�ص 22

املر�أة وحتديات امل�س�ؤولية
املجتمعية يف جمل�س الفكر واملعرفة

�ص 31
هنا الزاهد:

يف "حلوة الدنيا �سكر"حققت
�أمنية طلعت زكريا "الفنية"
اخلميس  11مارس  2021م  -العـدد 13186
11 March 2021 - Issue No 13186

ت�ساعد املنومات ،التي ال حتتاج �إىل و�صف الطبيب ،على التخل�ص
من الأرق واخللود �إىل النوم ،ولكنها ال تخلو من الآث��ار اجلانبية،
والتي تتمثل يف الدوار وا�ضطرابات الر�ؤية وا�ضطرابات نظم القلب
وال�سقوط.
ولتجنب هذه املخاطر ،تن�صح الغرفة االحتادية لل�صيادلة يف �أملانيا
بعدم تعاطي املنومات ملدة تزيد على �أ�سبوعني ب�شكل متوا�صل ،كما
ينبغي ع��دم التوقف عن تناولها ب�شكل مفاجىء ،بل تدريجياً ،لأن
التوقف املفاجىء قد ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات النوم ،ما يت�سبب يف دخول
املري�ض يف حلقة مفرغة.
ويُراعى �أي�ضاً �أن تعاطي املنومات يف وقت مت�أخر جداً من الليل ي�ؤدي
�إىل ال�شعور بالتعب والإرهاق و�ضعف الرتكيز وحمدودية رد الفعل يف
نهار اليوم التايل.

منظمة ال�صحة :واحدة من بني
كل ثالث ن�ساء تتعر�ض للعنف

قالت منظمة ال�صحة العاملية �إن نحو واحدة من بني كل ثالث ن�ساء
يف العامل تتعر�ض للعنف اجل�سدي �أو اجلن�سي خالل حياتها ،وهو
�سلوك �إجرامي تفاقم �أثناء تف�شي جائحة فريو�س كورونا.
وحثت املنظمة التابعة ل�ل�أمم املتحدة احلكومات على منع العنف
وحت�سني اخلدمات لل�ضحايا ومعاجلة الفجوة االقت�صادية التي عادة
ما جتعل الن�ساء والفتيات عر�ضة للوقوع يف عالقات م�ؤذية.
وق��ال م�س�ؤولو املنظمة �إن��ه يجب تعليم ال�صبية يف امل��دار���س �أهمية
االحرتام املتبادل يف العالقات و�إقامة العالقات اجلن�سية بالرتا�ضي.
وقال مدير عام منظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم جيربي�سو�س
"العنف �ضد امل ��ر�أة م�ستوطن يف ك��ل بلد وثقافة ،ويلحق ال�ضرر
مباليني الن�ساء وعائالتهن ،وتفاقم ب�سبب جائحة كورونا".
وقالت منظمة ال�صحة العاملية فيما و�صفتها ب�أكرب درا�سة من نوعها
على الإط�لاق �شملت بيانات حملية وا�ستطالعات من � 2000إىل
� 2018إن نحو  31%من الن�ساء الالتي ترتاوح �أعمارهن بني 15
و 49عاماً �أو ما ي�صل �إىل  852مليونا تعر�ضن للعنف اجل�سدي �أو
اجلن�سي.

العلماء يك�شفون �سر لغز �سحابة على املريخ

بد�أ العلماء يفهمون من�ش�أ �سحابة غريبة يبلغ طولها حوايل 1800
كيلومرت اك ُت�ش َفت يف �سبعينات القرن الع�شرين على كوكب املريخ،
حيث تظهر ي��وم�ي�اً على م��دى �أ��ش�ه��ر ع��دة ان�ط�لاق�اً م��ن �أح��د �أكرب
الرباكني على الكوكب الأحمر.
ور�صدت �أجهزة امل�سبار الأوروب��ي "مار�س �إك�سرب�س" هذه ال�سحابة
الطويلة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2018وك��ان م�سبار رو��س��ي �ص ّورها
يف �سبعينات القرن الفائت ،ف�أثارت اهتمام العلماء ،على ما ذ ّكر بيان
�أ�صدرته وكالة الف�ضاء الأوروبية �أم�س الأول الثالثاء .لكنّ مراقبتها
كانت �صعبة� ،إذ �أن موقعها على الكوكب كان يحول دون �أن تر�صدها
�أجهزة امل�سبار �إال لفرتات ق�صرية جداً.
ونقل بيان ال��وك��ال��ة الأوروب �ي��ة ع��ن خ��ورخ��ي هرناندي�س ب��رن��ال من
جامعة �إقليم البا�سك يف بيلباو قوله �إن الفريق الذي يدر�س �سحب
املريخ متكن من العثور على الغيمة با�ستخدام "�أداة �سرية من مار�س
�إك�سرب�س"  ،وهي كامريا مراقبة ب�صرية ت�سمى "يف �إم �سي".
واقت�صر ت�شغيل هذه الكامريا التي تعادل دقتها دقة كامريا الويب
ال�ع��ادي��ة على ف�ترة وج�ي��زة يف ال�ع��ام  ،2003بعد وق��ت ق�صري من
�إط�ل�اق "مار�س �إك�سرب�س" ،ث��م �أوق ��ف ت�شغيلها ومل ُت�ستخدَم �إ ّال
بوترية متقطعة يف بع�ض املهام التعليمية .ويدور امل�سبار حول املريخ
منذ نهاية العام .2003

معر�ض افرتا�ضي
تفاعلي عن ق�صر فر�ساي

دف�ع��ت ا�ستحالة زي ��ارة ال�صينيني ق�صر
فر�ساي الفرن�سي �إىل �إتاحة الفر�صة لهم
لزيارته افرتا�ضياً خ�لال معر�ض رقمي
يف �شنغهاي يبلغ عدد زواره نحو 2000
يومياً ،على ما �أعلنت �إدارة الق�صر  .وافتتح
املعر�ض الذي يحمل عنوان "فريت�شوايل
فري�ساي" يف نهاية �شباط/فرباير الفائت
يف مركز "�سينتياندي �ستايل" التجاري يف
�شنغهاي وي�ستمر حتى نهاية �أيار/مايو
املقبل ،و ُت�ستخدم فيه �أدوات افرتا�ضية
جديدة توفر زي��ارة انغما�سية وتفاعلية،
منها تقنية الفيديو بزاوية  360درجة
وال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة امل�ت���ص�ل��ة رقمياً
وال�صور التج�سيمية والواقع االفرتا�ضي.
ومتتد هذه "الرحلة احل�سية والتفاعلية"
ع�ل��ى م���س��اح��ة ن�ح��و  2500م�ت�ر مربع
وتتيح الغو�ص يف الأم��اك��ن واملجموعات
وال �ل �ح �ظ��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ت��اري��خ ق�صر
ف��ر��س��اي ،على م��ا �أو��ض�ح��ت �إدارت ��ه .ومن
خ�ل�ال م���ش��اه��د ث�لاث �ي��ة الأب� �ع ��اد ،ميكن
االطالع على مراحل بناء الق�صر و�صو ًال
�إىل توقيع معاهدة فر�ساي مع �أملانيا عام
.1919
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«فيتامينات ال�سعادة»  5 ..مكمالت
يح�سن تناولها املزاج
غذائية ّ

ليغو حتقق �أرباحا
قيا�سية يف العام 2020

يعترب �سرطان القولون وامل�ستقيم مر�ض ًا
�شائع ًا ،ولكنه من الأم��را���ض ،التي ميكن
عد تنظري القولون �أف�ضل
الوقاية منها .و ُي ّ
و�سيلة لتقليل خطر الإ�صابة بهذا ال�سرطان،
بح�سب خبرية طبية من كليفالند كلينك.
وت�ؤكّد الدكتورة كارول بريك ،ا�ست�شارية
�أم���را����ض اجل��ه��از اله�ضمي واخل��ب�يرة يف
���س��رط��ان ال��ق��ول��ون� ،أن اجل��م��ي��ع معر�ض
للإ�صابة ببوليبات القولون وامل�ستقيم،
والتي قد ت�ؤدي الحق ًا �إىل حدوث �سرطان
ال���ق���ول���ون .وتعر�ض
ال���دك���ت���ورة ب�يرك
�سبعة �أ�سباب تدعو
�إىل حتديد موعد لإجراء
تنظري القولون.

ح�ق�ق��ت ��ش��رك��ة ل�ي�غ��و الدمناركية
العمالقة ل�صناعة الألعاب �أرباحا
قيا�سية خالل العام  2020الذي
ا ّت���س��م ب�ت��داب�ير تقييدية �أجربت
�سكان العامل على البقاء يف املنزل
لفرتات طويلة ،وفق النتائج التي
�أعلنتها املجموعة الأربعاء.
وارتفع �صايف الأرب��اح  19يف املئة
ال�ع��ام املا�ضي وب�ل��غ  9,9مليارات
ك��رون��ة ( 1,3م�ل�ي��ار ي ��ورو) ،وهو
رقم قيا�سي للمجموعة.
كذلك ،ارتفع حجم املبيعات 13
يف املئة وو��ص��ل �إىل  43,7مليار
ك ��رون ��ة ،وا�� �ش ��ارت امل �ج �م��وع��ة �إىل
�أن� �ه ��ا زادت ح �� �ص �ت �ه��ا يف ال�سوق
العاملية رغم فريو�س كورونا الذي
�أدى �إىل �إغ�ل�اق موقت للم�صانع
يف ال�صني واملك�سيك ما ت�سبب يف
ارتفاع تكاليف الت�سليم.
ومنت املبيعات يف كل �أنحاء العامل،
وي �ع��ود ذل��ك خ�صو�صا �إىل زيادة
حجم التجارة الإلكرتونية �إ�ضافة
�إىل افتتاح  134متجرا جديدا
م��ن ب�ي�ن�ه��ا  91يف ال �� �ص�ين حيث
تعتزم ال�شركة تو�سيع وجودها.

� 7أ�سباب تدعو لإجراء تنظري القولون ..تعرف عليها
� .1سرطان القولون ميكن �أن ي�صيب �أي �شخ�ص
ُي �ع��د � �س��رط��ان ال �ق��ول��ون وامل���س�ت�ق�ي��م ث��ال��ث �أك�ث�ر �أن ��واع
ال�سرطان �شيوعاً ،وث��اين �أ�شيع �سبب للوفاة بني �أنواع
ال�سرطان .ويف حني تتجاوز �أعمار امل�صابني اخلم�سني
عاماً يف معظم احل��االت� ،شهد العقد املا�ضي ارتفاعاً يف
معدل الإ�صابة ب�سرطان القولون لدى البالغني الأ�صغر
�سناً.
وميكن �أن ي�صيب هذا املر�ض �أي �شخ�ص ،حتى الأ�صحاء،
ال��ذي��ن لي�س لديهم ت��اري��خ عائلي ل�ل�إ��ص��اب��ة ب�سرطان
ال �ق��ول��ون .ل ��ذا ي��و��ص��ي الأط� �ب ��اء يف ال ��والي ��ات املتحدة
ب�إجراء فحو�ص للك�شف عن �سرطان القولون وامل�ستقيم
عند الأ�شخا�ص ،الذين تزيد �أعمارهم عن  45عاماً،
كما ين�صحون الأ�شخا�ص ،الذين لديهم تاريخ عائلي
للإ�صابة ب�سرطان القولون باخل�ضوع للفح�ص يف وقت
�أبكر.
 .2تنظري القولون يقي من �سرطان القولون
على عك�س العديد من �أن��واع ال�سرطان الأخ��رى ،ميكن
الوقاية من �سرطان القولون ،فهو ب�شكل عام يتطور من
كتل �صغرية تدعى بوليبات (�سالئل) القولون ،والتي
تنمو من بطانة القولون �أو امل�ستقيم ،وميكن �أن ت�صبح
بع�ض هذه البوليبات �سرطانية مع مرور الوقت .ويفيد
تنظري القولون يف اكت�شاف هذه البوليبات وا�ستئ�صالها
مبكرا ،ما يقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون.

متارين لل�ساقني يجب
على كل امر�أة القيام بها
تعترب التمارين الريا�ضية �أمراً هاماً بالن�سبة للرجال والن�ساء على
حد �سواء ،وتعد عملية تقوية ع�ضالت ال�ساقني مهمة للن�ساء ب�شكل
خا�ص لتخفيف ال�ضغط على الركبتني ،وتقليل خماطر الإ�صابات
وزيادة مرونة اجل�سم.
فيما يلي جمموعة م��ن التمارين الريا�ضية التي ميكنها تقوية
ع�ضالت ال�ساقني ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة “تاميز �أوف �إنديا”:
القرف�صاء البلغارية :يقوي هذا التمرين ع�ضالت ال�ساقني ،مبا
يف ذل��ك ع�ضالت ال�ف�خ��ذي��ن ،و�أوت� ��ار ال��رك�ب��ة ،وع���ض�لات امل�ؤخرة،
وع�ضالت ال�ساق.
قرف�صاء ال�سومو :تقوي هذه احلركة ع�ضالت الفخذ وع�ضالت
ال��ورك�ي�ن و�أوت � ��ار ال��رك �ب��ة ،وه ��ي م�ف�ي��دة ب�شكل خ��ا���ص للفخذين
الداخليني.
قرف�صاء اجلدار :يعمل هذا التمرين على ع�ضالت الألوية و�أوتار
الركبة .يجربك على �إراحة معظم وزنك على �ساقيك ،مما ين�شط
ع�ضالت ربلتك.

 .3ال ميكن االعتماد على الأعرا�ض يف التحذير من
بوليبات القولون �أو الإ�صابة املبكرة بال�سرطان
ق��د ال ت���س�ب��ب ب��ول�ي�ب��ات ال �ق��ول��ون و� �س��رط��ان القولون
يف م��راح�ل��ه امل�ب�ك��رة �أي��ة �أع��را���ض .ل��ذا ،ين�صح الأطباء
ب�إجراء تنظري القولون عند املعر�ضني خلطر الإ�صابة
وعدم االنتظار حلني ظهور الأعرا�ض؛ حيث �إن تنظري
القولون ي�سمح بالك�شف املبكر ،كما ميكن خالله القيام
با�ستئ�صال بوليبات القولون قبل �أن تتطور �إىل �سرطان.
�أما يف حال وجود �أعرا�ض مثل ظهور الدم يف الرباز� ،أو
التغري املفاجئ يف ع��ادات الأم �ع��اء� ،أو �أمل البطن غري
املف�سر� ،أو فقدان الوزن ،فيجب القيام بتنظري القولون
بعد ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص.

 .5تنظري القولون يت�سم بالدقة
يطلق الأطباء على تنظري القولون ا�سم "املعيار الذهبي"
ل�سبب وج�ي��ه� ،إذ ميكنهم م��ن خ�لال��ه الك�شف ع��ن �أكرث
من  95%من �سرطانات القولون وامل�ستقيم وبوليبات
القولون الكبرية ،التي يُحتمل �أن تتحول �إىل �سرطان.

 .6تنظري القولون �آمن
ب��ال��رغ��م م��ن ال �� �ش��ائ �ع��ات ،ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل ع�ك����س ذلك،
ف ��إن تنظري القولون �آم��ن للغاية عند �إج��رائ��ه م��ن قبل
خمت�صني ذوي خ�برة� .أم��ا خطر ح��دوث نزيف وثقب يف
القولون فهو منخف�ض للغاية؛ �إذ ي�صاب �أق ّل من واحد يف
الألف من نزيف �أو ثقب يف الأمعاء ،يف حني ي�صاب واحد
من كل � 22شخ�صاً ب�سرطان القولون يف حياته .و�إذا كانت
 .4يجرى التنظري على قولون فارغ وهو لي�س �إجراء لدى املرء �أ�سئلة �أو خماوف ب�ش�أن �إجراء تنظري القولون
م�ؤملاً
�أثناء اجلائحة ،فيمكن ملقدم الرعاية ال�صحية اطالعه
يبدي بع�ض النا�س انزعاجهم من �شرب املل ّينات الالزمة على اخلطوات املتخذة للحفاظ على �سالمة اجلميع.
لتنظيف �أم �ع��ائ �ه��م وحت���ض�يره��ا ل�ل�ف�ح����ص ،ل�ك��ن هذه
العملية حت�سنت ك�ث�يراً يف ال��وق��ت احل��ايل� ،إذ �أ�صبحت  .7فح�ص �سرطان القولون �أحد ال�ضمانات ال�صحية
كمية امللينات ال�ضرورية للفح�ص �أقل بكثري عما �سبقُ ،ت��و��ص��ي جمعية ال�سرطان الأم��ري�ك�ي��ة الأ��ش�خ��ا���ص ببدء
�إجراء فحو�صات �سرطان القولون يف �سن  ،45ال �سيما
كما حت�سن طعمها كذلك.
وي �ج��رى تنظري ال�ق��ول��ون ع ��ادة �أث �ن��اء م��ا ي�سمى "نوم يف ح��ال وج ��ود ت��اري��خ م��ر��ض��ي ل��ه يف ال�ع��ائ�ل��ة .وانتهت
ال�شفق" �أو التخدير ال��واع��ي ،وب�سببه ال ي�شعر  99%ال��دك �ت��ورة ب�ي�رك �إىل ال �ق��ول" :نحث اجل�م�ي��ع للقيام
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ب��االن��زع��اج �أث �ن��اء ال�ف�ح����ص ،ب��ل يجده بتنظري القولون حلماية �أنف�سهم وتقليل خطر �إ�صابتهم
ب�سرطان القولون وامل�ستقيم".
معظم النا�س �أف�ضل بكثري مما تخيلوه.

في�سبوك يطلق «�إن�ستجرام
اليت» يف  170دولة
قالت �شركة في�سبوك �أم�س الأربعاء
�إنها �أطلقت ن�سخة "م�صغرة" من
تطبيق �إن�ستجرام يف  170دولة
تتيح ملن يواجهون �ضعف االت�صال
بالإنرتنت ا�ستخدام تطبيق تبادل
ال�صور واملقاطع امل�صورة.
و�ستكون (�إن�ستجرام اليت) متاحة
للهواتف التي تعمل بنظام ت�شغيل
�أندرويد وحتتاج نطاقا تردديا �أقل
من الن�سخة التقليدية.
وحتتاج الن�سخة امل�صغرة مل�ساحة
اثنني ميجابايت فح�سب مقارنة
م ��ع  30م �ي �ج��اب��اي��ت للتطبيق
الأ� �ص �ل��ي ومي �ك��ن ت�شغيلها حتى
على �شبكات اجليل الثاين الأبط�أ،
الأمر الذي يتيح للعمالء يف �أنحاء
من الهند و�أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا
الالتينية ،حيث البنية التحتية
ل�ل�إن�ترن��ت م �ت �ق��ادم��ة ،ا�ستخدام
اخل��دم��ة .وق��ال ت�ساح ه��دار مدير
�إدارة الإنتاج يف في�سبوك بتل �أبيب،
حيث جرى تطوير اجلانب الأكرب
من التطبيق ،لرويرتز "هذه هي
الأ�سواق التي ت�شتد فيها احلاجة
(لهذه الن�سخة)".
و�أ�ضاف "�إنها ت�ستخدم بيانات �أقل
بكثري ،لذلك �إذا كنت متلك باقة
بيانات �صغرية ف�إنها لن تنفد عند
ا�ستخدامك اخلدمة .لكن الهدف
هو �أن نوفر حجم اخلدمة نف�سه
الذي يتيحه �إن�ستجرام".

نومادالند و روك�س
يت�صدران تر�شيحات بافتا

ح�صل فيلما "نومادالند" و"روك�س" على ح�صة الأ�سد من الرت�شيحات
جلوائز "بافتا" مع �سبعة ّ
لكل منهما ،وفق القائمة التي �أعلنتها املنظمة
ال�سينمائية الربيطانية والتي ات�سمت بتن ّوع �أكرب من العام الفائت.
و ُر� � ّ�ش ��ح "نومادالند" ال ��ذي ي �ت �ن��اول جم�م��وع��ة "هيبيز" معا�صرين
يجوبون الواليات املتحدة يف حافالتهم يف فئة �أف�ضل فيلم ،بعد �أكرث
من �أ�سبوع على نيله جائزة "غولدن غلوب" .ويتناف�س مع "ذي فاذر"،
وهو �شريط من بطولة �أنتوين هوبكنز عن ق�صة عجوز يعاين اخلرف،
ومع "ذي موري�شن" عن حمامية �شر�سة تتوىل الدفاع عن موريتاين
اتهمته الواليات املتحدة ظلماً بالإرهاب واعتقلته على مدى  14عاماً
يف غوانتانامو� ،إ�ضافة �إىل فيلم الت�شويق الن�سوي "برومي�سينغ يانغ
وومن" ،و"ذي ترايل �أوف ذي �شيكاغو �سفن" الدرامي.
وجنح "نومادالند" يف الفوز بجائزة �أف�ضل فيلم درامي ،يف حني �أ�صبحت
خمرجته الأمريكية من �أ�صل �صيني كلويه جاو ( 38عاماً) ثاين امر�أة
يف تاريخ مكاف�آت غولدن غلوب حت�صل على جائزة �أف�ضل خم��رج بعد
باربرا �سرتاي�سند العام .1984
ور�شحت املمثلة املحرتفة الوحيدة يف "نومادالند" فران�سي�س ماكدورماند
جلائزة �أف�ضل ممثلة ،علماً �أنها �أي�ضاً منتجة الفيلم.
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�أبوغزاله العاملية ترعى �أوملبياد اللغة
الإجنليزية ( )ELO 2021يف الأردن
•• عمان – الفجر:

ت��رع��ى جمموعة "طالل �أب��وغ��زال��ه العاملية" �أومل�ب�ي��اد اللغة الإجنليزية
لل�سنة ال��� ّ�س��اد��س��ة على
(ّ ،)English Language Olympia
التوايل ،الذي تنظمه �شركة ما�سة لالختبارات الدولية.
وت��أت��ي رع��اي��ة املجموعة انطالقا م��ن �أهمية الأومل�ب�ي��اد ،و�أث��ره��ا يف تعليم
اللغة الإجنليزية للطلبة ،حيث من املتوقع م�شاركة ما يزيد على 1000
م�شارك وم�شاركة من خمتلف امل� ّؤ�س�سات ال ّتعليم ّية حول العامل.
و�أعرب �سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله رئي�س وم�ؤ�س�س "طالل �أبوغزاله
إيجابي على
العاملية" عن م��دى �سعادته بهذا احل��دث؛ ملا له من �أث��ر � ّ
امل�شاركني ،وملا يلم�سه امل�شاركون من ارتقاء باملهارات اللغو ّية ،خا�صة و�أن
اللغة الإجنليزية هي لغة التوا�صل واملعرفة والعمل الأوىل يف العامل.
من جانبه بني املدير العام للأوملبياد الدكتور ماجد حمد ب ��أن �أوملبياد
اللغة االجنليزية هو احل��دث الهام يف جمال اللغة الإجنليزية؛ �إذ ي�شكل
حاف ًزا مبا�ش ًرا للم�شاركني على االهتمام بت ّعلم اللغة االجنليزية بطرق
غري تقليدية ،لالرتقاء باملهارات الأربعة قراءة وكتابة وحتد ًثا وا�ستماعًا،
م�ضيفا �أنها فر�صة لإيجاد حلول �إبداعية لتعليم امل�شاركني اجلدد وفقًا
ملنهجية البحث العلمي ال�سليمة وت�أهيال للجميع نحو خدمة جمتمعهم
املحلي.
ي�شار �إىل �أن الأوملبياد يهدف �إىل تعزيز ال ّتوا�صل عرب ثقافات ال�شعوب
املختلفة� ،ضمن ر�ؤية تعليمية واحدة ،ولتوطيد القوا�سم امل�شرتكة ،وت�شجيع
إبداعي لدى امل�شاركني من خالل ت�شجيع تعلمهم للغة
التفكري ال ّرياديّ ال ّ
الإجنليزية لتكون لغة ثانية وبطرق خالقة.
ومل �ب��ادرة "اوملبياد اللغة االجن�ل�ي��زي��ة  "ELOدور ب��ارز يف دم��ج ثقافات
ال�شعوب املختلفة بر�ؤية تعليمية واح��دة ،نواتها الأردن ،وتت�ضمن الفئات
ال�شبابية من عمر ( )16 – 11وترتكز على خم�سة حماور هي (امتحان
ال�ل�غ��ة الإجنليزية– ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي – امل���ش��روع – ال�ع��ر���ض امل�سرحي
–خدمة املجتمع املحلي).

جامعة ولونغونغ يف دبي تعلن عن �أول
برنامج يف املنطقة لال�ستعداد املهني

•• دبي -الفجر

�أعلنت جامعة ولونغونغ دب��ي� ،أول جامعة دولية يف الإم ��ارات واجلامعة
الأ��س�ترال�ي��ة الأع�ل��ى ت�صنيفاً يف ال��دول��ة ،ع��ن �إط�ل�اق برناجمها اجلديد
لال�ستعداد املهني "ذا �إيدج".
يعد الربنامج جمانياً جلميع الطالب اجلدد امللتحقني بال�سنة اجلامعية
الأوىل ،وهو �أول برنامج من نوعه يف املنطقة يجمع بني الأدوات احلديثة يف
عامل الأعمال ،وخدمات الإر�شاد والقيا�س النف�سي والعلوم ال�سلوكية التي
يقدمها نخبة من �أب��رز اخل�براء الدوليني .ومن املقرر �أن يبد�أ الربنامج
امل�ستمر لـ� 12شهراً يف م��ار���س  ،2021حيث ي�ه��دف �إىل تعزيز قابلية
التوظيف لدى الطالب وحت�ضريهم مل�ساراتهم املهنية امل�ستقبلية.
ووفقاً للبنك الدويل� ،أ�سهمت �إجراءات الإغالق نتيجة وباء كوفيد -19يف
انكما�ش حاد باالقت�صاد العاملي ،ما �أدى �إىل �أ�سو�أ ركود منذ احلرب العاملية
الثانية .ويف ظل تخرج الطلبة اجلامعيني وحتولهم �إىل م�شهد وظيفي
�شديد التناف�سية ،يبحث �أرباب العمل عن مر�شحني جاهزين لبيئة العمل
املعا�صرة وميتلكون م�ه��ارات تتجاوز املناهج الأك��ادمي�ي��ة وت�شمل مهارات
التفكري النقدي وحل امل�شاكل واملهارات ال�شخ�صية.
وق��ال الربوفي�سور حممد �سامل ،رئي�س جامعة ولونغونغ يف دب��ي" :نحن
فخورون ب�أن نكون �أول جامعة يف الإمارات واملنطقة تطلق برناجماً مبتكراً
وال��ذي ي ِع ّد الطالب ب�شكل عملي لتحقيق النجاح يف م�سريتهم املهنية.
فم�شهد العمل امل�ت�ط��ور با�ستمرار يتطلب م��ن اخل��ري�ج�ين �أال تنح�صر
كفاءاتهم يف املعرفة الأكادميية فقط ،وهنا ت�أتي �أهمية برنامج "ذا �إيدج".
فخالل اكت�شاف ال��ذات والإر� �ش��اد والعلوم ال�سلوكية� ،سيكت�سب الطالب
م�ه��ارات ق ّيمة خ�لال ف�ترة وج��وده��م يف اجلامعة ،وال�ت��ي يتعلمها معظم
النا�س يف حياتهم املهنية فقط .وباعتبارنا من �أع��رق اجلامعات يف دولة
الإمارات ،ف�إن دورنا لي�س فقط �أن ن�ضمن لطالبنا احل�صول على �شهادات
عالية اجلودة ،بل �أي�ضا امتالك املهارات الالزمة التي متكنهم من �إ�ضافة
قيمة حقيقية �إىل �سوق العمل".
وقد �أ�صبح برنامج "ذا �إيدج" جزءاً ال يتجز�أ من ال�شهادات الأكادميية التي
تقدمها اجلامعة ،و�سيتم �إجن��ازه عرب جل�سات �إلكرتونية وور���ش عمل يف
حرم اجلامعة وجمموعات تدريب و�إر�شاد وندوات �إلكرتونية.
ويت�ألف الربنامج من �أرب��ع ركائز �إلزامية يرت�أ�سها �ستة خ�براء عامليون
هم جون غيج ،اخلبري ال�سلوكي وم�ؤ�س�س Agency People؛ ورائد
الأعمال املعروف جون دو�شين�سكي؛ ومدرب االت�صال وال�صوت واخلطابة
�أو��س��ار �ستيوارت ،ونعمة �أب��و وردة ،ال�صحفية واملذيعة يف برنامج ال�شرق
الأو�سط للأعمال يف بي بي �سي وورلد؛ و�أوليفر بلوفيلد وجيم�س موالن،
ال�شريكان الإداريان يف �شركة .Insight Media
وق��ال��ت نعمة �أب��و وردة ،ال�صحفية وامل��ذي�ع��ة يف ب��رن��ام��ج ال���ش��رق الأو�سط
للأعمال يف بي بي �سي وورل��د" :يعد هذا الربنامج فريداً من نوعه ويف
الوقت نف�سه برنامج جريء و�شجاع .فقد الحظنا �أن هناك حاجة ما�سة
لربنامج م��ن ه��ذا ال�ن��وع ب�سبب املناف�سة الهائلة �أث�ن��اء رحلة البحث عن
الوظيفة املنا�سبة وخا�صة خالل جائحة كورونا .وبغ�ض النظر عن الظروف
العاملية التي منر بها جميعاً ،ف�إننا نطمح �إىل تهيئة الأجيال النا�شئة ب�شكل
�أكمل و�أ�شمل لدخول �سوق العمل ،حيث �سنعمل من خالل هذا الربنامج
على تزويد الطالب باملهارات واملعرفة التي تتجاوز مناهجهم املحددة
والنظرية .وبالتايل ف�إننا نهدف �أن يكون طالب جامعة ولونغونغ مهيئني
للعمل بطريقة فريدة ومتميزة ،كما �سيكون لديهم الفر�صة للتعمق يف
نقاط قوتهم وا�ستك�شاف حتدياتهم .والأهم �أن هذا الربنامج �سي�ساعدهم
على فهم �أن��واع الوظائف التي يطمحون �إليها ،وتنمية مهارات التوا�صل
املهني والتمكني الذاتي".
و�سيقدم اخلرباء امل�شاركون يف برنامج "ذا �إيدج" خربتهم الطويلة للطالب
يف جماالت منوعة مثل التدرب يف قطاع االت�صال ،وريادة الأعمال ،والعالمة
التجارية ال�شخ�صية ،وال�سلوك الب�شري ،وو��ض��ع الأه ��داف ال�شخ�صية،
وتقييم القدرات من خالل �أ�ساليب علمية ت�شمل اختبار القيا�س النف�سي
وحتديد ال�سمات ال�شخ�صية.
كما �سريكز الربنامج على موا�ضيع هامة مثل امل�ساواة والتنوع وال�شمول
واالن�ح�ي��از ،وذل��ك لتمكني ال�ط�لاب م��ن امل�ساهمة يف التغيري والرتويج
لأنف�سهم يف بيئة الأعمال املعا�صرة.

