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املالعق اخل�شبية ذات �شكل فني ي�ضفي على مطبخك طابعا ريفيا،
ويعيدك �إىل املا�ضي عندما كان الأجداد يطهون بالأخ�شاب ال باملعادن،
كما هو احلال اليوم .وعالوة على طابعها الفني ،ثمة مزايا عديدة يف
املالعق توجب ا�ستخدامها عو�ضا عن بدائها املعدنية خا�صة جلهة
ج��ودة الطعام  ،بح�سب موقع "تني بي�ست" املرتبط ب�صحيفة "يو
�أ�س �إيه توداي" .وا�ستعر�ض املوقع عددا من مزايا املالعق اخل�شبية:
التعامل مع احلرارة :بخالف املالعق املعدنية ،ف�إن املالعق اخل�شبية
مقاومة للحرارة ،لذلك ال داعي للقلق من حرارة عالية ومباغتة يف
ح��ال مل�س ه��ذه امل�لاع��ق .ميكن ا�ستعمالها مع الأطعمة احلم�ضية:
امل�لاع��ق اخل�شبية غ�ير تفاعلية ،مم��ا يعني �أن �ه��ا ل��ن تتفاعل عند
مالم�ستها للأطعمة احلم�ضية ،وبالتايل لن ترتك �أثرا عليها.
ال حتتوي مواد كيميائية �ضارة :مبرور الزمن ميكن �أن تت�سرب �إىل
الطعام م��واد �ضارة من الأواين املعدنية ،وه��ذا �أم��ر غري موجود يف
املالعق اخل�شبية.
ال تنمو اجل��راث�ي��م والبكترييا عليها ب�سرعة� :إن واح��دة م��ن �أكرب
اخل��راف��ات التي ت��دور ح��ول املالعق اخل�شبية هي �أنها �أر���ض خ�صبة
للبكترييا .يف الواقع ،هذا لي�س �صحيحا.
وتظهر الدرا�سات �إىل �أنه على الرغم من �أن اخل�شب م�سامي ويحتفظ
باملياه ،ف�إن البكترييا ال تنمو على الأ�سطح اخل�شبية ومتوت يف النهاية
مبرور الوقت.
��ض��روري��ة للتعليب :لكونها مقاومة ل�ل�ح��رارة وغ�ير تفاعلية ،ف�إن
املالعق اخل�شبية هي الأداة املثالية لتعليب الفواكه واخل�ضراوات.

عقار مزدوج يقلل وفيات مر�ضى �سرطان الكلية

تو�صل الباحثون �إىل تركيبة من عقارين ميكن �أن تقلل من وفيات
مر�ضى �سرطان الكلية وت�ضاعف متو�سط العمر املتوقع لهم.
وميكن �أن ينت�شر �سرطان اخلاليا الكلوية ،وهو ال�شكل الأكرث �شيوعًا
ل�سرطان الكلى ،ب�سرعة يف جميع �أنحاء اجل�سم ،و�إذا مت ت�شخي�صه يف
مرحلة مت�أخرة فال ميكن عالجه باجلراحة .ويف هذه احلاالت ،عاد ًة
ما تكون العالجات الدوائية هي اخليار الوحيد املتبقي لإطالة عمر
املر�ضى ،وعادة ما يتوقع �أن يعي�ش املري�ض �أقل من عام.
و�أظ�ه��رت درا��س��ة جديدة �أن مزيجاً من اثنني من �أدوي��ة ال�سرطان
�شائعة اال�ستخدام nivolumab and cabozantinib
ميكن �أن يطيل عمر مر�ضى ��س��رط��ان الكلية ،ويف بع�ض احلاالت
يخل�صهم مت��ا ًم��ا م��ن ال���س��رط��ان .و ق��ال ال��دك�ت��ور ج��ون ماكجران،
اخت�صا�صي الأورام يف م�ست�شفيات روي��ال ك��ورن��وال "اخلرب ال�سار
هو �أن هذا املزيج ي�ضاعف متو�سط العمر املتوقع للمر�ضى مقارنة
بالأدوية احلالية التي ن�ستخدمها .ولكن بنف�س القدر من الأهمية،
هناك �آثار جانبية �أقل ،وهذا يعني �أن املر�ضى الذين يخ�ضعون لهذا
العالج يعي�شون حياة �أطول ب�أمل �أقل وقلق �أقل".
وي�صعب ع ��ادة ع�ل�اج ��س��رط��ان ال�ك�ل��ى لأن ��ه ع�ل��ى عك�س ال�سرطانات
ال�شائعة الأخرى ،ف�إن العالج الكيميائي غري فعال على نطاق وا�سع
يف مكافحته لأ�سباب ال تزال غري وا�ضحة للأطباء.

الراحة عنوان املو�ضة الن�سائية هذا ال�صيف
متثل الراحة عنوان املو�ضة الن�سائية يف ربيع�-صيف  ،2021حيث
ي�شهد املو�سم رواجا للمالب�س الوا�سعة امل�ستوحاة من مالب�س املنزل
والنوادي الريا�ضية.
و�أو�ضحت خبرية املو�ضة الأملانية ريت�شي كاركوف�سكي� ،أن مفردات
الإط�لال��ة املريحة تتمثل ه��ذا املو�سم يف املالب�س الأك�بر من املقا�س
( )Oversizeوال�سروال الريا�ضي؛ حيث تتمتع هذه القطع بق�صة
وا�سعة ومريحة .من جانبها� ،أ�شارت م�ست�شارة املظهر الأملانية ماريا
هانز �إىل �أن هذا املو�سم ي�شهد رواج��ا كبريا ل�سروال "البيرب باج"،
مو�ضحة �أنه عبارة عن �سروال ذي ق�صة وا�سعة يتم ربطه من الو�سط
على غرار الكي�س البال�ستيكي ،وهو ما يف�سر ا�سمه.
وميتاز �سروال �سروال "البيرب باج" بتنوع �إمكانيات تن�سيقه؛ حيث
ميكن احل���ص��ول على �إط�لال��ة �أن�ي�ق��ة م��ن خ�لال تن�سيقه م��ع بليزر
وبلوزة فخمة وحذاء ذي كعب عال ،بينما ميكن احل�صول على �إطاللة
ك��اج��وال م��ن خ�لال تن�سيقه م��ع ت��ي ��ش�يرت وح ��ذاء ري��ا��ض��ي .ويطل
�سروال "البيرب باج" �أي�ضا بق�صة ق�صرية يف هيئة �سروال برمودا.

بيانو لتهدئة حديثي الوالدة

تربعت �شركة ل�صناعة الآالت املو�سيقية
ب�آلة بيانو لإحدى وحدات العناية املركزة
حلديثي الوالدة يف م�ست�شفى �إيطايل.
وت �ه��دف ��ش��رك��ة  Keys 88املتربعة
ب��ال�ب�ي��ان��و م��ن وج ��ود ه ��ذه الآل� ��ة داخل
وح��دة العناية امل��رك��زة حلديثي الوالدة
مب�ست�شفى باري بجنوبي البالد ،ليعزف
الأط �ب��اء وامل�م��ر��ض�ين لي�شعر الأطفال
بالهدوء والراحة.
و�ضع البيانو �أمام مدخل اجلناح ،حيث
ميكن حلديثي ال��والدة �سماع نغماته يف
الداخل ،وفقاً ل�صحيفة "ال ريبوبليكا"
الإيطالية.
ول� � ��دت امل� � �ب � ��ادرة م� ��ن ف� �ك ��رة للطبيب
�أل�ي���س��ان��درو ج��رات���س��ي ،ال��ذي ق��ال �إنهم
ي �� �س �ت �خ��دم��ون ن� �ظ ��ام ات� ��� �ص ��ال داخ �ل��ي
ل�ل�ت��وا��ص��ل ب�ي�ن ال��وال��دي��ن والأط� �ف ��ال،
مو�ضحا �أنه ذات يوم ،بد ًال من مناداتهم
ب ��أ� �س �م ��ائ �ه ��م ،ا� �س �ت �خ��دم��ت مقطوعة
مو�سيقية ،وقلت لهم �إن �سماعها يعني
�أن ب�إمكانهم الدخول".
و�أ�ضاف جرات�سي" :هنا يف طب حديثي
ال��والدة ،املر�ضى لي�سوا الأط�ف��ال فقط،
ول�ك��ن �أي���ض�اً الآب� ��اء ،وم��ن ه�ن��ا جاءتني
فكرة البيانو يف اجلناح".
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ملاذا يجب �أن نطهو الطعام بامللعقة اخل�شبية؟

درا�سة تك�شف� :ألزهامير يف الواقع
هو � 3أنواع فرعية من الأمرا�ض

تطوير رباط يد
يقي�س الأن�شطة
الكهربائية للقلب

لعقود عديدة� ،أو�صى خرباء التغذية باتباع نظام
غذائي متوازن لتزويد اجل�سم بالعنا�صر الغذائية
املنا�سبة للبقاء ب�صحة جيدة.
وت�شمل املكونات الأ�سا�سية لهذا النظام الغذائي
اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه واحل���ب���وب وال�بروت��ي��ن��ات
ومنتجات الألبان.
وتقدم درا�سة حديثة �أجراها باحثون يف كلية
هارفارد تي �إت�ش ت�شان لل�صحة العامة يف
بو�سطن ،ما�سات�شو�ست�س� ،أدلة
�إ�ضافية على الإر���ش��ادات
الغذائية احلالية وتتو�سع
فيها .فقد وجدت الدرا�سة
�أن تناول ح�صتني على الأقل
م��ن الفاكهة و 3ح�ص�ص م��ن اخل�ضار
على �أ�سا�س يومي قد يقلل من خماطر حاالت الوفاة
املرتبطة باملر�ض من جميع الأ�سباب.

ح�صتان من الفاكهة و 3من اخل�ضار ..هل هي املفتاح حلياة �أطول؟
وبينما تو�صي جمموعات ،مثل جمعية القلب الأمريكية
بـ 5-4ح�ص�ص م��ن الفاكهة واخل���ض��روات ي��وم� ًي��ا ،فمن
املحتمل �أن يتلقى امل�ستهلكون ر��س��ائ��ل مت�ضاربة ب�ش�أن
الأطعمة التي يجب ت�ضمينها وجتنبها" ،كما يقول دونغ
دي وان��غ ،املخت�ص يف علم الأوبئة التغذية يف كلية الطب
بجامعة هارفارد وامل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة.
ون �� �ش��رت وزارة ال���ص�ح��ة واخل ��دم ��ات الإن �� �س��ان �ي��ة ووزارة
الزراعة تو�صياتهما يف �شكل املبادئ التوجيهية الغذائية
 2025-2020للأمريكيني .وفقًا لهذه املجموعة من
الإر� �ش��ادات ،يجب �أن يحتوي ن�صف طبق كل وجبة على
فواكه وخ�ضروات.
وم��ع ذل��ك ،ت�شري الإر� �ش��ادات � ً
أي�ضا �إىل �أن �أك�ثر من 80
باملئة من الأ�شخا�ص يف الواليات املتحدة ال يتبعون هذه
التو�صية ،ويجب �أن تهدف �إىل زيادة ا�ستهالكهم للأطعمة
الغنية بالعنا�صر الغذائية.
� 7أطعمة جتنبها فورا
يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق ب�ضغط الدم،
�إذ ميكن لعدد من الأطعمة �أن يرفعه ،بينما ت�ساعد �أغذية
�أخرى يف خف�ضه.
ي�سبب ارت�ف��اع �ضغط ال��دم ع��ددا م��ن امل�شكالت ال�صحية
اخلطرية مبا فيها �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
وللح ّد من التداعيات ال�سلبية الرتفاع �ضغط الدم ،ين�صح
خرباء يف التغذية والطب جتنب تناول عدد من الأطعمة
كما يف القائمة التالية التي ن�شرها موقع "هيلث الين"
املتخ�ص�ص بالأخبار الطبية ،بناء على درا��س��ات وبحوث
علمية:
امللح
يعد ال�صوديوم املتوفر يف امللح �أحد م�صادر ارتفاع �ضغط

�آالم ال�صدر امل�ستمرة
ترتبط مب�شكالت يف القلب
ميكن �أن تكون �أمل ال�صدر �أح��د �أعرا�ض العديد من احل��االت املر�ضية
التي يُعد بع�ضها قليل اخلطورة وبع�ضها الآخر مهددة للحياة.
وغالباً ما يُف�سر الأطباء �أمل ال�صدر على �أنه ناجماً عن حالة مر�ضية
قلبية �أو غري قلبية ،كما ميكن ت�صنيف �آالم ال�صدر �إىل �أمل �إقفاري و�أمل
غري �إقفاري.
وينجم �أمل ال�صدر الإقفاري �أو الذبحة ال�صدرية ع��اد ًة عن قلة تدفق
ال��دم �إىل منطقة معينة م��ن ع�ضلة القلب ب�سبب ان���س��داد ال�شريان
التاجي يف حالة تعرف مبر�ض ال�شريان التاجي ،وفيه ال حت�صل تلك
املنطقة الواقعة يف اجت��اه االن�سداد يف ال�شريان التاجي على ما يكفي
من الأوك�سجني والعنا�صر الغذائية الالزمة لقيامها بوظائفها املعتادة،
وبالتايل تعمل النهايات الع�صبية يف تلك املنطقة على تنبيه الدماغ �إىل
تلك امل�شكلة .وبذلك يُف�سر املري�ض هذه الإ�شارة على �أنها �أمل يف ال�صدر
وغالباً ما ي�صفه على �أنه �شد �أو ع�صر �أو حرقة �أو ت�أمل �أو �ضغط �أو ُثقل
�أو حرقة يف املعدة �أو ع�سر ه�ضم.

با�ستخدام مكونات طازجة.

الدم ،وذلك لت�أثريه على توازن ال�سوائل يف الدم.
وتو�صي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما ال يزيد عن
 2300ميلي غرام من ال�صوديوم� ،أي ما يعادل ملعقة � 5أطعمة غنية بالربوتني
يعترب الربوتني �أحد املفاتيح الأ�سا�سية للتمتع بال�صحة
�صغرية من امللح يوميا كحد �أق�صى.
وال��ر��ش��اق��ة وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ق��وة اجل���س��م ،ل��ذل��ك ين�صح
خرباء ال�صحة النا�س باحلر�ص على تواجده يف خمتلف
البيتزا املجمدة اجلاهزة
حت�ت��وي البيتزا املجمدة اجل��اه��زة على ن�سبة عالية من الوجبات اليومية.
وذكر موقع "هيلث الين" �أن الربوتني يحتاجه ال�صغري
ال�سكر والدهون امل�شبعة وال�صوديوم.
وت�شري تقديرات درا��س��ات �صحية� ،إىل �أن �شريحتان من والكبري� ،إذ ي�شكل اللبنات الأ�سا�سية للأع�ضاء والع�ضالت
اجلنب امل�ستخدم يف تلك البيتزا حتتويان على ما ال يقل واجللد والهرمونات.
و�أبرز �أن ج�سم الإن�سان يحتاج يوميا على الأقل  45غراما
عن  512ميلي غراما من ال�صوديوم
من الربوتني للن�ساء و 56غراما للرجال.
فيما يلي قائمة ت�ضم � 5أطعمة غنية بالربوتني:
املخلالت
يتطلب حت�ضري املخلالت �إ�ضافة كميات كبرية من امللح ،البي�ض :م�صدر ممتاز للفيتامينات وامل �ع��ادن والدهون
وذل��ك ملنع التعفن و�إبقائها �صاحلة للأكل لأط��ول فرتة ال�صحية وم���ض��ادات الأك �� �س��دة .يحتوي على � 78سعرة
حرارية و 6غرامات من الربوتني.
ممكنة.
وكلما طالت مدة بقاء اخل�ضراوات يف التعليب وال�سوائل ال�ل��وز :غني بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية ،مب��ا يف ذلك
الألياف واملنغنيز واملغني�سيوم .يحتوي على  6غرامات من
املاحلة ،كلما زادت كمية ال�صوديوم التي نتناولها.
ووف��ق تقديرات خ�براء يف التغذية ،ف��إن قطعة واح��د من الربوتينات و� 164سعرة حرارية (لكل  28غرام).
خملل اخليار حتتوي  447ميلي غراما من ال�صوديوم� � ،ص��در دج� ��اج :م��ن �أ� �ش �ه��ر الأط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة بالربوتني.
وهو ما يجعل هذا النوع من الأغذية خطريا بالن�سبة ملن حمتوى الربوتني فيه  53غراما و� 284سعرة حرارية.
احل �ل �ي��ب :ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ك ��ل ال �ع �ن��ا� �ص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة التي
يعاين ارتفاع �ضغط الدم.
يحتاجها اجل�سم تقريبا� .إذا كنت قلقا ب�ش�أن الدهون،
فين�صح ب�شربه قليل الد�سم �أو خايل الد�سم .كوب واحد
احل�ساء املعلّب
ين�صح �أط�ب��اء من يعاين ارتفاعا يف �ضغط ال��دم االبتعاد من احلليب يحتوي على � 149سعرة حرارية و 8غرامات
عن احل�ساء املع ّلب وذلك الحتوائه على ن�سبة عالية من من الربوتني.
ال�صوديوم ،فمثال حتتوي علبة ح�ساء الطماطم الواحدة حلم البقر :يعترب غنيا بالربوتني ،بالإ�ضافة �إىل ن�سبة
عالية م��ن احل��دي��د وفيتامني بـ .12حمتوى الربوتني
على  1110ميلي غراما من ال�صوديوم.
وميكن ا�ستبدال احل�ساء اجل��اه��ز بالبحث ع��ن املنتجات يف كل  85غراما هو  25غراما من الربوتني و186
ذات الن�سبة املنخف�ضة من ال�صوديوم� ،أو �إعداده يف املنزل �سعرة حرارية.

ي �ع �م��ل ف��ري��ق م ��ن ال �ب��اح �ث�ين يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ابتكار
رب��اط يد ميكنه قيا�س الأن�شطة
الكهربائية للقلب دون احلاجة
للأجهزة الإلكرتونية ال�ضخمة
ال �ت��ي ع ��ادة م��ا ت�ستخدم يف هذا
الغر�ض.
وجن� � ��ح ف� ��ري� ��ق ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن من
جامعة نورث كارولينا الأمريكية
يف حتديد �أماكن و�ضع الأقطاب
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ث�لاث��ة امل�ث�ب�ت��ة يف
الرباط ودرجة ال�ضغط املطلوبة
بحيث ي�ستطيع ر�صد الإ�شارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ن ال �ق �ل��ب ب�شكل
منتظم.
ون� � �ق � ��ل امل� � ��وق� � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين
"تيك �إك�سبلور" املتخ�ص�ص يف
التكنولوجيا عن الباحث براندن
يل م��ن ج��ام�ع��ة ن ��ورث كارولينا
ق��ول��ه" :لقد جنحنا يف حتديد
امل��وق��ع ال��دق�ي��ق لو�ضع الأقطاب
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ب �ح �ي ��ث ميكنها
ت �� �س �ج �ي��ل �إ� � � �ش � ��ارات ال �ق �ل��ب مع
حتديد درج��ة ال�ضغط الالزمة
لتحقيق ال�ن�ت��ائ��ج نف�سها التي
ت�سجلها �أجهزة قيا�س كهربائية
القلب ،م�ضيفا �أن هذه الدرا�سة
هي اخلطوة الأخرية نحو ابتكار
رباط يد �أو �ضمادة ميكنها �إجراء
عمليات ر�سم القلب.
ويف �إطار الدرا�سة ،قام الباحثون
بتثبيت الأق�ط��اب الكهربائية يف
�أماكن متعددة يف اجل��زء العلوي
م��ن ال��ذراع الأي�سر للمتطوعني
ح �ت��ى جن �ح��وا يف حت� ��دد �أف�ضل
ثالثة �أماكن لتثبيتها .وت�ضمنت
التجربة اختبار خم�سني موقعا
خمتلفا على الذراع للو�صول �إىل
�أف�ضل نتيجة.
كما قام الباحثون بقيا�س �ضغط
ال ��دم ون�ب���ض��ات ال�ق�ل��ب بوا�سطة
�أرب �ط��ة ب�ث�لاث��ة �أح �ج��ام خمتلفة
م��ن �أج��ل حتديد درج��ة ال�ضغط
املطلوبة لتحقيق �أف�ضل نتيجة.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال� �ب ��اح� �ث ��ة جي�سي
ج ��ور �أن� ��ه �إذا مل ت���ص��ل لدرجة
ال�ضغط ال�سليمة ،فلن ت�ستطيع
الو�صول �إىل النتائج ال�صحيحة
املطلوبة".

بعد التعايف ..درا�سة تك�شف
معاناة م�صابي كورونا

�أظ�ه��رت �أب �ح��اث حديثة �أج��راه��ا خمت�صون يف ك�ن��دا� ،أن ع��ددا ك�ب�يرا من
امل�صابني الذين تعافوا من فريو�س كورونا يعانون من الكوابي�س والقلق
و�أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة.
وذك��رت �شبكة "�سي تي يف نيوز" الكندية �أن هناك �أدل��ة جديدة ت�شري �إىل
�أن ما ي�صل �إىل ثلث �أولئك الذين تعافوا من الإ�صابة بفريو�س كورونا ،ال
تزال لديهم �أعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة.
ورغ��م تعايف �أك�ثر م��ن � 800أل��ف �شخ�ص يف كندا م��ن ع��دوى فريو�س
كورونا ،ف�إن كثريين منهم ال يزالون يعي�شون مع تبعات الإ�صابة بكوفيد-
.19
وبالن�سبة لأ�شخا�ص مثل �آ�شلي كومري ،التي ق�ضت �أكرث من �شهرين يف
امل�ست�شفى ب�سبب الإ�صابة بفريو�س كورونا ،ميكن �أن تكون العواقب وخيمة،
بح�سب الباحثني الكنديني.
وقالت كومري ل�شبكة "�سي تي يف نيوز" الكندية" :لقد كنت يف حرية من
�أم��ري .لقد كنت �أعمل من � 16إىل � 18ساعة يوم ًيا حتى تلك اللحظة.
لقد كدت �أن �أن�سى حتى يوم ميالدي .لقد كان التغيري مفاجئا مقلقا".
وق��د �أ�صيبت ك��وم��ري ب��امل��ر���ض يف �أب��ري��ل  2020بعد �أن �أ��ص�ي��ب زوجها
بالفريو�س يف متجر بقالة يف تورنتو� ،إذ نقل املر�ض �إليها.
و�أ�صيبت باحلمى وفقدت حا�ستي التذوق وال�شم .لكن ال�شيء الأكرث �إثارة
للجدل بالن�سبة لها هو ال�شعور باالرتباك الذي غمرها.
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ت�سعى لتمثيل الإمارات يف امل�سابقة االفرتا�ضية الدولية

طالبة جامعة زايد حت�صد املركز الأول بجائزة
�سيدة العام يف جمال التمويل امل�ؤ�س�سي

•• دبي – الفجر

فازت الطالبة �شما احلو�سني من كلية الإدارة بجامعة زايد بجائزة "�سيدة
العام يف جمال التمويل امل�ؤ�س�سي" من �شركة �إرن�ست �أند يونغ من بني
�سبع مر�شحات نهائيات على م�ستوى ال��دول��ة ،وذل��ك خ�لال حفل توزيع
اجلوائز الذي �أقيم افرتا�ضيا عرب الإنرتنت .
وتهدف مبادرة "�سيدة العام يف جمال التمويل امل�ؤ�س�سي" ،التي نظمتها
�شركة �إرن�ست �أن��د يونغ للعام ال��راب��ع على ال�ت��وايل� ،إىل �إع ��داد جيل من
ال�سيدات الإماراتيات فعال يف القطاع اخلا�ص ،ال�سيما يف جمال خدمات
ال�صفقات ومتويل ال�شركات ،والت�أكيد يف الوقت ذات��ه على القدرات التي
تتمتع بها ال�سيدات الإماراتية يف الدولة.
و�أ� �ش��ارت احلو�سني 21 ،ع��ا ًم��ا ،التي تكمل عامها الأخ�ي�ر بجامعة زايد
يف جمال املحا�سبة� ،إىل مرورها بثالث مراحل يف امل�سابقة ،وهي اختيار
املو�ضوع ،واملقابلة الفردية ،والن�شاط اجلماعي .و�أكملت احلو�سني كافة
املتطلبات بال�شكل ال��ذي قادها للمقدمة ،وت�سعى الآن لتمثيل الر�سمي
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف امل�سابقة االفرتا�ضية الدولية املزمع
عقدها يف �أبريل  2021ومب�شاركة العديد من الطالبات حول العامل،
وال�ف��وز بفرتة تدريب عملي مقدمة من �شركة �إرن�ست �أن��د يونغ مدتها
ثالثة �أ�شهر مدفوعة التكاليف بالكامل يف ثالثة مكاتب رئي�سية دولية
لل�شركة من اختيارها.
وع�ب�رت �شما احل��و��س�ن��ي ع��ن �سعادتها ب��اج�ت�ي��از جميع م��راح��ل امل�سابقة
و�إعالنها الفائزة باملركز الأول ،وتر�شحها للم�سابقة الدولية كممثلة لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وقالت" :كانت هذه امل�سابقة جتربة رائعة �أعطتني نظرة �شاملة عن عامل
متويل ال�شركات واال�سرتاتيجيات واملعامالت ،و�أتاحت يل الفر�صة لتطبيق
املعرفة التي اكت�سبتها من جامعة زايد على �أر�ض الواقع� ،إىل جانب مقابلة
رائدات �أعمال ي�شاركنني �شغفي بالتخ�ص�ص يف هذا املجال".
و�أ�ضافت“ :من خ�لال ه��ذه امل�سابقة ،تفاعلت وب�شكل مبا�شر مع خرباء
ومتخ�ص�صني من �شركة �إرن�ست �أن��د يونغ الذين �ساعدوين على التعمق
�أكرث يف جمال املعامالت املعقدة ،و ي�شرفني جدا �أن �أمثل دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وي�سعدين �أن �أتيحت يل الفر�صة للم�شاركة واكت�ساب
خربة غري عادية وعرب من�صة �إرن�ست �أند يونغ العاملية ".
وعربت الدكتورة فاطمة العلي -عميد كلية الإدارة بالإنابة بجامعة زايد
 عن �سعادتها بهذا الو�سام امل�ضاف للجامعة وع��ن افتخارها بامل�ستوىالتعليمي العايل املقدم من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س للطلبة ،وحتفيزهم
على امل�شاركة يف امل�سابقات املحلية وال��دول�ي��ة الكت�ساب اخل�برة العملية
وامليدانية والتي بدورها ت�ساعدهم على االنخراط ب�سوق العمل بال�شكل
املطلوب .وق��ال��ت" :ب�أن الطالبة �شما احلو�سني ا�ستطاعت تخطي كافة
مراحل امل�سابقة ب�شكل م�شرف ،حيث قدمت نبذة وا�ضحة عن م�ستواها
الأكادميي والعلمي ف�ض ً
ال عن التجارب العملية ال�سابقة يف هذا املجال ،ويف
املرحلة الثانية ا�ستطاعت تخطي العديد من التحديات كخدمة العمالء
على العمل بكفاءة �أكرب  ،و�أثبت قدرتها على �إدارة املخاطر ،وعملت على
تعزيز م�ستويات النمو والثقة لدى املوظفني" .
و�أ�ضافت" :يف املرحلة النهائية ا�ستطاعت �شما �إبهار احلكام بالتفكري البناء
والدرا�سة العملية التحليلية التي قدمتها و�إعداد خطة عمل كاملة مل�شروع
من اختيارها ،حيث كان على الطالبات تطبيق التفكري النقدي لتحليل
احلالة والتو�صل �إىل �أفكار مبتكرة للفوز بامل�سابقة ".
ت�شمل جائزة "�سيدة العام" يف جمال التمويل امل�ؤ�س�سي" من �إرن�ست �أند
يونغ والتي �أقيمت افرتا�ضيا عرب الإنرتنت هذا العام ب�سبب التحديات
الناجمة عن الوباء العاملي 21 ،دولة حول العامل  -مبا يف ذلك الإمارات
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والبحرين.

