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على ال��رغ��م م��ن الآث ��ار ال�سلبية التي ينطوي عليها ،يعترب اخلبز
الأبي�ض �أحد �أهم املواد الغذائية التي ي�ستهلكها الكثريون يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل .فيما يلي خم�س م�شكالت �صحية ق��د تواجهنا عند
تناول اخلبز الأبي�ض ب��إف��راط ،بح�سب ما �أورد موقع “�إم �إ���س �إن”
الإلكرتوين :الإم�ساك /ي�صنع اخلبز الأبي�ض من احلبوب امل�صنعة
م�ث��ل الأرز الأب �ي ����ض وامل�ع�ك��رون��ة ال�ب�ي���ض��اء وال �ع��دي��د م��ن املعجنات
وامل�خ�ب��وزات .عندما تتم معاجلة احل�ب��وب ،فهذا يعني �أن��ه قد متت
�إزال��ة �أج��زاء النخالة والبذرة من احلبوب ،والتي حتتوي على كمية
كبرية من الألياف التي ت�سهل عملية اله�ضم وخروج الف�ضالت من
الأمعاء .لذا ف�إن خلو اخلبز الأبي�ض من النخالة قد ي�ساهم بالإ�صابة
بالإم�ساك .ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم :ميكن �أن ي�سبب اخلبز
الأبي�ض ارت�ف��اع�اً يف م�ستويات ال�سكر يف ال��دم لأن��ه يفرز الغلوكوز
(ال�سكر) ب�سرعة .من ناحية �أخ��رى ،ف��إن الأطعمة منخف�ضة ن�سبة
ال�سكر تطلق الغلوكوز ببطء ،مما ي�سمح مل�ستويات ال�سكر يف الدم
بالبقاء ثابتة� .إذا كنت م�صا ًبا بداء ال�سكري من النوع � 1أو  ،2فقد
ريا لأن��ه قد ي ��ؤدي �إىل
يكون تناول اخلبز الأبي�ض غال ًبا �أم � ًرا خط ً
ارتفاع منتظم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

كتاب يحذر :احلياة الع�صرية تهدد قدرة الرجال على الإجناب
�صدر كتاب جديد يف الواليات املتحدة لعاملة بارزة يف جمال الأوبئة،
تقول فيه �إن انخفا�ض عدد احليوانات املنوية والتغريات يف التطور
اجلن�سي يهددان بقاء الب�شرية.
والكتاب لـ"�شانا �سوان" ،عاملة الأوب�ئ��ة البيئية والإجن��اب�ي��ة يف كلية
�إي�ك��ان الطبية التابعة مل�ست�شفى جبل �سيناء ال�شهري يف نيويورك،
وباحثة �أخرى ،ويحمل ا�سم "العد التنازيل".
وقالت �سوان يف كتابها �إن انخفا�ض عدد احليوانات املنوية والتغريات
اجلن�سية �سيقودان �إىل ما و�صفتها ب�أزمة خ�صوبة.
والأزمة هذه ،بح�سب العاملة الأمريكية ،و�شيكة ولي�ست بعيدة ،ورمبا
ت�شكل تهديدا ميكن مقارنته ب�أزمة املناخ.
وي�أتي هذا بعد �أن �شاركت عام  ،2017يف ت�أليف درا�سة ك�شفت �أن عدد
احليوانات املنوية يف الغرب انخف�ض بن�سبة  59يف املئة لدى الرجال
بني عامي  1973و.2011
وبني عامي  1964و ،2018انخف�ض معدل اخل�صوبة العاملي من
 5.6مولود لكل امر�أة �إىل  2.4مولود .والآن لدى �سكان ن�صف دول
العامل معدالت اخل�صوبة �أقل من  2.1مولود.
ور�أت �أن الو�ضع احل��ايل يف العالقات اجلن�سية ال ميكن �أن ي�ستمر
طويال دون تهديد الب�شرية.

ولدت جبانا ومنعدم الثقة؟ العلماء لديهم احلل
وجد العلماء طريقة ل�صعق الدماغ ،مبا ي�ؤدي �إىل �إزالة اخلوف من
ج�سم الإن�سان وتعزيز �شجاعته وتزيد من الثقة بالنف�س.
وتتخل�ص طريقة العلماء اجلديدة يف �إحداث تغيري يف طريقة عمل
دماغ ال�شخ�ص البجان لتعزيز ثقته بنف�سه والق�ضاء على خماوفه،
بح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ويعتقد �أن التقنية اجل��دي��دة ،ال�ت��ي ال ت��زال قيد الفح�ص ،لديها
القدرة على عالج احلاالت النف�سية مثل ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة
والرهاب والقلق.
وتقوم هذه التقنية اجلديدة على مبد�أ " الر�سائل الع�صبية املرجتعة
بعد فك �شيفرتها".
ورغم �أن الباحثني اليابنيني الذين يطورون هذه التقنية قالوا �إنها
ناجحة� ،إال �أنها لي�ست ف ّعالة مع اجلميع.
لذلك ،ن�شر الفريق النتائج التي تو�صلوا �إليها يف دورية علمية ،على
�أمل �أن يتمكن خرباء �آخرون من امل�ساعدة يف حت�سني النتائج.
وا�ستعان العلماء يف املعهد ال��دويل لأبحاث االت�صاالت املتقدمة يف
كيوتو ،مبزيج م��ن الأدوات �شملت ال��ذك��اء اال�صطناعي والت�صوير
بالرنني املغناطي�سي .

�أريكة ثورية �صديقة للبيئة
ك�شفت �شركة ت�صنيع الأثاث الأ�سرتالية
امل�شهورة كواال ،النقاب عن �أريكة ثورية
جديدة م�صنوعة من مادة الفلني التي
حتول دون الت�صاق البقع بها .مت حتويل
مادة الفلني ،التي توجد عادة على �ألواح
ال��دب��اب�ي����س و�أع �ل��ى زج��اج��ات الع�صري،
�إىل �أريكة فريدة بثالثة مقاعد .تتميز
الأريكة بت�صميم رائع مع مل�سات نهائية
م�ت�ط��ورة ومظهر طبيعي ون�سيج قوي
من الفلني ال��ذي يقاوم امل��اء وال�سوائل
الأخرى .كما �أن الأريكة �سهلة التنظيف،
وت �ق��اوم امت�صا�ص ال�غ�ب��ار .با�ستخدام
�أ�صباغ ومواد طالء خالية من احليوانات
و��ص��دي�ق��ة للبيئة ،ت ��أت��ي �أري �ك��ة الفلني
بلونني فليني و�أ� �س��ود ،لتنا�سب جميع
الأذواق وامل�ساحات .من املتوقع �أن متهد
هذه الأريكة امل�ستدامة الطريق لبدائل
اجللود ،وتوفر متانة طويلة الأمد بدون
ا�ستخدام املواد الكيميائية ال�سيئة .وقد
ي�صل �سعرها �إىل  2300دوالر.
وت�شري التقديرات �إىل �أن غابات الفلني
متت�ص كل عام ما ي�صل �إىل  14مليون
ط��ن م��ن ث��اين �أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون ،وهذا
ي�ساهم ب�شكل كبري يف تقليل انبعاثات
غ� ��ازات االح �ت �ب��ا���س احل� � ��راري ،وف ��ق ما
�أوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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�آثار جانبية خطرية لتناول اخلبز الأبي�ض

خم�سة لقاحات �أثناء احلمل
وبعد الو�ضع لوالدة �آمنة

مزارع يحول البطيخ الأحمر �إىل �أ�صفر

التعب والإرهاق� :أمرا�ض
خمتلفة تختبئ خلف هذا ال�شعور

جن� ��ح م� � � ��زارع ه� �ن ��دي �� �ش ��اب من
م �ن �ط �ق��ة ك ��ارن ��ات ��اك ��ا ،يف حتويل
البطيخ الأحمر �إىل بطيخ ذو لب
�أ�صفر مبذاق حلو ولذيذ.
وف � �ق � �اً ل ��و� �س ��ائ ��ل �إع � �ل ��ام هندية
حم �ل �ي��ة ،ف � ��إن ب��ا� �س �ف��اراج باتيل،
وه��و خريج جامعي وم��زارع �شاب،
متكن من زراع��ة جيل جديد من
البطيخ يتميز بلون ل ّبه الأ�صفر
ومذاقه الأكرث حالوة من البطيخ
ال�ت�ق�ل�ي��دي .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
ال �ب �ط �ي��خ اجل ��دي ��د ل ��ون ��ه �أ�صفر
م��ن ال��داخ��ل� ،إال �أن باتيل يدعي
ب�أنه يحتوي على نف�س الرتكيبة
ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة ل �ل �ب �ط �ي��خ الأح � �م� ��ر
التقليدي ،و�أن االخ �ت�لاف ه��و يف
اللون واملذاق فقط.
وقال باتيل معلقاً على ابتكاره“ :
مذاق هذا البطيخ �أحلى من مذاق
ال�ب�ط�ي��خ الأح �م��ر .وي�ح�ت��وي على
نف�س العنا�صر الغذائية املوجودة
يف البطيخ الأحمر ،الفارق الوحيد
هو لونه الأ�صفر” و�أ�ضاف “ :لقد
ا�ستثمرت بع�ض املال يف �إنتاج هذا
النوع اجلديد من البطيخ ،وبد�أت
�أحقق �أرباحاً جيدة وخا�صة بعدما
انت�شرت �صور البطيخ يف الكثري
من مواقع التوا�صل االجتماعي”

رمبا يكون من الطبيعي �أن تنخف�ض الطاقة قلي ً
ال خالل
ف�صل ال�شتاء ،ولكن �إذا ا�ستمر ال�شعور بالتعب والإرهاق
و�أ�صبح يعيق �أمورك احلياتية اليومية ،فعلى الأرجح
أنك تعانني من �شيء �آخر �أكرث من جمرد تعب عابر،
� ِ
لذلك البد من ا�ست�شارة الطبيب ،و�إجراء الفحو�ص
الطبية الالزمة؛ للت�أكد من عدم وج��ود �أمرا�ض
م�س�ؤولة عن حالة التعب.
تعريف يف الآت��ي على ما ميكن �أن يخبئ لك
ّ
ال�شعور بالتعب من �أمرا�ض ،بح�سب توب
�سانتيه:
رمبا تكونني بحاجة �إىل طبيب �أ�سنان!
ق��د ي �ب��دو ذل��ك غ��ري�ب�اً �أو م�ف��اج�ئ�اً بع�ض
ال �� �ش��يء ،ول�ك��ن ال�تر��س�ب��ات الكل�سية على
الأ�سنان "التي تتكون �أ�سا�ساً من البكترييا"
ت�سبب التعب للج�سم؛ لأ َّن البكترييا قد
تنت�شر �إىل الرئتني �أو يف الدم .من ناحية
�أخ��رى ،يلج�أ بع�ض الريا�ضيني �إىل �إزالة
الرت�سبات الكل�سية للمحافظة على �أدائهم
ب�شكل جيد .يو�ضح الدكتور بو�شني ،وهو
طبيب �أ�سنان قائ ً
ال" :عند �إزال��ة املليارات
من البكترييا التي تغزو الفم ،ف�سوف جند
�أنّ الدفاعات املناعية �أ�صبحت �أكرث فعالية
و�أق��ل تركيزاً يف منطقة واح��دة فقط من
اجل�سم".
م��ا احل ��ل؟ :العمل على �إزال ��ة الرت�سبات
الكل�سية ع��ن الأ��س�ن��ان ك��ل � 6أ��ش�ه��ر لدى
طبيب الأ�سنان.
أن��ك تعانني من نق�ص
على الأرج���ح � ِ
احلديد
التعب ال��ذي ي�سببه فقر ال��دم هو نتيجة
نق�صان كريات الدم احلمراء ،والتي جتلب
الأك �� �س �ج�ين م��ن ال��رئ �ت�ين �إىل الأن�سجة
واخل�لاي��ا .ف� ��إذا ��ش�ع��رتِ بال�ضعف و�ضيق
يف النف�س؛ فعلى الأرج��ح �أن��كِ تعانني من
نق�ص احلديد .والن�ساء يف �سن الإجناب،
ع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص� ،أك�ث�ر ع��ر��ض��ة �إىل
خطر الإ�صابة بفقر ال��دم؛ ب�سبب الدورة
ال�شهرية ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل ف�ق��دان كميات
من احلديد .و�أنتِ �أكرث عر�ضة �إىل نق�ص
احل��دي��د �إذا ك ��ان ل��دي��كِ �أورام ل�ي�ف�ي��ة يف

الرحم؛ لأ َّن الدورة
يف ت �ل��ك احل ��االت
�ستكون �أكرث
وف � � � � � � � � � ��رة.
وك � � ��ذل � � ��ك
الأم ��ر يزداد
بنق�ص
خ� � �ط � ��ر الإ� � � �ص � ��اب � ��ة
احلديد يف حاالت احلمل املتقاربة.
ما هو احل��ل؟ :اطلبي من طبيبك �إجراء
فح�ص دم؛ للت�أكد من م�ستوى احلديد يف
اجل�سم.

ف� � ��إ َّن م���س�ت��وى ه ��ذا الهرمون
ال ��ذي ت �ف��رزه ال �غ��دد النخامية
"الغدة ال�صغرية يف الدماغ" يزداد
عندما يكون من ال�ضروري حتفيز هرمون
ال �غ��دة ال��درق �ي��ة .ويف بع�ض الأح �ي��ان قد
ُي �ن �� �ص��ح ب �ت �ن��اول امل �ك �م�ل�ات م ��ن املغذيات
الدقيقة "اليود ،الزنك ،فيتامني دي"D
حتت �إ�شراف طبي.

قد تعانني من ق�صور الغدة الدرقية
ع �ن��دم��ا ي �ح��دث ا� �ض �ط��راب يف هرمونات
ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ،ف � ��إ َّن ج�م�ي��ع التحركات
اليومية قد ت�سبب لكِ التعب .الكثري من
ه��رم��ون��ات ال�غ��دة ال��درق�ي��ة (ف��رط ن�شاط
الغدة الدرقية) ي�سبب الت�سارع يف عملية
التمثيل الغذائي .وع��دم كفاية هرمونات
ال�غ��دة ال��درق�ي��ة (ق���ص��ور ال�غ��دة الدرقية)
ي�سبب التباط�ؤ يف عملية التمثيل الغذائي.
ويف ه ��ذه احل ��ال ��ة ب���ش�ك��ل خ ��ا� ��ص ،ي�شعر
ال�شخ�ص بالتعب املزمن وال�ضعف الع�ضلي
(من بني �أ�شياء �أخ��رى) ،ف�إذا كنتِ تعانني
من الأع��را���ض التالية :ال�شعور بالربودة
ال�شديدة� ،أو زيادة الوزن؛ ب�سبب احتبا�س
املاء� ،أو الإم�ساك �أو وفرة الدورة ال�شهرية،
ف�ع�ل��ى الأرج � ��ح �أن � ��كِ ت �ع��ان�ين م��ن ق�صور
الغدة الدرقية .ما هو احل��ل؟ :ا�ست�شريي
الطبيب من �أج��ل فح�ص الغدة الدرقية؛
ب��إج��راء فح�ص  .TSHويف واق��ع الأمر،

رمبا تعانني من داء ال�سكري
يعاين كثري م��ن النا�س م��ن داء ال�سكري
دون معرفة منهم بذلك ،ويف الغالب يكون
التعب من عالمات التحذير الأولية التي
ت�شري �إىل ذلك "مع ال�شعور بالعط�ش" .ويف
واقع الأمر ،وحيث �إن املر�ض يعيق اجل�سم
من ا�ستخدام ال�سكر بال�شكل ال�صحيح ،فال
يتمتع اجل�سم بالكثري من الطاقة الكافية
لأداء وظائفه ،وت�شعرين وك��أن� ِ�ك جترين
نف�سك بالقوة.
م��ا احل ��ل؟ :جت ّنبي الأط�ع�م��ة ذات م�ؤ�شر
ال���س�ك��ر ال �ع��ايل "م�ستواها اجلالي�سمي
عال" واختاري الأطعمة الغنية بالألياف،
وا�شطبي من قائمة م�أكوالتك �أك�بر عدد
ممكن من الأطعمة امل�ص ّنعة .بعدئذ اطلبي
من طبيبك �أن ي�صف لك فح�ص لقيا�س
ال�سكر و�أن ��ت �صائمة .ف� ��إذا ك��ان م�ستوى
ال���س�ك��ر يف ال� ��دم و�أن � ��ت ��ص��ائ�م��ة �أق� ��ل من
1.10غم-لكل لرت " 0.6مليمول-لرت"؛

نوعية طعام احلامل
ت�ثر على بدانة الطفل
ؤ

خل�ص ب��اح�ث��ون �إىل �أن الأط �ف��ال امل��ول��ودي��ن لأم �ه��ات ي��أك�ل��ن الكثري من
الأطعمة امل�صنعة الغنية بال�سكر وامللح يواجهون خطراً �أك�بر للإ�صابة
بالبدانة يف مرحلة مت�أخرة من الطفولة.
وقال لينغ وي ت�شني من كلية ال�صحة العامة يف جامعة دبلن يف بيان �إن
"الأطفال املولودين لأمهات يتبعن نظاماً غذائياً منخف�ض اجلودة �أثناء
احلمل قد يكونون �أكرث عر�ضة لأن يعانوا البدانة �أو الدهون الزائدة يف
اجل�سم".
و�أ�ضاف "ت�شري دالئل متزايدة �إىل �أن الأيام الألف الأوىل من احلياة ،من
احلمل �إىل عمر ال�سنتني ،كانت ف�ترة ح�سا�سة على �صعيد الوقاية من
البدانة لدى الأطفال".
وغالباً ما ت�ستمر البدانة يف الطفولة �إىل مرحلة البلوغ وترتبط بزيادة
خطر الإ��ص��اب��ة مبر�ض ال�سكري م��ن ال�ن��وع ال�ث��اين وارت�ف��اع �ضغط الدم
و�أمرا�ض القلب وم�شاكل �صحية �أخرى.
وبهدف درا�سة طريقة ت�أثري النظام الغذائي ل�ل�أم على بدانة الأطفال،
حلل ت�شني وزم�ل�ا�ؤه بيانات ُجمعت م��ن  16295زوج �اً م��ن الأمهات
والأطفال يف ايرلندا وفرن�سا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

احلقيبة الدلو جنمة مو�ضة الربيع

ف��أن��تِ ال تعانني م��ن ال�سكري� ،أو م��ا قبل
مرحلة الإ�صابة ب��داء ال�سكري ،وميكنكِ
االنتظار �إىل ما بني عام و� 3أع��وام لإعادة
الفح�ص مرة �أخرى.
قد تعانني من داء تر�سب الأ�صبغة
الدموية
القليل من النا�س يعرف عن ه��ذا املر�ض
ال��وراث��ي .وع�ل��ى العك�س م��ن م��ر���ض فقر
ال��دم؛ ف ��إ َّن داء تر�سب الأ�صبغة الدموية
�سببه وج ��ود ك�م�ي��ات ك �ب�يرة م��ن احلديد
يف ال� ��دم�� .ش�ي�ئ�اً ف���ش�ي�ئ�اً ي�ت�راك��م احلديد
يف جميع �أع���ض��اء اجل���س��م "يف ال�ك�ب��د ويف
البنكريا�س والقلب وال�غ��دد ال�صماء ويف
امل�ف��ا��ص��ل وغ�ي�ره��ا م��ن �أع �� �ض��اء اجل�سم"
وي�سبب التعب ال�شديد للج�سم.
ما احلل؟ :يتم اكت�شاف الكميات الوفرية
م��ن احل��دي��د يف ال ��دم ع��ن ط��ري��ق فح�ص
ال��دم الب�سيط .ويطلب الطبيب فح�ص
الفريتني؛ وه��و ال�بروت�ين ال��ذي ي�ص ّنعه
الكبد ،والذي يعمل على تخزين احلديد يف
الكبد .ف�إذا كان م�ستوى الفريتني مرتفعاً
ج��داً؛ ف��إ َّن هذا ي�شري �إىل �أن��كِ تعانني من
داء تر�سب الأ�صبغة الدموية دون �أن تعريف
ذلك .وي�شتمل العالج الوحيد على التربع
بالدم ب�شكل منتظم؛ �إذ عند �إعطاء 500
م��ل م��ن ال ��دم ،ف� ��إ َّن امل��ري����ض يفقد كذلك
 250ملغم من احلديد.

متثل احلقيبة الدلو (Bucket
 )Bagجن�م��ة م��و��ض��ة احلقائب
الن�سائية يف ربيع�-صيف 2021؛
حيث تت�ضمنها ت�شكيالت املاركات
العاملية مثل  PradaوFendi
و LoeweوJimmy Choo
و.Marc O' Polo
و�أو�� �ض� �ح ��ت جم �ل��ة "� "Elleأن
احلقيبة ال��دل��و ه��ي حقيبة تتخذ
– كما يبدو من ا�سمها – �شكل
ال ��دل ��و ،م �� �ش�يرة �إىل �أن �ه ��ا متتاز
ب�ط��اب��ع عملي ل�ل�غ��اي��ة؛ ح�ي��ث �إنها
ت�سع �أغرا�ض املر�أة املتعددة بف�ضل
�سعتها الكبرية.
و�أ� �ض��اف��ت امل�ج�ل��ة املعنية باملو�ضة
واجلمال �أن احلقيبة الدلو تزهو
ب �ل��ون ال �ك��رام �ي��ل ال �ل��ذي��ذ ،ال ��ذي
مي� �ت ��از ب �ط ��اب ��ع م �ب �ه��ج وج � � ��ذاب،
م�شرية �إىل �أنها تتناغم مع �ألوان
الربيع كالبيج والفانيليا والأ�صفر
الفاحت والأزرق بلون الدنيم.
وميكن تن�سيق احلقيبة الدلو مع
�سروال جينز وكارديجان للح�صول
على �إطاللة كال�سيكية ،كما ميكن
تن�سيقها مع �سروال جلد وقمي�ص
�أكرب من املقا�س ()Oversize
للح�صول على �إطاللة كاجوال.
ومي �ك��ن �أي �� �ض �اً ت�ن���س�ي��ق احلقيبة
الدلو مع ف�ستان ميدي "متو�سط
الطول" للح�صول على �إطاللة
الهيبيز املتحررة ،التي ت�ستح�ضر
روح ال�سبعينيات اجلريئة.

