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م�ست�شفيات الظفرة ُتعالج
مري�ضة عمرها ً 20
عاما من
ال�شلل الن�صفي
�ص 35
�شــــيــــرين:

لن �أ�ضحــــي بتــاريخي
الفنـــي مـــن �أجــل دور
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من املعروف �أن الفواكه واخل�ضروات ،تعزز املناعة وتبني �صحة جيدة،
عند تناولها ط��ازج��ة� .إح��دى ه��ذه الفواكه التي ت��ؤك��ل كخ�ضروات
عندما تن�ضج هي القرع.
وبح�سب �أخ���ص��ائ��ي ال�ت�غ��ذي��ة ري ��ان ف��رن��ان��دو ،ف ��إن ال �ق��رع منخف�ض
ال�سعرات احلرارية وغني بالألياف ويحتوي � ً
أي�ضا على ن�سبة عالية
من املاء ت�ساعد يف احلفاظ على �سال�سة اله�ضم ،مما ي�ساعد بدوره يف
احلفاظ على وزن �صحي للج�سم.
فيما يلي �أهم فوائد القرع ،وفق ما �أوردت �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س:
القرع هو فاكهة منخف�ضة ال�سعرات احلرارية وغنية باملاء والألياف
والعنا�صر الغذائية املفيدة الأخرى .ي�ستخدم ب�شكل �شائع يف الطب
التقليدي للوقاية من الأم��را���ض املختلفة �أو عالجها كما �أن��ه يعد
�إ�ضافة متعددة اال�ستخدامات للعديد من الأطباق.
بح�سب الدكتور ريان فرناندو ،يحتوي القرع على خ�صائ�ص ت�ساعد
يف حت�سني مناعة ج�سم الإن�سان ،ناهيك عن ت�أثريه الفعال يف تعزيز
الر�ؤية واملقدرة الب�صرية .يقول الدكتور فرناندو� ،إن القرع له مفعول
�سحري يف اجلهاز اله�ضمي� ،إذ �أنه ي�ساعد على اله�ضم و�إزالة ال�سموم
من اجل�سم ،لذا ف�إنه يعترب فاكهة مثالية لإنقا�ص الوزن.

هذه الأعرا�ض تنذر ب�سرطان املثانة
قالت الرابطة الأمل��ان�ي��ة لأط�ب��اء امل�سالك البولية �إن ال�ل��ون الأحمر
للبول ينذر بالإ�صابة ب�سرطان املثانة ،حيث �إنه ي�شري �إىل وجود دم
يف البول.
و�أ�ضافت الرابطة �أن الأعرا�ض الأخرى ل�سرطان املثانة ت�شمل الرغبة
امللحة يف التبول وال�شعور ب�أمل �أثناء التبول ونزول كميات قليلة من
البول يف �شكل قطرات.
و�أ�شارت الرابطة �إىل �أن التدخني يعد �أبرز عوامل اخلطورة امل�ؤدية
ل���س��رط��ان امل�ث��ان��ة وك��ذل��ك ال�ت�ع��ر���ض ل�ل�م��واد ال �� �ض��ارة م�ث��ل الزرنيخ
والتهابات املثانة املزمنة� ،إىل جانب التقدم يف العمر والتاريخ العائلي
للإ�صابة بال�سرطان.
وي�شمل ع�لاج �سرطان املثانة العالج الكيميائي والعالج الإ�شعاعي
واجلراحة ال�ستئ�صال اخلاليا ال�سرطانية .ويف احلاالت ال�شديدة يتم
ا�ستئ�صال املثانة ب�أكملها واللجوء بعد ذلك �إىل بناء مثانة جديدة من
�أجل ت�صريف البول.
وللوقاية من �سرطان املثانة ،ينبغي الإق�لاع عن التدخني مع اتباع
نظام غذائي غني باخل�ضروات والفواكه ذات الألوان املختلفة؛ حيث
ت�سهم م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف اخل�ضروات والفواكه يف احلد
من خطر الإ�صابة بال�سرطان.

اختبار دم يك�شف  50نوعا من ال�سرطان

�أظهر اختبار دم ب�سيط ،يخ�ضع للتجريب من جانب هيئة اخلدمات
ال�صحية الوطنية الربيطانية ،نتائج مب�شرة يف الك�شف عن  50نوعا
من ال�سرطان مبراحله املبكرة ،وبدقة عالية.
وبح�سب العلماء ال��ذي��ن ي�ج��رب��ون االخ�ت�ب��ار ،ف��إن��ه ق��ادر على ر�صد
ال�سرطان قبل ظهور �أي �أعرا�ض للمر�ض ،الفتني �إىل �أنه ي�ستهدف
ب�شكل رئي�سي املعر�ضني للإ�صابة باملر�ض القاتل ،مبا فيهم الأفراد
الذين تبلغ �أعمارهم  50عاما �أو �أكرث.
وي�ب�ح��ث االخ �ت �ب��ار ال ��ذي ط��ورت��ه ��ش��رك��ة  Grailال �ت��ي ت�ت�خ��ذ من
الواليات املتحدة الأمريكية مقرا لها ،التغريات الكيميائية يف �أجزاء
من ال�شيفرة اجلينية (احلم�ض النووي اخلايل من اخلاليا) ،والتي
تت�سرب من الأورام �إىل جمرى الدم.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "ذي غارديان" الربيطانية ،فقد حلل العلماء
�أداء االختبار مع  2823م�صابا بال�سرطان و� 1254شخ�صا غري
م�صاب ،ووجدوا �أن ن�سبة اخلط�أ كانت يف حدود  0.5يف املئة.
ومتكن االختبار م��ن حتديد الأن�سجة امل�صابة بال�سرطان ،بن�سبة
 88.7يف املئة لدى احلاالت.

طفلك م�صاب بالقمل؟
هذه الن�صائح تهمك
ق ��ال م�ع�ه��د اجل � ��ودة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف
القطاع ال�صحي �إن �إ�صابة ر�أ���س الطفل
بالقمل ت�ستلزم ب�ق��اء الطفل يف املنزل
وع��دم ال��ذه��اب �إىل ري��ا���ض الأط �ف��ال �أو
املدر�سة حتى يتم التخل�ص من القمل،
وذل��ك ملنع انتقال القمل �إىل الأطفال
الآخرين.
و�أ�ضاف املعهد الأمل��اين �أن��ه ينبغي غ�سل
الأم�شاط والفر�ش وم�شابك ال�شعر باملاء
ال�ساخن وال�صابون وع��دم ا�ستخدامها
لعدة �أي��ام ،كما ينبغي غ�سل البيا�ضات
وامل�لاب����س وامل�ن��ا��ش��ف اخل��ا��ص��ة بالطفل
يف الغ�سالة يف درج��ة ح��رارة  60درجة
م�ئ��وي��ة .وبالن�سبة ل�ل��دم��ى القما�شية،
ف�إنه ينبغي و�ضعها يف كي�س بال�ستيكي
مغلق ملدة � 3أيام.
و�شدد املعهد على �ضرورة الق�ضاء على
القمل ف��ور ظ�ه��وره ،مو�ضحا �أن��ه ميكن
الق�ضاء على القمل مب��ادت�ين ،الأوىل:
ت �ع �م��ل ع �ل��ى اجل� �ه ��از ال �ع �� �ص �ب��ي لديه،
وال�ث��ان�ي��ة ت�سد ف�ت�ح��ات التنف�س لديه.
وتعتمد امل��ادة الأوىل على قاعدة نباتية
كيميائية ،بينما تعتمد امل ��ادة الأخرى
على زيت ال�سيليكون.
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�أ�سباب تدفعك لتناول القرع بانتظام

نوع من التمارين قد يزيد من
خطر الإ�صابة بالنوبة القلبية
مر�ضى ال�سكري مهددون
بالإ�صابة بـ قدم �شاركو

الكالم �أثناء النوم هي حالة غري مر�ضية قد
ي��ع��اين منها بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ت�صنف �ضمن
ا�ضطرابات النوم .فما �أ�سباب هذه الظاهرة التي
ال ي�شعر �صاحبها بها وهل هناك �أ�ساليب معينة
تنفع لعالجها والتخل�ص منها �أو تخفيفها؟
يعاين كثري من الأ�شخا�ص من ا�ضطرابات
يف ال��ن��وم نتيجة للقلق �أو التعب
�أو امل��ر���ض وغ�ير ذل��ك .غ�ير �أن
الكالم �أثناء النوم الذي
هو يف الواقع ا�ضطراب
يف النوم ،ما يزال غام�ض ًا
ن�سبي ًا بالن�سبة للأطباء ك�أ�سباب
حدوثه �أو ما يحدث يف الدماغ عندما يتحدث
ال�شخ�ص �أثناء النوم.

الكالم �أثناء النوم� ..أ�سبابه وبع�ض الن�صائح لعالجه
وال يدرك ال�شخ�ص �أنه يتحدث �أثناء نومه �إال من املحطني
ب ��ه ،وق ��د ي �ك��ون ال �ك�ل�ام ع �ب��ارة ع��ن ه�م�ه�م��ة �أو التحدث
بلغة خمتلفة� ،أو �أحياناً جمل كاملة .وقد يخ�شى بع�ض
الأ�شخا�ص من احتمال �إف�شاء الأ�سرار �أو الأفكار ال�سرية
عن غري ق�صد� .إال �أن الباحثني يفرت�ضون �أن الكالم �أثناء
النوم يرتكز على احلياة اليومية ،وال يعترب هذا النوع من
ا�ضطرابات النوم خطرياً على ال�صحة .بح�سب ما ن�شره
موقع (مايكرو�سوفت نيوز).
غالباً ما تظهر هذه احلالة لدى الأطفال والرجال �أكرث
من الن�ساء ،ويلعب العامل الوراثي دوراً يف التحدث �أثناء
النوم ،ف�إذا كان �أحد الوالدين يتحدث �أثناء نومه فهناك
احتمال كبري �أن يحدث ذلك لك �أي�ضاً� .إىل جانب العامل
ال��وراث��ي هناك بع�ض العوامل التي تزيد من احتمالية
التحدث �أثناء النوم منها:
 ا�ستخدام بع�ض الأدوية. قلة النوم ب�شكل عام. ارتفاع درجة احلرارة (احلمى). ال�ضغوطات النف�سية والتوتر والقلق. ا�ستهالك الكحول والنكوتني. الإرهاق والتعب ال�شديد قد ي�صيبان الإن�سان بالهلو�سةوالهمهمة �أثناء النوم.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ق��د مي�ي��ل الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون
عموماً من الأرق وي�سريون �أثناء النوم �إىل التحدث �أثناء
نومهم �أكرث من غريهم .بح�سب ما ن�شره موقع (هيلث
الين) الأمريكي.

ذلك ،قد ت�ؤدي هذه الظاهرة �إىل م�شاكل مع ال�شريك �إذا
كنت تتحدث كثرياً �أثناء نومك لدرجة الإزعاج.
ف��إذا كنت ال ترغب بالنوم يف غرفة منف�صلة �إليك بع�ض
الن�صائح:
ين�صح ب��اال��س�ترخ��اء واالب�ت�ع��اد ع��ن ال�ضغوط النف�سية،
وعدم التفكري يف امل�شكالت قبل النوم� .إ�ضافة �إىل جتنب
ال��وج�ب��ات الثقيلة وال�ك�ب�يرة يف وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن الليل،
وجتنب الكحول والكافيني وال�سجائر يف امل�ساء.
وقد ت�ساعد اليوغا وممار�سة التمارين الريا�ضية يومياً
على اال�سرتخاء �أي�ضاً .كما ين�صح ب�إن�شاء روت�ين يومي
وطقو�س للنوم لأخذ ق�سط كاف من النوم وااللتزام بنظام
غذائي �صحي يحتوي على ن�سبة كبرية من الفيتامينات،
والأم�ل�اح الغذائية ،وامل�ع��ادن ،التي متنح اجل�سم الطاقة
والراحة.

ثالث تقنيات للتنف�س من �أجل نوم هادئ وعميق
يعاين الكثريون م��ن �صعوبة يف ال�ن��وم �أو م��ن ا�ضطرابه
ب���س�ب��ب ��ض�غ��ط ال�ع�م��ل �أو م���ش��اغ��ل احل �ي��اة .و� �ض��ع يدفع
البع�ض لتناول حبوب ال�ن��وم .ولكن اخل�ب�راء ين�صحون
بثالث تقنيات التنف�س من �أجل نوم �أف�ضل .تتعرف عليها
يف املقال.
عندما تق�ضي ��س��اع��ات طويلة م��ن العمل امل��ره��ق ف�إنك
ذلك ي�ؤثر عليك يف الليل �أثناء حماولة اال�ستغراق النوم.
وب�سبب الإرهاق و�ضغط العمل وم�شاغل احلياة الكثرية
يعاين الكثريون من �صعوبة يف النوم �أو من ا�ضطرابه .ويف
اليوم املوايل يكون ال�شخ�ص متعكر املزاج ويواجه م�شاكل
عالج التحدث �أثناء النوم
يف الرتكيز �أثناء عمله.
ال ينطوي التحدث �أثناء النوم على �أي عواقب �سلبية على لكن اخل�براء ي�ؤكدون �أن��ه ميكننا التغلب على الأرق من
ال�صحة ،لهذا ال�سبب ال �ضرورة يف �أن تتم معاجلته .ومع خالل تقنيات تنف�س ب�سيطة ،جتلب الهدوء والتخل�ص من

الأفكار ال�سلبية ،كما تنقل عنهم جملة الأزي��اء واملو�ضة
الأمريكية "هاربري�س بازار".
وي�ساعد التنف�س الواعي على التخل�ص من كل العوامل
املزعجة وي�ح��ول دون موا�صلة التفكري يف امل�شاكل التي
عا�شها ال�شخ�ص خالل اليوم �أو يف املهام التي تنتظره يف
اليوم املوايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن التنف�س قبل الذهاب
للنوم يجلب اال�سرتخاء والراحة للذهن واجل�سم .ومن
بني �أجنع تقنيات التنف�س ثالثة ،وميكن القيام بها على
النحو التايل:
الطريقة الأوىل :اغلق فتحة الأنف اليمنى ب�إ�صبع واحد
وا�ستن�شق الهواء ببطء ولكن بعمق من خالل فتحة الأنف
الي�سرى .قم بحب�س �أنفا�سك ملدة  3ثوانٍ تقري ًبا .بعدها
�أغلق فتحة الأنف الي�سرى وافتح الفتحة اليمنى .ثم قم
بعملية الزفري .كرر العملية عدة م��رات ،لـ  8مرات على
الأقل ،حتى ت�شعر بالهدوء واال�سرتخاء ،كما يو�ضح مقال
ملوقع "هاربري�س بازار" .الطريقة الثانية :تنف�س عرب
فتحتي الأن��ف ملدة �أرب��ع ث��وان وقم بعدها بعملية الزفري
ملدة  6ثوان .وك�شفت نتائج بع�ض الأبحاث �أن هذا الإيقاع
هو الطريقة الأكرث فعالية لتنظيم وظائف اجل�سم .فلما
ي �ك��ون ال��زف�ير مل ��دة �أط� ��ول ف� ��إن ذل��ك ي � ��ؤدي �إىل رد فعل
ا�سرتخائي ويفكك هرمونات التوتر.
الطريقة الثالثة :ا�ستن�شق الهواء بعمق عرب الأنف ملدة 4
ثوان� .أثناء القيام بذلك يجب عليك �إغالق الفم وليكن
الل�سان خلف الأ��س�ن��ان على �سقف ال�ف��م .بعدها احب�س
�أنفا�سك ملدة  7ثوان .ويف النهاية قم بعملية الزفري عرب
الفم ملدة  8ثوان .وتعرف هذه التقنية للتنف�س بطريقة
" .8-7-4ين�صح بتكرارها  4مرات فمن �ش�أن ذلك �أن
يجلب ل��ك ال��راح��ة وال �ه��دوء وي�ساعدك على ن��وم مريح
وعميق.

املبالغة بتنظيف �أ�سنانك
يجعلها �أكرث ا�صفرار ًا
ت�ب��د�أ الأ��س�ن��ان ب�شكل طبيعي يف التحول �إىل ال�ل��ون الأ�صفر مبرور
الوقت بغ�ض النظر عن مقدار االهتمام الذي نوليه ل�صحة �أ�سناننا.
وعندما ي�صبح ال�ل��ون الأ��ص�ف��ر ملحوظاً ،ف ��إن �إح��دى اال�ستجابات
الطبيعية هي تنظيف الأ�سنان ب�شكل �أكرث �شمو ًال على �أمل �أن تتمكن
من �إزالة البقع ال�صفراء وا�ستعادة لونها الطبيعي .لكن طبيب �أ�سنان
حذر يف مقطع فيديو على تيك توك من �أن القيام بذلك �سي�ؤدي يف
الواقع �إىل زيادة اال�صفرار.
ون�شر الطبيب عرب ح�ساب  Doctortristanpehعلى تيك
توك مقطع فيديو حتت عنوان "لنكت�شف ملاذا لدينا �أ�سنان �صفراء"،
قال من خالله �أن التنظيف بقوة �أكرب لن ي��ؤدي �إىل �إزال��ة ا�صفرار
الأ�سنان.
و�أو�ضح الطبيب �أن الطبقة اخلارجية للأ�سنان ،املعروفة با�سم املينا
بي�ضاء اللون� ،أما الطبقة التالية حتتها ،واملعروفة با�سم العاج ،فهي
�صفراء .و�إذا ت�آكلت املينا� ،سيبد�أ اللون الأ�صفر يف الظهور من خاللها،
وفرك الأ�سنان بقوة �أكرب لن ي�ؤدي �إال �إىل تفاقم امل�شكلة.

ق� � ��ال� � ��ت ال� � ��راب � � �ط� � ��ة الأمل � ��ان� � �ي � ��ة
لأط �ب ��اء ال �ع �ظ��ام �إن ق ��دم �شاركو
( )Charcot footه��و �أحد
�أن � � ��واع اع� �ت�ل�ال امل �ف��ا� �ص��ل ،ال ��ذي
ي �� �ص �ي��ب يف ال� �غ ��ال ��ب الأن�سجة
وال �ع �ظ��ام وامل �ف��ا� �ص��ل يف منطقة
القدم والكاحل.
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت ال� ��راب � �ط� ��ة �أن ه ��ذا
امل��ر���ض ،ال��ذي مت��ت ت�سميته على
ا� �س��م مكت�شفه ط�ب�ي��ب الأع�صاب
الفرن�سي "جان م��ارت��ن �شاركو"،
ي �ع �ت�بر �أح � ��د م �� �ض��اع �ف��ات مر�ض
ال�سكري ،ل��ذا ي�ع��رف �أي���ض�اً با�سم
"اعتالل املفا�صل ال�سكري" ،وهو
ي�ن�ت��ج ع��ن االع� �ت�ل�االت الع�صبية
الطرفية وامل��رك��زي��ة ،ال�ت��ي ت�ؤدي
�إىل فقدان الإح�سا�س بالأع�صاب
احل�سية يف القدم.
وت�ت�م�ث��ل �أع��را���ض ق��دم ��ش��ارك��و يف
احمرار املنطقة اجللدية املحيطة
باملف�صل امل�صاب وتكون وذمة حول
املف�صل وخلع جزئي باملف�صل .ويف
احلاالت املتقدمة حتدث ت�شوهات
م�ستدمية يف القدم ،كما قد حتدث
تقرحات .ويتم ع�لاج ق��دم �شاركو
بوا�سطة الأدوي ��ة ،التي تقلل من
حتلل الكال�سيوم من العظام مثل
عائلة البي�سفو�سفونات لت�سهيل
ال �ت �ئ��ام ال �ك �� �س��ور يف ع �ظ��ام القدم
والكاحل وجتبري القدم والكاحل
وا�ستخدام دعامات امل�شي لتخفيف
ال�ضغط على ال�ق��دم .كما قد يتم
اللجوء �إىل اجل��راح��ة عند وجود
تهتك �شديد يف املفا�صل والعظام.
ويف احل� ��االت ال �� �ش��دي��دة ،ال �ت��ي ال
ميكن عالجها بالطرق العالجية
امل �ت��اح��ة ،وع �ن��د ح� ��دوث تقرحات
دائ� �م ��ة ال مي �ك��ن �� �ش� �ف ��ا�ؤه ��ا ،يتم
اللجوء �إىل برت القدم.

عد�سات ال�صقة حلل
م�شكالت ال�سمع
ث �م��ة �أ�� �س� �ب ��اب ع ��دي ��دة ق ��د ت � ��ؤدي
�إىل م �ع��ان��اة م���س�ت�م��رة م��ع �ضعف
ال�سمع ،منها ال�ضو�ضاء املفرطة،
ف�ق��دان ال�سمع ،انقبا�ض الأوعية
ال��دم��وي��ة ،وال�شيخوخة .للتغلب
ع�ل��ى ه��ذه امل �ع��ان��اة ،ط ��ورت �شركة
"فيربو�سونيك" الأملانية �سماعة
ج��دي��دة ال��ص�ق��ة وم�ب�ت�ك��رة مزودة
مب� �ك�ب�ر � � �ص� ��وت م� ��دم� ��ج تو�ضع
مبا�شرة على طبلة الأذن ،وتتميز
ب �ق��درة ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى ح��ل م�شكالت
ال�سمع .وبح�سب اجلمعية الأملانية
ل�ضعاف ال�سمع  -يعاين حوايل 15
مليون �أمل ��اين م��ن �ضعف ال�سمع،
ويف ح� ��االت ع��دي��دة م�ن�ه��ا ،ميكن
ل�ل�م�ع�ي�ن��ات ال���س�م�ع�ي��ة التقليدية
حت�سني القدرة ال�سمعية ،وتذليل
�صعوبات احلياة اليومية.

كيف تختارين الـ ما�سك
املنا�سب لنوع �شعرك؟

تعد املا�سكات مبثابة �سر ال�صحة واجلمال لل�شعر ب�شرط ا�ستخدام املا�سك
املنا�سب لطبيعة ال�شعر وتطبيقه ب�شكل �سليم.
و�أو�ضحت جملة "� "Instyleأن ميزة املا�سك تتمثل يف �أن مواده الفعالة
تتوغل داخل جذور ال�شعر ،ومن ثم تعمل على تقوية بنيته وحتميه من
الأ�ضرار املتمثلة يف التق�صف والت�ساقط.
و�أ��ض��اف��ت املجلة املعنية بال�صحة واجل�م��ال �أن ك��ل ن��وع �شعر ل��ه طبيعته
اخلا�صة ،ومن ثم يحتاج �إىل ما�سك خا�ص ليلبي احتياجاته ،فعلى �سبيل
املثال يحتاج ال�شعر املجهد ب�شدة واجلاف �إىل ما�سك غني باملواد الفعالة،
التي تعمل على �إ�صالحه وترطيبه.
ومن هذه املواد الفعالة الألو فريا ،التي ت�ساعد على تهدئة فروة الر�أ�س،
وزي��ت الأرج ��ان ،ال��ذي يعمل على تغذية ال�شعر ،وزي��ت اجل��وج��وب��ا ،الذي
ي�ساعد على جت��دد اخل�لاي��ا ،بينما تعمل زب��دة ال�شيا وزي��ت ال�ل��وز وزيت
الأفوكادو على ترطيب ال�شعر.
ويحتاج ال�شعر الدهني �إىل ما�سك يحتوي على م��ادة فعالة تعمل على
امت�صا�ص ال��ده��ون ال��زائ��دة دون �أن تت�سبب يف جفافه مثل غبار احلمم
الربكانية (الالفا).
ويحتاج ال�شعر اخلفيف �إىل ما�سك يحتوي على فيتامني  ،B5والذي
ي�ساعد على تكثيف ،بينما يحتاج ال�شعر امل�صبوغ �إىل ما�سك يحتوي
على م��ادة فعالة تعمل على تقوية بنية ال�شعر مثل جلوكونات الزنك �أو
الأحما�ض الأمينية.
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جامعة الإمارات ع�ضو يف تعاون �أطل�س التابع ملركز الأبحاث الأوروبية لأبحاث الفيزياء واجل�سيمات يف �سوي�سرا
•• العني  -الفجر
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خطت جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
خ�ط��وة ك�ب�يرة ن�ح��و اال��س�ت�ث�م��ار املتميز يف
ال�ب�ح��وث الأ��س��ا��س�ي��ة م��ع م��رك��ز الأبحاث
الأوروب ��ي لأب�ح��اث الفيزياء واجل�سيمات
(�سرين) يف جنيف ب�سوي�سرا .وقد ان�ضمت
جامعة الإم��ارات كع�ضو يف �أطل�س يف نظام
ال �ت �� �ص��ادم اجل��زي �ئ��ي (ال � �ه� ��ادرون) الكبري
ال �ت��اب��ع مل��رك��ز الأب� �ح ��اث � �س�يرن يف يوليو
 .2021و ه��ذا ال�ن�ظ��ام ه��و ع �ب��ارة عن
ت�صادم جلزيئ بروتون-بروتون (و�أيونات
ثقيلة) ،حيث ي�ستخدم ه��ذا اجل�ه��از نفق
ط��ول��ه  27ك �ل��م ي �ق��ع حت ��ت الأر�� � ��ض بني
عمق � 50إىل  175مرت وال��ذي مت بنا�ؤه
خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 1985إىل 1989
ويدير هذا التعاون الدويل 180م�ؤ�س�سة
متخ�ص�صة مم��ا يجعله �أك�ب�ر جت��رب��ة يف

اجلهود العلمية بجامعة الإمارات الأ�ستاذ
الدكتور �صالح ن�صري – �أ�ستاذ الفيزياء
بكلية العلوم مع جمموعة فيزياء الطاقة
العالية البحثية والتي �ست�شارك يف مناذج
امل��ادة املظلمة لقطاع هيجز بالإ�ضافة �إىل
ال�ن�م��ذج��ة ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة و احل��و��س�ب��ة التي
تهدف �إىل تطوير امل�سرعات نحو م�صادم
الهادرونات الكبري عايل الإ�ضاءة.
و�أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن علي
نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
بالإنابة ب�أن هذا التعاون يعترب الأول من
نوعه يف املنطقة من خالل التعاون املثمر
ب�ي�ن اجل��ام �ع��ات ال �ث�لاث وال� ��ذي �سيعمل
على ت�شجيع التعاون العلمي متطلعاً �إىل
نتائج هامة ت��ؤدي �إىل فهم �أف�ضل لكوننا م� ��راد ال �ن��ائ��ب امل �� �ش��ارك ل�ل�ب�ح��ث العلمي
فيزياء اجل�سيمات عاملياً.
وقد ان�ضمت جامعة الإمارات �إىل برنامج والتطبيقات التكنولوجية الهامة التي من ب��اجل��ام �ع��ة ب� � ��أن ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��اون العلمي
تعاون �أطل�س بالتعاون مع جامعة ال�شارقة �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �آفاق �أف�ضل للب�شرية .وال �ب �ح �ث��ي ��س�ي���س��اه��م يف ت �ط��وي��ر وتعزيز
و جامعة نيويورك �أب��و ظبي ،حيث يقود بينما �أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي امل� �خ ��رج ��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة يف جم� ��ال فيزياء

اجل�سيمات والطاقة العالية ،كما �أن هذا
التعاون �سي�ساهم يف بناء �شراكات بحثية
ب�ي�ن ال�ب��اح�ث�ين ال��دول �ي�ين املتخ�ص�صني،
وال ��ذي ب ��دوره �سي�ساهم يف تعزيز �سمعة
اجلامعة البحثية ومكانتها الدولية وزيادة
الإنتاج البحثي للجامعة ،م�ؤكداً على �أن
اجل��ام�ع��ة �ستوفر ك��ل املمكنات للباحثني
والطلبة لتعزيز م�شاركتها يف هذا التجمع
الدويل.
وم��ن جهته �أ��ش��ار الأ�ستاذ الدكتور معمر
ب��ن ك ��راودة عميد كلية العلوم باجلامعة
على �أهمية هذه الع�ضوية وت�أثريها على
البحث العلمي ،باعتبارها فر�صة �ست�ساهم
يف م���ش��ارك��ة ال �ط�لاب اجل��ام�ع�ي�ين وطلبة
الدرا�سات العليا ليكونوا جزء رئي�سي من
ه��ذا التعاون ال��دويل ال�ب��ارز ،لفتح الآفاق
وتبادل الر�ؤى والأفكار حول هذا املو�ضوع
املهم واكت�ساب اخلربة.

