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�أ�شارت درا�سة فرن�سية حديثة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين مييلون �إىل
الإجابة ببطء على الأ�سئلة ينظر �إليهم يف حميطهم االجتماعي على
�أنهم كاذبون.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ة ،ال�ت��ي ُن�شرت نتائجها يف دوري ��ة "جورنال �أوف
بري�سوناليتي �أن��د �سو�شيال �سايكولوجي" �أن ط��ول ال�تردد يف الرد
ي�ؤثر على مدى اعتبار املتلقي الرد �صادقا وهي ظاهرة ميكن �أن يكون
لها عواقب جادة على اال�ستجواب يف �سياق ال�شرطة �أو جل�سة ا�ستماع
يف املحكمة ،بح�سب ر�أي الباحثني.
ويو�ضح املعد الرئي�سي للدرا�سة وع��امل النف�س �إجنازيو زيانو من
معهد �إدارة الأعمال يف مدينة جرونوبل الفرن�سية "Grenoble
� "École de Managementأن "تقييم �صدق الآخرين هو
ج��زء مهم م��ن التفاعالت االجتماعية ويظهر بحثنا �أن �سرعة رد
الفعل م�ؤ�شر مهم يبني عليه النا�س ا�ستنتاجاتهم حول ال�صدق".
و�أج��رى زيانو والطبيب النف�سي دميينج واجن من جامعة "جيم�س
كوك" ب�سنغافورة �سل�سلة من التجارب مع �أكرث من  7500م�شارك.
ويف كل �سيناريو ،تفاوت زمن الرد من فوري �إىل ع�شر ثوان.
ويف جميع التجارب ،مت ت�صنيف ال��ردود املت�أخرة با�ستمرار على �أنها
�أقل �صدقاً ،وكان الت�أخري ملدة ثانيتني كافيا لكي يُنظر �إىل الإجابة
على �أنها غري �صادقة.

كورونا يتخذ م�سار ًا �شديد ًا لدى املدخنني

قال الربوفي�سور �شتيفان �أندريا�س �إن فريو�س كورونا يتخذ م�ساراً
�شديداً لدى املدخنني ،وقد ي�صل الأمر �إىل حد الوفاة.
و�أو�ضح طبيب �أمرا�ض الباطنة والرئة الأمل��اين �أن التدخني يُلحق
�ضرراً ب��الأه��داب امل��وج��ودة بالرئة ،والتي تعد مبثابة �سلة مهمالت
الرئة؛ حيث �إنها تعمل على توجيه املخاط وبقايا البكترييا لأعلى
بحيث ميكن طردها عرب ال�سعال.
ك�م��ا يت�سبب ال�ت��دخ�ين يف ح ��دوث ال�ت�ه��اب��ات يف امل���س��ال��ك التنف�سية،
وبالتايل ت�ستقر الفريو�سات والبكترييا فيها ب�سهولة وي�سر.
وتنطبق ه��ذه املخاطر على ال�سجائر الإلكرتونية �أي�ضاً .ولتجنب
هذه املخاط اجل�سيمة ينبغي الإقالع عن التدخني ،مع اتباع �إجراءات
الوقاية من الإ�صابة بفريو�س كورونا واملتمثلة يف التباعد االجتماعي
وغ�سل اليدين جيداً بانتظام وارتداء الكمامة.

ماذا تعرفني عن ماء املي�سيالر؟
ي�شهد عامل التجميل يف الآونة الأخرية رواجاً كبرياً مل�ستح�ضر العناية
بالب�شرة املعروف با�سم "ماء املي�سيالر" (.)Micellar Water
فما مزاياه؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،أو�ضحت بوابة اجلمال "هاوت.دي" الأملانية
�أن ماء املي�سيالر" يعد �أكرث م�ستح�ضرات تنظيف الب�شرة تطورا حتى
الآن؛ حيث �إن��ه يحتوي على جزئيات �صغرية تعرف با�سم املُزيالت
( ،)micellesوال�ت��ي تخل�ص الب�شرة م��ن الأو� �س��اخ وال�شوائب
وبقايا املكياج با�ستخدام قطعة قطن ناعمة ومبللة دون �أن ت�ؤثر
بال�سلب على حاجز احلماية الطبيعي للب�شرة.
و�أ�ضافت "هاوت.دي" �أن ماء املي�سيالر يعد منا�سباً جداً لإزالة املكياج
املقاوم للماء ب�صفة خا�صة ،م�شرية �إىل �أن��ه يعمل �أي�ضاً على تفتيح
م�سام الب�شرة ،ومن ثم ميكنها امت�صا�ص امل��واد الفعالة املوجودة يف
م�ستح�ضرات العناية التالية ب�صورة �أف�ضل.
و�أو�صت "هاوت.دي" با�ستخدام م�ستح�ضر ماء املي�سيالر اخلايل من
مركبات "بويل �إيثيلني جاليكول" املعروفة اخت�صاراً بـ (،)PEG
والتي حتوم حولها �شبهات ب�أنها م�سرطنة و ُتلحق �ضرراً باحلم�ض
النووي وت�سبب العقم.

�سريج غينزبور م�صدر �إلهام للفنانني
ال ي��زال املغني �سريج غينزبور من �أبرز
�أع �ل�ام الأغ �ن �ي��ة الفرن�سية ب�ع��د ثالثة
ع�ق��ود على رح�ي�ل��ه ،كما ي�شك ّل �أ�سلوبه
املو�سيقي "الطموح" م�صدر �إلهام جليل
جديد من الفنانني ال�شباب يف غري بلد
حول العامل.
يف م�شهد الفت من فيلم "هاي فيدليتي"
للمخرج �ستيفن ف��ري��رز واملقتب�س من
كتاب يحمل العنوان عينه للكاتب نك
ه��ورن�ب��ي ،ي�ضبط البطل وه��و �صاحب
حم��ل ل�ل�أ��س�ط��وان��ات يف �شيكاغو ي�ؤدي
دوره جون كيوزاك� ،شابني �أتيا ل�سرقة
�أقرا�ص فينيل .ومن بني الأعمال التي
غنماها� ،أ�سطوانة ل�سريج غينزبور �أراد
الل�صان اال�ستعانة بها يف �إط��ار بحثهما
ع��ن م�ق�ط��وع��ات ال�ستغاللها يف �أعمال
فرقتهما النا�شئة.
م��ن دون احل��اج��ة ل���س��رق��ة �أ�سطوانات
من املتاجر والفرار بها ،ا�ستلهمت فرق
م �ع��روف��ة �أع �م��ال امل�غ�ن��ي ال ��ذي ت ��ويف يف
ال�ث��اين م��ن �آذار/م��ار���س  ،1991بينها
ف��رق��ة دي ال � �س��ول الأم�ي�رك �ي��ة للهيب
هوب ،وما�سيف �أتاك يف الرتيب هوب.
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عالمات حتذيرية مبكرة
تخربك �أنك م�صاب بال�سكري

درا�سة� :إجهاد الزووم
حقيقي وهذه نتائجه

ك�شفت بيانات � 32أل��ف طالب �أمريكي،
ت�تراوح �أعمارهم بني  15 - 13عام ًا،
�أن ال�سر وراء زيادة ا�ستهالك املراهقني
لل�سكر والكافيني يعود �إىل �سبب غري
متوقع وغري مرتبط بالعادات الغذائية
اخلط�أ الأخ���رى التي ميار�سها ال�شباب
وال��ف��ت��ي��ات يف ه��ذه ال�����س��ن ،ب��ل ال�سبب،
الأج���ه���زة الإل��ك�ترون��ي��ة ،وم���ن �أهمها
التليفزيون ،كما جاءت بيانات الطالب
�ضمن الربنامج الوطني للفح�ص الطبي
ب��امل��دار���س م��ع�برة ع��ن مفهوم «الطعام
امل�شتت» وهو تناول الأطعمة امل�صاحبة
لأن�شطة �أخ����رى ،مثل ت�صفح الهاتف
املحمول �أو م�شاهدة التلفزيون ،مما ي�ؤدي
�إىل الإف���راط يف كميات الطعام وعدم
الرتكيز يف نوعية الأكل وجودته.

�سر زيادة ا�ستهالك املراهقني لل�سكر والكافيني
الإلكرتونيات �سبب ا�ستهالك ال�سكر
ي�ساهم عر�ض الإعالنات التجارية اخلا�صة باملنتجات التي
يزيد فيها ال�سكر والكافيني ،مثل احللويات وم�شروبات
الطاقة وامل�شروبات الغازية على �شا�شة التليفزيون يف
زيادة ا�ستهالك املراهقني لها ،ما ميثل خطراً كبرياً على
�صحتهم .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة التي ن�شرها موقع
«� »RTأنه بتناول م�شروبات الطاقة يتجاوز املراهقون
 27%من كمية ال�سكر املقررة يومياً والتي تبلغ 25
غ��رام�اً يف ال�ي��وم و 21%م��ن الكافيني (م��ن 18-12
�سنة ت�ع��ادل  100ملليغرام) .وج��اء ا�ستهالك الذكور
لهذه املواد �أكرث من ا�ستهالك الفتيات.
كما �أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام الهواتف املحمولة ملدة
�ساعة واحدة فقط يومياً يزيد من ا�ستهالك ال�سكر بن�سبة
 14%والكافيني بن�سبة  18%بالن�سبة للمراهقني.
حتذيرات ا�ستهالك ال�سكر
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ،ح ��ذر ال �ب��اح �ث��ون م��ن نتائج
ا�ستهالك كميات عالية من ال�سكر يومياً ،مثل الإ�صابة
بالأمرا�ض ،كال�سمنة ،ال�سكري ،ت�سو�س الأ�سنان ،الأرق
وت��ردي ج��ودة النوم ،كما ح��ذروا �أي�ضاً من بع�ض بدائل
ال�سكر والتي قد ت�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء ،يف
حال الإفراط يف ا�ستخدامها.
كذلك حذر الباحثون من الإف��راط يف تناول م�شروبات
ال �ط��اق��ة امل�ح�ت��وي��ة ع�ل��ى ال�ك��اف�ي�ين لت�سببها يف �إ�صابة
املراهقني بال�صداع ،ارتفاع �ضغط الدم ،الغثيان ،التقي�ؤ،
الإ�سهال� ،آالم يف ال�صدر وعدم القدرة على النوم ب�شكل
جيد خالل الليل.

و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إب��راز الآب��اء واملعلمني لنتائج ف�ت�رة ق���ص�يرة ج ��داً م��ن ت �ن��اول ه��ذه امل �خ �ب��وزات ،ولهذا
هذه الدرا�سة وتوعية املراهقني بها لتجنب الأخطار التي ين�صح با�ستخدام اخلبز امل�صنوع من الدقيق الأ�سمر بد ًال
تواجههم ب�سبب العادات الغذائية اخلط�أ التي ت�ؤدي �إليها من الأبي�ض ،والتقليل من املخبوزات بوجه عام.
الأجهزة الإلكرتونية.
حبوب الإفطار �أو الكورن فليك�س
ف�ض ً
ال عن �أنها ت�سبب اجلوع بعد فرتة ق�صرية جداً من
�أطعمة ت�سبب الك�سل احذروها
م��ع زي� ��ادة درج� ��ات احل � ��رارة �أث �ن ��اء ف���ص��ل ال���ص�ي��ف ،قد تناولها� ،إال �أنها �أي�ضاً م�س�ؤولة عن الإح�سا�س بالك�سل
ي�شعر بع�ض ال�شباب والفتيات باخلمول وع��دم الرغبة وانخفا�ض الطاقة ،فال تتعجبي �إذا �شعرت بالنعا�س بعد
يف النهو�ض من ال�سرير �أو املقاعد .ي��زداد ه��ذا ال�شعور تناول �إفطارك الذي يحتوي على هذه احلبوب ،خا�صة
يف ف�ترة امل��راه�ق��ة ،خا�صة م��ع اال�ست�سالم ال�ت��ام ملتابعة تلك التي حتتوي على �سكريات وملونات.
ال �ـ«� �س��و� �ش �ي��ال م �ي��دي��ا» وامل �� �س �ت �ج��دات ع�ل�ي�ه��ا� � ،س��واء من
الأ�صدقاء �أو امل�شاهري ،ي�صبح ال�صيف بحرارته العالية الأطعمة املقلية
ف�صل الك�سل بتزامنه مع فرتة الإجازة ال�صيفية ،وعدم ال تتعجبي �إذا �شعرت برغبة �شديدة يف النوم عقب تناول
وجود التزامات تدفع املراهقني للحركة ب�صفة روتينية .وجبة من الدجاج والبطاط�س املقلية ،فالدهون املوجودة
�إىل ذل��ك ،ه�ن��اك بع�ض الأط�ع�م��ة �أي���ض�اً ت�سبب ال�شعور يف ه ��ذه الأط �ع �م��ة حت �ت��اج م��ن اجل���س��م جم �ه��وداً كبرياً
بالك�سل واخلمول ،وتت�سبب يف انخفا�ض الطاقة العامة له�ضمها ،وب��ال�ت��ايل َي�ح��دث انخفا�ض يف ط��اق��ة اجل�سم
للج�سم ،ه��ذا الإح�سا�س ي�صيبك ب��الإره��اق عند القيام عامة ،لأن اجل�سم م�شغول به�ضم هذه الأطعمة.
ب ��أق��ل جم �ه��ود ،ل �ه��ذا ي�ج��ب جت�ن��ب ه ��ذه الأط �ع �م��ة قدر
م�شروبات الطاقة
الإمكان.
على عك�س ما يعتقده الكثريون ب��أن م�شروبات الطاقة
مت��د اجل���س��م ب��ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة لإن �ه��اء امل �ه��ام املطلوبة
�أطعمة ت�سبب الك�سل
خالل اليوم ،فالكمية الكبرية من الكافيني وال�سكر التي
املخبوزات امل�صنوعة من الدقيق الأبي�ض
مثل اخل�ب��ز الأب�ي����ض بجميع �أن��واع��ه وامل �خ �ب��وزات ،مثل حتتوي عليهما تلك امل�شروبات ،تت�سبب يف رفع الطاقة
ال �ك��روا� �س��ون وال�ب��ات�ي��ه وال�ب�ي�ت��زا ول�ف��ائ��ف ال �ق��رف��ة ،لأن لفرتة ق�صرية ،ثم انخفا�ضها م��رة �أخ��رى ب�شكل كبري،
الدقيق الأب�ي����ض ي�سبب ارت�ف��اع �سكر ال��دم ب�شكل كبري ومن ثم ت�سبب الإح�سا�س بالك�سل ،وذلك النخفا�ض ن�سبة
عقب تناوله مبا�شرة ،ثم انخفا�ضه ب�شكل مفاجئ ،مما ال�سكر ب�شكل ملحوظ يف الدم بعد فرتة من تناولها ،مما
يعطيك ال�شعور بالك�سل واخل�م��ول ،و�أي�ضاً اجل��وع بعد يجعل اجل�سم يف حالة من اخلمول العام.

ب�شرى للأطفال و�آبائهم� ..ألعاب
الفيديو لي�ست كما تت�صورون
ال يكاد يخلو بيت به �أطفال يف ع�صرنا من "مناكفات" مع الآب��اء ،ب�سبب
ق�ضاء ال�صغار �أوقاتا طويلة �أمام �ألعاب الفيديو ،لكن يبدو �أن الوالدين
�سيكون لديهما ر�أي �آخر م�ستقبال.
فقد �أكد علماء يف جامعة �أك�سفورد الربيطانية� ،أن ممار�سة �ألعاب الفيديو
ميكن �أن يكون لها ت�أثري �إيجابي على رفاهية ال�شخ�ص و�صحته العقلية.
وتخالف هذه النتائج ما يت�صوره الآباء عن الآثار ال�ضارة لألعاب الفيديو
على ال�صحة.
وقالت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �إن باحثني يف معهد �أك�سفورد
للإنرتنت ،متكنوا من الو�صول �إىل بيانات بع�ض الألعاب من �أجل درا�سة
العالقة بني �سلوك اللعب وال�صحة العقلية.
ووج��د الفريق �أن الالعبني الذين ي�ستمتعون خ�لال اللعب "ي�شهدون
حت�سنا يف �صحتهم العقلية".
وذك ��ر امل ��ؤل��ف ال��رئ�ي����س ل�ل��درا��س��ة وم��دي��ر الأب �ح��اث يف معهد �أك�سفورد
للإنرتنت الربوفي�سور �أن��درو برزيبيل�سكي� ،أن النتائج تظهر �أن "�ألعاب
الفيديو لي�ست بال�ضرورة ��ض��ارة ب�صحتك" ،م�ضيفا �أن هناك عوامل
نف�سية �أخرى لها ت�أثري كبري على رفاهية ال�شخ�ص.

ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة ع�ل�م�ي��ة حديثة،
�أن م���ص�ط�ل��ح "�إجهاد الزووم"،
وال��ذي يو�صف على �أن��ه �شكل من
�أ��ش�ك��ال "الإرهاق العقلي" الذي
ي�صيب الأ�شخا�ص مم��ن يعملون
�أو يتعلمون من املنزل با�ستخدام
التطبيق ،هو مر�ض حقيقي.
و�أ�� �ش ��ارت ال��درا� �س��ة ال �ت��ي �أجراها
ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع��ة "�ستانفورد"
الأم�يرك �ي��ة ،ون���ش��رت نتائجها يف
جم �ل��ة "تكنولوجي ،م��اي �ن��د �آند
بيهيفري"� ،إىل �أن البقاء يف حالة
"ظهور م�ستمر" على تطبيقات
م� ��ؤمت ��رات ال �ف �ي��دي��و وال �ت��ي �شاع
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ب�شكل ك�ب�ير يف ظل
جائحة كورونا ،من �ش�أنه �أن يزيد
م��ن ال �ت��وت��ر .وق ��ام الربوفي�سور
جريميي بيلن�سون ،املدير امل�ؤ�س�س
مل �خ �ت�ب�ر "�ستانفورد للتفاعل
ال�ب���ش��ري االفرتا�ضي" ،بتحليل
الأ� �ض ��رار النف�سية ال�ن��اج�م��ة عن
ق�ضاء �ساعات �أمام برامج م�ؤمترات
الفيديو مثل "زووم" ،م�شريا �إىل
دورها الرئي�سي يف ظهور �أعرا�ض
مثل التعب والإرهاق.
ون �ق �ل��ت � �ش �ب �ك��ة "فوك�س نيوز"
ع��ن ب�ي�ل�ن���س��ون ق��ول��ه� ،إىل جانب
�إره��اق العينني با�ستخدام برامج
م ��ؤمت��رات الفيديو ،ف ��إن ال�شعور
بوجود �أ�شخا�ص يتابعون ما يقوم
ب��ه �أو ي �ق��ول��ه امل �ت �ح��دث��ون ،يكون
حمفزا لل�شعور بالتوتر والقلق.
واق�ترح بيلن�سون ت�صغري النافذة
اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��االج� �ت� �م ��اع ��ات التي
ت �ت��م ع�ب�ر "زووم" �أو غ �ي�ره من
التطبيقات املماثلة ،بحيث يخفف
الدماغ ب�شكل ال �إرادي من ت�أثري
��ص��ورة الأ��ش�خ��ا���ص ال�ظ��اه��ري��ن يف
تلك اللقاءات االفرتا�ضية.

�سلمى حايك تخطف الأنظار
على ال�سجادة احلمراء
ح�ضرت النجمة العاملية�سلمى حاي 
ك
حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"
يف بيفريل هيلز  .النجمة اللبنانية
الأ�� �ص ��ل ال �ب��ال �غ��ة م ��ن ال �ع �م��ر 54
ع��ام�اً ،ت�ألقت بف�ستان �أح�م��ر جميل
ع�ل��ى ال���س�ج��ادة احل �م��راء .الف�ستان
م��ن دار �ألك�ساندر م��اك��وي��ن ،ونالت
�سلمى عليه ا�ستح�ساناً ك�ب�يراً من
نقاد املو�ضة .وكانت �سلمى من بني
العديد من النجوم والنجمات الذين
�شاركوا بتقدمي جوائز احلفل .وكان
مت ت�أجيل احلفل ه��ذا العام  ،الذي
يقام ع��ادة يف �أوائ ��ل ك��ان��ون الثاين-
يناير � ،إىل � 28شباط-فرباير حيث
توا�صل هوليوود التكيف مع جائحة
فريو�س كورونا و�إر�شادات ال�سالمة
اجلديدة.

نظارات واقع افرتا�ضي
لإ�صالح �أورام الوجه

ت�سمح نظارات جديدة للواقع االفرتا�ضي للأطباء بر�ؤية داخ��ل اجل�سم
وميكن �أن حتمي املر�ضى الذين يعانون من �أورام الوجه من الت�شوهات
ال��دائ�م��ة .وتك�شف ال�ن�ظ��ارات ال��واق�ي��ة ع��ن الت�صميم ال��دق�ي��ق للأع�صاب
الدقيقة املحيطة بالورم ،مما ي�ساعد اجلراحني على جتنب �إتالفها �أثناء
اجلراحة .ويتم اختبار النظارات ،التي يتم تثبيتها عرب �شريط حول ر�أ�س
اجلراح يف م�ست�شفى جامعة لندن ،حيث ي�ستخدمها اخلرباء كعالج لأورام
الغدة النكفية ،وهي كتل غري طبيعية تنمو على الغدد النكفية ،والتي تقع
�أمام الأذنني وتفرز اللعاب.
ويُعتقد �أن �أورام الغدة النكفية ت�صيب حوايل  5000بريطاين كل عام،
والغالبية العظمى من الأورام  80%على الأقل حميدة .وعلى الرغم من
�أنها ميكن �أن تنمو ب�سرعة� ،إال �أنها ال تنت�شر �إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم.
ولي�س من الوا�ضح ما الذي ي�سبب هذه الأورام ،وميكن �أن يكون التدخني
عامل خطر ،ويقوم العلماء � ً
أي�ضا بالتحقيق فيما �إذا كان ميكن توريثها،
لكن من املحتمل �أن تكون اجلراحة لإزالتها خطرية ،حيث تت�شابك الغدد
مع ع�صب الوجه الرئي�سي الذي يتحكم يف جميع احلركات يف الوجه.
ويف اجل��راح��ة التقليدية ،ي�ع��اين �أك�ث�ر م��ن رب��ع امل��ر��ض��ى م��ن بع�ض �شلل
الوجه الذي يجعلهم غري قادرين على �إغالق العني يف اجلانب امل�صاب� ،أو
حتريك �شفتهم ال�سفلية للتحدث �أو تناول الطعام �أو ال�شرب ب�شكل �صحيح،
وي�ستعيد معظمهم ال�شعور واحلركة الكاملني بعد ب�ضعة �أ�شهر .لكن يف
حالة واحدة من كل  50حالة يكون ال�ضرر دائ ًما.
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تكرمي الفائزين افرتا�ضيا يف جوائز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان
•• العني  -الفجر

بهدف التعاون يف جمال البحث ال�سريري

«�صحة» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي
�أطباء «�صحة» و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ي�ستك�شفون الآفاق
الواعدة لدمج الذكاء اال�صطناعي يف خدمات الرعاية الطبية
•• �أبوظبي -الفجر

�أبرمت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"� ،أكرب �شبكة للرعاية
ال�صحية يف دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،م��ذك��رة تفاهم م��ع جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي� ،أول جامعة بحثية للدرا�سات العليا
املتخ�ص�صة بالذكاء اال�صطناعي على م�ستوى العامل ،لت�سهيل التعاون بني
ّ
اجلانبني يف دمج ا�ستخدامات الذكاء اال�صطناعي �ضمن الرعاية الطبية
املُقدّمة ،ولتح�سني اخلربات ال�سريرية واالرتقاء بتجربة املري�ض.
وو ّقع مذكرة التفاهم الدكتور جاريث جوديري ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
"�صحة" ،والربوفي�سور الدكتور �إريك زينغ ،رئي�س جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي ،بهدف ت�سهيل �إجراء امل�شاريع البحثية التعاونية بني
امل�ؤ�س�ستني الرائدتني.
وت��وف��ر ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة لأط �ب��اء "�صحة" ولأع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س يف
من�صة ال�ستك�شاف وتقدمي حلول تعتمد على الذكاء اال�صطناعي
اجلامعة ّ
يف معاجلة حتديات الرعاية الطبية الأ�سا�سية ،واالرتقاء مب�ستوى خدمات
الرعاية ال�صحية املوجهة للمري�ض.
وبالإ�ضافة �إىل مذكرة التفاهم ،تتعاون "�صحة" وجامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي يف العديد من االتفاقيات وامل�شاريع البحثية ،ويتمثل
�أح��د جم��االت الرتكيز الرئي�سية التي �سي�سعى الطرفان ال�ستك�شافها يف
تطوير حلول تعتمد على ال��ذك��اء اال�صطناعي بهدف التقييم ال�سريع
للإ�صابات بفريو�س "كوفيد "-19عن طريق قيا�س م�ستوى الإ�صابة
يف ف�صو�ص الرئة املختلفة ،مبا �سيتيح التحديد الدقيق ل�شدتها ،وتزويد
الأطباء ب��الأدوات املنا�سبة لت�صنيف املر�ضى املعر�ضني خلطر �إ�صابة �أكرب
باملزيد من امل�ضاعفات.
و�ستبحث الفرق املتعاونة من كال الطرفني �أي�ضاً يف الت�أثريات بعيدة املدى
لفريو�س "كوفيد "-19على جمتمع الإم��ارات العربية املتحدة ،وخا�صة
الأف��راد الذين يعانون بالفعل من �أم��را���ض يف القلب �أو الكبد �أو الكلى.
و�سي�سهم هذا البحث يف تطوير حلول موحدة للتع ّلم تعتمد على الذكاء
اال�صطناعي ،مبا ي�ضمن احلفاظ على خ�صو�صية البيانات عند الدخول
�إىل العينات الع�شوائية ل�سجالت املر�ضى.
ويف هذا الإطار ،قال الدكتور جاريث جوديري ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
"�صحة"" :ي�سهم دمج التكنولوجيا يف العمليات الإداري��ة والطبية �ضمن
منظومة الرعاية ال�صحية يف متهيد الطريق �أمام بناء نظام �أقوى للرعاية
ال�صحية ،ويتيح جم��ا ًال �أو� �س��ع لتب�سيط الإج � ��راءات ،وال�ق�ي��ام بالبحوث
التحولية ،واالرتقاء بتجربة املري�ض ،مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إر�ساء قطاع
�صحي �أكرث فعالية من حيث التكلفة".
و�أ�ضاف الدكتور جوديري" :يف �إط��ار حر�صنا على تر�سيخ �أ�س�س الرعاية
ال�صحية املتطورة والثابتة ،لتلبية احتياجات املجتمع الإماراتي وتزويده
باخلربات العاملية اال�ستثنائية يف جمال الرعاية الطبية ،تهدف �شراكتنا
مع جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي �إىل دمج الإمكانات الهائلة
للذكاء اال�صطناعي �ضمن خدمات الرعاية ال�صحية التي نقدمها ،ونحن
ملتزمون با�ستك�شاف ه��ذه ال�ق��درات ال��واع��دة يف جم��االت البحث الطبي
والك�شف والت�شخي�ص املبكر واتخاذ القرار والعالج".
كما �سيتيح هذا التعاون بني امل�ؤ�س�ستني الرائدتني يف جمايل تخ�ص�صهما،
فر�صة لتعزيز جهودهما امل�شرتكة يف اختبار طرق الت�شخي�ص ومعاجلة
الإ��ص��اب��ات احل��ادة ب�أمرا�ض الكلى ،و�أم��را���ض ال�شريان التاجي ،و�سالمة
الأجنة ،وفحو�صات املوجات فوق ال�صوتية املعتمدة على الذكاء اال�صطناعي
لرعاية امل�صابات ب�سرطان الثدي ،وامل�صابني بالتهابات الرئة وتكي�سات
الكلى.
وق��ال الربوفي�سور ال��دك�ت��ور �إري��ك زي�ن��غ ،رئي�س جامعة حممد ب��ن زايد
للذكاء اال�صطناعي" :يمُ ثل ال��ذك��اء اال�صطناعي �إح��دى �أه��م التقنيات
التحويلية املتوفرة يف �أيدينا اليوم .وقد �أ�سهمت االبتكارات والإجنازات
الطبية الأخ �ي�رة ب ��دور ه��ام يف ت�شخي�ص وع�ل�اج �إ� �ص��اب��ات ’كوفيد-19
‘بالإ�ضافة �إىل دورها يف تطوير اللقاحات .ومن خالل تعاوننا مع الأطباء
يف’ �صحة‘ وا�ستفادتنا من خرباتهم العاملية ،تعتزم جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي ا�ستثمار مواردها ومواهبها التكنولوجية املتوفرة يف
ا�ستك�شاف الإم�ك��ان��ات الكاملة ل�ق��درات ال��ذك��اء اال�صطناعي على تطوير
منظومة الرعاية ال�صحية يف �أنحاء دولة الإم��ارات ،وامل�ساهمة يف �ضمان
م�ستقبل �أكرث �صحة وا�ستدامة للبالد و�شعبها".
و��س�ي�ت��وىل ال��دك �ت��ور حم�م��د ي �ع �ق��وب ،الأ� �س �ت��اذ امل���س��اع��د يف ق���س��م الر�ؤية
احل��ا��س��وب�ي��ة يف ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زاي ��د ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي الإ�شراف
على قيادة هذا التعاون بني امل�ؤ�س�ستني ،حيث قال" :طوال فرتة جائحة
’كوفيد� ،‘-19أ�سهم الذكاء اال�صطناعي يف تطوير حلول مبتكرة جتدد
مفهوم الرتابط بني الرعاية ال�صحية والتكنولوجيا .و�سيتيح لنا اجلمع
بني اخلربات الطبية والبحثية والتكنولوجية لدى جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي و’�صحة‘ اً
جمال لالرتقاء بقطاع الرعاية ال�صحية يف
الدولة".
وي��أت��ي ال�ت�ع��اون امل�شرتك ب�ين "�صحة" وجامعة حممد ب��ن زاي��د للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي يف �إط ��ار امل���س��اه�م��ة بت�سريع ال�ت�ح��ول يف ق�ط��اع��ي الرعاية
ال�صحية والتكنولوجيا يف �أبوظبي ،وا�ستك�شاف الآف��اق الواعدة يف جمال
رعاية املر�ضى ورحلة املري�ض ،عند ت�ضافر اجلهود بني هذين القطاعني.
وتلتزم "�صحة" بت�سخري قوة التكنولوجيا واالبتكار لإر�ساء نظام رعاية
�صحية قوي ومتكامل يتمحور حول املري�ض ،انطال ًقا من دورها الريادي
يف ت��وف�ير ال��رع��اي��ة ال�صحية املتكاملة ذات امل�ستوى ال�ع��امل��ي يف الدولة،
باالعتماد على خربتها الطويلة يف هذا املجال ،و�إدراكها العميق وال�شامل
الحتياجات املجتمع املحلي.

