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تخطط �شركة عمالقة قريبا لتدفئة �آالف امل�ن��ازل باالعتماد على
ال�ف���ض�لات ال�ب���ش��ري��ة ،يف جت��رب��ة ه��ي الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا بح�سب ما
ذكرت تقارير �إعالمية .و�أو�ضح �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية �أن
�شركة "ثيمز ووتر" � Thames Waterست�ستخدم يف جتربتها
احلرارة الزائدة امل�ستعادة من عملية معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
لتدفئة �أك�ثر من  2000منزل جديد يف كينغ�ستون ،جنوب غربي
لندن .وذك��رت" :بدال من �إع��ادة كل املياه الدافئة املعاجلة النهائية
�إىل النهر مبا�شرة� ،سيتم التقاط حوايل ثلثها و�إر�سالها �إىل مركز
طاقة جديد ،للم�ساعدة يف ت�سخني املياه املت�صلة مبنطقة كامربيدج
ال�سكنية يف كينغ�ستون" .ويف حال جنحت هذه التجربة ،ف�إنه �سي�صبح
بالإمكان توفري ما ي�صل �إىل �سبع "غيغاوات �ساعة" من احلرارة
منخف�ضة الكربون �سنويا.
وك���ش�ف��ت "ثيمز ووتر" �أن �ه��ا �ست�سعى يف وق ��ت الح ��ق �إىل تو�سيع
ه��ذه التجربة لت�شمل امل�ب��اين ال�ع��ام��ة وال�ت�ج��اري��ة يف و��س��ط مدينة
كينغ�ستون.
وق��ال��ت ��س��ارة بنتلي ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة" :تعترب احلرارة
امل �ت �ج��ددة م��ن �شبكة ال���ص��رف ال���ص�ح��ي م���ص��درا رائ �ع��ا ،ل��ذل��ك من
ال���ض��روري �أن ن�ك��ون الع�ب��ا رائ ��دا يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن �إم�ك��ان�ي��ة طاقة
الف�ضالت".
وتابعت" :حماية البيئة وتعزيزها �أمر بالغ الأهمية بالن�سبة لنا ،وقد
التزمنا ببذل كل ما يف و�سعنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق
طموحاتنا ال�صفرية ال�صافية على مدى ال�سنوات الع�شر القادمة".
ويعد هذا املخطط الأول من نوعه يف �إجنلرتا ،مما �سيجعله منوذجا
مل�شاريع مماثلة يف �أم��اك��ن �أخ��رى بالبالد ،الأم��ر ال��ذي �سي�ساهم يف
تقليل ماليني الأطنان من انبعاثات الكربون.

ملاذا يحتاج الأطفال �إىل معجون �أ�سنان خا�ص؟
يحتاج الأطفال �إىل معجون �أ�سنان خا�ص ،نظرا لأن �أ�سنانهم ال حتتاج
�إىل كمية كبرية من الفلورايد.
و�أو�ضحت جملة "�أوكو ت�ست" الأملانية �أنه ينبغي ا�ستخدام معجون
�أ�سنان خم�ص�ص للأطفال يحتوي على الفلورايد مبقدار 1000
جزء يف املليون (.)ppm
و�أ��ش��ارت "�أوكو ت�ست" �إىل �أهمية كمية املعجون امل�ستخدمة؛ حيث
ينبغي ا�ستخدام كمية يف حجم حبة الأرز م��ع الأط �ف��ال حتى عمر
�سنتني ،بينما ينبغي ا�ستخدام كمية يف حجم حبة البازالء مع الأطفال
حتى عمر � 6سنوات.
ويف ح��ال ا�ستخدام معجون �أ�سنان يحتوي على الفلورايد ،ف�إنه ال
يجوز تقدمي املزيد من الفلورايد للأطفال  -يف �صورة �أقرا�ص مثال
� -إال بعد ا�ست�شارة طبيب الأ�سنان.

يهرب من قيود كورونا على حدود �أملانيا
كان ت�آكل احلدود يف �أوروبا م�صدر �إلهام للعامل ،لكن الو�ضع تغري يف
زمن كورونا ،وبات البع�ض يخاطر بحياته لعبور حدود بني بلدين
�أوروبيني.
ه��ذا ب��ال�ت�ح��دي��د م��ا ح��دث م��ع ع��ام��ل �أمل ��اين يعمل يف والي ��ة تريول
النم�ساوية على احلدود الأملانية ،حني �أراد العبور �إىل منزله يف والية
بافاريا الأملانية.
ويف الأوق��ات املعتادة ،كان عبور احلدود ي�ستغرق وقتا ق�صريا للغاية
ودون �أي عوائق ،ونادرا ما تكون هناك عمليات تفتي�ش.
لكن ال�سلطات الأملانية تفر�ض منذ �أي��ام قيودا م�شددة على احلدود
مع تريول النم�ساوية �إثر تف�شي �ساللة فريو�س كورونا القادمة من
جنوب �أفريقيا يف هذه الوالية.
ولتجنب هذه الت�شديدات الأمنية ومتطلبات "اختبار كورونا" ،عرب
العامل الأمل��اين بدراجته احل��دود م�شيا على ح��واف الهيكل املعدين
ل�ك��وب��ري راب��ط ب�ين ال��والي�ت�ين يف م�غ��ام��رة ك�ب�يرة .وق��ال��ت �صحيفة
كرونه النم�ساوية "ما فعله العامل الأملاين مغامرة كبرية ،وال ينبغي
تقليده ب�أي حال من الأحوال" .وتابعت "حدثت هذه الواقعة الأ�سبوع
املا�ضي ،و�سجلها �أحد املارة عرب كامريا هاتف ذكي".

�أبل ت�ستعد لطرح �آيفون 13
ب��د�أ ع�م�لاق التكنولوجيا الأم��ري�ك�ي��ة �أبل
اال�ستعداد لطرح اجليل اجلديد من هاتفها
الذكي ال�شهري �آيفون .13
ي ��أت��ي ذل��ك رغ��م �أن ��ه مل مي��ر ��س��وى �شهور
قليلة على ط��رح �أح��دث هواتف �شركة �أبل
الأمريكية للإلكرتونيات �آيفون  12للبيع.
وحتى الآن مل يتحدد اال��س��م ال��ذي ميكن
�إط�لاق��ه عليه ب�شكل نهائي بح�سب موقع
�سي نت دوت كوم املتخ�ص�ص يف مو�ضوعات
التكنولوجيا .ويقول مينج ت�شو كو خبري
�أ��س��واق التكنولوجيا �إن �أب��ل تعتزم ط��رح 3
فئات من الهاتف ال��ذك��ي ،وه��ي �آيفون13
و�آيفون  13ميني و�آيفون  13برو ماك�س،
يف ح�ين مل حت��دد �أب��ل موعد ط��رح اجلهاز
اجلديد .ويقول موقع �سي نت دوت كوم� ،إن
�أبل مل تقدم �أي �إ�شارة �إىل توقيت الإعالن
عن الهاتف اجلديد .وا�ستنادا �إىل تاريخ �أبل
ف�إنه ميكن التنب�ؤ بتوقيت م�ؤمترات الك�شف
عن هواتف �آيفون .ويف حني غريت جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد �أ��س�ل��وب عمالق
التكنولوجيا الأمريكية يف تقدمي منتجاتها
خالل العام املا�ضي ،حيث خال م�ؤمترها يف
�سبتمرب�/أيلول املا�ضي ولأول مرة منذ 8
�سنوات من تقدمي جيل جديد من هاتف
�آيفون ،ولكن من املحتمل �أن تعود ال�شركة
�إىل طريقتها املعتادة خالل العام احلايل.
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قريبا يف بريطانيا ..ف�ضالت الإن�سان م�صدر للطاقة
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زيت اخلردل ..من الزيوت
املهمة ل�صحة الإن�سان

تلفريك لندن ..الوجهة ال�سياحية
الناجية من �إغالق كورونا

فر�ضت جائحة كورونا على ماليني الأ�شخا�ص حول
العامل ،العمل من املنزل .ورغم �أنَّ العمل عن بعد قد
�أثبت فعاليته �إىل حد كبري ،غري �أنّ بع�ض عادات العمل
من املنزل ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضعيات جلو�س الأ�شخا�ص،
مما قد ي�ؤدي �إىل �إ�صابات خطرية يف العمود الفقري،
وامل��ع��ان��اة م��ن �آالم الظهر
والرقبة ،بالإ�ضافة �إىل
�أ�ضرار عديدة يف اجل�سم
على املدى البعيد بح�سب
جملة �سيدتي نت.
الدكتور �إيلي رومانو�س،
االخت�صا�صي يف جراحة
العظام يف م�ست�شفى فقيه
اجل���ام���ع���ي ،ي��ت��ح��دث ح����ول ه��ذا
املو�ضوع ،ويقدم ن�صائحه من �أجل جتنّب ال�ضرر على
اجل�سم ،فيقول بداية:

ن�صائح ملواجهة التعب والأمل الناجتني عن العمل من املنزل
"�إن �أكرث م�شاكل الو�ضعيات اخلط�أ �شيوعاً �سببها اجللو�س
لفرتات طويلة على �أث��اث غري مدعوم ،مثل الأرائ��ك �أو
الأ��س� ّرة �أو كرا�سي املطبخ .ف�أثناء الإغ�لاق ،وجد النا�س
�أنف�سهم يق�ضون �ساعات طويلة للغاية منحنني باجتاه
�شا�شاتهم يف نقط خمتلفة من املنزل ،مع قليل من الوعي
ح��ول الآث ��ار ال�ت��ي ميكن �أن حتدثها ه��ذه ال �ع��ادات على
العمود الفقري" .و�أ�ضاف الدكتور رومانو�س" :ال يهتم
النا�س كثرياً لتوفري الدعم املنا�سب للمع�صم عند العمل
على �أجهزة احلا�سوب املحمولة .وهناك العديد من حاالت
ال�ضغط على الأع�صاب عند املرفقني �أو مفا�صل الر�سغ".
و�أ�شار الدكتور رومانو�س �أي�ضاً �إىل ارتفاع حاالت الإ�صابة
مبتالزمة النفق الر�سغي التي تت�سبب بالتنميل واخلدر
والأمل يف اليد ،م��ؤك��داً �أن ال�سبيل الوحيد للخروج من
م�شاكل �آالم الظهر �أو الرقبة هو وعي النا�س ومعرفتهم
لأف�ضل و�ضعيات لأج�سادهم والت�صرف بنا ًء على ذلك".
وي�شارك الدكتور رومانو�س القراء جمموعة من الن�صائح
ح��ول كيفية جتنّب �آالم الظهر والرقبة واملع�صم �أثناء
العمل من املنزل:
 اجللو�س على كر�سي مريحرغ��م �أن ذل��ك ق��د ي�ب��دو �أم� ��راً ب��دي�ه�ي�اً� ،إال �أنّ الكرا�سي
املنزلية ال ُتقارن بتلك املوجودة يف املكاتب .ومع احتمال
امتداد منوذج العمل من املنزل لفرتة طويلة يف امل�ستقبل
املنظور ،فمن احلكمة اال�ستثمار يف �شراء كر�سي مريح
م�صمم لدعم الرقبة والظهر - .احلر�ص ب�أن الزاوية 90
درجة بني الركبتني والكاحلني والوركني :عند التحديق

احلمية النباتية الغنية
بالربوتني تقلل الوفيات املبكرة
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن الن�ساء اللواتي يتوقفن عن تناول اللحوم
ويف�ضلن اخليارات النباتية بعد �سن الي�أ�س �أقل عر�ضة للوفيات املبكرة.
وربطت الدرا�سة بني تناول املك�سرات بد ًال من اللحوم احلمراء والدواجن
ومنتجات الألبان والبي�ض والأ�سماك بانخفا�ض خطر الوفاة املبكرة.
ويف ال��وق��ت نف�سه� ،أدى ت �ن��اول امل�ك���س��رات ب ��د ًال م��ن البي�ض �إىل خف�ض
احتمالية امل��وت يف ال��درا��س��ة بن�سبة  ،47%يف ح�ين �أن تبديل اللحوم
احلمراء ومنتجات الألبان بالوجبات التي تعتمد على املك�سرات قلل من
خطر املوت املبكر بن�سبة  11و 12%على التوايل.
ووجدت الدرا�سة التي �أجرتها جمعية القلب الأمريكية � ً
أي�ضا �أن الن�ساء
النباتيات اللواتي ي�ستخدمن املك�سرات للح�صول على الربوتني الغذائي
�أقل عر�ضة للوفاة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�سبة .56%
ويف ح�ين �أن ال��درا��س��ة مل تبحث يف �سبب االرت �ب��اط ،ي��أم��ل الباحثون �أن
ت�شجع النتائج الن�ساء الأكرب �سناً على التفكري يف دمج املزيد من املك�سرات
يف نظامهن الغذائي بد ًال من الربوتينات الأخرى.

يف �شا�شة جهازك ل�ساعات متتالية ،قد ي�صعب احلفاظ
على ه��ذه الو�ضعية ال�ث��اب�ت��ة .لكن ت��ذك��ري كلما وجدت
�أنك اتخذت و�ضعية �أخرى �أن ترجعي �إىل الوراء وترخي
مفا�صلك وع�ضالتك.
تابعي املزيد:التعب والإره��اق� :أمرا�ض خمتلفة تختبئ
خلف هذا ال�شعور
 ال تن�سي و���س��ادة ال�سيليكون املخ�ص�صة لدعماملع�صم عند الطباعة
من ال�ضروري �أن تالحظي �أ َّن الر�سغني والأ�صابع تكون
عر�ضة لإج�ه��اد مفرط عند ع��دم توفري ال��دع��م الالزم.
وميكن لل��أدوات ال�صغرية مثل ه��ذه الو�سادة �أن حتدث
فارقاً كبرياً.

مفا�صلك وع�ضالتك كما �سرتيحني عينيك من النظر
�إىل ال�شا�شة.
 فكري با�ستعمال كمادات الثلج �أو كمادات املاءال�ساخن
ت�أكدي من ع��دم �إهمال �أي �أمل وتركه دون معاجلة� .إذا
�شعرت ب ��أن ع�ضالتك م���ش��دودة �أو �أن ظهرك مت�صلب،
ف �ح��اويل ا��س�ت�خ��دام �إح� ��دى ه��ذه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات� .أما
للإ�صابات احلادّة �أو الأمل وااللتهابات والتورم امللحوظ،
فا�ستخدمي ك�م��ادة الثلج .لت�صلب الع�ضالت �أو الأمل،
ا�ستخدمي كمادة حرارية.

كاف من النوم وبو�ضعية
 احلر�ص على �أخذ ق�سط ٍجيدة
غالباً ما يكون العمل من املنزل جمهداً .فيجب املحافظة
على خط فا�صل بني "املنزل" و"املكتب" ،حتى �إن �أدى ذلك
 و�ضع ال�شا�شة مبوازاة م�ستوى العيننييجب �أال تقومي بثني الفقرات العنقية يف عمودك الفقري �إىل العمل يف غرفة �أو مكان خمتلف� .إذا وج��دت نف�سك
للخلف �أو للأمام يف �أي وقت من الأوقات .ميكنك تكدي�س نائمة يف �أو�ضاع غري مريحة �أو م�ؤذية ،فحاويل �أن تدعمي
بع�ض الكتب �أو ال�صناديق ل�ضمان ت��وازي �شا�شتك مع و�ضعية نومك با�ستخدام و�سائد داعمة طوال الليل.
م�ستوى العني ،وبالتايل عدم اال�ضطرار لالنحناء عند
 قومي ب�شراء مرتبة مريحةالنظر �إىل هذه ال�شا�شة.
�إن ا��س�ترخ��اء العظام والع�ضالت ال ي�ح��دث فقط �أثناء
اجللو�س؛ �إذ يق�ضي النا�س ثلث حياتهم تقريباً م�ستلقني
 خذي فرتة ا�سرتاحة كل  45دقيقةلي�س هناك �أهم من �أخذ ا�سرتاحة ب�سيطة لب�ضع دقائق على ال�سرير ،لذلك ف ��إ َّن �ضمان ح�صولك على مرتبة
ك��ل  45دق�ي�ق��ة� .إذا ا��س�ت�ط�ع��تِ ؛ ام���ش��ي ق�ل�ي� ً
لا وم� �دّدي منا�سبة تدعم ظهرك خالل النوم هو �أمر حيوي التخاذ
ع�ضالتك .بذلك �ستتجنبني �أي توتر �أو �إجهاد و�سرتتخي و�ضعية �صحية.

توقفت ال�سياحة ب�شكل �شبه تام يف
ل�ن��دن منذ �إع�ل�ان الإغ�ل�اق العام
الثالث يف عموم البالد يف الرابع
من يناير املا�ضي ،و�أغلقت جميع
م ��راك ��ز اال� �س �ت �ق �ط��اب ال�سياحي
بالكامل مع ا�ستثناء واح��د فقط؛
"تلفريك لندن" بقي لغاية الآن
متنف�سا ال ي�خ��ال��ف ق��ان��ون الغلق
ال�ع��ام ل��زوار لندن باعتباره جزءا
من �شبكة النقل العام على الرغم
م��ن �إدراج ��ه �ضمن امل��واق��ع الأكرث
اجتذابا لل�سائحني.
وتق�سم ل�ن��دن ،بح�سب اخلريطة
اخل��ا��ص��ة ب�شبكة ال �ق �ط��ارات� ،إىل
 9مناطق على �شكل حلقات غري
منتظمة تبد�أ من مركز لندن �إىل
�أط��راف�ه��ا .وتغطي �شبكة قطارات
ت���ض��م  18خ �ط��ا ج�م�ي��ع مناطق
العا�صمة عرب  270حمطة.
واخل� � ��ط ال ��وح� �ي ��د � �ض �م��ن �شبكة
ق � �ط ��ارات ل �ن ��دن ال � ��ذي ي �ح �ل��ق يف
ال���س�م��اء ل�ع�ب��ور ن�ه��ر ال�ت�ي�م��ز بدل
ال��دخ��ول يف �أن�ف��اق �أو العبور على
اجل�سور هو "تلفريك الإمارات"
املدرج �ضمن �شبكة النقل العام على
خريطة مرتو لندن �أو كما ت�سمى
حمليا "تيوب ماب" .وبالرغم من
ك��ون��ه معلما �سياحيا �إال �أن��ه بقي
مفتوحا �أم��ام ال��زوار خ�لال الغلق
ال �ع��ام وتف�شي ك��ورون��ا ،با�ستثناء
التوقف امل�ؤقت يف مار�س 2020
لأ�سباب احرتازية ،لأنه يعد ر�سميا
ج��زءا من �شبكة النقل العام التي
تعمل حاليا ب�شكل طبيعي.

ترافي�س �سكوت يف هذه
املبادرة الإن�سانية
يقوم النجم العاملي ترافي�س �سكو ت
ح ��ال �ي �اً ب �ت �م��وي��ل ب ��رن ��ام ��ج غذائي
مل �� �س��اع��دة � �س �ك��ان ه �ي��و� �س�تن الذين
واج �ه��وا ع��ا��ص�ف��ة ��ش�ت��وي��ة ق��وي��ة� ،إذ
ي�ع�ي����ش ال �� �س �ك��ان يف ج �م �ي��ع �أنحاء
تك�سا�س من دون ماء وكهرباء ،بعد
�أن عطلت الثلوج ودرج��ات احلرارة
ال�ت��ي ه��ي �أدن��ى م��ن درج��ة التجمد،
ال�شبكة الكهربائية للوالية.
وب � � ��ادر ال �ن �ج��م ال� �ع ��امل ��ي ترافي�س
� � �س � �ك � ��وت �إىل امل� � ��� � �س � ��اع � ��دة عرب
م ��ؤ� �س �� �س��ة " Cactus Jack
 " Foundationالتي تتعاون
م ��ع ح �ك��وم��ة امل��دي �ن��ة ل �ك��ل تقدما
 50000وجبة لل�سكان املت�ضررين
من هذه العا�صفة.
و�سيتمالتن�سيقبنيالعمدة�سيلف�سرت
ت��ورن��ر وم�ن�ظ�م��ة ��س�ك��وت وم�ؤ�س�سة
هيو�سنت هيلث واملجموعات املحلية
و�أ� �ص �ح��اب امل�ط��اع��م ،وذل ��ك لتوفري
الطعام للأ�شخا�ص الأك�ثر ت�ضرراً
يف هيو�سنت.

حني �ألهمت مراك�ش لوحات
وين�ستون ت�شر�شل

�ألهمت مدينة مراك�ش املغربية عددا من لوحات رئي�س الوزراء الربيطاين
ال�شهري وين�ستون ت�شر�شل ،الذي كان �أي�ضا فنانا ت�شكيليا وكاتبا ،من �أبرزها
لوحة ت�ص ّور �صومعة م�سجد الكتبية التاريخي باملدينة احلمراء ،تطرحها
دار كري�ستيز يف مزاد االثنني يف لندن.
ر�سم ت�شر�شل ( )1965-1874هذه اللوحة العام � 1943أثناء حلوله
مبراك�ش ،خ�لال زي��ارة �إىل املغرب للم�شاركة يف م�ؤمتر �أنفا ال��ذي عقده
احللفاء ب��ال��دار البي�ضاء ،يف خ�ضم احل��رب العاملية الثانية .وه��ي اليوم
حمط مزايدات ترتاوح من  1,7و�صوال �إىل  2,8مليون يورو ،بح�سب دار
كري�ستيز للمزادات.
تعد اللوحة التي تعر�ضها للبيع جنمة هوليوود الأمريكية �أجنلينا جويل
"�أهم �أعمال ت�شر�شل بالنظر �إىل ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن الع�شرين"،
وفق ما كتبه م��ؤرخ الفنون الربيطاين ب��اري فيب�س يف الدليل الإر�شادي
للمزاد.
بد�أ الزعيم الربيطاين املحافظ الر�سم يف �سن الأربعني� .أما ع�شقه للمدينة
احلمراء و�أنوارها فبد�أ يف ثالثينات القرن املا�ضي ،حني كان املغرب خا�ضعا
للحماية الفرن�سية والإ�سبانية .وزاره��ا �ست مرات خالل  23عاما ،هربا
من �ضباب لندن وعوا�صف ال�سيا�سة.
وكتب معربا عن �إعجابه مبراك�ش يف �صحيفة دايلي ميل الربيطانية العام
" 1936هنا ،يف واح��ات النخيل الل�شا�سعة تلك املنبثقة من ال�صحراء،
يكون امل�سافر مت�أكدا من �أ ّنه �سينعم ب�أ�شعة ال�شم�س �إىل ما ال نهاية ومب�شهد
جبال الأطل�س ال�شاخمة املك�سوة بالثلوج".
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�ش�ؤون حملية

Monday

�أ�ساتذة وطلبة جامعة الإمارات يح�صدون املراكز الأوىل يف عدة جوائز حملية

22

م��ن ق�سم الإع�ل�ام وال�صناعات الإب��داع�ي��ة بجائزة
الإم��ارات  2020لأف�ضل دكتور جامعي مواطن يف
الدورة الثالثة – فئات �أو�سمة التميز  ،بفئة التعليم
العايل -وزارة الرتبية والتعليم ،لتنال بعدها تكرمي
م��ن م �ع��ايل زك ��ي �أن� ��ور ن�سيبة –الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات -لهذا الفوز املميز.
من جهة �أخ��رى ح�صد الطالب ليث ع�صام �صبحي
حملية خالل مطلع العام احلايل ،لي�ؤكدوا ر�ؤيتها – بق�سم املحا�سبة بكلية الإدارة واالق�ت���ص��اد ،فئة
•• العني  -الفجر
يف الريادة والتعلم امل�ستمر ،وعملها على �إعداد طلبة �أف�ضل طالب بكالوريو�س بجائزة الإمارات ،2020
فاز جمموعة من �أ�ساتذة وطلبت جامعة الإمارات متميزين يف جماالت تخ�ص�صهم.
لتنظم ه��ذه اجل��ائ��زة �إىل ج��ائ��زة "عون" للخدمة
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب��امل��راك��ز الأوىل يف ع ��دة جوائز حيث ف��ازت الأ�ستاذ الدكتور بدرية نا�صر اجلنيبي الإن�سانية التي ينظمها الهالل الأحمر الإماراتي

برت�أ�سه فريق تطوعي قدموا من خالله مبادرة "
عطاء بال حدود" لفئة الأ�سر املتعففة.
فيما ف��ازت الطالبة فاطمة حممد �سعيد ال�شحي-
من كلية الطب والعلوم ال�صحية� -سنة �أوىل باملركز
الأول -فئة الطالب املتميز النابغ  ،يف الدورة الثانية
والع�شرين جلائزة ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان
للأجيال>
وفاز زميلها من كلية الطب والعلوم ال�صحية حممد
علي الأحبابي باملركز الثاين يف جائزة ال�شيخ حممد
بن خالد �آل نهيان للأجيال بفئة الطالب املتميز
النابغ.

�شرطة �أبوظبي و تنمية املجتمع بدبي  :الأ�سرة
ح�صن قوي حلماية الأبناء من املخدرات

•• �أبوظبي  -الفجر

�شاركت مديرية مكافحة املخدرات ب�شرطة �أبوظبي يف حما�ضرة عن بعد
بعنوان " كيف تعرف يف بيتك مدمن؟" �ضمن برنامج خدمة التوعية
والتثقيف الأ�سري والتي نظمتها هيئة تنمية املجتمع بدبي .
وحتدث الرائد غالب عبداهلل الكعبي مدير فرع تنفيذ الربامج مبديرية
مكافحة املخدرات ب�شرطة �أبوظبي العالمات والأعرا�ض التي تظهر على
ال�شخ�ص املتعاطي للمخدرات ،ومن بينها اجلنوح �إىل العزلة والعدوانية
يف التعامل والتدهور يف احلالة ال�صحية وط��ول ال�سهر وفقدان ال�شهية
وعدم املحافظة على العبادات مما ينعك�س تدنيا يف امل�ستوى الدرا�سي �أو �أداء
العمل ،و ظهور �آثار جروح خمتلفة يف ج�سم املتعاطي.
و�أو��ض��ح �أن الأ��س��رة املتما�سكة ه��ي احل�صن الأق��وى �ضد االن��زالق يف �آفة
املخدرات وهي التي ت�ستمع لأبنائها وبناتها وتتفهم م�شاكلهم وت�ساعدهم
على حلها ،الفتاً �إىل �أن الأ�سباب التي تدفع ال�شباب واملراهقني �إىل الوقوع
يف فخ الإدمان تعود �إىل التفكك الأ�سري واخلالفات بني الزوجني ،و�إهمال
رب الأ�سرة للأبناء ،والدالل الزائد ،و�أ�صدقاء ال�سوء.
ومت عر�ض فيديو توعوي لق�صة حقيقة �أنتجتها ادارة الإع�ل�ام الأمني
ب�شرطة �أبوظبي عن �أم فقدت زوجها وابنها ب�سبب املخدرات .
وقال �أن الأ�سرة هي خط الدفاع الأول �ضد �آفة املخدرات فيقع على عاتق
الأم والأب باملقام الأول غر�س القيم ال�شخ�صية الإيجابية منذ ال�صغر.
ودعا �إىل �ضرورة مراقبة الأبناء ومتابعة �سلوكياتهم داخل وخارج املنزل
و�أهمية تثقيف الأبوين مبخاطر و�أعرا�ض املواد املخدرة ،حلماية �أبنائهم
من تعاطيها ،وحثهم على امل�شاركة يف الأن�شطة املجتمعية الهادفة التي
تنظمها امل�ؤ�س�سات املخت�صة و�شرطة �أبوظبي.
وذكر �أن اجلهات الر�سمية يف الدولة �أتاحت فر�صة العالج للمتعاطني دون
مالحقة ق�ضائية ح�سب امل��ادة  43من القانون االحت��ادي رقم ( )8لعام
 2016والتي ن�صت على �أن��ه " ال تقام الدعوى اجلزائية على متعاطي
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �إذا تقدم من تلقاء نف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الثانية �إىل وحدة عالج الإدمان �أو النيابة العامة �أو ال�شرطة
طالباً العالج فيودع لدى اجلهة املخت�صة �إىل �أن تقرر �إخراجه".