برعاية وح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

املر�أة وحتديات امل�س�ؤولية املجتمعية يف جمل�س الفكر واملعرفة
عدد الطبيبات يف الإمارات يفوق عدد الأطباء الإماراتيني وكذلك يف مهنة التمري�ض واملهن الأخرى املتعلقة بال�صحة والطب
•• العني  -الفجر

اح�ت�ف��اء ب�ي��وم امل ��ر�أة ال�ع��امل��ي� ،أق ��ام جمل�س
��ش�م��ا حم �م��د ل�ل�ف�ك��ر وامل �ع��رف��ة بالتعاون
م��ع جمموعة الإم ��ارات لل�سيدات التابعة
ملجموعة دبي للجودة �أقيمت ندوة ثقافية
بعنوان املر�أة وحتديات امل�س�ؤولية املجتمعية
ب��رع��اي��ة وح �� �ض��ور ال���ش�ي�خ��ة د�� .ش�م��ا بنت
حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد ب��ن خالد
�آل نهيان الثقافية والتعليمية وم�شاركة
�سمرية �شالوه املدير العام ملجموعة دبي
ل�ل�ج��ودة ونخبة م��ن امل�ب��دع��ات وال�سيدات
امل�ت�م�ي��زات ح�ي��ث �أدار احل ��وار الإعالمية
"ندى ال�شيباين".
وبد�أت الندوة بورقة عمل قدمتها ال�شيخة
د� .شما بعنوان "�س�ؤال امل ��ر�أة و�أحوالها"
م�شرية �إىل �أه�م�ي��ة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للمر�أة
مقدمة حتية تقدير لكل امر�أة يف كل مكان
يف ال�ع��امل و�إمي��ان��ا منها ب�أهمية ال�س�ؤال
ك�ط��ري��ق ل�ل�ب�ح��ث ع��ن امل �ع��رف��ة و التب�صر
يف احلقيقة ال�ت��ي تختبئ خ�ل��ف �سطحية
الإدراك حيث املعرفة احلقيقية حتتاج �إىل
قوة وطرح املزيد من الأ�سئلة.
بد�أت بال�س�ؤال الأول ملاذا نحن هنا اليوم؟
هل جئنا لنحتفل باملر�أة يف ذاتها �أم جئنا ك�ث�يرة ال تنتهي لكنها تبحث ع��ن �أجوبة
ل�ن�ح�ت�ف��ل مب �ن �ج��زات �ه��ا ث ��م �� �س� ��أل ��ت :هل �شافية و�أن الطبيعة فر�ضت على الإن�سان
جنحت احل���ض��ارة الب�شرية ع�بر الع�صور القدمي ت�سلط الرجل على املر�أة بحكم �أن
املختلفة �أن تعطي املر�أة قيمتها احلقيقية ال�ق��وة اجل�سدية ك��ان��ت املقيا�س لل�سلطة،
؟ ثم تطرقت �إىل الدرا�سات العاملية لن�سبة ولكن من املرفو�ض �أن ي�ستمر هذا املفهوم
الن�ساء ح��ول العامل اللواتي ميتلكن حق اليوم بعد كل هذا التطور ،و�أن امل��ر�أة هي
تقرير م�صريهن كذلك ن�سبة البطالة يف من قامت برتبية الرجل وهي التي �أحيانا
ال �ع��امل ل��دى الن�ساء حيث �أن مقابل كل ت �ك��ون ال���س�ب��ب يف ال�ت�ف��رق��ة ال�ن��وع�ي��ة بني
ع�شرة رجال يعملون هناك  6ن�ساء فقط �أبنائها وه��ذا بحد ذات��ه �سببا مبا�شرا يف
و�أ�ضافت هل التاريخ ال�سلطوي للرجل هو االنتقا�ص من قيمتها ودورها وكينونتها.
انعكا�س للطبيعة �أم انعكا�س للثقافة التي وقالت :ما زال��ت هناك �أ�سئلة كثرية عن
�أحوال املر�أة يجب �أن تطرح دون �أي انحياز
ت�شكلت مع الإن�سان قبل �آالف ال�سنني؟
كما �أو�ضحت �أن الأ�سئلة عن و�ضع املر�أة �أو تفرقه ب�ين اجلن�سني ك��ي ن�ستطيع �أن

ن��واك��ب ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي والتطور
املجتمعي على القدر نف�سه من ال�سرعة
وال ن�صل �إىل النقطة التي عندها نتوقف
ون�سعى �أين ذهب متا�سك املجتمع؟
وحت ��دث ��ت � �س �ع��ادة ال �ن��ائ �ب��ة غ� ��ادة عجمي
ع���ض� ٍو جم�ل����س ال �ن��واب ع��ن امل���ص��ري�ين يف
اخل � ��ارج ح ��ول امل � ��ر�أة وال �ع �م��ل ال�سيا�سي
ق��ائ �ل��ة �أحت � ��دث ع��ن امل � ��ر�أة امل �� �ص��ري��ة عرب
ت��اري��خ ط��وي��ل ون�ضالها م��ن �أج��ل الوطن
ومن �أجل احلرية واال�ستقالل واحل�صول
ع�ل��ى امل �� �س��اواة واحل �ق��وق  ،و�أن الد�ستور
و�ضع للحماية والرعاية بتخ�صي�ص �أكرث
م��ن  20م ��ادة ل�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه �م �ي��ة دور

امل��ر�أة يف الدولة واملجتمع .ثم حتدثت د.
مناهل ثابت رئي�س �شركة الن�صائح الذكية
لال�ست�شارات رئي�سة املنتدى االقت�صادي
للتنمية امل�ستدامة – بريطانيا حول املر�أة
واالقت�صاد املعريف والتحول �إىل االقت�صاد
الرقمي وتناولت مو�ضوع جائحة كوفيد
 19ورف ��ع ��ش�ع��ار اال� �س �ت �ع��داد و مواجهة
الطوارئ و امل�شهد الذي ت�صدر االقت�صاد
العاملي ميثله القطاعات يف �صناعة الأدوية
والتجهيزات الطبية ودور املر�أة والقيادات
الن�سائية يف ذلك .
ويف حديث حول املر�أة وال�صحة حتدثت د.
منال ترمي املدير التنفيذي لقطاع خدمات

الرعاية ال�صحية الأول�ي��ة يف حكومة دبي
ب ��أن م��ا و�صلت ل��ه امل ��ر�أة يف جم��ال الطب
و�أ�صبح عدد الطبيبات من الإمارات يفوق
عدد الأطباء الإماراتيني وكذلك يف مهنة
التمري�ض واملهن الأخرى املتعلقة بال�صحة
والطب مثل الأخ�صائيني يف جمال الأ�شعة
واملختربات وال�صيدلة ودعم قيادتنا لقدرة
امل��ر�أة لت�صل لأعلى املراتب فيما يتعلق يف
ال�ت�خ���ص���ص��ات ال�ط�ب�ي��ة ،وق ��د ب ��رز دوره ��ا
الرائد يف جائحة كوفيد .19
�أم ��ا ال��دك �ت��ورة م ��رمي ��س�ل�ي�م��ان امل�ؤ�س�س
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ك��اي��زن للتدريب
وم ��ول  2071ف�ق��د حت��دث��ت ح��ول امل ��ر�أة
واالبتكار وحتقيق التحديات وم��ا و�صلت
له املر�أة الإماراتية.
وقالت :نحن نعي�ش لال�ستعداد للعام 50
لت�صبح الإم� ��ارات �أف�ضل دول��ة يف العامل
ب��أف���ض��ل ح�ك��وم��ة و�أف���ض��ل تعليم و�أف�ضل
اق �ت �� �ص��اد و�أ� �س �ع��د جم�ت�م��ع وامل � � ��ر�أة اليوم
و�ضعت ب�صمات م��ن ذه��ب بو�صولها �إىل
جميع املنا�صب .
وجاء حديث الكاتبة والإعالمية د .بروين
حبيب ع��ن امل ��ر�أة والثقافة فقالت :نحن
ب�ح��اج��ة ل�ل�ح��دي��ث ع��ن امل� � ��ر�أة ب�ع�ي��دا عن
املنا�سبات و عن التنمر و اليوم و�صلنا �إىل
مراحل متقدمة و�أن احلديث عن انت�صار
املر�أة لنف�سها وت�صاحلها مع ذاتها
واختتمت ال�ن��دوة بكلمة لل�شيخة د� .شما
ب�ن��ت حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان م�ؤكدة
ع �ل��ى �أن ال� ��ذي ي���ش�ك��ل ح �� �ض��ورا حقيقيا
للوعي هو دور املر�أة يف تن�شئة الطفل على
العدالة وامل�ساواة فهو �سي�صبح يف امل�ستقبل
ال�شريك يف امل�سرية رج�لا ك��ان �أو ام��ر�أة ،
فيما �أر�سلت ال�شيخة �شما ر�سالة �سالم لكل
امر�أة يف زاوية من�سية من العامل من �أجل
�أن ت�ستمر احلياة ،و�سالم لكل امر�أة يف كل
مكان يف يوم املر�أة العاملي ،متمنية �أن يكون
كل يوم للمر�أة فهي ت�ستحق.

ال�ستقطاب الطلبة املتميزين

كلية العلوم يف جامعة الإمارات تعقد حما�ضرة بعنوان كيفية اال�ستعداد للدرا�سات العليا
•• العني  -الفجر

ع�ق��دت كلية العلوم يف جامعة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة "عن بعد" ،حما�ضرة
ب�ع�ن��وان " كيفية اال��س�ت�ع��داد للدرا�سات
العليا" ،قدمتها الدكتورة �أ�سماء املنهايل-
وكيل الكلية ،بح�ضور ع��دد م��ن �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والطلبة.
وقدمت الدكتورة �أ�سماء املنهايل عر�ضاً
تو�ضيحياً �شام ً
ال ،ح��ول كيفية الإعداد
ل�برام��ج ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا لطلبة كلية
ال�ع�ل��وم ،ومتطلبات االن�ضمام للفر�ص
املتاحة التي تقدمها اجلامعة للطالب،
وفق عدد من الربامج  ،و�أ�ضحت " ان هذا
الربنامج ي�أتي �ضمن مبادرة كلية العلوم،
ال�ستقطاب الطلبة املتميزين ،ال�ستكمال
ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ،ل�ب�رام��ج املاج�ستري

وال��دك �ت��وراه يف م���س�يرة ال�ط�ل�ب��ة املهنية
للتميز والنجاح ،حيث تعمل كلية العلوم
على توفري خارطة طريق ت�ساعد الطلبة
على حتقيق طموحاتهم العلمية واملهنية
امل�ستقبلية ،وكيفية الإع ��داد لالن�ضمام
لهذه الربامج املقدمة لطلبة الكلية.
وتناولت خالل العر�ض التو�ضيحي كيفية
الإعداد من قبل الطلبة ملتطلبات الربامج
املطروحة للدرا�سات العليا واملاج�ستري
والدكتوراة  ،و�أ�شارت �إىل �أن هناك ثالثة
حم ��اور �أ��س��ا��س�ي��ة يف رح�ل��ة ال�ط��ال��ب نحو
املاج�ستري والدكتوراة ،ترتكز على كيفية
االخ�ت�ي��ار امل�ن��ا��س��ب ل�ل�برن��ام��ج الدرا�سي،
وكيفية الإعداد اجليد للوثائق املطلوبة ،م ��ن من ��اذج امل �ن��ح وال�ب�رام ��ج امل �ق��دم��ة يف
وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى اجل ��ام� �ع ��ات العاملية ،داخ��ل ال��دول��ة ،ومنها برنامج "جامعة
و�آل� �ي ��ة االخ �ت �ي ��ار ل �ل�ب�رام��ج  ،وم�صادر الإم � ��ارات ال�ستقطاب وت�ط��وي��ر �أع�ضاء
امل �ع �ل��وم��ات ل�ل�ط�ل�ب��ة ،وق��دم��ت جمموعة ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س املواطنني"  ،وتعريف

الطلبة ب�شروط االن�ضمام لهذا الربنامج
وامل�م�ي��زات  ،وب��رن��ام��ج "م�ؤ�س�سة عباهلل
ال�غ��ري��ر للتعليم" ،وال�برام��ج الدولية
امل��وج �ه��ة ل �ل �ع��رب وامل �ق �ي �م�ي�ن والطلبة
ال��دول �ي�ين  .ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت جمموعة
من الأدوات الفنية ،والبحثية ،وم�صادر
املعلومات ،ال�ت��ي ت�سهم يف اخ�ت�ي��ار طلبة
كلية العلوم للجامعات واملنح الدرا�سية
امل �ق��دم��ة ،و�� �ش ��روط ال �ق �ب��ول يف برنامج
املاج�ستري وال��دك �ت��وراة ،وال �ت��ي تختلف
اجلامعات عن بع�ضها البع�ض ،منها �أن
يجتاز الطالب امتحان اللغة الإجنليزية
املُعتمد من قبل م� ّؤ�س�سات التعليم العايل،
و�أن ي�ك��ون ال�ط��ال��ب ح��ا��ص� ً
لا على درجة
البكالوريو�س بتقدير ال يقل ع��ن جيد
�أو ما يعادله ،و�أن يكون
التخ�ص�ص الذي
ُّ
ي��ري��د ال�ط��ال��ب درا��س�ت��ه �ضمن م�ؤهالته

يف م��رح �ل��ة ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��و� ��س .وكذلك
ن��وه��ت خ�ل�ال ال�ع��ر���ض التو�ضيحي �إىل
�أُ ُ�س�س اختيار
التخ�ص�صات خالل برامج
ُّ
املاج�ستري ،وهناك عِ دّة �أمور يجب �أخذها
ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ق�ب��ل اخ�ت�ي��ار
التخ�ص�ص
ُّ
املنا�سب ،ومنها:اختيار اجلامعة ،ومُ دّة
الربنامج الدرا�سي التي يحتاجها لإنهاء
درا� �س��ة املاج�ستري ،وامل �ن��اه��ج الدرا�سية،
والإ�سرتاتيجيات التي تتبعها اجلامعة
يف ت��دري����س
التخ�ص�ص امل�ط�ل��وب ،الأمر
ُّ
ال ��ذي م��ن � �ش ��أن��ه �أن ي���س��اه��م يف معرفة
اخللف ّية لل�شهادة وقوتها ،و�أخريا الآفاق
الوظيف ّية :التي ت�ساهم يف الدخول �إىل
�سوق العمل ب�شكل قوي ،حيث �إنّ الدرا�سة
ل �ل �ت �خ �� ُّ��ص ����ص امل �ط �ل ��وب ت � ��زود الطالب
باملهارات واخلربات التي يحتاجها خالل
العمل  ،وخا�صة لطلبة الكليات العلمية .

جمل�س الطفل بالفجرية يعزز مهارات املعرفة الرقمية لدى النا�شئة
•• الفجرية  -الفجر

نظم جمل�س الطفل التابع جلمعية الفجرية
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة�� ،ض�م��ن برناجمه
الأ�سبوعي "خمي�سنا �إبداع" جمموعة من
املبادرات التي ُتعنى بتعزيز مهارات املعرفة
الرقمية واالبتكار والتكنولوجيا املتقدمة،
والذكاء اال�صطناعي ،والأم��ن الإلكرتوين،
وال� �ق� �ي ��ادة ال��رق �م �ي��ة ،وذل � ��ك ع�ب�ر تقنيات
االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي .وت �ه��دف ه ��ذه امل� �ب ��ادرات
التي انطلقت يف الأول م��ن ف�براي��ر املا�ضي
وت���س�ت�م��ر ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �ع��ام اجل � ��اري� ،إىل
تعزيز جودة احلياة الرقمية للأطفال وبناء
ق��درات�ه��م مل��واج�ه��ة حت��دي��ات ال�ع��امل الرقمي
وت�شجيعهم على ا�ستخدام الإن�ترن��ت ب�شكل
�إي�ج��اب��ي و�آم ��ن ،وم���س��اع��دة الأه ��ايل يف فهم
خماطر العامل الرقمي و�آليات �إدارة احلياة
الرقمية لأطفالهم ،ف�ض ً
ال عن تبادل �أفكار
جديدة وابتكار طرق ممتعة للتفاعل الهادف
وال���س�ل�ي��م ب�ي�ن ال�ن��ا��ش�ئ��ة م��ن داخ ��ل الدولة

وخارجها .وا�شتملت مبادرات جمل�س الطفل
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا "فر�سان الفجرية" ،على
ع��دد م��ن ال��ور���ش امل�ف�ي��دة وامل���ش��وق��ة� ،أبرزها
"ابتكاراتنا يف ظ��ل ال���س�لام��ة الرقمية"،
والتي قدمها الطفالن عهد وعامر اليليلي،
وور�شة "م�سبار الأمل" تقدمي �سارة وح�سن
احل�ف�ي�ت��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م �ب��ادرة "ال ت�شلون
ه��م دام�ك��م يف دار زايد" ،وك��ان��ت م��ن تقدمي
ع�م��ر وحم �م��د وع �ب��داهلل را� �ش��د ،بالإ�ضافة
�إىل م� �ب ��ادرة "القادة الرقميون" والتي
يقدمها كل من عامر اليليلي وغاية ونيال
الأح�ب��اب��ي وع�م��ار امل��رزوق��ي وع�م��ر الكندي،
وم�سابقة "ابتكار وتنظيم ن�شرة �إلكرتونية"،
خ�ص�صت للأطفال من عمر � 6إىل � 18سنة،
وتقدمانها �شيخة وعلياء ال�ك�ن��دي� ،إ�ضافة
�إىل م�سابقة "نقر�أ لرنتقي" ،والتي قدمها
ن�خ�ب��ة م��ن �أب �ط��ال ال �ق��ادة امل�ب�ت�ك��ري��ن وهم،
مالك �أبوال�شباب و�أمينة عبدالغني.
و�أكدت موزة اليماحي مديرة جمل�س الطفل
�أن ه ��ذه امل� �ب ��ادرات و��س�ي�ل��ة ل�ب�ن��اء �شخ�صية

وم �ه��ارات النا�شئة رق�م�ي�اً ،حيث تعزز فيهم
الدافعية نحو الإب ��داع واالب�ت�ك��ار يف املجال
املعريف والتقني وتر�سخ فيهم قيم املواطنة
والهوية الوطنية وتعمق لديهم روح ال�شراكة
املجتمعية واملتعة الهادفة ،كما تر�سخ لديهم
كفاءات رقمية واعدة يف امل�ستقبل.
و�أ�شارت اليماحي �إىل �أهمية الور�ش من حيث
�أنها تبني اخل�برات وتدعم امل��واه��ب وجتدد
ال�ط��اق��ات وت�سهم يف �إي �ج��اد �أ�ساليب ت�سلية
هادفة يف عامل التوا�صل الرقمي وجتعلهم يف
ارتباط وثيق مع معارف ثقافية واجتماعية
وت�سمح لهم ب�إيجاد فر�ص متعة مو�صولة
بالإفادة والتعرف على خربات ومهارات لدى
�أطفال �آخرين من داخل الإم��ارات وخارجها الإب��داع واالبتكار و�إط�لاق الطاقات وتعزيز
 .م��ن جهتها� ،أف ��ادت ع��ذراء غ��ازي م�س�ؤولة اخلربات الرقمية ،ف�أطفالنا لديهم �إبداعات
ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف "الفجرية الثقافية" وب�صمات نوعية يف ع��امل امل�ع��ارف الرقمية،
وامل�شرفة على الور�ش" :هدفت جممل الور�ش لكنهم بحاجة �إىل التوجيه ال�سليم للإبحار
التي نظمها جمل�س الطفل بالفجرية �إىل ب�أمان يف ال�شبكة العنكبوتية والظفر بتجارب
تعزيز املعرفة الرقمية ل��دى �أطفالنا وفتح نوعية تفتح لهم �آف��اق طموحة ومب�شرة يف
املجال لهم لر�ؤية هذا العامل الرقمي بعني امل�ستقبل" .فيما �أو�ضحت القائدة الرقمية

ع�ه��د اليليلي �أن جم�م��ل امل���ش��ارك�ين �سعداء
بهذه املبادرات النوعية التي انخرطوا فيها
و ّ
منوا من خاللها معارفهم الرقمية وتعرفوا
�إىل جت ��ارب الأط �ف ��ال يف خم�ت�ل��ف املجاالت
داخل الدولة وخارجها وتعلموا ا�ستخدامات
�آمنة لل�شبكة العنكبوتية وف�ضاءات التوا�صل
االجتماعي.
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يعد العثور على الأ�شياء التي جتعلنا مبتهجني �أمرا
�صعبا يف الوقت احلايل.
ورغم ذلك ،ف�إن �إحدى الطرق للم�ساعدة يف حت�سني
املزاج هي نظامنا الغذائي.
وعلى وجه التحديد ،ميكن تعزيز امل��زاج من خالل
الت�أكد من احل�صول على الفيتامينات واملعادن املنا�سبة
التي يحتاجها اجل�سم ليعمل يف �أف�ضل حاالته.
يحتاجها اجل�سم ليعمل يف �أف�ضل حاالته

23

يح�سن تناولها املزاج
«فيتامينات ال�سعادة»  5 ..مكمالت غذائية ّ
ويف ع��امل مثايل ،نح�صل على جميع العنا�صر الغذائية
التي نحتاجها من الطعام الذي ن�ضعه يف �أطباقنا ،ولكن
احلقيقة هي �أن احلياة مزدحمة،
وال ميكننا دائما الت�أكد من �أننا نتناول نظاما غذائيا
متوازنا متاما.
لذلك ،ك�شف عدد من اخلرباء عن جمموعة من مكمالت
الفيتامينات الرئي�سية التي قد ت�ساعد يف دع��م ال�صحة
العقلية ،واحلفاظ على املعنويات عالية:
 .1فيتامني :B12
فيتامينات  ،Bمثل فيتامني  ،B12ه��ي نق�ص غذائي
�شائع يف اململكة املتحدة ،خا�صة بالنظر �إىل تزايد �شعبية
النظم الغذائية النباتية.
ويوجد فيتامني  B12ب�شكل طبيعي يف اللحوم والأ�سماك،
لذلك �إذا كنت حتاول تقليل ا�ستهالكك هذا العام ،فعليك
التفكري يف تناول مكمل والبحث عن الأطعمة املدعمة
بالفيتامني.
وتقول �أخ�صائية التغذية �صويف ميدلني" :يعد فيتامني
� B12ضروريا لتح�سني احلالة املزاجية والأداء العقلي،
لأنه �ضروري لإنتاج ال�سريوتونني" .وال�سريوتونني هو

هرموننا "ال�سعيد" .الناقل الع�صبي الذي يعزز م�شاعر من نظامك الغذائي.
الرفاهية يف دماغنا.
وحت ��ذر م�ي��دل�ين م��ن �أن "نق�ص فيتامني  B12ميكن  .3املغني�سيوم:
�أن ي�سبب �أعرا�ضا حتاكي اخل��رف ،وي�صبح النق�ص �أكرث يدعم املغني�سيوم �آالف التفاعالت املختلفة داخل اجل�سم،
�شيوعا حيث ينتقل العديد م��ن الأ�شخا�ص �إىل النظم ما يجعله عن�صرا غذائيا مهما حقا يف وجباتنا الغذائية.
الغذائية القائمة على النباتات".
و�أحد �أدواره الرئي�سية هو احلفاظ على وظيفة الأع�صاب
والع�ضالت الطبيعية ،واو�ضح ميدلني" :ميكن �أن ي�ساعد
� .2أوميغا :3
املغني�سيوم يف تهدئة اجل�ه��از الع�صبي ،وتقليل م�شاعر
�أ�شارت جمموعة من الدرا�سات ال�صغرية �إىل �أن �أحما�ض التوتر والقلق".
�أوميغا  3الدهنية ميكن �أن ت�ساعد يف ا�ضطرابات املزاج .وحت�ت��وي البقول واحل�ب��وب الكاملة واملك�سرات والبذور
و�أوميغا  3هي عائلة من الدهون "ال�صحية" املتعددة غري على املغني�سيوم،
امل�شبعة التي يعتقد �أن لها العديد من الفوائد ال�صحية ،ل�ك��ن ال�ك�ث�ير م��ن ال �ن��ا���س ي���ص�ل��ون �إىل ال�ك�م�ي��ة الكافية
مبا يف ذلك دور داعم يف ال�صحة العامة.
اليومية املو�صى بها .و ُيعد ال�شعور بالإرهاق عالمة على
وتو�ضح ميدلني" :عندما ال نح�صل على ما يكفي من �أنك قد ال حت�صل على ما يكفي من املغني�سيوم ،بالإ�ضافة
�أوميغا  3من نظامنا الغذائي ،ف�إنه ي�ؤثر على مزاجنا �إىل تقل�صات الع�ضالت والإم�ساك.
و�أدائنا العقلي �أي�ضا".
وتعد الأ�سماك وامل��أك��والت البحرية الأخ��رى ،بالإ�ضافة  .4الزنك:
�إىل املك�سرات والبذور،
يلعب ال��زن��ك دورا مهما يف دع��م ن�ظ��ام امل�ن��اع��ة ال�صحي،
م�صادر رائعة لأوميغا  ،3ولكن ميكنك �أي�ضا تناول مكمل ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون ل��ه �أي���ض��ا ت��أث�ير �إي�ج��اب��ي على �صحتك
غذائي �إذا كنت قلقا من �أنك قد ال حت�صل على ما يكفي العقلية.
وتو�ضح ميدلني" :يت�سبب نق�ص الزنك يف حالة ت�شبه
االكتئاب و�سلوكيات القلق ،وقد مت ا�ستخدامه يف الأبحاث
لتح�سني املزاج والوظيفة الإدراكية.
وه��ذا ب�سبب ال ��دور ال��ذي يلعبه يف ال�ن��اق�لات الع�صبية
احلا�سمة التي تتحكم يف وظائفنا العقلية ومزاجنا".
 .5العبعب املنوم:
العبعب املنوم هو ع�شب ق��دمي تقول �أخ�صائية التغذية
ليبي ليمون،
�إنه ميكن �أن يعزز ال�شعور بالهدوء ،من خالل امل�ساعدة
يف تقليل التوتر.
وت�ضيف ليمون" :ميكن �أن ي�ساعد العبعب املنوم �أج�سامنا
ع�ل��ى ا��س�ت�ع��ادة ال �ت��وازن م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال��دع��م للغدة
الكظرية وموازنة هرمون الإجهاد الكورتيزول.
كما �أنه يوازن بني امل�ستويات الهرمونية ويوفر خ�صائ�ص
قوية م�ضادة لاللتهابات وم�ضادة للأك�سدة ،ما ي�ساعد
على دعم جهاز املناعة،
"بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فهو يحارب التعب ،ويوفر الدعم
للغدة الكظرية لزيادة م�ستويات الطاقة ،وزي��ادة القدرة
على التحمل".

