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قناع �ضوئي ثوري لإزالة حب ال�شباب

�أطلقت �شركة “كارنت بودي” الأ�سرتالية م��ؤخ��راً قناع وج��ه عايل
التقنية ميكنه عالج العديد من م�شاكل الب�شرة مبا يف ذلك التخل�ص
من حب ال�شباب واالح�م��رار والتجاعيد يف �أق��ل من �أرب�ع��ة �أ�سابيع،
با�ستخدام الأ�شعة حتت احلمراء.
ي�ستخدم ق�ن��اع ال��وج��ه ال��ذي يعالج ب�ضوء “ ”LEDم��زي�ج�اً من
ال���ض��وء الأح �م��ر والأ��ش�ع��ة حت��ت احل �م��راء لتعزيز ال ��دورة الدموية
وتنعيم ملم�س الب�شرة وحتفيز �إنتاج الكوالجني ،مما يجعل الب�شرة
تبدو �أكرث ن�ضارة و�شباباً.
وقد �أثبتت ال�شركة من خالل التجارب� ،أن ا�ستخدام القناع امل�صنوع
من ال�سيليكون املرن الذي ي�سمح لل�ضوء بالتغلغل بعمق يف الوجه،
خم�س م��رات يف الأ�سبوع مل��دة  10دقائق يقلل من ظهور اخلطوط
الدقيقة بن�سبة  35%يف �شهر واحد فقط.
ميكن �أن يوفر ا�ستخدام القناع الذي يبلغ �سعره  600دوالر �أمريكي،
يف املنزل � اً
أموال طائلة على عالجات ال�صالون باهظة الثمن.
ويتميز القناع ب�أنه �آمن جلميع �أنواع الب�شرة ،وعدم ت�سببه ب�أية �آالم،
و�إمكانية ارت��دائ��ه �أث�ن��اء ال�ت��واج��د يف امل�ن��زل .كما �أن القناع م�صمم
لال�ستخدام بعد تنظيف الوجه وتطبيق منتجات العناية بالب�شرة
ال�ع��ادي��ة ،وه��و خفيف مب��ا يكفي حلمله يف حقيبة اليد �أث�ن��اء ق�ضاء
العطالت ،وفق ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

�إنقاذ ع�شرات القرود من املوت احلتمي

�ضبطت ال�سلطات املعنية باحلياة الربية يف تايالند 102 ،من قرود
املكاك الآ�سيوية طويلة الذيل �أثناء تهريبها يف �شاحنة �صغرية (بيك
�أب) ،لكن نحو  18قرداً منها نفق.
وكانت ال�شاحنة قد �أُوقفت يوم اخلمي�س املا�ضي يف نقطة تفتي�ش وهي
يف طريقها �إىل �إقليم تايالندي جماور لكمبوديا وعليها القرود خمب�أة
داخل �أكيا�س من ال�شبك الأزرق ومكد�سة يف �سالل بال�ستيكية.
و�شوهدت القرود وهي منقطعة الأنفا�س ت�صارع املوت عندما عرثت
عليها ال�سلطات.
و�أقام الأطباء البيطريون م�ست�شفى ميدانيا جمهزا ب�شا�شات املوجات
فوق ال�صوتية و�أنابيب تنف�س لعالج  80قردا يف �صراع مع املوت.
وق��ال��ت ال�سلطات �إن �أرب�ع��ة منها يف حالة حرجة يف ح�ين نفق ،18
وكانت بع�ض الإناث حبلى.

م�أوى للم�شردين مبنطقة راقية يف مانهاتن
تعتزم مدينة نيويورك بناء م�أوى للم�شردين يف منطقة راقية يف حي
مانهاتن تعرف با�سم «بيليونريز رو» ،بعد معركة قانونية طويلة.
و�أعلنت �إدارة حاكم نيويورك بيل دي بالزيو عام � 2018أنها تخطط
لتحويل فندق «ب��ارك �سافوي» ال�سابق الواقع يف �شارع «وي�ست »58
�إىل ملج�أ ي ّت�سع لـ� 150شخ�صاً.
و�أق� ��ام ائ �ت�لاف م��ن ال���س�ك��ان دع ��وى ق�ضائية ل��وق��ف ه��ذه اخلطوة،
لكن قا�ضي اال�ستئناف رف�ض اخلمي�س املا�ضي معار�ضتهم ،ما مهد
الطريق �أمام امل�ضي قدماً يف امل�شروع.
وق��ال �أي��زاك ماكغني ،ناطق با�سم �إدارة اخلدمات االجتماعية عقب
�صدور احلكم« :نتطلع �إىل فتح �أبوابنا يف هذا املوقع يف �أق��رب وقت
ممكن».
وت�ضم «بيليونريز رو» جمموعة من ناطحات ال�سحاب ال�سكنية فائقة
الفخامة قبالة الطرف اجلنوبي من «�سنرتال ب��ارك» ،التي ت�ضم
بع�ضاً من �أغلى املنازل يف العامل.
وهي موطن للعديد من الأثرياء وامل�شاهري .وقال حمامو ال�سكان �إن
ا�ستخدام الفندق ال�سابق الذي بني عام  ،1910كم�أوى ميثل «خطراً
على ال�سالمة».
وكانت حمكمة �أدنى درجة ق�ضت �أنه يجب عقد جل�سة لتحديد ما �إذا
كانت هذه اخلطوة �آمنة .لكن حمكمة اال�ستئناف يف نيويورك قالت
اخلمي�س �إنه ال داعي جلل�سة ا�ستماع.
ً
وتقول احلكومة �إن املركز �سي�ؤوي �أ�شخا�صا لديهم وظيفة �أو يبحثون
بن�شاط عن عمل .و�سيكون جمهزاً مبراقبة �أمنية على م��دار 24
�ساعة.

رئي�س الوزراء الربيطاين
يتزوج يف حفل �سري
ذك��رت ت�ق��اري��ر �إع�لام�ي��ة بريطانية� ،أن
رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال�ب�ري �ط ��اين بوري�س
ج��ون �� �س��ون ،ع �ق��د ق ��ران ��ه �أم �� ��س الأول
ال�سبت على خطيبته كاري �سيموندز ،يف
"حفل �سري".
وق��ال��ت �صحيفتا "ميل �أون �صنداي"
و"ذا �صن" �إن جون�سون املعروف بحياته
العاطفية احلافلة ،والبالغ  56عاما،
ت��زوج م��ن �سيموندز البالغة  33عاما
يف كاتدرائية و�ستمن�سرت الكاثوليكية،
بح�ضور �أ�صدقاء مقربني و�أقارب.
وجون�سون ثاين رئي�س وزراء بريطاين
ي � �ت� ��زوج خ� �ل��ال والي � �ت� ��ه ب� �ع ��د روب� � ��رت
جينكين�سون ،الذي توىل رئا�سة الوزراء
ق �ب��ل ق��رن�ين م��ن ال ��زم ��ان ،وت � ��زوج عام
� 1822أي�ضا وهو يف من�صبه.
وج� ��اء ال ��زف ��اف مب �ث��اب��ة ت �ط��ور مفاجئ
بعد ورود تقارير يف وقت �سابق من هذا
الأ��س�ب��وع ع��ن حت�ضري اخلطيبني حفل
زفاف يقام يف  30يوليو العام املقبل.
و�أع�ل��ن جون�سون وك��اري خطوبتهما يف
دي�سمرب ع��ام  2019،ول��دي�ه�م��ا طفل
يبلغ عاما واحدا.
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القناد�س تهدد
غابات باتاغونيا

�7 أطعمة ُيف�ضل تناولها
م�سلوقة يجب عليك معرفتها
على الرغم من �أن البع�ض يعتقد �أن الأطعمة امل�سلوقة لي�ست
لذيذة املذاق ،لكن يف الواقع يغيب عن �أذهانهم �أن البي�ض والأرز
والبطاط�س تكون لذيذة جدا وهي م�سلوقة .وبالفعل هناك
�أطعمة م�سلوقة ال ميكن اال�ستغناء عنها.
وبح�سب تقرير ن�شره موقع "بولد�سكاي ،" Boldskyاملعني
بال�ش�ؤون ال�صحية ،ف�إن هناك الكثري من الأطعمة الأخرى،
التي ميكن �أن تكون �صحية و�شهية عند �سلقها مثل الدجاج
والفا�صوليا والأ�سماك .ويو�ضح التقرير �أنه عند طهي الطعام،
من ال�ضروري �أن يتغري املحتوى الغذائي ،ولهذا ال�سبب ،ين�صح
خرباء ال�صحة بتجنب الإفراط يف غلي الطعام امل�سلوق �أثناء
الطهي لأنه ميكن �أن يفقد معظم عنا�صره الغذائية.
فوائد امل�سلوق
يعد الطعام امل�سلوق ب�شكل م�ت��وازن ه��و اخل�ي��ار الأف�ضل
�صح ًيا ،لأنه يحافظ على �أق�صى قدر من القيمة الغذائية.
ويف امل�ق��اب��ل ،ميكن للقلي �أن ي��دم��ر العنا�صر الغذائية
املوجودة يف �أي وجبة غذائية .كما �أن الأطعمة امل�سلوقة ال
ت�سبب ال�سمنة عند مقارنتهابالأطعمة املقلية �أو امل�شوية.
وعند غلي الطعام ،ف�إن املركبات املعقدة املوجودة تتك�سر
�إىل مركبات ب�سيطة ،مما يجعل الطعام �أ�سهل يف اله�ضم.
وي�ساعد الطعام امل�سلوق على �إنقا�ص الوزن وحت�سني ن�سيج
اجللد ومنو ال�شعر والوقاية من احلمو�ضة وح�صى الكلى  4-البقوليات
�أظهرت الدرا�سات �أن تناول البقوليات امل�سلوقة ميكن �أن
والتهاباملعدة.
يخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف ال��دم ،ويقلل من �ضغط
الدم وي�ساعد يف احلفاظ على وزن اجل�سم ،وكلها عوامل
�أف�ضل الأطعمة امل�سلوقة
�إن �أف�ضل ج��زء هو �أن الأطعمة امل�سلوقة ميكن �أن تكون خ�ط��ر ل�ل�إ��ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب .وت�ت�م�ي��ز البقوليات
ل��ذي��ذة و�شهية م��ن خ�لال بع�ض اخل�ط��وات التي يوردها بانخفا�ض م�ستويات ال��ده��ون امل�شبعة واملتحولة وب�أنها
غنية بالألياف القابلة للذوبان.
اخلرباء فيمايلي:
الأل �ي��اف القابلة ل�ل��ذوب��ان يف
خف�ض م�ستوى الربوتني
الدهني منخف�ض الكثافة
�أو ما ي�سمى بالكولي�سرتول
ال � � �� � � �ض� � ��ار وم � �� � �س � �ت� ��وي� ��ات
الكولي�سرتول الكلية .وتدعم
�أي��ً��ض��ا �صحة ال�ق�ل��ب ع��ن طريق
خف�ض �ضغط الدم وتقليل االلتهابات.

-5 الذرة
-1 البطاط�س
يعترب �سلق البطاط�س �أف�ضل اخليارات لتقليل حمتوى حتتوي ال��ذرة امل�سلوقة على فيتامينات ، Bوالتي تعترب
الدهون وال�سعرات احلرارية مقارنة بالقلي .ي�شري خرباء مهمة لل�صحة ال�ع��ام��ة .كما ت��زود ال ��ذرة ج�سم الإن�سان
التغذية �إىل �أن تناول البطاط�س امل�سلوقة م��ن �أف�ضل ب��امل�ع��ادن الأ��س��ا��س�ي��ة مثل ال��زن��ك واملغني�سيوم والنحا�س
واحلديد واملنغنيز.
الطرق مللء املعدة دون القلق ب�ش�أن زيادة الوزن. 
- 6 الربوكلي
-2 البي�ض
يعد ال�بروت�ين امل��وج��ود يف بيا�ض البي�ض امل�سلوق مفيدًا مي �ك��ن غ �ل��ي ال�ب�روك �ل��ي ل�ت�ح���س�ين ف ��وائ ��ده .فالربوكلي
للغاية �صح ًيا ،حيث ي�ساعد يف احلفاظ على ا�ستقرار ن�سبة غني بالعديد من العنا�صر الغذائية ،من بينها الألياف
ال�سكر يفالدم .وميكن من خالل �إ�ضافة قليل من الفلفل وفيتامني C وفيتامني K واحلديد والبوتا�سيوم .كما
�أن ��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ب��روت�ين �أك�ث�ر م��ن معظم اخل�ضروات
�أن ي�صبح البي�ض امل�سلوق �أكرث لذة و�صحة.
الأخرى .ولكن يجب مالحظة �أن الربوكلييحتاج للقليل
من الغلي ،لذا ميكن �إ�ضافته �أثناء تخمري احل�ساء.
-3 الفا�صوليا اخل�ضراء
حتتوي الفا�صوليا اخل�ضراء امل�سلوقة على  4غرامات من
الألياف ،وبع�ضها من الألياف القابلة للذوبان .وت�ساعد -7 الروبيان

�أهم الآثار اجلانبية للتخلي
عن وجبة الإفطار ال�صباحية
هناك العديد من الدرا�سات التي تظهر �أن وجبة الإفطار لي�ست �ضرورية
من �أجل م�ساعدتك على �إنقا�ص ال��وزن ،غري �أن هنالك املزيد من الأدلة
التي ت�شري �إىل �أن التخلي عن وجبة الإفطار ميكن �أن ي��ؤدي �إىل فقدان
الوزن� ،إذا مت الأمر ب�شكل�سليم.
فيما يلي جمموعة من الآثار اجلانبية للتخلي عن وجبة الإفطار ،بح�سب
ما �أورد موقع "�إم �إ�س �إن" الإلكرتوين:
ف �ق��دان ال ��وزن :خل�صت �إح ��دى ال��درا� �س��ات ال�ت��ي ن�شرتها امل�ج�ل��ة الطبية
الربيطانية� ،إىل �أنه ميكن �أن يكون هنالك اختالف ب�سيطيف الوزن ل�صالح
امل�شاركني الذين تخطوا وجبة الإفطار ،وه��ذا يعود النخفا�ض ال�سعرات
احلرارية التي يتم ا�ستهالكها خاللاليوم.
ا�ستهالك �سعرات حرارية �أقل يومياً :وفقًا ملركز بيو للأبحاث ،ي�ستهلك
الأمريكيون �أك�ثر مما اع�ت��ادوا قبل  20ع��ا ًم��ا .يف ع��ام  ،2010ا�ستهلك
الأمريكي ال�ع��ادي � 2481سعرة ح��راري��ة يف ال�ي��وم ،وه��و ما يزيد بن�سبة
 23%عن الأرقام يف عام  .1970وميكن�أن تكون الأرقام �أكرث الآن ،لذا
قد �أن يكون التخلي عن وجبة الإفطار و�سيلة لتقليل مدخول ال�سعرات
احلرارية.

ي �ع �ت�بر اجل� �م�ب�ري �أو �أي نوع
م��ن امل ��أك��والت البحرية الأخ ��رى �أكرث
فائدة غذائ ًيا عندما يتم �سلقه .فدرجة احل��رارة الزائدة
�أثناءالطهي تدمر املعادن احل�سا�سة املوجودة يف امل�أكوالت
البحرية .وميكن �إ�ضافة الروبيان امل�سلوق �إىل الكاري �أو
احل�ساء �أوال�سلطات لال�ستمتاع بفوائده.
ما �أن�سب طرق طهي البطاطا؟ العلم يح�سم اجلدل
تعد البطاطا ،كما يُطلق عليها يف ب�لاد ال�شام واملغرب
العربي� ،أو البطاط�س يف م�صر وباقي الدول العربية ،من
�أك�ثر حما�صيل اخل�ضراوات انت�شا ًرا يف العامل ،كما �أنها
واحدة من �أ�شهر الأطعمة ،ولها قيم ٌة غذائية ولكن يحذر
اخلرباء من�أ�ضرار �صحية ميكن �أن تت�سبب فيها � ً
أي�ضا.
وبح�سب ما جاء يف تقرير ن�شره موقع "ماي �أونلي هيلث"
 ،onlymyhealthاملعني بال�ش�ؤون ال�صحية ،تتميز
البطاط�س بتعدد ا�ستخداماتها ،و�أنها متنح ن�سبة عالية
م��ن ال�شبع .وحتتل البطاطا مرتبة متقدمة ب�ين �أعلى
اخل�ضراوات املزروعة وامل�ستخدمة كمواد �أ�سا�سية خلدمة
املتطلبات الغذائية واملغذيات للإن�سان .ولكن يدور جدل
ح��ول م���س��ؤول�ي��ة البطاط�س ع��ن �أمرا�ض م�ث��ل ال�سمنة
وم�شكالت �أخرى تتعلق ب�صحة القلب.
وي��و��ض��ح العلماء �أن كلمة ال�سر تكمن يف طريقة طهي
البطاط�س حيث �أن املقلي منها يعطي مزيدًا من ال�سعرات
احل��راري��ة ،يف ح�ين �أن البطاط�س امل���ش��وي��ة ال�ت��ي ال يتم
ا�ستخدام �أي زيوت يف طهيها تعد اخليار الأمثل.

يف تيريا ديل فويغو بجنوب ت�شيلي،
ال تتعر�ض غابات متنزه كاروكينكا
للتهديد املبا�شر من الإن�سان بل من
�شره القناد�س الأمريكية ال�شمالية
التي �أح�ضرت �إىل املنطقة لأ�سباب
اقت�صادية يف الأربعينات .وبعد �أكرث
من  70عاما من و�صول �أول 10
�أزواج بهدف تطوير قطاع �صناعة
الفراء و�إ�سكان الأرا�ضي النائية يف
باتاغونيا بني الأرجنتني وت�شيلي،
�أ��ص�ب��ح ع��دد ال�ق�ن��اد���س ح��ال�ي��ا �أكرث
م��ن � 100أل� ��ف .و�إذا ا�ستطاعت
ج��ذوع الأ��ش�ج��ار القوية والطويلة
النموذجية للنظام البيئي لغابات
الأن��دي ����س وب��ات��اغ��ون�ي��ا ال���ص�م��ود يف
وج� ��ه احل� �ط ��اب�ي�ن ،ف� � ��إن القند�س
اليوم هو �أك�بر مفرت�س لها .وكما
ه ��ي احل � ��ال يف م��وط �ن �ه��ا الأ�صلي
يف ك� �ن ��دا ،ت �ب �ن��ي ه� ��ذه ال �ق ��وار� ��ض
ب�ل�ا ه� � ��وادة � � �س� ��دودا ع �ل��ى الأن �ه ��ر
وال�ب�ح�يرات لت�أ�سي�س جحورها يف
جم�م��وع��ة م�ت���ش��اب�ك��ة م��ن اخل�شب
واللحاء واجلذور .وبالتايل ،بهدف
احل�صول على املواد اخلام والغذاء،
ي���س�ت�خ��دم ه ��ذا احل �ي ��وان العا�شب
�أ�سنانه امل�س ّننة لإ�سقاط الأ�شجار
ال�ت��ي اح�ت��اج��ت مل��ا ي�صل �إىل 100
عام حتى ت�صل �إىل مرحلة الن�ضج.
وقال كري�ستوبال اريدوندو الباحث
يف "وايلداليف كون�سرفي�شن
�سو�سايتي" يف ت�شيلي وامل�س�ؤول عن
مراقبة الأنواع يف متنزه كاروكينكا
وتيريا دي��ل فويغو لوكالة فران�س
بر�س "القناد�س ،مثلنا نحن الب�شر،
ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا "مهند�سة النظام
البيئي" م��ا يعني �أن��ه م��ن �أج��ل �أن
تعي�ش يف بيئة ،يجب عليها تعديلها
لتكييفها مع الظروف التي حتتاج
�إليها للبقاء على قيد احلياة".

طوابري املثلجات يف فيينا
�أمام الأف�ضل ب�أوروبا

م��ع دخ��ول ف�صل ال�صيف ،ت�شتهر
م� �ن ��اط ��ق ب �ع �ي �ن �ه��ا يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا مب�شهد معتاد؛
طوابري طويلة ل�شراء املثلجات.
وت �ع �م��ل حم�ل��ات امل �ث �ل �ج��ات وفق
جدول معروف� ،إذ تغلق �أبوابها يف
ف�صل ال�شتاء نتيجة للربد القار�س،
وتفتح �أبوابها من منت�صف مار�س/
�آذار �إىل منت�صف �أكتوبر /ت�شرين
الثاين من كل ع��ام .لكن لي�س كل
متاجر املثلجات ت�شهد اقباال كبريا،
و�إمنا متجران على وجه التحديد؛
الأول ي �ق��ع يف م �ي ��دان "ِ�شفيدن
بالت�س" يف و��س��ط فيينا ،وميلك
�شهرة كبرية و�سمعة "الأف�ضل يف
�أوروبا" ،خا�صة �أنه يعمل يف نف�س
املكان منذ عام .1886

متثال لتاجر رقيق يف
متحف بري�ستول

يُعر�ض متثال مثري للجدل لتاجر رقيق بريطاين يعود �إىل القرن ال�سابع
ع�شر ك��ان هدفا لعملية تخريب يف حزيران-يونيو املا�ضي ،يف متحف يف
بري�ستول ب�صورة موقتة فيما تناق�ش �سلطات املدينة م�صريه.
و�أزي��ل التمثال ال�برون��زي لإدوارد كول�ستون ،امل���س��ؤول ال�سابق يف �شركة
"رويال �أفريكان" ،خالل م�سرية حلركة "حياة ال�سود مهمة" (بالك
اليفز ماتر) يف مدينة يف جنوب غرب �إنكلرتا يف  7حزيران-يونيو.
وج ّر التمثال عرب املدينة و�ألقي يف امليناء و�سط موجة الغ�ضب التي عمت
الواليات املتحدة والعامل �إثر مقتل الأمريكي الأ�سود جورج فلويد �أثناء
توقيفه يف ال�شهر ال�سابق ،ما �أث��ار احتجاجات وتظاهرات يف العديد من
املدن مبا يف ذلك يف بريطانيا.
ومن املفرت�ض �أن ميثل �أربعة �أ�شخا�ص �أمام الق�ضاء يف وقت الحق من العام
احلايل بعدما دفعوا برباءتهم من تهم الت�سبب ب�أ�ضرار جنائية.
ومت�ضي حكومة رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون قدما يف ت�شريع مثري
للجدل يق�ضي بت�شديد �أحكام ال�سجن بحق من يرتكبون �أعمال تخريب
لقطع �أثرية تاريخية.
ومت انت�شال التمثال من امليناء وق��ام فريق ترميم يف املتحف املحلي "�إم
�شيد" بتنظيفه وثبتوا ر�سوم الغرافيتي التي تزينها حتى ال يتق�شر.
و�سي�شكل الآن حمور معر�ض موقت يف املتحف الذي �سيفتتح اجلمعة املقبل
و�سي�ضم �أي�ضا الفتات من االحتجاج وجدول زمني لأحداث رئي�سة.
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برعاية وح�ضور ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان

«�أبوظبي للطفولة املبكرة» تطلق مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
ذياب بن حممد بن زايد ي�ؤكد الدور الفاعل للم�ؤ�س�سات يف دعم ومتكني م�سرية التنمية ال�شاملة للأطفال
•• �أبوظبي -الفجر