تعزيز ًا لرباجمها التعريفية للطلبة اجلدد

جامعة �أبوظبي تطلق حزمة من املبادرات الذكية خالل اجلائحة

�إن�شاء موقع �إلكرتوين يوفر للمجتمع دورات تعليمية وحما�ضرات جمانية يف موا�ضيع متنوعة بح�ضور  13000م�شارك
حتت �شعار احلفاظ على احلياة الربية

حديقة احليوانات بالعني تطلق
خميمها ال�صيفي االفرتا�ضي

•• العني  -الفجر

تطلق حديقة احليوانات بالعني خميمها ال�صيفي االفرتا�ضي املجاين
حتت �شعار "احلفاظ على احلياة الربية" والذي يبد�أ برناجمه يف الأول
من �أغ�سط�س  2021و�سي�ستمر حتى � 18أغ�سط�س  2021من الأحد �إىل
الأربعاء من ال�ساعة � 10:00صباحاً وحتى ال�ساعة 12:00م�ساءً.
يقدم املخيم ال�صيفي جتربة مثرية وم�شوقة للأطفال على م��دى �أربع
�أيام وملدة ثالث �أ�سابيع يتعرف خاللها امل�شاركون على روعة احلياة الربية
ويكت�شفون حقائق مرتبطة بالنباتات واحليوانات وكيفية بقائها على قيد
احلياة ،وحتديد �أنواعها �إىل جانب التعرف على موائلها الطبيعية وكيفية
املحافظة عليها من خطر االنقرا�ض.
وي�ه��دف املخيم �إىل ا�ستثمار �إج ��ازة ال�صيف يف تنمية م�ه��ارات الأطفال
و�إك�سابهم خ�ب�رات تعليمية ت�ع��زز م��ن ق��درات�ه��م ال�سيما م �ه��ارات البحث
واال�ستطالع واالكت�شاف وذلك �ضمن جمموعة متنوعة من الأن�شطة التي
جتمع بني املتعة والتعليم يف �آن واحد.
ويقدم املخيم للم�شاركني رحلة افرتا�ضية عرب برنامج تيمز يقوم فيها
امل�شارك بزيارة بع�ض معار�ض احليوانات مثل معر�ض الليمور ،ومعر�ض
فر�س النهر والتم�ساح ،وبيت الطيور ،وحديقة الأط�ف��ال اال�ستك�شافية،
وكما �سيتعرفون على �سيارة الإ�سعاف البيطرية واملعدات التي حتتويها
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ق��دمي ور���ش و�أع �م��ال ي��دوي��ة يف �صناعة املنطاد و�أكيا�س
الالفندر وغريها الكثري.
ميكن للأطفال ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين � 14-7سنة الت�سجيل يف
املخيم من خالل الربيد االلكرتوين Education@alainzoo.
� aeأو عن طريق الهاتف  .7992444 03يف الفرتة ما بني 18-1
يوليو اجلاري.
ت�سعى حديقة احل�ي��وان��ات بالعني م��ن خ�لال ه��ذه املخيمات �إىل توعية
املجتمع بالأخ�ص فئة الأطفال ب�أنواع احليوانات املهددة باالنقرا�ض و�أهمية
احلفاظ عليها وتعريفهم باجلهود والإجنازات التي تقوم بها احلديقة يف
�سبيل املحافظة عليها.

�شرطة �أبوظبي تحُ ذر من عرو�ض
التداول يف العمالت الرقمية امل�شفرة
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ح��ذرت �شرطة �أبوظبي اجلمهور من العرو�ض التي ت�صل �إىل الكثريين
من �أف��راد املجتمع خالل الفرتة الأخ�يرة والتي تعر�ض خدمات التداول
يف "العمالت الرقمية امل�شفرة" داعية اجلمهور �إىل �ضرورة توخي احلذر
وع��دم االن�سياق وراء الإغ��راءات والوعود بتحقيق مكا�سب مالية �سريعة
وخيالية .وحث اللواء حممد �سهيل الرا�شدي مدير قطاع الأمن اجلنائي
يف اطار حملة " خلك حذر" اجلمهور على �ضرورة عدم م�شاركة معلوماتهم
ال�شخ�صية �أو االن�صياع للمكاملات والر�سائل والإعالنات جمهولة امل�صدر
والتي غال ًبا ما تدعي ب�أنها �شركات �أو من�صات مرخ�صة لتداول العمالت
الرقمية امل�شفرة .
و�أ��ش��ار �إىل �أن بع�ض املحتالني يقومون ب��إغ��راء العمالء باحل�صول على
مبالغ مالية كبرية من خالل تداول العمالت الرقمية امل�شفرة ومن خالل
ا�ستالم حتويالت مالية من م�صادر م�شبوهة م�شدداً على �ضرورة عدم
��ش��راء وت ��داول ه��ذه العملة الإل�ك�ترون�ي��ة ،وال�ت��ي تعد وح��دات افرتا�ضية
غري مغطاة ب�أ�صول ملمو�سة ،وال حتتاج يف �إ�صدارها �إىل �أي �شروط �أو
�ضوابط.
و�أ�شار �إىل �أ�ساليب اخلداع التي ي�ستخدمها املحتالني للإيقاع بال�ضحايا
مثل الوعود الرباقة بالرثاء ال�سريع وحتقيق مكا�سب مالية هائلة عند
تداولهم للعمالت الرقمية امل�شفرة منوهًا ب�أن قلة الوعي لدى البع�ض
باملخاطر الكامنة يف تداول العمالت الرقمية والتي قد ت�ساعد �أ�شخا�ص
م�شبوهني يف تنفيذ عمليات االحتيال وغ�سيل الأم��وال والقر�صنة م�ؤكدا
ب�أن املعامالت املالية الإلكرتونية ال تخ�ضع للمراقبة مما يجعلها حمفوفة
بقدر كبري من املخاطر الفتاً �إىل التذبذب اخلطري يف �أ�سعار العمالت
الرقمية جتعل من امل�ستحيل تقدمي �ضمانات حماية للم�ستثمرين ولذا
تقوم اجل�ه��ات املخت�صة يف ال��دول��ة وم��ن بينها �أج�ه��زة ال�شرطة بتحذير
املتعاملني وامل�ستثمرين من املخاطر التي قد تواجههم.
وم��ن جهته �أك��د العقيد را�شد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات
والتحقيقات اجلنائية  ،اهتمام �شرطة �أبوظبي بتحذير جميع �شرائح
املجتمع من خماطر الوقوع يف �أيدي الن�صابني م�ؤكداً احلر�ص على ت�ضييق
اخلناق على املحتالني ،و�ضبطهم والت�صدّي لأ�ساليبهم الإجرامية املتجددة
بتدابري اح�ترازي��ة �أمنية متقدمة م��ؤك��دا ت�ضافر جهود جميع الإدارات
املعنية يف �شرطة �أبوظبي للت�صدي لهذه اجلرائم مهما اختلفت �أ�شكالها
و�أنواعها وطرق ارتكابها .ونا�شد اجلمهور بتعزيز �سبل التعاون مع �شرطة
�أبوظبي ،للإبالغ عن �أية حماوالت احتيالية من خالل مترير املعلومات
الأمنية عرب خدمة �أمان الهاتفية � 8002626أو �إر�سال الر�سائل الن�صية
�إىل الرقم  2828والتي تتعامل مع بالغاتهم يف �سرية تامة مبا ي�سهم
يف حتقيق �أمن املجتمع ،وتوفري بيئة �آمنة وم�ستقرة ،والوقاية من �أخطار
اجلرائم ب�شتى �أنواعها.
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�أطلقت جامعة �أبوظبي حزمة من املبادرات
الذكية لتعزيز براجمها التعريفية للطلبة
اجلدد والتوا�صل معهم ومع �أولياء �أمورهم
ع��ن ب�ع��د ب�ط��رق مبتكرة تتيح ل�ه��م �صورة
�شاملة عن اجلامعة وبراجمها الدرا�سية
يف ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات
االح�ت�رازي��ة للحد م��ن ان�ت���ش��ار الفريو�س
امل�ستجد .و�شملت املبادرات والربامج �آالف
ال �ط �ل �ب��ة اجل � ��دد ومت �ك �ن��ت م ��ن تعريفهم
ب��اجل��ام�ع��ة وب��راجم �ه��ا وك�ل�ي��ات�ه��ا وت�سهيل
�إجراءات التوا�صل والت�سجيل والقبول.
و�أطلقت اجلامعة �أي�ضاً موقعاً �إلكرتونياً
�ضمن م�ب��ادرات�ه��ا املجتمعية لتوفري عدد
ك �ب�ير م ��ن ال� � � ��دورات وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات التي
ت�ستهدف الطلبة واملعلمني و�أولياء الأمور
وال� �ك ��وادر الإداري� � ��ة م��ع م�ن��ح احلا�ضرين

��ش�ه��ادات للح�ضور ،و�سجلت ه��ذه املبادرة
�إق �ب ��اال غ�ي�ر م���س�ب��وق ب�ح���ض��ور 13000
م���ش��ارك�اً م��ن داخ ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا من
الدول العربية والأجنبية.
ك �م��ا ت���ض�م�ن��ت امل � �ب� ��ادرات �إط �ل��اق برنامج
م��رح �ب �ت�ين ع ��ن ب �ع��د ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ق�سم
املتطلبات اجلامعية وال��ذي يقدم للطلبة
اجلدد جتربة �شاملة يتعرفون من خاللها
على اجلامعة والكليات والربامج الدرا�سية،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إط �ل��اق ب��رن��ام��ج الطلبة
ال�ق��دم��اء امل��راف�ق�ين للطلبة اجل��دد بهدف
متكينهم من التعرف على جامعة �أبوظبي
عن كثب وطرح �أي ا�ستف�سار على زمالئهم
من الطلبة القدامى.
و�أك � ��د ب �� �س��ام م � � ّرة م��دي��ر �إدارة الت�سويق �أمورهم ببداية رائعة للتجربة التعليمية،
وا�ستقطاب الطلبة حر�ص جامعة �أبوظبي م �� �ش�ي�راً �إىل �أن ع �ق��د ع �� �ش��رات ال� �ن ��دوات
على ت��وف�ير ك��ل ال�سبل والإم �ك��ان��ات خالل التعريفية عن بعد والتي حر�صت على الرد
اجلائحة ليحظى الطلبة اجل��دد و�أولياء على ا�ستف�سارات الطلبة و �أول�ي��اء الأمور

والت�أكيد على �أهمية امتحانات الأمي�سات
و التنوية بقوانني ال��وزارة اخلا�صة بقبول
ال �ط �ل �ب��ة يف اجل��ام �ع��ات ل �ل �ع��ام الدرا�سي
.2022-2021
و�أ�ضاف ب�سام م ّرة �أن كليات اجلامعة قامت
�أي �� �ض �اً ب �ت �ق��دمي ع ��دد ك �ب�ير م��ن ال �ن��دوات
للطلبة لتو�ضيح احتياجات �سوق العمل،
ومت�ي��زت ه��ذه ال �ن��دوات بتقدمي املعلومات
ب�ط��ري�ق��ة م���ش��وق��ة ع��ن ط��ري��ق م�سابقات
ق���ص�يرة و جم�م��وع��ة �أ��س�ئ�ل��ة ح�سب ميول
ال �ط��ال��ب لتعطيه ت �� �ص��وراً ع��ن م�ستقبله
العملي و تبني له ارتباط الربامج الدرا�سية
بالوظائف امل�ستقبلية مما ي�ساعد الطالب
ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ال�ت�خ���ص����ص ال���ص�ح�ي��ح مبا
يتوافق مع ميوله ونقاط قوته ويتما�شى
�أي�ضاً مع احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.
وق ��د �أط �ل �ق��ت اجل��ام �ع��ة م� �ب ��ادرات �أخ ��رى
متكن الطلبة من حجز مواعيد للت�سجيل

و ال �ق �ب ��ول ع ��ن ب �ع��د ع ��ن ط ��ري ��ق من�صة
تيمز وال�ت��ي ك��ان لها �أث��ر كبري يف ت�سهيل
الإج ��راءات على الطلبة حيث ا�ستفاد من
هذه املبادرة  5000طالب و طالبة حملي
ودويل ،بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل عملية حجز
املواعيد ل��زي��ارة اجلامعة و احل�صول على
�إجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
وقد قام ق�سم القبول واال�ستقطاب خالل
اجلائحة والتحول �إىل العمل عن بعد بعقد
�أكرث من  40جل�سة تعريفية عن بعدحول
ب��راجم�ه��ا ال��درا��س�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل عدد
م��ن ال�برام��ج التعريفية للطلبة ح��ول كل
ما يجب �أن يعرفوه عن اجلامعة ح�ضرها
مئات الطلبة من مراحل الثانوية العامة.
ك�م��ا ح��ر���ص ال�ق���س��م ع�ل��ى م���ش��ارك��ة فريق
ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�ق�ب��ول و اال�ستقطاب
يف امل�ع��ار���ض و ال �ن��دوات ع��ن بعد للرد على
ا�ستف�سارات �أولياء الأمور و الطلبة اجلدد.

حت�سنت قدرتها على امل�شي واحلركة والنطق
ّ

م�ست�شفيات الظفرة ُتعالج مري�ضة عمرها  20عام ًا من ال�شلل الن�صفي
•• �أبوظبي -الفجر

�أعلن م�ست�شفى مدينة زايد� ،أكرب م�ست�شفيات الظفرة،
�إح ��دى من�ش�آت �شركة �أب��وظ�ب��ي للخدمات ال�صحية
"�صحة"� ،أك �ب�ر ��ش�ب�ك��ة ل�ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف دولة
الإمارات ،عن حتقيق نتائج �إيجابية يف عالج يا�سمني،
البالغة م��ن العمر  20ع��ام �اً ،م��ن ال�شلل الن�صفي،
وحت�سن قدرتها على امل�شي واحلركة والنطق ،يف عيادة
ّ
الطب الطبيعي و�إعادة الت�أهيل يف امل�ست�شفى.
وك��ان��ت يا�سمني ت�ع��اين م��ن �شلل ن�صفي يف اجلانب
الأمي ��ن م��ن اجل���س��م ،ب�ع��د تعر�ضها ل�ن��زف داخ �ل��ي يف
امل��خ� ،أ ّث ��ر على طرفيها ال�ع�ل��وي وال�سفلي ،و�أجريت
لها جراحات �أع�صاب لوقف النزيف ،وعملية حتويلة
دماغية بطينية بريتونية ملعاجلتها ،كما احتاجت بعد
العمليات اجلراحية �إىل العالج الطبيعي للتغلب على
الإع��اق��ة احلركية الوظيفية ،واملتمثلة بال�صعوبة يف
امل�شي وا�ستخدام اليدين ،ويف �أداء �أن�شطتها اليومية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دم ات��زان�ه��ا �أث �ن��اء امل���ش��ى ،وامل�ي��ل �إىل
ال�سقوط ،مع ا�ضطرابات يف النطق والإدراك و�ضعف
ال�ترك�ي��ز .وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ر� �ض��وى حم�م��د حممود العالج الطبيعي ،وع�لاج النطق مرتني �أ�سبوعياً يف
ع��و���ض ج �ب�ر �أخ �� �ص��ائ �ي��ة ال �ط��ب ال�ط�ب�ي�ع��ى و�إع � ��ادة ق�سم ال�ط��ب الطبيعي و�إع ��ادة الت�أهيل يف م�ست�شفى
الت�أهيل يف م�ست�شفى مدينة زايد ،وامل�شرفة على عالج مدينة زاي��د .و�أو�ضحت الدكتورة ر�ضوى �أن �أهداف
املري�ضة":يتيح لنا اعتماد النهج متعدد التخ�ص�صات اخلطة العالجية متثلت يف حت�سني القوة الع�ضلية
يف "�صحة" ،قدرة على رعاية املري�ضة ب�سرعة وخربة لل��أط��راف ال�ع�ل��وي��ة وال�سفلية ،وزي� ��ادة ال �ق��درة على
ال�ت�ح�م��ل ،وال �ق��درات الوظيفية واال��س�ت�ق�لال�ي��ة قدر
مُتكننا من حتقيق نتائج �أف�ضل يف وقت �أ�سرع".
و�أ��ض��اف��ت �أن��ه ف��ور و��ص��ول يا�سمني �إىل امل�ست�شفى مت الإم �ك��ان ،حيث ب��د�أ الفريق املعالج ت��دري��ب املري�ضة
التح�سن يف
و�ضع خطة ع�لاج تنا�سب حالتها من خ�لال جل�سات على التوازن الذي كان فعا ًال للغاية بعد
ّ

القوة الع�ضلية ،وا�شتملت اخلطة كذلك على عالج
النطق لتح�سني مهارات الكالم واللغة ،وقدرات الفهم
والإدراك وتدريب الذاكرة ق�صرية املدى.
و�أ�شارت الدكتورة ر�ضوى �إىل �أن حالة املري�ضة بد�أت
بالتح�سن بعد عدة جل�سات عالجية؛ �إذ حت�سنت قوة
ع�ضالت الطرفني العلوي وال�سفلي ب�شكل ملحوظ،
ومتكنت من امل�شي بدون م�ساعدة ،كما حت�سنت قب�ضة
اليد لديها ب�شكل جيد ،وكذلك النطق ،حيث �أ�صبحت

تتحدث ك�لام�اً م�تراب�ط�اً ،و�شهدت ذاك��رت�ه��ا ق�صرية
املدى وقدراتها الإداركية حت�سناً �أي�ضاً.
من اجلدير بالذكر �أن م�ست�شفيات الظفرة توفر يف
جميع من�ش�آتها خ��دم��ات ال�ع�لاج الطبيعي للمر�ضى
ال��ذي��ن يحتاجون �إليها ،على �أي��دي �أخ�صائيني ذوي
خربات كبرية وم�ؤهلني ت�أهي ً
ال عالياً ،ويعتمدون على
�أج�ه��زة متطورة تعمل بتقنيات عالية للم�ساعدة يف
�شفاء املر�ضى .

بتوجيهات �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

انطالق خميم الأجيال ال�سابع ع�شر حتت �شعار للخم�سني نبدع
•• العني  -الفجر

�أط�ل�ق��ت جمعية حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان لأجيال
امل�ستقبل فعاليات خميم الأجيال" "17حتت �شعار
"للخم�سني نبدع" ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن رئ�ي����س جمل�س
الإدارة ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد
�آل نهيان
ويعد خميم الأج �ي��ال برناجما دوري��ا تقام فعالياته
فرتة �إج��ازات الطلبة بواقع  3م��رات �سنو ًيا حيث مت
�إطالقه عام  2015ومنذ ذلك التاريخ وهو ي�ستقطب
الأطفال من �سن اخلام�سة وحتى ال�ساد�سة ع�شر.
وي �ه��دف �إىل ا�ستثمار �أوق ��ات ف ��راغ الطلبة بربامج
ثقافية وف�ن�ي��ة وم�ه��اري��ة وري��ا��ض�ي��ة وترفيهية تلبي
رغبات الأجيال وفق ر�ؤية الدولة يف �صياغة امل�ستقبل
الثقايف وتنمية ال�شخ�صية القيادية املبتكرة واملبدعة.
كما يت�ضمن تقدمي الور�ش والرحالت االفرتا�ضية
والتوعية ب�سنع الإمارات وت�سليط ال�ضوء على برامج
الرتبية الأخالقية وعامل الف�ضاء والروبوت والذكاء
اال�صطناعي والر�سم والقراءة.
وي �� �ش��ارك يف امل �خ �ي��م ن�خ�ب��ة م�ت�م�ي��زة م��ن املدربني بالتعاون مع وزارة الت�سامح والتعاي�ش ودائرة الق�ضاء
ووح�ـ��دة التثقيــف الغــذائي  -م�ست�شفى ت��وام وهيئة
وم�ؤ�س�سات الدولة بكافة �إمارات الدولة.
واجلدير بالذكر �أن الدورة احلالية �ستكون فعاليتها �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية وج�م��ارك دبي

– امللكية الفكرية وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين يف احل�ك�م��ة وم��رب��ى ال���ش��ارق��ة ل�ل�أح�ي��اء امل��ائ�ي��ة وحديقة
احليوانات بالعني ومتحف ال�شارقة للخط ومتحف
العني.
�أم ��ا اجل� ��والت االف�ترا� �ض �ي��ة ف���س��وف ت �ك��ون م��ع بيت ال�شارقة للرتاث وحي الفهيدي ومتحف ال�شندغة .
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هناك العديد من الأ�سباب املحتملة لت�ساقط ال�شعر،
�سواء كانت خطرية �أو حميدة .وقد يكون الأمر مزعجا
للغاية �إذا ب��د�أت يف مالحظة املزيد من ال�شعر على
و�سادتك �أو ر�ؤية بقع �صلعاء يف ر�أ�س املر�آة.
ويقول اخلرباء �إن النب�أ ال�سار هو �أن هناك �أي�ضا العديد
من احللول لهذه امل�شكلة املزعجة .وفيما يلي خم�سة
�أ�سباب �شائعة لت�ساقط ال�شعر وكيفية �إ�صالحها.
هناك العديد من احللول لهذه امل�شكلة املزعجة

Tuesday
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� 5أ�سباب قد ت�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر
 .1ت�ساقط ال�شعر الكربي:
ت�ساقط ال�شعر الكربي ،الذي ي�شار �إليه �أحيانا با�سم التخل�ص
من الإجهاد ،هو �سبب �شائع لت�ساقط ال�شعر ،كما تقول �سوزان
بارد ،طبيبة الأمرا�ض اجللدية املعتمدة من جمل�س الإدارة يف
.Vive Dermatology
وعندما متر بفرتة �شديدة من الإجهاد العاطفي �أو اجل�سدي،
ينتقل ج�سمك �إىل و�ضع البقاء على قيد احلياة .وتقول بارد
�إن��ه يوقف ال��وظ��ائ��ف غ�ير الأ�سا�سية للحفاظ على العنا�صر
الغذائية ،ومنو ال�شعر هو �شيء يراه ج�سمك غري �ضروري.
لكنك يف العادة لن تعاين من ت�ساقط ال�شعر �إال بعد ثالثة �إىل
�ستة �أ�شهر من ف�ترة التوتر لأن عامل التوتر ي�ستغرق وقتا
لتغيري دورة ال�شعر.
وت��و��ض��ح ب��ارد �أن ه��ذا ميكن �أن ي�ك��ون ن��اجت��ا ع��ن ال�ع��دي��د من
ال�ضغوطات ،مثل :احلمى ،وامل��ر���ض ،و�ضعف الغدة الدرقية،
واجل��راح��ة ،تغيري ال��دواء ،واحلمل �أو النفا�س ،وال�ضغوطات
النف�سية مثل تغيري كبري يف احلياة.
وهناك طريقتان ملعاجلة ت�ساقط ال�شعر الناجم عن ت�ساقط
ال�شعر الكربي ،كما تقول بارد ،مبا يف ذلك:
مكمالت ال�شعر البيوتني ،وهو نوع من فيتامني  ،Bميكن �أني�ساعد يف حت�سني منو ال�شعر.
 .2ت�صفيف ال�شعر:
اعتماد �أمناط الت�سريحات التي ت�شد فروة الر�أ�س ،مثل الكعكة
ال�ضيقة �أو ذي��ل احل�صان ،ت�سبب م��ا يعرف بـ"ثعلبة ال�شد".
وحتدث هذه احلالة لأن ال�شد امل�ستمر لل�شعر ميكن �أن ي�سبب
تك�سر ال�شعر وكذلك االلتهاب والتندب .وميكن �أن ت�ؤدي ثعلبة

ال�شد يف بع�ض الأحيان �إىل ت�ساقط ال�شعر ب�شكل دائم من خالل �إذا كنت ال حت�صل على م��ا يكفي م��ن العنا�صر الغذائية من
نظامك ال�غ��ذائ��ي ،فقد ي ��ؤدي ذل��ك �إىل ت�ساقط ال�شعر ،كما
تدمري ب�صيالت ال�شعر.
وملنع املزيد من ال�ضرر وت�ساقط ال�شعر ،جربي ق�صات �شعر تقول دينا �سرتا�شان ،طبيبة الأمرا�ض اجللدية وخبرية فقدان
خمتلفة �أ��س�ه��ل ع�ل��ى ف ��روة ال��ر�أ���س وجت�ن�ب��ي ا��س�ت�خ��دام املواد ال�شعر يف  .Aglow Dermatologyوهذا �أكرث �شيوعا
عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص يف الزنك واحلديد
الكيميائية على �شعرك.
والربوتني.
والربوتني على وجه اخل�صو�ص �ضروري لنمو ال�شعر .و�إذا كان
� .3سوء التغذية:
ج�سمك يعاين من نق�ص يف الربوتني ،ف�سوف يعطي الأولوية
ال�ستخدام الربوتني يف وظائف اجل�سم الأ�سا�سية �أكرث من منو
ال�شعر.
ومي� �ك ��ن حت �� �س�ين ه� ��ذه احل ��ال ��ة م ��ن خ�ل��ال احل �� �ص ��ول على
الفيتامينات املنا�سبة للم�ساعدة يف منو ال�شعر و�سمكه و�صحته
العامة ميكن �أن حتدد اختبارات الدم �أي �أوجه ق�صور قد تف�سر
ت�ساقط �شعرك.

نظرا حلقيقة �أن��ه ميكن �أن ي�سبب ت�شوهات خلقية للن�ساء يف
�سن الإجناب.
البالزما الغنية بال�صفائح الدموية (� :)PRPأثناء �إجراء ،PRPيتم حقن ال�صفائح الدموية من دمك يف فروة ر�أ�سك،
ما ي�ساعد يف جتديد الأن�سجة ومنو ال�شعر الحقا.
زراع��ة ال�شعر اجلراحية :تت�ضمن ح�صاد �شعر �صحي و�إعادةزراعته يف مناطق ت�ساقط ال�شعر.
 .5داء الثعلبة:
تقول ب��ارد �إن مر�ضا م��ن �أم��را���ض املناعة الذاتية ي�سمى داء
الثعلبة يت�سبب يف قيام اجل�سم مبهاجمة خاليا ال�شعر ب�شكل
خاطئ ،ما ي�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر.
وت ��ؤث��ر ه��ذه احل��ال��ة ع ��ادة ،ع�ل��ى م��ن ل��دي�ه��م ا��س�ت�ع��داد وراثي
للإ�صابة ب�ه��ذا امل��ر���ض ،ول�ك��ن ميكن �أي��ً��ض��ا �أن ي�ح��دث ب�سبب

 .4الثعلبة ذكرية ال�شكل �أو مر�ض �صلع وراثي:
هذه احلالة �شائعة للغاية وت�صيب الرجال �أك�ثر من الن�ساء.
وغالبا ما تكون الثعلبة ذكرية ال�شكل وراثية وتبد�أ عادة يف وقت
ما بعد البلوغ وقبل �سن الأربعني.
وهناك خيارات عدة لعالج الثعلبة ذكرية ال�شكل ،مبا يف ذلك:
العالجات التي ال ت�ستلزم و�صفة طبية ،مثل الروجني :وهوعالج مو�ضعي يعمل عن طريق حتفيز ب�صيالت ال�شعر وزيادة
حجمها وجعل ال�شعر �أكرث كثافة.
دواء ف�ي�ن��ا��س�تراي��د :وه��و دواء ُي�ع�ط��ى بو�صفة طبية يثبطال �ه��رم��ون ال� ��ذي ي�ع�ي��ق من ��و ال �� �ش �ع��ر .وع � ��ادة م ��ا ي �ت��م و�صف
الفينا�سرتايد ل�ل��رج��ال والن�ساء بعد ان�ق�ط��اع الطمث فقط،

نوع من التمارين قد يزيد من خطر
الإ�صابة بالنوبة القلبية

تعد النوبة القلبية حالة قاتلة ،حيث يتم منع �إمداد القلب بالدم فج�أة .وغالبا ما ين�صح خرباء
ال�صحة بالقيام ببع�ض التمارين للحفاظ على �صحة القلب.
ويو�صي اخلرباء مبمار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام لتح�سني �صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل
خماطر الإ�صابة بالنوبات القلبية.
وم ��ع ذل� ��ك ،ه �ن��اك ن ��وع م��ن ال �ت �م��اري��ن مي�ك��ن �أن ي��زي��د م��ن خماطر
الإ�صابة بهذه احلالة املهددة للحياة .ووفقا ملراجعة ُن�شرت يف جملة
 ،Circulationف�إن الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ن�شاطا ترفيهيا
معتدل الكثافة مل��دة  150دقيقة �أ�سبوعيا لديهم خطر �أق��ل بن�سبة
 14%للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية مقارنة ب�أولئك الذين مل
يبلغوا ع��ن مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة .ورغ��م ذل��ك ،ق��د ي�ك��ون ه�ن��اك ارتباط
بني ممار�سة الريا�ضة وزي��ادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية
والنوبات القلبية �أي�ضا.
وهناك �أدلة متزايدة على �أن امل�ستوى ال�شديد وطويل الأمد للمجهود
قد تزيد من خماطر الأحداث القلبية احلادة.
ووج ��دت ال��درا� �س��ات ع��ام��ل خ�ط��ر حمتمل لأح� ��داث ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية يف امل�ستقبل ،بالنظر �إىل االرتباط املعروف بني فرط الن�شاط
وزيادة خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ويف درا�سة ُن�شرت يف US National Library of Medicine
 ،National Institutes of Healthمت �إج��راء مزيد من
التحليل للتمرينات ال�شديدة على الآث��ار ال�صحية للقلب والأوعية
الدموية.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن" :التمارين عالية الكثافة ميكن �أن تزيد ب�شكل
ح��اد ،و�إن كان عابرا ،من خطر ال�سكتة القلبية املفاجئة (� )SCAأو

املوت القلبي املفاجئ ( )SCDلدى الأفراد امل�صابني ب�أمرا�ض القلب
الكامنة.
كما تو�صلت درا�سة كندية� ،شملت م�شاركني الريا�ضيني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  12و 45عاما� ،إىل �أن  74حالة �أ�صيبت بال�سكتة القلبية
املفاجئة من بني  18.5مليون �شخ�ص ،خالل �سنوات من املراقبة ،ما
�أدى �إىل حدوث  0.76حالة لكل � 100ألف ريا�ضي �سنويا.
وحدثت  16حالة �سكتة قلبية مفاجئة خالل الريا�ضات التناف�سية،
وجن��ا منها  ،44%يف ح�ين ح��دث��ت  58ح��ال��ة خ�ل�ال ري��ا��ض��ات غري
تناف�سية ،وجنا منها � 44%أي�ضا.
و�أظهرت الدرا�سات احلديثة �أن حجم املجهود �أو �شدة التدريبات طويلة
املدى مرتبطة بالعديد من حاالت �سوء التكيف القلبي املحتملة".
وقالت م�ؤ�س�سة "كليفالند كلينك" �إن التدريبات ال�شديدة طويلة الأمد
واملناف�سة يف �أحداث التحمل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تلف القلب وا�ضطرابات
نظم القلب.
وتابع املوقع الطبي" :الأ�شخا�ص الذين يعانون من عوامل اخلطر
اجلينية معر�ضون ب�شكل خا�ص لهذه احلالة .ووج��دت درا�سة �أجريت
على عدائي املاراثون �أنه حتى بعد االنتهاء من اجلري ال�شديدة ،حتتوي
عينات دم الريا�ضيني على م�ؤ�شرات حيوية مرتبطة بتلف القلب".
وع�ل�اوة على ذل��ك ،وج��دت الأب �ح��اث دل�ي�لا على �أن ال�ت�م��اري��ن عالية

الكثافة ميكن �أن تزيد ب�شكل ح��اد من
خ�ط��ر ال�سكتة القلبية امل�ف��اج�ئ��ة �أو
املوت القلبي املفاجئ لدى امل�صابني
ب�أمرا�ض قلبية كامنة.
ومي�ك��ن �أن ي��زي��د ه��ذا �أي���ض��ا من
خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة با�ضطرابات
�ضربات القلب ،خا�صة بالن�سبة
ل ل��أق �ل �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �ع ��اين من
اع� � �ت �ل��ال ع� ��� �ض� �ل ��ة القلب
ال �� �ض �خ��ام��ي �أو �أم ��را� ��ض
القلب التاجية
و�إذا ك � ��ان � ��ت ل ��دي ��ك
�أع� ��را�� ��ض �أو تاريخ
م ��ر� �ض ��ي يف القلب
�أو ع � ��وام � ��ل خطر
ل�ل�إ� �ص��اب��ة ب�أمرا�ض
ال� � �ق� � �ل � ��ب ،فا�ست�شر
ط�ب�ي�ب��ك ق �ب��ل ال �ب ��دء يف
نظام التمرين �أو تغيريه.