املركز الوطني للت�أهيل ين�ضم �إىل �شبكة املركز الدويل لنقل
التكنولوجيا املخت�ص مبكافحة �إدمان املخدرات يف ال�شرق الأو�سط

•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلن املركز الوطني للت�أهيل يف �أبوظبي ،املركز املتعاون يف علوم الإدمان
مع منظمة ال�صحة العاملية؛ �أم�س الأح��د عن ان�ضمامه �إىل �شبكة املركز
الدويل لنقل التكنولوجيا يف جمال الإدمان ،ليكون بذلك اجلهة الوحيدة
�ضمن هذه ال�شبكة على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط .وتهدف ال�شبكة
�إىل تطوير وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات والقوى العاملة التي تقدم خدمات
الوقاية والعالج والت�أهيل من تعاطي املخدرات ودعم مرحلة ما بعد العالج
(التعايف) .و�أعلن �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حمد عبداهلل الغافري ،مدير عام
املركز الوطني للت�أهيل ،عن ان�ضمام املركز �إىل ال�شبكة يف حدث عاملي عُقد
افرتا�ضياً ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  24فرباير  ،2021بح�ضور وم�شاركة
م�س�ؤولني وخرباء يف هذا املجال من وزارة اخلارجية الأمريكية واملنظمة
احلكومية الدولية  -خطة "كولومبو" .وت�ضمن احل��دث عر�ضاً قدمه
الدكتور دين فيك�سن ،العامل وامل�س�ؤول يف "�شبكة �أبحاث التنفيذ الن�شط".
وت�ستخدم ال�شبكة الدولية "املجموعة العلمية" لنقل التكنولوجيا منوذجاً
متقدماً لنقل التكنولوجيا املتعلقة باالعتمادية والإدم��ان على املخدرات،
وت�شمل �أن�شطة هذه املراكز تقييم االحتياجات والتدريب وامل�ساعدة الفنية
لتحديث �آليات العمل وبناء القدرات ،وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية
املخت�صة.
و�ست�ساهم �شبكة املركز ال��دويل لنقل التكنولوجيا يف جم��ال الإدم ��ان يف
تطبيق موا�ضيع وخمرجات الربامج التدريبية على م�ستوى الدولة ودول
ال�شرق الأو�سط ،وت�ضم املجموعة العلمية �أفرع يف كل من جنوب �أفريقيا،
و�أوكرانيا ،وفيتنام ،بالإ�ضافة �إىل مركز تن�سيقي رئي�سي يف الواليات املتحدة
الأمريكية .وتتلقى املجموعة العلمية دعماً من قبل املكتب الدويل ملكافحة
امل �خ��درات و�إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون التابع ل ��وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة املخت�ص
ب�أجندة خف�ض الطلب على املخدرات ،وترتبط ب�شراكة مع االحتاد الدويل
للجامعات املعني بخف�ض الطلب على املخدرات.
وق��ال �سعادة الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور حمد ع�ب��داهلل ال�غ��اف��ري" :نحن فخورون
بان�ضمام املركز الوطني للت�أهيل �إىل �شبكة املركز الدويل لنقل التكنولوجيا
"املجموعة العلمية" ،الأمر الذي يعد جناحاً مميزاً للمركز يف دعم جهود
التدريب وبناء القدرات الفنية املواطنة ودعم التعاون الدويل الذي �أُبرم
�سابقاً يف م��ا ب�ين امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للت�أهيل وع��دد م��ن دول املنطقة ،مثل
جمهورية م�صر العربية وجمهورية ال�سودان وجمهورية �سي�شل".
كما �أ�شار �سعادته �إىل �أن معظم الأبحاث والتقنيات املتخ�ص�صة يف جمال
الإدم��ان قد مت تطويرها يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا ،م�ضيفاً
�أن العمل على التكيف الثقايف للتدخالت التي مت تطويرها يف الغرب ويف
بلدان �أخرى لدولة وثقافة حمددة ،هو �أمر حيوي وهام للغاية.

الأول من نوعه يف الإمارات ويتابع حالة نحو  30طف ًال م�سجلني

«�صحة» تطلق برنامج املراقبة املنزلية للأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات القلب ب�إدارة كوادر خمت�صة ذات كفاءة عالية
•• �أبوظبي – الفجر

�أطلقت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة"� ،أكرب �شبكة رعاية �صحية عامة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،برنامج
مراقبة الأطفال حديثي الوالدة يف املنزل،
والذين يعانون من ت�شوهات يف القلب وال
ميكن عالجها يف مرحلة واحدة.
وي �ع��د ال�برن��ام��ج ال ��ذي ب ��د�أ ال�ع�م��ل ب��ه يف
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية �إحدى من�ش�آت
�شركة "�صحة" الأول م��ن ن��وع��ه يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة� ،إذ ي�ساعد على
مراقبة الأطفال �أثناء تواجدهم يف املنزل
�إىل �أن ي�ح�ين م��وع��ده��م لإج� ��راء جراحة
القلب التالية؛ فالأطفال الذين يولدون
ب�أ�شد و�أخطر �أن��واع ت�شوهات القلب ،مثل
متالزمة القلب الأي���س��ر ناق�ص التن�سج،
وغ�ي�ره��ا م��ن احل� ��االت ال �ت��ي ي�ع�م��ل فيها
جانب واح��د فقط م��ن القلب ،يخ�ضعون
ع��اد ًة لعملية قلب مفتوح يف الأي��ام الأوىل
من حياتهم ،تليها جراحة قلب ثانية بعد
مرور �ستة �أ�شهر.
وي�ت��م تنفيذ ال�برن��ام��ج على �أي ��دي كوادر
متخ�ص�صة للغاية من الأط�ب��اء والفنيني
والإداريني من العاملني يف �شركة "�صحة"،
مما ي�ضمن احلفاظ على �سالمة الأطفال
و�صحتهم �أثناء انتظارهم لإج��راء عملية
القلب املفتوح الثانية.
و�أكد الدكتور �أنور �سالم املدير التنفيذي

ل�ل���ش��ؤون ال�ط�ب�ي��ة يف ��ش��رك��ة "�صحة" �أن
الأط � �ف� ��ال ي��واج �ه��ون خم��اط��ر �أع� �ل ��ى قد
تعر�ضهم للوفاة خ�لال ال�ف�ترة الفا�صلة
بني امل��راح��ل ،ب�سبب زي��ادة ع��دد الإ�صابات
التي قد يتعر�ض لها القلب املتطور ب�شكل
غري طبيعي ،خا�صة نزالت الربد �أو احلمى
�أو اجلفاف ،ونظراً لأن الآباء قد تنق�صهم
اخلربة يف التعامل مع مثل هذه الظروف،
ومدى �سرعة تدهور �صحة الطفل امل�صاب
ب��ا� �ض �ط��راب يف ال �ق �ل��ب ،ف �ق��د �أخ � ��ذ ق�سم
جراحة القلب للأطفال يف مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية ب��زم��ام امل �ب��ادرة يف تطوير
برنامج يتيح املراقبة امل�ستمرة والرعاية
ال�شاملة للر�ضع يف املنزل.
وق ��ال �إن ف��ري��ق �أم��را���ض ال�ق�ل��ب اخللقية
للأطفال يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية
ي �ق��دم ال �ع �ن��اي��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ن�ح��و � 50إىل
 60طف ً
ال يعانون من هذه احلاالت كل
ع��ام ،وي�ق��دم الفريق املخت�ص امل��ؤل��ف من
�أط�ب��اء العناية امل��رك��زة للقلب واملمر�ضات
وامل��وظ �ف�ين الإداري� �ي ��ن ،وم���س�ت���ش��ار طبي
ي�ق��دم��ون امل���س��اع��دة ل�ل�أه��ل مل��راق�ب��ة حالة
�أطفالهم و�ضمان التدخل الطبي يف الوقت
املنا�سب �إذا لزم الأم��ر ،وذل��ك خالل فرتة
االن �ت �ظ��ار مم��ا ي���س��اع��د يف احل �ف��اظ على
�سالمة الأطفال و�صحتهم يف الفرتة التي
ت�سبق الإجراء الثاين.
و�أ�ضاف الدكتور �أنور �سالم �أن الوقت بني
العمليتني اجلراحتني ،واملعروف بالفرتة

ب�ي�ن امل ��راح ��ل ،ي �ع��ر���ض الأط � �ف ��ال خلطر
متزايد للوفاة ،حيث ميوت ما يقرب من
 20%من الأطفال املولودين ب�أمرا�ض
ق�ل�ب�ي��ة م�ع�ق��دة يف امل �ن��زل وه ��م ينتظرون
�إجراء اجلراحة الثانية.
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة فيكتوريا
�شوارد ،ا�ست�شارية �أمرا�ض القلب للأطفال
يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية �إن فريق
برنامج املراقبة املنزلية للأطفال الذين
يعانون م��ن ا�ضطرابات القلب ،يراقبون
�صحة الر�ضيع منذ اللحظة التي يكملون
فيها �أول ج��راح��ة قلب مفتوح حتى يوم
�إع� � ��ادة �إدخ� � ��ال ال �ط �ف��ل لإج� � ��راء العملية
الثانية.
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن � ��ه ق �ب��ل خ � ��روج ال �ط �ف��ل من
امل�ست�شفى ،يقوم الفريق املخت�ص ب�إر�شاد

الأ�سرة حول كيفية رعاية طفلهم ،و�أهمية
م��راق �ب��ة ح��ال��ة ال �ط �ف��ل ،وت�ث�ق�ي��ف الأه ��ل
وتوعيتهم ب���ش��أن ال�ع�لام��ات التحذيرية
ل �ل �ت��ده��ور ،ومب� �ج ��رد ع � ��ودة ال �ط �ف��ل �إىل
املنزل ،يقوم فريق برنامج املراقبة املنزلية
للأطفال بعد ذلك ب�إن�شاء ات�صال منتظم
مع العائلة من خالل ا�ست�شارات التطبيب
عن بُعد �إما يومياً �أو �أ�سبوعياً ح�سب حالة
الر�ضيع.
و�أو�ضحت �أنه خالل التوا�صل الهاتفي بني
الفريق املخت�ص و�أه��ل الطفل ،ي�ست�شري
فريق املهنيني الطبيني الأ�سرة ب�ش�أن بع�ض
العالمات احليوية املهمة مثل :وزن الطفل
وم���س�ت��وي��ات الأك���س�ج�ين وع ��ادات التغذية
واحل��ال��ة ال�ع��ام��ة ،وي�ت��م حت��دي��د العوائق،
و�إع�ط��اء العائالت تعليمات وا�ضحة حول
كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع طفلهم ،و�إذا �أ�صبح
ال��و� �ض��ع ح ��رج� �اً ،ي �ت��م �إج � ��راء الرتتيبات
ب�سرعة لنقل الطفل �إىل امل�ست�شفى.
و�أ�شارت الدكتورة فيكتوريا �شوارد �إىل �أنه
م��ن ب�ين م��ا يقرب م��ن  350عملية قلب
ت�صحيحية يتم �إجرا�ؤها يف مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية للأطفال ك��ل ع��ام ،يحتاج
نحو  60ط�ف� ً
لا �إىل �إج ��راء متابعة قلب
مفتوح بعد نحو �ستة �أ�شهر� ،إذ ي�ؤكد برنامج
املراقبة بني املراحل للآباء �أن هناك فريقاً
خمت�صاً يقف �إىل جانبهم وي��وف��ر الدعم
ال��ذي يحتاجونه للحفاظ على �أطفالهم
�آمنني ويف حالة �صحية جيدة.

و�أك � ��دت ال��دك �ت��ورة ف�ي�ك�ت��وري��ا �أن ��ه ي�ت��م يف
�إط� ��ار ال�برن��ام��ج م�ت��اب�ع��ة ح��ال��ة ن�ح��و 30
ط�ف� ً
لا م�سجلني للمراقبة املنزلية ،وقد
مت حتديد ثالثة �أط�ف��ال حالتهم حرجة
ن �ت �ي �ج��ة ت ��ده ��ور � �ص �ح �ت �ه��م ،ومت ترتيب
ال�ت��دخ��ل ال�ع��اج��ل لهم م��ن خ�لال برنامج
املراقبة املنزلية للأطفال الذين يعانون
م��ن ا��ض�ط��راب��ات ال�ق�ل��ب ،و�إن �ق��اذ حياتهم،
و�ضمان بقائهم على قيد احلياة واحلفاظ
على �صحتهم للمرحلة الثانية من جراحة
القلب ،وذلك بف�ضل اال�ستجابة ال�سريعة
لفريق برنامج املراقبة املنزلية للأطفال
ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن ا� �ض �ط��راب��ات القلب،
وخرباتهم الكبرية ،وعالقتهم الوثيقة مع
العائالت ،فقد متكنا من التدخل ب�سرعة
ومعاجلة تدهور �صحة الأطفال.
ومن احلاالت التي مت �إنقاذ حياتها الطفل
ري ��ان ال ��ذي ول��د يف �شهر ي��ون�ي��و 2020
ب�ح��ال��ة � �ش��دي��دة م��ن ا� �ض �ط��راب��ات القلب،
حيث مل يتطور اجلانب الأمي��ن بالكامل
من قلبه ب�شكل �صحيح ،كانت هذه احلالة
تعني �أنه بحاجة �إىل جراحة قلب مفتوح،
خالل الأ�سابيع القليلة الأوىل من والدته،
م��ن �أج��ل �إن �ق��اذ ح�ي��ات��ه ،وال�ت��ي �أج��ري��ت يف
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية يف �شهر يوليو
امل��ا� �ض��ي ،وع ��اد �إىل م�ن��زل��ه ،ل�ي�ت��م متابعة
حالته م��ن خ�لال ف��ري��ق ب��رن��ام��ج املراقبة
امل �ن��زل �ي��ة لل��أط �ف��ال ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون من
ا�ضطرابات القلب.

تنظمها مدر�سة الوفاء لتنمية القدرات� ...سنوي ًا

ندوة افرتا�ضية يف م�ستهل احلملة الإعالمية للتوعية بالإعاقة الذهنية
•• ال�شارقة-الفجر

ان �ط �ل �ق��ت ف �ع��ال �ي��ات احل �م �ل��ة الإعالمية
للتوعية ب��الإع��اق��ة الذهنية ال�ت��ي تنظمها
م��در��س��ة ال��وف��اء لتنمية ال �ق��درات التابعة
ملدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية �سنوياً
بهدف ت�سليط ال�ضوء على �أحدث املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة يف اك �ت �� �ش��اف وت�ق�ي�ي��م وت�شخي�ص
الإع��اق��ة وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ح �ق��وق �أ�صحابها
وت �� �ش �ج �ي��ع �أب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى مناق�شة
ق�ضاياهم وحقوقهم.
ت�أتي احلملة هذا العام يف ظل الظروف
التي يعي�شها العامل ب�سبب كوفيد  19حتت
�شعار "لي�ست كل الإعاقات ظاهرة" بهدف
ن �ق��ل اخل �ب��رات ل�لاخ�ت���ص��ا��ص�ي�ين و�أول� �ي ��اء
الأمور واملعلمني الكت�شاف الإعاقات اخلفية
وامل�شاكل غري الظاهرة.
ال�ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ال �ن��دوة االفرتا�ضية
التي نظمتها املدر�سة (ع��ن بعد) و�أدارتها
ال��دك �ت��ورة ه �ن��ادي ال���س��وي��دي م��دي��ر مركز
ال �� �ش��ارق��ة ل �� �ص �ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م حت ��ت �شعار
(لي�ست كل الإعاقات ظاهرة).
يف ه� ��ذه ال � �ن ��دوة ال �ت ��ي ح �� �ض��ره��ا 375
�شخ�صاً من االخت�صا�صيني و�أولياء الأمور
ومعلمي امل��دار���س ال�ع��ام��ة حت��دث الدكتور
�إبراهيم �أبونيان من خالل ورقته ( التزامن
ب�ين ��ص�ع��وب��ات التعلم وا� �ض �ط��راب االنتباه
والن�شاط ال��زائ��د) ع��ن احتمالية التزامن

ب�ين ��ص�ع��وب��ات التعلم وا� �ض �ط��راب االنتباه
والن�شاط الزائد ون�سبة ذلك التزامن.
ك �م��ا �أو�� �ض ��ح ال �ع�ل�اق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة بني
هاتني الإعاقتني ،و�أوج��ه الت�شابه والفروق
يف اخل���ص��ائ����ص ،وت ��أث�يره �م��ا ع�ل��ى التعلم
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
االخت�صا�صيني ب�سبب ازدواج �ي��ة الإعاقة،
واالع� �ت� �ب ��ارات ال �ت��ي ي �ج��ب �أن ت�ت�خ��ذ عند
الت�شخي�ص وتقدمي اخلدمات.
الدكتورة �سنا �أب��و الذهب �أ�ستاذ م�شارك
يف كلية علوم الت�أهيل بالعالج الوظيفي يف
اجلامعة الأردن �ي��ة ناق�شت يف ال�ن��دوة ورقة
ب �ع �ن��وان (ا� �ض �ط��راب��ات امل �ع��اجل��ة احل�سية)
حت��دث��ت ف�ي�ه��ا ع��ن �إح� ��دى الإع ��اق ��ات غري
املرئية وه��ي ا�ضطرابات املعاجلة احل�سية
وم �ف �ه��وم ه ��ذه اال� �ض �ط ��راب ��ات ،العالمات
والأعرا�ض ال�شائعة ،وما يجب فعله مل�ساعدة
الأطفال ذوي اال�ضطرابات احل�سية .
م ��ن ج��ان�ب�ه��ا رك� ��زت ال ��دك �ت ��ورة �سامية
حممد �صالح مدير مدر�سة الوفاء لتنمية
القدرات يف ورقتها املعنونة بـ (اال�ضطرابات
ال�ن�ف���س�ي��ة لل��أط �ف��ال ذوي الإع ��اق ��ات غري
ال� �ظ ��اه ��رة ) ع �ل��ى م �ف �ه��وم اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية وعالقتها بالتحديات
والإع ��اق ��ات غ�ير ال�ظ��اه��رة و�أك ��دت ان هذه
اال�ضطرابات لي�ست �سمة م�صاحبة لهوالء
الأطفال ولكن يف كثري من الأحيان التعامل
مع ه�ؤالء الأطفال وعدم تلبية احتياجاتهم

من الأ�سباب املحتملة لهذه اال�ضطرابات،
كما رك��زت على �إمكانية ال��وق��اي��ة م��ن هذه
اال� �ض �ط��راب��ات ال �ت��ي �أ� �ص �ب��ح ي �ت �ع � ّر���ض لها
ال�ع��دي��د م��ن الأط �ف��ال وال���ش�ب��اب يف جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل وخ�ت�م��ت ببع�ض التدخالت
التي يو�صى ب�إجرائها.
الأ�ستاذ وائ��ل ع�لام مدير �إدارة اخلدمات
ال�ترب��وي��ة والتعليمية يف مدينة اخلدمات
الإن�سانية حتدث يف ورقة بعنوان (الأطفال
من ذوي الأداء العقلي البيني – حتديات
– تو�صيات) عن الأط�ف��ال ذوي القدرات
املعرفية (الذكاء) يف امل�ستوى البيني ،والذي
�أطلق عليهم الأطفال من ذوي بطء التعلم
يف �أحيان عديدة.
عالم �أكد �أن الأ�شخا�ص يف هذه املجموعة
ي�شكلون �أق�ل�ي��ة ك�ب�يرة ح�سب تعبري بع�ض
الباحثني فتبلغ ن�سبتهم ح��وايل � 12إىل
 % 14مع اختالف التقديرات ومع ذلك
ف�ه��م ف�ئ��ة غ�ير ظ��اه��رة مب��ا ي�ن��ا��س��ب ثقلها
الكبري م�شرياً �إىل �أهمية �إلقاء ال�ضوء على
هذه املجموعة الهامة من خالل حمدداتها
وموقعها يف الأدل��ة الت�شخي�صية والإ�شارة
�إىل التحديات العديدة التي تواجه ه�ؤالء
الأف��راد مثل عدم وجود اجتماع علمي على
ال�ت�ع��ري��ف وامل� �ح ��ددات و� �ص �ع��وب��ات الك�شف
املبكر.
الأ� �س �ت��اذة دع ��اء حم�م��د دري� ��دي م�شرف
وح� ��دة ال ��دم ��ج يف امل��دي �ن��ة ،وحت ��ت عنوان

(عر�ض جتربة مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن���س��ان�ي��ة يف ال�ت�ع�ل�ي��م ال��دام��ج ) حتدثت
عن مفهوم التعليم ال��دام��ج و�أب��رز املواثيق
واالت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة واملحلية التي تعنى
بالتعليم الدامج يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة م�ستعر�ضة جتربة مدينة ال�شارقة

ل�ل�خ��دم��ات الإن���س��ان�ي��ة يف التعليم الدامج
والأه��داف العامة و الإج��راءات و اخلدمات
املقدمة يف وحدة التعليم الدامج التابعة لها
و �أبرز الإجنازات ويف مقدمتها دمج املدينة
 527طالباً ذا �إعاقة يف امل��دار���س العامة
خالل الفرتة من  1995وحتى . 2020
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يعترب زيت اخلردل من الزيوت املهمة ل�صحة الإن�سان ،ويتم
ا�ستخراجه من بذور اخلردل ،يعود �أ�صله �إىل الهند ،ولعل
�أهم ما مي ّيزه هو طعمه الالذع ،واحتوائه على العديد من
الفيتامينات والعنا�صر الغذائية ال�ضرورية ،منها :فيتامني
 ،Hفيتامني  ،Aالكال�سيوم ،الربوتني� ،أوميغا  ،3هذا ويدخل
زيت اخلردل يف �صناعة العديد من م�ستح�ضرات التجميل.
تطلعك يف
الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �سينتيا احلاج
ِ
املو�ضوع الآتي على فوائد زيت اخلردل للج�سم:
يحتوي فيتامينات وعنا�صر غذائية �ضرورية

Monday
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زيت اخلردل ..من الزيوت املهمة ل�صحة الإن�سان
الوقاية من �أمرا�ض القلب
ب��داي��ة ت�ق��ول ال��دك �ت��ورة �سينتيا احل ��اج �إن "زيت اخلردل
يعترب من الزيوت التي حتتوي على الدهون الأحادية غري
امل�شبعة ،والتي ت�ساعد على التقليل من ن�سبة الكول�سرتول
امل��رت�ف��ع ب��ال��دم ،مم��ا ي�ق��ي م��ن الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
وال�شرايني.
ميكن ا�ستخدام زيت اخلردل لعالج �آالم الأع�صاب ،العظام،
واملفا�صل.وي�ساهم زيت اخلردل يف �إنقا�ص الوزن ،حيث �إنه
يحتوي على الفيتامينات الالزمة للقيام بعملية الأي�ض
ب�شكل �أ�سرع ،مما ي�ساعد على حرق الدهون باجل�سم ،كما �أنه
ي�ساعد على عالج مر�ض الربو والتهابات اجليوب الأنفية،
وهذا من خالل تدليك زيت اخلردل على منطقة ال�صدر،
مما ي�ساعد على زيادة تد ّفق الأك�سجني داخل الرئتني .يف
حني ميكن تناول ملعقة �صغرية من زيت اخلردل امل�ضاف
�إليه ع�سل النحل؛ للتخفيف من �أعرا�ض الربو� ،إمن��ا مع
�ضرورة ا�ست�شارة الطبيب.
زي��ت اخل ��ردل ي�ساهم يف ال��وق��اي��ة م��ن م��ر���ض ال�سرطان؛
�إذ �إن ��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م �� �ض��ادات الأك �� �س��دة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
اجل�ل��وك��و��س�ي�ن��والت ،وه��ي م ��ادة ت�ق� ّل��ل م��ن ت�ك��وي��ن الأورام
ال�سرطانية التي ت�صيب اجلهاز اله�ضمي والقولون .وقد
�أثبتت بع�ض الدرا�سات الطبية مدى فعالية زيت اخلردل
يف �إب �ط��اء من��و اخل�لاي��ا ال�سرطانية ب��ال�ق��ول��ون والأمعاء
واملثانة ومنعها م��ن االنت�شار ،بن�سبة ت�صل �إىل 35%؛
بف�ضل حمتواه العايل
م � � ��ن م� � ��� � �ض � ��ادات
الأك �� �س��دة وم ��ادة
اجللوكو�سينوالت،
ول� � � � � �ك � � � � ��ن ي � �ج � ��ب
ا� �س �ت �� �ش��ارة الطبيب
املخت�ص قبل تناوله؛
ملعرفة اجلرعة اليومية
املنا�سبة حلالة اجل�سم.
ه��ذا وي �ت��م ا��س�ت�خ��دام زيت
اخل� � � � ��ردل ل � �ع�ل��اج ن � ��زالت
ال�ب�رد والإن �ف �ل��ون��زا ،وهذا
م��ن خ�لال ا�ستن�شاق بخار
املاء الناجت عن غلي املاء
امل� ��� �ض ��اف

�إليه زي��ت اخل��ردل وزي��ت الكافور ،مما ي�ساعد على تنقية اجل�سم املرتفعة".
اجلهاز التنف�سي ومنع تراكم البلغم يف منطقة ال�صدر".
فوائد زيت اخلردل لل�شعر والب�شرة
وت��ؤك��د الدكتورة �سينتيا احل��اج �أن "زيت اخل��ردل ي�ساعد
فوائد زيت اخلردل يف ت�أمني اال�سرتخاء للج�سم
وتتابع الدكتورة �سينتيا احلاج" :ي�ساعد زيت اخلردل على على ترطيب ال�شعر اجلاف والتالف ،يعالج االلتهابات التي
حت�سني امل��زاج وال�شعور باال�سرتخاء ،التقليل من التوتر ت�صيب فروة الر�أ�س ويقلل من الفطريات فيها ،يزيد من
والقلق ال��ذي ي�شعر ب��ه الإن���س��ان .كما يعترب م��ن الزيوت منو ال�شعر؛ وه��ذا لأن زي��ت اخل��ردل ي�ساعد على تن�شيط
ال�ت��ي ت�ساعد ع�ل��ى التخل�ص م��ن ح ��االت الأرق ال�شديد ،الدورة الدموية لفروة الر�أ�س ،يق ّلل من عالمات ال�شيب؛
مما يجعلك تنامني نوماً عميقاً يف الليل ،ويحتوي زيت ب�سبب احتوائه على العديد من الأحما�ض التي حتافظ
اخل��ردل على الف�سفور ،ال��ذي يلعب دوراً كبرياً يف تقوية على لون ال�شعر الطبيعي.
ً
�صحة ال�شعر؛ نظرا الحتوائه على العنا�صر
العظام وبنائها ،يف حني يتم ا�ستخدام زيت اخلردل يف عالج يحافظ على ّ
التهابات املفا�صل والروماتيزم ،مما ي�ساعد على التخل�ص وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات امل�ه�م��ة ل�صحته ،ومي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام��ه عن
من الأمل ،وعند الإ�صابة بااللتواءات املف�صلية؛ ي�ستخدم طريق و�ضع كمية كافية منه على ف��روة ال��ر�أ���س وتدليكه
مل �دّة ع�شرين دق�ي�ق��ة .ول�ل�ح� ّد م��ن ت�ساقط ال�شعر وعالج
زيت اخلردل للتقليل من حدّة الأمل.
وال ��ش��ك �أنّ زي ��ت اخل� ��ردل ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ��ص�ح��ة الكبد؛ فروة الر�أ�س ،ميكن ا�ستخدامه عن طريق و�ضع ربع كوب
نظراً لإمكانية حتفيزه للع�صارة ال�صفراوية يف اجل�سم ،من كل من زيت جوز الهند ،زيت اخل��ردل ،زيت الزيتون،
يعالج �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،كما يق ّلل احتمال �إ�صابة وزي��ت ال�ل��وز ،يف وع��اء .يخلط املزيج جيداً ثم ُيطبق على
الأمعاء بالفريو�سات واجلراثيم املتنوعة ،بالإ�ضافة اىل �أنه فروة الر�أ�س و ُيغطى ال�شعر بكي�س بال�ستيكي و ُيرتك ملدة
ي�ستخدم لعالج االلتهابات اجللدية املختلفة مثل الإكزميا� 4 ،ساعات على الأقل ،وبعدها يتم غ�سل ال�شعر باملاء جيداً.
وفيما يتعلق بفوائده ال�صحية للب�شرة ،فهو ي�ساعد على
وال�صدفية ،وغريهما...
ه��ذا ّ
وين�شط زي��ت اخل ��ردل ال ��دورة ال��دم��وي��ة يف اجل�سم ،التخل�ص من البقع الداكنة� ،إذ �إن��ه ي�ساعد على تن�شيط
وي�ساعد على فتح ال�شهية ب�شكلٍ كبري ،وبالتايل ين�صح الدورة الدموية ،ويقي من �أ�شعة ال�شم�س؛ حيث �إنه يحتوي
بتناوله للأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م��ن النحافة ،ويعزز ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن فيتامني  ، Eمم��ا مي�ن��ع الإ�صابة
ب�سرطان اجل�ل��د ،ي�ساهم يف التخل�ص من
اجل �ه��از امل �ن��اع��ي ،ويطرد
ال�سموم التي توجد يف الب�شرة،
ال�سموم من
ي�ع��ال��ج االل�ت�ه��اب��ات التي
ت� ��� �ص� �ي ��ب اجل � �ل � ��د؛
الح � �ت� ��وائ� ��ه على
اخل� � ��� � �ص � ��ائ� � �� � ��ص
امل � � � � � � �� � � � � � � �ض � � � � � � ��ادّة
للبكترييا.
ي �ق � ّل��ل زي � ��ت اخل � ��ردل
م��ن ت�شقّقات اليدين،
ومي�ك��ن ا�ستخدامه عن
طريق و�ضع كمية كافية
منه على اليدين وفركهما
جيداً.
وللحفاظ على �صحة الب�شرة،
مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام��ه ع ��ن طريق
و��ض��ع رب��ع ك��وب م��ن زي��ت اخل ��ردل،
وربع كوب من زيت جوز الهند يف وعاء
وخلطهما ج�ي��داً ،ث��م تطبيق اخلليط على
الب�شرة وتدليكها ملدة  5دقائق.
اجل�سم ،يزيد زيت اخلردل من ن�ضارة الب�شرة ،وميكن ا�ستخدامه
وي� �خ� � ّف� �� ��ض عن طريق خلط ربع كوب من زيت اخلردل ،مع  3مالعق
درج � � ��ة ح� � ��رارة ك �ب�يرة م��ن ال�ط�ح�ين يف وع� ��اء ،ث��م تطبيق اخل�ل�ي��ط على

الب�شرة وتركه مل��دة  20دقيقة ،قبل غ�سل الب�شرة جيداً اجللد ،في�ساعد على فتح امل�سامات ،ويدعم التخل�ص من
ال�سموم يف اجل�سم عن طريق العرق .وهذا الزيت العطري
باملاء .بالإ�ضافة �إىل �أنه يزيل الت�شقّقات من ال�شفاه.
يعترب زيت اخلردل العطري مادة ف ّعالة م�ضادة للفطريات ب��ه م���س�ت��وى ع� ��الٍ م��ن ف�ي�ت��ام�ين  Eال� ��ذي ي �ح��اف��ظ على
ّ
فريطب ويحمي اجللد من الأ�شعة فوق
والطفيليات واجلراثيم ومطهرة للجلد ،فهو يحمي اجللد ال�صحة اجللدية،
م��ن ال�ع��دوى وم��ن اجل��روح الناجمة ع��ن التعفن ،وميكن البنف�سجية ال�ضا ّرة ،ويعالج بفعالية العيوب والتجاعيد
ا�ستخدامه لعالج امل�شاكل اجللدية التي ت�سببها الفطريات ،واخلطوط الدقيقة.
مثل القدم �أو الطفح اجللدي ،فهو ميلك ت�أثرياً م�ضاداً وبف�ضل حمتواه من الأحما�ض الدهنية �أوميغا  ،3ي�ساهم
للفطريات ،وذلك لأن اخلردل يحتوي على مركب الأليل زيت اخلردل يف معاجلة �أمل والتهاب املفا�صل ،والتخفيف
نْ
الناجمي عن التهاب املفا�صل ،كما
�إيزوثيو�سيانات ،وميكن ا�ستخدامه مبا�شرة على املنطقة من الت�ص ّلب والأمل
ي�ساعد ا�ستخدامه يف التدليك على تن�شيط الدورة الدموية
املت�أ ّثرة بالفطريات".
يف اجللد ،حيث �إنه ي�سخن على اجللد؛
فيجعل املنطقة التي ّ
مت تدليكها به وردي��ة ،ب�سبب تد ّفق
فوائد زيت اخلردل لل�صحة اجللدية
وتتابع الدكتورة �سينتيا احلاج" :ي�ستخدم اخلردل لتدليك الدم املتزايد فيها".

