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الكركم ي�ساهم بفاعلية يف حماربة �آالم املفا�صل
وج��دت درا��س��ة ج��دي��دة ،ن�شرت يف جملة طبية� ،أن الكركم قد يكون
م�سكناً فعا ًال لآالم املفا�صل ،وخا�صة مفا�صل الركبتني.
ي�ستخدم الكركم على نطاق وا�سع كنكهة يف الطبخ يف جنوب �آ�سيا
وال�شرق الأو�سط ،وقد ا�ستخدم كدواء �شرقي تقليدي لعدة قرون.
ولكن يف ال�سنوات الأخرية فقط بد�أ العلم احلديث ي�أخذ التوابل على
حممل اجلد كدواء.
ي�ستخل�ص الكركم من اجلذر املجفف لنبات ي�سمى كركم لوجنا ،متت
جتربته يف ال�سنوات الأخرية كعالج لأمرا�ض الرئة ومر�ض الزهامير
و�أمرا�ض القلب واالكتئاب.
وت�شري ال��دالئ��ل امل�ت��زاي��دة �إىل �أن للكركم ت��أث�ير على بع�ض �أنواع
ال�سرطان ،ويُعتقد �أنه يوقف انق�سام اخلاليا ال�سرطانية وانت�شارها.
الكركمني ،املكون الن�شط يف الكركم ،هو مادة البوليفينول التي لها
خ�صائ�ص كبرية كم�ضاد للأك�سدة وم�ضادة لاللتهابات ومطهر.
خالل الدرا�سة ،قام اخل�براء يف جامعة ت�سمانيا ب�أ�سرتاليا بدرا�سة
 70مري�ضاً يعانون من التهاب مفا�صل الركبة امل�صحوب ب�أعرا�ض
وتورم داخل مف�صل الركبة ،ومت �إعطا�ؤهم �إما كب�سولتني من الكركم
يومياً �أو دواء وهمي ملدة � 12أ�سبوعاً.
ووجدت النتائج التي ُن�شرت يف دورية "�آنالز �أوف �إنترينا ميدي�سن"،
�أن املر�ضى الذين تناولوا مكمالت الكركم �أبلغوا عن �أمل �أق��ل من
�أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي .مل تك�شف عمليات امل�سح عن �أي
اختالفات يف ال�سمات الهيكلية ملف�صل الركبة ،مما ي�شري �إىل �أن ت�أثري
الكركم اعتمد على تخفيف الآالم ،ومل يعالج م�شاكل الركبتني.

ما �أ�سباب حرقان العني؟

قالت الرابطة الأملانية لأطباء العيون �إن حرقان العني له �أ�سباب عدة،
منها ما هو ب�سيط ومنها ما هو خطري.
و�أو�ضحت الرابطة �أن الأ�سباب الب�سيطة حلرقان العني تتمثل يف
دخول مادة يف العني مثل ال�شامبو �أثناء اال�ستحمام �أو املاء املحتوي
على الكلور �أثناء اال�ستحمام يف حمام ال�سباحة �أو �إجهاد العني الناجم
عن العمل ل�ساعات طويلة �أمام �شا�شة احلا�سوب �أو ارتداء العد�سات
ال�لا��ص�ق��ة� .أم ��ا الأ� �س �ب��اب اخل �ط�يرة فتتمثل يف ع ��دوى بكتريية �أو
فريو�سية ،وذلك �إذا كان احلرقان م�صحوبا ب�إفرازات �صفراء اللون.
وقد يرجع احلرقان �إىل تعاطي �أدوية تت�سبب يف تراجع �إفراز ال�سائل
الدمعي ،وم��ن ثم جفاف العني وال�شعور بحرقان بها مثل الأدوية
اخلاف�ضة ل�ضغط الدم املرتفع وامل�سكنات.
كما قد ي�شري حرقان العني �إىل الإ�صابة بالتهاب ملتحمة العني �أو
التهاب القرنية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يرجع احلرقان �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض �أخرى
مثل الروماتيزم وال�سكري و�أم��را���ض الغدة الدرقية؛ حيث تت�سبب
هذه الأمرا�ض يف ا�ضطراب ترطيب العني.

�أنباء رائعة ب�ش�أن لقاح �أك�سفورد
�أع�ل��ن ممثل ل�شركة �أ�سرتازينيكا يف ال�برازي��ل ،ا�ستئناف التجارب
ال�سريرية للقاحها امل�ضاد لفريو�س ك��ورون��ا ،ال��ذي تطوره ال�شركة
بالتعاون مع جامعة �أوك�سفورد ،بعد ح�صول هيئة تنظيم ال�ش�ؤون
ال�صحية يف ال �ب�لاد ع�ل��ى ت��أك�ي��د با�ستئناف نظريتها الربيطانية
للتجارب.
وقالت جامعة �ساو باولو االحتادية ،التي جتري التجارب ،يف بيان �إنها
�أعطت اللقاح �إىل  4600من �أ�صل  5000متطوع يف الربازيل دون
�أن يبلغ �أي منهم عن �أي م�شكالت �صحية خطرية.
و� �ش��ارك يف ال�ت�ج��ارب م�ت�ط��وع��ون م��ن ��س��او ب��اول��و وري ��و دي جانريو
و�سلفادور يف والية باهيا ال�شمالية ال�شرقية.
وكانت �أ�سرتازينيكا �أوقفت التجارب العاملية م�ؤقتا الأ�سبوع املا�ضي
بعد مر�ض غام�ض لأحد امل�شاركني يف بريطانيا.
وتعاين الربازيل من ثالث �أ�سو�أ انت�شار لفريو�س كورونا بعد الواليات
املتحدة والهند ،و�صارت �أر�ضا جاذبة الختبار لقاحات م�ضادة ملر�ض
كوفيد -19تطورها بريطانيا وال�صني ورو�سيا.

مهرجان بو�سان ال�سينمائي يعدّل برناجمه
ا�ضطر مهرجان بو�سان ال��دويل لل�سينما
يف ك��وري��ا اجلنوبية �إىل تعديل برناجمه
ب�سبب وب ��اء كوفيد ،-19وف��ق م��ا �أعلن
ال�ق� ّي�م��ون ع�ل��ى ه��ذا احل ��دث .وي�ستقطب
عادة �أكرب مهرجان لل�سينما يف �آ�سيا عددا
ك �ب�يرا م��ن ال�ن�ج��وم و��ش�خ���ص�ي��ات القطاع
ال�سينمائي ي�أتون من �آ�سيا ومناطق �أخرى
يف العامل لتم�ضية � 10أيام يف هذه املدينة
ال�ساحلية .ويف بادئ الأم��ر ،جنحت كوريا
اجلنوبية يف احتواء وباء كوفيد� -19إىل
ح � ّد ب�ع�ي��د بف�ضل و��س��ائ��ل ف� ّع��ال��ة للتتبّع
والت�شخي�ص على ن�ط��اق وا��س��ع ،لكنها يف
�آب�-أغ �� �س �ط ����س ��ش�ه��دت ازدي � ��ادا يف الب�ؤر
الوبائية ،ما �أثار خماوف من موجة ثانية.
وخ ّففت القيود ب�شكل م��ؤق��ت االث�ن�ين يف
�سيول وحميطها .غ�ير �أن الق ّيمني على
امل �ه��رج��ان ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ك �� �ش �ف��وا االثنني
�أال خ �ي��ار ل �ه��م � �س��وى ح���ص��ر ن �ط��اق هذه
الفعاليات التي �أرج�ئ��ت �أ�سبوعني .وقال
رئي�س املهرجان ،يل وونغ-كوان "ت�ساءلنا
ع� ّم��ا �إذا ك��ان ينبغي لنا تنظيم احلدث"،
مل ّمحا �إىل عدم ا�ستبعاد �إمكانية �إلغائه �إذا
ت�سبّبت فعاليات "عيد احل�صاد" التقليدي
امل �ع ��روف ب �ـ "ت�شو�سوك" (� 30أي �ل��ول-
�سبتمرب �إىل  2ت�شرين الأول�-أكتوبر)
بانت�شار العدوى.

اجلوافة  ..تعزز �صحة
جهاز املناعة وحتافظ عليه

�أفكار لأزياء تبقيك
�شابة بعد �سن اخلم�سني

و�سائل التوا�صل االجتماعي ت�سبب
ا�ضطرابات الأكل بني املراهقني!

درا�سة جديدة ت�ؤكد خماطر اال�ستخدام غري
الآم��ن لو�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إذ ربطت
بني اال�ستخدام املتزايد لها من جانب املراهقني
و�إ�صابتهم با�ضطرابات يف �سلوكيات تناولهم
للطعام  ..فكيف يحدث ذلك؟

ذكرت درا�سة �أمريكية �أن احتماالت تفويت الوجبات
والإ�صابة با�ضطرابات تغذية �أخرى تزيد لدى املراهقني
الذين ي�ستخدمون و�سائل التوا�صل االجتماعي .و�شملت
الدرا�سة  996مراهقا بال�صف ال�سابع والثامن ي�صل متو�سط
عمرهم �إىل  13عاما ،حيث وجهت لهم �أ�سئلة حول ا�ستخدامهم
و�سائل التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك و�إن�ستغرام و�سناب �شات
ومتبلر ،بالإ�ضافة �إىل ال�س�ؤال عن �سلوكيات تناول الطعام لديهم وحجم
قلقهم ب�ش�أن وزنهم و�شكلهم ونوبات ال�شراهة �أو تفويت بع�ض الوجبات
لديهم و�إن كانوا ميار�سون متارين ريا�ضية قا�سية �أم ال.
وت��و��ص�ل��ت ال��درا� �س��ة ،ال �ت��ي ن���ش��رت يف ال ��دوري ��ة الدولية
ال� �ض �ط��راب��ات ال �ت �غ��ذي��ة� ،إىل �أن م��ن ب�ي�ن امل �� �ش��ارك�ين يف
الدرا�سة كان لدى نحو  75باملئة من الفتيات و 70باملئة
من الفتيان ح�ساب واحد على الأقل على موقع للتوا�صل
االجتماعي.
�أما فيما يتعلق ب�سلوكيات تناول الطعام ،ذكرت  52باملئة
من الفتيات �أنهن عانني من ا�ضطراب واح��د على الأقل
يف تناولهن للطعام مقابل ن�سبة بلغت  45باملئة لدى
الفتيان.
وزادت اح �ت �م��االت ات �ب ��اع � �س �ل��وك �ي��ات ت �غ��ذي��ة م�ضطربة
واح �ت �م��االت ت �ك��رار ت �ل��ك ال���س�ل��وك�ي��ات ب �ت��زاي��د ح�سابات
التوا�صل االجتماعي ،مقارنة باملراهقني الذين مل يكن
لديهم �أي ح�سابات على هذه املواقع.
وق ��ال امل���ش��رف ع�ل��ى ال��درا� �س��ة ،ال�ب��اح��ث بجامعة فلندرز
الأ�سرتالية �سيمون ويلك�ش" :لدينا اعتقاد �أن ا�ستخدام
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ي�شجع �صغار ال�سن على
م �ق��ارن��ة �أن�ف���س�ه��م ب ��أق��ران �ه��م وب��الآخ��ري��ن ،خ��ا��ص��ة فيما
يتعلق باملظهر يف �سن يكون فيه املراهقون �سريعي الت�أثر
ب�أقرانهم".
�إال �أن ال��درا��س��ة مل تكن م�صممة يف الأ��س��ا���س لتثبت �أن
ا��س�ت�خ��دام و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ي�ساهم ب�شكل
مبا�شر يف م�شكالت ب�ش�أن نظرة املراهقني لأنف�سهم �أو
ا�ضطرابات التغذية.
وين�صح الأ�ستاذ بق�سم طب املراهقني وال�شبان يف جامعة
كاليفورنيا الأمريكية ،الدكتور جي�سون ناجاتا ،الآباء
ال��ذي��ن ي�ع�ت�ق��دون �أن �أب �ن��اءه��م ي�ع��ان��ون م��ن م���ش�ك�لات يف
ر�ؤي�ت�ه��م لأنف�سهم ويف �سلوكهم املتعلق بالطعام بطلب
امل�ساعدة من املتخ�ص�صني .كما �أ�ضاف �أن على الوالدين

حماولة �إبقاء خطوط التوا�صل مع �أبنائهم مفتوحة ب�ش�أن
اال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�صل االجتماعي.
نق�ص االنتباه لدى املراهقني
هل تعلم �أن الكثري من العطور ومواد التجميل رمبا تكون
�سبباً لعدم ال�ق��درة على الرتكيز؟ ه��ذا ما �أثبتته درا�سة
�أمريكية م�ؤخراً ،ما يعني �أن علينا االنتباه �إىل وجود مواد
معينة يف ما ي�ستهلكه الأطفال واملراهقني من منتجات.
ي�ستهلك امل��راه �ق��ون بطبيعة احل ��ال ال�ك�ث�ير م��ن مواد
التجميل والعطور ومنتجات العناية بالنظافة ال�شخ�صية
ب�شكل يومي دون االنتباه �إىل �أن هذه املنتجات رمبا تكون
�سبباً ملا يعاين منه بع�ضهم من م�شاكل تتعلق بالرتكيز،
وامل�ع��روف��ة طبياً با�سم ا��ض�ط��راب نق�ص االن�ت�ب��اه وفرط
احلركة (.)ADHD
وت��و� �ص��ل ب��اح �ث��ون يف ك�ل�ي��ة ال �ط��ب يف ج��ام �ع��ة ه ��ارف ��ارد
الأمريكية �إىل وج��ود عالقة بني �أعرا�ض نق�ص االنتباه
والن�شاط املفرط ،وبني ا�ستهالك املنتجات التي حتتوي
على م��واد معطلة لعمل الغدد ال�صماء يف اجل�سم ،وفقاً
لورقة بحثية ن�شرت م�ؤخراً على موقع (جاما) العلمي.
والغدد ال�صماء هي امل�س�ؤولة عن �إف��راز الهرمونات التي
تلعب دوراً �أ�سا�سياً يف عمليات النمو والتكاثر وتنظيم
وظائف اجلهاز الع�ضلي.
ويف مقدمة ه��ذه امل��واد م��ادة الفثاالت ،امل�ستخدمة عادة
يف �صناعة املنتجات البال�ستيكية بهدف زي��ادة مرونتها
و�شفافيتها وحتملها و�إطالة عمرها.
ويو�ضح فريق البحث الأمريكي �أن هذه املواد الكيميائية،
وعلى ر�أ�سها ال�ف�ث��االت ،تعمل كهرمونات �صناعية ت�ؤثر
على عمل الهرمونات الطبيعية التي يفرزها اجل�سم ،ومن

�ضمنها هرمون الذكورة (ت�ستو�ستريون) املوجود بكميات
خمتلفة لدى جميع الب�شر.
وتنبه الدرا�سة �إىل �أن املواد املعطلة لعمل الغدد ال�صماء
يتم ا�ستخدامها حالياً يف �صناعة الكثري م��ن املنتجات،
ما ي�ؤدى �إىل التعر�ض لتلك املواد على نطاق وا�سع ،وفقاً
ملوقع �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن التعر�ض لبع�ض تلك املواد خالل
ف�ترة امل��راه�ق��ة ميكن ربطه بالإ�صابة با�ضطراب نق�ص
االنتباه وف��رط احل��رك��ة� ،إال �أن ه��ذا ال��راب��ط ظهر ب�شكل
�أقوى لدى الذكور باملقارنة مع الإناث.
ومت التو�صل للنتائج ب�سحب عينات بول من  205مراهق
ومراهقة بغر�ض الك�شف عن ن�سبة امل��واد الكيميائية يف
�أج���س��اده��م ،وف�ق�اً مل��وق��ع "ميد بيج توداي" الطبي .كما
اعتمد فريق البحث على ا�ستطالع مت �إج ��را�ؤه للتعرف
على �سلوكيات املراهقني� ،شارك فيه كل من �أولياء الأمور
واملدر�سني �أي�ضاً .ومبقارنة نتائج التحليل واال�ستطالع،
متكن فريق البحث من حتديد املراهقني الذين يعانون
م��ن م���ش��اك��ل ��س�ل��وك�ي��ة .وب��ال��رغ��م م��ن �أن ال�ت�ع��ر���ض ملادة
الفثاالت حتديداً �أثناء الطفولة واملراهقة يرتبط بقوة
ب�ظ�ه��ور �أع��را���ض نق�ص االن�ت�ب��اه وف ��رط احل��رك��ة ،ي�ؤدي
التعر�ض ب�شكل متزايد لغريها من امل��واد املعطلة لعمل
الغدد ال�صماء الزدياد ن�سبة ظهور م�شاكل �سلوكية.
ويرجح العلماء �أن ال�سبب وراء العالقة بني م�شاكل �ضعف
االن �ت �ب��اه وف ��رط احل��رك��ة م��ن ج��ان��ب وال�ت�ع��ر���ض للمواد
الكيميائية من جانب �آخ��ر رمب��ا يكون ناجتاً عن طبيعة
فرتة املراهقة باعتبارها املرحلة الأهم يف منو وتطور املخ.
كما �أنها الفرتة التي يكون فيها املراهقون �أك�ثر تعر�ضاً
وت�أثراً باملواد املعطلة لعمل الغدد ال�صماء.

من�شطات الدماغ  -حبوب
�سحرية حمفوفة باملخاطر!
ت���س�ت�خ��دم الأدوي � � ��ة امل�ن���ش�ط��ة ل �ل��دم��اغ لعالج
ا� �ض �ط ��راب ��ات و�أم � ��را� � ��ض م��رت �ب �ط��ة باجلهاز
الع�صبي ،كما ت�ستخدم �أي�ضا من قبل العديد
من الأ�شخا�ص كمن�شط ذهني لزيادة الرتكيز.
لكن ما يجهله الكثريون� ،أن هذه العقاقري قد
حتول حياة م�ستهلكها �إىل كابو�س!
تتنوع �أ�سباب اللجوء للحبوب املن�شطة للدماغ
حيث يلج�أ �إليها البع�ض من �أجل زيادة الرتكيز
وخف�ض �ساعات النوم قبيل اجتياز االمتحانات
�أو مل�سايرة �ضغوطات العمل واحلياة اليومية،
فيما يناولها البع�ض الآخ ��ر م��ن �أج��ل �سهرة
طويلة �أو بدافع الف�ضول .ويعتمد عمل هذه
الأق� ��را�� ��ص ع ��ن ط��ري��ق ال �ت��دخ��ل يف ال �ت ��وازن
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي� ،إذ ت �ق��وي ال�ن���ش��اط ب�ين اخلاليا
الع�صبية التي تقود عملية التحفيز وذلك عن
طريق زيادة �إنتاج الناقالت الع�صبية .وت�شتهر
�أقرا�ص الريتالني على �سبيل املثال يف �أو�ساط
الباحثني بكونها تزيد ال�ق��درة الرتكيز ،ومت

تطوير املادة الفعالة يف هذه الأقرا�ص بالأ�سا�س
ل��زي��ادة ت��رك�ي��ز الأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
م�شكلة الن�شاط املفرط .وميكن �أي�ضا ا�ستخدام
العقاقري الطبية امل�ضادة خل��رف ال�شيخوخة
وم�ضادات االكتئاب وبع�ض عالجات ا�ضطراب
ال�ن��وم ،كو�سيلة ل��زي��ادة الرتكيز وحت�سني �أداء
ال��دم��اغ .بيد �أن الأط �ب��اء ي�ح��ذرون م��ن الآثار
اجلانبية لهذه الأدوية .ويف هذا ال�سياق يحذر
الدكتور عمر كمال الدين �أخ�صائي الأمرا�ض
الع�صبية يف ح ��وار م��ع ،DW
م��ن الآث � ��ار اجل��ان �ب �ي��ة لهذه
الأدوي� � � � ��ة ال� �س �ي �م��ا و�أن� �ه ��ا
ت �� �س �ت �خ��دم لأه � � ��داف غري
التي رخ�صت لها .م�شريا
�إىل ت ��أث�ي�ر ه ��ذه الأدوي � ��ة
ع �ل��ى ال �ق �ل��ب والن�شاط
ال��دم��اغ��ي وال�سلوكي
ب�شكل عام.

ترغب الكثري من الن�ساء باحلفاظ
ع �ل��ى ��ش�ب��اب�ه��ن ح �ت��ى ب �ع��د جت ��اوز
اخل�م���س�ين م ��ن ال �ع �م��ر ،ويلج�أن
�إىل م�ساحيق التجميل واختيار
م�لاب ����س م�ن��ا��س�ب��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق هذا
الهدف .وفيما يلي جمموعة من
الأف�ك��ار ملالب�س تبقيك �شابة بعد
�سن اخلم�سني ،بح�سب �صحيفة
ديلي ميل الربيطانية:
الأكمام الطويلة املنفوخة :متنحك
القم�صان ب�أكمام طويلة منفوخة
مظهراً �أكرث �شباباً ،وتخفي بع�ض
العيوب يف اجل�سم التي تظهر مع
التقدم يف العمر.
اجلاكيت املخملية :ميكنك الظهور
مبظهر م�ت��أل��ق ه��ذا اخل��ري��ف من
خالل اجلمع بني جاكيت خمملية
�أنيقة مع بنطلون منا�سب �أو تنورة
طويلة ،وملزيد من الأن��اق��ة ميكن
�إ��ض��اف��ة رب�ط��ة ع�ن��ق و� �س��روال من
ال�صوف.
ف�ستان بنقو�شات زاه�ي��ة :طريقة
�أخ � � ��رى ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى مظهر
��ش�ب��اب��ي م��ن خ�ل�ال ه��ذا الف�ستان
اجلميل ال��ذي ميكن ارت ��دا�ؤه مع
�صندل �أو حذاء ريا�ضي.
م �ع �ط��ف ب �ن��ي م ��ع � � �س� ��روال �أك�ب�ر
و�أع��ر���ض :مينحك املعطف البني
مظهراً �أك�ثر دفئاً و�أناقة ،وميكن
ارتدا�ؤه مع �سروال ف�ضفا�ض ملزيد
من ال�شعور بالراحة.
ك� �ن ��زة م �ف �ت��وح��ة :مت �ن �ح��ك هذه
الكنزة ال�صوفية املفتوحة �شعوراً
ب ��االن� �ط�ل�اق وال� �ت� �ج ��دد ،وميكن
ارت��دا�ؤه��ا ف��وق قمي�ص م��ن نف�س
ال �ل��ون م��ع � �س��روال ��ض�ي��ق .الياقة
العالية :الياقة العالية �صديقة
للن�ساء يف منت�صف ال�ع�م��ر ،وهي
خيار مثايل للباحثات عن الأناقة
والتميز ،والقم�صان ذات الياقات
العالية مثالية للبدالت الر�سمية.

مقاعد �آمنة ُت�شجع على
العودة لدور ال�سينما

اب�ت�ك��رت ��ش��رك��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة حتمل
ا�سم ""Layer design studio
مفهوماً جديداً ملقاعد �آمنة لدور
ال�سينما تمُ كن اجلمهور من العودة
�إىل مل�شاهدة الأفالم ب�أمان ،ال�سيما
يف ظل �أزمة كورونا العاملية.
وتت�سم مقاعد �شركة "الير" التي
تتخذ م��ن ل�ن��دن م�ق��راً ل�ه��ا ،ب�أنها
م�ضادة للبكترييا ،بف�ضل �أن�سجتها
وخيوطها املُحاكة بتقنية ثالثية
الأب �ع ��اد ،للق�ضاء ع�ل��ى اجلراثيم
والبكترييا التي يخلفها امل�شاهدين
داخل قاعات ال�سينما.
وحتتوي املقاعد التي حتمل ا�سم
" "Sequelعلى م�صابيح LED
ُتظهر رقم املقعد وا�سم احلجز.

ال�سمنة والنوم� ..إليك
نتائج �أحدث درا�سة طبية

ي��ردد خ�براء ال�صحة مقولة �شهرية تتعلق باحل�صول على حياة �صحية
�أف�ضل ،وعنا�صر هذه املعادلة ثالثة :الريا�ضة والطعام والنوم .لكن يف
حال اختالل اجلزء الثالث من املعادلة ،ما الذي يحدث؟
تقول درا�سة علمية جديدة ،ن�شرتها �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية� ،إن قلة
عدد �ساعات النوم �أو ح��دوث ا�ضطرابات يف النوم يفقد ال�شخ�ص القدرة
على التحكم يف �شهيته.
وت�ضيف ال��درا��س��ة �أن ه��ذا الأم ��ر ي�ضع ال�شخ�ص يف م��واج�ه��ة امل�شكالت
ال�صحية ك��اف��ة ،ال �سيما ال�سمنة و�أم��را���ض القلب وارت �ف��اع �ضغط الدم
وال�سكري من النوع الثاين.
وتابع الباحثون الذين ن�شروا درا�ستهم يف دوري��ة "غاما" الطبية ،نوعية
النوم لنحو � 12أل��ف �شخ�ص ملدة عامني كاملني ،وربطوها مب�ؤ�شر كتلة
اجل�سم (بي �إم �إي) ،وهي �صيغة ي�ستخدمها العلماء لتقييم الوزن الطبيعي
للإن�سان.
ووج��دت الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص الذين يزيد م�ؤ�شر كتلة اجل�سم لديهم
عن  30نقطة (م�ستوى ال�سمنة) ،يكون متو�سط النوم عندهم �أق�صر من
الطبيعي ،ف�ضال عن وجود �أمناط متغرية من النوم لديهم.
و�أظهرت الدرا�سة �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ينامون  15دقيقة �أقل مقارنة مع
نظرائهم الأق��ل وزن��ا .وذك��ر م�ؤلفو الدرا�سة �أن النتائج توفر مزيدا من
الدالئل التي ت�ؤكد ارتباط النوم بالوزن وال�صحة العامة لل�شخ�ص.
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ا�ستمرار ًا لفعالياتها و�أن�شطتها

مكتبة يف دائرة الثقافة وال�سياحة �-أبوظبي ّ
تنظم
�أكرث من  100ور�شة افرتا�ضية خالل �شهر �سبتمرب

•• �أبوظبي -الفجر

ك�شفت "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي عن برنامج
ف ّعالياتها ل�شهر �سبتمرب ،وال ��ذي ي�شتمل على �أك�ث�ر م��ن  100ور�شة
افرتا�ضية ت�س ّلط ال�ضوء على موا�ضيع متن ّوعة ،مثل الأم��ن ال�سيرباين
وري ��ادة الأع �م��ال و�أه�م�ي��ة ال �ق��راءة والتنمية الثقافية يف دول��ة الإم ��ارات،
وغريها من املوا�ضيع.
ففي �إط��ار �سل�سلة "اال�ستخدام الآم��ن للتكنولوجيا" وال�ت��ي تهدف �إىل
التوعية مبخاطر ا�ستخدام الإن�ترن��تّ ،
تنظم "مكتبة" �أرب��ع ور���ش خالل
�شهر �سبتمرب ،حيث تتناول الور�شة الأوىل مو�ضوع "الف�ضاء الإلكرتوين
و�أ�سا�سيات الأمن ال�سيرباين" ،فيما تتناول الور�شة الثانية "االختالفات
بني املت�صيدين والأ�صدقاء واملتنمرين يف الف�ضاء الإلكرتوين" .وتر ّكز
الور�شة الثالثة على �أهمية حماية خ�صو�صية امل�ستخدّم خالل حما�ضرة
بعنوان "و�سائل التوا�صل االجتماعي لها عيون و�آذان" ،قبل �أن تختتم
ال�سل�سلة ف ّعالياتها اخلا�صة ب�شهر �سبتمرب مع ور�شة بعنوان "م�شاركة
املعلومات عرب الإنرتنت  -ما يجب فعله وما ال يجب فعله".
وي�شهد �شهر �سبتمرب انطالق برنامج "حديث املكتبة" ،وال��ذي ّ
تنظمه
مكتبة ق�صر الوطن لت�سليط ال�ضوء على �آخر الق�ضايا وامل�ستجدات املتع ّلقة
مبجال املكتبات واملعلومات ،وي�ست�ضيف الربنامج يف �أوىل جل�ساته الدكتور
ح�سن ال�سريحي ،رئي�س االحت��اد العربي للمكتبات واملعلومات ،للحديث
ح��ول ال��و��ض��ع احل��ايل ل�لاحت��اد وت��وج�ه��ات��ه امل�ستقبلية وال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها ،بالإ�ضافة �إىل مدى قدرة االحتاد على النهو�ض مبهنة املكتبات
ودعم العاملني فيها ،وغريها من اجلوانب املتع ّلقة ب�أن�شطة االحتاد.
ت �ن� ّ�ظ��م "مكتبة" خ�ل�ال ��ش�ه��ر ��س�ب�ت�م�بر ��س�ل���س�ل��ة م��ن ال ��ور� ��ش الرقمية
االفرتا�ضية ،وال�ت��ي تغطي ع��ددًا م��ن املوا�ضيع مثل التطوير الوظيفي
واال�ستثمار يف ال�ك�ف��اءات امل��وه��وب��ة ،والت�صميم ال��داخ�ل��ي وف�ن��ون تن�سيق
الأل��وان ،وري��ادة الأعمال ،وعلم الفرا�سة ،و�أداء املكتبات ،وكيفية توظيف
املهارات الإبداعية يف حل امل�شكالت.
وت�ست�ضيف مكتبة منتزه خليفة الدكتور حممد بن جر�ش ،والذي �سي�أخذ
امل�شاركني يف رحلة تختزل "التنمية الثقافية يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة  -من التك ّون �إىل التم ّكن" .وق��ال �سعادة عبداهلل ماجد �آل علي،
املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي:
"ت�أ ّلقت فرق العمل يف كافة املكتبات العامة يف العا�صمة �أبوظبي يف مواجهة
جائحة كورونا ،حيث جنح العاملون يف �ضمان ا�ستمرارية ف ّعاليات املكتبات
ب�شكل افرتا�ضي خالل الأ�شهر املا�ضية ،مما م ّكن اجلمهور من متابعتها
واال�ستفادة من املوا�ضيع املطروحة �أثناء التزامهم بالتباعد االجتماعي.
نحن ملتزمون مبتابعة جهود التح ّول الرقمي لتعزيز ح�ضور املكتبات يف
العامل االفرتا�ضي ،وتوفري خمتلف اخلدمات والف ّعاليات عن بُعد حتى
بعد انتهاء اجلائحة ".ت�ضم �إدارة املكتبات بدائرة الثقافة وال�سياحة –
�أبوظبي كلاً من مكتبة ق�صر الوطن ،ومكتبة زايد املركزية ،ومكتبة منتزه
خليفة ،ومكتبة املرف�أ ،ومكتبة الباهية ،ومكتبة الوثبةّ ،
وتنظم جميع هذه
املكتبات ور�ش عمل تتنا�سب مع خمتلف الفئات العمرية ،وتتناول العديد
من املوا�ضيع التي تغطي الثقافة واالبتكار والفنون والتكنولوجيا وال�صحة
والأ�سرة وغريها الكثري.