ال�صدمة العاطفية �أو اجل�سدية .وتقول بارد" :عادة ما تظهر
على �شكل بقع منف�صلة من ت�ساقط ال�شعر على ف��روة الر�أ�س
�أو اللحية وقد تتطور �إىل اجل�سم ب�أكمله يف احلاالت ال�شديدة
جدا".
وع ��ادة م��ا ينمو ال�شعر م��رة �أخ ��رى يف بقع ال�صلع ،لكنه قد
يت�ساقط جمددا.
ومب �ج��رد �أن ت�لاح��ظ ب�ق�ع��ة � �ص �ل �ع��اء ،ي �ج��ب �أن ت ��رى طبيب
الأمرا�ض اجللدية ،بح�سب ب��ارد .ويجب �أن يتم ت�شخي�ص داء
الثعلبة من قبل الطبيب ،ويف بع�ض الأحيان يلزم �أخذ خزعة
لت�أكيد الت�شخي�ص .وت�شمل العالجات:
 حقن ال�ستريويد الأدوية املو�ضعيةُعدّالت املناعة اجلهازية (الأدوية التي ت�ؤثر على جهاز املناعة
م ِبطريقة تحُ ِّ�سن فرط الن�شاط الذي قد ي�سبب امل�شكلة).
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العاملية لل�صناعة والت�صنيع تدعو قادة القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي ملناق�شة م�ستقبل �سوق الرقمنة العاملي
•• دبي-وام

ت�ست�ضيف ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة والت�صنيع يف
دورتها الرابعة نخبة من ق��ادة القطاعني ال�صناعي
والتكنولوجي العامليني يف دول��ة الإم� ��ارات ملناق�شة
م�ستقبل القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي و�أبرز
ال�ت��وج�ه��ات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي�شهدها القطاعان،
خ��ا��ص��ة يف ظ��ل ال �ت��وج��ه امل�ت�ن��ام��ي ل�ل��رق�م�ن��ة وتبني
ت�ق�ن�ي��ات ال� �ث ��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة يف الأع� �م ��ال.
وي�سلط برنامج القمة ال�ضوء على �أهمية تطبيقات
ال��ذك��اء اال�صطناعي وال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة وتقنيات
االت�صاالت ،وتعزيز التوا�صل والتكامل بني الب�شر
والآالت ،وت��وظ�ي��ف االب�ت�ك��ار يف الأع �م��ال التجارية،
وتطوير املهارات ،واالرتقاء باملجتمعات.
ووفق التقرير ال�صادر عن �شركة البيانات الدولية،
ف ��إن��ه م��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�صل ح�ج��م اال��س�ت�ث�م��ارات يف
الرقمنة �إىل  6.8تريليون دوالر بني عامي 2020
و ،2023م��دف��وع � ًة ب��ال�ت��وج��ه امل�ت�ن��ام��ي لتوظيف
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف الأعمال والطلب
املتزايد على احللول الرقمية واخلدمات ال�سحابية.
وي�شري التقرير �إىل �أن الأع �م��ال وال�صناعات التي
ت��وظ��ف ال��رق�م�ن��ة يف �أع�م��ال�ه��ا �ست�ساهم مب��ا ن�سبته
 65%من الناجت املحلي الإج�م��ايل العاملي بحلول
ال �ع��ام  .2022وت �ق��ام ال� ��دورة ال��راب �ع��ة م��ن القمة
حت ��ت ع� �ن ��وان “االرتقاء ب��امل �ج �ت �م �ع��ات  ..توظيف
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار” ،وت�ست�ضيف
ق��ادة القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي العامليني
من ال�شركات اخلا�صة واحل�ك��وم��ات ،وكبار اخلرباء
و�شركاء الأبحاث ومنظمات املجتمع امل��دين ملناق�شة
الدور الذي يلعبه التقدم يف جمال توظيف البيانات
ال�ضخمة وت�ق�ن�ي��ات االت �� �ص��االت امل�ت�ق��دم��ة يف �إع ��ادة
��ص�ي��اغ��ة م�ستقبل ��س�لا��س��ل ال �ت��وري��د ،وال�صناعات
اخل�ضراء ،والطاقة امل�ستدامة ،وتغري املناخ ،و�صياغة
ال�سيا�سات ،ودعم وتطوير االقت�صادات العاملية.
وق ��ال ب ��در �سليم ��س�ل�ط��ان ال�ع�ل�م��اء ،رئ�ي����س اللجنة
التنظيمية للقمة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة والت�صنيع:
ي�شهد عاملنا ث��ورة هائلة تقودها البيانات ال�ضخمة،
وتعمل ال�شركات وال�صناعات يف جميع �أنحاء العامل
على تعزيز ا�ستثماراتها يف الرقمنة وتوظيف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة لتواكب امل�ستقبل ،ويتزايد
الرتكيز على توظيف تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
والبيانات ال�ضخمة لدفع عجلة منو الأعمال وتعزيز
االت���ص��االت ،مما �سيحدث نقلة نوعية يف كل جانب
من جوانب النمو ال�صناعي واالقت�صادي و�سي�ساهم
يف ت�سريعه ،وتلعب القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
دو ًرا ح�ي��و ًي��ا كمن�صة عاملية جتمع ق��ادة القطاعني
ال�صناعي التكنولوجي ملناق�شة التوجهات امل�ستقبلية
ول�ت���ش�ج�ي��ع ال �� �ش��رك��ات واحل� �ك ��وم ��ات ع �ل��ى توظيف
التقنيات املتقدمة يف �أعمالها ويف ا�سرتاتيجياتها
ور�ؤيتها امل�ستقبلية وا�ستعرا�ض احللول التي �ستمكنها
من حتقيق هذا الهدف.
و�سريكز جدول �أعمال القمة على مناق�شة التوجهات
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اجلديدة التي �ستعزز التوا�صل والتكامل بني الب�شر
والآالت ،مدعوما بالتقدم الكبري يف جماالت الذكاء
اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،واحلو�سبة ال�سحابية،
و�شبكات اجليل اخلام�س .كما تنظم القمة جل�سات
خا�صة ملناق�شة مو�ضوعات مثل حكومات وجمتمعات
امل���س�ت�ق�ب��ل ،وامل �� �ص��ان��ع ال��ذك �ي��ة وامل �� �ص��ان��ع املتقدمة،
ومت �ك�ين ال �ت �ج��ارة ال �ع��ادل��ة يف االق �ت �� �ص��اد الرقمي،
وتعزيز تبني الرقمنة يف الأعمال ،وتدريب املوظفني
وتطوير مهاراتهم ،وتوظيف االقت�صاد القائم على
تعزيز خربات امل�ستهلكني ،والتوعية باجلهود املبذولة
العتماد الت�صنيع الأخ�ضر ودوره يف خف�ض االنبعاثات
ال�ضارة وحتقيق ال�ت��وازن البيئي وم�ستقبل الطاقة
املتجددة .وتعقد القمة � ً
أي�ضا ثالث جل�سات خا�صة
حتت عنوان “جل�سات الأع�م��ال العاملية” للبحث يف
الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية يف تعزيز االزدهار
يف �إفريقيا وال�شرق الأو��س��ط ،وت�سليط ال�ضوء على
التحديات والفر�ص التي تواجه القطاع ال�صناعي
يف �أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية ،والتوجه املتنامي نحو
اال�ستثمارات “اخل�ضراء” ،وا�سرتاتيجيات التنمية
املختلفة يف �أمريكا الالتينية ومنطقة جنوب �شرق
�آ� �س �ي��ا ،ودور االت �� �ص��ال ال��رق�م��ي يف حتقيق التكامل
ال �ع��امل��ي .وت�ست�ضيف ال�ق�م��ة ك��ذل��ك جل�سة خا�صة
تركز على دولة الإمارات ب�صفتها الدولة امل�ست�ضيفة
للقمة ،والهدف من اال�سرتاتيجية ال�صناعية التي
�أطلقتها ال��دول��ة م ��ؤخ � ًرا“ ،م�شروع  300مليار”،
ودوره��ا يف تعزيز مكانة الإم ��ارات ودع��م جهودها يف
تنويع اقت�صادها خالل العقود الثالثة املقبلة.
وق ��ال امل�ه�ن��د���س ��س��اع��د ال�ع��و��ض��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية ال�صناعة وال �� �ص��ادرات� ،إحدى
م�ؤ�س�سات اقت�صادية دب��ي وامل���س��ؤول��ة ع��ن الرتويج
لقطاع الت�صدير املحلي وتطوير القطاع ال�صناعي يف
دبي  :نعي�ش مرحلة ي�شهد فيها القطاع ال�صناعي نقلة
نوعية بالغة الأهمية ،حيث يتزايد �إقبال امل�ؤ�س�سات
العاملية وال�شركات ال�صناعية على تبني تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة يف �أعمالها ،وقد �أدرك اجلميع اليوم

�أن التقنيات املتقدمة ت�ساهم ب�شكل ملحوظ يف حتقيق
النمو ال�صناعي وحتقيق فوائد هائلة للمجتمعات يف
جميع �أنحاء العامل ،ويتوجب على ال�شركات اخلا�صة
واحلكومات تعزيز التعاون العاملي و�إن�شاء �شراكات
ا�سرتاتيجية طويلة الأجل لتعزيز االبتكار والت�صدي
للتحديات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية املعقدة
التي يواجهها عاملنا اليوم .و�أ�ضاف العو�ضي  :توفر
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع فر�صة فريدة
لنخبة اخلرباء العامليني وقادة القطاعني ال�صناعي
والتكنولوجي للحوار والعمل امل�شرتك لبناء اقت�صاد
ع��امل��ي �أك�ث�ر اب�ت�ك��ار ٍا وا��س�ت��دام��ة وق ��درة على التكيف
مع امل�ستجدات ،وتعك�س القمة ر�ؤي��ة دول��ة الإمارات
ال�ه��ادف��ة ل�لارت�ق��اء باملجتمعات الإن���س��ان�ي��ة وحتقيق
االزده��ار العاملي .وت�سلط اجلل�سات الرئي�سية للقمة
ال �� �ض��وء ع�ل��ى � �ض ��رورة ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون والتوا�صل
ودوره يف �إن�شاء �أنظمة اقت�صادية عاملية قوية ،فيما
�سرتكز النقا�شات التي �ستعقد يف قاعة “اخلطط
اال�سرتاتيجية” يف ال�ق�م��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز االت�صال
وحتقيق ال�شمولية واال�ستدامة والتنوع يف القطاع
ال�صناعي  ..وت�ست�ضيف قاعة “االبتكار” يف القمة
نقا�شات ح��ول �أح��دث التوجهات الرقمية املتبعة يف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتي ت�ساهم يف
ت�سهيل �سري العمليات ع�بر �سل�سلة القيمة ومتكن
امل�ؤ�س�سات من اال�ستعداد للمرحلة املقبلة من النمو
ال�صناعي .وتتطرق الدورة الرابعة من القمة لبحث
العديد م��ن امل��و��ض��وع��ات امللحة ،مب��ا يف ذل��ك تعزيز
التوا�صل يف القطاع ال�صحي ورفع م�ستوى ال�سالمة
يف مواقع العمل من خ�لال توظيف تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة ،وحلول الطاقة ح�سب الطلب /
الطاقة كخدمة ،/والدور القيادي للمر�أة ،واحلو�سبة
الكمية ،وتقنيات النماذج الرقمية /التوائم الرقمية،/
وحتليل البيانات ال�ضخمة ،والتقنيات االفرتا�ضية،
وغريها من املو�ضوعات.
وقالت �أيومي مور �أوكي ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
ملنظمة “املر�أة والتكنولوجيا” ،و�أح ��د املتحدثني

امل�شاركني يف القمة :بد�أنا ن�شهد توجه �أع��داد �أكرب
من الن�ساء للعمل يف خمتلف القطاعات وال�صناعات،
خا�صة و�أن هذه ال�صناعات باتت �أك�ثر تنوعًا و�أكرث
ميلاً لالعتماد على التقنيات املتقدمة ،مما ميكن
امل��ر�أة من العمل يف هذه القطاعات وحتقيق التميز
فيها ،وي�سعدين �أن �أ�شارك يف ن�شاطات الدورة الرابعة
من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع و�أن �أ�ساهم
يف ت�شكيل ر�ؤي��ة م�شرتكة لتطوير م�ستقبل �أف�ضل
للجميع ،وكلي ثقة ب�أن الدورة الرابعة للقمة �ستوفر
فر�صة مثالية لتقييم م��دى التقدم ال��ذي حققناه
حتى الآن كمجتمع عاملي واح��د ،وحت��دي��د املجاالت
التي يتوجب الرتكيز عليها والتحديات التي يجب
معاجلتها يف ال�سنوات القادمة.
وت�ق��ام ال��دورة الرابعة م��ن القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع يف مركز معار�ض �إك�سبو  2020بدبي،
وت�ستمر ملدة �أ�سبوع يف الفرتة ما بني  22و 27نوفمرب
 .. 2021وتعقد القمة العديد من الن�شاطات ،مبا
ذلك جل�سات النقا�ش والكلمات الرئي�سية واجلل�سات
التفاعلية واملقابالت مع جمموعة من �أبرز القيادات
وال�شخ�صيات العاملية ،يتبعها عقد جمموعات عمل
وور� ��ش وج�ل���س��ات ن�ق��ا���ش داع �م��ة لل�شباب ون�شاطات
خا�صة مببادرات القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع،
مثل مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار العاملي .كما
ت�ست�ضيف القمة بدورتها الرابعة ن�شاطات م�صاحبة
وم� ��ؤمت ��رات ت��رك��ز ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال��رواب��ط التجارية
وال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين خمتلف ال ��دول ،وتوظيف
االب �ت �ك��ار لإي �ج��اد احل �ل��ول ل�ل�ت�ح��دي��ات االجتماعية
واالقت�صادية التي ي�شهدها ال�ع��امل ال�ي��وم ،والدفع
ن�ح��و تبني ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة م��ن �أج ��ل بيئة
ً
�أنظف و�أكرث ا�ستدامة  ..وتنظم القمة � ً
معر�ضا
أي�ضا
�صناع ًيا قائم على التكنولوجيا يف الإم��ارات ،والذي
ي���س�ت�ع��ر���ض �أح� ��دث االب �ت �ك��ارات واحل �ل��ول يف جمال
التكنولوجيا وال���ص�ن��اع��ة ،م��ع ت�سليط ال���ض��وء على
حملة التي ت�شرف عليها حكومة الإم ��ارات وحتمل
�شعار “ا�صنع يف الإمارات».

دي بي �شينكر ت�ضع حجر الأ�سا�س ملن�ش�أتها الثالثة بدبي اجلنوب
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�أع � � �ل � � �ن� � ��ت دي ب � � ��ي � � �ش � �ي � �ن � �ك ��ر DB
� - Schenkerإح � ��دى ال�شركات
ال �ع��ام �ل��ة ع��امل �ي��ا يف � �س�لا� �س��ل التوريد
واخل��دم��ات اللوج�ستية  -ب��دء عمليات
الت�شييد ملرحلتها التو�سعية الثالثة
لإن���ش��اء م��رك��ز لوج�ستي �ضخم �آخ��ر يف
املنطقة اللوج�ستية ب��دب��ي اجل�ن��وب ما
�سي�ؤدي �إىل زيادة م�ساحتها اللوج�ستية

الإجمالية للعقود يف دبي �إىل 84,000
مرت مربع يف يونيو .2022
ح�ضر حفل و�ضع حجر الأ�سا�س �سعادة
خ �ل �ي �ف��ة ال ��زف�ي�ن ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل��ؤ��س���س��ة م��دي �ن��ة دب ��ي ل �ل �ط�يران ودبي
اجل�ن��وب و كري�ستوفر �سميث الرئي�س
التنفيذي ل�شركة دي بي �شينكر ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا و حم�سن �أحمد املدير
التنفيذي للمنطقة اللوج�ستية يف دبي
اجل �ن ��وب و �أك� ��و ج ��اف ن��ائ��ب الرئي�س

ل���ش��ؤون خ��دم��ات العقود اللوج�ستية و
�إدارة �سل�سلة التوريد يف “دي بي �شينكر”
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا بالإ�ضافة �إىل
عدد من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني من
كال الطرفني.
و�سي�ضم امل��رك��ز اللوجي�ستي اجلديد
امل� �ع ��زز ب��احل �ل��ول اخل �� �ض��راء املتطورة
م�ستودعا تبلغ م�ساحته � 37أل��ف مرت
م��رب��ع وي�ت���ض�م��ن ط��اب��ق م �ي��زان�ين على
م�ساحة � 5آالف م�تر م��رب��ع خم�ص�ص

للخدمات ذات القيمة امل�ضافة وعمليات
ق�ط��ع ال �غ �ي��ار �إ� �ض��اف��ة �إىل م�ن��اط��ق يتم
التحكم بدرجة احلرارة داخلها و�أخرى
للتخزين بدرجة احلرارة املحيطة.
وت �ع �ت �م��د ه� ��ذه امل� ��راف� ��ق ع �ل��ى الطاقة
املتجددة بالكامل و�ستعمل كمركز توزيع
لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وق ��ال �أك ��و ج ��اف �إن امل���س�ت��ودع اجلديد
يعد خطوة �ضرورية ال�ستيعاب الطلب
امل� �ت ��زاي ��د م� ��ن ق �ب��ل ع �م�ل�ائ �ن��ا ال��ذي��ن
يتطلعون للح�صول على �أف�ضل اخلدمات
واحللول الفريدة التي نقدمها لهم يف
�سوق الإمارات ويظهر هذا امل�شروع �أي�ضا
م ��دى ال �ت��زام �ن��ا ب��ال�ع�م��ل وف ��ق معايري
اال� �س �ت��دام��ة ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ان�ت�ن��ا البيئية
ال ��رائ ��دة يف ال �� �س��وق امل�ح�ل��ي م��ن خالل
تقليل انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون
وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا الأم ��ر الذي
ي�ضمن ميزة تناف�سية لنا ولعمالئنا يف
نف�س ال��وق��ت .وت�ستحوذ دب��ي اجلنوب
على مكانة رائ ��دة يف قطاعي التجارة
الإلكرتونية واخلدمات اللوج�ستية من
تقدمي مرافق الرتخي�ص املزدوجة التي
تعد الأوىل من نوعها يف دبي.
وظ �ه��ر جن ��اح ه ��ذه احل �ل��ول م��ن خالل
ا�ستقطابها ع��ددا من ال�شركات العاملية
والإقليمية التي اخ�ت��ارت دب��ي اجلنوب

ك��ون �ه��ا ت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا م ��ن خالل
ال��رب��ط ال�سل�س ومتعدد الو�سائط بني
النقل الربي واجلوي والبحري.
وق� ��ال حم���س��ن �أح �م��د �إن ت��و� �س��ع “دي
ب��ي �شينكر” بدبي اجل�ن��وب ي��ؤك��د على
�أه�م�ي��ة خ��دم��ات�ن��ا املخ�ص�صة واملوجهة
وم�ن�ظ��وم�ت�ن��ا ال���س��ري�ع��ة ال �ت��ي ت�ستفيد
من متركز اخلدمات وحجمها الوا�سع
وه��ي خ�صائ�ص ت���س��اع��دن��ا ع�ل��ى خدمة
املنطقة والأ��س��واق املحلية ب�شكل كبري،
و� �س �ن��وا� �ص��ل دع � ��م ع �م�ل�ائ �ن��ا وتقدمي
احل�ل��ول املثلى لهم لتلبية متطلباتهم
املتعلقة بتو�سع �أن�شطتهم بالتوازي مع
تنامي احتياجاتهم لتطوير �أعمالهم.
و�أ�سهمت “دي ب��ي �شينكر” م��ن خالل
وج��وده��ا يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
و�أف��ري�ق�ي��ا بت�سهيل دخ ��ول ال�ع��دي��د من
ال�شركات العاملية �إىل ال���س��وق لتتمكن
م��ن تو�سيع ن�ط��اق انت�شارها العاملي يف
�سوق يزخر بالإمكانات العالية وبف�ضل
ذلك �أ�صبحت ال�شركة واحدة من �أ�سرع
م��زودي اخل��دم��ات اللوج�ستية من��وا يف
املنطقة اع�ت�م��ادا ع�ل��ى نهجها لتو�سيع
امل�ساحة الإجمالية ملراكزها اللوج�ستية
العاملة م��ن � 40أل �ف��ا �إىل � 325ألف
م�تر مربع يف غ�ضون ال�سنوات ال�سبع
املا�ضية.

طريان الإمارات الأوىل عامليا
يف �إطالق حل جديد للدفع
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�أطلقت طريان الإمارات و�سيلة دفع جديدة قائمة على احل�ساب ل�شراء
تذاكر الطريان واحل��ل اجلديد “�إميرييت�س ب��اي »Emirates Pay
متاح الآن لعمالء ط�يران الإم ��ارات يف �أملانيا واململكة املتحدة الذين
ي�شرتون التذاكر عرب املوقع .emirates.com
وتعد طريان الإم��ارات �أول ناقلة جوية على م�ستوى العامل تطلق هذا
الأ�سلوب البديل للدفع مدعوما بحل موثوق مت تطويره مع االحتاد
الدويل للنقل اجلوي “�أياتا” بال�شراكة مع دويت�شه بنك.
و�أع��رب مايكل دور��س��ام امل�س�ؤول امل��ايل يف ط�يران الإم��ارات عن �سعادته
ب�أن تكون ط�سران االم��ارات �أول ناقلة جوية تطرح هذا احلل اجلديد
للعمالء ..
وق��ال “ ن�سعى دائماً �إىل تقدمي �أف�ضل التجارب واخل�ي��ارات والراحة
لهم يف كل مراحل ال�سفر وي�ستفيد من هذه اخلدمة ال�سهلة والآمنة
العمالء ال��ذي��ن ال ي�ستخدمون بطاقة ائتمانية والأ��ش�خ��ا���ص الذين
يقومون بالدفع املبا�شر مل�شرتياتهم الأخ��رى ونحن نبحث دائما عن
�أح��دث االبتكارات يف جمال حلول ال�شراء لتقدمي خيارات �أك�ثر �أمانا
لعمالئنا يف الأ�سواق املختلفة».
من جانبه ق��ال كري�ستوف هوفمان الرئي�س العاملي حللول ال�شركات
والدفع يف دويت�شه بنك� ..إن طريان الإمارات التي ر�سخت مكانتها دوليا
ك�إحدى �أف�ضل الناقالت اجلوية يف العامل هي الأوىل التي طرحت حل
الدفع اجلديد لعمالئها “ الإمارات بيي” هو حل �إيجابي يعك�س التعايف
من كوفيد 19-كما ي�ؤكد �سعي ط�يران الإم��ارات الدائم �إىل حت�سني
جتربة العميل من ناحية الدفع لل�سفر بعد اجلائحة.

� 3436شركة �أعادت تثبيت ملكية عالماتها
التجارية يف الإمارات خالل � 6أ�شهر

•• �أبوظبي-وام

ارتفع عدد ال�شركات التي قامت ب�إعادة جتديد ترخي�صها وثبيت ملكيتها
لعالمات جتارية اىل � 3436شركة خالل الن�صف الأول من العام 2021
وذلك بح�سب �أحدث االح�صائيات ال�صادرة عن �إدارة العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد.
ويظهر الر�صد ال�شهري حلركة الن�شاط يف القطاع منوه بن�سبة 3.3%
خالل �شهر يونيو من العام احل��ايل مقارنة مع مايو من العام ذات��ه مما
يعك�س حمافظته على وترية جيدة منذ الربع الأخري من العام . 2020
وبح�سب التعريفات الدولية ف�إن العالمة التجار ّية ،هي عبارة عن عالمة
مُم ّيزة �أو مُ� ّؤ�شر ي�ستخدم ُه فرد �أو م� ّؤ�س�سة للداللة على �أن املنتجات �أو
اخلدمات املقدمة للم�ستهلك وا ّلتي تظهر عليها نف�س العالمة التجار ّية
من نف�س امل�صدر وذلك لتمييزها عن املنتجات الأخرى.
ويت�ضح من خالل االح�صائيات وجود العديد من ال�شركات العاملية التي
قامت ب��إع��ادة ت�سجيل ملكيتها لعالمات جتارية ك�برى ومنها جون�سون
ان��د جون�سون ودامي�ل�ير وفولك�س فاجن وغريها من كربيات العالمات
التجارية الأخرى.
ويتوزع نطاق عمل العالمات التجارية التي اعادت ت�سجيل ملكيتها على
جميع الأن�شطة االقت�صادية والتجارية ومن �ضمنها ال�صناعة والتجارة
واخلدمات والتكنولوجيا واللوج�ستيك وبقية الأن�شطة الأخرى.
ي�شار اىل �أن االمارات تعد مقرا �إقليميا لعدد كبرية من كربيات ال�شركات
العاملية التي تعترب الدولة مركزا لإدارة اعمالها يف منطقة اخلليج وال�شرق
الأو�سط ب�شكل عام.

طريان الإمارات تعيد فتح �صالة مفاج�آت �صيف دبي  2021تقدم للمت�سوقني عرو�ضا ترويجية وتخفي�ضات كربى
الدرجة الأوىل يف مطار دبي

•• دبي-وام

�أعادت طريان الإم��ارات فتح �صالة الدرجة الأوىل اخلا�صة يف الكونكور�س B
مبطار دبي ال��دويل خلدمة العدد املتزايد من العمالء الذين ي�سافرون من
وعرب مقرها الرئي�س خ�صو�صا مع تخفيف املزيد من الأ�سواق حول العامل
قيود ال�سفر والربوتوكوالت التي تدعم ال�سفر الدويل.
و�ستوا�صل طريان الإمارات ت�شغيل �صالة درجة رجال الأعمال يف الكونكور�س
 Bالتي مت فتحها يف يوليو  2020مل�سافري الدرجتني الأوىل ورجال الأعمال
وك��ذل��ك �أع�ضاء �سكاي واردز امل��ؤه�ل�ين .وي�ستمتع العمالء بخدمات طريان
الإمارات املتميزة يف �صالة الدرجة الأوىل حيث تتبع الناقلة �إجراءات احرتازية
م�شددة للمحافظة على �صحة و�سالمة اجلميع .وتتميز �صالة طريان الإمارات
ل��رك��اب ال��درج��ة الأوىل اجل��دي��دة مبقاعد ف�سيحة يف مناطق ت�ن��اول الطعام
لال�سرتخاء والتوا�صل وبالإ�ضافة �إىل جمموعة �سخية من امل�شروبات ي�ستمتع
العمالء بقائمة طعام جديدة ت�شمل ما يزيد على??  55طبقا مت �إعدادها
بعناية م��ن قبل طهاة مركز الإم ��ارات لتموين ال�ط��ائ��رات .وتوا�صل طريان
الإمارات �إعادة خدماتها الأر�ضية املخ�ص�صة للم�سافرين يف الدرجتني الأوىل
ورجال الأعمال تدريجيا منذ العام املا�ضي بعد مراجعة �صارمة و�إعادة ت�صميم
دقيقة ل�ضمان �صحة و��س�لام��ة ال�ع�م�لاء وامل��وظ�ف�ين  ..وي�شمل ذل��ك خدمة
ال�سيارة مع �سائق يف  70مدينة وخدمة ال�صاالت يف دبي والقاهرة ونيويورك
جي �إف كيه ومان�ش�سرت وبو�سطن وميالنو ولو�س �أجنلو�س.

