
�ص 22

�ص 35

»�صحة« تطلق برنامج املراقبة 
املنزلية للأطفال الذين 

يعانون من ا�صطرابات القلب 

غفران حممد:

 تعر�صِت لهجوم كبري 
ب�صبب �صارة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

قريبا يف بريطانيا.. ف�صالت الإن�صان م�صدر للطاقة
على  باالعتماد  امل��ن��ازل  اآالف  لتدفئة  قريبا  عمالقة  �شركة  تخطط 
ن��وع��ه��ا بح�شب ما  ال��ب�����ش��ري��ة، يف جت��رب��ة ه��ي االأوىل م��ن  ال��ف�����ش��الت 
اأن  ذكرت تقارير اإعالمية. واأو�شح �شحيفة "اإندبندنت" الربيطانية 
"ثيمز ووتر" Thames Water �شت�شتخدم يف جتربتها  �شركة 
احلرارة الزائدة امل�شتعادة من عملية معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 
كينغ�شتون، جنوب غربي  2000 منزل جديد يف  اأك��ر من  لتدفئة 
النهائية  املعاجلة  الدافئة  املياه  اإع��ادة كل  "بدال من  وذك��رت:  لندن. 
مركز  اإىل  واإر�شالها  ثلثها  حوايل  التقاط  �شيتم  مبا�شرة،  النهر  اإىل 
طاقة جديد، للم�شاعدة يف ت�شخني املياه املت�شلة مبنطقة كامربيدج 
ال�شكنية يف كينغ�شتون". ويف حال جنحت هذه التجربة، فاإنه �شي�شبح 
احلرارة  من  �شاعة"  "غيغاوات  �شبع  اإىل  ي�شل  ما  توفري  باالإمكان 

منخف�شة الكربون �شنويا.
تو�شيع  اإىل  الح���ق  وق���ت  يف  �شت�شعى  اأن���ه���ا  ووتر"  "ثيمز  وك�����ش��ف��ت 
مدينة  و���ش��ط  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة  امل��ب��اين  لت�شمل  التجربة  ه��ذه 

كينغ�شتون.
احلرارة  "تعترب  لل�شركة:  التنفيذي  الرئي�س  بنتلي،  ���ش��ارة  وق��ال��ت 
امل��ت��ج��ددة م��ن �شبكة ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي م�����ش��درا رائ���ع���ا، ل��ذل��ك من 
ال�����ش��روري اأن ن��ك��ون الع��ب��ا رائ���دا يف اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ي��ة طاقة 

الف�شالت".
وتابعت: "حماية البيئة وتعزيزها اأمر بالغ االأهمية بالن�شبة لنا، وقد 
التزمنا ببذل كل ما يف و�شعنا الإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق 

طموحاتنا ال�شفرية ال�شافية على مدى ال�شنوات الع�شر القادمة".
ويعد هذا املخطط االأول من نوعه يف اإجنلرتا، مما �شيجعله منوذجا 
�شي�شاهم يف  ال��ذي  االأم��ر  بالبالد،  اأخ��رى  اأم��اك��ن  مل�شاريع مماثلة يف 

تقليل ماليني االأطنان من انبعاثات الكربون. 

ملاذا يحتاج الأطفال اإىل معجون اأ�صنان خا�ص؟
يحتاج االأطفال اإىل معجون اأ�شنان خا�س، نظرا الأن اأ�شنانهم ال حتتاج 

اإىل كمية كبرية من الفلورايد.
واأو�شحت جملة "اأوكو ت�شت"  االأملانية اأنه ينبغي ا�شتخدام معجون 
 1000 مبقدار  الفلورايد  على  يحتوي  لالأطفال  خم�ش�س  اأ�شنان 

.)ppm( جزء يف املليون
حيث  امل�شتخدمة؛  املعجون  كمية  اأهمية  اإىل  ت�شت"  "اأوكو  واأ���ش��ارت 
عمر  حتى  االأط��ف��ال  م��ع  االأرز  حبة  حجم  يف  كمية  ا�شتخدام  ينبغي 
�شنتني، بينما ينبغي ا�شتخدام كمية يف حجم حبة البازالء مع االأطفال 

حتى عمر 6 �شنوات.
ال  فاإنه  الفلورايد،  على  يحتوي  اأ�شنان  معجون  ا�شتخدام  ح��ال  ويف 
يجوز تقدمي املزيد من الفلورايد لالأطفال - يف �شورة اأقرا�س مثال 

- اإال بعد ا�شت�شارة طبيب االأ�شنان.

يهرب من قيود كورونا على حدود اأملانيا
كان تاآكل احلدود يف اأوروبا م�شدر اإلهام للعامل، لكن الو�شع تغري يف 
بلدين  بني  لعبور حدود  بحياته  يخاطر  البع�س  وبات  كورونا،  زمن 

اأوروبيني.
ه���ذا ب��ال��ت��ح��دي��د م��ا ح���دث م��ع ع��ام��ل اأمل����اين يعمل يف والي���ة تريول 
النم�شاوية على احلدود االأملانية، حني اأراد العبور اإىل منزله يف والية 

بافاريا االأملانية. 
ويف االأوق��ات املعتادة، كان عبور احلدود ي�شتغرق وقتا ق�شريا للغاية 

ودون اأي عوائق، ونادرا ما تكون هناك عمليات تفتي�س.
اأي��ام قيودا م�شددة على احلدود  االأملانية تفر�س منذ  ال�شلطات  لكن 
مع تريول النم�شاوية اإثر تف�شي �شاللة فريو�س كورونا القادمة من 

جنوب اأفريقيا يف هذه الوالية.
"اختبار كورونا"، عرب  ولتجنب هذه الت�شديدات االأمنية ومتطلبات 
املعدين  الهيكل  ح��واف  احل��دود م�شيا على  بدراجته  االأمل��اين  العامل 
ل��ك��وب��ري راب���ط ب��ني ال��والي��ت��ني يف م��غ��ام��رة ك��ب��رية. وق��ال��ت �شحيفة 
كرونه النم�شاوية "ما فعله العامل االأملاين مغامرة كبرية، وال ينبغي 
تقليده باأي حال من االأحوال". وتابعت "حدثت هذه الواقعة االأ�شبوع 

املا�شي، و�شجلها اأحد املارة عرب كامريا هاتف ذكي".
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حني األهمت مراك�ص لوحات 
وين�صتون ت�صر�صل 

األهمت مدينة مراك�س املغربية عددا من لوحات رئي�س الوزراء الربيطاين 
ال�شهري وين�شتون ت�شر�شل، الذي كان اأي�شا فنانا ت�شكيليا وكاتبا، من اأبرزها 
لوحة ت�شّور �شومعة م�شجد الكتبية التاريخي باملدينة احلمراء، تطرحها 

دار كري�شتيز يف مزاد االثنني يف لندن.
اأثناء حلوله   1943 ر�شم ت�شر�شل )1874-1965( هذه اللوحة العام 
عقده  ال��ذي  اأنفا  موؤمتر  يف  للم�شاركة  املغرب  اإىل  زي��ارة  خ��الل  مبراك�س، 
اليوم  وه��ي  الثانية.  العاملية  احل��رب  خ�شم  يف  البي�شاء،  ب��ال��دار  احللفاء 
حمط مزايدات ترتاوح من 1،7 و�شوال اإىل 2،8 مليون يورو، بح�شب دار 

كري�شتيز للمزادات.
تعد اللوحة التي تعر�شها للبيع جنمة هوليوود االأمريكية اأجنلينا جويل 
"اأهم اأعمال ت�شر�شل بالنظر اإىل ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن الع�شرين"، 
االإر�شادي  الدليل  فيب�س يف  ب��اري  الربيطاين  الفنون  م��وؤرخ  كتبه  ما  وفق 

للمزاد.
بداأ الزعيم الربيطاين املحافظ الر�شم يف �شن االأربعني. اأما ع�شقه للمدينة 
احلمراء واأنوارها فبداأ يف ثالثينات القرن املا�شي، حني كان املغرب خا�شعا 
23 عاما، هربا  الفرن�شية واالإ�شبانية. وزاره��ا �شت مرات خالل  للحماية 

من �شباب لندن وعوا�شف ال�شيا�شة.
وكتب معربا عن اإعجابه مبراك�س يف �شحيفة دايلي ميل الربيطانية العام 
ال�شحراء،  املنبثقة من  الل�شا�شعة تلك  النخيل  واح��ات  يف  "هنا،   1936
يكون امل�شافر متاأكدا من اأّنه �شينعم باأ�شعة ال�شم�س اإىل ما ال نهاية ومب�شهد 

جبال االأطل�س ال�شاخمة املك�شوة بالثلوج".

اأبل ت�صتعد لطرح اآيفون 13
اأبل  االأم��ري��ك��ي��ة  التكنولوجيا  ع��م��الق  ب���داأ 
اال�شتعداد لطرح اجليل اجلديد من هاتفها 

الذكي ال�شهري اآيفون 13.
ي��اأت��ي ذل���ك رغ���م اأن���ه مل مي��ر ���ش��وى �شهور 
اأبل  �شركة  اأح��دث هواتف  ط��رح  قليلة على 
االأمريكية لالإلكرتونيات اآيفون 12 للبيع.  
ميكن  ال��ذي  اال���ش��م  يتحدد  مل  االآن  وحتى 
موقع  بح�شب  نهائي  ب�شكل  عليه  اإط��الق��ه 
�شي نت دوت كوم املتخ�ش�س يف مو�شوعات 
خبري  كو  ت�شو  مينج  ويقول  التكنولوجيا. 
 3 اأب��ل تعتزم ط��رح  اإن  التكنولوجيا  اأ���ش��واق 
اآيفون13  وه��ي  ال��ذك��ي،  الهاتف  من  فئات 
واآيفون 13 ميني واآيفون 13 برو ماك�س، 
اأب��ل موعد ط��رح اجلهاز  يف ح��ني مل حت��دد 
اجلديد. ويقول موقع �شي نت دوت كوم، اإن 
اأبل مل تقدم اأي اإ�شارة اإىل توقيت االإعالن 
عن الهاتف اجلديد. وا�شتنادا اإىل تاريخ اأبل 
فاإنه ميكن التنبوؤ بتوقيت موؤمترات الك�شف 
عن هواتف اآيفون. ويف حني غريت جائحة 
عمالق  اأ���ش��ل��وب  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
التكنولوجيا االأمريكية يف تقدمي منتجاتها 
خالل العام املا�شي، حيث خال موؤمترها يف 
 8 منذ  مرة  والأول  املا�شي  �شبتمرب/اأيلول 
هاتف  من  جديد  جيل  تقدمي  من  �شنوات 
اأن تعود ال�شركة  اآيفون، ولكن من املحتمل 

اإىل طريقتها املعتادة خالل العام احلايل.

زيت اخلردل.. من الزيوت 
املهمة ل�صحة الإن�صان �ص 23

احلمية النباتية الغنية 
بالربوتني تقلل الوفيات املبكرة 
اللحوم  تناول  اللواتي يتوقفن عن  الن�شاء  اأن  اإىل  تو�شلت درا�شة حديثة 

ويف�شلن اخليارات النباتية بعد �شن الياأ�س اأقل عر�شة للوفيات املبكرة.
وربطت الدرا�شة بني تناول املك�شرات بداًل من اللحوم احلمراء والدواجن 

ومنتجات االألبان والبي�س واالأ�شماك بانخفا�س خطر الوفاة املبكرة.
خف�س  اإىل  البي�س  م��ن  ب���داًل  امل��ك�����ش��رات  ت��ن��اول  اأدى  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف 
اللحوم  تبديل  اأن  ح��ني  يف   ،47% بن�شبة  ال��درا���ش��ة  يف  امل���وت  احتمالية 
احلمراء ومنتجات االألبان بالوجبات التي تعتمد على املك�شرات قلل من 

خطر املوت املبكر بن�شبة 11 و%12 على التوايل.
الن�شاء  اأن  ا  اأي�شً االأمريكية  القلب  اأجرتها جمعية  التي  الدرا�شة  ووجدت 
النباتيات اللواتي ي�شتخدمن املك�شرات للح�شول على الربوتني الغذائي 

اأقل عر�شة للوفاة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية بن�شبة 56%.
اأن  الباحثون  ي��اأم��ل  االرت��ب��اط،  �شبب  ال��درا���ش��ة مل تبحث يف  اأن  ويف ح��ني 
ت�شجع النتائج الن�شاء االأكرب �شناً على التفكري يف دمج املزيد من املك�شرات 

يف نظامهن الغذائي بداًل من الربوتينات االأخرى.

"اإن اأكر م�شاكل الو�شعيات اخلطاأ �شيوعاً �شببها اجللو�س 
اأو  االأرائ��ك  اأث��اث غري مدعوم، مثل  لفرتات طويلة على 
النا�س  االإغ��الق، وجد  فاأثناء  املطبخ.  كرا�شي  اأو  االأ���ش��ّرة 
باجتاه  منحنني  للغاية  طويلة  �شاعات  يق�شون  اأنف�شهم 
�شا�شاتهم يف نقط خمتلفة من املنزل، مع قليل من الوعي 
ال��ع��ادات على  اأن حتدثها ه��ذه  ال��ت��ي ميكن  االآث����ار  ح��ول 
يهتم  "ال  رومانو�س:  الدكتور  واأ�شاف  الفقري".  العمود 
النا�س كثرياً لتوفري الدعم املنا�شب للمع�شم عند العمل 
على اأجهزة احلا�شوب املحمولة. وهناك العديد من حاالت 
ال�شغط على االأع�شاب عند املرفقني اأو مفا�شل الر�شغ".
واأ�شار الدكتور رومانو�س اأي�شاً اإىل ارتفاع حاالت االإ�شابة 
مبتالزمة النفق الر�شغي التي تت�شبب بالتنميل واخلدر 
من  للخروج  الوحيد  ال�شبيل  اأن  م��وؤك��داً  اليد،  يف  واالأمل 
م�شاكل اآالم الظهر اأو الرقبة هو وعي النا�س ومعرفتهم 

الأف�شل و�شعيات الأج�شادهم والت�شرف بناًء على ذلك".
وي�شارك الدكتور رومانو�س القراء جمموعة من الن�شائح 
اأثناء  واملع�شم  والرقبة  الظهر  اآالم  جتّنب  كيفية  ح��ول 

العمل من املنزل:

- اجللو�س على كر�سي مريح
الكرا�شي  اأّن  اإال  ب��دي��ه��ي��اً،  اأم����راً  ي��ب��دو  ق��د  ذل���ك  اأن  رغ���م 
املنزلية ال ُتقارن بتلك املوجودة يف املكاتب. ومع احتمال 
امتداد منوذج العمل من املنزل لفرتة طويلة يف امل�شتقبل 
مريح  كر�شي  �شراء  يف  اال�شتثمار  احلكمة  فمن  املنظور، 
م�شمم لدعم الرقبة والظهر. - احلر�س باأن الزاوية 90 
درجة بني الركبتني والكاحلني والوركني: عند التحديق 

احلفاظ  ي�شعب  قد  متتالية،  ل�شاعات  جهازك  �شا�شة  يف 
وجدت  كلما  ت��ذك��ري  لكن  ال��ث��اب��ت��ة.  الو�شعية  ه��ذه  على 
اأنك اتخذت و�شعية اأخرى اأن ترجعي اإىل الوراء وترخي 

مفا�شلك وع�شالتك.

تختبئ  خمتلفة  اأمرا�س  واالإره���اق:  املزيد:التعب  تابعي 
خلف هذا ال�شعور

لدعم  املخ�س�سة  ال�سيليكون  و���س��ادة  تن�سي  ال   -
املع�سم عند الطباعة

اأنَّ الر�شغني واالأ�شابع تكون  اأن تالحظي  من ال�شروري 
الالزم.  ال��دع��م  توفري  ع��دم  عند  الإج��ه��اد مفرط  عر�شة 
حتدث  اأن  الو�شادة  ه��ذه  مثل  ال�شغرية  ل���الأدوات  وميكن 

فارقاً كبرياً.

- و�سع ال�سا�سة مبوازاة م�ستوى العينني
يجب اأال تقومي بثني الفقرات العنقية يف عمودك الفقري 
للخلف اأو لالأمام يف اأي وقت من االأوقات. ميكنك تكدي�س 
مع  �شا�شتك  ت���وازي  ل�شمان  ال�شناديق  اأو  الكتب  بع�س 
عند  لالنحناء  اال�شطرار  عدم  وبالتايل  العني،  م�شتوى 

النظر اإىل هذه ال�شا�شة.

- خذي فرتة ا�سرتاحة كل 45 دقيقة
لي�س هناك اأهم من اأخذ ا�شرتاحة ب�شيطة لب�شع دقائق 
اإذا ا���ش��ت��ط��ع��ِت؛ ام�����ش��ي ق��ل��ي��اًل وم����ّددي  ك��ل 45 دق��ي��ق��ة. 
ع�شالتك. بذلك �شتتجنبني اأي توتر اأو اإجهاد و�شرتتخي 

النظر  من  عينيك  �شرتيحني  كما  وع�شالتك  مفا�شلك 
اإىل ال�شا�شة.

املاء  كمادات  اأو  الثلج  كمادات  با�ستعمال  فكري   -
ال�ساخن

اإذا  معاجلة.  دون  وتركه  اأمل  اأي  اإهمال  ع��دم  من  تاأكدي 
مت�شلب،  ظهرك  اأن  اأو  م�����ش��دودة  ع�شالتك  ب��اأن  �شعرت 
ف��ح��اويل ا���ش��ت��خ��دام اإح����دى ه���ذه اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات. اأما 
لالإ�شابات احلاّدة اأو االأمل وااللتهابات والتورم امللحوظ، 
االأمل،  اأو  الع�شالت  لت�شلب  الثلج.  ك��م��ادة  فا�شتخدمي 

ا�شتخدمي كمادة حرارية.