22

للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

م�ست�شفى الزهراء دبي يعتمد ا�ستخدام نظام
فري�سيو�س اجلراحي الآيل الرائد منCMR

•• دبي  -الفجر

"احللول اجلراحية الآلية" �أو "الروبوتية" �شكلت ابتكاراً طبياً حديثاً
��ش��اع ا�ستخدامه على م��دى العقد امل��ا��ض��ي ،كما ات�سعت م�ساحة اعتماد
"الروبوت" يف �إجراء العمليات اجلراحية ب�سرعة ،نتيجة احلد من التدخل
اجلراحي املعقّد يف العديد من املجاالت الطبية .ومع ت�سارع وترية التط ّور
والتقنيات امل�ستخدمة يف هذا املجال ،ازدادت الأ�ساليب اجلراحية اجلديدة
تن ّوعاً ،و�صارت التقنيات احلديثة تو ّفر للم�ست�شفيات فاعلي ًة �أف�ضل وكفاء ًة
�أعلى ونتائج �أكرث �إر�ضا ًء للمر�ضى ،بالإ�ضافة �إىل الدقة يف تنفيذ الإجراء
اجلراحي ،وتوفري الوقت ،وخف�ض التكاليف الطبية ..ومن هذا املنطلق،
التقني الهائل يف تقدمي اخلدمات الطبية على امل�ستوى
ومتا�شياً مع التقدّم
ّ
العاملي ،عمل "م�ست�شفى الزهراء دبي" على �أمتتة العمليات اجلراحية،
من خالل اعتماد اجليل الثاين من نظام "فري�سيو�س اجلراحي الآيل"
ال�شهري م��ن  CMRيف جميع �إج��راءات��ه اجل��راح�ي��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
��ش��رك��ة  CMRل�ل�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة ،وم �ق � ّره��ا م��دي�ن��ة "كامربيدج"،
واملعروفة �أي�ضاً يف �أوروب��ا با�سم� ،MedTech Powerأطلقت نظام
"فري�سيو�س اجلراحي الآيل" اخلا�ص بها كن�سخ ٍة متط ّورة و�أكرث تقدّماً
م��ن الأن�ظ�م��ة ال��روب��وت�ي��ة التقليدية ،وق��د ّ
وظ�ف��ت فيه تقنياتها الطبية
املبتكرة واملنت�شرة على نطاقٍ وا�سع يف ٍّ
كل من �أملانيا وفرن�سا و�أ�سرتاليا.
جرى ت�صميم "فري�سيو�س" مبا يراعي بيئة العمل الأن�سب ،وي�ساعد يف
تقليل جهود وتعب اجل ّراحني ،و�ضمان ح�صول املر�ضى على �أف�ضل النتائج،
وت�سريع ال�ف�ترة الزمنية املطلوبة للتعايف ،بالإ�ضافة �إىل �أنّ �إج ��راءات
التنظري الآلية تعود بفوائد كثرية على املر�ضى؛ خ�صو�صاً �أنّ العديد من
ه��ذه الإج ��راءات �شديد التعقيد �إذا ّ
مت �إج��را�ؤه يدوياً وم��ن دون م�ساعدة
ّ
تراجع يف اجلودة املطلوبة ،وعدم دقة يف حتقيق
"الروبوت" ،وقد ي�ؤدي �إىل
ٍ
النتائج ال�سريرية امل��رج� ّوة .يف املقابل ،ي�شتمل نظام "فري�سيو�س" على
�أدوات حتكم عالية اجلودة تو ّفر للطبيب ر�ؤي ًة �شاملة و�شديدة الد ّقة ،مع
وحدة حتكم مفتوحة م�ص ّممة بحيث ت�سمح للج ّراحني بالعمل يف و�ضعية
اجللو�س �أو الوقوف ،ما يجعلهم مرتاحني لفرت ٍة �أطول على مدار اليوم،
واال�ستفادة من جميع مزايا "الروبوت" احل��دي��ث ،بعك�س ما كانت عليه
احلال مع "الروبوتات" املعهودة.
ال�شيخ ال��دك�ت��ور في�صل ب��ن خ��ال��د ال�ق��ا��س�م��ي ،رئ�ي����س جمل�س الإدارة يف
"م�ست�شفى الزهراء دبي"� ،أ�شاد بالإجناز الطبي -العملي الذي حتقّق،
وقال" :من خالل موقعه املم ّيز كمز ّو ٍد للرعاية ال�صحية يتطلع دوماً �إىل
امل�ستقبل ،وب�صفته �أول م�ست�شفى خا�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
جراحي �آ ّ
يل يف
مل نكتفِ يف "م�ست�شفى الزهراء دبي" مبج ّرد اعتماد برنامج
ّ
الإجراءات الطبية املعروفة واملحدودة ،بل �شرعنا يف اعتماد �أحدث جيلٍ من
الأنظمة اجلراحية الآلية يف �إج��راء العمليات اجلراحية ملاليني املر�ضى.
ونحن جن�دّد وعدنا للمر�ضى والأطباء على ح ّد �سواء ،بالتزامنا ال�سعي
املتوا�صل لالبتكار الطبي وحتقيق �أف�ضل النتائج اجلراحية و�أرق��ى �أدا ٍء
طبي .نحن فخورون بكوننا ر ّواد هذه التكنولوجيا يف املنطقة ،وي�ش ّرفني
ّ
�أن �أت�ق�دّم بال�شكر من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،على ر�ؤيته ال�سديدة
يف خمتلف امل�ج��االت ،ودعمه ال��دائ��م للقطاع الطبي و��ص� ً
وال �إىل تكري�س
دبي مركز رعاية �صحية �إقليمياً قائماً على اجلودة والتط ّور وت�شجيع روح
االبتكار يف خمتلف جوانب هذا القطاع".
م��ن جانبه ،ق��ال ال��دك�ت��ور دايفيد م��زه��ر ،امل��دي��ر ال�ع��ام يف �شركة "�أنظمة
اجل��راح��ة الآلية"" :Robotics Surgical Systemsنحن و
 CMR Surgicalو��ش��رك��ا�ؤن��ا "م�ست�شفى ال��زه��راء دبي" ،منتلك
بالطب القائم على اجل��ودة ،وال��ذي يتيح
قناع ًة م�شرتكة وثق ًة مطلقة
ّ
تدخّ
جراحي ممكن.
للم�ست�شفيات تزويد مر�ضاهم ب�أف�ضل عالج مع �أقل لٍ
ّ
نحن نقدّم مل��ز ّودي اخلدمات الطبية ت�صاميم روبوتية فريدة وعمالنية
وم��رن��ة ومتخ�ص�صة و�سهلة اال�ستخدام وقابلة للتكيف ب�شكلٍ كبري مع
الإج ��راءات املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل منحها اجل� ّراح�ين الراحة اجل�سدية
والد ّقة العملية واملزيد من الثقة بالنف�س".
ثبت عاملياً �أ ّنه قد تكون للإجراءات اجلراحية التقليدية انعكا�ساتها ال�سلبية
على امل�ستويني اجل�سدي والذهني ،وتبينّ �أن  3من �أ�صل  4ج ّراحني �أكدوا
�أنهم يعانون من �آال ٍم يف الظهر ت��ؤ ّث��ر على ج��ودة عملهم ،وبالتايل على
النتائج ال�سريرية املطلوبة ،وه��ذا عامل مت� ّي� ٍز �إ��ض��ا ّيف يف م�صلحة نظام
"فري�سيو�س اجلراحي الآيل.
ّ
تتم ّيز دولة الإم��ارات العربية املتحدة بريادتها يف تبني �أحدث االبتكارات
الطبية الروبوتية ،مع الرتكيز الدائم على الرقمنة والذكاء اال�صطناعي.
وبف�ضل اال�ستثمار املت�صاعد يف هذا القطاع من قبل الهيئات احلكومية
والدولية ،من املتوقع �أن يحقّق ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف جمال
ال��رع��اي��ة ال�صحية �إ��ض��اف��ة م��ا ي��وازي  22مليار دوالر �إىل اقت�صاد دولة
الإمارات العربية املتحدة بحلول العام .2035

ب��رع��اي��ة وح �� �ض��ور ��س�م��و ال���ش�ي��خ ذي ��اب بن
حممد ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،رئي�س ديوان
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ،رئي�س هيئة �أبوظبي
للطفولة امل�ب�ك��رة� ،أط�ل�ق��ت هيئة �أبوظبي
للطفولة امل�ب�ك��رة ،م�ب��ادرة عالمة اجلودة
لبيئة عمل داعمة للوالدين ،والتي تهدف
م ��ن خ�لال �ه��ا �إىل ت �ع��زي��ز ث �ق��اف��ة داعمة
للوالدين يف �إم��ارة �أبوظبي ،وه��ي مبادرة
تطوعية ت�شتمل على جمموعة من املعايري
التي ميكن �أن تتبناها امل�ؤ�س�سات من �أجل
اعتمادها كبيئات عمل داع�م��ة للوالدين
ومنحها عالمة اجل��ودة نظري ال�سيا�سات
واملمار�سات التي تتبناها.
جاء ذلك خالل اجتماع �سموه مع قيادات
هيئة �أب��وظ�ب��ي للطفولة امل�ب�ك��رة ،والذي
انعقد ال�ي��وم اف�ترا��ض�ي�اً ،بح�ضور �سعادة
��س�ن��اء حم�م��د ��س�ه�ي��ل م��دي��ر ع ��ام الهيئة،
و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور يو�سف احل�م��ادي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع ال� ��ري� ��ادة وامل �ع ��رف ��ة،
و� �س �ع��ادة امل�ه�ن��د���س ث��ام��ر را� �ش��د القا�سمي
املدير التنفيذي لقطاع امل�شاريع اخلا�صة
وال�شراكات ،و�سعادة حمد الزعابي املدير
التنفيذي لقطاع التمكني امل�ؤ�س�سي� ،إىل
جانب عد ٍد من موظفي الهيئة.
و�أك��د �سموه ال��دور الفاعل ال��ذي ميكن �أن
تلعبه م��ؤ��س���س��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص و�شبه
احلكومي والقطاع الثالث يف دعم ومتكني
م���س�يرة التنمية ال�شاملة ل�ل�أط�ف��ال من
خ�لال تبني �سيا�سات و�أط ��ر عمل داعمة
للوالدين ،مما ميكن الوالدين العاملني
يف هذه امل�ؤ�س�سات من تعزيز جودة الرعاية
امل�ق��دم��ة لأط�ف��ال�ه��م وخ��ا��ص��ة يف ال�سنوات
الأوىل من حياتهم ،م�شرياً �إىل �أن الرعاية
امل�ب�ك��رة ل�ل�أط�ف��ال ت�ساهم ب�شكل كبري يف
حتقيق نتائج �إيجابية مهمة تنعك�س على
ح�ي��اة الطفل والأ� �س��رة واملجتمع ب�أكمله،
�إىل جانب ما متثله من جهود ا�ستباقية
تدعم ال��ر�ؤي��ة الطموحة لدولة الإمارات
يف الإع��داد للخم�سني عاماً القادمة ورفع
اجل��اه��زي��ة ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ،وت�ه�ي�ئ��ة �أجيال
واع �ي��ة وق� ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة التحديات
وب�ن��اء امل�ستقبل ،وموا�صلة م�سرية النمو
واالزدهار التي �أ�س�سها الآباء والأجداد.
و�أ� �ش��ار ��س�م��وه �إىل �أه�م�ي��ة امل �ب��ادرة يف ظل
ال�ظ��روف ال��راه�ن��ة التي فر�ضتها جائحة
كوفيد  -19على العامل ب�أ�سره ،وما نتج
ع�ن�ه��ا م ��ن حت ��دي ��ات غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة على
خمتلف مناحي احلياة وخا�صة ما يتعلق
منها برعاية الأطفال وتعليمهم واملوازنة
ب�ين العمل واحل �ي��اة بالن�سبة للوالدين،
ح�ي��ث �ست�ساهم امل �ب��ادرة يف ت�ع��زي��ز فر�ص
ح �� �ص��ول الأط � �ف� ��ال ع �ل��ى ال ��دع ��م الكايف
داخ ��ل الأ�� �س ��رة م��ن �أج ��ل ال�ن�م��و ال�صحي
وال�ت�ع�ل��م امل �ب �ك��ر ،ع�ب�ر ت�ط��وي��ر ب�ي�ئ��ة عمل
داعمة للوالدين و�أكرث تفهماً الحتياجات
�أطفالهم ،مبا يعزز جاذبية قطاعات العمل
وري��ادة الأع�م��ال يف الإم ��ارة وقدرتها على
توفري قوى عاملة �أكرث ا�ستدامة و�إنتاجية
و�سعادة �سوا ًء للوالدين �أو لأطفالهم.
ومي� �ك ��ن ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال� �ت� �ق ��دم بطلب
للح�صول على �إح ��دى م�ستويات عالمة
اجل��ودة واملتمثلة يف امل�ستوى الأول (بيئة

عمل داعمة للوالدين) وامل�ستوى الثاين
املتقدم (بيئة عمل داعمة للوالدين بل�س).
وح ��ددت الهيئة جم�م��وع��ة م��ن ال�شروط
الرئي�سية للم�شاركة يف امل�ب��ادرة تتمثل يف
عمل امل�ؤ�س�سة �ضمن القطاع اخلا�ص و�شبه
احل �ك��وم��ي وال �ق �ط��اع ال �ث��ال��ث وامتالكها
رخ�صة جت��اري��ة �سارية � �ص��ادرة م��ن �إمارة
�أبوظبي �أو من منطقة حرة يف الإمارة ،و�أن
تكون امل�ؤ�س�سة ملتزمة بتقدمي جمموعة
م��ن الت�سهيالت وامل�م��ار��س��ات ال�ت��ي تدعم
الوالدين العاملني لديها.
و�أف � ��ادت ��س�ع��ادة ��س�ن��اء حم�م��د �سهيل ب�أن
ت��وف�ي�ر �أم ��اك ��ن ع �م��ل داع� �م ��ة للوالدين
يعزز من قدرتهم على امل�ساهمة بفاعلية
يف ال�ن�م��و ال�ع��اط�ف��ي وامل �ع��ريف وال�سلوكي
لأط�ف��ال�ه��م خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل �ح��وري��ة يف
حياتهم منذ ال ��والدة وح�ت��ى عمر ثماين
� �س �ن��وات ،ل��دع��م رح �ل��ة ال �ن �م��و واالزده� � ��ار
للأطفال ،كما مينت الروابط االجتماعية

والأ�سرية من خالل حت�سني املنظور نحو
الأم� �ه ��ات والآب� � ��اء ال �ع��ام �ل�ين� ،إىل جانب
�أه�م�ي��ة ذل��ك يف زي ��ادة م���ش��ارك��ة املوظفني
وتعزيز رفاهيتهم وم�ستويات االحتفاظ
بهم و�إنتاجيتهم ،و� ً
صوال �إىل تعزيز النمو
االقت�صادي وال��رف��اه االجتماعي يف �إمارة
�أبوظبي.
و�أك ��دت �سعادتها �أن بيئة العمل الداعمة
للوالدين ت�ساهم ب�شكل ف ّعال يف احلد من
�إجهاد الوالدين وتعزيز م�شاركتهم يف حياة
�أطفالهم ،ومتكني املر�أة العاملة من خالل
م�ساهمتها يف رع��اي��ة �أط�ف��ال�ه��ا و�أ�سرتها،
ودع��م االقت�صاد الوطني ،وت�شجيع الآباء
على التفاعل �أكرث مع �أطفالهم يف ال�سنوات
الأوىل م��ن ع �م��ره��م ،مم��ا ي���س��اع��ده��م يف
حت�ق�ي��ق ن�ت��ائ��ج �إمن��ائ �ي��ة �أف �� �ض��ل ،وتقليل
امل�شاكل ال�سلوكية لديهم ،وتعزيز مهاراتهم
امل �ع��رف �ي��ة ،وحت���س�ين ��ص�ح�ت�ه��م النف�سية،
ف�ض ً
ال عن خف�ض معدالت �إ�صابة الر�ضع

بالأمرا�ض احلادة واملزمنة ،والتقليل من
احتمالية �إ�صابتهم مبختلف �أنواع العدوى
وذل��ك �إت��اح��ة الفر�صة الكافية للأمهات
ال�ع��ام�لات لإر� �ض��اع �أط�ف��ال�ه��ن ،ح�ي��ث بينّ
م�سح �أج��رت��ه دائ��رة تنمية املجتمع �ضمن
الدورة الثانية من ا�ستبانة جودة احلياة �أن
 45%من امل�شاركني يق�ضون وقتاً ق�صرياً
وق�صرياً جدا مع �أ�سرهم.
ودع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ج�م�ي��ع امل��ؤ��س���س��ات املهتمة
باحل�صول على عالمة اجلودة �إىل التعرف
على املبادرة والتقدم بطلب احل�صول على
ع�لام��ة اجل� ��ودة م��ن خ�ل�ال زي� ��ارة املوقع
الإل�ك�تروين املخ�ص�ص لذلكhttp:// ،
 ،eca.gov.ae/ar-ae/pflخالل
الفرتة املمتدة من  30مايو اجلاري حتى
امل��وع��د النهائي لتقدمي الطلبات يف 23
�سبتمرب املقبل.
و�ستحظى جميع امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي �سيتم
منحها عالمة اجلودة بالعديد من املزايا
التي من �ش�أنها تعزيز منو وازدهار �أعمال
امل�ؤ�س�سة وي�شمل ذلك تفعيل التوا�صل مع
خمتلف امل�ؤ�س�سات العاملة يف نف�س املجال
لتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات.
و�سيتم تقييم جميع امل�ؤ�س�سات املتقدمة
بطلب احل�صول على عالمة اجل��ودة من
قبل فريق ي�ضم عدداً من كبار امل�س�ؤولني
من جهات حكومية حمايدة وبدعم �أحد
ب �ي��وت اخل �ب��رة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم ��االت
اال��س�ت���ش��ارات املت�صلة بتطوير منظومة
ال �ت �م �ي��ز امل ��ؤ� �س �� �س��ي وال �ت �ق �ي �ي��م ،ل�ضمان
�شفافية عملية التقييم ،حيث �سيتم تقييم
املتقدمني امل��ؤه�ل�ين ب�ن��ا ًء على  19معيار
منها ثمانية معايري �إلزامية ،و 11معيار

اختياري �ضمن خم�س فئات رئي�سة تت�ضمن
�إج � ��ازة ال��وال��دي��ة� ،أمن� ��اط ال�ع�م��ل املرنة،
ال��رع��اي��ة الأ� �س��ري��ة ،ال��رف��اه�ي��ة الأ�سرية،
والثقافة امل�ؤ�س�سية التي تتبنى جمموعة
م��ن امل�م��ار��س��ات ال��داع�م��ة ل�ل��وال��دي��ن .كما
ت��دع��و ال�ه�ي�ئ��ة امل��ؤ��س���س��ات مل���ش��ارك��ة ال ُنهج
وال���س�ي��ا��س��ات وامل �م��ار� �س��ات امل�ب�ت�ك��رة وغري
التقليدية التي تتبناها لدعم الوالدين
العاملني لديها.
�شهد العام املا�ضي تكرمي  10م�ؤ�س�سات من
القطاع اخلا�ص و�شبه احلكومي والقطاع
الثالث يف �إمارة �أبوظبي ،العتمادها العديد
من ال�سيا�سات الداعمة للوالدين والتي
تتفهم احتياجاتهم كمنح �إج��ازات �أمومة
و�أب� ��وة ك��اف�ي��ة وت�ت�ج��اوز ال���ش��روط الدنيا،
وامل��رون��ة يف ��س��اع��ات ال�ع�م��ل ،وتخ�صي�ص
غ��رف خا�صة ب��ال��ر��ض��اع��ة ،وت��وف�ير بيئات
عمل داخلية مرنة تدعم التوازن الإيجابي
بني العمل واحلياة للوالدين ،كما بادرت
هذه اجلهات مطلع العام اجلاري بالتعاون
مع الهيئة لتطوير معايري املبادرة.
وت�سعى هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة �إىل
حتفيز ودع��م جميع الأط�ف��ال يف �أبوظبي
على االزده��ار من خالل متكني امل�ؤ�س�سات
يف خمتلف ال�صناعات والقطاعات والدعوة
ل �ت �ط��وي��ر � �س �ي��ا� �س��ات وم ��راف ��ق و�أ�ساليب
عمل تدعم ال��وال��دي��ن العاملني ،حتقيقاً
ل��ر�ؤي�ت�ه��ا املتمثلة يف �أن يتمتع ك��ل طفل
�صغري بال�صحة والعافية ويتحلى بالثقة
بالنف�س و�أن يكون حمباً لالطالع وقادراً
على التعلم وتنمية قيم متينة يف بيئة �آمنة
وداعمة للأ�سرة يف �أبوظبي.

اختيار طالب وخريجي اجلامعة الربيطانية يف دبي للم�شاركة يف م�سابقة ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية 2021
•• دبي  -الفجر

مت اخ �ت �ي��ار ف��ري��ق اجل��ام �ع��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة يف دب ��ي "
هارموين" امل �ك��ون م��ن  18ط��ال �ب �اً وخ��ري �ج �اً �ضمن
ال�ق��ائ�م��ة النهائية للم�شاركة يف م�سابقة الت�صميم
لع�شارية " ديكاثلون" الطاقة ال�شم�سية  2021التي
تنظمها هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي ،وال�ت��ي �سوف تقام
يف دب��ي �إك���س�ب��و  2020ك�ج��زء م��ن ن���ش��اط��ات��ه .تركز
م�ع�ظ��م م�ق�ترح��ات الت�صميم يف ه��ذه امل���س��اب�ق��ة على
و�ضع حلول الحتياجات وق�ضايا العي�ش امل�ستدام يف
ال�شرق الأو�سط .يهدف فريق هارموين اىل ت�صميم
البيت الأكرث ا�ستدامة وذكاء مع تخفي�ض االنبعاثات
�إىل �صفر  ،و�إيجاد طرق جديدة لتوفري الطاقة من
امل�صادر املتجددة .وقد ا�ستوحى الفريق ت�صاميمه من
�شعار �أك�سبو دبي ( ربط العقول � ،صناعة امل�ستقبل)
ال��ذي ينعك�س يف الت�صميم� .إن منزل ه��ارم��وين يف
امل�ستقبل �سيكون املكان ال�صالح للعي�ش ومن�صة لربط
النا�س بع�ضها ببع�ض و �سوف ي�ستعمل طرق مبتكرة
جلعل امل�سكن من املرونة بحيث يكون قابل للإ�ستخدام
ح�سب حاجات �ساكنيه.
وقد �صرح الربوفي�سور ب�سام �أب��و حجلة ،عميد كلية
الهند�سة وتقنية املعلومات ،بقوله "نحن يف اجلامعة
ال�بري�ط��ان�ي��ة يف دب ��ي ف �خ��ورون ج ��دا الخ �ت �ي��ار فريق
اجلامعة للم�شاركة يف ه��ذه امل�سابقة جنبا اىل جنب
مع فرق عاملية متميزة ت�شارك يف هذا التحدي .حيث
يركز ت�صميم هارموين للبناء على ممار�سات متنوعة
وتقنيات خ�ضراء .الهدف منها هو �إيجاد بنايات تكون
ع�ل��ى ان���س�ج��ام ت��ام م��ع الطبيعة ب��وا��س�ط��ة ا�ستخدام
جمموعة م��ن امل���ص��ادر امل�ت�ج��ددة  ،ويف ال��وق��ت نف�سه
تخفي�ض الآثار ال�سلبية على البيئة  ،وذلك لتخفيف
الأثر الكلي للب�صمة البيئية.
�إن مفاهيم الت�صميم يف هارموين وج��دت من خالل
درا�سة االن�سجام املوجود فعال يف الطبيعة الإماراتية.

وه��ي تتبنى م�ظ��اه��ر بيئية ،ك��ال�ت�ك��ام��ل االجتماعي،
طريقة احلياة والعادات احلديثة جنبا �إىل جنب مع
القيم الثقافية .هناك �أرب�ع��ة عنا�صر لالن�سجام مت
تقدميها يف ه��ذا الت�صميم � ،أال وه��ي ،الثقافة ،علم
البيئة وعلم الت�شكل (املورفولوجيا) والتكنولوجيا.
ويظهر الت�صميم طبقات التنوع املختلفة ؛ الوقت،

احلاجات الإن�سانية ،وت�صميم امل�ساحة�.إن بناء البيت
امل���ش��ار �إل�ي��ه يتم ب�شكل ج��زئ��ي خ��ارج امل��وق��ع ث��م يعاد
جمعه يف امل��وق��ع على �شكل بالطة خر�سانية م�سبقة
ال�صب وذلك لتخفي�ض الوقت املطلوب للبناء.
�أع� ��� �ض ��اء ف ��ري ��ق ه� ��ارم� ��وين ه ��م ط�ل��اب وخريجون
متحم�سون وم��دف��وع��ون ب��ال��رغ�ب��ة يف ت�ع��زي��ز البحث

الأكادميي يف املنطقة وعلى م�ستوى العامل لتحقيق
العي�ش امل�ستدام .و�سي�ستفيد ال�ط�لاب امل�شاركون يف
ال�ف��ري��ق م��ن العمل ع��ن ق��رب م��ع ال��رع��اة الر�سميني
ال ��ذي ��ن ي��دع �م��ون ه ��ذا امل �� �ش��روع م ��ن خ �ل�ال تقدمي
امل���س��اع��دات امل��ال�ي��ة والعينية لتطوير وت�ع��زي��ز "بيت
الهارموين"
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وج��دت درا�سة �أجرتها جامعة �أك�سفورد �أن الأ�شخا�ص
الذين ُيعتربون يف املناطق العليا من نطاق م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم "ال�صحي" معر�ضون ب�شكل متزايد خلطر الإ�صابة
بـ"كوفيد "19-احلاد.
ويرتاوح م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ال�صحي بني  18.5و ،25ولكن
الدرا�سة اجلديدة تظهر �أنه لكل نقطة فوق  ،23يزداد خطر
دخول ال�شخ�ص �إىل امل�ست�شفى من "كوفيد" بن�سبة .%5
كما �أنهم �أكرث عر�ضة بن�سبة  %10من �أقرانهم النحفاء،
للحاجة �إىل عالج العناية املركزة.