املركز الرتبوي للغة لدول اخلليج بال�شارقة يختتم براجمه التدريبية عن ُبعد يف
جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها لناطقني بغريها بتنظيم �125ساعة تدريبية

•• ال�شارقة –الفجر:

اختتم امل��رك��ز ال�ترب��وي للغة العربية ل��دول اخلليج بال�شارقة براجمه
التدريبية اال�ستثنائية عن بُعد يف جم��ال تعليم اللغة العربية وتعلمها
للناطقني بغريها وذل��ك بعد �أن �أطلقها يف �شهر يونيو املا�ضي بح�ضور
ذوي االخت�صا�ص من ُم� ِع�دِّي املناهج مْ
وال ُ�و َِّج�هِ�ين ومع ِّلمي اللغة العربية
واملدربني والباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س من اجلامعات املختلفة يف
�أن�ح��اء املعمورة .وتعد م�شاركة ذوو االخت�صا�ص م�ساحة علمية ل�ضمان
فعالية وا�ستمرارية تنفيذ الربامج التدريبية (املجانية) عن بُعد لذوي
االخت�صا�ص يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى.
و�شكلت الربامج التدريبية حزمة متنوعة
من الربامج راعت �أن تكون متوافقة مع
املعايري العاملية ،وملبية يف ال��وق��ت ذاته
الحتياجات العاملني يف هذا املجال ،حيث
طبقت ا�ستبانة على عينة �شملت قارات
ال �ع��امل ال �� �س��ت ،وا��س�ت�ج��اب ل�ه��ا م��ا يفوق
خمت�صا ،وبنا ًء عليها،مت حتديد
3200
ً
ه� ��ذه احل ��زم ��ة و�أول � ��وي � ��ات االحتياجات
التدريبية للم�ستهدفني منها.
وك�شف املركز الرتبوي للغة العربية لدول
اخلليج بال�شارقة ب�أن الربامج التدريبية
انطلقت يف ال�سابع ع�شر من �شهر يونيو وا�ستمرت حتى نهاية �أغ�سط�س
و�شملت تقدمي � 125ساعة تدريبية ومت تنفيذها خالل  25يومًا تدريب ًيا
بعدد � 5ساعات تدريبية لكل يوم تدريبي ،وبح�ضور بلغ  2385م�ستهد ًفا
من ذوي االخت�صا�ص يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى
من عدد من ال��دول على م�ستوى العامل بلغ  42دول��ة ،وقام بتنفيذ هذه
ال��دورات التدريبية الأ�ستاذ الدكتور /علي عبد املح�سن احلديبي �أ�ستاذ
مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
و�أكد الدكتور عي�سى �صالح احلمادي ،مدير املركز الرتبوي للغة العربية
لدول اخلليج بال�شارقة ب�أن الربامج التدريبية هدفت �إىل تقدمي تطبيقات
عملية حول عدة حماور من جماالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
و�أ�شار �شملت تلك الربامج ع�شرة مو�ضوعات رئي�سة منها :املهارات الرئي�سة
يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخ��رى ،وا�سرتاتيجيات تدري�س
م�ه��ارات اللغة العربية للناطقني بلغات �أخ��رى ،و�إ�سرتاتيجيات تدري�س
عنا�صر اللغة العربية للناطقني بلغات �أخ��رى ،و�إ�سرتاتيجيات ن�شطة يف
تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى ،والتدريبات والأن�شطة اللغوية
يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى ،و�أدوات التقومي احلديثة
يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخ��رى ،والأط��ر واملعايري العاملية
يف جمال تعليم اللغات الأجنبية ،وق�ضايا و�أفكار معا�صرة يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بلغات �أخرى ،و�إعداد وت�صميم مواد ومناهج تعليم اللغة
العربية للناطقني بلغات �أخرى ،وتوظيف التقنية يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات �أخرى.

احتفاء ب�إطالق الأر�شيف الرقمي الثامن
ً

رواق الفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي ي�أخذ اجلماهري يف رحلة افرتا�ضية �إىل بروكلني يف نيويورك برفقة الفنانة ديانا احلديد
•• �أبوظبي -الفجر

�أع �ل��ن رواق ال �ف��ن ب�ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي عن
تنظيمه لرحلة افرتا�ضية �إىل بروكلني يف نيويورك
برفقة الفنانة ديانا احلديد ،احتفا ًء ب�إطالقه لأر�شيفه
الرقمي الثامن واخلا�ص مبعر�ض ديانا احلديد "وهم
الأطراف" ،وذل��ك �ضمن �سل�سلة الفعاليات الفنية
االفرتا�ضية التي حتمل ع�ن��وان "تق�صي� :أر�شيفات
ولقاءات" ،ي��وم الثالثاء ال�ق��ادم امل��واف��ق � 22سبتمرب
اجلاري.
و�ستن�ضم مايا �ألي�سون ،رئي�سة القيمني الفنيني يف
جامعة ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��ي وامل��دي��ر التنفيذي لرواق
الفن �إىل ديانا احلديد يف اال�ستوديو اخلا�ص بها يف
بروكلني ،نيويورك يف الزيارة االفرتا�ضية التي �سيتم
بثها مبا�شرة يوم الثالثاء � 22سبتمرب ال�ساعة 6:30

ديانا احلديد .وجمع معر�ض "وهم الأطراف" الذي
م�سا ًء بتوقيت دولة الإمارات.
و�ست�سلط ديانا احلديد يف هذه الفعالية ال�ضوء على ا��س�ت���ض��اف�ت��ه ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي املنحوتات
معر�ضها الفردي ال��ذي ا�ست�ضافه رواق الفن �سابقاً ،ال�ضخمة واللوحات اجل��داري��ة ذات الأل��وان الطيفية
وتناق�ش ت�أثري فريو�س كورونا امل�ستجد على عمليتها والتماثيل الربونزية ال�سريالية لي�شغل م�ساح ًة بلغت
الإبداعية وم�سريتها املهنية .و�سيتم بث الفعالية على حوايل  7000قدم مربعة من الرواق.
تطبيق امل�ح��ادث��ات االف�ترا��ض�ي��ة زوم كما �سيتم بثها و�أزيل ال�ستار عن حتفة ديانا الفنية "وهم الأطراف"
مبا�شرة على �صفحة "في�سبوك" اخلا�صة برواق الفن لأول مرة يف م�ؤ�س�سة " "The Secessionيف فيينا،
لينتقل ب�ع��ده��ا �إىل رواق ال�ف��ن يف ج��ام�ع��ة نيويورك
يف جامعة نيويورك �أبوظبي.
وج ��اءت ت�سمية امل�ع��ر���ض ال��ذي ك��ان رواق ال�ف��ن �أوىل �أب��وظ�ب��ي ع��ام  ،2016وم��ن ث��م �إىل معر�ض "ديفيد
حم �ط��ات ع��ر� �ض��ه ،ت�ي�م�ن�اً ب ��أح��د الأع� �م ��ال الرئي�سية وي�ن�ت��ون بيل" بجامعة ب ��راون ع��ام 2017؛ ودعمت
املعرو�ضة" ،وهم الأطراف"؛ وهو م�صطلح يُ�شري �إىل امل�ؤ�س�سات الثالث ن�شر الكتاب ال��ذي �أ�صدر مبنا�سبة
ال�شعور الذي مير به �صاحب �أحد الأط��راف املفقودة ،ا�ست�ضافة املعر�ض يف جامعة نيويورك �أبوظبي.
ك��ال��ذراع �أو ال�ساق ،وك ��أن ه��ذا الطرف م��وج��و ٌد وقاد ٌر و��س�ي�ت�ي��ح �إط�ل��اق الأر� �ش �ي��ف ال��رق �م��ي مل�ع��ر���ض "وهم
على احل��رك��ة .وي�ت�ك��رر م��و��ض��وع ال��ذاك��رة مبظاهرها الأطراف" ال��و� �ص��ول �إىل �أول ن���س�خ��ة رق �م �ي��ة من
امل��ادي��ة يف الفن والهند�سة املعمارية يف معظم �أعمال املطبوعة املونوغرافية الرئي�سية للفنانة ،بالإ�ضافة

�إىل دليل �إر�شادات اجلماهري اليافعة ،وكتيب املعر�ض
والأعمال الفنية و�صور للأعمال الفنية التي ت�ضمنها
املعر�ض.

دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي تعقد الن�سخة الثامنة من امل�ؤمتر اخلليجي للرتاث والتاريخ ال�شفهي افرتا�ضي ًا
•• �أبوظبي  -الفجر

تعقد دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
الن�سخة ال�ث��ام�ن��ة م��ن امل ��ؤمت��ر اخلليجي
للرتاث والتاريخ ال�شفهي افرتا�ضياً حتت
ع�ن��وان " ت��اري��خ الأوب �ئ��ة يف �شبه اجلزيرة
العربية" ،وذلك يوم � 22سبتمرب القادم.
�سيتم ب��ث امل ��ؤمت��ر م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى من�صة
ثقافة �أبوظبي على اليوتيوب.
يهدف امل�ؤمتر ال�سنوي �إىل احلفاظ على
الرتاث امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي،وتر�سيخالأ�صولوتوطيداجلهود
املبذولة يف حماية الرتاث واحلفاظ عليه،
بالإ�ضافة �إىل تعزيز الإرث الأخالقي ،من
خ�لال ه��ذا اللقاء ال��ذي يجمع ب�ين نخبة
م��ن اخل�ب�راء وال�ع�ل�م��اء املخت�صني الذين
كان لهم دور يف عملية التوثيق والبحوث
امل�ت�ع�ل�ق��ة مب��و� �ض��وع امل� ��ؤمت ��ر .ك�م��ا ي�سلط
ال�ضوء على جتربة دولة الإمارات العربية
املتحدة ودول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي
العربي يف التغلب على الأوبئة التاريخية
على امل�ستوى االجتماعي ،واالقت�صادي،
والنف�سي ،واكت�ساب املرونة االقت�صادية مع
مرور الوقت.
ي�ستقطب امل�ؤمتر االفرتا�ضي الذي يعقد
مل ��دة � �س��اع �ت�ين ،ك��وك �ب��ة م��ن الأكادمييني
وال�ب��اح�ث�ين واخل�ب��راء م��ن ج��ام�ع��ات دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي وامل�ؤ�س�سات

والأق �� �س��ام ذات ال���ص�ل��ة يف جم��ال الرتاث
وال �ت��اري��خ ال���ش�ف��وي ،وال��رع��اي��ة ال�صحية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل�ت�خ���ص���ص�ين يف العلوم
االجتماعية والتاريخ.
ي�ستهل امل�ؤمتر فعالياته هذا العام بكلمة
اف�ت�ت��اح�ي��ة مل�ع��ايل حم�م��د خليفة املبارك،
رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي،
كما وت�شمل قائمة امل�شاركني خرباء بارزين
يف جمال الرتاث والتاريخ ال�شفهي والقطاع
ال�صحي ،م��ن بينهم ��س�ع��ادة مطر �سعيد
النعيمي ،مدير �إدارة الطوارئ والأزمات يف
دائرة ال�صحة � -أبوظبي ،ومدير عام مركز
�أبوظبي لل�صحة العامة ،والكاتب واملفكر
الإم ��ارات ��ي ال��دك�ت��ور ي��و��س��ف احل���س��ن وهو
دبلوما�سي �سابق ،والكاتب والأديب الدكتور
�أح �م��د ع�ي���س��ى ال �ه�ل�ايل� ،أ� �س �ت��اذ البالغة

وال �ن �ق��د امل �� �ش��ارك ب�ك�ل�ي��ة الآداب – ق�سم
اللغة العربية بجامعة الطائف باململكة
العربية ال�سعودية وم�ست�شار معايل مدير
اجل��ام �ع��ة ،وامل �� �ش��رف ع�ل��ى �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية؛ والدكتور ح�سن �أ�شكناين� ،أ�ستاذ
م �� �ش��ارك يف ت�خ���ص����ص الأنرثوبولوجيا
وع�ل��م الآث ��ار م��ن ال�ك��وي��ت ،وامل���ش��رف على
متحف وخم�ت�بر الأن�ثروب��ول��وج �ي��ا وعلم
الآث� ��ار يف ق�سم ع�ل��م االج �ت �م��اع واخلدمة
االج�ت�م��اع�ي��ة والأن�ثروب��ول��وج �ي��ا يف كلية
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة الكويت؛
والدكتور حمد �إبراهيم العبداهلل� ،أ�ستاذ
م���س��اع��د يف ال �ت��اري��خ احل��دي��ث واملعا�صر
بق�سم العلوم االجتماعية يف كلية الآداب
جامعة البحرين؛ والأ�ستاذ الدكتور �سعيد
الها�شمي� ،أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم التاريخ
بجامعة ال�سلطان قابو�س ،وم�ساعد عميد
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
�سيتم ب��ث الن�سخة ال�ث��ام�ن��ة م��ن امل�ؤمتر
اخل �ل �ي �ج��ي ل� �ل�ت�راث وال� �ت ��اري ��خ ال�شفهي
مبا�شرة ي��وم الثالثاء � 22سبتمرب ،بدءاً
من ال�ساعة � 11صباحاً ،وميكن م�شاهدة
ال �ب��ث ع�ب�ر م�ن���ص��ة ث �ق��اف��ة �أب��وظ �ب��ي على
اليوتيوب .ي�أتي انعقاد امل�ؤمتر اخلليجي
للرتاث والتاريخ ال�شفهي ب�شكل افرتا�ضي
بعد ال�ن�ج��اح ال��ذي حققته دائ ��رة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي يف ا�ست�ضافة جل�سات
وف�ع��ال�ي��ات اف�ترا��ض�ي��ة ع��دة ع�ل��ى م�ستوى

القطاع الثقايف خالل الأ�شهر املا�ضية.
ق��ال معايل حممد خليفة امل�ب��ارك ،رئي�س
دائ � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة � -أبوظبي:
"يوا�صل امل � ��ؤمت� ��ر اخل �ل �ي �ج��ي للرتاث
وال �ت��اري��خ ال���ش�ف�ه��ي دوره كمن�صة مثلى
ومبتكرة لرت�سيخ مكانة العا�صمة كمركز
رئ�ي���س��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �ت��اري��خ ال�شفهي
والنهو�ض به وتعزيزه يف نفو�س الأجيال
اجلديدة .وي�سعدنا م�شاركة هذه النخبة
م��ن اخل �ب��راء م��ن دول جم�ل����س التعاون
اخلليجي العربي نظراً لإجنازات دولهم يف
هذا امللف ،مبا يتما�شى مع هدفنا املتمثل
يف توحيد ر�ؤى دولنا وت�سليط ال�ضوء على
�أه�م�ي��ة احل �ف��اظ ع�ل��ى ثقافتنا وتاريخنا
ال�غ�ن�ي�ين ل���ص��ال��ح الأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة� .إن
تراثنا امل�شرتك هو م�صدر قوتنا ونقطة

ان �ط�لاق �ن��ا يف جم� ��ال حت �ق �ي��ق تطلعاتنا
امل�شرتكة من �أجل م�ستقبل م�شرق ي�ستند
على تراثه وتاريخه".
وق� ��ال ��س�ع�ي��د ح �م��د ال�ك�ع�ب��ي م��دي��ر �إدارة
الرتاث املعنوي يف دائرة الثقافة وال�سياحة
– �أب��وظ �ب��ي" :ي�شكل امل ��ؤمت��ر اخلليجي
للرتاث والتاريخ ال�شفهي من�صة مثالية
ل�تر��س�ي��خ م�ك��ان��ة �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي كمركز
للرتاث والتاريخ ال�شفهي ،وت�ؤكد حر�صنا
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز امل �� �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف وال�ت�راث ��ي
وجهودنا امل�ستمرة ل�صون الرتاث الوطني
واحلفاظ عليه من خالل مبادراتنا التي
ت�سهم يف ا�ستدامة تراث دولة الإمارات".
و�أ�ضاف "مت اختيار عنوان امل�ؤمتر بعناية
ه��ذا ال�ع��ام ل��درا��س��ة اال�ستجابة الإقليمية
ل�ل��أوب� �ئ ��ة ال �ت ��ي اج �ت��اح��ت امل �ن �ط �ق��ة عرب
التاريخ ،ون�أمل �أن نتمكن من ا�ستخال�ص
ب�ع����ض ال ��درو� ��س وال �ت �ج��ارب امل �ف �ي��دة من
ا�سالفنا لال�ستفادة من و�ضعنا احلايل".
جتدر الإ�شارة �أن امل�ؤمتر اخلليجي للرتاث
والتاريخ ال�شفهي قد انطلق عام ،2012
وت �ن �ظ �م��ه دائ � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة –
�أب��وظ�ب��ي ب�شكل �سنوي ،وي�ط��رح موا�ضيع
ح��ول دور املجتمع وامل��ؤ��س���س��ات الثقافية
وال�تراث�ي��ة يف ��ص��ون ال�ت�راث ،حيث ير ّكز
امل ��ؤمت��ر ك��ل ع��ام ع�ل��ى ج��ان��ب خمتلف من
الرتاث ال�شفهي امل�شرتك بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي.

مبنا�سبة يوم النخيل العربي

الزراعة وال�سالمة الغذائية ت�ؤكد التزامها بتقدمي خدمات متكاملة لتطوير مزارع النخيل وحت�سني جودة الإنتاج
•• �أبوظبي  -الفجر

�أك� ��دت ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة الغذائية
مبنا�سبة يوم النخيل العربي ،والذي ي�صادف يوم 15
�سبتمرب م��ن ك��ل ع��ام �أن زراع� ��ة نخيل ال�ت�م��ر حتظى
ب�أهمية خا�صة يف قائمة �أولوياتها انطالقاً من املكانة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�شجرة النخيل امل �ب��ارك��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�أهمية التمور �ضمن �سلة الأمن الغذائي الوطني ،حيث
حتر�ص الهيئة على تقدمي خدمات متكاملة للعناية
مبزارع النخيل وحت�سني جودة الإنتاج ومكافحة الآفات
التي تهدد �أ�شجار النخيل بطرق بيئية �آمنة.
وت�ن�ف��ذ ه�ي�ئ��ة اب��وظ�ب��ي ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة الغذائية
ا�سرتاتيجية متكاملة ل�ضمان الأم��ن احليوي املت�صل
بال�سيطرة على الآفات التي ت�صيب �أ�شجار النخيل ،من
خ�لال تطبيق برنامج الإدارة املتكاملة لآف��ات النخيل
لل�سيطرة على ه��ذه الآف��ات بطرق �آمنة بيئياً ت�ضمن
تقليل ال�ضرر االقت�صادي للآفة واحلد من اال�ستخدام
الع�شوائي للمبيدات ال��زراع�ي��ة للحفاظ على البيئة

وتعزيز ا�ستدامة قطاع الزراعة .
وي�شتمل برنامج الإدارة املتكاملة لآف��ات النخيل على
ع ��دة ب��رام��ج م�ن�ه��ا م�ع��اجل��ة ال�ن�خ�ي��ل امل �� �ص��اب ب�سو�سة
النخيل احل �م��راء وح�ف��ار ال���س��اق ذو ال �ق��رون الطويلة
وحفار ع��ذوق النخيل ور���ش النخيل امل�صاب باحلمرية
وعنكبوت الغبار ،بالإ�ضافة �إىل �إزال��ة النخيل امليت �أو
امل�صاب ب�شدة.ويتم �إج��راء املراقبة والر�صد من خالل
ب��رن��ام��ج ال���ص�ي��د امل�ك�ث��ف لل��آف��ات ب��ا��س�ت�خ��دام امل�صائد
ال�ف��رم��ون�ي��ة جل ��ذب ح���ش��رة ��س��و��س��ة ال�ن�خ�ي��ل احلمراء
وامل���ص��ائ��د ال���ض��وئ�ي��ة جل��ذب ح���ش��رة ح�ف��ار النخيل ذو
القرون الطويلة وحفار �ساق النخيل.
و �أعلنت الهيئة عن ا�صطياد نحو � 505أل��ف �سو�سة
نخيل حمراء بوا�سطة امل�صائد الفرمونية املوجودة يف
م��زارع �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
اجل��اري  ،2020لريتفع بذلك �إج�م��ايل ع��دد �سو�سة
النخيل احلمراء التي مت ا�صطيادها منذ بدء برنامج
الإدارة املتكاملة لآفات النخيل قبل نحو � 5سنوات �إىل
نحو  8,9مليون ح�شرة .و�أجرت الفرق الفنية التابعة

للهيئة م�سحاً للآفات التي ت�صيب �أ�شجار النخيل �شمل
�أك�ث�ر م��ن  5,7م�ل�ي��ون نخلة يف ح� ��وايل 16475
مزرعة مبختلف مناطق �إم��ارة �أبوظبي خالل الن�صف
الأول من العام اجل��اري ،حيث �أ�سفر امل�سح عن �إ�صابة
نحو � 550ألف نخلة ب�آفات حفار العذوق وحفار ال�ساق
و�سو�سة النخيل احلمراء والبق الدقيقي ،بالإ�ضافة �إىل
الإ�صابات الأخ��رى بحلم الغبار واحلمرية والعناكب،
ح�ي��ث مت م�ع��اجل��ة ك��اف��ة ال�ن�خ�ي��ل امل���ص��اب��ة وال�سيطرة
الكاملة على الآفات واحل�شرات التي �أ�صابتها من خالل
تطبيق برنامج الإدارة املتكاملة للآفات والذي يت�ضمن
ا�ستخدام امل�صائد الفرمونية ال�صطياد �سو�سة النخيل
احل �م��راء وامل���ص��ائ��د ال���ض��وئ�ي��ة ال��ص�ط�ي��اد احلفارات،
واحلقن باملبيد املنا�سب �أو الر�ش بالكربيت امليكروين
والتعفري بالكربيت الزراعي .كما حتر�ص الهيئة على
تطوير وحت�سني زراعة النخيل و�إنتاج التمور من خالل
ت�شجيع امل��زارع�ين على تطبيق �أف�ضل املمار�سات التي
ت�ساهم يف تعزيز لتح�سني جودة ونوعية التمور واحلد
من ا�ستخدام املبيدات بطريقة ت�ضمن خلو التمور من

متبقيات امل�ب�ي��دات  ،وت�ق��وم الهيئة ب ��إج��راء الدرا�سات
وال�ب�ح��وث على النخيل م��ن خ�لال حم�ط��ات الأبحاث
التابعة لها ،م�شرية �إىل �أن زراعة النخيل تطورت ب�شكل
كبري ومت�سارع بدولة الإمارات خالل ال�سنوات املا�ضية،
ح�ي��ث مت �إدخ � ��ال الأ� �ص �ن��اف ال �ت �ج��اري��ة ذات اجل ��دوى
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ع��ال�ي��ة ل�ل�م��زارع�ين م��ع �إن �� �ش��اء امل�شاتل
الن�سيجية املتخ�ص�صة يف �إن�ت��اج الف�سائل ذات اجلودة
العالية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز القدرة التناف�سية للإنتاج
املحلي وتر�سيخ مكانته ع��امل�ي�اً ،وتلعب �شركة الفوعة
الدور الأبرز لتطوير القدرة التناف�سية للتمور املحلية
وزيادة الإنتاجية لي�صل �إجمايل �إنتاج الدولة من التمور
العام املا�ضي � 2019إىل �أكرث من � 240ألف طن .كما
يقوم الإر�شاد الزراعي بالهيئة بتوعية �أ�صحاب املزارع
والعاملني فيها باملمار�سات ال�سليمة للعناية ب�أ�شجار
النخيل وال��وق��اي��ة م��ن الإ� �ص��اب��ات احل���ش��ري��ة ،كما يتم
ت��دري��ب العمال وتوعيتهم بطرق اال�ستخدام ال�سليم
للم�صائد وت�شغيلها و�صيانتها العناية بها ل�ضمان
كفاءتها الت�شغيلية طوال املو�سم.
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تنمو ثمار اجلوافة على �أ�شجار دائمة اخل�ضرة ،ي�صل
ارتفاعها �إىل  15مرت ًا،
ت�ستخدم اجلوافة طازجة وحتتوي على بذور �صغرية
باللب ،ولها غالف �سميك.
احلجم حماطة ّ

اجلوافة  ..تعزز �صحة جهاز املناعة وحتافظ عليه
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مت�ت��از فاكهة اجل��واف��ة مبحتواها ال �ع��ايل م��ن م�ضادات
الأك�سدة ،الأل�ي��اف الغذائ ّية ،الفيتامينات مثل فيتامني
�سي  ،Cواملعادن مثل البوتا�سيوم؛ لذلك ف�إنَّ تناولها يعود
بالكثري من الفوائد على �صحة الإن�سان.
ت �ع � ّريف ع�ل��ى ف��وائ��د اجل��واف��ة ال�صحية م��ع ال��دك �ت��ورة يف
التغذية وعلم الغذاء �سينتيا احلاج ،يف املو�ضوع الآتي:
م�ضادات الأك�سدة والفيتامينات
تقول الدكتورة �سينتيا احلاج بداية �إنّ "اجلوافة ت�ساهم
�إىل ح� � ّد ك�ب�ير يف ت�ع��زي��ز ��ص�ح��ة ال �ق �ل��ب؛ لأن �ه��ا حتتوي
على م���ض��ادات الأك���س��دة والفيتامينات ال�ت��ي ق��د ت�ساعد
على حمايته م��ن الأ� �ض��رار الناجمة ع��ن اجل��ذور احل ّرة
التي ت�س ّبب التلف ،كما �أنّ تناولها قد ي�ساهم يف تقليل
�ضغط ال��دم ،زي��ادة م�ستوى الكول�سرتول اجليد وتقليل
الكول�سرتول ال�سيئ .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنَّ البوتا�سيوم
والألياف ي�ساعدان �أي�ضاً على تعزيز �صحة القلب.
وق��د �أثبتت بع�ض ال��درا��س��ات الطبية �أنّ تناول اجلوافة
النا�ضجة قبل تناول الطعام؛ ي�ساهم �إىل درجة كبرية يف
زي��ادة م�ستوى الكول�سرتول اجليد بن�سبة  ،8%وتقليل
الكلي بن�سبة  ،9.9%وتقليل �ضغط الدم
الكول�سرتول
ّ
مبقدار � 8إىل  9درج��ات؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الوقاية
من �أمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية".