حتت رعاية وح�ضور معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان ع�ضو جمل�س الوزراء وزير الت�سامح والتعاي�ش
وبح�ضور ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان
وال�شيخ �سلطان بن حممد بن خالد �آل نهيان وال�شيخ
حمدان بن حممد بن خالد �آل نهيان ورئي�س جمل�س
�إدارة م��ؤ��س���س��ات ال�شيخ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان
الثقافية والتعليمية ال�شيخة د� .شما بنت حممد
بن خالد �آل نهيان� ،أقيم احلفل االفرتا�ضي لتكرمي
الفائزين بجائزة ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان
للأجيال يف دورتها ( )22وجائزة ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان للكتابة الإبداعية يف دورتها ()7
وب ��د�أ احل�ف��ل بكلمة م�ع��ايل ال�شيخ نهيان م�ب��ارك �آل
نهيان جاء فيها
( ي�سرين كثرياً � ،أن �أكون معكم اليوم يف هذا احلفل
االفرتا�ضي ؛ لتكرمي الفائزين  ،بجوائز -املغفور له
ب ��إذن اهلل  -ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان -طيب
اهلل ث��راه � -إنني �أت�ق��دم معكم � ،إىل جميع الفائزين
وال�ف��ائ��زات  ،بالتحية والتهنئة ،معرباً عن متنياتنا
الطيبة لهم  ،بالنجاح والتوفيق  ،ب��ل وك��ذل��ك  ،عن
توقعاتنا لهم  ،ب ��أن يكونوا دائ�م�اً  ،من��اذج طيبة  ،يف

العطاء والإجن ��از  ،وم ��ؤك��داً لهم جميعاً � ،أننا �سوف
ن�ت��اب��ع دائ �م �اً  ،ب�ك��ل اه�ت�م��ام واع �ت��زاز  ،م�سريتهم يف
العطاء والإجناز )
و�أ��ض��اف � :أحيي بكل �صدق  ،ما متثله ه��ذه اجلوائز
 ،م��ن متيز وجن��اح ،وم��ا حققته بالفعل  ،م��ن �سمع ٍة
طيبة
ثم �أ�شار لالحتفال االفرتا�ضي بقوله� :إن لقاءنا معاً
،و�إن ك��ان يتم ه��ذا العام عن بُعد  ،ف�إمنا هو جت�سيد
مهم  ،ملا نحر�ص عليه جميعاً  ،من متكني الإن�سان
يف الإم��ارات  ،واالحتفاء بقدراته  ،على �أن يكون قوة
�إيجابية ووجودنا معاً اليوم  ،هو اعتزاز ببلدنا الإمارات
 ،وبحر�صها الكبري  ،على ن�شر مبادئ التقدم واخلري
وال�سالم  ،بني اجلميع  ،وكيف �أنها وبحمد اهلل  ،دولة
ترى يف �أبنائها وبناتها � ،أعظم مورد  ،و�أف�ضل ا�ستثمار
 ،ت�شجعهم دائماً  ،على النجاح والتفوق  ،وتوفر لهم
كل ٌ�سبل النمو والتقدم
ثم قدم ال�شكر والتقدير  ،لكل مَن ي�ساهم يف تنظيم
و�إدارة ه��ذه اجلوائز  ،على ه��ذا النحو الطيب ،عاماً
بعد عام  ،وخ�ص بال�شكر  ،كافة م�ؤ�س�سات املجتمع ،
ال�ت��ي ت�ت�ع��اون م��ع ه��ذه اجل��وائ��ز  ،وت�ق��دم لها الدعم
وامل�ساندة  ،وقال :كما ن�شكر بالذات � ،سمو ال�شيخة د.
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان  ،رئي�س جمل�س

الإدارة ونعرب لها  ،عن اعتزازنا الكبري  ،مبا يت�سم
به عملها  ،من وف��ا ٍء ووالء  ،لذكرى والدها الكرمي
 ،وحر�صها القوي  ،على ت�شجيع االمتياز والتفوق ،
واحلث على الإبداع والعمل اجلاد .
هذا وكانت قد �صرحت رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخة
د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان بهذه املنا�سبة
يف ع��ام ك��ان منعطفا كبريا يف رحلة الإن�سانية نحو
امل�ستقبل تغريت من خالله احلالة اال�ستثنائية التي
و�ضعتها فيها جائحة كوفيد  19الكثري من مظاهر
احلياة ،وعا�شت الإن�سانية حالة قلق؛ ولكن جاء العلم
ليمنح الب�شرية كما العادة درعها ملقاومة هذه اجلائحة،
و ا�ستمرت احلياة يف حتقيق التوازن مع تلك الظروف
اجلديدة ،و كانت ر�ؤيتنا يف م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد
بن خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية �أن حتدي هذا
التغري �سينجح باملزيد من العمل والعطاء من �أجل
املجتمع ،فتواءمنا مع تلك التغيريات وا�ستطعنا �أن
نحافظ على م�سريتنا املعرفية والثقافية ،واليوم
ن�سعد ب�إعالن �أ�سماء الفائزين بجائزة ال�شيخ حممد
بن خالد �آل نهيان للأجيال و جائزة ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان للكتابة الإبداعية.
كما قدم كلمة جمل�س �أمناء جوائز التميز د� .سيف
املحروقي حيث �أ�شاد بقيمة اجلائزتني التي تناف�س يف

هذه ال�سنة  138م�شاركا من خمتلف �إمارات الدولة
وا�ستحق الفوز  31فائزا وفائزة .
و�أ�ضاف لقد �سعت هاتان اجلائزتان منذ انطالقهما
�إىل تر�سيخ مفهوم التميز والإب ��داع واالب�ت�ك��ار لدى
�أبنائنا الطلبة .
وق ��د مت الإع �ل��ان ع��ن ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��ائ��زة الأجيال
وبلغ عددهم ( ) 17فائزا وفائزة يف الفئات التالية
( ف�ئ��ة ال�براع��م -ري��ا���ض الأط �ف��ال -و ف�ئ��ة الرباعم
ال�صف الأول والثاين -وفئة الطالب املتميز النابغامل�ستوى الأول والثاين والثالث وفئة الطالب املتميزالنابغ -امل�ستوى الرابع -فئة اجلامعة وفئة الطالب
املتميز من �-أ�صحاب الهمم -من الثالث حتى املرحلة
اجلامعية ) .
�أما يف جائزة ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان للكتابة
الإب��داع �ي��ة ف�ق��د ب�ل��غ ع��دده��م ( )14ف��ائ��زا وفائزة
من كافة �أنحاء الدولة تناف�سوا يف املجاالت التالية
(:جم��ال امل�سرح ،جم��ال -اخل��اط��رة ،جم��ال -الكتابة
الكرتونية -القلم الالمع ،جمال -الق�صة الق�صرية
ال�ق�ل��م ال��واع��د ،جم��ال -الق�صة الق�صرية  -القلمالالمع) واختتم حفل التكرمي االفرتا�ضي بتقدمي
ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر ل��راع��ي احل�ف��ل واحل���ض��ور الكرمي
وتقدمي التهنئة للفائزين .

تزامن ًا مع اليوم العاملي للتوعية بالأمرا�ض النادرة

كلية الطب والعلوم ال�صحية يف جامعة الإمارات تنظم العر�ض االفرتا�ضي ليوم الأمرا�ض الوراثية النادرة
•• العني-الفجر

ن�ظ�م��ت ك�ل�ي��ة ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة يف جامعة
الإم ��ارات �ضمن م�شاركتها يف برنامج " الإمارات
تبتكر" ع ��ن بعد "،ال �ع��ر���ض االف�ت�را�� �ض ��ي ليوم
الأم��را���ض ال��وراث�ي��ة النادرة" ،وذل��ك بالتزامن مع
اليوم العاملي للأمرا�ض النادرة والذي ي�صادف 28
من �شهر فرباير ،وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات
ل�ل�أم��را���ض ال �ن��ادرة ،وق�سم ال��وراث��ة وعلم اجلينوم
يف اجل��ام�ع��ة ،بح�ضور ال��دك�ت��ورة فاطمة ب�ستكي –
من جمعية الإم��ارات للأمرا�ض النادرة ،وعدد من
اخلرباء واملخت�صني والأكادمييني والطلبة.

و�أو�ضحت الربوفي�سورة فاطمة اجل�سمي – �أ�ستاذ
ع �ل��م ال ��وراث ��ة واجل� �ي� �ن ��وم ب�ك�ل�ي��ة ال �ط��ب والعلوم
ال�صحية " �أن يوم الأمرا�ض النادرة هو حدث عاملي
يهدف �إىل زيادة الوعي بالأمرا�ض النادرة وت�أثريها
على ح�ي��اة امل�صابني والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعي�شون
معهم وعائالتهم ،ونظ ًرا لأن  72٪من الأمرا�ض
النادرة لهـــــا �ســــــبب وراثي ،يعد هذا � ً
أي�ضا يو ًما مه ًما
لت�سليط ال�ضوء على م�ساهمة العلماء املتخ�ص�صني
يف جمال ال�صحة الوراثية والأكادمييني يف ت�شخي�ص
وعـــــالج الأمرا�ض النــــادرة.
وقــــدمت عر�ضاً تو�ضيحياً �شامال حول ما يحمله
امل�ستقبل للأمرا�ض النادرة.

وج��رى خ�لال العر�ض االفرتا�ضي ليوم الأمرا�ض
النادرة يف دول��ة الإم��ارات تبادل املعرفة واخلربات،
والق�ص�ص والتوا�صل الفعال بني املر�ضى و�أ�سرهم
واملهنيني والأكادميني ،حول كيفية ت�أثري الأمرا�ض
النادرة على حياتهم اليومية وامل�ساهمات البحثية
لهذه الأمرا�ض.
وق ��دم ال�برف���س��ور روج ��ر ف��و – الأ� �س �ت��اذ ال��زائ��ر يف
ق�سم الوراثة وعلم اجلينوم من جامعة �سنغافورة
ال��وط�ن�ي��ة – ع��ر��ض��ا تعريفيا ع��ن �أم��را���ض القلب
ال�ن��ادرة يف �سنغافورة ،و�أ��ش��ار �إىل �أن ي��وم الأمرا�ض
النادرة ،هو يوم عاملي للتوعية بالأمرا�ض النادرة ،
وتعزيز ثقافة الأمرا�ض الوراثية يف املجتمع  ،ودور

عمومية «الكيميائية» تبارك قناة اليوتيوب
وجائزة م�شكان العور وا�ستعدادات اخلم�سني
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�أ�شادت وزارة تنمية املجتمع باجلهود التطوعية املميزة
للجمعية الكيميائية الإماراتية يف ر�أ�س اخليمة بقيادة
الأ�ستاذة موزة �سيف ال�شام�سي رئي�سة اجلمعية واالحتاد
الكيميائي اخلليجي.
جاء ذلك على ل�سان ال�سيد �أحمد اخلدمي العنتلي نائب
مدير �إدارة اجلمعيات ذات النفع العام ب��ال��وزارة خالل
ح�ضوره اجتماع اجلمعية العمومية العادية لها عرب
تطبيق " زوم " �أم�س الأول ونوه اخلدمي بدور اجلمعية
يف توثيق العالقة بني الكيميائيني واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
العلمية والتعريف ب��دور الكيمياء يف تطوير املجتمع
يف �شتى امل�ي��ادي��ن وعملها على رف��ع ��ش��أن الكيميائيني
وال �ن �ه��و���ض مب���س�ت��واه��م ال�ع�ل�م��ي وال�ع�م�ل��ي وتنظيمها
الربامج الالزمة لتحقيق ذلك مع املدار�س واجلامعات
و�إ�سهاماتها يف دع��م البحث العلمي يف حقول الكيمياء
امل�خ�ت�ل�ف��ة ويف ت�ط��وي��ر ب��رام��ج تعليم ال�ك�ي�م�ي��اء وجناح
اجلمعية يف ت�ق��دمي اال��س�ت���ش��ارات العلمية وال�ف�ن�ي��ة يف
جم��االت علم الكيمياء وتطبيقاته و�إب��رازه��ا ن�شاطات
و�إجن��ازات الكيميائيني الإماراتيني وح�ضورها الفاعل
يف �أن�شطة اجلمعيات واالحت��ادات الكيميائية اخلليجية
والعربية والدولية.
كما �أثنى اخل��دمي على جهود اجلمعية �ضمن الـ257
جمعية وم�ؤ�س�سة و��ص�ن��دوق نفع ع��ام ب��ال��دول��ة ت�شرف
عليها الوزارة وتتميز بن�شاط تطوعي يخدم الكيمائيني
داخل الدولة وخارجها.
وم��ن جانبها �أ� �ش��ادت الأ� �س �ت��اذة م ��وزة �سيف ال�شام�سي

بدعم حكومة ر�أ���س اخليمة ملقر اجلمعية وبدعم وزارة
تنمية املجتمع ال�سنوي مبا يحقق �أهدافها التطوعية
يف جم��ال الكيمياء  ،م�شرية اىل حر�ص اجلمعية على
حتقيق ر�ؤيتها املتمثلة يف االرتقاء بالكيمياء يف الإمارات
�إىل العاملية  ،وح��ر���ص اجلمعية وطموحها يف تطوير
ال �ع �م��ل ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي يف الإم � � ��ارات  ،م��ن خ�ل�ال تقدمي
وتعزيز الأبحاث والدرا�سات الكيميائية  ،و�إب��راز جهود
الكيميائيني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة والوطن
العربي وحتقيق ال�شراكة املجتمعية الفاعلة.
و�أثنت العمومية على جهود جمل�س الإدارة يف الدورة
املا�ضية لعام اال�ستعداد للخم�سني وم�شاركات اجلمعية
الداخلية واخلارجية واحت�ضان العديد من الأن�شطة
والفعاليات الكيميائية على م�ستوى ال��دول��ة وابرزها
�أ�سبوع الكيمياء العربي .
ومن ابرز �أن�شطة العام املا�ضي االحتفال بيوم الكيمياء
االم��ارات��ي يف ال�ث��اين م��ن فربايروا�ست�ضافة اجلمعية
لرائد الف�ضاء االماراتي ه��زاع املن�صوري وامل�شاركة يف
حتكيم جائزة حمدان بن را�شد للأداء التعليمي املتميز
و�إعداد املذكرة التف�سريية للرتبوي املتميز وامل�شاركة يف
دورة االبتكار يف التعليم لربنامج ال�شيخ �صقر للتميز
احلكومي وح�ضور اجتماعات االحتاد العربي للكيمياء
واخل�ل�ي�ج��ي للكيمياء وال�ل�ج�ن��ة الإ��س�ت���ش��اري��ة لالحتاد
العربي وتد�شني قناة خا�صة للجمعية على اليوتيوب
وامل�شاركة يف فعاليات �شهري القراءة واالبتكار ويوم زايد
للعمل الإن�ساين واليوم الوطني ويوم ال�شهيد وغريها
من الأي��ام الوطنية و�إ��ص��دار جملة �أطياف الكيميائية
واجلدول الدوري والتقومي ال�سنوي .

الأبحاث العلمية يف ت�شخي�ص وعالج هذه الأمرا�ض،
بالتعاون بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية العاملية.
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض ك ��ل م ��ن ال ��دك� �ت ��ورة م �ن��ى �صالح
،وال��دك�ت��ورة ن��ادي��ة ع�ك��اوي ،والربف�سور ب�سام علي،
عدداً من الدرا�سات العليا يف جمال الإر�شاد الوراثي
وعلم اجلينوم باجلامعة.
فيما قدمت الدكتورة هنادي عبد الرحمن ،درا�سة
حالة للأمرا�ض النادرة يف دولة الإم��ارات ،و قدمت
الدكتورة نورة الظاهري  ،نبذة عن عالج الأمرا�ض
ال�ن��ادرة ،وا�ستعر�ضت كال من الآن�سة �سالمة علي
�أح �م��د ال�ن�ع�ي�م��ي وال���س�ي��دة ع ��زة ال�ك�ع�ب��ي جتربتهم
ال�شخ�صية ورحلتهم مع الأمرا�ض النادرة .
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مر�ض ا�ستقالبي �سببه نق�ص هرمون الإن�سولني

عالمات حتذيرية مبكرة تخربك
�أنك م�صاب بال�سكري
يو�صف ال�سكري ( )diabetes mellitusب�أنه مر�ض خطري �إذا مل تتم ال�سيطرة
عليه ،ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا ،وهناك �أعرا�ض مبكرة قد ت�شري
�إىل الإ�صابة بال�سكري �أو م�شاكل �صحية �أخرى ،وللت�أكد يجب عند ظهور
بع�ضها �أو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحو�صات الالزمة.

23

وه����ذه ه��ي الأع���را����ض امل��ب��ك��رة للإ�صابة م �ف��اج �ئ��ة ج� ��دا ،يف ح�ي�ن �أن� ��ه يف م��ر���ض ال�سكري ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه �أي �� �ض��ا ا� �س��م ال �� �س �ك��ري امل �ع �ت �م��د على
م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين مت�ي��ل الأع ��را� ��ض �إىل الظهور الإن�سولني و�سكري اليافعني ،وه��و مر�ض مناعي
بال�سكري:
ت��دري�ج�ي��ا ،ويف ب�ع����ض الأح �ي ��ان ال ت��وج��د عالمات ذات ��ي� ،إذ ي�ق��وم ج�ه��از امل�ن��اع��ة يف اجل�سم مبهاجمة
كرثة التبول
ع�ل��ى الإط�ل��اق ،وذل ��ك وف�ق��ا للجمعية الأمريكية خ�لاي��ا بيتا يف ال�ب�ن�ك��ري��ا���س وي��دم��ره��ا ،مم��ا ي�ؤدي
ال�شعور بالعط�ش ال�شديد
ال�شعور باجلوع ال�شديد على الرغم من �أن ال�شخ�ص ل �ل �� �س �ك ��ري (� American Diabetesإىل تراجع الكميات التي يفرزها البنكريا�س من
الإن�سولني تدريجيا.
.)Association
ي�أكل كاملعتاد.
وال�سكري هو مر�ض ا�ستقالبي �سببه نق�ص هرمون ومتتد عملية التدمري ه��ذه �شهورا �أو �سنوات ،ويف
التعب ال�شديد
الإن �� �س��ول�ين (� )insulinأو ��ض�ع��ف اال�ستجابة النهاية ت�صبح كمية الإن�سولني قليلة للغاية ،مما
ر�ؤية �ضبابية
الطبيعية من خاليا اجل�سم لهذا الهرمون الذي ي� ��ؤدي الرت �ف��اع ال�غ�ل��وك��وز يف ال��دم وظ�ه��ور �أعرا�ض
ت�أخر �شفاء اجلروح
ُي��دخِ ��ل ال���س�ك��ر امل��وج��ود يف ال ��دم (ال �غ �ل��وك��وز) �إىل ال�سكري.
ت�أخر تعايف الكدمات
فقدان الوزن على الرغم من �أن ال�شخ�ص ي�أكل �أكرث ،اخلاليا ،مما ي��ؤدي �إىل ارتفاع م�ستويات الغلوكوز ويتطور املر�ض قبل �سن الـ ،35وعادة تكون �أعمار
امل�صابني به ما بني � 10أعوام و 16عاما ،وي�شكل 5
يف الدم فوق احلد الطبيعي.
وهذا العر�ض ي�شري �إىل ال�سكري من
والإن�سولني هرمون ت�صنعه خاليا “بيتا” �إىل  10%من ن�سبة امل�صابني بداء ال�سكري.
النوع الأول.
يف ال�ب�ن�ك��ري��ا���س ( Pancreaticويتطلب ع�ل�اج ال �ن��وع الأول م��ن ال���س�ك��ري �إعطاء
ال�شعور بوخز �أو �أمل �أو تنميل يف
 )Beta cellsال� � � ��ذي يفرز املري�ض الإن�سولني باحلقن �أو بامل�ضخة ،وي�ؤدي ذلك م����ا ه����ي �أع�����را������ض م��ر���ض
اليدين والقدمني.
ال�سكري من النوع الأول
الإن� ��� �س ��ول�ي�ن �إىل جم � ��رى ال ��دم �إىل انخفا�ض الغلوكوز يف الدم وال�سيطرة عليه.
عند الر�ضيع �أو الطفل؟
بعد ت�ن��اول الطعام ،وذلك
هل ميكن �أن تظهر الأعرا�ض
ا�� � �س� � �ت� � �ج � ��اب � ��ة داء ال�سكري من النوع الثاين ( Diabetesالتبول ب�شكل متكرر
فج�أة؟
�شرب كميات كبرية من
الرت � �ف� ��اع )Mellitus type 2
يف الأ� �ش �خ��ا���ص امل �� �ص��اب�ين ب ��داء
ال�سكر .يطلق عليه ا�سم ال�سكري غري املعتمد على الإن�سولني املاء
ال�سكري م��ن ال�ن��وع الأول
و�سكري البالغني ،وفيه تنخف�ض ح�سا�سية اخلاليا فقدان الوزن
ميكن �أن تكون بداية
�أن����������واع للإن�سولني� ،أي تقل درجة ا�ستجابة خاليا اجل�سم التعب
الأع � � ��را� � � ��ض
م�����ر������ض ل��ه ،ويطلق على ذل��ك ا�سم “مقاومة الإن�سولني” ،قد يكون الطفل
فاخلاليا تقاوم هرمون الإن�سولني ال��ذي وظيفته ق � � � � ��د ت � � � � ��درب
ال�سكري
على الذهاب
داء ال�سكري �إدخال الغلوكوز �إليها.
من النوع الأول ويكون امل�صابون بهذا النوع عادة من ذوي ال�سمنة ،ل �ل �ح �م��ام وال
(  D i a b e t e sولذلك ف�إن خف�ض ال��وزن وتعديل النمط الغذائي يبلل فرا�شه
 )Mellitus type 1يعتربان �أوىل �آل�ي��ات ال�ع�لاج ،بالإ�ضافة �إىل �أدوية يف ال � �ل � �ي� ��ل

بع�ضها يحفز �إف ��راز الإن���س��ول�ين م��ن البنكريا�س،
وبع�ضها يزيد ح�سا�سية اخلاليا للهرمون.
وي�صيب هذا النوع الأ�شخا�ص فوق �سن الـ 40عادة،
وي�شكل  90%من ن�سبة امل�صابني ب��داء ال�سكري،
وت���س��اه��م ال��وراث��ة يف الإ� �ص��اب��ة ب��ه �أك�ث�ر م��ن النوع
الأول من ال�سكري ،وتعد ال�سمنة من �أه��م عوامل
الإ��ص��اب��ة ب��ه�.أم��ا �إذا مل ي�ستجب مري�ض ال�سكري
للتغيريات املطلوبة منه يف الغذاء واحلركة
�أو بقيت م�ستويات الغلوكوز مرتفعة
فقد ي ��ؤدي ذل��ك �إىل تفاقم املر�ض،
مما يدفع الطبيب �إىل االنتقال يف
م��راح��ل الحقة �إىل ال�ع�لاج بحقن
الإن�سولني.

ف �ي �� �ص �ب��ح ي �ب �ل �ل��ه ،لأن ��ه
يتبول كمية كبرية
وال ي�ستطيع
ال���س�ي�ط��رة على
ذلك.