زايد للثقافة الإ�سالمية حتتفي
مبوظفاتها يف يوم املر�أة العاملي

•• �أبوظبي -الفجر

هن�أت دار زايد للثقافة الإ�سالمية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام ،الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة،
ح �ف �ظ �ه ��ا اهلل ،وج� �م� �ي ��ع ال �ن �� �س ��اء
الإماراتيات واملقيمات مبنا�سبة يوم
املر�أة العاملي.
وق��ال��ت د.ن �� �ض��ال حم�م��د الطنيجي
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل � ��دار زاي � ��د للثقافة
الإ� �س�لام �ي��ة  :مب�ن��ا��س�ب��ة ي ��وم امل� ��ر�أة
العاملي نتقدم بال�شكر و العرفان �إىل
جميع الزميالت و الأخوات يف الدار،
ح�ي��ث نفخر ب��إجن��ازات�ه��ن و عملهن
ال�ق�ي��م يف �أق �� �س��ام ال� ��دار امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و
م�ساهمتهن املتميزة يف م�سرية العمل
و تطويره ،وندعم م�سريتهن مببادرات كثرية تعمل على متكني موظفات
الدار من حتقيق الإجنازات والإبداع فيها حتقيقاً لنهج امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،يف متكني املر�أة وتقدير م�ساهماتها يف
بناء املجتمع والوطن".
و�أ�ضافت :ي�أتي يوم املر�أة العاملي هذا العام حتت �شعار "اختاري التحدي"،
و هلل احلمد نحن يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة نفخر بقيادة متكن
املر�أة و تقدر م�ساهماتها يف بناء املجتمع و الوطن ،وذلك بتوجيهات �سديدة
ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
حفظه اهلل ،و�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،و�سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات.

بالتعاون مع علماء عامليني

باحثون يف جامعة الإمارات يد�شنون كتاب حول الروبوتات يف التعليمبالإجنليزية والأملانية

الكتاب ي�ستهدف معلمي املدار�س احلكومية واخلا�صة ملنحهم فر�صة لإدخالالروبوتات يف عملية التعليم
•• العني  -الفجر

يف �إط��ار االكت�شافات العلمية احلديثة وا�ستخدامات
الروبوتات والذكاء اال�صطناعي وتطبيقاتها املختلفة،
والتي �أ�ضحت عنواناً ب��ارزاً لقيادة امل�ستقبل يف ع�صر
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة ،د�شن باحثون من جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة ،كتاباً بعنوان " الروبوتات
يف التعليم :مقدمة للروبوتات االجتماعيةالذكية ذات
املهارة التقنية العالية :الأدوات واملنهج" والذي �شارك
يف ت�أليفه ع��دد من املبدعني واملبتكرين م��ن �أع�ضاء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري���س�ي��ة وال�ب��اح�ث�ين يف ج��ام�ع��ةالإم� ��ارات
وباحثني و�أكادمييني من جامعات عاملية خمتلفة ،حيث
مت ن�شر الكتاب يفدور ن�شر عاملية باللغتني الإجنليزية
والأملانية.

و�أو�ضح الدكتور فادي النجار – م�ؤلف الكتاب –�أ�ستاذ
م�شارك يف ق�سم علوم احلا�سب وهند�سة الربجميات
يف كلية تكنولوجيا املعلومات بجامعة الإم ��ارات � :إن
�إطالق هذا الكتاب �إىل العاملية يتيح الفر�صة للباحثني
وامل�ه�ت�م�ين ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي وع �ل��م الروبوتات
االط�لاع على �أح��دث نتائج الأب�ح��اث والأف�ك��ار والأراء
العلمية املبتكرة ال�ت��ي تو�صل لها ال�ب��اح�ث��ون وفريق
ت��أل�ي��ف ال�ك�ت��اب للتبادل املعريف والعلمي و� �ص��و ًال �إىل
نتائج م��ن �ش�أنها تطوير ا�ستخدام ال��روب��وت��ات ب�شكل
فاعل وم ��ؤث��ر يف ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية ل�ن�ق��ل وتفعيل
منظومة التعليم والتوا�صل الفعالبني الطالب واملعلم
والآل ��ة "الروبوت" وتو�سيع دائ ��رة الإدراك واملعرفة
جلميع امل�شاركني م��ن �أط ��راف العملية التعليمية يف
بيئة مبتكرة تعزز من االبتكار و�إنتاج وتبادل املعرفة

اجلديدة وامل�ستدامة "
و�أ�شار الدكتور فادي �أن هذا الكتاب يعد ثمرة للقاءات
امللهمة بني العلماء والباحثنيمن خمتلف دول العامل
يف ج��ام�ع��ة الإم � � ��ارات ،وي �ع��د ع �� �ص��ارة خ�ب�رة للع�شرة
م�ؤلفنيعلى مدى عدة �سنوات .وي�سلط الكتاب ال�ضوء
على جمموعة من املو�ضوعات الهامة وب�شكل مب�سط
للعامة يف ا��س�ت�خ��دام وت�ط��وي��ر ال��روب��وت��ات ال��ذك�ي��ة يف
عملية التعليم ،وقال " ي�ستهدف الكتاب ب�شكل خا�ص
معلمي املدار�س احلكومية واخلا�صةلإعطائهم فر�صة
لإدخال الروبوتات يف عملية التعليم".
وجاءت مقدمة الكتاب بعنوان " الروبوتات يف التعليم
هي مقدمة ميكن الو�صول�إليها ال�ستخدام الروبوتات
يف ال�ت�ع�ل��م امل��در� �س��ي  ،وت���ش�م��ل ال �ن �ظ��ري��ات الرتبوية
والنف�سية ،وك��ذل��ك ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف امل �ن��اه��ج الدرا�سية،

حيث ت�ستخدم جمموعة متنوعة من املجتمعات عرب
التعليم الروبوتات ب�شكل متزايد كمعلمني يف الف�صول
ال��درا��س�ي��ة ،كما ت �ن��اول ال�ك�ت��اب ف���ص��ول يف� :أدوات يف
م�شاريع العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
 ،ومو�ضوعات درا�سية .كما ي�ستك�شف ف�صل من ف�صول
هذا الكتاب :كيف ميكن للقدرات املادية واالجتماعية
التفاعلية ال�ف��ري��دة ل�ل��روب��وت��ات التعليمية �أن تولد
روابط مع الطالب ،بينما حترر املدر�سني للرتكيز على
مناهجهم الفردية يف التدري�س والتعلم .كما يغطي
الكتاب �أ�سا�سيات الروبوتات ،والتقنيات الداعمة لها ؛
واملواقف واالجت��اه��ات ال�سلوكية  ،والآث��ار الأخالقية
للروبوتات يف عملية التعلم ،و طرق البحث ذات ال�صلة
بتو�سيع معرفتنا باملجال ا�ستخدامات وتطبيقات الذكاء
اال�صطناعي والروبوتات يف عملية التعلم و�أكرث.

بح�ضور وزير البيئة

عونك يا وطن بالتعاون مع بلدية العني يزرعون � 1630شجرة يف �أ�سبوع الت�شجري الـ41
•• العني  -الفجر

ب�ح���ض��ور م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل ب��ن حم�م��د بلحيف
النعيمي وزي��ر التغري امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة �� ،ش��ارك فريق
عونك ي��ا وط��ن التطوعي بالتعاون م��ع بلدية العني يف
فعاليات �أ�سبوع الت�شجري الـ 41يف مدينة العني الذي
حمل �شعار «معاً فلنزرع الإم��ارات»  ،وذل��ك بتوزيع مواد
زراعية مثل تربة زراعية و�أوانٍ بال�ستيكية التي ت�ستخدم
يف ال��زراع��ة يف م�ن�ت��زة امل �ب��زرة اخل���ض��راء و ��ش�ت�لات على
الهيئات احلكومية (غر�س زايد ) و زراعة � 1630شجرة
متنوعة خالل �أ�سبوع الت�شجري يف عدة مناطق يف مدينة
العني مع توزيع � 50شجرة للأفراد والهيئات خالل عام

.2021
ويت�ضمن �أ�سبوع الت�شجري يف ك��ل ع��ام �إط�ل�اق مبادرات
زراعية و�أن�شطة وفعاليات تواكب معاين ال�شعار ودوره يف
تر�سيخ قيم تراثية زراعية يف نفو�س الأجيال امل�ستقبلية
حول العودة للأر�ض وحب الزراعة مهنة الأجداد الأوائل
امل�ؤ�س�سني لالحتاد.
و�ساهم الفريق بالتعاون مع بلدية العني يف برامج �أ�سبوع
الت�شجري التي �شملت على م �ب��ادرات بيئية وجمتمعية
متنوعة تت�ضمن مبادرة بيئية حتت �شعار حافظوا على
املياه ال�ستدامة املوارد التي ت�ستهدف وقف وتخفيف ري
الأ�شجار الكبرية يف الزراعات التجميلية والغابات ومبادرة
«املهند�س ال��زراع��ي ال�صغري» لعدد م��ن ط�لاب املدرا�س

التي تهدف ربط التعليم بالزراعة وتعليم الأطفال كيفية
االهتمام بالأ�شجار بالإ�ضافة �إىل �إقامة دورات تدريبية
عن بعد للجهات احلكومية وفئات املجتمع و�أي�ضاً جل�سة
معرفية مع مركز ذوي الهمم وذلك لن�شر الوعي البيئي
ب�أهمية املحافظة على الزراعة �إىل جانب تنفيذ مبادرات
جمتمعية لزيادة امل�ساحة اخل�ضراء يف مدينة العني عرب
امل�شاريع امل�ستقبلية التي �ستقوم بها البلدية.
وق��ام �أع���ض��اء فريق عونك ي��ا وط��ن التطوعي بحمالت
توعوية وتثقيفية تعنى باملحافظة على البيئة بالإ�ضافة
�إىل حمالت جت�شري وا�سعة �شملت معظم مناطق مدينة
العني .
ويف ه��ذه املنا�سبة ق��ال ال�شيخ الدكتور حممد بن م�سلم

بن حم العامري رئي�س فريق عونك ياوطن التطوعي «
�أن االحتفال ب�أ�سبوع الت�شجري هو وقفة تقدير للجهود
العظيمة والنجاح الكبري ال��ذي حققتها دول��ة الإمارات
يف جماالت ن�شر الرقعة اخل�ضراء واحلدائق واملنتزهات
ال�ترف�ي�ه�ي��ة ال �ت��ي ح��ول��ت م��دن�ن��ا �إىل ج�ن��ائ��ن خ���ض��راء ،
و�ساهمت يف حتقيق جناحات النه�ضة الزراعية والبيئية
بكل تفا�صيلها وعناوينها التي جاءت نتاجا طيبا للأفكار
الرائدة والعطاءات الفيا�ضة من قيادتنا احلكيمة
اجلدير بالذكر ب�أنه �شارك �أكرث من  1000متطوع من
فريق عونك يا وطن يف التنظيم والتنفيذ وحر�صوا على
تقدمي كامل الدعم لإجناح املبادارات وحتقيقها النتائج
املرجوة منها .

الزراعة وال�سالمة الغذائية  :فريق ن�سائي متميز يقود قطاع الطب البيطري
•• �أبوظبي  -الفجر

التزاماً با�سرتاتيجية متكني املر�أة وتعزيز دورها الرائد
يف م�سرية التنمية ال�شاملة ،حتر�ص هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية على فتح الآفاق �أمام املر�أة
الإماراتية لتت�صدر مركز القيادة يف خمتلف املجاالت
الفنية والتخ�ص�صية ،حيث ب��رزت امل ��ر�أة الإماراتية
يف جم��ال ال�ط��ب البيطري و�أث�ب�ت��ت ب �ج��دارة تفوقها
وقدرتها على العطاء والتميز ،وامل�ساهمة يف ا�ستكمال
م�سرية الهيئة وحتقيق مزيد من الإجنازات.
وت�ضم الهيئة كوكبة من العن�صر الن�سائي يف جمال
الطب البيطري ك�إ�ضافة مميزة �إىل كوادرها الفنية،
يعملن يف ع��دة تخ�ص�صات وي�ت��ول�ين ع��دد م��ن املهام
الرئي�سية ك�إجراء العمليات اجلراحية ملختلف �أنواع
الرثوة احليوانية وفح�ص وت�شخي�ص احلاالت املر�ضية
وا�ستالم احل��االت الطارئة وتقدمي العالج املنا�سب،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف جمال
حتليل الأن�سجة لأغرا�ض جتهيز ال�شرائح الن�سيجية،
و�إعداد وجتهيز عينات الأن�سجة املري�ضة بعد عمليات
الت�شريح و العينات القادمة من اجلراحني� ،إىل جانب
ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال��وق��ائ�ي��ة وتطبيق ك��اف��ة �إج ��راءات
اح �ت��واء ال �ب ��ؤر امل��ر��ض�ي��ة ،و�إج� ��راء ال��زي��ارات امليدانية
ل�ل�ع��زب وح �ي ��ازات ال�ترب �ي��ة وت �ق��دمي ك��اف��ة اخلدمات
البيطرية لهم.
وقالت د .حمدة خلفان العلوي – طبيبة بيطرية يف
وحدة اجلراحة مب�ست�شفى القطارة البيطري التابع

لهيئة �أب��وظ �ب��ي ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة � :أن
املر�أة الإمارتية امر�أة قوية قادرة على العمل يف �شتى
امل�ج��االت ومواجهة كافة التحديات� ،أن��ا فخورة جداً
بعملي يف جم��ال الطب البيطري وال��ذي من خالله
ن�ستطيع املحافظة على ال�ثروة احليوانية وتنميتها.
و�أ�ضافت ال يقت�صر دورنا على تقدمي العالج املنا�سب
و�إجراء العمليات اجلراحية فقط ،فنحن نعمل �أي�ضاَ

على ت�ق��دمي امل���ش��ورة ملربيي ال�ث�روة احليوانية فيما
يتعلق بالتدابري ال�صحية والتغذية والإدارة العامة
للمزرعة وخيارات العالج وغريها من الإر�شادات.
و�أ� �ش��ادت ن��ورة ال��زرع��وين -حملل يف وح��دة الت�شريح
املر�ضي مبختربات هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية بجهود ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف جم��ال متكني
امل��ر�أة وت�شجعيها على خو�ض غمار العمل يف خمتلف

امل� �ج ��االت ،و�أ� �ض��اف��ت �أن ع�م�ل��ي يف جم ��ال الت�شريح
والتعامل مع خمتلف احلاالت �ساهم يف �صقل مهاراتي
وبناء اخلربات العملية لدي يف جمال الطب البيطري،
حيث تلعب وحدة الت�شريح دوراً مهماً يف احلفاظ على
الرثوة احليوانية من خالل تق�صي الأمرا�ض الوبائية
ومنع تف�شيها.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور حممد �سلمان احل �م��ادي م��دي��ر �إدارة
االت���ص��ال وخ��دم��ة املجتمع �أن الهيئة تفخر بوجود
ك��ادر ن�سائي متميز على �أع�ل��ى م�ستوى م��ن الكفاءة
واخلربة ،حيث حتر�ص الهيئة على ا�ستقطاب الكوادر
الفنية ال�شابة وتوطني الوظائف التخ�ص�صية يف كافة
قطاعاتها بهدف خلق جيل متمكن قادر على موا�صلة
م�سرية التميز والنجاح وحتقيق الإجنازات.
و�أ�ضاف �أن الهيئة �ساهمت يف �إطالق برنامج تخ�ص�ص
العلوم البيطرية عام  2012يف كليات التقنية العليا
بدعم كامل من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة بهدف تخريج وت�أهيل كوادر
وطنية �شابة للعمل يف جمال اخلدمات البيطرية وذلك
يف �إطار احلاجة �إىل دعم التوطني يف القطاع البيطري
وتلبية االحتياجات املتزايدة للمتخ�ص�صني يف جماالت
تتعلق مبنظومة �إدارة ال�ثروة احليوانية  ،م��ؤك��داً �أن
تنمية الرثوة احليوانية وا�ستدامتها وتعزيز منظومة
الأم ��ن احل�ي��وي واحل��د م��ن الأم��را���ض امل�شرتكة بني
الإن�سان واحل�ي��وان متثل �أول��وي��ة ا�سرتاتيجية لهيئة
�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية .
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تدار الكثري من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة من املنزل بعد �أن �أدى انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد �إىل فر�ض احلظر يف �أغلب دول
العامل ،ولكن ما زالت �إدارات هذه امل�ؤ�س�سات
وال�شركات تبحث عن طرق ملراقبة �أداء العمل
من املنزل ،وذل��ك با�ستخدام برامج املراقبة
والكامريات.
كل منها يظهر ب�شكل خمتلف يف الدماغ ويحمل خماطر وراثية فريدة
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درا�سة تك�شف� :ألزهامير يف الواقع هو � 3أنواع فرعية من الأمرا�ض
ك�شف ت�سل�سل احلم�ض ال�ن��ووي ال��ري�ب��وزي بعد ال��وف��اة عن
ثالثة �أنواع فرعية جزيئية رئي�سية من مر�ض �ألزهامير ،كل
منها يظهر ب�شكل خمتلف يف الدماغ ويحمل خماطر وراثية
فريدة.
وميكن �أن ت�ساعد هذه املعرفة يف التنب�ؤ مبن هم �أكرث عر�ضة
لكل ن��وع ف��رع��ي ،وكيف ميكن �أن يتطور مر�ضهم وم��ا هي
العالجات التي قد تنا�سبهم ب�شكل �أف�ضل ،ما قد ي�ؤدي �إىل
نتائج �أف�ضل.
وميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف تف�سري �سبب �صعوبة العثور على
عالجات فعالة ملر�ض �ألزهامير حتى الآن.
ووج��د الباحثون �أن من��اذج ال�ف�ئ��ران امل�ستخدمة للأبحاث
ال�صيدالنية تتطابق مع جمموعة فرعية معينة من مر�ض
�أل��زه��امي��ر ،ولكن لي�س مع جميع الأن ��واع الفرعية يف وقت
واحد.
ويقولون �إن هذا قد "يف�سر جزئيا �سبب عدم توافق الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م��ن الأدوي � ��ة ال �ت��ي جن�ح��ت يف من ��اذج م�ع�ي�ن��ة من
الفئران مع التجارب الب�شرية املعممة عرب جميع الأنواع
الفرعية ملر�ض �ألزهامير".
ول��ذل��ك ،ا�ستنتج ال�ب��اح�ث��ون �أن ت�صنيف امل��ر��ض��ى امل�صابني
ب��أل��زه��امي��ر يعد خ�ط��وة حا�سمة نحو ال�ط��ب ال��دق�ي��ق لهذا

املر�ض املدمر.
وتقليديا ،يُعتقد �أن �ألزهامير يت�سم بتكتالت من لويحات
بيتا �أميلويد ( ،)Aβبالإ�ضافة �إىل ت�شابكات بروتينات تاو
( )NFTsاملوجودة يف خزعات الدماغ بعد الوفاة.
و�أ�صبحت ك��ل م��ن ه��ذه ال�ع�لام��ات م��رادف��ة للمر�ض ،ولكن
يف ال�سنوات الأخ�يرة �أ�صبحت فر�ضياتنا الرئي�سية حول ما
تفعله بالفعل ب�أدمغتنا مو�ضع ت�سا�ؤل.
وعادة ،يُعتقد �أن تراكمات بيتا �أميلويد وبروتينات تاو ت�ؤدي
�إىل ف�ق��دان اخل�لاي��ا الع�صبية والت�شابك ،يف الغالب داخل
الق�شرة الدماغية واحل�صني .ويتبع ذلك مزيد من التدهور،
مبا يف ذلك التهاب وتنك�س الطبقة الواقية للخاليا الع�صبية،
ما يت�سبب يف �إبطاء الإ�شارات يف �أدمغتنا.
وم��ن الغريب ،م��ع ذل��ك� ،أن الأدل��ة احلديثة �أظ�ه��رت �أن ما
ي�صل �إىل ث�ل��ث امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ت�شخي�ص �سريري
لي�س لديهم لويحات بيتا �أميلويد يف خزعات ما بعد الوفاة.
وعالوة على ذلك ،ف�إن العديد ممن ُوجدوا مع لويحات عند
املوت مل يظهروا �ضعفا �إدراكيا يف احلياة.
وبدال من �أن تكون حمفزا مبكرا للإ�صابة مبر�ض �ألزهامير،
ما ي�ؤدي �إىل حدوث تنك�س ع�صبي وفقدان الذاكرة واالرتباك،
يبدو �أن لويحات بيتا �أميلويد ( )Aβقد ت�أخرت عند بع�ض

الأ�شخا�ص.ومن ناحية �أخ��رى ،ت�شري الأدل��ة احلديثة �إىل
وجود بروتينات تاو يف املراحل املبكرة جدا.
ويف ��ض��وء ك��ل ه��ذا ال�ب�ح��ث ،م��ن املحتمل ج��دا وج ��ود �أن ��واع
فرعية معينة من مر�ض �ألزهامير مل يتو�صل �إليها العلماء
بعد .و�ساعد البحث اجلديد يف ا�ستخال�ص ثالثة خيوط
رئي�سية منها.
ول�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،ق ��ام ال�ب��اح�ث��ون بتحليل  1543ن�سخة،
العمليات اجلينية التي يتم التعبري عنها يف اخللية ،عرب
خم�س مناطق دم��اغ�ي��ة ،وال�ت��ي مت جمعها بعد ال��وف��اة من
جمموعتني من �ألزهامير.
وبا�ستخدام ت�سل�سل احلم�ض ال�ن��ووي ال��ري�ب��وزي لتحديد
�سمات هذه الن�سخ ،حدد امل�ؤلفون ثالثة �أنواع فرعية جزيئية
رئي�سية من �ألزهامير ،والتي تتوافق مع م�سارات خمتلفة
غري منظمة.وت�شمل هذه امل�سارات :القابلية للتنك�س الع�صبي
بو�ساطة تاو ،التهاب ع�صبي �أميلويد بيتا� ،إ�شارات مت�شابكة،
ن�شاطا مناعيا ،تنظيم امليتوكندريون وتكون امليالني.
وك��ان��ت جميع الأن ��واع الفرعية م�ستقلة ع��ن العمر و�شدة
املر�ض .وكانت ب�صماتهم اجلزيئية موجودة �أي�ضا يف جميع
م�ن��اط��ق ال��دم��اغ ،ول�ك��ن ب�شكل خ��ا���ص يف احل���ص�ين ،والذي
�ألزهامير لها توقيعات ن�صية خمتلفة ج��دا ،وبالتايل من �ألزهامير ،فمن املمكن �أي�ضا �أن الأدوي��ة التي تقلل �أعرا�ض
يرتبط �إىل حد كبري بتكوين ذكريات جديدة.
وعالوة على ذلك ،مل ت�ستطع بروتينات بيتا �أميلويد وتاو �أن املحتمل �أن تتطلب عالجات متخ�ص�صة .وبالنظر �إىل �أن مر�ض �ألزهامير يف �أحد الأنواع الفرعية قد ت�ؤدي �إىل تفاقم
ال�ع��دي��د م��ن املنظمات الرئي�سية اخل��ا��ص��ة ب��ال�ن��وع الفرعي الأعرا�ض يف نوع فرعي �آخر".
تف�سر ب�شكل كامل الأنواع الفرعية املختلفة.
ويف ال��واق��ع ،حمل نحو ثلث ح��االت مر�ض �أل��زه��امي��ر فقط ل�ه��ا اجت��اه��ات م�ع��اك���س��ة يف ب�ع����ض الأن � ��واع ال�ف��رع�ي��ة ملر�ض وهناك حاجة �إىل مزيد من البحث لت�أكيد هذه الفكرة.
هذه ال�سمات املميزة لعر�ض مر�ض �ألزهامير "منوذجي".
و�أظ �ه��رت بقية احل��االت �أ��ش�ك��اال معاك�سة للتنظيم اجليني
داخ��ل اجل��زي�ئ��ات ،م��ا ت�سبب يف ح��دوث ت�غ�ي�يرات معقدة يف
م�سارات و�أنواع خاليا متعددة يف الدماغ.
وكتب الباحثون" :من املرجح �أن يكون تراكم بيتا �أميلويد
وت��او غالبا و��س�ط��اء �أو ت ��أث�يرات نهائية للتنك�س الع�صبي
وااللتهاب ،بغ�ض النظر عن احلمل احل�صيني".
ومبعنى �آخر ،قد ال يكون جمرد وجود تكتالت بيتا �أميلويد
وت��او بنف�س �أهمية الطريقة التي تتفاعل بها م��ع بع�ضها
البع�ض ومع عمليات اخللية الأخرى.
ومب �ق��ارن��ة ال�ن�ت��ائ��ج ب�ن�م��اذج ال �ف �ئ��ران ،وج��د امل ��ؤل �ف��ون عدم
تطابق خطري .وتعتمد معظم مناذج الفئران امل�ستخدمة يف
الأبحاث ال�سريرية على العرو�ض التقدميية "النموذجية"
ملر�ض �ألزهامير ،والتي �ستغطي فقط ثلث احلاالت يف هذه
ال��درا��س��ة.وه��ذا يعني �أن العالجات التي مت اختبارها على
الفئران قد ال تعمل مع جميع املر�ضى .لتطوير نهج �أكرث
تخ�صي�صا للعالج ،كان العلماء يحاولون حتديده والتحقق
من امل�ؤ�شرات احليوية اجلزيئية مثل هذه متاما.وا�ستنتج
امل ��ؤل �ف��ون" :كما �أو� �ض �ح �ن��ا ،ف� ��إن الأن � ��واع ال�ف��رع�ي��ة ملر�ض

الإنفلونزا الداخلية ..واجهوها
بالو�سائل ال�صحية
الإنفلونزا هو مر�ض فريو�سي تنف�سي �شائع جد ًا خ�صو�ص ًا يف ف�صل ال�شتاء؛ والفريو�س
�شديد العدوى ويدخل اجل�سم عن طريق الأنف والفم ،ومبجرد دخوله �إىل اجل�سم ،ي�ؤثر
على اجلهاز التنف�سي.
املر�ض يف اجلهاز التنف�سي ،والذي ي�شمل الأنف واحلنجرة
�أعرا�ض الإنفلونزا ال�شائعة
تظهر �أع��را���ض الإن�ف�ل��ون��زا ب�سرعة بعد ح��دوث العدوى وال�شعب الهوائية يف الرئتني ،وميكن �أن ت�ؤثر الأعرا�ض
نتيجة ملحاربة اجل�ه��از املناعي للفريو�س ،بينما يحدث �أي�ضاً على اجل�سم كله.