مبذاقها احللو.
وي�ساعد ت�ن��اول اجل��واف��ة على ت��زوي��د اجل�سم بالألياف
حت�سن حركة
ال�ضرورية ل�صحة اجلهاز اله�ضمي ،التي ّ
الأم�ع��اء وتقي من الإ�صابة بالإم�ساك ،كما �أنها ت�ساعد
ع �ل��ى ت�ق�ل�ي��ل الإ� �ص��اب��ة ب��الإ� �س �ه��ال .وق ��د �أ�� �ش ��ارت بع�ض
الدرا�سات الطبية �إىل �أنّ تناول م�ستخل�ص �أوراق اجلوافة
فوائد اجلوافة للدورة ال�شهرية و�صحة الأمعاء
وت�ت��اب��ع ال��دك �ت��ورة �سينتيا احل ��اج ح��ول ف��وائ��د اجلوافة ،له خ�صائ�ص م�ضا ّدة للميكروبات التي حتول دون الت�س ّبب
بالإ�سهال.
ق��ائ �ل��ة" :جلميع ال�سيدات
وي �ج��ب �أال ن�ن���س��ى �أنّ اجلوافة
ال�لات��ي ي�ع��ان�ين من
ت �� �س ��اه ��م �إىل ح � � � ّد ك� �ب�ي�ر يف
�آالم وع���س��ر ال ��دورة
التقليل م��ن خطر الإ�صابة
ال�شهرية ،نن�صحهن
ب��ال���س��رط��ان؛ لأن �ه��ا حتتوي
بغلي �أوراق اجلوافة
على كميات كبرية من
و� � �ش� ��رب � �ه� ��ا؛ لأن � �ه� ��ا
ت���س��اه��م يف تخفيف
ه � � ��ذه الأع � � ��را� � � ��ض،
ومي � �ك� ��ن �أن ي� �ك ��ون
ت� � ��أث �ي��ره � ��ا �أف� ��� �ض ��ل
بكثري م��ن امل�سكنات،
بالإ�ضافة �إىل �أنّ هذا
ال�شراب قد ي�ؤدي �إىل
التقليل م��ن م�ستوى
ال � �� � �س � �ك� ��ر يف ال� � � ��دم،
وت �ن �ظ �ي��م م�ستوياته
يف ال� � ��دم ع �ل��ى امل� ��دى
ال�ب�ع�ي��د ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تقليل مقاومة الإن�سولني.
وت � �ع � �ت�ب��ر اجل � � ��واف � � ��ة من
الأط �ع �م��ة ق�ل�ي�ل��ة ال�سعرات
احلرارية ،لذلك فهي منا�سبة
لل��أ� �ش �خ��ا���ص ال ��ذي ��ن يرغبون
يف ال �ت �خ �ل ����ص م ��ن ال� � ��وزن ال ��زائ ��د،
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك؛ فهي غنية جداً
ب��ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل� �ع ��ادن ،ك�م��ا �أن �ه��ا متتاز

م�ضادات الأك�سدة التي حتارب اجلذور احل ّرة ،التي تعترب
م��ن �أه��م �أ�سباب الإ��ص��اب��ة بال�سرطان ،حيث ت�س ّبب تلف
اخلاليا".
فوائد اجلوافة يف تقوية مناعة اجل�سم
وت���ش�ير ال��دك �ت��ورة �سينتيا احل� ��اج �إىل �أنّ "من فوائد
اجل��واف��ة ال�صحية فعاليتها يف تعزيز �صحة جها ز
املناعة؛ ب�سبب غناها بفيتامني
 Cال� � ��ذي ي �ق � ّل��ل خطر
الإ�� �ص ��اب ��ة بالعدوى،
وي �� �س��اه��م يف تعزيز
� � � �ص � � �ح� � ��ة ج� � �ه � ��از
املناعة واملحافظة
ع�ل�ي��ه ،ك�م��ا يق ّلل

من م �دّة الإ�صابة بنزالت ال�برد ،ول��ه خ�صائ�ص م�ضا ّدة
للميكروبات؛ وبالتايل ف�إنَّ تناول هذا الفيتامني ي�ساهم
يف قتل البكترييا والفريو�سات امل�س ّببة للعدوى ،كما �أن
غنى اجلوافة بالفيتامينات واملعادن وم�ضادات الأك�سدة؛
ي�ساعد �أي�ضاً على حماية اجللد من ال�شيخوخة وعالمات
تقدّم العمر ،كما ميكن �أن تعالج م�شكلة ح� ّ�ب ال�شباب؛
الحتوائها على كميات وفرية من مادة الليكوبني ،ب�أ�ضعاف
الكميات التي حتتويها الطماطم.
هذا وتكافح اجلوافة الإ�صابة بعدد من الأمرا�ض
اخل�ط�يرة ،م��ن بينها مر�ض �سرطان الفم
والثدي والربو�ستات".
�أهم فوائد اجلوافة ال�صحية
 ي�ساهم املحتوى العايل للجوافة منالألياف الغذائية يف �ضبط م�ستويات
ال�سكر يف ال ��دم ،وال��وق��اي��ة من
الإ�صابة بال�سكري.
 ت �ع �ت�ب�ر اجل� ��واف� ��ةغ �ن �ي��ة مب�ضادات
الأك � � � � �� � � � � �س� � � � ��دة
(خ � � � � ��ا�� � � � � �ص � � � � ��ة
ال� �ك ��اروت� �ي� �ن ��ات
وال� �ل� �ي� �ك ��وب�ي�ن)
ال�ت��ي تعترب �أحد
م�ضادات الأك�سدة
ال �ق��وي��ة ،ال �ت��ي ثبت
�أن�ه��ا ت�ساهم يف احل � ّد من
خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب�سرطان
ال�ب��رو� � �س � �ت� ��ات و�� �س ��رط ��ان
الثدي ،و�أي�ضاً �سرطان الفم.
ح�صة اجلوافة على
 حتتوي ّن�سبة عالية من فيتامني �سي ،C
ح�صة
�أكرث بـ� 4أ�ضعاف مما حتويه ّ

من الربتقال ،والفيتامني  Cهو م�ضا ّدات الأك�سدة ،الذي
يعزز املناعة ،ويقاوم تلف اخلاليا وال�سرطانات.
 ب���س�ب��ب حم �ت��وى اجل ��واف ��ة م ��ن م� ��� �ض ��ادات الأك�سدةوالفيتامينات وامل�ع��ادن؛ ف��إنَّ تناولها بانتظام يلعب دوراً
م�ه�م�اً يف ت�ع��زي��ز �صحة اجل�ل��د وال�ب���ش��رة ،وال��وق��اي��ة من
امل�شاكل ال�شائعة .وه��ي تو�صف ل�ع�لاج م�شاكل الب�شرة
املختلفة ،وتدخل يف �صناعة �أقنعة الوجه ،ب�سبب غناها
بفيتامينات  A، Bو  Cوم���ض��ادات الأك���س��دة املقاومة
لعالمات ال�شيخوخة املبكرة والتجاعيد وم�شاكل اجللد
الأخرى.
 حتوي اجلوافة �ضعف كمية البوتا�سيوم التي يحويهاامل ��وز ،ال ��ذي ين�صح ب��ه لتنظيم م���س�ت��وي��ات �ضغط الدم
وحت�سني عمل ع�ضلة القلب .كما �أنّ الألياف التي حتويها
ت�ساعد على تقليل م�ستويات الكول�سرتول يف الدم ومنع
تر�سباته ،وب��ال�ت��ايل احل�ف��اظ على �سيولة ال��دم وخف�ض
ّ
�ضغط الدم.
 من فوائد اجلوافة املميزة؛ قدرتها على حتفيز خ�سارةالوزن الزائد ،فمحتواها العايل من املاء والألياف ي�ساهم
يف زيادة الإح�سا�س بال�شبع ،وبالتايل تقليل كمية ال�سعرات
احلرارية املتناولة الحقاً ،بالإ�ضافة �إىل �أنها من �أكرث �أنواع
الفواكه غنى مب�صادر الألياف الغذائية؛ التي ت�ساعد على
تعزيز حركة الأمعاء وت�سهيل عملية اله�ضم.
 ب�سبب اح�ت��واء اجل��واف��ة على ك��ل م��ن فيتامينات B3و  ،B6ف ��إنَّ تناولها بانتظام ميكن �أن يزيد م��ن تد ّفق
الدم �إىل �أج��زاء اجل�سم املختلفة ،وتعزيز عمل الأع�صاب
والوظائف الإدراك�ي��ة يف اجل�سم .وب�سبب من�سوب ال�سكر
فيها؛
ف ��إنّ تناولها ي�ساهم ب�شكل كبري يف تعزيز �صحة الدماغ
والأع�صاب وزيادة الإدراك والرتكيز.
 �إن تناول ثمرة من اجل��واف��ة مي��دُّ اجل�سم باحتياجاتهاليومية من فيتامني  Cاملعروف بقدرته على حماربة
اجلذور احل ّرة وتعزيز عملية امت�صا�ص احلديد ،كما �أنّ
اجلوافة غنية بفيتامني  Aوحم�ض الفوليك.

يعترب �أف�ضل من امل�ضادات احليوية

الع�سل العالج االن�سب لل�سعال ونزالت الربد
�أف��ادت �أبحاث جديدة �أن الع�سل قد يكون �أك�ثر فعالية يف
عالج نوبات ال�سعال ونزالت الربد من العديد من الأدوية
وامل�ضادات احليوية.
وقالت �صحيفة غارديان الربيطانية يف تقرير لها �إن عددا
م��ن الباحثني تو�صلوا �إىل �أن الع�سل �أف���ض��ل بكثري من
الأدوي��ة التقليدية لعالج ال�سعال وان�سداد الأنف والتهاب
احللق ،كما �أنه �أقل تكلفة ولي�س له �أي �آثار جانبية.
و�أو�ضح علماء من جامعة �أك�سفورد �أنه ميكن للأطباء �أن
ُيو�صوا بتناول الع�سل كبديل منا�سب للم�ضادات احليوية
التي تو�صف غال ًبا ملثل هذه الأمرا�ض.
ومن املعروف تقليديا �أن الع�سل مفيد للأطفال و ُي�ستخدم
كعالج منزيل لتخفيف نوبات ال�سعال ونزالت الرد ،ولكن
فعاليته للبالغني مل تكن مثبتة ب�شكل منهجي قاطع.
وملعاجلة هذا الأمر،
ت �ن��اول ال�ع�ل�م��اء ق��واع��د ب�ي��ان��ات بحثية م��ن درا� �س ��ات ذات
�صلة ،تقارن الع�سل مع الأدوية وامل�ضادات املعروفة �أ�سا�سا
كم�ضادات اله�ستامني ومثبطات ال�سعال وم�سكنات الأمل،
وقد تو�صلوا �إىل  14جتربة �سريرية منا�سبة �شارك فيها
 1761متطوعا من �أعمار خمتلفة.
ومن خالل حتليل املعطيات ،ك�شف الباحثون �أن الع�سل كان
�أكرث فعالية يف حت�سني حالة املر�ضى،
وخا�صة تخفيف نوبات ال�سعال.
كما �أظهرت درا�ستان �أن الأعرا�ض ا�ستمرت يوما �أو يومني

�أقل بني �أولئك الذين تناولوا الع�سل
مقارنة مبن تناولوا الأدوية.
وي ��رى ال �ب��اح �ث��ون ه�ب��ة اهلل �أبو
القا�سم من كلية الطب بجامعة
�أك�سفورد،
و��ش��ارل��وت �أل �ب��وري وجوزيف
يل م��ن ق�سم نوفيلد لعلوم
ال��رع��اي��ة ال�صحية الأولية،
�أن ��ه م��ن ال �� �ض��روري �إج ��راء
امل��زي��د م��ن ه ��ذه الدرا�سات
قبل التو�صل �إىل ا�ستنتاجات
ن �ه��ائ �ي��ة ب �خ �� �ص��و���ص فوائد
الع�سل يف عالج نوبات الربد.
وب�شكل عام،
ف ��إن الباحثني يعتقدون �أن
ال�ع���س��ل ب��دي��ل �آم ��ن ومثايل
وفعال لعالج م�شاكل اجلهاز
التنف�سي العلوي،
ال �سيما �أنه مادة طبيعية يمُ كن
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ب���ش�ك��ل م �ت �ك��رر دون
ال�ت�ع��ر���ض لل��أ� �ض��رار اجلانبية
ال� �ت ��ي ق ��د ُت �� �س �ب �ب �ه��ا امل �� �ض ��ادات
احليوية.
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم148835 :
ب�إ�سم  :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد  ،اململكة املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 148835 :بتاريخ2011/10/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم148834 :
ب�إ�سم  :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد  ،اململكة املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 148834 :بتاريخ2011/10/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم149523 :
ب�إ�سم  :ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه :مبنى ام بي �سي  ،الطابق اخلام�س  ،مدينة دبي للإعالم ،
الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 149523 :بتاريخ2011/12/07 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم149522 :
ب�إ�سم  :ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه :مبنى ام بي �سي  ،الطابق اخلام�س  ،مدينة دبي للإعالم ،
الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 149522 :بتاريخ2011/12/07 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/11/01 :
وحتى تاريخ2030/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/11/01 :
وحتى تاريخ2030/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/11/21 :
وحتى تاريخ2030/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/11/21 :
وحتى تاريخ2030/11/21 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 16سبتمرب  2020العدد 13038
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم  78398 :بتاريخ2006 / 03 / 07 :
با�ســم :جمموعة �إعمار مولز ( م�ساهمة عامة )
وعنوانه� :ص  .ب  ،9440دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الإدارة املالية للم�صارف و ال�صرافة ،خدمات الأ�سهم ،الإدارة املالية خلدمات بيع و �شراء العقارات و الأرا�ضي
و املباين ،الت�أمني و ن�شاط التمويل ،ال�ش�ؤون املالية و ال�ش�ؤون العقارية ،اخلدمات التي تتناول ال�ش�ؤون املالية
و التمويلية ،اخلدمات التي تتناول عقود الت�أمني بكل انواعها ،خدمات كافة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية �أو الهيئات
املرتبطة بها كخدمات و�سطاء ال�صرافة �أو خدمات املقا�صة �أو التخلي�ص ،خدمات هيئات الت�سليف بخالف
البنوك كاحتاد الت�سليف التعاونية و �شركات التمويل الفردي و املقر�ضني ،خدمات �صناديق الإ�ستثمار
لل�شركات القاب�ضة ،خدمات ال�سما�سرة الذين يتعاملون يف الأ�سهم و العقارات ،اخلدمات املرتبطة بال�ش�ؤون
املالية امل�ضمونة بوا�سطة كفالء ،اخلدمات املتعلقة ب�إ�صدار �شيكات �سياحية او خطابات �إعتماد ،خدمات �إدارة
املباين التجارية ،كخدمات الت�أجري �أو التثمني و التمويل ،اخلدمات التي تتناول الت�أمني كاخلدمات التي
ي�ؤديها الكفالء �أو الو�سطاء الذين يتعاطون الت�أمني و اخلدمات التي ت��ؤدى للم�ؤمن عليهم ،و خدمات
حترير عقود الت�أمني.
الواقـعة بالفئة 36 :
وامل�سجلة بتاريخ 2006 / 12 / 26 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2016 / 03 / 07 :
وحتى تاريخ 2026 / 03 / 07 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 16سبتمرب  2020العدد 13038
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PERCENTAGE :
بتاريخ2020/6/24 :
املودعة بالرقم331532 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :د�سيم بيوتي جروب انك.
وعنوانة  15 :فريزر افينيو ،تورونتو� ،أونتاريو� ،إم6كيه 1واي ،7كندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
مكمالت غذائية لغايات طبية لتعزيز العناية بالفم و مكمالت غذائية لتعزيز العناية بالفم.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة ( )PERCENTAGEبالإجنليزية ب�أحرف قيا�سية.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PERCENTAGE :
بتاريخ2020/6/24 :
املودعة بالرقم331531 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :د�سيم بيوتي جروب انك.
وعنوانة  15 :فريزر افينيو ،تورونتو� ،أونتاريو� ،إم6كيه 1واي ،7كندا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
م�ستح�ضرات جتميل؛ م�ستح�ضرات جتميل العناية باجل�سم؛ منتجات للعناية باجل�سم والب�شرة وبالتحديد مرطبات للوجه
ومرطبات للج�سم ومعاجلات �ضد ال�شيخوخة للوجه؛ منتجات م�ضادة لل�شيخوخة للج�سم وبالتحديد كرميات م�ضادة لل�شيخوخة
للج�سم وغ�سول وجل وزيوت ومنظفات و�صابون للج�سم ومق�شرات ومرطبات ومنعم الب�شرة ومطريات الب�شرة وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة لإزالة التجاعيد؛ عالجات الرقبة املو�ضعية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومق�شرات ومرطبات ومنعمات
الب�شرة ومطريات الب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة لإزالة التجاعيد عن الرقبة؛ عالجات �آثار التمدد غري الطبية وحتديداً
غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومق�شرات ومرطبات ومنعمات الب�شرة ومطريات الب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
لإزالة التجاعيد من �آثار متدد الب�شرة؛ عالجات ال�سيلوليت غري الطبية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومرطبات
ومنعمات الب�شرة لتقلي�ص ال�سيلوليت؛ عالجات تبي�ض و�/أو تفتيح الب�شرة وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومرطبات
ومنعمات الب�شرة لتبي�ض وتفتيح الب�شرة؛ منتجات العناية بال�شعر وبالتحديد رذاذ (�سرباي) لل�شعر وغ�سول العناية بال�شعر ومنعم
لل�شعر وجل لل�شعر؛ �صابون وبالتحديد �صابون مُّ �ضاد للعرق و�صابون للج�سم و�صابون لال�ستحمام و�صابون لليدين؛ زيوت عطري
وغَّ �سُ والت (لو�شن) لل�شعر؛ منظفات �أ�سنان وكرميات للوجه واجل�سم وغ�سوالت اجل�سم و�شامبو ومرطبات اجل�سم والكولونيا؛ ماء
العطور؛ عطور؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�شخ�صي؛ منتجات للعناية ب�صحة الفم ،وحتديداً ،معجون الأ�سنان غري الطبي
وجل الأ�سنان وبخاخ الفم وغ�سول الفم وحملول �شطف الفم للعناية ب�صحة الفم؛ م�ستح�ضرات تبي�ض الأ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة ( )PERCENTAGEبالإجنليزية ب�أحرف قيا�سية.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك
خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 16سبتمرب  2020العدد 13038

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 16سبتمرب  2020العدد 13038
EAT 157079

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم150598 :
ب�إ�سم  :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد  ،اململكة املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 150598 :بتاريخ2011/09/29 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/12/14 :
وحتى تاريخ2030/12/14 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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غرفة عجمان توقع مذكرة تعاون مع ايلغرو�سري elGrocer
•• عجمان ـ الفجر

وقعت غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان مذكرة تعاون
م��ع اي�ل�غ��رو��س�ير « »elGrocerب �ه��دف التعاون
امل���ش�ترك والإ��س�ت�ف��ادة م��ن �إم�ك��ان�ي��ات ال�ط��رف�ين مبا
يخدم رواد و�أ�صحاب امل�شاريع ويدعمهم يف جمال
التجارة الإلكرتونية ل�ضمان منو االعمال وتطورها
واال�ستفادة من االمكانيات التكنولوجية املتاحة.
و ُتعد “ايلغرو�سري” من�صة �إلكرتونية رائ��دة تعمل
كهمزة و�صل بني املتاجر وم�ؤ�س�سات قطاع التجزئة
م��ن ج��ان��ب واف� ��راد املجتمع م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر لتقدم
خدمات تو�صيل البقالة ب�شكل �سريع و�آمن.
وق��ع م��ذك��رة ال�ت�ع��اون يف مقر غ��رف��ة عجمان نا�صر
الظفري ـ امل��دي��ر التنفيذي لقطاع االت���ص��ال ودعم
االع�ضاء يف غرفة عجمان ،ورائ��د حافظ ـ الرئي�س
التنفيذي اليلغرو�سري.
ن�صت امل��ذك��رة على التعاون امل�شرتك ب�ين الطرفان
مل���س��اع��دة امل��ؤ��س���س��ات ع�ل��ى �إن �� �ش��اء وت��و��س�ي��ع التجارة
الإلكرتونية ،مع تقدمي مزايا خا�صة لأع�ضاء غرفة
عجمان والتي ت�شمل خ�صم على الر�سوم التجارية مع
فرتة جتريبية جمانية ملدة � 3أ�شهر.
وت���ش�م��ل ال�ق�ط��اع��ات الت�شغلية امل�ستهدفة “جتارة
جتزئة ال�سلع الإ�ستهالكية �سريعة احلركة ،الهايرب
ماركت ،ال�سوبر ماركت ،ميني مارت ،البقالة ،جتارة

التجزئة املتخ�ص�صة �أو الأعمال ،اجل��زارة ،امل�سمكة،
اخل�ضروات والفاكهة ،املنتجات الع�ضوية ،املخابز،
املحم�صة ،احل�ل��وي��ات ،متاجر احل�ي��وان��ات الأل�ي�ف��ة ،
القهوة وال�شاي ،املاء».
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال�ت�ع��اون ت�ق��دم ايلغرو�سري جملة
من اخلدمات للم�ؤ�س�سات الراغبة يف تعزيز جتارتها
�إل�ك�ترون�ي�اً ومنها “�إدارة كتالوج املنتجات ،تطبيق
لتلقي الطلبات وتو�صيلها ،خدمات التو�صيل ،اختيار
ال�سلع ،الدفع عرب الإن�ترن��ت ،دع��م ال�سوق ،عرو�ض
العالمات التجارية الأ�سبوعية ،عمليات الت�شغيل
والإقرتاحات ،خدمة العمالء وخدمة الدعم ما بعد
البيع».
ه ��ذا و�أو�� �ض ��ح ن��ا� �ص��ر ال �ظ �ف��ري ان غ��رف��ة عجمان
ب�ت��وج�ي�ه��ات جم�ل����س الإدارة ح��ري���ص��ة ع �ل��ى تنويع
خ��دم��ات ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة امل��وج �ه��ة ل�ل�أع �� �ض��اء من
ال�شركات وامل�صانع وبحث �سبل التعاون مع من�صات
التجارة االلكرتونية مبا يخدم جمتمع االعمال يف
الإم��ارة ،م�ؤكداً على �أهمية مذكرة التعاون ودورها
يف فتح املجال للعديد من القطاعات الت�شغيلية يف
الإمارة لتعزيز تواجدها وجتارتها االلكرتونية.
و�أ�ضاف ان من�صات التجارة االلكرتونية �شهدت منواً
متزايداً خالل العام اجلاري ملا لها من مميزات عدة
يف زي��ادة املبيعات والتغلب على التحديات التي قد
يواجهها �أ�صحاب االع�م��ال يف ظل تداعيات جائحة
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كوفيد ـ  .19من جانبه وجه رائد حافظ ال�شكر �إىل
غرفة عجمان على �إتاحة الفر�صة للتعاون امل�شرتك،
واك��د ان “ايلغرو�سري” حري�صة على تقدمي مزايا
عديدة لأع�ضاء غرفة عجمان لزيادة حجم مبيعات
جت��ارت �ه��م االل �ك�ترون �ي��ة وال��و� �ص��ول ل �ع �م�لاء ُج ��دد،
مو�ضحاً �أن التطبيق من �ش�أنه فتح املجال للتو�سع
باالعمال وال�سلع م�ستقب ً
ال.

وخ�ت��ام�اً �إت�ف��ق ال�ط��رف��ان على � �ض��رورة تنظيم ندوة
تعريفية بح�ضور م���س��ؤويل القطاعات الت�شغيلية
امل���س�ت�ه��دف��ة وامل �ع �ن�ين ب �ت �ج��ارة ال �ت �ج��زئ��ة والبقالة
للتعريف باملن�صة واخلدمات املتنوعة التي تقدمها،
�إىل ج��ان��ب ب�ح��ث �آل �ي��ة �إ��س�ت�ف��ادة ��ش��رك��ات التو�صيل
العاملة يف الإم ��ارة وف�ت��ح �آف ��اق ال�ت�ع��اون م��ع من�صة
ايلغرو�سري «.»elGrocer

حوار ال�سوق ي�سلط ال�ضوء على مزايا البيئة اال�ستثمارية يف �إمارة دبي
•• دبي-وام:

�أك��د فهد ال�ق��رق��اوي ،امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
لتنمية اال�ستثمار � -إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دبي
 ورئي�س اجلمعية العاملية لوكاالت ترويج اال�ستثماروايبا� ..أن امل�ؤ�س�سة تعمل ب�شكل وثيق مع امل�ستثمرين
بهدف تعزيز القدرة اال�ستيعابية ال�ستثمارات نوعية
جديدة ،تواكب تطور الأ�سواق العاملية ،وتعزز ا�ستدامة
ومنو اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف �إمارة دبي .وقال
�إن اجلاهزية للم�ستقبل تدعم فر�ص النمو وال�شراكة
واالب �ت �ك��ار للم�ستثمرين وحت��اف��ظ ع�ل��ى مكت�سبات
الإمارة ،و�أبرزها ت�صدرها ملدن املنطقة على مدار عقد
كامل خالل الفرتة من  ،2019 - 2010يف جذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .جاء ذلك خالل احلوار
املفتوح ،ال��ذي نظمته اقت�صادية دب��ي �ضمن �سل�سلة
“حوار ال�سوق” ،وج ��اء حت��ت ع �ن��وان“ :اجلاهزية
لال�ستثمار :م�ستقبل النمو وال�شراكة واالبتكار” مت
خالله ت�سليط ال�ضوء على جاهزية بيئة اال�ستثمار يف
�إمارة دبي ،للتعرف على دور املقومات اال�سرتاتيجية
للإمارة والأن��واع اجلديدة من اال�ستثمار ،يف متكني
ال�شركات ورواد الأع �م��ال م��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن فر�ص
النمو وال�شراكة واالبتكار ،يف ظل اجتاهات اال�ستثمار
العاملية ،ما بعد “كوفيد .»19-و�أو��ض��ح القرقاوي،
�أن جائحة كوفيد� ،19-أظهرت مدى كفاءة و�سرعة
اخلدمات التي تقدمها حكومة دبي واملناطق احلرة
لت�سهيل عملية ان�شاء وترخي�ص م�شروعات اال�ستثمار

وال���ش��رك��ات يف الإم ��ارة ،وال�ت��ي خلقت فر�صا جديدة
لال�ستثمار ،تعزز منو وتو�سع �أعمال امل�ستثمرين يف
قطاعات ال��رع��اي��ة ال�صحية والعمليات اللوج�ستية
والتجارة الإلكرتونية واالقت�صاد الرقمي� ،إىل جانب
قطاعات جديدة ،مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة
امل�ت�ق��دم��ة .وق ��ال “ال يخفى ع�ل��ى جمتمع الأعمال
املحلي والعاملي ،مزايا دبي التي تتمتع بها وجعلتها
وجهة لال�ستثمار ومزاولة الأعمال لل�شركات العاملية
والنا�شئة وهو ما نطلق عليه املقومات اال�سرتاتيجية،
وت���ش�م��ل ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة واخلدمات
العامة واملوقع اجلغرايف وغريها من املقومات ،التي
ع��ززت مكانة دب��ي العاملية كمدينة امل�ستقبل الذكية
وامل�ستدامة ،وكمحور رئي�سي يف االقت�صاد العاملي”
و�أ� �ض��اف �إن اال�ستثمار يف ج��وه��ره معني بامل�ستقبل،
ولهذا توا�صل �إمارة دبي م�سرية تطوير جاهزيتها يف
كافة املجاالت بخطوات واثقة ،بف�ضل ر�ؤية وتوجيهات
القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي .وق ��ال �إن اجت��اه��ات اال�ستثمار
العاملية ،ت�ؤكد �أهمية ن�ضج ال�سوق املحلي يف جماالت
ري ��ادة الأع �م��ال واالب �ت �ك��ار ،ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت م��ن �أهم
عوامل جذب الأنواع اجلديدة من اال�ستثمار ،خا�صة
ا�ستثمارات ر�أ���س امل��ال اجل��ريء يف ال�شركات النا�شئة
وعمليات لدمج واال�ستحواذ .وا�ستطاعت دب��ي رغم
حتديات جائحة /كوفيد ،/19 -والقيود املفرو�ضة
على ال�سفر عامليا �أن حتقق اجن ��ازا ج��دي��د يف جذب

ا�ستثمارات تتجاوز ملياري درهم يف ال�شركات النا�شئة
التي تتخذ من الإمارة مقرا لها .وحول دور م�ؤ�س�سة
دب��ي لتنمية اال�ستثمار وخدماتها� ،أك��د القرقاوي..
دوره� ��ا يف ت�ن�م�ي��ة وت��روي��ج ودع ��م ف��ر���ص اال�ستثمار
الأج �ن �ب��ي امل�ب��ا��ش��ر م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج ا�سرتاتيجية
وخ��دم��ات متخ�ص�صة ملجتمع امل���س�ت�ث�م��ري��ن املحلي
والعاملي م�شريا �إىل �أن امل�ؤ�س�سة متثل �إم��ارة دب��ي يف
كافة اجلهات احلكومية واللجان الوطنية املتخ�ص�صة
وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة املعنية باال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر كما تقدم خدماتها جمانا لت�سهيل
جن��اح ومن��و وتو�سع �أع�م��ال امل�ستثمرين الأج��ان��ب يف
�إمارة دبي ،لعدة فئات تت�ضمن امل�ستثمرين والهيئات
احلكومية الداعمة لتو�سع ال�شركات عامليا وال�شركات
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة ،يف �إطار معايري عاملية خا�صة
بتعريف اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر .وفيما يتعلق
ب��أب��رز النتائج التي حققتها �إم ��ارة دب��ي على �صعيد
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،أ�شار القرقاوي� ،إىل �أن
الإم� ��ارة حت�ت��ل م��وق�ع��ا متميزا يف م��ؤ��ش��ر فاينن�شال
تاميز “اف دي �إيه ماركت�س” ،الذي ير�صد تدفقات
ر�ؤو���س الأم ��وال وامل�شروعات اال�ستثمارية اجلديدة
حول العامل ..وت�صنف دبي كمدينة عاملية رئي�سية يف
كافة املقارنات املرجعية وت�صنيفات �أداء املدن يف جذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،نظرا ملا تتمتع به �إمارة
دب��ي من �آداء م�ستدام يف ج��ذب اال�ستثمار على مدار
ال�سنوات الع�شر ال�سابقة .وعلى امل�ستوى اال�سرتاتيجي
حققت �إمارة دبي �إجناز عاملي جديد يف ا�ستدامة جذب

اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،لتعزز مكانتها كوجهة
ع��امل�ي��ة مف�ضلة لال�ستثمار يف ق�ط��اع��ات اقت�صادية
متنوعة وم��رك��ز مل �ق��رات ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة الكربى
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وحول دور وكاالت ترويج اال�ستثمار ،لفت القرقاوي
ب�صفته رئ�ي���س��ا للجمعية ال�ع��امل�ي��ة ل��وك��االت ترويج
اال�ستثمار “وايبا”� ،إىل �أنها تلعب دورا حيويا يف دعم
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة على م�ستوى املدن
وال ��دول عامليا ،و��س�ت��زداد �أهميتها يف ظ��ل التحديات
االقت�صادية التي مير بها العامل حاليا ،خا�صة مع
انخفا�ض معدالت اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر عامليا
مبعدالت غري م�سبوقة اىل �أق��ل من تريليون دوالر
هذا العام .و�أ�ضاف“ :نعمل يف �إطار رئا�سة اجلمعية
العاملية ل��وك��االت ت��روي��ج اال�ستثمار “وايبا” ،على
تعزيز القدرات يف جمال و�ضع �أولويات وا�ضحة لإدارة
الأزم��ة والتعايف على امل��دى الق�صري واملتو�سط� .إىل
جانب و�ضع خطط عمل ا�سرتاتيجية تعزز ا�ستثمار
القطاع اخلا�ص يف الأ�صول املنتجة .
مب��ا ينعك�س �إي �ج��اب��ا ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي وخلق
ال��وظ��ائ��ف وت�ع��زي��ز النمو االق�ت���ص��ادي .نعتز بريادة
�إمارة دبي يف ا�ست�شراف م�ستقبل اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر من خالل مبادرات “مركز حمدان مل�ستقبل
اال�ستثمار” التي تعزز بناء القدرات عامليا على امل�ستوى
املهني وامل�ؤ�س�سي وال�سوقي ،لتعزيز جذب اال�ستثمار يف
م�شروعات داعمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
العاملية .2030

الطاقة والبنية التحتية تنفذ  5م�شاريع تنموية بقيمة  405مالييندرهم يف ال�شارقة ودبي والفجرية
•• دبي-وام:

تنفذ وزارة ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية
خ �م �� �س��ة م �� �ش��اري��ع ت �ن �م��وي��ة ح �ي��وي��ة يف
املنطقتني اجلنوبية وال�شرقية بالدولة
تتبع وزارتي الداخلية والطاقة والبنية
التحتية بتكلفة تقديرية تبلغ 405
م�لاي�ين و� 339أل ��ف دره ��م ح�ي��ث من
امل �ت��وق��ع الإن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا خ �ل�ال العام
اجلاري . 2020
وتت�ضمن امل�شاريع تنفيذ مبنى وزارة
ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة مبنطقة
مزيرعة يف �إمارة ال�شارقة الذي ت�شرف
ال��وزارة على �إجن��ازه حاليا بتكلفة تبلغ
ح��وايل  44مليونا و� 500أل��ف درهم
وم��ن املتوقع االنتهاء منه خ�لال العام
اجلاري.
وت��وا��ص��ل ال ��وزارة تنفيذ م�شروع مبنى
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة الذي
تبلغ تكلفته التقديرية  171مليون
درهم ويتكون من مبنى رئي�س ومباين
العمليات واخلدمات والتعيني وامل�سجد

وغ � ��رف احل ��را�� �س ��ة و�أع � �م� ��ال خارجية
و�أ�سوار حيث تت�ضمن خطة عمل امل�شروع
ا�ستخدام املواد التي ت�ضمن الإ�ستدامة
يف م�ك��ون��ات�ه��ا ف���ض�لا ع��ن تنفيذ خطة
لإدارة النفايات ور�صد معدالت �إنتاجها
وال���س�ع��ي ن�ح��و تقليلها وال�ع�م��ل بنظام
�إع��ادة التدوير وا�ستخدام �إن��ارة موفرة
للطاقة «� »LEDإ�ضافة �إىل مواد عزل
ح��راري للجدران اخلارجية والأ�سطح
ف�ي�م��ا ��س�ي�ت��م ك��ذل��ك ا� �س �ت �خ��دام تطبيق
تقنية الأ�صباغ املمت�صة لثاين �أوك�سيد
الكربون.
وتطبق ال��وزارة يف هذا امل�شروع  -املقرر
االن� �ت� �ه ��اء م �ن��ه خ�ل��ال ال� �ع ��ام اجل� ��اري
 - 2020مبادرة “م�شروع  “ 360وهو
عبارة عن ا�ستخدام الواقع الإفرتا�ضي
والواقع املعزز يف متابعة �سري الأعمال
باملوقع الإن�شائي واملراقبة عن بعد من
خالل ا�ستخدام �شا�شات لعر�ض بيانات
امل �� �ش��روع وم��راح��ل الإجن� ��از و�إر�� �ش ��ادات
الأمن وال�سالمة.
وت�شرف وزارة الطاقة والبنية التحتية

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و /م ��ر�� �ش ��د م� �ي ��اه ج� �ي ��ا� ��س ال� ��دي� ��ن ،
ب �ن �غ�لادي ����ش ب �ن �غ�لادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج � ��واز �سفره
رق ��م ( - )BM0697644ي��رج��ى مم��ن يعرث
عليه ت�سليمه بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

حاليا على تنفيذ م�شروع �إن�شاء مدر�سة
“اللي�سيلي” يف �إمارة دبي بتكلفة ت�صل
�إىل  43مليونا و� 477ألف درهم ومن
املتوقع االن�ت�ه��اء منه يف ال��رب��ع الأخري
م��ن ال�ع��ام املقبل  2021حيث يتكون
امل�شروع من مبني رئي�س يت�ضمن جميع
احللقات التعليمية اب�ت��داء من مرحلة
ري��ا���ض الأط �ف��ال و�إىل احللقة الثالثة
�إ� �ض��اف��ة �إىل م �ب��اين خ��دم��ات خارجية
وغرفتي حار�س و�أ�سوار خارجية.
وت �ب �ل��غ م �� �س��اح��ة امل � �ب ��اين الإجمالية
مل �� �ش��روع امل��در� �س��ة  9500م�ت�ر مربع
ح� �ي ��ث مت خ �ل ��ال ال �ت �ن �ف �ي ��ذ م� ��راع� ��اة
ا��س�ت�خ��دام م ��واد و�أن�ظ�م��ة ب�ن��اء �صديقة
للبيئة لتحقيق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير املباين
اخل � �� � �ض� ��راء والإ� � �س � �ت� ��دام� ��ة وتطوير
املدر�سة لتواكب توجهات ال��دول��ة نحو
الذكاء اال�صطناعي والثورة ال�صناعية
الرابعة وا�ستخدام تقنية ب�صمة الوجه
وتطبيقاتها يف احل���ض��ور واالن�صراف
للطلبة واملوظفني والإخالء الذكي من
احلرائق وتطبيقات �أخرى.

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل � ��دع � ��و � � /ش �ي��خ فريد
م� ��� �ص� �ط� �ف ��ى  ،ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج ��واز
�سفره رقم ()BK0269985
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

وقاربت الوزارة على الإنتهاء من تنفيذ
م�شروع �إن�شاء و�إجناز مبنى قيادة قوات
الأمن اخلا�صة “الوحدة الثالثة قرياط
– الفجرية” يف �إمارة الفجرية بتكلفة
ت�ب�ل��غ  48م�ل�ي��ون��ا و� 500أل� ��ف درهم
واملتوقع �إجن��ازه خالل العام اجل��اري ..
وي�ضم امل�شروع �سبعة مبان هي الإدارة
و امل� ��ؤمت ��رات و��س�ك��ن ون� ��ادي ال�ضباط
و ال�ت��دري��ب ال�ب��واب��ة الرئي�سة ومباين
اخل��دم��ات ال�ت��ي ت�شمل غ��رف امل�ضخات
وخ ��زان ��ات امل �ي��اه وامل ��ول ��دات والكهرباء
�إ�ضافة �إىل الأعمال اخلارجية ومواقف
ال�سيارات .كما تت�ضمن امل�شاريع اجلاري
تنفيذها ح��ال�ي��ا مبنى الإدارة العامة
ل �� �ش��رط��ة يف ال �ف �ج�ي�رة امل� �ق ��رر �إجن � ��ازه
خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ال �ع��ام املقبل
 2021حيث يتكون امل���ش��روع  -الذي
ت�صل تكلفته �إىل  96مليونا و962
�ألف درهم  -من املبنى الرئي�سي ومبنى
اخل��دم��ات وحمطة الكهرباء ومعاجلة
امل�ي��اه و�أع �م��ال مهبط ال�ط��ائ��رات وذلك
مب �� �س��اح��ات وا�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات خمتلفة

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� � ��دع� � ��و  /ر�شيد
احمد على نوح  ،بريطانيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()500628647
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566229756

واخلدمات والطرق والأعمال اخلارجية
واملداخل الرئي�سية والبوابات والأ�سوار
هذا بالإ�ضافة �إىل �أعمال الربط بكافة
ال�شبكات اخل��ا��ص��ة بامل�شروع م��ن طرق
وم�ي��اه و��ص��رف �صحي وك�ه��رب��اء و�إن ��ارة
ومكافحة ح��ري��ق و�أع �م��ال ال��زراع��ة �إىل
جانب كافة النظم اخلا�صة باملعلومات
وت�أمني املن�ش�آت.
يذكر �أن وزارة الطاقة والبنية التحتية
تعتمد يف �إن�شاء املباين معايري ا�ستدامة
ع��ال �ي��ة امل��وا� �ص �ف��ات ت���ش�م��ل ا�ستخدام
الطابوق احل��راري و�إن�شاء �شبكة �صرف
��ص�ح��ي ت�ن�ت�ه��ي ب �خ��زان��ات جت�م�ي��ع ملياه
ال�صرف وم��ن ثم معاجلتها عن طريق
حمطة ملعاجلة املياه وا�ستخدام وحدات
��س�خ��ان �شم�سي م��رك��زي ون �ظ��ام حتليل
الطاقة وهو برنامج ي�ساعد على توفري
الطاقة وتقييم الأداء اخلا�ص بالأنظمة
الإلكرتوميكانيكية وتوفري ردود الفعل
امل�ط�ل��وب��ة ع�ل��ى اال��س�ت�ه�لاك ف�ضال عن
نظام توليد الطاقة ب�إ�ستخدام الألواح
ال�شم�سية.

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل � ��دع � ��و /ت�سيهاى
اب�ي�را ت�سيجايى  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()EP551398
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502499547

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ح�سنني اف�ضل
حم�م��د اف���ض��ل  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()1515151HQ
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0503101316

اليوم ..بدء حظر تداوالت املطلعني
يف الأ�سواق املالية الإماراتية

•• �أبوظبي-وام:

تبد�أ �أ��س��واق امل��ال الإم��ارات�ي��ة اعتبارا من اليوم الأرب�ع��اء عملية حظر تداوالت
املطلعني يف ال�شركات امل�ساهمة العامة امل��درج��ة وال��ذي �سي�ستمر حتى �إعالن
ال�شركات عن نتائجها املالية عن الربع الثالث من العام  . 2020وتهدف عملية
حظر تداوالت املطلعني �إىل منع ا�ستغالل �أية معلومات خا�صة بال�شركات التي
يتم تداول �أ�سهمها يف الأ�سواق املالية ،كما ت�أتي تنفيذا الحكام النظام اخلا�ص
بالتداول واملقا�صة والت�سويات ونقل امللكية وحفظ الأوراق املالية ال�صادر عن
هيئة الأوراق املالية وال�سلع .وين�ص النظام على منع تداول املطلعني قبل 15
يوما من نهاية الفرتة املالية الربعية �أو الن�صف ال�سنوية �أو ال�سنوية وحلني
الإف�صاح عن النتائج املالية .كما جرت العادة قيام الأ�سواق املالية مبنع تداوالت
املطلعني قبل � 10أيام عمل من الإعالن عن �أي معلومات جوهرية من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر علـى �سعـر ال�سهـم �صعودا �أو هبوطا �إال �إذا كانت املعلومة ناجتة عن �أحداث
طارئة ال متلك ال�شركة �أي معلومة م�سبقة ب�ش�أنها .وكان �سوقا �أبوظبي ودبي
املاليني �أ�صدرا تعميما بهذه اخل�صو�ص اليوم ،طالبا مبوجبه جميع ال�شركات
املدرجة بالإ�ضافة �إىل �شركات الو�ساطة العاملة بتطبيق قرار احلظر اخلا�ص
بتداوالت املطلعني �إىل �أن يتم الإف�صاح عن بياناتها املالية.

 5.3مليون برميل يوميا معدل تراجع
�إنتاج �أوبك منذ بداية العام 2020

•• �أبوظبي -وام:

بلغ متو�سط معدل االنخفا�ض يف �إن�ت��اج منظمة ال��دول امل�صدرة للنفط
“�أوبك” نحو  5.3مليون يوميا خ�لال ال�شهور الثمانية الأوىل من
العام  2020مقارنة مع حجم الإن�ت��اج امل�سجل يف نهاية  2019وذلك
وفقا لأح��دث التقارير ال���ص��ادرة ع��ن املنظمة .وك��ان��ت املنظمة بالتعاون
م��ع بع�ض كبار املنتجني امل�ستقلني �أق��رت خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية العديد
من التخفي�ضات على الإنتاج وذل��ك للمحافظة على ت��وزان ال�سوق وعلى
نحو يخدم م�صلحة املنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء .ويف ظل تر�شيد
الإنتاج فقد وا�صلت �أ�سعار النفط اخل��ام الفورية مكا�سبها يف �أغ�سط�س ،
لت�صل �إىل �أعلى م�ستوى لها يف �ستة �أ�شهر حيث ارتفعت �أ�سعار �سلة �أوبك
املرجعية على �أ��س��ا���س �شهري مب�ق��دار  1.77دوالر �أم��ري�ك��ي لت�صل �إىل
 45.19دوالر للربميل  ،بزيادة  . % 4.1وارتفعت �أ�سعار العقود الآجلة
للنفط اخلام بنحو � % 4شهريا �إىل  ، 45.02وذلك بدعم من معنويات
ال�سوق الإيجابية  ،والتح�سن امل�ستمر يف �أ�سا�سيات ال�سوق بح�سب التقرير
ال�صادر عن املنظمة  .و تظهر اح�صائيات املنظمة �أن معدل الإنتاج اليومي
للأع�ضاء و�صل �إىل  24.045مليون برميل يوميا يف �أغ�سط�س املا�ضي
مقارنة مع  29.337مليون برميل يف دي�سمرب  . 2019وتراجع �إنتاج
املنظمة على امل�ستوى ال�شهري باملقارنة مع يوليو الذي �سبق مبقدار 762
�ألف برميل يوميا .
وكانت جمموعة “�أوبك بل�س “� ،أكدت خالل اجتماعها الأخري �أن �أ�سواق
النفط يف حت�سن ت��دري�ج��ي ،لكن ب��وت�يرة �أب�ط��أ م��ن املتوقع وذل��ك بعدما
جتمع لديها دالئل على حت�سن ال�سوق ومن �ضمنها تقلي�ص الفجوة بني
العر�ض والطلب على النفط  .لكن االجتماع �شدد يف ال��وق��ت ذات��ه على
�ضرورة احلر�ص خا�صة يف ظل حالة عدم اليقني املرتبطة بحجم الطلب
مع ا�ستمرار جائحة “ كوفيد  ، ”19 -م�شيدا بامتثال الدول الأع�ضاء يف
املجموعة باتفاق خف�ض الإنتاج املتفق عليه يف وقت �سابق .

�سوق دبي املايل يتم�سك بالأخ�ضر
لليوم الثاين ويربح  1.5مليار درهم

•• �أبوظبي-وام:

وا�صل �سوق دبي املايل م�سريته اخل�ضراء لليوم الثاين على التوايل بدعم
من الن�شاط الذي �شهدته جمموعة من �شركات اعمار العاملة يف قطاعات
العقار والتطوير وال�ضيافة و�سط حت�سن حجم ال�سيولة املتداولة .
وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركات املتداولة نحو  1.5مليار درهم يف
ختام التعامالت  .ومع توا�صل التح�سن اغلق امل�ؤ�شر لل�سوق عند م�ستوى
 2293نقطة بزيادة ن�سبتها  0.47%مقارنة مع اليوم ال�سابق ،الأمر
ال��ذي يعني وف��ق معطيات التحليل الفني �أن��ه ب��ات م�شرفا على جتاوز
حاجز  2300نقطة جمددا  .ويظهر الر�صد اليومي للتعامالت �سيطرة
التذبذب على حركة ال�سوق خالل الن�صف الأول من عمر اجلل�سة لكنه
جنح يف الن�صف الثاين من التما�سك واالغ�لاق على املربع الأخ�ضر بعد
ارتفاع وترية �سيولة التداول على �شريحة من الأ�سهم القيادية .

�إعــــــــالن
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
وفقًا للوائح هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن �إلغاء تراخي�ص ع�ضوية
�شركات الو�ساطة يف �أ�سواق الأوراق املالية  /البور�صات املحلية  ،ف�إن هذا الإ�شعار يُعلن جلميع العمالء /
الأطراف املهتمني ب�أن �شركة دبي الدولية للأوراق املالية �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م قد تقدمت لهيئة
الأوراق املالية بطلب �إلغاء ترخي�ص الو�ساطة يف ال�سوق املحلي (رقم  604012ال�صادر عن هيئة الأوراق
املالية وال�سلع) املرتبط بع�ضويتها يف �سوق دبي املايل و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية.
�إذا كان لدى �أي عميل �أو �أي طرف �آخر �أي مطالبات ال�سرتدادها من �شركة دبي الدولية للأوراق املالية
�شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م  ،مكتب رقم  ، 209مبنى � ، NBQشارع خالد بن الوليد  ،بر دبي � ،صندوق
بريد  ، 32555دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،يجب عليهم القيام بذلك يف غ�ضون  30يومًا عن طريق
االت�صال على ( ، dis@dis.aeرقم الهاتف  .)04-6098200بالن�سبة للعمالء الذين ميلكون �أ�سهماً يف
ح�ساباتهم  ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه بعد � 7أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن � ،سيتم حتويل الأ�سهم �إىل مركز
الإيداع املركزي للأوراق املالية ( )CSDيف الأ�سواق حتت ا�سم العمالء حلفظها يف ال�سوق .ميكن للعمالء بعد
ذلك املطالبة بنف�س ال�شيء مبا�شرة من ال�سوق «.
وفقًا للوائح هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن �إلغاء تراخي�ص ع�ضوية
�شركات الو�ساطة يف �أ�سواق الأوراق املالية  /البور�صات املحلية  ،ف�إن هذا الإ�شعار يُعلن جلميع العمالء /
الأطراف املهتمني ب�أن �شركة دبي الدولية للأوراق املالية �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م قد تقدمت لهيئة
الأوراق املالية بطلب �إلغاء ترخي�ص الو�ساطة يف ال�سوق املحلي (رقم  6968ال�صادر عن هيئة الأوراق املالية
وال�سلع) املرتبط بع�ضويتها يف �سوق دبي املايل و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية.
�إذا كان لدى �أي عميل �أو �أي طرف �آخر �أي مطالبات ال�سرتدادها من �شركة دبي الدولية للأوراق املالية
�شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م  ،مكتب رقم  ، 209مبنى � ، NBQشارع خالد بن الوليد  ،بر دبي � ،صندوق
بريد  ، 32555دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،يجب عليهم القيام بذلك يف غ�ضون  30يومًا عن طريق
االت�صال على ( ، dis@dis.aeرقم الهاتف  .)04-6098200بالن�سبة للعمالء الذين ميلكون �أ�سهماً يف
ح�ساباتهم  ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه بعد � 7أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن � ،سيتم حتويل الأ�سهم �إىل مركز
الإيداع املركزي للأوراق املالية ( )CSDيف الأ�سواق حتت ا�سم العمالء حلفظها يف ال�سوق .ميكن للعمالء
بعد ذلك املطالبة بنف�س ال�شيء مبا�شرة من ال�سوق «.
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التعدين وال�سياحة والأكادمييات وال�صناعات ومكونات املركبات الف�ضائية واال�ستدامة �أبرز القطاعات

غرفة دبي ت�ست�شرف اقت�صاد امل�ستقبل عرب درا�سة تف�صيلية عن  10جماالت ا�ستثمارية القت�صاد الف�ضاء
اقت�صاد الف�ضاء جزء من ر�ؤية الإمارات املتقدمة للم�ستقبل وال�سباق اليوم عاملي نحو ريادة تكنولوجيا ال�صناعات الف�ضائية
•• دبي-الفجر:

28

� 21شابا �إماراتيا يلتحقون بربنامج
التدريب الوطني التابع للإمارات للأملنيوم

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم عن ا�ستئناف توظيف الكوادر الوطنية ال�شابة
يف الوظائف الفنية من خالل برنامج التدريب الوطني بعد �إيقافه نتيجة الظروف
الراهنة التي مير بها العامل حيث مت يف �شهر يوليو املا�ضي ا�ستقبال �أول جمموعة من
املتدربني اجلدد منذ بداية جائحة كورونا والتي �ضمت � 21شاباً �إماراتياً .وعلى مدار
عدة عقود ،ركزت الإم��ارات العاملية للأملنيوم على توظيف الكوادر الإماراتية وتنمية
قدراتهم ،حيث �ساهم برنامج التدريب الوطني يف تنمية امل�ه��ارات الفنية لل�شباب
الإماراتيني ومتكينهم من �إدارة املهام الت�شغيلية يف امل�صاهر وحمطات الطاقة التابعة
لل�شركة .ويتلقى ال�شباب املن�ضمون �إىل الربنامج تعليماً نظرياً وعملياً من خالل
ف�صول درا�سية عرب الإنرتنت وتدريباً فنياً م�صمماً خ�صي�صاً لهم بطريقة ت�ضمن
حتقيق �أهداف الربنامج مع اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن �سالمة املتدربني.
وقال عبد النا�صر بن كلبان ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم :
“ ملتزمون بتوظيف وتطوير �أف�ضل املواهب يف ال�شركة ،كونه من �أبرز ا�ستثماراتنا
امل�ستقبلية .و�أرحّ ��ب بالدفعة اجلديدة من املتدربني الإماراتيني ال�شباب يف �شركتنا،
و�أثني على اجلهود احلثيثة التي بذلها فريق العمل ال�ستئناف براجمنا التدريبية
ومواكبة العمل وتوفري فر�ص العمل لل�شباب على الرغم من التحديات الراهنة التي
مير بها العامل» .من جانبه قال �إبراهيم الب�ستكي ،مدير �إدارة ق�سم ال�صيانة يف �شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم وخريج �سابق من برنامج التدريب الوطني ”:مب�شاركتي
يف برنامج ال�ت��دري��ب الوطني اخل��ا���ص ب�شركة الإم ��ارات العاملية للأملنيوم ،حظيت
بفر�صة رائعة لالطالع على م�ستويات خمتلفة من م��واد ووح��دات تطوير املهارات
الفنية والإدارية مع م�س�ؤوليات ومهام عملية متنوعة ،بجانب امل�شاركة يف العديد من
الدورات التدريبية وامل�ؤمترات اخلارجية.

امل�ضاعفة لال�ست�شارات الت�سويقية ت�ستحوذ على
ّ
ح�صة يف املن�صة الرقمية الأمريكية ييلدمو

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة امل�ضاعفة لال�ست�شارات الت�سويقية ( ،)Multiplyالتابعة واململوكة
بالكامل م��ن قبل ال�شركة العاملية القاب�ضة ( )IHCومقرها �أب��وظ�ب��ي ،عن
ا�ستحواذها على ح�صة يف املن�صة الرقمية “ييلدمو”� ،إحدى �أ�سرع ال�شركات منواً
املتخ�ص�صة يف جمال الدعاية الرقمية وحتليالت اهتمامات العمالء .وت�أتي هذه
اخلطوة يف �إطار م�ساعي �شركة “امل�ضاعفة لال�ست�شارات الت�سويقية” ،اململوكة
بالكامل من قبل ال�شركة العاملية القاب�ضة ( )IHCاملُدرجة يف �سوق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية حت��ت ال��رم��ز ( ،)ADX: IHCال��رام�ي��ة �إىل ا�ستك�شاف �آفاق
�أو�سع من فر�ص النمو عرب �إبرام ال�شراكات الدولية و�ضخ ا�ستثمارات رئي�سية.
�سيفتح هذا اال�ستثمار يف �شركة “ييلدمو” ،ومقرها نيويورك� ،آفاقاً �أو�سع من
التعاون امل�شرتك لتو�سيع نطاق حمفظة خدمات �شركة “امل�ضاعفة لال�ست�شارات
الت�سويقية” ،وال �ت��ي ت�شمل ت�ط��وي��ر ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة واال�سرتاتيجيات
الت�سويقية وال��دع��اي��ة و�إدارة م��واق��ع التوا�صل االجتماعي والأب �ح��اث املتعلقة
ب��الأ��س��واق .وق��د جنحت �شركة “ييلدمو” ،بدعم من م�ستثمرين �آخ��ري��ن من
بينهم “جوجل فنت�شورز” و”يونيون �سكواير فنت�شورز” ،يف تطوير من�صة
دعائية متوفرة عرب الهواتف الذكية ق��ادرة على توثيق بيانات ثاقبة ،والتي
يتم دجمها الحقاً مع �إمكانات تكنولوجيا التعلم الآيل لتوفري جتربة دعائية
متميزة للم�ستهلكني مع حتقيق عوائد مرتفعة على ا�ستثمارات العمالء .ويف
هذه املنا�سبة ،قالت �سامية بوعزة ،املديرة العامة ل�شركة امل�ضاعفة لال�ست�شارات
الت�سويقية“ :ي�أتي ا�ستثمارانا يف من�صّ ة ’ييلدمو’ متا�شياً مع قيمنا ور�ؤيتنا
املتم ّثلة يف امل�ضي قدماً نحو تو�سيع نطاق ح�ضورنا وتعزيز كفاءاتنا و�إمكاناتنا.
ويكمن جن��اح اال�ستثمار يف مواكبة متغريات م�شهد الأع�م��ال املتنامي بوترية
مت�سارعة ،لأن الت�أخر يف مواكبة متغريات ال�سوق تهدد ا�ستمرارية �أي عمل».