- احلر�س على اأخذ ق�سط كاٍف من النوم وبو�سعية 
جيدة

غالباً ما يكون العمل من املنزل جمهداً. فيجب املحافظة 
على خط فا�شل بني "املنزل" و"املكتب"، حتى اإن اأدى ذلك 
نف�شك  وج��دت  اإذا  خمتلف.  مكان  اأو  غرفة  يف  العمل  اإىل 
نائمة يف اأو�شاع غري مريحة اأو موؤذية، فحاويل اأن تدعمي 

و�شعية نومك با�شتخدام و�شائد داعمة طوال الليل.

- قومي ب�سراء مرتبة مريحة
اأثناء  فقط  ي��ح��دث  ال  والع�شالت  العظام  ا���ش��رتخ��اء  اإن 
اجللو�س؛ اإذ يق�شي النا�س ثلث حياتهم تقريباً م�شتلقني 
مرتبة  على  ح�شولك  �شمان  ف���اإنَّ  لذلك  ال�شرير،  على 
منا�شبة تدعم ظهرك خالل النوم هو اأمر حيوي التخاذ 

و�شعية �شحية.

تلفريك لندن.. الوجهة ال�صياحية 
الناجية من اإغالق كورونا

توقفت ال�شياحة ب�شكل �شبه تام يف 
اإع���الن االإغ����الق العام  ل��ن��دن منذ 
الرابع  يف  البالد  عموم  يف  الثالث 
جميع  واأغلقت  املا�شي،  يناير  من 
ال�شياحي  اال����ش���ت���ق���ط���اب  م����راك����ز 
واح��د فقط؛  ا�شتثناء  بالكامل مع 
االآن  لغاية  بقي  لندن"  "تلفريك 
الغلق  ق��ان��ون  ي��خ��ال��ف  ال  متنف�شا 
جزءا  باعتباره  لندن  ل���زوار  ال��ع��ام 
من �شبكة النقل العام على الرغم 
اإدراج���ه �شمن امل��واق��ع االأكر  م��ن 

اجتذابا لل�شائحني.
اخلريطة  بح�شب  ل��ن��دن،  وتق�شم 
اإىل  ال��ق��ط��ارات،  ب�شبكة  اخل��ا���ش��ة 
غري  حلقات  �شكل  على  مناطق   9
منتظمة تبداأ من مركز لندن اإىل 
قطارات  �شبكة  وتغطي  اأط��راف��ه��ا. 
مناطق  ج��م��ي��ع  خ��ط��ا   18 ت�����ش��م 

العا�شمة عرب 270 حمطة.
�شبكة  ���ش��م��ن  ال���وح���ي���د  واخل������ط 
ق����ط����ارات ل���ن���دن ال������ذي ي��ح��ل��ق يف 
ال�����ش��م��اء ل��ع��ب��ور ن��ه��ر ال��ت��ي��م��ز بدل 
العبور على  اأو  اأن��ف��اق  ال��دخ��ول يف 
االإمارات"  "تلفريك  هو  اجل�شور 
املدرج �شمن �شبكة النقل العام على 
خريطة مرتو لندن اأو كما ت�شمى 
حمليا "تيوب ماب". وبالرغم من 
بقي  اأن���ه  اإال  �شياحيا  معلما  ك��ون��ه 
اأم��ام ال��زوار خ��الل الغلق  مفتوحا 
با�شتثناء  ك���ورون���ا،  وتف�شي  ال��ع��ام 
 2020 مار�س  يف  املوؤقت  التوقف 
الأ�شباب احرتازية، الأنه يعد ر�شميا 
التي  العام  النقل  �شبكة  ج��زءا من 

تعمل حاليا ب�شكل طبيعي.

ترافي�ص �صكوت يف هذه 
املبادرة الإن�صانية

�شكوت   العاملي  ترافي�س  النجم  يقوم 
غذائي  ب���رن���ام���ج  ب��ت��م��وي��ل  ح���ال���ي���اً 
الذين  ه��ي��و���ش��ن  ���ش��ك��ان  مل�����ش��اع��دة 
واج���ه���وا ع��ا���ش��ف��ة ���ش��ت��وي��ة ق��وي��ة، اإذ 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال�����ش��ك��ان  ي��ع��ي�����س 
بعد  وكهرباء،  ماء  دون  تك�شا�س من 
احلرارة  ودرج���ات  الثلوج  عطلت  اأن 
ال��ت��ي ه��ي اأدن���ى م��ن درج���ة التجمد، 

ال�شبكة الكهربائية للوالية.
ترافي�س  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���م  وب��������ادر 
عرب  امل�������������ش������اع������دة  اإىل  ������ش�����ك�����وت 
 Cactus Jack  " م���وؤ����ش�������ش���ة 
تتعاون  التي   "  Foundation
ل���ك���ل تقدما  امل���دي���ن���ة  ح���ك���وم���ة  م����ع 
50000 وجبة لل�شكان املت�شررين 

من هذه العا�شفة.
و�شيتم التن�شيق بني العمدة �شيلف�شرت 
وموؤ�ش�شة  ���ش��ك��وت  وم��ن��ظ��م��ة  ت��ورن��ر 
املحلية  هيو�شن هيلث واملجموعات 
واأ���ش��ح��اب امل��ط��اع��م، وذل���ك لتوفري 
ت�شرراً  االأك��ر  لالأ�شخا�س  الطعام 

يف هيو�شن.

ن�صائح ملواجهة التعب والأمل الناجتني عن العمل من املنزل

حول  االأ�سخا�س  ماليني  على  كورونا  جائحة  فر�ست 
العمل عن بعد قد  اأنَّ  املنزل. ورغم  العمل من  العامل، 
اأثبت فعاليته اإىل حد كبري، غري اأّن بع�س عادات العمل 
من املنزل توؤثر �سلبًا على و�سعيات جلو�س االأ�سخا�س، 
مما قد يوؤدي اإىل اإ�سابات خطرية يف العمود الفقري، 

الظهر  اآالم  م��ن  وامل��ع��ان��اة 
والرقبة، باالإ�سافة اإىل 
اأ�سرار عديدة يف اجل�سم 
على املدى البعيد بح�سب 

جملة �سيدتي نت.
رومانو�س،  اإيلي  الدكتور 
االخت�سا�سي يف جراحة 

فقيه  م�ست�سفى  يف  العظام 
اجل���ام���ع���ي، ي��ت��ح��دث ح����ول ه��ذا 

على  ال�سرر  جتّنب  اأجل  من  ن�سائحه  ويقدم  املو�سوع، 
اجل�سم، فيقول بداية:
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�ش�ؤون حملية
اأ�صاتذة وطلبة جامعة الإمارات يح�صدون املراكز الأوىل يف عدة جوائز حملية

االأول من نوعه يف االإمارات ويتابع حالة نحو 30 طفاًل م�سجلني

»�صحة« تطلق برنامج املراقبة املنزلية لالأطفال الذين يعانون من ا�صطرابات القلب باإدارة كوادر خمت�صة ذات كفاءة عالية

تنظمها مدر�سة الوفاء لتنمية القدرات... �سنويًا

ندوة افرتا�صية يف م�صتهل احلملة الإعالمية للتوعية بالإعاقة الذهنية 

•• العني - الفجر

االإمارات  جامعة  وطلبت  اأ�شاتذة  من  جمموعة  فاز 
جوائز  ع���دة  يف  االأوىل  ب��امل��راك��ز  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

روؤيتها  ليوؤكدوا  العام احلايل،  حملية خالل مطلع 
يف الريادة والتعلم امل�شتمر، وعملها على اإعداد طلبة 

متميزين يف جماالت تخ�ش�شهم.
اجلنيبي  نا�شر  بدرية  الدكتور  االأ�شتاذ  ف��ازت  حيث 

بجائزة  االإب��داع��ي��ة   وال�شناعات  االإع���الم  ق�شم  م��ن 
االإم��ارات 2020 الأف�شل دكتور جامعي مواطن يف 
الدورة الثالثة – فئات اأو�شمة التميز ، بفئة التعليم 
العايل- وزارة الرتبية والتعليم، لتنال بعدها تكرمي 
االأعلى  –الرئي�س  ن�شيبة  اأن�����ور  زك���ي  م��ع��ايل  م���ن 

جلامعة االإمارات- لهذا الفوز املميز.
اأخ��رى ح�شد الطالب ليث ع�شام �شبحي  من جهة 
فئة  واالق��ت�����ش��اد،  االإدارة  بكلية  املحا�شبة  بق�شم   –
اأف�شل طالب بكالوريو�س بجائزة االإمارات 2020، 
"عون" للخدمة  ج��ائ��زة  اإىل  اجل��ائ��زة  ه��ذه  لتنظم 
االإماراتي  االأحمر  الهالل  ينظمها  التي  االإن�شانية 

برتاأ�شه فريق تطوعي قدموا من خالله  مبادرة " 
عطاء بال حدود" لفئة االأ�شر املتعففة.

ال�شحي-  �شعيد  حممد  فاطمة  الطالبة  ف��ازت  فيما 
من كلية الطب والعلوم ال�شحية- �شنة اأوىل باملركز 
االأول -فئة الطالب املتميز النابغ ، يف الدورة الثانية 
والع�شرين جلائزة ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان 

لالأجيال<
وفاز زميلها من كلية الطب والعلوم ال�شحية حممد 
علي االأحبابي باملركز الثاين يف جائزة ال�شيخ حممد 
املتميز  الطالب  بفئة  لالأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن 

النابغ.

•• اأبوظبي – الفجر

اأطلقت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
عامة  �شحية  رعاية  �شبكة  اأكرب  "�شحة"، 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، برنامج 
مراقبة االأطفال حديثي الوالدة يف املنزل، 
والذين يعانون من ت�شوهات يف القلب وال 

ميكن عالجها يف مرحلة واحدة.
وي��ع��د ال��ربن��ام��ج ال����ذي ب����داأ ال��ع��م��ل ب��ه يف 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية اإحدى من�شاآت 
دولة  يف  ن��وع��ه  م��ن  "�شحة" االأول  �شركة 
على  ي�شاعد  اإذ  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
اأثناء تواجدهم يف املنزل  مراقبة االأطفال 
جراحة  الإج����راء  م��وع��ده��م  ي��ح��ني  اأن  اإىل 
يولدون  الذين  فاالأطفال  التالية؛  القلب 
مثل  القلب،  ت�شوهات  اأن��واع  واأخطر  باأ�شد 
التن�شج،  ناق�س  االأي�����ش��ر  القلب  متالزمة 
وغ���ريه���ا م���ن احل�����االت ال��ت��ي ي��ع��م��ل فيها 
يخ�شعون  القلب،  م��ن  فقط  واح��د  جانب 
ع��ادًة لعملية قلب مفتوح يف االأي��ام االأوىل 
من حياتهم، تليها جراحة قلب ثانية بعد 

مرور �شتة اأ�شهر.
كوادر  اأي���دي  على  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  وي��ت��م 
والفنيني  االأط��ب��اء  من  للغاية  متخ�ش�شة 
واالإداريني من العاملني يف �شركة "�شحة"، 
مما ي�شمن احلفاظ على �شالمة االأطفال 
عملية  الإج��راء  انتظارهم  اأثناء  و�شحتهم 

القلب املفتوح الثانية.
التنفيذي  املدير  �شالم  اأنور  الدكتور  واأكد 

"�شحة" اأن  ���ش��رك��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
االأط����ف����ال ي���واج���ه���ون خم���اط���ر اأع���ل���ى قد 
الفا�شلة  ال��ف��رتة  خ��الل  للوفاة  تعر�شهم 
االإ�شابات  زي��ادة ع��دد  ب�شبب  امل��راح��ل،  بني 
التي قد يتعر�س لها القلب املتطور ب�شكل 
غري طبيعي، خا�شة نزالت الربد اأو احلمى 
اأو اجلفاف، ونظراً الأن االآباء قد تنق�شهم 
اخلربة يف التعامل مع مثل هذه الظروف، 
ومدى �شرعة تدهور �شحة الطفل امل�شاب 
اأخ�����ذ ق�شم  ف��ق��د  ال���ق���ل���ب،  ب���ا����ش���ط���راب يف 
ال�شيخ  مدينة  يف  لالأطفال  القلب  جراحة 
تطوير  يف  امل��ب��ادرة  ب��زم��ام  الطبية  خليفة 
والرعاية  امل�شتمرة  املراقبة  يتيح  برنامج 

ال�شاملة للر�شع يف املنزل. 
ال��ق��ل��ب اخللقية  اأم���را����س  ف��ري��ق  اإن  وق���ال 
الطبية  ال�شيخ خليفة  لالأطفال يف مدينة 
50 اإىل  ل��ن��ح��و  ال���الزم���ة  ال��ع��ن��اي��ة  ي���ق���دم 
كل  احلاالت  هذه  من  يعانون  طفاًل   60
من  امل��وؤل��ف  املخت�س  الفريق  وي��ق��دم  ع���ام، 
واملمر�شات  للقلب  امل��رك��زة  العناية  اأط��ب��اء 
وامل��وظ��ف��ني االإداري��������ني، وم�����ش��ت�����ش��ار طبي 
ي��ق��دم��ون امل�����ش��اع��دة ل��الأه��ل مل��راق��ب��ة حالة 
اأطفالهم و�شمان التدخل الطبي يف الوقت 
اإذا لزم االأم��ر، وذل��ك خالل فرتة  املنا�شب 
االن���ت���ظ���ار مم���ا ي�����ش��اع��د يف احل���ف���اظ على 
�شالمة االأطفال و�شحتهم يف الفرتة التي 

ت�شبق االإجراء الثاين.
واأ�شاف الدكتور اأنور �شالم اأن الوقت بني 
بالفرتة  واملعروف  اجلراحتني،  العمليتني 

ب���ني امل����راح����ل، ي��ع��ر���س االأط����ف����ال خلطر 
من  يقرب  ما  ميوت  حيث  للوفاة،  متزايد 
باأمرا�س  املولودين  االأطفال  من   20%
ينتظرون  وه���م  امل���ن���زل  م��ع��ق��دة يف  ق��ل��ب��ي��ة 

اإجراء اجلراحة الثانية. 
فيكتوريا  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
�شوارد، ا�شت�شارية اأمرا�س القلب لالأطفال 
فريق  اإن  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف 
الذين  لالأطفال  املنزلية  املراقبة  برنامج 
يراقبون  القلب،  ا�شطرابات  م��ن  يعانون 
�شحة الر�شيع منذ اللحظة التي يكملون 
يوم  حتى  مفتوح  قلب  ج��راح��ة  اأول  فيها 
العملية  الإج������راء  ال��ط��ف��ل  اإدخ������ال  اإع������ادة 

الثانية. 
واأ����ش���اف���ت اأن�����ه ق��ب��ل خ�����روج ال��ط��ف��ل من 
باإر�شاد  املخت�س  الفريق  يقوم  امل�شت�شفى، 

االأ�شرة حول كيفية رعاية طفلهم، واأهمية 
م��راق��ب��ة ح��ال��ة ال��ط��ف��ل، وت��ث��ق��ي��ف االأه����ل 
التحذيرية  ال��ع��الم��ات  ب�����ش��اأن  وتوعيتهم 
ل���ل���ت���ده���ور، ومب���ج���رد ع�����ودة ال��ط��ف��ل اإىل 
املنزل، يقوم فريق برنامج املراقبة املنزلية 
ات�شال منتظم  باإن�شاء  بعد ذلك  لالأطفال 
مع العائلة من خالل ا�شت�شارات التطبيب 
عن ُبعد اإما يومياً اأو اأ�شبوعياً ح�شب حالة 

الر�شيع. 
واأو�شحت اأنه خالل التوا�شل الهاتفي بني 
ي�شت�شري  الطفل،  واأه���ل  املخت�س  الفريق 
فريق املهنيني الطبيني االأ�شرة ب�شاأن بع�س 
العالمات احليوية املهمة مثل: وزن الطفل 
التغذية  االأك�����ش��ج��ني وع����ادات  وم�����ش��ت��وي��ات 
ال��ع��ام��ة، وي��ت��م حت��دي��د العوائق،  واحل��ال��ة 
حول  وا�شحة  تعليمات  العائالت  واإع��ط��اء 
اأ�شبح  واإذا  طفلهم،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
الرتتيبات  اإج������راء  ي��ت��م  ح���رج���اً،  ال��و���ش��ع 

ب�شرعة لنقل الطفل اإىل امل�شت�شفى.
اأنه  اإىل  واأ�شارت الدكتورة فيكتوريا �شوارد 
350 عملية قلب  ب��ني م��ا يقرب م��ن  م��ن 
ال�شيخ  اإجراوؤها يف مدينة  يتم  ت�شحيحية 
يحتاج   ع��ام،  ك��ل  لالأطفال  الطبية  خليفة 
قلب  متابعة  اإج����راء  اإىل  ط��ف��اًل   60 نحو 
مفتوح بعد نحو �شتة اأ�شهر، اإذ يوؤكد برنامج 
املراقبة بني املراحل لالآباء اأن هناك فريقاً 
الدعم  وي��وف��ر  جانبهم  اإىل  يقف  خمت�شاً 
اأطفالهم  على  للحفاظ  يحتاجونه  ال��ذي 

اآمنني ويف حالة �شحية جيدة.