بالإ�ضافة �إىل احلمى ،ت�شمل �أعرا�ض الإنفلونزا ال�شائعة:
 الإعياء ال�صداع �آالم الع�ضالت واملفا�صل التهاب احللق وال�سعال ان�سداد �أو �سيالن الأنف ال �غ �ث �ي��ان وال� �ق ��يء �أو الإ� �س �ه ��ال (�أك �ث��ر � �ش �ي��وع �اً عندالأطفال)

درجة مئوية �إىل وجود حمى.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ارت �ف��اع درج��ة ح ��رارة اجل�سم نف�سها ،قد
ت�سبب الإنفلونزا �أي�ضاً:
 الق�شعريرة�أعرا�ض الإنفلونزا الداخلية
عند حماربة ع��دوى الإنفلونزا ،قد يرفع اجل�سم درجة  -ال�شعور بال�صداع
 �آالم الع�ضالتحرارته بحيث ي�صعب على الفريو�س التكاثر،
و ُت �ع��رف ه��ذه ال��زي��ادة غ�ير الطبيعية يف درج ��ة حرارة  -ال�شعور الأرق والإعياء ال�شديد
اجل�سم بـ"احلمى".
واحلمى هي ج��زء من ا�ستجابة اجلهاز املناعي للعدوى عالج الإنفلونزا الداخلية
وهي عار�ض منوذجي للإنفلونزا .ومع ذلك ،فمن املمكن ميكن ملعظم النا�س عالج الإنفلونزا يف املنزل عن طريق
احل�صول على ق�سط كبري من الراحة و�شرب الكثري من
�أن حتدث الإنفلونزا بدون حمى.
ففي احلاالت اخلفيفة للإنفلونزا ،قد يتمكن اجل�سم من ال�سوائل ،مثل املاء و�شاي الأع�شاب.
حماربة فريو�س الإنفلونزا دون احلاجة �إىل رفع درجة لي�س من ال�ضروري دائماً طلب الرعاية الطبية �أو تناول
الأدوية للتعايف من الإنفلونزا؛
حرارته.
وعادة ما ت�شري درجات حرارة اجل�سم التي تزيد على  38لأنَّ اجل�ه��از املناعي ،خ�لال ف�ترة ال��راح��ة ه��ذه� ،سيقاوم

العدوى.
ً
الأدوي ��ة امل���ض��ا ّدة للفريو�سات متاحة �أي���ض�ا للأ�شخا�ص
امل�صابني بالإنفلونزا� ،إذ ميكن �أن تقلل هذه الأدوي��ة من
الأعرا�ض،
وت�ساعد يف ت�سريع ال�شفاء عند تناولها يف غ�ضون يوم �أو
يومني من الإ�صابة.
ميكن �أن تكون هذه العالجات مفيدة للحاالت ال�شديدة
�أو ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص امل�ع��ر��ض�ين خل�ط��ر ح ��دوث م�ضاعفات؛
والأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر امل�ضاعفات هم:
 الأطفال ال�صغار الأ�شخا�ص الذين تبلغ �أعمارهم  65عاماً �أو �أكرث الن�ساء احلوامل الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ح ��االت تثبيط جهازاملناعة ،مثل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
 -الأ�شخا�ص الذين يتناولون مثبطات املناعة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  9مار�س  2021العدد 13184
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
امليثاء للتجارة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/2/23:
املودعة حتت رقم345498 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :امليثاء للتجارة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،92547الق�صي�ص  ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة  galenoبحروف التينية ب��ارزة بلون �أخ�ضر اال ح��رف  lوهو بلون
برون وامل�سمى كلها يف خلفية بي�ضاء ويظهر جانبي حرف � lصورة الورقة ويظهر حتت هذا امل�سمى كلمة
 bringing natureوتوجد ثالث نقطات بعد هذه الكلمة كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  9مار�س  2021العدد 13184
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
بتاريخ 27/02/2021 :
املودعة حتت رقم345767 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :بري�ستول للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة :بور �سعيد ،ا�ستدامة ،دبي �ص.ب  ،40283دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الزيوت وال�شحوم التي ت�ستخدم يف ال�صناعة (غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت
الطيارة) ،مواد الت�شحيم ،امل�ستح�ضرات التي ت�ستخدم لرت�سيب الأتربة وامت�صا�صها ،الوقود مبا يف ذلك
الزيوت املعدنية (اخلا�صة ب�إدارة املحركات) ومواد الإ�ضاءة� ،شموع اال�ضاءة بجميع �أنواعها وفتائل الإ�ضاءة.
الواقـعة بالفئة04 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة  TEMOILبحروف التينية بارزة بلون �أ�سود يف خلفية بي�ضاء ويظهر
ويظهر حتت هذا امل�سمى كلمة  LUBRICANTSبلون �أ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 9/ 3/ 2021 Issue No : 13184
Real Estate Summary 211/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Ihtisham Ahmed Bin Mohammed
Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-07-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 1Ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED 422,648) and the
interest of 9% per annum from the claim date until the full payment. 2- Ordering
the defendant to pay the charges, the expenses and One Thousand Dirhams as
attorney's fees and the court rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the
day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 9/ 3/ 2021 Issue No : 13184
Real Estate Summary 171/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Omran Nazeer Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 17-08-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 659,886 (Six
Hundred Fifty Nine Thousand Eight Hundred Eighty Six Dirhams) and the
interest of 9 % per annum from 02-04-2020 until the full payment and ordered
him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees
and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the
day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
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املدينة امل�ستدامة تعيد تدوير النفايات الإلكرتونية ال�ضارة بالتعاون مع ِ«�إيفات»
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•• دبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت امل��دي�ن��ة امل ُ���س�ت��دام��ة؛ ال�ت��ي ّت�ع��دُّ �أول جمتمع
ُم �� �س �ت��دام ب��ال �ك��ام��ل ه��و الأول م��ن ن��وع��ه مبنطقة
ال�شرق الأو�سط ،عن ا�ست�ضافة حمطة جديدة جلمع
النفايات الإلكرتونية و�إدارت�ه��ا بالتعاون مع �شركة
“�إيفات” ،وي��أت��ي ذل��ك �ضمن م�ساعيها املتوا�صلة
ن�ح��و �إي �ج ��اد ح��ل ذك ��ي وف � ّع ��ال مل��واج �ه��ة �أح ��د �أكرث
التهديدات خطور ًة على البيئة والإن�سان .و�ستعمل
حم�ط��ة ت�ف��ري��غ ال�ن�ف��اي��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى مدار
ال�ساعة ،و�ستقدم ح ً
ال جمانياً وفعا ًال لإدارة النفايات
وعامة امل�ستخدمني.
للمقيمني
الإلكرتونية
ّ
وقد قامت �شركة “�إيفات” ،العاملة يف �إدارة النفايات
الإلكرتونية وتتخذ م��ن دول��ة الإم ��ارات م�ق��راً لها،
برتكيب حاوية متخ�ص�صة �إع��ادة التدوير وتوفري
حلول ذكية للنفايات داخل املدينة املُ�ستدامة بجوار
املدخل الرئي�س .وب�إمكان املقيمني واجلمهور و�ضع

نفاياتهم الإلكرتونية يف ه��ذه املحطة ليتم الحقاً
جمعها ون�ق�ل�ه��ا �إىل م�ن���ش��أة �إع � ��ادة ال �ت��دوي��ر وفرز
حم�ت��وي��ات�ه��ا وف �ق �اً ل �ل �ن��وع .و� �س��وف ُي �ع��اد ا�ستخدام
الأجزاء النافعة واملواد املفيدة التي حتتوي على مواد
خام �ضرورية يف ت�صنيع منتجات جديدة ،بينما �سيتم
التخل�ص من الأجزاء غري املفيدة وفق عملية ال ينتج
عنها �أي انبعاثات �ضارة.
�س ُتجمع النفايات الإلكرتونية القابلة لإعادة التدوير
يف امل�ح�ط��ة؛ مب��ا فيها �أج �ه��زة الكمبيوتر املحمولة
والطابعات والأج�ه��زة اللوحية والهواتف املحمولة
ووحدات املعاجلة املركزية و�أجهزة التلفزيون و�أجهزة
ال�سترييو ومكربات ال�صوت واملكونات الإلكرتونية
الأخ��رى .كما �ستوفر “�إيفات” خدمة نقل جمانية
للأجهزة الإلكرتونية كبرية احلجم.
يف �إطار تعليقه على هذه املبادرة ،قال املهند�س فار�س
�سعيد ،الرئي�س التنفيذي وامل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة
داميوند ديفلوبرز“ :لقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية

زياد ًة غري م�سبوقة يف كميات النفايات الإلكرتونية،
�إذ يتخل�ص �سكان العامل من نحو  50مليون طن
م��ن النفايات الإل�ك�ترون�ي��ة ك��ل ع��ام .وم��ن احلقائق
املقلقة للغاية �أن��ه يُعاد تدوير  ٪20فقط من هذه
املخلفات �ضمن عمليات منا�سبة و�آل�ي��ات �صحيحة.
ال �شك يف �أننا ،كمجتمع م�س�ؤول ،نحتاج �إىل �إيجاد
ُ�س ُبلٍ جديدة وو�سائل �أف�ضل؛ لي�س بهدف التخل�ص
م��ن النفايات الإل�ك�ترون�ي��ة فح�سب ،ب��ل الأه ��م من
ذلك �إع��ادة ا�ستخدامها وتدويرها .نحن ننظر �إىل
�شراكتنا م��ع “�إيفات” ع�ل��ى �أن �ه��ا اخل �ط��وة الأوىل
نحو ه��ذا االجت ��اه ،ون�ح��ثُّ اجل�م�ي��ع ،ولي�س ح�صراً
�سكان مدينتا واملقيمني يف املناطق املجاورة لنا ،على
�إح�ضار �أجهزتهم الإلكرتونية غري امل�ستخدمة وغري
امل��رغ��وب فيها �إىل حمطة التفريغ ه��ذه كي نتمكن
من اتخاذ خطوات مهمة يف طريقنا نحو م�ستقبل
�أكرث ا�ستدامة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�سيد حممد احل �م��ادي الرئي�س

ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة �إي� �ف ��ات“ :نحن ن�ت�ب�ن��ى �أف�ضل
املمار�سات يف �إدارة النفايات وجمعها ،ون�ستفيد من
املعلومات والبيانات اخلا�صة بالنفايات الإلكرتونية
يف ت��وع �ي��ة ع �م�لائ �ن��ا ح� ��ول ال � �ت � ��أث �ي�رات ال�سلبية
ال�ت��ي ت�تر ّت��ب على الإدارة غ�ير ال�سليمة للنفايات
الإلكرتونية وخماطر ذلك على بيئتنا� .إننا فخورون
كذلك ب�شراكتنا مع املدينة امل�ستدامة التي جتمعنا
معها ر�ؤية وتطلعات واحدة نحو �ضمان م�ستقبل �أكرث
اخ�ضراراً مع م�شروع مهم مثل املدينة امل�ستدامة».
�إىل جانب عملية �إع��ادة التدوير� ،ست�ضمن حمطة
التفريغ كذلك �إعادة اال�ستخدام ال�صحيح للنفايات
الإلكرتونية التي مت جمعها .فبعد عملية الفرز يف
حمطة معاجلة النفايات� ،سيتم ال�ت�برع بالأجهزة
الإل �ك�ترون �ي��ة يف ح��ال��ة ��ص��احل��ة للعمل للجمعيات
اخلريية .و�ستعمل “�إيفات” على جتديد الأجهزة
القابلة للإ�صالح وت�سليمها بحالة �صاحلة للعمل
�إىل للفئات املحرومة يف املجتمع.

بور�صة دبي للذهب وال�سلع حتتفل باليوم العاملي للمر�أة من خالل مبادرة قرع اجلر�س للم�ساواة بني اجلن�سني
•• دبي-الفجر:

تن�ضم ب��ور��ص��ة دب��ي ل�ل��ذه��ب وال�سلع،
مب �ن��ا� �س �ب��ة ي� ��وم امل � � ��ر�أة ال �ع��امل��ي ال ��ذي
ي �� �ص��ادف ي ��وم  8م��ار���س اجل � ��اري� ،إىل
ع �� �ش��رات ال �ب��ور� �ص��ات يف ج�م�ي��ع �أنحاء
ال �ع ��امل ل�لاح �ت �ف��ال ال �� �س �ن��وي ال�سابع
مب�ب��ادرة “قرع اجل��ر���س للم�ساواة بني
اجلن�سني” ،ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل تعزيز
الوعي مببادئ متكني امل��ر�أة .واختارت
هيئة الأمم املتحدة ع�ن��وان« :امل ��ر�أة يف
ال �ق �ي��ادة :حتقيق م�ستقبل م�ت���س��ا ٍو يف
عامل كوفيد »19-مو�ضوعاً لالحتفال
باليوم العاملي للمر�أة هذا العام .2021
وتعترب املبادرة نتاج �شراكة بني االحتاد
ال �ع��امل��ي ل �ل �ب��ور� �ص��ات ،وم� �ب ��ادرة الأمم
املتحدة للبور�صات امل�ستدامة (،)SSE
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،وامليثاق
ال �ع��امل��ي ل �ل ��أمم امل �ت �ح ��دة ،وم�ؤ�س�سة
امل��ر�أة يف �صناديق اال�ستثمار املتداولة،
وم�ؤ�س�سة التمويل ال��دول�ي��ة ،وت�س ّلط
ال���ض��وء ع�ل��ى ال� ��دور احل �ي��وي للقطاع
اخل��ا���ص يف ت�ط��وي��ر ومت �ك�ين امل � ��ر�أة يف
مكان العمل وقطاع الأعمال واملجتمع
الأو�سع.
وق ��ال لي�س م�ي��ل ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
لبور�صة دبي للذهب وال�سلع“ :يعترب
التنوع وامل�ساواة من الركائز الأ�سا�سية
لطبيعة عملنا يف بور�صة دب��ي للذهب
وال���س�ل��ع ،ح�ي��ث ن ��ؤم��ن ب �ق��وة ب�ضرورة
موا�صلة متكني املر�أة يف قطاع الأعمال
واملجتمع املحلي الأو��س��ع .وق��د ك�شفت
درا� � �س� ��ات ع ��دي ��دة ع ��ن ال �ف ��وائ ��د التي
جتنيها امل�ؤ�س�سات نتيجة التنوع الكبري
بني اجلن�سني ،مثل اتخاذ قرارات �أكرث
فعالية ،تقدمي خدمة �أف�ضل للعمالء
وحتقيق �أداء ت�شغيلي قوي .وقدر برزت

�أهمية القيادات الن�سائية يف بور�صة دبي
للذهب وال�سلع وكذلك يف جميع �أنحاء
الإم��ارات العربية املتحدة ب�شكل وا�ضح
هذا العام خالل تف�شي جائحة كورونا،
و�ست�ستمر ك �ج��زءاً رئي�سياً م��ن جهود
الدولة للتعايف االقت�صادي وا�ستئناف
دورة احلياة ب�شكل �أف�ضل من �أي وقت
م�ضى».
بدورها ،قالت الدكتورة موزة ال�شحي،
م ��دي ��رة م �ك �ت��ب ات �� �ص��ال ه �ي �ئ��ة الأمم
املتحدة للمر�أة ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي“ :ي�سرنا �أن تن�ضم �شركات
م��ن دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
�إىل مبادرة «قرع اجلر�س للم�ساواة بني
اجلن�سني» ،ت�أكيداً اللتزامها بامل�ساواة
بني اجلن�سني و�أه��داف مبادرة التنمية
امل�ستدامة (الهدف  ،)5وحر�صها على

ت �ع��زي��ز دور امل � ��ر�أة ال ��ري ��ادي يف قطاع
الأع �م��ال .وتعترب ق�ي��ادة امل ��ر�أة �أولوية
م�ل�ح��ة �أك �ث�ر م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى مع
خروج العامل من جائحة كورونا ،حيث
يجب �أن تكون يف �صلب اجلهود العاملية
ل �ل �ت �ع��ايف و�إع � � ��ادة ال �ب �ن��اء « .وت�شارك
�أك�ث�ر م��ن  86ب��ور��ص��ة ع��امل�ي��ة يف هذا
احل � ��دث ،وق ��د ت �ع �ه��دت ال �ع��دي��د منها
ب��دع��م �أه� ��داف م �ب��ادرة الأمم املتحدة
للتنمية امل���س�ت��دام��ة م��ن �أج ��ل حتقيق
امل���س��اواة ب�ين اجلن�سني ومت�ك�ين امل��ر�أة
على جميع امل�ستويات .ويت�ضمن ذلك
ت�ع�ه��داً م��ن ه��ذه ال�ب��ور��ص��ات بت�شجيع
ال���ش��رك��ات امل��درج��ة ع�ل��ى الإع�ل��ان عن
املقايي�س املتعلقة بتوازن اجلن�سني مع
زي� ��ادة ت�شجيع ال �ت �ن��وع ب�ي�ن اجلن�سني
يف ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ل��دي �ه��ا .و�أ�ضافت

م��اغ��ي م�ن���ص��ور ،م��دي��رة االم �ت �ث��ال يف
بور�صة دب��ي للذهب وال�سلع“ :ن�شعر
بالفخر باالن�ضمام �إىل حملة االحتاد
ال�ع��امل��ي ل�ل�ب��ور��ص��ات ،ومنظمات الأمم
املتحدة ،والبور�صات العاملية ،لتكرمي
املر�أةواالعرتافبم�ساهماتها .وب�صفتنا
بور�صة �إقليمية رائدة ،تقع على عاتقنا
م�س�ؤولية امل�ساعدة يف ت�سهيل احلوار
العاملي لدعم متكني املر�أة ،وي�سعدنا �أن
نكون ج��زءاً من هذه املبادرة املهمة مع
�سعينا ل�سد الفجوات املتعلقة بامل�ساواة
بني اجلن�سني».
و�أعلنت بور�صة دبي للذهب وال�سلع يف
�أوائ ��ل ع��ام � 2020أن�ه��ا �أ�صبحت من
ال�شركات الداعمة لتمثيل دور املر�أة من
خ�لال ان�ضمامها ملبادرةمبادئ متكني
امل ��ر�أة ،وه��ي م �ب��ادرة �أخ ��رى م��ن جانب

هيئة الأمم امل�ت�ح��دة ل�ل�م��ر�أة ،وامليثاق
العاملي ل�ل�أمم املتحدة ،هدفها متكني
املر�أة وت�شجيع امل�ساواة بني اجلن�سني.
وتعهدت بور�صة دب��ي للذهب وال�سلع،
يف �إط��ار التزامها مببادئ متكني املر�أة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة ،مبوا�صلة
ت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة ع �م��ل ��ش��ام�ل��ة م��ن خالل
درا�سة وتقييم �أدائها يف جمال امل�ساواة
بني اجلن�سني .وا�ستعر�ضت البور�صة،
م��ن خ�لال �أدوات حتليل ال�ف�ج��وة بني
اجلن�سني �ضمن مبادرة مبادئ متكني
امل��ر�أة� ،سيا�ساتها و�إج��راءات�ه��ا ،و�أعلنت
عن حتقيق تقدم كبري عرب زيادة ن�سبة
الن�ساء العامالت لديها من � 19%إىل
 24%بحلول نهاية العام ،بالإ�ضافة
�إىل وج��ود خطط ل��زي��ادة ه��ذه الن�سبة
ب�شكل �أكرب هذا العام.

 764مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي ام�س �أكرث
م��ن  764مليون دره��م حيث �شهدت ال��دائ��رة ت�سجيل  202مبايعة
بقيمة  524.92م�ل�ي��ون دره ��م منها  19مبايعة ل�ل�أرا� �ض��ي بقيمة
 199.01مليون درهم و 183مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 325.91
مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  111مليون درهم يف منطقة نخلة
جمريا تليها مبايعة بقيمة  43مليون درهم يف منطقة الورقاء الأوىل
تليها مبايعة بقيمة  13مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد

حماكم دبي

بن را�شد.
وت���ص��درت منطقة احلبية الثالثة املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  7مبايعات بقيمة  13مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�شيخ
حممد بن را�شد بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  21مليون درهم وثالثة يف
جبل علي الأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  969الف درهم.
وفيما يتعلق ب��أه��م مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة بقيمة 30
مليون درهم مبنطقة القوز الثالثة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 20مليون دره��م يف منطقة نخلة جمريا و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة 17
مليون درهم يف منطقة املركا�ض.
وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق

والفلل �إذ �سجلت  38مبايعة بقيمة  30مليون دره��م وتلتها منطقة
مر�سى دب��ي بت�سجيلها  20مبايعة بقيمة  40مليون دره��م وثالثة يف
الثنية اخلام�سة بت�سجيلها  14مبايعة بقيمة  15مليون درهم.
و�سجلت ال��ره��ون قيمة قدرها  147.31مليون دره��م منها  7رهون
لأرا� ��ض بقيمة  13.58مليون دره��م و 56ره�ن��ا لفلل و�شقق بقيمة
 133.74مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة القوز الثالثة بقيمة 41
مليون درهم و�أخرى يف منطقة املركا�ض بقيمة  18مليون درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  12هبة بقيمة  92.73مليون درهم
ك��ان �أهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة  72مليون دره��م و�أخ��رى يف
منطقة حمي�صنة الأوىل بقيمة  14مليون درهم.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2021/204مدين جزئي

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن بالن�شر
رقم الق�ضية  211/2021ا�ستئناف عقاري

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )6.825درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن �-1 /شركة االحتاد للت�أمني �ش.م.ع  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ديفيد اندريو ليثابى فيل � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )6.825دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/3/15ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
مدير دعوى

اعالن بالن�شر
 903/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/امنيات للعقارات �ستة املحدودة  -2امنيات هولدجن ليمتد
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة اخلور كابيتال انف�ستمنت ذ.م.م
وميثله  /نبيه �أحمد بدر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )147312215درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ديراج �آند �آي�ست كو�ست ���ش.ذ.م.م  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /مارينا  3كيه ليمتد  -وميثله�:سرحان ح�سن
حممد ح�سن املعيني  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1052/2020
عقاري جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/24ال�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

نخبة من ن�ساء الأعمال جتتمع لتناق�ش كيف ميكن
للمنظمات �أن تدعم تقدم املر�أة يف مكان العمل

•• ال�شارقة-الفجر:

تزام ًنا مع اليوم العاملي للمر�أة ،و بالتعاون مع م�ؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملر�أة،
ت�ست�ضيف مبادرة ب�يرل ،وه��ي منظمة رائ��دة غري ربحية مكر�سة لتلبية
احلاجة املتزايدة ملمار�سات احلوكمة الر�شيدة لل�شركات ،ولتعزيز ثقافة
امل�ساءلة وال�شفافية عرب القطاع اخلا�ص يف منطقة اخلليج ،ندوة فيديوية
ملناق�شة دور املر�أة يف عامل ال�شركات ،ودرا�سة كيف ميكن للمنظمات �أن تعد
قيادات ن�سائية للم�ستقبل عن طريق دعم تقدم امل��ر�أة من خالل �سيا�سات
التنوع وال�شمول.
وم��ن املنتظر �أن ي�ضم احل��دث االفرتا�ضي ،وال��ذي �سيتم انعقاده يف 10
مار�س من ال�ساعة  3م�سا ًء وحتى  4:15م�سا ًء (ح�سب التوقيت املعتمد يف
اخلليج) ،نخبة من �سيدات الأعمال الرائدات من منطقة اخلليج ،وذلك من
�أجل تناول كيف مت ت�سريع تدرجهن يف العمل يف املنظمات التي اعتمدت
بيئة عمل �أكرث �شمو ًال .كما �ستت�ضمن جل�سة النقا�ش كلمة رئي�سية تلقيها
معايل رمي بن كرم ،مديرة م�ؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملر�أة ،يليها حوار بني
ال�سيدة رن��ا زمعي ،املديرالتنفيذي للتوا�صل امل�ؤ�س�سي مبجموعة ن�سما
القاب�ضة ،وال�سيدة مرمي زمان ،ال�شريكة ورئي�سة حوكمة ال�شركات يف كي
بي� .إم .جي اخلليج الأدنى .ومن املنتظر �أن ت�شمل الندوة الفيديوية ،والتى
تديرها املديرة التنفيذية ملبادرة بريل ،رانية �سعداوي ،حواراً يتناول دور
احلوكمة الر�شيدة لل�شركات يف تطوير �إطار لتقدم املر�أة يف مكان العمل ،مع
الرتكيز على التحديات والفر�ص يف تنفيذ ا�سرتاتيجية للتنوع وال�شمول
يف املنظمات .ومن املنتظر �أن تتمحور املناق�شة حول الأدوار القيادية رفيعة
امل�ستوى ،و�أهمية القيم التنظيمية القوية يف دعم ال�سيا�سات والإجراءات،
وا��س�ت�خ��دام ثقافة ال�شركة الإي�ج��اب�ي��ة يف ت��وف�ير بيئة ت�ه��دف �إىل تعزيز
االرت�ق��اء ب��امل��ر�أة يف مكان العمل .وقالت امل��دي��رة التنفيذية مل�ب��ادرة بريل،
رانية �سعداوي ،قبل جل�سة النقا�ش“ :نتطلع �إىل الرتحيب بهذه النخبة
من الن�ساء اخلليجيات الرائدات ملناق�شة دور املر�أة يف مكان العمل .ونحن
انفتاحا
ن�أمل من خالل ت�سهيل هذا النقا�ش املهم� ،أن ت�صبح املنظمات �أكرث
ً
فيما يتعلق بتغيري الثقافة ودعم جداول الأعمال التى تتبنى فكرة التنوع
وال���ش�م��ول ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر امل��واه��ب ب�ين امل��وظ�ف�ين م��ن جميع
امل�ستويات « .الندوة الفيديوية �ستلقى باللغة االجنليزية والت�سجيل مفتوح
ومتاح جلميع املهتمني مبعرفة جماالت االتقدم باملر�أة يف جمال العمل.
وميكنك الت�سجيل عرب الرابط على https://www.pearlinitiative.
 org/events/event/summary/213ت�شمل الربامج احلالية التي
تديرها مبادرة بريل �أف�ضل ممار�سات مكافحة الف�ساد ،والتنوع يف قيادة
الأعمال ،واحلوكمة يف ال�شركات ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة ،واحلوكمة
يف ال�شركات العائلية ،وتعهدات الأعمال ،واحلوكمة يف العمل اخلريي.

البنوك الوطنية تزيد موجوداتها الأجنبية
مبقدار  63.8مليار درهم خالل 2020

•• �أبوظبي  -وام:

�سجل ر�صيد البنوك الوطنية من املوجودات الأجنبية زيادة مبقدار 63.8
مليار دره��م و بنمو ن�سبته  10%تقريبا خ�لال ال�ع��ام  ،2020وذلك
بح�سب االح�صائيات ال�صادرة عن م�صرف الإمارات املركزي.
و�ساهم النمو املتوا�صل يف امل��وج��ودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية يف
ارتفاع �إجمايل الر�صيد الرتاكمي لهذا النوع من احل�سابات �إىل م�ستوى
 707.3مليار دره��م يف نهاية العام  2020مقارنة مع  643.5مليار
درهم يف العام  .2019وتظهر اح�صائيات امل�صرف املركزي �أن املوجودات
الأج�ن�ب�ي��ة ل ��دى ال�ب�ن��وك ال��وط�ن�ي��ة �شكلت ن�ح��و  25.4%م��ن �إجمايل
موجوداتها البالغة  2.785تريليون درهم يف نهاية العام املا�ضي .ويت�ضح
من خالل ر�صد حركة ر�صيد املوجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية
خالل العام  2020تذبذب م�ستوياتها ،حيث قفزت قيمة �إجمايل الر�صيد
�إىل م�ستوى  665.5مليار تقريبا يف الربع الأول من العام ،ثم وا�صل
ال�صعود حتى بلغ  693.87مليار درهم يف الربع الثاين.
وخالل الربع الثالث من العام املا�ضي ارتفع اجمايل الر�صيد �إىل 736
مليار درهم قبل �أن ي�صل �إىل  760.9مليار درهم يف �شهر �أكتوبر من العام
ذاته ،وبعد ذلك عاد الر�صيد لال�ستقرار عند م�ستوى  723.1مليار درهم
ثم �أغلق يف �شهر دي�سمرب عند  707.3مليار درهم تقريبا .
وت�شكل ال�سندات نحو  % 31.8من �إجمايل ر�صيد املوجودات الأجنبية
لدى البنوك الوطنية فيما ي�ستحوذ االئتمان لغري املقيمني على 21.5%
من الر�صيد وتتوزع بقية الن�سبة على البنود الأخرى التي يتكون منها بند
املوجودات الأجنبية.

