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درا�سة تربط حالة الطق�س مبزاج املوظف و إ�نتاجيته

من املمكن �أن ي�ؤثر الطق�س ب�شكل كبري على جتارب احلياة اليومية.
فهو ي�ؤدي ،على �سبيل املثال� ،إىل زيادة �أو قلة الرغبة يف ق�ضاء فرتة
من الوقت يف الأماكن املفتوحة� ،أو يف جعل االنتقال �إىل مكان العمل
�أكرث �أو �أقل متعة .وذكر موقع "ميديكال �إك�سربي�س االلكرتوين" �أنه
بينما بحثت العديد من الدرا�سات ال�سابقة الت�أثريات التي من املمكن
�أن ي�س ّببها الطق�س على احلالة املزاجية العامة للأ�شخا�ص وعلى
م�ستويات الطاقة لديهم ،مازال مدى ت�أثريه على جتاربهم يف البيئات
املهنية ،غري مفهوم ب�صورة جيدة .ومع و�ضع ذلك يف االعتبار� ،أجرى
الباحثون يف جامعة "لوفانا" ببلدة لونيبورج يف والية �ساك�سونيا
ال�سفل ب�شمال غ��رب �أمل��ان�ي��ا ،درا��س��ة تبحث �آث��ار الطق�س ال�صباحي
ال�ي��وم��ي ع�ل��ى م��ا ي�شعر ب��ه الأ��ش�خ��ا���ص �أث �ن��اء ت��واج��ده��م يف العمل.
ومن املثري لالهتمام �أن البيانات التي جمعها الباحثون �أ�شارت �إىل
�أن الطق�س ال�صباحي كان مرتبطاً فقط باحلاالت الإيجابية التي
تت�سم باحلاالت النف�سية الإيجابية ،ولي�س باحلاالت ال�سلبية .وبعبارة
�أخرى ،وجد الباحثون �أنه كلما كان الطق�س �أف�ضل يف ال�صباح ،كلما
زاد �شعور املوظفني بالن�شاط والر�ضا عن عملهم .وعلى العك�س من
ذل��ك ،فعندما ك��ان الطق�س �سيئاً ،كلما �شعر الأ�شخا�ص مبزيد من
االره��اق وع��دم الر�ضا .من ناحية �أخ��رى ،يبدو �أن م�ؤ�شرات احلالة
الأكرث �سلبية ،مثل الإرهاق والتوتر ،ال تت�أثر بالطق�س.
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مفاج�أة ب�ش�أن
م�صدر الفريو�س
القاتل

لعالج التهاب املعدة والأمعاء ب�شكل
ف� ّع��ال� ،ستكون التدابري الغذائية
ولكن هناك � ً
أي�ضا
والراحة �ضروريةْ .
حلول طبيعية لعالج الغثيان و�أمل
املعدة ،منها العالج التماثلي والعالج
بالنباتات والعالجات العطرية...

املران القا�سي ..هل ي ؤ�ثر على �صحة القلب؟ درا�سة جتيب

قال علماء �إنه كلما زادت التمارين الريا�ضية كان ذلك �أف�ضل ل�صحة
القلب ،وذل��ك يف بحث ك�شف زيف مقولة �أن امل�ستويات املرتفعة من
الن�شاط البدين قد ال تكون مفيدة دائما .ووجد البحث �أن "كل خطوة
لها �أهمية" على طريق حت�سني �صحة القلب والأوعية الدموية ،و�أن
من ميار�سون املزيد من التمارين الريا�ضية �أق��ل عر�ضة للإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية هي �سبب الوفاة
الأول يف ال �ع��امل� ،إذ ت��ودي بحياة  18مليونا �سنويا ،وف�ق��ا ملنظمة
ال�صحة العاملية .ووجد البحث ،الذي �شمل �أكرث من � 90ألفا على
مدى خم�س �سنوات� ،أن �أكرث  25يف املئة ممن ميار�سون �أن�شطة بدنية
قوية تراجع خطر �إ�صابتهم ب�أمرا�ض القلب بني  54و 63يف املئة.
وبالن�سبة مل��ن ه��م �ضمن �أك�ث�ر  25يف امل�ئ��ة مم��ن مي��ار��س��ون جميع
التمارين ،التي تغطي الأن�شطة البدنية املعتدلة �إىل القوية ،فكان
متو�سط انخفا�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بني � 48إىل 57
يف املئة .قالت رميا راماكاري�شنان ،املتخ�ص�صة يف الإح�صاء احليوي
وعاملة الأوبئة بجامعة �أوك�سفورد والتي �شاركت يف �إع��داد الدرا�سة،
"هذا يك�شف زيف خرافة �أن هناك ذروة ينبغي بعدما عدم ممار�سة
مزيد من التدريبات ...ال حدود ملا ميكنك فعله فيما يتعلق بالن�شاط
البدي "من �أجل حت�سني �صحة القلب".

درا�سة تك�شف :هكذا ت�ؤثر حرارة الطعام على �شهيتنا

�إذا كنت مم��ن يف�ضلون ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وه��و ب��ارد تقريبا ،ف ��إن هذا
التف�ضيل قد يكون م�ؤ�شرا على �إفراطك يف الأكل ،وهو ما ينذر بزيادة
يف الوزن وما ي�سببه ذلك من ا�ضطرابات �صحية.
وبح�سب درا� �س��ة ن�شرت نتائجها يف جملة "�أبيتايت" ،ف ��إن حرارة
الطعام ت�ؤثر ب�شكل ملحوظ على الكمية التي نتناولها ،فنميل �أكرث
�إىل الإفراط يف حالة الوجبات الباردة.
ور��ص��دت الدرا�سة ما يحر�ص النا�س على �شرائه بعد �أخ��ذ الوجبة
الرئي�سية ،والحظت �سلوكهم يف حالتي الأطعمة ال�ساخنة والباردة،
ع�ل��ى ح��د � �س��واء .و�أج��ري��ت ال��درا� �س��ة يف مطعم ي�ق��دم جم�م��وع��ة من
ال�سندويت�شات� ،ساخنة وب ��اردة� ،إىل ج��ان��ب ال�سلطات وامل�شروبات،
ووج��دت �أن امل�ستهلكني ا�شرتوا �أطعمة جانبية �أك�ثر مثل ال�سلطات
واحللويات ،عندما وجدوا خيارات باردة متاحة �أمامهم.
وعندما يقوم النا�س بهذا الأم ��ر� ،أي يفرطون يف ��ش��راء �أطعمة ال
يحتاجونها ،ف��إن�ه��م يقعون يف ��ض��رري��ن اث�ن�ين ،ف��إم��ا �أن�ه��م يبذرون
نقودهم� ،أو �أنهم يدفعون �أنف�سهم �إىل الإفراط يف ا�ستهالك �سعرات
حرارية زائدة والإ�ضرار ب�صحتهم.
وب��أرق��ام دقيقة ،وج��دت الدرا�سة �أن الزبون ال��ذي يطلب �سندويت�شا
باردا يكون �أكرث �إقباال بواقع ال�ضعف على �شراء �أطعمة جانبية مثل
قطع احللوى ،مقارنة مبن يختار �سندويت�شا �ساخنا.

لقطة لأنثى عنكبوت ذئب تثري الذهول
�أث� ��ارت � �ص��ورة لأن �ث��ى ع�ن�ك�ب��وت �ضخمة
من ف�صيلة العنكبوت الذئب ،حالة من
الذعر وال��ذه��ول على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،فهذه العنكبوت تثري خماوف
ال �ن��ا���س ع�ن��دم��ا ي��رون �ه��ا ،ل�ك��ن ال�صورة
�أ�ضفت مزيدا من الهلع من هذا املخلوق
ال �� �ص �غ�ير .وذه � ��ب ب �ع ����ض م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي �إىل و�صف
�أن�ث��ى عنكبوت ال��ذئ��ب يف ال�صورة ب�أنها
"مادة كابو�سية" وقال �آخرون �إنها "�أكرث
�إث��ارة للإعجاب" ،فيما قالت جمموعة
�أخرى ب�أن ال�صورة "رائعة ب�شكل ب�شع".
وتظهر ال���ص��ورة املخيفة� ،أح��د �سائقي
الأدغ��ال من فيكتوريا ب�أ�سرتاليا� ،أنثى
عنكبوت الذئب وهي حتمل عددا كبريا
من �صغارها على ظهرها وك��ان ال�سائق
قد التقط ال�صورة وقام بتحميلها على
موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
بح�سب ما ذك��رت �صحيفة الديلي ميل
الربيطانية.
واملعروف �أن �أنثى عنكبوت الذئب ت�سعى،
بعد التزاوج� ،إىل العزلة يف بقعة مغطاة
حيث ميكنها و�ضع ما ي�صل �إىل 100
بوي�ضة ،وبعد �أن يخرج �صغار العنكبوت
من البي�ض ،يركبون ظهر �أمهم بينما
تخرج للبحث عن احل�شرات.

التهاب املعدة والأمعاء 3 :حلول طبيعية للتعايف من هذه احلالة
عالج الغازات
حتدث الغازات ب�سبب حركة الأمعاء املفرطة .وال ُين�صح
ب��ال�ل�ج��وء �إىل ال �ع�لاج��ات ال�ف�م��وي��ة ب�سبب ال �ق��يء ،لذا
وبطنك ب�ح��وايل � 10إىل 20
معدتك
ميكنك تدليك
ِ
ِ
ِ
قطرة من زيت النعناع العطري الأ�سا�سي ،املخلوط مع
زيت املكادمييا النباتي من � 3إىل  4مرات يف اليوم .دلكي
املعدة بحركات دائرية من هذا اخلليط ،بوا�سطة راحة
اليد بدءًا من �سرة البطن وباجتاه منطقة الكبد .
كما ميكن تطبيق � 3إىل  4قطرات من هذا املزيج على
الر�سغني من � 4إىل  6مرات يف اليوم وملدة � 24إىل 48
�ساعة.

اِنقعي ما مقدراه  20غرا ًما من مزيج النباتات هذه يف
ليرت من املاء املغلي ،وا�شربي على �شكل ر�شفات �صغرية
طوال اليوم.
�أما �إذا كنتِ تعانني الإ�سهال احلاد ،فيف�ضل العالج بع�شبة
ال�غ��اف��ث ،وه��ي نبتة �ضد الإ��س�ه��ال ّ
وتنظم عمل اجلهاز
اله�ضمي .انقعي ملعقة كبرية من قمم �أزهار هذه النبتة
يف ليرت من املاء املغلي ،وا�شربي على �شكل ر�شفات �صغرية
طوال اليوم.
حتذير مهم :ال ُين�صح الأ�شخا�ص الذين يعانون ارتفاع
�ضغط الدم ب�شرب منقوع نبتة الغافث.
وخ�ل�ال ن��وب��ة ال�ت�ه��اب امل �ع��دة والأم �ع��اء ،م��ن امل�ه��م �شرب
الكثري من املاء وال�سوائل ،لكي ال ي�صاب اجل�سم باجلفاف،
وتعوي�ض ما ُيفقد من املاء ب�سبب القيء والإ�سهال .ولكن
م��ن امل�ه��م ك��ذل��ك ��ش��رب جميع ه��ذه ال�سوائل على �شكل
ر�شفات �صغرية كل ربع �ساعة لتفادي القيء .ومن املهم
كذلك تغذية اجل�سم ب�شكل جيد مل�ساعدة ج��دار املعدة
والأمعاء على التعايف ب�سرعة �أكرب.

ت�أثري العالج التماثلي
خذي جرعة واحدة من  Arsenicum albumيف
حملول  9ثم  5حبيبات ثالث مرات يف اليوم يف حملول
� 5إىل �أن ت�شعري بتح�سن الأعرا�ض .و�إذا كنت تعانني
ت�شنجات قوية� ،أ�ضيفي �إىل العالج ولكن بعد �ساعة واحدة
من �أخذ  Arsenicum albumجرعة واحدة من
�أ�سباب النزلة املعوية احلادة
 Cuprum metallicumيف حملول .15
يف حال وجود القيء �أ�ضيفي عدد  2من حبيبات � Ipecaأ�سباب النزلة املعوية احل��ادة �أو ما ي�سمى علم ًّيا التهاب
املعدة والأمعاء الفريو�سي؛ وهو عبارة عن عدوى معوية
ثالث مرات يف اليوم يف حملول .5
تتمظهر بالإ�سهال املائي وتق ُّل�صات البطن ،والغثيان �أو
القيء ،وا ُ
حل َّمى يف بع�ض الأحيان.
ال تن�سي ت�أثري العالج بالنباتات والأع�شاب
�أن ��واع �شاي الأع���ش��اب مثرية لالهتمام ب�شكل خا�ص يف الإ�صابة بالتهاب املعدة والأمعاء الفريو�سي ،تتم غال ًبا
حاالت التهاب املعدة والأمعاء ،لأنها تعيد ترطيب اجل�سم عند تناول طعام �أو �شراب �أو ماء ملوث� ،أو عند م�شاركة
الأواين� ،أو املنا�شف �أو الطعام مع �شخ�ص م�صاب.
وتعالج الأعرا�ض يف الوقت ذاته.
والنباتات الأك�ثر فاعلية يف ح��االت الغثيان هي امللي�سا ميكن �أن ي�سبب عدد من الفريو�سات الإ�صابة بالتهاب
"بل�سم الليمون" وزه��ر الليمون وال�ب��اب��وجن والنعناع .املعدة ،بح�سب "مايو كلينيك" ،مبا يف ذلك:

وجبات طعام ت�ساعدك
يف حماربة مر�ض ال�سكري
ترتبط م�ستويات �سكر الدم ب�شكل مبا�شر بالأطعمة التي يتناولها املر�ضى ،لذلك يجب
عليهم اتباع نظام غذائي دقيق للوقاية من م�ضاعفات املر�ض اخلطرية.
وتقدم الدكتورة كلري بيلي يف كتابها اجلديد  The Fast 800 Easyجمموعة
من و�صفات الطعام ال�صحية ،من بينها وجبات الطعام التالية التي ت�ساعد يف حماربة
مر�ض ال�سكري وم�ضاعفاته ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية:
�سلطة الأفوكادو واللحم املقدد والفا�صوليا البي�ضاء
�إن م�ف�ت��اح ال�ت�ح�ك��م يف م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع  2ه��و ت �ن��اول وج �ب��ات منخف�ضة
الكربوهيدرات وال��ده��ون ،وحتتوي ه��ذه ال�سلطة على ما يقرب من  36غ��رام�اً من
الدهون ال�صحية ،لذا فهي �إ�ضافة رائعة �إىل تر�سانة الو�صفات اخلا�صة بك.
املقادير
 2ملعقة كبرية زيت زيتون بكر ممتاز
 75غرام حلم مدخن مقدد مقطع �إىل �شرائح رفيعة
 2ملعقة كبرية �صنوبر
خ�ستني
 400غرام فا�صولياء
حبة �أفوكادو �صغرية مق�شرة ومقطعة �إىل �شرائح
 10حبات طماطم كرزية ،مقطعة �إىل �أن�صاف �أو �أرباع
 1ملعقة كبرية خل بل�سمي

_ ال�ن��وروف�يرو���س .يت�أثر ك��ل م��ن الأط �ف��ال والبالغني
ب�إ�صابتهم بالنوروفريو�س ،وه��و ال�سبب الأك�ثر �شيوعًا
ل�ل�أم��را���ض ال�ت��ي تنتقل ع��ن ط��ري��ق الأغ��ذي��ة يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل .حيث ميكن للعدوى بالنوروفريو�س �أن
جتتاح العائالت واملجتمعات .وم��ن املحتمل �أن تنت�شر
العدوى ب�شكل خا�ص بني الأ�شخا�ص يف الأماكن ال�ضيقة.
يف معظم احلاالت ،ت�صاب بالفريو�س من الطعام �أو املاء
امل�ل��وث ،على الرغم من �إم�ك��ان انتقاله من �شخ�ص �إىل
�آخر.
_ الفريو�سية العجلية .يف جميع �أنحاء العاملُ ،يع ّد هذا
ال�سبب الأكرث �شيوعًا للإ�صابة بالتهاب املعدة والأمعاء
الفريو�سي ل��دى الأط �ف��ال ،وال��ذي��ن ع��اد ًة م��ا يتعر�ضون
للإ�صابة عندما ي�ضعون �أ�صابعهم �أو غريها من الأج�سام
امللوثة بالفريو�س ،يف �أفواههم .وتكون الإ�صابة بالعدوى
�أكرث حدّة لدى الر�ضع والأطفال ال�صغار .قد ال تظهر
�أيّ �أعرا�ض على البالغني امل�صابني بالفريو�سية العجلية،
ولكنهم ما زال��وا قادرين على ن�شر ع��دوى املر�ض ،وهو
ما يثري القلق لأ َّن البالغني امل�صابني من دون علمهم،
ي�ستطيعون نقل الفريو�س �إىل �أ�شخا�ص �آخرين .يتوافر
اللقاح �ضد التهاب املعدة والأم�ع��اء الفريو�سي يف بع�ض
الدول ،ويبدو �أنه ف ّعال يف الوقاية من العدوى.
_ بع�ض امل�ح��ار ،وال�سيما املحار النيئ �أو غري املطبوخ
�صيبك باملر�ض � ً
أي�ضا .ورغ��م �أنّ مياه
جيدًا ،ميكن �أن ُي
ِ
ال�شرب امللوثة هي �سبب الإ�صابة بالإ�سهال الفريو�سي،
ففي كثري من احلاالت يتم انتقال الفريو�س من خالل
م�سار االنتقال من الرباز �إىل الفم� ،أي �أنّ
�شخ�صا م�صا ًبا
ً
بالفريو�س يقوم بتح�ضري الطعام ال��ذي تتناوله دون
غ�سل يديه بعد ا�ستخدام املرحا�ض.

منذ بداية �أزمة ال�صحية العاملية،
ت�شري �أ�صابع االت�ه��ام �إىل ال�صني
باعتبارها م�صدر فريو�س كورونا،
ل �ك��ن دالئ � ��ل ج ��دي ��دة ق ��د تك�شف
حقائق مفاجئة عن الق�ضية التي
�شغلت اه �ت �م��ام ال �ع��امل ط ��وال ما
يقرب من عام كامل
� �ص �ح �ي �ف��ة ال ري �ب��وب �ل �ي �ك��ا (La
الإيطالية
)Republica
�أفادت �أن فريق �أبحاث من جامعة
ميالنو وج��د �أن ام ��ر�أة تبلغ 25
ع��ام��ا ك��ان��ت م���ص��اب��ة بالفريو�س
ب��ال�ب�لاد يف نوفمرب � ،2019أي
قبل �أ�سابيع من الإعالن عن حالة
الإ�صابة الأوىل عامليا.
الفريق الطبي كان قد �أخذ خزعة
م ��ن ج �ل��د امل��ري �� �ض��ة ،ت �ب�ين فيها
ظهور بقع ح�م��راء على ب�شرتها،
ووفقا لباحثي ميالنو ،ات�ضح �أن
بع�ض �أعرا�ض الإ�صابة بالفريو�س
هو ظهور �أمرا�ض جلدية.
ول�ل�ت��و��ص��ل �إىل احل�ق�ي�ق��ة ب�ش�أن
ان� �ت� ��� �ش ��ار ال � �ف �ي�رو�� ��س امل�ستجد
واال�� � �س� � �ت� � �ف � ��ادة م� � ��ن ال� � ��درو�� � ��س
امل �� �س �ت �خ �ل �� �ص��ة� � ،س �ي �ت �ج��ه فريق
حت�ق�ي�ق��ات م��ن م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
العاملية �إىل ووهان ،ب�ؤرة االنت�شار
الأوىل للمر�ض.
وق ��د اع �ت�برت م��اري��ون كومبانز،
�إح � � ��دى �أع� ��� �ض ��اء ه � ��ذا الفريق،
�أن� ��ه ي �ج��ب �أال ُت���س�ت�ث�ن��ى �أي من
الفر�ضيات املطروحة وب�أن العامل
ب��رم �ت��ه م� ��� �س� ��ؤول ع ��ن مكافحة
الفريو�س.
وقالت كومبانز" :يف هذه املرحلة،
لي�س ب�إمكاننا ا�ستثناء �أي فر�ضية.
لكن من املهم البدء بالتحقيقات
من حيث ت�شكلت الب�ؤرة الأ�سا�سية
النت�شار الفريو�س �أي ووهان".
و�أ�ضافت" :كانت منظمة ال�صحة
العاملية قد حذرت من خطر انت�شار
الأم��را���ض املعدية وال �أعتقد �أنه
يجب لوم �أحد بل حماولة حت�سني
جاهزية العامل".
و�شدد الباحثون �أي�ضا على احتمال
ن�شوء الفريو�س يف منطقة خمتلفة
مت��ام��ا ع��ن املنطقة ال�ت��ي اك ُت�شف
فيها يف �إق�ل�ي��م ووه ��ان ال�صيني،
م�شريين �إىل ��ض��رورة اال�ستمرار
بالتحقيقات.

�أول �إ�صابة بكورونا بني غوريالت على �شفا االنقرا�ض

يخ�شى العاملون يف حديثة ح�ي��وان �سان دييغو م��ن �إ��ص��اب��ة  8الغوريال
على الأق��ل بفريو�س ك��ورون��ا ،ال��ذي انت�شر يف ال�سابق بني حيوانات املنك
والنمور.
ويُعتقد �أن العديد من حيوانات الغوريال يف حديقة حيوان �سان دييغو
�أ�صيب بفريو�س كورونا ،فيما يعتقد �أنه احل��االت الأوىل بني الرئي�سيات
يف الأ�سر.
وقال حاكم والية كاليفورنيا ،جافني نيو�سوم �أم�س الأول االثنني �إن اثنتني
من الغوريال ثبتت �إ�صابتهما بفريو�س كورونا ،امل�سبب لوباء كوفيد،-19
ويبدو �أن الغوريال الثالثة ظهرت عليها �أعرا�ض.
م��ن جهتها ،قالت امل��دي��رة التنفيذية حلديقة احل�ي��وان ،ليزا بيرت�سون،
لوكالة �أ�سو�شيتد بر�س االث�ن�ين� ،إن  8غ��وري�لات تعي�ش معا يعتقد �أنها
م�صابة بالفريو�س والعديد منها ي�سعل.
ويُعتقد امل�س�ؤولون يف حديقة حيوان �سان دييغو �أن العدوى انتقلت �إىل
ال�غ��وري�لا م��ن �أح ��د امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن مل تظهر عليهم �أع��را���ض املر�ض،
والذين ثبتت �إ�صابتهم الحقا ،على الرغم من وجود تدابري وا�سعة النطاق
لفريو�س كورونا حلماية القردة ،وفقا ملا ذكره موقع �سكاي نيوز.
وقالت بيرت�سون �إن��ه "ب�صرف النظر عن بع�ض االحتقان وال�سعال ،ف�إن
الغوريال تبدو ب�شكل جيد" ،م�ضيفة "�أن قطيع الغوريال ما زال يف احلجر
ال�صحي وي�أكلون وي�شربون معا".
و�أو�ضحت بيرت�سون �أنه "منذ ما يقرب من عام ،يعمل �أع�ضاء فريقنا بال
كلل ،ب�أق�صى ت�صميم حلماية بع�ضهم البع�ض وحماية احلياة الربية يف
رعايتنا من هذا الفريو�س �شديد العدوى ..تظل �سالمة موظفينا واحلياة
الربية يف رعايتنا �أولويتنا الق�صوى".
و�أجريت االختبارات على الغوريال با�ستخدام ف�ضالتها ،بعد �أن بد�أ اثنان
منها بال�سعال يف  6يناير.
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خالل 2020ورغم جائحة كوفيد19 -

� 3488شاركوا يف «دورات ثقافية» نظمتها دار زايد للثقافة الإ�سالمية
•• العني  -الفجر

رغ��م جائحة كوفيد -19ال��ذي فر�ض �أمن��اط �اً خمتلفة
للحياة،ا�ستطاعت دار زايد للثقافة الإ�سالمية اال�ستمرار
بتقدمي اخلدمات التعليمية ملنت�سبيها عن بعد من خالل
حت��وي��ل التعليم �إل�ك�ترون�ي��ا با�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صاالت يف العملية التعليمية وتقدمي برامج ودرو�س
تعليمية ذكية ،مما �أثمر عنه تنفيذ عدد  596دورة �ضمن
برنامج الثقافة الإ�سالمية خالل العام املا�ضي ،2020
ليبلغ عدد �إجمايل امل�ستفيدين من هذه الدورات 3488
طالبا من خمتلف اجلن�سيات من الذين �أمت��وا الدرا�سة
م��ن جمموع  4064ع��دد امل�سجلني يف الربنامج منهم
 656طالبا يف العني و 1633يف �أبوظبي و1199يف
عجمان.
وتــــــهدف دورات الثـــــقافة الإ�ســــــالمية �إىل التّعريـف
بجوهر الثقافة الإ�سالم ّية ،وتهيئة الأف ��راد ال�ستيعاب
�أ�سا�س َّيات الدين الإ�سالمي� ،إىل جانب تعليمهم املبادئ

ال� ِع�ـ� ْل��مِ �ـ� َّي��ة وال� َع� َم� ِل� َّي�ـ��ة ل�ل��دي��ن الإ� �س�لام��ي وت��ر��س�ي��خ قِيم
الو�ســـــط َّية واالعــــــتدال يف حياة الأف ��راد كقِيم جامعة
مل�ع��اين ال�ع��دل واخل�ي�ر واال��س�ت�ق��ام��ة ،واالن�ف�ت��اح والعي�ش
امل�شرتك م��ع الآخ��ر وحتقيق التَّنم ّية املُ�ستدامة للفر ِد
واملجتمع.
وب�ل��غ ع��دد دورات الثقافة الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي مت تنفيذها
خ�ل�ال ع��ام  2020يف امل��رك��ز ال��رئ�ي���س��ي مب��دي�ن��ة العني
 149دورة و 198دورة يف فرع �أبوظبي و 252دورة يف
فرع الدار بعجمان مبجموع  596دورة.
و�أ�شارت الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام لدار
زايد للثقافة الإ�سالمية ب�أن هذه الدورات ُتقدم للأفراد
ب�ع��دد  8ل�غ��ات عاملية مب��ا يتنا�سب م��ع احل��اج��ة الفعلية
لل�شريحة امل�ستفيدة وت�ه��دف �إىل تعزيز قيم التّ�سامح
وال�َّت�رَّ اح��م والتّعاي�ش مع خمتلف الثقافات واحل�ضارات
الإن�سان ّية.
 1094جل�سة تعريفية بالإ�سالم للمهتمني �أثمرت عن
و�أكـــــدت الطنيجي ب�أن الظروف املحيطة بانت�شار فيــــــرو�س ال�ستـــمرار العمل وت�ق��دمي دورات الثقافة الإ�سالمية خمتلفة تلبي حاجة الطالب يف التعليم عن بعد.
كـــــوفيــــــد -19خــــــالل العام املا�ضي ،كانـــــت نقـــــطة تـــــحد للمهتمني ب �ج��ودة ع��ال�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام م�ن���ص��ات تعليمية جدير بالذكر �أن��ه خالل العام املا�ضي قدمت ال��دار عدد  1047حالة �إ�شهار �إ�سالم.

�صحة تنقل القاعة الزرقاء يف مركز تقييم كوفيد 19 -املتميز يف �أبوظبي �إىل مركز الرو�ضة ال�صحي

املركز يقدم خدماته ح�صري ًا للأ�شخا�ص الذين كانت نتيجة فح�ص كوفيد 19 -اخلا�صة بهم �إيجابية
•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" انتقال
القاعة ال��زرق��اء يف م��رك��ز تقييم كوفيد -19املتميز يف
�أبوظبي �إىل مركز الرو�ضة ال�صحي.
وي� �ق ��دم امل ��رك ��ز ال � ��ذي ت ��دي ��ره "اخلدمات العالجية
اخلارجية"� ،إح ��دى م�ن���ش��آت ��ش��رك��ة "�صحة" ،خدماته
ح�صرياً للأ�شخا�ص الذين كانت نتيجة فح�ص كوفيد-
 19اخلا�صة بهم �إيجابية.
وتعد القاعة الزرقاء �إح��دى �أرب��ع قاعات يف مركز تقييم
كوفيد -19املتميز يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
وال��ذي مت افتتاحه يف �شهر يونيو  2020ك ��أول مركز
خم�ص�ص مل��ن تكون نتيجة فح�صه �إيجابية ،حيث �أدى
دوراً حم��وري �اً يف ال�ت���ص��دي ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
واحلد من انت�شاره ،ويعد �إ�ضافة نوعية للبنية التحتية
ال�صحية املخ�ص�صة ملكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد

واحل��د م��ن انت�شاره ،حيث مي ّكن تلك الفئة م��ن �إجراء
الفحو�صات الالزمة والتقييم الطبي وحتديد اخلطوات
التالية ب�سهولة وي�سر على �أيدي فرق طبية ومتطوعني
مدربني.
وت �ب��د�أ رح �ل��ة امل��راج��ع يف م��رك��ز ال��رو� �ض��ة ال���ص�ح��ي عند
ا�ستالم ر�سالة ن�صية ق�صرية ب��أن نتيجة فح�ص م�سحة
الأن��ف �إيجابية� ،إذ يتعني على املراجع التوجه �إىل مركز
الرو�ضة ال�صحي ،حيث يتم ت�سجيله يف نظام �سالمتك
الطبي وقيا�س م�ؤ�شراته احليوية وتقييم حالته ،ويف حال
كان لدى املراجع �أعرا�ض �أو كان خمالطاً حلالة �إيجابية،
ي�ت��م جت�ه�ي��زه ل�ل�ع��زل امل �ن��زيل م��ن خ�ل�ال ارت� ��داء ال�سوار
الإلكرتوين �أو نقله �إىل مرافق العزل.
�أم��ا �إن مل تكن ل��دى امل��راج��ع �أع��را���ض ومل يكن خمالطاً
حلالة �إيجابية فيتم �إجراء م�سحة �أنف �إ�ضافية له لت�أكيد
�إ�صابته بفريو�س كوفيد ،-19وم��ن ثم يعود �إىل املنزل
ويلتزم ب��إر��ش��ادات احلجر املنزيل حلني ظهور النتيجة،

�إما عن طريق ر�سالة ن�صية ق�صرية �أو من خالل تطبيق
�صحة �أو تطبيق احل�صن ،ويف حال كانت نتيجة الفح�ص
�إي�ج��اب�ي��ة فيتعني عليه زي ��ارة م��رك��ز ال��رو� �ض��ة ال�صحي
جم ��دداً ليتم جتهيزه للعزل امل�ن��زيل م��ن خ�لال ارتداء
ال�سوار الإلكرتوين �أو نقله �إىل مرافق العزل.
ومت جتهيز م��رك��ز ال��رو��ض��ة ال�صحي لتوفري فحو�صات
�إ�ضافية للمراجعني الأكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض مثل
�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة وكبار ال�سن بالإ�ضافة ملن يتبني
ب�أن حالتهم غري م�ستقرة عند زيارتهم للمركز ،وت�شمل
تلك الفحو�صات تخطيط القلب والدم والأ�شعة ومن ثم
ا�ست�شارة الطبيب الذي يحدد ما �إذا كان يحتاج النقل �إىل
امل�ست�شفى.
وق��د ق��ام��ت �شركة "�صحة" منذ ب��داي��ة جائحة كورونا
ب��إط�لاق ع��دد من امل�ب��ادرات خلدمة جميع فئات املجتمع
�شملت م��راك��ز امل�سح م��ن املركبة وامل�ست�شفيات امليدانية
والتطبيب عن ُبعد وخدمة تو�صيل الدواء �إىل املنزل.