درا�سة تزعم �أن الن�ساء احلوامل قد ّ
يكن
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بعدوى "كوفيد!"-19
زعمت درا�سة جديدة ُن�شرت يف املجلة الأمريكية لأمرا�ض ذوات الب�شرة امللونة ،كانت �أعلى مبرتني �إىل �أرب��ع مرات
ال�ن���س��اء وال �ت��ول �ي��د� ،أن ال�ن���س��اء احل��وام��ل �أك�ث�ر عر�ضة مما كان متوقعا.
وك�ت��ب ال�ب��اح�ث��ون" :مل تكن الن�ساء احل��وام��ل حمميات
للإ�صابة بفريو�س "كوفيد."-19
و�أظهرت الدرا�سة �أن معدل الإ�صابة بني الن�ساء احلوامل من "كوفيد "-19يف الأ�شهر الأوىل للوباء ،مع حدوث
يف والي��ة وا�شنطن ،ك��ان �أع�ل��ى بن�سبة  70%منه لدى �أكرب عبء للعدوى لدى جميع الأقليات العرقية/الإثنية
ال�ب��ال�غ�ين م��ن ال�ع�م��ر نف�سه يف ال��والي��ة ،ح�سبما �أف ��ادت تقريبا".
وتابعت الدرا�سة  240امر�أة حامال م�صابة بـ "كوفيد-
.EurekAlert
ووجدت �أي�ضا �أن معدالت الإ�صابة بني الن�ساء احلوامل  "19يف  35م�ست�شفى وعيادة ،من مار�س حتى يونيو

.2020وقالت ال��دك�ت��ورة كري�ستينا �آدام ��ز وال ��دورف،
طبيبة �أمرا�ض الن�ساء والتوليد يف كلية الطب بجامعة
وا�شنطن� ،إن ال��درا��س��ة ت��وف��ر امل��زي��د م��ن الأدل ��ة على �أن
احلمل يجب اعتباره حالة �صحية عالية اخلطورة من
�أجل اللقاح.
وق��ال��ت وال ��دورف" :ت�شري بياناتنا �إىل �أن احل��وام��ل مل
يتجننب الوباء كما كنا ن�أمل ،وحتملت املجتمعات امللونة
العبء الأكرب".
ووج��دت الدرا�سة �أن الن�ساء احلوامل امل�صابات ،لديهن
معدل دخول امل�ست�شفى املرتبط بـ "كوفيد"� ،أعلى بـ 3.5
مرة من عموم ال�سكان يف والية وا�شنطن.
وك��ان��ت م �ع��دالت وف �ي��ات "كوفيد" �أع �ل��ى  13م ��رة بني
الأمهات احلوامل مقارنة بالأفراد من العمر نف�سه.
و�أ�ضافت" :ن�شعر بقلق بالغ من �أن الوفيات املرتبطة بـ
"كوفيد "-19جرى التقليل من �ش�أنها على نطاق وا�سع
على ال�صعيد الوطني،
و�أن الت�أثري على املري�ضات احلوامل ،ال �سيما مع الظروف
الأ�سا�سية،
�أكرب مما ال يُقدر حاليا".
ووجد البحث �أي�ضا �أن معظم الن�ساء احلوامل امل�صابات بـ
"كوفيد ،"-19يعانني من حاالت دون �أعرا�ض �أو خفيفة
وحاالت حمل �صحية.
ومن بني  240امر�أة حامال م�صابات بالعدوى املكت�شفة
حتى يونيو ،توفيت ث�لاث ن�ساء ب�سبب "كوفيد،"-19
بينما مت نقل � 24أخريات �إىل امل�ست�شفى.
وقالت الدكتورة �إيريكا لوكني ،املعدة الرئي�سية ،يف مقالها:
"قد تكون معدالت الإ�صابة املرتفعة لدى احلوامل ب�سبب

التمثيل املفرط للن�ساء يف العديد من املهن
وال�صناعات التي تعترب �ضرورية خالل جائحة
"كوفيد - "-19مبا يف ذلك الرعاية ال�صحية
والتعليم وقطاعات اخلدمات".
و�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة Pfizer/BioNTech
(فايزر) يوم اخلمي�س عن بدء جتربتها
ال�سريرية لتقييم اللقاح لدى الن�ساء
احلوامل،
وف � �ق� ��ا لـ.USA Today
و�ست�شمل التجربة زهاء 4000
ام ��ر�أة حامل تتمتعن ب�صحة
ج� �ي ��دة ف � ��وق  18ع ��ام ��ا يف
�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا
اجل � �ن� ��وب � �ي� ��ة و�أوروب � � � � � � ��ا
و�إفريقيا.
وقال الدكتور �أوزليم
توري�سي،
ك �ب�ي�ر امل �� �س ��ؤول�ي�ن
الطبيني يف �شركة
،BioNTech
"حان ال��وق��ت التخاذ
اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة وتو�سيع
ن� �ط ��اق ب��رن��اجم �ن��ا ال�سريري
لي�شمل الفئات ال�ضعيفة الأخرى،
مثل الن�ساء احلوامل،
وذل��ك حلماية الأج�ي��ال القادمة على حد
�سواء".
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342514 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342512 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342510 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342509 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،الت�أمني ال�صحي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم دائري ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم دائري ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم دائري ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز
ال�صحية ،دُور العجزة واملقعدين ،امل�ست�شفيات ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات
العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور التمري�ض ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات �أطباء اجللدية،
خدمات ال�صيادلة لتح�ضري الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات
علماء النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم دائري ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

EAT 164571

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/01/03 :
املودعة بالرقم342518 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�صحية باللغة العربية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
EAT 164881
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343620 :تاريخ2021/01/21 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة17:
العزل وم��واد العزل وال�ع��زل احل��راري وم��واد العزل احل��راري ،العزل وم��واد العزل احل��راري لال�ستخدام
ال�صناعي واال�ستخدام يف النقل ،ال���س��دادات غ�ير املعدنية لال�ستخدام ال�صناعي واال�ستخدام يف النقل،
املقاومات احل��راري��ة وحُ �صر الرتكيب املرنة لال�ستخدام ال�صناعي واال�ستخدام يف النقل ،امل��واد املقاومة
للحرارة مبا يف ذلك تلك املواد املحتوية على الألياف اخلزفية والألياف الزجاجية وامل��واد القابلة للتمدد
باحلرارة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  INTERAMباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

EAT 164570
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342517 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342516 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�صحية باللغة العربية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
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 ،برجميات كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�صحية باللغة العربية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز
ال�صحية ،دُور العجزة واملقعدين ،امل�ست�شفيات ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات
العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور التمري�ض ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات �أطباء اجللدية،
خدمات ال�صيادلة لتح�ضري الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات
علماء النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم دائري ل�شكل هند�سي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

EAT 164880
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343617 :تاريخ2021/01/21 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة1:
اخلزفيات مبا يف ذلك اخلزف القابل للتمدد باحلرارة لال�ستخدامات ال�صناعية العامة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  INTERAMباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342519 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز
ال�صحية ،دُور العجزة واملقعدين ،امل�ست�شفيات ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات
العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور التمري�ض ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات �أطباء اجللدية،
خدمات ال�صيادلة لتح�ضري الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات
علماء النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�صحية باللغة العربية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343286 :تاريخ2020/12/17 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343293 :تاريخ2021/01/17 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أدفان�سد مايكرو ديفاي�سز� ،إنك.
وعنوانه� 2485 :أوغ�ستني درايف � ،سانتا كالرا  ،كاليفورنيا  ، 95054الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة �أ�شباه املو�صالت� ،شرائح لأ�شباه املو�صالت� ،أ�شباه مو�صالت ،عتاد كمبيوتر ،وح��دات للمعاجلات
الدقيقة ،نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة متكونة من واح��دة �أو �أك�ثر من املعاجلات الدقيقة ووحدات
املعاجلة املركزية (�سي بيه يو) ونوى وحدات املعاجلة املركزية ووح��دات معاجلة الر�سومات (جي بيه يو)
وبرجميات لت�شغيل ما ُذك��ر ،نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة
وذاكرة الو�صول الع�شوائي الديناميكية (دي �آر �إيه ام) وذاكرات تخزين على هيئة �أقرا�ص �صلبة وبرجميات
لت�شغيل ما ُذكر ،وحدات نظم الكمبيوتر ،برجميات الر�سومات ،جمموعات �شرائح ،دارات متكاملة ،معاجلات
الر�سومات ،معاجلات مت�سارعة ،بطاقات الر�سومات ،برجميات �ألعاب الفيديو ،برجميات كمبيوتر� ،سماعات
الواقع االفرتا�ضي ،حمطات عمل لأجهزة الكمبيوتر ،خوادم ال�شبكات ،حمركات الأقرا�ص ال�صلبة� ،أجهزة
الذاكرة املتطايرة ،ذاكرة الو�صول الع�شوائي الديناميكية (دي �آر �إيه ام).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة RYZENباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
EAT 164572
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342519 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343289 :تاريخ2021/01/17 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أدفان�سد مايكرو ديفاي�سز� ،إنك.
وعنوانه� 2485 :أوغ�ستني درايف � ،سانتا كالرا  ،كاليفورنيا  ، 95054الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة �أ�شباه املو�صالت� ،شرائح لأ�شباه املو�صالت� ،أ�شباه مو�صالت ،عتاد كمبيوتر ،برجميات كمبيوتر ،خوادم
كمبيوتر ،معاجلات الدقيقة ،وح��دات للمعاجلات الدقيقة ،نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة متكونة من واحدة
�أو �أكرث من املعاجلات الدقيقة ووح��دات املعاجلة املركزية (�سي بيه يو) ونوى وحدات املعاجلة املركزية ووحدات
معاجلة الر�سومات (جي بيه يو) وبرجميات لت�شغيل ما ُذكر ،نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية
للمعاجلات الدقيقة وذاك��رة الو�صول الع�شوائي الديناميكية (دي �آر �إيه ام) وذاك��رات تخزين على هيئة �أقرا�ص
�صلبة وبرجميات لت�شغيل ما ُذكر ،وحدات نظم الكمبيوتر ،جمموعات �شرائح ،دارات متكاملة ،معاجلات الر�سومات،
معاجلات مت�سارعة ،بطاقات الر�سومات ،برجميات الر�سومات ،برجميات �ألعاب الفيديو ،برجميات املعاجلات،
�سماعات الواقع االفرتا�ضي ،خوادم ال�شبكات ،حمركات الأقرا�ص ال�صلبة� ،أجهزة الذاكرة املتطايرة ،ذاكرة الو�صول
الع�شوائي الديناميكية (دي �آر �إيه ام) ،حمطات عمل لأجهزة الكمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة EPYCباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

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

EAT 164573

EAT 165208
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EAT 164543
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342515 :تاريخ2021/01/03 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 45005ابوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 165047

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

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

EAT 164569

EAT 165046

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
ال�صدفية وال�ت�ه��اب املفا�صل
ت��وف�ير املعلومات وال��دع��م للمر�ضى والأ��ش�خ��ا���ص امل�ق��رب�ين منهم يف جم��ال ّ
ال�صدايف.
ّ
و� �ص��ف ال �ع�لام��ة :ال �ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن ك�ل�م��ات  BEYOND EXPECTATIONSباللغة
الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،الت�أمني ال�صحي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�صحية باللغة العربية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
EAT 164886
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342904 :تاريخ2021/01/10 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
مطهرات ،مطهرات جلميع الأغرا�ض ،مناديل مطهرة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  SCOTCH-BRITEبينهما �شرطة باللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

EAT 165669

EAT 165668

EAT 165667

EAT 165529

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343856 :تاريخ2021/01/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :والتزيك ليمتد
وعنوانه� :سي�/أو �إت�ش ا�س ام كوربوريت �سريفي�سز �آند ماجنمنت ليمتد،
 68فورت �سرتيت ،جورج تاون� ،ص.ب ، 31726 .غراند كاميان كي واي ،1207-1جزر كاميان.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات املالية والنقدية وامل�صرفية ،خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،خدمات اال�ستثمار ،الإدارة املالية
لل�شركات القاب�ضة ،حيازة ال�شركات خلدمات ر�أ�س مال الأ�سهم� ،إدارة اال�ستثمارات ،اال�ست�شارات يف اال�ستثمار،
ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ،امل�شورة املتعلقة باال�ستثمارات ،خدمات اال�ستثمار التجاري ،خدمات �أبحاث اال�ستثمار
العاملي ،خدمات حتليل اال�ستثمار ،ا�ستثمار الأم��وال ،خدمات �إدارة حمافظ اال�ستثمارات ،خدمات تقييم
خماطر اال�ستثمار ،تنظيم اال�ستثمارات ،وخا�صة ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال وخدمات التمويل والت�أمني،
اخلدمات املالية املتعلقة ب�شراء واملتاجرة بال�سلع.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OMZESTباللغة الإجنليزية باللون الأحمر العري�ض فوقها
ر�سم لإكليل باللون الأخ�ضر يف و�سطه ر�سم لثالث مثلثات باللون الأ�سود متحدي املركز عليهم دائرة باللون
الأحمر بداخلها احلرف  Zباللغة الإجنليزية باللون الأحمر عليه ر�سم مميز خلنجر باللون الذهبي.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343853 :تاريخ2021/01/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :والتزيك ليمتد
وعنوانه� :سي�/أو �إت�ش ا�س ام كوربوريت �سريفي�سز �آند ماجنمنت ليمتد68 ،
فورت �سرتيت ،جورج تاون� ،ص.ب ، 31726 .غراند كاميان كي واي ،1207-1جزر كاميان.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات املالية والنقدية وامل�صرفية ،خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،خدمات اال�ستثمار ،الإدارة املالية
لل�شركات القاب�ضة ،حيازة ال�شركات خلدمات ر�أ�س مال الأ�سهم� ،إدارة اال�ستثمارات ،اال�ست�شارات يف اال�ستثمار،
ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ،امل�شورة املتعلقة باال�ستثمارات ،خدمات اال�ستثمار التجاري ،خدمات �أبحاث اال�ستثمار
العاملي ،خدمات حتليل اال�ستثمار ،ا�ستثمار الأم��وال ،خدمات �إدارة حمافظ اال�ستثمارات ،خدمات تقييم
خماطر اال�ستثمار ،تنظيم اال�ستثمارات ،وخا�صة ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال وخدمات التمويل والت�أمني،
اخلدمات املالية املتعلقة ب�شراء واملتاجرة بال�سلع.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم لإكليل باللون الأخ�ضر يف و�سطه ر�سم لثالث مثلثات باللون الأ�سود
متحدي املركز عليهم دائرة باللون الأحمر بداخلها احلرف  Zباللغة الإجنليزية باللون الأحمر عليه ر�سم
مميز خلنجر باللون الذهبي.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343850 :تاريخ2021/01/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :والتزيك ليمتد
وعنوانه� :سي�/أو �إت�ش ا�س ام كوربوريت �سريفي�سز �آند ماجنمنت ليمتد 68 ،فورت �سرتيت ،جورج تاون،
�ص.ب ، 31726 .غراند كاميان كي واي ،1207-1جزر كاميان.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343613 :تاريخ2020/12/21 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات املالية والنقدية وامل�صرفية ،خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،خدمات اال�ستثمار ،الإدارة املالية
لل�شركات القاب�ضة ،حيازة ال�شركات خلدمات ر�أ�س مال الأ�سهم� ،إدارة اال�ستثمارات ،اال�ست�شارات يف اال�ستثمار،
ال�سم�سرة يف اال�ستثمار ،امل�شورة املتعلقة باال�ستثمارات ،خدمات اال�ستثمار التجاري ،خدمات �أبحاث اال�ستثمار
العاملي ،خدمات حتليل اال�ستثمار ،ا�ستثمار الأم��وال ،خدمات �إدارة حمافظ اال�ستثمارات ،خدمات تقييم
خماطر اال�ستثمار ،تنظيم اال�ستثمارات ،وخا�صة ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال وخدمات التمويل والت�أمني،
اخلدمات املالية املتعلقة ب�شراء واملتاجرة بال�سلع.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OMZESTباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10:
مثبتات اخلياطة اجلراحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات GRYPHON FLEXباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

25
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أ�صدرته غرفة دبي بالتعاون مع �سلطة واحة دبي لل�سيليكون

تقرير جديد يوفر ر�ؤى متكاملة حول منظومة ريادة الأعمال يف دبي
•• دبي-الفجر:

�أ�صدرت “دبي للم�شاريع
�إح � � � ��دى
النا�شئة”،
امل �ب��ادرات املبتكرة لغرفة
جت � � ��ارة و�� �ص� �ن ��اع ��ة دب� ��ي،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز دبي
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج ��ي ل� ��ري� ��ادة
الأعمال “ديتك” ،الأكرب
م � ��ن ن� ��وع� ��ه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط واململوك
بالكامل من �سلطة واحة
دبي لل�سيليكون“ ،تقرير
دب ��ي ل�ل���ش��رك��ات النا�شئة
 ،”2021وال��ذي ي�شكل
دل �ي�ل ً�ا واف �ي �اً ومتكام ً
ال
يت�ضمن ك��اف��ة املعلومات
ح � ��ول واق � � ��ع ومنظومة
ومزايا ال�شركات النا�شئة يف دبي.
ويقدم التقرير؛ املخ�ص�ص لل�شركات العاملية النا�شئة
وامل�ستثمرين الراغبني يف ا�ستك�شاف �آف��اق الفر�ص
التجارية املتاحة يف الإم��ارة؛ معطيات ق ّيمة ودقيقة
حول اقت�صاد الإمارات ودبي ،وبيئة الأعمال ،واملزايا
التناف�سية ،والإجراءات التنظيمية والإدارية وغريها
م��ن التفا�صيل امل�ه�م��ة املتعلقة بت�أ�سي�س الأعمال،
واملناطق احلرة ،وحا�ضنات الأعمال ،وبرامج الدعم
امل �ق��دم��ة ل�ل���ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة ،و�سبل
ال��و� �ص��ول �إىل ال�ت�م��وي��ل ،ور�أ�� ��س امل ��ال اال�ستثماري،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض ع��د ٍد م��ن ق�ص�ص النجاح
ل�شركات حملية نا�شئة.
ويت�ضمن التقرير كذلك نظرة عامة حول الإجراءات
والقوانني والت�شريعات التي مت اعتمادها يف الأعوام
القليلة املا�ضية بهدف دعم الن�شاط التجاري ،وزيادة
حجم اال�ستثمارات الأجنبية ،وا�ستقطاب ال�شركات
الواعدة وامل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء العامل مبا
يف ذل��ك ح��زم التحفيز االق�ت���ص��ادي ،ون�ظ��ام الإقامة
الذهبية ال��دائ�م��ة اخل��ا���ص بامل�ستثمرين الأجانب،
وت�أ�شرية الإقامة ملدة خم�سة �أع��وام ل��رواد الأعمال،
وبرنامج العمل االف�ترا��ض��ي ،وال�ق��رار املتعلق مبنح
اجلن�سية الإماراتية ملجموعة خمتارة من الأجانب.
كما ي�سلط التقرير ال�ضوء على العديد من الربامج
وامل � ��وارد واخل��دم��ات ذات ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة يف دبي،
وال�ت��ي مت ت�صميمها خ�صي�صاً لدعم من��و ال�شركات
النا�شئة ،وتعريفها بالفر�ص التجارية اجلديدة.
وت�ع��د ك��ل م��ن دب��ي للم�شاريع النا�شئة وم��رك��ز دبي
التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” من بني �أبرز
اجلهات الفاعلة على م�ستوى الإم ��ارة فيما يخ�ص
دعم ال�شركات النا�شئة.

و�أ�� � � �ش � � ��ار � � �س � �ع� ��ادة حمد
بوعميم ،مدير عام غرفة
جت��ارة و�صناعة دب��ي �إىل
�أن تقرير دب��ي لل�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ي�شكل م�صدراً
مهماً وموثوقاً لل�شركات
النا�شئة وللم�ستثمرين
يف الأ�� � �س � ��واق الأخ � � ��رى،
ح �ي��ث �أن� ��ه ي��وف��ر الكثري
م� ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات املهمة
وال �ع �م �ل �ي��ة ح� ��ول �آل� �ي ��ات
ع�م��ل ال���ش��رك��ات النا�شئة
التي ت�شهد من��واً �سريعاً
ومتوا�ص ً
ال يف دبي.
وق � ��ال � �س �ع��ادت��ه“ :ي�أتي
�إط�ل�اق التقرير يف وقت
ت � �ق� ��ود ف� �ي ��ه ال� ��� �ش ��رك ��ات
النا�شئة التحول الرقمي يف
دبي ،وت�سهم يف تعزيز االبتكار يف خمتلف القطاعات،
بالإ�ضافة �إىل ال��دور املهم الذي �سوف تلعبه يف بناء
اقت�صاد الإم ��ارة يف مرحلة م��ا بعد كوفيد – .19
كما �أن التقرير مب��ا ميتلكه م��ن ر�ؤي ��ة ا�ست�شرافية
م�ستقبلية لقطاع ريادة الأعمال ،يدعم ا�سرتاتيجية
غ��رف��ة دب��ي ل��دع��م ري ��ادة الأع� �م ��ال ،وي�ع�ك����س �سعيها
ال��دائ��م لدعم اجل�ه��ود امل�ستمرة لتعزيز مكانة دبي
مركزاً رائداً لأهم ال�شركات النا�شئة من جميع �أنحاء
ال�ع��امل» .و�أ��ض��اف �سعادته قائ ً
ال“ :توفر غرفة دبي
جميع الإمكانات مل�ساعدة ال�شركات النا�شئة ،ومتكينها
من حتقيق النمو يف �أعمالها يف دبي ،وذلك من خالل
مبادرة دبي للم�شاريع النا�شئة ،والتي ت�سهم يف تزويد
�أ�صحاب ال�شركات النا�شئة من رواد الأعمال بجميع
املعلومات والأدوات ال�ت��ي ت�ساعدهم على موا�صلة
النمو والتطور ،وحتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية».
ب��دوره �أك��د �سعادة الدكتور حممد ال��زرع��وين ،نائب
ال��رئ�ي����س وال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�سلطة واح ��ة دبي
لل�سيليكون� ،أن جميع املقومات التناف�سية متوفرة
ال�ستقطاب رواد الأعمال املبتكِرين و�أ�صحاب امل�شاريع
النا�شئة �إىل دب��ي وتر�سيخ موقعها ال��ري��ادي كوجهة
عاملية ل��رواد الأعمال من �أ�صحاب امل�شاريع النا�شئة
يف خمتلف القطاعات ،وخا�صة قطاعات التكنولوجيا
واالبتكار وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة ،التي
�شهدت �صعوداً م�ستمراً؛ ت�سارع ب�شكل كبري خالل
الفرتة املا�ضية بعد فر�ض جائحة كوفيد� 19-أمناط
عمل جديدة.
وقال الزرعوين“ :ال�شركات النا�شئة ركيزة �أ�سا�سية
م��ن رك��ائ��ز االق�ت���ص��اد امل ��رن واحل �ي��وي ال �ق��ادر على
الت�أقلم ال�سريع وحتقيق النمو امل�ستدام .والت�سهيالت
التي تقدمها دبي لهذا القطاع احليوي تعزز فر�صه

م ��ن م��رح �ل��ة الت�أ�سي�س
�� �ض� �م ��ن ب� �ي� �ئ ��ة ح� �ي ��وي ��ة
داعمة وحا�ضنة لالبتكار
وري� � � � ��ادة الأع � � �م� � ��ال �إىل
م��راح��ل ال�ت��و��س��ع وجذب
اال� �س �ت �ث �م��ارات وحتقيق
الأه��داف اال�سرتاتيجية.
ومركز دبي التكنولوجي
لريادة الأعمال “ديتك”
يف واحة دبي لل�سيليكون،
وال� � � � � ��ذي ي� ��� �ض ��م م� �ئ ��ات
ال� ��� �ش ��رك ��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف
قطاع التكنولوجيا ،مثال
ح� ��ي ع �ل ��ى ه � ��ذه البيئة
امل �ت �م �ي��زة ال �ت ��ي توفرها
دب ��ي ودول� ��ة الإمارات”.
و�أ� � �ض� ��اف ال� ��زرع� ��وين �أن
ت �ق��ري��ر “دبي لل�شركات
النا�شئة  ”2021ي�ق��دم ��ص��ورة �شاملة باملعطيات
والأرق � � ��ام ل �ع��وام��ل اجل� ��ذب امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي توفرها
دب��ي لهذا القطاع ورواده من خمتلف �أنحاء العامل
لت�أ�سي�س م�شاريعهم النا�شئة يف دبي لينطلقوا منها
نحو الأ�سواق العاملية.
وت�ضم قائمة املوا�ضيع املهمة الأخ��رى التي تط ّرق
�إليها التقرير ك� ً
لا من �سهولة ممار�سة الأع�م��ال يف
دبي ،والتناف�سية االقت�صادية ،واملبادرات احلكومية،
ودعم منو ال�شركات النا�شئة ،والأن�شطة اال�ستثمارية،
وامل �ن��اط��ق احل ��رة واخل��دم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ،و�سبل
الو�صول �إىل التمويل ،ومبادرات حتفيز اال�ستثمار،
وت��وف��ر امل��واه��ب وامل �ه��ارات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الن�صائح
والإر� �ش��ادات املفيدة واال�ست�شارات املتعلقة بت�أ�سي�س
�شركة يف دبي.
كما يت�ضمن التقرير مقابالت ح�صرية مع عدد من
ال�شخ�صيات الفاعلة يف قطاع ري��ادة الأعمال ،مبا يف
ذل��ك ناتاليا �سي�شيفا ،مدير �أول امل�شاريع اخلا�صة
وري��ادة الأعمال يف غرفة دب��ي ،وهان�س كري�ستن�سن،
ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س يف م��رك��ز دب��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي لريادة
الأعمال (ديتك) ،وح�سن حيدر ال�شريك الإداري يف
“مينا �آت � 500ستارت �أب�س” ،وكو�شال �شاه ال�شريك
امل�ؤ�س�س ل�شركة “دبي �أجن��ل انف�سرتز” ،والدكتور
عبد اللطيف ال�شام�سي ،مدير جممع كليات التقنية
العليا .وبني التقرير �أن امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ت�شكل ن�سبة  99%من �شركات القطاع اخلا�ص يف
دب ��ي ،ح�ي��ث ُت �ق �دّر م�ساهمتها ب �ح��وايل  46%من
الناجت املحلي الإجمايل للإمارة ،و 53%من الناجت
املحلي الإج �م��ايل ل��دول��ة الإم� ��ارات يف ع��ام ،2019
وتتطلع احلكومة االحتادية لزيادة هذه الن�سبة �إىل
 60%بحلول العام .2021

و�أ�شار التقرير �إىل �أن دبي
تعد من �أف�ضل املدن عاملياً
بالن�سبة ل ��رواد الأعمال
لإن �� �ش ��اء ال �� �ش��رك��ات ،وال
�سيما يف قطاع اال�سترياد
وال �ت �� �ص��دي��ر ،ك �م��ا تتبو�أ
امل��رت �ب��ة ال �ت��ا� �س �ع��ة عاملياً
م� � ��ن ح � �ي� ��ث اخل � ��دم � ��ات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة والتكاليف
وم���س�ت��وى ال�ت�راب��ط بني
الأ� �س��واق ،وتعمل حوايل
 46%م � ��ن امل� ��� �ش ��اري ��ع
ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة
يف دب ��ي مب �ج��ال ت�صدير
ال�سلع �أو تقدمي اخلدمات
العابرة للحدود.
ك � �م� ��ا ي � �ب� ��رز ال� �ت� �ق ��ري ��ر
ال �ت��وق �ع��ات ب�ت�ح�ق�ي��ق منو
التمويل اجلماعي بعد تطوير اللوائح التنظيمية،
كما �أو�ضح �أن �أن�شطة ر�أ�س املال اجلريء ت�شهد ازدهاراً
ملحوظاً يف دول��ة الإم ��ارات وخا�صة يف دب��ي ،والتي
ت�شكل م��رك��زاً للتو�سع نحو دول �أخ ��رى يف منطقة
ال�شرق الأو��س��ط ،ومن�صة انطالق لال�ستثمارات يف
دول��ة الإم ��ارات ،حيث ي�شري التقرير �إىل التوقعات
ب�أن ي�شهد عدد ال�شركات النا�شئة يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط والتي تعمل يف جم��ال التكنولوجيا املالية
منواً من � 96شركة يف عام � 2019إىل � 465شركة
بحلول عام  ،2022كما �ستزداد قيمة اال�ستثمارات
يف جمال التقنيات املالية بواقع ثمانية �أ�ضعاف من
 287مليون دوالر �أمريكي �إىل  2.28مليار دوالر
�أمريكي .وبني التقرير �أن حكومة دبي ت�سعى لرت�سيخ
ح�ضور الإمارة �ضمن اجلهات الرائدة يف جمال الثورة
ال�صناعية الرابعة عرب �إطالق مبادرات تهدف لتعزيز
مكانة دبي بني املدن الرائدة يف امل�ستقبل ومركزاً بارزاً
لالبتكار والتكنولوجيا.
وتعترب “دبي للم�شاريع النا�شئة” ،التي �أطلقتها
الغرفة خ�لال ال�ع��ام  ،2016الأوىل م��ن نوعها يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أف��ري �ق �ي��ا ،وت �ه��دف هذه
امل� �ب ��ادرة �إىل ت��وف�ير ر�ؤي � ��ة وا� �ض �ح��ة وت��وج �ي��ه رواد
الأعمال على مدى رحلتهم املهنية ،وتعزيز ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص بهدف ت�شجيع االبتكار
وري � ��ادة الأع� �م ��ال ،ب��اع�ت�ب��اره�م��ا امل �ح��رك الرئي�سي
لتطوير االقت�صاد يف دبي ودولة الإمارات.
ي��ذك��ر �أن م��رك��ز دب��ي التكنولوجي ل��ري��ادة الأعمال
“ديتك” يعد �أك�بر مركز لتكنولوجيا الأع �م��ال يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ،حيث يجمع
حتت مظلته �أك�ثر من � 800شركة نا�شئة من 72
دولة خمتلفة.

