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اخرتاق طبي كبري يف زراعة القلب
اإج��راء عمليات  اأطباء بريطانيون من  رائ��د، متكن  اخ��راق طبي  يف 
لزراعة القلب لدى اأطفال، من خالل اإعادة الع�سو احليوي يف اجل�سم 

اإىل احلياة والنب�ض بطريقة اآلية متقدمة للغاية.
و�ساعدت هذه التقنية على اإنقاذ حياة �ستة اأطفال ويافعني بريطانيني 

�سنة. و16  تراوح اأعمارهم بني 12 
العمليات  هذه  كافة  ف��اإن  نيوز" الربيطانية،  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب 

اجلراحية املتقدمة جرت خالل فرة جائحة كورونا، يف 2020.
وجرت العادة، اأن يجري التربع بع�سلة القلب من قبل اأ�سخا�ض توفوا 

دماغيا، لكن قلوبهم ما زالت تنب�ض.
و�سكل هذا الأمر عقبة اأمام الطب، لأنه حد كثريا من عدد ع�سالت 

القلب التي ميكن احل�سول عليها لأجل اإجراء عمليات الزراعة.
لزراعة  عملية  يحتاجون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ك��ان  مثال،  بريطانيا،  يف 
القلب، ي�سطرون اإىل انتظار مدة اأطول تعادل مرتني ون�سف مقارنة 

مبا ينتظره البالغون حتى يح�سلوا على قلب قابل للزراعة.
ل��ك��ن م���ا ك���ان م��ت��ع��ذرا ���س��ار مم��ك��ن��ا ب��ع��د ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي ط����ورت من 
�ساير يف  ك��ام��ربدج  ب��اب وورث" يف منطقة  "روايال  ط��رف م�ست�سفى 

بريطانيا.
وبف�سل التقنية اجلديدة، ميكن اإعادة القلب اإىل النب�ض جمددا بعد 
اأن يتوقف، وهو ما يتيُح قلوبا اأكرث لعمليات الزراعة، عو�ض انتظار 

حالت املوت الدماغي.

�شامبو التق�شري .. مفتاح �شحة وجمال �شعرك
 Peeling( التق�سري  �سامبو  "هاوت.دي" اأن  اجلمال  بوابة  اأوردت 
حيث  ال�سعر،  وج��م��ال  �سحة  مفتاح  مبثابة  يعد   )Shampoo
اإنه يعمل على تخلي�ض فروة الراأ�ض من بقايا م�ستح�سرات العناية 
والت�سفيف والق�سور امليتة والإف��رازات الدهنية الزائدة وغريها من 

الأو�ساخ وال�سوائب.
الراأ�ض  ف��روة  تتنف�ض  ذل��ك  خ��الل  من  اأن��ه  الأملانية  البوابة  واأ�سافت 
جيداً ويتدفق الدم بها ب�سورة اأف�سل، ومن ثم يتمتع ال�سعر مبظهر 

اأكرث �سحة وحيوية وملعاناً.
وعن كيفية ال�ستعمال، اأو�سحت "هاوت.دي" اأنه يتم تطبيق �سامبو 
التق�سري مرة واحدة اأ�سبوعياً، حيث يتم و�سع ال�سامبو بكمية قليلة 
جيداً.  �سطفه  ثم  ق�سرية،  لفرة  وتركه  جيداً  وتدليكه  ال�سعر  على 

وبعد ذلك يتم ا�ستعمال ال�سامبو والبل�سم كاملعتاد.

لقاح واعد للإيدز يعمل بتقنية حترير اجلينات
بعد اأربعني عاماً من اكت�ساف فريو�ض نق�ض املناعة املكت�سب )الإيدز( 
العلماء  الآن، ك�سف  الأ�سخا�ض حتى  املاليني من  اأودى بحياة  الذي 

عن لقاح واعد قد يحل م�سكلة الإ�سابة بهذا املر�ض القاتل.
باأنها  “موديرنا”  العمالقة  الأدوي��ة  �سركة  تقول  التقارير،  بح�سب 

متكنت من اكت�ساف لقاح لفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية.
اجلهاز  لتدريب  اجلينات  لتعديل  متطورة  تقنية  اللقاح  ي�ستخدم 
املناعي على اإنتاج جمموعة متنوعة من اجلزيئات ال�سبيهة بفريو�ض 

نق�ض املناعة الب�سرية، وتعريف اجل�سم بالعديد من الطفرات.
اإل  اجل��دي��د،  اللقاح  ح��ول  التفا�سيل  م��ن  امل��زي��د  ال�سركة  تقدم  ومل 
اأنها قالت اإنها جتري يف الوقت احلايل جتارب �سريرية على املر�سى 

للتاأكد من فعاليته واعتماده ب�سكل ر�سمي.
نق�ض  بفريو�ض  امل�سابني  م��ن   %  97 ف��اإن  الإح�سائيات،  وبح�سب 
املناعة املكت�سب يف بريطانيا اأ�سبحوا غري معدين، بف�سل العالجات 
التي مت تطويرها خالل ال�سنوات املن�سرمة، والتي اعتمدت على نوع 

من م�سادات الفريو�سات.
الإ�سابات  ب��اأن  املتحدة،  اململكة  يف  اجلديدة  الإح�سائيات  تقول  كما 
يف  حالة   4000 تتجاوز  تعد  مل  املكت�سب،  املناعة  نق�ض  بفريو�ض 
�سحيفة  اأوردت  ما  بح�سب  �سنوياً،   10% بن�سبة  وتنخف�ض  ال��ع��ام، 

ديلي ميل الربيطانية. 
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العمل من قبو املنزل قد 
يت�شبب باأمرا�ض خطرية

فيما ا�سطر اأغلب النا�ض للعمل من املنزل ب�سبب جائحة كورونا، ك�سف 
خرباء اأن العمل من مكان معني يف املنزل قد يوؤدي اإىل عواقب �سحية 

خطرية من بينها الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.
اإيجاد طرق جديدة  النا�ض  اأغلب  اأن جائحة كورونا فر�ست على  ل�سك 
للتاأقلم مع احلياة اجلديدة يف زمن كورونا. واختلفت درجة تاأثري جائحة 

كورونا من �سخ�ض لآخر ح�سب طبيعة عمله، وو�سيلة تنقله وغريها..
اإل اأن القا�سم امل�سرك رمبا بني الكثري من النا�ض هو اأن جائحة كورونا 
فر�ست عليهم ال�ستغال من املنزل، ل�سيما يف الفرات التي تفر�ض فيها 

الدول اإجراءات م�سددة للغاية بغية احلد من انت�سار الفريو�ض.
ت�ساعدهم رمبا  البع�ض عدة طرق  املنزل، وجد  العمل من داخل  واأثناء 
على ا�ستعادة اأجواء العمل من داخل ال�سركة اأو املوؤ�س�سة. ومن بني هذه 
بالهدوء،  يت�سم  املكان  ه��ذا  واأن  خا�سة  امل��ن��زل،  قبو  من  العمل  ال��ط��رق، 

وي�ساعد على الركيز ب�سكل اأكرب.
"نقمة"  اإىل  تتحول  ق��د  امل��ن��زل  قبو  داخ���ل  م��ن  "نعمة" العمل  اأن  غ��ري 
وتت�سب يف عواقب �سحية خطرية، فقد حذر املكتب الحتادي للحماية 
ب�سبب  املنزل  قبو  داخ��ل  من  دائ��م  ب�سكل  العمل  خطر  من  الإ�سعاع  من 
اإمكانية التعر�ض لغاز الرادون، ح�سب ما اأوردته �سحيفة "بيلد" الأملانية 

وا�سعة النت�سار.

رابط خفي بني كورونا والنظارات
عالقة  ل  اأن  الأوىل  للوهلة  ي��ب��دو  ق��د 
والإ�سابة  الطبية  النظارات  ارت��داء  بني 
درا�سة  اأن  اإل  امل�ستجد،  بفريو�ض كورونا 
ح��دي��ث��ة ك�سفت ع��ن راب���ط م��ف��اج��ئ بني 
املعطيني. الدرا�سة التي اأجراها باحثون 
�سحيفة  ال�����س��وء  عليها  و�سلطت  ه��ن��ود 
اأن  اإىل  "تليغراف" الربيطانية، خل�ست 
اأق��ل عر�سة  ال��روؤي��ة  ن��ظ��ارات  م�ستعملي 
غريهم،  م��ن   "19 ب�"كوفيد  لالإ�سابة 
"فرك الأعني  ع���ادة  ل��دي��ه��م  ت��ق��ل  ح��ي��ث 

بالأ�سابع" ب�سكل تلقائي.
وم���ن���ذ ب�����دء ان���ت�������س���ار ف����ريو�����ض ك���ورون���ا 
امل�ستجد قبل اأكرث من عام، حذر الأطباء 
م��ن ا���س��ت��ع��م��ال الأي����دي يف مل�����ض ال��ف��م اأو 
الأنف اأو العينني، حمذرين من اأن ذلك 
يوؤدي اإىل نقل عدوى كورونا، حيث يجد 
الإن�سان  ج�سم  اإىل  م��دخ��ال  ال��ف��ريو���ض 
ع��رب ه��ذه الأع�����س��اء. ودر����ض الباحثون 
ذكرا   223( اأ�سخا�ض   304 الهند  يف 
يف"  "كي  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  اأن����ث����ى(   81 و 
املخ�س�سة لعالج كورونا مبنطقة كانبور 
ديهات �سمايل الهند، بني 26 اأغ�سط�ض 
وكانت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن  �سبتمرب  و8 
10 و80 عاما،  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح 
الفريو�ض  اأع��را���ض  ع��ن  واأب��ل��غ��وا جميعا 

و�سئلوا عن ا�ستعمال النظارات الطبية.

موؤ�شر كتلة اجل�شم..  لي�ض طريقة 
لت�شخي�ض ال�شمنة اأو �شحة الفرد �ص 23

ماذا يحدث جل�شمك عند 
تناول ال�شلطة كل يوم؟

تعترب ال�سلطة اأحد اأهم الأطباق املرافقة لوجبات الغداء والع�ساء، ومتثل 
توفر  التي  اخل�سار  من  متنوعة  جمموعة  على  لحتوائها  �سحية  وجبة 

الكثري من العنا�سر الغذائية املفيدة للج�سم.
فيما يلي 5 تاأثريات لتناول ال�سلطة يومياً على �سحة الإن�سان، وفق ما اأورد 

موقع “اإم اإ�ض اإن” الإلكروين:
ت��ن��اول اخل�����س��ار والفواكه  الأل���ي���اف: يعد  م��ن  اأك���رب  احل�����س��ول على ح�سة 
وهذا  الغذائي،  نظامنا  يف  الأل��ي��اف  من  املزيد  لدمج  رائعة  طريقة  النيئة 
ي�سمل اخل�سار الورقية. عندما تقوم بت�سمني الألياف يف نظامك الغذائي 
اليومي، فاإنك تقي نف�سك من ال�سمنة ومر�ض ال�سكري من النوع 2 وكذلك 
يف  املوجودة  الألياف  ت�ساعد  اأن  ميكن  كما  ال�سحي.  اله�سم  عملية  تعزيز 

اخل�سروات اأي�ساً يف اإدارة ن�سبة الكولي�سرول يف الدم.
التي  الغذائية  بالعنا�سر  مليئة  اخل�سار  املفيدة:  الغذائية  العنا�سر  زيادة 
 ،C و   A لالأك�سدة  امل�سادة  الفيتامينات  ذل��ك  يف  مب��ا  ج�سمك،  يحتاجها 
والبوتا�سيوم، وجمموعة من املغذيات النباتية وهي مركبات نباتية طبيعية 
اخلرباء  ويو�سي  ومكافحتها.  الأم��را���ض  من  الوقاية  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

بتناول ن�سف طبق من ال�سلطة على وجبتي الغداء والع�ساء.

احلمل؟ اأثناء  جيد  الأفوكادو  1.هل 
م���ن ال�����س��ه��ل ت�����س��م��ني الأف����وك����ادو يف وج���ب���ات الأم���ه���ات؛ 
الغذائية  العنا�سر  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  لأنها 
مهمة  تعترب  التي  والفيتامينات  البوتا�سيوم   - الرئي�سية 
ب��ال��ده��ون اجليدة  ف��ه��ي مليئة  وت���ط���وره.  ل��ن��م��و اجل��ن��ني 
اإيجابي  تاأثري  لها  وكلها  الأخ��رى،  واملعادن  والفيتامينات 

على احلمل.

للحامل ؟ الأفوكادو  ع�سري  فوائد  2.ما 
اأي�ساً  املعروفة  الأف��وك��ادو،  ثمار  لتناول  املختلفة  الفوائد 

با�سم ثمار الزبدة، هي كما يلي.
م�سدر ممتاز للفولت، ميكن اأن ي�سبب نق�ض ما يكفي من 
حم�ض الفوليك اإىل ت�سوهات خلقية عند الأطفال. لذلك، 
يحتاج اجلنني اإىل حم�ض الفوليك الكايف للنمو والتطور 
ال�سليم لالأع�ساء. كون الأفوكادو م�سدراً غنياً يوفر نحو 
كوب  ن�سف  لكل  الفوليك  حم�ض  من  ميكروجرامات   5

من الفاكهة.
يعالج فقر الدم، ميكن اأن يوؤدي نق�ض احلديد اأثناء احلمل 
الأفوكادو  احل��وام��ل. يحتوي  الن�ساء  ل��دى  ال��دم  فقر  اإىل 

على كميات وفرية من احلديد اأثناء احلمل.
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ه�����س��م اأث���ن���اء احل���م���ل. ي�����س��اع��د حمتوى 
اله�سم ويخفف من  بالأفوكادو يف عملية  الغني  الألياف 
حركة الأمعاء. معباأة بالفيتامينات. متتلئ فاكهة الزبدة 
بالفيتامينات B1 وB2 وB5 وB6 وC وE وK، وكلها 
�سرورية لنظام غذائي لالأمهات ومهمة للجنني املتنامي.

يكافح غثيان ال�سباح. هذا هو اأحد اأعرا�ض احلمل املبكر 
ال�سائعة الأخرى التي جتعلك ت�سعرين بالتعب يف الأ�سهر 
�سي مفيد يف  بفيتامني  الغني  الأف��وك��ادو  الأوىل.  الثالث 

التعامل مع امل�سكلة.
ي�ساعد  وال�سكر،  الكولي�سرول  م�ستويات  على  يحافظ 
ال�ستهالك املنتظم لالأفوكادو يف ال�سيطرة على م�ستويات 

الكولي�سرول وال�سكر اأثناء احلمل.
اأي�ساً  �سائعة  ال�ساق  ال�ساق، ت�سنجات  يخفف من تقل�سات 
اأث���ن���اء احل���م���ل، ومي��ك��ن ل���الأف���وك���ادو ت��وف��ري ال���راح���ة من 
املوز.  عن  البوتا�سيوم  من  املزيد  لديه  ال�ساق.  تقل�سات 
تخفيف  يف  الكال�سيوم  مع  البوتا�سيوم  ي�ساعد  اأن  ميكن 

التقل�سات.
يعزز منو دماغ اجلنني، يحتوي كوب واحد من الأفوكادو 
على 22 ملغ من الكولني ال�سروري لتطور دماغ اجلنني 

والأع�ساب وكذلك منو الأع�ساب.
غني باملعادن، ي�ساهم الأفوكادو يف تناولك اليومي املو�سى 
والنيا�سني  واملغني�سيوم  والبوتا�سيوم  الكال�سيوم  من  به 
�سرورية  وكلها  واملنجنيز  والزنك  والنحا�ض  والفو�سفور 
الغذائية، ل  العنا�سر  امت�سا�ض  ي�ساعد يف  اأثناء احلمل. 
اأي�ساً  ت�ساعد  ولكنها  فح�سب،  املغذيات  الأف��وك��ادو  توفر 
الأطعمة  من  الغذائية  العنا�سر  امت�سا�ض  على  نظامك 
امت�سا�ض  الأف��وك��ادو  امل��ث��ال، يجعل  �سبيل  الأخ���رى. على 
يف  امل���وج���ودة  ال��ده��ون  يف  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل��ة  الفيتامينات 
الورقية واجلزر  البطاطا احللوة واخل�سر  الأطعمة مثل 

اأمراً ممكناً.
ب���ال���ده���ون ال�����س��ح��ي��ة، م��ط��ل��وب ���س��ع��رات حرارية  م��ل��ي��ئ��ة 
اأث��ن��اء احل��م��ل لنمو اجل��ن��ني، وال��ده��ون اجليدة  اإ���س��اف��ي��ة 
اأوميجا  اأحما�ض  الأفوكادو على  �سرورية لذلك. يحتوي 

لك  املفيدة  الدهنية   6 واأوميجا   3
ولطفلك الذي مل يولد بعد.

يقلل من خطر زي��ادة ال��وزن، مبا اأن 
الغذائية،  ب��الأل��ي��اف  غني  الأف���وك���ادو 

زيادة  ف��ر���ض  تقليل  على  ي�ساعد  فهو 
الوزن ب�سكل كبري. ما يقرب من 25 ٪ 
من الألياف قابلة للذوبان التي ت�ساعد 
البكترييا ال�سديقة يف اجلهاز اله�سمي 

على حت�سني �سحة التمثيل الغذائي.
ت�ساعد  ت�����س��م��م احل����م����ل،  م����ن خ���ط���ر  ي��ق��ل��ل 

الفاكهة  يف  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  م�����س��ت��وي��ات 
الرتعاج؛  مبقدمات  الإ�سابة  فر�سة  تقليل  على 

الدم.  �سغط  م�ستويات  بتقليل  معروفة  لأن��ه��ا 
الإ�سابة  خطر  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  وب��ال��ت��ايل، 

باأمرا�ض القلب يف امل�ستقبل.
الفوائد  الأفوكادو يقدم مثل هذه  لأن  نظراً 

ب��ال��ت��اأك��ي��د معرفة  ي��ج��ب ع��ل��ي��ك  امل���ذه���ل���ة، 
احلقائق الغذائية للفاكهة.

لالأفوكادو الغذائية  3.القيمة 
الغذائية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  الأف���وك���ادو  ي��ح��ت��وي 

التالية وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية: 
العنا�سر الغذائية:

اإجمايل ال�سعرات احلرارية 322.
ال�سعرات احلرارية من الدهون 265.

اإجمايل الدهون 29.47 جم.
الدهون امل�سبعة 4.273 جرام.

جرام. دهون غري م�سبعة 3.65 
الدهون الأحادية غري امل�سبعة 19.696 جم.

الكولي�سرول 0 ملغ.
�سوديوم 14 ملغ. 

البوتا�سيوم 975 ملغ. 
اإجمايل الكربوهيدرات 17.15 جم. 

الألياف الغذائية 13.5 جرام. 
ال�سكريات 1.33 جرام. 

بروتني 4.02 جرام. 
فيتامني "اأ" 14 ميكروغراماً.

فيتامني �سي 20.1 ملغ. 
الكال�سيوم 24 ملغ. 

حديد 1.11 ملغ. 
اأن يكون  اأنه يجب  اإل  اأن الأفوكادو مفيد للغاية،  رغم 

لديك حد اأق�سى للكمية التي تتناولينها.
يوم واحد؟ يف  الأفوكادو  من  تاأكليه  اأن  يجب  ما   .4

يبقى الأفوكادو يومياً طبيب الأع�ساب بعيداً. ومع ذلك، 
من الأف�سل ق�سر تناولك اليومي على ن�سف فاكهة حيث 
اأن ي��وؤدي الإف��راط يف ال�ستهالك اإىل بع�ض الآثار  ميكن 

اجلانبية، واإن كانت نادرة. 
احلمل اأثناء  لالأفوكادو  اجلانبية  5.الآثار 

فيما يلي احلالت التي قد ت�سطرين فيها اإىل احلد من 
تناول الأفوكادو اأو التوقف عن تناوله:

اإذا كنِت حتاولني التحكم يف الوزن، جتنبي تناول الفاكهة 
بكرثة. ميكن اأن ت�سيف ال�سعرات احلرارية العالية، رغم 

الدهون اجليدة.

اإذا كان لديك ح�سا�سية 
من الالتك�ض، فاحذري 
م���ن الأف����وك����ادو؛ لأن 
مرتبطة  ال���ف���اك���ه���ة 
الالتك�ض،  بح�سا�سية 
مراجعة  اجليد  م��ن 

طبيبك.
اأف�سل  ه��و  6.ما 
وق����������ت ل����ت����ن����اول 
الأف������وك������ادو اأث���ن���اء 

احلمل؟
ت�سمني  الأف�����������س�����ل  م�����ن 
اأث���ن���اء احلمل  الأف����وك����ادو 
حمتواه  ب�����س��ب��ب  امل���ب���ك���ر 
حم�ض  م�������ن  ال�������ع�������ايل 
ال�����ف�����ول�����ي�����ك. ت���رت���ب���ط 
حم�ض  م���������س����ت����وي����ات 
املنخف�سة  ال��ف��ول��ي��ك 
الأوىل  امل������راح������ل  يف 
بعيوب  احل����م����ل  م�����ن 
الع�سبي.  الأن������ب������وب 
ي�������س���اع���د  اأن  مي�����ك�����ن 
ت�������س���م���ني الأف�������وك�������ادو 
ال����غ����ذائ����ي  ن����ظ����ام����ك  يف 
ال�����ولدة ع��ل��ى تقليل  ق��ب��ل 
اخللقية  الت�سوهات  خطر 

املرتبطة بالنق�ض.
من  ب�سيطة  و���س��ف��ات   .7

الأفوكادو
الأفوكادو يومياً،  لت�سمني 
الو�سفات  جت��رب��ة  ميكنك 

ال�سهلة اأدناه.
الأف�����وك�����ادو  ����س���م���وث���ي   .1

اخلام
�سوف حتتاجني اإىل:

مق�سر وحفر ½ اأفوكادو 
مفلر ماء  كوب   1

اأخ�سر تفاح   1
موزة مق�سرة  1
مق�سر ليمون   1

مق�سرة برتقالة   1
املق�سر ½ اجلري 

كبرية بقدون�ض  باقة   1
جليد

كيف:
�سعي جميع املكونات املذكورة 

اأعاله يف اخلالط.
اخ���ل���ط���ه���ا ب�����ب�����طء، وزي�������دي 

ال�سرعة تدريجياً.
دعيه ميتزج ملدة دقيقة واحدة اأو حتى حت�سلي على تنا�سق 

�سل�ض. �سموثي الأفوكادو اخلام جاهز لل�سرب.
مدة التح�سري: 5 دقائق

العدد: واحد اأو اثنان

ما الفرق بني جمفف 
ال�شعر الرخي�ض 

وباهظ الثمن؟
الن�ساء  م����ن  ال���ع���دي���د  ت�����س��ت��خ��دم 
جم��ف��ف ال�����س��ع��ر ب��ع��د اخل����روج من 
احلمام لت�سفيف ال�سعر واحل�سول 

على ت�سريحات مميزة.
اأن���واع عديدة  الأ���س��واق  وتتوفر يف 
بع�سها  ال�������س���ع���ر  جم���ف���ف���ات  م����ن 
 20 رخ���ي�������ض ب�����س��ع��ر ل ي���ت���ج���اوز 
قد  الثمن  ب��اه��ظ  والآخ���ر  دولراً، 

ي�سل �سعره اإىل 400 دولر.
ال�سعر  جمففات  تتميز  ما  وغالًبا 
���س��ع��راً مب��ل��ح��ق��ات عالية  الأغ���ل���ى 
اجل��������ودة وامل�����زي�����د م����ن اإع���������دادات 
احل�������رارة وال�������س���رع���ة، ومي���ك���ن اأن 
والإعدادات  امللحقات  هذه  ت�ساعد 
خ���ي���ارات عديدة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

ملظهر وت�سريحات ال�سعر.
هيم�سريت  للين�سي  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال��ت��دري�����ض يف ق�سم  ع�����س��وة ه��ي��ئ��ة 
���س��ك��اي لين  ك��ل��ي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل يف 
فاإن  كاليفورنيا،  ب��رون��و،  ���س��ان  يف 
والنا�سر  ال��ف��وه��ة  م��ث��ل  امل��رف��ق��ات 
�سرورية لأنها توجه تدفق الهواء 
لين�سي  وت���ق���ول  ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة، 
"فوهة تركيز الهواء مثل ال�سفرة 
ال���ه���واء يف �سكل  وال��ن��ا���س��ر جت��ع��ل 
كنت  اإذا  مفيدة  والفوهة  �سحابة، 
اإىل  املجعد  ال�سعر  ط��ي  حت��اول��ني 
يف  وم�ستقيمة،  ن��اع��م��ة  ت�سريحة 
رائ���ع خللق  ال��ه��واء  نا�سر  اأن  ح��ني 

بيئة دافئة لتجعيد ال�سعر".
ال�سعر  جم����ف����ف  اأن  ح�����ني  ويف 
الأرخ�������������ض ق�����د ي�����اأت�����ي م�����ع ه���ذه 
تكون  اأن  املحتمل  فمن  امل��رف��ق��ات، 
جتده  ق����د  مم����ا  اأق������ل  ج������ودة  ذات 
ال�سعر  جم���ف���ف���ات  يف  م�������س���اح���ًب���ا 
اأن  لين�سي  وتو�سح  تكلفة،  الأك��رث 
امل��ج��ف��ف��ات منخف�سة  م��ن  ال��ك��ث��ري 
رخي�سة  ملحقات  مع  تاأتي  ال�سعر 
اله�ض  البال�ستيك  م��ن  م�سنوعة 
يذوب  اأو  ينك�سر  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي 

ب�سهولة.
جمفف  ي���اأت���ي  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن 
من  مب��زي��د  تكلفة  الأك���رث  ال�سعر 
اإعدادات احلرارة وال�سرعة، والتي 
اأثناء  خم��ت��ل��ف��ة  ���ا  اأغ���را����سً ت���خ���دم 
لين�سي  وت�سيف  التجفيف،  عملية 
ا�ستخدام  يف  ت���ب���داأي���ن  "عندما 
جم��ف��ف ال�����س��ع��ر وت���ري���دي���ن اإزال����ة 
فاأنت  �سعرك،  املاء من  الكثري من 
بحاجة اإىل ا�ستخدام حرارة عالية 
البدء  وي���ج���ب  ع���ال���ي���ة،  و����س���رع���ة 
العالية  ب����احل����رارة  ال��ت��ج��ف��ي��ف  يف 
ث���م تخف�ض  ال��ع��ال��ي��ة،  وال�����س��رع��ة 
يحني  عندما  وال�����س��رع��ة  احل����رارة 

وقت التجعيد اأو تلميع املظهر".

تعريف على فوائد ع�شري الأفوكادو للحامل
من املعروف اأن ثمار الأفوكادو هي ثمرة اخل�سوبة لكل من الرجال والن�ساء، يتم تناول التوت واأحد البذور 
لي�س فقط خالل الفرتة املحيطة باحلمل، ولكن اأي�سًا اأثناء احلمل. الأفوكادو، املعروف اأي�سًا با�سم ثمار 
بذرة  على  يحتوي  الذي  بالتوت  نباتيًا  اإليها  وي�سار  اللون  داكنة  خ�سراء  كمرثي،  �سكل  على  هي  الزبدة، 
واحدة ،ت�ستهر هذه الفاكهة بطعمها وتغذيتها، ولها ا�ستخدامات وا�سعة يف الطهي. ولكن هل ميكن ت�سمني 

ذلك اأثناء احلمل؟ التقت �سيدتي نت بالدكتورة هند ماأمون خبرية الطب البديل، لتعرفنا فوائد ع�سري 
الأفوكادو للحامل بني امل�سموح واملمنوع، وم�ساركة بع�س الو�سفات ال�سهلة.
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�ش�ؤون حملية

نادي تراث الإمارات يقدم �شل�شلة ور�ض توعوية للمحافظة على البيئة

فريق طبي يف م�شت�شفى برجيل يف اأبوظبي ينجح يف اإنقاذ رجل اأعمال اأ�شيب بكورونا من برت قدمه 

حتدت كوفيد - 19 يف العديد من اإمارات الدولة

جتربة ُملهمة لطالبة طب يف عجمان تطوعت ملواجهة اجلائحة
بطلة خط الدفاع الأول اإ�شراء الأغا اأظهرت �شجاعة بتطوعها للقيام بالعديد من املهام يف م�شت�شفيات ومن�شاآت الرعاية ال�شحية يف الدولة

•• اأبوظبي- الفجر:

ق����دم ن�����ادي ت�����راث الإم��������ارات ���س��ل�����س��ل��ة ور������ض توعوية 
البيئة، عرب ح�ساباته على  افرا�سية للمحافظة على 
برنامج  �سمن  وذل��ك  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
منذ  النادي  اأطلقه  وتراثنا" الذي  تاريخنا  "بيئتنا.. 
نهاية يناير املا�سي، بهدف تنمية الوعي البيئي وغر�ض 

اأ�س�ض املحافظة على البيئة يف جيل الأبناء.
وقال املهند�ض حممد عيادة اأحمد الهاملي مدير اإدارة 
الإم���ارات،  ت��راث  ن��ادي  يف  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة 
امل�سوؤولية املجتمعية  اإطار  اإطالق الربنامج جاء يف  اإن 
للنادي، ودوره يف ن�سر الوعي بني الأجيال يف خمتلف 
املجالت الراثية والثقافية والبيئية. واأ�ساف الهاملي 
اأن الربنامج يت�سمن جمموعة ور�ض عن اأ�سجار البيئة 
احلفاظ  و���س��رورة  باأهميتها  التوعية  ب��ه��دف  املحلية 
ال�سعبي  ال����راث  يف  امل��ت��م��ي��زة  مكانتها  وت��اأك��ي��د  عليها 
للدولة. كما يت�سمن الربنامج ور�ساً عن اآليات التعامل 
وتدويرها،  ا�ستخدامها  واإع���ادة  النفايات  م��ع  ال�سليم 
الدور  املجتمع �سركاء حقيقيون لهم  اأفراد  اأن  باعتبار 
الأبرز يف احلفاظ على بيئة م�ستدامة �سحية ونظيفة. 
اإىل  واأكد الهاملي اأن نادي تراث الإمارات ي�سعى دوماً 
تبني برامج توعوية وتثقيفية جديدة، �سيكون لها اأثر 
كبري يف خلق وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية البيئية عند كل 

اأفراد املجتمع. وقدمت زينة باهارون من ق�سم ال�سوؤون 
البيئية يف نادي تراث الإمارات، عدداً من الور�ض �سمن 
برنامج "بيئتنا.. تاريخنا وتراثنا"، كانت اأولها ور�سة 
عن  فيها  حتدثت  التي  »امل��ان��غ��روف«،  اأو  القرم  اأ�سجار 
قيمة هذه ال�سجرة وفوائدها واأهميتها البيئية لكونها 
تعمل على امت�سا�ض غازات الدفيئة. وتطرقت باهارون 
اإىل دور نادي تراث الإم��ارات يف املحافظة على اأ�سجار 

وبيولوجية  اقت�سادية  اأه��م��ي��ة  ذات  باعتبارها  ال��ق��رم 
العديد  لحت�سانها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

من الكائنات البحرية.
اأ�سجار  عن  ب��اه��ارون  فتحدثت  الثانية  الور�سة  يف  اأم��ا 
الإم���ارات،  الأ�سيلة يف  الأ���س��ج��ار  التي تعد م��ن  ال��غ��اف 
ومتثل قيمة ثقافية كبرية يف الدولة لقرانها بهوية 
الإمارات وتراثها، حيث مت اختيار �سجرة الغاف لتكون 

باهارون  وعددت   .2019 الت�سامح  لعام  و�سعاراً  رمزاً 
الت�سحر، ودخولها  الغاف مثل مكافحة  اأ�سجار  فوائد 
اإىل  اإ�سافة  التجميلية،  واملنتجات  الأدوي���ة  �سناعة  يف 

اخل�سب الذي توفره للوقود ولل�سناعات املتعددة.
ويف ال��ور���س��ة ال��ث��ال��ث��ة ق��دم��ت ب���اه���ارون م��ع��ل��وم��ات عن 
اأ���س��ج��ار ال�����س��در، ال��ت��ي تعد م��ن اأه���م الأ���س��ج��ار املثمرة 
والأك����رث ان��ت�����س��اراً يف معظم م��ن��اط��ق دول���ة الإم�����ارات، 
مت  حيث  خا�سة  مبكانة  الأ���س��ج��ار  تتمتع  اأن��ه��ا  مبينة 
اأ�سجار  فوائد  تناولت  كما  م��رات،   4 القراآن  يف  ذكرها 
ال�����س��در وث��م��اره��ا. ال��ور���س��ة ال��راب��ع��ة ك��ان��ت ع��ن تدوير 
اإع���ادة  ب��اه��ارون ع��ن كيفية  ال��ن��ف��اي��ات، وحت��دث��ت فيها 
خالية  �سليمة  �سحية  بيئة  لتوفري  واأهميتها  التدوير 
م���ن ال�����س��وائ��ب، ح��ي��ث حت��ر���ض دول����ة الإم�������ارات على 
ال��ت��خ��ل�����ض م���ن ال��ن��ف��اي��ات ب��اأن��واع��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة بطرق 
تكدي�سها  مثل  التقليدية  الأ�ساليب  عن  بعيداً  مبتكرة 
اإع�����ادة ت��دوي��ره��ا وحتويلها  ب��امل��ك��ب��ات، ف��ت��ح��ر���ض ع��ل��ى 
�سلوك  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  منها،  ي�ستفاد  م��واد  اإىل 
والعوائد  التحفيز  اأ�سلوب  با�ستخدام  التدوير  اإع���ادة 
املقرر  ومن  التدوير.  اإع��ادة  يف  امل�ساهمة  مقابل  املادية 
الور�ض �سمن  الإم���ارت تقدمي  ت��راث  ن��ادي  اأن يوا�سل 
برنامج "بيئتنا.. تاريخنا وتراثنا" الذي يبث اأ�سبوعياً 
عرب ح�سابات النادي على مواقع التوا�سل الجتماعي 

حتى تاريخ 10 مار�ض املقبل.