كيف ميكن لوزن ج�سمك �أن يزيد من
فر�ص الإ�صابة بـ"كوفيد "19 -احلاد!
ولكن اخلطر يكون �أك�ثر �أهمية ل��دى البالغني الأ�صغر مبعركة "كوفيد" ،ووج ��دوا �أن خطر الإ��ص��اب��ة مبر�ض
�سنا ،وال�شخ�ص الذي ي�تراوح عمره بني  20و 39عاما �شديد يزداد مع زيادة وزن اجل�سم.
معر�ض خلطر دخول امل�ست�شفى بن�سبة � 9%أكرث ،من كل ووج ��دت درا� �س��ات �سابقة �أن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون
من ال�سمنة املفرطة هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
نقطة من نقاط م�ؤ�شر كتلة اجل�سم فوق .23
كما ت��زداد احتمالية دخولهم �إىل وح��دة العناية املركزة خ �ط�يرة وال ��وف ��اة م��ن "كوفيد ،"-19ول �ك��ن ه ��ذه هي
بن�سبة  ،13%وت��زداد احتمالية موتهم بن�سبة  17%الدرا�سة الأوىل التي تبحث يف نطاق م�ؤ�شر كتلة اجل�سم
ب�أكمله.
عما لو كان م�ؤ�شر كتلة اجل�سم لديهم � 23أو �أقل.
ونتيجة ل��ذل��ك ،يقرتح معدو ال��درا��س��ة اجل��دي��دة �إعطاء وك���ش�ف��ت �أن وزن اجل���س��م وال �ع �م��ر ي��رت�ب�ط��ان مبخاطر
الأولوية للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة الإ�صابة بالأمرا�ض .وكانت العالقة �أك�ثر و�ضوحا عند
البالغني الأ�صغر �سنا على الرغم من الأرق��ام ال�صغرية
والوزن الزائد للتلقيح ،بدال من اتباع نهج العمر.
وك�شف حتليل ما يقرب من �سبعة ماليني �سجل �صحي ب�شكل عام.
جم �ه��ول ال�ه��وي��ة لأ��ش�خ��ا���ص يعي�شون يف �إجن �ل�ت�را ،عن وعلى �سبيل امل�ث��ال ،الأ�شخا�ص الذين ت�تراوح �أعمارهم
 13503مر�ضى "كوفيد "-19كانوا بحاجة �إىل رعاية بني  20و 39عاما هم �أكرث عر�ضة بن�سبة  9%لدخول
امل�ست�شفى لأكرث من  23نقطة مل�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،ولكن
يف امل�ست�شفى بني  24يناير و� 30أبريل .2020
وقارن علماء جامعة �أك�سفورد م�ؤ�شر كتلة ج�سم املري�ض بالن�سبة ل�شخ�ص يزيد عمره عن  80عاما ،تكون زيادة

Monday

23

املخاطر بن�سبة واحد يف املائة فقط.
ونتيجة لذلك ،ف�إن ال�شخ�ص البالغ من العمر  25عاما
مب��ؤ��ش��ر كتلة اجل���س��م  ،25واحل ��د الأع �ل��ى م��ن النطاق
"ال�صحي" ،وفقا لـ  ،NHSلديه نقطتان مل�ؤ�شر كتلة
اجل�سم �أعلى من عتبة  .23وه��ذا يعني �أن��ه �إذا �أ�صيبوا
بفريو�س كورونا ،فمن املرجح �أن يدخلوا امل�ست�شفى بن�سبة
� 18%أكرث من �أي �شخ�ص لديه م�ؤ�شر كتلة اجل�سم
.23
ووج � ��دت ال��درا� �س��ة ال �ت��ي ُن �� �ش��رت يف The Lancet
� Diabetes and Endocrinologyأن خطر
اال��س�ت���ش�ف��اء ي� ��زداد ت��دري�ج�ي�اً ف��وق م��ؤ��ش��ر ك�ت�ل��ة اجل�سم
البالغ  ،23وكان م�ستقال عن احلاالت ال�صحية الأخرى
املوجودة م�سبقا.
للدرا�سة،
الرئي�سية
املعدة
برينا�س،
كارمن
وقالت الدكتورة
الالحقة .وت�شري الأدلة الدامغة ،مب�ساعدة هذه الدرا�سة ،الآن هو رفع م�ستوى �سيا�سات التدخل يف �أ�سلوب احلياة
أولية
ل
ا
ال�صحية
الرعاية
لعلوم
Nuffield
من ق�سم
�إىل �أن ه��ذا ه��و احل��ال .وم��ا حتتاج �إل�ي��ه معظم البلدان مل�ساعدة املزيد من النا�س ،وتكثيف جهود الوقاية".
بجامعة �أك�سفورد" :تظهر درا�ستنا �أنه حتى الوزن الزائد
املتوا�ضع جدا يرتبط مبخاطر �أكرب مل�ضاعفات "كوفيد-
 "19ال�شديدة ،وتزيد املخاطر ب�شكل حاد مع زيادة م�ؤ�شر
كتلة اجل�سم .و�أظهرنا �أي�ضا �أن املخاطر املرتبطة بالوزن
الزائد تكون �أكرب لدى الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم
عن  40عاما ،يف حني �أن الوزن له ت�أثري �ضئيل �أو معدوم
على فر�ص الإ�صابة مبر�ض "كوفيد "-19احلاد بعد �سن
 .80وت�شري هذه النتائج �إىل �أن �سيا�سات التطعيم يجب
�أن تعطي الأولوية للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة،
وخ��ا��ص��ة الآن ح�ي��ث ي�ت��م ط��رح ال�ل�ق��اح للفئات العمرية
الأ�صغر".
وي�ق��ول الباحثون �إن درا�ستهم بها العديد م��ن القيود،
مبا يف ذلك �أن حتليل ت�أثري م�ؤ�شر كتلة اجل�سم قد يكون
حم ��دودا ب��وا��س�ط��ة عينة �أ��ص�غ��ر م��ن الأ��ش�خ��ا���ص الذين
لديهم قيا�سات حديثة مل�ؤ�شر كتلة اجل�سم.
ومع ذلك ،ف�إن النتائج مل تتغري عندما ا�ستبعد الباحثون
قيا�سات م�ؤ�شر كتلة اجل�سم التي كان عمرها �أكرث من عام
يف بداية فرتة الدرا�سة.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ن��اف�ي��د ��س�ت��ار� ،أ� �س �ت��اذ ال �ط��ب الأي �� �ض��ي يف
جامعة غال�سكو ،والذي مل ي�شارك يف الدرا�سة" :ال�س�ؤال
الأهم هو ما �إذا كانت م�ساعدة النا�س على �إنقا�ص الوزن
�ستقلل من فر�ص تعر�ضهم مل�ضاعفات خطرية يف املوجات

هل ي�ساعد الو�ضع الليلي يف الهواتف على النوم حقا؟
ُيعتقد على نطاق وا�سع �أن ال�ضوء الأزرق املنبعث من الهواتف يعطل �إفراز امليالتونني ودورات النوم ب�شكل كبري.
وملكافحة هذا الأمر ،زودت �شركات التكنولوجيا �أجهزة الكمبيوتر املحمول �أو الهواتف الذكية ب�إعداد "ليلي" حمدد م�صمم لتقليل انبعاثات ال�ضوء الأزرق.
ولتقليل انبعاث ال�ضوء الأزرق والإجهاد على العيون ،قدمت
�آب��ل ميزة  iOSت�سمى  Night Shiftيف ع��ام ،2016
وهي ميزة ت�ضبط �ألوان ال�شا�شة �إىل درجات �أكرث دفئا بعد
غروب ال�شم�س .و�سرعان ما اتبعت هواتف �أندرويد خيارا
مماثال ،مثل  Night Lightيف هواتف بيك�سل و Blue
 Light Filterيف هواتف �سام�سونغ.
والآن متتلك معظم ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ن��وع��ا م��ن وظيفة
الو�ضع الليلي التي تدعي �أن�ه��ا ت�ساعد امل�ستخدمني على
النوم ب�شكل �أف�ضل.
وح�ت��ى وق��ت ق��ري��ب ،ك��ان��ت ادع� ��اءات ال�ن��وم الأف���ض��ل ب�سبب
الو�ضع الليلي نظرية .وم��ع ذل��ك ،ف��إن درا��س��ة جديدة من
جامعة بريغام يونغ ( )BYUن�شرت يف جملة Sleep
 Healthت�ت�ح��دى ال�ف��ر��ض�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا �شركات
ت�صنيع ال�ه��وات��ف ووج ��دت �أن وظيفة الو�ضع الليلي على
غ��رار  Night Shiftال تعمل يف ال��واق��ع على حت�سني
النوم ،والطريقة الوحيدة لتح�سني النوم على الإطالق هي

االمتناع متاما عن ا�ستخدام ال�شا�شة قبل النوم.
والخ �ت �ب��ار ال�ن�ظ��ري��ة ،ق ��ارن �أ� �س �ت��اذ ع�ل��م ال�ن�ف����س يف جامعة
بريغهام ي��ون��غ ،ت�شاد جن�سن ،وب��اح�ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي
مل�ست�شفى الأط �ف��ال يف �سين�سيناتي ،نتائج ن��وم الأف ��راد يف
ثالث فئات� :أولئك الذين ا�ستخدموا هواتفهم يف الليل مع
ت�شغيل وظيفة  ،Night Shiftو�أولئك الذين ا�ستخدموا
هواتفهم يف ليلة دون  Night Shiftو�أولئك الذين مل
ي�ستخدموا الهاتف الذكي قبل النوم على الإطالق.
وقال جن�سن" :يف العينات ب�أكملها ،مل تكن هناك اختالفات
ب�ين امل�ج�م��وع��ات ال �ث�ل�اث .ال ي�ت�ف��وق ال��و� �ض��ع ال�ل�ي�ل��ي على
ا�ستخدام هاتفك دون و�ضع ليلي �أو حتى ع��دم ا�ستخدام
هاتف على الإطالق".
و�شملت الدرا�سة  167من البالغني النا�شئني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  18و 24عاما ممن ي�ستخدمون الهواتف
املحمولة يومياُ .
وط�ل��ب منهم ق�ضاء ثماين �ساعات على
الأق��ل يف ال�سرير وارت��داء مقيا�س الت�سارع على معا�صمهم

لت�سجيل ن���ش��اط ن��وم �ه��م .والأف� � ��راد ال��ذي��ن مت تعيينهم
ال��س�ت�خ��دام هواتفهم ال��ذك�ي��ة لديهم �أي���ض��ا تطبيق مثبت
ملراقبة ا�ستخدام هواتفهم.
وت�ضمنت نتائج النوم التي مت قيا�سها �إجمايل م��دة النوم
وج��ودة النوم واال�ستيقاظ بعد بداية النوم وال��وق��ت الذي
ي�ستغرقه النوم.
وب�ع��د ع��دم ال�ع�ث��ور ع�ل��ى اخ�ت�لاف��ات ك�ب�يرة يف ن�ت��ائ��ج النوم
ع�بر ال�ف�ئ��ات ال �ث�لاث ،ق��ام ال�ب��اح�ث��ون بتق�سيم العينة �إىل
جمموعتني منف�صلتني� :إحداهما متو�سط نومها نحو �سبع
�ساعات والأخرى تنام �أقل من �ست �ساعات كل ليلة.
و�شهدت املجموعة التي ح�صلت على �سبع �ساعات من النوم،
وه��ي الأق ��رب �إىل ث�م��اين �إىل ت�سع ��س��اع��ات امل��و��ص��ى بها يف
الليلة ،اختالفا طفيفا يف ج��ودة النوم بناء على ا�ستخدام
الهاتف .والأف��راد الذين مل ي�ستخدموا الهاتف قبل النوم
اختربوا جودة نوم فائقة مقارنة مبن ي�ستخدمون الهاتف
ب�شكل عادي و�أولئك الذين ي�ستخدمون الو�ضع الليلي.
و�ضمن املجموعة التي مدة نومها �ست �ساعات ،وكان لديها
�أقل قدر من النوم ،مل تكن هناك اختالفات يف نتائج النوم
بناء على ا�ستخدام الو�ضع الليلي �أم ال.
و�أو��ض��ح جن�سن" :ي�شري ه��ذا �إىل �أن��ك عندما تكون متعبا
ل�ل�غ��اي��ة ،ف ��إن��ك تغفو بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع�م��ا فعلته ق�ب��ل النوم
مبا�شرة.
و�ضغط النوم مرتفع للغاية وال يوجد ت�أثري ملا يحدث قبل
النوم".
وت�شري النتائج �إىل �أنه لي�س ال�ضوء الأزرق وحده هو الذي
يخلق �صعوبة يف النوم �أو اال�ستمرار يف النوم .وتعد امل�شاركة
النف�سية التي يتم جتربتها عند �إر��س��ال الر�سائل الن�صية
والتمرير والن�شر من العوامل املهمة التي ت�ؤثر على نتائج
النوم.
و�أو�ضح جن�سن" :يف حني �أن هناك الكثري من الأدل��ة التي
ت�شري �إىل �أن ال�ضوء الأزرق يزيد من اليقظة ويجعل النوم
�أكرث �صعوبة ،فمن املهم التفكري يف �أي جزء من هذا التحفيز
هو انبعاث ال�ضوء مقابل التحفيز املعريف والنف�سي الآخر".
وق��د يجعل الو�ضع الليلي �شا�شتك داكنة �أك�ثر ،لكن هذه
امليزة وحدها لن ت�ساعدك على النوم �أو النوم عميقا.
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EAT 171222
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
بتاريخ2016/02/10 :
املودعة بالرقم248461 :
بتاريخ2017/02/06 :
امل�سجلة بالرقم248461 :
ب�إ�سم املالك :ت�شو �سيونغ كيونغ
وعنوانه، 106-23 :دويتغول-رو ،غوات�شيون�-سي،غيونغي-دو جمهورية كوريا
ا�سم املتنازل له :جوفي�س دايت كو ،.ليمتد
وعنوانه� ،434 :سام�سيونغ-رو ،غانغنام –غو�،سول ، 06178جمهورية كوريا
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44 :
تاريـخ انتقال امللكية:
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/05/25 :
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EAT 171222
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 248462 :بتاريخ2016/02/10 :
امل�سجلة بالرقم 248462 :بتاريخ2017/02/06 :
ب�إ�سم املالك :ت�شو �سيونغ كيونغ
وعنوانه، 106-23 :دويتغول-رو ،غوات�شيون�-سي،غيونغي-دو جمهورية كوريا
ا�سم املتنازل له :جوفي�س دايت كو ،.ليمتد
وعنوانه� ،434 :سام�سيونغ-رو ،غانغنام –غو�،سول ، 06178جمهورية كوريا
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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تاريـخ انتقال امللكية:
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/05/25 :
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EAT 171222
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 248463 :بتاريخ2016/02/10 :
امل�سجلة بالرقم 248463 :بتاريخ2017/02/06 :
ب�إ�سم املالك :ت�شو �سيونغ كيونغ
وعنوانه، 106-23 :دويتغول-رو ،غوات�شيون�-سي،غيونغي-دو جمهورية كوريا
ا�سم املتنازل له :جوفي�س دايت كو ،.ليمتد
وعنوانه� ،434 :سام�سيونغ-رو ،غانغنام –غو�،سول ، 06178جمهورية كوريا
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/2672
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/06/2لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده
فالي بريد للعناية ال�شخ�صية (فرع)  +جيامنى لياجن و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
1,400
�أغرا�ض متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44 :
تاريـخ انتقال امللكية:
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/05/25 :
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EAT 34846

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
بتاريخ2001/07/02 :
املودعة بالرقم43210 :
امل�سجلة بالرقم 43210 :بتاريخ2008/09/09 :
با�سم املالك :بنك اخلليج الأول
وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات
ا�سم املتنازل له :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36 :
تاريـخ انتقال امللكية:
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/04/19 :
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
عبدهلل ابراهيم رحيمي.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/4/20:
املودعة حتت رقم349452 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :عبدهلل ابراهيم رحيمي.
وعنوانة :الكرامة� ،ص.ب  62962دبي ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق .نغمات قابلة
لالتنزيل للهواتف النقالة ،هواتف حممولة� ،سماعات هواتف� ،أجهزة هاتف ،ميكروفونات هواتف� ،أ�سالك
هواتف ،هواتف حممولة ،هواتف فيديو� ،أط��واق للهواتف النقالة� ،أطقم غري يدوية للهواتف� ،سماعات
الر�أ�س ،ميغافونات (م�ضخمات �صوتية) ،ميكروفونات.
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :كتب امل�سمى " "Bortonyبحروف التينية بارزة باللون الأبي�ض يف خلفية �سوداء وتوجد
�صورة جناحي الطري فوق هذه الكلمة ومت كتابة حرف  Bبينهما كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  31مايو  2021العدد 13253
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مبادلة ت�ستثمر  1.8مليار درهم �إماراتي يف �شركة «�آي يف �سي �إيفيدن�سيا»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة مبادلة لال�ستثمار� ،شركة اال�ستثمار
ال�سيادي يف �أب��وظ�ب��ي� ،أن�ه��ا ا�ستثمرت  350مليون
جنيه �إ�سرتليني (حوايل  1.8مليار درهم �إماراتي)
يف ��ش��رك��ة “�آي يف ��س��ي �إيفيدن�سيا”� ،أك�ب�ر �شركة
متخ�ص�صة يف تقدمي خدمات الرعاية البيطرية يف
�أوروبا.
يقع املقر الرئي�سي ل�شركة “�آي يف �سي �إيفيدن�سيا”
يف م��دي�ن��ة ب��ر��س�ت��ول باململكة امل�ت�ح��دة وت��دي��ر �شبكة
ت�ضم �أك�ثر م��ن  1,500ع�ي��ادة وم�ست�شفى بيطري
موزعة على  12دولة يف القارة الأوروبية ،حيث تقدم
الرعاية لأكرث من  4ماليني من احليوانات املنزلية.
وتعمل هذه ال�شركة ،التي ت�أ�س�ست عام  ،2011وفق
نهج ال مركزي بهدف تعزيز االبتكار لدى العيادات
وامل�ست�شفيات التابعة لل�شبكة ومتكينها من التمتع
بقدر كبري م��ن احل��ري��ة يف عملها ،م��ع اال�ستفادة يف
ال��وق��ت نف�سه م��ن منظومة متكاملة م��ن اخلدمات
ت�شمل امل�شرتيات واال�ست�شارات البيطرية واملجال�س
الإك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة .وت�ت�م�ت��ع “�آي يف ��س��ي �إيفيدن�سيا”
ب�شهرة وا�سعة ك�شركة رائدة يف تقدمي معايري جديدة
للتميز االكلينيكي و�سالمة فرق الرعاية البيطرية.
وك��ان��ت ��ش��رك��ة “�إي ك�ي��و ت��ي ب��راي�ف��ت اكويتي” قد
ا�ستحوذت على “�آي يف �سي” يف دي�سمرب  ،2016ثم
اندجمت يف مايو  2017مع جمموعة “�إيفيدن�سيا”
ال �� �س��وي��دي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم ��ال ت��وف�ير خدمات
الرعاية البيطرية .ومنذ ذلك الوقت ،عززت ال�شركة
موقعها يف طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية
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 1.65مليار درهم �سيولة �أ�سواق املال يف �أول �أيام الأ�سبوع

•• �أبوظبي-وام:

يف �أوروبا ،من خالل تنمية الأعمال وتنفيذ املزيد من
عمليات اال�ستحواذ اال�سرتاتيجية.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال جا�سنت �سابيت بيمان ،رئي�س
وحدة اال�ستهالك يف مبادلة“ :ين�سجم ا�ستثمارنا يف
�إي يف �سي �إيفيدن�سيا مع تركيزنا على اال�ستثمار يف
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال اال�ستهالك يف القطاعات

التي تتميز باملرونة والنمو امل�ستمر .ونحن �سعداء
بهذه ال�شراكة م��ع �إي كيو ت��ي و�سيلفر ليك وفريق
�آي يف �سي من �أج��ل العمل على تعزيز ري��ادة ال�شركة
وم��وق �ع �ه��ا امل �ت �م �ي��ز يف جم ��ال ال �ع �ن��اي��ة باحليوانات
امل �ن��زل �ي��ة ».وي �ع��د ا��س�ت�ث�م��ار م �ب��ادل��ة يف “�إي يف �سي
�إيفيدن�سيا” �إ��ض��اف��ة ج��دي��دة ال�ستثماراتها العاملية

املتنامية يف ق�ط��اع اال��س�ت�ه�لاك ،م��ن خ�لال �شركات
رائدة عاملياً مثل “ريالين�س ريتيل فين�شرز ليمتد”،
و”كوبانق” ،و”ترك هريو” .وت��رك��ز م�ب��ادل��ة على
اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سات تعمل حتت قيادة فرق متميزة
وتتمتع مبكانة متقدمة يف الأ��س��واق اجلذابة تتوفر
فيها فر�ص منو قوية.

احتاد هيئات الأوراق املالية العربية يعتمد خطته اال�سرتاتيجية اخلم�سية

•• �أبوظبي-وام:

اف �ت �ت �ح��ت �� �س� �ع ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ورة م ��رمي
ال���س��وي��دي ال��رئ�ي����س التنفيذي لهيئة
الأوراق املالية وال�سلع بالإنابة �أعمال
اجتماع الدورة اخلام�سة ع�شرة الحتاد
ه�ي�ئ��ات الأوراق امل��ال �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة عرب
ت �ق �ن �ي��ات االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي ،بح�ضور
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة ممثلي الدول
الأع �� �ض��اء يف جمل�س االحت ��اد و�سعادة
جليل طريف الأمني العام للمجل�س.
مت خ �ل�ال االج �ت �م��اع اع �ت �م��اد اخلطة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل�ل�احت ��اد ل�ل��أع ��وام
 2025 – 2021وم �ن��اق �� �ش��ة �آخ ��ر
امل �� �س �ت �ج��دات والأح � � � ��داث امل�ستقبلية
لأع�ضاء االحتاد.
و ناق�ش االجتماع املو�ضوعات املطروحة
على ج��دول �أع �م��ال االج�ت�م��اع وكذلك
ال�ت�ط��ورات التي �شهدتها �أ� �س��واق ر�أ�س
املال العربية خالل عام  ،2020و�أثر
ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ع �ل��ى هذه
الأ�سواق .و قالت �سعادة الدكتورة مرمي
ال�سويدي خالل الكلمة االفتتاحية �إن
ه��ذا االج�ت�م��اع يكت�سب �أه�م�ي��ة خا�صة
بالنظر للدور احليوي الذي ت�ضطلع به
الهيئات الرقابية يف اقت�صادات الدول،

ال�سيما يف �أعقاب الأزم��ة الناجمة عن
تف�شي ف�يرو���س كوفيد  ،19وه��و دور
مي�ث��ل ع�لام��ة ب� ��ارزة ع�ل��ى درب تطور
�صناعة اخلدمات املالية  ،فقد وا�صلت
هيئات الأ��س��واق املالية العربية خالل
العام  2020حتقيق �إجنازات الفتة يف
جم��االت الرقابة وحتديث الت�شريعات
وال �ت �ن �ظ �ي��م والإن � �ف� ��اذ ،وو� �ض ��ع الأط ��ر

والآل � �ي ��ات امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ت�ع��زي��ز قدراتها
ال��رق��اب�ي��ة ،وت�ط��وي��ر ق��واع��د ال�شفافية
والإف�صاح واحلوكمة والتعليم والتوعية
ل���ض�م��ان ا� �س �ت �ق��رار وت� � ��وازن الأ�� �س ��واق
املالية .واطلع املجل�س خالل االجتماع
على مذكرات الأمانة العامة لالحتاد
ب�خ���ص��و���ص ع ��دة م��و� �ض��وع��ات تناولت
ا�ستكمال �إع��داد اخلطة اال�سرتاتيجية

اجل��دي��دة ل�لاحت��اد ل�ل�أع��وام -2021
 ،2025و�إ�صدار ون�شر دليل القواعد
العامة واملبادئ الإ�سرت�شادية املعتمدة
لأ� �س��واق را� ��س امل ��ال ال�ع��رب�ي��ة  ،و�إع ��داد
ك �ت �ي��ب ي� �ت� �ن ��اول �أه � ��م �أن �� �ش �ط��ة احت ��اد
هيئات الأوراق امل��ال�ي��ة العربية خالل
ف�ت�رة اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأوىل
 ،2020 – 2016ومذكرة التفاهم

متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ضاء
ب ��االحت ��اد ،وت �ع��دي��ل �أن �ظ �م��ة االحت� ��اد،
والأعمال املتعلقة ب�إطالق بوابة التعليم
الإل� � �ك �ت��روين وال�ب��رام� ��ج التدريبية
ل �ع��ام  ، 2021-2025والتقرير
ال���س�ن��وي ل�ل�احت ��اد ،وع���ض��وي��ة �سلطة
دبي للخدمات املالية يف االحت��اد ،وقرر
املجل�س اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية
اجلديدة لالحتاد ،واملوافقة على قبول
ع�ضوية �سلطة دب��ي للخدمات املالية
كع�ضو عامل ،وال�سري ب��إج��راءات �إنفاذ
ج�م�ي��ع م��ذك��رات امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي مت
االطالع عليها ح�سب الأ�صول.
وجدد �أع�ضاء االحتاد ال�شكر والتقدير
لهيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع بدولة
الإمارات العربية املتحدة “دولة املقر”
ورئا�ستها لدعمها املتوا�صل لالحتاد
وع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة اج�ت�م��اع��ه ال�سنوي
اخلام�س ع�شر.
وق��رر املجل�س عقد اجتماعه ال�سنوي
ال� �ق ��ادم ل� �ل ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة ع �� �ش��رة يف
�سلطنة عُمان ،كما قدم املجل�س ال�شكر
لهيئة الأوراق امل��ال�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة التي
�أعربت عن رغبتها با�ست�ضافة االجتماع
ال �� �س �ن��وي ال �� �س��اب��ع ع �� �ش��ر ل�ل�احت ��اد يف
العراق.

�شراكة ا�سرتاتيجية نحو نظام �إح�صائي حملي متكامل

«�إح�صاء �أبوظبي» ومكتب �أبوظبي لال�ستثمار ُيربمان اتفاقية
تعاون لتعزيز تبادل البيانات والنظام الإح�صائي يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أب � ��رم ك � ٌّ�ل م��ن م��رك��ز الإح�صاء
– �أب��وظ �ب��ي ،وم �ك �ت��ب �أبوظبي
ل�لا��س�ت�ث�م��ار ات �ف��اق �ي��ة م�ستوى
اخل��دم��ة ب�ه��دف ت�ب��ادل البيانات
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الإح�صائي،
وب� �ن ��اء �أ� �س ����س ل�ل�ع�م��ل امل�شرتك
حتقيقاً للتكامل ودعماً لتوجهات
ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي ن �ح��و تطوير
نظام �إح�صائي �شامل وم�ستدام
ل�ل��إم ��ارة ،مب��ا ي�ل�ب��ي احتياجات
م � �ت � �خ ��ذي ال � � �ق� � ��رار ورا� � �س � �م ��ي
ال���س�ي��ا��س��ات وجم �ت �م��ع الأعمال
م ��ن ب �ي��ان��ات �إح �� �ص��ائ �ي��ة دقيقة
وم��وث��وق��ة .كما �أن ه��ذا التعاون
ي�أتي انطالقاً من حر�ص مركز الإح�صاء – �أبوظبي
ع�ل��ى ت��وف�ير �إح �� �ص��ائ �ي��ات ح��دي�ث��ة وم��وث��وق��ة؛ توفر
ل�شركات القطاع اخلا�ص ر�ؤية تف�صيلية عن الإمارة
لتطوير �أعمالهم وا�ستثماراتهم.
و َّق��ع االتفاقية ك� ٌّ�ل من �سعادة �أحمد حممود فكري،
مدير عام مركز الإح�صاء – �أبوظبي ،و�سعادة الدكتور
طارق بن هندي ،مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار.
ت�ضع االتفاقية �إط ��اراً للعمل الإح���ص��ائ��ي امل�شرتك

وامل � �ن � �ظ � ��م وتحُ � � � � ��دد جم� � ��االت
ال �ت �ع��اون الإح �� �ص��ائ��ي املتمثلة
يف ت�ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات واملعلومات
ال��و� �ص �ف �ي��ة وت �ط��وي��ر املعايري
وامل �ن �ه �ج �ي��ات وت� �ق ��دمي الدعم
ال �ف �ن��ي الإح �� �ص ��ائ ��ي وتطوير
ا��س�ت�خ��دام ال���س�ج�لات الإداري� ��ة
وب �ن��اء ال� �ق ��درات الإح�صائية،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع��زي��ز الن�ضج
الإح�صائي على م�ستوى �إمارة
�أبوظبي.
ك �م��ا تحُ � ��دد االت �ف��اق �ي��ة �آل �ي��ات
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق امل�شرتك
ب�ين اجلانبني بُغية اال�ستفادة
الق�صوى من املوارد الإح�صائية
وب �ن��اء ن �ظ��ام �إح �� �ص��ائ��ي �شامل
يرتكز على �أ��س����س علمية وي�ق��دم ب�ي��ان��ات وم�ؤ�شرات
دقيقة وموثوقة وحديثة تفي مبتطلبات م�ستخدمي
البيانات مبختلف فئاتهم و�سعياً لالرتقاء مبنظومة
العمل الإح�صائي مبا يتما�شى مع ر�ؤية �إمارة �أبوظبي
نحو التحول الرقمي.
وق��د �أك ��د اجل��ان�ب��ان حر�صهما ع�ل��ى ت�ع��زي��ز التعاون
يف امل�ج��ال الإح���ص��ائ��ي ،وب��ذل �أق�صى اجل�ه��ود لتنمية
ال�ع�لاق��ات يف جميع جم��االت العمل الإح���ص��ائ��ي� ،إذ

�أع � ��رب � �س �ع��ادة �أح� �م ��د حممود
فكري ،مدير عام مركز الإح�صاء
– �أب��وظ �ب��ي ع��ن اع �ت��زاز املركز
ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ك�ت��ب �أبوظبي
لال�ستثمار قائ ً
ال�“ :إننا نتطلع
م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون �إىل
ت �ط��وي��ر � �ش��راك��ة ا�سرتاتيجية
م��ع مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار
ل� �ت ��وف�ي�ر ب� �ي ��ان ��ات �إح�صائية
حديثة؛ تلبي احتياجات جمتمع
الأع � �م� ��ال وت �� �س��اه��م يف تعزيز
م �ك��ان��ة �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وخلق
بيئة �أع �م��ال ح�ي��وي��ة وحمفزة.
التعاون وال�شراكة م��ع خمتلف
اجل �ه��ات ه��و الأ� �س��ا���س لتحقيق
التكامل املن�شود يف جمال العمل
الإح �� �ص��ائ��ي ،وال� ��ذي ن�سعى م��ن خ�لال��ه �إىل �إتاحة
الو�صول لبيانات �إح�صائية وحتليالت م�ستقبلية؛
ت�ساهم يف حتقيق اق�ت���ص��اد م�ت�ن��وع وم���س�ت��دام يدعم
الأعمال املبتكرة».
وم��ن جانبه �أك��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ط��ارق ب��ن هندي،
مدير ع��ام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار حر�ص املكتب
على تزويد القطاع اخلا�ص بكل الأدوات واملوارد التي
يحتاجها للنجاح ،وق��ال� “ :إن الو�صول �إىل �أحدث

االنتهاء من و�ضع الأ�سا�سات يف م�شروع يا�س بيت�ش ريزيدن�س

املعلومات والبيانات والإح�صاءات
يف �إم� � � � ��ارة �أب� ��وظ � �ب� ��ي �سيمكن
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن م ��ن التخطيط
واتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية
لأع�م��ال�ه��م .و�سي�ساهم التعاون
م��ع م��رك��ز الإح���ص��اء � -أبوظبي
يف ت�ع��زي��ز م�ع��اي�ير الإح�صاءات
احل� �ي ��وي ��ة وت ��وف ��ره ��ا ،وتعزيز
ق � ��درات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت � �� � �ص ��االت ،ودع � ��م التحول
الرقمي يف �أبوظبي».
وكان مركز الإح�صاء � -أبوظبي
قد �أطلق يف يناير من عام 2020
م �� �ش��روع ال ��رب ��ط الإل � �ك �ت�روين
مع اجلهات احلكومية يف �إمارة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�راب ��ط
والتكامل والتن�سيق يف العمل الإح�صائي بالإمارة
وليكون املركز رافداً �أ�سا�سياً للبيانات الإح�صائية ذات
اجل��ودة العالية التي تدعم متخذي القرار من �أجل
التخطيط ومتابعة الإجنازات وقيا�س الأداء على نح ٍو
ف� ّع��ال ،حيث � ّإن التقارير وامل��ؤ��ش��رات التي �سيوفرها
الربط الإح�صائي تعد مبثابة البو�صلة التي توجه
ر�سم �سيا�سات وو�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط التنمية
االقت�صادية امل�ستقبلية وامل�ستدامة للإمارة.