حماكم دبي ّ
تد�شن قانون ّ
الطفل امل�ص ّور ودمية لتعريف الأطفال عن حقوقهم وواجباتهم

•• دبي-الفجر:

د�شن �سعادة طار�ش املن�صوري مدير عام حماكم
دب� ��ي ،ق��ان��ون ال� ّ�ط �ف��ل امل �� �ص��ور ودمي � ��ة ،بح�ضور
امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي النائب
العام لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،والفريق
�ضاحي خلفان متيم املهريي ،نائب رئي�س ال�شرطة
والأم��ن العام يف دبي ،و�سعادة �أحمد جلفار مدير
ع ��ام ه�ي�ئ��ة تنمية امل�ج�ت�م��ع ،وع ��دد م��ن �أ�صحاب
ال�سعادة امل�ست�شارين ،وال��ذي يهدف �إىل تثقيف
الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم اجتاه
ذواتهم حيث �سي�ساهم يف ن�ش�أة جيل وا ٍع بحقوقه،
وذل��ك �ضمن عر�ض ق�ص�صي ّ
م�شوق يتنا�سب مع
فئتهم العمرية وقدراتهم العقلية وا�ستعداداتهم
النف�سية ،حت��ت �إ� �ش��راف ع��ام م��ن جمل�س �شباب
حماكم دبي تطبيقاً لر�ؤية املجل�س بتنمية املعرفة
القانونية ،وبتنفيذ ُنخبة من ال�شباب املتخ�ص�صني
يف ر�سوم �أدب ّ
الطفل والكتابة الإبداعية.
و�أ� �ش��ار �سعادة ط��ار���ش عيد املن�صوري م��دي��ر عام
حماكم دبي� ،أن قانون ّ
امل�صور-ودمية ،هو
الطفل ّ
�أول قانون متو ّفر ّ
بالطريقة امل�ص ّورة والإلكرتونية
ال ّتفاعلية ،مت ّثل فيه الف�صول وامل��واد املن�صو�ص
عليها يف �أ�صل القانون بال ّر�سم ،لت�سهيل عمل ّية
الإي�صال والفهم ّ
للطفل� ،إذ �أن ال َعمل �شامل كل ما
جاء من حقوق يف القانون دون حذف �أو ا�ستبعاد،
ويَدعّم ما جاء يف ال ّت�شريع ب�ش�أن ن�شره بالو�سيلة
املنا�سبة "ن�شر وحماية حقوق الطفل على �أو�سع
نطاق ممكن با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة" ،وهو
القانون االحت��ادي رق��م  3ل�سنة  2016ب�ش�أن
ح��ق الطفل يف احل�ي��اة وال�ب�ق��اء وال�ن�م��اء ،وتوفري

ك��ل الفر�ص ال�لازم��ة لت�سهيل ذل��ك ،حيث يعمل
ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل م��ن ك��ل مظاهر
الإه �م��ال واال��س�ت�غ�لال ،و��س��وء املعاملة ،وم��ن �أي
عنف ب��دين ونف�سي .وي�ت�ن��اول فيه مقومات دور
الأفراد يف متا�سك الأ�سرة بو�صفها اللبنة الأوىل
للمجتمع ،وكيفية زي��ادة �إيجابية العالقات بني
�أف ��راد الأ� �س��رة ال��واح��دة ،ودور ك��ل منهم يف هذا
املنحى ،وما ي�شمله من حقوق وواجبات ،وكيف �أن
الإخ�لال بهذه الأدوار ي�ؤدي �إىل التفكك املعنوي
وامل��ادي للأ�سرة ،وما الأ�س�س التي يجب اتباعها
للحفاظ على القيم والتزام الأف��راد وبناء ج�سور
املحبة واملودة بني �أفرادها.
و�أ�ضاف �سعادته ،يهدف ّ
الطرح اجلديد للقانون
ّ
بالطريقة امل�ص ّورة والإلكرتونية ال ّتفاعلية �إىل
تي�سري تعريف الفئة امل�ستهدفة ّ
الطفل -بحقوقه،وجعلها �أب�سط و�أ�سهل بال ّن�سبة له .حيث مت �إعداد
قانون الطفل امل�ص ّور بِفكرة مُبتكرة ،للت�أكد العام
من ك ّيفية تل ّقي الطفل لل ُكت ّيب والتي تعد �أمراً يف
غاية الأهمية ،فكيف مِ ن املُمكن م�ساعدة ّ
الطفل
على معرفة حقوقه؛ �إال ّ
بالطريقة امل�ص ّورة التي
ت�لائ��م �سنه و ُت���س��اع��ده يف اكت�شافها ومعرفتها
بنف�سه ،الأم��ر ال � ّذي يع ّزز من��اءه ومينحه �شعوراً
باحلماية وال ّراحة.
و�أ� �ش��ار امل�ست�شار ال��دك�ت��ور حمد �سيف ال�شام�سي
النائب العام لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أن
ق��ان��ون الطفل امل�صور ودمي��ة يج�سد �أرق��ى �صور
موا�صلة ال��دور املجتمعي بتوعية �أف��راد املجتمع،
حيث ي��ؤك��د امل���ش��روع اه�ت�م��ام ورع��اي��ة كاملة من
القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
بكافة �ش�ؤون الن�شء ،حيث وفرت لهم التعليم وما

يلبي بهم من رعاية �صحية ،واجتماعية ،ف� ً
ضال
ع��ن توفري �أف�ضل �سبل احلماية لهم واحلفاظ
على �أمنهم و�سالمتهم من خ�لال قانون ودمية
ال��ذي ج��اء ليتوج العديد م��ن القوانني الأخرى
ذات ال�صلة بحماية الطفل.
و�أ�ضاف امل�ست�شار� ،أن قانون الطفل امل�صور ودمية
ر ّك ��ز ع�ل��ى م���س��أل��ة يف غ��اي��ة الأه �م �ي��ة� ،أن الدولة
ت��رع��ى وحت�م��ي ال�ط�ف��ل ق�ب��ل ال��وال��دي��ن انطالقاً
من م�س�ؤولية تقوم على قناعة ب��أن �صغار اليوم
ه��م م�ستقبل الأم��ة ،وط��امل��ا كانت دول��ة الإم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ��س�ب��اق��ة يف ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل من
الإهمال والأذى النف�سي والبدين ،مما ي�ؤكد على
حر�صها بتن�شئة �أج�ي��ال امل�ستقبل التي ت�ؤهلهم
ل�ي�ك��ون��وا �أف � ��راداً ��ص��احل�ين وف��اع�ل�ين يف املجتمع،
حيث يعد قانون ودمي��ة لبنة يف ال�صرح حلماية
الطفل وحقوقه ..و�أثنى امل�ست�شار الدكتور حمد
ال�شام�سي جهود حماكم دبي ،وفرق العمل لقانون
الطفل امل�صور ودمية ،ملا قدموه وبذلوه من �إخراج
هذا امل�شروع �إىل النور.
و�أك ��د ح�م��د ث��اين رئ�ي����س جمل�س ��ش�ب��اب حماكم
دب��ي� ،أن جمل�س �شباب حماكم دب��ي عمل كفريق
واح ��د ل�ل�إ� �ش��راف ع�ل��ى م���ش��روع "قانون ّ
الطفل
امل �� �ص � ّور ودمية"�� ،س�ع�ي�اً ل�ت��وع�ي��ة ف�ئ��ة الأطفال،
ولتعزيز دور الأ�سرة لتحقيق التما�سك والتالحم
الأ�سري واملجتمعي ،وحتقيق التكافل والرتابط
االج �ت �م��اع��ي ،وي�ت�ج���س��د ه ��ذا االه �ت �م��ام بحر�ص
القيادة على توفري مزيد من اخلدمات والربامج
وامل� �ب ��ادرات اخل��ا��ص��ة ب��الأ� �س��رة الإم��ارات �ي��ة ،التي
تهدف �إىل حتقيق ال�سعادة والرخاء لها.
ويف عمل القانون امل�صور� ،أ�شار حمد ثاين رئي�س

جمل�س �شباب حماكم دبي� ،أن املجل�س حر�ص على
اخ�ت�ي��ار ال�ف��ري��ق بعناية م��ن خ�لال ت��وف��ر املوهبة
والإمكانية واخل�برة يف �أدب الطفل والر�سومات
لدى الأع�ضاء ،ومت اختيار الفنانة /ميثاء اخل ّياط،
لر�سم الق�صة امل�صورة ،والتي ُ�صدر لها �أكرث عن
 170كتاب يف �أدب ّ
الطفل ،وبعدّة لغات "العربية،
الإجنليزية ،الترّ كية ،الإيطال ّية" ،و�أثبتت موهبة
ال�شابة ميثاء امل�ساهمة الفعالة يف �إث ��راء ثقافة
ّ
الطفل من خالل القراءات الق�ص�صية.
و�أ�ضافت علياء املاجد مدير م�شروع "قانون ّ
الطفل
امل�ص ّور ودمية"� ،أن �إخ��راج ال َعمل ،ك��ان بالتعاون
ال�سيدة :فرح
مع من�شورات بيت ال� ُك� ّت��اب ،ب ��إدارة ّ
املهريي ،حيث تركز املن�شورات يف �إنتاج كتب ذات
جودة عالية يف عدة جماالت واالرتقاء باملحتوى
الأدبي والتعليمي ،وتعتمد على خربات ذات كفاءة
لإ�صدار كتب ذات قيمة نوعية وب�شكل حمرتف،
وللمن�شورات ع �دّة �شراكات متم ّيزة كونها تقدم
االنتاج الأدبي القيم واملحتوى الأمثل ،كما متتلك
وال�سمعة ال���ض��روري��ة يف جمال
اخل�ب�رة وامل �ه��ارة ّ
ق�ص�ص الأطفال والكبار.
و�أ�شارت املاجد� ،أن جلنة التنمية وامللكية الفكرية
مبحاكم دب��ي لها دور ب��ارز يف �أجن��اح امل�شروع من
خالل مُراجعة ال ّن�صو�ص ،ل�ضمان عدم فقدانها
مب�سطة تتد ّرج
ل�صيغتها وطابعها القانوين بلغة ّ
ل ُتنا�سب الفئة العمرية �شاملة ح ّتى �سن � 18سنة،
ويعد هذا الإجن��از ال ّرائد كعمل الأول من نوعه،
وحالياً ي�ستكمل للرتجمة �إىل اللغة الإجنليزية
و��س� ُي���س�ت�ك�م��ل ل �ل�ّتجرّ ج �م��ة ب �ل �غ��ات �أخ � � ��رى ،حيث
نهدف لتعميمه وتب ّنيه على �أو��س��ع نطاق ممُ كن
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة واملعنية بحماية

ومناء الطفل ،وت�ضمينه وجعله جزءاً من املناهج وتعريف ّ
الطفل ب��ه وبحقوقه ،حيث �إ ّن ��ه يعترب
والأن�شطة ال ّتعليمية يف مدار�س الدّولة .واجلدير موقعا تفاعليا ممُ ثلة به ف�صول القانون كغرف
الطفل امل�ص ّور مُدرج على املوقع متنوعة يكت�شفها ّ
بال ّذكر ب�أن قانون ّ
الطفل .و�إن �إجن��از هذا املوقع
ي��واك��ب ا��س�ت�خ��دام الأج �ي��ال للتقنيات احلديثة،
الإلكرتوين الر�سمي ملحاكم دبي.
كذلك ،ميتد امل�شروع لي�ضيف إ�جن��از لعبة قانون وحم ��اول ��ة �إي �� �ص��ال امل �ع �ل��وم��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة لهم
ّ
بالطريقة احلديثة ال ّتي تنا�سبهم.
ودمي ��ة ،وال � � ّذي ُي�ع��د �أداة داع �م��ة لن�شر القانون
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من املعروف �أنه ميكن للكميات ال�صغرية من الكافيني �أن تكون مفيدة للغاية لل�صحة ،ولكن الإقالع عن �شرب القهوة قد
يحمل �آثارا جانبية على اجل�سم ب�شكل عام.
ولأن القهوة مليئة مب�ضادات الأك�سدة ،ف�إنها ميكن �أن ت�ساعد يف موازنة حاالت ال�صحة العقلية املختلفة ،وميكن �أن
ت�ساعدنا يف الواقع على العي�ش لفرتة �أطول.
ولكن عندما نتناول هذا امل�شروب ال�ساخن بكميات كبرية على �أ�سا�س منتظم ،فقد ت�صبح هذه الفوائد ال�صحية دون جدوى
ب�سبب قلة النوم ،والقلق املتزايد ،والرغبة ال�شديدة يف تناول ال�سكر ،من بني �أعرا�ض �أخرى ميكن مالحظتها.
وعند ظهور مثل هذه الأعرا�ض ،يلج�أ الكثريون للتوقف عن تناول امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،مثل القهوة،
وقد يجلب هذا الأمر �أي�ضا �أعرا�ضا �أخرى يجب معرفتها.

23

�شرب القهوة قد يحمل �آثارا جانبية على اجل�سم ب�شكل عام

عند الإقالع عن الكافيني ..ماذا يحدث جل�سمك؟
لأن ا�ستهالك الكافيني اليومي يغري فعليا �سرعة تدفق
�أعرا�ض االن�سحاب رقم  :1نفاد الطاقةعندما يعتاد ج�سمك على احل�صول على جرعات الكافيني ال��دم �إىل الدماغ ،ف��إن ال�صداع يكاد يكون حتميا �إذا قررت
على مدار اليوم ،ف�سوف يحتج �إذا قطعته .وت�شري الدرا�سات تقلي�ص اجلرعات اليومية.
�إىل �أن النعا�س هو �أحد �أهم �أعرا�ض ان�سحاب الكافيني التي وت�شري ال��درا� �س��ات �إىل �أن احل��ل ال�ف�ع��ال ملكافحة ال�صداع
الن�صفي وال�صداع ب�شكل عام ،هو القيام بن�شاط ي�ضخ الدم
مت الإبالغ عنها.
وب��دال م��ن التوقف النهائي ع��ن الكافيني ،ميكن �أن يقلل (حتى لو كان جمرد نزهة �سريعة).
ال�شخ�ص ب�ب��طء م��ن اجل��رع��ات ال�ي��وم�ي��ة لإع �ط��اء اجل�سم
�أعرا�ض االن�سحاب رقم � :3ضباب الدماغ(والعقل) الوقت الكايف للتكيف.
وميكن �أن حت��دد ع��دد �أك��واب القهوة التي ع��ادة ما ت�شربها الكافيني م��ادة م�سببة ل�ل�إدم��ان ،وه��و �أح��د الأ��س�ب��اب التي
على �أ�سا�س منتظم ،وحاول التخل�ص التدريجي من فنجان جتعل الرتكيز على �أي �شيء �آخر �أمرا �صعبا عند التخل�ص
�أو فنجانني يوميا كل �أ�سبوع ،لذلك� ،إذا كنت ت�شرب عادة ال�ت��دري�ج��ي م�ن��ه( .وه ��ذا �أي���ض��ا �سبب ك��ون��ك �أك�ث�ر عر�ضة
خم�سة فناجني من القهوة كل يوم ،ف�ست�شرب �أربعة فناجني لتقلبات املزاج وحتى
يوميا ملدة �أ�سبوع ثم ثالثة ،وهكذا.
�-أعرا�ض االن�سحاب  :2ال�صداع

االكتئاب).
وميكن ا�ستبدال امل���ش��روب املحتوي على الكافيني ببع�ض
امل�شروبات الأخرى مثل املات�شا �أو �أع�شاب �أدابتوجينيك.
وحتتوي املات�شا على ن�صف الكافيني املوجود يف فنجان من
القهوة ال�سوداء بالإ�ضافة �إىل جرعة كبرية من الأحما�ض
الأمينية .L-theanine
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن  L-theanineيوفر دفعة كبرية
لقدرة الدماغ على الرتكيز ،وهذا هو ال�سبب يف �أنه قد يكون
من احلكمة ا�ستبدال بع�ض ال�شاي الأخ�ضر �أو �شاي املات�شا
بواحد (�أو �أكرث) من فنجان القهوة اليومية.
�أعرا�ض االن�سحاب رقم  :4الرغبة ال�شديدة يفتناول ال�سكر
نظرا لأن الكافيني يف�سد م�ستويات
ال� �ك ��ورت� �ي ��زول ل��دي �ن��ا ،مي �ك��ن �أن
ي�ت���س�ب��ب خ�ف����ض ن���س�ب��ة ال�سكر
يف ال��دم يف التحلل ،م��ا ي�ؤدي
�إىل ال ��رغ� �ب ��ة ال� ��� �ش ��دي ��دة يف
تناول الطعام (�أو يف احلاالت
ال�شديدة ال�شعور ب��ال��دوار �أو
الإغماء)
ومي�ك��ن التغلب ع�ل��ى هذه
ال��رغ �ب��ة باحل�صول
ع �ل��ى � �ش��يء حلو
ولكنه �صحي،
م �ث��ل بع�ض
�� � �ش � ��رائ � ��ح
التفاح مع
زبدة اللوز،
�أو التمر �أو
التوت �أو �أي
� �ش �ك��ل طبيعي
�آخ � � ��ر ل �ل �� �س �ك��ر (م ��ن
الناحية املثالية م��ع بع�ض
الألياف �أي�ضا).

ما هو ال�صداع العنقودي وكم مرة يحدث؟
ثبت �أن ال�صداع العنقودي ،املعروف �أي�ضا با�سم ال�صداع االنتحاري� ،أكرث �إيالما من الوالدة .فما هو ال�صداع العنقودي وما �أعرا�ضه؟.
هناك �أكرث من مائة نوع من ال�صداع ،مع الأنواع الفرعية اخلا�صة به .وقد يكون من ال�صعب للغاية معرفة نوع ال�صداع الذي تعاين منه
من �أجل عالجه.
ويُعرف ال�صداع العنقودي ب�أنه �أح��د �أ�شد �أن��واع ال�صداع التي ميكن �أن باالحتقان والدمع وع��ادة ما تن�سد فتحة الأن��ف على اجلانب نف�سه ،وقد
تعاين من تعرق �أو احمرار بالوجه وتورم يف اجلفن".
ت�صاب به ،حيث يت�سبب يف �أمل رهيب ي�ؤدي �إىل �أفكار انتحارية.
وبهذا ال�صدد ،حت��دث موقع "�إك�سربي�س" مع الدكتورة �سارة وقد تعاين �أي�ضا من انقبا�ض حدقة العني وتديل اجلفن و�سيالن �أو ان�سداد
بروير ،املديرة الطبية لعالمة  Healthspanالتجارية ،الأنف ،و�أعرا�ض �أخرى.
ملعرفة خ�صو�صيات وعموميات ال�صداع العنقودي.
وي�ع��د ال���ص��داع الأويل م���س��ؤوال ع��ن  90%م��ن جميع كم مرة يحدث؟
�أنواع ال�صداع ،وهذا ي�شمل ال�صداع الناجت عن التوتر الفرق الرئي�سي بني ال�صداع العنقودي و�أنواع ال�صداع الأخرى هو توقيته.
وعادة ما يكون ال�صداع العنقودي عر�ضيا ويظهر ويتوقف ،مثل العمل على
( )40%وال�صداع الن�صفي (.)10%
ويُعرف ال�صداع الناجت عن التوتر ب�أنه خفيف �إىل مدار ال�ساعة.
متو�سط ال���ش��دة ،وي�ك��ون حم�سو�سا على جانبي وق��ال��ت ب��روي��ر" :ي�ستمر الأمل مل��دة ت�صل �إىل ث�لاث �ساعات وي��أت��ي ب�شكل
الر�أ�س ،يف حني �أن ال�صداع الن�صفي يكون عادة منتظم  -ع��ادة يف ال��وق��ت نف�سه م��ن ال�ي��وم ،وغالبا يف ال�صباح ال�ب��اك��ر ،ما
�أ�سو�أ يف جانب واحد ويرتكز حول عني واحدة .يوقظك من النوم .وميكن �أن يحدث هذا ملدة �أ�سبوع �إىل ثالثة �أ�سابيع ،قبل
�أما ال�صداع العنقودي فهو النوع الأقل �شيوعا �أن يختفي".
م��ن ال���ص��داع الأويل ،ول�ك�ن��ه �أي���ض��ا الأكرث وبالن�سبة ملعظم النا�س ،يحدث ال�صداع العنقودي مرتني يف ال�سنة ،و�ستحدث
حدة ،حيث ي�صيب �أقل من واحد من كل النوبة زهاء �أربع مرات يف اليوم ،يف الوقت نف�سه خالل هذه الفرتة.
وميكن �أن ت�ستمر هذه النوبات ملدة ت�صل �إىل �شهرين ،وبع�ض النا�س ي�صابون
� 1000شخ�ص.
بها يف كثري من الأحيان على مدار العام� .إن معرفة �أنك �ستعاين من مثل
ما هو ال�صداع العنقودي؟ هذا ال�صداع امل�ؤمل ميكن �أن ي�سبب �ضعفا �شديدا يف ال�صحة العقلية.
ي �ق��ول الأ� �ش �خ��ا���ص الذين و�أو�ضحت ب��روي��ر" :على الرغم من �أن املر�ضى يف حالة جيدة متاما بني
ي � �ع ��ان ��ون م � ��ن ال� ��� �ص ��داع النوبات� ،إال �أن الأمل �شديد لدرجة �أن الكثريين يعي�شون يف خوف من حدوث
ال �ع �ن �ق��ودي �إن الأمل النوبة التالية".
يبدو وك ��أن �شخ�صا وم��ع ذل��ك ،من املهم مالحظة �أن بع�ض امل�صابني بال�صداع العنقودي قد
م � ��ا ل� ��دي� ��ه زوج يعانون م��ن ال���ص��داع الن�صفي و�أن ��واع �أخ ��رى م��ن ال���ص��داع ،عندما تنتهي
م��ن الكما�شة نوباتهم العنقودية.
وي �ج��ر مقلة
ما الذي ي�سبب ال�صداع العنقودي؟
عينك.
وق� � � � � ��ال� � � � � ��ت ال يعرف اخلرباء �أ�سباب ال�صداع العنقودي ،لكنه ينطوي على فرط ن�شاط
ب � � � � � ��روي � � � � � ��ر :جزء من الدماغ ،وفقا للدكتورة بروير.
" ا ل�صد ا ع وفقا لـ  ،Ouch UKيُعتقد الآن �أن "ال�شذوذ داخل منطقة ما حتت املهاد
ال � � �ع � � �ن � � �ق � ��ودي ه��و هو ال�سبب اجلذري للأمل ،والذي ،عندما يكون يف الدورة ،يطلق الهرمونات
�أح ��د �أ� �ش��د �أن� ��واع الأمل واملواد الكيميائية التي تع�صب العقدة الثالثية التوائم ،ما يت�سبب بدوره يف
ال�ت��ي مي�ك��ن �أن تتعر�ض لها ،ت�أثري الدومينو للأمل.
وق ��د مت ��ت الإ� � �ش� ��ارة �إل� �ي ��ه ع �ل��ى �أن ��ه كما �أن ال�صداع العنقودي ي�صيب الرجال �أك�ثر من خم�س �إىل �ست مرات
�صداع انتحاري .ت�صاب �إح��دى العينني مقارنة بالن�ساء ،ويعاين منه ما ال يقل عن  0.2%من جمموع ال�سكان.

وهناك بع�ض الأدل��ة على �أن العوامل الوراثية قد تلعب دورا يف الإ�صابة
بال�صداع العنقودي ،حيث يعاين فرد واحد من كل � 20شخ�صا من احلالة
نف�سها.
ويُعد ال�صداع العنقودي �أكرث �شيوعا عند املدخنني ال�شرهني ،ومن املرجح
�أن يحدث عند البالغني �أكرث من الأطفال .وميكن �أن يبد�أ يف �أي عمر ،ولكن
ال�صداع العنقودي الأكرث �شيوعا يبد�أ يف الع�شرينات من العمر �أو �أكرب.
كيف تعالج ال�صداع العنقودي؟
ال يوجد عالج لل�صداع العنقودي ،ولكن الأدوية والعالجات الأخرى ميكن
�أن تقلل من حدوث النوبات و�شدتها ومتنعها معا.
وتن�صح منظمة  Ouch UKبعدم �شرب الكحول �أثناء النوبات العنقودية،
ولكن ال يبدو �أن الطعام وال���ش��راب ي��ؤث��ران على ال�صداع العنقودي على
الإطالق.
وي�ضيف املوقع" :على الرغم من �أنه مل يُثبت بعد �إكلينيكيا� ،إال �أنه يُقرتح
�أي�ضا �أنه يجب على املر�ضى جتنب التعر�ض للمواد املتطايرة مثل املذيبات
والدهانات الزيتية .ويجب �أن يتجنب امل�صابون �أي�ضا قيلولة بعد الظهر ،لأن
النوم ميكن �أن يكون �سببا لدى بع�ض امل�صابني".

اخلميس  14يناير  2021م  -العـدد 13138

Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

حماكم دبي

24
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
 19/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8999/2020/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 673/2020/211تنفيذ عقاري

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6775/2020/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد احمد ابراهيم حجاج  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة اخلط الأمامي الدارة اال�ستثمار �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )514.337.75درهم 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 التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1073/2019
طالب الإعالن � :أنظمة مدى للجب�س �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شركة ال�صناعية لتجهيزات البناء ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1986277.68درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1375جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  4704634.55درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :يونايتد بنك ليمتد (مكتب �إدارة) � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :مقداد مو�سى تربيزيان � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )4704634.55درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن بالن�شر
رقم 366/2021
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اعالن بالن�شر
رقم 367/2021
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اعالن بالن�شر
رقم 371/2021

اعالن بالن�شر
 8835/2020/207تنفيذ جتاري

املنذر:حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م
املنذر اليها -1:ال�صقر للمالحية �ش.ذ.م.م  -املنذر اليه  -2اجمد رحمن بنجا�ش
املو�ضوع انذار وتكليف بالوفاء مببلغ ( )27.183.00درهم قيمة ال�شيك رقم 000092
باال�شارة اىل املو�ضوع اعاله ومبوجب اعمال جتارية بني كل من املنذر واملنذر اليها تخطركم
املنذرة بان ال�شيك امل�سحوب من قبلكم قد مت رف�ض �صرفه من قبل البنك امل�سحوب عليه وذلك
ب�سبب عدم كفاية الر�صيد مبا ي�شكل �سوء النية من جانبكم االمر الذي ارتد على اثره ال�شيك
رقم  000092دون �صرف البالغ قيمته  27.183.00 ,درهم املح�سوب على بنك ابوظبي التجاري
ب �ت��اري��خ 2016/11/25:االم��ر ال��ذي �أ��ض��ر باملنذرة وتدعوكم على اث��ره باتخاذ موقف ايجابي
لت�سوية هذا االمر لذلك فان املنذرة تخطر املنذر اليها بالوفاء بقيمة ال�شيك املذكور يف غ�ضون
خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار

املنذر:حممد رفيق حممد ا�سلم
املنذر اليه:احمد نواز رحمه علي
تكلفكم امل�ن��ذرة بالوفاء بقيمة ال�شيك رق��م  000106امل ��ؤرخ يف 2019/12/22
بقيمة ( )40.000.00دره��م املح�سوب على بنك اب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي وذل��ك يف
غ�ضون خم�سة اي��ام من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار ويف حالة عدم امتثالكم اىل
هذا االخطار �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
لها اقت�ضاء املبلغ املذكور مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية
واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد �إعجاز احمد �سراج دين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/داماك هومز �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )616505درهم 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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�سعد احمد حممد البدايل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2020 /0003312مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2019 /0001049مدين (كلي)

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
حماكم دبي � -إدارة الكاتب العدل
انذار عديل بالن�شر /تكليف بالوفاء
رقم 343/2020

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 372/2021

املنذر:حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م
املنذر اليها -1:تي تي ال �شيبينج & لوجي�ستيك�س �ش.ذ.م.م
املنذر اليه  -2راجو �سندارا راج �سندارا بابو
تخطركم املنذرة بان ال�شيكات امل�سحوبة من قبلكم ل�صالح املنذر لقاء اعمال جتارية قد مت رف�ض �صرفها من
قبل البنك امل�سحوب عليه وذلك ب�سبب عدم كفاية الر�صيد مبا ي�شكل �سوء النية من جانبكم االمر الذي ارتدت
على اثره ال�شيكات االتية:
ال�شيك رقم  000655امل�ؤرخ  2015/8/15بقيمة  18.875.00درهم  -بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  000656امل�ؤرخ  2015/8/30بقيمة  14.840.00درهم  -بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  000658امل�ؤرخ  2015/9/14بقيمة  15.555.00درهم  -بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  000657امل�ؤرخ  2015/9/7بقيمة  4.930.00درهم  -بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  000654امل�ؤرخ  2015/8/5بقيمة  25.285.00درهم  -بنك ابوظبي التجاري
وق��د ارت��دت ه��ذه ال�شيكات جميعها دون �صرف البالغ قيمتها ( )79.485.00دره��م االم��ر ال��ذي �أ�ضر باملنذرة
وتدعوكم على اثره باتخاذ موقف ايجابي لت�سوية هذا االمر لذلك فان املنذرة تخطر املنذر اليها بالوفاء بقيمة
ال�شيكات املذكورة وقيمتها اجماال ( )79.485.00درهم يف غ�ضون خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار

الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه  -1 :م�سعد احمد حممد البدايل
االمارات امارة ال�شارقة منطقة الطبية الكورني�ش امام مبنى ا�سعاد املتعاملني بناية رقم  74الطابق
� 10شقة رقم 1001
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :وليد ال�سيد عبده حممد البخ�شه  -اجلن�سية م�صري  -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  26672 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه  -1 :مروان يو�سف فريوز مو�سى بو �سعود بو �سعود
في�صل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود بو�سعود
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :بنك دبي اال�سالمي (�شركة م�ساهمة خا�صة)  -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 :
 1810774.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي/احمد طلعت عبدال�صادق حممد

القا�ضي/عبداهلل املر�شدي

حمكمة ال�شارقة

حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :الفنار لتجارة املعدات والأليات الثقيلة امل�ستعملة �ش.ذ.م.م
رقم الرخ�صة 575179 :العنوان :مكتب رقم  2ملك �سعيد خلفان احمد الغيث
 ب��ردب��ي  -ال�ق��وز  - 3ال�شكل ال�ق��ان��وين :ذات م�سئولية حم��دودة رق��م القيدبال�سجل التجاري 77220 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه كافة امل�ستندات
واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/393

ليلك لال�ستثمار � ��ش.ذ.م.م
عبداهلل هادي احمد احل�سيني
امل �ن��ذر ال�ي��ه:ت��اك���س��ي امل��دي�ن��ة  CITY TAXIم��ؤ��س���س��ة ف��ردي��ة وميثلها/نبيل
عبدالكرمي مبارك الفال�سي  -جمهول حمل االقامة
تنذر امل�ن��ذرة املنذر اليها ب�سداد مبلغ ق��دره ( )1.492.000مليون واربعمائة
واثنان وت�سعون الف  -يف خالل ا�سبوع من تاريخ ا�ستالمها لهذا االن��ذار ويف
حالة عدم ال�سداد �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة مع
احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها جتاه املنذر اليها هذا للعلم
الكاتب العدل
LAILAK INVESTMENT LLC

وميثلها/احمد

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  99/2019/240تنفيذ احكام املركز املايل

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  CFI - 018 - 2019ال�صادر
عن حماكم مركز دبي املايل العاملي القا�ضي بالزام املنفذ �ضدها ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )3.961.473درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ديلويت للخدمات املهنية (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ
وميثله:عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز ال عمر � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :زاد ام زد لال�ستثمارات ���ش.ذ.م.م  -2ال�براري ديفيلومبنت كامبنى -
�صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار مبنطقة
ند ال�شبا  -رقم االر�ض  - 6776رقم االر�ض  - 1963مبنطقة وادي ال�صفا وفاء للمبلغ املطالب به
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