•• اأبوظبي- الفجر

متكن فريق طبي يف م�ست�سفى برجيل يف اأبوظبي من 
اإنقاذ �ساق مري�ض اآ�سيوي "50 عاماً" من البر بعد 

معاناته من اآلم �سديدة اأدت اإىل ان�سداد ال�سرايني.
اأعمال  راو، رجل  �سرينيفا�ض  اأن  الطبي  الفريق  واأكد 
24 عاًما، �سبق قبل  دب��ي لأك��رث من  هندي مقيم يف 
من  اأك����رث  م��راج��ع��ة  ب��رج��ي��ل  م�ست�سفى  اإىل  اإدخ���ال���ه 
اإجماع على �سرورة بر ال�ساق  م�ست�سفى وكان هناك 

�سريًعا.
ومن اجلدير بالذكر اأنه مت ت�سخي�ض اإ�سابة املري�ض 
ق�ساء  اأث��ن��اء  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اأك��ت��وب��ر  يف  بكوفيد19- 
اأ�سيب  اإثرها  اأجازته يف ت�سيناي يف الهند والتي على 
بفريو�ض  الإ���س��اب��ة  ع��ن  ن��اجت��ة  كم�ساعفات  بجلطة 
كورونا. واأ�سار الفريق الطبي يف م�ست�سفى برجيل اإىل 
اأنه فور ا�ستقبال املري�ض مت اإجراء التحاليل والأ�سعة 
حرج  ق�سور  من  يعاين  املري�ض  اأن  وات�سح  الالزمة. 
ان�سداد  نتيجة  ال�سفلي  للطرف  ال��دم��وي��ة  ب��ال��دورة 
جراحية  عملية  ب��اإج��راء  التوجيه  ومت  ب��ال�����س��راي��ني. 

اإ����س���راف كادر  ���س��اع��ات حت��ت  ث���الث  ا�ستغرقت  ف��وري��ة 
ا�ست�ساري  الدكتور علي كيفاجنا،  بقيادة  طبي متميز 
جراحة الأوعية الدموية، والدكتور جورجي توما�ض، 
كو�سي،  جورجي  والدكتور  القلب،  اأمرا�ض  اأخ�سائي 

ا�ست�ساري الأمرا�ض القلبية الوعائية.
ويف حديثه عن هذا الإجناز الطبي الذي ي�ساف اإىل 
الدكتور  ق��ال   ، برجيل  مل�ست�سفى  الإجن����ازات  �سل�سلة 
اإلهية  معجزة  �سرينيفا�ض  �سفاء  "يعترب  كيفاجنا: 
بكل املقايي�ض، فقد اأثر جتلط الدم على جميع الأوردة 
ال�����س��ري��ان��ي��ة يف ال�����س��اق، ك��م��ا ك���ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
امل�ساعفات للجراحة التي خ�سع لها �سابًقا يف الهند. 
وقد اأخربناه باملخاطر التي قد تنتج عن اإجراء مثل 
للغاية.  اإيجابًيا  كان  اأن��ه  اإل  اجلراحية،  العملية  هذه 
وبالفعل بعد اإجراء العملية اجلراحية، اأظهر املري�ض 
لفرة  امل�سي  على  ق���ادًرا  الآن  واأ�سبح  مذهاًل  تعافًيا 

اأطول يف فرة وجيزة".
واأ�ساد املري�ض بجاهزية امل�ست�سفى والتي ت�سم اأحدث 
امل�ست�سفى  لإدارة  ال�سكر  م��وج��ًه��ا  الطبية،  الأج��ه��زة 
ال�سكر  غ���اي���ة  يف  "نحن  ق����ائ����اًل:  ال��ط��ب��ي  وال���ف���ري���ق 

ال��ط��ب��ي يف م�����س��ت�����س��ف��ى برجيل  ل��ل��ط��اق��م  والم���ت���ن���ان 
ال��ع��الج��ي��ة. لقد  ال��رح��ل��ة  لرعايتهم ودع��م��ه��م خ��الل 
الذي  النف�سي  ال��دع��م  اأن  اإل  ع�سيب  ب��وق��ت  م��ررن��ا 
تلقيته من الأطباء والكادر الطبي كان له اأثًرا كبرًيا 

يف جعل التعايف اأ�سرع". ويذكر اأن �سرينيفا�ض يتماثل 
دقيقة  ث��الث��ني  مل��دة  امل�سي  ري��ا���س��ة  ومي��ار���ض  لل�سفاء 
�سباًحا وم�ساًء. وقد ي�ستغرق الأمر ب�سعة اأ�سهر حتى 

التعايف ب�سكل كامل.

•• عجمان - الفجر

ويقال  حتدياتها،  لتفر�ض  الأزم���ات  ت��اأت��ي 
الذي  ال�سلب  الأ���س��ا���ض  ه��ي  ال�سعوبة  اإن 
الظروف  ولي�ست  الإجن�����ازات،  عليه  تبنى 
التي فر�ستها اجلائحة با�ستثناء، فقد جاء 
الفريو�ض فار�سا للقيود مثريا للمخاوف، 
ويف الوقت نف�سه كان �سببا لتبلور معزوفة 
الدولة،  �سهدتها  التي  والتفاين  البطولة 
وال��ت��ي ���س��ارك ف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ع. ف��ق��د اأب���دت 
اإ�سراء الأغا، طالبة الطب الأردنية، والتي 
مل يتجاوز عمرها 22 عاًما، �سجاعة كبرية 
خ����الل ف����رة ت��ط��وع��ه��ا مل��واج��ه��ة فريو�ض 
وجه  خ����ري  ع���ل���ى  وق����ام����ت  كوفيد19-، 
ال�سعبة  ب��امل��ه��ام  اجل��ائ��ح��ة-  ذروة  -خ���الل 
والتي  ي��وم��ي،  ب�سكل  اإل��ي��ه��ا  اأوك���ل���ت  ال��ت��ي 
ب�سخ�ض  الآخ��رون كالت�سال  يجحم عنها 
لإخباره باإ�سابة اأحد اأفراد اأ�سرته واأن عليه 

اأن ي�ستعد لإجراءات العزل التام.
وتن�سم اإ�سراء اإىل عدد كبري من العاملني 
ال��رع��اي��ة ال�سحية  وامل��ت��ط��وع��ني يف جم��ال 
قبل مكتب فخر  م��ن  تكرميهم  ال��ذي��ن مت 
الوطن لقاء ما بذلوه من جهود ا�ستثنائية 
حل��م��اي��ة ال��ن��ا���ض اأث��ن��اء اجل��ائ��ح��ة، وخطت 
اإ�سراء ملحمتها اخلا�سة جدا. بعد اأن ر�ست 
الفريو�ض  مواجهة  يف  التطوعية  ق�ستها 
م���رك���ز عجمان  م���ن  ع���دي���دة  يف حم���ط���ات 
القا�سمي  م�ست�سفى  اإىل  ال��وق��ائ��ي،  للطب 
يف  امل��ت��ع��ددة  الطبية  للمرافق  ال�سارقة  يف 
ق�سة  اإ���س��راء  لتوؤ�س�ض  الإم�����ارات،  خمتلف 
الت�سحية  من  الكثري  بها  ت�سبهها،  خا�سة 

والعاطفة والأمل والأمل.

بداية ملهمة
الآغ�����ا يف ع��ج��م��ان برفقة  اإ�����س����راء  ت��ع��ي�����ض 
كانت  التي  ووالدتها  الأ�سغرين  �سقيقيها 
حت���ارب ال�����س��رط��ان، ق��ب��ل ان��ت�����س��ار فريو�ض 
اأنها  يف  تتلخ�ض  وح��ي��ات��ه��ا  كوفيد19-، 
لدرا�سة  �سباًحا  الكلية  اإىل  تتوجه  كانت 
ال��ط��ب، ويف اأن��ه��ا تعطي درو�����ض ت��ق��وي��ة يف 
للطالب  الإن��رن��ت  عرب  الريا�سيات  م��ادة 
م�ساًء لك�سب دخل اإ�سايف مل�ساعدة عائلتها.

كوفيد19-،  ف���ريو����ض  ان��ت�����س��ر  وع��ن��دم��ا   

وات�����س��ع��ت م�ساحة وقت  ك��ل��ه،  ذل���ك  ت��وق��ف 
ف���راغ اإ����س���راء، ومل ت��ع��رف ك��ي��ف مي��ك��ن اأن 
ت�ستثمرها، حتى تلقت ر�سالة ن�سية يف اأحد 
الأيام، تبحث عن الراغبني بالتطوع لدعم 
اخلدمات الطبية يف م�ست�سفى القا�سمي يف 

ال�سارقة.
كانت الر�سالة فر�سٌة ل ميكن رف�سها اأبًدا 
لل�سابة الطموحة، جاءت هذه الر�سالة من 
من�سة "تكاتف" التي تتيح لل�سباب فر�سة 
املجتمع.  ق�سايا  خمتلف  ل��دع��م  ال��ت��ط��وع 
باملفيد  وق��ت فراغها  �سغل  اإ���س��راء  ف���اأرادت 

وم�ساعدة املجتمع يف مواجهة اجلائحة.
القا�سمي،  م�ست�سفى  يف  بها  الأم��ر  وانتهى 
اليومية،  ل���ل���م���ن���اوب���ات  ت���ط���وع���ت  ح���ي���ث 
ما  التن�سيق  ه��و  الأ���س��ا���س��ي  عملها  ليكون 
امل��ر���س��ى وم��ق��دم��ي الرعاية  ب��ني ع��ائ��الت 
امل�سورة  ب��ت��ق��دمي  ق���ام���ت  ك��م��ا  ال�����س��ح��ي��ة. 
�سيما  اأحبائهم ل  ب�ساأن  القلقني  لالأقرباء 
و�سعت  زيارتهم،  كانوا ممنوعني من  اأنهم 
�ستكون  الأم���ور  ب��اأن  طماأنتهم  اإىل  اإ���س��راء 

على ما يرام.
 وحول بدايات التطوع تقول اإ�سراء: " كان 
الأمر �سعًبا على ال�سعيد العاطفي، وغالًبا 
ما كان علّي التعامل مع اأ�سخا�ٍض منفعلني 
املعلومات. كانت  يتحرقون للح�سول على 
وكان  طويلة  امل�ست�سفى  يف  العمل  �ساعات 
ع����دد امل��ر���س��ى ك���ب���رياً ج�����ًدا. وك�����ان املكان 
يف  خا�سًة  والأم���ل،  الأمل  بق�س�ض  يفي�ض 

نقف  وكّنا  الفريو�ض،  انت�سار  ف��رة  بداية 
ع��ل��ى اأق���دام���ن���ا ط�����وال ال���ي���وم ب���ال ف���رات 
للمر�سى  با�ستمراٍر  ونتعر�ض  ا�سراحة، 
تبع  وم��ا  كوفيد19-،  بفريو�ض  امل�سابني 
اأخ�سع  ك���ل م����رٍة  ذل���ك م���ن خم���اط���ر. ويف 
فيها للفح�ض، كنت اأنتظر نتيجة الفح�ض 

ال�سلبية لأعود ملوا�سلة العمل".

ذكريات الأمل والأمل
عانت اإ�سراء الآغا من امل�سقة والتعب خالل 
اإّبان الأزمة، ولكن بالن�سبة  فرة تطوعها 
بالعواطف،  لها، كان العمل �سعًبا ومفعماً 
اأن��ه مقارنًة  الأغ��ا  املطاف، ترى  نهاية  ويف 
بكل ما قدمته يف حياتها، يعد هذا العمل 
والر�سا  الراحة  تبعث  التي  الأعمال  اأكرث 

يف النف�ض على الإطالق.
"لكم  اإ�سراء:  تقول  الذكريات  هذه  وحول 
لأن تتخيلوا �سعوبة الت�سال باأٍب لإخباره 
م�سابٌة  اأع������وام  ال�����س��ب��ع��ة  ذات  اب��ن��ت��ه  ب�����اأن 
ا  واأن فريًقا خمت�سً بفريو�ض كوفيد19-، 
يف طريقه لأخذها للحجر ال�سحي.  ظهرت 
فاأح�سرتها  الأعرا�ض  بع�ض  الطفلة  على 
ثبتت  وعندما  الفح�ض،  لإج���راء  عائلتها 
علّي  ك��ان  كوفيد19-،  بفريو�ض  اإ�سابتها 
�سعًبا  الأم��ر  ك��ان  الهاتفية.  املكاملة  اإج��راء 
جًدا. بذلت كل ما بو�سعي لأكبح عواطفي 
عندما بداأ الوالد يف البكاء، وقد بات يعلم 
اأن ابنته الوحيدة يف خطر ول ي�سعه البقاء 

يف  ب��اأمل��ه  "�سعرت  وت�����س��ت��ط��رد:  برفقتها". 
اأعماق قلبي، ولكَني بذلت ق�سارى جهدي 
اأيٍد اأمينة.  لتهدئته وطماأنته باأن ابنته يف 
التي  الفتاة  كافَحْت  يوًما،   14 م��دار  على 
تعاين من الربو الفايرو�ض. وبقيت اأنا على 
توا�سٍل دائٍم مع والديها، اأطلعهم على اآخر 
واأجهز  يومي  نحٍو  على  و�سعها  ت��ط��ورات 
ليتمكنوا  م��رئ��ي��ة )ف��ي��دي��و(  م��ك��امل��ات  ل��ه��م 
الفتاة  تعايف  ومبجرد  معها.  احلديث  من 
و�سدور نتيجة فح�سها ال�سلبية، غمرتني 
ب���الأم���ل، و�سارعت  ���س��ع��ادًة ب��ال��غ��ة و���س��ع��وراً 
ب����اأن ياأتي  ل��الت�����س��ال ب���وال���ده���ا واإخ����ب����اره 

لأخذها اإىل املنزل".

من عجمان اإىل ال�سارقة اإىل دبي... 
بطولة ممتدة

اأي�سا  اإب����ري����ل  ���س��ه��ر  يف  اإ�����س����راء  ت��ط��وع��ت 
مل�ساعدة الأطباء العاملني يف فنادق احلجر 
ال�سحي. واأم�ست حوايل 40 يوًما هناك، 
على  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  كانت  حيث 
امل�سابني  امل���ر����س���ى  م���ع  م��ب��ا���س��ٍر  ات�������س���اٍل 

بالفريو�ض.
اإ�سراء ما حدث يف تلك الفرة  وت�سرجع 
اإىل املنزل لأن  اأخ�سى العودة  "كنت  قائلة: 
الفرة  خ��الل  ج��ًدا.  كبريًة  كانت  املخاطر 
والدتي  اأرى  ك��ن��ت  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن  الأوىل 
اأي����ام اجل��م��ع��ة ف��ق��ط ع��ن��دم��ا اأت���اأك���د م��ن اأن 
وق�����د خ�سعت  ���س��ل��ب��ي��ة،  ف��ح�����س��ي  ن��ت��ي��ج��ة 
اأ�سب  مل  اأنني  اإل  عديدة  م��راٍت  للفح�ض 
اأم��ي هي م�سدر  بالفريو�ض وهلل احلمد.  
العودة  على  و�سجعتني  احلقيقي،  اإلهامي 
حتذيرات  ع���ن  وال��ت��غ��ا���س��ي  للم�ست�سفى 
الأ�سمى،  الهدف  والركيز على  اأ�سدقائي 
كانت  ب��اأن��ه��ا  �سارحتني  حت��دث��ن��ا،  وع��ن��دم��ا 
على  ت�سجعني  ظلت  ولكنها  يل،  م�ستاقة 

العودة اإىل العمل"
ورغبتها  بامل�سوؤولية  اإ���س��راء  �سعور  وك���ان 
الآخرين  اآلم  ت��خ��ف��ي��ف  يف  امل�����س��اه��م��ة  يف 
التفكري يف طرق جديدة  اإىل  دفعها  هوما 
وعمرهما  اأخ��وي��ه��ا  ف�سجعت  للم�ساعدة. 
يف  للعمل  التطوع  على  ع��اًم��ا  و19   18
هي  وب�����داأت  ��ا،  اأي�����سً ال��ق��ا���س��م��ي  م�ست�سفى 
م�ست�سفياٍت  ث���الث���ة  يف  ال��ت��ط��وع  ن��ف�����س��ه��ا 

اأخ����رى يف ال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان ودب����ي. كما 
التحقت بدورٍة تدريبية يف مركز التدريب 
ووقاية  ال�سحة  ل���وزارة  التابع  والتطوير 
اإجراء  تعلمت  حيث  ال�سارقة.  يف  املجتمع 
معدات  وارت����داء  امل�سحات  واأخ���ذ  الفح�ض 
احلماية ال�سخ�سية، ثم متت ترقيتيها اإىل 
خم�سة  م��ن  مكونة  ملجموعة  فريق  ق��ائ��دة 
متطوعني لدى امل�ست�سفى امليداين مبركز 
يف  هناك  عملت  حيث  ال�سارقة.  يف  اإك�سبو 
لإجراء  تعود  وكانت  ال�سباحية،  الفرات 
عجمان  يف  الفح�ض  مركز  يف  الفحو�سات 

يف الفرات امل�سائية.
وحول جممل التجربة تقول اإ�سراء: " مل 
هذا  على  اإق��دام��ي  �سبب  اأ���س��دق��ائ��ي  يفهم 
اأبقى  ب���اأن  ين�سحني  ك��ان  البع�ض  العمل، 
اإن��ن��ي ك��م��ا ع�ست  اأق����ول  ب��ع��ي��دًة لكني ك��ن��ت 
حلظات القلق ع�ست حلظات الفرح والأمل 
ف��ق��د ك��ان��ت اأ���س��ع��د ال��ل��ح��ظ��ات ه���ي حلظة 
ف��ريو���ض كوفيد- املر�سى م��ن  اأح���د  ت��ع��ايف 

اخلرب  اإليهم  لأزف  بعائلته  وات�سايل   19
ال�سعيد، واأخريا اأنا ولدت يف دولة الإمارات 
اجلهد  وكان  باأكملها،  حياتي  فيها  وع�ست 
لهذا  رد اجلميل  بذلته طريقتي يف  ال��ذي 

البلد".
حتى هذه اللحظة، ما تزال اإ�سراء م�ستمرة 
يف عملها �سمن �سفوف اأبطال خط الدفاع 
الأول كمتطوعة يف برنامج تكاتف للتطوع 
فاعاًل  دوراً  ح��ال��ي��اً  وت��ل��ع��ب  الج��ت��م��اع��ي، 

كمن�سقة �سمن حملة التطعيم الوطنية.

�شرطة دبي توؤهل 1090 �شفري اأمان 
يف 109 مدار�ض حكومية وخا�شة

•• دبي-الفجر:

بتوجيهات من �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
متكن ق�سم الوعي والتثقيف يف اإدارة حماية املراأة والطفل يف الإدارة العامة 
حلقوق الإن�سان من تاأهيل 1090 طالباً وطالبة من 109 مدار�ض حكومية 
وخا�سة على م�ستوى اإمارة دبي ليكونوا "�سفراء اأمان" ي�ساهمون يف توعية 
املراأة  اإدارة حماية  التوا�سل مع  نظرائهم من الأطفال الآخرين على كيفية 
التي توؤدي  الأفعال  اأو غريها من  الإ�ساءة  اأو  والطفل حال تعّر�سهم للعنف 
الإدارة  امل��ر، مدير  اهلل  الدكتور حممد عبد  العميد  واأك��د  عليهم.  اإىل �سرر 
العامة حلقوق الإن�سان يف �سرطة دبي، اأن م�سروع �سفراء الأمان يهدف اىل 
اإم��ارة دبي، وحماية الأطفال من  ن�سر ثقافة حقوق الطفل يف كافة مدار�ض 
بحقوقهم  وتعريفهم  اأقرانهم،  توعية  يف  واإ�سراكهم  والتحر�ض،  العتداءات 
اإدارة حماية املراأة والطفل عند  ورفع م�ستوى الوعي لديهم، والتوا�سل مع 
تعر�ض الأطفال لأي نوع من اأنواع الإ�ساءة، مبيناً اأن امل�سروع الهام ي�ستهدف 

الأطفال من �سن 6 اإىل 16 عاماً.
اإدارة  يف  والتثقيف  الوعي  ق�سم  رئي�ض  البلو�سي،  فاطمة  اأك��دت  جانبها،  من 
حماية املراأة والطفل، اأن �سرطة دبي حر�ست على تدريب الأطفال يف املدار�ض 
من خالل جمموعة من ور�ض العمل املُتخ�س�سة، ت�سمنت تثقيفهم بحقوقهم 
حماية  ب�ساأن   2016 ل�سنة   3 رق��م  الحت���ادي  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض 

حقوق الطفل "ودمية" بطريقة ُمب�سطة تتنا�سب مع �سنهم.
اأي�ساً  ُبعد �سملت  التي مت تنفيذها عن  العمل  اأن ور�ض  اإىل  البلو�سي  ولفتت 
والتوعية  لالأطفال،  والتوعوية  والجتماعية  النف�سية  باجلوانب  التثقيف 
باجلرائم التي قد يتعر�سون لها، وكيفية الت�سرف والتوا�سل مع ال�سرطة، 
وكذلك م�ساعدة زمالئهم يف التوا�سل مع ال�سرطة حال تعر�سهم اإىل اأي نوع 
من اجلرائم من اأجل حمايتهم.  واأكدت البلو�سي اأن الإدارة العامة حلقوق 
الإن�سان يف �سرطة دبي، وبالتعاون مع املدار�ض، �سكلت جلان حماية يف املدار�ض 
لها،  يتعر�سون  قد  انتهاكات  اأي  من  الأطفال  حلماية  واخلا�سة  احلكومية 

ورفع م�ستوى الوعي لديهم.

 بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
رعاية امل�شروعات البتكارية �شمن ور�شة عمل، 

نظمها مركز حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف
•• العني - الفجر

نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  م��ن  بتوجيهات    
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ور�سة  ال��ث��ق��ايف  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  م��رك��ز  نظم  والتعليمية، 
عمل بعنوان "رعاية امل�سروعات البتكارية" عرب من�سة زوم ، وتاأتي الور�سة 
�سمن "مبادرة خمترب امل�ساريع الذكية" التي مت اإطالقها يف يناير 2020م 
بهدف  مبدع  وفكر  مبتكر  بعقل  م�ستقبلية  م�ساريع  اإنتاج  اإىل  ت�سعى  والتي 
املعرفة  اكت�ساب  مثل  متنوعة  جم��الت  يف  الذكية  امل�ساريع  مفهوم  تر�سيخ 
وو�سع  امل�سكالت  وم��ع��اجل��ة  والإدراك  التخطيط  على  وال��ق��درة  واإن��ت��اج��ه��ا 
مل�ساريع  املتاحة  امل��واد  بتحويل  ال�سطناعي  الذكاء  وفق منظومة  التحديات 
تزامنا مع  وذل��ك  وتنتج  تبدع  اأجيال  الر�سيدة يف  القيادة  روؤي��ة  تواكب  ذكية 
�سهر البتكار الوطني "فرباير".   �سارك يف الور�سة جمموعة من املبتكرين 
املبدعني منهم د. حممود رواجبة الذي حتدث حول اإحدى م�ساريعه وهي " 
املقيا�ض العاملي لأمناط ال�سخ�سية و الذكاءات ومهارات امل�ستقبل " وهو اأحد 
اإحدى  العبدويل وهي  اأمل  الطالبة  ، كذلك  العاملي  امل�ستوى  املبتكرين على 
�ساركت يف عر�ض  البتكار وقد  الفجرية يف  املتميزات من مدر�سة  الطالبات 
فكرتها والتي تتحدث فيها عن م�سابقة " ب�سمة مبتكر " و تهدف اإىل دعم 
ابتكارات ال�ستعداد للخم�سني والأ�ستاذة ابت�سام الكثريي اإحدى امل�ساركات يف 
�سهر البتكار ، حيث �ساركت يف عر�ض" خطة اإجرائية لتحدي فكرة يف اأ�سبوع 
البتكار " كما اأنها حتدثت عن الأهداف الرئي�سية وهي تنمية مهارات برنامج 
�سرمي بن�سبة %80  و الطالبة �سارة حممد احلفيتي البالغة  10 �سنوات 
وهي اإحدى املبتكرات يف �سهر البتكار من مدر�سة الفجرية ح2 وجاء حديثها 
حول م�سروعها البتكاري "غ�سل اليدين للمواجهة جائحة كورونا " وجاءت 
فكرتها منذ بداية اجلائحة، ونظام احلافلة املدر�سية و م�سبار الأمل ومنبه 
امل�ساريع  " مبادرة خمترب  ب�سرح  النقيب  اأمي��ن  ال�سم�ض.  كما تطرق  �سروق 
" وهي  " كب�سولة فكرة" و" منتدى مراكب اخلم�سني  " و م�سروع  الذكية 
مبادرات اأطلقها املركز الثقايف و�سيتم العمل به على مدار ال�سنة فيما يهدف 
وحتفيز  املتميزة  ب���الإجن���ازات  الحت��ادي��ة  ال��وط��ن  م�سرية  رب��ط  اإىل  املنتدى 
الطاقات ال�سبابية للمحافظة على منجزات الوطن وتعزيز الولء والنتماء 
لدى الأجيال املعا�سرة وا�ست�سراف امل�ستقبل لدولة الإمارات العربية املتحدة 
جتهيز  على  العمل  يتم  ذات���ه   ال�سعيد  " على  " بامل�ستحيل  ت��وؤم��ن  ل  ال��ت��ي 
معر�ض البتكار الفرا�سي الأول ، واجلدير بالذكر اأنه  مت اإطالق م�سابقة" 
يقدمه   ما  جانب  اإىل  البتكار  �سهر  فعاليات  خ��الل   " مبتكرة  فكرة   50
" اأ�سحاب  فئة  الركيز على  الإب��داع كذلك  رابطة  الوراقني �سمن  برنامج 

الهمم " وا�ستك�ساف " طاقات اأ�سحاب الهمم البتكارية ". 
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يعد موؤ�سر كتلة اجل�سم )BMI( اأحد اأكرث الطرق �سيوعا لقيا�س فئة 
طريقة  لي�س  ولكنه  �سحية،  م�ساكل  وجود  اإىل  ت�سري  قد  التي  ال��وزن 

لت�سخي�س ال�سمنة اأو �سحة الفرد.
ومع ذلك، ت�سري الأبحاث اإىل اأن موؤ�سر كتلة اجل�سم 

لل�سحة اجليدة  الأكرث دقة  الت�سوير  لي�س 
ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون ل��ه ق��ي��ود خ��ط��رية يف 

حتديد توزيع الوزن ون�سبة الدهون يف 
اجل�سم.

ما هو موؤ�سر كتلة اجل�سم؟
ع���ن عملية  ع���ب���ارة   ،)BMI(  ك��ت��ل��ة اجل�����س��م م��وؤ���س��ر 
ح�سابية تقدر دهون اجل�سم بق�سمة وزنه بالكيلوغرام 
على مربع الطول باملر )موؤ�سر كتلة اجل�سم = كغ/ 

م2(، وتكون النتائج عادة مق�سمة اإىل اأربع فئات:
اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يكون  حيث  ال��وزن:  -نق�ض 

اأقل من 18.5
-وزن ع����ادي: م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م م��ا بني 

و24.9  18.5
ما  اجل�سم   كتلة  موؤ�سر  ال���وزن:  -زي���ادة 

بني 25 و29.9
اأكرث من  -ال�سمنة: موؤ�سر كتلة اجل�سم 

30
وقد ي�ستخدم الأطباء قيا�سات موؤ�سر كتلة 
اجل�سم كاأداة فح�ض لالإ�سارة اإىل الفئة التي 
تنتمي اإليها، وما اإذا كان لديك خطر متزايد يف 
حالت �سحية معينة، مثل مر�ض قلبي  اأو مر�ض 

ال�سكري، بناء على النتائج.
ومت اإن�����س��اء م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م يف ال��ب��داي��ة يف 
الريا�سيات  ع��امل  قبل  م��ن  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 
اأدولف كويتليت  البلجيكي لمربت  والإح�سائي 

كو�سيلة لقيا�ض ال�سمنة لدى عامة ال�سكان.
وتطورت ال�سيغة بعد ذلك خالل الأربعينيات 
للتاأمني  مروبوليتان  �سركة  ق��ام��ت  عندما 
وزن  معيار  بتثبيت   )MLIC( احلياة  على 
على  ال��ت��اأم��ني  تكلفة  م��ق��دار  لتحديد  مثايل 

العمالء بناء على �سحتهم.

مقيا�سا  دائما  لي�س  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر 
دقيقا لل�سحة:

ق���د يكون  ك��ت��ل��ة اجل�����س��م  اأن م��وؤ���س��ر  يف ح���ني 
وميكن  التكلفة  وم��ي�����س��ورة  ���س��ري��ع��ة  ط��ري��ق��ة 
ب�����س��ه��ول��ة ل��ف��ح�����ض �سحة  اإل���ي���ه���ا  ال���و����س���ول 
ال�سخ�ض، اإل اأن ال�سيغة منا�سبة ب�سكل اأف�سل 
لفاطمة  وفقا  ال�سكان،  عامة  ح��ول  للمعلومات 
يف  ال�سمنة  طب  وعاملة  طبيبة  �ستانفورد،  ك��ودي 
حتليل  وعند  ال��ع��ام.  ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى 
الفردي،  امل�ستوى  على  اجل�سم  كتلة  م��وؤ���س��ر 
هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب 
ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  لأن  العتبار  يف  اأخذها 

ي�سملها:

يف  الدهون  ن�سبة  يقي�س  ل  اجل�سم  كتلة  1.موؤ�سر 
اجل�سم:

املئوية  الن�سبة  ه��ي   )BFP( اجل�سم  يف  ال��ده��ون  ن�سبة 
اجل�سم  بكتلة  مقارنة  اجل�سم  يف  الدهنية  الأن�سجة  من 
)اأداة  ف��رج��ار  با�ستخدام  ع���ادة  قيا�سه  وي��ت��م  الإج��م��ال��ي��ة. 
هند�سية( ثنية اجللد، اأو املعاوقة الكهربائية احليوية، اأو 
بدقة اأكرب من خالل مقيا�ض امت�سا�ض الأ�سعة ال�سينية 

.)DXA( ثنائي البواعث
اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  م��ع  الرئي�سية  امل�ساكل  م��ن  وواح���دة 
والدهون.  الع�سالت  الفرق بني  اأنه ل ميكنه ح�ساب  هو 
الدهون،  من  كثافة  اأك��رث  الع�سلية  الأن�سجة  لأن  ونظرا 
ُيعد العديد من الريا�سيني ولعبي كمال الأج�سام يعانون 
من زيادة الوزن وفقا ملوؤ�سر كتلة اجل�سم على الرغم من 

كونهم يف ذروة ال�سحة الريا�سية.
ويقول الدكتور ت�سيكا اأنيكوي، طبيب ال�سمنة يف م�ست�سفى 
بجامعة  الطب  كلية  يف  والأ���س��ت��اذ  ال��ع��ام  ما�سات�سو�ست�ض 
هارفارد: "ن�سبة الدهون يف اجل�سم �ستعطي تقييما اأف�سل 
لل�سحة لأن خماطر املر�ض مرتبطة بدرجة اأكرب بدهون 

اجل�سم بدل من وزن اجل�سم".