••دبي-وام

تقدم “مفاج�آت �صيف دبي  ”2021للمت�سوقني فر�صة الإ�ستفادة من
العرو�ض الرتويجية الرائعة والتخفي�ضات الكربى التي ت�ستمر على
مدار � 10أ�سابيع حتى � 4سبتمرب املقبل.
وتقــــــدم الـــــــدورة الــــــــ  24من “مفــــــاجــــــــ�آت �صيــــف دبـــــي” جمموعــــــــة
م��ن ال �ع��رو���ض الرتويجيـــــــة ع�ل��ى ال �ع�لام��ات التجاريـــــة العامليـــــــة
بالإ�ضافـــــــة �إىل املنتجات املحليــــــــــة املميزة و�أحدث خطـــــــوط الأزيـــــاء
وامل�ســــــتلزمات والأدوات املنزليــــــة بتخفي�ضات �سعرية ت�تراوح ن�سبتها

بني  25و  75باملائـــــة على �أك�ثر من  500عالمة جتارية و3500
متجر.
وتعد “مفاج�آت �صيف دبي” �إحدى الركائز الداعمة لقطاع التجزئة
املهمة يف الإم��ارة حيث ترحب ب�سكان دب��ي وزواره��ا ال�ستك�شاف مراكز
الت�سوق الكربى واملعروفة عامليا ومتاجر التجزئة بالإ�ضافة �إىل جتارب
الت�سوق ال�ف��ري��دة م��ن نوعها وذل��ك م��ن خ�لال ال�ع��رو���ض الرتويجية
اخلا�صة املتوفرة يومياً.
وتتبع جميع مراكز الت�سوق واملتاجر والوجهات امل�شاركة يف “مفاج�آت
�صيف دبي” ق��واع��د ال�صحة وال���س�لام��ة املهمة مب��ا يف ذل��ك التباعد

االجتماعي وارتداء الكمامات يف جميع الأوقات .و�سلطت م�ؤ�س�سة دبي
للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
بدبي “دبي لل�سياحة”  -اجلهة املنظمة ملفاج�آت �صيف دبي  -ال�ضوء
على �أف�ضل عرو�ض التجزئة خالل احلدث الذي ي�ستمر طوال مو�سم
ال�صيف وال �ت��ي ت�ضم ع�لام��ات جت��اري��ة ع��دي��دة م��ن الأزي� ��اء والذهب
وامل �ج��وه��رات وال�ع�ط��ور وغ�يره��ا م��ن امل�ستلزمات .وب��إم�ك��ان للجمهور
التعرف على املزيد من املعلومات حول “مفاج�آت �صيف دبي ”2021
عرب زيارة املوقع الإلكرتوين � mydss.aeأو من خالل متابعة ح�ساب
@ DSSsocialعلى من�صات التوا�صل الإجتماعي.
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�أقرت ت�شكيل جلنة م�ؤقتة لت�سريع وحت�سني �آداء الدولة يف م�ؤ�شرات التناف�سية

التكامل االقت�صادي تطور �سيا�سة جديدة ال�ستثمار املخلفات ال�صناعية
بن طوق :النموذج االقت�صادي يف دولة الإمارات ميثل �أحد �أعمدة الريادة والتميز
•• �أبوظبي -وام

28

�أبوظبي للأوراق املالية يرفع مكا�سبه
�إىل  40مليار درهم خالل جل�ستني

•• �أبوظبي-وام

وا�صل �سوق �أبوظبي للأوراق املالية م�ساره ال�صاعد بقوة مما دفع امل�ؤ�شر
العام الخرتاق م�ستوى قيا�سي تاريخي بعدما تخطى حاجز  7000نقطة
قبل �أن يقل�ص من مكا�سبه قليال ويغلق يف نهاية التعامالت عند 6995
نقطة بزيادة ن�سبتها  0.67%مقارنة مع اليوم ال�سابق.
ويف ظل ا�ستمرار امل�سار ال�صاعد لل�سوق فقد عززت القيمة ال�سوقية ال�سهم
ال�شركات امل��درج��ة م��ن مكا�سبها خ�لال جل�سة ال�ي��وم مب�ق��دار  21مليار
دره��م مما رفع من اجمايل املكا�سب خالل جل�ستني اىل  40مليار درهم
وفقا للأرقام ال�صادرة عن ال�سوق .وبلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف �سوق
العا�صمة  1.24مليار درهم فيما و�صل عدد الأ�سهم املتداولة  159مليون
�سهم نفذت من خ�لال � 5284صفقة .ووا��ص��ل �سهما العاملية القاب�ضة
والفا ابوظبي قيادة الن�شاط يف �سوق العا�صمة و�سط عمليات �شراء مكثفة
للم�ؤ�س�سات واالفراد على �سهمي ال�شركة مما دفعهما للقفز اىل م�ستويات
�سعرية جديدة .وكان �سهم العاملية القاب�ضة اغلق عند  125درهما،علما
ب�أنه و�صل يف ح��ده الأعلى خ�لال اجلل�سة اىل  133درهما وبلغت قيمة
ال �ت��داوالت على  340مليون دره��م تقريبا .م��ن جهته قفز �سهم الفا
ابوظبي اىل  20.98درهم بزيادة ن�سبتها  11.12%مقارنة مع �سعره
يف اليوم ال�سابق وو�صلت قيمة ال�صفقات املربمة على ال�سهم  194مليون
درهم .وكان �سهم �شركة الدار العقارية اغلق على ارتفاع عند  3.81درهم
وذلك بالإ�ضافة اىل �سهم �أغذية  6.07درهم وجلفار  1.70درهم.

ع �ق��دت جل �ن��ة ال �ت �ك��ام��ل االقت�صادي
اجتماعها ال�ساد�س افرتا�ضياً برئا�سة
م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط��وق امل ��ري وزير
االقت�صاد ،وبح�ضور وع�ضوية معايل
ال��دك �ت��ور �أح� �م ��د ب��ال �ه��ول الفال�سي،
وزي��ر دول��ة ل��ري��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،ومعايل الدكتور
ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي ،وزي��ر دولة
ل �ل �ت �ج��ارة اخل��ارج �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أ�صحاب ال�سعادة ممثلي دوائر التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة املحلية يف ك��اف��ة �إم ��ارات
الدولة.
و�أق��رت اللجنة خ�لال االجتماع تطور
��س�ي��ا��س��ة ج��دي��دة ال��س�ت�ث�م��ار املخلفات
ال�صناعية وتخفي�ض كلفة الإنتاج على
املن�ش�آت بالدولة ،وت�شكيل فريق عمل
لإعداد درا�سة لتن�شيط التجارة البينية
مع دول جمل�س التعاون ،و�أي�ضاً ت�شكيل
ف��ري��ق ع�م��ل ب��رئ��ا��س��ة وزارة االقت�صاد
ل ��و�� �ض ��ع � �س �ي��ا� �س��ة ج � ��دي � ��دة وخطط
م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ت �ه��دف �إىل حت���س�ين منو
القطاعات ،فيما اتفقت على خطوات
ع�م�ل�ي��ة ل�ل�م���ض��ي يف م ��راح ��ل تطوير
وتعديل القانون االحتادي رقم  5ل�سنة
 1975ب�ش�أن ال�سجل التجاري ليتالءم
مع التطورات الت�شريعية االقت�صادية
ذات ال�صلة.
ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ال�ل�ج�ن��ة ن�ت��ائ��ج دولة
الإم� � ��ارات يف ت�ق��ري��ر ال�ك�ت��اب ال�سنوي
للتناف�سية  2021ال�صادر عن مركز
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال �ع��امل��ي ال �ت��اب��ع للمعهد
ال ��دويل للتنمية الإداري � ��ة ب�سوي�سرا،
حيث ج��اءت الدولة يف املركز الأول يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
للعام اخلام�س على التوايل ،ويف املركز
التا�سع ع��امل�ي�اً لتحافظ على مكانتها
�ضمن ال��دول ال�ـ  10الأك�ث�ر تناف�سية
يف ال�ع��امل .وو�ضعت اللجنة جمموعة
م��ن اخل �ط��وات ل�ت�ع��زي��ز �آل �ي��ات العمل
امل���ش�ترك ع�ل��ى ال�صعيدين االحت ��ادي
واملحلي وال�شراكة مع اجلهات املعنية
يف ال �ق �ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص،
لالرتقاء بنتيجة الدولة على خمتلف
م� ��ؤ�� �ش ��رات ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة االقت�صادية
العاملية .واطلعت اللجنة على النتائج

ت�شكيل فريق عمل لتن�شيط التجارة البينية مع دول جمل�س التعاون
الإي �ج��اب �ي��ة وال� �ق� �ف ��زات امل �م �ي��زة التي
حققتها ال��دول��ة يف امل�ؤ�شرات الفرعية
املرتبطة ب ��الأداء االق�ت���ص��ادي وكفاءة
الأعمال �ضمن تقرير الكتاب ال�سنوي
ل�ل�ت�ن��اف���س�ي��ة  ،2021ح �ي��ث ج ��اء من
�أب � ��رزه � ��ا :امل ��رت� �ب ��ة الأوىل ع ��امل� �ي� �اً يف
م�ؤ�شرات ريادة الأعمال ومرونة قوانني
الإقامة وتوافر العمالة املاهرة والأمن
امل�ع�ل��وم��ات��ي ،والأوىل ع��امل�ي�اً �أي �� �ض �اً يف
م�ؤ�شر منو �صادرات اخلدمات التجارية
ب�ق�ف��زه��ا  28م��رت�ب��ة م �ق��ارن��ة بنتائج
العام املا�ضي ،والأوىل كذلك يف م�ؤ�شر
م��وازن��ة ال�ت�ج��ارة بقفزها  15مرتبة
عن نتائج  ،2020ويف املرتبة الرابعة
عاملياً يف م�ؤ�شر مرونة ال�شركات بقفزها
مرتبتني ،ويف املرتبة التا�سعة عاملياً يف
م�ؤ�شر ن�سبة �إي��رادات ال�سياحة بقفزها
 8مراتب عن نتائج .2020
و�أك ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط��وق املري
وزي � ��ر االق �ت �� �ص��اد �أن ال �ل �ج �ن��ة تبذل
ج �ه��وداً حثيثة ل��دف��ع عملية التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة يف خم�ت�ل��ف القطاعات

وامللفات االقت�صادية يف الدولة ،وذلك
ان�سجاماً مع ر�ؤي��ة وتوجيهات القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب�ت�ع��زي��ز م���س�ت��وى التن�سيق
وت �� �ض��اف��ر اجل� �ه ��ود ع �ل��ى ال�صعيدين
االحتادي واملحلي .و�أ�شار معاليه �إىل �أن
من��وذج العمل االقت�صادي ال��ذي تتبعه
دول��ة الإم��ارات هو من��وذج متفرد يقوم
على ر�سم اال�سرتاتيجيات وا�ست�شراف
امل�ستقبل ،م�ؤكداً معاليه �أن هذا النموذج
مي �ث��ل �أح� ��د �أع� �م ��دة ال ��ري ��ادة والتميز
التي حققتها دول��ة الإم��ارات وال �سيما
يف امل �ي��دان االق �ت �� �ص��ادي ،ل�ق��درت��ه على
توليد وتطبيق الأفكار املبتكرة وتنفيذ
امل �� �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة اال�سرتاتيجية
و�ضمان التقييم والت�صحيح والتطوير
امل �� �س �ت �م��ر وب ��ال� �ت ��ايل ت �ب �ن��ي �سيا�سات
اقت�صادية عملية وفعالة.
وق � ��ال م �ع��ال �ي��ه � � :س �ن��وا� �ص��ل جهودنا
امل �� �ش�ترك��ة م��ن خ�ل�ال جل �ن��ة التكامل
االقت�صادي لبحث امللفات االقت�صادية
ذات الأولوية وتعزيز خمرجات اخلطط
واملبادرات التي تنفذها خمتلف اجلهات

املعنية بالتنمية يف ال��دول��ة ..م�شريا
�إىل �أن االج �ت �م ��اع اخل��ام ����س للجنة
ن��اق����ش ع ��دداً م��ن امل��و��ض��وع��ات الهامة
منها تعزيز ال�ت�ج��ارة البينية م��ع دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ال�شقيقة،
وتطوير �سيا�سة جديدة لال�ستثمار يف
املخلفات ال�صناعية ،ف�ض ً
ال عن امل�ضي
يف اخلطوات العملية لتطوير وتعديل
القانون االحتادي رقم  5ل�سنة 1975
ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،ليتما�شى مع
التطورات االقت�صادية يف الدولة.
وتف�صي ً
ال� ،أقرت اللجنة خالل االجتماع
ت�شكيل فريق عمل لإعداد درا�سة وو�ضع
�آلية للتن�سيق بني القطاعني االحتادي
واملحلي لتن�شيط التجارة البينية مع
دول جمل�س التعاون وتدعيمها كخيار
ا�سرتاتيجي لدولة االمارات ،تركز على
ت�سهيل وتنمية حركة النقل وال�سياحة
واال�ستثمار وبيئة الأع�م��ال التجارية،
وال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات ،مب��ا يدعم
فر�ص االنتعا�ش االقت�صادي والعودة
ب�ف��اع�ل�ي��ة مل �� �س �ت��وي��ات م ��ا ق �ب��ل جائحة

“كوفيد  .»19ك �م��ا �أق � ��رت اللجنة
ت �ط��وي��ر � �س �ي��ا� �س��ة ج ��دي ��دة ال�ستثمار
املخلفات ال�صناعية و�إعادة تدويرها �إىل
منتجات �أخرى خمتلفة اال�ستعماالت،
على �أن تعمل وزارة االقت�صاد بالتعاون
وال�ت�ك��ام��ل م��ع ال�سلطات املحلية على
تطوير الآليات ب�صفة دورية وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية ل�ضمان تناف�سيتها،
مما �سيخلق قيمة �سوقية واقت�صادية
ل�ل�م�خ�ل�ف��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة ق��اب �ل��ة للبيع
وال �ت ��داول ،و�سي�شجع رج ��ال الأعمال
ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف ه��ذا امل �ج��ال الذي
يحمل �أبعاد اقت�صادية وبيئية واعدة.
وات�ف�ق��ت اللجنة على خ�ط��وات عملية
للم�ضي يف م��راح��ل ت�ط��وي��ر وتعديل
القانون االحتادي رقم  5ل�سنة 1975
ب�ش�أن ال�سجل التجاري ليتما�شى مع
ال �ت �ط��ورات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة االقت�صادية
ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا دول ��ة االم � ��ارات خالل
امل��رح �ل��ة امل��ا��ض�ي��ة و��س�ت���ش�ه��ده��ا خالل
املرحلة املقبلة ،وليتالءم مع التطورات
الت�شريعية االق�ت���ص��ادي��ة ذات ال�صلة،
ح�ي��ث ي�ح�ق��ق ن �ظ��ام ال���س�ج��ل التجاري
وظ�ي�ف�ت�ين رئ�ي���س�ي�ت�ين ه �م��ا الوظيفة
اال�ستعالمية والإح�صائية.
وق� ��ررت ت�شكيل ف��ري��ق ع�م��ل برئا�سة
وزارة االقت�صاد لو�ضع �سيا�سة جديدة
وخطط م�ستقبلية تهدف �إىل حت�سني
منو القطاعات ورف��ع م�ستوى الإنتاج
ل��دى من�ش�آت القطاع اخل��ا���ص وزيادة
م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل
للدولة ،وت�شجيع املن�ش�آت وامل�ستثمرين
باالجتاه �إىل الأن�شطة النوعية القائمة
على االبداع واالبتكار.
ون��اق �� �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة خ �ل�ال اجتماعها
ال�ساد�س التقرير التف�صيلي لإجنازات
فرق العمل واللجان املنبثقة عن جلنة
ال �ت �ك��ام��ل ،ال��س�ي�م��ا ال�ل�ج�ن��ة الفرعية
لال�ستثمار ،واللجنة الفرعية امل�ؤقتة
للأن�شطة االقت�صادية الواقعية ،وفريق
العمل املعني بالعمالت الرقمية� ،إ�ضافة
�إىل دور ف��رق العمل امل�شكلة بقرارات
معايل رئي�س اللجنة وممثلني من كافة
دوائر التنمية االقت�صادية لتنفيذ مهام
ومتطلبات وت��و��ص�ي��ات جلنة التكامل
االق �ت �� �ص��ادي وت�ف�ع�ي��ل دوره� ��ا وتعزيز
فعاليتها على امل�ستوى الوطني.

 3جل�سات تفاعلية �ضمن حملة م�سكني للتوعية ب�إجراءات اال�سرتداد الإلكرتوين ل�ضريبة القيمة امل�ضافة

•• �أبوظبي-وام

اينوك جتدد تعاونها مع
مي�شينغ لتطوير اال�ستثمارات
•• دبي-وام

ج� ��ددت جم �م��وع��ة اي �ن ��وك تعاونها
م� ��ع �� �ش ��رك ��ة “مي�شينغ لتطوير
اال�ستثمارات” وذلك بتوقيع اتفاقية
ت�ع��اون ج��دي��دة مدتها خم�سة �أعوام
بهدف توزيع وتوريد منتجات اينوك
من زيوت الت�شحيم ب�شكل ح�صري يف
ال�صني .ومن �ش�أن هذه االتفاقية �أن
ت�سهم يف دع��م الأه� ��داف الطموحة
مل�ج�م��وع��ة اي �ن��وك ب�ت��وزي��ع �أك�ث�ر من
 20مليون ل�تر م��ن املنتجات على
م � ��دار الأع � � � ��وام اخل �م �� �س��ة املقبلة،
وبالتايل تلبية الطلب املتزايد على
منتجات الزيوت والت�شحيم يف ال�سوق
ال�صينية ،ال�سيما يف قطاعات الإن�شاءات والنقل وال�صناعات العامة وتوليد
الطاقة و�صناعة املعدات الأ�صلية.
وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك :
ت�ؤ ّكد االتفاقية مع �شركة “مي�شينغ لتطوير اال�ستثمارات” على التزامنا
الرا�سخ بتو�سيع ح�ضورنا ال��دويل وتزويد عمالئنا ح��ول العامل ب�أف�ضل
و�أحدث املنتجات التي تراعي �أعلى ا�شرتاطات ال�سالمة ،ال�س ّيما �أن ال�صني
واح��دة من �أق��وى الأ��س��واق العاملية ،ونعمل با�ستمرار على تو�سيع نطاق
ح�ضورنا فيها ،كما �أن ال�شراكة اجلديدة �ستتيح لنا اال�ستحواذ على ح�صة
كبرية �ضمن ه��ذه ال�سوق املهمة .وم��ن خ�لال ه��ذا التعاون مع “مي�شينغ
لتطوير اال�ستثمارات” ،تعتزم اي�ن��وك ت��وزي��ع جمموعة منتجاتها التي
ت�شمل :زي��وت امل�ح��رك ،وزي��وت ت��رو���س ال���س�ي��ارات ،و��س��وائ��ل ناقل احلركة
الأوت��وم��ات �ي �ك��ي ،وال��زي��وت ال�ه�ي��درول�ي�ك�ي��ة ،وال��زي��وت ال�صناعية ،وزيوت
الت�شحيم ،وزيت الفرامل ،ومربدات املحرك ،ومنظفات احلاقن.

 1.2مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث
من  1.2مليار دره��م حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  301مبايعة بقيمة
 548.43مليون دره��م منها  27مبايعة للأرا�ضي بقيمة 108.82
مليون دره��م و  274مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  439.61مليون
درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  17مليون درهم يف منطقة
جمريا الأوىل تلتها مبايعة بقيمة  13مليون دره��م يف منطقة حدائق
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د ث��م مبايعة بقيمة  11مليون دره��م يف منطقة
حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد .وت�صدرت منطقة �سيح �شعيب  1املناطق
من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  8مبايعات بقيمة  8ماليني درهم وتلتها
منطقة ج�م�يرا الأوىل بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة  42مليون درهم
وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة 38
مليون درهم.

عقدت الهيئة االحتادية لل�ضرائب خالل الفرتة املنق�ضية
من العام احلايل  3جل�سات تفاعلية  -عرب تقنية االت�صال
امل��رئ��ي ع��ن بُعد � -ضمن م�ب��ادرة حملة “م�سكني” التي
ت�ن�ف��ذه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ،ب �ه��دف ن���ش��ر ال��وع��ي ال���ض��ري�ب��ي ب�ش�أن
�إج ��راءات ا� �س�ترداد امل��واط�ن�ين ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
امل��دف��وع��ة م��ن ِق� َب� ِل�ه��م ع��ن ب�ن��اء م�ساكنهم اجل��دي��دة من
خالل من�صة “اخلدمات ال�ضريبية الإلكرتونية” عرب
املوقع الإل�ك�تروين للهيئة التي تتميز ب�سهولة و�سرعة
تنفيذ الإجراءات.
و�أو�ضحت الهيئة  -يف بيان �صحفي �أ�صدرته �أم�س � -أن

جل�سات “م�سكني” التوعوية التي عقدت خالل الن�صف
الأول من العام احلايل مب�شاركة عدد كبري من املواطنني
امل�ع�ن�ي�ين ب��ا� �س�ترداد ��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة ع��ن بناء
م�ساكنهم اجلديدة؛ �أو�ضحت خطوات اال�سرتداد عرب بوابة
اخلدمات الإلكرتونية للهيئة ،بتقدمي طلب اال�سرتداد
مع امل�ستندات الداعمة ،وتلقي املواطن امل�ؤهل لال�سرتداد
ر�سالة �إلكرتونية مبطالبته بتقدمي امل�ستندات الالزمة
ال�ستكمال معاجلة الهيئة لطلب اال�سرتداد ،وبعد التحقق
من امل�ستندات يتم �إخطار املواطن با�ستحقاقه والت�أكد من
تطابق مبلغ اال�سرتداد مع الفواتري ال�ضريبية املقدمة،
ثم يتم حتويل مبلغ اال�سرتداد �إىل احل�ساب امل�صريف ملقدم
الطلب بعد �إبالغه باملوافقة النهائية.

وق ��ال � �س �ع��ادة خ��ال��د ع�ل��ي ال�ب���س�ت��اين م��دي��ر ع ��ام الهيئة
االحتادية لل�ضرائب  :ت�أتي مبادرة حملة “م�سكني” التي
�أطلقتها الهيئة م��ؤخ��راً يف �إط��ار خطط الهيئة لتعريف
جميع ف�ئ��ات املجتمع وخ���ص��و��ص�اً امل��واط�ن�ين باخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة املي�سرة ال�ت��ي تقدمها الهيئة ،وم��ن بينها
املن�صة الإلكرتونية ال�سرتداد املواطنني ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة املدفوعة من قبلهم عن بناء م�ساكنهم اجلديدة
ع�ب�ر م��وق��ع ال�ه�ي�ئ��ة الإل � �ك �ت�روين ،ح�ي��ث ت�ت�م�ي��ز املن�صة
ب�سهولة وو�ضوح الإجراءات التي تتم وفق �أحدث املعايري
التي ت�ضمن كفاءة و�سرعة الأداء.
و�أ�ضاف الب�ستاين  :جاء �إطالق حملة “م�سكني” �ضمن
اجلهود املتوا�صلة التي تبذلها الهيئة للتوا�صل الدائم

م��ع الأع �م��ال وف�ئ��ات املجتمع املعنية بالنظام ال�ضريبي
من خ�لال فريق الهيئة املتخ�ص�ص ،وذل��ك عرب تقنيات
“االت�صال املرئي عن بُعد” لن�شر الوعي ال�ضريبي بني
امل��واط�ن�ين امل��ؤه�ل�ين ال� �س�ترداد �ضريبة القيمة امل�ضافة
املدفوعة من قبلهم عن بناء م�ساكنهم اجلديدة ،والرد
على ا�ستف�ساراتهم ،وم�ساندتهم للتغلب على �أية حتديات
قد تواجههم ،و�إمدادهم باملعلومات الكافية حول معايري
و�إجراءات اال�سرتداد.
و�أو�ضحت الهيئة �أن جل�سات “م�سكني” التفاعلية التي
عقدت خالل الن�صف الأول من العام احلايل مت خاللها
ت��و��ض�ي��ح جميع الأم� ��ور املتعلقة مب�ع��اي�ير ت�ق��دمي طلب
ا�سرتداد �ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة.

غرفة الفجرية ت�ؤكد �أن �أعمالها واكبت التطورات التنموية رغم تبعات اجلائحة

•• الفجرية-وام

�أكد �سعادة �سرور حمد عبيد الزوهري،
النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال �ف �ج�يرة� ،أن �أعمال
الغرفة خالل ال�سنة الثانية من الدورة
الـ  14ملجل�س الإدارة واكبت التطورات
التنموية ال�ت��ي ت�شهدها االم� ��ارة رغم
ت�ب�ع��ات و�آث � ��ار ج��ائ�ح��ة “كوفيد”19-
..م �� �ش�ي�را �إىل �أن جم�ل����س االدارة مل
يدخر جهداً يف التعاطي مع تلك الآثار
مب�س�ؤولية م��ا مكن الغرفة م��ن ت�أدية
خ��دم��ات�ه��ا جت ��اه جم�ت�م��ع الأع� �م ��ال مع
اتباع كافة الإج��راءات االحرتازية جتاه
اجلائحة .
وقال الزوهري  -يف الكلمة التي �ألقاها
�أمام اجتماع اجلمعية العمومية للغرفة
لل�سنة الثانية من ال��دورة ال�ـ � - 14إن
جمل�س الإدارة ظل ملتزماً بدوره جتاه
القطاع اخلا�ص من خالل �إيجاد ال�سبل
واحل �ل��ول مل��واج�ه��ة خمتلف التحديات،
وت �ع��زي��ز ت �ن��اف �� �س �ي��ة ب �ي �ئ��ة الأع � �م� ��ال يف
الإم � � ��ارة ،مب��ا ي��ر��س��خ م��ن دور الغرفة
كممثل وداعم مل�صالح جمتمع الأعمال،
ف���ض� ً
لا ع��ن �إط�ل��اق م� �ب ��ادرات مبتكرة
بهدف دعم رواد و رائدات الأعمال لرفع
كفاءتهم العلمية والعملية وت�أمني بيئة

حمفزة لنمو م�شاريعهم مبا يتوافق مع
ا�سرتاتيجية الدولة وحتقيق اال�ستدامة
االقت�صادية وتعزيز التنوع االقت�صادي
ال ��ذي مي�ث��ل رك �ي��زة ث��اب�ت��ة يف ال�سيا�سة
االقت�صادية.
ورف� � � ��ع ال� � ��زوه� � ��ري ب ��ا�� �س ��م اجلمعية
العمومية للغرفة� ،أ�سمى �آي��ات ال�شكر
وال �ع��رف��ان �إىل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية ملا يوليه �سموه
من اهتمام لق�ضايا التنمية يف الإمارة
والتخفيف م��ن ت ��أث�ير جائحة كورونا
على �أ��ص�ح��اب الأع �م��ال وال���ش��رك��ات من
خالل قرار �سموه احلكيم ب�ش�أن اعفائهم
م��ن ال��ر��س��وم وال���ض��رائ��ب املحلية للعام
 2020ودع �م��ه ال�ل�احم ��دود للغرفة
م��ا م�ك�ن�ه��ا م��ن االرت� �ق ��اء �إىل م�ستوى
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها و�صياغة
برنامج عملها امل�ستقبلي بثقة واقتدار،
كما توجه بال�شكر والتقدير �إىل �سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن ح �م��د ب ��ن حممد
ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال�ف�ج�يرة وال�شيخ
�صالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة
ال�صناعة واالقت�صاد ملتابعتهما امل�ستمرة
لأعمال الغرفة .
وق ��ال �إن جمل�س االدارة ن��اق����ش خالل
�سل�سلة م��ن االج �ت �م��اع��ات ال�ع��دي��د من

املوا�ضيع ذات ال�صلة والأولوية بطبيعة
املرحلة �شملت منظومة العمل بالغرفة
ور�سالتها ور�ؤيتها الرامية �إىل تر�سيخ
ال��رع��اي��ة مبجتمع الأع �م��ال وامل�ساهمة
يف خلق اقت�صـاد تناف�سـي وق��وي ،يرتكز
ع �ل��ى امل �ع ��رف ��ة واالب� �ت� �ك ��ار وتطبيقات
ال��ذك��اء اال�صطناعي و�أدوات ومفاهيـم
اجل�ي�ـ��ل اخل��ام�ـ����س ل�ل�ث�ـ��ورة ال�صناعيـة
وحتقيق تطلعات ال�غ��رف��ة ،يف االرتقاء
مبعدالت االنتاج واالنتاجية ،وخلق بيئة
جاذبة لال�ستثمار ،والعمل على توثيق
العالقات االقت�صادية والتجارية واتخاذ
خ �ط��وات متقدمة يف التجهيز لإن�شاء
م�شروع مدينة املعار�ض اجل��دي��دة ،كما
�أ�شار �إىل افتتاح مركز الفجرية للتوفيق
والتحكيم التجاري يف مقر الغرفة مما
يحقق امل��رون��ة يف اي�ج��اد احل�ل��ول املثلى
لف�ض النزاعات التجارية .
و�أ�شار �إىل �أن الغرفة يف اطار ما توليها
من اهتمام لت�أهيـل ال�شـباب وت�شـجيعهم
علـى االنخراط فـي العمل اخلـا�ص ،مت
�إط�لاق برنامج الدبلوم املهني للتجارة
وري� � � ��ادة الأع� � �م � ��ال ال� �ط� �م ��وح ال� �ه ��ادف
�إىل ت ��أه �ي��ل  100م��ن رواد ورائ� ��دات
الأع �م��ال �أك��ادمي�ي�اً وعملياً على دفعات
خ�لال امل��رح�ل��ة املقبلة وذل��ك بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف هذا املجال،

و�أن��ه يف ذات االط��ار تـم تو�سـيع م�شـروع
برنامـج /ب��داي�ـ��ة /ب�إن�شاء ف��رع مبدينة
دب��ا حت��ت مظلة م��رك��ز ال�ف�ج�يرة لدعم
امل�شاريع ال�صغرية ،بهدف ت�شـكيل من�صة
م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل���ش�ـ�ب��اب امل��واط �ن �ي �ـ��ن ورواد
الأعمال مـن �أ�صحـاب الأفكاراالبداعية
وال� �ط� �م ��وح ��ة ف� �ـ ��ي ق � �ط� ��اع امل�شـاريع
االنتاجية واخلدمية ،مو�ضحاً �أن الفرع
يوفر حزمة من اخلدمـات اللوج�ستية
واال� �س �ت �� �ش��ارات ال�ف�ن�ي��ة واالقت�صادية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ح ��زم ��ة من
االع �ف��اءات التي م��ن �ش�أنها اال�سهام يف
تنميـة الأعمال التجاريـة فـي مدينـة دبا
الفجيـرة.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ�ي����س الغرفة
�إن جم �ل ����س الإدارة وق� � ��ع اتفاقية
ت �ع��اون م���ش�ـ�ترك م�ـ��ع دائ �ـ��رة احلكومـة
االل�ك�ترون�ي��ة ب��ال�ف�ج�يرة ب���ش��أن تطوير
منظومة العمل بالغرفة وبهدف التحول
الرقمي يف جميع �إداراتها و�أق�سامها فـي
�إطـار اخلطـة امل�سـتقبلية لتمكني التعاون
وال�تراب��ط ب�ين كافة ال��دوائ��ر واجلهات
احلكومية يف �إمارة الفجرية.
و�أ�شار الزوهري �إىل �أن جمل�س الإدارة
�أب ��دى �آراء جت��اه بع�ض امل��وا��ض�ي��ع التي
تلقتها الغرفة من ال��وزارات االحتادية
ذات ال �ع�ل�اق��ة ب��ال �ت �ج��ارة وال�صناعة

والقطاع اخلا�ص ،كما �أ�سهم يف الرتويج
لل��إم��ارة وف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار فيها من
خ�لال م�شاركات الأع���ض��اء يف املجال�س
ال��وزاري��ة امل�شرتكة مع ال��دول ال�شقيقة
وال �� �ص��دي �ق��ة وامل �� �ش��ارك��ة يف امل� ��ؤمت ��رات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى املحلي
والإق �ل �ي �م��ي وال � � ��دويل ،ومب ��ا يتما�شى
م��ع ر�ؤي ��ة دول ��ة الإم � ��ارات وج�ه��وده��ا يف
االنتقال �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة
والذكاء اال�صطناعي والتحول الرقمي.
ويف ختام كلمته � ..أع��رب الزوهري عن
�شكر وت�ق��دي��ر جمل�س االدارة لأع�ضاء
اجلمعية العمومية للغرفة و�إىل كافة
ال� ��وزارات االحت��ادي��ة وال��دوائ��ر املحلية
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي كان لتعاونها
م��ع ال�غ��رف��ة دوراً يف حتقيق م��ا تهدف
�إليه خلدمة الإم��ارة وال�سعي للإرتقاء
باقت�صادها وجمتمع الأع�م��ال بها كما
ت��وج��ه بال�شكر �إىل م��دي��ر ع��ام الغرفة
و�إدارات� �ه ��ا وال�ع��ام�ل�ين ب�ه��ا ع�ل��ى القيام
مبهامهم واجن��از �أعمال الغرفة بكفاءة
واقتدار .
وك��ان��ت اجلمعية العمومية ق��د اطلعت
على تقرير جمل�س االدارة لل�سنة الثانية
املنتهية م��ن ال ��دورة ال �ـ  14واعتمدت
امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية
وتقرير مدقق احل�سابات.

