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عالمات تدل على �أنك ال تغ�شلني وجهك ب�شكل كاٍف
الزائدة  ال���زي���وت  لإزال�����ة  ���ض��روري��اً  ج��ي��د  ب�ضكل  ال��وج��ه  غ�ضيل  ي��ع��د 
الوجه وخا�ضة بعد و�ضع  التي قد تعلق على  وال��ق��اذورات والأو���ض��اخ 
اأثناء  الأخطاء  ببع�ض  الن�ضاء  بع�ض  تقع  وقد  طويلة،  لفرتة  املكياج 

غ�ضيل الوجه مما يوؤدي اإىل بقاء جزء من الأو�ضاخ على الب�ضرة.
الوجه  نظافة  ع��دم  على  ت��دل  التي  الأ�ضياء  من  جمموعة  يلي  فيما 
اإنديا  اأوف  تاميز  �ضحيفة  اأوردت  ما  بح�ضب  غ�ضله،  بعد  ك��اٍف  ب�ضكل 

اأونالين:
بالتونر  اإذا قمت مب�ضح وجهك  الوجه:  بعد غ�ضل  املكياج  بقايا  ترك 
بعد التنظيف وراأيت خطوًطا من كرمي الأ�ضا�ض على و�ضادة القطن، 
فهذا يعني اأنك مل تنظفي وجهك ب�ضكل كاٍف. حتتاجني اإىل ا�ضتخدام 
�ضائل مي�ضيالر مائي اأو زيتي وفقاً لنوع ب�ضرتك من اأجل اإذابة املكياج. 
منظف  ثم  منظف  بل�ضم  با�ضتخدام  امل��زدوج  التنظيف  ا  اأي�ضً ميكنك 

لطيف للتاأكد من تفتيت جميع املنتجات.
ب�ضرتك  على  اجللد  خاليا  تراكم  يت�ضبب  اأن  ميكن  الب�ضرة:  ت�ضرر 
باجلفاف والبهتان. ميكنك ا�ضتخدام غ�ضول مق�ضر للوجه ي�ضاعد يف 
باأن ب�ضرتك دهنية  التاأكد من زيادة معدل دوران اخلاليا. ت�ضعرين 
وا�ضتخدمت  ج��اف��ة  ب�ضرة  م��ن  تعانني  كنت  اإذا  ج���ًدا:  ج��اف��ة  اأو  ج���ًدا 
منظًفا يزيل كل الدهون، �ضينتهي الأمر بتهييج ب�ضرتك. وباملثل، اإذا 
يجعل  فاإنه  الدهنية،  الب�ضرة  على  مرطًبا  منظًفا  ت�ضتخدمني  كنت 
الزيت  جت��ري��د  على  ال�ضحيح  املنظف  يعمل  ده��ن��ي��ة.  اأك���ر  ب�ضرتك 
الزائد واحلفاظ على الرطوبة �ضليمة. اختاري منظًفا يعالج م�ضاكل 

ب�ضرتك ب�ضكل مبا�ضر، بالطريقة ال�ضحيحة.

نومًا هنيئًا بودكا�شت عربي للتخفيف من معاناة كورونا
ينطلق يف م�ضر والدول العربية اليوم الأحد بودكا�ضت جديد بعنوان 
العربي، للتخفيف من  العامل  هنيًئا"، هو الأول من نوعه يف  "نوماً 

معاناة فريو�ض كورونا وم�ضاعدة امل�ضتمعني على النوم.
وعالقات  الفني  والت�ضويق  املحتوى  رئي�ض  ج���ودة،  اأب��و  م��ارك  وق��ال 
الأو�ضط  ال�ضرق  "ديزر" يف منطقة  ل�ضركة  املو�ضيقي  الإنتاج  �ضركات 
و�ضمال اإفريقيا، اإن كل حلقة �ضتاأخذ امل�ضتمعني اإىل رحلة خيالية يف 
جميع اأنحاء العامل العربي وحتكي عن مدن عديدة ترتبط بذكريات 

للم�ضتمعني مثل الإ�ضكندرية وبرج خليفة و�ضاللة واأبها .
لهجات عربية خمتلفة 

الدول  اأن��ح��اء  امل�ضتخدمني من جميع  اإر���ض��اء  اأن��ه بهدف  اإىل  واأ���ض��ار 
اإىل  اأي�ضاً من امل�ضرية  العربية، �ضتكون احللقات باللهجات املختلفة 

ال�ضعودية وال�ضامية واخلليجية.
منها  املتنوعة،  البودكا�ضت  من  ع��دداً  العاملية  "ديزر"  من�ضة  وتنتج 
بودكا�ضت  اأي�����ض��اً  بينها  وم���ن  وال��ث��ق��ايف،  وال��رتف��ي��ه��ي  الج��ت��م��اع��ي، 
"اجلرمية"، الذي يناق�ض الدوافع اخلفية لق�ض�ض اأ�ضهر املجرمني.

در��شة تربط �لتغري �ملناخي بظهور جائحة كورونا
اأظهرت درا�ضة اأن الحرتار العاملي رمبا لعب دوًرا يف انتقال فريو�ض 
موائل  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  الب�ضر  اإىل  لكوفيد19-  امل�ضبب  ك��ورون��ا 

جديدة للخفافي�ض التي يفرت�ض اأنها م�ضدر الفريو�ض.
من  جمموعات  تواجد  بنمذجة  كامربيدج  جامعة  من  باحثون  ق��ام 
اأنواع خمتلفة من اخلفافي�ض با�ضتخدام بيانات درجة احلرارة وهطول 
الأمطار لتحديد موقع نوع الغطاء النباتي الذي ي�ضكل موطنها، من 

اأجل اإجراء هذه الدرا�ضة املن�ضورة يف جملة علوم البيئة.
وفًقا لهذه النمذجات، وعلى مدار املئة �ضنة املا�ضية، �ضهدت 40 نوًعا 
متتد  منطقة  يف  وجودها  لنت�ضار  املواتية  الظروف  اخلفافي�ض  من 

على طول جنوب ال�ضني وبورما ولو�ض.
من   2،7 املتو�ضط  اأن���واع اخلفافي�ض يحمل يف  ن��وع من  اأن كل  ومب��ا 
اأنه يجري يف هذه املنطقة تداول مئات من  فريو�ضات كورونا، ل بد 
فريو�ض  من�ضاأ  فر�ضية  ُطرحت  هنا  ومن  املختلفة،  الفريو�ضات  هذه 

�ضار�ض-كوف2- منها.
"نحن  بر�ض  لفران�ض  ماير  روب���رت  للبحث  الرئي�ضي  امل��وؤل��ف  وق��ال 
بعيدون عن القول اإن الوباء ما كان �ضيظهر لول الحتبا�ض احلراري. 
لكن يبدو من ال�ضعب القول اإن هذه الزيادة يف عدد اخلفافي�ض ويف 

فريو�ضات كورونا التي حتملها جتعله اأقل احتمال".
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�مل�شبار �ل�شيني �إىل �ملريخ �أر�شل �شورته �الأوىل 
اأر�ضل امل�ضبار الف�ضائي ال�ضيني تياونوين1- �ضورته الأوىل لكوكب املريخ 

الذي يتجه اإليه، على ما اأعلنت وكالة الف�ضاء ال�ضينية.
ويتوقع اأن ي�ضل امل�ضبار اإىل حميط املريخ يف 10 �ضباط-فرباير اجلاري 

بعدما كان اأُطِلق من ال�ضني يف نهاية متوز-يوليو.
ي�ضبه  وم��ا  غ��ازي��اً  الأح��م��ر جتمعاً  للكوكب  الأوىل  امل�ضبار  �ضورة  واأظ��ه��رت 

احُلَفر.
والُتِقَطت ال�ضورة بالأبي�ض والأ�ضود من م�ضافة نحو 2،2 مليون كيلومرت 

من املريخ، وفقاً لوكالة الف�ضاء ال�ضينية.
ا�ضتواء  خط  من  بالقرب  )الأخاديد  مارينريي�ض  فالي�ض  ال�ضورة  وُتظِهر 
اأ�ضيداليا  و�ضهل  ك��ب��رية(  ب��رك��ان  )ف��وه��ة  و�ضكياباريلي  الأح��م��ر(  الكوكب 

بالنيتيا.
حول  �ضيدور  مراقبة  م�ضبار  اأق�ضام:  ثالثة  من  "تياونوين1-"  ويتاألف 
الكوكب الأحمر ومركبة هبوط، اإ�ضافة اإىل روبوت م�ضريرّ بعجالت �ضيتوىل 

حتليل تربة املريخ.
اأيار-مايو، وهو  اإنزال الروبوت املوجود يف امل�ضبار على الكوكب يف  وُيتوقع 
يزن اأكر من 200 كيلوغرام وجمهز باأربعة األواح �ضم�ضية ويفرت�ض اأن 

يعمل ملدة ثالثة اأ�ضهر.
ومن بني مهام الروبوت اإجراء حتليالت للرتبة والغالف اجلوي، والتقاط 

ال�ضور، وامل�ضاهمة يف ر�ضم خرائط للكوكب الأحمر.
ل�ضتك�ضاف  الأوىل  امل�ضتقلة  املحاولة  ه��ذه  يف  حتقق  اأن  يف  ال�ضني  وتاأمل 
املريخ كل ما اأجنزته الوليات املتحدة تقريبا خالل �ضنوات عدة من املهمات 
اىل املريخ منذ �ضتينات القرن الع�ضرين، اأي و�ضع م�ضبار يف املدار، واإنزال 

مركبة هبوط ثم اإخراج روبوت م�ضريرّ منها.

�كت�شاف حرباء بحجم 
بذرة عباد �ل�شم�س

اأملانيا  اكت�ضف فريق علماء م�ضرتك من 
حيوان  اأ�ضغر  ي��ك��ون  ق��د  م��ا  ومدغ�ضقر 
اأثناء  زاح���ف على وج��ه الأر�����ض، وذل���ك 
�ضمايل  يف  ا�ضتك�ضافية  برحلة  قيامهم 

مدغ�ضقر.
بافاريا  وق��ال علماء احليوان من ولي��ة 
م��ن حيوان  واأن��ث��ى  ذك���را  اكت�ضفوا  اإن��ه��م 
احلرباء ل يزيد حجمه على بذرة عباد 

ال�ضم�ض.
اأن ط���ول ذكر  ال��ع��ل��م��اء  واأو����ض���ح ف��ري��ق 
ل  حرباء"  "نانو  اأو  نانا"  "بروك�ضيا 
يجعله  مما  مليمرت،   13.5 على  يزيد 
احليوان الأ�ضغر من بني جميع الأنواع 
امل��ع��روف��ة م��ن ال���زواح���ف ال��ب��ال��غ عددها 

نوع.  11500
الإج����م����ايل  ال����ط����ول  اأن  اإىل  واأ�������ض������اروا 
الذيل،  اإىل  الأن��ف  من  املتلون،  للزاحف 
اأقل بقليل من 22 مليمرتا، بح�ضب ما 

ذكرت وكالة رويرتز.
اأن��ث��ى احلرباء  اإن  الأب��ح��اث  وق��ال معهد 
النانوية اأكرب بكثري من الذكر، م�ضريين 
 29 اإىل  ي�ضل  الإجمايل  اأن طولها  اإىل 

مليمرتا.
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�شيق �لتنف�س �أثناء �ال�شتلقاء 
يدق ناقو�س �خلطر

املعروف  ال�ضتلقاء  اأثناء  التنف�ض  �ضيق  اإن  الأملانية  القلب  موؤ�ض�ضة  قالت 
اإنه  "�ضيق التنف�ض ال�ضطجاعي" يدق ناقو�ض اخلطر، حيث  با�ضم  طبياً 

ينذر مب�ضاكل القلب اأو الرئة.
زيادة  ب�ضبب  يحدث  ال�ضطجاعي  التنف�ض  �ضيق  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت 
اأنه  اإىل  م�ضرية  ال�ضطجاع،  اأثناء  ال�ضغرى  الدموية  للدورة  ال��دم  توزيع 

غالباً ما يكون اأحد اأعرا�ض ق�ضور البطني الأي�ضر اأو وذمة الرئة.
وقد يحدث �ضيق التنف�ض ال�ضطجاعي اأي�ضاً لدى مر�ضى الربو والتهاب 
انقطاع  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض،  يهاجم  اأن��ه  كما  املزمن،  الق�ضبات 
الهلع،  ا�ضطراب  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض،  وكذلك  النومي  النف�ض 
ف�ضاًل عن اأنه يرتبط مبر�ض الكبد متعدد الكي�ضات. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، 
�ضعف  على  الدالة  العالمات  اإح��دى  "ال�ضطجاعي"  التنف�ض  �ضيق  يعد 

احلجاب احلاجز.
لذا ينبغي ا�ضت�ضارة الطبيب يف اأ�ضرع وقت ممكن لتحديد ال�ضبب احلقيقي 

الكامن وراء �ضيق التنف�ضي وعالجه يف الوقت املنا�ضب.

اأعرا�ض ا�ضطراب العاطفة ثنائي القطب
ي�ضم املر�ض مرحلتني متعار�ضتني: الأوىل هي الهو�ض، 
حيث يكون فيها الفرح مفرطاً، والكالم زائداً، والت�ضارع 
بني الأفكار وتقدير الذات ب�ضكل مبالغ به، مع طاقة غري 
عادية ونوم قليل، واندفاع دون تفكري، ورغبة يف الو�ضول 

اإىل الهدف واإ�ضباع الرغبات ب�ضكل مفرط.
باحلزن  وال�ضعور  الياأ�ض  وت�ضمل  الكتئاب،  هي  والثانية 
والركود،  الطاقة  وفقدان  باحلياة  التمتع  وع��دم  والأرق 
الرتكيز  وال�ضعوبة يف  اأي�ضاً،  والعقلية  البدنية  والإعاقة 
الوزن،  ال�ضهية وت��غ��ريات يف  ال��ق��رارات، وف��ق��دان  وات��خ��اذ 
ف�����ض��اًل ع��ن الأمل اجل�ضدي  ال��ن��وم وال���ذاك���رة،  وم�����ض��اك��ل 
الذي ل ي�ضتجيب للعالج، وم�ضاكل يف اجلهاز اله�ضمي، 
وال�ضعور بالذنب وعدم القيمة، والرغبة يف املوت والأفكار 
ا�ضطراب  يف  ل��الك��ت��ئ��اب  اأخ�����رية  ك��م��رح��ل��ة  الن��ت��ح��اري��ة 

العاطفة ثنائي القطب.

عالج ا�ضطراب العاطفة ثنائي القطب
الإ�ضابة  خ���الل  دوري  ب�����ض��ك��ل  ل��ل��م��زاج  ت���غ���ريات  حت���دث 
فيها  ي�ضعر  حيث  ال��ق��ط��ب،  ثنائي  العاطفة  ب��ا���ض��ط��راب 
والأرق  والقوة،  والالمبالة  والن�ضاط  باحليوية  املري�ض 
واحل��رك��ة امل��ف��رط��ة وال��ك��الم ال��زائ��د وال��ت��ه��ي��ج وال�ضلوك 

العدواين.
وق����د ي��رف�����ض ب��ع�����ض امل��ر���ض��ى ال���ع���الج وي�������ض���رون اأنهم 
اأ�ضخا�ض عاديون، خ�ضو�ضاً اأنهم يحبون مرحلة الن�ضاط 
التي ميرون بها، والتي متتاز باندفاعهم ب�ضكل كبري نحو 

املخاطر.
اأو  لالكتئاب،  ة  امل�ضادرّ الأدوي��ة  با�ضتخدام  يكمن  والعالج 
املري�ض، وحتديد  للهذيان، ح�ضب حالة  املثبطة  الأدوي��ة 
املري�ض  ف��ح�����ض  ب��ع��د  ي��ت��مرّ  ال��ع��الج��ي��ة  للخطة  ال��ط��ب��ي��ب 

واإجراء تخطيط للدماغ والتحاليل الالزمة.
املري�ض ميرُّ  كان  اأو  للغاية،  �ضديدة  الأعرا�ض  كانت  واإذا 
بحالة نك�ضة نف�ضية، �ضواء كانت هو�ضية اأو اكتئابية، يكون 
العالج غري كاٍف، خ�ضو�ضاً اأن املري�ض يرف�ض العرتاف 
عندها  حياته  يف  خلاًل  هناك  ب���اأنَّ  يعرتف  ول  مبر�ضه، 
يجب اإدخاله اإىل امل�ضت�ضفى لتفادي ال�ضلوكيات املنحرفة، 
��ب و���ض��ول امل��ري�����ض اإىل  وح��ي��ات��ه املليئة ب��امل��خ��اط��ر، وجت��نرّ

النتحار.

وما يقرب من 90 يف املائة من الأ�ضخا�ض الذين 
يعانون من ا�ضطراب العاطفة ثنائي القطب، 

يدخلون امل�ضت�ضفى مرة واحدة على الأقل يف 
يح�ضل  امل�ضت�ضفى  دخول  ولدى  حياتهم. 

املري�ض على الأدوية الالزمة، اإىل 
نف�ضي  تاأهيل  جل�ضات  جانب 

والتحفيز  م���ك���ث���ف���ة، 
املغناطي�ضي العميق، 
وقد يتم اللجوء اإىل 
باجلل�ضات  ال��ع��الج 

ب�ضكل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
باقي  ك���ان���ت  اإذا  ��م،  م��ن��ظرّ

اأ�ضاليب العالج غري جمدية.

هل ميكن عالج ا�ضطراب املزاج؟
اأو ا�ضطراب املزاج الدوري، هو  املزاج املتقلب، 

ثنائي  الوجداين  ال�ضطراب  اأ�ضكال  من  �ضكل 
ال��ق��ط��ب، ي��ت��م��ي��ز ب���ف���رتات م��ت��ك��ررة م���ن الهو�ض 

اأخرى  وف��رتات  وانب�ضاطه(  امل��زاج  )ارتفاع  اخلفيف 
اأعرا�ض  م��ن  قليل  ع���دد  )اأي  اخل��ف��ي��ف  الك��ت��ئ��اب  م��ن 

ا طبيعًيا  الكتئاب( يكون املري�ض بني هذه الفرتات �ضخ�ضً
للغاية.

ي�ضتطيع  ل  التي  العواطف  ت�ضبب  امل���زاج  ا�ضطرابات  يف 
اجتماعية  وم�ضكالت  ج��دًي��ا  اإزع��اًج��ا  بها  التحكم  ال��ف��رد 
وم�ضكالت مهنية اأو يف كلتيهما مًعا.. مبعنى اآخر ميكننا 
با�ضطراب  العاطفة  اأو  امل��زاج  ا�ضطرابات  تتميز  القول: 
اإزعاًجا وم�ضاكل �ضخ�ضية ومهنية.  اأويل يف املزاج، ي�ضبب 
اإىل عالج.  الأح��ي��ان  ه��ذا ال�ضطراب يحتاج يف كثري من 

تعريف معنا اإىل اأنواع ا�ضطراب املزاج وكيفية عالجه:

اأنواع ا�ضطراب املزاج
- القلق: يعد القلق واحًدا من اأهم اأنواع ا�ضطراب املزاج 
بع�ض  اأن  �ضيرّما  ان��ت�����ض��اًرا، ل  واأك��ره��ا  الأ���ض��خ��ا���ض  ل��دى 
الأ�ضخا�ض قد ي�ضابون بهذا الأمر من دون �ضبب وا�ضح. 
له  يتعر�ض  ق��د  ال���ذي  اخل���وف  اإىل  القلق  م�ضكلة  وت��ع��ود 
القلق على  اأع��را���ض  اأب��رز  ال�ضخ�ض يف مكان عمله. وم��ن 
الأي��دي، وقد  القلب، وارتعا�ض  الإط��الق: ت�ضارع �ضربات 

وي������زداد ت�ضبب  اإغ����م����اء،  ي���ح���دث 
العرق، ورمبا يجد �ضعوبة يف بلع 
الطعام. - الكتئاب: يعد الكتئاب 
واح��ًدا من اأن��واع ا�ضطراب املزاج، 
وال���ذي يكون ع��ادة نتيجة م��ا قد 
ميررّ به ال�ضخ�ض يف حياته، �ضواء 
العاطفية،  اأو  الجتماعية  اأكانت 
يف  املوؤثرة  النتقالية  الفرتات  اأو 
الظاهرة  وت��ع��د ه��ذه  احل��ي��اة، 
واح���������دة م�����ن ال���ظ���واه���ر 
ا�ضطرابات  يف  الأ�ضا�ضية 
امل���������زاج، وه�����ي ت��ن��ق�����ض��م ما 
الرئي�ضي،  الك���ت���ئ���اب  ب����ني 
القطب،  ث��ن��ائ��ي  وا���ض��ط��راب 
وال�������ض������ط������راب ال������وج������داين 
احلالة  اإىل  اإ����ض���اف���ة  امل���و����ض���م���ي، 
اأن  ع��ن  ف�ضال  ه��ذا  ال�ضيئة.  امل��زاج��ي��ة 
الك��ت��ئ��اب ق��د ي��ك��ون م��رتاف��ًق��ا دوًم���ا 
م��ع ح���الت ح��زن ���ض��دي��دة ل�ضيرّما 
فقدان  ع���ن  ن��اج��ًم��ا  ك���ان  م���ا  اإذا 
اأو  امل��وت  ب�ضبب  الأ�ضخا�ض  اأح��د 
ال���ط���الق، وب��ال��ت��ايل ف��ه��و ي�ضيب 

الكبار اأكر منه ال�ضغار يف ال�ضن.

عالج ا�ضطراب املزاج
م��ر���ض تقلب امل����زاج ه��و ا���ض��ط��راب ط��وي��ل امل���دى يحتاج 
ل��ذا ل تتوقفي عن  اإىل ع��الج ق��د ي�ضتمر م��دى احل��ي��اة. 
املزاج  فتقلب  بالتح�ضن،  ت�ضعرين  كنِت  واإن  حتى  العالج 
قد يتطور اإىل ال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب. كما 
نوبات  وتكرار  التقليل من حدة  على  ا  اأي�ضً العالج  يعمل 
بحياة  ت�ضتمتعي  اأن  على  وي�ضاعدك  الكتئاب،  اأو  الهو�ض 
النف�ضي من  وال��ع��الج  الأدوي���ة  وتعترب  وم��ت��وازن��ة.  �ضوية 
عالج  يف  فعاليتها  ثبتت  التي  العالجية  اخل��ي��ارات  اأه��م 

ا�ضطراب املزاج الدوري.

بال منافذ وال �أزر�ر.. 
�شركة �شينية تك�شف 

�لهاتف �ملذهل
املحمولة،  ال����ه����وات����ف  ����ض���ه���دت 
تغيريات ُو�ضفت بالثورية، خالل 
ب��ي��ن��م��ا يقوُل  امل��ا���ض��ي��ة،  الأع������وام 
املزايا  اإن  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  يف  خ�����رباء 
املرتقبة، عما قريب، �ضتكون اأكر 

اإدها�ضا مما راأيناه حتى الآن.
لكن بع�ض القرارات تثري الغ�ضب 
تعر�ضت  �ضابق،  وقت  ففي  اأي�ضا، 
و"�ضام�ضونغ"  "اأبل"  ���ض��رك��ت��ا 
لن���ت���ق���ادات ����ض���دي���دة، ب��ع��د اإزال����ة 
ب�ضكل نهائي من  ال�ضماعة  منفذ 

هواتف "اآيفون" و"غالك�ضي".
ويف الآونة الأخرية، ك�ضفت �ضركة 
ت�ضور  عن  ال�ضينية،  "�ضاومي" 
ب�����ض��اأن ه��ات��ف ل ي��وج��د ف��ي��ه اأي 
منفذ على الإطالق، كما ل ي�ضم 
اأزرار التحكم  اأي زر، مبا يف ذلك 
يف ال�����ض��وت ال��ت��ي ت��ك��ون ع����ادة يف 

اجلانب.
ويف هذا الت�ضميم، ت�ضغل ال�ضا�ضة 
اأما  كامل،  ب�ضكل  الهاتف  واجهة 
معقوفا،  �ضكال  فتتخذ  احل���واف 
ورمبا يكون هذا ال�ضكل هو هاتف 

امل�ضتقبل الذكي.
واأ�ضحت الأزرار جزًءا من املا�ضي، 
الب�ضمة،  على  الع��ت��م��اد  بف�ضل 
لكن مت الإبقاء على عدد حمدود 
منها مثل زر رئي�ضي يف الواجهة، 
اإىل جانب زرين اثنني يف احلواف 
لأجل التحكم يف ال�ضوت والتقاط 

ال�ضور.
اأم������ا امل���ن���ف���ذ ال������ذي ي���دخ���ل منه 
عنه  ال�ضتغناء  ف�ضيتم  ال�ضاحن 
بف�ضل تقنيات ال�ضحن الال�ضلكي، 
ال�ضماعات  رب��ط  ي��ج��ري  يف ح��ني 

عن طريق "البلوتوث".
و�ضفت  التي  ال�ضركة  واأو�ضحت 
ه�����ذا ال��ت�����ض��م��ي��م ب����ال����ث����وري، اأن 
ال�������ض���ا����ض���ة ت��غ��ط��ي ك���اف���ة ح����واف 
الهاتف، لكن هذا ل يحرم من اأي 
بدائل  ا�ضتخدام  يتيح  ب��ل  م��ي��زة، 

اأكر اأناقة.
ف�ضال عن ذلك، �ضيجري تطوير 
ب�ضرياميك  امل�ضتقبلي  ال��ه��ات��ف 
على  ي��ع��ت��م��د   Kللغاية رق���ي���ق 
الكهرباء  ب��خ��ا���ض��ي��ة  ي���ع���رف  م���ا 
الن�����ض��غ��اط��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز قدرة 

ال�ضت�ضعار.