27

بنك �أبوظبي التجاري يعزز �أعماله يف جمال التمويل العقاري
باال�ستحواذ على حمفظة التمويل العقاري ل�شركة �أبوظبي للتمويل

•• �أبوظبي-الفجر:

و ّق��ع بنك �أبوظبي التجاري (البنك) اتفاقية لال�ستحواذ على حمفظة
التمويل العقاري التابعة ل�شركة �أبوظبي للتمويل والتي ت�ض ّم حوايل
 1000قر�ض عقاري.
و�ست�ساهم ه��ذه ال�صفقة يف تعزيز منو �أع�م��ال البنك يف قطاع اخلدمات
امل�صرفية للأفراد وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،وهو ما يتما�شى مع
ا�سرتاتيجيته الرامية �إىل الرتكيز على فر�ص الأعمال يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ونهجه املتحفظ يف �إدارة امل�خ��اط��ر .وت�أ�س�ست �أبوظبي
للتمويل يف عام  2008ك�شركة متخ�ص�صة بتقدمي حلول التمويل والرهن
العقاري للعمالء يف �إم��ارة �أبوظبي بالدرجة الأوىل ،وقد لعبت ال�شركة
خالل ال�سنوات املا�ضية دوراً رئي�سياً يف تطوير قطاع التمويل العقاري.
وت�ض ّم الأ�صول ،التي ا�ستحوذ عليها بنك �أبوظبي التجاري ،والتي تبلغ
قيمتها الدفرتية الإجمالية  1.130مليار درهم تقريباً كما بتاريخ 31
يناير  ،2021تت�ضمن متويالت ع�ق��ارات �سكنية بن�سبة  76%تقريباً
ومتويالت عقارات جتارية بن�سبة 24%؛ وتتوزع التمويالت مبا يقارب
ن�سبة  50%يف �إمارة �أبوظبي ،بينما يتوزع الباقي يف �إمارة دبي والإمارات
الأخرى.
وم��ن ��ش��أن �صفقة اال�ستحواذ ه��ذه تعزيز من��و �أع�م��ال التمويل العقاري
لبنك �أبوظبي التجاري ،و�إتاحة الفر�صة �أمام �شريحة �أو�سع من العمالء
لال�ستفادة م��ن جمموعته ال��وا��س�ع��ة م��ن املنتجات واخل��دم��ات املتميزة.
ومن املتوقع حتويل عمالء �شركة �أبوظبي للتمويل �إىل من�صة اخلدمات
امل�صرفية لبنك �أبوظبي التجاري خالل الن�صف الأول من العام ،2021
�شريطة احل�صول على املوافقات التنظيمية من م�صرف الإمارات العربية
املتحدة املركزي واجلهات التنظيمية.
ويف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال �أروب م��وك��اب��اداي ،رئ�ي����س جم�م��وع��ة اخلدمات
امل�صرفية للأفراد يف بنك �أبوظبي التجاري�“ :سي�ساهم اال�ستحواذ على
هذه املحفظة يف تعزيز منو حمفظة القرو�ض العقارية ،وبالتايل تنويع
قاعدة الأ�صول وتو�سيع قاعدة العمالء .وقد د�أب البنك خالل ال�سنوات
املا�ضية يف اال�ستثمار ب�شكل كبري يف تقدمي حلول متويل عقاري متميزة
ورائ��دة يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وك��ذل��ك اال�ستثمار يف البنية
التحتية التقنية والرقمية لتب�سيط وت�سريع الإج��راءات .كما عقد البنك
اتفاقيات مع �شركات عقارية رائ��دة لتقدمي باقات متويل عقارية �شاملة
ومنا�سبة للعمالء» .م��ن جانبه ق��ال كري�س ت��اي�ل��ور ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي للتمويل“ :لعبت �أبوظبي للتمويل دوراً رائ��داً يف قطاع
ال�ت�م��وي��ل ال�ع�ق��اري ب��دول��ة الإم � ��ارات ع�ل��ى م ��دار �أك�ث�ر م��ن ع�شر �سنوات،
وا�ستطاعت �أن تبني لنف�سها �سمع ًة قوية وحمفظة متم ّيزة من الأ�صول
مما ي�ؤكد نهجها اال�ستثنائي يف خدمة العمالء و�إدارة املخاطر .ون��و ّد �أن
ن�شكر جميع عمالئنا الذين كنا فخورين بخدمتهم طوال تلك ال�سنوات،
و�أن��ا واثق متاماً �أنهم �سيح�صلون على نف�س اخلدمة املتميزة بعد انتقال
قرو�ضهم �إىل بنك �أبوظبي التجاري».

«تربيد» تو�ّسع تعهدها للتمويل يف جمال البحث
والتطوير لتعزيز الكفاءة واال�ستدامة

••�أبوظبي-الفجر:

بنك دبي التجاري يح�صد ثالث جوائز �ضمن جوائز
«�إمييا فاينان�س» للخدمات امل�صرفية يف ال�شرق الأو�سط لعام 2020
•• دبي -د.حممود علياء

�أعلن بنك دب��ي التجاري� ،أح��د البنوك
ال��وط �ن �ي��ة ال ��رائ ��دة يف دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة ،عن فوزه بثالث جوائز
يف الن�سخة ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��رة م��ن جوائز
“�إمييا فاينان�س” للخدمات امل�صرفية
يف ال�شرق الأو�سط لعام  .2020وتعد
ج ��وائ ��ز “�إمييا فاينان�س” م ��ن �أه ��م
اجل��وائ��ز يف القطاع امل�صريف يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،التي تهدف �إىل تكرمي
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي حتقق �أدا ًء مالياً
م�ستقراً ،وتظهر �أعلى معايري اخلدمة،
وتقدم املنتجات املبتكرة ،وحتقق التميز
يف القطاع امل�صريف ب�شكل ع��ام .وت�شمل
اجلوائز التي ح�صدها بنك دبي التجاري

جائزة “�أف�ضل بنك حملي يف الإمارات
العربية املتحدة” ،والتي ح�صل عليها
البنك للمرة الثانية ،وجائزة “�أف�ضل
منتج يف ال�شرق الأو�سط” والتي ح�صل
عليها نظري �إط�لاق��ه حل�ساب CBD
 Digiم � ��ؤخ� ��راً .ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل ��ك،
مت ت�ك��رمي ال��رئ�ي����س التنفيذي للبنك،
ال��دك �ت��ور ب�يرن��د ف ��ان ل �ي �ن��در ،بجائزة
“�أف�ضل رئي�س تنفيذي للعام».
وقد ت�سلم اجلوائز الدكتور بريند فان
ليندر  ،الرئي�س التنفيذي لبنك دبي
التجاري يف حفل �أقيم م��ؤخ��راً يف املقر
الرئي�سي للبنك يف دبي.
وتعليقاً على ح�صول البنك على هذه
اجل ��وائ ��ز� � ،ص��رح ال��دك �ت��ور ب�يرن��د فان
ليندر ق��ائ� ً
لا“ :على الرغم من البيئة

الت�شغيلية التي كانت مليئة بالتحديات
يف ال �ع��ام � ،2020إال �أن �ن��ا ا�ستطعنا
موا�صلة تقدمي خدماتنا لعمالئنا من
خالل ت�سريع وترية القنوات امل�صرفية
الرقمية .كما تعد هذه اجلوائز الثالث
دل �ي� ً
لا ع�ل��ى جن ��اح ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ب�أن
نكون بنكاً رقمياً بالكامل وال�ت��ي تركز
على حت�سني جتربة العمالء .ونحن �إذ
نحتفي بهذا الإجناز�،سن�ستمر يف تقدمي
حلول م�صرفية مبتكرة لتجاوز توقعات
ع �م�لائ �ن��ا ل �ك��ي ن �ب �ق��ى ال �ب �ن��ك املف�ضل
ل�ل�ع�م�لاء يف دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة».
و�أ� �ض��اف“ :ي�شرفني �أن �أت�سلم جائزة
“�أف�ضل رئي�س تنفيذي للعام” ،والتي
�أود �أن �أه��دي �ه��ا ل�ف��ري��ق ع�م�ل��ي يف بنك

دب��ي التجاري ،حيث �ساهمت جهودهم
املخل�صة يف الفوز بهذه اجلائزة».
وق ��ال �أم �ي��ت م��ال�ه��وت��را ،امل��دي��ر ال �ع��ام -

جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف
بنك دبي التجاري“ :ي�سعدنا احل�صول
ع�ل��ى ج��ائ��زة “�أف�ضل منتج يف ال�شرق
الأو�سط” وذل ��ك ع��ن ح���س��اب CBD
 ،Digiوالذي يعد ح�ساباً رقمياً ميكن
للعمالء فتحه يف �أقل من ثالث دقائق
ويقدم للعمالء مزايا جذابة ومغرية.
وت���س��اع��د ق��درات �ن��ا ال��رق�م�ي��ة الداخلية
على الفتح ال �ف��وري للح�سابات لنقدم
ل�ع�م�لائ�ن��ا �أف �� �ض��ل جت��رب��ة م�صرفية.
ون�ح��ن �إذ ن��وا��ص��ل رحلتنا نحو التميز
و�سعينا ب��أن نكون بنكاً رقمياً بالكامل،
ف ��إن مثل ه��ذه اجل��وائ��ز �ستحفزنا على
م��وا� �ص �ل��ة ت �ع��زي��ز خ��دم��ات �ن��ا لعمالئنا
وتقدمي حلول �أكرث ابتكاراً».
وتعد جملة “�إمييا فاينان�س” احدى
�أه��م امل�ن���ش��ورات العاملية املتخ�ص�صة يف
ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف وامل� ��ايل ،وال �ت��ي تقدم
ت �ق��اري��ر مف�صلة وب �ي��ان��ات حتليلية يف
�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.

�أعلنت ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع“ .تربيد”� ،شركة تربيد
املناطق الرائدة عامل ًيا التي تتخذ دولة الإمارات العربية املتحدة مق ًرا لها،
عن اطالق �أربعة م�شاريع جتريبية كجزء من تو�سع تعهدها للتمويل يف
جمال البحث والتطوير .وت�ؤكد هذه امل�شاريع التزام “تربيد” الرا�سخ
باال�ستدامة ،كما �أنها �ستحقق العديد من الفوائد البيئية و�ست�سهم يف
زيادة الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة بجانب زيادة العمر الإنتاجي االفرتا�ضي
ملحطات تربيد املناطق وتعزيز ثقتها.
ومن املنتظر �أن ي�ساهم التمويل يف زيادة كفاءة الطاقة يف املحطات بن�سبة
 30%مقارنة مبعايري �أداء ال�صناعة �إىل جانب خف�ض تكاليف دورة حياة
حمطة التربيد الإجمالية.
ويف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال ب��در �سعيد اللمكي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
“تربيد”“ :نحن ن�ضع االبتكار والبحث والتطوير يف مقدمة �أولوياتنا
فهي عنا�صر مهمة و�أ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية عملنا .ويعد تطوير البنية
التحتية املنا�سبة مع احلفاظ على البيئة من الأولويات الرئي�سية يف ر�ؤية
دول��ة الإم��ارات  2030ونحن ملتزمون بدورنا الرئي�سي يف دع��م �أجندة
التنمية امل�ستدامة لدولة الإمارات .كفاءة الطاقة مهمة اليوم �أكرث من �أي
وقت م�ضى و�أن��ا �أفتخر باجلهود املتوا�صلة املبذولة من قبل فرقنا التي
تركز على االبتكار وتعمل بكفاءة ل�ضمان اعتمادنا لأحدث التقنيات وريادة
�صناعة تربيد املناطق ب�أعلى م�ستويات الكفاءة و�أقل الأ�ضرار على البيئة
« .وتهدف املبادرة الأوىل بعنوان “م�ستقبل التربيد” �إىل تقدمي ت�صميم
رائد وفل�سفة ّ
حتكم جديدة بالإ�ضافة �إىل التقنيات املبتكرة يف كل حمطات
تربيد لتحقيق حت�سينات ملمو�سة يف �أدائها بالإ�ضافة �إىل زي��ادة عمرها
الإنتاجي االفرتا�ضي والتكاليف املنخف�ضة لدورة حياة تلك املحطات.
وق ��ال ف��ران���س��وا �إك��زاف�ي�ي��ه ب ��ول ،ال��رئ�ي����س التنفيذي للتطوير يف �شركة
“تربيد”“ :بنا ًء على الدرا�سات املعمولة لهذا امل�شروع التجريبي ،نتوقع
زيادة بن�سبة � 25%إىل  30%يف الأداء مقارن ًة ملعايري ال�صناعة املعتمدة
لدينا� .سنقوم بطرح م�شروعني ف�س هذا ال�ش�أن للتحقق من مدى مطابقة
النتائج الفعلية بالتحاليل املعمولة .وعليه �سيتم اعتماد ه��ذا النهج يف
عمليات املحطات احلالية من خالل ترقيتها ويف املحطات امل�ستقبلية».
وتهدف م�ب��ادرة “تربيد” الثانية للبحث والتطوير بعنوان “الأنابيب
النانوية الكربونية» «� »Carbon NanoTubeإىل حت�سني الأداء والعمر
االفرتا�ضي للمحطات واملعدات الإنتاجي ب�شكل كبري بالإ�ضافة �إىل تقليل
ت�أثريات حمطات نقل الطاقة با�ستخدام مادة الأنابيب النانوية الكربونية
التي تتمتع بخ�صائ�ص مميزة على �صعيد انتقال احلرارة .و�أو�ضح فران�سوا
زافييه قائ ً
ال“ :جنري حالياً نقا�شات مع جمموعة من �شركائنا لتزويدنا
باملواد والدعم ال�لازم ومنهم �شركة �إجن��ي الب كريجني ENGIE Lab
 CRIGENيف فرن�سا وجم�م��وع��ة �أب �ح��اث تنموية للطاقة امل�ستدامة
 Sustainable Energy Development Researchوم�ؤ�س�سة
رائدة للتعليم العايل يف املنطقة .ومن خالل هذه ال�شراكات �سنقوم بت�شغيل
امل�شاريع التجريبية لت�أكيد هذا املنهج واعتماده يف حمطاتنا امل�ستقبلية».
�أما املبادرة الثالثة بعنوان «  »Wet Bulb Forecastingتنب�ؤات درجات
احلراره فت�سعى �إىل تعزيز �إدارة حجم الطلب ب�شكل كبري.
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�ضمن خطة مناق�شة مو�ضوع تطوير ال�صناعات الوطنية

جلنة �ش�ؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية للمجل�س الوطني االحتادي تزور معر�ض اخلليج للأغذية
•• دبي-الفجر:
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االحتاد الن�سائي ينظم ور�شة افرتا�ضية
حول �إنتاج الأ�سمدة الع�ضوية

•• �أبوظبي -وام:

نظم االحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية ور�شة افرتا�ضية ح��ول �إن�ت��اج الأ�سمدة الع�ضوية من املخلفات
املنزلية  .وت�أتي الور�شة �ضمن مبادرة “زراعتي اكتفائي” التي �أطلقها
االحت��اد الن�سائي العام �أواخ��ر  ،2017بهدف ت�شجيع امل��ر�أة على الزراعة
امل�ن��زل�ي��ة ع�بر ا��س�ت�غ�لال امل���س��اح��ات اخل���ض��راء يف �إن �ت��اج منتجات غذائية
ع�ضوية �صحية .وقدمت املهند�سة فاطمة حممد بن طر�ش �ضابط �أول
�إر�شاد يف هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية عر�ضا تعريفيا عن
مفهوم احلديقة املنزلية و�أه��داف و�أ�سا�سيات الزراعة املنزلية ،ومميزات
حت�ضري ال�سماد الع�ضوي يف املنزل و�آل�ي��ة �إع ��داده ..مو�ضحة �أن �أهداف
ال��زراع �ي��ة امل�ن��زل�ي��ة ت�ت�ع��دى ك��ون�ه��ا م���ص��در �إن �ت��اج ل�ت�ك��ون ن���ش��اط ل��ه �أبعاد
اجتماعية واقت�صادية خمتلفة  ..الفتة �إىل �إمكانية �إع��ادة تدوير 30%
م��ن ال�ن�ف��اي��ات املنزلية مم��ا ي�سهم يف احل�ف��اظ على البيئة .م��ن جانبها
�أو�ضحت �أحالم اللمكي مديرة �إدارة البحوث والتنمية باالحتاد الن�سائي
العام  -التي �أدارت اجلل�سة الإفرتا�ضية � -أن مبادرة زراعتي اكتفائي عملت
منذ انطالقها على تدريب ال�سيدات والفتيات عرب ور�شة تدريبية عملية
على �أ�س�س الزراعة يف الرتبة والأحوا�ض الزراعية� ،إ�ضافة لإنتاجها لكتيب
توعوي عن �أ�س�س الزراعة وموا�سمها بجانب التوعية الدورية عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وتوفري منفذ ت�سويقي ملحا�صيل امل��زارع الوطنية
 ..مثمنة التعاون وال�شراكة اال�سرتاتيجية م��ع هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية منذ انطالق املبادرة .و�أ�شارت �إىل �أن املبادرة تعرب عن
الر�ؤية الثاقبة ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية وا�ست�شراف �سموها للدور احليوي للمر�أة يف ا�سرتاتيجية
الأمن الغذائي للدولة.

ويز �إير �أبوظبي تطلق عمليتها
امل�ؤمتتة ال�سرتداد قيمة احلجوزات

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة “ويز �إير �أبوظبي” عن �إطالق عمليتها امل�ؤمتتة ال�سرتداد
قيمة احلجوزات والتي تلبي طلبات ا�سرتداد حتويل النقد خالل �أ�سبوع
واحد فقط ،لتوفر للم�سافرين طريقة �سهلة لإدارة حجوزاتهم.
وت �ق��وم عملية “ويز �إي ��ر �أبوظبي” امل��ؤمت�ت��ة تلقائياً ب ��إرج��اع 120%
من التعرفة الأ�صلية للرحلة امللغاة �إىل بطاقة ائتمان امل�سافر اخلا�صة
برحالتها �أو منح امل�سافرين خيار ا�سرتداد نقدي كامل عرب و�سيلة الدفع
امل ّتبعة �أو �إع��ادة احلجز ب�صورة جمانية متاماً .وميكن للم�سافرين طلب
ا�سرتداد قيمة احلجوزات بنقر ٍة واح��دة عرب ح�ساب “ويز �إي��ر �أبوظبي”
اخلا�ص بهم على املوقع الإلكرتوين � wizzair.comأو عن طريق الرابط
الذي يتلقّونه عرب الربيد الإلكرتوين .وقال كي�س فان �شيك املدير العام
ل�شركة “ويز �إير �أبوظبي”“ :نحر�ص يف “ويز �إير �أبوظبي” على تقدمي
�أف�ضل جتربة للعمالء ،ولذلك ا�ستثمرنا بق ّوة يف �أمتتة عملية اال�سرتداد
ونفخر بقدرتنا على تلبية طلبات اال�سرتداد النقدي والتعامل معها خالل
�أ�سبوع واح��د فقط و�سنوا�صل اال�ستثمار يف احللول التقنية احلديثة يف
خمتلف �أعمالنا ل�ضمان توفري جتربة �سفر �سل�سلة ومريحة وا�ستثنائية
وت�شجع “ويز �إير �أبوظبي” امل�سافرين
على منت رحالت ويز �إير �أبوظبي»ّ .
على احلجز مبا�شر ًة من خ�لال املوقع الإل�ك�تروين wizzair.com
�أو عرب تطبيق الهاتف املتحرك اخلا�ص بها ،ليتمكنوا من ا�سرتداد قيمة
حجوزاتهم ب�أق�صى �سرع ٍة ممكنة يف حال �إلغائها.

�سوق �أبوظبي العاملي يقر لوائح
تنظيم املعامالت الإلكرتونية

•• �أبوظبي -وام:

�أعلن �سوق �أبوظبي العاملي عن �إ�صدار لوائح تنظيم التعامالت الإلكرتونية
ل�ل�ع��ام  ،2021وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ت ��أك �ي��د �إن �ف��اذ وق��ان��ون �ي��ة التوقيعات
وامل�ستندات الإلكرتونية مبا فيها العقود وال�سجالت .ت�أتي هذه القوانني
متا�شيا مع التطورات التي ت�شهدها البيئة الرقمية اليوم ال �سيما يف �أعقاب
التداعيات التي تركتها جائحة كوفيد 19-وذلك كون املفاهيم القانونية
احلالية املتعلقة بالتوقيع وال�ع�ق��ود وال�سجالت ت�ستند ع��اد ًة �إىل وجود
و�سيط ملمو�س �أو مادي .وت�ستند لوائح تنظيم املعامالت الإلكرتونية لعام
� 2021إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الدولية ،حيث
يعد �سوق �أبوظبي العاملي ال�سلطة الق�ضائية الثالثة يف العامل التي ت�سن
ت�شريعات ت�سمح با�ستخدام امل�ستندات والأدوات القابلة للتحويل ،كال�سندات
الإذن �ي��ة وال�شيكات يف �شكل �إل �ك�ت�روين .وق��ال ظ��اه��ر ب��ن ظ��اه��ر املهريي
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل لدى �سوق �أبوظبي العاملي  :يفخر
ال�سوق بتقدمي مثل هذه الت�شريعات املبتكرة التي من �ش�أنها توفري �إطار
عمل متكامل للتجارة الإلكرتونية والتعامالت الإلكرتونية �ضمن جمتمع
الأع �م��ال ل��دى ال���س��وق ،وذل��ك بالتما�شي م��ع �أف�ضل املعايري واملمار�سات
العاملية  ..وتعك�س لوائح تنظيم التعامالت الإلكرتونية اجلديدة التزامنا
امل�ستمر بتطوير مركز مايل دويل م�ستدام يعزز منو الأعمال ويرفع ثقة
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف االقت�صاد الرقمي.

منو كبري لقطاع �شركات ال�سلع
اال�ستهالكية يف �أبوظبي خالل 2020

•• �أبوظبي -وام:

�شهد قطاع �شركات ال�سلع اال�ستهالكية امل��درج يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية منوا كبريا خالل العام املا�ضي ،مقارنة مع غريها من القطاعات
الأخ��رى املدرجة يف ال�سوق .وتظهر البيانات املالية املجمعة لـ � 4شركات
عاملة يف القطاع ارتفاع �صايف �أرباحها �إىل  3.11مليار درهم خالل العام
 2020بنمو ن�سبته  % 496تقريبا باملقارنة مع  522مليون درهم يف
العام  .2019وجاء النمو الكبري لأرباح القطاع بدعم من ال�شركة العاملية
القاب�ضة التي قفزت �أرباحها اىل  3.019مليار درهم خالل العام 2020
مقارنة مع  505ماليني دره��م يف العام  2019وذل��ك بح�سب البيانات
ال�صادرة عن ال�شركة التي �أ�صبحت العبا رئي�سا يف �سوق العا�صمة.

زارت جل�ن��ة � �ش ��ؤون التقنية والطاقة
وال�ث��روة امل�ع��دن�ي��ة للمجل�س الوطني
االحت � ��ادي م�ع��ر���ض اخل�ل�ي��ج للأغذية
ال � ��ذي �أق� �ي ��م م � ��ؤخ� ��را يف م ��رك ��ز دبي
ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي ،وذل ��ك �ضمن خطة
ع�م�ل�ه��ا مل�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع دور وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة يف
�ش�أن تطوير ال�صناعات الوطنية.
وق� ��ال � �س �ع��ادة حم �م��د ع�ي���س��ى الك�شف
م�ق��رر اللجنة� ،إن ال��زي��ارة ت�ه��دف �إىل
التعرف على املمار�سات التي تطبق يف
امل�ع��ار���ض ل��دع��م خمتلف �أف��رع القطاع
االقت�صادي ،وم��ن �أب��رزه��ا امل�ستثمرين
و�أ� �ص �ح��اب امل���ش��اري��ع ،وم ��دى م�ساهمة
املعار�ض يف دع��م خطط وا�سرتاتيجية
الدولة لتطوير وا�ستدامة االقت�صاد،
واط�ل�ع��ت اللجنة ع�ل��ى �أه ��م التقنيات
احلديثة امل�ستخدمة يف قطاع الأغذية،
وع �ل ��ى امل �ن �ت �ج��ات امل �ح �ل �ي��ة املعرو�ضة
وال �ت �ق��ت ب �ع��دد م��ن �أ� �ص �ح��اب امل�شاريع
الوطنية امل�شاركني يف املعر�ض.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ع �ق��دت جل�ن��ة �ش�ؤون
ال�ت�ق�ن�ي��ة وال �ط��اق��ة وال �ث��روة املعدنية
اجتماعا برئا�سة �سعادة يو�سف عبداهلل

ال� �ب� �ط ��ران رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ،ملوا�صلة
درا� �س��ة م��و��ض��وع دور وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة يف �ش�أن تطوير
ال�صناعات الوطنية.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة
ك��ل م��ن :حممد عي�سى الك�شف مقرر
ال�ل�ج�ن��ة ،وال��دك �ت��ورة ح ��واء ال�ضحاك
امل �ن �� �ص ��وري ،وع��ائ �� �ش��ة را�� �ش ��د ليتيم،
وع��ائ���ش��ة حم�م��د امل�ل�ا ،وع �ف��راء بخيت
ال �ع �ل �ي �ل��ي ،وال ��دك� �ت ��ورة ن �� �ض��ال حممد
ال �ط �ن �ي �ج ��ي .وق � � ��ال �� �س� �ع ��ادة يو�سف
ع �ب��داهلل ال �ب �ط��ران رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة� ،إن
ال�ل�ج�ن��ة ن��اق���ش��ت ح���س��ب خ �ط��ة عملها
ال�ت�ح���ض�ير ل�ل�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة التي
�ستعقد افرتا�ضيا حتت عنوان “تطوير
ال�صناعة الوطنية يف الإمارات” يوم
الأرب� �ع ��اء امل��واف��ق ،2021/03/10
بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة ر�أ�س
اخليمة ،ومب�شاركة امل�ستثمرين ورجال
الأع �م��ال و�أ��ص�ح��اب امل�شاريع الوطنية
وامل�صانع يف االمارات ،للتعرف على �أهم
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��م يف تطوير
ال�صناعة الوطنية.
و�أ�شار البطران �إىل �أن اللجنة �ستح�صر
ج�م�ي��ع امل�لاح �ظ��ات يف ت�ق��ري��ر اللجنة
ملناق�شته مع ممثلي احلكومة ،و�ستعد

تقريرها النهائي الذي �سريفع لرئا�سة
املجل�س العتماده ومناق�شته يف �إحدى
اجلل�سات ال�ق��ادم��ة ،م�شريا �أن اللجنة
تناق�ش املو�ضوع �ضمن حم��اور اخلطة

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي ت �� �س �ع��ى وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �إىل
حتقيقها فيما يتعلق بتطوير ال�صناعة
امل� �ح� �ل� �ي ��ة ،واحل� � ��واف� � ��ز وامل � �ن� ��ح لدعم

ال �� �ص �ن��اع��ات ال��وط �ن �ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا من
ال�صناعات الأجنبية ،والتعاون والتن�سيق
مع اجلهات املحلية واالحتادية يف دعم
ال�صناعات الوطنية.