الثالثاء  6يوليو  2021م  -العـدد 13284

املال والأعمال

6 July 2021 - Issue No 13284

Tuesday

االحتادية لل�ضرائب تنظم جل�سات تفاعلية �ضمن مبادرة حملة م�سكني
•• �أبوظبي-وام

نظمت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب  3جل�سات تفاعلية – ع�بر تقنية
“االت�صال املرئي” عن بُعد � -ضمن مبادرة حملة “م�سكني” التي تنفذها
الهيئة بهدف ن�شر الوعي ال�ضريبي ب�ش�أن �إج��راءات ا��س�ترداد املواطنني
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة من ِق َبلِهم عن بناء م�ساكنهم اجلديدة
م��ن خ�ل�ال من�صة “اخلدمات ال���ض��ري�ب�ي��ة الإلكرتونية” ع�بر املوقع
الإلكرتوين للهيئة التي تتميز ب�سهولة و�سرعة تنفيذ الإجراءات.
و�أو��ض�ح��ت الهيئة �أن جل�سات “م�سكني” التوعوية التي عقدت خالل
الن�صف الأول من العام احلايل مب�شاركة عدد كبري من املواطنني املعنيني
با�سرتداد �ضريبة القيمة امل�ضافة عن بناء م�ساكنهم اجلديدة مت خاللها
تو�ضيح خطوات اال�سرتداد عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية للهيئة بتقدمي
طلب اال�سرتداد مع امل�ستندات الداعمة وتلقي املواطن امل�ؤهل لال�سرتداد
ر�سالة �إلكرتونية مبطالبته بتقدمي امل�ستندات الالزمة ال�ستكمال معاجلة

الهيئة لطلب اال�سرتداد وبعد التحقق من امل�ستندات يتم �إخطار املواطن
با�ستحقاقه والت�أكد من تطابق مبلغ اال�سرتداد مع الفواتري ال�ضريبية
املقدمة ثم يتم حتويل مبلغ اال�سرتداد �إىل احل�ساب امل�صريف ملقدم الطلب
بعد �إبالغه باملوافقة النهائية .وق��ال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير
ع��ام الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب“ :ت�أتي مبادرة حملة “م�سكني” التي
�أطلقتها الهيئة م�ؤخراً يف �إطار خطط الهيئة لتعريف جميع فئات املجتمع
خ�صو�صاً املواطنني باخلدمات الإلكرتونية املي�سرة التي تقدمها الهيئة
وم��ن بينها املن�صة الإل�ك�ترون�ي��ة ال� �س�ترداد امل��واط�ن�ين ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة املدفوعة من قبلهم عن بناء م�ساكنهم اجلديدة عرب موقع الهيئة
الإلكرتوين ،حيث تتميز املن�صة ب�سهولة وو�ضوح الإجراءات التي تتم وفق
�أحدث املعايري التي ت�ضمن كفاءة و�سرعة الأداء».
و�أ�ضاف �سعادته“ :جاء �إطالق حملة “م�سكني” �ضمن اجلهود املتوا�صلة
التي تبذلها الهيئة للتوا�صل الدائم مع الأعمال وفئات املجتمع املعنية
بالنظام ال�ضريبي من خالل فريق الهيئة املتخ�ص�ص وذلك عرب تقنيات

“االت�صال املرئي عن بُعد” لن�شر الوعي ال�ضريبي بني املواطنني امل�ؤهلني
ال�سرتداد �ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة من قبلهم عن بناء م�ساكنهم
اجلديدة والرد على ا�ستف�ساراتهم وم�ساندتهم للتغلب على �أية حتديات
ق��د ت��واج�ه�ه��م و�إم ��داده ��م ب��امل�ع�ل��وم��ات ال�ك��اف�ي��ة ح��ول م�ع��اي�ير و�إج� ��راءات
اال�سرتداد» .ومت خالل جل�سات “م�سكني” التفاعلية التي عقدت خالل
الن�صف الأول من العام احل��ايل تو�ضيح جميع الأم��ور املتعلقة مبعايري
تقدمي طلب ا�سرتداد �ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة عن بناء م�ساكن
املواطنني امل�شيدة حديثاً وكيفية �إن�شاء ح�ساب اخل��دم��ات الإلكرتونية
م�ستخدم جديد وت�أكيد ح�ساب اخل��دم��ات الإلكرتونية اخلا�ص مبقدم
الطلب ،و�إن�شاء ح�ساب طلبات اال�سرتداد اخلا�ص وتقدمي طلب ا�سرتداد
ال�ضريبة عن امل�سكن اجلديد وكيفية مراجعة حالة الطلب وامل�ستحقني
للمطالبة ب��ا��س�ترداد ال�ضريبة ع��ن امل�سكن اجل��دي��د وال�ضريبة القابلة
لال�سرتداد والفرتة التي ينبغي تقدمي طلب اال�سرتداد خاللها وامل�ستندات
املطلوب تقدميها مع الطلب.
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خطة فتح البالد �أمام حركة ال�سياحة بد�أت ببوكيت وت�صل �إىل بانكوك يف �أكتوبر

نائب رئي�س هيئة ال�سياحة التايالندية يتعهد بتي�سري �إجراءات دخول ال�سياح قريبا
ال�شعب التايالندي يرحب ب�ضيوف
البالد وي�أمل يف عودة الن�شاط ال�سياحي
••بوكيت -د� .رشيف البا�سل:

�أك��د نائب رئي�س هيئة ال�سياحة التايالندية للت�سويق
الدويل يف �أوروبا و�أفريقيا وال�شرق الأو�سط والأمريكتني
�أن ب�ل�اده تتجه نحو فتح ال�ب�لاد تدريجيا �أم ��ام حركة
ال���س�ي��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة م���ش�يرا �إىل ت�ل�ق��ي ال�ه�ي�ئ��ة موافقة
احلكومة على الفتح التدريجي والذي بد�أ بجزيرة بوكيت
يف الأول من يوليو اجلاري بعد تطعيم �أكرث من 70%
من �سكانها على �أن يتبع ذلك جزر �أخرى ،ففي اخلام�س
ع�شر من يوليو �سيتم فتح جزيرة �سوموي �أمام ال�سياح
املطعمني ون�سعى لتطبيق برنامج (بوكيت �ساندبوك�س)
على مناطق �أخ��رى يف الأول م��ن �أغ�سط�س حيث تفتح
عدة جزر منها بي بي و كرابي �أبوابها ال�ستقبال الزوار ..
وميكن لل�سائح الذي مي�ضي �سبعة �أيام يف بوكيت التوجه
�إىل �إحدى هذه اجلزر وميكث فيها ملدة �سبعة �أيام
�أخ ��رى ليكمل م��دة الأرب �ع��ة ع�شر يوما
املقررة.
و�أ�ضاف �سرييباكورت �شيو�ساموت
ن��ائ��ب رئي�س هيئة ال�سياحة
ال�ت��اي�لان��دي��ة �أن �أكتوبر
املقبل �سي�شهد وفقا
للخطة املو�ضوعة
ف� � � � �ت � � � ��ح ج � � � ��زر
� � �ش � �ن � �غ � �م� ��اي
وب � � � �ت� � � ��اي� � � ��ا
و�صوال �إىل

•• دبي-وام

ت��وا��ص��ل هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دبي
“ديوا” ت�ط��وي��ر بنيتها التحتية
مل ��واك� �ب ��ة ال �ط �ل ��ب امل� �ت ��زاي ��د على
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه يف دب��ي وتوفري
خ ��دم ��ات �ه ��ا وف � ��ق �أع � �ل� ��ى معايري
التوافرية واالعتمادية والكفاءة
واجل� � � � � ��ودة لأك � �ث� ��ر م � ��ن مليون
متعامل ،و�أع�ل�ن��ت الهيئة م�ؤخراً
ارت� �ف ��اع ق��درت �ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة �إىل
 12,900ميجاوات من الكهرباء
و 490م�ل�ي��ون ج��ال��ون م��ن املياه
املحالة يومياً .ويعد جممع جبل
علي لإن�ت��اج الطاقة وحتلية املياه
ال�ت��اب��ع لهيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دبي
�أح ��د ال��رك��ائ��ز الرئي�سية لتزويد
�إم��ارة دبي بخدمات كهرباء ومياه
ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية
وقد دخلت الهيئة مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية عن �أكرب من�ش�أة
لإن �ت��اج ال�ط��اق��ة ب��ا��س�ت�خ��دام الغاز
الطبيعي يف موقع واح��د  -بقدرة
 9547م�ي�ج��اوات م��ن الكهرباء
 يف امل�ج� ّم��ع ال��ذي ي�ضم ق�سمنيرئي�سيني لإن�ت��اج الطاقة وحتلية
امل � �ي� ��اه ه �م ��ا جم �م ��ع الإنتاج1-
وتبلغ قدرته الإنتاجية 2,761
م� �ي� �ج ��اوات وي �ت �� �ض �م��ن املحطات
 Dو Eو Gو جممع الإنتاج2-

بانكوك.
وخالل لقاء �صحفي يف مطار بوكيت
م��ع ال��وف��د الإع�لام��ي م��ن الإم ��ارات
ودول ال�ت�ع��اون تعهد �سرييباكورت
ب �ت �ي �� �س�ير �إج� � � � ��راءات ال� ��دخ� ��ول �إىل
تايالند ب�شكل ملحوظ خالل ال�شهر
املقبل من خالل عمل تطبيق خا�ص
لذلك بهدف جذب مزيد من ال�سياح
ح �ي��ث و�� �ص ��ل �إىل ب��وك �ي��ت ح ��وايل
� 1700شخ�ص خالل الأيام الأربعة
الأوىل من يوليو.
و�أق � ��ر ب��ارت �ف��اع ��س�ع��ر ف�ح����ص pcr
ن �ظ��را ل�ل�خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة املميزة
التي تقدمها ال��دول��ة بعد الفح�ص
ف��إذا جاءت نتيجة الفح�ص �إيجابية
ف�سوف ي�ضمن املري�ض توفر �سرير
يف امل�ست�شفى عند احلاجة وتلقى
الرعاية املنا�سبة م�شريا
�إىل �أن ه�ن��اك �إع��ادة
ن �ظ��ر م�ستمرة
يف ق � �ي � �م� ��ة

الفح�ص وخالل الأ�سبوعني املقبلني
�إذا ك��ان��ت الأم ��ور على م��ا ي��رام فقد
تنخف�ض قيمة الفح�ص لثالث مرات
من  8000ب��ات �إىل  5000فقط
وقد تخف�ض عدد مرات الفح�ص من
ثالث مرات �إىل مرتني وتوقع �أي�ضا
تقلي�ص مدة بقاء ال�سائح الإلزامية
يف بوكيت �إىل ع�شرة �أي��ام ب��دال من
�أرب �ع��ة ع�شر ي��وم �اً ق�ب��ل التنقل �إىل
خمتلف مناطق الدولة.
وح � ��ول حت���ص�ين ال � �ك ��وادر العاملة
يف امل �ج��ال ال�ف�ن��دق��ي ق ��ال �إن ن�سبة
املطعمني م��ن العاملني يف الفنادق
جتاوزت الثمانني باملائة حاليا ون�أمل
�أن ت�صل �إىل  100%يف القريب
ال �ع��اج��ل ل �ت �ق��دم تايالند
من��وذج��ا لل�سياحة
الآمنة.
و�أك ��د امل�س�ؤول
ا لتا يال ند ي
ع�ل��ى و�ضع

خ�ط��ط ت�سويقية لت�شجيع وجذب
ال���س��ائ��ح الأج�ن�ب��ي مب��ا يتما�شى مع
ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر.
وق ��د ب� ��د�أت ت ��ؤت��ي ث �م��اره��ا ح�ي��ث مت
حجز حوايل � 19ألف غرفة فندقية
خالل �شهر يوليو يف جزيرة بوكيت
وي �ت��وق��ع ارت� �ف ��اع ه ��ذا ال��رق��م يوما
ب �ع��د ي� ��وم ،م���ض�ي�ف��ا �أن �إع� � ��ادة فتح
امل �ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة ي�ت��م ب �ن��اء على
طلب التايالنديني يف تلك املناطق
فال�شعب التايالندي كما يعرفه
اجل �م �ي��ع ك � ��ان قبل

اجلائحة و�سيظل بعدها �شعبا ودودا
م�ضيافا يرحب ب�ضيوف البالد من
كافة �أنحاء العامل .
ويف ختام حديثه �أكد �أن دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ودول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي حتظى باهتمام
كبري و�أولوية ق�صوى لي�س
على �صعيد القطاع
ا ل�سيا حي

فقط و�إمن��ا �أي�ضا يف جمال التعاون
االقت�صادي والتبادل التجاري مع
تايالند.

جممع حمطات �إنتاج الطاقة يف جبل علي يعزز كفاءة الإنتاج

وتبلغ قدرته الإنتاجية 6,786
م�ي�ج��اوات ويت�ضمن املحطات K
و Lو .Mوق � ��ال م �ع ��ايل �سعيد
حم �م��د ال �ط��اي��ر ال�ع���ض��و املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي :نعمل يف �إط ��ار ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” لتوفري بنية حتتية
متطورة تواكب متطلبات التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ح �ي��ث ت �ط��ور الهيئة
خ �ط��ط ت��و��س�ع��ة ال�ب�ن�ي��ة التحتية
للطاقة وامل�ي��اه ب�ن��ا ًء على توقعات
الطلب حتى عام .. 2030م�شريا
�إىل �أن االبتكار يعد ركيزة �أ�سا�سية
يف ت�ط��وي��ر منظومة ال�ع�م��ل لدى
الهيئة واالرت �ق��اء بخدماتها �إىل
�أعلى امل�ستويات من خ�لال تعزيز
االعتماد على التقنيات الإحاللية
و�أح��دث تقنيات الثورة ال�صناعية
الرابعة مثل الذكاء اال�صطناعي
وال �ط ��ائ ��رات ال��روب��وت �ي��ة وتقنية
ال�ب�ل��وك ت���ش�ين وت�خ��زي��ن الطاقة
و�إنرتنت الأ�شياء وغريها.
وت�ع�ت�م��د حم �ط��ات �إن �ت��اج الطاقة
وحتلية امل�ي��اه يف جم� ّم��ع حمطات

ج�ب��ل ع�ل��ي ع�ل��ى �أف���ض��ل التقنيات
العاملية و�أح ��دث الأج�ه��زة الذكية
املتطورة والأنظمة التقنية فائقة
ال��دق��ة ب �ق �ي��ادة ك� �ف ��اءات مواطنة
متتلك �أف�ضل القدرات والإمكانات
ح �ي��ث ت �ع �ت�بر ال � �ك� ��وادر الب�شرية
�أه��م ممكنات جن��اح ق�ط��اع الإنتاج
يف الهيئة وتبلغ ن�سبة املواطنني
يف ق �ي��ادات ال�صف الأول والثاين
 100%ب�ي�ن�م��ا ت�ب�ل��غ يف املواقع
الإدارية  .. 32%كما يعزز قطاع
الإن� �ت ��اج ج �ه��ود ال �ه �ي �ئ��ة يف زي ��ادة

تفعيل دور الكفاءات املواطنة فمن
بني  74مهند�ساً يف �إدارة ال�صيانة
امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة ي �� �ش �ك��ل املهند�سون
الإماراتيون ما ن�سبته .42%
وح �ق��ق ق �ط��اع الإن� �ت ��اج يف الهيئة
الريادة العاملية يف جمال الت�شغيل
والأداء وق� ��د � �ص �ن �ف��ت م�ؤ�س�سة
م��اك �ن��زي ال�ع��امل�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ممثلة
بالقطاع �ضمن �أف�ضل  5حمطات
على م�ستوى العامل يف تقييم �شمل
�� 60ش��رك��ة م��ن ن�خ�ب��ة ال�شركات
العاملية التي لديها حمطات تعمل

ب�ن�ظ��ام الإن �ت��اج امل� ��زدوج للكهرباء
واملياه حيث بلغت ن�سبة اال�ستخدام
الأمثل للوقود بني 90%-80%
وهي �ضمن الن�سب الأعلى عاملياً.
�أم��ا يف جم��ال ال�صيانة فقد حقق
القطاع �إجنازات عاملية كان �آخرها
حتطيم الرقم القيا�سي يف جمال
�صيانة التوربينات الغازية ووحدات
ال�ت�ح�ل�ي��ة ح�ي��ث مت �إجن� ��از عملية
ال���ص�ي��ان��ة الرئي�سية للتوربينات
الغازية يف  11يوم عمل فقط بد ًال
م��ن  32ي��وم عمل �سابقاً و�إجناز

�صيانة وحدات التحلية يف  11يوم
عمل بد ًال من  23يوماً يف ال�سابق
ل�ت���ص�ب��ح ب��ذل��ك ال �ه �ي �ئ��ة مرجعاً
عاملياً يف جمال �صيانة التوربينات
ال �غ��ازي��ة ووح � ��دات ال�ت�ح�ل�ي��ة وقد
�أ�سهم ذلك يف حتقيق هيئة كهرباء
ومياه دبي �أف�ضل ن�سب التوافرية
خ �ل��ال ال �� �ص �ي��ف امل ��ا� �ض ��ي والتي
بلغت  99.73%وو�صلت ن�سبة
االعتمادية �إىل  99.96%وتعد
ه��ذه الن�سب �ضمن الأف�ضل على
م�ستوى ال�ع��امل .و�أ� �ش��ار املهند�س

ن��ا��ص��ر ل��وت��اه ال �ن��ائ��ب التنفيذي
للرئي�س لقطاع الإن �ت��اج يف هيئة
كهرباء ومياه دبي �إىل �أن تطبيق
الهيئة لأح��دث التقنيات املبتكرة
�أدى �إىل حت���س�ين ك �ف��اءة الإنتاج
ب� �ن �� �س �ب ��ة  33.41%يف ع� ��ام
 2020م �ق��ارن��ة ب �ع ��ام 2006
و�ساهمت ه��ذه الن�سبة يف حتقيق
وف � ��ورات م��ال �ي��ة ��ض�خ�م��ة �إ�ضافة
�إىل خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ب�ن���س�ب��ة � 31%أي ما
يعادل زراع��ة  327مليون �شجرة
الزم ��ة الم�ت���ص��ا���ص ه ��ذه الكمية
م��ن غ ��از ث ��اين �أك �� �س �ي��د الكربون
ك�م��ا مت خ�ف����ض ان�ب�ع��اث��ات �أك�سيد
النيرتوجني بن�سبة  74%وثاين
�أك�سيد ال�ك�بري��ت بن�سبة .99%
و ُي� �ع ��د ق �ط��اع الإن � �ت ��اج يف الهيئة
م��ن ب�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات ال ��رائ ��دة يف
ا�ستخدامات ال��ذك��اء اال�صطناعي
وال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي �ث��ة وق ��د طور
فريق من مهند�سي الهيئة بقيادة
خ �ب�راء �إم��ارات �ي�ي�ن ب��ال �ت �ع��اون مع
�شركة “�سيمن�س للطاقة” نظاماً
ذكياً للتحكم الذاتي يف التوربينات
ال� �غ ��ازي ��ة  GTICيف حمطات
�إن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة ي�ج�م��ع ب�ي�ن علوم

ال��دي�ن��ام�ي�ك��ا احل ��راري ��ة وتقنيات
“التو�أمة الرقمية” و”الذكاء
اال�صطناعي” و”تعلم الآلة” وقد
�أ�سهم ا�ستخدام هذا النظام  -الأول
من نوعه على م�ستوى العامل  -يف
املحطة “�إم” يف حت�سني الكفاءة
وت �ق �ل �ي��ل االن �ب �ع��اث��ات  ..وق� ��د مت
ت��رك �ي��ب ن �ظ��ام  GTICع �ل��ى 9
توربينات غازية بقطاع الإنتاج يف
الهيئة ومن املخطط تركيبه على
 6توربينات غازية �أخرى وعالوة
على ذلك تعمل الهيئة حالياً على
ت��و��س�ي��ع وظ��ائ��ف ال �ن �ظ��ام لت�شمل
ال� � ��دورة امل��رك �ب��ة ودورة التوليد
امل� ��� �ش�ت�رك ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � �ي� ��اه يف
املحطة “�إم» .ودعم التزام جممع
جبل علي لإن�ت��اج الطاقة وحتلية
املياه ب�أنظمة �إدارة البيئة وال�صحة
وال �� �س�ل�ام ��ة امل �ه �ن �ي��ة يف ح�صول
الهيئة على جائزة �سيف ال�شرف
يف ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة ل�ل�م��رة الـ
 .. 12و�أع �ل��ن جمل�س ال�سالمة
الربيطاين �أن الهيئة هي امل�ؤ�س�سة
الوحيدة على م�ستوى العامل التي
تفوز بجائزتي ال�شرف العاملية يف
البيئة و�سيف ال�شرف يف ال�صحة
وال�سالمة لثماين �سنوات متتالية
لتكون بذلك �أول م�ؤ�س�سة عاملية
تفوز بهاتني اجل��ائ��زت�ين يف نف�س
الوقت.
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اعالن بالن�شر
 3247/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رام�شيد ماروفوتى  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة في�صل جا�سم التجارية ذ.م.م
وميثله:جو�سلني �شبلي خرياهلل
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1211056درهم 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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/11741
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليه  :حممد ر�شاد عبدال�ستار حممد .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )62,190.42دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (/ 29719خ�صو�صي /الفئة � / 10أبوظبي ) من نوع ( هايونداى فيلو�سرت
_ هات�شباك ) موديل ( _ )2012اللون (�أحمر) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/11740

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

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليها  :مروه نبيل علي العماري احل�ضرمي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )22,044.55دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رق��م (/ 49602خ�صو�صي /الفئة � / 16أبوظبي ) من ن��وع ( كيا ك��ادن��زا _
�صالون ) موديل ( _ )2016اللون (�أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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�إنذار عديل بالن�شر
) رقم ( 2021/11737

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليه  :فران�سي�س ايان رومريو نافارو .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )71,865.78دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (/ 51410خ�صو�صي /الفئة  / Cر�أ�س اخليمة ) من نوع ( كيا �سورينتو
_ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2017اللون (�أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليها  :اينا فورونيان�سكا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )115,811.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 70236خ�صو�صي  /T/دبي ) من نوع ( بور�ش كايني _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2016لون ( �أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليها  :ارومه لتاجري ال�سيارات .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )18,505.39دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (/ 87528خ�صو�صي /الفئة � /16أبوظبي) من نوع ( ميت�سوبي�شي الن�سر
_ �صالون ) موديل ( _ )2016اللون (�أحمر) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مدين (جزئي)  -اخرى
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0000936أمر �أداء
�إىل املدعى عليه  :ال�سبطني ملقاوالت الطرق �ش.ذ.م.م ح�سني �أحمدي �إيراين /اجلن�سية.
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2021/03/15
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوي املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح
املدعي  /الك�شري فا�سيلتيزماجنمنت �ش.ذ.م.م
قررت املحكمه  :نامر املطلوبني �شركة ال�سبطني ملقاوالت الطرق ذ م م و ح�سنی حممد احمدي بان ي�ؤديا
بالت�ضامن للطالبة الك�شري فا�سیلتیز ماجنمنت ذم م مبلغ  52.500درهم اثنني وخم�سني الف وخم�سمائة
درهم والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق يف  6/1/2020بن�سة  % 5اىل ال�سداد التام والزمتهما
بالر�سوم وامل�صروفات و 500درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا
من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ
حرر بتاريخ 2021/06/27 :

القا�ضي  /وجدي بن ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
�إعالن بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم  2021/836مدين

بناء على طلب امل�ست�أنف � :شركة كيوبيه تي  -ل�صناعة البال�ستيك (ذ.م.م)
(جتارة اخلامات الأولية ال�سابقا) وميثلها ال�سيد � /سعد النداوي
امل�ستانف �ضده  -1 :بالل �أفدي اقبال افندي
� - 2شركة باك اليت �( -ش.م.ح )
 - 3حممد حار�س قر�شي
�أن��ت مكلف باحل�ضور �أم ��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى رق��م ( )337مبحكمة ا�ستئناف
ال�شارقة � -شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يـوم الثالثاء املوافق  13/7/2021يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك م�ستانف �ضده.
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�إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2064ل�سنة  2021منازعات �إيجارية
لدى جلنة ف�ض املنازعات الإيجارية الرابعة  -دائرة بلدية ال�شارقة

�إعالن بالن�شر  -لدى حمكمة دبي الإبتدائية
الق�ضية رقم ( )2021/1530جتاري جزئي  -دبي
املرفوعة من م�ست�شفى الأكادميية الأمريكية للجراحة التجميلية � -ش ذ م م
�ضد كال من � 1- :شركة وريد للخدمات ال�صحية � -ش ذ م م
 2هاى كواليتي للإ�ست�شارات ال�صحية � 3-شركة ما�ضي انرتنا�شيونال � -ش ذ م م� 4شركة �أي �إن �إن كريي�شن للت�صميم الداخلي � -ش ذ م ماملدعي عليه � :شركة وريد للخدمات ال�صحية � -ش ذ م م
مدعوا للح�ضور الجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده الثانية بعد الظهر ( )2.00ظ  -وذلك يوم
اخلمي�س املوافق  2021/7/8م وذلك اجتماع عن بعد (عرب برنامج )ZOOM
رابط الإجتماع :
Meeting ID : 303 437 2242
Passcode : 5ATNyv
وميكنكم اي�ضا التوا�صل مع رقم مكتب اخلبري 0589796040
او عرب الربيد الإلكرتوين  salemoffice123@gmail.com :الر�سال امل�ستندات

املدعي  :خليل مو�سى بلعو�س
املدعى عليه الأول  :مطعم وم�شاوي الركن ال�شامي (مطعم الركن ال�شامي � -سابقا)
املدعى عليه الثاين � :أحمد كرمي احلاجي يو�سف
املدعى عليه الثالث  :حممد ب�شري �صالح الرفاعي
املدعى عليهم مدعوون للح�ضور �شخ�صياً �أو بوكيل معتمد لإجتماع اخلربة احل�سابية املرئي
عرب برنامج ميكرو�سوفت تيمز املقرر عقده ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا  -يوم اخلمي�س املوافق
 08/07/2021م�صطحبني معهم كافة امل�ستندات التي يرغبون يف تقدميها للخبري
 ويرجي التوا�صل على هاتف اخلبري النقال رقم  00971505721269لتزويدكمبرابط ح�ضور الإجتماع.