ً
ً
ملحوظا يف م�شروع املهرة ال�سكني يف مدينة م�صدر
تقدما
�سيادة للتطوير حترز
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة � �س �ي��ادة ل�ل�ت�ط��وي��ر عن
حتقيق تقدم ملحوظ يف �أعمال البناء
وال�ت���ش�ي�ي��د مل �� �ش��روع امل �ه��رة ال ��واق ��ع يف
مدينة م�صدر ب�أبوظبي ،حيث قاربت
ن���س�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ  35%م ��ن �إجمايل
عمليات البناء.
ً
و قد طرحت ال�شركة م�ؤخرا الوحدات
ال���س�ك�ن�ي��ة يف م �� �ش��روع “يا�س بيت�ش
ريزيدن�س” ذي املوقع املتميز يف جزيرة
يا�س للبيع �أمام جميع اجلن�سيات ،حيث
�سجلت ال���ش��رك��ة �إق �ب ��ا ًال ع�ل�ي�ه��ا ،حيث
تتميز ال��وح��دات ال�سكنية بالإطاللة

الرائعة على مياه اخلليج العربي� ،إىل
جانب امل�ساحات التي تنا�سب العائالت
والأفراد ،وطرق ال�سداد املرنة .
وق � ��ال ال �� �س �ي��د � �ش��وق��ي دراج� � ��ي ع�ضو
م�ؤ�س�س وال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة
�سيادة للتطوير ”:لقد وا�صلنا تنفيذ
م�شاريعنا ال�ع�ق��اري��ة الأك�ث�ر مت �ي��زاً يف
�أب ��وظ �ب ��ي رغ� ��م اجل��ائ �ح��ة وال� �ظ ��روف
الأخ �ي ��رة  ،ح �ي��ث ط�ب�ق�ن��ا الإج � � ��راءات
االح�ت��رازي� ��ة يف م ��واق ��ع امل �� �ش��اري��ع ،و
ذل ��ك للتمكن م��ن ب�ن��ائ�ه��ا وت�شييدها
وت�سليمها بالوقت املنا�سب للم�شرتين
وامل�ستخدمني النهائيني».
و�أ��ض��اف دراجي ”:لقد حققت �أعمال

البناء والت�شييد يف م�شروع املهرة ن�سب
�إجناز متقدمة قاربت  ،35%وي�شمل
امل�شروع على بنايتني توفران نحو 300
وح��دة �سكنية جم�ه��زة ب��ال�ك��ام��ل ،وذات
�إطاللة متميزة على ال�شوارع الرئي�سية
واملدينة امل�ستدامة املحيطة بها ،وترتاوح
ال�شقق بني ا�ستوديوهات �إىل  3غرف
ن��وم ،و مت ت�صميمها ب�أ�سلوب ع�صري
يلبي معايري اال�ستدامة البيئية التي
تتميز بها مدينة م�صدر ،و هذه ال�شقق
م�ت��اح��ة للتملك جلميع اجلن�سيات».
وذك ��ر �أن ��ش��رك��ة � �س �ي��ادة ل�ل�ت�ط��وي��ر قد
انتهت من �أعمال الأ�سا�سات يف م�شروع
ي��ا���س بيت�ش ري��زي��دن����س ال ��ذي �سي�ضم

 370وح��دة �سكنية متعددة امل�ساحات
وال�ع��دي��د م��ن امل��راف��ق اخل��دم�ي��ة ،ومن
املتوقع االنتهاء من ت�شييده يف نهاية
ع ��ام  ،2022م��و��ض�ح�اً �أن الوحدات
ال�سكنية يف امل�شروع متاحة للتملك من
جميع اجلن�سيات».
و�أف� ��اد �أن ال���ش��رك��ة ق��د �سجلت �إقبا ًال
ال ��وح ��دات ال���س�ك�ن�ي��ة يف م �� �ش��روع��ي “
املهرة” و “ يا�س بيت�ش ريزيدن�س”،
م�شرياً �إىل �أن ال�شركة قد حر�صت على
طرح هذه الوحدات ب�أ�سعار تناف�سية و
بطرق �سداد مرنة لت�شجيع املزيد من
الأفراد والعائالت على التملك بغر�ض
الإقامة �أو اال�ستثمار.

وا�صلت ال�سيولة تدفقها �إىل �أ��س��واق امل��ال الإماراتية مع بداية تعامالت
اليوم الأول من تعامالت الأ�سبوع وبلغت قيمة ال�صفقات املربمة نحو
 1.65مليار درهم وذلك رغم حالة التباط�ؤ التي �شهدتها حركة امل�ؤ�شرات
العامة.
و�أظهر الر�صد اليومي للتعامالت ا�ستمرار تركز اجلزء الأكرب من ال�سيولة
على �شريحة من الأ�سهم القيادية خا�صة املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية و�سط عمليات تداوالت مكثفة من قبل امل�ؤ�س�سات الأجنبية و املحلية.
كان امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي املايل قد �أغلق عند م�ستوى  2809نقاط يف
حني �أقفل امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية عند  6513نقطة
يف ختام التعامالت .و �شهد �سهم العاملية القاب�ضة املدرج يف �سوق العا�صمة
ن�شاطا كبريا ما رفع قيمته �إىل  95درهما و�سط تداوالت جتاوزت قيمتها
 695مليون درهم يف حني بلغت قيمة ال�صفقات املربمة على �سهم �أدنوك
املغلق عند  4.09درهم نحو  234مليون درهم.
و�أغلق �سهم بنك �أبوظبي الأول عند  16.34درهم بتداوالت قيمتها 170
مليون درهم تقريبا فيما �أغلق �سهم ال��دار عند  3.71درهم و�سهم بنك
�أبوظبي التجاري عند  6.84درهم .و على م�ستوى �سوق دبي املايل فقد
�أغلق �سهم �إعمار عند  4.02دره��م بتداوالت بلغت جت��اوزت قيمتها 40
مليون دره��م تاله �سهم اعمار مولز امل�ستقر عند  1.97دره��م ب�صفقات
قيمتها  33مليون درهم تقريبا  ..يف حني ارتفع �سهم داماك �إىل 1.41
درهم .جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد الأ�سهم املتداولة يف جل�سة بداية الأ�سبوع
يف ال�سوق و�صل �إىل  313مليون �سهم نفذت من خالل � 7222صفقة .

�إمباور ت�سجل منوا بن�سبة % 57
يف الت�سجيل الإلكرتوين خلدماتها

•• دبي-وام:

�سجلت م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “�إمباور” منوا يف حجم
�إق�ب��ال املتعاملني من خمتلف مناطق دب��ي للح�صول على خدماتها فقد
�شهدت ال�شركة خالل الفرتة من يناير حتى �أبريل  2021منوا بحوايل
 57%يف ع��دد امل�سجلني اجل��دد مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي
حيث �سجل  6687عميال م��ن القطاعني احلكومي واخل��ا���ص وفتحوا
ح�سابات خا�صة مبا�شرة من خ�لال نوافذ ت�سجيل ال�شركة الإلكرتونية
لي�صبح يف مقدروهم �إجن��از كافة معامالتهم يف �أي وق��ت وم��ن �أي مكان
ي�ت��واج��دون فيه .وت�ع��زز “امباور” ريادتها الرقمية ك ��أول �شركة تربيد
مناطق تطبق خدمة الت�سجيل الإلكرتوين على م�ستوى الإمارات واملنطقة
حمققة م�ستويات جديدة من �إ�سعاد املتعاملني الأفراد امل�ست�أجرين ومالك
ال �ع �ق��ارات و��ش��رك��ات ال�ت�ط��وي��ر وت��وف�ير ال��وق��ت واجل �ه��د والتكلفة عليهم
بعدم احلاجة اىل احل�ضور ب�أنف�سهم اىل مقر امل�ؤ�س�سة او مراكز خدمات
املتعاملني التابعة لها ك�شرط �أ�سا�سي وملزم لت�سجيل امل�شروع �أو الوحدة
ال�ع�ق��اري��ة يف خ��دم��ات ت�بري��د “�إمباور” والح �ق��ا ال �ب��دء ب��احل���ص��ول على
اخل��دم��ات و�إجن ��از م��ا يت�صل بها م��ن م�ع��ام�لات .و�سجلت امل�ؤ�س�سة زيادة
الفتة يف عدد املعامالت الإلكرتونية للمتعاملني خالل  2020حيث بلغت
قرابة  560,000معاملة بزيادة بلغت ن�سبتها �أكرث من  12%مقارنة بـ
 2019ما يعك�س قوة م�ساهمة امل�ؤ�س�سة يف “ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت
ال�لاورق �ي��ة» .وق��ال �أح�م��د ب��ن �شعفار الرئي�س التنفيذي ل�ـ “�إمباور”..
ن�شهد �إقباال كبريا من جانب املتعاملني على هذه اخلدمة التي تتيح لهم
الت�سجيل الفوري واحل�صول على اخلدمة و�إجناز املعامالت من منازلهم
ع�بر موقعها االل �ك�ت�روين وب�خ�ط��وات �سهلة وي���س�يرة ح��ر��ص��ا منها على
توفري �أ�سباب جناح �أه��داف مبادرة دبي الذكية جلعل دبي املدينة الأذكى
والأ�سعد عامليا ف�ضال عن حتقيق زي��ادة نوعية يف كفاءة عمل امل�ؤ�س�سة يف
�إطار الإجراءات االحرتازية لتطويق �إنت�شار فايرو�س “كورونا” ..م�ؤكدا
�أن �صحة و�سالمة ال�سكان �أولوية ق�صوى يف كل الأوقات وا�ستبدال احل�ضور
ال�شخ�صي بالت�سجيل عرب املوقع االلكرتوين يرتجم ذلك احلر�ص يف هذا
ال�ظ��رف ال�صعب .و�أو��ض��ح �أن امل�ؤ�س�سة و�صلت بعملية متكني املتعاملني
من احل�صول على خدماتها اىل م�ستويات غري م�سبوقة وم�ؤمتتة بن�سبة
 100%فقد بات مبقدورهم الت�سجيل واحل�صول على اخلدمات و�إجناز
املعامالت عرب املوقع االلكرتوين واخلدمات الذكية عرب الهاتف املحمول
ومن دون القيام ب�أي مراجعة �أو زيارة ملقرها او ملراكز خدمات املتعاملني
م�شريا اىل جناح امل�ؤ�س�سة يف ترجمة توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رعاه اهلل للحكومة بك�سر الروتني والذهاب اىل للنا�س وعدم انتظارها لأن
ي�أتوا �إليها.

غرفة التجارة الأمريكية بدبي تبارك للإمارات
على جهودها حلماية حقوق امللكية الفكرية

•• دبي-الفجر:

ب��رزت الإم� ��ارات ك��دول��ة رائ ��دة �إقليمياً يف جم��ال حماية امللكية الفكرية
لل�شركات العاملة داخ��ل حدودها .فقد احتفت غرفة التجارة الأمريكية
بدبي ومنتدى العالمات التجارية الأمريكية مع دولة الإم��ارات بتقرير
مكتب املمثل التجاري الأمريكي اخلا�ص رقم  301الذي �صدر م�ؤخراً،
حيث مت االع�ت�راف بجهود الإم� ��ارات احل��دي�ث��ة يف جم��ال حماية امللكية
الفكرية ،م��ا نتج ع��ن رف��ع ا�سم ال��دول��ة م��ن التقرير ال��ذي يعد مراجعة
�سنوية للو�ضع العاملي حلماية امللكية الفكرية وتطبيقها.
فمث ً
ال ،قامت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بحل امل�شاكل اخلا�صة بحماية
امللكية الفكرية للمنتجات ال��دوائ�ي��ة م��ن خ�لال �إ� �ص��دار امل��ر��س��وم .321
وات�خ��ذت �شرطة دب��ي وج�م��ارك دب��ي ودائ ��رة التنمية االقت�صادية ب�إمارة
عجمان �أدواراً ريادية يف حل م�شاكل طويلة الأمد يف تطبيق امللكية الفكرية.
ونظراً �إىل دور الإمارات يف احلركة العاملية للب�ضائع� ،ساعدت هذه اجلهود يف
تخفيف الأ�سباب الرئي�سية ملخاوف القطاع .وقد عززت الإمارات ال�شفافية
يف العام املا�ضي بعد قيام العديد من الهيئات بن�شر �إجراءات تطبيق امللكية
الفكرية ،كما بد�أت الهيئة االحتادية للجمارك بن�شر �إح�صاءاتها ال�سنوية
لإنفاذ احلماية الفكرية .والتزمت دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة عجمان
م�ؤخراً بعالقة عمل تعاونية مع منتدى العالمات التجارية الأمريكية
التابع لغرفة التجارة الأمريكية بدبي ،وعملت على �إزالة ال�سلع املقلدة من
ال�سوق ال�صيني يف عجمان.
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«الطاقة والبنية التحتية» تبحث دور تكنولوجيا توربينات الغاز يف خف�ض الب�صمة الكربونية

�شريف العلماء :ن�سعى خلف�ض االنبعاثات مبعدل  % 70ورفع الطاقة النظيفة �إىل  % 50بحلول عام 2050
يو�سف �آل علي :ن�ستهدف مواكبة املتغريات العاملية مببادرات وم�شاريع طموحة

•• دبي-الفجر:

26

«�أراد» تر�سي �أول العقود الإن�شائية يف
املجتمع ال�سكني «م�سار» ب�إمارة ال�شارقة

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت �شركة املطور العقاري “�أراد” عن تر�سية �أول عقدين يف م�شروعها
الثالث “م�سار” الذي يقع يف �ضاحية ال�سيوح ب�إمارة ال�شارقة وميتد على
م�ساحة  19مليون قدم مربع وال��ذي مت �إطالقه يف يناير املا�ضي وتبلغ
قيمته الإجمالية  8مليار درهم وي�ضم � 4آالف فيال ومنزل ريفي متال�صق
�ضمن خمطط رئي�سي من ثمانية جمتمعات م�سورة و�سط حميط من
الأ�شجار الكثيفة وامل�ساحات الطبيعية اخل�ضراء.
و��س�ي�ب��د�أ ال�ع�م��ل ب��امل���ش��روع مب��وج��ب ال�ع�ق��دي��ن ف ��ورا وم��ن امل�ت��وق��ع انتهاء
الإن�شاءات خالل �ستة �أ�شهر .وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي رئي�س
جمل�س �إدارة “�أراد” “ ..تعد هذه حلظة فارقة بالن�سبة مل�شروع “م�سار”
الذي عملنا على ت�صميمه بهدف �صياغة معايري جديدة لأ�ساليب العي�ش
لي�س يف ال�شارقة فقط و�إمن��ا يف جميع املجتمعات ال�سكنية على م�ستوى
املنطقة .و�أ�ضاف “ �شهدنا �إقباال كبريا على املنازل �ضمن املرحلة الأوىل
من امل�شروع يف �إطار الأداء اال�ستثنائي للقطاع العقاري يف �إمارة ال�شارقة
خ�لال ال�شهور اخلم�سة الأوىل م��ن ه��ذا ال �ع��ام» .وي�ق��ع م��رك��ز ال ��زوار يف
قلب املخطط الرئي�سي للم�شروع حيث �سيتيح الفر�صة �أم��ام الزائرين
وال�سكان امل�ستقبليني للإطالع على نبذة عن التجربة املعي�شية املبتكرة
التي �سيوفرها “م�سار” للقاطنني عند انتهاء امل�شروع ويعك�س ت�صميمه
الب�سيط والهادئ امل�شهد املعماري املتكامل .ي�شار �إىل �أن يناير املا�ضي �شهد
بيع �أول  445منزال �ضمن “�سنديان” والتي ت�شكل املرحلة الأوىل من
“م�سار” حيث يخطط املطور العقاري املبتكر لإط�لاق مبيعات املرحلة
الثانية بحلول نهاية هذا العام ومن املتوقع �إنهاء العمل يف �أول باقة من
املنازل يف حي �سنديان خالل الربع الأول من عام .2023

جلنة ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير تد�شن
�صفحة �إلكرتونية مبوقعها ب�ش�أن العقوبات املالية امل�ستهدفة

•• �أبوظبي -وام:

�أطلق �سعادة طالل حممد الطنيجي ،مدير املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع
اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير �صفحة �إلكرتونية ب�ش�أن العقوبات
املالية امل�ستهدفة يف املوقع الإل�ك�تروين للجنة ال�سلع ،والتي ا�شتملت على
عدة �أق�سام منها الإط��ار القانوين ،وقائمة الإره��اب املحلية وق�سم عن تنفيذ
العقوبات ودور ال�سلطات احلكومية يف دول��ة الإم ��ارات و�آخ��ر ع��ن �إج��راءات
التظلم واالع�ف��اءات .و�أك��د �سعادته على �أهمية حمتويات الت�صميم اجلديد
يف ت�سهيل تنقل الزائر بني �أق�سام ال�صفحة ،و�أ��ش��اد بالإ�صدار كونه �شامال
للمحتوى ،بحيث ميكن القطاع احلكومي واخلا�ص يف االطالع على الت�شريعات
والتعرف على االلتزامات يف تطبيق العقوبات املالية مبا يتما�شى مع املعايري
الدولية .من جهته �أو�ضح �سعادة را�شد مطر املناعي مدير �إدارة العقوبات
املالية امل�ستهدفة يف املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع �أ ّن حمتويات ال�صفحة
الإلكرتونية تعك�س يف جمملها جهود دولة الإمارات يف التعاون الدويل خا�صة
يف تنفيذ ق ��رارات جمل�س الأم ��ن لل��أمم امل�ت�ح��دة مب��ا يف ذل��ك تلك املتعلقة
ب�أنظمة العقوبات ومكافحة متويل الإرهاب وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
و�أن قرار جمل�س الوزراء رقم  74لعام  2020يف �ش�أن نظام قوائم الإرهاب
وتطبيق ق��رارات جمل�س الأمن املتعلقة مبنع وقمع الإره��اب ومتويله ووقف
انت�شار الت�سلح ومتويله وال�ق��رارات ذات ال�صلة يعترب �أح��د الت�شريعات التي
تنظم تنفيذ العقوبات املالية خا�صة ال��واردة منها يف ق��رارات جمل�س الأمن،
وحتدّد مواده االلتزام املتوقع من اجلهات احلكومية املعنية واملن�ش�آت املالية
والأعمال واملهن غري املالية املحددة ال �سيما تلك املتعلقة مبكافحة الإرهاب
ومتويل الإرهابيني ومتويل انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وبني �أن تطوير
املوقع اعتمد �أحدث التقنيات وامتثل �إىل متطلبات وتو�صيات جمموعة العمل
املايل /فاتف ،/وت�ضمن خدمة الإ�شعار الربيدي التي تتيح للجمهور الت�سجيل
ال�ستالم �أي حتديث يف قوائم الإره��اب املحلية ال�صادرة من جمل�س الوزراء،
وكذلك قوائم اجل��زاءات ال�صادرة من جلان عقوبات جمل�س الأمن والتي يف
الغالب تت�ضمن �إ�ضافة �أو تعديل �أو حذف �أ�سماء �أف��راد وكيانات تخ�ضع �إىل
حظر ال�سفر وجتميد الأموال والأ�صول ،وبالتايل متكن هذه اخلدمة املعنيني
يف هذا القطاع واملن�ش�آت املالية وقطاعات الأعمال واملهن غري املالية املحددة
 DNFBPsيف االطالع على �آخر التحديثات دون ت�أخري.
•• عجمان ـ الفجر

ا�ستقبلت الدكتورة �آمنة خليفة
�آل علي ـ ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة
جت��ارة و�صناعة عجمان ورئي�سة
جمل�س ��س�ي��دات اع �م��ال عجمان
ـ وف ��داً م��ن جلنة �سيدات �أعمال
الفجرية برئا�سة �سعادة عائ�شة
حم �م��د اجل��ا� �س��م ع���ض��و جمل�س
�إدارة غ ��رف ��ة جت � ��ارة و�صناعة

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية،
�ضمن �سل�سة مبادرة “م�شاريع ملهمة
ل �ط��اق��ة م�ستدامة” 3 ،ور� � ��ش عمل
اف�ترا��ض�ي��ة حت��ت ع�ن��وان “تكنولوجيا
ت��ورب �ي �ن��ات ال �غ ��از :ن �ظ��رة ع�م�ي�ق��ة على
خارطة طريق الكفاءة و�إزالة الكربون”،
بالتعاون مع جرنال �إلكرتيك (،)GE
بح�ضور �سعادة املهند�س �شريف العلماء،
وك�ي��ل وزارة ال�ط��اق��ة والبنية التحتية
ل �� �ش ��ؤون ال �ط��اق��ة وال� �ب�ت�رول ،و�سعادة
املهند�س يو�سف �آل علي ،الوكيل امل�ساعد
لقطاع الكهرباء واملياه وطاقة امل�ستقبل،
ونخبة من الأكادمييني وذوي اخت�صا�ص
وممثلني عن القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة
�إىل طلبة اجلامعات.
ويف م�ستهل كلمته رحب �سعادة املهند�س
�شريف العلماء باحل�ضور ،م ��ؤك��داً �أن
دول��ة االم��ارات ت��ويل ب�شكل ع��ام ووزارة
الطاقة والبنية التحتية ب�شكل خا�ص
اهتماما كبريا بتطوير قطاع الطاقة،
من خالل تنويع م�صادر الطاقة وتبني
�أح ��دث ال �ت �ط��ورات التكنولوجية التي
مت التو�صل �إل�ي�ه��ا ،ع�بر االط�ل�اع على
�أب��رز املمار�سات العاملية يف ه��ذا املجال،
م��و��ض�ح�اً �أن احل ��د م��ن ان�ب�ع��اث��ات غاز
ثاين �أك�سيد الكربون يعترب هدفاً رئي�ساً
�ضمن تطوير تكنولوجيا �إنتاج الطاقة
عامليا وحمليا ملا له من �أثر يف مواجهة
ظ��اه��رة ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،و�أن الدولة
يف �إط ��ار ذل��ك �أط�ل�ق��ت يف ع��ام 2017
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإم � ��ارات ل�ل�ط��اق��ة لعام
 2050الرامية �إىل خف�ض االنبعاثات
ال �ك��رب��ون �ي��ة ل �ق �ط��اع ال �ط��اق��ة مبقدار

 ،70%وال ��و�� �ص ��ول ب�ح���ص��ة الطاقة
النظيفة �إىل ن�سبة  50%على �أن يتم
ت��زوي��د الن�سبة الباقية ب�شكل �أ�سا�سي
با�ستخدام الوقود الأحفوري.
وتابع ”:ت �ب�رز �أه �م �ي��ة زي� � ��ادة كفاءة
توليد ال�ط��اق��ة يف التوربينات الغازية
باخل�صو�ص وحم�ط��ات ال ��دورة املركبة
ب�شكل ع ��ام ،وم ��ن ث��م تقليل ب�صمتها
ال �ك��رب��ون �ي��ة ب��درج��ة �أك�ب��ر با�ستخدام
التكنولوجيات امل�ستقبلية املختلفة مثل
وقود الهيدروجني �أو عن طريق تركيب
حم �ط��ات ال �ت �ق��اط غ� ��از ث� ��اين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ب�ع��د االح �ت��راق ،وه ��و الأم ��ر
الذي �ستتناوله �سل�سة ور�ش العمل».
من جانبه� ،أكد �سعادة املهند�س يو�سف

�آل ع �ل��ي �أن وزارة ال �ط��اق��ة والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ت �� �س �ت �ه��دف ت �ط��وي��ر قطاع
ال �ط��اق��ة ،وم��واك �ب��ة امل �ت �غ�يرات العاملية
مب �ب��ادرات وم�شاريع طموحة ،تن�سجم
مع توجيهات القيادة الر�شيدة ،وتلبي
متطلبات املرحلة املقبلة لتعزيز م�سرية
التنمية امل�ستدامة ،وموا�صلة م�سرية
الإجنازات التي بد�أتها منذ اليوم الأول
لقيام احت��اد الإم� ��ارات على ي��د الوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له -ب ��إذن اهلل -ال�شيخ
زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن �ه �ي��ان ،والعبور
ب�سال�سة للخم�سني ع��ام �اً املقبلة من
التميز وال��ري��ادة العاملية التي تن�شدها
الإم� � � � ��ارات ،و�� �ص ��وال ل�ت�ح�ق�ي��ق مئوية
الإمارات .2071

ول �ف��ت �إىل �أن دول ��ة الإم� � ��ارات �أف ��ردت
ل �ق �ط��اع ال �ط��اق��ة امل �� �س �ت��دام��ة م�ساحة
ك �ب�يرة ��ض�م��ن ن�ق��ا��ش��ات�ه��ا امل�ستقبلية،
وم�ستهدفاتها للإعداد للمرحلة املقبلة
وتعزيز اجلاهزية للم�ستقبل مبا يدعم
ريادتها العاملية.
وقد حتدث خالل اجلل�سة التي �أدارتها
املهند�سة وفاء العو�ضي ،خبري م�ساعد
م �� �ش��اري��ع ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � �ي� ��اه وطاقة
امل�ستقبل ،ال�سيد عثمان بنعمر املدير
ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة GE Gas Power
للتطبيقات الهند�سية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�أوروبا ،الذي
�أك ��د �أن ق�ط��اع ال�ط��اق��ة مي��ر بتغيريات
كبرية من �أج��ل م�ساعدة البلدان على

تنطلق فعالياته يف  2يونيو املقبل

حتقيق �أهداف �إزالة الكربون واحلد من
تغري املناخ وفقا التفاقية باري�س للتغري
امل�ن��اخ��ي ،الف �ت �اً �إىل �أن ت��ول�ي��د الطاقة
امل �ت �ج��ددة ي�ع��د �أ� �س��رع ط��ري�ق��ة لتقليل
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
ب � � ��دوره حت� ��دث ال �� �س �ي��د �أح� �م ��د جابر
مدير عام خدمات هند�سة التطبيقات
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و�إف��ري �ق �ي��ا ل �ـ GE
 ،GAS POWEEع � ��ن ت ��رق� �ي ��ات
امل�ستقبل جل�ن�رال �إل�ك�تري��ك وت�سريع
امل�ث�ب�ت��ات ،بينما حت ��دث ال��دك �ت��ور عبد
الرحمن اخل��ال��دي الرئي�س التنفيذي
ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف �أوروب� � � � ��ا وال �� �ش ��رق
والأو��س��ط و�إفريقيا ،عن ا�سرتاتيجية
�إزالة الــــكربون من الــــغازات.