القهوة تقلل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وتطيل العمر!
�شهدت القهوة ازدهارا كبريا على مر ال�سنني مع العديد من الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون اال�ستغناء عن امل�شروب الغني بامل�ضادات والداكن اللون.
وقال طبيب القلب الدكتور ،ليونارد بيانكو" :بالإ�ضافة �إىل احتوائها على م�ضادات الأك�سدة التي ميكن �أن تقلل االلتهاب ،كانت هناك �أي�ضا درا�سات ت�شري
�إىل �أن القهوة ميكن �أن تقلل من خماطر الإ�صابة ب�سرطان الكبد ومر�ض باركن�سون و�ألزهامير و�أمرا�ض القلب و�سرطان القولون وال�سكتة الدماغية".
وم��ن الوا�ضح �أن �إ�ضافة الكرميا وال�سكر ميكن �أن
يبطل تلك الفوائد ال�صحية،
ل��ذل��ك م��ن الأف���ض��ل ت��ذوق قهوتك م��ع القليل من
احلليب غري املحلى والتوابل اخلالية من ال�سعرات
احلرارية مبا يف ذلك جوزة الطيب والقرفة ،والتي
من املعروف �أنها ت�ساعد على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر
يف الدم.
وعندما يتعلق الأمر بكمية القهوة ،لوحظ �أن �شرب
فنجان واحد يوميا يقلل فر�ص الوفاة بن�سبة ،19٪
كما �أن �أولئك الذين ي�شربون فنجانني من القهوة
يوميا ،ارتبطوا بانخفا�ض احتماالت الوفاة املبكرة
بن�سبة .41٪
ويف درا�سة ن�شرت يف �شبكة غاما ،مت حتليل العالقة
بني �شرب القهوة والوفيات.
وحللت الدرا�سة بيانات ح��وايل ن�صف مليون بالغ
بريطاين �شربوا القهوة.
ووج��د �أن �شاربي القهوة ،حتى �أول�ئ��ك الذين كانوا
ي�شربون القهوة منزوعة الكافيني ،كانوا �أقل عر�ضة
ل �ل��وف��اة م��ن جم�م��وع��ة م��ن الأم ��را� ��ض خ�ل�ال فرتة
الدرا�سة التي ا�ستمرت � 10سنوات.
ويف درا�سة �أخرى ن�شرت يف املجلة الأوروبية لأمرا�ض
القلب الوقائية،
�أج��ري مزيد من التحقيق ب�ش�أن ا�ستهالك القهوة
وال��وف �ي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن �أم��را���ض ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية ومعدل الوفيات الإجمايل.
والحظت الدرا�سة�" :إجماال ،متت متابعة 508747
رجال وامر�أة ترتاوح �أعمارهم بني  20و 79عاما يف

م�سوح القلب والأوعية الدموية الرنويجية ملدة 20
عاما يف املتو�سط.
ووج ��دت ال��درا��س��ة �أن القهوة املفلرتة ك��ان��ت �أف�ضل
بكثري لل�صحة من القهوة غري املفلرتة.
وثبت �أي�ضا �أن الكافيني ،املوجود يف القهوة ،ي�ساعد
ال�شخ�ص على حرق الدهون ،وي�ساعد على منع النا�س
من زيادة الوزن �أو ال�سمنة وتطور عدد ال يح�صى من
امل�شاكل ال�صحية.
وثبت �أن الكافيني ،جزئيا ب�سبب ت�أثريه املنبه على
اجلهاز الع�صبي املركزي ،يرفع من عملية التمثيل
الغذائي ويزيد من �أك�سدة الأحما�ض الدهنية.
و�أ�شارت درا�سة ُن�شرت يف �أبريل �إىل �أن �شرب القهوة
امل�صفاة ميكن �أن مينع النوبة القلبية.
وتبني �أن كوبا من القهوة املفلرتة يحتوي على تركيز
�أقل بنحو  30مرة من املواد الدهنية التي تزيد من
الدهون مقارنة بالقهوة غري املفلرتة.
وكجزء من الدرا�سة،
حلل الباحثون العالقة بني الطرق املختلفة لتخمري
القهوة وخطر الإ�صابة بالنوبات القلبية واملوت.
و ُرب �ط��ت ال�ق�ه��وة امل�ف�ل�ترة ب��ان�خ�ف��ا���ض خ�ط��ر الوفاة
بن�سبة  15%لأي �سبب،
بغ�ض النظر عن العمر واجلن�س يف اختيارات منط
احلياة،
كما انخف�ض خطر الوفاة من �أمرا�ض القلب بن�سبة
 20%لدى الن�ساء ،و 12%لدى الرجال.
وذكر الباحثون �أنه كما هو احلال مع معظم الأ�شياء
يف احلياة ،ف�إن االعتدال هو املفتاح.
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/253
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/03/15لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده كراج موتورز ورك�س لل�سيارات و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
21,540
معدات وقطع غيار مركبات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/313
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/03/15لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده اال�شرفية للأ�ستثمارات �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
12,050
�أغرا�ض متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�إدارة العالمات التجارية
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EAT 164849

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343043 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343045 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
حجز النقل عرب املواقع االلكرتونية ،تغليف وتخزين الب�ضائع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت
ملواد الت�سليم ،تتبع وتعقب ال�شحنات ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SushiDoبخط عري�ض حتتها كلمتيAUTHENTIC
 FUSIONبخط �صغري جميعهم باللغة الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم دائري بطريقة حلزونية يليه
�أحرف باللغة اليابانية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق ،الفنادق ال�صغرية
(م��وت�ي�لات) ،امل�ط��اع��م ،مطاعم اخل��دم��ة ال��ذات�ي��ة ،مطاعم ال��وج�ب��ات اخلفيفة ،امل�ط��اع��م امل��ؤق�ت��ة �أو املتنقلة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،توفري �أماكن �إقامة للعطالت ،خدمات احلجوزات واحلجز للمطاعم
و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق وال ُنزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،بيوت
ال�سياح ،حجز الفنادق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SushiDoبخط عري�ض حتتها كلمتيAUTHENTIC
 FUSIONبخط �صغري جميعهم باللغة الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم دائري بطريقة حلزونية يليه
�أحرف باللغة اليابانية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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EAT 164847
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343040 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق ،الفنادق ال�صغرية
(م��وت�ي�لات) ،املطاعم ،مطاعم اخل��دم��ة ال��ذات�ي��ة ،مطاعم الوجبات اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال���ش��راب ،توفري �أم��اك��ن �إق��ام��ة للعطالت ،خ��دم��ات احل�ج��وزات واحلجز
للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز الفنادق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OFبني احلرفني ر�سم لدائرتني مزخرفني فوقهما ر�سم خلم�س
دوائر مزخرفني حتتهما كلمة  STREETحتتها ر�سم خلم�س دوائر مزخرفني داخل ر�سم �شبه دائري
عليه كلمات  BECAUSE STREET FOOD IS FOR EVERYONEمن الأطراف و
العالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 164846
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343037 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
حجز النقل عرب املواقع االلكرتونية ،تغليف وتخزين الب�ضائع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت
ملواد الت�سليم ،تتبع وتعقب ال�شحنات ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OFبني احلرفني ر�سم لدائرتني مزخرفني فوقهما ر�سم خلم�س
دوائر مزخرفني حتتهما كلمة  STREETحتتها ر�سم خلم�س دوائر مزخرفني داخل ر�سم �شبه دائري
عليه كلمات  BECAUSE STREET FOOD IS FOR EVERYONEمن الأطراف
و العالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 164845
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343036 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق ،الفنادق ال�صغرية
(م��وت�ي�لات) ،املطاعم ،مطاعم اخل��دم��ة ال��ذات�ي��ة ،مطاعم الوجبات اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال���ش��راب ،توفري �أم��اك��ن �إق��ام��ة للعطالت ،خ��دم��ات احل�ج��وزات واحلجز
للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز الفنادق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OPERATIONعلى ميينها نقطتني و فوقها خم�س
دوائر مزخرفة و حتتها كلمة  STREETحتتها �ستة دوائر مزخرفة داخل ر�سم �شبه دائري عليه كلمات
 BECAUSE STREET FOOD IS FOR EVERYONEمن الأطراف و العالمة
ب�أكملها باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 164844
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 343032 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
حجز النقل عرب املواقع االلكرتونية ،تغليف وتخزين الب�ضائع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت
ملواد الت�سليم ،تتبع وتعقب ال�شحنات ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OPERATIONعلى ميينها نقطتني و فوقها خم�س
دوائر مزخرفة و حتتها كلمة  STREETحتتها �ستة دوائر مزخرفة داخل ر�سم �شبه دائري عليه كلمات
 BECAUSE STREET FOOD IS FOR EVERYONEمن الأطراف و العالمة
ب�أكملها باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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بهدف �إيجاد �إطار ت�شريعي ُي ِّ
نظم اجلوا ِنب املُتع ِّلقة بتقدمي اخلدمة

حمدان بن حممد ي�صدر ً
قرارا ب�ش�أن تنظيم تقدمي خدمة تربيد املناطق يف �إمارة دبي
مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء واملياه هو اجلهة
املخت�صة بتنظيم تقدمي اخلدمة و�إ�صدار الت�صاريح يف الإمارة
�إلزام اجلهات احلكوم ّية واملط ِّورين العقاريني بتوفري املمرات
املناطق
الالزمة يف املناطق اخلا�ضعة لإ�شرافهم لتمديد �شبكات تربيد ِ
•• دبي-وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،قرار املجل�س رقم
 6ل�سنة 2021ب�ش�أن تنظيم تقدمي خدمة تربيد املناطق
يف �إمارة دبي ،بهدف �إيجاد �إطار ت�شريعي ِّ
ينظم اجلوانب
املتع ِّلقة بتقدمي خدمةتربيد املناطق يف الإمارة ،وت�شمل
الأن�شطة املتعلقة بتوليد الطاقة التربيدية �أو توزيعها �أو
بيعها �أو �إ�صدار الفواتري اخلا�صةبها.
كما يهدف القرار �إىل تنظيم العالقة بني �أطراف خدمة
ت�بري��د امل�ن��اط��ق ،وامل�ساهمة يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية دبي
املتكاملة للطاقة ،من خ�لال ال�تروي��ج للو�سائل املو ِّفرة
للطاقة يف جمال تكييف الهواء والتربيد ،وامل�ساهمة يف
حماية مكونات البيئة وتنميةاملوارد الطبيعية ،عن طريق
تقلي�ص انبعاثات غازات االحتبا�س احل��راري� ،إ�ضافة �إىل
ت�شجيع منو االقت�صاد الأخ�ضر لتحقيقالتنمِية امل�ستدامة
يف دبي ،وتعزيز الأداء الت�شغيلي لأنظمة تربيد املناطق.
و ُت�ط� ّب��ق �أح�ك��ام ال�ق��رار على الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يُقدِّمون
خ��دم��ة ت�بري��د امل �ن��اطِ ��ق ،وخ��دم��ة ال �ف � ْوت��رة ،ال�ت��ي ع ّرفها
القرار على �أنها خدمةتركيب العدّادات و�إ�صدار الفواتري
وحت�صيل التعرفة اخلا�صة بخدمة تربيد املناطق ،وفقاً
للكمّيات التي يتم توريدها للمتعامل الذي ي�ستفيد من
ه��ذه اخل��دم��ة�� ،س��وا ًء مت تقدميها م��ن امل ُ��زوِّد مبا�شر ًة �أو
وكيل ال َفوْترة ،كما تطبّق �أحكام القرار على الأ�شخا�ص
الذي يقدمون تلك اخلدمات يف مناطق التطوير اخلا�صة،
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
وال ُتطبّق الأحكام التي ن�ص عليها هذا القرار واملتع ِّلقة
باحل�صول على الت�صريح ،وفر�ض اجلزاءات ،على اجلهات
احلكوميّة التي ت��زاول �أي �أن�شطة تتع ّلق بتزويد خدمة
تربيد املناطق �أو خدمة ال َفوْترة وفقاً للت�شريعات ال�سارية
يف الإم� ��ارة ،وك��ذل��ك �أي حكم يتعار�ض م��ع الت�شريعات
املُن�شِ ئة لتلك اجلهات احلكوميّة �أو امل ُ ِّ
نظمة لأعمالها ،على
�أن ت�سري على هذه اجلهات باقيالأحكام التي ن�ص عليها
هذا القرار.
ون�ص القرار على �أن يكون مكتب التنظيم والرقابة لقطاع
ّ
الكهرباء وامل�ي��اه ،املُن�ش�أ مبوجب ق��رار املجل�س التنفيذي
جلهة املُخت�صّ ة بتنظيم تقدمي
رقم  /2/ل�سنة  ،2010ا ِ
خدمة تربيد املناطِ ق وخدمة الفوْترة يف �إمارة دبي ،حيث
منحه القرار القِيام بعدد من املهام ال�صالحيّات �أبرزها:
حتديد املعايري للجهات التي يجب عليها احل�صول على
الت�صريح ،وو�ضع �شروطه ومعايريحتديد ُم ّدتِه ،و�إ�صدار
امللحق ال��ذي يحدِّد فيه املكتب املوا�صفات واال�شرتاطات
الفنية ال��واج��ب توفرها يف نظام تربيد املناطق ،مب��ا يف
ذل��ك ال�سِّ عة التربيديّة ومكان �إن�شائها ،وح��دود املنطقة
التي �سيتم تقدمي خدمة تربيد املناطق فيها.
كما يخت�ص املكتب بالنظر وال�ب��ت يف الطلبات املُقدّمة
للح�صول على الت�صريح وتعديله ،وفقاً للمعايري املُعتمدة
يف ه��ذا ال�ش�أن ،وو��ض��ع امل�ع��اي�ير وال���ض��واب��ط ال�ت��ي يجب
ا�ستيفا�ؤها من املُ�ص ّرح له ملُزاولة �أن�شطته ،وو�ضع القواعد
امل ُ ِّ
نظمة للإجراءاتالتي يجوز للمُ�ص ّرح له اتخاذها بحق
املتعامِ ل يف ح��ال ع��دم التزامه ب�سداد الفواتري ،ورفعها

�إىل املجل�س الأعلى للطاقة العتمادها ،وكذلك الرقابة
والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى ال�شخ�ص ال ��ذي ي�ق��وم ب�ت�ق��دمي خدمة
ت�بري��د امل�ن��اط��ق وخ��دم��ة ال � َف � ْوت��رة ،وال�ت�ح�ق��ق م��ن مدى
التزامه ب�أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن املخالفني منهم ،وجمع
�أي بيانات �أومعلومات من املُ�ص ّرح له ،والتي يراها املكتب
منا�سبة لدعم �أن�شطته التنظيميّة والرقاب ّية.
ووف �ق �اً ل�ل�ق��رار ي�ح��ق مل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ظ�ي��م وال � ّرق��اب��ة لقطاع
الكهرباء واملياه ،ال ّنظر يف �أي خالف قد يقع بني املُتعامِ ل
واملُ�ص ّرح له� ،أوفيما بني املُ�ص ّرح لهُم ،يتع ّلق بتقدمي خدمة
تربيد املناطِ ق وخدمة الفوْترة ،ومحُ اولة ت�سوية اخلِالف
ب�شكل ودّي من خاللجلنة يُ�ش ِّكلها املجل�س الأعلى للطاقة
بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن ،يُحدّد مبُوجبه �آليّة عمل
هذه اللجنة والإج��راءات الواجِ ب اتباعها �أمامها .و�أجاز
القرار للمكتب� ،إعداد الإجراءات امل ُ ِّ
نظمة لتقدمي خدمة
جلهات
تربيد املناطق وخ��دم��ة ال� َف� ْوت��رة بالتن�سيق م��ع ا ِ
ا ُ
حل�ك��وم� ّي��ة امل�ع�ن� ّي��ة ،واع�ت�م��اد ال� ّن�م��اذج ال�لازم��ة لتطبيق
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك منوذج عقد تقدمي خدمة
تربيداملناطِ ق الذي يتم �إبرامه بني املُ�ص ّرح له واملُتعامِ ل،
على �أن ال تخ ّل االخت�صا�صات امل ُنوطة باملكتب مبوجب
جلهات ا ُ
حلكوميّة
هذا القرار باالخت�صا�صات امل ُنوطة با ِ
مبُوجب الت�شريعات ال�سّ ارية يف �إمارة دبي.
ومبوجب القرار اجلديد ،يُحظر على �أي �شخ�ص تقدمي
خدمة تربيد املناطِ ق �أو خدمة ال� َف� ْوت��رة يف �إم ��ارة دبي،
مبُقا ِبل �أو دون مُقا ِبل� ،إال �إذا كان م ّ
ُرخ�صاً له بالعمل يف
وحا�ص ًال على
الإم��ارة من �سُ لطات الرتخي�ص املُخت�صّ ةِ ،
الت�صريح من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء
واملياه ،ويتم منح هذا الت�صريح وفقاً لأحكام هذا القرار
مب��وجِ �ب��ه ،ومب ��ا ال يتعار�ض مع
وال� �ق ��رارات ال �� ّ��ص ��ادِرة ُ
الت�شريعات ال�سّ ارية يف الإمارة.
وح� ��دد ال �ق ��رار �إج � � ��راءات ت �ق��دمي ط �ل��ب احل �� �ص��ول على
الت�صريح و�صالحية املكتب يف تعديل �أي م��ن �شروط
الت�صريح �أو امللحق،و�إ�صدار �شهادة الإعفاء ،التي يتم من
خاللها �إعفاء املُ�ص ّرح له من بع�ض ُّ
ال�شروط �أو ّ
ال�ضوابط
الف ّنية ال��واردة يف الت�صريح �أو املُلحق ،وذلك لل ُمدّة التي
يُحدِّدها املكتب.
وح��دد ال�ق��رار جمموعة من االلتزامات التي يجب على
كل من املزود ووكيل الفوترة احلا�صل على الت�صريح من
املكتب بتقدمي خدمة تربيد املناطق �أو خدمة الفوترة
�ضرورة اتباعها ،ومنها  :ا ُ
جلهة
حل�صول على مُوافقة ا ِ
ا ُ
حلكوميّة املعنيّة برتخي�ص املباين وت�صنيف ا�ستعماالت
الأرا�ضي قبل تركيب وحدة تربيد املناطِ ق وربطها بنظام
ت�بري��د امل�ن��اطِ ��ق ،وا ُ
حل���ص��ول على الت�صريح البيئي من
جلهة ا ُ
حلكوميّة املعنيّة قبل البدء بالعمليّة الت�شغيليّة
ا ِ
ُ
ل��وح��دة تربيد امل�ن��اطِ ��ق ،وك��ذل��ك احل���ص��ول على مُوافقة
جلهات ا ُ
حلكوميّة املعنيّة ب�ش�أن ت�صميم وتنفيذ البُنية
ا ِ
التحتيّة الالزمة لإن�شاء �شبكة تربيد املناطِ ق ،ومُراعاة
الإج��راءات واال�شرتاطات واملُتط ّلبات املُعتمدة لدى تلك
جلهات يف هذا ال�ش�أن.
ا ِ
كما يجب على امل��زود ووكيل الفوترة املُ�ص َّرح له بتقدمي
اخل��دم��ة ،ت��وف�ير جميع امل ُ�ت�ط� ّل�ب��ات والأج� � ِه ��زة الالزمة

فالي دبي ت�شغل رحلتني �أ�سبوعيا �إىل تريانا

•• دبي-وام:

جلهة املُ�ص ّرح
ببيع �أو نقل ملكيّة الأ�صول داخل ّياً �ضمن ا ِ
لها ،وره��ن الأ�صول للحُ �صول على متويل لنظام تربيد
امل�ن��اطِ ��ق ،و�إن���ش��اء حُ �ق��وق ال�ت� ُّ
�دخ��ل يف ن�ط��اق عقد تقدمي
خدمة تربيد املناطِ ق ،بهدف �ضمان ا�ستمراريّة اخلدمة
يف حال انتهاء هذا العقد ،والإحالل �أو اال�ستبدال ال ُك ّلي �أو
ا ُ
جلزئي ،على �أال ُي�ؤ ِّثر ذلك على ُقدرة املُزوِّد يف تل ِبية جودة
ومعايري اخلِدمة التي يُقدِّمها.
ون�ص القرار على �أن يُعاقب ُكل من يرتكِب �أ ّياً من الأفعال
ّ
املن�صو�ص عليها يف اجل��دول املُلحق بهذا القرار ،يف حال
عدم قيامِ ه بتنفيذ ما ورد يف �إ�شعار املُخالفة املُوجّ ه �إليه
بالغرامة املُبيّنة �إزاء ُكل مخُ الفة ،على �أن ُت�ضاعف قيمة
الغرامة يف حالمُعاودة ارتكاب املُخالفة ذاتها خالل �سنة
واحِ ��دة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سّ ابقة لها ،ومب��ا ال
يزيد على مِ ئتي �ألف درهم،ويجوز ملكتب التنظيم وال ّرقابة
لقطاع الكهرباء واملِياه ،دُون الإخالل مب�صلحة املُتعامِ لني،
تعليق العمل بالت�صريح املمنوح للمزود �أو وكيل الفوترة
ملُدّة ال تزيد على ثالثة �أ�شهُر� ،أو �إلغاء الت�صريح ،على �أن
ال تخ ّل اجل��زاءات والتدابري الإدار ّي��ة ،بحق املُت�ض ِّرر من
املُخالفة بال ُّرجوع على املُخالِف بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
حل َقت به.
التي ِ
ّ
ً
ُّ
ُ
و�أج��از القرار ِلكل ذي م�صلحة التظلم خطيا �إىل رئي�س
املجل�س الأعلى للطاقة� ،أو من يُفو ُِّ�ضه ،من �أي ق��رار �أو
�إجراء �أو جزاء �إداري �أو تدبري ُي ّت َخذ بِحَ ِّقه مبُوجب هذا
القرار والقرارات ال�صّ ادرة مبُقت�ضاه ،خالل ثالثني يوماً
من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو اجلزاء الإداري
�أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظ ُّلم خالل
ُمدّة ال تزيد على �ستني يوماً من قبل جلنةيُ�ش ِّكلها رئي�س
املجل�س الأعلى للطاقة �أو من يُفو ُِّ�ضه لهذه الغاية ،ويكون
القرار ال�صّ ادر عن هذه اللجنة ب�ش�أن التظ ُّلم من الناحِ ية
الإداريّة نِهائ ّي اً.
ّ
و�أوج��ب القرار على ال�شخ�ص الذي يقوم بتقدمي خدمة
ت�بري��د امل�ن��اطِ ��ق �أو خ��دم��ة ال � َف � ْوت��رة ب�ت��اري��خ ال�ع�م��ل بهذا
القرار ،توفيق �أو�ضاعِ ه مبا ي ّتفِق و�أحكامِ ه ،خالل مُهلة
ال تزيد على �سنة واح��دة من تاريخ العمل بهذا القرار،
ويجوز لرئي�س املجل�س الأعلى للطاقة متديد هذه املُهلة
ملُدَد ممُ اثِلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك ،وعلى املُ�ص ّرح
له تعديل ُ�شروط و�أحكام العقد املُربم بين ُهوبني املُتعامِ ل
قبل العمل ب�أحكام هذا القرار ،مبا ي ّتفِق مع مناذِج العُقود
املُع َتمدة من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء
ُ�ضي �سنة
واملياه ،وذلك عند انتهاء ُمدّة تلك العُقود �أو م ّ
واحِ دة من تاريخ العمل بهذا القرار� ،أ ُّيهُما �أقرب.
ويُ�صدِر رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة القرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،ويُلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إىل املدىالذي يتعار�ض فيه و�أحكامه ،ويُن�شر هذا القرار
يف اجلريدة الر�سميّة ،ويُعمل به من تاريخ ن�ش ِره.

�أعلنت فالي دبي انها �ستبد�أ رحالتها �إىل تريانا عا�صمة �ألبانيا برحلتني
�أ�سبوعياً بني مطار دبي الدويل « »DXBومطار تريانا الدويل «»TIA
اعتبارا من  28مار�س اجلاري.
وق��ال غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�شركة فالي دبي �أن��ه مع ا�ستمرار
رفع الدول الواقعة �ضمن دائرة الطريان لدينا لقيود ال�سفر ف�إننا نوا�صل
البحث عن فر�ص جديدة لربط الأ�سواق التي كانت تفتقر �إىل اخلدمات
ال�سابقة بدبي...معربا �سعادته ب�أن تكون �أول �شركة طريان وطنية ت�شغل
رحالت مبا�شرة بني دبي وتريانا».

�شراكة بني الإمارات و�أفريقيا لتعزيز العالقات
التجارية وفر�ص ائتمان ال�صادرات امل�شرتكة

•• دبي-وام:

وقعت االحتاد الئتمان ال�صادرات � -شركة حماية االئتمان التابعة للحكومة
االحتادية بدولة الإم��ارات ..اتفاقية مع وكالة ت�أمني التجارة الأفريقية
«� - »ATIشركة حماية االئتمان التجاري واال�ستثمار يف �أفريقيا ..لتعزيز
العالقات التجارية بني دولة الإم��ارات و�أفريقيا من خالل تقدمي حلول
حماية االئتمان والتمويل التجاري لل�شركات وامل�صدرين.
وت�ه��دف االتفاقية ال�ت��ي وقعها ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س التنفيذي
ل�شركة االحت��اد الئتمان ال�صادرات ومانويل مو�سي�س الرئي�س التنفيذي
لوكالة ت�أمني التجارة الأفريقية� ..إىل تعزيز تناف�سية ال�شركات امل�صدرة
يف الإمارات و�أفريقيا من خالل تعريفهم مبزايا حلول التمويل التجاري
و�أدوات احلد من املخاطر التجارية وال�سيا�سية التي يقدمها الطرفان.
كما و�سيتعاون الطرفان � ً
أي�ضا يف زيادة قدرات الت�أمني والتمويل اخلا�صة
بكل منهما .ومن �ش�أن هذا التعاون �أن يفيد ال�شركات امل�صدرة العاملة يف
عدة قطاعات ت�شمل احلديد واملركبات وال�صلب والأملنيوم والزراعة والنقل
والطاقة املتجددة وامليكانيك والكيماويات و�إدارة النفايات وذلك من خالل
ور�ش العمل والندوات واالجتماعات والفعاليات التي �سينظمها الطرفان
ب�شكل م�شرتك.

انطالقا من حر�صها على متابعة �ش�ؤون القطاعات االقت�صادية املختلفة يف الإمارة

•• ال�شارقة  -الفجر:

زار وف��د م��ن غ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة
ال�شارقة م�ؤخرا مركز “�سيتي �سنرت
الزاهية” �أح��دث الوجهات التجارية
وال���س�ي��اح�ي��ة ال�ت��ي افتتحت يف �إم ��ارة
ال���ش��ارق��ة ،حيث ت�ع��رف��وا على جوانب
خمتلفة من املركز و�أجنحته واملحالت
وامل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ،وم ��ا ي �ق��دم��ه من
خدمات ت�ع��د �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة لقطاع
ال �ت �ج��زئ��ة وال� �ق� �ط ��اع ال �� �س �ي��اح��ي يف
الإمارة .وت�أتي هذه الزيارة انطالقا
من حر�ص الغرفة على متابعة �ش�ؤون
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة املختلفة يف
الإم� � ��ارة ع��ن ق� ��رب ،يف �إط � ��ار �سعيها
لتعزيز التوا�صل الدائم وامل�ستمر مع
جمتمع الأع �م��ال املحلي ،ع�بر تبادل
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر وامل ��رئ� �ي ��ات والعمل
امل�شرتك على تذليل �أي��ة حتديات قد
تعيق منو الأعمال وازدهارها.
وت��ر�أ���س وف��د الغرفة �سعادة عبد اهلل
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة
غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،و�ضم
��س�ع��ادة ول�ي��د عبد الرحمن بوخاطر
النائب ال�ث��اين لرئي�س جمل�س �إدارة
الغرفة ،و�سعادة زياد خري اهلل احلجي،
و�سعادة حممد علي بن كامل �أع�ضاء
جمل�س �إدارة الغرفة ،و�سعادة حممد
�أحمد �أمني العو�ضي مدير عام الغرفة،
وحمد اللواتي رئي�س اللجنة التمثيلية

ل�ترك�ي��ب وح ��دة تربيد امل �ن��اطِ ��ق ،مب��ا يف ذل ��ك ع � �دّادات
ق�ي��ا���س ا��س�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة ال �ت�بري��د ّي��ة ،ورب�ط�ه��ا بنظام
تربيد امل�ن��اطِ ��ق ،وا�ستخدام الأن��ظِ �م��ة والو�سائِل املُو ِّفرة
للطاقة ،وفقاً للمعايري املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،وعلى وجه
ا ُ
خل�صو�ص مُتط ّلبات الأمن وال�سّ المة ،وكذلك االلتزام
ُ
ّ
ُ
ب�شروط الت�صريح املمنوح له ،واملعايري واملتطلبات الف ّنية
ُ
ُ
ّ
ال��واردة يف امللحق ،والبت يف ال�شكاوى املقدّمة �إليه من
املُتعامِ لني ب�ش�أن �أي نِزاع قد ين�ش�أ بين ُه وبني املُتعامِ لني �أو
بني املُتعامِ لني ووكيل ال َفوْترة ،وفقاً للإجراءات والآليّات
التي ي�ضعها املُ�ص ّرح له يف هذا ال�ش�أن ويعتمدها املكتب،
كما يجب على املُ�ص َّرح له� ،إبرام عقد تقدمي خدمة تربيد
امل�ن��اط��ق م��ع املُتعامِ ل وف�ق�اً لل ّنموذج املُعتمد م��ن مكتب
التنظيم وال ّرقابة لقطاع الكهرباء واملِياه.
و�أل � ��زم ال �ق��رار اجل �ه��ات ا ُ
حل �ك��وم � ّي��ة امل�ع�ن� ّي��ة واملُطوِّرين
اخلا�ضعة
العقاريني توفري امل�م� ّرات الالزمة يف املناطِ ق
ِ
لإ� �ش��را ِف �ه��م ل�ت�م��دي��د �شبكات ت�بري��د امل �ن��اطِ ��ق ،ومتكني
امل ُ ��زوِّدي ��ن م��ن ت �ق��دمي خ��دم��ة ت�بري��د امل �ن��اطِ ��ق ،ع�ل��ى �أن
ي�ت��م تنفيذ ه��ذه امل �م � ّرات وف �ق �اً ل�ل�م���س��ارات وامل ُ ّ
خططات
واملُ��وا��ص�ف��ات واال��ش�تراط��ات والإج ��راءات وامل ُ �دَد الزمنيّة
واملُتط ّلبات التخطيطيّة وا�ستعماالت الأرا��ض��ي املُعتمدة
جل�ه��ات ا ُ
حلكوميّة املعنيّة وامل ُ�ط�وِّري��ن العقاريني،
لدى ا ِ
على �أن تكون املم ّرات التي يتم توفريها لتمديد �شبكات
تربيد املناطق ،مُ�شرتكة بني كا ّفة املُ��زوِّدي��ن ،وال تتحمّل
جل�ه��ات ا ُ
حلكوميّة املعنيّة م�س�ؤوليّة توفري �أي مم ّرات
ا ِ
�إ�ضافيّة لأي مُز ِّود.
وال ي�ج��وز مل ُ��زوِّد خ��دم��ة ت�بري��د امل�ن��اط��ق االع�ترا���ض على
طلب متديد �شبكات تربيد املناطق يف حرم ّ
الطريق لأي
ُم��زوِّد �آخ��ر ،�إال �إذا ثب ََت ملكتب التنظيم وال ّرقابة لقطاع
رت�ض
جل�ه��ات املُخت�صّ ة �أن امل ُ��زوِّد املُع ِ
الكهرباء واملِ�ي��اه ،وا ِ
لديه بُنية حتتيّة موجودة يف ح��رم ّ
الطريق ،وك��ان طلب
امل ُ ��زوِّد الآخ ��ر غ�ير مجُ ��دٍ م��ن ال� ّن��احِ �ي��ة الف ّنية ،ويتحمّل
املُزوِّد جميع التكاليف املُرت ِّتبة على متديد�شبكات تربيد
جلهات
املناطِ ق ،والوفاء بااللتزامات التي تف ِر�ضها عليه ا ِ
ا ُ
حلكوميّة املعنيّة واملُطوِّرين العقاريني يف هذاال�ش�أن.
و�أورد القرار �شروط قيا�س اال�ستهالك و�إ�صدار الفواتري،
واحت�ساب تعرفة خدمة تربيد املناطِ ق التي يتم تقدميها
للمُتعامِ لني ،على �أ�سا�س ال�سِّ عة التربيديّة ،والتي عرفها
ال �ق��رار ب��أن�ه��ا ال�سعة الإن�ت��اج�ي��ة ل�ن�ظ��ام ت�بري��د املناطق،
ال�ت��ي يتم قيا�سها ب��وح��دة ال�ط��ن التربيدي� ،أو الطاقة
التربيديّة ،والتي عرفها القرار ب�أنها الطاقة الناجتة عن
تربيد املياه بوا�سطة نظام تربيد املناطق� ،أو �أي �أ�سا�س
�آخ��ر يعت ِمدُه مكتب التنظيم وال ّرقابة لقطاع الكهرباء
واملِياه ،كما حدد القرار �آليات اعتماد البدالت والتعرفات
مناملجل�س الأعلى للطاقة نظري اخلدمات التي يُقدِّمها
املزود �أو وكيل الفوترة.
ووفقاً للقرار ،ال يجوز الت�ص ُّرف يف �أي من �أ�صول نظام
حل�صول على املُوافقة ّ
تربيد املناطِ ق� ،إال بعد ا ُ
اخلطية
املُ�سبقة م��ن مكتب التنظيم وال� ّرق��اب��ة لقطاع الكهرباء
واملِياه ،وت�شمل هذه الأ�صول وحدة تربيد املناطق و�شبكة
تربيد املناطق ،وفقاً للتف�صيل ال��ذي �أورده القرار لهذه
الأ�صول ،ويُ�ستثنى من ذلك احلظر الت�ص ُّرفات املرتبطة
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وفد من غرفة ال�شارقة يطلع على املرافق التجارية والرتفيهية واخلدمات املبتكرة لـ «�سيتي �سنرت الزاهية»

ملجموعة عملقطاع مراكز الت�سوق يف
الغرفة ،و�إبراهيم را�شد اجلروان مدير
�إدارة العالقات االقت�صادية والت�سويق،
وج�م��ال �سعيد ب��وزجن��ال مدير �إدارة
الإعالم يف الغرفة ،وكان يف ا�ستقبالهم
�سعادة ف�ؤاد من�صور �شرف املدير العام
لإدارة العقارات ومراكز الت�سوق لدى
جم �م��وع��ة م��اج��د ال �ف �ط �ي��م ،وحممد

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 3/ 2021 Issue No : 13186
Real Estate Summary 571/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Mohammed Wali
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-10-2020 in
the above mentioned case. The court judged in absentia ordering the defendant
to pay the plaintiff an amount of (AED 261,495) Two Hundred Sixty One
Thousand Four Hundred and Ninety Five Dirhams and the interest of 9 % per
annum from the claim date of 22-07-2020 until the full payment and ordered
him to pay the charges, the expenses and One Thousand Dirhams as attomey's
fees and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from
the day following publishing this service. The verdict is issued in the name of
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and is read in public.

