدثت 

بق�شوة و�شخرية دائًما.. فما ال�شر؟
اأ�شحاك اجلمهور  �شبًبا يف  كان  ال�شبب  ولهذا  كتابتها هكذا،  ال�شخ�شية متت  - هي 
على الرغم من هذه املعاملة، وهذا واقع نعي�شه ملعاملة الأب مع اأبنائهم واأنا 
اأولدي، فعلى �شبيل املثال )اطفي النور مالو�ص لزمة يعني  مثلهم مع 
ايه لزمته اأنام واأ�شيبه حرام بردو، اأو التكييف(، فهذه تفا�شيل �شغرية 
الأب  ن�شائح  قيمة  نعرف  ول  امل�شئولية،  حتمل  بعدم  توحي  ولكنها 
اإل بعد فوات الأوان، فلول اأننا تعلمنا ال�شاة منذ ال�شغر وكل اأب 
وطريقته، ملا ن�شاأنا على ال�شاة، و�شر جناح ال�شخ�شية اأنه منوذج 

لاأب امل�شري احلقيقي.
لل�شخ�شية؟ التفا�شيل  بع�ص  اأ�شفت  • وهل 

بال�شافة  ���ش��دي��دة،  ب��ح��رف��ي��ة  ك��ت��اب��ت��ه  مت��ت  ال����ورق  لأن  ل،   -
اأكر  افيهات  بعدم وجود  املخرج خالد احللفاوي  لتوجيهات 

ا. من الازم لأننا نقدم دراما اأي�شً
عليا"؟ "مكتوب  لنجاح  اخللطة  �شر  ما   .. • وبراأيك 

وفكرة  ال�������ورق   -
جيدة  العمل 
ج����ًدا، ومتت 
جلتها  معا
بدء  فنًيا قبل 
الت�شوير، وهذه 
هامة  تف�شيلة 
لنجاح اأي عمل 
اأن  درام��ي، كما 
م��ن��ت��ج ال��ع��م��ل مل 
يبخل وادخ����ر م��ا يف 
امل�شل�شل،  ل��ن��ج��اح  و���ش��ع��ه 
لديه  امل��خ��رج  اأن  ع��ن  ف�شًا 
بالكوميديا  ع����ال  اح�����ش��ا���ص 
ومتخ�ش�ص بها، وقدم العديد 
لها، كما  الناجحة  النماذج  من 
حلوة"،  "روحه  العمل  بطل  اأن 

فكانت  امل�شرية،  البيوت  جميع  يدخل  اأن  يف  فنجح  املبتذلة،  والفيهات  ال�شكت�شات  من  خ��ال  وال�شيناريو 
ال�شحكة حقيقية.

العمل؟ اأبطال  مع  الت�شوير  كوالي�ص  عن  • وماذا 
تظهر  كانت  ومل��ا  احلقيقي،  النجاح  ذل��ك  كل  امل�شل�شل  حقق  ملا  والرائعة،  العادية  ف��وق  الكوالي�ص  اأن  ل��ول   -
التي منعتنا من  الكورونا  اأننا مررنا بظروف �شعبة مثل  ال�شا�شة، خا�شة  العمل على  اأبطال  الكيمياء بن 

الروح الواحدة يف الت�شوير، وكانت فر�شة قوية لأن نلتقى مرة واحدة كاأ�شرة.
كيف  ذراعيه..  على  ح�شني  لأكرم  ٌم�شفرة  كلمات  لظهور  خا�شة  لل�شحر  يروج  امل�شل�شل  اأن  راأى  • البع�ص 

ترى ذلك؟
لق�شاء اهلل  والقبول  الر�شا،  اأهمية  ال�شوء على  ي�شلط  الأم��ر، هو  ذلك  البعد عن  كل  بعيد  امل�شل�شل  - ل، 

وحماولة التطوير امل�شتمر.
�شتفعل؟ ماذا  ح�شني  اأكرم  مع  يحدث  مثلما  مكتوبة  كلمات  ووجدت  ا�شتيقظت  • واإذا 

- �شاحًكا، )هنام تاين وهو دي اأكيد وحمة هو اأنا ناق�ص(.