�إك�سبو ال�شارقة ي�ستعد ال�ست�ضافة الن�سخة الثانية من معر�ض الت�سوق الكبري
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ستعد مركز �إك�سبو ال�شارقة ال�ست�ضافة
فعاليات الن�سخة الثانية م��ن معر�ض
الت�سوق الكبري ،احلدث الأبرز من نوعه
ب�إمارة ال�شارقة يف جمال التخفي�ضات
على منتجات الأزي��اء ،والإلكرتونيات،
وم�ستح�ضرات التجميل والإك�س�سوارات،
وال� ��ذي تنظمه ��ش��رك��ة ل�ي��ز �إي �ف �ن��ت ،يف
ال �ف�ت�رة م��ن � 2إىل  6ي��ون �ي��و املقبل.
وي �ق��دم امل�ع��ر���ض ل ��زواره جت��رب��ة ت�سوق
فريدة من نوعها على مدار خم�سة �أيام
تت�ضمن ع��رو���ض متميزة وتخفي�ضات
ج ��اذب ��ة ت���ص��ل ن���س�ب�ت�ه��ا �إىل �أك�ث��ر من
 70%على ت�شكيلة كبرية ومتنوعة من
املنتجات عالية اجل��ودة التي �سيقدمها
كبار جت��ار التجزئة و�أ��ش�ه��ر العالمات
التجارية املحلية والعاملية مثل �ألدو،
و�أل �سي وايكيكي ،وها�ش بابيز ،وكول
ات �سربجن ،والزينزا ،والكو�ست وجانت،
واملندو�س ،وغريها الكثري.
دعم قطاع التجزئة
و�أكد �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة� ،أن
ا�ست�ضافة معر�ض “الت�سوق الكبري”
ي�أتي يف �إط��ار حر�ص املركز على تعزيز
ح �� �ض��ور ال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف قطاع
ال �ت �ج��زئ��ة وت ��وف�ي�ر ال ��دع ��م ل �ه��م من
خ�لال تنظيم ع��دد كبري م��ن معار�ض
ال �ت �ج��زئ��ة وال� �ت ��ي ت �ع��د ف ��ر� ��ص مهمة
لل�شركات العار�ضة لتعزيز توا�صلها مع
م�ستهلكيها احلاليني وجذب م�ستهلكني

ج ��دد ،وتن�شيط ح��رك��ة مبيعاتها� ،إىل
ج ��ان ��ب دور ه� ��ذه امل� �ع ��ار� ��ض يف تلبية
متطلبات �سكان �إمارة ال�شارقة وزوارها،
م�شيداً بحجم وم�ستوى امل�شاركة املحلية
وال�ع��امل�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات ال�ع��ار��ض��ة يف هذا
احلدث وبجودة وتنوع املنتجات املقدمة
ومتيز العرو�ض املطروحة واحل�سومات
اجلاذبة التي تر�ضي �أذواق ال��زوار من
خمتلف ال�شرائح االجتماعية.
ولفت �سعادة املدفع� ،إىل �أن مركز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة يحر�ص على ت�ق��دمي �أف�ضل
اخل��دم��ات وال�ت���س�ه�ي�لات ال �ت��ي ت�ضمن
حتقيق ج��ودة عالية يف التنظيم ووفقا
لأرق��ى املوا�صفات ،مبا ي�سهم يف �إجناح
كافة الفعاليات التي ي�ست�ضيفها ،ويحقق
تطلعات العار�ضني يف خمتلف املجاالت،
وذلك انطالقا من ا�سرتاتيجية املركز
الرامية �إىل االرتقاء ب�صناعة املعار�ض
وتطويرها وتعزيز تناف�سيتها ،م�شرياً

وال �سيما يف ظل امل�شاركة الوا�سعة من
ك�ب��ار جت��ار ال�ت�ج��زئ��ة و�أب� ��رز العالمات
ال �ت �ج ��اري ��ة امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم ��االت
املو�ضة ،والإك�س�سوارات ،والإلكرتونيات،
�إىل جانب ح�ضور متميز لدور العطور
وم�صممي الأزياء..
م�ت��وج�ه�اً ب��ال���ش�ك��ر �إىل م��رك��ز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ج�ه��وده��م يف ا�ست�ضافة
ه ��ذا احل ��دث � �س �ن��وي �اً ،وح��ر��ص�ه��م على
تطبيق �أق���ص��ى ال �ت��داب�ير االحرتازية

حفاظا على �سالمة الزوار والعار�ضني،
ما يعك�س متيز املركز وخربته الطويلة
يف تنظيم وا�ست�ضافة ك�برى املعار�ض
والأحداث العاملية واملحلية.
وي �ف �ت��ح امل �ع��ر���ض ال � ��ذي ي �ت �ي��ح لعامة
اجلمهور �إمكانية ال�شراء املبا�شر� ،أبوابه
ل �ل��زوار م��ن ال���س��اع��ة �� 11ص�ب��اح�اً �إىل
ال�ساعة  11م�ساءً ،كما يتوفر مواقف
جمانية للجميع يف حميط مركز �إك�سبو
ال�شارقة.

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يبحث التعاون مع جلنة �سيدات �أعمال الفجرية

امل�ب��ا��ش��رة يف ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي ،كما
�أكد احل�ضور على �أهمية التعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �س �ت �م��ر لالرتقاء
ب ��اخل ��دم ��ات امل��وج �ه��ة ل�سيدات
الأع� �م ��ال وم��واك �ب��ة تطلعاتهن
وطموحاتهن.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت �سعادة
ع��ائ���ش��ة اجل��ا� �س��م ،ج �ه��ود غرفة
الفجرية يف �إي�ج��اد جلنة معنية
مب� ��� �ش ��اري ��ع � � �س � �ي ��دات االع � �م� ��ال
ب� �ه ��دف ت ��وف�ي�ر م �ن �� �ص��ة داعمة
ومتكينهن من تطوير �أفكارهن
وم �� �ش��اري �ع �ه��ن ،و�أك � � ��دت حر�ص
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر عالقاتها
م ��ع جم��ال ����س � �س �ي��دات الأع �م ��ال
يف ال��دول��ة ،حيث ا�ستهلت جلنة
�سيدات �أعمال الفجرية زيارتها
امل �ي��دان �ي��ة �إىل جم�ل����س �سيدات
�أعمال عجمان.
و�أ� �ش��ادت بجهود جمل�س �سيدات
�أع�م��ال عجمان ودوره يف توفري
مناخ تناف�سي ري��ادي يوفر كافة
امل�م�ك�ن��ات ال �ت��ي ت �خ��دم ع�ضواته
وت�صب يف ا�ستدامة م�شاريعهن،
مثمنة ح�سن اال�ستقبال وتقدمي
� �ش��رح مف�صل ح ��ول ك��اف��ة �أن ��واع
الدعم املوجه ل�سيدات الأعمال.

الفجرية ـ رئي�سة اللجنة ،بهدف
بحث ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك وتبادل
اخل� �ب��رات وت �ن �ظ �ي��م الفعاليات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة خل ��دم ��ة �سيدات
ورائدات الأعمال.
خ�لال ال�ل�ق��اء ق��دم��ت عبري عيد
الفرج مدير مكتب جمل�س �سيدات

�أعمال عجمان نبذة عن اخلطة
اال�سرتاتيجية للمجل�س و�أبرز
امل�شاريع وامل�ب��ادرات التي ينفذها
خ�لال ال�ع��ام اجل ��اري ،كما اطلع
احل�ضور على اخلطة التدريبية
وت �ن��وع �ه��ا وذل � ��ك ب��ال �ت �ع��اون مع
ال�شركاء من اجلهات احلكومية

واخلا�صة.
وخ � �ل ��ال ال� � ��زي� � ��ارة اط � �ل� ��ع وف ��د
جل�ن��ة � �س �ي��دات �أع �م��ال الفجرية
ع �ل��ى م �ـ �ب��ادرة رف� ��وف وتطورها
م � ��ن ق � �ن� ��اة داخ � �ل � �ي� ��ة لت�سويق
منتجات الع�ضوات داخــــــل مقر
امل �ج �ل ����س �إىل ق� �ن ��اة ت�ســويقية

�إىل �أن امل��رك��ز و� �ض��ع ��ص�ح��ة و�سالمة
جميع امل���ش��ارك�ين ع�ل��ى ر�أ� ��س �أولوياته
خالل احلدث من خالل اتخاذ وتطبيق
�أق�صى الإجراءات االحرتازية.
م�شاركة وا�سعة
من جانبه قال جاكوب فارغيز الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ليز �إيفنت� :إن معر�ض
الت�سوق الكبري يتميز هذا العام بتنوع
و��ش�م��ول�ي��ة امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي �سيقدمها،

م �� �س �ت��دام��ة يف ج �م �ع �ي��ة �أ�� �س ��واق
عجمان التعاونية وغ�يره��ا من
امل ��ؤ� �س �� �س��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،حيث
�أك��دت الدكتورة �آمنة خليفة� ،أن
جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان
حري�ص على �إيجاد خدمات ذات
قيمة م�ضافة لع�ضواته بهدف

زيادة مبيعاتهن وت�شجيعهن على
تنمية ا�ستثمارتهن.
هذا وقام الوفد بجولة ميدانية
يف م � ��رك � ��ز ع � �ج � �م� ��ان ل � ��ري � ��ادة
الأع �م��ال للتعرف على الفر�ص
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال� �ت ��ي يوفرها
املركز ل��رواد ورائــــــدات الأعمال

ودوره يف �إي�ج��اد من�صة معار�ض
م�ستدامة.
و�أ�شاد احل�ضور بتوجيهات القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل�ت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة �أعمال
داعمة مل�شاريع رائ��دات و�سيدات
الأع � � �م� � ��ال وت� ��وف�ي��ر امل� �ق ��وم ��ات
ال �ل��ازم � ��ة ل �� �ض �م��ان امل�ساهمة
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القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر داعم �أ�سا�سي للجهود الهادفة لتعزيز امل�سرية نحو م�ستقبل
•• دبي-وام:

ت�شكل القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر
 التي تنظمها هيئة كهرباء وم�ي��اه دبيوامل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�لاق�ت���ص��اد الأخ�ضر
بالتعاون م��ع املجل�س الأع�ل��ى للطاقة يف
دب ��ي وب��رن��ام��ج الأمم امل �ت �ح��دة الإمنائي
وت �ق��ام حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”  -من�صة عاملية
هامة تهدف �إىل تعزيز ال�شراكات وتبادل
اخل �ب�رات ب�ين �أب ��رز ��ص�ن��اع ال �ق��رار ودعم
التعاون بني امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإقليمية
والعاملية من القطاعني العام واخلا�ص مبا
ي�شجع على التحول لالقت�صاد الأخ�ضر.
وت�ع��د ال�ق�م��ة من�صة ا�سرتاتيجية لدعم
ال�ت�ع��اون ال ��دويل يف م��واج�ه��ة التحديات
ال �ع��امل �ي��ة وت �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات يف جم � ��ال االقت�صاد
الأخ �� �ض��ر .وم �ن��ذ �إط�لاق �ه��ا ع��ام 2014
حققت القمة تطوراً و�إجن��ازات هامة من
خ�لال تبني �سيا�سات وخ�ط��ط ومبادرات
لتعزيز ال�ت�ع��اون ال ��دويل ب�ين امل�شاركني
من ق��ادة الأعمال واخل�براء العامليني من
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ح�ي��ث ي�صدر
ع ��ن ال �ق �م��ة يف خ �ت��ام ك ��ل دورة “�إعالن
دبي” ال��ذي يت�ضمن تو�صيات امل�شاركني
وخم��رج��ات القمة و�أه ��م حم�ط��ات القمة
وفعالياتها.
وتعقد ال��دورة ال�سابعة من القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر يومي  6و� 7أكتوبر
 2021يف م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دبي
وا�صل العقول
الذي �سيقام حتت �شعار “ َت ُ
و�صنع امل�ستقبل” .ومن املتوقع �أن تكون
ُ
ه��ذه ال ��دورة �أو� �س��ع و�أ��ش�م��ل م��ن �أي دورة
�سابقة للقمة لتزامنها مع تنظيم معر�ض
�إك�سبو  2020دبي مما يعزز جناح القمة
يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة دب ��ي ك�ع��ا��ص�م��ة عاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر.
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير نائب
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل �ل �ط��اق��ة بدبي
رئي�س القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر:
“تن�سجم �أهداف القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر مع التوجيهات ال�سامية ل�سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ب�ضرورة حتقيق التوازن بني النمو
االقت�صادي وا�ستدامة امل ��وارد الطبيعية
والبيئية .كما ت��دع��م القمة ج�ه��ود دولة
الإمارات لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة ل �ع��ام  2030و�أج �ن ��دة
الإمارات اخل�ضراء  2030وا�سرتاتيجية
دب��ي للطاقة النظيفة  .2050ويف دولة
الإم��ارات مت �إط�لاق العديد من املبادرات
امل �ه �م��ة ل �ت �� �س��ري��ع وت �ي��رة ال �ت �ح ��ول نحو
االق�ت���ص��اد الأخ�ضر ”.و�أ� �ض��اف معاليه:
“ت�سهم امل���ش��روع��ات ال��ري��ادي��ة ال�ت��ي يتم
تنفيذها مثل حمطات الطاقة ال�شم�سية
وت�شجيع ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية
ال�صديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء
جمتمعات ح�ضرية م�ستدامة منخف�ضة
ال �ك��رب��ون يف دع ��م ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة القيادة
الر�شيدة نحو حتقيق م�ستقبل م�ستدام
يف ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة يف الدولة.
وق �ط �ع��ت �إم � ��ارة دب ��ي �أ� �ش ��واط �اً م�ه�م��ة يف
م�سريتها الهادفة نحو التنمية امل�ستدامة
و�أطلقت م�شاريع رائدة يف الطاقة املتجددة
والنظيفة م��ن �أب��رزه��ا جم ّمع حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية �أكرب
جم ّمع للطاقة ال�شم�سية يف موقع واحد
على م�ستوى العامل والذي �ستبلغ قدرته
الإن �ت��اج �ي��ة  5,000م �ي �ج��اوات بحلول
عام  2030مبا يعزز ري��ادة الدولة ودبي
ب��اع�ت�ب��اره��ا من��وذج �اً ن��اج�ح�اً لال�ستدامة
حول العامل ”.وقد ركزت الدورة ال�ساد�سة
م��ن ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لالقت�صاد الأخ�ضر
 2019على ث�لاث��ة حم��اور رئي�سية هي
�آليات التنمية امل�ستدامة والتعاون الدويل
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مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
يعزز �شراكته مع مايكرو�سوفت

ل �ت �ع��زي��ز م �ن �ظ��وم��ة االق �ت �� �ص��اد الأخ�ضر
وتبني احللول اخل�ضراء املبتكرة .و�شهدت
ح�ضوراً بارزاً لعدد من الر�ؤ�ساء احلاليني
والقادة وال�شخ�صيات امل�ؤثرة على امل�ستوى
العاملي وا�ستقطبت قرابة  4000م�شارك
م��ن اخل �ب�راء وامل�خ�ت���ص�ين وق� ��ادة ر�أي يف
خم �ت �ل��ف جم � ��االت االق �ت �� �ص��اد الأخ�ضر
والتنمية امل�ستدامة من ر�ؤ�ساء تنفيذيني
و�شركاء وم�ؤ�س�سات مالية وممثلني عن
الأ� �س��واق العاملية م��ن  /78/دول��ة حيث
��ش��ارك فيها  /60/م��ن ك�ب��ار املتحدثني
و�ضمت  /14/م��ن ال �ن��دوات واجلل�سات
احلوارية.
وناق�شت القمة م��واءم��ة �سيا�سة الطاقة
لأه� � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وحجم
ال�ع�م��ل ال�ك�ب�ير امل �ط �ل��وب ل�ب�ن��اء م�ستقبل
م �� �س �ت ��دام .وت � �ب� ��ادل امل� ��� �ش ��ارك ��ون الآراء
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات و�أن�ظ�م��ة و�سيا�سات
اال� �س �ت��دام��ة ال �ن��اج �ح��ة وم� ��دى �إمكانية
ت�ك��راره��ا وت��و��س�ي��ع ن�ط��اق�ه��ا .ورك ��زت على
دور امل��ر�أة يف الو�صول اىل اقت�صاد �أخ�ضر
م��ن خ�لال االبتكار وال�ت�ع��اون وال�شفافية
والإدارة البيئية وال�ت�ك��اف��ل االجتماعي
حيث تعترب ه��ذه ال�صفات ع��ادة مهارات
ن��اع �م��ة ال� �س �ي �م��ا يف جم� ��ال اال�ستدامة
البيئية والتنمية امل�ستدامة .وا�ستك�شفت
ه��ذه ال� ��دورة ال�ت�ح��دي��ات وال �ف��ر���ص التي
تواجه املر�أة يف جمال اال�ستدامة و�سلطت
ال�ضوء على جمموعة متنوعة من الن�ساء
العامالت يف هذا املجال يف قطاعات مثل
الطاقة واملياه والتمويل والتنمية.
وت �ن��اول��ت ال �ق �م��ة ك��ذل��ك اال� �س �ت��دام��ة يف
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص واخل ��دم ��ات امل�صرفية
اخل �� �ض��راء واال� �س �ت �ث �م��ارات والتحديات
واحل �ل��ول لالقت�صاد الأخ���ض��ر والزراعة
امل�ستدامة و�أبرزت منجزات دولة الإمارات
يف دع��م التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر
من خالل اجتماعات مثمرة ت�ضم خرباء
ب�ي�ئ�ي�ين ع��امل�ي�ين وت�ق�ن�ي�ين وق� ��ادة �أعمال
مل�ن��اق���ش��ة ك �ي��ف مي �ك��ن ل�ل�ق�ط��اع�ين العام
واخلا�ص ا�ستخدام االبتكار ب�شكل �أف�ضل
لدفع عجلة التنمية امل�ستدامة وت�سريع
االنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر يف جميع
�أنحاء العامل.
و�شهدت ه��ذه ال ��دورة �إط�ل�اق “جمموعة
ع�م��ل ال�ت�م��وي��ل امل���س�ت��دام يف دبي” والتي
ت�ع�م��ل ع�ل��ى تن�سيق امل� �ب ��ادرات الرئي�سية
لقطاع التمويل املحلي فيما يتعلق بالبيئة
يف الأ�سواق املحلية والإقليمية.
كما �سلطت ال�ضوء على �أهمية التعاون
ال ��دويل يف م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات العاملية
وتعزيز التنمية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل .وم��ن الأدل ��ة ع�ل��ى جن��اح اجلهود
العاملية يف تعزيز امل���س�يرة نحو م�ستقبل
م�ستدام ت�أ�سي�س مركز التعاون الإقليمي
لدعم دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
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وا�ست�ضافة املنظمة ال�ع��امل�ي��ة لالقت�صاد
الأخ�ضر للم�ؤمترات ال��وزاري��ة الإقليمية
التي تهدف �إىل تعزيز التعاون بني دول
العامل.
و�أع �ل ��ن م �ع��ايل ال �ط��اي��ر  -خ�ل�ال �إع�ل�ان
دب ��ي � - 2019أن ه�ي�ئ��ة ك�ه��رب��اء ومياه
دبي واملنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر
ت�ع�م�لان ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س ال���ش�ب�ك��ة املحلية
مليثاق الأمم امل�ت�ح��دة بعد توقيع مذكرة
تفاهم يف هذا ال�ش�أن .وا�ستقطبت الدورة
اخلام�سة م��ن القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ���ض��ر � 2018أك�ث�ر م��ن  3700من
اخلرباء العامليني واملخت�صني وقادة الفكر
يف االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة
ملناق�شة ق�ضايا ملحة وعلى ر�أ�سها التغري
املناخي واالحتبا�س احل ��راري .واكت�سبت
ه ��ذه ال � ��دورة م��ن ال�ق�م��ة �أه �م �ي��ة خا�صة
حيث مهدت الطريق �أمام اعتماد وتوقيع
اتفاقية �إن�شاء املنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر. /WGEO/
ورك��زت على ثالثة حماور رئي�سية ت�شمل
ر�أ�� ��س امل ��ال الأخ �� �ض��ر وال �ت �ح��ول الرقمي
والقيادة والتفاعل املجتمعي .وا�ستعر�ضت
�أبرز التقنيات الذكية احلديثة واالبتكارات
الرقمية التي ت�سهم يف ت�سريع عجلة النمو
الأخ �� �ض��ر وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ل�ضمان
ال�ت�ح��ول ل�لاق�ت���ص��اد الأخ �� �ض��ر .وناق�شت
القمة �آليات و�ضع منوذج مثايل لل�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص من خالل
و�ضع القوانني والت�شريعات الالزمة التي
تعزز فر�ص اال�ستثمار يف تطوير م�شاريع
الطاقة واملياه والبنية التحتية واالرتقاء
بجودة اخلدمات.
وق��د �أج �م��ع امل���ش��ارك��ون ع�ل��ى � �ض��رورة �أن
ي�ل�ع��ب ق� ��ادة ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص
دوراً �أ�سا�سياً يف حتقيق التحول لالقت�صاد
الأخ�ضر من خالل و�ضع �سيا�سات وحوافز
ت�ساهم يف تغيري ال�سلوك الفردي و�أمناط
اال�ستهالك �إ�ضافة �إىل رفع الوعي البيئي.
كما �أك ��دوا على �أهمية �أن تكون التنمية
امل���س�ت��دام��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ح�ي��ث �إن �ه��ا تتطلب

التزاماً كام ً
ال من قيادات القطاعني العام
واخلا�ص.
وق ��د �أط �ل �ق��ت دب ��ي خ �ل�ال ال �ق �م��ة حملة
“اي – �سيارة” ال �ت��وع��وي��ة واخلا�صة
بال�سيارات الكهربائية وتعد الأوىل من
نوعها يف املنطقة وتدعم ا�سرتاتيجية دبي
للتنقل الأخ�ضر  .2030و�شهدت القمة
�أي�ضاً �إط�ل�اق تقرير االقت�صاد الأخ�ضر
العاملي  2018بعنوان “تعزيز االبتكار
يف الأعمال وامل��ال وال�سيا�سات” بالتعاون
مع جامعة “كامربيدج” وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي حيث �سلط ال�ضوء على
احلاجة �إىل نهج �أكرث تعمقاً وتنوعاً لبناء
وتر�سيخ اقت�صاد �أخ�ضر حقيقي وامل�ضي
قدما بتحقيق �أه��داف �أجندة اال�ستدامة
العاملية.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك مت الإع�ل�ان ع��ن بدء
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ب��واب��ة امل� �ب ��ادرات اخل�ضراء
التي ت�ضم حتت مظلتها جميع الربامج
اخل�ضراء التي من �ش�أنها تعزيز م�سرية
التنمية امل�ستدامة .كذلك �شهدت القمة
انعقاد امل�ؤمتر التح�ضريي الأول للمنظمة
ال �ع��امل �ي��ة ل�لاق�ت���ص��اد الأخ �� �ض��ر بح�ضور
مم�ث�ل�ين رف�ي�ع��ي امل���س�ت��وى ع��ن �أك�ث�ر من
 60دولة حول العامل .و�شكل هذا امل�ؤمتر
نقطة االن �ط�ل�اق �أم ��ام ت��أ��س�ي����س املنظمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر كمنظمة دولية
م�ستقلة مت ت�أ�سي�سها مبوجب اتفاقية بني
الأطراف امل�شاركة.
و�أط� �ل ��ق � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم امل �ن �ظ �م��ة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر « « WGEOبالتعاون
م��ع ب��رن��ام��ج الأمم امل �ت �ح��دة الإمن ��ائ ��ي «
 « UNDPيف �أكتوبر  2016وذلك خالل
القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر يف دبي
لتعزيز االنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر
ون�شر م�شروعات االقت�صاد الأخ�ضر على
امل�ستوى العاملي ودع��م ال��دول واملنظمات
ال �� �س��اع �ي��ة �إىل حت �ق �ي��ق ا�سرتاتيجيتها
وخ�ط�ط�ه��ا اخل �� �ض��راء .وت �� �ش��ارك املنظمة
ال�ع��امل�ي��ة لالقت�صاد الأخ���ض��ر �إىل جانب