الري�س مدير �أول مركز �سيتي �سنرت
الزاهية ،الذين ا�صطحبوا الوفد يف
جولة يف خمتلف�أركان املركز ،وقدموا
�شرحا مو�سعا ح��ول م��راف��ق الت�سوق
والرتفيه املميزة التي ي�ضمها املركز
اجل ��دي ��د ال � ��ذي مي �ت��د ع �ل��ى م�ساحة
 136,200مرت مربع.
�إ�ضافة نوعية  ..و�أث �ن��ى �سعادة

ع�ب��د اهلل �سلطان ال�ع��وي����س ع�ل��ى هذا
امل �� �ش��روع امل�ت�م�ي��ز ،و�أك� ��د ق��ائ�ل�ا�“ :إن
مركز “�سيتي �سنرت الزاهية” ي�شكل
�إ�ضافة نوعية لقطاع مراكز الت�سوق
وجتارة التجزئة يف �إمارة ال�شارقة� ،إىل
جانب �إثراء حياة املواطنني واملقيمني
يف الإم ��ارة م��ن خالل م��ا يقدمه من
خ��دم��ات مبتكرة وف��ري��دة م��ن نوعها

مب��راف �ق��ه ال�ترف�ي�ه�ي��ة والت�سويقية
التي تعك�س تقدم ال�شارقة وتطورها
يف احت�ضان �أه��م املراكز على م�ستوى
املنطقة وامل���س�ت��وح��اة م��ن االجتاهات
العاملية وتلبي االحتياجات املحلية”،
م �� �ش�يرا �إىل �أن افتتاح �أك�ب��ر مركز
للت�سوق يف الإم��ارات ال�شمالية خالل
ه��ذه ال�ف�ترة اال�ستثنائية يعد �إجناز

ي���ض��اف �إىل ق��ائ�م��ة الإجن� � ��ازات التي
حققتها ال���ش��ارق��ة وي ��ؤك��د على مدى
املثابرة والعمل اجل��اد يف امل�ضي قدما
يف م�سرية التنمية االقت�صادية التي
ت�شهدها الإمارة.
تعزيز التوا�صل  ..و�أ�شار العوي�س،
�إىل �أن ه��ذه ال��زي��ارة ت �ن��درج يف �إطار
ال � �ت ��زام ال �غ��رف��ة ب �ت �ع��زي��ز التوا�صل

�سياحة ر�أ�س اخليمة تنظم الرتاث الإماراتي يف اجلزيرة احلمراء
•• ر�أ�س اخليمة  :الفجر

تدعو هيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة و”دائرة الآثار واملتاحف” �سكان
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة وزواره��ا للتعرف على ال�تراث الإماراتي
الأ��ص�ي��ل والتقاليد العريقة ال�ت��ي ت�شتهر بها ال��دول��ة م��ن خ�لال “حي
الرتاث” الثقايف ،والذي ت�ست�ضيفه”اجلزيرة احلمراء” على مدار ثالثة
�أ�شهر .تقام فعاليات “حي الرتاث يومي اخلمي�س واجلمعة من كل �أ�سبوع،
وت�ستمر حتى  28مايو  .2021وخ�لال ه��ذه ال�ف�ترة� ،ست�شهد القرية
الرتاثية التي ا�شتهرت �سابقاً بتجارة الل�ؤل�ؤ قائمة متنوعة من الأن�شطة
والعرو�ض التي تبعث ال�سرور يف نفو�س ال��زوار ،وت�شمل رق�صات العيالة
واليولة الرتاثية و�أنا�شيد ال�صيادين ونق�ش احلنة ،لتقدم بذلك �أم�سيات
متميزة تنا�سب جميع �أفراد العائلة.
ويف هذا ال�سياق ،قال راكي فيليب�س ،الرئي�س التنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة
لتنمية ال�سياحة“ :متثل اجلزيرة احلمراء ث��روة وطنية بالغة الأهمية
و�شاهداً على �أ�ساليب احلياة التي ا�شتهرت بها �إمارة ر�أ�س اخليمة �سابقاً،

وندعو اجلميع �إىل زيارة هذه الوجهةاملتميزة ال�ستك�شاف ما�ضيها العريق.
ومن هذا املنطلق ،رغبنا بابتكار جتربة تتيح للزوار فر�صة االطالع على
تاريخهاالعريق والتعرف عن كثب على �شعبها وتقاليدها من خالل رحلة
تنقلهم عرب الزمن وتوفر لهم جتربة �أ�صيلة بكل معنىالكلمة .وتخطط
الهيئة لتنظيم املزيد من الفعاليات الفريدة مثل ’حي الرتاث‘ م�ستقب ً
ال،
وذلك بهدف التعريف مبواقعنا التياختارتها منظمة “اليون�سكو” �ضمن
قائمة ’الرتاث العاملي‘ ،وت�سليط ال�ضوء على الأهمية التاريخية واملعا�صرة
لإمارة ر�أ�ساخليمة ».و�سعياً لتوفري جتارب غامرة تتيح للزوار ا�ستك�شاف
معاملها اخل�لاب��ة ،ت�ست�ضيف �إم ��ارة ر�أ���س اخليمة �سل�سلة م��ن الفعاليات
الثقافية للتعريف مبواقعها الرتاثية العريقة ،ومنها “اجلزيرة احلمراء”
ال�ت��ي تعد �آخ��ر ق��ري��ة باقية حل��رف��ة الغو�ص بحثاً ع��ن ال�ل��ؤل��ؤ يف اخلليج
العربي ،وال ت��زال حتى اليوم حمافظة على هويتها وطابعها الأ�صليني.
ف�ق��د ��س��اه��م ط��رازه��ا ال�ع�م��راين ال��رائ��ع وال�ن�م��ط املتبع يف تخطيطها يف
احلفاظ على املوقع ،ليقدم اليوم �صورة مثالية عن البلدة التي كانت �سابقاً
تنب�ض باحلياة واحليويةوالن�شاط.

ودمي��وم �ت��ه م ��ع خم�ت�ل��ف القطاعات
االقت�صادية يف الإم � ��ارة ،وخ�صو�صا
قطاع مراكز الت�سوق وجتارة التجزئة،
وال � � ��ذي ي �ع �ت�بر رك� �ي ��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة يف
ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي يف
ال�شارقة ،وحمركا رئي�سيا وم�ساهما
يف دف��ع العجلة االق�ت���ص��ادي��ة وحركة
ال�ن�م��و يف ال �� �ش��ارق��ة ،م���ش�يرا �إىل �أن

ال�غ��رف��ة حتر�ص ع�ل��ى ت��وف�ير الدعم
لهذا القطاع من خالل برامج العمل
الفعالة وامل�ب��ادرات التي تعزز �أعماله
ودوره يف امل�ج�ت�م��ع االقت�صادي� ،إىل
ج��ان��ب ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت �ب��ادل وجهات
النظر مع جمتمع الأعمال مبا يخدم
م���ص��احل�ه��م وي ��دع ��م ت �ط��ور اقت�صاد
ال�شارقة ن �ح��و م��زي��د م��ن االزده � ��ار
والنماء.
وجهة ت�سوق فريدة  ..من جانبه
�أعرب �سعادة ف�ؤاد من�صور �شرف ،عن
�شكره وتقديره لغرفة ال�شارقة على
دعمها واهتمامها ومواكبتها ل�ش�ؤون
قطاع مراكز الت�سوق ،م��ؤك��دا حر�ص
مركز” �سيتي �سنرت الزاهية” على
بناء �أف�ضل عالقات التعاون واالت�صال
م��ع ال�غ��رف��ة ب�صفتها ال�شريك الأول
ملجتمع الأع �م��ال يف �إم ��ارة ال�شارقة،
م�شريا �إىل �أن “�سيتي �سنرت الزاهية”
�سيتميز ك��وج�ه��ة ت���س��وق ف��ري��دة من
نوعها ،الحت�ضانه جمموعة متنوعة
م��ن متاجر التجزئة وال�ترف�ي��ه التي
�ستعك�س �أ�سلوب حياة فريد تلبي كافة
متطلبات �أف��راد املجتمع ،كما �سيوفر
م��زي�ج��ا م��ن �أك�ث�ر م��ن  360عالمة
جت ��اري ��ة ج ��دي ��دة وق ��ائ� �م ��ة ،تتناغم
ج�م�ي�ع�ه��ا م��ع ب�ي�ئ��ة ال�ب�ي��ع بالتجزئة
امل� �ع ��ا�� �ص ��رة ال� �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز بجمالية
الهند�سة املعمارية وامل�ساحات العامة
املريحة.

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
Date 11/ 3/ 2021 Issue No : 13186

Serving a date of case management hearing
to the defendant by Publication
Lawsuit 17/2021, Commercial Plenary
At the request of the Plaintiff, AL Nuaimi Group,
To, Defendant: Mahmood Iqbal Abdul Majeed Zafar, Pakistan
National
You have to appear, in person or by your attorney-in-fact, before
the RAK First Instance Court on Sunday, at 09:00 dated March
14th, 2021, to present your defense and documents. Failure to
appear or sending an authorized agent to represent you, the court
will start the legal procedures in your absence.

Manager of Case Management
Mahmoud Faiq Elayyan
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 96مليار درهم �سيولة الأ�سواق
املالية الإماراتية منذ بداية 2021

•• �أبوظبي-وام:

�شهدت احجام ال�سيولة ارتفاعا كبريا يف �أ�سواق املال الإماراتية ،حيث قفزت
قيمة ال�صفقات املربمة اىل نحو  96مليار درهم بيعا و�شراء منذ بداية
العام وحتى تاريخ  10مار�س اجلاري وذلك وفقا ملا تظهره الأرقام ال�صادرة
عن �سوقي �أبوظبي ودبي املاليني.
وجاء االرتفاع الكبري يف �سيولة الأ�سواق املالية بدعم من عمليات التداول
املكثفة التي نفذتها امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الأجنبية واملحلية وعلى نحو
يحاكي وترية الن�شاط الذي �شهدته الأ�سواق يف �سنوات �سابقة.
ومع الن�شاط امل�سجل يف �شهية التداول لدى جميع امل�ستثمرين �سواء من
امل�ؤ�س�سات او االفراد فقد انعك�س ذلك �إيجابيا على �أ�سعار �شريحة كبرية من
الأ�سهم القيادية خا�صة املدرجة �ضمن قطاعي البنوك والعقار واخلدمات.
وت�شكل قيمة ال�صفقات امل�سجلة منذ بداية العام اجلاري وحتى تاريخ 10
مار�س  2021نحو  34.4%من اجمايل تداوالت طيلة العام . 2020
ويف التفا�صيل بلغت قيمة التداوالت يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية نحو
 70.5مليار درهم بيعا و�شراء خالل الفرتة من يناير وحتى تاريخ 10
مار�س احل��ايل وبذلك فقد ا�ستحوذ ال�سوق على  73.4%من اجمايل
ال�سيولة املتدفقة اىل الأ�سواق املالية الإماراتية.
ويت�ضح من خالل الأرق��ام �أن قيمة التداوالت امل�سجلة يف �سوق العا�صمة
خ�لال الفرتة من يناير وحتى  10مار�س 2021منت بن�سبة جتاوزت
 400%مقارنة مع تلك امل�سجلة يف نف�س الفرتة من العام . 2020
ويف �سوق دبي املايل بلغت قيمة التداوالت  25.5مليار درهم تقريبا خالل
ال�ف�ترة م��ن يناير وح�ت��ى  10م��ار���س  2021ب��زي��ادة ن�سبتها 29.4%
مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام . 2020

ن�سبة زيادة ً % 3.4
مقارنة ب�شهر فرباير 2020

اقت�صادية دبي� :إ�صدار 4,796
رخ�صة جديدة بدبي يف فرباير 2021

•• دبي -الفجر:

�أظهر تقرير حركة الأعمال ال�صادر عن قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري
يف اقت�صادية دبي �أن �إجمايل عدد الرخ�ص اجلديدة التي مت �إ�صدارها خالل
�شهر فرباير  2021و�صل �إىل  4,796رخ�صة ،مبعدل منو ن�سبته 3.4%
مقارن ًة ب�شهر فرباير عام  2020حيث مت �إ�صدار  4,639رخ�صة .وتوزعت
الرخ�ص ال���ص��ادرة خ�لال ف�براي��ر  2021على ع��دة �أن�شطة على ح�سب فئة
الرخ�صة جاء يف مقدمتها املهنية ( )2,730بن�سبة  ،57%تبعتها التجارية
( )1,992بن�سبة  ،41.5%وتوزعت باقي الن�سب على ال�سياحية وال�صناعية.
و�سلط التقرير ال���ض��وء على ت��وزي��ع ال��رخ����ص ال���ص��ادرة خ�لال �شهر فرباير
 2021ح�سب املناطق الرئي�سية يف �إمارة دبي ،وكانت احل�صة الكربى ملنطقة
ب��ر دب��ي ب�إجمايل  2,831رخ�صة ،وم��ن ث��م منطقة دي��رة مبجموع 1,960
رخ�صة ،و�أخ�ي�راً منطقة حتا بواقع  5رخ�ص جتارية جديدة .وت�ؤكد الأرقام
ا�ستمرار اقت�صادية دبي يف دعم وتعزيز امل�سرية التنموية الطموحة القت�صاد
دبي نحو التميز ،وتر�سيخ موقع الإمارة على اخلارطة االقت�صادية كمركز للمال
والأعمال على م�ستوى املنطقة والعامل.
�أم��ا بالن�سبة لل�شكل القانوين للرخ�ص ال�صادرة خالل �شهر فرباير ،2021
ف�شكلت امل��ؤ��س���س��ات ال�ف��ردي��ة نحو  39%م��ن الإج �م��ايل ،يف ح�ين ا�ستحوذت
امل�ؤ�س�سات ذات م�سئولية حمدودة على  ،34%وتبعتها الأعمال املدنية بن�سبة
 .23%و�ضمت باقي قائمة الأ�شكال القانونية كل من �شركات ذات م�س�ؤولية
حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ.م.م).؛ فروع ل�شركات مقرها يف �إمارة �أخرى؛
فروع �شركات /م�ؤ�س�سات مقرها منطقة حرة؛ وفروع ل�شركات �أجنبية .و�ضمت
�أب��رز �أن�شطة الرخ�ص اجلديدة ال�صادرة خالل �شهر فرباير  2021كل من:
خدمات �إدارة امل�شاريع� ،أعمال الأ�صباغ والدهانات� ،أعمال تبليط الأر�ضيات
واحلوائط� ،أعمال النجارة وتركيب الأر�ضيات ،خدمات تنظيف املباين وامل�ساكن،
�أع�م��ال البال�سرت� ،أع�م��ال التمديدات والرتكيبات ال�صحية ،تركيب �أنظمة
التكييف والتهوية وتنقية الهواء و�صيانتها ،تركيب ورق اجل��دران ،وتركيب
الأ�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة.
وت��رك��ز اق�ت���ص��ادي��ة دب��ي يف ا�سرتاتيجيتها ع�ل��ى ت�سهيل �إج � ��راءات املعامالت
والرتاخي�ص التجارية يف دبي ،ويحر�ص قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري
على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفري خدمات وم�ب��ادرات ذات قيمة
م�ضافة للمتعاملني �ضمن معايري عالية اجلودة للو�صول �إىل الهدف الأ�سا�سي
وهو تربع �إمارة دبي �صدارة املدن الذكية على امل�ستوى العاملي .وتعمل اقت�صادية
دبي على تقدمي الدعم التحفيزي واملعنوي لإطالق امل�شاريع واملن�ش�آت التجارية،
الأم��ر الذي ي�ؤكد مدى االهتمام بال�شركات اجلديدة ،واحلر�ص على متابعة
واقع الأعمال عن كثب ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز ثقة ال�شركات اجلديدة والقائمة
بواقع الأعمال واحلركة التجارية يف دبي و�أن اجلهات امل�س�ؤولة تعتربهم العباً
اقت�صادياً وم�ساهماً تناف�سياً يف تنمية اقت�صاد الإمارة .وقد �أطلق �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،م�ؤخراً من�صة “ا�ستثمر يف دبي»https://invest.
 ، dubai.ae/ar/homeاملن�صة الرقمية امل��وحّ ��دة لت�أ�سي�س الأعمال،
لرت�سيخ مكانة دب��ي كوجهة عاملية لال�ستثمار واخليار الأمثل للم�ستثمرين
ورواد الأعمال حملياً وعاملياً ،وذلك بطرح مبا تقدمه املن�صة من جتربة فريدة
ملزاولة الأعمال بنمط ين�سجم مع �أ�سلوب دبي الذكي ،لتكون بذلك �أكرب من�صة
موحّ دة متنح امل�ستثمرين فر�صة احل�صول على رخ�ص جتارية وبدء الأعمال
خالل دقائق معدودة ،وب�أ�سلوب �سهل و�سل�س يوفر الوقت واجلهد.

ت�شارك يف اجتماع اجلمعية الربملانية الآ�سيوية

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�ستعر�ض خالل االجتماع مبادرات الإمارات لدعم اقت�صادها ما بعد كوفيد 19
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستعر�ضت ال�شعبة الربملانية للمجل�س
ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي خ�ل�ال م�شاركتها
عن بعد يف اجتماع اجلمعية الربملانية
الآ� �س �ي��وي��ة جهود دول� ��ة الإم � � ��ارات يف
مواجهة جائحة “كورونا” ومبادراتها
الإ�سرتاتيجية الهادفة لدعم االقت�صاد
الوطني ما بعد “ كوفيد19».
�شهد االجتماع الذي عقد حتت عنوان
“ املر�أة واالقت�صاد املرتكز على الأ�سرة
 :ال �� �س �ي��ا� �س��ات وال �ب�رام ��ج والتجارب
ال�ن��اج�ح��ة ،مراجعة ومت �ك�ين الأ�سرة
ودي �ن��ام �ي��ة احل ��رك ��ات االقت�صادية”،
م�شاركة ممثلي ال�برمل��ان��ات الآ�سيوية
واملنظمات وامل��راك��ز ذات ال�صلة باملر�أة
والأ�سرة.
�شارك من ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف االج�ت�م��اع �أع���ض��اء املجل�س الوطني
االحت��ادي �أع�ضاء اجلمعية الربملانية
الآ�سيوية �سعادة كل من حممد عي�سى
ال �ك �� �ش��ف ،وال ��دك� �ت ��ورة ن �� �ض��ال حممد
الطنيجي ،وعائ�شة حممد امل�لا ،كما
ح�ضرت �سعادة عفراء را�شد الب�سطي
الأم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �� �س��اع��د لالت�صال
الربملاين .و�أك��د �سعادة حممد عي�سى

ال �ك �� �ش��ف رئ �ي ����س جم �م��وع��ة ال�شعبة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة يف اجلمعية
الربملانية الآ�سيوية يف مداخلة لل�شعبة
بعنوان “ اقت�صاد الأ��س��رة يف ع��امل ما
بعد كوفيد� ،”19-أن دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب�ف���ض��ل التخطيط
امل�ح�ك��م ،متكنت م��ن مواجهة جائحة
“كورونا” و�أ�صبحت منوذجا يحتذى
به يف مواجهة الأزم��ات العاملية ،وذلك
وفق تقارير الهيئات وامل�ؤ�س�ساتالدولية
املخت�صة يف الأمم املتحدة ،الفتا �إىل �أن
ه��ذه اخل�ط��ط الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة امتدت
ل�ت���ش�م��ل امل ��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ،ومل
تقت�صر على القطاع ال�صحي وتقدمي
اخل � ��دم � ��ات ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة ،ب� ��ل �شملت
جمموعة من املبادرات الإ�سرتاتيجية
ال �ه��ادف��ة ل��دع��م االق �ت �� �ص��اد الوطني.
وا�ستعر�ض �سعادة الك�شف مقرتحات
ال�شعبة الربملانية الإم��ارات �ي��ة يف هذا
اخل �� �ص��و���ص ال �ت��ي ت ��ؤك��د ع �ل��ى �أهمية
تخ�صي�ص احلكومات ل�صناديق وطنية
تدعم القطاع اخلا�ص باعتباره �شريكا
قويا للحكومات يف مواجهة حتديات
كورونا ،وعدم امل�سا�سبحقوق العاملني
لديه ،و�أهمية دعم احلكومات الوطنية
ل�ل�م���ش��روع��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة

ب��اع �ت �ب��ار �أن ذل� ��ك � �س �ي��دع��م اقت�صاد
الأ�سرة ،خا�صة لأولئك الذين فقدوا
�أع�م��ال�ه��م ب�سبب ج��ائ�ح��ة “كورونا”،
ف�ضال ع��ن ��ض��رورة التو�سع يف رقمنة
اخل��دم��ات ،وتخ�صي�ص م ��وارد مالية
�إ��ض��اف�ي��ة للخدمات التكنولوجية ،يف
ظل ما �أفرزته هذه اجلائحة من �أهمية
ق�صوى للتكنولوجيا �سواء يف التعليم
�أو ال �ع �م��ل ع��ن ب �ع��د� ،أو االجتماعات
االف�ت�را� �ض �ي ��ة� ،أو ت �ق��دمي اخلدمات
التكنولوجية.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادت��ه �أن ال �ع��امل ي�شهد يف
الوقت احلايل ظروفا ا�ستثنائية ب�سبب
تف�شي جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد،
وه��ذه الأزم��ة تتطلب ا�ستجابة كبرية
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن ال��وط �ن��ي وال� ��دويل،
و�ألقت �أعباء اجتماعية واقت�صادية على
الأ�سر خا�صة الن�ساءوالأطفال ،منوها
�إىل �أن التقرير ال�صادر من اليوني�سف
يف فرباير  2021ي�شري �إىل �أن ماليني
الأ��س��ر تعاين م��ن �صعوبة يف احلفاظ
على �أ�شغالها وم���ص��ادر دخلها يف ظل
الأزم � ��ة ،و�أك ��د ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى �ضرورة
قيام احل�ك��وم��ات يف ال�ب�ل��دان املت�ضررة
ب��زي��ادة �إج� ��راءات احلماية املجتمعية،
وت ��وف�ي�ر � �ش �ب �ك��ات الأم � � � ��ان ،وحتويل

الأم � � ��وال ،وح �م��اي��ة ال��وظ��ائ��ف لدعم
الأه ��ايل ال�ع��ام�ل�ين ،وت�ق��دمي �سيا�سات
تربط الأ�سر بالرعاية ال�صحية املنقذة
للحياة والتغذية والتعليم.
ولفت �إىل �أنه بح�سب التقرير ال�صادر
م��ن “الإ�سكوا” يف �إب ��ري ��ل ،2020
ف�إن ظاهرة العنف املنزيل والتحديات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي تواجهها الن�ساء
وال�ف�ت�ي��ات يف املنطقة العربية ب�سبب
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا � �س �ت��زداد � �س��وءا ،حيث
ب�ل��غ ع��دد ال�ن���س��اء يف املنطقة العربية
ال�ل�ات ��ي � �س �ي �ف �ق��دن وظ��ائ �ف �ه��ن نحو
� 700أل��ف ،والب��د يف ه��ذا ال�صدد من
منح الن�ساء والفتيات �أهمية حمورية
لتحقيق نتائج �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة
يف جم��ال التنمية ل�ف��ائ��دة املجتمعات
على امل�ستوى الوطني وال ��دويل ،مما
يعطي دافعا لتحقيق �أه��داف التنمية
امل�ستدامة 2030.
ونبه �سعادة الك�شف ب ��أن م��ا يزيد من
تعقيد �آثار هذه الأزم��ة ،هو الالجئات
وال� �ن ��ازح ��ات وال �ع��ام�ل�ات املهاجرات،
خ ��ا�� �ص ��ة م � ��نم� �ن ��اط ��ق ال� ��� �ص ��راع ��ات
واحلروب ،ولذلك فهن �أي�ضا يواجهن
ظ��روف��ا ��ش��اق��ة م��ن ج ��راء ��س��وء عملية
توفري املياه وخدمات ال�صرفال�صحي

والنظافة ال�صحية وحم��دودي��ة �آليات
احل �م��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،م�ع��رب��ا ع��ن �أمله
يف �أن يحقق ه��ذا االجتماع غاياته يف
و��ض��ع الأ�س�س ال�ع��ام��ة لتمكني الأ�سر
من مواجهة الأعباء املرتتبة على هذه
اجلائحة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلمعية الربملانية
الآ� �س �ي��وي��ة ت��أ��س���س��ت يف ع ��ام ،2006
�أثناء �أعمال ال��دورة ال�سابعة للجمعية
الربملانية الآ�سيوية من �أج��ل ال�سالم
والتي انعقدت يف طهران ،وتهدف �إىل
تعزيز احل��ري��ة وال�ع��دال��ة االجتماعية
وال�سالم والأم��ن وال�صداقة ،وتقا�سم
فر�ص الو�صول �إىل �أح��دث املعارف يف
خمتلف املجاالت وتعزيز هذه املعارف
ب�ين الأع���ض��اء م��ن �أج��ل تعزيز التقدم
وامل �� �س��اواة ب�ين �أع���ض��ائ�ه��ا ،وا�ستغالل
امل��وارد الب�شرية والطبيعية ال�شا�سعة
ب�ط��ري�ق��ة ت �ع��اون �ي��ة ،وت� ��أم�ي�ن م�صالح
جميع الأع�ضاء واالع�تراف ب�سلطتهم
ال��دائ �م��ة ع �ل��ى م ��وارده ��م الطبيعية،
وت ��وف�ي�ر م ��راف ��ق ال��رع��اي��ة ال�صحية
وال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ل �ك��ل ف� ��رد م ��ن �سكانها،
وامل �� �س��اه �م��ة يف ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ال� ��دول
الآ�سيوية من �أج��ل ا�ستغالل �إمكانات
املنطقة.