خا�شت الفنانة رمي م�شطفى، 
العام  ه�����ذا  رم�������ش���ان  درام��������ا 
بالعربي   suits مب�����ش��ل�����ش��ل 
املاأخوذ من الن�شخة الأمريكية 
ال����ت����ي حت���م���ل ن���ف�������ص ال�����ش����م، 
�شخ�شية  خ����ال����ه  وق����دم����ت 
ثابت  زي��ن  �شكرترية  كاميليا 
اآ�شر  �شخ�شيته  ج�����ش��د  ال����ذى 
امل�شريي  م��ك��ت��ب  يف  ي���ا����ش���ن، 
حماماة  مكتب  اأ���ش��ه��ر  زي����دان 
يف م�شر، واأعربت عن �شعادتها 
ال���ت���ي جاءت  ب�����ردود الأف����ع����ال 
ح���ول ال��ع��ر���ص وال��ت��ف��اع��ل مع 
اأح���داث���ه وق���ت ع��ر���ش��ه خال 

�شهر رم�شان
اأنها  م�����ش��ط��ف��ى  رمي  واأك������دت 
ت��ت��ف��اءل ب���الأع���م���ال امل���اأخ���وذة 
م�������ن ف��������ورم��������ات اأج����ن����ب����ي����ة، 
كانت  ب���داي���ات���ي  مو�شحة:" 
م���ن خ���ال ع��م��ل م���اأخ���وذ من 
"هبة  اأج��ن��ب��ي وه����و  ف���ورم���ات 
يف  �شببا  وك��ان  الغراب"،  رج��ل 
اأنا  ولذلك  وجناحي،  �شهرتي 
من  املاأخوذة  بالأعمال  اأتفاءل 
اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف���ورم���ات، 
يحقق  عندما  الأجنبي  العمل 
جناحا كبريا يف اخلارج، ونقرر 
باإ�شافة،  ن��ع��ر���ش��ه  مت�����ش��ريه 
بالطابع  ن�����ش��ب��غ��ه  ف����دائ����م����ا 
عليه،  امل�شرية  ال��روح  واإ�شفاء 
الظل  خ���ف���ي���ف  ����ش���ع���ب  لأن����ن����ا 
خمتلفة  ب��روح  ونتمتع  بطبعه 
وخ��ا���ش��ة.وح��ول امل��ق��ارن��ة بن 
الن�شخة امل�شرية و�شخ�شياتها 
مع الن�شخة الأمريكية، اأ�شارت 

رمي م�شطفى:""توقعت ذلك 
الوقت  ط�������وال  ق���ل���ق���ة  وك����ن����ت 
م���ن امل���ق���ارن���ة، رغ���م اأن����ى غري 
حقها  م��ن  ال��ن��ا���ص  اأن  مقتنعة 
الن�شخة  م���ع  م���ق���ارن���ة  ت��ع��م��ل 
ا�شتغربت  الأول  يف  الأجنبية، 
لأننا   هاجمت،  النا�ص  مل��ا  ج��دا 
اأخ�����دن�����ا ال���ف���ك���رة واحل����دوت����ة 
النا�ص  انتقادات  ووج��دت  ب�ص، 
ي��ع��ن��ى نا�ص  ك��وم��ي��دي��ة ج�����دا، 
فم�ص  خمتلفن  انتم  بتقولك 
عاجبهم، ونا�ص تانية بتقولك 
عاجبهم  فم�ص  �شبههم  ان��ت��م 
ب���رده، وال��غ��ري��ب اإن���ك بتاقى 
عاجبهم  م�����ص  ال���ل���ى  ال���ن���ا����ص 
دول م�شرين بيتفرجوا، طب 
م�ص  طاملا  ليه  بتتفرجوا  انتم 

عاجبكم".
م�شل�شل "suits بالعربى" مت 
 cbc عر�شه ح�شرياً على قناة
املا�شى، وقام  �شهر رم�شان  يف 
يا�شن،  اآ���ش��ر  العمل  ببطولته 
م�شطفى،  رمي  داود،  اأح���م���د 
����ش���ب���ا م�����ب�����ارك، ت�������ارا ع���م���اد، 
جال،  اأ�شماء  �شاهن،  حممد 
م�������ش���ط���ف���ى دروي�������������ص، ه���دى 
ناردين  ك��م��ال،  امل��ف��ت��ى، خ��ال��د 
ليلى  �شيف،  اأب���و  �شلمى  ف���رج، 
الرحمن،  ع��ب��د  ���ش��ارة  ح�����ش��ن، 
ملك بدوي، عمر زهران وعدد 
و�شيناريو  الفنانن،  من  اآخ��ر 
ويا�شر  حفظي  حممد  وح���وار 
واإخ�������راج ع�شام  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
عبد احلميد، واإنتاج تى فيجن 

للمنتج طارق اجلناينى.