احل�سبان  يف  ي��اأخ��ذ  ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر   .2
الدميوغرافيا املختلفة

موؤ�سر  الأ�سل،  كويتليت، يف  اأدول��ف  اأن�ساأ لم��ربت  عندما 
اأجن��ل��و- اأج�����س��ام  م��ن  البيانات  ب�سحب  ق��ام  اجل�سم،  كتلة 

�سك�سونية يف �سكان اأوروبيني بالكامل.
لل�سحة  دقيقا  ت�سويرا  دائما  لي�ض  فاإنه  ال�سبب،  ولهذا   

للركيبة ال�سكانية والأعراق الأخرى.
على �سبيل املثال، وجد الباحثون اأن احلد الأق�سى ملوؤ�سر 
اأقل  الواقع  يف  هو  الآ�سيويني  لدى  لل�سمنة  اجل�سم  كتلة 

من خمطط موؤ�سر كتلة اجل�سم القيا�سي.
ويف عام 2004، 

اأن الأ�سخا�ض الآ�سيويني  وجدت منظمة ال�سحة العاملية 
النوع  م��ن  ال�سكري  مب��ر���ض  الإ���س��اب��ة  خلطر  املعر�سني 
الثاين واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية لديهم انخفا�ض 

يف موؤ�سر كتلة اجل�سم.
ووج��دت درا���س��ة وا�سعة اأخ��رى اأج��ري��ت ع��ام 2004 على 
اأكرث من 15 األف بالغ �سيني اأن خطر الإ�سابة باأمرا�ض 
كتلة  موؤ�سر  انخفا�ض  عند  بداأ  الدموية  والأوعية  القلب 
اجل�سم وحميط اخل�سر مقارنة بالقوقازيني. وهذا يعني 
اأنه عند فح�ض موؤ�سر كتلة اجل�سم، قد يكون الأ�سخا�ض 

الفئات  يف  بالأمرا�ض  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  الآ�سيويون 
موؤ�سر  ملخطط  بالن�سبة  طبيعية  اأو  �سحية  تعترب  التي 

كتلة اجل�سم.
يف  درا�سة  �ستانفورد  جامعة  اأج��رت  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
ال�سود  للن�ساء  �سحيا  يعترب  م��ا  اأن  وج��دت   2020 ع��ام 
بينما  القيا�سي،  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  خمطط  م��ن  اأع��ل��ى 
بالن�سبة للن�ساء الالتينيات والبي�ض، فاإن ما يعد �سحيا 

اأقل من موؤ�سر كتلة اجل�سم القيا�سي.

الدهون  توزيع  يقي�س  ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر   .3
يف اجل�سم:

املوقع املحدد للدهون هو عامل مهم اآخر عند النظر 
يف ال�سحة العامة، 

وهو مقيا�ض ل يتكيف معه موؤ�سر كتلة اجل�سم. وترتبط 
ح��ول منطقة اخل�سر  اجل�سم  م��ن  العلوي  اجل��زء  ده��ون 
اأمرا�ض  مثل  ال�سحية،  بامل�ساعفات  احل�سوية  والدهون 
ال��ده��ون املوجودة  اأك���رث م��ن  ال��دم��وي��ة،  القلب والأوع��ي��ة 
الفخذين  منطقة  ح��ول  اجل�سم  م��ن  ال�سفلي  اجل���زء  يف 

واملوؤخرة.
ووجدت درا�سة اأجريت عام 2017 اأن الذين لديهم نف�ض 
موؤ�سر كتلة اجل�سم ميكن اأن يكون لديهم ملفات تعريف 
خمتلفة جدا ملخاطر الإ�سابة بالنوبات القلبية وال�سكتة 
والنظام  احلياة  منط  على  اعتمادا  وال�سكري  الدماغية 

الغذائي ومكان وجود الدهون يف اأج�سامهم.
اأكرث  �سحية  تنبوؤات  هناك  اإن  اأنيكوي  الدكتور  وي��ق��ول 
دقة من موؤ�سر كتلة اجل�سم، والتي ت�سمى عوامل اخلطر 
الإ�سابة  فر�ض  زي��ادة  ميكنهم  ومعا،  اخلم�سة.  الأي�سية 

باأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية وال�سكري.
وت�سمل هذه القيا�سات:

-حم��ي��ط اخل�����س��ر: ده���ون زائ���دة ح��ول اخل�����س��ر. اإذا كان 
حميطك يبلغ 35 اأو اأكرث للمراأة اأو 40 اأو اأكرث بالن�سبة 

للرجل، فقد يكون لديك خطر متزايد.
ت�سكل  اأن  ميكن  ال���دم:  يف  الكولي�سرول  ن�سبة  -ارت��ف��اع 
م�ستويات الكولي�سرول الإجمالية التي تزيد عن 239 
اأك��رب على  والن�ساء خطرا  ال��رج��ال  ل��دى  دي�سيلر   / م��غ 

الظروف ال�سحية.
-ارتفاع م�ستوى الدهون الثالثية: نوع من الدهون يوجد 
اأن يرتفع عندما تتناول �سعرات حرارية  يف الدم، وميكن 

اأكرث مما حترق.
 200 الثالثية عن  الدهون  العايل من  امل�ستوى   ويزيد 

مغ/ دي�سيلر.
-ارت���ف���اع �سغط ال����دم: ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال���دم امل��ت��دف��ق عرب 
 90/140 يزيد عن  ما  ج��دا،  الدموية مرتفعا  الأوعية 

مم زئبق.
ال�سكر يف  م�ستويات  تزيد  ال��دم:  ال�سكر يف  ن�سبة  -ارتفاع 

الدم با�ستمرار عن 125 مغ/ دي�سيلر عند البالغني.

هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب اأخذها يف العتبار

موؤ�شر كتلة اجل�شم..  لي�ض طريقة لت�شخي�ض 
ال�شمنة اأو �شحة الفرد

من  وكثري  ال�سرطان.  اأن���واع  اأخطر  اأح��د  الرئة  �سرطان  ويعد 
ي�سلوا  حتى  الرئة  ب�سرطان  م�سابون  اأنهم  يدركون  ل  النا�ض 
اإىل  الن��ت��ب��اه  ول��ذل��ك يجب  امل��ر���ض.  م��ن  اإىل مرحلة متقدمة 
بع�ض العالمات التي قد ت�ساعد على الت�سخي�ض املبكر ما يعزز 
�سيوعا  الأك��رث  ال�سبب  باأنه  التدخني  العالج.ويعرف  اإمكانية 
%70 من جميع احلالت  اأن اأكرث من  ل�سرطان الرئة، حيث 

مرتبطة بالتدخني.وحذرت هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية 
من عدم وجود عالمات على الإطالق ل�سرطان الرئة يف البداية. 
ومع تقدم الورم وانت�ساره اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم، قد يبداأ 

املري�ض يف مالحظة بع�ض العالمات التحذيرية.
وت�سمل بع�ض الأعرا�ض الأكرث �سيوعا ال�سعال امل�ستمر وال�سعور 

ب�سيق يف التنف�ض ونق�ض الطاقة.

األ  يجب  التي  "املفاجئة"  العالمات  بع�ض  هناك  ذل��ك،  وم��ع 
نتجاهلها، مبا يف ذلك اآلم الظهر وتورم اأطراف الأ�سابع، وفقا 

:WebMD ملوقع الويب الطبي

- م�ساكل يف املعدة:
واأ�سافت اأن ما بني %10 و%20 من جميع مر�سى �سرطان 
ال��رئ��ة ي�����س��اب��ون ب��اأع��را���ض يف اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي. وه����ذا ناجت 
من  بالكثري  اجل�سم  يحتفظ  حيث  ال���دم،  كال�سيوم  ف��رط  ع��ن 

الكال�سيوم.
وي�ساب معظم النا�ض باأمل يف املعدة وغثيان واإم�ساك.

ال�سرب، وقد  اأو  الأك��ل  اأي�سا برغبة يف  ال�سخ�ض  ي�سعر  وقد ل 
تكون لديك تقل�سات غري مربرة.

- اأمل يف الظهر:
ميكن اأن تنت�سر اأنواع معينة من �سرطان الرئة، املعروفة با�سم 
ذلك  يف  مبا  اجل�سم،  من  خمتلفة  اأج��زاء  اإىل  البانكو�ست،  ورم 

الظهر.
وقد ي�ساب املري�ض باأمل اأو اآلم غري مربرة يف الظهر اأو الكتف 

اأو الذراع العلوي.

- م�ساكل التوازن:
يجد بع�ض مر�سى �سرطان الرئة اأن جهاز املناعة لديهم يهاجم 

اجلهاز الع�سبي،
 ما يوؤثر على كيفية عمل الع�سالت.

وقد ي�سعر املري�ض بالتايل، بدوار غري عادي، اأو يكافح للحفاظ 

على توازنه.

- اجلفن املتديل:
العني،  اأع�����س��اب  على  اأي�سا  البانكو�ست  اأورام  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن 
اأو  للمر�سى تطوير جفن متدٍل  الوجه.وميكن  وكذلك ن�سف 

بوؤبوؤ �سغري ب�سكل غري عادي يف اإحدى العينني.

- تورم اأطراف الأ�سابع:
�سبيهة  كيميائية  مواد  اإنتاج  اإىل  الرئة  �سرطانات  بع�ض  ت��وؤدي 
ب��ال��ه��رم��ون��ات ، وال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��دف��ع ال�����س��وائ��ل ال���زائ���دة اإىل 

الأطراف.
املعتاد، وق��د تبدو  اأك��رث �سمكا من  الأ�سابع  اأط��راف  وق��د تبدو 

الأظافر اأكرث ملعانا.

خم�ض علمات حتذيرية "مفاجئة" ل�شرطان الرئة 
متيل اأعرا�س �سرطان الرئة اإىل التطور يف وقت متاأخر جدا، ما يعني اأنه قد يكون من ال�سعب 
"املفاجئة" التي يجب  العالمات  بع�س  ولكن هناك  املر�س.  معر�سا خلطر  اإذا كنت  ما  معرفة 

البحث عنها والتي قد ت�سري اإىل الإ�سابة بورم يف الرئة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/29 املودعة حتت رقم:  342229 
تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�س��م:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

كرا�سي  دافئة؛  �سطف  مياه  ر�سا�سات  مع  تواليت  كرا�سي  وح��دات  �سطافات؛  تواليت؛  اأحوا�ض  مياه؛  دورات 
تواليت؛ كرا�سي تواليت مع ر�سا�سات مياه �سطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات �سحية؛ 
اأحوا�ض  بح�سا�سات؛  تعمل  للتواليت  اأوتوماتيكية  رح�ض  اأجهزة  للخزانات؛  املن�سوب  يف  التحكم  �سمامات 
باعتبارها  الأوتوماتيكية  اليدين  غ�سل  اأحوا�ض  ال�سحية؛  الركيبات  من  اأج��زاء  باعتبارها  اليدين  غ�سل 
اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ مغا�سل لليدين باعتبارها اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ حنفيات؛ حنفيات 
اليدين  جتفيف  اأج��ه��زة  اأح��وا���ض؛  )بانيوهات(؛  مغاط�ض  ال��د���ض؛  م�ساند  ال��د���ض؛  حمامات  اأوتوماتيكية؛ 

للحمامات؛ اأجهزة جتفيف اليدين الكهربائية للحمامات.
الواق�عة بالفئة:  11

و�سف العالمة:  كتبت عبارة CLEAN SYNERGY باللغة الجنليزية.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/29 املودعة حتت رقم:  342232 

تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�س��م:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

كرا�سي  دافئة؛  �سطف  مياه  ر�سا�سات  مع  تواليت  كرا�سي  وح��دات  �سطافات؛  تواليت؛  اأحوا�ض  مياه؛  دورات 
تواليت؛ كرا�سي تواليت مع ر�سا�سات مياه �سطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات �سحية؛ 
اأحوا�ض  بح�سا�سات؛  تعمل  للتواليت  اأوتوماتيكية  رح�ض  اأجهزة  للخزانات؛  املن�سوب  يف  التحكم  �سمامات 
باعتبارها  الأوتوماتيكية  اليدين  غ�سل  اأحوا�ض  ال�سحية؛  الركيبات  من  اأج��زاء  باعتبارها  اليدين  غ�سل 
اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ مغا�سل لليدين باعتبارها اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ حنفيات؛ حنفيات 
اليدين  جتفيف  اأج��ه��زة  اأح��وا���ض؛  )بانيوهات(؛  مغاط�ض  ال��د���ض؛  م�ساند  ال��د���ض؛  حمامات  اأوتوماتيكية؛ 

للحمامات؛ اأجهزة جتفيف اليدين الكهربائية للحمامات.
الواق�عة بالفئة:  11

على   Lets كلمة  حتتوي  حيث   Lets Wash with الكلمات  من  العالمة  و�سف العالمة:  تتكون 
منف�سلة  اأ�سطر  ثالثة  يف  مر�سو�سة   WaSHLeT و TOTO و s و t فا�سلة علوية بني احلرفني
فوق  نقطتان  توجد  لتينية.  باأحرف  كتبت  وكلها  وال�سغرية  الكبرية  الأح��رف  من  مزيج  يف  بع�ض،  ا�سفل 

. WaSHLeT يف كلمة "e" احلرف
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172    

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15 املودعة حتت رقم : 303247 
2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
وعنوانه : جممع تقنية املعلومات والت�سالت مبنى �سي ا�ض 1، منطقة النخيل

�ض ب 6847، الريا�ض 11452، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

التاأمني؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سئون النقدية؛ �سوؤون العقارات؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات ال�ستثمار العقاري املتعلقة 
باملمتلكات وتنمية الأن�سطة العقارية؛ اخلدمات العقارية؛ خدمات امللكية العقارية؛ خدمات الوكيل العقاري؛ جتار العقارات 
والوكالء الإداريني جلميع اأنواع املمتلكات والتطويرات والأرا�سي والعقارات؛ اخلدمات العقارية املقدمة عرب �سبكة الكمبيوتر 
العاملية اأو الإنرنت؛ خدمات التقييم؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات التقييم املتعلقة مب�سح املباين والأرا�سي واملمتلكات؛ 
خدمات التقييم املايل، وخدمات الو�ساطة، والتقييم، وال�ست�سارات، واخلدمات املالية املتعلقة بالعقارات؛ اخلدمات املتعلقة 
بتوفري التمويل ل�سراء املباين واملنازل والعقارات والأرا�سي؛ �سما�سرة الرهن العقاري؛ اخلدمات املالية؛ ترتيب القرو�ض 
العقاري  ال�ستثمار  خدمات  والقرو�ض؛  العقاري  والرهن  املالية  الو�ساطة  التمويل؛  اإع��ادة  خدمات  ؛  الإقرا�ض  وخدمات 
الوكالة  خدمات  وتاأجري؛  والإدارة  العقارية  الو�ساطة  خدمات  الئتماين؛  العقاري  ال�ستثمار  اإدارة  خدمات  الئتماين؛ 
العقارية وتاأجري العقارات؛ تاأجري �سكن دائم؛ خدمات حت�سيل الإيجار؛ اإدارة املمتلكات املوؤجرة ؛ اإدارة حمفظة املمتلكات؛ 
ال�ستثمار  خدمات  التجاري؛  ال�ستثمار  خدمات  ؛  الأرا���س��ي  ب��اإدارة  املتعلقة  العقارية  اخلدمات  الأرا���س��ي؛  متلك  خدمات 

 العقاري؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة 
36 : الواق�عة بالفئة 

 بيانات التعديل   
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

 ،9597-12214 الريا�ض   ،9640 رق��م:  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  طريق   2239 اململكة،  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
تاريخ التا�سري : 2021/02/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15  املودعة حتت رقم  : 303248 
 2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
الريا�ض   ،6847 ب  �ض  النخيل،  منطقة   ،1 ا���ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  جممع   : وعنوانه 

11452، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

البناء  )البناء(؛ خدمات  العقاري  التطوير  الركيب؛ خدمات  ؛ خدمات  الإ�سالح  املباين؛ خدمات  ت�سييد 
اإدارة  خدمات  املدنية؛  الهند�سة  هياكل  واإ�سالح  بناء  والركيب؛  والرميم  والإ�سالح  وال�سيانة  والإن�ساء 
البناء؛ �سيانة وا�سالح املباين؛ خدمات التنظيف؛ خدمات التنظيف اخلارجي والداخلي للمباين. خدمات 
ترميم  املباين؛ خدمات  املوقع؛ خدمات جتديد وحت�سني  البناء يف  م�ساريع  ادارة  املباين؛  و�سيانة  تنظيف 
املعلومات  وخدمات  ال�ست�سارية  واخل��دم��ات  امل�سورة  املدنية؛  بالهند�سة  املتعلقة  وال�سيانة  البناء  املباين؛ 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
37 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

الريا�ض  رق��م: 9640،  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  اململكة، 2239 طريق  58، مركز  الطابق   : وعنوانه 
12214-9597، اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21
تاريخ التا�سري : 2021/02/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

   
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

 2018/12/15 تاريخ الإيداع :  املودعة حتت رقم  : 303256 
  تاريخ الت�سجيل : 2019/03/31 

با�س��م : فرح ظفر
اململكة   ،11452 الريا�ض   ،6847 ب  �ض  النخيل،  منطقة   ،1 ا�ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  جممع   : وعنوانه 

العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

التاأمني؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سئون النقدية؛ �سوؤون العقارات؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات ال�ستثمار العقاري املتعلقة 
باملمتلكات وتنمية الأن�سطة العقارية؛ اخلدمات العقارية؛ خدمات امللكية العقارية؛ خدمات الوكيل العقاري؛ جتار العقارات 
�سبكة  املقدمة عرب  العقارية  اخل��دم��ات  وال��ع��ق��ارات؛  والأرا���س��ي  والتطويرات  املمتلكات  اأن���واع  الإداري���ني جلميع  وال��وك��الء 
الكمبيوتر العاملية اأو الإنرنت؛ خدمات التقييم؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات التقييم املتعلقة مب�سح املباين والأرا�سي 
بالعقارات؛  املتعلقة  املالية  واخل��دم��ات  وال�ست�سارات،  والتقييم،  الو�ساطة،  وخدمات  امل��ايل،  التقييم  خدمات  واملمتلكات؛ 
اخلدمات املتعلقة بتوفري التمويل ل�سراء املباين واملنازل والعقارات والأرا�سي؛ �سما�سرة الرهن العقاري؛ اخلدمات املالية؛ 
خدمات  والقرو�ض؛  العقاري  وال��ره��ن  املالية  الو�ساطة  التمويل؛  اإع���ادة  خدمات  ؛  الإق��را���ض  وخ��دم��ات  القرو�ض  ترتيب 
وتاأجري؛  والإدارة  العقارية  الو�ساطة  الئتماين؛ خدمات  العقاري  ال�ستثمار  اإدارة  الئتماين؛ خدمات  العقاري  ال�ستثمار 
اإدارة  ؛  املوؤجرة  املمتلكات  اإدارة  الإيجار؛  دائم؛ خدمات حت�سيل  �سكن  تاأجري  العقارات؛  وتاأجري  العقارية  الوكالة  خدمات 
التجاري؛  ال�ستثمار  خدمات  ؛  الأرا�سي  ب��اإدارة  املتعلقة  العقارية  اخلدمات  الأرا���س��ي؛  متلك  خدمات  املمتلكات؛  حمفظة 

خدمات ال�ستثمار العقاري؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
36 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال 

 ،9597-12214 الريا�ض   ،9640 رق��م:  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  طريق   2239 اململكة،  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
  2021/02/22 :  تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
  الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15 املودعة حتت رقم  : 303249 
 2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
اململكة   ،11452 الريا�ض   ،6847 ب  �ض  النخيل،  منطقة   ،1 ا�ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  جممع   : وعنوانه 

العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وتخزينها؛  الب�سائع  نقل  ترتيب  �سياحية؛  وخدمات  �سفر  وكالة  ال�سفر؛  خدمات  اللوج�ستية؛  اخلدمات  النقل؛  خدمات 
تغليف وتخزين الب�سائع؛ ترتيب النقل بوا�سطة ال�سيارة والفان والدراجة نارية وال�سكوتر واحلافلة واحلافلة ال�سغرية 
والقافلة واملركبات الربية الأخرى؛ خدمات نقل امل�سافرين من واإىل املطار؛ ترتيب مواقف ال�سيارات؛ خدمات حجز ال�سفر 
والنقل؛ خدمات احلجز لق�ساء العطالت ورحالت الأعمال؛ خدمات احلجز لنقل الركاب؛ خدمات املرور واأنظمة التوجيه؛ 
تخزين  القوارب؛  تاأجري  والقوارب؛  وال�سفن  والطائرات  ال�سيارات  تاأجري  باملنتجعات؛  املتعلقة  واحلجز  التاأجري  خدمات 
القوارب؛ خدمات نقل القوارب؛ خدمات املراكب البحرية؛ تاأجري املركبات؛ تخزين املركبات؛ خدمات نقل املركبات؛ تاأجري 
البحرية والرحالت واجلولت  الرحالت  ال�سائق؛ ترتيب  الطائرات؛ خدمات  الطائرات؛ خدمات نقل  الطائرات؛ تخزين 
ال�سياحية؛ خدمات حجز الفنادق و�سركات الطريان؛ خدمات املنتجعات ال�سياحية؛ ترتيب واإدارة الرحالت املنظمة؛ خدمات 
م�ساهدة معامل املدينة؛ خدمات مرافقة امل�سافر؛ نقل اأمتعة الركاب؛ تو�سيل الب�سائع؛ خدمات ت�سليم الطرود؛ خدمات 

وقوف ال�سيارات؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
39 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال 

 ،9597-12214 الريا�ض   ،9640 رق��م:  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  طريق   2239 اململكة،  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
تاريخ التا�سري : 2021/02/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172   

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15 املودعة حتت رقم  : 303257 
 2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
جممع تقنية املعلومات والت�سالت مبنى �سي ا�ض 1، منطقة النخيل، �ض ب 6847، الريا�ض  وعنوانه : 

11452، اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

البناء  )البناء(؛ خدمات  العقاري  التطوير  الركيب؛ خدمات  ؛ خدمات  الإ�سالح  املباين؛ خدمات  ت�سييد 
اإدارة  خدمات  املدنية؛  الهند�سة  هياكل  واإ�سالح  بناء  والركيب؛  والرميم  والإ�سالح  وال�سيانة  والإن�ساء 
البناء؛ �سيانة وا�سالح املباين؛ خدمات التنظيف؛ خدمات التنظيف اخلارجي والداخلي للمباين. خدمات 
ترميم  املباين؛ خدمات  املوقع؛ خدمات جتديد وحت�سني  البناء يف  م�ساريع  ادارة  املباين؛  و�سيانة  تنظيف 
املعلومات  وخدمات  ال�ست�سارية  واخل��دم��ات  امل�سورة  املدنية؛  بالهند�سة  املتعلقة  وال�سيانة  البناء  املباين؛ 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
37 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

الريا�ض  رق��م: 9640،  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  اململكة، 2239 طريق  58، مركز  الطابق   : وعنوانه 
12214-9597، اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
 2021/02/22 : تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
  الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15  املودعة حتت رقم  : 303250 
  تاريخ الت�سجيل : 2019/03/31 

با�س��م : فرح ظفر
 ،11452 الريا�ض   ،6847 ب  النخيل، �ض  1، منطقة  ا�ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  : جممع  وعنوانه 

اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات  الفرن�سي؛  الأ�سلوب  ذات  املطاعم  خدمات  ال�سغرى؛  املطاعم  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
املقاهي؛ خدمات الكافترييا؛ خدمات املقا�سف؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وال�سراب؛ خدمات املقاهي؛ خدمات 
الإقامة  الإج��ازات؛ خدمات مكاتب  الإقامة يف  الإقامة؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات حجز  الإقامة  املطاعم؛ خدمات 
املوؤقتة ؛ تاأجري �سكن عطلة؛ توفري �سكن موؤقت مفرو�ض اأو غري مفرو�ض؛ خدمات تبادل الإقامة؛ توفري ال�سكن 
مرافق  توفري  الجتماعات؛  قاعات  ا�ستئجار  موؤقت؛  �سكن  تاأجري  وال��ن��دوات؛  واملحا�سرات  واملعار�ض  للموؤمترات 
املوؤمترات واملعار�ض والجتماعات؛ خدمات وكالت تاأجري ال�سكن؛ حجز الإقامة املوؤقتة؛ حجز الإقامة املوؤقتة عرب 
الإنرنت ؛ حجز الإقامة للم�سافرين. خدمات حجز الفنادق؛ خدمات حجز املطاعم؛ خدمات فندقية؛ معلومات 
اإدارة  الإق��ام��ة؛  وحجز  لرتيب  ال�سفر  وك��الت  خدمات  املخيمات؛  يف  املالعب  تاأجري  فندقية؛  حجوزات  الفندق؛ 
املنتجعات؛ خدمات توفري القامة للحيوانات؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع 

اخلدمات املذكورة
43 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

– منطقة العليا، وحدة رقم: 9640، الريا�ض 12214- وعنوانه : الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة 
9597، اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
 2021/02/22 : تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/9 املودعة حتت  رقم:  340780 
تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  اأرومابرودكت ال تي دي.
وعنوانه: 17 غورام�سفيلي ايه يف ئي.، تبلي�سي، 0192، جورجيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة.

الواق�عة بالفئة:  32 
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ل�سجرة مميز للغاية.

ال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/29 املودعة حتت رقم:  342225 
تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�س��م:  توتو األ تي دي. 

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

كرا�سي  دافئة؛  �سطف  مياه  ر�سا�سات  مع  تواليت  كرا�سي  وح��دات  �سطافات؛  تواليت؛  اأحوا�ض  مياه؛  دورات 
تواليت؛ كرا�سي تواليت مع ر�سا�سات مياه �سطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات �سحية؛ 
اأحوا�ض  بح�سا�سات؛  تعمل  للتواليت  اأوتوماتيكية  رح�ض  اأجهزة  للخزانات؛  املن�سوب  يف  التحكم  �سمامات 
باعتبارها  الأوتوماتيكية  اليدين  غ�سل  اأحوا�ض  ال�سحية؛  الركيبات  من  اأج��زاء  باعتبارها  اليدين  غ�سل 
اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ مغا�سل لليدين باعتبارها اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ حنفيات؛ حنفيات 
اليدين  جتفيف  اأج��ه��زة  اأح��وا���ض؛  )بانيوهات(؛  مغاط�ض  ال��د���ض؛  م�ساند  ال��د���ض؛  حمامات  اأوتوماتيكية؛ 

للحمامات؛ اأجهزة جتفيف اليدين الكهربائية للحمامات.
الواق�عة بالفئة:  11

 Enriching lives with innovative clean technology و�سف العالمة:  كتبت عبارة
باللغة الجنليزية.

ال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/29 املودعة حتت رقم:  342224 
تاريخ اإيداع الأولوية:    
با�س��م:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

كرا�سي  دافئة؛  �سطف  مياه  ر�سا�سات  مع  تواليت  كرا�سي  وح��دات  �سطافات؛  تواليت؛  اأحوا�ض  مياه؛  دورات 
تواليت؛ كرا�سي تواليت مع ر�سا�سات مياه �سطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات �سحية؛ 
اأحوا�ض  بح�سا�سات؛  تعمل  للتواليت  اأوتوماتيكية  رح�ض  اأجهزة  للخزانات؛  املن�سوب  يف  التحكم  �سمامات 
باعتبارها  الأوتوماتيكية  اليدين  غ�سل  اأحوا�ض  ال�سحية؛  الركيبات  من  اأج��زاء  باعتبارها  اليدين  غ�سل 
اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ مغا�سل لليدين باعتبارها اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ حنفيات؛ حنفيات 
اليدين  جتفيف  اأج��ه��زة  اأح��وا���ض؛  )بانيوهات(؛  مغاط�ض  ال��د���ض؛  م�ساند  ال��د���ض؛  حمامات  اأوتوماتيكية؛ 

للحمامات؛ اأجهزة جتفيف اليدين الكهربائية للحمامات.
الواق�عة بالفئة:  11

الجنليزية. باللغة   The security of TOUCHLESS و�سف العالمة:  كتبت عبارة
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/29 املودعة حتت رقم:  342226 
تاريخ اإيداع الأولوية:     
با�س��م:  توتو األ تي دي.

وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

كرا�سي  دافئة؛  �سطف  مياه  ر�سا�سات  مع  تواليت  كرا�سي  وح��دات  �سطافات؛  تواليت؛  اأحوا�ض  مياه؛  دورات 
تواليت؛ كرا�سي تواليت مع ر�سا�سات مياه �سطف دافئة؛ خزانات تواليت؛ مباول باعتبارها تركيبات �سحية؛ 
اأحوا�ض  بح�سا�سات؛  تعمل  للتواليت  اأوتوماتيكية  رح�ض  اأجهزة  للخزانات؛  املن�سوب  يف  التحكم  �سمامات 
باعتبارها  الأوتوماتيكية  اليدين  غ�سل  اأحوا�ض  ال�سحية؛  الركيبات  من  اأج��زاء  باعتبارها  اليدين  غ�سل 
اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ مغا�سل لليدين باعتبارها اأجزاء من الركيبات ال�سحية؛ حنفيات؛ حنفيات 
اليدين  جتفيف  اأج��ه��زة  اأح��وا���ض؛  )بانيوهات(؛  مغاط�ض  ال��د���ض؛  م�ساند  ال��د���ض؛  حمامات  اأوتوماتيكية؛ 

للحمامات؛ اأجهزة جتفيف اليدين الكهربائية للحمامات.
الواق�عة بالفئة:  11

الجنليزية. باللغة   A new world. A better way to clean . كتبت عبارة و�سف العالمة:  
ال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15 املودعة حتت رقم  : 303258 
 2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
اململكة   ،11452 الريا�ض   ،6847 ب  �ض  النخيل،  منطقة   ،1 ا�ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  جممع   : وعنوانه 

العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

وتخزينها؛  الب�سائع  نقل  ترتيب  �سياحية؛  وخدمات  �سفر  وكالة  ال�سفر؛  خدمات  اللوج�ستية؛  اخلدمات  النقل؛  خدمات 
تغليف وتخزين الب�سائع؛ ترتيب النقل بوا�سطة ال�سيارة والفان والدراجة نارية وال�سكوتر واحلافلة واحلافلة ال�سغرية 
والقافلة واملركبات الربية الأخرى؛ خدمات نقل امل�سافرين من واإىل املطار؛ ترتيب مواقف ال�سيارات؛ خدمات حجز ال�سفر 
والنقل؛ خدمات احلجز لق�ساء العطالت ورحالت الأعمال؛ خدمات احلجز لنقل الركاب؛ خدمات املرور واأنظمة التوجيه؛ 
تخزين  القوارب؛  تاأجري  والقوارب؛  وال�سفن  والطائرات  ال�سيارات  تاأجري  باملنتجعات؛  املتعلقة  واحلجز  التاأجري  خدمات 
القوارب؛ خدمات نقل القوارب؛ خدمات املراكب البحرية؛ تاأجري املركبات؛ تخزين املركبات؛ خدمات نقل املركبات؛ تاأجري 
البحرية والرحالت واجلولت  الرحالت  ال�سائق؛ ترتيب  الطائرات؛ خدمات  الطائرات؛ خدمات نقل  الطائرات؛ تخزين 
ال�سياحية؛ خدمات حجز الفنادق و�سركات الطريان؛ خدمات املنتجعات ال�سياحية؛ ترتيب واإدارة الرحالت املنظمة؛ خدمات 
م�ساهدة معامل املدينة؛ خدمات مرافقة امل�سافر؛ نقل اأمتعة الركاب؛ تو�سيل الب�سائع؛ خدمات ت�سليم الطرود؛ خدمات 

وقوف ال�سيارات؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
39 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

 ،9597-12214 الريا�ض   ،9640 رق��م:  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  طريق   2239 اململكة،  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
تاريخ التا�سري : 2021/02/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172   

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2018/12/15  املودعة حتت رقم  : 303259 
 2019/03/31 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : فرح ظفر
اململكة   ،11452 الريا�ض   ،6847 ب  �ض  النخيل،  منطقة   ،1 ا�ض  �سي  مبنى  والت�سالت  املعلومات  تقنية  جممع   : وعنوانه 

العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

املقاهي؛  خدمات  الفرن�سي؛  الأ�سلوب  ذات  املطاعم  خدمات  ال�سغرى؛  املطاعم  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
خدمات الكافترييا؛ خدمات املقا�سف؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وال�سراب؛ خدمات املقاهي؛ خدمات املطاعم؛ خدمات 
الإقامة املوؤقتة؛ خدمات حجز الإقامة؛ خدمات الإقامة يف الإجازات؛ خدمات مكاتب الإقامة املوؤقتة ؛ تاأجري �سكن عطلة؛ 
واملحا�سرات  واملعار�ض  للموؤمترات  ال�سكن  توفري  الإقامة؛  تبادل  خدمات  مفرو�ض؛  غري  اأو  مفرو�ض  موؤقت  �سكن  توفري 
خدمات  والجتماعات؛  واملعار�ض  املوؤمترات  مرافق  توفري  الجتماعات؛  قاعات  ا�ستئجار  موؤقت؛  �سكن  تاأجري  والندوات؛ 
وكالت تاأجري ال�سكن؛ حجز الإقامة املوؤقتة؛ حجز الإقامة املوؤقتة عرب الإنرنت ؛ حجز الإقامة للم�سافرين. خدمات حجز 
الفنادق؛ خدمات حجز املطاعم؛ خدمات فندقية؛ معلومات الفندق؛ حجوزات فندقية؛ تاأجري املالعب يف املخيمات؛ خدمات 
وكالت ال�سفر لرتيب وحجز الإقامة؛ اإدارة املنتجعات؛ خدمات توفري القامة للحيوانات؛ امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية 

وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة
43 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : �سركة اأمال

 ،9597-12214 الريا�ض   ،9640 رق��م:  وح��دة  العليا،  – منطقة  العروبة  طريق   2239 اململكة،  مركز   ،58 الطابق   : وعنوانه 
اململكة العربية ال�سعودية

تاري�خ انت�قال امللكية :  2021/02/21 
تاريخ التا�سري : 2021/02/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  فرباير 2021 العدد 13172



املال والأعمال

25

الثالثاء   23  فبراير   2021  م   -   العـدد   13172  
Tuesday    23  February   2021   -  Issue No   13172

هيئة الإمارات للت�شنيف ت�شدر 
930 �شهادة لل�شفن العام املا�شي

•• اأبوظبي- وام:

قال املهند�ض وليد التميمي مدير عام “ت�سنيف ماريتامي” اإحدى ال�سركات 
اأ�سدرت خالل  الهيئة  اإن  “ت�سنيف”..  التابعة لهيئة الإم��ارات للت�سنيف 
املحلية  ال�سغرية  لل�سفن   800 منها  ت�سنيف  �سهادة   930 املا�سي  العام 

و130 لل�سفن الكبرية التي تخ�سع للقوانني الدولية.
واأ�ساف التميمي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإم��ارات “وام” على هام�ض 
م�ساركته يف معر�ض نافدك�ض 2021 .. اإن الهيئة تاأ�س�ست يف عام 2012 

كاأول هيئة عربية من هذا النوع على م�ستوى العامل.
اأن الهيئة تتوىل التفتي�ض على ال�سهادات املطابقة للموا�سفات  اإىل  واأ�سار 
بعد  البحرية  املالحة  ت�سريح  على  احل�سول  ال�سفينة من  مالك  ليتمكن 

اجتيازه املوا�سفات الفنية بنجاح.
نافدك�ض  البحري  ال��دف��اع  معر�ض  يف  امل�ساركة  على  الهيئة  حر�ض  واأك���د 
اأهمية كبرية ومن�سة مثالية لإر�ساء عالقات بناءة  2021 ملا ي�سكله من 
مع العديد من العار�سني واملهتمني من زوار املعر�ض حيث ي�سهد احلدث 
اتفاقية مع  الهيئة ب�سدد توقيع  اإن  التميمي  وق��ال  ع��ام.  دائما كل  تطورا 
لها �سالحية ت�سنيف  تكون  الع��راف حتى  الكويت للح�سول على  دولة 
ال�سفن التي ترفع علم دولة الكويت حيث و�سل عدد الدول احلا�سلة على 

العراف برفع العلم يف دولة الإمارات 10 دول خليجية وعربية.
اخلدمات  ال�سابقة  م�ساركتها  خ��الل  عر�ست  “ت�سنيف”  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�سركتني  م�����س��ارك��ة  ال��ع��ام  ه���ذا  �سهد  فيما  ال��ب��ح��ري  للت�سنيف  ال��ب��ح��ري��ة 
الأعمال”  ل�سمان  “ت�سنيف  اح��داه��م��ا  ل�”ت�سنيف”  تابعتني  فرعيتني 
التي تقدم ا�ست�سارات يف جمال �سهادات الآيزو وال�سركة الأخرى هي �سركة 
واإ�سدار  الت�سنيف  خدمات  تقدمي  يف  واملتخ�س�سة  ماريتامي”  “ت�سنيف 
�سهادات املطابقة للقطاع البحري كما لدى ال�سركة اعتمادات دولية وتقوم 
جانب  اإىل  اإ�سرافية  كجهة  الم���ارات  يف  جت��اري��ة  �سفن  بت�سنيف  ال�سركة 

عملها يف ت�سنيف ال�سفن الع�سكرية والتجارية واليخوت.
واأ�سار اإىل اأن “ت�سنيف” �سممت برناجما تدريبا للخريجني لالإماراتيني 
والذي يقام على مدى 10 اإىل 15 �سهرا ويتم تدريب الطالب على العمل 
يف  التدريب  من  اأ�سهر   4 اإىل   3 ق�ساء  خ��الل  من  تناف�سية  عمل  بيئة  يف 
الف�سول الدرا�سية وعلى النرنت اإ�سافة اإىل التدريب امليداين يف موقع 
اأربعة  2020 ان�سم  اأكتوبر  اأنه خالل الأ�سبوع الأول من  العمل. واأو�سح 
لتدريب  “ت�سنيف”  برنامج  اإىل  التخرج  حديثي  اإم��ارات��ي��ني  مهند�سني 
اخلريجني ومت تدريبهم ب�سكل فعال يف خمتلف جمالت العمل من خالل 
التدريب النظري  توفري فر�ض لكت�ساب اخلربة العملية كما غطى جزء 
من الربنامج مو�سوعات خمتلفة يف جمال ال�سحن بدءا من اأنواع ال�سفن 
املوجودة  والأنظمة  والآلت  واملعدات  والإن�ساءات  وت�سميماتها  واأ�سكالها 
جانب  اإىل  والثبات  ال�سالمة  وو�سائل  الكهربائية  والركيبات  متنها  على 

املوا�سفات املحلية والدولية اخلا�سة بال�سفن.