الدورة الثانية من قمة التجزئة تناق�ش م�ستقبل التجزئة يف  31جل�سة على مدى يومني

بوعميم :التكيف مع الواقع اجلديد وت�سريع التحول الرقمي و�إيجاد طرق
جديد لالبتكار والتوا�صل مع امل�سـتهلك الدرو�سامل�سـتفادة بقطـاع التجزئة
•• دبي -الفجر:

�أك��د ��س�ع��ادة حمد بوعميم ،م��دي��ر عام
غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي �أن جائحة
ك��ورون��ا �شكلت فر�ص ًة لتجار التجزئة
لتغيري من ��اذج �أعمالهم وتكيفها مع
ال ��واق ��ع اجل ��دي ��د ،وت �� �س��ري��ع التحول
الرقمي و�إيجاد طرق جديدة لالبتكار
والتوا�صل مع امل�ستهلك والعميل.
و�أ�شار بوعميم خالل كلمته االفتتاحية
يف ال��دورة الثانية لقمة التجزئة التي
اف �ت �ت �ح��ت �أع �م��ال �ه��ا �أم �� ��س افرتا�ضياً
بالتعاون م��ع غ��رف��ة دبي وم �ي��دان ون،
�إن ق�ط��اع التجزئة الإل �ك�ت�روين �أثبت
�أن��ه رك�ي��زة �أ�سا�سية يف م�ستقبل جتارة
التجزئة العاملية ،م�شرياً �إىل توقعات
م��ن “يورومونيرت” ب ��أن ينمو قطاع
جت ��ارة ال�ت�ج��زئ��ة الإل �ك�ترون �ي��ة يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي لت�صل قيمته
�إىل  50مليار دوالر امريكي يف العام
 ،2025م �ق��ارن � ًة ب �ـ  24م�ل�ي��ار دوالر
�أمريكي يف العام 2020.
ولفت بوعميم �إىل توقعات بنمو مبيعات
جت ��ارة ال�ت�ج��زئ��ة الإل �ك�ترون �ي��ة يف دبي
بن�سبة  23%لتبلغ  27مليار دوالر

امريكي يفالعام  ،2022وذلك بت�أثري
م��ن تغري ع��ادات ال�شراء واال�ستهالك
ال �ت��ي ��س�ب�ب�ه��ا ف�ي�رو� ��س كوفيد،19-
وال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال �ه��ائ��ل يف جميع
اخل��دم��ات ب��الإم��ارة ،مم��ا �سيفتح �آفاق
النمو وا�سع ًة �أم��ام جت��ار التجزئة من
ال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة وال �� �ص �غ�يرة التي
اخ � �ت� ��ارت دب� ��يم� ��رك� ��زاً ل�ع�م�ل�ي��ات�ه��ا يف
املنطقة.
وت��وق��ع بوعميم �أن يحمل م�ع��ه العام
 2021م ��ؤ� �ش��رات �إي�ج��اب�ي��ة بالن�سبة
لقطاع التجزئة خ�صو�صاً مع ا�ستمرار
حمالت التطعيم التي تعترب �أ�سا�سية
لتحقيق ال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي و�إع ��ادة
��ص�ي��اغ��ة م�ستقبل االق�ت���ص��اد العاملي،
واالرت� �ق ��اء بتناف�سية ق �ط��اع التجزئة
ب�شقيه التقليدي والإل �ك�ت�روين ،على
�ضوء املتغريات اال�ستهالكية وال�سلوكية
يف قطاع التجزئة.
و�أ�شار مدير عام غرفة جتارة و�صناعة
دب ��ي �إىل ان ق��واع��د ال�ل�ع�ب��ة يف قطاع
ال �ت �ج��زئ��ة ق ��د ت� �غ�ي�رت ،وح� ��ان الوقت
ل �ي��واك��ب جت� ��ار التجزئة يف ال ��دول ��ة
والعامل املتغريات املت�سارعة ،ويعتمدوا
التحول الرقمي يف خدماتهم واالبتكار

يف تعزيز ثقة امل�ستهلك ك��ي يحافظوا
على تناف�سيتهم يف �سوق العمل.
و�أك� � ��د ب��وع �م �ي��م �أن دع� ��م غ ��رف ��ة دبي
لقمة ال�ت�ج��زئ��ة ي ��أت��ي �ضمن جهودها
ال��س�ت�ق�ط��اب ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ع��امل �ي��ة �إىل
الإمارة ،والرتويج لدبي كوجهة عاملية
مف�ضلة ل�ت�ج��ار ال�ت�ج��زئ��ة ،م ��ؤك ��داً ان
دب ��ي ت�ت�م�ت��ع مب��زاي��ا ت�ن��اف���س�ي��ة عديدة
جتعلها القلب الناب�ض لتجارة التجزئة
يف العامل ،م���ش�يراً �إىل �أن زي ��ادة عدد
ال�سكان وارت�ف��اع الرغبة اال�ستهالكية

وقطاع ال�سياحة الواعد واقرتاب موعد
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020دب��ي عوامل
تعزز �سوق التجزئة ب��الإم��ارة وقدرتها
على ا�ستقطاب العبني �أ�سا�سيني من
جتار التجزئة العامليني.
ون��اق �� �ش��ت ال � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن قمة
التجزئة التي نظمت افرتا�ضياً يومي
 9و 10م��ار���س مب �� �ش��ارك��ة �أك�ث��ر من
 1000م�شارك حتتعنوان “امل�ستقبل
امل � ��رن واجل ��دي ��د ل �ق �ط��اع التجزئة”،
الو�ضع الطبيعي اجل��دي��د يف التفاعل
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ع�م�لاء وامل�ستهلكني
وكيفية ت�سريع التعايف يف القطاع بعد
جائحة كورونا وتف�شي فريو�س كوفيد-
19. 
و�شملت ق�م��ة ال�ت�ج��زئ��ة �أك�ث�ر م��ن 30
ج�ل���س��ة ن�ق��ا��ش�ي��ة اف�ت�را� �ض �ي��ة ناق�شت
موا�ضيع هامة منها التجزئة يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط :م��رح�ل��ة جديدة �أو جتربة
ج ��دي ��دة؟ وب� ��روز ال�ك�م��ال�ي��ات يف فرتة
الأزم��ة ،والتعاون مقارنة بالتناف�س يف
قطاع التجزئة ،وكيف غ�يرت جائحة
كورونا مفهوم والء امل�ستهلك ،والتو�سع
ال � ��دويل ل �ل �ت �ج��زئ��ة ،وت �ط��وي��ر متاجر
امل���س�ت�ق�ب��ل ،وع���ص��ر ال�ت�ج��زئ��ة اجلديد

تعزز العالقات الثنائية القوية بني الإمارات وماليزيا

للم�شاريع النا�شئة ،ومنظومة م�ستقبل
ال �ت �ج��زئ��ة ،وال� ��درو�� ��س امل �� �س �ت �ف��ادة من
الأ�سواق الآ�سيوية وغريها الكثري.
و� �ش��ارك يف ال�ق�م��ة ع ��دد م��ن الأ�سماء
املرموقة والالمعة يف قطاع التجزئة
العاملي ومنهم راديك جيلينيك ،الرئي�س
وال��رئ�ي����س التنفيذي ملر�سيدي�س بنز
�إيطاليا ،وفريناندو م��اك��ادو ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ت���س��وي��ق ،ب�ي�رغ��ر كينج،
وك��ري����س داي �ف �ي��ز ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
للت�سويق ،ونائب رئي�س �أول التجارة يف
نيو باالن�س ،وت�يري �أندريتا ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��ال �ب�ي�ري ،و� �ش �ي��ا ه� ��واجن،
امل�ؤ�س�س ال�شريك والرئي�س التنفيذي
ل�ـ “بوك�سد” ،وم�ن��ى ق�ط��ان ،م�ؤ�س�س،
هدى بيوتي ،ورونالدو م�شوار ،الرئي�س
التنفيذي وامل�ؤ�س�سامل�شارك ل�سوق دوت
ك��وم ون��ائ��ب رئ�ي����س �أم� ��ازون يف ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أف��ري�ق�ي��ا ،ومار�سيال
وارتينبريغ ،الرئي�س التنفيذي لـ ”بيه
ب �ي��ه ج�ي�ن��ز لندن” ،و��س�ل�ي��م �شدياق،
الرئي�س التنفيذي لالزوردي ،جريميي
ه ��ودورا ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
امل���ش�ترك جلوميا ،وم ��ارك جون�سون،
الرئي�س العاملي ملولتون براون.

�أدنوك وبرتونا�س توقعان اتفاقية �شاملة للتعاون اال�سرتاتيجي
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”
ع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون الإ� �س�ترات �ي �ج��ي مع
�شركة “برتونا�س” ال�ستك�شاففر�ص التعاون بني
اجلانبني يف خمتلف جماالت ومراحل الأعمال يف
�سل�سلة القيمة يف قطاع النفط والغاز.
وقع االتفاقية كل من معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب وال��رئ �ي ����س التنفيذي لأدن� ��وك
وجم �م��وع��ة � �ش��رك��ات �ه��ا ،وت �ن �ج �ك��و حم �م��د توفيق،
الرئي�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة برتونا�س.
وت�سهم هذه االتفاقية ،التي تعد الأوىل من نوعها
بني ال�شركتني ،يف تعزيز العالقات الثنائية القوية
ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين دول ��ةالإم � ��ارات وم��ال�ي��زي��ا ،وهي
ت�ؤكد على نهج �أدن��وك يف تو�سيع نطاق ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية واال��س�ت�ث�م��ارات امل�شرتكة لتحقيق
�أق�صى قيمة ممكنة يف جميع ج��وان��ب عملياتها
الت�شغيلية خ�لال تنفيذ �إ�سرتاتيجيتها املتكاملة
 2030للنمو الذكي.
وب �ه��ذه املنا�سبة ق��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان بن
�أح�م��د اجل��اب��ر  “ :متا�شياً م��ع توجيهات القيادة
الر�شيدة مب� ّد ج�سور التوا�صل والتعاون وتو�سيع
نطاق ال�شراكات الإ�سرتاتيجية ،ي�سرنا التعاون مع

“برتونا�س” لأول م��رة من خ�لال ه��ذه االتفاقية
امل �ه �م��ة ال �ت��ي تعترب ام � �ت ��داداً ط�ب�ي�ع�ي�اً للعالقات
الوثيقة التي تربط بني دول��ة الإم��ارات وماليزيا،
والتي توفر فر�صاً مهمة لتعميق هذه العالقاتمن
خالل التعاون الإ�سرتاتيجي يف جمال الطاقة».
و�أ��ض��اف  “ :توفر االتفاقية العديد م��ن الفر�ص
املحتملة لل�شركتني لتعزيز وخلق القيمة يف خمتلف
جم ��االت وم��راح��ل الأع �م��ال يف �سل�سلة القيمة يف
قطاع النفط وال�غ��از ،خا�ص ًة يف ه��ذه ال�ف�ترة التي
نبد�أ فيها باال�ستعداد ملرحلة ما بعد كوفيد ،وتتيح
هذه االتفاقية �إمكانات كبرية وواعدة ،ونتطلع �إىل
ترجمتها �إىل �شراكات عمل ّية تعود بالنفع والفائدة
على الطرفني«.
ومبوجب االتفاقية� ،ستقوم �أدن��وك و”برتونا�س”
با�ستك�شاف ف��ر���ص ال �ت �ع��اون يف جم��ال ا�ستك�شاف
وتطوير و�إنتاج امل��وارد الهيدروكربونية التقليدية
وغري التقليدية يف �إم��ارة �أبوظبي ،مما ي�ؤكد على
الإم �ك��ان��ات ال��واع��دة ال�ك�ب�يرة مل ��وارد النفط والغاز
ال�ضخمة غ�ير امل�ستغلة يف �أب��وظ�ب��ي ،وتعك�س نهج
�أدن��وك يف اال�ستفادة من ال�شراكات الإ�سرتاتيجية
لت�سريع عملياتاال�ستك�شاف والتطوير.
م��ن جانبه ،ق��ال تنجكو حممد توفيق  “ :يعك�س
ال�ت�ع��اون ب�ين “برتونا�س” و” �أدن� ��وك “ الر�ؤية
امل�شرتكة ال�ت��ي جتمع ب�ين ال�شركتني يف �سعيهما

خللق وزي��ادة القيمة من خ�لال البحث عن حلول
ال�ط��اق��ة النظيفة وامل�ب�ت�ك��رة خ���ص��و��ص�اً يف الوقت
الذي نواجه فيهحتديات التحول املت�سارع يف قطاع
الطاقة ،ونحن نتطلع �إىل العمل مع �أدنوك لتلبية
ال�ط�ل��ب امل �ت��زاي��د ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ب�ط��ري�ق��ة م�س�ؤولة
وم�ستدامة».
و��س�ت�ع�م��ل ال �� �ش��رك �ت��ان م��ن خ�ل�ال االت �ف��اق �ي��ة على
�إج� ��راء تقييم م���ش�ترك ل�ل�ف��ر���ص الإ�سرتاتيجية
امل�ت��اح��ة للتعاون على امل�ستويني املحلي والدويل
يف قطاع التكرير وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ،مثل تزويد
ال���س�ف��ن ب��ال��وق��ود ،ودع ��م ن��اق�لات ال �غ��از الطبيعي
امل�سال وم�شاريع �شركة”تعزيز” التي تقود تطوير
امل�شاريع ال�صناعية يف الروي�س و�أبوظبي لتحفيز
التنويع االقت�صادي يف دولة الإمارات.
واتفقت �أدنوك و”برتونا�س” �أي�ضاً على ا�ستك�شاف
فر�ص ال�شراكة املحتملة يف جم��ال ت��داول وجتارة
املنتجات البرتولية ،مبا يف ذل��ك حت�سني �إمدادات
النفط اخلام واملواد الأولية واملنتجات املكررة ،كذلك
التعاون يف جمال وقود الهيدروجني،والتكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ،وال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر يف امل� �ج ��االت ذات
االهتمام امل�شرتك ،مبا يف ذلك تعزيز ا�ستخال�ص
امل��وارد الهيدروكربونية وتقنية التقاط وا�ستخدام
وتخزين ث��اين �أك�سيد الكربون التي متتلك فيها
�أدنوك خربة وا�سعة.

وتعد �شركة “برتونا�س” �شريكاً عاملياً يف جمال
ال�ط��اق��ة وح�ل��ول�ه��ا ،حيث حتظى بح�ضور يف �أكرث
م ��ن  50ب �ل ��داً ح ��ول ال� �ع ��امل ،وتوا�صل ال�شركة
تو�سيع حمفظة �أعمالها يف املوارد التقليدية وغري
التقليدية وجمموعة متنوعة من منتجات الوقود
وزي � ��وت الت�شحيم وال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات مدفوعة
بهدفها ال��رام��ي �إىل �إث ��راء حياة الأف ��راد م��ن �أجل
م�ستقبل م�ستدام.
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االقت�صاد وتنمية املجتمع �أبوظبي تبحثان ال�شراكة لتحقيق نقلة
يف منو القطاع التعاوين وتنوع �أن�شطته ا�ستعدادا للخم�سني عاما املقبلة
•• �أبوظبي  -وام:

بحث معايل عبد اهلل بن طوق امل��ري وزير
االقت�صاد وم�ع��ايل الدكتور مغري خمي�س
اخلييلي رئ�ي����س دائ ��رة تنمية املجتمع يف
�أب��وظ �ب��ي� ،أوج� ��ه ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن اجلهتني
لتنمية منظومة العمل التعاوين بالدولة
وحتقيق التكامل على ال�صعيدين االحتادي
واملحلي يف ه��ذا اجل��ان��ب ،مب��ا يتما�شى مع
ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وي�ح�ق��ق ق�ف��زة يف
م�ساهمة القطاع التعاوين يف منو االقت�صاد
واملجتمع ويف �إط��ار اال�ستعداد للخم�سني
عاماً املقبلة.
واط � �ل � � َع م �ع ��ايل وزي � ��ر االق �ت �� �ص��اد خالل
زيارته ملقر دائرة تنمية املجتمع ب�أبوظبي،
م �ع��ايل م �غ�ير اخل�ي�ي�ل��ي وف ��ري ��ق ال ��دائ ��رة
على تفا�صيل اخلطة اال�سرتاتيجية التي
�أعدتها ال ��وزارة لتنمية القطاع التعاوين
واالرت� �ق ��اء ب ��أدائ ��ه خ�ل�ال امل��رح �ل��ة املقبلة
ليواكب �أف�ضل املمار�سات العاملية ،وناق�ش
اجل��ان�ب��ان �سبل ال�ت�ع��اون يف تنفيذها .كما
ا�ستمع معاليه �إىل مرئيات ال��دائ��رة حول
�أط��ر ال�شراكة لدعم ا�سرتاتيجية الوزارة
يف تطوير ت�شريعات ا�ستباقية مرنة حتقق
م��زي��داً م��ن التمكني ل�ن�م��وذج التعاونيات
وتنويع �أن�شطته وجم��االت عمله ،وتعزيز
م�ساهمته يف منو الناجت املحلي الإجمايل
غري النفطي للدولة ،وبالتايل دع��م تنوع
وتناف�سية االقت�صاد الوطني وزيادة مرونته
وا�ستدامته.
وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان ��س�ب��ل ت �ع��زي��ز التكامل
والتن�سيق بني اجلهتني وخمتلف ال�شركاء
امل �ع �ن �ي�ين خ�ل��ال امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة لدعم

املبادرات وامل�شاريع املنبثقة عن ا�سرتاتيجية
ال��وزارة للقطاع التعاوين للخم�سني عاماً
املقبلة ،وتطوير بيئة ت�شريعية و�صياغة
�سيا�سة حكومية متكاملة ت�ضمن دوراً �أكرب
للعمل التعاوين يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة بالدولة.
وقال معايل عبد اهلل بن طوق املري ،وزير
االقت�صاد “ ..القطاع التعاوين رافد مهم
لالقت�صاد الوطني وي ��ؤدي دوراً حمورياً
يف حت�ق�ي��ق �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة للدولة ،وخا�صة
م��ن خ�لال تبنيه مفاهيم االدخ ��ار الذكي
واال�ستثمار االجتماعي ،ولدينا اليوم خطة
ا�سرتاتيجية طموحة يف وزارة االقت�صاد
لتطوير التعاونيات ب��ال��دول��ة لتكون �أحد
حمركات التنوع والتناف�سية االقت�صادية
م ��ع ت �ع��زي��ز ال �ع��ائ��د م �ن �ه��ا ع �ل��ى املجتمع
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة لها،
ونحر�ص على �إط�لاع �شركاء ال��وزارة ،ويف

مقدمتهم دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي،
ع�ل��ى ه��ذه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة واالط �ل�اع على
مرئياتهم و�أفكارهم يف تطويرها ،وبحث
�سبل التعاون امل�شرتك لتنفيذها».
و�أ� �ض��اف معاليه “ قطعت دول��ة الإم ��ارات
�� �ش ��وط� �اً ك � �ب �ي�راً يف ت �ط��وي��ر منظومتها
التعاونية ،وتعد اليوم من الدول الرائدة يف
العمل التعاوين على م�ستوى املنطقة ،ولكن
الر�ؤية احلكومية امل�ستقبلية للقطاع تهدف
�إىل �إح ��داث نقلة نوعية يف عمل القطاع
ليناف�س �أف�ضل التجارب العاملية ،ونركز يف
املرحلة الراهنة على التعاون مع ال�شركاء
ل�ت�ط��وي��ر ت���ش��ري�ع��ات و��س�ي��ا��س��ات حكومية
ا�ستباقية وم��رن��ة حت�ف��ز من��و التعاونيات
وتعزز جاهزيتها للخم�سني عاماً املقبلة،
وزي��ادة ع��دد التعاونيات وتو�سيع جماالت
عملها لت�شمل قطاعات متنوعة وجديدة
مثل اخلدمات املالية والأن�شطة الرقمية
والتعليم وال���ص�ح��ة وال���ص�ن��اع��ة والزراعة
وال�غ��ذاء ،وزي��ادة فر�ص العمل للمواطنني
يف التعاونيات ،وت�شجيع الثقافة التعاونية
املبتكرة كنموذج مواز لدعم م�سرية النمو
االقت�صادي واالجتماعي يف الدولة».
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور مغري
خمي�س اخلييلي �إن اجل�ه��ود التي تبذلها
دولة الإم��ارات واملتمثلة يف وزارة االقت�صاد
يف �سبيل تعزيز منظومة القطاع التعاوين
وال��ذي يندرج حتت مظلة القطاع الثالث،
�ست�ساهم ب�شكل كبري يف دعم احل�ضور املبتكر
وال�ف� ّع��ال م��ن �أج��ل دف��ع العجلة التنموية
االقت�صادية واالجتماعية يف ال��دول��ة ،مبا
�سي�سهم يف حت�ق�ي��ق ال ��رخ ��اء للمواطنني
واملقيمني وه��و ما ن�سعى �إليه ال�سيما �أننا

نعمل م��ع اجل�ه��ات املحلية واالحت��ادي��ة يف
�سبيل توفري حياة كرمية لأف��راد املجتمع
ك�ك��ل ،ع�بر ت��وف�ير الفر�ص اجل��دي��دة التي
متثل عجلة ا�ستدامة للم�ستقبل ،عرب هذه
اال�سرتاتيجية والإط ��ار الت�شريعي الذي
�سيمثل ن�ق�ط��ة حم��وري��ة داع �م��ة لتحقيق
التقدم والريادة يف هذا القطاع احليوي.
و�أو��ض��ح اخلييلي� ،أن املنظومة التعاونية
ت �ع �ت�ب�ر م ��ن �أه� � ��م ال �ق �ط ��اع ��ات الداعمة
للمجتمع ع�ب�ر امل �� �س ��ؤول �ي��ات والواجبات
املجتمعية من قبل هذه اجلمعيات من �أجل
حتقيق التكامل الأمثل بني القطاع العام
واخل��ا���ص وال�ث��ال��ث ،وه��ذه اخل�ط��وة كذلك
هي نافذة لدعم الناجت املحلي يف الدولة،
مم ��ا ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع ع �ل��ى �أف � � ��راد املجتمع
امل�ستهلكني عرب تقدمي حزمة من احلوافز
والت�سهيالت التي ت�ساهم يف توفري الفر�ص
املالئمة جلميع �شرائح املجتمع ..لقا�ؤنا
ال�ي��وم م��ع معايل عبد اهلل ب��ن ط��وق ،وزير

لت�سهيل عملية فتح احل�سابات امل�صرفية

االق �ت �� �ص��اد ،ي�ع��د حم�ط��ة م�ه�م��ة يف �سبيل
البحث وتبادل اخل�برات ومن �أج��ل درا�سة
احل�ل��ول التي ت�ساهم يف تطوير منظومة
القطاع التعاوين ،لر�سم خطط م�ستقبلية
مبنية على الدمج بني خمتلف القطاعات.
ورحب معايل اخلييلي ،بت�شكيل فريق عمل
ي�ضم �أع�ضائه من كال اجلانبيني من �أجل
دعم املبادرات وامل�شاريع املرتبطة بتطوير
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وت�ع��زي��ز امل�س�ؤولية
وامل�ساهمة املجتمعية من قبل اجلمعيات،
�إىل جانب تنظيم القطاع الغري ربحي عرب
ت�صنيف ال�شركات ذات الهدف االجتماعي.
وا�ستعر�ض اجلانبان �أبرز �إح�صاءات القطاع
ال �ت �ع��اوين يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،ح �ي��ث بلغ
عدد م�ساهمي التعاونيات يف الدولة حتى
نهاية عام  2019نحو � 95أل��ف م�ساهم،
بنمو ن�سبته  4%م�ق��ارن��ة ب�ع��ام ،2018
ومبعدل منو تراكمي بلغ  76%مقارنة
بعام  .2011وت�ضم �إم��ارة �أبوظبي �أكرب
عدد من التعاونيات يف الدولة بواقع 19
تعاونية متتلك  163فرعاً ومنفذ بيع ،من
�أ�صل  42جمعية تعاونية يف كافة �إمارات
الدولة متتلك  250فرعاً ومنفذ بيع.
كما ا�ستعر�ض اجل��ان�ب��ان التعاونيات على
ال���ص�ع�ي��د ال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دده��ا على
م�ستوى العامل  3ماليني تعاونية وعدد
�أع�ضائها مليار ع�ضو وت��وف��ر نحو 280
�ألف وظيفة متثل نحو  10%من �إجمايل
ق ��وة ال�ع�م��ل ح ��ول ال �ع��امل ،وي���س�ت�ف�ي��د من
خدماتها  3م�ل�ي��ارات �شخ�ص يف خمتلف
ب�ل��دان ال�ع��امل ،وي�ق��در حجم �إي ��رادات �أكرب
 300تعاونية على م�ستوى العامل بنحو
تريليوين دوالر.

بنك الإمارات دبي الوطني يدمج مزايا الهوية الرقمية يف موقعه الإلكرتوين
•• دبي-الفجر:

�أع� �ل ��ن ب �ن��ك الإم � � � ��ارات دب� ��ي الوطني،
املجموعة امل�صرفية الرائدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا،
ع ��ن دم� ��ج م ��زاي ��ا “الهوية الرقمية»
 ،(UAE PASS)احلل املوحد للهوية
الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة� ،ضمن
موقعه الإلكرتوين ،ليتيح للعمالء من
الأف ��راد فتح احل�سابات امل�صرفية عرب
موقعه الإلكرتوين ب�سهولة با�ستخدام
مع ّرفات “الهوية الرقمية” اخلا�صة
بهم .وب�ه��ذا ،ي�صبح بنك الإم ��ارات دبي
ال��وط �ن��ي م��ن �أوائ� � ��ل ال �ب �ن��وك يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة التي تتكامل
م� ��ع “الهوية الرقمية” ال� �ت ��ي مت
�إطالقها عرب م�شروع م�شرتك بني دبي
الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع
االت�صاالت وهيئة �أبوظبيالرقمية.
وتتيح “الهوية الرقمية” للم�ستخدمني
�إمكانية التعريف عن �أنف�سهم عرب عملية
م���ص��ادق��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ه��ات��ف الذكي،
وتوقيع امل�ستندات رقمياً وف�ق�اً لأرقى

م�ستويات الأم ��ان ،وم��ن خ�لال حتميل
تطبيق “الهوية الرقمية” وا�ستكمال
عملية الت�سجيل يف �أح��د منافذ خدمة
“الهوية الرقمية” املنت�شرة يف �أكرث من
 300موقع يف �أن�ح��اء ال��دول��ة ،يح�صل
امل�ستخدم على هوية رقميــــــــة موحدة
يف جميع ال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة� ،إ�ضافة
�إىل ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دد م��ن م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��زودي اخلـدمات
الآخرين. 
وتوفر هذه املزايا لعمالء بنك الإمارات

دب��ي ال��وط�ن��ي املحتملني �إم�ك��ان�ي��ة فتح
احل �� �س��اب امل �� �ص��ريف ب �� �س��رع��ة و�سهولة
ع �ب��ر امل � ��وق � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين www.
emiratesnbd.com دون احلاجة
�إىل م��لء امل�ع�ل��وم��ات ال�شخ�صية يدوياً
لتعبئة ال �ن �م��اذج الإل �ك�ترون �ي��ة ك�م��ا يف
ال�سابق .وميكن للم�ستخدمني ت�سجيل
ال��دخ��ول ب��ا��س�ت�خ��دام م �ع � ّرف “الهوية
الرقمية” عند الت�سجيل للح�صول على
ح�سابم�صريف جديد من بنك الإمارات
دب� ��ي ال ��وط� �ن ��ي ،و� �س �ي �ت��م �إك � �م ��ال كافة
التفا�صيل يف النماذج املطلوب تعبئتها
تلقائياً �إىل جانب رفع الوثائق تلقائياً،
وبالتايل توفري الوقت واجلهد.
وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار التزام البنك
املتوا�صل بتب�سيط اخلدمات امل�صرفية
ع �ب�ر �أح � � ��دث االب � �ت � �ك� ��ارات الرقمية،
وا�ستكما ًالخلدمة فتح احل�ساب الرقمي
ال �ف��وري للعمالء الأف ��راد ع�بر تطبيق
اخلدمات امل�صرفية على الهاتف املتحرك
من بنك الإماراتدبي الوطني.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��ال ع �ب��داهلل قا�سم،
الرئي�س التنفيذي لإدارة العمليات يف
جمموعة بنك الإم ��ارات دب��ي الوطني:

“يف �إط � � ��ار دع� �م ��ه امل� �ت ��وا�� �ص ��ل ل ��ر�ؤي ��ة
احلكومة الإماراتية الر�شيدة برت�سيخ
مكانة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
يف ط�ل�ي�ع��ة ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات الذكية،
نفخر يف ب�ن��ك الإم � ��ارات دب��ي الوطني
ب �� �ش��راك �ت �ن��ا امل �ت��وا� �ص �ل��ة م ��ع “الهوية
الرقمية” ليت�سنى لنا امل�ضي قدماً يف
توفري التجارب امل�صرفية اال�ستثنائية
لعمالئنا ومتكينهم من احل�صول على
خ��دم��ات�ن��ا وم�ن�ت�ج��ات�ن��ا مب�ن�ت�ه��ى الي�سر

وال�سهولة .وت�ؤكداملبادرة اجلديدة على
التزام البنك بتحقيق الريادة الرقمية
ع�بر خطتنا للتحول الرقمي ،و�سعينا
املتوا�صل لتعزيز االبتكار».
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال م � ��روان ه � ��ادي ،نائب
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ورئ� �ي� �� ��س ق�سم
اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف الإمارات
لبنك الإم� ��ارات دبي ال��وط�ن��ي“ :ميثل
التعاون بني بنك الإمارات دبي الوطني
و”الهوية الرقمية“ م��رت�ك��زاً رئي�سياً
ال�سرتاتيجية ال�ب�ن��ك ال�ت��ي ت��رك��ز على
العمالء �أو ًال .ومن �ش�أن هذه املبادرة �أن
ت�سهم يف تب�سيط جتربة امل�ستخدمني
التي نوفرها لعمالئنا ،ومنحهم فر�صة
فتح ح�ساب م�صريف ب�سهولة و�سال�سة
عرب موقعنا الإلكرتوين ،كما �أننا نعتزم
�إج � ��راء ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�ح���س�ي�ن��ات على
التجارب الرقميةلعمالئنا يف امل�ستقبل».
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني م�شاركاً
فاع ً
ال يف مبادرات اخلدمات الذكية التي
تطلقها حكومة دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،و�شريك �أول ر�سمي يف جمال
اخل��دم��ات امل���ص��رف�ي��ة لإك���س�ب��و 2020
دبي.لإك�سبو  2020دبي.

6.4 مليار درهم قرو�ض �شخ�صية للأغرا�ض التجارية خالل الربع الأخري من 2020 

•• �أبوظبي  -وام:

�أظ �ه��رت �إح���ص��ائ�ي��ات م�صرف الإم� ��ارات امل��رك��زي �أن
القرو�ض ال�شخ�صية التي قدمتها البنوك العاملة
يف ال��دول��ة ل�ل�أغ��را���ض التجارية للمقيمني زادت
مب�ق��دار  6.4مليار دره��م خ�لال ال��رب��ع الأخ�ي�ر من
ال�ع��ام 2020 . وي�ؤ�شر النمو الكبري يف ه��ذا النوع
من القرو�ض على توا�صل ن�شاط الأعمال التجارية

ال�شخ�صية والتي ُت�صنف يف غالبيتها �ضمن امل�شاريع
متناهية ال�صغر وال�صغرية وهي امل�شاريع التي حتظى
ب�أهمية ك�ب�يرة يف �أج�ن��دة عمل احلكومة االحتادية
واحلكومات املحلية .وتف�صيال  ..فقد ارتفع �إجمايل
الر�صيد ال�تراك�م��ي للقرو�ض ال�شخ�صية املوجهة
للأغرا�ض التجارية �إىل  104.7مليار درهمتقريبا
يف نهاية �شهر دي�سمرب  2020بنمو ن�سبته 6.5%
مقارنة م��ع �إج�م��ايل الر�صيد يف �شهر �سبتمرب من

حماكم دبي

ال �ع��ام ذات ��ه وال �ب��ال��غ  98.3م�ل�ي��ار دره � �م .و�شكلت
ال �ق��رو���ض ال�شخ�صية لل��أغ��را���ض ال �ت �ج��اري��ة نحو
 6.6%من �إجمايل الر�صيد الرتاكمي للت�سهيالت
املالية التي قدمتهاالبنوك العاملة يف الدولة جلميع
الأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة للمقيمني يف ن�ه��اي��ة �شهر
دي�سمرب املا�ضي .ويعد النمو امل�سجل يف ه��ذا النوع
من القرو�ض الأعلى مقارنة مع الأرباع الـ  3الأوىل
من العام  2020وهو ما ي�ؤكد جمدداعودة الن�شاط

حماكم دبي

للأعمال التجارية بعد حالة التباط�ؤ التي �شهدتها
يف جميع �أنحاء العامل نتيجة جائحة “ كورونا».
ومن املتوقع �أن ي�شهد الربع الأول من العام 2021
امل ��زي ��د م ��ن ال �ن �م��و يف ت �ق��دمي ال �ت �� �س �ه �ي�لات املالية
للأن�شطة االقت�صادية والتجارية يف الدولة خا�صة
مع التو�سع يف حملة التطعيم �ضد فريو�س “ كورونا
“ وال ��ذي حققت فيه الإم � ��ارات تقدما ك�ب�يرا على
م�ستوى املنطقة.

