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تندرج ح�سا�سية ال�سمك �ضمن احل�سا�سية جتاه املواد الغذائية ،وهي
تعني ظ��ه��ور ا�ستجابات حت�س�سية جت��اه ب��روت�ين معني عند تناول
الأ�سماك .و�أو�ضحت اجلمعية الأملانية للح�سا�سية وال��رب��و �أن هذه
اال�ستجابات التح�س�سية تتمثل يف متاعب اجل��ه��از اله�ضمي ك�آالم
ال��ب��ط��ن والإ���س��ه��ال وامل�����ش��اك��ل اجل��ل��دي��ة ك��احل��ك��ة واالح���م���رار وظهور
ال��ب��ث��ور .ويف بع�ض احل���االت ق��د حت��دث �أع��را���ض �شديدة مثل �ضيق
التنف�س وال�صدمة التح�س�سية ،التي قد تهدد احلياة .ولتجنب هذه
املخاطر ال�صحية يتعني على املر�ضى اال�ستغناء عن الأ�سماك وكذلك
الكب�سوالت املحتوية على زيت ال�سمك .ومن جهة �أخرى ،يتعني على
املر�ضى مراعاة �إمداد �أج�سامهم بالعنا�صر ،التي يفتقرون �إليها ب�سبب
التخلي عن تناول الأ�سماك� ،أال وهي :فيتامني "د" واليود والأحما�ض
الدهنية �أوميغا  .3وتتمثل امل�صادر الغذائية الغنية باليود يف احلليب
ومنتجاته والبي�ض ،بينما ميكن م�ساعدة اجل�سم على �إنتاج فيتامني
"د" من خالل التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،وكذلك من خالل تناول
الأطعمة الغنية به مثل البي�ض واحلليب.
�أما امل�صادر الغذائية الغنية بالأحما�ض الدهنية �أوميغا  3فتتمثل يف
الزيوت النباتية ،مثل :زيت بذور الكتان وزيت فول ال�صويا.

عادات يومية خط�أ ت�س ّبب �أمل عرق الن�سا

ق��ال��ت جمعية "الظهر ال�صحي" الأمل��ان��ي��ة �إن �أمل الع�صب الوركي
امل��ع��روف �أي�ضاً با�سم "عرق الن�سا" ل��ه �أ�سباب ع��دة� ،أب��رزه��ا احلركة
اخلط�أ وو�ضعيات اجللو�س وال��وق��وف اخلط�أ و�أ�سلوب امل�شي اخلط�أ
وحمل الأغ��را���ض ب�شكل خط�أ .وم��ن الأ�سباب الأخ��رى لأمل الع�صب
الوركي �ضعف ع�ضالت البطن و�شد ع�ضالت الظهر والفخذ واملقعدة
والتهابات الأع�����ص��اب ،وغ�يره��ا م��ن االلتهابات يف اجل�سم واالنزالق
الغ�ضرويف .و�أ�ضافت احلركة �أن ه��ذا الأمل ميتد من �أ�سفل الظهر
�إىل ال�ساق ،م�شرية �إىل �أنه قد يكون م�صحوباً ب�أعرا�ض �أخ��رى مثل
التنميل والوخز وتدهور التنا�سق الع�ضلي الع�صبي وا�ضطرابات املثانة
كال�سل�س البويل .وتتطلب هذه الأع��را���ض الراحة التامة ،وك�إجراء
ف��وري ينبغي اال�ستلقاء على الظهر مع رفع الأرج��ل و�سند ال�سيقان
على مقعد؛ حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على منطقة
الفقرات القطنية ،مع �إمكانية تدليك املنطقة امل�صابة بالأمل.
�ضرورة ا�ست�شارة الطبيب
وعلى �أي��ة ح��ال ينبغي ا�ست�شارة طبيب عظام؛ حيث ميكن ع�لاج �أمل
الع�صب الوركي بوا�سطة امل�سكنات واحلقن املخدرة والأدوي��ة املثبطة
لاللتهابات كالكورتيزون ،كما �أن العالج الطبيعي ي�سهم يف عالج �أمل
الع�صب الوركي من خالل تقوية ع�ضالت الظهر والبطن.
وت�ستلزم بع�ض احل���االت ال��ل��ج��وء �إىل اجل��راح��ة مثل اال�ضطرابات
احلركية وتكرار الإ�صابة ب��االن��زالق الغ�ضرويف والق�صور الوظيفي
للمثانة والأمعاء.

ن�صائح مفيدة عند �شراء �سكوتر كهربائي

�شهدت ال��ف�ترة الأخ�ي�رة انت�شاراً ك��ب�يراً لل�سكوتر الكهربائي .ويعزى
اخل��ب�راء ه���ذا الإق���ب���ال �إىل االق��ت�����ص��ادي��ة ،ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ن��ظ��ام الدفع
الكهربائي بهذه املوديالت ومنا�سبته لأغرا�ض التنقل اليومية ،ف�ض ً
ال
عن مدى ال�سري اجليد ،ما يجعلها مناف�ساً قوياً لل�سيارات والدراجات
النارية التقليدية لأغرا�ض التنقل وخا�صة داخل املدن.
ويرى مايكل لينزن ،رئي�س الرابطة االحتادية لقائدي الدراجات النارية،
�أن ال�سكوتر الكهربائي يعد منا�سباً لال�ستخدامات اليومية ،وحتى
كبديل لل�سيارات �أو و�سائل النقل ال��ع��ام ،وذل��ك بف�ضل نطاقات مدى
ال�سري املختلفة وكذلك ال�سرعة ،التي تنا�سب اال�ستخدامات اليومية.
و�أ�ضاف لينزن �أن العوامل ،التي حتدد ال�شراء ،هي من حيث املبد�أ مدى
ال�سري واحل��م��ول��ة .ويعتمد م��دى ال�سري على حجم و�سعة البطارية،
فبالن�سبة للموديالت ،التي ت�صل �سرعتها �إىل  45كم�/س ،فهو يرتاوح
بني  40و 80كيلومرت ،وهي امل�سافة املفرت�ض �أن تكون كافية يف معظم
احلاالت لطريق العمل والعودة منه .كما يتعني على �أي �شخ�ص يرغب
يف ا�صطحاب �شخ�صني �أال ينظر فقط �إىل امل�ساحة املتاحة ،بل يجب عليه
�أي�ضاً مراعاة احلمل امل�سموح به ،والذي �سيختلف مع ال�سكوتر املماثل
مبحرك االحرتاق ب�سبب البطارية ووزنها الزائد ،مع العلم ب�أن مدى
ال�سري يت�أثر بالعديد من العوامل يف احلياة اليومية.

�سباق مع الزمن لإعادة
ع�شرات احليتان اجلانحة
قالت ال�سلطات النيوزيلندية �أم�س الثالثاء
�إن  15حوتا من احليتان الطيارة نفقت وال
يزال كثري من هذا النوع جانحا بالقرب من
�شريط رملي �ضيق عند الطرف ال�شمايل
جلزيرة �ساوث �آيالند برغم اجلهود املبذولة
لإع��ادت��ه��ا �إىل البحر .وبعد جنوح جماعي
عند ل�سان ف�يروي��ل �سبيت الرملي متكنت
احليتان من اخلروج عند ارتفاع املد م�ساء،
لكن مت العثور عليها على ال�شاطئ النائي
م��رة �أخ���رى �صباح ال��ث�لاث��اء .وك���ان حوايل
 28منها �أح��ي��اء بينما ن��ف��ق  .15وقالت
متحدثة با�سم �إدارة حماية البيئة يف بيان �إن
بع�ض احليتان بد�أت ت�سبح بعيدالكن بع�ضها
الآخر ما زال يحوم على م�سافة غري بعيدة
م��ن ال�شاطئ .و�أ���ض��اف��ت "يف ه��ذه املرحلة،
لي�س وا���ض��ح��ا �إن ك��ان��ت احل��ي��ت��ان املوجودة
يف ع��ر���ض ال��ب��ح��ر ق��ب��ال��ة ال��ل�����س��ان الرملي
�ستجنح م��رة �أخ���رى �أم �ست�سبح" .ويحاول
عمال �إن��ق��اذ يف املياه ت�شجيع احليتان على
ال�سباحة ،ويوجد حوايل � 50شخ�صا بينهم
م��ت��ط��وع��ون م���ن م��ن��ظ��م��ة ب��روج��ك��ت جونا
البيئية املتخ�ص�صة يف ح��م��اي��ة الثدييات
البحرية وباحثون وم�س�ؤولون حكوميون
و�أفراد من اجلماهري.
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ماذا تعرف عن ح�سا�سية ال�سمك؟

كورونا والأطفال ..التغذية ال�سليمة �إحدى
مقومات ال�صحة والوقاية من العدوى

تعرف على كيفية التعامل
مع الطفل االنطوائي

علماء يكت�شفون وجود
ا�ستعداد جيني للإ�صابة
احلادة بكورونا

يجد الكثري من الآب��اء م�شكلة و�صعوبة يف تربية الطفل
االنطوائي �أوالطريقة املثلى للتعامل معه  ،وغال ًبا
يرجع ال�سبب يف �أن��ه��م يتعاملون معه على كونه
خجولاً ،رغم اختالف �سمات الطفل اخلجول عن
الطفل االن��ط��وائ��ي..ويف كل احل��االت يجب
�أن يفهم الآب��اء �أن االنطواء لي�س عي ًبا �أو
نوع من اال�ضطرابات النف�سية التي قد حتتاج
�إىل العالج �..إمن��ا االن��ط��واء �سمة �شخ�صية
يولد بها بع�ض الأطفال لها عالماتها و�أ�سبابها
�أي�ضا ،وال حرج يف �أن يكون طفلك انطوائ ًيا.
لهذا عر�ضنا امل�شكلة على طبيبة النف�س
الدكتورة �إح�سان الفرماوي الأ�ستاذة
مبعهد الطفولة جامعة عني �شم�س..وكان
اجلواب ب�سيط ًا ووا�ضح ًا بح�سب ما ن�شرته
جملة �سيدتي نت.

ت��و���ص��ل ع��ل��م��اء ب��امل��در���س��ة العليا
لالقت�صاد واملعروفة �أي�ضاً با�سم
ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���وث ال���وط���ن���ي���ة يف
رو�سيا �إىل وجود "ا�ستعداد جيني"
للإ�صابة احلادة بكورونا.
و�أرج�����ع ال��ع��ل��م��اء يف ب��ح��ث جرى
ن�شره يف دوري��ة فرونتريز لعلوم
املناعة اال�ستعداد لال�صابة �إىل
جم���م���وع���ة م����ن ����س���ت���ة جزيئات
ت�����س��اه��م يف جم���م���وع���ة اخلاليا
ال��ت��ائ��ي��ة امل���ن���اع���ي���ة ،ال���ت���ي تعترب
"�أحد الآل���ي���ات الأ���س��ا���س��ي��ة التي
ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا ج�������س���م الإن�������س���ان
ملكافحة العدوى الفريو�سية".
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن اجلزيئات،
ال����ت����ي ت����ع����رف ب�����أن����ه����ا م�����ن فئة
م�����س��ت�����ض��دات ال��ك��ري��ات البي�ضاء
الب�شرية "فريدة يف كل �إن�سان"،
ف���إن م�س�ألة "ما �إذا كانت تدمر
ف�يرو���س ك��ورون��ا �أم ال ،حتددها
ب�����ص��ورة ك��ب�يرة اجلينات" حيث
�أن�����ه ي��ت��م وراث������ة اجل���زئ���ي���ات من
الأبوين.
وخل�ص العلماء �إىل �أنه يف حال"
ك����ان ل����دى ال�����ش��خ�����ص جمموعة
جزيئات غري ق��ادرة على تدمري
ال��ف�يرو���س ،ف���إن��ه م��ن امل��رج��ح �أن
ي�صاب باملر�ض ب�صورة حادة".
واع��ت��م��دت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى حتليل
لعينات خ�صائ�ص وراثية مل�صابني
ب���ك���ورون���ا يف م��و���س��ك��و وم���دري���د،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل جمموعة عينات
من �أ�شخا�ص �أ�صحاء.
وت������أت�����ي ه������ذه ال���ن���ت���ائ���ج يف ظل
خم��اوف ب�ش�أن �إمكانية �أن ت�ؤدي
حت��ورات للفريو�س ،مت ت�سجيلها
�أو ًال يف بريطانيا وجنوب �أفريقيا،
الرت������ف������اع الإ�������ص������اب������ات احل�������ادة
بالفريو�س ومقاومة اللقاحات،
وذلك على الرغم من �أن العلماء
ال��ذي��ن ا�ستطلعت دوري���ة نيت�شر
�أراءه�����م الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي قالوا
�إن���ه���م ي��ع��ت��ق��دون �أن الفريو�س
���س��وف ي�����ص��ب��ح �أق����ل ���ش��را���س��ة مع
مرور الوقت.

عالمات تدل على �أن طفلك انطوائي
الطـــــفل االن��ط��وائ��ي ي��ك��ون ح�سا�سا ب�شدة جت��اه النقد
والــــزجـــــر والتــــــوبـــــيخ وخـــــا�ص ًة عندما ي�صدر من
الكبـــــار تت�صف ت�صرفاته دائ��م��اً باال�ضطراب ،فنجده كيفية التعامل مع الطفل االنطوائي
دائ���م���اً متجنب ل��ل��ح��ف�لات �أو ال��ت��ج��م��ع��ات و ال��ل��ع��ب مع �- 1شعور الطفل ال��زائ��د �أن��ه بحاجة دائ��م��ة �إىل �أمه
و�أب��ي��ه يجعله ال ي�شعر ب��الأم��ان فاحر�صوا معاً على �أن
�أقرانه
وغالباً ما يخجل �أي�ضاً من مظهره و�شكله مما ي�ؤثر يف ي�شعر طفلكم ب�أنكم �أي�ضاً يف حاجة �إليه ولو ب�إ�سناد مهام
النهاية على الثقة بنف�سه يجد �صعوبة يف التعامل مع ب�سيطة �إليه.
ال��ع��امل اخل��ارج��ي ،يرف�ض امل��ق��اب�لات الأ���س��ري��ة ويف�ضل � - 2أن تت�سم عالقتكم بطفلكم االنطوائي مبنتهى
االنطواء �أو اجللو�س �إىل جوار �أحد الأبوين للبيت دور احلب والعطف واالحرتام ل�شخ�صيته و �إ�شعاره دائماً ب�أن
كبري يف �أن يتخل�ص الطفل من هذه االنطوائية التي قد ر�أيه يف ت�صرفاتكم هام بالن�سبة لكم.
� - 3إبعاد الطفل املنطوي نهائياً عن �أي توتر ي�صيب
جتعله يف امل�ستقبل فرد غري �سوي.
عالقتكم داخ���ل ال��ب��ي��ت ،لأن ه���ذا ال��ت��وت��ر يجعل هناك
���ص��راع داخ��ل الطفل وخ��وف �شديد م��ن فقدانكما مما
�ساعدي طفلك على اكت�شاف نقاط قوته
�أوال :اعتمدي على النقا�ش مع الطفل عند ح��دوث �أي ينعك�س بال�سلب على كل �أفعاله.
م�شكلة ..نقا�ش �إيجابي حول �أي م�شكلة تثري اهتمامه؛  - 4تدعيم كل جانب �إيجابي لدى الطفل ،و�إن �أخفق
ح��ت��ى ال ي��ت��ط��ور الأم����ر �إىل ال��ه��روب يف ���س��ل��وك اخلجل يف فعل ما �أو ر�سب يف امتحاناته عليكم باالبتعاد فوراً
عن �إ�شعار الطفل ب�أنه حمتقر من جانبكم و�إ�شعاره ب�أن
واالنطواء.
ثانيا � :ساعدي طفلك على اكت�شاف نقاط قوته كفرد� ،أي خط�أ من املمكن �إ�صالحه.
عرفيه ب�صفاته اجليدة التي ميتلكها ،مما ي�شجعه على  - 5على الأم والأب �إبعاد مفهوم �أنهم يحبون طفلهم
فقط عندما يكون ناجحا �أو يفعل ال�صواب و�أن��ه �سوف
بناء هويته ال�شخ�صية.
ثالثا� :شجعي طفلك على االنفتاح والتعبري عن ر�أيه يفقد هذا احلب �إن �أخفق �أو ف�شل يف �شيء.
والتفاعل مع الأط��ف��ال من عمره ،وقومي بدعوة عدد  - 6الب��د من معرفة ال�سبب ال��ذي ي�ؤثر يف �شخ�صية
قليل من �أ�صدقائه �أو زمالئه باملدر�سة لتخلقي له جواً الطفل ويحولها �إىل �شخ�صية انطوائية ،وحماولة حل
�أي م�شاكل قد ت�ؤثر على الطفل وجتعله انطوائيا.
اجتماعياً.
رابعا:احذري �أثناء التعامل مع طفلك �أن ت�صفيه ب�أي  - 7عليكم خلق جو من الرتحاب بهذا الطفل داخل
�شكل من الأ�شكال ب�أنه انطوائي خا�صة يف حالة اللقاءات
االجتماعية..مما يجعله يفقد ثقته يف نف�سه.

الف�صل وحماولة �إدماجه و�سط زمال�ؤه التالميذ ب�شكل
يجعله مميز ف�سوف يك�سبه ذلك ثقة يف نف�سه.
 - 8ع��دم جعل الطفل ي�شعر ب���أن��ه م��راق��ب ومالحظ
منهم ،مما يزيد عنده �شعوره بالتوتر واحلذر ومن َثم
الهروب �إىل االنطواء واالنغالق على نف�سه.
� - 9إ�شراكه يف كافة الأن�شطة املوجودة يف املدر�سة مثل
الأل��ع��اب ،الن�شاط الفني ،املو�سيقي والقيام بت�شجيعه
با�ستمرار.
- 10توجيه باقي التالميذ وحثهم على ت�شجيع زميلهم
الطفل املنطوي و�أن يكون دائماً مو�ضع ترحاب منهم و�أن
يقوموا بالإحلاح عليه مب�شاركتهم يف الأن�شطة.
 - 11احر�صوا دائ��م��اً على وج��ود احل���وارات املنفردة
مع الطفل االنطوائي وذل��ك ب�شكل حميم حتى ي�شعر
باالهتمام ويك�سب الثقة يف نف�سه والثقة بكم.
 - 12قوموا بطرح �أ�سئلة ب�سيطة عليه �أمام زمال�ؤه
م��ث��ل �إظ���ه���ار ر�أي�����ه ع���ن ���ش��يء ح���دث يف ال��ف�����ص��ل جديد
والإعجاب به جداً �إن �أبدى ر�أياً مهما كان.
 - 13على املعلمني داخل املدر�سة معرفة ما يتمتع به
الطفل من مواهب وهوايات ،وعليهم الت�شجيع امل�ستمر
له على ممار�ستها وتدعيمه.
 - 14على املَدر�سة �أن تتعاون مع بيت الطفل لو�ضع
خطة معاً تتكامل فيها �أدواره���م لكي يتخل�ص الطفل
املنطوي من م�شكلته.
 - 15دمج الطفل املنطوي مع �أ�صدقاءه داخل الف�صل
و�أي�ضاً زمالء الف�صول الأخرى و�إ�شراكه دائماً يف اللعب
اجلماعي ،لأن ذلك �سوف يدعم ثقته يف نف�سه.

ما عالقة الهواتف والأجهزة
اللوحية بق�صر النظر؟
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة �أ���ص��ب��ح��ت ج���زءا ال يتجز�أ
من حياتنا اليومية .لكن التحديق امل�ستمر
يف ال�شا�شات ال�صغرية م�ضر للعيون .فما
امل�شاكل التي ي�سببها وكيف ميكن تفاديها؟
ازدادت حاالت ق�صر النظر ب�شكل ملحوظ يف
ال�سنوات الأخرية ،خا�صة لدى �صغار ال�سن،
ويقول د .فولف الغريت�سه� ،أ�ستاذ �أمرا�ض
العيون يف م�ست�شفى جامعة فرايبورغ يف هذا
ال�����س��ي��اق" :لقد �أُج��ري��ت درا���س��ة على �صعيد
�أوروب����ا� ،أظ��ه��رت �أن الإ���ص��اب��ة بق�صر النظر
تزداد من جيل �إىل �آخر ،و�أن معدل الإ�صابة
لدى الأ�شخا�ص يف �سن اخلام�سة والع�شرين
ي�صل �إىل خم�سني باملائة� ،أي �أن ن�صف ال�شباب
يف �أملانيا و�أوروبا لديهم ق�صر نظر".
وق�صر النظر يعني �أن يتمكن املرء من ر�ؤية
الأ�شياء القريبة ب�شكل جيد ،دون التمكن من
ر�ؤي��ة الأ�شياء البعيدة بنف�س الكفاءة ،ورغم

�أن للعوامل الوراثية دوراً يف �إ�صابة الأطفال
ب���ه���ذا امل���ر����ض ،ل��ك��ن ان��ت�����ش��ار امل���ر����ض ب�شكل
ك��ب�ير ل��ه �أ���س��ب��اب �أخ�����رى ،بح�سب الأطباء،
ف��ه��م ي��رج��ح��ون �أن ي��ك��ون ل��ل��ه��وات��ف الذكية
والكمبيوتر دوراً يف هذه الظاهرة اجلديدة.
فنتيجة ا�ستخدام الهواتف والكمبيوتر ب�شكل
كبري ،ت�ؤقلم �أعيينا نف�سها على ر�ؤي��ة ما هو
قريب.
لكن هناك �سبباً �آخر مل يتلفت �إليه كثريون،
ويعمل ع��امل الأح��ي��اء الأمل��اين فرانك �شيفل
م��ن توبينغن على اكت�شافه� .شيفل يجري
�أبحاثاً منذ عدة �سنوات ،ملعرفة ت�أثري �ضوء
النهار على ظاهرة ق�صر النظر .يبحث عامل
الأح��ي��اء يف خمترب م�ست�شفى العيون ق�صر
النظر عن طريق فح�ص الدجاج ،وقد متكن
م��ع فريقه م��ن �إث��ب��ات �أن ال�ضوء ل��ه عالقة
مبا�شرة بق�صر النظر.

متى ي�صبح ت�س ّمم الدم خطري ًا؟

يعد ت�سمم الدم �أحد �أكرث �أ�سباب الوفاة �شيوعاً ،لذا يجب ت�شخي�صه مبكراً
وعالجه يف الوقت املنا�سب لإنقاذ حياة املري�ض.
و�أو�ضحت الدكتورة روث هيكر ،رئي�سة حتالف �سالمة املر�ضى الأملاين� ،أن
ت�سمم الدم يحدث ب�سبب الإ�صابة بعدوى جرثومية �أو بكتريية خطرية،
والتي تنتقل عرب جمرى الدم.
و�أ�ضافت هيكر �أنه ميكن منع العديد من الأح��داث امل�أ�ساوية باالكت�شاف
املبكر للمر�ض ،كما �أنها تهيب بال�شك دائماً يف ت�سمم ال��دم عندما تكون
هناك �أعرا�ض معينة ،حيث �إنه مر�ض خمادع للغاية.
لأنه غالباً ال يتم التعرف عليه يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية .ويف حال عدم
العالج يف الوقت املنا�سب ،ف�إنه يت�سبب يف الوفاة .ويتم التعرف على ت�سمم
ال��دم خ�لال بع�ض العالمات كاخلط الأح��م��ر على ال���ذراع ،ولهذا ال�سبب
تعترب لقاحات التيتانو�س ،على �سبيل املثال ،مهمة جداً.
ومع ذلك ،ف�إن ت�سمم ال��دم ،كما يطلق عليه عادة تعفن ال��دم ،ال ميكن �أن
ينتج فقط عن �إ�صابات خارجية تدخل من خاللها م�سببات الأمرا�ض
�إىل اجل�سم .و�أ���ض��اف��ت هيكر �أن��ه ميكن �أن ت����ؤدي ال��ع��دوى م��ن �أي ن��وع يف
اجل�سم �أي�ضاً �إىل ردود فعل دفاعية قوية يف اجل�سم ،مما ي�ؤدي �إىل املبالغة
يف رد فعل اجلهاز املناعي .ويرتتب على رد الفعل املبالغ فيه هذا تدمري
للأن�سجة والأع�ضاء.
احلمى والق�شعريرة واالرت��ب��اك و�سرعة التنف�س و�سرعة النب�ض ،حيث
ي�شعر املري�ض وك���أن��ه يحت�ضر .ولأن���ه غالباً م��ا يتم التعرف على ت�سمم
ال��دم بعد ف��وات الأوان ،الختالط الأم��ر مع �أعرا�ض �أمرا�ض �أخ��رى مثل
الأنفلونزا ،يتم تفويت فر�صة العالج املبكر.
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تزامن ًا مع فعاليات الإمارات تبتكر

جامعة الإمارات تكرم باحثيها احلا�صلني على براءات اخرتاع
زكي ن�سيبة :االخرتاعات ت�سهم يف تعزيز حياة الإن�سان ورفاهيته

•• العني  -الفجر

«م�ست�شفى الزهراء بدبي» ينقذ حياة
�أربعينية من متدد الأوعية الدموية الدماغية

•• دبي -الفجر

جنح �أطباء يف م�ست�شفى الزهراء بدبي من خالل تدخل �سريع �أنقذوا من
خالله حياة �سيدة فلبينية تبلغ من العمر  41عاماً  ،تعاين من متدد
الأوعية الدموية الدماغية املفاجئ .و�أفاد الدكتور ح�سني �آل رحمة ،رئي�س
�أق�سام احلوادث والعناية املركزة يف م�ست�شفى الزهراء بدبي" :قبل حلول
العام اجلديد  2020مبا�شرة  ،مت نقل (ال�سيدة �إيال)  ،وهي �شابة فلبينية
مقيمة � ،إىل ق�سم الطوارئ تعاين من �صداع ق�صف الرعد ،و�سرعان ما
�أغمي عليها .مت تقييم حالتها ب�سرعة و�إحالتها لإجراء �أ�شعة مقطعية بعد
�أقل من  20دقيقة من و�صولها �إىل ق�سم الطوارئ".
وقال الدكتور عمرو كباكبجي  ،ا�ست�شاري الأ�شعة التداخلية يف م�ست�شفى
الزهراء بدبي�" :أظهر فح�ص الت�صوير املقطعي املحو�سب  ،نزف حتت
العنكبوتية (نزي ًفا يف الدماغ) �أدى اىل متزق وانفجار يف الأوعية الدموية
الدماغية .عندها بد�أنا على الفور �إجراءات َلف الأوعية الدموية وهو �إجراء
معقد طفيف التوغل ي�ستخدم ملنع تدفق الدم ومتدد الأوعية الدموية عن
طريق و�ضع دعامة املخ عرب �شريان .م�ست�شفى الزهراء دبي هو واحد من 3
م�ست�شفيات فقط يف دولة الإمارات تقوم ب�إجراء هذا الإجراء املعقد".
وقال الدكتور ح�سني �آل رحمة ،رئي�س �أق�سام احلوادث والعناية املركزة يف
م�ست�شفى الزهراء بدبي" :يف حالة ال�سيدة �إيال  ،كان الوقت امل�ستغرق من
الو�صول والتقيم الأويل وا�ستكمال �إجراءات �إنقاذ املري�ضة �أقل من �ساعة
ون�صف .على ال�صعيد العاملي  ،يعترب هذا التوقيت �سري ًعا وا�ستثنائي حيث
يتجاوز املعدل امل�ستغرق لدى مقدمي الرعاية ال�صحية يف جميع �أنحاء
العامل ب�شكل كبري" .و�إ�ضافة الدكتور �آل رحمة" ،متدد الأوعية الدموية
املتم ِّزق يف الدماغ تكون قاتلة بن�سبة  50%من احلاالت  ،ويتوفى 15%
قبل الو�صول اىل امل�ست�شفى .ويعاين  66%من الناجني �أمرا�ض وعجز
دائم يف اجلهاز الع�صبي .عامل الوقت والعمل اجلماعي هو مفتاح ال�شفاء
التام للمري�ض يف مثل هذه احلاالت .هذه واحدة من احلاالت العديدة التي
نفخر بها يف م�ست�شفى الزهراء بدبي".
وبدورها قالت الدكتورة منى ذكري � ،أخ�صائي املخ والأع�صاب يف م�ست�شفى
الزهراء" :خالل الأي��ام القليلة التالية من ال�شفاء التدريجي  ،تعر�ضت
املري�ضة م��رة �أخ��رى النتكا�سة كبرية من خ�لال �إ�صابتها بخثار اجليوب
الكهفية هو ا�ضطراب نادر ج�� ًدّا ناجت عن الدعامة املو�ضوعة يف ال�شريان
لوقف تدفق ال��دم والت�سبب يف متدد الأوعية الدموية .وتابعة الدكتورة
ذك��ري "لقد عاجلنا امل�ضاعفات مبخففات ال��دم التي عملت ب�شكل ممتاز
بعد �أن مت وقف متدد الأوعية الدموية متامًا .هذا العالج جعل اجللطة
الدموية تذوب وتختفي".
وعلقت ال�سيدة �إيال "�أتذكر �أنه مت نقلي ب�سرعة �إىل غرفة يف ق�سم الطوارئ
وكنت خائفة للغاية .عندها �أغمي علي ومن بعدها ال �أذكر �شيئا  .ا�ستيقظت
يف وحدة العناية املركزة يف م�ست�شفى الزهراء بدبي دون �أن �أعلم �أين �أنا؟
�أعترب �شفائي التام معجزة  -بحمد هلل -ه�ؤالء الأطباء �أنقذوا حياتي وهم
�سبب وجودي على قيد احلياة بكامل عافيتي .لقد �صنعوا معجزتي".
تعافت ال�سيدة �إيال متامًا بعد متدد الأوعية الدموية املفاجئ يف الدماغ
ومت ال�سماح لها بالعودة �إىل املنزل بعد �أقل من �أ�سبوعني من احلادث.