حماكم دبي

وزارة التغري املناخي والبيئة وبالتعاون مع
نخبة املنظمات الرائدة مبا فيها “برنامج
الأمم امل� �ت� �ح ��دة الإمن� � ��ائ� � ��ي» UNDP
و”برنامج الأمم املتحدة للبيئة» UNEP
و”اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ» /UNFCCC/و”جمموعة
البنك الدويل” يف تنظيم “�أ�سبوع املناخ
الإقليمي  ”2022لدول منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وت�ست�ضيف دولة
الإم ��ارات ه��ذا احل��دث النوعي يف الفرتة
ب�ين  2و  3م��ار���س  2022وذل��ك خالل
تنظيم “معر�ض �إك���س�ب��و  2020دبي”
ل�ت�ع��زي��ز زخ��م ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�سيجمع “�أ�سبوع املناخ يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ”2022الأول
من نوعه يف دول املنطقة نخبة من القادة
وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات امل � ��ؤث ��رة م ��ن القطاعني
احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص وامل �ج �ت �م��ع امل ��دين
ملناق�شة التهديدات النا�شئة ع��ن ظاهرة
التغري املناخي وتعزيز �أطر التعاون املثمر
يف اتخاذ �إجراءات �سريعة وجريئة ملواجهة
هذا التحدي الكبري .و�سيوفر �أي�ضاً فر�صاً
هائلة لعقد �شراكات متينة وبناء عالقات
مثمرة بني الأطراف املعنية �إقليمياً ف�ض ً
ال
ع��ن ا�ستعرا�ض �أح��دث التقنيات الرائدة
التي ميكن �أن ت�ساعد املنطقة على التك ّيف
ب�سرعة وكفاءة مع تغري املناخ.
و��س�ي�ك��ون احل ��دث حم�ط��ة ه��ام��ة التخاذ
قرارات حا�سمة وخطوات حقيقية باجتاه
حت�ق�ي��ق الأه � ��داف امل�ن��اخ�ي��ة ا� �س �ت �ن��اداً �إىل
خ �ط��ط ال �ع �م��ل امل �ن��اخ �ي��ة امل �ع � ّدل��ة للدول
و�سعياً وراء معاجلة الآث ��ار االجتماعية
والبيئية واالقت�صادية وتنفيذ الإجراءات
املناخية ب�شكل ف�ع��ال .وباملقابل �سي�شهد
ج ��دول الأع �م��ال ج�ل���س��ات خ��ا��ص��ة ملتابعة
امل�ن��اق���ش��ات املتعلقة بقمة الأمم املتحدة
للمناخ “كوب  COP26 »26امل�ق��ررة يف
ن��وف�م�بر  2021يف غ�لا��س�ك��و يف اململكة
املتحدة.
وتويل القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر
�أهمية بالغة لل�شباب وتعمل على تعزيز
دور رواد الأعمال ال�شباب ملا ميلكونه من
قدرات على �إيجاد حلول مبتكرة وم�ستدامة
من �ش�أنها �أن ت�سهم يف دفع م�سرية النمو
الأخ�ضر لتحقيق التنمية امل�ستدامة على
كافة ال�صعد املحلية والإقليمية والدولية.
وت�شهد القمة ب�شكل دوري تنظيم حلقات
ال���ش�ب��اب لت�شجيعهم ع�ل��ى االن �خ��راط يف
جم ��االت التنمية امل���س�ت��دام��ة واالقت�صاد
الأخ�ضر قبل دخولهم �إىل �سوق العمل.
وي���ش��ارك يف احل�ل�ق��ات ك�ب��ار ال�شخ�صيات
وامل�س�ؤولني واالخت�صا�صيني واملتحدثني
واخلرباء وامل�ستثمرين العامليني واملحليني
بهدف ت�شجيع م�ساهمة جيل ال�شباب يف
جهود حتقيق اال�ستدامة.

حماكم دبي

�أع�ل�ن��ت م��اي�ك��رو��س��وف��ت ام����س ع��ن ف�ت��ح تطبيقات ب��رن��ام��ج «GrowthX
 »Acceleratorوذلك يف خطوة هامة لتعزيز منظومة ال�شركات النا�شئة
يف دول��ة الإم � ��ارات .وق��د مت الإع�ل�ان م�سبقاً ع��ن ب��رن��ام��ج «GrowthX
 »Acceleratorيف �شهر يناير املا�ضي عرب �شراكة �إ�سرتاتيجية كبرية

بني مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ومايكرو�سوفت بهدف ت�سريع فر�ص النمو
يف الإم��ارة �أم��ام ال�شركات النا�شئة .ومت ت�صميم برنامج «»GrowthX
ب�ه��دف ��س��د ف�ج��وة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ال���ش��رك��ات النا�شئة ع�بر �ضخ
احللول املنا�سبة لها �إ�ضافة �إىل متكني ال�شركات النا�شئة التي تعمل مع
امل�ؤ�س�سات التجارية من خالل تزويدهم بالتكنولوجيا وتقدمي الإر�شاد
ال�لازم وتوفري �إمكانيات الو�صول �إىل الأ�سواق التي يحتاجون �إليها من
�أجل تعزيز منوها يف ظل االقت�صاد الرقمي العاملي اجلديد .وقال �سعادة
الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار �أن ال�شركات
النا�شئة تعترب حمركا �أ�سا�سيا لأي اقت�صاد فهي تلعب دوراً هاماً يف حتفيز
ريا هائ ً
ال للجميع.. .
االبتكار و�إطالق التقنيات اجلديدة التي حتدث ت�أث ً
م�ضيفاً �أن �إم��ارة �أبوظبي تركز على خلق بيئة حا�ضنة لل�شركات النا�شئة
والعمل كمن�صة النطالق �أفكار جديدة واال�ستفادة الق�صوى من الفر�ص
يف جميع �أنحاء املنطقة والتو�سع على م�ستوى العامل .وب�صفتهم ال�شريك
امل�ؤ�س�س لربنامج «� .. »GrowthX Acceleratorأع��رب عن �سعادته
بالعمل مع مايكرو�سوفت لإطالق العنان للإمكانيات الهائلة التي تتمتع
بها �أبوظبي واملنطقة ،حيث �سيكون لهذه اخلطوة �أهمية كبرية �ست�ساهم يف
دعم ومتكني املبتكرين املحليني عرب تزويدهم ب��الأدوات التي يحتاجونها
للتميز وحتقيق النجاح يف االقت�صاد الرقمي اجلديد .وتوا�صل �أبوظبي
ريادتها على م�ستوى العامل عرب توفري بيئة حا�ضنة لل�شركات النا�شئة حيث
ُ�ص ّنفت �أبوظبي يف املرتبة الـ  16من بني  190دولة وفقاً مل�ؤ�شر “ممار�سة
�أن�شطة الأعمال  ”2020ال�صادر عن البنك الدويل ..كما احتلت الإمارة
املرتبة الثانية ع�شرة عاملياً يف تقرير “�سهولة ممار�سة الأعمال” ال�صادر
عن البنك ال��دويل يف العام نف�سه .وخ�لال الربنامج املخ�ص�ص لل�شركات
النا�شئة «� »GrowthX Acceleratorستعمل مايكرو�سوفت على دعم
ال�شركات النا�شئة التي تعمل مع امل�ؤ�س�سات التجارية يف جميع �أنحاء املنطقة
من خالل �إتاحة الو�صول �إىل منظومة عمالء و�شركاء مايكرو�سوفت كما
�ستتمكن ه��ذه ال�شركات من اال�ستفادة من امل��زاي��ا التي توفرها �أبوظبي
ل�شركات التكنولوجيا ..وي�ش ّكل الربنامج بيئة ف ّعالة للتوا�صل وجمع
املبتكرين م ًعا من �أجل م�شاركة املعرفة والنمو وجعلهم م�ستثمرين على
�أهبة اال�ستعداد ف�ضال عن زيادة تفاعل ال�شركات يف املنطقة .من جانبه قال
روبرتو كرو�شي املدير الإداري لق�سم ال�شركات النا�شئة يف مايكرو�سوفت
ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا �إن عمالء مايكرو�سوفت يف جميع ال�صناعات
مبختلف �أحجامهم يتطلعون �إىل ح�ل��ول مبتكرة متكنهم م��ن املناف�سة
يف ظل االقت�صاد الرقمي العاملي وق��د مت �إن�شاء برنامج “مايكرو�سوفت
لل�شركات النا�شئة  « Microsoft for Startups-بهدف دعم مبتكري
هذه احللول وتزويدهم بالتكنولوجيا وال�شراكات املنا�سبة التي يحتاجون
�إليها للو�صول �إىل �أهدافهم وحتقيق النجاح .

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1184/2021/11مدين جزئي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  9034/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2098/2021/207تنفيذ جتاري

Date 31/ 5/ 2021 Issue No : 13253
Notifying a Defendant by publication
At the case management office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance
)In case number 0002513/SHCFICIREA2021/civil (partial
To the defendant: Breeze Trend Technical Works (L.L.C.), represented by Mr.
Faisal Tariq Chughhtai - Nationality: Pakistan Residence unknown: Dubai
- Deira - Al Qusais, telephone: 0558937172 - 0504992879-0509185857,045454455- According to the request of the claimant / Khamis Obaid Faraj
Has raised a case against you in which he demands: To oblige the defendant
to pay to the claimant the sum of AED (52,000) Te oblige the defendant
to pay the fees and expenses You are obliged to attend the hearing dated
6/6/2021 before the Case Management Office, Sharjah Court, Civil Court of
First Instance at 09:00 a.m. - office number (Case Manager Office number
5) either personally or through a legal attorney, to submit a reply brief to the
case and attach all documents to it during a maximum period of Ten days
from the date of publication in order to view the case which number is stated
above - as defendant. Notification by publication and with both Arabic and
English languages
Judicial Services Office / Aisha Ali Ahmed

مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  18000درهم (ثمانية ع�شر �ألفاً) قيمة العمولة
امل�ستلمة مبوجب فاتورة ،مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
طالب االعالن � :سعيد �سامل حممد عزيز الهنائي �صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم  -1 :كي جي جي خلدمات التنظيف �صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها �إلزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  18000درهم
(ثمانية ع�شر �ألفاً) قيمة العمولة امل�ستلمة مبوجب فاتورة ،مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
نود �إعالمكم �أنه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكورة بياناتها �أعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور
عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق � BOTIMأمام �إدارة الدعوى االبتدائية ال�سابعة  ،على هاتف رقم
( )00971566039083يوم االحد املوافق  2021-6-6وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية ال�ساعة
 12:30ظ �أو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين �أو مراكز تقدمي اخلدمة املعتمدة (الع�ضيد)
لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم “ 14/2020جتاري كلي" ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  1341562.01درهم) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :البنك التجاري الدويل �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم  -1 :بن طوق لل�سالمة ومكافحة احلريق (م�ؤ�س�سة فردية) �صفته بالق�ضية:
منفذ ��ض��ده  -2 ،عبيد خ��ادم اح�م��د خ��ادم ب��ن ط��وق امل��رى ب�صفته م��ال��ك ب��ن ط��وق لل�سالمة
ومكافحة احلريق (م�ؤ�س�سة فردية) � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده .مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار املنطقه وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض
 /2050وفاء ملبلغ املطالب به وقدره  1341562.01درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا
جاء ونفاذمفعوله قانونا وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4782/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه � :سيف احمد �سيف عي�سى املن�صوري  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد
مبلـغ وقـدره (( )102,614.95مائة واثنان الف درهم و�ستمائة واربعة ع�شر درهم
وخم�سة وت�سعون فل�سا) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %18سـنوياً
مـن تـاريخ ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم
الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي
حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4783/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :مروان عبدالرحيم عبداهلل الفهيدي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد
مبلـغ وقـدره ( 118,073.67درهم)(مائة وثمانية ع�شر الف وثالثة و�سبعون درهم
و�سبعة و�ستون فل�س) بالإ�ضافة للفائـدة االتفاقيـة قدرها � %19سـنوياً مـن تاريخ
 2017/9/26وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم
الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي
حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4778/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :وليد احمد غالم حممد احمد اجل�سمي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد مبلـغ
وقـدره ( 96,230.72دره��م) (�ستة وت�سعون الف ومائتان وثالثون درهم واثنني
و�سبعون فل�س) بالإ�ضافة اىل الفائـدة االتفاقيـة وقدرها � %20سـنوياً مـن تـاريخ
 2017/9/26وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم
الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي
حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

الكاتب العدل

•• دبي -وام:

الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4074/2020
جتارى جزئى ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 44988درهم ) � ،شام ً
ال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب االع�ل�ان  :باحل�صا ك��ار رينتال � ��ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ .املطلوب اعالنهم  -1:كاب�سني مل�ق��اوالت البناء � ��ش.ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :منفذ �ضده .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( 44988دره��م) اىل
طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice

الكاتب العدل

Date 31/ 5/ 2021 Issue No : 13253
A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0003305, Civil (Partial
To: The convicted person: Amanpreet Singh Gurdeep Singh 9268260
On 27/05/2021, we inform you that this court sentenced you in the said
case with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the
following: Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 13592.99 (Thirteen
thousand five hundred ninety-two dirhams and ninety-nine fils) in addition
to a legal interest of 4% to be paid annually on such amount as of the date
of claim till the full payment. However, such interest shall not exceed
the principal with other fees and expenses and Five Hundred Dirhams as
attorney's fees. The award is subject to appeal within the legal term as of the
following day of its publication.
Judge
)Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed
)(Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice
Sharjah Court /Civil Court for First Instance
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دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

�إجتماع خربة
العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
يف الدعوى رقم  2020/936جتاري كلي

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الق�ضية رقم  2976/ 2021مدين جزئي
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

املدعية� /أجرة ال�شارقة ذ.م.م.
املدعى عليه� /أحمد عبدالتواب علي عبداهلل
املطلوب �إعالنه  :املدعى عليه� /أحمد عبدالتواب علي عبداهلل
على املدعي عليه�/أحمد عبدالتواب علي عبداهلل ،التوا�صل �شخ�صيا �أو
بوا�سطة وكيل معتمد مع اخلبري املنتدب يف الق�ضية املبينة �أعاله على
الهاتف املحمول رقم ( )971502516280بحد �أق�صى يوم اخلمي�س
املوافق  3يونيو ،2021حتى يتم االتفاق على كيفية تقدمي ما لديه من
م�ستندات ذات العالقة

اخلبري املنتدب
�سعيد رجب كحله

املعلن اليهم  /املدعي عليه  :بافاجوتو راجهورام �شيتي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال جلنة اخلرباء يف الدعوى اعاله
فقد ح��ددن��ا ي��وم الإث �ن�ين امل��واف��ق  2021/6/7وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر
ظ�ه��را م��وع��دا لعقد الإج�ت�م��اع الأول م�ك��رر للجنة اخل�ب�رة ع��ن بعد م��ن خ�لال تطبيق
( )ZOOMوميكنكم التوا�صل معنا  ،وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي  -منطقة القرهود
�شارع ال�شيخ را�شد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709
الطابق ال�سابع هاتف رقم  04/2200272فاك�س رقم � 04/2200273ص ب رقم
 - 446047دب��ي .ل��ذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع
املذكور مع اح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي /عبدالرحمن كرم�ستجي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد
�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب ��أن ال���س��ادة� /شركة دى ام دبليو كوربوري�شن  -ابوظبي
(اجلن�سية  :اليابان) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ابوظبي
(العنوان  :ال�سالم  -النادى ال�سياحي � -سعيد احمد �سعيد غبا�ش � ،ص ب )47858
واملقيدة حتت رقم ( )4684يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وت�ن�ف�ي��ذاً لأح �ك��ام ال�ق��ان��ون االحت ��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015يف ��ش��أن ال�شركات
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد
دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )901ابوظبي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001487مدين(جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000740مدين (جزئي)

اعـــــــالن

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  :حممد �صابر حممد عا�شق
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -الرا�شدية � - 3شارع القد�س  -بناية رقم  - 8الطابق االر�ضي
�شقة  2رقم مكاين 5147223648
(باللغتني العربية والإجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/5/30م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعــــــالن بالن�شــــر
�أعمال اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم  2021/1085جتاري جزئي
ال�سادة  /القرن احلادى والع�شرين (�سن�شرى )21
بالإ�شارة للمو�ضوع �أعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي املوقرة تعييني خبريا ح�سابيا يف الدعوى
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي بتاريخ ، 2021/4/18
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا للإجتماع ومراجعة اخلبري احل�سابي  /م�صعب من�صور
(دبي  -القرهود  -بناية بنك ال�شارقة � -أمانة حما�سبون قانونيون  -مكتب  - )301هاتف رقم
 ، 04-2868836يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صرا  ،وبخالف
ذلك يكون موعد اق�صاه  7ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما لديكم من
اوراق او م�ستندات بخ�صو�ص مو�ضوع الدعوى.
اخلبري احل�سابي
م�صعب من�صور

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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�إىل املحكوم عليه  :علي عبداهلل عزالدين حممد
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دائرة الأمالك اخلا�صة  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 27690.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان  :ال�سيد /جا�سم
احمد �سعيد بن عبود النقبي  ،اجلن�سية  :الإمارات  ،وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري عيون املها للخياطة والتطريز  ،ن�شاط
الرخ�صة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية  ،تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية
(العباءات الن�سائية)  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية
رقم  612681ال�صادر بتاريخ  2011/4/25يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل
ال�سيد /حممد بالل ح�سني �صديق  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سيف هاو�س لتجارة االلعاب  -ذ م م
رقم الرخ�صة  788493 :العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي
 الفهيدي  -ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد بال�سجلالتجاري  1300389 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم
املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003305مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�سامة اح�سان ابو حمدان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0001687مدين
�إىل املحكوم عليه  :ا�سامة اح�سان ابو حمدان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد حممود اقرع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  99290درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ف�ؤاد يو�سف عبداجلليل بالط
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0001779مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001316مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /امانربيت �سينغ جورديب �سينغ 9268260 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ م م بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )13592.99درهم ثالثة ع�شر �ألفا وخم�سمائة واثنان وت�سعون درهما وت�سعة وت�سعون
فل�سا بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع � %4سنويا على املبلغ املق�ضى به وذلك من تاريخ
االدعاء وحتى ال�سداد التام على �أال تتجاوز �أ�صل الدين مع الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه  :حممد ف�ؤاد يو�سف عبداجلليل بالط
�إمارة ال�شارقة اخلان �شارع الكورني�ش برج ال�شاطئ الطابق  18ال�شقة رقم 0503871337 1803
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ متام يون�س الطويل  -اجلن�سية � :سوري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  15623درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املحكوم عليه  :عبدالرحمن حممد بخيت
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دائرة الأمالك اخلا�صة  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 44460.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  ، AJCFISHPAF2020 /0000666الأحوال ال�شخ�صية

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

�إىل املدعى عليه  :علي بن �سعيد بن علي الرواحي عماين /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعية �شهرزاد ماده جزائرية  /اجلن�سية - ,قد �أقامت الدعوى املذكورة
�أعاله للمطالبة بالطالق لل�ضرر  ،لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة عجمان،
املحكمة االبتدائية ال�شرعية يوم االحد  2021/6/20ال�ساعة  08:43لتقدمي
ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  - 2021/5/27 /حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /عبا�س ابكر �سليمان
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

املرجع 592 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/مزمل ح�سنی غالم ح�سني  -اجلن�سية :باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد /فراز احمد حممد �شايف -
اجلن�سية  :باك�ستان  -يف الرخ�صة امل�سماه (مدثر ح�سني لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية)
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )746305تعديالت �أخرى:
تغيري الإ�سم التجاري للرخ�صة من (مدثر ح�سني لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية) اىل
(�شروق ال�شم�س لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

وزارة العدل
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اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان
ال�سيد /خليفة عبيد جمعه �سلمون ال�صريدي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري كافترييا
ركن �شاي الربيع  ،ن�شاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  ،واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم  776356ال�صادر بتاريخ
 2020/2/27يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد� /شاهبا �سليمان
فالفاكاد موبام  ،اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بئر زمزم لتجارة قطع غيار ال�سيارات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0000779جتاري (جزئي)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إىل املحكوم عليه  :بئر زمزم لتجارة قطع غيار ال�سيارات  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احلبتور لل�سيارات � -ش ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  232182درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
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مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

املرجع 590 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /منري �أبوبكر عبداهلل لعجم  -اجلن�سية  :اليمن
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد حممدعي�سى غامن الرياح املزروعي  -اجلن�سية  :االمارات .يف الرخ�صة امل�سماه (مغ�سلة
ال�سند�س للمالب�س) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( )754429تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات)
اىل (م�ؤ�س�سة فردية) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املرجع 591 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد ليطن �سارو مياه ـ بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %20وذلك اىل كلأ من  -1 :ال�سيد /نيا�س حممد
كالينجاتو قادير �شالينجاتو حممد ,اجلن�سية :الهند ,بن�سبة وقدرها  -2 ، %10ال�سيد/
نی�شاد �شالينجات حممد ,اجلن�سية  :الهند  ,بن�سبة وقدرها  %10بالرخ�صة امل�سماه (ركن
احلياة خلياطة وتطريز العبايات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()526387
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت اخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل
 .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  594/2021/100احوال نف�س م�سلمني

مو�ضوع الدعوى  :ا�سقاط ح�ضانه املدعى عليها االوىل لالوالد املدعى عليهما  2و  3ايهاب وجود  ،وتاال معن مر�ضى عبد
اهلل القطامني و�ضم ح�ضانة الطفله  /تاال �إىل املدعى وا�سقاط النفقات املق�ضى بها مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى
رقم  177ل�سنة � 2014أحوال نف�س م�سلمني و احلكم ال�صادر يف اال�ستئنافات ارقام  630و  676ل�سنة  2015احوال
�شخ�صيه ومواريث ومبوجب احلكم ال�صادر يف الطعون ارقام  129و  136ل�سنة � 2016أحوال �شخ�صیه
طالب الإعالن  :معن مر�ضي عبداهلل القطامني � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :نا�صر مال اهلل حممد غامن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  1- :فداء �إ�سحاق عبداحلميد �شاهني � 2-إيهاب معن مر�ضى عبداهلل القطامني 3-جود معن مر�ضى
عبداهلل القطامني � -صفتهم بالق�ضية  :مدعى عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�سقاط ح�ضانه املدعى عليها االوىل لالوالد املدعى عليهما  2و 3
ايهاب وجود  ،وتاال معن مر�ضى عبد اهلل القطامني و�ضم ح�ضانة الطفله  /تاال �إىل املدعى وا�سقاط النفقات املق�ضى بها
مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  177ل�سنة � 2014أحوال نف�س م�سلمني و احلكم ال�صادر يف اال�ستئنافات ارقام
 630و  676ل�سنة  2015اح��وال �شخ�صيه ومواريث ومبوجب احلكم ال�صادر يف الطعون ارق��ام  129و  136ل�سنة
� 2016أحوال �شخ�صیه .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/8ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد يف مبنى الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002513مدين (جزئي)

اىل املدعي عليه  :بريز تريند للخدمات الفنية(�ش.م.م) وميثلهم ال�سيد  :في�صل طارق �شو غتايي
 اجلن�سية  :باك�ستان  -جمهول حمل الإقامة  :دبي  -ديرة  -الق�صي�ص .ت- 0558937172 :045454455 - 0509185857 - 0504992879
بناء على طلب املدعی/خمي�س عبید فرج  -قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها � :إلزام املدعى عليه
ب�أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ( )52,000درهم� - .إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 9:00صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )5شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .اعالن بالن�شر وبلغتي العربية واالجنليزية .حرر بتاريخ  2021/5/26م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عاي�شه علي حممد