واأك�����دت ال���دك���ت���ورة ف��ي��ك��ت��وري��ا اأن����ه ي��ت��م يف 
اإط����ار ال��ربن��ام��ج م��ت��اب��ع��ة ح��ال��ة ن��ح��و 30 
وقد  املنزلية،  للمراقبة  م�شجلني  ط��ف��اًل 
حرجة  حالتهم  اأط��ف��ال  ثالثة  حتديد  مت 
ترتيب  ومت  ���ش��ح��ت��ه��م،  ت����ده����ور  ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ع��اج��ل لهم م��ن خ��الل برنامج  ال��ت��دخ��ل 
يعانون  الذين  لالأطفال  املنزلية  املراقبة 
م��ن ا���ش��ط��راب��ات ال��ق��ل��ب، واإن��ق��اذ حياتهم، 
و�شمان بقائهم على قيد احلياة واحلفاظ 
على �شحتهم للمرحلة الثانية من جراحة 
ال�شريعة  اال�شتجابة  بف�شل  وذلك  القلب، 
لالأطفال  املنزلية  املراقبة  برنامج  لفريق 
ي��ع��ان��ون م���ن ا���ش��ط��راب��ات القلب،  ال���ذي���ن 
وخرباتهم الكبرية، وعالقتهم الوثيقة مع 
التدخل ب�شرعة  العائالت، فقد متكنا من 

ومعاجلة تدهور �شحة االأطفال.
ومن احلاالت التي مت اإنقاذ حياتها الطفل 
 2020 ي��ون��ي��و  ول���د يف �شهر  ال���ذي  ري���ان 
���ش��دي��دة م���ن ا���ش��ط��راب��ات القلب،  ب��ح��ال��ة 
بالكامل  االأمي��ن  اجلانب  يتطور  مل  حيث 
من قلبه ب�شكل �شحيح، كانت هذه احلالة 
تعني اأنه بحاجة اإىل جراحة قلب مفتوح، 
خالل االأ�شابيع القليلة االأوىل من والدته، 
م��ن اأج���ل اإن��ق��اذ ح��ي��ات��ه، وال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية يف �شهر يوليو 
ل��ي��ت��م متابعة  م��ن��زل��ه،  اإىل  وع����اد  امل��ا���ش��ي، 
املراقبة  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق  م��ن خ��الل  حالته 
امل��ن��زل��ي��ة ل���الأط���ف���ال ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 

ا�شطرابات القلب.

•• ال�شارقة-الفجر

االإعالمية  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت   
تنظمها  ال��ت��ي  الذهنية  ب��االإع��اق��ة  للتوعية 
التابعة  ال���ق���درات  لتنمية  ال���وف���اء  م��در���ش��ة 
�شنوياً  االإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  ملدينة 
بهدف ت�شليط ال�شوء على اأحدث املمار�شات 
وت�شخي�س  وت��ق��ي��ي��م  اك��ت�����ش��اف  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
اأ�شحابها  ح��ق��وق  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  االإع���اق���ة 
مناق�شة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  اأب����ن����اء  وت�����ش��ج��ي��ع 

ق�شاياهم وحقوقهم.
    تاأتي احلملة هذا العام يف ظل الظروف 
التي يعي�شها العامل ب�شبب كوفيد 19 حتت 
ظاهرة" بهدف  االإعاقات  كل  "لي�شت  �شعار 
ن��ق��ل اخل�����ربات ل��الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني واأول���ي���اء 
االأمور واملعلمني الكت�شاف االإعاقات اخلفية 

وامل�شاكل غري الظاهرة. 
    ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ال��ن��دوة االفرتا�شية 
واأدارتها  بعد(  )ع��ن  املدر�شة  نظمتها  التي 
ال��دك��ت��ورة ه��ن��ادي ال�����ش��وي��دي م��دي��ر مركز 
ال��ت��ع��ل��م حت���ت �شعار  ل�����ش��ع��وب��ات  ال�����ش��ارق��ة 

)لي�شت كل االإعاقات ظاهرة(. 
 375 ال���ت���ي ح�����ش��ره��ا  ال����ن����دوة    يف ه�����ذه 
االأمور  واأولياء  االخت�شا�شيني  من  �شخ�شاً 
الدكتور  حت��دث  ال��ع��ام��ة  امل��دار���س  ومعلمي 
اإبراهيم اأبونيان من خالل ورقته ) التزامن 
االنتباه  وا���ش��ط��راب  التعلم  ���ش��ع��وب��ات  ب��ني 
التزامن  احتمالية  ع��ن  ال��زائ��د(  والن�شاط 

االنتباه  وا���ش��ط��راب  التعلم  ���ش��ع��وب��ات  ب��ني 
والن�شاط الزائد ون�شبة ذلك التزامن. 

   ك��م��ا اأو�����ش����ح ال���ع���الق���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 
والفروق  الت�شابه  واأوج��ه  االإعاقتني،  هاتني 
التعلم  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��م��ا  اخل�����ش��ائ�����س،  يف 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
االإعاقة،  ازدواج��ي��ة  ب�شبب  االخت�شا�شيني 
ت��ت��خ��ذ عند  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  واالع����ت����ب����ارات 

الت�شخي�س وتقدمي اخلدمات. 
م�شارك  اأ�شتاذ  الذهب  اأب��و  �شنا  الدكتورة     
التاأهيل بالعالج الوظيفي يف  يف كلية علوم 
ورقة  ال��ن��دوة  يف  ناق�شت  االأردن��ي��ة  اجلامعة 
احل�شية(  امل��ع��اجل��ة  )ا���ش��ط��راب��ات  ب��ع��ن��وان 
حت��دث��ت ف��ي��ه��ا ع���ن اإح�����دى االإع����اق����ات غري 
احل�شية  املعاجلة  ا�شطرابات  وه��ي  املرئية 
العالمات  اال����ش���ط���راب���ات،  ه����ذه  وم��ف��ه��وم 
واالأعرا�س ال�شائعة، وما يجب فعله مل�شاعدة 

االأطفال ذوي اال�شطرابات احل�شية .
ال���دك���ت���ورة �شامية  رك�����زت      م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
لتنمية  الوفاء  مدر�شة  مدير  �شالح  حممد 
القدرات يف ورقتها املعنونة ب� )اال�شطرابات 
االإع����اق����ات غري  ل���الأط���ف���ال ذوي  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
اال�شطرابات  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى   ) ال���ظ���اه���رة 
بالتحديات  وعالقتها  وال�شلوكية  النف�شية 
واالإع���اق���ات غ��ري ال��ظ��اه��رة واأك����دت ان هذه 
لهوالء  م�شاحبة  �شمة  لي�شت  اال�شطرابات 
االأطفال ولكن يف كثري من االأحيان التعامل 
مع هوؤالء االأطفال وعدم تلبية احتياجاتهم 

اال�شطرابات،  لهذه  املحتملة  االأ�شباب  من 
هذه  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإمكانية  على  رك���زت  كما 
اال����ش���ط���راب���ات ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح ي��ت��ع��ّر���س لها 
ال��ع��دي��د م��ن االأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب يف جميع 
التدخالت  ببع�س  وخ��ت��م��ت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

التي يو�شى باإجرائها.
اإدارة اخلدمات  ع��الم مدير  وائ��ل  االأ�شتاذ    
اخلدمات  مدينة  يف  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة 
االإن�شانية حتدث يف ورقة بعنوان )االأطفال 
حتديات   – البيني  العقلي  االأداء  ذوي  من 
القدرات  ذوي  االأط��ف��ال  عن  تو�شيات(   –
املعرفية )الذكاء( يف امل�شتوى البيني، والذي 
اأطلق عليهم االأطفال من ذوي بطء التعلم 

يف اأحيان عديدة.
    عالم اأكد اأن االأ�شخا�س يف هذه املجموعة 
بع�س  تعبري  ح�شب  ك��ب��رية  اأق��ل��ي��ة  ي�شكلون 
اإىل   12 ح���وايل  ن�شبتهم  فتبلغ  الباحثني 
%  مع اختالف التقديرات ومع ذلك   14
ف��ه��م ف��ئ��ة غ��ري ظ��اه��رة مب��ا ي��ن��ا���ش��ب ثقلها 
الكبري م�شرياً اإىل اأهمية اإلقاء ال�شوء على 
هذه املجموعة الهامة من خالل حمدداتها 
واالإ�شارة  الت�شخي�شية  االأدل���ة  يف  وموقعها 
هوؤالء  تواجه  التي  العديدة  التحديات  اإىل 
االأف��راد مثل عدم وجود اجتماع علمي على 
الك�شف  و���ش��ع��وب��ات  وامل����ح����ددات  ال��ت��ع��ري��ف 

املبكر. 
   االأ����ش���ت���اذة دع����اء حم��م��د دري�����دي م�شرف 
امل���دي���ن���ة، وحت����ت عنوان  ال���دم���ج يف  وح�����دة 

للخدمات  ال�شارقة  مدينة  جتربة  )عر�س 
ال���دام���ج ( حتدثت  ال��ت��ع��ل��ي��م  االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
املواثيق  واأب���رز  ال��دام��ج  التعليم  مفهوم  عن 
تعنى  التي  واملحلية  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 
العربية  االإم��ارات  دولة  الدامج يف  بالتعليم 
ال�شارقة  مدينة  جتربة  م�شتعر�شة  املتحدة 

الدامج  التعليم  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
واالأه��داف العامة و االإج��راءات و اخلدمات 
املقدمة يف  وحدة التعليم الدامج التابعة لها 
و اأبرز االإجنازات ويف مقدمتها دمج املدينة 
العامة  امل��دار���س  يف  اإعاقة  ذا  طالباً   527
خالل الفرتة من 1995 وحتى 2020 . 

�صرطة اأبوظبي و تنمية املجتمع بدبي : الأ�صرة 
ح�صن قوي حلماية الأبناء من املخدرات   

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي يف حما�شرة عن بعد  �شاركت مديرية مكافحة املخدرات ب�شرطة 
التوعية  خدمة  برنامج  �شمن  مدمن؟"  بيتك  يف  تعرف  كيف   " بعنوان 

والتثقيف االأ�شري والتي نظمتها هيئة تنمية املجتمع بدبي . 
وحتدث الرائد غالب عبداهلل الكعبي مدير فرع تنفيذ الربامج مبديرية 
مكافحة املخدرات ب�شرطة اأبوظبي العالمات واالأعرا�س التي تظهر على 
العزلة والعدوانية  اإىل  بينها اجلنوح  املتعاطي للمخدرات، ومن  ال�شخ�س 
ال�شهية  وفقدان  ال�شهر  وط��ول  ال�شحية  احلالة  يف  والتدهور  التعامل  يف 
وعدم املحافظة على العبادات مما ينعك�س تدنيا يف امل�شتوى الدرا�شي اأو اأداء 

العمل، و ظهور اآثار جروح خمتلفة يف ج�شم املتعاطي.  
اآفة  االن���زالق يف  االأق���وى �شد  ه��ي احل�شن  املتما�شكة  االأ���ش��رة  اأن  واأو���ش��ح 
املخدرات وهي التي ت�شتمع الأبنائها وبناتها وتتفهم م�شاكلهم وت�شاعدهم 
على حلها، الفتاً  اإىل اأن االأ�شباب التي تدفع ال�شباب واملراهقني اإىل الوقوع 
يف فخ االإدمان تعود  اإىل التفكك االأ�شري واخلالفات بني الزوجني، واإهمال 

رب االأ�شرة لالأبناء، والدالل الزائد، واأ�شدقاء ال�شوء. 
االأمني  االإع���الم  ادارة  اأنتجتها  حقيقة  لق�شة  توعوي  فيديو  عر�س  ومت 

ب�شرطة اأبوظبي عن اأم فقدت زوجها وابنها ب�شبب املخدرات .
وقال اأن االأ�شرة هي خط الدفاع االأول �شد اآفة املخدرات فيقع على عاتق 

االأم واالأب باملقام االأول غر�س القيم ال�شخ�شية االإيجابية منذ ال�شغر.
املنزل  وخارج  داخل  �شلوكياتهم  ومتابعة  االأبناء  اإىل �شرورة مراقبة  ودعا 
اأبنائهم  واأهمية تثقيف االأبوين مبخاطر واأعرا�س املواد املخدرة، حلماية 
التي  الهادفة  املجتمعية  االأن�شطة  يف  امل�شاركة  على  وحثهم  تعاطيها،  من 

تنظمها املوؤ�ش�شات املخت�شة و�شرطة اأبوظبي.
وذكر اأن اجلهات الر�شمية يف الدولة اأتاحت فر�شة العالج للمتعاطني دون 
لعام  القانون االحت��ادي رقم )8(  43 من  امل��ادة  مالحقة ق�شائية ح�شب 
الدعوى اجلزائية على متعاطي  " ال تقام  اأن��ه  والتي ن�شت على   2016
املخدرات واملوؤثرات العقلية اإذا تقدم من تلقاء نف�شه اأو زوجه اأو اأحد اأقاربه 
حتى الدرجة الثانية اإىل وحدة عالج االإدمان اأو النيابة العامة اأو ال�شرطة 

طالباً العالج فيودع لدى اجلهة املخت�شة اإىل اأن تقرر اإخراجه".

املركز الوطني للتاأهيل ين�صم اإىل �صبكة املركز الدويل لنقل 
التكنولوجيا املخت�ص مبكافحة اإدمان املخدرات يف ال�صرق الأو�صط

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي، املركز املتعاون يف علوم االإدمان   اأعلن املركز الوطني للتاأهيل يف 
املركز  �شبكة  اإىل  ان�شمامه  االأح��د عن  اأم�س  العاملية؛  ال�شحة  مع منظمة 
الدويل لنقل التكنولوجيا يف جمال االإدمان، ليكون بذلك اجلهة الوحيدة 
�شمن هذه ال�شبكة على م�شتوى منطقة ال�شرق االأو�شط. وتهدف ال�شبكة 
تقدم خدمات  التي  العاملة  والقوى  املوؤ�ش�شات  وتعزيز قدرات  اإىل تطوير 
الوقاية والعالج والتاأهيل من تعاطي املخدرات ودعم مرحلة ما بعد العالج 
)التعايف(. واأعلن �شعادة االأ�شتاذ الدكتور حمد عبداهلل الغافري، مدير عام 
املركز الوطني للتاأهيل، عن ان�شمام املركز اإىل ال�شبكة يف حدث عاملي ُعقد 
وم�شاركة  بح�شور   ،2021 فرباير   24 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  افرتا�شياً 
م�شوؤولني وخرباء يف هذا املجال من وزارة اخلارجية االأمريكية واملنظمة 
قدمه  عر�شاً  احل��دث  وت�شمن  "كولومبو".  خطة   - الدولية  احلكومية 

الدكتور دين فيك�شن، العامل وامل�شوؤول يف "�شبكة اأبحاث التنفيذ الن�شط".
وت�شتخدم ال�شبكة الدولية "املجموعة العلمية" لنقل التكنولوجيا منوذجاً 
املخدرات،  على  واالإدم��ان  باالعتمادية  املتعلقة  التكنولوجيا  لنقل  متقدماً 
وت�شمل اأن�شطة هذه املراكز تقييم االحتياجات والتدريب وامل�شاعدة الفنية 
لتحديث اآليات العمل وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

املخت�شة.
يف  االإدم���ان  جم��ال  يف  التكنولوجيا  لنقل  ال��دويل  املركز  �شبكة  و�شت�شاهم 
تطبيق موا�شيع وخمرجات الربامج التدريبية على م�شتوى الدولة ودول 
ال�شرق االأو�شط، وت�شم املجموعة العلمية اأفرع يف كل من جنوب اأفريقيا، 
واأوكرانيا، وفيتنام، باالإ�شافة اإىل مركز تن�شيقي رئي�شي يف الواليات املتحدة 
االأمريكية. وتتلقى املجموعة العلمية دعماً من قبل املكتب الدويل ملكافحة 
امل��خ��درات واإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون التابع ل���وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة املخت�س 
باأجندة خف�س الطلب على املخدرات، وترتبط ب�شراكة مع االحتاد الدويل 

للجامعات املعني بخف�س الطلب على املخدرات.
"نحن فخورون  ال��غ��اف��ري:  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور حمد  االأ���ش��ت��اذ  �شعادة  وق��ال 
بان�شمام املركز الوطني للتاأهيل اإىل �شبكة املركز الدويل لنقل التكنولوجيا 
العلمية"، االأمر الذي يعد جناحاً مميزاً للمركز يف دعم جهود  "املجموعة 
اأُبرم  الذي  التعاون الدويل  املواطنة ودعم  الفنية  القدرات  التدريب وبناء 
مثل  املنطقة،  دول  م��ن  وع���دد  للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ب��ني  م��ا  يف  �شابقاً 

جمهورية م�شر العربية وجمهورية ال�شودان وجمهورية �شي�شل". 
املتخ�ش�شة يف جمال  والتقنيات  االأبحاث  اأن معظم  اإىل  �شعادته  اأ�شار  كما 
االإدم��ان قد مت تطويرها يف الواليات املتحدة االأمريكية واأوروب��ا، م�شيفاً 
اأن العمل على التكيف الثقايف للتدخالت التي مت تطويرها يف الغرب ويف 

بلدان اأخرى لدولة وثقافة حمددة، هو اأمر حيوي وهام للغاية.
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يعترب زيت اخلردل من الزيوت املهمة ل�سحة االإن�سان، ويتم 
الهند، ولعل  اإىل  اأ�سله  ا�ستخراجه من بذور اخلردل، يعود 
من  العديد  على  واحتوائه  الالذع،  طعمه  هو  ميّيزه  ما  اأهم 
الفيتامينات والعنا�سر الغذائية ال�سرورية، منها: فيتامني 
H، فيتامني A، الكال�سيوم، الربوتني، اأوميغا 3،  هذا ويدخل 
زيت اخلردل يف �سناعة العديد من م�ستح�سرات التجميل.

الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �سينتيا احلاج تطلعِك يف 
املو�سوع االآتي على فوائد زيت اخلردل للج�سم:

الوقاية من اأمرا�س القلب
اخلردل  "زيت  اإن  احل���اج  �شينتيا  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول  ب��داي��ة 
يعترب من الزيوت التي حتتوي على الدهون االأحادية غري 
امل�شبعة، والتي ت�شاعد على التقليل من ن�شبة الكول�شرتول 
امل��رت��ف��ع ب��ال��دم، مم��ا ي��ق��ي م��ن االإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س القلب 

وال�شرايني.
ميكن ا�شتخدام زيت اخلردل لعالج اآالم االأع�شاب، العظام، 
واملفا�شل.وي�شاهم زيت اخلردل يف اإنقا�س الوزن، حيث اإنه 
االأي�س  بعملية  للقيام  الالزمة  الفيتامينات  على  يحتوي 
ب�شكل اأ�شرع، مما ي�شاعد على حرق الدهون باجل�شم، كما اأنه 
ي�شاعد على عالج مر�س الربو والتهابات اجليوب االأنفية، 
وهذا من خالل تدليك زيت اخلردل على منطقة ال�شدر، 
مما ي�شاعد على زيادة تدّفق االأك�شجني داخل الرئتني. يف 
حني ميكن تناول ملعقة �شغرية من زيت اخلردل امل�شاف 
اإمن��ا مع  الربو،  اأعرا�س  للتخفيف من  النحل؛  ع�شل  اإليه 

�شرورة ا�شت�شارة الطبيب.
ال�شرطان؛  م��ر���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  ي�شاهم يف  اخل���ردل  زي��ت 
اإذ اإن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����ش��ادات االأك�����ش��دة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
اجل��ل��وك��و���ش��ي��ن��والت، وه���ي م���ادة ت��ق��ّل��ل م��ن ت��ك��وي��ن االأورام 
والقولون. وقد  اله�شمي  التي ت�شيب اجلهاز  ال�شرطانية 
اأثبتت بع�س الدرا�شات الطبية مدى فعالية زيت اخلردل 
واالأمعاء  ب��ال��ق��ول��ون  ال�شرطانية  اخل��الي��ا  من��و  اإب��ط��اء  يف 
%35؛  اإىل  ت�شل  بن�شبة  االنت�شار،  م��ن  ومنعها  واملثانة 

بف�شل حمتواه العايل 
م�������ن م�����������ش�����ادات 
االأك�������ش���دة وم���ادة 

اجللوكو�شينوالت، 
ول������������ك������������ن ي�����ج�����ب 

الطبيب  ا���ش��ت�����ش��ارة 
تناوله؛  قبل  املخت�س 

ملعرفة اجلرعة اليومية 
املنا�شبة حلالة اجل�شم.

ه���ذا وي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام زيت 
اخل����������ردل ل�����ع�����الج ن�����زالت 
ال���ربد واالإن��ف��ل��ون��زا، وهذا 
بخار  ا�شتن�شاق  خ��الل  م��ن 

املاء الناجت عن غلي املاء 
امل�������ش���اف 

تنقية  ي�شاعد على  الكافور، مما  وزي��ت  اخل��ردل  زي��ت  اإليه 
اجلهاز التنف�شي ومنع تراكم البلغم يف منطقة ال�شدر".

 فوائد زيت اخلردل يف تاأمني اال�سرتخاء للج�سم
وتتابع الدكتورة �شينتيا احلاج: "ي�شاعد زيت اخلردل على 
التوتر  من  التقليل  باال�شرتخاء،  وال�شعور  امل��زاج  حت�شني 
الزيوت  م��ن  يعترب  كما  االإن�����ش��ان.  ب��ه  ي�شعر  ال��ذي  والقلق 
ال�شديد،  االأرق  ح���االت  م��ن  التخل�س  ع��ل��ى  ت�شاعد  ال��ت��ي 
زيت  ويحتوي  الليل،  يف  عميقاً  نوماً  تنامني  يجعلك  مما 
تقوية  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  ال��ذي  الف�شفور،  على  اخل��ردل 
العظام وبنائها، يف حني يتم ا�شتخدام زيت اخلردل يف عالج 
التهابات املفا�شل والروماتيزم، مما ي�شاعد على التخل�س 
ي�شتخدم  املف�شلية؛  بااللتواءات  االإ�شابة  وعند  االأمل،  من 

زيت اخلردل للتقليل من حّدة االأمل.
الكبد؛  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  اخل�����ردل  زي���ت  اأّن  ���ش��ك  وال 
اجل�شم،  يف  ال�شفراوية  للع�شارة  حتفيزه  الإمكانية  نظراً 
اإ�شابة  اله�شمي، كما يقّلل احتمال  اأمرا�س اجلهاز  يعالج 
االأمعاء بالفريو�شات واجلراثيم املتنوعة، باالإ�شافة اىل اأنه 
ي�شتخدم لعالج االلتهابات اجللدية املختلفة مثل االإكزميا، 

وال�شدفية، وغريهما...
ال��دم��وي��ة يف اجل�شم،  ال����دورة  زي��ت اخل���ردل  وين�ّشط  ه��ذا 
ين�شح  وبالتايل  كبري،  ب�شكٍل  ال�شهية  فتح  على  وي�شاعد 
ويعزز  النحافة،  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�شخا�س  بتناوله 

ويطرد  امل��ن��اع��ي،  اجل���ه���از 
من  ال�شموم 

اجل�شم، 
وي���خ���ّف�������س 
درج��������ة ح������رارة 

اجل�شم املرتفعة".

فوائد زيت اخلردل لل�سعر والب�سرة
ي�شاعد  اخل��ردل  "زيت  اأن  احل��اج  �شينتيا  الدكتورة  وت��وؤك��د 
على ترطيب ال�شعر اجلاف والتالف، يعالج االلتهابات التي 
ت�شيب فروة الراأ�س ويقلل من الفطريات فيها، يزيد من 
تن�شيط  ي�شاعد على  زي��ت اخل��ردل  ال�شعر؛ وه��ذا الأن  منو 
الدورة الدموية لفروة الراأ�س، يقّلل من عالمات ال�شيب؛ 
حتافظ  التي  االأحما�س  من  العديد  على  احتوائه  ب�شبب 

على لون ال�شعر الطبيعي.
يحافظ على �شّحة ال�شعر؛ نظراً الحتوائه على العنا�شر 
ا���ش��ت��خ��دام��ه عن  امل��ه��م��ة ل�شحته، ومي��ك��ن  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وتدليكه  ال��راأ���س  ف��روة  كافية منه على  طريق و�شع كمية 
وعالج  ال�شعر  ت�شاقط  م��ن  ول��ل��ح��ّد  دق��ي��ق��ة.  ع�شرين  مل���ّدة 
فروة الراأ�س، ميكن ا�شتخدامه عن طريق و�شع ربع كوب 
الزيتون،  من كل من زيت جوز الهند، زيت اخل��ردل، زيت 
ثم ُيطبق على  املزيج جيداً  ال��ل��وز، يف وع��اء. يخلط  وزي��ت 
ال�شعر بكي�س بال�شتيكي وُيرتك ملدة  الراأ�س وُيغطى  فروة 
4 �شاعات على االأقل، وبعدها يتم غ�شل ال�شعر باملاء جيداً.
على  ي�شاعد  فهو  للب�شرة،  ال�شحية  بفوائده  يتعلق  وفيما 
تن�شيط  على  ي�شاعد  اإن��ه  اإذ  الداكنة،  البقع  من  التخل�س 
الدورة الدموية، ويقي من اأ�شعة ال�شم�س؛ حيث اإنه يحتوي 
االإ�شابة  مي��ن��ع  مم��ا   ،  E فيتامني  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى 
من  التخل�س  يف  ي�شاهم  اجل��ل��د،  ب�شرطان 
ال�شموم التي توجد يف الب�شرة، 
ي��ع��ال��ج االل��ت��ه��اب��ات التي 
ت���������ش����ي����ب اجل�����ل�����د؛ 
على  الح����ت����وائ����ه 
اخل�����������ش�����ائ�����������س 
امل�������������������������������ش���������������اّدة 

للبكترييا.
ي���ق���ّل���ل زي�����ت اخل�����ردل 
اليدين،  ت�شّققات  م��ن 
عن  ا�شتخدامه  ومي��ك��ن 
كافية  كمية  و�شع  طريق 
وفركهما  اليدين  على  منه 

جيداً.
الب�شرة،  �شحة  على  وللحفاظ 
ع����ن طريق  ا����ش���ت���خ���دام���ه  مي���ك���ن 
و���ش��ع رب���ع ك���وب م��ن زي���ت اخل���ردل، 
وربع كوب من زيت جوز الهند يف وعاء 
على  اخلليط  تطبيق  ث��م  ج��ي��داً،  وخلطهما 

الب�شرة وتدليكها ملدة 5 دقائق.
يزيد زيت اخلردل من ن�شارة الب�شرة، وميكن ا�شتخدامه 
عن طريق خلط ربع كوب من زيت اخلردل، مع 3 مالعق 
ك��ب��رية م��ن ال��ط��ح��ني يف وع����اء، ث��م تطبيق اخل��ل��ي��ط على 

جيداً  الب�شرة  غ�شل  قبل  دقيقة،   20 مل��دة  وتركه  الب�شرة 
باملاء. باالإ�شافة اإىل اأنه يزيل الت�شّققات من ال�شفاه.

يعترب زيت اخلردل العطري مادة فّعالة م�شادة للفطريات 
والطفيليات واجلراثيم ومطهرة للجلد، فهو يحمي اجللد 
التعفن، وميكن  الناجمة ع��ن  ال��ع��دوى وم��ن اجل���روح  م��ن 
ا�شتخدامه لعالج امل�شاكل اجللدية التي ت�شببها الفطريات، 
م�شاداً  تاأثرياً  ميلك  فهو  اجللدي،  الطفح  اأو  القدم  مثل 
للفطريات، وذلك الأن اخلردل يحتوي على مركب االأليل 
املنطقة  على  مبا�شرة  ا�شتخدامه  وميكن  اإيزوثيو�شيانات، 

املتاأّثرة بالفطريات".

فوائد زيت اخلردل لل�سحة اجللدية
وتتابع الدكتورة �شينتيا احلاج: "ي�شتخدم اخلردل لتدليك 

من  التخل�س  ويدعم  امل�شامات،  فتح  على  في�شاعد  اجللد، 
ال�شموم يف اجل�شم عن طريق العرق. وهذا الزيت العطري 
ب���ه م�����ش��ت��وى ع����اٍل م���ن ف��ي��ت��ام��ني E ال����ذي ي��ح��اف��ظ على 
ال�شحة اجللدية، فريّطب ويحمي اجللد من االأ�شعة فوق 
والتجاعيد  العيوب  بفعالية  ويعالج  ال�شاّرة،  البنف�شجية 

واخلطوط الدقيقة.
وبف�شل حمتواه من االأحما�س الدهنية اأوميغا 3، ي�شاهم 
زيت اخلردل يف معاجلة اأمل والتهاب املفا�شل، والتخفيف 
كما  املفا�شل،  التهاب  عن  الناجمنينْ  واالأمل  الت�شّلب  من 
ي�شاعد ا�شتخدامه يف التدليك على تن�شيط الدورة الدموية 

يف اجللد، حيث اإنه ي�شخن على اجللد؛ 
تدّفق  ب�شبب  وردي��ة،  به  تدليكها  مّت  التي  املنطقة  فيجعل 

الدم املتزايد فيها".

يحتوي فيتامينات وعنا�سر غذائية �سرورية

زيت اخلردل.. من الزيوت املهمة ل�صحة الإن�صان

زعمت درا�شة جديدة ُن�شرت يف املجلة االأمريكية الأمرا�س 
اأك����ر عر�شة  ال��ن�����ش��اء احل���وام���ل  اأن  ال��ن�����ش��اء وال��ت��ول��ي��د، 

لالإ�شابة بفريو�س "كوفيد19-".
واأظهرت الدرا�شة اأن معدل االإ�شابة بني الن�شاء احلوامل 
لدى  منه   70% بن�شبة  اأع��ل��ى  ك��ان  وا�شنطن،  والي���ة  يف 
اأف���ادت  ال���والي���ة، ح�شبما  يف  نف�شه  ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ني 

.EurekAlert
الن�شاء احلوامل  االإ�شابة بني  اأن معدالت  اأي�شا  ووجدت 

اأرب��ع مرات  اإىل  اأعلى مبرتني  امللونة، كانت  الب�شرة  ذوات 
مما كان متوقعا.

حمميات  احل��وام��ل  الن�شاء  تكن  "مل  ال��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
للوباء، مع حدوث  االأوىل  االأ�شهر  "كوفيد19-" يف  من 
اأكرب عبء للعدوى لدى جميع االأقليات العرقية/االإثنية 

تقريبا".
"كوفيد- ب�  240 امراأة حامال م�شابة  الدرا�شة  وتابعت 
يونيو  حتى  مار�س  من  وعيادة،  م�شت�شفى   35 19" يف 

وال���دورف،  اآدام���ز  كري�شتينا  ال��دك��ت��ورة  2020.وقالت 
بجامعة  الطب  كلية  يف  والتوليد  الن�شاء  اأمرا�س  طبيبة 
اأن  االأدل���ة على  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ر  ال��درا���ش��ة  اإن  وا�شنطن، 
من  اخلطورة  عالية  �شحية  حالة  اعتباره  يجب  احلمل 

اأجل اللقاح.
مل  احل��وام��ل  اأن  اإىل  بياناتنا  "ت�شري  وال����دورف:  وق��ال��ت 
امللونة  املجتمعات  ناأمل، وحتملت  كنا  الوباء كما  يتجننب 

العبء االأكرب".
لديهن  امل�شابات،  احلوامل  الن�شاء  اأن  الدرا�شة  ووج��دت 
معدل دخول امل�شت�شفى املرتبط ب� "كوفيد"، اأعلى ب� 3.5 

مرة من عموم ال�شكان يف والية وا�شنطن.
م���رة بني   13 "كوفيد" اأع��ل��ى  وف��ي��ات  م��ع��دالت  وك��ان��ت 

االأمهات احلوامل مقارنة باالأفراد من العمر نف�شه.
ب�  املرتبطة  الوفيات  اأن  من  بالغ  بقلق  "ن�شعر  واأ�شافت: 
"كوفيد19-" جرى التقليل من �شاأنها على نطاق وا�شع 

على ال�شعيد الوطني، 
واأن التاأثري على املري�شات احلوامل، ال �شيما مع الظروف 

االأ�شا�شية،
 اأكرب مما ال ُيقدر حاليا".

ووجد البحث اأي�شا اأن معظم الن�شاء احلوامل امل�شابات ب� 
"كوفيد19-"، يعانني من حاالت دون اأعرا�س اأو خفيفة 

وحاالت حمل �شحية.
ومن بني 240 امراأة حامال م�شابات بالعدوى املكت�شفة 
"كوفيد19-"،  ب�شبب  ن�شاء  ث��الث  توفيت  يونيو،  حتى 

بينما مت نقل 24 اأخريات اإىل امل�شت�شفى.
وقالت الدكتورة اإيريكا لوكني، املعدة الرئي�شية، يف مقالها: 
"قد تكون معدالت االإ�شابة املرتفعة لدى احلوامل ب�شبب 

املهن  من  العديد  يف  للن�شاء  املفرط  التمثيل 
وال�شناعات التي تعترب �شرورية خالل جائحة 

ال�شحية  الرعاية  "كوفيد19-" - مبا يف ذلك 
والتعليم وقطاعات اخلدمات".

 Pfizer/BioNTech ���ش��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 
)فايزر( يوم اخلمي�س عن بدء جتربتها 

ال�شريرية لتقييم اللقاح لدى الن�شاء 
احلوامل،

.USA Today�ل وف����ق����ا   
و�شت�شمل التجربة زهاء 4000 

ب�شحة  تتمتعن  حامل  ام���راأة 
18 ع����ام����ا يف  ف�����وق  ج����ي����دة 

واأمريكا  ال�شمالية  اأمريكا 
اجل�����ن�����وب�����ي�����ة واأوروب���������������ا 

واإفريقيا.
اأوزليم  الدكتور  وقال 

توري�شي، 
ك���ب���ري امل�������ش���وؤول���ني 

الطبيني يف �شركة 
 ،BioNTech

التخاذ  ال��وق��ت  "حان 
وتو�شيع  ال��ت��ال��ي��ة  اخل���ط���وة 

ال�شريري  ب���رن���اجم���ن���ا  ن����ط����اق 
االأخرى،  ال�شعيفة  الفئات  لي�شمل 

مثل الن�شاء احلوامل،
القادمة على حد  االأج��ي��ال  وذل��ك حلماية   

�شواء".