مبادرة �إماراتية ملهمة وراء ترجمة
حمتوى الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات

ك���� ّرم م��ع��ايل زك���ي �أن����ور ن�سيبة  -امل�����س��ت�����ش��ار الثقايف
ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ،ال��رئ��ي�����س الأعلى
جل��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، -ك��وك��ب��ة من
العلماء والباحثني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
احل��ا���ص��ل�ين ع��ل��ى ب����راءات اخ��ت�راع ل��ل��ع��ام  ،2020يف
حفل خ��ا���ص عقد "عن بعد"  ،ت��ق��دي��را لإجنازاتهم
واخرتاعاتهم العلمية والبحثية.
ويف كلمته رح��ب معايل زك��ي �أن���ور ن�سيبة -الرئي�س
الأعلى جلامعة الإم���ارات بامل�شاركني وق��ال " نحتفل
اليوم باجلهود الفكرية للذين قدمواً �إجنازات فريدة
واخ�تراع��ات ت�سهم يف حتقيق ر�سالة اجلامعة لدعم

جامعة �أبوظبي وجامعة البوليتكنيك يف ميالنو تتعاونان لتعزيز املهارات العلمية والتقنية بني الطلبة
•• �أبوظبي -الفجر

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع جامعة
البوليتكنيك يف ميالنو ،وهي جامعة تقنية رائ��دة يف
�إيطاليا متخ�ص�صة يف جم��االت ال��ع��م��ارة والت�صميم
ال�صناعي والهند�سة ،حيث حتتل ه��ذه التخ�ص�صات
املراتب ال�سابعة وال�ساد�سة والع�شرون على م�ستوى
العامل على الرتتيب ،وذل��ك وفقاً لت�صنيف كيو �أ�س
العاملي للجامعات للعام .2020
ووقع مذكرة التفاهم كل من الربفي�سور وقار �أحمد،
مدير جامعة �أبوظبي والربفي�سور �ستيفانو رون�شي،
نائب رئي�س جامعة البوليتكنيك يف ميالنو لل�ش�ؤون
الدولية ،حيث �ست�شهد عالقة ال�شراكة تعزيز �سبل

التعاون بني الطرفني لالرتقاء باجلهود وامل�شروعات
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ال �سيما يف تنظيم الندوات
وال��دورات العلمية وور���ش العمل واملدار�س واملخيمات
ال�صيفية وال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي للطلبة وغ�يره��ا من
املبادرات.
وتهدف ال�شراكة �إىل تطوير الدرا�سات وامل�شروعات
البحثية امل�شرتكة وتعزيز مهارات الطلبة ومعارفهم
يف كلتا اجل��ام��ع��ت�ين يف جم���االت ال��ع��م��ارة والت�صميم
والتخطيط احل�ضري والت�صميم الداخلي والهند�سة
والعلوم والتكنولوجيا.
ويف هذا ال�صدد ،قال وقار �أحمد" :نعتز بالتعاون مع
واحدة من اجلامعات التقنية الرائدة يف �إيطاليا ،حيث
�ست�سهم ال�شراكة مع جامعة البوليتكنيك يف ميالنو يف

رفد النهج اال�ست�شرايف جلامعة �أبوظبي والذي يركز
على جماالت حمددة �ستعمل على �إعداد �أجيال ال�شباب
ليكونوا قادة وم�ساهمني حقيقيني يف م�سرية التنمية
االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة".
و�أ�ضاف" :انعكا�ساً للطلب احلايل على هذه املجاالت،
تزدداً �أهمية الرتكيز على التعلم املتكامل الذي يحاكي
متطلبات �سوق العمل م��ن خ�لال تطوير الدرا�سات
والأب����ح����اث يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ؤ���س�����س��ات الأكادميية.
ولتحقيق التطلعات امل�ستقبلية ،يتم دع��م الطلبة يف
ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا �أكرث
ا����س���ت���ع���داداً ل�لان��ط�لاق يف م�����س�يرت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة ،حيث
�سنعمل بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك يف ميالنو
على تبادل املعارف واخلربات يف خمتلف املجاالت".

وقال الربفي�سور ديفيد بونزيني ،نائب رئي�س جامعة
البوليتكنيك يف ميالنو لل�ش�ؤون الدولية يف ال�شرق
الأو�سط�" :ستوفر اتفاقية ال�شراكة مع جامعة �أبوظبي
فر�صاً كبرية للتعاون وت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل�ب�رات يف
جماالت العمارة والت�صميم والهند�سة ،كما �ست�ساهم
يف تعزيز �سبل تبادل اخلربات الأكادميية والبحثية مع
املخت�صني يف �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة
التي ت�شهداً تطوراً مت�سارعاً يف خمتلف القطاعات".
ومبوجب مذكرة التفاهم� ،سيقوم الطرفان بتنظيم
االجتماعات وور���ش العمل واملحا�ضرات التي يقدمها
�أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف كلتا اجلامعتني لتعزيز
جهود تبادل املعارف والوثائق واملراجعات والأ�ساليب
التدري�سية.

نادي تراث الإمارات يطلق مبادرة «على درب الأوليني»

•• دبي -الفجر

جنحت م��ب��ادرة وطنية ملهمة تقف وراءه���ا اللجنة الوطنية الإماراتية
ملكافحة املن�شطات يف ترجمة "املدونة العاملية" ملكافحة املن�شطات ،و�إ�ضافتها
للموقع االلكرتوين الر�سمي للوكالة العاملية ملكافحة املن�شطات "الوادا"،
يف خطوة لتعزيز مكانة اللغة العربية عاملياً ،جتاوباً مع م��ب��ادرات تعزيز
مكانة اللغة العربية يف املجتمع ،التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
و�أ�صبح مبقدور اللجان الوطنية يف الدول العربية والقطاعات الريا�ضية
والريا�ضيني ب�شكل ف��ردي حالياً االط�لاع على قوانني الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات وباللغة العربية ،بعد �أن كانت يف الفرتة ال�سابقة تقت�صر
على لغات �أخرى ،لكن اللجنة الوطنية الإماراتية ملكافحة املن�شطات قدمت
مبادرة ا�ستباقية جنحت من خاللها يف ترجمة "املدونة العاملية" �إىل لغة
"ال�ضاد" ،وهو ما وجد �إ�شادة من قبل امل�س�ؤولني يف "الوادا".
و�أكدت رئي�سة اللجنة الوطنية الإماراتية ملكافحة املن�شطات الدكتورة رمية
احلو�سني �أن املبادرة الإماراتية يف ترجمة "املدونة العاملية" ت�أتي تعزيزاً
ملكانة اللغة العربية يف املجتمع ،التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،وت�أكيداً على ال��دور ال��ذي تلعبه اللجنة الوطنية يف
خدمة املجتمع ال��دويل ب�شكل ع��ام والعربي على وج��ه اخل�صو�ص ،وذلك
�ضمن حزمة �أخرى من املبادرات �سرتى النور م�ستقب ً
ال.
و�أ�شارت رمية احلو�سني �إىل �أن ترجمة "املدونة العاملية" هي هدية مقدمة
م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة للوطن ال��ع��رب��ي �إ���س��ه��ام��اً يف توفري
حمتوى بلغة "ال�ضاد" ،و�أ�ضافت" :املبادرة تخدم قطاع كبري �سواء اللجان
الوطنية العربية �أو القطاع الريا�ضي �أو حتى الريا�ضيني ب�شكل فردي،
كونها تقدم كل قوانني الوكالة الدولية باللغة العربية بطريقة قانونية،
لتفادي االلتبا�س يف فهم القوانني" .وق��ال��ت احلو�سني احل��ائ��زة �أخرياً
على ع�ضوية جلنة ال�صحة والطب والبحوث يف الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات "الوادا" ،ك�أول امر�أة عربية تنال هذه الع�ضوية� ،إنها املرة الأوىل
التي يتم فيها ترجمة "املدونة العاملية" باللغة العربية ،و�إنهم �سعداء ب�أن
تكون دولة الإمارات العربية املتحدة هي التي تقف خلف هذا اجلهد الذي
يخدم �شريحة كبرية م��ن الريا�ضيني ال��ع��رب وي�صب يف م�صلحة اللغة
العربية ورفع �ش�أنها على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

االبتكار وريادة الأعمال والإبداع حملياً وعاملياً".
و�أ���ش��ار �إىل �أن " عند االط�ل�اع على قائمة الأعمال
احل���ا����ص���ل���ة ع���ل���ى ب���������راءة االخ�����ت����راع ع��ب��ر خمتلف
التخ�ص�صات الأكادميية ،يظهر قا�سم م�شرتك بينها
وه���و ت��ع��زي��ز ح��ي��اة الإن�����س��ان ورف��اه��ي��ت��ه ،ح��ي��ث تخدم
ه��ذه الإجن���ازات �صحة الإن�سان يف ع��دد من املجاالت
مثل جم��ال التكنولوجيا وامل��ع��دات الطبية ،وت�ساعد
يف النهو�ض بالإنتاجية يف الأم��ور املتعلقة بالهند�سة
امليكانيكية والكيميائية".و�أ�ضاف " جامعة الإمارات-
ج��ام��ع��ة امل�ستقبل ت��ع��م��ل ب��ت��ف��انٍ لإع�����داد �أج���ي���ال من
املبتكرين باعتبارها من�صة ومركزاً للإبداع واالبتكار
اخلالق يف تفعيل القدرات الب�شرية واملوارد الطبيعية
واالقت�صادية لتحقيق الرفاهية .

وم��ن جهته ق��ال الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي مراد-
ال��ن��ائ��ب امل�����ش��ارك للبحث العلمي ب��الإن��اب��ة " �ضمن
مبادرة اجلامعة لت�صبح جامعة بحثية متقدمة خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة  ،توا�صل اجلامعة يف تقدمي
كل الدعم وتوفري املوارد الالزمة جلميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني والطالب لإج��راء �أبحاث عالية
اجلودة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل االبتكار وبراءات
االخ�ت�راع  ،باعتبار �أن البحث واالب��ت��ك��ار والأن�شطة
الإبداعية �أ�صبحت ركيزة �أ�سا�سية من ركائز اجلامعة،
ليتحول دور جامعة الإم���ارات من نا�شر للمعلومات
�إىل �صانع للمعرفة .و�أ�شار م��راد �إىل خطة اجلامعة
يف حت�سني املعامل واملختربات البحثية وتوفري كافة
امل�ستلزمات لإجراء التجارب البحثية واملخربية منوهاً

�إىل زيادة الإقبال من الباحثني حيث �أنه رغم جائحة
كوفيد� 19إال �أنه كان عدد الطلبات املقدمة لت�سجيل
ب���راءات االخ�ت�راع  47طلب ب��راءة اخ�تراع تطبيقي،
ومت منح  33براءة اخرتاع خالل عام ".2020
و�أو���ض��ح �أن احل�صول على ب��راءة اخ�تراع يعد �إجنا ًزا
ج��ي��دًا ،ول��ك��ن��ه لي�س ن��ه��اي��ة ال��ط��ري��ق ،ون��ح��ن بحاجة
�إىل ر�ؤية العديد من ب��راءات االخ�تراع هذه ب�أن يتم
ت�سويقها ،ول��ه��ذا ال��غ��ر���ض � ،سنقدم ج��ائ��زة جديدة
ل��ت�����س��وي��ق ال���ب��راءات واالخ��ت�راع����ات  ،يف �إط�����ار خطة
متكاملة لتطوير البحث العلمي باجلامعة مبا يخدم
اخلطط اال�سرتاتيجية ومتطلبات الأجندة الوطنية
ل��دول��ة الإم����ارات ويحقق خم��رج��ات بحثية وب���راءات
اخرتاعات متميزة.

•• �أبوظبي-الفجر

�أطلق مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث التابع لنادي
تراث الإم��ارات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم،
م��ب��ادرة "على درب الأوليني" ،ال��ت��ي تت�ضمن عدداً
من الأن�شطة والور�ش الرتاثية املوجهة �إىل الأجيال
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م ال��ت��راث يف نفو�سهم

وتذكريهم مبا تركه �أ�سالفهم من عادات و�آداب وقيم.
و�شهد يوم �أم�س الأول االثنني انطالق �أول الأن�شطة
�ضمن امل��ب��ادرة التي ت�ستمر حتى  30م��ار���س املقبل،
حيث قدم م�سلم العامري الباحث يف الرتاث ال�شفهي
مبركز زاي��د للدرا�سات والبحوث حما�ضرة عن بعد
تناول فيها ال�سنع و�آداب املجال�س .وتطرق العامري
يف حديثه �إىل ال��ع��ادات والتقاليد الإم��ارات��ي��ة يف �أدب

املجال�س ،وكيفية ا�ستقبال ال�ضيف ،و�أدب احل��وار يف
املجل�س ،و�إع����داد وت��ق��دمي القهوة العربية ،والطرق
ال�صحيحة لتقدمي القهوة ،م�شرياً �إىل �أن هذه العادات
ما زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا.
و�أدار الباحث ح��واراً مع الطالب حول �آداب املجال�س
و�أهمية �إك��رام ال�ضيف بو�صفها عادة �إماراتية �أ�صيلة
ورا�سخة حيث ال يزال ال�ضيف يتمتع ب�ضيافة مميزة

ي��ق��دم��ه��ا ���ص��اح��ب امل��ج��ل�����س ،يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه و�ضيافته
واالط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه وم�����س��اع��دت��ه يف ح���ال ك���ان يحتاج
مل�ساعدة �أو طلب ال��ع��ون .و�شهدت املحا�ضرة ح�ضوراً
متميزاً ل��ط�لاب ومعلمي مدر�سة عجمان اخلا�صة،
ومدر�سة نداء الإ�سالم اخلا�صة ،ومدر�سة منار الإميان
اخلا�صة ،ومدر�سة العمداء ،واملدر�سة العربية اخلا�صة،
ومدر�سة الن�صر ،ومدر�سة هارف�ست اخلا�صة.
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على الرغم من انخفا�ض معدالت الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
لدى لأطفال واملراهقني مقارنة بالفئات الأخرى ،ف�إن اخلطر مل
يعد بعيدا عنهم خا�صة بعد ت�سجيل حاالت وفاة للأطفال حول
العامل بالفريو�س.
وتعد التغذية ال�سليمة �إح��دى مقومات ال�صحة والوقاية من
العدوى خا�صة مع بداية الدرا�سة يف ف�صل ال�شتاء ،ف�إىل جانب
�أهمية النظام الغذائي ال�صحي لتطور ج�سم الطفل ومنوه ،ب�إمكان
التغذية ال�سليمة �أن ت�سهم ب�شكل ملحوظ يف وقاية اجل�سم من
التقاط الفريو�سات و�إعانته على جتاوز ف�صل ال�شتاء ب�سالم.

Wednesday
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فواكه ال�شتاء غنية بفيتامني «�سي» املعروف بتقويته اجلهاز املناعي

كورونا والأطفال ..التغذية ال�سليمة �إحدى
مقومات ال�صحة والوقاية من العدوى
م�س�ؤولية الأم
حت��اول كثري من الأمهات معرفة كيفية وقاية �أبنائهن من
الإنفلونزا �أو نزالت الربد �أو حاالت احلمى املختلفة ،وت�سعى
�إىل حت�صينهم بتقدمي التغذية ال�سليمة ملواجهة فريو�س
كورونا ،لكن قد حتتار الأمهات ب�ش�أن الأطعمة املنا�سبة لكل
عمر �سواء كان االبن طفال �أم مراهقا.
تو�ضح الأم ك��ارول��ي��ن��ا دن��ا �أن��ه��ا تهتم ك��ث�يرا بوجبة الفطور
البنها فتحاول تقدمي طبق من حبوب الإفطار �أو ال�شوفان
مع احلليب بالإ�ضافة �إىل بي�ضة م�سلوقة ،لأنه من ال�ضروري
تناول الأطفال وجبة الإفطار ،وت�ؤكد �أنه يجب مراعاة التنوع
يف هذه الوجبة و�أي�ضا يف باقي الوجبات حتى ال ي�صاب الطفل
بامللل م��ن ت��ك��رار �أن���واع ال��ط��ع��ام ،فوجبة الإف��ط��ار ه��ي بداية
الطريق ال�صحيح للنظام الغذائي الأمثل خا�صة يف مرحلة
الطفولة.
وتركز دنا على ح�ساء الدجاج مع ع�صري الليمون الحتوائه
على حم�ض ال�سي�ستني �أح���د الأح��م��ا���ض الأمينية
التي حت�سن من مناعة اجل�سم والتهاب
ال�شعب الهوائية ،وال تن�سى �إطعامه
الفواكه التي حتتوي على فيتامني
“�سي” ( )Cم���ث���ل الربتقال
والكيوي واجلوافة.
لكن دنا تعترب �أن اتخاذ قرار ب�ش�أن
م���ا ���س��ت��ق��دم��ه م���ن وج���ب���ة رئي�سة
�أ�صبح حتديا يوميا ،لأنه �أ�سا�سي
يف ح��م��اي��ة من���و وت���ط���ور الطفل
و����ض���روري ل��ل��وق��اي��ة م��ن فريو�س
ك���ورون���ا م���ع الأط���ع���م���ة ال�صحية،
وباخت�صار ف����إن التغذية ال�سليمة
وال�����ص��ح��ي��ة للطفل ه��ي م�س�ؤولية
الأم.

لذلك يجب احل��ر���ص على �أن يتناول الأط��ف��ال الكثري من
اخل�ضراوات والفواكه الطازجة التي حتتوي على م�ضادات
الأك�سدة ،والفيتامينات ،واملعادن وتعزز ن�شاط جهاز املناعة
ب�شكل عام.
ف��ف��واك��ه ال�����ش��ت��اء ،ك��ال�برت��ق��ال واجل��واف��ة وال��رم��ان والكيوي،
غنية بفيتامني �سي املعروف بتقويته اجلهاز املناعي ،وميكن
�أي�����ض��ا تقوية مناعة الأط��ف��ال بع�سل النحل ال���ذي يحتوي
على م�ضادات للبكترييا ،فهو م�ضاد حيوي طبيعي ،كما �أنه
يحتوي على م�����ض��ادات ل�ل�أك�����س��دة ،مم��ا يجعله م��ن �أف�ضل
الأط��ع��م��ة لتقوية مناعة الطفل وحت�سني ح��رك��ة الأمعاء
والتخل�ص من الأمرا�ض.
ووف���ق���ا ل��ل��ع��ف��ي ،ف�����إن احلالة

وجبة الغداء
تعد وجبة الغداء الوجبة الأ�سا�سية التي يح�صل عليها الطفل
عقب رجوعه من املدر�سة� ،إذ ي�شعر باجلوع بعد �ساعات طويلة
يق�ضيها خارج املنزل ويبذل فيها الكثري من املجهود البدين
والعقلي ،ويجب �أن حتتوي على الربوتني ،والكربوهيدرات،
والدهون ال�صحية .ومن خيارات الغذاء املتعددة ميكن �إعداد
وجبة غداء �صحية ت�شمل العنا�صر ال�سابقة ،مع الرتكيز على
ال�سمك والعد�س وكل �أن��واع احلبوب بالإ�ضافة �إىل االهتمام
ب�شرب املاء.

النف�سية للأطفال متثل عامال مهما للمناعة ،فاال�ضطراب ف�صل ال�شتاء.و�أو�ضحت عني�سي �أن كل وجبة يجب �أن ت�ضمن
النف�سي والتوتر ي���ؤدي��ان �إىل خف�ض املناعة ،ل��ذا يجب دعم ح�صول الطفل على جميع العنا�صر واملغذيات ال�ضرورية
لبناء اجل�سم وتقوية اجل��ه��از املناعي ك��ذل��ك ،وح���ددت تلك
الأطفال نف�سيا واال�ستماع �إليهم ورفع معنوياتهم.
الوجبات فيما ي�أتي:
درع واق
تقول اخت�صا�صية التغذية حنان عني�سي �إن �سوء التغذية وجبة الفطور
ال���ذي يعانيه ق��ط��اع كبري م��ن الأط��ف��ال �أح���د الأ���س��ب��اب التي تعد �أهم وجبة يف اليوم ويجب �أن يح�صل فيها الطفل على
ت�ؤدي �إىل زيادة فر�ص الإ�صابة ب�أي عدوى ،العنا�صر التالية:
لذلك ف�إن التغذية ال�سليمة للطفل تعد – لنب.
درع���ا واق��ي��ا ل��ه م��ن ك��ورون��ا وغ�ي�ره من – بي�ض �أو ج�بن �أو ف��ول �أو جبنة �أو لبنة �أو زع�تر مع
�إ�ضافة اخل�ضار.
�أنواع العدوى املختلفة التي تنت�شر يف
الوجبة اخلفيفة
خ�ضار.
أو
�
فاكهة
ثمرة
–
ميكن �أن يتناول الطفل الوجبة اخلفيفة بني الغداء والع�شاء،
– خبز.
ويجب �أن حتتوي على م�صدر لل�سكريات متد اجل�سم بالطاقة
– كعكة مع كوب حليب .وت�شبع رغبة الطفل يف تناول احللوى ،ويف�ضل �أن حتتوي
– مياه.
على فواكه� ،أو حلوى منزلية ال�صنع باالعتماد على املكونات
ال�صحية واالب��ت��ع��اد ع��ن العنا�صر ال��ت��ي تت�سبب يف ال�سمنة
وتعر�ض للإ�صابة بال�سكري ك��ذل��ك ،مثل ال�سكر والدقيق
الأبي�ض.
وجبة الع�شاء
يف�ضل �أن ت��ك��ون وج��ب��ة ال��ع�����ش��اء ق��ب��ل الإخ��ل�اد �إىل النوم
ب�ساعتني على الأق���ل ،لتجنب الإ���ص��اب��ة بع�سر اله�ضم
الذي يعانيه كثري من الأطفال ،ويف�ضل �أن حتتوي
الوجبة على عدد من �أي من العنا�صر التالية:
– حليب �أو لنب �أو �أرز بحليب �أو مهلبية.
– ثمرة فاكهة.
– حفنة مك�سرات.
– ج�بن �أو بي�ض �أو ف���ول �أو �أي م�صدر
للربوتني �أو �أي نوع من احلبوب الكاملة.
وت��دع��و عني�سي ك��ل الأم��ه��ات لتوعية �أفراد
�أ�سرهن ب�أهمية التغذية ال�سليمة للوقاية من
الأمرا�ض ،و�أن يتحملن امل�س�ؤولية الكاملة يف
تغذية �أطفالهن ملواجهة الفريو�س ،فمن املهم
ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ت��وازن م��ع ال��ط��ف��ل يف �سن
مبكرة حتى ي�صبح عادة لديه.

دعم الأطفال نف�سيا
وت��ق��ول طبيبة الأط��ف��ال �إي��ري��ن��ا العفي
�إن ت��ع��زي��ز امل���ن���اع���ة ي���ب���د�أ ب���ن���وع الغذاء
ال����ذي يح�صل ع��ل��ي��ه ال��ط��ف��ل �أو املراهق،

انتفاخ البطن قد يكون عالمة على حالة �صحية
كامنة ت�ؤثر على الن�ساء يف �سن الإجناب
يواجه الكثريون م�شكلة انتفاخ البطن املزعجة ،والتي قد تكون يف بع�ض الأحيان عالمة على حالة �صحية كامنة ت�ستهدف الن�ساء يف �سن اخل�صوبة.
وي�شري انتفاخ البطن يف بع�ض الأحيان ،لدى الن�ساء� ،إىل ما يعرف باالنتباذ البطاين الرحمي .وميكن �أن تختلف �أعرا�ض االنتباذ البطاين الرحمي ب�شدة من �شخ�ص
�إىل �آخر ،مع وجود عالمات على القولون الع�صبي ،مثل االنتفاخ ،وهي �إحدى عالمات احلالة.
ومن املعروف �أن االنتباذ البطاين الرحمي هو حالة مر�ضية ت�صيب اجلهاز التنا�سلي الأنثوي ،حيث هناك مراكز يف بطانة الرحم تكون متواجدة خارج الرحم ،يف
�أجزاء خمتلفة من اجل�سم.

م��ا ه��ي الأع���را����ض الأخ�����رى ل�لان��ت��ب��اذ البطاين يف بريطانيا ،وحت���دث عندما ت��وج��د خ�لاي��ا مماثلة لتلك
املوجودة يف بطانة الرحم يف مكان �آخر من اجل�سم.
الرحمي؟
�أو���ض��ح��ت جمعية االن��ت��ب��اذ ال��ب��ط��اين ال��رح��م��ي اخل�يري��ة يف وك��ل �شهر ،ا�ستجابة ل��دورة الطمث ،ترتاكم ه��ذه اخلاليا
اململكة املتحدة �أن احلالة ت�ؤثر على واحدة من كل  10ن�ساء ثم تتحلل على �شكل "نزيف" ،لكن اخلاليا غري قادرة على
يف �سن الإجن���اب .وه��ي ث��اين �أك�ثر �أم��را���ض الن�ساء �شيوعا ال��ه��روب م��ن اجل�����س��م .وه���ذا ي�سبب ال��ت��ه��اب و�أمل وت�شكيل

وما يزال �سبب االنتباذ البطاين الرحمي غري معروف حتى
�أن�سجة ندبية داخل اجل�سم.
ومي��ك��ن �أن ت�شمل �أع��را���ض االن��ت��ب��اذ ال��ب��ط��اين ال��رح��م��ي ما الآن ،ولكن االقرتاح الأكرث ترجيحا العامل الوراثي.
وعرث الباحثون على جزيئات ن�سيج بطانة الرحم يف مناطق
يلي:
مثل العينني وال��دم��اغ ،ما ي�شري �إىل �أنها تنتقل يف جميع
 �أمل مزمن�أنحاء اجل�سم من خالل اجلهاز اللمفاوي �أو جمرى الدم.
 التعب  /نق�ص الطاقة االكتئاب  /العزلة ال�شعور ب�آالم داخلية �أثناء ممار�سة العالقة احلميمة عدم القدرة على الإجناب ا�ضطرابات الدورة ال�شهرية حركات الأمعاء امل�ؤملةومن حيث نزيف ال��دورة ال�شهرية ،قد تكون هناك "دورات
غزيرة م�صحوبة بتجلط ال��دم �أو دونه" .وقد يكون هناك
ن��زي��ف م���ط���ول� ،أو ن��زي��ف ب�ي�ن ف��ت�رات ال������دورة ال�شهرية،
وع��دم انتظام ال��دورة ال�شهرية ،وفقدان ال��دم "القدمي" �أو
"الداكن" قبل الدورة ال�شهرية.
�أم��ا بالن�سبة لأع��را���ض الأم��ع��اء وامل��ث��ان��ة ،فقد تكون هناك
حركات �أمعاء م�ؤملة ونزيف من الأمعاء وعالمات متالزمة
القولون الع�صبي ،مثل:
االنتفاخالإ�سهالالإم�ساكومت��ي��ل ه��ذه الأع��را���ض �إىل �أن ت��ك��ون �أك�ث�ر و�ضوحا خالل
ال���دورة ال�شهرية .وميكن �أن ت�شمل الأع��را���ض الأخرى:
التعب �أو االكتئاب �أو �آالم الظهر �أو �آالم ال�ساق.

وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يُعتقد �أن احلالة قد تكون مرتبطة
بانخفا�ض املناعة.
وق��د ي�ستغرق احل�صول على ت�شخي�ص االن��ت��ب��اذ البطاين
ال��رح��م��ي بع�ض ال��وق��ت ،وال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة لت�شخي�ص
احلالة هي طلب تنظري البطن.
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�إعالن بالن�شر
حل�ضور جل�سة خربة ح�سابية

وزارة العدل
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني
يف الق�ضية التنفيذية رقم  571ل�سنة ( 2017ن�شرا)

�إىل املنفذ �ضده  /اياد ح�سن علي حممد احلب�شي
ل�صالح املنفذ له  /دار التمويل � -ش م ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار قطعة رقم  302ملك مبنطقة الرماقية ب�إمارة ال�شارقة
والقطعة رقم �/152أ ملك مبنطقة الفلج ب�إمارة ال�شارقة عن طريق املزاد العلني...
لذا قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الق�ضية التنفيذية  571ل�سنة  2017اخطاركم بوجوب �سداد
الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية التنفيذية �أعاله ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ
تبليغكم بخطابنا هذا  ،و�إال ف�إن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أن طرح العقارات املذكور �أعاله للبيع
وفق الأ�صول وذلك عمال لن�ص املادة ( )152فقرة ( )2من الالئحة التنفيذية ( )57ل�سنة 2018
للقانون الإحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات املدنية...
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها �أعاله...

العدد 13173بتاريخ2021/2/24
يف الدعوى رقم  2020/709مدين جزئي  -الفجرية

العدد 13173بتاريخ2021/2/24
يف الدعوى رقم  2021/54نزاع تعيني خربة جتاري دبي

املطلوب اعالنه املدعى عليه ( )1م�ؤ�س�سة ك�سارات ونقليات ماك الكيتوب ()2
م�ؤ�س�سة ماك  24هومز للو�ساطة العقارية ( )3حممد �أحمد علي الكيتوب
النعيمي تقرر دعوتكم للمثول اونالين �أمام اخلبري املنتدب بالدعوى املنوه
عنها بعالية واملرفوعة عليكم من قبل �شركة الت�أمني فيدلتي املتحدة (�ش.ذ.م)
فرع دبي ومو�ضوعها مطالبة مالية وذلك حل�ضور جل�سة اخلربة اونالين
عرب تطبيق زووم واملقرر عقدها ال�ساعة ( )10العا�شرة �صباحا يوم الأربعاء
 2021/3/3وعليه يتعني وجودكم او ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد علما
ب�أن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها قانونا حال تخلفكم عن ح�ضور اجلل�سة .للتوا�صل
مع اخلبري هاتف 0558842880

ال�سادة � :شركة م�صطفى بن عبداللطيف � -ش ذ م م
حيث �أن املتنازعة � :شركة تيم للم�شاريع الهند�سية املحدودة  -ذ م م
�أقامت عليكم الدعوى رقم  2021/54نزاع تعيني خربة جتاري دبي  ،وبناء على احلكم ال�صادر من
قبل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/17بندب م  /عائ�شة �سليمان �آل علي خبريا هند�سيا للدعوى
 ،لذلك يجب عليكم ح�ضور اجتماع اخلربة املحدد يوم الثالثاء املوافق  2021/3/2ال�ساعة
 2.00م�ساء عن بعد عرب تطبيق (مايكرو�سوفت تييمز)  ،كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة
اجلوابية املتعلقة بالدعوى و�أي م�ستندات و�أوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول يوم الإثنني املوافق
 ، 2021/3/2على امييل اخلبري  .info@aishaalali.com :ويف حال وجود �أي ا�ستف�سارات
يرجى التوا�صل مع اخلربة على الأرقام االتية (متحرك  )0545507052علما بان اخلربة �ستقوم
مببا�شرة امل�أمورية ولو يف غياب اخل�صوم.

اخلبري احل�سابي
ح�سني ال�سيد حممود

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إخطار عديل بالن�شر
املحرر رقم MOJB00079927

اىل املخطر اليهما  -1 :مطعم ومطبخ ا�سرتاحة الإمارات اجلديد  -م�ؤ�س�سة فردية
� -2سعيد حربي�ش �سعيد عبدالعزيز الكثريي  -ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك
املنذر اليها الأوىل  -نخطركم بان املخطرة  /فارم فري�ش � -ش ذ م م
قد قام باخطاركم عن طريق الن�شر بالآتي  -:حيث ان املخطر يتوجه اليكم بهذا
الإخطار ويطالبكما مبوجبه ب�سداد مبلغ وقدره  93,438 .95درهم (ثالثة
وت�سعون الف واربعمائة وثمانية وثالثون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا) يف ذمتكما
ل�صالح املخطرة وذلك يف موعد اق�صاه خم�سة ايام من تاريخ االعالن بالن�شر لهذا
الإنذار القانوين و�إال �ستقوم املخطرة باتخاذ كافة الطرق القانونية اجلنائية واملدنية
للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�ضات القانونية والر�سوم وامل�صاريف
النا�شئة عن اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية.

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر

عائ�شة �سليمان �آل علي
اخلبري الهند�سي
رقم القيد دبي  / 169رقم القيد وزارة العدل 2

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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إخطار عديل
رقم الت�صديق 2021/202

املخطر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد /كمال �صالح �سرحان  -فل�سطيني
اجلن�سية  ،مبوجب الوكالة القانونية رقم  ، 2018/1/49717العنوان  :را�س اخليمة  -الظيت اجلنوبي  -بناية
ماجد الفطيم  -رقم الهاتف املتحرك 0505527981
املخطر اليه � :إبراهيم �سيد حممود الديب  -م�صري اجلن�سية وعنوانه � :إمارة ابوظبي � -شارع الإلكرتا  -مقابل
مطعم الإب��راه��ي��م��ي  -بناية الأن�����ص��اري لل�صرافة  -طابق رق��م � - 11شقة رق��م  - 1102رق��م الهاتف املتحرك
 ، 0509151441عنوان جهة العمل  :م�ؤ�س�سة دبي للأعالم � -إمارة دبي
املو�ضوع �" :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  31,876 .80درهم �إماراتي"
نحن يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار �إليكم  ،لننبهكم �إىل �سرعة �سداد مبلغ
وقدره  31,876 .80درهم �إماراتي  ،قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة
بعقد متويل املركبة ميت�سوبي�شي  -الن�سر  -لون �أ�سود � -سنة ال�صنع  ، 2017و�صف املركبة �صالون  ،رقم اللوحة
 48204خ�صو�صي � 13أبوظبي واملمولة ل�صاحلكم.
لذا  :وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ  31,876 .80درهم �إماراتي
�إلينا وذلك يف موعد �أق�صاه �سبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ �إجراءات بيع
املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�صاريف.

املخطر

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 57 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /نيلم اني�س احمد اجلن�سية الهند ترغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :فهد جمعه فرحان الهامور ال�شام�سي
اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (م�صبغة �شم�س ال�سماء) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )562565ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر  ،ومت تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 56 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد قا�سم حممد اقبال اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد :حممد عي�سى حممد حوكل احلافظي اجلن�سية
الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (حممد قا�سم اقبال ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )776920ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،ومت تغيري اال�سم
التجاري لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة  ،حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق (حممد قا�سم اقبال ل�صيانة ال�سيارات)
لي�صبح (اجلودة املعتمدة ل�صيانة ال�سيارات) تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،وتغيري ال�شكل القانوين من
وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 55 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /شهادت ح�سني حممد لقمان  -بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %10وذلك اىل ال�سيد /حممد نظام الدين نور اال�سالم -
بنغالدي�ش اجلن�سية يف الرخ�صة (كافترييا ال�صائم) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )533716ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :مت تغيري اال�سم
التجاري من كافترييا ال�صائم اىل مطعم ال�صائم  -مت تغيري الن�شاط التجاري من بيع الوجبات
اخلفيفة (كافترييا) اىل مطعم .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
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال
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مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
�صناعية  / 5ال�شارقة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2020 /0002082أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  -1 /بولر حممد ا�شرف بولر � -2شركة حمي الدين للأعمال اخل�شبية (ذ م م)
9152741 - 9152742
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/12/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح /
وود �ستوك للتجارة � -ش ذ م م التايل :
فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب �ضدهما � -1 :شركة حمي الدين لالعمال اخل�شبية
ذ م م -2بولر حممد ا�شرف بولر ب�أن ي�ؤديا  -بالت�ضامن  -للطرف الطالب (وود �ستوك للتجارة � -ش ذ م م) مبلغا
وقدره  352.793.10درهم (ثالثمائة واثنان وخم�سون الفا و�سبعمائة وثالثة وت�سعون درهما وع�شرة فل�سا)
والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ اال�ستحقاق املوافق  2019/1/10وحتى متام ال�سداد  ،مع االلزام
بامل�صروفات ومبلغ الف درهما عن اتعاب املحاماة و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
القا�ضي  /وجدي ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1795
املنذر  :م�صرف الهالل � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املنامة  -منطقة دبي للتعهيد
بناية رقم  1بناية بنك ابوظبي التجاري  -الطابق الثاين  -هاتف رقم 042959506 :
contactus@lawfirmint.net
املنذر اليها  :اميان حممد را�شد احلمريي � -إماراتية اجلن�سية
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر �إنذار عديل
ينذر املنذر /املنذر اليها ب�سداد مبلغ  )344.189.04درهم وذلك خالل مدة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمهم الإنذار  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها �إقامة الدعوى الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء
للمطالبة باملبلغ بالإ�ضافة اىل الفوائد القانونية مع حتميله بكافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماة.

يف الدعوى رقم � SHCAPCICPL2020 /0001928أمر �أداء
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده  -2 :جمال مطر خ�شان
عنوانه � :إمارة ال�شارقة الرقعة احلمراء �شارع ال�شيخ حممد بن زايد معر�ض رقم 117
ملك ال�شارقة لتجارة الأ�صول رخ�صة رقم ( )500443هاتف 0506244689 :
ليكن ملعوما لديك ان امل�ست�أنف  :حول الإمارات لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة �ش
ذ م م ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  20.../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم
 SHCAPCICPL2020/0001928حمكمة الإ�ستئناف املدنية � -أمر �أداء.
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك �أمام حمكمة ال�شارقة بدار الق�ضاء  ......يوم
 ........املوافق  2021/3/15ال�ساعة � 9.30صباحا وتقدمي ما لديك من بينات
ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف
غيبتك.

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0000952أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0002388جتاري

املدعي  /احمد بخيت علي بن عوى الكتبي
�إىل  :املحكوم عليه  /مروة حممد حممد احمد ابو عطية
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله بالتايل  :انه بتاريخ 2021/2/8
وبعد االطالع على االوراق
امر بالزام املدعي ان ت�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )108000درهم والزمتها
بامل�صروفات
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية
ناهد �صدقي عبداملنعم

�إىل املحكوم عليه  :الك�ساندير جون �سامونيل جون فيلك�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ميثاق علي واثقي 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 53684
درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2020 /0000479مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2020 /0000473مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :حممد را�شد �صديقي ن�سيم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش م ع � -إماراتي اجلن�سية
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 36041.0 :
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.

�إىل املحكوم عليه  :حممد �سعيد عبداهلل جمرن الكتبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش م ع � -إماراتي اجلن�سية
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 28225.0 :
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نوال �سامل حممد �سامل البلو�شي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2020 /0000475مدين جزئي

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :نوال �سامل حممد �سامل البلو�شي
حيث انه قد �صدر حكم �ضدك ل�صالح املنفذ � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة
�إت�صاالت) � -ش م ع � -إماراتي اجلن�سية  -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 34293.0 :
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.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إخطار عديل بالن�شر
()1697/2021

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إخطار عديل بالن�شر
()1703/2021

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2020/1746

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1749

مقدم من املخطر  :امكون � -ش ذ م م
�ضد املخطر اليه � :شوبا للهند�سة واملقاوالت � -ش ذ م م
بناء عليه  ،ف�إن الدائنة متهل املدينة خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن ل�سداد قيمة
الفواتري التجارية البالغ جمموعها  223532.19درهم فقط مائتان وثالثة
وع�شرون ال��ف وخم�سمائة واثنان وثالثون درهما وت�سعة ع�شر فل�سا ) وكلفتها
بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أم��را ب��الأداء لذلك وجب
التنبيه واخ��ط��ار امل��دي��ن ب��ال��وف��اء بقيمة ال��دي��ن  ،م��ع حتميل امل��دي��ن ك��اف��ة ر�سوم
وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة .وتنبه على املدين
بالعلم.

مقدم من املخطر  :امييج للنقل الربي
�ضد املخطر اليه  :ال�سويدي اخلليج للنقل العام  -ذ م م
بناء عليه  ،ف�إن الدائنة متهل املدينة خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن ل�سداد قيمة
الفواتري التجارية البالغ جمموعها  723256.58درهم فقط �سبعمائة ثالثة
وع�شرون الفا ومائتان �ستة وخم�سون درهما وثمانية وخم�سون فل�سا وكلفتها
بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أم��را ب��الأداء لذلك وجب
التنبيه واخ��ط��ار امل��دي��ن ب��ال��وف��اء بقيمة ال��دي��ن  ،م��ع حتميل امل��دي��ن ك��اف��ة ر�سوم
وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة .وتنبه على املدين
بالعلم.

املخطر  :احمد علي ح�سن الزرعوين  -ميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�ضويني مبوجب وكالة
م�صدقة �أ�صوال بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم ( )2017/1/159588بتاريخ 2017/7/19
املخطر اليه  :حممد �سليم ب�شري لتجارة م�ستح�ضرات التجميل � -ش ذ م م  -رخ�صة جتارية رقم 816486 :
املو�ضوع  /بتاريخ �سابق ا�ست�أجرت املخطر اليها من املخطر حمل رقم ( )16الكائن يف بناية نايت �ستاي
والقائمة على قطعة ار����ض رق��م ( - )519رق��م البلدية ( )113- 875يف منطقة ال�ضغاية ب��دب��ي ،
مبوجب عقد ايجار انتهي فلعيا بتاريخ  .2020/10/7ف�إننا نخطركم مبوجب هذا الإخطار ب�سداد
ب��دل االي��ج��ار املت�أخر عن عقد االي��ج��ار للمخطر بواقع مبلغ (� )26.280ستة وع�شرون ال��ف ومائتان
وثمانون درهم عن الفرتة االيجارية من تاريخ  2020/3/11وحتى الإخ�لاء بتاريخ 2020/8/18
وذلك خالل خم�سة �أيام من ا�ستالمكم الإخطار املاثل وفق املقرر ب�صريح املادة (�/25أ) من القانون رقم
 ،2008/33و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املت�أخر من
بدل االيجار والإخالء  ،مع الزامكم بالر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

املخطر  :احمد علي ح�سن الزرعوين
ميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�ضويني مبوجب وكالة م�صدقة �أ�صوال بالكاتب العدل يف دبي
مبحرر رقم ( )2017/1/159588بتاريخ 2017/7/19
املخطر اليه  :الطوق الأخ�ضر للخدمات الزراعية .رخ�صة جتارية رقم 804797 :
املو�ضوع  /بتاريخ �سابق ا�ست�أجرت املخطر اليها من املخطر املكتب رقم ( ، )304الكائن يف بناية الرباحة
والواقعة على قطعة ار�ض رقم ( )242رقم البلدية ( )117-666يف منطقة املرر بدبي  ،مبوجب عقد
ايجار انتهي فلعيا بتاريخ  .2020/9/10ف�إننا نخطركم مبوجب ه��ذا الإخ��ط��ار ب�سداد ب��دل االيجار
املت�أخر عن عقد االيجار للمخطر بواقع مبلغ ( )20.290ع�شرون الف ومائتان وت�سعون دره��م خالل
ثالثون يوما من ا�ستالمكم الإخطار املاثل وفق املقرر ب�صريح املادة (�/25أ) من القانون رقم ،2008/33
و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اتخاذ الإج���راءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املت�أخر من بدل االيجار
والإخالء  ،مع الزامكم بالر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1734

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
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�إخطار عديل بالن�شر
()1698/2021

املنذر  :ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو للم�شاريع (ذ م م)
املنذر اليها  :املثلث للنقل الربي العام (�ش.ذ.م.م)
لذلك  ،ف�إننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب هذا
الإن��ذار ب�ضرورة الآت��ي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره ( 326345.75دره��م) ثالثمائة و�ستة
وع�شرون الف وثالثمائة وخم�سة واربعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا فقط قيمة املبالغ بخالف
 %12الفائدة املرت�صدة يف ذمة املنذر اليها بناء على الفواتري وك�شف احل�ساب القانونية من
تاريخ ا�ستحقاق الفواتري وحتى ال�سداد التام .وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا
الإنذار  ،و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار
�أمر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.

املنذر  :ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو للم�شاريع (ذ م م)
املنذر اليها  :توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة  -ذ م م
لذلك  ،ف�إننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذرة) نخطركم مبوجب
هذا الإنذار ب�ضرورة الآتي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( 263345.50درهم) مائتان وثالثة
و�ستون الف وثالثمائة وخم�سة واربعون درهم وخم�سون فل�سا فقط قيمة املبالغ املرت�صدة يف
بخالف  %12الفائدة القانونية من ذمة املنذر اليها بناء على الفواتري وك�شف احل�ساب تاريخ
ا�ستحقاق الفواتري حتى ال�سداد التام .وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا الإنذار ،
و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار �أمر اداء
يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.

مقدم من املخطرة  :رو�سالني هرينانديز �شوجن
�ضد املخطر اليها  :جينكي المينا جوالبريتو
بناء عليه  ،ف���إن الدائنة متهل املدينة خم�سة �أي��ام من تاريخ الإع�لان ل�سداد
قيمة اتفاقية اال�ستثمار البالغ جمموعها  12000دره��م اثني ع�شر الف
درهما ،وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أمرا
بالأداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل
املدين كافة ر�سوم وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة.
وتنبه على املدين بالعلم.

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0005594عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :صالون جنه الفردو�س لل�سيدات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�شوييهن ال�شارقة خلف �شارع العروبة حمل رقم  3ملك عبداملح�سن
عبداملق�صود حممد 066300774 0556300774
بناء على طلب املدعية رخ�سانه بروين عبدالرب يف الدعوى املذكورة �أعاله  ،ف�إنها قد اقامت الدعوى
مطالبة  - :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  12200درهم والزامها بالر�سوم
وامل�صاريف .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/2/28امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )14شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/18م

مدير اخلدمات الق�ضائية
�أحمد حممد �أحمد ال علي

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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مرمي الرميثي ورئي�سة االحتاد الدويل ل�صاحبات الأعمال تبحثان التعاون للنهو�ض باملر�أة عامليا
•• �أبوظبي-وام:

ب��ح��ث��ت ���س��ع��ادة م���رمي حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س��ة الهيئة
التنفيذية ملجل�س �سيدات �أع��م��ال �أبوظبي رئي�سة احتاد
�صاحبات الأعمال واملهن يف الدولة و�سعادة الدكتورة �أماين
ع�صفور رئي�سة االحتاد الدويل ل�صاحبات الأعمال واملهن
� ..سبل التعاون لتعزيز ال�شراكة مع املنظمات الن�سائية
يف الإم��ارات للنهو�ض باملر�أة على م�ستوى العامل خا�صة
يف ال��دول الفقرية التي تعاين فيها امل��ر�أة �شحا يف املوارد
ونق�صا يف الإمكانيات وم�ساندتها حتى ت�ستطيع مواجهة
التحديات واالرتقاء مب�ستقبلها و�أ�سرتها وجمتمعها.
ح�ضر اللقاء عدد من ع�ضوات احت��اد �صاحبات الأعمال
واملهن يف الدولة وهن عائ�شة علي الظاهري ،والدكتورة
ه��دى امل��ط��رو���ش��ي ،و �سلمى عقيدة امل��ه�يري ،والدكتورة
�شفيقة العامري املدير التنفيذي ملجل�س �سيدات �أعمال
�أبوظبي .وا�ستعر�ضت �سعادة مرمي الرميثي جهود احتاد
�صاحبات الأعمال واملهن يف الدولة يف جمال دعم ومتكني
�سيدات ورائ��دات الأعمال ،وال��ذي مت بف�ضل دعم القيادة
الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” لتمكني املر�أة
على كافة امل�ستويات وال�صعد من خالل توفري كل و�سائل
لذلك .و�أ�ضافت �أن��ه بف�ضل جهود �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأع��ل��ى ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة الرئي�سة الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية ،وبف�ضل التوجيهات ال�سامية والدعم
ال��ك��ب�ير م��ن �سموها متكنت امل����ر�أة م��ن حتقيق �إجن����ازات
وجن��اح��ات كثرية ،وجتلت جهود “�أم الإمارات” ودورها
الفاعل يف تعزيز مكانة امل���ر�أة الإم��ارات��ي��ة واالرت��ق��اء بها
عامليا ،يف حتقيق �إجنازات غري م�سبوقة منذ قيام الدولة
عام  ، 1971و�إميانا من �سموها بقدرة املر�أة على امل�شاركة
الفاعلة يف خمتلف جم��االت التنمية وذل��ك ا�ستنادا �إىل
النجاحات التي حققتها يف مواقع العمل املختلفة ،فقد
و���ض��ع��ت ���س��م��وه��ا امل���ب���ادرات واخل��ط��ط امل�ستقبلية لدعم
امل��ر�أة يف املجال االقت�صادي ،مع العمل على توفري كافة
اخلدمات امل�ساندة لها لتحقيق التوفيق بني م�س�ؤولياتها
املهنية والأ�سرية .و�أك��دت الرميثي �أن رحلة متكني املر�أة
الإماراتية بد�أت قبل ت�أ�سي�س احتاد الإمارات عام 1971
على يد املغفور له م�ؤ�س�س دول��ة االحت��اد ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل ن��ه��ي��ان “ ط��ي��ب اهلل ث���راه “ م��ن خ�ل�ال دعم
تعليم املر�أة و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�ش�ؤونها وتوفر
احتياجاتها وتدعم متكينها وتعزز م�شاركتها الفاعلة يف
املجتمع .و�أو�ضحت �أن دولة الإم��ارات قدمت العديد من

25
مرمي املهريي تفتتح م�صنع

امل��ب��ادرات لدعم امل���ر�أة الإم��ارات��ي��ة يف امل��ج��ال االقت�صادي،
وذلك من خالل تنمية الكوادر الن�سائية وت�أهيلها لتفعيل
م�ساهمتها يف دعم امل�سرية االقت�صادية ،والتي تت�ضح من
البيانات ح�سب �إح�صاءات وزارة االقت�صاد �سنويا والتي
ت�شري �إىل �أن الإمارات ت�سري قدما نحو متكني املر�أة على
كافة امل�ستويات خا�صة االقت�صادية منها وال��ت��ي �أثبتت
جدارتها عاما بعد عام .وتطرقت الرميثي  -خالل اللقاء
 �إىل خطة التمكني اال�سرتاتيجية الوطنية 2015ـ ،2021والتي تعمل على توفري اخلطوط العامة التي
ي�سرت�شد بها القطاعان احلكومي واخل��ا���ص ،ل�صياغة
الربامج واخلطط الداخلية التي ت�ساهم يف حتقيق هذه
الر�ؤية الطموحة الهادفة �إىل االرتقاء مبكانة الإمارات
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �أك�ث�ر ال����دول ح��ر���ص��ا ع��ل��ى مت��ك�ين ن�سائها ،
لي�س هذا فح�سب ،بل �سجلت الإمارات �سبقا عامليا عندما
طرحت دليال للتوازن بني اجلن�سني ،وكان ذلك بعد قرار
حكومي يلزم م�ؤ�س�سات ال��دول��ة اال�ستفادة م��ن العن�صر
الن�سائي يف جمال�س الإدارات .وق��ال��ت  “ :ن�شعر بفخر
واعتزاز بالقفزة النوعية والإجن��از الكبري ال��ذي حققته
دولة الإمارات يف م�ؤ�شر امل�ساواة بني اجلن�سني ال�صادر عن
برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي لعام  2020وارتقائها
للمركز الـ  18عامليا والأول عربيا ،حتى �صعدت الدولة
بهذه القفزة الكبرية  8درجات يف �سلم امل�ؤ�شر خالل عام

واحد فقط ،حمققة بذلك امل�ستهدف الوطني بالو�صول
�إىل ق��ائ��م��ة �أف�����ض��ل  25دول���ة يف ال��ع��امل يف ه���ذا امل�ؤ�شر
بحلول العام اجل��اري  ، 2021م���ؤك��دة ج��دارة الإمارات
وا�ستحقاقها لهذا الإجناز الذي حتقق خالل زمن قيا�سي
مقارنة مبن �سبقونا يف هذا االجتاه .الفتة �إىل �أن جمل�س
�سيدات �أع��م��ال �أبوظبي ح�صل يف �سبتمرب  2020على
ع�����ض��وي��ة االحت����اد ال��ع��امل��ي ل�����ص��اح��ب��ات الأع���م���ال واملهن».
وثمنت الرميثي جهود االحتاد الدويل ل�صاحبات الأعمال
ورئي�سته ملا يقدمه من �أعمال جليلة متكن املر�أة على كافة
امل�ستويات خا�صة االقت�صادية منها والتي ت�سعى لنه�ضتها
واالرت���ق���اء بها ع��امل��ي��ا .م��ن جهتها ا�ستعر�ضت الدكتورة
�أم����اين ع�صفور خ��ط��ة ع��م��ل االحت����اد ال����دويل ل�صاحبات
الأعمال واملوجهات اال�سرتاتيجية والإجنازات التي حققه
خ�لال �أزم��ة “كوفيد .. “ 19 -الفتة �إىل �أهمية تعزيز
�سبل التعاون مع جميع دول العامل.
وثمنت �سعادتها ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات يف دع��م ومتكني
امل��ر�أة والتوازن بني اجلن�سني  ..م�شيدة بجهودها يف هذا
النموذج الطموح الداعي �إىل دعم ومتكني املر�أة الإماراتية
وب��ن��اء ق��درات��ه��ا ،وت��ذل��ي��ل ال�صعوبات �أم���ام م�شاركتها يف
ك��ل امل���ج���االت ،ل��ت��ك��ون عن�صرا ف��اع�لا ورائ����دا يف التنمية
امل�ستدامة ،ولتتبو�أ املكانة الالئقة بها ،لتكون منوذجا
م�شرفا ل��ري��ادة امل���ر�أة يف ك��ل املحافل املحلية والإقليمية

على هام�ش فعالياتها يف معر�ض جلفود 2021

والدولية ،وذلك من خالل حتقيق جملة من الأولويات.
وقالت ع�صفور  “ :االحت��اد ال��دويل ل�صاحبات الأعمال
واملهن موجود ب�شكل دائم يف الدول العربية ،ونحن نحتفل
اليوم بتقليد ا�شتعال ال�شموع والذي يعترب تذكريا للعامل
بال�سيا�سات التي يجب اتباعها للمر�أة يف العامل ،والتوازن
بني اجلن�سني وكيفية ري��ادة الأع��م��ال والتنمية واملحاور
التي يقوم عليها االحت��اد ،بالإ�ضافة �إىل متكني امل��ر�أة يف
التجارة والتعليم ومتكني �صاحبات امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة وكيفية عمل الت�شريعات االقت�صادية «.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن االحت��اد ال��دويل وا�ست�شعاره لهذا الدور
ي�سعى من �أجل متكني امل��ر�أة وتوجيه ال��ر�أي العام وو�ضع
الت�شريعات الالزمة لتمكني املر�أة اقت�صاديا ،والذي يعود
ت�أ�سي�سه لعام  ،1930حيث مت �إ�شهاره علي يد الدكتورة
لينا فيليب�س ،والتي كانت تهدف وحتر�ص على متكني
امل��ر�أة وت�أهيلها لالعتماد على النف�س وحت�سني م�ستواها
اقت�صاديا مع احلر�ص واحلفاظ على �أرك��ان �أ�سرتها من
خالل تدريبهن وت�أهيلهن و�إر�شادهن لي�صبحن رائدات يف
كافة جماالت التجارة مع حتقيق مكا�سب مالية ومعنوية
ت��ع��ود بالنفع على االقت�صاد ال��وط��ن��ي واملجتمعات التي
تعمل فيها ،م���ؤك��دة �أن ل��دى االحت���اد ال���دويل ل�صاحبات
الأعمال واملهن العاملي اليوم فروعا يف  95دولة موزعة
يف  5قارات حول العامل.

دبي لتنمية ال�صادرات تكرم الفائزين بجائزة دبي لل�صناعة اخل�ضراء  2020وتطلق ن�سختها املطورة من بوابة امل�صدرين
•• دبي-الفجر:

�شاركت م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات،
الذراع الرتويجي لل�صادرات يف اقت�صادية
دبي ،يف الن�سخة ال�ساد�سة والع�شرين من
معر�ض ج��ل��ف��ود� ،أك�ب�ر معر�ض جتاري
�سنوي للأغذية وامل�شروبات يف العامل،
و�أعلنت عن الفائزين يف الن�سخة الثالثة
م���ن ج���ائ���زة دب���ي ل��ل�����ص��ن��اع��ة اخل�ضراء
وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت�شجيع ال�صناعات
يف دب��ي على النمو بطريقة م�ستدامة
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ر�ؤي�����ة ا�سرتاتيجية
دب��ي ال�صناعية  .2030و�شهد اليوم
االفتتاحي ملعر�ض جلفود � ً
أي�ضا �إطالق
م�ؤ�س�سة دبي لل�صادرات الن�سخة املطورة
من بوابة “امل�صدرين” ،املن�صة املعرفية
مزيجا مبتك ًرا
واخلدمية التي ت�ستخدم ً
من املحتوى الرقمي واحللول التقنية
خل��دم��ة امل�����ص��دري��ن يف دول����ة الإم�����ارات
العربية املتحدة.
�أطلقت م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات
بال�شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي
(ديوا) و “طاقتي” جائزة دبي لل�صناعة
اخل���������ض����راء ب���ه���دف ت���ك���رمي وت�شجيع
ال�صناعات التي تظهر خف�ضاً
ً
ملحوظا
يف ا�ستهالك الكهرباء واملياه ،وبالتايل
خف�ضاً يف ���ص��ايف ب�صمة ال��ك��رب��ون .ويف
ن�سختها الثالثة ل��ع��ام � ،2020أعلنت
م���ؤ���س�����س��ة دب���ي لتنمية ال�������ص���ادرات فوز
���ش��رك��ة ك��ي��م��وه��ا ال����رائ����دة يف املنتجات
الورقية وتطبيقات التعبئة والتغليف
ب��ال��ن��ج��م��ة ال���ذه���ب���ي���ة .ب��ي��ن��م��ا ح�صدت
���ش��رك��ة ���س��ت��ان��دارد ك��ارب��ت�����س واح����دة من
�أك�بر مرافق ت�صنيع ال�سجاد يف العامل
وهي املُ�صَ نِع الوحيد يف املنطقة لبالط
ال�سجاد املدعوم بالفينيل على النجمة
الف�ضية وكانت النجمة الربونزية من
ن�����ص��ي��ب ���ش��رك��ة ي��ون��ي��ل��ي��ف��ر وت���دي���ر �أول
م�صنع ليبتون يف االم���ارات و�أح��د �أكرب
م�����ص��ان��ع ال�����ش��اي ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل
ت�����ص��در لأك�ث�ر م��ن  30دول���ة يف ال�ست

وقعت بلدية الفجرية مذكرة تفاهم مع
م�صرف االمارات للتنمية بهدف التعاون
امل�������ش�ت�رك يف امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ميتلكان
م�صالح م�شرتكة بها مثل ريادة الأعمال
املحلية والتنمية االقت�صادية و التعاون
املجتمعي و �إي��ج��اد ت��ع��ام�لات حمتملة
مثل تقدمي البلدية لعمالء حمتملني
ك�����ش��رك��ات ���ص��غ�يرة ومتو�سطة ومتويل
�صناعات لتقييم �إمكانية متويلهم من
امل�����ص��رف وك��ذل��ك تطوير ب��رام��ج ريادة
الأع��م��ال امل�شرتكة والك�شف عن برامج
ت��وع��ي��ة م�����ش�ترك��ة ،و م�����ش��ارك��ة املعرفة
ال�صناعية حيث �سيقدم امل�صرف الدعم
املالئم لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
امل��ق��دم��ة م��ن ب��ل��دي��ة ال��ف��ج�يرة يف �ضوء
�إر�شادات و �سيا�سات امل�صرف.
وق����ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د ���س��ي��ف الأفخم

•• دبي-وام:

�أكدت معايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة الدولة للأمن الغذائي واملائي..
�أن تنمية قطاع ا�ستزراع االحياء املائية وم�صايد الأ�سماك ميثل ركيزة �أ�سا�سية
لال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي يف الإمارات وذلك يف ظل زيادة ا�ستهالك
الدولة من الأ�سماك والذي يبلغ معدل  30كجم للفرد �سنويا وهو ما يعد �أعلى
من املتو�سط العاملي وه��و  20.5كجم للفرد .وقالت معاليها مبنا�سبة افتتاح
م�صنع �شركة “�أ�سماك” اجلديد يف دبي �أن املن�ش�أة اجلديدة ل�شركة “�أ�سماك”
متثل �إ�ضافة مهمة لقدرات الإمارات يف جمال معاجلة وت�صنيع منتجات الأغذية
ال��ب��ح��ري��ة بحيث ت�ساهم ب�شكل ف��ع��ال يف تلبية ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي ع��ل��ى الأ�سماك
وامل���أك��والت البحرية .و�أ���ش��ارت معاليها �إىل �أن حكومة الإم���ارات �أول��ت اهتماما
كبريا بقطاع ا�ستزراع الأحياء املائية حيث ا�ستثمرت �أكرث من  200مليون درهم
لتطوير املفاق�س ال�سمكية ومراكز البحوث بهدف تر�سيخ �سل�سلة قيمة غذائية
م�ستدامة م�ستمدة من بيئات املياه العذبة ومياه البحر حيث �أدت تلك اجلهود
�إىل زيادة �إنتاج امل�أكوالت البحرية ومنتجاتها املختلفة ب�شكل كبري وذلك من �أجل
الإيفاء باالحتياجات الغذائية الوطنية.