املنذرة�:شركة جنة الفردو�س لتجارة مواد البناء
املنذر اليها:برايت الين الريا�ضية
املو�ضوع:فان ال�شركة املخطرة مبوجب هذا االخطار القانوين العديل/تكليف بالوفاء  ,تخطر املخطر اليها
باالتي:
ب�سرعة �سداد املديونية املرت�صدة يف ذمتها والبالغة مبلغ وقدره ( )40.000درهم �أربعون الف درهما باال�ضافة
اىل الفائدة القانونية بواقع  %12حتى ال�سداد وذلك يف غ�ضون خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االخطار عمال
باحكام ن�ص املادتني �أرقام ( )63-62من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018يف �ش�أن الالئحة التنظيمية
للقانون االحت��ادي رقم  11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون االج��راءات املدنية واال �ست�ضطر ال�شركة املخطرة اىل
اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم لتح�صيل قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكم املالية وذلك مع حفظ
كافة حقوق ال�شركة املخطر االخرى واملن�صو�ص عليها مبقت�ضى القانون

الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�ؤرخ  14مايو  2007ومالحقه والزام املدعي عليها برد حيازة العقار وت�سليمه
للمدعي خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�شطب ا�شارة االجارة الواردة
يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ قدره ( )83.281درهم عبارة عن اخل�سارة املحققة التي حلقت باملدعي والتي
تتمثل يف انخفا�ض �سعر الوحدة يف الوقت احلايل وفقا للوارد ب�شهادة تقييم العقار عن قيمة العقار وقت التمويل والزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )20.771درهم اجمايل االجرة املت�أخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ �شهر نوفمرب  2019وحتى تاريخ 2020/6/9
وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي وت�سليم العقار والزام املدعي عليها ب�سداد ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء واملياه و�أية ر�سوم
مرتتبة وم�ستحقة على الوحدة عني التداعي كر�سوم اخلدمة حتى تاريخ االخالء التام وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزام املدعي عليها بر�سوم وم�صاريف الدعوى واتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /متويل م�ساهمة خا�صة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم -1 :فرح عبدالرزاق عبداهلل حممد جمان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�ؤرخ  14مايو  2007ومالحقه والزام املدعي عليها
برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�شطب
ا�شارة االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ قدره ( )83.281درهم عبارة عن اخل�سارة املحققة التي حلقت
باملدعي والتي تتمثل يف انخفا�ض �سعر الوحدة يف الوقت احلايل وفقا للوارد ب�شهادة تقييم العقار عن قيمة العقار وقت التمويل والزام املدعي
عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )20.771درهم اجمايل االج��رة املت�أخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ �شهر نوفمرب  2019وحتى تاريخ
 2020/6/9وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي وت�سليم العقار والزام املدعي عليها ب�سداد ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء واملياه
و�أية ر�سوم مرتتبة وم�ستحقة على الوحدة عني التداعي كر�سوم اخلدمة حتى تاريخ االخالء التام وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزام املدعي عليها بر�سوم وم�صاريف الدعوى واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2021/2/3ال�ساعة � 10.00ص 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 بالن�شر
ح�ضور اجتماع خربة

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
يف الدعوى رقم - 2020/189:ا�ستئناف عقاري

يف الدعوى رقم - 2020/6331:جتاري جزئي
حمكمة ال�شارقة الدائرة التجارية اجلزئية
املطلوب اعالنه:ال�سيد/خالد وليد �سعيد حمد امل�شغوين  -املدعي عليه
بناءا على تكليف عدالة حمكمة ال�شارقة بندبي خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من:املدعي/
امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية �ضدكم وعليه يرجى ح�ضوركم امام اخلبري �شخ�صيا او وكيال
معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى بو�صفكم اطراف مدعي عليها وذلك يوم االثنني
امل��واف��ق 2021/1/18:يف مت��ام ال�ساعة � 10:00صباحا وذل��ك بوا�سطة تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد
با�ستخدام برنامج وذلك من خالل الرابط التايل:
على ان تر�سل مذكراتكم على بريد اخلربة التايل :قبل االجتماع بيومان الطالع االطراف عليها قبل االجتماع.
لتوا�صل/مقر اخلربة بناية اخلازنه للت�أمني الطابق الثالث مكتب  301بجوار م�سعود لل�سيارات �شارع النجدة -
ابوظبي  -موبايل  +وات�س اب .0553895024

اخلبري امل�صريف
�سامي زكي عبداحلميد

عن�/إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري املحا�سبي/عنان مو�سى النجمي

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
املحكمة االبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2020 /0007292أمر �أداء  -الينطبق

اىل املدعي عليه:القوارب ل�صناعة االخ�شاب م.م.ح
INDUSTRIES FZ QAWARIB WOOD

نعلمكم بان املدعي:ماك وورد ميديل �إي�ست م.م.ح
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة بـــ:قرار املحكمة بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ (خم�سمائة وثمانية وت�سعون الف
وخم�سون درهم) والزمتها بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات.

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

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سفينه الف�ضيه ملقاوالت التك�سيه واالر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIILABMIN2020 /0001240عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  -1 :ال�سفينه الف�ضيه ملقاوالت التك�سيه واالر�ضيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ� :شفيع اهلل خان اهلل ديتا  -اجلن�سية باك�ستاين  -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  8284 :درهم مع تذكرة
العودة اىل موطنه
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة

رئي�س الق�سم

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

الكاتب العدل

وزارة العدل

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  5022/2020/16جتاري جزئي

يتعني على امل�ست�أنف �ضده�/سلطان را�شد �سعيد الظاهري يف الدعوى رقم
 - 2020/189ا�ستئناف ع�ق��اري جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة احل���ض��ور اىل مقر
اخلربة وت�سوية املنازعات الكائن مبنبى احل�ضيبة للجوائز � -شارع الثاين من
دي�سمرب  -املبنى  Cطابق امليزانني وذلك يوم اخلمي�س املوافق2021/1/21:
�أث�ن��اء �ساعات ال��دوام الر�سمي من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباحا حتى
ال�ساعة الثانية والن�صف ظهرا ملقابلة اخلبري املذكور مع �ضرورة اح�ضار كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.

املنذر:ميمونه و�سيم  ,ميثله�:سراج فيليانتي فاالبيل  ,هندي اجلن�سية ويحمل هوية رق ��م-4253082-1:
 784-1979مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال حتت رقم حمرر  2014/1/167723بتاريخ2014/8/28:
املنذر اليه:جي تي ال لت�أجري املعدات الثقيلة ذ.م.م  ,رخ�صة رقم 615864
املو�ضوع:انذار عديل بالن�شر
حيث ان �شيكات االيجار مت ارجتاعها دون �صرف ويرف�ض �سداد مقابلة مبلغ وقدره ( )9.250درهم وعليه
يرجى �سداد املبلغ خالل ( )30يوما من تاريخ االنذار او اخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل وبنف�س
احلالة التي ت�سلمه عليه وحيث ان املنذر اليه غري معروف املوطن وحمل العمل وهو جمهول العنوان لذلك
يلتم�س مقدر االنذار اعاله بالن�شر
لذلك:ينذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد قيمة االيجار املت�أخرة يف حالة عدم االلتزام باملهلة القانونية ينذر
املنذر املنذر اليها ب�ضرورة اخالء العقار وت�سليمه خايل من ال�شواغل يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية
من هيئة مياه وكهرباء دبي وحتميل املخطر اليها بكافة الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة

االمارات العربية املتحدة

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1060/2020/18عقاري جزئي

وزارة العدل

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

حمكمة دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )55.433.18درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام
طالب الإعالن -1 /كابارول للدهانات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :دبليو كابيتال انترييرز �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ
وق��دره ( )55.433.18درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2021/1/24ال�ساعة � 08.30ص 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن ح�ضور امام اخلبري
املحا�سبي/عنان مو�سى النجمي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

رئي�س ال�شعبة

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد احمد م�صطفي تيم  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :رويال رود لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ت�سجيل الدعوى  ,عر�ض الدعوى على القا�ضي امل�شرف الطالع
على الدعوى يف حالة رغبته يف �إ�صدار �أمر �أداء او نظرها كدعوى مو�ضعية الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ وق��دره ( )40600درهم قيمة املديونية املرت�صدة بذمته وتعوي�ضا مدنيا قدره ()2000
درهم فقط الفي درهم عن اال�ضرار املادية واملعنوية وفقا ولثبوت توافر �أرك��ان امل�س�ؤولية مع الفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام ال��زام املدعي عليه الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/1/17ال�ساعة 10:30
�صباحا 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.

حمكمة التنفيذ املدنية

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل
حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

اعالن احلكم ال�صادر يف الدعوى املدنية رقم  2020/189عمايل
جزئي  -ن�شرا
املدعي/اهال للخياطة والتطريز وميثلها عبدالرحمن حممد �سعيد الرحمن
املدعي عليه�/صاحلة خانوم �شودري
ليكن معلوما لديكم ان الق�ضية املدنية امل�شار اع�ل�اه ق��د حكم فيها مبثابة
احل���ض��وري بيوم  2020/12/13ام��ام ال��دائ��رة املدنية اجلزئية باالتي:حكمت
املحكمة مبثابة احل���ض��وري بحل ال�شركة اه�لا للخياطة والتطريز �صاحبة
الرخ�صة املهنية رق ��م 727294:واملبينة بالالئحة وبالرخ�صة املهنية املذكورة
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف.

القا�ضي�/سليمان را�شد الكعبي

رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  974/2020/20جتاري كلي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
2021/175

مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع/دعوى ن�سبة م�صنف
طالب الإعالن -1 /ب�شار ر�سالن عو�ض ططماج � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�ستكي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم � -1 :سكايلوف بروبريتي بورتال م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املو�ضوع/دعوى ن�سبة م�صنف.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/1/17ال�ساعة � 09.30ص 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

املنذرين -1:هنا عبيد حممد عبداهلل احللو  -2مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو
املنذر اليها:جنيفري جمال حتيات
املو�ضوع:تكليف بالوفاء مببلغ ( )28.500درهم ثمانيه وع�شرون الف وخم�سمائة درهم بخالف
مبلغ ( )1.000درهم غرامه االتفاقية وفق العقد مع الفائدة القانونيه  %9من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل لكل �شيك وحتى ال�سداد التام
وعليه فاننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ
( )28.500درهم ثمانيه وع�شرون الف وخم�سمائة درهم بخالف مبلغ ( )1.000درهم غرامة
االتفاقية وفق العقد مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل لكل �شيك وحتى
ال�سداد التام وذل��ك خ�لال م��دة ال تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ االع�لان بالن�شر واال فانه
�سن�ضطر اىل اتخاذ االج��راءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع
ت�ضمينكم الر�سوم وامل�صروفات وكامل اتعاب املحاماة
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�صقر غبا�ش :الإمارات م�ستمرة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة
و�ضمان حتقيق حتول �إيجابي يف قطاع الطاقة حمليا و�إقليميا وعامليا
•• �أبوظبي  -وام:

�أك ��د م�ع��ايل �صقر غ�ب��ا���ش رئ�ي����س املجل�س الوطني
االحت � ��ادي �أن دول ��ة الإم� � ��ارات م���س�ت�م��رة يف تعزيز
التنمية امل�ستدامة و�ضمان حتقيق حتول �إيجابي يف
قطاع الطاقة حمليا و�إقليميا وعامليا.
وقال معاليه :لعل ما ي�ؤكد ذلك على امل�ستوى املحلي
والإقليمي حتقيق ال��دول��ة العديد م��ن الإجن ��ازات
وال�سبق يف �أن تكون �أول دولة عربية تبد�أ يف ت�شغيل
حمطة للطاقة النووية ال�سلمية ،وه��و �إجن��از جاء
تتويجا للتكامل ب�ين ج�ه��ود تنظيمية وت�شريعية
متنوعة ل�غ��اي��ات ��ض�م��ان ا��س�ت��دام��ة امل�ح��اف�ظ��ة على
البيئة ،وملواجهة حتديات الطاقة والتغري املناخي
يف �إط��ار “ا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة ”2050
ومئوية الإمارات .« 2071
ج��اء ذل��ك يف كلمة معاليه خ�لال ال��دورة ال�ساد�سة
م��ن منتدى “م�شرعي �سيا�سات الطاقة املتجددة
� ”2021أم����س ع�بر تقنية االت�صال امل��رئ��ي الذي
يعقد حتت عنوان “دور امل�شرعني يف �أجندة التنمية
امل�ستدامة للطاقة بعد كوفيد� ،”19-ضمن �أعمال
اجلمعية العمومية احلادية ع�شرة للوكالة الدولية
للطاقة املتجددة “�آيرينا».
و�أ�ضاف معايل �صقر غبا�ش �إن دولة االمارات عملت
ب�شكل فعال نحو اال�ستفادة من كافة �إمكانات املوارد
ال�شم�سية من خالل م�شاريع عديدة ،ومنها م�شروع

جممع ال�شيخ حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم للطاقة
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ،وم� ��� �ش ��روع
جم� �م ��ع ن� � ��ور �أب ��وظ� �ب ��ي،
كما حر�صت� ،أي�ضا ،على
االجت � � � � ��اه ن � �ح ��و خف�ض
تكاليف توليد الكهرباء
امل� ��رت � �ب � �ط� ��ة ب ��ال� �ط ��اق ��ة
امل �ت �ج ��ددة ،ح �ي��ث حققت
يف جمال هذا التخفي�ض
ن� �ت ��ائ ��ج غ �ي��ر م�سبوقة
دوليا.
وق��ال معاليه “ تتوا�صل
حم� � ��اوالت ال ��دول ��ة على
ال �ن �ط��اق ال �ع��امل��ي حل�شد
املجتمع ال��دويل ،وحتفيز
التعاون امل�شرتك انطالقا
م� � ��ن دوره � � � � � ��ا امل� � �ح � ��وري
ومكانتها املهمة يف جم��االت اال��س�ت��دام��ة والطاقة
امل �ت �ج��ددة ،وي�شهد ع�ل��ى ذل��ك م��ا ق��ام��ت ب��ه يف 29
دي�سمرب املا�ضي من ت�سليم تعهداتها والتزاماتها
الوطنية يف اتفاقية باري�س للتغري املناخي بخف�ض
انبعاثات الكربون بن�سبة الربع قبل عام  ،2030كل
ذلك ي�ؤكد على �أولوية ق�ضية التغري املناخي لدى
الدولة ،ولدى قيادتها الر�شيدة».

و�أو� � � �ض� � ��ح م �ع ��ال �ي ��ه �أن� ��ه
م ��ن م �ن �ط �ل��ق م ��ا �أك ��دن ��ا
ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ع � � ��زم دول � ��ة
الإمارات وت�صميمها على
موا�صلة دوره��ا املحوري
ف �ي �م��ا ي � �خ ��دم التنمية
امل �� �س �ت ��دام ��ة للطاقة..
ف � � ��إن امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � � � � � � � ��ادي ،ب ��و�� �ص� �ف ��ه
ال���س�ل�ط��ة الت�شريعية يف
ال� ��دول� ��ة ،ي�ت�ف�ه��م متاما
الدور املنوط به يف تناول
ت�شريعات اال��س�ت�ث�م��ار يف
ح�ل��ول ال�ط��اق��ة املتجددة
وال �ن �ظ �ي �ف��ة ع �ل��ى النحو
ال � � ��ذي ت �� �س �ت �ل��زم��ه تلك
الت�شريعات م��ن عمق يف
ال ��درا�� �س ��ة ،و� �ش �م��ول �ي��ة يف
ال��ر�ؤي��ة والبحث ،ودق��ة و�سرعة يف الإجن��از ،كما �أن
املجل�س حري�ص� ،أي�ضا ،على تبني التو�صيات الداعمة
لهذه التنمية ،كل ذلك يتزامن مع ا�ستثمار املجل�س
ل ��دوره يف الدبلوما�سية الربملانية يف ه��ذا ال�ش�أن،
فمن خالل تعاونه مع خمتلف االحتادات الربملانية
الإقليمية والدولية ميهد الطريق ل�ضمان و�صول
م�صادر الطاقة وامل�ستدامة واملتجددة لأكرب عدد من

الب�شر على كوكب الأر�ض.
و�أ�� �ش ��ار م �ع��ال �ي��ه ايل �أن ع ��ام  2020ك ��ان مليئا
ب��ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي خلفتها ال �ظ��روف اال�ستثنائية
جل��ائ�ح��ة ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د ل��ذل��ك ،ف�إنه
ي�ت��وج��ب ع�ل�ي�ن��ا ،ال �ي��وم� ،أك�ث�ر م��ن �أي وق ��ت م�ضى
�أن ن�ع�م��ل ب���ش�ك��ل ج �م��اع��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق �أج� �ن ��دة خطة
التنمية امل���س�ت��دام��ة  ،2030وه ��ذا م��ن ��ش��أن��ه �أن
يلقي م�س�ؤولية �إ�ضافية على امل�شرعني ،يف مواجهة
حت��دي��ات ع ��امل م��ا ب�ع��د كوفيد ، 19-ل�ك��ي يكون
لهم دوره��م الفعال يف معاجلة ق�ضايا تغري املناخ
والأمن الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني اال�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية املتعددة من خدمات وفر�ص
�صحية وغذائية ،وتوظيف التكنولوجيا واالبتكار
لإيجاد حلول �أكرث ا�ستدامة.
ويف ختام كلمته �أ�شاد معاليه بجهود املنتدى لقدرته
ع �ل��ى حت�ف�ي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك وح �� �ش��د اجلهود
الربملانية لتوفري البيئة القانونية مل�شاريع الطاقة
امل�ت�ج��ددة و�ضمان ا�ستدامتها ،.كما ت�ق��دم بال�شكر
للقائمني على تنظيم هذا املنتدى ،م�ؤكدا على �أنه
بعون اهلل وتوفيقه ،و تعاوننا وتكاملنا جميعا مع
العمل اجلاد واملتوا�صل� ،سوف نحقق نتائج �إيجابية
وم� ��ؤث ��رة ت���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز ن���ش��ر ت�ق�ن�ي��ات الطاقة
املتجددة و�إيجاد حلول لزيادة اال�ستثمارات يف جمال
تلك الطاقة ،ويف التمكني للخدمات التي ت�ضمن
التنمية امل�ستدامة للمجتمعات الإن�سانية كلها.

جمل�س �إدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الأول للعام 2021

غرفة عجمان تطلق خدمة الت�صديق الذكي لـ  24نوع ًا من الت�صديقات
•• عجمان -الفجر

�أطلق �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س
جمل�س �إدارة غ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة
ع�ج�م��ان ،خ��دم��ة “الت�صديق الذكي”
واملعنية ب�صحة توقيع الأع���ض��اء على
طلبات الت�صديق بحيث توفر الغرفة
 24ن ��وع م��ن ال �ت �� �ص��دي �ق��ات ،وتعتمد
اخل��دم��ة على حتولها �إل�ك�ترون�ي��ا من
خالل التقدمي عرب املوقع الإلكرتوين
ورف ��ع امل���س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة للتدقيق
واملوافقة ثم الدفع عرب بوابة عجمان
ل �ل��دف��ع ال ��ذك ��ي ال� �س �ت �ك �م��ال الطلب
وت�صديقه و�إت��اح��ة طباعته من جانب
العميل.
و�أكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �أهمية
اخلدمة ،لتن�ضم �إىل �سل�سلة اخلدمات
االل �ك�ترون �ي��ة وال��ذك �ي��ة ال �ت��ي توفرها
غ��رف��ة ع�ج�م��ان الع���ض��ائ�ه��ا ،م�شيدين
ب�ح���ص��ول غ��رف��ة ع�ج�م��ان ع�ل��ى تقييم
اخلم�س جنوم عن خدمة “الت�صديق
الذكي” �ضمن م�شروع نظام النجوم
للخدمات الرقمية احلكومية ،الذي
�أطلقته دائرة عجمان الرقمية.
جاء ذلك خالل �إجتماع جمل�س االدارة
االول للعام  2021برئا�سة �سعادة
ع �ب��داهلل امل��وي�ج�ع��ي ،وب�ح���ض��ور �سعادة
ح �م��د ب ��ن را�� �ش ��د ال �ن �ع �ي �م��ي ،و�سعادة
�سامل بن �أحمد النعيمي نائبي رئي�س
جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
ل�ل�إط�لاع على نتائج و�إجن� ��ازات العام
 2020وا�ستعرا�ض م�ستجدات العمل
و�أه��م امل�شاريع واملبادرات التي تنفذها

الغرفة.
وخ�لال الإج�ت�م��اع �أك��د �سعادة عبداهلل
املويجعي على �ضرورة تنويع خدمات
وم�شاريع الغرفة مبا يواكب تطلعات
االع �� �ض��اء وي �� �ض �م��ن �إ� �س �ت��دام��ة ومنو
امل �� �ش��اري��ع ،و�� �ض ��رورة ت �ك��ات��ف اجلهود
ل��زي��ادة حجم الت�صدير وف�ت��ح �أ�سواق
جديدة ملنتجات الإمارة.
ت� �ن ��اول الإج� �ت� �م ��اع حم �� �ض��ر اجتماع
جمل�س االدارة ال��راب��ع للعام 2020
واالط� �ل��اع ع �ل��ى ت �ق��ري��ر امل��رك��ز املايل
خالل العام ال�سابق ونتائج �إجتماعات
جلنة امل ��وارد الب�شرية ال���س��اد���س لعام
 2020و�إعتمادها.

و�إطلع االع�ضاء على �آخ��ر م�ستجدات
جائزة غرفة عجمان للأعمال ،ودورها
يف توفري من�صة لإ�ستعرا�ض املبادرات
وامل�م��ار��س��ات ال��رائ��دة يف �إم ��ارة عجمان
لدى القطاع اخلا�ص ،وحر�ص اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ج��ائ��زة ع�ل��ى ت�ن��وع املن�ش�آت
امل�ستهدفة �ضمن  6فئات “ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،القطاع التجاري،
القطاع ال�صناعي ،االبتكار ،التوطني
وامل �� �س ��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل �ل �� �ش��رك��ات ـ
.»CSR
وتناول االجتماع ح�صاد جمل�س �سيدات
�أع �م��ال عجمان ل�ع��ام  2020وجهود
املجل�س يف توفري بيئة �أعمال م�ستدامة

لع�ضواته ،لينظم املجل�س خالل العام
ال�سابق  15دورة وور�شة تدريبية على
�أي��دي نخبة م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني
يف جماالت االدارة والت�سويق واالنتاج
واالبتكار وغريها ،كما وقع املجل�س 10
اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم مع جهات
حكومية وخا�صة ال�سيما املتخ�ص�صة
يف الت�سويق االلكرتوين بهدف تنويع
اخل��دم��ات امل ُ�ق��دم��ة ل�ع���ض��وات جمل�س
� �س �ي��دات �أع� �م ��ال ع �ج �م��ان ،ك �م��ا نظم
ملتقى ب�ع�ن��وان “مبادرات �إقت�صادية
ومن�صات �إلكرتونية لدعم امل�شاريع”
وم �ل �ت �ق��ى ب �ع �ن ��وان “ريادة الأع� �م ��ال
الزراعية” ،وق� ��دم ل�ع���ض��وات��ه عدد

ال���ش��راك��ة وت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين خمتلف
اجل �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة يف دولة
الإم� ��ارات ب�شكل ع��ام ودب��ي ب�شكل خا�ص
وتبادل اخلربات من �أجل ت�سهيل �إجراءات
ت �� �ص��اري��ح الإق ��ام ��ة مل�خ�ت�ل��ف ال �ف �ئ��ات و�إن
ه��ذه االتفاقية ج��اءت �إ�ستكماال لعالقات
ال �ت �ع��اون ال�ق��ائ�م��ة ب�ين �إق��ام��ة دب��ي ودبي
لل�سياحة و�سعيهما نحو دعم دور الإمارة
كمركز �إقليمي وعاملي وتر�سيخ �صورتها
ك��واح��دة م��ن �أه ��م ال��وج �ه��ات ال�سياحية
والإ�ستثمارية يف ال�ع��امل ال�سيما �أن دبي
مت �ت �ل��ك ال �ك �ث�ير م ��ن امل �ق��وم��ات واملعامل
ال�سياحية التي يتم الت�سويق لها جلذب
امل��زي��د م��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن وك��ذل��ك ال ��زوار
حيث �إ�ستطاعت دب��ي خ�لال ه��ذه الفرتة
ال�صعبة �أن حتفظ مكانتها ومركزها بني
دول العامل و�أن تقف بكل قوة وثقة وذكاء
يف التعامل م��ع ت��داع�ي��ات جائحة كورونا
لتثبت للجميع ال للم�ستحيل يف دول��ة ال
تعرف امل�ستحيل».
و�أكد �أن هذا التعاون جاء يف �إطار حتقيق

التوجهات احلكومية الرامية �إىل تعزيز
مكانة دبي كوجهة عاملية �آمنة وم�ستقرة
على خ��ارط��ة الإ�ستثمار العاملية وجعلها
املكان املف�ضل للزيارة والإق��ام��ة والعي�ش
ومب��ا ي�ع��ود مب ��ردود �إي�ج��اب��ي ع�ل��ى �صعيد
التنمية امل�ستدامة ورف��ع ن�سبة ال�سعادة
وج� ��ودة احل �ي��اة وت��ر��س�ي��خ ق�ي��م التعاي�ش
والتعاون .و�أ�شاد املري باجلهود التي تقوم
بها دائرة ال�سياحة يف دبي و�سعيها يف تعزيز
مكانة الإم��ارة عامليا والرتويج لها جلذب
ال�سياح وامل�ستثمرين الفتا �إىل �أن �إقامة
دب��ي تعمل ب�إ�ستمرار على ت�سخري كافة
�إمكانياتها لدعم قطاع ال�سياحة والعمل
على حتقيق ال��ر�ؤي��ة ال��رام�ي��ة جلعل دبي
الوجهة ال�سياحية الأوىل واملركز التجاري
الرائد يف العامل.
من جانبه �أك��د �سعادة ه�لال �سعيد املري
�أن هذه االتفاقية ت�ساهم يف دعم املبادرات
وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي مت �إط�لاق �ه��ا يف الفرتة
املا�ضية والتي تتما�شى مع ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” لتعزيز مكانة دبي
وجهة مف�ضلة للزيارة والإقامة والعي�ش
ب�ه��ا وذل ��ك مل��ا ت��وف��ره امل��دي�ن��ة م��ن �أ�سلوب
حياة ع�صري وما تتمتع به من بنية حتتية
متطورة ومقومات �سياحية هائلة وبيئة
مثالية مل��زاول��ة الأع �م��ال وك��ذل��ك متيزها
يف ت�ق��دمي �أرق ��ى اخل��دم��ات والت�سهيالت
التي ت�ساهم يف ج��ذب فئات متنوعة من
الأ�شخا�ص من �شتى �أنحاء العامل.
وق��ال “ �شهدنا يف الفرتة املا�ضية �إطالق
ع ��دة م� �ب ��ادرات م �ث��ل  -ال �ت �ق��اع��د يف دبي
وال �ع �م��ل االف�ت�را�� �ض ��ي  -وغ�ي�ره �م��ا من
الربامج الأخرى التي من �ش�أنها ا�ستقطاب
الأ�شخا�ص الراغبني بالإقامة والعمل يف
دبي حيث ن�سعى من خالل هذه الإتفاقية
�إىل تب�سيط الإج � ��راءات للح�صول على
ت�صاريح الإق��ام��ة للفئات امل�ستهدفة مبا
ي�ساعد على حتقيق الأهداف املرجوة.
وت �� �س��اه��م ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة يف ت�سهيل
�إج � � � � ��راءات �إ� � �ص � ��دار ت �� �ص��اري��ح الإق ��ام ��ة

م��ن امل �ب ��ادرات ال��رائ��دة “مبادرة خلج
يف ال �ب �ي��ت وال�ت�روي ��ج ع�ل�ي�ن��ا ،مبادرة
ا�ستثمري يف م�شروعك ،مبادرة �أبدعي
والرتويج علينا” ،كما مت الإطالع على
نتائج الربنامج الوطني �إ�شراقة ودوره
يف تعزيز االبتكار والتنوع يف امل�شاريع
االقت�صادية املرتبطة بتحقيق االمن
ال �غ��ذائ��ي وال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وحر�ص
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م جملة
م��ن ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة للم�شاركات
و�أ��ص�ح��اب و��ص��اح�ب��ات االع �م��ال ب�شكل
ع��ام� ،إىل جانب الإط�ل�اع على اخلطة
امل�ستقبلية لـربنامج �إ��ش��راق��ة والعمل
ع �ل��ى ت �ن��وي��ع ال �ف �ئ��ات امل���س�ت�ه��دف��ة مبا
يواكب الأجندة الوطنية للدولة.
ه ��ذا و�إط �ل ��ع �أع �� �ض��اء جم�ل����س االدارة
على ع��دد من ال��درا��س��ات التي نفذتها
غ��رف��ة عجمان ومنها “ نتائج درا�سة
م�سح ممار�سات امل�س�ؤولية االجتماعية
ل �ل �م �ن �� �ش ��آت االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة يف �إم� � ��ارة
ع �ج �م��ان ،و� �س�ي�ر ال �ع �م��ل ع �ل��ى درا�سة
ت�شجيع التبادل التجاري ع�بر ميناء
عجمان ،و�سري العمل على درا�سةالأثر
ال�ب�ي�ئ��ي وال�ت��و��س��ع ال��ر�أ� �س��ي للمن�ش�آت
ال�صناعية».
وب � �ح� ��ث الأع � �� � �ض � ��اء �أه � � ��م امل� ��� �ش ��اري ��ع
امل�ستقبلية التي تنفذها غرفة عجمان
خلدمة �أ�صحاب الأعمال بهدف توفري
ال ��دع ��م وال �ت �م��وي��ل ال �ل��ازم بالتعاون
م��ع اجل�ه��ات املخت�صة ،كما مت عر�ض
م���ش��روع ل��وح��ة �إح���ص��ائ�ي��ات الع�ضوية
التفاعلية وم�شروع من�صة ا�ستك�شاف
فر�ص الت�صدير.