كل ما تريدين معرفته عن 
��شطر�ب �لعاطفة ثنائي �لقطب

مزاجية  تغريات  باأنه  القطب  ثنائي  العاطفة  ا�ضطراب  تعريف  ميكن 
ُيعرف  والهو�ض، حيث كان  املفرط واالكتئاب  الفرح  مفرطة ترتاوح بني 

هذا املر�ض �ضابقًا حتت م�ضمى "ا�ضطراب االكتئاب الهو�ضي الزائد".
يف  وهبوط  �ضعود  حاالت  من  القطب  ثنائي  اال�ضطراب  مر�ضى  ويعاين 

احلالة املزاجية توؤثر على احلياة اليومية ب�ضكل وا�ضح.
"�ضيدتي. نت" يطلعك يف االآتي على كل ما تريدين معرفته عن ا�ضطراب 
طبيب  بحي�ض،  حممود  الدكتور  ذكر  ما  بح�ضب  القطب،  ثنائي  العاطفة 

علم النف�ض والطوارئ.
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�ش�ؤون حملية
و�ضط اإ�ضادة عاملية بالتجربة االإماراتية يف جمال التعاي�ض واالأخوة : 

�مل�شاركون يف �ملنتدى ي�شددون على تبني وثيقة �أبوظبي 
لالأخوة �الإن�شانية من �أجل عامل �أكرث عد�لة و�إن�شانية

•• اأبوظبي-الفجر:

اختتم املنتدى العاملي لالأخوة الإن�ضانية الذي نظمته وزارة الت�ضامح والتعاي�ض 
بالتعاون مع اللجنة العليا لالأخوة الإن�ضانية �ضمن اأن�ضطة مهرجان الأخوة 
واملنظمات  املتحدة  بالأمم  قيادات  فاعلة من  ، مب�ضاركة  الإن�ضانية جل�ضاته 
واأجنبية،  الدولية وجامعة الدول العربية وقيادات من اأكر من 25 عربية 
مبادئ  بتطبيق  املتعلقة  الق�ضايا  ط��رح  يف  كبريا  تنوعا  اجلل�ضات  و�ضهدت 
وثيقة الأخوة الإن�ضانية التي اأطلقتها اأبو ظبي عام 2019 برعاية كرمية 
من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، باعتبارها منطلقا لكافة النقا�ضات، وطالب 
ونوايا  دويل  تعاون  هناك  يكون  اأن  باأهمية  اجلل�ضات  خمتلف  يف  امل�ضاركون 
اإىل  املنتدى  دع��ا  كما  واإن�ضانية،  عدالة  اأك��ر  ع��امل  اأج��ل  من  �ضادقة  دولية 
تفعيل القيم الإن�ضانية للق�ضاء على العن�ضرية والتع�ضب العرقي والديني، 
التعاي�ض  جم��ال  يف  الإم��ارات��ي��ة  بالتجربة  امل�ضاركني  م��ن  كبري  ع��دد  واأ���ض��اد 
والعمل الإن�ضاين على امل�ضتوى الدويل وما حتتويه من ثراء ونوايا �ضادقة 

لدعم الإن�ضانية، موؤكدين اأنها تعترب منوذجا فريدا يف هذا الجتاه.
اآل نهيان ع�ضو جمل�ض  ال�ضيخ نهيان بن مبارك  اأ�ضاد معايل    ومن جانبه 
الوزراء وزير الت�ضامح والتعاي�ض بالقيادات الدولية والعربية واملحلية التي 
حر�ضت على امل�ضاركة باملنتدى واأثرت جل�ضاته باأفكار واأراء وجتارب مهمة، 
ميكن ال�ضتفادة منها والبناء عليها يف املرحلة املقبلة، موؤكدا اأن املنتدى مل 
يكن فقط احتفال باليوم العاملي لالأخوة الإن�ضانية واإمنا كان من�ضة لتبادل 
الأفكار والروؤى وتوحيد اجلهود من اجل عمل جاد ل�ضالح الإن�ضانية يف كل 

مكان.
  واأ�ضاف معاليه اأن املنتدى �ضلط ال�ضوء على التجربة الإماراتية �ضواء على 
امل�ضتوى الر�ضمي وال�ضعبي، فيما يتعلق بق�ضايا الت�ضامح والتعاي�ض والأخوة 
املفكرين  كبار  جانب  من  الكثيف  للح�ضور  تقديره  عن  معربا  الإن�ضانية، 
الذي  الالحمدود  والدعم  الرائد  وال��دور  الدولية،  ال�ضوؤون  يف  واملخت�ضني 
الخوة  وثيقة  ثوابت  لدعم  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يبذله 

الن�ضانية من اجل ال�ضالم العاملي و�ضعادة الب�ضر جميعاً.
املجموعة من  ه��ذه  فئاته يرتجم  الإم��ارات��ي مبختلف  املجتمع  اأن  واأو���ض��ح 
هذا  يف  التنوع  واأن  اليومية،  حياته  يف  ال��واق��ع  اأر����ض  على  ال�ضامية  القيم 
واإمنا  الجتماعي فقط  امل�ضتوى  لي�ض على  قوته  نقاط  ا�ضبح من  املجتمع 
قيادة  فكر  متثل  الإماراتية  التجربة  واأن  اأي�ضا،  القت�ضاديا  امل�ضتوى  على 
والتزام �ضعب، ونوايا حقيقة و�ضادقة تعزز احرتام الختالف وقبول الآخر 
هذه  جن��اح  �ضر  وه��و  اجلميع،  مع  املثمر  والتعاون  امل�ضرتكات،  عن  والبحث 
لتكون منوذجا متكامال ميكن  العامل  اإىل  الإم��ارات  تهديها  التي  التجربة 
للدول وال�ضعوب ال�ضتفادة منه والبناء عليه، مهما اختلفت اأديانهم ولغاتهم 

واأعراقهم.
   واأ�ضار معاليه اإىل اأن املنتدى قدم العديد من التو�ضيات التي يف جمملها 
تدعو اإىل توحيد اجلهود ملواجهة التحديديات امل�ضرية التي تواجه العامل، 
جمتمعاتهم،  يف  ودجم��ه��م  الهمم  وذوي  املهم�ضة،  الفئات  لدعم  دع��ي  كما 
موؤكدا على اأهمية هذه التو�ضيات والبناء عليها، �ضواء على م�ضتوى الدول 
يف  امل��ن��ت��دى  بنجاح  اع��ت��زازه  ع��ن  م��ع��ربا  ال�ضلة،  ذات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  اأو 
حتقيق اأهدافه وح�ضد عدد كبري من القيادات الدولية لتعزيز ثقافة الخوة 
الإن�ضانية بني كافة الأمم وال�ضعوب حول العامل، من اأجل م�ضتقبل اأف�ضل 

ي�ضمل اجلميع دون ا�ضتثناء. 
ومن جانبها اأكدت معايل موفريات كامل وزيرة ال�ضالم بجمهورية اإثيوبيا 
من  وال�ضعوب  ال��دول  كافة  تتعاون  اأن  اهمية  على  الحتادية  الدميقراطية 
اجل اأن ت�ضل مبادئ وثيقة الخوة الإن�ضانية اإىل اجلميع، من اأجل م�ضتقبل 
بني  العالقات  يف  احل��وار  واعتماد  العنف،  ونبذ  التعاون  على  يقوم  اأف�ضل 
لالأخوة  العاملي  املنتدى  يف  بامل�ضاركة  �ضعادتها  عن  معربة  وال�ضعوب،  الأمم 
ال��غ��م��ارات��ي��ة يف  التجربة  ان  م��وؤك��دة  الإم�����ارات،  ال���ذي حتت�ضنه  الإن�����ض��ان��ي��ة 

الت�ضامح والتعاي�ض والأخوة الإن�ضانية جتربة جديرة بكل تقدير.

دور القيم االإن�ضانية يف مواجهة التطرف والعن�ضرية
�ضهدت اجلل�ضة الثالثة من جل�ضات املنتدى العاملي لالأخوة الإن�ضانية حوارات 
مهمة حول التاأثري الإيجابي للقيم الإن�ضانية يف كافة املجتمعات واأثرها يف 
اأ�ضا�ض  الب�ضر على  حتقيق الزده��ار والعدالة والق�ضاء على العن�ضرية بني 

ديني اأو عرقي اأو جمتمعي.

ال�ضعبة.  االأخالقية  كورونا..االأ�ضئلة  زمن  يف  االإن�ضانية  االأخوة 
واالإجابة اإماراتية

يف  والتعاي�ض  الت�ضامح  ب��وزارة  العام  املدير  ال�ضابري  عفراء  �ضعادة  وقالت 
زمن  يف  الإن�ضانية  "الأخوة  عنوان  حملت  التي  باجلل�ضة  الرئي�ضية  كلمتها 
كورونا..الأ�ضئلة الأخالقية ال�ضعبة. والإجابة اإماراتية" اإن جائحة كورونا 
اأظهر اأننا بحاجة اإىل بداية جديدة، فاأوقات الأزمات متثل اختباراً ملنظومة 
القيم والأخ��الق ال�ضائدة يف العالقات الدولية، واأزمة كورونا كانت كا�ضفة 
باأي  القيام  عن  لعجزها  القوى  من  العديد  دور  فرتاجع  احلقيقة،   لهذه 
يدها  ومت��د  مكانتها  تعزز  اأن  اأخ���رى  ق��وى  وا�ضتطاعت  حقيقية،  م��ب��ادرات 
بامل�ضاعدة لالآخرين يف مواجهة الوباء، وهو الأمر الذي �ضيكون له تداعياته 
يف اإعادة ت�ضكيل منظومة العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد كورونا، ا�ضتناداً 
الأزمات  اإدارة  يف  الفاعلة  امل�ضاركة  على  ترتكز  جديدة  ومبادئ  معايري  اإىل 

الدولية ومت�ضكها باملبادئ والقيم الأخالقية.

  واأ�ضافت ال�ضابري اإن الإمارات برزت كطرف فاعل وموؤثر يف اإعادة العتبار 
لدور الأخالق يف العالقات الدولية، فمنذ الإعالن عن كورونا وهي تعلي من 
العتبارات الأخالقية والإن�ضانية يف التعامل مع هذه الأزمة، لأنها توؤمن اأن 
العامل يف حاجة اإىل الت�ضامن من اأجل النت�ضار على هذا الوباء اأكر من 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأي وقت م�ضى،   وج�ضدت مواقف ومبادرات �ضاحب 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
هذا البعد الأخالقي بو�ضوح على امل�ضتويني املحلي والدويل، ب�ضورة تثبت 
املحن  اأوق���ات  يف  وخا�ضة  ال��ع��امل  �ضعوب  مل�ضلحة  دوم���اً  تنحاز  الإم����ارات  اأن 

والأزمات. 
باأهمية  اإمي��ان��ه��ا  ال�ضدد جت�ضد  ه��ذا  الإم����ارات يف  م��ب��ادرات  اأن  واأو���ض��ح��ت   
اإعالء  العامل  على  حتترّم  التي  الفارقة  اللحظة  ه��ذه  يف  العاملي  الت�ضامن 

القيم الإن�ضانية. 
اأن ه��ذه الأوب��ئ��ة متثل حلظة فارقة يف    واإذا كانت جت��ارب التاريخ تخربنا 
وتاأثريها يف  ال��دول  مكانة  تغيريات يف  الإن�ضانية، مبا حتدثه من  م�ضارات 
التي يقودها  وامل��ب��ادرات  املواقف  اإن  اإذا قلت  اأبالغ  فاإنني ل  ال��دويل،  النظام 
اأجل مواجهة فريو�ض كورونا، �ضتظل  اآل نهيان من  ال�ضيخ حممد بن زايد 

مثال وقدوة للجميع.
واختتمت ال�ضابري "واإذا كان �ضموه قد اأطلق مبادرته املحلية لكافة �ضاكني 
الإمارات من مواطنيني ومقيمني، حتت عنوان "ل ت�ضلون هم" فكان املظلة 
التي احتمى بها اجلميع من تداعيات اجلائحة، فاإن الإمارات قالت بالفعل 
والقول للمجتمع الدويل ، "ل ت�ضلون هم"  لأننا �ضنقدم كل الدعم للجميع 
الإمارات  اأفعال  فكانت  �ضيا�ضي،  اأو  عرقي  اأو  ديني  اأ�ضا�ض  على  تفرقة  دون 
زمن  يف  الإن�ضانية  ل��الخ��وة  ال�ضعبة  الأ�ضئلة  ع��ن  الوا�ضحة  الإج��اب��ة  ه��ي 

الزمات".

الق�ض اإيوان �ضوكا: البد من حوار حقيقي ملواجهة التع�ضب
املوؤقت  العام  الأم��ني  �ضوكا  اإي��وان  الدكتور  الق�ض  اأك��د  للمنتدى  كلمته   ويف 
ملجل�ض الكنائ�ض العاملي اأن حتديد امل�ضكلة يعد جزءا هاما من عالجها، وقد 
�ضهدت اأوروبا ت�ضاعدا يف العن�ضرية والتع�ضب وخطاب الكراهيه خ�ضو�ضا 
الأحيان،ويف  بع�ض  يف  ال�ضيا�ضية  التوجات  ببع�ض  مدعوما  النرتنت  على 
اأ�ضبحت  التي  للعن�ضرية  املعادية  احلركات  من  العديد  ن�ضاأت  ذلك  مقابل 
ت��ك��ات��ف اجلميع  امل��ج��ت��م��ع��ات ولب����د م��ن  ال��ع��دي��د م��ن  ل��الأ���ض��ف يف  حقيقية 
ملواجهتها، وقام جمل�ض الكنائ�ض العاملي بتاأ�ضي�ض مكتب ملكافحة العن�ضرية، 
بداية من يناير 2021 يحر�ض على �ضرورة مكافحة اتع�ضب والكراهية يف 

كافة برامج املجل�ض
واأ�ضاف اأنه يف جمال التكنولوجيا اأ�ضبحت املوؤ�ض�ضات الدينية تركز بوجه عام 
على اأهمية الوحدة املجتمعية وبهذا يكون للتكنولوجيا فائدة كبرية، وتعتمد 
التكنولوجيا على من ي�ضتخدمها ونوع الر�ضائل التي يرغب باإي�ضالها،ومع 
فوائدها الكثرية هناك جانب �ضلبي هو النت�ضار ال�ضريع لعديد من ال�ضائعات 
والأخبار غري احلقيقية، التي نقوم يومياً بتكذيبها وهذا غري ممكن اإل يف 
اأي�ضا بدء احلوار الداخلي داخل كل طائفة  �ضوء احلوار املجتمعي، ويجب 
اأظهرت  وقد  الب�ضرة(،  بي�ض  و�ضيادة  )اأف�ضلية  مثل  املغلوطة  الأفكار  لنبذ 
جائحة كورونا اأهمية الأخوة الإن�ضانية و�ضرورة التكاتف ملكافحة الفريو�ض 
الذي ل مييز بني الب�ضر. وقد اأكدت كافة الديانات البراهيمية على كرامة 
الإن�ضان وان احرتام الن�ضان من اأهم القيم الدينية التي يجب اإتباعها، واأن 

العن�ضرية والتع�ضب ل تتوافق مطلقاً مع اأي من الأديان. 

�ضهيل غازي الق�ضيبي: لقاء على الع�ضاء مثال حي ملواجهة التع�ضب 
والبحث عن امل�ضرتكات

اأمناء  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�ض�ض  الق�ضيبي  غ��ازي  �ضهيل  الدكتور  اأك��د  فيما 
بانتهاء  اأوالحتفال  القول  جدا  املبكر  من  اأن��ه  للحوار  البحرانية  املوؤ�ض�ضة 
الكراهية والتع�ضب، بل يجب البحث يف ماهية اأ�ضباب التع�ضب ومعاجلتها، 
الأهمية  املجهول، ولذلك تربز  من اخلوف من  دائماً  التع�ضب  ين�ضاأ  حيث 
الق�ضوى للحوار والتفاهم، موؤكدا اأن موؤ�ض�ضة البحرين للحوار قامت باإجراء 
ما يزيد عن 100 فاعلية خالل الأعوام املا�ضية جلمع النا�ض من خلفيات 
خمتلفة للتحاور بدون اأي اأحكام م�ضبقة اأو احلكم على ت�ضرفات الآخرين، 
ومن �ضمن الفعاليات التي قامت بها "لقاء على الع�ضاء" حيث جنمع اأفراد 
اأو �ضغوط  ت�ضجيل  اأو  ت�ضوير  ب��دون  واح��د،  من خلفيات خمتلفة يف مكان 
النا�ض  يتعارف  ن��وع، وما يحدث يف هذه اجلل�ضات ملهم جدا حيث  اأي  من 

ويدركون اأن ما يجمعهم من اأمور حياتية واإن�ضانية اأكرب مما يفرقهم.
اأن هذه التطورات  اإف��ادة عن التطورات الأخ��رية يف املنطقة  اأن��ه يف  واأ�ضاف 

اأن  اإىل  نبه  التكنولوجيا  وفيما يخ�ض  ال�ضحيح،  الطريق  على  واأنها  رائعة 
املجتمعي وعليه  التوا�ضل  ا�ضتعمال لو�ضائل  الأكر  �ضباب دول اخلليج من 
عامليا،  الإ�ضتقطاب  زي���ادة  يف  دوره���ا  م��ن  املظلم  اجل��ان��ب  اىل  النتباه  يجب 
وميكننا يف هذا ال�ضياق التاأثري عن طريق دعم املن�ضات املنا�ضبة مثل ماحدث 
ملن�ضة     WhatsApp امل�ضتخدمني من من�ضة  العديد من  انتقال  من 

signal موؤخرا.
ومن جانبها اأكدت الدكتورة عزة كرمي المني العام ملوؤ�ض�ضة اأديان من اأجل 
ال�ضالم اأن العامل ينتظر اأن يحمل عام 2021 الأمل، ول ميكن ب�ضكل عام 
اأظهرت جائحة  وقد  التغري،  دائمة  لأنها  ال�ضيا�ضية  الأج��واء  على  الإعتماد 
امل�ضاواة  انت�ضار عدم  الب�ضرية، ومدى  الطبيعة  الأف�ضل والأ�ضوء يف  كورونا 
حتى يف جمال توفري احلماية من الفريو�ض، لذا ينبغي على كافة املوؤ�ض�ضات 
الدينية التكاتف والعمل معاً على اأر�ض الواقع خلدمة اجلميع بغ�ض النظر 

عن اخللفيات الدينية والعرقية. 
وعن اإ�ضتخدام التكنولوجيا قالت الدكتورة عزة اأن التكنولوجيا تعد جمرد 
اأداة تعك�ض ما يراد بها �ضواء �ضلبي اأو اإيجابي. واأ�ضافت اأن املعتقدات جميعاً 
مبا فيها ال�ضماوية وغريها تت�ضارك القيم نف�ضها ، فعلى �ضبيل املثال يتفق 
كما  نطبقها،  كيف  هو  الأه��م  ال�ضوؤال  ولكن  الع�ضر،  الو�ضايا  على  اجلميع 
امل�ضت�ضعفة  الفئات  اىل  العون  يد  مد  ���ض��رورة  على  املعتقدات  جميع  حتث 
واأن نتجاوز ال�ضعارات اىل التطبيق الفعلي لتعاليم الأدي��ان، وللتكنولوجيا 
وخ�ضو�ضاً يف الوقت احلايل، اأهمية كربى من ت�ضهيل التوا�ضل ولذلك فهي 

تعك�ض ب�ضكل كبري قيمنا وقناعتنا.
واأكدت الدكتورة عزة اأن الأديان هدفها الأ�ضا�ضي حت�ضني م�ضار حياة الإن�ضان 
ل اأن تتحول مادة لل�ضراع والتنافر، ويجب على اجلميع العمل معاً والتعاون 
خلدمة الفئات امل�ضت�ضعفة بغ�ض النظر عن خلفياتهم اأو ديناتهم اأو اأي اأوجه 

اأخرى للخالف.
فيما اأ�ضار الدكتور مروان بكر رئي�ض موؤ�ض�ضة جلب الأمل الإن�ضانية اىل اأن 
الأر�ض  وجه  على  الإن�ضانية  ن�ضاأة  منذ  واملهم�ضة، موجود  ال�ضعيفة  الفئات 
ويوجد  اآث���اره،  وتقليل  ذل��ك  على  ال�ضيطرة  كيفية  يف  الق�ضية  تكمن  ولكن 
جند  ق��د  دم��وي��ة  �ضراعات  �ضهدت  التي  املناطق  بع�ض  يف  حتى  اأم���ل،  دائ��م��ا 
رواندا  من  �ضديقة  مع  ال�ضخ�ضية  جتربته  اأن  موؤكدا  والرفاهية،  ال�ضالم 
�ضهدت  1994 حيث  ع��ام  الأهليه يف  احل��رب  ك��ربى خ��الل  ملاآ�ضي  تعر�ضت 
قتل اأهلها والتعر�ض لعتداء وغريه، وهي تعي�ض الآن يف الوليات املتحدة 
لأمريكية، تقول  دائما اإن الطريق اىل ال�ضالم يبداأ من الت�ضامح على الرغم 
األبانيا،  مثل  اأخ���رى  ل��دول  الأمثلة  م��ن  العديد  وه��ن��اك  ذل��ك،  �ضعوبة  م��ن 

�ضرياليون، كو�ضتاريكا والعراق.
اآدم،  �ضيدنا  ابنه عن جن�ضية  �ضاأله  ما  ي��وم  اأن��ه يف  م��روان  الدكتور  وا���ض��اف 
فاأخربه انه كان ان�ضاناً قبل ن�ضاأة احلدود واملعتقدات واأن ذلك هو الأ�ضل اأننا 

جميعا ويف الأ�ضا�ض ب�ضر ويجب اأن نهتم بتعليم ذلك لأطفالنا.
ويف جل�ضة  امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة تناول امل�ضاركون اجلهود التي 
حا�ضنة  بيئة  الفجوة،وبناء  جل�ضر  واخلا�ضة  احلكومات  املنظمات  حتتاجها 

لأ�ضحاب الهمم داخل املجتمعات.
ويف كلمتها عربت �ضعادة وداد اأحمد بوحميد نائب الرئي�ض جمعية الإمارات 
حلقوق الإن�ضان عن اعتزازها يامل�ضاركة يف هذه احلدث الدويل الذي ن�ضارك 
وال��ذي جاء  الإن�ضانية  لالأخوة  العاملي  باليوم  احتفالته  العامل  من خالله 
الإمارات  ان  موؤكدة  العربية،  و�ضقيقاتها  ل��الإم��ارات  خمل�ضة  جهود  نتيجة 
بدور  منها  اإميانا   ، والخ��وة  والتعاي�ض  الت�ضامح  ثقافة  ن�ضر  بثبات  توا�ضل 
الإن�ضان، ومل تكن م�ضاهمة الإم��ارات يف دعم الخوة الإن�ضانية ترفا، واإمنا 
جاءت باإميان قيادتها و�ضعبها بحقوق الآخر ونبذ العنف والتع�ضب الديني، 
ول �ضك اأنه ما اإن تذكر حقوق امل��راأة حتى ىتذكر اأم الإم��ارات التي قدمت 
امل�ضتويات  على  امل���راأة  ل��دع��م  متوا�ضلة  ج��ه��ودا  الحت���اد  �ضنوات  م��دى  على 

التعليمية وال�ضحية واملجتمعية والوظائف العاليا بالدولة اأي�ضا. 
اأن  اإل  اأن��ه على الرغم من غياب العنف �ضد امل��راأة يف ال��الإم��ارات  واأو�ضحت 
امل��راأة �ضد  التي ت�ضون حقوق  القوانني واملبادئ  الدولة حر�ضة على وجود 
اأي جتاوز وفقا للقيم الدينية والأخالقية الأ�ضيلة، والذي ير�ضد م�ضرية 
ال��دول التي �ضرعت ع��ددا من القوانني التي  اأوائ��ل  الإم���ارات �ضيجدها من 
حتمي املراأة ول �ضيما قانون مكافحة الجتاه بالب�ضر، وغريه من القوانني 
حلماية املراأة مهما كان دينها او لغتها اأو جن�ضيتها، كما كان ان�ضمام الإمارات 
اتفاقية  وكذلك  التميز"  ا�ضكال  كافة  على  "للق�ضاء  الدولية  اتفاقية  اإىل 
دليال  الهامة،  التفاقيات  من  الإعاقة" وغريها  ذوي  الأ�ضخا�ض  "حقوق 
اأكيدا على اميان المارات بحقوق املراة وذوي الهمم، فجميع هذه القرارات 
�ضيجدها اجلميع مطبقة على اأر�ض الواقع وهو ما يجعل املراأة الإماراتية 

وقيادتها  الإم��ارات  دولة  وا�ضرتاتيجية  نهج  بف�ضل  الذهبي  تعي�ض ع�ضرها 
الر�ضيدة.

اإيرينا بوكوفا ع�ضو اللجنة العليا لالأخوة االإن�ضانية واملدير العام 
ال�ضابق)اليون�ضكو(

العاملي  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  للم�ضاركة  ل��ه��ا  ال��ف��ر���ض��ة  لإت��اح��ة  �ضكرها  ع��ن  ف��ع��ربت 
، موؤكدة  لها  املختلفة  الثقافات  وروؤي��ة  امل�ضاواة بني اجلن�ضني  لتتحدث عن 
اأن التنمية امل�ضتدامة على اأجندة الأمم املتحدة 2030 وفيها امل�ضاواة بني 
5( حيث مت ولأول مرة دمج الثقافات  اأ�ضا�ضي )هدف رقم  اجلن�ضني هدف 
بدون  لن  امل�ضتدامة  التنمية  متكني  الأول:  بعدين  على  الج��ن��دة  ه��ذه  يف 
وجود ال�ضياق الثقايف لن ت�ضتطيع حتريك املجتمعات جتاه روؤية معينة حول 
وحفظ  بالتنوع  مرتبط  والبتكار  الثقافة  قطاع  لن  والثاين:  الإن�ضانية. 
اأ�ضا�ضي للنمو والندماج الجتماعي  الرتاث وال�ضراكات وبالطبع انه �ضبب 

وجمتمع ي�ضوده ال�ضالم. 
واختتمت باأن امل�ضاواة بني اجلن�ضني يعد هدف التنمية الأ�ضا�ضي وهذا مهم 
مع  متاًما  متوافق  الثقايف  التنوع  اإن  و"  الن�ضان،  حقوق  من  وح��ق  ج��دا 
حقوق الإن�ضان وهم بالفعل ي�ضكلون مًعا يف بناء امل�ضتقبل الذي نريده، ولن 
انها خالل  “ موؤكدة  امل�ضاواة  التمييز وعدم  احرتام كرامة الن�ضان ذكر يف 
عملها وجدت اأن التقارير لي�ض بها معلومات كافية عن الو�ضع احلايل لعدم 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني وهذه م�ضكلة حقيقية.
اإي  ج��ي  دي  لإي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  �ضكارباليجيا  �ضيمونا  ق��ال��ت  فيما 
ال�ضرتاتيجي" اإن اجلهات التي نتعامل معها تلتزم ب�ضد هذه الفجوة بني 
اجلن�ضني وحتقيق مكان عمل اأكر توازناً بني اجلن�ضني، فنعمل على تعزيز 
اجلن�ضني،  بني  امل�ضاواة  واعتماد  وت�ضريع  قيا�ض  خالل  من  العاملة  قوتهم 
البيانات،  اإىل  ت�ضتند  وحمرتمة  �ضارمة  منهجية  خالل  من  بذلك  ونقوم 
وعندما نبداأ يف النظر اإىل البيانات، ت�ضبح الأ�ضياء جادة حًقا لأنها ت�ضتند 
اإىل احلقائق وميكنك املتابعة وروؤية التطورات، ونحن نحلل متثيل الن�ضاء 
�ضيا�ضات  الأج��ر، ونحلل  امل�ضتويات، ونتحقق من حالة وفجوات  على جميع 
وممار�ضات املنظمة للتوظيف، والرتقية، والحتفاظ، وتقييم ت�ضور املوظف 
جزء  على  يعتمد  ال��ذي  ال�ضامل  النهج  هذا  خالل  ومن  ال�ضركة،  ل�ضمولية 
كبري من البيانات الكمية والنوعية، نحدد الثغرات مقابل معايري امل�ضاواة 
بني اجلن�ضني ونعالج ما يجب القيام به حتى تبداأ ال�ضركة يف التنفيذ.   ويف 
برنامج "كلمة قائد ُملهم " قال بيرت ماورر رئي�ض اللجنة الدولية لل�ضليب 
الأحمر "اإن اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر تاأ�ض�ضت على مبادئ الإن�ضانية 
والهالل  الأح��م��ر  ال�ضليب  حركة  وتعمل  وال�ضتقالل،  احل��ي��اد  جانب  اإىل 
الأحمر يف جميع اأنحاء العامل على التخفيف من حدة  معاناة الب�ضر اأينما 
وجدت، وحماية احلياة والكرامة. ون�ضعى جاهدين لتعزيز التفاهم املتبادل 
الأماكن من  الب�ضر، يف كثري من  الدائم بني  وال�ضداقة والتعاون وال�ضالم 
العامل ، ويف بع�ض الحيان يبدو اأن الأخوة والإن�ضانية يف تراجع، عندما اأزور 
عملياتنا يف مناطق ال�ضراع، فاإن الوجه الإن�ضاين املدمر للتمييز واخلوف 
اأ�ضرهم ومنازلهم و�ضبل  اأفراد  باأولئك الذين فقدوا  واألتقي  يكون وا�ضحا، 
عي�ضهم، واأجدهم اإنهم يعانون ب�ضدة من العنف وي�ضفون احلروب اأنها بال 
رحمة ول اإن�ضانية، وهولء من حقهم ا�ضتعادة حياتهم والوظائف والتعليم 
والأمان ويريدون الأمل.    واأ�ضاف " اأنه يف مناطق النزاع متر ال�ضعوب والدول 
باأزمات طاحنة،  وهناك يحاول ال�ضليب الأحمر اأن يقوم مبا ي�ضتطيع من 
دور ، فاإننا يف العراق منذ 40 عاًما ، ونحن يف اليمن منذ اأكر من 60 عاًما 
، واأفغان�ضتان منذ 33 عاًما، ولكن الوباء العاملي كان له اآثار مت�ضاعدة على 
املواطن ال�ضعيف، حيث اإن النظم ال�ضحية مثل تلك املوجودة يف اليمن تعمل 
بالفعل باأقل من 50 باملائة من طاقتها. نظًرا لأن البلدان حتول تركيزها 
اإىل معاجلة كوفيد 19 ، ويتم اإهمال الق�ضايا ال�ضحية الأخرى مثل تطعيم 
الأطفال وعالج الأمرا�ض املزمنة وخدمات ال�ضحة العقلية، وعندما �ضربت 
الأزمة القت�ضادية املجتمعات، مت دفع اأولئك الذين يعي�ضون على احلواف 
اإىل الوراء اأكر، وجميعها حتديات مزمنة واحلل معقد ومتعدد الواجهات، 

لكن لدينا اأدوات حتت ت�ضرفنا نحاول ت�ضخريها.
 واختتم قائال "من الوا�ضح اأننا �ضنحقق جناًحا حمدوًدا يف تخفيف املعاناة 
ما مل تكن هناك جهود وقائية كبرية لتقليل احتياجات النا�ض، وياأتي هذا 
به  تلتزم  ال��ذي  الإن�ضاين  ال��دويل  القانون  اح��رتام  �ضيء من  اأوًل وقبل كل 
اأنه  اأن تكون هناك ح��دود للعنف" واأع��ل��ن  ال��ع��امل،  ويجب  ك��ل دول��ة ح��ول 
بالتخطيط مع دولة المارات نتطلع اىل فتح مركز للتدريب على القانون 
الدويل الإن�ضاين يف اأبو ظبي ، مما يعك�ض رغبتنا يف تقدمي التدريب العملي 

والتعليم والتدريب.