ك�شفت غ��رف��ة �صناعة وجت ��ارة دب��ي �إن
اال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة يتطلب
مواكبة ال��ر�ؤى الطموحة ،واال�ستثمار
يف اقت�صاد امل�ستقبل الذي ي�شكل ركيزة
ملرحلة ق��ادم��ة م��ن الإجن� ��ازات ،م�شري ًة
�إىل �أن اق�ت���ص��اد ال�ف���ض��اء يعترب جزءاً
�أ�سا�سياً من اقت�صاد امل�ستقبل الذي تبنيه
دولة الإمارات العربية املتحدة وفق ر�ؤية
وا�ضحة وطموحة بعد دخولها النادي
الف�ضائي م�ؤخراً.
ويف درا�سة �أطلقتها غرفة جتارة و�صناعة
دب ��ي حت��ت ع �ن��وان “اقت�صاد الف�ضاء
وف��ر���ص اال�ستثمار”� ،سلطت الدرا�سة
ال �� �ض��وء ع �ل��ى  10جم � ��االت خمتلفة
يف اق �ت �� �ص��اد ال �ف �� �ض��اء ي�ن�ب�غ��ي الرتكيز
عليها يف دول��ة الإم��ارات لالرتقاء بهذا
القطاع وتلبية متطلباته امل�ستقبلية.
و�شملت هذه املجاالت كل من التعدين
يف ال �ف �� �ض��اء ،وامل� �ح� �ط ��ات الف�ضائية،
وامل �� �س �ت��وط �ن��ات ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ،وق ��ان ��ون
الف�ضاء ،واال�ستدامة يف الف�ضاء و�إعادة
التدوير ،وال�سياحة الف�ضائية ،و�شركات
الف�ضاء ،والأكادمييات الف�ضائية التي
ت�شمل �إع� ��داد رواد ال�ف���ض��اء للرحالت
ال �ت �ج��اري��ة ،وال �� �ص �ن��اع��ات الف�ضائية،
وت �ط��وي��ر وت���ص�ن�ي��ع م �ك��ون��ات املركبات
الف�ضائية.
وه��دف��ت ال��درا��س��ة �إىل ا�ست�شراف �آفاق
ال �ف��ر���ص يف اق �ت �� �ص��اد امل���س�ت�ق�ب��ل ال��ذي
يعترب الف�ضاء �أح��د رك��ائ��زه وخ�صو�صاً
بعد �إجناز دولة الإمارات بالو�صول �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية ،و�إطالق م�سبار
الأمل �إىل املريخ ،لتخطو دولة الإمارات
خ �ط��وة ج �ب ��ارة ن �ح��و ت��ر��س�ي��خ مكانتها
كوجهة لقطاعات االقت�صاد امل�ستقبلي،
وم��رك��ز عاملي ل�ل�أب�ح��اث واال�ستثمارات
الف�ضائية.
ً
ومتتلك دولة الإم��ارات واحدا من �أكرث
االقت�صادات تنوعاً وم��رون��ة يف العامل،
تقودها قيادة حكيمة ذات ر�ؤية طموحة
ن �ح��و امل �� �س �ت �ق �ب��ل جت �� �س��دت يف العديد
م��ن الإجن� ��ازات امللمو�سة ال�ت��ي �أحدثت
قفزات ا�ستثنائية على �صعيد االقت�صاد
ال��وط�ن��ي ،ح�ي��ث ي�شهد ال�ف���ض��اء �سباقاً
عاملياً نحو ري��ادة تكنولوجيا ال�صناعات
الف�ضائية ،خا�صة يف جم��االت الأقمار
ال�صناعية وم��رك�ب��ات الف�ضاء و�إطالق
الرحالت الف�ضائية.
م�ساهمة القطاع اخلا�ص
و�سلطت ال��درا��س��ة ال���ض��وء على �أهمية
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
والدور الذي ت�سهم به يف تعزيز اقت�صاد
ال �ف �� �ض��اء يف الإم � � ��ارات وال� �ع ��امل ،حيث
�أ�صبحت دول العامل حالياً تعتمد على
ال�ع��دي��د م��ن ��ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخلا�ص
لإط�ل�اق املركبات �إىل الف�ضاء وتوفري
ال�ك�ث�ير م��ن اجل�ه��د ع�ل��ى احل�ك��وم��ات يف
هذا ال�صدد.
و�أ� � �ش ��ارت ن��ات��ال �ي��ا ��ش�ي�ف��ا ،م��دي��ر ري ��ادة
الأع �م��ال يف غرفة دب��ي �إىل �أن اقت�صاد
الف�ضاء متنوع و�آف��اق��ه �شا�سعة ،ويوفر
فر�صاً ا�ستثمارية ال حدود لها ،م�شرية
�إىل �أن دول��ة الإم ��ارات وبف�ضل ر�ؤيتها
امل �ت �ق��دم��ة ال �ب �ع �ي��دة امل � ��دى وطموحها
الكبري و�إمكاناتها قادرة على اال�ستفادة
م� ��ن ه � ��ذه ال� �ف ��ر� ��ص يف ال� �ت� �ح ��ول �إىل
وج� �ه ��ة ع��امل �ي��ة ل �ل �ع��دي��د م ��ن جم ��االت
اق �ت �� �ص��اد ال �ف �� �ض��اء ،وم �ك��ان �ت �ه��ا كمركز
القت�صاد امل�ستقبل ،معتربة �أن حتديد
جماالت ا�ستثمارية ف�ضائية قد ي�ساعد
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ع �ل��ى و� �ض��ع �أولوياتهم

لال�ستثمار يف امل�ستقبل.
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص
و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن هناك اجتاهان
ج ��دي ��دان ب � ��رزا خ �ل�ال ال �ع �ق��د املا�ضي
يف ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن احل �ك��وم��ة والقطاع
اخلا�ص مبا يخت�ص باقت�صاد الف�ضاء،
�أول ��ه ت�سريع ال���ش��راك��ة ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص ،وثانيه �أن ال�سباق نحو
الف�ضاء يف املا�ضي كان �سباقاً بني الدول
حيث حتول اليوم �إىل �سباق بني �أ�صحاب
املاليني.
ق ��اد ال�ت�غ�ي�ير يف االجت� ��اه الأول وكالة
الف�ضاء الأمريكية “نا�سا” التي عززت
العالقة مع القطاع اخلا�ص عام 2014
عرب حتديدها ع��دداً من املجاالت التي
ميكن للقطاع اخل��ا���ص امل�ساهمة فيها
و�شملت يف  7جم��االت ف�ضائية حيوية
هي الأقمار ال�صناعية ،والتعدين الآيل،
و�أبحاث اجلاذبية ال�صغرى يف التطبيقات
الطبية احليوية ،وحمركات ال�صواريخ
ذات الوقود ال�سائل يف مركبات الإطالق
الف�ضائية ،والنقل الال�سلكي للطاقة،
واالت�صاالت الف�ضائية ،وبيانات مراقبة
الأر�� ��ض .و�أ� �ش��ارت ال��درا��س��ة �إىل �أن��ه يف
نف�س ال �ع��ام ،مت �إط�ل�اق ج��ائ��زة �سنوية
مل�ساعدة وكالة نا�سا على احل�صول على
التقنيات النا�شئة التي تطورها ال�شركات
اخل��ا� �ص��ة .وم ��ن �أ� �ش �ه��ر الأم �ث �ل��ة على
ذل��ك ،ه��و العمل امل�شرتك ب�ين “نا�سا”
و��ش��رك�ت��ي “�سبي�س �إك�س” و”بوينغ”
لتطوير ق��درة النقل الف�ضائي لطاقم
رواد ال�ف���ض��اء امل�خ���ص���ص�ين للرحالت
الف�ضائية التجارية.
ت�ط��رق االجت ��اه ال�ث��اين �إىل �أن ال�سباق
الف�ضائي مل يعــــــــد بال�ضرورة �سباقاً
بني احلكومات ،بل �أ�صبـــــــح �سباقاً بني
ر�ؤو�س الأمـــــوال اخلا�صة.
حيث �أ�صبحت �أيقونات القطاع الف�ضائي
تنح�صر يف �أ�سماء عدد من املليارديرات
مثل �إيلون ما�سك مالك “�سبي�س �إك�س”،
وجيف بيزو�س مالك “ بلو �أوريجني”،
وري�ت���ش��ارد ب��ران���س��ون م��ال��ك “ فريجن
غاالكتيك” ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ظهور
العديد من ال�شركات الف�ضائية النا�شئة
التي يطمح �أ�صحابها �إىل مناف�سة كبار
الالعبني على ال�ساحة الدولية.
كما �أل�ق��ت ال��درا��س��ة ال�ضوء على طفرة
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف ال�صناعات
الف�ضائية التي و�صلت ن�سبة منوها عام
� 2019إىل .. 6%
بينما مل تتعدى ن�سبة منو اال�ستثمارات
احلكومية ن�سبة ال�ـ  ،1%و�أ��ش��ارت �إىل

�أن معظم ال�شركات النا�شئة يف القطاع
ال �ف �� �ض��ائ��ي ت �ن �م��و الآن يف حا�ضنات
متولها احلكومات مثل مركز الأبحاث
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة « NASA Research
 »Parkالتابع لوكالة نا�سا ،و”جممع
هارويل” لأب �ح��اث ال�ف���ض��اء يف اململكة
امل �ت �ح��دة ،و”مبادرة م���س��رع��ات �أعمال
قطاع الف�ضاء العاملي” يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
قطاع التعدين الف�ضائي
وي�برز قطاع التعدين الف�ضائي ك�أحد
�أب��رز ه��ذه الفر�ص وه��و ي�شمل البحث
عن املعادن واملياه والعنا�صر النادرة يف
الكويكبات القريبة من الأر�ض ،وكذلك
الكواكب يف املراحل بعيدة املدى .وعلى
ال��رغ��م م��ن ك��ون تلك امل �ع��ادن �ضرورية
ل�ب�ن��اء م���س�ت�ع�م��رات ب���ش��ري��ة ع�ل��ى �سطح
الكواكب الأخرى� ،إال �أنها عنا�صر حيوية
ج��داً وتدخل يف العديد من ال�صناعات
على الأر�ض مثل ال�سيارات الكهربائية،
والأل � ��واح ال�شم�سية ،و�أج �ه��زة الهاتف
املحمول والكمبيوتر .وب��ام�ت�لاك تلك
العنا�صر �ستتحقق الريادة يف �صناعات
ا�سرتاتيجية �أخرى.

ممكن القت�صاد الف�ضاء وهو العمليات
الف�ضائية �أو ما يق�صد برحالت الف�ضاء
امل ��أه��ول��ة ،وال �ت��ي ت�ع��د ال �ق �ط��اع الأك�ث�ر
ن���ش��اط�اً لإر�� �س ��ال ال���س��ائ�ح�ين واملعدات
وال���ش�ح�ن��ات ال�ف���ض��ائ�ي��ة .ومت�ث��ل �شركة
“فريجن غاالكتيك” واح � � ��دة من
ال�شركات الرائدة حالياً يف هذا املجال.

القانون الف�ضائي
ي ��أت��ي �أي���ض�اً ال�ق��ان��ون الف�ضائي �ضمن
�أهم الفر�ص ،حيث من املفرت�ض العمل
ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة ��س�ي��ا��س��ات ت�ت��واف��ق عليها
جميع ال��دول م��ن �أج��ل تنظيم عمليات
التعدين يف الف�ضاء وعالقات املجتمعات
يف الف�ضاء وغريها من الأمور .و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن هناك العديد من مناذج
ق��وان�ي�ن ال �ف �� �ض��اء ك��ان��ت ن �ت��اج درا�سات
جامعية يف خمتلف دول العامل ،ومن ثم
ينبغي بناء من��وذج قانون ف�ضاء جديد
قائم على التعاون الدويل.

املحطات الف�ضائية
تعد �أي�ضاً املحطات الف�ضائية امل�أهولة
من بني �أهم الفر�ص ،حيث �أطلق العامل
ن �ح��و  20حم �ط��ة ف �� �ض��ائ �ي��ة م�أهولة
م�ن��ذ �سبعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،وتعد
حمطة الف�ضاء ال��دول�ي��ة ه��ي القائمة
حالياً وتت�شاركها عدد من دول العامل،
وتديرها جمموعة من مراكز التحكم
الأر�ضية.
ويف امل�ستقبل ،ت�سعى املزيد من الدول
�إىل �إن �� �ش��اء حم �ط��ات ف���ض��ائ�ي��ة خا�صة
ب �ه��ا ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ال�ه�ن��د ال �ت��ي تطمح
�إىل �إط�ل�اق مركبتها اخل��ا��ص��ة بحلول
 .2030و�سعي عدد من �شركات القطاع
اخل��ا���ص �إىل دخ��ول ال�سباق م��ن خالل
حمطات ف�ضائية جتارية.

اال�ستدامة و�إعادة
التدوير يف الف�ضاء
ه �ن ��اك �أي� ��� �ض� �اً ع �ن �� �ص��ر اال� �س �ت ��دام ��ة يف
الف�ضاء و�إع��ادة التدوير ،الذي يتمحور
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال ��وق ��اي ��ة م ��ن النفايات
الف�ضائية و�إيقاف خطرها على الإن�سان
وامل��رك�ب��ات الف�ضائية ،حيث تهدد تلك
النفايات التي تدور حول الأر�ض وت�سبح
يف ال�ف���ض��اء ب���س��رع��ات ك �ب�يرة م�ستقبل
القطاع ب�أكمله .وتوجد بالفعل �شركات
نا�شئة يف ال �ع��امل يف ه��ذا امل �ج��ال تعمل
حالياً على من��اذج خمتلفة من الأقمار
ال�صناعية ال�ت��ي �ستكون مبثابة �أدوات
اللتقاط احلطام من الف�ضاء والتخل�ص
منها بطريقة �آمنة.

امل�ستوطنات الف�ضائية
�أ� � �ش� ��ارت �أي �� �ض �اً ال ��درا�� �س ��ة �إىل �أهمية
“امل�ستوطنات الف�ضائية” كوحدة من
�أهم عنا�صر اقت�صاد الف�ضاء ،وذلك من
خ�لال اال�ستثمار يف النماذج الهند�سية
امل�ستدامة لتلك امل�ستوطنات ،وتطوير
نظام احلوكمة يف �إدارة تلك امل�ستوطنات،
و�إي�ج��اد و�سائل لكيفية تقدمي الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ،وت��وف�ي�ر ال� �ك ��وادر الب�شرية
الفنية والتخ�ص�صية ال�ستمرارها.

ال�سياحة الف�ضائية
�أ�شارت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل �أهمية العمل
على تعزيز ال�سياحة الف�ضائية ،حيث
هناك العديد من ال�شركات التي خططت
ب��ال �ف �ع��ل لإط �ل��اق رح�ل��ات �ســـــياحية
ف�ضائيـــــــة �إىل م��دارات الأر� ��ض .ومن
املتوقع �أن يزدهر هذا القطاع بالو�صـــول
�إىل �أبعد من مدارات الأر�ض.
�شركات الف�ضاء
�ألقت الدرا�سة ال�ضوء على عن�صر �آخر

الأكادمييات الف�ضائية
�أك��دت الدرا�سة �أي�ضاً �أن “الأكادمييات
الف�ضائية و�إعداد رواد الف�ضاء للرحالت
التجارية” �أحد �أهم العنا�صر من �أجل
ت��دري��ب رواد ال �ف �� �ض��اء واملتخ�ص�صني
لقيادة كافة جهود العمليات الف�ضائية يف
امل�ستقبل .حيث يحتاج القطاع الف�ضائي
�إىل رواد الف�ضاء واملهند�سني واملالحني
وعلماء الأحياء واجليولوجيا وغريهم
من الكوادر املدربة .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل
�أن القطاع اخلا�ص �سيلعب دوراً كبرياً يف
ه��ذا امل �ج��ال ع�ل��ى غ ��رار ال���ش��راك��ات بني
وكالة نا�سا الأمريكية و�شركات خا�صة
�ستعمل على �إر��س��ال خربائها للتدريب
داخل مركباتها املدارية.
ال�صناعات الف�ضائية
ومت �ث��ل ال �� �ص �ن��اع��ات ال�ف���ض��ائ�ي��ة حجر
الزاوية لتعزيز اقت�صاد الف�ضاء ،وبجانب
ت�صنيع املحركات واملركبات الف�ضائية
وغ�يره��ا م��ن �أج �ه��زة ال�ت�ح�ك��م� ،أ�شارت
ال��درا��س��ة �إىل �أن تكنولوجيا الطباعة
ثالثية الأبعاد من �أهم التطبيقات التي
حتتم تطويرها من �أجل �إتاحة الفر�صة
ل��رواد الف�ضاء من ت�صنيع العديد من
الأج � � ��زاء وامل� �ع ��دات يف ال �ف �� �ض��اء وع��دم
االنتظار لوقت طويل حلني �إر�سالها من
الأر�ض.
تطوير وت�صنيع مكونات
املركبات الف�ضائية
اختتمت الدرا�سة بت�أكيدها �أن تطوير
وت�صنيع م�ك��ون��ات امل��رك�ب��ات الف�ضائية
هو املحرك الرئي�سي القت�صاد الف�ضاء
من �أج��ل تعزيز جاهزية وق��درة الدول
على مواكبة �أية متغريات على م�ستوى
ال �ق �ط��اع .ك�م��ا �أك ��دت ال��درا� �س��ة ع�ل��ى �أن
من ميتلك القدرة الأك�بر على ت�صنيع
م�ك��ون��ات امل��رك�ب��ات الف�ضائية �سيم�سك
بع�صب اقت�صاد الف�ضاء يف امل�ستقبل.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل ان دولة الإمارات
لديها القدرة على اال�ستثمار من الآن
يف ه��ذا امل�ج��ال احل�ي��وي وت�سابق الزمن
من �أجل ريادته خالل ال�سنوات والعقود
املقبلة.

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ي�ستعر�ض اال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة املوارد املائية يف الإمارة
•• دبي -وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س املجل�س الأعلى
للطاقة يف دبي االجتماع الـ  61للمجل�س والذي عقد عن بعد بح�ضور
معايل �سعيد حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س .كما ح�ضر االجتماع
� ..سعادة �أحمد بطي املحريبي الأم�ين العام للمجل�س و�أع�ضاء املجل�س
ك� ٌ�ل م��ن �سعادة داوود الهاجري مدير ع��ام بلدية دب��ي و�سعادة عبداهلل
بن كلبان الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة الإم��ارات العاملية
للأملنيوم و�سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�إينوك واملهند�س وليد �سلمان نائب رئي�س جلنة دبي للطاقة النووية �إىل
جانب نا�صر بو�شهاب املدير التنفيذي لقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة
امل�ؤ�س�سية يف هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي وفريديريك �شيمني املدير
العام مل�ؤ�س�سة دبي للبرتول .وناق�ش االجتماع عدة مو�ضوعات �أبرزها
ا�ستعرا�ض اال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة املوارد املائية يف دبي والنتائج
والإجن � ��ازات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققتها �إم� ��ارة دب��ي يف خف�ض االنبعاثات
الكربونية خالل عام  2019حيث حلت �إمارة دبي يف املرتبة الأوىل يف
تقارير �شبكة  C40للمدن امل�ستدامة وجتاوزت النتائج التي مت حتقيقها
الأهداف املو�ضوعة يف ا�سرتاتيجية دبي احلد من االنبعاثات الكربونية
والتي مت تخفي�ضها ب�شكل ملحوظ خالل �آخر خم�س �سنوات متا�شيا مع
ا�سرتاتيجية التنمية اخل�ضراء .كما اطلع الأع�ضاء على �آخر م�ستجدات
حتفيز “االقت�صاد الدائري” يف قطاع الطاقة واال�ستدامة يف �إمارة
دبي .وقال معايل �سعيد حممد الطاير  ”:حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف تعزيز التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر

امل�ستدام ومتا�شياً مع �إ�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050والتي
تهدف �إىل �إنتاج  75%من طاقة دبي من م�صادر الطاقة النظيفة و�أن
تكون دبي املدينة الأقل يف الب�صمة الكربونية على م�ستوى العامل بحلول
عام � 2050إط ّلعنا خالل االجتماع على التقدم املحرز يف ا�سرتاتيجية
دب��ي للحد من االنبعاثات الكربونية حيث مت تخفي�ض �أك�ثر من 14
مليون طن من االنبعاثات خالل عام  2019مبا يعادل  22%مقارنة
ب�سيناريو العمل املعتاد حيث جت��اوزت النتائج التي حتققت الأهداف
املو�ضوعة يف ا�سرتاتيجية دبي للحد من االنبعاثات الكربونية2021
لتخفي�ض االنبعاثات بن�سبة  16%بحلول عام  . 2021وا�ستعر�ضنا
كذلك �سري العمل يف اال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة املوارد املائية يف دبي
حيث تتبنى الإمارة نهجاً �شام ً
ال ل�ضمان ا�ستدامة موارد املياه يركز على
تعزيز امل��وارد املائية وتر�شيد اال�ستهالك وا�ستخدام �أح��دث التقنيات
واحل�ل��ول املبتكرة لتقليل ا�ستهالك امل�ي��اه بن�سبة  % 30بحلول عام
 .»2030و �أ�ضاف معاليه  “ :اطلعنا على الإجناز الرائد املتمثل بتبو�ؤ
�إم��ارة دبي للمرتبة الأوىل يف تقارير �شبكة  C40وال��ذي ي�ؤكد التزام
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف دبي بر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة لدعم
م�سرية التنمية امل�ستدامة يف الإم��ارة كما ي�سلط ال�ضوء على اجلهود
املن�سقة التي بذلتها الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف دبي حتت مظلة
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي لو�ضع خطط ا�سرتاتيجية طويلة الأجل
تركز على تعزيز التنمية امل�ستدامة» .من جهته �أ�شار �سعادة �أحمد بطي
املحريبي �إىل �أنه مت االطالع خالل االجتماع على �إجناز وتطبيق نظام
�إدارة �أمن املعلومات ملعيار �آيزو  ISO 27001الذي مت تبنيه من قبل
هيئات املجل�س الأعلى للطاقة لتعزيز فعالية نظام �إدارة �أمن املعلومات
والتي تتما�شى مع م�ؤ�شر دبي للأمن الإلكرتوين.
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حمافظ امل�صرف املركزي ي�ؤكد �أهمية التقيد مبعايري جمموعة العمل املايل «فاتف»
•• �أبوظبي  -وام:

�أك ��د م�ع��ايل ع�ب��داحل�م�ي��د �سعيد حم��اف��ظ م�صرف
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل��رك��زي �أن امل�صارف
امل��رك��زي��ة يف ال �ع��امل لعبت يف ظ��ل جائحة كوفيد-
 ،19دورا جوهريا يف دفع العجلة االقت�صادية مع
احلر�ص على �سالمة القطاع امل�صريف واملايل م�شريا
�إىل موا�صلة العمل مع امل�صارف املركزية والهيئات
ذات ال�صلة لو�ضع اخلطط وال�سيا�سات الرامية �إىل
اال�ستجابة ال�سريعة ل�ل�أزم��ات .وق��ال معاليه من
خ�لال دورن��ا الرقابي �سن�ستمر يف تطبيق معايري
جم�م��وع��ة ال�ع�م��ل امل ��ايل “ فاتف” ل���ض�م��ان نظام
مايل �شمويل و�آمن� ،آخذين باالعتبار �إر�شادات بنك
الت�سويات الدولية يف هذا ال�ش�أن».
و�شدد حمافظ م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة
امل ��رك ��زي ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ه ��ذا امل��و� �ض��وع يف الأجندة
ال��وط�ن�ي��ة وع �ل��ى ج��دي��ة ات �خ��اذ اخل �ط��وات الالزمة
ومنها ت�أ�سي�س �إدارة معنية للإ�شراف على امل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�صة يف امل�صرف املركزي لتعزيز التعاون
ب�ين ال���س�ل�ط��ات ذات ال���ص�ل��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى املحلي
وال ��دويل ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأم ��وال ومكافحة
مت��وي��ل الإره� ��اب تطبيقا ملعايري جمموعة العمل
املايل “فاتف».
ون ��اق �� ��ش جم �ل ����س حم��اف �ظ��ي امل� ��� �ص ��ارف املركزية
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ن �ق��د ال �ع��رب �ي��ة يف اج �ت �م��اع دورت� ��ه
االعتيادية الرابعة والأرب�ع�ين بداية ه��ذا الأ�سبوع

برئا�سة معايل عبد احلميد حممد �سعيد  ،حمافظ
م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،وم�شاركة
عدد من اخلرباء من امل�ؤ�س�سات والهيئات الدولية،
ع��ددا م��ن املوا�ضيع الهامة يف �ضوء تداعيات وباء
كوفيد ،19-وم��ن �أب��رزه��ا تطورات جهود مواجهة
غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل الإره ��اب و�أهمية
تعزيز ال�شمول املايل .وقدم الدكتور ماركو�س بليري
رئي�س جمموعة العمل املايل “فاتف” عر�ضا حول
ه��ذا امل��و� �ض��وع ،ح�ي��ث ن��وه ب� ��أن ال�ف���س��اد ب�ط��رق غري
م�شروعة هي ق�ضية عاملية مت�س جميع املجتمعات
على م�ستوى العامل ،وب�شكل خا�ص ال��دول النامية
التي تعد �أكرث عر�ضة لها.
و�أ�شاد الدكتور ماركو�س بليري باجلهود التي قامت
بها عدد من الدول العربية لو�ضع الأطر والتدابري
وال �� �ض��واب��ط ال �� �ض��روري��ة مل��واج �ه��ة غ���س��ل الأم� ��وال
ومكافحة متويل الإرهاب ،ودعا الدول العربية اىل
مزيد من اجلهود يف هذا ال�ش�أن ،م�ؤكداً على �أهمية
�إي�لاء االهتمام املطلوب من قبل ال�سلطات املعنية
خا�صة خالل الظروف اال�ستثنائية النت�شار جائحة
فريو�س كورونا.
وق ��ال رئ�ي����س جم�م��وع��ة ال�ع�م��ل امل ��ايل “فاتف” �إن
التقيد باملعايري التي �أعدتها املجموعة �ستمكن من
ب�ن��اء اقت�صاد ق��وي م��دع��وم بنظام م��ايل متني من
�ش�أنه تعزيز ثقة املجتمعات بالنظام املايل وامل�صريف.
ومت��ا��ش�ي�اً م��ع �سيا�سات وم�ع��اي�ير جم�م��وع��ة العمل
امل��ايل “فاتف” اعتمدت اللجنة الوطنية ملواجهة

غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل الإره ��اب ومتويل
التنظيمات غري امل�شروعة برئا�سة معايل حمافظ
م���ص��رف االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل��رك��زي عدة
م �ب��ادرات للحد م��ن اجل��رائ��م امل��ال�ي��ة وال�ت��ي ت�شمل
�إط�ل�اق من�صة “فوري تيك” الذكية ال�ت��ي تدعم
ال�ت��وا��ص��ل والتن�سيق ب�ين اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ومتتاز
ب�سرعة ك�شف املخاطر املالية.
ول��دع��م ت��وج �ي �ه��ات ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ت�ت���ض��اف��ر جهود
وح ��دة امل�ع�ل��وم��ات امل��ال�ي��ة م��ع اجل �ه��ات املعنية ومن
بينها امل�صرف امل��رك��زي للعمل على تطوير �آليات
التعاون من خ�لال �إج ��راءات عديدة ومنها �إطالق
ن�ظ��ام « »GoAMLال��ذي ي�سهل عملية حتليل
امل�ع��ام�لات امل�شبوهة ورف ��ع ال�ت�ق��اري��ر �إىل اجلهات
املعنية ،بالإ�ضافة �إىل توقيع االتفاقيات املثمرة مع
اجلهات املعنية و�سهولة احل�صول على كافة البيانات
ال�ضرورية .و�أك��د الدكتور بليري خ�لال مداخلته
�أي �� �ض��ا � �ض��رورة ت�ع��زي��ز ال���ش�م��ول امل ��ايل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للحد من املخاطر
املرتبطة بالأن�شطة االقت�صادية غري املُنظمة ،كما
�أك��د على �أهمية الرقمنة لتوفري اخل��دم��ات املالية
لفائدة جميع فئات املجتمع مع املحافظة على �أمن
النظام املايل العاملي.
من جهة �أخ��رى ،ت�ضمن االجتماع مداخلة لل�سيد
ل��وي��ز دي �سيلفا ،ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام بنك الت�سويات
الدولية ،ا�ستعر�ض فيها �أثر تداعيات تغريات املناخ
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام امل ��ايل واال� �س �ت �ق��رار امل� ��ايل ،ح�ي��ث نوه
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بالعوامل التي قد تزيد من املخاطر النظامية ومنها
التكنولوجيا وال�سيا�سات والأع ��راف االجتماعية،
بالإ�ضافة �إىل الأحداث املرتبطة بتغيري املناخ والتي
قد يرتتب عليها خماطر على االئتمان وال�سيولة
والعمليات الت�شغيلية .كما �أ�شار �إىل ال�سندات التي
يطلق عليها “ال�سندات ال�صديقة للبيئة للتمويل
امل�ستدام” و�أهميتها بالن�سبة للم�صارف املركزية يف
�إطار ا�سرتاتيجياتها ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد-
 ،19للتخفيف من ت�أثري التغري املناخي الذي ميثل
�أحد م�صادر عدم اال�ستقرار املايل.