�أدنوك للتوزيع توقع �شراكة مع موقع
�أمازون لتوزيع منتجاتها من زيوت املحركات

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �أدن���وك للتوزيع ام�س عن �إط�لاق جمموعة زي��وت “فويجر” من خالل
متجر �أمازون الإلكرتوين  ،Amazon.aeالأمر الذي �سيتيح للعمالء �شراء
منتجات زيوت “فويجر” اخلا�صة ب�سيارات نقل الأف��راد  ، PCMOواملحركات
ذات الأداء العايل  ، HDMOعرب الإنرتنت ليتم تو�صيلها مبا�شرة �إىل عتبة
ب��اب��ه��م .وق��د ع��ق��دت �أدن����وك للتوزيع ���ش��راك��ة م��ع م��وق��ع �أم����ازون لبيع وتو�صيل
منتجاتها للعمالء يف جميع �أنحاء دولة الإم��ارات ،والتي ت�شمل زيوت “فويجر
 »SJالربونزي ،والذهبي ،والف�ضي املخ�ص�صة ملركبات نقل الأفراد التي تعمل
مبحركات البرتول والديزل ،كما �ستتوفر زيوت “�ألرتا” ،و”بل�س” ،و»HPSD
بل�س” يف عبوات  1لرت و 4لرت وب��اق��ات �أخ��رى متعددة العبوات .وتتميز هذه
املجموعة عالية اجل��ودة من زي��وت املحركات ب�أنها م�ص ّنعة من زي��وت �أ�سا�سية
فائقة اجلودة ،وجمموعة الإ�ضافات املتطورة ،والتي مت ت�صنيعها يف م�صنع �أعدته
ال�شركة خ�صي�صاً لذلك .وقد �صُ نعت الزيوت با�ستخدام زيت �أ�سا�س فائق اجلودة
من زيوت املجموعة الثالثة لأدن��وك  ، ADbaseوالتي ُتنتجها �أدن��وك للتكرير
با�ستخدام زيوت �أ�سا�سية برافينية عالية اجلودة يف م�صفاة الروي�س املتطورة يف
دولة الإمارات .وقال علي ي�سلم �صالح �أحمد ال�سعدي ،نائب رئي�س ق�سم الزيوت
ب�شركة �أدنوك للتوزيع“ :يف الوقت احلايل نر ّكز ب�شكل كبري على راحة عمالئنا،
ومنهد الطريق لتقدمي �أ�ساليب جديدة ومبتكرة ت�سهل عليهم �إمكانية احل�صول
على منتجاتنا وكل ما يحتاجونه للعودة للطرقات ب�أمان .نحن �سعداء بتوفري
احتياجات عمالئنا عرب موقع �أمازون الذي يعترب �شريكاً رائداً وموثوقاً يف جمال
التجارة الإلكرتونية الآم��ن��ة ،ونتطلع �إىل اال�ستمرار يف ه��ذه ال�شراكة املتميزة
والتي ال �شك �أ ّنها �ستفتح للجهتني �آفاقاً جديدة يف �إ�سعاد العمالء».
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•• دبي -وام:

قارات بعالمة “�صنع يف االمارات».
وتعتمد اجل��ائ��زة على تقييم امل�شاركني
بعدة معايري مثل معيار التخفي�ض الذي
مت حتقيقه يف ا�ستهالك الكهرباء واملياه
ومعيار الب�صمة الكربونية ،بالإ�ضافة
�إىل معيار ال�سيا�سات وممار�سات �إدارة
الطاقة والتزامهم با�ستخدام م�صادر
الطاقة البديلة و�إع��ادة التدوير و�إدارة
النفايات.
وق��ال املهند�س �ساعد العو�ضي ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي لل�صادرات �“ ،إن
ج��ائ��زة دب���ي لل�صناعة اخل�����ض��راء ت�أتي
م��واءم��ة ال�سرتاتيجية دب��ي ال�صناعية
 2030وجهود الإم��ارة للنمو امل�ستدام
واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة .مل
تطلق دبي ً
خططا �إ�سرتاتيجية لقطاعات
و�صناعات خمتلفة فح�سب ،ب��ل قامت
�أي���ً��ض��ا مب��واءم��ة ه���ذه اال�سرتاتيجيات
م���ع ال���ه���دف الأك���ب��ر امل��ت��م��ث��ل يف جعل
م��دي��ن��ة دب���ي م���رك��� ًزا م��ف��� ً
��ض�لا للأفراد
وال�شركات».

ب�صفتها امل�ؤ�س�سة ال��ت��ي تن�سق اجلهود
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������داف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة دبي
ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ، 2030ت���ؤم��ن م�ؤ�س�سة
دبي لتنمية ال�صادرات ب�أن املدينة باتت
م��ن�����ص��ة ع��امل��ي��ة ل�ل��أع���م���ال ق��ائ��م��ة على
املعرفة واال�ستدامة واالبتكار كما توفر
فر�ص رائعة لل�شركات وال�صناعات.
و�أ����ض���اف ال��ع��و���ض��ي�“ :إن �أح����د املعامل
امل��ح��ددة يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة دب���ي للطاقة
ال��ن��ظ��ي��ف��ة  2050ه���و احل�����ص��ول على
 ٪25من �إجمايل �إنتاج الطاقة يف دبي
م��ن م�����ص��ادر نظيفة وم��ت��ج��ددة بحلول
عام  .2030لذا نحر�ص على ت�شجيع
امل�����ص��ان��ع ل��ت��ب��ن��ي مم���ار����س���ات م�ستدامة
وا�ستخدام الطاقة النظيفة واملتجددة
كبديل لت�شغيل عملياتهم .كما ي�سعدنا
�أن ن��رى ال�����ش��رك��ات وامل���ؤ���س�����س��ات يف دبي
ُتظهر بالفعل احلر�ص على تبني ثقافة
���ض���ح���ا يف
اال����س���ت���دام���ة ،وه����و م���ا ك����ان وا� ً
جميع الإ����ص���دارات الثالثة م��ن جائزة
دبي لل�صناعة اخل�ضراء».

.م���ن ج��ان��ب �آخ����ر ت�����ش��ارك دب���ي لتنمية
ال�����ص��ادرات يف معر�ض جلفود ال�سنوي
ك��ج��زء م��ن ج��ه��وده��ا لت�سليط ال�ضوء
على القدرات العاملية لقطاعي الت�صنيع
والأغ���ذي���ة يف دول����ة الإم������ارات العربية
املتحدة �أمام املجتمع العاملي للم�شرتين
وامل�صنعني وامل��وزع�ين ال��ذي��ن ي�شاركون
يف احل���دث ومت��ك�ين م�����ص��دري الأغذية
امل��ح��ل��ي�ين م���ن ال��ت��وا���ص��ل م���ع العمالء
وال�شركاء املحتملني.
تتج�سد ج��ه��ودن��ا يف مت��ك�ين امل�صدرين
وامل�صنعني يف دول���ة الإم�����ارات العربية
املتحدة م��ن حتديد الأ���س��واق اجلديدة
يف “بوابة امل�صدرين” وي�سعدنا تقدمي
ن�سختها املُج َدّدة املبتكرة والديناميكية
يف معر�ض جلفود  .2021كما ميكن
ل��ل�����ش��رك��ات يف دول����ة الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ا���س��ت��خ��دام ال��ب��واب��ة www. -
- exportersgateway.com
لتحديد ف��ر���ص الت�صدير  ،والرتويج
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات امل��ت��ن��وع��ة  ،وال���و����ص���ول �إىل

الأ����س���واق ال��دول��ي��ة  ،واخ��ت��ي��ار ال�شركاء
ال��ت��ج��اري�ين الأم���ث���ل  ،واحل�����ص��ول على
م���ع���ل���وم���ات و�إح���������ص����اءات حم���دث���ة عن
الأ�سواق املحتملة ب�شكل يومي .كما توفر
البوابة �أدل��ة و�أدوات للت�صدير ت�ساعد
امل�����ص��دري��ن يف ت��ق��دي��ر تكاليف ال�شحن
والت�أمني وكذلك حتديد امل�سافة ووقت
ال�����ش��ح��ن ب�ين امل���وان���ئ ال��دول��ي��ة� .أ�ضاف
الإ�صدار اجلديد من البوابة معلومات
عن � 20سو ًقا و�ستة قطاعات  ،لي�صل
ال���ع���دد �إىل ��� 60س��و ًق��ا و  13قطاعاً
�إج����م����ا ًال  ،ك��م��ا �أ�����ض����اف �أداة تعريفية
لتحديد التكاليف بالإ�ضافة �إىل مرفق
للبحث عن منتجات ( HSCODEرمز
ال��ن��ظ��ام امل��ن�����س��ق)  .مي��ك��ن للم�صدرين
� ً
أي�ضا االعتماد على البوابة للح�صول
على تقارير حتليل ال�سوق التف�صيلية
 ،والتي ت�شمل جميع املعلومات املحدثة
ح����ول االق��ت�����ص��اد وال���ت���ج���ارة وال�سكان
وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة وم���ؤ���ش��ر امل��خ��اط��ر يف
الأ�سواق امل�ستهدفة.

بلدية الفجرية وم�صرف الإمارات للتنمية يتعاونان يف املناطق التي ميتلكان م�صالح م�شرتكة فيها

•• الفجرية -وام:

�شركة «�أ�سماك» اجلديد يف دبي

مدير ع��ام بلدية الفجرية “�إن مذكرة
التفاهم �سوف تعمل على تعزيز ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية ب�ين البلدية وامل�صرف
ل��ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة والعمل
على امل�شاريع امل�شرتكة بني الطرفني،
حيث يدعم امل�صرف التمويل واحللول
امل�صرفية املبتكرة التي حتقق التنمية
امل�����س��ت��دام��ة لأع���م���ال ال��ت��م��وي��ل ال�سكني
ومتويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ومتويل ال�صناعات.
و�أ�����ض����اف الأف����خ����م �أن امل�������ص���رف يعزز
ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام ل��ل��ق��ط��اع��ات احليوية
يف االق����ت���������ص����اد ال����وط����ن����ي م�����ن خ�ل�ال
ت��وف�ير التمويل واخل��دم��ات امل�صرفية
يف جم����االت ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة واالم����ن ال��غ��ذائ��ي والإ�سكان
والبنية التحتية وال�صحة وكذلك دعم
امل�شاريع ال�صغرية.،
وقع االتفاقية كل من مدير عام بلدية

الفجرية �سعادة املهند�س حممد �سيف
الأف���خ���م وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�صرف
الإمارات للتنمية في�صل عقيل الب�ستكي
و �شاكر زينل مدير متويل ادارة متويل

الأع��م��ال و���س��ع��ادة املهند�س علي قا�سم
م��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة ال��ف��ج�يرة للموارد
الطبيعية و خالد احلمودي مدير ادارة
ال�ش�ؤون القانونية و علي مليح رئي�س

ق�����س��م ال���ع�ل�اق���ات اخل���ارج���ي���ة و حممد
علي �سيد مدير مكتب التميز احلكومي
رئي�س ق�سم العالقات العامة يف بلدية
الفجرية.

�أعلنت �شركة الإم���ارات لالت�صاالت املتكاملة (دو) عن ب��دء رف��ع ن�سبة مت ُّلك
الأج��ان��ب م��ن الأف����راد �أو م�ؤ�س�سات �أو ال�شركات يف �أ�سهمها م��ن � 22%إىل
ن�سبة �أق�صاها  . 49%و�أك��دت ال�شركة يف بيان ن�شر على املوقع االلكرتوين
ل�سوق دبي امل��ايل� ،أنها رفعت ن�سبة مت ُّلك مواطني دول��ة الإم���ارات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات الإماراتية بن�سبة �أق�صاها  100%من ر�أ�س مال ال�شركة .ي�شار اىل
�أن جمل�س االدارة �أقر خالل اجتماعه يف يناير املا�ضي ،تعديل ن�سب التملك يف
�أ�سهم ال�شركة و�إلغاء �أي قرارات �سابقة بهذا ال�ش�أن ،فيما منع التملك يف �أ�سهم
ال�شركة لأي فرد �أو م�ؤ�س�سة �أو �شركة �أو هيئة بن�سبة تزيد على  ،5%مع مراعاة
امل�ساهمني احلاليني املالكني لن�سبة تفوق  5%من ر�أ�س مالها ،كما منع التملك
يف �أ�سهمها من قبل �أي �شركة ات�صاالت �سواء حملية �أو دولية .ومن املتوقع �أن
ت�شهد ال�سيولة املتاحة للم�ساهمني الأجانب حت�سنا كبريا بعد دخول قرار رفع
ن�سبة التملك حيز التنفيذ ،وذلك متا�شيا مع الطلب املتزايد لتوفري م�ساحة
�إ�ضافية للأطراف ذات امل�صلحة ،كما رجحت �أن ت�شهد اال�ستف�سارات املتعلقة
باال�ستثمار الأجنبي زيادة خالل الفرتة املقبلة.

�أبوظبي للأوراق املالية يدرج �صندوق �شيمريا
�ستاندرد �أند بورز الإمارات يو�سيت�س املتداول

•• �أبوظبي-وام:

و�سّ ع �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية جمموعة منتجاته وخدماته ب���إدراج �صندوق
اال�ستثمار امل��ت��داول «�شيمريا �ستاندرد �أن���د ب���ورز الإم����ارات يو�سيت�س املتداول»
حتت رمز التداول  ، CHAEINوهو �صندوق ا�ستثمار متداول ووحداته قابلة
لال�ستبدال ب�شكل كامل و�شفاف ويخ�ضع لنظام تعهدات اال�ستثمار اجلماعي
يف الأوراق املالية القابلة للتحويل “يو�سيت�س” .وي�أتي �إدراج �صندوق امل�ؤ�شرات
املتداولة الأح��دث من “�شيمريا كابيتال” ا�ستكما ًال للن�سخة التي حتاكي امل�ؤ�شر
املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية التي مت �إدراج��ه��ا يف ال�سوق خ�لال �شهر يوليو
املا�ضي .وي�ش ّكل �صندوق امل�ؤ�شرات املتداولة اجلديد �أداة ا�ستثمارية �سائلة قابلة
لال�ستبدال والتداول ب�شكل كامل .ويهدف �إىل تتبع �أداء امل�ؤ�شر اال�سرت�شادي S&P
 Capped Index 35-UAE BMI Liquid 20بلومبريغ، SPUAECAP :
والذي يقي�س �أداء الأ�سهم ال�سائلة املدرجة يف دولة الإمارات .ويت�ضمن هذا امل�ؤ�شر
�أكرب ال�شركات من حيث القيمة ال�سوقية يف الدولة متيحاً للم�ستثمرين انك�شافاً
وا�سعاً على االقت�صاد الإماراتي .ي�أتي �إدراج ال�صندوق عقب قيام “�شيمريا “ يف
يوليو  2020ب�إطالق �صندوقها الأول للم�ؤ�شرات املتداولة “�شيمريا �ستاندرد
�آند بورز الإمارات �شريعة” ،والذي جتاوزت قيمة �أ�صوله املدارة  50مليون درهم
�إم��ارات��ي لي�صبح ثالث �أك�بر �صندوق م�ؤ�شرات متداولة م��درج يف �أ���س��واق ال�شرق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا .و يف تعليقه على الإدراج اجلديد ،ق��ال معايل حممد
علي ال�شرفاء احل��م��ادي ،رئي�س جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية“ :
ي�أتي هذا الإدراج اجلديد لي�ؤكد مكانة ال�سوق كواحد من �أك�ثر الأ�سواق املالية
تناف�سي ًة يف املنطقة ،الأمر الذي يوفر قيم ًة �أكرب للم�صدرين ف�ض ًال عن حتقيق
م�ستثمريه �أعلى عائدات الأرباح يف الأ�سواق النا�شئة .هذا و�ستعمل ا�سرتاتيجيتنا
على تعزيز عمق ال�سوق وجذب م�صادر جديدة لل�سيولة .و�سيوا�صل �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية ،خالل ال�سنوات القادمة ،اال�ستفادة من البيئة التنظيمية الفريدة
لأبوظبي ،والبنية التحتية ،واال�ستقرار لتحفيز النمو طويل الأج��ل يف جميع
�أنحاء الإمارة».
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� 7100شركة عاملة �ضمن من�صة
املراكز املالية العاملية يف دبي و�أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

�شهدت مراكز امل��ال العاملية يف �إم��ارات��ي دب��ي وابوظبي ن�شاطا كبريا منذ بداية
العام اجلاري ،الأمر الذي �ساهم يف تر�سيخ مكانتهما الريادية يف عامل املال على
م�ستوى اخلليج وال�شرق الأو�سط وذلك ب�شهادة العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية
املتخ�ص�صة .وتعك�س ال��زي��ادة امل�ضطردة يف ع��دد ال�شركات التي باتت تتخذ من
مركز دبي املايل العاملي و�سوق ابوظبي العاملي مقرا رئي�سيا لأعمالها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط مدى الإجن��ازات التي حققتها دولة الإم��ارات يف قطاع ال�صناعة
املالية العاملية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وتظهر االح�صائيات ال�صادرة عن ال�سجل االقت�صادي الوطني ارتفاع اجمايل عدد
ال�شركات يف املركزين املاليني اىل نحو � 7100شركة مع نهاية الن�صف الأول من
�شهر فرباير 2021بزيادة ن�سبتها  3.4%مقارنة مع اجمايل العدد يف نهاية
 .2020وبالإ�ضافة اىل ما يحمله النمو املتوا�صل يف عدد ال�شركات العاملة يف
مركز دبي املايل العاملي و�سوق ابوظبي املايل العاملي من دالالت جت�سد ا�ستدامة
ن�شاط االقت�صاد الوطني مبختلف قطاعاته ،ف�إن هذه الأرقام ت�ساهم يف تر�سيخ
املكانة الريادية للمركزين مما �سيزيد من تناف�سيتها وجاذبيتها مقارنة مع
نظريتها العاملية .ويعد مركز دبي امل��ايل العاملي �إح��دى املناطق احل��رة امل�ستقلة
يف دبي ويقدم لل�شركات ملكية بن�سبة  100%دون احلاجة �إىل �شريك حملي.
وتخ�ضع املنطقة لإطار القانون العام املتميز عن النظام القانوين لدولة الإمارات.
�أما �سوق �أبوظبي العاملي فهو مركز مايل عاملي وا�سع االنت�شار وي�ستهدف امل�ؤ�س�سات
املحلية والإقليمية والعاملية وي�شكل �إحدى الأعمدة الأ�سا�سية للر�ؤية االقت�صادية
يف �إمارة �أبوظبي ،كونه حم ّفزاً لنمو قطاع اخلدمات املالية يف الإم��ارات العربية
املتحدة .ومن املتوقع زيادة عدد ال�شركات العاملة يف املركزين املاليني يف �إماراتي
دبي وابوظبي خالل الفرتة القادمة خا�صة مع القدرة الكبرية التي اظهرتها
دولة الإمارات يف مواجهة جائحة “كورونا».

 16.5مليار درهم �سيولة نقدية جديدة
متداولة خارج البنوك خالل 2020

•• �أبوظبي-وام:

ارت��ف��ع النقد امل��ت��داول خ��ارج البنوك مب��ق��دار  16.5مليار دره��م خ�لال العام
 2020مما رفع اجمايل الر�صيد الرتاكمي لهذا البند اىل  94.7مليار درهم
يف نهاية �شهر دي�سمرب امل��ا���ض��ي .وتظهر االح�صائيات ال�����ص��ادرة ع��ن م�صرف
الإمارات املركزي �أن الر�صيد الرتاكمي للنقد املتداول خارج البنوك العاملة يف
دولة لإمارات منا بن�سبة  21%خالل العام  2020مقارنة مع اجمايل الر�صيد
يف نهاية العام  . 2019وتعد الزيادة امل�سجلة يف النقد املتداول خارج البنوك
م�ؤ�شرا على م��دى توفر ال�سيولة يف ال�سوق املحلي والتي ميكن من خاللها
للم�ؤ�س�سات واالف���راد على ح��د ���س��واء م��ن ت�سديد االل��ت��زام��ات امل�ترب��ة عليهم.
ويُ�صنف النقد املتداول خارج البنوك �ضمن عر�ض النقد “ن ”1وهو حا�صل
طرح النقد امل�صدر من النقد يف البنوك م�ضافا اليه الودائع النقدية وذلك
بح�سب املعايري النقدية املعمول بها من قبل امل�صرف املركزي  .وي�شكل النقد
املتداول خارج البنوك نحو  5.3%من اجمايل عر�ض النقد مبفهومه ال�شامل
“ن ”3البالغ قيمته  1.769تريليون درهم يف نهاية دي�سمرب  2020والذي
ي�شمل بالإ�ضافة لل�سيولة املتداولة خ��ارج البنوك كال من الودائع احلكومية
والودائع النقدية التي تت�ضمن بدورها كافة الودائع ق�صرية االجل التي ميكن
للعمالء �سحبها دون اخطار م�سبق .ي�شار اىل �أن ر�صيد النقد املتداول خارج
البنوك �شهد ارتفاعا تدريجيا طيلة ا�شهر العام  2020حيث ارتفع اىل 82.2
مليار درهم يف الربع الأول من العام ثم وا�صل ال�صعود حتى بلغ  92.6مليار
دره��م يف الربع الثاين من العام ذات��ه .وخ�لال الربع الثالث من العام املا�ضي
و�صلت قيمة الر�صيد اىل  96.7مليار دره��م قبل ان تعود لال�ستقرار عند
م�ستوى  94.7مليار درهم يف الربع الأخري من العام.

مناطق اجلذب الرئي�سية يف دبي توا�صل تقدمي جتاربها
الفريدة مع التزامها الكامل بتطبيق �أعلى معايري ال�سالمة
•• دبي-الفجر:

ت��وا���ص��ل مناطق اجل���ذب ال�سياحي يف دبي
ال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ط��ب��ي��ق الإج��������راءات الوقائية
والتدابري االحرتازية التي يتم مراجعتها
من قبل اجلهات املخت�صة با�ستمرار ،والتي
ت�شكل م�����ص��در ث��ق��ة بالن�سبة للمواطنني
واملقيمني يف ال��دول��ة ،وك��ذل��ك ال����زوار من
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء ال���ع���امل مب���ا مي��ك��ن��ه��م من
اال�ستمتاع مبجموعة من التجارب الفريدة
�ضمن بيئة �آمنة.
وتعمل دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
ب��دب��ي “دبي لل�سياحة” ب�شكل وث��ي��ق مع
اجل��ه��ات احلكومية املخت�صة وغ�يره��ا من
الأطراف املعنية يف القطاع ل�ضمان التطبيق
الأم���ث���ل ل��ل��إج����راءات امل��ت��ب��ع��ة يف الإم������ارة،
وخا�صة يف املناطق الرئي�سية التي حتظى
ب�إقبال من قبل اجلمهور .وقد قامت تلك
الوجهات باعتماد جمموعة من الإجراءات
املكثفة مبا فيها برامج متخ�ص�صة لتدريب
موظفيها والعاملني لديها بهدف توفري
�أعلى م�ستويات ال�سالمة حلماية �ضيوفهم،
�إىل جانب �إج��راء عمليات تنظيف وتعقيّم
ب��ان��ت��ظ��ام ل��ك��اف��ة الأم���اك���ن ال��ت��ي ي��ت��م فيها
االت�صال املبا�شر مع ال�ضيوف .وذل��ك مبا
يتما�شى مع التعليمات ال�صادرة عن اجلهات
املعنية.
و�أط����ل����ق����ت دب������ي خ���ل��ال ال�����ع�����ام ،2020
م��ب��ادرة ختم “دبي ال�ضمانة” للت�أكد من
امتثال املن�ش�آت ال�سياحية والتجارية مبا
فيها ال��ف��ن��ادق ،وم��راك��ز الت�سوق وحمالت
التجزئة ،واملطاعم ،والوجهات ال�سياحية
والرتفيهية بجميع ب��روت��وك��والت ال�صحة

العامة للوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد
“كوفيد ،”19-وك����ذل����ك ح�����س��ن �إدارة
ه��ذه الأزم���ة .وي��ج��ري �إع��ط��اء اخلتم لتلك
املن�ش�آت امللتزمة ،على �أن يكون �صاحلاً ملدة
 15يوماً ،يتم تجُ ديده كل �أ�سبوعني بعد
جوالت تفتي�شية ملوظفي اجلهات املخت�صة
التي تقوم بتف ّقد تلك املن�ش�آت با�ستمرار.
وللعلم ،فقد ح�صلت دبي على “ختم ال�سفر
الآمن” ال�����ذي مي��ن��ح��ه امل��ج��ل�����س العاملي
لل�سفر وال�سياحة ( ،)WTTCب��ن��ا ًء على
الإجراءات ال�صارمة وبروتوكالت ال�سالمة
وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة امل��ت��ب��ع��ة ،وال�����ذي يعطي
امل�سافرين الثقة وي�شجعهم على اختيار دبي
كوجهة �آمنة لل�سفر .ومن بني الإجراءات
االحرتازية املتبعة يف الوجهات التي يرتادها
اجلمهور ارتداء الكمامات وحتقيق التباعد
االجتماعي� ،إىل جانب االلتزام مبجموعة
من التدابري االح�ترازي��ة اجلديدة ملناطق
اجل������ذب ال�������س���ي���اح���ي ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف دب����ي،
وخمتلف ال��وج��ه��ات الرتفيهية .وحتر�ص
“دبي لل�سياحة” وبالتعاون مع �شركائها
ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق الأم���ث���ل ل��ت��ل��ك الإج������راءات
الوقائية لتحقيق الأه��داف املرجوة ،وفيما
يلي نذكر جمموعة من الوجهات ومناطق
اجلذب ال�سياحي التي تقدم جتارب فريدة
ويف ذات الوقت ت�ؤكد على االلتزام بالتدابري
االحرتازية ل�ضمان �سالمة مرتاديها.
• خف�ضت مراكز الت�سوق يف الإم��ارة ومن
بينها دبي مول وم��ول الإم��ارات التي متنح
زواره��ا فر�صة ا�ستك�شاف جمموعة وا�سعة
م���ن ال��ت��ج��ارب واق��ت��ن��اء �أف�����ض��ل العالمات
التجارية العاملية� ،سعتها اال�ستيعابية �إىل
 70باملئة حتى  28فرباير.