حماكم دبي

غرفة �أبوظبي تبحث التعاون اال�ستثماري مع �سنغافورة

•• �أبوظبي -وام:

بحث �سعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة �أبوظبي،
رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة مع �سعادة فا�سواين كمال رام
�شاند �سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة �سبل تعزيز العالقات التجارية
واال�ستثمارية وتبادل اخلربات بني اجلانني يف خمتلف القطاعات .ج��اء ذلك
خالل اللقاء الذي جرى يف مقر الغرفة بح�ضور �سعادة �إبراهيم املحمود نائب
رئي�س غرفة �أبوظبي ،و�سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة �أبوظبي،
وعبداهلل غرير القبي�سي ،وهالل حممد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة .وتبادل
الطرفان احلديث حول فر�ص التعاون امل�شرتك وتو�سيع نطاقه �إىل �آفاق �أو�سع
يف جماالت ا�ستثمارية جديدة تتما�شىمع املتغريات الإقليمية والدولية .و�أعرب
�سفري جمهورية �سنغافورة عن رغبته بالتعرف على ما تقدمه غرفة �أبوظبي
ل�صالح جمتمع الأعمال ،وما هي�إ�سرتاتيجيات النمو والتقدم التي تتبعها ،مبا
يف ذلك م�صاحلها يف �شرق �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا ،م�شريا �إىل �أهمية تفعيل
قنوات التوا�صل بني اجلانبني لتحقيق ال�شراكات التجارية واالنفتاح على املزيد
من املجاالت اال�ستثمارية ،يف ظل العالقات االقت�صادية النموذجية بني دولة
الإمارات و�سنغافورة .من جانبه ثمن �سعادة حممد ثاين الرميثي زيارة ال�سفري
ال�سنغافوري لغرفة �أبوظبي واهتمامه بالتعرف على ما تقدمه الغرفة من
خدمات ت�سهم يف م�ضاعفة دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للعمل �ضمن منظومة
متكاملة ترتقي بحجم االقت�صاد التناف�سيلإمارة �أبوظبي .و�أكد ا�ستعداد غرفة
�أبوظبي لتوطيد التعاون مع جمتمع الأعمال يف �سنغافورة ال�سيما مع وجود
املكتب التمثيلي للغرفة يف �سنغافورة ،والذي يقوم بدعم فر�ص اال�ستثمار ،من
خالل تبادل املعلومات والتقارير االقت�صادية ،وتن�سيق زيارات الوفود التجارية
وت�شجيع �أ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني للولوج يف �إقامة امل�شاريع
وعقد ال�شراكات .و�أ�شار الرميثي �إىل �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد تعزيز روابط
ا�ستثمارية �أق��وى و�صياغة ت�ع��اون جت��اري وث�ي��ق م��ع جمتمعات الأعمال على
امل�ستويات الإقليمية والدولية ،يف خمتلف املجاالت االقت�صادية والتنموية والتي
تن�سجم م��ع تطلعات حكومة �أبوظبي وجهودها املتوا�صلة نحو بناء اقت�صاد
�شامل متنوع وقائم على االبتكار واملعرفة وتبني �أح��دث احللول التكنولوجية
القادرة على تلبية املتطلبات االقت�صادية واالجتماعية ل�ضمان ا�ستدامة النمو
واال�ستفادة من الفر�ص التي توفرها التقنياتاحلديثة.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 3/ 2021 Issue No : 13186
Real Estate Summary 600/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Sayeda Naghama Marouj
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-10-2020 in
the above mentioned case. The court judged in absentia ordering the defendant
to pay the plaintiff an amount of (AED 706,587) Seven Hundred and Six
Thousand Five Hundred and Eighty Seven Dirhams and the interest of 9 % per
annum from the claim date of 22-07-2020 until the full payment and ordered
her to pay the charges, the expenses and One Thousand Dirhams as attorney's
fees and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from
the day following publishing this service. The verdict is issued in the name of
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and is read in public.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/1986

املنذرة /جرين هاو�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
بوكالة املحامية /موزة اخلظر
املنذر اليه /حممد �سليم طالب
جئنا بكتابنا هذا ننذر املنذر اليها للمرة االخرية ونكلفها بالوفاء للمنذرة مببلغ
وقدره  407.000درهم (اربعمائة و�سبعة االف درهم) املرت�صد يف ذمته وذلك يف
غ�ضون خم�سة ايام تلي تاريخ تبليغه هذا االنذار واال �سن�ضطر ا�سفني التخاذ
االج��راءات القانونية الالزمة امام املراجع الق�ضائية املخت�صة حلماية حقوق
املنذرة ولتح�صيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيد املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�صاريف
والنفقات القانونية واتعاب املحاماة باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12
�سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى 571/2020/18

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  4049/2020/16جتاري جزئي

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3125/2020/16جتاري جزئي

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2298/2020/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد وايل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/10/28يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ()261.495
درهم والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/7/22وحتى ال�سداد التام والزمته
الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى :املطالبة باخراج املدعي عليه من ال�شركة قيمة ح�صته ( )245000درهم وحذ ا�سمه من
ال�سجل التجاري والرخ�صة التجارية و�سائر ال�سجالت واالوراق الر�سمية والزام املدعي عليه بالفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن -1 /حممد عبدالرحيم حممد ح�سني ال�شيباين� -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :من�صور احمد �شرياز � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باخراج املدعي عليه من ال�شركة قيمة
ح�صته ( )245000درهم وحذ ا�سمه من ال�سجل التجاري والرخ�صة التجارية و�سائر ال�سجالت واالوراق
الر�سمية والزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/16ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهم� -1 /شركة التاج امللكي ل�صناعة االغذية واخل�ضار املجففة �ش.ذ.م.م  -2التاج امللكي ل�صناعة
االغذية �ش.ذ.م.م  -3راقي يا�سني وهيب ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �شريكا ومديرا ل�شركة التاج امللكي ل�صناعة
االغذية واخل�ضار املجففة �ش.ذ.م.م و�شركة التاج امللكي ل�صناعة االغذية �ش.ذ.م.م وكفيل �ضامن للت�سهيالت
امل�صرفية  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بنك �أبوظبي االول �ش.م.ع
وميثله  :نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/9يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح /بنك
�أبوظبي االول �ش.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي (بنك ابوظبي االول)
مبلغ ( )7.353.703.91درهم والفائدة القانونية  %9اعتبارا من تاريخ  2019/10/6وحتى متام ال�سداد والزمت
املدعي عليهم بالت�ضامن يف امل�صاريف ومبلغ الفي 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

مو�ضوع الدعوى :يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالن املدعي
عليه ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ
وقدره ( )23400درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحلني ال�سداد التام
والزامها بالر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن -1 /افاميا كار رينتالز م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :صالح حممد مظهر العمري � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  ,جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى
وحتديد جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت
احلكم الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )23400درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحلني ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2021/3/17ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم ال�شركة  :امليدور للم�شاريع � -ش ذ م م
رقم الرخ�صة 867803 :
عنوانها  :مكتب رقم  1ملك عمر علي عبداهلل امليدور املهريي  -الق�صي�ص 1
ال�شكل القانوين ذات م�س�ؤولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1472563 :
ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االدارية  -عنوانه  :دبي  ،ديرة � ،شارع املطار  ،مبنى
الفجر لالعمال  ،مكتب  ، 119هاتف  ،042555155فاك�س 042555151
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور �أع�لاه للقيام بت�صفية �شركة امليدور للم�شاريع �ش ذ م م وذلك مبوجب القرار ال�صادر
من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ()2021/1/37137
بتاريخ  ، 2021/2/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض او مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
وفق العنوان املحدد �أعاله م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

28
حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :امليدور للم�شاريع � -ش ذ م م
رقم الرخ�صة 867803 :
عنوانها  :مكتب رقم  1ملك عمر علي عبداهلل امليدور املهريي  -الق�صي�ص 1
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1472563 :
ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات الإدارية
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها
ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى
ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( )2021/1/37137بتاريخ  ، 2021/2/17وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني (ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات الإداري��ة) يف
مكتبه الكائن يف دبي  ،ديرة � ،شارع املطار  ،مبنى الفجر لالعمال  ،مكتب  ، 119هاتف ،042555155
فاك�س  042555151م�صطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2201/2021
املنذر  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود (فرع دبي)
املنذر اليهم -1 :بافاجوتو راجهورام �شيتي
 -2كوكينادي براديب كومار راي -3مانوج تاند�سريي دارمان
تنذر املنذرة املنذر اليهم ب�سداد مبلغ  24781870.99درهم �إماراتي (اربعة وع�شرون
مليونا و�سبعمائة وواح��د وثمانون الف وثمامنائة و�سبعون درهما وت�سعة وت�سعون
فل�سا) حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم والكفيلة حلفظ
حقوق املنذرة جلهة حت�صيل املبلغ امل�شار اليه مع فوائده القانونية وذلك �ضمن مهلة
خم�سة �أيام بعد اعالن الإنذار املاثل.

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2106
املنذر � :شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر اليه � :شاهني عامل ل�صيانة املباين  -ذ م م
ينذر املنذر  /املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  6000درهم قيمة ال�شيك رقم 000013
امل�سحوب على بنك امل�شرق املرجتع ب��دون �صرف لعدم وج��ود ر�صيد بالإ�ضافة لقيمة
غرامة ال�شيك املرجتع  600درهم و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة بذمته عن العام
اجلديد الذي يبد�أ بتاريخ  2020/9/15وذلك خالل مدة اق�صاها  30يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإن��ذار  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية والق�ضائية
الخالء املنذر اليه من امل�أجور مع الزامه ببدل االيجار والر�سوم وامل�صاريف والر�سوم
الق�ضائية حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -عود ميثاء
 هاتف  04-8866575 :فاك�س  04-8866575 :مبوجب هذا تعلن دائرةالتنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية االبرق
للتجارة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/28واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :االبرق للتجارة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  3F ، 4Fملك الغرير لال�ستثمار  -املطينة  -ا�ستدامة  - bال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  886222 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1491844 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/2/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
مبادئ ملراجعة احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب  411ملك ع�ب��داهلل حممد عبداهلل
املو�سى  -بردبي  -عود ميثاء  -هاتف  04-8866575 :فاك�س 04-8866575 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  43 /2021/204تنفيذ �شرعي

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ اتفاقية ال�صلح رقم  2024/2018يف امللف رقم 4554/2018
حاالت زوجية
طالب الإعالن � :سيلني نو�سبومر � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله � :إبراهيم علي كرم حممد خوري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ريان �سامي رمال � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ
اتفاقية ال�صلح رقم  2024/2018يف امللف رقم  4554/2018حاالت زوجية .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل � 7أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

اعالن بالن�شر

املرجع 75 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /همايون كبري جوى كبري احمد اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %10وذلك اىل ال�سيد :حممد نور احمد اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (ال�سعد
لال�ست�شارات االدارية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534600ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية  ،ومت تغيري ن�شاط  ،حيث كان الن�شاط ال�سابق (ا�ست�شارات ودرا�سات ادارية  ،ا�ست�شارات ال�ضريبية)
لي�صبح (اال�ست�شارات ال�ضريبية  ،خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات) ومت تغيري اال�سم التجاري للم�ؤ�س�سة
 ،حيث كان ا�سم التجاري ال�سابق (ال�سعد لال�ست�شارات االدارية) لي�صبح (نور ال�شم�س لطباعة وت�صوير
امل�ستندات) خروج �شريك  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -عود ميثاء
 ه��ات��ف  04-8866575 :ف��اك����س  04-8866575 :مب��وج��ب ه��ذا تعلندائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
عطر املدينة للتجارة � -ش ذ م م وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2021/10/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/28
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :عطر املدينة للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  M-21ملك �شماء را�شد عبدالعزيز امل�خ��اوي  -بردبي  -عود
ميثاء  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  883687 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1489796 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/28واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/10/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني مبادئ ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل
حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -ع��ود ميثاء  -هاتف  04-8866575 :فاك�س :
 04-8866575م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
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اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  SHCAPCICOMS2019 /0002461جتاري
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

يف الدعوى رقم  SHCAPCICOMS2019 /0002461جتاري
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

املرجع 74 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /اف�سر خان كل زاده خان  ،اجلن�سية  :باك�ستان  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عمر �صادق خان عمر نواز
خان  ،اجلن�سية باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (اف�سر خان للمقاوالت النجارة امل�سلحة) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )745441ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
يف ال�شارقة .تغيري اال�سم التجاري لل�شركة من (اف�سر خان ملقاوالت النجارة امل�سلحة) اىل (قوة
الرياح ملقاوالت النجارة امل�سلحة) تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

امل�ست�أنف �ضده  - 4 :راجي�ش فا�سوديف نار�سينغ دا�س ليالراماين (هندي اجلن�سية) (الرقم
املوحد  - )5804186عنوانه  :ال�شارقة  ،املنطقة ال�صناعية رقم (� )6شارع مليحة �أر�ض
م�سورة ملك مطبعة جلف الفنية التجارية �صندوق بريد ( 40455ال�شارقة)  ،الهاتف املتحرك
( ، )0507974892الهاتف الثابت ، )065332957( :الفاك�س ()065338839
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :بنك �أبوظبي التجاري حاليا  -م�صرف الهالل �ش م ع �سابقا
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم /0002461
 SHCAPCICOMS2019حمكمة الإ�ستئناف املدنية  -جتاري.
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�ضاء  ......يوم .......
املوافق  2021/3/21ال�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.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
ناهد �صدقي عبداملنعم

حماكم دبي

امل�ست�أنف �ضده  - 5 :رامي�ش ليالراماين ليالراماين (هندي اجلن�سية) (الرقم املوحد
 - )5537679عنوانه  :ال�شارقة  ،املنطقة ال�صناعية رقم (� )6شارع مليحة �أر�ض م�سورة
ملك مطبعة جلف الفنية التجارية �صندوق بريد ( 40455ال�شارقة)  ،الهاتف املتحرك
(، )0507974892الهاتف الثابت ، )065332957( :الفاك�س ()065338839
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :بنك �أبوظبي التجاري حاليا  -م�صرف الهالل �ش م ع �سابقا
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم /0002461
 SHCAPCICOMS2019حمكمة الإ�ستئناف املدنية  -جتاري.
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�ضاء  ......يوم .......
املوافق  2021/3/21ال�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.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
ناهد �صدقي عبداملنعم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  474/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  414/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى
رقم  3983/2020جتاري كلي
طالب الإعالن � :سريوكو دي دبليو �سي � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :بنتيوم تريدينغ  -م د م �س � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار ال�صادر بالدعوى رقم  2020/3983جتاري
جزئي .وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2021/3/21ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/989
جتاري كلي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :عبداهلل حاجي اقا رجنرب � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�صندوق الذهبي للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته
بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/989
جتاري كلي .وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/17ال�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

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 207/2020/4482تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/علي �شايف فرج املري  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك دبي التجاري � -ش م ع
وميثله  /ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )978163درهم 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

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

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 297 :
ليكن معلوما للجميع بان ورثة ال�سيد /حممود ح�سني حممود �سامل الرئي�سي  -اجلن�سية
الإمارات  ،يرغبون يف ت�سجيل كامل ح�صتهم البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد� /سامل
جمعه خمي�س �سحوبة الظاهري  -اجلن�سية  :الإمارات  ،يف الرخ�صة امل�سماة (مغ�سلة
تبوك) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )509629ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
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 298 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /قمر زمان حممد فا�ضل  -باك�ستان اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حافظ فاروق احمد
احلق نواز  -باك�ستان اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (كافترييا ادري�س) ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )21922ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املرجع 302 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حازم عزمى رباح عجور  -اجلن�سية  :االردن  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /يحيى نظمى رباح عجور  -اجلن�سية
 :فل�سطني  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ار�ض ال�سعادة لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )731360ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
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

املرجع 301 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبداللطيف يو�سف عبداللطيف  -الهند اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سجيف عبدالكرمي عبدالكرمي  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة
امل�سماة (عبداللطيف يو�سف عبداللطيف لتجارة االدوات ال�صحية واال�صباغ) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )604743ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري اال�سم
التجاري من (عبداللطيف يو�سف عبداللطيف لتجارة االدوات ال�صحية واال�صباغ) اىل (�سجيف عبدالكرمي
عبدالكرمي)  -تغيري الن�شاط من (جتارة االدوات ال�صحية ومتديداتها  -باجلملة  ،جتارة الطالء والدهانات
 باجلملة) اىل (جتارة االدوات ال�صحية ومتديداتها  -باجلملة  ،جتارة الطالء والدهانات  -باجلملة  ،بيعلوازم ال�سالمة وال�صحة املهنية و�أدواتها  -بالتجزئة  ،بيع منتجات احلديد  -بالتجزئة  ،بيع االدوات الكهربائية
ومتديداتها  -بالتجزئة) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

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

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 300 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سلطان عبيد بن طار�ش املهريي � -إماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد /عمر �سلطان عبيد بن طار�ش املهريي � -إماراتي اجلن�سية وذلك يف
الرخ�صة التجارية (�ضوء ال�شم�س لطالء الزجاج) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( .)610973وعمالبن�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 299 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد اكرام حممد ايوب علي  -بنغالدي�شي اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %10ح�صة يف الرخ�صة املهنية (بيت الفرا�شة
لطباعة وت�صوير امل�ستندات) ترخي�ص رقم ( )734875وذلك اىل ال�سيد /حممد عبيد اهلل
موالنا هارون  -بنغالدي�شي اجلن�سية .حيث مت حتويل ال�شكل القانوين من �شركة �أعمال
مهنية بوكيل خدمات 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

املرجع 287 :
ليكن معلوما للجميع بان  :ال�سيدة /مرمي �سليم حممد �سليم �أف�ضل  -اجلن�سية  :باك�ستان -
ترغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صتها البالغة ( )%100اىل ال�سيدة /جرييجا
برابهاكار �سوبوراج  -اجلن�سية :الهند  ،وترغب ال�سيدة /مرمي �سليم حممد �سليم �أف�ضل -
اجلن�سية  :باك�ستان  -ترغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صتها البالغة ()%100
اىل ال�سيد /بالو�سامي مارميوثيت�شيتيار مارميوثيت�شيتيار  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة
امل�سماة (كافترييا وادي املدينة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( )555607تعديالت 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

مكتب الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املرجع 286 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /مرمي حاجي ا�سماعيل � -إماراتية اجلن�سية  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100يف الرخ�صة "الفن االبي�ض للتجارة"
مبوجب رخ�صة رقم (� )779286صادرة عن دائرة التنمية الإقت�صادية  -ال�شارقة  ،وذلك
اىل ال�سيدة /يا�سمني كوثر خوار �سيندهو  ،باك�ستانية اجلن�سية.
تعديالت اخرى  :تعديل ال�شكل القانوين من "م�ؤ�س�سة فردية" اىل "وكيل خدمات"
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
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العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2111

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2222

م�صرف الإمارات اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
املنذر اليه  /رىل عون الأمني (لبنانية اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ()RL1311980
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وق��دره ( 821.248.18دره��م  -ثمامنائة وواحد
وع�شرون الفا ومائتان وثمانية واربعون درهما وثمانية ع�شر فل�سا) بالإ�ضافة اىل الغرامة
الت�أخريية بواقع  9%من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .املنذر يخطرك ب�سداد قيمة
املديونية البالغة مبلغ وقدره( 821.248.18درهم  -فقط ثمامنائة وواحد وع�شرون الفا
ومائتان وثمانية واربعون درهما وثمانية ع�شر فل�سا) وذلك خالل مدة ( )5خم�سة �أي��ام من
تاريخ االعالن بالن�شر بهذا الإخطار وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم لتح�صيل قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكم املالية وذلك مع حفظ كافة حقوق
املنذر االخرى واملن�صو�ص عليها مبقت�ضى القانون.

م�صرف الإمارات اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
املنذر اليه  /حامت بطر�س جري�س خوري (اردين اجلن�سية)
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وق��دره ( 783.792.94دره��م فقط �سبعمائة وثالثة
وثمانون الفا و�سبعمائة واثنان وت�سعون درهما واربعة وت�سعون فل�سا) حتى تاريخ 2020/11/12
بالإ�ضافة اىل الغرامة الت�أخريية بواقع  9%من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .املنذر يخطرك
ب�سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره  783.792.94درهم فقط �سبعمائة وثالثة وثمانون
الفا و�سبعمائة واثنان وت�سعون درهما واربعة وت�سعون فل�سا) وذل��ك خالل مدة ( )5خم�سة �أيام
من تاريخ االعالن بالن�شر بهذا الإخطار وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم لتح�صيل قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكم املالية وذلك مع حفظ كافة حقوق
املنذر االخرى واملن�صو�ص عليها مبقت�ضى القانون.

املنذرة � :شركة بال�شاالت للعقارات
وميثلها  /ب�شرى �شعيب مبوجب التوكيل رقم املحرر 2020/1/203175
املنذر اليه � :أ�شوك كومارناثابهاى لت�أجري ال�سقاالت � -ش ذ م م ( -جمهول حمل الإقامة)
ب�صفتنا امل�ست�شارون القانونيون مبوجب التوكيل رقم  2020/1/203175للمنذرة ننذركم مبوجب هذا
الإنذار بالآتي � -1 :إخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص
� � -2س��داد م�ب�ل��غ وق� ��دره ( )19.381ال��ف دره ��م ق�ي�م��ة امل�تر��ص��د ع��ن ع�ق��د االي �ج��ار ع��ن امل ��دة من
 2020/5/15وحتى  2020/12/15وما ي�ستجد حتى تاريخ االخالء 2020
 -3ت�سليم �شهادة برائة ذمة من هيئة املياه والكهرباء
� -4سداد كافة انواع الر�سوم وامل�صاريف احلكومية وغري حكومية
وكل ذلك يف موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ هذا الن�شر و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية جتاهكم.

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001650جتاري (جزئي)
حم�ضر �إجتماع �إدارة الدعوى

بالإجتماع املنعقد اليوم 2021/3/10 :
بح�ضور مدير الدعوى  /حممد ح�سني �أمني املال
قدمت الق�ضية رقم  SHCFICIPOR2021 /0001650جتاري (جزئي)
املرفوعة من  /املدعي (ة) �أم تي بي لتجارة االلكرتونيات � -ش ذ م م حاليا � -شركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ م م
�سابقا) �ضد  /املدعي عليه ( )1الهند ال�شرقية لتجارة االدوات الكهربائية
املح�ضر  :وبالنداء على اخل�صوم
مت الإت�صال باملدعو احمد حممد حليم ب�صفته مندوب وكيل املدعية مبوجب الوكالة وبطاقة املندوب املرفقة يف النظام
مل يح�ضر احد عن املدعي عليها
تبني ورود اعالن املدعي عليها ب�إفادة انه وبالأنتقال اىل العنوان وبعد البحث وال�س�ؤال مل ي�ستدل
مت ا�ستخراج الرخ�صة التجارية للمدعي عليها وتفيد بان الرخ�صة منتهية وان ال�شكل القانوين لل�شركة هو م�ؤ�س�سة
فردية وبذات العنوان الوارد ب�صحيفة الدعوى تبني ورود التحري عن مالك املدعي عليها من ال�شرطة ب�إفادة انه داخل
الدولة وال يوجد عنوان وا�ضح وبالإت�صال بالرقم  0507458863اجاب مالك املدعي عليها ووعد باحل�ضور بتاريخ
 2021/3/16الإجراء املتخذ وبناء على ما تقدم  -الجتماع  2021/3/16العالن املدعي عليها ن�شرا.
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ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0003837مدين (جزئي)

م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
املنذر اليه  :م�أمون عبدالقادر علي ح�سني عطية (�إماراتي اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ()A1817323
املو�ضوع  /ف�سخ اتفاقية الإج��ارة املنتهية بالتملك نتيجة �إخاللكم بدفع الأج��رة ومطالبتكم بت�سليم العقار خاليا من
ال�شواغل ورد احليازة اىل املنذر والغاء �إ�شارة القيد العقاري ال��واردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�ض املنذر جراء الف�سخ
و�سداد امل�ستحقات الإيجارية.
وحيث �أنكم �أخللتم ب�شروط و�أحكام عقد الت�أجري التمويلي ومل تلتزموا ب�سداد الأجرة امل�ستحقة طبقا جلدول الأق�ساط
ف�إن املنذر يخطرك ب�سداد ما تر�صد يف ذمتكم مبلغ وقدره ( 77.164.18درهم فقط �سبعة و�سبعون الفا ومائة واربعة
و�ستون درهما وثمانية ع�شر فل�سا) حتى تاريخ  ، 2020/10/20عن اق�ساط االجرة امل�ستحقة  ،وذلك عن اتفاقية الإجارة
امل�ؤرخة يف  ، 2011/8/25وما ي�ستجد من �أق�ساط ايجارية  ،وعليه يخطركم املخطر ب�ضرورة ت�صحيح االخالل املرتكب
من قبلكم وذلك خالل مدة (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستالمك هذا الإخطار وبخالف ذلك �سي�ضطر املخطر اىل اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية �ضدك مبا فيها الطلب ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء �إ�شارة القيد ودفع االجرة
امل�ستحقة والتعوي�ض عن ال�ضرر الذي ا�صاب املخطر جراء الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون امل�سا�س
ب�أي حق من حقوق موكلنا.

املنذر  :حممد بن �أحمد بن �سعيد القا�سمي (�إماراتي اجلن�سية)
عنوانه  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة  -ابو�شغارة  -بودائق  -خلف ال�شارقة ميغا مول  -بناية تو �إك�س �إل  -الطابق
 - 5مكاتب ميجا مول  -هاتف رقم  - 065983350فاك�س رقم  - 065759422هاتف متحرك رقم 0585652664 :
 الربيد الإلكرتوين deyaaeldin@mbsinvestments.ae :املنذر اليها االوىل  :يوبر انرتيور ديكوري�شن�س  -رخ�صة رقم  - 686962رخ�صة رقم 686962
وعنوانها  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة دبي  -القوز ال�صناعية � - 4شارع  19ب  -متفرع من �شارع  - 26املتفرع من �شارع 63
املتفرع من �شارع اخليل  -الربيد الإلكرتوين  - info@newroyalexhibitions.comهاتف رقم 043474775
 هاتف املتحرك رقم  - 052644953 - 0556745875رقم مكاين 2207878561املنذر ينذر املنذر اليها � -أوال  :ب�ضرورة �أداء � ،أ -مبلغ  7.800درهم (�سبعة �آالف وثمامنائة درهم) القيمة االيجارية للفرتة من
 2020/10/1حتى  ، 2020/12/31ب  -ما ي�ستجد من قيمة �إيجارية
ثانيا  :كما ينذرها ب�ضرورة �إخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل والأ�شخا�ص  ،وينذرها ب�ضرورة �سداد املياه والكهرباء ،
وذلك خالل املدة القانونية املقدرة بـــ  30يوم من تاريخ هذا الإن��ذار العديل  ،م�ضافا اىل تلك املبالغ الفوائد القانونية بواقع
 %12من املبالغ امل�ستحقة للمنذر اعتبارا من تاريخ اعالنها بهذا الإنذار وحتى متام الأداء  ،و�إال �سيتم اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية حفاظا على حقوق املنذر  ،مع �سائر التحفظات.