الأكرث دقة على الإطالق ..ابتكار
خريطة جديدة للكرة الأر�ضية

جن��ح علماء يف جامعة برين�ستون الأم�يرك�ي��ة يف ابتكار خريطة جديدة
للعامل ،و�صفوها بـ"الأكرث دق��ة والأق��ل ت�شوها على الإطالق" ،وف��ق ما
ك�شفت �صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية.
وم�ن��ذ  422ع��ام��ا ،وحت��دي��دا منذ ع��ام  ،1596ظ�ه��رت خريطة للعامل
با�ستخدام "�إ�سقاط مركاتور"� ،أو الإ��س�ق��اط الأ��س�ط��واين ،وذل��ك بهدف
م�ساعدة البحارة يف ا�ستك�شاف ال�ع��امل ،ثم �أ�صبحت �شائعة ومعتمدة يف
املدار�س والكتب.
�إال �أن هذه اخلريطة �أ�صبحت "متجاوزة يف يومنا هذا بعدما وجد فيها
العلماء والباحثون جمموعة من الأخطاء الفادحة".
ول�ت�ج��اوز ه��ذه الأخ �ط��اء ،ق��ام علماء جامعة "برين�ستون" ب ��إع��ادة و�صف
وتخيل النقاط الرئي�سة الالزمة لت�سطيح الكرة الأر�ضية ،الأم��ر الذي
مكنهم من ر�سم خريطة "دقيقة" لكوكبا.
وقال الدكتور ريت�شارد غوت ،عامل الفيزياء الفلكية يف جامعة برين�ستون،
وال��ذي �سبق �أن ر�سم خريطة للكون ب�أكمله� ،إن اخلريطة ال�شهرية عامليا
واملعتمدة على "�إ�سقاط مركاتور" ت�شوبها جمموعة من الأخ�ط��اء ،مثل
التقا�سيم املكانية وامل�سافات واالنحناءات..
وت��اب��ع" :يف خريطتنا اجل��دي��دة ،اع�ت�م��دن��ا ع�ل��ى ن�ه��ج �أط�ل�ق�ن��ا عليه ا�سم
املظروف متعدد الأوجه ،-والذي يتكون من �أ�شكال منتظمة وملت�صقة".ونتج عن هذا النهج اجلديد خريطة م�ستديرة وذات وجهني ،على �شكل
قر�ص الفونوغراف.
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يف �إطار احتفاالت الدولة مبرور خم�سني عاما

�ش�ؤون حملية

االبتكار والإبداع الفكري والثقايف وم�ستقبل الإمارات على طاولة جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة
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•• العني  -الفجر

�أتاح للطلبة عر�ض ابتكاراتهم

جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات بدبا
احل�صن يختتم ملتقى االبتكار االفرتا�ضي

•• دبا احل�صن-الفجر:

اخ�ت�ت��م جمل�س �أول �ي��اء �أم ��ور ال�ط�ل�ب��ة وال�ط��ال�ب��ات مب��دي�ن��ة دب��ا احل�صن
والتابع ملجل�س ال�شارقة للتعليم بحكومة ال�شارقة فعالياته مللتقى االبتكار
االفرتا�ضي والذي م�ساء �أول �أول �أم�س اخلمي�س بعد �أن طرح العديد من
املو�ضوعات املحفزة للمجتمع وامليدان الرتبوي على تن�ش�أة الطلبة على
االبتكار.
وحقق امللتقى ال��ذي حقق جناحا كبريا وتفاعال وا��س��ع النطاق تر�سيخ
مفهوم تعزيز ثقافة التفكري الإبداعي وامل�ساهمة يف ن�شر ثقافة االبتكار
بني �أفراد املجتمع والطلبة وتبني مو�ضوعات وحماور ت�ؤكد �أهمية االبتكار
على م�ستوى دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  ،بالإ�ضافة �إىل دعم جهود
�أولياء الأمور يف حتفيز �أبنائهم لالرتقاء مبهاراتهم االبداعية وا�ستثمارها
يف جماالت االبتكار .
ح�ضر امللتقى ال ��ذي �أق �ي��م م��ن خ�ل�ال ال�ت��وا��ص��ل امل��رئ��ي وذل ��ك للظروف
االحرتازية جلائحة كورونا كوفيد � 19سعادة حممد �أحمد املال الأمني
العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم وحممد ح�سن الظهوري نائب رئي�س جمل�س
ال�ضواحي والقرى بدبا احل�صن بجانب ح�ضور جمموعة من �أولياء الأمور
واملعلمني والطلبة .
وتالقى امللتقى ليتواكب مع ا�ستمرارية الأعمال ملجال�س �أولياء الأمور يف
�إمارة ال�شارقة ومتا�شيا مع اخلطة الت�شغيلية ملجل�س �أولياء �أمور الطلبة
والطالبات مبدينة دب��ا احل�صن التابع ملجل�س ال�شارقة للتعليم و�ضمن
مبادرة ارتقاء وتزامنا مع فعاليات �أ�سبوع االبتكار حتت �شعار دبا احل�صن
تبدع وتبتكر.
امللتقى ب��د�أ بكلمة ترحيبية م��ن �سعادة حممد �أح�م��د امل�لا الأم�ي�ن العام
ملجل�س ال�شارقة للتعليم قدم فيها ال�شكر والتقدير ملجل�س �أولياء �أمور دبا
احل�صن على ا�ستمرارية وا�ستدامة �أن�شطة املجل�س حتت �شعار دبا احل�صن
تبدع وتبتكر تزامنا مع �شهر االبتكار لدولة الإمارات والذي ت�ستهدف من
خالله تر�سيخ ثقافة االبتكار  ،و�أ�ضاف املال �إن �أهمية هذا امللتقى تكمن
يف تنوع ال��ر�ؤى والتجارب ووج�ه��ات النظر وتقدمي �صورة �أك�ثر و�ضوحا
ور�سوخا عن كيفية حتويل االبتكار �إىل ممار�سة وثقافة و�أ�سلوب حياة ،
واختتم كلمته بتوجيه ال�شكر با�سم جمل�س ال�شارقة للتعليم لفريق عمل
امللتقى من �شركاء ا�سرتاتيجيني ورعاة ر�سميني .
بعد ذلك عر�ضت حماور امللتقى الذي بد�أ مبحور االبتكار قدميا قدمها
حم�م��د را� �ش��د ر� �ش��ود احل �م��ودي رئ�ي����س امل�ج�ل����س ت �ن��اول فيها ك�ي��ف لعبت
احل�ضارات القدمية يف التفكري باالبتكار كما تطرق املحور �إىل االبتكار يف
دولة الإم��ارات عند الأج��داد والآب��اء وكيف لعبت بيئات الإم��ارات البحرية
وال��زراع �ي��ة واجلبلية وال���ص�ح��راوي��ة يف عملية الإب ��داع االب�ت�ك��ار م��ن باب
احلاجة �أم االخرتاع .
ثم قدمت �صفية ح�سن النعيمي مدرب معتمد يف امل��وارد الب�شرية املحور
الثاين حتت عنوان االجتاهات احلديثة يف العمل التطوعي تكلمت فيه عن
مفهوم التطوع والعمل التطوعي ومفهوم االبتكار والعالقة الرتابطية
بني االبداع واالبتكار والعمل التطوعي ومراحل و�أهمية االبتكار وعنا�صره
وت�سليط ال�ضوء على حمفزات امل�ستقبل لالبتكار .
وتناولت نورة حممد �أحمد رئي�س ق�سم الأن�شطة والتعليم مبجل�س ال�شارقة
للتعليم املحور الثالث بعنوان كيف ن�صنع طفال مبتكرا ؟ حتدث فيه عن
دور جمل�س ال�شارقة للتعليم يف �صنع طفال مبتكرا مثل بيئة اللعب يف
احل�ضانات والتكيف مع �أفكار الأطفال واحللول املبتكرة واجلاهزة وطرق
التفكري لدى الأطفال و�إعطاء الأطفال الفر�صة للمغامرة حتت �إ�شراف
من املعلمات دون تدخل .
واختتم امللتقى مبحور االبتكار على �أر�ض الواقع مع طلبة مبتكرين �شارك
فيه جمموعة من الطلبة والطالبات بدبا احل�صن حيث قدمت طالبات
مدر�سة احل��ور للتعليم الأ�سا�سي والثانوي وه��ن :راي��ة حممد احلمودي
و�أمل يو�سف الظهوري ومرمي مطر اخل�شري جتربتهن االبتكارية بعنوان
فر�صة واح��دة تنقذ حياة كما ق��دم الطالب ع�ب��داهلل خليل �سحاكوه من
مدر�سة النخبة تطبيقه الذكي حول كيف ي�سمح للم�ستخدمني بالإ�سعافات
الأولية الطارئة ؟

تزامنا مع فعاليات �شهر االبتكار الوطني ويف �إطار
اح �ت �ف��االت دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة مبرور
خم�سني عاما على قيام احل�ضارة الإماراتية احلديثة
�أق� ��ام جم�ل����س ��ش�م��ا حم�م��د ل�ل�ف�ك��ر وامل �ع��رف��ة برعاية
وح�ضور �سمو ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان ندوة بعنوان االبتكار والإبداع الفكري
والثقايف وم�ستقبل الإمارات ا�ست�ضاف فيها د .حممود
رواجبه خبري يف التفكري الإبداعي واالبتكار امل�ؤ�س�سي
يف �أبو ظبي الذي حتدث حول (م�ؤ�شرات جودة احلياة
الرقمية) وامل�ست�شارة زه��راء باقر امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي مل��رك��ز زري ال�ع��امل��ي ل�لا��س�ت���ش��ارات مبملكة

ال�ب�ح��ري��ن ال �ت��ي حت��دث��ت ع��ن (ا��س�ت���ش��راف م�ستقبل
الإم��ارات وف��ق االبتكار الفكري وامل�ع��ريف) وامل�ست�شارة
حنان بن خلوق خمت�صة يف تطوير االبتكار امل�ؤ�س�سي
وم�ؤ�س�سة ملن�صة توازن والتي حتدثت عن (االبتكار يف
ع�صر الأزمات) ود .موزة املزروعي مديرة ا�سرتاتيجيات
التمكني الرقمي بامل�ؤ�س�سة الإم��ارات�ي��ة للتعليم التي
ج��اء حديثها ح��ول "االبتكار يف ال��ذك��اء اال�صطناعي
و�صناعة املحتوى الفكري الرقمي" و�شارك �أ� .سعيد
حمدان مدير �إدارة الن�شر بدائرة الثقافة وال�سياحة يف
�أبوظبي بحديث حول "مفهوم االبتكار وجماالته يف
بناء الهوية الفكرية الإماراتية".
هذا وقد �أدارت الندوة الأ�ستاذة موزة القبي�سي امل�ست�شار
الثقايف لرئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد

بن خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية وقد افتتحت
ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان الندوة
بكلمتها التي جاءت حتت عنوان "اخليال م�سبار العقل
�إىل مدار امل�ستقبل".
وقالت حني نفتح كتب التاريخ و ُن�سافر عرب الزمن
�إىل ت�ل��ك احلِ �ق��ب ال�ت��ي ك��ان فيها �أج ��دادن ��ا ي�سكنون
الأر�� َ�ض �سنجد �أن الإن�سان الأول مل يكن ذلك الكائن
الأق��وى ولكنه ك��ان الكائن الأذك��ى �أ�ضافت �أن تطور
العقل الإن�ساين ال��ذي واك��ب ظهور الإن�سان العاقل
ق�ب��ل �آالف ال�سنني مت�ي��ز ب �ق��درة ت�ف��رد ب�ه��ا ع��ن باقي
الكائنات وه��ي ال�ق��درة على ال َتخ ُيل و�أو��ض�ح��ت ذلك
ح�ين ا��س�ت�ط��ردت ب� ��أن اخل �ي��ال ه��و م��ا ج�ع��ل الإن�سان
يُعالج مواطن �ضعفه ويُحول خياله �إىل واقع حقيقي
فبنى احل�ضارات الب�شرية حتويل خياله �إىل واقع �أي
بنيت احل���ض��ارات على االب�ت�ك��ار و�أ� �ش��ارت �سموها �إىل
جائحة كوفيد  19م�شرية لتعطل عجلة الب�شرية عن
ال��دوران ب�سببها و�أ�ضافت كنا يف الإم��ارات على املوعد
و من خالل الطاقات االبتكارية و الإبداعية تعاملنا
مع اجلائحة و مل نتوقف عن احلركة يف كافة املجاالت
وقد �أ�شارت يف حمور حديثها عن اللحظة التاريخية
ي ��وم ا��س�ت�ق��ر م���س�ب��ار الأم � ��ل ب �ن �ج��اح يف م � ��داره حول
كوكب املريخ ل ُتحقق الإم��ارات قفزة علمية ومعرفية
هائلة نحو ال�شراكة احل�ضارية مع العامل يف خدمة
الإن�سانية يف ظ��ل ق�ي��ادة حكيمة ومبدعة يف �إدارتها

لقدرات �أبناء الإم��ارات االبتكارية لتحقيق املزيد من
التطور احل�ضاري.
كما �أ� �ش��ارت �إىل �أن البع�ض ق��د ي��رى �أن االب�ت�ك��ار هو
قا�صر على االكت�شاف �أو االخ�تراع العلمي والفكري
ويغيب عنهم �أن ممار�سة احلياة و�إدارة عالقة الإن�سان
مع املحيط به حتتاج �أي�ضا للتفكري بطريقة �إبداعية
و ابتكارية جتعله قادرا على توظيف تلك القدرات يف
بناء حياة متطورة.
و�أو�ضحت �أن القدرات البد لها من خطط ت�أ�سي�سية
لتهيئة ذهنية الإن�سان على التعامل ب�إبداع حتى مع
�أب���س��ط تفا�صيل احل�ي��اة ل��ذل��ك الب��د م��ن العمل على
تن�شئة عقلية الطفل على �آل �ي��ات ت��رب��وي��ة وتعليمية
ت��رت��ب ط��اق��ات��ه العقلية وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��دع�ي��م قدراته
االب �ت �ك��اري��ة ويف ت��و��ض�ي��ح مل�ف�ه��وم االب �ت �ك��ار والإب � ��داع
قالت البد �أن يكون ذو عمق �أبعد من كونه مفهوما
مرتبطا بالعلوم والفكر والأدب لأنه مرتبط باحلياة
وك�ي��ف نعي�شها وك�ي��ف ُنح�سن م��ن ج��ود ِت�ه��ا بال�صورة
التي ت�صنع مناخا �صحيا لي�ستمر العقل الب�شري يف
رحلته من �أجل فك رموز احلياة والكون مل�ستقبل �أكرث
�إبداعا للب�شرية كلها وطرحت ت�سا�ؤال جاء فيه فماذا
ل��و توقفت يف حلظة م��ا ك��ل تلك التكنولوجيا؟ كيف
ميكن ت�صور احلياة حينها؟
واختتمت ال�شيخة �شما بقولها �أترك خليالكم احلرية
يف البحث عن الإجابة واحللول لهذا االفرتا�ض.

حمطة جديدة من برنامج املنكو�س تنطلق من م�سرح �شاطئ الراحة ب�أبوظبي اليوم
•• �أبوظبي -الفجر

تنطلق م�ساء اليوم الأحد� ،أوىل حلقات املرحلة الثانية
من برنامج "املنكو�س" يف مو�سمه الثاين ،الذي تنتجه
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية
ب�أبوظبي ،يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها الثقافية الهادفة
ل�صون الرتاث وتعزيز االهتمام بالأدب وال�شعر والفن
العربي الأ�صيل ،وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء

بتوقيت الإم ��ارات ،وعلى ال�ه��واء مبا�شرة من م�سرح
��ش��اط��ئ ال��راح��ة ب��أب��وظ�ب��ي وع�ب�ر ق�ن��ات��ي "بينونة" و
"الإمارات".
و��س�ي�ت��م خ�ل�ال احل�ل�ق��ة الإع�ل��ان ع��ن � �ش��روط و�آلية
املناف�سة يف املرحلة املبا�شرة الثانية ،وذلك من خالل
�أع�ضاء جلنة التحكيم التي ت�ضم ك��ل م��ن :ال�شاعر
حم�م��د ب��ن م���ش�ي��ط امل ��ري م��ن الإم � � ��ارات ،وال�شاعر
وامل�ن���ش��د ��ش��اي��ع ف��ار���س ال�ع�ي��ايف م��ن امل�م�ل�ك��ة العربية

ال�سعودية ،والأكادميي الدكتور حمود جلوي من دولة
الكويت.
ً
وتظم املرحلة الثانية  12مت�سابقا ،وقد ت�أهل منهم
لغاية الآن  10مت�سابقني ،حيث تبقى مت�سابقني
اثنني �سيتم الإع�لان عنهم بعد انتهاء فرتة ت�صويت
امل�شاهدين مطلع احللقة القادمة.
وكانت الأم�سية الثالثة من رحلة البحث عن فار�س
املنكو�س قد �أ�سفرت عن ت�أهل كل من "عبداهلل فهد

ال�صخابرة وم�سعود بن �شعفول" من ال�سعودية ،بقرار
جل�ن��ة التحكيم� ،أم ��ا بقية املت�سابقني وه ��م "خالد
ال�ساطوح م��ن ال�سعودية� ،سامل نا�صر �آل �سامل من
الكويت� ،ضويحي بن را�شد املري من ال�سعودية ،نا�صر
بن ه��ادي املن�صوري من الإمارات" فينتظرون دعم
وت�صويت امل�شاهدين لهم على م��دار �أ��س�ب��وع ،لت�أهل
اثنني منهم للمحطة القادمة من امل�سابقة من خالل
الت�صويت .

�شاركت بها عدد من امللهمات مع تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية بال�سالمة العامة

«لنعي�شها بحب» عنوان جل�سة حوارية «قهوتنا الإيجابية» ملبادرة ب�صمات �إيجابية الن�سائية يف الإمارات
•• عجمان -خا�ص

بتنظيم م��ن م �ب��ادرة ب�صمات �إي�ج��اب�ي��ة بالإمارات
برئا�سة املدربة النا القطان عقدت �صباح �أول �أول
�أم����س اخلمي�س جل�سة ح��واري��ة بعنوان "لنعي�شها
بحب "مب�شاركة عدد من �أع�ضائها بالإمارات من
ملهمات الطاقة الإيجابية على كورني�ش عجمان
حتدثت فيها امل��درب��ة �سهري عليان وتابعها كل من
م�ي�لاء حم�م��د �أ� �س��ام��ة وح�م��ا���س ج��ار اهلل و�إ�سراء
م�سعود ون�سرين منر و نريمني ع��وف والإعالمية
� �س �ح��ر ح� �م ��زة م ��ع ت�ط�ب�ي�ق�ه��ن ج �م �ي �ع �ه��ن لكافة
الإجراءات االحرتازية بال�سالمة العامة.
وخالل اجلل�سة طرحت املدربة �سهري عدة حماور
عليهن من �أبرزها الرتكيز على دور املر�أة يف املجتمع
الإم��ارات خا�صة والعربي عامة ،وكيف يكون دورها
�إيجابيا بني �أفراد �أ�سرتها بحر�صها على غر�س قيم
املحبة والتعاون بني �أفراد الأ�سرة من خالل دورها
يف �أح ��داث التغيري الإي�ج��اب��ي امل�ط�ل��وب يف نوعية
احلياة لهم مع ا�ستخدام التاءات الثالثة التي هي
التعديل يف ال�سلوك والتكييف مع الظروف الراهنة
وجتنب �أ�صدقاء ال�سوء و�أعداء النجاح واالبتعاد عن
الأفكار ال�سلبية وعدم ال�شعور بالإحباط مع الدعوة
للوعي مبا يجري حولنا ،والتكيف معه مبا ينا�سب
�أفراد املجتمع واملقربني من �أحبتنا .
و�أ�شارت املدربة �سهري �أن هذا ي�أتي من خالل ح�سن
االخ�ت�ي��ار لأ��ص��دق��ائ�ن��ا وال��ر��ض��ي مب��ا ك�ت��ب اهلل لنا
وترك �سمات الت�سلط ورف�ض الر�أي املتطرف وعي�ش

اللحظات الإيجابية لن�سعد من حولنا مع الرتكيز
ع�ل��ى امل �ع��اين الإن���س��ان�ي��ة وات �خ��اذ ق� ��رارات �إيجابية
وال��وع��ي مب��ا يجري حولنا م��ن ردود فعل �إيجابية
وغـــــري �إيجابية �أحيانا  ،م�ؤكدة ب�أنه لكل فعل رد
فعل �إيجابي �أو �سلبي لهذا يجب علينا العي�ش بحب
ك��ي ي�ع�ي����ش اجل�م�ي��ع ب �� �س �ع��ادة وح ��ب ن�ت�ع��اي����ش معه
بحياتنا .

وتخلل اجلل�سة احلوارية طرح �آراء �إيجابية �شاركت
بها كل واحدة منهن بوجهة نظرها حول ما طرح
م��ن حم��اور خ�لال اجلل�سة البناءة التي حفزتهن
على النقا�ش واملحاورة .
ويف اخل �ت��ام ق��دم��ت امل��درب��ة الن��ا ال �ق �ط��ان رئي�س
وم�ؤ�س�س امل�ب��ادرة هدايا رمزية لكل واح��دة منهن
عبارة عن �شعار ال�سعادة وخمبوزات �صحية مقدمة

من راع��ي املبادرة " خبز الريف – بالإمارات"وهي
�إحدى اجلهات الراعية ملبادرة ب�صمات �إيجابية التي
انطلقت يف الإم� ��ارات قبل خم�س ��س�ن��وات مببادرة
من امل�ست�شارة وامل��درب��ة يف تطوير ال��ذات وامل�شاريع
ال�صغرية النا القطان مب�شاركة عدد من ال�سيدات
ال�ل��وات��ي يقدمن خ��دم��ات اجتماعية ت�ط��وع�ي��ة يف
العديد من �إمارات الدولة .
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ن�ستمع لكثري من املبالغات حول اللقاحات خالل فرتتي احلمل والر�ضاعة ،واحتمالية ت�شوه اجلنني ،لكن احلقيقة هي
�أن جميع اللقاحات املو�صى بها �أثناء احلمل �آمنة يف جميع مراحله ،مع تو�صيات عاملية حلماية �صحة الأم والطفل،
فال داعي للقلق منها ،لأنك ت�شاركني مع طفلك خالل فرتة احلمل �أوىل خطوات الوقاية ،من خالل مواكبة اللقاحات
قبل و�أثناء احلمل ،من �أجل حمايته من بع�ض الأمرا�ض خالل الأ�شهر القليلة الأوىل بعد الوالدة.
قد ت�ساعد اللقاحات التي تعطى قبل احلمل �أي�ضا يف حمايتك من الأمرا�ض اخلطرية �أثناء احلمل ،مبا يف ذلك
احل�صبة الأملانية ،التي ميكن �أن ت�سبب الإجها�ض والت�شوهات اخللقية ،لذا تعد فرتة ما قبل احلمل فر�صة فريدة
للعثور على �سجالت التطعيم اخلا�صة بك ومراجعتها مع طبيبك.