•• العني - الفجر

ك�ضفت جمعية الإمارات لل�ضرطان 
ب��اأن��ه��ا مت��ك��ن��ت م��ن��ذ ع����ام 2013 
عن  الأوىل  ان��ط��الق��ت��ه��ا  ت����اري����خ 
والنف�ضي  امل�����ادي  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
العالج  يف  وامل�������ض���اع���دة  وامل���ع���ن���وي 
الكيماوي حلوايل 2640 مري�ضاً 

من فئة امل�ضابني بال�ضرطان.
 جاء ذلك خالل احتفال اجلمعية 
بالتعاون مع مركز ريفريا الطبي 
الثقايف  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ع��ني  ون�����ادي 
لل�ضرطان  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
املجتمع  لتوعية  فعالية  ب��اف��ت��ت��اح 
مب����خ����اط����ر م�����ر������ض ال���������ض����رط����ان 
واأهمية اإجراء الفحو�ضات املبكرة، 

ب��ح�����ض��ور ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور �ضامل 
اإدارة  ب���ن رك���ا����ض رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
وعدد  لل�ضرطان  الإم��ارات  جمعية 
واملر�ضى  واملتطوعني  الأطباء  من 
الفعالية  ت�ضمنت  كما  املتعافني، 
اإع����الن ال��دك��ت��ورة مت��ي��م��ة  حممد 
ريفريا  مل��رك��ز  التنفيذية  امل��دي��رة 
خدمات  املركز  تقدمي  عن  الطبي 
جمانية ملر�ضى ال�ضرطان يف عالج 
الإن�ضانية  اجلهود  �ضمن  الأ�ضنان 

للتخفيف عن امل�ضابني.
ال�ضيخ  امل���ن���ا����ض���ب���ة  يف  وحت��������دث   
موؤكداً  رك��ا���ض  ب��ن  �ضامل  الدكتور 
يهدف  لل�ضرطان  العاملي  اليوم  اأن 
مر�ضى  مب�����ض��اع��دة  امل�ضاهمة  اإىل 
الوعي  م�ضتوى  ورف���ع  ال�����ض��رط��ان 

واأ�ضار اإىل اأن هذه املنا�ضبة تتزامن 
العاملية  الإن�ضانية  الأخ��وة  يوم  مع 
الأمم  م�����ن  اع����ت����م����اده  مت  ال�������ذي 
ت��خ��ل��ي��داً لذكرى  امل��ت��ح��دة وي���اأت���ي 
الإن�ضانية  الأخ����وة  وث��ي��ق��ة  ت��وق��ي��ع 
امل�ضرتك  العاملي والعي�ض  وال�ضالم 
م�ضيداً  الإم����ارات.  يف  عامني  قبل 
والعالجية  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��اخل��دم��ات 
امل���ت���وف���رة يف م��وؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ة 
ال�����ض��ح��ي��ة، وال���ك���ف���اءة ال��ع��ال��ي��ة يف 
كورونا  جائحة  مواجهة  اإج���راءات 
الإم����������ارات  ج����ه����ود  اإىل  اإ�����ض����اف����ة 
امل�ضتمرة  والإن�����ض��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
امل�ضتوى  على  وال��ع��ط��اء  ال��دع��م  يف 

العاملي.  
وا�ضتعر�ض ال�ضيخ �ضامل بن ركا�ض 

اأ�ضكال  ك��اف��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الدعم واملوؤازرة للم�ضابني وذويهم 
الت�ضامن  ع��ن  التعبري  وب��ال��ت��ايل 

احلقيقي معهم . 

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  كلمته  يف 
اجل���م���ع���ي���ة مل����ر�����ض����ى ال�������ض���رط���ان 
بالتعاون  التي تقوم بها  واملبادرات 
واملراكز  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  ب��ع�����ض  م���ع 

ال�ضحية.  
 م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال حم��م��د  خمي�ض 
الكعبي مدير عام جمعية الإمارات 
باملر�ضى  ال��ت��وع��ي��ة  اإن  ل��ل�����ض��رط��ان 
معهم  والت�ضامن  امل�ضابني  ودع��م 
معاناتهم  تخفيف  يف  فعلياً  ي�ضهم 
املر�ض  ع��ل��ى جت����اوز  وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م 
م���ن خ���الل اإ���ض��ع��اره��م ب����اأن هناك 
من يقف اإىل جانبهم وي�ضعى بكل 
الإمكانات اإىل م�ضاعدتهم ودعمهم 

على تخطي مراحل الأمل.  
وك�ضف الكعبي اأن جمعية الإمارات 

نهيان بن مبارك : م�شاركة �للجنة �لعليا و�لقياد�ت �لعربية و�لدولية يف �ملنتدى كان �أحد �أهم �أ�شباب �لنجاح، وتو�شياته جاءت �أكرث �قرت�با من �لو�قع �الإن�شاين

بح�ضور �ضامل بن ركا�ض

مركز ريفري� �لطبي ونادي �لعني يحتفالن  باليوم �لعاملي لل�شرطان

لل�ضرطان متكنت منذ عام 2013 
تاريخ انطالقتها الأوىل عن تقدمي 
واملعنوي  والنف�ضي  امل���ادي  ال��دع��م 
الكيماوي  ال���ع���الج  يف  وامل�����ض��اع��دة 
متكنوا  م�����ض��اب   2640 حل����وايل 
م�ضرياً  امل��ر���ض.  على  التغلب  م��ن 
كانت  ك��ب��رية  م�ضاهمة  اأي  اأن  اإىل 
تعزز  لأن��ه��ا  مهمة  ه��ي  �ضغرية  اأم 

ب��اأه��م��ي��ة م�����ض��ان��دة املر�ضى  ال��وع��ي 
والتعبري عن م�ضاعر الت�ضامن .

ول��ف��ت��ت ال��دك��ت��ورة مت��ي��م��ة حممد 
ريفريا  مل��رك��ز  التنفيذية  امل��دي��رة 
الطبي على اأهمية هذه الفعاليات 
ال���وع���ي  رف������ع  ت����ه����دف اىل  ال����ت����ي 
ال�����ض��ح��ي ل��ل��وق��اي��ة وال����ع����الج من 
انت�ضاره  م���ن  واحل�����د  ال�����ض��رط��ان 

املمكنة  ال�������ض���ب���ل  ك������ل  وت������وف������ري 
حلياة  وتاأهيلهم  باملر�ضى  للعناية 
تقدمي  يف  وم�ضاعدتهم  م��ت��ج��ددة 
الت�ضخي�ضية  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
متيم  د.  و����ض���ك���رت  وال���ع���الج���ي���ة، 
حممد  با�ضم مركز ريفريا جهود 
نادي العني الريا�ضي الثقايف على 
هذه املبادرة مبنا�ضبة اليوم العاملي 
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لتح�ضني  ا�ضتعماله  ميكن  وكيف  البابوجن؟  لنبتة  الطبية  امليزات  اأه��م  هي  ما 
هذا  يف  االأجوبة  ينا�ضبها؟  ال  التي  الفئات  ومن  املحاذير؟  هي  وما  ال�ضحة؟ 

االأع�ضاب  اأقدم  اأحد  هو   )Chamomile( ال�ضامل.)البابوجن(  التقرير 
الطبية التي عرفتها الب�ضرية. ووفقا ل�”املركز الوطني لل�ضحة التكميلية 

 The National Center for( اإت�ض”  اآي  �ضي  �ضي  والتكاملية-اإن 
التابع   )Complementary and Integrative Health-NCCIH
للمعاهد الوطنية لل�ضحة يف الواليات املتحدة، فقد و�ضف البابوجن يف الكتابات 

الطبية القدمية، وكان ع�ضبا طبيا مهما يف م�ضر القدمية واليونان وروما.

وهناك نوعان �ضائعان من البابوجن:
)Chamomilla recutita( )البابوجن الأملاين(

 Chamaemelum( ال�������روم�������اين(  )ال�����ب�����اب�����وجن 
)nobile

مركبات  من  العديد  على  املجففة  البابوجن  اأزه���ار  حتتوي 
و)الفالفونويد(   )terpenoids( )ال���رتب���ي���ن���وي���د( 
الطبية.  خ�ضائ�ضها  يف  ت�ضاهم  التي   ،)flavonoids(
)موليكولر  جملة  يف  ن�ضرت  بحثية  مل��راج��ع��ة  وف��ق��ا  وذل���ك 
 Molecular Medicine( ري��ب��ورت�����ض(  ميدي�ضن 

.)Reports
يعترب ���ض��اي ال��ب��اب��وجن اأح���د اأ�ضهر اأن���واع ���ض��اي الأع�����ض��اب يف 
اأكيا�ض  يوميا.  ك��وب  مليون  ح��وايل  منه  وي�ضتهلك  ال��ع��امل، 
م�ضحوق  على  وحتتوي  ال�ضوق،  يف  متوفرة  البابوجن  �ضاي 
�ضائعة  باأع�ضاب طبية  اأو ممزوجا  نقيا  اإم��ا  البابوجن،  زه��رة 

اأخرى.

اخل�ضائ�ض الطبية املحتملة للبابوجن:
االلتهابات  1-

1-%2 من الزيوت املتطايرة  اأزهار البابوجن على  حتتوي 
 )alpha-bisabolol( ”مبا يف ذلك “األفا بي�ضابولول
alpha-( بي”  اآن����د  اإي����ه  ب��ي�����ض��اب��ول��ول  األ���ف���ا  و”اأكا�ضيد 
و”ماتري�ضني”   )bisabolol oxides  A & B

يتم  م�����ا  ع��������ادة  ال��������ذي   ،)matricin(
“كامازولني”  اإىل  اجل�����ض��م  يف  حت��وي��ل��ه 
وفالفونويدات   )chamazulene(
م�ضادة  خ�ضائ�ض  متتلك  التي  اأخ���رى، 

لاللتهابات وم�ضادة لاللتهاب.
اأجريت على متطوعني  اأظهرت درا�ضة 

البابوجن  ف��الف��ون��وي��د  اأن  ال��ب�����ض��ر  م���ن 
�ضطح  حت��ت  ت��خ��رتق  الأ�ضا�ضية  وال��زي��وت 

اجللد اإىل طبقات اجللد العميقة.
 وهذا مهم ل�ضتخدامها كعوامل مو�ضعية 

م�ضادة لاللتهاب.
البابوجن  اأن�������ض���ط���ة  اإح�������دى  وت��ت�����ض��م��ن   
امل�����������������ض��������ادة ل������الل������ت������ه������اب������ات ت���ث���ب���ي���ط 
“الربو�ضتاغالندين”  اإف�������������������راز 
مركب  وه����و   ،)prostaglandin(

يوؤدي دورا يف اللتهاب.

الربد نزالت   2-
م�ضتخل�ض  ب��خ��ار  ا�ضتن�ضاق  اأن  اإىل  درا����ض���ات  ت�ضري 

البابوجن كان مفيدا يف اأعرا�ض نزلت الربد. 
لتاأكيد هذه  البحث  اإىل مزيد من  ذل��ك، هناك حاجة  ومع 

النتائج.

اله�ضمي اجلهاز  اأمرا�ض   3-
اجلهاز  اأم��را���ض  م��ن  للعديد  تقليديا  ال��ب��اب��وجن  ي�ضتخدم 
اله�ضمي، مبا يف ذلك ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي، املغ�ض، 
البابوجن  البطن )الغازات(. يعد  املعدة، وانتفاخ  وا�ضطراب 
مفيدا ب�ضكل خا�ض يف تبديد الغازات وتهدئة املعدة واإرخاء 

الع�ضالت، التي تنقل الطعام عرب الأمعاء.
على  جتر  )مل  ال�ضريرية  قبل  النماذج  يف  الدرا�ضات  ت�ضري 
بيلوري”  “هيليكوباكرت  يثبط  ال��ب��اب��وجن  اأن  اإىل  الب�ضر( 
التي  البكترييا  وه��ي   ،)Helicobacter pylori(

ميكن اأن ت�ضهم يف قرحة املعدة.

النوم على  امل�ضاعدة   4-
والزيت  ال�ضاي  مثل  ال��ب��اب��وجن  م�ضتح�ضرات  ا�ضتخدام  مت 
نطاق  ع��ل��ى  ال���ب���اب���وجن  وي��ع��ت��رب  الأرق،  ل���ع���الج  ال���ع���ط���ري 
وا����ض���ع مب��ث��اب��ة م���ه���دئ خ��ف��ي��ف وحم���ف���ز ل��ل��ن��وم. ق���د تكون 
الفالفونويد  على  اح��ت��وائ��ه  ع��ن  ناجتة  املهدئة  ال��ت��اأث��ريات 
و”الأبيجينني” )apigenin(، الذي يرتبط مب�ضتقبالت 
الدماغ. يف   )benzodiazepine( ”البنزوديازيبني“

ال�ضكري  5-

ت�ضري درا�ضات اإىل اأن البابوجن قد يخفف من ارتفاع ال�ضكر 
يف ال���دم وم�����ض��اع��ف��ات م��ر���ض ال�����ض��ك��ري ع��ن ط��ري��ق تثبيط 
الغاليكوجني يف  وزي��ادة تخزين  ال��دم،  ال�ضكر يف  م�ضتويات 
فائدة  لتقييم  اإ�ضافية  لدرا�ضات  حاجة  هناك  لكن  الكبد؛ 

البابوجن يف اإدارة مر�ض ال�ضكري.

والقلق التوتر   6-
قد ي�ضاعد احت�ضاء كوب من �ضاي البابوجن على ال�ضرتخاء 
لتقرير يف  وف��ق��ا  وذل���ك  ال��ق��ل��ق،  ا���ض��ط��راب��ات  م��ن  والتقليل 

دويت�ضه فيله.

ال�ضهرية الدورة  اآالم  تخفيف   7-
يكون  قد  البابوجن  �ضاي  اأن  الدرا�ضات  من  العديد  اأظهرت 
اأثناء  حت���دث  ال��ت��ي  وال��ت�����ض��ن��ج��ات  الأمل  تقليل  ع��ل��ى  ق����ادرا 

احلي�ض.

القلب �ضحة   8-
ي�ضاعد  الفالفونويد،  مثل  مركبات  على  احتوائه  بف�ضل 
البابوجن على خف�ض �ضغط الدم وم�ضتويات الكولي�ضرتول. 
مع ذلك اإذا كنت مري�ضا بالقلب اأو ارتفاع الكولي�ضرتول اأو 
البابوجن، وناق�ض  تناول  الدم، فا�ضت�ضر طبيبك قبل  �ضغط 

معه الفوائد املحتملة، ومالءمته لك.

ا�ضتعمال  ���ض��الم��ة  ع���ن  م����اذا 
البابوجن؟

لل�ضحة  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��رك��ز  وف��ق��ا 
الوليات  يف  والتكاملية  التكميلية 
يكون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن  امل��ت��ح��دة 
ا�ضتخدامه  عند  اآمنا  البابوجن 
بالكميات ال�ضائعة يف ال�ضاي. 
عند  اآمنا  يكون  قد  اأن��ه  كما 
طريق  ع�����ن  ا�����ض����ت����خ����دام����ه 
الطبية  ل����الأغ����را�����ض  ال���ف���م 
ع���ل���ى امل������دى ال���ق�������ض���ري؛ لكن 
الطويل  امل��دى  على  ال�ضالمة 
على  ال��ب��اب��وجن  ا�ضتخدام  م��ن 
الطبية  ل���الأغ���را����ض  اجل���ل���د 

غري معروفة.
الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة ل��ل��ب��اب��وجن غري 
�ضائعة، وقد ت�ضمل الغثيان والدوار 
وتفاعالت احل�ضا�ضية. حدثت حالت 
امل��ف��رط��ة )رد فعل  ن�����ادرة م���ن احل�����ض��ا���ض��ي��ة 
حت�ض�ضي مهدد للحياة( لدى اأ�ضخا�ض تناولوا 

منتجات البابوجن اأو تعاملوا معها.

حت�ض�ضية  فعل  ردود  م��ن  الأ�ضخا�ض  يعاين  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
جتاه البابوجن اإذا كانوا يعانون من ح�ضا�ضية جتاه النباتات 

ذات ال�ضلة مثل الأقحوان.
 مت الإبالغ عن تفاعالت بني البابوجن و”ال�ضيكلو�ضبورين” 
رف�ض  مل��ن��ع  ي�ضتخدم  دواء  وه���و   ،)cyclosporine(

عمليات زرع الأع�ضاء، 
و”الوارفارين” )warfarin(، عالج م�ضاد لتجلط الدم، 
وهناك اأ�ضباب نظرية لال�ضتباه باأن البابوجن قد يتفاعل مع 

اأدوية اأخرى اأي�ضا.
اأن  ميكن  للبابوجن  ال�ضليم  غ��ري  اأو  الع�ضوائي  ال�ضتخدام 

البابوجن يجب  ت��ن��اول  اآم��ن و���ض��ارا. لذلك قبل  يكون غ��ري 
نوع  اأي  تتناول  كنت  اإذا  خا�ضة  الطبيب،  ا�ضت�ضارة  عليك 
ا�ضت�ضارة  اأي�ضا يجب  يتداخل معها.  قد  لأن��ه  الأدوي���ة؛  من 
البابوجن للمراأة احلامل واملر�ضع. كما  الطبيب قبل تناول 
ب�ضكل م�ضتمر  البابوجن  تناول  الطبيب قبل  ا�ضت�ضارة  يجب 

يومي.
اأو غذاء لي�ض عالجا ملر�ض ال�ضكري  اأية ع�ضبة  اأو  البابوجن 
اأو القلب، اأو اأي مر�ض حاد اأو مزمن. البابوجن لي�ض بديال 
واإر�ضادات  ب��اأدوي��ة  والل��ت��زام  اتباع منط غذائي �ضحي،  عن 

الطبيب.

يخف�ض ال�ضكر وي�ضاعد على النوم

�لبابوجن �أحد �أقدم �الأع�شاب �لطبية �لتي عرفتها �لب�شرية

يعد B12 مهما للغاية يف م�ضاعدة اجل�ضم على تكوين خاليا دم 
حمراء جديدة واحلم�ض النووي. وتعتمد اأج�ضامنا على اإ�ضافة 
اأو  الغذائية،  وجباتنا  اإىل   B12 ب�  الغنية  الأطعمة  من  املزيد 

 .B12 تناول مكمالت فيتامني
وي�ضتخدم اجل�ضم فيتامني B12 للحفاظ على �ضحة اجلهاز 
ال�ضحة  لإدارة  وفقا  الطعام،  م��ن  الطاقة  واإط���الق  الع�ضبي، 

.NHS الوطنية الربيطانية
نظامك  يف   B12 فيتامني  م�����ض��ادر  اأف�����ض��ل  بع�ض  وتت�ضمن 
الغذائي املنتجات احليوانية. كما اأن اللحوم والأ�ضماك واحلليب 

واجلنب والبي�ض، كلها م�ضادر غنية بالفيتامني.

فيتامني  مكمالت  ت��ن��اول  اأي�ضا  يختارون  النا�ض  بع�ض  ولكن 
النق�ض. لتجنب   B12

واإذا مل يكن لديك نق�ض حاد، فمن املحتمل األ ت�ضعر بالفائدة 
العامة من تناول املكمالت.

ولكن، اإذا كنت ل حت�ضل على ما يكفي من الفيتامني يف نظامك 
لتجنب  �ضهلة  و�ضيلة  هو   B12 اأق��را���ض  تناول  ف��اإن  الغذائي، 

النق�ض.
ب�ضكل  ُي�ضتخدم  ك��وب��ال،  جيليان  التغذية  لأخ�ضائية  ووف��ق��ا 
�ضائع مل�ضاعدة الأ�ضخا�ض على زيادة م�ضتويات الطاقة لديهم. 
ويحتاج جميع البالغني اإىل زهاء 1.5 ميكروغرام من فيتامني 

يوم. كل   B12
هل ميكنك تناول الكثري من فيتامني B12؟

ل B12 باأنه قابل للذوبان يف املاء، ما يعني اأنه اآمن  ُيعرف مكمرّ
ب�ضكل عام عند تناول جرعات عالية.

ول يوجد حد اأعلى ب�ضبب انخفا�ض م�ضتويات �ضميته، ولكن ما 
يزال يتعني عليك توخي احلذر. واأيا كان فيتامني B12 الذي 

ل ي�ضتخدمه ج�ضمك، فاإنه يفرز يف البول.
اإىل  ي��وؤدي  B12، قد  تناول كميات كبرية من مكمالت  ولكن 

بع�ض الآثار اجلانبية ال�ضارة.
2 ملغ من  اأق���ل م��ن  ت��ن��اول  ل��ك  اأن ي�ضبب  وم��ن غ��ري املحتمل 

مكمالت الفيتامني كل يوم اأي �ضرر.
 ،B12 وزعم بع�ض العلماء اأن امل�ضتويات العالية من فيتامني

ميكن اأن ت�ضبب تف�ضي حب ال�ضباب.
"بالن�ضبة  ال��ط��ب��ي:   Healthline مل��وق��ع  ك���وب���ال  وق���ال���ت 
ل���الأف���راد الأ���ض��ح��اء غ��ري امل��ع��ر���ض��ني خل��ط��ر الإ���ض��اب��ة بنق�ض 
B12، فاإن تناول نظام غذائي �ضحي متكامل يجب  فيتامني 
اأن يوفر جميع احتياجات اجل�ضم من فيتامني B12. وبينما 
ميكروغرام   2000 اإىل  ت�ضل  التي  الكبرية  اجلرعات  تعترب 
اآمنة يف عالج نق�ض B12، فمن الأف�ضل دائما جتنب الكميات 
حاجة  هناك  تكون  ل  عندما  خا�ضة  فيتامني،  اأي  من  الزائدة 

اإليه".
 B12 وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن اجل��رع��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة م��ن
جتنب  يجب  النا�ض،  ملعظم  �ضررا  ت�ضبب  اأن  املحتمل  غري  من 

اجلرعات العالية للغاية، 
ما مل ي�ضفها اأخ�ضائي رعاية �ضحية.

اأن تتحدث  B12، فمن ال�ضروري  واإذا كنت تعاين من نق�ض 
النق�ض  اأعرا�ض  اأه��م  اأ�ضرع وقت ممكن. ومن  الطبيب يف  اإىل 

تقرحات الفم امل�ضتمرة.

يوميا؟ تتناوله  �أن  يجب  �لذي  �لفيتامني  مقد�ر  ما    B12
اأعرا�ض النق�ض غري املرغوب فيها، وهي طريقة �ضهلة  اأن ت�ضاعد مكمالت فيتامني B12 على جتنب  ميكن 
الفيتامني  اأقرا�ض فيتامني B12؟، وما مقدار  الكثري من  العامة.ولكن هل ميكنك تناول  لتعزيز �ضحتك 

الذي يجب اأن تتناوله يوميا؟.

األحد   7  فبراير   2021  م   -   العـدد   13158  
Sunday    7  February   2021   -  Issue No   13158



24 األحد   7  فبراير   2021  م   -   العـدد   13158  
Sunday    7  February   2021   -  Issue No   13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158 دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

 منوذج اعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 �ضبي�ضاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

و امل�ضجلة  حتت الرقم  152740  املودعة بالرق�م : 152740  
بتاريخ :  1 / 5 / 2012      

با�ض������م :�ض .فريكو �ضوتريز اأند �ضتنج
و عنوانه : �ض.ب 233963 دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضي�ضتم�ض  اأم اإين كونرت كتينج ) �ض. ذ. م. م. ( .
�ضورة العالمة 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخري اعتباراً من تاريخ:2021/2/6

دولةالإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بري�ضتول للتجارة العامة ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 343182           بتاريخ : 2021/01/14
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: بري�ضتول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: بور �ضعيد، ا�ضتدامة، �ض.ب 40283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الزيوت وال�ضحوم التي ت�ضتخدم يف ال�ضناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ضتخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�ضا�ضها،  الأتربة  ت�ضتخدم لرت�ضيب  التي  امل�ضتح�ضرات  الت�ضحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخلا�ضة باإدارة املحركات( ومواد الإ�ضاءة، �ضموع ال�ضاءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�ضاءة.