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
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املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة
برقم  - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة -
مكتب علي القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :خالد قمر �صدیقی �صدیقی  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784196883097311
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� -”12شقة رقم “ ”56هاتف رقم 971551141509 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”12,500درهم “ اثني ع�شر الف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “م�صرفاالمارات اال�سالمی �ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”20/11/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي القبي�سي
للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :رامی عارف حممد عيد � -أردين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198121720290
العنـوان  :عجمان  -احلميدية� - 1شقة رقم “ - ”401بناية عجمان  - 6هاتف رقم 971525180282 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات.
الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح الـمخطـر �شيكات و بیاناتهم كاالتی  -رقم “ ”000014بقيمة “ ”2,750درهم “ الفان
و�سبعمائة وخم�سون درهم فقط ال غري م�سحوب على م�صرف االمارات اال�سالمی �ش.م.ع م�ستحق الدفع بتاريخ  - 15/10/2019رقم
 000011بقيمة  3,000درهم ثالثة االف درهم فقط ال غري م�سحوب على م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع م�ستحق الدفع بتاريخ
“ - ”10/12/2019رقم “ ”000012بقيمة “ 3,000درهم ثالثة االف درهم فقط ال غري م�سحوب علي م�صرف االمارات اال�سالمي
�ش.م.ع م�ستحق الدفع بتاريخ  - 10/02/2020رقم  000013بقيمة  3,000درهم ثالثة االف درهم فقط ال غري م�سحوب على
م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع م�ستحق الدفع بتاريخ  ،10/03/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب - .و عليه
يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ
الإجراءات القانونية لذلك - .و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي
القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليها  :جويالن البيتا دياز  -فلبينية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم ""784198775905817
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية � -شقة رقم “ - ”801بناية القبي�سي  -بناية رقم “”7
هاتف رقم 971507420967 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حررت الـمخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”6,250درهم “�ستة االف ومئتان وخم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنكالإمارات دبي الوطني” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”18/09/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطارو �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي
القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :بارتيو�ش دا�س التي �شنكر دا�س  -بنغالدي�شي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم - 784195874194020
العنـوان  :ال�شارقة  -بو �شغارة  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� -”3شقة رقم “ - ”103هاتف رقم 971506317836 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار يدفع قيمة ال�شيكني.
الوقـائـع -:
بتاريخ �سابق قد حرر الـمـخـطـر �إليه ل�صالح الـمـخـطـر �شيكنی و بیاناتهما كاالتي:
 رقم “ ”841791بقيمة “ ”10,000درهم “ع�شرة االف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “”28/ 09/ 2019
 رقم “ ”841792بقيمة “ ”10,000درهم “ع�شرة االف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني"م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”20/01/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطارو �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.
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املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي
القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :ا�سوكاكوماران كودوت  -هندي اجلن�سية و يحمل الرقم املوحد “”10786785
العنوان  :ال�شارقة  -بو �شغارة � -شقة رقم “ - ”1406بناية القبي�سي  -بناية رقم “.”3
هاتف رقم 971506512838 :
مو�ضوع االخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني.
الوقـائـع :
بتاریخ �سابق قد حرر الـمـخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكنی و ببانانهما كاالتی:
 رقم “ ”237563بقيمة “ ”8,000درهم “ثمانية �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي الأول”م�ستحق الدفع بتاريخ “ - ”25/09/2020رقم “ ”237564بقيمة “ ”8,000درهم “ثمانية االف درهم فقط ال
غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي الأول” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”15/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد
قابل لل�سحب - .و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ
ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة
برقم  - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة -
مكتب علي القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :خلدون �سلمان ال�صفدي � -سوري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784197828746475
العنـوان  :عجمان  -الرميلة  - 1بناية الأمرية � -شقة رقم  - 402بناية رقم .5
هاتف رقم 971563096800 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار يدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح الـمخطـر �شيك :
 رقم “ ”100081بقيمة “ ”6,750درهم “�ستة االف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنكدبي الإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”12/10/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة
برقم  - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة -
مكتب علي القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمخطـر �إليه � :سيد نيار احمد  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198603248240
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية � -شقة رقم “ - ”1405بناية القبي�سي  -بناية رقم “”7
هاتف رقم 971566936756 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائع :
بتاریخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح الـمخـطـر �شيك:
 رقم “ ”000029بقيمة “ ”6,250درهم “�ستة االف و مئتان و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنكالإمارات دبي الوطني” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”18/09/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة
برقم  - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة -
مكتب علي القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :حممد اجمل حاجی حممد  -باك�ستاين اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784198616363069العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز � -شقة رقم “ - ”32بناية القبي�سي
 بناية رقم “ - ”12هاتف رقم 971582245700 :مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمـخـطـر �إليه ل�صالح الـمـخـطـر �شيك:
 رقم “ ”000015بقيمة “ ”12,500درهم “اثنا ع�شر الف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنكالإمارات دبي الوطني” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”25/09/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/3930
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وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3932
املخطرة  :يو�سانغ لوجي�ستيك�س (تي) ليمتد
بوكالة املحامي  /يو�سف حممد البحر
املخطر �إليها  :برتوفني تريدينغ م د م �س (جمهولة حمل الإقامة)
املو�ضوع -:تخطر املخطرة املخطر �إليها ومتهلها مدة خم�سة �أيام اعتباراً من تاريخ
تبلغها بهذا الإخطار لوفاء قيمة املبلغ املرت�صد بذمتها ل�صالح املخطرة والبالغ قدره
 152,657دوالر �أمريكي (مائة واثنان وخم�سون �ألفاً و�ستمائة و�سبعة وخم�سون
دوالر) �أو مايعادله بالدرهم الإماراتي  ،وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطرة
�إىل اتخاذ الإجراءات القانونية و�إقامة الدعوى يف �سبيل �إلزام املخطر �إليها ب�سداد
املبلغ املذكور بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

املخطـر :حممود حممد منر ياغي  -اجلن�سية :الأردن.
العنـوان  :ال�شارقة  -اخلان � -شارع اخلان  -مبنى ال�سرور � -شقة رقم(.)509
الهاتف املتحرك 0557313023 :
املخطر �إليه الأول  :الريان ل�صناعة اثاث املدار�س وامل�ست�شفيات و�صاحبها حميد عبيد حميد عبداهلل املهريي،
العنـوان :عجمان  ،ت 0506966042 :
املخطر �إليه الثاين  :احمد حممد احمد ريان  -اجلن�سية  :االردن.
العنوان :عجمان  ،ت 0506966042 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ (� )60,000ستون الف درهم
الوقـائـع-:
حيث �أن املخطر اليهم قد حرروا ل�صالح املخطر �شيك رقم( )000128بقيمة (� )60,000ستون �ألف درهم
فقط ال غري وامل�سحوب على م�صرف عجمان واملحرر بتاريخ  ،2020/12/5حيث �أن التوقيع على ال�شيك غري
مطابق وغري قابل لل�سحب - ،حاول املخطر حتميل قيمة ال�شيك من املخطر �إليهم بالطرق الودية مراراً وتكرارا
لكن دون جدوى - ،بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر �إليهم ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة
�أيام من تاريخ �إ�ستالمهم الإخطار و�إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك - ،وعليه يلتم�س املخطر من
�سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سمياً،

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية و
يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي
القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :وائل حممد حممد فتحي مهدي  -م�صري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784197909397206
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� - ”12شقة رقم  - 16هاتف رقم 971506773993 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار يدفع قيمة ال�شيكات.
الوقـائـع -:
بتاریخ �سابق قد حرر الـمـخطـر �إليه ل�صالح الـمـخـطـر �شیكات و بیناتهم كاالتی :
 رقم  000001بقيمة  8,400درهم ثمانية االف و�أربعمائة درهم فقط ال غري م�سحوب علي بنك ات�ش ا�س بی �سی م�ستحقالدفع بتاريخ  - 05/05/ 2020رقم  000002بقيمة  8,400درهم ثمانية االف و�أربعمائة درهم فقط ال غري م�سحوب علي
بنك ات�ش ا�س بی �سی م�ستحق الدفع بتاريخ  - 05/07/ 2020رقم  000003بقيمة  8,400درهم ثمانية االف و�أربعمائة
درهم فقط ال غري م�سحوب علي بنك ات�ش ا�س بی �سی م�ستحق الدفع بتاريخ  - 05/09/ 2020رقم  000004بقيمة 8,400
درهم ثمانية االف و�أربعمائة درهم فقط ال غري م�سحوب علي بنك ات�ش ا�س بی �سی م�ستحق الدفع بتاريخ  - 05/11/ 2020حيث
�أن ال�شبكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب - .و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك - .و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة
الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

املخطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم" "784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 - SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة � -أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي
القبي�سي للعقارات .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :عالزار جريما دادي  -اثيوبي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784199585808704
العنـوان  :ال�شارقة  -النهدة  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� - ”9شقة رقم “”804
هاتف رقم 971551825020 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار بدفع قيمة ال�شيكني.
الوقائـع -:
بتاریخ �سابق قد حرر الـمـخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكنی و بیاناتهما كاالتی:
 رقم “ ”100017بقيمة “ ”8,000درهم “ثمانية �آالف درهم فقط ال غري”م�سحوب على “بنك دبي الإ�سالمي”م�ستحق الدفع بتاريخ  - .2020/8/10رقم “ ”100018بقيمة “ ”8,000درهم “ثمانية �آالف درهم فقط ال غري”
م�سحوب على “بنك دبي الإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”10/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل
لل�سحب - .و عليه يعلن الـمـخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0002402

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/03937

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/08052

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4788

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعالن بالن�شر
()4764/2021

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4775/2021

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4763

املنذر  :حممـود عبداللطيف حممـد حممـد بيومـي  ،م�صري اجلن�سية
�أحمل بطاقة الهويـة رقـم  - 784-1980-9282064-0وعنـوانـه � :إمارة دبي  ،منطقة احلبيـة الثالثة � ،شقة ()208
بناية ( - )DAMAC HILSS GOLF PROMENADE- 4Bمكاين رقم ( )2343067721هاتف متحرك رقم :
 ، 055/8683255دبي.
املنذر �إليـه � :أحـمـد يـو�ســف عبدالنا�صر متويل  AHMED YOUSSEF ABDELMONSER METWALIم�صري
اجلن�سية  -وعنـوانـه� :إمـارة دبــي  ،منطقة اخلليج التجـاري �شـارع الأمـل  ،بنايـة ت�شر�شـل تـاور  ،مكتـب رقـم ()3612
مكتـب  - SMART DECISION LEGAL CONSULTANTSمكاين رقم ( )2499586112هاتف متحرك رقم
 ، 054/5567922 ،054/5541771دبـي
املو�ضوع  -:بالإ�شارة �إىل املو�ضوع ينبه املنذر ،املنذر �إليه املذكور �أ�سمه �أعـاله ،ب�ضرورة التعاون الكامل مع املنذر ب�سداد مبلغ
(= )200000/درهـم (مـائتني �ألـف درهـم �إمـاراتي) مو�ضـوع ال�شيك رقم ( )285727ال�صـادر بتاریخ 2020/22
12م وامل�سحوب على بنك دبي الإ�سالمي وذلك يف خالل فرتة �أق�صاها (� )5أيام من تاريخ ن�شر الإعالن  ،ويطالبكم
املنذر بااللتزام باملهلة املحددة ب�سداد املبلغ  ،و�إال ف�إن املنذر �سوف ي�ضطر �إىل اللجوء �إىل الق�ضاء باتخاذ كافة االجراءات
القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل العطل وال�ضرر بالإ�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة  ،و�أية م�صاريف �أخرى قد ترتتب على هذا الإجراء.

املنذر  :دار التمويل �ش.م.ع.
املنذر �إليه  :خالد �سلیمان �صالح �شعیب  -اجلن�سية :الإمارات
املو�ضوع
مبوجب هذا الإنذار والتكليف بالوفاء ينذر وينبه املنذر على املنذر �إليه:
اوال �سداد قيمة القر�ض الغري م�سدد ل�صالح املنذرة مبلغ وقدره  193,282.84درهم (مائة ثالثة
وت�سعون �ألف ومائتان اثنان وثمانون درهم و�أربعة وثمانون فل�س) بالإ�ضافة �إىل الفائدة الإتفاقية
� %18سنوياً من تاريخ  2017/9/27وحتى متام ال�سداد .ثانياً � :سداد املرت�صد عن بطاقة
الإئتمان مبلغ وقدره  213,881.14درهم (مائتان وثالثة ع�شر الف وثمامنائة واحد وثمانون
درهم و�أربعة ع�شر فل�س) بالإ�ضافة �إىل الفائدة الإتفاقية � %2.89شهرياً من تاريخ الإ�ستحقاق
حتى متام ال�سداد .وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة
ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم االخـالل وحفـظ كـافـة
حـقـوق املنـذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
الإنـــــــــــــذار
رقم ()2021/4766

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4789
املنذر  :لورد الند لتجارة اطارات وزينة ال�سيارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  /نا�صر علی اكرب زینایل  -ايراين اجلن�سية
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب هذا
الإنذار ب�ضرورة االتي  -ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )32,500,00اثنني وثالثون الف
وخم�سمائة درهم اماراتي قيمة عدد � 5شيكات م�ستحقة الأداء واملبينة بعاليه وامل�سحوبه
جميعها على بنك ابو ظبى الوطنى وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا
الإنذار  ،واال �سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة
ومنها ا�ست�صدار امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل الر�سوم
وامل�صاريف .مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة .ولأجل العلم
الكاتب العدل

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4787
املنذر � :شركة �سنا اخلليج لتجارة اطارات وزينة ال�سيارات ذ م م
املنذر اليها  /لورد الند لتجارة الإطارات برا�س اخليمة
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب
هذا االنذار ب�ضرورة االتي  - :ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  101,240,00درهم مائة
وواحد الف ومائتني واربعون درهم اماراتي قيمة ال�شيك امل�ستحق الأداء وذلك خالل
خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا الإنذار  ،واال �سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ كافة
االجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا
�سبق ذكره باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف .مع حفظ كافة احلقوق القانونية
الأخرى للمنذرة .ولأجل العلم.
الكاتب العدل

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4786
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4768/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :فار�س حممد يو�سف ح�سن  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد مبلـغ
وقـدره ( )149,213.31درهم (مائة ت�سعة واربعون الف ومائتان وثالثة ع�شر درهم
وواحد وثالثون فل�س) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %18سـنوياً مـن
تـاريخ ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم
الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي
حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4773/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :را�شد �صالح �سامل �ساملني فال�سي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد مبلـغ
وقـدره (( )142,262.09مائة اثنني واربعون الف ومائتان اثنني و�ستون درهم
وت�سعة فل�س) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %18سـنوياً مـن تـاريخ
ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار،
وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر
�إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4735

املنذرة  :اك�س وي زد كلرتل تكنوجلي منطقة حرة  -ذ م م  -فرع دبي
بوكالة د� /أحمد �سعيد �سامل بن هزمي  -وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي
�ضد املنذر اليهما � :شركة جي ا�س ام بي ار جي �سي تي كريي�شن انك م�سجلة لدى اقت�صادية دبي برخ�صة جتارية رقم
 753995عنوانها � :إمارة دبي  ،دميا لإدارة العقارات  ،املبنى رقم /بي  ، 316القوز الثالثة  ،قطعة �أر�ض رقم ،0-85 :
هاتف رقم  ، 0527481749 :رقم مكاين 2346983600 :
الربيد الإلكرتوين , dubai@gsmproject.com :
jean-bernard.lague@gsmproject.com
املو�ضوع  /طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذر للمنذر اليها  -ب�سداد مبلغ  3,947.829.13درهم (ثالثة ماليني وت�سعمائة و�سبعة واربعون الفا
وثمامنائة وت�سعة وع�شرون درهما وثالثة ع�شر فل�سا) وذلك خالل خم�سة �أيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور ف�إن
املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة ب�إلزامك ب�أداء املبلغ
ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
الإنـــــــــــــذار
رقم ()2021/4765
املنذر � /شيفا كومار اكار ان راو اكار
بوكالة املحامي� /أحمد امليدور
�ضد /املنذر اليه  :رينجيث ت�شاندرا بابو
املو�ضوع
ومبوجب هذا االنذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره 50000
الف درهم فقط الغري يف موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ االعالن بالن�شر واال �سي�ضطر
املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�ضائيه مع
�إلزامه ب�سداد الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/10/1
وحتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4781/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :علي حمد هالل حمد ال�شام�سي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد مبلـغ
وقـدره ( 166,523.45درهم) (مائة �ستة و�ستون الف وخم�سمائة ثالثة وع�شرون
درهم وخم�سة واربعون فل�س) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %17سـنوياً
مـن تـاريخ ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم
الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق
املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4774/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :ايدوين ار انايدو بان�سيتو  -اجلن�سية  :الفلبني
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد
مبلـغ وقـدره (( )50,209.07خم�سون الف ومائتان وت�سعة دره��م و�سبعة فل�س)
مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %26سـنوياً مـن تـاريخ ا�سـتحقاقه
وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار ،وذلـك للعلـم
واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم
الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4769/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :رفيق كوندايامكاتيل ابراهيم  -اجلن�سية  :الهند
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد
مبلـغ وقـدره (( )64,219.53اربعة و�ستون الف ومائتان وت�سعة ع�شر درهم وثالثة
وخم�سون فل�س) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %22سـنوياً مـن تـاريخ
ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار،
وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر
�إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4771/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :مرمي عبا�س عبداهلل عبا�س احلتاوي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد مبلـغ
وقـدره ( 64,524.86درهم) (اربعة و�ستون وخم�سمائة واربعة وع�شرون درهم و�ستة
وثمانون فل�س) مـع الفائـدة االتفاقيـة علـى هـذا املبلـغ بواقـع � %19سـنوياً مـن تـاريخ
ا�سـتحقاقه وحتـى متـام ال�سـداد ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار،
وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر
�إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.

املنذر  :لورد الند لتجارة اطارات وزينة ال�سيارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :عبدول حمید احمدی  -ایراين اجلن�سية
ف�إننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب هذا
االنذار ب�ضرورة االتي :
ب�سرعة لداد مبلغ وقدره  14,880اربعة ع�شر الف وثمامنائة وثمانون درهم اماراتی
قيمة عدد � 4شيكات م�ستحقة الأداء واملبينة بعاليه وامل�سحوبه جميعها على بنك ملى
ایران فرع را�س اخليمة  ،وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا الإنذار ،واال
�سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار امر
اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف .مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة .ولأجل العلم.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  /ديبك �سينغ
بوكالة املحامي� /أحمد امليدور
�ضد /املنذر اليه  :رينجيث ت�شاندرا بابو
املو�ضوع
ومبوجب هذا االنذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره 30000
الف درهم فقط الغري يف موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ االعالن بالن�شر واال �سي�ضطر
املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�ضائيه مع
�إلزامه ب�سداد الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/10/1
وحتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :موزه �سيف �سلطان را�شـد الكتبي
املنذر �إليه  :م�ؤ�س�سه فكره والوان لت�صميم االعالنات
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( 200,000فقط وقدره :
مائتي �ألف درهم ال غري) وذلك مقابل قيمة الدين املرت�صد يف ذمتها وذلك يف
مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم وعلمكم مب�ضمون الإنذار و�إال
�ست�ضطر املنذرة �آ�سفة للجوء للق�ضاء للمطالبة برد املبالغ امل�سددة وذلك وفقا
للقانون و�شروط التعاقد وذالك بخالف املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
املادية واملعنوية و�إحتجاز الأموال بدون وجه
الكاتب العدل

املنذر � :شركة �سنا اخلليج لتجارة اطارات وزينة ال�سيارات ذ م م
املنذر اليها  /زاركو للتجارة
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب
هذا الإنذار ب�ضرورة االتي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  10,000درهم اماراتي
قيمة ال�شيك امل�ستحق الأداء .وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا
الإنذار ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة
ومنها ا�ست�صدار امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف .مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة.
ولأجل العلم
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل الـ  12ي�ستقطب � 80ألف زائر..
ويوجه ر�سالة افتح نافذة خليالك

اختتمت م�ساء �أم�س االول فعاليات ال��دورة الـ
 12من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل،
التي ّ
نظمتها هيئة ال�شارقة للكتاب حتت �شعار
« خل �ي��ال��ك» م���س�ت�ق�ط�ب��ة �أك�ث��ر م ��ن � 80أل ��ف
زائ��ر ع��ا��ش��وا حلظـــــات ا�ستثنـــــائية مزجــــــت
ب�ين فعاليات الثقــــــاف ًة والفـــــنّ والعــــــرو�ض
امل�ســــرحية ح�ي��ث ا�ستمتع اجل�م�ه��ور ب �ـ 537
فعالية قدّمها � 32ضيفاً من  15دولة عربية
و�أج �ن �ب �ي��ة �أب ��دع ��وا يف ال �ط��رح و�أغ� �ن ��وا جتربة
الأط� �ف ��ال ب��ال�ك�ث�ير م ��ن اخل �ب��رات والتجارب
العلمية والعملية.
ً
وع�ل��ى ام �ت��داد  11ي��وم�ا حت � ّول امل�ه��رج��ان �إىل
مكتبة �ضخمة قدّمت لز ّوارها �إ�صدارات 172
دار ن�شر من  15دولة عربية و�أجنبية ت�صدّرت
دول��ة الإم ��ارات واململكة املتحدة ولبنان قائمة
امل�شاركني كما فتح �أم��ام ال ��ز ّوار م�ساحة فنية
رح �ب��ة م��ن خ�ل�ال ال � ��دورة الـ 9م��ن «معر�ض
ال�شارقة لر�سوم كتب الطفل»
ال��ذي �شارك فيه  395مبدعاً من  50دولة
م�ن�ه��م  106م�ب��دع�ين م��ن  15دول ��ة عربية
و 289فناناً من  35دول��ة �أجنبية ليتعرفوا

على �أج�م��ل اللوحات التي �ش ّكلت لغة ب�صرية
ا�ستثنائية تخاطب الق ّراء ال�صغار.
وجت��اوز املهرجان دوره يف دع��م �صناعة الكتاب
و�أدب ال�ط�ف��ل ح�ي��ث ف�ت��ح �أب � ��واب امل �� �س��رح �أم ��ام
ز ّواره ليقدّم لهم عرو�ضاً متميزة نفذت جميع
تذاكرها خالل الأيام الأوىل من الإعالن عنها
منها عر�ض «كتاب الأحالم» الذي يع ّد �أول عمل
م�سرحي �أ��ش��رف��ت على �إن�ت��اج��ه هيئة ال�شارقة
للكتاب �شارك به عدد من النجوم اخلليجيني
كما ا�ست�ضاف نخبة من الأعمال امل�سرحية �أبدع
فيها نخبة من النجوم �إىل جانب جمموعة من
الأع�م��ال امل�سرحية التي حظيت باهتمام كبري
من قبل الزوار.
وللم ّرة الأوىل يف تاريخه مل ِ
يكتف املهرجان
ب��أن يقدّم فعالياته و�أن�شطته يف مركز �إك�سبو
ال �� �ش��ارق��ة وح���س��ب ب��ل ال�ت�ق��ى �أه ��ل م��دي�ن��ة دبا
احل�صن وك�ل�ب��اء نخبة م��ن ال�ك� ّت��اب واملبدعني
فيما ا�ست�ضافت �أبوظبي ع��دداً من الفعاليات
الثقافية يف يا�س مول وا�ستقبلت مكتبة ال�صفا
يف دب��ي جل�سات ثقافية ح�شدت حولها فنانني
ور��س��ام�ين ون�ق��اد وو��ص��ل فعاليات احل��دث �إىل

ك� ّ�ل م��ن ال�ف�ج�يرة ور�أ� ��س اخليمة ال�ت��ي فتحت
�أبواب م�ؤ�س�ساتها الثقافية �أمام مبدعو الوطن
العربي والعامل.
و قال �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري رئي�س
هيئة ال�شارقة للكتاب �ش ّكل احلدث وعلى امتداد
من�صة للمعرفة وب��واب��ة للأطفال
 11يوماً ّ
لي�ستك�شفوا م��ن خاللها مواهبهم وقدراتهم
فهذا املهرجان يعد واح��دا من الفعاليات التي
ت�ستكمل خارطة الأح��داث الثقافية التي تقام
على �أر�ض الإمارة ويدعم خمتلف اجلهود التي
تقدمها امل��ؤ��س���س��ات واجل �ه��ات احل��ري���ص��ة على
دع��م ورع��اي��ة الطفل وتعزيز ق��درات��ه وخرباته
كما �أن��ه فر�صة ا�ستثنائية خا�صة يف ظ� ّ�ل هذه
الظروف اللتقاء الأطفال ب�أقرانهم و�إعادتهم
�إىل التفاعل مع الكتاب و�صنّاعه عن قرب من
خالل توفري ف�ضاء للعب واكت�ساب اخلربات يف
خمتلف املجاالت.
و�أ��ض��اف يرتجم تنظيم احل��دث ر�ؤي��ة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ويج�سد توجيهات قرينته �سمو ال�شيخة جواهر

بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة يف اال�ستثمار بالأجيال اجلديدة
واالرتقاء بطاقاتها ومواهبها لتكون قادرة على
مواكبة م�سرية النه�ضة املجتمعية ،وحتقيق
تطلعات بالدها.
م��ن جانبها ق��ال��ت خ��ول��ة املجيني من�سق عام
م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال �ق��رائ��ي للطفل  »:مل�سنا
جناح املهرجان هذا العام يف وجوه الأطفال وهم
يتعلمون م�ع��ارف وع�ل��وم ج��دي��دة وك�ن��ا �سعداء
ونحن نرى فرحهم وهم يلعبون وي�ستك�شفون
مواهبهم الفنية والإبداعية وهذا يف اجلوهر ما
يعرب عن ر�سالة املهرجان ويج�سد �أهدافه �إذ كنا
حري�صني يف كل فعالية وكل �ضيف ا�ست�ضفناه
�أن ن�ستهدف جانباً من �شخ�صية ووعي وثقافة
الأج�ي��ال اجل��دي��دة فحملت ال��دورة ال�ـ  12من
امل�ه��رج��ان ف�ع��ال�ي��ات يف التكنولوجيا و�صناعة
الروبوتات وور���ش يف الر�سم والطهي والكتابة
وامل�سرح وغريها من الفعاليات «.
و�أ� �ض��اف��ت  « :ننظر يف خ�ت��ام ك��ل دورة �إىل ما
�أ�ضافته �إىل م�سرية املهرجان ككل وه��ذا العام
ن�ستطيع ال�ق��ول �إن�ن��ا اختربنا جت��رب��ة التو�سع

وال��ذه��اب بفعاليات املهرجان �إىل اجلمهور يف
خمتلف مدن الإم��ارة وعدد من �إم��ارات الدولة
 ..وجت��اوزن��ا امل�ت�غ�يرات ال�ت��ي فر�ضتها جائحة
ك ��ورون ��ا ب��اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل� �ي ��ارات التقنية
امل�ع��ا� �ص��رة وال �ت��وا� �ص��ل /ع ��ن ب �ع��د� /إىل جانب
حزمة الإج��راءات التي اتخذناها للوقاية من
ال�ف�يرو���س وح�م��اي��ة ال ��زوار ونتطلع لأن تكون
هذه الدورة منوذجاً للدورات املقبلة ن�ؤكد من
خاللها �أن احل��راك الثقايف متوا�صل ورعاية
مواهب الأجيال اجلديدة �ضرورية وممكنة يف
خمتلف الظروف».
وع �ل��ى ام� �ت ��داد احل� ��دث ت � ��ذ ّوق ال � � ��ز ّوار �أ�شهى
الأط �ب��اق ال�ت��ي �أب ��دع يف تقدميها  4م��ن �أ�شهر
الطهاة ال�ع��رب على ام�ت��داد  20فعالية طبخ
متخ�ص�صة
ك �م��ا �أت� ��اح احل� ��دث ف��ر� �ص��ة ل�ع���ش��اق الق�ص�ص
امل�صورة /الكوميك�س /لال�ستفادة م��ن 110
ور�ش قدّمها متخ�ص�صون وخرباء من خمتلف
دول العامل �إىل جانب  22عر�ضاً ترفيهياً فنياً
�شارك فيه مبدعون من �إيطاليا وبولندا.
وق � ��دم امل �ه��رج��ان من ��وذج� �اً مم� �ي ��زاً يف تنظيم

فعاليـــــات دولــــــية وجمــــــاهريية مع مراعـــاة
كافة االج��راءات االح�ترازي��ة الالزمة للوقاية
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ح�ي��ث ك��ان��ت ت �ب��د�أ يومياً
وط��وال �أي��ام املهرجان عمليات تعقيم تتوالها
ف�� ٌ
�رق م�ت�خ���ص���ص��ة مت �ت �ل��ك �أح� � ��دث الأج� �ه ��زة
ال�ت��ي تعمل بتقنيات م�ت�ط��ورة وب��ا�أا��ش�ع��ة فوق
البنف�سجية لتعقّم كافة �أرجاء املهرجان ليكون
احلدث بيئة مالئمة لز ّواره  ..ويف الوقت ذاته
مت توفري ما�سحات ح��راري��ة ومعقمات �إ�ضافة
�إىل �سيا�سات الت�شديد على � �ض��رورة االلتزام
ب��ارت��داء الأق �ن �ع��ة وت�ط�ب�ي��ق ��س�ي��ا��س��ات التباعد
اجل�سدي.
وي�ع�ت�بر م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال �ق��رائ��ي للطفل
واح��داً من �أه��م الفعاليات الثقافية واملعرفية
املوجهة للأطفال واليافعني يف دولة الإمارات
واملنطقة
وق ��د جت ��اوز دوره م��ن ك��ون��ه م�ع��ر��ض�اً للكتاب
�إىل ح ��دث م�ت�ك��ام��ل ي���س�ه��م يف �إغ �ن ��اء معارف
الزوار بالعلوم والآداب النافعة مب�شاركة نخبة
م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات واجل �م �ع �ي��ات وامل ��راك ��ز املعنية
بالأطفال.