هل ي�ساهم تناول الب�صل يف الوقاية والعالج من الكورونا..؟!
الب�صل غني باملغذيات الطبيعية والفيتامينات وم�ضادات الأك�سدة التي لها دور يف تقوية املناعة والوقاية من الأمرا�ض ،ومع تف�شي مر�ض الكورونا
يجب �أن نهتم بطرق الوقاية ،ومنها تعزيز اجلهاز املناعي من خالل تناول الأطعمة التي ت�ساعد على ذلك ،ويعترب الب�صل من �أهم هذه الأطعمة
التي تلعب دور ًا يف حماية اجل�سم وتعزيز جهازه املناعي.
رئي�سة نقابة اخت�صا�صيي التغذية يف لبنان كري�ستال ّ
ب�شي ،على فوائد الب�صل لتقوية اجلهاز املناعي يف الآتي:
فوائد الب�صل يف الوقاية من الأمرا�ض
بداية تقول النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي �إن "الب�صل يحتوي على فيتامني
�سي  Cبن�سب عالية وفيتامني بي  ،Bوهما من الفيتامينات التي
ت�ساعد على تعزيز اجلهاز املناعي ،مما يقي من الكثري من الأمرا�ض
واحل�م��اي��ة م��ن ال �ع��دوى .ه��ذا ف�ض ً
ال ع��ن �أن الب�صل يحتوي على
ال�سيلينيوم ال��ذي ل��ه دور يف حتفيز وظ��ائ��ف املناعة والتقليل من
االلتهابات ومنع الإ�صابات الفريو�سية.
وم��ن امل��ؤك��د �أن ت�ن��اول الب�صل ي�ساعد على ال��وق��اي��ة م��ن الإ�صابة
بالأنيميا ،حيث �أكدت الدرا�سات العلمية �أنه مهم يف تعزيز م�ستوى
ك��ري��ات ال��دم احل�م��راء باجل�سم وزي ��ادة �إن�ت��اج�ه��ا ،مم��ا ي�ساعد على
التقليل من معدل الإ�صابة بفقر الدم والأنيميا ومن ن�سبة الإ�صابة
بالأمرا�ض ال�سرطانية املختلفة؛ ب�سبب غناه مب�ضادات الأك�سدة
ال�ق��وي��ة ال �ت��ي حت�م��ي خ�لاي��ا اجل���س��م م��ن اجل� ��ذور احل � � ّرة امل�س ّببة
للأمرا�ض ال�سرطانية املختلفة".
ف���وائ���د ال��ب�����ص��ل يف ���ض��ب��ط ال�سكر
والكول�سرتول بالدم
ّ
وت�شري النقيبة كري�ستال ب�شي
�إىل �أنّ "الب�صل
ي � �� � �س� ��اع� ��د ع �ل ��ى
تنظيم م�ستوى
ال�سكر بالدم؛
ب � � �� � � �س � � �ب� � ��ب
اح � � �ت� � ��وائ� � ��ه
ع � �ل� ��ى م� � ��ادة
ال �ك��روم التي
تقي من ارتفاع
م �ع��دل ال���س�ك��ر يف
ال� � ��دم؛ ول� �ه ��ذا ين�صح
ب�ت�ن��اول��ه مل��ر��ض��ى ال�سكري،

ال�س ّيما �أنّ الدرا�سات العلمية �أثبتت �أن تناوله يق ّلل من م�ستويات
ال�سكر بالدم والتحكم به ،ف�ض ً
ال عن �أن الب�صل يحتوي على مر ّكبات
م�ث��ل الكري�سيتني وال �ك�بري��ت ،وال �ت��ي ت�ق��ي م��ن الإ� �ص��اب��ة مبر�ض
ال�سكري.
هذا وي�ساعد تناول الب�صل على احلماية من التجاعيد التي ت�صيب
الب�شرة مع التقدّم يف ال�سن ،حيث �إنه يحتوي على فيتامني  Cالذي
ي�ساعد على �إنتاج الكوالجني ،كما �أن��ه مفيد ج��داً لن�ضارة الب�شرة
وترطيبها والتقليل من م�شاكلها (حبوب وبثور وجفاف).
ويحتوي الب�صل على م�ضادات الأك�سدة واملر ّكبات التي ت�ساعد على
التقليل من الدهون الثالثية بالدم ،وخف�ض معدل الكول�سرتول ،مما
يقلل من خطر الإ�صابة بالأمرا�ض القلبية ،ف�ض ً
ال عن �أنه يحتوي
على م�ضادات االلتهابات والبوتا�سيوم ،مما ي�ساعد على التقليل من
�ضغط الدم املرتفع ،والوقاية من حدوث اجللطات القلبية .والب�صل
غني الألياف التي ت�ساهم يف خف�ض م�ستوى الكول�سرتول يف الدم
وتقليل خ�ط��ر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري

من النمط الثاين وم�شاكل القلب.
ويحتوي الب�صل على مر ّكب الألي�سني الذي يخفف من منو اخلاليا
ال�سرطانية ويحمي اجل�سم من التع ّر�ض لل�سرطان ،كما يحمي من
االلتهابات وفقاً لعدة درا�سات .كما يحتوي على كمية مرتفعة من
م�ضادات الأك�سدة ملحاربة �أن��واع االلتهابات واجل��ذور احل � ّرة التي
ت�ؤدي اىل �شيخوخة الأع�ضاء.
ً
ومن املف�ضل تناول الب�صل نيئا وغري مطبوخ؛ حتى ال يفقد م�ضادات
الأك�سدة التي يحتوي عليها".
فوائد الب�صل ال�صحية ال حت�صى
وتتابع النقيبة ّ
ب�شي حديثها عن فوائد الب�صل ،فتقول" :الب�صل
يقي من الإ�صابة بقرحة املعدة ،يعالج �سوء اله�ضم ،يخفّ�ض ن�سبة
الكول�سرتول يف ال��دم ،وب��ال�ت��ايل يخفّ�ض ن�سبة الإ��ص��اب��ة بت�صلب
ال���ش��راي�ين واجل �ل �ط��ات .وي�ع�ت�بر ع�لاج �اً ف � ّع��ا ًال لل�سعال والكحة،
وخ�صو�صاً �إذا ّ
مت مزج ع�صري الب�صل مع الع�سل ،كما �أنّه يخفف من
ويح�سن ال�صحة العقلية للإن�سان،
التهاب احللق ،مينع تل ّيف الدماغ
ّ
يطهّر الأمعاء والقولون من البكترييا واجلراثيم ،وال �س ّيما
تلك امل�س�ؤولة عن الإ�صابة بالبوا�سري .ينقّي العني
وي �ط � ّه��ره��ا م ��ن الأت ��رب ��ة
وال � �� � �ش� ��وائ� ��ب
ال � �ع� ��ال � �ق� ��ة
ب � �ه� ��ا ،كما
ي� � �ح� � �� � ّ��س � ��ن
م�ستوى الر�ؤية
وي � �ق ��ي م� ��ن الإ�� �ص ��اب ��ة
بالعمى ال�ل�ي�ل��ي .ي�ح��اف��ظ على
�صحة العظام ويقيها من الإ�صابة
ب��ال�ه���ش��ا��ش��ة وي ��دخ ��ل يف حت�ضري
ال �ك �ث�ير م ��ن الأط� �ب ��اق والو�صفات،
بحيث ال يكاد يخلو من �أي مطبخ".
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�أفكار عاملية ونوعية �ضمن حتدي رفاهية امل�سافرين الذي نظمته منطقة 2071

منطقة  2071وطريان الإمارات تعلنان فوز �شركة فنلندية بتحدي رفاهية امل�سافرين

�شركة فنلندية تطور تقنية جديدة للق�ضاء على امليكروبات بن�سبة  % 98وترتقي مبعايري �سالمة امل�سافرين

•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت “منطقة ”2071
�إح � ��دى م� �ب ��ادرات م�ؤ�س�سة
دب��ي للم�ستقبل ،و”طريان
الإمارات” ،عن ف��وز �شركة
نانوك�سي الفنلندية بتحدي
رف��اه �ي��ة امل �� �س��اف��ري��ن ال ��ذي
مت �إط�لاق��ه �ضمن برنامج
م�سرعات خمترب م�ستقبل
ال� � � �ط� �ي ��ران ،ال� �س �ت �ق �ط ��اب
�أ� �ص �ح��اب امل���ش��اري��ع املبتكرة
م��ن خمتلف �أن �ح��اء العامل،
وتطوير �أفكار جديدة ت�سهم
بجهود تن�شيط قطاع ال�سفر
ومواكبة التغريات املت�سارعة
يف ق �ط��اع ال �ط�ي�ران عاملياً.
وف ��ازت ال���ش��رك��ة الفنلندية
يف التحدي البتكارها �آلية
لت�شكيل طبقات ذات�ي��ة التطهري باالعتماد على عملية
التحفيز ال���ض��وئ��ي ،ت�سهم يف الق�ضاء على  98%من
امليكروبات خالل �ساعتني فقط ،وميكن توظيف هذا احلل
املبتكر الذي يعتمد على ثاين �أك�سيد التيتانيوم ، TiO2
يف عدد من القطاعات مثل ال�سفر والرعاية ال�صحية.
و�أك ��د ��س�ع��ادة خ�ل�ف��ان جمعة ب�ل�ه��ول ال��رئ�ي����س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل �أن تنظيم ه��ذه امل �ب��ادرة ي�أتي
يف �إط��ار ج�ه��ود “منطقة  ”2071ال�ستقطاب الأفكار
املبتكرة ال�ت��ي ت��وظ��ف التكنولوجيا املتقدمة يف تطوير
القطاعات احليوية ،وتعزيز جاهزيتها لتحديات احلا�ضر
وامل�ستقبل ،م�شرياً �إىل �أن “منطقة � ”2071ستوفر
الدعم لرواد الأعمال واملبتكرين من داخل دولة الإمارات
وخارجها لتحويل �أفكارهم الناجحة �إىل م�شاريع عملية
قابلة للتطبيق ترتقي مب�ستقبل قطاع ال�سياحة وال�سفر.
من جهته ،قال عادل الر�ضا الرئي�س التنفيذي للعمليات
يف ط�ي�ران الإم� ��ارات ع�ضو جمل�س �أم �ن��اء م�ؤ�س�سة دبي

للم�ستقبل  :ميثل االبتكار
وال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر عام ًال
م�ه�م�اً ورئ�ي���س�ي�اً لالرتقاء
ب� ��أداء وديناميكية قطاعي
ال� � � �ط� �ي ��ران وال � �� � �س � �ف� ��ر ..
وحت��ر���ص ط�يران الإم ��ارات
على مواكبة وتبني �أحدث
االب�ت�ك��ارات العاملية ،ولهذا
ال�سبب �شاركنا بن�شاط مع
خمترب م�ستقبل الطريان
وم��ؤ��س���س��ة دب��ي للم�ستقبل
ال�ستقطاب الأفكار املبتكرة
م��ن خمتلف �أن�ح��اء العامل،
مب ��ا ي���س�ه��م ب �ت �ع��زي��ز ري ��ادة
دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات كمركز
ع��امل��ي ل�لاب �ت �ك��ار  ..ونحن
�� �س� �ع ��داء ل �ل �غ��اي��ة بنوعية
وجودة امل�شاريع امل�شاركة يف
حت��دي رف��اه�ي��ة امل�سافرين
وت��وظ�ي�ف�ه��ا لأح� ��دث ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات امل �ت �ط��ورة لتعزيز
�أداء قطاع �صناعة ال�ط�يران .وا�ستقطب حت��دي رفاهية
امل�سافرين � 107شركات متخ�ص�صة يف قطاع التكنولوجيا
احلديثة من  30دول��ة ،مت تقييم م�شاركاتها بناء على
معايري �شملت �إمكانية تنفيذ الأفكار املقرتحة ،و�أثرها
على االرت�ق��اء مبعايري �صحة و�سالمة امل�سافرين خالل
الرحالت اجلوية وبعد و�صولهم �إىل وجهاتهم.
وبعد مرحلة التقييم الأول�ي��ة مت اختيار � 6شركات من
دول��ة الإم� ��ارات وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وا�سكتلندا وفنلندا
للم�شاركة يف املرحلة النهائية وتقييم م�شاريعها �أمام
جلنة حتكيم متخ�ص�صة ت�ضم خرباء يف قطاعي الطريان
واالبتكار ،ورك��زت امل�شاريع على تعزيز م�ستويات �سالمة
و�صحة امل�سافرين يف ظل الظروف العاملية التي فر�ضتها
جائحة فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد /كوفيد– ./19و�إىل
ج��ان��ب �شركة نانوك�سي  Nanoksiالفنلندية الفائزة
بالتحدي� ،شهدت املرحلة النهائية تقدمي العديد من

الأف� �ك ��ار امل �ب �ت �ك��رة ،فقدمت
�شركة �سانيتايز �إك�سربت�س
 Sanitizexpertsمن
دول��ة الإم ��ارات ح�لا مبتكرا
منخف�ض التكلفة و�صديقا
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وخ��ال �ي��ا م ��ن امل� ��واد
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ي� �ق ��وم على
ا�� �س� �ت� �خ ��دام الأ� � �ش � �ع� ��ة ف ��وق
ال �ب �ن �ف �� �س �ج �ي��ة يف تطوير
جم� �م ��وع ��ة م � ��ن املنتجات
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى الطائرات
ب � ��دون ط �ي ��ار وال ��روب ��وت ��ات
لإجراء عمليات التعقيم.
و� � �ش� ��ارك� ��ت �� �ش ��رك ��ة هيلث
ت���ش�ي��ك HealthCheck
مب�ن���ص��ة ل�ل�أج �ه��زة الطبية
ال �ق ��اب �ل ��ة ل �ل��ارت � ��داء التي
ت��راق��ب امل ��ؤ� �ش��رات احليوية
ل �ل �م �� �س �ت �خ ��دم�ي�ن وحت� �ل ��ل
البيانات م��ن خ�لال تطبيق ج��وال لإج ��راء الفحو�صات
املطلوبة لر�صد احل ��االت املحتملة ل�ل�إ��ص��اب��ة بفريو�س
“كوفيد .”19-فيما عر�ضت �شركة �إي �أو دي �سانيتايزر
 EOD Sanitizerمنتجها اجلديد لتطهري الأ�سطح
والفواكه واخل�ضروات واليدين وحتى العيون والذي يتم
ت�صنيعه عن طريق معاجلة مياه ال�شرب بالأوزون ليق�ضي
على  99.99%من الفريو�سات والبكترييا يف �أقل من
خم�س ثوان .كما �شاركت �شركة تارا �سايت�س TeraSights
م��ن دول��ة الإم ��ارات يف التحدي بتقنية تعقيم تنتج 11
�ألف �ضعف كمية �ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية القادمة
�إىل الأر�ض لتعقيم �أي �سطح با�ستخدام جمموعة متنوعة
من الأدوات ،فيما ا�ستعر�ضت �شركة واير  Waireمن
اململكة املتحدة �أح��دث حلولها ملراقبة امل�ؤ�شرات احليوية
با�ستخدام الأج�ه��زة الذكية القابلة ل�لارت��داء وامل�صممة
خ�صي�صاً لـر�صد الإ�صابة بفريو�س “كوفيد.»19-
ويهدف خمترب م�ستقبل الطريان Aviation X Lab

يف “منطقة ”2071
�إىل دع��م الأب�ح��اث العلمية
وامل� ��� �ش ��اري ��ع الهند�سية،
وت�سليط ال�ضوء على الأفكار
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة واالب� �ت� �ك ��ارات
احلديثة يف قطاع الطريان
الذي ي�شهد منواً متوا�ص ًال
بف�ضل التكنولوجيا وابتكار
م �ف��اه �ي��م ج ��دي ��دة للتنقل
اجل � � ��وي ب ��االع� �ت� �م ��اد على
تقنيات الذكاء اال�صطناعي
والروبوتات وغريها.
وي � �� � �ش� ��رف امل� �خ� �ت�ب�ر على
جم �م��وع��ة م��ن التحديات
ب��ال���ش��راك��ة ب�ين القطاعني
احل� � �ك � ��وم � ��ي واخل � � ��ا� � � ��ص،
ويتيح الفر�صة لل�شركات
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة وال � �ن� ��ا� � �ش � �ئ� ��ة
وامل�ب�ت�ك��ري��ن والأكادمييني
من دولة الإم��ارات والعامل للم�شاركة يف هذه التحديات
و�إط�ل�اق م�شاريع ومن ��اذج �أول �ي��ة وجتريبها وتطويرها
يف “منطقة  .»2071ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن “منطقة
 ”2071ال�ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” ،ت�ست�ضيف جمموعة
متنوعة من ور�ش العمل وجل�سات النقا�ش واالجتماعات
والزيارات امليدانية ،وت�شهد �إطالق العديد من املنتجات
واال�سرتاتيجيات واالب�ت�ك��ارات اجل��دي��دة ،وت�شكل بوابة
عبور �إىل الغد ومن�صة لتطبيق منوذج دولة الإم��ارات يف
ت�صميم امل�ستقبل من خالل مئوية الإمارات  .2071كما
ت�ضم “منطقة  ”2071العديد من خمتربات ت�صميم
امل�ستقبل وتطوير الأفكار والتجارب واملمار�سات املبتكرة يف
العديد من القطاعات الرئي�سية مثل الطريان والتعليم
وال�صحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا وال�صحة
واخلدمات اللوج�ستية.
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�إعادة ت�سجيل ملكية  1511عالمة
جتارية يف الإمارات خالل �شهرين

•• �أبوظبي  -وام:

ارتفع عدد طلبات �إعادة ت�سجيل ملكية للعالمات التجارية يف الإمارات �إىل
 1511طلبا خالل �أول �شهرين من العام ، 2021وذلك يف م�ؤ�شر على
ا�ستمرار الن�شاط يف القطاع ال��ذي يعد من �أه��م الأن�شطة االقت�صادية يف
الدولة  .وت�شمل قائمة العالمات التجارية التي جرى �إعادة تثبيت ملكيتها
من قبل الدائرة املخت�صة يف وزارة االقت�صاد خالل �أول �شهرين من العام
اجل��اري وج��ود جمموعة كبرية لعالمات جتارية عاملية ومن �ضمنها �أبل
وجورجيو ارماين وجون�سون اند جون�سون ون�ستله وغريها من ال�شركات
الأخرى.
ويعك�س ا�ستمرار عمل عدد كبري من عالمات ال�شركات العاملية الأهمية
الكبرية التي يحظى بها ال�سوق املحلي لدى هذه ال�شركات التي حتر�ص
على اتخاذ الدولة مقرا رئي�سيا ملمار�سة ن�شاطها يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويت�ضح من خالل االح�صائيات  -ال�صادرة عن وزارة االقت�صاد � -أن �أعمال
ال�شركات التي قامت ب�إعادة ت�سجيل عالماتها التجارية تتوزع على خمتلف
القطاعات ومنها التجارة وال�صناعة التكنولوجيا والطاقة واخلدمات
اللوج�ستية وغريها من القطاعات .
و�شكلت البيئة اال�ستثمارية والت�شريعية املميزة التي تتمتع بها الإمارات
عنا�صر ج��ذب خ�لال ال�سنوات اخلم�س الأخ�ي�رة مما �ساهم يف ا�ستقطاب
العديد من ال�شركات العاملية للعمل انطالقا من الدولة .
كما ع��ززت املحفزات التي �أطلقتها العديد من اجلهات املخت�صة يف العام
املا�ضي من جاذبية البيئة اال�ستثمارية يف الدولة ،الأمر الذي �شجع �شركات
عاملية جديدة الفتتاح مقرات �إقليمية لها ،وذلك حر�صا منها على ممار�سة
�أعمالها يف املنطقة انطالقا من دولة الإمارات .

�أدنوك للإمداد واخلدمات تتو�سع يف خدمات
مناولة املواد من خالل �صفقة ا�ستحواذ كربى

•• �أبوظبي-وام:

دبي لل�سياحة و�شركا�ؤها يكثفون جهودهم لتعزيز مكانة دبي كوجهة �آمنة ومف�ضلة للزيارة

ً
هالل املري  :نعمل مع �شركائنا للحفاظ على مكانة دبي ك�إحدى �أكرث الوجهات �أمانا يف العامل
•• دبي -وام:

يف �إطار حر�ص دائرة ال�سياحة والت�سويق
ال�ت�ج��اري بدبي “دبي لل�سياحة” على
�إط�ل�اع �شركائها الرئي�سيني يف قطاع
ال�ضيافة على �آخ��ر م�ستجدات القطاع،
عقدت ال��دائ��رة اجتماعاً مع جانب من
ممثلي ال�ق�ط��اع مت خ�لال��ه ا�ستعرا�ض
النتائج امل�شجعة التي �شهدها الن�صف
ال � �ث� ��اين م� ��ن ال � �ع� ��ام  2020بف�ضل
ال�ن�ظ��رة امل�ت�ف��ائ�ل��ة ن�ح��و ال �ع��ام ،2021
ال� � ��ذي � �س �ي �� �ش �ه��د اح� �ت� �ف ��االت اليوبيل
الذهبي لقيام دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،وا��س�ت���ض��اف��ة ال��دول��ة ملعر�ض

“اك�سبو  2020دبي” العاملي ،كما مت
ا�ستعرا�ض الأث��ر الإيجابي للإجراءات
الوقائية التي تطبقها دب��ي كجزء من
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل تعزيز
الوقاية واحلفاظ على �صحة و�سالمة
�سكان الدولة وزوارها.
وخ�ل�ال االج�ت�م��اع ال��ذي ت��ر�أ��س��ه �سعادة
هالل �سعيد امل��ري ،املدير العام لدائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي “دبي
لل�سياحة”  ،جرى تبادل وجهات النظر
ح ��ول �أه ��م امل���س�ت�ج��دات ال �ت��ي ي�شهدها
القطاع بهدف توحيد ال��ر�ؤى واجلهود
وامل �ب��ادرات واال�سرتاتيجيات لالرتقاء
بكافة مكوناته �إىل م�ستويات متقدمة

مبا ي�ضمن ا�ستدامة منظومة ال�سياحة
وا�ستمرارية الأعمال.
وق��ال ��س�ع��ادة ه�لال امل��ري  :بتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
 ،ك ��ان ال �ت��زام �ن��ا ب��احل �ف��اظ ع�ل��ى �صحة
و�سالمة ورفاهية املواطنني واملقيمني
وال��زوار ركيزة �أ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية
التعايف منذ بداية اجلائحة.
و�أ� �ض��اف  :يف ال��وق��ت ال��ذي �شهدنا فيه
جن ��اح �إج� � � ��راءات ال �� �س�لام��ة امل �ت �ب �ع��ة يف
ك��ل م��رح�ل��ة م��ن م��راح��ل رح�ل��ة ال�سياح
وال���ض�ي��وف ،ف��إن�ن��ا ن�ح��ر���ص دائ �م �اً على

حتديث بروتوكوالت ال�صحة وال�سالمة
يف قطاعات ال�ضيافة وال�سياحة وال�سفر
وف��ق الأو� �ض��اع امل�ستجدة  ،ونحن نقدّر
اجل �ه��ود ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا اللجنة العليا
لإدارة الأزم� � ��ات وال� �ك ��وارث يف دب ��ي يف
احلفاظ على ال�صحة العامة ،كما و�إن
اعتمادها م��ؤخ��را لإج ��راءات احرتازية
ج��دي��دة ا��س�ت��دع��ى م�ن��ا تكثيف التعاون
مع �شركائنا لإبقاء دبي مفتوحة حفاظاً
على مكانتها كواحدة من �أكرث الوجهات
�أما ًنا يف العامل.
وج � � ��رى خ� �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع مناق�شة
ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي ��ش�ه��ده��ا ال�ق�ط��اع منذ
ب� ��دء دب� ��ي ا� �س �ت �ق �ب��ال ال �� �س �ي��اح يف �شهر

ي��ول�ي��و امل��ا� �ض��ي ،وال�ت�ع��ام��ل ال�ن��اج��ح مع
اجلائحة على م�ستوى الإم��ارة� ،إ�ضافة
�إىل ت��أث�يره��ا املحلي وال ��دويل ،وكذلك
توجهات القطاع امل�ستقبلية� ،إىل جانب
املبادرات الت�سويقية العاملية.
ك�م��ا مت ت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى اجلهود
التي تقوم بها دولة الإمارات يف مكافحة
اجل��ائ �ح��ة� ،إذ ج� ��اءت يف امل ��رك ��ز الأول
عاملياً من حيث �أف�ضل برامج الفح�ص
وال��ر��ص��د ،كما �أن�ه��ا ح ّلت �ضمن �أف�ضل
خ �م ����س دول ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل يف
برنامج التطعيم� ،إذ جتاوز عدد جرعات
اللقاح امل ُ�ق��دم��ة حتى الآن �أك�ث�ر م��ن 6
ماليني جرعة.

 2.9مليار درهم �صادرات و�إعادة �صادرات الأع�ضاء �إىل القارة الأفريقية يف يناير املا�ضي

ً
�صادرات و�إعادة �صادرات �أع�ضاء غرفة دبي �إىل منطقتي و�سط وغرب �أفريقيا ت�سجل منوا بن�سبتي  % 85و % 57على أ�سا�س �سنوي يف يناير 2021
•• دبي-الفجر:

يف م � ��ؤ� � �ش� ��ر ع � �ل ��ى م � ��رون � ��ة جت � � ��ار دب ��ي
وتناف�سيتهم العالية يف جتارتهم العاملية
رغم التحديات املرتبطة بتف�شي فريو�س
كوفيد� � ،-19ش �ه��دت �� �ص ��ادرات و�إع � ��ادة
�صادرات �أع�ضاء غرفة جتارة و�صناعة دبي
�إىل القارة الأفريقية منواً بن�سبة 4.2%
يف �شهر يناير  2021مقارنة ب�شهر يناير
من العام املا�ضي ،لتبلغ قيمتها  2.9مليار
درهم ،مما رفع ح�صة القارة ال�سمراء من
�إجمايل القيمة املعلنة لإجمايل �صادرات
�أع�ضاء الغرفة من  16٪يف يناير 2020
�إىل  ٪18يف يناير .2021
و�أ��ش��ار التحليل ال��ذي مت �إع ��داده ا�ستناداً
�إىل ال�ب�ي��ان��ات اخل��ا��ص��ة ب���ش�ه��ادات املن�ش�أ
ال �ت��ي ت �� �ص��دره��ا غ��رف��ة دب� ��ي� ،إىل النمو
الكبري يف ��ص��ادرات الأع���ض��اء �إىل مناطق
و� �س��ط �إف��ري �ق �ي��ا وغ��رب �ه��ا ،وال �ت��ي �شهدت
من��واً على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  ٪85و
 ٪57على التوايل ،يف حني بينّ التحليل
�أن �صادرات الأع�ضاء �إىل خم�س دول وهي
م�صر و�إثيوبيا ونيجرييا و�أنغوال وجنوب
�أف��ري�ق�ي��ا مت�ث��ل  ٪65م��ن �إج �م��ايل قيمة
��ص��ادرات و�إع ��ادة ��ص��ادرات غرفة دب��ي �إىل

�إفريقيا .وب�ين التحليل �أن��ه مع ا�ستمرار
�أع�ضاء الغرفة يف البحث عن فر�ص خارج
الأ�سواق التقليدية ،ف�إن ح�صة ال�صادرات
�إىل �أفريقيا من �إجمايل �صادراتهم ت�سري
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال�صحيح ل�ت�ت�ج��اوز ٪ 25
على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،منوهاً
ب�إمكانية ا�ستفادة الأع�ضاء من اخلدمات
التي تقدمها الغرفة يف مكاتبها اخلارجية
املنت�شرة يف كل من �إثيوبيا وغانا وكينيا

وموزمبيق لتو�سيع �أعمالهم ون�شاطاتهم
يف القارة ال�سمراء.
وق�سم التحليل ��ص��ادرات و�إع��ادة �صادرات
الأع���ض��اء �إىل خم�س مناطق وه��ي �شمال
�أفريقيا وغ��رب �أفريقيا و��ش��رق �أفريقيا
وو� �س��ط �أف��ري �ق �ي��ا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل جنوب
�أف��ري �ق �ي��ا .وب�ح���س��ب ال �ت��وزي��ع اجلغرايف
ل���ص��ادرات و�إع ��ادة � �ص��ادرات الأع���ض��اء �إىل
القارة الأفريقية ،فقد هيمنت ال�صادرات

�إىل م�صر على الن�سبة الأعلى من �صادرات
�أع�ضاء الغرفة ل�شمال �أفريقيا ،حيث �أنها
م�ستحوذ ًة على نحو  78%من �إجمايل
� �ص��ادرات الأع �� �ض��اء �إىل ��ش�م��ال افريقيا،
تليها ال �� �س��ودان بن�سبة  ٪11واجلزائر
بن�سبة  ،٪6يف ح�ين ك��ان ن�صيب ك��ل من
املغرب وليبيا  ٪2لكل منهما ،بينما ت�أتي
ت��ون����س يف امل��رك��ز ال �� �س��اد���س ب�ح���ص��ة .٪1
و��س�ج�ل��ت �� �ص ��ادرات الأع �� �ض��اء �إىل م�صر
وال�سودان من��واً يف يناير  2021مقارن ًة
ب�ي�ن��اي��ر  2020ب�ل��غ  ٪18و  ٪21على
التوايل.
و�سيطرت �إثيوبيا وجيبوتي على �صادرات
�أع���ض��اء ال�غ��رف��ة �إىل دول ��ش��رق �إفريقيا،
وذل� ��ك ب�ن���س��ب ت���ص��ل �إىل  ٪40و ٪26
من �إجمايل ال�صادرات �إىل منطقة �شرق
�أفريقيا ،يف حني ت�شمل الأ�سواق الكربى
الأخرى يف هذه املنطقة كينيا بن�سبة ٪ 9
وتنزانيا بن�سبة  ٪ 8و�أوغندا بن�سبة .٪ 6
و�أ�شار التحليل �إىل ارتفاع قيمة ال�صادرات
و�إع � ��ادة ال �� �ص��ادرات �إىل ج�ي�ب��وت��ي بن�سبة
 ٪107على �أ�سا�س �سنوي ،بينما ارتفعت
ال���ص��ادرات �إىل تنزانيا و�أوغ �ن��دا بن�سبتي
 ٪22و ٪14ع�ل��ى ال �ت��وايل ،ك�م��ا �شهدت
ال�صادرات �إىل بوروندي زيادة تقرتب من

خم�سة �أ�ضعاف ما كانت عليه �سابقاً.
و�أم��ا بالن�سبة ملنطقة غ��رب �أفريقيا ،ف�إن
�أك�بر الأ��س��واق هي نيجرييا وبن�سبة تبلغ
 ،٪34تليها غينيا بن�سبة  ،٪19و�ساحل
ال �ع��اج بن�سبة  ،٪16وال���س�ن�غ��ال ب �ـ .٪8
و�سجلت غينيا من ��واً ��س�ن��وي�اً يف �صادرات
الأع �� �ض ��اء �إل �ي �ه��ا يف ي �ن��اي��ر  2021بلغ
 ،٪216تليها �ساحل العاج بن�سبة ٪175
 ،وال���س�ن�غ��ال بن�سبة  ،٪109يف ح�ين �أن
نيجرييا ال�ت��ي تعد �أك�ب�ر ��س��وق م��ن حيث
احلجم� ،سجلت �أي�ضاً معدل منو ملحوظ
بن�سبة  ٪34على �أ�سا�س �سنوي.
ومتثل �أن�غ��وال م��ا يقرب م��ن ن�صف قيمة
ال���ص��ادرات ال�ت��ي ا�ستهدفت دول �أفريقيا
ال��و��س�ط��ى ،تليها ال�ك��ون�غ��و بن�سبة ،٪39
وم��ن حيث الأداء �شهدت القيمة املعلنة
ل�صادرات الأع�ضاء �إىل الكونغو قفزة بلغت
�ستة �أ��ض�ع��اف ،بينما حققت �أن�غ��وال منواُ
بن�سبة  ٪103على �أ�سا�س �سنوي.
و�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل دول م�ن�ط�ق��ة جنوب
�إفريقيا ،فت�ستحوذ دول��ة جنوب �إفريقيا
على ثالثة �أرب��اع ��ص��ادرات الأع�ضاء التي
ت �� �س �ت �ه��دف ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ،ب �ي �ن �م��ا متثل
بوت�سوانا  ،٪20حمققة بذلك زياد ًة تقدر
بثالثة �أ�ضعاف قيمتها تقريباً.