�إقامة دبي ودبي لل�سياحة توقعان اتفاقية �شراكة لدعم امل�شاريع التقنية
•• دبي -وام:

وق�ع��ت الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأجانب بدبي ودائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي “دبي لل�سياحة” �إتفاقية
�شراكة تهدف �إىل دعم وتعزيز �إمكانياتهما
يف امل�شاريع التقنية والربط الإلكرتوين
لتطوير الأن�ظ�م��ة امل�ستخدمة والإرتقاء
ب�خ��دم��ات�ه�م��ا وك��ذل��ك ال �ت �ع��اون يف جمال
�إ�صدار ت�صاريح الإقامة للفئات املحددة يف
برامج “�ضيف يف دبي”  -ت�صريح الإقامة
للم�ستثمرين �ضمن الت�أ�شرية الذهبية -
وبرنامج “العمل االفرتا�ضي “  -ت�صريح
�إقامة لرواد الأعمال  -وبرنامج “التقاعد
يف دبي”وهو ت���ص��ري��ح �إق��ام��ة للأجنبي
املتقاعد.
ك�م��ا ت�ه��دف الإت�ف��اق�ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز تبادل
اخل�برات والتجارب والدرا�سات والأفكار
الإبداعية والإبتكارية والزيارات امليدانية
للم�ساهمة يف دفع عجلة التقدم والتنمية
ومد ج�سور التعاون والتوا�صل والتن�سيق
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين مل��ا ي �خ��دم ال���ص��ال��ح العام
�إىل ج ��ان ��ب االط � �ل ��اع ع �ل ��ى الأن�شطة
وال � ��دورات وامل �ق�ترح��ات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
حتقيق الفائدة امل�شرتكة بالإ�ضافة �إىل
التن�سيق وامل�شاركة يف املبادرات والفعاليات
وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية.
وق��ع الإت�ف��اق�ي��ة  2021يف مبنى الإدارة
العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي..
��س�ع��ادة ال �ل��واء حممد �أح�م��د امل��ري املدير
ال �ع��ام ل�ل ��إدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأجانب بدبي و�سعادة هالل �سعيد املري
امل��دي��ر ال�ع��ام ل��دائ��رة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي”دبي لل�سياحة” بح�ضور
عدد من م�س�ؤويل كال الطرفني.
وق��ال �سعادة ال�ل��واء حممد �أحمد املري..
“ نعمل يف �إقامة دبي على تر�سيخ ثقافة

للم�ستثمرين ورواد الأعمال واملتقاعدين
وم��ا تتطلبه تلك الإج � ��راءات م��ن تقييم
الطلبات و�إ�صدار املوافقات لأذن الدخول
اخل��ا���ص وذل ��ك ل�ل�ف�ئ��ات امل �ح��ددة وكذلك
املر�شحة للح�صول على ت�صاريح الإقامة
للم�ستثمرين.
ك �م ��ا ي �ت ��م ال � �ت � �ع ��اون ب�ي��ن ال� �ط ��رف�ي�ن يف
اخل��دم��ات االلكرتونية من خ�لال توفري
راب ��ط �إل �ك�ت�روين �أو ا� �س��م م���س�ت�خ��دم مع
ال�صالحيات املطلوبة واخل��ا���ص بتقدمي
ط�ل�ب��ات احل �� �ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ة ت�صاريح
الإق��ام��ة لفئات ال�برام��ج املتفق عليها مع
ت��وف�ير خ��ا��ص�ي��ة اال� �س �ت �ع�لام ع��ن بيانات
الأ�شخا�ص عن طريق الرابط الإلكرتوين
وتوفري الدعم الفني للأنظمة واخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة ح�سب احل��اج��ة ف�ضال عن
ت�سويق الربامج املتعلقة بهذه االتفاقية
واخل ��دم ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��إ� �ص��دار ت�صاريح
الإقامة والت�أ�شريات للفئات �ضمن الربامج
املتفق عليها على ال�صعيد املحلي والعاملي
وتنفيذ ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ب ��ادرات امل�شرتكة
و�أي �� �ض��ا ت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات ال�ك��ام�ل��ة حول
تلك الربامج وتبادل الربامج الت�سويقية
وكذلك اخلربات و�أف�ضل املمار�سات.
وت�شمل الإت�ف��اق�ي��ة التن�سيق فيما يتعلق
بال�سفن ال�سياحية واليخوت مب��ا ي�سمح
بتقدمي خدمات تخلي�ص �إج��راءات دخول
وخ� � ��روج ال ��رك ��اب وال �ط ��اق ��م �إىل جانب
تنظيم اللقاءات للإطالع على متطلبات
واح �ت �ي��اج��ات م�ل�اك ال���س�ف��ن ال�سياحية
واليخوت �إىل جانب امل�شاركة يف اللجان
امل�شرتكة وت�ق��دمي الت�سهيالت والأفكار
املجدية لتعزيز مكانة دبي كوجهة �سياحية
ج��اذب��ة وك��ذل��ك التن�سيق امل �� �ش�ترك عرب
الفعاليات واملعار�ض املتخ�ص�صة للتعريف
ب��اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي.
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اقت�صادية دبي ت�ستقبل � 500شكوى جتارية
يف  2020بانخفا�ض  35%مقارنة بـ 2019

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك باقت�صادية دبي500 ،
��ش�ك��وى جت��اري��ة ،خ�ل�ال ع��ام  ،2020بانخفا�ض  35%م�ق��ارن��ة بالعام
 .2019كما تلقى القطاع يف نف�س الفرتة  609ا�ستف�سارات �أعمال ،لتبلغ
بذلك �إج�م��ايل املعامالت التجارية التي مت التعامل معها خ�لال الفرتة
املذكورة  1,109معامالت .وقد تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية
امل�ستهلك جميع ال�شكاوى التجارية وا�ستف�سارات الأع�م��ال عرب القنوات
الذكية� ،إذ ا�ستحوذ املوقع الإلكرتوين  consumerrights.aeعلى 89%
من �إجمايل ال�شكاوى التجارية ال��واردة ،يف حني ا�ستقبل تطبيق م�ستهلك
دبي  11%من ال�شكاوى ،بالإ�ضافة �إىل  100%من ا�ستف�سارات الأعمال.
وق��ال حممد علي را�شد لوتاه ،املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية
وحماية امل�ستهلك باقت�صادية دبي“ :جنحت احلمالت التوعوية التي نفذها
وينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف احلفاظ على وترية
االنخفا�ض والرتاجع يف عدد ال�شكاوى التجارية على �أ�سا�س �سنوي ،وذلك
ملا لهذه احلمالت من �أثر كبري على رفع وعي التجار ،وتعزيز الثقة بالبيئة
اال�ستثمارية يف الإمارة .كما �أ�سهم �أي�ضاً “دليل االلتزام التجاري” الذي مت
�إطالقه يف يونيو من العام املا�ضي ،يف
زيادة وعي ومعرفة التجار بحقوقهم
وواجباتهم ،عرب ت�سليط ال�ضوء على
�أه��م النقاط التي يجب على التاجر
الرتكيز عليها لتفادي عرقلة عمله
التجاري� ،إىل جانب حت�سني وتطوير
البيئة االقت�صادية .وميكن ملجتمع
الأع� �م ��ال االط�ل��اع واال� �س �ت �ف��ادة من
ال��دل �ي��ل امل �ت��وف��ر ب��ال�ل�غ�ت�ين العربية
واالجن� �ل� �ي ��زي ��ة ع �ب�ر زي� � � ��ارة امل ��وق ��ع
 .»consumerrights.aeو�أ�ضاف
ل��وت��اه�“ :سنحر�ص ب��ا��س�ت�م��رار على
ح��ل �أي �شكاوى جت��اري��ة ب�شكل ودي،
�إىل جانب اتباع نظام ع��ادل و�شفاف
حل �م��اي��ة ح �ق��وق خم�ت�ل��ف الأط� � ��راف،
وندعو جميع �أ�صحاب الأعمال يف الإمارة لاللتزام بتطبيق �أف�ضل املمار�سات
واملعايري ال�سليمة التي من �ش�أنها �أن تعزز بيئة العمل يف دب��ي ،وت�ضمن
ا�ستدامة �أعمالهم وحماية حقوقهم ،وعدم الوقوع يف ممار�سات �أو جتاوزات
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �أي �إجراءات بحقهم» .وفيما يتعلق بتوزيع ال�شكاوى
التجارية ح�سب قطاعات الأع �م��ال ،ا�ستحوذ قطاع اخل��دم��ات على ح�صة
الأ�سد بن�سبة بلغت  39.6%من الإجمايل ،يليه قطاع الديكور و�أعمال
البناء ب ،27%وقطاع املواد الغذائية  ،10.6%الإك�س�سوارات ،5.6%
الإلكرتونيات  ،4.6%ال�شحن  ،4.6%ت�أجري املعدات  ،4%فيما توزعت
الن�سبة املتبقية على قطاعات ال�سيارات ،الأثاث ،تخلي�ص املعامالت ،توريد
العمالة ،والنقل واملوا�صالت .من جانب �آخر ،ارتبطت �أبرز �أنواع ال�شكاوى
التجارية بعدم االلتزام ب�شروط االتفاق والعقد والتي �شكلت  70.6%من
الإجمايل ،تليها �شكاوى الغ�ش التجاري  ،13.8%وعدم االلتزام بالن�شاط
التجاري  ،4%وعدم االلتزام بخدمة ما بعد البيع  ،3.4%عدم االلتزام
باملوا�صفات واملقايي�س  ،3%فيما توزعت الن�سبة املتبقية على عدم توافق
�سيا�سة املحل مع القانون ،و�شكاوى فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على خدمة �أو
منتج ،و��ش�ك��اوى ع��دم االل �ت��زام ب�شروط ال�ضمان ،وع��دم االل �ت��زام بقائمة
الأ�سعار ،و�شكاوى �ضريبة القيمة امل�ضافة .وت�ؤكد اقت�صادية دبي �أن ب�إمكان
التجار تقدمي �شكوى �ضد �أي من�ش�أة جتارية يف دب��ي ،ب�شرط �إب��راز جميع
الأدل��ة والعقود ،وذل��ك عرب القنوات الذكية للخدمة فقط ،حيث �أن هذه
اخلدمة متاحة عرب موقع � consumerrights.aeأو عرب تطبيق
م�ستهلك دبي املتوفر على متاجر �أبل وغوغل وهواوي .ونوهت اقت�صادية
دبي� ،أنه فيما �إذا كان ال�شاكي خارج دولة الإمارات ،فيجب �أن تكون ال�شكوى
�أو امل�ستندات املتعلقة بها ،م�صدقة من �إحدى اجلهات املخت�صة داخل الدولة
التي يقيم فيها ال�شاكي.

تربيد خلدمات الطاقة و�أبوظبي التجاري
للعقارات تتعاونان لتعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة

•• �أبوظبي-وام:

عقدت �شركة تربيد خلدمات الطاقة واململوكة بالكامل لل�شركة الوطنية
للتربيد املركزي “تربيد”� ،أم�س� ،شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة �أبوظبي
التجاري للعقارات لتعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف ع��دد من مبانيها
وهي �شركة متعددة التخ�ص�صات لإدارة العقارات واملمتلكات تابعة ملجموعة
بنك �أبوظبي التجاري .ومبوجب ال�شراكة� ،ستقدم �شركة تربيد خلدمات
الطاقة ،خرباتها يف جم��ال ك�ف��اءة الطاقة وعمليات التربيد امل�ستدامة
لإج��راء عمليات تدقيق ا�ستهالك الطاقة يف املباين املختارة التي متلكها
�أو تديرها �شركة �أبوظبي التجاري للعقارات .و�ستقوم �شركة “تربيد”،
من خالل البيانات التي مت جمعها ،بتحديد املباين ذات الإمكانات العالية
لتقليل الطلب على الطاقة واملياه ،كما �ستعمل على تطبيق نف�س املقايي�س
على املباين التي تديرها �شركة �أبوظبي التجاري للعقارات بغية حت�سني
كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
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GOVERNMENT OF DUBAI
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Real Estate Summary 293/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party
Atonba Hilda Venlaio Alibioso
Unknown place of residence
The prevailing party:Real Estate Investment Public Corporation
Represented by:Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 29-07-2020 in the above
mentioned case, in the attendance of the defendant, ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of (AED 366,812) Three Hundred Sixty Six Thousand Eight Hundred and Twelve
Dirhams and the interest of 9 % per annum from the claim date of 25-05-2020 until the
full payment and the court ordered her to pay the charges, the expenses and One Thousand
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within thirty days
from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed
Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
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�سلطان بن �سليم  :دبي متكنت من احتواء ت�أثري التباط�ؤ االقت�صادي العاملي الناجم عن جائحة كورونا
•• دبي-وام:

26

موانئ �أبوظبي تدير م�ستودع
حاويات بري ل�شركة تران�سبورتر

•• �أبوظبي -وام:

وقعت موانئ �أبوظبي اتفاقا مع �شركة “تران�سبورتر ليمتد” � -إحدى
من�صات ال�شحن الرقمية  -تقوم مبوجبه ب�إدارة م�ستودع احلاويات الربي
التابع ل�شركة “تران�سبورتر” يف امل�صفح وت��وف�ير خ��دم��ات املناولة فيه
�إ�ضافة �إىل حلول نقل �شاملة للحاويات بني م�ستودع �شركة “تران�سبورتر”
الربي الذي يقع �ضمن من�ش�أة م�صنع االحتاد للورق وميناء خليفة.
و�سوف ت�ساعد االتفاقية يف تعزيز الربط بني امل�ستودع الربي وميناء خليفة
بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص كلفة نقل احلاويات وحتني كفاءة �سل�سلة التوريد.
يذكر �أن “تران�سبورتر” ا�ستكملت الرتتيبات ال�لازم��ة لنقل �أك�ثر من
 15,000حاوية منطية خالل عام  2021ل�صالح عدد من ال�صناعيني
الذين يعملون انطالقا من مدينة �أبوظبي ال�صناعية �أيكاد الأوىل والثانية
والثالثة ،ومن املتوقع نقل �أكرث من  20,000حاوية منطية خالل العام
املقبل .وق��ال �سيف امل��زروع��ي ،رئي�س قطاع املوانئ – موانئ �أبوظبي“ ..
نفخر باختيار �شركة تران�سبورتر ملوانئ �أبوظبي لإدارة م�ستودعها الربي
والإ��ش��راف على حاويات الب�ضائع التابعة لها �أو ملتعامليها و�سنقوم وفقا
لدورنا يف االتفاق بتعزيز حركة الب�ضائع بني ميناء خليفة وم�ستودع �شركة
تران�سبورتر ال�بري يف امل�صفح ،م��ا يتيح لها خف�ض التكاليف وتب�سيط
العمليات بف�ضل خرباتنا اللوج�ستية الكبرية ومعارفنا الوا�سعة كمحرك
رائ��د للتجارة كما ي�سهم االت �ف��اق يف حت�سني ال��رب��ط بالن�سبة للأعمال
التجارية يف منطقة امل�صفح ب�شكل الفت عرب تقليل �أوقات االنتظار ،وتعزيز
م�ستويات توافر اخلدمة ،ودعم التكامل مع خطوط ال�شحن».
من جانبه قال عالء الهواري ،املدير العام ل�شركة “تران�سبورتر” “ ..نحن
متحم�سون للتعاون مع موانئ �أبوظبي التي تعد حمركا رائدا للخدمات
اللوج�ستية للقطاع ال�صناعي ويعترب ت�أ�سي�س امل�ستودع الربي للحاويات
يف قلب منطقة امل�صفح على قدر كبري من الأهمية بالن�سبة لنا �إذ يدعم
م�ساعينا لتعزيز البنى التحتية وعمليات ال�شحن الرقمية خا�صتنا ،و�إيجاد
حلول مبتكرة ملعاجلة �أوجه النق�ص يف القطاع».
و�أ�ضاف �إن النموذج اللوج�ستي الفريد للم�ستودع الربي للحاويات التابع
ل�شركة “تران�سبورتر” �إىل جانب �شبكة ال�شحن الرقمي املتقدمة التي
تتمتع بها ،يوفران للمتعاملني منوذجا لوج�ستيا متكامال يتيح لهم تقدمي
اخلدمات املتعلقة التي تلبي احتياجات جمموعة متنوعة من الب�ضائع.

 38.2مليار درهم �أموال جديدة مت
�ضخها يف ح�ساب التوفري خالل � 10أ�شهر

•• �أبوظبي -وام:

بلغت قيمة الأم ��وال اجل��دي��دة ال�ت��ي مت �ضخها يف ح�ساب ال�ت��وف�ير لدى
اجلهاز امل�صريف الإماراتي  38.2مليار درهم خالل الأ�شهر الع�شرة الأوىل
من العام  2020مما رف��ع الإج�م��ايل الرتاكمي لر�صيد ه��ذا النوع من
احل�سابات البنكية �إىل  210.4مليار درهم يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي.
وتظهر �إح�صائيات امل�صرف املركزي �أن الر�صيد الرتاكمي حل�ساب التوفري
لدى اجلهاز امل�صريف منا بن�سبة  22.2%خالل الأ�شهر الع�شرة الأوىل
م��ن ال�ع��ام املا�ضي مقارنة م��ع �إج�م��ايل الر�صيد يف نهاية ال�ع��ام ،2019
مما يعك�س ارتفاع وترية ال�سلوك االدخاري لدى لدى عمالء البنوك من
الأف��راد يف دول��ة الإم��ارات .وي�شكل ر�صيد ح�ساب التوفري نحو 13.6%
من �إجمايل الر�صيد الرتاكمي للودائع يف اجلهاز امل�صريف الإماراتي والتي
بلغت  1.538تريليون درهم يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي.
وي�ستحوذ التوفري بالعملة املحلية الدرهم على نحو  84%من �إجمايل
ر�صيد ه��ذا ال�ن��وع م��ن احل�سابات البنكية يف ال��دول��ة وبقيمة و�صلت اىل
 176.456مليار درهم يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي يف حني يتم توفري
بقية الن�سبة وه��ي  % 16بالعملة الأجنبية وفقا ملا تظهره �إح�صائيات
امل�صرف املركزي .وتف�صيال  ..على م�ستوى ح�ساب التوفري لدى البنوك
الوطنية فقد بلغ  185.248مليار درهم يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي
وبواقع  161.278مليار دره��م بالعملة املحلية و 23.97مليار درهم
بالعملة الأجنبية.

ق��ال ��س�ع��ادة �سلطان �أح �م��د ب��ن �سليم
رئ �ي ����س جم �ل ����س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية
رئ �ي ����س م��ؤ��س���س��ة امل ��وان ��ئ واجلمارك
وامل�ن�ط�ق��ة احل ��رة �إن دب��ي متكنت من
اح �ت��واء ت ��أث�ير ال�ت�ب��اط��ؤ االقت�صادي
ال �ع��امل��ي ال �ن��اج��م ع��ن ج��ائ�ح��ة كورونا
“كوفيد  ”19وانعكا�ساتها ال�سلبية
ع�ل��ى ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة حيث
حافظت م�ع��دالت ال�ت�ج��ارة اخلارجية
ل�ل ��إم� ��ارة ع �ل��ى زخ �م �ه��ا ك �م��ا �سجلت
املعامالت اجلمركية يف العام املا�ضي
من ��وا ب��واق��ع  23ب��امل��ائ��ة و البيانات
اجلمركية  30باملائة.
و�أع � ��رب ع��ن ت �ف��ا�ؤل��ه ب��ال �ع��ام اجلديد
ال� ��ذي ي���ش�ه��د حت���س�ن��ا ك �ب�ي�را يف �أداء
الأن�شطة االقت�صادية وه��و م��ا يظهر
ق��درة الإم��ارات على جت��اوز التحديات
االقت�صادية وجناح احلكومة يف تطوير
�سيا�سات اقت�صادية وم��ال�ي��ة ونقدية
مبتكرة مكنتها م��ن جت��اوز الأو�ضاع
ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا اجل��ائ �ح��ة م ��ؤك ��دا �أن
اقت�صادنا قوي وقائم على �أ�س�س متينة
ويتمتع بدرجة عالية من املرونة التي
مكنته من التعامل بكفاءة مع خمتلف
الظروف واملتغريات العاملية.
و�أ� �ض��اف �إن امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي �أطلقتها
حكومة دبي بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س

ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �سواء
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د احل � ��زم ال �ت �ح �ف �ي��زي��ة �أو
الت�شريعات اجل��دي��دة ع��ززت م��ن دعم
قطاعات الأعمال وتدفق اال�ستثمارات
الأج�ن�ب�ي��ة ور��س�خ��ت الثقة يف اقت�صاد
دب��ي وبيئتها اال�ستثمارية وتوفريها
املقومات كافة التي تدعم زيادة العائد
ع�ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ارات ..م���ش�يرا �إىل �أن
امل�ؤ�س�سات احلكومية تقف �صفا واحدا
مع القطاع اخلا�ص لتجاوز تداعيات
م ��رح� �ل ��ة ك � ��ورون � ��ا وع� � � ��ودة الأع � �م� ��ال
لطبيعتها ال�سابقة.
ول� �ف ��ت �إىل �أن م ��ؤ� �س �� �س��ة املوانـــــئ
واجلمارك واملنطقة احلرة مل توقــــف
العمل يف �أي مينـــــاء خــالل �أزمة كورونا
وتتطلع �إىل التو�سع يف �أعمالها حمليا
وع��امل �ي��ا يف ظــــــل وج�ـ�ـ�ـ��ود تطعيمـات
للفريو�س.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال زي ��ارة ��س�ع��ادة رئي�س
م�ؤ�س�سة امل��وان��ئ واجل �م��ارك واملنطقة
احل��رة يرافقه �سعادة �أح�م��د حمبوب
م���ص�ب��ح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام جل� �م ��ارك دبي
وف��ري��ق ال�ق�ي��ادة يف ال��دائ��رة �إىل مرف�أ
دي��رة وم��رك��زي “دوكامز” و”امليناء
اجلاف” م ��ؤك��دي��ن ال � ��دور احليوي
ال��ذي يلعبه خور دبي يف تنمية حركة
التجارة البحرية من خالل ما تقدمه
�إم � ��ارة دب ��ي م��ن ت���س�ه�ي�لات وخدمات
مميزة للتجار و�أ�صحاب ال�سفن �سواء
خ�شبية �أو احلديثة وال �ت��زام الدائرة
ب�إر�سائها لقواعد منظمة �أ�سهمت يف
ت�سهيل ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة ع�بر ال�سفن

وت� ��وف �ي�ر ك� ��ل ال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات للتجار
والعمالء عرب �أنظمة جمركية تت�سم
باملرونة و�سال�سة الإج ��راءات وتوفري
الوقت واجلهد من خالل االن�سيابية
يف �شحن وت��رت�ي��ب الب�ضائع وكذلك
ت��وف�ير م�ن���ص��ة ذك �ي��ة حل�ج��ز عمليات
ال�شحن ال�ب�ح��ري بال�سفن اخل�شبية
يف خ��ور دب��ي وال�ت��ي متكن التجار من
البحث عن ال�سفن اخل�شبية واحلجز
ل �ن �ق��ل ��ش�ح�ن��ات�ه��م ع�ل�ي�ه��ا م ��ن خالل
تطبيق واحد �سهل اال�ستخدام.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت �إدارة امل ��راك ��ز الربية
اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ل�ت�ط��وي��ر اخلدمات
اجلمركية وت�سهيالت التفتي�ش املقدمة
للمتعاملني يف مركز جمارك دوكامز
 امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة ال� �س �تي��راد و�إع � ��ادةت�صدير ال�سيارات  -ل�ضمان االجناز

ال���س��ري��ع ل�ل�م�ع��ام�لات اجل�م��رك�ي��ة من
�أج��ل تي�سري حركة التجارة امل�شروعة
و�أه �م �ي��ة ت �� �س��ري��ع ال �ع �م �ل �ي��ات و�إجن� ��از
امل �ع��ام�لات ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى التقنيات
والأنظمة الذكية يف الدائرة.
وان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن ج �ه ��وده ��ا يف تعزيز
ال���ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ودعم
�أع �م��ال ال���ش��رك��ات مت الإع�ل��ان خالل
الزيارة عن �إط�لاق جمارك دبي �أوىل
مبادراتها للعام  2021مبنح �صالحية
طباعة �شهادة املركبات الآلية لوكاالت
ال�سيارات املعتمدة ل��دى جمارك دبي
وتهدف هذه املبادرة �إىل الت�سهيل على
العمالء عرب توفري خدمات مبا�شرة
 7جن��وم وت�سريع العمليات التجارية
متا�شيا مع خطة دبي .2021
وقال �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح �إن
عام  2020كان مليئا بالتحديات التي
جنحت الدائرة بالت�ضافر وبال�شراكة
املتميزة مع القطاع اخلا�ص �أن تعربها
ب�سالم و�أن حتقق �إجنازات ا�ستثنائية يف
كافة القطاعات والعمليات اجلمركية
..م�شريا اىل �أن الدائرة ت�سعى خالل
ال�ع��ام اجل ��اري �أن ت� ��ؤدي دورا رئي�سيا
يف تعزيز ا�ستدامة االقت�صاد الوطني
ا�ستعدادا للمراحل املقبلة من التقدم
االق�ت���ص��ادي ال��واع��د ل��دول��ة الإم ��ارات
وال��ذي ينتظر �أن ي�شهد انتعا�شا قويا
مع االق�ت�راب من ا�ست�ضافة فعاليات
معر�ض �إك�سبو  2020دبي كما تعمل
يف ذات ال ��وق ��ت ع �ل��ى ت �ط��وي��ر العمل
اجلمركي من خالل االرتقاء مب�ستوى

ال�ت�ق�ن�ي��ات والأج� �ه ��زة امل���س�ت�خ��دم��ة يف
مراكزها اجلمركية با�ستخدام �أحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك�ي��ة لتقنية املعلومات
والذكاء اال�صطناعي وتقدمي خدمات
�إب��داع �ي��ة تعتمد ع�ل��ى ال �ب �ل��وك ت�شني
م �ث��ل م�ن���ص��ة ال �ت �ج��ارة الإلكرتونية
ع�بر احل� ��دود ..م�شيدا مب �ب��ادرة منح
� �ص�لاح �ي��ة ط �ب��اع��ة � �ش �ه��ادة املركبات
الآلية لوكاالت ال�سيارات املعتمدة لدى
ال��دائ��رة والتي �ستخف�ض الكلفة على
وكاالت ال�سيارات وحتفز �أعمالهم.
وخ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي �أجن ��ز مركزي
“دوكامز” و”امليناء اجلاف” نحو
 1.3مليون معاملة جمركية بواقع
 1.12مليون معاملة ملركز جمارك
امليناء اجلاف و � 161.4ألف معاملة
مل��رك��ز ج �م��ارك دوك ��ام ��ز و� �س �ج��ل عدد
البيانات اجلمركية نحو � 934ألفا
و  624للميناء اجل ��اف و � 40ألفا
و  476لدوكامز و طلبات التفتي�ش
� 30ألفا و 157طلبا للميناء اجلاف
و � 6آالف و  914ط�ل�ب��ا لدوكامز
فيما انخف�ضت ع��دد ال�ضبطيات �إىل
�ضبطيتني لكل مركز.
ح���ض��ر اجل��ول��ة ال�ت�ف�ق��دي��ة م��ن �إدارة
امل ��راك ��ز ال�ب�ري ��ة ح �م��د ك ��اج ��ور مدير
الإدارة و حم�م��د ع �ب��داهلل م��دي��ر �أول
تفتي�ش م��رك��ز ج �م��ارك ح�ت��ا و ناجي
مطر مدير مركز �أول تفتي�ش دوكامز
و ح�م��د الكتبي م��دي��ر م��رك��ز تفتي�ش
امليناء اجلاف و خلفان بن نتوف خبري
جمركي.

خالل ا�ستقبال وفد من م�ؤ�س�سة تنمية التجارة اخلارجية املاليزية

غرفة ال�شارقة تبحث �سبل تطوير وتنمية عالقات التعاون التجاري واال�ستثماري مع ماليزيا
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة
�سبل تطوير وتنمية ع�لاق��ات التعاون
م��ع وف��د م��ن م��ؤ��س���س��ة تنمية التجارة
اخل��ارج�ي��ة امل��ال�ي��زي��ة ،م��ن خ�لال �إيجاد
�آليات م�شرتكة لتعزيز التبادل التجاري
واال��س�ت�ث�م��اري وال �� �ص��ادرات ب�ين �إم ��ارة
ال�شارقة وماليزيا� ،إىل جانب مناق�شة
املوا�ضيع ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك التي
تخدم م�صالح جمتمعي الأع�م��ال لدى
اجل��ان �ب�ين .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقبال
�سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير
ع ��ام غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة،
ل��وف��د م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة ت�ن�م�ي��ة التجارة
اخل��ارج �ي��ة امل��ال �ي��زي��ة ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة
ع�م��ر حم�م��د ��ص��ال��ح امل�ف��و���ض التجاري
للم�ؤ�س�سة ،بح�ضور عبد العزيز حممد
�شطاف م�ساعد مدير عام الغرفة لقطاع
خدمات الأع�ضاء مدير مركز ال�شارقة
ل�ت�ن�م�ي��ة ال� ��� �ص ��ادرات ،وف��اط �م��ة خليفة

املقرب مديرة �إدارة العالقات الدولية
بغرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة.
تطوير �آفاق التعاون
و�أك� � � ��د �� �س� �ع ��ادة حم� �م ��د �أح � �م� ��د �أم�ي��ن
العو�ضي� ،أن ه��ذا اللقاء ي��أت��ي يف �إطار
ال�سعي امل�شرتك بني الغرفة وم�ؤ�س�سة
ت�ن�م�ي��ة ال �ت �ج��ارة اخل��ارج �ي��ة املاليزية،
لإق ��ام ��ة � �ش��راك��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة جديدة
وواعدة ت�سهم يف تطوير �آفاق وجماالت
التعاون املتبادل بني جمتمع الأعمال يف
ال�شارقة ونظرائهم يف ماليزيا ،خا�صة
و�أن اجلانبني يجمعهما اتفاقية تعاون
مربمة يف العام  ،1994الفتا �إىل �أهمية
التن�سيق امل�شرتك للعمل على زيادة ن�سب
ال�صادرات و�إعادة ال�صادرات بني البلدين
ال�صديقني ،م��ن خ�لال اال��س�ت�ف��ادة من
اخلربات التي تتمتع بها م�ؤ�س�سة تنمية
التجارة اخلارجية املاليزية باعتبارها
وك ��ال ��ة ت ��روي ��ج ل �ل� ��� �ص ��ادرات الوطنية
حل�ك��وم��ة م��ال�ي��زي��ا� ،إىل ج��ان��ب خربات

مركز ال�شارقة لتنمية ال�صادرات التابع
ل �ل �غ��رف��ة ال� ��ذي ي �ح��ر���ص ع �ل��ى تطبيق
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة لتو�سيع
ق��اع��دة ال�سلع واخل��دم��ات الت�صديرية،
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي ت�سهيالت التمويل
وال�ضمان ،ويوفر مظلة ائتمانية رائدة
لت�شجيع ال�شركات للح�صول على فر�ص
ت�صديرية قوية.
و�أ� � � �ش � ��ار ال� �ع ��و�� �ض ��ي �إىل �أن الغرفة
حتر�ص على تقدمي كافة �سبل الدعم
والت�سهيالت واملزايا التي ت�شجع جمتمع
الأع� �م ��ال امل��ال �ي��زي ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف
ال�شارقة واال�ستفادة من املوقع احليوي
ل�ل�إم��ارة كمركز اقت�صادي متميز على
امل�ستوى الإقليمي ،وما توفره من فر�ص
ا�ستثمارية لرجال الأعمال من خمتلف
دول العامل ،يف �ضوء اتباعها ل�سيا�سية
التنويع االقت�صادي وتوفريها خدمات
لوج�ستية متقدمة ونظام م�صريف رائد
وت �� �ش��ري �ع��ات وق ��وان�ي�ن م���ش�ج�ع��ة وبنية
حتتية متطورة.