اخلبري احل�سابي
حممد �أبوالنور �أحمد ال�صغري

مكتب ادارة الدعوى

اخلبري احل�سابي �/سامل حممد �سامل بالعمى
رقم القيد  144رقم الطرف الإلكرتوين 1558

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0000375أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0004801أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0002664عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2018/ M0002390مدين (كلي)

�إىل  :املحكوم عليه  /ديجي�ش �شينو ليكادان بن فال�سالن �شينوليكادان
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /اليج كونيل ابراهيم كونيل  -بالتايل :
ن�ص احلكم ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ()190000
درهم والزمته بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه اجمد حممد زاهر الرئي�س
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد وحيد اال�سعد  ،بالتايل :
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( 40000درهم) والزمته
بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه  /طريق ار�ض البحر للمقاوالت الفنية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/2قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /سوروك مياه جاماك علي  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ (�ستة االف درهما قيمة
اجور متبقية) والر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

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

القا�ضي /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي /عبدالرحمن حممد �ألطاف
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه � :سلمان عي�سى غاب�ش وليد ال�شام�سي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ابوظبي الإ�سالمي  -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 1.275.548.56 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICILABMIN2021 / 0002661عمايل (جزئي)
�إىل املدعى عليه  :نور ال�شم�س للمقاوالت الفنية ذ م م
نعلمكم ب�أن املدعي ك�شور عامل خان �شری عامل خان باك�ستاين /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
حكمت املحكمة ب�إلزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  15000درهم(خم�سة ع�شر �ألف
درهم) وت�سليمه جواز �سفره والزمتها املنا�سب من امل�صروفات و�أعفت املدعي من ن�صيبه فيها
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات
حرر بتاريخ  - 2021/6/30حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0004521جتاري (جزئي)
�إلـى املدعي عليه � :سلطان جا�سم على مبارك املرزوقي
جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة منطقة الطالع �شارع رقم  56فيال رقم 10
احلكم ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره  160.647.39دره��م (م��ائ��ة و�ستون الف
و�ستمائة فل�سا) والفائدة االتفاقية بواقع � %9سنويا باال�ضافة للفائدة الت�أخريية بواقع � %2سنوياً
ب�إجمايل  % 11من تاريخ 30/04/2021م وحتى ال�سداد التام
�ضم وتثبيت احلجز التحفظي رقم 4462/2021م امر علی عری�ضه جتاری
الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/5م.

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0004758أمر اداء
�إىل املدعى عليه � :شركة نور اليمن ملقاوالت التكييف ذ م م
تعلمكم ب�أن املدعي �ألبني للمعادن �ش م ح -
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم التي
نامر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدى للمدعية مبلغا وقدره  156439.82درهم (فقط مائة
و�ستة وخم�سون الف واربعمائة وت�سعة وثالثون درهم واثنان وثمانون فل�س) والزمتها بالفائدة
مبقدار�%5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات
حرر بتاریخ 2021/07/04 :
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0002710مدين (جزئي)

القا�ضي  /عبدالرحمن �ألطاف
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

القا�ضي  /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

�إىل املدعى عليه  :عبد الكرمي مطر عبد ربه الداعور
نعلمكم ب�أن املدعي 2ـ حممد فهمي حممد اجلرجاوي كندي /اجلن�سية -3 ,رائد فهمي حممد اجلرجاوي
 /_palestine state_of,اجلن�سية - 4 ,وفاء فهمي حممد اجلرجاوي اماراتي /اجلن�سية -5 ,خريية
فهمي حممد اجلرجاوي اماراتی اجلن�سية6 ,ـ منى فهمي حممد اجلرجاوي فل�سطني /اجلن�سية -7 ,نبيلة
فهمي حممد اجلرجاوي اماراتي /اجلن�سية ,من ورثة املرحوم فهمي حممد اجلرجاوي وهم � -1سمرية عبد
النبي حممد �سلمان اجلرجاوي كندي /اجلن�سية ,قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:ب��ال��زام املدعى عليه بدفع مبلغ  148199.07دره��م مئة
وثمانية و�أربعني الفا ومئة وت�سعة وت�سعني درهما و�سبعة فلو�س للمدعني الثمن للمدعية ويوزع الباقي بني
باقي املدعني للذكر مثل حظ االنثيني والفائدة القانونية بن�سبة  % 5حت�سب من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة.
مركز �سعادة املتعاملني
القا�ضي  /غالب احمد الكلوب
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0002775أمر اداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0002845جتاري (جزئي)
�إىل :املحكوم عليه� :شركة الرواي لأعمال الديكور ذ م م
العنوان� :إمارة دبي �شارع ال�شيخ زايد برج العطار 203
هاتف  043325515فاك�س  043325549جوال 0501611434
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2021/04/20
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله،،
ل�صالح  :طالب �سالمه �سامل فرج اهلل
بالتايل :حكمت املحكمة  -:ب�إلزام ال�شركة املدعى عليها ب�أن ترد للمدعي املحوالت الكهربائية امل�صنعة حل�سابه
عينا وفقا ً للمتعاقد عليه وبحالة �سليمة و �صاحلة للإ�ستخدام ومبا يعادل مبلغا قدره واحد وع�شرون الفاً
وخم�سمائة درهماً من هذه املحوالت الكهربائية �أو قيمتها يف حدود ذات املبلغ  ،ويرف�ض ما عدا ذلك من طلبات
و�ألزمت والر�سوم .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
ع�ب��داهلل را��ش��د حممد اخل��وري النقبي  -اجلن�سية  :الإم ��ارات  ،وطلب الت�صديق
على حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال��س��م التجاري معمل
اخلوري للطابوق  ،ن�شاط الرخ�صة �صناعة الطابوق  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  241904ال�صادر بتاريخ 1994/8/11
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /حممد عبداهلل را�شد حممد
اخلوري  -اجلن�سية  :الإمارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إىل املدعى عليه  :حممد ح�سن احلبيب �سوري /اجلن�سية,
تعلمكم ب�أن املدعي رزان م�صطفي م�صري �سوري /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
امر ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ �ستة �آالف و�أربعمائة درهم والزمته ب�أن
ي�ؤدي لها الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام
والزمته بالر�سوم وامل�صروفات.
حرر بتاريخ  / 2021/07/05 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

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

القا�ضي � /أحمد حممود عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

اعـــــــالن

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان
كال من ال�ساده الذين ميلكون رخ�صة ق�صر الت�صميم للخياطة والتطريز :
ال�سيد  :خالد �سعيد حممد را�شد الزحمي  ،اجلن�سية :االمارات بن�سبة %50
ال�سيد � :سيد عبداخلبري �سيد عبدالباري  ،اجلن�سية� :أفغان�ستان بن�سبة%50
وطلبا الت�صديق على حمرر يت�ضمن ( تنازل) يف ح�ص�صهما املذكوره �أعاله والبالغه اجماليها
 %100يف اال�سم التجاري ق�صر الت�صميم للخياطة والتطريز ،ن�شاط الرخ�صة تف�صيل وخياطة
املالب�س الن�سائية  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم
 741641ال�صادر بتاريخ  2016/02 /09يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان  -ال�سيد  :بالل
ح�سني املتويف علي �أحمد  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5823

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3/5827
املنذر :ابراهيم حممود حممد املحمود
�ضد  /املنذر �إليها � :شركة ايه يف او ام للخدمات الفنية ذ.م.م.
املو�ضوع  -نحن مكتب الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتنا وكالء عن
املنذر ننذر املنذر �إليها بالآتي:
نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ  120,000دره��م والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ �سداد قيمة ال�شيكني يف  2020/2/23و  2020/10/5وحتى ال�سداد
التام وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم الإنذار واال �سن�ضطر ا�سفني التخاذ
االجراءات القانونية الالزمة �ضدكم مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية
و�أتعاب املحاماه .

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5825

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5824

رقم املحرر 79833/1/2021
املنذر � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
املنذر �إليه  :العبا�س للبيئة الداخلية (�ش ذ م م)
املو�ضوع  :انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليها ب�أن ت�ؤدى للمنذرة مبلغ � 454,488,49 /ألف درهم (اربعمائة اربعة
وخم�سون الفا واربعمائة ثمانية وثمانون درهما و 49فل�سا)
-1مبنا�سبة تعامالت جتارية بني املنذرة واملنذر اليها عبارة عن �أعمال توريد وتنفيذ اعمال �أ�صباغ قامت بها املنذرة
ل�صالح املنذر اليها .وقد قامت املنذرة بكافة الأعمال املطلوبة منها على �أكمل وجه وبدون �أي ت�أخري يذكر .وقد تر�صد
بذمة املنذر اليها  /مبلغ � 454,488,49 /ألف درهم (اربعمائة اربعة وخم�سون الفا واربعمائة ثمانية وثمانون درهما
و 49فل�سا) -2 .مل ت�سدد املنذر اليها املبلغ املرت�صد بذمتها �سالف الذكر رغم ا�ستحقاقه .وذلك وفقا لك�شف احل�ساب
ال�صادرة عن النظام املحا�سبي للمنذرة والذي يعد مبثابة الدفاتر التجارية املنتظمة الذي له حجيته يف االثبات قانونا
وامل�ؤيد بالفواتري ذات ال�صلة وما يفيد ا�ستالم املنذر اليها للب�ضائع املطالب بثمنها -3 .ومبوجب هذا االنذار تنبه املنذرة
علي املنذر اليها ب�سداد املبلغ �سالف الذكر يف خالل �أ�سبوع واحد من تاريخ ا�ستالم االن��ذار .لذلك  ،فان املنذرة تنبه على
املنذر اليها بالآتي  - :ب��أن ت��ؤدي للمنذرة مبلغ� 454,488,49/أل��ف دره��م (اربعمائة اربعة وخم�سون الفا واربعمائة
ثمانية وثمانون درهما و 49فل�سا) وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم االنذار .واال يحق للمنذرة �إتخاذ كافة الإجراءات
القانونية حفاظا على حقوقها.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  1473ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده � /سيف ح�سن احمد عبداهلل ال�صفار
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -ش م ع
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني
املوافق  ,2021/7/12وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )1480مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )950,000درهم( ،ت�سعمائة
وخم�سون الفا درهم) ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
على الأقل.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
مذكرة تبليغ املدعى عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم ( )661/2021م�ستعجل ال�شارقة

اىل املدعى عليه  /البيت امللكي للو�ساطة العقارية
بناء على طلب املدعيني  -1/علي �سامل خمي�س �سليمان ال�شام�سي  -اماراتي اجلن�سية
 -2عفراء �سامل خمي�س �سليمان ال�شام�سي  -اماراتي اجلن�سية
 -3عائ�شة �سامل خمي�س �سليمان ال�شام�سي  -اماراتي اجلن�سية
اقام عليك لدى املحكمة هذة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها
لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام املحكمة (الدائرة امل�ستعجلة) يف القاعة  143يف متام
ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا من  2021/7/07اجابـة علـى الدعوى وتقـدمي
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك

مكتب �إدارة الدعوى

املخطرة � :شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني  /حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك
املخطر �إليه  :يو�سف حنا زهره
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء
املخطرة تداين املخطر �إليه و�أخرى مببلغ  65,715/66درهم مبوجب ال�شيك رقم (3656
 )3746 ،امل�سحوبني على بنك الإمارات الإ�سالمي  ،واملذيلني بتوقيع املخطر اليه  ،وحيث �أنه
عند تقدمي ال�شـيكني املذكورين �إرجتعا دون �صرف.
ل��ذل��ك  ،ف��إن�ـ��ا نخطـركـم ب�سـرعة امل �ب �ـ��ادرة ب���س�ـ��داد امل��دي��ون�ي�ـ��ة امل�تر��ص�ـ��دة بـذمتكم وقـدرها
 65,715/66درهـم ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه ،وفـي حالـة الإ�صـرار علـى عـدم
ال�سـداد ف�سـوف ت�ضـطر املخطـرة �إلـى اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة فـي مواجهتكم للوفاء
باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

املخطرة � :شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني  /حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك
املخطر �إليه  :داين حنا زهره
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء
املخطرة تداين املخطر �إليه و�أخرى مببلغ  25,078/20درهم مبوجب ال�شيك رقم ()4139
امل�سحوبني على بنك الإمارات دبي الوطني ،واملذيل بتوقيع املخطر اليه  ،وحيث �أنه عند تقدمي
ال�شـيك املذكور �إرجتع دون �صرف.
ل��ذل��ك  ،ف��إن�ـ��ا نخطـركـم ب�سـرعة امل �ب �ـ��ادرة ب���س�ـ��داد امل��دي��ون�ي�ـ��ة امل�تر��ص�ـ��دة بـذمتكم وقـدرها
 25,078/20درهـم ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه ،وفـي حالـة الإ�صـرار علـى عـدم
ال�سـداد ف�سـوف ت�ضـطر املخطـرة �إلـى اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة فـي مواجهتكم للوفاء
باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
للمحرر رقم ()2021/1/5835

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
للمحر رقم ()2021/1/5834

املنذرة  :جونی روكت�س (فرع من مطعم الفار�س �ش ذ م م)
بوكالة املحامي  /حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املنذر �إليها  :اعمار مولز (م�ساهمة عامة)
تخطـر املنـذرة املنـذر �إليهـا برغيتهـا فـي تخفي�ض القيمـة الإيجاريـة للعـيـن املـ�ؤجرة الـوارد
بيانهـا (مـحـل رق�ـ��م  TDM - SF- 120-28امل �ـ ��ؤرخ فـي  )2018/11/1بـاملفرو�ض
الواجـب الإلتـزام بـه تبعـاً مل�ؤ�شـر ريـرا احلـاكم لتحديـد القيمـة الإيجاريـة بـني �أطـراف الإيجـار
عنـد الإخـتالف �أو بح�سـب �أجـر املثـل ولتـتمكن املنـذرة مـن و�ضـع خططهـا امل�ستقبلية للإ�ستمرار
بالعالقـة الإيجاريـة وعـدم الإخـالل بـ�أيـة مبـالـغ بـذمتها م�ستقب ً
ال علـى �أن تتلقـى الـرد املنا�سـب
مـن املنـذر �إليهـا  ،وذلـك خـالل مهلة  30يومـاً مـن تاريخـه الإعـالن بالن�شـر  ،وحتـى ال ت�ضـطـر
املنـذرة �إلـى اللجـوء للق�ضـاء �إ�ستيفاء حلقوقها ،مع حتملكم جميع الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية
ومقابل �أتعاب املحاماة
الكاتب العدل

املنذر  :حمید حممد �سعيد را�شد الطاير
بوكالة املحامي  /حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املنذر �إليه � :أحمد حممد �سامل �سعيد ال�سبو�سي
وعليه ،
يكلـف املنـذر املنـذر �إليـه بتقـدمي جميـع الـدفاتر احل�سـابية لل�شـركات املاثلـة (عيـادة فالكونزهـب البيطريـة �ش ذ
م م � ،شـركة فالكونزهـت لتجـارة الطيـور ذ م م) ب�صـفته �شـريك وعـالوه علـى ذلـك ي�ستلزم علـى املنـذر �إليـه تـعيـيـن
مـدقق ح�سـابـي يـتم املوافقـة عليـه مـن قبـل ال�شـركاء للوقوف على الو�ضـع املـالـي فـي ال�شـركات وفـق ال�صـالحيات
والإلتزامـات املرتتبـة عليـه بـ�صـفـتـه مـدير  ،وذلـك خـالل مـهـلـة خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه الإعـالن بالن�شـر  ،وفـي حـال
تعنـت املنـذر �إليـه عـن تنفيـذ مـا �سـبق � ،سيقوم املنـذر بالتوجـه �إلـى الق�ضـاء لقيـد دعـوى ق�ضـائية �أمـام املحـاكم املدنيـة
للوقـوف علـى الإخـالالت املقامـة مـن جـانـب املنـذر �إليـه  ،وقيـد دعـوى جزائيـة �أمـام املحـاكم اجلزائيـة املخت�صـة
مل�سـاءلته عـن الإخـالالت واجلـرائم التـى قـام بـهـا املنـذر �إليـه والأ�ضـرار التـى حلـقـت بال�شركة  ،مع حتميله جميع
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية ومقابل �أتعاب املحاماة.
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 742 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /براديبان كاري�شريي باالجوبالن منبيار ,الهند يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة� /سوجتا براديبان
كونهریامان ادايل فيتيل  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماه (او�سنت للمقاوالت الفنية)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )723831ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت اخرى -:ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 744 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد  :عبـداهلل حممـد ر�ضـا مـحـمـد نـور املرزوقـي  -اجلن�سية :الإمـارات ،يرغـب
فـي البيـع والتنـازل عـن( )%63مـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد  :هـاين حممـد توفيق
�صـابر  -اجلن�سـية :م�صـر ،و يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن ( )%37مـن كـامـل ح�صـته البالغـة ()%100
وذلـك �إلـى ال�سـيد :ا�سـامـه عبـدالكرمي عبـدالهادي العبيـدي  -اجلن�سـية :الـعـراق ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه
(مطعـم لـولـو ال�صـدف) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقم ( )778076ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى - :تغيري ال�شكل القانوين من(م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة) - .تغيري الإ�سم التجاري من (مطعم لولو ال�صدف) �إىل (مطعم لولو ال�صدف(ذ.م.م)
 متلك اجنبي .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0010005

املخطر  :وقا�ص احل�سن علي �أحمد  -باك�ستان اجلن�سية
العنـوان  :ال�شارقة  -مويلح  - 17بناية رقم  - 1450هاتف )052/9760219( :
املخطر اليه  :علي را�شد حممد بن رويجده  -اماراتي اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم (، )058/1011111
مو�ضوع الإخطار  :احل�ضور �إىل مقر الدائرة االقت�صادية
الوقـائع  -:حيث �أن املخطـر اليه هو وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�سماة (وقا�ص
احل�سن ملقاوالت تركيب وحدات التكيف) واملرخ�صة برقم ()735831
املخطر اليه ممتنع عن احل�ضور الجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�صالح الرخ�صة مما احلق
باملخطر بالغ ال�ضرر .وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور اىل مقر
الدائرة االقت�صادية خالل � 5أيام واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده .وعليه
يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العمل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل
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�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/11148

املرجع 745 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد :عبـداهلل جمعـه عبـداهلل مـحـمـد اهلـى  -اجلن�سية :الإمـارات،
يرغب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيدة :مديـه
مـحمـد عبـداهلل بـن طـوق املـرى  -اجلن�سية :الإمـارات ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (اجلـواب
لطباعـة امل�ستندات وخـدمات رجـال االعمـال) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم
( )730031ال�صـادرة مـن دائـرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /عبدالرحمن يو�سف اجلر�شة ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/67320بتاريخ  ، 2018/3/22ب�صفتها وكيله عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /كري�ستان اجنلريي�شت  -جنوب افريقيا اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي بناية ابوظبي
موترز � -شقة  - 1متحرك رقم 0582864930
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )37176درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )37176درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 743 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /عبد الرحيم نظري �أحمد  -اجلن�سية بنغالدي�ش  ،يرغب يف
التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك لل�سيد عبد املطلب زين العابدين  -اجلن�سية
بنغالدي�ش  ،يف امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات (عبد الرحيم �أحمد ملقاوالت النجاره امل�سلحة)
املرخ�صة برقم ( )755011ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة.
تعديالت �أخرى -:مت تغيري اال�سم التجاري للم�ؤ�س�سة من (عبد الرحيم �أحمد ملقاوالت النجاره
امل�سلحه) �إىل (عبد املطلب زين ملقاوالت النجاره امل�سلحه).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  -ال�شارقة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

املرجع 739 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/لينا البينو كوليتا  -فلبينية اجلن�سية  ،ترغب يف التنازل
عن جزء من ح�صتها البالغة ( )%15وذلك لل�سيدة /مارينا ابي�سامي�س الفارو  -فلبينية
اجلن�سية يف امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات (بيت ال�سعادة خلدمات االفراح) املرخ�صة برقم
( )627237ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة .تعديالت �أخرى  :مت
تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات) اىل (�شراكة اعمال مهنية بوكيل
خدمات) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2021 /0001036مدين (كلي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002303مدين (جزئي)

املرجع 740 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيد  :خليفـه ابـراهيم هـلـي �سـليمان املـازمي  -اجلن�سية :االمـارات  ،يرغـب فـي
البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـتـه البالغة ( )%51وذلـك �إلـى ال�سـيد :را�شـد عبـداهلل حممد عبيد ال�سويدي
 اجلن�سية  :االمارات .ليكن معلومـا للجميـع بـان ال�سـيد :با�سـم مـحـمـد وائـل مـحـمـود العابـد  -اجلن�سية:الأردن  ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%25وذلـك �إلـى ال�سيد  :ح�سـني مـهـدى
ح�سـني اليـامي  -اجلن�سية  :ال�سـعودية فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (مغ�سـلة املا�سـة) ت�أ�س�سـت ب�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب
رخ�صـة رقـم ( ) 745900ال�صـادرة مـن دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى -:ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل  -ال�شارقة

حماكم دبي

�سنة ال�صنع

2016
ف�ضي
ميت�سوبي�شي الن�سر
6
ابوظبي
68764
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/عبدالرحمن يو�سف اجلر�شة
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االمارات العربية املتحدة

�إىل/
املحكوم عليه � :سامل �سيف عبدالرحمن مطر ال�سويدي ب�صفته مالك الربق للمقاوالت الكهربائية
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ العاملية للمقاوالت العامة  -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 775629.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1740/2019 /207تنفيذ جتاري

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  1740/2019 /207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2017جتاري كلي واملعدل بالإ�ستئناف رقم  2018/861ا�ستئناف جتاري  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 2421316درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :عبدالعزيز جا�سم عبداهلل حممد املرزوقي  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي  -الرب�شاء � - 3شارع رقم  - 610فيال رقم � - 20ص ب  7944دبي  -متحرك 0505533531
وميثله � :إبراهيم حممد احمد حممد القا�سم
املطلوب �إعالنه  :م�ست�شفى اليف الين � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -جبل علي  -منطقة املنتزه  -خمرج  25من �شارع ال�شيخ زايد  -بناء ملك دبي العاملية للعقارات  -بجوار كني�سة جبل علي بوكالة
املحامني اال�ساتذة /حممد عبداهلل العبيديل � -سعود الزرعوين  -عمر العو�ضي info@lifeline.ae - 0506247400 -
م��و��ض��وع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة ينتهي بتاريخ  - 2062/7/11املنطقة :الورقاء االوىل  -رقم االر�ض  - 247امل�ساحة :
 4693.27مرت مربع  -التقييم ( )9758000درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2017جتاري كلي واملعدل بالإ�ستئناف رقم  2018/861ا�ستئناف جتاري  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 2421316درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :عبدالعزيز جا�سم عبداهلل حممد املرزوقي  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي  -الرب�شاء � - 3شارع رقم  - 610فيال رقم � - 20ص ب  7944دبي  -متحرك 0505533531
وميثله � :إبراهيم حممد احمد حممد القا�سم
املطلوب �إعالنه  :م�ست�شفى اليف الين � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -جبل علي  -منطقة املنتزه  -خمرج  25من �شارع ال�شيخ زايد  -بناء ملك دبي العاملية للعقارات  -بجوار كني�سة جبل علي بوكالة
املحامني اال�ساتذة /حممد عبداهلل العبيديل � -سعود الزرعوين  -عمر العو�ضي info@lifeline.ae - 0506247400 -
م��و��ض��وع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة ينتهي بتاريخ  - 2062/7/11املنطقة :الورقاء االوىل  -رقم االر�ض  - 247امل�ساحة :
 4693.27مرت مربع  -التقييم ( )9758000درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5802

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5801

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5800

املخطر  :ادم خان
املخطر �إليه  :تي ات�ش او ايه للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
(جمهول حمل االقامة)
ينذر املخطر  -املخطر �إليه  -بف�سخ العقد امل�ؤرخ يف 2018/11/11م املوقع بني املخطر
واملخطر �إليها  ،وب�ضرورة رد كامل املبالغ امل�سددة من املخطر والتي تقدر قيمتها مببلغ
( 1,350,000الف دره��م) على ان يتم ال�سداد خالل ( 30يوما) و ذلك تنفيذاً لأحكام
قانون الإج��راءات املدنية  ،و اذا مل يتم ال�سداد خالل املده املمنوحه ( 30يوما) من تاريخ
الإع�لان بالن�شر عندها �سي�ضطر املخطر اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم للمطالبة
بقيمة املبالغ امل�سددة والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر  :ادم خان
املخطر �إليه  :تي ات�ش او ايه للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
(جمهول حمل االقامة)
ينذر املخطر  -املخطر �إليه  -بف�سخ العقد امل�ؤرخ يف 2018/10/28م املوقع بني املخطر
واملخطر �إليها  ،وب�ضرورة رد كامل املبالغ امل�سددة من املخطر والتي تقدر قيمتها مببلغ
( 2,000,000الف دره��م) على ان يتم ال�سداد خالل ( 30يوما) و ذلك تنفيذاً لأحكام
قانون الإج��راءات املدنية  ،و اذا مل يتم ال�سداد خالل املده املمنوحه ( 30يوما) من تاريخ
الإع�لان بالن�شر عندها �سي�ضطر املخطر اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم للمطالبة
بقيمة املبالغ امل�سددة والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر  :ادم خان
املخطر �إليه  :تي ات�ش او ايه للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
(جمهول حمل االقامة)
ي�ن��ذر املخطر  -املخطر �إل�ي��ه  -بف�سخ العقد امل� ��ؤرخ يف ٢٩/٤/٢٠١٩م  ،امل��وق��ع ب�ين املخطر
واملخطر �إليها  ،وب�ضرورة رد كامل املبالغ امل�سددة من املخطر والتي تقدر قيمتها مببلغ
( 1,300,000الف دره��م) على ان يتم ال�سداد خالل ( 30يوما) و ذلك تنفيذاً لأحكام
قانون الإج��راءات املدنية  ،و اذا مل يتم ال�سداد خالل املده املمنوحه ( 30يوما) من تاريخ
الإع�لان بالن�شر عندها �سي�ضطر املخطر اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم للمطالبة
بقيمة املبالغ امل�سددة والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0001378عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :مطاحن العني للدقيق  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية  1مكاين رقم 4804509330
هاتف رقم 0502013007 0551422225 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/7/12يف متام ال�ساعة  15:00م�ساء �أمام مكتب
�إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
� )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/28م

مدير اخلدمات الق�ضائية
را�شد علي الفورة ال�شام�سي

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :تريجر للتجارة العامة  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة  :عجمان
م�شرف بالقرب من ماركت عجمان رقم مكاين 4416010079
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم
الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ
 2021/6/27م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/2451جتاري جزئي

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2101/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2021/2460امر اداء

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1704/2021/305ا�ستئناف جتاري

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )65.000درهم مع الفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /باملر لوري االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سولتبوك�س لتاجري بيوت العطالت �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 وقدره
( )65.000درهم مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام
ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2021/7/11ال�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 ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :اوال:الت�صريح بقيد املطالبة ك�أمر اداء انفاذا للحكم ال�صادر بتاريخ 2021/1/3:يف
الدعوى رقم 3748:ل�سنة  2020جتاري جزئي  -ثانيا:ا�صدار االمر بالزام املعرو�ض �ضده بان ي�ؤدي
للطالب مبلغ مقداره وقدره ( )233.775.74درهم  -ثالثا:الزام املعرو�ض �ضده باداء التعوي�ض املنا�سب
لطالب االمر اجلابر لال�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يقدره
مببلغ ( )20.000.00ع�شرون الف درهم  -ثالثا:الزام املدعيه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سيف �سلطان نا�صر �سلطان احلب�سي العامري � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامةمو�ضوع الإع�ل�ان :ق��د اق��ام عليكم ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وق��د ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ
2021/6/4تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك من خالل � 5أيام من ن�شر هذا االعالن بالوفاء باملطالبة
املذكورة اعاله

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )350000درهم
والفائدة القانونية  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  2012/8/5وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف
طالب الإعالن  :روح اهلل عبد اهلل خرم � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :اهلل داد عبداهلل ابراهيمي � -2شركة زرك��و التجارية ذ.م.م � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2021/4/19ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما
بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعيه مبلغ ( )350000درهم ثالثمائة وخم�سون الف درهم) والفوائد
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام مع الزامهما بالر�سوم
وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  485/2021/44نزاع تعيني خربة عقاري
مو�ضوع الدعوى  :ندب خبري هند�سي تكون مهمته االطالع على م�ستندات الدعوى وما ع�سى ان يقدمه اطراف النزاع من
م�ستندات وفواتري لبيان العالقة بني الطرفني وكذلك االنتقال اىل موقع امل�شروع وحتديد ن�سبة االجناز التي قامت بها املتنازعة
املقاول وتقدير قيمتها وكذلك بيان ماهو م�سدد من مبالغ من املتنازع �ضده وما هو املبلغ املرت�صد بذمته ل�صالح املتنازعة وكذلك
حتديد قيمة املعدات التي ا�ستوىل عليها املقاول اجلديد بناء على تعليمات املالك واال�ست�شاري له وكذلك االنتقال الي جهة
حكومية او غري حكومية لالطالع على امل�ستندا التي تخ�ص امل�شروع على �سبيل املثال ال احل�صر بلدية دبي واي�ضا حتديد التعوي�ض
املنا�سب الذي يجرب ال�ضرر الذي ا�صاب املتنازعة ب�سبب املماطلة يف �سداد ماهو م�ستحق لها مبالغ دون وجه حق وكذلك تغريها
كمقاول للم�شروع دون اي تق�صري حدث منها
طالب الإعالن -1 /بيتنا للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :متنازع
املطلوب �إعالنهم  -1 :مو�سى حممد �سليمان ك�سوب مطر � -صفته بالق�ضية  :متنازع �ضده  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ندب خبري هند�سي تكون مهمته االطالع على م�ستندات الدعوى وما ع�سى ان
يقدمه اطراف النزاع من م�ستندات وفواتري لبيان العالقة بني الطرفني وكذلك االنتقال اىل موقع امل�شروع وحتديد ن�سبة االجناز
التي قامت بها املتنازعة املقاول وتقدير قيمتها وكذلك بيان ماهو م�سدد من مبالغ من املتنازع �ضده وما هو املبلغ املرت�صد بذمته
ل�صالح املتنازعة وكذلك حتديد قيمة املعدات التي ا�ستوىل عليها املقاول اجلديد بناء على تعليمات املالك واال�ست�شاري له وكذلك
االنتقال الي جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على امل�ستندا التي تخ�ص امل�شروع على �سبيل املثال ال احل�صر بلدية دبي واي�ضا
حتديد التعوي�ض املنا�سب الذي يجرب ال�ضرر الذي ا�صاب املتنازعة ب�سبب املماطلة يف �سداد ماهو م�ستحق لها مبالغ دون وجه حق
وكذلك تغريها كمقاول للم�شروع دون اي تق�صري حدث منها
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/7/7ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل

امل�صلح

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى -1 :الغاء احلكم امل�ستانف والق�ضاء جمددا للمدعي بكافة املبداه امام حمكمة
اول درجة  -2الزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة عن كافة الدرجات
 -3احالة من حمكمة التمييز
طالب الإعالن  :فورن�ش ون لل�صناعة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :مالك حممد ر�شيد عمر دين � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2018/2542جتاري كلي  ,وحددت
لها جل�سه يوم االحد املوافق  2021/9/5ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بالن�شر
 738/2021/18عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 211/2021/476تنفيذ عقاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ع�صام عبد اهلل ابراهيم حممد ال علي
وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف
الدعوى رق��م 2020/991:عقاري جزئي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )825344درهم
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

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2021/3543امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :فاروق ماروتراو ميدو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :متويل  -م�ساهمة خا�صة
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل � ��ؤرخ 2006/6/26:ومالحقه
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها وقت
التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�شطب ا�شارة االج��ارة ال��واردة يف �شهادة امللكية وال��زام املدعي عليه
ب�سداد مبلغ درهم ( )29.346.00درهم قيمة االجرة املت�أخرة غري املدفوعة وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ
االخالء التام والفعلي والتعوي�ض وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/13ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما ب�سداد مبلغ ()30.000
درهم ثالثون الف درهم قيمة ال�شيك رقم 410134:املح�سوب على بنك حبيب بنك املحدود وفق قواعد
االلتزام ال�صريف والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/2/25:وحتى متام ال�سداد
لطالبة االمر مع �شمول احلكم و/او االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة عمال باملادة ( )229من
قانون االجراءات املدنية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :ارامك�س االمارات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ترافري�س لل�شحن ���ش.ذ.م.م � -2شاهروخ امري مبارك امري � -صفتهما بالق�ضية :
مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/6/1بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ ثالثون الف درهم والفائدة القانونية � %5سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/2/25:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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Date 6/ 7/ 2021 Issue No : 13284
Notification by publication for Defendant
Before Case Management Office
Ajman Court, Ajman Federal First Instance Civil Court
)In the Case No. AJCFICIREA2021/0002303/Civil (Partial
To the Defendant: Trigger General Trading LLC
Residence unknown: Ajman, Mushairif near Ajman market, Makani No.
)4416010079 (In both Arabic and English
You are summoned to present in the hearing on 08/07/2021 before Case
Management of Ajman First Instance Civil Court-Office No. (Case
Manager Office 2- Single Day Circle), either in person or through a
legal proxy and submit an answer note to the case, accompanied by all
the documents within a period not exceeding ten days From the date of
publication, to consider the case whose number is mentioned above In
your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  1473ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده “ن�شرا”
اىل املنفذ �ضده � /سيف ح�سن �أحمد عبداهلل ال�صفار
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش.م.ع
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم االثنني
املوافق  ,2021/07/12وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )1480مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )950,000( :درهم( ،ت�سعمائة
وخم�سون �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
http: www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

Tuesday

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6يوليو  2021العدد 13284
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حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 6/ 7/ 2021 Issue No : 13284
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 11148/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr. Abd al Rahman youssef al Jarsha as an attorney
for Advocate Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary
Public under No 2018/1/67320, dated 22-03-2018 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed,
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Christine Englbrisht - Nationality : South African - with an address at Emirate of Abu
Dhabi, City of Abu Dhabi, Abu Dhabi Motors Flat No 1-, Mobile No: 0582864930
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37176
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
37176, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2016

Silver

Mitsubishi Lancer

6

Abu Dhabi

68764

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Abd al Rahman youssef al Jarsha

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة �أ�سهم م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
با�سم  /خالد في�صل �ساملني طالب
بعدد ا�سهم 3440
و رقم ال�شهادة ADIB-10176586
فمن يعرث عليها ت�سليمها مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
�أو الإت�صال على 0502145400

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة �أ�سهم �شركة الإحتاد للت�أمني
با�سم  /خالد في�صل �ساملني طالب
بعدد ا�سهم 5654
برقم ال�شهادة UNION16949
فمن يعرث عليها ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أعاله
�أو الإت�صال على 0502145400

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة �أ�سهم �شركة الواحة كابيتال
با�سم  /خالد في�صل �ساملني طالب
بعدد ا�سهم 3511
برقم ال�شهادة OLLC-1133313
فمن يعرث عليها ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أعاله
�أو الإت�صال على 0502145400

فقدان �شهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة �أ�سهم م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
با�سم � /سامل خليفة حممد خلفان الدرمكي
بعدد ا�سهم  151و رقم ال�شهادة 10208964
فمن يعرث عليها ت�سليمها مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
�أو الإت�صال على 0507400003
فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /كا�ستيمه بت
را�سجا را�سماد  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()AT949056
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0569974891

فقدان جواز �سفر
ف � �ق ��د امل� � ��دع� � ��و� /سعيده
ع ��زاز  ،اجل��زائ��ر اجلن�سية
ج � � � � � � � ��واز �� � � �س� � � �ف � � ��ره رق � � ��م
( )166796094يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب���س�ف��ارة اجل��زائ��ر او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /دوري� ��� �س ��ا
اماريلينتو بوتيان  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()8036507EC
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0545498242

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /برا�شانت
ف� �ي� �ن ��ود ك� ��وم� ��ار  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()5788113S
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501472660

Date 6/ 7/ 2021 Issue No : 13284

Sharjah Federal Appeal Court - Case Management Office
Summon by publication
To the appellee to attend before Case Management Office
in case No.836/2021 civil
Upon the request of the appellant: Q.P.T Plastic Manufacturing LLC
(Previously: Raw Materials Trading Company).
To the Appellees :
1- Bilal Afdy Iqbal Affandi
		
2- Pack Light Company FZC
		
3. Mohammad Haris Qureshi
Therefore, you are, as appellees, requested to appear, in person or by
an authorized attorney, before Case Management Office No (337),
at Sharjah Federal Appeal Court on Tuesday 13/07/2021 in order to
reply and submit your documents.
)(Signed & Stamped by Sharjah Federal Appeal Court

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بالن�شر
 1390/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :امانة القرية ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد ممدوح رم�ضان ب�ستان
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ ( )100.000درهم اماراتي على على �سبيل
التعوي�ض املادي واالدب��ي مع الفائدة  %12من تاريخ احلادث الواقع بتاريخ 2020/1/8:وحتى
تاريخ ال�سداد التام
وحددت لها جل�سة  2021/7/12ال�ساعة � 9ص مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سة لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

اعالن بالن�شر
 4036/2021/209تنفيذ عمايل

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة فرينري للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نيجو فيليب فارغي�س فارغي�س ماتيو
وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )445.423.5درهم 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

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2054/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1762/2020جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  718312.9درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :وادي �سيجي ل�صناعة العطور ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :نفحات باري�س للتجارة العامه ���ش.ذ.م.م  2منري قائد علي غالب -
ميني اجلن�سية� -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )718312.9دره��م 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

حماكم دبي

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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13284بتاريخ 2021/7/6

الثالثاء  6يوليو  2021العدد 13284

�إخطار عديل
برقم املحرر 2020/55008

املخطر  /ح�سن رجب عبد املق�صود عبداهلل  -م�صر اجلن�سية وبحمل هوية رقم ( )784197140962750ب�صفتی
وكیال عن ال�سيد  /خالد حممد عثمان  -فل�سطني اجلن�سية مبوجب وكالــة ( )SH20180816C86658ب�صفته
وكيال عن ال�سيد /عبد اهلل مطر �سامل املهريي  -الإمارات اجلن�سية مبوجب وكالة رقم ()SH20180121C52697
ب�صفته مالك الرخ�صة امل�سماه  /بلوتو خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك  -رخ�صة رقم  724500وال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ب�صفتهم ممثلني/جمعية مالك برج الريفريا  -عنوانها  :برج امري بوخم�سني
( F2 )203هاتف رقم 971506813553 :
املخطر اليه � :سيف را�شد احمد �صالح املحرزي  -اجلن�سية  :االمارات
عنوانـه  :ال�شارقة اخلان برج الريفريا �شقة  2501هاتف رقم 971504888496 :
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد �إجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة الت�أخري
ملا كان املخطر �إليه هو مالك �شقة رقم ( )2501بربج الريفريا العقار رقم (/1227ز )  -ب�إمارة ال�شارقة ,وقد تر�صد
للمخطر يف ذمة املخطر اليه مبلغ اجمايل وقدره ( )7,864درهم ت�شمل قيمة الغرامة ب  %10عن الأعوام 2020
عبارة عن ر�سوم خدمات �سنوية ل�سنة ( )2020مببلغ ( + )7,149ر�سوم غرامة التاخري )715( %10درهم
(املن�صو�ص عليها باملادة  34البند  13واملادة  44البند رقم  10من النظام الأ�سا�سي لت�شكيل جمعية احتاد املالك -
ال�صادر من دائرة الت�سجيل العقاري) ووفقا �أي�ضا لأحكام املادة رقم ( )14من القانون رقم ( )4ل�سنة 1980م وحيث مت
تبليغك عدة مرات ب�سداد هذا املبلغ �شفويا وعرب الهاتف وب�إر�سال ر�سائل ر�سمية اال انك امتنعت عن �سداد ر�سوم اخلدمات
امل�ستحقة بدون م�سوغ قانونی ویال مربر وحيث تخطر املخطره املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه من ر�سوم
اخلدمات واملذكورة اعاله بالتف�صيل ,حتى يت�سنى للمخطره القيام بالتزاماتها نحو �إدارة الربج ب�أكمله و�ضمان ح�سن �إدارة
و�صيانة االجزاء امل�شرتكة فيه وتوفري خدمات الإدارة والتنظيم والتحكم وفقا للمادة رقم ( )14من القانون رقم ()4
ل�سنة 1980م .وعمال ب�أحكام املادة ( )49من عقد ت�أ�سي�س اجلمعية والنظام الأ�سا�سي لها والتي يحق مبوجبها توجيه
انذار خطی عن طريق املحكمة �أو بعلم الو�صول �إىل اع�ضاء اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم التزامهم ب�أي من
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي ويحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية باللجوء لقا�ضي التنفيذ املخت�ص
واتخاذ كافة �إجراءات التنفيذ اجلربي .لذلك وبناءا على ما تقدم ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد كافة
ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة والبالغة ( )7,864درهم (�سبعة الف وثمامنائة و�أربعة و�ستون درهما) للمخطره خالل مدة
�أق�صاها  15يوما من تاريخ هذا الأخطار ويف حال عدم ال�سداد �سوف ت�ضطر املخطره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية
بالإ�ضافة �إىل كافة امل�صاريف والر�سوم الق�ضائية.

الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  - 141 / 2020 / 250بيع عقار مرهون

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5822

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى � /إ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية والأمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على
العقار رقم  G11بالطابق رقم  Gمببنى الغزالن  3البالغ م�ساحته  101.35مرت مربع واملواقف  138على قطعة االر�ض
رقم  14مبنطقة الثنية الثالثة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب
قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  1,154,090,95درهم (فقط مليون ومائة واربعة وخم�سني الف وت�سعني درهم وخم�سة
وت�سعني فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون
واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  /البنك العربي املتحد
عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -بناية البزن�س بوينت  -مكتب رقم  - 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /فرزاد ح�سن كرمیی مكي ابادی  -عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي  -الثنية الثالثة  -دبي  -مبنى الغزالن - 3
العقار رقم  - G11بر دبي – fzd.kasmi@gmail.com - 0500000000
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 14 :املنطقة  :الثنية الثالثة  -ا�سم املبنى
 :الغزالن  - 3رقم املبنى  - 3 :رقم العقار  - G11 :امل�ساحة  101,35 :مرت مربع  -التقييم ( )1,171,173.94درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنذر � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
املنذر �إليه � -1أوتاد ميدل اي�ست للخدمات الفنية �ش ذ م م  -2 ،زياد عبدالكرمي غالول � -سوري اجلن�سية
 -3وائل كمال م�سوح � -سورري اجلن�سية  -4 ،ح�سام عبدامل�سيح الزمار � -سوري اجلن�سية
املو�ضوع  :انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليهم ب�أن ي�ؤدوا للمنذرة بالت�ضامن بينهم مبلغ � 209,290,55 /ألف درهم
(مائتان وت�سعة الف ومائتان وت�سعون درهما و 55فل�سا).
 -١مبنا�سبة تعامالت جتارية بني املنذرة وال�شركة املنذر اليها الأوىل التي ميثلها املنذر اليهم من الثاين ايل الرابع
ولهم حق التوقيع على ال�شيكات لدي البنك .قامت املنذرة بتوريد ب�ضائع (ا�صباغ واعمال) للمنذر اليها االويل -٢ .وقد
قامت املنذرة بكافة الأعمال املطلوبة منها على �أكمل وجه وبدون �أي ت�أخري يذكر .وقد تر�صد بذمة املنذر اليهم/مبلغ
 209,290,55الف درهم (مائتان وت�سعة الف ومائتان وت�سعون درهما و 55فل�سا) مل ي�سددها املنذر اليهم رغم
ا�ستحقاقها .وذلك وفقا لك�شوف احل�ساب ال�صادرة عن النظام املحا�سبي للمنذرة والتي تعد مبثابة الدفاتر التجارية
املنتظمة وكل تلك احل�سابات م�ؤيدة بالفواتري -٣ .ومن ناحية �أخرى فقد �سلم املنذر اليهم للمنذرة ال�شيكات التالية التي
مل يتم �صرفها عند تقدميها للبنك حيث ارتدت جميعا بدون �صرف وفقا الفادة البنك وبياناتها كالتايل -:
تاريخ ال�شيك

مبلغ ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه ال�شيك

2019/7/10

 25,000الف درهم

بنك الإمارات دبي الوطني

2020/10/20

 100,000الف درهم

بنك الإمارات دبي الوطني

2020/10/20

 100,000الف درهم

بنك الإمارات دبي الوطني

لذلك  ،فان املنذرة تنبه على املنذر اليهم مت�ضامنني بالآتي-:
ب�أن ي�ؤديا للمنذرة مبلغ  209,290,55الف درهم (مائتان وت�سعة الف ومائتان وت�سعون درهما و  55فل�سا) بالت�ضامن
فيما بينهم .وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ا�ستالم الر�سالة واال يحق للمنذرة �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا
على حقوقها.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  642/2018/211تنفيذ عقاري

العدد  13284بتاريخ 2021/7/6
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  642/2018/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/325عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 477,812.58درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:امالك للتمويل (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة تالل الإم��ارات  -مركز �إعمار لالعمال مبنى رقم - 3
الطابق الأول  -وميثله  :عبداللطيف حممد �أبوبكر احمد احلمادي
املطلوب �إع�لان��ه  :م��روان احمد حممد ال�ب��واردي ( -ح�سب ال��وارد ب�شهادة امللكية) م��روان بن احمد بن حممد
البواردي ( -ح�سب الوارد ب�إثبات ال�شخ�صية)
عنوانه � :أخ��ر عنوان معلوم  -الإم��ارات � -إم��ارة دب��ي  -بردبي  -دب��ي مارينا  -بناية الفتان � -شقة رق��م - 705
MARWAN@OASISVENTURES.NET - 044540301 - 0505537497
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :نخلة جمريا  -رقم االر�ض  - 2ا�سم املبنى  :امل�ساكن ال�شمالية  -رقم
العقار  - 528امل�ساحة  314.20 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )4.279.907/13درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/325عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 477,812.58درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:امالك للتمويل (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة تالل الإم��ارات  -مركز �إعمار لالعمال مبنى رقم - 3
الطابق الأول  -وميثله  :عبداللطيف حممد �أبوبكر احمد احلمادي
املطلوب �إع�لان��ه  :م��روان احمد حممد ال�ب��واردي ( -ح�سب ال��وارد ب�شهادة امللكية) م��روان بن احمد بن حممد
البواردي ( -ح�سب الوارد ب�إثبات ال�شخ�صية)
عنوانه � :أخ��ر عنوان معلوم  -الإم��ارات � -إم��ارة دب��ي  -بردبي  -دب��ي مارينا  -بناية الفتان � -شقة رق��م - 705
MARWAN@OASISVENTURES.NET - 044540301 - 0505537497
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :نخلة جمريا  -رقم االر�ض  - 2ا�سم املبنى  :امل�ساكن ال�شمالية  -رقم
العقار  - 528امل�ساحة  314.20 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )4.279.907/13درهم.
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  788/2021/208تنفيذ مدين

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1966مدين جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  89992.72درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان � :شركة بيت البرتجي الطبية ���ش.ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ  -وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عا�صف حممد رفيق قري�شي� -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )89992.72درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم
وامل�صاريف  ,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

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/3359تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4110/2020امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  16274247.7درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :تران�سجارد جروب �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م� -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )16274247.70درهم 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

اعالن بالن�شر
 1908/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة فن�شيان هو�سبيتاليتى الدارة املن�شات ذ.م.م  -2مطعم ام
�شريف �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ش.م.ع
وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1313535.17درهم 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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ال ميكن عادة العثور على �سر احل�صول على ب�شرة متوهجة و�صحية يف "زجاجة �سحرية" � -إنها �إ�شراق ي�أتي من
الداخل.ومع تقدمنا يف ال�سن ،ينتج جلدنا كمية �أقل من الكوالجني ويفقد بع�ض مرونته.
ولكن ،بغ�ض النظر عن عمرك ،ف�إن الوفرة الطبيعية لب�شرتك تعتمد ب�شكل كبري على عوامل منط احلياة مثل
النظام الغذائي واحل�صول على ق�سط كاف من النوم والعوامل البيئية ال�ضارة.
ويقول اخلرب ال�سار �إنه من املمكن حت�سني الب�شرة الباهتة املتعبة وا�ستعادة توهجها ال�شاب ،عن طريق �إجراء
بع�ض التغيريات الب�سيطة .وابتداء من �شرب كمية كافية من املاء �إىل �إدخال مكمل غذائي يحتوي على فيتامني
�ضروري للب�شرة يف روتينك اليومي ،يك�شف تقرير ن�شره موقع "ديلي ميل" عن  4ن�صائح �سهلة لتحقيق �إ�شراق
�صحي للب�شرة ،دون احلاجة �إىل زيارة طبيب الأمرا�ض اجللدية.
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�سر الب�شرة املت�ألقة وال�شابة

 4ن�صائح �سهلة للح�صول على �إ�شراقة �صحية!
 ت ��أك��د م��ن ح�صولك على العنا�صرالغذائية الهامة يوميا
يعد تناول نظام غذائي �صحي ومتوازن �أمرا
مهما لي�س فقط من �أج��ل �صحتنا العامة،
ولكن للح�صول على ب�شرة ن�ضرة و�شابة.
وت���س��اع��د ال�ف��اك�ه��ة واخل �� �ض��روات الغنية
مب�ضادات الأك�سدة ،على تزويد ب�شرتنا
بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية مبا
يف ذل� ��ك ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات  CوE
والزنك وال�سيلينيوم.
ومي� �ك ��ن �أن ت �� �س �ب��ب العوامل
البيئية ال���ض��ارة ،مثل التلوث
ودخ ��ان ال�سجائر وح�ت��ى �أ�شعة
ال���ش�م����س ،ال���ش�ي�خ��وخ��ة املبكرة
وجتعد اجللد.
وت�ساعد م�ضادات الأك�سدة على
حماية اجللد ع��ن طريق منع ال�ضرر
الت�أك�سدي من اجلذور احلرة للخاليا
والأن�سجة.
وت���ش�م��ل م���ص��ادر ال�ط�ع��ام اجليدة
التي ميكنك �إ�ضافتها �إىل قائمة
ال�ت���س��وق اخل��ا� �ص��ة ب ��ك :التوت
والتفاح والربتقال والطماطم
والربوكلي وال�سبانخ واجلزر
والهليونوالأفوكادووال�شمندر
والكو�سا والبطاط�س.
 ���ض��ع يف اع��ت��ب��ارك تناولمكمل غذائي
ي�ج��ب �أن يعني ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي املتوازن
واملتنوع ال��ذي يحتوي على الكثري من الألياف
وال�ب�روت �ي �ن��ات وك��ذل��ك ال �ف��واك��ه واخل�ضروات،
�أن ��ك حت���ص��ل ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ع�ن��ا��ص��ر الغذائية
والفيتامينات واملعادن التي حتتاجها.
و�إذا كنت قلقا من عدم ح�صولك على
ما يكفي للم�ساعدة يف احلفاظ
على مظهر الب�شرة اجلميلة،
فيمكنك التفكري يف تقدمي

روت �ي��ن م �ن �ت �ظ��م ل ��وق ��ت ال� �ن ��وم مل �� �س��اع��دت��ك على
اال��س�ترخ��اء وجتهيز ج�سمك للراحة .ق��م ببع�ض
متارين اال�سرتخاء اللطيفة مثل اليوغا اخلفيفة،
�أو ق ��راءة ك�ت��اب ب��دال م��ن ال�ن�ظ��ر �إىل ه��ات�ف��ك� ،أو
اال�ستماع �إىل ال��رادي��و ميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف
تهدئة العقل.

مكمل لنظامك اليومي للعناية بالب�شرة.
ويف ال�سنوات اخلم�س الأوىل بعد انقطاع الطمث،
ميكن �أن تفقد الب�شرة م��ا ي�صل �إىل  30%من
ال �ك��والج�ي�ن ،م��ا ق��د ي � ��ؤدي �إىل حت ��ول اخلطوط
الدقيقة �إىل جتاعيد ،وت�صبح الأدم��ة �أقل �صالبة
وجفافا و�أكرث عر�ضة للتلف ب�سبب اجلذور احلرة.
وميكن �أن ي�ساعد تناول املك ّمل الغذائي املنا�سب،
يف تقليل ظ�ه��ور اخل �ط��وط ال��دق�ي�ق��ة والتجاعيد  -االبتعاد عن اخلمر
درا� �س��ات كثرية بينت ان ت�ن��اول الكحول ميكن �أن
واحلفاظ على متا�سك اجللد.
يجفف �أج�سادنا ،مبا يف ذلك اجللد.
وعندما تعاين ب�شرتنا من اجلفاف ،تفقد ن�ضارتها
 اح�صل على ق�سط كاف من النومي�شعر معظمنا بالرتنح بعد ليلة م�ضطربة من الطبيعية وتوهجها ال�صحي ،بينما متيل التجاعيد
التقلبات ،وبالن�سبة للبع�ض ،من املمكن �أن نقول وامل�سام �إىل الظهور ب�شكل �أكرب.
من خالل وجوهنا �أننا فقدنا فر�صة احل�صول على وميكن للكحول �أي�ضا �أن يقلل من نوم حركة العني
ال�سريعة ويعطل منطنا (ال ��ذي ن�ع��رف �أن��ه �ضار
مدة النوم املو�صى بها من �ست �إىل ت�سع �ساعات.
لب�شرتنا) ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
وميكن �أن ت�ؤدي ليلة واحدة فقط من قلة النوم� ،إىل
م��در ل�ل�ب��ول ،م��ا يعني
ظهور الهاالت ال�سوداء حتت العني وتورم العينني
�أن� ��ه ي��زي��د م ��ن �إنتاج
و�شحوب اجللد واملزيد من التجاعيد واخلطوط
اجل���س��م ل�ل�ب��ول الذي
الدقيقة الظاهرة.
يطرد املاء الزائد وامللح.
وحتتاج �أج�سامنا �إىل النوم ملنحها الوقت لإ�صالح
وميكن �أن يت�سبب �شرب
نف�سها؛ بينما ن�ستمتع ب�أحالم �سعيدة ،يزداد تدفق
ال �ك �ح��ول �أي �� �ض��ا يف �أن
ال��دم يف ب�شرتنا وت �ب��د�أ يف
تبدو وجوهنا منتفخة
�إعادة بناء الكوالجني.
 وه ��و �أح� ��د الآث� ��ارو�إذا كنت تكافح من
اجل��ان�ب�ي��ة الأخ ��رى
�أجل النوم ،فحاول
غري املرغوب فيها
ت � �ق� ��دمي
لطبيعة الكحول
املجففة.
ووج ��دت درا�سة
�أج��ري��ت يف عام
 2015ارتباطا
ق��وي��ا ب�ي�ن �شرب
امل � ��زي � ��د م � ��ن امل � ��اء
واحل�صول على ب�شرة
�أك�ث�ر �صحة  -وه��و �أمر
منطقي لأن ب�شرتنا تتكون
من خاليا حتتاج �إىل املاء لتعمل يف
�أف�ضل حاالتها.

انقطاع الطمث املبكر يزيد من خطر الإ�صابة
بثاين �سبب رئي�سي للوفاة يف العامل
�أظهرت درا�سة جديدة �أن انقطاع الطمث املبكر قد يعني زيادة خطر الإ�صابة ب�سكتة
دماغية ناجمة عن ان�سداد الأوعية الدموية.ومع ذلك ،ففي كل عام من ت�أخر �سن
الي�أ�س ،انخف�ض خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة .%2
وال�سكتة الدماغية هي ال�سبب الرئي�سي الثاين
للوفاة يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،والن�ساء �أكرث
ع��ر��ض��ة لل�سكتة ال��دم��اغ�ي��ة بن�سبة  4%من
الرجال.
وت�ظ�ه��ر بع�ض ال��درا� �س��ات �أن ال�ن���س��اء اللواتي
ي �ع��ان�ين م��ن ان �ق �ط��اع ال �ط �م��ث يف � �س��ن مبكرة
لديهن خماطر �أعلى للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ب�شكل ع��ام .لكن الأب �ح��اث �أ��س�ف��رت ع��ن نتائج
خمتلطة حول العالقة بني ال�سكتة الدماغية

و�سن الي�أ�س الذي بد�أ.
ونظرت الدرا�سة ،التي ن�شرت م�ؤخرا يف جملة
 ، Strokeيف بيانات من  16244امر�أة،
ت �ت��راوح �أع� �م ��اره ��ن ب�ي�ن  26و 70ع ��ام ��ا ،يف
هولندا.
وب �ع��د م�ت��اب�ع��ة ال�ن���س��اء مل ��دة  15ع��ام��ا تقريبا
والتكيف مع عوامل خمتلفة ،وج��د الباحثون
�أن الن�ساء الالئي حدث انقطاع الطمث لديهن
ق �ب��ل � �س��ن  ،40ك ��ان ل��دي �ه��ن خ �ط��ر الإ�صابة

بال�سكتة الدماغية الإقفارية  1.5م��رة �أكرث
من الن�ساء الالئي عانني منها بني �سن -50
 .54واكت�شف الباحثون �أي�ضا انخفا�ض خطر
الإ�صابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة  2%لكل
عام يت�أخر فيه انقطاع الطمث.
وك��ان اخلطر ب�ين �سن ال�ي��أ���س املبكر وال�سكتة
ال��دم��اغ�ي��ة م�ق���ص��ورا ع�ل��ى ال�سكتة الدماغية
الإقفارية ،التي حتدث ب�سبب ان�سداد الأوعية
ال��دم��وي��ة ،ولي�س ال�سكتة الدماغية النزفية،
وال �ت��ي حت ��دث ع �ن��دم��ا ي �ت �م��زق �أح� ��د الأوع �ي��ة
الدموية ال�ضعيفة.
ووج��دت ال��درا��س��ة �أي�ضا �أن ال�صلة ب�ين العمر
عند انقطاع الطمث وال�سكتة الدماغية كانت
�أقوى بالن�سبة للن�ساء الالئي عانني من انقطاع
الطمث الطبيعي مقارنة مبن عانني من انقطاع
الطمث بعد اجلراحة لإزالة املباي�ض.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة �إي�ف��ون ف��ان دي��ر �شو� ،أ�ستاذة
وبائيات الأمرا�ض املزمنة يف جامعة �أوتريخت
يف هولندا ،وامل�ؤلفة امل�شاركة يف الدرا�سة" :من
امل�ه��م �أن حت ��اول جميع الن�ساء حتقيق �صحة
ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة امل�ث�ل��ى ق�ب��ل وبعد
انقطاع الطمث ،ولكن هذا الأم��ر �أك�ثر �أهمية
بالن�سبة للن�ساء ال�لائ��ي ي�ع��ان�ين م��ن انقطاع
الطمث املبكر".