ناق�ش عدة ق�ضايا من بينها البيانات املالية والو�ضع املايل لل�شركة

ً
افرتا�ضيا
جمل�س �إدارة ال�شارقة القاب�ضة يعقد اجتماعه الأول يف العام اجلديد
•• ال�شارقة-الفجر:

عقد جمل�س �إدارة ال���ش��ارق��ة القاب�ضة
االجتماع الأول لل�سنة اجلديدة 2021
اف�ترا� �ض �ي �اً ،وت �ط��رق �إىل ع ��دة ق�ضايا
تخ�ص ال�شركة ،وكيفية اال�ستمرار يف
متيز �أدائ�ه��ا ،و�إ�ضافة جناحات جديدة
على م��ا حتقق ،وا�ستمرار امل�ساهمة يف
االرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى م�ع�ي���ش��ة ورفاهية
�سكان ال�شارقة .وتر�أ�س االجتماع �سعادة
ول�ي��د ال���ص��اي��غ ،رئي�س جمل�س الإدارة،
بح�ضور ح�ضور علي العبد اهلل ،نائب
الرئي�س ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �سعادة
املهند�س خالد بن بطي ،وه��وازن ا�سرب،
و�أحمد ال�شامي ،ومت الرتحيب بالع�ضو
اجل��دي��د� ،سعادة �سعيد �سلطان باجليو
ال���س��وي��دي ،رئي�س هيئة كهرباء ومياه
ال���ش��ارق��ة .و�أ� �ش��اد احل���ض��ور مب��ا حققته
ال�شركة وم�شاريعها من جناحات كبرية.

وناق�ش االجتماع وال��ذي ح�ضره �أي�ضاً
ول �ي��د ال �ه��ا� �ش �م��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة ال�شارقة القاب�ضة ،حزمة من
الق�ضايا ،من �أب��رزه��ا تو�صيات اللجنة

امل��ال �ي��ة والإداري � � � ��ة ،وال �ب �ي��ان��ات املالية
والو�ضع امل��ايل لل�شركة ،بالإ�ضافة �إىل
م���س�ت�ج��دات جم � ّم��ع ال��زاه �ي��ة ،الوجهة
الأم�ث��ل لنمط حياة مميز يف ال�شارقة،

وم�ستجدات مراكز “متاجر».
و�أعرب �سعادة وليد ال�صايغ عن تقديره
للجهود التي بذلتها كافة فرق العمل يف
خمتلف امل�شاريع التابعة لل�شركة ،ب�أعلى

م�ع��اي�ير اجل� ��ودة ،وف �ق �اً ل��ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم
ال���ش��ارق��ة ،ال��رام�ي��ة �إىل ج�ع��ل ال�شارقة
ال��وج�ه��ة املف�ضلة ل�ل�إق��ام��ة وال�سياحة
والعمل .وتقدم ال�صايغ بال�شكر �إىل كافة
موظفي الوحدات التابعة لل�شركات على
ما حتقق من �إجنازات.
�إىل ذل��ك ،ت�أ�س�ست ال�شارقة القاب�ضة،
وه ��ي ث �م��رة � �ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة بني
“ماجد الفطيم العقارية” و”ال�شارقة
لإدارة الأ�صول” ،يف ع� ��ام 2008
ك �� �ش��رك��ة ت �ط��وي��ر ع� �ق ��اري ت ��ر ّك ��ز على
امل���ش��اري��ع املجتمعية ،وت�سهم يف تعزيز
النمو االقت�صادي يف الإم��ارة ،واالرتقاء
مب �� �س �ت��وى م �ع �ي �� �ش��ة ورف ��اه� �ي ��ة �سكان
ال���ش��ارق��ة ع��ن ط��ري��ق تطوير جم ّمعات
توفر لهم منط حياة ا�ستثنائي وقيمة
مميزة ال�ستثماراتهم.

�سوي�سرا تبحث اال�ستثمار يف ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

زار وف��د �سوي�سري رف�ي��ع امل�ستوى برئا�سة �سعادة
ما�سيمو بادجي� ،سفري �سوي�سرا لدى دولة الإمارات
العربية املتحدة ومملكة البحرين مقر راكز م�ؤخراً.
ومت �أثناء ال��زي��ارة بحث الو�سائل اللي تتبعها راكز
ل��دع��م امل�ستثمرين ال�ع��امل�ي�ين يف م��زاول��ة �أعمالهم
يف �أ�� �س ��واق ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط .ك �م��ا راف� ��ق �سعادته
ماتيو ب��وف��ا ،رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س الأعمال
ال���س��وي���س��ري ب��أب��وظ�ب��ي م��ع ع��دد م��ن امل�ستثمرين
ال�سوي�سريني الذين اتخذوا من �إمارة ر�أ�س اخليمة
مقراً لأعمالهم.
وك��ان يف ا�ستقبال ال��وف��د ال�شيخ حممد ب��ن حميد
القا�سمي ،الع�ضو املنتدب للهيئة �إىل جانب رامي
ج�ّل�اّ د ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة راك��ز ،حيث مت

�أث�ن��اء اللقاء ا�ستعرا�ض نبذة عن احللول املختلفة
وال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا راك ��ز خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي لدعم
الأع�م��ال بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض امل��زاي��ا اخلا�صة
التي تتيحها �إمارة ر�أ�س اخليمة لدعم الأعمال.
وم��ن ج�ه�ت��ه �أك ��د ج�ّل�ااّ د ح��ر���ص راك ��ز ع�ل��ى تطوير
منتجاتها وخدماتها ب�شكل دائ��م وف� ّع��ال م��ن �أجل
دع��م امل�ستثمرين م��ن �شتى �أن �ح��اء ال�ع��امل و�أهمية
ابتكار امل��زي��د م��ن احل�ل��ول التي م��ن �ش�أنها ت�سهيل
�ش�ؤون جمتمع الأعمال ال�سوي�سري لدى راكز.
كما ع�ّب�رّ �سعادة ال�سفري ال�سوي�سري ع��ن �إعجابه
باال�سرتاتيجية التي تتبعها راك��ز من �أج��ل توفري
كافة الت�سهيالت لعمالئها ،م�ؤكداً على الدور املهم
ال ��ذي يلعبه ه��ذا ال�ن�ه��ج يف �إث ��راء جت��رب��ة العمالء
ال�سوي�سريني وتوفري ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات
التناف�سية حتت �سقف واحد.

حتت�ضن راك ��ز �� 230ش��رك��ة �سوي�سرية ت�ضم من
بينها �أب��رز العالمات التجارية ال�سوي�سرية والتي
تتخذ من راك��ز مقراً الزده��ار �أعمالها مثل �شركة
فرانكي ال��رائ��دة عاملياً يف ت��زوي��د منتجات وحلول

امل�ط��اب��خ و��ش��رك��ة وم�صنع جينوك�س املتخ�ص�ص يف
ت�صنيع معدات املطابخ الفوالذية املقاومة لل�صد�أ
و�أخ �ي��راً ��ش��رك��ة �آرك م �ي��دل �إي���س��ت املتخ�ص�صة يف
�صناعة املنتجات الزجاجية.

تعاون ا�سرتاتيجي لآفاق تنموية جديدة يف جمال توفري وحتليل البيانات

�إح�صاء �أبوظبي وجامعة خليفة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإح�صائي
•• �أبوظبي -الفجر:

�أعلن كل من مركز الإح�صاء – �أبوظبي
وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،
ع ��ن ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م لتعزيز
ال�ت�ع��اون الإح���ص��ائ��ي وت �ب��ادل البيانات.
وذل ��ك ب�ه��دف ت��وح�ي��د وت�ك��ام��ل اجلهود
وت� �ب ��ادل امل �ع��رف��ة واخل� �ب��رات يف جمال
الإح�صاء والبيانات وتكنولوجيا الذكاء

اال� �ص �ط �ن��اع��ي .وت���س�ع��ى اجل �ه �ت��ان من
خ�ل�ال امل ��ذك ��رة �إىل و� �ض��ع �إط � ��ار عمل
ب�ي�ن�ه�م��ا ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م �ب��ادرات
وم�شاريع تنموية م�شرتكة مبنية على
�أ�س�س علمية وعملية متكاملة ،تواكب
ال �ت �ط��ورات التكنولوجيا امل�ت���س��ارع��ة يف
جمال توفري وحتليل البيانات ،مبا يلبي
متطلبات �صناع القرار وقطاع الأعمال
وج�م�ي��ع الأف � ��راد م��ن خ�ل�ال تزويدهم

ببيانات �إح�صائية دقيقة وموثوقة.
ويف �إط��ار ذل��ك� ،سريكز الطرفان على
ت �ط��وي��ر جم � ��االت ال� �ت� �ع ��اون امل�شرتك
ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال �� �س �ج�لات الإداري� � ��ة
وال �ب �ي��ان��ات ال �ك �ب�ي�رة ،ب��الإ� �ض��اف��ة اىل
ت �ط��وي��ر ال �ك �ف��اءات ال��وط �ن �ي��ة وت�سهيل
ت�ب��ادل اخل�ب�رات يف ال��درا� �س��ات العلمية
حملياً وعاملياً.
ٌّ
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ك ��ل م��ن � �س �ع��ادة �أحمد

حممود فكري ،مدير عام مركز الإح�صاء
– �أب��وظ �ب��ي وال��دك �ت��ور ع ��ارف �سلطان
احل �م��ادي ،نائب الرئي�س التنفيذي يف
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،
بح�ضور ع��دد م��ن م���س��ؤويل اجلهتني،
وذلك عرب قنوات االت�صال املرئي.
ويف تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم،
حت ��دث � �س �ع��ادة �أح �م��د حم �م��ود فكري،
مدير ع��ام مركز الإح���ص��اء – �أبوظبي
ق��ائ� ً
لا “ :نتطلع م��ن خ�ل�ال ال�شراكة
اال�سرتاتيجية املهمة مع جامعة خليفة
لفتح �آفاق تنموية جديدة ،حيث ي�سعى
املركز لالرتقاء بالعمل الإح�صائي من
خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية
الرائدة وا�ستثمار �أبرز اخلربات املحلية
يف جماالت البحث والتطوير واالبتكار
والذكاء اال�صطناعي».
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ع � ��ارف:
“ي�سعدنا التعاون م��ع مركز الإح�صاء
 �أبوظبي وتوطيد �سبل ال�شراكة بيننا،ح �ي��ث ��س�ت�ح�ق��ق م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م هذه
�أق�صى درج��ات اال�ستفادة املتبادلة بني
الطرفني وال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم
توحيد اخلطط والأهداف الرامية لبناء
الإمكانات الإح�صائية الوطنية ال�شاملة،
كما �ست�ساهم يف �إيجاد �أنظمة �إح�صائية
م�ت�ق��دم��ة م�ستقب ً
ال ت���س��اه��م يف تعزيز
دور �صناع ال�ق��رار يف القطاع احلكومي
وال�شركاء يف القطاع اخلا�ص».

�شراكة بني مركز دبي
للأمن الإلكرتوين وتالي�س

•• دبي-وام:

وق ��ع م��رك��ز دب ��ي لل��أم��ن الإل� �ك�ت�روين
اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة
“تالي�س” خلدمات الأم��ن الإلكرتوين
ت �ه��دف �إىل ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان �ب�ين يف
جم ��االت الأم ��ن الإل �ك�ت�روين املختلفة
وتعزيز االبتكار والنمو االقت�صادي يف
�إمارة دبي.
و�سيعمل اجل��ان�ب��ان مب��وج��ب االتفاقية
ع�ل��ى م� �ب ��ادرات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة خمتلفة
ت��دع��م امل �� �س��اع��ي ال��رام �ي��ة �إىل حتقيق
ا�سرتاتيجية دبي للأمن الإلكرتوين يف
تطوير املهارات والقدرات الالزمة لإدارة
خماطر الأمن الإلكرتوين يف امل�ؤ�س�سات
ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة والأف� ��راد يف الإم ��ارة
وتنفيذ �أحدث الأ�ساليب لتح�سني مرونة
الف�ضاء الرقمي وتقدمي �أف�ضل احللول
للجهات احلكومية و�شبة احلكومية يف
االمارة.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ق ��ال � �س �ع��ادة يو�سف
ال�شيباين مدير عام مركز دبي للأمن
الإل � �ك�ت��روين“ :ت�أتي ه ��ذه ال�شراكة
املهمة م��ع “تالي�س” خل��دم��ات الأمن
الإلكرتوين �ضمن م�ساعينا الرامية �إىل
م�سرية التحول الرقمي التي ت�شهدها
الإم� ��ارة ون�سعى �إىل تعزيز ال�شراكات
م��ع خمتلف الأط ��راف املعنية يف جمال
الأمن الإلكرتوين للم�ساهمة يف تطوير
م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ه��ي الأف �� �ض��ل على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل �إىل جانب
ت��ر��س�ي��خ ��س�م�ع��ة �إم� � ��ارة دب ��ي ومكانتها
بو�صفها مدينة عاملية رائدة يف جماالت
االبتكار وال�سالمة والأمن».
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«ت�صنيف -رينا ل�ضمان الأعمال» حت�صل على اعتماد مركز الإمارات العاملي لالعتماد ملنح �شهادات املطابقة «حالل»
•• دبي-الفجر:

عززت “ت�صنيف-رينا ل�ضمان الأعمال”،
�إحدى �شركات هيئة الإمارات للت�صنيف
(ت�صنيف) والتي تعمل كجهة مُعتمدة
لإ� � �ص� ��دار �� �ش� �ه ��ادات اجل� � ��ودة واملعايري
العاملية ،مكانتها كم�ؤ�س�سة رائدة يف توفري
اخلدمات املتميزة مل�ساعدة عمالئها وفق
�أع �ل��ى امل �ع��اي�ير ال �ع��امل �ي��ة .وق ��د ح�صلت
“ت�صنيف-رينا ل �� �ض �م��ان الأعمال”
�أخ �ي��راً ع�ل��ى اع �ت �م��اد “مركز الإم � ��ارات
الدويل لالعتماد” ملنح �شهادات املطابقة
للمنتجات احلالل وفقا ملتطلبات معيار
 .2:2016-UAE.S 2055و�أقيمت
مرا�سم ا�ستالم ال�شهادة يوم  14فرباير
اجل��اري يف مقر مركز الإم ��ارات العاملي
لالعتماد يف دب��ي .ومع التطور امل�ستمر
يف قطاع الأغ��ذي��ة احل�لال ال��ذي ي�شهد
من ��واً ��س��ري�ع�اً ،حت��ر���ص “ت�صنيف-رينا
ل�ضمان الأعمال” على تر�سيخ مكانتها
ال��رائ��دة يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،مب��ا ي�سهم يف
�إ�ضافة قيمة اقت�صادية �إىل �سوق املنتجات
احل�لال يف دول��ة الإم��ارات؛ حيث تهدف
امل�ؤ�س�سة �إىل ك�سب ثقة العمالء ومنحهم
ال�ضمان فيما يتعلق باختيار املنتجات
احلالل املعتمدة ،مبا يعطي امل�ستهلكني
الثقة والطم�أنينة خالل قيامهم ب�شراء
منتجاتهم الغذائية.
�صناعة مزدهرة
تتطور �صناعة املنتجات احلالل العاملية
ب�شكل ��س��ري��ع ،وك��ذل��ك ق�ط��اع الأغذية
احل �ل�ال ال ��ذي مي�ث��ل ن�ح��و  62%من
�إجمايل ال�سوق العاملية .وتعد الإمارات
�إح��دى ال��دول الرائدة يف هذه ال�صناعة

امل� ��زده� ��رة ،ف��وف �ق �اً ل �ت �ق��ري��ر � �ص��در عن
جم�م��وع��ة �أك �� �س �ف��ورد ل�ل�أع �م��ال يف عام
 ،2018ت �� �س �ت��ورد دول� ��ة الإم � � ��ارات ما
قيمته  20م�ل�ي��ار دوالر م��ن املنتجات
احل �ل��ال � �س �ن��وي �اً .وم �ن��ذ ذل� ��ك احل�ي�ن،
��ش�ه��دت ال��دول��ة من ��واً م���س�ت�م��راً يف هذا
القطاع .وقال املهند�س �سعيد امل�سكري،
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ه�ي�ئ��ة الإم� � ��ارات
للت�صنيف (ت�صنيف)“ :ي�شكل امل�سلمون
ق�سماً ك�ب�يراً م��ن ال���س��وق اال�ستهالكية
العاملية ،حيث ميثلون نحو  25%من
�إجمايل عدد �سكان العامل .ووفقاً ملجل�س
� �س �ي��ا� �س��ات الأع� �م ��ال ال��دول �ي��ة  -وح ��دة
اال��س�ت���ش��راف والتحليل اال�سرتاتيجي
يف � �ش��رك��ة “كريين” ال �ع��امل �ي��ة � -أنفق
امل�سلمون يف عام  2017ما يقدر بنحو
 2.1تريليون دوالر �أم��ري�ك��ي يف �شراء
امل�ن�ت�ج��ات احل�ل�ال ،م�ق��ارن��ة بنحو 1.6
ت��ري�ل�ي��ون دوالر يف ع��ام  .2012ومن
املتوقع �أن ينمو حجم ه��ذا ال�سوق �إىل
 3تريليونات دوالر بحلول عام ،2023
الأم ��ر ال��ذي ي�سلط ال���ض��وء على حجم
النمو املتوقع يف القطاع .ومع ا�ستمرار
تطور ال�سوق ،تزداد التناف�سية؛ لذا ،ف�إن
ال�ب�ق��اء يف امل�ق��دم��ة بالن�سبة للعالمات
التجارية يعتمد على موثوقية �شهادة
احل�لال لتوفري ج��ودة عالية امل�ستوى.
وحل�صول منتج ما على �شهادة املطابقة
احلالل ،يجب �أن متتثل جميع املكونات،
والعمليات امل�ساعدة ،ومكونات التغليف،
وج �م �ي��ع ال ��وح ��دات ال �ت��ي ت �ع��ال��ج املنتج
مل �خ �ت �ل��ف م �ع��اي�ي�ر امل �ن �ت �ج��ات احل �ل��ال.
فهدفنا الوحيد هو متكني العمالء من
حتقيق ه��ذا امل�ستوى م��ن ال�شفافية يف
ال���س��وق ،ع�بر م�ساعدتهم على االلتزام
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ب�أف�ضل املمار�سات يف ال�صناعة ».و�أ�ضاف
امل�سكري“ :نلتزم يف “ت�صنيف” بتطبيق
�أعلى معايري اجلودة وتوظيف �إمكاناتنا
املتطورة للح�صول على �أف�ضل النتائج.
ويعد احل�صول على االعتماد من هيئة
ع��امل �ي��ة م��وث��وق��ة م �ث��ل م��رك��ز الإم � ��ارات
ال��دويل لالعتماد �إجن��ازاً مهماً بالن�سبة
ل�ن��ا ،ون�ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة �أن ذل��ك �سي�سهم
يف تعزيز مكانتنا يف ال�صناعة ،فنحن
ملتزمون دائماً ب�أن ن�ضع �صحة و�سالمة
امل�ستهلكني على ر�أ���س قائمة �أولوياتنا،
ال � �س �ي �م��ا خ �ل��ال ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة التي
ت�برز خاللها املخاطر ال�صحية ب�شكل
م�ستمر».
قيمة م�ضافة
لقطاع الأغذية احلالل
ع �ل��ى م� ��دى ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة ،ازداد
الطلب على �شهادات الأغ��ذي��ة احلالل،

ح �ي��ث �أ� �ص �ب��ح ال �ن��ا���س يف ج�م�ي��ع �أنحاء
ال �ع��امل �أك�ث�ر وع �ي �اً ب��ال�ف��وائ��د ال�صحية
الإ�ضافية التي توفرها ه��ذه الأطعمة.
وم��ع ذل��ك ،فيمكن �أن ت�ستغرق عملية
�إ�صدار �شهادات املطابقة وقتاً طوي ً
ال �إذا
مل يتم �إ��ش��راك ذوي اخل�برات املنا�سبة.
و� �س �ت �ع �ت �م��د “ت�صنيف-رينا ل�ضمان
الأعمال” على اخل�برات الوا�سعة التي
ميتلكها م��وظ�ف��وه��ا لت�سهيل وت�سريع
عملية احل�صول على �شهادات املطابقة
احلالل .حول هذا اجلانب �أو�ضح خلفان
ال�سعدي ،املدير العام ل�شركة “ت�صنيف-
ري�ن��ا ل�ضمان الأعمال”“ :ال يقت�صر
ت�ن��اول الأغ��ذي��ة احل�ل�ال على امل�سلمني
ف�ق��ط ،ف�ه��ذه الأط�ع�م��ة تتميز بالعديد
م��ن ال �ف��وائ��د ال���ص�ح�ي��ة ،وت��وف��ر قيمة
م�ضافة للم�ستهلكني وم�ي��زة تناف�سية
ملنتجيها .ويف ه��ذا الإط� ��ار ،ف ��إن تعزيز
�سالمة عمالئنا ،وحت�سني �أدائهم البيئي

�أكدت على تبادل اخلربات والدرا�سات والتن�سيق يف جماالت عدة

والتجاري� ،سيبقى دائماً على ر�أ�س قائمة
�أولوياتنا .ويف “ت�صنيف-رينا ل�ضمان
الأعمال” ،ل��دي�ن��ا ف��ري��ق ت��دق�ي��ق ي�ضم
عدداً من خرباء الأغذية واملخت�صني يف
ال�شريعة الإ�سالمية الذين �سيوظفون
خرباتهم ومعارفهم للتحقيق والت�أكد
م��ن مطابقة الأغ��ذي��ة ملعايري املنتجات
احلالل».
خ�ل�ال م���س�يرة ت �ط��وره��ا ال���س��ري��ع منذ
ت�أ�سي�سها ،تويل “ت�صنيف-رينا ل�ضمان
الأعمال” م�صالح عمالئها اهتمامها
الأول ،ع�ب�ر اال� �س �ت �ف��ادة م��ن خرباتها
املمتدة يف خمتلف امل�ج��االت التي تعمل
ب�ه��ا .وبينما تعمل ال�شركة على تعزيز
مكانتها ال��ري��ادي��ة يف ال���ص�ن��اع��ة ،ف�إنها
حت��ر���ص ع �ل��ى ت��وظ �ي��ف �أك�ب��ر ع ��دد من
ال�ك��وادر الإماراتية �إ�ضافة �إىل تدريبها
ومت�ك�ي�ن�ه��ا ل�ل�م��واط�ن�ين ل �ي �ت��ول��وا زمام
القيادة يف امل�ستقبل.

اقت�صادية ر�أ�س اخليمة تطلق
مبادرة قهوة ال�صباح مع رائد �أعمال

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أطلقت اقت�صادية ر�أ���س اخليمة مبادرة “قهوة ال�صباح مع رائ��د �أعمال”
�ضمن مبادراتها جت��اه جمتمع الأع�م��ال يف ر�أ���س اخليمة ،وذل��ك ل�ضمان
ت�ع��زي��ز من��و االق�ت���ص��اد امل�ت�ن��وع وامل���س�ت��دام ع��ن ط��ري��ق ت�شجيع اال�ستثمار
وامل�ستثمرين عرب تقدمي ا�ست�شارات متنوعة لهم وتزويدهم مبتطلبات
عامل الأع�م��ال ،بالإ�ضافة لتوجيههم نحو �ضرورة اتباع بع�ض اخلطوات
والطرق االبتكارية للنهو�ض مبنتاجاتهم وك�سب ر�ضا امل�ستهلكني.
وي��ؤك��د �سعادة د .عبدالرحمن ال�شايب النقبي – م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة -
ب��أن مبادرة “قهوة ال�صباح مع رائ��د �أعمال” ت�أتي يف �إط��ار تقدمي الر�أي
وامل�شورة والدعم لرواد الأعمال ،وحثهم لتبني الأفكار الإبداعية .ويتطلب
�أي م�شروع ناجح �إعداد درا�سة اجلدوى اخلا�صة به ليتم من خاللها درا�سة
التكاليف املالية والإي ��رادات املتوقعة مع و�ضع عملية الت�سويق كمحرك
للنجاح.

تعاون بني هيئة الأوراق املالية وال�سلع ومدينة ال�شارقة للإعالم «�شم�س»

املذكرة تهدف لن�شر الوعي اال�ستثماري وتعزيزه وتوفري برامج تدريبية يف جمال �أ�سواق املال
•• ال�شارقة-الفجر:

�أبرمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع عن
بعد مذكرة تفاهم مع مدينة ال�شارقة
للإعالم (�شم�س) ،وقد اتفق الطرفان
ع�ل��ى �أن ت���ض��ع ه ��ذه امل��ذك��رة الأ�س�س
والقواعد لإن�شاء �إطار العمل والتعاون
امل�شرتك بينهما.
وقع املذكرة من جانب الهيئة� ،سعادة
ال��دك �ت��ور ع �ب �ي��د ال ��زع ��اب ��ي ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ه �ي �ئ��ة الأوراق املالية
وال�سلع ،وم��ن جانب (�شم�س) �سعادة
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ع �م��ر امل ��دف ��ع ،رئي�س
م��دي �ن��ة ال �� �ش��ارق��ة ل�ل��إع�ل�ام .و�أك� ��دت
امل��ذك��رة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة و� �ض��رورة تبادل
اخل�برات والدرا�سات يف جم��االت عدة
ب�ه��دف توعية امل�ستثمرين يف �أ�سواق
الأوراق املالية يف ال��دول��ة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ت�ع��اون يف ال��درا� �س��ات والبحوث
ذات العالقة ب��أغ��را���ض امل��ذك��رة ،ومبا
يتنا�سب م��ع ال���س�ي��ا��س��ات امل�ع�م��ول بها
ل � ��دى �أي م ��ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،وتنظيم

امل�ؤمترات ،واالجتماعات.
ونوه د .عبيد �سيف الزعابي ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ه �ي �ئ��ة الأوراق املالية
وال�سلع� ،إىل �أن “توقيع املذكرة ميثل
خطوة على درب التكامل مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني لتبادل املعلومات ودعم
ج�ه��ود التق�صي امل ��ايل والتحقيقات،
و�أع ��رب ع��ن تقديره للجهود املتميزة
التي تبذلها مدينة ال�شارقة للإعالم
(�شم�س) يف دع��م الأن�شطة التجارية
لرواد الأعمال».
و�أو�ضح �أن “توثيق مثل تلك ال�شراكات
الفعالة من �ش�أنه تعزيز العمل امل�شرتك
لتبادل املعرفة واخل�ب�رات والتجارب
امل�ؤ�س�سية على كافة امل�ستويات ،ودعم
املهارات الإبداعية واالبتكار من خالل
ال�شراكات امل�ؤ�س�سية� ،إ�ضافة �إىل توفري
برامج تدريبية يف جم��ال �أ��س��واق املال
و� �ص �ن��اع��ة اخل� ��دم� ��ات امل��ال �ي��ة بهدف
ت�ط��وي��ر وحت���س�ين امل���س�ت��وي��ات املهنية
وزي � ��ادة ال��وع��ي ب��امل�ن�ت�ج��ات والأدوات
املالية املتداولة بالأ�سواق املالية».

من جانبه ق��ال �سعادة الدكتور خالد
امل��دف��ع“ ،جاء توقيع مذكرة التفاهم
م��ع ال�شركاء يف هيئة الأوراق املالية
وال�سلع التزاماً بنهج (�شم�س) امل�ستند
�إىل ر�ؤي��ة وتوجيهات حكومة ال�شارقة
ب�ضرورة ا�ستمرارية العمل على تر�سيخ
وتعزيز التعاون والعمل امل�شرتك من
خ�لال ع��دة و��س��ائ��ل و�آل �ي��ات ،ومتا�شياً
ور�ؤي� ��ة هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع

امل�ت�م�ث�ل��ة يف ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ير بيئة
ا�ستثمارية م�ستدامة يف ��س��وق مايل
متقدم .ور�سالة الهيئة التي ت�ؤكد على
ح�م��اي��ة ح�ق��وق امل�ستثمرين وتر�سيخ
�أ��س����س التعامل ال�سليم وت�ع��زي��ز بيئة
جاذبة ل��ر�ؤو���س الأم ��وال اعتماداً على
نظم ابتكارية حيوية».
وت��اب��ع“ :مدينة ال �� �ش��ارق��ة للإعالم
(�شم�س) تتابع ما حققته هيئة الأوراق

املالية وال�سلع وت�شيد ب��إجن��ازات�ه��ا يف
كل املجاالت التي تخ�ص امل�ستثمرين،
وتعمل (�شم�س) ب��دوره��ا على توفري
بيئة داعمة وحا�ضنة للم�ستثمرين من
داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة ،واحل��ر���ص على
تقدمي اخل��دم��ات والت�سهيالت �ضمن
جمتمع مزدهر».
و�أع � ��رب امل��دف��ع ع��ن ��ش�ك��ره وتقديره
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع ودورها
وج�ه��وده��ا يف تنظيم �أ� �س��واق الأوراق
املالية وال�سلع يف دول��ة الإم ��ارات ،من
خالل �صالحياتها ومهماتها الرقابية
والإ�شرافية والتنفيذية.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق حتدد املذكرة
�أوج � ��ه ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين فيما
ي �خ ����ص ن �� �ش��ر ال ��وع ��ي اال�ستثماري
وت�ع��زي��زه با�ستخدام ال�ق�ن��وات املتاحة
ل��دى اجل��ان �ب�ين ،وال�ت�روي��ج لأن�شطة
ال� �ت ��وع� �ي ��ة اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة اخلا�صة
بالهيئة ،والتعاون يف تنظيم امل�ؤمترات
واالجتماعات والندوات وور���ش العمل
ذات العالقة باخت�صا�ص الطرفني.