تر�سيخ العالقات
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب ��س�ع��ادة ع�م��ر حممد
�صالح ،عن حر�ص بالده على تقدمي كافة
�سبل الدعم والت�سهيالت لرجال الأعمال
الإم��ارات �ي�ين ال��راغ�ب�ين باال�ستثمار يف
ماليزيا ،م�شيدا ب��دور غ��رف��ة ال�شارقة
الفاعل يف تر�سيخ العالقات االقت�صادية
والتجارية بني الإمارات وبالده ،وم�ؤكدا
رغبة جمتمع الأعمال املاليزي بتطوير
�آف��اق التعاون مع نظرائهم يف ال�شارقة،
الفتا �إىل املقومات االقت�صادية للبلدين
والتي من �ش�أنها تعزيز حجم العالقات
التجارية بينهما.
بيئة داعمة لل�صادرات
ب��دوره لفت عبد العزيز حممد �شطاف
�إىل �أن م��رك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ز ال �� �ش ��ارق ��ة لتنمية
ال�صادرات التابع للغرفة يعد من �أبرز
امل�ؤ�س�سات الوطنية التي حتر�ص على
ت��وف��ر بيئة مثاليــــة داعمــــــة ومعززة
ل �ل �� �ص��ادرات امل�ح�ل�ي��ة م��ن خ�ل�ال تقدمي

خ ��دم ��ات م �ت �ن��وع��ة ل�ت���ش�ج�ي��ع املن�ش�آت
ال�صناعية وامل���ص��درة للعمل على رفع
قدراتها التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية
واال� �س �ت �ج ��اب ��ة ل �ل �ف��ر���ص الت�سويقية
الإقليمية والدولية عرب توفري حلول
وو� �س��ائ��ل ت���ص��دي��ري��ة واال� �س �ت �ف��ادة من
ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة مب��ا ي�سهم
يف رف��ع املعرفة الت�صديرية �إىل جانب
تقدمي �ضمانات االئتمان والدعم الفني
لل�صادرات.
ويف ختام ال��زي��ارة ج��ال الوفد يف �أروقة
امل�ع��ر���ض ال��دائ��م للمنتجات ال�صناعية
املحلية الواقع �ضمن مقر الغرفة ،حيث
اطلعوا على املنتجات التي تعر�ضها �أكرث
م��ن  180م�ن���ش��أة ت�ع�م��ل يف ال�شارقة
يف نحو  191من�صة ع��ر���ض ،و�أ�شادوا
باملنتجات ال�صناعية املحلية معتربين �أن
املعر�ض ي�شكل من�صة مواتية للرتويج
للمنتجات و�إي�ج��اد فر�ص التعاون بني
ال���ش��رك��ات وال� ��زوار م��ن ممثلي الوفود
التجارية.

التنمية االقت�صادية و�أبوظبي لل�صادرات تتعاونان لتعزيز تناف�سية ال�شركات املحلية عامليا
•• �أبوظبي-وام:

وقعت دائ��رة التنمية االقت�صادية
�أب ��وظ� �ب ��ي مم �ث �ل��ة مب �ك �ت��ب تنمية
ال �� �ص �ن��اع��ة ال �ت ��اب ��ع ل �ه��ا اتفاقية
تعاون م�شرتك مع مكتب �أبوظبي
ل�ل���ص��ادرات “�أدك�س»ADEX-
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز اجل �ه��ود امل�شرتكة
لتدعيم تناف�سية ال�شركات املحلية
ب�إمارة �أبوظبي يف الأ�سواق العاملية

للم�ساهمة يف منو قطاع ال�صادرات
وزيادة م�ساهمتها يف الناجت املحلي
الإجمايل للإمارة.
وتهدف االتفاقية �إىل تفعيل دور
كل من مكتب �أبوظبي لل�صادرات
“�أدك�س” ذراع متويل ال�صادرات
الإماراتية  -الذي �أ�س�سه �صندوق
�أب��وظ �ب��ي للتنمية وم�ك�ت��ب تنمية
ال�صناعة ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة التنمية
االقت�صادية �أب��وظ�ب��ي يف م�ساعدة

امل �� �ص��ان��ع وال� ��� �ش ��رك ��ات الوطنية
القائمة يف �أبوظبي وامل�ستوردين
من خارج دولة الإمارات للح�صول
على احل�ل��ول التمويلية اخلا�صة
ب �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �� �ص��دي��ر وا� �س �ت�ي�راد
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات الإماراتية،
وذل � � � ��ك م� � ��ن خ � �ل ��ال اخل � ��دم � ��ات
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة وال� ��� �ض� �م ��ان ��ات التي
يقدمها مكتب �أبوظبي لل�صادرات
“�أدك�س” .وق��ع االت�ف��اق�ي��ة مبقر

نادي �أبوظبي للإعالم االقت�صادي
ك� ��ل م� ��ن �� �س� �ع ��ادة حم� �م ��د منيف
املن�صوري املدير التنفيذي ملكتب
ت�ن�م�ي��ة ال���ص�ن��اع��ة وال���س�ي��د �سعيد
ال � �ظ� ��اه� ��ري ،م ��دي ��ر ع � ��ام مكتب
�أبوظبي لل�صادرات بالإنابة.
وق ��ال � �س �ع��ادة را� �ش��د ع�ب��د الكرمي
البلو�شي وكيل الدائرة “ ..ي�شكل
ت �ع��زي��ز من��و ق �ط��اع ال �� �ص ��ادرات يف
�أب��وظ�ب��ي �أح��د ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية

ال� �ت ��ي ح ��ددت� �ه ��ا دائ � � ��رة التنمية
االقت�صادية لإمارة �أبوظبي �ضمن
ا�سرتاتيجيتها احلالية للعودة اىل
م�سار النمو االقت�صادي امل�ستدام
ب�ع��د ال�ت��داع�ي��ات ال�ت��ي جن�م��ت عن
جائحة كوفيد.»19 -
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أه �م �ي��ة ا�سرتاتيجية
ال�ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��ادي ال�ت��ي تعمل
عليها حكومة �أبوظبي با�ستمرار،
مب��ا ي �ه��دف اىل حت�ف�ي��ز وتطوير
�آليات ت�ضمن م�ساعدة منو �صادرات
امل���ص��ان��ع وال �� �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة يف
كافة القطاعات لتعزيز دوره��ا يف
ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي يف م��رح�ل��ة ما
ب�ع��د اجل��ائ �ح��ة ،وذل ��ك م��ن خالل
زيادة حجم التجارة اخلارجية بني
الإم��ارة و�شركائها التجاريني من
خمتلف دول ال�ع��امل م�شيدا بدور
مكتب �أبوظبي لل�صادرات املحوري
لتحقيق هذه الغاية والو�صول �إىل
�أ�سواق جديدة من خالل خدماته
ال �ت �م ��وي �ل �ي ��ة ودع � � ��م من � ��و قطاع
الت�صدير .م��ن جانبه �أك��د �سعادة
حممد �سيف ال�سويدي مدير عام
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،رئي�س

اللجنة التنفيذية ملكتب �أبوظبي
ل�ل���ص��ادرات �أه�م�ي��ة دور اخلدمات
التمويلية االئتمانية املوثوقة التي
ي��وف��ره��ا “�أبوظبي لل�صادرات”
م���ش�يراً �إىل �أن �أب��وظ�ب��ي ت�ستثمر
ب � ��امل � ��وارد والإم � �ك� ��ان� ��ات املتوفرة
لبناء نظام دع��م اقت�صادي يمُ ّكن
ال �� �ش��رك��ات وامل �� �ص��ان��ع م ��ن تعزيز
ح�ضورها التجاري على امل�ستوى
العاملي .وق��ال �إن �أبوظبي حتر�ص
على تعزيز �شراكتها اال�سرتاتيجية
مع �شركائها التجاريني من خالل
الت�أكيد على كونها �شريكا موثوقا
ب��ه ل �ك��اف��ة ال �� �ش��رك��اء وم�ستوردي
الب�ضائع واخل��دم��ات امل�صنعة يف
الإم � ��ارات وال ��ش��ك ب ��أن اخلدمات
التمويلية املبتكرة ال�ت��ي يقدمها
“�أدك�س” �ستعمل على م�ساعدة كل
من امل�ستورد وامل�صدر على تنمية
�أعمالهم بطريقة م�ستدامة.
ومبوجب االتفاقية يعمل “�أدك�س”
ودائ � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية،
م ��ن خ�ل�ال م ��ن ه ��ذه االتفاقية،
ع�ل��ى �إط �ل�اق �سل�سلة م��ن الور�ش
التعريفية املخ�ص�صة للم�صانع

ل ��زي ��ادة وع� ��ي ال �� �ش��رك��ات املحلية
امل� ��� �ص ��درة يف �أب ��وظ� �ب ��ي بالقيمة
اال�سرتاتيجية املحتملة والفوائد
وامل �ي��زات ال�ت��ي ي��وف��ره��ا “�أدك�س”
لهم ول�شركائهم الدوليني� ،إ�ضافة
�إىل ف��ر��ص��ة امل���ش��ارك��ة يف املعار�ض
ال�ت�ج��اري��ة اخل��ارج �ي��ة ،واملنتديات
التي جتمعهم مع الوفود التجارية
يف جميع الأ�سواق العاملية.
وق ��ال م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب �أبوظبي
ل �ل �� �ص��ادرات ب ��الإن ��اب ��ة ،مبنا�سبة
ت��وق�ي��ع االت �ف��اق �ي��ة “ ..ن�ح��ن على
ثقة ب�أن �شراكتنا مع دائرة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة يف �أب��وظ�ب��ي �ست�شكل
خ� �ط ��وة رئ �ي �� �س �ي��ة ن �ح��و التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة على املدى
ال� �ط ��وي ��ل ،م� ��ن خ �ل��ال االل � �ت� ��زام
مب�س�ؤوليتنا امل�شرتكة ب�ش�أن تنمية
قطاع ال�صادرات الوطنية ،وتقدمي
احل � �ل� ��ول وامل� � �ي � ��زات التناف�سية
لل�شركات الوطنية لتعزيز �أعمالها
وتو�سيع نطاق �أن�شطتها جغرافيا
للدخول يف الأ�سواق الدولية».
من جانبه �أكد �سعادة حممد منيف
املن�صوري املدير التنفيذي ملكتب

ت�ن�م�ي��ة ال �� �ص �ن��اع��ة ح��ر���ص دائ� ��رة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة على تعزيز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع مكتب
�أبوظبي لل�صادرات مب��ا يعزز من
م�شروع حت�سني البيئة التمويلية
ال��ذي تعكف ال��دائ��رة على �إجنازه
لدعم املن�ش�آت ال�صناعية العاملة
يف امارة �أبوظبي لتعزيز �صادراتها
وت��دع�ي��م منتجاتها وت�سويقها يف
خمتلف بلدان العامل.
ويهدف مكتب �أبوظبي لل�صادرات
“�أدك�س” ،وال��ذي مت ت�أ�سي�سه من
ق �ب��ل � �ص �ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية
ع� ��ام � ،2019إىل امل �� �س��اه �م��ة يف
زي� � ��ادة ح �ج��م � � �ص� ��ادرات امل�صانع
وال�شركات الإماراتية ودعم منوها
وت�ع��زي��ز تناف�سيتها ل��دع��م النمو
االق �ت �� �ص ��ادي ال��وط �ن��ي امل�ستدام
وال� ��دف� ��ع ب �ت �ن��وي��ع م� ��� �ص ��ادر دخل
االقت�صاد .ويوفر “�أدك�س” حلو ًال
متويلية للم�ستورد اخل��ارج��ي من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأجنبية من
القطاع العام �أو اخلا�ص الراغبة يف
ا�سترياد املنتجات واخل��دم��ات ذات
من�ش�أ �إماراتي.
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•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،املن�صة
العاملية املعنية بت�سريع وت�يرة التنمية
امل���س�ت��دام��ة ،وال� ��ذي ت�ست�ضيفه �شركة
�أب��وظ�ب��ي ل�ط��اق��ة امل�ستقبل “م�صدر”،
عن تنظيم دورة عام  2021يف الفرتة
م��ن  21- 18يناير ب�شكل افرتا�ضي
با�ستخدام تقنيات ومن�صات التوا�صل
املرئي.
و� �س �ي �ت �� �ض �م��ن الأ� � �س � �ب� ��وع � �س �ل �� �س��ة من
الفعاليات االفرتا�ضية رفيعة امل�ستوى،
وال� �ت ��ي ت���ش�م��ل ق �م��ة �أ� �س �ب ��وع �أبوظبي
لال�ستدامة ،واجلمعية العامة للوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة امل�ت�ج��ددة “�آيرينا”،
وم�ل�ت�ق��ى �أب��وظ �ب��ي ل�ل�ت�م��وي��ل امل�ستدام،
وم �ن �ت��دى ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي للمجل�س
الأط �ل �� �س��ي ،وامل �ن �ت��دي��ات االفرتا�ضية
ملن�صة “�شباب م��ن �أج��ل اال�ستدامة”،
باال�ضافة اىل منتديات القمة العاملية
لطاقة امل�ستقبل.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال م�ع��ايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،املبعوث اخلا�ص
لدولة الإم��ارات للتغري املناخي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة “م�صدر”“ :متا�شياً
م��ع ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة برت�سيخ
دعائم اال�ستدامة ،ينعقد �أ�سبوع �أبوظبي
ل�لا� �س �ت��دام��ة ��ض�م��ن اجل �ه ��ود ال ��رائ ��دة
ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات وال �ت��زام �ه��ا الثابت
مبواجهة تداعيات تغيرّ املناخ ،وتكري�ساً
لدورها الفاعل وامل�س�ؤول يف دعم م�ساعي
املجتمع ال��دويل بهذا ال�ش�أن من خالل
حتفيز احل��وار العاملي ح��ول اال�ستدامة
وحت��وي��ل الأف� �ك ��ار �إىل خ �ط��ط وحلول
وم�شاريع عملية وجمدية».
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه ع�ل��ى �أن ب ��دء االنتعا�ش
االق�ت���ص��ادي م��ن �آث ��ار اجل��ائ�ح��ة ي�شكل
ف��ر��ص��ة مم �ت��ازة ل��و��ض��ع جم�م��وع��ة من
الأه � � ��داف ال �ط �م��وح��ة واال� �س �ت �ث �م��ار يف
التقنيات اجلديدة وحتديد ال�سيا�سات
الالزمة التي �ست�سهم يف حتقيق التعايف
امل�ستدام.
وي �ل �ق��ي م �ع��ايل ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أح�م��د اجل��اب��ر كلمة رئي�سية يف افتتاح
قمة �أ��س�ب��وع ابوظبي لال�ستدامة التي
ي �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا �أك�ث�ر م��ن  70متحدثاً
بارزاً من قطاعات اال�ستدامة والأعمال
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م��ن ��ض�م�ن�ه��م �صاحب
ال���س�م��و الأم �ي��ر �أل �ب�ي�رت ال �ث��اين �أمري
م��ون��اك��و ح �ي��ث ��س�ي�ل�ق��ي ك�ل�م��ة رئي�سية
خ�لال القمة ح��ول حتقيق امل��رون��ة على
م�ستوى ال ��دول خ�لال انت�شار جائحة

�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة يف دورة ا�ستثنائية لعام 2021
تركز على �صياغة �أجندة التعايف الأخ�ضر ما بعد جائحة كوفيد 19-
كوفيد .19-وت�ضم قائمة املتحدثني
خ�لال القمة التي تقام افرتا�ضياً ملدة
يوم واحد� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د ب��ن ط�لال �آل �سعود،
رئ�ي����س جمل�س �إدارة “كي ب��ي دبليو”
ل�لا��س�ت�ث�م��ار؛ وم �ع��ايل خ �ل��دون خليفة
املبارك ،رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية،
الرئي�س التنفيذي للمجموعة ،والع�ضو
امل �ن �ت��دب يف “مبادلة” لال�ستثمار.
باال�ضافة اىل م�شاركة م�ع��ايل غري�س
ف � ��و ،وزي � � ��رة اال�� �س� �ت ��دام ��ة وال �ب �ي �ئ��ة يف
حكومة �سنغافورة؛ وال�شيخة بدور بنت
�سلطان القا�سمي ،رئي�س هيئة ال�شارقة
ل�ل�ا� �س �ت �ث �م��ار وال� �ت� �ط ��وي ��ر (� � �ش � ��روق)،
وامل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة
ك �ل �م��ات؛ وم� �ع ��ايل امل �ه �ن��د���س عوي�ضة
م��ر��ش��د امل ��رر ،رئ�ي����س دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف
�أبوظبي؛ وفران�سي�سكو الكامريا ،مدير
ع��ام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�آي��ري �ن��ا) ؛ وم�ي�م��ون��ة حم�م��د �شريف،
املديرة التنفيذية ملوئل الأمم املتحدة؛
ون ��وي ��ل ك ��وي ��ن ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ملجموعة “ات�ش ا�س بي �سي” القاب�ضة؛
ول��ورن ����س ف�ي�ن��ك ،رئ�ي����س جم�ل����س ادارة
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “بالك
روك”؛ ود .ل��وك��ا���س ج��وب��ا ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م �م��ار� �س��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة يف
م�ؤ�س�سة “مايكرو�سوفت” كما �ست�شهد
ال�ق�م��ة م���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن املتحدثني
العامليني .وتت�ضمن قمة �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة التي ت�ست�ضيفها “م�صدر”
يف  19ي�ن��اي��ر ،ث�ل�اث جل�سات م��دة كل
واحدة منها �ساعتان ،وتركز على ثالثة

حماور هي �إعادة عجلة احلياة للدوران،
وتعزيز امل�س�ؤولية والتفاعل ،وممار�سة
الأع �م��ال واال�ستثمار .و�سيتم التطرق
م ��ن خ�ل��ال ك ��ل حم� ��ور �إىل الق�ضايا
واملو�ضوعات الرئي�سية التي من �ش�أنها
�إف�ساح املجال �أم��ام العديد من الفر�ص
االجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية
لتحقيق التعايف الأخ�ضر ما بعد جائحة
(كوفيد.)19-
وم ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال م �ع��ايل �أح �م ��د علي
ال �� �ص��اي��غ ،وزي ��ر دول ��ة ورئ �ي ����س جمل�س
�إدارة �سوق �أبوظبي العاملي“ :يعد �أ�سبوع
�أب��وظ�ب��ي ل�لا��س�ت��دام��ة ام �ت��داداً اللتزام
��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي امل�ستمر بتعزيز
ر�ؤي ��ة ق�ي��ادة ال��دول��ة و�أب��وظ�ب��ي املتمثلة
يف �إي� �ج ��اد اق �ت �� �ص��اد م�ب�ت�ك��ر وم�ستدام،
قائم على املعرفة .وبينما ي�سعى العامل
ج ��اه �دًا ن �ح��و ال �ت �ع��ايف ،مي�ك�ن�ن��ا جمي ًعا
ال �ق �ي��ام ب��دورن��ا يف ت�شجيع امل��زي��د من
امل�م��ار��س��ات امل���س�ت��دام��ة وح�م��اي��ة التغري
امل �ن��اخ��ي ل���ض�م��ان م���س�ت�ق�ب��ل جمتمعنا
والأجيال القادمة.
و�إننا يف �سوق �أبوظبي العاملي� ،سنوا�صل
ال �ع �م��ل م ��ع � �ش��رك��ائ �ن��ا اال�سرتاتيجني
مل�ضاعفة اجلهود وتبادل املعرفة ،و�أبرز
مثال على ذل��ك ه��و ا�ست�ضافتنا مللتقى
�أب��وظ�ب��ي للتمويل امل���س�ت��دام ،ال��ذي من
�ش�أنه ت�سريع التمويل امل�ستدام وتعزيز
الأن�شطة املبتكرة التي تدعم التنمية
االقت�صادية يف الدولة واملنطقة كافة «.
ومن جانبه قال معايل املهند�س عوي�ضة
م��ر��ش��د امل ��رر ،رئ�ي����س دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف
�أب��وظ �ب��ي ،ال���ش��ري��ك ال��رئ�ي���س��ي لأ�سبوع

�أبوظبي لال�ستدامة�“ :أكدت التحديات
االجتماعية واالقت�صادية التي �سببتها
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ع �ل��ى �� �ض ��رورة العمل
اجلماعي لدفع جدول �أعمال اال�ستدامة
وت��و� �س �ي��ع ن� �ط ��اق ال� �ت� �ح ��ول الأخ �� �ض��ر
كمحرك �أ�سا�سي للتعايف االقت�صادي.
ويعد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة من�صة
مثالية لإب� ��راز وت��وظ�ي��ف ق��وة املجتمع
الدويل من خالل ا�ست�ضافة قادة العامل
واخلرباء من خمتلف القطاعات ملناق�شة
الق�ضايا الأكرث �إحلاحاً التي ت�ؤثر على
بيئتنا ومنونا امل�ستدام .نتطلع هذا العام
�إىل مناق�شات جادة ومعمقة تك�شف عن
الأثر امل�شرتك ل�سيا�سات الطاقة واملياه
وال�غ��ذاء والبيئة ،و�إىل ت�ضافر اجلهود
العاملية لأخ��ذ ال �ق��رارات احلا�سمة مبا
ي�ح�ق��ق �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة يف
فرتة ما بعد اجلائحة».
وق ��ال ف��ران���ش�ي���س�ك��و ال ك ��ام�ي�را ،مدير
ع��ام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
“�آيرينا”“ :ال ت��زال جائحة ’كوفيد-
 ‘19ت�سبب ا�ضطرابات غري م�سبوقة
يف ح� �ي ��اة امل �ج �ت �م �ع��ات ح � ��ول ال� �ع ��امل.
غ�ي�ر �أن ف �ت�رة ال �ت �ع��ايف ت��وف��ر ل�صناع
�سيا�سات الطاقة واملجتمع اال�ستثماري
فر�صة ثمينة لإع��ادة تنظيم قراراتهم
و�إج� ��راءات � �ه� ��م وف� �ق� �اً مل �ت �ط �ل �ب��ات النمو
امل� ��� �س� �ت ��دام ،وامل � ��رون � ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة،
واالزده � � ��ار امل �� �ش�ت�رك .ومت �ث��ل جمعية
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل �ل �ط��اق��ة املتجددة
و�أ� �س �ب��وع �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت��دام��ة نقطة
ان �ط�لاق ل �ع��ا ٍم ال ب��د �أن ي�ك��ون حمورياً
يف ��س�ع�ي�ن��ا ل �ب �ن��اء م���س�ت�ق�ب��ل م�ستدام».

وي�ساهم الأ��س�ب��وع م��ن خ�لال مبادراته
وفعالياته املختلفة يف دفع عملية تبادل
امل � �ع ��ارف ،وت �ط �ب �ي��ق اال�سرتاتيجيات،
وتطوير حلول واقعية ملواجهة حتديات
اال�ستدامة والتغري املناخي .وباعتباره
احل � ��دث ال �ع��امل��ي ال��رئ �ي �� �س��ي الأول يف
 2021العام الذي حتتفل فيه الإمارات
مبرور  50عاماً على ت�أ�سي�سها� ،سي�سهم
الأ��س�ب��وع ب��دور رائ��د يف تعزيز التعاون
بني القطاع احلكومي وقطاع الأعمال
والأط ��راف املعنية يف املجتمع من �أجل
حتقيق �أه ��داف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة.
ولقد �شهد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
م�ن��ذ ان �ط�لاق فعالياته ق�ب��ل �أك�ث�ر من
عقد من ال��زم��ن ،ت�ط��وراً كبرياً لي�صبح
واح� � ��داً م ��ن �أك �ب��ر ال �ت �ج �م �ع��ات املعنية
باال�ستدامة يف العامل من خالل القمم
وامل��ؤمت��رات والفعاليات التي تقام حتت
مظلته ،ليغدو من�صة عاملية ت�سهم يف
حتفيز اجلهود لت�سريع وت�يرة التنمية
امل�ستدامة .وقد ا�ستقطبت دورة 2020
من �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ما يزيد
ع�ل��ى � 45أل ��ف م �� �ش��ارك م��ن �أك�ث�ر من
 170دول ��ة ،كما �شهدت م�شاركة 10
ر�ؤ�ساء دول ،بالإ�ضافة �إىل  160وزيراً
و�سفرياً.
و��س�ي�ق��ام �أ� �س �ب��وع �أب��وظ �ب��ي لال�ستدامة
 2021بجميع م��ؤمت��رات��ه وفعالياته
ب�شكل افرتا�ضي وذلك من �أجل �ضمان
�سالمة جميع امل�شاركني ،على �أن يجري
ت�ن�ظ�ي��م �أ� �س �ب��وع �أب��وظ �ب��ي لال�ستدامة
ب�صيغته االعتيادية يف عام .2022

•• دبي-وام:

م��ن م�سرعات دب��ي للم�ستقبل تت�ضمن
حت ��دي�ي�ن؛ الأول ع ��ن ك �ي �ف �ي��ة تقدمي
خدمات جديدة للنقل امل�شرتك يف ظل
احل �ي��اة م��ا ب�ع��د ك��وف�ي��د  ، 19والثاين
ع��ن كيفية �إ� �ش��راك اجلمهور يف عملية
النقل وتخطيط البنية التحتية ،وقد
مت اخ�ت�ي��ار �� 4ش��رك��ات نا�شئة للدخول
للمرحلة الثانية ،بعدما مت اختيار 6
��ش��رك��ات نا�شئة يف امل��رح�ل��ة الأوىل عرب
اجتماعات افرتا�ضية خالل الفرتة من
 25 – 1نوفمرب املا�ضي ،من �إجمايل
 93م�شاركة حملية وعاملية منها 45
� �ش��رك��ة ل �ل �ت �ح��دي الأول و� 48شركة
للتحدي الثاين.

و�أ�ضاف �إن االختيار يتم عن طريق جلنة
تقييم مكونة من متخ�ص�صني بالهيئة،
يف �إطار معايري ترتكز على مدى حداثة
احللول املقرتحة ومواءمتها للتوجهات
امل�ستقبلية  ،و�سهولة التطبيق وفاعلية
احل��ل املقرتح  ،والأث��ر املتوقع والقيمة
امل�ضافة مو�ضحاً �أن احللول التي �سيتم
اختيارها يف ت�صفيات امل��رح�ل��ة الثانية
�ستخ�ضع للبحث والتطوير وجتريبها
ل� �ت� �ك ��ون ج� ��اه� ��زة ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق الفعلي
والعملي.
و�أو� �ض��ح �أن متطلبات ال�ت�ح��دي الأول
اخلا�ص بتقدمي خدمات جديدة للنقل
امل���ش�ترك ب�ع��د م��رح�ل��ة “كوفيد “ 19

ي��ؤك��د �إدراك �ن��ا لتغري �سلوكيات التنقل
ب���س�ب��ب ت ��أث�ي�ر اجل��ائ �ح��ة ،مم��ا ي�ستلزم
ح �ل��و ًال م�ب�ت�ك��رة ت��واج��ه �أي ط� ��وارئ �أو
�أزم ��ات ق��د ت�ط��ر�أ على منظومة النقل
م�ستقب ً
ال ،فيما يعك�س م�ضمون التحدي
الثاين مدى االهتمام بر�أي اجلمهور يف
ت�خ�ط�ي��ط ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�ن�ق��ل مبا
ي �ت��واف��ق م��ع اح�ت�ي��اج��ات��ه وت�ط�ل�ع��ات��ه يف
ال �ن �ق��ل اجل �م��اع��ي �أو امل �� �ش�ت�رك ،الأم ��ر
الذي يواكب توجهات قيادتنا الر�شيدة
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ب �ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة نقل
ت���س�ت�ج�ي��ب ل �ل �ت �ح��دي��ات وي �ح �ق��ق ر�ؤي� ��ة
الهيئة املتمثلة ب�ـ “الريادة العاملية يف
التنقل ال�سهل وامل�ستدام».

طرق دبي تختار � 4شركات نا�شئة للمرحلة الثانية من م�سرعات دبي للم�ستقبل
�أع�ل�ن��ت هيئة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات عن
اخ�ت�ي��اره��ا �أرب� ��ع ��ش��رك��ات ن��ا��ش�ئ��ة �ضمن
املرحلة الثانية مل�سرعات دب��ي امل�ستقبل
التي تبد�أ يف  17يناير احلايل وت�ستمر
ح �ت��ى  25ف�ب�راي ��ر امل �ق �ب��ل ،وذل � ��ك يف
�إط��ار م�شاركتها يف ال��دورة الثامنة من
امل���س��رع��ات ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��ؤ��س���س��ة دبي
امل�ستقبل.
وق ��ال حم�م��د امل �ظ ��رب ،رئ�ي����س اللجنة
التنفيذية ال�ست�شراف امل�ستقبل واملدير
التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني
امل�ؤ�س�سي بالهيئة� ..إن ال��دورة الثامنة

�سوق املحتوى الرم�ضاين
الإلكرتوين ينطلق الأ�سبوع املقبل

•• دبي -وام:

تنطلق ال ��دورة الأوىل ل�سوق املحتوى
ال ��رم �� �ض ��اين الإل� � �ك �ت��روين  -احل ��دث
الأكرث متيزا وتخ�ص�صا يف عر�ض وبيع
�أعمال منتجي وموزعي ومالكي حقوق
املحتوى املوجه �إىل املحطات الإذاعية
وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة وم �ن �� �ص��ات املحتوى
امل� �خ� �ت ��ارة – ي ��وم ��ي 19و  20يناير
احلايل افرتا�ضيا مب�شاركة �أبرز منتجي
املحتوى وامل�شرتين والبائعني واملوزعني
الإقليميني والدوليني.
ويوفر احلدث للح�ضور فر�صة حل�ضور
ع ��رو� ��ض ح �� �ص��ري��ة لأح� � ��دث الأع� �م ��ال
امل�صممة خ�صي�صاً للعر�ض خالل �شهر
رم �� �ض��ان امل �ب ��ارك ح �ي��ث ي�ن�ت�ظ��ر ب�شوق
ب��ث امل�ح�ت��وى ع�بر ال�ق�ن��وات الإعالمية
املختلفة خالل ال�شهر .ويعترب التوقيت
ال��ذي �سينظم فيه ه��ذا احل��دث منا�سبا
متاما نظرا حللول �شهر رم�ضان املبارك
يف منت�صف �شهر �أب��ري��ل ال �ق��ادم حيث
يهدف املنظمون من خالل هذا احلدث
ال �ف��ري��د �إىل ت��وف�ير م�ن���ص��ة للبائعني
لعر�ض �أح��دث �أعمالهم �أم��ام امل�شرتين
الذين يرغبون باحل�صول عليها.