درا�صة تزعم اأن الن�صاء احلوامل قد يكّن 
اأكرث عر�صة لالإ�صابة بعدوى "كوفيد19-"!
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342509    تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 
اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�شاب، طب االأ�شنان، الرعاية ال�شحية، املراكز 
الطبية، خدمات  امل�شاعدة  اجل�شم،  االإخ�شاب خارج  امل�شت�شفيات، خدمات  واملقعدين،  العجزة  ُدور  ال�شحية، 
اجللدية،  اأطباء  خدمات  الب�شريات،  فنيي  خدمات  التمري�س،  دور  القابالت،  خدمات  الطبية،  العيادات 
خدمات ال�شيادلة لتح�شري الو�شفات، الن�شائح ال�شيدالنية، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات 

علماء النف�س، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�شحية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم دائري ل�شكل هند�شي بطريقة مميزة.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164539

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342510     تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

                                                  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�شيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�شمات(.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم دائري ل�شكل هند�شي بطريقة مميزة.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164540

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342512     تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم دائري ل�شكل هند�شي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164541

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342514     تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية، ال�شوؤون العقارية، التاأمني ال�شحي.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم دائري ل�شكل هند�شي بطريقة مميزة.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164542

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342519     تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

                                                   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية، ال�شوؤون العقارية، التاأمني ال�شحي.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�شحية باللغة العربية بخط مميز.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164572

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342519       تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 
اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�شاب، طب االأ�شنان، الرعاية ال�شحية، املراكز 
الطبية، خدمات  امل�شاعدة  اجل�شم،  االإخ�شاب خارج  امل�شت�شفيات، خدمات  واملقعدين،  العجزة  ُدور  ال�شحية، 
اجللدية،  اأطباء  خدمات  الب�شريات،  فنيي  خدمات  التمري�س،  دور  القابالت،  خدمات  الطبية،  العيادات 
خدمات ال�شيادلة لتح�شري الو�شفات، الن�شائح ال�شيدالنية، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات 

علماء النف�س، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�شحية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�شحية باللغة العربية بخط مميز.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164573

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343617     تاريخ: 2021/01/21
بيانات االأولوية: 

اال�شم: ثري ام كومبني
 وعنوانه: ثري ام �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�سورة العالمة       

  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:1

اخلزفيات مبا يف  ذلك اخلزف القابل للتمدد باحلرارة لال�شتخدامات ال�شناعية العامة.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة INTERAM باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164880

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343620        تاريخ: 2021/01/21
بيانات االأولوية: 

اال�شم: ثري ام كومبني
 وعنوانه: ثري ام �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�سورة العالمة  

     
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:17

العزل احل���راري لال�شتخدام  العزل وم��واد  العزل احل���راري،  العزل وال��ع��زل احل���راري وم��واد  العزل وم��واد 
النقل،  يف  واال�شتخدام  ال�شناعي  لال�شتخدام  املعدنية  غ��ري  ال�����ش��دادات  النقل،  يف  واال�شتخدام  ال�شناعي 
املقاومة  امل��واد  النقل،  يف  واال�شتخدام  ال�شناعي  لال�شتخدام  املرنة  الرتكيب  وُح�شر  احل��راري��ة  املقاومات 
القابلة للتمدد  املواد املحتوية على االألياف اخلزفية واالألياف الزجاجية وامل��واد  للحرارة مبا يف ذلك تلك 

باحلرارة.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة INTERAM باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164881

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342515        تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 
اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�شاب، طب االأ�شنان، الرعاية ال�شحية، املراكز 
الطبية، خدمات  امل�شاعدة  اجل�شم،  االإخ�شاب خارج  امل�شت�شفيات، خدمات  واملقعدين،  العجزة  ُدور  ال�شحية، 
اجللدية،  اأطباء  خدمات  الب�شريات،  فنيي  خدمات  التمري�س،  دور  القابالت،  خدمات  الطبية،  العيادات 
خدمات ال�شيادلة لتح�شري الو�شفات، الن�شائح ال�شيدالنية، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات 

علماء النف�س، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�شحية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم دائري ل�شكل هند�شي بطريقة مميزة.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164543

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342516         تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�شحية باللغة العربية بخط مميز.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164569

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342517         تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�شيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�شتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�شمات(.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�شحية باللغة العربية بخط مميز.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164570

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342518           تاريخ: 2021/01/03
بيانات االأولوية: 

اال�شم: �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة    

    
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات مبادلة للرعاية ال�شحية باللغة العربية بخط مميز.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164571

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 342904  تاريخ: 2021/01/10
بيانات االأولوية: 

اال�شم: ثري ام كومبني
 وعنوانه: ثري ام �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
مطهرات، مطهرات جلميع االأغرا�س، مناديل مطهرة.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SCOTCH-BRITE بينهما �شرطة باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 164886

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 343289        تاريخ: 2021/01/17

بيانات االأولوية: 
اال�شم: اأدفان�شد مايكرو ديفاي�شز، اإنك.

 وعنوانه: 2485 اأوغ�شتني درايف ، �شانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
خوادم  كمبيوتر،  برجميات  كمبيوتر،  عتاد  مو�شالت،  اأ�شباه  املو�شالت،  الأ�شباه  �شرائح  املو�شالت،  اأ�شباه  اأجهزة 
واحدة  من  متكونة  الدقيقة  للمعاجلات  فرعية  نظم  الدقيقة،  للمعاجلات  وح��دات  الدقيقة،  معاجلات  كمبيوتر، 
املركزية ووحدات  املعاجلة  املركزية )�شي بيه يو( ونوى وحدات  املعاجلة  الدقيقة ووح��دات  املعاجلات  اأكر من  اأو 
معاجلة الر�شومات )جي بيه يو( وبرجميات لت�شغيل ما ُذكر، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية 
اأقرا�س  وذاك��رات تخزين على هيئة  ام(  اإيه  اآر  )دي  الديناميكية  الع�شوائي  الو�شول  وذاك��رة  الدقيقة  للمعاجلات 
�شلبة وبرجميات لت�شغيل ما ُذكر، وحدات نظم الكمبيوتر، جمموعات �شرائح، دارات متكاملة، معاجلات الر�شومات، 
املعاجلات،  برجميات  الفيديو،  األعاب  برجميات  الر�شومات،  برجميات  الر�شومات،  بطاقات  مت�شارعة،  معاجلات 
�شماعات الواقع االفرتا�شي، خوادم ال�شبكات، حمركات االأقرا�س ال�شلبة، اأجهزة الذاكرة املتطايرة، ذاكرة الو�شول 

الع�شوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام(، حمطات عمل الأجهزة الكمبيوتر.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  EPYCباللغة االإجنليزية.

  اال�شرتاطات: 
اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 165046

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 343293       تاريخ: 2021/01/17

بيانات االأولوية: 
اال�شم: اأدفان�شد مايكرو ديفاي�شز، اإنك.

 وعنوانه: 2485 اأوغ�شتني درايف ، �شانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
للمعاجلات  وح��دات  كمبيوتر،  عتاد  مو�شالت،  اأ�شباه  املو�شالت،  الأ�شباه  �شرائح  املو�شالت،  اأ�شباه  اأجهزة 
ووحدات  الدقيقة  املعاجلات  من  اأك��ر  اأو  واح��دة  من  متكونة  الدقيقة  للمعاجلات  فرعية  نظم  الدقيقة، 
املعاجلة املركزية )�شي بيه يو( ونوى وحدات املعاجلة املركزية ووح��دات معاجلة الر�شومات )جي بيه يو( 
الدقيقة  للمعاجلات  فرعية  نظم  من  متكونة  الكمبيوتر  لعتاد  فرعية  نظم  ُذك��ر،  ما  لت�شغيل  وبرجميات 
وذاكرة الو�شول الع�شوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام( وذاكرات تخزين على هيئة اأقرا�س �شلبة وبرجميات 
لت�شغيل ما ُذكر، وحدات نظم الكمبيوتر، برجميات الر�شومات، جمموعات �شرائح، دارات متكاملة، معاجلات 
الر�شومات، معاجلات مت�شارعة، بطاقات الر�شومات، برجميات األعاب الفيديو، برجميات كمبيوتر، �شماعات 
الواقع االفرتا�شي، حمطات عمل الأجهزة الكمبيوتر، خوادم ال�شبكات، حمركات االأقرا�س ال�شلبة، اأجهزة 

الذاكرة املتطايرة، ذاكرة الو�شول الع�شوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام(.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  RYZENباللغة االإجنليزية.

  اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 165047

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343286     تاريخ: 2020/12/17
بيانات االأولوية: 

اال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
املفا�شل  وال��ت��ه��اب  دفية  ال�شّ جم��ال  يف  منهم  امل��ق��رب��ني  واالأ���ش��خ��ا���س  للمر�شى  وال��دع��م  املعلومات  ت��وف��ري 

دايف. ال�شّ
باللغة   BEYOND EXPECTATIONS ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

االإجنليزية.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 165208

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343613     تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
مثبتات اخلياطة اجلراحية.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات GRYPHON FLEXباللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 165529

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343850      تاريخ: 2021/01/26
بيانات االأولوية: 

اال�شم: والتزيك ليمتد
تاون،  �شرتيت، جورج  ليمتد، 68 فورت  اآند ماجنمنت  �شريفي�شز  ام كوربوريت  ا�س  اإت�س  �شي/اأو   وعنوانه: 

�س.ب. 31726 ، غراند كاميان كي واي1-1207، جزر كاميان.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
اخلدمات املالية والنقدية وامل�شرفية، خدمات التاأمني، ال�شوؤون العقارية، خدمات اال�شتثمار، االإدارة املالية 
لل�شركات القاب�شة، حيازة ال�شركات خلدمات راأ�س مال االأ�شهم، اإدارة اال�شتثمارات، اال�شت�شارات يف اال�شتثمار، 
ال�شم�شرة يف اال�شتثمار، امل�شورة املتعلقة باال�شتثمارات، خدمات اال�شتثمار التجاري، خدمات اأبحاث اال�شتثمار 
تقييم  خدمات  اال�شتثمارات،  حمافظ  اإدارة  خدمات  االأم��وال،  ا�شتثمار  اال�شتثمار،  حتليل  خدمات  العاملي، 
والتاأمني،  التمويل  وخدمات  االأم���وال  روؤو���س  ا�شتثمار  وخا�شة  اال�شتثمارات،  تنظيم  اال�شتثمار،  خماطر 

اخلدمات املالية املتعلقة ب�شراء واملتاجرة بال�شلع.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة OMZEST باللغة االإجنليزية.

  اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

EAT 165667

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 343853      تاريخ: 2021/01/26

بيانات االأولوية: 
اال�شم: والتزيك ليمتد

 وعنوانه: �شي/اأو اإت�س ا�س ام كوربوريت �شريفي�شز اآند ماجنمنت ليمتد، 68 
فورت �شرتيت، جورج تاون، �س.ب. 31726 ، غراند كاميان كي واي1-1207، جزر كاميان.

�سورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

اخلدمات املالية والنقدية وامل�شرفية، خدمات التاأمني، ال�شوؤون العقارية، خدمات اال�شتثمار، االإدارة املالية 
لل�شركات القاب�شة، حيازة ال�شركات خلدمات راأ�س مال االأ�شهم، اإدارة اال�شتثمارات، اال�شت�شارات يف اال�شتثمار، 
ال�شم�شرة يف اال�شتثمار، امل�شورة املتعلقة باال�شتثمارات، خدمات اال�شتثمار التجاري، خدمات اأبحاث اال�شتثمار 
تقييم  خدمات  اال�شتثمارات،  حمافظ  اإدارة  خدمات  االأم��وال،  ا�شتثمار  اال�شتثمار،  حتليل  خدمات  العاملي، 
والتاأمني،  التمويل  وخدمات  االأم���وال  روؤو���س  ا�شتثمار  وخا�شة  اال�شتثمارات،  تنظيم  اال�شتثمار،  خماطر 

اخلدمات املالية املتعلقة ب�شراء واملتاجرة بال�شلع.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم الإكليل باللون االأخ�شر يف و�شطه ر�شم لثالث مثلثات باللون االأ�شود 
متحدي املركز عليهم دائرة باللون االأحمر بداخلها احلرف Z باللغة االإجنليزية باللون االأحمر عليه ر�شم 

مميز خلنجر باللون الذهبي.
  اال�شرتاطات: 
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املال والأعمال

بنك اأبوظبي التجاري يعزز اأعماله يف جمال التمويل العقاري 
بال�صتحواذ على حمفظة التمويل العقاري ل�صركة اأبوظبي للتمويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

حمفظة  على  لال�شتحواذ  اتفاقية  )البنك(  التجاري  اأبوظبي  بنك  وّق��ع 
حوايل  ت�شّم  والتي  للتمويل  اأبوظبي  ل�شركة  التابعة  العقاري  التمويل 

1000 قر�س عقاري.
اخلدمات  قطاع  يف  البنك  اأع��م��ال  منو  تعزيز  يف  ال�شفقة  ه��ذه  و�شت�شاهم 
مع  يتما�شى  ما  وهو  واملتو�شطة،  ال�شغرية  وال�شركات  لالأفراد  امل�شرفية 
اإىل الرتكيز على فر�س االأعمال يف دولة االإمارات  ا�شرتاتيجيته الرامية 
اأبوظبي  وتاأ�ش�شت  امل��خ��اط��ر.  اإدارة  يف  املتحفظ  ونهجه  املتحدة  العربية 
للتمويل يف عام 2008 ك�شركة متخ�ش�شة بتقدمي حلول التمويل والرهن 
ال�شركة  لعبت  وقد  االأوىل،  بالدرجة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  للعمالء  العقاري 

خالل ال�شنوات املا�شية دوراً رئي�شياً يف تطوير قطاع التمويل العقاري. 
تبلغ  والتي  التجاري،  اأبوظبي  بنك  عليها  ا�شتحوذ  التي  االأ�شول،  وت�شّم 
قيمتها الدفرتية االإجمالية 1.130 مليار درهم تقريباً كما بتاريخ 31 
تقريباً   76% بن�شبة  �شكنية  ع��ق��ارات  متويالت  تت�شمن   ،2021 يناير 
يقارب  التمويالت مبا  وتتوزع  %24؛  بن�شبة  ومتويالت عقارات جتارية 
ن�شبة %50 يف اإمارة اأبوظبي، بينما يتوزع الباقي يف اإمارة دبي واالإمارات 

االأخرى. 
العقاري  التمويل  اأع��م��ال  من��و  تعزيز  ه��ذه  اال�شتحواذ  �شفقة  ���ش��اأن  وم��ن 
اأو�شع من العمالء  اأمام �شريحة  اأبوظبي التجاري، واإتاحة الفر�شة  لبنك 
املتميزة.  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  ال��وا���ش��ع��ة  جمموعته  م��ن  لال�شتفادة 
اإىل من�شة اخلدمات  اأبوظبي للتمويل  املتوقع حتويل عمالء �شركة  ومن 
امل�شرفية لبنك اأبوظبي التجاري خالل الن�شف االأول من العام 2021، 
�شريطة احل�شول على املوافقات التنظيمية من م�شرف االإمارات العربية 

املتحدة املركزي واجلهات التنظيمية.
رئ��ي�����س جم��م��وع��ة اخلدمات  م���وك���اب���اداي،  اأروب  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
على  اال�شتحواذ  “�شي�شاهم  التجاري:  اأبوظبي  بنك  يف  لالأفراد  امل�شرفية 
تنويع  وبالتايل  العقارية،  القرو�س  حمفظة  منو  تعزيز  يف  املحفظة  هذه 
ال�شنوات  البنك خالل  داأب  وقد  العمالء.  قاعدة  وتو�شيع  االأ�شول  قاعدة 
ب�شكل كبري يف تقدمي حلول متويل عقاري متميزة  اال�شتثمار  املا�شية يف 
البنية  يف  اال�شتثمار  وك��ذل��ك  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  ورائ���دة 
التحتية التقنية والرقمية لتب�شيط وت�شريع االإج��راءات. كما عقد البنك 
�شاملة  عقارية  متويل  باقات  لتقدمي  رائ��دة  عقارية  �شركات  مع  اتفاقيات 
التنفيذي  الرئي�س  ت��اي��ل��ور،  كري�س  ق��ال  جانبه  م��ن  للعمالء«.  ومنا�شبة 
قطاع  يف  رائ��داً  دوراً  للتمويل  اأبوظبي  “لعبت  للتمويل:  اأبوظبي  ل�شركة 
ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ق��اري ب��دول��ة االإم�����ارات ع��ل��ى م���دار اأك���ر م��ن ع�شر �شنوات، 
االأ�شول  من  متمّيزة  وحمفظة  قوية  �شمعًة  لنف�شها  تبني  اأن  وا�شتطاعت 
اأن  ون��وّد  املخاطر.  واإدارة  العمالء  اال�شتثنائي يف خدمة  نهجها  يوؤكد  مما 
ن�شكر جميع عمالئنا الذين كنا فخورين بخدمتهم طوال تلك ال�شنوات، 
انتقال  بعد  املتميزة  اأنهم �شيح�شلون على نف�س اخلدمة  واأن��ا واثق متاماً 

قرو�شهم اإىل بنك اأبوظبي التجاري«.