املرجع 2021/18 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد �أيوب عطور رحمن  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /يا�سني مياه بابلو
بن �سيد الرحمن  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة (ق�صر الرحمانية ملقاوالت
التك�سية واالر�ضيات والأ�صباغ) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم ( )747418تعديالت اخرى  :اليوجد اي 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
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املنذرة  :يونيبود�س  -ذ م م
املنذر اليها االوىل  :الكيتوب ملقاوالت البناء � -ش ذ م م
املنذر اليه الثاين  :كمال ح�سني ح�سن خواجه  -اردين اجلن�سية
املو�ضوع  /تنبه املخطرة على املخطر اليها مبوجب هذا الإخطار وحثها على الوفاء بالتزاماتها
ب�سداد مبلغ  683.461.80درهم (�ستمائة وثالث وثمانون الف واربعمائة وواحد و�ستون
دره��م وثمانون فل�س) وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %9م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 2020/10/30وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .حتت
طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزامه باملبلغ املذكور بالإ�ضافة للر�سوم وامل�صروفات
الق�ضائية حال اال�ستمرار يف الإمتناع عن ال�سداد وذلك جميعة خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام
من تاريخ ا�ستالم املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2113

الكاتب العدل

املنذرة /امل�ؤجر :كارفور ماركت (فرع من ماجد الفطيم هايرب ماركت�س � -ش ذ م م)
املنذر �إليه  /امل�ست�أجر (املرخ�ص اليه) ا�سنرتيا �سوليو�شينز لتجارة الهواتف املتحركة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
ال�شركة املنذرة  /امل�ؤجرة تنذركم ب�ضرورة املبادرة ايل �سداد الرتخي�ص امل�ستحقة حتى تاريخ  31/12/2020مبلغ وقدره 0
 10,50درهم فقط (ع�شرة �أالف وخم�سمانة در هم فقط) و ما ي�ستجد من قيمة الرتخي�ص من تاريخ  01/01/2021بواقع
 21,000درهم (واحد وع�شرون �ألف درهما �إماراتيا) �سنويا حتى تاريخ الت�سليم  /الإخالء الفعلي من العني بالإ�ضافة �إىل ر�سوم
اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء و الغرامات الت�أخريية �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من ا�ضرار و خ�سائر نتيجة
اخاللكم بعقد االيجار وكذلك ر�سوم اخلدمات وال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء والغرامات الت�أخريية �إ�ضافة �إىل ما يلحق
امل�ؤجر من ا�ضرار و خ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد االيجار وذلك خالل املدة القانونية وذلك خالل املدة القانونية �سندا لن�ص املادة
 25من القانون رقم ( )33ل�سنة  2008و املعدل للقانون رقم  26/2007ب�شان تنظيم العالقة بني م�ؤجري و م�ست�أجري
العقارات يف �إمارة دبي وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريح الن�شر لهذا الأنذار.
يف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكورة  ،ف�إننا �سن�ضطر التخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف حقكم و التي ت�شمل
انهاء العقد و اخالءكم من العني امل�ؤجرة و الزامكم بالقيمة الإيجارية و الغرامات الت�أخريية وكافة الفواتری ور�سوم اخلدمات و
ال�صيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء و الكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من خ�سائر نتيجة
اخاللكم بعقد الإيجار ومطالبتكم بالر�سوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

رقم املحرر 27490/1/2021
مقدم من  :املنذرة � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
املنذر اليها  :ميثون فريامان �سرينيفا�سان فيكرامان  -هندي اجلن�سية
� -1سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك ابوظبي التجاري �شيك ل�صالح املنذرة ال�شيك
رق��م ( )000027البالغة قيمته  15.000دره��م (خم�سة ع�شر ال��ف دره��م) امل�ستحق الدفع يف
2018/8/14
 -2ارتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه للبنك لل�صرف ب�سبب عدم كفاية الر�صيد دون الوفاء
مبقابلة.
عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليه بالوفاء بقمية �سالف الذكر البالغة 15.000
درهم (خم�سة ع�شر الف درهم خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإعالن بالن�شر) حتت طائلة اتخاذ
الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املدعي  /وليد �إبراهيم مال اهلل ابراهيم ال علي
�إىل املحكوم عليه  /خمي�س عبيد �سيف عبيد الغا�شمي 9127407 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/5قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله بالتايل  :ن�ص احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره  25.000درهم خم�سة وع�شرون
الف درهم مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما غري قابال لال�ستئناف

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
املنذر اليه  :م�أمون عبدالقادر علي ح�سني عطية (�إماراتي اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ()A1817323
املو�ضوع  /ف�سخ اتفاقية الإج��ارة املنتهية بالتملك نتيجة �إخاللكم بدفع الأج��رة ومطالبتكم بت�سليم العقار خاليا من
ال�شواغل ورد احليازة اىل املنذر والغاء �إ�شارة القيد العقاري ال��واردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�ض املنذر جراء الف�سخ
و�سداد امل�ستحقات الإيجارية.
وحيث �أنكم �أخللتم ب�شروط و�أحكام عقد الت�أجري التمويلي ومل تلتزموا ب�سداد الأجرة امل�ستحقة طبقا جلدول الأق�ساط ف�إن
املنذر يخطرك ب�سداد ما تر�صد يف ذمتكم مبلغ وقدره ( 85.784.48درهم فقط خم�سة وثمانون الفا و�سبعمائة واربعة
وثمانون درهما وثمانية واربعون فل�سا) حتى تاريخ  2020/10/20عن اق�ساط االجرة امل�ستحقة  ،وذلك عن اتفاقية
الإجارة امل�ؤرخة يف  ، 2011/8/25وما ي�ستجد من �أق�ساط ايجارية  ،وعليه يخطركم املخطر ب�ضرورة ت�صحيح االخالل
املرتكب من قبلكم وذلك خالل مدة (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستالمك هذا الإخطار وبخالف ذلك �سي�ضطر املخطر
اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدك مبا فيها الطلب ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء �إ�شارة القيد ودفع
االجرة امل�ستحقة والتعوي�ض عن ال�ضرر الذي ا�صاب املخطر جراء الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون
امل�سا�س ب�أي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/2232

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/2231

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/2228

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/2229

املنذرة /امل�ؤجر :ام ايه بي انرت نا�شيونال لال�ستثمار � -ش ذ م م
املنذر �إليه  /امل�ست�أجر تيم ميد خلدمات التنظيف � -ش ذ م  -جمهول حمل الإقامة
ال�شركة امل�ن��درة  /امل��ؤج��ر تنذركم ب�ضرورة امل�ب��ادرة �إىل �سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة مبلغ وق��در االيجارية مبلغ وقدره
( 67.698.63درهم) (�سبعة و�ستون الف و�ستمائة وثمانية وت�سعون درهما وثالثة و�ستون فل�سا) والذي ميثل بدالت االيجار
امل�ستحقة من  11/02/2020و حتى تاريخ  28/01/2021و ما ي�ستجد من القيمة االيجارية بواقع  70,000درهم
(�سبعون �ألف درهما) �سنويا من تاريخ  29/01/2021و حتى تاريخ الت�سليم  /الإخالء الفعلي من العني امل�ؤجرة  ،وكذلك
ر�سوم اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء والغرامات الت�أخريية �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من ا�ضرار و خ�سائر
نتيجة اخاللكم بعقد االيجار وذلك خالل املدة القانونية وذلك خالل املدة القانونية �سندا لن�ص املادة  25من القانون رقم ()33
ل�سنة  2008واملعدل للقانون رقم  26/2007ب�شان تنظيم العالقة بني م�ؤجري و م�ست�أجري العقارات يف �إمارة دبي وذلك
خالل �سبعة �أيام من تاريح الن�شر لهذا االنذار.
يف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكورة  ،ف�إننا �سن�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم و التي ت�شمل انهاء
العقد و اخالءكم من العني امل�ؤجرة و الزامكم بالقيمة الإيجارية و الغرامات الت�أخريية وكافة الفواتری ور�سوم اخلدمات و
ال�صيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء و الكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من خ�سائر نتيجة
اخاللكم بعقد الإيجار ومطالبتكم بالر�سوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

املنذرة /امل�ؤجر :كارفور ماركت (فرع من ماجد الفطيم هايرب ماركت�س � -ش ذ م م)
املنذر �إليه  /امل�ست�أجر (املرخ�ص اليه) ا�سنرتيا �سوليو�شينز لتجارة الهواتف املتحركة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
ال�شركة املنذرة  /امل�ؤجر تنذركم ب�ضرورة املبادرة اىل �سداد قيمة الرتخي�ص امل�ستحقة حتى تاريخ  31/12/2020مبلغ وقدره
 31,500درهم فقط (واحد وثالثون وخم�سمائة درهم فقط) و ما ي�ستجد من قيمة الرتخي�ص مر تاریخ 01/01/2021
بواقع  40,000درهم (�أربعون �ألف درهم اماراتيا) �سنويا حتى تاريخ الت�سليم  /الإخالء الفعلي من العني بالإ�ضافة �إىل ر�سوم
اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء والغرامات الت�أخريية ا�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من ا�ضرار و خ�سائر نتيجة
احكم بعقد االيجار وكذلك ر�سوم اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء و الغرامات الت�أخريية ا�ضافة اىل ما يحق
امل�ؤجر من �أ�ضرار وخ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد االيجار وذلك خالل املدة القانونية �سندا لن�ص املادة  25من القانون رقم ()33
ل�سنة  2008و املعدل للقانون رقم  26/2007ب�شان تنظيم العالقة بني م�ؤجري و م�ست�أجري العقارات يف �إمارة دبي وذلك
خالل �سبعة �أيام من تاريح الن�شر لهذا الأنذار.
الن�شر لهذا الأنذاريف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكورة  ،ف�إننا �سن�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم
و التي ت�شمل انهاء العقد و اخالءكم من العني امل�ؤجرة و الزامكم بالقيمة الإيجارية و الغرامات الت�أخريية وكافة الفواتری ور�سوم
اخلدمات و ال�صيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء و الكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من
خ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد الإيجار ومطالبتكم بالر�سوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

املندران -1 :مریزا ر�ضا بيج حممد هندي اجلن�سية  -2مریزا ر�ضا بیج حممد  -هندي اجلن�سية
املنظر اليها� :إف �إف دبليو دي منطقة حرة  -ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
املندرين وطبقا ملا جاء بن�ص املادة  1/63من قرار جمل�س الوزراء رقم  33ل�سنة  2020بتعديل �أحكام قرار جمل�س
ال��وزراء رقم  57ل�سنة  2018يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحت��ادي رقم � 11سنة  1992ب�ش�أن قانون
الإجراءات املدنية االحتادي ينبهان على املنذر �إليها و يكلفها بالوفاء و�سداد مبلغ  11،698،000درهم " �أحد ع�شر
مليونا و�ستمائة ثمانية وت�سعون �أل��ف درهم" قيمة املديونية املرت�صدة يف ذمتها واملو�ضح تفا�صيلها ب�صدر هذا
الإنذار والفائدة القانونية بواقع � % 12سنويا من تاريخ املطالبة وذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام عمل من تاريخ
من تاريخ الن�شر لهذا االنذار.
ويف حال �إخاللكم بعدم ال�سداد خالل املهلة املذكورة �آنفا ،ف�إننا �سوف نكون م�ضطرين �إىل �إتخاذ و مبا�شرة كافة
الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة والغري م�سددة من قبلكم ،مبا يف ذلك على
�سبيل املثال ال احل�صر قيد دعوى ق�ضائية ومبا�شرة كافة الإج��راءات القانونية للمطالبة ب�سداد قيمة املرت�صد يف
ذمتكم واحلجز على كافة ممتلكاتكم و�أر�صدتكم املالية لدي البنوك العاملة يف الدولة مع �إلزام بتحمل كافة الر�سوم
وامل�صاريف الق�ضائية و�أتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  % 12من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام الوفاء.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2020 /0007658أمر على عري�ضة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001122جتاري (جزئي)

العدد 13186بتاريخ2021/3/11

املدعي  /حممد عاملغري اهلل ديتا
�إىل املحكوم عليه  /غالم م�صطفى حلزم وتفريغ الب�ضائع
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح بالتايل  :بعد االطالع على االوراق.
ن�أمر بالزام املدعي عليه �أن ي�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.

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

�إىل املدعي عليه  :ب�شري عنرب ب�شري عنرب بالل
مهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة القرائن بالقرب من �سوبرماركت التكامل �شقة رقم 98
بناء على طلب املدعية  :دار التمويل � -ش م ع
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره (82.236.45
درهم) (اثنان وثمانون الفا ومائتان و�ستة وثالثون درهما وخم�س واربعون فل�سا بالإ�ضافة اىل الفائدة االتفاقية
بواقع (� )2.89%شهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات
واالتعاب بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/16امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى 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  2021/3/10م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني �أمني املال

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2219

العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2218

املنذرة � :شركة بال�شاالت للعقارات
وميثلها  /ب�شرى �شعيب مبوجب التوكيل رقم املحرر 2020/1/203175
املنذر اليه  :م�ؤ�س�سة ل�شكرى التجارية (جمهول حمل الإقامة)
ب�صفتنا امل�ست�شارون القانونيون مبوجب التوكيل رقم  2020/1/203175للمنذرة ننذركم مبوجب هذا
الإنذار بالآتي � -1 :إخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص
� � -2س��داد م�ب�ل��غ وق� ��دره ( )88.965ال��ف دره ��م ق�ي�م��ة امل�تر��ص��د ع��ن ع�ق��د االي �ج��ار ع��ن امل ��دة من
 2020/3/25وحتى  2020/12/25وما ي�ستجد حتى تاريخ االخالء
 -3ت�سليم �شهادة برائة ذمة من هيئة املياه والكهرباء
� -4سداد كافة انواع الر�سوم وامل�صاريف احلكومية وغري حكومية
وكل ذلك يف موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ هذا الن�شر و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية جتاهكم.

املنذرة � :شركة ال�سرايا للعقارات
وميثلها  /ب�شرى �شعيب مبوجب التوكيل رقم املحرر 2018/1/224217
املنذر اليه � :إت�ش اي بي ايه للتجارة العامة (�ش ذ م م) (جمهول حمل الإقامة)
ب�صفتنا امل�ست�شارون القانونيون مبوجب التوكيل رقم  2018/1/224217للمنذرة ننذركم مبوجب هذا
الإنذار بالآتي � -1 :إخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل واال�شخا�ص
� -2سداد مبلغ وقدره ( )35000الف درهم قيمة املرت�صد عن عقد االيجار عن املدة من 2020/7/1
وحتى  2021/1/1وما ي�ستجد حتى تاريخ االخالء
 -3ت�سليم �شهادة برائة ذمة من هيئة املياه والكهرباء
� -4سداد كافة انواع الر�سوم وامل�صاريف احلكومية وغري حكومية
وكل ذلك يف موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ هذا الن�شر و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية جتاهكم.
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�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب ��أن ال���س��ادة� /شركة �أم�ي�ري كابيتال (ك��امي��ان) ليمتد ف��رع دبي
(اجلن�سية  :ج��زر ك��امي��ان) ق��د تقدمت بطلب �شطب قيد ف��رع ال�شركة يف ام��ارة دبي
(العنوان  :تيكوم  -مكتب  614 -601ملك كونكورد تاور � ،ص ب  )186549واملقيدة حتت
رقم ( )4829يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأح�ك��ام القانون االحت��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015يف ��ش��أن ال�شركات التجارية
وتعديالته وال�ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد دليل �إجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احل��رة بالدولة .يرجى
من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:

وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

�إعالن بالن�شر
العدد 13186بتاريخ2021/3/11

الكاتب العدل

اخلبري  /حممد علي �سلطان اخل�ضر
اعالن املدعي عليهم مبوعد اجتماع خربة
املدعي عليه الأول  :ناندانا جاياديوا لوكوويتانا
املدعي عليها الثانية  :اونيك�س اليكتور م�شانيكال �سريف�سز � -ش م ح
املدعي عليها الثالثة  :اونيك�س اند�سرتيز �-ش م ح
املدعي عليها الرابعة  :اونيك�س بيلدجن �سي�ستم � -ش م ح
يعلن اخلرب احلا�سبي  /حممد علي �سلطان اخل�ضر �أن �أعمال اخلربة املحا�سبية
مبوجب احلكم ال�صادر عن حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/3/4الدعوى رقم 2020/6375
مدين م�ستعجل واملقامة من  /ويجايا وا�سانتا �سامارا�سيكريا  ...واخلبري يعلن املدعي عليهم ومن
ميثلهم قانونا مبوعد �إجتماع اخلربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم الثالثاء املوافق
 2021/3/16يف متام ال�ساعة  3ع�صرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي  -ديرة
بناية مكاتب  ،خلف ال�شركة العربية لل�سيارات  -توكيل ني�سان  -مقابل داناتا  -الطابق التا�سع مكتب
 - 910هاتف  ، 04-2947002 /فاك�س 04-2947003 /
اخلبري/حممد على اخل�ضر

املنذرة /امل�ؤجر :ام ايه بي انرت نا�شيونال لال�ستثمار � -ش ذ م م
املنذر �إليه  /امل�ست�أجر تيم ميد خلدمات التنظيف � -ش ذ م  -جمهول حمل الإقامة
ال�شركة املندرة  /امل�ؤجر تنذركم ب�ضرورة املبادرة �إىل �سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة مبلغ وق��دره  15,006.85دره��م )
خم�سة ع�شر الف و �ستة دراه��م و خم�سة و ثمانون فل�سا) وال��ذي ميثل بدالت االيجار امل�ستحقة من  11/02/2020و حتى
تاريخ  28/01/2021و ما ي�ستجد من القيمة االيجارية بواقع  70,000دره��م (�سبعون �أل��ف درهما) �سنويا من تاريخ
 29/01/2021و حتى تاريخ الت�سليم  /الإخالء الفعلي من العني امل�ؤجرة  ،وكذلك ر�سوم اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري
املاء و الكهرباء والغرامات الت�أخريية �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من ا�ضرار و خ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد االيجار وذلك خالل
املدة القانونية وذلك خالل املدة القانونية �سندا لن�ص املادة  25من القانون رقم (  ) 33ل�سنة  2008واملعدل للقانون رقم
 26/2007ب�شان تنظيم العالقة بني م�ؤجري و م�ست�أجري العقارات يف �إم��ارة دبي وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريح الن�شر
لهذا االنذار.
يف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكورة  ،ف�إننا �سن�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم و التي ت�شمل انهاء
العقد و اخالءكم من العني امل�ؤجرة و الزامكم بالقيمة الإيجارية و الغرامات الت�أخريية وكافة الفواتری ور�سوم اخلدمات و
ال�صيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء و الكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي �إ�ضافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من خ�سائر نتيجة
اخاللكم بعقد الإيجار ومطالبتكم بالر�سوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13186بتاريخ 2021/3/11

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم الينا املدعو (خ�ضر حم�سن �شيخ قا�سم علي) اىل ق�سم التوثيق
العام  -مبحكمة العني الإبتدائية  -وحدة اخلدمات العدلية بطلب
تغيري ا�سمه الأول من (خ�ضر) اىل (عبداهلل) لي�صبح كامال (عبداهلل
حم�سن �شيخ قا�سم علي) .فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم
التوثيق العام مبحكمة العني الإبتدائية  -وحدة اخلدمات العدلية
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
�سعيد عز البو�شتاوي
رئي�س دائرة التوثيقات مبحكمة العني الإبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13186بتاريخ 2021/3/11
�إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2020 /0007667أمر �أداء
�إىل املدعي عليه � -1 /شركة دجلة لتجارة عدد و�أدوات الور�ش ذ م م
 -2يو�سف حممد عادل يو�سف اجلوالين الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي �شركة عرواين التجارية  -ذ م م  -قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
و�صدر احلكم االتي بعد االطالع على االوراق  :ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعية
بالت�ضامن فيما بينهما املبلغ املبني يف �صحيفة �أمر الأداء مو�ضوع القرار املاثل والزمتهما
بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمتهما بامل�صروفات.
حرر بوا�سطة املوظف  -مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية
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�ضمن فعاليات �شهر القراءة:

جامعة الإمارات ُت ّ
نظم ندوة (ملاذا نقر�أ يف العلوم االجتماعية)
•• العني-الفجر :

�ضمن فعالياتها خالل “�شهر القراءة ”2021
ّ
نظمت كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة اليوم ندوة
اف�ترا��ض�ي��ة حت��ت ع �ن��وان “ملاذا ن �ق��ر�أ يف العلوم
االجتماعية” �أل �ق��اه��ا � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور حممد
غامن الرميحي� ،أ�ستاذ علم االجتماع يف جامعة
الكويت.
ورح��ب معايل زكي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف
ّ
ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة -الرئي�س الأعلى
جلامعة االمارات يف كلمة لهخالل افتتاح الندوة

 ,ب���س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ال��رم�ي�ح��ي ،م ��ؤك��داً ع�ل��ى �أن
مُ�شاركته يف هذه الندوة الق ّيمة خالل فعاليات
“�شهر القراءة” �سوف ُت�سهم يف تعزيز ذخرية
الطالب الثقافية واملعرفية.
و�أ�ضاف معاليه“ :ت�ؤمن جامعة الإمارات -جامعة
امل�ستقبل -ب�أن القراءة غذاء العقل والروح متاماً
كما الطعام وال�شراب غذاء اجل�سد ،لذا حتر�ص
ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى �إط�ل��اق ف�ع��ال�ي��ات و ُم� �ب ��ادرات
تتما�شى مع ا�سرتاتيجية القيادة احلكيمة و ُت�سهم
يف بناء جيلمثقّف قارئ ،مُت�س ّلح بالعلم واملعرفة،
ق��ادر على املُ�ساهمة يف قيادة م�سرية التنمية يف
ال ��دول ��ة ،و ُم�ت�م� ّك��ن م��ن احل �ف��اظ ع�ل��ى�إجن� ��ازات

الدولة الثقافية والفكرية واملعرفية».
وقد �أ ّكد �سعادة الدكتور الرميحي خالل الندوة
على �أه�م�ي��ة ال �ق��راءة ك��أ��س��ا���س للتع ّلم ،الثقافة،
الإبداع واالبتكار ،داعياً الأهايل �إىل ن�شر وتعزيز
ثقافة القراءة العامة بني �أطفالهم منذ نعومة
�أظافرهم ،لتكون �أ�سلوب حياة يقودهم يف م�سرية
حياتهم �إىل النجاحوالريادة على كافة امل�ستويات،
وت�ن�م�ي��ة اخل �ي��ال الإب ��داع ��ي ل��دي�ه��م ع�بر توفري
الكتب والق�ص�ص املُنا�سبة لأعمارهم ،وتخ�صي�ص
بع�ض الوقت ملُ�ساعدتهم يف القراءة ومناق�شتهم
ح��ول مخُ تلف املوا�ضيع .كما �شدّد �سعادته على
دور املدار�س واجلامعات يف تعويد الطالب على

ال� �ق ��راءة ،وع ��دم ق���ص��ره��ا ع�ل��ى ال�ك�ت��ب املدر�سية
والتعليمية.
و�أو��ض��ح الدكتور الرميحي �أن م�صطلح العلوم
االجتماع ّية ،التي هي مو�ضوع الندوة ،يُ�شري �إىل
�أي ف��رع من ف��روع العلوم ال��ذي يتع ّلق بال�سلوك
الإن �� �س��اين وال� ��ذي ي�شمل ج��وان�ب��ه االجتماع ّية
والثقاف ّية ،وال��ذي ي�ستخدم �أحياناً للإ�شارة �إىل
علم النف�س ،وع�ل��م االجتماع ،وع�ل��م ال�سيا�سة،
وعلم االقت�صاد ،والتاريخ ،والقانون ،وغالباً ي�ضم
اجلغرافيا االجتماع ّية واالقت�صاد ّية.
ول�ف��ت �سعادته النظر �إىل ال��دور الكبري والهام
ال��ذي تلعبه العلوم االجتماعية يف حياة الأفراد

وامل �ج �ت �م �ع��ات ،ودوره � ��ا امل� ��ؤ ّث ��ر يف دع ��م التنمية
امل ُ���س�ت��دام��ة يف ك��اف��ة جم ��االت احل �ي��اة ،وقدرتها
على ت�ق��دمي ال�ن�ظ��رة الثاقبة ح��ول كيف ّية عمل
ك��ل م��ن ال �ع �ل��وم الأخ � ��رى واالب� �ت� �ك ��ارات ،م�ؤكداً
على �أن ق��راءة كتب علم االجتماع بكافة �أنواعها
يُ�سهم يف تزويد ال�ق��راء بكل امل�ه��ارات التحليل ّية
والتوا�صل ّية ال�ّلااّ زم��ة يف العمل واحل �ي��اة ب�شكل
عام ،ومت ّكنهم من املُ�ساهمة يف ح ّل �أكرب الق�ضايا
املحلية والعاملية التي حتمل معها �آث��اراً ج�سيمة
على املجتمع مثل جرائم العنف والطاقة البديلة
والأمن ال�سيرباين.
واختتم �سعادة الدكتور غ��امن الرميحي الندوة

ق ��ائ�ل� ً
ا�“ :أنتم �أج� �ي ��ال ال �غ��د وق � ��ادة التغيري،
والأ�سا�س املتني لبناء امل�ستقبل .الكتاب والقراءة
هي �سبيلكم الأمثل لتحقيق �آمالكم و�أحالمكم
امل�ستقبلية ،وزيادة قدراتكم ومهاراتكم املعرفية يف
الإب��داع واالبتكار لل ُم�ساهمة يف م�سرية �أوطانكم
التنموية املُ�ستدامة القائمة على املعرفة والعلم
والثقافة،
وبناء جمتمعات ريادية ُت�ضاهياملجتمعات العاملية
ال��رائ��دة يف كافة امل�ج��االت .و�أتط ّلع ُقدماً لر�ؤية
مل �أف�ضل ت�سوده
مُ�ساهماتكم املُبدعة يف بناء ع��ا ٍ
املحبةوال�سعادة واال�ستقرار والأمن والأمان على
مخُ تلف الأ�صعدة». 

خالل جل�سة ا�ست�ضافت املد ّرب يو�سف النعيمي

مكتبة خورفكان تر�شد جمهورها خلطوات التم ّيز والنجاح
•• ال�شارقة  -الفجر:

عقدت مكتبة خورفكان العامّة ،التابعة لهيئة
ال�شارقة للكتاب ،جل�سة حوارية بعنوان “ق ّوة
التحدّي” ا�ست�ضافت فيها امل� ��د ّرب املعتمد
يو�سف النعيمي ،الذي ع ّرف خاللها بالكثري
من املفاهيم التي تقود �إىل حتويل التحديات
�إىل فر�ص ،ومقاومة الأفكارال�سبيلة وم�سببات
الف�شل ،و�آلية و�ضع القواعد الأ�سا�سية التي
تقود �إىل التم ّيز يف خمتلف مناحي احلياة. 
و�أو�� �ض ��ح ال�ن�ع�ي�م��ي يف م���س�ت�ه� ّل اجل�ل���س��ة �أن
الإيجابية عامل ��ض��روري للو�صول للنجاح،
خا�صة يف ظ ّل الظروف التي مي ّر بها العامل
ج � ّراء جائحة ك��ورون��ا حتتاج �إىل الكثري من
التفكري الإيجابي وال�صحيح ،و�أ��ش��ار �إىل �أن
�آلية تنفيذ الأفكار وامل�شاريع والر�ؤى حتتاج
�إىل تدريب وممار�سة وتع ّلم وعزمية للو�صول
�إىل نتيجة �صحيحة. 
وق��ال النعيمي“ :هناك العديد من املعوقات
فيما يتعلق بتنفيذ الأف �ك��ار �أه�م�ه��ا اختالق
الأع � ��ذار وان �ت �ظ��ار ال �ب��داي��ة امل�ث��ال�ي��ة ،ك�م��ا �أن
�أمناط ال�شخ�صية التي تختلف من �شخ�ص
�إىل �آخر واحدة من الأ�سباب التي حت ّول دون
حتقيق الطموحات ،م��روراً باالعتماد املبالغ
على املحيط اخل��ارج��ي ��س��واء على الأه ��ل �أو
الأ� �ص��دق��اء ال��ذي��ن مي�ك��ن �أن ي���س��ان��دوا ولكن
لي�س لوقت ط��وي��ل ،كما �أن الت�أجيل ي�ضعف
التنفيذ الذي يحتاج �إىل متارين على �صعيد
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت��دب�ير ل�ل��و��ص��ول �إىل الغاية
املرجوة». 
و�أ�ضاف“ :يجب �أن يطرح ك ّل منا على نف�سه
� �س ��ؤا ًال (مل� ��اذا ت��رغ��ب يف ال �� �ش��يء ال ��ذي تريد
القيام به) ،و�أن يدر�سه ،ويتع ّرف على �أبعاده،

لأن الو�صول له لي�س �سه ً
ال بل يتطلب حتديد
الإمكانيات التي ميتلكها ،حيث �أن و�ضع خطةّ
ط��ري��ق �أم ��ر م�ه��م �إىل ج��ان��ب اال�ستفادة من
جتارب الآخرين التي تعود بالنفع وتقود نحو
النجاحات». 
وع ّرف النعيمي خالل اجلل�سة مبفهوم “خطةّ
التع ّلم” التي ت�ضم العديد من الأ�سئلة مثل
(م� ��اذا ��س��أت�ع� ّل��م ومل� ��اذا ��س��أت�ع�ل��م)� ،إىل جانب
(وقت التع ّلم ،وجتزئة املهارة) التي تخت�صر
الكثري من الوقت واجلهد وت�ضمن الفاعلية
الق�صوى ،كما تطرق �إىل تو�ضيح املمار�سات
املعتمدة والنماذج اجلاهزة التي تبقى كمثال
ونهج للتق ّيد به يف خمتلف جماالت التعلم. 
وت��اب��ع النعيمي “ :ه�ن��ال��ك �أه�م�ي��ة لتحديد
الأه ��داف وامل�ه��ام ،ويجب ع��دم اال�ستهانة بها
ب��اع�ت�ب��اره��ا �أداة لقيا�س الإدارة ،ف�ك� ّل م��ا ال
ميكن قيا�سه ال ميكن �إدارت� ��ه ،و�أن ��ا �أحر�ص
ع�ل��ى ت��دوي��ن امل �ه��ام والإجن � � ��ازات ال �ت��ي قمت
بها خالل اليوم والتي �أ�سميها (االنت�صارات

ال�صغرية) يف احل�ي��اة ،التي �أع��ود لها عندما
�أ�شعر بالإحباط».
و�أ�ضاف ”:ال�شغف والإ� �ص��رار ي �ق��ودان نحو
حت�ق�ي��ق ال �ط �م��وح��ات ل �ك��ن ه �ن��اك �أه �م �ي��ة يف
االنتباه للتفا�صيل ال�صغرية واليومية املرهقة
واملتعبة ،وهذا ما يجعلنا نقول �إن النجاح لي�س
ت�أ�سي�س م�شروع وح�سب ،بل هو اال�ستمرارية
وال�ث�ب��ات وال���ص�ع��ود ب�شكل تدريجي ،وميكن
�أن ن�ق��وم مب���ش��روع بالفعل وننه�ض ب��ه ،لكن
التحدي الأكرب هو هل �س�أ�ستمر به �أم ال». 
وق�دّم النعيمي �شرحاً لتمرين بعنوان “دوار
مق�سمة �إىل 8
احلياة” وهو عبارة عن دائ��رة ّ
�أج��زاء ك� ّل ج��زء يحمل جانباً؛ الأول يحتوي
على (امل��ايل واملهني واالجتماعي والأ�سري)،
فيما ي�ض ّم الثاين اجلانب (الروحي والعقلي
واجل �� �س��دي وال�ن�ف���س��ي) ،ث��م ي�ت��م البحث عن
ال�ن��واق����ص يف ك � ّل ج��ان��ب وي �ب��د�أ ال�ع�م��ل على
تقوية النواق�ص و�إي�ج��اد ال�ت��وازن يف خمتلف
اجلوانب يف احلياة .
ً
وق � �دّم ال�ن�ع�ي�م��ي ت �ع � ّري �ف �ا مل�ف��اه�ي��م “رباعية
و�سدا�سية التوازن” التي تعتمد الأوىل على
ال�ع�ق��ل حم � � ّرك ال�ت�ف�ك�ير وال ��وع ��ي والذهن،
واجل�سد الذي يحمل الفكر والنف�س والأجهزة
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،وال �ق �ل��ب ال� ��ذي ي�ح�م��ل امل�شاعر
واالح��ا��س�ي����س و� �ض��رورة �إدارت �ه��ا ،و� �ص��و ًال �إىل
اجلانب الروحي والعالقة مع اهلل – �سبحانه
وت�ع��اىل -و�أداء ال��واج�ب��ات وال�ط��اع��ات وا�صفاً
�إي��اه��ا بالعالقة التي يجب �أال تنقطع ،فيما
تعتمد ال�سدا�سية على الكثري من العنا�صر
م�ث��ل ال �غ��اي��ة وال ��ر�ؤي ��ة وال �ت��و ّق��ع الإيجابي،
وامل�ع��رف��ة وق��وة احل�م��ا���س ،واخل�ط��ط البديلة
واالعتقاد بالذات والرغبة امل�شتعلة التي ت�صل
جميعها �إىل حتقيق التوازن ب�أ�شكاله املختلفة

احتاد كتاب و�أدباء الإمارات ينظم حما�ضرة جتارب يف التمكني الثقايف
نظم احت��اد كتاب و�أدب ��اء الإم ��ارات ف��رع ر�أ���س اخليمة حما�ضرة بعنوان
“جتارب يف التمكني الثقايف” للدكتور حممد بن جر�ش وقدمه ال�شاعر
نا�صر البكر.وحتدث الدكتور حممد ب��ن جر�ش ع��ن �أهمية امل�ؤ�س�سات
الثقافية يف تفعيل دور املثقفني يف املجتمع م�شريا �إىل حجم النتائج

التي تتحقق ج��راء فتح قنوات بينه وبني املتلقي من خالل ن�شر نتاجه
ومنحه املكانة الالئقة يف جمتمعه.و�أكد �أهمية التوا�صل بني الأجيال
واالهتمام باملواهب الإبداعية وتنميتها ،ل�صقل موهبتها وتهيئتها لكي
ت�أخذ دورها يف العطاء والإجناز.و�شدد على �ضرورة و�ضع اال�سرتاتيجيات

واخل�ط��ط الت�شغيلية ال�ت��ي تنظم عملية تطوير وتنمية الإب ��داع لدى
�أفراد املجتمع واالهتمام بالأدباء ال�شباب من خالل التدريب والتحفيز
وامل�سابقات واجلوائز واال�ستفادة من اخلربات والتعا�ضد معها للو�صول
�إىل ه��ذا ال�ه��دف.وحت��ت عنوان “جتارب يف متكني الكتاب من التكوين

�إىل التمكني” حتدث الدكتور حممد بن جر�ش عن جتارب عملية نفذها
املحا�ضر ليج�سد النظرية �إىل واقع عملي ذكر منها توا�صل �أجيال الكتابة
قراءات يف �أدب ال�شباب وخمترب الإبداع الأدبي وخمترب �أدب ال�شباب ونادي
كتاب العني وجائزة م�سبار الأمل الأدبية ل�شباب وال�شراكات الثقافية.
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لفتت الأنظار �إليها منذ ظهورها الأول على ال�شا�شة ،لي�س فقط جلمالها
ومالحمها الرقيقة ،بل خلفة دمها وقبولها على ال�شا�شة ،و�سرعان ما
�أ�صبحت من �أهم النجمات على ال�ساحة� ،إنها الفنانة هنا الزاهد ،التي
ح�صلت على الكثري من الإ�شادات والإعجاب مب�سل�سلها اجلديد "حلوة
الدنيا �سكر" ،والذي ت�صدر الرتيند �أكرث من مرة من وقت عر�ضه ،مع
النجمة هنا الزاهد كان هذا احلوار للوقوف على كوالي�س امل�سل�سل
و�أعمالها القادمة وتفا�صيل اخرى..