�أعلنت �شركة �أدنوك للإمداد واخلدمات ،ذراع ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية
ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” ام�س عن ا�ستحواذها على �أ�صول
�شركة �سبيدي هاير “�سبيدي” يف دولة الإمارات .وتتخ�ص�ص “�سبيدي”
وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق لندن للأوراق املالية يف ت�أجري املعدات
اخلا�صة بقطاعات النفط والغاز والإن�شاءات وال�صناعة يف اململكة املتحدة.
وبح�سب بنود اتفاقية اال�ستحواذ ،تنتقل ملكية �آليات �شركة “�سبيدي”
وخمزونها و�أ�صولها الثابتة يف منطقة ال�شرق الأو�سط �إىل �شركة �أدنوك
للإمداد واخلدمات ،مما ي�ضيف �أكرث من � 2000آلية �إىل قاعدة �أ�صول
�شركة �أدنوك للإمداد واخلدمات ،مبا يف ذلك الرافعات والرافعات ال�شوكية
و�سيارات الإطفاء وغريها من الآليات امل�ستخدمة يف خدمات مناولة املواد
البحرية والربية.
ك�م��ا تت�ضمن ال�صفقة ات�ف��اق�ي��ة ل��دع��م ان�ت�ق��ال الأ� �ص��ول ب�ين ال�شركتني
مدتها � 4أ��ش�ه��ر ،حيث يتم م��ن خ�لال ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة �ضم العاملني يف
�شركة “�سبيدي” ،والبالغ عددهم � 600شخ�ص يف الإم��ارات� ،إىل قاعدة
اللوج�ستيات املتكاملة يف امل�صفح.
وق��ال القبطان عبد الكرمي امل�صعبي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك
للإمداد واخلدمات “ :ت�أتي عمليات اال�ستحواذ والتو�سع التي تقوم بها
�أدن ��وك ل�ل�إم��داد واخل��دم��ات يف �إط ��ار ا�سرتاتيجية �أدن ��وك للنمو الذكي
 ،2030حيث ن�سعى من خالل اال�ستحواذ على الأ�صول والقوى العاملة
املاهرة ل�شركة “�سبيدي” �إىل تو�سعة عملياتنا ونطاق خدماتنا اللوج�ستية
املتكاملة .نحن منتلك حالياً قاعدة لوج�ستية بحرية يف امل�صفح تعترب
الأك�ب�ر يف املنطقة ،وه��ي ت�ق��دم ح�ل��و ًال لوج�ستية بحرية لت�سعة مواقع
تت�ضمن �ست ج��زر �صناعية ،ون�ح��ن على ثقة ب ��أن اال��س�ت�ح��واذ على هذه
الأ�صول اجلديدة �سي�ساهم يف تعزيز اخلدمات اللوج�ستية املتكاملة التي
نوفرها وتو�سيع نطاق العرو�ض التي نوفرها لقطاع النفط والغاز».
وتقدم �أدن��وك ل�ل�إم��داد واخل��دم��ات خدمات املناولة واخل��دم��ات البحرية
ل�شركة �أدن ��وك البحرية يف ت�سعة م��واق��ع بحرية ،مب��ا يف ذل��ك �ست جزر
ا�صطناعية وث�ل�اث ج��زر طبيعية داخ��ل دول��ة الإم � ��ارات ،يف ح�ين تعترب
“�سبيدي” واحدة من �أكرب �شركات مناولة املواد يف قطاع النفط والغاز يف
ال�شرق الأو�سط منذ عام  .2012وتنفذ �شركة �أدنوك للإمداد واخلدمات،
التي متلك وت�شغل �أك�بر �أ�سطول �شحن بحري يف دول��ة الإم ��ارات والتي
تعترب حالياً �أك�بر �شركة �شحن ولوج�ستيات بحرية متكاملة ،برناجماً
طموحاً لتحديث �أ�سطولها ،حيث �أ�ضافت ال�شركة خالل االثني ع�شر �شهراً
املا�ضية� 16 ،سفينة �شحن بحري ،منها  6ناقالت نفط عمالقة ،مما يرفع
�إجمايل طاقة ال�شحن لل�شركة بواقع  12مليون برميل من النفط اخلام.
وتتوقع ال�شركة موا�صلة تو�سيع �أ�سطولها بالتوازي مع خطط �أدنوك
بزيادة �إنتاجها من النفط والغاز .وتقدم ال�شركة حال ًيا اً
حلول لوج�ستية
متكاملة انطالقاً من قواعدها الأربعة يف دولة الإم��ارات ،ومن املتوقع �أن
ي��ؤدي التكامل بني �أ�صول “�سبيدي” وخربة �أدن��وك للإمداد واخلدمات
اللوجي�ستية �إىل حتقيق امل��زي��د م��ن ال�ك�ف��اءة لعمالء ال�شركة العامليني،
وتعزيز مكانة �أدن��وك ل�ل�إم��داد واخل��دم��ات �شركة عاملية رائ��دة يف جمال
اخلدمات اللوج�ستية املتكاملة لقطاع النفط والغاز.
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حتت رعاية حممد بن را�شد

�إك�سبو دبي ي�ست�ضيف الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
•• دبي-الفجر:

28

كهرباء دبي تدخل مو�سوعة الأرقام القيا�سية ب�أكرب
من�ش�أة لإنتاج الطاقة با�ستخدام الغاز الطبيعي

•• دبي-وام:

�سجلت هيئة كهرباء ومياه دب��ي �إجن��ازاً عاملياً جديداً بدخولها مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية عن �أكرب من�ش�أة لإنتاج الطاقة با�ستخدام الغاز
الطبيعي يف موقع واحد وبقدرة  9547ميجاوات من الكهرباء ،يف جم ّمع
حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية املياه.
وت�س ّلم معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي ،ال�شهادة من ممثلي مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية ،وق��ال معاليه �إن الهيئة تطور خطط تو�سعة البنية التحتية
للكهرباء مبا يف ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز �شبكات النقل والتوزيع
بنا ًء على توقعات الطلب على الكهرباء يف دب��ي حتى ع��ام  2030والتي
ت�أخذ بعني االعتبار النمو الدميوغرايف واالقت�صادي يف الإم ��ارة ،وذلك
ل�ضمان توفري الهيئة خدماتها لأكرث من مليون متعامل يف دبي وفق �أعلى
م�ستويات اجلودة والتوافرية واالعتمادية والكفاءة.
و�أكد الطاير �أن هذه ال�شهادة العاملية تتوج جهود الهيئة امل�ستمرة يف توفري
بنية حتتية متطورة للكهرباء وامل�ي��اه لتعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة وتر�سيخ مكانة دبي كمركز عاملي لالقت�صاد ووجهة رائ��دة يف
ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،و�أن تكون الإمارة املكان املف�ضل
للعي�ش والعمل واملق�صد ّ
املف�ضل للزائرين ”.مو�ضحاً �أن �إجمايل قيمة
�أ�صول حمطات �إنتاج الطاقة وحتلية املياه يف جممع حمطات جبل علي
تزيد عن  45مليار درهم.
و�أ�شار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها �سجل حافل من النتائج الرائدة
عاملياً من بينها �أدنى مدة انقطاع للكهرباء على م�ستوى العامل مبتو�سط
 1.66دقيقة لكل م�شرتك �سنوياً ،و�أدن��ى فاقد يف �شبكات نقل وتوزيع
الكهرباء بن�سبة  ،3.3%وواح��دة من �أدن��ى قيم الفاقد يف �شبكات املياه
بن�سبة  ،5.1%كما بلغت ن�سبة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف حمطات �إنتاج
الطاقة التابعة للهيئة .90%
وقد حافظت دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،ممثلة بهيئة كهرباء ومياه
دب��ي ،وللعام الثالث على ال�ت��وايل ،على املرتبة الأوىل عاملياً يف احل�صول
على ال�ك�ه��رب��اء بح�سب تقرير البنك ال ��دويل ملمار�سة �أن�شطة الأعمال
 2020الذي يقي�س �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال يف  190اقت�صاداً
حول العامل ،وح�صلت الهيئة على عالمات كاملة يف جميع م�ؤ�شرات حمور
احل�صول على الكهرباء.
و قال املهند�س نا�صر لوتاه ،النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع الإنتاج يف
هيئة كهرباء ومياه دب��ي“ :نحن فخورون بهذا االع�تراف العاملي ،حيث
�أ�صبح جم ّمع حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية املياه ر�سمياً �أكرب
جممع لإنتاج الطاقة با�ستخدام الغاز الطبيعي يف موقع واحد على م�ستوى
العامل .وتعتمد حمطات �إنتاج الطاقة وحتلية املياه يف املجمع على �أف�ضل
التقنيات العاملية و�أحدث الأجهزة الذكية املتطورة والأنظمة التقنية فائقة
الدقة بقيادة كفاءات مواطنة تتمتع ب�أف�ضل القدرات والإمكانات ،حيث
تعترب الكوادر الب�شرية �أهم ممكنات جناح قطاع الإنتاج يف الهيئة ،وتبلغ
ن�سبة املواطنني يف قيادات ال�صف الأول والثاين  100باملئة».

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،ت�ست�ضيف دولة الإمارات العربية املتحدة الدورة الرابعة من
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،والتي �ستقام يف �إك�سبو  2020دبي ،يف  27 – 22نوفمرب
،2021حيث �ستجمع القمة العاملية ،كمبادرة م�شرتكة بني وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة يف دولة الإمارات ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (اليونيدو) ،قادة القطاع
ال�صناعي والتكنولوجي يف العامل ملناق�شة و�صياغة م�ستقبل القطاع ال�صناعي ،وتعزيز التعاون
العاملي وتوظيف ال�سيا�سات احلكومية مبا ي�ساهم يف تطوير القطاع� ،إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية القطاع ال�صناعي والتكنولوجي يف دعم النمو االقت�صادي وحتقيق االزدهار العاملي.
كما ت�شهد القمة التي ت�ستمر فعالياتها
ع �ل��ى م ��دى �أ� �س �ب��وع ت�ن�ظ�ي��م �أول معر�ض
�صناعي قائم على التكنولوجيا يف الإمارات،
م�ستعر�ضاً �أح��دث االب�ت�ك��ارات واحل�ل��ول يف
جمال التكنولوجيا وال�صناعة.
الثورة ال�صناعية
يف خدمة الإن�سانية
وه ��ذه ه��ي امل ��رة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ت�ست�ضيف
فيها دولة لإمارات القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع ،بعد انعقاد دورت�ه��ا الأوىل يف
�أب��وظ �ب��ي ع��ام  .2017و��س�ت�ق��ام الن�سخة
الرابعة من القمة حتت عنوان “االرتقاء
باملجتمعات :توظيف التقنيات الرقمية
لتحقيق االزدهار” ،وامل�ستوحى من �شعار
�إك�سبو 2020دب ��ي“ :توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل” .و�ست�سلط القمة ال�ضوء
ع�ل��ى ال� ��دور ال ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ت�ق�ن�ي��ات الثورة
ال�صناعية الرابعة يف تعزيز �إنتاجية القطاع
ال���ص�ن��اع��ي ،وب��ال �ت��ايل امل���س��اه�م��ة يف تعزيز
ك �ف��اءة ال���ش��رك��ات وال�ن�ه��و���ض باملجتمعات
وخدمة الإن�سانية.
وم��ع توا�صل اجل�ه��ود العاملية للتعايف من
فريو�س كورونا امل�ستجد (جائحة كوفيد-
 ،)19ب��ات��ت احل��اج��ة �إىل رق�م�ن��ة القطاع
ال�صناعي وب�ن��اء منظومة متقدمة قادرة
على العمل بكفاءة ع�بر خمتلف املن�صات
ويف كافة املناطق اجلغرافية �أك�ثر �إحلاحاً
م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى ،ل���ض�م��ان ا�ستدامة
الأع�م��ال والن�شاطات الب�شرية .ويف �إطار
التح�ضريات لعقد القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع  2021يف دب��ي ،عقد معايل
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر ،وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف دولة
الإم��ارات ،اجتماعاً افرتا�ضياً مع يل يونغ،

املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية (اليونيدو) ،لتحديد الأولويات
اال�سرتاتيجية للدورة الرابعة من القمة.
وقال معايل الدكتور �سلطان اجلابر بهذه
املنا�سبة“ :ت�سرنا ا�ست�ضافة الدورة الرابعة
للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف دولة
الإم� ��ارات ،وحت��دي��داً يف �إك�سبو دب��ي ،حيث
تتما�شى ه��ذه اخل �ط��وة م��ع ر�ؤي ��ة القيادة
ال��ر��ش�ي��دة بتعزيز ال�ت�ع��اون ال ��دويل ودعم
م�ب��ادرات احل��وار ال�ه��ادف لتحقيق التقدم
يف خمتلف القطاعات” ،م ��ؤك��داً بالقول:
“كلنا ثقة ب�أن ا�ست�ضافة القمة يف �إك�سبو
دب��ي �ستعطي زخ�م�اً �إ��ض��اف�ي�اً ل�ه��ذا احلدث
املهم الذي يعزز التعاون ال��دويل يف جمال
دع� ��م ت �ط��ور ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي وزي � ��ادة
م�ساهمته يف منو االقت�صاد العاملي� ،إ�ضافة
�إىل تر�سيخ املكانة املميزة لدولة الإمارات
ودوره��ا الرائد يف دعم املبادرات الإيجابية
التي ت�سهم يف خدمة الإن�سانية» .و�أ�ضاف
معاليه“ :توفر ال��دورة املقبلة من القمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع من�صة عاملية

تتيح للقادة واملعنيني بالقطاع ال�صناعي
احل � ��وار وال �ت �ب��اح��ث ح ��ول �أف �� �ض��ل ال�سبل
لال�ستعداد ملرحلة التعايف ملا بعد كوفيد-
 19وحت��دي��د ال��دور ال��ذي ميكن للقطاع
ال�صناعي امل�ساهمة به لت�سريع هذا التعايف،
خا�صة و�أن عنوان القمة يركز على توظيف
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة لتحقيق االزدهار”،
مو�ضحاً ب ��أن “تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية
ال ��راب� �ع ��ة � �س��اه �م��ت يف ت �ط��وي��ر القطاع
ال�صناعي ب�شكل �سريع خالل فرتة وجيزة،
و�سيكون من املفيد بحث دوره��ا امل�ستقبلي
وكيفية اال��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص واحللول
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا م��ن �أج��ل الت�صدي ملختلف
ال �ت �ح��دي��ات» .و� �ش��دد م�ع��ال�ي��ه ع�ل��ى �أهمية
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن خم�ت�ل��ف الأط� � ��راف املعنية
بنمو وتقدم القطاع ال�صناعي ،مبن فيهم
اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة عن الت�شريعات
وال �ق��وان�ين امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ق�ط��اع ،وال�شركات
ال�صناعية ،والتقنيني ،وامل�ستثمرين ،وذلك
م��ن �أج��ل امل�شاركة يف احل��وار ال�ه��ادف �إىل
االرت �ق��اء ب��دور القطاع ال�صناعي وتعزيز
م�ساهمته يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
واالزده� � ��ار االق �ت �� �ص��ادي� � ،س��واء يف ال ��دول
املتقدمة �أو النامية.
بناء قطاع �صناعي
عاملي م�ستدام
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال يل ي��ون��غ ،امل��دي��ر العام
ملنظمة (ال �ي��ون �ي��دو)�“ :ستمكننا �شراكة
ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة والت�صنيع مع
معر�ض �إك�سبو  2020دبي من الو�صول
�إىل جمهور عاملي من �صناع القرار وقادة
القطاع ال�صناعي ور�ؤ�ساء ال�شركات وكبار
اخل�ب�راء و��ش��رك��اء الأبحاث” ،م�شرياً �إىل
�أن “هذه ال���ش��راك��ة �ست�ساهم يف توطيد

ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا ال�ي��ون�ي��دو مع
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة و�ستدعم
م���س��اع�ي�ن��ا يف ت�ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة ال�صناعية
ال�شاملة وامل�ستدامة ».و�أ�ضاف“ :هدفنا هو
بناء قطاع �صناعي عاملي م�ستدام يوظف
�أح��دث تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة،
وي��وف��ر فر�صاً مت�ساوية للن�ساء وال�شباب
وال���ش��رك��ات ال�صغرية واملتو�سطة والدول
ال�ن��ام�ي��ة .و�ست�شكل ال � ��دورة ال��راب �ع��ة من
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 2021
م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل �ط��رح الأف �ك ��ار الريادية
واتخاذ القرارات الهامة».
�أول معر�ض �صناعي
قائم على التكنولوجيا
و�ستقام ال��دورة الرابعة من القمة العاملية
ل�ل���ص�ن��اع��ة وال�ت���ص�ن�ي��ع يف م��رك��ز معار�ض
�إك�سبو  2020دبي ،و�ست�ستمر ملدة �أ�سبوع يف
الفرتة ما بني  22و 27نوفمرب ،2021
حيث ي�شهد اليومان الأول وال�ث��اين22 ،
و 23نوفمرب ،العديد من الن�شاطات ،مبا

ذلك جل�سات النقا�ش والكلمات الرئي�سية
واجل �ل �� �س��ات ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة وامل� �ق ��اب�ل�ات مع
جمموعة من �أب��رز القيادات وال�شخ�صيات
العاملية ،يتبعها عقد جمموعات عمل وور�ش
وجل�سات نقا�ش داعمة لل�شباب ون�شاطات
خا�صة مب�ب��ادرات القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع ،مثل م�ب��ادرة حممد ب��ن را�شد
لالزدهار العاملي .وعلى مدار �أ�سبوع القمة،
تنظم القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
�أول معر�ض �صناعي قائم على التكنولوجيا
يف الإم � ��ارات ،وال ��ذي �سي�ستعر�ض �أحدث
االبتكارات واحللول يف جمال التكنولوجيا
وال�صناعة .و�ستناق�ش �أجندة القمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع  2021ال��دور الذي
يلعبه تبني التقنيات الرقمية مثل الذكاء
اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،واحلو�سبة
ال�سحابية و�شبكات اجليل اخلام�س يف دعم
وت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ا�ستك�شاف الفر�ص املحتملة للتكامل بني
الآالت وال�ك��وادر الب�شرية وتعزيز مهارات
الأفراد وتطوير العمليات و�سال�سل القيمة
ال�صناعية ودورها يف حتقيق م�ستقبل رقمي
�شامل وم�ستدام .هذا وكانت الدورة الأوىل
من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع قد
�أقيمت يف �أبوظبي يف العام  ،2017فيما
ع�ق��دت ال ��دورة الثانية يف رو��س�ي��ا يف العام
 ،2019وعقدت الدورة الثالثة يف �أملانيا يف
العام ( 2020دورة افرتا�ضية) مب�شاركة
عدد من ر�ؤ�ساء ال��دول وال��وزراء والر�ؤ�ساء
واملدراء التنفيذيني لأكرب ال�شركات العاملية.
و�ستوفر الدورة الرابعة من القمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع من�صة خلرباء القطاع
ال�صناعي لتبادل خرباتهم ومعارفهم ،كما
�ست�سلط ال�ضوء على فر�ص اال�ستثمار يف
التكنولوجيا واالبتكار والت�صنيع.

جلف كابيتال تتخارج بنجاح من «�إي �سي دي �سي هولدنغ كورب» بعد عالقة ناجعة دامت لأكرث من �سبع �سنوات

•• دبي –الفجر:

�أعلنت “جلف كابيتال”� ،إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال
اال�ستثمارات البديلة يف �أ�سواق النمو� ،أم�س �أنها تخارجت
ب�ن�ج��اح وب��ال�ك��ام��ل م��ن ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف “�إي ��س��ي دي �سي
هولدنغ كورب” (“�إي �سي دي �سي”) ،وهي �شركة رائدة
يف توفري خدمات التنقيب عن النفط والغاز و�إنتاجه يف
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا .وال�شركة هي جزء من ADES
 ، .Investments Holding Ltdامل�ساهم الرئي�سي
يف  ADES Internationalامل��درج��ة يف بور�صة لندن
(.)LSE
وق��د دخ�ل��ت “جلف كابيتال” يف ��ش��راك��ة م��ع امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني ل�ـ “�إي �سي دي �سي” وا�ستثمرت يف ال�شركة
يف ع��ام  2014ل�ت�م��وي��ل ف��ر���ص ال�ن�م��و ال�ع���ض��وي��ة وغري

الع�ضوية ،مبا يف ذل��ك اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة يف
م�صر .ومن خالل ا�ستثمار تايل يف عام  ،2017مت دعم
خطط النمو الطموحة لل�شركة.
�صرح الدكتور ك��رمي ال�صلح ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
“جلف كابيتال”�“ :إننا فخورون بدعمنا للفريق الإداري
املتميز يف املجموعة منذ عام  2014والذي �أ�سهم يف جناح
املجموعة من خالل خطة منو طموحة ووا�ضحة والتنفيذ
امليداين القوي .ونود �أن ننتهز هذه الفر�صة لتهنئة كادر
الإدارة على قدراتهم القوية يف التنفيذ ونتمنى لهم كل
النجاح يف امل�ستقبل ».و�صرح �أمين عبا�س ،مدير “�إي �سي
دي �سي”�“ :أود �أن �أت��وج��ه بال�شكر �إىل ’جلف كابيتال‘
لكونها �شريكا داعما منذ عام  .2014واال�ستثمار الذي
�أجرته ’جلف كابيتال‘ �أ�ضاف قيمة كبرية لكل امل�ساهمني
بف�ضل الهيكل التمويلي املرن والذي يراعي االحتياجات

اخلا�صة لل�شركة وكذلك بف�ضل حلول ر�أ���س م��ال النمو
التي �أتيحت لنا والتي �أخذت بعني االعتبار كل االهتمامات
التي كانت لدينا ك�شركة طوال م�سريتنا منذ عام .2014
�إننا ُنثمّن عالقتنا مع ’جلف كابيتال‘ ومع فريقنا الإداري
ونتمنى لهم وافر النجاح م�ستقب ًال».
وع�ل��ق عمر ال��رف��اع��ي ،امل��دي��ر ال�ع��ام يف “جلف كابيتال”:
“لقد �سعدت ’جلف كابيتال‘ بالعمل مع فريق ’�إي �سي
دي �سي‘ الإداري يف خمتلف الوظائف وامل�ج��االت ،مبا يف
ذلك �إعداد التقارير واحلوكمة امل�ؤ�س�سية وحلول التمويل
و�إدارة املخاطر .و�صفقة التخارج الناجحة جداً هذه ُتر�سّ خ
مكانة ’جلف كابيتال‘ باعتبارها رائدة و�سباقة يف توفري
حلول ر�أ�س مال منو مرنة تراعي املتطلبات اخلا�صة �إىل
ال�شركات الإقليمية الناجحة وك��ذل��ك م�ساعدة الكوادر
الإدارية املتميزة على تنفيذ خطط منوها الطموحة».

موانئ دبي تكمل �أمتتة  %100من عمليات حمطة احلاويات  3يف ميناء جبل علي
•• دبي -وام:

تعاون بني الطاقة والبنية التحتية والأكادميية
البحرية لتعزيز منو االقت�صاد البحري

•• ال�شارقة-وام:

ا�ستعر�ضت وزارة الطاقة والبنية التحتية خالل اجتماعها مع الأكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ف��رع ال�شارقة ع��ددا من
م �ب��ادرات ال�ت�ع��اون ال�ه��ادف��ة �إىل تعزيز من��و االق�ت���ص��اد ال�ب�ح��ري بالدولة
واملنطقة  .كما ناق�ش الإجتماع احلاجة امللحة �إىل تدريب الكوادر الطالبية
من مواطني الدولة يف الأكادميية لي�صبحوا حمرتفني �أكفاء يف ال�صناعة
البحرية لنقلها �إىل �آفاق جديدة.
وقال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية  :تعترب دول��ة الإم� ��ارات يف طليعة ال ��دول ال��رائ��دة يف ال�صناعة
البحرية العاملية وي�ؤكد ذلك ت�صدرها املرتبة الأوىل ك�أكرث الأ�سواق النا�شئة
تناف�سية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل عام والرابعة عامل ًيا �ضمن
م�ؤ�شر �أجيليتي ال�سنوي للأ�سواق النا�شئة اللوج�ستية من خالل تقييم
عوامل اجلاذبية ملقدمي اخلدمات اللوج�ستية ووك�لاء ال�شحن وخطوط
ال�شحن وناقالت ال�شحن اجلوي واملوزعني يف  50دولة.
و�أ�ضاف  :يُظهر هذا الإجناز مدى التزامنا بتعزيز تنمية القطاعات غري
النفطية حيث ي�ساهم القطاع البحري ب�شكل كبري يف اقت�صاد الإمارات
بن�سبة ت�ت�راوح ب�ين  35-30يف امل��ائ��ة م��ن �إج �م��ايل ا��س�ت�ث�م��ارات القطاع
البحري �إقليم ًيا .وقال املزروعي  :ملوا�صلة هذا النمو املطرد من ال�ضروري
التعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف القطاع ال�سيما امل�ؤ�س�سات التعليمية
وهنا ي�أتي تعاوننا مع الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري فرع ال�شارقة كي ن�سهم يف ت�شكيل العقول وبناء املواهب الإماراتية
ال�شابة لتعزيز االقت�صاد البحري  .من جهته قال الدكتور �إ�سماعيل عبد
الغفار �إ�سماعيل ف��رج رئي�س الأك��ادمي�ي��ة العربية للعلوم والتكنولوجيا
وال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري  :ل�ق��د حظيت الأك��ادمي �ي��ة ب��دع��م الحم ��دود م��ن قيادة
دول��ة الإم ��ارات لتمكني القطاع البحري وتطويره ما جعلها من �أف�ضل
الأكادمييات البحرية عامل ًيا وقد جتلى ذلك ب�إن�شاء فرع ال�شارقة الذي يعد
من �أكرب فروعنا وي�ضاهي بحجمه و�إمكاناته مقرنا الرئي�س يف الإ�سكندرية
 .و�أ�ضاف  :عرب تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية نتطلع �إىل خدمة
القطاع البحري يف الدولة بخربات موظفينا وكوادرها التعليمية العليا
وبنيتنا التحتية احلديثة وكفاءات طالبنا املتفوقني فقد كان بناء اقت�صاد
بحري متنام ومزدهر من خالل معرفتنا العلمية الوا�سعة هدفنا الأ�سا�س
الذي ن�سعى �إىل حتقيقه منذ انطالقنا .