»تربيد« تو�ّصع تعهدها للتمويل يف جمال البحث 
والتطوير لتعزيز الكفاءة وال�صتدامة

••اأبوظبي-الفجر: 

�شركة تربيد  اأعلنت ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �س.م.ع. “تربيد”، 
املناطق الرائدة عاملًيا التي تتخذ دولة االإمارات العربية املتحدة مقًرا لها، 
للتمويل يف  تو�شع تعهدها  اأربعة م�شاريع جتريبية كجزء من  عن اطالق 
الرا�شخ  “تربيد”  التزام  امل�شاريع  هذه  وتوؤكد  والتطوير.  البحث  جمال 
يف  و�شت�شهم  البيئية  الفوائد  من  العديد  �شتحقق  اأنها  كما  باال�شتدامة، 
زيادة الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة بجانب زيادة العمر االإنتاجي االفرتا�شي 

ملحطات تربيد املناطق وتعزيز ثقتها.
ومن املنتظر اأن ي�شاهم التمويل يف زيادة كفاءة الطاقة يف املحطات بن�شبة 
%30 مقارنة مبعايري اأداء ال�شناعة اإىل جانب خف�س تكاليف دورة حياة 

حمطة التربيد االإجمالية.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اللمكي،  �شعيد  ب��در  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
اأولوياتنا  والتطوير يف مقدمة  والبحث  االبتكار  ن�شع  “نحن  “تربيد”: 
البنية  تطوير  ويعد  عملنا.  ا�شرتاتيجية  يف  واأ�شا�شية  مهمة  عنا�شر  فهي 
التحتية املنا�شبة مع احلفاظ على البيئة من االأولويات الرئي�شية يف روؤية 
اأجندة  دع��م  الرئي�شي يف  بدورنا  ملتزمون  ونحن   2030 االإم���ارات  دول��ة 
التنمية امل�شتدامة لدولة االإمارات. كفاءة الطاقة مهمة اليوم اأكر من اأي 
التي  فرقنا  قبل  من  املبذولة  املتوا�شلة  باجلهود  اأفتخر  واأن��ا  م�شى  وقت 
تركز على االبتكار وتعمل بكفاءة ل�شمان اعتمادنا الأحدث التقنيات وريادة 
�شناعة تربيد املناطق باأعلى م�شتويات الكفاءة واأقل االأ�شرار على البيئة 
». وتهدف املبادرة االأوىل بعنوان “م�شتقبل التربيد” اإىل تقدمي ت�شميم 
رائد وفل�شفة حّتكم جديدة باالإ�شافة اإىل التقنيات املبتكرة يف كل حمطات 
عمرها  زي��ادة  اإىل  باالإ�شافة  اأدائها  يف  ملمو�شة  حت�شينات  لتحقيق  تربيد 

االإنتاجي االفرتا�شي والتكاليف املنخف�شة لدورة حياة تلك املحطات. 
�شركة  يف  للتطوير  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���ول،  اإك��زاف��ي��ي��ه  ف��ران�����ش��وا  وق���ال 
“بناًء على الدرا�شات املعمولة لهذا امل�شروع التجريبي، نتوقع  “تربيد”: 
زيادة بن�شبة %25 اإىل %30 يف االأداء مقارنًة ملعايري ال�شناعة املعتمدة 
لدينا. �شنقوم بطرح م�شروعني ف�س هذا ال�شاأن للتحقق من مدى مطابقة 
يف  النهج  ه��ذا  اعتماد  �شيتم  وعليه  املعمولة.  بالتحاليل  الفعلية  النتائج 

عمليات املحطات احلالية من خالل ترقيتها ويف املحطات امل�شتقبلية.«
“االأنابيب  بعنوان  والتطوير  للبحث  الثانية  “تربيد”  م��ب��ادرة  وتهدف 
النانوية الكربونية« »Carbon NanoTube« اإىل حت�شني االأداء والعمر 
االفرتا�شي للمحطات واملعدات االإنتاجي ب�شكل كبري باالإ�شافة اإىل تقليل 
تاأثريات حمطات نقل الطاقة با�شتخدام مادة االأنابيب النانوية الكربونية 
التي تتمتع بخ�شائ�س مميزة على �شعيد انتقال احلرارة. واأو�شح فران�شوا 
زافييه قائاًل: “جنري حالياً نقا�شات مع جمموعة من �شركائنا لتزويدنا 
 ENGIE Lab اإجن��ي الب كريجني  ال��الزم ومنهم �شركة  باملواد والدعم 
امل�شتدامة  للطاقة  تنموية  اأب��ح��اث  وجم��م��وع��ة  فرن�شا  يف   CRIGEN
وموؤ�ش�شة   Sustainable Energy Development Research
رائدة للتعليم العايل يف املنطقة. ومن خالل هذه ال�شراكات �شنقوم بت�شغيل 

امل�شاريع التجريبية لتاأكيد هذا املنهج واعتماده يف حمطاتنا امل�شتقبلية.«
اأما املبادرة الثالثة بعنوان » Wet Bulb Forecasting«  تنبوؤات درجات 

احلراره فت�شعى اإىل تعزيز اإدارة حجم الطلب ب�شكل كبري. 

 اأ�سدرته غرفة دبي بالتعاون مع �سلطة واحة دبي لل�سيليكون 

تقرير جديد يوفر روؤى متكاملة حول منظومة ريادة الأعمال يف دبي 
•• دبي-الفجر: 

للم�شاريع  “دبي  اأ�شدرت 
اإح���������دى  النا�شئة”، 
لغرفة  املبتكرة  امل��ب��ادرات 
جت�������ارة و����ش���ن���اع���ة دب����ي، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دبي 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ل����ري����ادة 
االأكرب  االأعمال “ديتك”، 
منطقة  يف  ن����وع����ه  م�����ن 
االأو�شط واململوك  ال�شرق 
�شلطة واحة  بالكامل من 
“تقرير  لل�شيليكون،  دبي 
النا�شئة  ل��ل�����ش��رك��ات  دب���ي 
ي�شكل  وال��ذي   ،”2021
ومتكاماًل  واف���ي���اً  دل���ي���اًل 
املعلومات  ك��اف��ة  يت�شمن 

ومنظومة  واق�������ع  ح������ول 
ومزايا ال�شركات النا�شئة يف دبي. 

ويقدم التقرير؛ املخ�ش�س لل�شركات العاملية النا�شئة 
الفر�س  اآف��اق  ا�شتك�شاف  يف  الراغبني  وامل�شتثمرين 
املتاحة يف االإم��ارة؛ معطيات قّيمة ودقيقة  التجارية 
حول اقت�شاد االإمارات ودبي، وبيئة االأعمال، واملزايا 
التناف�شية، واالإجراءات التنظيمية واالإدارية وغريها 
االأعمال،  بتاأ�شي�س  املتعلقة  امل��ه��م��ة  التفا�شيل  م��ن 
الدعم  وبرامج  االأعمال،  وحا�شنات  احلرة،  واملناطق 
امل��ق��دم��ة ل��ل�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، و�شبل 
اال�شتثماري،  امل���ال  وراأ�����س  ال��ت��م��وي��ل،  اإىل  ال��و���ش��ول 
النجاح  ق�ش�س  م��ن  ع��دٍد  ا�شتعرا�س  اإىل  باالإ�شافة 

ل�شركات حملية نا�شئة.
ويت�شمن التقرير كذلك نظرة عامة حول االإجراءات 
والقوانني والت�شريعات التي مت اعتمادها يف االأعوام 
القليلة املا�شية بهدف دعم الن�شاط التجاري، وزيادة 
ال�شركات  وا�شتقطاب  االأجنبية،  اال�شتثمارات  حجم 
العامل مبا  اأنحاء  وامل�شتثمرين من خمتلف  الواعدة 
االإقامة  ون��ظ��ام  التحفيز االق��ت�����ش��ادي،  ذل��ك ح��زم  يف 
االأجانب،  بامل�شتثمرين  اخل��ا���س  ال��دائ��م��ة  الذهبية 
االأعمال،  ل��رواد  اأع��وام  خم�شة  ملدة  االإقامة  وتاأ�شرية 
مبنح  املتعلق  وال��ق��رار  االف��رتا���ش��ي،  العمل  وبرنامج 

اجلن�شية االإماراتية ملجموعة خمتارة من االأجانب.
كما ي�شلط التقرير ال�شوء على العديد من الربامج 
امل�����ش��اف��ة يف دبي،  ال��ق��ي��م��ة  وامل�����وارد واخل���دم���ات ذات 
ال�شركات  من��و  لدعم  خ�شي�شاً  ت�شميمها  مت  وال��ت��ي 
اجلديدة.  التجارية  بالفر�س  وتعريفها  النا�شئة، 
دبي  وم��رك��ز  النا�شئة  للم�شاريع  دب��ي  م��ن  ك��ل  وت��ع��د 
اأبرز  من بني  “ديتك”  االأعمال  التكنولوجي لريادة 
يخ�س  فيما  االإم���ارة  م�شتوى  على  الفاعلة  اجلهات 

دعم ال�شركات النا�شئة.

حمد  ������ش�����ع�����ادة  واأ��������ش�������ار 
بوعميم، مدير عام غرفة 
اإىل  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة 
لل�شركات  دب��ي  تقرير  اأن 
م�شدراً  ي�شكل  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
لل�شركات  وموثوقاً  مهماً 
وللم�شتثمرين  النا�شئة 
االأخ��������رى،  االأ�������ش������واق  يف 
الكثري  ي���وف���ر  اأن�����ه  ح��ي��ث 
املهمة  امل����ع����ل����وم����ات  م�����ن 
وال��ع��م��ل��ي��ة ح�����ول اآل���ي���ات 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ع��م��ل 
�شريعاً  من��واً  ت�شهد  التي 

ومتوا�شاًل يف دبي.
“ياأتي  ����ش���ع���ادت���ه:  وق�����ال 
وقت  يف  التقرير  اإط���الق 
ت�����ق�����ود ف����ي����ه ال�������ش���رك���ات 
النا�شئة التحول الرقمي يف 
دبي، وت�شهم يف تعزيز االبتكار يف خمتلف القطاعات، 
بناء  الذي �شوف تلعبه يف  املهم  ال��دور  اإىل  باالإ�شافة 
 .19 – كوفيد  بعد  م��ا  مرحلة  يف  االإم����ارة  اقت�شاد 
ا�شت�شرافية  روؤي���ة  م��ن  ميتلكه  مب��ا  التقرير  اأن  كما 
م�شتقبلية لقطاع ريادة االأعمال، يدعم ا�شرتاتيجية 
غ��رف��ة دب���ي ل��دع��م ري����ادة االأع���م���ال، وي��ع��ك�����س �شعيها 
دبي  مكانة  لتعزيز  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  لدعم  ال��دائ��م 
مركزاً رائداً الأهم ال�شركات النا�شئة من جميع اأنحاء 
دبي  “توفر غرفة  قائاًل:  �شعادته  واأ���ش��اف  ال��ع��امل«. 
جميع االإمكانات مل�شاعدة ال�شركات النا�شئة، ومتكينها 
من حتقيق النمو يف اأعمالها يف دبي، وذلك من خالل 
مبادرة دبي للم�شاريع النا�شئة، والتي ت�شهم يف تزويد 
االأعمال بجميع  النا�شئة من رواد  ال�شركات  اأ�شحاب 
موا�شلة  على  ت�شاعدهم  ال��ت��ي  واالأدوات  املعلومات 

النمو والتطور، وحتقيق االأهداف املوؤ�ش�شية«.
نائب  ال��زرع��وين،  الدكتور حممد  �شعادة  اأك��د  ب��دوره 
دبي  واح����ة  ل�شلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 
متوفرة  التناف�شية  املقومات  جميع  اأن  لل�شيليكون، 
ال�شتقطاب رواد االأعمال املبتِكرين واأ�شحاب امل�شاريع 
كوجهة  ال��ري��ادي  موقعها  وتر�شيخ  دب��ي  اإىل  النا�شئة 
النا�شئة  امل�شاريع  اأ�شحاب  من  االأعمال  ل��رواد  عاملية 
يف خمتلف القطاعات، وخا�شة قطاعات التكنولوجيا 
التي  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  واالبتكار وتطبيقات 
خالل  كبري  ب�شكل  ت�شارع  م�شتمراً؛  �شعوداً  �شهدت 
الفرتة املا�شية بعد فر�س جائحة كوفيد-19 اأمناط 

عمل جديدة. 
اأ�شا�شية  ركيزة  النا�شئة  “ال�شركات  الزرعوين:  وقال 
م��ن رك��ائ��ز االق��ت�����ش��اد امل����رن واحل���ي���وي ال���ق���ادر على 
التاأقلم ال�شريع وحتقيق النمو امل�شتدام. والت�شهيالت 
التي تقدمها دبي لهذا القطاع احليوي تعزز فر�شه 

التاأ�شي�س  م��رح��ل��ة  م���ن 
�����ش����م����ن ب����ي����ئ����ة ح���ي���وي���ة 
لالبتكار  وحا�شنة  داعمة 
اإىل  االأع������م������ال  وري�����������ادة 
ال��ت��و���ش��ع وجذب  م��راح��ل 
وحتقيق  اال����ش���ت���ث���م���ارات 
اال�شرتاتيجية.  االأه��داف 
التكنولوجي  دبي  ومركز 
“ديتك”  االأعمال  لريادة 
لل�شيليكون،  دبي  يف واحة 
وال�������������ذي ي���������ش����م م����ئ����ات 
ال�������ش���رك���ات ال���ن���ا����ش���ئ���ة يف 
التكنولوجيا، مثال  قطاع 
البيئة  ه������ذه  ع���ل���ى  ح����ي 
توفرها  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 
االإمارات.”  ودول�����ة  دب���ي 
اأن  ال����زرع����وين  واأ�����ش����اف 

لل�شركات  “دبي  ت���ق���ري���ر 
باملعطيات  �شاملة  ���ش��ورة  ي��ق��دم   ”2021 النا�شئة 
واالأرق�������ام ل��ع��وام��ل اجل����ذب امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي توفرها 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  ورواده  القطاع  لهذا  دب��ي 
منها  لينطلقوا  دبي  يف  النا�شئة  م�شاريعهم  لتاأ�شي�س 

نحو االأ�شواق العاملية. 
تطّرق  التي  االأخ���رى  املهمة  املوا�شيع  قائمة  وت�شم 
يف  االأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  من  ك��اًل  التقرير  اإليها 
احلكومية،  واملبادرات  االقت�شادية،  والتناف�شية  دبي، 
ودعم منو ال�شركات النا�شئة، واالأن�شطة اال�شتثمارية، 
وامل��ن��اط��ق احل����رة واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، و�شبل 
اال�شتثمار،  حتفيز  ومبادرات  التمويل،  اإىل  الو�شول 
الن�شائح  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��واه��ب وامل���ه���ارات،  وت��وف��ر 
بتاأ�شي�س  املتعلقة  واال�شت�شارات  املفيدة  واالإر���ش��ادات 

�شركة يف دبي.
كما يت�شمن التقرير مقابالت ح�شرية مع عدد من 
ري��ادة االأعمال، مبا يف  الفاعلة يف قطاع  ال�شخ�شيات 
اخلا�شة  امل�شاريع  اأول  مدير  �شي�شيفا،  ناتاليا  ذل��ك 
كري�شتن�شن،  وهان�س  دب��ي،  غرفة  يف  االأعمال  وري��ادة 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي لريادة 
االإداري يف  ال�شريك  االأعمال )ديتك(، وح�شن حيدر 
“مينا اآت 500 �شتارت اأب�س”، وكو�شال �شاه ال�شريك 
والدكتور  انف�شرتز”،  اأجن��ل  “دبي  ل�شركة  املوؤ�ش�س 
عبد اللطيف ال�شام�شي، مدير جممع كليات التقنية 
العليا. وبني التقرير اأن امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
يف  اخلا�س  القطاع  �شركات  من   99% ن�شبة  ت�شكل 
من   46% ب��ح��وايل  م�شاهمتها  ُت���ق���ّدر  ح��ي��ث  دب���ي، 
الناجت املحلي االإجمايل لالإمارة، و%53 من الناجت 
 ،2019 املحلي االإج��م��ايل ل��دول��ة االإم����ارات يف ع��ام 
اإىل  الن�شبة  وتتطلع احلكومة االحتادية لزيادة هذه 

%60 بحلول العام 2021.

واأ�شار التقرير اإىل اأن دبي 
تعد من اأف�شل املدن عاملياً 
االأعمال  ل���رواد  بالن�شبة 
الإن�������ش���اء ال�������ش���رك���ات، وال 
اال�شترياد  �شيما يف قطاع 
تتبواأ  ك��م��ا  وال��ت�����ش��دي��ر، 
عاملياً  ال��ت��ا���ش��ع��ة  امل���رت���ب���ة 
م�������ن ح�����ي�����ث اخل������دم������ات 
والتكاليف  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
وم�����ش��ت��وى ال���رتاب���ط بني 
حوايل  وتعمل  االأ����ش���واق، 
امل�������ش���اري���ع  م�����ن   46%
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية 
ت�شدير  مب��ج��ال  دب���ي  يف 
ال�شلع اأو تقدمي اخلدمات 

العابرة للحدود.
ك�����م�����ا ي���������ربز ال����ت����ق����ري����ر 
ال���ت���وق���ع���ات ب��ت��ح��ق��ي��ق منو 
التنظيمية،  اللوائح  تطوير  بعد  اجلماعي  التمويل 
كما اأو�شح اأن اأن�شطة راأ�س املال اجلريء ت�شهد ازدهاراً 
والتي  دب��ي،  يف  وخا�شة  االإم����ارات  دول��ة  يف  ملحوظاً 
منطقة  يف  اأخ���رى  دول  نحو  للتو�شع  م��رك��زاً  ت�شكل 
يف  لال�شتثمارات  انطالق  ومن�شة  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
التوقعات  اإىل  التقرير  ي�شري  حيث  االإم����ارات،  دول��ة 
ال�شرق  النا�شئة يف منطقة  ال�شركات  ي�شهد عدد  باأن 
املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  تعمل  والتي  االأو���ش��ط 
منواً من 96 �شركة يف عام 2019 اإىل 465 �شركة 
اال�شتثمارات  قيمة  �شتزداد  كما   ،2022 عام  بحلول 
اأ�شعاف من  بواقع ثمانية  املالية  التقنيات  يف جمال 
2.28 مليار دوالر  اإىل  اأمريكي  287 مليون دوالر 
اأمريكي. وبني التقرير اأن حكومة دبي ت�شعى لرت�شيخ 
ح�شور االإمارة �شمن اجلهات الرائدة يف جمال الثورة 
ال�شناعية الرابعة عرب اإطالق مبادرات تهدف لتعزيز 
مكانة دبي بني املدن الرائدة يف امل�شتقبل ومركزاً بارزاً 

لالبتكار والتكنولوجيا. 
اأطلقتها  التي  النا�شئة”،  للم�شاريع  “دبي  وتعترب 
يف  نوعها  م��ن  االأوىل   ،2016 ال��ع��ام  خ��الل  الغرفة 
واأف��ري��ق��ي��ا، وت��ه��دف هذه  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
ت��وف��ري روؤي�����ة وا���ش��ح��ة وت��وج��ي��ه رواد  اإىل  امل����ب����ادرة 
االأعمال على مدى رحلتهم املهنية، وتعزيز ال�شراكة 
بني القطاعني العام واخلا�س بهدف ت�شجيع االبتكار 
الرئي�شي  امل���ح���رك  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  االأع����م����ال،   وري�����ادة 

لتطوير االقت�شاد يف دبي ودولة االإمارات.
االأعمال  ل��ري��ادة  التكنولوجي  دب��ي  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
يف  االأع��م��ال  لتكنولوجيا  مركز  اأك��رب  يعد  “ديتك” 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا، حيث يجمع 
 72 نا�شئة من  �شركة   800 اأك��ر من  حتت مظلته 

دولة خمتلفة. 