اعتماد � 73شركة حملية لتوفري منتجات ملحطات براكة تلتزم ب�أعلى موا�صفات ال�سالمة يف الطاقة النووية

اعتماد �أدنوك للتوزيع �ضمن املوردين الرئي�سيني لتوفري املنتجات البرتولية ملحطات براكة
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � � ��ارات للطاقة
النووية و�شركة نواة للطاقة التابعة لها
وامل�س�ؤولة عن ت�شغيل و�صيانة حمطات
ب��راك��ة ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ال�سلمية عن
�إجن��از جديد خ�لال جهودهما لتطوير
�سل�سلة �إم��داد حملية للربنامج النووي
ال���س�ل�م��ي الإم� ��ارات� ��ي مت �ث��ل يف اعتماد
“�أدنوك للتوزيع” ك��أول �شركة حملية
ل�ت��وف�ير امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ترول�ي��ة ملحطات
ب��راك��ة للطاقة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية التي
يتم تطويرها يف منطقة الظفرة ب�إمارة
�أبوظبي .وبذلك تن�ضم �أدنوك للتوزيع
�إىل � 73شركة حملية مت اعتمادها من
قبل ف��ري��ق تطوير الأع �م��ال التجارية
وال�صناعية يف م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
ال�ن��ووي��ة وف��ري��ق م��راق�ب��ة اجل ��ودة لدى
��ش��رك��ة ن ��واة ل�ل�ط��اق��ة ل�ت��وري��د منتجات
ملحطات براكة تلتزم مبوا�صفات الطاقة
ال� �ن ��ووي ��ة .و� �س �ت �� �ش �م��ل امل �ن �ت �ج��ات التي
�ستوردها �أدنوك للتوزيع زيوت الت�شحيم
و� �س��وائ��ل ت�ب�ري��د امل �ح��رك��ات ومقاومة
ال�صد�أ وال�شحوم والوقود لتلبي بذلك
متطلبات ال��وق��ود والت�شحيم اخلا�صة
باملحركات والآالت ال�صناعية املُ�ستخدمة
يف حمطات براكة.
و�أ��ص�ب�ح��ت �أدن ��وك للتوزيع �أول �شركة
يف دولة الإم��ارات يتم اعتمادها لتزويد
حم � �ط ��ات ب� ��راك� ��ة ل �ل �ط ��اق ��ة ال� �ن ��ووي ��ة
باملنتجات البرتولية بعدما ح��ازت على
�أع �ل��ى ت�صنيف لل�سالمة يف ال�ف�ئ��ة Q
وامل �ت��واف��ق م��ع م�ع�ي��ار ال��درج��ة النووية

 NQA-1ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن اجلمعية
الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني.
وي� ��أت ��ي ه ��ذا الإجن� � ��از ن�ت�ي�ج��ة للجهود
امل���س�ت�م��رة وامل���ش�ترك��ة ب�ين ��ش��رك��ة نواة
ل�ل�ط��اق��ة وم��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات للطاقة
النووية بهدف دعم تطوير ومنو �سل�سلة
امل ��وردي ��ن امل�ح�ل�ي�ين ل�ت�ل�ب�ي��ة متطلبات
اخل��دم��ات الت�شغيلية ،وق �ط��ع الغيار،
واالح �ت �ي��اج��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة م��ن �أجل
الت�شغيل الآم��ن ملحطات براكة للطاقة
النووية ال�سلمية و�صيانتها على مدى
الأعوام ال�ستني املقبلة على الأقل.
وق��ال املهند�س علي احل�م��ادي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ن� ��واة ل�ل�ط��اق��ة “ :
نحر�ص دوم �اً على التعاون مع العديد

من ال�شركات املحلية لتعزيز عملياتها
اخل��ا� �ص��ة ب �� �ض �م��ان اجل� � ��ودة والإن � �ت� ��اج
ومتكينها من امل�ساهمة يف دعم مرحلة
ال�ت���ش�غ�ي��ل وال �� �ص �ي��ان��ة مل �ح �ط��ات براكة
للطاقة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية وم��ن خالل
 73م ��ورداً حملياً ان�ضموا �إىل قائمة
املوردين النوويني املعتمدين لدى نواة
ف�إننا على ثقة تامة با�ستدامة العمليات
الت�شغيلية يف حمطات براكة على املدى
البعيد ،جنباً �إىل جنب مع موا�صلة منو
وتطوير �سل�سلة الإمداد الإماراتية».
و�أ�ضاف  ”:يتميز قطاع الطاقة النووية
بالتزامه ب�أعلى املعايري العاملية اخلا�صة
ب ��اجل ��ودة وامل��وا� �ص �ف��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ومن
خ �ل�ال حت��دي��ث ع�م�ل�ي��ات�ه��ا و�أنظمتها

لتلبية املتطلبات الفريدة لهذا القطاع
ت�ستطيع ال�شركات املحلية حتقيق فوائد
كبرية وبطرق متعددة فبالإ�ضافة �إىل
دع��م العمليات الت�شغيلية يف حمطات
ب��راك��ة �ستتمكن ال���ش��رك��ات امل��ؤه�ل��ة من
ت�ق��دمي ع �ط��اءات للح�صول ع�ل��ى عقود
يف ق �ط��اع��ات �أخ� ��رى ت�خ���ض��ع ملتطلبات
دقيقة �سواء داخل دولة الإمارات �أو على
م�ستوى العامل».
من جانبه قال �أحمد ال�شام�سي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��الإن��اب��ة يف ��ش��رك��ة �أدن� ��وك
ل�ل�ت��وزي��ع  “ :حت��ر���ص �أدن� ��وك للتوزيع
على تطوير منتجاتها با�ستمرار مبا يف
ذلك زيوت الت�شحيم ل ُتلبي االحتياجات
��س��ري�ع��ة ال�ت�غ�ير ل�ك��ل ال �ق �ط��اع��ات التي

نخدمها» .و�أ�ضاف ”:نحن ال ن�سعى فقط
لتقدمي منتجات توافق معايري الهيئات
الدولية بل لنكون �أول من يطرحها يف
ال���س��وق الإقليمية وق��د جت�سد ذل��ك يف
�إطالقنا م��ؤخ��راً يف دول��ة الإم ��ارات �أول
جمموعة معتمدة من زي��وت الت�شحيم
اخلا�صة مبحركات ال�سيارات الهجينة
ون�سعى لنقدم لعمالئنا منتجات عالية
اجلودة با�ستخدام �أحدث التقنيات التي
تلبي احتياجات �أعمالهم».
وم � ��ن �أج� � ��ل ت �� �ش �غ �ي��ل حم� �ط ��ات براكة
ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ال�سلمية وف��ق �أعلى
م �ع��اي�ير ال �� �س�لام��ة وال �ك �ف ��اءة حتر�ص
م��ؤ��س���س��ة الإم � � ��ارات ل�ل�ط��اق��ة النووية
و�شركة نواة للطاقة على التزام املوردين
بتوفري قطع غيار وخدمات متخ�ص�صة
وم �ت �ن ��وع ��ة ت �ل �ب��ي م �ع ��اي�ي�ر ال�سالمة
واجلودة ال�صادرة عن الهيئة االحتادية
للرقابة النووية والتي مت اعتمادها يف
دليل “نواة” ل�ضمان اجل��ودة .ويتبنى
منهجا
دل�ي��ل “نواة” ل�ضمان اجل ��ودة
ً
متدرجا يتم من خالله ت�صنيف جميع
ً
الأق �� �س��ام واخل��دم��ات حت��ت �أرب ��ع فئات،
حيث متثل الفئة  Qمعيار ال�سالمة
وال ��ذي يت�ضمن �أع�ل��ى معايري اجلودة
املطلوبة ،فيما متثل الفئة  Tت�أثريات
ال �� �س�لام��ة ،ومت �ث��ل ال�ف�ئ��ة  Rت�أثريات
املوثوقية والفئة  Sاملعيار ال�صناعي.
وك��ان فريق م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للطاقة
ال�ن��ووي��ة امل���س��ؤول ع��ن تطوير الأعمال
التجارية وال�صناعية �إىل جانب فريق
مراقبة اجلودة لدى “نواة” قد تعاونا
مع العديد من ال�شركات املحلية .

ت�سهيل �إجراءات امل�شاركة باملزادات االلكرتونية �ضمن نظام ذكي

موا�صالت الإمارات :بيع نحو  3,868مركبة عرب الوطنية للمزادات منذ بداية العام

•• دبي – الفجر:

ك�شفت موا�صالت الإم��ارات من خالل
م ��رك ��ز ال��وط �ن �ي��ة ل� �ل� �م ��زادات -ع�ضو
جم �م��وع��ة م ��راك ��ز الأع � �م� ��ال التابعة
مل ��وا�� �ص�ل�ات الإم� � � � ��ارات -ع ��ن جناحها
بتنظيم  36م� ��زاداً م�ن��ذ ب��داي��ة العام
احل��ايل وحتى �أغ�سط�س املا�ضي ،حيث
بيعت خ�لال ه��ذه الفرتة نحو 3868

مركبة متنوعة ،ما جعل املركز يحقق
ارتفاعاً يف عدد املركبات املباعة بن�سبة
 61.3%مقارنة بعدد املركبات املباعة
خالل املدة نف�سها من عام .2019
و� �ض � ّم��ت امل ��رك �ب ��ات امل �ب��اع��ة جمموعة
متنوعة من املركبات اخلا�صة بالأفراد
واجل�ه��ات احلكومية واخل��ا��ص��ة �شملت
املركبات الثقيلة واخلفيفة ،واملركبات
ذات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي وال �� �ص��ال��ون� ،إىل

جانب املركبات التجارية والتي تت�ضمن
م��رك �ب��ات ب�ي��ك �أب وح��اف�ل�ات خمتلفة
ال �� �س �ع��ة ،وم��رك �ب��ات م�ت�خ���ص���ص��ة مثل
مركبات الإ�سعاف.
وتف�صي ً
ال؛ �أعرب �سلمان حممد �إبراهيم
م��دي��ر م��رك��ز الوطنية ل �ل �م��زادات؛ عن
�سعادته بالثقة املتنامية التي بات املركز
ي�ت�ح�ل��ى ب �ه��ا ب�ي�ن �أو�� �س ��اط املتعاملني،
م �� �ش�يراً ب � ��أن ج �ه��ود امل��رك��ز يف ت�سهيل

�إجراءات امل�شاركة باملزادات االلكرتونية
وف��ق خ�ط��ة م��درو� �س��ة وج� ��داول زمنية
حمدّدة و�ضمن نظام ذكي يت�سم باملرونة
وال��و��ض��وح وال�شفافية� ،أث�م��رت بتعزيز
ثقة املتعاملني من امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة �إ�ضافة �إىل الأف ��راد ومعظم
جت ��ار ال �� �س �ي��ارات يف ال��دول��ة وخارجها
باخلدمات التي يقدّمها امل��رك��ز ،الأمر
الذي جتلى يف �إبرام وجتديد  42عقداً

م ��ؤخ��راً ملتعاملني م��ن خمتلف الفئات
منهم جهات حكومية وخا�صة.
و�أف� � ��اد م��دي��ر ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �م��زادات �أن
امل ��رك ��ز ي �ت �ي��ح ل �ل �ج �م �ه��ور امل �� �ش��ارك��ة يف
امل � ��زادات الإل �ك�ترون �ي��ة امل �ط��روح��ة من
خ�ل�ال امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين www.
 ،alwataneya.aeح�ي��ث ي�سعى
امل� ��رك� ��ز ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ن �ف �ع��ة وال� �ف ��ائ ��دة
امل���ش�ترك��ة ل�ل�ب��ائ��ع وامل �� �ش�تري ع�ل��ى حدٍ
�سواء عرب تقليل الوقت واجلهد عليهم،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال مت�ك�ين امل�ت�ع��ام��ل من
ت���ص� ّف��ح امل ��زاد �إل �ك�ترون �ي �اً وا�ستعرا�ض
�صور للمركبات املطروحة وموا�صفاتها
من حيث الطراز ورقم ال�شا�سيه ورقم
املحرك وامل�سافة املقطوعة� ،إ�ضافة �إىل
�أ�سعار املركبات وغريها من املعلومات
ال�ت��ي ق��د يحتاجها املتعامل دون عناء
الو�صول �إىل املركز ،مو�ضحاً �أنه املوقع
الإل � �ك �ت�روين ي�ت�ي��ح ك��ذل��ك للمتعامل
االط�لاع على �شروط و�أح�ك��ام امل�شاركة
يف املزادات.

�أبوظبي العاملي يطلق ورقة ا�ست�شارية
حول تنظيم املعامالت الإلكرتونية

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي ام����س ع��ن ن�شر ورق��ة ا�ست�شارة ع��ام��ة حول
جمموعة لوائح مقرتحة لتنظيم املعامالت الإلكرتونية بهدف تعزيز
تفاعل وثقة الأطراف التي تعتمد على هذه املعامالت.
وتهدف لوائح املعامالت الإلكرتونية املقرتحة �إىل تو�ضيح �إنفاذ وقانونية
التوقيعات الإلكرتونية والت�أكيد �أن ال�سجالت الإلكرتونية ذات ت�أثري
مكافئ لت�أثري الن�سخ وامل�ستندات املادية .كما ت�سلط هذه اللوائح ال�ضوء
على م�س�ألة الإ�شارة يف الت�شريعات �إىل “الكتابة” والتي ت�شمل �أي�ضا الكتابة
بال�شكل الإلكرتوين وبالتايل ت�ؤكد �صحة العقود الإلكرتونية وقانونيتها.
ورغم �أن امل�ستهلكني وال�شركات تكيفوا مع املعامالت الإلكرتونية ،مبا فيها
التعاقد عرب الإنرتنت والتوقيعات الإلكرتونية� ،إال �أن املفاهيم القانونية
ت�ستند عادة �إىل وجود و�سيط ملمو�س �أو مادي.
وال ت��زال م�صطلحات ك�ث�يرة مثل امل�ستند �أو “الأ�صل” �أو “التوقيع”
موجودة وم�ستخدمة يف الت�شريعات ويجب �أخذها يف االعتبار يف البيئة
الرقمية احلالية املتوا�صلة التغري ال �سيما يف �أع�ق��اب ال�ت��داع�ي��ات التي
تركتها جائحة كوفيد .19-ويف هذا ال�سياق ،قال ظاهر بن ظاهر املهريي،
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل لدى �سوق �أبوظبي العاملي “ ..ت�شكل
هذه اللوائح التنظيمية املقرتحة دليال دامغا على التزام �سوق �أبوظبي
العاملي امل�ستمر لتعزيز مكانته كمركز م��ايل دويل ق��وي وم�ستدام يدعم
من��و الأع �م��ال وي�ع��زز الثقة يف االقت�صاد الرقمي املعا�صر ل��دى �أ�صحاب
امل�صلحة هنا .ونحن واثقون ب�أن تنفيذ اللوائح املقرتحة لتنظيم املعامالت
الإلكرتونية �سيوفر �إطارا داعما للتجارة واملعامالت الإلكرتونية يف جمتمع
�أعمال �سوق �أبوظبي العاملي مبا يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات الدولية.
ومع ت�سارع التحول الرقمي يف املرحلة الراهنة� ،سنوا�صل جهودنا املبذولة
لتطوير �إط��ار عمل تنظيمي رائ��د عامليا يلبي احتياجات جميع �أ�صحاب
امل�صلحة وي�سرع وت�يرة االبتكار ويدعم �أرق��ى املعايري و�أف�ضل املمار�سات
العاملية» .ويدعو �سوق �أبوظبي العاملي اجلمهور �إىل التقدم باملالحظات
والآراء حول اللوائح املقرتحة لتنظيم املعامالت الإلكرتونية والتي ميكن
�إر�سالها �إىل الربيد الإلكرتوين التايل.Consult@adgm.com :

تنظيم قطاع االت�صاالت تخ�ص�ص
ترددات جديدة ل�شبكات اجليل اخلام�س

•• دبي  -وام:

�أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت عن تخ�صي�ص نطاق ترددي
مل�شغلي االت�صاالت يف دولة الإم��ارات التو�سع يف تطبيق تقنية
جديد يتيح
ّ
اجليل اخلام�س  5Gوذلك ان�سجاماً مع قرارات امل�ؤمتر العاملي لالت�صاالت
الراديوية لعام  ، WRC-19- 2019ال��ذى خ�ص�ص نطاقات للدول
ال�ستخدامها يف تطبيق التقنية اجلديدة.
بهذا التطور تكون دول��ة الإم ��ارات ق��د خطت خطوة ج��دي��دة على طريق
التطبيق ال���ش��ام��ل للجيل اخل��ام����س ال ��ذي ي�ع� ّد م��ن �أه ��م م�ق��وم��ات املدن
الذكية وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة حيث مت تخ�صي�ص ترددات
يف نطاق املوجات امللليمرتية من  27.5 - 24.25جيجاهرتز لتطوير
�شبكات اجليل اخلام�س ،مما يعزز مكانتها كدولة رائدة �إقليمياً ويجعلها
الدولة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي تخ�ص�ص
هذا احليز من الرتددات وهو ما �سي�ساعد يف ن�شر وا�ستعمال �شبكات اجليل
اخلام�س ،كما متثل هذه اخلطوة دفعة ملختلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات يف
�سعيها ال�ستخدام التقنيات النا�شئة وتطبيقاتها املختلفة مثل ال�سيارات
ذاتية القيادة ،والروبوتات وال�صناعة الذكية ،والبيانات ال�ضخمة ،و�إنرتنت
الأ�شياء .و�سيتم تخ�صي�ص النطاق على مرحلتني بنا ًء على توفر املعدات
حيث �سيوفر النطاق ال�ت�رددي اجلديد �سعة قدرها  1جيجا هرتز لكل
م��ن م�شغلي خ��دم��ات ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول فر�صة لتعزيز وت�ط��وي��ر خدمات
النطاق العري�ض الال�سلكية با�ستخدام تقنية اجليل اخلام�س وذلك من
حيث ال�سرعة وحجم البيانات مقارنة مع ما كانت توفره �شبكات اجليل
الرابع ،كما �سيوفر الرتدد اجلديد ميزات �إ�ضافية �أخرى كمعدالت �أعلى
لنقل البيانات يف الثانية الواحدة وا�ستيعاب �أكرب لكثافة االت�صاالت لكل
كيلومرت مربع ،مع �ضمان ج��ودة اخل��دم��ات وزي��ادة كفاءة الأداء مقارنة
بالأجيال ال�سابقة .و�أكدت الهيئة على �أن ن�شر �شبكات اجليل اخلام�س يف
دولة الإمارات العربية املتحدة من قبل املرخ�ص لهم يتوافق مع �إر�شادات
التعر�ض للمجاالت الكهرومغناطي�سية املعتمدة من قبل املنظمات العاملية
املعرتف بها مثل منظمة ال�صحة العاملية ،واللجنة الدولية للوقاية من
الإ�شعاع غري امل��ؤي��ن ،ومعهد مهند�سي الكهرباء والإل�ك�ترون�ي��ات ،ووفقاً
للإطار التنظيمي للهيئة اخلا�ص بحدود الإ�شعاعات غري امل�ؤينة ل�شبكات
االت�صاالت .وق��ال �سعادة حمد عبيد املن�صوري مدير ع��ام الهيئة العامة
لتنظيم ق�ط��اع االت���ص��االت “ي�أتي ه��ذا ال�ق��رار متا�شياً م��ع ا�سرتاتيجية
الإم��ارات العربية املتحدة لتقنية اجليل اخلام�س وما بعدها -2020/
 /2025حيث ي�ساهم توفري الطيف ال�ترددي اخلا�ص بتقنيات اجليل
اخلام�س يف بناء من�صة ات�صال عاملية عالية امل�ستوى ،ومتكني الإمارات من
ا�ستخدام وتطبيق �أحدث التقنيات يف قطاع املعلومات واالت�صاالت ،لتقدمي
خدمات فعالة رائدة على م�ستوى العامل».
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  207/2020/3659تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/2543جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  41000درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :جمموعة مفتاح الأعمال اال�ستثمارية (�ش ذ م م) �صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ  ،املطلوب �إعالنه -1 :ا�شوجان رام�سامي � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )41000درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5903/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1784جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 51084180درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اودي�سي فا�سترنز لل�صناعة (�ش ذ م م) حاليا (املعروفة �سابقا بري�سي�شن
فا�سترنز � -ش ذ م م) �صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ميلينيوم للحديد والأ�سالك (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )51084180دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة اال�ستئناف
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  1999/2020/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1143جتاري كلي
 ،والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :بنك �صادرات ايران (الفرع الرئي�سي) � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهم  -1 :ورلد �ستار للتجارة (�ش ذ م م)  -2عبا�س اكرب جواهرى حممدي
 -3ح�سن ا�صغر تاج  -4الهدايا املمتازة (�ش ذ م م) -5امري حني اكرب جواهري حممدي
 �صفتهم بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  1143/2019جتاري
كلي .وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2020/9/21ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  970/2020/305ا�ستئناف جتاري

رئي�س الق�سم

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

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1827جتاري
كلي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :حممد ح�سني حممد ر�ضا رو�شنك � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -1 :سيلفر الين للخر�سانات (م م ح) � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  1827ل�سنة 2017
جت��اري كلي وح��ددت لها جل�سه ي��وم الثالثاء املوافق  2020/9/29ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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اعالن بالن�شر
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مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13
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املرجع 593 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد �شمري براالمكونديل حيدرو  -هندي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك لل�سيد حممد يو�سف
عبدال�صبور  -بنغالدي�ش اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماة (كافترييا �صقر املجاز) مبوجب
الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإق�صادية بحكومة ال�شارقة برقم (.)618313
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 16سبتمرب  2020العدد 13038
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0002170مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0003985مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سليم عاطف عبدالغفار احمد
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان الرا�شدية  3مقابل حديقة الرا�شدية لل�سيدات بناية
عبداحلميد  2رقم مكاين 4310709927
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2020/9/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
 -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2020/9/13م

�إىل املدعي عليه  :رحمن اهلل بختا مري
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة  -ابو �شغارة  -هاتف رقم 0564176841
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  /ر�ض الطوارق لت�أجري ال�سيارات وميثلها ال�سيد حممد خلفان علي اخل�صوين الكتبي دعوى تطالب فيها
املدعي عليه /رحمن اهلل بختا مري  -باك�ستاين اجلن�سية تطالب فيه املدعي عليه  :الزام املدعي عليه ان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ  12700درهم قيمة دفع اجرة خدمات و�سيلة نقل معدة للإيجار مع الفائدة القانونية  12%من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد وحتويل الغرامة رقم  66305بقيمة  1000درهم اىل ا�سم املدعي عليه.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/9/20امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2020/9/15م

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي
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ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

املرجع 587 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خرم �سجاد �شاه نواز  -باك�ستان اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /را�شد نواز �شاه
نواز  -باك�ستان اجلن�سية يف الرخ�صة (ور�شة �سماء باك�ستان ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )623012ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

مدير اخلدمات الق�ضائية
حمدة حممد ح�سن علي �آل علي

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

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3615/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1873/2018جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 632901درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ميدل اي�ست اجننريجن �سوليو�شنز الفجرية (�ش م ح) � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ  :وميثله  :حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي � -صفته
بالق�ضية  :وكيل  ،املطلوب �إعالنه  -1 :فيالت �إجننريجن انرتنا�شيونال (�ش م ح) � -صفته
بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )632901درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6597/2019/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1294جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  463.554درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) �صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  ،املطلوب �إع�لان��ه  -1 :ان ا���س ان ام للخدمات الفنية ��� -ش ذ م م � -صفته
بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )463554درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3030/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1119جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 6905263.69درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك دبي التجاري (�ش م ع) � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  2- :عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم
للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن العقارات :
 - 1الوحدة العقارية رقم  1307يف امل�شروع العقاري ابراج اخلور A7
 - 2الوحدة العقارية رقم  2808يف امل�شروع العقاري برج الكورني�ش
 - 3الوحدة العقارية رقم  3108يف امل�شروع العقاري برج الكورني�ش
وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  2153/2020/305ا�ستئناف جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3344/2020/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :ا�ست�صدار الأمر بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ  130.186درهم (مائة وثالثون الف
ومائة و�ستة وثمانون درهما) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :بروفي�شنال لتجميل ال�ساحات � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :هيل اند فورت لتجميل احلدائق � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2020/8/25أوال  :انفاذ العقد التجاري املربم
بني الطرفني .ثانيا  :الزام املدعي عليها هيل اند فورت لتجميل احلدائق � -ش ذ م م بان ت�ؤدي للمدعية
بروفي�شنال لتجميل ال�ساحات �ش ذ م م مبلغ وق��دره  130.186دره��م (مائة وث�لاث��ون ال��ف ومائة و�ستة
وثمانون درهما) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق احلا�صل يف  2019/7/13وحتى ال�سداد
التام وبالر�سوم وامل�صاريف.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1230جتاري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن � :سليمان عبدالكرمي حممد طاهر � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهما  -1 :بايروج بيمبوجن�سانت �-2شركة يو كي �سبورت�س انف�ستمنت�س ليمتد -
ميثلها مالكها /ناك�سني �شينا واترا � -صفتهما بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهما
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/1230جتاري كلي.

وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2020/9/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0004047جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :حممد �سعيد ها�شل �سامل اخلرو�صي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة منطقة ال�سيوح � 1ضاحية ال�سيوح فيال رقم  2رقم القطعة  450رقم
اجلوال � 0506388899 :صندوق بريد  77653 :دبي
الربيد االلكرتوين BB_88899@hotmail.com :
طلبات املدعي  :الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( 529001.52خم�سمائة وت�سعة وع�شرون الفا وواحد درهم
وخم�سون فل�سا) والفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد .الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صروفات الق�ضائية ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/9/22امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (� )12شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافةامل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
 -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2020/09/15م

مدير اخلدمات الق�ضائية
حميد عبداهلل ال�سعيدي
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان  :مكتب رق��م  910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد -
هاتف  04-2947002 :فاك�س  04-2947003 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية تانينو
للخدمات الفنية � -ش ذ م م وذل ��ك مب��وج��ب ق ��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2020/9/9واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/9وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد 13038بتاريخ2020/9/16
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العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

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

ا�سم ال�شركة  :تانينو للخدمات الفنية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  80 - 201ملك علي ال�سيد حممد ال�سيد ابراهيم املو�سوي  -بردبي
 منخول  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  670950 :رقمالقيد بال�سجل التجاري  1495045 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2020/9/9وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2020/9/9وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت العنوان  :مكتب رق��م  910ملك
جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد  -هاتف  04-2947002 :فاك�س 04-2947003 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد 13038بتاريخ2020/9/16
دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول مكرر

�إعالن �إجتماع خربة
�إعالن باحل�ضور اىل مكتب اخلبري املحا�سبي
يف الدعوى رقم 747/2020

اىل ال�سيد /ح�سني حممد يو�سف اخل�صم املدخل
مبا �أن املدعية � /أر بي �أم لت�أجري ال�سيارات  -ذ م م
قد �أقامت �ضدكم الدعوى امل�شار اليها �أعاله  ،وحكمت املحكمة املوقرة بتعيني اخلبري
املحا�سبي �صاحب الدور للقيام باملهمة ومل حت�ضروا جل�سة النطق باحلكم.
يتوجب عليكم احل�ضور اىل مكتب اخلبري املحا�سبي � /أمنة املري لتدقيق احل�سابات يوم
الإثنني املوافق  2020/9/21ال�ساعة  4.00ع�صرا وذلك حل�ضور �إجتماع اخلربة املقرر
عقده  ،و�إح�ضار كافة امل�ستندات والوثائق التي ت�ؤيد موقفكم بالدعوى.

املعلن �إليه  /املدعي عليه الأول � :شركة �سيدكو للمقاوالت العامة � -ش ذ م م
يف الدعوى رقم  2020/335جتاري كلي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة العمال اخلربة
املحا�سبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق  2020/9/24وذلك
يف متام الرابعة ع�صرا موعدا لعقد الإجتماع الأول مكرر للخربة املحا�سبية
عن بعد وذلك عن طريق تطبيق ( )ZOOMلذا يرجى تثبيت الربنامج
ويطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الإجتماع املذكور مع �إرفاق
كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/4911
املنذر  :مزارع العني لالنتاج احليواين
املنذر اليه � -1 :شركة ا�س ام اريان جرنال ترادينج  -م م ح
 -2مانديب �سينغ براجميت �سيغ
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  260.619.97درهم (فقط وق��دره :
مائتني و�ستني الف و�ستة مائة وت�سعة ع�شر درهما و�سبعة وت�سعني فل�س ال غري) وذلك
مقابل قيمة ال��دي��ن امل�تر��ص��د يف ذمتها وذل��ك يف م��دة �أق���ص��اه��ا خم�سة اي��ام م��ن تاريخ
ا�ستالمكم وعلمكم مب�ضمون الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �آ�سفة للجوء للق�ضاء للمطالبة
برد املبالغ امل�سددة وذلك وفقا للقانون و�شروط التعاقد وذلك بخالف املطالبة بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار املادية واملعنوية و�إحتجاز الأموال بدون وجه حق.

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/4958
املنذر  :مزارع العني لالنتاج احليواين
املنذر اليه � -1 :شركة ا�سامة احمد لتجارة املواد الغذائية
 -2ا�سامة احمد عمران احمد
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  249.922دره��م (فقط مائتان
وت�سعة واربعون الف وت�سعمائة واثنان وع�شرون دره��م ال غ�ير) وذل��ك مقابل قيمة
ال��دي��ن املرت�صد يف ذمتها وذل��ك يف م��دة �أق�صاها خم�سة اي��ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالمكم
وعلمكم مب�ضمون الإن��ذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �آ�سفة للجوء للق�ضاء للمطالبة برد
املبالغ امل�سددة وذلك وفقا للقانون و�شروط التعاقد وذلك بخالف املطالبة بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار املادية واملعنوية و�إحتجاز الأموال بدون وجه حق.