Thursday
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�أبتعد عن الكوميديا فى "النمر"

هنا الزاهد :يف "حلوة الدنيا �سكر"حققت �أمنية طلعت زكريا "الفنية"
• يف البداية" ..حلوة الدنيا �سكر" �أول بطولة مطلقة
ل�ه�ن��ا ال��زاه��د يف ع ��امل ال ��درام ��ا ،م��ا ال ��ذي ح�م���س��ك له
حتديداً؟
علي،
 �أكرث ما حم�سني �أن احلكايات كلها جديدة ّفوجدت �أن اجلمهور �سرياين ب�شكل خمتلف متاماً،
كما �أن امل�سل�سل فيه متثيل بجد ،واخ�ت�لاف يف
ال���ش�خ���ص�ي��ات ،وامل �خ��رج خ��ال��د احل �ل �ف��اوي بذل
جم� �ه ��وداً ك� �ب�ي�راً ك ��ي ت �خ��رج احل �ل �ق��ات بهذا
ال�شكل.
• ما �أ�صعب حكاية قابلتك يف امل�سل�سل؟
 "لو كنت يوم �أن�ساك" من احلواديت ال�صعبة،لأن�ه��ا درام�ي��ة وبكيت فيها ك�ث�يراً ،وتطلبت
�أحا�سي�س كثرية وم�شاعر خمتلفة ،و�أي�ضاً
ح��دوت��ة �أخ��رى ج�سدت فيها دور الفتاة
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،وك��ان��ت امل� ��رة الأوىل التي
�أظ�ه��ر بها يف ه��ذا ال ��دور ،وه��و بعيد
عن �شخ�صيتي لذلك واجهت �صعوبة
بع�ض ال�شيء.
• ما ال�شخ�صية التي ج�سدتيها
يف "حلوة ال��دن �ي��ا �سكر" �أق ��رب
لقلبك؟
 �أع �ت�ب�ر ��ش�خ���ص�ي��ة "هناديعبدالظاهر" يف ح ��دوت ��ة
"املتخ�ص�صة" م ��ن �أك�ث�ر
ال�شخ�صيات التي �أحببتها
لأن �ن��ي مل �أل�ع�ب�ه��ا من
قبل.
• ن �ن �ت �ق��ل �إىل
ن� � ��� � �ش � ��اط � ��ك يف
ال�سينما ..كيف
ر�أي� � � ��تِ �سيناريو
فيلم "يف عز ال�ضهر"
مب �� �ش��ارك��ة ال �ن �ج��م العاملي
مينا م�سعود؟
 مو�ضوع الفيلم حلو والورقم� �ك� �ت ��وب ب �ح��رف �ي��ة �� �ش ��دي ��دة،
وجذبني للفيلم �أنه ينتمي للون
الأك �� �ش��ن ،ولي�ست الكوميديا،
ووجود مينا م�سعود يف الفيلم
�شرف لكل الفيلم.
• حدثينا عن ق�صة الفيلم
والدور الذي تلعبينه؟
 الفيلم ي��دور حول ع�صابةدول� �ي ��ة ،وي� �ق ��وم م �ي �ن��ا ب ��دور
رئي�س الع�صابة ،و�أنا امل�ساعدة
اخل��ا��ص��ة ب��ه وذراع ��ه الأمين،
وت �ظ �ه��ر ك �ف �ت��اة غ�ي�ر متزنة
نف�سياً ،والفيلم به الكثري من
الأك�شن واحلركة� ،سوف �أتدرب
عليها.

• ختاما م��ع ظ�ه��ورك يف ال�سباق ال��رم���ض��اين امل�ق�ب��ل ..ه��ل �ستظهرين يف دور
ال�صعيدية مب�سل�سل "النمر"؟
ال ،لن �أج�سد دور فتاة �صعيدية ،لكن �شخ�صيتي �ستبتعد عن الكوميديا ،و�سعيدةجداً مب�شاركتي يف هذا العمل ،و�أمتنى �أن يعجب اجلميع.
كوالي�س حكاية (ال �سحر وال �شعوذة)
ت�صدر م�سل�سل (حلوة الدنيا �سكر) حكاية (ال �سحر وال �شعوذة) مواقع التوا�صل
االجتماعي (في�سبوك) ،وحمركات البحث بن�سبة م�شاهدات عالية تخطت الـ50
مليون م�شاهد.
و�أعربت الفنانة هنا الزاهد ،عن �سعادتها البالغة لت�صدر امل�سل�سل قائمة الأعلى
م�شاهدة ع�بر م��واق��ع الفيديوهات (ي��وت�ي��وب) مب�شهد م��ن ح��دوت��ة (ال �سحر وال
�شعوذة).
و�أ�ضافت (الزاهد)( :احلمد هلل على النجاح ،كنت مرعوبة �أثناء الت�صوير ،وما زلت
ب�سبب الق�ص�ص املقبلة التي �سيتم عر�ضها ،خا�صة �أنها ق�ص�ص خمتلفة و�شخ�صياتها
بالطبع خمتلفة).
وتقدّم (هنا) يف العمل � 9شخ�صيات خمتلفة متامًا عن بع�ضها ً
بع�ضا ،وانتهى عر�ض
احلكاية الأوىل (�ساندى كرا�ش) ،حيث ج�سدت دور مدربة (ن�ساني�س) يف �سريك
وتدخل فى العديد من الأزمات واملواقف االجتماعية ،وق�صة (اجلرمية ال تفيد،
(يف عز ال�ضهر)
قالت الفنانة هنا الزاهد� ،إن �أك�ثر �شيء ح َّم�سها مل�سل�سل (حلوة الدنيا �سكر)� ،إن
احلكايات كلها جديدة عليها ،فوجدت �أن اجلمهور �سرياها ب�شكلٍ خمتلف متاماً ،كما
�أن امل�سل�سل فيه متثيل (بجد) ،واختالف يف ال�شخ�صيات ،واملخرج خالد احللفاوي
بذل جمهوداً كبرياً كي تخرج احللقات بهذا ال�شكل.
و�أ�ضافت �أن (لو كنت يوم �أن�ساك) من احلكايات ال�صعبة ،لأنها درامية وبكيت فيها
كثرياً ،وتطلبت �أحا�سي�س مرهفة وم�شاعر خمتلفة.

�أنها تقوم بت�صوير � 4شخ�صيات خمتلفة يف اليوم ،مما جعلها مرهقة ذهنيا ب�شكل
كبري.
وتابعت" :تلك ال�شخ�صيات منف�صلة عن بع�ضها ،فكل ق�صة تختلف عن الأخرى
ومدة الت�صوير ت�صل �أحيانا �إىل � 14ساعة يوميا ،بالإ�ضافة �إىل �أن املكياج وال�شكل
اخلا�ص بكل �شخ�صية ي�أخذ وقتا طويال للتح�ضري قبل بدء الت�صوير".
وعن ا�ستعانتها باملطرية �أمرية ر�ضا للغناء يف �أول ق�صة من امل�سل�سل لت�ؤدي الأغنية
مكانها ،قالت الزاهد �إن �صوت ر�ضا "جميل للغاية ويتناغم مع �شخ�صية �ساندي".
ولدى �س�ؤالها عن العمل املف�ضل لديها بني "الواد �سيد ال�شحات" و"حلوة الدنيا
�سكر" ،قالت �إن "العمل الأخري مل يكتمل ت�صويره حتى تبدي ر�أيها النهائي ،لكنه
خمتلف عن غريه ،كونه �أول بطولة مطلقة لها يف عامل الدراما التليفزيونية".
وعن �أ�سباب جناح امل�سل�سل قالت" :الق�ص�ص خمتلفة ومتنوعة عن بع�ضها ،وذلك
عامل �أ�سا�سي حتى ال ميل اجلمهور ،على عك�س م�سل�سالت الـ  30حلقة التي قد
ت�صيب امل�شاهد بامللل� ،أو ال يتمكن من متابعة جميع احللقات لأي ظرف كان".
امل�سل�سل من �إخ��راج خالد احللفاوى ،ويكتبه  8م�ؤلفني ،هم �إي��اد �صالح و�ضياء
حممد و�أحمد �سعد وه�شام �إ�سماعيل وهند فايد وحممد جالل و�إيهاب بليبل و�أمين
ال�شايب.
ويف �إطار الأعمال الكثرية التي ت�شارك فيها الزاهد� ،أكدت الفنانة ال�شابة �أن زوجها
الفنان �أحمد فهمي "يدعمها ب�شكل كبري يف كل عمل تقدمه" ،م�شرية �إىل �أنها
تعتربه مبثابة "�صديق ت�ست�شريه يف �أمورها بالن�سبة للفن� ،أو حياتها ال�شخ�صية".
كما عربت عن افتقادها لوالدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا ،وقالت �إن
ذلك �أثر فيها ب�شكل كبري ،كونه كان يتمنى �أن ي�شاهد جناحها يف عمل مهم.
و�أ�شارت �إىل �أنه كان يتمنى �أن تعر�ض يوما ما �شخ�صية الدمية "باربي" ،وهو ما
حققته بالفعل من خالل �شخ�صية "باربي" التي �أقدمها يف عمل جديد .واختتمت
حديثها بت�أثر ،قائلة" :وح�شني جدا وكان نف�سي يبقى موجود معايا".

حققت �أمنية طلعت زكريا "الفنية"
�أعربت الفنانة هنا الزاهد عن �سعادتها البالغة بردود �أفعال اجلمهور عقب عر�ض
م�سل�سل "حلوة الدنيا �سكر" ،ال��ذي يت�ضمن ع��دة ق�ص�ص خمتلفة وحقق جناحا
كبريا ،خا�صة ق�صتي "�ساندي كرا�ش" و"اجلرمية ال تفيد" ،الفتة �إىل �أنها ت�شارك
يف عدد من الأعمال الفنية ،والتي �ستتمكن من خاللها من حتقيق "�أمنية" والدها
الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا.
و�أو�ضحت هنا الزاهد يف ت�صريحات خا�صة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أنها تلقت
العديد من الإ�شادات عرب ال�سو�شيال ميديا وجمهور ال�شارع امل�صري الذي يناديها
بلقب "�ساندي" ،وه��ي �شخ�صية �أول ق�صة يف امل�سل�سل ،م��ردف��ة" :النا�س �سعيدة
بامل�سل�سل� ،سواء الأطفال �أو الكبار ،ملا فيه من ت�شويق ودراما".
�شخ�صيات متعددة
وتعر�ض امل�سل�سل �إىل م�شكلة ،عندما اعتذر خمرجه خالد احللفاوي ،عن ت�صوير
باقي احللقات� ،إث��ر قيام القناة التي تعر�ض العمل بتغيري ترتيب عر�ضها دون
الرجوع �إىل �صناع العمل .وعلقت الزاهد على تلك الواقعة ،باعتبار �أن ما حدث
كان "�سوء تفاهم".
�أم��ا فيما يتعلق بال�شخ�صيات املختلفة التي قدمتها ،ف�أ�شارت �إىل �أن �شخ�صيات
"�ساندي" يف حكاية "�ساندي كرا�ش" ،و"هنادي" يف حكاية "املتخ�ص�صة" ،والفتاة
املحجبة "مرمي" ،كانت من ال�شخ�صيات الأقرب �إىل قبلها يف م�سل�سل "حلوة الدنيا
�سكر".
و�أكدت �أنها تعترب هذه ال�شخ�صيات املتباينة "مبثابة حتد كبري لها" ،نظرا ل�ضرورة
تقدمي كل واحدة منها ب�شكل جيد وخمتلف.
وحتدثت الفنانة ال�شابة عن �أكرث ال�صعوبات التي قابلتها يف امل�سل�سل ،بالإ�شارة �إىل

الرا خور 
ي
تعتذر عن
«فتح الأندل�س»
اع �ت��ذرت الفنانة اللبنانية الرا خ��وري عن ع��دم �أداء البطولة يف
م�سل�سل «فتح الأندل�س« املقرر انطالق ت�صويره قريباً مب�شاركة باقة
من النجوم العرب واخلليجيني.
و�أكدت الرا يف ت�صريح �صحايف� ،أنها بالفعل قررت االعتذار عن
امل�سل�سل،
مف�ضلة ع��دم الك�شف ع��ن الأ� �س �ب��اب ،مو�ضحة �أن ال �ق��رار هو
الأن�سب لها،
متمنية لفريق العمل النجاح والتوفيق.
و�أو�ضحت الرا �أنها ت�ستغل ه��ذه الفرتة لتلقي درو�س
ب��الإل �ق��اء م��ع �أن �ط��وان ك���س��اب�ي��ان ،وك��ان��ت ق��د �أ�شارت
�إىل �أن�ه��ا ت��در���س ج�ي��داً ع��ر��ض�اً يتعلق بتقدمي فكرة
تلفزيونية من الطراز الرفيع،
بعد جتربتها يف عامل التمثيل ،وهي تريد اال�ستفادة من
الوقت للخروج بالفكرة ،بال�شكل الذي ير�ضي طموحها
وم�ستقبلها حتت الأ�ضواء.

�شم�س تطرح
«خط اخلطر» على
مواقع التوا�صل
طرحت الفنانة �شم�س �أغنية جديدة �أهدتها للعراقيني بعنوان
"خط اخلطر" ،يف �صفحاتها الر�سمية على مواقع التوا�صل،
وكذلك على "اليوتيوب".
و�شاركت �شم�س �صوراً لها ب�إطاللة جريئة لرتويج �أغنيتها
اجلديدة يف ح�سابها الر�سمي وعلقت عليها�" :أغنيتي "خط
اخلطر" �إهداء مني لكل من يحبني خ�صو�صاًالعراقيني،
لأنكم ت�ستاهلون احلب والفرح وال�سالم".
"خط اخلطر" من كلمات ق�صي عي�سى ،وحلن حممود
الغيث ،وت��وزي��ع مهند غ��ازي ،وميك�س وما�سرت م�صطفى
كامل.
ويقول مطلع الأغنية:
حبك عرب
خط اخلطر
�صار ب�شرايني
ماكو ب�شر
غريك قدر يبقى حلو بعيني
ما نق�ص حبك حتى من فارقتني
و�صدق بهذا العامل انت اللي تهمني
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ت�ساقط ال�شعر �أحد الأعرا�ض الهامة للإ�صابة بـ كوفيد !19 -
يقتنع الأطباء �أكرث ف�أكرث ب�أن �أ�شكال ت�أثري �سالالت "كوفيد – "19
على ج�سم الإن�سان تتنوع من يوم �إىل �آخر.
وقد بلغ عدد الأعرا�ض الناجمة عن الإ�صابة بـ"كوفيد –  "19نحو
 50عر�ضا .ويعتقد البع�ض �أن عددها حوايل  100عر�ض.
فيما ال يعترب ت�ساقط ال�شعر لدى من �أ�صابهم الفريو�س التاجي
من الأعرا�ض النادرة.
و�أظهرت الدرا�سات التي �أجراها العلماء �أن ال�شعر ال يبد�أ يف الت�ساقط
على �إثر الإ�صابة بالفريو�س بل يت�ساقط بعد مرور ن�صف عام تقريبا
�إثر التعايف منه .وو�صف الأطباء تلك الظاهرة بـ "كوفيد الطويل".
و�سجل الأطباء ال�صينيون تلك الظاهرة �أوال وبد�أوا يف متابعة حالة
املر�ضى ممن تعافوا من الفريو�س التاجي وخرجوا من م�ست�شفى
 Jin Yin-tan Hospitalيف ووهان.

وق��د �شكلت نتائج تلك ال��درا��س��ة �أ�سا�سا ملقال ن�شرته جملة The
 Lancetالعلمية الطبية وهي املجلة التي �أثبتت م�ؤخرا فاعلية
لقاح "�سبوتنيك – "Vالرو�سي.
وقد �أكد ما جاء يف املقال  32طبيبا من �أكادميية الطب ال�صينية
التي قالت �إنها �سجلت ظاهرة ت�ساقط ال�شعر لدى  359مري�ضا من
�إجمايل � 1655شخ�صا تعافوا من "كوفيد – ."19
�أم��ا الباحثة الأمريكية ،ناتاليا الم�ب�رت ،ف�سجلت  423مري�ضا
ت���س��اق��ط ل��دي�ه��م ال���ش�ع��ر م��ن �إج �م��ايل � 1567شخ�صا ،م��ا ي�شكل
.27%
وال ت�شبه ه��ذه الظاهرة ،ح�سب العاملة الأمريكية ،ظاهرة ال�صلع
التي كانت ت�سجل �سابقا لدى املر�ضى الذين تعر�ضوا ملختلف �أ�شكال
اال�ضطرابات الع�صبية.

عالمة حتذيرية للنوبة القلبية
غالبا ما تتجاهلها الن�ساء!

جوز الهند
ك �� �ش �ف��ت درا� � �س� ��ة ح ��دي� �ث ��ة� ،أن
الأح �م��ا���ض ال��ده �ن �ي��ة يف زيت
ج � � ��وز ال� �ه� �ن ��د ل� �ه ��ا خا�صية
ط ��اردة للح�شرات ال�ت��ي حتمل
الأمرا�ض املعدية مثل البعو�ض
والقراد والذباب وبق الفرا�ش.
وبح�سب ما ذكرت وكالة "�سبوتنيك" يف ن�سختها الإ�سبانية ف�إن الدرا�سة
�أثبتت احتواء جوز الهند على امل�شتقات الدهنية املعروفة با�سم DEET
والتي تعد �أكرث فاعلية للمكون الأكرث �شيوعًا يف املواد الطاردة للح�شرات.
وقالت الدرا�سة� :إن يف الآون��ة الأخ�يرة يوجد يف الأ��س��واق بع�ض املبيدات
احل�شرية ذات تركيبات كيميائية ،والتي ت�سبب مكوناتها قلقًا متزايدًا
للخرباء يف جمال ال�صحة العامة؛ حيث ميكن �أن يكون لها �آث��ار جانبية
على �صحة الإن�سان.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن خليط الأحما�ض الدهنية امل�شتقة من زي��ت جوز
الهند والذي يحتوي على مواد مثل (حم�ض اللوريك والكابريك) ،يعطي
قوة لطرد احل�شرات املا�صة للدماء التي تنقل الأمرا�ض اخلطرية للإن�سان
واحليوانات الأليفة.
و�أكد فريق الباحثني بقيادة "جونوي ت�شو"� ،أن مكونات زيت جوز الهند،
تخيف ال��ذب��اب وال �ب��ق واحل �� �ش��رات الأخ ��رى وت�ظ��ل فعالة مل��دة ت�صل �إىل
�أ�سبوعني.

• ما املق�صود بالرومانتيكية يف الأدب؟
 -حركة �أدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة.

• ما املق�صود بالواقعية يف الأدب؟

 م��ذه��ب ي�ع�م��ل ع�ل��ى مت�ث�ي��ل الأ� �ش �ي��اء يف �أق� ��رب � �ص��ورة ل�ه��ا وتنبذالعاطفة.

• ماذا تعني كلمة �سيبويه؟
 -رائحة التفاح

• ماذا يعني ا�سم خوله؟
 -الظبية ال�سريعة

• ما هي جمعية الرابطة القلمية؟
 جمعية ت�أ�س�ست يف املهجر ع��ام 1920م �أع�ضائها ج�ب�ران خليلمطران � ،إيليا �أبو ما�ضي.

• من هو ال�شاعر الذي خلف �أحمد �شوقي بلقب �أمري ال�شعراء؟
 -ب�شارة اخلوري

ال�سائحون ي�ستمتعون يف موقع تولوم الذي يعود �إىل حقبة ما قبل الع�صر الكولومبي ،والذي مت بنا�ؤه على
ال�ساحل ال�شرقي ل�شبه جزيرة يوكاتان على البحر الكاريبي ،يف والية كوينتانا رو املك�سيكية .ا ف ب

حت��دث النوبات القلبية عندما يُ�سد ال�شريان ال��ذي يغذي القلب بالدم
والأك���س�ج�ين ،وع��ادة م��ا ي�ك��ون ذل��ك ب�سبب ت��راك��م لويحات دهنية ت�سمى
الكولي�سرتول.
وت�ن��درج النوبات القلبية حتت مظلة �أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية
( ،)CVDوالتي ت�شري عموما �إىل احلاالت التي ت�شمل الأوعية الدموية
ال�ضيقة �أو امل�سدودة .وقد يعاين الرجال والن�ساء من عالمات حتذيرية
خمتلفة ،ورمبا ي�شري ال�شعور بالتوعك مع الغثيان �إىل وجود خطر على
املر�أة .وال ت�شعر الن�ساء دائما ب�أمل يف منت�صف ال�صدر عند تعر�ضهن لأزمة
قلبية ،كما تقول جني هيل�س من .Woman’s Health
و�أ�ضافت" :بدال من �آالم ال�صدر التقليدية التي ي�شعر بها الرجال غالبا،
قد ت�شعر الن�ساء ب�ضيق التنف�س والغثيان ،و�آالم الظهر و�ضيق �أو انزعاج
يف الذراعني و�شعور عام بالتوعك .ويف درا�سة كبرية �شملت  1.1مليون
�شخ�ص �أ�صيبوا بنوبات قلبية ،مل ت�شعر  42%من الن�ساء ب ��أي �أمل يف
ال�صدر .والن�ساء امل�صابات بال�سكري لفرتة طويلة قد ي�شعرن �أي�ضا بالأمل
ب�شكل خمتلف".
ويعد �أمل ال�صدر �أكرث عالمات النوبة القلبية �شيوعا لدى كل من الرجال
والن�ساء .ولكن الن�ساء �أكرث عر�ضة من الرجال للإ�صابة ب�ضيق يف التنف�س
و�آالم يف الظهر �أو الفك والغثيان.
وق��د ي�ك��ون ه��ذا ه��و ال�سبب يف �أن بع�ض ال�ن���س��اء امل���ص��اب��ات ب�ن��وب��ة قلبية
يتجاهلن يف البداية �أعرا�ضهنعلى �أنها عالمات على الإنفلونزا� ،أو بع�ض
الأمرا�ض الأخرى الأقل رعبا .وما يزيد الأمور تعقيدا ،حقيقة �أن الن�ساء
�أكرث عر�ضة من الرجال للإ�صابة مبا يعرف بالنوبات القلبية ال�صامتة.
لذا ،ينبغي التحدث �إىل �أخ�صائي طبي �إذا كان الغثيان م�صحوبا ب�أعرا�ض
نوبة قلبية.
ولكن ملجرد �شعورك بالغثيان ،فهذا ال يعني بال�ضرورة �أنك م�صاب مبر�ض
يف القلب.
ومن ال�شائع جدا ال�شعور بالغثيان  -خا�صة بعد تناول �أطعمة معينة �أو
ق�ضاء وقت طويل جدا يف درجات حرارة دافئة.
وميكن تقليل خطر الإ�صابة بنوبة قلبية عن طريق �إجراء بع�ض التغيريات
ال�صغرية يف النظام الغذائي �أو منط احلياة.
ويلعب النظام الغذائي ال�صحي للقلب دورا حموريا يف احلفاظ على �صحة
قلبك ،مب��ا يف ذل��ك حمية البحر الأبي�ض املتو�سط الغنية باخل�ضروات
وال �ف��واك��ه وال�ب�ق��ول�ي��ات وامل�ك���س��رات وال�ف��ا��ص��ول�ي��اء واحل �ب��وب والأ�سماك
والدهون غري امل�شبعة مثل زيت الزيتون .وعادة ما يت�ضمن تناول كميات
منخف�ضة من اللحوم ومنتجات الألبان.
وهناك ع��دد كبري من الأدل��ة التي ت�شهد على الفوائد ال�صحية للنظام
الغذائي ،ولكن من �أبرز النتائج �أنه يخف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
�إىل الن�صف تقريبا ،وفقا لدرا�سة قدمت يف اجلل�سة العلمية ال�سنوية
الرابعة وال�ستني للكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب.
ووجدت الدرا�سة �أن البالغني الذين اتبعوا حمية البحر الأبي�ض املتو�سط،
كانوا �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة  47%على مدى فرتة
� 10سنوات ،مقارنة بالبالغني املماثلني الذين مل يتبعوا النظام الغذائي.

• الذين يتحدثون الإجنليزية يف ال�صني �أكرث من �سكان الواليات املتحدة الأمريكية
• حا�سة التذوق لدى الفرا�شات يف قدميها
• الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي ال ت�ستطيع القفز
• حجم عينيك الآن هو نف�س حجمها عند والدتك  ،فالعيون ال تنمو بعك�س الأنف والأذن
• ت�سقط النملة دائما على جانبها االمين عندما تت�سمم
• عني النعامة اكرب من دماغها
• تزيد ال�سنة ال�شم�سية عن ال�سنة القمرية ع�شرة �أيــام
• ميكن للحلزون ان ينام ملدة ثالث �سنوات
• للقطط اكرث من مئة �صوت بينما للكالب حوايل الع�شرة
• جميع الدببة القطبية ع�سراء(ت�ستخدم اليد الي�سرى)
• ترم�ش الن�ساء تقريبا �ضعف الرجل
• النقود لي�ست م�صنوعة من الورق  ..و�إمنا من القطن
• الكر�سي الكهربائي اخرتعه طبيب �أ�سنان
• الكات�شب كان يُ�ستخدم يف القرن الثامن ع�شر كدواء

الرجل الك�سول
كان هناك رجل ك�سول يجل�س يف امليناء ي�شاهد ال�صيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه
يف طريقهم �إىل بيع ا�سماكهم فم�شى وراءهم وعند ال�سوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�س�ألهم مايقتات به
 ..فمر على احدهم وطلب امل�ساعدة فنظر اليه ال�صياد وقال :اراك يا هذا ب�صحة جيدة �ألي�س كذلك؟!
فقال نعم واحلمد اهلل .
فقال ال�صياد :ح�سنا وانا اي�ضا احمد اهلل رغم اين مري�ض لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اوالد؟ فقال الرجل الك�سول :نعم .ف�س�أله ال�صياد �أال ت�ستحي من النا�س -ا�ستحي من خالقك.
كانت كلماته ك�أنها �سكني ذبحت الرجل الك�سول فا�ستحى وفر من املكان واق�سم اال يعود اليه.
يف الطريق اراد ان ميد يده �إىل النا�س لكنه تذكر كالم الرجل فا�ستحى بحق ..فم�شى حتى وقف امام دكان
كبري ونظر فيه فناداه من داخله �صاحبه وقال ماذا تريد؟ ..ف�سكت ،فقال �صاحب الدكان :ح�سنا عندي عمل
لك فانت قوي ،ادخ��ل ..ومنذ تلك اللحظة ا�صبح الرجل الك�سول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف
وير�ص ويقطع ويغلف ...حتى ينتهي اليوم فيعود �إىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واوالده
كما انه من تعبه وعرقه.
وا�ستمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اوالده حتى فاج�أته مببلغ ب�سيط ادخرته لت�شرتي به بع�ض
االنواع من البقالة ليتاجر بها ،ومل مي�ض وقت طويل حتى ا�صبح �صاحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيدا
وكلما زاد ربحه تذكر ال�صياد املري�ض فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له :جئت لك بهدية ،انها
من حر مايل ،فلوال كالمك ما ا�صبحت على ما ا�صبحت عليه االن ،وجل�س ليق�ص عليه ق�صته التي ا�صبحا
من بعدها اعز �صديقني.