اأك��������د ال���ن���ج���م ح���م���ادة 
ه��ال بعد ع��ودت��ه من 
الأرا�شى املقد�شة، عقب 
العمرة،  منا�شك  اأداء 
اأن����������ه ����ش���ع���ي���د ب��������ردود 
الإيجابية  الأف�����ع�����ال 
املداح  م�شل�شل"  ح��ول 
الوادي"،  اأ����ش���ط���ورة   -
اأن هذا النجاح  م�شيفاً 
كل  ف��اق  للعمل  القوى 

توقعاته.
وع�����م�����ا ي����������رتدد ح����ول 
ثالث من  ج��زء  تقدمي 
حمادة  اأو����ش���ح  امل�����داح، 
ما  الأم�������ور  اأن  ه����ال 
الغيب  ع���ل���م  يف  زال������ت 
على  الت��ف��اق  يتم  ومل 
الآن،  ح��ت��ى  ����ش���ىء  اأى 
يركز  اأن��ه  على  م�شدداً 
املقبلة  ال��ف��رتة  خ���ال 
فيلم  ت�����ق�����دمي  ع����ل����ى 
ب����ه اإىل  ج���دي���د ي���ع���ود 

ال�شينما.
النجم  ح����ل  ق����د  ك������ان 
�شيفا  ه�����ال  ح����م����ادة 
ملوك  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى 
يعر�ص  ال��ذى  الرتيند 
اليوم  "تليفزيون  على 
ويقدمه  ال�شابع"، 
عادل عبد اهلل، وخال 
تناول  باحللقة  ح��واره 
ه������ال احل�����دي�����ث عن 

التى  الأخ������رية  اأزم���ت���ه 
�شفحات  ت���ن���اول���ت���ه���ا 
م�������واق�������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
كانت  التى  الجتماعى 
بينه وبن النجم تامر 
اأغنية  ب�����ش��ب��ب  ح�����ش��ن��ى 
"عي�ص ب�شوقك"، وقال 
حمادة "اأنا م�ص زعان 
لأن��ه حبيبى  تامر  م��ن 
اإعداد  م��ن  طلبت  واأن���ا 
اأن  وق���ت���ه���ا  ال���رن���ام���ج 
الكام  ه����ذا  ي���ح���ذف���وا 
واأن����������ا  ي������ح������دث  ومل 
وخا�ص  ف�����ش��ف�����ش��ت 
وم�ص زعان من تامر 
يزعل�ص  م��ا  زعلته  ول��و 

منى واإحنا حبايب".
هال  حمادة  اأن  يذكر 
يغيب عن ال�شينما منذ 
كان  ح��ي��ث  ���ش��ن��وات   5
"�شنطة  اأف���ام���ه  اآخ���ر 
 2017 ع����ام  حمزة" 
بطولته  يف  و������ش�����ارك 
اأحمد  ال���ل���وزى،  ي�����ش��را 
ثروت،  حممد  فتحى، 
الطرابل�شى،  ���ش��ام��ي��ة 
بيومى فوؤاد، طاهر اأبو 
املريغنى،  �شياء  ليلة، 
�شامى مغاورى، حممد 
اي���ن���ا����ص على  م���ت���وىل، 
وتاأليف اأحمد عبد اهلل 

واإخراج اأكرم فاروق.

دون  بالكوميديا  املمتنع  ال�ضهل  وبرع يف تقدمي  الفكاهية،  والروح  الظل  متيز بخفة 
اأي جمهود، وميتلك قبواًل يجعله يدخل القلوب فور روؤيته، هو الفنان اإ�ضماعيل 
الرم�ضاين  باملو�ضم  م�ضاركته  تفا�ضيل  احلوار،  هذا  يف  ك�ضف  والذي  فرغلي، 