• ع��ل��ق��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة� ،إح������دى �أك�ب�ر
الوجهات الثقافية والرتفيهية يف العامل
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق
والرتفيه يف املنطقة ،م�ؤقتاً جميع العرو�ض
امل�����س��رح��ي��ة وامل��ت��ج��ول��ة مب���ا ف��ي��ه��ا عرو�ض
الأل����ع����اب ال���ن���اري���ة وال���ف���ق���رات الرتفيهية
ك�إجراء اح�ترازي ،وت�ستمر القرية العاملية
ب��ال�ترح��ي��ب ب�����ض��ي��وف��ه��ا يف �أج��ن��ح��ة ال���دول
املتنوعة� ،إىل جانب �أكرث من  200مطعم
ومقهى لتوفر �أك�ب�ر ت�شكيلة م��ن خيارات
م�أكوالت ال�شارع على م�ستوى املنطقة.
• ق���ام ب���رج خليفة �أط����ول ب���رج يف العامل،
بتطبيق نظام �صحي جديد ي�شمل ال�شراء
امل�سبق للتذاكر ع�بر الإن�ترن��ت ،وخدمات
املدفوعات الرقمية ،وفح�ص درج��ة حرارة
امل��وظ��ف�ين وال�����ض��ي��وف و�إج������راءات التعقيم
ال�صارمة التي يتم تنفيذها يف جميع نقاط
االت�صال.
• قامت جمموعة Hero Experiences
 ،Groupاملتخ�ص�صة بتنظيم الرحالت
ال�ت�راث���ي���ة ال���راق���ي���ة وم���غ���ام���رات املناطيد
ال����ه����وائ����ي����ة ،ب��ت��ع��ي�ين م����دي����ر متخ�ص�ص
ب�ش�ؤون النظافة ل�ضمان االمتثال الدائم
ل��ل��إر�����ش����ادات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا،
�إىل ج��ان��ب ال��ت��دري��ب��ات امل��ك�� ّث��ف��ة وامل�ستمرة
للموظفني على تطبيق هذه الإر�شادات.
• قامت “�آي �إم جي” عامل من املغامرات،
�أك��ب�ر وج��ه��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة داخ��ل��ي��ة يف العامل،
بتكثيف الربوتوكالت اخلا�صة بها ،لت�شمل
عمليات التنظيف والتعقيم اليومية ،مع
حتديد �أعداد الزوار داخل حمالت التجزئة
ومناطق تناول الطعام ،ف�ض ًال عن كامريا
قيا�س حرارية على جميع املداخل للح�صول

على �أق�صى حماية لهم.
• يطبق دبي �أكواريوم وحديقة احليوانات
املائية ،وهو �أح��د �أك�بر �أحوا�ض الأكواريوم
الداخلية يف العامل وال��ذي ي�ضم �أك�ثر من
 300نوع خمتلف من احليوانات البحرية،
على تطبيق �إر�شادات وقائية �صارمة مبا يف
ذلك �شراء التذاكر عرب الإنرتنت وفح�ص
درج����ة احل�����رارة ع��ن��د ال��و���ص��ول و�إج�����راءات
التعقيم املك ّثفة يف جميع نقاط االت�صال.
• ق��ام��ت ليجو الن��د دب���ي ،منتزه الرتفيه
امل��ث��ايل ل��ل��ع��ائ�لات وال����ذي ي�ضم  60لعبة
تفاعلية� ،إىل جانب حديقة الألعاب املائية
“ليجو الند واتر بارك” ،ب�إ�ضافة �إجراءات
ال�صحة وال�سالمة يف مناطق جت��ارب بناء
قطع الليجو ،ومناطق اللعب املغلقة للحد
من ازدحام الأطفال.
• �أج��رت حديقة الجونا املائية ،احلديقة

املائية املتكاملة التي ت�ضم جمموعة من
املنزلقات املائية املتنوعة ورك��وب الأمواج،
تعدي ًال على الطاقة اال�ستيعابية للحديقة
م����ع ح���م�ل�ات ت��ع��ق��ي��م وع���م���ل���ي���ات تنظيف
يومية مك ّثفة� ،إىل جانب برامج التدريب
التوعوية ملوظفيها ح��ول فريو�س كورونا،
واالل���ت���زام ب��ارت��داء م��ع��دّات ال��وق��اي��ة طوال
فرتة تواجدهم.
• اف��ت��ت��ح ف���ن���دق �أت�لان��ت�����س ن��خ��ل��ة جمريا
خمتلف مرافقه مبا فيها امل�سابح واملطاعم
وال�شواطئ مع حتديد القدرة اال�ستيعابية
لكل منها ،مع ال�سماح للعائالت باجللو�س
ملجموعات ال تتعدى خم�سة �أ�شخا�ص ،وذلك
لتعزيز ثقة ال�ضيوف وت�شجيعهم على زيارة
ال��ف��ن��دق واحل��ج��ز فيه خ�لال ه��ذه الفرتة،
كما يوفر الفندق �إمكانية �إلغاء احلجز قبل
� 24ساعة ب�شكل م�ؤقت.

بالتعاون مع معهد ويل الدويل للأبنية و�شركات �إدارة املرافق

�أرا�ضي دبي تطلق �شهادة جودة �سالمة املناطق امل�شرتكة لتعزيز ثقة امل�ستثمر ودعم ا�ستدامة املباين
•• دبي-الفجر:

�أط��ل��ق��ت دائ�����رة الأرا�����ض����ي والأم���ل���اك ب��دب��ي ممثلة
مب�ؤ�س�سة التنظيم ال��ع��ق��اري��� ،ش��ه��ادة ج���ودة �سالمة
املناطق امل�شرتكة ،بالتعاون مع معهد وي��ل الدويل
للأبنية يف نيويورك و�شركات �إدارة امل��راف��ق ،وذلك
خ�لال م�شاركة ال��دائ��رة يف �أ�سبوع “الإمارات تبتكر
 ”2021وال��ذي ُتعقد فعالياته خ�لال الفرتة من
 21حتى  27فرباير اجلاري.
وت�ستهدف ال�شهادة خمتلف بنايات التملك احلر التي
تديرها �شركات �إدارة مناطق م�شرتكة ،ويتم ترخي�صها
من قبل م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري .وتعتمد ال�شهادة
يف تقييم املباين امل�ستهدفة على معايري �صحية و�آمنة
عاملية امل�ستوى ،ت�شمل :ال�سيا�سات والإج��راءات التي
تعزز من �صحة و�أم���ان مكان العي�ش والعمل ،مدى

تطبيق �إج������راءات ال�����ص��ي��ان��ة و�إدارة امل���راف���ق بهدف
احل���د م���ن الأم����را�����ض ،اع��ت��م��اد خ��ط��ط لال�ستعداد
حل��االت ال��ط��وارئ ،توعية �ص ّناع ال��ق��رار و�إ�شراكهم،
و�إجراءات التنظيف و�إدارة جودة الهواء واملياه .وقال
�سعادة املهند�س م��روان بن غليطة ،املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري“ :ت�سعى م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري �إىل خلق بيئة عقارية جاذبة تتمتع ب�أعلى
معايري ال�صحة وال�سالمة ،وانطالقاً من هذا املبد�أ
جاءت �شهادة جودة �سالمة املناطق امل�شرتكة ،والتي
من �ش�أنها �أن تعزز من ثقة امل�ستثمر يف البيئة التي
يعي�ش فيها ،والإ�سهام يف زيادة ن�سبة �سعادة القاطنني
والزائرين واملتعاملني على حد �سواء عرب توفري بيئة
�صحية و�آمنة للجميع ،وحت��دي��داً يف الوقت الراهن
ال��ذي ي�شهد تف�شياً لفريو�س كوفيد 19-امل�ستجد.
�إن من �ش�أن هذه ال�شهادة املبتكرة �أن تحُ ّفز اجلهات

املعنية يف ا�ستخدام وتوظيف ر�سوم اخلدمات يف جعل
املبنى �أكرث �أماناً و�سالمة ،كما �سرتفع ال�شهادة من
قيمة امل��ب��اين امل�ستهدفة و�ستعزز م��ن ا�ستدامتها».
وت�شارك �أرا�ضي دبي يف فعاليات �أ�سبوع االبتكار حتت
�شعار “نبتكر ..لواقع جديد” وذل��ك بهدف عر�ض
وت�سليط ال�ضوء على �أح��دث مبادراتها وم�شاريعها
املبتكرة واجل��دي��دة ،والتي ت�أتي يف �إط��ار منهجيتها
وا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل جعل �إمارة دبي الوجهة
العقارية الأوىل عامل ًيا يف االبتكار والثقة وال�سعادة،
ع��ب�ر ت���ق���دمي خ����دم����ات ذك���ي���ة ذات ق��ي��م��ة م�ضافة
وم�����س��ت��دام��ة ،لتوا�صل ب��ذل��ك حر�صها على حتقيق
التم ّيز يف كافة عملياتها ،واالرت��ق��اء باملعايري التي
تطبقها ،وفق �أح��دث امل�ستجدات العاملية ،وبالتعاون
وال�����ش��راك��ة م��ع م���ؤ���س�����س��ات ع��امل��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات دولية
خمتلفة.

�ضمن امل�شاركة يف فعاليات �أ�سبوع الإبتكار

غرفة عجمان تنظم دورة مفهوم و �أدوات االبتكار
•• عجمان -الفجر

بيان م�شرتك حول م�شروع �إم � -سي بي دي �سي
بريدج للعمالت الرقمية املتعددة للم�صارف املركزية

•• �أبوظبي  -وام:

�أُعلن م�صرف الإم���ارات العربية املتحدة املركزي ومعهد العمالت الرقمية
لبنك ال�شعب ال�صيني بالتعاون مع �سلطة النقد يف هونغ كونغ وبنك تايالند
عن ان�ضمامهما للمرحلة الثانية من م�شروع «،»Inthanon-LionRock
الذي يهدف �إىل ت�سهيل املدفوعات عرب احلدود من خالل ا�ستخدام العملة
الرقمية للبنك املركزي .يذكر �أن �سلطة النقد يف هونغ كونغ وبنك تايالند
كانا قد بد�آ هذا امل�شروع املدعوم من قبل مركز االبتكار التابع لبنك الت�سويات
الدولية يف هونغ كونغ « »BISIHوالذي �أعيد ت�سميته م�شروع “�إم�-سي بي
دي �سي بريدج” للعمالت الرقمية املتعددة للم�صارف املركزية m-CBDC/
 ./Bridgeوان��ط�لاق��اً م��ن اخل�ب�رة املكت�سبة م��ن م�����ش��روع «Inthanon-
� ،»LionRockسوف ي�ستك�شف م�شروع « »m-CBDC Bridgeب�شكل �أكرب
�إمكانات تقنية ال�سجالت املوزعة « ،»DLTوذلك من خالل تطوير منوذج �أويل
لإثبات مفهوم يهدف �إىل ت�سهيل معامالت الدفع بالعمالت الأجنبية عرب
احلدود ب�شكل �آين وعلى مدار ال�ساعة خالل كافة �أيام الأ�سبوع ومب�شاركة دول
عدة .كما �سيتناول امل�شروع حاالت اال�ستخدام العملي عرب احلدود با�ستعمال
العمالت املحلية والأجنبية .وبعد ان�ضمام م�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي ومعهد العمالت الرقمية لبنك ال�شعب ال�صيني� ،سوف يعمل م�شروع
« »m-CBDC Bridgeعلى تعزيز بيئة مواتية الن�ضمام مزيد من البنوك
املركزية من �آ�سيا وغريها من املناطق ،وذلك من �أجل درا�سة امل�شروع ب�شكل
م�شرتك �إمكانات تقنية ال�سجالت املوزعة يف تعزيز البنية التحتية املالية
للمدفوعات عرب احلدود.

نظمت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة عجمان
دورة بعنوان “مفهوم و �أدوات االبتكار”
�ضمن م�شاركتها يف ف��ع��ال��ي��ات �أ�سبوع
الإب����ت����ك����ار يف ال�����دول�����ة ،ب���ه���دف تزويد
امل���وظ���ف�ي�ن ب���������أدوات االب���ت���ك���ار وتنمية
املهارات الوظيفية لإ�ست�شراف امل�ستقبل
مب���ا ي�����ص��ب ج�����ودة اخل���دم���ات املوجهة
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل�ين وجم���ت���م���ع االع�����م�����ال يف
الإمارة.
ح�ضر ال��دورة على م��دار يومني نا�صر

ال���ظ���ف���ري امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع
االت���������ص����ال ودع������م الأع���������ض����اء و�إمي������ان
ال�شام�سي مدير �إدارة التطوير والإبتكار
وموظفي غرفة عجمان ،وق��دم الدورة
ع��ن بُعد ع�بر خا�صية االت�صال املرئي
املدربة فوزية �شحرور.
ت�ضمنت حماور الدورة مفاهيم عامة يف
الإبتكار و�أهداف و�أنواع و�أدوات االبتكار
املختلفة والأفكار االبتكارية “املحددات
واملعايري” ومعيقات الأفكار االبتكارية
وك��ي��ف ن��ب��ت��ك��ر؟ ،ك��م��ا �إ���ش��ت��م��ل��ت ال����دورة
على عدد من التمارين العملية و�آليات

تطبيق النماذج االبتكارية على امل�شاريع
واالفكار .و�أ�شاد نا�صر الظفري ،بجهود
القيادة الر�شيدة يف دعم جمال االبتكار
وتوفري املناخ اجلاذب لإنطالق االفكار
وامل�����ش��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة يف ك��اف��ة املجاالت،
م�ؤكدا �أن فعاليات ا�سبوع االبتكار لها
دور يف حتفيز امل�ؤ�س�سات واالف���راد على
ط���رح االف���ك���ار و �إ���س��ت�����ش��راف امل�ستقبل
�إىل ج���ان���ب ت���وف�ي�ر م��ن�����ص��ة للتعرف
على �أح���دث م��ا و�صلت �إل��ي��ه امل�ؤ�س�سات
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة من
خ��دم��ات وادوات مبتكرة ،مو�ضحاً �أن

نهج الدولة يف �إعداد جيل من املبتكرين
واملبدعني يعزز من �إ�ستباقية االمارات
اليجاد احللول وحتويل التحديات �إىل
فر�ص.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�����دت �إمي�����ان ال�شام�سي
حر�ص غرفة عجمان على تعزيز ثقافة
االبتكار ل��دى املوظفني بهدف تطوير
بيئة العمل واخلدمات املقدمة ،و�أ�شارت
�إىل حر�ص غرفة عجمان على امل�شاركة
�سنويا يف فعاليات االبتكار وتنفيذ جملة
من ال��دورات وور���ش العمل املتخ�ص�صة
على اي���دي خ�ب�راء ومعنني �إىل جانب

تنظيم جل�سات للع�صف الذهني لر�صد
�أب�������رز االف����ك����ار وامل����ق��ت�رح����ات ومتكني
املوظفني من التفكري الإبداعي.
و�أ���ش��ادت بتجاوب امل�شاركني يف الدورة
وتفاعلهم م��ع ال��ت��م��اري��ن العملية مما
�أ���س��ه��م يف ر���ص��د جم��م��وع��ة م��ن االفكار
االب���ت���ك���اري���ة اخل���ا����ص���ة ب��ب��ي��ئ��ة العمل،
م�شرية �إىل �أن القطاع االقت�صادي من
�أكرث القطاعات املت�أثرة مبجال االبتكار
�سواء يف اخلدمات التي تقدمها اجلهات
املعنية بال�ش�أن الإقت�صادي �أو امل�شاريع
اخلا�صة برواد االعمال وامل�ستثمرين.
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اقت�صادية ر�أ�س اخليمة تطلق  7مبادرات يف �أ�سبوع االبتكار
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

ت��ف��اع��ل��ت اق��ت�����ص��ادي��ة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة مع
ف��ع��ال��ي��ات �أ����س���ب���وع الإم��������ارات لالبتكار
(الإم�����ارات تبتكر  )2021م��ن خالل
�إطالق  7مبادرات من �ش�أنها دعم قيمة
االب��ت��ك��ار وحت��ف��ي��زه يف ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال.
وق��د ا�ستهدفت ه��ذه امل��ب��ادرات املهتمني
مب��ج��االت اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ج��ارة ورواد
الأعمال ورخ�ص الغد وموظفيها،
نظمت الدائرة �أ�سبوع الإمارات لالبتكار
بحلقة نقا�شية بعنوان “االبتكار يف ريادة
الأعمال” ح�ضرها رواد �أعمال يف مقر

مركز ال�شباب يف ر�أ�س اخليمة وبح�ضور
رئي�س ال��دائ��رة وامل��دي��ر ال��ع��ام وم�ساعد
امل���دي���ر ال����ع����ام ،ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ض رواد
الأعمال املواطنني جتاربهم الناجحة يف
�إدارة م�شاريعهم �ضمن خطط مدرو�سة
وتهيئة وت���أه��ي��ل ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل املنظم
للم�شروع ،بالإ�ضافة لتوفري امليزانية
ال��ت��ي �ستحقق ط��م��وح��ه��م ،والتحديات
التي تواجههم خالل �إدارتهم للم�شاريع
ال��ت��ج��اري��ة واحل���ل���ول االب��ت��ك��اري��ة التي
ينتهجونها للتغلب على تلك التحديات.
ومن الن�صائح التي قدمها رواد الأعمال
ال�شباب الطاحمني يف حتويل موهبتهم

مل�شروع جتاري� ،أن تتم متابعة متطلبات
ال�����س��وق ال��ع�����ص��ري��ة وامل���ه���ارات املطلوبة
يف ف���ن ال���ت���ق���دمي ،وم����ه����ارات الت�سويق
ال���رق���م���ي���ة ،وت��ع��ل��م ط����رق اب���ت���ك���اري���ة يف
ع��ر���ض امل��ن��ت��ج ،وك�����س��ب ر���ض��ا الزبائن،
وعمل ا�ستطالعات ر�أي ب�صورة م�ستمرة
ملعرفة مالحظات واق�تراح��ات الزبائن
واملجتمع للتطوير امل�ستمر للم�شروع.
ك��م��ا ق���ام���ت ال����دائ����رة ب��ت��ن��ظ��ي��م جل�سة
افرتا�ضية ال�ست�شارات ابتكارية قدمها
امل�����س��ت�����ش��ار االق���ت�������ص���ادي م���و����س���ى عبد
املنعم ،حيث �أ���ش��ار �إىل �أن االبتكار �أحد
ال���ع���وام���ل ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل���ح���رك���ة للنمو

االقت�صادي امل�ستدام القائم على املعارف
والتكنولوجيا الرقمية ،و�أو���ص��ى كافة
التجار وامل�ستثمرين مبواكبة توجهات
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات يف خ��ل��ق مناخ
ابتكاري يف بيئة الأعمال لتحتل مكانة
�ضمن �أف�ضل الدول املبتكرة على ال�صعيد
العاملي ،و�ضمت اجلل�سة ب�شقها الأخري
ا�ستقبال لأ�سئلة وا�ستف�سارات املتابعني
ع�ب�ر امل��ن�����ص��ة ال��رق��م��ي��ة “ان�ستجرام”
املتعلقة ب��اخل��ط��وات املطلوبة لت�سجيل
م�����ش��اري��ع اب���ت���ك���اري���ة ك���ب��راءة اخ��ت��راع،
و�أ����س���ئ���ل���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت�����ص��م��ي��م وتوثيق
العالمة التجارية للم�شروع ،و�أخرى

ع��ن ال��ف��روق��ات ب�ين الأف��ك��ار الإبداعية
واالبتكارية .وذكرت فاطمة احلارثي –
مدير مكتب التطوير امل�ؤ�س�سي بالوكالة
يف ال��دائ��رة – ب���أن ال��دائ��رة م�ستمرة يف
مبادراتها االبتكارية ،مثل مبادرة ك�أ�س
االبتكار للموظفني ،وور�ش عمل �ستقدم
افرتا�ضيا من �ش�أنها تدريب ال�سيدات
م���ه���ارات اب��ت��ك��اري��ة ج���دي���دة يف تقدمي
املنتج ،مثل ور�شة �صنع الدخون ،و�أخرى
عن �إعادة التدوير ،وت�ؤكد احلارثي ب�أن
ق��ي��م��ة االب��ت��ك��ار ب��ات��ت م���ه���ارة �ضرورية
لتجاوز كل ما هو تقليدي و�إيجاد و�سائل
جديدة تن�سجم مع جميع املجاالت.

عرب تقنيات االت�صال املرئي

وزارة املالية تعقد �أوىل اجتماعات جمل�س تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية لعام 2021
•• ابوظبي-الفجر:

ع��ق��دت وزارة امل��ال��ي��ة م���ؤخ��راً االجتماع
الأول ملجل�س تن�سيق ال�سيا�سات املالية
احلكومية يف عام  ،2021عرب تقنيات
االت�صال امل��رئ��ي ،برئا�سة �سعادة يون�س
ح���اج���ي اخل������وري وك���ي���ل وزارة املالية
رئي�س جمل�س تن�سيق ال�سيا�سات املالية
احلكومية ،وبح�ضور �سعادة �سعيد را�شد
اليتيم وكيل وزارة املالية امل�ساعد لقطاع
املوارد وامليزانية نائب رئي�س املجل�س.
وح�ضر االجتماع �أي�ضاً �أع�ضاء جمل�س
تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية من
حكومات الإم����ارات ،وه��م �سعادة دكتور
�صربي حامد العزعزي املدير التنفيذي
للعمليات الت�شغيلية يف م�صرف الإمارات
املركزي ،و�سعادة حممد خليفة النعيمي
مدير ع��ام ال�����ش���ؤون املالية والتنفيذية
باالنابة يف دائ��رة املالية حلكومة �إمارة

�أب��وظ��ب��ي ،و���س��ع��ادة ع��ارف عبد الرحمن
�أه��ل��ي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع املوازنة
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف دائ����رة امل��ال��ي��ة حلكومة
�إم�������ارة دب�����ي ،و����س���ع���ادة ول���ي���د �إبراهيم
ال�صايغ مدير عام دائرة املالية املركزية
حلكومة �إمارة ال�شارقة ،و�سعادة يو�سف
حممد البلو�شي مدير عام دائرة املالية
بالوكالة حلكومة �إم���ارة ر�أ���س اخليمة،
و�سعادة مروان �أحمد �آل علي مدير عام
دائ����رة امل��ال��ي��ة حل��ك��وم��ة �إم����ارة عجمان،
و�سعادة خليفة �سعيد غ��امن مدير عام
دائرة املالية حلكومة �أم القيوين ،و�سعادة
م��رمي ع��ب��داهلل امل��ط��رو���ش��ي ن��ائ��ب مدير
دائرة املالية حلكومة �إمارة الفجرية.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع ،رح��ب �سعادة يون�س
حاجي اخلوري بالأع�ضاء اجلدد و�أ�شاد
باجلهود التي يقوم بها كافة الأع�ضاء
ل���و����ض���ع ح���ل���ول وم�����ب�����ادرات ا�ستباقية
تواكب متطلبات املرحلة املقبلة وتدعم

ال�سيا�سات املالية والنقدية يف الدولة.
وقال �سعادته« :يحر�ص جمل�س تن�سيق
ال�������س���ي���ا����س���ات امل���ال���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة على
موا�صلة العمل لتعزيز كفاءة وفعالية
ال��ع��م��ل امل�����ايل احل���ك���وم���ي مب���ا ي�ضمن
�سالمة النظام املايل يف الدولة».
ومت خ��ل�ال االج���ت���م���اع ت���ق���دمي عر�ض
ح��ول ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ال�سنوية لدولة
الإم���ارات ،حيث مت الت�أكيد خالله على
�أه��م��ي��ة ا���س��ت��ي��ف��اء م��ت��ط��ل��ب��ات االن�ضمام
ل���ل���م���ع���ي���ار اخل����ا�����ص ل��ن�����ش��ر البيانات
( )SDDSوت�سليم البيانات الربعية
وال�سنوية والو�صفية يف موعدها املحدد
لإع��داد التقارير املالية للدولة� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي عر�ض حول مبادرة الر�سوم
امل�����ش�ترك��ة وم��ن��اق�����ش��ة �آخ�����ر التطورات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��دي��ن العام.
كما مت تقدمي عر�ض من قبل امل�صرف
امل��رك��زي ح��ول �أه��م ال��ت��ط��ورات النقدية

وامل�صرفية يف الدولة .جتدر الإ�شارة �إىل
�أن��ه يتم عقد ثالثة اجتماعات ملجل�س
تن�سيق ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ال��ي��ة احلكومية
�سنوياً ،على �أن تتم �إعادة ت�شكيل املجل�س
دوري�����اً ك��ل ث�ل�اث ���س��ن��وات .ومت ت�شكيل

امل��ج��ل�����س ب���ق���رار جم��ل�����س ال�������وزراء رقم
( )39ل�سنة 2008م ،وتتكون ع�ضويته
م��ن وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة ومم��ث��ل�ين عن
حكومات الإم���ارات وع�ضو من م�صرف
الإمارات املركزي.

�أكدت حر�صها على ت�شجيع جمتمع الأعمال لتبني االبتكار �أ�سا�س للتطوير والتنمية

غرفة ال�شارقة ت�شارك يف خمترب االبتكار �ضمن فعاليات ملتقى اال�ستدامة االقت�صادية 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

���ش��ارك��ت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة ال�����ش��ارق��ة يف خمترب
االبتكار الذي نظمته القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
�أم�س (الثالثاء) بالتعاون مع الغرفة �ضمن فعاليات
ملتقى اال�ستدامة االقت�صادية  2021املنعقد حتت
�شعار “خم�سون عاما القت�صاد م�ستدام” ،بالتزامن
مع فعالية �شهر الإم��ارات لالبتكار “الإمارات تبتكر
 .»2021وج��اءت م�شاركة الغرفة من خ�لال �إدارة
جل�سات املخترب من قبل �سعادة حممد �أحمد �أمني
العو�ضي مدير ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة
ب�صفته �أحد املتحدثني الرئي�سني� ،إىل جانب �سعادة
العميد عبد اهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د عام
�شرطة ال�شارقة ،و�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة لال�ستثمار

والتطوير “�شروق” ،حيث ت��ن��اول خمترب االبتكار
مناق�شة واقع وم�ستقبل خدمات املرور والرتخي�ص،
وم�����س��ت��ق��ب��ل خ���دم���ات ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة ،والتحديات
الأمنية على االقت�صاد الرقمي.
تر�سيخ مفهوم االبتكار  ..و�أك���د ���س��ع��ادة حممد
�أح��م��د �أم��ي�ن ال��ع��و���ض��ي خ�ل�ال ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت�بر �أن
حر�ص الغرفة على امل�شاركة يف هذا احلدث ي�أتي يف
�إطار �إلتزامها برت�سيخ مفهوم االبتكار �ضمن �آليات
عملها امل�ؤ�س�سية وت�شجيع القطاع اخلا�ص على تبني
نهج االبتكار ك�أ�سا�س للتطوير والتنمية ،حيث ت�سعى
ب�شكل حثيث للم�ساهمة الفاعلة يف حتقيق الر�ؤية
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
واال�ستجابة لتوجيهات �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة

رئي�س املجل�س التنفيذي لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ،ب�إيالء
مو�ضوع االبتكار الأهمية البالغة باعتباره مرتكزا
رئي�سا لتحقيق التقدم والتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
م�شريا �إىل �أن الغرفة تبذل �أق�صى جهودها لدعم
الإبداع واالبتكار يف كافة ميادين عملها ،مبا ي�ضمن
ت��ق��دمي �أرق���ى اخل��دم��ات ملتعامليها وموظفيها من
خ�لال ال�سعي ال��دائ��م لتوفري البيئة امل��ح��ف��زة التي
ت�شجع ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر امل�ستمر وحت��ق��ي��ق الأه����داف
بكفاءة وفعالية عالية.
تطوير التجارب املبدعة  ..و�أ�شار العو�ضي� ،إىل
�أن �شهر الإم��ارات لالبتكار يعد حدثا وطنيا يهدف
�إىل ن�شر ثقافة االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية
يف ت�صميم وتطوير التجارب واملبادرات وامل�شروعات
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،داع���ي���ا رج����ال الأع����م����ال وال�����ش��ب��اب من
�أ�صحاب امل�شاريع النا�شئة �إىل تبني الإبداع واالبتكار

كمنهجية وثقافة م�ؤ�س�سية را�سخة ،للخروج بنتائج
ت�ضمن حتقيق �أف�ضل العائدات الإيجابية والو�صول
�إىل مناذج عمل ابتكارية حت�سن من الإجراءات والأداء
ب�شكل م�ستمر وم��ت��وا���ص��ل ،ومب��ا ي��ع��ود بالنفع على
الأداء ال��ع��ام القت�صاد الإم���ارة وجمتمع الأع��م��ال يف
ظل اقت�صاد ال�شارقة التناف�سي الذي يويل مو�ضوع
االبتكار الأهمية البالغة.
ي�شار �إىل �أن ال��ي��وم الأرب��ع��اء �سي�شهد انعقاد �أعمال
ملتقى اال���س��ت��دام��ة االق��ت�����ص��ادي��ة  2021الرئي�سي
وال�����ذي �ستت�ضمن �إق���ام���ة م��ع��ر���ض ل�لاب��ت��ك��ار ،كما
�سي�سلط ال�ضوء على جهود دول��ة الإم����ارات يف دعم
ق��ط��اع الأع��م��ال خ�لال جائحة كوفيد ،19-ف�ضال
ع��ن عر�ض النتائج والتو�صيات وخم��رج��ات خمترب
االب��ت��ك��ار واجل��ل�����س��ات ال�شبابية ال��ت��ي ان��ع��ق��دت �ضمن
فعاليات امللتقى.