�أعلنت موانئ دبي العاملية – �إقليم الإمارات
املُم ِّكن الرائد للتجارة الذكية عن اكتمال
تطبيقها مل�ن�ظ��وم��ة “زودياك” الرقمية
املتطورة يف حمطة احلاويات  3مليناء جبل
علي �ضمن ر�ؤيتها لقيادة التحوّل الرقمي
يف قطاع املوانئ واخلدمات اللوج�ستية حيث
مت تطبيق كافة �أنظمة الأمتتة والتي ت�شمل
ح�ل� اً
�ول متقدمة للتحكم ع��ن بعد مبرافق
امليناء وال��راف�ع��ات اجل�سرية والتعامل مع
جم�سّ ات البيانات و�إنرتنت الأ�شياء �إ�ضافة
�إىل �أنظمة �أخ��رى ع��دي��دة ت�ساعد املحطة
على �أمتتة العمليات.
وب �ه��ذا الإجن � ��از ت�صبح حم�ط��ة احلاويات
 3يف ميناء جبل علي ق��ادرة على التكامل
مع �أي حمطة ت�ستخدم نف�س املنظومة ما
يعزز قدرتها على �ضمان ا�ستدامة عملياتها
خ�ل�ال الأزم� ��ات وي�ضمن ل�ق�ط��اع الأعمال
وال���ش��رك��ات ح�صولها على �أق���ص��ى درجات
ال��دع��م يف ال��و� �ص��ول �إىل �سل�سلة الإم� ��داد
العاملية بكفاءة وقدرة عالية.
ت�أتي هذه اخلطوة من موانئ دبي العاملية –
اً
ا�ستكمال لر�ؤيتها اال�ستباقية
�إقليم الإمارات
يف تبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
مبا يعزز جاهزيتها للم�ستقبل وتطويرها

حللول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات
املرحلة املقبلة  ..كما ت�شكل هذه الر�ؤية يف
جمملها اً
حتول �شاملاً يف �صناعة اخلدمات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ع��امل � ًي��ا ومت �ك��ن ال �ع �م�لاء من
االرتباط ب�شكل �أف�ضل مع �سل�سلة الإمداد
والتوريد العاملية.
وق� � ��ال حم �م��د امل �ع �ل��م امل ��دي ��ر التنفيذي
وم��دي��ر ع��ام م��وان��ئ دب��ي العاملية – �إقليم
الإم � � ��ارات �إن م��وان��ئ دب ��ي ق�ط�ع��ت الوعد
للقيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ولعمالئها و��ش��رك��ائ�ه��ا ب ��أن تكون
من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي ت�سارع �إىل التعايف
م��ن اجل��ائ�ح��ة و�أن تطبق �أح ��دث الأنظمة
الرقمية من �أجل �ضمان ا�ستدامة عملياتها
يف خمتلف ال�ظ��روف والأزم ��ات امل�ستقبلية
كي حتافظ على دورها الذي طاملا قامت به
بامتياز ك�شريك رئي�س يف ت�أمني الإمدادات
احليوية م��ن امل��واد الغذائية وامل�ستلزمات
الطبية واحلفاظ على تدفق التجارة يف ذات

ال��وق��ت ال��ذي تدعم فيه عمالئها ملوا�صلة
عملياتهم وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ا�ستمراريتها
ومتكينهم من الو�صول بكفاءة �إىل �سل�سلة
الإمداد والتوريد العاملية واال�ستفادة ب�أعلى
قدر من بنيتها التحتية اللوج�ستية وهذا
ما حققته بالفعل.
و�أ��ض��اف املعلم �أن ه��ذا الإجن��از ي��أت��ي ثمرة
جلهودهم الطويلة املدى التي قامت موانئ
دب��ي بتنفيذها لبناء ال�ك�ف��اءات وال�سواعد
ال��وط�ن�ي��ة اخل �ب�يرة ال�ت��ي طبقت منظومة
“زودياك” الرقمية املتقدمة والتي تفوق
�إمكاناتها يف الأمت�ت��ة والتحكم بالأنظمة
الأخ � ��رى ال��س�ي�م��ا ب �ق��درات �ه��ا ع �ل��ى الربط
الفوري واملبا�شر بني كافة مرافق و�أ�صول
املحطة �سواء الرافعات اجل�سرية ال�ضخمة
�أو ع��رب��ات نقل وحتميل احل��اوي��ات �إ�ضافة
�إىل جم���س��ات �إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء ومنظومة
البيانات ال�ضخمة التي متتلكها و�ضمان
تتبع حركة ال�شحنات لت�صل من ال�سفينة

�إىل خم��ازن التاجر امل�ستورد بكل ان�سيابية
و�سهولة وخالل وقت قيا�سي.
وق��ال �إب��راه�ي��م ال�ن�ج��ار م��دي��ر �إدارة تقنية
املعلومات يف م��وان��ئ دب��ي العاملية – �إقليم
الإم � � ��ارات �إن ال�ن���س�خ��ة الأخ �ي��رة ال �ت��ي مت
تطبيقها يف حم�ط��ة احل��اوي��ات  3مبيناء
جبل علي متثل نقلة نوعية ع��ن �سابقتها
حيث مت رفع ن�سبة الأمتتة فيها لت�صل �إىل
 100باملائة  ..ومتثل املنظومة ق�صة جناح
حققت تفو ًقا عامليًا بامتياز حيث �أ�صبحت
حمطة احلاويات  3مبيناء جبل علي الآن
من �أك�ثر حمطات املوانئ تطورًا وذك��ا ًء يف
املنطقة وت�ضاهي �أف�ضل حمطات املوانئ
الذكية عامليًا.
وم��ن خ�ل�ال تطبيق منظومة “زودياك”
الرقمية ت�ستطيع حمطة احل��اوي��ات  3يف
امل�ستقبل �أن ت�ك��ون ج ��زءًا م��ن �أك�ب�ر �شبكة
ع��امل�ي��ة ل�سل�سلة الإم� ��داد وال �ت��وري��د والتي
ت�ضم �شبكة حم�ط��ات م��وان��ئ دب��ي العاملية

املنت�شرة حول العامل �إ�ضافة �إىل عدد كبري
من املحطات واملوانئ القيادية الكربى ما
ميثل عاملاً �أ�سا�سً ا ملواجهة �آث��ار اجلائحة
والتقلبات التي �أحدثتها يف �سل�سلة الإمداد
وت�سريع ت�ع��ايف الأع �م��ال يف الأق��ال�ي��م التي
ت�ستفيد م��ن ال �ق��درات ال��رق�م�ي��ة املتطورة
للمنظومة.
وت �� �ض��م م �ن �ظ��وم��ة “زودياك” الرقمية
لأمت �ت ��ة حم �ط��ات احل ��اوي ��ات  18نظامًا
داخليًا تتكامل فيما بينها ت�شمل نظام �أمتتة
عمل الرافعات اجل�سرية وراف�ع��ات �أر�صفة
املوانئ وتخطيط ر�سو ال�سفن على �أر�صفة
امل�ي�ن��اء �إ� �ض��اف��ة �إىل �إدارة ح��رك��ة قطارات
ال�شحن وال�ت�ح�م�ي��ل و�أ� �س �ط��ول ال�شاحنات
ال�ب�ري��ة وم �ن��اول��ة احل ��اوي ��ات يف م�ساحات
ال�ت�خ��زي��ن وال�ت�ت�ب��ع احل ��ي وامل �ب��ا� �ش��ر ملوقع
كل حاوية ومعلوماتها وتخلي�ص وت�سليم
احلاويات و�إ�صدار الفواتري كل ذلك يدعمه
نظام �إدارة �إنرتنت الأ�شياء والتوا�صل مع
الأجهزة الذكية املحمولة لفريق العمليات
امليداين من املراقبني ونظام التحكم الآيل
ب �ب��واب��ة امل �ح �ط��ة امل��رت �ب �ط��ة ب �ن �ظ��ام الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال �ت �ع �ل��م ال ��ذات ��ي ل�ل ��آالت
والعديد من الأنظمة الذكية التي تعطي
�أق�صى ق��درة لال�ستفادة من مرافق امليناء
و�أ�صوله الت�شغيلية.
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بح�ضور جمل�سي �سيدات �أعمال الإمارات و�أبوظبي

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ي�ستقبل وفد جمل�س �سيدات �أعمال �صربيا
•• عجمان -الفجر

بح�ضور جمل�سي �سيدات �أعمال الإمارات
و�أبوظبي ا�ستقبل جمل�س �سيدات �أعمال
عجمان يف غرفة جتارة و�صناعة عجمان
وفد من جمل�س �سيدات �أعمال �صربيا،
لبحث التعاون امل�شرتك وتبادل اخلربات
مبا يدعم م�شاريع و�أهداف الطرفان.
�إ�ستقبل ال��وف��د يف مقر م��رك��ز عجمان
لريادة االع�م��ال� ،سعادة الدكتورة �آمنة
خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات
�أع � �م � ��ال ع� �ج� �م ��ان ،ب �ح �� �ض��ور �شفيقة
العامري املدير التنفيذي ملكتب �سيدات
�أعمال �أبوظبي وع�ضوات جمل�س �إدارة
��س�ي��دات اع �م��ال ع�ج�م��ان ،وت��ر�أ���س وفد
��س�ي��دات �أع �م��ال �صربيا ��س�ع��ادة �ساندرا
ابراموفيت�ش.
�إ�ستهل اللقاء برتحيب الدكتورة �آمنة
خليفة ب��احل���ض��ور ،و�أك ��دت على �أهمية
اللقاء و�أبعاده يف تعزيز التعاون امل�شرتك
والإطالع على �أف�ضل املمار�سات واملبادرات
وت��وف�ير من�صة ل �ت �ب��ادل اخل �ب�رات بني
�سيدات االعمال الإماراتيات وال�صربيات
ب�شكل عام ،مو�ضحة ان جمل�س �سيدات
�أع �م��ال عجمان ي�ستهدف �ضمن خطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت�ع��زي��ز ت �ع��اون��ه املحلي
والإقليمي مع اجلهات ذات ال�صلة مبا
يحقق �أهداف املجل�س وخدمة ع�ضواته.
ت� �ن ��اول ال� �ل� �ق ��اء ع ��ر� ��ض ح � ��ول جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان ودوره يف ت�شجيع
اال�ستثمارات االقت�صادية للمر�أة ودعم
مبادراتها خلو�ض جماالت العمل احلر
داخل الدولة وخارجها وتنفيذ الربامج
وامل �� �ش��اري��ع وف �ق �اً ل�ل�م�ع��اي�ير والتدريب
امل�ستمر والتم�سك بثقافة وقيم املجتمع،
ب �ح �ي��ث ي� �ه ��دف امل �ج �ل ����س �إىل اق ��ام ��ة
م���ش��اري��ع ح�ي��وي��ة تلبي ح��اج��ة املجتمع
وت ��دع ��م رائ� � ��دات االع� �م ��ال املبتكرات،
واالرت �ق��اء ب��امل��ر�أة ومب�صاحلها ال�سيما
� �س �ي��دات االع �م��ال وت��ذل �ي��ل ال�صعوبات
ال �ت��ي ت��واج�ه��ن يف �أع�م��ال�ه��ن التجارية
وال�صناعية واخلدمية وتقدمي مبادرات

و�أع� �م ��ال ت �ه��دف �إىل ت �ط��وي��ر �أن�شطة
ال �� �س �ي ��دات ومت �ك �ي �ن �ه��ن م ��ن ممار�سة
ان�شطتهن يف االقت�صاد الوطني.
و�إط� �ل ��ع احل �� �ض��ور ع �ل��ى ج �ه��ود جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان يف تنفيذ العديد

م��ن ب��رام��ج تطوير امل �ه��ارات والقدرات
ومنها تنظيم الندوات وامللتقيات وتعزيز
ال�ت�ع��اون وال�شراكة م��ع اجل�ه��ات املعنية
وتنظيم الزيارات واملعار�ض املتخ�ص�صة
وت ��وف�ي�ر ال� �ت ��دري ��ب ال �ل ��ازم لع�ضوات

املجل�س .ه��ذا و�إط �ل��ع ال��وف��د على �أبرز
م�ب��ادرات املجل�س للعام  2021ومنها
م�ب��ادرة “نقطة بيع” واملعنية بتوفري
خ��دم��ة ن�ظ��ام كا�شري لع�ضوات املجل�س
وامل�ؤجرين بالتعاون مع �شركة وطنية

ال �ع�ل�اق��ات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ،وزي� � ��ادة تبادل
ال��وف��ود ال�ت�ج��اري��ة وت�شجيع امل�ب��اح�ث��ات يف
جم��ال ال�صادرات بني البلدين� ،إىل جانب
التن�سيق لت�أ�سي�س وتو�سعة �شبكة جتارية
ت�سهل ت��داول ف��ر���ص الأع �م��ال املتاحة بني
�أع �� �ض��اء ال �غ��رف �ت�ين ،ف���ض�لا ع��ن الرتويج
ل�ل�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف ك��ل ب�ل��د بهدف
ت�شجيع اال�ستثمارات الثنائية ،باال�ستناد
�إىل العالقات القوية والوطيدة التي جتمع
ال�غ��رف�ت�ين وال ��س�ي�م��ا و�أن ك�ي�ن�ي��ا ت�ع��د من
الوجهات الرئي�سية التي تركز عليها الغرفة
وحتر�ص على تطوير العالقات معها من
خالل تنظيم البعثات التجارية والزيارات
وك��ان �آخ��ره��ا يف ال�ع��ام  2019ح�ين قادت
الغرفة البعثة التجارية اخلام�سة مب�شاركة
 25من�ش�أة �صناعية و�إنتاجية وت�صديرية
من ال�شارقة.
ورح ��ب ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل ��س�ل�ط��ان العوي�س
ب��ال��وف��د ال��زائ��ر ،م�ب��دي�اً ا��س�ت�ع��داد الغرفة
لتقدمي كافة �أوج��ه الدعم الفتتاح املكتب
ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ل�ل�غ��رف��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ك�ي�ن�ي��ة يف
ال �� �ش��ارق��ة ،م ��ؤك��دا �أن ه��ذه اخل �ط��وة ت�أتي
ام�ت��دادا وا�ستكماال للعالقات القوية التي
ت��رب��ط اجل��ان �ب�ين ن�ت�ي�ج��ة ل �ل��زي��ارات التي
نظمتها غرفة ال�شارقة يف الأعوام ال�سابقة
�إىل ال�ع��ا��ص�م��ة ن�ي�روب��ي ��ض�م��ن م�ساعيها
لرت�سيخ ح�ضورها يف الأ��س��واق الإفريقية
الواعدة ،و�إيجاد ال�سبل الكفيلة بزيادة حجم
ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واالق�ت���ص��ادي وجماالت
التعاون اال�ستثماري بني اجلانبني ،م�شريا

�إىل ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة والروابط
ال��وط�ي��دة وامل�صالح االقت�صادية املتنامية
ب�ي�ن جم�ت�م�ع��ي الأع� �م ��ال يف ك�ل�ا البلدين
ال���ص��دي�ق�ين ،م�ع�ت�برا �أن كينيا ت�ع��د بوابة
ملنطقة �شرق �إفريقيا كونها من �أكرب املناطق
ت�ط��ورا يف ال�ق��ارة ال�سمراء ،م�شريا �إىل �أن
حجم التبادل التجاري غ�ير النفطي بني
الإمارات و�إفريقيا بلغ نحو  50مليار دوالر
يف العام  ،2019فيما بلغت قيمة املبادالت
التجارية غري النفطية بني الإمارات وكينيا
نحو  2.7مليار دوالر خالل نف�س العام.
ول �ف��ت ال�ع��وي����س �إىل وج ��ود ف��ر���ص واع ��دة
لال�ستثمار يف كينيا وخ��ا��ص��ة يف قطاعات
ال��زراع��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية وال�ط��اق��ة وهي
القطاعات التي متتلك فيها �شركات �إمارة
ال�شارقة خربات وا�سعة ميكن �أن ت�ساهم يف
تعزيز التعاون االقت�صادي بني اجلانبني،
حيث ت�شكل ال�شارقة بوابة لل�شركات العاملية
�إىل �أ� �س��واق املنطقة ،مب��ا متتلك م��ن بنية
لوج�ستية متطورة وم�ؤهلة لتعزيز التبادل
التجاري بني �إفريقيا والعامل عرب ال�شارقة،
م�ؤكدا التزام غرفة ال�شارقة بتوفري كافة
الت�سهيالت املمكنة التي ت�ساعد امل�ستثمرين
الكينني على تعزيز ن�شاطاتهم انطالقا من
ا�سرتاتيجيها الهادفة �إىل دعم منو الأعمال
وخلق بيئة حمفزة لها.
م��ن جانبه �أب��دى �سعادة ريت�شارد جناتيا،
رغبة ب�لاده يف م�ضاعفة اجل�ه��ود لتطوير
العالقات وتعزيز �أطر التعاون االقت�صادي
ب�ين ال�شارقة وكينيا بالإ�ضافة �إىل �إقامة

�شراكات ا�ستثمارية يف جم��االت وقطاعات
خمتلفة انطالقا من املكتب التمثيلي الذي
تعتزم الغرفة افتتاحه ،ملا تتمتع به الإمارات
عموما و�إمارة ال�شارقة على وجه اخل�صو�ص
م��ن م��زاي��ا ا��س�ت�ث�م��اري��ة م�ث��ال�ي��ة �أ�سا�سها
تنويع اقت�صادها والرتكيز على قطاعات
هامة مثل ال�صناعة وال�ت�ج��ارة وال�سياحة
واخل��دم��ات اللوج�ستية واخل��دم��ات املالية
معتربا �أن هذه القطاعات ت�شكل �أبرز فر�ص
اال�ستثمار يف الإمارة.
و�أعرب رئي�س الغرفة الكينية عن �أمله يف �أن
تثمر هذه الزيارة يف الإ�سهام بدفع جماالت
التعاون االقت�صادي �إىل �آف��اق �أرح ��ب ،مبا
ي�ع��زز م��ن ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ق�ط��اع اخلا�ص

وذلك يف مركز عجمان لريادة االعمال،
و مبادرة “�إزرع واح�صد” بهدف ت�شجيع
ال�سيدات لتحقيق االكتفاء الذاتي من
خ�لال �إن���ش��اء بيت بال�ستيكي للزراعة
م��ع مت ��دي ��دات ال ��ري جم��ان��ا ،ومبادرة
“بدايات  »e-channelلتوفري
خ��دم��ات امل�ج�ل����س �إل �ك�ترون �ي �اً ،ومبادرة
“وثق ومتيز” بهدف م�شاركة املجل�س
يف م�شروع تطوير ال �ق��درات امل�ؤ�س�سية
بغرفة عجمان واع ��داد خطة لتطوير
االعمال من خالل عدة ور���ش تدريبية
ومن� ��اذج م�ت��اب�ع��ة ،و م �ب��ادرة “ريوقي”
لتوفري من�صة لبيع منتجات “الريوق”
مل��وظ�ف��ي اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،ومبادرة
“رفوف” لعر�ض منتجات الع�ضوات
داخل املجل�س �أو يف الدوائر احلكومية،
وم �ب��ادرة “�إماراتي جميلة” لتنظيم
رح�لات �سياحية وتوفري نافذة لعر�ض
منتجات الع�ضوات ومبادرة “�سيارتي”
واملعنية بتوفري مت��وي��ل ل���ش��راء �سيارة
بنظام القر�ض احل�سن.
وخ�لال اللقاء ق��ام وف��د جمل�س �سيدات
�أع� �م ��ال الإم� � � � ��ارات وجم �ل ����س �سيدات
�أعمال �صربيا بجولة يف مركز عجمان
لريادة االعمال والتعرف على خدمات
املركز بحيث يوفر  64حمال مبقا�سات
خمتلفة �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن القاعات
لتنظيم امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات واملعار�ض
املتخ�ص�صة ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام ،ليمثل
امل��رك��ز �إن �ط�لاق��ة جل�م�ل��ة م��ن امل�شاريع
ال��رائ��دة ون�ق�ط��ة ت��وا��ص��ل ه��ام��ة تربط
�أ�صحاب امل�شاريع مبجتمع الإمارة.
ه��ذا وا�ستعر�ض جمل�س �سيدات �أعمال
�صربيا اهم امل�شاريع واملنتجات اخلا�صة
ب �� �س �ي ��دات االع � �م� ��ال و�أب � � � ��رز الفر�ص
اال�ستثمارية التي تعزز فر�ص التعاون
وال�شراكة بني الطرفني.
ويف ختام اللقاء تبادل احل�ضور الدروع
والهدايا التذكارية ،و�أك��دن على �أهمية
ال��زي��ارات لتبادل اخل�ب�رات ب�ين �سيدات
الأع �م��ال الإم��ارات �ي��ات ونظرياتهن من
�صربيا.

غرفة ال�شارقة تبحث مع نظريتها الكينية �سبل التن�سيق امل�شرتك الفتتاح مكتب متثيلي للغرفة الوطنية الكينية يف الإمارة

•• ال�شارقة  -الفجر:

بحثت غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة مع
نظريتها يف جمهورية كينيا �سبل التن�سيق
امل���ش�ترك الف�ت�ت��اح مكتب متثيلي للغرفة
الوطنية الكينية يف الإم ��ارات لتتخذ من
�إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة م �ق��را ل �ه��ا ،وذل ��ك بهدف
تعزيز ال�ع�لاق��ات امل�شرتكة ب�ين اجلانبني،
ودع��م جمتمعي الأع �م��ال يف ك�لا البلدين
ال�صديقني ،ف�ضال عن تو�سيع �أطر التعاون
امل�ستقبلي ب�ين ال�ق�ط��اع��ات ذات االهتمام
امل���ش�ترك ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�ضاعفة حجم
التبادل التجاري.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سعادة عبد اهلل
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت��ارة و�صناعة ال���ش��ارق��ة يف مقر الغرفة
م�ؤخرا لوفد رفيع امل�ستوى من جمهورية
ك�ي�ن�ي��ا ،ب��رئ��ا��س��ة � �س �ع��ادة ري �ت �� �ش��ارد جناتيا
رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة كينيا ،و�ضم
عدد من رجال الأعمال الكينني من قطاع
ال�صناعات الغذائية وقطاعات خمتلفة ،كما
كان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة نا�صر م�صبح
ال�ط�ن�ي�ج��ي ع���ض��و جم�ل����س �إدارة الغرفة،
و�سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير
ع��ام غرفة ال�شارقة ،وعبد العزيز حممد
�شطاف م�ساعد مدير ع��ام الغرفة لقطاع
خ��دم��ات الأع �� �ض��اء م��دي��ر م��رك��ز ال�شارقة
لتنمية ال�صادرات.
ون ��اق� ��� �ش ��ت ال� �غ ��رف� �ت�ي�ن ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م ��ن خ �ل��ال ت��و� �س �ي��ع نطاق

ال�ك�ي�ن��ي والإم� ��ارات� ��ي ،ورف ��ع ق�ي��م و�أحجام
املبادالت التجارية بني البلدين ال�صديقني.
ويف خ �ت��ام ال ��زي ��ارة ج ��ال ال��وف��د ال��زائ��ر يف
امل �ع��ر���ض ال ��دائ ��م ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال�صناعية
املحلية ال��واق��ع �ضمن مقر ال�غ��رف��ة ،حيث
اطلعوا على املنتجات التي تعر�ضها �أكرث
م��ن  180م �ن �� �ش ��أة ت�ع�م��ل يف ال �� �ش��ارق��ة يف
نحو  191من�صة عر�ض ،و�أع��رب عدد من
رج ��ال الأع �م��ال ال�ك�ي�ن�ين ع��ن ا�ستعدادهم
ل�ع�ق��د � �ش��راك��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة م��ع نظرائهم
من ال�شركات املحلية ،م�ؤكدين �أن املعر�ض
ي�شكل من�صة مواتية للرتويج للمنتجات
و�إيجاد فر�ص التعاون بني ال�شركات والزوار
من ممثلي الوفود التجارية.

جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة و�شركة �أبوظبي الوطنية
للمعار�ض يطلقان املخترب املتنقل لفح�ص املواد الغذائية يف الفعاليات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أطلق جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
بالتعاون مع كابيتال لل�ضيافة ،التابعة
ل�شركة �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة للمعار�ض
“�أدنيك” ،وه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي للزراعة
وال�سالمة ال�غ��ذائ�ي��ة ،املخترب املتنقّل،
وال ��ذي �أج ��رى  317فح�صاً خمربياً
لعينات غذائية جرى جمعها من منافذ
تقدمي الأطعمة املتواجدة يف معر�ضي
“�آيدك�س” و”نافدك�س” وم�ؤمتر
الدفاع ال��دويل  ،2021وذلك يف �إطار
الإج � � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة واالح �ت�رازي� ��ة
التي طبقتها “�أدنيك” ل�ضمان �صحة
و�سالمة امل�شاركني يف املعر�ضني خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن  25 – 21ف�ب�راي ��ر ،يف
خ�ط��وة تعترب الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا على
م���س�ت��وى الإم � ��ارة م��ن ح�ي��ث ا�ستخدام
خمترب متنقّل خالل معر�ض.
وي�ت�م�ي��ز امل�خ�ت�بر امل�ت�ن�ق��ل ب�ق��درت��ه على
تقدمي خدمات فح�ص الأغذية بالطرق
ال�سريعة واملعتمدة با�ستخدام �أحدث
الأج� �ه ��زة ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ،ب �ه��دف طم�أنة
ال��زوار وامل�شاركني يف معر�ضي �آيدك�س
ونافدك�س ب�ش�أن �صحتهم و�سالمتهم.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال م .عبداهلل ح�سن
امل �ع �ي �ن��ي ،امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملخترب

الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي
ل �ل �ج��ودة وامل �ط ��اب �ق ��ة“ :يتكامل هذا
املخترب املتنقّل مع �أن�شطتنا املنت�شرة يف
خمتلف �أن�ح��اء �أبوظبي ،حيث ين�سجم
م ��ع ر�ؤي �ت �ن��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الأو�� �س ��ع
ل���ض�م��ان ان �ط�ل�اق ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات يف
بيئة م��ن ال�ت�ع��اون الوثيق م��ع الهيئات
التنظيمية .ون�سعى لتعزيز م�ستويات
نوعية من ال�سالمة و�سعادة املجتمعات
يف �أب��وظ �ب��ي .وي�ح�ق��ق امل�خ�ت�بر املتنقّل
هذه الر�ؤية عرب تقدمي جمموعة من
خ��دم��ات التحاليل اخل��ا��ص��ة بالأحياء
ال��دق�ي�ق��ة ،م��ا ي�ساعد يف حت��دي��د مدى
م�لاءم��ة ال �ط �ع��ام ،وج��ودت��ه ،وقابليته
للتلف .وي�شرف على �إجراء الفحو�صات
يف املخترب املتنقّل مواطنون �إماراتيون
من الكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال
حتليل الأح �ي��اء ال��دق�ي�ق��ة ،با�ستخدام
�أحدث التقنيات والأجهزة.
و�أ� � �ض ��اف امل �ع �ي �ن��ي“ :ي�أتي ا�ستخدام
امل�خ�ت�بر امل�ت�ن� ّق��ل يف م�ع��ر��ض��ي �آيدك�س
ون��اف��دك ����س  2021ث� �م ��رة للتعاون
امل�ستدام ب�ين جمل�س �أبوظبي للجودة
واملطابقة ،وكابيتال لل�ضيافة التابعة
ل �ـ “�أدنيك”� ،إ� �ض��اف��ة لهيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية؛ ما يكفل
�سالمة املجتمع وز ّوار املعر�ضني عرب

ارتفاع االنفاق على  5خدمات يت�ألف منها
م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف الدولة خالل 2020

•• �أبوظبي-وام:

�شهد االنفاق اال�ستهالكي على  5جمموعات من اخلدمات التي يت�ألف منها
م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإم��ارات زي��ادة خالل العام  2020وفقا
للإح�صائيات التي �أ�صدرها ام�س املركز االحت��ادي للتناف�سية واالح�صاء
و�أظ�ه��رت �أي�ضا انخفا�ض االن�ف��اق على  7م��ن اخل��دم��ات التي يت�ضمنها
امل�ؤ�شر .
و�أ�سفرت ح�صيلة حركة االن�ف��اق �سواء كانت جلهة االرت�ف��اع او الرتاجع
عن اغالق الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإم��ارات عند
م�ستوى  106.78نقطة خ�لال ال�ع��ام  2020مقارنة م��ع 109.04
نقطة يف العام  2019وبذلك تبلغ ن�سبة الت�ضخم يف �أ�سعار امل�ستهلكني
على امل�ستوى ال�سنوي . % 2.07
و�شملت قائمة اخلدمات التي �شهدت زيادة يف االنفاق خالل العام 2020
كال من قطاع الأغذية وامل�شروبات والتبغ واملالب�س واالحذية والتعليم
واملطاعم والفنادق .
وعلى اجلانب الآخر ،فقد انخف�ض االنفاق على اخلدمات املتعلقة بال�سكن
واملياه والكهرباء والغاز بالإ�ضافة �إىل التجهيزات واملعدات املنزلية وخدمات
ال�صحة والنقل واالت�صاالت والرتويج والثقافة و�سلع وخدمات �أخرى .
ي�شار �إىل �أن الرقم القيا�سي للأ�سعار هو و�سيلة �إح�صائية لقيا�س التغريات
احلا�صلة يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات بني فرتتني زمنيتني فيما يُعرف �سعر
امل�ستهلك ب�أنه ال�سعر الذي يدفعه امل�ستهلك الأ�سري مقابل ح�صوله على
�سلعة �أو خدمة لالحتياجات الأ�سرية.