�صندوق حممد بن را�شد لالبتكار يفتح باب االن�ضمام
�إىل دفعة الربيع  2021يف برنامج م�سرع االبتكار

•• دبي -وام:

�أعلن �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار املبادرة التي �أطلقتها وزارة املالية
لدعم االبتكار يف دولة الإم��ارات فتح باب تقدمي الطلبات لالن�ضمام �إىل
دفعة ربيع  2021يف برناجمه “م�سرع االبتكار” حيث مت حتديد تاريخ
 22مار�س  2021ك�آخر موعد لتقدمي الطلبات لدورة الربيع .وي�شمل
الدعم املقدم من ال�صندوق خم�س خدمات �أ�سا�سية منها فح�ص واختبار
مناذج الأعمال وحتديد اجتاه الأعمال اال�سرتاتيجي وت�سهيل الو�صول �إىل
الأ�سواق والعمالء وتوفري فر�ص الو�صول �إىل التمويل .ويتما�شى ذلك
مع �أهداف ال�صندوق املتمثلة يف حتفيز ثقافة االبتكار من خالل �إر�شادات
وا�سرتاتيجيات من اخلرباء تهدف �إىل تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة
رئي�سة لالبتكار �إقليميا وعامليا .وقالت فاطمة النقبي ممثل وزارة املالية يف
�صندوق حممد بن را�شد لالبتكار :ي�سعدنا �أن نفتح باب الت�سجيل لدفعة
الربيع  2021يف برنامج �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار وا�ستقبال
جمموعة ج��دي��دة م��ن رواد الأع�م��ال النا�شئني ونحن ملتزمون بتقدمي
الدعم الالزم لتطوير �أعمالهم وم�شاريعهم املبتكرة ومتكينهم من الو�صول
�إىل الأ�سواق ب�شكل فعال و�سريع ون�سعى من خالل الربنامج �أن نكون وجهة
رئي�سية جتذب رواد االعمال لتمكينهم يف جماالت االبتكار وريادة الأعمال
واحللول الرقمية .و�أ�شارت �إىل �أن الربنامج �ضم يف دورته ال�سابقة العديد
من ال�شركات التي تتخذ من دول��ة الإم ��ارات مقرا لها ،مثل / Arnab
قطاع النقل /و/ Englease.comقطاع التعليم /و /Farminقطاع
التكنولوجيا /و / Food-ATMقطاع التكنولوجيا /والعديد غريهم .
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�إثر الت�أكد من تقييم �أنظمة العمل ومواءمتها للجودة

وزارة الطاقة والبنية التحتية حت�صل على �شهادتي �آيزو ب�إدارة االبتكار ومنذجة معلومات البناء
�سهيل املزروعي� :إجناز ي�ضمن موا�صلة العمل املتميز الذي ي�صب يف تعزيز ريادة الإمارات عا ً
مليا
•• دبي -الفجر:

26

اينوك حتقق  86.9مليون درهم
وفورات تراكمية عرب برناجمها لالبتكار

•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت جمموعة اي�ن��وك ع��ن و��ص��ول ال��وف��ورات ال�تراك�م�ي��ة ال�ن��اجت��ة عن
تطبيق اقرتاحات موظفيها عرب برنامج املجموعة لالبتكار �إىل 86.9
مليون درهم وذلك يف �إجن��ا ٍز جديد حتققه املجموعة على �صعيد اجلودة
والتم ّيز.
�سجل برنامج االبتكار يف املجموعة  3,824اقرتاحاً منذ انطالقته يف
وقد ّ
ُ
العام  2012ط ّبق منها  332فكرة �ساهمت ب�شكل كبري يف حتقيق وفورات
على ال�صعيد امل��ايل للمجموعة ..ففي ع��ام  2020وح��ده تقدّم موظفو
اينوك بـ  661اقرتاح ط ّبقت املجموعة منها  88فكرة بزيادة بلغت 52%
عن العام .. 2019وقد �أ�سهم تطبيق اقرتاحات املوظفني بوفورات �أعلى
امل�سجلة يف .2019
بن�سبة  10%عن الوفورات ّ
وق��ال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك:
“تفخر دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة دائ �م �اً بقدرتها على تنمية
االب �ت �ك��ار والإب � � ��داع وت �ع��زي��ز تبادل
املعرفة ما �أ�سهم ب�شكل كبري يف دفع
ع�ج�ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة يف ال �ب�ل�اد وو�ضعا
دول��ة الإم��ارات يف املرتبة  35مل�ؤ�شر
االب �ت �ك��ار ال �ع��امل��ي ل�ل�ع��ام 2020مع
امل���ض��ي ق��دم �اً يف حتقيق ال�ت�ف��وق يف
التعليم ال�ع��ايل وتقنيات املعلومات
واالت�صاالت والبنية التحتية العامة
واملنتجات واخلدمات املبتكرة».
و�أ� �ض��اف“ :لقد ا�ستلهم موظفونا
حما�سهم يف االبتكار من النهج الذي
تتبعه الدولة حيث �أ�سهمت �أفكارهم
يف ال�ن�ج��اح ال��ذي حتققه اي�ن��وك على �صعيد تعزيز التميز يف العمليات
على الرغم من التحديات التي واجهناها العام املا�ضي ..ه��ذه هي ثقافة
و�أخالقيات العمل التي يج�سدها موظفونا ف�إ�صرارهم على اال�ستمرار
يدفعنا �إىل الأم ��ام دائ �م �اً وم��ع ان�ب�ث��اق فجر حقب ٍة ج��دي��د ٍة من�ضي فيها
مدعومني بتحليل البيانات والذكاء اال�صطناعي والطاقة البديلة ن�أمل
يف اال�ستفادة من االبتكار وتطبيق التقنيات اجلديدة لتحقيق قيمة �أكرب
ملجموعة اينوك واملجتمعات العاملة بها».
ي�شارة �إىل �أن عدداً من الأفكار املط ّبقة هذا العام �ساهمت يف حتقيق وفورات
يف جم��ال ا�ستهالك ال�ط��اق��ة يف ح�ين �أ�سهمت �أف �ك��ا ٌر �أخ ��رى يف تخفي�ض
تكاليف الت�شغيل وال�صيانة وتعزيز الكفاءة الت�شغيلية على امتداد قطاعات
املجموعة ..وي�ضم برنامج االبتكار يف جمموعة اينوك خرباء وخمت�صني
من خمتلف الأق�سام والقطاعات وذلك ل�ضمان حتقيق ال�شفافية والعدل يف
التقييم املو�ضوعي للأفكار املُقرتحة.
ُي��ذك��ر �أن اي�ن��وك ك��ان��ت ق��د �أطلقت برنامج االب�ت�ك��ار ب�ه��دف تعزيز ثقافة
االب�ت�ك��ار يف امل�ج�م��وع��ة ع�بر غ��ر���س وت�ع��زي��ز ه��ذه ال�ث�ق��اف��ة ب�ين موظفيها
وذلك من خالل جعل االبتكار �أولوية وو�ضع �أ�س�س ُت�سهم يف حتقيق نتائج
ا�ستثنائية على �صعيد قطاعات املجموعة كافة.

هيئة مطار ال�شارقة الدويل ت�ستعر�ض
�أبرز الإجنازات واخلطط امل�ستقبلية

•• ال�شارقة-وام:

عقدت الإدارة العليا يف هيئة مطار ال�شارقة ال��دويل اجتماعا يف جممع
ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ،مت خالله عر�ض �أهم الإجنازات
وامل�شاريع التي حققها املطار خالل العام املا�ضي  ،2020كما مت الك�شف
عن مالمح اخلطط امل�ستقبلية والربامج التي �سيتم تنفيذها خالل العام
اجل��اري وال�ت��ي ت�ستهدف تعزيز تناف�سية امل�ط��ار على ال�صعيدين املحلي
والعاملي.
وكان يف ا�ستقبال الإدارة العليا �سعادة ح�سني املحمودي الرئي�س التنفيذي
ملجمع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ال��ذي قام بتقدمي �شرح
مف�صل عن �آخر التطورات يف املجمع و�أهم الإجنازات التي حققها.
وت��ر�أ���س االجتماع �سعادة علي �سامل امل��دف��ع ،رئي�س هيئة مطار ال�شارقة
ال��دويل ،بح�ضور �سعادة ال�شيخ في�صل بن �سعود القا�سمي ،مدير الهيئة
وم��دراء الإدارات وخ�لال االجتماع ق��ام م��دراء الإدارات يف الهيئة بعر�ض
�إجنازات الإدارات وخططهم للمرحلة القادمة.
وخالل العام  2020وا�صلت هيئة مطار ال�شارقة الدويل ال�سري بخطى
ثابته نحو تنفيذ م�سريتها الطموحة من خالل االجن��ازات التي حققتها
على خمتلف الأ�صعدة ،والتي تتم ّثل بعمليات التو�سعة ،وا�ستقطاب �شركات
طريان جديدة ،و�إطالق املبادرات النوعية وتعزيز ال�شراكات ،حيث �أ�صبح
مطار ال�شارقة منوذجاً عاملياً يف كفاءة العمليات الت�شغيلية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي فر�ضتها ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا /
كوفيد /19 -على حركة ال�سياحة وال�سفر وال�شحن اجل��وي �إال �أن عدد
امل�سافرين عرب مطار ال�شارقة خالل العام  2020و�صل �إىل  4.2مليون
م�سافر ،فيما �سجلت حركة الطائرات /املنتظمة وغري املنتظمة� /أكرث من
� 33.2ألف رحلة ،وو�صلت حركة ال�شحن اجلوي عرب املطار �إىل 99.6
�ألف طن ،وحقق املطار منواً يف حجم رحالت الطريان غري املنتظمة بن�سبة
 635.9%بينما و�صلت ن�سبة النمو يف حركة ط�يران ال�شحن اجلوي
غري املنتظمة �إىل  .54.6%وعملت الهيئة على تنفيذ خطط ا�ستقطاب
الكوادر الب�شرية وت�أهيلها اىل جانب موا�صلة تنفيذ ا�سرتاتيجية التوطني
حيث بلغ عدد املوظفني يف الهيئة مع نهاية العام املا�ضي لي�صل �إىل 684
موظفا منهم نحو  443مواطنا ومواطنة �أي بن�سبة  64%بينما و�صلت
ن�سبة التوطني يف املنا�صب القيادية نحو  90%فيما و�صلت الن�سبة
يف ال��وظ��ائ��ف اال�شرافية  .71%وق��ال �سعادة علي �سامل امل��دف��ع ،رئي�س
هيئة مطار ال�شارقة ال��دويل“ :مي�ضي مطار ال�شارقة يف تر�سيخ مكانته
على خريطة ال�سفر العاملية بكفاءة �أك�بر و�إ�صرار على حتقيق املزيد من
الإجنازات القيا�سية ،بف�ضل دعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،ومتابعة
م�ستمرة من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي».

�أك � ��د م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل امل� ��زروع� ��ي ،وزي ��ر
الطاقة والبنية التحتية� ،سعي الوزارة
ال� ��دائ� ��م �إىل حت �ق �ي��ق �أع� �ل ��ى املعايري
ال��دول �ي��ة يف جم ��ال االب �ت �ك��ار ،ب�صفته
امل� �ح ��رك ال��رئ �ي ����س ل �ل �ن �م��و والتنمية
ال���ش��ام�ل��ة مبختلف حم��اوره��ا ،وداعم
ملنظومة الإجن ��ازات امل�ستدامة املبنية
على م�ستهدفات وا��ض�ح��ة ق ��ادرة على
تلبية تطلعات حكومة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة.
ج ��اء ذل ��ك �إث� ��ر ت���س�ل��م م�ع��ال�ي��ه �شهادة
مطابقة املوا�صفات القيا�سية العاملية
“الآيزو  56002يف �إدارة االبتكار التي
ح�صلت عليها ال� ��وزارة بعد �أن انتهاء
عمليات التقييم للت�أكد م��ن مطابقة
�أن �ظ �م��ة ال �ع �م��ل وم �� �س �ت��وى اخلدمات
مل�ع��اي�ير اجل ��ودة يف �إدارة االب �ت �ك��ار مبا
يتوافق مع �آخر حتديث للنظام ،وكذلك
�شهادة “الأيزو”  19650يف منذجة
معلومات البناء ،ك ��أول جهة حكومية
احت ��ادي ��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى ال� �ع ��امل ،وهو
معيار دويل لإدارة املعلومات طوال دورة
احلياة الكاملة للأ�صل املبني با�ستخدام
من��ذج��ة م �ع �ل��وم��ات ال �ب �ن��اء ()BIM

الذي بدوره يحتوي على جميع املبادئ
واملتطلبات عالية امل�ستوى.
وع�ّب�رّ م�ع��ال�ي��ه ع��ن ��س�ع��ادت��ه واعتزازه
ب�ه��ات�ين ال���ش�ه��ادت�ين ال�ل�ت�ين ت�سطران
�إجن��ازاً م�شرفاً يف �سجل وزارة الطاقة
والبنية التحتية ،قائ ً
ال ”:مثل هذه
الإجن� � � � ��ازات ت �ع �ت�بر ت��رج �م��ة حلر�ص
ال ��وزارة على تطبيق معايري عاملية يف
جودة قطاعات الطاقة والبنية التحتية

والإ� �س �ك ��ان وال �ن �ق��ل ،وداف� �ع� �اً ملوا�صلة
النجاحات التي حتققها ال ��وزارة رغم
ال �ظ��روف اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي مي��ر بها
ال�ع��امل �أج�م��ع ج��راء ت��داع�ي��ات جائحة
كورونا امل�ستجد “كوفيد  ،”19م�شرياً
�إىل �أهمية احل�صول على “الآيزو” يف
حتفيز وت�شجيع املوظفني على �إجناز
وت �ق��دمي �أف �ك��ار اب�ت�ك��اري��ة ت��رف��د العمل
امل ��ؤ� �س �� �س��ي وت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة ال� � ��وزارة،

ك�ل�اع ��ب رئ �ي ����س يف حم� ��رك التنمية
ال���ش��ام�ل��ة ب��دول��ة الإم � � ��ارات .و�أ�ضاف
معاليه ”:ت�ضمن مثل هذه الإجنازات
النوعية موا�صلة العمل املتميز الذي
ي�صب مبجمله يف تعزيز ريادة الإمارات
ع��امل�ي�اً ،وال�ع�ب��ور خلم�سني ع��ام�اً مقبلة
من الإجن��ازات الطموحة ،و�صوال �إىل
حتقيق امل�ئ��وي��ة  ،”2071فيما �أثنى
م �ع��ال �ي��ه ع �ل��ى ج �ه��ود م��وظ �ف��ي وزارة

الطاقة والبنية التحتية التي �أثمرت
جن��اح��ات ن��وع �ي��ة ،م� ��ؤك ��داً �أن املرحلة
املقبلة تتطلب مزيداً من اجلهد والعمل
الد�ؤوب واجلاد ،وت�سخري كل الإمكانات
وامل � ��وارد مل��وا��ص�ل��ة م���س�يرة االجن� ��ازات،
وت�سريع وترية التنمية ال�شاملة ،التي
بدورها متثل حمركاً رئي�ساً وم�ستهدفاً
م�ستقبلياً لالنطالقة نحو اخلم�سني
عاماً القادمة.

يعي خرباء دوليني
معهد االبتكار التكنولوجي ب�أبوظبي نّ
يف جمل�س امل�ست�شارين التابع ملركز بحوث الأنظمة الآمنة
•• �أبوظبي -الفجر:

�أع�ل��ن معهد االب�ت�ك��ار التكنولوجي ،ذراع الأبحاث
التطبيقية ملجل�س �أب�ح��اث التكنولوجيا املتطورة،
ال�ي��وم ع��ن تعيني نخبة م��ن اخل�ب�راء ال��دول�ي�ين يف
جمال �أم��ن الأنظمة �ضمن جمل�س امل�ست�شارين يف
مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد.
وت� ��أت ��ي ه� ��ذه ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات يف �أع� �ق ��اب ��س�ل���س�ل��ة من
الت�صريحات املتتالية ملعهد االبتكار التكنولوجي
م �ن��ذ �أول اج �ت �م��اع مل�ج�ل����س �إدارة جم�ل����س �أبحاث
التكنولوجيا املتطورة يف �أغ�سط�س .2020
وي�ع��د م��رك��ز ب�ح��وث الأن �ظ �م��ة الآم �ن��ة م��ن املراكز
ال �ب �ح �ث �ي��ة ال �� �س �ب �ع��ة الأول � �ي� ��ة يف م �ع �ه��د االبتكار
التكنولوجي ،وه��و من امل��راك��ز القليلة عاملياً التي
جتري �أبحاثاً متطورة يف جمال الأنظمة الآمنة.
وي �ج �م��ع جم �ل ����س امل �� �س �ت �� �ش��اري��ن اجل ��دي ��د �أف�ضل
اخل�ب�رات يف الأم ��ن وامل��رون��ة املرتبطة باحلو�سبة
امل�ستقلة ،حيث �سيقوم بتوجيه جهود فريق املركز
البحثي لتطوير حلول متكاملة حلماية الأنظمة
ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة الإل �ك�ت�رون �ي ��ة (ال�سيربفيزيائية)
والأنظمة امل�ستقلة.
وي�ضم جمل�س امل�ست�شارين:
ال�بروف�ي���س��ور �إرن���س�ت��و دام� �ي ��اين� ،أ� �س �ت��اذ يف ق�سم
الهند�سة الكهربائية وعلوم احلا�سوب ،ومدير �أول
ملعهد الذكاء اال�صطناعي والأنظمة الذكية ،ومدير
مركز الأنظمة الفيزيائية الإلكرتونية ()C2PS
ب�ج��ام�ع��ة خ�ل�ي�ف��ة يف الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة،
ال ��ذي ت�شمل اه�ت�م��ام��ات��ه البحثية ال�ب�ن��ى الآمنة
املوجهة للخدمات ،وحتليالت البيانات ال�ضخمة
ال�ت��ي حت��اف��ظ ع�ل��ى اخل�صو�صية ،و�أم ��ن الأنظمة
ال���س�ي�بران�ي��ة ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة .ك�م��ا ق ��اد الربوفي�سور
دام�ي��اين خمترب �أب�ح��اث ال ُبنى املوجهة للخدمات
الآم�ن��ة يف ق�سم علوم الكمبيوتر بجامعة ميالنو
الإيطالية.
الدكتورة هدى اخلزميي� ،أ�ستاذ م�ساعد للبحوث يف

جامعة نيويورك �أبوظبي
بدولة الإمارات ومديرة
مركز الأمن ال�سيرباين
يف اجل� � ��ام � � �ع� � ��ة .وق � ��د
�شغلت منا�صب خمتلفة
ل �ل �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر يف
جمال الأمن ال�سيرباين
وعلم الت�شفري .وت�شمل
اه� �ت� �م ��ام ��ات ال ��دك� �ت ��ورة
اخل� � ��زمي� � ��ي البحثية
�أم� ��ن ال �ط ��ائ ��رات ب ��دون
ط �ي ��ار وع �ل ��م الت�شفري
وحت� �ل� �ي ��ل ال� ��� �ش� �ي� �ف ��رات
وجتميع مكونات املعدات
والربجميات الأمنية.
و ال � ��دك� � �ت � ��ورة ب�شرى
ال�ب�ل��و��ش��ي ،رئ�ي����س ق�سم
الأب � � � �ح� � � ��اث واالب � �ت � �ك� ��ار
يف م��رك��ز دب ��ي ل�ل�أم��ن الإل� �ك�ت�روين يف الإم � ��ارات،
وت�ت�خ���ص����ص �أب �ح��اث �ه��ا يف احل��و� �س �ب��ة ال�سحابية
والأمن ال�سيرباين والتحقيقات اجلنائية الرقمية
والت�شفري .و الربوفي�سور �إن�سيوك ه��وان��غ ،الذي
ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب �أ� �س �ت��اذ يف ك�ل�ي��ة امل�ل�اح��ة اجلوية
والف�ضائية ورئي�س خمترب ديناميكيات الطريان
وال�ت�ح�ك��م وخم�ت�بر الأن �ظ �م��ة الهجينة يف جامعة
ب�يردو ب��ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وتتخ�ص�ص
بحوثه يف اال�ستقاللية الذكية وذات ال�ضمان العايل
للأنظمة الفيزيائية الإل�ك�ترون�ي��ة م��ع تطبيقات
للأنظمة ال�شبكية املعقدة  ،مثل التحكم بالأنظمة
متعددة املركبات .ي�شغل الربوفي�سور هوانغ �أي�ضاً
من�صب مدير معمل ديناميكيات الطريان والتحكم
والأنظمة الهجينة يف نف�س اجلامعة.
و الربوفي�سور دوجن�ي��ان زو ،ال��ذي ي�شغل من�صب
�أ�ستاذ علوم الكمبيوتر يف ق�سم �صموئيل د .كونتي
لدرا�سات الكمبيوتر ومدير مركز التعليم والبحث
يف ق�سم ت�أمني و�أم��ن املعلومات يف جامعة ب�يردو .

وتخت�ص �أبحاثه بالأمن
ال���س�ي�براين والفيزيائي
ال�سيرباين.
الربوفي�سور تاي�سو كيم
ي� �ت ��وىل م �ن �� �ص��ب �أ� �س �ت ��اذ
م �� �ش��ارك يف ك �ل �ي��ة علوم
ال� �ك� �م� �ب� �ي ��وت ��ر يف معهد
ج��ورج �ي��ا للتكنولوجيا
يف ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة.
وت� �ت ��رك � � ��ز اه � �ت � �م� ��ام� ��ات
الربوفي�سور كيم البحثية
ع �ل ��ى ه �ي �ك �ل��ة وت�صميم
�أم ��ن الأن �ظ �م��ة ،وبيانات
ال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ،والبنية
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ل �ل��إن �ت�رن� ��ت
و�أنظمة الت�شغيل ،والتعلم
الآيل ،ول�غ��ات الربجمة.
و ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور وينكي
يل يعمل �أ�ستاذاً يف علوم الكمبيوتر ،وير�أ�س ق�سم
ج��ون ب��ي �إم�ل�اي جونيور للربجميات �ضمن كلية
علوم الكمبيوتر يف معهد جورجيا للتكنولوجيا.
ويعد الربوفي�سور يل �أحد �أهم الباحثني يف جمال
الأم��ن ال�سيرباين ومن �أكرثهم ت�أثرياً يف العامل.
ويتخ�ص�ص يف �أم��ن الأنظمة وال�شبكات والت�شفري
التطبيقي والتعلم الآيل .كما ي�شغل من�صب املدير
التنفيذي ملعهد �أم��ن املعلومات واخل�صو�صية يف
معهد جورجيا للتكنولوجيا يف مدينة اتالنتا ،يف
والية جورجيا الأمريكية.
و ال��دك�ت��ور ه��اري �إي��دمل��ان ي�شغل من�صب الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف “جمموعة �إيدملان” ،جمموعة
اال� �س �ت �� �ش��ارات امل �ع �م��اري��ة ال �ت��ي ت�خ�ت����ص باحللول
احل�ضرية املتكاملة .ع�ل�اوة على ذل��ك�� ،ش��ارك يف
ت�أ�سي�س �أيدومو�س ( ،)AIDOMUSال�شركة
النا�شئة التي تط ّور خدمات البناء الذكية القائمة
على انرتنت الأ�شياء وتعلم الآلة  .ويركز الدكتور
�إي ��دمل ��ان ن���ش��اط��ه وع�م�ل��ه الأك ��ادمي ��ي ع�ل��ى جوانب

متعددة من م�شاريع التطوير احل�ضري املتكامل،
م�ث��ل ح �ل��ول ت�صميم ال �ط��اق��ة احل���ض��ري��ة الذكية
والتنقل .وهو رئي�س جمموعات البحوث ،تقنيات
املباين االفرتا�ضية والت�صميم والتطوير امل�ستدام
يف جامعة تامبريي يف فنلندا.
وتعليقاً ع�ل��ى التعيينات اجل��دي��دة ،ق��ال الدكتور
�شريكانت (تيكي) ث�ك��ار ،كبري الباحثني يف مركز
بحوث الأن�ظ�م��ة الآم �ن��ة“ :يجمع امل��رك��ز الأبحاث
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل��و��ض��ع م�ع��اي�ير جديدة
وحتفيز عملية حتويل امل�شاكل �إىل حلول .ويهدف
الفريق البحثي �إىل اال��ض�ط�لاع بتقنيات جديدة
ل�ت�ط��وي��ر ح �ل��ول �أم�ن�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ��ض�م��ن الأنظمة
امل�ستقلة والأنظمة ال�سيربانية الفيزيائية».
وم��ن ��ش��أن الأب�ح��اث الأمنية يف الأنظمة امل�ستقلة
والأنظمة ال�سيربانية الفيزيائية �أن ت�ساعد على
�ضمان �سالمة جمتمعاتنا وازدهارها االقت�صادي.
و�سيقود جمل�س امل�ست�شارين جمموعة الباحثني
واخل�براء يف مركز بحوث الأنظمة الآمنة لتنفيذ
ه ��ذه الأب� �ح ��اث امل �ت �ط��ورة وت��وف�ي�ر ف��ر���ص جديدة
لتدريب ال�شباب الإم��ارات�ي�ين الطموحني يف هذه
املجاالت املهمة.
يذكر �أن معهد االبتكار التكنولوجي هو مركز رائد
على م�ستوى العامل يف جمال الأبحاث والتطوير
وي��رك��ز ع �ل��ى الأب� �ح ��اث ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة وتكنولوجيا
الع�صر اجلديد .ولدى املعهد �سبعة مراكز بحثية
�أولية متخ�ص�صة يف بحوث الكوانتوم ،والروبوتات
امل���س�ت�ق�ل��ة ،وال�ت���ش�ف�ير ،وامل � ��واد امل �ت �ق��دم��ة ،والأم ��ن
الرقمي ،والطاقة املوجهة ،والأنظمة الآمنة .ومن
خالل تعاونه مع جمموعة من املواهب اال�ستثنائية
واجلامعات واملعاهد البحثية و�شركاء القطاع من
خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،يعمل امل�ع�ه��د ع�ل��ى تعزيز
روابط املجتمع الفكري وامل�ساهمة يف بناء منظومة
الأبحاث والتطوير يف �أبوظبي ودولة الإمارات .كما
ي�سعى املعهد �إىل تعزيز مكانة �أبوظبي والإمارات
كمركز عاملي لالبتكار ،وي�سهم يف تطوير االقت�صاد
املبني على املعرفة.

تقام دورة هذا العام افرتا�ضي ًا خالل الفرتة من  9ولغاية  12مار�س

دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ترت�أ�س وفد الإمارة يف معر�ض ال�سياحة العاملي يف برلني
•• �أبوظبي-الفجر:

ت ت�ر�أ� ��س دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة –
�أب��وظ �ب��ي وف��د �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي امل�شارك
يف ال�ن���س�خ��ة االف�ترا� �ض �ي��ة م��ن معر�ض
ال�سياحة العاملي يف برلني “�آي تي بي”،
ال��ذي يعد �أك�بر معر�ض جت��اري لل�سفر
وال�سياحة يف العامل ،وذلك خالل الفرتة
من  9ولغاية  12مار�س اجلاري.