الواق�عة بالفئة: 04
 AMERICAN MOUNTAIN EAGLE الالتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العالمة  و�ضف 

بحروف لتينية بارزة وذلك بلون اأ�ضود يف خلفية بي�ضاء كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:196988      بتاريخ: 2013/08/28
و امل�ضجلة                      بتاريخ:2014/08/14

با�ض��م: األكيمي بروجيكت.
وعنوانه: �ض.ب 4422، الفجرية، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )  (
املنتجات: الن�ضاطات الرتفيهية واحلفالت واملهرجانات واملعار�ض.

الواق�عة بالفئة: 35 
* التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:

ا�ضم مالك العالمة: األكيمي بروجيكت.
ا�ضم املتنازل له: األكيمي للحفالت.

مه�نته: ال�ضناعة والتجارة
جن�ضيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: بردبي منطقة برج خليفه اخلليج التجاري برج بريزم مكتب رقم303، دبي، الإمارات 
العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/04/18
تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: 2021/01/31

اإدارة العالمات التجارية

دولةالإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  فرباير 2021 العدد 13158
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اعـالن تغيري ا�سـم
اىل  الكربي( بطلب  املواطنة )ي�ضرى �ضالح مبارك  تقدمت 
حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�ضم التوثيقات بتغيري ا�ضمها 

من )ي�ضرى( اىل)رمي(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
منى على املروي
موثق اأول

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق



األحد   7  فبراير   2021  م   -   العـدد   13158  25
Sunday    7  February   2021   -  Issue No   13158



26 األحد   7  فبراير   2021  م   -   العـدد   13158  
Sunday    7  February   2021   -  Issue No   13158



األحد   7  فبراير   2021  م   -   العـدد   13158  
Sunday    7  February   2021   -  Issue No   13158 27



28

املال والأعمال

�القت�شاد تطلق حملة توعوية للت�شجيل
 يف �الأنظمة �ملعتمدة ملو�جهة غ�شل �الأمو�ل

•• اأبوظبي-وام:

لت�ضجيع قطاع  ورقابية  توعوية  اإط��الق حملة  القت�ضاد عن  وزارة  اأعلنت 
الأعمال واملهن غري املالية املحددة امل�ضجلة يف دولة الإمارات على الت�ضجيل 
ونظام جلنة ال�ضلع واملواد   «  goAML« يف نظام وحدة املعلومات املالية
لقوائم  الآيل  الإب����الغ  “نظام  وال��ت�����ض��دي��ر  ال���ض��ت��رياد  ل��رق��اب��ة  اخل��ا���ض��ع��ة 
يف  عليها  واملن�ضو�ض  بالنظامني  املرتبطة  التدابري  واتخاذ  العقوبات”، 
مواد القانون الحتادي رقم 20 ل�ضنة 2018 ب�ضاأن مواجهة جرائم غ�ضل 
امل�ضروعة،  غ��ري  التنظيمات  ومت��وي��ل  الإره���اب  متويل  ومكافحة  الأم���وال 

ولئحته التنفيذية والقرارات ذات ال�ضلة.
خطوات  عرب  ويتم  جم��اين  النظامني  يف  الت�ضجيل  اأن  ال���وزارة  واأو�ضحت 
ب�ضيطة من خالل املوقع الر�ضمي لوزارة القت�ضاد، م�ضرية اإىل اأن التاريخ 
النهائي لفرتة ال�ضماح املمنوحة للمن�ضاآت امل�ضتهدفة للت�ضجيل يف النظامني 

متتد حتى 31 مار�ض من العام اجلاري 2021.
واأكدت الوزارة اأهمية تعاون تلك املن�ضاآت مع جهود الوزارة يف هذا ال�ضدد 
اإىل  م�����ض��رية  ال��ق��ان��ون،  عليها يف  املن�ضو�ض  امل��خ��ال��ف��ات  ل��ل��وق��وع يف  جت��ن��ب��اً 
الآيل  الإب���الغ  ون��ظ��ام  املالية  املعلومات  وح��دة  نظام  يف  الت�ضجيل  يتم  اأن��ه 
https:// : لقوائم العقوبات من خالل الرابطني التاليني على التوايل
www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-
registration.aspx https://www.economy.gov.ae/arabic/

. AML/Pages/circulars-notices.aspx
من  يتم  رقمية  من�ضة   »goAML« املالية  املعلومات  وح��دة  نظام  ويعد 
  Suspicious Transactionامل�ضبوهة املعامالت  تقارير  رفع  خاللها 
 Suspicious Activity وتقارير الأن�ضطة امل�ضبوهة /Reports/STRs
Reports /SARs/ من قبل املن�ضاآت املالية ومن�ضاآت الأعمال واملهن غري 
املالية املحددة، واجلهات ذات ال�ضلة، وهو نظام متكامل ت�ضتخدمه وحدة 
امل�ضبوهة  امل��ع��ام��الت  ت��ق��اري��ر  وت��وزي��ع  تلقي وحتليل  امل��ال��ي��ة يف  امل��ع��ل��وم��ات 
املعلومات  وح��دات  من  كبري  عدد  حالياً  وي�ضتخدمه  وفاعل،  �ضريع  ب�ضكل 
املالية على م�ضتوى العامل، وتعترب الإمارات اأول دولة خليجية تطبق هذا 
العقوبات”  لقوائم  الآيل  “الإبالغ  نظام  يخت�ض  فيما  احل��دي��ث.  النظام 
التابع للجنة ال�ضلع واملواد اخلا�ضعة لرقابة ال�ضترياد والت�ضدير، بتلقي 
وال�ضلطات  املن�ضاآت  لكافة  الإلكرتوين  الربيد  عرب  التلقائية  الإخ��ط��ارات 
املالية  املوؤ�ض�ضات  م�ضاعدة  اإىل  النظام  هذا  يف  الت�ضجيل  ويهدف  امل�ضجلة، 
ث��ة يف  والأع���م���ال وامل��ه��ن غ��ري امل��ال��ي��ة امل��ح��ددة ع��ل��ى تلقي م��ع��ل��وم��ات حم��درّ
املالية  القائمة املحلية للعقوبات  اإدراج الأ�ضخا�ض يف  املنا�ضب حول  الوقت 
امل�ضتهدفة والقائمة الأممية التابعة ملجل�ض الأمن اأو اإلغائهم من القوائم، 
ن املوؤ�ض�ضات من اتخاذ الإجراءات الالزمة وفقاً للقرارات ذات  وبالتايل ميكرّ
الذي ت�ضرف  ال�ضلة. وي�ضم قطاع “الأعمال واملهن غري املالية املحددة”، 
عليه وزارة القت�ضاد فيما يخ�ض مواجهة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل 
الأكر  املالية  غري  والأن�ضطة  القطاعات  من  وا�ضعة  جمموعة  الإره���اب، 
عر�ضة ملخاطر غ�ضل الأموال، وقد مت تق�ضيمها بح�ضب الالئحة التنفيذية 
جمموعة  اأ�ضدرتها  التي  الدولية  املعايري  مع  يتما�ضى  ومب��ا   – للقانون 
العمل املايل “فاتف - FATF« – اإىل الفئات الأربع التالية : الو�ضطاء 
ومدققو  الكرمية،  والأحجار  الثمينة  املعادن  وجتار  العقاريون،  والوكالء 

احل�ضابات، ومزودو خدمات ال�ضركات.
التوعوية حول  امل���واد  ت��وف��ري جمموعة م��ن  اأن���ه مت  اإىل  ال����وزارة  واأ���ض��ارت 
النظامني وكيفية الت�ضجيل فيهما وجميع التدابري الواجب على ال�ضركات 
�ضكل  ع��ل��ى  للجمهور  واإت��اح��ت��ه��ا  ال��ق��ان��ون،  ملتطلبات  ل��الم��ت��ث��ال  ات��خ��اذه��ا 

فيديوهات تعريفية واأدلة اإر�ضادية متوفرة على املوقع الر�ضمي للوزارة.
اإدارة مواجهة غ�ضل الأموال يف الوزارة بجميع املن�ضاآت امل�ضتهدفة  واأهابت 
ب��ال��ت��وا���ض��ل م��ع��ه��ا ع���رب م��رك��ز الت�����ض��ال اخل���ا����ض ب����ال����وزارة ع��ل��ى الرقم 
اأي  وج��ود  ح��ال  الأخ���رى يف  الر�ضمية  ال��ق��ن��وات  ع��رب  اأو   ”8001222“

ا�ضتف�ضارات تتعلق بالت�ضجيل يف النظامني وا�ضتيفاء التدابري املطلوبة.
واأو�ضحت وزارة القت�ضاد اأن املن�ضاآت امل�ضتهدفة مطالبة مبوجب الالئحة 
من  اأعمالها  حلماية  رئي�ضية  خطوات  ث��الث  باتخاذ  للقانون  التنفيذية 
به  ت��ن��اط  باملن�ضاأة  ام��ت��ث��ال  وه��ي حت��دي��د �ضابط  الأم�����وال،  خم��اط��ر غ�ضل 
تدابري  اتخاذ  جانب  اإىل  ومتابعتهما،  النظامني  يف  الت�ضجيل  م�ضوؤولية 
“العناية الواجبة” جتاه العمالء عرب التحقق من هوية العميل وامل�ضتفيد 
احلقيقي قبل اإن�ضاء عالقة العمل اأو فتح احل�ضاب وغريها من التفا�ضيل 
وحدة  نظام  يف  الت�ضجيل  اإىل  بالإ�ضافة  التنفيذية،  بالالئحة  املو�ضحة 
امل�ضبوهة من  امل��ع��ام��الت  ت��ق��اري��ر  ورف���ع   »goAML« امل��ال��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
للجنة  التابع  العقوبات  لقوائم  الآيل  الإب��الغ  نظام  والت�ضجيل يف  خالله، 
عملياتها  ومواءمة  والت�ضدير  ال�ضترياد  لرقابة  اخلا�ضعة  وامل��واد  ال�ضلع 

التجارية مع القوائم التي يحدثها النظام ب�ضورة م�ضتمرة.

التطبيق يتخذ من دبي مقرًا عامليًا وقيمته ال�ضوقية تتجاوز 20 مليار دوالر

حمد�ن بن حممد ي�شتقبل موؤ�ش�س تطبيق تيليجر�م �لعاملي
 �ضموه يوؤكد ا�ضتمرار دبي يف تطوير بيئتها اجلاذبة لل�ضركات العاملية الكربى

 حمد�ن بن حممد: روؤية حممد بن ر��شد �أثمرت تاأ�شي�س جمتمع تكنولوجي عاملي
 ي�شم �أكرث من 1600 �شركة و24 �ألف حمرتف يبدعون �نطالقًا من مدينة دبي لالإنرتنت

كهرباء �ل�شارقة ترفع كفاءة حمطة �شخ 
�لزبري  للمياه �ملحالة �إىل 25 مليون جالون يوميا

•• دبي-وام: 

بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  �ضمو  اأك��د 
رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ض��د 
�ضاحب  روؤي�����ة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
كانت   ، “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي 
وراء تاأ�ضي�ض وازدهار جمتمع تكنولوجي 
ع���امل���ي ���ض��خ��م يف دب����ي ي�����ض��م اأك�����ر من 
حمرتف  األ�����ف  و24  ���ض��رك��ة   1600
من مدينة  انطالقاً  اأعمالهم  ميار�ضون 
مدار  على  متكنت  التي  لالإنرتنت  دب��ي 
كمركز  مكانتها  تر�ضيخ  م��ن  ع��ام��اً   20
حموري للتكنولوجيا يف املنطقة، واأحد 
هذا  يف  املتخ�ض�ضة  العاملية  املراكز  اأه��م 

املجال.
واأو�ضح �ضموه اأن دبي م�ضتمرة يف تطوير 
بيئتها اجلاذبة والداعمة لالأعمال �ضواء 
رواد  اأو  ال���ك���ربى،  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
الأعمال وال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
العاملية،  وب��ل��وغ  ال��ن��ج��اح  اإىل  ال�����ض��اع��ي��ة 
التي  القوية  التقنية  البنية  اأن  منوهاً 
وعملت  بعيدة،  ف��رتة  منذ  دب��ي  اأر�ضتها 
ال�ضنوات  م�����دار  ع��ل��ى  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
امل��ا���ض��ي��ة، مت��ك��ن��ه��ا م���ن م��واك��ب��ة وتلبية 
الأعمال  وموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  تطلعات 
اأحجام  وت��ف��اوت  تخ�ض�ضاتها  تنوع  على 

اأعمالها. 
ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ح�����م�����دان ب�����ن حم����م����د ب�����ن را������ض�����د اآل 
من�ضة  موؤ�ض�ض  دوروف،  ب��اف��ل  م��ك��ت��وم، 
من  تتخذ  التي  الرقمية  “تيليجرام” 
قيمتها  وتتجاوز  لها،  عاملياً  م��ق��راً  دب��ي 

ويتخطى  دولر،  م��ل��ي��ار   20 ال�ضوقية 
مليون   570 م�������ض���ت���خ���دم���ي���ه���ا  ع������دد 
ف ���ض��م��وه خالل  م�����ض��ت��خ��دم، ح��ي��ث ت��ع��ررّ
وما  املن�ضة،  ن�ضاط  جُممل  على  اللقاء 
تخ�ض�ضها  جم��ال  يف  متيز  م��ن  حققته 
خالل فرتة وجيزة، وتطلعاتها لتطوير 
اأع��م��ال��ه��ا خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة. وقال 
التكنولوجيا   “ دب����ي..  ع��ه��د  ويل  �ضمو 

اأهم  مع  دبي  و�ضراكة  امل�ضتقبل..  ت�ضنع 
ال��الع��ب��ني يف ال��ق��ط��اع ت��ع��زز دوره�����ا يف 
حري�ضون  ون��ح��ن  م���الحم���ه..  ت�ضكيل 
القطاع  ه��ذا  على  القائمني  ل��ق��اء  على 
املهم للنقا�ض والتعرف على ال�ضبل التي 
البنرّاء  التعاون  اأخ��ذ  خاللها  من  ميكن 
اأرقى  م�ضتويات  اإىل  بهم  يجمعنا  ال��ذي 
النجاحات  املزيد من  تعني على حتقيق 

امل�����ض��رتك��ة«. واأ���ض��اف ���ض��م��وه.. “ نفخر 
بو�ضول العديد من �ضركات التكنولوجيا 
التي  دب����ي  م���ن  ان���ط���الق���اً  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل 
ال��ب��ي��ئ��ة الأم���ث���ل لتحقيق  وج����دت ف��ي��ه��ا 
طموحاتها.. فقد عملنا منذ وقت مبكر 
على توفري بيئة اأعمال قلرّما ُوجد نظري 
لها يف العامل.. والنتيجة اجنازات ت�ضل 
ونعمل  بها  نعتز  اإىل جناحات  ب�ضركائنا 

نطاقها  تو�ضيع  على  م�ضاعدتهم  على 
جانبه،  من  الإيجابي”.  اأثرها  وتعميق 
تيليجرام  موؤ�ض�ض  دوروف،  بافل  اأع��رب 
ال�ضمو  �ضاحب  لروؤية  تقديره  بالغ  عن 
مكتوم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
التكنولوجي  اأثمرت هذا املجتمع  والتي 
الكبرية  وال��رع��اي��ة  باحليوية،  الناب�ض 
القطاع  موؤ�ض�ضات  دب��ي  بها  حتيط  التي 
فيها  ال���ع���ام���ل���ة  وال�������ض���رك���ات  اخل����ا�����ض 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ل�ضيما  ���ض��م��ن خم��ت��ل��ف 
 “ وق����ال دوروف  م��ن��ه��ا.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مناًخا  ����رت  وفرّ م�ضتقبلية  م��دي��ن��ة  دب���ي 
ج���اذًب���ا ل��ل�����ض��رك��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة، م��ن خالل 
مرنة،  وت�ضريعات  متطورة  حتتية  بنية 
ل��ل��م��واه��ب من  م��ا جعلها م��رك��زاً م��ه��م��اً 
النا�ضئة  ولل�ضركات  اجلن�ضيات،  خمتلف 
يف خمتلف القطاعات، والتي تطمح اإىل 

النمو انطالقاً من دبي نحو العاملية«.
ويتخطى عدد م�ضتخدمي “تيليجرام”، 
 570 للمرا�ضلة،  رق��م��ي��ة  من�ضة  وه���ي 
اإ�ضافة  م��ن  ومتكنت  م�ضتخدم،  مليون 
يناير  �ضهر  يف  م�ضتخدم  مليون   100
 10 اأك���ر  ب��ني  ت�ضنيفها  ومت  امل��ا���ض��ي، 
العامل،  م�ضتوى  على  حتمياًل  من�ضات 
ومن املتوقع اأن ي�ضل م�ضتخدموها اإىل 
مليار م�ضتخدم ن�ضط �ضهرياً بحلول عام 

.2022
ال�ضنوات  خ���الل  ���ض��ه��دت  دب���ي  اأن  ي��ذك��ر 
املليارية  ال�ضفقات  من  �ضل�ضلة  املا�ضية 
عاملية  �ضركات  التي دجمت من خاللها 
���ض��رك��ات انطلقت  اأع��م��ال��ه��ا م���ع  ك���ربى 
دب��ي، ومتكنت من حتقيق جناحات  من 
جذبت اإليها اأنظار العامل ومنها �ضركات 

و”�ضوق.كوم«. و”كرمي”،  “دوبيزل”، 

•• ال�شارقة-وام:

ك��ث��ف��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه وغ����از 
املرحلة  لجن�����از  ج���ه���وده���ا  ال�������ض���ارق���ة 
الثانية من م�ضروع رفع كفاءة حمطة 
�ضخ الزبري للمياه املحالة من 13.2 
25 مليون جالون  اإىل  مليون جالون 
العمل  ينتهي  اأن  املتوقع  وم��ن  يوميا 
وذلك  املقبل  اأب��ري��ل  نهاية  امل�ضروع  يف 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي 

تطوير  على  العمل  ب�ضرورة  ال�ضارقة 
لتلبية  ك��ف��اءت��ه��ا  ورف�����ع  امل�������ض���روع���ات 

الطلب املتزايد على الطاقة واملياه.
رئي�ض  ال�ضويدي  �ضعيد  �ضعادة  واأو�ضح 
ال�ضارقة  وغ����از  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة 
لإجن���از  ج��ه��وده��ا  �ضتكثف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
امل�ضروع يف الوقت املحدد وذلك يف اإطار 
عملها خالل املرحلة املقبلة على تنفيذ 
التطويرية  امل�����ض��اري��ع  م���ن  جم��م��وع��ة 
و�ضبكات  والتنموية اخلا�ضة بخطوط 
ملواكبة  �ضعيا  ال�����ض��ارق��ة  ب���اإم���ارة  امل��ي��اه 
ال��ك��ب��ري وحت��ق��ي��ق��ا خلطتها  ال���ت���ط���ور 

اجلهات  كافة  م��ع  بالتعاون  التنموية 
احلكومية وال�ضركات املتخ�ض�ضة.

واأ�ضار اإىل اأن رفع كفاءة حمطة الزبري 
يعد من امل�ضاريع امل�ضتقبلية التي ت�ضاهم 
بدورها يف تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع 
اإ�ضافة  الثانية  املرحلة  وتت�ضمن  املياه 
للمحطة  رئ��ي�����ض��ي��ة  م�����ض��خ��ات  ث����الث 
التو�ضيالت  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
من  الرئي�ضية.  ب��اخل��ط��وط  للمحطة 
املال مدير  املهند�ض ع�ضام  اأكد  جانبه 
اإدارة املياه اأن العمل م�ضتمر يف املرحلة 
الثانية من م�ضروع رفع كفاءة حمطة 

يتم  التي  امل��ي��اه  كميات  لت�ضل  ال��زب��ري 
مليون   25 اإىل  امل��ح��ط��ة  م��ن  �ضخها 
13.2 مليون  بدل من  يوميا  جالون 
جالون مبا ميثل حوايل �ضعف كميات 
املياه التي كان يتم �ضخها من املحطة 
اأن  خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي. واأ����ض���ار اإىل 
ت�ضمنت  امل�����ض��روع  م��ن  الأوىل  املرحلة 
اإن�ضاء حمطة �ضخ وخزانا ا�ضرتاتيجيا 
العام  منها خالل  النتهاء  للمياه ومت 
املا�ضي وبداأت الهيئة يف تنفيذ املرحلة 
اأن يتم  ال��ث��ان��ي��ة وال��ت��ي م��ن امل��خ��ط��ط 

اإجنازها قبل حلول اأ�ضهر ال�ضيف.

الإقت�ضاد  تنويع  ب��ه��دف  امل��واط��ن��ني 
توفري  خ��الل  م��ن  وتنميته  املحلي 
ال�ضغرية  ل��ل�����ض��رك��ات  امل���ايل  ال��دع��م 
وامل���ت���و����ض���ط���ة، واأه����م����ي����ة ال���ت���ع���اون 
امل���������ض����روع����ات وت���وف���ري  يف درا������ض�����ة 
للنهو�ض  ال����الزم����ة  الإم���ك���ان���ي���ات 
بال�ضركات النا�ضئة ودعمها، هذا اإىل 

الإماراتي  ال�ضباب  ت�ضجيع  ج��ان��ب 
ع���ل���ى خ���و����ض غ���م���ار ال���ع���م���ل احلر 
وتوفري فر�ض جمدية مُتكنهم من 
امل�ضاريع بنجاح ومتلك  �ضوق  دخول 

امل�ضروعات.
وجود  اأهمية  على  الطرفان  واإتفق 
ف���ري���ق ع���م���ل م�������ض���رتك م����ن غرفة 

م��ع فريق  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  ناجحة 
عمل غرفة عجمان.

عجمان  غ��رف��ة  اإىل  ال�����ض��ك��ر  ووج����ه 
القطاع  لدعم  الفعال  التعاون  على 
الق��ت�����ض��ادي يف الإم�����ارة، واأ���ض��ار اأن 
م�ضرف عجمان حري�ض على تنويع 
�ضراكاته مع اجلهات املعنية بال�ضاأن 
ب�ضكل  ع���ج���م���ان  يف  الق����ت���������ض����ادي 

خا�ض.  
تبادل  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  خ��ت��ام  يف 
و�ضعادة  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة 
والهدايا  ال������دروع  اأم�����ريي  حم��م��د 

التذكارية. 
من  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  توقيع  ح�ضر 
جانب غرفة عجمان �ضعادة �ضامل بن 
اأحمد النعيمي نائب رئي�ض جمل�ض 
اجلناحي  ع���ل���ي  وحم���م���د  الإدارة 
الرتويج  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر 
مدير  ك��اج��ور  وجميلة  وال�ضتثمار 
اإدارة تنمية العمال الوطنية، ومن 
عبدالعزيز  عجمان  م�ضرف  جانب 
رئي�ض   � ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ع��ل��ي  اآل 
وح�ضابات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
امل�ضرفية  ل���ل���خ���دم���ات  ال�������ض���م���ان 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات، وحم��م��د ي��و���ض��ف بن 
فا�ضل  الرئي�ض الإقليمي لل�ضركات 
ال�ضمالية  والإم��������ارات  ع��ج��م��ان  يف 
وه���اين ���ض��ربي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اأول � 

رئي�ض قطاع الإ�ضتثمار.

ع��ج��م��ان وم�����ض��رف ع��ج��م��ان لعقد 
العمل  ����ض���ري  وم���ت���اب���ع���ة  ال����ل����ق����اءات 
لتعزيز  ال����ع����ام����ة  الط�������ر  وو�����ض����ع 
القائمة  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  اإ�ضتفادة 
يف  املواطنني  م��ن  الراغبني  وج��ذب 

فتح م�ضاريع جديدة.
املويجعي على  �ضعادة عبداهلل  واأك��د 

را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�ض الأعلى 
حاكم عجمان و�ضمو ال�ضيخ عمار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
التنفيذي،  ب�ضرورة  املجل�ض  رئي�ض 
ت��ن��وي��ع امل���ق���وم���ات الإق���ت�������ض���ادي���ة يف 
الإمارة مبا يعزز منو م�ضاريع �ضباب 
الع���م���ال امل��واط��ن��ني وي��وف��ر فر�ض 
كما  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�ضبة  ويقلل  العمل 
ثمن التعاون بني اجلهات احلكومية 
امل��ع��ن��ي��ة ب���ال�������ض���اأن الق���ت�������ض���ادي يف 
الإج����راءات  ت�ضهيل  بهدف  عجمان 

وتقدمي احلوافز املنا�ضبة.
من جانبه اأكد �ضعادة حممد اأمريي، 
ان م�����ض��رف ع��ج��م��ان ح��ري�����ض على 
دع��م ري���ادة الع��م��ال وت��وف��ري حلول 
متويلية مبتكرة ملجتمع العمال يف 
العمال  و�ضباب  عام  ب�ضكل  الإم��ارة 
اإىل  املواطنني ب�ضكل خا�ض، م�ضرياً 
اأن فريق عمل امل�ضرف �ضيعمل على 
والتو�ضيات  الإ���ض��ت�����ض��ارات  ت��ق��دمي 
ل�������ض���ب���اب الع�����م�����ال  ال����راغ����ب����ني يف 
تنمية اعمالهم واإ�ضتدامتها وكذلك 
جتارية  م�������ض���اري���ع  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني 

واعتبارها  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  اأه��م��ي��ة 
اأ����ض���ا����ض���اً لإط������الق م����ب����ادرات تدعم 
امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب  الأع��م��ال  �ضباب 
والتعاون  وامل��ت��و���ض��ط��ة،  ال�����ض��غ��رية 
ت�ضجع  ح��ل��ول مت��وي��ل��ي��ة  ت��وف��ري  يف 
اأ�ضحاب امل�ضاريع املبتكرة على البدء 
املذكرة  لتعك�ض  م�ضاريعهم،  بتنفيذ 

عجمان  غرفة  بني  الفعال  التعاون 
دعم  امل�ضريف يف  القطاع  وموؤ�ض�ضات 

ال�ضتثمار يف الإمارة.
اإط����الق����ه من  ���ض��ي��ت��م  اأن م���ا  واأك������د 
لدعم  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة  ب����رن����ام����ج 
لتوجيهات   نتيجة  ي��اأت��ي  الع���م���ال، 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��ي��د بن 

التكنولوجيا ت�ضنع امل�ضتقبل و�ضراكة دبي مع
 اأهم الالعبني يف القطاع تعزز دورها يف ت�ضكيل مالحمه

غرفة عجمان توقع مذكرة تعاون مع م�ضرف عجمان

عبد�هلل �ملويجعي: برنامج غرفة عجمان لدعم �الأعمال �شيوفر نافذة جديدة لدعم م�شاريع �ل�شباب 
•• عجمان- الفجر: 

وقعت غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
تعاون مع م�ضرف عجمان،  مذكرة 
امل�ضرتك  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
مب����ا ي����خ����دم جم���ت���م���ع الع�����م�����ال يف 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  وي��دع��م  الإم���ارة 
واملتو�ضطة وامل�ضاريع البتكارية، اإىل 
جانب ت�ضجيع امل�ضتثمرين النا�ضئني 

من املواطنني على تنمية اأعمالهم.
وت�ضتهدف غرفة عجمان من توقيع 
مذكرة التعاون اإىل اإطالق “برنامج 
العمال”  ل���دع���م  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
املنا�ضب  ال��ت��م��وي��ل  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
لأ�ضحاب امل�ضاريع من املواطنني بعد 
درا�ضة كل م�ضروع على حدة على يد 
فريق متخ�ض�ض من غرفة عجمان 
�ضيقدم  ك���م���ا  ع���ج���م���ان،  وم�������ض���رف 
والإ�ضت�ضارات  ال��ت��دري��ب  ال��ربن��ام��ج 
الفنية ل�ضمان منو العمال وتوفري 
درا�ضة جدوى �ضاملة لكل م�ضروع.  