طريان الإمارات تعزز خدمتها
�إىل ال�سودان برحالت يومية

•• دبي-وام:

�أجرت عمليات الفح�ص للأغذية التي تقدمها منافذ الطعام يف �آيدك�س ونافدك�س

�ضمان �سالمة امل�أكوالت املتاحة فيهما».
ومن جانبه ،قال خليفة يهويل القبي�سي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال �ت �ج��اري ل�شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض“ :حر�صت
�أدنيك خالل معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س
على تعزيز �سالمة ال��زوار وامل�شاركني،
حيث جاء التعاون بني جمل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة وكابيتال لل�ضيافة
مبثابة حمور للمنهجية التي اتبعناها،
باعتبارها عام ً
ال �أ�سا�سياً نحو لتحقيق
ال�سالمة امل�ستدامة للجميع ،وقدمنا
ال��دع��م للمخترب املتنقّل ال��ذي �أجرى
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اختباراته على جميع امل�أكوالت املقدّمة؛
م��ن خ�ل�ال ت��دري��ب ك ��وادرن ��ا م��ن ذوي
اخلربة والكفاءة للحفاظ على �سالمة
امل�شاركني» .و�أ�ضاف القبي�سي“ :لطاملا
�ش ّكل ا�ستخدام احللول التقنية املتطورة
عام ً
ال رئي�سياً يف ا�سرتاتيجيتنا لل�صحة
وال�سالمة على نطاق وا��س��ع ،وه��ذا ما
يج�سده املخترب اجلديد .كما حر�صنا
على تطبيق عدة �سيا�سات الختبار عرب
م��راف �ق �ن��ا ،ف���ض� ً
لا ع��ن ت�ط�ب�ي��ق قواعد
التباعد اجل�سدي ،وعملنا على تركيب
امل ��زي ��د م ��ن الأج � �ه� ��زة حل �م��اي��ة �صحة

امل �� �ش��ارك�ين و� �س�لام �ت �ه��م ،مب ��ا يف ذلك
كامريات الت�صوير احلراري ،ومعقمات
ال � �ي� ��دي� ��ن ،وغ �ي��ره � ��ا .وب �ف �� �ض ��ل ه ��ذه
اال�ستثمارات ،جنحنا يف متكني الزوار
وامل�شاركني من قطاع الدفاع الدويل من
االلتقاء وعقد �صفقات جتارية ب�أمان
يف �أب��وظ�ب��ي ،ودع��م ع��ودة قطاع �سياحة
الأع � �م� ��ال ،وال �ن �ه��و���ض ب�ن�م��و الأعمال
ال �ت �ج��اري��ة ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة ال ��دول �ي ��ة».
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل امل �خ �ت�ب�ر املتنقّل،
ن� ّف��ذت كابيتال لل�ضيافة ع �دّة تدابري
اح�ت�رازي ��ة ل���ض�م��ان � �س�لام��ة الأغذية
يف معر�ضي �آي��دك����س ون��اف��دك����س ،ومن
بينها حمطات تعقيم اليدين ،و�أدوات
الطعام املعدّة لال�ستخدام م ّرة واحدة،
وامل� ��أك ��والت امل�غ� ّل�ف��ة ،وال �ت ��زام مبعايري
التباعد اجل���س��دي .كما طبقت �أدنيك
�إج � ��راءات اح�ت�رازي��ة ووق��ائ�ي��ة �صارمة
ل�ضمان �سالمة الز ّوار وامل�شاركني وفقاً
لأعلى املعايري املعتمدة دول�ي�اً لل�صحة
وال� ��� �س�ل�ام ��ة .وت �� �ض �م �ن��ت الإج � � � ��راءات
االلتزام بارتداء �أقنعة الوجه ،وت�شديد
قواعد التباعد االجتماعي يف خمتلف
�أن �ح��اء امل �ك��ان ،و� �ض ��رورة �إب � ��راز نتيجة
اخ�ت�ب��ار � PCRسلبية مل مي�ض على
�إج� ��را�ؤه �أك�ث�ر م��ن �� 24س��اع��ة� ،إ�ضافة
للتعقيم املنتظم يف جميع �أنحاء املكان.

�أعلنت طريان الإمارات عن تعزيز خدمتها �إىل ال�سودان من خالل ت�شغيل
رحلة يومية بني دبي واخلرطوم ابتداء من  9مار�س اجل��اري با�ستخدام
طائرات البوينج . 300ER-777
و�ستتيح الرحالت اجلديدة لعمالء الناقلة يف ال�سودان ال�سفر ب�سهولة
وراحة �إىل دبي و 90وجهة تغطيها �شبكة الناقلة حاليا .
وتعكف ط�يران الإم��ارات على ا�ستعادة �شبكة خطوطها تدريجيا وتعتمد
معايري �صارمة ل�ضمان �سالمة العمالء وامل�سافرين ع�بر جميع نقاط
االت�صال.
وقال خلفان ال�سالمي مدير عمليات طريان الإم��ارات يف ال�سودان � “ :إن
قرار تعزيز خدماتنا �إىل ال�سودان جاء تلبية للطلب املتزايد على طريان
الإمارات التي تعد اخليار الأول للم�سافرين يف ال�سودان «.
ولفت �إىل �أنه اعتبارا من  9مار�س اجلاري �ستغادر رحلة طريان الإمارات
“ئي كيه  ”733يوميا مطار دبي الدويل يف ال�ساعة  2:50بعد الظهر
وت�صل �إىل اخلرطوم يف ال�ساعة  5:10م�ساء ،يف حني �ستقلع رحلة العودة
“ئي كيه  ”734من اخلرطوم يف ال�ساعة  6:45م�ساء وت�صل �إىل دبي يف
ال�ساعة  12:40بعد منت�صف الليل.

اعتماد احلالل ينجح يف احلفاظ
على موثوقية احلالل خالل 2020

•• دبي  -وام:

جنح املنتدى ال��دويل لهيئات اعتماد احل�لال يف احلفاظ على موثوقية
قطاع احلالل �ضمن الدول الأع�ضاء يف املنتدى خالل عام  2020بالرغم
م��ن التحديات التي واجهتها هيئات االعتماد يف �إج��راء تقييم املطابقة
ب�سبب �آثار جائحة كوفيد – .19
و�أك��دت �سعادة الدكتورة رح��اب العامري الأم�ين العام للمنتدى الدويل
لهيئات اعتماد احلالل خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر “غلوبال تريد ريفيو
 »GTRللتمويل التجاري يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا
الذي عقد افرتا�ضيا� ،أن هذا الإجناز مل يكن ليتحقق لوال تب ّني التحول
الرقمي يف وقت انقطاع بع�ض �سال�سل االمداد .وقالت  :لقد �أثبتت الدول
الأع�ضاء يف املنتدى قدرتها على التغ ّلب على التحديات وحتويلها �إىل
فر�ص من خالل مواكبة التغريات وتب ّني �أ�ساليب التحول الرقمي وذلك
ل�ضمان االلتزام مبعايري ال�سالمة واجلودة واحلالل.
و�أ�شارت �إىل �أن املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل يعد �أول �شبكة دولية
العتماد احلالل حول العامل حيث ي�ضم املنتدى  38ع�ضواً من  35دولة
م��ن �ست ق��ارات خمتلفة ..منوهة �إىل �أن��ه ا�ستجابة النخفا�ض معدالت
التوظيف وتدابري التباعد االجتماعي وانقطاع �سال�سل االم��داد اجتهت
هيئات اعتماد احلالل �إىل �إجراء تقييمات املطابقة رقمياً عن بعد بد ًال من
�إجرائها يف املوقع.
و�أ�ضافت العامري �أن �سرعة مواكبة التحول الرقمي لأع�ضاء املنتدى �أتاحت
موا�صلة �أع�م��ال جت��ارة احل�لال على ال��رغ��م م��ن التحديات التي واجهت
القطاع  ..كما ت�صدّر �أع�ضاء املنتدى قائمة �أكرب خم�س دول م�صدّرة لدول
منظمة التعاون الإ�سالمي مما يعك�س التزام الأع�ضاء يف تعزيز موثوقية
جتارة احلالل يف ال�سوق العاملية رغم تداعيات جائحة كورونا.
و�أو�ضحت �أنه وفقاً لتقرير واقع االقت�صاد الإ�سالمي العاملي للعام 2020
  2021والذي ي�ستند �إىل درا�سة �أجريت من قبل �شركة دينار �ستاندردومدعومة من قبل مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي ت�ضمنت قائمة
الدول اخلم�س الأوىل امل�صدّرة لدول منظمة التعاون الإ�سالمي الربازيل
بقيمة �صادرات بلغت  16.2مليار دوالر والهند عند  14.4مليار دوالر و
الواليات املتحدة الأمريكية عند  13.8مليار دوالر و رو�سيا عند 11.9
مليار دوالر والأرجنتني عند  10.2مليار دوالر.
و�أك��دت �أن اجلائحة �سلطت ال�ضوء على �أهمية ال��دور ال��ذي يلعبه قطاع
احلالل يف االقت�صاد العاملي وخا�صة �أن امل�ستهلكني �أ�صبحوا �أكرث التزاماً
باحل�صول على منتجات �صحية للحفاظ على �سالمتهم ..م�شري ًة �إىل �أن
هذا التوجه �أدى بالرتكيز على حت�سني ال�صحة واملناعة وزيادة الطلب على
املنتجات احلالل.
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فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و� � /ض �ي��اء خان
ن � �ي� ��ك م� � ��ل  ،اف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان
اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة ج � � � ��واز � �س �ف ��ره
رق� � ��م ()O1578337
ي� � � � � ��رج� � � � � ��ى مم� � � � � � ��ن ي� � �ع �ث��ر
ع �ل �ي��ه ت �� �س �ل �ي �م��ه بال�سفارة
االفغان�ستانية او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و /ادزم � � � ��ار
اي��اري��ن ان��دان��ان  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()B5195016P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0529251415

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /دارب �ي��ن بت
�سوبيان كاردياه  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()1175007C
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566010001

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل � ��دع � ��و /نارجيزا
ميلي�سبيكوفا  ،قريق�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()2080438AC
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0589167880

ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 78513ب��ا� �س��م /عبداهلل
�سعيد القبي�سي � ،صادرة من
ال�شركة اال�سالمية للتمويل
وعددها � 1,277,500سهم،
وع�ل��ى م��ن ي�ج��ده��ا االت�صال
بالرقم 0506228599

ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 78218با�سم /خادم �سعيد
القبي�سي � ،صادرة من ال�شركة
اال�سالمية للتمويل وعددها
�� 255,500س�ه��م  ،وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0506228599

�إعــــــــــــــــــــالن

تعلن بلدية الفجرية مبوجبه م�ؤ�س�سة نور الإميان
ل�صيانة املباين الكائنة يف �إمارة الفجرية تقدمها
بطلب �إلغاء رخ�صتها فعلى كل من لديه دعوى
او اعرتا�ض التقدم به اىل بلدية الفجرية خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
بلدية الفجرية  -ق�سم الرتاخي�ص
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االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0000245أمر �أداء

اعالن ن�شرا
�إىل املدعي عليه /ركن القمة لتنظيف املباين
ومقره مدينة خور فكان  -الزبارة ال�صناعية
وذلك حيث �أن املدعي /حممد خمي�س حممد الباطني النقبي
قد �أقام �ضدكم دعوى ايجارية بالرقم  2021/32لدى جلنة ف�ض املنازعات
االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �شخ�صيا �أو وكيال
عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة  15يوم من تاريخ
الإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان .ويف حالة تخلفكم عن
احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم
بنظر الدعوى يف غيابكم

�إىل املحكوم عليه  :عبدالعزيز حممد خليفة كاجور النعيمي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ �شركة ام بي ام
العقارية  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 49374.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2017/209بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي الطبية  -مقابل حديقة اخلور  -بناية رقم (( )16املكتب التنفيذي)  -الطابق الثالث
املنفذ �ضده  :راقي يا�سني وهيب
عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية � - 4شارع دم�شق  -خلف حمطة برتول ايبكو  -م�ستودع  3ملك عقارات حكومة دبي -
نف�س �شركة (التاج امللكي ل�صناعة الأغذية (�ش ذ م م)  -بالقرب م�ستودع عبيد بن ال�شيخ للتجارة العامة
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 686املنطقة  :ند ح�صة  -امل�ساحة  368.97 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ()3.500.000
درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

املنذر  :عقارات الغرير  -ذ م م  -رخ�صة جتارية رقم 247334 :
املنذر اليه  :جراند �ستار هايرب ماركت �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش ذ م م  -ملالكتها ومديرتها  /فاطمة
مراد حممد البلو�شي  -رخ�صة رقم 807763
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي  :ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره 5.986.533 -:
درهم مف�صلة على النحو التايل (مبلغ وقدره = 5.160.253 /درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام (- 156
 )133 - 146 - 132 - 131 - 162 - 161 -160 - 130- 159- 158 - 157 - 128 - 145التي متثل جزء من بدل
الإيجار و�ضريبة القيمة امل�ضافة املرت�صد عن الفرتة من  2018/4/1وحتى تاريخ ت�سليم امل�أجور للمدعي
عليها بتاريخ  + 2020/6/30مبلغ وقدره =  974.887 /درهم فواتري الكهرباء واملياه املرت�صدة على امل�أجور
خالل فرتة �شغلها للم�أجور والتي مل تقوم املنذر اليها بدفعها و�سددتها عنها املنذرة) وذلك خم�سة �أيام
من تاريخ تبليغكم ب ) هذا الإخطار و�إال �سي�ضطر �آ�سفني للجوء اىل اجلهات املخت�صة لإلزامكم بال�سداد
مع الر�سوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

العدد 13178بتاريخ2021/3/2
يف الق�ضية رقم  2020/164جتاري جزئي

املرفوعة من  :البنك العربي املتحد
بوكالة  :بيت احلكمة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد املدعي عليه � :سعيد خلفان عبداهلل علي الكندى
باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي امل�ؤرخ يف  2021/2/27واملت�ضمن تكليفي خبريا
يف الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية
املذكورة يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة � 11.00صباحا على ان يلتزم
املدعي عليه بالإت�صال بهاتف مكتب اخلبري العالمه باجراءات والآلية املتبعة لعقد
االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني �أعاله  ...علما �أن بيانات التوا�صل مع
مكتب اخلبري هي  :هاتف رقم 04/2999000
بريد �إلكرتوين experts@alhilalcapital.ae :
اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()111

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
انذار عديل بالن�شر
1938/2021
املنذر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر اليه  :جيزا فا�ستاج � -أ�سرتاليا اجلن�سية
املو�ضوع - :
يخطر املنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره ( 27,487 .59دره��م �إم��ارات��ي) قيمة
املرت�صد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة
مر�سيد�س � ، S500سنة ال�صنع  ،2010و�صف املركبة �صالون  ،لون املركبة ف�ضي  ،رقم اللوحة
 96799خ�صو�صي  Oدبي ،واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر .وذلك خالل موعد �أق�صاه
(�سبعة �أي��ام) من تاريخ تبليغكم بهذا الإن��ذار العديل  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر �أ�سفا التخاذ
�إج��راءات حجز وبيع املركبة املذكورة �أع�لاه  ،مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�صاريف
والفوائد.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0003012عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة نيو ايج  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0000093عمايل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0007612عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة ارم�س الكهروميكانيكية  -ذ م م
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/12قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شهاب الدين حممد حممد تاج الدين التايل :
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  33900درهم فقط ثالثة وثالثون
الف وت�سعمائة درهم) وان ت�ؤدي له تذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت
التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي
من ن�صيبه فيها .ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل املحكوم عليه � :شركة نيوايج  -ذ م م
065427566 0508844661
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جاي�سون جاكوب فيليبو�س ايدي�شاين جاكوب  -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  35497درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة ر�سانا للمقاوالت  -ذ م م
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/12قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /تارلو�شان �سينغ التايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ثالثة
وثالثني الفا واربعمائة ودرهما واحدا و  52فل�سا ( 33401.52درهما) والر�سوم وامل�صروفات
املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد علي ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي/حميد الدين �سليمان خمي�س
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
�إعالن بالن�شر
()1875/2021

اعالن ن�شر اجتماع خربة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الهالل كابيتال

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

القا�ضي /احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

املرجع 62 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /م�صبح بطي حممد �سهيل القايدي  ،اجلن�سية  :الإمارات
العربية املتحدة  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد/
كرجيت �سينك بن بودها �سينك  ،اجلن�سية الهند يف الرخ�صة امل�سماة (وادي بحائ�ص ملقاوالت
التك�سية والأر�ضيات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )605224ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة .تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغيري ال�شكل القانوين
من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 63 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد احلق عزيز الرحمن اجلن�سية باك�ستان
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /حممد عالء
الدين عبدالنبي اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (عيادة املحبه) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )25845ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/209بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي الطبية  -مقابل حديقة اخلور  -بناية رقم (( )16املكتب التنفيذي)  -الطابق الثالث
املنفذ �ضده  :راقي يا�سني وهيب
عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية � - 4شارع دم�شق  -خلف حمطة برتول ايبكو  -م�ستودع  3ملك عقارات حكومة دبي -
نف�س �شركة (التاج امللكي ل�صناعة الأغذية (�ش ذ م م)  -بالقرب م�ستودع عبيد بن ال�شيخ للتجارة العامة
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 686املنطقة  :ند ح�صة  -امل�ساحة  368.97 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ()3.500.000
درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1902

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1904

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1925

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
�إعالن بالن�شر
رقم ()1897/2021

املنذرة  :فايزه بو جمعه
املنذر اليها  :اور�شاد ميدترين لتجارة اخل�ضار والفواكه � -ش ذ م م
املو�ضوع  :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره  2.208.400درهم (اثنان مليون ومائتان وثمانية الف واربعمائة درهم)
حيث قامت املنذر اليها بتحرير ال�شيك رقم ( )000047امل�سحوب على بنك الإم��ارات دبي الوطني مببلغ
وق��دره ( 2.208.400دره��م) (اثنان مليون ومائتان وثمانية الف واربعمائة دره��م) ل�صالح املنذرة �إال ان
ال�شيك �أع�لاه ارجتع من ال�صرف ب�سبب ان احل�ساب مغلق .لذلك  ،ف�إن املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سداد
قيمة ال�شيك اع�لاه بقيمة اجمالية مببلغ وق��دره ( 2.208.400دره��م) (اثنان مليون ومائتان وثمانية
الف واربعمائة درهم) يف او قبل خم�سة �أيام من تاريخ الن�شر و�إال �ست�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ لها حقها وا�ست�صدار �أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر
مع حتميل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املنذرة  :فايزه بو جمعه
املنذر اليه  :حممد زحاف  -اجلن�سية  :اجلزائر
املو�ضوع  :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره  2.208.400درهم (اثنان مليون ومائتان وثمانية الف واربعمائة درهم)
حيث قامت املنذر اليها بتحرير ال�شيك رقم ( )000047امل�سحوب على بنك الإم��ارات دبي الوطني مببلغ
وق��دره ( 2.208.400دره��م) (اثنان مليون ومائتان وثمانية الف واربعمائة دره��م) ل�صالح املنذرة �إال ان
ال�شيك �أع�لاه ارجتع من ال�صرف ب�سبب ان احل�ساب مغلق .لذلك  ،ف�إن املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سداد
قيمة ال�شيك اع�لاه بقيمة اجمالية مببلغ وق��دره ( 2.208.400دره��م) (اثنان مليون ومائتان وثمانية
الف واربعمائة درهم) يف او قبل خم�سة �أيام من تاريخ الن�شر و�إال �ست�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ لها حقها وا�ست�صدار �أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر
مع حتميل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املنذرة  :يوين اخلليج للتنمية (�ش ذ م م)
�ضد املنذر اليها الأوىل  :جولدن اوي�سرت العمال الكهروميكانيكية � -ش ذ م م
املنذر �إليه الثاين � :سا�سيدا�س �سريكومار �سا�سيدا�س (هندي اجلن�سية)
ف�إن املنذرة تنذر كال من املنذر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( 57514.17درهم �إماراتي)
�سبعة وخم�سون ال��ف وخم�سمائة وارب�ع��ة ع�شر دره��م و�سبعة ع�شر فل�سا  ،القيمة التجارية
املرت�صدة بذمتهما ل�صالح املنذرة  ،والتنبيه عليهما ب�سداد املبلغ �سالف الذكر مع الفائدة بواقع
 %12من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2020/8/14حتى ال�سداد التام  ،وذل��ك خ�لال موعد
اق�صاه خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تقوم املنذرة باتخاذ
كافة الإجراءات القانونية مثل �أمر االداء او دعوى مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف والفوائد
القانونية.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
رقم ()1933/2021
املنذرة � :شركة يورو الين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
وميثلها  /رامي عبدالر�ؤوف من�صور
املنذر اليه  :مبني م�شري احمد  -هندي اجلن�سية
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة الأتي :
ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره مببلغ  75.000دره��م قيمة ال�شيك امل�ستحق الأداء وذلك
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة
الإج��راءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار �أمر �أداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا
�سبق ذكره بالإ�ضافة اىل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية املقررة
مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للطالب .ولأجل العلم.

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

اعالن بالن�شر

املرجع 2021/11 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /رنا �سليمان خلفان علي احل�ساين � -إماراتية اجلن�سية
وحتمل بطاقة هوية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  784198186273078ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  100%وذلك لل�سيد /احمد �سيف حممد
خلف املحرزي � ،إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم
 ، 784197930908377يف الرخ�صة امل�سماة "ياك العون للمتاجرة االلكرتونية"  -م�ؤ�س�سة
فردية ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 768776 :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانوين حيال ذلك.

الكاتب العدل

الكاتب العدل بال�شارقة

الكاتب العدل

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

املنذر  :ال�سيد عبداهلل �أحمد يحيى حميد  -ميني اجلن�سية يحمل �إقامة بحرينية رقم ( )731002377العنوان لغايات التبليغ
 :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة دبي  /بردبي �شارع ال�شيخ زايد  -بناية  -هاتف حممول رقم ()0529751203
املنذر اليه � -1 :شركة الن�سيم اخلليج للتجارة العامة � -سجل جتاري رقم ( - )691048وميثلها بالتوقيع ال�سيد -2حممد
�سعيد القحطاين
العنوان لغايات التبليغ  :مكتب رقم  3801ملك ال�شيخ احمد بن مكتوم  -بردبي  -املركز التجاري الثاين  -حممول رقم
( - )971505917711هاتف رقم  - 042527863 :وميثلها ال�سيد /حممد بن �سعيد بن ح�سن القحطاين.
املو�ضوع  :ان�شغال الذمة املالية ب�سداد مبلغ  350.000ريال �سعودي  ،وما ترتب عليها من ت�أخري اعتبارا من تاريخ ا�ستالم
املبلغ املايل
وملا كان هذا املبلغ ثابت بالكتابة وحال الأداء  ،وعلى الرغم من مطالبة املنذر اليه وديا مرارا وتكرارا ب�سداد املبلغ امل�شغولة
به ذمة �إال انه امتنع عن ذلك بدون وجه حق او مربر �شرعي  -وحيث انه واحلال كذلك ف�إن املنذر ال ي�سعه �إال �إنذار املنذر
اليهم مبا يلي:
�أوال � :سداد املبلغ املرتتب يف ذمة املنذر اليه والثابتة يف موجب �سند القب�ض وامل�ستلم بتاريخ  2014/12/11م وذلك يف موعد
�أق�صاه ثالثة �أيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار.
ثانيا � :أنه يف حالة التقاع�س عن ال�سداد يف املهلة القانونية املبينة بالبند الأول ف�إن املنذر �سوف ي�ضطر �آ�سفا التخاذ كافة
الإجراءات القانونية قبلكم مع حتملكم كافة امل�صاريف والر�سوم الق�ضائية واتعاب املحاماة.
ثالثا  :مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى يف �أي مطالبات مالية ح�صلت ب�سبب الت�أخري وعدم الوفاء

الكاتب العدل

�إعالن �إجتماع خربة

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
�إخطار عديل بالوفاء

املخطر � /أحمد رفعت عبداخلالق ا�سماعيل اجلن�سية م�صر ويحمل بطاقة هوية رقم 784197052936933
العنوان  /ابوظبي  -املنطقة الرو�ضة  -بناية �سي /60رقم الهاتف 0555025302 /
املخطر اليه  :الربج ال�شامخ للعقارات  -رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم ترخي�ص 626661 :
وميثلها ال�سيد /علي نوح خمي�س نوح املهري � -إماراتي اجلن�سية  -ويحمل بطاقة هوية رقم  784198172730743ب�صفته
مالك الرخ�صة املذكورة �أعاله  -العنوان  /ال�شارقة � -ص ب  - 25056هاتف رقم /0567733702/0505178911
هاتف املكتب 065516669 :
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  100000درهم �إماراتي
املخطر اليه حرر عدد �شيك  1للمخطر مببلغ  100000درهم �إماراتي مقابل تعامل جتاري مت بني الطرفني ,وعليه ف�إن
املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد مبلغ ال�شيك امل�ستحق بذمته  ،حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف
ال�شيك �إال انه ارتد دون �صرف ب�سبب عدم تطابق التوقيع
بيانات ال�شيكات كالتايل  :ال�شيك رقم  001083مببلغ  100000درهم بتاريخ  2019/8/28امل�سحوب على بنك
ابوظبي التجاري
وحيث ان املدعي عليه تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرار ولكن دون جدوى.
لذلك ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيك املذكور �أعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به .وهذا �إخطار منا.

العدد 13178بتاريخ2021/3/2
يف الدعوى رقم  2020/3363جتاري جزئي
املقامة من املدعية  :هيالري جات�س (حاليا) ليندا مدين (�سابقا)
�ضد املدعي عليهم :
الأول  :حممد حامت رحيمة الوائلي
الثاين  :كويك للت�سجيل � -ش ذ م م
الثالث  :رويال اند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق االو�سط) املحدودة �ش.م.ب.م (فرع دبي)
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /اليازية خليفة املري � ،أنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ
مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة �أعاله  -وعليه نعلن املدعي عليه
الأول (حممد حامت رحيمة الوائلي) واملدعي عليه الثاين (كويك للت�سجيل � -ش ذ م م)  -حل�ضور
�إجتماع اخلربة الأول املقرر له جل�سة يوم الإثنني املوافق  2021/3/8يف متام ال�ساعة 11.30
�صباحا وذلك من خالل تطبيق زوم.
فاك�س  +971-42997793 :هاتف +971-42997711 :
اخلبري احلا�سبي
اليازية خليفة املري
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0000245أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0001473جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001101جتاري (جزئي)
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اعالن بالن�شر
رقم ()1932/2021
املنذرة � :شركة يورو الين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
وميثلها  /رامي عبدالر�ؤوف من�صور
املنذر اليه � :شركة كي بي �إ�س  -وميثلها  /ابراهيم �سمري فايز دراز
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة الأتي :
ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره مببلغ  31.000دره��م قيمة ال�شيك امل�ستحق الأداء وذلك
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة
الإج��راءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار �أمر �أداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا
�سبق ذكره بالإ�ضافة اىل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية املقررة
مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للطالب .ولأجل العلم.