اخلبري املحا�سبي
�أمنة �إبراهيم احمد حممد املري

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد -
هاتف  04-2947002 :فاك�س  04-2947003 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية بينك كات
للتجارة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/8/30واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/8/30وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

اخلبرياملحا�سبي
�سعيد وليد الب�ستكي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

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

ا�سم ال�شركة  :بينك كات للتجارة  -ذ م م
العنوان  :حمل رقم  186 - 23ملك اعمار العقارية (�ش م ع) دبي مول  -برج خليفة
ال�شكل ال�ق��ان��وين  :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة  ،رق��م الرخ�صة  689071 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1495041 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/8/30واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2020/8/30وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت العنوان  :مكتب رقم  910ملك
جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد  -هاتف  04-2947002 :فاك�س 04-2947003 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

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

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2019 /0002434أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه م�شغل امللك للمالب�س (ذ م م)  -الإمارات � -إمارة عجمان  -املنطقة احلرة عجمان
منطقة النخيل بالقرب �شارع ابوبكر ال�صديق  -الدور االول  -بجوار مركز نيو ميدكري الطبي وجلنة
ف�ض املنازعات االيجارية  Aبرج الديوان  -بلوك هاتف 0561837909 - 0506334879 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2019/11/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله
ل�صالح  /مركز ديرة للتجارة � -ش ذ م م
بالتايل  :ن�أمر بالزام املدعي عليها م�شغل امللك للمالب�س ذ م م ب�أداء مبلغ  260الف درهم للمدعية
والفائدة بواقع  5%من تاريخ قيد الطلب مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات والف درهم اتعاب
املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

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

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

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

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

ا�سم ال�شركة � :سيل اند جو للتغليف  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  501ملك �سعيد �سهيل �سعيد بن دليوى الكتبي  -بردبي  -املركز
التجاري الأول  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 793820 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  1312643 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/9/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2020/9/6وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير -
بردبي  -برج خليفة هاتف  04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

تكليف �إعالن بالن�شر باللغة العربية واالنكليزية
حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2019/770عقاري كلي

تكليف �إعالن بالن�شر باللغة العربية
حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2020/457عقاري جزئي
املدعي  :م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
املدعي عيه  :احمد نزار عرابي
"يعلن اخلبري الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي  ،واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي
االبتدائية يف الدعوى رقم  2020/457عقاري جزئي  ،واملقامة من املدعي /م�صرف الإمارات الإ�سالمي
(�شركة م�ساهمة عامة) وتنفيذا للمهمة فان ال�سيد /احمد نزار عرابي مدعوا حل�ضور اجتماع اخلربة
امل�صرفية او بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق  2020/9/24يف متام ال�ساعة 11.00
احلادية ع�شر �صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف �إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بناية الو�صل بزن�س �سنرت
 بجوار فندق جي ( 5فندق روتانا �سابقا) � -شارع رقم  - 27الطابق التا�سع  -مكتب رقم (  )902رقممكاين  - 32428 94178 :لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ضار جميع الأوراق
وامل�ستندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا.

املدعيان  -1 :م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة  -2 ،م�صرف دبي � -ش م ع
املدعي عليهما  -1 :كري�شنا كومار الك�شمي ناراين -2رامتا كري�شنا كومار كهيتان
"يعلن اخلبري الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي  ،واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي االبتدائية
يف الدعوى رقم  2019/770عقاري كلي  ،واملقامة من املدعي /م�صرف الإمارات الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة
عامة) وتنفيذا للمهمة فان ال�سيد /كري�شنا كومار الك�شمي نارين وال�سيدة /رامتا كري�شنا كومار كهيتان مدعوان
حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية او بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق  2020/9/24يف
متام ال�ساعة  11.30احلادية ع�شر والن�صف �صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف �إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بناية
الو�صل بزن�س �سنرت  -بجوار فندق جي ( 5فندق روتانا �سابقا) � -شارع رقم  - 27الطابق التا�سع  -مكتب رقم (
 )902رقم مكاين  - 32428 94178 :لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ضار جميع
الأوراق وامل�ستندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا.
اخلبري امل�صريف
الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

اخلبري امل�صريف
الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

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

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عمر عبداهلل ها�شم ح�سن املازمي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2019 /M0001750جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه  :عمر عبداهلل ها�شم ح�سن املازمي
ال�شارقة  -اخلزامية  -فيال رقم  - 11بجانب م�ست�شفى القا�سمي  -هاتف رقم 0507266623
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
 تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  929292درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5من تاريخ  2017/10/10حتى متام ال�سداد .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه
�أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اعالن بالن�شر

القا�ضي  /وائل �أحمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

املنذر  :م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
املنذر اليهم � :شركة تاين مارين (�ش ذ م م)  -الثاين  :راغافان بريرنا تيجيندير �سينغ كالرا  -هندية اجلن�سية
الثالث  :راجهافان بريرنا تيجيندير � -سينغ كالرا  -هندية اجلن�سية
املو�ضوع  :يوجه املنذر هذا الإن��ذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليهم جميعا بالتكافل
والت�ضامن ب�ضرورة الوفاء ب�سداد اجمايل املبالغ املرت�صدة يف ذمتهم ل�صالح امل�صرف والبالغ قدرها 941.619/55
درهم  ،بالإ�ضافة اىل ن�سبة  %1من قيمة الأق�ساط التي حل ميعاد ا�ستحقاقها وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي مع
�سداد قيمة التعوي�ض املنا�سب مببلغ  20.000دره��م نتاج االق�ساط الغري م�سددة من عقد املرابحة امل ��ؤرخ يف
 2018/10/16ويحمل الرقم ( )151829100064/1300064وب�ضمان �شخ�صي من املنذر اليهما الثانية والثالثة
مبوجب عقدي ال�ضمان ال�شخ�صي امل�ؤرخني  2015/9/7وذلك خالل � 5أيام من تاريخ ن�شر الإنذار و�إال �سي�ضطر
املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليهم ملطالبتهم بالتكافل والت�ضامن بال�سداد ومنها
�إقامة دعوى بكامل املبلغ امل�ستحق  ،مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من �أي نوع كانت.

�إجتماع خربة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/4960

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة هاتف
 04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية �سيل
اند جو للتغليف  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/6
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/6وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

املرجع 20200915/9 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  /مرمي مو�سى حممد  ،اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة حتمل هوية رقم  784196643859190ترغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /شامن�س كوجنرافيدا اجلن�سية الهند يحمل
هوية رقم  784199286950961يف الرخ�صة (ركن النوف لتجارة احللويات) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )748712ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة اىل �أخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال االعمال

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1/4964

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0004383مدين (جزئي)
اىل املدعي عليه  /هزاع �سعيد �سامل جروان ال�شام�سي
جمهول حمل الإقامة  :العنوان �إمارة �أبوظبي مدينة العني هاتف رقم 0557612999
نعلمكم بان املدعية  /ب�شرى �أحمد معو�ض ابو م�سكه يف الدعوى رقم  4383/2020الدائرة اجلزئية
الثانية  -قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ ( )508.680.000درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع
 12%من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع الزامه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يقت�ضي ح�ضورك امام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )7مبحكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  ،وذلك يوم االربعاء
املوافق  2020/9/23وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه  ،ويف حال تخلفك عن
احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك ف�إنه �سيتم ا�ستكمال الإجراءات القانونية يف غيابك.
مدير اخلدمات الق�ضائية
فاطمة يعقوب الرم�سي

املنذرة � :شركة تريد هاو�س املحدودة  -ذ م م
املنذر اليه الثاين � :سعيد عبدالعزيز خ�ضرى � -إيراين اجلن�سية
جمهول حمل الإقامة
نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر اليها الأوىل  /املبدع املحلي للمقاوالت � -ش ذ م م واملنذر
اليه الثاين مبلغ  144579درهم ل�صالح املنذرة مبوجب ال�شيكات ارقام  203481مببلغ  51843درهم
بتاريخ  2020/3/25وال�شيك رقم  203657مببلغ  28455درهم بتاريخ  2020/5/30وال�شيك رقم
 203470مببلغ  64281درهم بتاريخ  2020/3/20وامل�سحوبة على بنك دبي الإ�سالمي بتوقيع املنذر
اليه الثاين والتي �إرتدت لعدم كفاية الر�صيد وامتنعوا عن ال�سداد دون مربر رغم �أن الدين ثابت
بالكتابة وم�ستحق الأداء لذلك ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليه الثاين بالوفاء لها مببلغ  144579درهم
خالل خم�سة ايام من تاريخ الإعالن بالإخطار حتت طائلة �إ�ست�صدار �أمر �أداء.
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان  :مكتب رق��م  910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد -
هاتف  04-2947002 :فاك�س  04-2947003 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية اريني
اوتانتك للتجارة العامة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2020/8/30واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/8/30وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

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

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

اعالن بالن�شر

املرجع 591 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /مها عبدالرحيم امام عبدالنا�صر  -م�صر اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /كرمي عاطف عبداملطلب
املر�سي  -م�صر اجلن�سية بن�سبة ( )%50وال�سيدة /هبه جالل زهران بيومي  -م�صر اجلن�سية
بن�سبة ( )%50يف الرخ�صة (�إرادة للخدمات الريا�ضية) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )775367ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :مت تغيري
ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات) اىل (�شراكة اعمال مهنية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 585 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سامل �سعيد عبداهلل �سلطان املطوع � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /احمد �سامل
عبداهلل را�شد �ساحوه ال�سويدي � -إماراتي اجلن�سية يف (الزين لتنظيم املعار�ض والفعاليات)
ت�أ�س�ست ب�إمارة يف �إمارة ال�شارقة برخ�صة رقم ( )745864وال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 595 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ح�سن را�شد عبداهلل احلو�سني  -اجلن�سية
الإمارات .ميلك الرخ�صة امل�سماة (�صالون �سها للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة مهنية رقم ( )25073يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /قا�سم اهلل ديتا اهلل ديتا  -اجلن�سية باك�ستان .تعديالت
اخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

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

ا�سم ال�شركة  :اريني اوتانتك للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  21ملك اعمار العقارية  -بردبي  -برج خليفة  -ال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  669763 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1151997 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت ال�ت��أ��ش�ير يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/8/30واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/8/30وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم
ال�سجالت العنوان  :مكتب رق��م  910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد -
هاتف  04-2947002 :فاك�س  04-2947003 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()4918/2020
رقم املحرر 2020/1/127980 :
املنذر  :م�صرف عجمان � -ش م ع
املنذر اليها  :كري�شنا كومار �سينغ �سي بي �سينغ  -اجلن�سية  /الهند
حيث ان املنذر م�صرف عجمان قدم لكم متويال وتر�صد يف ذمتكم ل�صاحله مبلغ وقدره 723.346.11
درهم والذي ف�شلتم يف �سداده وحيث رهنتم للمنذر العقار  -ال�شقة ال�سكنية رقم  - 104الطابق رقم
 - 1بناية الثمام  22الكائنة على قطعة االر�ض رقم  - 43رقم البلدية  ، 683 - 847وحيث مت انذاركم
عن طريق كاتب العدل �إال انه تعذر الإعالن الن باب ال�شقة مقفل ومل يفتح للمعلن  ،عليه ف�إن املنذر
ينذركم ب�سداد املبلغ املذكور �أعاله خالل مدة �أق�صاها  30يوما من تاريخ هذا الإعالن و�إال �سوف
يتخذ املنذر كافة الإجراءات القانونية ال�سرتداد املبلغ باحلجز على ال�شقة وبيعها باملزاد العلني وفقا
الحكام القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
الكاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2020/1258مدين جزئي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2221/2020/16جتاري جزئي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  760/2020/20جتاري كلي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1394/2019/20جتاري كلي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 8355درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :تاك�سي العربية (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :عامر خان زكريا خان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 8355دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ ت�سجيل الدعوى
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2020/9/23ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه الأول ل�صالح املدعي عليها الثانية وتوقيع
احلجز التنفيذي على مبلغ  329.840درهم حمل التنفيذ رقم  790ل�سنة  2020تنفيذ جتاري ل�صالح
املدعية والزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن � :سما الإمارات لال�ستثمار � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :توفيق ابراهيم م�صطفى االب�شيهي  -2اميان توفيق ابراهيم م�صطفى � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه الأول ل�صالح
املدعي عليها الثانية وتوقيع احلجز التنفيذي على مبلغ  329.840درهم حمل التنفيذ رقم  790ل�سنة 2020
تنفيذ جتاري ل�صالح املدعية والزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2020/10/1ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك
املدعي مبلغ وقدره ( 14579625.50درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :بنك الإ�ستثمار � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -2 :ساجيت كاندا �شريي باراييل � -3سانات كاندها�شريي باراييل �-4ساريت كاندا�شريي
باراييل � -صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل
فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( 14579625.50درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2020/9/30
ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره (16300000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :عبداحلكيم حممد �صوفان � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -4 :عادل حممد قا�سم حممد املو�سى � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والتكافل مببلغ وقدره ( 16300000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2020/9/20ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2020/1082مدين جزئي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2020/2700جتاري جزئي

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  149/2020/22مدين كلي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالغاء احلكم املتظلم منه وال�صادر من جلنة ت�سوية وحل النزاعات الت�أمينية يف
ال�شكوى رقم  150/2020منازعات ت�أمينية والقا�ضي بالزام امل�شتكي عليها ان ت�ؤدي للم�شتكي مبلغ مايل وقدره
 50000درهم كمجموع عن التعوي�ض اجل�سدي واالخالل بامل�صلحة املالية واملعنوية وفائدة قدرها  %9من تاريخ
�صريورته ورف�ض عدا ذلك من طلبات.
طالب الإعالن � :شركة ميثاق للت�أمني التكافلي (�ش م ع) فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :كا�شف م�سيح في�ض � -صفته بالق�ضية  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالغاء احلكم املتظلم منه وال�صادر من جلنة ت�سوية
وحل النزاعات الت�أمينية يف ال�شكوى رقم  150/2020منازعات ت�أمينية والقا�ضي بالزام امل�شتكي عليها ان ت�ؤدي
للم�شتكي مبلغ مايل وقدره  50000درهم كمجموع عن التعوي�ض اجل�سدي واالخ�لال بامل�صلحة املالية واملعنوية
وف��ائ��دة قدرها  %9من ت��اري��خ �صريورته ورف�ض ع��دا ذل��ك من طلبات .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2020/9/21ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
الدعوي رقم  2020/3189جتاري جزئي
�إىل املدعى عليه  - 1 /حممد حممد ابراهيم جاب اهلل  -م�صري اجلن�سيةجمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعىبا�سل مطانيو�س �إليا�س � -سوري اجلن�سية
و ميثله  /عبداللطيف حممد �أبوبكر احمد احلمادي
قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها بقبول الئحة الدعوي والت�صريح باعالن املدعي عليهما بالئحتها
وحتديد اقرب جل�سة لنظرها .املطالبة بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثانية وتعيني احد اخلرباء
احل�سابيني �صاحب ال��دور بجدول املحكمة كم�صفي لها مع ما يرتتب علي ذلك من اثار اخ�صها جرد
موجودات ال�شركة وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها وبيع موجوداتها وتوزيع ناجت الت�صفية بني طريف
التداعي كال بح�سب ن�سبته يف را�س مال ال�شركة املدعي عليها الثانية .الزام املدعي عليهما بالت�ضامن
فيما بينهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة  .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2020-09-30ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي ع��ن بُعد &_BUILDING
 DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 141143درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :نور احلطيب للتجارة  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة اديب للخدمات الكهربائية وااللكرتونية � -ش ذ م م  -فرع دبي -
�صفته بالق�ضية  :مدعي عليه مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 141143درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/10/11ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س

Date 16/ 09/ 2020 Issue No : 13038

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد 13038بتاريخ2020/9/16
انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/4907

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2967/2020/16جتاري جزئي

املنذر  :بنك دبي التجاري � -ش م ع  -بوكالة اال�ستاذ املحامي  /نا�صر حمد ال�شام�سي
�ضد املنذر اليه  :يا�سر منر حممود خواجا  -اردين اجلن�سية
ينذر البنك املنذر املنذر اليه اىل �سداد مبلغ وقدره ( 23.124.720 .35درهم) (ثالثة وع�شرون مليونا ومائة واربعة وع�شرون
الفا و�سبعمائة وع�شرون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا) كما يف تاريخ  2020/4/29وذلك خالل ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإن��ذار حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية لبيع العقارات املرهونة ل�صالح البنك املنذر رهنا من الدرجة االوىل
وتفا�صيل العقارات كالآتي :

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3239/2017/207تنفيذ جتاري

رئي�س ال�شعبة

Date 16/ 09/ 2020 Issue No : 13038
For attendance in Arabic and Foreign Languages in Two Newspaper
In the appeal No SHCAPCIGRI2020/0001086

Based o the appellant's request:
RASHID ABDULLAH HASSAN ABOUD AL HAFITI
To the respondents :
1. Hazem Magdy Yosif Yousif - Egyptian
2. Samuel Tacu Eino - Cameron
Therefore, your appearance before case management office no.1
Sharjah Federal Court of Appeal in person or by an authorized agent,
and the submission of a memorandum of response to the case with all
documents, on Tuesday corresponding 22-09-2020
Case Managment Office
Nada Mohamed Mahmoud
)(Signed
)(There is the stamp of the Sharjah Federal Court of First Instance

لإعالناتكم يف

حماكم دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -النجوم الثالثة لتجارة مواد البناء ذ م م
وميثلها �سعيد خلفان الكندي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  FUCEXCIPOR2020 /0000213جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :النجوح الثالثة لتجارة مواد البناء ذ م م وميثلها �سعيد خلفان الكندي
العنوان  :جمهول حمل الإقامة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شري �أحمد لتجارة ال�سقاالت  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 29030.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل (املدة  )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم
بهذا الإخطار .ويف حالة تخلك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة
املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /ع�صام عطوه الع�سيلي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حمكمة التنفيذ
العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

اعالن بالن�شر
الدعوى رقــم  1886/2020/207تنفيذ جتاري

�إىل املنفذ �ضدهما  - 1 /عبدالعزيز حممد ثابت �شهدين,
 - 2عبداهلل �صالح على املفزر  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ  /كيتني �سا�سماز
قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره (  368,795درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد 13038بتاريخ2020/9/16
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�ســــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــه  :مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة A
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية “ مغ�سلة قو رين�س “
وعنوانها  :حمل رقم  S10ملك عبد اهلل عبد الرحمن جابر بال�شاالت – رو�سان  -بردبي
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2020/09/13وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ()2020/09/13
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم –304–303–302 –301
 305ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة  - Aهاتف متحرك – 5651150( :
 )050فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل
 45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

دائرة التنمية االقت�صادية

Announcement of Publication
for the Defendant

SERVICE PUBLIC
PUBLICATION TO DEFENDANT

Date 16/ 09/ 2020 Issue No : 13038
In Case Managment Sharjah Federal Civil Court of First Instance
of the case no : SHCFICIREA2019/ 0005352 - Partial Civil

Date 16/ 09/ 2020 Issue No : 13038

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

)(There is a signature
)(There is the Stamp of Ministry of Justice

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2019 /0005352مدين (جزئي)
�إىل � :ساجنو ماثيو �ساجنو توما�س
جمهول حمل الإقامة  :بال�شارقة كورني�ش البحرية برج �صحاري الإمارات مكتب رقم  1802هاتف رقم 6-5226222
فاك�س  06-5226444بالوكالة املحامي  /حممد بني ها�شم واميان الريامي
نعلمكم بان املدعي (ة) � /شركة حممد عبدالرحمن البحر العنوان  /حمل الإقامة  :ال�شارقة التعاون بناية ا�سا�س 401
مكتب الر�شيد وم�شاركوه قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـــ
تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة اعالن املدعي عليه ب�صورة من �صحيفة الدعوى وبعد املحاكمة والثبوت احلكم
بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ  360400درهم ثالثمائة و�ستون الف واربعمائة درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة
بواقع  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور امام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االوىل حمكمة ال�شارقة �صباح املوافق 2020/9/27
ال�ساعة  8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم يف
املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم .حرر بتاريخ 2020/9/14

مدير اخلدمات الق�ضائية
علي يو�سف احلمادي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13038بتاريخ 2020/9/16

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/344نزاع جتاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (139746311
درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك �أبوظبي التجاري � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :علي �إ�سماعيل ابراهيم اجلرمن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة

Announcement of Publication

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 199.538.75درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :اي ا�س ا�س جلوبال فورداينج يو اي ايه � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شرزي دادوال للتجارة العامة � -ش ذ م م  -حاليا � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( 199.538.75درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2020/10/1ال�ساعة � 8.30صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
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رئي�س الق�سم

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالتقرير بانعدام احلكم ال�صادر من جلنة مركز ف�ض املنازعات الإيجارية بدبي
يف الدعوى رقم (� )02/00999/2020سكني ل�سنة � 2020إيجارات لعدم الإخت�صا�ص الوالئي والنوعي والزام
املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن � :سرتاتوم خلدمات الإ�شراف الإداري جلمعيات املالك (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
 املطلوب �إعالنه  -1 :عدنان �شميم �شميم احمد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليهجمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالتقرير بانعدام احلكم ال�صادر من جلنة
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية بدبي يف الدعوى رقم (� )02/00999/2020سكني ل�سنة � 2020إيجارات لعدم
الإخت�صا�ص الوالئي والنوعي والزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/9/20ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

رئي�س الق�سم

SERVICE
BY PUBLICATION

اعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضدهم -1/دايانا ارتر بارني�س  -2اوليفري اجنا�شيو�س برييرا
ا
�إيجنا�شيو�س -3جريجورى مورزيلو لوي�س مار�شال مورزيلو
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك ابوظبي التجاري حاليا  -بنك الإحتاد الوطني �سابقا
وميثله  /منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1580094.99درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
2020/138058
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 2020/9/13
رئي�س ال�شعبة

)(Signed and Stamped
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اعالن بالن�شر
 2020/7189/13عمايل جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  - 1 :ايزيل وورث الدارة الفنادق ذ م م  - 2فهد مبني جماين حممد مبني
جماين  - 3فرازان مبني جماين حممد مبني جماين  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :فندق �سانت جورج
وميثله  :خليفة يو�سف حممد علي بن عمري
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره ( 32600درهم)
وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم) و رقم ال�شكوى ( )MB203970666AEو الر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2020/9/16ال�ساعة � 11.00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13038بتاريخ2020/9/16
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�ســـم ال�شركة  “ :مغ�سلة قو رين�س “
رقم الرخ�صــة 803969 :
عنـوانها  :حمل رقم  S10ملك عبد اهلل عبد الرحمن جابر بال�شاالت – رو�سان  -بردبي
ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1472721 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه  ،ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها
بانحالل ال�شركة املذكور اع�لاه  ،وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتاريخ
( )2020/09/13وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ()2020/09/13
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم –304–303–302 –301
 305ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة  -Aهاتف متحرك – 5651150( :
 )050فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل
 45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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هل تعلمني؟ ميكن ا�ستخدام زيت الزيتون الذي تطبخني
به ب�شكل كامل للتطبيقات التجميل ّية .يحتوي هذا الزيت
(املعجزة) على الكثري من فيتامني  Eوم�ضادات الأك�سدة
املفيدة للب�شرة وال�شعر.
�إن��ه ب�سيط و�سريع وطبيعي! �إليك بع�ض �أفكار
منتجات التجميل امل�صنوعة ي��دو ًي��ا من زيت
الزيتون.

زيت الزيتون ..طرق لعالج ال�شعر واالظافر والب�شرة

لهذا ال�ع�لاج ال ي��زال م��وج��ودًا ،وق��د �أظ�ه��رت العديد من
عالج حروق ال�شم�س
�إل�ي��ك ع�لاج طبيعي ل��ن تتمكني م��ن اال�ستغناء عنه! ما ال��درا��س��ات �أن تدليك مناطق (امل�شاكل) غال ًبا ميكن �أن
عليك �سوى خلط بع�ض الليمون وزيت الزيتون وتطبيقه ي�ساعد يف جعلها تبدو �أكرث �سال�سة.
على املنطقة املته ّيجة� .سوف ت�شعرين بالر�ضى الفوري! احليلة هي تدليك هذه املناطق بزيت الزيتون ملدة ت�صل
�إىل  5دق��ائ��ق .ث��م قومي ب��إزال��ة زي��ت الزيتون ال��زائ��د ما
�سيزيد من الكفاءة.
للأظافر واللحم امليت
نقوم بتدليك القليل من زي��ت الزيتون على �أظافرنا يف
بداية جل�سة العناية بالأظافر ،ثم نرتكه لب�ضع دقائق .لذلك منزج:
�سيكون تق�شري اجل�ل��ود ال�صغرية �أ�سهل بكثري و�ستكون  -ن�صف كوب ( 125مل) من حبوب النب املطحونة
 ن�صف كوب ( 60مل) �سكر�أظافرنا المعة وقوية!
 ن�صف كوب ( 60مل) زيت زيتونما�سك لل�شعر
ميكنك ا�ستخدام القليل من زي��ت الزيتون مع ت�سخينه جلّ للحالقة
ال (ب�ضع ث ��وانٍ يف ك��ل م��رة يف امل�ي�ك��رووي��ف م��ع املزج للح�صول على ّ
جل حالقة مثايل يرطب ويرتك ال�ساقني
قلي ً
واالختبار يف كل مرة حتى ي�صبح الزيت يف درجة احلرارة �أك�ث�ر نعومة ،ام��زج��ي كمية مت�ساوية م��ن زي��ت الزيتون
وج��ل ال�صبار (متوافر يف ال�صيدليات ومتاجر الأطعمة
املثالية) كقناع مرطب لل�شعر.
ن�ضع ال��زي��ت على ك��ام��ل ط��ول �شعرنا ،م��ع �إي�ل�اء اهتمام ال �� �ص �ح �ي��ة) .مي�ك�ن��ك �إ� �ض��اف��ة ب���ض��ع ق �ط��رات م��ن الزيت
خا�ص للأطراف� .إذا كان لدينا ق�شرة ،ميكننا تدليك فروة العطري جلعل رائحته جيدة!
�ص ِّبيه يف وع��اء ق��اب��ل ل�ل�إغ�لاق واخلطيه ج�ي�دًا قبل كل
ر�أ�سنا بقليل من هذا الزيت.
ات��رك�ي��ه مل��دة � 15إىل  30دق�ي�ق��ة ،ث��م ا�شطفي واغ�سلي ا�ستخدام.
�شعرك كاملعتاد.
منظف للماكياج
ن�ظ� ًرا لأن ال��زي��ت ي�ج��ذب اجلزيئات
عالج الندبات وعالمات التمدد
وال��ده��ون ،ف� ��إن زي��ت الزيتون
ت �ع �ت�ب�ر م �ن �ت �ج��ات ال�سيلوليت
م � �ث ��ايل لإزال� � � � ��ة املكياج
ال�ت�ج��اري��ة ب��اه�ظ��ة ال �ث �م��ن ،لكن
ع� � ��ن ال� �ب� ��� �ش ��رة
مي�ك�ن�ن��ا �أن ن ��رى �أن �ه��ا حتتوي
على عن�صر واح��د م�شرتك:
الكافيني .هذا يح�سن الدورة
الدموية وي�ساعد على �شد
اجللد.
للأ�سف ال يوجد حل �سريع
لأن  90٪م ��ن الن�ساء
لديهن ال�سيلوليت وهو
م��رت�ب��ط ب�ع��وام��ل وراثية
وه��رم��ون �ي��ة .ل�ك��ن الت�أثري
امل �ف �ي ��د

الرقيقة!
نقوم بب�ساطة بخلط جزءين من زي��ت الزيتون مع جزء
واحد من املاء امل�صفى يف زجاجة �صغرية (على �سبيل املثال
½ كوب من الزيت ون�صف كوب من املاء) ،ن�سكب القليل
على قطنة ثم يطبق بلطف .يف النهاية ،ن�شطف باملاء.
من املهم مزج مزيل املكياج قبل كل تطبيق� .ستكون النتيجة
مثالية ،دون �أن تكون دهنية جدًا على الب�شرة� ،أعدك!
يحد من �شيخوخة اجللد
ّ
ي���س��اع��د زي ��ت ال��زي �ت��ون ع�ل��ى م�ن��ع ج �ف��اف اجل �ل��د بف�ضل
الفيتامينات  Aو  Eوكذلك الأحما�ض الدهنية .وبالتايل،
مينع اجللد من تطوير التجاعيد.
لذلك حتتاجني فقط �إىل تطبيق القليل مبا�شرة على
وجهك.
م�ضاد للجراثيم
من خالل تطبيقه على اجللد ،مينع زيت الزيتون انت�شار
البكترييا� .إذا كانت لديك جروح ،ف�ستقوم بالت�أكيد بتطبيق
بع�ضها لأن��ه يحتوي على خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات
ومطهر ي�سهّل ال�شفاء.
تنظيف فرا�شي املكياج
مرة يف ال�شهر ،اخلطي تلك العنا�صر 10( :مل) �صابون
�سائل مع  1ملعقة �صغرية من ال�شاي ( 5مل) زيت زيتون
لتنظيف فرا�شي املكياج.
بالطبع ،عليك �شطفها جيدًا،
ث��م اتركيها جت��فّ يف الهواء
على من�شفة.
مق�شّ ر للج�سم
منزج:
 ن�صف كوب ( 125مل) ملحبحري
 ن�صف كوب ( 60مل) زيتزيتون
 ب �� �ض��ع ق � �ط� ��رات منالزيت العطري املف�ضل
لدينا
 تخزينها يف حاويةقابلة لإعادة الغلق.
�سيبقى اخلليط
مل��دة �شهرين يف
درج ��ة ح ��رارة
الغرفة.