ي�ت���ض�م��ن وف� ��د �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ال ��ذي
يرت�أ�سه �سعادة علي ح�سن ال�شيبة ،املدير
التنفيذي لقطاع ال�سياحة والت�سويق يف
دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي32 ،
جهة من �أبرز ال�شركاء املحليني العاملني
يف القطاع و�أ�صحاب امل�صلحة� .سعياً �إىل
ال�تروي��ج ل�ل�إم��ارة وال�ع��رو���ض املتنوعة
والتجارب اال�ستثنائية التي تختزلها،
حيث �سيكون امل�شاركون امل�سجلون على

موعد مع عر�ض تعريفي يقدمه ح�سني
ع�ل��ى ال�ه��ا��ش�م��ي م��دي��ر منطقة �أمريكا
و�أوروب��ا يف دائ��رة الثقافة وال�سياحة –
�أبوظبي ،وذلك بتاريخ  9مار�س .و�ضمن
جل�سة �إع�لام�ي��ة افرتا�ضية خم�ص�صة
للعا�صمة الإم��ارات�ي��ة بعنوان “الع�صر
القادم لل�سياحة الدولية”� ،سي�ستعر�ض
ال��وف��د اجل�ه��ود املتوا�صلة ال�ت��ي تبذلها
الإم� � ��ارة مل��واج �ه��ة خم�ت�ل��ف التحديات

الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-و�أبرز
الإجن� � ��ازات ال �ت��ي حت�ق�ق��ت خ�ل�ال العام
املا�ضي ،مع ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
التعاون املتبادل ودوره املحوري يف منو
وتطور القطاع ال�سياحي ،والإجن ��ازات
اجل �م��اع �ي��ة امل �م �ه��دة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال ��ر�ؤي ��ة
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ق �ط��اع ع �ل��ى امل ��دى
البعيد .كما �ستتناول اجلل�سة �أهمية
البيانات والتحليالت يف توجيه م�ستقبل

القطاع من خالل حتديد �أبرز الق�ضايا
واالجت��اه��ات واال�ستجابة لها يف الوقت
املنا�سب وبطريقة فعالة.
علماً �أنّ املعر�ض يجمع �أكرث من 3500
م�شارك ومنظمة م��ن �أك�ث�ر م��ن 180
دولة ،الأمر الذي يجعله فر�صة �سنوية
ل��دائ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع رواد ومم �ث �ل��ي القطاع
ال�سياحي من خمتلف �أنحاء العامل.
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كهرباء ومياه دبي توا�صل جهودها لتمكني املر�أة
وت�أهيل املوظفات لت�صدر امل�س�ؤولية يف مواقع العمل الوطني
•• دبي -وام:

�أث�م��رت ا�سرتاتيجية هيئة كهرباء ومياه
دب � ��ي ل �ت��وف�ي�ر ف ��ر� ��ص م �ت �ك��اف �ئ��ة للرجل
وامل ��ر�أة ومت�ك�ين امل ��ر�أة ب��داي� ًة م��ن املنا�صب
القيادية و�صو ًال �إىل الوظائف الفنية عن
جعل الهيئة ق��دوة و�أمن��وذج �اً للم�ؤ�س�سات
واجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة يف هذا
املجال داخل دولة الإمارات العربية املتحدة
وخ��ارج �ه��ا .وا� �ش ��ار م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حممد
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي �إىل �أن الهيئة
ت�سري وف��ق النهج ال��ذي �أر� �س��اه املغفور له
ب ��إذن اهلل ال��وال��د امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ث��راه وتدعمه
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل و�سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
“�أم الإمارات” لتمكني املجتمع من خالل
متكني املر�أة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
وحتفيز بيئة تناف�سية تقوم على الكفاءة
وال �ت �م �ي��ز وت �ق��دي��ر ال �ك �ف ��اءات وال� �ق ��درات
وال�ت�ف��اين يف ال�ع�م��ل وف��ق �أف���ض��ل املعايري
املحلية والعاملية.
و�أ�ضاف معايل الطاير“ :تعد الهيئة واحدة
من �أبرز امل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة للمر�أة
يف قطاع الطاقة ال �سيما الطاقة املتجددة
والنظيفة واال�ستدامة وتعمل الهيئة على
ت��وف�ير ك��اف��ة م�ق��وم��ات ال��دع��م للموظفات
لتحويل ال�ت�ح��دي��ات �إىل ف��ر���ص ومواكبة
ج�م�ي��ع امل �ت �غ�يرات مب��ا ين�سجم م��ع جهود
القيادة الر�شيدة لتمكني امل��ر�أة للم�ساهمة
يف �صناعة امل�ستقبل وتعزيز دورها يف مرحلة
االنتقال �إىل مئوية الإمارات  2071التي
تهدف لأن تكون الإمارات �أف�ضل دول العامل
يف املجاالت كافة .وتثبت امل��ر�أة الإماراتية
ي��وم �ي �اً ك �ف��اءت �ه��ا وق��درت �ه��ا ع �ل��ى تر�سيخ
�إجنازات الهيئة وت�صدر امل�س�ؤولية يف مواقع
العمل الوطني جميعها بكل اقتدار .وتب�شر
�إجنازات املر�أة الإماراتية على مدار العقود
اخل�م���س��ة امل��ا��ض�ي��ة بخم�سني ��س�ن��ة قادمة
حافلة بالتميز والريادة».
وق��ال��ت خ��ول��ة امل �ه�يري ال�ن��ائ��ب التنفيذي
للرئي�س لقطاع اال�سرتاتيجية واالت�صال
احلكومي“ :تلتزم القيادة العليا يف الهيئة
بتهيئة جميع ال �ظ��روف امل��وات�ي��ة لتمكني
موظفات الهيئة وتعزيز قدراتهن و�إطالق
طاقاتهن الإبداعية .وتعد النجاحات التي
حتققها موظفات الهيئة ب��ره��ان�اً وا�ضحاً
على �أن�ه��ن �أه � ٌل للثقة كما تثبت قدرتهن
على تر�سيخ مكانة الهيئة العاملية الرائدة.

وت�ضم الهيئة حالياً  1949موظفة �ضمن
جميع �إدارات �ه��ا وي�شمل ه��ذا ال�ع��دد 671
م��وظ �ف��ة يف ال �ق �ط��اع ال�ه�ن��د��س��ي والفني.
وت�شكل الن�ساء الإماراتيات ن�سبة 80.5%
م��ن �إج�م��ايل ال�ق��وى الن�سائية العاملة يف
الهيئة كما تبلغ ن�سبة الن�ساء الإماراتيات
يف م��رك��ز ال�ب�ح��وث وال�ت�ط��وي��ر  32%من
ب�ي�ن�ه��ن ن �� �س��اء ح��ا� �ص�ل�ات ع �ل��ى م�ؤهالت
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ع��ال �ي��ة يف امل � �ج� ��االت العلمية
وال�ه�ن��د��س�ي��ة .وت �� �ش��ارك م��وظ�ف��ات الهيئة
يف ال�ع��دي��د م��ن الأع �م��ال التطوعية داخل
وخ��ارج الدولة حيث بلغ �إجمايل ال�ساعات

ال�ت�ط��وع�ي��ة مل��وظ�ف��ات الهيئة خ�ل�ال العام
� 2020أك�ثر م��ن � 7,999ساعة يف 22
م�ب��ادرة �إن�سانية وجمتمعية» .من جانبها
قالت املهند�سة �أم��ل كو�شك نائب الرئي�س
– الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي“ :تعتمد
الهيئة �سيا�سات ع��ادل��ة وبيئة داجم��ة لكل
م��ن ال�ن���س��اء وال��رج��ال ع�ل��ى ح��د � �س��واء وال
تتوانى عن �إتاحة الفر�ص املالئمة وتذليل
التحديات لتعزيز التوازن بني اجلن�سني.
وت�شتمل الهيئة على قدرات ب�شرية وطنية
ت�ضم ك�ف��اءات ن�سائية �إم��ارات�ي��ة على قدر
ك �ب�ير م��ن اخل �ب�رة وامل� �ه ��ارة مم��ن ي�ؤدين
دوراً ك �ب�ي�راً يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي � ��ة ال�ه�ي�ئ��ة يف
�أن ت�ك��ون م�ؤ�س�سة رائ��دة عاملياً م�ستدامة
ومبتكرة .وتلتزم الهيئة بدعم دور املر�أة
وزي��ادة متثيلها يف قطاع الطاقة وجماالت
الإب��داع واالبتكار وت ��ؤدّي دوراً حم��وري�اً يف
جمال متكني امل��ر�أة من خالل توفري بيئة
عمل حمفزة ال يقت�صر مردودها الإيجابي
على الهيئة فح�سب بل يظهر �أثرها جلياً يف
املجتمع ب�شكل عام».
و�أ� �ش��ارت م��رمي امل�ط�ي��وع��ي ن��ائ��ب الرئي�س
امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة �إىل �أن ال�ه�ي�ئ��ة حققتتقدماً نوعياً يف توظيف امل��ر�أة يف القطاع
الهند�سي والفني وتوطني هذه التخ�ص�صات
و�إع � ��داد �أج �ي��ال م��واط �ن��ة م ��ؤه �ل��ة ملواكبة
احتياجات الهيئة وخططها التو�سعية .وقد
مهد اهتمام القيادة العليا يف الهيئة بدعم
ومتكني امل��ر�أة على جميع ال�صعد الطريق
�أم��ام امل ��ر�أة للو�صول �إىل منا�صب قيادية
ه��ام��ة ك�م��ا ��س��اه��م يف زي ��ادة �أع� ��داد الن�ساء
العامالت يف املجال امليداين وهو ما يعك�س
�صورة م�ش ّرفة عن واقع الن�ساء العامالت
يف الهيئة.
و�أع ��رب ��ت ف��اط�م��ة حم�م��د اجل��وك��ر رئي�سة
اللجنة الن�سائية يف الهيئة ع��ن امتنانها
للدعم الذي تقدمه القيادة العليا يف الهيئة
للجنة الن�سائية ملوا�صلة جهودها الد�ؤوبة
الرامية �إىل توفري كافة الفر�ص والظروف
والإمكانيات التي تعني املوظفات باختالف
م��واق�ع�ه��ن وم���س��ؤول�ي��ات�ه��ن ع�ل��ى النجاح
والتطور لتحفيزهن على الإبداع واالبتكار
و�إث�ب��ات ال��ذات .وتطلق اللجنة على مدار
ال �ع��ام م �ب��ادرات وب��رام��ج مبتكرة لتحفيز
املوظفات وم�ساعدتهن على ت�أدية �أدوارهن
يف املنزل والعمل على �أكمل وجه �إ�ضافة �إىل
توفري جميع �سبل الدعم ال�لازم ل�ضمان
�سالمتهن و�سالمة من حولهن مما ي�سهم
يف بناء �أ�سر مرتابطة ومتالحمة وجمتمع
قوي ومتما�سك قادر على مواكبة التغريات
امل�ستجدة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة عائ�شة النعيمي مدير
�إدارة م��رك��ز االب �ت �ك��ار وال �ف��ائ��زة بجائزة
التحالف الدويل للطاقة ال�شم�سية وجائزة
امل ��ر�أة يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة يف �آ�سيا
�“ :2020إ ّن م�سرية دعم الهيئة للمر�أة يف

قطاع الطاقة ت�شكل م�صدر فخر لنا جميعاً
وداف �ع �اً مل��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل ال � ��د�ؤوب لت�أدية
دور ف��اع��ل يف القطاع ورف��ع م�ساهمتنا يف
ت�ع��زي��ز امل �ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة للهيئة
وحتقيق املزيد من الإجن��ازات لتبقى املر�أة
الإماراتية مثا ًال يحتذى يف العمل الوطني
الفعال ومنوذجاً ملهماً للأجيال احلالية
وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .ون �ح��ن يف غ��اي��ة االمتنان
حل��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى ت��زوي��د موظفاتها
ب��امل�ه��ارات الفنية والهند�سية وف��ق �أف�ضل
املعايري العاملية وتدريبهن وت�أهيلهن على
امل���س�ت��وي�ين ال�ن�ظ��ري وال�ع�م�ل��ي م��ن خالل

برامج تدريبية رائدة يف جماالت البحوث
والتطوير وا�ست�شراف امل�ستقبل ومواكبة
الثورة ال�صناعية الرابعة واال�ستفادة من
التقنيات الإحاللية مبا يتيح لهن امل�شاركة
الفاعلة يف ت��ويل زم��ام القيادة يف قطاعي
الطاقة واملياه».
و�أك ��دت عائ�شة حممد الرميثي مهند�س
�أول ورئي�س جمل�س ال�شباب التزام جمل�س
ال�شباب يف الهيئة بتحقيق توجيهات القيادة
العليا يف الهيئة لرت�سيخ دور ال�شباب واملر�أة
يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة مب��ا ي���ض�م��ن ا�ستدامة
امل�ن�ج��زات واحل�ف��اظ على املكت�سبات .وقد
ب�ل�غ��ت ن�سبة ��س�ع��ادة م��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة من
ال�شباب خ�لال العام  2020عن �إجمايل
فعاليات املجل�س ومبادراته  .94%وي�ضم
املجل�س يف ع�ضويته  9من املوظفني الذكور
و 9من املوظفني الإن��اث ويخدم �أكرث من
 1713موظفاً وموظفة م��ن ال�شباب يف
الهيئة .فيما ت�شتمل ال�ك��وادر الب�شرية يف
الهيئة على  1865من املوظفني ال�شباب
مم ��ن ت �ت��راوح �أع� �م ��اره ��م ب�ي�ن  18و29
عاماً �أي بن�سبة نحو  15%من املوظفني
منهم  33.46%م��ن امل��وظ�ف��ات ال�شباب
و 66.54%م��ن امل��وظ�ف�ين ال�شباب مما
ي�ؤكد جناح املر�أة الإمارتية يف حجز مكانة
لها بني نخبة الكفاءات ال�شابة.
وقالت فاطمة املرزوقي مدير �أول التعليم
وال �ت �ط��وي��ر“ :تتعاون ال�ه�ي�ئ��ة م��ع كربى
اجلهات احلكومية واخلا�صة لرفع كفاءة
امل��وظ �ف�ي�ن وامل ��وظ� �ف ��ات وت �ع��زي��ز والءه� ��م
ال��وظ�ي�ف��ي .وت�ل�ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة ب�ب�ن��اء ق ��درات
ك��وادره��ا م��ن خ�ل�ال تنظيم ور� ��ش العمل
وال �ن ��دوات وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ه��ادف��ة �إىل نقل
امل �ع��رف��ة وم �� �ش��ارك��ة اخل� �ب ��رات .ويف ظل
امل�س�ؤوليات اجلديدة التي تقع على كاهل
امل��وظ�ف��ات ب�سبب جائحة /ك��وف�ي��د/19 -
كثفت الهيئة جهودها لتعريف املوظفات
ع�ل��ى �سبل اح �ت��واء ت��داع�ي��ات ك��ورون��ا على
كافة الأ�صعدة وطرق التكيف مع املتغريات
اجل��دي��دة مب��ا ي �ع��زز م �ع��ارف امل��وظ �ف��ات ال
��س�ي�م��ا يف اجل ��وان ��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة باحتياجات
امل��وظ �ف��ات والأم � �ه� ��ات ال �ع��ام�ل�ات لتبقى
موظفات الهيئة �شريكاً �أ�سا�سياً يف نه�ضة
دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة».
و�أ�شادت املهند�سة ليلي �أهلي نائب الرئي�س
– �أمن التقنيات الت�شغيلية بحر�ص الهيئة
على توفري بيئة �إيجابية و�آمنة وم�ستقرة
تدعم املر�أة العاملة وت�ساعدها على حتقيق
ال�ت��وازن بني حياتها املهنية واالجتماعية
لتحقيق النجاح والتميز وامل�شاركة الفاعلة
يف ب�ن��اء ال��وط��ن و�إع ��داد �أج �ي��ال امل�ستقبل.
وحت �ظ ��ى ج �م �ي��ع م ��وظ �ف ��ات ال �ه �ي �ئ��ة بكل
الرعاية وااله�ت�م��ام ويعملن يف بيئة �آمنة
م�ستقرة ومتطورة ت�ساعدهن على �صقل
مواهبهن وقدراتهن وحتفز لديهن ملكة
الإبداع واالبتكار.

خالل ندوة �إلكرتونية نظمتها �شبكة الغرفة لال�ستدامة مب�شاركة  100م�شارك من � 37شركة

غرفة دبي ت�سلط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات العاملية يف التنوع واالندماج يف مكان العمل
•• دبي-الفجر:

نظمت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب��ي ممثل ًة
مب��رك��ز �أخ�لاق �ي��ات الأع �م ��ال م ��ؤخ ��راً ندوة
�إلكرتونية ح��ول التنوع واالن��دم��اج يف مكان
ال �ع �م��ل�� ،س�ل�ط��ت م��ن خ�لال�ه��ا ال �� �ض��وء على
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف ه ��ذا املجال
والتي تنعك�س على �أداء ال�شركة وتناف�سيتها
و�إنتاجية موظفيها ،وذل��ك مب�شاركة �أكرث
من  100م�شاركاً من � 37شركة من القطاع
اخل��ا���ص .ونظم ال�ن��دوة الإل�ك�ترون�ي��ة فريق
عمل التنوع واالندماج التابع ل�شبكة غرفة
دبي لال�ستدامة ،وذلك حتت عنوان “�أف�ضل
املمار�سات العاملية واملقارنات لت�صميم خطط
حتفيز التنوع واالن��دم��اج يف مكان العمل”،
حيث ا�ستعر�ضت الندوة عدداً من املمار�سات
امل �ع �ت �م��دة ب���ش�ك��ل وا� �س��ع ل�ت�م�ك�ين املوظفني
وحت�سني العالقات وت�شكيل فرق عمل ،ب�شكل
ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى اه �ت �م��ام امل��وظ �ف�ين و�شغفهم
بعملهم بامل�ؤ�س�سة ،وحت�سني كفاءة و�إنتاجية
املوظفني على اختالف خلفياتهم .و�شملت
قائمة املتحدثني يف الندوة الإلكرتونية كل
م��ن ب�يري�ف��ان ��س��وزج��زن ،رئي�س امل �ه��ارات يف
“مي�سكاتا �إجن��ي ،»Mescata Engie
وب��اف �ل�ين � �س��اج��و ،م��دي��ر امل� �ه ��ارات وخ�ب�رات
امل��وظ�ف�ين يف “�سريكو ال���ش��رق الأو�سط”،
ومريا توكان ،رئي�س التنوع واالندماج (فرع
الإم � � ��ارات) ب���ش��رك��ة “دوه  ،»Dowحيث

ا��س�ت�ع��ر���ض امل �ت �ح��دث��ون ن���ص��ائ��ح وتو�صيات
ل �ل �� �ش��رك��ات ح � ��ول ك �ي �ف �ي��ة و�� �ض ��ع خ ��ارط ��ة
ع �م��ل ل�ت�ط�ب�ي��ق امل� �ب ��ادرات وق �ي��ا���س النتائج
وال �ت ��أث�ي�رات ،وت���س��ري��ع ال�ت�ح��ول ن�ح��و بيئة
عمل �شاملة ومتنوعة ومندجمة .و�شملت
ال�ت��و��ص�ي��ات ال �ت��ي ا��س�ت�ع��ر��ض�ه��ا املتحدثون
حاجة ال�شركات �إىل ا�ستخدام الإطار املحلي
والعاملي لل�شركة عند �إجراء املقارنات ،وو�ضع
�أه��داف واقعية و�سيا�سة املكاف�آت واحلوافز
للموظفني مقابل الأداء فيما يتعلق بالتنوع
واالندماج .واتفق املتحدثون على �أن تطبيق
�سيا�سة التنوع واالندماج يتطلب خلق الوعي
ب�ين املوظفني وتعريفهم ب��أه��داف ال�شركة

وو� �ض��ع ال���س�ي��ا��س��ات والإج � � � ��راءات املنظمة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دم��ج ال�ت�ن��وع واالن ��دم ��اج يف
ثقافة وقيم ال�شركة .و�أ�شار املتحدثون �إىل
وج ��وب ت��رك�ي��ز ال �� �ش��رك��ات ع�ل��ى موظفيهم
عند �إج��راء املقارنات لأن التنوع واالندماج
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب���ش��ر وط�ب�ي�ع�ت�ه��م وب��ال �ت��ايل ف�إن
خ�ط��ط ال �ت �ن��وع واالن ��دم ��اج ي�ج��ب ان تكون
ب�سيطة وواقعية وحقيقية لتحدث الت�أثري
املطلوب ،حيث اتفق املتحدثون كذلك على
ان قيا�س نتائج جهود التنوع والعمل يكون
مب�لاح�ظ��ة التح�سن ال �ط��ارئ ع�ل��ى جتارب
امل��وظ�ف�ين و�أدائ� �ه ��م .وق ��ال ال��دك �ت��ور بلعيد
رت ��اب ،رئ�ي����س ق�ط��اع الأب �ح��اث االقت�صادية

والتنمية امل�ستدامة يف غرفة دبي �أن جائحة
ك ��ورون ��ا ��س��اه�م��ت ب �ظ �ه��ور حت ��دي ��ات جدية
ملجتمع الأع �م��ال يف كيفية حت�ف�ي��ز التنوع
واالندماج بنجاح بني املوظفني من خمتلف
اخللفيات واجلن�سيات والثقافات ،الفتاً �إىل
ان الندوة الإلكرتونية �شكلت من�صة مثالية
للتعرف على �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ،و�أظهرت
احل ��اج ��ة �إىل ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي ح ��ول كيفية
و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية والأهداف
وت�صميم خطط العمل وتطبيقها وقيا�سها
لإح� ��داث ال�ت��أث�ير امل �ط �ل��وب .ومت�ث��ل �شبكة
غ��رف��ة دب ��ي ل�لا��س�ت��دام��ة م�ن���ص� ًة �أ�سا�سي ًة
ملجتمع الأعمال لتبادل املعلومات واخلربات

حول �أف�ضل املمار�سات يف تطبيق امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات ،وه��ي مبثابة نا ٍد
ي�ج�م��ع ج�م�ي��ع ال �� �ش��رك��ات امل �ه �ت �م��ة مبجال
املمار�سات االجتماعية امل�س�ؤولة وامل�ستدامة.
وي�شكل مركز �أخالقيات الأع�م��ال ال��ذي مت
�إط�لاق��ه يف غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي عام
 2004املركز الأق��دم والأه��م من نوعه يف
دولة الإمارات نظراً لدوره البارز يف الرتويج
مل�ف�ه��وم امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للأعمال.
ويقوم املركز بت�شجيع �أع�ضاء غرفة دبي على
تطبيق مم��ار��س��ات الأع �م��ال امل���س��ؤول��ة التي
ت�ساهم يف تعزيز �أداء م�ؤ�س�ساتهم وقدراتها
التناف�سية.
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بروج لال�ستثمارات البرتولية حت�صد جائزة عاملية لأف�ضل
�شركة خزانات نفط ووقود بال�شرق الأو�سط لعام 2021

•• الفجرية-الفجر:

ح���ص��دت ��ش��رك��ة ب��روج ل�لا��س�ت�ث�م��ارات ال�ب�ترول�ي��ة امل��درج��ة ب�ب��ور��ص��ة نا�سداك
بالواليات املتحدة االمريكية  -BROG -على جائزة املنتدى العاملي للموانئ
م�ؤخرا لأف�ضل �شركة تخزين نفط ووق��ود بال�شرق االو�سط لعام  2021و
ي�أتي ح�صول ال�شركة على هذه اجلائزة – للمرة الثالثة على التوايل  -تقديراً
جلهودها وم�ساهمتها يف جم��ال تخزين النفط وال��وق��ود يف ميناء الفجرية.
وجاء اختيار �شركة بروج لال�ستثمارات البرتولية والغاز بناءاً على الرت�شيحات
التي و�صلت اىل املنتدى من املنظمات العاملية  ،وما �شهدته الفرتة ال�سابقة من
ن�شاط و �أداء قوي لل�شركة يف العام املا�ضي .وت�سري �شركة بروج لال�ستثمارات
البرتولية والغاز بخطى وا�سعة يف م�شروعها لتو�سيع قدرتها يف الفجرية� ،أحد
�أكرب مراكز النفط يف العامل ،حيث �سوف ت�شمل من�ش�أة املرحلة الثالثة خزانات
النفط اخلام� ،إ�ضافة �إىل زيادة ال�سعة لزيت الوقود واملنتجات النظيفة .يذكر
�أن منتدى املوانئ العاملية قد انطلق يف العام  2008يف �سنغافورة ،لي�شكل
املرجعية ملناق�شة وبحث التعاون بني املوانئ يف خمتلف �أنحاء العامل ،ويلتزم
املنتدى بتح�سني واقع املوانئ وتعزيز م�صالح املوانئ ،ويقدم نظرة عامة على
االجتاهات النا�شئة يف �صناعة املوانئ على امل�ستوى العاملي.