�إىل املحكوم عليه  :عبدالعزيز حممد خليفة كاجور النعيمي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة ام بي ام العقارية  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 49374.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة
قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل  :املحكوم عليه  /فيجايا�سرى فيكرامان كوناثو �سانكران فيكرامان
نحيطكم علما ب�أنه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح
املدعي� /شركة بر�ستيج غرافيك التجارية  -ذ م م بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري
بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعي بالت�ضامن  725.791درهم �سبعمائة وواحد وت�سعني
الف درهم و�سبعمائة وخم�سة وع�شرين درهم والفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ ا�ستحقاق
اخر �شيك يف  2018/12/31حتى ال�سداد التام والزامهما بالر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم
اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي �/أحمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املدعي عليه  :عا�صم احمد حممود العلي  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة النوف رقم � 1شارع الرمثة منزل
رقم  460هاتف 0507959095 0552777007 :
بناء على طلب املدعي  /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -ش م ع  -ال�شارقة  -دوار التعاون  -برج م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
 الطابق االر�ضي � -ص ب  4/ال�شارقةقد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها  -:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ مقداره  52.323.98اثنان وخم�سون الفا
وثالثمائة وثالث وع�شرون درهما وثمان وت�سعون فل�سا  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/15امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�ساعة � 9.00صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�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 2021/3/1

مدير اخلدمات الق�ضائية
عاي�شه علي حممد
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  83/2020/20جتاري كلي
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 1066/2021/60أمر �أداء

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 786/2021/60أمر �أداء

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن حكم بالن�شر
 1103/2020/18عقاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل باداء مبلغ وقدره  1.319.441.76مليون وثالثمائة
وت�سعة ع�شر الف واربعمائة وواحد واربعون دوالر امريكي و�ستة و�سبعون �سنتا او ما يعادله بالدرهم الإماراتي
( 4846217درهم) مع ت�ضمينهم الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن � :سوبرمي للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  - 5 :جووبنج جرنال تريدجت  -م م ح � -صفته بالق�ضية  :اخل�صم املدخل
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل باداء مبلغ وقدره
 1.319.441.76مليون وثالثمائة وت�سعة ع�شر الف واربعمائة وواحد واربعون دوالر امريكي و�ستة و�سبعون �سنتا
او ما يعادله بالدرهم الإم��ارات��ي ( 4846217دره��م) مع ت�ضمينهم الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/9ال�ساعة 8.30
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه � -1 /شهيد الإ�سالم كوثر بيدار مياه
مبا ان املدعي  /كلثم عبيد �سيف

طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/2/15أوال :
بعد االطالع على االوراق تبني بانها قد خلت مما يفيد حدوث ال�ضرر للمدعية ال�سيما
وان املحكمة قد امرت بالفائدة االمر الذي ترف�ض معه املحكمة بطلب التعوي�ض املقدم
من املدعية .ثانيا  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  25000درهم (خم�سة
وع�شرون الف دره��م) والفوائد القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

Tuesday

اىل املدعي عليه  -1 /رايف كريان را�ش
مبا ان املدعي  /رويال رود لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/2/17أوال :
بعد االطالع على االوراق تبني بانها قد خلت مما يفيد حدوث ال�ضرر للمدعية ال�سيما
وان املحكمة قد امرت بالفائدة االمر الذي ترف�ض معه املحكمة بطلب التعوي�ض املقدم
من املدعية .ثانيا  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  88325درهم (ثمانية
وثمانون الف وثالثمائة وخم�سة وع�شرون درهم) والفوائد القانونية بواقع � %5سنويا
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات .ولكم احلق
يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1مانوج ناير  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :متويل (م�ساهمة خا�صة)
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/30يف الدعوى املذكورة اعاله �أوال بف�سخ اتفاقية االيجار املنتهية
بالتملك وماالحفاتها املربمة بني طريف التعادي بتاريخ  ، 2008/7/24والزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة العقارية مو�ضوع
االتفاقية الوحدة الكائنة مبنطقة احلبية الرابعة رقم االر�ض  18رقم البلدية  1402 - 682ورقم العقار  - 206الطابق  2باملبنى
رقم  2باملبنى االوروبي ب�إمارة دبي  ،وت�سليمها للمدعية باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد خالية من ال�شواغل واال�شخا�ص
 ،و�شطب �إ�شارة القيد العقاري ال��وارد يف �سند امللكية ل�صالح املدعي عليه من �شهادة امللكية او ايه ا�شارة اىل املدعي عليه يف
اي اي م�ستندات العقار  ،وخماطبة دائرة االرا�ضي والأم�لاك بدبي بذلك .ثانيا  :بااللزام املدعي عليه ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره  290.75درهم (خم�سة و�سبعون االف ومائتني وت�سعون درهم) قيمة الدفعات االيجارية املت�أخرة من تاريخ التوقف عن
ال�سداد وحتى  2020/5/10على النحو املبني بالأ�سباب  ،ومبا ي�ستجد من مقابل انتفاع بعد التاريخ االخري وفقا ملا ي�صدر عن
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ب�ش�أن اجره املاثل لوحدة التعادي وحتى تاريخ تخلية .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  294/2020/18عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  386/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2591/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/2490ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 697876درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد علي �سعيد عبداهلل � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :جوردهان رو�شواين رو�شواين � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم ب�أنه مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة �سكنية -
املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 437رقم املبنى  -1 :ا�سم املبنى  :ذا مانهاتن
 رقم الوحدة  -رقم الوحدة � / B1011 :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض : - 154ا�سم املبنى  :بليفيديري  -رقم املبنى  - 1 :رقم الوحدة  505 :وفاء للمبلغ املطالب به
( )697876.00درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3704/2019/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1477جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 182299درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك ابوظبي التجاري (فرع) � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :فاطمة على احمد امل�سلمى زوج��ة مانع احمد حممد � -صفته
بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اال�سهم
امل�سجلة يف �سوق ابوظبي لالوراق املالية ( -1جمموعة اغذية  /عدد اال�سهم 1000 :
� - 2 +شركة �أركان ملواد البناء  /عدد اال�سهم  )1500 :وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف
�أعاله وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 823.557درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد مبني � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/20يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بحكمت املحكمة  -مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره  723.557درهم (�سبعمائة ثالثة وع�شرون الف وخم�سمائة
�سبعة وخم�سون درهما) والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ  2020/5/25وحتى ال�سداد التام كما �ألزمته الر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

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

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

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 247 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /رحمان الدين غفران الدين  -اجلن�سية  :باك�ستان
 يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد/�صياء الدين غفران الدين  -اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماة (ور�شة املقطع
لت�صليح كهرباء ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم ( .)213904تعديالت اخرى  :ال يوجد �أي تعديالت اخرى.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 244 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ليجي�ش بابيني�سريى �شاندروت  -الهند اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة اىل ال�سيدة /ناجينا بيجوم حممد
خاجا معني الدين  -الهند اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة (كافترييا جنوم الفالح) مبوجب الرخ�صة رقم ()726842
تعديالت اخرى  :حيث مت تنازل مالك الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 243 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي  -اجلن�سية  :الإمارات ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /بورو�شوتامان �سينيت
بور�شوتامان  -اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (املراغة لتجارة االطارات) ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )512624ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (فردية) اىل (وكيل خدمات)  -ا�ضافة وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل

مكتب الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/1950

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1545
املنذر  :ال�شويب للعقارات  -ذ م م
املنذر اليه  :مركز الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش ذ م م فرع (براكا�ش رافيكانت)
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر ال�ي��ه ب�سداد قيمة امل�ت��أخ��رات االي�ج��اري��ة ال�غ�ير مدفوعة بح�سب عقد
االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة حيث انتهاء عقد االيجار بتاريخ
 2020/12/14وجت��دده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد وب��ذات ال�شروط
والقيمة االيجارية  ،االمر الذي حدا باملنذر اىل توجيه هذا الإنذار للمنذر اليه ونبه عليه
�سرعة �سداد مقابل االيجار خالل (ثالثون يوما) من تاريخ ن�شر هذاالإعالن و�إال االخالء
وت�سليمنا امل�أجور وذلك ح�سب الإجراءات املتبعة لدىمركز ف�ض املنازعات االيجارية.

املنذر  :ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :تارماك خلدمات التنظيف � -ش ذ م م
ف�إن املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي :
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  5370درهم للفرتة من  2020/11/1وحتى  2021/2/6وما ي�ستجد من
ايجار من تاريخ  2021/2/7حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل  30يوما من ا�ستالمه هذا الإنذار.
 )2اخالء العني امل�ست�أجرة يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خالية من ال�شواغل
مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صة
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر
اليه جربا ب�سداد املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع االخلاء التام.
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2020/157بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
عنوانه � :إمارة �أبوظبي حي البطني املركز الرئي�سي بجوار امل�صرف املركزي � -ص ب  313ابوظبي بوكالة املحامي خلفان الكعبي
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء  99الطابق  2رقم 204
املنفذ �ضده  :الدن حممود خدادايان
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة املرابع العربية  -ار�ض رقم 37
ان��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  %20من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 37املنطقة  :وادي ال�صفا  - 6امل�ساحة  816.25 :مرت مربع  -التقييم
( )4.500.000درهم .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

وزارة العدل
العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -علي �أحمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0000345مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :علي �أحمد
�إمارة ال�شارقة  -منطقة الرفاعة � -شارع �إ�سماعيل ال�شهيد رقم  - 31فيال  - 3مقابل فيال 4
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد احلمادي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  111389درهم
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 /وائل �أحمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى  :احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره (( )45.718.92خم�سة واربعون
الف و�سبعمائة وثمانية ع�شر درهم واثنان وت�سعون فل�س) مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة بواقع
 %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد.
ثانيا  :ت�ضمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) الإمارات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ديني�ش كومار اندراجيت �سينغ � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره (( )45.718.92خم�سة واربعون الف و�سبعمائة وثمانية ع�شر درهم واثنان وت�سعون فل�س) مع الفائدة
القانونية على مبلغ املطالبة بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثانيا  :ت�ضمني املدعي
عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/3/9
ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد 13178بتاريخ2021/3/2
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  /02/01387/2021جتاري

اىل املدعى عليه  :هابي �سيتي لل�سفر وال�سياحة  -ذ م م
مبا �أن املدعي � :أيه ات�ش كيه القاب�ضة � -ش ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى /02/01387/2021جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل :
اخالء عقار  -ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة من  2020/3/18وحتى  2020/9/19فرت�صد
بذمته مبلغ  96435درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2020/9/22
مطالبة مالية  -انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة �إيجارية للفرتة من  2020/3/18وحتى  2020/9/19ورغم
اخطاره يف  2020/9/22ميتنع عن ال�سداد
مالبة مالية  -الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  3.868.23درهم ر�سوم خدمات ا�ستهالك املياه املربدة
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  6.521.75درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة.
الزام بت�سليم م�ستندات  -الزام املدعي عليها بتقدمي �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي (فاتورة نهائية)
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وامل�صاريف.
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للمثول �أمام اللجنة (اللجنة الإبتدائية الثالثة) او من ينوب عنكم بتوكيل يوم
 2021/3/7حيث �سيتم عقد اجلل�سة من خالل الإت�صال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �سيتم �إر�ساله اليكم من
خالل امني �سر اللجنة يرجى �إرفاق املذكرات على النظام �إن وجدت قبل اجلل�سة.
للإطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع  www.dubailand.gov.aeوان�شاء ا�سم م�ستخدم برقم
الهوية او الرخ�صة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�ضور �سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية يف غيابكم.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

اعالن بالن�شر
 8922/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جموهرات النفي�س ذ.م.م  -2ريتي�ش هم�سوك الل دهكن
 جمهول حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/ملار لتجارة الذهب واملجوهرات �ش.ذ.م.م
وميثله � /سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )285390درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5386/2020/60امر �أداء

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  231/2021/16جتاري جزئي

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
 18/2021/46عقاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :امر �أداء بالزام امل�ستدعي �ضده ب�سداد مبلغ ( )150000درهم  +الفائدة القانونية
بواقع  %12مع طلب منع امل�ستدعي �ضده من ال�سفر.
طالب االعالن :دلتا بل�س ميدل اي�ست م.م.ح � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :جاكوب كانداتيل جوزيف � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ -12-6
 2020اوال:ال��زام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )150000درهم مئة وخم�سون الف درهم
 والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد مع الزامهبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  -ثانيا:مبنع املدعي عليه /جاكوب
كانداتيل جوزيف من ال�سفر وحجز جواز �سفره بخزينة املحكمة والتعميم بذلك على جميع منافذ
الدولة  .ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )106.575.96درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من  2019/10/21وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /بيفر جلف للخر�سانة اجلاهزة م.م.ح � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ملتى لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )106.575.96دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من  2019/10/21وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/3/7
ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :طاهر جربائيل بابابور كلخوران  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:ستار جروب للعقارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باحلكم ب�صحة ونفاذ اتفاقية املحررة بني املدعي واملدعي عليه
والتي تبد�أ من تاريخ  2020/1/1وحتى تاريخ  2035/5/31بخ�صو�ص الفيال رقم ات�ش  37مبنطقة تالل
االم��ارات ب�شارع  3بالثنية الرابعة دبي نظري املبلغ املدفوع من املدعية للمدعي عليه مبلغ وقدره (خم�سة
ماليني درهم اماراتي) وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك وم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري لت�سجيل حق انتفاع
املدعية على العقار مبوجب ه��ذه االتفاقية وكافة ما يرتتب على احلكم من اث��ار بثبوت حق املدعية يف
االنتفاع بو�ضع يدها على العقار مبوجب هذه االتفاقية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/7ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  333/2021/305ا�ستئناف جتاري
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/جلف مارك للتجارة العامة �ش ذ م م -2فري�ست جلوبز للتجارة
العامة  -ذ م م  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /هوك مريكنتايل برايفت
ليمتد وميثله  /ن��ورة اح�م��د مو�سى �صنقور  -ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار/احل�ك��م ال�صادر
بالدعوى رق��م  2020/3973جت��اري ج��زئ��ي .وح��ددت لها جل�سه ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2021/3/8ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  156/2021/300ا�ستئناف مدين

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  22/2021/11مدين جزئي

العدد  13178بتاريخ 2021/3/2

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ربيع نبيل علو�ش  -جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف � /شركة ميثاق للت�أمني التكافلي � -ش م ع  -فرع دبي  -قد ا�ست�أنف
القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/1132مدين جزئي .وحددت
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/3/9ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مو�ضوع الدعوى� :أوال� :إل��زام املدعى عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعي مبلغ 102,000دره��م اماراتي
والفائدة القانونية بواقع  %12تعوي�ضاً جابراً للأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت به جراء الفعل ال�ضار من
قبل املدعى عليها من تاريخ تقدمي الئحة االدعاء باحلق املدين امام املحكمة اجلزائية  2020/2/24وحتى
ال�سداد التام .ثانياً� :إلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
طالب االعالن� :أمري عبد الغفور جالل الزي � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :فاجن زهاجن  -2 -جونز هوى داى � -صفتهما بالق�ضية :مدعى عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها �أوال:
�إلزام املدعى عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعي مبلغ 102,000دره��م اماراتي والفائدة القانونية بواقع
 %12تعوي�ضاً جابراً للأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت به جراء الفعل ال�ضار من قبل املدعى عليها من
تاريخ تقدمي الئحة االدعاء باحلق املدين امام املحكمة اجلزائية  2020/2/24وحتى ال�سداد التام.
ثانياً� :إلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021-03-08ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2209/2020/208تنفيذ مدين

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1344/2020مدين جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  8405درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :افاميا كار رينتالز م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجد ح�سن خمي�س حمدان الظنحاين � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )8405دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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ختام املرحلة الأوىل من برنامج «�أمري ال�شعراء» م�ساء اليوم

احللقة اخلام�سة تنطلق من م�سرح �شاطئ الراحة عرب قناتي «بينونة» و «الإمارات»
•• �أبوظبي-الفجر:

تختم م�ساء ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء  2م��ار���س ،2021
امل��رح �ل��ة الأوىل م��ن ح�ل�ق��ات ال �ب��ث امل�ب��ا��ش��ر من
ب��رن��ام��ج “�أمري ال�شعراء” مب��و��س�م��ه التا�سع،

ال ��ذي تنظمه وت�ن�ت�ج��ه جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها الثقافية الهادفة ل�صون الرتاث
وتعزيز االهتمام ب��الأدب وال�شعر العربي ،وذلك
يف متام ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء بتوقيت الإمارات

من م�سرح �شاطئ الراحة ب�أبوظبي ،وعرب قناتي
بينونة والإمارات.
ويقدم خالل احللقة اخلام�سة من الربنامج 4
�شعراء من جنوم الربنامج ق�صائدهم ال�شعرية
�أمام جلنة التحكيم ،حيث �سي�شارك يف احللقة كل

من (ال�شاعرة هبة رم�ضان ال�شريقي من �سوريا،
ال�شاعر ع�ب��داحل��ق ع��دن��ان م��ن امل �غ��رب ،ال�شاعر
�سلطان ال�ضيط من ال�سعودية ،ال�شاعر �ضيف اهلل
جالو من �أمريكا).
وك��ان��ت احل�ل�ق��ة امل��ا��ض�ي��ة ق��د �أ� �س �ف��رت ع��ن ت�أهل

ال���ش��اع��رة ح ��وراء الهميلي م��ن اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ب�ع��د ح�صولها ع�ل��ى  47درج ��ة� ،أما
بقية جنوم احللقة وهم( :ال�شاعر �أحمد حافظ
من م�صر ،ال�شاعر عبدالعزيز لو من ال�سنغال،
ال �� �ش��اع��ر م���ص�ع��ب ت �ق��ي ال ��دي ��ن م ��ن اجل ��زائ ��ر)

ف�سينتهي �أ�سبوع االنتظار مطلع احللقة القادمة،
حيث �إن اثنان منهم ميتلكان فر�صة االن�ضمام
�إىل زميلتهم للمحطة القادمة عن طريق دعم
امل�شاهدين وت�صويتهم ع�بر التطبيق اخلا�ص
بربنامج �أمري ال�شعراء.

املتحف الرقمي بالفجرية يحتفي
برواد الفن الإماراتي
ّ
•• الفجرية-الفجر:

�أط�ل��ق املتحف الرقمي للفن الت�شكيلي الإم��ارات��ي التابع جلمعية الفجرية
االجتماعية الثقافية ،عرب من�صته الفنية ،مبادرة بعنوان “�سريةفنان” ،والتي
تهدف �إىل االحتفاء بالرواد واملبدعني من الفنانني الت�شكيليني الإماراتيني،
وت��وث�ي��ق م�سريتهم ومنجزاتهم الفنية ال�ت��ي �أث ��رت امل�شهد ال�ث�ق��ايف والفني
حملياً ودولي اً.وقال خالد الظنحاين رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،رئي�س
املجل�س اال�ست�شاري للمتحف�“ :إن مبادرة “�سرية فنان” ت�أتي يف �إطار اخلطة
اال�سرتاتيجية للمتحف الرقمي يف ع��ام  2021الرامية �إىل �إث��راء ال�ساحة
الفنية الإماراتية ودع��م احل��راك الثقايف وتعزيز مكانة الدولة كوجهة فنية
عاملية ،والتي تتما�شى مع الر�ؤية التنموية لدولة الإم��ارات خالل اخلم�سني
عاماً املقبلة». و�أكد الظنحاين �أن امل�ب��ادرة التي انطلقت يف منت�صف فرباير
املا�ضي وت�ستمر حتى نهاية العام اجل��اري ،مبثابة �شهادة تقدير ور�سالة وفاء
لرواد الفن الت�شكيلي الإماراتيني الذين �سجلوا عالمات فارقة يف م�سرية احلياة
الت�شكيلية بالدولة وتركوا ب�صمة يف تاريخ الفن الت�شكيلي.ومن جهتها� ،أفادت

�سلوى �آل رحمة ،مديرة املتحف الرقمي للفن الت�شكيلي الإماراتي“ :ن�سعى من
خالل هذه املبادرة �إىل ت�سليط ال�ضوءعلى �أ�صحاب الب�صمة الإبداعية يف الفن
الت�شكيلي يف الإم��ارات وتعريف الأجيال اجلديدة ب�أعمالهم و�إبداعاتهم التي
حتكي م�سريةانتمائهم الثقايف واحل�ضاري للوطن العزيز».و�أو�ضحت �أن املبادرة
ا�ستعر�ضت خالل الأيام املا�ضية �سري وجتارب نخبة من الفنانني الإماراتيني،
وهم :الراحل �صالح الأ�ستاد ،وعبيد �سرور ،وحممد مندي ،والدكتورة كرمية
ال�شوملي ،ونا�صر حاجي ،م�شري ًة �أن��ه �سيتم الإ��ض��اءة يف الأف��ق القريب على
عدد من جتاربالفنانني الإماراتيني الآخرين �ضمن �إطار املبادرة والتي يتيح
املتحف متابعتها عرب الرابط التايل: https://instagram.com/
emirati.art.museum?igshid=17mituvfcgeua .
ولفتت �آل رحمة �أن “�سرية فنان” القت تفاع ً
ال كبرياً من قبل رواد التوا�صل
االجتماعي �إزاء �سعي املتحف لإب��راز �أعمال الفنانني الذين �أ�سهموا يف بناء
ومناء حركة الفن الت�شكيلي يف الإمارات وا�ستعرا�ض جتربتهم الإبداعية عرب
الف�ضاء االفرتا�ضي املفتوح ،باعتبارهممك�سباً ثقافياً وطنياً يفتخر بهم �أبناء
الدولة.

جمموعة مميزة من الكتب املوقعة خُم�ص�صة
لتحدي م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب للقراءة
احتفا ًء ب�شهر القراءة� ،أطلقت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للآداب
حتدي القراءة للجميع ،وتتاح فر�صة امل�شاركة لكل املقيمني
يف الإمارات العربية املتحدة .ي�شتمل هذا التحدي الثقايف
على فئتني ،فئة الأف��راد وفئة الأ��س��رة ،و ُتقبل امل�شاركات
باللغتني العربية والإجنليزية.
ي�شرتط التحدي على امل�شاركني ق��راءة �أكرب عدد ممكن
من الكتب يف �شهر واح��د ،وتقدمي قائمة بجميع الكتب
التي يتم مطالعتها مع ُملخ�ص يتكون من �سطر واحد
لكل كتاب.
وتعتمد فئة الأ�سرة على �شعار �شهر القراءة لهذا العام،
�#أ�سرتي_تقر�أ ،والذي يركز على تعزيز دور الوالدين
يف غر�س حمبة ال�ق��راءة يف نفو�س ال�صغار وتن�شئة جيل
�شغوف ب��ال�ق��راءة وامل�ع��رف��ة .يجب م�شاركة الأط �ف��ال يف

ق��راءة جميع الكتب امل�سجلة يف فئة الأ�سرة� ،إم��ا �أن ُيقر�أ
الكتاب للطفل �أو �أن ي�شارك يف ال �ق��راءة .ويجب قراءة
جميع الكتب مع �أو للطفل املُ�سجل نف�سه يف التحدي مع
�إمكانية تغري الكبار الذين �سيقر�ؤون له.
وقد عقّبت ال�سيدة �إيزابيل �أبو الهول ،املديرة التنفيذية
وع�ضو جمل�س الأمناء مب�ؤ�س�سة الإم��ارات ل�ل�آداب ،على
مبادرة �شهر القراءة وعلى التحدي ،قائلة�“ :شهر القراءة
م �ب��ادرة رائ�ع��ة وم�ه�م��ة .فهناك تركيز على تكوين جيل
جديد من الق ّراء .ويجب �أال نن�سى �أن الكبار ميكنهم لعب
دور كبري يف ت�شكيل وجه نظر ال�صغار جتاه الكتب� .إن كنتم
ت�ستمتعون ب��ال�ق��راءة ،ومعتادين على م�شاركة �أطفالكم
هذه املتعة ،ف�سيغدو �أبنا�ؤكم وبناتكم �شغوفني بالقراءة.
�إننا نطلق حتدي القراءة لتذكري النا�س بتخ�صي�ص وقت

رواية «احلقد الدفني» بلغات العامل

من�شورات القا�سمي تعد القراء
واملتابعني بجديد ن�شاطها املقبل
•• ال�شارقة-د.حممود علياء

بد�أت “ من�شورات القا�سمي “ ت�ستعد الآن لتقدمي
�أفكار جديدة و�إ�صدارات �إىل القراء حملياً وعربياً
وع��امل�ي�اً ،وع�ل��ى م�ستوى ع��ال م��ن االخ�ت�ي��ار  ،حيث
�سبق و�أن ق��دم��ت م��ؤل�ف��ات لكتاب حمليني وعرب
بلغات �أجنبية متعددة �إ�ضافة �إىل العربية  ،والتي
ب�ل�غ��ت �أك�ث��ر م��ن “  ”220ع �ن��وان �اً يف خمتلف
امل��وا��ض�ي��ع الأدب �ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة وال ��رواي ��ات وكتب
ال�سرية الذاتية� ،إثر تزايد االهتمام بها ومتابعتها
بعد تو�سع ح�ضورها يف املعار�ض العربية والعاملية،
و�إبرام عدد من االتفاقيات مع دور الن�شر واملكتبات
وت��وف�يره��ا كم�صادر وم��راج��ع للباحثني والكتاب
امل�ه�ت�م�ين يف ال �ت��اري��خ وال �ف �ك��ر وال �� �س�ير والرواية
وامل�سرح والأدب عموماً.
وت�ه�ي��ئ “ م�ن���ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي “ ب ��إع��ادة طباعة
رواي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي “ احلقد الدفني “ الذي ا�ستقبلت
ع��رب�ي��ا وع��امل�ي��ا بكثري م��ن االه�ت�م��ام ب�ل�غ��ات عاملية

ه��ي  ،الرو�سية  ،الإ�سبانية  ،الإنكليزية� ،أوردو ،
الربتغالية  ،الهندية � ،إ�ضافة اىل اللغة العربية
 .ا��س�ت�ج��اب��ة ل��رغ�ب��ة ع ��دد ك�ب�ير م��ن الأكادمييني
والباحثني والقراء يف اجلامعات ومراكز البحوث
يف �آ��س�ي��ا و�أوروب � ��ا  ،ب�ع��د � �ص��دور طبعتها الأوىل ،
وانطالقا م��ن اهتمام من�شورات القا�سمي بقراء
الرواية بهذه اللغات.
ويلخ�ص م�ؤلفها ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
يف املقدمة م�ضمون الرواية التي يروي فيها ق�صة
رج��ل حمل معه ح�ق��ده امل ��وروث وم��ا اكت�سبه من
�أح �ق��اد خ�لال م�شاركته يف احل ��روب ال�صليبية يف
�شمال �أفريقيا والبحر الأبي�ض املتو�سط .قا�صدا
ال�شرق ليهدم الكعبة وينب�ش قرب الر�سول � -صلى
اهلل عليه و��س�ل��م  -ح�ت��ى ي���س��اوم بج�سده الطاهر
على الأم��اك��ن املقد�سة ل��دى امل�سيحيني ح��ول بيت
املقد�س .ويحلم بتحويل نهر النيل من �أثيوبيا �إىل
البحر الأحمر لت�صبح م�صر �صحراء قاحلة ،ي�سهل
عليه احتاللها ويت�سنى ل��ه تكوين ق��اع��دة تربط
البحر الأحمر بالبحر الأبي�ض املتو�سط وي� ّؤمن

للربتغال طريق التجارة مع الهند .لكن اهلل هزمه
ك�م��ا ه��زم �أ� �ص �ح��اب ال�ف�ي��ل بعا�صفة �أخ��رج �ت��ه من
البحر الأحمر �إىل �ساحل القرن الأفريقي ،ف�صب
غ�ضبه وحقده على مدينة زيلع فهدمها ،كما اجته
�إىل مدن ال�ساحل العربي للجزيرة العربية ومدينة
هرمز على مدخل اخلليج العربي ،وب��د�أ يق�صف
تلك املدن ويقتل الأبرياء وي�شوه وميثل ب�أج�سادهم
وهم �أحياء.
وب��الإ��ش��ارة �إىل ذل��ك ف ��إن رواي��ة “ احلقد الدفني
“ ج �� �س��دت ال �ك �ث�ير يف ب�ع����ض م ��ن ت�ف��ا��ص�ل�ي�ه��ا يف
فيلم “ خ��ورف�ك��ان  ”1507حيت يتناول العمل
امللحمي �سل�سلة من املواقف التاريخية البطولية
ج�سدها �أه��ل مدينة خورفكان يف �ص ّد الغزو
التي ّ
الربتغايل ال��ذي اج�ت��اح املنطقة يف ال�ع��ام 1507
� �ض �م��ن احل �م �ل��ة ال �ت��ي ق ��اده ��ا اجل �ن��رال البحري
الربتغايل �ألفون�سو دي البوكريك ،لريوي العمل
� �س�ي�رة امل��دي �ن��ة ع �ل��ى ام� �ت ��داد  27ع ��ام� �اً ،فكانت
“خورفكان  ”1507منوذجا ن�ضاليا على تكاتف

وت �ع��اون �أب �ن��اء امل��دي�ن��ة الإم��ارات �ي��ة امل���س��امل��ة والتي
تقطنها قبائل حملية و�أهايل عدد من دول جماورة
مثل الهند ،وي�شعر اجلميع بالطم�أنينة حتت �سماء
هذه املدينة.
وك��ان��ت “ م�ن���ش��ورات القا�سمي “ وخ�ل�ال الفرتة
و�سعت عملها عن بعد مببد�أ “ اجل�س
املا�ضية قد ٌ
يف بيتك � ..سن�صل �إليك” فا�ستطاعت �أن توفر
العديد من م�ؤلفاتها و�إ�صدارتها للقراء من خالل
التوا�صل الإلكرتوين لي�س يف دولة الإمارات العربية
املتحدة فح�سب بل يف بلدان العامل املختلفة� ،إثر
اكت�سابها �شهرة عاملية كدار ن�شر مهمة ،وهي بذلك
و�سعت من دائرة املعرفة الثقافية ون�شرت م�ؤلفاتها
على نطاق وا�سع .
و�إزاء ذلك ومع االهتمام والرعاية التي يوليها �سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي للثقافة
وال�ك�ت��اب وم�شروعه ال�ث�ق��ايف ،وا��ص�ل��ت «من�شورات
القا�سمي» امل�شروع احليوي يف تر�سيخ مكانة الكتاب
واالحتفاء مب�ؤلفيه ونا�شريه وقرائه كي ي�ستمر يف
تعزيز مكانة القراءة بني جميع فئات املجتمع.