 1.033تريليون درهم جتارة الإمارات غري النفطية خالل � 9أ�شهر من 2020
•• �أبوظبي-وام:

بلغت قيمة جت��ارة الإم��ارات اخلارجية من
ال���س�ل��ع غ�ير النفطية  1.033تريليون
دره ��م خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر الت�سعة الأوىل من
ال� �ع ��ام  2020وذل � ��ك ب�ح���س��ب البيانات
ال � �� � �ص ��ادرة �أم � �� ��س ع ��ن امل ��رك ��ز االحت� � ��ادي
للتناف�سية واالح�صاء والتي اظهرت العديد
من امل�ؤ�شرات االيجابية التي تعك�س توا�صل
زخ��م ن�شاط ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري للدولة مع
العامل خالل العام املا�ضي وذلك رغم حالة
التباط�ؤ التي �شهدتها اقت�صاديات العامل
نتيجة االغ�ل�اق��ات امل��ؤق�ت��ة ال�ت��ي فر�ضتها
جائحة “كورونا» .وتظهر البيانات التي
تر�صد حركة التبادل التجاري للإمارات
ال �ن �� �ش��اط ال �ك �ب�ير ال� ��ذي � �ش �ه��دت��ه الدولة
يف جت ��ارة ال �� �ص��ادرات “الت�صدير واع ��ادة
الت�صدير” والتي تفوقت على ال��واردات يف
خ�لال �شهر �سبتمرب امل��ا��ض��ي بعدما بلغت
قيمتها  76.35مليار درهم ،مما يعزز من
مكانتها كبوابة للتجارة يف ال�شرق االو�سط
وير�سخ من ريادتها حتديدا كمركز اقليمي
لتجارة اعادة الت�صدير يف املنطقة.
وت�ت�ب��و�أ دول��ة الإم ��ارات مكانة رائ��دة عاملياً
واقليمياً يف التجارة ال�سلعية حيث حتتل

امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة ع��امل�ي�اً يف �إع ��ادة الت�صدير
واملرتبة الأوىل عربياً و�ضمن قائمة �أهم
 20دول ��ة م �� �ص��درة ع��امل �ي �اً و�أي �� �ض �اً �ضمن
ق��ائ�م��ة �أه ��م  20دول ��ة يف ال � ��واردات عاملياً
وذل��ك بح�سب التقارير ال�صادرة عن وزارة
االق �ت �� �ص��اد .وك ��ان ��ت ال �ت �ج ��ارة اخلارجية
ال�سلعية غري النفطية �ساهمت خالل العام
 2019ب�ن���س�ب��ة ك �ب�يرة يف ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل غري النفطي للإمارات ،وحققت
من� ��وا ب�ن���س�ب��ة  . 5%وت �ع �ك ����س البيانات
ال�صادرة عن املركزي االحت��ادي للتناف�سية

واالح�صاء حركة التبادل التجاري لل�سلع
غري النفطية للدولة وذل��ك ح�سب النظام
ال �ع��ام وال� ��ذي يت�ضمن ال �ت �ج��ارة املبا�شرة
وجت��ارة املناطق احل��رة وجت��ارة امل�ستودعات
وفقا للمتطلبات الدولية .وتف�صيال فقد
بلغت قيمة واردات ال��دول��ة خ�لال اال�شهر
ال�ت���س�ع��ة االوىل م��ن ال �ع��ام  2020نحو
 572.888مليار دره��م يف ح�ين و�صلت
قيمة ال�صادرات  191.322مليار درهم
واعداة الت�صدير  269.104مليار درهم.
وع�ل��ى م�ستوى �أه ��م ال���ش��رك��اء التجاريني

للدولة فقد ت�صدرت ال�صني املركز االول
حيث بلغت قيمة ال�ت�ج��ارة ال�سلعية معها
 124.45م �ل �ي��ار دره � ��م ت �ل �ت �ه��ا اململكة
العربية ال�سعودية بـ  90.8مليار درهم ثم
الهند بـ  70مليار درهم والواليات املتحدة
بـ  60مليار دره��م و �سوي�سرا بـ  41مليار
دره��م .وبلغت قيمة جت��ارة الدولة مع دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي خ�لال اال�شهر
الت�سعة االوىل من العام 153 “ .. 2020
“ مليار دره��م يف ح�ين و�صلت م��ع الدول
العربية االخ��رى اىل “  “ 101.5مليار
دره ��م وال� ��دول الآ��س�ي��و��س�ي��ة غ�ير العربية
 390.77مليار دره��م وال��دول االفريقية
غري العربية  103.38مليار درهم والدول
االوروبية  187مليار درهم تقريبا والدول
االمريكية  88.5مليار درهم .وعلى جانب
اجمايل جت��ارة الدولة غري النفطية الهم
ال�سلع فقد ت�صدرت جتارة الذهب القائمة
ب�ق�ي�م��ة ب�ل�غ��ت  182م�ل�ي��ار دره ��م تقريبا
تالها جتارة اجهزة الهاتف مبا فيها �أجهزة
ه��ات��ف لل�شبكات اخل�ل�ي��وي��ة �أو غ�يره��ا من
ال���ش�ب�ك��ات الال�سلكية بقيمة بلغت 105
م�ل�ي��ارات دره��م وجت��ارة ال�سيارات وغريها
من العربات ال�سيارة امل�صممة �أ�سا�ساً لنقل
الأ�شخا�ص بقيمة  45.6مليار درهم.

�أ�سواق املال الإماراتية توا�صل م�سريتها اخل�ضراء لليوم الرابع على التوايل
•• �أبوظبي -وام:

حافظت �أ� �س��واق امل��ال الإم��ارات�ي��ة لليوم ال��راب��ع على ال�ت��وايل على م�سرية
�صعودها الأخ���ض��ر بعد ا�ستئناف عمليات ال �ت��داول ال�ق��وي��ة على �شريحة
م��ن �أ��س�ه��م ال���ش��رك��ات ال�ق�ي��ادي��ة امل��درج��ة �ضمن ق�ط��اع��ات ال�ع�ق��ار والبنوك
واالت���ص��االت .ووا��ص�ل��ت القيمة ال�سوقية ال�سهم ال�شركات امل�ت��داول��ة رفد
ر�صيدها باملكا�سب التي و�صلت خالل اجلل�سة اىل نحو  5.3مليار درهم مما
رفع من اجمايل مكا�سبها اىل  20.3مليار درهم يف ختام اليوم الرابع من

التعامالت .و�شارف امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية على اخرتاق
م�ستوى  5300نقطة بعدما ارتفع بن�سبة  0.62%بالغا  5290نقطة
فيما وا�صل امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي املايل �صعوده بالغا  2721نقطة بزيادة
ن�سبتها  0.74%باملقارنة مع اجلل�سة ال�سابقة.
وتف�صيال على م�ستوى حركة الأ�سهم التي قادت الن�شاط يف الأ�سواق فقد
عاد �سهم اعمار العقارية املدرج يف �سوق دبي املايل لل�صعود بقوة بالغا 4.08
درهم و�سط تداوالت جتاوزت قيمتها  82مليون درهم ،وانعك�س ذلك على
�أداء بقية ا�سهم �شركات املجموعة ومنها �سهم اعمار للتطوير املرتفع اىل

 3.09دره��م ب��الإ��ض��اف��ة اىل �سهم اع�م��ار م��ول��ز  1.95دره ��م .ويف قطاع
البنوك �صعد �سهم بنك االمارات دبي الوطني اىل  11.45درهم اىل جانب
�سهم بنك دبي الإ�سالمي  4.98درهم .ويف �سوق العا�صمة قفز �سهم بنك
ابوظبي الأول اىل  14.06درهم للمرة الأوىل منذ فرتة طويلة ،كما ارتفع
�سهم ات�صاالت اىل م�ستوى  17.66دره��م ،و�سجل �سهم ادن��وك للتوزيع
ن�شاطا جيجا مغلقا عند  3.90درهم يف حني اغلق �سهم العاملية القاب�ضة
عند  42.2درهم .وبلغت قيمة التداوالت يف الأ�سواق  731مليون درهم
وعدد الأ�سهم املتداولة  300مليون �سهم نفذت من خالل � 6563صفقة.
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طرق دبي تنظم يوما مفتوحا لبحث
احتياجات املوردين وتعزيز العالقات

•• دبي-وام:

ن�ظ�م��ت ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات يف دب ��ي اف�ترا��ض�ي��ا “ ال �ي��وم املفتوح
للموردين “ وذلك من منطلق حر�صها على التوا�صل الفعال مع �شريحة
قطاع الأعمال لتحديد احتياجاتهم تنفيذا لر�ؤية وتوجيهات حكومة دبي
بالعمل على ت�سهيل وتطوير اخلدمات احلكومية املرتبطة بقطاع الأعمال
يف دبي ،خا�صة �أن هذه اللقاءات يتم من خاللها عر�ض للخطط وامل�شاريع
الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية يف جماالت الطرق والنقل اجلماعي يف دبي.
وق��ال �سعيد امل��ري مدير �إدارة العقود وامل�شرتيات بقطاع خدمات الدعم
الإداري امل�ؤ�س�سي يف الهيئة � “ :إن ه��ذه ال�ل�ق��اءات التي حتر�ص الإدارة
على تنفيذها كل عام لاللتقاء باملوردين ت�سهم ب�شكل ملمو�س و�إيجابي
يف حتقيق �أعلى الإجن��ازات التي ال تتحقق �إال بت�ضافر اجلهود اجلماعية
واال�ستماع �إىل الآراء واملقرتحات املتنوعة والتحديات التي تواجه تعزيز
العالقات مع املوردين بو�صفهم رافدا رئي�سا يف م�سرية التنمية بالهيئة.
ولفت املري �إىل �أنه مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة
 2024 – 2020وم�شاريع الهيئة احلالية وامل�ستقبلية ودور املوردين
يف ال��دع��م اللوجي�ستي لهذه امل�شاريع وف��ق املعايري العاملية والإج ��راءات
االح�ترازي��ة التي قامت بها الهيئة خ�لال “كوفيد –  “ 19ف�ضال عن
ت�سليط ال�ضوء على برنامج “ احلري�ص “ ودوره املناط به كونه قناة �آمنة
للعاملني بالهيئة والأطراف اخلارجية يف الإبالغ عن �أي جتاوزات قد مت�س
حقوق املتعاملني واملوردين.
ون��وه �إىل �أن اللقاء ا�شتمل �أي�ضا على ا�ستعرا�ض م�ب��ادرة نظام املوردين
وامل�ستثمرين ال��ذي مت �إطالقه م�ؤخرا وي�سهل عليهم ا�ستخدام خدمات
العقود وامل�شرتيات املتوفرة على موقع الهيئة « .

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و /مي�شيل
لو�سي�س الب��ورى ،الفلبني
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
()A7514317Pمنيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0504380379

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و /م ��ان ��ع بن
حمد بن �سلطان الزرعي،
�سلطنة ع �م��ان اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )gz8608791من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0555560762

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /ع � � � ��ادل
اح� �م ��د االح � �م � ��د� ،سوريا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()N009734814
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0555505140

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /ب� � � ��در
ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن �سعيد
الكثريي ،اليمن اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )09209644م��ن يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0508282614

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /حم� �م ��د
عو�ض حممد علي ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ( )A21044468من
يجده اىل �سفارة م�صر او
�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /مريميا علي
ن��ورى ،اثيوبيا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )3394790EPمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0504141493

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو �/شوقي غريب
اب � ��وزي � ��د غ � ��ري � ��ب ،م�صر
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )19118066Aمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0505316803

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��دت امل � ��دع � ��وة /روع � ��ه
راج � � � ��ى حم � �م� ��د� �� ،س ��وري ��ا
اجلن�سية  -ج ��واز �سفرها
رق ��م ()N008863830
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0555505140
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اعالن بالن�شر
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املرجع 53 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /عالء ال�سيد �سامل حممد ح�سانني  -م�صر
اجلن�سية  ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(املفك املا�سي ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم  777665اىل ال�سيد/حممد فتحي رم�ضان عرب  -اجلن�سية
م�صر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن 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 اتباع االجراءات القانونية.

املرجع 54 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /حممد �شاه جهان بازل احمد  -اجلن�سية
بنغالدي�شي  ,يرغب بالتنازل وبيع عن عدد كامل  %100ح�صة من ح�صته البالغة
 %100ح�صة اىل ال�سيد/حممد �سامل مياه حممد نور مياه  -بنغالدي�شي اجلن�سية
 ,يف الرخ�صة املهنية�:صالون احل�صيلة للحالقة ترخي�ص رقم - 773104:تعديالت
اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن 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
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره ( )994574درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ البيع احلا�صل يف  2007/11/16وحتى ال�سداد و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /جمتبى علي كرم �صادقي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما  -1 :تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -2الديوان ل�صيانة املباين ذ.م.م� -صفتهما بالق�ضية
 :مدعي عليهما  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره
( )994574درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ البيع احلا�صل يف 2007/11/16
وحتى ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/1/31
ال�ساعة � 08.30ص 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 علما انه مت جتديد الدعوى
من ال�شطب

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
االنذار رقم  2020/374انذار عديل
املنذر�:سني م�صطفى
�ضد املنذر اليه:فينتيج كابيتال لت�أجري بيوت العطالت ذ.م.م
نحن مكتب الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتنا وكالء املنذر نخطركم
باالتي:ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )61.000دره��م وم��ا ي�ستجد من ايجار للمنذر وذلك
خالل مدة �شهر من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار اال �سن�ضطر ا�سفني التخاذ االجراءات
القانونية الالزمة يف مواجهتكم واخالئكم من ال�شقة مع الزامكم بتقدمي الفاتورة
النهائية للمياه والكهرباء مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف والتعوي�ضات املنا�سبة
ومقابل اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

مذكرة �إعالن املدعي عليه بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
2021/421

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  348/2020/18عقاري جزئي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

املخطر :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املخطر اليه:جا�سم حممد احمد عي�سى املازمي  -جمهول حمل االقامة
نخطركم ب�سداد مبلغ ق��دره ( )501.748.60دره��م اماراتي خم�سمائة وواح��د الف و�سبعمائة
وثمانية وارب�ع��ون درهما و�ستون فل�سا فقط الغ�ير وذل��ك عن املديونية املرت�صدة يف ذمتكم
مبوجب الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ونظرا الخاللكم ب�شروط واحكام التعاقد
املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ونتيجة لف�شلكم يف �سداد االق�ساط يف تواريخ ا�ستحقاقها ترتبت
بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ االعالن ف�سوف نكون م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم

الكاتب العدل

بالدعوى  - 2020/3910جتاري جزئي  -دبي
اىل املدعي عليه�/أ�شرف كولنجار فايليل
مبا ان املدعي/فواز حممد علي نادوفيل كوفيالكاث  -وميثله:ح�سن عا�شور ح�سن عبداهلل املال
قد اقام �ضدكم واخر (مركز قدو�سي الطبي) الدعوى املذكورة بعاليه والتي تطالب فيها الق�ضاء باالتي -1:ف�سخ اتفاقية
اال�ستثمار امل�ؤرخة يف  2015/7/7للغنب والتدلي�س ولعدم تنفيذ امل�ستدعي �ضدهما بتقدمي ك�شوف ح�ساب �سنوية و�سداد
الأرب��اح امل�ستحقة للم�ستدعي وفقا لقيمة ا�ستثماره امل�سدد  -2الزام امل�ستدعي �ضدهما على �سبيل الت�ضامم والت�ضامن
ب�سداد مبلغ ( )300.000درهم للم�ستدعي مبلغ اال�ستثمار  -3الزام امل�ستدعي �ضدهما على �سبيل الت�ضامم والت�ضامن
ب��اداء مبلغ (� )750.000سبعمائة وخم�سون ال��ف دره��م قيمة االرب��اح ال�سنوية  -4ال��زام امل�ستدعي �ضدهما على �سبيل
الت�ضامم والت�ضامن باداء مبلغ (� )750.000سبعمائة وخم�سون الف درهم تعوي�ض عن الغنب وال�ضرر املادي واملعنوي
الذي �أ�صاب املدعي من قبل امل�ستدعي �ضده الثاين  ,فاننا نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�ضية اعاله
وعليه فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االحد املوافق 2021/1/24:ال�ساعة
 12:00ظهرا وذلك عرب ا�ستخدام تقنية التوا�صل االجتماعي عرب تطبيق زووم الرابط  ,يرجى احل�ضور باملوعد واملكان
املحدد واح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها
وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا للتوا�صل هاتف.044341111:

اخلبري احل�سابي
�أ�سامة مالك
قيد رقم 145

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر 2020/428

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
2021/422
املخطر :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املخطر اليه:حممد علي �سامل عبداهلل  -جمهول حمل االقامة
نخطركم ب�سداد مبلغ ق��دره ( )524.288.00دره��م ام��ارات��ي خم�سمائة وارب�ع��ة وع�شرون الف
ومائتان وثمانية وثمانون درهم اماراتي فقط الغري  .وذلك عن املديونية املرت�صدة يف ذمتكم
مبوجب الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ونظرا الخاللكم ب�شروط واحكام التعاقد
املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ونتيجة لف�شلكم يف �سداد االق�ساط يف تواريخ ا�ستحقاقها ترتبت
بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ االعالن ف�سوف نكون م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر:دار التمويل �ش.م.ع
املنذر اليه:عامر حممد �سهيل علي ح�سن  -اجلن�سية االمارات
املو�ضوع:مبوجب هذا االنذار والتكليف بالوفاء ينذر وينبه املنذر على املنذر اليه
ب�سداد مبلغ وقدره ( )31.854.72درهم واحد وثالثون الفا وثمامنائة واربعة
وخم�سون درهما واثنان و�سبعون فل�سا  ,باال�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية عن
املطل يف ال�سداد بواقع � %12سنويا من تاريخ � 26أغ�سط�س  2020وحتى ال�سداد
التام وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار وذلك للعلم واالحاطة
ولتنفيذ ما جاء فيه ولنفاذ مفعوله القانوين يف حق املنذر اليه مع االخالل
وحفظ كافة حقوق املنذر االخرى جتاه املنذر اليه
الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
اىل املدعى عليه  /عب�سي منون
نعلمكم بان املدعي  /بنك م�صر  -فرع ال�شارقة  -الدعوى رقم  2020/7366دائرة اليوم الواحد املدنية التجارية
الثالثة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغا وقدره ( )70.683.78درهم اماراتي �سبعون الف و�ستمائة وثالثة
وثمانون درهم وثماين و�سبعون فل�س  -الزام املدعي عليه ب�سداد الفواتري القانونية عن مبلغ املطالبة بواقع
 %12وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �أدارة الدعوى مكتب رقم ( )10مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات  ،وذلك
يوم االربعاء املوافق  ، 2021/1/20ال�ساعة � 8.30صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله -
بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا.
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
رقم املحرر 2021/419

املنذر:حممد �سبيل مو�سى �شاهني �سرف�ش
املنذر اليه:مرمي ميلجازو ابريدي�شو
ينذر املنذر  -املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )200000دره��م مائتان
الف درهم وذلك خالل مهلة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ االعالن واال
�سي�ضطر املنذر باتخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه
مبا فيها ا�ست�صدار ام��ر االداء واقامة الدعوى الق�ضائية مع حتميل
املنذر بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/391

املنذرة:كابارول للدهانات �ش.ذ.م.م
املنذر اليه:دينو �ستارنوف�سكي  -املاين اجلن�سية
املو�ضوع:لذلك نوجه لكم هذا االنذار العديل بح�سب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم نتيجة
تعامل جتاري بني املخطرة واملخطر اليه قام املخطر اليه بت�سليم املخطرة �شيك قيمته ( )8.550.20درهم
ثمانية االف وخم�سمائة خم�سون درهما وع�شرون فل�سا وبياناته وفق التايل:
قيمته
تاريخه
رقم ال�شيك
البنك
الإمارات الإ�سالمي
 8.550.20درهم
2015/2/3
000048
ولدى تقدمي ال�شيك املذكور لل�صرف بتاريخ ا�ستحقاقه ارجتع بددون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وحيث ان
املخطر اليه ممتنع دون وجه حق عن �سداد قيمة ال�شيك املذكور بعاليه لذلك فان املخطر تخطر املخطر
اليه ومتهله مدة خم�سة ايام اعتبارا من تاريخ تلغه بهذا االخطار لوفاء و�سداد قيمة ال�شيك املرجتع املذكور
بياناته بعاليه مبلغ وق��دره ( )8.550.20دره��م ثمانية االف وخم�سمائة خم�سون درهما وع�شرون فل�سا
وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �سبيل الزام
املخطر اليه باملبلغ املذكور باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2212/2020/209تنفيذ عمايل
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوىالعمالية رقم  2018/4234عمايل جزئي ،
ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها (  91.024درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ابوبكر عمر �سعد عمر ال�سعدي ال�شحي � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )91024درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2359/2020/11مدين جزئي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 399/2021

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )51.000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ومتثله الأ�ستاذة/عزة
ابراهيم ح�سن املال � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :فاطمة حممد ابراهيم ح�سن � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ()51.000
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/1/20ال�ساعة � 09.00ص يف
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  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم  2020/360انذار عديل

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
2021/423

املنذرة:االمانة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
املنذر اليها:مانك انترييرز �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
ت�ن��ذر امل �ن��ذرة امل�ن��ذر اليها االل �ت��زام ب���س��داد اج�م��ايل املبلغ امل�تر��ص��دة مبوجب
التعامالت التجارية البالغ ق��دره ( )14.823.00دره��م يف ذمة املنذر اليها يف
موعد اق�صاه (خم�سة ايام) من تاريخ الن�شر واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ
االجراءات الق�ضائية الالزمة مع حتميلكم بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

املخطر :م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املخطر اليه:حممد خليفة �سعد اهلل وليد املهريي  -جمهول حمل االقامة
نخطركم ب�سداد مبلغ قدره (� )650.000.00ستمائة وخم�سون الف اماراتي فقط الغري  .وذلك
عن املديونية املرت�صدة يف ذمتكم مبوجب الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ونظرا
الخاللكم ب�شروط واحكام التعاقد املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ونتيجة لف�شلكم يف �سداد
االق�ساط يف تواريخ ا�ستحقاقها ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �سداد
كامل املديونية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعالن ف�سوف نكون م�ضطرين التخاذ
االجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم

املنذرة�:آفيي�شن دي�سبات�ش �سريف�سز �ش.م.ح
املنذر اليه:ال�شيخ احمد بن �سيف بن حممد ال نهيان
املو�ضوع:تنذر املنذرة املنذر اليه ب��اداء مبلغ وق��دره ( )563040درهم للمنذرة
وذل��ك خالل ( )5اي��ام من تاريخ هذا االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ
كافة االجراءات القانونية �ضدكم من اجل حت�صيل املبلغ املذكور مع حتميلكم
كافة امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماة والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع
 %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد ف�ضال عن التعوي�ض عما
�أ�صاب املنذرة من �ضرر نتيجة الت�أخر يف ال�سداد
الكاتب العدل

مدير دعوى

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
2021/410

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  293/2020/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اتونبا هيلدا فناليو اليبيو�سو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/29يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ()366.812
درهم والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/5/25وحتى ال�سداد التام والزمتها
الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .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

املعلنة:ا�سفانا عبا�س فداح�سني كونرت اكرت  ,اردنية اجلن�سية بطاقة هوية اماراتية رقم -1955-3570603-0
 784بوكالة املحامية/مرمي عبداهلل
العنوان:دبي  -االمارات العربية املتحدة � -شارع ال�شيخ زايد � -شارع املرابع  -مثلث رقم  - 102الدور االول -
هاتف  042222018/0554244385الربيد االلكرتوينinfo@amt-legal.com:
املعلن اليهما-1:يونتا�س تريدينغ �ش.م.ح  -2رو�شهان تهيميا كولوماداندا غاني�ش
العنوان:االمارات العربية املتحدة  -امارة ال�شارقة � -إي لوب مكتب رقم  E- 61F- 35منطقة احلمرية
احلرة � -صندوق الربيد - 53445:الربيد االلكرتوينroshantkg@gmail.com:
املو�ضوع:تعلن املعلنة املعلن اليهم بتكليفهم بالوفاء مت�ضامنني ب�سداد مبلغ ( )1.949.478درهم اماراتي
للمعلن اليها وذلك يف خالل مدة ( )7ايام �سبعة ايام واال �سوف ت�ضطر املعلنة ا�سفا التخاذ كافة االجراءات
القانونية للمطالبة باملبلغ وفوائده القانونية ومطالبة املعلن اليهم بكافة ما �سوف تتكبده املعلنة من ر�سوم
وم�صاريف مع حفظ كافة حقوق املعلنة حاال وم�ستقبال

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 409/2021

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/269
املنذر:نا�صر عقيل عبدالرحيم جناحي وميثله:حمزه حممد �سعيد م�صطفى �شم�س الدين  -مبوجب
الوكالة امل�صدقة لدى الكاتب العدل حتت حمرر رقم 274820/1/2017
املنذر اليه:بن علي لل�سياحة �ش.ذ.م.م  -رخ�صة رقم � 658879صفته م�ست�أجر
ينذر امل�ن��ذر  -امل�ن��ذر اليه �� 1س��داد املبالغ امل�تر��ص��دة يف ذمته البالغ ق��دره��ا  30750دره��م ع��ن ال�ف�ترة من
 2020/2/25وحتى تاريخ نهاية العقد يف  2020/11/24وذلك مبوجب ال�شيكات املرجتعة ارق��ام-797659:
� -2 , 797660-797658سداد مبلغ وقدره ( )10250درهم عن الفرتة من  2020/11/25وحتى 2021/2/24
وم��ا ي�ستجد حتى تاريخه وذل��ك خ�لال م��دة �أق�صاها ( )30ي��وم من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه ه��ذا االنذار
ويف حالة امتناع املنذر اليه عن املبالغ املرت�صدة يف ذمته خالل املدة القانونية التي حتفظ حقه مبا فيها
من اقامة الدعوى الق�ضائية واملطالبة باالخالء و�سداد املرت�صد يف ذم��ة املنذر اليه حتى تاريخ ت�سليم
العني امل�ؤجرة و�سداد كافة الفواتري امل�ستحقة يف ذمته وا�صالح اي ا�ضرار تلحق بالعني امل�ؤجرة واملطالبة
بالتعوي�ض عن ذلك مع ت�ضمني املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

املنذر:حميد ر�ضا طهما�سب بور
املنذر اليهما:الأ�سا�س الدولية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -دبي
املو�ضوع:مبوجب االنذار رقم  2020/210774انذار عديل وامل�سجل لدى كاتب
ال�ع��دل بدبي ف��ان امل�ن��ذر ينبه على امل�ن��ذر اليه ب�سداد قيمة ال�شيك امل�ستحق
ل��ه وامل�تر��ص��د بذمته وامل��و��ض��ح ب�صدر ه��ذا االن ��ذار بقيمة اجمالية وقدرها
( )270.096.50دره��م ام��ارات��ي مائتان و�سبعون ال��ف و�ستة وت�سعون درهم
خم�سون فل�س اماراتي  -وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ االعالن عن طريق
الن�شر بهذا االنذار واال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة
اللزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائده القانونية امل�ستحقة عليه ف�ضال عن
احل�ج��ز على ك��اف��ة ام��وال�ك��م املنقولة وال�غ�ير املنقولة وبيعها ب��امل��زاد العلني
باال�ضافة اىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة اال�ضرار املادية واالدبية
التي حلقت باملنذر والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 397/2021

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 400/2021

املنذرة�:سعديه حممد زاهد نعيم فاطمه
املنذر اليهما:كرو�سبي ميدل اي�ست للتجارة �ش.ذ.م.م
 -2رحمت اهلل بات�شا ا�سالم  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع:تنذر املنذرة املنذر اليهما باداء مبلغ وقدره ( )100000درهم للمنذرة
وذل��ك خالل ( )5اي��ام من تاريخ هذا االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ
كافة االجراءات القانونية �ضدكم من اجل حت�صيل املبلغ املذكور مع حتميلكم
كافة امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماة والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع
 %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد ف�ضال عن التعوي�ض عما
�أ�صاب املنذرة من �ضرر نتيجة الت�أخر يف ال�سداد
الكاتب العدل

املنذرة:دكتربو للحدادة �ش.ذ.م.م
املنذر اليها:كينماتيك للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
املو�ضوع:تنذر املنذرة املنذر اليها باداء مبلغ وقدره ( )248160.67درهم وكذا
رد �شيك ال�ضمان رقم  529البالغ قيمته  45098درهم وامل�سحوب على بنك ر�أ�س
اخليمة للمنذرة وذل��ك خالل ( )7اي��ام من تاريخ هذا االن��ذار واال �ست�ضطر
املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم مع حتميلكم كافة امل�صاريف
والر�سوم واتعاب املحاماة والفوائد الت�أخريية والتعوي�ض عما �أ�صابها من �ضرر
نتيجة الت�أخر يف ال�سداد
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

اعالن بالن�شر
 660/2020/211تنفيذ عقاري

اعالن بالن�شر
 2488/2014/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة ات�ش �أيه بي ان للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبداهلل �صالح حم�سن فدعق الواحدي
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()807840
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -2ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء املحررة بني املدعي
واملدعي عليها املت�ضمنة بيع الوحدة رقم  1501الطابق اخلام�س ع�شر مب�شروع ابراج الرياح 1
م�شروع ويند تاور رقم  398الكائنة مبنطقة الثنية اخلام�سة ابراج بحريات اجلمريا 11
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

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة الفريج لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف ابوظبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )38106.52درهم 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
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5719/2020/60امر �أداء

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  404/2020/20جتاري كلي

مو�ضوع الدعوى� :إل��زام املدعى عليهما بالت�ضامن ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  1،500،000درهم (مليون
وخم�سمائة �ألف درهم) ،والفائدة القانونية  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام� -2 .شمول احلكم
بالنفاذ املعجل دون كفالة� -3 .إلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .وحتتفظ املدعية
بحقها باملطالبة بباقي املطالبة و�/أو ب�أي مبالغ �أخرى �أو م�صاريف �أو فوائد �أخرى تكبدتها �أو تبني ب�أنها تكبدتها
ناجتة عن �إخالل املدعى عليهما.
طالب االعالن :جاك للمالحة واللوجي�ستيك ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :جي ا�س  4خلدمات احلرا�سة ���ش.ذ.م.م � -2أيوب مرهون بن غريب ال�سعدي – عماين
اجلن�سية � -صفتهما بالق�ضية :مدعى عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام علي عليك الدعوى املذكوره �إعاله وقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ -20
 2020-12ال��زام املدعى عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ  1500000درهم (مليون وخم�سمائة الف
درهم ) و الفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد و �إلزامهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا الإعالن..