بنك دبي التجاري يح�صد ثالث جوائز �صمن جوائز
 »اإمييا فاينان�ص« للخدمات امل�صرفية يف ال�صرق الأو�صط لعام 2020

•• دبي- د.حممود علياء

البنوك  اأح��د  التجاري،  دب��ي  بنك  اأعلن 
ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة، عن فوزه بثالث جوائز 
جوائز  م��ن  ع�����ش��رة  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  يف 
امل�شرفية  للخدمات  فاينان�س”  “اإمييا 
وتعد   .2020 لعام  االأو�شط  ال�شرق  يف 
اأه���م  م���ن  فاينان�س”  “اإمييا  ج���وائ���ز 
منطقة  يف  امل�شريف  القطاع  يف  اجل��وائ��ز 
ال�شرق االأو�شط، التي تهدف اإىل تكرمي 
املوؤ�ش�شات امل�شرفية التي حتقق اأداًء مالياً 
م�شتقراً، وتظهر اأعلى معايري اخلدمة، 
وتقدم املنتجات املبتكرة، وحتقق التميز 
وت�شمل  ع��ام.  ب�شكل  امل�شريف  القطاع  يف 
اجلوائز التي ح�شدها بنك دبي التجاري 

االإمارات  “اأف�شل بنك حملي يف  جائزة 
عليها  ح�شل  والتي  املتحدة”،  العربية 
“اأف�شل  وجائزة  الثانية،  للمرة  البنك 
منتج يف ال�شرق االأو�شط” والتي ح�شل 
 CBD حل�شاب  اإط��الق��ه  نظري  عليها 
ذل���ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة  م�����وؤخ�����راً.   Digi
للبنك،  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ت��ك��رمي  مت 
ل��ي��ن��در، بجائزة  ف����ان  ب��رين��د  ال���دك���ت���ور 

“اأف�شل رئي�س تنفيذي للعام«.
فان  الدكتور بريند  ت�شلم اجلوائز  وقد 
دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س   ، ليندر 
املقر  يف  م��وؤخ��راً  اأقيم  التجاري يف حفل 

الرئي�شي للبنك يف دبي.
هذه  على  البنك  ح�شول  على  وتعليقاً 
اجل����وائ����ز، ���ش��رح ال���دك���ت���ور ب��رين��د فان 
البيئة  من  الرغم  “على  ق��ائ��اًل:  ليندر 

الت�شغيلية التي كانت مليئة بالتحديات 
ا�شتطعنا  اأن���ن���ا  اإال   ،2020 ال���ع���ام  يف 
لعمالئنا من  تقدمي خدماتنا  موا�شلة 
امل�شرفية  القنوات  وترية  ت�شريع  خالل 
الرقمية. كما تعد هذه اجلوائز الثالث 
دل��ي��اًل ع��ل��ى جن���اح ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا باأن 
تركز  وال��ت��ي  بالكامل  رقمياً  بنكاً  نكون 
اإذ  العمالء. ونحن  على حت�شني جتربة 
نحتفي بهذا االإجناز،�شن�شتمر يف تقدمي 
حلول م�شرفية مبتكرة لتجاوز توقعات 
املف�شل  ال��ب��ن��ك  ن��ب��ق��ى  ل��ك��ي  ع��م��الئ��ن��ا 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ل��ل��ع��م��الء 

املتحدة«.
جائزة  اأت�شلم  اأن  “ي�شرفني  واأ����ش���اف: 
والتي  للعام”،  تنفيذي  رئي�س  “اأف�شل 
بنك  يف  ع��م��ل��ي  ل��ف��ري��ق  اأه��دي��ه��ا  اأن  اأود 

جهودهم  �شاهمت  حيث  التجاري،  دب��ي 
املخل�شة يف الفوز بهذه اجلائزة«.

وق���ال اأم��ي��ت م��ال��ه��وت��را، امل��دي��ر ال��ع��ام - 

جمموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف 
“ي�شعدنا احل�شول  التجاري:  دبي  بنك 
ال�شرق  يف  منتج  “اأف�شل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
 CBD ح�����ش��اب  ع��ن  وذل���ك  االأو�شط” 
Digi، والذي يعد ح�شاباً رقمياً ميكن 
اأقل من ثالث دقائق  للعمالء فتحه يف 
ومغرية.  جذابة  مزايا  للعمالء  ويقدم 
الداخلية  ال��رق��م��ي��ة  ق��درات��ن��ا  وت�����ش��اع��د 
لنقدم  للح�شابات  ال��ف��وري  الفتح  على 
م�شرفية.  جت���رب���ة  اأف�������ش���ل  ل��ع��م��الئ��ن��ا 
التميز  نحو  رحلتنا  ن��وا���ش��ل  اإذ  ون��ح��ن 
بالكامل،  رقمياً  بنكاً  نكون  ب��اأن  و�شعينا 
�شتحفزنا على  اجل��وائ��ز  ه��ذه  ف��اإن مثل 
لعمالئنا  خ��دم��ات��ن��ا  ت��ع��زي��ز  م��وا���ش��ل��ة 

وتقدمي حلول اأكر ابتكاراً«.
احدى  فاينان�س”  “اإمييا  جملة  وتعد 
يف  املتخ�ش�شة  العاملية  امل��ن�����ش��ورات  اأه���م 
ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف وامل����ايل، وال��ت��ي تقدم 
يف  حتليلية  وب��ي��ان��ات  مف�شلة  ت��ق��اري��ر 

اأوروبا وال�شرق االأو�شط واأفريقيا.
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املال والأعمال

الحتاد الن�صائي ينظم ور�صة افرتا�صية 
حول اإنتاج الأ�صمدة الع�صوية

•• اأبوظبي -وام:

نظم االحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة 
املخلفات  من  الع�شوية  االأ�شمدة  اإن��ت��اج  ح��ول  افرتا�شية  ور�شة  الغذائية 
اأطلقها  التي  اكتفائي”  “زراعتي  مبادرة  �شمن  الور�شة  وتاأتي   . املنزلية 
امل��راأة على الزراعة  2017، بهدف ت�شجيع  اأواخ��ر  العام  الن�شائي  االحت��اد 
اإن��ت��اج منتجات غذائية  امل�����ش��اح��ات اخل�����ش��راء يف  ا���ش��ت��غ��الل  امل��ن��زل��ي��ة ع��رب 
اأول  �شابط  طر�س  بن  حممد  فاطمة  املهند�شة  وقدمت  �شحية.  ع�شوية 
عن  تعريفيا  عر�شا  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  اإر�شاد 
ومميزات  املنزلية،  الزراعة  واأ�شا�شيات  واأه��داف  املنزلية  احلديقة  مفهوم 
اأهداف  اأن  مو�شحة  اإع����داده..  واآل��ي��ة  املنزل  يف  الع�شوي  ال�شماد  حت�شري 
ال��زراع��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة ت��ت��ع��دى ك��ون��ه��ا م�����ش��در اإن��ت��اج ل��ت��ك��ون ن�����ش��اط ل��ه اأبعاد 
 30% تدوير  اإع��ادة  اإمكانية  اإىل  .. الفتة  واقت�شادية خمتلفة  اجتماعية 
جانبها  م��ن  البيئة.  على  احل��ف��اظ  يف  ي�شهم  مم��ا  املنزلية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن 
الن�شائي  باالحتاد  والتنمية  البحوث  اإدارة  اللمكي مديرة  اأحالم  اأو�شحت 
العام - التي اأدارت اجلل�شة االإفرتا�شية - اأن مبادرة زراعتي اكتفائي عملت 
منذ انطالقها على تدريب ال�شيدات والفتيات عرب ور�شة تدريبية عملية 
على اأ�ش�س الزراعة يف الرتبة واالأحوا�س الزراعية، اإ�شافة الإنتاجها لكتيب 
توعوي عن اأ�ش�س الزراعة وموا�شمها بجانب التوعية الدورية عرب و�شائل 
الوطنية  امل��زارع  ملحا�شيل  ت�شويقي  منفذ  وتوفري  االجتماعي،  التوا�شل 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  م��ع  اال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التعاون  مثمنة   ..
وال�شالمة الغذائية منذ انطالق املبادرة. واأ�شارت اإىل اأن املبادرة تعرب عن 
الروؤية الثاقبة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية وا�شت�شراف �شموها للدور احليوي للمراأة يف ا�شرتاتيجية 

االأمن الغذائي للدولة.

ويز اإير اأبوظبي تطلق عمليتها 
املوؤمتتة ل�صرتداد قيمة احلجوزات

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتتة ال�شرتداد  اإطالق عمليتها  عن  اأبوظبي”  اإير  “ويز  �شركة  اأعلنت 
اأ�شبوع  خالل  النقد  حتويل  ا�شرتداد  طلبات  تلبي  والتي  احلجوزات  قيمة 

واحد فقط، لتوفر للم�شافرين طريقة �شهلة الإدارة حجوزاتهم.
 120% ب���اإرج���اع  تلقائياً  امل��وؤمت��ت��ة  اأبوظبي”  اإي���ر  “ويز  عملية  وت��ق��وم 
اخلا�شة  امل�شافر  ائتمان  بطاقة  اإىل  امللغاة  للرحلة  االأ�شلية  التعرفة  من 
برحالتها اأو منح امل�شافرين خيار ا�شرتداد نقدي كامل عرب و�شيلة الدفع 
للم�شافرين طلب  ب�شورة جمانية متاماً. وميكن  اإع��ادة احلجز  اأو  املّتبعة 
اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  ح�شاب  عرب  واح��دة  بنقرٍة  احلجوزات  قيمة  ا�شرتداد 
اخلا�س بهم على املوقع االإلكرتوين wizzair.com اأو عن طريق الرابط 
الذي يتلّقونه عرب الربيد االإلكرتوين. وقال كي�س فان �شيك املدير العام 
“نحر�س يف “ويز اإير اأبوظبي” على تقدمي  ل�شركة “ويز اإير اأبوظبي”: 
اأف�شل جتربة للعمالء، ولذلك ا�شتثمرنا بقّوة يف اأمتتة عملية اال�شرتداد 
ونفخر بقدرتنا على تلبية طلبات اال�شرتداد النقدي والتعامل معها خالل 
يف  احلديثة  التقنية  احللول  يف  اال�شتثمار  و�شنوا�شل  فقط  واح��د  اأ�شبوع 
وا�شتثنائية  ومريحة  �شل�شلة  �شفر  جتربة  توفري  ل�شمان  اأعمالنا  خمتلف 
على من رحالت ويز اإير اأبوظبي«. وت�شّجع “ويز اإير اأبوظبي” امل�شافرين 
 wizzair.com االإل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  مبا�شرًة  احلجز  على 
اأو عرب تطبيق الهاتف املتحرك اخلا�س بها، ليتمكنوا من ا�شرتداد قيمة 

حجوزاتهم باأق�شى �شرعٍة ممكنة يف حال اإلغائها.

�صوق اأبوظبي العاملي يقر لوائح 
تنظيم املعامالت الإلكرتونية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن �شوق اأبوظبي العاملي عن اإ�شدار لوائح تنظيم التعامالت االإلكرتونية 
التوقيعات  وق��ان��ون��ي��ة  اإن���ف���اذ  ت��اأك��ي��د  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي   ،2021 ل��ل��ع��ام 
وامل�شتندات االإلكرتونية مبا فيها العقود وال�شجالت. تاأتي هذه القوانني 
متا�شيا مع التطورات التي ت�شهدها البيئة الرقمية اليوم ال �شيما يف اأعقاب 
التداعيات التي تركتها جائحة كوفيد-19 وذلك كون املفاهيم القانونية 
وجود  اإىل  ع���ادًة  ت�شتند  وال�شجالت  وال��ع��ق��ود  بالتوقيع  املتعلقة  احلالية 
و�شيط ملمو�س اأو مادي. وت�شتند لوائح تنظيم املعامالت االإلكرتونية لعام 
الدولية، حيث  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  االأون�شيرتال  اإىل قانون   2021
التي ت�شن  الثالثة يف العامل  ال�شلطة الق�شائية  العاملي  اأبوظبي  يعد �شوق 
ت�شريعات ت�شمح با�شتخدام امل�شتندات واالأدوات القابلة للتحويل، كال�شندات 
املهريي  ظ��اه��ر  ب��ن  ظ��اه��ر  وق���ال  اإل���ك���رتوين.  �شكل  وال�شيكات يف  االإذن��ي��ة 
يفخر   : العاملي  اأبوظبي  �شوق  لدى  الت�شجيل  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س 
اإطار  ال�شوق بتقدمي مثل هذه الت�شريعات املبتكرة التي من �شاأنها توفري 
عمل متكامل للتجارة االإلكرتونية والتعامالت االإلكرتونية �شمن جمتمع 
واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  م��ع  بالتما�شي  وذل��ك  ال�����ش��وق،  ل��دى  االأع��م��ال 
العاملية .. وتعك�س لوائح تنظيم التعامالت االإلكرتونية اجلديدة التزامنا 
امل�شتمر بتطوير مركز مايل دويل م�شتدام يعزز منو االأعمال ويرفع ثقة 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف االقت�شاد الرقمي.

منو كبري لقطاع �صركات ال�صلع 
ال�صتهالكية يف اأبوظبي خالل 2020

•• اأبوظبي -وام:

لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  امل��درج  اال�شتهالكية  ال�شلع  �شركات  قطاع  �شهد 
القطاعات  مقارنة مع غريها من  املا�شي،  العام  كبريا خالل  املالية منوا 
�شركات   4 ل�  املجمعة  املالية  البيانات  ال�شوق. وتظهر  املدرجة يف  االأخ��رى 
عاملة يف القطاع ارتفاع �شايف اأرباحها اإىل 3.11 مليار درهم خالل العام 
2020 بنمو ن�شبته 496 % تقريبا باملقارنة مع 522 مليون درهم يف 
العام 2019. وجاء النمو الكبري الأرباح القطاع بدعم من ال�شركة العاملية 
القاب�شة التي قفزت اأرباحها اىل 3.019 مليار درهم خالل العام 2020 
البيانات  2019 وذل��ك بح�شب  العام  505 ماليني دره��م يف  مقارنة مع 

ال�شادرة عن ال�شركة التي اأ�شبحت العبا رئي�شا يف �شوق العا�شمة.

�سمن خطة مناق�سة مو�سوع تطوير ال�سناعات الوطنية

جلنة �صوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية للمجل�ص الوطني الحتادي تزور معر�ص اخلليج لالأغذية 

تعاون ا�سرتاتيجي الآفاق تنموية جديدة يف جمال توفري وحتليل البيانات

اإح�صاء اأبوظبي وجامعة خليفة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإح�صائي

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�شعادة  برئا�شة  امل�شتوى  رف��ي��ع  �شوي�شري  وف��د  زار 
ما�شيمو بادجي، �شفري �شوي�شرا لدى دولة االإمارات 
العربية املتحدة ومملكة البحرين مقر راكز موؤخراً. 
راكز  تتبعها  اللي  الو�شائل  بحث  ال��زي��ارة  اأثناء  ومت 
اأعمالهم  م��زاول��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ني  امل�شتثمرين  ل��دع��م 
�شعادته  راف����ق  ك��م��ا  االأو�����ش����ط.  ال�����ش��رق  اأ�����ش����واق  يف 
االأعمال  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ب��وف��ا،  ماتيو 
امل�شتثمرين  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��وي�����ش��ري 
ال�شوي�شريني الذين اتخذوا من اإمارة راأ�س اخليمة 

مقراً الأعمالهم.
حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
رامي  جانب  اإىل  للهيئة  املنتدب  الع�شو  القا�شمي، 
مت  حيث  راك��ز،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ج��اّلد، 

املختلفة  احللول  عن  نبذة  ا�شتعرا�س  اللقاء  اأث��ن��اء 
وال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا راك����ز خ���الل ال���ع���ام امل��ا���ش��ي لدعم 
اخلا�شة  امل��زاي��ا  ا�شتعرا�س  اإىل  باالإ�شافة  االأع��م��ال 

التي تتيحها اإمارة راأ�س اخليمة لدعم االأعمال.
وم���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ج����اّلد ح��ر���س راك����ز ع��ل��ى تطوير 
اأجل  م��ن  وف��ّع��ال  دائ��م  ب�شكل  وخدماتها  منتجاتها 
واأهمية  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �شتى  م��ن  امل�شتثمرين  دع��م 
ت�شهيل  �شاأنها  م��ن  التي  احل��ل��ول  م��ن  امل��زي��د  ابتكار 

�شوؤون جمتمع االأعمال ال�شوي�شري لدى راكز.
اإعجابه  ع��ن  ال�شوي�شري  ال�شفري  �شعادة  ع��رّب  كما 
توفري  اأج��ل  من  راك��ز  تتبعها  التي  باال�شرتاتيجية 
كافة الت�شهيالت لعمالئها، موؤكداً على الدور املهم 
اإث����راء جت��رب��ة العمالء  ال��ن��ه��ج يف  ال���ذي يلعبه ه���ذا 
وا�شعة من اخلدمات  ت�شكيلة  ال�شوي�شريني وتوفري 

التناف�شية حتت �شقف واحد.