Sunday
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حتمي من الأمرا�ض اخلطرية

خم�سة لقاحات �أثناء احلمل وبعد الو�ضع لوالدة �آمنة
الأمرا�ض والوقاية منها بالتطعيم بحلول نهاية �أكتوبر/
لقاحات �آمنة قبل احلمل
ت�شرين الأول ،حلمايتك قبل �أن يبد�أ ن�شاط الإنفلونزا
 1لقاح الأنفلونزايف الزيادة� ،أما �إذا كنت حامال فاطلبي لقاح
ت�ضعف التغيريات يف وظ��ائ��ف املناعة والقلب والرئة
الإنفلونزا املعطل ولي�س احلي.
�أثناء احلمل من مقاومة ج�سمك لإحدى ف�صائل
الإن �ف �ل��ون��زا ،ك�م��ا �أن الإ� �ص��اب��ة بالإنفلونزا
 2ل��ق��اح احل�صبةتزيد من فر�ص ح��دوث م�شكالت خطرية
وال��������ن��������ك��������اف
ل �ل �ج �ن�ين ،مب ��ا يف ذل ��ك امل �خ��ا���ض املبكر
واحل���������ص����ب����ة
والوالدة الع�سرية.
الأمل�����ان�����ي�����ة
اح���ص�ل��ي ع�ل��ى ل �ق��اح الإن �ف �ل��ون��زا خالل
()MMR
م��و��س��م الإن �ف �ل��ون��زا ،ب��داي��ة م��ن �أواخ ��ر
تو�صي مراكز
�أغ �� �س �ط ����س�/آب ح �ت��ى م � ��ار� � ��س�/آذار،
ال� ��� �س� �ي� �ط ��رة
وتن�صحك مراكز مكافحة
ع� � � � � � � � �ل � � � � � � � ��ى
الأم � � ��را� � � ��ض
وال � � ��وق � � ��اي � � ��ة
م�ن�ه��ا ��س��ي دي
� �س��ي ،CDC
وال� � � � �ك� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ة
الأم � � �ي � ��رك � � � � � �ي� � � � � ��ة
لأم � � � ��را� � � � ��ض ال� �ن� ��� �س ��اء
والتوليد بتقييم مناعة املر�أة
ق �ب��ل �أن ت���ص�ب��ح ح��ام�ل�ا؛ ل ��ذا يجب
مراجعة �سجل التطعيمات اخلا�ص
بك مع الطبيب وحتديد ما �إذا كان
لديك ع��دد ك��اف من جرعات لقاح
�إم �إم �آر .MMR
�إذا مل جتدي �سجل تطعيماتك،
ف�ي�م�ك��ن �إج � ��راء ف�ح����ص دم
لتقييم مناعتك ،ومنحك
جرعة لتقوية املناعة،
ثم االنتظار � 4أ�سابيع
قبل حماولة احلمل.

ي�ساعد هذا اللقاح على منع العدوى اجلديدة بفريو�س
الورم احلليمي الب�شري والأمرا�ض املرتبطة به ،مبا يف
ذلك �سرطان عنق الرحم.
ورغ ��م ع��دم التو�صية ب�ل�ق��اح ف�يرو���س ال ��ورم احلليمي
ال �ب �� �ش��ري �أث� �ن ��اء احل �م ��ل ،و�� �ض ��رورة ال�ت �ف �ك�ير ب ��ه قبل
التخطيط للحمل ،ف�إن ت�أخري احل�صول عليه حتى بعد
احلمل ال ي�ضر بك �أو باجلنني.
لقاحات �آمنة �أثناء احلمل
 1اللقاح الرباعي املح�سن �ضد الكزازيجب �أن حت�صلي على اللقاح الرباعي �ضد التيتانو�س
وال��دف �ت�يري��ا وال���س�ع��ال ال��دي �ك��ي و��ش�ل��ل الأط� �ف ��ال ،بني
الأ�سبوع  27و 36من احلمل ،ويف�ضل خ�لال اجلزء
الأول من تلك الفرتة؛
ليخلق ج�سمك �أج�ساما م�ضادة واقية وينقل بع�ضها �إىل
طفلك قبل الوالدة.
�ستوفر ه��ذه الأج�سام امل�ضادة لطفلك بع�ض احلماية
املبكرة بعد والدته،
خا�صة و�أن��ه يهدد حياة املواليد ل�ضعف مناعتهم ،كما
ي�صعب ت�شخي�صه يف ال�سنوات الأوىل،
لأن العديد من الأطفال امل�صابني بهذا املر�ض ال ي�سعلون
على الإطالق ،بل يتوقفون عن التنف�س ويتحولون �إىل
اللون الأزرق.

� 2إذا مل يتم تلقيحك بفريو�س الإنفلونزا خاللاحلمل ،يجب �أن تتلقي جرعتك قبل مغادرة امل�ست�شفى
بعد الوالدة.
� 3إذا مل تتلقي جرعة اللقاح الرباعي �ضد التيتانو�سوال�سعال الديكي،
يجب �أخذ جرعة قبل خروجك من امل�ست�شفى ،حتى �إذا

تلقيت جرعة معززة للمناعة خالل احلمل.
� 4إذا بد�أت �سل�سلة تطعيمات فريو�س الورم احلليميالب�شري ال�ث�لاث��ة قبل احل�م��ل ،فيمكن �أن تكتمل بعد
الوالدة.
 5الر�ضاعة الطبيعية لي�ست من موانع التطعيمبا�ستثناء لقاحات احلمى ال�صفراء واجلدري.

 2التهاب الكبد بعندما تخططني لتلقي رعاية ما قبل ال��والدة ،ف�إنك
�ستخ�ضعني ل�سل�سلة من اختبارات الدم الروتينية،
مبا يف ذلك اختبار واح��د للتحقق من ع��دوى فريو�س
التهاب الكبد ب ،خا�صة �أن ال��والدة �إحدى طرق انتقال
املر�ض.
ع�ل�ي��ك ال �ت ��أك��د م��ن ��س�ج��ل ال�ل�ق��اح��ات ال �ت��ي تلقيتها يف
طفولتك،
و�إذا �أثبتت التحاليل خلوك من املر�ض ،فيمكنك �س�ؤال
 3لقاح فريو�س طبيبك ع��ن ال �ل �ق��اح� ،أم ��ا �إذا ت ��أك��دت م��ن �إ��ص��اب�ت��ك بهال����ورم احلليمي فيمكنك وقاية طفلك ب�ضمان تلقيحه يف غ�ضون �ساعة
الب�شري
من الوالدة.
ي � ��و�� � �ص � ��ى ب� �ل� �ق ��اح
ف� �ي� ��رو�� � � ��س ال � � � � ��ورم لقاحات بعد الوالدة والر�ضاعة الطبيعية
احل�ل�ي�م��ي للمراهقات � 1-إذا �أخربك طبيبك خالل فرتة احلمل ب�أنه لي�س
وال �� �ش��اب��ات ح�ت��ى ��س��ن  26عاما ،ل��دي��ك م�ن��اع��ة ��ض��د احل���ص�ب��ة الأمل��ان �ي��ة �أو احل���ص�ب��ة �أو
ولكنه قد يكون فعاال حتى �إذا تناولت جدري املاء ،فيجب �أن تتلقي هذه اللقاحات للم�ساعدة
املر�أة جرعتها وقد بلغت  45عاما .يف حماية نف�سك وطفلك.

درا�سة تك�شف عن ت�أثري غري متوقع للمو�سيقى على �آالم ما بعد اجلراحة
قد يعني اال�ستماع �إىل املو�سيقى والكلمات الهادئة عندما تكون
فاقدا للوعي على طاولة العمليات �أنك ت�ستيقظ ب�أمل �أقل ،وفقا
لبحث جديد ن�شر يف جملة .The BMJ
ونظر البحث فيما �إذا كان ت�شغيل املو�سيقى الهادئة وت�سجيالت
التعليقات الإيجابية ،مثل "�أنت ب�أمان الآن ويف رعاية جيدة"
للمر�ضى حتت التخدير العام ،كان له �أي ت�أثري على �شفائهم،
وب�شكل مذهل ،فعلت ذلك.
و�أظ�ه��رت النتائج �أن املر�ضى الذين تعر�ضوا للمو�سيقى عرب
�سماعات الر�أ�س �أبلغوا عن �أمل �أق��ل بن�سبة  25%من �أولئك
الذين خ�ضعوا لعملية جراحية يف �صمت.
كما كانوا �أقل عر�ضة بن�سبة  17%الحتياجهم �إىل م�سكنات
الأمل الأفيونية مثل املورفني ،عائلة الأدوية الأكرث �شيوعا بعد
اجلراحة ،خالل الـ � 24ساعة الأوىل بعد العملية.
وت�ستند الدرا�سة �إىل النظرية القائلة بينما يبدو �أننا فاقدون
للوعي ،ف�إننا يف ال��واق��ع يف حالة "وعي مت�صل" .وه��ذا يعني

�أنه على الرغم من �أننا ل�سنا م�ستيقظني �أثناء التخدير العام
(ب�سبب �إيقاف ت�شغيل مركز الوعي يف الدماغ ،واملعروف با�سم
نظام التن�شيط ال�شبكي) ف�إن امل�سارات امل�ؤدية �إىل الدماغ تظل
تعمل ،لذلك يظل ب�إمكان اجل�سم �سماع املعلومات ومعاجلتها.
وميكن �أن ي�ساعد ه��ذا النهج اجل��دي��د يف تقليل ع��دد املر�ضى
الذين يح�صلون على �أدوي��ة �أفيونية قوية والتي ،كما حذرت
 Good Healthمرارا وتكرارا ،ميكن �أن تكون م�سببة
ل�ل�إدم��ان ب�شكل كبري.ويقول الباحثون �إن��ه "ميكن �أن يوفر
تقنية �آمنة وممكنة وغري مكلفة وغري دوائية لتقليل الأمل بعد
اجلراحة وا�ستخدام امل��واد الأفيونية ،مع �إمكانية اال�ستخدام
العام".و�أ�شاد الربوفي�سور ويليام ه��اروب غريفيث ،ا�ست�شاري
التخدير يف �إم�بري��ال كوليدج هيلثكري هيلث �سي تر�ست يف
لندن ،ونائب رئي�س الكلية امللكية لأطباء التخدير بالنتائج.
وت�ستخدم العقاقري ال�شبيهة ب��امل��ورف�ين ب�شكل �شائع لعالج
الأمل احلاد بعد اجلراحة ،ولكن ميكن �أن يكون لها �آثار جانبية

كبرية ،مبا يف ذلك �صعوبات التنف�س والإم�ساك واحلكة ،و�إذا مل
تتم �إدارة املري�ض ب�شكل �صحيح بعد اجلراحة ،ميكن �أن ي�صبح
معتمدا على هذه الأدوية.
وي �ق��ول ه ��اروب غ��ري�ف�ي��ث" :هذا لي�س ع�لاج��ا ��ش��ام�لا لأزمة
امل��واد الأفيونية ولكنه قد ي��ؤدي �إىل انخفا�ض طفيف يف عدد
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتناولون امل��واد الأف�ي��ون�ي��ة .وه�ن��اك حاجة
�إىل مزيد من البحث قبل تقدمي هذا النهج ،ولكن هذه نتائج
مثرية لالهتمام حقا".ومن املعروف �أن املو�سيقى لها ت�أثري
عميق على عواطفنا وحالتنا العقلية عندما نكون م�ستيقظني.
وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ،ت ��ؤدي متعة اال�ستماع �إىل املو�سيقى �إىل
�إطالق مواد كيميائية "ال�شعور بال�سعادة" ،الإندورفني ،والتي
ميكن �أن ت�ساعد يف تخفيف الأمل والتوتر والقلق.
والنظرية هي �أن��ه �إذا مت �إط�لاق الإن��دورف�ين �أثناء اجلراحة،
فنحن م�ستعدون لأمل ما بعد اجلراحة ،لذلك ن�شعر به �أقل.
وميكن �أن يكون للكلمات املطمئنة ،املعروفة با�سم "االقرتاحات
الإيجابية" ،ت�أثري مماثل.
وقال الدكتور �أبيجيل �سان� ،أخ�صائي علم النف�س الإكلينيكي يف
�شمال غ��رب لندن" :نحن ال نفهم حقا عملية الوعي املت�صل
بعد .لكن الفر�ضية هي �أن املو�سيقى لها نف�س النوع من الت�أثري
على ال��دم��اغ حتى عندما ن�ك��ون غ�ير واع�ي�ن ،وه��ذا ميكن �أن
ي�ساعد يف تخفيف الآالم".
و�أظ�ه��رت ال��درا��س��ات ال�سابقة �أن اال�ستماع �إىل املو�سيقى قبل
اجلراحة و�أثناءها وبعدها يقلل من الأمل والقلق واحلاجة �إىل
امل�سكنات.و�أو�ضح الدكتور دانيال ماك �إ�سحاق ،طبيب التخدير
يف جامعة �أوتاوا بكندا� ،أن النتائج ت�شري �إىل �أن العقل الباطن
"قد يكون هدفا مهما لتح�سني جتربة املري�ض ونتائجها".
وم��ع ذل��ك� ،أ� �ص��در ال�ب��اح�ث��ون امل���س��ؤول��ون ع��ن ال��درا��س��ة �أي�ضا
حتذيرا للم�سعفني �أنه �إذا متكن املر�ضى من معاجلة الأ�صوات
الإيجابية واال�ستفادة منها �أثناء العمليات ،فقد يكون العك�س
هو ال�صحيح �أي�ضا.
وه��ذا يعني �أن اجلراحني و�أط�ب��اء التخدير "يجب �أن يكونوا
ح ��ذري ��ن ب �� �ش ��أن ال �� �ض��و� �ض��اء يف اخل �ل �ف �ي��ة وامل� �ح ��ادث ��ات �أثناء
اجلراحة".
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كلر بل�س بيدلينن اند�سرتي ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كلر بل�س بيدلينن اند�سرتي ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 335899 :بتاريخ 20/09/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كلر بل�س بيدلينن اند�سرتي ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،22357عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
فر�شات ،خمدات ،الأثاث يف الفئة .20
الواقـعة بالفئة20 :
و�صف العالمة  :داخ��ل م�ستطيل �أزرق داك��ن ،مكتوب ب��أح��رف زرق��اء فاحتة كلمات �إجنليزية"REAL
 "RESTالراحة احلقيقية" وحتت ذلك مكتوب " The real choiceاخليار احلقيقي" بخط م�ستقيم
على كال اجلانبني فوق عبارة " "REAL RESTيوجد ت�صميم فرا�ش وو�سادة كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 335893 :بتاريخ 20/09/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كلر بل�س بيدلينن اند�سرتي ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،22357عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
بطانيات للآ�سرة ,لوازم الآ�سرة� ,آغطية للآ�سرة� ,شرا�شف� ,آقم�شة ,من�سوجات قطنية� ,آغطية من الن�سيج
للأثاث� ,آغطية للو�سائد� ,آغطية للمخدات� ,ستائر للآبواب� ,آقم�شة� ,آقم�شة لال�ستخدام يف الن�سيج ,اغطية
للفر�ش ,نامو�سيات� ,أقم�شة من ن�سيج غري حمبوك� ,أكيا�س للمخدات ,حلاف� ,أكيا�س للنوم ,اغطية للموائد,
خممل .مطرزات من الن�سيج تعلق علي اجلدران� ,أقم�شة �صوفية يف الفئة .24
الواقـعة بالفئة24 :
و�صف العالمة  :داخ��ل م�ستطيل �أزرق داك��ن ،مكتوب ب��أح��رف زرق��اء فاحتة كلمات �إجنليزية"REAL
 "RESTالراحة احلقيقية" وحتت ذلك مكتوب " The real choiceاخليار احلقيقي" بخط م�ستقيم
على كال اجلانبني فوق عبارة " "REAL RESTيوجد ت�صميم فرا�ش وو�سادة كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
�ش� .شباب الدوحة لزينة ال�سيارات والهواتف املتحركة (�ش ذ م م )
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2011/04/04 :
املودعة بالرقم 155288 :
با�ســم� :ش� .شباب الدوحة لزينة ال�سيارات والهواتف املتحركة (�ش ذ م م )
وعنوانه :ديرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )155288( :بتاريخ2011/12/15 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :
 2021/04/04وحتى تاريخ 2031/04/04 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
ال�سيد /فيجاى كومار �شاندوانى
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2011/02/10 :
املودعة بالرقم 153001 :
با�ســم :ال�سيد /فيجاى كومار �شاندوانى
وعنوانه� :ص.ب  ،52315دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )153001( :بتاريخ2012/08/12 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :
 2021/02/10وحتى تاريخ 2031/02/10 :
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
انزون موفر خدمات ال�شركات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
دات�ش فارم ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
جنمة وجدة للتجارة �ش ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 339653 :بتاريخ 18/11/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :انزون موفر خدمات ال�شركات.
وعنوانة� :ص.ب  ،487644دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�إ�ست�شارات الأع�م��ال املهنية�,إ�ست�شارات �إدارة الأعمال,حما�سبة,تدقيق احل�سابات,م�سك الدفاتر,دعاية
و�إع�لان ,الدعاية والطباعة�,أبحاث الت�سويق,الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب,العالقات
العامة,خدمات ال�سكرتارية يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمة  InZoneمكتوبة باللون الأزرق الداكن  ،مكتوب �أ�سفلها corporate
 services providerكما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 18/11/2020 :
املودعة حتت رقم339603 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :دات�ش فارم ليمتد.
وعنوانة� :ص.ب  ،123004دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني و اخل�ضروات الطازجة ،فواكه طازجة ,البذور والنباتات و الزهور
الطبيعية ،يف الفئة .31
الواقـعة بالفئة31 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات  Dutch Farmمكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 12/11/2020 :
املودعة حتت رقم339247 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جنمة وجدة للتجارة �ش ذ م م.
وعنوانة� :ص.ب  ،42049دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س ,جوارب ق�صرية ,مالب�س جاهزة ,يف الفئة .25
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  creativestepsكتبت ب�شكل كبري و مميز باللون الأزرق،
احلرف  aيف اللون الأبي�ض ومكتوبة ب�شكل �أنيق كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
افاكري ميدل اي�ست �ش.م.ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 10/11/2020 :
املودعة حتت رقم339084 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :افاكري ميدل اي�ست �ش.م.ح.
وعنوانة :املنطقة احلرة مبطار دبي ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،م��واد حمية معدة للإ�ستعمال
الطبي و�أغذية للر�ضع والأطفال ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب يف الفئة .5
الواقـعة بالفئة05 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  AVALIFEكتبت ب�شكل مميز باللون الأزرق الداكن
وعلى ي�سارها ر�سم دائرة باللون الرمادي وبداخلها ر�سم ي�شبه ال�شعلة باللون الأزرق كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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�إدارة العالمات التجارية