التعاون يف مقر غرفة  وق��ع مذكرة 
املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  ع��ج��م��ان 
عجمان  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الرئي�ض  اأم�����ريي  حم��م��د  و����ض���ع���ادة 

التنفيذي مل�ضرف عجمان.
تنمية  على  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  ن�ضت 
الإ����ض���ت���ث���م���ارات امل��ح��ل��ي��ة ع���رب دعم 
من  ال���ن���ا����ض���ئ���ني  الأع�������م�������ال  رواد 
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املال والأعمال

التزام بقرار منع بيع القابط والكوفر

��شتقر�ر �أ�شعار �الأ�شماك يف �أ�شو�ق �لظفرة ب�شبب توفر �لبد�ئل �ملتنوعة
م�ضادرة االأ�ضماك واالإنذار عقوبة �ضيد الكوفر والقابط  خالل ال�ضهر اجلاري

 غر�مة 2000 درهم يف حالة �شبط �ل�شياد مرة ثانية  وم�شادرة �لقارب يف حالة �لعودة 

�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يخف�س عموالت �ملنتدى �لدويل �ل�شاد�س لالبتكار وريادة �الأعمال ينطلق بال�شارقة �لثالثاء �ملقبل
% بدًء� من 14 فرب�ير �لتد�ول بن�شبة تتجاوز 22 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خف�ض  عن  ام�ض  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  اأعلن 
ال��ع��م��ولت الإج��م��ال��ي��ة لأن�����ض��ط��ة ال���ت���داول ع��ل��ى جميع 
 14 الأح��د  ابتداًء من يوم  التي جتري فيه  ال�ضفقات 
 ADX اإط���ار ا�ضرتاتيجية  ف��رباي��ر، وي��ن��درج ذل��ك يف 
مل�ضاعفة القيمة ال�ضوقية لل�ضركات املدرجة يف   One

ال�ضوق خالل ال�ضنوات الثالث القادمة.  
تعد هذه املرة الثانية التي يخف�ض فيها �ضوق اأبوظبي 
ل�������الأوراق امل��ال��ي��ة ع���م���ولت ال����ت����داول خ����الل العامني 
ال�ضوق؛  ���ض��ي��ول��ة  لتح�ضني  ج���ه���وده  ���ض��م��ن  امل��ا���ض��ي��ني 
يونيو  يف  ال��ت��داول  ع��م��ولت  �ض  خفرّ اأن  ل��ه  �ضبق  حيث 
2019 كجزء من خطة غداً 2021 الرامية خلف�ض 
املبادرة  ومبوجب  الإم���ارة.  يف  الأعمال  ممار�ضة  تكلفة 
ال��ت��داول على جميع  �ضيتم خف�ض عمولت  اجل��دي��دة، 
 0،175% لت�ضبح   22% تتجاوز  بن�ضبة  ال�ضفقات 
الر�ضوم  هيكلية  تطبيق  و�ضيتم   ،0،225% من  ب��دًل 

اجلديدة اعتباراً من الأحد 14 فرباير. 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  ق��رر  ذل��ك،  ع���الوًة على 
بحيث  الو�ضاطة  �ضركات  ل��دع��م  ح��واف��ز  خطة  اعتماد 
ال�ضوق  ي�ضتوفيها  التي  للعمولت  الأق�ضى  يكون احلد 
���ض��ن��وي��اً م��ن اأي ���ض��رك��ة و���ض��اط��ة ه��و 20 م��ل��ي��ون درهم 
لدعم  �ضنوي  اأ�ضا�ض  على  تطبيقها  يتم  �ضوف  التي  و 
املبلغ. هذا و �ضوف   �ضركات الو�ضاطة التي حتقق ذلك 
ي��ت��م اع��ف��اء ���ض��رك��ة ال��و���ض��اط��ة م��ن اأي ع��م��ول��ة ت���داول 
حتى  و  ال�ضرط  ل��ه��ذا  ا�ضتيفائها  ف��رتة  م��ن  م�ضتحقة 
نهاية نف�ض ال�ضنة التي مت فيها حتقيق احلد الق�ضى 
للعمولة امل�ضار ذكرها. وت�ضب هذه اخلطة يف م�ضلحة 
امل�ضتثمرين الذين يرغبون بتو�ضيع وتنويع حمافظهم 
ال�ضتثمارية دون تكبد تكاليف عمولت تداول مرتفعة 

على �ضفقاتهم.

ويف اإط������ار ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى خ��ف�����ض ع���م���ولت ال����ت����داول، 
ق���ال م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي ال�����ض��رف��اء احل���م���ادي، رئي�ض 
“ت�ضاهم  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  اإدارة  جمل�ض 
ا�ضرتاتيجية ADX One يف تعزيز مكانتنا كواحد 
املنطقة.  تناف�ضيًة يف  الأكر  املالية  الأوراق  اأ�ضواق  من 
التداول  لعمولت  الإجمالية  التكاليف  خف�ض  ويعد 
يف ال�ضوق اإح���دى امل��ب��ادرات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ن��ه��دف من 
م�ضادر  ج��ذب  يف  ا�ضرتاتيجيتنا  حتقيق  اإىل  خاللها 
لعمليات  اب  ج��ذرّ قيمة  عر�ض  وتوفري  جديدة،  �ضيولة 
املالية.  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  وال�ضتثمار  الإدراج 
امل�ضتمر  و�ضعيها  اأبوظبي  بروؤية  اإمياننا  من  وانطالقاً 
املدى  له على  اقت�ضادها و�ضمان منو م�ضتدام  لتنويع 
الطويل، �ضنوا�ضل تطوير اأ�ضواقنا عرب طرح جمموعة 
وا�ضعة من املنتجات واخلدمات التي تلبي الحتياجات 

املتغرية لأ�ضحاب امل�ضلحة«.   
و�ضت�ضهم املبادرة اجلديدة يف تخفي�ض الفارق ال�ضعري 
بني �ضعر ال�ضراء و�ضعر البيع يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية، الأمر الذي �ضيوؤدي بدوره اإىل تعزيز التوازن يف 
موؤ�ضره،  وحركة  الأ�ضعار  تقلبات  م�ضتوى  على  ال�ضوق 
ل بالتايل و�ضيلة فعالة لقيا�ض �ضيولته. عالوًة  ما ي�ضكرّ
على ذلك، تتزامن هذه اخلطوة مع رغبة �ضوق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالية يف جذب املزيد من امل�ضتثمرين وتلبية 
من  كبري  ع��دد  خ��الل  م��ن  اأف�ضل  ب�ضكل  احتياجاتهم 

اخلدمات واملنتجات عالية اجلودة. 
ال���ظ���اه���ري، الرئي�ض  ���ض��ع��ي��د ح��م��د  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 
“اإن خف�ض  اأبوظبي ل��الأوراق املالية:  التنفيذي ل�ضوق 
يف  تتم  ال��ت��ي  ال�ضفقات  جميع  على  ال��ت��داول  ع��م��ولت 
التي  الإج���راءات  يدعم  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق 
خطط  و  ج��دد  م�ضتثمرين  جل��ذب  م��وؤخ��راً  اتخذناها 
زي�����ادة ال�����ض��ي��ول��ة، ك��م��ا ي��ع��زز ال��ت��زام��ن��ا ب��ت��ق��دمي اأعلى 

م�ضتويات اخلدمة للعمالء«. 

 ويف ح��ال وق���وع ه��ذه الأن����واع من 
�ضيدهم  م����ع����دات  يف  الأ�����ض����م����اك 
الفور  ع���ل���ى  اإط����الق����ه����ا  ي���ت���وج���ب 
اأخ�����رى، متوخني  م���رة  ال��ب��ح��ر  يف 
العناية الكافية ل�ضمان �ضالمتها.

ا�ضتقرار  ا���ض��ب��اب  ال��ت��ج��ار  وارج�����ع 
ان�����واع اخرى  ت��وف��ر  ال���ض��ع��ار اىل 
امل�ضتهلك  عليها  يعتمد  رئي�ضية 
ا�ضتقرار  يف  �ضاهم  مما  مائدته  يف 
ال���ض��ع��ار وع���دم وج���ود اي زي���ادات 
ع��ل��ى اختالف  ال�����ض��م��ك  ا���ض��ع��ار  يف 

انواعه .
منطقة  يف  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ون  ولح����ظ 
ال��ظ��ف��رة خ��ل��و ام���اك���ن ال��ب��ي��ع من 
ا���ض��م��اك ال��ق��اب��ط وال��ك��ف��ور متاما 
وم��ن��ع ت��داول��ه��ا يف ال���ض��واق وذلك 
التغري  وزارة  ل���ق���رار   ا���ض��ت��ج��اب��ة 

املناخي والبيئة ب�ضاأن تنظيم �ضيد 
واأ�ضماك  القابط،  اأ�ضماك  وت�ضويق 
ال�����ض��ي��د بجميع  م��ي��اه  ال��ك��وف��ر يف 
من  اعتبارا  وذل��ك  الدولة  مناطق 
من   28 تاريخ  وحتى  الأول  اأم�ض 

ال�ضهر نف�ضه  وملدة 3 اأعوام .
وزارة  اأو�����ض����ح����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
وراء  م��ن  ال�ضبب  امل��ن��اخ��ي   التغري 
للقرار  اأعاله  املذكور  القرار  اإلغاء 
ال�ضابق واخلا�ض بتنظيم  الوزاري 
ال�ضعري  اأ���ض��م��اك  وت�����ض��وي��ق  �ضيد 
وال�������ض���ايف ال���ع���رب���ي؟ ق�����ال�����ت:»اإن 
الإل���غ���اء ج���اء ب��ع��د ارت���ك���از ال����وزارة 

خمالفي  ب�����ض��اأن   ،2012 ل�����ض��ن��ة 
اخلا�ضة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال����ق����رارات 
ب�����ال�����روات امل���ائ���ي���ة احل����ي����ة، ف����اأن 
العقوبات تتدرج وفقاً لنوع املخالفة 
ال��ت��ي ق��د مي��ار���ض��ه��ا ال�����ض��ي��ادون اأو 
حمالت بيع الأ�ضماك اأو القائمون 

امل��ن�����ض��رم )2020(  ال��ع��ام  خ���الل 
للتقرير  الإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  على 
امل�����ض��ح��ي ال����ذي اأع���دت���ه ب��ن��اء على 
مناطق  م�����ن  امل����ع����ل����وم����ات  ج���م���ع 
القوارب  بيانات  وت�ضجيل  الإن��زال 
باأ�ضماك  اخل���ا����ض���ة  وال���ب���ي���ان���ات 
»ال�����ض��ع��ري« و»ال�����ض��ايف« م��ن حيث 
الكميات والأطوال، والتوا�ضل مع 
النزهة  قوارب  ومالكي  ال�ضيادين 
ت�ضجيل  مت  ح��ي��ث  وال���غ���وا����ض���ني، 
لأ�ضماك  امل�ضيد  كميات  يف  زي���ادة 
العربي  و»ال�������ض���ع���ري«  »ال�������ض���ايف« 
بن�ضب %30.8، و%17.4 على 
القرار  لتطبيق  كنتيجة  ال��ت��وايل 
 2015 501 لعام  ال���وزاري رق��م 
ب�ضاأن تنظيم �ضيدها �ضنوياً تزامناً 
الفرتة  خالل  تكاثرها  مو�ضم  مع 
وحتى  مار�ض  �ضهر  من  الأول  من 
نهاية �ضهر اأبريل من كل عام، كما 
مت ت�ضجيل زيادة يف كل من متو�ضط 
اأحجام اأ�ضماك »ال�ضايف« امل�ضطادة 
متو�ضط  وزي�����ادة   9.4% بن�ضبة 
بن�ضبة  ال�ضيد  بداية  عند  الطول 
اأدى  ال�����ذي  الأم�����ر  وه����و   8.5%

يوؤثر  وال��ك��وف��ر مل  ال��ق��اب��ط  م��ن��ع 
ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ال����ض���واق على 
وال�ضايف  ال�ضعري  ا���ض��م��اك  عك�ض 
ب�ضكل  ال�ضوق  بها  يتاأثر  ك��ان  التي 
ملحوظ فور منع بيعها حيث كانت 
ترتفع ا�ضعار باقي النواع الخرى 
ال�ضعري  لن  ن��ظ��را  ال�����ض��م��ك  م��ن 
ال�ضا�ضية   الوجبات  من  وال�ضايف 
من  لي�ضت  والقابط  الكوفر  بينما 
امل�ضتهلك  ل��دى  ال�ضا�ضية  الن���واع 
ق��رار منع �ضيد  الغاء  ان  مو�ضحا 
ال�ضعري وال�ضايف ال�ضابق �ضي�ضاهم 
ب�ضكل  ال�ضمك  ا�ضعار  ا�ضتقرار  يف 
رئي�ضية  ب���دائ���ل  و���ض��ي��وف��ر  ك��ب��ري 
ميكنه  امل�ضتهلك  ام���ام  واأ���ض��ا���ض��ي��ة 

الختيار من بينها .
على  الواقعة  العقوبات  اأه��م  ح��ول 
اأ�ضماك  �ضيد  ���ض��اأن  يف  امل��خ��ال��ف��ني 
خ��الل فرتة  و»ال��ك��وف��ر«  »القابط« 
انه  ال������وزارة اىل  اأ����ض���ارت  احل��ظ��ر 
التنظيمية  القرارات  اإىل  »ا�ضتناداً 
اخل��ا���ض��ة ب��ال��روات امل��ائ��ي��ة احلية 
والروة ال�ضمكية وال�ضادرة بقرار 
رق���م )18(  ال�����وزراء  م��ن جمل�ض 

لظهور جمموعات طولية جديدة 
مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ 
اأ�ضماك  اأحجام  ومتو�ضط  ال��ق��رار، 
مالحظته  مت  م��ا  وه��و  »ال�ضعري« 
الأ�ضماك  ه��ذه  ط��ول  و���ض��ل  حيث 
قدرها  ب����زي����ادة  ���ض��م   67.0 اإىل 
ل���زي���ادة  ب���الإ����ض���اف���ة   ،8.06%
الأ�ضماك  م��ن  الإم������دادات  ك��م��ي��ات 

ال�ضغرية بن�ضبة 6.19%.
واأو�ضح حممد �ضعد تاجر ا�ضماك 
ان جميع جتار ال�ضماك يف منطقة 
لتنبيهات  ا����ض���ت���ج���اب���ت  ال���ظ���ف���رة 
للزراعة  اب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  مفت�ضي 
وال�ضالمة الغذائية ب�ضاأن منع بيع 
والقابط  ال��ك��وف��ر  ا���ض��م��اك  و���ض��ي��د 
وتعليمات  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
اجلهات املعنية موؤكدا ان ال�ضواق 
خ��ل��ت مت��ام��ا م��ن ه��ذي��ن النوعني 
بعد ان رف�ض التجار �ضراءها قبل 
م��وع��د ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���رار وح��ت��ى ل 
يتواجد خمزون منها لدى التاجر 
تنفيذ  قبل  منه  التخل�ض  ي�ضعب 

القرار  .
ا�ضماك  ان  �ضعد  ج��م��ال   واأ����ض���اف 

ال����ك����وف����ر وال����ق����اب����ط ل��ي�����ض��ت من 
ال���ت���ي يقبل  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  الن��������واع 
عليها امل�ضتهلك يف منطقة الظفرة 
وال�ضعري  ال��ه��ام��ور  ا���ض��م��اك  م��ث��ل 
املحلية  الن�����واع  وب��اق��ي  وال�����ض��ايف 
الخرى لذلك فاإن ا�ضواق ال�ضمك 
ت�ضويق  تتاأثر مبنع  الظفرة مل  يف 

هذين النوعني من ال�ضماك .
املتداولة  ان ال�ضعار  وا�ضاف �ضعد 
ح��ال��ي��ا ه���ي ال���ه���ام���ور 40 دره���م 
للكيلو و تقوة 20 درهم و �ضعري 
كبري 20 درهم وبياح 20 و تي تي 

25 و تونة 15 درهم
فتحي  متخ�ض�ض  واعترب حممد 
اأن    يف ط���ه���ي و�����ض����وي ال�����ض����م����اك  
ق��������رار م���ن���ع ال����ق����اب����ط وال���ك���وف���ر 
وال�ضايف  ال�������ض���ع���ري  وا����ض���ت���م���رار 
ا�ضواق  داخ���ل  ال���ض��ت��ق��رار  �ضيوفر 
على  الطلب  لزيادة  نظرا  ال�ضمك 
اغلب  ويحر�ض  وال�ضايف  ال�ضعري 
امل�ضتهلكني على �ضرائها كونها من 
يحر�ض  ال��ت��ي  الرئي�ضية  الن����واع 
عليها امل�ضتهلك عند �ضراء ال�ضمك 
. واأ�ضار حممد عبدالعزيز  ان قرار 

خالل  الأ�ضماك  نقل  �ضيارات  على 
حالة  يف  ي��ت��م  اإذ  احل���ظ���ر،  ف����رتة 
الأوىل،  للمرة  ال�ضيادين  خمالفة 
وم�ضادرة  ك��ت��اب��ي  اإن������ذار  ت��وج��ي��ه 
تفر�ض  الثانية  وللمرة  الأ�ضماك، 
غ��رام��ة ق��دره��ا 2000 دره��م مع 
م�ضادرة الأ�ضماك، ويف حالة العودة 
بعد ذلك، يتم حجز رخ�ضة قارب 
م�ضادرة  م��ع  اأ���ض��ب��وع  مل���دة  ال�ضيد 
الأ�����ض����م����اك. واأك������د اأ�����ض����رف قرين 
ال�ضرباوي  وحممد  احل��ق  و�ضهاب 
امل�ضتهلك  اأن  ���ض��ف��ي��ق   وحم���م���د 
دائما يحر�ض على �ضراء الأ�ضماك 
ال�ضحية  ال���ف���ائ���دة  ذات  اجل���ي���دة 
والطازجة وخا�ضة الأنواع املعروفة 
والرئي�ضية مثل الهامور وال�ضعري 

وال�ضايف بجانب الروبيان .

•• ال�شارقة-وام:

ال�ضمو  ����ض���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ال�������ض���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ض���ل���ط���ان بن 
املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حم��م��د 
ال�����ض��ارق��ة ورئي�ض  الأع���ل���ى ح��اك��م 
جامعة  تنظم   .. ال�ضارقة  جامعة 
املنتدى الدويل  ال�ضارقة فعاليات 
ال�ضاد�ض لالبتكار وريادة الأعمال 

افرتا�ضيا يوم الثالثاء املقبل.
ال����ت����ي يتم  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت�����اأت�����ي 
اإدارة  كليتي  خ��الل  م��ن  تنظيمها 
واملعلوماتية  واحلو�ضبة  الأعمال، 
غرفة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  باجلامعة، 
للعام  ال�����ض��ارق��ة،  و�ضناعة  جت���ارة 

ال�ضاد�ض على التوايل.
ال�ضنوي  ال����دويل  امل��ن��ت��دى  وُي��ع��د 
وجائزة  الأعمال  وري��ادة  لالبتكار 
للمبدعني  ال���������ض����ارق����ة  غ�����رف�����ة 
ورواد  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ض��ة 
اأف�ضل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  الأع����م����ال، 
وال�ضتفادة  الب��ت��ك��ار،  مم��ار���ض��ات 
يف  اأو  تعليمهم  م��راح��ل  يف  منها 
الأفاق  لهم  وتفتح  عملهم  جم��ال 
الإبداعية،  اأفكارهم  عن  للتعبري 
التقييم  جل���ان  م���ع  وم�����ض��ارك��ت��ه��ا 
ل���ال����ض���ت���ف���ادة م����ن خ���ربات���ه���م يف 
تطوير اأفكارهم والنماذج الأولية 
فعالية  ذات  خ��دم��ة  اأو  منتج  اإىل 
وق���ي���م���ة م���ل���م���و����ض���ة ع���ل���ى اأر�������ض 

الواقع.

الدكتور  فعاليات  �ضمن  وي�ضارك 
اأ�ضتاذ  ال���ت���وم���ي،  ي��و���ض��ف  ك���م���ال 
واملدير  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ه��ن��د���ض��ة 
امل�ضارك ملركز املياه النقية والطاقة 
النظيفة يف معهد ما�ضات�ضو�ضت�ض 
للتكنولوجيا »MIT« - الوليات 
اأمناء  جم��ل�����ض  وع�����ض��و  امل���ت���ح���دة 
خربة  و�ضاحب  ال�ضارقة،  جامعة 
الروبوتيك  جم�����ال  يف  ط���وي���ل���ة 
الديناميكي  والت�ضميم  واملحاكاة 
كلمته  و�ضتكون  وامليكاترونيك�ض 
يف م���و����ض���وع امل���ن���ت���دى ع����ن ق����ادة 

ال�ضناعة.
املنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن  و�ضيتم 

الفائزين  اأ����ض���م���اء  ع���ن  الإع������الن 
غرفة  م�������ض���اب���ق���ة  يف  ال���ث���م���ان���ي���ة 
فئتي  يف  ل��ل��م��ب��دع��ني  ال�������ض���ارق���ة 
�ضهدت  التي  والأب��ح��اث  امل�ضاريع 
م�����ض��ارك��ة وا����ض���ع���ة ���ض��م��ل��ت 418 
امل�ضاريع  فئتي  على  موزعة  فكرة 
والأب������ح������اث م����ن ع������دة م����دار�����ض 

وجامعات يف الدولة.
امل�ضاركة  امل�������ض���اري���ع  وات�������ض���م���ت 
ل���ه���ذا ال���ع���ام ب��ال��ت��ن��وع م���ن حيث 
بالوقت  ال�ضلة  ذات  امل��و���ض��وع��ات 
الأ�ضياء،  اإن���رتن���ت  م��ث��ل  ال���راه���ن 
وال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، والأم����ن 
بالزمن،  وال�����ض��ف��ر  ال�����ض��ي��رباين، 

واأب����ح����اث يف جم����ال ال��ع��ل��وم مثل 
اندماج غاز ثاين اأك�ضيد الكربيت 
واجلزيئات الدقيقة مع الرطوبة 
ال��ن�����ض��ب��ي��ة، وال���ن���ق���ل اخل�����ايل من 
ال�����ك�����ارب�����ون، كما  اأك�������ض���ي���د  ث�����اين 
ال��ط��ل��ب��ة مب�����ض��اري��ع تقدم  ت���ق���دم 
كورونا،  جائحة  من  للحد  حلول 
وال���ك�������ض���ف ع����ن ال���ف���اي���رو����ض من 
وتقنيات  املقطعية،  الأ�ضعة  خالل 
الأ�ضابع،  ب�ضمة  لت�ضوير  حديثة 
ذات  م�ضاريع  من  الكثري  وغريها 
والبيئة  والهند�ضة  بالطب  �ضلة 
التوجه  رك����ائ����ز  م����ن  وج��م��ي��ع��ه��ا 
لروؤية  و  ب��ال��دول��ة  ال�ضرتاتيجي 

اأن  ي��ذك��ر  اخلم�ضينية.  الإم�����ارات 
ارتفع  امل�����ض��ارك��ة  امل�����ض��اري��ع  ع����دد 
ب��ن�����ض��ب��ة كبرية  م��ل��ح��وظ  ب�����ض��ك��ل 
م��ق��ارن��ة ب����الأع����وام ال�����ض��اب��ق��ة كما 
جميع  على  التقييم  جل��ان  اأث��ن��ت 
امل�ضاريع املقدمة من قبل الطلبة 
وو���ض��ف��ت��ه��ا ب��امل�����ض��اري��ع ال���واع���دة 
وامل��ت��م��ي��زة.. وط��ل��ب��ت ج��ه��ت��ان من 
اجلهات املقيمة امل�ضاركة يف اللجنة 
م�ضاريع  ث����الث  م���ع  ب��ال��ت��وا���ض��ل 
وروؤي��ة كيفية  لدرا�ضتها عن قرب 
دع���م واإر����ض���اد ه���ذه امل�����ض��اري��ع من 
خالل حا�ضنات الإبداع لدى عدد 

من موؤ�ض�ضات الدولة.

االأ�ضماك  اأ�ضواق  �ضهدت 
يف منطقة الظفرة حالة 
م��ن ا���ض��ت��ق��رار االأ���ض��ع��ار 
اأن��واع  مبختلف  اخلا�ضة 
بعد  املعرو�ضة  االأ�ضماك 
قرار  وزارة التغري املناخي 
والبيئة، رقم )1( ل�ضنة 
بحظر  والقا�ضي   ،2021
اأ�ضماك  وت�ضويق  �ضيد 
»ال��ق��اب��ط« و»ال��ك��وف��ر« 
فرباير   28 تاريخ   حتى 
اجلاري يف اأ�ضواق ال�ضمك 
الت�ضويقية  وامل���ن���اف���ذ 

بالدولة،
حممد ال�ضرباويحممد �ضفيق حممد �ضعدحممد عبدالعزيزجمال �ضعد الدين ا�ضرف قرين�ضهاب احلق

منطقة الظفرة 
لطيفة جابر 

حممد �ضعد : التزام كامل بتعليمات  مفت�ضي الرقابة الغذائية  يف الزراعة وال�ضالمة 
حممد فتحي : ا�ضتمرار ال�ضعري وال�ضايف �ضيوفر  اال�ضتقرار داخل اأ�ضواق ال�ضمك نظرا لزيادة الطلب عليه 
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العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4972/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : طلب ا�ضت�ضدار اأمر باأداء مبلغ وقدره )124.017( درهم فقط مائة واربعة وع�ضرون الف 

و�ضبعة ع�ضر درهم مع الفائدة التجارية بواقع 9% من تاريخ التكليف بالوفاء بتاريخ 2020/10/12 وحتى ال�ضداد 
التام مع الر�ضوم وامل�ضاريف والأتعاب و�ضمول الأمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.   