نظر ًا للموقع اال�سرتاتيجي واخلدمات املقدمة وفق �أعلى املعايري العاملية

مطار ال�شارقة املركز اللوج�ستي الأول لـ «�أ�سرتال للطريان» يف ال�شرق الأو�سط
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة مطار ال�شارقة ال��دويل ،عن
ان���ض�م��ام ال���ش��رك��ة ال�ك�ي�ن�ي��ة املتخ�ص�صة
ب��ال �� �ش �ح��ن “�أ�سرتال للطريان” �إىل
م�ط��ار ال���ش��ارق��ة لي�صبح م��رك��ز ال�شحن
الأول لتو�سع عمليات ال�شركة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،ولتبد�أ ال�شركة بت�سيري
رحلتني �أ�سبوعياً من نريوبي يف كينيا �إىل
ال���ش��ارق��ة ،با�ستخدام ط��ائ��رات م��ن طراز
بوينغ .767
وجاء اختيار مطار ال�شارقة ،نظراً للموقع
اال�سرتاتيجي الذي يتمتع به ،والإمكانيات
التي يوفرها املطار وفق �أعلى املمار�سات
العاملية ،والتي تخت�ص مبناولة ال�شحنات
ال� �ت ��ي حت� �ت ��اج ل� ��درج� ��ات ت�ب�ري ��د خا�صة
وت�شمل املنتجات الغذائية ،بالإ�ضافة �إىل
وحدة تخزين ومناولة املنتجات الدوائية
وال�صحية يف مركز ال�شحن.
وقد �أقيم حفل ا�ستقبال للطاقم وم�س�ؤويل
ال�شركة لدى هبوط الطائرة على مدرج
م �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة وب �ع��د ع �ب��وره��ا �أقوا�س
مر�شات امل�ي��اه التقليدية وذل��ك بح�ضور
�سعادة علي �سامل املدفع ،رئي�س هيئة مطار
ال�شارقة ،و�سعادة ال�شيخ في�صل بن �سعود
القا�سمي ،مدير الهيئة ،وال�سيد �ساجنيف
غاديا ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أ�سرتال للطريان ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
امل�س�ؤولني من اجلهتني.
البنية التحتية
واالت�صاالت اللوج�ستية
وقال �سعادة علي �سامل املدفع ،رئي�س هيئة
م�ط��ار ال���ش��ارق��ة ال ��دويل� “ :إن موا�صلة
م �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة يف ا��س�ت�ق�ط��اب �شركات
طريان وخطوط جديدة ،ك�شركة �أ�سرتال
للطريان ،ير�سخ مكانته ال��رائ��دة كمركز

دويل لل�شحن ،وي ��ؤك��د ع�ل��ى ال �ت��زام��ه يف
توفري �أعلى املعايري واملمار�سات العاملية
لقطاع ال�شحن اجل��وي من خ�لال وحدة
ال�ت�خ��زي��ن امل�ت�خ���ص���ص��ة ،احل��ا��ص�ل��ة على
اع �ت �م��اد  CEIVم��ن امل�ن�ظ�م��ة الدولية
للنقل اجلوي  IATAباملوا�صفات العاملية
احلديثة ،والتي �ستوظف كامل قدراتها
ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة وخ��دم��ات �ه��ا املتخ�ص�صة
ب ��الأدوي ��ة وال��رع��اي��ة ال���ص�ح� ّي��ة ،ل�شحن
اللقاحات من ال�صني �إىل القارة الأفريقية
بكفاءة وان�سيابية».
و�أ�ضاف �سعادته“ :ت�شكل البنية التحتية
امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا امل �ط��ار ،و�أنظمة
ال�شـــحن اجل ��وي امل���س��ان��دة ال �ت��ي تربط
مركز ال�شحن بكافة الوجهات الدولية،
�إ�ضاف ًة نوعية ومطلب ل�شركات الطريان
ووك�ل��اء ال���ش�ـ�ـ�ـ�ح��ن اجل� ��وي ،خ��ا��ص��ة و�أن
مطــار ال�شــارقة �أث�ب��ت كفاءتـــه وقدرته
على اال�ستجابة ال�سريعة لعمليات ال�شحن
التي حتتـــاج �إىل عنايـــة خا�صة من حيث

املناولـــة وال�شــــحن والتخزين».
املحور الأول لتو�سع
العمليات يف ال�شرق الأو�سط
م��ن جانبه ،ق��ال ال�سيد �ساجنيف غاديا،
امل ��ؤ� �س ����س وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
�أ� �س�ترال ل�ل�ط�يران“ :نحن ��س�ع��داء بهذا
التعاون مع مطار ال�شارقة ال��ذي يعترب
واح � ��داً م��ن �أه� ��م امل� �ط ��ارات يف املنطقة،
وي�شرفنا ك��ون��ه �سي�صبح م��رك��ز ال�شحن
الأول لتو�سع عملياتنا يف منطقة ال�شرق
الأو� � �س ��ط ،وث��ال��ث م��رك��ز ع��امل��ي ل�شركة
�أ� � �س �ت�رال ب �ع��د ن�ي�روب ��ي -ك �ي �ن �ي��ا ،ولييج
بلجيكا».و�أ�ضاف�“ :سنعمل من خالل تواجدنا يف
مطار ال�شارقة على تعزيز عمليات ال�شحن
مب ��ا ف �ي �ه��ا � �ش �ح��ن امل � ��واد � �س��ري �ع��ة التلف
والأغ��ذي��ة م��ن ��ش��رق �أف��ري�ق�ي��ا �إىل مطار
ال���ش��ارق��ة ال ��ذي ي�ضم ك��اف��ة الإمكانيات
والتجهيزات الالزمة لذلك ،بينما �سيتم

تفعيل عمليات ال�شحن وخ��ا��ص��ة �شحن
ال �ل �ق��اح��ات م��ن ال �� �ص�ين والإم� � � ��ارات �إىل
نريوبي لتوزيعها عرب �شبكة ال�شركة يف
�أفريقيا».
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن �إدخ� � ��ال خ��دم��ة ال�شحن
اجلديدة بني كينيا والإمارات �سي�ؤدي �إىل
منو التجارة البينية وخلق فر�ص جديدة
للقطاع اخلا�ص.
�سل�سلة من الإجراءات
والأنظمة ل�ضمان اجلودة
وت�أتي وح��دة التخزين ومناولة املنتجات
ال� ��دوائ � �ي� ��ة يف م ��رك ��ز ال �� �ش �ح��ن مبطار
ال �� �ش��ارق��ة ت�ل�ب�ي� ًة ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات املتنامية
لقطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية على املنتجات
التي حتتاج �إىل عناية خا�صة م��ن حيث
امل�ن��اول��ة وال�شحن وال�ت�خ��زي��ن ،يف مرافق
ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م ب�ح��رارت�ه��ا ب�شكل م�ستمر،
ومراقبة التغيريات احلرارية من حلظة
نزولها من الطائرة �إىل حلظة ت�سليمها

�إىل ال���ش��رك��ات امل���س�ت��وردة� ،ضمن �سل�سلة
من الإج ��راءات والأنظمة ل�ضمان جودة
امل�ن�ت�ج��ات ال��دوائ �ي��ة ال���س�لام��ة ال�صحية
للإن�سان.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن “�أ�سرتال للطريان”
ه��ي �شركة ط�ي�ران متخ�ص�صة بال�شحن
وم�ق��ره��ا يف ن�يروب��ي -كينيا ،بينما لدى
ال �� �ش��رك��ة م��رك��ز ث ��اين يف م �ط��ار ل�ي�ي��ج -
ب�ل�ج�ي�ك��ا ،و� �س �ي �ك��ون م �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة هو
املركز اللوج�ستي الثالث لل�شركة والأول
يف ال�شرق الأو� �س��ط .وق��د ب ��د�أت ال�شركة
ع �م �ل �ي��ات �ه��ا يف ال� �ع ��ام  ،2001وتعترب
ال�ي��وم �أك�ب�ر �شركة ط�ي�ران �شحن خا�صة
يف �إف��ري�ق�ي��ا ب��إج�م��ايل  14ط��ائ��رة �شحن
م��ع خ �ط��ط ل ��زي ��ادة الأ� �س �ط��ول �إىل 20
ط ��ائ ��رة ب �ن �ه��اي��ة ع� ��ام  .2021وت�شغل
ال�شركة رحالت منتظمة وغري جمدولة
متخ�ص�صة بال�شحن اجل��وي �إىل وجهات
�إق�ل�ي�م�ي��ة خمتلفة يف �أف��ري�ق�ي��ا ورح�ل�ات
دولية �إىل عدة وجهات �أوروبية.

حديد الإمارات تخطط لإ�ضافة
منتجات ال�صلب امل�سطحة �إىل منتجاتها

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة حديد الإمارات ،عن خططها لإ�ضافة اللفائف املدرفلة على
ال�ساخن �إىل جمموعة منتجاتها املتنوعة لتلبية احتياجات الأ�سواق املحلية
والإقليمية ب�شكل �أ�سا�سي من املنتجات امل�سطحة عالية اجلودة.
وجت��ري ال�شركة حال ًيا تقييما �شامال للم�شروع ال��ذي يت�ضمن �إن�شاء
م�صنع اللفائف املدرفلة على ال�ساخن امل�ؤمتت بالكامل والأول من نوعه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية
الإجمالية لل�شركة عند ا�ستكمال امل�شروع  5ماليني طن يف العام.
وبف�ضل التقنيات احلديثة التي �سيتبناها امل�صنع اجلديد� ،سيكون واحدًا
من املرافق ال�صناعية الأق��ل من حيث الب�صمة الكربونية على م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة .وت��دع��م امل�ن�ت�ج��ات امل�سطحة اجل��دي��دة ال�ع��دي��د م��ن ال�صناعات
والتطبيقات ،مثل� :صناعة ال�سيارات ،وال�صلب الكهربائي ،وبناء ال�سفن،
والغاليات و�أوعية ال�ضغط ،وا�سطوانات الغاز ،والهياكل املعدنية الثقيلة،
وال �ه �ي��اك��ل ال �ب �ح��ري��ة ،والإن� ��� �ش ��اءات
العامة ،ومكونات املاكينات والآالت،
والأن� ��اب � �ي� ��ب ،والأج� � �ه � ��زة املنزلية،
وال �� �ص �ل��ب ال �ه �ي �ك �ل��ي ،ون �ح��وه��ا من
املنتجات الأخرى.
و�أ ّك � � � ��د امل �ه �ن ��د� ��س � �س �ع �ي��د غ �م ��ران
الرميثي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ح��دي��د الإم� ��ارات �أن ال�شركة ت�سعى
دائ � ًم��ا لتلبية اح �ت �ي��اج��ات عمالئها
عرب جمموعة متكاملة من املنتجات
عالية اجلودة واحللول ال�شاملة.
وقال “ :تعتزم ال�شركة  -عقب �إجراء
التقييم ال �ل�ازم ل�ل�م���ش��روع  -تلبية
الطلب املتزايد على منتجات اللفائف
امل ��درف� �ل ��ة ع �ل��ى ال �� �س��اخ��ن ومنتجات
ال�صلب امل�سطحة يف ال�سوق املحلي والأ��س��واق الإقليمية .وي�أتي م�شروع
�إط�لاق منتجات اللفائف املدرفلة على ال�ساخن �ضمن خططنا للتو�سع
والنمو ،وتعزيز �إ�سهامنا يف دعم القطاع ال�صناعي ككل”.

خمترب االبتكار بكهرباء ال�شارقة ي�ستقطب �أفكارا
جديدة ملواجهة التحديات وحتقيق اال�ستدامة

•• ال�شارقة-وام:

نظمت �إدارة الرت�شيد بالتعاون مع �إدارة اال�سرتاتيجية والتطوير امل�ؤ�س�سي
بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة ور�شة عمل �ضمن خمترب االبتكار حتت
�شعار “املنزل املر�شد امل�ستدام” بهدف طرح ر�ؤى و�أفكار جديدة ومبتكرة
ملواجهة التحديات اخلا�صة باال�ستخدام الأمثل للطاقة واملياه وتفاعل
فئات املجتمع مع الأ�ساليب احلديثة للرت�شيد وقال �سعادة �سعيد باجليو
ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة �إن تنظيم خمترب االبتكار
حتت �شعار “املنزل املر�شد امل�ستدام” يهدف �إىل تر�سيخ مفهوم حماية البيئة
يف املجتمع وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه من خالل �أن�شطة وممار�سات
عملية ت�سهم يف توعية �أفراد املجتمع و�إطالق مبادرات فردية وجماعية من
�ش�أنها حتقيق ا�ستدامة املوارد الطبيعية والطاقة وتر�شيد اال�ستهالك من
خالل اال�ستخدام الأمثل ملوارد الطاقة واحلد من االنبعاثات الكربونية.
و�أك ��د �أن الهيئة تعمل على تفعيل خمترب االب�ت�ك��ار ال�ستقطاب الأفكار
املبتكرة ومناق�شتها و�إع��داد ر�ؤي��ة ومنهجية وا�ضحة لتقييم هذه الأفكار
وتطبيقها يف كافة �إدارات الهيئة وجماالت عملها املختلفة مما ي�ساهم يف
مواجهة التحديات وتطوير جماالت العمل  .و�أو�ضح حممد عبداهلل مدير
�إدارة اال�سرتاتيجية والتطوير امل�ؤ�س�سي بالإنابة �أن خمترب االبتكار بالهيئة
ي�ستند �إىل اف�ضل املنهجيات والأدوات املبتكرة لكافة م��راح��ل االبتكار
من اال�ستهداف اىل ا�ستك�شاف احل��اج��ات والتحديات اىل توليد االفكار
االبداعية ثم تقييمها وتطبيقها وو�ضع مقايي�س ملتابعة نتائجها وذلك
وفق اف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
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العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
()2020/1912

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
()2020/1918

رقم املحرر 2020/1/214634
مقدم من � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) -الإمارات  -املنذرة
�ضد زياد كمال م�سعود ابو زينه  -اردين اجلن�سية  -املنذر اليه
�أوال  :املنذرة فرع ل�شركة خليجية �أ�س�ست يف �إمارة دبي مبوجب الرخ�صة التجارية رقم  659563ال�صادرة
عن دائرة التنمية الإقت�صادية يف حكومة دبي وتعمل يف جمال عمليات التمويل .وكانت من قبل ت�سمى/
�أمريكان �إك�سربي�س .ثانيا  /بتاريخ  2015/12/15ا�صدر املنذر اليه للمنذرة ال�شيك رقم 226794
مببلغ  50.000 /الف درهم (خم�سون الف دره��م) امل�سحوب على بنك �ستاندرد ت�شارترد فرع النجدة.
وعند تقدمي ال�شيك للبنك ل�صرفه ارتد بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد .وفقا لإف��ادة البنك امل�ؤرخة
 .2015/12/16لذلك  ،تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�سداد مبلغ  50.000 /الف درهم (خم�سون الف
درهم) والفوائد القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف  2015/12/15حتى ال�سداد خالل ا�سبوع من
تاريخ ا�ستالم الإعالن بالن�شر.

الكاتب العدل

تكليف بالوفاء بالن�شر
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

العدد 13177بتاريخ2021/3/1
الدائن  /بروين حممد �أيوب �شيخ  -اجلن�سية  :الهند
العنوان  /دبي � -شارع ال�شيخ زايد برج  - UPهاتف رقم 0525867058
املدين  /حممود ح�سن  -اجلن�سية  :الهند
العنوان  /ال�شارقة  -منطقة النهدة  -هاتف رقم ()0554147919
بجانب �صحارى �سنرت  -بناية عبدالعزيز 065689356 -
الطابق الأول � -شقة رقم  104بلوك C
املو�ضوع � /إىل املدين  /حممود ح�سن حيث �أنك مدين يل مبلغ ( 100000درهم) قيمة اقرار
املديونية الذي �أ�صدرته ل�صاحلي ورغم مطالبك بال�سداد مل تقم ب�سداد املبلغ حتى الآن.
لذلك � ،أكلفك بالوفاء بالدين املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ و�صول هذا التكليف �إليك حتت
طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية لإ�ست�صدار �أمر �أداء �ضدك ل�سداد املبلغ املذكور مع �إلزامك بكافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية املرتتبة عليه.
الدائن
اال�سم  /بروين حممد �أيوب �شيخ

حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

وعنوانه :العقار رقم 1/1227و2و� ،3سبينة ال�صغرى ،ريف دم�شق � ،سوريا
وامل�سجلة حتت رقم  )163975( :بتاريخ2012/02/07 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/01/10 :وحتى تاريخ 2031/01/10 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

العدد 13177بتاريخ2021/3/1
اعالن بالن�شر للح�ضور �أمام �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم  2021/200عمايل

بناء علي طلب امل�ست�أنف/الن�سيم لل�سياحة
اىل امل�ست�أنف �ضده  :احمد عادل غريب غايل
انت مكلف باحل�ضور امام مبحكمة ا�ستئناف ال�شارقة الدائرة
العمالية مكتب �إدارة ال��دع��وى � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وذلك يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير الدعوى

الكاتب العدل
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العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
()2020/1916

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
()2020/1917

رقم املحرر 2020/1/218857
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :عادل بن دين حممد بن �شمبيه البلو�شي  -عماين اجلن�سية
امل��و��ض��وع � -1 -:سحب امل�ن��ذر ال�ي��ه م��ن ح�سابه امل���ص��ريف ل��دى بنك دب��ي ال�ت�ج��اري ال�شيك رقم
 432688البالغة قيمته  312.000.00درهم (ثالثمائة واثني ع�شر الف درهم) وامل�ستحق
الدفع يف 2020/6/11
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد
كاف للوفاء مبقابلة .عليه  ،ف�إن املنذرة يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة
ال�شيك امل�شار اليه بالبالغة قيمته  312.000.00درهم (ثالثمائة واثني ع�شر الف درهم) مع
الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ ا�ستحقاقه  2020/6/11مع الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإعالن بالن�شر.
الكاتب العدل

رقم املحرر 2020/1/218859
املنذر  :بنك دبي التجاري (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :ا�شرف �سليمان جمعه ب�شري الطاهري � -إماراتي اجلن�سية
املو�ضوع � -1 -:سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم 0991596
البالغة قيمته  264.085.65درهم (مائتان واربعة و�ستون الفا وخم�س وثمانون درهما وخم�سة
و�ستون فل�سا) وامل�ستحق الدفع يف 2020/12/6
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�صرف يف ميعاد �إ�ستحقاقه لعدم وجود ر�صيد كاف
للوفاء مبقابلة .عليه  ،ف��إن املنذرة يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك
امل�شار اليه بالبالغة قيمته  264.085.65دره��م (مائتان واربعة و�ستون الفا وخم�س وثمانون
درهما وخم�سة و�ستون فل�سا) مع الفائدة القانونية  %12منذ تاريخ ا�ستحقاقه  2020/12/6مع
الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإعالن بالن�شر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  5183/2020/16جتاري جزئي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  270/2021/11مدين جزئي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  205/2020/250بيع عقار مرهون

مو�ضوع التنفيذ � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية والأمر ب�إيقاع
احلجز التنفيذي على العقار (ار�ض) رقم  2977البالغ م�ساحتها  2.411.12قدم مربع مبنطقة جبل علي االوىل
ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضدها االوىل وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل
حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم املقدرة مببلغ  1.296.429.16درهم (مليون ومائتان و�ستة وت�سعني الف
واربعمائة وت�سعة وع�شرين درهم �ستة ع�شر فل�سا) من ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى
تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و ( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم
 14ل�سنة  2008ب�إمارة دبي .طالب الإعالن  :بنك امل�شرق � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ وميثله :
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل  ،املطلوب �إعالنهما  -1 :اوربيت هولدينجز ليمتد
وميثلها مالكها  /هيمال فاالبهادا�س تهاكار و�سوري�ش فاالبهدا�س تاكار �-2سيفني �ستار كوموديتيز  -م د م
�س � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهول حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز
على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ار���ض مبنطقة  :جبل علي االوىل  -رقم االر���ض  - 2977رقم البلدية
 591 - 0 :امل�ساحة  224 :مرت مربع  ،وف��اء للمبلغ املطالب به ( )1296429دره��م وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ
مفعوله قانونا.

حماكم دبي

با�ســم� :شركة �أبناء زهري احلملي

املنذرة � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
�ضد  :فام ملقاوالت البناء  -ذ م م
مبنا�سبة تعامالت جتارية عبارة عن الإتفاقية امل�ؤرخة  2018/1/14بني املنذرة واملنذر اليها لأعمال الدهان للم�شروع
امل�سمى �سمارت  1 /مبنى جتاري � /سكني مكون من (طابق حتت الأر�ض  +طابق ار�ضي  5 +مواقف �سيارات  10 +طوابق)
على قطعة االر�ض رقم  123يف العامرة بعجمان .وقد قامت املنذرة بالقيام بكافة التزاماتها التعاقدية .وقد قامت املنذر
اليها ب�سداد جزء من املديونية املرت�صدة بذمتها� .إال انها امتنعت عن �سداد باقي املبالغ امل�ستحقة عليها بدون وجه حق
وال �سند رغم وفاء املنذرة بكافة التزاماتها التعاقدية .وقد بلغت امليونية امل�ستحقة وفقا لك�شوف احل�ساب ال�صادرة عن
النظام املحا�سبي للمنذرة والتي تعترب مبثابة الدفاتر التجارية ذات احلجية يف االثبات مبلغ  315.021.03 /الف
درهم (ثالثمائة وخم�سة ع�شر الفا وواح��د وع�شرون درهما و  3فل�سا) وقد ت�أكدت تلك املديونية من خالل الفواتري
و�أوامر ال�شراء ومذكرات الت�سليم املوقعة من املنذر اليها.
لذلك  ،ف�إن املنذرة تنبه على املنذر اليها بالآتي  :بان ت�ؤدي اليها مبلغ  315.021.03 /الف درهم  /ثالثمائة وخم�سة
ع�شر الفا وواحد وع�شرون درهما و  3فل�س) والفوائد القانونية من تاريخ اال�ستحقاق يف  2020/11/3بواقع %9
�سنويا وحتى متام ال�سداد .خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الإعالن بالن�شر.

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

املودعة بالرقم 151508 :

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 2.700.000.00درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :الفهيم الينز � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
وميثله  :مها علي �إ�سماعيل علي الفهيم � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم � -2 :شركة الجاليا ريتيل  -ذ م م  -4ان جيه ات�ش ليميتد �-6شركة براجما اليف �ستايل
ماجنمنت ليمتد � -صفتهم بالق�ضية  :اخل�صم املدخل  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( 2.700.000.00دره��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة  %12م��ن ت��اري��خ الإ�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2021/3/24ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد 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

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 6770درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن � :شركة اخلزنة للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
امل�ط�ل��وب �إع�لان��ه  -1:رف�ي��ق ب��ال�ي��ات��ازات ع�ب��دال�ك��رمي ب��ال�ي��ات��ازات حممد ع�ب��دال�ك��رمي � -صفته
بالق�ضية  :مدعي عليه .مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2021/2/24يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح� /شركة اخلزنة للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  6.770درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
�صريورة هذا القرار وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
 111/2021/11مدين جزئي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
 16/2021/254جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سجاد احمد حممود يو�سف خان -2 ،ع��ادل �أمني حممد �أمني -
جمهويل حمل الإقامة  ،مبا ان املدعي � :شركة الهوبلي للو�ساطة التجارية  -ذ م م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي��ؤدوا للمدعية
بالت�ضامم والإنفراد مبلغ ( )215.000دوالر "مائتان وخم�سة ع�شر الف دوالر" ما يعادل
مبلغ ( )790.030دره��م (�سبعمائة وت�سعون ال��ف وث�لاث��ون دره��م) مع الفائدة بواقع
 %9من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2017/7/20م حتى ال�سداد التام .وح��ددت لها
جل�سة يوم الأحد املوافق  2021/3/7ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد 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.

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 4267/2020/60أمر �أداء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه  -1 /دامير للمقاوالت  -ذ م م
مبا ان املدعي  /فخري واخوانه لتجارة املكييفات ذ م م وميثلها ال�سيد /فخر الدين ديوان ا�صغر
علي  -وميثله  /عادل عبداهلل خمي�س املعمري
ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ � 2020/10/11أوال  /بانفاذ العقد التجاري امل�برم بني
الطرفني .ثانيا بالزام املدعي عليها دامير للمقاوالت ذ م م بان ت�ؤدي للمدعية فخري واخوانه
لتجارة املكييفات ذ م م مبلغ  42555دره��م اثنان واربعون الف وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون
درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2020/7/6وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :جي�سبال �سينغ �سريها  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :حمدان ال�شام�سي للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 132000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع  %9من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2021/3/3
ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد 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

رئي�س الق�سم

قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 01/ 03/ 2021 Issue No : 13177

املودعة بالرقم 156691 :
با�ســم :توراي كابو�شیكي كاي�شا (توراي اند�سرتيز انك)
وعنوانه -2 ،1-1 :ت�شومة ،نيهونبا�شي – مورومات�شي  ،ت�شو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وامل�سجلة حتت رقم  )156691( :بتاريخ2013/03/24 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/05/03 :وحتى تاريخ 2031/05/03 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169033 :
با�ســم :توراي كابو�شیكي كاي�شا (توراي اند�سرتيز .انك)
وعنوانه -2 ،1-1 :ت�شومة ،نيهونبا�شي – مورومات�شي  ،ت�شو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وامل�سجلة حتت رقم  )169033( :بتاريخ2013/05/15 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/09 :وحتى تاريخ 2032/02/09 :
�إدارة العالمات التجارية

Notification by Publication for a Defendant
Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance
)Case no. SHCFICIREA2021/0000948 / Civil (Partial

To Defendant: HAJEL JOVER JONDONERO
"Unknown Place of Residence: Sharjah "investigation report attached
Notification by publication in Arabic & English
The Plaintiff: RAHMA HASSAN MURAD ALBLOUSHI - UAE national filed a case
against HAJEL JOVER JONDONERO , Philippines national, requesting the following:
1) To bind the defendant with an amount of AED (13,000).
2) To bind the defendant with the expenses and attorney fees.
You are requested to present on 10/03/2021 before Case Management Office, Sharjah
Federal Civil Court of First Instance office no. (Office of Case admin no.4) in person or
to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with the entire document attached
within 10 days of the publication in order to consider the above-mentioned case number
in your capacity as a Defendant.
Director of Legal Services
Hamdah Mohamed Hassan Ali Al Ali

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 01/ 03/ 2021 Issue No : 13177

Notification of Judgment of Case
No SHCRCIPOR2020/0005860; Commercial Partial

Sent to : The Defendant :Krona Iron Trade N/A
Sharjah industrial City 6. behind Third Industrial Street Shubra No. 1, King of Ali bin
Saeed bin Humaid 0504829501-065437366
As per the above-mentioned case, filed by
The Plaintiff: Clever International Trading FZE
Notifying you that the below-mentioned judgment has been delivered against you and
you have the right to appeal such judgment before the Sharjah Court the Civil Court of
First instance, within a period of 30 days starting from the day following the date of your
notification, if failed to submit the papers of the appeal of the judgment delivered within
the mentioned period, then The judgment shall be final against you and legal measures will
be taken to execute the same
Judgment:- The court determined as if in presence of the defendant : To oblige the
defendant to pay the plaintiff an amount of 156497.84 dirham with interest at a rate of 5%
from the date of filing the case until full payment, provided that the interest does not exceed
the amount adjudicated together with paying the prescribed fees and expenses
Muhammad Hussain Al Mahdi
Sharjah Court Civil Court of First Instance

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 12 / 2021جتاري كلي
�إىل املدعى عليه  -1 /اليكابريل حليانىجمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى  /جيبيز للمقاوالت( �ش .ذ .م .م)
قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها  :1ب�صحــة ونفاذ عقد التنازل امل�ؤرخ يف � 18سبتمرب  2008عن
القطعة رقم  685-597واملن�ش�آت املقامة عليها و الكائنة مبنطقة دبي لال�ستثمار (العني امل�ؤجرة)
للم�ست�أجرين من قبل املدعي عليها الأويل ل�صالح املدعي عليهم الثاين والثالث وت�سجيلها با�سم
البنك املدعي لدى املدعي عليها الأويل وت�سليمهم القطعة وما عليها وتنفيذ عقود التنازل وملحقاته
وت�سجيلها يف ال�سجل املعد لذلك لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك وذلك مل�صلحة البنك املدعي �أ�صلياً.
� : 2إلزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021-03-09ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد &_BUILDING
 DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
 363/2020/105احوال نف�س غري م�سلمني
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :بيبني بابني بابو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :لياه اليزابث فارغي�س
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتطليق املدعية و�سداد نفقة اىل املدعية
 100.000درهم ورد املهر البالغ  10.00.000.00روبية هندية �أي ما يعادل على الدرهم
الإماراتي  49.729.08درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/28ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد 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.