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

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
التالل لالزياء الرجالية ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
يونيجلوبايك�س �ش.م.ح-ذ.م.م .يونيجلوبايك�س �ش.م.ح-ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ايرث بيوتي لتجارة م�ستح�ضرات التجميل
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
انزون موفر خدمات ال�شركات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 23/12/2020 :
املودعة حتت رقم343881 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :التالل لالزياء الرجالية ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،25307ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
مالب�س جاهزة ،مالب�س داخلية ولبا�س القدم ،بزات نظامية يف الفئة .25
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة  :ن�ص العالمة التجارية غيات مكتوبة باللغة الإجنليزية ب�أحرف كبرية باللون الأ�سود ،حتته
مكتوب بخط �صغري  www.ghayat.com ،على ر�أ�س الن�صو�ص هناك �صورة لطائر �أ�سود اللون كما
هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 341484 :بتاريخ 19/12/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :يونيجلوبايك�س �ش.م.ح-ذ.م.م.
وعنوانة� :أ  ، 62 01 01 09فيالت فالمنجو عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
رقائق فواكه,رقائق بطاطا,متورُ ,م َك َّ�سرات حم�ضرة لوز مطحون ،فواكه حمفوظة� ،أطعمة خفيفة �أ�سا�سها
الفواكه ،فول �سوداين محُ َّ�ضر يف الفئة .29
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :ا�سم العالمة التجارية  UNICRUNCHمكتوب باللون الأزرق الداكن مكتوب
�أ�سفله  Healthy Snacksالوجبات اخلفيفة ال�صحية .هناك ر�سم دائ��ري �أعلى اال�سم به ت�صميم
حل�صان ب�أجنحة داخل الدائرة كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 340537 :بتاريخ 06/12/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ايرث بيوتي لتجارة م�ستح�ضرات التجميل.
وعنوانة :اخلليج التجاري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية OPATRA ADVANCED SKINCARE
 TECHNOLOGIESبحروف التينية باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 339654 :بتاريخ 18/11/2020 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :انزون موفر خدمات ال�شركات.
وعنوانة� :ص.ب  ،487644دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�إ�ست�شارات الأع�م��ال املهنية�,إ�ست�شارات �إدارة الأعمال,حما�سبة,تدقيق احل�سابات,م�سك الدفاتر,دعاية
و�إع�لان ,الدعاية والطباعة�,أبحاث الت�سويق,الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب,العالقات
العامة,خدمات ال�سكرتارية يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمة  Just POAمكتوبة باللون الأزرق ب�أحرف �إجنليزية ،حيث �أن الأحرف
 O Pو ُ Aكتبت بلون داكن كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�أ�ضواء اجلزيرة للكهربائيات �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ال�سمحة لتجارة العبايات وال�شيل .ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 12/01/2021 :
املودعة حتت رقم343084 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :أ�ضواء اجلزيرة للكهربائيات �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،41212دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة للإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض
ال�صحية ،.م��راوح كهربائية للإ�ستخدام ال�شخ�صي,حنفيات (�صنابري),مثبتات موا�سري احلمام فى الفئة
.11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة  :عبارة عن مربع م�ستطيل �أزرق اللونُ ،كتب ن�ص العالمة التجارية Eurospring
بخط خا�ص ب�أحرف كربى ويف اجلزء ال�سفلي من ذلك نحو اليمنيُ ،كتب الأدوات ال�صحية كال الن�صني ُكتِبا
باللون الأزرق الفاحت .على ر�أ�س الن�صو�ص توجد ثالثات موجات مثل منحنيات كلها باللون الأزرق ولكن
يخف الظل واحدة تلوى الأخرى كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 342982 :بتاريخ 12/01/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ال�سمحة لتجارة العبايات وال�شيل .ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،21896ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س,مالب�س جاهزة,بران�س (مالب�س),مالب�س حمبوكة يف الفئة .25
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة  :داخل مربع باللون الذهبي ،يف نف�س اللون توجد �صورة ت�شبه �شكل وجه ن�سائي مرتدية
عباءة مثل اجلناح مع بتالت الري�ش ون�ص العالمة التجارية  AL SAMHA ABAYATمكتوب
باللون الذهبي يف املنت�صف داخل املربع كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
م�ستودع العناية ال�صحية لالدوية ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 342477 :بتاريخ 02/01/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :م�ستودع العناية ال�صحية لالدوية ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،45459ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية � ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية يف الفئة .5
الواقـعة بالفئة05 :
و�صف العالمة  :ن�ص العالمة التجارية " "QuRxمكتوب ب�أحرف �إجنليزية مع ت�صميم كروي �أزرق على
ي�ساره كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
و�شق للعطور ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 342467 :بتاريخ 02/01/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :و�شق للعطور ذ.م.م.
وعنوانة :مكتب رقم  3الرو�ضة  2عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
عطور ،م�ستح�ضرات جتميل يف الفئة .3
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :ن�ص العالمة التجارية  WSHAQمكتوب باللغة العربية والإجنليزية من الأعلى
والأ�سفل  ،وفوقه هناك ظل ي�شبه �صورة القطط الربية كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
جنمة املرجان للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�شنزهن وانيو انرتنا�شيونال تريد كو ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�سوبرماركت طالل �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�صن مك�س لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 344729 :بتاريخ 10/02/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جنمة املرجان للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،99321دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتب ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،ترويج املبيعات للآخرين يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة ُ :كتِب ن�ص العالمة التجارية  GooXoomبطريقة مميزة ،حيث يظهر ح��رف G
م�شابهًا ملفتاح الربط وحريف  Oت�شبيهًا بال�صواميل وميثل حرف  Xالرباغي .كتبت جميع الأحرف باللون
الأحمر وكتب حرف  Xباللون الأزرق يظهر �أ�سفلها عبارة Tools and knowledge Builds
 civilizationوب�أحرف باللغة الإجنليزية كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 23/01/2021 :
املودعة حتت رقم343679 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شنزهن وانيو انرتنا�شيونال تريد كو ليمتد.
وعنوانة :غرفة رقم  ، 706جيياك�سي بالزا ،رقم  ، 318مينزي افينيو ،جمتمع مينزي� ،شارع مينزي ،منطقة
لوجنوا � ،شنت�شن قوانغدونغ ال�صني .518000
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
معادن غري نفي�سة وك��ل خليط منها ،م��واد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،م��واد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية (ك�ب�لات) ،حبال و�أ��س�لاك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات حدادة،
خ��ردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات
م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخرى ،خامات يف الفئة .6
الواقـعة بالفئة06 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية ' EOCEANمكتوبة ب�شكل مميز يف الالتينية واللون
الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 17/01/2021 :
املودعة حتت رقم343301 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سوبرماركت طالل �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،14528دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ال�بن وال�شاي وال�ك��اك��او وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو وال�بن الإ�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخل��ردل ،اخلل ،ال�صل�صات (التوابل)،البهارات ،الثلج ,بيتزا� ,شوكوالتة,
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ,ب�سكويت ,كعك محُ َّ لَى ,كعك� ,سندوي�شات كت�شاب (�صل�صة),مايونيز يف الفئة .30
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة  :كامل العالمة التجارية داخل مربع �أ�سود ،ن�ص العالمة التجارية  Hairaمكتوب ب�أحرف
�إجنليزية بي�ضاء حماطة مبوجة دائرية مثل الت�صميم .وداخل املوجة الدائرية فوق الن�ص يوجد ت�صميم
وترتيب للأواين ،وموجة �أ�سفل الن�ص كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 343257 :بتاريخ 16/01/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :صن مك�س لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،41345دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة ومن�ش�آت �صحية ،حنفيات يف الفئة .11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :بخط خا�ص باللون الأ�سود ،مت كتابة ن�ص العالمة التجارية  MYDEXبحرف �أ�سود
باللغة الإجنليزية .حيث يتم ت�صوير احلروف  Eعلى �أنه � 3أ�سطر فقط وميتد اخلط الأو�سط من احلرف
 Eباجتاه احلرف  Xالذي يتقاطع معه كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

25
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

االمارات العربية املتحدة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

وزارة العدل
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0005182عمايل (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :البيت اخلام�س ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة الغوير �شارع العروبة �شقة رقم  9ملك خالد عبداملح�سن 065637894
0529271486
بناء على طلب املدعي  /قا�سم فجر يف الدعوى املذكورة اعاله  ،ف�إنه قد اقام الدعوى مطالبا :
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  8499درهم عبارة عن امل�ستحقات العمالية وتذكرة العودة اىل ار�ض
الوطن .الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل عمال ب�أحكام املادة  229من قانون
الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/1امام 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  2021/2/21م

العدد 13176بتاريخ2021/2/28

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
عنود علي عبدالرحمن امل�ط��وع البلو�شي  ،اجلن�سية  :الإم ��ارات وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري لقمه حاره
للوجبات ال�سريعة  ،ن�شاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  ،واملرخ�ص
من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  778992ال�صادرة
بتاريخ  2020/11/30يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/عبدال�سالم
ر�شاد حممد احمد  ،اجلن�سية  :الإمارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

مدير اخلدمات الق�ضائية
�أحمد حممد �أحمد ال علي
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دعوة حل�ضور
�إجتماع اخلربة احل�سابية عن بعد

�إعالن بالن�شر
العدد 13176بتاريخ2021/2/28
الدعوى رقم  65ل�سنة 2021
لدى حمكمة ابوظبي الإبتدائية  -الدائرة التجارية اجلزئية

املرفوعة من  :البنك العربي املتحد � -ش م ع
�ضد املدعي عليه  :ايدجال او�سيميكهيان ايريبهوجبي
املدعي عليه ايدجال او�سيميكهيان ايريبهوجبي مدعو للح�ضور �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة امل�صرفية املقرر عقده ال�ساعة
 1.00ظهرا يوم االربعاء املوافق  2021/3/3وذلك عن طريق
الإت�صال املرئي ولذلك نرجو التوا�صل معنا على
0566131615 /aljabriexpert@gmail.com

اخلبري /عدنان حممد اجلابري

العدد 13176بتاريخ2021/2/28
يف الدعوى رقم  2020/858جتاري كلي
املعلن �إليها  /املدعي عليها االوىل  /بلو درايبار �صالون ن�سائي
بالإ�شارة اىل القرار ال�صادر من عدالة حمكمة دبي املوقرة وندبنا خبريا ح�سابيا يف
الدعوى املذكورة �أعاله لذا يرجى منكم احل�ضور الجتماع اخلربة احل�سابية االول
عن بعد  ،وذلك يوم الأحد املوافق  2021/3/7ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صرا  ،وذلك
عن طريق مكاملة �صوتية عن طريق برنامج ( )ZOOMوهو متوفر على جوجل
بالي �ستور ومتجر �أبل �ستور  ،لذا يرجى حتميل الربنامج والت�سجيل و�إر�سال الربيد
الإلكرتوين امل�سجل �إلينا على الربيد الإلكرتوين (expert@lgaauditing.
 )comلكي يتم �إ�ضافتكم على الربنامج حل�ضور الإجتماع كما يرجى احل�ضور
باملوعد املذكور و�إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
ليلى غامن احلمريي
خبري ح�سابي رقم ( )100لدى حماكم دبي
حما�سب قانوين مرخ�ص لدى وزارة الإقت�صاد قيد رقم ()592
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العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0000950جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ف�ضل الهى حممد جنان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2020 /0001309مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الطوا�ش ملقاوالت البناء � -ش ذ م م عي�سى عبيد
حميد ال�شاعر ال�سويدي حممد بطي حممد علي الرميثي حممد عي�سى عبيد ال�شاعر ال�سويدي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2020 /0002858جتاري (كلي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -انا ماثو ماثو فارغ�س كوالتينجال
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � - SHCEXCICPL2020 /0002414أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :انا ماثو ماثو فارغ�س كوالتينجال
ال�شارقة �شارع التعاون بيرتوفاك
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنوي �شندي فارغ�س  -اجلن�سية  :هندي  -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  212024درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليهم  -1 /خالد را�شد �سلطان بن فا�ضل ال علي �-2سوتيل كومار �شام الل �-3شروان
�سينغ �سواي �سينغ  -4 ،م�صنع بن فا�ضل للبال�ستيك  -ذ م م
نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح املدعي
 /بنك دبي التجاري � -ش م ع بالتايل  :حكمت املحكمة ح�ضوريا يف حق املدعي عليه الثاين ومبثابة
احل�ضوري يف حق الباقني بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ 639.410.17
درهم �ستمائة وت�سعة وثالثني الف واربعمائة وع�شرة درهم و�سبعة ع�شر فل�س والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة يف  2020/4/9والزمت املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات باملنا�سب
فيها وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

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

�إىل املحكوم عليه  :ف�ضل الهى حممد جنان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد جميل مو�سى خان 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 34520
درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :الطوا�ش ملقاوالت البناء � -ش ذ م م  ،عي�سى عبيد حميد ال�شاعر ال�سويدي
حممد بطي حممد علي الرميثي  ،حممد عي�سى عبيد ال�شارع ال�سويدي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد � -ش م ع  -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 2921190
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1895

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1896

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن انذار عديل بالن�شر
رقم حمرر ()2021/3/1843

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل
رقم ()2021/1889

املنذر  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
وميثله بالتوقيع املحامي  /ي�سلم �صالح ال�سعدي  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول من
ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم ( )2019/1/79849بتاريخ 2019/4/14
وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة لدى
ال�سيد /الكاتب العديل بدبي  ،حتت املحرر رقم ( )2020/1/13261بتاريخ 2020/1/20
املنذر اليه  :علياء خليفه �سعيد بن خلف ال علي  - ALYAA KHALIFA SAEED -جمهول حمل الإقامة
ينذر املنذر  -املنذر اليه  -مبوجب هذا الإنذار نكلفكم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره 196.000.00
(مائة و�ستة وت�سعون الف درهم) يف مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم وت�سجيل �أمر �أداء للمطالبة باملبلغ املذكور والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب واي نفقات اخرى قد تنتج عن هذه املطالبة حتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل

املنذر  :ح�سني جعفر بانكى بور فرد  -بوكالة املحامي  /را�شد بن عرب
�ضد املنذر اليه الأول  /ن�سيم الفجر للو�ساطة التجارية � -ش ذ م م
املنذر اليه الثاين  /مهدى حممد نبي كرميى
مبوجب الإنذار العديل رقم حمرر  2021/1/20952تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �سداد
قيمة ال�شيك رقم ( )000085امل�سحوب على بنك الفجرية الوطني  ،ب�إجمايل مبلغ وقدره
( 3000000درهم) (ثالثة ماليني درهم) واملوقع من املنذر اليه  ،وذلك يف خالل خم�سة
�أيام عمل من تاريخ الإعالن بالن�شر  ،وخالف ذلك ف�إن املنذرة �ست�ضطر �أ�سفة التخاذ جميع
الإج��راءات القانونية املتاحة لها لإل��زام املنذر اليها ب�سداد املبلغ املطالب به مع الفوائد
القانونية بواقع  %12والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  ،مع حفظ حقوق املنذرة املدنية
بالتعوي�ض عما حلقها من �أ�ضرار.

املنذر :م�صطفى حميد جا�سم �ساري  -عراقي اجلن�سية Mostafa hameed jasim -
�ضد املنذر اليه  :توفيق �صادق ر�شك اجلبوري  -عراقي اجلن�سية
 - Tawfiq sadiq reshak aljubooriجمهول العنوان
حيث قام املنذر ب�إقرا�ض املنذر اليه مبلغ  293.600درهم (مئتان وثالثة وت�سعون الف و�ستمائة درهم) على �سبيل
قر�ض �شخ�صي وه��و الأم��ر الثابت مبوجب ال�شيك ال�صادر ل�صالح املنذر من احل�ساب ال�شخ�صي للمنذر اليه
م�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني بتاريخ  2020/12/14حيث تبني ان احل�ساب مغلق علما ب�أنه ال يوجد
ر�صيد كايف يف احل�ساب من تاريخ ال�شيك وحتى تاريخ اغالق احل�ساب وذلك ح�سب �إف��ادة البنك امل�سحوب عليه
ذلك ال�شيك لذا ف�إننا بهذا الإن��ذار نخطرك  ،وذلك بان تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتك والبالغ 293.600
درهم (مئتان وثالثة وت�سعون الف و�ستمائة درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال ف�إننا
�سنلج�أ ملقا�ضاتك وفقا للقانون واتخاذ الإج��راءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ف�ضال عن املطالبة
بالفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  ،مع حتميلكم كافة التكاليف
الناجمة عن �إجراءات التقا�ضي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
املنفذ �ضده  /على حممد احمد املقرو�ض
�إخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2021 /21أم القيوين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
املنفذ �ضدها  /جوود ل�صناعة العطور على حممد احمد املقرو�ض
�إخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية رقم � 2021 /21أم القيوين

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1892

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1893

�إىل املنفذ �ضده  :جوود ل�صناعة العطور
�إمارة دبي  -القرهود  -بالقرب من حمطة مرتو  -جيجكو �صاحب مطعم م�أرب للمنذى  -بناية عيال نا�صر  -الطابق
الأر�ضي  -هاتف رقم  0509440425 :امييل joodperfume@gmail.com
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم �ضدك ل�صالح املنفذ  /الورى ل�صناعة العطور ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله  -ومبا
ان طالب التنفيذ املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور  ،ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه
كالآتي  :املجموع  76295.5درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صايف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا
الإخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�أنت مكلف امام دائرة التنفيذ مبحكمة ام القيوين الإحتادية الإبتدائية ويف حال
تخلفكم عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املنفذ �ضدها  :جوود ل�صناعة العطور
العنوان � :إمارة �أم القيوين  -ام الثعوب � -شارع الإحتاد  -بناية ال�سيب العاملية  -عقار ملك ال�سيب العاملية لإدارة املن�ش�أت
 هاتف  0509440425 :امييل joodperfume@gmail.comحيث انه بتاريخ قد �صدر حكم �ضدك ل�صالح طالب التنفيذ  /الورى ل�صناعة العطور ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها
�أعاله  -ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  ،ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا �أن احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموعة  76295.5 :درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا
الإخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�أنت مكلف باحل�ضور امام دائرة التنفيذ مبحكمة ام القيوين الإحتادية الإبتدائية
ويف حال تخلفكم عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املنذر  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
وميثله بالتوقيع املحامي/ي�سلم �صالح ال�سعدي  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول من
ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم ( )2019/1/79849بتاريخ 2019/4/14
وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد  ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة لدى
ال�سيد /الكاتب العديل بدبي  ،حتت املحرر رقم ( )2020/1/13261بتاريخ 2020/1/20
املنذر اليه  :با�سل نبيل ابراهيم قعوار ( - BASEL NABIL IBRAHIM QAWAR -جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنذر  -املنذر اليه  -مبوجب هذا الإنذار نكلفكم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره 178.389.10
(مائة وثمانية و�سبعون الف وثالثمائة وت�سعة وثمانون درهم وع�شرة فل�س) يف مدة �أق�صاها خم�سة
�أيام من تاريخ هذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واالحرتازية بحقكم مع
حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب والتعوي�ضات ومقابل العطل وال�ضرر والفائدة و�أي نفقات اخرى
قد تنتج عن هذه املطالبة حتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل

القا�ضي  /عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س
�أم القيوين
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

القا�ضي  /عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س
�أم القيوين
حمكمة التنفيذ املدنية

�إعــــــــــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  677/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ �إجايل قدره ( 202.603 .17درهم)
والفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق �أخر فاتورة (رقم  )20190001136احلا�صل يف
 2019/7/9وحتى متام ال�سداد والتنفيذ
طالب الإع�لان  :لوجى كومبوزيت�س & كيميكالز للتجارة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :جيه كيه بايون ملقاوالت البناء � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/2/4بالزام املعرو�ض �ضدها جيه كيه
بايون ملقاوالت البناء �ش ذ م م ان ت��ؤدي اىل طالبة االمر لوجي كومبوزيت�س & كيميكالز للتجارة
�ش ذ م م مبلغ وق��دره  202.603 .17مائتان واثنان ال��ف و�ستمائة وثالثة دره��م و�سبعة ع�شر فل�سا
والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من  2021/1/27وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن

رئي�س الق�سم

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

الغاء �إعاله �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2758936:باال�سم التجاري رويال كينج
لزينة ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقاً.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد 13176بتاريخ2021/2/28

يرجى �أخذ العلم ب�أن �صيدلية احلكمة  /اليحر  -العني  ،رقم الرخ�صة
التجارية  ، CN- 1542741رقم املن�ش�أة يف هيئة ال�صحة �أبوظبي
(� )PF 2991ستقوم بالغاء خدمة ال�ضمان ال�صحي لديها  ،فمن لديه
�أي �إعرتا�ض �أو ا�ستف�سار  ،عليه التوا�صل على مع من�ش�أتنا (�صيدلية
احلكمة) على الرقم 037666906
Announcement

Please be informed that Alhikma Pharmacy at Al Yaher, Al
Ain, Commercial License No. (CN-1542741), HAAD Facility
No. (PF 2991) would cancel its Health Insurance Scheme. He
who has objections or inquiry about the same shall contact our
Facility (Al Hikma Pharmacy) on No. 037666906

الكاتب العدل

املنذر  :بنك دبي التجاري � -ش م ع  -وميثله بالتوقيع املحامي/ي�سلم �صالح ال�سعدي  ،مبوجب وكالة
قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول من ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم ()2019/1/79849
بتاريخ  2019/4/14وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد  ،مبوجب وكالة قانونية
م�صدقة لدى ال�سيد /الكاتب العديل بدبي  ،حتت املحرر رقم ( )2020/1/13261بتاريخ 2020/1/20
املنذر اليه  :رفيعه حفيظ يار حممد RAFIAH HAFEZ YAR MUHAMMAD -
(جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنذر  -املنذر اليه  -مبوجب هذا الإنذار نكلفكم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره 300.0.0.00
(ثالثمائة الف درهم) يف مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية واالحرتازية بحقكم مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب و�أي نفقات اخرى
قد تنتج عن هذه املطالبة حتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :بنك دبي التجاري � -ش م ع وميثله بالتوقيع املحامي/ي�سلم �صالح ال�سعدي  ،مبوجب وكالة
قانونية م�صدقة ح�سب الأ�صول من ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم ()2019/1/79849
بتاريخ  2019/4/14وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد  ،مبوجب وكالة قانونية
م�صدقة لدى ال�سيد /الكاتب العديل بدبي  ،حتت املحرر رقم ( )2020/1/13261بتاريخ 2020/1/20
املنذر اليه  :الدي فلورن�سي ايلني موليت لوريتو - LADY FLORENCE ELLIN MULLET LAURITO -
(جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنذر  -املنذر اليه  -مبوجب هذا الإنذار نكلفكم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره 143.584.42
(مائة وثالثة واربعون الف وخم�سمائة واربعة وثمانون درهم واثنان واربعون فل�سا) يف مدة �أق�صاها
خم�سة �أي��ام من تاريخ هذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية واالحرتازية
بحقكم مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب والتعوي�ضات ومقابل العطل وال�ضرر و�أي نفقات
اخرى قد تنتج عن هذه املطالبة حتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

العدد  13176بتاريخ 2021/2/28

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0003402مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021/0000540عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :نوف لتوريد االيدي العامله
جمهول حمل الإقامة  :عجمان خلف مركز �شرطة املدينة ال�شامل  -هاتف 0508788337 :
رقم مكاين ك 43601136
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/25م.