�آيدك�س � .. 2021شركات نا�شئة تخطو نحو العاملية انطالقا من الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

وف��ر معر�ض ال��دف��اع ال���دويل “�آيدك�س
 ”2021من�صة مثالية للمبدعني من
خمتلف �أنحاء العامل و�أ�صحاب ال�شركات
النا�شئة من �أجل و�ضع ب�صمة يف قطاع
ال�صناعات الدفاعية وتعزيز تواجدهم
يف الأ�سواق العاملية.
و�أت���اح التواجد يف “�آيدك�س “ 2021
من�صة مثالية ل�شركات نا�شئة من �أجل
ت��ع��زي��ز ح�����ض��وره��ا يف الأ����س���واق العاملية
فمع احل�ضور الكبري لأك�ثر من 900
عار�ض من  60دولة تتوافر لهم فر�صة
التعريف مبنتجاتهم وابتكارتهم والعمل
على عقد ال�شراكات والدخول يف �أ�سواق
عاملية جديدة.
والتقتوكالة�أنباءالإمارات“وام” روبرت
�سي�شوهمان الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ت�������ران �����ش����وت TRAINSHOT
�أح���د ال�شركات العاملية النا�شئة والتي
ت�شارك يف “�آيدك�س  .. ”2021الذي
قال �إن معر�ض الدفاع ال��دويل �آيدك�س
 2021يعد �أحد �أهم املعار�ض العاملية
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ال�����ص��ن��اع��ات الدفاعية
وتكنولوجياتها واب��ت��ك��ارات��ه��ا املختلفة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل وي���ق���دم فر�صة
ذهبية لل�شركات املعنية يف هذا القطاع
من �أجل حتقيق عودة متميزة �إىل وترية
النمو وحتقيق التعايف االقت�صادي من
تداعيات جائحة “كوفيد .»19 -
و�أع��رب عن فخره  -كونه �أحد �أ�صحاب

ال�������ش���رك���ات ال���ن���ا����ش���ئ���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
ال�صناعات الدفاعية  -ب�إتاحة الفر�صة
ل���ه ل��ل��ت��واج��د يف ه����ذا امل��ع��ر���ض العاملي
وال��ع��م��ل ع��ن ك��ث��ب للتعريف باملنتجات
ال��ت��ي يقدمها يف �شركته وال�سعي نحو
الدخول �إىل �أ�سواق عاملية جديدة.
و�أ���ض��اف �أن دول��ة الإم���ارات �ستظل على
ال��دوام حا�ضنة للمبدعني من خمتلف
�أنحاء العامل  ..م�شريا �إىل �أن الإمارات
ك��ان��ت ���ش��اه��دة ع��ل��ى ان��ط�لاق��ت��ه يف عامل
الإبداع واالبتكار حيث مت تكرميه يف دبي
بالتواجد يف قائمة فورب�س under /

 / 3030املخ�ص�صة للمبدعني حتت
عمر  30عاما باعتبار �شركته �أحد �أف�ضل
ال�شركات النا�شئة يف �أوروبا عام 2019
حيث جنح يف �إن�شائها خالل مدة وجيزة
ووفر منتجاتها يف العديد من الأ�سواق
العاملية مثل الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوروبا و �آ�سيا و�أ�سرتاليا.
و�أعرب عن �سعادته بالتواجد يف معر�ض
�آيدك�س ال��دويل للمرة الأوىل وتطلعه
لعقد ال�شراكات خ�لال احل��دث  ..الفتا
�إىل �أن��ه ح�صد العديد من االنطباعات
الإيجابية من امل�شاركني والعار�ضني من

خمتلف �أنحاء العامل.
وب�ين �أن  Trainshotتتخ�ص�ص يف
احل��ل��ول املبتكرة والأن��ظ��م��ة الروبوتية
املتطورة يف جمال الرماية حيث حتر�ص
على جعل تدريبات الرماة فعالة وممتعة
م����ن خ��ل��ال �إن�������ش���اء �أدوات للتح�سني
ال�سريع وتقدمي جتربة تدريب دقيقة
وقابلة للقيا�س.
و�أ�شار روبرت �سي�شوهمان �إىل �أن ال�شركة
ا�ستحدثت �أنظمة روبوتية توفر من�صة
عاملية فعالة للرماة للتوا�صل وااللتقاء
افرتا�ضيا عرب الإنرتنت والتدريب معا

والتناف�س �ضد بع�ضهم البع�ض.
و�أ�ضاف  “ :رغم هذا النجاح مازلنا يف
بداية الطريق ون�سعى �إىل �إجناز املزيد
م���ن الإب���ت���ك���ارات يف ق��ط��اع ال�صناعات
الدفاعية ون���ؤم��ن بقدرتنا على تعزيز
منو �شركتنا خ�لال �أع��وام قليلة خا�صة
مع تواجدنا يف هذا احلدث العاملي الذي
من �ش�أنه �أن يوفر لنا الفر�صة للدخول
لأ���س��واق ج��دي��دة ..ون���أم��ل يف التو�سع يف
�أعمالنا مبنطقة اخلليج العربي وال�شرق
الأو�سط وهو ما �سيتيحه لنا التواجد يف
املعر�ض العاملي �آيدك�س .»2021
و�أ�����ش����اد ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م االح���ت��رايف ملعر�ض
�آي���دك�������س  2021خ��ا���ص��ة م���ع تطبيق
كافة الإج��راءات الوقائية والإحرتازية
التي حتافظ على �صحة و�سالمة جميع
امل�شاركني والزوار.
وت�ستمر ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة ال���ـ  15من
معر�ضي “�آيدك�س و نافدك�س ”2021
يف م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي للمعار�ض
مب�شاركة �أك�ث�ر م��ن  900ع��ار���ض من
 60دولة و  35جناحا.
وير�سخ املعر�ضان مكانة دولة الإمارات
ودوره������ا امل���ح���وري يف دع����م ال�صناعات
الدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
ك��م��ا ي�سهمان يف ت�سليط ال�����ض��وء على
ت���ط���ور ق���ط���اع ال�������ص���ن���اع���ات الدفاعية
ال��وط��ن��ي��ة يف ال���دول���ة و ع��ق��د �شراكات
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ب��ي�ن خم��ت��ل��ف اجلهات
امل�شاركة وال�شركات العاملية املتخ�ص�صة
يف هذه القطاعات.
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 9مليارات درهم �أرباح
ات�صاالت خالل 2020

•• �أبوظبي -وام:

حققت جمموعة ات�صاالت خالل عام � 2020أرباحا �صافية موحدة بعد
خ�صم ح��ق االم��ت��ي��از االحت����ادي بلغت  9م��ل��ي��ارات دره���م ب��زي��ادة % 3.8
مقارنة مع العام  2019يف حني و�صلت �إي���رادات املجموعة �إىل 51,7
مليار درهم نتيجة النمو القوي يف العمليات الدولية وفقا للنتائج املالية
ال�صادرة عن املجموعة.
واقرتح جمل�س �إدارة ات�صاالت توزيع �أرباح بقيمة  40فل�سا لل�سهم الواحد
عن الن�صف الثاين من العام  2020لت�صبح الأرب��اح النقدية الإجمالية
املوزعة لل�سنة  80فل�ساً لل�سهم.
كما اقرتح جمل�س الإدارة �إلغاء برنامج �شراء ال�شركة لأ�سهمها وبد ًال من
ذلك اقرتح توزيع �أرباح �إ�ضافية ملرة واحدة بقيمة  40فل�ساً لل�سهم وبذلك
ي�صبح �إجمايل توزيع الأرباح املقرتحة لل�سهم الواحد  1.20درهم للعام.
وبلغت قيمة الأرباح قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء
املوحدة  26.4مليار درهم بزيادة �سنوية  0.3%نتج عنه هام�ش الأرباح
قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء و�صلت ن�سبته �إىل
 .51.1%وو�صلت قاعدة م�شرتكي “ات�صاالت” يف الدولة �إىل 12.2
مليون م�شرتك ،يف حني و�صل �إجمايل عدد م�شرتكي “جمموعة ات�صاالت”
�إىل  154مليون م�شرتك ،وبزيادة �سنوية بلغت ن�سبتها .3.6%
و�أكدت كل من وكالتي الت�صنيف االئتماين “�ستاندرد �آند بورز جلوبل”،
و”موديز” الت�صنيف االئتماين املرتفع لـ “جمموعة ات�صاالت” والبالغ
 .AA-/Aa3و�أطلقت ات�صاالت العديد م��ن امل��ب��ادرات لدعم املجتمع
خالل جائحة كورونا “كوفيد  ”19ليح�صل �أكرث من  10ماليني من
م�شرتكي “ات�صاالت” للهاتف املتحرك يف الدولة على الت�صفح املجاين يف
 800موقع �إلكرتوين من قطاعات التعليم وال�صحة وال�سالمة ..بجانب
توفري �إمكانية الو�صول املجاين للتطبيقات واملن�صات لدعم مبادرة التعليم
عن بُعد واخلدمات احلكومية �إ�ضافة �إىل �إتاحة �إمكانية الو�صول املجاين
املوحدة  CloudTalk Meetingل�ضمان
ملن�صة الأعمال االفرتا�ضية ّ
ا�ستمرارية الأعمال وعدم ت�أثرها.
وا�ستحوذت “ات�صاالت” بالكامل على �شركة  Help AGالرائدة يف جمال
تقدمي خدمات وحلول الأمن ال�سيرباين.
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة “جمموعة
ات�صاالت” � “ :إنه يف الوقت الذي توا�صل فيه ’ات�صاالت‘ اليوم م�سريتها
نحو امل�ستقبل الرقمي ومتكينه ،ي�أتي العام  2020ليكون �شهادة حقيقية
على مرونة ال�شركة و�سرعتها يف التعامل مع الظروف اال�ستثنائية وغري
امل�سبوقة التي ي�شهدها العامل».
و�أ����ض���اف �أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت���أث�ير ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ائ��ح��ة ،ف��ق��د �أظهرت
’ات�صاالت‘ �أدا ًء جيداً ،مدفوعاً بر�ؤية م�ستقبلية ب�ضرورة ت�سريع التحول
الرقمي واالبتكار وزي��ادة اجلاهزية الرقمية ،وبال�شكل الذي ت�ضمن من
خالله �أن تبقى املجتمعات التي تخدمها مت�صلة و�أكرث �إنتاجية.
و�أ���ش��ار معاليه �إىل � “ :أن ات�صاالت حر�صت خ�لال اجلائحة على العمل
جنباً �إىل جنب مع احلكومات واجلهات الر�سمية يف ال��دول التي نتواجد
فيها ،حيث �سارعت باتخاذ خطوات فورية جنحت من خاللها يف تقدمي
خ��دم��ات رق��م��ي��ة رائ����دة وم��ب��ت��ك��رة وع��ال��ي��ة اجل����ودة لعمالئها م��ن الأف����راد
وال�شركات والقطاعات الهامة ب�شكل مت�صل وم�ستدام ودون انقطاع ..كما
قامت ال�شركة ب�إطالق العديد من العرو�ض واملبادرات املبتكرة واملجانية
التي �ساعدت الطالب ،وال�شركات ،وخمتلف �شرائح و�أطياف املجتمع على
مواجهة ت�أثريات اجلائحة والتخفيف من �آثارها .وخالل العام ،2020
�شهدت الإيرادات والأرباح ال�صافية منواً يف �أ�سواقنا الدولية».

تعاون بني امل�صرف املركزي و�سلطة النقد
يف هونغ كونغ ب�ش�أن التكنولوجيا املالية

•• �أبوظبي  -وام:

وق�����ع م�������ص���رف الإم����������ارات العربية
امل��ت��ح��دة امل���رك���زي و���س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د يف
ه��ون��غ ك��ون��غ م��ذك��رة ت��ف��اه��م لتعزيز
ال����ت����ع����اون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا يف جمال
التكنولوجيا امل��ال��ي��ة ،ب��ه��دف تقوية
ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن ال���دول���ت�ي�ن م���ن �أجل
االرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة املبتكرة
وتطوير الأنظمة ذات العالقة .وقع
مذكرة التفاهم معايل عبداحلميد
���س��ع��ي��د حم��اف��ظ م�����ص��رف الإم������ارات
العربية املتحدة املركزي  ،و�إيدي يو،
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة النقد يف
هونغ كونغ .ومبوجب مذكرة التفاهم
هذه ،ق ّرر اجلانبان �أن ين�ضم امل�صرف املركزي �إىل م�شروع “�إم�-سي بي دي
�سي بريدج” للعمالت الرقمية املتعددة للم�صارف املركزية «m-CBDC
 »Bridgeبالتعاون مع �سلطة النقد يف هونغ كونغ ،وبنك تايالند ،ومعهد
العمالت الرقمية لبنك ال�شعب ال�صيني ،ومركز االبتكار التابع لبنك
الت�سويات الدولية يف هونغ كونغ.
وقال معايل عبد احلميد �سعيد  “ ..ي�سعدنا التعاون مع م�ؤ�س�سة عريقة
ك�سلطة النقد يف هونغ كونغ .لقد �أكمل امل�صرف املركزي م�ؤخراً م�شروع
�إثبات مفهوم لتجربة العملة الرقمية للم�صرف املركزي مع البنك املركزي
ال�سعودي ،وذل��ك بهدف ت�سوية املعامالت املحلية والعابرة للحدود عرب
احل�سابات املتواجدة لدى امل�صرف املركزي وبا�ستخدام تقنية ال�سجالت
املوزعة .وبناء على هذا الإجنازّ ،
يتطلع امل�صرف املركزي للبدء يف تطبيق
اخلربات املكت�سبة وامل�شاركة يف م�شروع «  « BDC Bridge m -ونحن على
يقني من �أن مذكرة التفاهم هذه �سوف متهّد الطريق لتجارب م�ستقبلية
م�شرتكة يف جمال االبتكار الرقمي بني م�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي و�سلطة النقد يف هونغ كونغ» .من جانبه قال �إي��دي يو “ تبذل
�سلطة النقد يف هونغ كونغ جهوداً كبرية لتو�سيع �شبكتها الدولية يف جمال
التكنولوجيا املالية كي ت�شمل نظراءنا يف ال�شرق الأو�سط ،ويعد م�صرف
االمارات العربية املتحدة املركزي �شريكاً مهماً يف �شبكتنا .ونتو ّقع �أن يكون
هنالك الكثري من �سبل الت�ضافر التي �ستن�ش�أ من التعاون املُعزز مبوجب
م��ذك��رة التفاهم ه���ذه .م��ن ه��ن��ا ،نتط ّلع �إىل ان�ضمام م�صرف االم���ارات
العربية املتحدة املركزي �إىل م�شروع « ،»m-CBDC Bridgeمن �أجل
تبادل الأفكار ووجهات النظر اجلديدة حول امل�شروع».
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCFICICPL2020 /0003543أمر �أداء
�إىل املدعي عليه  /علي ح�سني احلمادي
 - 9196736مع الإعالن بالر�سائل الن�صية الهاتفية على الرقم ()0509969919
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/12/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح  /بنك دبي التجاري بالتايل  :فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب
�ضده (علي ح�سني احلمادي) ب�أن ي�ؤدي للطرف الطالب (بنك دبي التجاري �ش م ع) مبلغا وقدره
 236.800درهم (مائتان و�ستة وثالثون الفا وثمامنائة درهما) والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ
املطالبة املوافق  2020/11/25وحتى متام ال�سداد  ،مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ الف درهما مقابل
اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
املوافق 2021/2/22 :

مكتب �إدارة الدعوى

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0001965مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املعدن الرباق ل�صناعة االن�شاءات املعدنية (ذ م م)
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0003697جتاري
�إىل املحكوم عليه  :املعدن الرباق ل�صناعة االن�شاءات املعدنية (ذ م م)
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة هداية للتجارة  -ذ م م  -فرع دبي  -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  106983درهم
بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ  2020/3/23حتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICICOM2018/ M0004660جتاري (كلي)

�إىل املدعي عليه � /شركة بوابة م�صر لل�شحن ملالكها حممد عبداهلل ال�سيد علي
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/18م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /يا�سر ابراهيم ال�سيد ابو الف�ضل
فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة  :الزام املدعي عليها �أن ت�ؤدي للمدعي مبلغ
 34000درهم والزمتها الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة  ،ورف�ضت ما جاوز ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
املوافق 2021/2/22 :
مكتب �إدارة الدعوى

التاريخ 2021/2/23
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبدالرحمن نبيل عبا�س عبدالرازق م�صطفى م�صري
اجلن�سية  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100لل�سيد /ال�سيد م�سعد
ح�سينى احمد الغرباوى م�صري اجلن�سية  ،يف الرخ�صة التجارية امل�سماة � /صالون املا�سة
ال�سوداء للحالقة رخ�صة مهنية رقم ( - )762651تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغري
اال�سم التجاري لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة.
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

القا�ضي /ح�سام ح�سن الهامور
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية
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اعالن بالن�شر

القا�ضي /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  :مرمي عبداهلل �ساملني �شهداد الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي م�صرف عجمان � /ش.م.ع الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر احلكم التايل -:
بالزام املدعي عليها مرمي عبداهلل �ساملني �شهداد بان ت�ؤدي للمدعي م�صرف عجمان �ش م ع
وقدره مليون وت�سعمائة وثالثة واربعون الفا وثالثمائة و�ستة و�سبعون درهما وخم�سائة فلو�س
والفائدة الت�أخريية بواقع  5%من تاريخ رفع الدعوى يف  2018/7/15وحتى متام ال�سداد
على ا�صل الدين وب�شرط اال تزيد عنه والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ  - 2021/2/21حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  2563ل�سنة 2016
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا) للمنفذ �ضده
املنفذ �ضده  /في�صل حميد عبداهلل املزروعي
حميد عبداهلل علي املزروعي � -شركة متيم للمقاوالت  -ذ م م
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات اال�سالمي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/3/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  2975ملك مبنطقة ال�صناعية ( )6ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  23.240.000 :درهم (ثالثةوع�شرون مليون ومائتان واربعون الف درهم)
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم 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  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  2563ل�سنة 2016
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /في�صل حميد عبداهلل املزروعي
حميد عبداهلل علي املزروعي � -شركة متيم للمقاوالت  -ذ م م
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات اال�سالمي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/3/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  2975ملك مبنطقة ال�صناعية ( )6ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  23.240.000 :درهم (ثالثةوع�شرون مليون ومائتان واربعون الف درهم)
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم 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  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد جا�سم الدين �شم�س الدين �شودري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2020 /0001861جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :حممد جا�سم الدين �شم�س الدين �شودري
عجمان ال�صناعية �شارع الدوحة بالقرب من �سوق الذهب رقم مكاين 4617807367
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دنيا للتمويل  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 141256.0 :
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.

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

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

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

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

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

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 225 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جميل �أحمد ب�شري احمد  -اجلن�سية  :باك�ستان -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /جم�شاد علي
اح�سان اهلل ظفر  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،بن�سبة  %100يف الرخ�صة امل�سماة (ور�شة النباعة
ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( .)25397تعديالت اخرى  :اليوجد �أي تعديالت اخرى.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 224 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جيهان عيد م�صطفى ابراهيم  -اجلن�سية :م�صر
 ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيدة� /سلمى عامل اجلن�سية  :الهند  ،بن�سبة  %100يف الرخ�صة امل�سماة (�صيدلية قمة احلياة) ال�صادرةمن دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( - )776473تعديالت اخرى :
ال يوجد �أي تعديالت اخرى .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

التاريخ 2021/2/23
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حميد عبداهلل �صالح يو�سف احلمادي � ،إماراتي
اجلن�سية  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100لل�سيد /في�صل
احمد حممد �سامل احلمادي � ،إماراتي اجلن�سية  ،يف الرخ�صة التجارية امل�سماة /
كافترييا ك�شري وحما�شي النيل رخ�صة مهنية فردية رقم ( .)557762تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

املرجع 226 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/علي حممد حميد خمي�س اليماحي � ،إماراتي اجلن�سية
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�صته  %100وذلك اىل ال�سيدة /ت�سنيم �شانكونت كاندي حممد
�ش كاندوت  -هندية اجلن�سية يف الرخ�صة "مطعم اللياقة" ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم  774224ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .مت تغيري ال�شكل
القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة فردية 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

الكاتب العدل
�صناعية  /5ال�شارقة

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

الكاتب العدل

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

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
املخطر  :ابراهيم ال�سيد على ح�سانني حممد  -اجلن�سية  :م�صر � ،أحمل هوية �إماراتية رقم ( )784198819206099ب�صفتي
وكيال عن ال�سيد :عبداهلل عبدالعزيز ماجد �آل علي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،مبوجب الوكالة رقم ()SH20201108D52660
امل�صدقة لدى كاتب العدل بتاريخ  ، 2020/11/10ب�صفته وكيل عن ال�سيد /ال�شيخ عبدالعزيز حممد املاجد املعال  -اجلن�سية :
الإمارات مبوجب الوكالة رقم ( )2009/1/51762امل�صدقة لدى كاتب العدل بتاريخ  ، 2009/5/13ب�صفته (مالك) الرخ�صة
امل�سماة (م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة برقم ()11070
العنوان  :ال�شارقة  -املجاز � -شارع الكورني�ش � -شقة رقم ()M16 - M12
ت 065564447 - 0503607082 - 0504607037 :
املخطر اليه � :سنداي ابوه  -اجلن�سية  :نيجرييا
العنوان  :ال�شارقة  -النهدة  -بناية النهدة ( )3بلوك بي � -شقة رقم ( )1910ت 0558879591 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )33.300درهم
الوقائع  :حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيك رقم (( )000069بقيمة  )33.300ثالثة وثالثون الفا وثالثمائة درهم
فقط ال غري وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني واملحرر بتاريخ  2020/3/20حيث ان ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
حاول املخطر حت�صل قيمة ال�شيك من املخطر اليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى.
بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه الإخطار و�إال �سوف
يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك .وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا

املخطر/امل�شربية للخياطة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم
 518411وميثلها �شاه بران عبدالغفران اجلن�سية  /بنغالدي�شي واحمل هوية �إماراتية رقم
784198076468143
العنوان  /ال�شارقة  -مي�سلون هاتف رقم 0558563526 /
املخطر اليه  /جمعه عبداهلل جمعه �سعيد الظاهري  -اجلن�سية � /إماراتي
العنوان  /عجمان  -منطقة احلميدية هاتف رقم 0503417575
املو�ضوع � /إخطار بعزل وكيل خدمات
 -1نخطركم باحل�ضور لتخلي�ص بع�ض املعامالت �صفتك وكيل خدمات بالرخ�صة امل�سماة
(امل�شربية للخياطة) وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم ()518411
 -2عليه يرغب املخطر ب�إخطار املخطر اليه من تاريخ ا�ستالم الإخطار خالل ا�سبوع من
ا�ستالم الإعالن و�إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل يف ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/58479

�إخطار عديل

الكاتب العدل
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العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1808/2021
املنذرة � :شركة في�صل جا�سم التجارية  -ذ م م
املنذر اليهما � -1 :شركة فهد �صالح الكهروميكانيكية (ذ م م)
 -2عبدالكرمي عبدالقادر جاماكاندي ( -جمهويل حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة  -املنذر اليهما وتخطرهما مبوجبه ب�سداد مبلغ  69,687درهما �إماراتيا (ت�سعة
و�ستون الفا و�ستمائة و�سبعة وثمانون درهما �إماراتيا) نظري ال�شيكات املرتدة وب�سداد مبلغ  29,972درهما
�إماراتيا (ت�سعة وع�شرون الفا وت�سعمائة وثانان و�سبعون درهما �إماراتيا) نظري الفواتري امل�ستحقة يف مدة �أق�صاها
خم�سة (� )5أيام بدءا من تاريخ هذا الإعالن خالفا لذلك � ،ستتقدم املنذرة اىل الق�ضاء التخاذ جميع الإجراءات
القانونية الالزمة �ضدكم والزامكم بدفع املبلغ املذكور �سلفا بالكامل (مبا يف ذلك فائدة الت�أخري القانوين بن�سبة
� %12سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة) بالإ�ضافة اىل التعوي�ض املنا�سب عن
ال�ضرر املعنوي واملادي الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد نف�س املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق  ،وكذلك دفع
الر�سوم والنفقات الق�ضائية (مبا يف ذلك اتعاب املحاماة).

الكاتب العدل

حماكم دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حمي الدين ا�سف حممد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0000693جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :حمي الدين ا�سف حممد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دنيا للتمويل  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  74454.5درهم
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 /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  326/2021/16جتاري جزئي

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  3139/2020/16جتاري جزئي

رئي�س الق�سم

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/02666

اعالن بالن�شر

مقدمة من املخطرة  :كلثم عادل ح�سن املهزع  -اجلن�سية الإمارات
 هوية �إماراتية رقم ( )784198749074286ب�صفتي وكيلةعن الدكتورة  /منال �إبراهيم ح�سن املال املن�صوري
املخطر اليها  :مروة را�شد عزيز را�شد البلو�شي � -إماراتية اجلن�سية
املو�ضوع � /إخطار ب�سداد مبلغ ( )16.990درهم �إماراتي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 786.339.85درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ر�ضا قنرب على ابو القا�سم � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/20يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ � 755.094.64سبعمائة وخم�سة وخم�سون الف واربعة وت�سعون درهما واربعة و�ستون فل�سا
والفائدة بواقع � %9سنويا على ذلك املبلغ من  2020/8/19وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم
وامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املرجع 227 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عمر خالد خالد نعيم  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد� /سلطان عبدالكرمي
م�سلم املرزوقي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،يف الرخ�صة امل�سماة (مطعم ركن الريان) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )736014ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) اىل (فردية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
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حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها االوىل (ما�س انرتنا�شيونال ذ م م) وفرعها �سوبر ماركت ما�س
و�إ�شهار هذه الت�صفية واحلل يف ال�سجل التجاري و�شطب ا�سمها والغاء رخ�صتها وانهاء ال�شراكة يف ال�شركة النتهاء مدتها.
واحلكم بتعيني امل�صفي �صاحب الدور ليكون م�صفيا ق�ضائيا ل�شركة  /ما�س انرتنا�شيونال ذ م م والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإع�لان  :فريامبايل تازهي كونييل فينودان � -صفته بالق�ضية  :مدعي وميثله � :أمل خمي�س دروي�ش حممد
البلو�شي � -صفته بالق�ضية  :وكيل املطلوب �إعالنهما  -1 :مار�س انرتنا�شيونال � -ش ذ م م �-2سوبر ماركت ما�س فرع من
ما�س انرتنا�شيونال � -ش ذ م م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها االوىل (ما�س انرتنا�شيونال
ذ م م) وفرعها �سوبر م��ارك��ت ما�س و�إ���ش��ه��ار ه��ذه الت�صفية واحل��ل يف ال�سجل التجاري و�شطب ا�سمها وال��غ��اء رخ�صتها
وانهاء ال�شراكة يف ال�شركة النتهاء مدتها .واحلكم بتعيني امل�صفي �صاحب الدور ليكون م�صفيا ق�ضائيا ل�شركة  /ما�س
انرتنا�شيونال ذ م م والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/2/28
ال�ساعة � 8.30صباحا بقاعة 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
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

وزارة العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء مببلغ �شيك 36031
برقم املحرر 2021/04800

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/04010

املخطر � /شركة م�شاريع بن غالب الهند�سية واملرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف دبي بالرقم  235134وميثلها املالك/
حممد غالب عبدالكرمي حممد املازمي �إماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم  784195608032512وميثله بالتوقيع
مبوجب وكالة رقم ( )2019/1/130327ال�سيد /حازم �صابر حممد ابراهيم م�صري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 - 784197861720478العنوان  /دبي  -الق�صي�ص  -هاتف رقم 0504513432 /
املخطر اليه � /شركة االندل�س للتجارة واملقاوالت الكهربائية ذ م م واملرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 1831
وميثلها املدير  /ابراهيم حممود ابراهيم بدران اردين اجلن�سية
العنوان  /ال�شارقة  -النباعة � -شارع العروبة  -مركز املبارك  -مكتب 407 + 406
هاتف رقم 0505646468/065634812/0506468147 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  36031درهم
املخطر اليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ  36031درهم مقابل �إجراء اعمال جتارية حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر
ل�صرف ال�شيكات �إال انه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب.
وبياناته كالتايل �شيك رقم  000306مببلغ  32.650درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/15وامل�سحوب على بنك العربي املتحد
و�شيك رقم  000308مببلغ  3381درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/15وامل�سحوب على البنك العربي املتحد
وحيث ان املخطر اليه قد تقوم بالوفاء رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى
لذلك ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به  ،وهذا �إخطار منا بذلك.