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  5031/2020/16جتاري جزئي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
()2020/1908

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 358.919 .54درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :حمبوب علي بيك � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/25يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح /بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة) بالزام املدعي عليه ب��ان ي�سدد للبنك املدعي مبلغا وق��دره .54
 358.919درهم (ثالثمائة وثمانية وخم�سون الف وت�سعمائة وت�سعة ع�شر درهما واربعة وخم�سون فل�سا) م�ضافا
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا  ،اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2020/12/20
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه امل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رقم املحرر 2020/1/214624
مقدم من � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) -الإمارات  -املنذرة
�ضد  :عبداحلميد ال�شاذيل بلحولة  -تون�سي اجلن�سية
�أوال  :املنذرة فرع ل�شركة خليجية �أ�س�ست يف �إمارة دبي مبوجب الرخ�صة التجارية رقم  659563ال�صادرة
عن دائرة التنمية الإقت�صادية يف حكومة دبي وتعمل يف جمال عمليات التمويل .وكانت من قبل ت�سمى/
�أمريكان �إك�سربي�س .ثانيا  /بتاريخ  2012/7/11ا�صدر املنذر اليه للمنذرة ال�شيك رقم  118مببلغ
 21.000 /الف درهم (واحد وع�شرون الف درهم) امل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني فرع الكورني�ش
 �أبوظبي .وعند تقدمي ال�شيك للبنك ل�صرفه ارتد بدون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم للح�سب .وفقالإفادة البنك امل�ؤرخة  .2012/7/12لذلك  ،تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�سداد مبلغ  21.000 /الف
درهم (واحد وع�شرون الف درهم) والفوائد القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/7/11حتى
ال�سداد خالل ا�سبوع من تاريخ الإعالن بالن�شر.

الكاتب العدل

33
دولة الإمارات العرية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

�إعالن بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة

وزارة العدل

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة الإبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات التنفيذي (ن�شرا)
�إخطار باحلجز التنفيذي (ن�شرا)
يف الق�ضية التنفيذية رقم  216ل�سنة 2020

اعالن مدعي عليه بالن�شر باللغة العربية والإجنليزية
يف الدعوى  ، FUCFICICOM2020 / 0000949جتاري (كلي)

اىل املنفذ �ضدها/ال�شيخة فاطمة را�شد بن حميد القا�سمي
ل�صالح املنفذ له�/سارة ملقاوالت البناء  -ذ م م
قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الق�ضية التنفيذية  216ل�سنة � ، 2020إعالمكم
ب�أنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارين قطعة رقم  1446ملك والقطعة رقم
 1447ملك مبنطقة مويلح جتارية ب�إمارة ال�شارقة  ،لذلك يتوجب عليكم مراجعة
حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل �سبعة �أيام من
تاريخ الإعالن .ويف حال تخلفكم عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد ف�إن املحكمة
�ستبا�شر �إجراءات البيع يف غيابكم.

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اىل املدعي عليه  :دلتا ملقاوالت البناء م�ؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها ومديرها امل�س�ؤول الورن�س
هريالد بريبرت جورج بريبرت
نعلمكم بان املدعي  /جمموعة النعيمي � -ش ذ م م
قد �أقام الدعوى املذكورة  ،لذا يجب عليكم احل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة الفجرية
 ،املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق  2021/3/8ال�ساعة � 9صباحا لتقدمي 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  / 2021/2/22 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي � /سرحان ال�سيد عبد العاطي
حمكمة الفجرية
املحكمة الإبتدائية املدنية

العدد 13177بتاريخ2021/3/1
يف الدعوى رقم  3115ل�سنة  2020جتاري جزئي  -عجمان
املدعي عليها � :شبال وورد ذ م م (�شبال ذا بريزدن�سي) (لي�س له عنوان معلوم)
نحيطكم علما �أنه مت انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم من (نورة عبداهلل احمد عبيد ال�شام�سي)
وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الإثنني املوافق  2021/3/8وذلك
ال�ساعة الثالثة م�ساءا (3.00م) و�سيكون الإجتماع عن بعد عرب الإنرتنت تنفيذا لتعليمات وزارة ال�صحة باحلد من
الإجتماعات لدواعي وباء فري�س كورونا واالجتماع يف املوعد املحدد عرب الرابط التايل :
Mohamed Amer is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic : Mohamed Amer's Zoom Meeting
Time : Mar 8, 2021 03:00 pm Dubai
Join Zoom Meeting :
https://us04web.zoom.us/j/72423945287?pwd=M29wc0R3SmJ5U3ZWMVM0VDF5QmM2QT09
Meeting ID : 724 2394 5287
Passcode : 9hp0q8

يرجى احل�ضور باملوعد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى �أعاله على �أن تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجمة
للغة العربية و�إح�ضار الأ�صول لالطالع عليها .علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا .للتوا�صل مع اخلبري  :هاتف رقم 0524379029 -
اخلبري املنتدب  /حممد عبداملح�سن عامر
قيد رقم 619

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1905

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1903

املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :ملتي�سرف للأعمال الفنية � -ش ذ م م ( -جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع  -:ينبه املخطر املخطر اليه مبا يلي � :أوال � :سداد مبلغ وق��دره �( 36.261ستة
وثالثون الفا ومائتي وواحد و�ستون درهما) وامل�ستحق يف ذمته مقابل �إيجار الوحدة املذكورة
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار  ،ثانيا � :إذا مل يلتزم املنذر اليه ب�سداد املبلغ يف
غ�ضون ثالثون يوما �ست�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم مبا فيها طلب
�إخالء العني امل�ؤجرة والإلزام ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم حتى تاريخ الإخالء التام على
ان تكون كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت الإتفاق
عليه مبوجب العقد املربم معكم.

املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :دي �سي ا�س خلدمات ال�شحن � -ش ذ م م (جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع  -:ينبه املخطر املخطر اليه مبا يلي � :أوال � :سداد مبلغ وق��دره ( 44.433اربعة
وارب�ع��ون الفا واربعمائة وث�لاث��ة وث�لاث��ون دره�م��ا) وامل�ستحق يف ذمته مقابل �إي�ج��ار الوحدة
املذكورة خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار  ،ثانيا � :إذا مل يلتزم املنذر اليه ب�سداد
املبلغ يف غ�ضون ثالثون يوما �ست�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم مبا
فيها طلب �إخالء العني امل�ؤجرة والإلزام ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم حتى تاريخ الإخالء
التام على ان تكون كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما
مت الإتفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1899
املنذرة  /ما�سة الإمارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة � -ش ذ م م
بوكالة املحامية  /امل خمي�س
املنذر اليها  /زينب تقي ( -جمهول حمل الإقامة)
تنذر املنذرة  ،املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره ( )215.000درهم (مائتان
وخم�سة ع�شر الف درهم) لها يف موعد اق�صاه خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار
 ،ويف حالة عدم ال�سداد � ،ست�ضطر املنذرة اىل ا�ست�صدار �أمر �أداء �ضد املنذر اليها ب�أداء
مبلغ وقدره  215.000درهم (مائتان وخم�سة ع�شر الف درهم) مع حتميلها كافة
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب م�ضافا للفائدة ال�سنوية القانونية مبعدل  %12من
تاريخ اال�ستحقاق حلد ال�سداد التام.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�صقر لتجارة الكيماويات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2020 /0003614عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000948مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :هاجيل جوفري جوندونريو
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة "مرفق التحري"
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  /رحمه ح�سن مراد البلو�شي � -إماراتية اجلن�سية �ضد املدعي عليها  /هاجيل جوفري جوندونريو -
فلبينية اجلن�سية  ،تطالب فيها بالتايل :
 )1الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )13.000درهم
 )2الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/10امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�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  2021/2/18م
مدير اخلدمات الق�ضائية

�إىل املحكوم عليه  :ال�صقر لتجارة الكيماويات  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالنا�صر كوداكاتو ابراى كوداكاتو
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 230500
درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

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

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

اعالن حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبية
العدد 13177بتاريخ2021/3/1
يف الدعوى رقم  2020/4184جتاري جزئي
يعلن اخلبري  /عامر علي �إبراهيم القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة �أعاله مبوجب احلكم
ال�صادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ  2021/2/7املرفوعة من املدعي � /شركة
املوارد التجارية الإماراتية ذ م م يعلن اخلبري املحا�سبي املدعي عليها  /باري�س غالريي �ش ذ م م
رقم ال�سجل الإقت�صادي  10791123ورقم الرخ�صة املحلي  231158ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  -دبي او من ميثلها حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية يوم الأربعاء املوافق
 2021/3/10ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة وادي ال�صفا � - 3شارع
 - 17مبنى بالزو فينيزيا هولدينج ليمتد  -مكتب رقم  201و�إح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات
التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى  ،حتى ن�ستطيع �أداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف
الوقت املحدد .للإ�ستف�سار الإت�صال على الرقم 04-3344335
عامر علي القرقاوي
اخلبري املحا�سبي  /رقم القيد لدى حماكم دبي 41 :

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

االثنني  1مارس  2021م  -العـدد 13177

العدد 13177بتاريخ2021/3/1

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
عبدالقادر ادري�س علي دهايل  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (ت �ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال��س��م ال�ت�ج��اري ن��ور اخل��ور لتنجيد
وتلبي�س مقاعد ال�سيارات  ،ن�شاط الرخ�صة تنجيد مقاعد املركبات واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  760745ال�صادرة بتاريخ
 2018/3/18يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /ادم عبداهلل مراد
عبداهلل البلو�شي  ،اجلن�سية  :الإمارات .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
عبيد الرويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1901
املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :انفينت امباير للتجارة العامة � -ش ذ م م ( -جمهول حمل الإقامة)

املو�ضوع  -:ينبه املخطر املخطر اليه مبا يلي � :أوال � :سداد مبلغ وق��دره �( 57.699سبعة
وخم�سون الفا و�ستمائة وت�سعة وت�سعون درهما) وامل�ستحق يف ذمته مقابل �إيجار الوحدة املذكورة
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار  ،ثانيا � :إذا مل يلتزم املنذر اليه ب�سداد املبلغ يف
غ�ضون ثالثون يوما �ست�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم مبا فيها طلب
�إخالء العني امل�ؤجرة والإلزام ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم حتى تاريخ الإخالء التام على
ان تكون كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت الإتفاق
عليه مبوجب العقد املربم معكم.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1906
املنذر � :أر ايه �إل جي للأعمال الفنية  -م�ؤ�س�سة فردية  -ملالكها را�شد عمر را�شد �سعيد
اجلروان  -بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :نا�شيونال جلف للإن�شاءات � -ش ذ م م ( -جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع  -:ينبه املخطر املخطر اليه مبا يلي � :أوال  :ب�سرعة �سداد املبلغ قيمة ال�شيك
( )400.000درهم (اربعمائة الف درهم) و  %9فوائد قانونية من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك وحتى تاريخ ال�سداد التام وذلك يف موعد �أق�صاه خم�س �أيام من تاريخ الإنذار
و�إال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم على ان تكون كافة
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت الإتفاق عليه
مبوجب العقد املربم معكم.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0004967عمايل (جزئي)

املرجع 240 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبداهلل جميل تللو الن�شواتى  ،اجلن�سية � :سوريا ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :حممد مزنو
حممد ابو طيب  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (كافترييا فروج التنور)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )747041ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
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

املرجع 60 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد عمر �شهزاد حممد عارف بهاتي  ،اجلن�سية
باك�ستان  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد:
نعمان حممد عارف بطي  ،اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ملحمة احلرية)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )729476ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف ال�شارقة .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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

املرجع 61 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حكيم خان ادى غل  ،اجلن�سية افغان�ستان  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :كاكي منكل  ،اجلن�سية
افغان�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (زهرة امل�صلي ملقاوالت النجارة امل�سلحة) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )740813ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف
ال�شارقة .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

حماكم دبي

�إعــــــــــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5510/2020/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4283/2020/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ  365000درهم
والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :جي اف ا�س جلوبال للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما � -1 :شون للو�ساطة العقارية � -ش ذ م م -2جنيد عطاء �شيخ �شيخ عطاء
اهلل � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ط�ل��ب ا��س�ت���ص��دار �أم ��ر �أداء ف�ق��د ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة بتاريخ
 2020/12/11ب��ال��زام املعرو�ض �ضدهما ب��ان ي��ؤدي��ا للطالب مبلغا  365000دره��م (ثالثمائة
وخم�سة و�ستون الفا) م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %9اعتبارا من تاريخ تقدمي
الطلب حتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �ضدهما امل�صاريف ورف�ضت طلب النفاذ املعجل.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام امل�ستدعى �ضدهم بان ي�ؤدوا للم�ستدعية مبلغ وقدره  148.019 .30درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12منذ تاريخ الإ�ستحقاق امل�ؤرخ بتاريخ  2018/1/10م حتى ال�سداد التام مع �شمول
القرار بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
طالب الإعالن  :بدر و�شارما للخدمات الفنية � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم � -1 :شوبا انرتيرز � -ش ذ م م -2مارتني هورمي�سي هورمي�سي ماثيو �-3سيبا�ستني انتوين
بيلي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/1/6بالزام املدعى
عليهم بان ي�ؤدوا بالت�ضامن للمدعية مبلغ مائة وثمانية واربعني الف وت�سعة ع�شر درهم وثالثني فل�سا والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2020/4/30وحتى متام ال�سداد والزامهم بامل�صروفات
ومببلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ لعدم وج��ود موجبا او مقت�ضى له .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إىل  :املحكوم عليه  /اال�ستاذ العمال تنظيف املباين
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/11قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد �سوجان مياه قا�ضي  -بالتايل :
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  4900درهم (فقط اربعة
االف وت�سعمائة درهم) وت�سليمه جواز �سفره والزمتها املنا�سب من امل�صروفات و�أعفت
املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي /حميد الدين �سليمان خمي�س
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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يرجى �أخذ العلم ب�أن �صيدلية احلكمة  /اليحر  -العني  ،رقم الرخ�صة
التجارية  ، CN- 1542741رقم املن�ش�أة يف هيئة ال�صحة �أبوظبي
(� )PF 2991ستقوم بالغاء خدمة ال�ضمان ال�صحي لديها  ،فمن لديه
�أي �إعرتا�ض �أو ا�ستف�سار  ،عليه التوا�صل على مع من�ش�أتنا (�صيدلية
احلكمة) على الرقم 037666906
Announcement

Please be informed that Alhikma Pharmacy at Al Yaher, Al
Ain, Commercial License No. (CN-1542741), HAAD Facility
No. (PF 2991) would cancel its Health Insurance Scheme. He
who has objections or inquiry about the same shall contact our
Facility (Al Hikma Pharmacy) on No. 037666906

حماكم دبي

اعالن بالن�شر

املرجع 239 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد يو�سف �شاه احلميد حممد يو�سف  -الهند
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
جالل الدين عبداجلليل عبداجلليل  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (مغ�سلة نور
البوطينة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )570904ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .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
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/362جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/451جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2020/2410مدين جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( 1500000درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
طالب الإع�ل�ان  :غفار داد لتجارة ال��وق��ود (���ش ذ م م)  -وميثلها غفار داد حممد � -صفته
بالق�ضية  :مدعي  ،املطلوب �إعالنه  -1 :احمد نور �سبني باد�شاه � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام املدعي عليهما مببلغ وق��دره ( 1500000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/3/7ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد 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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  706/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/515جتاري جزئي
 ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 216249.80درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :كينارب�س بروجيكت �سوليو�شن�س � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ  ،املطلوب �إعالنهم  -1 :اي تي �سك جلف � -ش م ح � -صفتهم
بالق�ضية  :منفذ �ضدهم .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )216249.80دره��م اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :حل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها و�أي فروع لها وتعيني م�صفي لل�شركة تكون مهمته
جرد وبيع موجودات ال�شركة وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها واخت�صا�ص كل �شريك فيها مببلغ يتنا�سب
مع ح�صته يف ر�أ�س املال وتوزيع الربح واخل�سارة على ال�شركاء بالن�سب املتفق عليه بالعقد
طالب الإعالن  :عثمان عبداهلل عثمان ال�سويح � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ال�سويح للتجارة العامة � -ش ذ م م �-2شركة اي�ست غيت مينا ايدوكي�شن القاب�ضة -
�ش�.ش.و �صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها حل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها و�أي فروع لها
وتعيني م�صفي لل�شركة تكون مهمته ج��رد وبيع م��وج��ودات ال�شركة وا�ستيفاء حقوقها وال��وف��اء بديونها
واخت�صا�ص كل �شريك فيها مببلغ يتنا�سب مع ح�صته يف ر�أ�س املال وتوزيع الربح واخل�سارة على ال�شركاء
بالن�سب املتفق عليه بالعقد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/2ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد 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

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره (�( )17000سبعة ع�شر الف درهم)
 +ر�سوم وم�صاريف الإقامة اخلا�صة بالعاملة والتي تقدر ب (( )5000خم�سة �أالف درهم) والتي حتملها املدعي.
مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�ض  3000درهم مع الفائدة  %9والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :مرمي عبداهلل احمد الطنيجي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :النبالء لتوريد العمالة � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
(�( )17000سبعة ع�شر الف درهم)  +ر�سوم وم�صاريف الإقامة اخلا�صة بالعاملة والتي تقدر ب (( )5000خم�سة
�أالف درهم) والتي حتملها املدعي .مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�ض
 3000درهم مع الفائدة  %9والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2021/3/3م ال�ساعة  9.00يف مكتب �إدارة الدعوى ال�سابعة 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.
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ثقافة وفنون
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حتتفي دولة االم��ارات يف �شهر مار�س من كل
ع��ام ب�شهر ال��ق��راءة على م�ستوى الدولة يف
خطوة ت�ؤكد حر�ص القيادة الر�شيدة على
تر�سيخ مكانة الإم����ارات عا�صمة للثقافة
واملعرفة و�إعداد جيل مثقف قادر على حمل
لواء املعرفة وقيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة
يف الدولة.
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الإمارات تقر�أ ..مبادرات رائدة ملد ج�سور املعرفة وتر�سيخ ثقافة القراءة

وقال م�س�ؤولون ومثقفون يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
الإمارات “وام” مبنا�سبة �شهر القراءة  2021الذي
ينطلق هذا العام حتت �شعار �شعار “�أ�سرتي تقر�أ”
يف الأول من مار�س املقبل �إن الإمارات تويل القراءة
اهتماما كبريا بهدف �إن�شاء �أجيال قارئة تعزز مكانة
الدولة الرائدة يف �صناعة املحتوى وتر�سيخ الثقافة
واملعرفة.
وقال �سعادة عبداهلل ماجد �آل علي املدير التنفيذي
يف الأر�شيف الوطني �إن القراءة قوة حقيقية للفرد
واملجتمع وهي الطريق لبناء �أمة ناه�ضة قادرة على
التفاعل مع امل�ستجدات املت�سارعة يف العامل.
و�أك��د �أن �شهر القراءة يعد مبادرة �شديدة الأهمية
تعك�س وعيا بالأولويات ال�ضرورية التي تتكامل مع
جهود من�سقة �أخرى لبناء جمتمع املعرفة وتر�سيخ
املمار�سات والعادات التي تدعم تنمية طاقات املوارد
الب�شرية �إىل �أق�صى حد ممكن.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن اال�ستجابة ال�سريعة وال�ع��ال�ي��ة من

خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة �أكدت وعيا ب�أهمية املبادرة
حيث توالت امل�شروعات والأف�ك��ار التي تعزز فر�ص
القراءة وتوفر حوافز ودوافع لدى خمتلف الفئات
وال�شرائح ال�سيما بني ال�شباب والأطفال لالنخراط
يف ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي ال ت�ل�ب��ث �أن ت���ص�ب��ح ع��ادة
يتم�سكون بها حني يتبني لهم حجم املتعة والفائدة
التي يح�صلون عليها ب�شكل مبا�شر وم��ا متنحهم
القراءة من مزايا وفر�ص.
ون ��وه ب� ��أن الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي ي �� �ش��ارك م��ن خالل
م �ب��ادرات��ه يف حت�ق�ي��ق �أه� ��داف ��ش�ه��ر ال �ق ��راءة حيث
ينظم حما�ضرات وور�ش عمل للقراءة ويتعاون مع
جهات خمتلفة يف الدولة على تي�سري فر�ص للطلبة
وال�شباب يف اال�ستفادة م��ن امل��ؤل�ف��ات والكتب التي
ي�صدرها ويحفز موظفيه من خمتلف التخ�ص�صات
على القراءة من خالل فعاليات متنوعة ُتخ�ص�ص
لهذا الغر�ض.
من جهته قال الدكتور �سيف اجلابري رئي�س احتاد

الأكادمييني العرب �إن القراءة عنوان ح�ضارة الأمم
وبها عانق بع�ضها القمم و�سبقت الآخرين و�أ�صبحت
باملعرفة �أم��ة ي�شار �إليها بالبنان وحققت �أهدافها
وغاياتها من �سعادة ورفاهية �شعوبها.
و�أ�شار �إىل اهتمام دولة االمارات وحر�صها على بذل
ق���ص��ارى ج�ه��وده��ا يف �سبيل حتقيق اال�سرتتيجية
الوطنية للقراءة التي تهدف بالو�صول �إىل الأجيال
التي �ستحمل ل��واء ال��وط��ن وتنطلق ب��ه اىل الأمام
باملعرفة وم��ن ه��ذه الغاية كانت امل �ب��ادارت الكبرية
واملتنوعة مثل ان�شاء املكتبات ال�صغرية يف كل بيت
و�إقامة م�سابقات القراءة والتي �أرى الأن �أن ت�شمل
حتى الآباء.
ونوه اجلابري ب�أنه علينا �أن نتخطى التحديات من
خ�لال ا�ستمرار عملية التح�صيل العلمي واملعريف
و�إطالق املبادرات وتهدف اىل تر�سيخ العلم واملعرفة
وتعزيز ثقافة القراءة بني فئات املجتمع كممار�سة
م�ستدامة بني فئات املجتمع خا�صة يف ظل الظروف

الراهنة التي تتنا�سب مع الإج ��راءات االحرتازية
ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا ح�ت��ى ن�صل �إىل حتقيق الهدف
الكبري لدولتنا الغالية بالو�صول اىل القمة املعرفية
كما و�صلنا �إىل املريخ.
وي�ت�ج�ل��ى اه �ت �م��ام ال ��دول ��ة ب��ال �ق��راءة ع�ب�ر �إط�ل�اق
اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026
يف �إطار عام مت�صل بعام القراءة  2016الذي �أعلن
عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل” ويف �ضوء خمرجات
خ�ل��وة امل�ئ��ة ال�ت��ي دع��ا �إل�ي�ه��ا �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” يف دي�سمرب
 2015وما ت�ض ّمنته من  30توجّ هاً وطنياً رئي�ساً
يف قطاعات متعددة و�صوال �إىل الإع�لان عن �إن�شاء
ال���ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي ل��دع��م ال �ق��راءة بقيمة 100
مليون دره��م وتخ�صي�ص �شهر للقراءة كل ع��ام يف
دول��ة الإم ��ارات يقام يف �شهر مار�س بالإ�ضافة �إىل

و�ضع قانون للقراءة وهو الأول من نوعه يت ّم وفقا
له حتديد امل�س�ؤوليات الوطنية واجلهات الوطنية
امل �ع �ن �ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب �ه��دف تخريج
جيل ق��ارئ وتر�سيخ مكانة دول��ة الإم��ارات عا�صم ًة
للمحتوى والثقافة واملعرفة.
واخ �ت��ارت وزارة الثقافة وال���ش�ب��اب �شعار “�أ�سرتي
تقر�أ” ل�شهر القراءة للعام احلايل  2021بهدف
دعم وتعزيز دور الآب��اء يف غر�س حب القراءة لدى
الأب �ن��اء ،و�إب ��راز �أهميتها ودوره ��ا الكبري يف تنمية
الطفولة املبكرة وتر�سيخها ثقافة وعادة جمتمعية
دائ �م��ة ب�ين �أف� ��راد املجتمع وت�ع��زي��ز دوره ��ا حمركا
وم ��ؤ� �ش��را رئ�ي���س�ي�اً للتما�سك وال�ت�راب��ط الأ�سري،
والرتكيز عليها لغر�ض املتعة واال�ستك�شاف والإلهام
لدى الأطفال يف جمتمع دولة الإمارات.
وك���ش�ف��ت �إح� ��دى ال��درا� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة احل��دي �ث��ة �أن
م�شاركة جتربة القراءة العائلية تعد و�سيلة مهمة
لزيادة الرتابط والتقارب بني الآباء والأبناء وتعزز

من مهاراتهم االجتماعية وتعاطفهم مع املحيطني
بهم وتعد طريقة رائعة مل�شاركة اللحظات اخلا�صة
ك�م��ا ان�ه��ا ت��دع��م جن��اح ال �ط�لاب وت��زي��د م��ن فر�ص
ح���ص��ول�ه��م ع�ل��ى درج� ��ات اع �ل��ى واج �ت �ي��از ف�صولهم
الدرا�سية.
وت�ت�ن��وع ال�ف�ع��ال�ي��ات خ�ل�ال ��ش�ه��ر ال �ق��راءة 2021
مب�شاركة امل�ؤ�س�سات �سواء احلكومية �أو اخلا�صة �أو
امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية من خ�لال اطالق
مبادراتها القرائية ع��ام  2021وبراجمها والتي
ت�سهم يف بناء جمتمع قارئ مت�سلح بالعلم واملعرفة
قادر على قيادة م�سرية التنمية يف الدولة وت�شجيع
عادات القراءة املبكرة االيجابية ..
بينما ت��أت��ي اغ�ل��ب الفعاليات م��ن خ�لال من�صاتها
الرقمية التي ت�شجع على القراءة الرقمية كبديل
ع��ن الفعاليات امل�صاحبة ل�ه��ذه املنا�سبة يف �سياق
االجراءات الوقائية يف ظل جائحة كورونا “كوفيد
.»19-

ناق�شت �إمكانية �إن�شاء فرع ملعهد الرابطة الفرن�سية يف االمارة

عالقات ال�شارقة تقود جهود التوا�صل الثقايف بني ال�شارقة واملدن الفرن�سية
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت دائ��رة ال�ع�لاق��ات احلكومية يف ال�شارقة م��ع ممثلي
معهد الرابطة الثقافية الفرن�سية �إن�شاء ف��رع للمعهد يف
ال�شارقة ،بهدف تعزيز تبادل التجارب الثقافية وتر�سيخ
الروابط احل�ضارية� ،إىل جانب توفري املزيد من الربامج

الأك��ادمي �ي��ة وامل�ع��رف�ي��ة يف الإم� ��ارة ال��داع�م��ة لتع ّلم اللغات
والتع ّرف على مكونات وثقافات ال�شعوب.
و�شارك يف اللقاء كل من ال�شيخ فاهم القا�سمي ،رئي�س دائرة
العالقات احلكومية يف ال�شارقة ،وال�شيخ ماجد القا�سمي،
م��دي��ر دائ� ��رة ال �ع�لاق��ات احل�ك��وم�ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ،وحممد
ب�ل��دج��ودي ،م��دي��ر وم �ن��دوب ع��ام يف ال���ش��رق الأو� �س��ط لدى

معهد الرابطة الفرن�سية.
وي ��أت��ي ه��ذا ال�ل�ق��اء ا��س�ت�ك�م��ا ًال وم�ت��اب�ع��ة مل�خ��رج��ات اجتماع
�سابق جمع ال�شيخ ماجد القا�سمي ،مدير دائ��رة العالقات
احلكومية؛ وال�صادق حممود �أبو �سنينة ،امل�ست�شار القانوين
بالدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة؛ وحممد بلدجودي،
مدير ومندوب عام يف ال�شرق الأو�سط لدى معهد الرابطة
الفرن�سية؛ وه��وج��و ه�ن�ري – ��س�ي�لان ،م�ست�شار التعاون
والعمل الثقايف ل��دى املعهد؛ و�آن دوي��ر ب��اين ،نائب مدير
“معهد الرابطة الفرن�سية” يف الإم��ارات ،م�ست�شار م�ساعد
للتعاون والعمل الثقايف ،حيث بحثوا �سبل تعزيز التعاون
الثقايف والأكادميي بني اجلانبني.
كما زار وفد معهد الرابطة الفرن�سية عقب االجتماع جامعة
ال�شارقة وتع ّرف على ما تو ّفره من بيئة �أكادميية متقدمة
ومتطورة،
�إىل جانب الن�شاطات التي تدعم دور امل�ؤ�س�سات الأكادميية
يف االرتقاء مبقومات امل�شروع التنموي للإمارة.
و�أ�شار ال�شيخ فاهم القا�سمي �إىل �أن �إمارة ال�شارقة يربطها
تاريخ طويل من العالقات الثقافية مع م��دن اجلمهورية
الفرن�سية على خمتلف ال�صعد ،مو�ضحاً �أن �إن���ش��اء فرع
ملعهد الرابطة الفرن�سية يف ال�شارقة يرثي امل�شهد الثقايف
يف الإمارة ،ويفتح املجال للتع ّرف على �إبداعات ر ّواد النه�ضة
الفرن�سية ال��ذي��ن �أث� ��روا الب�شرية بالكثري م��ن املنجزات
اخلالدة ،كما يعزز عالقات الإم��ارة مع املدن التي جتمعها
م��ع ال���ش��ارق��ة ق��وا��س��م م�شرتكة يف ال�ع��دي��د م��ن القطاعات

�أبرزها العلوم واملعارف.
و�أو�ضح ال�شيخ فاهم القا�سمي �أن لقاء الدائرة مع ممثلي
معهد ال��راب�ط��ة الثقافية الفرن�سية ي ��أت��ي �ضمن �سل�سلة
اللقاءات املتوا�صلة والرامية �إىل االرتقاء مب�ستوى العالقات
والعمل على متابعة تنفيذ ما يتم االتفاق عليه خالل هذه
اللقاءات.

وثمن الوفد الفرن�سي جهود �إمارة ال�شارقة وما تقوده من
حراك على كافة امل�ستويات لفتح قنوات للتوا�صل مع خمتلف
بلدان العامل وخا�صة على م�ستوى الثقافة والأدب والفن،
مقدراَ حر�صها على تعريف �سكان دول��ة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ب�ت�ن��وع ال�ث�ق��اف��ات الإن���س��ان�ي��ة م��ن خ�ل�ال ترحيبها
وت�شجيعها لبناء املراكز الثقافية لبلدان العامل.