»اأمرك« توقع عقدا لدعم
 �شركة الحتاد للطريان الهند�شية

•• اأبوظبي-وام:

وّقعت �سركة “اأمرك” مزود خدمات ال�سيانة والإ�سالح والعمرة الع�سكرية 
ل�سركة  ال��دع��م  خ��دم��ات  م��ن  �ساملة  جمموعة  لتزويد  ع��ق��داً  املنطقة،  يف 
“الحتاد للطريان الهند�سية” التابعة ملجموعة الحتاد للطريان. ويتيح 
العقد ل�سركة “اأمرك” اإمكانية متديد دعم مواقف الطائرات واخلدمات 
العني  والعمرة احلديثة يف مدينة  ال�سيانة والإ�سالح  الأخ��رى يف من�ساأة 

ل�سالح “الحتاد للطريان الهند�سية«.
“اأمرك”،  اأعلن كل من حارب ثاين الظاهري، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
وع��ب��د اخل���ال���ق ���س��ع��ي��د، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة الحت�����اد للطريان 
الدويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�ض  فعاليات  خ��الل  العقد  ع��ن  الهند�سية، 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ف��رباي��ر   25 ل��غ��اي��ة  ح��ال��ي��اً  امل��ق��ام   ”2021 “اآيدك�ض 

الوطني للمعار�ض “اأدنيك«.
ومتا�سياً مع اللتزام وال�سراكة طويلة الأمد بني الطرفني لتعزيز قطاع 
تعتزم  ال��وط��ن��ي،  القت�ساد  يف  م�ساهمته  وحت�سني  الإم����ارات  يف  ال��ط��ريان 
ب�سبب  القطاع  يف  احلا�سل  التباطوؤ  حتديات  ملجابهة  التعاون  ال�سركتان 
للطريان  الحت���اد  �سركة  متكني  اإىل  اإ�سافة  كوفيد-19،  وب��اء  تداعيات 
الهند�سية من ركن وتخزين عدد متزايد من طائراتها املدنية ذات البدن 

العري�ض وال�سيق يف من�ساأة “اأمرك«.
وانعكا�ساً ملوؤهالتها الرائدة يف القطاع، �سي�سهم هذا التعاون يف دعم جهود 
“اأمرك” لتو�سعة عمليات من�ساأة ال�سيانة والإ�سالح والعمرة التابعة لها 
داخل  الطائرات  العني، ف�ساًل عن احلفاظ على م�سروع �سيانة وركن  يف 
“اأمرك”:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  الظاهري،  ح��ارب  وق��ال  الإم���ارات. 
..يعك�ض هذا التعاون اجلديد مكانتنا الريادية يف القطاع، كما ي�سكل خطوة 
التي  التقليدية  والعمرة  والإ���س��الح  ال�سيانة  خدمات  نطاق  تو�سيع  نحو 
اإمكانات  تعزيز  يف  كذلك  ن�سهم  الطريقة  بهذه  ونحن  لعمالئنا.  نوفرها 
العني،  يف  والعمرة  والإ���س��الح  لل�سيانة  امل�ستوى  عاملية  من�ساأتنا  وق��درات 
خا�سة من خالل �سراكتنا مع اجلهات وال�سركات العاملة يف قطاع الطريان 
املدين واأ�سحاب امل�سلحة يف القطاع الع�سكري، الأمر الذي يعك�ض التزامنا 

طويل الأمد با�ستدامة قطاع ال�سيانة والإ�سالح والعمرة يف الإمارات«.

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ض  866
•• دبي-وام:

اأكرث  ام�ض  بدبي  والأم���الك  الأرا���س��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
من 866 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 203 مبايعات بقيمة 
434.19 مليون درهم منها 30 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 98.26 مليون 

درهم و173 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 335.93 مليون درهم .
10 ماليني درهم يف منطقة احلبية  وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 
الأوىل تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد 
ال�سيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  ماليني   5 بقيمة  مبايعة  تليها  را�سد  بن 
حممد بن را�سد . وت�سدرت منطقة احلبية الرابعة املناطق من حيث عدد 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   43 بقيمة  مبايعة   12 �سجلت  اإذ  املبايعات 
وثالثة يف  درهم  12 مليون  بقيمة  5 مبايعات  بت�سجيلها  الثالثة  ال�سبا  ند 
احلبية الثالثة بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم . وفيما يتعلق 
باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم مبنطقة 
منطقة  يف  دره��م  مليون   15 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  املركا�ض 

مر�سى دبي واأخريا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة الرباحة .

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق حملة ملكافحة الت�شّيد الحتيايل بالتعاون مع �شرطة دبي
•• دبي-الفجر: 

����س���م���ن اإط���������ار ال���ت���زام���ه 
جتربة  بتقدمي  املتوا�سل 
م�سرفية اآمنة وموثوقة، 
تعاون بنك الإم��ارات دبي 
الوطني، البنك الرائد يف 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
وتركيا،  اأفريقيا  و�سمال 
و���س��رط��ة دب���ي م��ع �سركة 
دبي”  ب������رين������ت  “ليو 
ت�سمل  ح��م��ل��ة  لإط�������الق 
خم���ت���ل���ف اأن������ح������اء دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة 
مكافحة  اإىل  وت����ه����دف 
عرب  الح��ت��ي��ايل  الت�سيد 
بكيفية  اجلمهور  توعية 
املحتالني  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
وح���م���اي���ة اأن���ف�������س���ه���م من 

اأ�ساليب الحتيال املختلفة. 
املتوا�سلة  امل��ب��ادرات  اإط��ار  يف  العامة  احلملة  وتندرج 
التي يطلقها البنك لتذكري العمالء بخطر الحتيال 
امل���ح���دق ب��ه��م ع��ل��ى الإن����رن����ت رغ����م امل�����س��اف��ات التي 
اإىل  وت��ه��دف احل��م��ل��ة  امل��ح��ت��ال��ني.  ع��ن  ق��د تف�سلهم 
اأو رموز  امل��رور  حتذير اجلمهور من م�ساركة كلمات 
البطاقات، وتوخي احلذر من الروابط غري املوثوقة 
للت�سجيل على اللقاحات، وعدم التربع عرب الإنرنت 
امل�سداقية.  م��ن  للتحقق  منا�سبة  اآل��ي��ات  وج��ود  دون 
فاإغفال التحقق من موثوقية املعاملة التي يجرونها 

ي�سهل على املحتالني خداعهم و�سرقة اأموالهم.
�ساخراً  اجتماعياً  كوميدياً  فيلماً  احلملة  وتت�سمن 
بعنوان “كيف ت�سبح ثرياً يف زمن الوباء”، ي�ستعر�ض 
احلياة الرغيدة التي يعي�سها حمتال مفر�ض يحمل 
ا�سم جيم�ض جيفر�سون ويلعب اأدواراً خمتلفة، حيث 
و�سائل  ع��رب  م��ع��روف��ة  م��وؤ���س�����س��ات  �سخ�سية  ينتحل 
ر�سالة  وين�سر  احل�سا�سة،  املعلومات  ل�سرقة  خمتلفة 
هامة مفادها “ل ت�ساهم يف ت�سهيل مهمة املحتال”. 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ب��ح��م��ل��ة  ال��ف��ي��ل��م  وي���راف���ق 
يعي�سها  التي  ال�ساخبة  احلياة  مل�ساهدة  الجتماعي 
@ اإن�ستغرام  على  ح�سابه  ع��رب  جيفر�سون  جيم�ض 

والذي    jjj_jefferson
كمحتال  عنه  الك�سف  مت 

موؤخراً.
اجلديدة  اجل��ه��ود  وت��اأت��ي 
مقطع  جن����اح  اأع����ق����اب  يف 
ال�����س��اب��ق حلملة  ال��ف��ي��دي��و 
الذي  #اأّمن_ح�سابك 
اأطلقه بنك الإم��ارات دبي 
اأغنية  اأنغام  على  الوطني 
بوب �سهرية وحمبوبة مت 
لتجتذب  كلماتها  تعديل 
ممتعة  بطريقة  العمالء 
عالقة  وت��ب��ق��ى  وب�����س��ي��ط��ة 
وتفاعل  اأذه�����ان�����ه�����م.  يف 
الفيديو  م����ع  ال����ع����م����الء 
من�سات  خم���ت���ل���ف  ع�����رب 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل 
الأم�����ر ال����ذي ي���وؤك���د على 
الفكاهية  الر�سائل  تاأثري 
تعزيز  يف  ودوره���ا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 
الإمارات  بنك  بالق�سايا اخلطرية. وخ�س�ض  الوعي 
الدرهم  املليار  مبلغ  م��ن  كبرية  ح�سة  الوطني  دب��ي 
تعزيز  بهدف  الرقمي  التحول  مل�سريته  ر�سده  الذي 
البحث  واأن�سطة  الرقمية  وعملياته  التحتية  بنيته 
وال��ت��ح��ل��ي��ل، وي��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى ت��ط��وي��ر برامج 
اأثناء  اأف�سل  ومنتجات وحلول توفر للعمالء حماية 
اإجراء املعامالت امل�سرفية الرقمية. واإىل جانب ذلك، 
الر�سائل  دوري��ة عرب  اإط��الق حمالت  البنك  يوا�سل 
اإىل  اإ�سافة  الإلكروين،  والربيد  الق�سرية  الن�سية 
ن�سر ر�سائل التوعية عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي 
الحتيال،  وحم�����اولت  لأ���س��ال��ي��ب  ال��ع��م��الء  لتنبيه 
ال�سخ�سية  معلوماتهم  م�ساركة  ب��ع��دم  وت��ذك��ريه��م 
مع اأي كان. وعرب موقعه الإلكروين يعر�ض البنك 
جمموعة من الن�سائح املفيدة ب�ساأن حماية املعلومات 
املمار�سات  ات��ب��اع  على  ع��م��الءه  وي�سجع  ال�سخ�سية، 
على  املنبثقة  الإ�سعارات  يقدم  كما  الآمنة،  امل�سرفية 
واحلذر  احليطة  باأخذ  لتذكريهم  الرقمية  من�ساته 

من حماولت الحتيال.
ويعد الت�سيد الحتيايل والحتيال عرب الإنرنت اأحد 
تواجه  التي  ال�سائعة  الإلكرونية  التهديدات  اأخطر 

الأفراد واملوؤ�س�سات اليوم ، 
الهجمات  اأن��واع  اأحد  وهو 
�سرقة  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
ال�سخ�سية  امل���ع���ل���وم���ات 
امل�ستخدمني  اأ�سماء  مثل 
ومعلومات  املرور  وكلمات 
بطاقات الئتمان وغريها 
احل�سا�سة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
لخ����������������راق ح���������س����اب����ات 
ال�سحايا و�سرقة اأموالهم 
اإحل����اق  اأو  م����وارده����م  اأو 

الأ�سرار ب�سمعتهم.
وي������������واج������������ه ال������ق������ط������اع 
امل���������س����ريف ح������ول ال���ع���امل 
ارت��ف��اع��اً م��ت��زاي��داً يف عدد 
وت����ن����وع ط������رق اجل����رائ����م 
ع��ل��ى مدار  الإل��ك��رون��ي��ة 
املا�سية.  القليلة  الأع���وام 
تكلفة  م��ت��و���س��ط  وارت���ف���ع 

تلك اجلرائم يف القطاع امل�سريف على م�ستوى العامل 
لت�سل اإىل 18،5 مليون دولر اأمريكي يف عام 2019 
. وب�سورة عامة، يتوقع للجرائم الإلكرونية يف عام 
2021 اأن تت�سبب باأ�سرار تقدر تكلفتها املالية على 
م�ستوى العامل بنحو 6 تريليون دولر اأمريكي لت�سل 

يف عام 2025 اإىل 10،5 تريليون دولر اأمريكي . 
ويف العام 2020، حذرت العديد من الهيئات يف دولة 
زيادة  م��ن  املجتمع  اأف���راد  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأعقاب  يف  الإن��رن��ت  ع��رب  الح��ت��ي��ال  عمليات  انت�سار 

. تف�سي جائحة كوفيد-19 
�سامل اجلالف،  العميد/ جمال  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، اأن 
الأمني لحتواء  ن�ساطها  تكثيف  توا�سل  دبي  �سرطه 
جرائم �سرقة عمالء البنوك وم�ستخدمي النرنت 
وا�سع  نطاق  على  المنية  التوعية  اإىل  اإ�سافة  هذا   ،
ت�سمل كافة �سرائح املجتمع املختلفة ، واأ�ساف �سيادته 
باحلمالت  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  ت����ويل  دب����ي  ���س��رط��ة  اأن 
التوعوية لتعزيز الوعي المني لدى اجلمهور ، كما 
يحثهم على اخذ احليطة واحلذر واتخاذ الجراءات 
التي تكفل حمايتهم من عمليات الن�سب والحتيال. 
ومن جانبه ا�ساد �سيادته بالدور الكبري والفعال لبنك 

الم��ارات دبي الوطني يف 
وحماية  ال�����وع�����ي  ن�������س���ر 
الت�سيد  م����ن  ال���ع���م���الء 

اللكروين.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، ق���ال 
الرئي�ض  ق��ا���س��م،  ع��ب��داهلل 
التنفيذي لإدارة العمليات 
يف جمموعة بنك الإمارات 
“باعتبارنا  دبي الوطني: 
م�ستوى  على  رائ���داً  بنكاً 
العربية  الإم������ارات  دول���ة 
دائماً  ن��ح��ر���ض  امل��ت��ح��دة، 
التعاون مع اجلهات  على 
املعنية للت�سدي ملحاولت 
الح���ت���ي���ال الإل����ك����روين 
ع���ل���ى ك����اف����ة الأ�����س����ع����دة، 
ل�سّيما اأن املحتالني عرب 
ي�ستخدمون  الإن����رن����ت 
متنوعة  جمموعة  ال��ي��وم 
من اخلدع  لالإيقاع ب�سحاياهم ودفعهم اإىل الك�سف 
عن بيانات ح�ساباتهم اأو هوياتهم ال�سخ�سية وبالتايل 
�سرقة اأموالهم. ويبقى اخلطاأ الب�سري واجل�سع من 
اأكرب نقاط ال�سعف اأمام اجلرائم الإلكرونية، ومن 
للت�سدي  مثلى  كو�سيلة  التوعية  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي  هنا 
لهذه الهجمات. وتهدف حملتنا اجلديدة اإىل تثقيف 
تبذلها  التي  اجلهود  مع  تفاعلهم  وتعزيز  عمالئنا 
القانون  اإنفاذ  التنظيمية و�سلطات  البنوك واجلهات 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ملكافحة الحتيال، 
الإبداعية  الفكاهة  م��ن  �سغرية  ح�سة  لهم  وت��ق��دم 
مل�ساعدتهم على تذكر هذه الر�سالة الجتماعية بالغة 

الأهمية واجلدية«.
دبي  الإم�����ارات  وب��ن��ك  الإم��ارات��ي��ة  ال�سلطات  وت��دع��و 
الوطني جميع اأفراد املجتمع اإىل الإبالغ عن الروابط 
بخ�سو�ض  امل�سبوهة  الإل��ك��روين  الربيد  ر�سائل  اأو 
التابعة  الت�����س��ال  م��راك��ز  اإىل  امل�سرفية  ح�ساباتهم 
بنك  ل��ع��م��الء  ومي��ك��ن  دب����ي.  ���س��رط��ة  واإىل  لبنوكهم 
الت�سال  مركز  مع  التوا�سل  الوطني  دبي  الإم���ارات 
600540000. وميكن  الرقم  على  للبنك  التابع 
اإب����الغ ���س��رط��ة دب���ي م��ن خ���الل امل��وق��ع الإلكروين: 

.www.ecrime.ae

»توازن« و»تالي�ض الإمارات للتقنيات« يعلنان تاأ�شي�ض مركز التميز للرادارات 

»الفجرية للموارد الطبيعية« تد�شن خمترب البتكار لدعم اقت�شاد املعرفة

•• اأبوظبي-وام:

القت�سادي  ال����ت����وازن  جم��ل�����ض  اأع���ل���ن 
الإم����ارات  “تالي�ض  و���س��رك��ة  “توازن” 
التميز  مركز  تاأ�سي�ض  ع��ن  للتقنيات” 
اأب��وظ��ب��ي لإن��ت��اج و�سيانة  ل���ل���رادارات يف 
تعمل  التي  املتقدمة  ال����رادارات  اأنظمة 
وف������ق ال���������ردد ال�����ع�����ايل وذل�������ك خ���الل 
م�ساركتهم يف معر�ض الدفاع الدويل “ 

اآيدك�ض 2021«.
وت�سمل اخت�سا�سات مركز التميز تطوير 
خدمات  وتقدمي  تالي�ض  رادارات  وبناء 
ال�سيانة والدعم لها، مع الركيز ب�سكل 
خا�ض على رادارات اجليل اجلديد التي 
تقوم على تقنيات متطورة ذات اإمكانات 
املركز  جن��اح  عالية.و�سي�ساهم  وق��درات 
يف تعزيز القدرات واملهارات الوطنية يف 
جمالت هند�سة اأنظمة الرادار وكذلك 
والتاأهيل  وال��ت��ح��ق��ق  ال��ت��ك��ام��ل  اأن��ظ��م��ة 
كما  ال�����س��رك��اء.  واإدارة  امل�����س��اري��ع  واإدارة 

�سي�سكل املركز - الذي يعد اأول م�سروع 
تتوىل تالي�ض الإمارات للتقنيات تنفيذه 
 2019 يف  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال���دول���ة  يف 
ال�سناعات  مل��ن��ظ��وم��ة  م�����س��اف��ة  قيمة   -
الدفاعية والأمنية يف الدولة من خالل 
يف  املحلية  ال�سركات  م�ساركة  ت�سجيع 
ال�سناعي،  ل��ل��ق��ط��اع  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 
وتوفري فر�ض عمل جديدة للمواطنني 
ف�ساًل عن تعزيز التعاون وال�سراكة مع 
البحث  اأن�سطة  يف  املتخ�س�سة  املعاهد 

والتطوير.
الرحيم  ع���ب���د  ط�������ارق  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
ملجل�ض  التنفيذي  الرئي�ض  احلو�سني، 
مركز  تاأ�سي�ض  اإن  القت�سادي  ال��ت��وازن 
�سركة  م��ع  بالتعاون  ل��ل��رادارات  التميز 
ت��ال��ي�����ض ال��ع��امل��ي��ة ي��وؤك��د ال���ت���زام جمل�ض 
التوازن القت�سادي بامل�ساهمة يف تطوير 

قطاع القطاعات الدفاعية والأمنية.
ال�سراكة  ع��م��ق  يعك�ض  امل��رك��ز  اأن  واأك����د 
ال���ت���ي جت��م��ع جمل�ض  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

�سيتيح  مما  تالي�ض  مبجموعة  ال��ت��وازن 
املتطورة  التقنيات  تطوير  اإمكانية  لنا 
حيوية  جم�������الت  يف  ال�����دول�����ة  داخ�������ل 
وب�سواعد  ال��������رادار  اأن���ظ���م���ة  ك��ه��ن��د���س��ة 

وقدرات حملية.
واأ��������س�������اف احل����و�����س����ن����ي ب���ف�������س���ل ه����ذه 
ال�سراكات، ميكن ل� “توازن” ال�ستمرار 
احليوية  التقنية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  يف 
ودع�����م ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة م���ن اأج���ل 
الدولة  مكت�سبات  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
النتاج  ب��دء  متوقعا  عليها،  واحل��ف��اظ 
 .2023 ال��ع��ام  منت�سف  يف  ال��ت��ج��اري 
اأعلن عن  قد  التوازن”  “جمل�ض  وك��ان 
للتقنيات”  الإم�����ارات  “تالي�ض  اإن�����س��اء 
م��ع��ر���ض وموؤمتر  م�����س��ارك��ت��ه يف  خ���الل 
 ”2019 اآي��دك�����ض  الدويل”  ال���دف���اع 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ر الإم���ك���ان���ات وال���ق���درات 
ال�سراكات  وت��ع��زي��ز  املحلية  الهند�سية 
امل��ح��ل��ي��ة وف��ت��ح اآف����اق ال��ت��ع��اون م��ع اأبرز 

الالعبني يف قطاع الت�سنيع.

للرادارات  التميز  م��رك��ز  اإن�����س��اء  وي��اأت��ي 
“تالي�ض  تتوىل  م�سروع  اأول  يعد  ال��ذي 
دولة  يف  تنفيذه  للتقنيات”  الإم�����ارات 
التي  ل���ل���ج���ه���ود  ت���ت���وي���ج���اً  الإم�������������ارات، 
ت��ب��ذل��ه��ا ال�������س���رك���ة ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ن���م���و يف 
والأمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�سناعات  ق��ط��اع 
ال�سركات  ���س��راك��ات م��ع  م��ن خ��الل بناء 
الإم���ارات  “تالي�ض  �ستعمل  اإذ  املحلية، 
للتقنيات” جنباً اإىل جنب مع ال�سركاء 
اأجل  الدولة من  داخل  ال�سناعيني من 
بناء خطوط التطوير والإنتاج امل�سرك 

لأنظمة الرادار.
التي  ال��ع��م��ل  ف���ر����ض  ع���ن  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
جمالت  يف  للمواطنني  املركز  يوفرها 
ال���ت���ط���وي���ر ال���ت���ق���ن���ي، ق�����ال ب����رن����ارد رو، 
الإم����ارات  لتالي�ض  التنفيذي  الرئي�ض 
“تالي�ض”  ���س��رك��ة  ت���ويل   “ للتقنيات: 
املال  راأ���ض  يف  لال�ستثمار  خا�سة  اأهمية 
ال��ب�����س��ري ب��اع��ت��ب��اره اأه���م ث���روة منلكها، 
تطوير  ا�سراتيجية  بو�سع  قمنا  ول��ذا 

وهي  اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  ث��الث  على  قائمة 
ال�����س��ن��اع��ة والب���ت���ك���ار وال��ت��ع��ل��ي��م وذلك 
التي  ال�سناعات  تعزيز منظومة  بهدف 
اإىل  ن�سكل ج��زًءا منها، كما ن�سعى دوم��اً 
حتقيق  يف  “تالي�ض”  م�ساهمة  تو�سيع 
التنموية  وخ��ط��ط��ه��ا  الإم�������ارات  روؤي�����ة 

ال�سراتيجية ».
واأو�سح رو اأن تاأ�سي�ض “تالي�ض الإمارات 
على  ال��رك��ي��ز  ب��ه��دف  ج���اء  للتقنيات” 
كالرادارات  احليوية  الأن��ظ��م��ة  تطوير 
وجمموعة  ال��ال���س��ل��ك��ي��ة  والت�������س���الت 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة يف 
جمال الطريان والف�ساء، ولذا يكت�سب 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  “توازن”  م��ع  ت��ع��اون��ن��ا 
امل�ساهمة  اإىل  “تالي�ض”  ت�سعى  حيث 
ال�سيادية  ال��ق��درات  تطوير  يف  بفاعلية 
“تالي�ض  الإم������ارات م��ن خ���الل  ل��دول��ة 
الإمارات للتقنيات” الذي ميثل حمركاً 
دولة  يف  ا�سراتيجيتنا  لتنفيذ  رئي�ساً 

الإمارات.

•• الفجرية -وام:

للموارد  ال���ف���ج���رية  م��وؤ���س�����س��ة  د����س���ن���ت 
الأول  وه��و  الب��ت��ك��ار  خمترب  الطبيعية 
ال��ف��ج��رية وذل�����ك �سمن  ن���وع���ه يف  م���ن 
الأب���������رز يف جمال  احل�������دث  ف���ع���ال���ي���ات 
حتت  ينظم  وال��ذي  واملبتكرين  البتكار 
لال�ستعداد  ت��ب��ت��ك��ر  “الإمارات  ���س��ع��ار 

.« للخم�سني 2021 
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ح�����س��ره �سعادة 
رئي�ض  الأف��خ��م  �سيف  حممد  املهند�ض 

جمل�ض اإدارة الفجرية للموارد الطبيعية 
و�سعادة املهند�ض علي قا�سم املدير العام 
و�سط  ق��ي��ادات��ه��ا  م��ن  وع���دد  للموؤ�س�سة 
اإج�����راءات اح���رازي���ة ووق��ائ��ي��ة ل�سمان 
املهند�ض  �سعادة  وق��ال  اجلميع.  �سالمة 
حممد �سيف الأفخم “ اإنه انطالقا من 
حكومة  توليها  التي  العظمى  الأولوية 
املحرك  كونه  لالبتكار،  الإم���ارات  دول��ة 
احلقيقي لالأمم، فاإن موؤ�س�سة الفجرية 
قيمها  من  انطالقا  الطبيعية  للموارد 
وم�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ت��رك��ز ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف 

العديد  اإطالقها  عرب  اأعمالها  تطوير 
م��ن امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ه��ادف��ة اإىل 
ب���ني خم��ت��ل��ف �سرائح  حت��ف��ي��ز الب��ت��ك��ار 

املجتمع«.
اإط���الق م�سروع  اأن  اإىل  الأف��خ��م  واأ���س��ار 
خمترب البتكار ياأتي مواكبا للمتغريات 
يف  الرقمي  للتحول  ودع��م��ا  املت�سارعة، 
ال�سوء  ت�سلط  ال��ت��ي  املوؤ�س�سة  خ��دم��ات 
ثقافة  وت���ر����س���ي���خ  ن�����س��ر  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
البتكار لتطوير اآليات العمل يف القطاع 
املبتكرة  احل���ل���ول  واإي���ج���اد  ال��ت��ع��دي��ن��ي، 

التنمية  عجلة  ت�سريع  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
امل�������س���ت���دام���ة يف ك����ل جم�������الت احل���ي���اة 
اقت�ساد  ل��ب��ن��اء  الب��ت��ك��ار  مقدمتها  ويف 
املعرفة، ا�ست�سرافا للم�ستقبل وا�ستعدادا 

للخم�سني.
م��ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض علي 
يهدف  الب��ت��ك��ار  اأن خم��ت��رب  اإىل  ق��ا���س��م 
لدعم ومتكني اأفراد املجتمع واملوؤ�س�سات 
وتعريف  املعرفة  اأدوات  من  ال�سلة  ذات 
بالأبحاث  بالبتكار  املهتمني  من  زواره 
والدرا�سات اجليولوجية التي قامت بها 

املوؤ�س�سة وفق اأف�سل املمار�سات املبتكرة.
اأفكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م  امل��خ��ت��رب  اأن  واأو����س���ح 
ت�سريع  ب����دوره يف  و���س��ي�����س��اه��م  م��ب��ت��ك��رة 
وترية النمو يف القطاع التعديني ملواكبة 
املتغريات املت�سارعة يف عامل اليوم املليء 
بالفر�ض والتحديات، لتعزيز الريادة يف 
ومرن،  ومتنوع  معريف  اقت�ساد  حتقيق 
اأف�سل  وت��ع��ززه  ك��ف��اءات وطنية،  ت��ق��وده 
اخل�����ربات مب���ا ي�����س��م��ن الزده������ار بعيد 
املدى لدولة الم��ارات واإم��ارة الفجرية 

على وجه اخل�سو�ض.
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األف عدد �شركات املناطق   60.6
احلرة وال�شتثمارية يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

�سهدت املناطق احلرة وال�ستثمارية يف دولة الإمارات ن�ساطا كبريا خالل 
امل��زي��د من  ا�ستقطاب  ب��ع��دم��ا جن��ح��ت يف  وذل���ك  امل��ا���س��ي��ة،  القلية  الأ���س��ه��ر 
ال�سركات الأجنبية للعمل من خاللها م�ستفيدة من املحفزات التي اأطلقتها 
العام املا�سي واأ�سهمت يف جمملها بزيادة جاذبيتها وتناف�سيتها مقارنة مع 

نظرياتها يف منطقة اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط ب�سكل عام.
الدولة  وال�ستثمارية يف  املناطق احل��رة  الن�ساط يف  زي��ادة  ويف موؤ�سر على 
مع  �سركة  األ��ف   60.6 نحو  اإىل  فيها  العاملة  ال�سركات  ع��دد  ارتفع  فقد 
 3.4% ن�سبتها  ب��زي��ادة   2021 ف��رباي��ر  �سهر  م��ن  الأول  الن�سف  نهاية 
2020 وذلك وفقا لالأرقام ال�سادرة  العام  مقارنة مع نهاية فرباير من 
عن ال�سجل القت�سادي الوطني . وتتميز دولة الإم��ارات بوجود اأكرث من 
44 منطقة حرة وا�ستثمارية، موزعة على جميع اإمارات الدولة مما جعل 
الدولة تت�سدر املركز الأول يف توفري مثل هذه املناطق على م�ستوى ال�سرق 
الأن�سطة ويف  ت�سمل جميع  املناطق  اخت�سا�سات هذه  باأن  علما  الأو�سط.. 
مقدمتها ال�سناعة والتجارة و التكنولوجيا وغريها من الأن�سطة الأخرى 
احلرة  املناطق  يف  العاملة  ال�سركات  اأن  الر�سمية  الح�سائيات  وتظهر   .
وال�ستثمارية �سكلت اأكرث من %8 من اإجمايل عدد ال�سركات امل�سجلة يف 

. دولة الإمارات مع نهاية الن�سف الأول من �سهر فرباير 2021 
دبي  اإم��ارات��ي  وال�ستثمارية يف  احل��رة  املناطق  الأك��رب من  اجل��زء  ويركز 
واأبوظبي مما يف�سر ا�ستحواذهما على اأكرث من %75 من عدد ال�سركات 

العاملة يف هذه املناطق .