�إىل املدعي عليه  :النجاح لرتكيب انظمة االمن وال�سالمة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرا�شدية � 2شارع بالل بن رباح بناية جاد  30رقم مكاين
 4390709379الهاتف � 0558832314 :أو 0507872688
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/2أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/2/24م

مدير اخلدمات الق�ضائية
�سلمى �ضيف اهلل احمد

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

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

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

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

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

الأحد  28فرباير  2021العدد 13176

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مطعم فيلز
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
وين�شاو هايربماركت �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
اِيرتيندز التجارية �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 09/02/2021 :
املودعة حتت رقم343881 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مطعم فيلز.
وعنوانة :القوز ال�صناعية � ،1ص.ب  ،122893دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ،املقاهي الكافترييات يف الفئة
.43
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :عبارة عن  FEELS RESTAURANTن�ص العالمة التجارية ي�شعر مكتوب
باللون الأبي�ض داخل دائرة �سوداء بخط خا�ص مع اثنني من اخلطوط برتقالية حتت احلرف  Eاملطعم
مكتوب �أدناه �إنه ت�صميم متميز كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 27/01/2021 :
املودعة حتت رقم343881 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :وين�شاو هايربماركت �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،430158دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلبز والفطائر و حلويات وكعك ,فطائر,بيتزا�,صل�صات (توابل)�,شاي,بوظة (�أي�سكرمي) يف الفئة .3
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  Baketakeكتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود حيث كتب
احل��رف  tداخ��ل كوب ويعلوها ر�سم تخيلي لطفلة �صغرية باللونني اال�سود والأبي�ض ت�سري نحو اليمني
وحتمل خبزة باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 343874 :بتاريخ 27/01/2021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اِيرتيندز التجارية �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،72567دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ � ,أجهزة
عر�ض�,شا�شات عر�ض�,أجهزة تلفزيون� ،أجهزة حتكم عن بعد يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :العالمة التجارية  WOWNECTمكتوبة ب�شكل مميز يف الالتينية واللون الأ�سود
احلرف  eيف و�ضع مائل �إىل الي�سار كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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املال والأعمال

Sunday

�ضمن �سل�سلة الندوات القانونية

غرفة عجمان تنظم ندوة «حماية حقوق امللكية الفكرية يف القانون الإماراتي» العالمات التجارية ً
منوذجا
•• عجمان -الفجر:

30

الإمارات و�أوكرانيا تر�سمان خريطة طريق ل�شراكة
ا�سرتاتيجية جديدة وتعزيز التجارة واال�ستثمار

•• دبي  -وام:

عقدت جلنة التن�سيق امل�شرتكة الإماراتية الأوكرانية �أول اجتماعاتها عن
بعد برئا�سة م�شرتكة من معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي
وزي��رة دولة للأمن الغذائي واملائي ومعايل �أندريه يرماك ،مدير مكتب
رئي�س �أوكرانيا ملناق�شة خطة تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية و�آليات العمل
امل�شرتك لتحقيق م�صالح البلدين.
و�شهد االجتماع  -الذي عقد �أول �أم�س االول وي�أتي عقب الزيارة التاريخية
الأوىل للرئي�س فلودميري زيلين�سكي �إىل دولة الإمارات  -م�شاركة وا�سعة
من كبار امل�س�ؤولني حيث �شارك فيه من اجلانب الإماراتي معايل الدكتور
ث��اين ب��ن �أح �م��د ال��زي��ودي وزي ��ر دول ��ة ل�ل�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة وم �ع��ايل عمر
بن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي
وتطبيقات العمل ع��ن بعد وال �ل��واء رك��ن ط�ي��ار ف�لاح حممد القحطاين
الوكيل امل�ساعد لل�سيا�سات وال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية بوزارة الدفاع و�سعادة
�سامل �أحمد �سامل الكعبي �سفري الدولة لدى جمهورية �أوكرانيا.
و��ش��ارك يف االجتماع من اجلانب الأوك ��راين ال�سيد �إي�ه��ور جوفكفا نائب
مدير مكتب الرئي�س امل�ست�شار الرئي�سي يف ال�ش�ؤون اخلارجية وميخايلو
ف�ي��دوروف نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر التحول الرقمي و�أر��س�ين �آفاكوف
وزير الداخلية الأوكراين.
وقالت معايل مرمي املهريي“ :لقد �أثمرت الزيارة الأوىل للرئي�س زيلين�سكي
�إىل الإم ��ارات ع��ن و�ضع ر�ؤي��ة وا�ضحة لتعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
والوثيقة بني البلدين ما �أدى ب��دوره �إىل فتح الأب��واب الكت�شاف فر�ص
تعاون جديدة ..كما �أن هذه الزيارة مهدت الطريق لت�شكيل جلنة التن�سيق
الإماراتي الأوك��راين امل�شرتكة ،والتي ت�ضع �أهدافاً وجداول زمنية متفقاً
عليها لالرتقاء ب�شراكتنا اال�سرتاتيجية �إىل م�ستوى جديد».
و�أ�ضافت معاليها“ :ي�شكل تعزيز عالقة دول��ة الإم��ارات و�أوكرانيا جزءًا
مه ًما من �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية حلكومة الدولة حيث يتمثل هدفنا
يف زيادة التجارة الثنائية غري النفطية لدينا والتي ت�ساوي حاليا 806
ماليني دوالر �أمريكي ،وذلك ب�شكل ممنهج وم�ستدام ..ولدعم هذا التوجه
�سيتم العمل على توقيع اتفاقيات جديدة ت�ستند يف جوهرها �إىل اتفاقية
حماية وت�شجيع اال�ستثمار التي وقعناها يف يناير  2003واتفاقية جتنب
االزدواج ال�ضريبي ال�ت��ي وقعناها يف  14ف�براي��ر  2021خ�لال زيارة
الرئي�س الأوكراين �إىل الإمارات».
واختتمت معايل مرمي املهريي بالقول“ :ي�شرفني �أن �أق��ود �أعمال جلنة
التن�سيق امل�شرتكة بني دول��ة الإم��ارات و�أوكرانيا و�أن �أتعاون مع زمالئي
وزراء ال��دول��ة وك��ذل��ك احل�ضور م��ن ال��وف��د الأوك� ��راين لتعزيز وحت�سني
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني بلدينا ..و�سنعمل معاً يف الأ�شهر املقبلة لإيجاد
م�ب��ادرات من �ش�أنها زي��ادة حجم جتارتنا وحت�سني اقت�صادنا على �أ�سا�س
التجارة واال�ستثمار وامل�صالح امل�شرتكة” .ومت خالل االجتماع و�ضع خريطة
طريق لتعزيز التجارة واال�ستثمار مع اقرتاح �أربعة جماالت للتعاون يدير
كل منها جمموعة عمل خم�ص�صة وهم الغذاء والزراعة والبنية التحتية
وال�صناعات الثقيلة والطريان والف�ضاء وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية والتقنيات الع�سكرية والدفاعية حيث مت حتديد
ك��ل جم��ال م��ن امل�ج��االت الأرب�ع��ة ب�ن��ا ًء على الت�شريعات وال�ل��وائ��ح احلالية
واملقرتحة وطبيعة املوارد وتوافرها واحتياجات الإمارات و�أوكرانيا.
و�ستدعم جلنة التن�سيق امل�شرتكة ا�ستهداف قطاعات حم��ددة من خالل
ت�شكيل فرق عمل يف العديد من القطاعات منها املجاالت الأربعة املذكورة
وتهدف �إىل �إن�شاء خريطة طريق مف�صلة للتعاون ..وم��ن املتوقع و�ضع
خطة عمل مف�صلة يف امل�ستقبل القريب.

ال�شارقة ..منو املبيعات مبا يزيد
عن  50باملائة يف م�شروع املم�شى

•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت جمموعة “�ألف”  -ال�شركة املتخ�ص�صة يف التطوير العقاري يف
�إمارة ال�شارقة واملطور مل�شروعي املم�شى و 06مول ..عن منو ن�سبة املبيعات
يف م�شروعها املم�شى مبا يزيد عن  50باملائة مقارنة بالفرتة ذاتها من
العام  2020ما يبعث على التفا�ؤل وي�ؤ�شر على م�ستوى �إقبال امل�ستثمرين
لل�شراء وانتعا�ش ال�سوق العقاري يف �إمارة ال�شارقة.
و�أك��ده التقرير ال�سنوي ال�صادر عن دائ��رة الت�سجيل العقاري يف ال�شارقة
�أن قيمة التداوالت يف القطاع العقاري يف الإمارة بلغت خالل العام املا�ضي
 15.9مليار درهم ،بن�سبة منو  5.1باملائة مقارنة بالعام .2019
وقال عي�سى عطايا الرئي�س التنفيذي ملجموعة “�ألف” “ ..ي�شهد القطاع
ال�ع�ق��اري يف ال���ش��ارق��ة ح��رك��ة من��و بخطى وا��ض�ح��ة وث��اب�ت��ة وذل��ك بف�ضل
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة ال�شارقة واجلهود النوعية التي تبذلها حكومة ال�شارقة من خالل
حزمة من القرارات املحفزة التي لعبت دورا مهما وحيويا يف تعايف القطاع
العقاري من تداعيات وت�أثريات جائحة كورونا من �أبرزها قرار تخفي�ض
ر�سوم امل�ستثمرين لغري مواطني جمل�س التعاون اخلليجي من  4باملائة
�إىل  2باملائة م��ن قيمة البيع م��ا �أدى �إىل ارت�ف��اع الإق �ب��ال على عمليتي
اال�ستثمار وال�شراء بن�سبة كبرية و�أ�سهم يف تعزيز ودع��م اقت�صاد الإمارة
وجذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة للقطاع العقاري».

نظمت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة عجمان
ن��دوة قانونية ب�ع�ن��وان “حماية حقوق
امللكية الفكرية يف ال�ق��ان��ون الإماراتي
ـ ال�ع�لام��ات التجارية منوذجاً” وذلك
�ضمن �سل�سلة ال�ن��دوات القانونية التي
تنظمها ال�غ��رف��ة ب�ه��دف ت�ع��زي��ز الوعي
القانوين لأع�ضائها و�أفراد املجتمع.
ق ��دم ال �ن ��دوة ال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن ب�ع��د عرب
خ��ا��ص�ي��ة االت �� �ص��ال امل��رئ��ي د .ن�صر �أبو
ال�ف�ت��وح ف��ري��د ح�سن ـ �أ� �س �ت��اذ القانون
امل� ��دين امل �� �ش��ارك يف ك�ل�ي��ة ال �ق��ان��ون –
جامعة عجمان ،وح�ضر الندوة موظفي
اجلهات احلكومية و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة من امل�ستثمرين ورجال االعمال
وطلبة اجلامعات.
تناولت الور�شة تعريف امللكية الفكرية
ب ��إع �ت �ب��اره��ا “احلقوق ال � � � ��واردة على
الأ� �ش �ي��اء ال�ن��اجت��ة ع��ن اجل �ه��د الفكري
امل�ب�ت�ك��ر وال �ت��ي مت�ن��ح ��ص��اح�ب�ه��ا �سلطة
اال�� �س� �ت� �ئ� �ث ��ار ب ��ا� �س �ت �غ�ل�ال اب � �ت � �ك� ��اره يف

مواجهة الغري وفقا لأحكام القانون”،
و�أن ��واع ح�ق��وق امللكية الفكرية بح�سب
ات �ف��اق �ي��ة “الرتب�س” وم �ن �ه��ا “حق
امل�ؤلف واحلقوق املتعلقة به ،العالمات
التجارية ،امل�ؤ�شرات اجلغرافية ،الر�سوم
والنماذج ال�صناعية ،ب��راءات االخرتاع،
ال�ت���ص�م�ي�م��ات ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة للدوائر
املتكاملة ،املعلومات غري املف�صح عنها
والأ�صناف النباتية اجلديدة».
وت�ك�م��ن �أه �م �ي��ة ح�م��اي��ة ح �ق��وق امللكية
ال �ف �ك��ري��ة يف م���ص�ل�ح��ة � �ص��اح��ب احلق
الفكري وم�صلحة امل�ستهلك امل�ستفيد
من احل��ق الفكري وم�صلحة االقت�صاد
الوطني وتقدم الفن ال�صناعي وم�صالح
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية �إىل جانب
ت�شجيع وجذب اال�ستثمار الأجنبي.
واطلع امل�شاركون على عدد من العالمات
التجارية كنماذج حلقوق امللكية الفكرية،
بحيث يق�صد بالعالمة كل �إ�شارة �أو داللة
ي�ضعها التاجر �أو ال�صانع على املنتجات
التي يقوم ببيعها �أو �صنعها لتمييز هذه
املنتجات عن غريها من ال�سلع املماثلة،

وت�شري العالمة �إم��ا �إىل بلد الإن�ت��اج �أو
م�صدر �صناعة ال�سلع �أو م�صدر بيعها �أو
�أنواعها �أو مرتبتها �أو �ضمانها �أو طريقة
حت�ضريها �أو للداللة على ت�أدية خدمة
من اخلدمات.
وت�ضمنت ال�ن��دوة كيفية حماية امل�شرع
الإماراتي للعالمة التجارية من خالل
احل�م��اي��ة امل��دن�ي��ة واحل �م��اي��ة اجلنائية،
وع��واق��ب ت��زوي��ر ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة �أو
تقليدها.
هذا و�أكد عبد اهلل عمر املرزوقي املدير
التنفيذي لقطاع معامالت الع�ضوية
واخلدمات القانونية يف غرفة عجمان،
�أن الغرفة ت�ستهدف من �سل�سلة الندوات
القانونية ت��وف�ير بيئة قانونية تدعم
القطاع االقت�صادي وت�صب يف تقلي�ص
�أع ��داد الق�ضايا ال�ت�ج��اري��ة مب��ا ي�ضمن
من��و وا� �س �ت��دام��ة ال �� �ش��رك��ات وامل�صانع،
م�شرياً �إىل اهمية الندوة وتزامنها مع
فعاليات �أ�سبوع االبتكار يف الدولة.
و�أكد �أن الغرفة حري�صة على ا�ستقطاب
نخبة من اخلرباء واملخت�صني يف تقدمي

الندوات واختيار عناوين قانونية تواكب
متطلبات النمو االقت�صادي يف الإمارة
وت�ضمن حقوق كافة الأطراف.
من جانبه �أ�ضاف �أحمد خليفة املويجعي
�أم� �ي��ن ع � ��ام م ��رك ��ز ع �ج �م��ان للتوفيق
وال �ت �ح �ك �ي��م ـ م ��دي ��ر �إدارة اخل ��دم ��ات
القانونية يف غ��رف��ة عجمان� ،أن توجه
االم��ارات يف دع��م املبتكرين واملوهوبني

ي ��ؤك��د �أه�م�ي��ة ت�ع��ري��ف املجتمع بحقوق
امللكية الفكرية يف القانون االماراتي،
و�أك � ��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ال� �ن ��دوة القانونية
للتعرف على ج�ه��ود امل���ش��رع الإماراتي
يف حماية حقوق امللكية الفكرية ونتائج
تلك اجلهود يف جذب اال�ستثمار االجنبي
املبا�شر و�أ�صحاب االبتكارات واملوهوبني
�إىل الدولة.

دبي وجهة العامل  ..تعزز جاذبيتها بني �أهم مراكز اال�ستثمار يف املنطقة والعامل

•• �أبوظبي -وام:

جن�ح��ت ح��رك��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��وي��ر ال �ت��ي ت�شهدها
دب��ي والتي تت�صف ب��الأك�ثر “�إبهاراً” و”ا�ستدامة”
يف حتويل الإم ��ارة �إىل �إح��دى �أك�ثر ق�ص�ص النجاح
تداو ًال وانت�شاراً ..وم�ؤخراً ا�ستحوذت “دانة الدنيا”
ع �ل��ى اه �ت �م��ام ك�ب�ري��ات ال���ص�ح��ف ووك� � ��االت الأنباء
العاملية بعد �أن �أظهرت موجه ال�ضباب التي �شهدتها
الإم ��ارات جماليات �ساحرة ل�ل�إم��ارة  .وعانقت دبي
ب�شموخها وعلوها ال�سحاب يف مناظر �آ�سرة ت�سابق
�أ�شهر امل�صورين العامليني لتوثيقها بلقطات فيديو
و��ص��ور فوتوغرافية باتت الأك�ث�ر انت�شارا والأعلى
م�شاهدة يف العديد و�سائل الإعالم وو�سائط التوا�صل
االجتماعي .ولأنها دبي  ..كان االهتمام معتاداً وكانت

��ص��دارة االهتمام الإع�لام��ي بها �أم��راً طبيعياً ،فهي
قلب اقت�صاد املنطقة ،ومق�صد ماليني ال�سياح ،ووجه
ال �ط�لاب وامل��وه��وب�ين ،وم �ن��ارة ال�ت�ط��وي��ر واالبتكار،
و�أر�ض املعار�ض وامللتقيات العاملية الكربى ،وحا�ضنة
الأحداث الريا�ضية الفارقة ،وملتقى الفن والفنانني.
وقد عربت ال�صور واللقطات ال�ساحرة ملباين الإمارة
ع��ن علو و�شموخ ح�ضارة الإم ��ارة ،ف ��إىل جانب برج
خليفة �أعلى بناء �شيده الإن�سان بارتفاع  828مرتا
ت�ضم �إمارة دبي � 4أبراج مت ت�صنيفها من بني �أطول
 10ناطحات �سحاب �سكنية يف العامل ،وفقاً للت�صنيف
ال��ذي �أعدته جملة «بري�ستيج �أونالين» املتخ�ص�صة
يف مظاهر ال�ترف والرفاهية والعالمات التجارية
الفاخرة يف عام  ،2020حيث �ضمت قائمة الأبراج
ك�لا م��ن «�إيليت ريزيدن�س» بارتفاع  380م�ت�راً ،و

“برج الأمرية” بارتفاع  413مرتاً ،و« 23مارينا»
بارتفاع  392مرتاً و«ال�شعلة» بارتفاع  352مرتاً.
وت �ع��د دب��ي وج �ه��ة يلتقي ف�ي�ه��ا ال �ع��امل ،ف�ه��ي اليوم
الوجهة ال�سياحية الأب ��رز يف املنطقة التي يزورها
��س�ن��وي��ا ن�ح��و  21م�ل�ي��ون زائ ��ر ،واخ �ت��ارت دب��ي منذ
ال �ب��داي��ات �أن ت �ك��ون وط ��ن الإب� � ��داع ،وم��رك��ز التقاء
امل�ب��دع�ين يف ك��اف��ة امل �ج��االت ال�ت��ي ت�خ��دم الإن�سانية،
مع التزامها جتاه جمتمع اال�ستثمار العاملي بتوفري
�أف�ضل املناخات الداعمة ،التي تكفل �أعلى م�ستويات
الأم��ان وال�شفافية ب�أطر ت�شريعية وا�ضحة ،وهياكل
تنظيمية مدرو�سة بعناية ،لتعزز جاذبيتها بني �أهم
مراكز اال�ستثمار يف املنطقة والعامل.
وي�سجل لدبي جناحها باالنتقال من االعتماد على
تراكم عوامل الإنتاج �إىل منوذج يرتكز على االبتكار

والريادة والإنتاجية املرتفعة ،ويف بيئة �أعمال ومناخ
ا��س�ت�ث�م��اري حم � ّف��ز ي �ع � ّزز من��وه��ا امل���س�ت��دام وتوطيد
مكانتها على خارطة االقت�صاد العاملي.
وي�شكل االعتماد على البنية اللوج�ستية القوية يف
الإم ��ارة ميزة تناف�سية لقطاع الأع �م��ال وخا�صة يف
جم��ال ال�ت�ج��ارة ،حيث ت�خ��دم ه��ذه البنية املتكاملة
�أع �م��ال ال�ت�ج��ار يف جم��ال �إع ��ادة الت�صدير والتبادل
التجاري مع بقية دول العامل واملنطقة.
وال ميكن احلديث عن دبي دون ذكر ميناء جبل علي
�أحد �أهم املوانئ يف العامل ،ومطار دبي ال��دويل �أحد
�أك�ثر م�ط��ارات ال�ع��امل ازدح��ام �اً ،م��روراً مب�ترو دبي،
م��ول دب��ي �أك�ب�ر م��رك��ز جت ��اري يف ال �ع��امل ،والعديد
من املعامل التي حولت املدينة �إىل متحف ح�ضاري
مفتوح.

اعتماد القاب�ضة حتقق جناح ًا كبري ًا خالل م�شاركتها يف فعاليات �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت جمموعة اع�ت�م��اد القاب�ضة االم��ارات�ي��ة – ال�شركة ال��رائ��دة يف
ال�صناعات الأمنية والدفاعية -عن جناح م�شاركتها يف معر�ض �آيدك�س
 2021ال��ذي �أختتمت فعالياته م��ؤخ��راً يف مركز �أبوظبي للمعار�ض،
حيث متكنت املجموعة من ابرام عدد من االتفاقيات وال�صفقات الهامة
وبحث التعاون مع عدد من ال�شركات العاملية امل�شاركة.
ق��ال خالد �آل علي رئي�س جمل�س االدارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة
اعتماد القاب�ضة  ”:قد �أك��د تنظيم فعاليات معر�ض �آيدك�س 2021
جناح �أبوظبي ودولة االمارات العربية املتحدة يف احت�ضان فعاليات هذا
احلدث العاملي  ،واتخاذ االجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي
�ضمنت ا�ستمرار فعاليات املعر�ض بكل جناح و�سط امل�شاركة واحل�ضور
الكبريين».
و�أ�ضاف �آل علي ”:حر�صنا على ا�ستعرا�ض �أحدث املنتجات وال�صناعات
التي ابتكرتها وطورتها “ اعتماد القاب�ضة” ،والتي ت�شكل �إ�ضافة نوعية
�إىل القطاع الدفاعي والأمني يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،وقد
ج��رى عر�ض جمموعة م��ن ال�صناعات النوعية التي نفخر بانتاجها
وت�صنيعها مثل طائرات ب��دون طيار التي ت�ستخدم لأغرا�ض التدريب
واملراقبة �أو الأهداف� ،أجهزة الرادار ،كامريات املراقبة املتطورة للمن�ش�آت
احليوية واحل��دود وامل��دن� ،أج�ه��زة احلماية ال�سربانية والإلكرتونية،

�أج �ه��زة الإت �� �ص��ال امل���ش�ف��رة ،ح�ي��ث ي�ج��ري ت�صنيعها ب��ا� �ش��راف كوادرنا
الإماراتية املواطنة  ،ونفخر بت�صنيعها بالدولة بن�سبة .»100%
و�أك��د �آل علي ان امل�شاركة يف فعاليات معر�ض “ �آيدك�س  ”2021قد
حقق املزيد من النجاح يف م�سرية ال�شركة  ،الأمر الذي يدفعنا ملوا�صلة
العمل على تقدمي وتوفري �أف�ضل اخلدمات وامل�ع��دات التي من �ش�أنها
تعزيز مكانة الدولة يف جمال ال�صناعات الأمنية والدفاعية».
و�أو��ض��ح �آل علي �أن ال�شركات االماراتية التي ك��ان لها ح�ضور ب��ارز يف

فعاليات معر�ض �آيدك�س قد حر�صت على عر�ض �صناعاتها ومنتجاتها
امل�ت�ط��ورة يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة واجل��وي��ة  ،كما
ا�ستعانت بتقنيات الذكاء اال�صطناعي ملواكبة التطوير التكنولوجي يف
هذا املجال الهام ،مو�ضحاً �أن هذا دليل على حر�ص القيادة الر�شيدة على
دعم ورعاية ال�صناعة الوطنية االماراتية يف املجال الدفاعي واالمني،
واجلودة العالية التي حتر�ص عليها االمر الذي يعزز من ثقة العمالء
يف �صناعاتنا الدفاعية والأمنية االماراتية .