«هنكل» حتقق منو ًا قوي ًا خالل
ال�سنة املالية لعام 2020

•• دبي-الفجر:

ق��ال كار�سنت ن��وب��ل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة (ه�ن�ك��ل)“ :على الرغم
من الرتاجع احلاد لالقت�صاد العاملي نتيجة جلائحة كوفيد 19-يف عام
 ،2020قدمنا �أدا ًء ق��و ًي��ا ب�شكل ع��ام يف جميع وح ��دات الأع �م��ال .كانت
نتائجنا املالية ايجابية وتتما�شي م��ع توجيهاتنا لل�سنة ب�أكملها .لقد
حققنا ذلك بف�ضل حمفظتنا املتوازنة واالبتكارات الثورية والقوة املالية
بالإ�ضافة �إىل االلتزام املتميز ملوظفينا
حول العامل� .أود �أن �أ�شكرهم جمي ًعا
ع�ل��ى م���س��اه�م��ات�ه��م ال�ف��ائ�ق��ة يف هذا
العام املليء بالتحديات حقًا».
و�أ�ضاف نوبل“ :لقد �سجلنا مبيعات
بقيمة  19.3مليار يورو� ،أقل بقليل
من م�ستوى العام ال�سابق من ناحية
امل�ب�ي�ع��ات ال�ع���ض��وي��ة ،وح��اف�ظ�ن��ا على
اال�ستمرارية املربحة بهام�ش الأرباح
ق �ب��ل ال �ف��وائ��د وال �� �ض��رائ��ب مبقدار
 13.4يف امل ��ائ ��ة .ك �م��ا ق�م�ن��ا � ً
أي�ضا
بتوليد معدالت قوية لتدفقات نقدية
حرة تتجاوز  2.3مليار يورو ،تقري ًبا
عند امل�ستوى القيا�سي للعام ال�سابق.
بنا ًء على هذه النتائج القوية وبالنظر �إىل قاعدتنا املالية القوية� ،سنقرتح
توزيع �أرباح ثابتة على م�ساهمينا يف االجتماع ال�سنوي للعام املقبل .وعلى
مدار الـ  35عامًا املا�ضية ،منذ طرحها لالكتتاب العام ،دفعت «هنكل» دائ ًما
أرباحا �أعلى �أو على م�ستوى العام ال�سابق».
� ً

 120فرعا للتعاونيات اال�ستهالكية
يف الإمارات مع نهاية فرباير 2021

•• �أبوظبي-وام:

بلغ عدد فروع التعاونيات اال�ستهالكية  120فرعا مع نهاية �شهر فرباير
 ،2021منت�شرة يف جميع �إم��ارات الدولة ،مما يعك�س التو�سع الكبري يف
ال��دور ال��ذي يلعبه ه��ذا ال�ن��وع م��ن التعاونيات يف دع��م الن�شاط التجاري
واالقت�صادي يف الإمارات .وتظهر االح�صائيات التي يوثقها ال�سجل الوطني
االقت�صادي �أن  81.6%من ف��روع التعاونيات اال�ستهالكية يف الدولة،
يرتكز يف �إماراتي �أبوظبي ودبي وذلك نظرا للكثافة ال�سكانية الكبرية يف
هاتني االمارتني .وفيما و�صل عدد فروع التعاونيات اال�ستهالكية يف �إمارة
ابوظبي �إىل  54فرعا مع نهاية �شهر فرباير من العام اجلاري ف�إن عدد
فروعها يف �إمارة دبي و�صل �إىل  44فرعا خالل فرتة الر�صد ذاتها .
وتوزعت بقية فروع التعاونيات اال�ستهالكية على �إمارات الدولة الأخرى
ويف مقدمتها �إم��ارة ال�شارقة و ر�أ���س اخليمة و عجمان  .وبالإ�ضافة �إىل
الوظيفة التي تلعبها التعاونيات اال�ستهالكية يف زيادة الن�شاط التجاري يف
الدولة ف�إنها تعد من �أكرث امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف خلق فر�ص وظيفية،
حيث جتاوز عدد العاملني بها � 13ألف موظف ح�سب �آخر االح�صائيات
التي �صدرت يف عام . 2019

القاب�ضة تعلن دمج «رافد»
ويونيون� 71ضمن بيور هيلث

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت ال�شركة “القاب�ضة»  ADQام�س ،عن توقيع اتفاقية لدمج �شركتي خدمات
الرعاية ال�صحية التابعتني لها “رافد” و “يونيون� ”71ضمن �شركة “بيور
هيلث” ال�شركة املتخ�ص�صة يف تقدمي حلول الرعاية ال�صحية ال�شاملة والتي
تتخذ من دولة الإم��ارات مقراً لها ،ومتتلك حمفظة خدمات متنوعة ،تت�ضمن
�إدارة امل�ست�شفيات وخدمات املختربات والتحاليل وتوريد املعدات وامل�ستلزمات
الطبية .ووفق االتفاقية املوقعة بني اجلانبني ،تنقل “القاب�ضة»  ، ADQملكية
كل من “رافد” و”يونيون� ”71إىل “بيور هيلث” على �أن حت�صل “القاب�ضة»
 ADQعلى ح�صة يف �شركة خدمات الرعاية ال�صحية ال�شاملة اجلديدة التي
�ستقدم خدمات �إدارة امل�ست�شفيات والأ�شعة والتحاليل وم�شرتيات م�ستلزمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية  ..كما �ستقدم ال�شركة اجل��دي��دة خدماتها للم�ست�شفيات
و�أنظمة الرعاية ال�صحية املوحدة ومزودي خدمات الرعاية ال�صحية واحلكومة
االحتادية وقطاع الرعاية ال�صحية على م�ستوى دولة الإمارات.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي /ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات

العنوان  :مكتب رقم  602ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين  -دي��رة  -املرقبات -
الهاتف  04-2517720 :الفاك�س  04-2517721 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية مطعم
�سفرة خانة  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2021/3/7

واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/3/7وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  -204ملك ع�ب��داهلل ال�شعايل  -دي��رة  -ه��ور العنز -
هاتف  04-2389721 :فاك�س 04-2389722 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ا�س ان ا�س
دي للو�ساطة التجارية  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/1/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/1/25وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

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

ا�سم ال�شركة  :التمور املا�سية لتجارة املواد الغذائية  -ذ م م
العنوان  :مكتب ( )-1104 1103 - 1102 - 1101 - 005ملك ليجند ال�شرق
االو��س��ط  -رق��ة البطني ا�ستدامة  Bال�شكل ال�ق��ان��وين  :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رقم
الرخ�صة  886011 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1491662 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/7واملوثق
ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2021/3/7وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات العنوان
 :مكتب رق��م  602ملك عبدالرحيم حممد ال��زرع��وين  -دي��رة  -املرقبات  -الهاتف :
 04-2517720الفاك�س  04-2517721 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

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

ا�سم ال�شركة  :ا�س ان ا�س دي للو�ساطة التجارية  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  305-304-303-302-301ملك حممد الزبري علي  -اخلليج التجاري
(ا�ستدامة)  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 590951 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1004882 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/1/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/1/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان  :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل
 ديرة  -هور العنز  -هاتف  04-2389721فاك�س 04-2389722 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن اجتماع خربة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  11ملك �شمال العقارية � -ش ذ م م  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف
 04-3215355فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
ب��دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية خواجه كل لنقل
الب�ضائع بال�شاحنات اخلفيفة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ

 2021/3/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/3/7وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان  :مكتب رق��م  -204ملك عبداهلل ال�شعايل  -دي��رة  -ه��ور العنز -
هاتف  04-2389721 :فاك�س 04-2389722 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية برو
باديل لتجارة املعدات الريا�ضية � -ش ذ م م وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/2/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/2/7وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

مذكرة �إعالن بالن�شر

العدد 13184بتاريخ2021/3/9

العدد 13184بتاريخ2021/3/9

دعوى رقم  2021/114نزاع تعيني خربة جتاري

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  98/2021/480نزاع تعيني خربة جتاري  -دبي

�إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
�إعالن للح�ضور �أمام اخلبري املحا�سبي /حممد ال�سيد �أحمد الربي

املتنازع � :شركة رمي الإمارات للألومنيوم  -ذ م م
املتنازع �ضدها االوىل  :الأحمدية للمقاوالت والتجارة  -ذ م م
املتنازع �ضده الثاين  :جو�شي �شيف كومار كار �ساندا�س
ندعوكم حل�ضور �إجتماع اخلربة املحا�سبية الأول يف الدعوى �أعاله عن بعد (�أونالين) عن طريق
برنامج ( )zoomوذل��ك يوم الثالثاء املوافق  2021/3/16يف متام ال�ساعة  3.15ع�صرا
يرجى من طريف الدعوى بالربيد الإلكرتوين للأطراف التي �ستقوم باحل�ضور  ،وذلك مع �ضرورة
�إظهار كافة الإثباتات ال�شخ�صية والوكاالت �أثناء الإجتماع يف الدعوى �أعاله  ،مع تزويدنا بن�سخة
من كافة امل�ستندات التي تخ�ص مو�ضوع الدعوى وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي  -منطقة القرهود
�شارع ال�شيخ را�شد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم  709الطابق
ال�سابع هاتف رقم  ، 04/2200272فاك�س رقم .04/2200273
اخلبري املحا�سبي /عبدالرحمن كرم�ستجي
رقم القيد لدى حماكم دبي 151 :
رقم القيد لدى وزارة الإقت�صاد 788

االمارات العربية املتحدة

https://us04web.zoom.us/j/79017706758?pwd=QmhiZytxOHYxUFptWmZvZmRxQINjdz09
Meeting ID 790 1770 6758
Password KZRXi8

على �أن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد الإلكرتوين :
� khouse@knowledgehouse.aeأو على الوات�س �آب رقم 0562539394 :
اخلبري امل�صريف  /حممد كامل عريان

اعــــالن بالن�شـــر

وزارة العدل
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001102جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :جناة عبداهلل عبدالرحيم بريق اللوغاين  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة املنطقة وا�سط منزل
رقم � 20صندوق بريد  11428ال�شارقة هاتف متحرك 0528999068
احلكم بالزام املدعي لعيها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  91.830.25درهما واحد وت�سعون الفا وثمامنائة وثالثون درهما
وخم�سة وع�شرون فل�سا  -عر�ض الدعوى على القا�ضي امل�شرف ب�إدارة الدعوى البداء الر�أي فيها وللنظر يف توافر �شروط
امر االداء من عدمه  ،ويف حال توافرها ا�صدار قراره ب�إحالتها لقا�ضي امر الأداء ويف حال عدم توافر هذه ال�شروط االمر
بالن�شر يف �إجراءات الدعوى عمال بن�ص الفقرة  8من املادة  17من الالئحة التنظيمية  ،احلكم بالزام املدعي عليها باداء
التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لال�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يقدره املدعي
مببلغ  10.000ع�شرة �آالف درهم  ،خام�سا  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي بن�سبة � %1شهريا من مبلغ 91.830.25
من تاريخ اال�ستحقاق  2019/1/1حتى متام ال�سداد .الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/21امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�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  2021/3/8م.

�إعــــــــــــــالن
اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعوى  1025/2020جتاري جزئي

يف الدعوي رقم  2406ل�سنة  2020جتارى جزئي  -دبي
املقامة من /جلف �سنرت ل�صناعة م�ستح�ضرات التجميل ذ م م
�ضد  /دارىل جلوبال ( �ش.م .ح)  -املدينة الفاخرة التجارة العامة (�ش .ذ.م.م)
تعلن نحن اخلبري احل�سابي  /احمد عبيد الطاير� ،أنه مت تعيننا من حمكمة دبي االبتدائية املوقرة لتنفيذ
مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�سة  2021 -02-24يف الدعوى املذكورة �أعاله
 كما نعلن املدعي عليها الثانية " املدينة الفاخرة للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) " حل�ضور اجتماع اخلربة املقررله جل�سة يوم الأربعاء املوافق  17-03-2021يف متام ال�ساعة  3:00م�ساء وذلك من خالل االت�صال املرئي
بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم (  ) ZOOMبالدخول على الرابط ادناه ،ولال�ستف�سارات  .هاتف
رقم 043413632

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

عن �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري املحا�سبي  /حممد ال�سيد الربي

العدد 13184بتاريخ2021/3/9

مدير اخلدمات الق�ضائية /عائ�شة عبداهلل �آل علي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

يتعني على ال�سيد� /سلطان را�شد �سعيد الظاهري جمهول العنوان او من ميثله
قانونيا احل�ضور خالل �ساعات الدوام الر�سمي �إىل مقر �إدارة اخلربة وت�سوية
املنازعات بديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي بطابق امليزانني  -مبنى ( - )Cمبجمع
مباين احل�ضيبة للجوائز  -الواقع على �شارع الثاين من دي�سمرب  -مبنطقة
بردبي وذلك ملقابلة اخلبري املحا�سبي املذكور و�إح�ضار الوثائق التي ت�ؤيد موقفكم
يف الدعوى الق�ضائية رقم � 2020/194إ�ستئناف عقاري دبي  -دبي واملرفوعة من
فهد �شارع عبداهلل وذلك بعد ا�سبوع من ن�شر هذا الإعالن.

العدد 13184بتاريخ2021/3/9

�ضد  /املدعي عليه  :معت�صم حممد �أ�صالن
املقامة من  /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة الفجرية االبتدائية حتت
الدعوى رقم  1025/2020جتاري جزئي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا
م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله ف�إننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة
 1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع
اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم الثالثاء املوافق
 2021/3/16يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

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

ا�سم ال�شركة  :خواجه كل لنقل الب�ضائع بال�شاحنات اخلفيفة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  426ملك نا�صر را�شد لوتاه  -ديرة  -الق�صي�ص ال�صناعية
االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  730427 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1162176 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/7واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/3/7وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم 11
ملك �شمال العقارية � -ش ذ م م  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

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

ا�سم ال�شركة  :برو باديل لتجارة املعدات الريا�ضية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  4401اىل  4404ملك اي��ه ات�ش كيه القاب�ضة  -املركز التجاري
الأول  -ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة835579 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  1416511 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/2/7وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان  :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل
 ديرة  -هور العنز  -هاتف  04-2389721فاك�س 04-2389722 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
العدد 13184بتاريخ2021/3/9

العدد 13184بتاريخ2021/3/9

املتنازع �ضده  :مهند عبدالرحمن عبدالقادر باج�سري
(العنوان  :دبي  -بردبي � -شارع  - 011برج خليفة داون تاون  -مبنى بوليفارد بالزا � -شقة  - 2903بالقرب
من برج خليفة  -هاتف رقم  )0503636476نرجو �إعالمكم �أن عدالة حمكمة دبي الإبتدائية قد �إنتدبتنا
خبريا م�صرفيا يف الدعوى �أعاله واملقامة �ضدكم من  /بنك امل�شرق (�ش.م.ع)
ونظرا للإجراءات الإحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�ضي عن بعد ندعوكم
حل�ضور �إجتماع خربة عرب نظام الإت�صال املرئي ( )zoom applicationيف متام ال�ساعة احلادية
ع�شرة من �صباح يوم الأربعاء املوافق  2021/3/10وذلك بال�ضغط على الرابط التايل:

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

"Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87645951858?pwd=Yy84djREa3p0cFhUUIFSV2pDMnd5O
"T09& form-addon
Meeting ID: 876 4595 1858
"Passcode: 2Sdsix

اخلبري احل�سابي
احمد عبيد الطاير

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

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد /حممد
ع�ب��داهلل �صالح احلو�سني  -اجلن�سية  :الإم ��ارات  ،وطلب الت�صديق على حم��رر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري ور�شة ال�صفاء لت�صليح ال�سيارات  -ن�شاط
الرخ�صة ال�صيانة واال�صالح العام للمركبات (كراجات)  -ت�صليح كهرباء ال�سيارات � -إ�صالح
ميكانيك املركبات واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم
 241203ال�صادرة بتاريخ  1990/4/14يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/
اقبال ح�سني حممد ا�سماعيل  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

�إعالن حل�ضور �إجتماع اخلربة
العدد 13184بتاريخ2021/3/9
املدعي عليه � :شعبان �سعيد ريا�ض �سعد عن نف�سه وب�صفته مالك الرخ�صة التجارية
امل�سماة � /سما ال�ساحل ال�شرقي ل�صيانة ال�سيارات  -تنفيذا لقرار حمكمة ال�شارقة
الإبتدائية املدنية يف الدعوى رقم  2020/4184جتاري جزئي املقامة �ضدكم من
املدعية � :شركة ال�صقر الوطنية للت�أمني بندب اخلربة الفنية املخت�صة لبحث مو�ضوع
الق�ضية املتعلق باملركبة رقم  12035خ�صو�صي � -آر من نوع (مر�سيد�س � /سي ال
�أ�س �/63صالون) �سنة ال�صنع  2014وبيان وجه احلق بالدعوى  ،وعليه فقد مت
حتديد يوم الأحد القادم املوافق لتاريخ  2021/3/14ال�ساعة ( )12.00ظهرا
موعدا لعقد اجتماع اخلربة وذلك يف مكتب اخلبري وعن طريق الإت�صال املرئي "زووم"
راجني احل�ضور �أو من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�صطحبني معكم �صورة عن كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفوعكم .ولال�ستف�سار من اخلربة يرجى الإت�صال على هاتف رقم :
056-7332881 ، 02-6226677

خبري الت�أمني وتقدير الأ�ضرار
حممد ا�سحق احمد حمدان

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

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 279 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /قطب الدين امني الدين  -باك�ستاين اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة يف الرخ�صة املهنية (منجرة
البحرية) ترخي�ص رقم ( )26339وذلك اىل ال�سيد /حممد مهيب اهلل حممد يو�سف
 بنغالدي�ش اجلن�سية .حيث مت تنازل مالك الرخ�صة الخر وان�سحاب وكيل خدماتودخول وكيل خدمات جديد عليها.
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

املرجع 280 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد في�صل احمد حممد رانو مياه  -بنغالدي�شي
اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %50ح�صة يف الرخ�صة املهنية
(�صدف املحيط ل�صيانة ال�سيارات) ترخي�ص رقم ( )781433وذلك اىل ال�سيد� /شيخ
فرحاد �شيخ فاروق  -بنغالدي�شي اجلن�سية  -حيث مت حتويل ال�شكل القانوين من �شركة
�أعمال مهنية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 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

املرجع 2021/16 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /تريكم جيمت كناريا  -اجلن�سية  :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%25اىل ال�سيد /بر�شوتوم توريكم كاجنريا
 اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماة (نوفيلتي ل�صياغة الذهب) ال�صادرة من دائرةالتنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()25457
تعديالت اخرى  :ال يوجد اي تعديالت اخرى.
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

مكتب الكاتب العدل

مكتب الكاتب العدل

الكاتب العدل

املرجع 278 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد �سعيد �سامل بو غامن ال�سويدي  -اجلن�سية
 :الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل
ال�سيد /عبدال�ستار احمد تويتل اندرو  -اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ا�سبني
للمالب�س والعطور) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )116730ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  4260/2020/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )256.530.78درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :موزة عبداهلل غلوم عي�سى � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/17يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح/بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ وقدره ( )256.530.78درهم والفائدة بواقع � %9سنويا على ذلك املبلغ من  2020/10/28وحتى
متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0005279عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0003442جتاري جزئي

�إىل  :املحكوم عليه  /الواحة لتنظيف املباين
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/2/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /حممد مويد احل�سني حممد بدر احل�سني التايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمةح�ضوريا ومبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
( 5400درهم) وت�سليمه جواز �سفره والر�سوم وامل�صاريف املنا�سبة واعفاء املدعية من باقي
الر�سوم وامل�صروفات ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /الناجح لتجارة التمديدات الكهربائية وال�صحية
9201390
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/21م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /الدوار لالدوات الكهربائية � -ش ذ م م
قررت املحكمة  :الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  223240.02درهم
والفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/12/9وحتى
متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوم من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.

القا�ضي /ع�صام حممود رحمة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  607/2021/16جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى -1 :ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  1,062,733.50درهم (مليون
واثنان و�ستون �ألفاً و�سبعمائة وثالثة وثالثون درهماً و  50فل�ساً) والفائدة بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام� -2 .إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدوده ذ  .م  .م � -صفته بالق�ضية :مدعى
� -1شركة الإمارات ملقاوالت الطرق -حمر عني والذيب (ذ.م.م)  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها  -1ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 1,062,733.50درهم (مليون واثنان و�ستون �ألفاً و�سبعمائة وثالثة وثالثون درهماً و  50فل�ساً) والفائدة
بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام� -2 .إل��زام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021-03-16ال�ساعة � 09:30صباحا 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.

مدير دعوى
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العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/2107
املنذر  :الروابط املتحدة العقارية  -ذ م م
املنذر اليه  :موديل للديكور � -ش ذ م م
ينذر املنذر  /املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  7000دره��م قيمة ال�شيك رقم
 921359امل��رجت��ع ب��دون �صرف لعدم وج��ود ر�صيد بالإ�ضافة لقيمة غ��رام��ة ال�شيك
املرجتع  700درهم و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة بذمته عن العام اجلديد الذي
ي�ب��د�أ بتاريخ  2020/11/25وذل��ك خ�لال م��دة �أق�صاها  30يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
الإن��ذار  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية والق�ضائية
الخالء املنذر اليه من امل�أجور مع الزامه ببدل االيجار والر�سوم وامل�صاريف والر�سوم
الق�ضائية حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2123

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
الرقم ()2021/2102

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/2068

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
�إخطار عديل عزل وكالة
برقم املحرر 2021/05412

املخطر  /نبيل �سامل �سيف را�شد بن �سويف  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
واحمل بطاقة هوية رقم ()784197994240311
العنوان  :ال�شارقة  -اخلان  -هاتف رقم 0508022225 :
املخطر اليه  /حممد عبداحلميد حافظ عطا  -اجلن�سية  :م�صر  ،ويحمل بطاقة هوية رقم
()784196380837375
العنوان  /ال�شارقة  -الريموك  -هاتف رقم 0555257588 :
املو�ضوع  :عزل وكالة
ا�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ  2016/4/21وامل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب
العدل برقم ( )SH20160421B49136وعمال لن�ص املادة ( )955من قانون
املعامالت املدنية رقم ( )5ل�سنة ( )1985واملعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة 1987
لذلك  ،ف�إنني �أعلنك مبوجبه بعزلك من جميع الوكاالت اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا
الإعالن.

الكاتب العدل

Tuesday

املنذرة  :ام دي اك�س �سوليو�شنز  -م م ح ( MDX Solutions FZ -فوجي�ستو تكنولوجي �سوليو�شنز  -م م ح)
بوكالة د� /أحمد �سعيد �سامل بن هزمي وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي
�ضد املنذر اليهما � :سريبرا ميدل اي�ست � -ش م ح (ا�سيت اهوجا كري�شنان اهوجا  -هندي اجلن�سية) (ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته مدير �سريبرا �أي�ست �ش م ح) عنوانهما � :إمارة دبي � -سلطة واحدة دبي لل�سيلكون  ،هاتف متحرك
0501984455 :
املو�ضوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر اليهما بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي  :تخطركم املنذر للمنذر اليهما  -ب�سداد
مبلغ  850.854.38درهم (ثمامنائة وخم�سون الفا وثمامنائة واربعة وخم�سون درهما وثمان وثالثون فل�سا)
وذلك خالل خم�سة �أيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور ف�إن املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة ب�إلزامك ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .بكل حتفظ ،،،

املنذرة  :عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة  -ذ م م
املنذر اليه  :التطوير للمقاوالت � -ش ذ م م
تدعو املنذرة املنذر اليها اىل وج��وب �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها البالغ
ق��دره  528.444دره��م الفائدة القانونية امل�ستحقة بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق حتى ت��اري��خ ال���س��داد ال �ت��ام .ويف ح��ال��ة امتناعها ف ��إن املنذرة
�ست�ضطر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي ت�ضمن حقوقها مع
حتميل املنذر اليها منذ الآن كامل امل�س�ؤولية و�أية م�صاريف قد ترتتب عن
هذه الإجراءات القانونية.

املنذرة  /املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة (�ش.ذ.م.م)
وميثلهم حامت حلمي حممد حمد
املنذر اليها  /حمريا ابراهيم حممد ابراهيم (باك�ستانية اجلن�سية)  -ف�إن املنذر ينبه اىلاملنذر اليها
ويكلفها ب�سرعة الوفاء و�سداد املديونية �سالفة البيان املبينة ب�صدر هذا الإنذار والبالغ قيمتها مبلغ
وقدره  4.781.500درهم (اربعة ماليني و�سبعمائة وواحد وثمانون الف وخم�سمائة درهم)  ،على �أن
يكون ذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار عمال ب�أحكام املادة ( )63من قرار
جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018وتعديالته  ،ال�صادر بتاريخ 2018/12/9م .املوافق فيه  2ربيع الآخر
 1440هــ يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات
املدنية وتعديالته  ،و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليها للح�صول
على حقه  ،مع حتميل املنذر اليهما كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب والتعوي�ضات والفوائد القانونية
حتى متام ال�سداد.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1921

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/2156

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2101
املنذرة  /اخلليج لل�سحب  -ذ م م
املنذر اليهما  -1 /ال�سنغال ملقاوالت االملونيوم والزجاج
 -2موين كوتان بونايار  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع �إنذار عديل وتكليف بالوفاء
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليهما لتنذرهما مبوجب هذا الإنذار على �ضرورة �سداد مبلغ
( 1.964.062.52درهم) مليون وت�سعمائة واربعة و�ستون الف واثنني و�ستون درهما ،
واثنني وخم�سون فل�سا خالل خم�سة اي��ام من تاريخ هذا الإن��ذار  ،و�إال �سوف تتخذ
امل�ن��ذرة كافة الإج ��راءات القانونية وذل��ك للمطالبة ب ��أداء املبلغ امل��ذك��ور �إ�ضافة اىل
الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف  202/8/13م وحتى ال�سداد التام ،
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

املنذرة � :سلطان احمد حممد لوتاه
املنذر اليه  :يو�سف �سيد عبداهلل ابراهيم اليا�س
املنذرة تتوجه ب�إنذارها هذا اىلاملنذر اليه ب�ضرورة �سداد امل�ستحقات االيجارية عن حمل رقم ( )4والكائنة يف
�إمارة دبي  -منطقة هور العنز  -مبنى هور العنز  - 19حمل رقم ( - )4رقم االر�ض ( )115 - 0رقم البلدية
( )-127 1466رقم مكاين ( )3223196541ملك � :سلطان احمد حممد لوتاه املتمثلة يف باقي ال�شيك
رقم ( )17مبلغ وقدره ( 1500درهم) وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي وكذلك املطالبة بغرامة الإرجتاع
مبلغ وق��دره ( 525دره��م) بالإ�ضافية اىل ما ميثل بدل االيجار عن الدفعة االوىل وامل�ستحق ال�سداد بتاريخ
 2021/1/1من بدل االيجار والتي متثال بدل االيجار من  2021/1/1وحتى 7500( 2021/3/30
درهم) وامل�ستحق ال�سداد ملا ذكر اعاله ليكون �إجمال املبلغ هو ( 9525درهم) وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ
هذا الإنذار و�إال يف حالة عدم جتاوبكم مع ذلك االمر ف�سوف يتخذ املنذرين كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة
حلفظ كافة حقوقهما واملطالبة بدفع القيمة االيجارية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

املنذر  :احمد عبداللطيف حممد عبداهلل االن�صاري
املنذر اليه � :صالح حيدر �صالح احمد امل�صعبي
بتاريخ  2020/11/26اعطي املخطر اليه اىل املخطر ما هو �شيك مرقوم  00014مببلغ  400.000درهم
(اربعمائة الف درهم) م�سحوبا على م�صرف الهالل وقد قام املخطر بتقدمي ال�شيك للبنك امل�سحوب
عليه  ،ومت ارج��اع ال�شيك لعدم كفاية الر�صيد  ،وق��د توا�صل املخطر مع املخطر اليه وطلب منه
ال�سداد �إال ان املخطر اليه ظل ي�سوف دون �سبب ويوا�صل طلبه لالجال ويخالفها .ومن ثم فان
املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه ب�سداد مببلغ  400.000درهم  ،اربعمائة الف درهم خالل خم�سة
ايام من تاريخ ا�ستالمه االع�لان .ف�إن املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه ب�سداد مببلغ 400.000
دره��م اربعمائة الف دره��م خالل (� )5أي��ام خم�سة اي��ام من تاريخ ن�شر االخطار و�إال �سي�ضطر ا�سفا
التخاذ ما يلزم قانونا مع كل ما يرتتب على ذلك من اث��ار قانونية .مع حفظ كل ما يرتتب على
ذلك من اثار قانونية.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مع�صوم ح�سني رفيق اال�سالم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0000490جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2020 /0001923عمايل

�إىل املحكوم عليه  :مع�صوم ح�سني رفيق اال�سالم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد رحيم حاجي اهلل نظر  -اجلن�سية  :افغاين
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  28225درهم
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  :جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سوهاح �شريف اهلل  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
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  18235درهم
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سيد طيب ح�سني �شاه ظافر ح�سني �شاه
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0003565مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :سيد طيب ح�سني �شاه ظافر ح�سني �شاه
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شاهزاد ح�سني نور ح�سني
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  35495درهم
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.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000881جتاري (جزئي)

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

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

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

�إىل املدعي عليه � :سكندى للتجارة العامة  -م م ع  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -املنطقة احلرة باحلمرية  -مبنى املكاتب
امل�ؤجرة  -مكتب رقم � - 2f38Bص ب  - 49422هاتف رقم 0504827748 :
بناء على طلب املدعية � :سند للم�ستلزمات الطبية � -ش م م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب  - :ف�سخ عقد البيع حمل الفاتورة امل�ؤرخة يف 2020/4/24
 الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  52.000دوالر امريكي او ما يعادلها ومبا يعادل ( 190.840مائةوت�سعون الف وثمامنائة واربعون درهم �إماراتي)
الفائدة التجارية بواقع  %12وتكون م�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/4/28وحتى ال�سداد التام
 الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية التعوي�ضات اجلابرة لال�ضرار الناجمة عن �إخاللها بالتزاماتها بالتعاقدية قبل املدعية. الزام املدعي عليها بالر�سوم وال�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/15امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية 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  2021/3/7م
مدير اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