ودائع غري املقيمني تتفوق على قرو�شهم 
بـ20.1 مليار درهم خلل 2020 

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت ودائع غري املقيمني تفوقها على قيمة القرو�ض املقدمة لهم خالل 
موؤ�سرا  يعك�ض  ال��ذي  ،الأم���ر  دره��م  مليار   20.1 ومب��ق��دار   2020 العام 

اإيجابيا يف اجلهاز امل�سريف الإماراتي.
وتظهر الح�سائيات ال�سادرة عن م�سرف الإم��ارات املركزي اأن الإجمايل 
 202.4 نحو   2020 العام  بلغت خالل  املقيمني  لودائع غري  الراكمي 

مليار درهم قابلها قرو�ض بقيمة 182.3 مليار درهم.
وت�سمل قرو�ض غري املقيمني القرا�ض التي تقدمها البنوك العاملة يف دولة 
املخف�سة  التجارية  والأوراق  امل�سرفية  غري  املالية  للموؤ�س�سات  الإم���ارات 
والقرو�ض وال�سلف للقطاع احلكومي والعام، والقطاع اخلا�ض وال�سركات 

والأفراد بالعمالت املحلية والأجنبية.
املقيمني  لغري  املنطقة  اجلاذبة يف  الأ�سواق  املحلي من  ال�سوق  �سوق  ويعد 
توفره  ال��ذي  للعمالء مقارنة مع  املقدمة  الكبرية  للمميزات  وذل��ك نظرا 
غري  اأو  املقيمني  العمالء  ل�سريحة  �سواء  املنطقة  دول  جميع  يف  البنوك 

املقيمني.
�سهدت تراجعا كبريا خالل  املالية  الت�سهيالت  الفائدة على  اأ�سعار  وكانت 
مما  الم��ارات��ي  ال�سوق  �سمنها  وم��ن  العامل  م�ستوى  على  املا�سية  الفرة 
وخارج  داخ��ل  م��ن  واملوؤ�س�سات  الف���راد  م��ن  للعمالء  اإ�سافيا  حمفزا  �سكل 

الدولة للح�سول على احتياجاتهم من الت�سهيالت املالية.
كما ميكن للمودعني من عمالء البنوك احل�سول على عوائد جيدة على 

اأموالهم يف بلد يتمتع بالأمن والأمان.
ي�سار اىل اأن اجمايل ودائع غري املقيمني �سكلت نحو %10.7 تقريبا من 
2020 فيما  اجمايل الودائع لدى اجلهاز امل�سريف الإم��ارات خالل العام 
%10.2 من اجمايل قرو�ض اجلاز خالل الفرة  �سكلت قرو�سهم نحو 

ذاتها.

»منر« توقع اتفاقية تعاون ا�شرتاتيجي مع 
ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الع�شكرية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �سركة “منر” الرائدة يف اإنتاج الآليات الع�سكرية املدولبة التي اأثبتت 
لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  مع  تعاون  اتفاقية  ام�ض  ميدانيا..  كفاءتها 
الع�سكرية، ال�سركة التابعة اململوكة بالكامل ل�سندوق ال�ستثمارات العامة، 
بهدف اإن�ساء اإطار عمل للتعاون امل�ستقبلي ل�ستك�ساف الفر�ض لآلية جي�ض 

ذات الدفاع الرباعي يف ال�سعودية.
رئي�ض جمل�ض  امل��زروع��ي،  ف��ار���ض خلف  رك��ن ط��ي��ار  ال��ل��واء  التفاقية  وق��ع 
اإدارة منر واملهند�ض وليد اأبو خالد، الرئي�ض التنفيذي لل�سركة ال�سعودية 
حمافظ  العوهلي،  اأحمد  املهند�ض  معايل  بح�سور  الع�سكرية،  لل�سناعات 
الرئي�ض  ال��ب��ن��اي،  في�سل  و���س��ع��ادة  الع�سكرية،  لل�سناعات  العامة  الهيئة 
كبار  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  “ايدج”،  يف  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و  التنفيذي 
الدفاع  التوقيع على هام�ض معر�ض وموؤمتر  الطرفني. وجرى  م�سوؤويل 
اأبوظبي  25 فرباير يف مركز  2021 الذي ينعقد حتى  اآيدك�ض  ال��دويل 

الوطني للمعار�ض “اأدنيك«.
وتفاو�ست �سركة منر وال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية على بنود 
�سراكة حمتملة - وتعد اتفاقية التعاون خال�سة تلك املفاو�سات. و�سممت 
التفاقية بحيث ت�سع اأ�سا�سا مل�سروع م�سرك طويل الأمد بني ال�سركتني، 
وتقت�سي من منر ترخي�ض التكنولوجيا يف اململكة لتمكني الت�سنيع املحلي 
لآلية “جي�ض” وتطوير قدرات �سل�سلة التوريد يف ال�سعودية. ويتما�سى هذا 
التعاون مع روؤية ال�سعودية 2030 التي توؤكد حر�ض البالد على توطني 
مع  الدفع  رباعية  “جي�ض”  اآلية  وتناف�ست  القت�ساد.  وتنويع  ال�سناعة 
عدد من الآليات يف اختبارات مكثفة اأعدتها ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 
املتميز  الأداء  ومهد  ال�سعودية  يف  ع�سكريون  خ��رباء  واأج��راه��ا  الع�سكرية 

لالآلية يف الختبارات الطريق لإيجاد فر�ض جديدة لها يف ال�سعودية.
“ تعزيز العالقات ال�سراتيجية ركيزة هامة  وقال �سعادة في�سل البناي 
يف ا�سراتيجية ايدج، ونحن نطمح اإىل التو�سع يف هذا اللتزام مع زمالئنا 
التعاون  الع�سكرية. متثل هذه التفاقية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  يف 
الع�سكري الأول بني ال�سعودية والإمارات وخطوة كربى يف تدعيم العالقات 

املتينة بالفعل بني البلدين«.

قدموا اأبحاثًا مبتكرة حول الأ�سواق املالية املحلية

�شوق اأبوظبي للأوراق املالية يكّرم عددًا من طلب كليات التقنية العليا يف اأبوظبي خلل مهرجان ال�شيخ زايد

غرفة دبي ت�شتعر�ض على هام�ض جلفود 2021 اأ�شباب النمو املتوقعة لقطاع الأغذية وامل�شروبات بالدولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���وازن  وق���ع جمل�ض 
ال�سعودية،  العربية  باململكة  الع�سكرية  لل�سناعات 
 2021 “اآيدك�ض  معر�سي  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
تفاهم  م��ذك��رة  الإث��ن��ني  اأم�����ض   ”2021 “نافدك�ض 
اإىل تعزيز  ���س��ع��ي��اً  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��ن��اع��ات  يف جم���ال 
حيث  ال��ق��ط��اع،  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
والتكامل  ال�سراكة  عالقات  بناء  اإىل  املذكرة  تهدف 
ال�سراتيجية  الأه����داف  يحقق  مب��ا  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
ذات ال�سلة بتعزيز وا�ستغالل القدرات املتعلقة بقطاع 
م�سركة  م�سروعات  وحتديد  الع�سكرية،  ال�سناعات 
عمل  اآلية  ومناق�سة  الع�سكرية،  ال�سناعات  جمال  يف 
لتطبيق تلك امل�سروعات، بالإ�سافة اإىل التفاق على 
يف  والتطوير  البحث  جم��ال  يف  م�سرك  تعاون  اآلية 

قطاع ال�سناعات الع�سكرية.
ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من معايل جا�سم حممد بو 
عتابة الزعابي رئي�ض دائرة املالية – اأبوظبي والأمني 
املهند�ض  ومعايل  القت�سادي  ال��ت��وازن  ملجل�ض  العام 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��وه��ل��ي، حم��اف��ظ الهيئة 
يف  وذل���ك  ال�سعودية  الع�سكرية  لل�سناعات  ال��ع��ام��ة 
اآيدك�ض  القت�سادي مبعر�ض  التوازن  بجناح جمل�ض 

2021، بح�سور �سعادة طارق عبد الرحيم احلو�سني 
الرئي�ض التنفيذي ملجل�ض التوازن القت�سادي وعدد 
من امل�سوؤولني من كال اجلانبني. وقال معايل جا�سم 
يف  التفاهم  م��ذك��رة  على  التوقيع  “ياأتي  ال��زع��اب��ي: 
بني  املتينة  وال�سراتيجية  الأخوية  العالقات  اإط��ار 
�ساحب  دع��ائ��م��ه��ا  اأر���س��ى  ال��ت��ي  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية 
توؤ�س�ض  املذكرة  اأن هذه  الزعابي  واأو�سح  ال�سعودية«. 
البناء  والتعاون  امل�سرك  العمل  من  جديدة  ملرحلة 
البحث  جم��الت  يف  خا�سة  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 
ال�ستثمارات  وج��ذب  التكنولوجيا  ونقل  والتطوير 
الأجنبية واإقامة امل�ساريع الدفاعية امل�سركة وغريها 
الدفاعية  ال�سناعات  املجالت احليوية يف قطاع  من 
القت�سادي  التوازن  جمل�ض  اأن  اإىل  لفتاً  والأمنية، 
موؤهلة  وكفاءات وطنية  وك��وادر  وا�سعة  لديه خربات 
الدفاعي  القطاع  وتطوير  لتمكني  توظيفها  ميكن 
والأمني وتعزيز م�ساهمته يف عملية التنمية امل�ستدامة 

التي ت�سهدها دولة الإمارات العربية املتحدة.
لديها  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ�سار 
برنامج  تطبيق  جم���ال  يف  ومم��ي��زة  ن��اج��ح��ة  جت��رب��ة 

ال���ت���وازن الق��ت�����س��ادي ال����ذي ي��ع��د م��ن اأجن����ح برامج 
ا�ستعداد  عن  معربا  املنطقة،  يف  )الأوف�ست(  املبادلة 
املجل�ض لتبادل اخلربات والتجارب واآليات العمل مع 
ال�سقاء يف اململكة العربية ال�سعودية. وال�ستفادة من 

جتاربهم وخرباتهم يف هذا املجال. 
اأح���م���د العوهلي،  امل��ه��ن��د���ض  م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ع��ايل 
حمافظ الهيئة العامة لل�سناعات الع�سكرية باأن هذا 
التعاون ياأتي امتداداً ملا حتظى به العالقات الثنائية 
بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية 
وتعا�سد  ترابط  به من  تت�سم  وما  ال�سقيقة،  املتحدة 
وان�����س��ج��ام وت��ن�����س��ي��ق م��ت��وا���س��ل م��ب��ن��ي ع��ل��ى التعاون 
الهتمام  ذات  املو�سوعات  كافة  يف  امل�ستمر  والت�ساور 
تاريخية  روؤى  ع��ل��ى  ذل���ك  يف  م�ستندين  امل�����س��رك، 
اإرث  البلدين من  وا�سحة وجلية تتمثل فيما يجمع 
تاريخي كبري، واأفق م�ستقبلي، وما يحت�سنه البلدان 
من كوادر ب�سرية واإمكانات اقت�سادية مزدهرة، يجعل 

من تكاملهما اأمراً طبيعياً على كافة الأ�سعدة.
على  �ستعمل  التفاهم  اأن مذكرة  اإىل  العوهلي  واأ�سار 
تطبيق  يف  امل�سرك  العمل  لإجن��اح  امل�سرعات  اإي��ج��اد 
ل�سيما  الطرفني،  لدى  القت�سادي  التوازن  برنامج 
اإمكانيات  لديها  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  دول  واأن 
لبناء قدرات �سناعية ع�سكرية  واأر���ض خ�سبة  هائلة 

م�ستدامة، وعالقات وثيقة مع دول �سديقة وحليفة 
متتلك تقنيات واإمكانيات ع�سكرية كبرية متكننا من 
والأهداف  املتبادلة  امل�سالح  اأ�سا�ض  على  معها  العمل 
امل�سركة التي من �ساأنها تعزيز فر�ض نقل التقنيات 
لل�سناعات  وبناء قاعدة متينة  الع�سكرية وتوطينها، 
باإذن  العربي، ومبا يكفل-  الع�سكرية يف دول اخلليج 
املت�سارعة  التطورات  تواكب  �سناعات  اإق��ام��ة   – اهلل 

واملتالحقة يف هذا املجال.
توقيعها  ج��رى  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سعودية  الع�سكرية  ال�سناعات  العامة  الهيئة  بني 
تاأتي  ال����ت����وازن الق���ت�������س���ادي الإم�����ارات�����ي  وجم��ل�����ض 
ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرك  للتعاون  ا�ستكماًل 
يف جم���ال ال�����س��ن��اع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة والذي 
�سهد تطوراً كبرياً عك�سه توقيع عدد من التفاقيات 
املتخ�س�سة  البلدين  �سركات  بني  التفاهم  ومذكرات 
الأمر  والأم��ن��ي��ة،  ال��دف��اع��ي��ة  ال�سناعات  جم���الت  يف 
الدولتني على  ومكانة  اأم��ن  تعزيز  �سي�سهم يف  ال��ذي 
ال�سعيدين الإقليمي والدويل، ومبا يوؤكد يف الوقت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  العالقات  عمق  ذات��ه 
�ساأنها  من  والتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
يف  والت�سارك  التكامل  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول 

خمتلف املجالت والقطاعات.

•• اأبوظبي-الفجر:  

املالية  ل�������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ���س��وق  ك����ّرم 
طلبة كليات التقنية العليا الفائزين يف 
والبحوث  للتميز  زايد  “مركز  م�سابقة 
خاللها  م���ن  ق���دم���وا  وال���ت���ي  املالية” 
التعامالت  وحلوًل مبتكرة حول  اأفكاراً 
والأ�سواق املالية خالل مهرجان ال�سيخ 
زايد، حيث عقدت امل�سابقة لكافة طلبة 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأع���م���ال  اإدارة  ب��رن��ام��ج 

خمتلف فروع الكليات. 
بعنوان  ب���ح���ث  الول  امل����رك����ز  وح�������س���د 
املتو�سطة  للم�ساريع  املخاطر  “تقييم 
وال�سغرية” للطالبة عليا الرميثي من 
كليات التقنية باأبوظبي ، واملركز الثاين 
لأداء  امل��ق��ارن  “التحليل  ب��ع��ن��وان  بحث 
العمالت الرقمية” للطالبة نورة املدين 
الثالث  وامل���رك���ز  ب��دب��ي  التقنية  ك��ل��ي��ات 
الدولية  املعايري  بعنوان”تاأثري  لبحث 
املالية )IFRS( على  التقارير  لإعداد 

تقلبات �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية« 
ومتثل هذه امل�سابقة اأحد ا�سكال التعاون 
بني كليات التقنية العليا و�سوق اأبوظبي 
ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة وال����ذي ب���داأ م��ن العام 
“مركز  ت��اأ���س��ي�����ض  خ����الل  م���ن   2016
يف مقر  املالية”  للتميز والبحوث  زايد 
باأبوظبي  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
لدعم مهارات وقدرات الطلبة يف جمال 
التقنيات  اأحدث  وفق  املالية  التعامالت 
اإط����ار �سعي اجل��ان��ب��ني اىل  ال��رق��م��ي��ة يف 
ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة امل��ال��ي��ة ع��رب جمموعة 
م�سابقات  م��ث��ل  امل���ب���ادرات  م��ن  متنوعة 

الفرا�سي،  وال��ت��داول  املالية  الأ���س��واق 
واملنح البحثية، والندوات وور�ض العمل.   
وتهدف امل�سابقة البحثية اىل رفع الوعي 
امل��ايل ل��دى الطلبة وال��ت��ع��اون يف اجناز 
بحوث تتعلق باملوارد املالية، حيث و�سل 
م�ساريع   6 النهائية  قبل  القائمة  اىل 
منها  ثالثة  اأف�سل  اختيار  ومت  بحثية 
و�سمن  حم��ددة  اأكادميية  معايري  وف��ق 
جلنة تقييم م�سركة من كليات التقنية 

وال�سوق املايل وتكرمي الفائزين.
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة/  وذك����ر 
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي 
العليا اأن الكليات حري�سة على عالقات 
قدرات  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  ال�سراكة 

القطاعات  يف  خا�سة  الطلبة  وم��ه��ارات 
احل��ي��وي��ة وم��ن��ه��ا ال��ق��ط��اع امل����ايل الذي 
يحظى بتطور م�ستمر ومت�سارع مواكباً 
مع  التعاون  واأن  التكنولوجي،  للتطور 
ي�ساهم  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �سوق 
يف اإطالع الطلبة عن قرب على القطاع 
املايل وخدماته واآلية عمل ال�سوق املايل 
افرا�سياً  ال����ت����دوال  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب 
طبيعة  اىل  ال���ت���ع���رف  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
القطاع   ه��ذا  يواجهها  التي  التحديات 
ومتكينهم من امل�ساهمة يف تقدمي حلول 
ال��ت��ح��دي��ات من  واأف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة لتلك 
مبنية  تطبيقية  بحثية  م�ساريع  خالل 

على معرفة ومعاي�سة واقعية. 

�سوق  حر�ض  ال�سام�سي  الدكتور  وثمن 
الطلبة  ت�سجيع  ع��ل��ى  امل����ايل  اأب��وظ��ب��ي 
مهنئاً  امل���ايل  ب��ال��ق��ط��اع  �سغفهم  واإث�����ارة 
الطلبة على ما حققوه من متيز عك�ض 

قدراتهم املعرفية والبحثية.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ق������ال ���س��ع��ي��د حمد 
ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ظ��اه��ري، 
اأن  “ي�سرنا  امل��ال��ي��ة:  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
العليا  التقنية  تثمر �سراكتنا مع كليات 
ع��ن م��ث��ل ه���ذه الأب���ح���اث امل��ب��ت��ك��رة التي 
الأ�سواق  ح��ول  ال��ي��وم  الطلبة  يقدمها 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  ويعترب  املالية. 
ال�سوق  ���س��ف��اف��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
حمورياً  عن�سراً  املالية  الثقافة  ون�سر 

م�ستوى  لتح�سني  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  يف 
يف  امل���ال  راأ����ض  ب��اأ���س��واق  املتعلق  التعليم 
بال�ستثمار  الهتمام  وزي��ادة  الإم���ارات، 
يف هذه الأ�سواق، ورفع م�ستوى املعرفة 

املالية«.
ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
2011 مع  ع����ام  م��ن��ذ  ت���ع���اون  امل���ال���ي���ة 
يف  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املالية،  الثقافة  لتعزيز  الإم���ارات  دول��ة 
املحا�سرات  تنظيم  خ���الل  م��ن  وذل����ك 
وال���ف���ع���ال���ي���ات، وم�������س���اب���ق���ات ال����ت����داول 
قاعات  بناء  اإىل  بالإ�سافة  الفرا�سي، 
التحتية  ال��ب��ن��ى  م���ن  وغ���ريه���ا  ت������داول 

الداعمة �سمن اجلامعات. 

•• دبي-وام:

اأم�ض  نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
يف م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي لقاء 
26 من  ال���  ال���دورة  اأع��م��ال على هام�ض 
مب�ساركة   ”2021 “جلفود  م��ع��ر���ض 
امل�ساركة  ال���زائ���رة  ال��وف��ود  ال��ع��دي��د م��ن 
الغرفة  جهود  �سمن  وذل��ك  املعر�ض  يف 
للتعريف بالفر�ض ال�ستثمارية يف قطاع 
الأغذية وامل�سروبات بالإمارة يف مرحلة 

ما بعد كوفيد-19.
من  ���س��خ�����س��ا   270 ال���ل���ق���اء  يف  ����س���ارك 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع��ي 
ا�ستعرا�ض  مت  ح���ي���ث  دول������ة   43 م����ن 
يف  دب��ي  توفرها  التي  التناف�سية  امل��زاي��ا 
وامل�سروبات  الغذائية  ال�سناعات  جمال 
هذا  يف  الإم���ارة  تتيحها  التي  والفر�ض 
امل���ج���ال خ�����س��و���س��اً يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 

كوفيد-19.
اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ا���س��م��ي  ح�����س��ن  وق�����ال 
العالقات الدولية يف غرفة دبي اإن اأزمة 
اإدارة  دبي يف  ري��ادة  اأظهرت  كوفيد-19 
وفعالية  �سال�سة  على  واحلفاظ  الأزم��ة 
اخلا�سة  وال���ت���وزي���ع  الإم�������داد  ���س��ال���س��ل 
منوذج  اأن  على  م�سددا  الغذائي  بالأمن 
دب��ي جنح يف وج��ه التحديات وع��زز من 

لالأغذية  عاملية  كوجهة  الإم���ارة  مكانة 
جت����ارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت  وامل���������س����روب����ات. 
ومبيعات الأغذية وامل�سروبات يف الدولة 
حققت منواً خالل فرة جائحة كورونا 
يف  اللوجي�ستي  ال��ن��ق��ل  حت��دي��ات  ب��رغ��م 
العامل مو�سحا اأن املبيعات الإلكرونية 
ت�ساعفت  كذلك  وامل�سروبات  لالأغذية 
اأ�سعاف مما جعل �سراء الأغذية  ثالثة 
يف  اجلديد  الطبيعي  الو�سع  اإلكرونياً 

فرة ما بعد كوفيد-19.
النمو  ه���ذا  ا���س��ت��م��رار  الها�سمي  وت��وق��ع 
وامل�سروبات  الأغ���ذي���ة  ل��ق��ط��اع  امل��ت�����س��ارع 
يف دب��ي ذاك����راً ع���دداً م��ن ال��ع��وام��ل التي 
امل�ستقبل  يف  القطاع  ه��ذا  بنمو  �ستدفع 
واأبرزها كثافة وا�ستمرارية حملة تطعيم 
التجارية  والعالقات  كوفيد-19  لقاح 
املتجددة واجلديدة مع �سركاء جتاريني 
 2020 اإك�سبو  معر�ض  وتنظيم  ج��دد 
املبا�سرة  الأجنبية  وال���س��ت��ث��م��ارات  دب��ي 
يف قطاع الأغذية وامل�سروبات بالإ�سافة 
ال����الحم����دود  احل���ك���وم���ي  ال����دع����م  اإىل 
ل����س���رات���ي���ج���ي���ة الأم��������ن ال����غ����ذائ����ي يف 

الدولة.
و�سدد على التزام غرفة دبي بالعمل على 
بهذه  ال�ستثمارية  بالفر�ض  التعريف 
جديدة  ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  القطاع 

ان  اخلارجية معترباً  الأ���س��واق  فيه من 
للغرفة  التمثيلية  اخل��ارج��ي��ة  امل��ك��ات��ب 
بغزارة  م��ع��روف��ة  اأ�����س����واق  يف  امل����وج����ودة 
�ستلعب  وج��ودت��ه��ا  ال��زراع��ي��ة  منتجاتها 
و�سروج  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  دوراً 
لدبي كوجهة م�ستقبلية واعدة للتجارة 

وال�سناعات الغذائية.
اإىل  جلفود  معر�ض  يف  امل�ساركني  ودع��ا 
ال�ستثمار يف قطاع الأغذية وامل�سروبات 
ف���ر����ض يف  اإىل وج�����ود  يف دب����ي م�������س���رياً 
�سناعة الأغذية من حبوب وخ�سراوات 
وفاكهة بالإ�سافة اإىل اإمكانية ال�ستثمار 
يف الزراعات املائية والراأ�سية واملحا�سيل 
التي تتحمل احلرارة واجلفاف بالإ�سافة 
اإىل الأغذية وامل�سروبات احلالل م�سدداً 
والع�سوية  ال�سحية  امل��اأك��ولت  ان  على 
متثل جماًل مهماً كذلك لال�ستثمار يف 

الإمارة.
اأم����ام احلا�سرين  دب���ي  غ��رف��ة  وق��دم��ت 
عر�ساً تعريفياً مبنياً على بيانات حديثة 
حيث بلغ النمو يف  “يورومونير”  من 
يف  الطازجة  الأغ��ذي��ة  منتجات  مبيعات 
الدولة %6 خالل العام 2020 مقارنًة 
املبيعات يف  2019 حيث �سجلت  بالعام 
اأمريكي  دولر  مليار   7.9 املا�سي  العام 
منتجات  مبيعات  يف  النمو  بلغ  ح��ني  يف 

العام  نف�ض  %4 خالل  املعلبة  الأغذية 
م�سجلًة 6 مليار دولر اأمريكي.

ان جتارة  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ع��ر���ض  وك�����س��ف 
ال���ت���ج���زئ���ة الإل����ك����رون����ي����ة ل���الأغ���ذي���ة 
منواً  حققت  الإم������ارات  يف  وامل�����س��روب��ات 
 2020 ال����ع����ام  يف   255% ب��ن�����س��ب��ة 
مبيعاتها  لتبلغ   2019 بالعام  مقارنًة 
مقارنًة  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   412
2019 والتي بلغت  مببيعاتها يف العام 

116 مليون دولر اأمريكي.
واأظ��ه��ر العر�ض اأن اأب��رز اأ���س��واق دب��ي يف 
ا���س��ت��رياد الأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات خالل 
العام 2020 وفقاً لبيانات من جمارك 
دبي هي الهند التي ا�ستوردت منها دبي 
الإم�����ارة  واردات  اإج���م���ايل  م���ن   19%
 13% ن��ي��وزي��ل��ن��دا  تليها  ال��ع��ام  خ���الل 
املتحدة  ال���ولي���ات  ث��م   9% وب��اك�����س��ت��ان 
م�سر  وج���م���ه���وري���ة   4% الأم���ري���ك���ي���ة 

العربية %4 وكندا 4%.
البقوليات  اأن  التعريفي  العر�ض  وب��نّي 
من   17% ح������وايل  ع���ل���ى  ا����س���ت���ح���وذت 
التي  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات  اإج�����م�����ايل 
ا���س��ت��وردت��ه��ا دب���ي خ���الل ال��ع��ام 2020 
 14% املجفف  احلليب  م�سحوق  يليها 
%9 والب�سل  %13 وال�سكر  الأرز  ثم 
%7 والبطاطا %5. كما بنّي اأن ال�سكر 

اعادت  التي  املنتجات  اأك��رث  قائمة  احتل 
يف  اخلارجية  ل��الأ���س��واق  ت�سديرها  دب��ي 
 57% با�ستحواذها على   2020 العام 
للعامل  دبي  �سادرات  اإع��ادة  اإجمايل  من 

يليها البقوليات %13 والتمور 9%.
وت���وق���ع ال��ع��ر���ض ال��ت��ع��ري��ف��ي ب���ن���اًء على 
تبلغ  اأن  “يورومونير”  ب����ي����ان����ات 
لالأغذية  الإل��ك��رون��ي��ة  امل��ب��ي��ع��ات  قيمة 
وامل�����س��روب��ات يف دول��ة الإم����ارات يف العام 
دولر  م��ل��ي��ون   619 ح�����وايل   2025
اأم���ري���ك���ي وب��ن��م��و ���س��ن��وي م���رك���ب يبلغ 
%8.5 خالل الفرة 2025-2020 
يف حني توقع كذلك بلوغ النمو ال�سنوي 
ال��ط��ازج��ة يف الدولة  ل��الأغ��ذي��ة  امل��رك��ب 
 3% و   5% ال�����ف�����رة  ن���ف�������ض  خ������الل 
وجود  اإىل  ي�سري  مم��ا  املعلبة  ل��الأغ��ذي��ة 
يف  للم�ستثمرين  جمزية  وف��ر���ض  اآف���اق 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي وال���ه���ام يف دولة 

الإمارات.
اآخر  تعريفياً  وقدمت غرفة دبي عر�ساً 
وال�ستثماري  القت�سادي  امل�سهد  ح��ول 
واحل���زم  امل���ب���ادرات  م�ستعر�سة  دب���ي  يف 
ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة وامل���زاي���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة التي 
حول  للم�ستثمرين  الإم������ارة  ت��ق��دم��ه��ا 
العامل واخلدمات التي ميكنها توفريها 

لل�سركات العاملة يف الإمارة.

جمل�ض التوازن القت�شادي والهيئة العامة لل�شناعات الع�شكرية ال�شعودية يوقعان مذكرة تفاهم يف جمال ال�شناعات الدفاعية
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 املركز جزء اأ�سا�سي من ا�ستثمارات اأدنوك ال�سرتاتيجية يف  التكنولوجيا الرقمية لرفع الكفاءة و�سرعة ال�ستجابة ملتغريات الأ�سواق
مركز ثمامة للمكامن البرتولية يف اأدنوك يحقق قيمة جتارية

 تبلغ 1.1 مليار دولر اأمريكي عرب ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة والرقمية

مهرجان لولو عامل املاأكولت 2021 ي�شلط ال�شوء على النكهات العاملية

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رول  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ام�ض اأن مركز “ثمامة للمكامن  “اأدنوك”، 
البرولية” التابع لها ا�ستطاع حتقيق قيمة 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   1.1 بلغت  جت��اري��ة 
عام  اإط����الق����ه  م��ن��ذ  دره�����م  م��ل��ي��ار   4.04
“اأ�سبوع  2017. جاء ذلك خالل فعاليات 
الذي يعقد افرا�سياً يف  اأدنوك لالبتكار” 

الفرة من 21-25 فرباير 2021.
الذي �ُسمي تيمناً  “ثمامة”،  ويعترب مركز 
اأ�سا�سياً  ج���زءاً  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الأه���م  باملكمن 
يف  ال�سراتيجية  اأدن����وك  ا���س��ت��ث��م��ارات  م��ن 
والرقمية  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال 
ملتغريات  ال�ستجابة  و�سرعة  الكفاءة  لرفع 
الأ����س���واق ومت��ك��ني النمو ال��ذك��ي، وذل���ك يف 
�سعيها  ال�سركة  فيه  توا�سل  ال���ذي  ال��وق��ت 
 2030 املتكاملة  ا�سراتيجيتها  لتنفيذ 
للنمو الذكي. وي�سم مركز “ثمامة”، الذي 
يقع يف مقر اأدنوك الرئي�سي، جمموعة من 
اجليولوجيا  وعلماء  اجليوفيزياء  خ��رباء 
ومهند�سي البرول يف اأدنوك، وهو ي�ستفيد 
من البيانات ال�سخمة والتحليالت الذكية 
الهيدروكربونية  امل������وارد  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
النفطية  املكامن  م��ن  اأك��رب  قيمة  وحتقيق 
يف  “ثمامة”  م��رك��ز  ي�ساهم  كما  احل��ال��ي��ة. 
دف���ع ج��ه��ود الب��ت��ك��ار ع��رب م�����س��اري��ع اأدن���وك 
والإنتاج،  والتطوير  ال�ستك�ساف  جم��ال  يف 
القيمة  وتعزيز  التطوير،  تكاليف  وخف�ض 
والبحرية  ال���ربي���ة  احل���ق���ول  ج��م��ي��ع  م���ن 

املنتجة يف اإمارة اأبوظبي.
الرئي�ض  امل����زروع����ي،  ���س��ع��ي��د  ي��ا���س��ر  ق����ال  و 
والتطوير  ال�ستك�ساف  ل��دائ��رة  التنفيذي 
“يف  اأدن��وك - بهذه املنا�سبة -:  والإن��ت��اج يف 
اأدنوك،  ت�سهدها  التي  النوعية  النقلة  ظل 
على  ذكية  ا�ستثمارات  تنفيذ  نوا�سل  نحن 
ع��م��ل��ي��ات��ن��ا يف جمال  الب���ت���ك���ار يف  ���س��ع��ي��د 

ال���س��ت��ك�����س��اف وال��ت��ط��وي��ر والإن���ت���اج لتعزيز 
لدولة  الق��ت�����س��ادي  العائد  وزي���ادة  القيمة 
الإمارات متا�سياً مع نهج وتوجيهات القيادة 
التي  ال��ت��ج��اري��ة  القيمة  وت��وؤك��د  ال��ر���س��ي��دة. 
اإطالقه  “ م��ن��ذ  “ ث��م��ام��ة  ح��ق��ق��ه��ا م��رك��ز 
و�سعيها  اأدن�����وك  ج��ه��ود  ع��ل��ى   2017 ع���ام 
لال�ستفادة من التقنيات املتقدمة والبيانات 
الرقمية  التكنولوجيا  وتطبيقات  ال�سخمة 
واخلربات الهند�سية لتعزيز مكانتها �سركة 
العاملية  وال��غ��از  النفط  ���س��رك��ات  ب��ني  رائ���دة 
تكاليف  خ��ف�����ض  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  خ�����س��و���س��اً 
الكربون«.  انبعاثات  وم�ستويات  العمليات 

“ اإىل جانب م�ساهمته يف تعزيز  واأ���س��اف: 
مركز  لنا  يتيح  التكاليف،  وخف�ض  القيمة 
جمال  يف  الوطنية  خرباتنا  بناء  ’ثمامة‘ 
احللول الرقمية وعلم البيانات، وهو ي�سكل 
حموراً اأ�سا�سياً يف �سعينا لت�سخري تطبيقات 
مل�سروع  مهماً  وراف���داً  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
بال�سراكة  بتاأ�سي�سه  ق��م��ن��ا  ال����ذي   AIQ
بع�ض  وت�سمل   .»42 ج��روب  جمموعة  مع 
يقوم  التي  احلالية  التكنولوجية  امل�ساريع 
املتزامن  ال��ت��ط��وي��ر  “ثمامة”،  م��رك��ز  ب��ه��ا 
لعدد من الأغطية الغازية ال�سخمة والتي 

تعد الأكرب على م�ستوى العامل.