تعتزم ا�ستثمار  100مليون درهم يف املنطقة لتلبية طلبات عمالئها يف  40دولة حول العامل

«ميدترا» الأمريكية تد�شن مقرها الأول بالإمارات يف حرة احلمرية بال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

اف�ت�ت�ح��ت ��ش��رك��ة “ميدترا” الأمريكية،
�إح� ��دى �أك�ب�ر ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة يف �إنتاج
و� �ص �ن��اع��ة امل � �ع� ��دات وامل �ن �ت �ج ��ات الطبية
وال�صحية ،مقرها اجلديد يف هيئة املنطقة
احل� ��رة ب��احل�م��ري��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ،مو�سع ًة
ن�شاطها يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا انطالقاً من �إمارة ال�شارقة.
وتن�شط ال�شركة الأمريكية يف �أكرث من 40
دول��ة ح��ول ال�ع��امل ،ويتوقع �أن يبلغ حجم
ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف املنطقة احل ��رة باحلمرية
 100م �ل �ي��ون دره� � ��م خ �ل��ال ال�سنوات
القادمة ،مع ت�شييدها ملرافق �إنتاج وت�صنيع
ح��دي�ث��ة وف��ق ت�ق�ن�ي��ات م�ت�ط��ورة ومبتكرة،
حيث �أطلقت ال�شركة املرحلة الأوىل من
ا�ستثمارها يف ح�م��ري��ة ال���ش��ارق��ة ،متهيداً
للتو�سع يف خدمة عمالئها بال�سوق املحلية
والأ�سواق العاملية.
وجرت مرا�سم افتتاح املقر اجلديد ل�شركة
“ميدترا” م��ؤخ��را بح�ضور �سعادة �سعود
�سامل املزروعي ،مدير هيئة املنطقة احلرة
باحلمرية ،ال��ذي ج��ال يف م��راف��ق ال�شركة

م�ط�ل�ع�اً ع �ل��ى � �س�ير ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ون�شاطها،
وم�ستمعاً م��ن م���س��ؤول�ي�ه��ا ع��ن التقنيات
املتبعة يف �صناعة و�إنتاج املعدات واملنتجات
املتطورة يف جمال ال�صناعات الطبية ،حيث
ت�خ��دم ��ش��رك��ة “ميدترا” �أ� �س��واق منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا منذ عام
 2004م��ن م�ق��ره��ا يف امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وق ��د ب � ��د�أت ب �خ��دم��ة ال�سوق
الإم��ارات �ي��ة م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2013ق�ب��ل �أن
تقرر اال�ستفادة من املزايا التناف�سية التي
ت��وف��ره��ا هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية،
لتو�سيع ن�شاطها وت�أ�سي�س وج��ود لها يف
دول��ة الإم ��ارات يلبي الطلب املتنامي على
خدماتها ومنتجاتها.
وت��وف��ر ال�شركة �أك�ثر م��ن  3000منتجاً
متنوعاً ي�ستخدم يف العديد من القطاعات
االق �ت �� �ص��ادي��ة �أب ��رزه ��ا ال��رع��اي��ة الطبية
ومنتجات ال��رع��اي��ة ال�شخ�صية والزراعة
وال�صناعات الغذائية وال�ث�روة احليوانية
وال���ض�ي��اف��ة وال �ن �ف��ط وال �غ��از والقطاعات
ال�صناعية ،حيث تتميز منتجات ال�شركة
ب �ج��ودت �ه��ا ال �ع��ال �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
املعتمدة يف ت�صنيعها و�إنتاجها.

مكانة متنامية
وق��ال �سعادة �سعود �سامل امل��زروع��ي ،مدير
ه �ي �ئ��ة امل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة ب��احل �م��ري��ة�“ :إن
اف�ت�ت��اح امل�ق��ر اجل��دي��د ل�شركة “ميدترا”
يف هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية م�ؤ�شر
نوعي على املكانة املتنامية لإمارة ال�شارقة
كوجهة عاملية ل�ل�أع�م��ال ،خ�صو�صاً و�أنها
ت�ع��د م��ن �أه ��م ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة يف �إنتاج
امل�ع��دات الطبية ،وتوقيت ت�أ�سي�س مقرها
يف ال �� �ش��ارق��ة يف ال��وق��ت ال ��راه ��ن املرتبط
بجائحة كوفيد 19-وازدي��اد الطلب على
منتجات ال��وق��اي��ة ال�صحية يعك�س �أهمية
بيئة الأع �م��ال ب��الإم��ارة ،و�سمعة ال�شارقة
�ضمن املنظومة االقت�صادية العاملية يف هذه
الأوقات اال�ستثنائية».
ت�سهيالت غري م�سبوقة
و�أ�� �ض ��اف امل ��زروع ��ي قائ ًال ”:ن ��رى اليوم
�إقبا ًال كبرياً من ال�شركات العاملية املتنوعة
االخت�صا�صات وامل�ج��االت على التواجد يف
ال���ش��ارق��ة ،وات�خ��اذه��ا م��رك��زاً لعملياتها يف
�أ� �س��واق املنطقة ،ون�ح��ن يف ح��رة احلمرية

ن��وف��ر ت�سهيالت غ�ير م�سبوقة وخدمات
ا�ستثنائية ت��دع��م تطلعات ه��ذه ال�شركات
يف حتقيق �أهدافها االقت�صادية” ،م�ؤكدا
�أن اال� �س �ت �ث �م ��ار اجل� ��دي� ��د ي �ع �ك ����س تنوع
اال��س�ت�ث�م��ارات الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�ستقطبها
امل �ن �ط �ق��ة ،وال� �ت ��ي ت ��دع ��م خ �ط��ط التنوع
االقت�صادي وتر�سخ مكانة ال�شارقة كمركز
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ن��وع�ي��ة يف ظ��ل التوجيهات
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة (حفظه اهلل) بدعم
قطاع الأع �م��ال ،وت��وف�ير �أف�ضل اخلدمات
للم�ستثمرين ،واالرتقاء بالأداء االقت�صادي
للإمارة.
فر�ص جمزية
ب ��دوره �أ� �ش��ار ��س��اج �سليمان رئ�ي����س �شركة
“ميدترا” الأم��ري �ك �ي��ة� ،إىل �أن اختيار
ال�سوق الإم��ارات�ي��ة م�ق��راً ج��دي��داً لعمليات
ال�شركة ج��اء ب�سبب ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية
امل�ستقبلية ال�ت��ي ت��وف��ره��ا دول ��ة الإم� ��ارات
للم�ستثمرين ،وال�ف��ر���ص امل�ج��زي��ة املتاحة
يف ال���س��وق الإم��ارات �ي��ة ،ف�ضال ع��ن البنية

ال�ت�ح�ت�ي��ة امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا �إم� ��ارة
ال�شارقة على وجه العموم واملنطقة احلرة
باحلمرية على وجه اخل�صو�ص ،م�شريا �إىل
�أن امل��وق��ع اجل�غ��رايف واال�سرتاتيجي حلرة
احلمرية واخلدمات املتميزة التي تقدمها
�شكلت عوامل �أ�سا�سية يف قرار ال�شركة نحو
تو�سيع ح�ضورها يف �أ�سواق املنطقة ،م�ؤكداً
�أن هذه اخلطوة �ستعزز و�صول ال�شركة �إىل
الأ��س��واق العاملية ،وتدعم خطوط ت�صدير
منتجات ال�شركة �إىل عمالئها حول العامل.
وتعترب املنطقة احلرة باحلمرية ثاين �أكرب
منطقة ح��رة يف دول ��ة الإم � ��ارات ،وتتمتع
مبزايا تناف�سية عديدة �أبرزها توفري نافذة
عمليات واح��دة تعزز كفاءة الأداء وت�سهل
مم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال� ،إىل ج��ان��ب �إع �ف ��اءات
�ضريبية متعددة وحرية �إع��ادة ر�أ���س املال
والأرباح ،وملكية كاملة للأعمال ،وتوا�صل
�سريع مع الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،كما
ت�ضم �أرا�� ٍ��ض �صناعية وجت��اري��ة ،وتتميز
ببنية متطورة وم��راف��ق حديثة تعزز من
خطط التو�سع اخلارجي للم�ستثمرين فيها
خ�صو�صاً يف اال�سترياد و�إعادة الت�صدير �إىل
�أ�سواق العامل.
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�ضمن مبادرة «الغرفة بكل اللغات» التي �أطلقتها بهدف تعزيز الوعي الثقايف بلغة الأعمال

غرفة ال�شارقة تختتم الربنامج التدريبي «اللغة الإجنليزية اخلا�صة بالأعمال»
•• ال�شارقة-الفجر

اختتمت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ممثلة مبركز
ال�شارقة للتدريب والتطوير� ،أ�سبوعني من الربنامج
التدريبي “اللغة الإجنليزية اخلا�صة بالأعمال”
وال��ذي قدمته �ضمن مبادرة “الغرفة بكل اللغات”
ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ال�ث�ق��ايف بلغة
الأعمال �سواء على م�ستوى الإمارة �أو على امل�ستوى
ال��دويل ،ف�ضال عن االنفتاح والتعرف على ثقافات
ج��دي��دة وت �ب��ادل اخل �ب�رات وامل �ع��رف��ة يف القطاعات
االقت�صادية املختلفة.
وت �ن��اول��ت ال��ور� �ش��ة ال �ت��ي � �ش��ارك ب �ه��ا  12متدربة
م��ن م��وظ�ف��ات ال�غ��رف��ة ،لغة االج�ت�م��اع��ات ومهارات
التقدمي ،والتميز امل�ؤ�س�سي والريادة ،بالإ�ضافة �إىل
�إطالع املتدربني على مفاتيح ريادة الأعمال وكيفية
�صناعة “الرباند” ،ف�ضال عن الطرق ال�صحيحة يف
�صياغة الربيد الإلكرتوين و�إعداد تقارير الأعمال
بطرق مهنية ووفق �أرقى املعايري املطبقة.
االنفتاح على خمتلف الثقافات
و�أك� � ��دت م� ��رمي � �س �ي��ف ال �� �ش��ام �� �س��ي م �� �س��اع��د املدير
العام لقطاع خدمات الدعم يف غرفة ال�شارقة� ،أن
الربنامج التدريبي جاء يف �إطار ا�سرتاتيجية الغرفة
ال��رام�ي��ة �إىل االن�ف�ت��اح ع�ل��ى خمتلف ال�ث�ق��اف��ات من
خالل التعريف بخدماتها بلغات متعددة والو�صول

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل��ن م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لإدارة النفايات
– تدوير ،عن تطوير وحت�سني خطط
العملية الإن�ت��اج�ي��ة يف م�صنع ال�سماد
ف� ��رع ل� �ي ��وا ،و�إع � � � ��ادة ت���ش�غ�ي�ل��ه بطاقة
ا�ستيعابية ت���ص��ل �إىل  20,000طن
�سنوياً ،ت�شمل كافة عمليات �إعادة تدوير
املخلفات الزراعية وخملفات احليوانات
م��ن ال�ع��زب وامل ��زارع يف منطقة الظفرة
من �إم��ارة ابوظبي ،وذل��ك بهدف �إنتاج
�أ� �س �م��دة ع���ض��وي��ة حم�ل�ي��ة مبوا�صفات
عالية اجلودة ،ومطابقة ملتطلبات وزارة
التغيري املناخي والبيئة.
وي�شكل م�صنع �أبوظبي لل�سماد فر�صة
مثالية لتوفري كميات الأ�سمدة املطلوبة
ب�شكل يومي ،لتغطية احتياجات م�شاريع
ال�ب�ل��دي��ات وامل� ��زارع وواح ��ات النخيل يف
منطقة الظفرة ،كونها م�شاريع تعتمد
ع�ل��ى الأ� �س �م��دة الع�ضوية ال�ت��ي حت�سن
خ�صوبة الرتبة ،وتقلل ن�سبة ا�ستهالك
امل�ي��اه ،وت�ساهم يف احلفاظ على البيئة
ن �ظ��راً لعملية ال �ع��زوف امل �ت��وا� �ص��ل عن
•• دبي-وام:

�أظ �ه��رت �إح���ص��ائ�ي��ات ح��دي�ث��ة �أن جمارك
دب ��ي ت�ع��ام�ل��ت م��ع  13.4م�ل�ي��ون حقيبة
لنحو  8.7مليون م�سافر ع�بر � 85ألف
و  822رح �ل��ة ق��ادم��ة �إىل م �ط��ارات دبي
خالل العام  .2020وت ��ؤدي جمارك دبي
دوراً ح�ي��وي�اً يف ت�سهيل ان���س�ي��اب�ي��ة حركة
امل�سافرين واحل�ق��ائ��ب ب�شكل ع��ام وخالل
امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة ال �ت��ي ت���ش�ه��د �إج � ��راءات
اح �ت�رازي ��ة ن��وع �ي��ة ا� �س �ت �ج��اب��ة لتداعيات
فريو�س كورونا امل�ستجد خا�صة ما يدعم
النجاحات املتتالية التي يحققها مطار دبي
ال��دويل عاملياً وتر�سيخ �سمعة دبي عا�صمة
لل�سفر وال�سياحة،وبناء على التحديثات
امل���س�ت�م��رة ل�لا��س�ت�ج��اب��ة جل��ائ�ح��ة “كوفيد
 ”19وم��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك مع
اجلهات املعنية قامت الدائرة ممثلة ب�إدارة
ع�م�ل�ي��ات امل���س��اف��ري��ن بتطبيق الإج � ��راءات
االحرتازية التي من �ش�أنها حتفظ �سالمة
الكادر الوظيفي من املفت�شني يف املطارات
وك��ذل��ك ال�ع�م�لاء وامل���س��اف��ري��ن وم��ن تلك
الإجراءات املل�صقات التحذيرية والتوعوية
وع��ازل بال�ستيكي مبواقع تقدمي اخلدمة
ومل�صقات �أر�ضية لتحديد مناطق الوقوف
ب�ي�ن ك ��ل م �� �س��اف��ر وك ��ذل ��ك �إع � � ��ادة توزيع
كرا�سي انتظار العمالء مبا يحقق معايري
ال �� �س�لام��ة ه� ��ذا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل حتديث
بع�ض �أن�ظ�م��ة و�إج � ��راءات العمل لت�سهيل
ان�سيابية امل�سافرين .ومتكنت جمارك دبي
وبف�ضل كفاءة �ضباط اجلمارك ويقظتهم
وب��دع��م م��ن �أج�ه��زة الفح�ص امل�ساندة من
تنفيذ � 820ضبطية للعام املا�ضي منها
� 550ضبطية خم��درات و 107حما�ضر
جمركية و 99حيازة �أ�سلحة بالإ�ضافة �إىل
� 64ضبطية �أخرى.
وق ��ال خ��ال��د �أح �م��د م��دي��ر �إدارة عمليات
امل���س��اف��ري��ن ب��الإن��اب��ة يف ج �م��ارك دب ��ي �أن
الدائرة حتر�ص على القيام بدورها احليوي
يف �أداء امل�ه��ام املوكلة لها بحماية املجتمع
وت �ي �� �س�ير ال �ت �ج��ارة ودع � ��م ح��رك��ة ال�سفر

�إىل �أك �ب�ر ��ش��ري�ح��ة م��ن جم�ت�م��ع الأع� �م ��ال متعدد
اجلن�سيات �سواء على امل�ستوى املحلي �أو على امل�ستوى
ال��دويل ،ف�ضال عن تلبية احتياجات رواد الأعمال
عرب الربامج التدريبية املتنوعة التي يحر�ص مركز
ال�شارقة للتدريب والتطوير على تقدميها ،والتي
تقدم موا�ضيع تلبي متطلباتهم وتوفر الدعم لهم
مل�ساندتهم يف جتاوز كافة التحديات التي تواجههم،
�إ��ض��اف��ة �إىل ت�ق��دمي ب��رام��ج تدريبية للموظفني يف
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وم��وظ�ف��ي ال�غ��رف��ة وامل�ؤ�س�سات
التابعة لها بالتن�سيق مع كربى اجلهات الأكادميية
العاملية واملحلية ،بهدف ا�ستك�شاف الكفاءات القيادية
وت�أهيلها وف��ق معايري وقيم م�ؤ�س�سية وت�شجيعها
ع �ل��ى ت �ب �ن��ي ث �ق��اف��ة الإب� � � ��داع ل�ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ري� ��ادة يف
خمتلف اخلدمات التي تقدمها الغرفة لأع�ضائها
ومنت�سبيها.
تلبية احتياجات املتدربني
م��ن جانبها �أو��ض�ح��ت �أم��ل عبد اهلل �آل علي مدير
مركز ال�شارقة للتدريب والتطوير� ،أن الربنامج
التدريبي متت �صياغته من قبل نخبة من اخلرباء
وقدمه املدرب �إيهاب رمزي على مدار ثالثة �أ�سابيع
لتلبية احتياجات املتدربني والعمل على رفع م�ستوى
كفائتهم واحرتافيتهم مما ينعك�س على جودة الأداء
للم�ؤ�س�سات التي يعملون لديها �أو التي يديرونها،
ح �ي��ث غ �ط��ت حم� ��اور ال � ��دورة ال �ع��دي��د م��ن الأم� ��ور
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امل�ه�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا امل��وظ��ف �أو رائ ��د الأعمال
خالل ممار�سته ملهامه والذي يعك�س تطبيقها مدى
احرتافيته ،فعلى �سبيل املثال مت تزويد املتدربني
ب�أهم املهارات واملمار�سات لكتابة الربيد الإلكرتوين
ووثائق الأعمال والتقارير بطريقة فعالة وحمرتفة
باللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ،كما مت ت��زوي��ده��م بنهج منظم
للكتابة جلعل عملية التخاطب �أ�سهل ومهنية �أكرث،
م�شرية �إىل �أن امل��رك��ز يتبع خطة تدريبية ل�صقل
اخل�ب�رات املعرفية لتتنوع ال ��دورات املقدمة مابني

تنمية املهارات الوظيفية والإبداع واالبتكار والأعمال
والريادة وغريها ،لتوفري �أف�ضل خدمة مميزة وذات
قيمة م�ضافة ملتعاملي الغرفة.
و�أ� �ش��اد امل���ش��ارك��ون ب��ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي م�ؤكدين
�أهمية املحاور التي تناولها من حيث االرتقاء ب�أدائهم
و�أعمالهم ،مثمنني جهود الغرفة واملركز يف توفري
العديد من ال ��دورات وور���ش العمل بكافة املجاالت
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت �خ��دم ك��اف��ة امل��وظ �ف�ين ورواد
الأعمال لأداء مهامهم بحرفية ومهنية عالية.

بقدرة ا�ستيعابية ت�صل �إىل � 20ألف طن �سنوي ًا

تدوير تعيد تطوير وت�شغيل م�صنع �أبوظبي لل�سماد يف ليوا
ا� �س �ت �خ��دام الأ�� �س� �م ��دة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة يف
جم �م��ل امل �� �ش��اري��ع .وي �ن �ظ��ر امل��رك��ز �إىل
�إع � ��ادة ت�ط��وي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة الإن �ت��اج �ي��ة يف
م�صنع ال�سماد يف ل�ي��وا ب�أهمية بالغة،
ن�ظ��راً ل�ل��دور ال�ه��ام وال�ف��اع��ل واحليوي
يف ت�ع��زي��ز خ�ط��ط امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى بيئة
الإم� � ��ارة ،وال �ن �ه��و���ض مب�ج�م��ل الطاقة
الإنتاجية من ال�سماد الع�ضوي ،يف ظل
العمل امل���ش�ترك وامل�ت��وا��ص��ل م��ع �شركة
براري للموارد الطبيعية لإدارة م�صانع
ال���س�م��اد وت �ط��وي��ره��ا وف �ق �اً لأح� ��دث ما
تتبعه امل�صانع العاملية من �أ�ساليب فاعلة
وم�ع��دات فنية متطورة يف ه��ذا املجال،
وان�ط�لاق�اً م��ن حر�ص امل��رك��ز املتوا�صل
على ترجمة �أه��داف��ه املتعلقة بامل�صانع
وامل� �ن� ��� �ش� ��آت وت� ��� �ص ��وره لآل� �ي ��ة انتاجها
والفوائد املرجوة من كل تلك الأعمال.