ل�ق��راءة الكتب يف حياتهم اليومية .و�أمت�ن��ى �أال ي�شارك
ال��وال��دان فقط يف فئة الأ��س��رة بالتحدي ،بل يجب على
الأج� ��داد وال�ع�م��ات والأع �م��ام والأق � ��ارب امل���ش��ارك��ة ،فعلى
اجلميع �أال يفوت املتعة الفائقة التي متنحها الكتب».
ك�م��ا ي���ش��ارك ف��ري��ق ع�م��ل م�ؤ�س�سة الإم � ��ارات ل �ل��آداب يف
التحدي لهذا ال�شهر .و�سيتم الإع�ل�ان عن الكتب التي
قر�أها الفريق يف بداية �شهر �أبريل.
حتتفي دولة الإمارات العربية املتحدة يف كل عام بالقراءة،
تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء يف عام  2017والذي حدد
�شهر م��ار���س �شهراً وطنياً م��ن ك��ل ع��ام ل�ل�ق��راءة ،لتعزيز
وزيادة االرتباط بالقراءة بهدف ت�شكيل اقت�صاد املعرفة.
وه��ذه هي ال�سنة اخلام�سة للربنامج ال��ذي تديره وزارة
الثقافة وال�شباب.
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ملي�س �سالمة ،مذيعة �شابة تت�سم باجلمال الهادئ ..واملالمح ال�شرقية الأ�صيلة ..متتلك ح�ضو ًرا
ممي ًزا على ال�شا�شة رغم ب�ساطتها ..تتميز بخفة دم وبديهة حا�ضرة تنم عن ذكاء حاد وثقافة
عالية ا�ستطاعت من خاللهم �أن ترتك ب�صمة يف قلوب امل�شاهدين.
بد�أت م�شوارها الإعالمي منذ طفولتها وقدمت الكثري من برامج الأطفال ثم الربامج الثقافية
ثم عملت يف قناة املحور وتركتها واجتهت لقناة احلياة ،ومنها �إىل "�صدى البلد" التي تقدم على
�شا�شتها برنامج "�صباح البلد".
عن م�سريتها الإعالمية ،وعملها كمرا�سلة مع الإعالمي معتز الدمردا�ش ،وبرناجمها الذي
يعر�ض حال ًيا على قناة "�صدى البلد" ،وخططها امل�ستقبلية القادمة ..كان معها هذا احلوار:
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( 90دقيقة) كان نقطة فارقة يف م�سريتي

ملي�س �سالمة :ال�سو�شيال ميديا �أ�صبحت قوة ال ي�ستهان بها
ما هو م�ؤهلك الدرا�سي؟
 تخرجت من كلية الآداب ،ق�سم لغة فرن�سية ،جامعة عني�شم�س.
• كيف �سلكتِ طريقك �إىل الإعالم؟
 بد�أت العمل الإعالمي من الطفولة ،فوالدتيه ��ي ع��ائ �� �ش��ة �أب � ��و ال �� �س �ع ��ود ،وك ��ان ��ت ُمعدة
وخم��رج��ة ب��ال�ق�ن��اة ال��راب �ع��ة ،وك�ن��ت �أذهب
معها للتليفزيون ،وكنت �أق��ر�أ �سكربت
ال�برن��ام��ج ،و�أ� �ش��اه��د امل��ذي �ع��ات ،فتولد
داخلي �شغف العمل كمذيعة ،ووجدت
ن�ف���س��ي �أق � ��ف �أم � ��ام امل� � ��ر�آة و�أقلد
امل��ذي �ع��ات ،و�أع� �ي ��د م��ا ق��ال��وه يف
الربنامج.
ويف عمر الـ�� 10س�ن��وات قدمت
ب � � ��رام � � ��ج ل �ل� ��أط � � �ف� � ��ال على
ال� �ت� �ل� �ي� �ف ��زي ��ون امل � �� � �ص� ��ري ،ثم
برامج ثقافية ،ومنها �إىل قناة
امل �ح��ور ،ق��دم��ت ث�لاث��ة برامج،
ان �ت �ق �ل��ت ب �ع��ده��ا ع �ك ����س املتعارف
ع�ل�ي��ه ل�برن��ام��ج  90دقيقة
ك�م��را��س�ل��ة ،ح�ي��ث ق�ضيت
� 8سنوات ،انتقلت بعدها
ل�ت�ل�ي�ف��زي��ون احل �ي��اة ملدة
�أرب � � ��ع �� �س� �ن ��وات لأع �م��ل
مرا�سلة لربنامج م�صر
اجلديدة مع معتز
ال� � ��دم� � ��ردا�� � ��ش
وم� � �ن � ��ه مل ��ذي ��ع
ال� � � �ع � � ��رب ،ثم
ُع��دت �إىل قناة
امل � � �ح� � ��ور م� ��رة
�أخ� ��رى ،ث��م �إىل
ق � � �ن� � ��اة � � �ص� ��دى
البلد.
• م � ��ن مذيعة
�إىل م� ��را� � �س � �ل� ��ة..
مل��اذا ك��ان��ت خطواتك
عك�س املتعارف عليه؟
 الإع� � �ل � ��ام � � � � ��ي م� �ع� �ت ��زال � ��دم � ��ردا� � ��ش م ��در�� �س ��ة
�إع �ل��ام � � �ي � ��ة ك � �ب�ي��رة،
وعندما بد�أ عمله يف
قناة املحور ،كنت
�أق � ��دم برنامج
"�أوقات فراغ"
ع� �ل ��ى نف�س
ال� � � �ق� � � �ن � � ��اة،
و�أج � � ��ري � � ��ت
ت �ق��ري��را عن
م��و��ض��وع ما،

بلقي�س تروج لثاين
�إ�صدارات �ألبومها
«حالة جديدة»
روج��ت الفنانة اليمنية بلقي�س لثاين �إ��ص��دارات �ألبومها "حالة
جديدة" ،وهي �أغنية بعنوان "خاف عليي" ،وذلك يف �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،والإغنية �ستقدمها
بلقي�س باللهجة اللبنانية ومن املقرر طرحها اليوم.
ون�شرت بلقي�س �إع�لان الأغنية و�أرفقته بتعليق كتبت فيه:
"خاف عليي من �ألبوم حالة جديدة ..غداً" ،وظهرت فيه
وهي تبكي يف �سياق م�شاهد الكليب.
وكانت بلقي�س قد �إحتفلت م�ؤخراً بو�صول "حالة جديدة"
للمليون م���ش��اه��دة ب�ع��د �أي ��ام قليلة م��ن ط��رح�ه��ا ،وذلك
بفيديو ن�شرته يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
الإجتماعي و�أرفقته بتعليق كتبت فيه" :مليون ويزيد..
بلقي�س حالة جديدة".

و�أ�شاد به الأ�ستاذ معتز وعر�ضه يف برناجمه " 90دقيقة" ،وتوا�صل معي
لأعمل مرا�سلة معه يف الربنامج ووافقت ،لأن العمل معه خمتلف وكان
هديف �أن �أتعلم �صح و�أت��درب على ال�شغل يف كل املجاالت "�سيا�سة وفن
وريا�ضة واجتماع ودين" وبعدين �أب��د�أ بداية �صح ،مل �أكن �أريد تقدمي
برامج "هايفة" بال هدف..
ومل �أن�س كلمة الأ�ستاذ حممد عبداملتعال ،الذي كان ير�أ�س قناة املحور
يف ه��ذا ال��وق��ت ،حيث ق��ال يل (�إح�ن��ا ممكن كل ي��وم جنيب حد ونخليه
مذيع ،لكن م�ش كل يوم حنعرف نعمل مرا�سلة �شاطرة زيك) ويف هذه
اللحظة اخرتت �أن �أكمل مرا�سلة مع معتز الدمردا�ش وتركت برناجمي
"�أوقات فراغ".
• وم��اذا تعلمتِ من الإعالمي معتز الدمردا�ش ..وما هي الن�صائح
التي كان يوجهها ِ
لك؟
 الإع�لام��ي معتز ال��دم��ردا���ش ك��ان يدعمنا ط��وال ال��وق��ت ،وك��ان دائمايعلمنا �أن نلتقط الأح��داث الغريبة التي جت��ذب انتباه اجلمهور ،و�أن
نغطي احلدث بعني �أخرى خمتلفة ومميزة عن تغطية القنوات الأخرى،
ف�ضال عن �أنه لي�س من املذيعني الذين حتمل نف�سياتهم �ضغائن جتاه
الآخ��ري��ن ،على العك�س متاما فكان يكن كل احل��ب واالح�ت�رام لكل من
حوله ،وكان يحر�ص دائما على �أن يظهر عملنا �أنا وزميلتي الإعالمية
داليا �أبو عمرية،
وكان ُي�شيد بتقاريرنا على الهواء و�إذا قدمنا تقريرا خمتلفا ومميزا
ي�ست�ضيفنا معه يف الربنامج ،لي�س على امل�ستوى العملي فقط ،وعلى
امل�ستوى الإن�ساين تعلمت منه كيف �أتعامل مع من حويل يف هذه املهنة،
وح�ت��ى الآن �أ��س�ير على نف�س النهج ال��ذي تعلمته م��ن �أ��س�ت��اذي معتز
الدمردا�ش.
• لو ُطلب منك الآن العمل كمرا�سلة يف برنامج يقدمه الإعالمي
معتز الدمردا�ش هل �ستوافقني؟
 لي�س ل��دي مانع �إطالقا لأن املذيع ال�شاطر ي�ستطيع �أن يقدم كافةالأ��ش�ك��ال الإع�لام�ي��ة حتى ل��و ك��ان �شي ًئا �صغريا ،لأن��ه لي�س بالكم وال
باجللو�س على الكر�سي يف اال�ستوديو ،ومن ال��وارد �أن العمل ال��ذي قد
نراه �صغريا هو الذي يكون نقطة انطالقة لنا ويعرفنا اجلمهور من
خالله،
وبال�سعي واالجتهاد �سي�صل املذيع للمكانة التي ي�ستحقها.
• هل معنى ذلك �إن��ك تعتربين �إن عملك كمرا�سلة بربنامج "90
دقيقة" هو �سبب و�صولك للجمهور ولي�س كمذيعة؟
 بالت�أكيد ،برنامج " 90دقيقة" كان نقطة فارقة يف عملي وهو �سببمعرفة اجلمهور بي ،لأنني عملت �أكرث من  12عاما يف الربنامج وقمت
بتغطية �أحداث كثرية عَرفني اجلمهور من خاللها ،ف�ضلاً عن �أنه �شَ َك َل
�شخ�صيتي الإعالمية؛ فاعتاد اجلمهور على وجود ال�ضحكة والب�سمة يف
التقارير التي �أقدمها.
• عندما تقدمت للم�شاركة يف م�سابقة "مذيع العرب" كنتِ تعملني
ب��امل �ج��ال الإع�ل��ام� ��ي ..ف �م��ا � �س �ب��ب �إق �ب��ال��ك ع �ل��ى ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة من
الأ�سا�س؟
 �أجابت �ضاحكة( :م�ش عارفة) ،م�شاركتي يف امل�سابقة جاءت بال�صدفة،وبعدما �أخربوين �أنه مت قبويل ،قلت (هو �إيه اللي �أنا عملته يف نف�سي
ده هواجه املجتمع �إزاي) لأين ال �أتخيل �أنهم �سيقبلوين من الأ�سا�س،
و َقبلت الأمر الواقع و�سافرت لأن لدي يقني �أن اهلل ال ي�أتي �إال باخلري،
ووجدت �أن التجربة ت�ستحق املغامرة؛
وكان لها �أوجه ا�ستفادة،
بداية من تكوين عالقات �صداقة مع املُ�شاركني من الوطن العربي،
وجتاوز اجلماهريية �إىل �شعوب هذه البلدان ،ف�ضلاً عن التدريب على

الأداء اجليد لل ُمذيع ،وكيفية التعامل مع الأحداث املفاج�أة على الهواء،
وقواعد اللغة العربية ،وكذلك الوقوف على امل�سرح دون رهبة.
• كيف جاء ان�ضمامك لربنامج "�صباح البلد"؟
 ان���ض�م��ام��ي ل�ل�برن��ام��ج ج��اء ب�ع��دم��ا ن���ش��رت ف�ي��دي��و ع�ل��ى "في�سبوك"وتوا�صلت معي �إدارة القناة للم�شاركة يف تقدمي الربنامج ،و�أن��ا �أع�شق
الربامج ال�صباحية،
وق�ضيت حتى الآن � 5سنوات يف تقدمي "�صباح البلد" و�أعتربه بيتي
الثاين ومن اخلطوات الهامة بالن�سبة يل� ،إذ �إن طبيعة الربنامج ُت�شبه
�شخ�صيتي (املرحة) ،و�أحر�ص دائ ًما على الت�أثري يف املُ�شاهدين بر�سائل
خفيفة يف بداية �صباح كل يوم عرب ال�شا�شة.
• ما الذي مييز "�صباح البلد" عن غريه من الربامج ال�صباحية؟
 التنوع يف الفقرات التي نقدمها يف الربنامج هو الذي يعطيها الطابعاخلا�ص الذي مييزها،
فنحن حري�صني على تقدمي كافة الفقرات التي يحتاجها ويبحث عنها
اجلمهور،
مثل الريا�ضة واالقت�صاد وال�سو�شيال ميديا ،ف�ضال عن الفقرات التي
نقدمها من ال�شارع،
وحاولنا م��ؤخ��را �أن ن�صنع احل��دث من خ�لال تقدمي ق�ص�ص جديدة
و�ضيوف مل يعتادها اجلمهور ،فكل هذا مييز "�صباح البلد"عن الربامج
الأخرى.
• يف ر�أيك ما هي ال�صفات التي يجب �أن تتوافر يف الإعالمي الناجح
والتي دونها ال ميكن له اال�ستمرار؟
 القبول والكاريزما وه��ذه هدية من ربنا �سبحانه وتعايل ،و�أن يكوناملذيع على طبيعته ،الثقافة والقراءة ،واملظهر اجليد و�سرعة البديهة.
• نراكِ دائما �أون الين على "في�س بوك و�إن�ستجرام" هل تتوا�صلني
مع جمهورك؟
 �أنا �أع�شق ال�سو�شيال ميديا و� 24ساعة �أم�سك املوبايل يف يدي ،و�أحبالظهور اليف با�ستمرار،
وم�شاركة جمهوري بكل ما هو جديد والتوا�صل معه والرد عليهم طوال
الوقت و�أ�شعر �أنه �أ�صبح جزء كبري يف حياتي.
• الإعالم يف زمن ال�سو�شيال ميديا ..من يقود الآخر؟
االثنان يكمالن بع�ضهما لأن هناك �أح��داث هامة تفر�ض نف�سها على
ال�سو�شيال ميديا،
مثل "�سيدة القطار" و"ال�سيدة منى" التي كرمها الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي وغريها،
وبالطبع ه��ذه الأح ��داث ال ميكن �أن مت��ر دون �أن تناق�شها وتتناولها
و�سائل الإعالم ،فال�سو�شيال ميديا �أ�صبحت قوة ال ي�ستهان بها �إطالقا.
• �أيهما �أقرب ِ
لك الربامج ال�صباحية �أم امل�سائية؟
 �أح��ب الربامج ال�صباحية و�أرتبط بها ج��دا� ،إال �إذا كانت هناك فكرةبرنامج خمتلفة ولها عالقة بال�سو�شيال ميديا �س�أقدمها حتى لو كانت
م�سائية� ،أو برنامج للأطفال.
• هل من املمكن �أن نراكِ تقدمني برنامج "توك �شو" م�سائي؟
 ال �أعتقد ،لي�س يف خطتي تقدمي برنامج "توك �شو" م�سائي ،ف�أنارا�ضية و�سعيدة بالربنامج الذي �أقدمه الآن.
• هل حققت ملي�س �سالمة طموحها يف جمال الإعالم؟
 حتى الآن م��ا زل��ت �أتعلم و�أكت�سب خ�برة ،ال �سيما �إين �أح��ب جتربةالأ�شياء املختلفة التي تزيدين خربة.
• ما هي تطلعاتك امل�ستقبلية؟
 �أه��م �شيء بالن�سبة يل هو و�صويل للنا�س ب�شكل �إيجابي ،و�أن �أتركلديهم ت�أثريا يجعلهم يبت�سمون كلما ر�أوين.

دميا اجلندي� :سعادتي
ّ
كل �صباح بتوا�صلي مع
قلوب بي�ضاء
�أطلت املمثلة ال�سورية دميا اجلندي على متابعيها ب��أح��دث جل�سة ت�صوير وهي
م�ستلقية على الأر�ض ،ب�إطاللة ناعمة وماكياج الفت ب�ألوان ترابية ،و�أرفقت
ال�صور بتعليق كتبت فيه�" :سعادتي ك ّل �صباح بتوا�صلي مع قلوب بي�ضاء
لها مكانة يف قلبي� ..صباح اخلري حبايبي" .القت ال�صور تفاع ً
ال
كبرياً يف �صفوف متابعيها الذين عربوا عن �إعجابهم ب�إطاللتها.
يذكر �أن اجلندي ا�ستعادت م�ؤخراً ذكرياتها مع املخرج ال�سوري
الراحل حامت علي ،ون�شرت فيديو من الأعمال التي جمعتهما
�سوياً ،و�أرفقته بتعليق كتبت فيه" :هادا امل�شهد من م�سل�سل
قلم حمرة �صورناه بعد ما عدتو  7م��رات من قد ما كنت
متوترة من اال�ستاذ ح��امت علي و بتذكر قدي�ش بكيت...
قد ما كان �إلو رهبة باللوكي�شن اهلل يرحمو �إتلبكت ،اهلل
يرحمك ي��ا ع � ّراب م��ا ح��دا رح يع ّبي م�ط��رح��ك ،ال�سالم
لروحك".
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كيف حتمني طفلك
من احلوادث املنزلية؟
�أ� �ش��ارت درا� �س��ات يف بريطانيا اىل وف��اة طفلني يوميا
ب�سبب احل� ��وادث املنـزلية وزي� ��ادة ه��ذه احل� ��وادث من
ال�سنة الأوىل �إىل الرابعة ع�شرة تقريبا.
تعترب ح��وادث ال�سقوط داخ��ل املنـزل من �أك�ثر �أ�سباب
وفاة الأطفال �أو �إ�صابتهم بالك�سور والر�ضو�ض �شيوعا
خ�صو�صا يف �سن الطفولة وامل��راه�ق��ة ،وغالبا ما تقع
ه��ذه احل� ��وادث نتيجة ل�ع��دم االه�ت�م��ام والإه� �م ��ال� ،أو
ب�سبب ان�شغال الأم والأب.
ولكن هناك �أ�سباب ت�ساعد على تكرار عملية �سقوط

الأطفال ،ومن �أهم �أ�سباب ال�سقوط لدى الأطفال:
 ترك الأ�شياء والأغرا�ض على الأر�ض وعدم ترتيبهابعد االنتهاء من ا�ستخدامها.
 عدم ترتيب قطع الأثاث �أو و�ضعها بطريقة منا�سبة. ع��دم جتفيف الأر� ��ض املبللة ،خ�صو�صا يف املطابخواحلمامات.
 ع� ��دم االن� �ت� �ب ��اه ل�ل��أ�� �س ��رة ،خ �� �ص��و� �ص��ا ال �� �س��ري��ر ذاالطابقني.
 -تنقل الطفل يف الظالم الدام�س بالليل.

للأمهات� 5 ..أمور ِ
عليك
تقبلها خالل رحلة الأمومة

الألياف الغذائية

�إن كان هدفك هو �أن تكوين �أ ّماً جيدة ،فمع الوقت ،وبذل اجلهد الكبري ،قد
تتو ّقعني �أن تكون جميع الأمور حتت �سيطرتك ،فيما تتح ّكم يف تن�شئة طفل
الكثري من العوامل البيئية واالجتماعية ،والظروف املحيطة بطفلك .لذا،
وعليك �أن تكوين م�ستعدة
قد تفاجئك النتائج �أحياناً بنحو غري متو َّقع،
ِ
لتق ّبلها� .إليكِ � 5أمور عليكِ تق ّبلها خالل رحلة الأمومة..
طفلك لن يكون ج ّيد ًا يف كل �شيء
ّ
ت�شجعني طفلك على ممار�سة العديد من الأن�شطة ،ولكن ال تتوقعني
�أنتِ ّ
منه �أن يتف ّوق فيها جميعاً ،فالطفل �إن���س��ان لديه رغ�ب��ات ،يحب �أ�شياء
ويكره �أخرى ،لهذا �إن كره طفلك ن�شاطاً ما ،فال ت�ضغطي عليه ،واجبك
هو م�ساعدته على اكت�شاف �شغفه يف احلياة ،ثم م�ساعدته على التف ّوق يف
الأن�شطة التي يختارها.

الألياف نوع من الكربوهيدرات ال ت�ستطيع �إنزميات املعدة تفكيكه ليتم
ه�ضمه ،وه��ي العن�صر الأ��س��ا��س��ي ل�ل�إخ��راج .وه�ن��اك ف��وائ��د ع��دي��دة لأكل
الكمية ال�صحية م��ن الأل�ي��اف مثل التخل�ص م��ن ال�سكر والكول�سرتول
الزائد يف الطعام.
وتوجد الألياف يف املك�سرات واحلبوب الكاملة والبقوليات واخل�ضراوات
والفاكهة ،ومن �أهم فوائدها ما يلي:
 ت�ساعد الألياف على خف�ض الوزن �إذا تناولت الكمية ال�صحية منها ،وهي 30غراماً للرجل و 25غراماً للمر�أة.
 �أك��ل الأل�ي��اف من ط��رق الوقاية من ال�سكري ،وم��ن �أدوات �ضبط ن�سبةال�سكر بالدم بالن�سبة للم�صابني.
 الألياف الغذائية �أحد �أدوات الوقاية من ح�صى الكلى. �أظهرت درا�سات �أن �أكل احل�صة الكاملة من الألياف ي�ساعد على تقويةالعظام وزيادة كثافتها.

ال ميكنك اختيار �أ�صدقاء طفلك دائم ًا
ً
يف امل��راح��ل املبكرة ميكنك ال�سيطرة قليال على �صداقات طفلك ،ولكن
عندما يكرب ،ف�إنه يك ّون �صداقاته بنا ًء على �أفكاره وم�شاعره ،فال تتو ّقعي
لديك حت ّفظات على
�أن يعجبك جميع �أ�صدقاء طفلك ،فقط عندما يكون ِ
عليك احلديث مع طفلك ب�ش�أن �ضوابط عالقتهما خارج
�سلوك �أحدهمِ ،
حدود املدر�سة.
�ستخطئني يف حق طفلك ،وتعتذرين له
�إن مل ت�شعري يوماً �أنكِ �أخط�أتِ يف حق طفلك ،وا�ضطررتِ لالعتذار منه،
ف�إما �أن� ِ�ك �شخ�ص خ��ارق للطبيعة� ،أو �أن��كِ ال ت�ستطيعني ر�ؤي��ة �أخطائك،
فنحن جميعاً ب�شر ،واخلط�أ وارد مهما بلغ حبنا لأطفالنا ،ومدى اجلهد
الذي نبذله من �أجلهم.
ال تتكبرّ ي على �أخطائك ،واجهيها ،اعتذري لطفلك ،تع ّلمي منها ،واحر�صي
على عدم تكرارها.

• ما هو الفن الذي مت ا�ستحداثه يف الأندل�س؟
 -املو�شحات.

• من �صاحب الكتب التالية � :سقط الزند  ،لزوم ما
ال يلزم  ،ر�سالة الغفران؟

�سيتعر�ض طفلك للظلم
ّ
طفلك ي��واج��ه املجتمع يف امل��در��س��ة وال �ن��ادي و�أم��اك��ن الأن���ش�ط��ة ،ل��ذا فهو
عليك ت�أهيله للتعامل مع مثل هذه
مع ّر�ض ملعاملة غري عادلة من �أحدهمِ ،
املواقف ،ومتى ي�سامح ويتجاهل ،ومتى يواجه حتى ي�أخذ حقه.

� -أبو العالء املعري.

• ماذا يعني ا�سم زينب يف اللغة؟
� -شجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة.

• من هو م�ؤ�س�س البالغة؟
 -عبد القاهر اجلرجاين

• من رائد �إحياء ال�شعر العربي يف الع�صر احلديث؟
 -حممود �سامي البارودي

جني فوندا حتمل جائزة عن جممل �أعمالها خالل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ال�سنوي يف بيفريل هيلز ،كاليفورنيا .رويرتز

منك �أ ّم ًا جيدة
املال ال ي�صنع ِ
الأمومة تعتمد على العطاء ،ولكن العطاء ال يعني توفري احتياجات طفلك
املادية وح�سب� ،إمنا منح طفلك احتياجاته من رعاية وحب واهتمام ،لهذا
ميكن �أن تكوين �أماً �أف�ضل حتى �إن مل متتلكي الكثري من املال.

هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن 2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد الإن�سانيحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء جفون
العينني.
هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يومياً � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طافحول العامل �ستة مرات.
ه��ل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يفالدقيقة ويف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة ويف ال�ف��أر � 700ضربة يف الدقيقة� ،أم��ا قلب الع�صفور فعدد
�ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.
هل تعلم �أن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يومياً  ..و الدموع التي يفرزها ت�ساعدكثرياً على رعاية �صحته العامة.
هل تعلم �أن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و الأدب. هل تعلم �أن الإ�صبع الداح�س يعالج ب�أن يو�ضع ر�أ�س الإ�صبع يف حبة ليمون مفتوحة.هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي �أكرثمن ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.

ن�صيحة اجلدة
كان احمد دائما على خالف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�ضبت منه لعدم �سماعه لن�صيحتها
الب�سيطة الغالية وهي :يا احمد ال تلعب بدون حذائك � ..إلب�س حذاءك قبل اخلروج يا احمد ..ال تخلع حذاءك
اثناء اللعب بالدراجة يا احمد ..كالم كان يرتدد على اذنه كثريا لكنه ال يبايل به ويقذف به من اذن لأذن
ومي�ضي م�سرعا للعب بدون حذائه.
ج��اء ي��وم ح�ضر فيه �أ�صدقا�ؤه طالبني منه اخل��روج للعب بالدراجة فنادت عليه جدته للب�س احل��ذاء فقال
(حا�ضر جدتي حا�ضر) ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو ..ب��دون حذاء راكبا دراجته م�سرعا و�أ�صدقائه يف
الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار ثقبا كبريا
فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�شكلة حال وهنا جاءت امل�شكلة الثانية ا�شد ايالما فقد كانت االر�ض
مليئة بالزجاج املك�سور والذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج قطعة الزجاج بيده من
الأمل وجتمع ا�صحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه املجروحة ويت�أمل لي�س منها
فح�سب بل من الكالم والت�أنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف ذلك �.أمره الطبيب �أن يرقد يف
الفرا�ش ا�سبوعا بعد �أن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر �سيق�ضيه يف البيت ال يرى ا�صدقاءه ودراجته
وال�شارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكالم جدته مع حرمانه من احللوى وامل�صروف ..كل هذه اخل�سائر
منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر ..ونظر حلذائه وهو حزين.