املخطر  /حماد حممد فهد عبدالرحمن الدحيم � -إماراتي اجلن�سية  -ويحمل هوية �إماراتية رقم ()784197413725934
العنوان  :ال�شارقة  -منطقة القراين � - 4شارع رقم  - 51فيال رقم  - 7هاتف رقم 0504252717 :
املخطر اليه  :يو�سف حممد حممد بوبكار  -اجلن�سية  :الهند  -ويحمل هوية �إماراتية رقم ()784198136072802
العنوان � :أبوظبي � -شارع اليكرتا  -هاتف رقم 0529757771 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة  30.000درهم
الوقائع  :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �شيك مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير ال�شيك واعيد
ال�شيك ب�سبب انه بدون ر�صيد وعند مراجعته ما طل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كالآتي :
 �شيك رقم ( )000074بقيمة ( )30.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2018/9/9وامل�سحوب على بنك را�س اخليمةالوطني - .طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمتهم وذلك بقيمة ( )30.000درهم
ولكن دون جدوى
وبناء عليه  ،،،ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه
( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار و�إال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .فاملخطر تخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا
ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()1809/2021
املنذرة  :الغرير للطباعة والن�شر � -ش ذ م م
املنذر اليها  :مطبعة برايرت هورايزون � -ش ذ م م (جمهولة حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإن��ذار تنذر املنذرة  -املنذر اليه وتكلفكم مبوجبه ب�أن ت���ؤدوا لها كامل
مبلغ ال��دي��ن وق���دره ( )281.795.75مائتني وواح���د وث��م��ان��ون ال��ف و�سبعمائة
وخم�سة وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س (خالل خم�سة �أيام) من تاريخ تبلغكم
هذا الإنذار  ،و�إال �سوف تلجئ املنذرة اىل الق�ضاء املخت�ص ال�ست�صدار �أمر �أداء والزامكم
بالوفاء مببلغ املديونية وال��ف��ائ��دة الت�أخريية عنه ب��واق��ع (� )%9سنويا م��ن تاريخ
املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام وبتعوي�ض تكميلي قدره ( )28000ثمانية
وع�شرون الف درهم وبكافة الر�سوم وم�صاريف الدعوى واتعاب املحاماة.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1806
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املنذرة  :قلب املعادن  -ذ م م
املنذر اليهما  -1 :تقي حممد علي الظفري  -ميني اجلن�سية (جمهولة حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة  -املنذر اليه وتخطره مبوجبه  -ب�سداد مبلغ 439,803,03
دراهم �إماراتية (اربعمائة وت�سعة وثالثون الفا وثمامنائة وثالثة دراهم �إماراتية وثالثة فلو�س)
خالل مدة ال تزيد على خم�سة (� )5أيام بدءا من تاريخ هذا الإعالن خالفا لذلك � ،ستتقدم املنذرة
اىل الق�ضاء التخاذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم ويلزمكم بدفع املبلغ املذكور �سلفا
بالكامل (مبا يف ذلك فائدة الت�أخري القانوين بن�سبة � %12سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة
القانونية وحتى الت�سوية الكاملة) بالإ�ضافة اىل التعوي�ض املنا�سب عن ال�ضرر املعنوي واملادي
الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد نف�س املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق  ،وكذلك دفع الر�سوم
والنفقات الق�ضائية (مبا يف ذلك اتعاب املحاماة).
الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  100/2021/322ا�ستئناف عقاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/674عقاري كلي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :خليل ابراهيم حممد ال�شامي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -1 :ساغا انرتنا�شيونال خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك
ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/674عقاري
كلي ,وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/3ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4942/2020/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )312.500درهم
والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :فينودكومار كوزيبيليل جوبيناثان ناير � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :كارتيك �سينغ � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي االبتدائية
بتاريخ 2021/2/22:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل ( )5ايام من ن�شر هذا االعالن
بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  12/2021/240تنفيذ احكام املركز املايل

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  sct-367-2020ال�صادر من
حماكم مركز دبي املايل العاملي (حمكمة الدعاوي ال�صغرية) القا�ضي بالزام املنفذ �ضدهم
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  16178.7درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :سيف ليفت ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :مرياكي فا�ساد اند جالزينج �سي�ستمز ���ش.م.ح � -صفته بالق�ضية :
منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )16178.7درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :في�شال �شامالل �شابريا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :مادان غوبتا
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/1/21:
بالزام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعي قيمة ال�شيك ( )948.003درهم ت�سعمائة
وثمانية واربعون درهما وثالثة دراهم  ,والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  293/2021/16جتاري جزئي
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مو�ضوع الدعوى  :اعمال ن�ص املادة  4من قرار رئي�س املحكمة التجارية بدبي رقم  28ل�سنة  2020ال�صادر
بتاريخ 2020/9/11:واملعمول به من تاريخ  2020/11/1للوقوف على توافر �شروط امر الأداء من عدمه قبول الئحة
الدعوى وقيدها واعالن املدعي عليه بها  -احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )26.929.61درهم
 الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي ما هو ن�سبة  %1من مبلغ ( )26.929.61من تاريخ  2018/5/1وحتى ال�سداد التام -احلكم بالزام املدعي عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لال�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من
خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ ( )5.000.00الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /م�صرف ال�شارقة اال�سالمي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :سيد حم�سن عبا�س �شاه � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اعمال ن�ص املادة  4من قرار رئي�س املحكمة التجارية بدبي رقم  28ل�سنة
 2020ال�صادر بتاريخ 2020/9/11:واملعمول به من تاريخ  2020/11/1للوقوف على توافر �شروط امر الأداء من عدمه قبول
الئحة الدعوى وقيدها واعالن املدعي عليه بها  -احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ()26.929.61
درهم  -الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي ما هو ن�سبة  %1من مبلغ ( )26.929.61من تاريخ  2018/5/1وحتى ال�سداد التام
 احلكم بالزام املدعي عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لال�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقهمن خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ ( )5.000.00الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/21ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  646/2020/211تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/491عقاري جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  191743.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :ويلهيلمو�س اوجو�ستينو�س ماريا دى جرويجرت � -صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ  -وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :كين�سيجتون الك�شري للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م (حاليا) بافاريان
للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م (�سابقا) � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )191743.50دره��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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  564/2017/211تنفيذ عقاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2016/663عقاري كلي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  10387641.60درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :مروان يا�سني الزعيم � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد اقبال حاجي حممد نور حممد � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة
�سكنية  -املنطقة:ند ح�صة  -رقم االر���ض  - 1100ا�سم املبنى:ا�س اي تي تاور  -رقم
الوحدة  , 1610وفاء ملبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  ,بناءا
على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/2/17:

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 875/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة دايفري�س لتجارة االجهزة الطبية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبدالرازق عبا�س جاد
وميثله  /ليلى حمزه ا�سماعيل املال
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )265030درهم 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

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن بالن�شر
 374/2020/18جتاري كلي

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  528/2020/20جتاري كلي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1728/2012/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل اخل�صم املدخل  -1 :فيجون انف�ستمنت�س �أند هولدجنز ليميتد �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بالتقيد ببنود
االتفاقيه والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ,وح��ددت لها جل�سة يوم
االح��د املوافق  2021/3/7ال�ساعة � 09:30صباحا 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.

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/2248جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  273695درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :عبد اجلليل �سعيد حممد عمر � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :فرزين حممد فريد من�ش � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )273695درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1046/2020/208تنفيذ مدين

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/84امر على عري�ضة حتكيم  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  3651700.75درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الكبان وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ابواب العقارية املحدودة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة
وهي عبارة عن الوحدات الكائنة الوحدتني العقاريتني رقمي  G1G1/G151الكائنتني يف املبنى رقم
 8امل�سمى جي  -2 , 1الوحدة العقارية رقم  E233الكائنة يف املبنى رقم  5امل�سمى اي  -3 , 2الوحدة
العقارية رقم  G2G1الكائنة يف املبنى رقم  9امل�سمى جي  -4 , 2الوحدة العقارية رقم  F121الكائنة
يف املبنى رقم  7امل�سمى اف  -5 1الوحدة العقارية رقم  D221الكائنة يف املبنى رقم  1امل�سمى دي -6 , 2
الوحدتني العقاريتني ارقام  E311/E331الكائنتني يف املبنى رقم  4امل�سمى اي  - 3وفاء للمبلغ املطالب
به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /يف  3ميديا �سولو�شنز (منطقة حرة ذ.م.م) وميثلها هريمان فران�سي�س
لوي�س  -2ني�شيتا لونا فيدا لوي�س ب�صفتها �ضامن ملديونية/يف  3ميديا �سولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامةمبا ان حمكوم له � :شركة اخلليج للتمويل �ش.م.خ
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/24بالزام املدعي عليها بان ي�ؤديا
بالت�ضامن والتكافل للمدعي مبلغ ( )4.391.462.63درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/4/18وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن بالن�شر
 16/2021/267جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما  -1 /علي مي�سرة عبدالر�ؤوف ال�شوا -2 ،عبداهلل خمي�س حممد
املحفوظي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :فادى حممد �سعيد فائق مناع
وميثله  :خالد كلندر عبداهلل ح�سني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثالثة
ور�سوم وم�صاريف واتعاب حماماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/2/28
ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  590/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
 138/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/راوند كور للخدمات الفنية � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الر�ؤية الفنية للديكور � -ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )23.378درهم 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 02/ 2021 Issue No : 13173
Notification of Publication
On Case No, 16/2021/293 Partial Commercial

Subject of Case: In pursuant of article contained in the resolution of the president of Dubai Commercial Court
no. 28 of 2020 on 11/9/2020 as applicable on 1/11/2020 consider the availability of the performance conditions
or not accepting the plea of the case and registering and informing Defendant thereof the judgment shall be
issued for obligating Defendant with paying to Claimant an amount of AED 26,929.61 (twenty-six thousand
and nine hundred and twenty nine UAE Dirhams and sixty one Fils only obligating Defendant with paying
to Claimant 1% of the amount of AED 26,929.61 upon 01/05/2018 until the full payment, the judgment shall
be issued for obligating Defendant with paying the proper compensation to Claimant for the damages caused
thereto and the lost gains and the losses caused thereto as estimated by Claimant with the amount of AED
5,000.00 - obligating Defendant with paying the fees, expenses and attorney's fees.
Applicant: Sharjah Islamic Bank - Capacity in Issue: Claimant
Informed Parties:1 Syed Mohsin Abbas Shah - Capacity in Issue: Defendant
Subject of Notification:The case was filed against you and its subject is that pursuant of article 4 contained
in the resolution of the president of Dubai Commercial Court no. 28 of 2020 on 11/9/2020 as applicable on
1/11/2020 to consider the availability of the performance conditions or not - accepting the plea of the case
and registering it and informing Defendant thereof the judgment shall be issued for obligating Defendant with
paying to Claimant an amount of AED 26,929.61 (twenty six thousand and nine hundred and twenty nine
UAE Dirhams and sixty one Fils only ) - obligating Defendant with paying to Claimant 1% of the amount of
AED 26,929.61 upon 01/05/2018 until the full payment the judgment shall be issued for obligating Defendant
with paying the proper compensation to Claimant for the damages caused thereto and the lost gains and the
losses caused thereto as estimated by Claimant with the amount of AED 5,000.00 - obligating Defendant
with paying the fees, expenses and attorney's fees. The case was defined to be considered in the session held
Sunday corresponding 21-03-2021 at 8:30 AM in the remote litigation hall (Building- Desc), so you or your
legal representative shall attend and present your pleas or documents to the court at least three days before
the session.
Case Manager / Yasser Mohammed Al Marzouqi

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم 2020/4050
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده� 1/سرايا االجناز لالعمال الفنية
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/الهامى ال�سيد على البيلى عبدالفتاح
قد �أقام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـ بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره  16855درهم اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل تذكرة
عودة اىل وطنة عيناً �أو مايقابلها .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )201452.94درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة
طالب الإعالن �-1 /شركة بن �سيفان ملقاوالت البناء ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة االمارات ملقاوالت الطرق  -حمر عني والذيب ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته
بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )201452.94درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/3/2
ال�ساعة � 10.30ص 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

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم � 206/2021/300إ�ستئناف مدين

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1016مدين
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن � :أمان ناندا � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -1 :سيدهارت راجا � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1016/2020
مدين جزئي .وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/3/23ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  223/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/4426جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 499220درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اخلياط للإ�ستثمار (�ش.ذ.م.م) � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة عرب اجلبال للمقاوالت العامة  -ذ م م � -صفته بالق�ضية
 :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )499220درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات 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  207/2021/276تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :حيث ان الطالبة ب�صدد تنفيذها للأمر ال�صادر يف �أمر الأداء رقم
 1312/2020بعد تعديالته بالإ�ستئناف رقم  1211/2020جتاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 1226185.41درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن  :يوين اخلليج للتنمية � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :دريك �أند �سكل اجنينريجن (�ش ذ م م) -2دريك اند �سكل انرتنا�شيونال
(�شركة م�ساهمة عامة) � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1226185.41درهم 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

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يف ندوة يف النادي الثقايف العربي :الفن الت�شكيلي جنح يف التكيف مع اجلائحة
•• ال�شارقة-الفجر

نظم النادي الثقايف العربي يف ال�شارقة م�ساء
الأول “عن بعد” ن����دوة ب��ع��ن��وان “تداعيات
ك��ورون��ا على ال��ف��ن الت�شكيلي” ،حت��دث��ت فيها
ع��دد م��ن الفنانات الت�شكيليات ،ه��ن :د .جناة
مكي ود .كرمية ال�شوملي والفنانة منى اخلاجة
ود .عبري عي�سى ود� .إمي���ان �إب��راه��ي��م ود� .أمل
اجلمل ،و�أدارها خليفة ال�شيمي من�سق الأن�شطة
الفنية يف النادي.
ا�ستهل خليفة ال�شيمي الأم�سية بطرح عدد من
الت�سا�ؤالت ح��ول واق��ع الفن يف الوقت الراهن
وم��دى ت�أثري اجلائحة عليه من حيث الإنتاج
الإبداعي ،ومن حيث توا�صل الفنانني و�إقامة
املعار�ض والت�سويق وغريها من املجاالت التي
تتعلق بالفن الت�شكيلي.
د .عبري عي�سى يف تناولها للمو�ضوع قالت �إن من
الطبيعي يف الكوارث �أن تكون �سلبية وم�ضرة
وم���ؤمل��ة بالن�سبة للإن�سان ،لكن ميزة الإن�سان
عموما هي يف القدرة على التكيف مع الأحدث
وال��ت���أق��ل��م م��ع اجل��وائ��ح ،والنظر �إىل امل�ستقبل
وحماولة اال�ستفادة من اجلوانب الإيجابية يف
كل كارثة ،وحت��دي الواقع لتجاوزه ،ويف حالة
كورونا وبالن�سبة للفنان ف�إن كورونا كانت دافعا
لكثري م��ن الفنانني يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن الوقت
الكثري ،يف �أن يجد وقتا �أكرث للإبداع وللتعبري
عن الواقع الراهن الذي ال نعرف �أين ي�سري لأن

الأح���داث متغرية و�سريعة وحتتاج �إىل تفكري
���س��ري��ع لل�سيطرة عليها ،ف��الأم��ر يعتمد على
�شخ�صية الفنانة وا���س��ت��ع��داده لتقبل الكوارث
وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا �إي��ج��اب��ي��ا وال�����س��ع��ي مل�ساعدة
املجتمع على تقبل الفكرة وال�سيطرة عليها� ،أو
�أنه �سوف ينطوي على نف�سه ويح�س بالإحباط،
ويرتك الإبداع لأنه لن يجد معار�ض تقليدية
يقدم فيها تفاعال مبا�شر.
الدكتورة �إميان �إبراهيم الفن دائما هو تعبري
عن الإن�سانية يف املجتمعات ،وه��و عالقة بني
الت�أثر والت�أثري ،فهو يعرب عما ي�ؤثر يف الإن�سان
يف املجتمع ،ويعك�س ت�أثري الإن�سان نف�سه فيما
ح��ول��ه ،ف��م��ا م��ررن��ا ب��ه كمجتمع ع��امل��ي جعلنا
نعي�ش نف�س ال��ظ��روف ونف�س الإح�سا�س ،فهنا
ي��ك��ون دور ال��ف��ن� ،إن ال��ت���أث�ير يف ال��ب��داي��ة كان
�سلبيا لأن جائحة كورونا فاج�أت العامل ،ومل
يكن �أحد م�ستعدا لها ،ويف حلظة ما توقف كل
���ش��يء ،لكن ال��ع��امل ���س��رع��ان م��ا ب���د�أ يتكيف مع
ه��ذا الو�ضع اجل��دي��د ويبحث ع��ن �آف���اق �أخرى
غري الآفاق التقليدية للتوا�صل وت�سيري حياته
و�أعماله وفنه ،وعلى غ��رار ذلك ب��د�أت احلركة
الفنية تتحول بن�شاطها �إىل العامل االفرتا�ضي،
فظهرت املعار�ض ال�شخ�صية وامل�شرتكة ،وعادت
ال��غ��ال�يري��ه��ات �إىل ال��ع��م��ل ع��ن ط��ري��ق من�صات
وم��واق��ع ع��ل��ى االن�ت�رن���ت ،وان��ت��ب��ه املجتمع �إىل
ذلك وب��د�أ يتجه �إىل تلك املن�صات للتفرج على
الأعمال الفنية.

و�أ�ضافت د� .إميان �أن ت�أثري اجلائحة يف النهاية
يتوقف على الفنان وم��دى ا�ستعداده للدخول
�إىل عامل الإنرتنت واال�ستفادة من الفر�ص التي
يقدمها��� ،س��واء كانت فر�صا يف زي���ادة االطالع
ومتابعة اجلديد من الأفكار واملعار�ض �أو فر�صا
يف العر�ض والت�سويق لإبداعاته وربط عالقات
توا�صل مع الفنانني و�أ�صحاب املعار�ض ،فمن
ك��ان م�ستعدا للولوج �إىل ه��ذا ال��ع��امل واغتنام
ف��ر���ص��ه ،ف�لا ب��د �أن ي�ستفيد ،وي��ح��ول الو�ضع
احلايل �إىل �شيء �إيجابي ،ومن مل يبذل جهدا
يف ذلك فمن الطبيعي �أن يكون لو�ضع الإغالق
والإج���راءات االح�ترازي��ة احلالية ت�أثري �سلبي
عليه وعلى فنه.
الدكتورة جن��اة مكي قالت �إن ت�أثري اجلائحة
يتعلق� ،إيجابا و�سلبا ،بعالقة الفنان باملجتمع
وات�ساع ن�شاطه كفنان وقدرته على العمل يف كل
الظروف والتوا�صل مع الآخرين ،فكلما كان ذا
ن�شاط كلما كان جنح يف حتدي اجلائحة ،وفتح
�آفاق جديدة لفنه ،وبالعك�س� ،إذا مل يكن له ذلك
الن�شاط ،ف�إن الواقع �سيكون �سلبيا عليه.
وحتدث د .جناة عن واقع الفن يف الإمارات �أثناء
اجلائحة ،م�شرية �إىل �أنه يف البداية كانت الأمور
معتمة ،وكان هناك تخوف كبري من الفنانني،
ماذا نفعل ،وكيف �سنعر�ض ،لكن �سرعان الدولة
�سرعان ما تدخلت وفتحت قنوات جديدة �أتاحت
للفنان ال��ت��وا���ص��ل والإن���ت���اج وع��ر���ض �أعمالهم
جلمهور كبري يتجاوز الإمارات ،فبد�أت الندوات
وامل��ه��رج��ان��ات وامل��ع��ار���ض ،وق��دم��ت الغالريهات
فر�صا للفنانني للعر�ض ،ون�ش�أت جتمعات فنية
افرتا�ضية للفنانني يف الإم����ارات وال�سعودية
وال��ك��وي��ت وغ�يره��ا ،وه��ك��ذا ب���د�أ الن�شاط يعود
وبقوة.
وفيما يتعلق بحركة الت�سويق للأعمال قالت
مكي �إن هذا الواقع االفرتا�ضي اجلديد �أوجد
جماالت وا�سعة لت�سويق الأعمال ،ولفت انتباه
اجلمهور �إليها ب�شكل كبري،
ويف الإم��������ارات ب������د�أت ح���رك���ة االق���ت���ن���اء تعود،
و�أ�صبحنا ن�شهد عمليات اق��ت��ن��اء م��ت��زاي��د مما
يجعلنا نتفاءل بامل�ستقبل.
ب��دوره��ا �أك���دت ال��دك��ت��ورة ك��رمي��ة ال�شوملي �أن
ال��ف��ن الت�شكيلي ا���س��ت��ط��اع التكيف �سريعا مع

اجلائحة ،و�أن احلركة الفنية العاملية جتاوزت
الآن الأزمة مبا �أحدثته من توا�صل افرتا�ضي
عرب املن�صات الرقمية التي تتيح فر�صة متابعة
ال����ن����دوات وامل���ه���رج���ان���ات وامل���ع���ار����ض ،وفر�صة
التوا�صل وع��ر���ض الإن��ت��اج ال�شخ�صي ،مم��ا زاد
الوعي ،وزاد من �سوق الفنان،
فلم يعد الفنان يعر�ض ملجموعة حمدودة من
امل��ت��ف��رج�ين وزوار امل��ع��ار���ض ب��ل �أ���ص��ب��ح يعر�ض
للعامل على ات�ساعه.
والحظت ال�شوملي �أن هذا الواقع االفرتا�ضي
اجل���دي���د �أت������اح ل��ل��ف��ن��ان ف��ر���ص��ة �أخ������رى وهي
التوا�صل املبا�شر م��ع امل�شرتين واملقتنني من
دون و�سطاء فنيني،
وذلك و�سع فر�ص ا�ستفادته ماديا.
الفنانة منى اخلاجة �أكد على فكرة قابلية الفن
والفنانني للتكيف مع الواقع اجلديد ،وات�ساع
جم����ال حت����رك ال��ف��ن��ان�ين مب���ا ت���وف���ر ل��ه��م من
الفر�ص على املن�صات االفرتا�ضية ،ف�أ�صبحت
عالقاتهم مرتبطة بالعامل ،و�أ�صبح فنهم يتجه
ملحبي الفن ومتذوقيه �أينما كانوا،
و�ساهم هذا الواقع �أي�ضا يف زيادة وعي املتلقي
بالفن وتطور ذوقه الفني،
فمن بيته ي�ستطيع �أي �إن�سان �أن يتابع خالل
ال��ي��وم ع�����ش��رات امل��ع��ار���ض يف ال���ع���امل ،وي�شاهد
�إبداعاتها ويت�أثر بها،
ويقتني ما يريده منها.
وخ��ت��م��ت اخل���اج���ة ب������أن ه����ذا ال����واق����ع اجلديد
يخدم الفنان الإم��ارات��ي والعربي ب�شكل كبري،
حيث �أن��ه يوفر له فر�صة مت�ساوية مع فناين
ال���ع���امل ل��ع��ر���ض ف��ن��ه ع��ل��ى الآخ�����ر وخماطبته
ب�شكل مبا�شر ،ودون تعقيدات و�شروط العر�ض
التقليدي يف املعار�ض.
ال��ن��اق��دة ال��دك��ت��ورة �أم��ل اجلمل قالت �إن الفن
احلقيقي اجلدير بهذه ال�صفة ،هو ذلك الذي
ي�ستطيع التعامل مع كل الظروف،
وهو الفن الذي عرف كيف يتعامل مع جائحة
ك�����ورون�����ا ،وي���ح���ول���ه���ا م����ن حم���ن���ة �إىل منحة،
ويجد لنف�سه �آفاقا جديدة ل�ل�إب��داع والعر�ض
والت�سويق.
و�أ�ضافت اجلمل �أن الواقع االفرتا�ضي كان قادما
ال حمالة ،وكانت املجتمعات الغربية ت�ستعد له،

ب�شكل كامل وت�ضع اخلطط وال�برام��ج يف كل
املجاالت للدخول �إليه ،ولكن اجلائحة عجلت
به ،خ�صو�صا يف عاملنا العربي ،وكل من ا�ستطاع
التكيف م��ع ه��ذا ال��واق��ع اجل��دي��د فقد جن��ح يف
تقليل ت�أثري اجلائحة،
وجت��اوز �أث��اره��ا ال�سلية وب��د�أ يقطف �إيجابيات
العامل اجل��دي��د ،من موا�صلة الإب���داع وعر�ض
الإنتاج والتوا�صل مع العار�ضني واجلمهور.

و�أ���ش��ارت اجلمل �إىل �أن الأع��م��ال ا�ستفادت من
اجلائحة ب�شكل خا�ص باعتبار �أن الفن هو �سلعة
�آمنة لالدخار،
وه������ذا ج���ع���ل ال���ك���ث�ي�ر مم����ن ي�����ري�����دون �أم���ان���ا
لأم��وال��ه��م يقتنون ال��ل��وح��ات والأع��م��ال الفنية
املختلفة ،ويجدون فيها �أمانا �أكرث من املجاالت
التقليدية التي ا�ضطربت �أ�سواقها قبل و�أثناء
اجلائحة.

«جائزة زايد للكتاب» تقدم منحة لرتجمة رواية «اختبار الندم» �إىل اللغة الأوكرانية
�أع��ل��ن��ت ج��ائ��زة ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��ل��ك��ت��اب يف مركز
�أبوظبي للغة العربية التابع ل��دائ��رة الثقافة
وال�����س��ي��اح��ة يف �أب���وظ���ب���ي ..ع���ن ت��ق��دمي منحة
ال�ترج��م��ة �إىل دار ال��ن�����ش��ر الأوك���ران���ي���ة «ن���ورا
دروك ببلي�شرز» ،لرتجمة رواية «اختبار الندم»
للروائي ال�سوري خليل �صويلح الفائزة باجلائزة
يف فرع الآداب لعام .2018
وق��ال �سعادة الدكتور علي بن متيم� ،أم�ين عام
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب رئي�س مركز �أبوظبي
للغة ال��ع��رب��ي��ة��� « ..س��ع��داء ب��الإع�لان ع��ن �أوىل
ت��رج��م��ات اجل��ائ��زة ل��ع��ام  ،2021وال��ت��ي ت�أتي
ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي ���ش��ه��دت��ه م��ن��ح��ة الرتجمة

العام املا�ضي ،حيث قمنا ب���إط�لاق  6ترجمات
بالإجنليزية والفرن�سية والأملانية والأوكرانية
لأع���م���ال ف���ائ���زة ب���اجل���ائ���زة .ح��ي��ث ت��ع��د منحة
الرتجمة من �أهم املبادرات اال�سرتاتيجية التي
ي�شهدها القطاع الأدبي يف العامل العربي ،فهي
تفتح �أبواب العاملية �أمام الكتّاب العرب وت�سهم
يف ن�شر �أعمالهم بعدد من اللغات ،مما مي ّكنهم
م���ن ال��و���ص��ول �إىل ج��م��ه��ور م��ت��ع��دد الثقافات
والأل�سن ،و�سنوا�صل تقدمي الدعم من خالل
منحة الرتجمة لرفد خمتلف الأ�سواق العاملية
ب�أف�ضل النتاجات الأدبية يف العامل العربي».
وق��ال��ت �إل��ي��ون��ورا �سيمونوفا ،م��دي��رة دار نورا

دروك ببلي�شرز للن�شر « ..لقد اخرتنا هذا العمل
الأدبي لأنه ي�س ّلط ال�ضوء على �أوجه الت�شابه يف
الأث��ر الذي ترتكه احل��روب على ال��دول ،بغ�ض
ال��ن��ظ��ر ع���ن اخل��ل��ف��ي��ة وال���ث���ق���اف���ات ،فاحلروب
ق�ضية عاملية ت�ؤدي �إىل نتائج مت�شابهة ،وهي يف
جوهرها ال ت�ش ّرد الأج�ساد ،بل �أي�ضاً الأرواح».
م��ن جانبه ق��ال ال�صحفي وال��روائ��ي ال�سوري
خليل �صويلح ،الفائز بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب
يف ف���رع الآداب ل��ع��ام � « .. 2018أن ترتجم
روايتك �إىل لغة �أخ��رى ،هذا يعني �أنها ح ّلقت
بجناحني خارج �أر�ض لغتك الأم .غبطة تقودك
�إىل �أ�سئلة من ن��وع :كيف يتلقى الآخ��ر �أوجاع

لغة �أخرى بلغته ،و�إىل �أي حد �ستجذبه م�صائر
�شخ�صيات تعي�ش هموماً خمتلفة ،وماهي درجة
ت�أثر قارئ �أجنبي باملناخات التي ابتكرتها ،من
دون �أن تف ّكر ب�أنها �ستقطع م�سافات بعيدة كي
تكون جزءاً من ثقافة ثانية.
ينبغي بالطبع �أن �أ���ش��ك��ر ج��ائ��زة ال�شيخ زايد
للكتاب التي �أتاحت لروايتي «اختبار الندم» �أن
تتنف�س �أوك�سجيناً �إ�ضافياً خ��ارج ف�سحة اللغة
العربية».
ي��ذك��ر �أنّ ج��ائ��زة ال�شيخ زاي���د للكتاب �أطلقت
منحة الرتجمة ع��ام  2018لتعزيز ح�ضور
الأدب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،ودعم

ال��ك�� ّت��اب ال��ع��رب لتمكينهم م��ن ن�شر �أعمالهم
الفائزة باجلائزة بلغات �أخ���رى ،وت��ق��دّم املنحة
مت ً
���وي�ل�ا م��ال��ي��اً ي�����ص��ل ح��ت��ى  19،000دوالر
�أمريكي ل��دور الن�شر العاملية التي تعمل على
ن�شر ال��ك��ت��ب ب��ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة ،وم���ع �إطالق
ترجمة «اختبار الندم» ،يرتفع عدد الرتجمات
التي �صدرت بدعم من اجلائزة �إىل  9ترجمات
ب��ل��غ��ات ع��امل��ي��ة ،منها الإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية
والأمل��ان��ي��ة والإي��ط��ال��ي��ة والأوك��ران��ي��ة ،و�ستعمل
اجل��ائ��زة خ�لال الأ���ش��ه��ر القليلة ال��ق��ادم��ة على
�إطالق املزيد من الرتجمات لنخبة من الأعمال
الفائزة واملر�شحة يف القائمة الق�صرية يف فرعي

�أدب الطفل والآداب.
وت�����ض��م الأع���م���ال ال��ت��ي مت���ت ت��رج��م��ت��ه��ا بدعم
من جائزة ال�شيخ زاي��د للكتاب ك ً
�لا من رواية
«الدينوراف» للكاتبة الإماراتية ح�صة املهريي،
وال��ت��ي ت��رج��م��ت �إىل الإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية
والإيطالية ،ورواية «جمانني بيت حلم» للكاتب
الفل�سطيني �أ�سامة العي�سة ،والتي ترجمت �إىل
الأوكرانية والفرن�سية ،وق�صة «�أحلم �أن �أكون
خالط �إ�سمنت « للكاتب الكويتي ح�سني املط ّوع،
وال��ت��ي ت��رج��م��ت �إىل الإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية
والأملانية ،وق�صة «بال قبعة» للكاتبة الكويتية
لطيفة بطي ،والتي ترجمت �إىل الفرن�سية.