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليه مببلغ وقدره (  1550659درهم) و الر�سوم و امل�صاريف
و �أتعاب املحاماة و الفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح� - .صفته بالق�ضية :مدعى
 -1ا�س زد لل�سلع & للتجارة العامة �ش.ذ.م.م� -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020-11-25يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح /ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح ..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 ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/435
املنذر:زالمي هاقو�س كابرو
املنذر اليها:تي ات�ش او اي للتطوير العقاري ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
املنذر مبوجب هذا االنذار ينذر املنذر اليها مهلة وقدرها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم
ه��ذا االن ��ذار لت�سليمه ج��واز ال�سفر االوروب ��ي م��و��ض��وع اتفاقية اال�ستثمار امل�ؤرخة
 2019/7/2او رد حقوقه وامواله امل�سددة منه وقدرها مبلغ ( )1560000درهم ويف حالة
انتهاء املهلة دون اال�ستجابة �سي�ضطر للجوء للق�ضاء واتخاذ كافة االجراءات الكفيلة
بحماية وحفظ حقوقه وامواله وطلب ف�سخ االتفاقية امل�ؤرخة  2019/7/2ورد املبلغ
وفوائده بواقع  %21حتى تاريخ ال�سداد التام مع طلب التعوي�ضات االخرى

رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية -1 -ريني�ش برتوكيم م.م.ح  -2هيتي�ش كمار
جينوبهاي ميهتا  -3جيجنا هيتي�ش كمار ميهتا  -4اال�سكا الدولية م.م.ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2020 /0001591جتاري (كلي)

�إىل املحكوم عليه -1 :ريني�ش برتوكيم م.م.ح  -2هيتي�ش كمار جينوبهاي ميهتا  -3جيجنا هيتي�ش
كمار ميهتا  -4اال�سكا الدولية م.م.ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :م�صرف الهالل �ش.م.ع  -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 36101689 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك 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

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

العدد  13113بتاريخ 2020/12/16
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر2020/53402:
املخطر�:شركة ال�شروق للنقليات �ش.ذ.م.م واملرخ�صة برقم  693842والكائنة يف امارة دبي وميثلها ادم خان
�شري حممد افغان�ستان اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784197314975489ب�صفتة �شريك ومدير يف
الرخ�صة املذكورة اعاله العنوان :دبي ديرة ام املول ا�ستدام مكتب  Bملك ابراهيم �سعيد احمد لوتاه هاتف
رقم 971558244663 - 971555881041
املخطر اليه�:شركة بروكون للمقاوالت العامة ذ.م.م واملرخ�صة برقم  CN 1219608وميثلها �شريف
فريد حماية يونان م�صري اجلن�سية العنوان :دبي الرب�شاء �شارع �سرتيت  117هاتف رقم 971501645754
مو�ضوع االخطار :اخطار بدفع قيمة ال�شيك:
الوقائع :بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�صالح املخطر �شيك :رقم  001120بقيمة  14276درهم اربعة
ع�شر الفا ومئتان و�ستة و�سبعون درهم فقط ال غري م�سحوب على بنك االحتاد الوطني م�ستحق الدفع
بتاريخ  2018/10/15حيث ان ال�شيك التوقيع غري مطابق .وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�ضرورة
دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف يقوم باتخاذ االجراءات
القانونية لذلك .وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بامارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً.
الكاتب العدل

العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/392

املنذرة  /ارابيان �سنرت �ش.ذ.م.م
املنذر �إليه  /با�سل عارف حممد اناج  ،هندي اجلن�سية
املو�ضوع:لذلك نوجه لكم هذا االنذار العديل بح�سب وكالتنا عن اجلهة املنذر و بوكالتنا نخطركم مبوجب عقد �إيجار م�ؤرخ يف  2018/10/8ا�ست�أجر املنذر
�إليهما من املنذرة الوحدة رقم (  ) 1900/1930الكائنة يف املجمع التجاري امل�سمى (ارابیان �سنرت) املقام على قطعة الأر�ض رقم  3104-262يف منطقة املزهر
الأوىل ب�إمارة دبي ،وذلك ملدة � 4سنوات �إيجارية تبد�أ من  2018/12/1ولغاية  2022/11/30وحيث ن�ص العقد �أن بدل ايجار ال�سنة الثالثة 2021/2020
املمتدة للفرتة بني  2020/12/1و  2021/11/30تبلغ  1.219.000درهم �شاملة ملحقات الأجرة وم�ستلزماتها من ر�سوم خدمات ور�سوم تكييف وغري ذلك
من الر�سوم املف�صلة يف العقد ،وت�سدد على �أربع دفعات مت�ساوية وبناء عليه قام املنذر �إليه الثاين بت�سلیم املنذرة �شيكات بدل ایجار ال�سنة االيجارية الثالثة
 2021-2020ا�ستحق منها ال�شيك الأول رقم  995814املورخ  2020/12/1بقيمة  304.750درهم وامل�سحوب من قبل املنذر �إليه الثاين على ح�ساب املنذر �إليها
الأوىل لدى بنك را�س اخليمة الوطني ،ولكن عند تقدمي هذا ال�شيك للبنك مبوعد ا�ستحقاقه ارجتع دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد .بالإ�ضافة �إىل ما
�سبق ،ف�إنه وح�سب ن�ص املادة  6,5من العقد املربم بني الطرفني امل�شار اليه اعاله ف�إن املنذر �إليهما ملزمان بدفع مبلغ وقدره  3000درهم كغرامة ارجتاع
�أي �شيك من �شيكات بدل الأيجار ،وبالتايل يكون املرت�صد من غرامات ارجتاع ال�شيك املذكور مبلغا وقدره  3.000درهم وبناء عليه ف�إنه يكون قد تر�صد
للمنذرة بذمة املنذر اليهما �إجمايل مبلغ وقدره  307.750درهم (ثالثمائة و�سبعة �أالف و�سبعمائة وخم�سون درهما) �شاملة غرامات ال�شيك املرجتع .وحيث
�أن املنذرة كانت قد طالبت املنذر �إليهما مرارا وتكرارا باملبالغ املذكورة اعاله ولكنهما مل يبادرا حتى هذا التاريخ اىل �سداد ما بذمتهما ،وما زاال ممتنعان
عن �سداد هذه املبالغ على الرغم من انها م�ستحقة الأداء لذلك ولكل مما تقدم ،ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تخطر املنذر �إليهما ومتهلهما مدة خم�سة
ايام اعتبارا من تاريخ ا�ستالمهما وتبلغهما بهذا الإخطار لل�سداد الفوري ملبلغ وقدره  307.750درهم (ثالثمائة و�سبعة االف و�سبعمائة وخم�سون درهما
وبخالف ذلك ف�إن املنذرة �ستكون م�ضطرة �إىل �سلوك الطريق القانوين للمطالبة بالزام املنذر �إليهما بالت�ضامن ب�سداد بدل .الإيجار امل�ستحق بالإ�ضافة �إىل
الر�سوم وامل�صاريف والفوائد ومقابل �أتعاب املحاماة
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�إخطار عديل بالوفاء

�إخطار عديل

برقم املحرر2020/00253:

برقم املحرر2020/56711:
املخطر -1:ال�سيد /علي احمد �سلطان علي اجلن�سية االمارات ويحمل هوية اماراتية رقم 784197473808133
العنوان :ال�شارقة الرحمانية  5رقم الهاتف  0502045550املخطر -2:ال�سيد /حممد عامل حممد ح�سني
اجلن�سية بنغالدي�ش ويحمل جواز �سفر رقم  BA0289782العنوان :ال�شارقة النباعة رقم الهاتف:
 0552258935ب�صفتنا �شركاء يف الرخ�صة امل�سماة (�سومن لالعمال ال�صحية واال�صباغ ذ.م.م) ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بامارة ال�شارقة رقم ()214294
املخطر اليهم:حممد ابو طاهر �صديق احمد اجلن�سية بنغالدي�ش العنوان :ال�شارقة ال�صناعية  12رقم
الهاتف  0507671150ال�سيد� /سيد حممد نور الهدى اجلن�سية بنغالدي�ش العنوان :ابوظبي رقم الهاتف:
 0553794038ال�سيد /مظهر ح�سني ابو القا�شم بهويان اجلن�سية بنغالدي�ش العنوان :ابوظبي رقم الهاتف:
 0569786698ال�سيد� /سو�شانتا ا�شاريا اجان ا�شاريا اجلن�سية بنغالدي�ش العنوان :العني رقم الهاتف:
0544893359
مو�ضوع االخطار :ان�سحاب من ال�شركة
الوقائع :حيث ان املخطر اليهم �شركاء يف الرخ�صة امل�سماة (�سومن لالعمال ال�صحية واال�صباغ ذ.م.م)
ال�صادرة من الدائرة االقت�صادية يف امارة ال�شارقة برقم رخ�صة ( )214294وحيث ان املخطرين يبلغوهم
باالن�سحاب من الرخ�صة امل�سماة (�سومن لالعمال ال�صحية واال�صباغ ذ.م.م) لدى دائرة التنمية
االقت�صادية .لذلك :ينيب املخطرين على املخطر اليهم للح�ضور لدى الدائرة االقت�صادية للتوقيع على
االن�سحاب من الرخ�صة رقم ( )214294خالل  7ايام واال �سي�ضطر ا�سفاً اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام

املخطرة:منرية ابراهيم يو�سف ابراهيم احلمادي اماراتي اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم
 784197180759298العنوان :ال�شارقة الرحمانية  7فيال رقم  - 3628هاتف رقم971506400667:
املخطر اليه�:سليمان مال اهلل خلفان خلف احلمادي اماراتي اجلن�سية ويحمل ويحمل بطاقة هوية
رقم  784197006130799العنوان :ابوظبي مدينة خليفة �أ فيال رقم  9هاتف رقم 971503030676
مو�ضوع االخطار :املطالبة مببلغ قدره  690.000درهم
الوقائع :حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطرة اي�صال امانة بتاريخ  2006/6/4مببلغ وقدره
 690.000درهم �ستمائة وت�سعون الف درهم فقط الغري على ان يقوم ب�إعادة املبلغ عند الطلب مرفق
�صورة من الو�صل حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال امانة عند الطلب ومياطل يف
�سداد املبلغ املذكور دون مربر قانوين .وعليه تطلب املخطرة من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة
اي�صال امانة مبلغ وقدره  690.000درهم �ستمائة وت�سعون الف درهم فقط ال غري يف فرتة اق�صاها
خم�سة ايام من تاريخ االخطار واال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ .وعليه تلتم�س
املخطره من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً.
الكاتب العدل
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�إخطار عديل

�إخطار عديل

برقم املحرر2020/58121:
املخطر:نرج�س لتجارة مواد البناء رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان برقم 72010
وميثلها ب�صفته املالك ال�سيد /حممد مطيع الرحمن ال�سكر �سرافت علي اجلن�سية الهند ويحمل هوية
اماراتية رقم  784197214052421العنوان :عجمان اجلرف ال�صناعية � 3شربة رقم  1هاتف رقم 0506351240
املخطر اليه:دار اال�ستقامة ملقاوالت البناء ذ.م.م العنوان :ال�شارقة القا�سمية خلف �شارع اال�ستقالل �شقة
رقم  202طابق رقم  2ملك را�شد �سلطان بن فا�ضل هاتف رقم � 0508304011ص.ب 67512 :ال�شارقة.
مو�ضوع االخطار :اخطار عديل للوفاء مببلغ  85845.36درهم
الوقائع :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ  85845.36درهم مقابل معاملة جتارية طالب املخطر
املخطر اليه مراراً وتكراراً وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى .وحيث ان املخطر
اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر.
ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه
( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك :فاملخطر تخطركم بهذا
االخطار للعلم مبا جاء به ونفاذاً ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية عليه يف مواجهتكم.

برقم املحرر2020/00579:

الكاتب العدل

حماكم دبي
العدد  13138بتاريخ 2021/1/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2353/2020/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2604/2018جتاري كلي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :طريق النيل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :عو�ض عبداهلل ال�ضوء حممد � -صفته بالق�ضية  :اخل�صم
املدخل.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2604ل�سنة  2018جتاري
كلي وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/1/26ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/22 :

املودعة حتت رقم 339789 :
با�ســم� :سيتيل
وعنوانه 2 :ريو ترويون � 92316سيفر �سيدك�س ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأج�ه��زة والأدوات الكهربائية والإلكرتونية حلماية ال�شبكات �أو الرتكيبات متعددة اخلطوط وخا�صة
للحماية من ارتفاع اجلهد �أو التداخل �أو الربق؛ التو�صيالت الكهربائية ،تو�صيالت اخلطوط الكهربائية،
املرحالت الكهربائية؛ جماري كهربائية؛ قنوات كهربائية؛ املحوالت الكهربائية ل�شبكات اجلهد املنخف�ض؛
املكونات الكهربائية والإلكرتونية خا�صة مو�صالت الربق �أو فجوات ال�شرارة اململوءة بالغاز
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  CITELبالالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/10/11 :

املودعة حتت رقم 337295 :
با�ســم :حممد ب�شري خوجه
وعنوانه :مكتب رق��م  029-804ملك عبد الرحمن حممد خلفان امل��ري ،دي��رة ،ب��ور �سعيد ،دب��ي ،الإمارات
العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زيت نباتي و �سمن نباتي؛ الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  USHAمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز داخل اطار بي�ضاوي بااللوان
االحمر واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138

اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/25 :

املودعة حتت رقم 340033 :
با�ســم� :سوفار �سوي�س ا�س ايه
وعنوانه :فيا نا�سا  6900 ،3ليوجانو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية مب��ا يف ذل��ك امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية
لال�ستخدام الطبي لعالج حم�ض امل�ع��دة وم��ر���ض االرجت ��اع امل�ع��دي -امل��ري��ئ وال�ت�ه��اب امل��ريء االرجتاعي؛
م�ستح�ضرات �صحية لغايات الطبية؛ مواد و�أغذية حمية معدة للإ�ستعمال الطبي املواد؛ �أغذية للر�ضع �أو
الأطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية للب�شر؛ املطهرات
الواقـعة بالفئة5 :
و�صف العالمة :عبارة كلمات  GERDOFF PLUSباالتينية مكتوبة ب�شكل خا�ص يف بدايتها ر�سمة
ت�شبه ال�سهم ا�سفلها كلمات جريدوف بل�س بالعربية باللونني اال�سود والرمادي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/25 :

املودعة حتت رقم 340032 :
با�ســم� :سوفار �سوي�س ا�س ايه
وعنوانه :فيا نا�سا  6900 ،3ليوجانو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية مب��ا يف ذل��ك امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية
لال�ستخدام الطبي لعالج حم�ض امل�ع��دة وم��ر���ض االرجت ��اع امل�ع��دي -امل��ري��ئ وال�ت�ه��اب امل��ريء االرجتاعي؛
م�ستح�ضرات �صحية لغايات الطبية؛ مواد و�أغذية حمية معدة للإ�ستعمال الطبي املواد؛ �أغذية للر�ضع �أو
الأطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية للب�شر؛ املطهرات
الواقـعة بالفئة5 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة جريدوف مكتوبة ب�شكل خا�ص بالعربية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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اخلمي�س  14يناير  2021العدد 13138
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/25 :
املودعة حتت رقم 340039 :
با�ســم :اوركا اه�شاب يف يابى اورونلريي �سانايي انونيم �شريكيتي
وعنوانه :اكتيلي او ا�س بي ،ماه .ما�سكو مويبليا �سيتي�سي 2بي بلوك نو 18:با�شاك�شهري ا�سطنبول تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أث��اث م�صنوع من �أي ن��وع من امل��واد� ،أث��اث احلمام� ،أث��اث احلمام املعياري ،مرايا الأث��اث ،امل��راي��ا� ،شماعات
املالب�س
الواقـعة بالفئة20 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  ORKAمكتوبة ب�شكل خا�ص باحرف التينية باللون االبي�ض على خلفية
باللون االزرق الداكن
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/25 :

املودعة حتت رقم 340036 :
با�ســم� :سوفار �سوي�س ا�س ايه
وعنوانه :فيا نا�سا  6900 ،3ليوجانو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية مب��ا يف ذل��ك امل ��واد وامل�ستح�ضرات واملنتجات ال�صيدالنية
لال�ستخدام الطبي لعالج حم�ض امل�ع��دة وم��ر���ض االرجت ��اع امل�ع��دي -امل��ري��ئ وال�ت�ه��اب امل��ريء االرجتاعي؛
م�ستح�ضرات �صحية لغايات الطبية؛ مواد و�أغذية حمية معدة للإ�ستعمال الطبي املواد؛ �أغذية للر�ضع �أو
الأطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية للب�شر؛ املطهرات
الواقـعة بالفئة5 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  GERDOFFباالتينية مكتوبة ب�شكل خا�ص يف بدايتها ر�سمة ت�شبه ال�سهم
ا�سفلها كلمة  PROTECTIONباالتينية مكتوبة ب�شكل خا�ص يف نهايتها ر�سمة ت�شبه ال�سهم ممتد
لال�سفل وبجانب االمتداد كلمات بروتك�شن جريدوف بالعربية باللونني اال�سود والرمادي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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العدد  13113بتاريخ 2020/12/16

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إخطار عديل تكليف بالوفاء
برقم املحرر2020/50274:

املخطر:االنظمة اخلر�سانية املبتكرة ذ.م.م وميثلها ال�شريك واملدير ال�سيد /عامر جمال عنبتاوي امريكا اجلنية وينوب عنه
يف التوقيع على هذا التكليف� /أ .ثائر ابراهيم رجا حايف االردن اجلن�سية ومبوجب وكالة رقم � 2016/144192/1صادرة من
حماكم دبي العنوان :امارة ال�شارقة الن�صاعية رقم � 4شارع االول ال�صناعي �شربة رقم  3+2+1ملك فاطمة حممد زوجة حممد
عبداهلل عمران العمران �ص.ب 31017 :ال�شارقة هاتف  065321119فاك�سamer@tex-crete.com 065328833 :
�ضد :املخطر اليه:بالفوندفيت اوت �ش.ذ.م.م العنوان :امارة دبي منطقة القوز ال�صناعية � 3شارع رقم  4جممع الذهب
واالملا�س مكتب رقم � 3121ص.ب 24689 :هاتف رقم  045014800فاك�س رقم  433064300رقم مكاين 1953580083
E-mail:mubashir.hassan@plafondme.com

املخطر:احمد حممد �صالح منال احمد اجلن�سية �سوريا ويحمل هوية اماراتية رقم  784198838691396ب�صفته وكي ً
ال عن
ال�سيد /امري احمد عثمان اجلميلي اجلن�سية�سوريا مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل يف ال�شارقة برقم
 SH20200618D37153بتاريخ  2020/6/18ب�صفته مالك الرخ�صة امل�سماة (القائد لتجارة مواد البناء وال�سقاالت)
مبوجب رخ�صة جتارية  750625ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة العنوان :ال�شارقة ال�صناعية  10خلف
مركز ال�شرطة هاتف رقم .0505501223:املخطر اليه�:شركة امل�ست�شار ملقاوالت البناء وميثلها ال�سيد عماد عادل علي
ابوعبيدة فل�سطيني اجلن�سية ب�صفته خمول بالتوقيع عن ال�شركة العنوان :را�س اخليمة منطقة جلفار بجانب املركز
الطبي راك �سمايل و�صيدلية الدار هاتف رقم  0503707087مو�ضوع االخطار :اخطار عديل بالوفاء بقيمة  11.130درهم
الوقائع :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �شيك مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير ال�شيك وعند
تقدمي ال�شيك للبنك اعيد بدون ر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي� :شيك رقم  000491بقمية
 11.130درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2020/1/13وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني طالب املخطر املخطر اليه مراراً
وتكراراً وب�صورة ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة  11.130درهم ولكن دون جدوى وبناء عليه ان املخطر
يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صده بذمته وامل�ستحق وذلك يف موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ تبلغكم
هذا االخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان
كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل
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حمكمة اال�ستئناف

اخلميس  14يناير  2021م  -العـدد 13138

�إعالن بيع معدات ومنقوالت طبية باملزاد العلني ن�رشا
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2019 / 3756تنفيذ ايجارات
قرر قا�ضي التنفيذ اجراء البيع باملزاد العلني للمعدات الطبية واملنقوالت
املحجوز عليها اخلا�صة مب�ست�شفى يونيفري�سال واململوكة للمنفذ �ضدها على
ان تبد�أ املزايدة مببلغ ( 1.242.840.00درهم) ,على �أن تكون اجراءات
البيع يوم الثالثاء املوافق  2021/01/19يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
بالقاعة امللحقة مببني �إدارة التنفيذ بدائرة الق�ضاء املقر الرئي�سي يف
�أبوظبي حتى متام البيع  ,وعلى راغبي ال�شراء �سداد امل�صروفات والت�أمني
املدفوع مقدما مبا ال يقل عن  %20من الثمن الأ�سا�سي .
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2021/01/13

ق�سم التنفيذ ب�أبوظبي

املودعة حتت رقم 339791 :
با�ســم� :سيتيل
وعنوانه 2 :ريو ترويون � 92316سيفر �سيدك�س ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
جهاز الإ�ضاءة؛ م�صابيح الغاز؛ م�صابيح ال�شوارع؛ �أجهزة الإ�ضاءة ال اي دي ( )LEDالعامة واخلا�صة،
امل�صابيح ال اي دي ( )LEDالأمامية و�أ�ضواء الك�شاف
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  CITELبالالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املو�ضوع :اخطار قانوين بتكليف املخطر اليها بالوفاء للمخطرة مببلغ وقدره  197.165.00درهم خالل اجل ( )5خم�سة
ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار من حيث انه ونتيجة تعامل جتاري حا�صل بني املخطرة واملخطر اليها بناء على طلبات
واوامر ال�شراء املحلي ال�صادرة عن االخرية واملت�ضمنه طلب توريد ب�ضائع وتنفيذ جمموعة من امل�شاريع التي تنفذها
املخطر اليها ومنها( :بوليود تيم بارك�س /دبي بارك�س اند ريزورت) وعليه فقد قامت املخطرة بتوريد تلك الب�ضائع
وتنفيذ االعمال للمخطر اليها وقد ثبت ذلك من خالل اذون الت�سليم وفواتري االعمال مبني بكل منها رقمها وتاريخها
والتفا�صيل والكميات املحددة بتلك االوامر والفواتري و�سعر الوحدة واملبلغ االجمايل لكل فاتورة ومن املتفق عليه بني
الطرفني ووفق الثابت من فواتري املبيعات بند �شروط الدفع ان يتم ال�سداد خالل ( )45يوماً وحيث ان املخطرة اوفت
بالتزاماتها وقامت بتوريد تلك الب�ضائع وتنفيذ امل�شاريع للمخطر اليها وت�سلمتها االخرية بالكميات واملوا�صفات املتفق
عليها اال انها مل تلتزم باالنتظام يف �سداد قيمة تلك الفواتري اىل ان تر�صد يف ذمتها مبلغ اجمايل مقدارة 197.165.00
درهم ومل تبادر اىل �سداده حتى تاريخه وذلك وفق ك�شف احل�ساب ال�صادر عن املخطرة وفق تعامالتها مع املخطر اليها
ف الفرتة من  2016/5/8اىل  2017/2/28االمر الذي ال جتد معه املخطرة منا�صاً �سوى التوجه للمخطر اليها باالخطار
الراهن ك�أجل اخري لتكليفها بالوفاء.
بنا ًء عليه :وا�ستناداً اىل ما ذكر اعاله فان املخطرة تنبه وتنذر املخطر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  197.165.00درهم
(مئة و�سبعة وت�سعون الف ومئة وخم�سة و�ستون درهم) املرت�صدة يف ذمتكم ل�صالح املخطرة وذلك يف غ�ضون مده اق�صاها
( )5خم�سة ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سواء بالأرامك�س او بالربيد االلكرتوين او بالفاك�س او بالهاتف
ويف حالة امتناعكم عن الوفاء يف االجل املنظور �سوف تلجاً املخطرة ا�سفه اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية والق�ضائية
ومنها ا�صدار االمر باداء هذا املبلغ ا�ضافة اىل الفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام وحتميلكم الر�سوم وامل�صاريف و�شمول االمر بالنفاذ املعجل بقوة القانوين.
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0544350432

فقدان جواز �سفر
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عليه االت�صال بتليفون رقم
0501311270

فقدان جواز �سفر
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اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()4104553AV
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0558491583

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و �/ساتوانت
�سينغ ناريندر �سينغ ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ( )r7708115من
يجده اىل �سفارة الهند او
�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /ماجيد مياه
ع �ب��دال��رح �م��ن ،بنغالد�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ( )BX0304438من
يجده اىل �سفارة بنغالد�ش
او �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد عبدول
حم�م��د ي��و��س��ف ،بنغالد�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ( )0971143من
يجده اىل �سفارة بنغالد�ش
او �أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و ��/س�م�ي��ه نبى
ب �خ ����ش ك ��دخ ��ائ ��ى ،اي � ��ران
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ( )B96149956من
يجده اىل �سفارة اي��ران او
�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� � ��دع� � ��و /امي� �ل�ي�ن
باراج�س مريافلور ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ( )P9076518Aمن
يجده اىل �سفارة الفلبني
او �أقرب مركز �شرطة
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«جملة �شواطئ» ت�صدر
عددها الـ 53
•• �أبوظبي-الفجر:

30

وتتجمل �صفحات العدد مبقولة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آلِ نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة “ودعنا عاماً،
رغ��م حت��دی��ات��ه ،ك��ان يف الإم� ��ارات ع��ام الإجن ��ازات
ال��رائ��دة ..ون�ستقبل ع��ام�اً ج��دي��داً ،بكل �إيجابية
وت� �ف ��ا�ؤل ..ن ��ؤ� �س ����س ف�ي��ه الن�ط�لاق�ت�ن��ا التنموية
ال �ك�ب�رى ،ون �ع��زز ح���ض��ورن��ا يف ال �ع��امل..ك��ل عام
و�شعبنا و�شعوب العامل بخری و��س�لام ..ونتمنى
�أن یكون  2021بدایة مرحلة عاملیة من التعاون
والتعاي�ش واالزدهار” ،والتي ن�شرها �سموه عرب
ح�سابه على تويرت نهاية العام .2020
وي�ت�ن��اول ال�ع��دد اجل��دي��د �ضمن �صفحات “�آفاق
ثقافية” م�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة واح�ت�ف��اءه بالرتاث
الإم��ارات��ي العريق منذ  14ع��ام�اً ،وحت��ت عنوان
“وما خ �ف��ي �أروع” ي �ت��م ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
معر�ض “الأزيــاء عبــر الع�صـور” الذي يعر�ض يف
ق�صر احل�صن جانب من م�سرية تطـور الأزياء فـي

�أ���ص��درت جملة �شواطئ ع��دده��ا لف�صل ال�شتاء “ ،”53ال��ذي ي�ضم ع��دد من
املو�ضوعات القيمة باللغتني العربية والإجنليزية ،احدى �أهم �إ�صدارات جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،والتي ت�أخذ القارئ من
(�أبوظبي� ..أ�صالة احل�ضارة وحداثة احلياة) �إىل مواقع عديدة يف بحور الثقافة
والرتاث والبيئة والعلوم واحلياة االجتماعية وغريها من بحور املعرفة واجلمال
داخل الإمارات وخارجها.
�أبوظبي بني �أربعينيات وثمانينيات القـرن املا�ضي.
ويف �صفحات “املجل�س” احلديث عن احلياة ما
بعد كوفيد 19-حتت عنوانني “اجلبهة املوحّ دة:
العوملة وف�ه��م القوا�سم امل�شرتكة يف الب�شر هما
الأ��س��ا���س لال�ستمرار يف احل�ي��اة م��ا بعد كوفيد-
 ،”19و “�إعادة �إق�ل�اع ال�ك��وك��ب :الأث ��ر البيئي
للوباء».و�ضمت �صفحات “حياتنا” عناوين جاذبة
حتتوي مو�ضوعات قيمة منها “جذور النباتات
والتغيري اجلذري” و “عطاء يجمع بني ال�سخاء
والفاعلية” و “�شغف احلياة الربية” ،كما �ضمت
املجلة يف �صفحات قمة الرفاهية عناوين “امر�أة
متجددة” و جمال يفوق الطبيعة».
وقالت �صباح العبا�سي ،رئي�س التحرير واملدير
الإبداعي “�إن �أ�سرة املجلة حر�صت على �أن يعك�س
ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن جم�ل��ة � �ش��واط��ئ ،م��ا ي�شهده
العامل من حولنا ،هذا العامل الذي بات �أقرب ما
يكون �إىل الدوامة ،رغم كرثة ال�صعوبات وحلظات

الأمل ،بل والكثري من اخل�سائر املوجعة ،ومازلنا
هنا �صامدين رغماً عن �شدة الإرهاق ب�سبب الوباء
الذي نواجهه جميعاً ،وال يزال ب�إمكان �سلوكنا يف
ال�ع��ام املقبل �أن يحدث ف��رق�اً ه��ائ� ً
لا يف ال�سنوات
القادمة».
و�أك� ��دت العبا�سي �أن ال �ع��ام  2020ك��ان حاف ً
ال
بالكثري م��ن االزدواج �ي��ة ،فما م��ن جانب يطغى
على كل ما حوله ،وال تفكري بالأبي�ض �أو الأ�سود.
ج��اء ك��ل �شيء م�تراف�ق�اً م��ع نقي�ضه م��ن م�شاعر
م ��زدوج ��ة وظ� ��ال ال �ك �ث�ير م��ن الأل � � ��وان بينهما،
واحلقيقة التي ال تلغي الت�ضاد مع مقابلها ،و�أنه
كان �شبيهاً ب�أفعوانية حافلة بن�سبٍ ملحمية من
حلظات اخلوف الطاغي واحلزن وغياب اليقني،
ي��راف�ق�ه��ا ن���س��ب م���س��اوي��ة م��ن االم �ت �ن��ان العميق
وال�سكينة والتفا�ؤل.
و�أ�ضافت “بينما ن�ستعد ال�ستقبال العام اجلديد
 ،2021بو�سعنا ال�ق��ول �أن�ن��ا مل نع�ش يف حياتنا

عاماً مليئاً بهذا القدر من ال�ضغوطات لتقدمي
�أع�ل��ى م�ستويات الأداء ،ويف ح�ين نتطلع جميعاً
بعني الأم��ل الواعد لعام جديد وم�شرق� ،إال �أننا
ن�ترق �ب��ه ب �ت�ردد ط �ف��ل ي�ت�ع�ل��م خ �ط��وات��ه الأوىل،
لنم�ضي ق��دم�اً بخطوة قلقة ومندفعة للوقوف
با�ستقامة والبدء بامل�شي بل واجلري ،لكن خوفنا
من املجهول وت�شكيكنا بثبات الأر���ض من حتتنا
ي�شدّان �أقدامنا �إىل الأ�سفل».و�أ�شارت �إىل �أنه من
�أحد �أبرز الدرو�س التي اكت�سبناها يف عام 2020
مقدار حاجتنا لبع�ضنا البع�ض ،فمحبتنا وتعاطفنا
ميثالن واح��داً من �أب��رز العوامل التي �ساعدتنا
ل�ت�ج��اوز ه��ذا ال �ع��ام احل��اف��ل ب��امل���ص��اع��ب ،وكذلك
التحديات العديدة التي ما زالت بانتظارنا ،وقد
حان الوقت لنطوي �أ�سو�أ �صفحات العام 2020
لن�ستقبل �أف�ضل الفر�ص التي يحملها �إلينا العام
 ،2021و�سوف نتغلب على كل هذا معاً ،ونعود
�أقوى من �أي وقت م�ضى.

جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية

«ا�ست�شاري املتحف الرقمي» ي�ستعر�ض خطته اال�سرتاتيجية لعام 2021
•• الفجرية -الفجر

عقد املجل�س اال�ست�شاري للمتحف الرقمي للفن الت�شكيلي
الإماراتي التابع جلمعية الفجرية االجتماعية الثقافية،
اجتماعه الأول للعام  2021عرب تقنية االت�صال املرئي
“زووم” ،برئا�سة خالد الظنحاين ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ،وح�ضور �أع�ضاء املجل�س ،الدكتورة جناة مكي،
وخليل عبد الواحد ،واملهند�سة مرمي البلو�شي ،و�سلوى
�إبراهيم �آل رحمة مديرة املتحف.
وا�ستعر�ض االج�ت�م��اع �إط�ل�اق اخل��ارط��ة اال�سرتاتيجية
للمتحف الرقمي و�إعداد اخلطة الت�شغيلية للن�صف الأول
من العام  ،2021وذلك من خالل �إعادة �صياغة الر�ؤية
والأه��داف والر�سالة والقيم و�سيا�سات العمل ،بالإ�ضافة
�إىل مناق�شة �أجندة الفعاليات والرتكيز على ال�شراكات
املجتمعية ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت �خ��دم ره��ان��ات املتحف
الرقمي املتمحورة �أ�سا�ساً حول دعم حركة الفن الت�شكيلي
يف دولة الإمارات.

ومت خالل االجتماع امل�صادقة على تعيني �سلوى �آل رحمة
م��دي��راً للمتحف ال��رق�م��ي للفن الت�شكيلي الإم ��ارات ��ي،
وتكليفها بت�شكيل فريق العمل وذلك بهدف الو�صول �إىل
�أك�بر �شريحة ممكنة من امل�ستهدفني عرب ه��ذا الف�ضاء
الفني الإبداعي ،كما مت مناق�شة خطة تطويرية للمتحف
ال��رق �م��ي وامل�ن���ص��ة الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ى �ستحت�ضن كافة
الأعمال الفنية للمبدعني الإماراتيني والعرب ،من �أجل
الدفع بهذه التجربة الإبداعية االفرتا�ضية نحو املزيد
من الن�ضج والقدرة على جني ثمار رهاناتها الفنية.
ورح��ب خالد الظنحاين ،رئي�س اجلمعية ،رئي�س املجل�س
ّ
اال�ست�شاري ،بان�ضمام �سلوى �آل رحمة مديراً للمتحف
حيث تتمتع بخربة كبرية ،و�ستقوم ب��دور ه��ام يف تعزيز
ا�سرتاتيجية املتحف الفنية والإداري� ��ة ،وق��ال“ :نتطلع
�إىل �إحداث نقلة نوعية يف حا�ضنات �أعمال الفن الت�شكيلي
الإم��ارات��ي ،التى م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم يف فتح امل��زي��د من
الآف��اق الإب��داع�ي��ة يف ه��ذا احلقل الفني اخل�لاق ،وتعمل
على الدفع به نحو العاملية والريادة».