احتفاء بيوم الكاتب الإماراتي الذي ي�صادف  26مايو
ً

الثقافة وال�شباب تطلق م�شروعها الإبداعي الأدبي ن�صو�ص يف العزلة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت وزارة الثقافة وال�شباب اليوم عن �إطالق م�شروعها الإبداعي الأدبي
احتفا ًء بيوم الكاتب الإماراتي الذي ي�صادف  26مايو من كل عام ،واملتمثل
يف مبادرة �أدبية يتم خاللها فتح ب��اب التقدمي للم�شاركة يف �إ��ص��دار كتاب
ن�صو�ص يف العزلة.
وتنطلق وزارة الثقافة يف مبادرتها اجلديدة من دوره��ا الرامي �إىل تعزيز
املنجز الثقايف وتر�سيخ مكانة الدولة كحا�ضنة للإبداع واملبدعني يف خمتلف
امل �ج��االت الثقافية ،حيث ت�ستهدف امل �ب��ادرة الرتكيز على �أهمية الكتابة
والت�أليف الأدبي والإبداعي يف التعايف من جائحة كوفيد  19ودور الثقافة

يف تقريب الأف ��راد وال�شعوب وتعزيز قيم الت�ضامن والتالقي الإن�ساين،
كما ت�سعى املبادرة �إىل �إب��راز وتوثيق الإنتاج الأدب��ي ال��ذي يتناول مو�ضوع
اجلائحة ،وير�صد جوانب من التجارب واملواقف واالنفعاالت الإن�سانية ذات
ال�صلة باجلائحة ،خا�صة و�أن الكثري من الأدب��اء وج��دوا يف الكتابة مالذاً
ومتنف�ساً للتعبري عن جتاربهم من خالل الإبداع الأدبي.
وقالت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي ،وزي��رة الثقافة وال�شباب« :تعمل
ال��وزارة على ت�شجيع وحتفيز املبدعني والأدب��اء من خالل �إطالق املبادرات
الهادفة �إىل التعريف ب�إبداعاتهم الأدب�ي��ة وخا�ص ًة بالتزامن مع املنا�سبة
الغالية املتمثلة يف ي��وم الكاتب الإم��ارات��ي ،ونظراً للمرحلة التي مر فيها
العامل خالل تف�شي جائحة كورونا والإغالقات التي �شهدتها العديد من

ال��دول ،فقد �سيطر �شعور العزلة على الكثريين� ،إال �أن املبدعني وال ُكتاب
وج��دوا فيها فر�صة للتعبري عن جتاربهم من خالل ن�صو�ص �أدبية ،توثق
رحلتهم وم�شاعرهم ووجهات نظرهم �إزاء فرتة مل ت�شهد مثلها الب�شرية يف
الع�صر احلديث».
و�أ�ضافت« :ن�سعى من خالل �إ�صدار كتاب «ن�صو�ص يف العزلة» �إىل توثيق
هذه املرحلة لتكون مبثابة �شاهد على جائحة �أثرت ب�شكل كبري على خمتلف
�أرج��اء العامل ،و�ألقت بظاللها على كافة تفا�صيل احلياة اليومية للنا�س،
حيث �ستعمل ال ��وزارة على ن�شر وت��وزي��ع الكتاب بعد االن�ت�ه��اء م��ن تدقيق
وتقييم امل�شاركات وحتديد الن�صو�ص التي تلبي املعايري املطلوبة».
و�ستعمل الوزارة بعد تلقي امل�شاركات على تقييمها �ضمن ال�شروط واملعايري

املعتمدة ،و�ستقوم بعد ذل��ك ب��إ��ص��دار كتاب «ن�صو�ص يف العزلة» وطباعة
 1000ن�سخة �ستوزع على ال ُكتاب امل�شاركني واملكتبات احلكومية واخلا�صة
وال��وزراء وال�سفراء وامل�ؤ�س�سات الإعالمية الإماراتية والعربية� ،إىل جانب
�إق��ام��ة حفالت توقيع يف ع��دد من معار�ض الكتب وامل��راك��ز الإبداعية على
م�ستوى الدولة.
وتنق�سم حماور الكتاب امل�ستهدف �إ�صداره تتويجاً للمبادرة والذي �سي�أتي يف
جزئني �أحدهما لل�شعر والثاين لل�سرد� ،إىل فئات ال�شعر الف�صيح والنبطي
وال�شعر احلر وق�صيدة النرث والق�صة الق�صرية والق�صرية جداً ،حيث �ستتاح
امل�شاركة لكافة املبدعني الإماراتيني والعرب املقيمني يف دولة الإمارات ،على
�أن تكون امل�شاركات باللغة العربية.
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يبدو �أن الفرتة القادمة �ست�شهد عودة
قوية للم�سرح الكوميدى ،بعدما �أجته
عدد من جنوم الكوميديا الكبار من الدراما
ال�سينمائية والتلفزيونية �إىل خ�شبة
امل�سرح وت��ق��دمي ع��دة ع��رو���ض ،وذل��ك ما
ينذر مبو�سم م�سرحى ق��وى يعيد امل�سرح
ل�سابق عهده.
ومن �أوائل النجوم الذين وجهوا تركيزهم
�إىل امل�سرح كان النجم �أ�شرف عبد الباقي،
ال���ذى ي�ستمر ف��ى ت��ق��دمي ع��رو���ض��ه علي
خ�شبة امل�سرح م�ستثمرا النجاح الكبري
الذى حققته عرو�ض "م�سرح م�صر" منذ
بدايتها ،حيث يعر�ض خالل املو�سم اجلديد
م�سرحتى "كلها غلط� ،صباحية مباركة"،
التي ب���د�أت منذ �أول �أي���ام عيد الفطر،
وت�ستمر العرو�ض �أيام اخلمي�س واجلمعة
وال�سبت من كل �أ�سبوع.

Monday
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�آخرهم هانى رمزى

جنوم الكوميديا من الدراما �إىل امل�سرح
وعلي خطي النجم �أ�شرف عبد الباقى الذى �صب تركيزه على امل�سرح
و�أب��دع فيه ،وغ��اب عن ال�سينما والتلفزيون مكتفيا بظهوره ك�ضيف
�شرف يف بع�ض الأعمال �أخرهم م�سل�سل "االختيار  ،"2ت�شجع بع�ض
النجوم لأخذ هذه اخلطوة بالعودة لأبو الفنون وتقدمي امل�سرحيات،
منهم:
"�سامح ح�سني"
النجم الكوميدي الذى جاءت انطالقته احلقيقية من خالل الدراما
التلفزيونية يف م�سل�سل "راجل و�ست �ستات" مع الفنان �أ�شرف عبد
الباقى ،وبعدها �أنطلق يف عامل الفن ،ال يزال يقدم العر�ض امل�سرحى
"املتفائل" علي امل�سرح القومي بالعتبة للعام الثاين علي التوايل،

جناحا جماهري ًيا يف الفرتة الأخرية وقد
وتعد من �أكرث امل�سرحيات
ً
حققت �إيرادات كبرية للبيت الفني للم�سرح.
تتناول امل�سرحية ق�صة �شخ�ص حارب كل امل�شاكل والأمرا�ض املوجودة
فى جمتمعه للو�صول �إىل هدفه من خالل �صفة التفا�ؤل ،والعر�ض
من بطولة �سامح ح�سني،
�سهر ال���ص��اي��غ ،يو�سف �إ��س�م��اع�ي��ل� ،سميحة عبد ال �ه��ادي ،ع��زت زين
وجمموعة من �شباب امل�سرح القومى ،مو�سيقى و�أحل��ان ه�شام جرب،
ديكور حازم �شبل،
مالب�س نعيمة عجمي� ،إ�ضاءة �أبو بكر ال�شريف ،مكياج �إ�سالم عبا�س،
ا�ستعرا�ضات �ضياء �شفيق� ،أ�شعار طارق على ،عن رواية كانديد للكاتب
فولتري� ،إعداد و�إخراج �إ�سالم �إمام.

هانى رمزى
النجم هانى رمزي الذى جاءت بدايته يف امل�سرح من خالل م�شاركته
يف م�سرحية "وجهة نظر" مع الفنان الكبري حممد �صبحي ،وانطلق
كنجم يف ال�سينما،
عاد جم��ددا �إيل امل�سرح بعد غيابه عنه ح��واىل  17عاما ،وذل��ك من
خالل تقدميه بطولة العر�ض الكوميدى "�أبو العربى" التى بد�أ يف
عر�ضها منذ �أيام علي �أحد م�سارح مدينة ن�صر ،و�أكد �أنها ال عالقة
لها بفيلم "�أبو العربى" الذى قدمه يف ال�سينما.
وي�شارك يف البطولة معه حجاج عبد العظيم وحممد جمعة و�أحمد
فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحريى و�آخرون ،ومن �إخراج تامر
كرم ،ت�أليف حم�سن رزق.

مايا نعمة متزج الغناء
ب�ألعاب ال�سريك
ت�ستعد الفنانة اللبنانية ،م��اي��ا نعمة ،ال�ت��ي ا�شتهرت يف ب��رن��ام��ج "�ستار
�أكادميي" ،وم��ن خ�لال �أغ�ن�ي��ات ع��دي��دة قدمتها �سابقاً لإ� �ص��دار �أغنيتها
اجلديدة قريباً ،التي ا�ستغرق حت�ضريها عدة �أ�شهر.
وذك��رت نعمة �أن الأغنية �إيقاعية ،راق�صة و�شبابية �ُ��ص��ورت على طريقة
الفيديو كليب باللهجة اللبنانية ،كما �أ� �ش��ارت �إىل �أن الكليب �سيقدم
ا�ستعرا�ضاً على طريقة "�سريك" على امل�سرح.
وكانت مايا قد اجتهت خالل الفرتة املا�ضية الحرتاف الريا�ضة والرق�ص،
وهي دائما ما تقدم نف�سها من خالل كل هذه املجاالت �إىل جانب الغناء
واملو�سيقى ،وقدمت اي�ضا ثالث �أغنيات هي" :روح" ،و"الراجل الأ�صلي"،
و"�آمن بحايل" ،و�صورتها على طريقة الفيديو كليب ،كما قدمت فوازير.

�أ�سماء جالل ت�شارك
فى بطولة م�سل�سل
"ورق التوت" �أمام
�شريف �سالمة

(حلم)
يركز على
حياة �سكان
(الأ�سمرات)

تقدم الفنانة ال�شابة �أ�سماء جالل ،دور البطولة الن�سائية �أمام
الفنان �شريف �سالمة ،يف م�سل�سل "ورق التوت" الذى ينتمى
لنوعية �أع�م��ال ال�ـ  45حلقة ،م��ن ت�أليف ور��ش��ة كتابة عبادة
جنيب ،وت�ضم :ف��ادي �سمري حنا ،حممد ف��وزي عبد الرحيم،
�إ�سراء مقيدم� ،أم��اين �أب��و العينني� ،سمر طاهر ،و�إخ��راج ح�سام
علي.
وي�ضع �صناع امل�سل�سل اللم�سات الأخ�يرة على عودة الت�صوير بعد
ت�صوير امل�شاهد الأوىل قبل �شهر رم�ضان املا�ضى ،حيث
انتهى خمرج العمل ح�سام على من اختيار الفنانني
امل�شاركني يف البطولة منهم خالد �أنور ،ثراء جبيل
و�سلوى عثمان ومعتز ه�شام وم�صطفى من�صور
و�سمر عالم واحمد ثابت وحممد �أ�شرف.
وتنتظر �أ�سماء جالل عر�ض املو�سم الثانى من م�سل�سل
"�أن�صاف جمانني" الذى عر�ض املو�سم الأول منه يف �شهر
ي�ن��اي��ر امل��ا��ض��ى يف  12حلقة ع�ل��ى ب ��إح��دى امل�ن���ص��ات ال��رق�م�ي��ة على
الإنرتنت ،حيث انتهت من ت�صوير العمل يف �شهر مار�س املا�ضى ،وي�شارك
يف بطولته �أحمد خالد �صالح ،ديانا ه�شام ،حممد عبد العظيم� ،صدقى
��ص�خ��ر ،رام ��ى ال �ط �م �ب��ارى�� ،س��ام�ي��ة �أ� �س �ع��د ،م��اج��دة م �ن�ير ،وحممد
ر�ضوانو�سيناريو وحوار جنالء احلديني ،حتت �إ�شراف ال�سيناري�ست
مرمي نعوم و�إخراج عمر ر�شدى.

بد�أ املخرج ح�سني �صالح حت�ضريات م�سل�سل (حلم)،
حيث يعقد جل�سات عمل خ�لال ال�ف�ترة احل��ال�ي��ة مع
ف��ري��ق امل�سل�سل ،ا��س�ت�ع��داداً الن�ط�لاق الت�صوير ،ومن
امل �ق��رر ع��ر��ض��ه خ ��ارج ال���س�ب��اق ال��رم���ض��اين امل �ق �ب��ل ،ومت
التعاقد م��ع الفنانني� :صابرين ،ووف ��اء ع��ام��ر ،ون�ضال
ال�شافعي ،وكمال �أبورية ،و�أنو�شكا ،ومدحت تيخة ،وحممود
اجلابري ،وامل�سل�سل من ت�أليف حممد رج��اء ،ور�ؤي��ة درامية
للكاتب ي�سري الفخراين .ويتناول العمل نظرة �إن�سانية
خمتلفة متاما ل�سكان حي الأ�سمرات ،بحياتهم
اجلدية ،وكيف خرجت منهم مواهب يف
خمتلف املجاالت.
وك��ان��ت �آخ��ر �أع�م��ال امل�خ��رج ح�سني
��ص��ال��ح م�سل�سل (ب��ت القبايل).
ويناق�ش العمل تفا�صيل ال�صراع
ب�ي�ن ال �ق �ب��ائ��ل ع �ل��ى الزعامة،
و�إميانهم بتوريث احلكم ،كما
ي�ق��دم تقاليد م��دي�ن��ة �أ�سوان،
وي� �ح� �ك ��ي ت� �ف ��ا�� �ص� �ي ��ل ع � � ��ادات
وتقاليد القبائل ،وامل�سل�سل من
ت�أليف �شاذيل فرح ،و�أ�شعار الراحل
ال �ك �ب�ير ع �ب��دال��رح �م��ن الأب� �ن ��ودي،
وغناء مدحت �صالح ،ويا�سمني علي.
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الفراولة ت�ساعد على تقليل خطر الإ�صابة بال�سرطان واجللطة الدماغية
�أعلن الدكتور ميخائيل غينز�سبورغ ،خبري التغذية الرو�سي� ،أن تناول
الفراولة ي�ساعد على تخفي�ض خطر الإ�صابة بعدد من الأمرا�ض مبا
فيها ال�سرطان.
وي�شري اخلبري يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن الأورام تظهر عادة كرد فعل
اللتهابات خفيفة امل�سار ،لذلك ف ��إن امل��واد الغذائية التي ت�ساعد على
مكافحتها تخف�ض من خطر تطورها �إىل �أورام.
ويقول مو�ضحا" ،حتتوي الفراولة على عوامل متنع منو �أوعية دموية
جديدة ،وه��ذه ت�سمى عوامل �إبطاء عملية تولد الأوعية (تك ّون �أوعية
دموية جديدة).
وي�ضيف ،بف�ضل ه��ذه اخلا�صية ،ف ��إن ل�ل�ف��راول��ة ت��أث�ير م�ضاد لن�شوء

الأورام .لذلك هي مفيدة للوقاية من �سرطان املعدة والأمعاء.
وي�شري اخلبري� ،إىل �أن الفراولة حتتوي على ن�سبة عالية من الألياف
الغذائية الناعمة واخل�شنة ،ما يقلل من خطر احت�شاء ع�ضلة القلب
واجللطة الدماغية.
ويقول�" ،إن تطبيع ا�ستقالب الكولي�سرتول ،هو �أحد ت�أثريات الألياف
الغذائية".
وي�ضيف مو�ضحا ،ت�ساعد الفراولة على تخفي�ض م�ستوى الكولي�سرتول
"ال�ضار" وعلى رفع م�ستوى الكولي�سرتول "اجليد" .كما �أنها ت�ساعد
على تعزيز منظومة امل�ن��اع��ة الحتوائها على ن�سبة ج�ي��دة م��ن حم�ض
الأ�سكوربيك والكاروتينات.

الفلفل احلار

العالمات الأكرث �شيوعا ل�سرطان الرئة!
عادة ما تظهر �أعرا�ض �سرطان الرئة على مدى فرتة طويلة من الزمن ،ما
قد يجعل من ال�صعب حقا اكت�شاف العالمات املنذرة.
والآنُ ،ك�شف ع��ن الأع��را���ض ال�ـ  14الأك�ث�ر �شيوعا ل�سرطان ال��رئ��ة ،مبا
يف ذلك ال�سعال امل�ستمر والأمل �أثناء التنف�س ،وفقا لتقرير ن�شره موقع
"�إك�سربي�س".

يلعب الفلفل احلار دوراً هاماً يف عملية الق�ضاء على الأمل ،وذلك بف�ضل
م��ادة تدعى كاب�سات�سي�سني التي يحتوي عليها الفلفل احل��ار ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن الفلفل احلار يقدم الإن�سان ال�شعور بالن�شوة ،وذلك يف حال
تعاطي كميات كبرية منه.
وق��د متكن العلماء م��ؤخ��راً من الك�شف عن عالقة مبا�شرة بني ال�شعور
بالأمل ون�سبة الوفيات ،و�أجروا جتربة على جمموعة من الفئران الربية
التي فقدت م�ست�شعرات �أمل تدعى  TRPV1ملقارنتها مع فئران �أليفة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الفئران الربية التي ال متلك م�ست�شعرات الأمل
(�أي �أنها ال ت�شعر بالأمل) تتمتع ب�صحة �أف�ضل مقارنة مع تلك التي متلك
م�ست�شعرات الأمل ،وبعد الق�ضاء على م�ست�شعرات الأمل �صارت الفئران �أقل
مي ً
ال للإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سرطان وذاكرة الفئران املعمرة �أف�ضل مقارنة
مع الفئران الأخرى.

ويعد �سرطان الرئة نوعا خطريا جدا من ال�سرطانات  -ولكنه �أي�ضا �أحد
�أكرث �أنواع ال�سرطانات �شيوعا.
وعادة ال يتم ت�شخي�صه حتى ينت�شر الورم �إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم ،ما
يجعل العالج �صعبا للغاية .وعادة ما تزداد الأعرا�ض �سوءا مبرور الوقت،
ما يجعلها �أكرث و�ضوحا.
الأعرا�ض الرئي�سية ل�سرطان الرئة:
 �سعال ال يزول بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع. �سعال طويل الأمد يزداد �سوءا. التهابات ال�صدر امل�ستمرة. �سعال الدم. وجع �أو �أمل عند التنف�س �أو ال�سعال. �ضيق التنف�س امل�ستمر. التعب امل�ستمر �أو نق�ص الطاقة. -فقدان ال�شهية/فقدان الوزن غري املربر.

• ماذا تعني الكلمة التالية� :أفالطون؟
 -ال�شخ�ص عري�ض الكتفني.

• من �أول من �أن�ش�أ �أ�سلوب الر�سائل يف الأدب العربي؟
 -عبد احلميد الكاتب.

• من مبتكر�صناديق الربيد ؟

 اول من ابتكر �صنادق الربيد هي فرن�سا وذلك عام  1653عندمامنح لوي�س الرابع ع�شر رئي�س ديوانه امتيازا الن�شاء �صناديق بريد
تو�ضع يف باري�س مقابل اجر متفق عليه.

• متى انتهت االمرباطورية يف املك�سيك ؟

 انتهت االم�براط��وري��ة يف املك�سيك عندما اعلنت اجلمهورية عام1824

القرود الربية التي مت �إنقاذها من �شاحنة �أثناء حماولة تهريب تتلقى الرعاية يف م�ست�شفى احليوانات يف ناخون نايوك ،تايالند .رويرتز

الأعرا�ض الأقل �شيوعا ل�سرطان الرئة:
 التغيريات يف مظهر الأ�صابع (قد ت�صبح �أكرث انحناء �أو �أكرب). �صعوبة يف البلع. �صفري. �صوت �أج�ش. تورم يف الوجه �أو الرقبة.� -أمل م�ستمر يف ال�صدر �أو الكتف.

• يف القرن ال�سابع ع�شر كان العلماء ي�سمون فال�سفة الطبيعة.
• درجة حرارة الربق قد تت�سبب يف موت الإن�سان لأنها قد ت�صل �إىل  30000درجة مئوية ،وبالفعل
هي ت�سبب يف موت الكثري من النا�س حول العامل كل عام.
• يحتوي كوكب املريخ على غبار �أك�سيد احلديد ،ولهذا ف�إن ذلك الكوكب يظهر لنا باللون الأحمر.
• مر�ض العمى اللوين هو مر�ض ي�صيب الرجال �أكرث من الن�ساء ،لأن رجل من بني ع�شرين رجل ي�صاب
بهذا املر�ض ،ولكن امر�أة واحدة ما بني مائتي امر�أة ت�صاب به.
• كوكب عطارد ال يوجد حوله �أي �أقمار تدور من حوله ،وهو ي�شبه يف �صفاته الكثري من �صفات كوكب
الأر�ض.
• هل تعلم �أن عبا�س بن فرنا�س �أول رجل يف تاريخ العرب والغرب حاول الطريان بطريقة علمية .فقد
�أراد تطيري ج�سمه ،فك�ساه بالري�ش وم��د ل��ه جناحني ط��ار بهما يف اجل��و م�سافة بعيدة ث��م �سقط فت�أذى
ظهره وبذلك يعترب �أول طيار اخرتق الف�ضاء.
• هل تعلم �أن �أول طيار عربي كان يف املهاجر الأمريكية هو جربائيل يافث اللبناين املولود يف بلدة �ضهور
ال�شوير .تلقى درا�سته الثانوية يف اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت ثم هاجر �إىل �سان باولو بالربازيل عام
 1919م .والتحق هناك مبدر�سة الطريان ،ثم امتلك طائرة كان يقودها يف رحالته اجلوية .ا�شرتك عام
 1930مع قائد اجلو الربازيلي يف اقتناء طائرتني وافتتح مدر�سة لتعليم الطريان ،ثم كان �أحد م�ؤ�س�سي
�شركة  Vaspللنقليات اجلوية يف خمتلف انحاء الربازيل .وانتخب عام  1932رئي�ساً لنادي الطريان
الربازيلي.

الطائر النقار والثعبان
على احدى اال�شجار كانت تعي�ش عائلة لطائر احلناء االحمر اجلميل ترعى االم �صغارها وتنتظر عودة االب
بالطعام فيجتمع �شمل عائلتها ال�صغرية اجلميلة وتزداد فرحتها ولكن كان هناك ما يخيفها وهو ثعبان كبري
كان يعي�ش يف تلك املنطقة يلف ويدور حول اال�شجار ليبحث عن اع�شا�ش الطيور ويفرت�س منها ما ي�شاء ومل
ي�ستطع احد ان يتغلب عليه لذلك كان اجلميع يخافه ومينحه طائرا من �صغار الطيور حتى يبتعد عنهم
ولكن ذلك كان ي�سبب لهم احلزن والهم ويف احد االي��ام جاء طائر نقار اخل�شب و�سكن يف ال�شجرة وت�صادق
وعائلة طائر احلناء لكنه مل�س فيهم احلزن والهم ف�س�أل عما بهم وعرف ما يفعله الثعبان ف�أخذ يفكر يف طريقة
النقاذ اال�صدقاء ومن حولهم من هذا الثعبان ال�شرير وبالفعل قرر ان يجعل اجلميع يت�شاركون يف حل تلك
الق�ضية الهامه واجتمع بهم واتفقوا معا على ان يت�صدوا للثعبان ويجعلوا ايامه هذه اخر عهده يف التعدي
على حقوقهم ..يف �صباح اليوم الثاين جاء الثعبان ي�ستعر�ض ع�ضالته وقوته يزحف على االر�ض تاركا اثاره
عليها وك�أنها ت�شهد على وجوده ثم اقرتب من �شجرة طائر احلناء ونادي بانه جوعان وليلقوا له ب�أحد الطيور
قبل ان ي�صعد اليهم فقالت له انثى طائر احلناء اذن ا�صعد لو كنت ت�ستطيع ذلك فهاج الثعبان وغ�ضب وت�سلق
ال�شجرة واخ��ذ يزحف عليها وقد رفع ر�أ�سه واخ��ذ ينظر اليهم يف احتقار وغ�ضب وفج�أة انق�ض طائر نقار
اخل�شب مبنقاره احلاد على ر�أ�س الثعبان ونقره نقرة �شديدة يف احدى عينيه فاختل توازن الثعبان ووقع على
االر�ض وهو يتلوى �أملا لكن نقار اخل�شب ا�سرع باالنق�ضاء عليه مرة اخرى وهو وكل الطيور التي ت�أذت منه قبل
ذلك واخذوا ينقرونه ويو�سعونه نقرا يف ج�سده حتى همد وا�صبح عربة لكل من يفكر يف ان مي�شى يف طريق
ال�شر.