و���س��ي�����س��ه��م ه���ذا امل��ف��ه��وم امل��ب��ت��ك��ر يف متكني 
اأدن������وك م���ن ت�����س��ي��ي��ل ع���دة ت��ري��ل��ي��ون��ات من 
الأقدام املكعبة من الغاز واملكثفات امل�ساحبة 
من اأغطية الغاز التابعة لها مع زيادة ربحية 
يف  “ثمامة”  ي�����س��اه��م م��رك��ز  ال��ن��ف��ط. ك��م��ا 
خالل  من  احلقول  تطوير  تكاليف  خف�ض 
خلوا�ض  م��ن��ا���س��ب  ل���الآب���ار  خ��ا���ض  ت�سميم 
يف  “ثمامة”  م��رك��ز  ي�����س��اه��م  و  ك���ل ح��ق��ل. 
خف�ض تكاليف ال�ستك�ساف مبئات املاليني 
م��ن ال������دولرات م��ن خ���الل ت��ق��دمي بيانات 
وحت���ل���ي���الت ل��ل�����س��ور ع���ال���ي���ة ال����دق����ة التي 
يوفرها م�سروع امل�سح اجليوفيزيائي ثالثي 

الأبعاد الذي تقوم به اأدنوك يف جميع اأنحاء 
اأبوظبي والذي يعد اأكرب م�سروع من نوعه 
ثمامة  خ��رباء مركز  يقوم  العامل، حيث  يف 
حتديد  يف  ت�ساهم  متقدمة  بيانات  بتوفري 

املكامن واإمكانية اإنتاج النفط والغاز.
اأدن����وك  ب��ت��م��ك��ني  “ثمامة”  م��رك��ز  وي���ق���وم 
والتحليالت  ال�سطناعي  الذكاء  دمج  من 
اإدارة  ال�����س��ح��اب��ي��ة يف  واحل��و���س��ب��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
النفط وحت�سني  ا�ستخراج  لتعزيز  مكامنها 
ك���ف���اءة الإن����ت����اج ب��ن�����س��ب��ة ت���ت���ج���اوز 10%. 
وي��ح��ق��ق ت��ط��ب��ي��ق الإن����ت����اج امل��ت��ك��ام��ل مئات 
امل��الي��ني م��ن ال�����دولرات ك��ل ع���ام ل�سل�سلة 

القيمة الهيدروكربونية لأدنوك.
15 م�سروعاً  اأكرث من  اأدن��وك على  وتعمل 
تتطلع  “ثمامة”  م��رك��ز  يف  ج��دي��داً  رقمياً 
من خاللها اإىل حتقيق قيمة جتارية تقدر 
ب� 500 مليون دولر �سنوياً عند ا�ستكمالها 

خالل ال�سنوات القادمة.
البرولية”  للمكامن  “ثمامة  مركز  ويعد 
العديدة  الرقمي  التحول  م��ب��ادرات  اإح��دى 
التي تقوم بها �سركة اأدنوك لعتماد اأحدث 
جمالت  خمتلف  ع��رب  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
والغاز.  النفط  قطاع  يف  اأعمالها  وم��راح��ل 
الأخرى  الرقمية  امل��ب��ادرات  كذلك  وت�سمل 
لل�سركة مركز “بانوراما للتحكم الرقمي” 
الذي حقق قيمة جتارية تفوق املليار دولر 

/3.67 مليار درهم/ منذ افتتاحه.
وتقوم اأدنوك اأي�ساً بتطبيق تقنيات مدعمة 
بالذكاء ال�سطناعي لتح�سني اأداء مكونات 
التنبوؤية،  وال�����س��ي��ان��ة   ، ال��ق��ي��م��ة  ���س��ل�����س��ل��ة 
القائم  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة  امل����وارد  وح�����س��اب 
على “�سل�سلة الكتل«. وعلى مدى ال�سنوات 
اأدن��وك وف��ورات يف  اخلم�ض املا�سية، حققت 
التكاليف بلغت ملياري دولر /7.36 مليار 
التقنيات  من  ال�ستفادة  خالل  من  دره��م/ 
لتح�سني  الرقمية  والتكنولوجيا  املتقدمة 

عمليات احلفر.

•• ابوظبي-الفجر:

اأطلقت متاجر لولو هايرب ماركت رائدة 
فعاليتها  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع 
 ”2021 امل����اأك����ولت  “عامل  ال�����س��ن��وي��ة 
من  ب��داي��ة  اأ�سبوعني  مل��دة  ي�ستمر  ال���ذي 
�سي�سلط  م���ار����ض،   9 اإىل  ف���رباي���ر   21
املاأكولت  اأ���س��ه��ى  على  ال�����س��وء  امل��ه��رج��ان 
العاملية بالإ�سافة اإىل التعريف مبفاهيم 
�سيقة  م�سابقات  جديدة،  �سحية  غذائية 
للجمهور و م�ساركة عدد من امل�ساهري يف 

خمتلف املتاجر يف دولة الإمارات.

الأطباق  اأه���م  ت��ق��دمي  امل��ه��رج��ان  وي�سمل 
ال���ع���امل، و تقدمي  امل�����س��ه��ورة م���ن ح����ول 
الطهي  روائ��������ع  م����ن  وا����س���ع���ة  ع����رو�����ض 
واأمناط  العاملية  املطابخ  م��ن  امل�ستوحاة 
املت�سوقني  �سي�ستمتع  امل��ت��ن��وع��ة،  الطبخ 
العربية،  الأط���ب���اق  ب��اأ���س��ه��ى  ال���ع���ام  ه���ذا 
اأو�سطية،  ال�سرق  الفلبينية،  التايلندية، 
اأطباق  األ�����ذ  اإىل  ب���الأ����س���اف���ة  ال��ه��ن��دي��ة. 
ال��دول. و�سي�سمل  احللويات من خمتلف 
متاجر  جميع  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 
النبانية  الوجبات  اخلليج،  دول  يف  لولو 
باأنواعها،  امل���ق���ب���الت  ن��ب��ات��ي��ة،  وال���غ���ري 

الفواكه،  اأط���ب���اق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  الأط���ب���اق 
وغريها  باأنوعها  وامل��خ��ب��وزات  احللويات 
ع��ل��ى مو�سليام،  اأ���س��رف  ال��ك��ث��ري. و���س��رح 
العاملية  لولو  ملجموعة  التنفيذي  املدير 
مهرجان  “ي�ساحب  امل��ن��ا���س��ب��ة:  ب���ه���ذه 
املاأكولت لدينا فعاليات مبتكرة وعرو�ض 
امل��اأك��ولت من  اأ�سهى  ت�سمل  رائعة  ت�سوق 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل يف م���ك���ان واح����د. 
املت�سوقني بخيارات وا�سعة من  �سي�ستمع 
النكهات العاملية و املنتجات الغذائية التي 
حياة  من��ط  و  الأذواق  جميع  ���س��ر���س��ي 
مناف�سة«.  باأ�سعار  املقيمني  و  املواطنيني 

مفاهيم  امل��ه��رج��ان  خ��الل  ت��ق��دمي  �سيتم 
مل�ستلزمات  رائ���ع���ة  وت�����س��ك��ي��الت  ج���دي���دة 
ال��ط��ب��خ يف م��ت��اج��ر ل��ول��و ه��اي��رب ماركت 
مثل التوابل، امل�سروبات املعلبة، البهارات، 
ال�سل�سات، �سندوق الطبخ املنزيل الذي 
ت�سمل  ج��اه��زة.  وو���س��ف��ات  ت��واب��ل  ي�سمل 
الفواكه  اجل���اه���زة،  امل���اأك���ولت  ال��ع��رو���ض 
ال��ط��ازج��ة، اخل�����س��روات و ال��ل��ح��وم بكل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  باأ�سعار مم��ي��زة.  اأن��واع��ه��ا 
الوجبات  و  احل��ب��وب  الأل���ب���ان،  منتجات 
اخلفيفة والأطعمة القابلة للدهن. ولكي 
تكون جتربة الطبخ املنزيل مكتملة، توفر 

على  كبرية  عرو�ض  ماركت  هايرب  لولو 
اك�س�سوارات  و  الطبخ  م�ستلزمات  جميع 
املائدة كلها من اأجل توفري جتربة �سهل 
وممتعة جلميع العائالت. ويعترب اللولو 
وجهة الت�سوق املف�سلة يف دولة الإمارات 
املنتجات  م���ن  اأك�����رب  ل��ت��واف��ر جم��م��وع��ة 
العاملية بف�سل اجلمع بني عرو�ض عالية 
اجلودة ونظام خدمات لوج�ستية منظم. 
201 متجر للولو يف جميع  ومع وجود 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ت��ب��ذل جم��م��وع��ة اللولو 
جهوداً م�ستمرة لتوفري املنتجات العاملية 

باأف�سل الأ�سعار على الدوام.  

•• دبي-وام:

لالبتكار  ج��ل��ف��ود  ج���وائ���ز  ح��ظ��ي��ت 
على  احلالية  دورت��ه��ا  يف  تركز  التي 
مبناف�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
حيث  املختلفة  بفئاتها  للفوز  قوية 
ن�سيب  من  املرموقة  اجلوائز  كانت 
الرائدة  ال�����س��رك��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
يف ق��ط��اع الأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات من 
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
وال���ه���ن���د و�����س����رق وو�����س����ط اأوروب��������ا 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال������ولي������ات 

واأمريكا الو�سطى.
فعاليات  خ��الل  اجلوائز  توزيع  ومت 
ال��دورة احلالية من معر�ض جلفود 
من   26 ال��������  ال���ن�������س���خ���ة   2021
الرائدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���وري���د  م��ن�����س��ة 
قطاع  يف  ُتقام  مبا�سرة  فعالية  واأول 
الأغ���ذي���ة وامل�����س��روب��ات م��ن��ذ فرباير 
عام 2020. وا�ستقطبت جوائز هذا 
دولة   44 من  م�ساركة   250 العام 

الثقة  على  ال�سوء  ُت�سلط  خطوة  يف 
املن�سة  ب��و���س��ف��ه  ب��امل��ع��ر���ض  ال��ع��امل��ي��ة 

الأمثل لبداية مب�سرة لهذا العام.
وق����ال م����ارك ن��اب��ري م��دي��ر معر�ض 
جلفود 2021 .. اإن التحديات التي 
واجهناها على مدى الأ�سهر ال� 12 
املا�سية يف طرح العديد من الفر�ض 
اأ�سهمت يف ا�ستجابة منتجو الأغذية 
وامل�سروبات حول العامل بكل عزمية 
ج��وائ��ز جلفود  اأن  واب��ت��ك��ار..م��وؤك��داً 
هذا  على  دليل  خري  متثل  لالبتكار 
ل �سيما واأن اجلائزة تلقت جمموعة 
والأ�سيلة  اجل��ري��ئ��ة  امل�����س��ارك��ات  م��ن 
وامللهمة من نخبة من الأخ�سائيني 

املبتكرين يف القطاع.
جلنة  اأب��ه��رت  امل�ساَركات  اإن  واأ���س��اف 
خرباء  اأب���رز  ت�سم  وال��ت��ي  التحكيم 
يف  امل��رم��وق��ة  وال�سخ�سيات  ال��ق��ط��اع 

اأن ما  ال��ط��ه��ي..لف��ت��اً  ف��ن��ون  ع���امل 
كوفيد- اأزم���ة  انت�سار  بعد  �سهدناه 
19 دليل وا�سح على التحول الهائل 
الذي يطال القطاع العاملي باأكمله ل 
ال�سحية  احل��ل��ول  خ��الل  م��ن  �سيما 
التي  بيئياً  وامل�ستدامة  والع�سوية 
ت�������س���ّدرت اأج����ن����دات الب���ت���ك���ار حول 

العامل.
وح��ل��ت الإم�������ارات يف ط��ل��ي��ع��ة جهود 
�سركة هنر  ف��ازت  ال�ستدامة حيث 
ف����ودز ل��ي��م��ت��د ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن دبي 
التغليف  “منتج  بجائزة  لها  م��ق��راً 
الأكرث ابتكاراً” بف�سل حّل التغليف 
بالكامل  تدويره  اإع��ادة  مُيكن  ال��ذي 
الع�سوية  ����س���وب���رف���ودز  ل�����س��ل�����س��ل��ة 
جائزة  ُمنحت  بينما  ب��ه��ا.  اخل��ا���س��ة 
ملجموعة  م�ستدام”  منتج  “اأف�سل 
عبوات  بف�سل  الإم���ارات���ي���ة  اأغ���ذي���ة 

البديل  ُتعترب  والتي  مونك  بفاكهة 
بدرجة  وت��ت��م��ّي��ز  لل�سكر  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
200 م����رة من  اأك�����رث م���ن  ح�����الوة 

ال�سكر العادي.
ال�سرقية  اأوروب���ا  اأثبتت  جانبها  من 
ريادتها يف قطاع الأغذية وامل�سروبات 
الهنغارية  ف���ودز  فينو  ���س��رك��ة  ب��ف��وز 
الأك�����رث  الأل�����ب�����ان  “منتج  ب���ج���ائ���زة 
البي�ساء  جبنتها  بف�سل  ابتكاراً” 
بينما  الألبان  م�ستقات  من  اخلالية 
املجمدة  “الأغذية  ج���ائ���زة  ذه��ب��ت 
ملنتجات  ابتكاراً”  الأك����رث  وامل����ربدة 
ب�سركة  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ائ��ل  ال��ب��ي�����ض 
اأوف���و����س���ت���ار ي��ون��ي��ون امل����ح����دودة من 
عبوات  يف  قّدمتها  وال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا 
لإعادة  القابلة  احل��دي��ث��ة  ب��اك  ب��ي��ور 
م���ن م�سادر  وامل�����س��ن��وع��ة  ال��ت��دوي��ر 

اأخ�ساب معتمدة.

مياه العني امل�سّنعة من مواد نباتية 
البال�ستيكية  امل����واد  م��ن  واخل��ال��ي��ة 
ميلليمر   500 ب�����س��ع��ة  ب��ال��ك��ام��ل 
الكامل  الع�سوي  للتحلل  والقابلة 
 80 اأ���س��م��دة خ���الل  اإىل  وال��ت��ح��ول 

يوماً فقط.
ال�سركات  ح�سلت  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
على  التقدمية  الروؤية  ذات  الهندية 
فازت  اإذ  اأي�ساً  اجلوائز  من  ن�سيبها 
ف��ارم��ز اخلا�سة  ���س��رك��ة وي��ن��ج��ري��ن��ز 
ال�سريعة  للوجبات  املنتجة  املحدودة 
“املخبوزات  ب����ج����ائ����زة  ال�������س���ح���ي���ة 
مزيج  ب��ف�����س��ل  ابتكاراً”  الأك�������رث 
و�سل�سة  والزبدة  بالثوم  نان  رقائق 
اإي�سرن  ���س��رك��ة  وح�����س��دت  خم���اين 
جائزة  الأو���س��ط  ال�سرق  بروداكت�ض 
احلياة  وج�������ودة  ال�����س��ح��ة  “منتج 
جاك  دقيق  ابتكاراً” بف�سل  الأك��رث 

اأّك����دت يوجورتي  ب��ول��ن��دا  واأّم����ا م��ن 
املنطقة  ري��ادة  على  للزبادي  ماجدا 
اأوروبا بفوزها بجائزة  ال�سرقية من 
ابتكاراً”  الأك���رث  الع�سوي  “املنتج 
الهند منخف�ض  زب��ادي جوز  بف�سل 
الد�سم امل�سنوع من املواد الطبيعية.

بوك�سا  ���س��رك��ة  ح�����س��ل��ت  وب����دوره����ا 
النم�سا  م��ن  للم�سروبات  امل��ح��دودة 
التي تروج لنمط احلياة اخلايل من 
“املنتج  بجائزة  الكحول  ا�ستهالك 
بف�سل  ابتكاراً”  الأك�����رث  احل�����الل 
التقليدي  روم����ان����ا  ب��و���س��ك��ا  ����س���راب 
الطبيعية  امل��ك��ون��ات  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م 
على  بقدرته  يتمّيز  وال��ذي  بالكامل 
حيويته.  وجت��دي��د  اجل�سم  تن�سيط 
�سركة  ا�ستطاعت  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
ب��ي��ون��د م��ي��ت م��ن ال���ولي���ات املتحدة 
“منتج  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��وز  الأم��ري��ك��ي��ة 

من  بالكامل  امل�سنوع   365 ف��روت 
ث��م��رة ج���اك ف����روت اخل�����س��راء غري 
النا�سجة والتي ُتعترب احلّل الأمثل 
للتحكم مبعدلت ال�سكر يف الدم من 
العادات  تغيري  دون  ال��ط��ع��ام  خ��الل 
�سا�سيندران  اأ�سوين  واأكد  الغذائية. 
التجارية  ال���ع���الم���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
بروداكت�ض  اإي�������س���رن  ���س��رك��ة  ل����دى 
ال�سرق الأو�سط اأن الرتباط الوثيق 
مبعر�ض جلفود عاما بعد عام يعود 
اجلوانب  من  بالكثري  ال�سركة  على 
منو  �سعيد  على  �سيما  ل  الإيجابية 
اأمام  مبنتجاتها  والتعريف  الأعمال 
ال�سوء  �سّلطت  خطوة  ويف  ال��ع��امل. 
فازت  للجوائز  العاملية  ال�ُسمعة  على 
كو�ستاريكا  م����ن  ب������روج  ت���ريت���ول���ي���ا 
ابتكاراً”  الأك��رث  “امل�سروب  بجائزة 
املُحلى  ال�سوكولتة  م�سحوق  بف�سل 

ابتكاراً”  الأك���رث  وال��دج��اج  ال��ل��ح��وم 
بف�سل كرات اللحم اجلاهزة للطبخ 

امل�سنوعة من مواد نباتية.
املنتجات  تقييم  م�����س��وؤول��ي��ة  وت���وىل 
لالبتكار  جلفود  جوائز  يف  امل�ساركة 
من  مكونة  مرموقة  جلنة   2021
اأبرز ال�سخ�سيات املخت�سة يف القطاع 
واملوؤلفة  التلفزيونية  املذيعة  مثل: 
املدير  رج��ا  و�ساجنيه  ب��ان��دي  اأري��ان��ا 
والرئي�ض التنفيذي للمركز الدويل 
ديفيد  وال���ط���اه���ي  ال��ط��ه��ي  ل��ف��ن��ون 
اإم  جيه  ل�سركة  العام  املدير  اأرن��ول��د 
كارال  اآر  وفينيث  امل��ح��دودة  ميت  اإم 
املدير العام ل�سركة تروبيل وكريتي 
م�سريات  وح����دة  رئ��ي�����ض  م��ي��غ��ن��اين 
�سويرام�ض  �سل�سلة  ل��دى  التجزئة 
ملتاجر البيع بالتجزئة وغريغ رايت 
بيبول  ف��ود  ل�سركة  الإداري  امل��دي��ر 
الأبحاث  مدير  كو�سوتيك  ونيكول 
ال�سريك  يورومونيتور  ل��دى  الأول 

املعريف ملعر�ض جلفود.

% ن�شبة توطني الوظائف يف   100
مركز عجمان للت�شال مب�شفوت

•• عجمان -وام:

اأك����د زب���ري اجل��ن��ي��دي م��دي��ر م��رك��ز ع��ج��م��ان ل��الت�����س��ال اأن امل��رك��ز متكن 
مدينة  يف  الرئي�سي  مبقره  املائة  يف   100 بن�سبة  الوظائف  توطني  من 

م�سفوت وذلك تنفيذا لتوجهات حكومة عجمان.
ي��ق��دم برامج  امل��رك��ز  اإن  الإم����ارات )وام(  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  وق���ال يف ت�سريح 
تقدم  التي  املعتمدة  واملعاهد  املوؤ�س�سات  طريق  عن  للموظفني  تدريبية 
دورات وبرامج خا�سة بخدمة العمالء وينفذ اأي�سا برامج تدريبية داخلية 
الرد  ومعايري  ط��رق  يف  املخت�سة  اجل��ودة  ومعايري  موؤ�سرات  علي  تعتمد 
على املكاملات والتي تقوم على م�ستوى اخلدمة و مدة املكاملة و�سرعة الرد 
على الطلب عرب متابعته مع اجلهة وال�سركاء ال�سراتيجيني التي من 
خاللها يتم تزويد موظفي املركز بكل املعلومات والتطورات يوما بيوم يف 

كافة املوؤ�س�سات احلكومية يف اإمارة عجمان.
مكاملة   132885 ا�ستقبل  لالت�سال  عجمان  مركز  اأن  اجلنيدي  وذك��ر 
خالل 2020 بزيادة 44 يف املائة عن املكاملات التي تلقاها عام 2019 
ومتكن من الإجابة على كافة الأ�سئلة وال�سكاوى بفرة تراوح من يوم 
التوا�سل  ق��ن��وات  م��ن خ��الل خمتلف  الإ���س��ك��الت  ي��وم��ي عمل وح��ل  اإىل 

وباللغات “العربية والإجنليزية والأوردو« .
واأ�ساف اأن النجاحات التي حققها املركز منذ انطالقه يف العام 2015 
مل تكن لتتحقق لول التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان والدعم الكبري من 
املجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو 

التنفيذي .
 80070 الرقم املجاين  املركز متر عرب  التوا�سل يف  اأن قنوات  واأو�سح 
احلية  وال��درد���س��ة  الجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  الإل��ك��روين،  وال��ربي��د 
خمتلف  اإىل  اإ�سافة  موؤخرا  د�سن  ال��ذي  عجمان  �سوت  وتطبيق  وموقع 
على  العمل حاليا  يتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا   ، الدولة  املبا�سر يف  البث  اإذاع���ات 
اإ���س��اف��ة ق��ن��وات اأخ���رى كالت�سال امل��رئ��ي وال��درد���س��ة ع��ن ط��ري��ق تطبيق 

الوات�ض اآب .
قال اجلنيدي اإن انت�سار فريو�ض  وحول تاأثري انت�سار “ كوفيد - 19” .. 
اأمام زيادة اخلدمات التي قدمها املركز  “ مل يكن عائقا   19 “كوفيد - 
للجمهور خالل العام املا�سي بل الأرقام زادت بالن�سبة املئوية التي ذكرت 
�سابقا يف العام املا�سي عن العام الذي �سبقه .. مو�سحا اأن مركزعجمان 
لالت�سال كان من اجلهات الأوىل يف الإمارة التي تطبق نظام العمل عن 

بعد بن�سبة 100 يف املائة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��ود احل����اج م��دي��ر امل�����س��اري��ع وال��ع��م��ل��ي��ات يف مركز 
ال�سهر  من  ع�سر  الثاين  يف  اأطلق  املركز  اإن  احلكومي  لالت�سال  عجمان 
للمتعاملني  يتيح  وال��ذي  الأوىل  بن�سخته  احل��ايل تطبيق �سوت عجمان 
احلاجة  دون  اخل��دم��ة  و طلبات  ال��ب��الغ��ات  و  امل��الح��ظ��ات  تقدمي  فر�سة 
للتوا�سل مع املركز وبت�سميم ب�سيط �سهل اإجراءات الت�سجيل يف تقدمي 
املعامالت . ولفت اإىل ربط التطبيق مع نظام ال�سكاوى والقراحات مما 
احلكومية  ال��دائ��رة  من  الراجعة  التغذية  على  الط��الع  للمتعامل  يتيح 
وب�سفافية.. م�سريا اإىل اأن التطبيق يتميز بلوحة حتكم يطلع من خاللها 
املتعامل على معاملته اإن كانت قيد الإجراء اأم مغلقة ويتمكن املتعامل من 
تقدمي طلب اعرا�ض اأو اإغالق كما ي�ستطيع اأن يرفق مع طلبه اأية وثائق 
اأو �سور اأو فيديوهات بجانب متكنه من حتديد املوقع اجلغرايف لل�سكوى 
اأو البالغ ب�سكل دقيق عرب ا�ستخدام خرائط جوجل ف�سال  اأو املالحظة 
عن ا�ستقبال التنبيهات والإ�سعارات من املركز اإ�سافة اإىل معرفته للوقت 

املتوقع لإجناز طلبه .

ال�ستفادة من البيانات ال�سخمة والتحليالت الذكية يف حتديد وتطوير\
 املوارد الهيدروكربونية واإدارة وحتقيق املزيد من القيمة من احلقول احلالية

جوائز جلفود للبتكار 2021 تكرم اأبرز الأ�شماء بقطاع الأغذية وامل�شروبات يف العامل
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اعـالن تغيري ا�سـم
بطلب  ال�سويدي(  ميزر  احمد  علي  )لبنى  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )لبنى( اىل)امنه(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
منى على املروي 

موثق اأول

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 52
 : اجلن�سية  بهيان  حنيف  مد  بهيان  عمران  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )20٪( وذلك اىل ال�سيد/ 
عمر ظفر بت اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة )�سالون ال�سباب اللطيف للحالقة( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )572754( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

الإقت�سادية ، ان�سحاب �سريك ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 53

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ هند غلوم علي كرم ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة ، 
ابو نعمان احمد  ال�سيد/  البالغة 100٪ وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�ستها  يرغب يف 
والتي  البهارات(  لتجارة  ال�سماح  )تاج  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، بنغالدي�ض   : اجلن�سية   ، ح�سني 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )604007( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
�ساحب  تنازل   ، خدمات  وكيل  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   ، ال�سارقة  يف 

الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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يف  الدعوى 4242/2020 جتاري جزئي   

�سد / املدعي عليهما : 1( �سركة موردون انر نا�سيونال للتجارة العامة 
نهنو�ض   عبدالعظيم  الدين  �سالح  ح�سني  حممود   )2

املقامة من / موؤ�س�سة روؤية الطبية   
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   4242/2020
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال 
تطبيق  طريق  عن  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلربة 
 1.30 ال�ساعة  متام  يف   2021/2/24 املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك   ZOOM
ظهرا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم 

لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اإجتماع خربة
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1664)
املنذرة : لك�سري فا�سيلتيز ماجنمنت - �ض ذ م م 

املنذر اليها : ال�سبطني ملقاولت الطرق - �ض ذ م م
اإثنان  تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة املبادرة ب�سداد مبلغ )52.500 درهم( 
وخم�سون الف  وخم�سمائة درهما ، وذلك خالل مدة اأق�ساها  خم�سة اأيام من 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سوف ت�سطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات 
الق�سائية  وامل�����س��اري��ف  ال��ر���س��وم  ك��اف��ة  حتميلكم  م��ع   ، ال��الزم��ة  القانونية 

بالإ�سافة اىل التعوي�سات الالزمة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�سر 
 AJCFICIREA2019 /0001130 يف الدعوى رقم

 Defendant : اىل املحكوم عليه :  �سامل عبداهلل �سامل حممد بن لوح الدهماين
784199184603258 ، هاتف :  اإم��ارة عجمان - منطقة �سعبية املنامة - بطاقة هوية رقم  عنوان : 

 0503683639
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/9/9 م 9.00  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
  Plaintiff -  ل�سالح / التميم لتاأجري ال�سيارات - ذ م م

بالتايل : 
ورق  ل��ه  عليه مل حت��رر  امل��دع��ي  ان  وق��رر  الهوية  بطاقة  م��ن  عليه  تعرفت  واملحكمة  �سخ�سيا  امل��دع��ي  ح�سر 

مديونية وان ما ح�سل عليه كانت من مكتب العقارات �ساحب ال�سيكات وطلب احلكم 
القرار 

قررت املحكمة : رف�ض الدعوى والزمت املدعي الر�سوم وامل�ساريف. 
حكما قابال لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�ستالمك هذا التبليغ 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي)  مدين   SHCFICIREA2020 /0007560 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  �سركة الإمارات للطباعة والن�سر والتوزيع )ذ م م( فرع دبي 
جمهول حمل الإقامة : رخ�سة رقم 229592 ، م�ستودع رقم 5 ملك ورثة حمد علي حمد بوهليبة ، املرفق )6( ، ديرة اخلبي�سي 
 hashem.mohamed@eppdco.com : هاتف : 042660337 ، فاك�ض 042620355 ، بريد الكروين ،

بناء على طلب املدعي : علي احمد �سالح املهداوي 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله يطالبكم ب :  - احلكم بالزام املدعي عليهم الوىل والثانية والثالثة ب�سداد الأجر املتفق عليه 

مبقدار )180000( درهم  ، والزامهم بالر�سوم والنفقات والأجور ، والزام املدعي عليهم بالت�سامن للوفاء الكامل. 
)ا�ساف املدعي عبارة بخط القلم واحلكم بالتعوي�ض الذي تراه املحكمة منا�سبا( 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/24 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 

وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/2/18 

مدير اخلدمات الق�سائية
حممد ح�سني امني املال       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ركن ا ل�سهباء ملقاولت التك�سية والر�سيات   
)جزئي)   عمايل   SHCEXCILABMIN2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003066/ 

اإىل املحكوم عليه :  ركن ال�سهباء ملقاولت التك�سية والأر�سيات 
ال�سارقة ال�سناعية 13 0552337046 0509279799 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق  �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حنيف بهي�ستي مبارك بهي�ستي - اجلن�سية : هندي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 14998 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي 
وليد خمي�ش عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي) عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0003595 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / طريق القمر للتجارة العامة - ذ م م  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2020/12/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / �سراج تايال عبدالقادر تايال بالتايل : 
حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
والر�سوم  املغادرة  او  الإلغاء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة  درهم(   12980( مبلغ 
وامل�سروفات املنا�سبة واإعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على 

ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 

القا�سي/ ع�سام حممود رحمة 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي)  جتاري   /  AJCFICIPOR2021 /0000395 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مربوك لتجارة الهواتف املحمولة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان منطقة الرميلة - �سارع الكرامة - هاتف رقم 0557558828 

مكاين 2892693861 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/2/22   
مدير اخلدمات الق�سائية      
مرمي اإبراهيم البلو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي)  جتاري   /  AJCFICIPOR2021 /0000397 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  احلان لبيع الهواتف املتحركة بالتجزئة - ذ م م 
اإمارة عجمان - النعيمية - �سارع الكويت - مقابل ابراج النعيمية -  جمهول حمل الإقامة :  

هاتف رقم 0563535203  - مكاين رقم 2892693861 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/2/22  م  
مدير اخلدمات الق�سائية      
مرمي اإبراهيم البلو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
مدين)جزئي)     -  AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000670/ 

اإىل املحكوم عليه : �سريراما �ساندرا مورتى اوباديايول  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 98219  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 9/2021/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى اجلماعية ب�سداد املبالغ املنفذ بها 

وقدرها )10547942 درهم( ل�سالح جميع العمال 
طالب الإعالن : فادي هيثم مرى العالمات - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة اأرما الكروبانت�ض لالإلكروميكانيك - �ض ذ م م - �سفته 
بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

املنفذ  املبالغ  ب�سداد  اجلماعية  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : الإع��الن  مو�سوع 
بها وقدرها )10547942 درهم( ل�سالح جميع العمال وعدد العمال 361.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 799/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4975 ل�سنة 2020 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )336161.73 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : �سركة �سيام التجارية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : اإبراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- اطايب كيرينج - �ض ذ م م - منطقة حرة  - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )336161.73( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 882/2021/60 اأمر اأداء  

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )100000 درهم( 
مائة الف درهم اإماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ الإ�ستحقاق اىل ال�سداد التام. 