الفنانة جناريتا العرموطي رئي�س ًا لفرع
املنظمة الدولية للفنون يف الأردن
•• عمان-الفجر:

اخ�ت��ارت املنظمة الأمريكية الهندية للفنون Worldwide
 International art actsالفنانة الت�شكيلية الأردنية
جناريتا العرموطي لتكون ممثلة لها ورئي�سا لفرع املنظمة يف
الأردن�.صرح ال�سيد جا�سميت رئي�س املنظمة يف بيان �صحفي مع
ريا �أن ن�شارك تعيني حمبة
بداية العام اجلديد  “ :ي�سعدنا كث ً
ال���س�لام م��ن خ�لال ال�ف��ن ال�سيدة جاتريتا ال�ع��رم��وط��ي كرئي�س
للأعمال الفنية الدولية يف الأردن بف�ضل طاقتها ال�شابة والإيجابية
 ،نحن على يقني من �أن نرى م�ساهمة قيمة من جانبها يف ق�ضية

الأعمال الفنية الدولية يف الأردن .نود � ً
ريا
أي�ضا �أن نرى ح�ضو ًرا كب ً
لها يف القمة العاملية للفنون من �أجل ال�سالم  2021دبي.املنظمة
ت�ستعد لرتتيب معر�ض �ضخم يف دبي هذه ال�سنة با�سم world
 art summit for peaceيجمع  6فنانني من عدة دول يف
العامل لهم �إ�ضافة اىل خم�سة فنانني �آخرين �سيتم اختيارهم بعد
�إطالق م�سابقة الفنون ليفوز بعدها اخلم�سة رابحني يف الذهاب و
امل�شاركة معهم يف معر�ض دبي .
ال�ف�ن��ان��ة الت�شكيلية ج��ان��اري�ت��ا ال�ع��رم��وط��ي ف ��ازت م ��ؤخ��را بثالث
م�سابقات متتالية و منها دولية
و مت اختيارها لتكون الفنانة الوحيدة املمثلة ل�ل�أردن يف معر�ض

 Earthالهندي و االمريكي م��ن منظمة  Radartو ق��د مت
اختيارها �أي�ضا لتكون يف جلنة التحكيم الختيار �أف�ضل خم�سة
�أعمال من �ضمن  350م�شارك يف معر�ض البلقاء ال�ساد�س الدويل
الذي كان حتت رعاية معايل وزير الثقافة الأردين الدكتور با�سم
الطوي�سي و تنظيم جمعية البلقاء و رئي�سها الأ�ستاذ نذير العواملة،
و مت تكرميها �أي�ضا يف منتدى البيت العربي برئا�سة الأ�ستاذ �صالح
جعافرة و الأ�ستاذة مرينا حتوقة .
كذلك �شاركت جناريتا م�ؤخرا يف معار�ض لبنان و املغرب و �إ�سبانيا
و الأردن ،و �إ��ض��اف��ة �إىل م�ساهمتها ال�ف��اع�ل��ة يف تنمية مهارات
املوهوبني خالل عملها اخلا�ص يف دورات تعليم الر�سم.

بدورها ،توجهت �آل رحمة بال�شكر واالمتنان �إىل املجل�س
اال�ست�شاري على تكليفها بهذه امل�س�ؤولية الهامة التى
و�ضعت على عاتقها ،مو�ضح ًة “�أرجو �أن يكون ىل دور بارز
وفاعل يف اجناح جتربة املتحف الرقمي و�أن ندفع به �سوياً
نحو مناف�سة املن�صات الفنية الرقمية العاملية».
وم ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى� ،أو� �ض �ح��ت ال �ف �ن��ان��ة ال��دك �ت��ورة جناة
مكي� ،أن �إع��ادة هيكلة املتحف الرقمي و�صياغة خارطته
اال�سرتاتيجية من ر�ؤية و�أهداف و�سيا�سات عمل� ،سيجعل
هذه التجربة الفنية ت�شق طريق النجاح بقوة واقتدار..
م�ستعر�ض ًة جملة من املقرتحات املرثية للأجندة اخلا�صة
بالن�سبة للن�صف الأول من عام  2021اخلا�صة باملتحف
الرقمي.
كما ق �دّم ك��ل م��ن الفنان خليل عبد ال��واح��د واخلطاطة
م��رمي ال�ب�ل��و��ش��ي جملة م��ن االق�ت�راح ��ات العملية التى
�ستجعل من هذه التجربة الإبداعية معانقة �أكرث لأر�ض
ال��واق��ع م��ن خ�لال ع��دد م��ن ال�برام��ج وامل���ش��اري��ع املعززة
لأهداف املتحف الرقمي.
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يف حال توقفت اليوم �س�أخ�سر �شعبيتي وما حققته

روال قادري � :أطمح لأن
يكون لدي �أغنياتي اخلا�صة
روال قادري فنانة لبنانية �شابة ،جتمع بني ال�صوت اجلميل والإح�سا�س الراقي وال�شكل الالفت،
بالإ�ضافة �إىل موهبتها يف الكتابة والتلحني .حققت جناح ًا كبري ًا وقاعدة جماهريية وا�سعة
خالل الفرتة املا�ضية ،ب�أدائها للكثري من �أغنيات الـ Coverلعدد من النجوم ،بينهم ح�سني
اجل�سمي و�أده��م نابل�سي و�آدم وتامر ح�سني ،بالإ�ضافة �إىل غنائها بالعديد من اللهجات
اخلليجية والعراقية وامل�صرية ،وباللغة الرتكية �أي�ض ًا.ومل ترتدد روال يف حتديد هويتها
الفنية ،وذلك من خالل طرح �أغنية خا�صة بها حملت عنوان "عم ملحلك".
• ب��داي��ة مل��ن ال ي �ع��رف م��ن ه��ي روال ق � ��ادري ،ك�ي��ف ت�ع��رف�ي�ن��ه عن • هل عملتِ على تنمية قدرات �صوتك؟ هل در�ستِ املو�سيقى؟
 كال مل �أدر�س املو�سيقى.نف�سك؟
 �شابة حتب الب�ساطة كثرياً� ،صداقاتها حمدودة ،وحتب الهدوء كثرياً • �إ�شتهرتِ ك�ث�يراً وحققتِ ن�سب م�شاهدة عالية بت�أديتك �أغنياتالـ ،Cover Songsع �ل��ى �أي �أ� �س��ا���س ت �خ �ت��اري��ن الأغ �ن �ي��ة التي
والطبيعة.
�ست�ؤديها؟
• كيف كانت بداياتك يف الفن؟
 �أختار الأغنية التي �أحبها ،وطبعاً يحبها النا�س، بد�أت منذ فرتة طويلة �أطرح فيديوهات عرب ال�سو�شيالو�أختار �أي�ضاً الأغنيات التي ت�شبهني.
ميديا ،ولكنها يف البداية مل تكن ه��ذا الأم��ر املهم
• ال�شهرة ال�سريعة التي حققتها وحتديداً
بالن�سبة يل ،ول�ك��ن م��ع ب��داي��ة �إنت�شار فريو�س
خ �ل�ال ع ��ام واح � ��د ع �ل��ى م ��واق ��ع التوا�صل
كورونا وما رافقه من �إغ�لاق عام و�إجراءات
الإج �ت �م ��اع ��ي وال� �س �ي �م��ا "يوتيوب" ،هل
احلجر املنزيل وغريها ،فكرت يف �أن �أقدم
�شيئاً ج�م�ي� ً
تخيفك؟
لا ي�ف��رح ال�ن��ا���س وي�سليهم يف
ً
 �أنا يف العادة �أقول ب�أن الذي ي�أتي ب�سرعةم �ن��ازل �ه��م ،خ �� �ص��و� �ص �ا �أن ال �ع��دي��د من
ي��ذه��ب ب���س��رع��ة ،ول�ك��ن يف ال��وق��ت نف�سه
�أ�صدقائي �شجعوين على هذه اخلطوة،
ن�ستطيع �أن نحافظ على ما ي�أتي ب�سرعة
و�أن �أُ�سمع �صوتي �أكرث للنا�س ،واحلمد
من خالل املواكبة والعمل الد�ؤوب ،و�أنا
هلل كانت النتيجة غري متوقعة.
يف حال توقفت اليوم �س�أخ�سر �شعبيتي
• ه��ل ورث� ��تِ ��ص��وت��ك اجل�م�ي��ل من
وما حققته.
�أحد �أفراد عائلتك؟
• منذ حواىل ال�شهرين طرحتِ �أغنية
 ن�ع��م ،وال ��دي ووال��دت��ي �صوتاهماخ��ا� �ص��ة ب ��ك ب� �ع� �ن ��وان "عم ملحلك"،
ج�م�ي�لان ،لكنهما غ�ير معروفني
ً
وبعدها ط��رح��تِ ع��ددا م��ن �أغ�ن�ي��ات الـ
فنياً ،وهما يغنيان يف جل�ساتنا
 ،Coverهل من املمكن �أن ت�صلي
اخلا�صة.
�إىل م��رح �ل��ة ت�ك�ت�ف�ين فيها
ب�إطالق �أغنيات خا�صة
بك فقط؟
 ط � �ب � �ع � �اً �أن � ��ا�أط �م��ح لأن
ي� � �ك � ��ون
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ل��دي �أغنياتي اخلا�صة ،ولكن طبعاً بوجود �شركة �إن�ت��اج ،لأن الأغنية
لي�ست فقط ك�لام��ا وحل�ن�اً وت��وزي�ع��ا مو�سيقياً ،ب��ل ه�ن��اك عمليات الـ
 ،Digital Marketingوالت�سويق وت�صوير كليب.
• هذا يعني �أن امل�شكلة التي تواجهينها حالياً هي م�شكلة �إنتاج؟
 �صحيح ،ف�أنا لغاية اليوم مل �أقرر بعد مع �أي �شركة �إنتاج �س�أكون لأنهلي�س قراراً �سه ً
ال.
• هل تتلقني العرو�ض؟
 نعم ،لكن �أنا �أتريث قلي ًال ،خ�صو�صاً �أنها �ستكون خطوة مهمة وتتطلب
تفكرياً جيداً.
• �أنتِ حترتفني الفن ولي�س فقط موهبة؟
 الإثنان معاً ،ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أفكر به فقط كمجال عمل� ،أنا لديموهبة و�أ�ستغلها كعمل.
• ماذا بالن�سبة لدرا�ستك؟
 �أنهيت درا�ستي وتخرجت مبجال املحا�سبة ،ومل �أعمل فيه لأنني �أميل�أك�ثر �إىل الفن ،و�أن��ا �أح��ب �أن �أك��ون م�ستقلة ،وال �أح��ب �أن �أجل�س خلف
مكتب و�أقوم بعمل يعتمد على الأمور الإدارية.
• �أغنيات الـ Coverالتي قدمتها م�ؤخراً للفنان الإماراتي ح�سني
اجل�سمي "بالبنط العري�ض" والفنان الأردين �أده��م ناب�سلي "بتعرف
�شعور" والفنان اللبناين �آدم "يف حدا" ،حققت ن�سب م�شاهدة عالية
جداً ،هل توا�صل �أحد منهم معك؟
 �أعترب الفنان �أدهم نابل�سي من الفنان الراقني ،وو�صلني منه تعليق�أنه �أحب الأغنية ،والفنان �آدم �أعاد ن�شر فيديو الأغنية عرب �صفحاته
اخلا�صة ،و�أي�ضاً الفنان ح�سني اجل�سمي و�صلني منه تعليق �أن��ه �أحب
الأغنية ب�صوتي و�أدائي.
• هل من املمكن �أن يجمعك عمل م�شرتك مع �أحد منهم؟
 �أمتنى هذا الأمر طبعاً.• هل واجهتِ �أية م�شاكل مع فنانني �أو �شركات الإنتاج ب�سبب �أغاين
الـ Coverالتي تقدمينها؟
 كال ،و�أنا دائماً �أقول �إنني �أقدم الأغنية حمب ًة بالفنان ،و�أذكر �أن جميعحقوقها تعود له ،وال �أملك �أي حق بها.
• مبن �أنت مت�أثرة من الفنانني اللبنانيني؟
 ل�ست مت�أثرة،ولكني �أ�شعر �أن روح املو�سيقى التي تقدمها ت�شبهني ،هي الفنانة
اللبنانية �إلي�سا ،و�صوتها قريب من قلبي.
• مل تقدمي �أغنية لها Cover؟
 �شركة الإنتاج التي تتعامل معها ال ت�سمح بهذا الأمر.• وعلى �صعيد الفنانني ال�شباب اللبنانيني؟
 الفنان اللبناين زياد برجي.• هل عر�ض عليكِ فنان لبناين معروف �أن تغني من كلماته
و�أحلانه؟
 نعم ،هناك مفاج�أة نعمل عليها حالياً ،وال �أريد �أن �أحرقها.• �أديتِ �أي�ضاً �أغنيات  Coverباللغة الرتكية..
 لدي حب كبري جداً لرتكيا ،وع�شت فيها عدة �أ�شهر� ،أحب لغتهم كثرياًو�أ�شعر �أنها قريبة جداً من قلبي.
• هل من املمكن �أن تغني بلغات �أخرى؟
 مم�ك��ن �أن �أغ �ن��ي ب��ال�ل�غ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ،م��ع ال�ع�ل��م �أن �ه��ا ل�ي���س��ت لغتيالأ�سا�سية.
• ماذا عن جديدك؟
 هناك حديث مع �أكرث من �شركة �إنتاج ب�إنتظار �أن �آخذ قراري ،ومنناحية الأعمال الغنائية،
اجلمهور يطالبني ب�إعادة غناء �أغنيات الت�سعينيات ،و�أدر�س حالياً هذا
املو�ضوع مع املنتج ح�سام ال�صعبي.

ماغي بوغ�صن ت�ستعد
لت�صوير(للموت)
�أعلنت املمثلة اللبنانية ماغي بوغ�صن ا�ستعدادها النطالق ت�صوير م�سل�سل
(للموت) ،ت�أليف و�سيناريو وحوار نادين جابر ،و�إخراج فيليب �أ�سمر ،ومن
�إنتاج �شركة (�إيغل فيلمز) ل�صاحبها املنتج جمال �س ّنان.
ون�شرت ماغي ،عرب ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي،
�صورة لأوراق ال�سيناريو اخلا�ص بامل�سل�سل ،وع ّلقت عليها قائلة( :رم�ضان
 ،)2021م�شرية �إىل �أنها �ستخو�ض ال�سباق الرم�ضاين املقبل من خالل
(للموت).
يذكر �أن العمل من بطولة ماغي بوغ�صن ،ودانييال رحمة يف ثاين تعاون
بينهما ،بعد جناح م�سل�سل (�أوالد �آدم) يف رم�ضان .2020
وجهت بوغ�صن التهنئة لزوجها جمال �سنان مبنا�سبة عيد
ويف �سياق �آخرّ ،
ميالده� ،إذ ن�شرت �صورة لها برفقته على ح�سابها مبوقع للتوا�صل ،وع ّلقت
وبي �أوالدي و�سندي باحلياة...
على ال�صورة بالقول( :عقبال املية حبيبي ّ
يخليك ب�صحتك ويعطيك ال�صحة والقوة).

دينا ال�شربيني ت�ؤكد ح�ضورها
مبو�سم رم�ضان 2021
يف �أول رد غري مبا�شر  ،على الأنباء التي �أكدت حمل الفنانة دينا ال�شربيني ،وابتعادها عن عمرو دياب لأنه ال
يرغب يف اكتمال احلمل ،قررت بدء ت�صوير م�سل�سلها اجلديد " ،ق�صر النيل" فور انتهاء عطلتها يف مدينة دبي،
لت�ؤكد تواجدها يف مو�سم دراما رم�ضان  ،2021بثالث م�سل�سل من بطولتها املطلقة.
دي �ن��ا ال���ش��رب�ي�ن��ي ت�ن�ف��ى ب�شكل غري
مبا�شر �أنباء حملها
دي �ن��ا � �س �ت �ب��د�أ ال�ت���ص��وي��ر املكثف
ب �ع��دم��ا ان �ت �ه��ى امل� �خ ��رج خالد
مرعى من اختيار فريق عمل
امل �� �س �ل �� �س��ل وي �� �ض ��م ك� ��ل من
ري�ه��ام عبد ال�غ�ف��ور و�صالح
ع � �ب� ��داهلل ،و�� �ص�ب�ري ف� ��واز،
وحم �م��ود ال �ب��زاوي� ،أحمد
خ ��ال ��د �� �ص ��ال ��ح ،ون� ��اردي� ��ن
فرج ،و�أحمد جمدى وعمر
ال �� �س �ع �ي��د ون� �ب� �ي ��ل عي�سى
ومرمي اخل�شت.
وق ��د ان �ت �ه��ى م��رع��ى خالل
ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة م��ن اختيار

�أماكن الت�صوير اخلا�صة بامل�سل�سل ،كما بد�أ يف بناء الديكور
الرئي�سي للم�سل�سل الذى تدور �أحداثه يف �إطار من الغمو�ض
والت�شويق ،وامل�سل�سل من ت�أليف حممد �سليمان عبدامللك فى
�أول تعاون يجمعه بدينا ال�شربينى وخالد مرعى ،وه��و �أول
م�سل�سل من بطولة دينا ال يتم اقتبا�سه من فورمات �أجنبي.
يذكر �أن م�صدر مقرب من الفنان عمرو دياب والنجمة دينا
ال�شربيني ،رف�ض ت�أكيد �أو نفي ما تردد م�ؤخرا من �أنباء حول
حمل الأخرية ،على غري رغبة دياب وخالفا للإتفاق بينهما،
م�ؤكدا �أن الثنائي مل يجتمعا منذ فرتة طويلة ب�سبب ان�شغال
ع�م��رو دي ��اب بت�سجيل �أغ�ن�ي��ات �أل�ب��وم��ه اجل��دي��د ،وب ��دء دينا
حت�ضريات ت�صوير بطولتها املطلقة الثالثة يف مو�سم دراما
رم�ضان .2021
امل�صدر نف�سه �أكد �أن ال�صور املنت�شرة لدينا ال�شربيني ببطن
منتفخ يظهر حملها "غري م�ؤكدة" وتظهر فيها مبالب�س
�صيفية علما �أنها ظهرت بنهاية �شهر �أكتوبر يف حفل عمرو

دي��اب ب��اجل��ون��ة ب��دون �أي ب��روز يف ال�ب�ط��ن ،متوقعا �أن تكون
ال�صورة قدمية و�أك��د �أن��ه من ال�صعب �أن تخل دينا باتفاقها
مع دياب منذ بداية عالقتهما والقا�ضي بعدم �إجناب �أطفال
�أو �إ�شهار زواجهما ر�سميا ،ولو حدث ووقع احلمل �,أ�صرت دينا
على االحتفاظ باجلنني �ستكون �أزمة كبرية لأن عمرو ال يريد
�أطفال جدد وهو على م�شارف ال�ستني من عمره.
�أ��ض��اف امل���ص��در� ،أن ع�م��رو منذ ب��داي��ة جائحة ك��ورون��ا ،يقيم
يف عزلة تامة ويلتزم �إج��راءات اح�ترازي��ة م�شددة ،من بينها
االبتعاد عن دينا عند خروجها لت�صوير �أعمالها الفنية خوفا
من �أن تنقل العدوى �إليه،
الفتا �إىل �أن دينا انتهت م��ؤخ��را من ت�صوير حملة �إعالنية
مع الفنان حممد �سعد ،كما ت�صور م�شاهدها الأخرية يف عدة
�أعمال فنية تعاقدت على بطولتها م�ؤخرا ،ولو كانت حامال
وم�صرة على ا�ستكمال احلمل لأعلنت اعتذارها عن بطولة
امل�سل�سل.

اخلميس  14يناير  2021م  -العـدد 13138
Thursday 14 January 2021 - Issue No 13138

طفيلي يف اللحوم غري املطبوخة جيدا واملياه امللوثة قد يرتبط ب�سرطان دماغ نادر
وجد باحثون �أمريكيون رابطا بني طفيلي �شائع ي�صيب النا�س من اللحوم
النيئة �أو غري املطبوخة جيدا واملياه امللوثة و�أنواع معينة من �أورام الدماغ.
وتقول الدرا�سة التي قادها علماء من جمعية ال�سرطان الأمريكية ومركز �إت�ش
يل موفيت لل�سرطان ومعهد الأبحاث �إن املر�ضى امل�صابني بـ "التوك�سوبالزما
غوندي" ،واملعروف �أي�ضا با�سم " ،"T. gondiiقد يكونون �أكرث عر�ضة
للإ�صابة ب�أورام دبقية قاتلة للغاية.
ودر�س الباحثون يف ق�سم علوم ال�سكان التابع جلمعية ال�سرطان الأمريكية
عينات دم من � 111شخ�صا يف قاعدة بيانات �أمريكية و 646يف الرنويج.
و�أظهرت النتائج �أن �أولئك الذين لديهم كميات �أكرب من الأج�سام امل�ضادة
لـ  T. gondiiيبدو �أنهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالورم الدبقي ،وهو �شكل
عدواين من �سرطان الدماغ ي�شكل  80%من الأورام اخلبيثة.
وما يقرب من � 20%إىل  50%من �سكان العامل يتعر�ضون لبكترييا T.
 ،gondiiوفقا للدرا�سة.
يتعر�ض ما يقرب من ن�صف �سكان العامل ملر�ض  ،T. gondiiولكن حاالت

تكي�سات الدماغ القاتلة نادرة.
ومي�ك��ن لغالبية النا�س حم��ارب��ة الطفيلي ال�شائع ،ل��ذل��ك فهم غالبا غري
مدركني لتعر�ضهم.
ولكن يف بع�ض الأحيان ،يت�سبب  T. gondiiيف �إ�صابة م�ضيفه بتكي�سات يف
الدماغ ،والتي ميكن �أن ت�سبب التورم .يقول الباحثون �إن التورم هو الذي قد
ي�ؤدي �إىل الأورام الدبقية.
يف ح�ين �أن ه�ن��اك ع�لاق��ة ب�ين امل �ع��دالت امل��رت�ف�ع��ة ل�ل�أج���س��ام امل���ض��ادة ل �ـ T.
 gondiiوال��ورم الدبقي ،يقول الباحثون �إنه ال يزال من املهم االعرتاف
ب�أن الورم الدبقي ت�شخي�ص نادر للغاية ،ومل يثبتوا وجود �صلة مبا�شرة بني
االثنني.
ووفقا للمنظمة الوطنية لال�ضطرابات النادرة ،يتم ت�شخي�ص � 6.6شخ�ص
لكل � 100أل��ف مري�ض بالورم الدبقي كل ع��ام .والنوع الأك�ثر �شيوعا من
الورم الدبقي هو الورم الأرومي الدبقي .ويقدر معدل البقاء على قيد احلياة
بنحو  5%ملدة خم�س �سنوات بعد الت�شخي�ص.

�أعرا�ض ارتفاع كريات الدم البي�ضاء والأ�سباب

تلعب خاليا الدم البي�ضاء دوراً مهماً يف جهاز املناعة ،حيث تقوم بالبحث
ع��ن ال�ف�يرو��س��ات والبكترييا وال�ف�ط��ري��ات ال�غ��ازي��ة للج�سم ،وتعمل على
تدمريها قبل �أن ت�سبب مر�ضاً ما.
هنالك عدة �أنواع من خاليا الدم البي�ضاء ،ولكل منها وظيفته اخلا�صة؛
حيث يقوم البع�ض بتدمري البكترييا ب�شكل مبا�شر ،بينما يهاجم البع�ض
الآخ��ر اخل�لاي��ا امل�صابة بالفريو�سات ،وميكن �أن تلعب �أن��واع �أخ��رى من
خاليا الدم البي�ضاء دوراً يف تفاعالت احل�سا�سية.
وت��وج��د ع��دة �أ��س�ب��اب الرت �ف��اع ك��ري��ات ال��دم البي�ضاء ،وم�ن�ه��ا :االلتهابات
ب�أنواعها� ،سواء كانت ناجتة عن التهاب بكتريي �أو فريو�سي �أو �أي التهاب
�آخ��ر باجل�سم ،التوتر ال��ذي ي�صيب ال�شخ�ص م��ن العمليات اجلراحية،
والك�سور التي قد يتعر�ض لها ال�شخ�ص ،ويف حاالت نادرة ت�سبب �أورام الدم
ارتفاع كريات الدم البي�ضاء.

الكزبرة

�أعرا�ض ارتفاع كريات الدم البي�ضاء
الأمل العام يف اجل�سم من �أعرا�ض ارتفاع كريات الدم البي�ضاء
الطريقة الوحيدة لتحديد ما �إذا كانت م�ستويات كريات ال��دم البي�ضاء
مرتفعة جداً هي فح�ص الدم.
والأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع عدد خاليا الدم البي�ضاء (فوق املعدل
الطبيعي) ،وهي حالة ت�سمى ارتفاع الكريات البي�ضاء ،ال تظهر عليهم عاد ًة
�أية �أعرا�ض حمددة ،بح�سب موقع .medical news today
ويعترب العدد من  10500خلية بي�ضاء يف ميكروليرت من الدم فما فوق
عند البالغني ،مرتفعاً ب�شكل عام ،بينما يعترب � 10500 4500-ضمن
النطاق الطبيعي.
ونظراً �إىل �أنّ ارتفاع عدد خاليا الدم البي�ضاء ميكن �أن يكون �أحد �أعرا�ض
م�شكلة كامنة �أخ��رى ،فقد يواجه املري�ض �أعرا�ضاً مرتبطة بهذه احلالة
اي�ضاً ،مثل :احلمى ،الإغ�م��اء ،النزيف ،الكدمات ،فقدان ال��وزن ،والأمل
العام.

"الكزبرة" تعد من النباتات الع�شبية التي تنظف اجل�سم من ال�سموم
وتطردها للخارج ،وتقي من العديد من الأمرا�ض.
ومن الفوائد ال�صحية "للكزبرة"� ،أنها ت�ساعد يف تنقية الكبد من الدهون،
كما تع ّزز من وظائف الكلى ومتنع تكون احل�صوات لها� ،إ�ضافة �إىل املحافظة
على امل�ستوى املعتدل لل�سكر يف الدم.
وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�ساعد يف تنقية اجل�سم
من ال�سموم� ،إ�ضافة �إىل قيامها بجذب املعادن الثقيلة من ال��دم وتنقية
الأع�ضاء الداخلية والأن�سجة ،مبا ي�شبه عملية "غ�سل" للج�سم.
وتوجد طرق متعددة لال�ستفادة الق�صوى من نبات "الكزبرة" ،منها:

 ما �أكرب جزيرة بني اجلزر التي ت�شكل اليابان؟جزيرة هون�شو

 يف �أي حميط يوجد �أكرب عدد من اجلزر؟يف املحيط الهادي

 كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟تتالقي العظام يف موا�ضع معينة ه��ي املفا�صل وبف�ضلها ميكن ان
تتحرك مثل مف�صل الركبتني والوركني ومف�صل الكتف  ..اما عظام
ال��ر�أ���س فاكرثيتها ملتحمة وثابتة ال يتحرك منها اال عظم الفك
اال�سفل .

قطعة من �إمرباطورية تيواناكو مت العثور عليها م�ؤخ ًرا يف جممع تيواناكو الأثري ،على بعد  67كم من الباز ،بوليفيا.ا ف ب

�أ�سباب ارتفاع كريات الدم البي�ضاء
ُتعرف الزيادة يف خاليا الدم البي�ضاء با�سم كرثة الكريات البي�ضاء ،ويحدث
هذا عادة ا�ستجابة لل�شروط التالية:
 الإ�صابة بعدوى �أو التهاب. ا�ضطراب املناعة. الأدوية ،مبا يف ذلك الكورتيكو�ستريويدات. بع�ض �أنواع ال�سرطان ،مثل ابي�ضا�ض الدم الليمفاوي احلا ّد �أو املزمن. ال�ضغط العاطفي �أو �ضغط العمل. احلمل بالن�سبة للمر�أة. التدخني. ردود الفعل التح�س�سية. ممار�سة التمارين الريا�ضة ب�شكل مفرط. قد تت�سبب بع�ض �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،مثل ال�سعال الديكي �أو ال�سل،يف زيادة م�ستويات خاليا الدم البي�ضاء.

• هل تعلم �أن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�ضر اخرتعه ال�صحفى املجرى الدي�سلو جوزيف
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
• ولد �إيليا �أبو ما�ضى عام  1889م فى لبنان وتوفىعام  1957م .
• هل تعلم �أن �أهل ال�صني هم �أول من اكت�شفوا النار .
• ت�أ�س�س االحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام  1904م .
• االنرتبول �أو البولي�س الدوىل يعود ت�أ�سي�سه �إىل عام . 1923
• ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ت�أ�س�ست عام . 1958
• هل تعلم �أن �أول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
• هل تعلم �أن كري�ستوفر �شولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الواليات املتحدة الأمريكية .
• هل تعلم �أن هريام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�شا�ش .
• هل تعلم �أن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزالزل .
• اخرتع جهاز قيا�س الزالزل العامل الأمريكى ت�شارلزريخرتعام  1930م .
• هل تعلم �أن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد �أول ابريل عام  1911م بقرية دقادو�س وتويف
يف  17يونيه عام  1998م .

الراعي
كان �أح��د الرعاة ويدعى حنظلة يعرب ال�صحراء م�شيا على قدميه و�سط لهيب احلر وح��رارة ال�شم�س وقد
ا�صابه اجلوع والعط�ش ..ويف �أثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�صحراء وحيدا فم�شى معه حتى هداه اجلمل �إىل
ماء عذب ،وهناك �شرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل �أخذ ي�شرب وي�شرب وك�أنه الي�شبع �أبدا ومل يكن
حنظلة يعرف �أن اجلمل ميلأ �سنامه حتي ي�ستطيع �أن يحمله ويعرب معه ال�صحراء ،وبعد فرتة �سار االثنان
حتى و�صال �إىل واحة ت�سكنها قبيلة كبرية نزال فيها �ضيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري
القبيلة من �أن يعي�شا معهما ك�أنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة �أن
يعي�ش و�سط افراد القبيلة .
�أخذ حنطلة يفكر كثريا يف عمل يدر عليه ربحا يكفيه �شر ال�س�ؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما ملأ
�سنامه باملاء لي�ستفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم
ينظفها جيدا ويجعلها مل�ساء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة واليرتك منها
غري رقبة طويلة تربط منها بعد �أن متلأ باملاء ليحملها من اراد ال�سفر فوق ظهره لتعينه على العط�ش و�سط
ال�صحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�صحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�سماها قربة
ومنهم من ا�سماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ش حنظلة يف و�سطهم كرمي النف�س عزيزا مبا
يك�سبه من �صناعة القربة وبعد ذلك جل�أ �إىل طريقة اخرى للتك�سب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان
يجيد �صناعة بع�ض االثاثاث من االخ�شاب فكان يتقن �صناعة االواين اخل�شبية و�صناعة القوارب وغريها
فا�ستعان باملواد ال�صمغية امل�ستخرجة من اال�شجار وحوافر الذبائح وا�ستعان اي�ضا بامعاء احليوانات الذبيحة
وا�شياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�شياء جيدة ال�صنع فا�ستطاعوا ان ينزلوا �إىل النهر ال�صغري
بقواربهم املتينة وعلمهم �صيد اال�سماك ومتليحها كما �صنع لهم بع�ض االدوات املو�سيقية البيئية وكان اي�ضا
يعلمهم زراعة بع�ض انواع اخل�ضروات والفاكهة حتى حتولت الواحة �إىل جنة �صغرية ت�سكنها قبيلة �سعيدة
�سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �شيخ القبيلة وا�ستحق �أن يكون فخرا لهم وعنوانا
لهم يف كل �أعمالهم الطيبة .