طالب الإعالن : الورى ل�ضناعة العطور - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- فراجران�ض دزاينز ل�ضناعة العطور وم�ضتح�ضرا التجميل �ض ذ م م ، 2- خالد ح�ضني عطر 

�ضيد قادر ح�ضني عطر �ضيد - �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/12/18 الزام املدعى  مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر 
عليهما )1- فراجران�ض دزاينز ل�ضناعة العطور وم�ضتح�ضرات التجميل �ض ذ م م ، 2- خالد ح�ضني عطر �ضيد قادر 
واربعة  م مبلغ وق��دره 124.017 دره��م )مائة  م  ذ  العطور  ال��ورى ل�ضناعة  يوؤديا للمدعية  بان  �ضيد(  ح�ضني عطر 
القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ضتحقاق احلا�ضل يف 2020/10/12  وع�ضرون الف و�ضبعة ع�ضر درهم( والفائدة 
وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
وتنوه املحكمة ان طلب �ضمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ضت برف�ضه.  ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 5711/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة بيكون لالإن�ضاءات )�ض ذ م م( فرع دبي  2-رائد حممد جاد 
التجارية وميثلها مديرها ليوجن واجن    املدعي / موؤ�ض�ضة ليوجن  ان  اهلل �ضرمي   مبا 

وميثله / اأحمد علي حممد من�ضور الزيودي  
طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/12/22 ناأمر 
وع�ضرة  )�ضتمائة  دره��م   610.370 مبلغ  للطالب  يوؤديا  ب��ان  �ضدهما  املعرو�ض  بالزام 
اآلف وثالثمائة و�ضبعون درهم( م�ضاف اليها فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا 
اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب حتى ال�ضداد التام والزمت املعرو�ض �ضدها امل�ضاريف. 

ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/489 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/403 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 533060 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
: طالب  بالق�ضية  - �ضفته  البلو�ضي  احمد حممد عبداهلل  ه��ارون   : الإع��الن  طالب 
التنفيذ  ، املطلوب اإعالنهم : 1- اربيان بارترن للو�ضاطة العقارية - ذ م م  2-حممد 

باهر ا�ضامة عدى - �ضفتهم بالق�ضية : منفذ �ضدهما   
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )533060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة فل�سطني للحا�سوب والأجهزة 
الكهربائية ذ م م ، متارا حممد نا�سر اأديب فار�س طالل حممد طالل �سالحات   

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000566/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �ضركة فل�ضطني للحا�ضوب والأجهزة الكهربائية - ذ م م 
�ضالحات  طالل  حممد  طالل   -  3  ، فار�ض   اأديب  نا�ضر  حممد  متارا   -  2

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بنك ابوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني( �ضابقا - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 979669  درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اليوم التايل 
للن�ضر.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

القا�سي / اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن حكم بالن�سر

      يف  الدعوى رقم 457/2020/322 اإ�ستئناف عقاري   
مو�ضوع الإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/370 عقاري جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف والأتعاب.  

طالب الإعالن : حار�ض الأفاق )�ض ذ م م( - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده   
املطلوب اإعالنه : 2- الفار�ض امللكي ملقاولت البناء - ذ م م - فرع دبي - �ضفته  بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده        

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/16 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/ 
�ضد  به  ق�ضي  فيما  امل�ضتاأنف  احلكم  بالغاء  الإ�ضتئناف  مو�ضوع  ويف  �ضكال  الإ�ضتئناف  بقبول  ع  م  �ض  للتاأمني  الإحت��اد 
امل�ضتاأنفة " �ضركة التاأمني" بان توؤدي للمدعية بالت�ضامن مع املدعي عليها مبلغ وقدره 1.185.402/10 درهم / مليون 
ومائة وخم�ضة وثمانون الف واربعمائة واثنني درهم وع�ضرة فل�ض /و الفائدة القانونية عنه بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
امل�ضتاأنف �ضدهما بامل�ضاريف  املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضدد وتاأييده فيما ق�ضى به �ضد املدعي عليها والزمت 
�ضتني يوما  التاأمني.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل  املحاماة ورد مبلغ  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 
مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2020/4809 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : اأول : ا�ضدار اأمر اأداء بالزام املطلوب الأمر �ضده بان توؤدي لطالب الأمر مبلغ  وقدره )200.000 
مائتي الف درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل  ثانيا : مبنع املعرو�ض �ضده من ال�ضفر وحجز جواز �ضفره والتعميم على جميع مطارات وموانئ ومنافذ 
الدولة و�ضائر اجلهات الر�ضمية املعنية مبا �ضي�ضدر عن حمكمتكم املوقرة من قرار وذلك حلني تاريخ �ضداد املبالغ 

املرت�ضد بذمته.  ثالثا : الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن : هاين حممد نظمي عبداحلكيم ابو ثريا - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- كرمي ح�ضام عزيز بدر الدين  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/11/5

اأول : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )200.000( مائتي الف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �ضنويا 
من تاريخ الإ�ضتحقاق يف 2019/10/1 وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت طلب النفاذ املعجل. ثانيا : 
مبنع املدعي عليه كرمي ح�ضام عزيز بدر الدين من ال�ضفر واإيداع جواز �ضفره خزينة املحكمة والتعميم بذلك بكافة 

منافذ الدولة.  ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5261/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 14. 35.729 

درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اإ�ضتحقاق اآخر فاتورة 2015/9/27 
وحتى ال�ضداد التام.   

طالب الإعالن : دانوب ملواد البناء - �ض م ح - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ال�ضركة ال�ضناعية لتجهيزات البناء - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 مو�ضوع الإعالن :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/12/22 
ناأمر باإلزام املعرو�ض �ضده بان يوؤدي للطالب مبلغ 35.729.14 )خم�ضة وثالثون الف و�ضبعمائة 
�ضنويا  ب�ضيطة قدرها %9  اليه فائدة قانونية  وت�ضعة وع�ضرون درهما واربعة ع�ضر فل�ض( م�ضاف 
اإعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب حتى ال�ضداد التام والزمت املعرو�ض �ضده امل�ضاريف. ولكم احلق يف 

اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/1215(
املنذر : قمر ال�ضباح لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة - �ض ذ م م

املنذر اليه : ارتك لنظمة املياه - �ض ذ م م
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد كامل املبلغ والبالغ )60.000( �ضتون 
الف درهم خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمه هذا الإنذار، 
له  التي حتفظ  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�ضفا  املنذر  �ضي�ضطر  واإل 
الأداء  اأم��ر  وا�ضت�ضدار  واملدنية  الق�ضائية  ال��دع��اوى  اإق��ام��ة  فيها  مبا  حقه 
ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ، وال�ضرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/1216(

املنذرة : �ضركة تطوير جممع دبي لالإ�ضتثمار - ذ م م 
بوكالة املحامي / حممد ال�ضركال للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

املنذر اليها : وتر ويل لل�ضناعات - �ض ذ م م
وعليه ، تكلف املنذرة املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد ما تر�ضد يف ذمتها مبلغ وقدره 912.083.35 درهم )ت�ضعمائة 
واثنان ع�ضر الف وثالثة وثمانون درهما وخم�ضة وثالثون فل�ضا فقط ل غري( وهو املبلغ الإجمايل للمبالغ 
الأ�ضلية امل�ضتحقة مقابل ر�ضوم الإيجار ور�ضوم اخلدمة اىل جانب "غرامة عدم ال�ضداد" و"�ضريبة القيمة 
امل�ضافة" ال�ضارية واملحت�ضبة من تاريخ 2019/10/29 وحتى ال�ضداد التام مع ما ي�ضتجد من مبالغ لحقة 
اإ�ضتئجارها قطعة الر�ض رقم 587-597 الكائنة مبجمع دبي لالإ�ضتثمار ، وذلك خالل املهلة  لذلك ، عن 
القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإخطار ، ويف حال عدم التزام املنذر اليها مبا ورد اأعاله ، عندئذ 
يتم اإنهاء  وف�ضخ اإتفاقية الإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ املوافق لليوم الواقع فيه تاريخ 
اإنتهاء فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املحت�ضبة اإعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن للمنذر اليها اإخطار الإخالل والإنهاء 

، بالإ�ضافة اىل حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1160(

رقم املحرر /2020/1/209583 
املنذر / عمر دياب حممد - نرويجي اجلن�ضية 

املنذر اليه / فرا�ض مي�ضر احمد - عراقي اجلن�ضية )جمهولة حمل الإقامة( 
درهم   250.000 وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب  امل��ن��ذر  ينذركم   / املو�ضوع 
بواقع 12% على هذا  القانونية  الفائدة  اإىل  بالإ�ضافة  الف درهم(  )مائتان وخم�ضون 
املبلغ من تاريخ الإ�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة ذلك يف موعد غايته )5( اأيام من تاريخه واإل �ضوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ 
كافة الإج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه من اي نوع كانت ، مع حفظ كافة 

احلقوق القانونية الخرى للمنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
اعالن بالن�سر 

                                209 / 2020 / 4601 تنفيذ عمايل
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اإىل املنفذ �ضده/1-  الغرباوي لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/حجازى عبداملنعم حجازى الغرباوى
و ميثله /د. عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
274779 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  بال�ضافة اىل مبلغ 5020 درهم ر�ضوم 

تنفيذ احلكم بال�ضافة مبلغ 14091 درهم ر�ضوم الدعوى البتدئة ل�ضالح املحكمة.
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 

اعالن بالن�سر 
                       يف الدعوى رقم 4669/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2655/2018 جتارى كلى 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7،548،571.81 درهم ( ، �ضاماًل للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب العالن:  بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود فرع دبي - �ضفته 
طالب التنفيذ  بالق�ضية:  

املطلوب اعالنه:    ات�ض. يف. انرتنا�ضيونال ليمتد  - �ضفته بالق�ضية:  منفذ �ضده
عبارة  ه��ي  و  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم    : الإع���الن  مو�ضوع 
ذا   : املبنى  ا�ضم   - رق��م الر���ض : 248  ب��رج خليفة -   : املنطقة  �ضكنية -  عن �ضقة 
�ضيجنات�ضر - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 1803 - وفاءاً للمبلغ املطالب به و ذلك 

للعلم مبا جاء فيه و نفاذ مفعولة قانوناً 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 

 اعالن بالن�سر
 2020 / 802 ا�ستئناف اأمر اأداء

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اإىل امل�ضتاأنف �ضده/1_ العري�ض لال�ضتثمار �ض.ذ.م.م

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن امل�ضتاأنف/ وحيد عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي

و ميثله /بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل
 2021-02-15 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  الدعوى  اق��ام  قد 
ال�ضاعة 10:00 �ضباحا  بقاعة التقا�ضي عن ُبعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم 

اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  �ضتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1204(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع 
بوكالة الأ�ضتاذ املحامي / نا�ضر حمد ال�ضام�ضي 

املنذر اليه الأول : امني عبدالعزيز ح�ضني - اجلن�ضية اليمن 
املنذر اليه الثاين : �ضلطان عبدالعزيز ح�ضني الغ�ضمي - اجلن�ضية  اليمن 

املرت�ضد  املبلغ  اإجمايل  �ضداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك  ف��اإن 
بذمته وقدره / 11.350.000 درهم )احدى ع�ضر مليون وثالثمائة وخم�ضون 
الف درهم( وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ العالن بالإنذار حتت طائلة اتخاذ 

كافة الإجراءات القانونية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/1158(

املنذر : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامي/ خالد كلندر عبداهلل
املنذر اليه الأول : حممد را�ضد حممد العبدويل 

املنذر اليه الثاين : حممد ابراهيم حممد تقى �ضبهرى 
املو�ضوع :- اإخطار عديل يت�ضمن تكليفكم بالوفاء بالت�ضامن والتكافل من خالل �ضداد املبلغ 
والبالغ قدره -/ 33. 22.881.293 درهم )اثنان وع�ضرون مليون وثمامنائة  املرت�ضد بذمتكم 
بتاريخ  كما هو  فل�ض(  دره��م وثالثة وثالثون  وت�ضعون  ومائتان وثالثة  الف  وثمانون  وواح��د 
2020/12/13 بالإ�ضافة ملا ي�ضتجد من فوائد حتى متام ال�ضداد وذلك مبعدل فائدة اأيبور ثالثة 
اأ�ضهر م�ضافا اليها فائدة مبعدل 4.5% بحد ادنى 6% �ضنويا وفائدة تاأخريية 3% لي�ضبح معدل 
اي��ام عمل من تاريخ  ، وذل��ك ل�ضالح املنذر وخ��الل خم�ضة  اأدن��ى  الفائدة الكلي 9% �ضنويا كحد 

ت�ضلمكم لهذا الإنذار ، مع ت�ضمينكم العطل وال�ضرر والر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/192(
املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ض م ع 

بوكالة الأ�ضتاذ املحامي / نا�ضر حمد ال�ضام�ضي 
املنذر اليه : ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �ضيفي - اجلن�ضية الردن 

ينذركم البنك املنذر اىل �ضرورة �ضداد مبلغ املديوينة املرت�ضد بذمته والبالغ قدره 132.708 درهم 
)مائة واثنان وثالثون الف و�ضبعمائة وثمانية درهم( والنا�ضئ عن املديونيات التالية :- 

"1- مديونية عقد بيع مركبة مرابحة معاملة رقم 011MO41171470501 مببلغ وقدره 67،435 درهم 
"2- مديونية عقد بيع مركبة مرابحة معاملة رقم 011MO41162650201 مببلغ وقدره 65،273 درهم 
اأي��ام من تاريخ الإع��الن بالإنذار ويف حال عدم ال�ضداد خالل امل��دة املحددة ف��اإن املنذر   5 وذل��ك خالل 
�ضيكون م�ضطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�ضائية �ضد املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املرت�ضد 

والر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/299(
املنذر :  بنك دبي ال�ضالمي - �ض م ع 

بوكالة الأ�ضتاذ املحامي / نا�ضر حمد ال�ضام�ضي 
املنذر اليه : زعفران علي عبيد خمي�ض الظنحاين - اجلن�ضية : الإمارات 

ينذر البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادرة اىل �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته 
وقدره 59. 341.601 درهم )ثالثمائة وواحد واربعون الفا و�ضتمائة درهم 
واحد وت�ضعة وخم�ضون فل�ضا فقط ل غري( وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ 
الإعالن بالإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حتميلكم 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1177(

املنذر : �ضان غوبان جيربوك الإمارات لل�ضناعات ذ م م 
املنذر اليه : جمموعة ا�ض �ضي بيه دي دبليو �ضي - �ض ذ م م 

امل��ت��وج��ب بذمتكم ل�ضاحلها وال��ب��ال��غ قدره  امل��ب��ل��غ  ب�����ض��داد  ب��ال��وف��اء  ال��ي��ه��ا -  امل��ن��ذر   ، امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
)1.176.720.58( )مليون ومائة و�ضتة و�ضبعون الف و�ضبعمائة وع�ضرون درهم وثمانية وخم�ضون 
فل�ض( وذلك خالل مهلة )14( اربعة ع�ضر يوما من تاريخ تنفيذ هذا الإنذار ، واإل �ضوف ت�ضطر 
املنذرة اىل اللجوء للق�ضاء لإلزامكم بدفع املبلغ املرت�ضد بذمتكم جربا بقوة القانون ، بالإ�ضافة 
اىل الفائدة التاأخريية عن �ضداد املبلغ املذكور بواقع 12% من تاريخ الإ�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 
، مع مطالبتكم بالتعوي�ض عن العطل وال�ضرر وبدل الك�ضب الفائت وما حلق بها من خ�ضارة عمال 
بن�ض املادة )282( من قانون املعامالت املدنية الإحتادي ، مع الزامكم بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة ، وحفظ حق املنذرة باتخاذ كافة الإجراءات التحظفية �ضدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/7531(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - بوكالة املحامي / نا�ضر حمد ال�ضام�ضي 
ARJ PROPERTIES LLC - )ضد / 1- اأية ار جيه للعقارات )�ض. ذ. م. م�

ARJ HOLDING LLC  - م(  م.  ذ.  )�ض.  القاب�ضة  جيه  ار  اأية   -2
SHAHAB AHMAD RAMADHAN JUMA اجلن�ضية(  )اإماراتي  جمعة  رم�ضان  اأحمد  �ضهاب   -3

 MOHAMMAD AHMAD RAMADHAN JUMA )اإماراتي اجلن�ضية(  اأحمد رم�ضان جمعة  "4- حممد 
 FARIS AHMAD RAMADHAN JUMA اجلن�ضية(  )اإماراتي  اإبراهيم  جمعة  رم�ضان  اأحمد  فار�ض   -5

 MARIA AHMAD RAMADHAN JUMA IBRAHIM اجل���ن�������ض���ي���ة(  )اإم�����ارات�����ي�����ة  اإب����راه����ي����م  ج���م���ع���ة  رم�������ض���ان  اأح����م����د  م����اري����ة   -6"
 FATMA AHMAD RAMADHAN JUMA IBRAHIM اجل��ن�����ض��ي��ة(  )اإم���ارات���ي���ة  اإب��راه��ي��م  ج��م��ع��ة  رم�����ض��ان  اأح��م��د  ف��اط��م��ة   -7"
،GHALEYA AHMAD RAMADHAN JUMA IBRAHIM اجلن�ضية(  )اإم��ارات��ي��ة  اإب��راه��ي��م  جمعة  رم�����ض��ان  اأح��م��د  غ��ال��ي��ة   -8"
ALIA AHMAD RAMADHAN JUMA IBRAHIM اجل���ن�������ض���ي���ة(  )اإم������ارات������ي������ة  اإب�����راه�����ي�����م  ج���م���ع���ة  رم���������ض����ان  اأح�����م�����د  ع���ل���ي���ة   -9"

)مائة  دره��م   154.315.706.15 وق��دره  مبلغ  للمنذر  ي��وؤدوا  ب��ان  اليهم  املنذر  املنذر يخطر  ف��اإن   / املو�ضوع 
عبارة  فل�ضا(  ع�ضر  وخم�ضة  درهم  و�ضتة  و�ضبعمائة  الف  ع�ضر  وخم�ضة  وثالثمائة  مليون  وخم�ضون  واربعة 
اأيام من  املحاماة وذلك خالل خم�ضة  اتعاب  املديونية املرت�ضدة بذمتهم والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  عن 
تاريخ تبليغ املنذر اليهم بهذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدهم للوفاء باملديونية 

املرت�ضدة بذمتهم اعاله والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201209C11109
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد زي�ضان منري حممد - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )6577.71  درهم( 

اأحد ع�ضر الفا واربعمائة وت�ضعة وثالثون درهم وثالثة وواحد و�ضبعون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )6577.71  درهم(  اأحد ع�ضر الفا واربعمائة وت�ضعة وثالثون درهم 

وثالثة وواحد و�ضبعون فل�ضا  
وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 

- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 

ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -
ايام من تاريخ ا�ضتالمكم هذا  املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم خالل �ضبعة  دون جدوى.   لذلك : نخطركم ا�ضفني ب�ضرورة �ضداد 
الإخطار واإل �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية 

واتعاب املحاماة اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12183
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : عمرو ال�ضيد قا�ضم جاد الرب - اجلن�ضية : م�ضر  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )4129 درهم( 

اأربعة اآلف ومائة وت�ضعة وع�ضرون درهما  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )4129 درهم( اأربعة اآلف ومائة وت�ضعة وع�ضرون درهما  

  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12192
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : اولتوندون ايليجيه - اجلن�ضية : الهند  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )16375.29 درهم( 

�ضتة ع�ضر الفا وثالثمائة وخم�ضة و�ضبعون درهم وت�ضعة وع�ضرون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )16375.29 درهم( �ضتة ع�ضر الفا وثالثمائة وخم�ضة و�ضبعون درهم 

وت�ضعة وع�ضرون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201219C11712
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : بادمان بارثيبان - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )8615.00 درهم( 

ثمانية اآلف و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضر درهم  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )8615.00 درهم( ثمانية اآلف و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضر درهم  

وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12187
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد اح�ضام �ضابر - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )6551.19 درهم( 
�ضتة اآلف وخم�ضمائة وواحد وخم�ضون درهم ت�ضعة ع�ضر فل�ضا  

- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 
وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 

- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )6551.19 درهم(  �ضتة اآلف وخم�ضمائة وواحد وخم�ضون درهم ت�ضعة 
ع�ضر فل�ضا    وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 

- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 

ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -
دون جدوى.  

واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12174
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : جوربيندر �ضينغ �ضري �ضينغ - اجلن�ضية : هندي  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )16149.62 درهم( 

�ضتة ع�ضر الفا ومائة وت�ضعة واربعون درهم واثنان و�ضتون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )16149.62 درهم( �ضتة ع�ضر الفا ومائة وت�ضعة واربعون درهم واثنان 

و�ضتون فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201220C11717
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد �ضاجد غالم يا�ضني - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )14770.02 درهم( 

اأربعة ع�ضر الفا و�ضبعمائة و�ضبعون درهم وفل�ضان  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )14770.02 درهم( اأربعة ع�ضر الفا و�ضبعمائة و�ضبعون درهم وفل�ضان      

وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12188
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : عدنان جاويد جاويد اقبال - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )7295.20 درهم( 

�ضبعة اآلف ومائتان وخم�ضة وت�ضعون درهم وع�ضرون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
درهم  وت�ضعون  وخم�ضة  ومائتان  اآلف  �ضبعة  درهم(    7295.20( وقدره  مببلغ  للمخطر  مدين  اليه  املخطر  ان  حيث   -

وع�ضرون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12193
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد عثمان اهلل ديتا عون - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )15515.65 درهم( 

خم�ضة ع�ضر الفا وخم�ضمائة وخم�ضة ع�ضر درهم وخم�ضة و�ضتون فل�ضا 
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )15515.65 درهم( خم�ضة ع�ضر الفا وخم�ضمائة وخم�ضة ع�ضر درهم 

وخم�ضة و�ضتون فل�ضا     
وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 

- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 

ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -
ايام من تاريخ ا�ضتالمكم هذا  املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم خالل �ضبعة  دون جدوى.   لذلك : نخطركم ا�ضفني ب�ضرورة �ضداد 
الإخطار واإل �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية 

واتعاب املحاماة اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12190
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد عا�ضف علي نور دين - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )11439.37 درهم( 

اأحد ع�ضر الفا واربعمائة وت�ضعة وثالثون درهم وثالثة و�ضبعون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )11439.37 درهم( اأحد ع�ضر الفا واربعمائة وت�ضعة وثالثون درهم 

وثالثة و�ضبعون فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201220C11716
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : نيمرابتال �ضينغ �ضادهار - اجلن�ضية : الهند  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )5258.84  درهم( 

خم�ضة اآلف ومئتان وثمانية وخم�ضون درهم واربعة وثمانون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )5258.84  درهم( خم�ضة اآلف ومئتان وثمانية وخم�ضون درهم واربعة 

وثمانون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12195
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد رم�ضان خادم ح�ضني - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )27736.31 درهم( 

�ضبعة وع�ضرون الفا و�ضبعمائة و�ضتة وثالثون درهما وواحد وثالثون فل�ضا 
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )27736.31 درهم( �ضبعة وع�ضرون الفا و�ضبعمائة و�ضتة وثالثون 

درهما وواحد وثالثون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201219C11713
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : نزار عبد �ضاماث عبد �ضاماث - اجلن�ضية : الهند  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )6221.97 درهم( 

�ضتة اآلف ومئتان وواحد وع�ضرون درهم �ضبعة وت�ضعون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
�ضبعة  اآلف ومئتان وواحد وع�ضرون درهم  �ضتة  اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )6221.97 درهم(  املخطر  ان  - حيث 

وت�ضعون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201219C11711
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : با�ضكاران رامايان - اجلن�ضية : هندي  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )6184.00 درهم( 

�ضتة اآلف ومائة واأربعون وثمانون درهم  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )6184.00 درهم( �ضتة اآلف ومائة واأربعون وثمانون درهم  

وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12178
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد خباب اومر م�ضتاق احمد - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )17125.63 درهم( 

�ضبعة ع�ضر الفا ومائة وخم�ضة وع�ضرون درهم وثالثة و�ضتون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )17125.63 درهم(  �ضبعة ع�ضر الفا ومائة وخم�ضة وع�ضرون درهم 

وثالثة و�ضتون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201220C11718
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : رنا جاهاجنري علي - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )10240.66 درهم( 

ع�ضرة اآلف ومئتان واربعون درهم �ضتة و�ضتون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )10240.66 درهم( ع�ضرة اآلف ومئتان واربعون درهم �ضتة و�ضتون 

فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201219C11715
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : فينجادي�ضان فيلو�ضامى فيلو�ضامي - اجلن�ضية : الهند  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )6340.84 درهم( 

�ضتة اآلف وثالثمائة واربعون درهم اربعة وثمانون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )6340.84  درهم( �ضتة اآلف وثالثمائة واربعون درهم اربعة وثمانون 

فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12176
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : �ضريار احمد حممد اقبال - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )34198.31 درهم( 

اربعة وثالثون الفا ومائة وثمانية وت�ضعون درهما وواحد وثالثون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )34198.31 درهم( اربعة وثالثون الفا ومائة وثمانية وت�ضعون درهما 

وواحد وثالثون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12186
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : خرام نذير حممد نذير - اجلن�ضية / باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )5492.88 درهم( 

خم�ضة اآلف واربعمائة واثنان وت�ضعون درهم وثمانية وثمانون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
درهم  وت�ضعون  واثنان  واربعمائة  اآلف  خم�ضة  درهم(    5492.88( وقدره  مببلغ  للمخطر  مدين  اليه  املخطر  ان  حيث   -

وثمانية وثمانون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201220C11724
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 
املخطر اليه : راجي�ض جيت رام - اجلن�ضية : الهند  

املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )11851.76 درهم( 
اأحد ع�ضر الفا وثمامنائة وواحد وخم�ضون درهم و�ضتة و�ضبعون فل�ضا  

- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 
وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 

- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )11851.76 درهم( اأحد ع�ضر الفا وثمامنائة وواحد وخم�ضون درهم 
و�ضتة و�ضبعون فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 

- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 

ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -
دون جدوى.  

واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201220C11720
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : ار�ضالن عمر خان حممد عمر - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )18983.30 درهم( 
ثمانية ع�ضر الفا وت�ضعمائة وثالثة وثمانون درهم وثالثون فل�ضا 

- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 
وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 

- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )18983.30 درهم( ثمانية ع�ضر الفا وت�ضعمائة وثالثة وثمانون درهم 
وثالثون فل�ضا  وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 

- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 
خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 

ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -
دون جدوى.  

واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12175
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : عمر حيات عطاء اهلل - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )27183.58 درهم( 

�ضبعة وع�ضرون الف ومائة وثالثة وثمانون درهما وثمانية وخم�ضون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )27183.58 درهم( �ضبعة وع�ضرون الف ومائة وثالثة وثمانون درهما 

وثمانية وخم�ضون فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12197
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : بالفري �ضينغ خمتار �ضينغ - اجلن�ضية : الهند  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )16992.7 درهم( 

ت�ضعمائة واثنان وت�ضعون درهما و�ضبعة فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )16992.7  درهم( ت�ضعمائة واثنان وت�ضعون درهما و�ضبعة فل�ضا  

وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13158 بتاريخ 2021/2/7 
 اعالن بالن�سر

AJ20201226C12177
املخطر : اأجرة ال�ضارقة ذ م م - اجلن�ضية / الإمارات 

املخطر اليه : حممد عمران حممد رفيق - اجلن�ضية : باك�ضتان  
املو�ضوع / اإخطار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره )25128.63 درهم( 

خم�ضة وع�ضرون الفا ومائة وثمانية وع�ضرون درهم وثالث و�ضتون فل�ضا  
- املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �ضائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء عمله لدى املخطرة مبالغ مالية 

وان هذه املبالغ مرت�ضدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه. 
- حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )25128.63 درهم( خم�ضة وع�ضرون الفا ومائة وثمانية وع�ضرون 

درهم وثالث و�ضتون فل�ضا   وذلك مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه 
- وحيث ان الدين م�ضتحق الأداء عند الطلب ، وعليه فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضداد مبلغ املديونية املذكورة اعاله 

خالل ا�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم الإخطار 
ولكن  املتكررة  الودية  املحاولت  من  بالرغم  املبلغ  �ضداد  يف  ماطل  ولكنه  ذمته  يف  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد  وعد  اليه  املخطر   -

دون جدوى.  
واإل  الإخطار  ا�ضتالمكم هذا  تاريخ  ايام من  �ضبعة  ذمتكم خالل  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  ا�ضفني  : نخطركم  لذلك 
�ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدك ل�ضرتداد املبلغ مع حتملكم امل�ضاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة 

اإن وجدت. 
الكاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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•• نريوبي -الفجر:

للنا�ضرين  ال���دويل  الحت���اد  اإط���ار جهود  يف 
يف  وا�ضتدامته  الن�ضر  ق��ط��اع  م��رون��ة  ل��دع��م 
بدور  ال�ضيخة  توا�ضل  العامل،  اأنحاء  جميع 
بنت �ضلطان القا�ضمي، رئي�ض الحتاد الدويل 
للنا�ضرين، جولتها يف اأ�ضواق الن�ضر املتاأثرة 
بجائحة كورونا، حيث توجهت يف زيارة اإىل 
“جمعية  برئي�ض  والتقت  كينيا  جمهورية 
النا�ضرين  من  وع��دد  الكينيني”  النا�ضرين 

املحليني لالطالع على الأ�ضرار التي حلقت 
ب�ضناعة الن�ضر يف كينيا وتداعيات )كوفيد-

خالل العام املا�ضي. عليها   )19
الدويل  لرئي�ض الحتاد  الزيارة  وتاأتي هذه 
امل�ضرية  للعا�ضمة  زيارتها  بعد  للنا�ضرين، 
اجتمعت  اإذ  امل��ا���ض��ي،  يناير  مطلع  ال��ق��اه��رة 
مع ممثلني من “احتاد النا�ضرين العرب”، 
الذين  امل�ضريني”،  ال��ن��ا���ض��ري��ن  و”احتاد 
الن�ضر  �ضناعة  اآف��اق  اإزاء  كبرياً  قلقاً  اأب���دوا 

يف مرحلة ما بعد كورونا.

ال�ضيخة  ع���ر����ض���ت  ال����زي����ارت����ني،  ك��ل��ت��ا  ويف 
ال����دويل  “الحتاد  روؤي�����ة  ال��ق��ا���ض��م��ي  ب����دور 
لتطوير  الرامية   2021 للنا�ضرين” لعام 
قطاع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال��ن�����ض��ر ال��ع��امل��ي و���ض��م��ان ت��ع��اف��ي��ه، ومتكينه 
يف  امل��ح��وري  ودوره  م�ضاهمته  ا�ضتدامة  من 
التعليم والتنمية الجتماعية  تعزيز عملية 

والقت�ضادات املعرفية.
وقالت ال�ضيخة بدور القا�ضمي: “ك�ضفت لنا 
هذه اجلائحة عن بع�ض الق�ضايا والتحديات 

الأ�ضا�ضية املهمة يف عامل الن�ضر التي ما يزال 
فريق  اإن�ضاء  اإىل  دفعنا  م��ا  قائماً،  تاأثريها 
عمل ي�ضم خ��رباء من كافة جم��الت قطاع 
واملوؤلفني  النا�ضرين  م��ن  وي��ت��األ��ف  الن�ضر، 
ودور  اجلملة  وجت��ار  واملوزعني  والر�ضامني 
الطباعة واملتخ�ض�ضني بعامل الن�ضر، بهدف 
اإ�ضراك كافة اجلهات املعنية يف ر�ضم خارطة 
واأكر  طريق وا�ضحة وو�ضع خطة حمددة 
التطور والنجاح  وقدرة على  مرونة وتكيفاً 
الفائدة  ال��ك��ت��اب وحت��ق��ي��ق  ���ض��ن��اع��ة  ل��دع��م 

بدور  ال�ضيخة  الأط��راف«.وال��ت��ق��ت  جلميع 
مع  نريوبي  الكينية  العا�ضمة  يف  القا�ضمي 
الفريقي  “ال�ضندوق  جلنة  اأع�ضاء  بع�ض 
لالبتكار يف الن�ضر” التابع لالحتاد الدويل 
رئي�ض  جن����اج����ي،  ول����ورن���������ض  ل���ل���ن���ا����ض���ري���ن، 
جانب  اإىل  الكينيني”،  النا�ضرين  “جمعية 
احلا�ضلني  الكينيني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  م��ن  ع���دد 
2020، ومنهم  على منحة ال�ضندوق لعام 
ميمونة جالو،  الكينية  والقا�ضة  ال�ضحفية 
م�ضروعها  لدعم  املنحة  من  ا�ضتفادت  التي 

اآفريكان”،  “بوزيتيفلي  الذي يحمل عنوان 
ق�ض�ض  جم��م��وع��ة  ت�����ض��ج��ي��ل  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
ق�ضرية على �ضكل حكايات �ضوتية يف ثالثة 
عر�ضية”،  مدينة  “حكايات  بعنوان  اأج��زاء 
والتي مت حتويلها لحقاَ اإىل فيلم �ضينمائي 

اجلاري. فرباير  �ضي�ضدر يف 13 
رئي�ض  ال��ق��ا���ض��م��ي،  ب����دور  ال�����ض��ي��خ��ة  وزارت 
مكتبتي  للنا�ضرين”،  ال�����دويل  “الحتاد 
مكتبة  ف����رع����ي  وك����ال����ول����ي����ن����ي،  م�������اك�������ادارا 
“ماكميالن” التاريخية يف نريوبي، اللتني 

خ�����ض��ع��ت��ا ل��ع��م��ل��ي��ة ت��رم��ي��م وجت���دي���د كاملة 
“بوك بانك تر�ضت”،  اإ�ضراف منظمة  حتت 
لالبتكار  الفريقي  “ال�ضندوق  ق��دم  حيث 
دولر   50000 ت��ب��ل��غ  م��ن��ح��ة  الن�ضر”  يف 
كالوليني  مكتبة  ت��رم��ي��م  مل�����ض��روع  اأم��ري��ك��ي 
ترميمها  اأع���م���ال  م���ن  الن��ت��ه��اء  وال���ت���ي مت 
مكتب  ق�����دم  ح����ني  يف   ،2020 ي���ول���ي���و  يف 
للكتاب” للعام  العاملية  العا�ضمة  “ال�ضارقة 
ترميم  مل�����ض��روع  منف�ضلة  منحة   2019

مكتبة ماكادارا.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
العربية  ال�ضينما  اأع��م��ال  �ضل�ضلة  م��وا���ض��ل��ة  ع��ن 
عرب  ال��راب��ع  مو�ضمها  يف  “�ضينمانا”  امل��ع��ا���ض��رة 
ال�ضينما  برنامج  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الإن��رتن��ت 
اأبوظبي  نيويورك  والإع��الم اجلديد يف جامعتي 
اإطار  “�ضينمانا” يف  وتاأتي  اأبوظبي.  وال�ضوربون 

فعاليات املو�ضم ال�ضاد�ض ملركز الفنون الذي يقام 
حتت �ضعار “اجل�ضر”، و�ضتتيح للجماهري فر�ضة 
امل�ضاركة يف جل�ضات نقا�ض تفاعلية حول موا�ضيع 
هذه الأفالم من خالل مناق�ضات مفعمة بالفكر 
بامل�ضاركة  ال�ضعور  ولتعزيز  الأف��الم.  �ضانعي  مع 
الوقت  يف  للم�ضاهدة  الأف���الم  تتوفر  والتفاعل، 
الفعلي للجمهور يف الإمارات، و�ضتتوفر حمادثات 
الفنانني على قناة مركز الفنون على اليوتيوب. 

و�ضيتم عر�ض الأف��الم �ضهرًيا يف فرباير ومار�ض 
واأبريل.

ويف هذا ال�ضدد، قال اإ�ضكندر قبطي اأ�ضتاذ الفنون 
اأبوظبي:  نيويورك  بجامعة  ال�ضينما  يف  امل�ضارك 
“ي�ضعدنا اأن نعر�ض الأفالم التي نالت ا�ضتح�ضان 
النقاد واحلائزة على جوائز والتي �ضتخلق من�ضة 
والق�ضايا  وال�ضينما  الفن  ح��ول  املفتوح  للحوار 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي �ضلطت 
ون��دع��و اجلماهري  ال�����ض��وء عليها.  الأف����الم  ه��ذه 
الفرتا�ضية  احل�����وار  ج��ل�����ض��ات  اإىل  ل��الن�����ض��م��ام 
حول  الأف��الم  �ضانعي  مع  للتحدث  العر�ض  بعد 
م��و���ض��وع��ات ت�����ض��م��ل مت��ك��ني امل�������راأة، وال��ت��ن��م��ر يف 

املدر�ضة، وحقوق عامالت املنازل، واحلب. »
 8 الثنني  غ��ٍد  ي��وم   العرو�ض  �ضل�ضلة  و�ضتنطلق 
“بني  7:30 م�ضاًء ابتداًء بفيلم  فرباير ال�ضاعة 
بحرين” للمخرج امل�ضري الأمريكي اأن�ض طلبة. 
فيه  تبحث  ح��ول جمتمع مهم�ض،  ق�ضته  وت��دور 
ال��ف��ت��اة ال��ري��ف��ي��ة زه���رة ع��ن اخل��ال���ض والنتقام 
والأم������ل، ح��ي��ث اأن����ه، واأث���ن���اء زي����ارة ق�����ض��رية اإىل 
قريتها، تعر�ضت ابنة زهرة حلادث ماأ�ضاوي. ويف 
ل�ضرف  “اإنه  طلبة:  اأن�ض  املخرج  ق��ال  ل��ه،  تعليق 
جزًءا  بحرين”  “بني  فيلم  ي��ك��ون  اأن  يل  عظيم 
جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  “�ضينمانا”  ب��رن��ام��ج  م��ن 
من اأهم واأقوى الأفالم يف املنطقة. وتعترب هذه 

فر�ضة مثالية لإلقاء ال�ضوء على الق�ضايا املهمة 
ملن ل �ضوت  اأ�ضواًتا  وتعطي  املجتمع  التي مت�ض 
لهم. »و�ضيتبعه “ثالثة اأفالم ق�ضرية” للمخرج 
الإم��ارات��ي عبدالرحمن امل��دين، ي��وم  غٍد الثنني 
8 مار�ض ال�ضاعة 7:30 م�ضاًء. و�ضتبداأ ال�ضل�ضلة 
ي�ضلط  وال�����ذي  “ليمون”،  ف��ي��ل��م  م���ع  ال��ث��الث��ي��ة 
املراأة  لها  تتعر�ض  ال��ت��ي  ال�ضغوط  على  ال�ضوء 
زوجها  �ضر  ميثاء  تك�ضف  حيث  زواج��ه��ا،  خ��الل 
اإح��ي��اء زواج��ه��م��ا لتخرج عالقتهما  وه��ي حت��اول 
تكافح  “ب�ضكارة”، حيث  رتابتها. ويليه فيلم  من 
مدبرة منزل فلبينية مغرتبة للعودة اإىل ديارها 
ق�ضة  يف  اأم���ا  حتت�ضر.  ال��ت��ي  بابنتها  ل��اله��ت��م��ام 
 10 العمر  من  البالغ  اأحمد  فيحاول  “نقافة”، 
�ضنوات واملعروف يف �ضفه الدرا�ضي با�ضم “نقافة” 
الرتهيب  م��واج��ه��ة  بوجر”؛  ب��ا���ض��م  “واأي�ضاً 

والتنمر املتمثل يف �ضخ�ضية زميله عمر. 
فيلم  بعر�ض  فعالياته  العرو�ض  برنامج  ويختتم 
“غزة مونامور” للمخرجني الفل�ضطينيني عرب 
وطرزان اأبو نا�ضر يوم الثنني 19 اأبريل ال�ضاعة 
قدمي  متثال  اكت�ضاف  يغري  حيث  م�ضاًء،   7:30
اأوىل  خ��ط��وة  وه��و يخطو  الأب���د  اإىل  ح��ي��اة �ضياد 

نحو املراأة التي يحبها.
يف  امل�ضاعد  الأ���ض��ت��اذ  �ضافنو  كليو  ق��ال  م��ن جانبه 
“يف  اأبوظبي:  ال�ضوربون  بجامعة  الجتماع  علم 

هذا الوقت من الزمن الذي ي�ضوده العزلة وعدم 
اليقني، تعترب ال�ضينما من اأهم ال�ضبل التي ت�ضاهم 
يف تقريب النا�ض من بع�ضهم البع�ض. وي�ضعدنا اأن 
نقدم اأفالم رائعة من م�ضر وفل�ضطني، بالإ�ضافة 
اإىل ثالثة اأفالم اإماراتية ق�ضرية، والتي �ضتوؤدي 
اإىل حمادثات مثرية وممتعة مع �ضانعي الأفالم 

وال�ضيوف املميزين ».
امل��دي��ر امل�ضارك  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت رمي ���ض��ال��ح، 
ل�ضوؤون العالقات اخلارجية وال�ضراكات يف مركز 
فيلم  اأخرجت  والتي  نيويورك،  بجامعة  الفنون 
عام  يف  �ضينمانا  يف  عر�ضه  مت  “اجلمعية” الذي 
منطقة  “ت�ضم  النقاد:  ا�ضتح�ضان  ونال   2019
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا ثروة من �ضانعي 
الأفالم ال�ضباب املوهوبني والذي تعك�ض اأعمالهم 
املعقدة واملتنوعة وامل�ضطربة واجلميلة  الطبيعة 

ملنطقتنا. 
ون��ف��خ��ر ب��ع��ر���ض ه���ذه الأف�����الم ال��ط��م��وح��ة اأم���ام 
جمهور متنوع ومتفاعل يف دولة الإمارات العربية 
ع��امل��ن��ا وعي�ض  ل��ل��دخ��ول يف  وامل�����ض��ت��ع��د  امل���ت���ح���دة، 
جتربة من التاأثر والتحدي من خالل عرو�ضنا. 
تخلق  م��ن�����ض��ة  ت��وف��ري  يف  ب��اإل��ت��زام��ن��ا  و�ضن�ضتمر 
لو  حتى  املجتمع،  اأف��راد  بني  بالتوا�ضل  اإح�ضا�ضاً 

كان ذلك افرتا�ضياً.« 
من  متنوعة  جمموعة  �ضينمانا  عر�ضت  ولطاملا 

الأفالم الإقليمية ذات م�ضتوى عاملي وجودة عالية، 
املا�ضي  اخلريف  عرو�ض  من  اثنان  تر�ضح  حيث 
اإىل جوائز الأو�ضكار. وقد عر�ضت �ضينمانا خالل 
البارزة  21 من الأفالم  املا�ضية  الثالثة  املوا�ضم 
ومنها احلائزة على جوائز، مبا يف ذلك “�ضتموت 
اأجمد  ال�ضوداين  واملنتج  للمخرج  الع�ضرين”  يف 
وال�ضاعرة  للمخرجة  �ضفتك”  و”ملا  العالء؛  اأب��و 
البحر”  و”�ضيدة  جا�ضر.  م��اري  اآن  الفل�ضطينية 
ل��ل��م��خ��رج��ة وال��ك��ات��ب��ة ال�����ض��ع��ودي��ة ���ض��ه��د اأم����ني؛ 

و”اجلمعية” من اإخراج رمي �ضالح.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يوا�ضل فعاليات املو�ضم الرابع من �ضل�ضلة »�ضينمانا« افرتا�ضيًا 

�شل�شلة من �الأفالم �لعربية �ملعا�شرة تليها جل�شات حو�رية �فرت��شية مبا�شرة مع �شانعي �الأفالم

•• دبي- الفجر 

ا�ضت�ضاف مهرجان طريان الإمارات لالآداب اأم�ض اإطالق كتاب 
ال�ضباب  ال��ف��ائ��زون  كتبها  ق�ض�ضية  جمموعة  ي�ضم  ا�ضتثنائي 
ال�ضرق  ملنطقة  الأوىل  امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  اأ����ض���وات  م�ضابقة  يف 

الأو�ضط.
�ضابة من اجلزيرة  “اأ�ضوات  ا�ضم  التي حتمل  املختارات،  ت�ضم 
الفائزة -ع�ضرة ق�ض�ض مكتوبة  الع�ضرين  الق�ض�ض  العربية”، 
يف الأ�ضل باللغة العربية وع�ضرة باللغة الإجنليزية – وجميعها 
مت  املتحدة.  ل��الأمم  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  من  م�ضتوحاة 
و�ضع  وق��د  جميل،  ب�ضكل  واإخ��راج��ه��ا  الق�ض�ض  جميع  ترجمة 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ف��ن��ان��ون مقيمون يف   ال��ك��ت��اب  ر���ض��وم 

املتحدة، وتتوفر جميع الق�ض�ض باللغتني.
وقالت �ضمو ال�ضيخه ح�ضة بنت حمدان بن را�ضد اآل مكتوم: “اأنا 
فخورة جداً بكل الأطفال الذين ت�ضمن هذا الكتاب ق�ض�ضهم. 
لقد عملوا بجد لي�ضوروا كيف ميكننا حت�ضني طريقة احلياة 
وخلق عامل اأف�ضل. و�ضاغوا ق�ض�ض املغامرات الرائعة، باأ�ضلوب 
دواعي  ملن  اإن��ه  بقلوبهم.  وي�ضتاأثر  اء  ال��ق��ررّ عقول  يجذب  �ضيق 
زاهر  م�ضتقبل  اإىل  يتطلعون  الأطفال  ه��وؤلء  اأرى  اأن  �ضروري 
هذه  خالل  من  ال�ضتدامة  عن  مدافعني  ككترّاب  اأف�ضل  وحياة 

املبادرة الرائعة.«
الكتب  اإن  الإط����الق  حفل  يف  غبا�ض  رفيعة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
تكون  اأن  رائ��ع  لأم��ر  “اإنه  طفل:  كل  مكتبة  يف  مكانة  ت�ضتحق 
مثل  ُتظهر  ال��ت��ي  اخليالية  الق�ض�ض  ه��ذه  ق���راءة  على  ق����ادراً 

روؤية  �ضمن  الأر����ض  كوكب  ت��واج��ه  التي  للق�ضايا  الفهم  ه��ذا 
ا�ضتثنائية لهوؤلء ال�ضباب املوهوبني. وت�ضورهم لكيف يجب اأن 
يكون العامل وميكن اأن يكون، �ضتتحقق اأهداف ال�ضتدامة فقط 

اإذا عملنا جميعاً معاً ».
جمل�ض  وع�ضو  التنفيذية  الرئي�ضة  الهول،  اأبو  اإيزابيل  وقالت 
للغاية بدعم  “اإننا فخورون  ل��الآداب:  الإم��ارات  اأمناء موؤ�ض�ضة 
�ضفرية  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  بنت  ح�ضة  ال�ضيخة  �ضمو 
وي�ضعدنا  امل�ضتقبل،  اأج��ي��ال  اأ����ض���وات  مل��ب��ادرة  احل�ضنة  ال��ن��واي��ا 
لل�ضباب  من�ضة  ت��ق��دمي  اأن  نعتقد  ال��ي��وم.  الكتاب  ه��ذا  اإط���الق 
اأوىل نحو التغيري  اأفكارهم حول امل�ضتقبل ُيعد خطوة  مل�ضاركة 
روح  على  ال��رائ��ع��ة  الق�ض�ض  ه��ذه  ا���ض��ت��ح��وذت  لقد  الإي��ج��اب��ي. 
اأهمية كربى  ذات  املبادرة  وتعد هذه  فيه،  نعي�ض  الذي  الع�ضر 

يف وقتنا احلايل ».
الفائزان  توما�ض  و�ضايرا  الكعبي  �ضعود  الإط��الق  حفل  ح�ضر 
الإجنليزية،  واللغة  العربية  باللغة  امل�ضابقة  يف  الأول  باملركز 

وحتدثا عن روؤيتهما مل�ضتقبل اأف�ضل.
ال��ت��ي تعقد حت��ت رعاية  ال��ف��ري��دة،  الكتابة  م��ب��ادرة  اإط���الق  مت 
وهي  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  اللجنة 
املتعاونة،  الوطنية  للهيئات  العاملية  اليون�ضكو  �ضبكة  من  جزء 
حلقوق  املتحدة  الأمم  واتفاقية  بال�ضتدامة  ال��وع��ي  لتعزيز 
الإمارات  موؤ�ض�ضة  قبل  الإقليمية من  امل�ضابقة  وتنظم  الطفل. 
لالآداب نيابة عن �ضمو ال�ضيخه ح�ضة بنت حمدان بن را�ضد اآل 

مكتوم، �ضفرية النوايا احل�ضنة للمبادرة ملنطقة اخلليج.
يف  املقيمني  الأط��ف��ال  جلميع  الآن  مفتوحة   2021 م�ضابقة 

عاماً.  و12   8 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  وال��ذي��ن  اخلليج  منطقة 
تقدم امل�ضاركات باللغتني العربية والإجنليزية، على اأن ت�ضتمل 
تتناول  اأن  ويجب  كلمة،  و1500(   600( ب��ني  م�ضاركة  ك��ل 
والتنمية  الأط��ف��ال  حقوق  ح��ول  مو�ضوعات  امل��غ��ام��رة  ق�ض�ض 
امل�ضتدامة، واآمال الكاتب واأحالمه وتطلعاته من اأجل م�ضتقبل 

م�ضتدام. املوعد النهائي املبكر هو 4 اأبريل 2021. 
املليء  امل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ك��ت��اب �ضمن  اإط����الق  مت 
نهاية  اإج��ازات  بالعرو�ض احلية واجلل�ضات الفرتا�ضية خالل 
فعاليات  اأم��اك��ن:  ثالثة  يف  اأ�ضابيع،  ثالثة  م��دار  على  الأ�ضبوع 
يناير(،   30-29( للفنون  جميل  م��رك��ز  يف  الأول  الأ���ض��ب��وع 
وفعاليات املهرجان الكربى يف الأ�ضبوع الثاين يف انرتكونتيننتال 
الثالث يف  الأ�ضبوع  �ضيتي )4-6 فرباير(، وفعاليات  ف�ضتيفال 

ال�ضركال اأفنيو )12-13 فرباير(.
العديد من اجلل�ضات م�ضتوحاة من مو�ضوع مهرجان 2021، 
“لنغري احلكاية”، الذي يعرب عن روح الفرتة احلالية. ويقدم 
والأفكار  واملمتعة،  الرية  واملناق�ضات  العائلي،  املرح  الربنامج 
والفن  الكتب  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  التفاعلية  وال��ع��رو���ض  املهلمة 
وفن  ال�ضينمائية،  وال��ع��رو���ض  امل��ع��ا���ض��رة  وال�����ض��وؤون  وال��ع��ل��وم 

الطهو.
يلتزم املهرجان التزاماً تاماً بجميع لوائح واإر�ضادات هيئة دبي 
يطبق  و���ض��وف  “كوفيد19-”.  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��ه��دف  لل�ضحة 
التباعد الجتماعي يف جميع الأماكن  اإج��راءات وتدابري  كافة 
اإىل تطبيق  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ت��ق��ام فيها  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة 
اللتزام  – “ مثل  “كوفيد19  الوقائية من فريو�ض  املعايري 

على  كاملة  التفا�ضيل  على  الط��الع  الكمامات. ميكن  بارتداء 
املوقع الإلكرتوين ملهرجان طريان الإمارات لالآداب.

ُي��ق��ام م��ه��رج��ان ط���ريان الإم�����ارات ل����الآداب ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء وحاكم دبي واملهرجان بال�ضراكة 
للثقافة  دبي  وهيئة  الإم��ارات  املوؤ�ض�ضني، طريان  الراعيني  مع 
والفنون  بالرتاث  املخت�ضة  الهيئة  للثقافة”،  “دبي  والفنون 

والثقافة يف الإمارة.

اإطالق كتاب اأ�ضوات �ضابة من اجلزيرة العربية يف مهرجان طريان االإمارات لالآداب

ح�شة بنت حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم تهنئ �ملوؤلفني �ل�شباب

رئي�ض االحتاد الدويل للنا�ضرين تلتقي بالنا�ضرين املتاأثرين بتداعيات اجلائحة

بدور �لقا�شمي تتوجه �إىل كينيا يف جولة لتقييم حالة قطاع �لن�شر يف مرحلة ما بعد كورونا

م��واه��ب  ي��ق��دم  ال��ك��ت��اب   ••
ال�ضباب الفائزين مب�ضابقة
 »اأ�ضوات اأجيال امل�ضتقبل«
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رحمة ريا�س ت�شكر 
جمهورها

هت الفنانة العراقية رحمة ريا�ض ر�ضالة �ضكر للجمهور الذي يدعمها  وجرّ
وي�ضاندها، اذ كتبت على ح�ضابها اخلا�ض على موقع التوا�ضل الجتماعي: 
"انتوا ترفعون الرا�ض، ومنكم ا�ضتمد الكثري من قوتي.. �ضكًرا من اأعماق 
قلبي لإنكم دائًما بجانبي م�ضجعني وداعمني اليا.. واإن �ضاء اهلل دائًما اأكون 

عند ح�ضن ظنكم بيه.. اأحبكم".
لها  بعثوا  الذين  املتابعني  من  كبري  ع��دد  اعجاب  املن�ضور  ه��ذا  لق��ى  وق��د 

ر�ضائل حمبة.
اجلدير ذكره ان رحمة ريا�ض ت�ضارك يف جلنة حتكيم برنامج عراق اأيدول 

اىل جانب الفنانني العراقيني حامت العراقي و�ضيف نبيل .

ك�ضفت املخرجة ال�ضورية ر�ضا �ضربتجي اأنها حتتاج اإىل ما يقارب 15 يوماً 
لالنتهاء من ت�ضوير اجلزء الأول وكذلك اجلزئ الثاين من م�ضل�ضل "حارة 
القبة"، على اأن يعر�ض الأول خالل رم�ضان املقبل، والثاين يف رم�ضان بعد 

املقبل.
عن  احل��دي��ث  لكن  اأج����زاء،  خم�ضة  م��ن  م��وؤل��ف  العمل  اأن  �ضربتجي  واأك����دت 
ت�ضويرها ما زال مبكراً، م�ضرية اإىل اأن امل�ضل�ضل مكتوب اأ�ضاًل بهذه الأجزاء 
ومل يتم اخرتاعها، مو�ضحة اأن اأي�ضاً اأجنزت جزء ل باأ�ض به من احللقات 

يف العمليات الفنية.
ونفت اأن يكون قد اأ�ضابها الإحباط بعد اعتذارها عن عدة م�ضل�ضالت خالل 
اإجنازها هذا العمل ال�ضامي، وقالت: "اأوؤمن اأن احلياة ق�ضمة ون�ضيب، وما 

يهمني حالياً اأن ينال "حارة القبة" ر�ضا اجلمهور.
وي�ضار اإىل اأن ر�ضا �ضربتجي اعتذرت عن اأكر من م�ضل�ضل، منها "ال�ضنونو" 

مع مواطنها يا�ضر العظمة، وعن م�ضل�ضل "يف و�ضح النهار".