طلب اال�ستعالم عن الرخ�ص التجارية واملهنية

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد حممد ال�شحات عبدالباقي النجار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0000528مدين
�إىل املحكوم عليه  :حممد حممد ال�شحات عبدالباقي النجار
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حبيب اهلل عبداهلل  -اجلن�سية  :باك�ستاين
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  4424درهم
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احللول املعمارية ملقاوالت البناء
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0001979جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :احللول املعمارية ملقاوالت البناء
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ايفكت لتجارة االجهزة الكهربائية � -ش 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  52012درهم
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رابطة ال�صحراء لنقل املواد العامة بال�شاحنات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0003666مدين (جزئي)

�سعادة مدير دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة املحرتم

املو�ضوع  :الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0005280عمايل (جزئي)

طالب (ة) التنفيذ  :حممد ربيع احل�سني حممد عبدالرزاق -
اجلن�سية  :بنغالدي�ش
املنفذ �ضده ( : )1الواحة لتنظيف املباين
قررت حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية خماطبتكم
لال�ستعالم عن �أية رخ�ص جتارية �أو مهنية م�سجلة با�سم املدعي
عليه  /الواحة لتنظيف املباين

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

القا�ضي  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

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

�إىل املحكوم عليه  :رابطة ال�صحراء لنقل املواد العامة بال�شاحنات
ال�شارقة ابو �شغارة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ نور علم نعيم كل  -اجلن�سية  :افغاين
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  22360درهم
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 /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2020 /0003492أمر �أداء
�إىل املدعي عليه � :سيد احمد �سيد عبداهلل �سيد عقيل ح�سيني الها�شمي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/12/20م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح  /عرفان �سيتي للتجارة العامة � -ش ذ م م
بالتايل  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب �ضده (�سيد احمد �سيد عبداهلل �سيد عقيل ح�سيني الها�شمي) بان
ي�ؤدي للطرف الطالب (عرفان �سيتي للتجارة العامة � -ش ذ م م) مبلغا وقدره ( 114.507درهما) (مائة
واربعة ع�شر الفا وخم�سمائة و�سبعة درهما) والفائدة القانونية بواقع  7%من تاريخ اال�ستحقاق املوافق
 2020/5/15وحتى متام ال�سداد  ،مع االلزام بامل�صروفات ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/3/4 /
مركز �سعادة املتعاملني

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000437مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :مكتب ال�سفري لتوريد االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداله احلمادي  -اجلن�سية �إماراتي
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 21534.0 :
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000339مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ا�سيا للخدمات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سمري ح�سن عبداهلل  -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 6484.0 :
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الذيد  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد علي �سعيد خ�صوين الكتبي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  ADCEXCIPOR2021 /0000017جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  /حممد علي �سعيد خ�صوين الكتبي
ليكن معلوما لديكم ب�أن حمكمة الذيد الإحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما بتاريخ
 2020/10/21يف الق�ضية املدين اجلزئي رقم  81ل�سنة  2020وبالزامكم بدفع مبلغ وقدره
( )336207درهم (ثالثمائة و�ستة وثالثون الفا ومائتان و�سبعة دراهم) �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
ل�صالح املحكوم له  /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه �أعاله.
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر
ويف حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر نظر الق�ضية يف غيابك.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/2115
املنذرة  :ار�ض املدينة للنقليات (�ش ذ م م)
�ضد املنذر اليها االوىل � :شركة �سيدكو للمقاوالت العامة (ذ م م)
املنذر اليها الثانية � :شركة �سيدكو للمقاوالت العامة (ذ م م) فرع �أبوظبي
املنذر اليه الثالث  :فادي عاطف عجاوي  -كندي اجلن�سية
ف�إن املنذرة تنبه على املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتهم ل�صالح املنذرة
والبالغ  197097.81درهم (مائة و�سبعة وت�سعون الف و�سبع وت�سعون درهما وواحد
وثمانون فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف 2019/3/4
وحتى تاريخ ال�سداد التام  ،وذلك خالل موعد اق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا
الإن��ذار  ،ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
مثل امر االداء او دعوى مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف والفوائد القانونية.

العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
اعالن بالن�شر
()2021/2138

الكاتب العدل

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

مذكرة �إعالن بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة
العدد 13184بتاريخ2021/3/9
بالدعوى رقم  2020/5847جتاري كلي ال�شارقة

املعلنة  :مطعم كول�شا كينيج انرتنا�شيونال � -ش ذ م م  -بوكالة املحامية  /مرمي عبداهلل  ،ب�صفتها وكيلة عن ال�سيد� /شاهرام اردالن
 ،اجلن�سية  /امريكي مبوجب وكالة القانونية العامة موثقة لدى كاتب العدل برقم  64890/1/2020بتاريخ  2020/5/12وذلك
ب�صفته وكيال عن ال�سيد  /نادر م�صطفى حممد عبدالبا�سط  ،اجلن�سية  :م�صري  ،مبوجب الوكالة القانونية العامة موثقة لدى
الكاتب العدل برقم  2020/1/62587بتاريخ  2020/4/9وذلك ب�صفته وكيال عن ال�سيد /ه�شام بن عبدالعزيز بن �صالح ال�صغري -
�سعودي اجلن�سية  ،مبوجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل برقم  2018/1/24465ب�صفته مدير املنذر
العنوان  :الإمارات � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد � -شارع املرابع  -بناية قرقا�ش  -مثلث رقم  - 102الدور الأول
الهاتف املتحرك  0554244385 :هاتف  042222018 :الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com :
املعلن عليه  /جممع دراجون مارت  -ذ م م  -ميثله � /شركة النخيل مولز  -ذ م م
العنوان  /العنوان  /دبي الإمارات العربية املتحدة � -شارع العوير باجتاه حتا  ،قرب �شارع ال�شيخ حممد بن زايد التقاطع 5
الربيد االلكرتوين  - info@nakheelmalls.ae :هاتف  043903333 :فاك�س � 043685141 :ص ب 17777 /
تعلن املعلنة املعلن اليه  ،بف�سخ عقد االيجار املحرر فيما بينهم اعتبار من تاريخ انعقادة وانق�ضاء كافة ما يرتتب على املعلن من
التزامات منذ ذلك التاريخ  ،بالإ�ضافة اىل ت�سليم املنذر كافة �شيكات االيجار غ�ضون فرتة ال تتجاوز اخلم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ا�ستالمكم ذلك االع�لان وذلك الخالل املنذر اليها بالت�سليم يف املوعد املتفق عليه  2020/2/2و�إال �سي�ضطر املعلن التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية الالزمة �ضد املنذر اليه واقامة دعوى ق�ضائية بف�سخ التعاقد بالزامكم بت�سليم ما يف حوزتكم من �شيكات
االيجار املحررة من املعلن  ،والزامكم بتعوي�ض اال�ضرار واخل�سائر املالية واالدبية املرتتبة على ت�أخركم يف ت�سليم  ،وكذا الزامكم
بكافة ما �سوف يتكبده املعلن من ر�سوم وم�صاريف للتقا�ضي والتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

املدعي عليها  /تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري (�ش ذ م م)
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ال�شارقة
الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى  2020/5847جتاري كلي املقامة �ضدكم من
� -1 /سمينة ادري�س ادري�س احمد  -2في�صل ادري�س ادري�س احمد .وعليه فقد مت
حتديد يوم االحد املوافق  2021/3/14ال�ساعة  1ظهرا موعدا الجتماع اخلربة
املزمع عقده عن بعد من خالل منظومة الإت�صال املرئي زووم ( )ZOOMراجني
الت�سجيل على منظومة الإت�صال املرئي للتواجد يف املوعد املحدد  ،لال�ستفار الإت�صال
على 0509359988
او من خالل الربيد االلكرتوين amsy2000x@gmail.com
اخلبري  /امين �سعيد النجار
خبري ح�سابي

القا�ضي  /ابراهيم علي عبيد �آل علي
حمكمة الذيد
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13184بتاريخ 2021/3/9
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001084مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :علي عبدالرحمن خمي�س زعل ال�شام�سي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة الرحمانية  3قطعة رقم  1403رقم الهاتف املتحرك :
 0505277047او � 0555277047ص ب 44133
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )3شخ�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 2021/3/8

مدير اخلدمات الق�ضائية
جنود طالب العامري
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 6جوائزعاملية لنادي الإمارات العلمي يف امل�سابقة االفرتا�ضية الدولية لالبتكار والت�صميم

•• دبي-الفجر

ح���ص��د ن ��ادي الإم� � ��ارات ال�ع�ل�م��ي بندوة
الثقافة والعلوم بدبي  6جوائز عاملية
م�ن�ه��ا  3م �ي��دال �ي��ات ذه�ب�ي��ة وميدالية
ف�ضية وجائزتني خا�صتني يف امل�سابقة
االفرتا�ضية لالبتكار والت�صميم والتي
نظمتها ج�م�ع�ي��ة امل �خ�ترع�ين الرتكية
حت��ت رع��اي��ة ال��راب�ط��ة العاملية للملكية
ال �ف �ك��ري��ة ل�ل��اخ�ت��راع ()WIIPA
بتاريخ  28-23فرباير .2021
ي� �ع ��زز ه� ��ذا احل � ��دث ف� �ك ��رة الت�صميم
واالبتكاروت�سويق املنتجات االبتكارية
ع �ل ��ى امل �� �س �ت ��وى ال � � ��دويل ك �م ��ا يهدف
�إىل �إ� �ض �ف��اء ق�ي�م��ة جت��اري��ة ع �ل��ى �أكرب
االخ�ت�راع ��ات يف دول ال���ش��رق الأو�سط
و�أوروب � � � � ��ا م� ��ن خ �ل ��ال ت � �ق� ��دمي كبار
امل�خ�ترع�ين ورواد الأع �م��ال والباحثني
واملهند�سني والعلماء وال�شركات النا�شئة
ق�ضايا بحثية فعلية يف جماالت بحثية
خمتلفة.
ت�ت�م�ح��ور ف �ئ��ات امل �� �ش��ارك��ة يف امل�سابقة
ح ��ول ال�ب�راع��ة يف الت�صميم والأفكار
امل �ب �ت �ك��رة وت�ت�رك ��ز يف جم ��ال الفيزياء
التطبيقية  ،الزراعة  ،املركبات والنقل
 ،املعدات ال�سمعية والب�صرية  ،الكهرباء
والإلكرتونيات  ،الكيمياء  ،علوم البيئة
والطاقة املتجددة ،التكنولوحيا احليوية
 ،ال�ت���ص�م�ي��م ال �� �ص �ن��اع��ي  ،تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات واالت� ��� �ص ��االت والو�سائط
امل �ت �ع��ددة ،الآالت وامل� �ع ��دات  ،الألعاب
الريا�ضية ،الأنظمة الذكية وانرتنت
الأ�شياء.
تناف�س امل�خ�ترع��ون يف النهائيات من
خ�لال  347اب�ت�ك��ارا علميا منهم 43
ابتكارا مقدما من �شركات التكنولوجيا
النا�شئة ومي�ث�ل��ون  23دول��ة ومنطقة
حول العامل.
ً
�شارك نادي الإمارات العلمي ممثال عن
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،ب�أربعة
اب� �ت� �ك ��ارات ع�ل�م�ي��ة يف جم� ��ال الأنظمة
ال��ذك �ي��ة و�إن�ت�رن ��ت الأ� �ش �ي��اء  ،املركبات
وال �ن �ق��ل  ،الآالت وامل� �ع ��دات  ،الفيزياء
التطبيقية.
وكانت اجلوائز كالتايل:
امليدالية الذهبية ،فئة الآالت واملعدات
بابتكار النظام الآم��ن لت�شغيل املعدات
للطالبتني ميثه يون�س املرزوقي ومثايل
حممد ال�صريدي وتتلخ�ص فكرة االبتكار
يف خطورة ا�ستخدام �أداة � -آلة �صناعية

دون ارت��داء �أدوات ال�سالمة املنا�سبة يف
وقوع ح��وادث و�إ�صابات خطرية .نعتقد
�أن ��ه ميكننا احل��د م��ن ذل��ك م��ن خالل
بناء ات�صال رقمي بني معدات احلماية
ال�شخ�صية والآالت ،لذلك �سيطلب من
ال�ع�م��ال وم�شغلي الآالت ارت ��داء �أدوات
ال�سالمة قبل ت�شغيل املاكينات والآالت
،ويتم ذلك من خالل التحكم يف الطاقة
ال �ت��ي ت��ذه��ب �إىل اجل �ه��از وبا�ستخدام
بع�ض الدوائر الإلكرتونية املخ�ص�صة ،
واملت�صلة ال�سلك ًيا م ًعا  ،ال ميكن تو�صيل
دائ� ��رة ال �ط��اق��ة �إال ب�ع��د ارت � ��داء �أدوات
ال�سالمة ،مما يحمي الأرواح ويقلل من
حوادث العمل� .أما عن املرحلة الثانية
من احلماية  ،ميكننا التحكم يف ت�شغيل
الآالت للأ�شخا�ص الذين �سي�صرح لهم
با�ستخدامها ف�ق��ط ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية
الذكاء اال�صطناعي.
امليدالية الذهبية فئة الأنظمة الذكية
و�إنرتنت الأ�شياء مب�شروع تعقب ن�سبة
ال�صوديوم للريا�ضيني للطالبتني مزنة
املن�صوري واليازية املن�صوري ،كما نال
ه��ذا االبتكار جائزة خا�صة من جمعية

تورنتو لالبتكار واملهارات املتقدمة بكندا
 ،ه��ذا االبتكار ي�ساعد الريا�ضيني على
البقاء ب�صحة جيدة من خالل املراقبة
امل�ستمرة لوظائفهم ال�صحية ويعتمد
ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى م�ت�ع�ق��ب ذك� ��ي ي�ست�شعر
ق �ي��ا� �س��ات خم�ت�ل�ف��ة ل�ن���س�ب��ة ال�صوديوم
يف ال �ع��رق وي���س�ه��ل ف�ه��م اال�ستنتاجات
للريا�ضيني
امليدالية الذهبية فئة املركبات والنقل،
م�شروع �إ��ش��ارة امل�شاة ذات�ي��ة الت�شغيل -
للطالبتني �شما �سلطان العطار و�سعاد
حممد �ساملني وتتلخ�ص فكرة االبتكار
يف حتقيق اك�ت���ش��اف وج ��ود �أح ��د امل�شاة
القريبني با�ستخدام بع�ض خوارزمية
ر�ؤية الكمبيوتر،
مبجرد قيامنا بتعليم �إ�شارة املرور كيفية
ح�ساب عدد امل�شاة يف انتظار حركة املرور
 ،ميكن عندئذٍ ت�شغيل �إ�شارة املرور ب�شكل
تلقائي عندما يكون هناك احلد الأدنى
ال�صحيح لعدد امل�شاة.
ك�م��ا مي�ك��ن ت���ص��وي��ر امل�خ��ال�ف�ين الذين
ع �ب�روا �إ�� �ش ��ارة امل �� �ش��اة ب���ش�ك��ل خ �ط ��أ مع
ربط هذه املعلومات مع قاعدة البيانات

املنا�سبة.
امل� �ي ��دال� �ي ��ة ال �ف �� �ض �ي��ة ف� �ئ ��ة الفيزياء
التطبيقية  ..مب�شروع تزويد املركبات
بالوقود تلقائيا للطالب عبدالرحمن
حممد العو�ضي،
كما نال هذا االبتكار جائزة خا�صة من
جمعية العلماء ال�شباب ب�إندوني�سيا
عقب الدكتور :عي�سى الب�ستكي رئي�س
جم�ل����س �إدارة ن ��ادي الإم � ��ارات العلمي
� ،أن ال �ن��ادي حم�ط��ة علمية وابتكارية
و�إبداعية يرتادها كل مواطن ومواطنة
مل��ن ي��ري��د �أن ي���س��اه��م يف حت�ق�ي��ق ر�ؤى
القيادة الر�شيدة لت�صبح دولة الإمارات
الأوىل عامليا يف �سنة 2071م ومن هذا
املنظور �أ�صبح ال�شغل ال�شاغل ل�شباب
ال �ن��ادي يف حتقيق امل��راك��ز امل�ت�ق��دم��ة يف
امل�ح��اف��ل ال�ع��امل�ي��ة ل�لاب �ت �ك��ارات ل��ذا كان
من ال�ضروري �أن يعتاد �أع�ضاء النادي
يف الفوز بجوائز عاملية يف كل م�شاركة
ي �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ��ش�ب��اب ال � �ن� ��ادي ...وهذا
ال�شغف للفوز جت��ذر يف �أع�م��اق ك��ل من
يرتاد ال �ن��ادي ...والنتيجة ف��وز �آخ��ر يف
امل�سابقة االفرتا�ضية الدولية لالبتكار

وال �ت �� �ص �م �ي��م ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا جمعية
املخرتعني الرتكية.
و�سل�سلة م��ن اجل��وائ��ز ال�ت��ي ح�صدها
ال �ن��ادي مفخرة ل��دول��ة الإم� ��ارات مل��ا له
“�صنع
من دور كبري يف حتقيق ال�شعار ُ
يف الإمارات و ُيباع عاملياً”.
ويف هذا املحفل االبتكاري ح�صد نادي
الإم � ��ارات العلمي  6ج��وائ��ز ع��امل�ي��ة3 ،
م �ي��دال �ي��ات ذه �ب �ي��ة وم �ي��دال �ي��ة ف�ضية
وجائزتني خا�صتني.
ومن هذا املنرب �أرفع �أ�سمى �آيات التهنئة
والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ورعاه -و�إىل �صاحب ال�سموال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دب��ي -حفظه اهلل -و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة -ح�ف�ظ��ه اهلل -و�إىل
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات و�إىل �شعب الإمارات لفوز
النادي بهذه اجلوائز العاملية.

فيزيائيون يحققون اكت�شافا ميكنه اختبار قوانني الطبيعة!
�أع �ل �ن��ت امل �ن �ظ �م��ة الأوروب � �ي � ��ة لل��أب �ح��اث النووية
( )CERNعن اكت�شاف �أربعة ج�سيمات جديدة
متاما يف م�صادم الهادرونات الكبري ( )LHCيف
جنيف.
وه� ��ذا ي�ع�ن��ي �أن امل �� �ص��ادم  LHCوج ��د الآن ما
جم �م��وع��ه  59ج���س�ي�م��ا ج ��دي ��دا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
“بوزون هيغز” احلائز جائزة نوبل ،منذ �أن بد�أ يف
ا�صطدام الربوتونات  -اجل�سيمات التي ت�شكل النواة
الذرية مع النيوترونات  -يف عام .2009
واملثري يف الأمر �أنه يف حني �أن بع�ض هذه اجل�سيمات
اجل ��دي ��دة ك��ان��ت م �ت��وق �ع��ة ب �ن��اء ع �ل��ى النظريات
الرا�سخة� ،إال �أن بع�ضها ك��ان �أك�ثر �إث��ارة للده�شة،
وف�ق��ا لـباتريك ك��وب�ن�ب��ورغ ،زم�ي��ل ب��اح��ث يف فيزياء
اجل�سيمات باملعهد الوطني الهولندي للفيزياء دون
ال��ذري��ة ،وه��اري كليف ،ع��امل فيزياء اجل�سيمات يف

جامعة كامربيدج.
ويهدف � LHCإىل ا�ستك�شاف بنية املادة على �أق�صر
م�سافات و�أعلى طاقات ُفح�صت يف املخترب  -اختبار
�أف�ضل نظرية حالية عن الطبيعة :النموذج القيا�سي
لفيزياء اجل�سيمات .وم ّكن امل�صادم  LHCالعلماء
من اكت�شاف “بوزون هيغز”� ،آخ��ر قطعة مفقودة
من النموذج .ومع ذلك ،ما تزال النظرية بعيدة عن
الفهم الكامل.
وتتمثل واح ��دة م��ن �أك�ث�ر م�ي��زات��ه �إث ��ارة للقلق ،يف
و�صفه للقوة ال�شديدة التي حتافظ على متا�سك
ال �ن��واة ال ��ذري ��ة .وت �ت �ك��ون ال �ن��واة م��ن الربوتونات
والنيوترونات ،والتي تتكون كل منها ب��دوره��ا من
ثالثة ج�سيمات �صغرية ت�سمى الكواركات.
و�إذا قمنا ب��إي�ق��اف ت�شغيل ال�ق��وة ال�شديدة لثانية
واحدة ،ف�إن كل املادة �ستتفكك على الفور �إىل ح�ساء

من الكواركات ال�سائبة  -وهي حالة كانت موجودة
للحظة عابرة يف بداية الكون.
وت�ق��وم نظرية التفاعل ال�ق��وي ،التي يطلق عليها
ظ��اه��ري��ا “الديناميكا ال�ل��ون�ي��ة الكمومية” ،على
�أ�س�س �صلبة للغاية .وت�صف كيف تتفاعل الكواركات
من خالل القوة ال�شديدة عن طريق تبادل جزيئات
ت�سمى ال�غ�ل��وون��ات .ومي�ك��ن التفكري يف الغلوونات
كنظائر ل�ل�ف��وت��ون الأك�ث�ر ��ش�ي��وع��ا ،ج�سيم ال�ضوء
وحامل القوة الكهرومغناطي�سية.
ومع ذلك ،ف�إن الطريقة التي تتفاعل بها الغلوونات
مع الكواركات جتعل القوة ال�شديدة تت�صرف ب�شكل
خم�ت�ل��ف مت��ام��ا ع��ن ال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة .وبينما
ت�ضعف القوة الكهرومغناطي�سية عندما تف�صل بني
ج�سيمني م�شحونني ،تزداد القوة ال�شديدة يف الواقع
عندما تف�صل بني كواركني.
ونتيجة لذلك ،ف�إن الكواركات حمبو�سة �إىل الأبد
داخل ج�سيمات ت�سمى الهادرونات  -وهي ج�سيمات
م �ك��ون��ة م ��ن ك ��وارك�ي�ن �أو �أك �ث��ر  -وال� �ت ��ي ت�شمل
ال�بروت��ون��ات وال�ن�ي��وت��رون��ات .م��ا مل ت�ق��م ،بالطبع،
بتحطيمها ب�سرعات ال ت�صدق.
ولتعقيد الأمور �أكرث ،حتتوي جميع اجل�سيمات يف
النموذج القيا�سي على ج�سيمات م�ضادة متطابقة
ت�ق��ري�ب��ا م��ع ن�ف���س�ه��ا ول �ك��ن ب���ش�ح�ن��ة م�ع��اك���س��ة (�أو
خا�صية كمومية �أخ��رى) .و�إذا قمت ب�سحب كوارك
من الربوتون ،ف�ستكون القوة يف النهاية قوية مبا
يكفي لتكوين زوج كوارك-كوارك م�ضاد ،مع دخول
الكوارك املُن�ش�أ حديثا �إىل الربوتون.
وينتهي الأم��ر بربوتون و”ميزون” جديد متاما،
ج�سيم م�صنوع م��ن ك ��وارك وك ��وارك م���ض��اد .وقد
ي�ب��دو ه��ذا غريبا ول�ك��ن وف�ق��ا مليكانيكا ال�ك��م ،التي
حتكم الكون على �أ�صغر املقايي�س ،ميكن للج�سيمات
�أن تخرج من الف�ضاء الفارغ.

و�أثبت ذلك مرارا وتكرارا من خالل التجارب  -مل
ن�شهد كواركا منفردا من قبل .وامليزة غري ال�سارة
لنظرية القوة القوية هي �أن ح�سابات ما ميكن �أن
تكون عملية ب�سيطة يف الكهرومغناطي�سية ،ميكن �أن
ينتهي بها الأمر �إىل �أن تكون معقدة ب�شكل م�ستحيل.
لذلك ال ميكننا (حتى الآن) �إث�ب��ات “نظريا” �أن
الكواركات ال ميكن �أن توجد مبفردها.
والأ� �س ��و�أ م��ن ذل ��ك� ،أن �ن��ا ال ن�ستطيع ح�ت��ى ح�ساب
جمموعات الكواركات التي �ستكون قابلة للحياة يف
الطبيعة و�أيها غري قابل للحياة.
وع�ن��دم��ا مت اكت�شاف ال �ك��وارك��ات لأول م��رة� ،أدرك
العلماء �أن العديد م��ن الرتكيبات يجب �أن تكون
ممكنة من الناحية النظرية .و�شمل ذلك �أزواج من
الكواركات والكواركات امل�ضادة (امليزونات)؛ ثالثة
ك��وارك��ات (ب��اري��ون��ات)؛ ث�لاث��ة ال �ك��وارك��ات امل�ضادة
()antibaryons؛ اث �ن�ي�ن م ��ن ال �ك ��وارك ��ات
واثنني من الكواركات امل�ضادة (رباعي الكواركات)؛
و�أرب �ع��ة ك��وارك��ات وواح ��د م��ن ال �ك��وارك��ات امل�ضادة
(بنتاكواركات)  -طاملا �أن ع��دد ال�ك��وارك��ات ناق�ص،
ال�ك��وارك��ات امل���ض��ادة يف ك��ل جمموعة ك��ان م�ضاعفا
لثالثة.
ويف عام  ،2003اكت�شفت “جتربة بيل” يف اليابان
ج�سيما ال ينا�سب �أي مكان .وات�ضح �أنها الأوىل من
�سل�سلة طويلة من التيرتاكواركات.
وتعد اجل�سيمات الأربعة اجلديدة املكت�شفة م�ؤخرا،
جميعها رب��اع��ي ال�ك��وارك��ات م��ع زوج ك ��وارك �ساحر
واثنني من الكواركات الأخ��رى .وكل هذه الأ�شياء
ه��ي ج�سيمات بالطريقة نف�سها ال�ت��ي يعترب بها
ال�ب�روت��ون وال�ن�ي��وت��رون ج�سيمات .ولكنها لي�ست
ج�سيمات �أ�سا�سية :ال�ك��وارك��ات والإل �ك�ترون��ات هي
لبنات البناء احلقيقية للمادة.
واكت�شف  LHCالآن  59هادرونا جديدا .وت�شمل

ه��ذه التيرتاكواركات التي اك ُت�شفت م��ؤخ��را ،ولكن
�أي�ضا امل�ي��زون��ات وال�ب��اري��ون��ات اجل��دي��دة .وك��ل هذه
اجل�سيمات اجلديدة حتتوي على كواركات ثقيلة.
وه �ن��اك ل�غ��ز �آخ ��ر ي�ت�م�ث��ل يف ك�ي�ف�ي��ة ارت �ب ��اط هذه
اجل �� �س �ي �م��ات ب�ب�ع���ض�ه��ا ال �ب �ع ����ض ب��وا� �س �ط��ة القوة
ال�شديدة.
ويدعي البع�ض �أنها ت�شبه “اجلزيئات” التي تتكون
من اثنني من الهادرونات غري املرتابطة .وي�سمح
كل هادرون مت العثور عليه حديثا ،للتجارب بقيا�س
كتلته وخ�صائ�صه الأخرى ،والتي تخربنا �شيئا عن
�سلوك القوة القوية.
وه � ��ذا ي �� �س��اع��د ع �ل��ى � �س��د ال �ف �ج��وة ب�ي�ن التجربة
والنظرية .وكلما وجدنا املزيد من الهادرونات ،كان
ب�إمكاننا �ضبط النماذج ب�شكل �أف�ضل مع احلقائق
التجريبية.