وي �� �س��اه��م امل �� �ص �ن��ع يف ت��ر� �س �ي��خ الإدارة
البيئية ال�سليمة واملتكاملة للنفايات
ال��زراع�ي��ة النباتية واحل�ي��وان�ي��ة ،ب�شكل
ي�ضمن تعزيز ال�ت��وازن البيئي امل�ستدام
وم��وا��ص�ل��ة التنمية يف جم��ال الزراعة
الع�ضوية امل�ستدامة ،وما ي�ؤثره ايجاباً
على الأمن الغذائي ب�شكل عام.
كما ي�ساعد التعامل املثايل مع النفايات
ال��زراع�ي��ة واحل�ي��وان�ي��ة ،يف ت��أم�ين �أعلى
ن�سبة حماية للبيئة يف املناطق املحيطة
وامل�ستهدفة ،ويحافظ على حياة الإن�سان
واحليوان والنبات يف كافة �أرجاء الإمارة،
ع�ل�اوة ع��ن حتقيق الأه ��داف الزراعية
املتمثلة يف زيادة خ�صوبة الرتبة وحت�سني
خوا�صها الفيزيائية والكيميائية مبواد
ع �� �ض��وي��ة غ �ن �ي��ة ب��ال �ع �ن��ا� �ص��ر الغذائية
ال�صغرى والكربى من م��واد ومركبات

ع�ضوية خالية من م�سببات الأمرا�ض
وال�شوائب واملركبات الكيميائية .ويف
ه��ذا الإط��ار ،ق��ال �سعادة الدكتور �سامل
خلفان الكعبي ،مدير عام مركز �أبوظبي
لإدارة النفايات – تدوير� ”:،أن تطوير
خ� �ط ��ط ال� �ع� �م ��ل يف م �� �ص �ن��ع �أب ��وظ� �ب ��ي
لل�سماد يف ليوا ،ي�أتي كرتجمة للر�ؤية
ال�شاملة للمركز والهادفة �إىل احلفاظ
على البيئة بكل عنا�صرها م��ن خالل
تبني مم��ار��س��ات �سليمة حت��د م��ن كافة
الأ�ساليب امل�ضرة بالبيئة ،وتعزز اتباع
واع �ت �م��اد الأ� �س��ال �ي��ب ال�ع��امل�ي��ة يف جمال
�صناعة الأ��س�م��دة الع�ضوية الوطنية،
للحد من ا�سترياد الأ�سمدة الكيميائية
الأخ � ��رى ،و�إن �� �ش��اء ��ص�ن��اع��ات حتويلية
رائدة و�صديقة للبيئة .و�أكد �سعادته �إن
الطاقة اال�ستيعابية مل�صنع ليوا لل�سماد،

جمارك دبي تتعامل مع  13.4مليون
حقيبة و 8.7مليون م�سافر يف املطارات 2020
وال�سياحة وقد عملت الدائرة على تطوير
ق��درات�ه��ا با�ستمرار وواك�ب��ت ك��اف��ة مراحل
التطور التي �شهدتها ال��دول��ة م�سرت�شدة
ب ��ر�ؤي ��ة ق �ي��ادت �ن��ا احل�ك�ي�م��ة يف ا�ست�شراف
امل�ستقبل والتخطيط ال�سليم لتحقيق �أهم
الإجن ��ازات ومواجهة التحديات ..م�شرياً
�إىل �أن �إدارة عمليات امل�سافرين كانت على

امل�ستوى املطلوب فور عودة ا�ستئناف ن�شاط
ال��رح�لات بعد توقفها نتيجة الإج ��راءات
العاملية ملواجهة اجلائحة حيث مت تطبيق
خ�ط��ط ال �ط��وارئ و ات �خ��اذ ك��اف��ة التدابري
وقائية ل�ضمان �سالمة ال�ك��ادر الوظيفي
من املفت�شني يف اخلطوط الأمامية وكذلك
امل�سافرين والعمالء.
و�أ�ضاف �أن الإدارة تعمل على تطبيق �أف�ضل
الأن�ظ�م��ة املتعلقة بامل�سافرين م��ن خالل
ت�ط��وي��ع ال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي واحلر�ص
كذلك على مواجهة التحديات املقبلة ال
�سميا يف جمال التفتي�ش واخلروج مببادرات
ت�سهم يف ت�سهيل �إجراءات امل�سافرين يف ظل
التوقعات بتزايد �أع��داده��م خ�لال املرحلة
القادمة مع توقعات بزيادة عدد الرحالت
القادمة �إىل الدولة عرب مطارات دبي.
وانطالقاً من جهودها يف ت�سهيل الإجراءات
على امل�سافرين وتر�سيخ موقع دبي الرائد
يف ح ��رك ��ة ال �� �س �ف��ر وال �� �س �ي��اح��ة الدولية
�أط�ل�ق��ت ج �م��ارك دب��ي تطبيق “الإف�صاح

املبكر الذكي” واملتوافق مع كافة الأجهزة
الذكية ومتوفر حالياً على متجر �أبل �ستور
وجوجل بالي.
وي �ت �ي ��ح ال �ت �ط �ب �ي��ق ل �ل �ق ��ادم�ي�ن �إىل دب ��ي
الإف�صاح عن”الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا
ال� � � ��واردة وال �ع �م�ل�ات امل �ع��دن �ي��ة والأوراق
النقدية ب�صحبة امل�سافر” مب��ا يخت�صر

تعك�س حر�ص املركز املتوا�صل على بذل
ق�صارى جهوده لأحداث نقلة نوعية يف
جمال الإدارة املتكاملة لقطاع النفايات،
مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع ر�ؤي� � ��ة ح �ك��وم��ة �أبوظبي
 2030الرامية �إىل تعزيز كافة مظاهر
التنمية امل�ستدامة يف الإمارة».
جدير بالذكر �أن م�صنع �أبوظبي لل�سماد
يعد من �أقدم امل�شاريع البيئية يف الدولة،
ح�ي��ث ��ش�ي��ده م��ؤ��س����س ال ��دول ��ة املغفور
ل��ه ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
“طيب اهلل ثراه” ،يف  ،1977ليكون
م�شروعاً مميزاً ي�ساهم يف احلفاظ على
البيئة وي�ساعد يف تفعيل وتطوير قطاع
الزراعة الواعد يف كافة �أرج��اء الدولة.
وج ��اء اف�ت�ت��اح م�صنع �أب��وظ�ب��ي لل�سماد
– ف ��رع ل �ي��وا ،ع ��ام  ،1998كرتجمة
ل�ل�ح��ر���ص ال�ك�ب�ير ل ��دى ح�ك��وم��ة �إم ��ارة
�أبوظبي على حتقيق �أعلى ن�سبة جناح
ومت�ي��ز يف الإدارة ال�سليمة واملتكاملة
لقطاع النفايات ،واعتماد خطط �إنتاجية
للم�ساهمة يف تقليل التكاليف على ذلك
القطاع ،وخلق فر�ص ا�ستثمارية تكون
رافداً حيوياً ل
وق��ت ع�ب��وره��م ع�بر امل���س��ار الأح�م��ر لإنهاء
الإج � � � ��راءات اجل �م��رك �ي��ة �إىل �أق� ��ل م ��ن 5
دق��ائ��ق كما ت�سعى ج�م��ارك دب��ي م��ن خالل
هذا التطبيق الأول من نوعه عاملياً الذي
يعتمد على الذكاء اال�صطناعي �إىل �إحداث
نقلة نوعية يف حتقيق ��س�ع��ادة امل�سافرين
وامل���س��اه�م��ة ال�ف��اع�ل��ة يف ح��رك��ة م�ط��ار دبي
الدويل.
و ي� �ع ��زز ال �ت �ط �ب �ي��ق ال ��ذك ��ي م ��ن فعالية
منظومة التفتي�ش اجلمركي يف مطارات
دب��ي وزي� ��ادة ال��وع��ي ح��ول امل ��واد املمنوعة
واملقيدة للم�سافرين والتي ميكن االطالع
عليها عرب التطبيق حيث ي�ضم العديد من
البيانات والتحديثات التي تهم امل�سافرين
وما هو م�صرح بدخوله للإمارات وما هو
ممنوع كما ي�سهم التطبيق اجلديد يف دعم
زوار معر�ض �إك�سبو 2020دبي بت�سهيل
مرورهم من الإجراءات اجلمركية يف امل�سار
الأحمر .ومن جانبه �أ�شاد وليد عي�سى بن
دروي�ش مدير �أول مراكز �آل مكتوم اجلوية
ب ��الإج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة املتبعة وف��ق �أعلى
املعايري العاملية ب�ش�أن ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
مطارات دبي وعمليات التحديث والتوعوية
امل�ستمرة والأجهزة احلديثة يف الك�شف عن
ال �ف�يرو���س وك��ذل��ك ال �ت �ع��اون ب�ين اجلهات
املعنية وال��دوائ��ر وامل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام�ل��ة يف
املطار ..م�ؤكداً �أن هذه الإج��راءات ل�ضمان
�سالمة كافة العاملني يف املنافذ اجلمركية
و�إبقاء عملية ال�سفر �آمنة.
وق��ال �إن ال��دائ��رة وب�شكل ع��ام وم��ع تف�شي
فريو�س كورونا عاملياً وما تبعه من �إجراءات
احرتازية قامت بتنفيذ ا�سرتاتيجية تتبع
�أف�ضل الربوتوكوالت واملمار�سات ملواجهة
الظروف ال�صعبة التي مير بها العامل مبا
ي�ضمن ري��ادة دول��ة الإم ��ارات يف الت�صدي
لتداعيات الوباء حيث مت عقد اجتماعات
دورية مكثفة مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
لبحث �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات وت�ع��زي��ز التعاون
امل �� �ش�ت�رك مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ومتكني
امل�سافرين م��ن �إن�ه��اء �إج��راءات �ه��م يف وقت
قيا�سي.

للك�شف عن املواد املهربة با�ستخدام الكالب اجلمركية

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت الهيئة االحت��ادي��ة للجمارك،
على هام�ش دورة االبتكار “الإمارات
ل�لاب�ت�ك��ار  ،”2021م���ش��روع “را�س
كارجو»  /RasCargo/للك�شف عن
املخدرات واملواد املتفجرة يف ال�شحنات
ال��واردة باملنافذ اجلمركية با�ستخدام
حا�سة ال�شم لدى الكالب اجلمركية.
وي �ع �م��ل م �� �ش��روع “را�س ك ��ارج ��و» /
 /RasCargoم��ن خ�ل�ال تقنية
ح��دي �ث��ة ل�ل�ك���ش��ف ع ��ن امل � ��واد املهربة
ت�ت���ض�م��ن ��س�ح��ب ع �ي �ن��ات م��ن الهواء
داخل ال�شحنات واحلاويات والب�ضائع
الكبرية وال�سفن اخل�شبية واملحركات
والآليات ذات الأحجام الكبرية واملركبات ال�صغرية واملتو�سطة ،وال�شاحنات
املغلقة وعر�ضها على الكالب اجلمركية التابعة لوحدة التفتي�ش اجلمركي
الأمني  K9بالهيئة ،والتي تقوم بدورها با�ستخدام حا�سة ال�شم لديها يف
التعرف على املواد املهربة من املخدرات واملواد املتفجرة و�إعطاء �إ�شارات معينة
يف حالة اال�شتباه بوجود تلك املواد .وقال معايل علي �سعيد النيادي ،مفو�ض
اجلمارك رئي�س الهيئة� ،إن دولة الإمارات العربية املتحدة هي الدولة الأوىل
يف العامل التي تطبق تلك التقنية اجل��دي��دة يف الك�شف عن امل��واد املخدرة،
م�شرياً �إىل �أن تلك التقنية تعد طريقة فريدة من نوعها يف فح�ص ال�شاحنات
والب�ضائع والآليات املغلقة من خالل املزج بني التقنيات احلديثة والعن�صر
الب�شري والكالب اجلمركية  .K9و�أ�ضاف معايل املفو�ض رئي�س الهيئة �أن
تطبيق م�شروع “را�س كارجو»  /RasCargo/ي�ساهم يف دعم منظومة
الأمن وتعزيز ريادة دولة الإم��ارات يف جمال التفتي�ش اجلمركي با�ستخدام
الكالب اجلمركية  ،K9ورفع م�ستوى كفاءة التفتي�ش على الب�ضائع الواردة
واخت�صار زمن التخلي�ص اجلمركي ،بالإ�ضافة �إىل حماية العنا�صر الب�شرية
من املفت�شني واملراقبني وكذلك الكالب اجلمركية والب�ضائع من املخاطر
ومكافحة التهريب اجلمركي .وقال معايل املفو�ض رئي�س الهيئة �إن تطبيق
م�شروع “را�س كارجو»  /RasCargo/ي�ساهم يف زيادة معدالت الفح�ص
والك�شف عن املخدرات وامل��واد املتفجرة التي تقوم بها �سلطات اجلمارك يف
�إط��ار جهودها ملكافحة عمليات التهريب ،كما ي�ساهم يف انخفا�ض درجة
الإنذار الكاذب املتعارف عليها يف عمليات التفتي�ش اجلمركي.

موارد ال�شارقة ت�ستمر يف
حتقيق معايري جودة الأعمال

•• ال�شارقة -الفجر:

اجتازت دائرة املوارد الب�شرية بحكومة ال�شارقة التدقيق ال�سنوي ل�شهادة
معايري املوا�صفة القيا�سية �آيزو  9001:2015من قبل �شركة ()BSI
حمافظة على ه��ذا الإجن��از للعام اخلام�س على التوايل ؛ رغ��م الظروف
اال�ستثنائية التي مرت بها قطاعات العمل احلكومي يف ظل جائحة كوفيد
 19العاملية .وج��اء ذل��ك بعد التدقيق على الإج ��راءات ودرا��س��ة الوثائق
والتحقق من تطبيق الدائرة ل�شروط نظام �إدارة اجل��ودة ح�سب معايري
املوا�صفة ،وحت�سني الفر�ص و�إدارة املخاطر ،و�شملت عملية التدقيق جميع
�إج��راءات مكاتب و�إدارات الدائرة .و�أ�شار الدكتور طارق �سلطان بن خادم
رئي�س دائرة املوارد الب�شرية �أن الدائرة ت�سعى دائماً لتطبيق �أف�ضل املعايري
الدولية يف املمار�سات الإدارية ،الأمر الذي انعك�س ب�شكل �إيجابي على �أدائها
خالل الأعوام ال�سابقة ،و�أكد �أن متانة الهيكل الإداري للإجراءات ،وتطبيق
�أعلى مقايي�س اجل��ودة� ،أهلها لأن تكون جاهزة يف كافة الظروف ،خا�صة
يف الفرتة التي تطلب معها العمل عن بعد ملدة تزيد عن � 3أ�شهر ب�سبب
جائحة كوفيد  ،19 -والتي حققت خاللها معدالت �إجناز عمل عالية ،ومل
تت�أثر الإج��راءات واخلدمات املقدمة .وتهدف الدائرة من خالل تطبيق
متطلبات اجلائزة واحل�صول عليها ؛ �إىل حتقيق التزاماتها امل��ذك��ورة يف
�سيا�ستها للجودة وتعزيز �إج��راءات العمل ،وير�سخ مكانتها كجهة تواكب
املتطلبات احلديثة للأعمال .

ات�صاالت  ..م�شاركة فاعلة عرب احللول الرقمية
املتطورة يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت “ات�صاالت” يف فعالية “الإمارات تبتكر  ”2021وال�ت��ي تعد من
�أبرز الفعاليات التي حتتفي �سنوياً باالبتكار وتهدف �إىل تعزيز مكانة الدولة
كمركز عاملي لالبتكار ،وحتفيز اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص والأفراد
على تبني امل�ب��ادرات والأف�ك��ار املبتكرة على م�ستوى ال��دول��ة .وخ�لال م�شاركة
“ات�صاالت” يف فعالية “الإمارات تبتكر  ”2021لهذا العامّ ،
نظم “مركز
االبتكار املفتوح” جمموعة من الندوات التعليمية واجلل�سات احلوارية املبا�شرة
لطالب اجلامعات والتي انعقدت عن بُعد ،بالإ�ضافة �إىل اجلوالت االختيارية
للطالب وامل�سابقات وذلك بالتعاون مع نخبة من اجلهات التعليمية املرموقة
وال�شركات الدولية الرائدة ومراكز االبتكار مثل مركز ابتيك للبحث واالبتكار،
و�إمريكوم ،وجامعة خليفة ،وهواوي ،ومايكرو�سوفت ،وبرنامج خليفة للتمكني
وغريها .وقال الدكتور �أحمد بن علي ،النائب الأول للرئي�س لالت�صال امل�ؤ�س�سي
يف “جمموعة ات�صاالت” �إن هذه الندوات التعليمية واجلل�سات احلوارية هدفت
�إىل تعريف الطالب باحللول الرقمية املتطورة التي ترتكز على تقنيات اجليل
القادم مثل �إنرتنت الأ�شياء و�أحدث ما تو�صلت �إليه هذه التقنيات املبتكرة التي
ت�شكل �أحد الركائز الأ�سا�سية لالبتكار �إمياناً من “ات�صاالت” ب�أهمية �إن�شاء
جيل م�س ّلح بالتقنيات العلمية و�ضرورة امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س الكفاءات الوطنية
لي�صبحوا قادة امل�ستقبل الرقمي.
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قدمت العديد من الربامج الفنية

�شريين �سليمان" :عني �أون الين" جتربة
القت ا�ستح�سان عدد كبري من اجلمهور
�إعالمية تتمتع بقدر كبري من اجل ّمال والر�شاقة والثقافة ما جعلها مميزة
بني جيلها من مقدمي الربامج الفنية.
قدمت الإعالمية �شريين �سليمان العديد من الربامج الفنية� ،إال �أن
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انطالقتها و�شهرتها احلقيقية كانت من خالل برنامج "عني" وكان من �أجنح الربامج الفنية على �شا�شة قناة "احلياة" على
مدار � 10سنوات.
وم�ؤخ ًرا بد�أت "�سليمان" جتربتها الإعالمية اجلديدة من خالل برنامج "عني �أون الين" والذي ُيعر�ض عرب من�صات
ال�سو�شيال ميديا ،وهو برنامج فني يهتم بكل الأحداث الفنية وكل ما هو جديد فى ال�سينما وامل�سرح والدراما التليفزيونية
والغناء ،بالإ�ضافة لتغطيته ال�شاملة لكل الأحداث الفنية من مهرجانات وحفالت وعرو�ض خا�صة وندوات فنية وعرو�ض
م�سرحية ومتابعة �أخرى لكل �أخبار جنوم هوليوود وال�سينما العاملية.
للحديث عن جتربتها الإعالمية اجلديدة ،وبدايتها يف املجال الإعالمي ،وفرتة عملها بقناة احلياة ،كان معها
هذا احلوار.:
• كيف �سلكتِ طريقك �إىل الإعالم؟
 ن�ش�أت يف عائلة تع�شق املذاكرة ومعظمهم �أطباء ويعملون يف مهنمرموقة ،وكنت �أن��ا الوحيدة التي "�شذت" عن العائلة و�سارت
عك�س االجتاه ،ولكن كان لدي �شغف العمل كمذيعة ،ووجدت
نف�سي يف هذه املهنة ب�شكل كبري.
• وم��ن �أي ��ن ج ��اءت ال�ف��ر��ص��ة ل��دخ��ول جم��ال االعالم
والعمل كمذيعة؟
 يف ال�ب��داي��ة ،عملت كمعدة بربنامج "على الهواء"الذي كان يقدمه الإعالمي عماد الدين �أديب ،وجمال
عنايت ،على قناة �أوربت ،ثم برنامج "القاهرة اليوم"،
للإعالمي عمرو �أديب ،وكان يُعر�ض على نف�س القناة،
و�أول ب��رن��ام��ج يل ك��ان "عني" على ق�ن��اة "احلياة" عام
 ،2010وقمت بتقدميه على مدار � 10سنوات ،بجانب
برامج �أخرى مل تدم طويال.
• وكيف جاء اختيارك يف قناة "احلياة"؟
 كانت �إدارة القناة يف حاجة �إىل مذيعات جدد ،لأنهم كانوا �سيطلقونقناة ريا�ضية جديدة ،وقدمت و�أجريت االختبار ،وانتظرت فرتة طويلة
ومل يتوا�صل معي �أحد ،ثم قررت الإدارة تغيري خطتها لإطالق قناة "�سينما"
وتوا�صلوا معي لتقدمي برنامج فني وبعد عدة اختبارات وتدريبات قدمت برنامج
"عني" ،وعلمت فيما بعد �سبب اختيارهم يل �أنا بالتحديد؛ لأنهم وج��دوا �أن
طريقة كالمي �سريعة ولأنني �أحب التنقل واحلركة وتغطية الأح��داث الفنية
بنف�سي ،ولي�س جمرد مذيعة جتل�س على الكر�سي فقط ،وفور عر�ض الربنامج
حقق جناحا كبري مل يكن متوقعا لدرجة �أن املعلن طلب �أن يُعر�ض الربنامج
يف فرتة ال�سهرة.
• هل حققت قناة "احلياة" طموح �شريين �سليمان ك�إعالمية؟
 نعم ،قناة احلياة جتربة �أعتز بها جدًا ،و�أ�ضافت يل الكثري ،وف�ضلها كبريعل َي ،وع�شت حياة داخل هذه القناة و�أحببت العمل فيها ،وعالقتي بجميع
العاملني جيدة جدا حتى الآن.
• حدثينا عن جتربتك اجلديدة على من�صات ال�سو�شيال ميديا "عني
�أون الين"؟
 حتى الآن �أرى �أنني ما زلت يف البداية و�أتلم�س خطواتي ،و�أراقبردود الأفعال حتى �أرى هل اجلمهور �سيتقبلني �أم ال ،وا�ست�شرت �أي�ضا
اجلميع من ح��ويل ،وم��ن يفهمون يف �صناعة الربامج و�أ��ش��ادوا بي،
وهناك من قال �إن جتربتي على ال�سو�شيال ميديا �ست�شجعهم على
البدء يف جتارب جديدة مثلي.
• ملاذا اخرتتي ا�سم "عني" بالتحديد؟
 قدمت برنامج "عني" على مدار � 10سنوات على قناة "احلياة"ف�أ�صبح هذا اال�سم بالتحديد يرتبط بي ويعرفني به اجلمهور رغم
�إنني قدمت برامج �أخ��رى ،ولذلك ق��ررت �أن يكون ا�سم الربنامج
"عني �أون الين".