الزام املدعي عليهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : احتاد الهند�سة الإن�سائية ملقاولت البناء - �ض ذ م م يونك - �سفته بالق�سية :  

مدعي ، املطلوب اإعالنه : 2- �سانتو�ض فاتابارايل جون  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل الإقامة 

امل��ذك��ورة اع��اله وق��د ق��ررت حمكمة دبي  ال��دع��وى التنفيذية  اأق��ام عليك  مو�سوع الإع���الن : قد 
اأيام من ن�سر هذا  الإبتدائية بتاريخ 2021/2/18 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اأعاله وذلك خالل 5 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  اأع���اله.  وعليه  امل��ذك��ورة  باملطالبة  بالوفاء  الإع��الن 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل  يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 8485/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2020/2760( امر 
اأداء بعد اأن اأ�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي و�سداد  مبلغ وقدره 28011 درهم  

طالب الإعالن : �سركة بارك العاملية ذ م م �سابقا �سركة بارك العاملية لبيع مواد البناء 
ذ م م حاليا  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ ، املطلوب اإعالنه : 1- يا�سر حممد ن�سر 

الدين حممد بدر - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )28011( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1736)

الأطراف : املنذر / م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 
بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / موزه حممد طريف �سايف املن�سوري 
يود املنذر ان تنتهي اىل علم املنذر اليها ب�سداد املديونية البالغ قدرها )53.124.75( 
درهم )ثالثة وخم�سون الف ومائة اربعة وع�سرون درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا( 
مع الفائدة القانونية البالغة 9٪ خالل مدة خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار 
ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة ، فاإنه �سيبادر املنذر 
اىل رفع الأمر اىل املحكمة املخت�سة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حتميلكم 

الأتعاب ور�سوم التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1713)

املنذرة / �سركة باحل�سا الدولية - ذ م م  ومقرها بناية باحل�سا - اأبو هيل - هور العنز 
�سرق - دبي - هاتف رقم 0543580555 - �ض ب : 1286 دبي 

�سد املنذر اليه : ال�سادة كيف�سنز انرنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م - عنوانها : 
م�ستودع رقم 1 بلوك B القوز ال�سناعية الثالثة 

تاريخ 2020/12/1 عن  امل�ستحقة من  الإيجار  �سداد بدلت  املنذرة ب�سرورة  تخطركم 
ي��وم من تاريخ الن�سر واإل�ست�سطر  ، وذل��ك خ��الل 30  اأع��اله  امل��ذك��ورة  امل��وؤج��رة  العني 
بالإخالء  للمطالبة  حيالكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ال�سركة 
وا�سرداد حقوقها املالية ، ف�سال عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي)  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0005353 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : من�سور حممد هادي العو�سي
 جمهول حمل الإقامة : دبي - الورقاء 2 - �سارع رقم 18 - فيال رقم 28 هاتف رقم 971504810200 - 0504812646 

بناء على طلب املدعية )اخل�سم املدخل الثاين( : فاطمة ا�سماعيل حممد �سعيد 
بناء على طلب املدعية : م�سنع البيت ال�سرقي للزخرفة واحلجر ال�سناعي توب �ستون 

254.536( درهم  اأعاله تطالبكم ب :  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )97.  قد رفعت الدعوى املذكورة 
بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة  فل�سا(  وت�سعون  و�سبعة  درهما  وثالثون  و�ستة  وخم�سمائة  الفا  وخم�سون  واربعة  )مائتي 
)خم�سة  درهم   5000 مببلغ  املدعية  بتعوي�ض  عليها  املدعي  الزام   - التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   12%
املودع  اخلربة  تقرير  على  املدعية  اعرا�سات  لبحث  بينها  ال�سابق  اخلبري  يكون  لي  ثالثية  خرباء  جلنة  ندب   - درهم(  األف 
ولدرا�سة اوراق الدعوى وم�ستنداتها والنتقال اىل امل�سروع للوقوف على املدعي لتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية وتوريد كافة 
كميات احلجر املتفق عليها توطئة للقا�سل للمدعي بطلباته الواردة اعاله واملدعي على ا�ستعداد تام ب�سداد امانة جلنة اخلربة 
الثالثية. - الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/1 امام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/2/22   
مدير اخلدمات الق�سائية
حممد ح�سني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اأداء اأمر  اإعالن حكم بالن�سر - رقم الدعوى 2021/22 

بناء على طلب / مدعي / جمموعة النعيمي اجلن�سية 
اىل مدعي عليه : املحرف ملقاولت البناء - �ض ذ م م - اجلن�سية 

مدعي عليه / حرم �سهزاد �سيما �سم�ساد احمد �سيما - اجلن�سية / باك�ستان 
يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2021/1/14 ا�سدرت بحقك احلكم التايل: 

بعد الإطالع على الأوراق وامل�ستندات املرفقة وعمال بن�سو�ض املواد 62.63.64 من الالئحة التنظيمية لقانون 
الإجراءات املدنية لذلك.  ناأمر : الزام املدين / املحرف ملقاولت البناء ، حرم �سهرزاد بان يوؤدي للطالب الدائن / 
جمموعة النعيمي للمقاولت مبلغ وقدره 110000 قيمة الدين الثابت بال�سيك رقم 19 بتاريخ 2019/7/4 
متام  وحتى   2021/1/14 يف  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   9% بواقع  القانونية  الفائدة  وك��ذا  التعوي�ض  ومبلغ 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. وعلى الطالب اتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 
15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة 

�سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية 

اإداري �سعادة متعاملني  
مرمي عبداهلل ربيع الطنيجي 

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 54
يرغب يف  افغان�ستان   : اجلن�سية   ، عبدالظاهر  ال�سيد/ حممد عمر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد: حممد را�سد عبيد اجلروان 
والتي  البتول(  )خمبز  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، املتحدة  العربية  الإمارات  اجلن�سية   ، ال�سام�سي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )557581( ال�سادر من دائرة التنمية الإقت�سادية 
الإقت�سادية يف ال�سارقة ، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية ، تنازل 

�ساحب الرخ�سة لخر. 
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 221

يرغبان  اجلن�سية  هندي   - ابو  تامارا�سريي  راما�ساندران  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باناموك  ناير  ابهيال�ض  ال�سيد/  من  لكال  وذلك   )٪50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  التنازل  يف 
برابهاكاران  نامبيات  برابهي�ض  ولل�سيد/   -  ٪25 بن�سبة  اجلن�سية  هندي   - جوبالكري�سنان 
)ال�سعاع  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ٪25 بن�سبة  اجلن�سية  هندي   - فياليودهان  نامبيات  برابهاكاران 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الرخ�سة  مبوجب  الهيدروليك(  لت�سليح  الذهبي 
بحكومة ال�سارقة برقم )776193(  تعديالت اخرى : خروج  �سريك ودخول اأخر.  وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل - ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 222

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حنيفه كولرو تودوكايل - اجلن�سية : الهند ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ ب�سري �سولكال بن 
�ساحى(  )بقالة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   - �سيبال  �سولكال  كوتى  بريان 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )12953( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 220

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد جنيد نالكات - اجلن�سية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 65٪  وذلك اىل ال�سيد / �سوكت على ايدافاتان 
البيت  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، الهند   : اجلن�سية   - ايدافاتان  احمد  احمد 
ال�سعودي( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )548903( ال�سادرة من دائرة 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.   تعديالت اخرى : 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
    الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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لدى حمكمة دبي الإبتدائية 

الق�سية رقم )2020/640) -اإ�ستئناف عقاري - دبي 
املرفوعة من : ال�ساحلية للتجارة العامة - �ض ذ م م

�سد كال من : 1- الوادي الأخ�سر للو�ساطة العقارية   2- راأفت طه اأحمد الورد - )اإعالن بالن�سر( 
3- لوؤي بن �سامل بن عبداهلل بق�سان 

املدعي عليه الثاين : راأفت طه احمد الورد - معلن بالن�سر 
مدعوى للح�سور لجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده احلادية ع�سر �سباحا )11.00( �ض - وذلك يوم الأحد املوافق 

2021/2/28 م وذلك عن طريق برنامج zoom اإجتماع عن بعد )مكاملة فيديو( 
الرجاء التكرم باإر�سال اأو الإت�سال تليفونيا على اخلبري 

لإر�سال رابط الإجتماع عرب الأرقام الأتية : رقم التوا�سل : 0589796038 
salemoffice123@gmail.com : الإمييل اخلا�ض باخلبري احل�سابي : �سامل حممد بالعمى

ghafan69@gmail.com :  الإمييل اخلا�ض باخلبري العقاري : علي اأحمد املهريي
م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 

عن جلنة اخلرباء 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف 
�سامل حممد �سامل بالعمي - رقم القيد : 144  

اإعالن بالن�سر 
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

اعالن بالن�سر
رقم )2021/1569)

رقم املحرر : 2020/1/218843 
املنذر : بنك دبي التجاري )�ض ذ م م( 

�سد املنذر اليه : عادل حميد �سودهري �سودهري عبداحلميد ع�سمت - باك�ستاين اجلن�سية 
املو�سوع :- 1- �سحب املنذر اليه من ح�سابه امل�سريف لدى بنك دبي التجاري ال�سيك رقم 243447 
البالغة قيمته 375.000.00 درهم )ثالثة مائة وخم�سة و�سبعون الف درهم( وامل�ستحق الدفع يف 
2018/1/9  ، 2- اإرتد ال�سيك �سالف الذكر عند تقدميه لل�سرف يف ميعاد اإ�ستحقاقه لعدم وجود 
ر�سيد كاف للوفاء مبقابلة.  عليه ، فاإن املنذر يوجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء 
بقيمة ال�سيك امل�سار اليه البالغة قيمته 375.000.00 درهم )ثالثة مائة وخم�سة و�سبعون الف 
الق�سائية  الر�سوم  مع   2018/1/9 ا�ستحقاقه  تاريخ  منذ   ٪12 القانونية  الفائدة  مع  دره��م( 

وامل�ساريف وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمه هذا الإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلرباء  
اإعالن للح�سور امام جلنة اخلرباء  

دعوى رقم 2021/76 جتاري جزئي - حماكم راأ�ش اخليمة 
التاريخ / 2021/2/22 

املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - بوكالة / مكتب بن حرز للمحاماة - دبي 
املدعي عليه / عبداهلل حممد �سعيد ح�سن ال�سحي 

يتعني احل�سور الإجتماع عن طريق برناج مايكرو�سفت تيمز )Microsoft Teams( لالإجتماع مع 
رقم )2021/76( جتاري  الدعوى  توؤيد موقفكم يف  التي  والوثائق  امل�ستندات  كافة  واإح�سار  املذكور  اخلبري 

جزئي - راأ�ض اخليمة وذلك يوم الأربعاء املوافق 2021/3/3 يف متام ال�ساعة 10.30 �سباحا. 
بح�سور  بالراغبني  اخلا�ض  بالربيد  اخل��ربة  وت��زوي��د   Microsoft Teams برنامج  حتميل  يرجى 

Charbel.m@courts.rak.ae :الإجتماع مع اخلربة وذلك على الربيد التايل اخلا�ض باخلبري
حماكم راأ�ش اخليمة
مكتب اإدارة اخلرباء
اخلبري امل�سريف  / �سربل مارون   

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 219
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ريا�ض احمد غالم ر�سول - اجلن�سية : باك�ستان يرغب 
يف البيع والتنازل عن )50٪( من كامل ح�سته البالغة )100٪( وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل 
خان �ساه دراز خان - اجلن�سية : باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )حديقة املجرة ملقاولت 
ال�سادرة  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625195(  باإمارة  تاأ�س�ست  والأر�سيات(  التك�سية 

من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 215
اجلن�سية  اإماراتي   - حممود  حممد  جعفر  عارف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لت�سميم  )كري�ستال  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - البلو�سي  حممد  عبداهلل  جمعه 
دائرة  من  ال�سادرة   )218604( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية 
اقت�سى ن�سر هذا العالن  العدل. فقد  الكاتب  الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
�سناعية 5/ ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 217
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد كرمي احلاجي يو�سف - �سوري اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد/ زكريا حممد وفا 
الركن  وم�ساوي  )مطعم  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  �سوري  نا�سد 

ال�سامي( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )218930( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 218

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد كرمي احلاجي يو�سف - �سوري اجلن�سية يرغب 
حممد  زكريا  ال�سيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
امل�سماة )ركن العتماد لتجارة  التجارية  الرخ�سة  نا�سد �سوري اجلن�سية وذلك يف  وفا 

اللحوم( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )514456( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 216

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ را�سد مهري �سعيد حممد الكتبي - الإمارات اجلن�سية ، يرغب 
�سوريا   - عبدالغني  علي  نعمان  ال�سيد/  اىل  وذلك    )٪100( كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  باإمارة  تاأ�س�ست  املقطورات(  ل�سناعة  )بي�سان  الرخ�سة  اجلن�سية يف 
ال�سكل  التغيري  مت   : التعديالت  بال�سارقة.   الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )739484(

القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
�سناعية 5/ ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )1690/2021)

املنذر : الروؤية الفنية للديكور - �ض ذ م م 
املنذر اليه : التهاين ل�سيانة املباين - ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي :  فاإن املنذرة تنذر املنذر اليهما وتكلفهما 
اليها  املنذر  وتكلف  وتطالبها  قانونا  ونفاذ مفعوله  به  للعلم مبا جاء  الإن��ذار  بهذا  وتعلنها  بالوفاء 
ب�سرعة مبلغ وقدره )121.967.5 درهم( )مائة واحد وع�سرون الف وت�سعمائة و�سبعة و�ستون درهم 
املنذرة جتاه  واإل ف�سوف تتخذ    ، الإن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ  اي��ام من  وخم�سة فل�ض( يف موعد خم�سة 
املنذر اليها كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اأعاله وذلك باتخاذ طريق الق�ساء 
�سبيل لكي ت�ستاأدي حقها مبا يف ذلك اإقامة الدعاوى املو�سوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على 
احل�سابات البنكية والرخ�ض التجارية واملنع من ال�سفر وترقب الو�سول حتى ت�ستاأدي كامل حقوقها 
مع املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�سات عن جميع الأ�سرار التي حلقت بها جراء المتناع عن 

�سداد املبلغ املذكور اعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1708)

املنذرة : - �سيخه حممد عبداهلل العاجل الزعابي 
املنذر اليه : حممد �سيبان غامن بن �سيبان املهريي 

)املو�سوع : انذار عديل ل�سداد قيمة ال�سيكات املرجتعة باإجمايل مبلغ وقدره )232.500( درهم 
)مائتان واثنني وثالثون الف وخم�سمائة درهم( 

حيث قام املنذر اليه بتحرير جمموعة �سيكات وارجتعت جميعها من ال�سرف باإجمايل مببلغ وقدره 
)232.500 درهم( )مائتان واثنني وثالثون الف وخم�سمائة درهم( ل�سالح املنذرة 

 : مببلغ  اإجمالية  بقيمة  املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��اإن   ، لذل�������������������ك 
تاريخ  اي��ام من  او قبل خم�سة  الف وخم�سمائة دره��م( يف  232.500 دره��م )مائتان واثنني وثالثون 
الن�سر واإل �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها وا�ست�سدار اأمر 
الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �سرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي)  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001836 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عائ�سة ح�سني اإبراهيم علي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/11/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع -  التايل :
 حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )722.445.97 درهم( �سبعمائة 
واثنني وع�سرين الف واربعمائة وخم�سة واربعني درهم و�سبعة وت�سعني فل�ض والفائدة القانونية 
والزامه  التام  ال�سداد  حتى   2020/7/26 يف  الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪5 بواقع  املبلغ  هذا  عن 
بامل�سروفات والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي /اأحمد حممد ابراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اإعالن ب�سحيفة طلبات معدلة بالن�سر

رقم الدعوى 2020/570 جتاري جزئي 
بناء على طلب / مدعي / دايامانت جولري - م د م �ض اجلن�سية 

اىل / مدعي عليه / اية اية كومري�سال جروب �ض م ح - ذ. اجلن�سية 
مدعى عليه / كواكو افاه ا�سواهيني / اجلن�سية - انغول 

حيث قدمت �سحيفة طلبات معدلة 
وعليه ، فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�ساعة 9.00 املوافق 2021/2/24 ، وذلك ل�ستالم التقرير والإجابة على 
الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية 

امني �سر الدائرة التجارية
عامر ح�سن حممد ح�سن       

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06088
املخطر / الإحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ م م  وميثلها نري�ض كومار �سوخري �سينغ ب�سفته املدير 
1 ملك طارق  املليحة �سربة رقم  ال�سارقة املنطقة ال�سناعية خلف �سارع  اإمارة  العنوان /  الهند   اجلن�سية / 

عثمان احمد هاتف رقم / 971523561988 
املخطر اليه / �سركة اكورن ال�سناعية ذ م م وميثلها ال�سور لال�ستثمار - ذ م م - العنوان / ال�سارقة ال�سجعة 
خلف �سارع الذيد ار�ض م�سورة مظلة ملك �سركة اكورن ال�سناعية ذ م م هاتف رقم / 971507977293

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 20.013 ع�سرون الف وثالثة ع�سر درهم 
اوامر  درهم مو�سوع  ع�سر  الف وثالثة  ع�سرون   20.013 للمخطر مببلغ  �سراء  اوامر  اليه  حرر  املخطر 
امتنع  ال�سراء  اوامر  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من  املحرر  ال�سراء 
املخطر اليه عن �سداد الفواتري امل�ستحقة.  وحيث اإن املدعي عليه ل تقوم بالوفاء رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه 

واملطالبة الودية مرارا  وتكرارا ولكن دون جدوى. 
واإل  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  املذكور  املديونية  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاإننا  لذلك  
للعلم  الإخطار  هذا  على  التوثيق  العدل  الكاتب  ال�سيد  من  واطلب  القانونية.  الإجراءات  لتخاذ  �سن�سطر 

مبا جاء به.  
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة)   

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
 اإنذار عديل   

رقم الت�سديق 2020/21141
املنذر : اإبراهيم حممد ح�سن احلو�سني - اإماراتي اجلن�سية ، ب�سفتي وكيال عن ال�سيد/ را�سد عبداهلل احمد را�سد النعيمي - ب�سفته 
�سريك ومدير يف )جمموعة النعيمي �ض ذ م م( مبوجب وكالة عامة بالق�سايا رقم )2020/4063( العنوان / اإمارة راأ�ض اخليمة - 

الق�سيدات - هاتف 0566706703 
املنذر اليه الأول : �سركة : حممد �سفيق ملقاولت البناء -  �ض ذ م م  العنوان : اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة املعريي�ض - ال�سارع العام - عقار 
ملك موؤ�س�سة تاهيني العقارية ، هاتف : 0566189996  ، املنذر اليه الثاين : حممد �سفيق حممد رفيق - باك�ستاين اجلن�سية ب�سفته 

ال�سخ�سية وب�سفته �سريك واملدير امل�سوؤول املخول بالتوقيع ل�سركة / حممد �سفيق ملقاولت البناء - �ض ذ م م 
العنوان : اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة املعريي�ض - ال�سارع العام - عقار ملك موؤ�س�سة تاهيني العقارية ، �سندوق بريد : 34710 راأ�ض 

اخليمة - هاتف : 0566189996
املو�سوع / اإنذار قانوين وتكليف بالوفاء باملديونية امل�ستحقة وقدرها 254.793.50 درهم فقط مائتان واربعة وخم�سون 

الفا ، و�سبعمائة وثالثة وت�سعون درهما اإماراتيا ، وخم�سون فل�سا ل غري. 
وملا كان املنذر اليهما ممتنعان عن ال�سداد رغم املطالبة الودية بذلك وهو المر الذي ا�ساب املنذرة با�سرار مادية وادبية بالغة 
نتيجة عدم �سداد املبالغ امل�ستحقة لها.  لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار فاإننا ننذركما ونكلفكما ب�سرعة الوفاء باملديونية امل�ستحقة 
، وخم�سون  اإماراتيا  ، و�سبعمائة وثالثة وت�سعون درهما  الفا  254.793.50 درهم فقط مائتان واربعة وخم�سون  وقدرها 
فل�سا ل غري. وذلك يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكما هذا الإنذار ، واإل �سن�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
الالزمة لإ�سرداد املبلغ املذكور بالإ�سافة للفوائد القانونية والتعوي�ض املادي والأدبي الالزم ، مع حتميلكم امل�ساريف والر�سوم 

واتعاب املحاماة.  مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى قبلكما.  وهذا اإنذار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة)   

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
 اإنذار عديل   

رقم الت�سديق 2020/21144
املنذر : اإبراهيم حممد ح�سن احلو�سني - اإماراتي اجلن�سية ، ب�سفتي وكيال عن ال�سيد/ را�سد عبداهلل احمد را�سد النعيمي - ب�سفته 
�سريك ومدير يف )جمموعة النعيمي �ض ذ م م( مبوجب وكالة عامة بالق�سايا رقم )2020/4063( العنوان / اإمارة راأ�ض اخليمة - 

الق�سيدات - هاتف 0566706703 
املنذر اليه الأول : �سركة / هيا ملقاولت البناء - �ض ذ م م  - العنوان : اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة الفلية - خلف ال�سارع العام - عقار ملك 
hasabala@gmail.com : ال�سيخ عمر بن �سقر القا�سمي - هاتف : 0505107042/072467261 الربيد الإلكروين 

املنذر اليه الثاين : مهند نايف املحمد - �سوري اجلن�سية ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك واملدير امل�سوؤول املخول بالتوقيع ل�سركة / 
هيا ملقاولت البناء - �ض ذ م م  - العنوان : اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة الفلية - خلف ال�سارع العام - عقار ملك ال�سيخ عمر بن �سقر 

hasabala@gmail.com : القا�سمي - هاتف : 0505107042/072467261 الربيد الإلكروين
املو�سوع / اإنذار قانوين وتكليف بالوفاء باملديونية امل�ستحقة وقدرها 207.183 درهم )فقط مائتان و�سبعة الفا ، ومائة 

وثالث وثمانون درهما اإماراتيا ل غري. 
وملا كان املنذر اليهما ممتنعان عن ال�سداد رغم املطالبة الودية بذلك وهو المر الذي ا�ساب املنذرة با�سرار مادية وادبية بالغة 

نتيجة عدم �سداد املبالغ امل�ستحقة لها. 
لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار فاإننا ننذركما ونكلفكما ب�سرعة الوفاء باملديونية امل�ستحقة وقدرها 207.183 درهم )فقط 
ايام من تاريخ ا�ستالمكما هذا  اإماراتيا ل غري. وذلك يف غ�سون خم�سة  ، ومائة وثالث وثمانون درهما  مائتان و�سبعة الفا 
القانونية  للفوائد  بالإ�سافة  املذكور  املبلغ  لإ�سرداد  الالزمة  القانونية  الإجراءات  كافة  لتخاذ  �سن�سطر  واإل   ، الإنذار 

والتعوي�ض املادي والأدبي الالزم ، مع حتميلكم امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى قبلكما.  وهذا اإنذار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة)   

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 379/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )23654.45( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-فري�ض بيك للتجارة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  فايتال ويف لال�ستثمار �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)23654.45( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/17 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله خالل 5 

ايام من تبلغكم بالعالن وذلك للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2665/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ املديونية 

املر�سدة يف ذمتهم والبالغة مبلغ وقدره )1801660( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية 12٪ من تاريخ 
املطالبة حتى متام ال�سداد 
طالب الإعالن :  البنك العربي املتحد  - �سفته بالق�سية : مدعي 

اإعالنهم : 2- كافيار املمتاز لتعليب الأغذية البحرية 3- وحيد يو�سف علي حممد 4- مقهى ريد  املطلوب 
البحرية - �سفتهم  املمتاز 7- مطعم ريد كاربيت للماأكولت  كاربت 5- نويد يو�سف علي حممد 6- كافيار 

بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/10/28 يف الدعوى  الإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/البنك العربي املتحد بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن والتكافل للبنك املدعي مبلغ 
املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  و�ستني  و�ستمائة  الف  وواح��د  وثمامنائة  )مليون 
الق�سائية احلا�سل يف 2019/11/17 وحتى متام ال�سداد والزمتهم بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 123/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )338.371.04( درهم 

والتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 
طالب الإعالن :  اي ار بي ا�ض ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سوبها لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 2- �سم�ض النهده لالعمال الكهروميكانيكيه 
�ض.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/2 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
مبلغ  للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  ���ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ا�ض  بي  ار  ل�سالح/اي 
)ثالثمائة وثمانية وثالثني الف وثالثمائة وواحد و�سبعني درهم واربعة فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/1/14 وحتى متام ال�سداد والزامهما بامل�سروفات ومببلغ 
،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا  اتعاب املحاماة  الف درهم مقابل 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

 اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 554/2020/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/40 ادخال واخراج وارث 
م�سلمني  

طالب الإعالن : �سمرية احمد عبدالقادر ابو زور ب�سفتها و�سيه على بنتيها الق�سر:�سما/�سبا 
�سميم �سربى بدن  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- مها �سربى بدن ال�ساحلي 2- �سو�سن �سربى بدن 3- ايار �سربى بدن  - 
 �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم /

وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2021/3/9  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 104/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)2.576.000( درهم والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق يف:2016/12/29 والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-علي بن هيف بن حممد القحطاين -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  ماركو�ض الك�سندر ثي�سلف ب�سفته مدير �سركة وي�سيل خلدمات ادارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م 
-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزام 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )2.576.000( درهم والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق يف:2016/12/29 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  
املوافق  2021/2/28  ال�ساعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر        

                 يف  املنازعة رقم  162/2020/485 نزاع تعيني خربة عقاري 
مو�سوع املنازعة : املطالبة بندب خبري عقاري )ح�سابي( متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-م�سوع للمقاولت الفنية -  �سفته بالق�سية : متنازع 

وميثله :  جا�سم علي عبداهلل دمل الرئي�سي -   �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  اأوكافاجنو هولدينج ليمتد -   �سفته بالق�سية : متنازع �سده 

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري عقاري )ح�سابي( 
بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ض 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2021/2/15  ال�ساعة 9.00 �ض بقاعة 
التقا�سي عن بعد  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل
امل�سلح

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  281/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1687/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 161160.60 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : دبليو كيه �سي لال�ست�سارات البيئية -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

اإعالنه : 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ  املطلوب 
�سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )161160.60( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   

اعالن بالن�سر 
 8993/2020/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممد العربي بن حممد العوين -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ليلى حمزة املال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

وميثله / ليلى حمزة ا�سماعيل املال 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)5790( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13172 بتاريخ 2021/2/23   
اعالن بالن�سر 

 6739/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جزيرة المارات للطاقة -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/برامي لل�سناعات الكهربائية �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)173600.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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وهناك  ثقافة  للت�سوير  اأن  امل��ط��ريي  واأ���س��اف��ت 
ويف  الت�سوير  �سناعة  لتطوير  عاملية  م��ب��ادرات 
الإمارات هناك حماولت جادة يف جمال الت�سوير 
والتوثيق وتطوير تلك ال�سناعة وتطوير ثقافة 
العامل.  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  ح�����س��ارة  ت��ن��ق��ل  ال�����س��ورة 
وت�ساءلت املطريي كيف ينتقل الفنان من م�سور 
الت�سوير  ا�ستطاع  وك��ي��ف  حم���رف.  اإىل  ه���اوي 
خ��دم��ة ال��ت��وث��ي��ق؟ وت�����س��اءل��ت ه���ل ه��ن��اك حركة 

نقدية حقيقة يف جمال الت�سوير ال�سوئي.
وذكر نا�سر مالك اأن امل�سور من يعمل با�ستخدام 
الكامريا، وامل�سور املحرف من ميتهن الت�سوير، 
اأما من يخرج عن هذا الإطار فهو فنان يبدع يف 
عمله الذي يحتاج اإىل مثابرة وروؤية وعمق، ومير 
حتى  لقطة  اأول  م��ن  ع��دي��دة  توثيقية  مب��راح��ل 

ي�سل اإىل �سنع �سورة فيها ب�سمة وفكرة.
اأنه يعمل على م�سروع توثيقي  اإىل  واأ�سار مالك 
من عام 2012 اإىل 2020 مكون من 60 عمل 
وثق  حياته،  ق�سة  من  امل�سروع  اأفكار  وا�ستوحى 
اأعمال فنية ي�ستمتع فيها  فيه حياته من خالل 
امل�ساهد بالعمل الفني وي�سنع من خاللها ق�سته 
دائما ما يبحث عن عمل  اأن��ه  واأ���س��اف  اخلا�سة. 

فني متكامل ق�سة �سردية م�سورة ترك ب�سمة.
م��ال��ك وجود  نا�سر  اأك���د  النقدية  احل��رك��ة  وع��ن 
لل�سبل  الفنانني  يوجهون  ال��ذي��ن  النقاد  بع�ض 
وهو  الأحيان  بع�ض  يفتقد يف  ما  وه��ذا  الأف�سل 
النقد الفكري للعمل الفني ب�سكل عام، وكيف تتم 
القراءة التقنية لل�سورة بعيدة عن الفنيات ولكن 
م��رك��زة ع��ل��ى ال��ف��ك��رة واحل��ال��ة وال��ب��ع��د والروؤية 

للعمل.
التطبيقية  والكليات  اجلامعات  اأن  مالك  واأك��د 
م��ن��ح��ت ج��ان��ب��اً ك��ب��رياً يف درا���س��ت��ه��ا ل��ه��ذا املجال 
عايل  م�ستوى  ع��ل��ى  اأك��ادمي��ي��ني  ل��ه��ا  وخ�س�ست 
اجلوائز  بفعالية  اأ���س��اد  واأي�����س��اً  ورق���ي.  وبجدية 
الإنتاج  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ني  وامل�����س��اب��ق��ات يف حت��ف��ي��ز 

واملبادرة.
معه  تفاعله  وم��دى  التكنولوجي  التطور  وع��ن 
اإل  املطبوعة  ال��ورق��ي��ة  لل�سورة  حبه  مالك  اأك��د 
واإن  ذل��ك  دون  يحول  وتطورها  التكنولوجيا  اأن 
اإىل  م�سقة،  بعد  املطبوع  اختيار  ف�سيكون  ح��دث 
وهم  اجليدة  التقنية  بالطباعة  يقوم  جانب من 
اأكرث  ال��ورق��ي��ة  ال�����س��ورة  اأن  حم���دودي���ن، وي����رى 
اأوراق  على  طباعتها  ح��ال  يف  خ�سو�ساً  ت��ع��ب��رياً 

ب��ن��وع��ي��ة مم���ي���زة، واأع�����رب ع���ن ع���دم ت��ف��اع��ل��ه مع 
املعار�ض الفرا�سية.

وذكر علي ال�سريف اأن التوثيق الفني من خالل 
بالن�سبة  وخا�سة  ال��راث  ويحفظ  ي��وؤرخ  ال�سور 
ال�سور  توثيق  يف  عمله  واأن  الإم��ارات��ي،  للراث 
يوؤ�س�ض لأجيال مقبلة لأن ال�سورة اأ�سدق واأكرث 
تعبرياً عن اللحظة واحلياة الجتماعية وتاريخ 

املجتمعات.
واأ����س���اف اأن����ه دخ���ل ه���ذا امل���ج���ال ب��ب��داي��ة توثيق 
�سوره اخلا�سة واملحيط حوله ثم اجته للتعاون 

املوؤ�س�سي رغبة يف توثيق تاريخ وتراث الإمارات.
وعن امل�ساركات اأكد ال�سريف اإقباله على امل�ساركة 
يف امل��ع��ار���ض املختلفة داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة، ول 
ي�سعى كثرياً للجوائز، لح�سا�سه اأن جمال عمله 
يف الت�سوير ال�سوئي توثيقي اأكرث منه للح�سول 
النيجاتيف  م��ن  اآلف  ميتلك  وه��و  ج��ائ��زة.  على 
واأر�سفتها  معاجلتها  على  ي��ق��وم  ال��ت��ي  وال�����س��ور 
وتوثيقها و�سيكون الأر�سيف قريبا متاح للباحثني 
اأو الراغبني يف الطالع �سواء اأر�سيف �سخ�سي اأو 

اأر�سيف خا�ض ببع�ض العائالت الإماراتية.
وعن اأر�سيفه ال�سخ�سي اأعرب ال�سريف عن �سعادته 

اأر�سيف م�سور ل�سخ�سيات �سمع  مبا ميتلكه من 
عنها و�ساركت يف كثري من الأحداث الثقافية اأو 
قلما  ن��ادرة  �سور  وهي  ال�سيا�سية  اأو  الجتماعية 
ما تتواجد عند اأحد، وي�سم كتابه الأخري الذي 
يعمل على اإ�سداره “العائلة الإماراتية” الكثري 
اإل اأن هناك عائالت ل حتفظ  من تلك ال�سور، 
ال�سورة قيمتها  يفقد  ب�سكل �سحيح ما  ال�سورة 
من  ملراحل  توثق  ال�سور  واأن  خا�سة  واأهميتها 
تاريخ املجتمع. واأكد اأي�ساً على اأهمية وم�سدقية 

ال�سورة الورقية.
اأن الفنان هو من يبحث عن  واأك��د عمار العطار 
اأ���س��ل��وب حم��دد للعمل ���س��واء م��ن خ��الل م�سروع 
ال�سخ�سي  م�سروعه  وع��ن  �سخ�سية،  م��ب��ادرة  اأو 
ت��وث��ي��ق احلركة  ب��غ��ر���ض  2013 ك���ان  م��ن��ذ ع���ام 
وكيف  ال��ب��داي��ات  م��ن  الإم�����ارات  يف  الت�سويرية 
من  عديد  على  وح�سل  الأف���الم،  حتم�ض  كانت 
الور�ض والدورات ل�سقل خرباته، وا�ستخدم اأنواع 
خمتلفة من اآلت الت�سوير وكامريات املوبايالت. 
وعرب البحث والعمل قابل العديد من امل�سورين 
الكثري  وع���رف  التوثيقي  م�سروعه  يف  وا�ستمر 
القراءة  اأهمية  على  ورك��ز  الت�سوير،  تاريخ  من 

والط������الع يف ت��و���س��ي��ع م�����دارك الإن�������س���ان عامة 
والفنان ب�سكل خا�ض.