طرق عديدة ال�ستعادة مالب�سك امللطخة والتالفة
هل �سكبت القهوة للتو على التنورة املف�ضلة لديك؟ هل تتحول �سرتة
الرتيكو املحبوبة �إىل كرة وبر؟ هل �سحابك مازال عالقا؟ال توجد
م�شكلة ،وجدنا حيل عديدة ال�ستعادة مالب�سك امللطخة �أو التالفة.
ك��رمي احلالقة لإزال���ة �آث��ار كرمي
الفريزر ملنع التق�شري
ق �ب��ل ارت � � � ��داء ال� ��� �س�ت�رة ال �� �ص��وف �ي��ة �أو الفون دو تان
غال ًبا ما يحدث العثور على �ألفون دو تان
الك�شمري،
�ضعيها يف كي�س بال�ستيكي حم�ك��م ،يف على طوق قم�صاننا .ر�شي البقعة بقليل
الفريزر ملدة �ساعتني! الربد �سوف ي�صلح من كرمي احلالقة ،ثم �ضعي املالب�س يف
الغ�سالة.
الزغب.
ط�لاء الأظ��اف��ر مل�ساعدة الأزرار
ال�سائبة
مت قطع اخليط املوجود على الزر ولي�س
ل��دي��ك ال ��وق ��ت خل �ي��اط �ت��ه؟ ال تقلقي:
ال�ق�ل�ي��ل م��ن ط�ل�اء الأظ ��اف ��ر ال�شفاف
و�سيكون هادئ لق�ضاء وقت جيد!
وداعا ،اخلدو�ش على اجللد!
هل جلد حذائك �أو حقيبة يدك خمدو�شة
�أو ب��اه�ت��ة ق�ل�ي� ً
لا؟ نظفيهما با�ستخدام
مرطب� ،سيقوالن �شك ًرا لك!
طبا�شري – دهون
واحدة من مالب�سك ملطخة بال�شحوم؟
افركي بقع ال�شحوم بالطبا�شري البي�ضاء،
ثم �ضعي املالب�س يف الغ�سالة.
�إذا كانت البقعة قدمية ،ف�إن Budget
 101ت �ق��دم و��ص�ف��ة م�ن��زل�ي��ة ال�صنع
لإزالتها� :صل�صة الغ�سيل الفائقة.

الكرديغان املثقوب
ه ��ل داه � ��م ال� �ع ��ث � �س�ت�رت��ك اجلميلة؟
�إكت�شفي قوة �إبر اللباد! حتتاجني فقط
�إىل القليل م��ن الإب� ��داع لتحويل هذه
الثقوب ال�صغرية القبيحة �إىل ت�صميم
جميل …

جينز ال ت�شوبه �شائبة
رمب��ا ال ترغبني يف غ�سل اجلينز ك��ل 5
دقائق.
ع��ادي .للتخل�ص من الروائح الكريهة،
فقط �ضعيه يف كي�س بال�ستيكي واتركيه
ط ��وال ال�ل�ي��ل يف ال�ف��ري��زر (ن �ع��م ،بجوار
�سرتة الك�شمري!).
ال�سحاب غري الثابت
ه��ل ال �� �س �ح��اب يف م�لاب���س��ك ي���س�ت�م��ر يف
النزول؟ ا�ستخدمي �سل�سلة املفاتيح!

طالء الأظافر  +ن�سيج �شبكي = احلد
من ال�ضرر
هل جواربك النايلون تع ّر�ضت لل�ضرر؟
مثبت �ضد �أحمر ال�شفاه
لإزالة �أثر �أحمر ال�شفاه ،ما عليك �سوى ا�ستخدمي القليل م��ن ط�لاء الأظافر
ر� �ش��ه مب�ث�ب��ت ال���ش�ع��ر ،وات��رك �ي��ه لب�ضع ال�صايف لإيقاف كر ال�شبك.
�إذا مل يكن لديك ورني�ش ،افركيه بقليل
�ساعات ،ثم �ضعي املالب�س يف الغ�سالة.
من ال�صابون �أو مثبت ال�شعر.
ال�سحاب العالق
�إذا تعرث ال�سحاب اخلا�ص بك ،ف�إن قلم وداعا ،لبقع مزيل العرق!
ر�صا�ص ب�سيط �سيعيد مرونتها كما ال�سنة �إف��رك��ي ب�ق��اي��ا م��زي��ل ال �ع��رق ل�ل�ب��ا���س ما
املا�ضية .فقط �إفركي قلم الر�صا�ص على با�ستخدام �شريط الرغوة املوجود على
كل جانب من �أ�سنان ال�سحاب� .إذا مل يكن ب �ع ����ض ع�ل�اق ��ات ال �ت �ن �ظ �ي��ف اجل � ��اف �أو
ذلك كاف ًيا ،ا�ستخدمي قالب ال�صابون �أو بب�ساطة بقطعة قما�ش من ّعم.
�ستختفي البقايا على الفور!
بل�سم �شفاه.
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تتابع الفنانة التون�سية عائ�شة بن �أحمد ردود الفعل على جتربتها
ال�سينمائية اجلديدة بفيلم "تو�أم روحي" الذي ا�ستقبلته دور العر�ض
ال�سينمائية م�ؤخر ًا .ويف هذا احلوار تتحدث عائ�شة عن الفيلم وكوالي�سه
بالإ�ضافة �إىل م�شاريعها الفنية اجلديدة..

35

�أقدم الدراما املميزة التي ا�شعر ب�أنها �ست�ضيف يل

عائ�شة بن �أحمد� :أ�سعى للتواجد يف
ال�سينما ب�أعمال جيدة وخمتلفة
• ما �سبب حما�سك لال�شرتاك يف "تو�أم روحي"؟
ب�ع��دم��ا ق ��ر�أت ال�سيناريو اخل��ا���ص بالفيلم وج ��دت نف�سي �أمامجتربة �سينمائية خمتلفة على جميع امل�ستويات خا�صة فيما يتعلق
باملعاجلة املكتوبة وال�صورة التي �سيخرج عليها العمل ،ومن هنا
حتم�ست للتجربة لأن طبيعة الفيلم لي�ست م�شابهة لأي عمل قمت
به من قبل بالإ�ضافة �إىل �أن �شخ�صية علياء التي اقدمها حتمل 4
وجوه خمتلفة بالأحداث ،وهذه هي املرة الأوىل التي ار�شح فيها
لتقدمي عمل اظهر خالله ب�أكرث من وجه يف الأح��داث ،ومن ثم
وجدت حتديا بالن�سبة يل مل اخ�ضه من قبل بالإ�ضافة �إىل �أن تيمة
الفيلم متزج بني الرومان�سية وال�سيكو دراما.
• هل ت�ضعني معايري حمددة الختيار �أدوارك؟
 معايريي كما هي مل تتغري� ،أبحث عن ال��دور ال��ذي ي�ضيف يلويقدمني للجمهور ب�شكل و�صورة خمتلفني ،فال ارغب يف ح�صري
بنمط معني من الأدوار ،وال �أرغ��ب يف �أن اك��ون متواجدة ب�أعمال
�أق��ل مم��ا ق��دم��ت م��ن ق�ب��ل ،وه��ذا الأم��ر يجعلني �أف�ك��ر ج�ي��داً قبل
املوافقة على �أي جتربة جديدة ،وه��ذا الأم��ر ال يرتبط مب�ساحة
الدور فح�سب ولكن بت�أثريه ومو�ضوع العمل �سواء يف ال�سينما �أو
التلفزيون� ،صحيح �أن الأمر رمبا ي�ستغرق بع�ض الوقت لكن ا�شعر
ب�أنني ا�سري يف الطريق ال�صحيح.
• ت��ردد �أن ثمة خالفات بينك وبني �أمينة خليل التي ت�شارك
معك بالبطولة الن�سائية للفيلم!
لي�س �صحيحاً على الإطالق ،فعالقتنا طيبة للغاية وهذه لي�ستاملرة الأوىل التي نعمل فيها �سوياً ،ولكن �سبق �أن عملنا معاً يف فيلم
"اخللية" وهو �أحد الأعمال التي اعتز بها ،وحالة التفاهم التي
جمعت بيني وبني �أمينة يف امل�شاهد امل�شرتكة كانت وا�ضحة فالأمر
مل يتجاوز �أخبارا غري �صحيحة.
• �أمل تقلقي من عر�ض الفيلم يف ظل ال�سماح بح�ضور % 25
من اجلمهور بال�صاالت ال�سينمائية؟
هذا االمر من م�س�ؤولية االنتاج ولي�س االبطال،لكن يف النهاية ال انكر �أن�ن��ي �شعرت بالقلق يف
البداية خا�صة �أن جزءا من جناح الفيلم هو
م�شاهدة اجلمهور له بال�صاالت ال�سينمائية،
وب�ع��د ط��رح الفيلم �شعرت ب�سعادة كبرية
خا�صة �أن الإيرادات التي يحققها الفيلم
م �ت ��زاي ��دة ب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر مم ��ا يعك�س
ترحيبا بالعمل وحر�صا على م�شاهدته
فهذا الأمر دليل على النجاح.
• ماذا عن ردود االفعال؟
ث �م��ة ردود �أف� �ع ��ال مل���س�ت�ه��ا م �ن��ذ طرحالفيلم ب��ال���ص��االت ال�سينمائية وحتى
اليوم اتابعها ،فمنذ ح�ضوري العر�ض

اخل��ا���ص م��ع ف��ري��ق العمل و�أن ��ا ا�شعر ب�سعادة ك�ب�يرة فيما يتعلق
بتفاعل اجلمهور مع �شخ�صية عليا وتابعت ما كتب عنها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي و�أكرث ما �أ�سعدين �أنه بالرغم من حمدودية
احل�ضور يف ال�صاالت ال�سينمائية ب�سبب االج��راءات املتبعة نتيجة
�أزم��ة فريو�س كورونا ف��إن تعليقات كثرية ج��اءت على ال��دور عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكل جعلني �أ�شعر مبفاج�أة خا�صة
مع كرثة اال�شادات.
• وهل توج�ست من العمل مع �أحمد ال�سبكي؟
�أدرك ��ت منذ حلظة ق��راءة ال�سيناريو �أن ال�سبكي يقدمفكرة جديدة على امل�ستوى االنتاجي ومغامرة
حم�سوبة فنياً ،وه��ذا �أم��ر ي�ستحق الإ�شادة
خا�صة �أن��ه مل يبخل على العمل مطلقاً
بل على العك�س كان حري�صا على توفري
كافة عوامل النجاح من الناحية الفنية
واالن� �ت ��اج� �ي ��ة ،ف �ه��و واح � ��د م ��ن �صناع
ال�سينما املهمني يف ال�سنوات الأخرية
ويقدم �أعماال متنوعة فنياً.
• حدثينا عن كوالي�س الت�صوير يف
فرن�سا.
 ��ص��ورن��ا ه�ن��اك م��دة �أ� �س �ب��وع تقريباً،وك��ان��ت يف �أج� ��واء اي�ج��اب�ي��ة ل�ل�غ��اي��ة لأن
الت�صوير مت قبل الأزمة احلالية اخلا�صة
بكورونا ،وكفريق عمل ق�ضينا وقتا طويال
�سوياً خالل مدة الت�صوير.
• ملاذا �صرحت بحبك لل�سينما عن التلفزيون؟
�أح � ��ب ال���س�ي�ن�م��ا وال �ع �م��ل ف �ي �ه��ا �سواءال���س�ي�ن�م��ا امل�صرية

�أو التون�سية و�أ�سعى للتواجد فيها ب�أعمال جيدة وخمتلفة ،لذا
جتدين �أت�أنى يف اختياراتي بها حتى تكون كل خطوة فيها مبثابة
نقلة بالن�سبة يل ولي�ست جم��رد عمل للتواجد فح�سب ،لكن يف
الوقت نف�سه �أق��دم الدراما املميزة التي ا�شعر ب�أنها �ست�ضيف يل،
ويف الوقت احلايل اعمل على م�سل�سل "تقاطع طرق".
• حدثينا عن هذه التجربة.
امل�سل�سل يجمعني م��ع منى زك��ي ،وحم�م��د مم��دوح و�سيد رجبوجمموعة كبرية من الفنانني وهو من �إخراج تامر حم�سن الذي
اعتز كثرياً بالعمل معه يف عمل فني لإعجابي ال�شديد
ب�ت�ج��رب�ت��ه ال�ف�ن�ي��ة ك�ت��اب��ة و�إخ ��راج� �اً ب�شكل عام،
ويف امل�سل�سل نناق�ش كثريا م��ن املو�ضوعات
االجتماعية املهمة عرب طرح هذه الق�ضايا
من واقع احلكايات لكن يف الوقت احلايل
ال �أ�ستطيع احلديث عن دوري انتظاراً
لعر�ض امل�سل�سل.
• ك� � �ي � ��ف ت � �خ � �ط � �ط �ي�ن خل � �ط� ��وات� ��ك
القادمة؟
ل��دي طاقة وحما�س لتقدمي مزيد منالأدوار املختلفة وامل�ت�ن��وع��ة خا�صة �أنني
ا��ش�ع��ر ب� ��أن ه�ن��اك ال�ك�ث�ير ال ��ذي مل اقدمه
حتى الآن ،وامتنى العمل مع جميع الفنانني
واملخرجني والكتاب الذين مل اعمل معهم حتى
اليوم ،فكل �شخ�ص تعمل معه ي�ضيف لك وت�ستفيد
من خربته.

�إلي�سا غا�ضبة
من التنمر
ع�برت الفنانة �إلي�سا ع��ن ا�ستيائها م��ن االن�ت�ق��ادات التي ت�صلها ،وحملة
التنمر التي تتعر�ض لها هي و�أ�صدقا�ؤها ،ب�سبب ما تن�شره على (تويرت).
وغردت �إلي�سا ،عرب �صفحتها ،بر�سالة حا�سمة لكل املتنمرين ،قالت فيها:
(تويرت �أ�سا�س االختالف بالر�أي ،وما عندي م�شكلة يكون يف تباين بالآراء
عن �شغلي لأن��و هيدا فن وذوق ،ولكن اللي ما ممكن �إقبلو هوي االنتقاد
وحتى التنمر بحق �أ�صدقائي لأ�سباب خمتلفة وما رح اتهاون مع �أي حدا
بيعتمد هالأ�سلوب).
وقالت يف تغريدة ثانية�( :أنا من النوع اللي ما بجاوب و�إنتو بتعرفو ،واللي
بيزعجني بتعليقاته بالتنمر �أو بحق �أ�صدقائي بيكون جوابو بلوك).

�أمل عرفة تهدد متابعيها
ب�سبب م�سل�سل �شارع �شيكاغو
قررت الفنانة �أمل عرفة �أن تخرج
عن �صمتها وتدافع ب�شرا�سة عن
دورها وزمالئها يف امل�سل�سل املثري
للجدل (��ش��ارع �شيكاغو) ،و�سط
ال�ضجة التي يثريها هذا العمل.
ون � �� � �ش� ��رت ع� ��رف� ��ة ع �ب��ر م ��واق ��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ر�سالة
� �ش��دي��دة ال �ل �ه �ج��ة ق ��ال ��ت فيها:
(من حق الكل يحب �أو ما يحب،
ف �خ��ورة ب� � ��آراء الأغ�ل�ب�ي��ة ب�شغلي
ب�شخ�صية �سماهر ،لكن �أي تن ّمر
م��ن �أي ��ش�خ����ص ب�خ���ص��و���ص �أي
زميل �أو زميلة بعتذر �سلفاً عن
البلوك).
وتباينت ردود الفعل ب�ين م�ؤيد
مل��ا قالته على اعتبار �أن امل�شاهد
اجل ��ري� �ئ ��ة يف امل �� �س �ل �� �س��ل �ضمن
ال�سياق الدرامي ،وال تتعدى �أنها
متثيل ،يف ح�ين �شنّ الراف�ضون
لتلك اجلر�أة هجوماً عليها وعلى
باقي املمثلني.

لقاء �سويدان
ترتاجع عن
االعتزال
منذ عودتها عن ق��رار اعتزالها الفن ،انخرطت لقاء �سويدان يف
العر�ض امل�سرحي "فنان ال�شعب" ال��ذي يحكي ال�سرية الذاتية
للمو�سيقار الراحل �سيد دروي�ش ،وهي م�شغولة بتج�سيد دورها وال
تلتفت لأي كالم �أو نقد يقال حول قرار االعتزال والعودة.
�سويدان �أك��دت يف �إح��دى ال�ن��دوات ال�صحافية �أنها تتقبل النقد
البناء؛ خ�صو�صاً يف �أعمالها الفنية ،لكن الفرتة الأخرية �أ�صبحت
"ال�سو�شيال ميديا" تنقد ب�شكل مبالغ فيه ،و�أحياناً ي�صل �إىل مرحلة
التجريح ،لذلك تلج�أ �إىل "البلوك" .و�أ�ضافت�" :أ�ؤيد الفنانني الذين
يقومون بالرد على من يعتدي عليهم ،لأننا يف النهاية ب�شر ولدينا
قدرة على التحمل".
وعن جلوئها لعمليات جتميل قالت �إنه ال مانع من اللجوء �إىل عمليات
التجميل خا�صة عند احلاجة �إليها ،م�ضيفة "�أجريت عملية جتميل يف
�أنفي؛ لأنني كنت يف حاجة �إىل هذه العملية ،بالإ�ضافة �إىل �أنني ل�ست �ضد
هذا املو�ضوع ،و�سوف �أجل�أ �إليه مرة �أخرى لو كنت يف حاجة �إليه" .يذكر،
�أن م�سرحية "�سيد دروي�ش" من بطولة ،حممد عادل ،وجمموعة كبرية
من جنوم امل�سرح القومي.
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اليكم �أ�سباب حمو�ضة املعدة امل�ستمرة
يُجمع �أط�ب��اء اجل�ه��از اله�ضمي على �أنّ �أعرا�ض
حرقة املعدة تعترب مقلقة �إذا عانى منها ال�شخ�ص
م��رة �أو مرتني يف الأ��س�ب��وع مل��دة تزيد على �شهر،
�إذ يتعني على املري�ض عندئذ ا�ست�شارة الطبيب
املخت�ص للبحث عن ال�سبب و�إجراء العمل الطبي
الالزم.
تع ّريف يف الآت��ي على �أ�سباب حمو�ضة املعدة وعلى
عوامل اخلطر بح�سب "مايو كلينك":
�أ�سباب حمو�ضة املعدة
حت ��دث ح�م��و��ض��ة امل �ع��دة (ح��رق��ة امل �ع��دة) عندما
ي��رجت��ع حم�ض امل �ع��دة �إىل الأن �ب��وب ال ��ذي ينقل

الطعام من الفم �إىل املعدة (املريء).
عند اب�ت�لاع الطعام ع��اد ًة ،ترتخي جمموعة من
الع�ضالت املحيطة ب�أ�سفل املريء؛ لل�سماح بدخول
الطعام وال���س��وائ��ل �إىل امل�ع��دة .ث��م ت�ع��ود الع�ضلة
لل�ش ّد مرة �أخرى.
و�إذا ارتخت �أو �ض ُعفت الع�ضالت املحيطة ب�أ�سفل
املريء ب�شكل غري طبيعي ،ميكن �أن يرجتع حم�ض
املعدة �إىل امل��ريء (االرجت��اع احلم�ضي) ،وي�سبب
حرقة �أو حمو�ضة يف فم املعدة .وقد يكون االرجتاع
احلم�ضي �أ�سو�أ عند االنحناء �أو اال�ستلقاء.
ون�ستعر�ض لكم بع�ض العوامل التي تعمل على
تهييج حمو�ضة امل �ع��دة ،وذل��ك لتج ّنبها يف حال

وجود هذه امل�شكلة لدى ال�شخ�ص ،وهي:
 القلق والإجهاد. تناول وجبات كبرية. تناول الأطعمة احلا ّرة. تناول املنتجات احلم�ضية. تناول منتجات الطماطم كال�صل�صة والكات�شب. تناول الأطعمة الد�سمة واملقلية. تناول ال�شوكوالتة. تناول الب�صل. امل �� �ش��روب��ات ال �ت��ي حت �ت��وي ع�ل��ى ال�ك��اف�ي�ين مثلامل�شروبات الغازية والقهوة وغريها.
 -النعناع.

�أطعمة ت�ساعد على زيادة طول طفلك

الأفوكادو

تعترب فاكهة االفوكادو من االطعمة
التي ت�شتهر بطعمها اللذيذ واملرغوب
من قبل البالغني والأط �ف��ال ،ولكن
ه ��ل ت� �ع ��رف �أن ف ��وائ ��د الأف� ��وك� ��ادو
ال�صحية �ست�شجعك على تناوله �أكرث
من قبل؟
فوائد الأفوكادو ال�صحية عديدة ومتنوعة ،وهي من الفاكهة النادرة التي
حتتوي على كمية جيدة من الدهون االحادية غري امل�شبعة� ،إال جانب ما
يزيد عن  20معدن وفيتامني.
احتواء الأفوكادو على كل هذه املغذيات ،يعني وجود العديد من الفوائد
لتناوله ،و�أهمها:
 1غني بالعنا�صر الغذائية الهامة 2تعزيز �صحة النظر 3انخفا�ض فر�ص الإ�صابة بال�سرطان 4احلماية من االكتئاب 5معقم ومطهر للج�سم 6مهم ل�صحة القلب 7الوقاية من ه�شا�شة العظام 8يح�سن من عمليات اله�ضم 9احلماية من الأمرا�ض املزمنة 10-مفيد للحوامل

• هل علم ح�ساب املثلثات علم حديث ؟
ال  ..اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي و�أول من ا�ستخدمه
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء االهرامات ال�شهرية وقد
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�ضعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً
م�ستق ً
ال بذاته ومن اوائل امل�ؤ�س�سني لعلم ح�ساب املثلثات ابوعبداهلل
البتاين ون�صر الدين الطو�سي

• من �صاحب اول �صفر يف احل�ساب ؟

�صاحب اول �صفر يف احل�ساب ه��و ال�ع��امل امل�سلم حممد ب��ن مو�سى
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�صفر يف احل�ساب وكان اكت�شافه هذا
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً
ملفهوم الرقم .

• متى كان اول حا�سوب الكرتوين ؟

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام  1946وهو
من احلوا�سيب القدمية التى تعمل بال�صمامات املفرغه وي�ستهلك
قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً

طالبة يف الكلية الأوملبية ت�ؤدي حركة ا�ستعرا�ضية خالل احتجاج على �إعادة تنظيم الكلية �أمام مبنى
الربملان يف العا�صمة الأوكرانية كييف .رويرتز

رغم اعتماد طول اجل�سم على اجلينات� ،إال �أن العنا�صر الغذائية تلعب دوراً يف
منو وتطور وقوة العظام واملفا�صل لدى الأطفال خا�صة يف بداية �أعمارهم،
وبالتايل ت�ساعد على �ضبط الطول ب�شكل منا�سب .الدكتور خالدي يو�سف
خبري التغذية يقدم بع�ض الأط�ع�م��ة التي ت�ساعد على زي��ادة ال�ط��ول عند
الأطفال :يحتوي احلليب على الكال�سيوم والف�سفور واملاغن�سيوم ،كما يعترب
م�صدراً غنياً بالربوتني (كوب حليب=  8جرامات بروتني) ،ويو�صي اخلرباء
ب�أن حليب الأبقار ي�ساعد على منو الأطفال وبناء ع�ضالتهم.
البي�ض والفا�صوليا
يتميز البي�ض باحتوائه على كمية وفرية من الربوتني الذي ي�ساهم يف دعم
منو العظام ،وفيتامني د الذي يزيد من فر�ص امت�صا�ص الكال�سيوم باجل�سم،
ومن ثم تطور الع�ضالت واملفا�صل والعظام ب�شكل �سليم .حتتوي الفا�صوليا
البي�ضاء على العديد من العنا�صر الغذائية ،خا�صة الربوتني ال��ذي يزيد
معدالت ما ي�سمى (عامل النمو �شبيه الأن�سولني  ،)1والذي يعترب هرموناً
مهماً يف دع��م تطور الطفل� ،إىل جانب احلديد وفيتامني  ،Bما يقي من
الإ�صابة بالأنيميا التي ت�ؤخر منو ال�صغار.
الدجاج
يتميز الدجاج باعتباره م�صدراً غنياً بالربوتني وفيتامني  .B12ف�ض ً
ال
ع��ن احلم�ض الأميني التورين ال��ذي يعزز تكوين ومن��و العظام ،والعديد
من العنا�صر الغذائية الأخرى مثل فيتامني  B6وغريه .يعد اللوز واحداً
م��ن املك�سرات املليئة بالفيتامينات وامل�ع��ادن التي يحتاجها اجل�سم لزيادة
الطول والنمو ب�شكل �سليم ،ومن بينها الدهون ال�صحية والألياف واملنجنيز
واملاغن�سيوم وفيتامني .E
اخل�ضروات
حتتوي اخل�ضراوات الورقية مثل ال�سبانخ واخل�س والكرنب وغريها على
كمية ك�ب�يرة م��ن العنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة ،على ر�أ��س�ه��ا فيتامني  Kال��ذي يزيد
كثافة العظام ويدعم منوها وطولها ب�شكل �سليم� ،إىل جانب فيتامني �سي
والكال�سيوم واحلديد واملاغن�سيوم والبوتا�سيوم .ي�ساعد الزبادي على زيادة
الطول عند الأطفال ودعم منوهم وتطورهم ،وذلك الحتوائه على الربوتني،
ودوره يف حت�سني عمل اجلهاز املناعي وتقليل فر�ص الإ�صابة بااللتهابات
امل�سببة للأمرا�ض اخلطرية.
البطاطا احللوة
تلعب البطاطا احللوة دوراً يف تعزيز الطول عند ال�صغار ،حيث حتتوي على
فيتامني  Aال��ذي يح�سن �صحة العظام ،ف�ض ً
ال عن الأل�ي��اف التي ت�ساعد
اجل�سم على امت�صا�ص الفيتامينات واملعادن املختلفة.
التوت والفراولة
يحتوي التوت ب�أنواعه والفراولة على ن�سبة عالية من فيتامني �سي الذي
يعزز منو اخلاليا و�إ�صالح الأن�سجة التالفة وزي��ادة الكوالجني الذي يعمل
على زيادة كثافة العظام وحت�سني �صحتها.
�سمك ال�سلمون
يعترب ال�سلمون من الأ�سماك الدهنية الغنية ب�أحما�ض �أوميجا  .3والتي
تلعب دوراً مهماً يف احلفاظ على �صحة العظام ودعم تطور ومنو الأطفال
ب�شكل �سليم ،ف�ض ً
ال عن الربوتني والبوتا�سيوم وفيتامني .B

• هل تعلم �أن املخ يحتاج �إىل �سد�س كمية الدم التي ي�ضخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل
اجل�سم  ..رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله.
• هل تعلم �أنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو  32بليون خلية .
• هل تعلم �أن يف ج�سم الإن�سان �أك�ثر من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ت�تراوح ما بني
ن�صف لرت �إىل لرت ون�صف كل � 24ساعة بال توقف �صيفاً و �شتا ًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة
احلرارة.
• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت
مرة �أخرى.
• هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى (
الت�سمم البوليني).
• هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي
�أكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.
• هل تعلم �أن عدد �شعر الر�أ�س يبلغ نحو � 120ألف �شعرة يف الر�أ�س ال�سليم  ..و كلما كان ال�شعر رقيقاً
كان �أكرث  ..و ال�شعر الأ�شقر �أكرث من ال�شعر الأ�سود و ال�شعر الأحمر عموماً �أقل كثافة �إذ يبلغ � 90ألف
�شعرة  ..و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة �أعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني � 60 : 50شعرة.

ال�شيخ ال�شجاع
اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض اال�ستيالء عليها فار�سلوا بع�ض رجالهم ليتج�س�سوا على
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�س �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�صونهم ..
فقام اجلوا�سي�س بالذهاب �إىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�شلوا يف ذلك فلم ي�ستطيعوا الت�سلل �إىل
داخلها لكنهم ا�ستطاعوا ان يقب�ضوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به �إىل القائد الذي �س�أله عن كل
مايريد فلم يجبه الولد وال االبن ف�أمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل ،قام اجلنود بتعذيب ال�سجينني ولكن
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد �إىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �س�أنطق
ولكن يل طلب واح��د فقط فقال القائد ماهو ،قال الرجل اقتل ول��دي اوال وبعد ذلك �س�أقول لكم كل �شيء
فا�ستعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اوال حتى اليذهب بعد ذلك �إىل
املدينة وي�شي بي فغ�ضب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل ف�ضحك
ال�شيخ وقال وكيف ت�صدق اين �س�أقول لك كل �شيء ..طلبت قتل ابني حتى اليتعذب من بعدي ويخاف وينطق
مبا لدينا ،فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �شيئا فقال الرجل لوقطعت من ج�سدي قطعا وانا حي
لن ابوح لك ب�شيء ،فغ�ضب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�سها  ..ان وطنيته احرقتني واذلتني
 ..هيا �سيطول ح�صارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم  ..وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر
بالعودة مرة اخرى .