طرحت املطربة بلقي�ض ، اأحدث اأغنيتها 
كليب  الفيديو  بطريقة  جديدة(  )حالة 
 ، الن��رتن��ت  على  الر�ضمية  قناتها  على 
كلمات  اأما  امل�ضلم،  �ضعد  كلمات  وهي من 
ال���راب لكوين ج��ي وه����ادي،  اأحل���ان عبد 
ال���ع���زي���ز ال���وي�������ض، ت���وزي���ع ع��ل��ي امل����رتوح 
امل�ضري  وال����راب����ر  ل��ل��م��خ��رج  والإخ��������راج 
ح�ضام احل�ضيني. وتتوىل �ضركة "�ضبكة" 
الرقمي،  ال���ت���وزي���ع  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
ال���ت���وزي���ع ال��دي��ج��ي��ت��ال ل��ه��ا ع��ل��ى جميع 

املن�ضات الرقمية.
الرئي�ضة  الأغنية  هي  جديدة"  "حالة 
ال���ذي يحمل  امل��ق��ب��ل  بلقي�ض  األ��ب��وم  م��ن 
نف�ض ال�ضم، ومن املنتظر طرحه خالل 

الفرتة املقبلة على املن�ضات الرقمية.
ق��ت جمهورها  ���ض��ورّ ق���د  ب��ل��ق��ي�����ض  وك���ان���ت 
الر�ضمي  ح�ضابها  على  الكليب  ب��ربوم��و 
ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��وا���ض��ل ، وت��ف��اع��ل عدد 
الربومو، خا�ضة  كبري من متابعيها مع 
ت�ضوير  يف  جديد  اأ�ضلوب  عن  ك�ضف  اأن��ه 
بلقي�ض  ب����ه  وع������دت  م����ا  وه�����و  ال���ك���ل���ي���ب، 
والتكرار  الرتابة  عن  بالبعد  جمهورها 
والأفكار التقليدية املعتادة.يذكر اأن اآخر 
اأعمال املطربة بلقي�ض دويتو مع املطرب 
عي�ضة املنهايل، يحمل ا�ضم "بحر ركبة"، 
من كلمات واأحلان عي�ضة املنهايل، توزيع 

املاي�ضرتو مهند خ�ضر.

ر�شا �شربتجي 
تك�شف تفا�شيل 

)حارة �لقبة(

بلقي�س تعي�س حالة جديدة

•• دبي -وام:

املريخ يوم  اللتقاط ح��ول  م��دار  اإىل  الو�ضول  الأم��ل من  اق��رتاب م�ضبار  مع 
الغناء  قي�ضر  �ضوت  �ضدح   ،”2021 ف��رباي��ر  م��ن  “التا�ضع  املقبل  الثالثاء 
العربي كاظم ال�ضاهر ام�ض عرب حمطات التلفزيون و�ضبكات الإذاعة ومواقع 
العربي  الإجن����از  ب��ه��ذا  الج��ت��م��اع��ي، متغنياً  ال��ت��وا���ض��ل  وم��ن�����ض��ات  الإن���رتن���ت 
�ضعرية موزونة بحدث غري  وح��روف  بكلمات  التاريخي، وحمتفياً  الإم��ارات��ي 
�ضمن  الكواكب  ل�ضتك�ضاف  عربية  مهمة  اأول  وه��و  العرب،  تاريخ  يف  م�ضبوق 
ال�ضاهر  كاظم  الأمل«.القي�ضر  “م�ضبار  املريخ  ل�ضتك�ضاف  الإم��ارات  م�ضروع 
اأبى اإل اأن يكون �ضوته اجلميل حا�ضراً يف ذاكرة التفوق الإماراتي العربي، يف 
رحلة م�ضبار الأمل اإىل املريخ، وهي ذاكرة عربية، بكل ما للقي�ضر من ح�ضور 
ومكانة وموروث، وبكل ما لدى العرب من �ضغف، لروؤية تفوق اأمة باأكملها.. 
اأمة تنتظر من يبعث فيها الأمل ويعزز فيها الروح، ويوؤكد قدرتها على التفوق 
اإىل م�ضتقبل مبهر، حيث ت�ضر قيادة  ملا�ٍض عريق، و�ضوًل  والنجاح، جت�ضيداً 

دولة الإمارات دوماً على ا�ضتك�ضافه وا�ضت�ضرافه قبل اأوانه.
كاظم ال�ضاهر، ب�ضوته وحلنه، وبكلمات كاظم اآخر، من اأهل احلرف واللغة، هو 
كاظم ال�ضعدي، مل يكن مغنياً، بل كان موؤرخاً، للحظات تاريخية، تقول فيها 
الإمارات، اإن هناك دولة تتطلع للم�ضتقبل، ومتد ج�ضورها اإىل العامل من اأجل 

ره خلري الإن�ضانية. رفاه الب�ضرية، تهزم امل�ضتحيل وت�ضخرّ
كاظم  القي�ضر  وغردها  حلنها  فا�ضلة،  للحظة  ت��وؤرخ  تاريخية،  مغناة  اإذاً  هي 
ال�ضعدي،  كاظم  الكبري  ال�ضاعر  كلماتها  وكتب  الليلة،  ه��ذه  وبثت  ال�ضاهر، 
اإىل  العرب يف توقيت واحد  اأن�ضت كل  املو�ضيقار مي�ضال فا�ضل، فيما  ووزعها 
العربي  الإم���ارات، وجتمع الإجن��از  التي حتكي ق�ضة جمدهم وجمد  الأغنية 
العربي  والعامل  الإم���ارات  ف�ضاء  اأ�ضاءت  التي  القومية  العربية  بالأحا�ضي�ض 
بكلمات حتتفي بالإجناز التاريخي.وقال كاظم ال�ضاهر بعد اأن اأطلق اأغنيته يف 
ف�ضاءات العامل العربي: “ اأ�ضعر بفخر كبري، حني اأرى الإمارات حتقق لذاتها، 
ولكل العرب، الإجناز تلو الإجناز، فهذا احلدث عربي، مي�ض قلوبنا، ويحرك 
اأم��ة لها تاريخها، وهي ق��ادرة دوم��اً على تبووؤ املكانة التي  فينا الأم��ل، فنحن 
ال��روح العربية يف كل  ت�ضتحقها، وقد ع��ززت قيادة دول��ة الإم���ارات، دائماً هذه 
مبادراتها، لتقول لنا اإننا كنا و�ضنبقى من اأهل القدرة والإجنازات، ومن اأبرزها 
العمل  �ضنوات من  بعد  العربي،  الأم��ل  املريخ..  اإىل  الأم��ل  رحلة م�ضبار  طبعاً 
واجلد وتذليل ال�ضعاب، ونحن اليوم على بعد اأيام، عن حلظات تاريخية، تعني 
اإجنازات الأمم،  “ املو�ضيقى وال�ضعر يوؤرخان  الكثري لكل واحد فينا«.واأ�ضاف 
فهما لي�ضا ترفاً عابراً، وكثرياً ما يرتبط حدث تاريخي، ب�ضعر اأو نر اأو نق�ض 
يعرب عن تلك اللحظة، وال�ضوت الإن�ضاين هنا، الأكر �ضدقية يف التعبري عن 
به  م�ضتب�ضرين   2021 عام  بها  ندخل  عربية  تعد حلظة  التي  اللحظة  هذه 
تاريخها احلافل  املقبلة من  عاماً  الإم���ارات اخلم�ضني  دول��ة  به  وت��ب��داأ  خ��رياً، 
اإن دورن��ا كلنا يف الإع��الم والفنون، وكل  اأي�ضاً  ب��الإجن��ازات، وهي حلظة توؤكد 
اأن نعمل معاً لتحفيز الروح القومية والوطنية، كي نطرد الياأ�ض  القطاعات، 
على  القدرة  لدينا  دام��ت  ما  امل�ضتقبل،  املخاوف من  ونبدد  العربي،  العامل  يف 
�ضناعته«.يف كلمات الأغنية لل�ضاعر الكبري كاظم ال�ضعدي، ب�ضاطة يف الر�ضالة، 
دون تعقيد، و�ضال�ضة يف املعنى، وهي جواهر نرها ب�ضوت القي�ضر يف ف�ضاءات 
العرب يف الطريق اإىل املريخ، فكل الف�ضاءات تتوحد يف ف�ضاء الإمارات، وذلك 
ال�ضعوب  ت��زدان  بالعلم  الكالم  اأحلى  لكم  الكرام مني  النا�ض  اأيها  حني يقول: 

يبدو  �ضيء  ل  اجلميل  وال�ضرب  بالعلم  ال�ضالم  فينا  ويزدهي 
لالأمام  من�ضي  باحُللم  الدليل  ه��ذا  م�ضبارنا  م�ضتحيل 

واأ�ضاف كاظم ال�ضاهر من كلماته ما يلي اإىل الأغنية: 
ل نر�ضى اإلرّ الرّول والأف�ضَل والأجمَل يا �ضعُب ا�ضُمك 
الأمل  م�ضبار  ي�ضق  وفيما  قيام  كلنا  للعلِم  ال��ُع��ال  يف 
يرتقب  الأح��م��ر،  الكوكب  نحو  الف�ضائية،  م�ضريته 
ال��ع��امل اأج��م��ع ي��وم التا�ضع م��ن ف��رباي��ر، ح��ني يقرتب 

امل�ضبار م��ن م���دار الل��ت��ق��اط ح��ول امل��ري��خ، وه��ي رحلة 
على  دوم���اً  ت��راه��ن  الإم�����ارات،  لكن  باملخاطر،  حمفوفة 

الأمل، ولي�ض على ح�ضابات املخاوف يف هكذا رحالت، 
اإىل وجهته،  الو�ضول  امل�ضبار يف  ففي حال جناح 

�ضتكون الإمارات الدولة اخلام�ضة يف العامل 
التاريخي،  الإجن�������از  ه����ذا  حت��ق��ق  ال���ت���ي 
قطع  �ضهور  �ضبعة  ا�ضتغرقت  رحلة  ع��رب 

خاللها امل�ضبار 493 مليون كيلومرت، 
األف   121 ب���  ُي��ق��در  �ضرعة  مبتو�ضط 
مرحلة  وت��ع��د  ال�����ض��اع��ة،  يف  كيلومرت 
الأحمر  الكوكب  امل�ضبار مدار  دخول 
اإذ  امل�ضبار،  والأخطر يف رحلة  الأه��م 
 ،50% ف��ي��ه��ا  ال��ن��ج��اح  ن�ضبة  ت�����ض��ل 
مل�ضبار  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ه��م��ة  وت�����ض��ت��ه��دف 
بيانات  ت���وف���ري  الإم�����ارات�����ي  الأم������ل 

علمية مل توفرها املهمات ال�ضابقة 
نحو املريخ، حيث �ضيوفر امل�ضبار 
م��ن نوعها  الأ�ضمل  ه��ي  ���ض��ورًة 
والتغريات  اجلوية،  للظروف 
املناخية على الكوكب الأحمر 
مدار  على  الطق�ض  ومراقبة 

يف  ال�ضنة  ف�ضول  وب��ني  اليوم 
يوماً   687 اإىل  امل��م��ت��دة  امل��ري��خ 

الأر�ض.التا�ضع  ك��وك��ب  ب��ح�����ض��اب��ات 
تاريخياً،  ي���وم���اً  ���ض��ي��ك��ون  ف���رباي���ر،  م���ن 

التي  العلمية،  الرحلة  ه��ذه  م��ع  ال��ع��رب،  �ضماء  يف 
تقول  رحلة  اأي�ضاً  وه��ي  الب�ضرية،  تنفع  اأن  تريد 
لنف�ضها،  حت���ب  م���ا  ل��ل��ع��رب،  حت���ب  الإم�������ارات،  اإن 
ون�ضبة  الأمم،  �ضدارة  اإىل  العرب  يعود  اأن  وتريد 
جناح مهمة م�ضبار الأمل، وا�ضحة منذ الآن، فقد 
على  امل�ضتمر  اجلهد  ه��ذا  بكل  الإم����ارات،  جنحت 

مدى �ضنني،
ال��ع��راق��ي��ل، م��ع هذه   وجت���اوز امل�ضاعب، وحت���دي 
ع الإمارات بقيادتها  الإرادة التي ل ترتاجع، لتوقرّ
و���ض��ع��ب��ه��ا ب���ح���روف م���ن ن�����ور، ع��ل��ى ���ض��ج��ل العلم 
والفخر، الذي ل تن�ضاه الب�ضرية، يف �ضعيها نحو 

التقدم ورقي احلياة.

- القي�ضر ينرث جواهره الطربية ويجمع االإجناز االإماراتي والعربي باالأحا�ضي�ض العربية القومية وي�ضيء ف�ضاءات 
دبي واالإمارات والعامل العربي بكلمات حتتفي باأول مهمة اإىل املريخ عربية لك�ضف اأ�ضرار الكوكب االأحمر 

- االأغنية التي كتبها كاظم ال�ضعدي وحلنها كاظم ال�ضاهر ووزعها مي�ضال فا�ضل تبعث ر�ضالة اأمل مفادها بالعلم وال�ضرب 
اجلميل.. ال �ضيء يبدو م�ضتحيل.. م�ضبارنا هذا الدليل

- كاظم ال�ضاهر يحتفي بكلماته باالإجناز االإماراتي التاريخي مغنيًا: ال نر�ضى اإاّل االأول.. واالأف�ضَل واالأجمَل.. يا �ضعب 
ا�ضمك يف العال.. للعلم كلنا قيام

- كاظم ال�ضاهر: اأ�ضعر بفخر كبري حني اأرى دولة االإمارات حتقق لذاتها ولكل العرب االإجناز تلو االإجناز

كاظم ال�ضاهر يغني ل�)م�ضبار االأمل(

�ل�شعر و�ملو�شيقى حا�شر�ن يف تاريخ �أول 
مهمة ف�شائية عربية ال�شتك�شاف �لكو�كب
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ما هي �أ�شباب �لكحة �مل�شتمرة مع �لبلغم
اإرادي  ال�ضعال املزمن هو عبارة عن طرد ل  اأو  البلغم  امل�ضتمرة مع  الكحة 

للهواء من الرئتني مع اإ�ضدار �ضوت ي�ضهل التعرف اإليه.
ال��واق��ع يخدم  الأح��ي��ان، لكنه يف  ال�ضعال غري مريح يف بع�ض   وق��د يكون 
غريبة  وم��واد  خماط  باإفراز  يقوم  الإن�ضان  ي�ضعل  فعندما  مفيداً؛  غر�ضاً 

من جمرى الهواء والتي ميكن اأن تهيج الرئتني.
الإن�ضان عند  به  ُي�ضاب  اإذ  الإجمال،  املدة يف  ال�ضعال ق�ضري  ويكون معظم 
اأ�ضابيع،  اأو  اأي��ام  لب�ضعة  ال�ضعال  وي�ضتمر  اإنفلونزا،  اأو  برد  لنزلة  �ض  التعررّ

وبعد ذلك يبداأ ال�ضعور بالتح�ضن.
"ال�ضعال  عليه  يطلق  اأك��ر  اأو  اأ�ضابيع  ثمانية  ي�ضتمر  ال��ذي  ال�ضعال  بينما 
املزمن"، وغالباً ما يكون له �ضبب قابل للعالج، اإذ ميكن اأن ينتج عن حالت 
اأعرا�ض  ما يكون من  ون��ادراً  اأو احل�ضا�ضية،  الأنفي اخللفي  التنقيط  مثل 

ال�ضرطان اأو غريه من اأمرا�ض الرئة التي قد تهدد احلياة.
اليك  اأ�ضباب الكحة امل�ضتمرة مع البلغم، بح�ضب ما ذكر الدكتور زياد اأبو 

خ�ضرة، ا�ضت�ضاري الأمرا�ض ال�ضدرية.
املجتمعات  يف  ال�ضائعة  الأمرا�ض  من  يعترب  الق�ضبي:  الربو  مر�ض   1-
هذه  م�ضببات  ومن  امل�ضتمرة؛  الكحة  من  هجمات  �ضكل  على  وياأتي  كافة، 

�ض املري�ض اإىل الروائح القوية، والغبار والهواء البارد. الهجمات هو تعررّ
من  يعانون  الذين  املر�ضى  عند  يحدث  اخللفي:  الأنفي  التنقيط   2-
امل�ضتقبالت  تهيج  اإىل  ي���وؤدي  التنقيط  فهذا  خ�ضو�ضاً،  الربيع  ح�ضا�ضية 
يف  املري�ض  تزعج  ال�ضعال  م��ن  هجمات  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  لل�ضعال  الع�ضبية 

فرتة النوم، وتوؤدي اإىل ال�ضتيقاظ عدة مرات يف الليل.
-3 الرتداد املعدي املريئي: والذي يوؤدي اأي�ضاً اإىل �ضعال مزعج وحتديداً 

خالل اأوقات النوم.
ال�ضغط. عالجات  بع�ض   4-

امل�ضتمرة  الكحة  من  يعانون  املدخنني  اأن  امل��ع��روف  من  التدخني:   5-
حتى  ال�ضعال؛  يف  وي�ضتمرون  ال�ضباحية،  ال��ف��رتة  يف  وخا�ضة  البلغم  م��ع 

تنظيف الق�ضبات الهوائية.
اأ�ضابيع،  ثالثة  من  لأك��ر  ال�ضعال  ا�ضتمر  ما  اإذا  الطبيب  مراجعة  يجب 
وحتديد موعد عاجل معه اإذا وجدت اأعرا�ض مثل فقدان الوزن اأو احلمى 

اأو �ضعال الدم اأو �ضعوبة يف النوم.
ولدى زيارة الطبيب، �ضي�ضاأل عن ال�ضعال والأعرا�ض الأخرى، وقد يطلب 

اإجراء اأحد هذه الختبارات ملعرفة �ضبب ال�ضعال:
داخل  ال�ضائل  يف  احلم�ض  كمية  اأي  احلم�ض  ارت���داد  اخ��ت��ب��ارات  قيا�ض   -

املريء.
املريء  للنظر يف  وم�ضيئة  اأداة مرنة  وهو  الداخلي:  التنظري  ا�ضتخدام   -

واملعدة والأمعاء الدقيقة.
واللتهابات  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ع��ن  ب��ح��ث��اً  امل��ري�����ض  يلفظه  ال���ذي  ال��ب��ل��غ��م  زرع   -

الأخرى.
زفريها،  ميكن  التي  ال��ه��واء  كمية  حت��دد  التي  الرئة  وظائف  اختبارات   -
جنباً اإىل جنب مع الإجراءات الأخرى للرئتني؛ اإذ ي�ضتخدم الطبيب هذه 
الختبارات لت�ضخي�ض مر�ض الن�ضداد الرئوي املزمن وبع�ض حالت الرئة 

الأخرى.
- الفح�ض بالأ�ضعة ال�ضينية والأ�ضعة املقطعية، اإذ ميكنها اكت�ضاف عالمات 
اأي�ضاً  اأو اللتهابات مثل اللتهاب الرئوي؛ وقد يحتاج املري�ض  ال�ضرطان 

اإىل اإجراء اأ�ضعة �ضينية للجيوب الأنفية بحثاً عن عالمات العدوى.
- ا�ضتخدام املنظار مل�ضاهدة ممرات الأنف من الداخل.

؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ض  كلمة  معنى  • ما 
يطلق ا�ضم بنغالدي�ض على مكان يعرف �ضابقا با�ضم )باك�ضتان ال�ضرقية 

( ومعناه البنغال احلر . 
والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�ضحيحة  القاعدة  هى  • ما 

القاعدة ال�ضحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�ضرات ما ل يعي�ض يف طور البلوغ اأكر من �ضاعات 
بينما يطول عمر ال�ضالحف والإن�ضان اإىل قرن اأو اأكر وتعي�ض بع�ض 

الأ�ضجار اآلف ال�ضنني. 
؟ املتحدة  الواليات  ا�ضتقالل  اأعلن  • متى 

�ضهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ضتقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�ض 
م�ضاهري  فيها  عاونه  الع��الن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�ضون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 

اليمنى.  الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
الفك.  ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 

مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 
اأحما�ض  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�ضو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.
املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  اأن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
ه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات  غري امل�ضنرّعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضورّ

ا .  يف الأع�ضاب وام�ضاكا حادرّ
الإن�ضان  على  �ضار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
�ضام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�ضفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�ضرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�ضان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثري �ضام على الإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان. 
ن�ضبة  ارتفاع  على  يق�ضي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�ضابة  مينع  املدم�ض  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�ضرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�ضبة واحد باملئة من 

ت�ضلب ال�ضرايني. 

الليل والنهار
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فوائد الليمون

الب�ضرة  ذوات  خا�ضة  يفيد  فهو  وب��ذل��ك  للم�ضام  قاب�ضة  ك��م��ادة  ي�ضتخدم 
من  بها  يلت�ضق  وم��ا  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  لرت�ضب  تتعر�ض  حيث  الدهنية 

قاذورات مب�ضام اجللد. 
ثم  ال��وج��ه،  ده��ان  يف  الع�ضري  م��ن  رقيقة  طبقة  ت�ضتعمل  الغر�ض  ول��ه��ذا 

ت�ضطف باملاء الفاتر بعد اأن جتف متاماً. ويكرر هذا الدهان. 
ي�ضاعد  الوجه حيث  ُبقع  اأو  للنم�ض  الليمون كم�ضاد  كما ي�ضتخدم ع�ضري 
بالع�ضري  بدعكها  الأ�ضنان،  فرة  �ضُ لإزال��ة  وي�ضتخدم كذلك  اإخفائها.  على 

ب�ضفة متكررة

كان رمزي ن�ضيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�ضبح، ثم قلياًل من ال�ضطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�ضرك  الطعام اخلفيف، يح�ضر طبقاً من  ال�ضالة وبع�ض  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�ضم قلياًل، بع�ض اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ض الأفكار واملالحظات.. اأ�ضياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �ضاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�ضة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �ضاعة.. اآه لأ�ضمع بع�ض 
املو�ضيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�ضرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �ضاعة �ضكت الأب قلياًل ثم قال ح�ضناً لك ما تريد غداً 

�ضيكون النهار 42 �ضاعة.
جاء رمزي من املدر�ضة فجل�ض يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�ضل 
وعندما حل امل�ضاء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ض قلياًل ثم اأن ي�ضلي وير�ضم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�ضل اإىل مرحلة ل ي�ضتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�ضه وغط يف نوم عميق.. ا�ضتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�ضر يوماً درا�ضيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �ضاعة فهم رمزي �ضوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�ضبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.

وقلوب  بعقول  يع�ضف  ال���ذي  امل��خ��اوف  اأح���د 
الأمهات هو ال�ضعور بعدم الكفاية، باأل تكون 
غري  اأم  اأن����ِك  ت�ضعرين  ك��ن��ِت  اإذا  ج��ي��دة،  ����اً  اأمرّ
جيدة، ل اإرادياً �ضتحاولني ال�ضيطرة على هذا 
فعلك  ردة  تكون  ما  وغالباً  ال�ضلبي،  ال�ضعور 
�ضتحاولني  امل��ث��ال  �ضبيل  على  �ضليمة،  غ��ري 
اأن ت�ضرفات  اإثبات  اأم جيدة عرب  اأن��ِك  اإثبات 
الهدف  هذا  يدفعِك  وبالتايل  جيدة،  طفلك 
يف  عليهم  ال�ضيطرة  وحماولة  ال�ضرامة  اإىل 

الأماكن العامة.
الأطفال  ع��ل��ى  ال�ضيطرة  يف  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 
اأنِت  ل��ه��ذا  ال��ط��ف��ل،  نف�ضية  ع��ل��ى  �ضلباً  ت��ع��ود 
بحاجة اإىل التحكم مب�ضاعرك واأفكارك جتاه 
التحكم  حم��اول��ة  ل  ف��ع��ل��ك،  وردود  نف�ضك، 

ب�ضلوكيات اأطفالك ال�ضغار. واإليِك خطوتني 
جميع  على  التغلرّب  تطبيقهما  عرب  ميكنك 

امل�ضاعر والت�ضرفات ال�ضلبية ال�ضابقة:
الأفكار  ع��ل��ى  ال��ت��غ��لرّ��ب  الأوىل:  اخل���ط���وة   -

اخلاطئة: 
اأماً  ل�ضِت  اأن���ِك  اأك��ذوب��ة  حتطيم  عليِك  اأوًل 
اأم جيدة، تبذلني كل ما بو�ضعك  اأنِت  كافية، 
بعائلتك  ا���ض��ت��ع��ي��ن��ي  اأط����ف����ال����ك،  اأج������ل  م����ن 
اأم  اأن���ِك  اأج��ل تر�ضيخ فكرة  واأ���ض��دق��ائ��ك م��ن 
على  ليتغلرّب  وقتاً  عقلك  �ضي�ضتغرق  جيدة، 

اخلوف الذي ولرّدته فكرة اأنِك ل�ضِت جيدة.
ه��و ع��دم الرتكيز  اأي�����ض��اً  م��ن الأم����ور املهمة 
الكاذبة، مبعنى  الآخرين  تلبية معايري  على 
الأم  ي�ضعون معايري جن��اح  قد  الآخ��ري��ن  اأن 

العامة،  الأماكن  اأن يظل طفلها هادئاً يف  يف 
يجب  فالطفل  وظاملة،  خاطئة  املعايري  هذه 
واملعيار  وال���ن�������ض���اط،  ب��احل��ي��وي��ة  ي��ت��م��ت��ع  اأن 
اأم ل،  احلقيقي هو ارتكابه �ضلوكيات خاطئة 
لهذا عليِك عدم اللتفات للمعايري اخلاطئة 
التي يعتمدها البع�ض، والنظر اإىل ت�ضرفات 

اأطفالك باملعايري ال�ضحيحة.
- اخلطوة الثانية: الرتكيز على اأطفالك: 

ال�ضابقة  الأك����اذي����ب  ا���ض��ت��ب��دال  خ����الل  م���ن 
تقييمك  واأن  اأم جيدة،  اأن��ِك  باحلقائق، وهي 
املعايري  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى  اأط��ف��ال��ك  ل��ت�����ض��رف��ات 
ال�ضحيحة، �ضتتمكنني من �ضبط ردود فعلك 
ما  على  والرتكيز  اأطفالك،  �ضلوكيات  جت��اه 

يعرب عنه اأطفالك عرب �ضلوكياتهم.

ت�شعرين �أنِك �أم غري جيدة؟ �إليِك �الأ�شباب وطرق �لتغّلب على هذ� �ل�شعور

راق�ضات يوؤدين عر�ضا فنيا على اجلليد خالل حفل افتتاح م�ضابقة عاملية يف مو�ضكو. رويرتز