و�أو�ضح فان دير �شو �أن النتائج ت�شري �إىل احلاجة
�إىل بحث جديد يف ال�صلة بني انقطاع الطمث
امل�ب�ك��ر وخ �ط��ر الإ� �ص��اب��ة بال�سكتة الدماغية،
م�ضيفا �أن املزيد من الدرا�سات "قد ت ��ؤدي يف
النهاية �إىل م�سارات جديدة غري معروفة و�أدلة
جديدة للتدابري الوقائية".
وع �ك ��ف ال �ع �ل �م��اء ب��ال �ف �ع��ل ع �ل��ى درا� � �س ��ة كيف
ميكن للعالجات البديلة بالهرمونات يف �سن
الي�أ�س املبكر �أن حت�سن �صحة القلب والأوعية
الدموية.
ووفقا لبيان علمي ُن�شر العام املا�ضي يف جملة
 ،Circulationف � ��إن ب�ع����ض العالجات
ال�ب��دي�ل��ة ل�ل�ه��رم��ون��ات ل�ه��ا ف��وائ��د ع�ل��ى القلب
والأوعية الدموية،
وتقلل من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من
النوع الثاين وحتمي من فقدان العظام.
وتبحث جمموعة متزايدة من الدرا�سات �أي�ضا
يف كيفية ت ��أث�ير ه��رم��ون الإ� �س�ت�روج�ي�ن على
�صحة دماغ املر�أة.
ووج� � � ��دت درا� � �س� ��ة �أج� ��ري� ��ت ع � ��ام  2019يف
جم�ل��ة � Menopauseأن �إع �ط��اء الن�ساء
الإ�سرتوجني مبكرا ،خ�لال ال�سنوات اخلم�س
الأوىل م��ن ان �ق �ط��اع ال �ط �م��ث ،ق��د ي�ح�م��ي من
التدهور املعريف.

كما �أظ�ه��ر �أن الن�ساء ال�لائ��ي تعر�ضن لفرتة
�أط��ول لهرمون الإ�سرتوجني الطبيعي ب�سبب
فرتات الإجناب الأطول،
يتمتعن بوظيفة �إدراكية �أف�ضل يف وقت الحق
من احلياة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ��س�م��ر اخل �� �ض��ري ،ال �ت��ي مل
ت �� �ش��ارك يف ال��درا� �س��ة اجل ��دي ��دة� ،إن الدرا�سة
اقت�صرت على ا�ستخدام البيانات التي اعتمدت
على ا�ستبيانات امل�شاركني للإبالغ عن تفا�صيل

انقطاع الطمث.
ومع ذل��ك� ،صرحت" :هذه الدرا�سة بالإ�ضافة
�إىل درا� �س��ات �أخ ��رى مماثلة ت�ساعد يف جعلنا
�أك�ثر وعياً باملخاطر املتعلقة بانقطاع الطمث
عندما يتعلق الأم ��ر ب�صحة القلب والأوعية
الدموية".
ودعت �إىل مزيد من الدرا�سات لفح�ص كيفية
ت�أثري العالج بالهرمونات البديلة على العمر،
عند انقطاع الطمث وال�سكتة الدماغية.
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(هاللو �أمريكا ،بخيت وعديلة بجز�أيه ،الإرهابي ،املتهمون ،الطائر اجلريح ،اجلحيم) ،وغريها من
الأعمال ال�سينمائية املهمة التى تركت �أثرا كبريا يف �صناعة ال�سينما ،و�أمام هذا امل�شوار املميز،
تعرثت �شريين يف منت�صف الطريق لتقبل بتجارب قد يراها البع�ض متوا�ضعة امل�ستوي ،و�أدوار �أخرى
يراها النقاد بهدف التواجد� ،إىل �أن عر�ض قبل فرتة فيلم (ال�شنطة) والذى تعود به �إىل ال�سينما،
�إال �أن النقاد واملوزعني واجلمهور اتفقوا على �أن م�ستواه ال ي�سمح له باال�ستمرار يف دور العر�ض،
وهو ما ت�أكد بعد �أن حقق يف �أ�سبوعه الأول � 145ألف جنيه فقط ،وهو ما ي�سرع بخروجه من
دور العر�ض ليف�سح املجال لأفالم �أخرى.

دافعت عن فيلم (ال�شنطة) و�أكدت انه لي�س فيلم مقاوالت

35

�شريين :لن �أ�ضحــــي بتــاريخي الفنـــي مـــن �أجــل دور
�شريين حتدثت حول جتربتها الأخرية و�أ�سباب قبولها م�ؤخرا بنوعية حمددة من الأفالم ،حيث حتى هذا الوقت.
دافعت عن العمل م�ؤكدة �أنها لن ت�ضحى بتاريخها الفنى من �أجل دور ال يليق بها ،كما حتدثت �أما فيما يخ�ص فكرة غياب النجم ف�أرى �أنها مهمة جدا حل�صد الإيرادات ،لكننى �أرى يف الوقت
عن م�شاركتها يف فيلم (م�ش �أن��ا) بطولة تامر ح�سنى و�أنها مل تغ�ضب من عدم وجود م�شاهد نف�سه �أن الأعمال التى تعي�ش يف ذاكرة ال�سينما هى الأفالم ذات املحتوى الهادف ,ودورى بفيلم
لها يف برومو العمل ،م�ؤكدة �أن الإيرادات لي�ست املقيا�س لنجاح الفيلم ،حيث �إن املحتوى هو ما (ال�شنطة) مقتنعة ب��ه متاما و�إال كنت رف�ضته م��ن ال�ب��داي��ة خوفا على تاريخى الفنى وثقة
ي�ضمن ا�ستمرار العمل يف الذاكرة ،وتفا�صيل �أخرى يف هذا احلوار :
جمهورى يف الأدوار التى اختارها بعناية� ،أما الإيرادات فتح�سب للمنتج لأنه (يرمى فلو�سه يف
البحر) �إما ح�صلها �أو خ�سرها خا�صة يف ظل الظروف اجلارية التى يعانى منها العامل ,وهناك
• �شاركت م�ؤخرا بفيلم (ال�شنطة ) الذى حقق �إيرادات �ضئيلة � 145ألف جنيه يف �أ�سبوعه فيلم (م�ش �أنا) مع النجم تامر ح�سنى حقق �إيرادات تتجاوز  5ماليني يف �أول �أيام عر�ضه.
الأول ..وهو ما جعل البع�ض ي�صفه ب�أنه فيلم جتارى �أ�شبه ب�أفالم املقاوالت فما تعليقك؟
 فى ر�أيي �أن �أي �أفالم تعر�ض يف الظروف احلالية �س�أرفع القبعة ملنتجيها لأنه يغامر ب�أمواله • على ذكر فيلم (م�ش �أنا) هل �أحزنك غيابك عن (برومو) الفيلم ؟كما �أننى مل �أ�شارك على مدار م�شواري الفني مبا ي�سمى ب�أفالم املقاوالت نهائيا حلر�صي على  -غري حزينة �إطالقا  ,لأنه ال يهمنى ذلك ومقتنعة بالدور الذى لعبته جيدا كما �أننى �سعيدة
اختيار �أدواري بعناية وانطالقا من احرتامي للم�شاهدين الذين �أحبوين ،وفى �إح��دى املرات بالتعاون مع الفنان تامر ح�سني ،وال��ذى وج��دت �أن��ه �إن�سان خلوق وفنان راق ,ورغ��م �أن دورى
التقيت بالنجم الهندى (اميتا بات�شان) و�س�ألته حول الأفالم الهندية التى تعر�ض مب�صر فقال بالعمل لي�س كبريا �إذا قي�س بامل�ساحة ,لكننى �سعيدة بامل�شاركة به خا�صة �أن الدور ممتع ،والعمل
يل الهند تنتج  700فيلم �سنويا بينها  200فيلم ت�صدر للدول العربية وما يقارب من الـ 50م��ع فريق العمل ك��ان م��ن �أج�م��ل الأوق ��ات التى
فيلما تعر�ض يف م�صر معظمها �أفالم مقاوالت للإبهار فقط.
ق�ضيتها.
كما �أننى مل �أ�شاهد الفيلم ب�سبب فرتة احلداد على �شقيقي الذي تويف م�ؤخرا مت�أثرا بفريو�س
كورونا.
• م��ا حقيقة اخ�ت�ي��ارك دورا �آخ ��ر غري
الذى عر�ض عليك بالفيلم؟
• لكن البع�ض ر�أى �أن الفيلم عبارة عن خلطة جتارية لرتويجه فيما بعد على املن�صات  -بالفعل ففي البداية عر�ض على دور الأم
الإليكرتونية؟
وقر�أته جيدا ،ثم طلبت االطالع على باقى
 �إطالقا ..مل يكن فيلم ال�شنطة جتاريا لكنه ينتمى لنوعية �أفالم الأك�شن الكوميدي ،بدليل ال�سيناريو و�أعجبنى �أح��د الأدوار الأخرى�أن��ه خ��ال من االب�ت��ذال والأل �ف��اظ اجل��ارح��ة ،كما �أن �أى فيلم من حقه �أن يطرح على املن�صات فعر�ضت على تامر ح�سنى واملخرجة �سارة
الإلكرتونية عقب عر�ضه �سينمائيا ،خا�صة �أنه يف الوقت احلاىل الكثري يتخوفون من الذهاب وفيق �أن العب ه��ذا ال��دور القتناعى به بغ�ض
�إىل ال�سينما التى كان لها جاذبية خا�صة و�أ�صبح ما يعر�ض على املن�صات هو املتاح حاليا و�أ�صبح ال�ن�ظ��ر ع��ن م���س��اح�ت��ه ,ف �ك��ان رده� ��م ك��ال �ت��اىل �أن
للأ�سف ال�شديد �أمرا واقعا ،وهذا �أف�ضل من ال�شيء.
�إح��دى الزميالت �ستقوم بهذا ال��دور ,وقالت
ىل املخرجة ) �أمال مني هيعمل دور والدة
• لكن فيلم (�أعز الولد) عر�ض عرب املن�صات فقط ومل يحقق النجاح املرجو منه؟
حال �شيحة غري (�شريين) التى برعت
 لأن��ه عر�ض عرب املن�صات الإلكرتونية فقط ،وبالتاىل ف��إن �أك�ثر من  % 65من اجلمهور يف دور الأم.مل ي�شاهدوه ب�سبب عدم توافر املن�صات لديهم ،لكن �إذا ما مت عر�ضه بدور العر�ض ال�سينمائى
التقليدية لكان �أخذ حظاً �أكرث من ذلك ,لأنه ي�ضم عددا كبرياً من النجوم  ،كما �أنه ظل حبي�س • مب تف�سرين تراجع تواجدك
العلب ملدة عامني.
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �� �س �ي �ن �م��ا يف
الآون � � ��ة الأخ� �ي ��رة ه ��ل يرجع
• بع�ض الأفالم املناف�سة لـ(ال�شنطة) حققت �إيرادات كبرية..هل تعتقدين �أن توقيت العر�ض لرف�ضك �أع �م��اال بعينها �أم �أن
جاء غري منا�سب حل�صد الإيرادات �أم �أن ال�سبب هو غياب النجم عن الفيلم ؟
امل�ن�ت�ج�ين ال ي�ه�ت�م��ون مب�شاركة
 بالن�سبة لتوقيت عرو�ض الأف�لام هو �أم��ر يرجع ل�صناع العمل وحتديدا اجلهة املنتجة ،وال كبار النجوم؟دخل للممثل يف ذلك ,بالإ�ضافة �إىل �أن الإي��رادات ال حتكم على جناح �أو ف�شل
العمل خا�صة يف ظل الظروف احلالية ،ودعنا نحكم على ح�صد
الإي ��رادات عندما يتم عر�ضه مو�سم عيد الأ�ضحى رغم
�أننى ال �أتوقع ما �إذا كان �سي�ستمر عر�ضه من عدمه

 احلقيقة �أنني ال �أرى �أنه يوجد نوع من اال�ضطهاد جتاه كبار النجوم لأن الدور ينادى �صاحبهوهى مقولة م�ؤمنة بها متاما ,لكن يف الوقت نف�سه هناك منتجون لهم جنوم بعينهم يف�ضلون
العمل معهم ،ولي�س لديهم اال�ستعداد التعاون مع �آخرين ,وهناك �آخرون يعر�ضون الدور على
النجم وه��م مت�أكدون �أن��ه �سيقابله بالرف�ض لأن��ه ال يريد العمل مع ذل��ك النجم� ,أم��ا م�س�ألة
تواجدى فاحلمد هلل يعر�ض ىل حاليا فيلمان يف �آن واحد هما (ال�شنطة )و(م�ش �أنا) ،وقبلهما
(�أعز الولد).
• ما ال�شيء الذى ي�سحب الب�ساط من النجوم ؟
 عدم تقدمي النجم للدور كما ينبغى وعلى �سبيل املثال قدمت دورى يف فيلم (ال�شنطة) كماينبغى �أن يكون ،و�أ�ضفت له من �أ�سمى وتاريخيى مبا يليق بالدور ,خا�صة عندما �أردت �أن �أعرف
�شكلى يف ال�سينما كيف �أ�صبح ,وذلك بعد تاريخ زاهر ق�ضيته يف �أعماال عديدة �أ�صبحت حاليا
�ضمن ذاك��رة ال�سينما امل�صرية ,وعندما نعود بالذاكرة جند �أننى عملت بال�سينما منذ نوعية
الأفالم  6مللى التى كانت تقنيتها للعر�ض التليفزيونى فقط ،ثم �أفالم الـ  35مللى ال�صاحلة
للعر�ض �سينمائيا ثم بالتواىل مع �أحدث تقنيات الت�صوير ال�سينمائى حالياً.
• وكيف ترين الو�سط الفنى حاليا؟
 �أرى �أن الو�سط الفني متغري بتغري املكان والزمان ،على �سبيل املثال جائحة كورونا التى �أخذتمنا �أ�شخا�صا عزيزين علينا مثل الفنانة رجاء اجل��داوى التى توفيت �أثناء ت�صوير فيلم (�أعز
الولد)� ،أما قبل ذلك فهناك موجة من الأفالم ال�شبابية التى جاءت خالية من دور الأب والأم
واجل��دة و�إذا ما �أتيحت هذه الأدوار تكون على هام�ش مو�ضوع الفيلم ,عك�س �أف�لام زم��ان كان
االعتماد على �أدوار الأب والأم واجل��د واجل��دة لكن حاليا ال يوجد ذل��ك وك�أنه لي�س لهما دور
يف احلياة وال�سبب يرجع للتقنيات احلديثة ومواقع االنرتنت التى جذبت ال�شباب �إليها دون
تعلم العادات والتقاليد احل�سنة من الأ�سرة راف�ضني التوجيه والن�صح والتوعية من الأب �أو
الأم اللذين يعتربان القدوة له�ؤالء ال�شباب ,لكن  % 90من ال�شباب حاليا ال يعرفون معنى
القدوة وال يبحثون عنها لأنهم حمملون ب�شكليات وبرامج االنرتنت وو�ضعها يف �صورة مبالغ
فيها ت�ستهلك معظم �أوقاتهم بدون رقابة تذكر ومل ال فالرقابة ب�شكلها الأمثل بعيدة كل البعد
عن التليفزيون وال�سينما وامل�سرح.
• على ذك��ر امل�سرح ما م�صري م�سرحية (ال��زه��ر ملا يلعب ) بعد وف��اة الفنان �سمري
غامن؟
 امل�ؤلف واملنتج �أحمد الإبيارى كتب هذه امل�سرحية خ�صي�صا للفنان �سمري غامنمف�صل عليه ,لأن��ه يحبه منذ زمن بعيد وكتب له العديد من
حيث كان ال��دور ّ
امل�سرحيات ال�ت��ى حققت جن��اح��ا ك�ب�يرا مثل (�سيبونى �أغ �ن��ي) و(دورى مى
فا�صوليا) و(�أن��ا ومراتى ومونيكا) وغريها ،وعندما �س�ألت الإب�ي��ارى ملاذا
هذه امل�سرحية قال ىل �أنا �أ�ؤرخ م�سرية الراحل �سمري غامن م�سرحيا ,وكانت
فر�صة ىل امل�شاركة بهذا العمل ,لكن ظروف كورونا �أجربتنا على ال�سماح
بع�شرة ع��رو���ض فقط يف ظ��ل عمل ب��روف��ات ا�ستمرت �أك�ثر م��ن � 10أ�شهر
ونحمد اهلل �أنه مت ت�صويرها تليفزيونيا لكن غيب املوت النجم �سمري
غامن دون �أن ي�شاهدها على ال�شا�شة ال�صغرية.
• هل جاري البحث عن جنم �آخر ال�ستكمال امل�سرحية ؟
 ال �أعتقد ذلك لأن امل�سرح حاليا يف حالة يرثى لها واملناختغري ومازلنا يف تداعيات كورونا التى جعلت النا�س متخوفة
من اخلروج من املنازل فما بالك الأماكن املغلقة مثل امل�سارح التى
تعمل بن�صف طاقتها.

هنادي مهنا
مطربة
يف (ليلة العيد)
جت�سد الفنانة ه�ن��ادي مهنا يف فيلم "ليلة العيد"
دور مطربة تعي�ش يف ح��ارة �شعبية ،ومت��ر بالعديد
من الظروف ال�صعبة خالل عملها ،والتي تك�شفها
الأحداث.
وي��ر��ص��د الفيلم ب�شكل ع��ام م�ع��ان��اة وق�ه��ر امل ��ر�أة
عرب عدة مراحل ،منها الطفولة وال�شباب و�سوء
معاملة الرجال لزوجاتهم ،وتدور �أحداثه يف يوم
واحد ،ما بني يوم الوقفة و�أول �أيام العيد.
وي�ضم الفيلم نخبة من النجوم ،منهم الفنانة
ال �ك �ب�ي�رة ي �� �س��را و��س�م�ي�ح��ة �أي ��وب
وري �ه��ام عبدالعفور و�سيد
رج��ب وي���س��را اللوزي
وع� � � �ب� �ي ��ر � � �ص �ب�ري
وحم �م��د لطفي
ونهى �صالح.

�سامح ح�سني:
(الكابنت عزوز)
�سيعــود ب�شكــل
جــــــديد
ك�شف الفنان �سامح ح�سني ع��ن ع��ودة م�سل�سل الر�سوم
املتحركة "الكابنت عزوز" ،ب�شكل جديد.
ون�شر ح�سني مقطع ف�ي��دي��و ،ع�بر ح�سابه الر�سمي
مبوقع "�إن�ستغرام" ،قائ ً
ال" :حبايبي ،الكابنت عزوز
راجع لكم تاين" ،ثم �أ�ضاف" :قريباً �إن �شاء اهلل،
مفاج�أة حلوة مع الكابنت عزوز".
امل�سل�سل �ﺇﺧﺮاﺝ ع �ب��داهلل نبيل ،وﺗ�ﺄﻟي� ��ف �أحمد
�أم�ي�ن ،وبطولة ك��ل م��ن �سامح ح�سني ،و�إميان
ال�سيد ،وحممد ثروت ،وبيومي ف�ؤاد ،وانت�صار.
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مواد غذائية حتفز ت�شكل اجللطات الدموية
ك�شفت الدكتورة �آنا كورينيفيت�ش� ،أخ�صائية �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ،املواد الغذائية التي يزيد تناولها بانتظام
من خطر ت�شكل اجللطات الدموية.
ووف �ق��ا ل�ل�أخ���ص��ائ�ي��ة ،ت���ض��م جم�م��وع��ة اخل �ط��ر الأ�شخا�ص
الذي �شخ�صت �إ�صابتهم بت�صلب ال�شرايني ومر�ض ال�سكري
وال�سمنة وامل��دخ�ن�ين وال��ذي��ن لديهم ميل وراث ��ي للإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وت�شري �إىل �أن��ه قبل ك��ل ��ش��يء م��ن ال���ض��روري التقليل من
تناول الكربوهيدرات الب�سيطة (احللويات ،اخلبز ،املعجنات)
وال�سكر املوجود بكميات قليلة يف ال�صل�صات واملنتجات �شبه
امل�صنعة واخل��ال�ي��ة م��ن ال��د��س��م .جميع ه��ذه امل ��واد ميكن �أن

ت�سبب ا�ضطراب عملية تخرث الدم وتكون اجللطة الدموية.
وت �ق��ول" ،بالطبع ال �ك �ح��ول ه��و �أخ �ط��ر ه ��ذه امل � ��واد .لذلك
يجب عدم الإف��راط بتناول امل�شروبات الكحولية ،والأف�ضل
االمتناع عنها متاما .وقد ات�ضح �أن معظم الكوارث املرتبطة
بالقلب والأوعية الدموية حتدث يف اليوم التايل بعد تناول
الكحول".
وبالإ�ضافة �إىل هذا ،على الأ�شخا�ص الذين يتناولون �أدوية
م�ضادة لتخرث ال��دم االمتناع عن تناول الأطعمة املحتوية
على فيتامني  .Kوتن�سب لهذه الأطعمة ،ال�شاي الأخ�ضر،
كبد البقر واخل�ضروات اخل�ضراء ،لأنها تقو�ض ت�أثري هذه
الأدوية ،ما قد تكون له عواقب وخيمة.

درا�سة تك�شف كيف يخدع �سرطان الرئة اخلاليا
املناعية مل�ساعدة الأورام على غزو الأع�ضاء!

زيت جوز الهند

�أ�شارت درا�سة �أجرتها الباحثة مارينا – �سو�سى يف مركز البحوث الزراعية
الفرن�سية �إىل �أن زي��ت ج��وز الهند امل��وج��ود يف ماليزيا والهند ل��ه فوائد
مغذية ومهدئة للج�سم وال�شعر ،كما �أن��ه غنى بفيتاميني /ه �ـ /و �/أ/
وم�ضاد طبيعي للأك�سدة ويعمل على جتديد خاليا اجل�سم.
و�أو�ضحت الباحثة الفرن�سية �أن زيت جوز الهند يحمى ويقوى ال�شعر من
ج��ذوره ،كما �أن املياه املوجودة فى جوز الهند حتد من جفاف اجللد ،و�أن
املا�سك مبياه جوز الهند على الوجه ليال جتعل اجللد نائما فى ال�صباح
وبه بريق.

• ما هو �أ�صل كلمة �سرياميك؟
 -فرن�سية وتطلق على فن اخلزف

• ما �أ�صل كلمة برتول؟
 -التينيه وتعني زيت ال�صخر.

• ما �أ�صل كلمة الربيد يف اللغة؟
 -عربية وتعني العباءة لأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء.

• من �أول من نظم ال�شعر يف رثاء نف�سه؟
 -زيد بن حذاق

• ماذا تعني كلمة ع�سكري وما هو �أ�صلها؟
 -رومانية وهي من العملة القدمية ( �سوليدو�س ).

• كم يقدر عدد كلمات اللغة العربية يف اللغة الإ�سبانية؟
 6000 -كلمة

• من يعترب امل�ؤ�س�س احلقيقي للأدب الرو�سي؟
 -الأديب بو�شكني

عار�ضة �أزياء تقدم جمموعة هوت كوتور خالل عر�ض يف مقر دار �أزياء كري�ستيان ديور يف باري�س  -ا ف ب

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن �سرطان الرئة ميكن �أن يخدع خاليا اجلهاز
املناعي مل�ساعدة الأورام على غزو الع�ضو.
ووج��د الباحثون �أن �أورام �سرطان ال��رئ��ة يف مراحله املبكرة تبحث عن
ال�ضامة ،وه��ي خاليا ال��دم البي�ضاء التي حتمي اجلهاز املناعي وت�صلح
الأن�سجة.
ويقول الفريق ،من كلية الطب  Icahnيف  ،Mount Sinaiنيويورك،
�إن النتائج ميكن �أن ت�ساعد العلماء على تطوير الأدوية التي ت�ستهدف هذه
العملية ومتنع املر�ضى من الإ�صابة بال�سرطان املنت�شر.
وتبد�أ �سرطانات الرئة عادة يف اخلاليا املبطنة لل�شعيبات الهوائية ،وهي
عبارة عن �أنابيب تدخل �إىل الرئتني� ،أو يف الأكيا�س الهوائية الدقيقة
املعروفة با�سم احلوي�صالت الهوائية.
وهناك نوعان من �سرطان الرئة� :سرطان الرئة ذو اخلاليا غري ال�صغرية
( )NSCLCو�سرطان الرئة ذو اخلاليا ال�صغرية (.)SCLC
وي�شكل  NSCLCم��ا ب�ين  80و 85%م��ن �سرطان ال��رئ��ة ،وظهرت
ع�لاج��ات ج��دي��دة ع�ل��ى م ��دى ال�ع�ق��د امل��ا��ض��ي مب��ا يف ذل ��ك الأدوي � ��ة التي
ت�ستهدف التغريات اجلينية يف الأورام ،وغريها التي ت�ساعد اجلهاز املناعي
على مهاجمة ال�سرطان ب�شكل �أف�ضل.
وباملقارنة ،كان هناك القليل من التقدم يف عالجات  ،SCLCوالتي ت�شكل
� 15إىل  20%من �سرطانات الرئة.
وتقدر جمعية ال�سرطان الأمريكية �أنه �سيكون هناك �أكرث من 235000
حالة �إ�صابة جديدة ب�سرطان ال��رئ��ة ،و�أك�ثر من  131880حالة وفاة
بال�سرطان.
وبالن�سبة للدرا�سة التي ُن�شرت يف جملة  ،Natureنظر الفريق يف �أن�سجة
الرئة و�أورام �سرطان الرئة لدى  35مري�ضا.
ويعرف الباحثون �أن البالعم تلعب دورا كبريا يف ت�شكيل ما ي�سمى بالبيئة
الدقيقة للورم� ،أو النظام البيئي الذي يحيط بالأورام يف اجل�سم.
ومع ذلك ،حتى الآن ،مل يُفهم كيف قادت منو الورم.
ووج ��دوا �أن البالعم املقيمة يف الأن�سجة ،واملقيمة يف الرئتني ،ترتاكم
بالقرب من اخلاليا ال�سرطانية خالل املراحل املبكرة من تكوين الورم.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن اخلاليا ال�سرطانية تتوىل زم��ام الأم��ور وتخدع اخلاليا
املناعية لالعتقاد ب�أنها خاليا �صحية.
وت�سمح البالعم بعد ذلك ل�ل�أورام ب�إيذاء اخلاليا �أو الأن�سجة التي تقوم
ب�إ�صالحها ب�شكل طبيعي.
ويقول الفريق �إن النتائج �ستعلم الأطباء تطوير عقاقري ت�ستهدف البالعم
حتى ال ت�سمح للخاليا ال�سرطانية بخداع نف�سها.
و�سي�ؤدي ذل��ك �إىل تقليل ع��دد املر�ضى الذين ينتك�سون وزي��ادة معدالت
البقاء على قيد احلياة ب�شكل عام.
و�ست�ساعد هذه النتائج يف ابتكار ا�سرتاتيجيات للوقاية املناعية ملنع تطور
الورم يف املر�ضى املعر�ضني للخطر ،عن طريق �إعادة برجمة ال�ضامة وقتل
الورم بدون جراحة.

• هل تعلم �أن عند جتميده املاء ال�ساخن ف�إنه يثلج ب�شكل �أ�سرع من جتميد املاء البارد.
• يكت�شف العلماء كل يوم �أنواع جديدة من الكائنات تقدر بحوايل  41نوع جديد من الكائنات.
• كان هناك �ضابط فرن�سي ي�سمى �سادي ،وهو �أول من �أ�صيب مبر�ض ال�سادية الذي فيه يقوم ال�شخ�ص
بتعذيب الآخرين ،وقد �سمي هذا املر�ض على ا�سم هذا ال�ضابط الفرن�سي.
• هل تعلم �أن �سمك التونة الذي ي�سعى وراءه ال�صيادون لطراوة حلمه ولذة طعمه يعي�ش على عمقٍ
كبري جداً .يف ف�صل الربيع تتجمع �أ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�صعد �إىل ال�سطح حيث يقع الكثري
منها يف �شباك ال�صيادين .ي�ستعمل ال�صيادون جمموعة من ال�شباك متر عربها الأ�سماك حتى ت�صل �إىل �آخر
�شبكة ،وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم �أخرياً رفعها.
• هل تعلم �أن الكري�ستال �أو البلور هو ج�سم �صلب يتميز ب�شكل هند�سي حتده امل�سطحات ،وهو يت�ألف
من ج�سيمات تتجمع على نحو منتظم وفقاً ل�شكل معني يتكرر هو عينه ويف االجت��اه نف�سه يف كل �أجزاء
البلور .ا�ستعماالته ترتاوح بني ملح الطعام �أو اليودا والكربيت و�أثمن الأحجار الكرمية مثل املا�س والزمرد
والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها.
• هل تعلم �أنه يف ارتقائنا جب ً
ال ما يقع يف املنطقة املعتدلة ،ن�صل �أو ًال �إىل قطاع تغطية الغابات النف�ضية،
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�شجار العري�ضة الأوراق والأ�شجار ال�صنوبرية .بعد ذلك جند غابة
�صنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�شجري قبل الو�صول �إىل منطقة اجلليد الدائم .حيث متتد منطقة
من اجلنبات ثم املروج و�أخرياً حزام من الأ�شنة واخللنج يدعى التندرة الألبية.

جحا وحماره
جاءت زوجة جحا وهي ت�صرخ وتبكي وت�شكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �صغريا مما جعلها ت�سقط ار�ضا
من �شدة اخلوف والهلع ف�ضحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �شدة ال�ضحك  ..فقال لها جحا ح�سنا
�س�أقت�ص منه بطريقتي اخلا�صة ..فاحتجب جحا عن النا�س عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك الوقت
ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�ضعه عند اقدام جحا ،وبعد
�أن امت تدريبه اخذه ونزل به �إىل ال�سوق فوجد الرجل يجل�س هناك و�سط ا�صحابه ويتيه فخرا بنف�سه والعابه
ال�صغرية فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم ال�سالم ثم ا�شار �إىل الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي مافعلت
وعند هذه اال�شارة هجم احلمار على الرجل و�سط ا�صحابه ونطحه فانقلب الرجل ار�ضا ف�ضحك النا�س وجروا
بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه
والرجل ي�صرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب
باحلمري وهو االن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من العابك ال�صغرية التي جتعل مثل هذا
احلمار يهز�أ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ال ي�سخر من احد فكفاه ان هز�أ منه احلمار .