"مكتوب عليا"، والذي جنح يف جذب االأنظار منذ احللقة االأوىل بكوميديا راقية ت�ضبه لدرجة كبرية البيوت  املن�ضرم مب�ضل�ضل 
امل�ضرية، كما اأو�ضح كوالي�ص التعاون مع الفنان اأكرم ح�ضني، و�ضر اخللطة لنجاح م�ضل�ضل مكتوب عليا يف ظل مو�ضم درامي مليء 

باالأعمال الدرامية املتنوعة وتفا�ضيل اأخرى كثرية:

 suits« رمي م�ضطفى: قدمنا م�ضل�ضل
بالعربى« بروح وخفة دم م�ضرية

حمادة هالل: �أركز حاليًا على تقدمي 
فيلم جديد �أعود به �إىل �ل�ضينما
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�لتهاب �لكبد: ما �لذي يجب 
�أن يبحث عنه �لآباء؟

وت�شرح  متزايدة،  املميت يف خماوف  الغام�ص  الكبد  التهاب  ت�شبب مر�ص 
الدكتورة نيغات اآرف عامات التحذير التي يجب البحث عنها.

وقالت نيغات متحدثة يف برنامج BBC’s Breakfast: "النباأ ال�شار 
هو اأن هذا نادر، على الرغم من اأن الأرقام اأعلى يف بريطانيا". وبينما يبدو 
ميثل  الكبد  التهاب  تف�شي  ف��اإن  احل��الت،  غالبية  من  تعاين  بريطانيا  اأن 
م�شكلة عاملية ت�شهد ظهور حالت يف جميع اأنحاء العامل يف دول مثل الهند 

واإ�شبانيا وغريهما.
"هذا �شيء غري م�شبوق، ل نرى هذا امل�شتوى من التهاب الكبد  وتابعت: 
اإجراء  اإىل  بحاجة  بالتاأكيد  نحن  قلقنا.  يثري  اأم��ر  وه��ذا  الأط��ف��ال،  ل��دى 

املزيد من البحث ملعرفة ال�شبب الأ�شا�شي".
مل�شاعدة  ب�شيطة"  "اأ�شياء  اإىل  احلكاية  اإ���ش��ارات  بتق�شيم  نيغات  قامت  ثم 
الآباء على معرفة ما الذي يبحثون عنه. واأحد الأعرا�ص الرئي�شية التي 

ميكن اأن تدق ناقو�ص اخلطر هو ا�شفرار اجللد.
وقالت: "ميكن اأن ي�شاب اجللد با�شفرار اأو ا�شفرار العينن. وقد ت�شاب 
ب��ول داك��ن وب��راز �شاحب.  اأي�شا. وق��د يعاين طفلك من  باحلكة يف اجللد 
وقد ي�شكون من الت�شنجات والكثري من التعب، ومن فقدان ال�شهية. وقد 

يتعر�شون لرتفاع درجات احلرارة ب�شكل ل يبدو اأننا نتحكم فيه".

ما هو التهاب الكبد؟
ي�شابون  الأط��ف��ال  واأن  م��وج��ود  الكبد  ال��ت��ه��اب  اأن  "نعلم  ن��ي��غ��ات:  وق��ال��ت 
 A بالتهاب الكبد لأ�شباب خمتلفة. هناك فريو�شات ت�شبب ذلك، هناك من
اإىل E. وهناك اأي�شا حالت وراثية اأ�شا�شية ميكن اأن ت�شبب التهاب الكبد. 
ت�شبب  اأن  الأدوي��ة ميكن  الكحول وبع�ص  ف��اإن  ال�شن،  اإىل كبار  واإذا نظرنا 

اأي�شا التهاب الكبد".
ويف ظل هذه الفا�شية، مل يعرف اخلراء بعد ما الذي ي�شبب التهاب الكبد 

عند الأطفال بال�شبط.
اأنها  اإن احل��الت التي نظروا فيها حتى الآن يبدو  ومع ذلك، قالت نيغات 

ناجمة عن الفريو�ص الغدي.
املئات  "الآن، الفريو�ص الغدي هو فريو�ص �شائع جدا - لدينا  واأو�شحت: 
من حالت الإ�شابة بالفريو�ص الغدي. ويف بع�ص الدرا�شات، ل �شيما عندما 
نظروا اإىل احلالت يف ا�شكتلندا، وجدوا اأن هناك فريو�ص غدي 41 الذي 