نور :ال�سينما
ع�شقي الأول
ب � ��ررت ال �ف �ن��ان��ة اللبنانية،
املقيمة يف م���ص��ر ،ن ��ور� ،سبب
ابتعادها عن ال�سينما ،بالقول:
ال�سينما ع�شقي الأول ،وانطلقت
م��ن خاللها ،لكن ظروفها الآن
مل ت �ع��د م �ن��ا� �س �ب��ة ،م �� �س �ت��درك��ة يف
ت�صريح :لكن ه��ذا ال يعني �أن�ن��ي ال
�أ�سعى �إىل العودة �إليها ،لكن يف الوقت ذاته
�أبحث عن عمل منا�سب يجعلني را�ضية عما
�أقدمه.
يف ج��ان��ب �آخ� ��ر� ،أ�� �ش ��ارت ن ��ور �إىل �أنها
توا�صل حالياً ت�صوير م�سل�سل (�ضل
راج��ل) ،ال��ذي تقوم ببطولته مع
ال�ف�ن��ان امل���ص��ري ي��ا��س��ر جالل،
واملقرر �أن يعر�ض يف املو�سم
ال � ��درام � ��ي الرم�ضاين
املرتقب.
وعن تفا�صيل دورها،
ق � � ��ال � � ��ت� �� :س� �ع� �ي ��دة

بامل�شاركة يف امل�سل�سل ،لأ�سباب عدة ،منها �أنه
التعاون الثاين مع الفنان يا�سر جالل ،الذي
�أ�شعر بكيمياء فنية بال�شغل معه ،خ�صو�صاً
�أن اللقاء الأول،
ك��ان مثمراً وح�ق��ق ��ص��دى ل��دى اجلمهور،
وك� ��ان ه ��ذا م��ن خ�ل�ال م���س�ل���س��ل (رحيم)،
�إ��ض��اف��ة �إىل �أن �ن��ي يف ه��ذا ال�ع�م��ل �أق ��دم من
خ�لال��ه ن��وع�ي��ة خمتلفة م��ن الأدوار ،حيث
�أقوم فيه ب�شخ�صية طبيبة ب�شرية.
و�أ�ضافت :هناك عمل درام��ي �آخ��ر م�شغولة
به،
و�أ� � �ش� ��ارك ل �ل �م��رة الأوىل يف م���س�ل���س��ل يتم
ع��ر��ض��ه ع�ل��ى امل�ن���ص��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،وهو
(ع�م��ر ال�ن��اج��ي) ،م��ع ال��زم�ي��ل ال�ف�ن��ان �أمري
ك��رارة واملخرج بيرت ميمي ،وه��و مكون من
 8حلقات،
و�سيتم ا�ستكمال ت�صويره بعد رم�ضان �إن
�شاء اهلل ،وبعد �أن �أنتهي من ت�صوير دراما
رم�ضان.

• وملاذا اخرتتي تقدمي برنامج على ال�سو�شيال ميديا؟
 لأين �شعرت �أنه رغم كل الربامج التي قدمتها من قبل ،وجدت �أنني مل �أقدم �شيئا لنف�سي حتى الآن،ورغبت يف �أن �أقدم جتربة جديدة �أتعلم منها وت�ضيف يل خربات جديدة ،وكما نرى �إن جمهور ال�سو�شيال
ميديا خمتلف كثريا عن جمهور التليفزيون ،وكنت يف هذه الفرتة مل �أرتبط بتقدمي برامج �أخرى،
ففكرت يف تقدمي "عني �أون الين"وما ا�ست�شعرته �أن التجربة القت ا�ستح�سان عدد كبري من اجلمهور.
• هل معنى ذلك �أن ال�سو�شيال ميديا �سحبت الب�ساط من و�سائل الإعالم التقليدية؟
 لي�س كذلك ولكن ميكن القول �أنها �إ�ضافة جديدة �إىل هذه الو�سائل ،وما زال التليفزيون والراديو لهجمهوره ،ولكن الفئات الأكرب �س ًنا هي التي مازالت حتتفظ بهوية الو�سائل التقليدية� ،أما فئة ال�شباب
ف�أ�صبح يومهم بالكامل يق�ضونه يف متابعة و�سائل التوا�صل االجتماعي ،لأنهم يبحثون عن الإيقاع
ال�سريع و�سهولة الو�صول �إىل الأخبار.
• وهل هناك خطة جديدة �أو برنامج جديد بعد "عني �أون الين"؟
 نعم ،يوجد ولأول مرة �أعلن ذلك ،ف�أنا �أح�ضر لربنامج اجتماعي جديد بعيدا متاما عن الفن ،ويفعلى ،كما �أن اجلمهور اعتاد على تقدميي
احلقيقة �أ�شعر بالقلق قليال جتاه هذه التجربة لأنها جديدة ّ
للربامج الفنية ومن ال�صعب �أن ي��راين يف نوعية خمتلفة من الربامج ،ف�أنا قدمت من قبل برنامج
م�سابقات وبرنامج اجتماعي على قناة "احلياة" لكن التجربة مل تدم طويال ،ولكن هذه املرة خمتلفة
و�أمتنى �أن تنال �إعجاب اجلمهور.
• مبا �إنك مقدمة برامج فنية وعلى عالقة وطيدة باملجال الفني ..فهل من املمكن �أن ن�سمع يوماً
�أ ّن �شريين متثل دو ًرا يف فيلم �أو م�سل�سل؟
ريا من خمرجني ومنتجني لهم ثقل يف املجال الفني ورف�ضت؛ لأنني �أع�شق مهنة
علي �أدو ًرا كث ً
 عُر�ض ّاملذيعة بكل تفا�صيلها ،والتمثيل مهنة �صعبة جدا حتتاج �إىل موهبة و�شغف و�أن��ا ال �أرى نف�سي فيها
�إطالقا.
• ما هي معايري الإعالمي الناجح من وجهة نظرك ؟
 الإعالمي الناجح عبارة عن جمموعة �أدوات مُكملة لبع�ض� ،أهمها القبول وامل�صداقية يف نقل الأخبارللم�شاهدين ،و�أن يكون على دراية باجلمهور الذي ي�ستهدفه ،بالإ�ضافة �إىل عن�صر هام جدا وهو فريق
العمل وراء الكامريا لأن الإعالمي ال يعمل مبفرده ،ولو "الكرو" الذي يعمل معه فا�شل فلم ينجح املذيع
حتى و�إن كانت �أوبرا وينفري.
• ما �أهم اللقاءات التي تعتزين ب�إجراءها حتى الآن؟
 املخرج العاملي مارتن �سكور�سيزي� ،أ�شهر املخرجني يف هوليوود ،و�أعترب نف�سي من املحظوظني بهذااللقاء ،وكنت �أعتقد �أنه ال يعرف كثريا عن ال�سينما امل�صرية ،ولكني فوجئت به يتحدث بل ويُ�شيد بفيلم
"املومياء" للمخرج العظيم �شادي عبدال�سالم الذي مت �إنتاجه عام  ،1969و�شعرت حينها �أن ال�سينما
امل�صرية ما زالت يف مكانة خا�صة مبفردها ،حتى و�إن كان هناك تق�صري يف بع�ض الأحيان.
• ما �أكرث �شيء يزعجك يف ال�ضيف؟
 ال��ردود الدبلوما�سية والق�صرية على الت�سا�ؤالت هي �أ�صعب ما يواجهني يف التعامل مع ال�ضيوف،ولذلك �أ�ضطر للغو�ص يف �أمور �أخرى مثل احلديث عن هواياته وغريها حتى �أح�صل على �أكرب قدر
من املعلومات.
• ما هي �أمنياتك على امل�ستوى العملي وال�شخ�صي يف الفرتة املقبلة؟
 على امل�ستوى ال�شخ�صي�" ..أمتنى نتخل�ص من كابو�س ك��ورون��ا ونعود حلياتنا الطبيعية ،وال�سرتوال�صحة� ،أنا كنت داميا ب�سمع الكلمتني دول من �أهلى وكبار ال�سن ومل �أدرك معناهم ،ولكني حاليا �أدعوا
اهلل بهم كثريا" ..وعلى امل�ستوى العملي� ..أمتنى من اهلل النجاح والتوفيق يف جتربتي اجلديدة و�أن تنال
�إعجاب اجلمهور.

تارا عماد تك�شف م�صدر جمالها
ك�شفت الفنانة تارا عماد ،للمرة الأوىل عن هوية
وال��دت�ه��ا م��ؤك��دة �أن�ه��ا لي�ست م�صرية كما يروج
ال�ب�ع����ض ،ول �ك��ن م��ن م��ون�ت�ي�ن�ج��رو وه ��ي �إح ��دى
دول البلقان ،و�أك��دت تارا �إنها مل تولد يف م�صر،
وق �� �ض��ت ف�ت�رة ط��وي �ل��ة م��ن ط�ف��ول�ت�ه��ا يف منزل
جدتها لوالدتها وتعلمت هناك لغة مونتنيجرو.
و�أ��ض��اف��ت ت��ارا ع�م��اد ،يف ح��واره��ا م��ع الإعالمية
منى ال�شاذيل ،انه ن�صفها م�صري والن�صف الآخر
من مونتينجرو املعروفة يف م�صر با�سم "اجلبل
الأ�سود" ،متابعة �أنها والدتها من مونتينجرو،
وهى بلدة �صغرية فى منطقة البلقان.
و�أك��دت الفنانة� ،أنها زارتها �أول مرة وهى
ف��ى ال��راب�ع��ة م��ن عمرها ،م�شرية �إىل
�أن �ه��ا ان �ب �ه��رت ب��اجل �ب��ال واخل�ضرة
ه �ن ��اك ،وم ��ن وق �ت �ه��ا ت �ع ��ودت على
زيارتها برفقة والدتها مرتني كل
عام.وحتدثت تارا خالل احللقة
ب��ال�ل�غ��ة امل��ون�ت�ن�ج��ري��ة ،ونطقت
عدة كلمات منها �أنا بحب و�أنا
جعانة ،مو�ضحة �أنها تتحدث
ط � ��وال ال ��وق ��ت م ��ع والدتها
ب �ه ��ذه ال �ل �غ��ة ح �ت��ى حتافظ
عليها وال تن�ساها.
وت��اب �ع��ت �أن وال��ده��ا تعرف
على والدتها عندما جاءت

�إىل م�صر عقب احلرب عام  1990للبحث عن
فر�صة عمل ون�ش�أت ق�صة حب بينهما وتزوجا.
وحت��دث��ت ت��ارا ع��ن جتربتها ببطولة م�سرحية
"عالء الدين" �أمام النجم �أحمد عز ،وقالت
�إنها �أحبت �شخ�صية "يا�سمني" و�أ�ضافت:
�أعتقد �أن الدور طبع على �شخ�صيتى و�أنا
�أي�ضا طبعت عليه ،ومنذ طفولتى و�أنا
�أح ��ب ت�ل��ك ال�شخ�صية وك �ن��ت دائما
�أ� �ش��اه��د ال �ك��رت��ون وح�ل�م��ت بتقدمي
الأم�ي�رة يا�سمني ،ولكنى مل �أتخيل
�أن �أق��دم��ه بالفعل وب��الأخ ����ص على
امل�سرح.

األحد  28فبراير  2021م  -العـدد 13176
28 February 2021 - Issue No 13176

Sunday

العلماء ب�صدد و�ضع دواء جديد لعالج التوحد
�أج ��رى الباحثون يف معهد ال�ع�ل��وم الطبيعية ال�ت��اب��ع للجامعة العربية
الإ�سرائيلية يف القد�س درا�سة مكثفة ملعرفة كيفية ت�أثري الطفرات املختلفة
على عمل الدماغ.
وات�ضح �أن اجلينات املرتبطة بالتوحد ت�ؤثر ،كقاعدة عامة ،على ثالث
مناطق من الدماغ ،وهي الق�شرة ،واملخطط ،واملخيخ .وقال الربوفي�سور
يف املعهد� ،ساجيف �شيفمان� ،إن املخيخ ،على �سبيل املثال ،يتحمل امل�س�ؤولية
عن الوظيفة احلركية وي�سهم يف تطوير الوظائف االجتماعية واملعرفية.
ودر���س العلماء �أح��د �أ�شهر اجلينات املرتبة بالتوحد وهو جني .Pogz
وق��ال الربوفي�سور يو�سف ي ��اروم يف م��رك��ز "�أدمونت �صفرى" العلمي
املتخ�ص�ص يف الدماغ  ":،كنا مهتمني قبل كل �شيء بكيفية ت�أثري طفرة
حتدث يف اجلني املذكور على تطور دماغ الفئران .وات�ضح يف نهاية املطاف
�أن الطفرات تت�سبب يف ال�سلوك االجتماعي املفرط لدى القوار�ض .ويعني
ذلك �أن الفئران التي خ�ضعت الختبارات ول��دت م�صابة بالتوحد ويعود

�سبب ذلك �إىل طفرة مكت�شفة لديها".
وق��ال الربوفي�سور" �إن الأط�ب��اء ال ميتلكون يف الوقت الراهن دواء �ضد
مر�ض التوحد� .إال �أن هناك �أدوية ت�ساعد يف تخفيف �أعرا�ض املر�ض مع
تعاطيها .و�إننا ن�أمل ب�أن ت�ساعد الدرا�سات اجلديدة التي �أجريناها يف و�ضع
دواء ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على العمليات الع�صبية اجلارية يف املخيخ".
و�أظهرت الدرا�سة التي �أجراها الربوفي�سور� ،ساجيف �شيفمان� ،أن بع�ض
امل��واد الكيميائية تغري ن�شاط املخيخ .ويحاول العلماء الآن �إدراك كيف
ميكن �أن يتغري �سلوك الإن�سان يف حال وجود الطفرة املذكورة لديه وما
الأدوية اجلديدة التي ميكن و�ضعها لعالج التوحد.
و�أع��رب عن قناعته ب��أن ا�ستي�ضاح العمليات الع�صبية التي يقوم عليها
مر�ض التوحد �سيفتح �إمكانيات لو�ضع �أ�ساليب جديدة للعالج ويجعل
الوالدين اللذين يربيان �أطفالهما امل�صابني بالتوحد ي�أمالن بال�شفاء �أو
بتح�سن احلالة ال�صحية للطفل على �أقل تقدير.

الك�شف عن طريقة جديدة رّحمية لعالج ال�سرطان!

فوائد الباذجنان

نبات م�شهور م��ن ف�صيلة الباذجننيات ،ع��رف منذ ق��دمي ال��زم��ان ،وكان
ي�سمى بالفار�سية (�إبذجن) ومعناه (مناقري اجلن) وعرفه العرب و�أطلقوا
عليه عدة �أ�سماء منها :الأنب  ،واحلي�صل ،واملغد ،والوغد  .ورغم انخفا�ض
القيمة الغذائية للباذجنان �إال �أن��ه مفيد يف ع�لاج كثري م��ن الأمرا�ض
والوقاية من بع�ضها الآخر ،وتوجد منه عدة �أنواع منها الأبي�ض والأ�سود
وال�صغري والكبري.
و�صف الباذجنان قدميا ب�أنه يطيب رائحة العرق ويدر البول.
�أما الطب احلديث فقد �أك��دت الأبحاث �أنه مفيد للوقاية من ال�سمنة �أو
�إزالة ال�سمنة املوجودة �إذا ا�ستخدم كغذاء رئي�سي ،وذلك ل�سببني هما:
�أوال�:أنه يعوق انتقال الكولي�سرتول من املعدة �إىل ال�شرايني ويخف�ض من
ن�سبة الدهون ،مما يجعله مفيدا �أي�ضا يف عالج ت�صلب ال�شرايني والوقاية
منه ثانيا�:أنه منخف�ض ال�سعرات احلرارية ،فاملائة ج��رام منه ال حتوى
�أكرث من  29وحدة حرارية.
�أوراق ال �ب��اذجن��ان ت���ص�ل��ح ل���ص��وق��ا لل��أم��را���ض اجل �ل��دي��ة م �ث��ل احل ��روق
واخلراجات والقوباء.

مب ُي�سمى �صغري الكلب؟
• َ
 -جرو.

• كم تبلغ عدد �أرجل العنكبوت؟
� 8 -أرجل.

• ما هو �أ�سرع حيوان بالعامل؟
 -الفهد.

• كم جناح لدى النحلة؟
 -زوجني من الأجنحة.

• ما ا�سم �أنثى الغزال؟
 -ظبية.

فرا�شة املونار�ش تقف على زهرة يف حممية �إلروزاريو  ،بوالية ميت�شواكان ،املك�سيك .رويرتز

ق��د يوفر ات�ب��اع نظام غ��ذائ��ي منخف�ض ال�سريين ،وه��و حم�ض �أميني يف
اللحوم والأ�سماك والبي�ض� ،إىل جانب الأدوية لوقف �إنتاجه ،نهجا جديدا
لعالج ال�سرطان.
وعندما تنمو اخلاليا ال�سرطانية بقوة �أكرب ،ف�إنها تعتمد ب�شكل �أكرب على
ال�سريين � -أ�سا�س بناء الربوتني  -من �أقرانها الأ�صحاء ،ما ي�شري �إىل
�ضعف حمتمل.
و�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة على الفئران واخلاليا الب�شرية �إىل �أن خف�ض
م�ستويات ال�سريين ميكن �أن يبطئ منو الورم  -لكن العديد من اخلاليا
ال�سرطانية قادرة على �صنع خاليا خا�صة بها يف الواقع.
وعُ�ثر على "طفرة  "KRASالتي ت�سمح ل ل��أورام ب�إنتاج ال�سريين يف
 30%من جميع املر�ضى ،وهي �شائعة يف �سرطانات الأمعاء والبنكريا�س
التي ي�صعب عالجها.
ومع ذلك� ،أظهر باحثون بريطانيون �أنه لدى الفئران التي حتتوي على
طعم خلاليا �سرطان الأم�ع��اء الب�شرية ،يتباط�أ منو ال��ورم ب�سبب النظم
الغذائية منخف�ضة ال�سريين والعقار .PH755
و�أف ��ادوا ب��أن��ه ،ب�شكل م�شجع ،ت�سبب  PH755يف �آث��ار جانبية قليلة يف
احل�ي��وان��ات ،وق��د يعمل النهج ثنائي ال�شقني �ضد جمموعة متنوعة من
ال�سرطانات.
ومع ذلك� ،ستكون هناك حاجة �إىل مزيد من العمل على اخلاليا الب�شرية
واختبارات ال�سالمة قبل التو�صية بهذا النهج يف العالج ملر�ضى ال�سرطان.
وقبل اختبار النهج املزدوج يف مناذج الفئران� ،شهد الفريق نتائج واعدة يف
كل من مزارع اخلاليا يف املخترب وما ي�سمى بالع�ضويات  -مناذج الأورام
ثالثية الأبعاد امل�صممة ملحاكاة تعقيد الأع�ضاء احلقيقية.
وق ��ال ع��امل بيولوجيا ال���س��رط��ان ،ك��اري��ن ف��و��س��دن" :فكرة ال �ق��درة على
تطوير تدخالت غذائية ،بناء على فهم الآليات الكامنة وراء كيفية ت�أثري
التغريات يف املغذيات على الأورام ،لديها ال�ق��درة على فتح و�سيلة قوية
لعالج ال�سرطان".
و�أ��ض��اف كبري العلماء يف مركز �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة" :يف
امل�ستقبل ،ميكن �أن ي��وف��ر ه��ذا �أ��س��ا��س��ا لتطوير نهج طبي دق�ي��ق للنظام
الغذائي كعالج لل�سرطان ،متاما كما نفعل مع الأدوية امل�ستهدفة .و�إ�ضفاء
الطابع ال�شخ�صي على النظام الغذائي لكل ف��رد ال�ستهداف املتطلبات
الغذائية لل�سرطان ميكن� ،إىل جانب العالجات الأخ��رى� ،أن مينح النا�س
�أف�ضل فر�صة لال�ستجابة للعالج".
وح��ذر خبري امل�ع�ل��وم��ات الرئي�سي يف م��رك��ز �أب �ح��اث ال���س��رط��ان يف اململكة
امل�ت�ح��دة ،م��ارت��ن ل�ي��دوي��ك ،م��ن �أن "مر�ضى ال���س��رط��ان يجب �أال يغريوا
نظامهم الغذائي يف �ضوء ذلك" .ونحتاج �إىل معرفة ما �إذا كان هذا العمل
يُرتجم �إىل �سرطان لدى الب�شر قبل االختبار ملعرفة ما �إذا كانت تغيريات
النظام الغذائي مفيدة.
وقالت مي�شيل ميت�شل ،الرئي�سة التنفيذية لأبحاث ال�سرطان يف اململكة
املتحدة� ،إن فهم البيولوجيا الأ�سا�سية لل�سرطان من خالل درا�سات مثل
هذه� ،أمر حيوي للك�شف عن التعقيد احلقيقي للمر�ض ،وميكن �أن يلقي
ال�ضوء على طرق العالج اجلديدة.
و�أ�ضافت�" :أعطانا هذا البحث ملحة حمرية عن كيفية حتويل االعتماد على
النظام الغذائي لل�سرطان �ضده ،ونتطلع �إىل معرفة ما �إذا كان هذا النهج
يعمل مع املر�ضى" .و ُن�شرت النتائج الكاملة للدرا�سة يف جملة Nature
.Communications

• هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي�ش ّوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا .
• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.
• هل تعلم �أن تناول الفول املدم�س مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية  ..فهو يق�ضي على ارتفاع ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم  ..و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من امل��واد التي ت��ؤدي �إىل
ت�صلب ال�شرايني.
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض
�أمينية �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.

الليل والنهار
كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد ..يذاكر ،يلعب الكرة ،ي�سبح ،ثم قلي ً
ال من ال�شطرجن قبل �أن يذاكر
مرة �أخ��رى يتخلل ذلك ال�صالة وبع�ض الطعام اخلفيف ،يح�ضر طبقاً من الفاكهة ي�شرك �أخواته معه ،ثم
يدخل لري�سم قلي ً
ال ،بع�ض اللعب على الكمبيوتر ،تدوين بع�ض الأفكار واملالحظات� ..أ�شياء كثرية يقوم بها
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول �أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة فيقول والده
منذ �أن جئت من املدر�سة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة� ..آه لأ�سمع بع�ض
املو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة �أخرى وهكذا حتى ي�صرخ عليه والده فينام،
ويف �أحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار � 42ساعة �سكت الأب قلي ً
ال ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً
�سيكون النهار � 42ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�صل
وعندما حل امل�ساء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد االنتهاء
طلب منه والده �أن يدر�س قلي ً
ال ثم �أن ي�صلي وير�سم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات
اليوم و� ...أعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�صل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم
حتى ال ينام ووالده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق ..ا�ستيقظ
بعد �آذان الظهر متعباً مهدوداً بعد �أن خ�سر يوماً درا�سيا وكان �أبوه قد جاء من العمل فنظر �إليه وقال هل ما
زلت تريد النهار � 42ساعة فهم رمزي �س�ؤال والده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً
للعمل ووقتاً للراحة ..احلمد هلل �أن منحنا الليل والنهار.