« فوك�س �سينما» تطلق عرو�ضا مالئمة للم�صابني باال�ضطرابات
احل�سية بال�شراكة مع «دبي للتوحد»
�أطلقت «فوك�س �سينما» يف �إط���ار �شراكتها م��ع مركز دبي
للتوحد ..عرو�ض �أفالم مالئمة للم�صابني باال�ضطرابات
احل�سية وهي جتربة �سينمائية فريدة من نوعها م�صممة
خ�صي�صا جلعل ارتياد ال�سينما �أكرث �شمولية و�إتاحة للجميع
حيث �سيتم تعديل وتنظيم العرو�ض الأ�سبوعية للأفالم
بطرق متنوعة ومالئمة من �ش�أنها �أن تتيح للأطفال الذين
ي��ع��ان��ون م��ن خ��ل��ل يف ال��ت��ك��ام��ل احل�����س��ي اال���س��ت��م��ت��اع ب�أحدث
الأف��ل��ام ال�سينمائية م��ع ع��ائ�لات��ه��م والأ����ص���دق���اء يف بيئة
مواتية ومريحة.
و�ست�شهد ال��ع��رو���ض امل�لائ��م��ة للم�صابني بالإ�ضطرابات
احل�سية تعديل بع�ض اجل��وان��ب م��ن الأف��ل�ام مب��ا يف ذلك
خف�ض ال�صوت واعتماد �إ���ض��اءة خافتة ط��وال ف�ترة عر�ض
الفيلم وح��ذف الإع�لان��ات وا�ستقبال ع��دد قليل من الزوار
يف �صالة ال�سينما وذل��ك بهدف احلد من التحفيز املفرط
كما ميكن للعائالت اح�ضار ال��وج��ب��ات اخلفيفة اخلا�صة
بهم من خارج ال�سينما لتلبية املتطلبات الغذائية اخلا�صة
لأطفالهم.

وتقام ه��ذه العرو�ض الأ�سبوعية ي��وم ال�سبت عند ال�ساعة
 12:00ظهرا يف �صالة «�سينما ك��ي��دز»  -ال�صالة امللونة
املخ�ص�ص ل����رواد ال�سينما ال�����ص��غ��ار  -ح��ي��ث مي��ك��ن للزوار
الإ�ستمتاع مبجموعة وا�سعة م��ن الأف�ل�ام املنا�سبة لكافة
�أفراد العائلة والأفالم الكرتونية.
و�ستقدم «وك�����س �سينما» العرو�ض املالئمة للإ�ضطرابات
احل�سية داخ��ل دول��ة الإم���ارات يف كل من “مول الإمارات”
و”يا�س مول” و”�سيتي �سنرت ال�شارقة” و”�سيتي �سنرت
الفجرية” و”اجليمي مول” و”�سيتي �سنرت عجمان” قبل
طرحها على امل�ستوى الإقليمي.
وق��ال كامريون ميت�شل الرئي�س التنفيذي ل�شركة «ماجد
الفطيم لل�سينما»  :ن�ؤمن �أن ارتياد دور ال�سينما هو جتربة
�ساحرة بحد ذاتها وينبغي �أن ي�ستمتع بها اجلميع وي�سعدنا
ع�ب�ر ه���ذه ال�����ش��راك��ة م���ع م��رك��ز دب���ي ل��ل��ت��وح��د ت��وف�ير هذا
العرو�ض اجلديدة�ُ .ص ّممت العرو�ض املالئمة للإ�ضطرابات
احل�سية بحيث جتعل ارت��ي��اد ال�سينما �أك�ث�ر �سهولة حيث
تتيح للأطفال الذين يعانون من خلل يف التكامل احل�سي

الإ�ستمتاع بق�ضاء وق��تٍ مميز م��ع العائلة وه��م ي�شاهدون
�أفالمهم املف�ضلة.
من جانبه عرب حممد العمادي مدير عام وع�ضو جمل�س
�إدارة م��رك��ز دب��ي للتوحد ع��ن الفخر بالتعاون م��ع «وك�س
�سينما» املعروفة بتجاربها املبتكرة يف كافة �أرج��اء املنطقة
م�شريا �إىل �أن بيئة ال�سينما بالن�سبة قد تكون عبئا ثقيال
لبع�ض رواد ال�سينما حيث تزيد من حتفيز ن�شاط الأطفال
نظرا ملا فيها من �أ�صوات عالية و�أ�ضواء �ساطعة ولكن من
خالل بع�ض التعديالت التي ميكن �إدخالها على بنية املكان
�ست�ضمن هذه العرو�ض املنا�سبة للم�صابني بالإ�ضطرابات
احل�سية للأطفال الذين يعانون من خلل يف التكامل احل�سي
وع��ائ�لات��ه��م ع���دم ت��ف��وي��ت ف��ر���ص��ة حتقيق جت��رب��ة جماعية
وم�شاهدة �أفالمهم املف�ضلة على ال�شا�شة الكبرية .
يذكر �أن «وك�س �سينما» فازت م�ؤخرا بجائزة «�أف�ضل جتربة
�سينمائية» خ�ل�ال ح��ف��ل ج��وائ��ز جمل�س ال�����ش��رق الأو�سط
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا للرتفيه واجل���ذب ال�سياحي» ميناالك»
وذلك لل�سنة الثانية على التوايل.
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"فريدة" �شخ�صية حقيقية ت�شبه الكثري من الفتيات

�إينا�س كامل :م�سل�سل
«الدائرة» ي�ضم جمموعة
من املمثلني املميزين
ب���د�أت حياتها املهنية كمقدمة ب��رام��ج تليفزيونية،
حتى اختارها الفنان نور ال�شريف �ضمن جمموعة من
الوجوه اجلديدة للم�شاركة يف م�سل�سل ال��دايل عام
 ،2007متكنت مبوهبتها ومالحمها الربيئة �أن تدخل
قلوب امل�شاهدين ،بعدها توالت �أعمالها يف الدراما
التليفزيونية وال�سينمائية ،هي الفنانة �إينا�س كامل
التي لفتت الأنظار �إليها الأي��ام املا�ضية ب�شخ�صية
"فريدة " التي قدمتها يف م�سل�سل "الدائرة" ،عن
�أ�سباب م�شاركتها يف هذا العمل ،و�أعمالها القادمة،
وغريها .كان معها هذا احلوار:
• يف البداية..
م���ا ال����ذى حم�سك
للم�شاركة يف م�سل�سل
"الدائرة"؟
 ه����ن����اك �أك���ث���ر من�سبب ،عندما عر�ض
ع��ل��ي دور "فريدة"
�أع�������ج�������ب�������ت ج���������دًا
يال�شخ�صية ،وفكرة
امل�����س��ل�����س��ل جديدة
وخمتلفة ،باال�ضافة
�إىل وج������ود خمرج
م���ه���م م���ث���ل �أحمد
�سمري ف��رج ،وكنت
�أمت���ن���ى م��ن��ذ زمن
�أن ي��ج��م��ع��ن��ي به
ع���م���ل وم�سل�سل
" ا لد ا ئر ة "
ح����ق����ق يل ه����ذا
وا�ستمتعت جدًا
ب���ال���ع���م���ل معه،
ك��م��ا �أن العمل
ي�ضم جمموعة
م�����ن املمثلني
املميزين مثل
�أح����م����د �صالح
ح�سني و�إمي���ان
ال����ع����ا�����ص����ي وب����اق����ي
�أب���ط���ال ال��ع��م��ل ال��ذي��ن ا�ستمتعت بالتعاون
معهم.
• م���ا امل��م��ي��ز ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ك يف �شخ�صية
"فريدة"؟

 م��ا مي��ي��ز ال�شخ�صية �أن��ه��ا مت��ر مبراحلك��ث�يرة وت��ت��غ�ير م���ع م����رور الأح�������داث ،وهي
�شخ�صية حقيقية ت�شبه الكثري من الفتيات،
فكلنا ح���دث ل��ن��ا م��ا ح���دث م��ع "فريدة" يف
فرتة من فرتات حياتنا ،فقد مرت بالكثري
من امل�شاكل يف حياتها العاطفية �أثرت عليها
وغريت يف �شخ�صيتها لكنها حتاول �أن ترجع
حلياتها الطبيعية م���رة �أخ����رى ،وذل���ك ما
�أعجبني يف �شخ�صية "فريدة" �أن��ه��ا لي�ست
�شريرة طوال الوقت ،وال�شر الذي بداخلها
كان �أحا�سي�س طبيعية ورد فعل ملا حدث لها.
• كيف وج��دت جتربة التعاون م��ع �أحمد
�صالح ح�سني يف �أول عمل يجمعكما؟
 كانت جتربة جميلة وممتعة ،وهو مريحعلى امل�ستوى الإن�ساين ،و�شخ�ص متوا�ضع
وحمرتم ،وعلى امل�ستوى املهني يحر�ص على
�أن ُيظهر من معه يف �أح�سن �صورة ،وفريق
العمل ك��ان متعاونا ول��ذل��ك مل �أواج����ه �أية
�صعوبات يف العمل.
• ما الر�سالة التي يوجهها العمل للم�شاهد
يف وجهة نظرك؟
 احلقيقة دائ��م��اً لها وج��ه�ين وك��ل �شخ�صي��راه��ا م��ن وجهة ن��ظ��ره ،فنحن ل�سنا دائ ًما
ج���ي���دي���ن م����ع ك����ل الأ����ش���خ���ا����ص وال يوجد
�أ���ش��خ��ا���ص طيبني �أو �أ����ش���رار ط���وال الوقت،
ب��ل ت��ك��ون دواف���ع وم��واق��ف يتم م��ن خاللها
خروج �أح�سن �أو �أ�سو�أ ال�صفات التي بداخلنا،
وال��ر���س��ال��ة الثانية �أن ال��دن��ي��ا �صغرية جدا
خ�صو�صاً يف ظ��ل ع�صر ال�سو�شيال ميديا
ف�أ�صبح النا�س جميعا يعرفون بع�ضهم.
• ح��دث��ي��ن��ا ع���ن م�����ش��ارك��ت��ك يف م�سل�سل
"كوفيد"25؟

الي�سا تك�شف عن
خ�ضوعها للعالج
النف�سي منذ  15عاما
حتت عنوان "ال�صحة النف�سية" �أطلت النجمة اللبنانية �إلي�سا �ضمن احللقة الثانية
من "بودكا�ست �إلي�سا"  ،لت�شارك امل�ستمعني جتربتها اخلا�صة مع العالج
النف�سي ولت�ضيء على �أهمية االعتناء باال�ستقرار النف�سي خ�صو�صً ا
يف ظل التحديات االجتماعية وال�صحّ ية التي مي ّر بها العامل.
بجر�أتها املعهودة حطمت �إلي�سا املحظورات وحتدثت عن حلظات
خا�صة يف ال��ع��ي��ادة النف�س ّية ،م���ؤك��دة �أن��ه��ا ت���داوم على العالج
النف�سي منذ  15عاما بهدف تفادي ال��وق��وع يف ال�سلب ّية
والإحباط ولبناء املناعة النف�س ّية وتعزيز الثقة بالذات.
و�أ���ض��اف��ت ال��ي�����س��ا" :عندي ت����وازن نف�سي لأواج����ه �أي
م�شكلة ب�سال�سة �أك�ث�ر ب�سبب االه��ت��م��ام ب�صحتي
النف�سية وزي����ارة الطبيب النف�سي وباملجتمعات
املتقدمة ،يعتربون اال�ستعانة بالطبيب النف�سي
�أمر �ضروري ملواجهة �ضغوطات احلياة ،بينما يف
جمتمعاتنا ال�شرقية نعترب �أن زي��ارة الطبيب
النف�سي حك ًرا على املجاذيب".
وتابعت قائلة" :اعتدت طيلة حياتي على ك�سر
ال��ت��اب��وه��ات ل��ذل��ك ف���أن��ا �أق�ت�رح على اجلميع
زي�����ارة ط��ب��ي��ب ن��ف�����س��ي وااله���ت���م���ام ب�صحتهم
النف�سية ون��واج��ه ه��ذه الفرتة �أزم���ات �صعبة
مل نكن مهيئني ملواجهتها �صح ًيا وال نف�س ًيا
وخ��ا���ص��ة يف ل��ب��ن��ان وال�����ض��غ��وط��ات ه��ي ال�سبب
الأ�سا�سي لأغلب الأمرا�ض مثل ال�ضغط وال�سكري
وغريها من �أمرا�ض الع�صر".

 ه��ذا العمل دع��وة م�ستجابة ،لأن��ن��ى �أحبال��ع��م��ل م��ع ي��و���س��ف ال�����ش��ري��ف ،وق��دم��ت معه
م�سل�سلني م��ن ق��ب��ل ،وك��ن��ت �أمت��ن��ى العمل
معه مرة �أخ��رى ،وكذلك املخرج �أحمد نادر
ج�ل�ال ق��دم��ت م��ع��ه "لعبة �إبلي�س" ،وكان
ال��ع��م��ل م��ع��ه ممتعا ج���دا ،وع��ن��دم��ا انت�شرت
�أخبار �أنهم �سيقدمون معاً م�سل�سل "كوفيد
 "25كان نف�سي جدًا �أكون معهم ،وبعدها
ب��ف�ترة حت��دث��ا معى لأ���ش��ارك معهما ،وكنت
يف غاية ال�سعادة ،باال�ضافة �إىل �أن العمل
والدور خمتلف متاماً عن �أى حاجة قدمتها
من قبل ،ف�أنا �س�أج�سد دور دكتورة يف جمال
الفريو�سات ،وفكرة �أن امل�سل�سل  15حلقة
جعلت الأحداث �سريعة واليوجد بها جمال
للمط �أو التطويل.
• �أمل تقلقني من �أن العمل م�سل�سل خيال
علمي؟
 ف��ى احل��ق��ي��ق��ة ال �أرى �أن امل�سل�سل خيالع��ل��م��ي ،الن���ه ي��ت��ح��دث ع��ن ان��ت�����ش��ار فريو�س
ونحن الآن نعي�ش يف هذا الو�ضع مع انت�شار
فريو�س ك��ورون��ا ،وك��ان من املمكن �أن نقول
�أنه خيال علمي �إذا كان العمل مت تنفيذه من
�سنتني ،لكن الآن نحن نعي�ش هذه امل�أ�ساة.
• وما اجلديد الذى حت�ضرين له؟
 هناك م�سل�سل " النمر" مع حممد �إمامو�س�أظهر خالله ب�شخ�صية "�ساىل" زوجة
ب��ي��وم��ى ف�����ؤاد ،وه���ى �شخ�صية خمتلفة عن
"فريدة" يف "الدايرة" و" �شروق" التي
�أقدمها يف "كوفيد ،"25وامل�سل�سل اليخلو
م��ن امل��واق��ف الكوميدية وه��و اجتماعي يف
املقام الأول ،وهناك عمل �آخر �س�أحتدث عن
تفا�صيله الفرتة القادمة.
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يا�سمني �صربي :احلب
يدفعك للظن اجليد
ولو كان خالف ذلك
توجهت املمثلة امل�صرية يا�سمني �صربي بر�سالة ملتابعيها كتبت فيها عن
�أهمية احلب يف حياة الإن�سان ،وكتبت قائل ًة" :احلب عالج لكل �شيء ،احلب
يجعلك تظن الظن اجليد ول��و ك��ان خ�لاف ذل��ك ،احل��ب يجعل ال�شخ�ص
�أك�ثر �إن��ت��اج��اً ،احل��ب يجعل ال�شخ�ص ي��ري النور ول��و ك��ان ظالما دام�سا،
احلب يجعل املري�ض يت�شافى �سريعا ،احلب فيه طاقة عجيبة ،حب احلياة
جتعل احلياه حتبك و�إذا احلياة حبتك �أب�شر باخلري والتي�سري".
ي��ذك��ر �أن يا�سمني ق��د زارت م����ؤخ���راً م�ست�شفى "�أبو ال��ري�����ش التعليمي
للأطفال" باملنرية يف القاهرة ،وقدمت تربعاً مالياً للم�ست�شفى لدعمه
يف م�شوار عالج �أطفال م�صر باملجان� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنها وزعت الهدايا على
الأطفال وزارت يف جولتها مقر املحا�ضرات التثقيفية.

يو�سف وليد :تعلمت عزف الكمان
يف � 3أيام ب�سبب (�شاومينج)
�أع��رب الفنان ال�شاب يو�سف وليد عن �سعادته ب��ردود الأفعال التي و�صلته
عن دوره يف فيلم "�شاومينج" الذي مت طرحه بدور العر�ض ال�سينمائي منذ
فرتة ،والعمل من بطولة  :بيومي ف�ؤاد ،و�صالح عبداهلل ،ون�شوى م�صطفى،
و�سامي مغاوري ،و�أحمد حالوة ،ومن ال�شباب توين ماهر ،وحامد ال�شراب،
و�سارة درزاوي ،و�أحمد �سلطان ،وطاهر �أبو ليلة ،ويا�سر الطوبجي ،وحممود
فار�س ،وحممد ح�سني ،و�سعاد القا�ضي ،ت�أليف �أ�شرف ح�سني ،و�إخراج �شادي
�أبو �شادي.
يقول يو�سف� :أق���دم خ�لال العمل �شخ�صية "عزيز" ال��ذي ي�صارع والده
ووالدته ب�سبب حتقيق كل من �أحالمهم االب يريد ابنه �أن يكون �ضابط
والأم ت��ري��ده دك���ت���ور ،ل��ك��ن ع��زي��ز ك���ان ل��دي��ه ح��ل��م �أخ����ر وه�����و�أن ي��در���س يف
الكون�سرفتوار وحتقيق حلمه.
و �أ�ضاف " :الفيلم يتناول ق�ضية التعليم يف م�صر يف �إطار كوميدي �ساخر،
يتم تناوله لأول مرة يف م�صر بهذا ال�شكل ،وقمنا باالنتهاء من العمل منذ
�أكرث من عام ،ومت ت�أجيله �أكرث من مرة ب�سبب الظروف التي مر بها العامل،
وانت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،ليتم طرحه تلك الفرتة بعد ا�ستقرار دور
العر�ض �إيل حد ما" .
و�أكد يو�سف �أنه يع�شق املو�سيقي ،ويجيد العزف على البيانو ،وقال  :قمت
بتعلم العزف على الكمان يف � 3أيام ،قبل ت�صوير الفيلم ،كما �سبق ان �شاركت
الفنان خالد �أنور يف ت�أليف �أغاين م�سل�سل "عوامل خفية" مع الزعيم عادل
امام ،والتي حققت حينها جناحا كبريا عند عر�ضها ،وطلب عدد كبري من
�أ�صدقاءنا �أن نكون فرقة حقيقية ،لتقدمي �أغاين على غرار التي قدمناها
يف امل�سل�سل.
و�أ�شار يو�سف �إىل �أنه ا�ستفاد كثريا من التعاون مع املخرج �شادي �أبو �شادي
خ�لال الفيلم ،وق��ال� :شادي من املخرجني ال�شباب ال��ذي يعرف ما الذي
يريده ،ولديه ر�ؤية فنية كبرية ،يريد حتقيقها ،واعترب ان ذلك الفيلم هو
اخلطوة الأويل مل�شوار فني طويل �سوف يخطوه خالل ال�سنوات القادمة.
وعن الأعمال اجلديدة خالل الفرتة القادمة قال يو�سف" :تعاقدت م�ؤخرا

علي امل�شاركة يف بطولة م�سل�سل "ورد" بطولة الفنانة حنان مطاوع ،املقرر
عر�ضه خالل املو�سم الرم�ضاين املقبل".
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�ضعف الذاكرة قد ي�شري �إىل �أمرا�ض معينة
ك�شف ال�بروف��ي�����س��ور �أرك����ادي ف�يرت��ك�ين ،رئي�س ق�سم
العالج وعلم ال�صيدلة ال�سريرية وامل�ساعدة الطبية
ال�سريعة ،بجامعة مو�سكو لطب الأ�سنان ،الأمرا�ض
التي ميكن �أن ت�شري لها �أعرا�ض �ضعف الذاكرة.
وي��ق��ول ال�بروف��ي�����س��ور" ،من امل��ه��م �أن نفهم عند من
تطورت لديه �أعرا�ض �ضعف الذاكرة :عند طفل� ،أو
�شاب� ،أو م�سن .ف�إذا ظهرت عن �شخ�ص م�سن ،فعليه
ا�ست�شارة الطبيب ،بغ�ض النظر �إن كان قد �أ�صيب بـ
"كوفيد� "-19أم ال .لأن هذه �أعرا�ض خطرية جدا".
وي�ضيف مو�ضحا� ،ضعف الذاكرة لدى كبار ال�سن قد
يكون ب�سبب الأمرا�ض التالية:
 -ا�ضطراب الدورة الدموية يف الدماغ؛

 م�شكالت يف الأوع��ي��ة الدموية على خلفية ارتفاعم�ستوى �ضغط الدم؛
 �صدمة دماغية خمية؛ م�����ش��ك�لات يف ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة ت�سببا�ضطراب تغذية الدماغ؛
 �أمرا�ض مزمنة ،من ال�سكري �إىل الزهامير.ويدعو الربوفي�سور� ،إىل �ضرورة االنتباه� ،إىل �أعرا�ض
مثل ،تقلبات درج��ة ح��رارة اجل�سم ،والتعب من دون
�سبب ،التي كما الن�سيان ،ترتبط بالإ�صابة مبر�ض
"كوفيد ."-19ول��ك��ن ه���ذه الأع���را����ض ق��د تكون
ن��اج��م��ة ع��ن الإ���ص��اب��ة ب���أم��را���ض �أخ����رى .ل��ذل��ك عند
ظهورها يجب ا�ست�شارة الطبيب.

�إليك ما يحدث للج�سد والدماغ
بعد �سهر الليل كله دون نوم!

اجلوز

ك�شفت درا�سة طبية عن �أن �إتباع نظام غذائى يومى غنى باجلوز ( عني
اجل��م��ل ) ي�ساعد على تقليل امل��خ��اط��ر �أو ت���أخ�ير ظ��ه��ور و�إب��ط��اء مر�ضى
االزهامير.
و�شدد الباحثون على �أن الدرا�سة اجلديدة ت�ضيف �إىل جمموعة متزايدة
من البحوث التى تو�ضح �آث��ارا واقية من اجلوز على الوظائف الإدراكية
للإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث للآثار مكمالت الغذائية
على الفئران حيث مت تناول  6%منهم نحو  28.7جرام من البندق ،فى
الوقت الذى تناول البع�ض الأخر نحو 42.5جرام من اجلوز يوميا.
فقد وجد الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات التعلم ،الذاكرة ،واحلد
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى �أنتظمت فى تناول اجلوز (
عني اجلمل) مقارنة ب�أقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

• ما هو املر�ض الذي يلقب باملوت الأ�سود ؟
-الطاعون

• ما ا�سم كبري الآلهة عند الفر�س ؟
� -آهورا مزدا

• ما ا�سم معركة بواتيه بالت�سمية العربية ؟
بالط ال�شهداء

• من �أطلق على �أمريكا هذا اال�سم ؟
� -أمريكو فو�سبوت�شي

• من اكت�شف الهند ؟
-فا�سكودي غاما

�أ�شخا�ص يلتقطون �صو ًرا «�سيلفي» بجوار عر�ض مظالت مزينة ب�أ�ضواء ملهرجان امل�صابيح القادم يف �شارع
جتاري يف هانغت�شو مبقاطعة ت�شجيانغ ب�شرق ال�صني .ا ف ب

بحث علماء الأع�صاب من الرنويج عن كثب يف التداعيات املحتملة لل�سهر
طوال الليل ،على �صحتنا ،واعتربوها لي�ست جيدة على الإطالق.
وجنّدوا � 21شابا يتمتعون ب�صحة جيدة للخ�ضوع ل�سل�سلة من اختبارات
الت�صوير (�أو  ،)DTIوالتي ت�شري �إىل انت�شار املاء يف اجل�سم وبالتايل
�صحة اجلهاز الع�صبي.
وظ��ل املتطوعون م�ستيقظني مل��دة � 23ساعة ،ولتوفري بع�ض ظروف
التحكم ،مل ُي�سمح لهم بتناول الكحول �أو الكافيني �أو النيكوتني �أثناء
الدرا�سة ،ومل يتمكنوا من تناول �أي �شيء قبل فح�ص .DTI
و�أ�شار تقرير �إىل تغريات "كبرية" يف املادة البي�ضاء داخل املخ بعد ليلة
ب���دون ن���وم ،ووج���د �أن "احلرمان م��ن ال��ن��وم مرتبط بانت�شار التباين
اجلزئي".
وبعبارة �أخرى ،تدهور يف �شبكات "االت�صال" داخل الدماغ  -وهو �شيء
رمبا ت�شعر به بنف�سك �إذا حاولت يف �أي وقت جتميع �أفكارك بعد ليلة
بال نوم.
ولوحظت التغيريات يف جميع �أنحاء الدماغ ،والتي تغطي اجل�سم الثفني
وجذع الدماغ واملهاد وامل�سالك الأمامية وال�صدغية واجلدارية.
فهل ميكن للنوم الطويل يف الليلة التالية �إ���ص�لاح ك��ل ال�ضرر الذي
ح���دث ،على �سبيل امل��ث��ال؟ .وه��ن��اك �أي�ضا ���س���ؤال ح��ول م��دى م�ساهمة
العوامل الأخرى يف هذه التحوالت يف تكوين �أن�سجتنا الع�صبية.
وي��ق��ول امل��ع��د الرئي�سي للتقرير ،ت��ورب��ي��ورن �إلف�سا�شيغن�" :ستكون
فر�ضيتي �أن الت�أثريات املفرت�ضة للحرمان من النوم لليلة واحدة على
البنية املجهرية للمادة البي�ضاء ،ق�صرية املدى وترتاجع بعد ليلة �إىل
ب�ضع ليال من النوم الطبيعي .ومع ذلك ،ميكن االفرتا�ض ب�أن ق�صور
النوم املزمن قد ي�ؤدي �إىل تغريات طويلة الأمد يف بنية الدماغ".
ومل ُيظهر اث��ن��ان م��ن الأ���ش��خ��ا���ص اخلا�ضعني لالختبار �سلوك منط
الدماغ نف�سه مثل الآخرين ،ما ي�شري �إىل �أنه رمبا تكون لدى البع�ض
منا �أج�ساد حممية ب�شكل �أف�ضل من �آثار احلرمان من النوم.
وهذه درا�سة �صغرية لذا نحتاج �إىل �أخذ النتائج بحذر .وميكن �أن ت�ضيف
درا�سة املتابعة عمليات م�سح �إ�ضافية على فرتات زمنية �أق�صر وت�أخذ
�أن�شطة امل�شاركني يف االعتبار (وهو �أمر مل يتم القيام به هذه املرة).
ويبحث الكثري من الباحثني الآخرين يف ال�س�ؤال نف�سه :ثبت �أن الأرق
يتداخل مع جيناتنا وكذلك �أدمغتنا ،لذا فهي م�شكلة كبرية جدا.
ويف عام  ،2017على �سبيل املثال ،وجد باحثون يف �إيطاليا �أن الدماغ
يبد�أ حرفيا يف �أكل نف�سه عندما ال يح�صل على ق�سط كاف من النوم.
و ُن�شر البحث يف .PLOS One

• العن�صر الوحيد املكون للما�س هو الكربون ال�صاخي .
• �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�س يف نف�س قطر
�شعره.
• اك�بر �شجرة هي �شجرة اخل�شب االحمر ارتفاعها  83م وحميطها عند القاعدة  30م وتوجد يف
امريكا .
• منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ .
• احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
• ا�صغر نبات زهري قطره  5,7 – 1,5مم وا�سمه وليفا ويعي�ش على امل�ستنقعات .
• �إذا قمت برج بي�ضة ب�شكل جيد ف�إن با�ستطاعتك �أن توقفها على قاعدتها � .إذ �أن من خالل الرج �سوف
ينثقب الغ�شاء الفا�صل بني املح والآح  ،و�سوف يهبط املح �إىل قاع البي�ضة.
• يعود الف�ضل لل�ساعاتي الفرن�س انطوان روديية يف �إبتكار �أول منبه �صباحي وذلك يف عام 1847
• �أ�سرع حيوان يف العامل هو الفهد ال�صياد فهو ي�ستطيع �أن يجري ب�سرعة 112كم يف ال�ساعة ولكن
مل�سافة ال تزيد عن  300مرت فقط.

الأمنيات
جل�س جحا و�صديقه يتحدثان عن �أمنيتهما فقال جحا� :أمتنى �أن يكون يل � 100صديق يحبونني و�أحبهم،
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه �أم����وال ك��ث�يرة وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ش ،ف��ق��ال جحا م�ي�راث ال��دن��ي��ا يف االوالد
واال�صدقاء.
فقال الرجل بل فيما لديك من مال .
وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�صاحبه �صدق الكالم.
خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد �أ�صبح لديه مائة �صديق� ..أما �صاحبه فذهب يجمع الأموال
بكافة الطرق حتى ا�صبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
وملا تقابال حكى كل منهما ل�صاحبه ماذا فعل ،فكان جحا �سعيدا ب�أ�صدقائه.
يف �إحدى الأيام �أحب جحا ان يخترب �أ�صدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته
ف�أ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه و�أموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى ،واغدقوا عليه
العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال :بحق ال�صديق وقت ال�ضيق .
ام��ا �صاحبه فقد ات��ت الأم��ط��ار على مزروعاته فخربتها وهربت خيوله وتفرقت موا�شيه التي ال ي�ستطيع
رعايتها وحده  ،كما خ�سر �أمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء ،وهنا تقابل مع جحا فقال له
جحا :عرفت ما حدث لك ،فبكى الرجل وقال :عدت كما كنت ال مال وال �صديق ،ال بيت وال �شئ .
فقال جحا :ولكن لديك �صديق �..أن��ا وت�ستطيع �أن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين �أن تعمل وتكد
وتتعب ليكون عندك ماال تعبت فيه وعندها �ست�ستطيع �أن حتافظ عليه ،فقال الرجل :حقا ال�صديق وقت
ال�ضيق وهو ال ي�ضيع لكن املال ي�ضيع.