نعتقد اأنه ي�شبب هذا النوع من التهاب الكبد".
احلالت  جميع  ع��ن  م�شوؤولة  الغدية  الفريو�شات  اأن  يبدو  ل  ذل��ك،  وم��ع 

النا�شئة. لذلك حثت نيغات على البحث عن العامات والأعرا�ص.
ونظرا لأن الفريو�شات ت�شبب حالت التهاب الكبد اجلديدة هذه، اأو�شحت 

اخلبرية اأنه من "املهم" متابعة ر�شائل ال�شحة العامة.
اليدين.  انتقال العدوى عن طريق غ�شل  تاأكد من تقليل  "لذا  واأ�شافت: 
وعلى وجه اخل�شو�ص، اإذا راأيت عامات ا�شفرار اجللد اأو ا�شفرار العينن 

لدى طفلك".

؟ عطارد  كوكب  يف  اليوم  ي�ضاوي  • كم 
- 59 يوم اأر�شي

؟ االأمن  جمل�ص  يف  الفيتو  بحق  تتمتع  التي  الدول  عدد  • كم 
-  5 دول

؟ االإن�ضان  ج�ضم  عظام  عدد  • كم 
- 206 عظمة

؟  امليالد  بعد  االأوىل  ال�ضنة  تلت  التي  ال�ضنة  • ماهي 
- ال�شنة الأوىل بعد املياد

؟ قارتني  بني  ويف�ضل  بحرين  بني  ي�ضل  • بحر 
- البحر الأحمر

الإن�شان  على  �شار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�شروات  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 
�شام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�شفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�شرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�شان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها تاأثري �شام على الإن�شان .. و هذه املادة ال�شامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لاإن�شان. 
ن�شبة  ارتفاع  على  يق�شي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�شابة  مينع  املدم�ص  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�شرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ص تناول الفول املدم�ص ن�شبة واحد باملئة من 

ت�شلب ال�شراين. 
اليمنى.  الأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

الفك.  ع�شلة  هي  الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

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

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ص واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة  اأن نق�ص فيتامن ب  • هل تعلم 
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف الأع�شاب وام�شاكا حاّدا . 

الليل والنهار
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ع�ضري البنجر بالربتقال 
ي����ع����د ال���ب���ن���ج���ر م�����ن اأه�����م 
حتتوى  ال����ت����ى  الأط����ع����م����ة 
العنا�شر  من  العديد  على 
ل�شحة  ال��ه��ام��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الإن�����ش��ان، ول��ذل��ك جن��د اأن 
الأ�شخا�ص  م����ن  ال���ك���ث���ري 
م�شاكل  من  يعانون  الذين 
فى اجلهاز املناعى يكرون 
ف���ى ت��ن��اول��ه ����ش���واء ع�شري 

هو  الأ�شا�شى  ال��ه��دف  ولكن  التح�شري،  �شهلة  ك�شلطة  واإع����داده  �شلقه  اأو 
احل�شول على فوائده.

ووفقا ملوقع ” healthyliving”، الذى قدم فوائد البنجر م�شريا اإىل 
بالأنيميا وفقر  الإ�شابة  املناعى، واحلد من  اأنه يعمل على تقوية اجلهاز 

اجل�شم، يحمى اجل�شم من الأمرا�ص كال�شرطان وما �شابه ذلك.
كما اأن اإ�شافة ع�شري الرتقال الغنى بفيتامين “�شى” على ع�شري البنجر، 
يعمل على تقوية املناعة، زيادة ن�شاط اجل�شم ب�شكل كبري، والرتكيز، ولذا 
جند اأن تناول هذا امل�شروب مرة واحدة فى اليوم يعمل على تقوية املناعة 

واحلد من الإ�شابة بالأمرا�ص املناعية الغريبة.
طريقة اإعداد الع�شري..

قم ب�شلق حبة من البنجر.
قم بع�شري عدد 2 ثمرة من الرتقال.

واأ�شربهم  الرتقال،  ع�شري  عليه  �شيف  ثم  اخل��اط  فى  البنجر  �شعف 
جيدا وتناوله وهو طازج للح�شول على فوائد، فى احلد من الإنيميا.

كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�شبح، ثم قليًا من ال�شطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�شرك  الطعام اخلفيف، يح�شر طبقاً من  ال�شاة وبع�ص  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�شم قليًا، بع�ص اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ص الأفكار واملاحظات.. اأ�شياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�شطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�شة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة.. اآه لأ�شمع بع�ص 
املو�شيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�شرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �شاعة �شكت الأب قليًا ثم قال ح�شناً لك ما تريد غداً 

�شيكون النهار 42 �شاعة.
جاء رمزي من املدر�شة فجل�ص يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�شل 
وعندما حل امل�شاء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ص قليًا ثم اأن ي�شلي وير�شم ويدق بع�ص الأحلان على البيانو ويدون بع�ص ماحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�شل اإىل مرحلة ل ي�شتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق.. ا�شتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�شر يوماً درا�شيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �شاعة فهم رمزي �شوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�شبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.

املمثلة الرو�ضية األيونا ميخائيلوفا خالل جل�ضة ت�ضوير لفيلم زوجة ت�ضايكوف�ضكي  يف الدورة 75 ملهرجان كان ال�ضينمائي، جنوب فرن�ضا - ا ف ب

م��ن��ذ ظ��ه��ور احلو�شبة  ك��ب��ري  ال��ك��ث��ريي��ن ل�شغط  اأع����ن  ت��ع��ر���ش��ت 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  اإىل  ينظر  ك��ل��ه  ال��ع��امل  وب����داأ  ال�شخ�شية 
ال��ع��ن. وخال  ت��اأث��رت �شحة  ل��ذل��ك،  ونتيجة  اأم��ام��ه  ال�����ش��ا���ش��ات 
الذي  الإغ��اق  ب�شبب  امل�شاكل  املا�شين، تفاقمت  العامن  جائحة 
اأجر النا�ص على ق�شاء املزيد من وقتهم يف م�شاهدة التلفزيون اأو 
العمل من املنزل، ومع ذلك، فاإن ما كان دائما ميثل م�شكلة للعن 
اأنه  اإن ال�شيف، على الرغم من  هو ال�شيف. ويقول الأطباء الآن 

يتيح فر�شة ثمينة للتخلي عن ال�شا�شات، له تاأثري على العيون.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ت��و���ش��ا غ��روف��ر اإن م��و���ش��م ال��ت��دري��ب��ات احلرارية 
الأ�شول  اأك��ر  اأح��د  ت��اأث��ري على كيفية عمل  ل��ه  الطلق  ال��ه��واء  يف 
تعقيدا يف اجل�شم. ويقول املدير الطبي ملركز Vision Eye يف 

نيودلهي: "اإن حرارة ال�شم�ص احلارقة �شارة للغاية بالعيون".
"اإن التعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص فوق  ويتابع الدكتور غروفر قائا: 
باإعتام  الإ�شابة  خطر  يزيد من  اأن  ميكن  ال�شيف  يف  البنف�شجية 

عد�شة العن وتلف ال�شبكية". ونتيجة لذلك، من املهم اأن توفر اأي 
نظارة �شم�شية يتم ارتداوؤها حماية من الأ�شعة فوق البنف�شجية.

اأي�شا  ي�شبب  اأن  "ميكن  ال�شيف  اأن  غ��روف��ر  ال��دك��ت��ور  وي�شيف 
ح�شا�شية للعن، والتي ترتاوح من حكة خفيفة واحمرار اإىل ذرف 
البكتريي  امللتحمة  والتهاب  اجل��ف��ون  يف  وت���ورم  �شديد  ع��ن  دم��ع 
املفرطة ميكن  اإن احل��رارة  الدكتور غروفر  والفريو�شي". ويقول 
اأن ت�شبب اأي�شا "حروقا يف العن واإعتام عد�شة العن وتنك�شا بقعيا 

وال�شرطان".
اأن��ه ميكن جتنب  اإل  ق��د يبدو مزعجا،  اأن ه��ذا  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
النظارات  ارت�����داء  م��ث��ل  ب�شيطة  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  مت  اإذا  احل����الت 

ال�شم�شية وعدم التحديق يف ال�شم�ص.
الإ�شابة  اإىل  اأي�شا  لل�شم�ص  امل��ف��رط  التعر�ص  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
ب�شرطان اجللد، والذي يعد من اأكر اأنواع ال�شرطانات �شيوعا يف 

العامل.

خرب�ء يحذرون من �أ�ضر�ر قد ت�ضيب �لعيون ب�ضبب حر�رة �ل�ضيف