معهد نيويورك �أبوظبي ي�ست�ضيف �سل�سلة من الندوات واجلل�سات االفرتا�ضية خالل مار�س
ي�ست�ضيف معهد جامعة نيويورك �أبوظبي
�سل�سلة من الندوات واجلل�سات احلوارية
االفرتا�ضية خالل �شهر مار�س.
وتت�ضمن ال�ن��دوات االفرتا�ضية جل�سات
نقا�شية ح��ول ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات ذات
الأه �م �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت���ش�م��ل الهوية
وال�سيا�سة والدبلوما�سية والفنون.
وي �� �س �ت �ه��ل ب��رن��ام��ج � �ش �ه��ر م ��ار� ��س �أوىل
الندوات يف اليوم الأول من ال�شهر بجل�سة
حوارية حتت عنوان “فن وقوة اخلطبة
العربية”:
امل��ا��ض��ي واحل��ا��ض��ر ويف ي��وم  22مار�س
تعقد جل�سة بعنوان “امل�ساحات اجلانبية:
ال �ف��ن ورواي � ��ات الهجرة” وت�ع�ق��د ندوة
�أخ� ��رى ي ��وم  23م��ار���س امل�ق�ب��ل بعنوان
“التبادل عرب اخلطوط الدينية “ والتي
�ست�سعى �إىل ا�ستك�شاف احلدود التاريخية
والثقافية واجلغرافية ونقاط االت�صال
ب�ي�ن � �ش �ع��وب �أوروب� � ��ا وال �� �ش��رق الأو�سط

و�أج � ��زاء �أخ� ��رى م��ن ال �ع��امل م�ن��ذ بداية
الإ�سالم وحتى احلا�ضر القريب.
ويختتم الربنامج بثالث جل�سات حوارية
�إ�ضافية تعقد اجلل�سة الأوىل حتت عنوان
دبلوما�سية ال�ع�ل��وم يف ال���ش��رق الأو�سط
وتناق�ش الثانية مو�ضوع ال�ع��رق ح�سب
املنظور العاملي وتعقد الثالثة حتت عنوان
الفنون الأدائية يف احلوار العاملي.
وت�أ�س�س معهد جامعة نيويورك �أبوظبي
ع ��ام  2008ل �ي �ك��ون م��رك��زا للأبحاث
امل�ت�ق��دم��ة واجل �ه��ود العلمية والأن�شطة
الإبداعية يف �أبوظبي.
وي���س�ت�ق�ط��ب امل�ع�ه��د �أك��ادمي �ي�ي�ن بارزين
و�أ��س��ات��ذة جامعيني و�شخ�صيات قيادية
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح ��اء ال �ع��امل للم�شاركة
يف م� ��ؤمت ��رات ��ه الأك ��ادمي � �ي ��ة وب ��راجم ��ه
ال�ع��ام��ة وذل��ك ب�ه��دف مناق�شة املجاالت
واملو�ضوعات البحثية ذات الأهمية على
ال�ساحة املحلية والعاملية.
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هى فنانة ذات الألف وجه ،متتلك طاقة فنية هائلة جعلتها
تغري من لونها وطبيعة الأدوار التى ٌتقدمها يف فرتة وجيزة ،هي
الفنانة غفران حممد ،والتي متكنت من اثبات موهبتها وو�ضع
قدميها بقوة على ال�ساحة الفنية ب�أدوار لي�ست بال�سهلة ،ويف
هذا احلوار ،ك�شفت عن كوالي�س م�شاركتها فى م�سل�سل "جمال
احلرمي" ،وكيفية حت�ضريها ل�شخ�صية "�سارة" ،وحفظها
لتعاويذ الأعمال وال�سحر ،و�أ�صعب م�شاهدها خالل الأحداث
وتفا�صيل �آخرى:

Monday
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فى "جمال احلرمي"� ..أنقل الواقع وال �أج�سد "كاركرت" من خيايل

تعر�ضت لهجوم كبري ب�سبب �سارة
غفران حممد:
ِ
• ب��داي��ة ك�ي��ف ج ��اء ت��ر��ش�ي�ح��ك مل�سل�سل (ج �م��ال احل ��رمي)
وانطباعك بعد قراءة الدور؟
 تر�شيحى كان من خالل املخرجة منال ال�صيفي ،بعدم�شاهدتي يف م�سل�سل "الفتوة" ،مع الفنان يا�سر جالل،
واجتمعنا ملناق�شة تفا�صيل امل�سل�سل ،وبعدما عر�ضت
تفا�صيل �شخ�صية "�سارة" التى �أج�سدها حتم�ست
لكم ال�شر امل��وج��ود بال�شخ�صية ،وت�ع��اق��دت على
الفور.
• وم� ��اذا ع��ن حت���ض�يرك ل�ت�ل��ك ال�شخ�صية
ال�صعبة؟
 ق �م ��ت ب �ت �ح �� �ض�يره��ا م� ��ن خ �ل��ال ال � ��ورقواملخرجة منال ال�صيفي كانت يف توا�صل
م�ستمر معي ،لأنني �أنقل الواقع وال �أج�سد
"كاركرت" من خياىل ح�سبما �أ�شاء ،و�أثناء
التح�ضري �أغ�ل�ق��ت غ��رف�ت��ي وا�شعلت
ال���ش�م��وع ب�ه��ا م��ع اط �ف��اء النور
ومو�سيقى م��رع�ب��ة لأعي�ش
الأج ��واء و�أتقم�ص الدور
مع �شقيقتي ،وكنا نقر�أ
ال � �ت � �ع� ��وي� ��ذة ،فدخلت
وال � ��دت � ��ي وق� ��ال� ��ت لنا
(:هتموتوا خمنوقني
 ..وبعدها يف تاين مرة
بال�شب�شب بقى زي اي
�أم م�صرية).
• ه��ل قابلتى �أح �دًا
مم��ن ي�ق��وم��ون بتلك
الأع � � � �م� � � ��ال �أو من
تعر�ضوا له؟
 ال ع� �ل ��ى االط� �ل ��اق،اك �ت �ف �ي��ت بال�سيناريو
والأبحاث التي قمت بها
ب��اال��ض��اف��ة للمعلومات
الكثرية التي �أمدتني بها
املخرجة منال ال�صيفي،
فهي كانت بالن�سبة يل
�أكرث �ضمانًا.
• وم ��اذا ع��ن التعاويذ
ال�ت��ي كنتي تقر�أينها
خالل الأحداث؟
 �� �ض ��اح� �ك ��ة،ب� ��ال � �ط � �ب� ��ع
مل تكن
حقيقة
خ ��و ًف ��ا

نادين جنيم ت�شوق
جمهورها وتعدهم
ب�شيء جميل
ن�شرت النجمة اللبنانية ن��ادي��ن جنيم مقطع فيديو
حيث ركز الفيديو على عينها و�شوقت جمهورها ملفاج�أة
ج��دي��دة ومل تف�صح ن��ادي��ن ع��ن �أي ��ة ت�ف��ا��ص�ي��ل تخ�ص
الفيديو �أو املفاج�أة وقالت يف تعليقها على الفيديو " :يف
�شي جديد قريباً وكتري حلو وبي�شبه الورد".
وكانت نادين قد �أعلنت يف مطلع العام احلايل عن طرح
فلرت جديد ا�سمه "في�ستا" يحمل توقيعها.
من جهة �أخرى وعلى ال�صعيد الفني ن�شرت نادين قبل
�أي��ام البو�سرت الر�سمي مل�سل�سل  2020ال��ذي يجمعها
بالنجم ال���س��وري ق�صي خ��ويل وال ��ذي �سيعر�ض على
ال�شا�شات يف املو�سم الرم�ضاين  2021وهو من ت�أليف
ندين جابر وبالل �شحادات و�إخراج فيليب �أ�سمر و�إنتاج
جمموعة ال�صباح.

علينا وعلى امل�شاهدين ،ولكن كان البد من وجودها لتكون الأحداث
�أكرث واقعية يف حت�ضري الأذى ،وواجهت �صعوبة فى حفظها فكنت
�أق�سم ك��ل كلمة على �أك�ث�ر م��ن مقطع و�أرب�ط�ه��ا مبعنى لت�سهيل
حفظها مع �شعورها وقوتها.
• �أمل تخ�شي من �أن مي�سك �سوء من هذا امل�سل�سل و�شخ�صية
�سارة حتديدًا لدخولك ذلك العامل؟
 "�أنا قلبى جامد" ،واميانى باهلل قوى احلمد هلل وال�سحر مذكورفى القر�آن ،ولكني ال �أخ�شى منه لأنه اهلل من خلقنا جمي ًعا ومن
يقومون بتلك الأعمال البد �أن يكفروا باهلل �أو ًال ،ودائ ًما ما �أ�ستمع
للقر�آن ويوجد يف بيتنا ب�صفة م�ستمرة ،ف�أنا ل�ست ممن يخافون
تلك الأ�شياء لأنني ال �أهتم بها وال ارمي عليه لو ًما بعد حدث اي
�ضرر يل.
• وماذا عن �أ�صعب م�شهد ِ
لك فى الأحداث؟
 موت "تاال" ،كان �صعبا نف�س ًيا لدرجة كبرية ،ويف كوالي�سه بكتاملخرجة منال ال�صيفي ،وبعد انتهاءه بكيت �أنا الآخرى ملدة ن�ص
�ساعة.
• كيف كان حت�ضريك له؟
 كنت متحم�سة لأن��ه �آخ��ر م�شهد ،و�شعرت يف ذل��ك ال�ي��وم بتعبنف�سي كبري ،لأن ال�شخ�صية متتلك طاقة �شر هائلة ومل �أ�ستطع
ولكني �صدقتها لكي تظهر للجمهور بهذه الواقعية ،وكنت
حتملها،
ّ
�أح��دث نف�سي يف ذلك امل�شهد (اي��وة هقتلك لأن��ك �أذيتها وبتحبها
�أكرت مني) ،وكنت �أ�ضع لها مربرات ملا تفعله.
• تعر�ضتِ لهجوم كبري ب�سبب �سارة ..ولكن ما �أغرب تعليق؟
 بالفعل ،كانت ردود الأفعال خٌميفة من �شتائم ودع��وات مبوتيم��ن �شدة ت�صديقهم لل�شخ�صية والبع�ض ه��ددين ،ولكن �أغرب
تعليق كان من �أم علقت ب�أنني كنت ال�سبب فى �صرع ابنها ال�صغري
و�أن �آخرتي جهنم و�سيتم حرقي يف الآخرة واذا ر�أتني �ست�شوهني،
ريا لأن امل�سل�سل لي�س لل�صغار على
فتعجبت منها الننا نوهنا كث ً
االطالق لأنهم لن ي�ستوعبوا مثلنا هذا العامل.
• وماذا عن م�شاركتك مع الفنانة نور اللبنانية؟
 �أع�شقها على امل�ستوى االن�ساين والفني ،وت�ساعد كل من حولها،وبالرغم من �أننا كنا �ضد بع�ضنا خالل الأح��داث ،ويف الكوالي�س
ك��ان��ت تناديني بـ"�سارة" ،و�أق ��ول لها �أن�ن��ي "غفران" ،فت�ضحك
وتقوىل يل (ال ياكدابة عايزة ايه مني) ،وكنا ن�ضحك على ذلك
لت�صديقها �شخ�صيتي.
• ما ر�سالتك ملن يعي�شون على تلك الأمور فى حياتهم؟
 "ابعدوا عننا"،و�أرى �أنهم مع القوى ال�ضعيفة و�شيء غري موجود و�سيخ�سرون
�آجال �أم عاج ً
ال ،لأن اهلل هو من خلقنا جميعا ويحفظنا ويبعدهم
عننا.
ريا ..ما جديدك فى الفرتة املقبلة؟
• و�أخ ً
 �أ�شارك فى م�سل�سل "االختيار ،"2يف املو�سم الرم�ضاين املقبلك�ضيفة � �ش��رف ،واع �ت��ذرت ع��ن عملني لأن �ن��ي �أري ��د ت�ق��دمي �شيء
خمتلف ويف نف�س ق��وة �شخ�صية ��س��ارة وال ي�شرتط حجم الدور
ولكن ال ُبد �أن يكون م�ؤثراً درام ًيا.

غادة عبد الرازق يف بريوت
لت�صوير «حلم غزال»
�أف ��ادت م�صادر ب��وج��ود النجمة امل�صرية غ��ادة عبد ال ��رازق حاليا يف بريوت
لت�صوير م�سل�سل "حلم غزال" وهو من �إنتاج �شركة �صادق ال�صباح ،و�أنه
�سُ مح ل�شركات الإنتاج بالت�صوير مقابل �أذونات خا�صة وحمدودة .وقالت
املعلومات �إن من�صة خا�صة �أن�ش�أت لنيل الت�صاريح اخلا�صة لكل ممثل
تتولىّ التن�سيق �ضمنها �شركة الإنتاج.
واملعلوم �أن امل�سل�سل "حلم غزال" �سيدخل ال�سباق الرم�ضاين بعد
تعاون �أول بني غادة عبد الرازق مع الكاتب �إياد ابراهيم يف رم�ضان
املا�ضي� ،أما خمرج العمل فهو حممد �أ�سامة وي�شارك عبد الرازق
يف البطولة �شريف �سالمة وعمرو عبد اجلليل ومي �سليم.
وت�ؤكد تفا�صيل خا�صة �أن الت�صوير �سيكمل حتى نهاية ال�شهر
املقبل مار�س�/آذار� ،أي قبل حوايل  12يوماً من حلول �شهر
رم�ضان ،وتعمل �شركة ال�صباح عن طريق ا�ستخدام �أكرث
م��ن وح��دة ت�صوير يف ال�ف�ترة احلالية لت�أمني جهوزية
احللقات الأوىل ،خ�صو�صاً �أنها يف الوقت نف�سه ت�صور
م�سل�سل "ملوك اجلدعنة" يف بريوت �أي�ضاً ،من بطولة
رانيا يو�سف ويو�سف �شعبان.
فهل ينتهي الت�صوير قبل حلول رم�ضان �أم �سيبقى
ه �ن��اك م��زي��د م��ن امل���ش��اه��د ُت �� �ص �وَّر يف رم �� �ض��ان كما
ك ��ان ي�ح���ص��ل يف م�ع�ظ��م �أع� �م ��ال غ� ��ادة ع �ب��د ال� ��رازق
الرم�ضانية؟

لطيفة تعتذر من
جمهورها  :كورونا ال�سبب
يف ت�أجيل الكليب
تقدمت املطربة التون�سية لطيفة باعتذار من جمهورها بعدما ت�أخرت يف
طرح كليب �أغنيتها اجلديدة "الليل ليل" ،رغم التنويه عن قرب �صدوره
�أك�ثر من م��رة .و�أك��دت �أن املخرج �أ�صيب بفريو�س كورونا ،و�سيتم ت�أجيل
طرح الأغنية حلني تعافيه وخروجه من العزل ال�صحي.
وكتبت لطيفة ع�بر ح�سابها ال�شخ�صي " :م�ساء اخل�ير على بيحبوين
حبايبى ،واهلل �أ�سفه جدا على الت�أخري بالن�سبة لكليب "الليل ليل" ..اهلل
غالب ،الكورونا جات للمخرج واحلمداهلل ربنا عافاه  ..ب�س هانت ان�شاء اهلل
قريب جدا ت�شوفوه".
يذكر �أن لطيفة تلقت م�ؤخرا �أجمل مفاج�أة يف يوم ميالدها الذي وافق
 14فرباير اجلاري ،حيث مت �إعداد مقطع فيديو يت�ضمن �أغنية ب�صوت
والدتها ،ومب�شاركة بع�ض �أفراد الأ�سرة ،مع �ألبوم �صور للعائلة على هيئة
فيديو لأجمل الذكريات التي مرت عليهم يف العام .2020
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�صحية �أ�سا�س ّية يجب تعليمها لطفلك
 5قواعد ّ
�أ�صبحنا ن�شكو كثرياً من تدنيّ �أخالق و�سلوكيات بع�ض �أفراد املجتمع� ،إذا
كنتِ �أ ّم�اً ف�أنتِ الآن يف موقع القيادة ،ت�ستطيعني �إن�شاء فرد �صالح يتمتع
ب�أخالق كرمية يف املجتمع ،عرب تعليمه الآداب والأخالق احلميدة.
و�إليكِ � 5آداب عليكِ تعليمها لطفلك- ..عدم الأنانية :الأنانية فطرة تولد
داخل الإن�سان ،فكل �شخ�ص يتمنى فعل كل �شيء مل�صلحته هو فقط ،ولكن
عرب تهذيب نف�س الطفل ،ميكنك م�ساعدته على التغلب على الأنانية،
والتحلي بالإيثار ،وحب اخلري ،وبذل اجلهد من �أجل الآخرين .ال جتعلي
طفلك ي�شعر �أنه حمور الكون ،وال تنمي عنده ال�شعور باال�ستحقاق ،اجعليه
ي�شعر �أن هناك �أ�شخا�صاً وق�ضايا يجب االهتمام بها وبذل اجلهد من �أجلها،
وذلك عرب ت�شجيعه على العمل التطوعي ،وتقدمي امل�ساعدة لأفراد العائلة
مثل اجلد واجلدة.
من ف�ضلك� /شكراً :ع ّلمي طفلك قول من ف�ضلك و�شكراً� ،أن يكون لطيفاًومهذباً ،ي�ستخدم كلمات املجاملة اللطيفة ،ويتحلى باللباقة ،وذلك عرب
معاملته بنف�س الطريقة ،وا�ستخدام نف�س الكلمات اللطيفة معه.

الإن�صات :علمي طفلك �أهمية الإن�صات ،واالهتمام باحلديث الذي ي�ستمع�إليه� ،سواء كنتِ �أنتِ املتحدث� ،أو كان معلمه� ،أو �صديقه ،فالإن�صات ي�ساعده
على التعلم ،كما ي�ساعده على ال�شعور مبن حوله ،واالندماج يف املجتمع.
املهم �أن تن�صتي �أنتِ �إىل طفلك عندما يتحدث �إليكِ  ،وال تقاطعي حديثه،
واهتمي مب��ا يقوله ،واح�ترم��ي م�شاعره و�أف �ك��اره ،و��س��وف يتحلى طفلك
بنف�س ال�سلوك بالتبعية.
االحرتام :علمي طفلك احرتام اجلميع ،واحرتام نف�سه� ،أال يقول �أو يفعلما يقلل من احرتام الآخرين ،و�أال يقبل �أي ت�صرف ي�سيء �إليه.
التعاطف :علمي طفلك التعاطف مع كل املخلوقات� ،سواء ك��ان �إن�ساناً�أم ح�ي��وان�اً� ،أن يتحلى بالرحمة والعطف ،و�أن ي�شعر مب��ن ح��ول��ه ،ويقدم
امل�ساعدة النف�سية والعينية ملن يحتاج �إليها .ميكنك تعليمه التعاطف �أي�ضاً
عرب اال�شرتاك يف الأعمال اخلريية والتطوعية ،كما �أنكِ يف جميع الآداب
ال�سابقة ،مت ّثلني منوذجاً لطفلك ،فكوين منوذجاً جيداً يحتذي به طفلك،
وحتلي بالآداب والأخالق احلميدة.

�أمرا�ض �شتوية ت�صيب اجلهاز التنف�سي

ت�شري التقديرات �إىل �أن  235مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل يعانون
من الربو ،و�أك�ثر من  200مليون �شخ�ص يعانون من مر�ض االن�سداد
الرئوي املزمن ( ،)COPDو 65مليوناً يعانون من مر�ض االن�سداد
الرئوي املزمن املعتدل �إىل ال�شديد ،و % 6-1من ال�سكان البالغني (�أكرث
من  100مليون �شخ�ص) يعانون من ا�ضطرابات التنف�س �أثناء النوم.
وي�صاب  9.6مليون �شخ�ص بال�سل �سنوياً ،ويعي�ش املاليني من ارتفاع
�ضغط ال��دم ال��رئ��وي ،ويعاين �أك�ثر من  50مليون �شخ�ص من �أمرا�ض
الرئة املهنية؛ �أي �أن �أك�ثر من مليار �شخ�ص يعانون من �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي املزمنة ،وميوت  4ماليني �شخ�ص �سنوياً ب�سبب هذه الأمرا�ض.
وبح�سب موقع " ،"Narayana healthف�إ َّن �أعرا�ض �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي تتمثل يف ال�سعال و�ضيق التنف�س و�أمل يف ال�صدر ونفث الدم،
وقد ي�ستمر ال�سعال لفرتة طويلة مع نخامة و�أحياناً نفث الدم (الدم يف
البلغم)� ،إذ قد يدل وجود الدم يف البلغم على الإ�صابة بال�سل �أو ب�سرطان
الرئة ،ويجب مراجعة الطبيب على الفور.

اليو�سفي

�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املختلفة
مر�ضى الربو عادة ما ي�صابون بال�سعال مع نخامة ،ويعاين مر�ضى االن�سداد
الرئوي املزمن من �سعال مع نخامة و�إرهاق �سهل يتفاقمان تدريجياً ما مل
يعاجلا على النحو ال�صحيح ،بينما ال�سل هو مر�ض �شائع جداً ،وعادة ما
ي�صاب املر�ضى بال�سعال والبلغم ونفث الدم وفقدان ال��وزن ،والعديد من
الأعرا�ض الأخرى.
ويعترب �سرطان ال��رئ��ة حالياً ث��اين �أك�ثر �أن ��واع ال�سرطانات �شيوعاً بني
الرجال والن�ساء ،وال�سبب الرئي�سي له هو تدخني ال�سجائر .وعند غري
املدخنني ،قد يتطور ب�سبب التع ّر�ض لغاز الرادون ،وتلوث الهواء ،والتع ّر�ض
للأ�سب�ستو�س ،وما �إىل ذل��ك ،وع��ادة ما يعاين مر�ضى �سرطان الرئة من
ال�سعال ونفث الدم وفقدان الوزن وتراكم ال�سوائل يف التجويف اجلنبي.

فاكهة اليو�سفي �أحد �أنواع الفاكهة ا ّللذيذة التي تعود على اجل�سم بالعديد
م��ن ال�ف��وائ��د ،وحت�ت��وي على م�ع��ادن وفيتامينات جمة وه��ي م��ن الفواكه
املف�ضلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�سياق ،ك�شف املوقع الطبي الأمريكي ()Health Lineعن
 5فوائد مذهلة لليو�سفي ،وت�شتمل الآتي:
 - 1يقلل خطر الإ�صابة بال�سرطان.
 -2غنى بفيتامني (.)C
 - 3يقلل الكولي�سرتول.
 - 4يقلل من �ضغط الدم.
 - 5ي�ساعد على خف�ض الوزن.

ميا عن الذهب؟
ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قد ً
الأ�صفر الرنان.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟
�إن اخليط الذي ين�سجه العنكبوت �أقوي بكثري من �سلك م�صنوع من
الفوالذ له �سمك خيط العنكبوت نف�سه .

كم هي �سرعة النظام ال�شم�سي ؟

النظام ال�شم�سي ال��ذي تنتمي اليه ه��ذه الأر� ��ض يجري يف الف�ضاء
ب�سرعة  400كيلو مرت يف الثانية الواحدة

متى ظهر �أول قط على وجه الب�سيطة ؟

يقدر العلماء ان �أول قط ظهر على وجه االر�ض قبل  40مليون عام
يف الع�صر ال�صخري االدنى.

طيور مهاجرة حتلق فوق الأرا�ضي الرطبة يف حممية بوبيتورا للحياة الربية يف موريجاون بوالية �آ�سام الهندية.ا ف ب

طرق الوقاية من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
بح�سب الدكتورة مي�ساء من�صور ،ا�ست�شارية الأمرا�ض ال�صدرية والتنف�سية،
ف ��إن احلفاظ على اجلهاز التنف�سي و�سالمته يتطلب الوقاية ،حيث �إ َّن
اجلهاز التنف�سي يعد من �أكرث الأجهزة املوجودة يف ج�سم الإن�سان املعر�ضة
للإ�صابة بااللتهابات ،وخ�صو�صاً الفريو�سية منها ،وذلك ل�سهولة انتقال
العدوى؛ �إذ تنتقل االلتهابات الرئوية والتهابات املجاري التنف�سية العلوية
عن طريق اال�ستن�شاق �أو التنف�س �أو اللم�س.
وللوقاية من الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،يجب االلتزام مبجموعة
من الطرق ،لعل �أبرزها:
 جت ّنب االقرتاب من ال�شخ�ص امل�صاب بالكحة وال�سعال والر�شح. ع��دم ا��س�ت�خ��دام الأدوات ال�شخ�صية لل�شخ�ص امل���ص��اب ،م�ث��ل املالعق،والفناجني ،واملناديل واملنا�شف؛ لأ َّن الفريو�س يبقى عادة يف هذه الأ�شياء
لعدة �ساعات.
 احلر�ص على غ�سل اليدين با�ستمرار ،وخ�صو�صاً عند مالم�سة �أي �سطحغري موثوق من نظافته ،وكذلك قبل وبعد تناول الطعام.
 االبتعاد عن التدخني واملدخنني. -تهوية املنزل والغرف دائماً ملدة ال تقل عن  10دقائق كل يوم.

• هل تعلم �أن احللزون ي�ستطيع �أن يزحف على طول حافة �سكني حاد بدون �أن ي��ؤذي نف�سه يف �أقل
�شيء .يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة .فهو ال ي�ضيع ،فلديه فطرة تر�شده بالعودة �إىل
خمبئه مهما جتول بعيداً ،ومع �أن احللزون قد يزن �أقل من  15غ ،فهو ي�ستطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�صل
�إىل �أكرث من  450غ .واحللزون الذي يعي�ش يف ال�صدفة له ج�سم يتالءم مع لفة ال�صدفة ،وله ع�ضالت
قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�صدفة عندما يحيق به اخلطر .وكوقاية �إ�ضافية عندما يكون
اجل�سم يف ال�صدفة ،هناك قر�ص قرين عند الطرف يغلق الفتحة ب�إحكام.
• هل تعلم �أن احليوان الذي ينام �ستة �أ�شهر وي�ستيقظ �ستة �أ�شهر هو الف�أر ،فمعلوم �أنه ين�شط خالل
ف�صل ال�صيف لي ً
ال نهاراً .وعند جميء ف�صل ال�شتاء ف�إنه ي��أوي �إىل خمبئه حتت الأر���ض حيث يرقد فيه
حتى انق�ضاء ف�صل ال�شتاء.
• هل تعلم �أن �أ�سرع احليوانات على الأر�ض هو الفهد و�أ�سرع املخلوقات هو ال�صقر حيث تبلغ �سرعته
�أثناء انق�ضا�ضه على فري�سته من اجلو حوايل  360كلم يف ال�ساعة.
• هل تعلم �أن يف العامل �أكرث من  2000نوع خمتلف من الأفاعي ،و�أن منها من ي�صل طولها �إىل 21
مرتاً وت�سمى هذه الأفعى (الأناكندة) وهي تعي�ش يف �أمريكا اجلنوبية ،وهناك حية هي الأق��وى يف العامل
وهي �أفعى (البوا املفرت�سة) مع �أن طولها ال يتجاوز � 5أمتار ،وهي تعي�ش يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية،
وكذلك هناك �أفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�س املا�سية الظهر التي تعترب �أثقل الأفاعي ال�سامة

املت�سول
اعتاد احد املت�سولني �أن مير على حينا كل يوم ليت�سول من اجلال�سني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين
مما يجودون به وبالطبع كان مير على �أماكن اخرى الندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد االحياء
املعروفه يت�سول بجانب امل�سجد هنا ،ويف جل�سة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل
يت�سول يف اليوم ما يقب�ضه احدنا يف ن�صف �شهر وانا واثق انه مليونري فقال �صديقاه لكنه يف النهاية مت�سول،
لكن احدهم ا�سرع وقال رمبا يت�صنع الت�سول ويف اخر الليل يذهب لي�صرف كل ذلك على هواه  ..ملاذا ال نراقبه
انده�ش اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طر�أت فج�أة ،فقال احدهم نعم ،مل ال  ..رمبا عرفنا ما يفعله بكل
ما يت�سوله طوال النهار واعتقد ان االن الوقت مت�أخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�سري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �ساروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�سري فقد اخذ مي�شي قرابة
الن�صف �ساعة ويزيد حتى و�صل �إىل منطقة معروفه مب��أوى الفقراء وكلها ع�ش�ش واك��واخ خ�شبية ي�سكنها
انا�س قاحطون  ..وعندما و�صل املت�سول فعل �شيئا غريبا وعجيبا  ..فقد اخذ مير على تلك االكواخ اخل�شبية
والع�ش�ش ويخبط عليها او ينادي او ي�صفق بيده فتخرج امر�أة لتمد يدها وت�أخذ بع�ض املال وت�شكره وتدعو
له بطول العمر  ..هكذا �سار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب �إال ونادى على من فيه ليعطيهم ما
فيه الن�صيب والكل يدعون له وعندما انتهى من التوزيع دخل احد االكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا 10
دقائق وملا هممنا باالن�صراف ر�أيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �صبي �صغري مليح الوجه ..
وخرج اجلميع اي�ضا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�ض املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد
..فان�صرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�سول وكلنا ت�سا�ؤالت عما ر�أيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة
ايام وكلها مت�شابهة يت�سول ليعطي اهل حيه الفقراء ومعظمهم �سيدات �أو رجال م�سنون ومقعدون وينتهي
يومه ب�سهرة و�سط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