وه��ذه ال�ن�م��اذج ��ض��روري��ة لتحقيق ال�ه��دف النهائي
للم�صادم � :LHCإيجاد فيزياء تتجاوز النموذج
القيا�سي .وعلى الرغم من جناحاته ،ف�إن النموذج
القيا�سي بالت�أكيد لي�س الكلمة الأخ�ي�رة يف فهم
اجل�سيمات.
وي�ب�ح��ث امل �� �ص��ادم  LHCع��ن ج�سيمات �أ�سا�سية
ج��دي��دة ميكن �أن تف�سر ه��ذه التناق�ضات .وميكن
�أن تكون هذه اجل�سيمات مرئية يف  ،LHCلكنها
خمفية يف خلفية تفاعالت اجل�سيمات� .أو ميكن
�أن تظهر كت�أثريات ميكانيكية كمومية �صغرية يف
عمليات معروفة.
ويف كلتا احل��ال�ت�ين ،ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل فهم �أف�ضل
للقوة القوية للعثور عليها .ومع كل هادرون جديد،
نح�سن معرفتنا بقوانني الطبيعة ،ما يقودنا �إىل
و�صف �أف�ضل لأهم خ�صائ�ص املادة.
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(حارة القبة) خمتلف عن م�سل�سل (باب احلارة)

ّ
الفن ال يعرتف باجلن�سيات
خالد القي�ش:
ُيعترب خالد القي�ش من �أبرز جنوم �سورية الذين ا�ستطاعوا �أن يحققوا جناح ًا الفت ًا يف كل الأعمال
التي �شارك فيها ،ولكن ح�ضوره �إىل جانب املمثل عابد فهد يف م�سل�سل (دقيقة �صمت) للمخرج الراحل
�شوقي املاجري كان له ب�صمة مميزة ْ
ووقع ًا خا�ص ًا على ال�ساحة الدرامية يف �سورية وكل العامل
العربي.
قي�ش الذي يطل يف املو�سم الرم�ضاين املقبل من خالل م�سل�سل (حارة القبة) للمخرجة ر�شا
�شربتجي ،وهو من �أعمال البيئة ال�شامية ،يبدو واثق ًا من طريقة تنفيذ هذا العمل الذي
مت االنتهاء من ت�صوير جز�أين منه ،على �أن ي�ستكمل ت�صوير الأجزاء الباقية يف
الفرتة املقبلة.كما حتدث عن �أ�سباب ان�سحابه من م�سل�سل (هند خامن) ،عازي ًا �إياه
�إىل الظروف التي مر بها لبنان و�إرجاء الت�صوير �أكرث من مرة ،وارتباطه ب�أعمال
�أخرى عندما ا ُتخذ القرار ب�إكمال ت�صويره.
• مت التح�ضري خلم�سة �أجزاء من م�سل�سل (حارة
ال�ق�ب��ة) واالن �ت �ه��اء م��ن ت���ص��وي��ر ج��ز�أي��ن م�ن��ه .هل
تتوقع �أن يتح ّول (ح��ارة القبة) ن�سخة من (باب
احلارة) لناحية عدد �أجزائه؟
 ه��ذا مم �ك��ن ،ول �ك��ن (ح� ��ارة ال�ق�ب��ة) خمتلف عنم�سل�سل (ب��اب احل��ارة) لأن الأخ�ير ك��ان عبارة عن
م���ش��روع م ��ؤل��ف م��ن ج��ز�أي��ن ف �ق��ط ،ول��ذل��ك جنح
ه��ذان اجل��ز�آن .وعندما قاموا برتكيب ق�ص�ص يف
الأجزاء الالحقة �ضاعت البو�صلة ،ومل تعد توجد
حبكة �صحيحة ،و�صارت الكتابة لزيادة ال�شخ�صيات
كما �أن هناك �إطالة كي ي�صبح العمل من  30حلقة،
بينما يف (ح��ارة القبة) نحن جاهزون لت�صوير 5
�أجزاء ،ونعرف �إىل �أين تتجه الق�صة و�أعرف اجتاه
�شخ�صيتي فيه منذ �أول م�شهد يف اجل��زء الأول
وحتى �آخر م�شهد يف اجلزء اخلام�س.
• م�سريتك الفنية ت�ضم نحو  100عمل منذ
العام � ،2003أال ترى �أن هذا العدد كبري مقارنة
مع عدد �سنوات عملك يف مهنة التمثيل؟
 امل ُ ْنتِجون واملُخْ رِجون تهافتوا على التعامل معي،ولكنني كنت �أقدم الأدوار التي �أحبها ،وهي مل تكن
�أدواراً �أوىل �أو حمورية ،بل كل دور منها له ق�صته
امل�ستقلة يف العمل .وعندما انت�شر ا�سمي قدمتُ
بطوالت مهمة ،و�صرتُ �أفكر باجتاه خمتلف .وبعد
�شخ�صية العميد ع�صام يف م�سل�سل (دقيقة �صمت)،
اختلفت وجهة نظري يف الأداء ،و�صرت �أبحث عن
الأدوار التي �أ�ستطيع �أن �أق��دم من خاللها �شيئاً.
وك��ان �أول خيار (هند خ��امن) لأنني �أحببت الورق
وال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ت��ي جت �م��ع ب�ي�ن امل �ح��ب وال�شاعر
والعازف و�صاحب املبادئ ،الذي ال يلبث �أن ينقلب

�إىل �شخ�ص �آخر ،ولكن الظروف مل ت�ساعدنا على
تنفيذ امل�سل�سل ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ن��ري��ده��ا ،لأننا
توقفنا عن الت�صوير مع ب��دء احل��راك ال�شعبي يف
لبنان ،وثم ب�سبب كورونا وبعدها ب�سبب حلول �شهر
رم�ضان� ،إىل �أن قرروا ا�ستئناف الت�صوير يف �شهر
�أغ�سط�س ،ولكنني كنت قد التزمت بت�صوير �أعمال
�أخ ��رى ،ومل يتمكنوا م��ن ت��أم�ين مواعيد ت�صوير
تتنا�سب مع ارتباطاتي الأخرى،
ومت ا�ستبدايل مبمثل �آخ��ر ،ه��ذا ع��دا عن ظروف
�أخرى لها عالقة بالر�ؤية ،وطريقة تنفيذ امل�سل�سل
مقارن ًة مع تخ ُّيلي له.
• ه��ل ه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن� ��ك ت���ش�ع��ر ب��ال���س�ع��ادة لأنك
ان���س�ح�ب��تَ م �ن��ه ،خ���ص��و��ص�اً �أن ب�ط�ل��ة ال �ع �م��ل ورد
اخلال كانت قد انتقدته �أخرياً؟
 ك�ل�ا� .أح ��ب ك��ل ع�م��ل �أ� �ش ��ارك ف�ي��ه وال �أح ��ب �أن�أن�سحب منه ،ولكن الظروف مل ت�ساعد .ك ُم�شاهِ د
وج��دتُ �أن �إيقاع امل�سل�سل بطيء ويحتاج �إىل �إنتاج
�أك�بر ونا�س و(كومبار�س) .الإن�ت��اج ك��ان �ضعيفاً يف
�أماكن عدة وهذه امل�شكلة تظهر على ال�شا�شة.
• ما موقفك من بع�ض املمثلني اللبنانيني الذي
ي�شكون (خطف) املمثل ال�سوري للأدوار الأوىل يف
الأعمال امل�شرتكة؟
 كي �أعبرّ عن ر�أيي يف هذا املو�ضوع� ،س�أ�ضع نف�سيمكان �صاحب ال�شكوى .عندما �أجد كممثل �سوري
يعمل يف ب �ل��ده� ،أن امل�م�ث�ل�ين اللبنانيني ي�أخذون
�أدواري يف �سورية ،ف�إما �أن امل�شكلة تكمن بي كممثل
و�إم��ا �أن الأم��ر يعود �إىل طريقة الإنتاج والتعاطي
يف الدراما� ،إال �إذا كنتُ كممثل ال �أملك القدرة كي
�أكون يف هذا املكان و�أتى غريي و�أخذه وهو ي�ستحقه،

فهذا حقه.
هذا الأمر ال ينطبق على الدراما اللبنانية وحدها،
بل هو ح�صل �أي�ضاً يف الدراما امل�صرية ،التي �شارك
فيها الكثري من املمثلني اللبنانيني وال�سوريني �إىل
جانب املمثلني امل�صريني.
ال�ف��نّ ال ي�ع�ترف باجلن�سيات ،و�إذا اح�ت��اج العمل

حت�ضر لألبوم من � 6أغاين

�شذى تطرح برومو �أغنيتها
"مقلوبة حياتي"
طرحت املطربة �شذى برومو �أغنيتها اجلديدة "مقلوبة حياتي" متهيدا لطرحها خالل
الأيام القليلة املقبلة ،عرب عدد من املن�صات الرقمية والإذاعات املختلفة ،والأغنية من
كلمات �أحمد اجلندى و�أحل��ان مدين وتوزيع عمرو �إ�سماعيل ومهند�س ال�صوت
ماهر ��ص�لاح ،وتعد �أوىل �أغ��ان��ى �شذى يف ع��ام  ،2021حيث ب��د�أت الرتويج
للأغنية من خالل طرح البو�سرت الدعائى لها قبل �أيام.
وفى �سياق مت�صل تعمل �شذى على التح�ضري لألبومها اجلديد املقرر
اطالقه يف ال�صيف املقبل ويت�ضمن � 6أغنيات ت�شمل �أ�شكالاً غنائية
ومو�سيقية خمتلفة ،وت�ت�ع��اون يف لأل�ب��وم م��ع نخبة م��ن ال�شعراء
وامللحنني وامل��وزع�ين ،م��ن بينهم عزيز ال�شافعي وحممد يحيي
ومدين وتوما ومتيم وعمر �إ�سماعيل.
وك��ان �آخ��ر �أع �م��ال ��ش��ذى الغنائية �أغ�ن�ي��ة "�أجمل �أوقات"
خ�صي�صا مبنا�سبة عيد احلب قبل املا�ضى،
والتى �سجلتها
ً
وتنتمى �إىل طبيعة الأغانى الرومان�سية ،وهى من كلمات
حممد عاطف ومن �أحلان مدين ،وتوزيع و�سام عبد املنعم
والأغ�ن�ي��ة مت ت�سجيلها حت��ت �إ��ش��راف مهند�س ال�صوت
خالد �سند.
ومت ت���ص��وي��ر �أغ �ن �ي��ة "�أجمل �أوقات" ع �ل��ى طريقة
الـ" "Video Lyricsوه ��و م��ن �إخ � ��راج امل�صور
عماد قا�سم ،الذي تويل �أي�ضاً جل�سة الت�صوير اخلا�صة
بالأغنية ،والتي ارت��دت فيها �شذي ف�ستانا �أحمر حتى
يتنا�سب م��ع �أج ��واء "عيد احلب" و�أ� �ش��رف على الإنتاج
حممد حامد يف �أول عمل يجمعه ب�شذي وهناك عدد من
الأغاين التي جتمع بينهم خالل الفرته املقبلة والتي حتمل
عدد من املفاج�آت.
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اجلميل �إىل ممثل معني ولي�س غ�يره ،فيجب �أن
يتواجد فيه .ال�صراع املوجود طبيعي و�أنا ال �أنزعج
�أبداً عندما ُيقال (�أنتم ت�أخذون الفر�ص منا) لأنني
�أع��رف خلفيات امل��و��ض��وع ،ول��ذا ف ��إن الق ّيمني على
وي�صب يف م�صلحة
الدراما يرت�أون ما هو ُمنا�سِ ب
ّ
العمل.

�أنغام تطرح كليب �أغنيتها
اجلديد "هو نف�س ال�شوق"
على اليوتيوب
طرحت الفنانة �أنغام كليب �أغنيتها اجلديد "هو نف�س ال�شوق" عرب قناتها
الر�سمية على موقع التوا�صل االجتماعي "يوتيوب" ،م�ساء �أم�س ،حيث
جتاوزت الأغنية حاجز الـ � 17ألف م�شاهدة يف �أقل من �ساعة من طرحها.
و�شاركت الفنانة �أنغام جمهورها كليب الأغنية عرب ح�سابها الر�سمي على
ت��وي�تر ،معلقة بكوبليه م��ن الأغنية اجل��دي��دة قائلة" :هو نف�س ال�شوق
يف قلبي وب�ح�لاوت��ه وب�ع��ذاب��ه يظهر �أن ال���ش��وق ي��ا قلبي ع�م��ره م��ا يفارق
�صحابه".
و�أغنية "هو نف�س ال�شوق" التي طرحتها النجمة �أنغام ،من كلمات �أ�سامة
م�صطفى� ،أحلان م�صطفى الع�سال وتوزيع حممد الع�شى ،وكانت �أنغام قد
روجت للكليب عرب ح�سابها الر�سمي على ان�ستجرام ،من خاللها م�شاركتها
�صورة لها� ،أم�س ،معلقة عليها ":ا�ستنوا كليب �أغنية �أٔنغام (هو نف�س
ال�شوق) بكرة ال�ساعة  ٧م�سا ًء على قناة �أنغام الر�سمية على اليوتيوب".
وظهرت �أنغام يف ال�صورة التي ن�شرتها على ان�ستجرام يف �إطاللة �أنيقة
مرتدية ف�ستان �أحمر ،بينما تنظر بعينيها بعيدا عن الكامريا ،وقد القت
ال�صورة تفاعال كبريا بني معجبيها.

يا�سر جالل ي�صور "�ضل راجل"
داخل ديكور مطعم باملعادى
ي�صور النجم يا�سر ج�ل�ال ،م�شاهد خ��ارج�ي��ة �ضمن
�أح ��داث م�سل�سل "�ضل راجل" ،امل�ق��رر �أن يناف�س به
فى امل��اراث��ون الرم�ضانى املقبل ،داخ��ل ديكور مطعم
مبدينة املعادى ،وي�ستمر الت�صوير فى نف�س الديكور
مل��دة ي��وم واح��د وينتقل يا�سر وباقى فريق العمل �إىل
ديكور �آخ��ر ال�ستكمال ت�صوير امل�شاهد الداخلية فى
امل���س�ل���س��ل ،وي�ك�ث��ف خم ��رج ال�ع�م��ل �أح �م��د ��ص��ال��ح عدد
�ساعات الت�صوير ب�شكل يومى لالنتهاء من الت�صوير
واللخاق بالعر�ض خالل �شهر رم�ضان.
ويج�سد يا�سر جالل دور مدر�س العاب ويلعب مالكمة
خالل الأح��داث ،وهوامل�سل�سل ال��ذي ي�شارك البطولة
فيه مع يا�سر جالل كل من ،نور ،حممود عبداملغني،
نرمني الفقي ،رنا رئي�س� ،أحمد حالوة� ،إنعام �سالو�سة،
وم��ن ت��أل�ي��ف �أح �م��د ع�ب��دال�ف�ت��اح ،وم��ن �إخ� ��راج �أحمد
�صالح.
وامل�سل�سل ينتمي �إىل ن��وع�ي��ة امل�سل�سالت الدرامية
االجتماعية وال�شعبية ويناق�ش العديد من �صراعات
وم�شكالت املجتمع املختلفة وتدور �أحداثه بني يف عدد
م��ن املناطق ال�شعبية ،وه��و ت�أليف �أح�م��د عبدالفتاح
ومن �إخراج �أحمد �صالح.
وك��ان �آخ��ر �أعمال يا�سر ج�لال م�سل�سل "الفتوة" فى
�شهر رم�ضان املا�ضى ،و�شارك فى بطولته مي عمر،
و�أحمد �صالح ح�سني ،وجن�لاء ب��در ،وريا�ض اخلوىل
وليلى احمد زاهر وحممود حافظ ومها ن�صار وعهدى
�صادق و�أحمد جمال �سعيد و�ضياء عبد اخلالق وعدد
كبري م��ن ال�ن�ج��وم ،و�سيناريو وح ��وار ه��اين �سرحان،
و�إخراج ح�سني املنباوي ،و�إنتاج �سيرنجى.
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من ال يجوز لهم تناول اخل�ضار النيئة؟
قالت خبرية التغذية الرو�سية يكاترينا بورلييفا� ،إنه ال يجوز
للذين يعانون م��ن القرحة و�أم��را���ض يف اجل�ه��از اله�ضمي،
تناول �أية خ�ضار نيئة ،خالل تفاقم املر�ض.
ون�صحت الطبية ،يف حديث ل�صحيفة "رو�سي�سكايا غازيتا"،
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن م�ث��ل ه��ذه الأم ��را� ��ض ،ب�ت�ن��اول اخل�ضار
والفواكه ،مطبوخة� ،أو مغلية� ،أو حم�ضرة يف الفرن.
ودح�ضت اخلبرية ،الر�أي القائل �إن اخل�ضار النيئة �أكرث فائدة
من املطبوخة ،وقالت" :يحتوي امللفوف (الكرنب) النيء على
ن�سبة عالية من فيتامني  ،Сالذي يتحلل عند طهيه .لكن،
غالبا ما ي�سبب الكرنب النيء ،بت�شكل الغازات واالنتفاخ يف

البطن� .أما طبخ الكرنب ،فيقلل من احتمال االنتفاخ.
و��ش��ددت اخل�ب�يرة ،على �أن بع�ض اخل���ض��روات ،حتتوي على
مواد يتم امت�صا�صها ب�شكل �أف�ضل عند طهيها.
وقالت" :لقد ثبت يف بع�ض الدرا�سات� ،أن الليكوبني يقلل من
خطر الإ�صابة بال�سرطان .ويتح�سن امت�صا�ص اجل�سم لهذه
املادة يف الأمعاء ،عن طريق طهي الأطعمة التي حتتوي على
الليكوبني ،مع ا�ستخدام الدهون .ولكن كلما ارتفعت درجة
ح��رارة طهي الطعام املتحوي على الليكوبني ،ي��زداد تفككه
وانهياره" .وك�م�ث��ال على ذل��ك ،ذك��رت اخل �ب�يرة ،الطماطم
والبطيخ الأحمر والغريب فروت.

م�شروبات ينبغي جتنبها
لفقدان دهون البطن ال�ضارة!

احلم�ص
ك �� �ش��ف ال ��دك �ت ��ور م� ��روان
�سامل ،ال�صيديل والباحث
يف الدواء والغذاء ،عن �أن
احلم�ص ل��ه م��ن الفوائد
ال� �ك� �ث�ي�ر ،وال � �ت ��ي جتعله
�أه��م �أن ��واع احل�ب��وب التي
مت��د اجل �� �س��م بالعنا�صر
وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات ،وتفوق
عنا�صره على عنا�صر اللحم ب�أنواعه.
وميد احلم�ص اجل�سم بالكثري من الفوائد و�أهمها على الإط�لاق قدرته
على �ضبط معدالت ال�سكر يف الدم ،وهي معلومة غائبة عن الكثريين ،كما
يعادل م�ستويات الكولي�سرتول يف ال��دم ،فيزيد من ن�سب الكولي�سرتول
ال�صحي ،ويقلل م�ستويات ال�ضار ب�شكل ملحوظ ،مما يقلل ده��ون الدم
تدريجيا.
و�أك��د الباحث يف ال��دواء وال�غ��ذاء ،على �أن احلم�ص �إ�ضافة رائعة للطعام
ال�ساخن والبارد ،كما �أنه ي�ساعد على ت�سهيل اله�ضم الحتوائه على الألياف
بكميات ك�ب�يرة ،كما �أن��ه ي�ساعد على تقليل حمو�ضة الأم �ع��اء ،وتخفيف
حدتها.

• اين تقع بحرية البحر ال�ضائع؟
 -امريكا

• االرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�ض نق�ص فيتامني
�أ بد�أ انتاجه الول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟
�سوي�سرا

• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�سبة حميط
الدائرة �إىل قطرها بـ 3.14؟
-غياث الدين الكا�شي

• ما املق�صود بالبئر االرتوازي؟

هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

• املاء الذي حتتوي على كميات كبرية من ايونات الكال�سيوم
او املغني�سيوم ال ي��ك��ون رغ���وة م��ع ال�صابون الن ايونات
الكال�سيوم او املغني�سيوم حت��ل حم��ل اي��ون��ات ال�صوديوم
املوجودة يف ال�صابون فتجعله �صعب الذوبان يف املاء ؟
 -املاء الع�سر

�أ�شخا�ص يجدفون يف قارب �أثناء هطول الأمطار يف بحرية دال يف �سريناغار .ا ف ب

ترتبط العديد من احل��االت ال�صحية مب�ستويات عالية جدا من الدهون
احل�شوية ،مثل مر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب.
وت�شري الدالئل النا�شئة �إىل �أن "تناول كميات �أكرب من امل�شروبات املحالة
بال�سكر قد يرتافق مع تراكم غري طبيعي للدهون" .وكان هذا بيانا قدمه
فريق من الباحثني املتعاونني من كلية الطب بجامعة هارفارد ،بو�سطن.
وملزيد من التحقيق ،قاموا بفح�ص ما �إذا كان تعاطي امل�شروبات املحالة
بال�سكر ب�شكل معتاد �أو ال�صودا ال��داي��ت ،ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل اختالف يف
دهون اجل�سم.
ومن �أجل حتقيقهم� ،شارك  2596من الرجال والن�ساء يف منت�صف العمر،
بالدرا�سة .ومت قيا�س م�ستويات الدهون يف البطن با�ستخدام "الت�صوير
املقطعي املحو�سب متعدد الكوا�شف".
و ُق ّيمت امل�آخذ املعتادة من امل�شروبات املحالة بال�سكر و�صودا الدايت من
خالل ا�ستبيان تكرار الطعام.
و�أظهرت النتائج �أن تناول امل�شروبات ال�سكرية "مرتبط �إيجابيا" مب�ستويات
الدهون احل�شوية.
ومن هذه الدرا�سة ،يبدو �أن �أي م�شروبات �سكرية �ستكون �أ�سو�أ م�شروب �إذا
كنت تريد �أن تفقد دهون البطن.
و�أ�ضاف الباحثون" :ارتبط ا�ستهالك امل�شروبات املحالة بال�سكر الزائد
بزيادة الوزن".
وبالإ�ضافة �إىل القيود الغذائية ،هناك طرق �أخرى للتخل�ص من الدهون
الزائدة .و�أو�صت الدكتورة لويز وايزمان بـ " 30دقيقة من التمارين" كل
يوم حلرقها.
وميكن �أن ي�شمل ذلك متارين القلب ،مثل امل�شي ال�سريع والرك�ض وتدريب
املقاومة.
وقدمت الدكتورة وايزمان طريقة قائمة على الأدلة للتخل�ص من الدهون
احل�شوية ،والتي ت�شمل:
• تقلي�ص �أحجام احل�ص�ص.
• تناول احلبوب الكاملة.
• تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
• تناول الدهون ال�صحية.
• النوم اجليد.
• تقليل التوتر.
• التقليل من تناول الكحول.
وتوافق وايزمان �أي�ضا على �أنه "من ال�سهل حقا اكت�ساب الدهون احل�شوية
من نظام غذائي من امل�شروبات ال�سكرية".
ومن �أجل الرتكيز على املزيد من اخليارات ال�صحية� ،أ�شارت وايزمان �إىل
�أنه يجب جتنب �أو تقليل ا�ستهالك الدهون �أو الزيوت املهدرجة جزئيا.
وهذا ي�شمل الأطعمة امل�صنعة ،مثل الب�سكويت والكعك والدهن �أو ال�سمن
النباتي.

• هل تعلم �أن رقبة الإن�سان حتتوي على �سبع فقرات ،وان عدد عظام القدم هو  32عظمة ،و�أن الإن�سان
عندما ي�ضحك يحرك  16ع�ضلة.
•  1بو�صة من جلدك حتتوي على  625غدة عرقية.
• درجة حرارة اجل�سم الطبيعية هي  37درجة مئوية� .أو  99درجة فهرنهايت.
• خاليا الدم احلمراء يتم �إنتاجها داخل العظام.
• هل تعلم �أن ل�سان الإن�سان يحتوي على  12000حليمة ذوقية ،ف�أما و�سط الل�سان فهو ال مييز �أي
مذاق .و�أما جانبي الل�سان فيميزان الطعم احلام�ض ،و�أما �آخر الل�سان فيميز الطعم املر.
• هل تعلم �أن ج�سم الإن�سان يحتوي على  6ليرت دم.
• هل تعلم �أن الغدة التي تفرز مادة الأن�سولني هي غدة البنكريا�س ،ومعلوم �أن يف اجل�سم عدة غدد
�أهمها :الغدة النخامية ،والغدة الدرقية ،والغدة الكظرية .ولكل منها وظائف ع��دة مث ً
ال :معدل النمو
واحلجم النهائي للج�سم وتوزيع ال�شعر والوزن الإجمايل وغريها...
• هل تعلم �أن �آخر حا�سة يفقد الإن�سان قبل موته هي حا�سة ال�سمع ،ولي�ست حا�سة اللم�س كما يظن
العديد.
• هل تعلم �أن عدد ف�صائل الدم يف اجلن�س الب�شري هي �أربعة O, Ab, B, A :والف�صيلة الوحيدة من
ه�ؤالء الأربعة التي تقبل الدم من �أي ف�صيلة �أخرى هي ف�صيلة .Ab

العجوز والل�ص
دخل ل�ص احد البيوت وت�سلل حتى و�صل �إىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها ام��ر�أة عجوز ،وعندما هم بفتح
اخلزانة اح�ست به ففتحت عيناها وفزعت ،لكنه ا�سرع وقال لها :ال ت�صرخي واال قتلتك.
فقالت ب�صوت ه��اديء :لن ا�صرخ يا ول��دي لن ا�صرخ  ..ولكن دعني اق��ول لك لن جتد هنا ما ي�سرك فال
املك ماال يا ولدي وال املك ذهبا وال ما ي�ستحق ان يباع ب�سعر كبري فارحل واتركني يف �سالم ،بارك اهلل يف
والديك.
فقال لها :ال والدي يل ماتا فا�سرتيحي من الدعاء.
ولكن املر�أة اكملت الكالم ب�شجاعة وقالت :اه انت م�سكني انت يتيم ،انا اي�ضا ال اهل يل ،مات زوجي قبل ان
ي�أتيني اطفال ،ومات والدي تباعا ،فع�شت وحيدة يف هذا البيت ،ال عائل يل ،ولكن اهل اخلري ي�أتوين ببع�ض
الطعام ،لكنهم يرتكوين وحدي طوال اليوم ..ثم بكت واخذت تولول وتقول :اعي�ش وحدي� ،آكل وحدي ،اجل�س
وحدي انام وحدي ،ال احد يح�س بي ال �أهل  ..وال زوج وال اوالد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة �أوالد فا�سمي
االول �سعيد والثاين �صخر والثالث ح��ارث واق�ضي معهم يومي كله ،ولو ت�شاجروا اك��ون �سعيدة ب�أ�صواتهم
حويل ،لكني ال اتركهم هكذا بل �س�أ�صرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى يا اوالد ،يا �صخر يا �سعيد يا حارث� ،آه كفى
كفى  ..وعال �صوتها لي�صل �إىل جريانها حارث و�صخر و�سعيد ،فهبوا مذعورين �إىل غرفتها ليجدوا الل�ص
وقد وقف يف و�سط الغرفة يوا�سيها ،لكن عندما دخلوا وقالوا �سمعناك تنادين فهم ما ق�صدته ،وقال لها :ايتها
اللئيمة ليتك ما ع�شتي وال ر�أيتي �سعيد وال�صخر وال حارث.