وعن الإعالم والفنان اأكد العطار اأن هناك فنانني 
ح�سن  املرحوم  مثال  اإعالمياً  الظهور  ي��ودون  ل 
ال�سريف الذي قدم امل�ساعدة الفنية للعديد من 
الفنانني ولكنه مل يكن ي�سعى وراء الإعالم، واأن 
التي يعمل عليها  والفكرة  العمل  املهم هو قيمة 

الفنان.
على  حتكم  اأحياناً  ميديا  ال�سو�سيال  اأن  واأ�ساف 
ال��ع��م��ل ب��وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا ول��ي�����ض ب��ال��ب��ع��د الفني 
للعمل،  �سلبياً  ن��ق��داً  وت�سكل  للعمل،  احلقيقي 
لذلك لبد من وجود حوار بني الفنان وحميطه 

حوار اإيجابي يوجه وي�سهم يف البناء الفني.
واأ�سار العطار اأن عني الفنان امل�سور تختلف عن 
الآخرين عند الدخول اإىل خمتلف الأمكنة، فهو 
اأو روؤي��ة ب�سرية  اأو فكرية  �ساحب ر�سالة مرئية 

هادفة.
وت�ساءلت د. جناة مكي عن ال�سعوبات التي متر 
بالفنان امل�سور؟ وما الر�سائل التي يرغب امل�سور 
اإر�سالها؟ وهل هناك ر�سالة خا�سة لكل فنان  يف 

بتنوع مو�سوعاته واختالفها؟

خلفية  ل��ل��ت�����س��وي��ر  اأن  ل���وت���اه  ح�����س��ة  د.  وذك�����رت 
فل�سفية يف تغليب الب�سر على الب�سرية، واأن هذه 
تدعو  الإم��ارات��ي��ني  للفنانني  ال��ث��الث  ال��ت��ج��ارب 
لالإعجاب والده�سة، وال�سوؤال هل اأثرت التقنيات 
احلديثة بطريقة ما على قيمة الت�سوير كم�سروع 
فني ذو روؤية فنية وتوثيقة، وهل تراجعت القيمة 

الفنية للعمل امل�سور؟
يعمل على م�سروع  اأنه  اإىل  �سعيد حمدان  واأ�سار 
توثيقي لتاريخ الت�سوير يف الإمارات واأنه يفتقد 
املعلومة املوثقة اأو الدقيقة، فامل�سورين الأجانب 
1903 وثقوا  الذين قدموا لالإمارات منذ عام 
امل�سورين  خ��الف  على  بال�سورة،  يتعلق  م��ا  ك��ل 
الذي  كابنت”  ال���ك���رمي  “عبد  م��ث��ال  الإم�������ارات 
تفتقد الكثري من املعلومات عنه، لذلك ينق�سنا 
املعلوم  وتقدم  وتوؤر�سف  وتوثق  تتبنى  موؤ�س�سات 
ال��ت��ج��ارب وت���ق���دمي الأعمال  امل��وث��ق��ة ع���ن ه���ذه 

بطريقة احرافية.
وات��ف��ق امل�����س��ارك��ون ع��ل��ى وج���ود ج��ه��ود ف��ردي��ة يف 
موؤ�س�سات  تتبنى  اأن  واأه��م��ي��ة  ال��ت��وث��ي��ق،  جم���ال 
املبادرات يف ظل وجود متخ�س�سني  الدولة تلك 

من اأبناء الدولة يقوموا بهذا البحث والتوثيق.

جتارب اإماراتية يف الت�شوير الفوتوغرايف يف ندوة الثقافة والعلوم

•• اأبوظبي-الفجر:

البث  راب��ع حلقات    ،2021 23 فرباير  الثالثاء  اليوم  تنطلق م�ساء 
تنظمه  ال��ذي  التا�سع،  مبو�سمه  ال�سعراء”  “اأمري  برنامج  من  املبا�سر 
باأبوظبي   الثقافية والراثية  اإدارة املهرجانات والربامج  وتنتجه جلنة 
يف اإطار ا�سراتيجيتها الثقافية الهادفة ل�سون الراث وتعزيز الهتمام 
بالأدب وال�سعر العربي، وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة م�ساًء من  م�سرح 

�ساطئ الراحة باأبوظبي، وعرب قناتي بينونة والإمارات.
جلنة  اأم��ام  ال�سعرية   ق�سائدهم  الربنامج  جنوم  من  �سعراء   4 ويقدم 

التحكيم، 
حيث �سي�سارك يف احللقة كل من “ال�ساعر اأحمد حافظ من م�سر،

من  لو  عبدالعزيز  ال�ساعر  ال�سعودية،  من  الهميلي  ح��وراء  ال�ساعرة   
ال�سنغال، ال�ساعر م�سعب نقي الدين من اجلزائر«.

وكانت احللقة املا�سية قد �سهدت تاأهل ال�ساعر “علي لون” من نيجرييا 
بركب  ليلتحق   درج���ة،   45 على  ح�سوله  بعد  التحكيم  جلنة  ب��ق��رار 
ال�سعراء  ينتظر  فيما   ، ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثانية  املرحلة  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني  

الثالثة “ال�ساعر ال�سيد خلف اأبو ديوان من م�سر،
 ال�ساعر حممد الركي من اململكة العربية ال�سعودية،

 ال�ساعر نبيل عماد العيا�ض من العراق” ت�سويت اجلمهور من خالل املوقع 
www.princeofpoets.« ال�سعراء  اأمري  لربنامج  الإلكروين 
للربنامج، حيث �سيتم الإعالن عن نتائج  الإلكروين  التطبيق  اأو   »ae

الت�سويت مطلع احللقة الرابعة.

العا�سرة م�ساًء عرب قناتي »بينونة« و »الإمارات«

احللقة املبا�شرة الرابعة من برنامج  »اأمري ال�شعراء« تنطلق م�شاء اليوم 

•• دبي - د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم جل�سة نقا�سية افرتا�سية بعنوان “جتارب اإماراتية يف الت�سوير الفوتوغرايف” �سارك 
فيها الفنانون نا�سر حاجي مالك وعمار العطار وعلي ال�سريف بح�سور د. �سالح القا�سم ع�سو جمل�س اإدارة الندوة 

املدير الإداري ود. ح�سة لوتاه ود. جناة مكي والكاتب �سعيد حمدان ونخبة من املهتمني واملتخ�س�سني.
اأدارت النقا�س �سيخة املطريي مت�سائلة هل ميكن بف�سل الهواتف املتحركة مبا متتلكه من تقنيات متطورة ال�ستغناء 
اإىل الفنانني امل�سورين الذين ميلكون نظرة خا�سة وا�ستطاعوا تطوير الروؤية  عن الكامريات املتخ�س�سة، م�سرية 
اأن يخلقوا تطورًا  من عني جمردة اإىل عني متقنة تلتقط اجلمال واللحظة والفكرة وتوثق للحياة، وا�ستطاعوا 

ملحوظًا يف الت�سوير ال�سوئي.

فقدان �سهادةاأ�سهم
الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  اأ�سهم  �سهادة  فقدت 
اإبراهيم حممد �سلطان الظاهري  با�سم / ح�سة 
فمن   )10197604ADIB( �سهادة  ب��رق��م 
ابوظبي  م�����س��رف  اىل  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��رث 

الإ�سالمي او الإت�سال على 0504880955

ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ح����������واء 
اثيوبيا   ، ب����ه����ريو  ح�������س���ني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP5434286( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ع���م���ران قيوم 
باك�ستان   ، ع����ب����دال����ق����ي����وم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )AT4154402(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

Date 23/ 02/ 2021  Issue No : 13172
Notice of publication of the amended Statement of Claim

Case No. 570/2020 Commercial Partial
In accordance with the request submitted by the Plaintiff M/S DIAMANT JEWELLERY 
DMCC - … national 
Sent to
Defendant: AA Commercial Group FZC - ……. National 
And Kwaku Afah Aswahini - Nationality/Angola 
Whereas the Plaintiff submitted an amended Statement of Claims 
……………………. Therefore, you are requested to appear before Ras Al Khaimah 
Court of First Instance that to submit any documents and information. In case you did 
not appear or send an attorney to represent you in the scheduled time, the Court will 
consider the Case. 
 A notification on correcting the Case Form 
Secretary of the 1st Commercial Department 
Amer Hassan Mohamed Hassan 
Notes: 
The notice shall be written in Arabic and English Languages. 
This document is electronically signed in the user name: AMER.M with regard to the 
employee Amer Hassan Mohamed Hassan on 22/02/2021 at 14:30 
The document had been successfully attached.  

Government of Ras Al Khaimah
Courts Departments 

Date 23/ 02/ 2021  Issue No : 13172
LEGAL NOTICE - Attestation No. 21141/2020

Notifing  Party : IBRAHIM MOHAMED HASSAN AL HOSANI, Emirati National, in my capacity as attorney 
for Mr. RASHED ABOULLA RASHED AL NUAIMI, in his capacity as managing partner in (Al Nuaimi Group 
LLC) by virtue of general power of attorney for lawsuit no. (4063/2020), address Ras Al Khaimah Emirate,Al 
Qusadat, Tel 056 6706703
First  Notified Party: Muhamad Shafiq Buliding Contg LLC, Address Ras Al Khaimah Emirate, Al Mairid 
Main Street, Property of Tahiti Real Estate,Tel: 0566189996
Second Notified Party: MOHAMMED SHAFIQ MOHAMMED RAFIQ, Pakistani national, in person and 
in his capacity as partner and director in charge of signature on behalf of Mohamed Shafiq Construction 
Contracting LLC - Address Ras Al Khaimah Emirate,Al Mairid, Main Street, Property of Tahiti Real Estate , 
PO. Box 34710 Ras Al Khaimah ,Tel: 0566 1869996
SUBJECT :-  Legal Notice and Order of Payment of the outstanding indebtedness at an amount of AED 

254,793.50 (Only two hundred fifty-four thousand seven hundred ninety-three dirhams and fifty fills)
Whereas the First Notified Party and the Second Notified Party has refrained from payment despite amicable 
claiming which caused the Notifying Party serious material and moral damages due to nonpayment of the 
outstanding amounts. Therefore, The First Notified Party and the Second Notified Party are hereby notified of 
prompt payment of the indebtedness due to the Notifying Party at an amount of AED 254,793.50 (Only two 
hundred fifty-four thousand seven hundred ninety-three dirhams and fifty fills), within 5 five days of the date of 
receipt hereof: otherwise, all the legal actions necessary for recovering the said amount plus the legal interest 
and the material and moral compensation and charging the First Notified Party and the Second Notified Party 
with the expenses and attorneys fees will be taken. The Notifying Party's other rights against the First Notified 
Party and the Second Notified Party are reserved.
Notifying Party

Government of Ras Al Khaimah
Courts Departments 
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تاألقت ب�سخ�سية "مروة" يف م�سل�سل "لوؤلوؤ"

هدير عبدالنا�شر: 
اأمتنى النجاح يف م�شل�شل 

الأغراب" "ن�شل 

"لوؤلوؤ"؟ م�سل�سل  فى  للم�ساركة  ر�سحك  من  البداية..  • فى 
- ر�سحني للدور املخرج حممد �سامي، الذي اآكن له كل ال�سكر على ثقته التي اأعطاين اإياها يف تقدمي هذه 

ال�سخ�سية ال�سعبة واملحورية باأحداث امل�سل�سل.
الأحداث؟ خالل  عليها  ظهرت  التى  "مروة" والتغريات  �سخ�سية  عن  • وماذا 

- يف احلقيقة" مروة" �سخ�سية مركبة و�سعبة للغاية ومليئة بالتناق�سات يف م�ساعرها وتظهر عك�ض 
يف  لكن  للجمهور  مفاجاة  يكون  قد  لها  حدث  ال��ذي  والتغري  "لوؤلوؤ"،  �سديقتها  جتاه  بداخلها  ما 
"لوؤلوؤ" يف التغري والنجاح  الواقع ما حدث لها كان نتيجة تراكمات خ�سو�ساً عندما بدات حياة 

الذي و�سلت له ف�سعرت اأنهم ا�سبحوا خمتلفني .
لل�سخ�سية؟ ا�ستعدادك  كان  • كيف 

- بعد اأن قراأت ال�سخ�سية بالكامل وعرفت املالمح الرئي�سية والتغريات التي متر بها، كان 
عندي حتدي اأن اأظهر الختالف بني املرحلتني التي مرت بهم "مروة" وحتول حبها اإىل 
"لوؤلوؤ" لكره، فتعاملت معها على اإنها �سخ�سيتني الأوىل �سديقة وفية، والثانية �سخ�ض 

حقود وموؤذي.
لِك؟ و�سلت  التي  والتعليقات  الأفعال  ردود  عن  •  حدثينا 

"مروة"  حقيقة  ظهرت  بعدما  خ�سو�ساً  توقعاتي،  من  اأك��رث  كانت  الفعال  ردود   -
وخيانتها ل�سديقتها، وهذا دليل على اأنهم �سدقوها يف البداية بل ومتنوا اأن يكون 
لديهم �سديقة مثلها، لكن مع مرور الأحداث كرهوها وذكرتهم بكل الأ�سخا�ض 

ال�سيئني الذين مروا يف حياتهم وهذا دليل على جناح ال�سخ�سية.
نظرك؟ وجهة  " من  "مروة  �سخ�سية  حملتها  التي  الر�سالة  • ما 

- اأن ل ناأمن ملن حولنا ب�سهولة ونتاأنى يف اأختيار الأ�سخا�ض الذين ندخلهم 
حياتنا، ومهما واجهتنا �سعوبات اأو خيانات نكون اأقوى منها ونكمل حياتنا 

ونركز يف م�ستقبلنا واأن جنعل جنحنا هو من يتحدث عنا.
امل�سل�سل؟ اأبطال  مع  التعاون  كوالي�ض  عن  • حدثينا 

- فى احلقيقية ت�سرفت بالتعاون معهم فهم اأ�ساتذة كبار، 
فاملخرج حممد عبدال�سالم، اعطاين فر�سة لأظهر بهذه ال�سورة 
جميلة  �سخ�سية  الإن�ساين  امل�ستوي  على  عمر  وم��ي  للجمهور، 
وق��ل��ب��ه��ا ط��ي��ب وت��ل��ق��ائ��ي��ة وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي ك��ان��ت دائماً 
الذين  العمل  جن��وم  لباقي  بالإ�سافة  وت�سجعني،  تدعمني 

تعلمت منهم الكثري.
لِك؟ اجلمهور  كره  من  تتخويف  • مل 

"مروة"  �سخ�سية  لأن  تقدميها،  م��ن  اأخ���ف  مل  ل   -
موجودة يف حياتنا .

• وهل قابلتى يف حياتك �سخ�سية 
العقاب  وم���ا   " "مروة  م��ث��ل 
وجهة  يف  ت�����س��ت��ح��ق��ة  ال�����ذي 

نظرك؟
مثلها يف حياتي  اأق��اب��ل  - ل مل 
وربنا يبعدهم عنا، واأما العقاب الذي 

ت�ستحقة �سن�ساهدة فى نهاية الأحداث .
"لوؤلوؤ"؟ م�سل�سل  بعد  جديدك  • ما 

يجمع  ال���ذي  الأغراب"  "ن�سل  م�سل�سل  ف��ى  اأ���س��ارك   -
والعمل  وم��ي عمر،  ك��رارة  واأم��ري  ال�سقا  اأحمد  النجوم 
بالتعاون  و�سعيدة  �سامي  حممد  الأ���س��ت��اذ  ق��ي��ادة  حت��ت 
دوري جناًحا مع  يحقق  اأن  واأمتنى  الثانية  للمرة  معه 

اجلمهور مثلما حدث يف "لوؤلوؤ".

خالد �شليم: اأعيد 
ال�شتعرا�شات اإىل امل�شرح

ت�سهد جمموعة  ���س��وف  املقبلة  ال��ف��رة  اأن  ع��ن  �سليم  خ��ال��د  ال��ف��ن��ان  اأع��ل��ن 
اأعمال فنية جديدة، يرى اأنها �ستكون خمتلفة، متمنياً اأن جتد قبوًل لدى 

اجلمهور امل�سري والعربي.
اإىل  والغناء  ال�ستعرا�سات  ُيعيد  م�سرحي  لعمل  حالياً  )اأ�ستعد  واأ���س��اف: 
خالد  الكبري  املخرج  الثقافة  وزارة  قيادي  من  وب��اق��راح  امل�سري،  امل�سرح 

جالل، ومع املخرج املتميز حممد جرب(.

قالت املطربة �سمرية �سعيد، اإنها مل ت�سعر يوماً يف حياتها بالغربة، بل 
اإنها تتحفظ عن هذه الكلمة لأن لديها دائماً النا�ض الذين حتبهم 

كاأنهم اأهلها يف كل بلد �سافرت اإليها.
مع  "ال�سرية"  ب��رن��ام��ج  يف  �سيفة  حلولها  خ��الل  �سمرية  وحت��دث��ت 
الإعالمية وفاء الكيالين عن كوالي�ض حياتها ما بني م�سر واملغرب،

 قائلة،
 اإن لديها �سديقة تتحدث اإليها كلما كانت يف حالة نف�سية �سيئة �سواء 
كان مكانها يف م�سر اأو املغرب اأو غريها من بلدان العامل، موؤكدة اأنها 

ترتبط ب�سديقتها منذ 14 عاماً،
املكاملة بينهما بال�سحك مهما كانت هناك م�ساكل،   وعادة ما تنتهي 
م�سيفة اأنها جتد يف م�سر من احلب والود والعطاء لأي اإن�سان واإن 

كان غري م�سري".
م��ن حياتي  وم���رت  ���س��رق مني  ع��م��ري  اأن  "اأ�سعر  ���س��م��رية:  وت��اب��ع��ت 

اأين منغلقة يف حياتي  نتيجة  بها،  اأ�سعر  اأن  دون  �سريعاً  �سنة   30
ال�سخ�سية ول اأ�سعى اإىل تو�سيع دائرة عالقاتي بالنا�ض لأين اأثق 

جداً يف القريبني مني".

فنانة �سابة ا�ستطاعت اأن تلفت الأنظار اإليها من اأول ظهر لها على ال�سا�سة، 
خداعنا  من  متكنت  اأنها  اإل  دمها  وخفة  الربيئة  مالحمها  من  الرغم  على 
واإظهار كل اأ�ساليب ال�سر، وكانت حديث اجلمهور منذ بداية عر�س م�سل�سل 
"لوؤلوؤ" ، هي الفنانة هدير عبدالنا�سر، التى حققت جناًحا كبرًيا ب�سخ�سية 
"مروة" يف م�سل�سل "لوؤلوؤ"، عن ردود الأفعال وال�سعوبات التي واجهتا يف 

هذا الدور، كان معها هذا احلوار:

الكويت  يف  املقيمة  اللبنانية  املمثلة  توا�سل 
رندا حجاج هذه الأيام ت�سوير ما تبقى لها 
من م�ساهد �سمن �سياق امل�سل�سل الدرامي 
)ان���ت���ق���ام م���ي���ت(، م���ن ت���األ���ي���ف عامر 
اأح��م��د اخلمي�ض،  احل��زمي��ي واإخ����راج 
واملتوقع عر�سه يف ال�سباق الدرامي 
ال���رم�������س���اين امل���ق���ب���ل، وذل������ك بعد 
من  املا�سية  ال��ف��رة  يف  انتهائها 
امل�سل�سل  يف  دوره����ا  ت�سوير 
اأي�ساً  الرم�ساين  الدرامي 

)اأمينة حاف(.
�سرحت  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف 
مالمح  عن  كا�سفة  حجاج 
�سخ�سيتها بالقول: )فور 
ان��ت��ه��ائ��ي م��ب��ا���س��رة من 
)اأمينة حاف( من تاأليف 
علي الدوحان واإخراج �سائد 
ا�ستمتعت  وال��ذي  الهواري 
ب��ه ك��ث��رياً، دخ��ل��ت مبا�سرة 
م�سل�سل  )لوكي�سني(  اإىل 

)ان��ت��ق��ام م��ي��ت( ال���ذي ف��ي��ه ت��ن��ّوع خمتلف ع��ن ���س��اب��ق��ه، اإذ 
�ساأطّل من خالله على امل�ساهدين جم�سدة �سخ�سية ليلى، 
وهي الفتاة املنحدرة من عائلة فقرية جداً، بارة بوالديها 

وت�سحي لأجل والدها، 
تقع يف حب وغرام �ساب يدعى حمود ويج�سد دوره اأحمد 
الطبقية  وال��ف��روق  ال�����س��داين، لكن تقف ظ���روف احل��ي��اة 
لكن  ج��داً،  عائلة غنية  ينحدر من  كونه  يف وجهها  عائقاً 
�سينت�سر احلب على  النهاية؟ وهل  الذي �سيح�سل يف  ما 
هذه الفروقات الطبقية اأم ل، اأترك هذه الإجابة اإىل حني 

عر�ض العمل(.
كثرياً  اأح��ب��ب��ت  اإيل،  )بالن�سبة  ب��ال��ق��ول:  ح��ج��اج  وت��اب��ع��ت 
دور  ج�سدت  اأن  ي�سبق  ومل  جديدة  كونها  ليلى  �سخ�سية 

الفتاة الفقرية يف املا�سي.
 اإىل جانب ذلك، ترى فيها من العفوية الكثري، واأمتنى اأن 

اأجيد تقدميها بال�سكل اجلميل.
 ويف هذا ال�سياق، اأ�سكر الفنان واملنتج نايف الرا�سد الذي 
يل  ويتيح  املتنوعة  الأدوار  لتقدمي  ير�سحني  م��ا  دائ��م��اً 

الفر�ض اجلميلة، 
اإظهار  غر�ض  يف  موهبتي  تبنى  فعلياً  اإن��ه  القول  وميكن 

الفن الذي بداخلي(.

رندا حجاج توا�شل ت�شوير 
دورها يف )انتقام ميت(

�شمرية �شعيد: 
اأ�شعر اأن عمري 

�شرق مني
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كيفية تنظيف امليكروويف بطريقة اآمنة
للحفاظ على نظافة امليكروويف، وجتّنب الفو�سى والروائح العالقة، مُي�سح 
اجلزء الداخلي اأ�سبوعيًّا، وُتنظف الن�سكابات والبقع ملجرد حدوثها. يف الآتي، 

اأ�سهل الطرق لتنظيف امليكروويف:
اخلل

وملعقتني  امل���اء،  م��ن  بكوبني  امليكرويف،  يف  لال�ستخدام  اآم��ن  وع��اء  مُي��الأ   -
كبريتني من اخلّل. وميكن اإ�سافة قطرة من الزيت العطري املف�سل لديك، 

وذلك للتخفيف من رائحة اخلل. يو�سع الوعاء، يف امليكروويف.
- ُي�سغل امليكروويف على حرارة عالية، خلم�ض دقائق. ل يف�سل فتح الباب، 

بعد انق�ساء ربع ال�ساعة، وذلك للتاأكد من اأن الأو�ساخ قد تال�ست.
مُت�سح  التي  ال���دوارة  ال�سينية  ���س��اأن  الأم���ر يف  وك��ذا  بعناية،  ال��وع��اء،  ينزع   -

بو�ساطة قطعة قما�ض نظيفة.
امليكرويف،  دواخ��ل  العلوي من  والأ�سفل واجل��زء  والباب  مُت�سح اجلوانب    -
با�ستخدام منا�سف ورقية )اأو قطعة قما�ض(، مع التاأكد من جتنب دخول اأي 

�سائل يف الفتحات.
 الليمون احلام�ض

- تقطع ثمرة من الليمون احلام�ض اإىل ن�سفني.
- يو�سع كوب من املاء يف وعاء اآمن لال�ستخدام يف امليكروويف.

- ُيع�سر يف الكوب ع�سري الليمون احلام�ض.
اإىل  خم�ض  من  امليكروويف  في�سغل  الكوب،  يف  ا  اأي�سً الثمرة  ن�سفا  يو�سع   -

ع�سر دقائق.
ال��دوارة بقطعة قما�ض  ال�سينية  الكوب بحذر، فتم�سح  وُي��زال  الباب  ُيفتح   -

نظيفة ثم مُت�سح الأ�سطح داخل امليكروويف بقطعة قما�ض.
�سائل اجللي

ُتنقع  ال��داف��ئ.  امل��اء  �سائل اجللي، يف وع��اء يحتوي على  القليل من  - يو�سع 
اإ�سفنجة وُتع�سر يف الوعاء حتى ميتلئ املاء بالرغوة.

املبللة  الإ�سفنجة  با�ستخدام  اجللي،  حو�ض  يف  ال���دوارة،  ال�سينية  تفرك   -
ب�سائل اجللي. ت�سطف ال�سينية، وترك حتى جتف.

ل اإزالة كل الفتات من داخل امليكرويف، با�ستخدام من�سفة ورقية )اأو  - يف�سّ
قطعة قما�ض مبللة(.

املبللة، يف تنظيف الأ�سطح الداخلية، بدًءا من اجلزء  ُت�ستخدم الإ�سفنجة   -
واجلوانب  العلوي  اجل��زء  تغطية  م��ع  دائ��ري��ة،  ح��رك��ات  با�ستخدام  ال��ع��ل��وي، 
من  للتاأكد  نظيفة،  رغ��وة  با�ستخدام  ذل��ك،  يكرر  بالرغوة.  والباب  والأ�سفل 

زوال كل الأو�ساخ.
- مت�سح الأ�سطح مبن�سفة ورقية مبللة لإزالة الرغوة، مع احلر�ض على عدم 

دخول املاء يف الفتحات.
- مت�سح كل الأجزاء مبن�سفة ورقية جافة )اأو قطعة قما�ض(، لتجنب ظهور 

اخلطوط.
منظف النوافذ

- ُير�ّض منظف النوافذ يف الوعاء الآمن للميكروويف، الذي ي�سّغل لثانيتني 
تقريًبا، ثم ي�ساف كوب من املاء.

- ُير�ض اجلزء الداخلي من امليكروويف مبنظف النوافذ - بخا�سًة يف حالة 
على  وُي�سّغل  امليكروويف  يف  الوعاء  يو�سع   - املخبوزة.  الكبرية  الن�سكابات 

حرارة عالية خلم�ض دقائق تقريًبا.
- يجب النتظار حوايل خم�ض دقائق لخراج الوعاء بعناية.

ثم  مبللة،  ورقية  اأوًل مبن�سفة  ال��ذي مي�سح  ال���دوار،  القر�ض  اإزال���ة  يجب   -
مبن�سفة جافة.

الكهربائي؟ امل�سباح  اخرتع  الذي  • من 
توما�ض اأدي�سون.

• من الذي اكت�سف الدورة الدموية؟
وليام هاريف.

بلوتو؟ كوكب  ُيلقب  • مَب 
الكوكب القزم.

احلمار؟ �سغري  ي�سمى  • مباذا 
اجلح�ض.

الكلب؟ �سغري  ُي�سمى  • مَب 
جرو.

تبلغ عدد اأرجل العنكبوت؟ • كم 
اأرجل.  8

الكربيتيك حام�ض  ال�سيارة  بطارية  اىل  • ي�ساف 
عيون.  لها  لي�ض  الأر�ض  • دودة 

دائري.  ب�سكل  راأ�سها  تدير  اأن  البومة  • ت�ستطيع 
ج�سمها.  يف  ع�سلة   1.300 لها   ) الفرا�سة  يرقانة   ( • الري�سوع 

الت�سو�ض ت�سبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�ستخرج  �سكرية  مادة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�سادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�سل(  • منتج 

22% الطبيعي  الع�سل  يف  املاء  ن�سبة  • تبلغ 
لها.  اأ�سرا�ض  ل  • الأفعى 

دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�سف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�سة  �سلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�سرويف  لالأ�سماك  العظمي  • الهيكل 

 . الطعم  نف�ض  له  لي�ض  اأنه  مع   ، العادي  ال�سكر  مميزات  نف�ض  له  اخل�سب  • �سكر 
ميوعة.  اأكرث  الأبي�ض  الزلل  من  حمتواه  ي�سبح  البي�ض  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�سمع 
اإىل  احللزون  اأ�سنان  ت�سل  اأن  وميكن  الل�سان،  بوا�سطة  جر�سها  طريق  عن  ال�سجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 

�سن   25.000
التقيوؤ.  ت�ستطيع  ل  • الفئران 

ل�ص الدجاج 
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التفاح 

%12 �سكر  %85 من وزنها ماء -  التفاح على  املائة غ��رام من  يحتوي 
و90 وحدة من فيتامني اأ - 40 وحدة من فيتامني ب1 - 20 وحدة من 
فيتامني �سي - 4 غرامات من اللياف والكثري من المالح املعدنية مثل 
البوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور واحلديد - يوجد يف التفاح مادة ت�سمى 
باملعدة  وال��غ��ازات  احلمو�سة  م��ن  التخل�ض  على  ت�ساعد  التي  )البكتني( 
انه  كما  ارتفاعة  ويوقف  ال��دم  يف  الكولي�سرول  ارتفاع  من  يحد  وكذلك 

ي�ساعد على ا�ستقرارا يف �سكر الدم.
يعالج التفاح الم�ساك وال�سهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�سم 

باملعدة والمعاء حمو�سة املعدة وي�ساعد على تفتيت ح�سى املرارة. 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�سرايني  بت�سلب  ال�سابة  م��ن  للوقاية 
فوائد التفاح انه يزيل حم�ض البول وين�سط الكبد ويهديء ال�سعال ويزيل 

ال�سعور بالتعب.

اعتاد اأحد الل�سو�ض ان ي�سرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�ض عجيب لكن ل ت�ستعجبوا .. انه ي�سرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�ستكى النا�ض كثريا اإىل القا�سي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�سي انه يئ�ض من هذا 
الل�ض لكنه �سيقدمه لهم �سباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�سالة .. جاء القا�سي وطلب من زوجته ان حت�سر 
له بع�ض الدجاجات من ح�سريتها فلما ت�ساءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �سرقها ل�سا 
و�سلنا اليه و�سبطناه متلب�سا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�سد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�ض  يوم  م�ساء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�سرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �سبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرثت هذا اللون خارج احلظرية اي�سا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�سريتها حتى انت�سف الليل وجاء الل�ض وجمع بع�ض الدجاجات يف قف�ض 
وذهب م�سرعا ويف ال�سباح املبكر �سار القا�سي وحرا�ض ال�سرطة خلف خطوات الل�ض الذي تلون حذاوؤه باللون 
الحمر وعندما و�سلوا لبيته دق القا�سي الباب و�ساأل �ساحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�سي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�سي 
ح�سنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�سك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�ض ينتعل حذاء �سبغ اأ�سفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�سك بحذاء الل�ض وقال ول�سا 
يداه ملونتان باللون الحمر مثل يديك ..ده�ض الل�ض الذي مل ينتبه للون الحمر يف يده فقد دخل فرا�سه 
بعد ان انتهى من �سرقاته ف�سحك القا�سي وقال هيا ايها امل�سكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�سكر زوجتي 

وافكارها ذات اللون الحمر.

اأحد مظاهره - احلمو�سة  اأن داء الرت��داد املعدي املريئي، الذي  اأمريكية كبرية واع��دة،  اأظهرت نتائج درا�سة 
املعوية، يرتبط بارتفاع خماطر الإ�سابة ب�سرطان احلنجرة واملريء.

اأن داء الرت��داد املعدي   ،CANCER وجاء يف الدرا�سة، التي ن�سرت يف جملة جمعية ال�سرطان الأمريكية 
البلدان  البالغني يف  ال�سكان  املائة من  40 يف  اإىل   20 املعدة والأمعاء، وي�سيب  ي�ستهدف  املريئي، هو مر�ض 

املتقدمة. يحدث املر�ض عندما يتم قذف �سائل املعدة احلم�سي يف املريء.
اأن هذه  اأبنيت من املعهد الوطني لل�سرطان،  وذكرت جمموعة العلماء الأمريكيني بقيادة الدكتور كري�ستيان 
واحلنجرة،  امل��ريء  اأن�سجة  يف  التلف  ت�سبب  املعوية،  احلمو�سة  اأو  احلم�سي،  الرجت��اع  ت�سمى  التي  الظاهرة، 

وميكن اأن يوؤدي التعر�ض املطول لها، اإىل الإ�سابة بال�سرطان.

احلمو�شة املعوية ت�شكل خطرا مميتا

رجل يرتدي كمامة ويلتقط �سورة �سيلفي وهو يحمل كلبه اأمام �سخرة احلمام يف بريوت ، لبنان.  )رويرتز(