من  ت�شم  �شوي�شرية  ���ش��رك��ة   230 راك���ز  حتت�شن 
والتي  ال�شوي�شرية  التجارية  العالمات  اأب��رز  بينها 
�شركة  مثل  اأعمالها  الزده���ار  مقراً  راك��ز  من  تتخذ 
وحلول  منتجات  ت��زوي��د  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  فرانكي 

يف  املتخ�ش�س  جينوك�س  وم�شنع  و���ش��رك��ة  امل��ط��اب��خ 
لل�شداأ  املقاومة  الفوالذية  املطابخ  معدات  ت�شنيع 
يف  املتخ�ش�شة  اإي�����ش��ت  م��ي��دل  اآرك  ���ش��رك��ة  واأخ�����رياً 

�شناعة املنتجات الزجاجية.

•• دبي-الفجر:

والطاقة  التقنية  ����ش���وؤون  جل��ن��ة  زارت 
الوطني  للمجل�س  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة 
لالأغذية  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  االحت�����ادي 
اأق����ي����م م����وؤخ����را يف م���رك���ز دبي  ال������ذي 
ال��ع��امل��ي، وذل���ك �شمن خطة  ال��ت��ج��اري 
وزارة  دور  م���و����ش���وع  مل��ن��اق�����ش��ة  ع��م��ل��ه��ا 
يف  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 

�شاأن تطوير ال�شناعات الوطنية.
الك�شف  ع��ي�����ش��ى  ���ش��ع��ادة حم��م��د  وق����ال 
اإىل  ت��ه��دف  ال��زي��ارة  اإن  اللجنة،  م��ق��رر 
يف  تطبق  التي  املمار�شات  على  التعرف 
القطاع  اأف���رع  ل��دع��م خمتلف  امل��ع��ار���س 
امل�شتثمرين  اأب��رزه��ا  وم��ن  االقت�شادي، 
وم���دى م�شاهمة  امل�����ش��اري��ع،  واأ���ش��ح��اب 
وا�شرتاتيجية  خطط  دع��م  يف  املعار�س 
االقت�شاد،  وا�شتدامة  لتطوير  الدولة 
التقنيات  اأه���م  ع��ل��ى  اللجنة  واط��ل��ع��ت  
احلديثة امل�شتخدمة يف قطاع االأغذية، 
املعرو�شة  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ن���ت���ج���ات  وع���ل���ى 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ب��ع��دد  وال��ت��ق��ت 

الوطنية امل�شاركني يف املعر�س.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ع��ق��دت جل��ن��ة �شوؤون 
املعدنية  وال������روة  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اجتماعا برئا�شة �شعادة يو�شف عبداهلل 

ملوا�شلة  ال���ل���ج���ن���ة،  رئ���ي�������س  ال���ب���ط���ران 
ال�شناعة  وزارة  دور  م��و���ش��وع  درا����ش���ة 
�شاأن تطوير  املتقدمة يف  والتكنولوجيا 

ال�شناعات الوطنية.
�شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
مقرر  الك�شف  عي�شى  حممد  م��ن:  ك��ل 
ال�شحاك  ح����واء  وال���دك���ت���ورة  ال��ل��ج��ن��ة، 
ليتيم،  را����ش���د  وع��ائ�����ش��ة  امل���ن�������ش���وري، 
وع��ائ�����ش��ة حم��م��د امل���ال، وع��ف��راء بخيت 
ال��ع��ل��ي��ل��ي، وال���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
يو�شف  �����ش����ع����ادة  وق��������ال  ال���ط���ن���ي���ج���ي. 
ع��ب��داهلل ال��ب��ط��ران رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، اإن 
ال��ل��ج��ن��ة ن��اق�����ش��ت ح�����ش��ب خ��ط��ة عملها 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة التي  ل��ل��ح��ل��ق��ة  ال��ت��ح�����ش��ري 
�شتعقد افرتا�شيا حتت عنوان “تطوير 
يوم  االإمارات”  يف  الوطنية  ال�شناعة 
 ،2021/03/10 امل���واف���ق  االأرب���ع���اء 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة راأ�س 
اخليمة، ومب�شاركة امل�شتثمرين ورجال 
الوطنية  امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  االأع��م��ال 
وامل�شانع يف االمارات، للتعرف على اأهم 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م يف تطوير 

ال�شناعة الوطنية.
واأ�شار البطران اإىل اأن اللجنة �شتح�شر 
اللجنة  ت��ق��ري��ر  يف  امل��الح��ظ��ات  ج��م��ي��ع 
و�شتعد  احلكومة،  ممثلي  مع  ملناق�شته 

•• ال�شارقة-الفجر:

القاب�شة  ال�����ش��ارق��ة  اإدارة  جمل�س  عقد 
االجتماع االأول لل�شنة اجلديدة 2021 
ق�شايا  ع���دة  اإىل  وت���ط���رق  اف��رتا���ش��ي��اً، 
يف  اال�شتمرار  وكيفية  ال�شركة،  تخ�س 
جديدة  جناحات  واإ�شافة  اأدائ��ه��ا،  متيز 
يف  امل�شاهمة  وا�شتمرار  حتقق،  م��ا  على 
ورفاهية  م��ع��ي�����ش��ة  مب�����ش��ت��وى  االرت����ق����اء 
�شكان ال�شارقة. وتراأ�س االجتماع �شعادة 
االإدارة،  جمل�س  رئي�س  ال�����ش��اي��غ،  ول��ي��د 
نائب  اهلل،  العبد  علي  ح�شور  بح�شور 
الرئي�س، واأع�شاء جمل�س االإدارة �شعادة 
املهند�س خالد بن بطي، وه��وازن ا�شرب، 
واأحمد ال�شامي، ومت الرتحيب بالع�شو 
باجليو  �شلطان  �شعيد  �شعادة  اجل��دي��د، 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  ال�����ش��وي��دي، 
ال�����ش��ارق��ة. واأ���ش��اد احل�����ش��ور مب��ا حققته 
ال�شركة وم�شاريعها من جناحات كبرية.  

م��ع��اي��ري اجل����ودة، وف��ق��اً ل��روؤي��ة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
حاكم  االأعلى،  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ال�شارقة  ج��ع��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة، 
وال�شياحة  ل��الإق��ام��ة  املف�شلة  ال��وج��ه��ة 
والعمل. وتقدم ال�شايغ بال�شكر اإىل كافة 
موظفي الوحدات التابعة لل�شركات على 

ما حتقق من اإجنازات.
القاب�شة،  ال�شارقة  تاأ�ش�شت  ذل��ك،  اإىل 
وه���ي ث��م��رة ���ش��راك��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
و”ال�شارقة  العقارية”  الفطيم  “ماجد 
 2008 ع�����ام  يف  االأ�شول”،  الإدارة 
ك�����ش��رك��ة ت���ط���وي���ر ع����ق����اري ت����رّك����ز على 
تعزيز  يف  وت�شهم  املجتمعية،  امل�����ش��اري��ع 
النمو االقت�شادي يف االإم��ارة، واالرتقاء 
�شكان  ورف����اه����ي����ة  م��ع��ي�����ش��ة  مب�������ش���ت���وى 
جمّمعات  تطوير  ط��ري��ق  ع��ن  ال�����ش��ارق��ة 
وقيمة  ا�شتثنائي  حياة  منط  لهم  توفر 

مميزة ال�شتثماراتهم. 

اأي�شاً  ح�شره  وال��ذي  االجتماع  وناق�س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ش��م��ي،  ول��ي��د 
من  حزمة  القاب�شة،  ال�شارقة  ل�شركة 
اللجنة  تو�شيات  اأب��رزه��ا  من  الق�شايا، 

تقريرها النهائي الذي �شريفع لرئا�شة 
اإحدى  يف  ومناق�شته  العتماده  املجل�س 
اللجنة  اأن  م�شريا  ال��ق��ادم��ة،  اجلل�شات 
اخلطة  حم��اور  �شمن  املو�شوع  تناق�س 

وزارة  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإىل  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
حتقيقها فيما يتعلق بتطوير ال�شناعة 
لدعم  وامل�����ن�����ح  واحل������واف������ز  امل���ح���ل���ي���ة، 

املالية  وال���ب���ي���ان���ات  واالإداري����������ة،  امل��ال��ي��ة 
اإىل  باالإ�شافة  لل�شركة،  امل��ايل  والو�شع 
الوجهة  ال��زاه��ي��ة،  م�����ش��ت��ج��دات جم��ّم��ع 
ال�شارقة،  يف  مميز  حياة  لنمط  االأم��ث��ل 

وم�شتجدات مراكز “متاجر«. 
واأعرب �شعادة وليد ال�شايغ عن تقديره 
للجهود التي بذلتها كافة فرق العمل يف 
خمتلف امل�شاريع التابعة لل�شركة، باأعلى 

ال�����ش��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 
ال�شناعات االأجنبية، والتعاون والتن�شيق 
مع اجلهات املحلية واالحتادية يف دعم 

ال�شناعات الوطنية.

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأعلن كل من مركز االإح�شاء – اأبوظبي 
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  وجامعة 
لتعزيز  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع  ع����ن 
البيانات.  وت��ب��ادل  االإح�����ش��ائ��ي  ال��ت��ع��اون 
وذل���ك ب��ه��دف ت��وح��ي��د وت��ك��ام��ل اجلهود 
امل��ع��رف��ة واخل������ربات يف جمال  وت���ب���ادل 
الذكاء  وتكنولوجيا  والبيانات  االإح�شاء 

اال���ش��ط��ن��اع��ي.  وت�����ش��ع��ى اجل��ه��ت��ان من 
اإط�����ار عمل  اإىل و����ش���ع  امل���ذك���رة  خ����الل 
ب��ي��ن��ه��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ب���ادرات 
على  مبنية  م�شرتكة  تنموية  وم�شاريع 
تواكب  متكاملة،  وعملية  علمية  اأ�ش�س 
يف  امل��ت�����ش��ارع��ة  التكنولوجيا  ال��ت��ط��ورات 
جمال توفري وحتليل البيانات، مبا يلبي 
االأعمال  وقطاع  القرار  �شناع  متطلبات 
االأف������راد م��ن خ���الل تزويدهم  وج��م��ي��ع 

ببيانات اإح�شائية دقيقة وموثوقة. 
الطرفان على  �شريكز  ذل��ك،  اإط��ار   ويف 
امل�شرتك  ال���ت���ع���اون  جم������االت  ت���ط���وي���ر 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ال�����ش��ج��الت االإداري�������ة 
وال���ب���ي���ان���ات ال���ك���ب���رية، ب���االإ����ش���اف���ة اىل 
وت�شهيل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���ف���اءات  ت��ط��وي��ر 
العلمية  ال��درا���ش��ات  ت��ب��ادل اخل���ربات يف 

حملياً وعاملياً.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة ك���لٌّ م���ن ���ش��ع��ادة اأحمد 

حممود فكري، مدير عام مركز االإح�شاء 
ع����ارف �شلطان  وال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي   –
يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احل��م��ادي، 
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة 
اجلهتني،  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع��دد  بح�شور 

وذلك عرب قنوات االت�شال املرئي.
ويف تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، 
حت���دث ���ش��ع��ادة اأح���م���د حم��م��ود فكري، 
– اأبوظبي  االإح�����ش��اء  ع��ام مركز  مدير 
ال�شراكة  خ���الل  م��ن  “ نتطلع  ق��ائ��اًل: 
اال�شرتاتيجية املهمة مع جامعة خليفة 
اآفاق تنموية جديدة، حيث ي�شعى  لفتح 
من  االإح�شائي  بالعمل  لالرتقاء  املركز 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  خالل 
الرائدة وا�شتثمار اأبرز اخلربات املحلية 
واالبتكار  والتطوير  البحث  يف جماالت 

والذكاء اال�شطناعي.«
م����ن ج���ان���ب���ه، ق������ال ال����دك����ت����ور ع������ارف: 
االإح�شاء  مركز  م��ع  التعاون  “ي�شعدنا 
- اأبوظبي وتوطيد �شبل ال�شراكة بيننا، 
ح��ي��ث ���ش��ت��ح��ق��ق م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م هذه 
بني  املتبادلة  اال�شتفادة  درج��ات  اأق�شى 
ت�شاهم  اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الطرفني 
توحيد اخلطط واالأهداف الرامية لبناء 
االإمكانات االإح�شائية الوطنية ال�شاملة، 
كما �شت�شاهم يف اإيجاد اأنظمة اإح�شائية 
تعزيز  يف  ت�����ش��اه��م  م�شتقباًل  م��ت��ق��دم��ة 
احلكومي  القطاع  يف  ال��ق��رار  �شناع  دور 

وال�شركاء يف القطاع اخلا�س«.

�صراكة بني مركز دبي 
لالأمن الإلكرتوين وتالي�ص

•• دبي-وام:

وق����ع م��رك��ز دب����ي ل���الأم���ن االإل���ك���رتوين 
�شركة  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية 
االإلكرتوين  االأم��ن  خلدمات  “تالي�س” 
ت��ه��دف اإىل ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
املختلفة  االإل���ك���رتوين  االأم����ن  جم���االت 
يف  االقت�شادي  والنمو  االبتكار  وتعزيز 

اإمارة دبي.
االتفاقية  مب��وج��ب  اجل��ان��ب��ان  و�شيعمل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خمتلفة  م���ب���ادرات  ع��ل��ى 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����ش��اع��ي  ت���دع���م 
ا�شرتاتيجية دبي لالأمن االإلكرتوين يف 
تطوير املهارات والقدرات الالزمة الإدارة 
خماطر االأمن االإلكرتوين يف املوؤ�ش�شات 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة واالأف�����راد يف االإم���ارة 
وتنفيذ اأحدث االأ�شاليب لتح�شني مرونة 
الف�شاء الرقمي وتقدمي اأف�شل احللول 
يف  احلكومية  و�شبة  احلكومية  للجهات 

االمارة.
يو�شف  ���ش��ع��ادة  ق����ال  ال�����ش��دد  ه����ذا  ويف 
لالأمن  دبي  مركز  عام  مدير  ال�شيباين 
ال�شراكة  ه����ذه  “تاأتي  االإل�����ك�����رتوين: 
االأمن  خل��دم��ات  “تالي�س”  م��ع  املهمة 
االإلكرتوين �شمن م�شاعينا الرامية اإىل 
ت�شهدها  التي  الرقمي  التحول  م�شرية 
ال�شراكات  تعزيز  اإىل  ون�شعى  االإم����ارة 
املعنية يف جمال  االأط���راف  م��ع خمتلف 
االأمن االإلكرتوين للم�شاهمة يف تطوير 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ه��ي االأف�����ش��ل على 
اإىل جانب  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
ومكانتها  دب����ي  اإم������ارة  ���ش��م��ع��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
بو�شفها مدينة عاملية رائدة يف جماالت 

االبتكار وال�شالمة واالأمن«.

�صوي�صرا تبحث ال�صتثمار يف راأ�ص اخليمة 

ناق�س عدة ق�سايا من بينها البيانات املالية والو�سع املايل لل�سركة

جمل�ص اإدارة ال�صارقة القاب�صة يعقد اجتماعه الأول يف العام اجلديد افرتا�صيًا
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املال والأعمال

»ت�صنيف- رينا ل�صمان الأعمال« حت�صل على اعتماد مركز الإمارات العاملي لالعتماد ملنح �صهادات املطابقة »حالل«

نظرًا للموقع اال�سرتاتيجي واخلدمات املقدمة وفق اأعلى املعايري العاملية

مطار ال�صارقة املركز اللوج�صتي الأول لـ »اأ�صرتال للطريان« يف ال�صرق الأو�صط 

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأبرمت هيئة االأوراق املالية وال�شلع عن 
بعد مذكرة تفاهم مع مدينة ال�شارقة 
لالإعالم )�شم�س(، وقد اتفق الطرفان 
االأ�ش�س  امل���ذك���رة  ه���ذه  ت�����ش��ع  اأن  ع��ل��ى 
والقواعد الإن�شاء اإطار العمل والتعاون 

امل�شرتك بينهما. 
�شعادة  الهيئة،  جانب  من  املذكرة  وقع 
الرئي�س  ال���زع���اب���ي،  ع��ب��ي��د  ال���دك���ت���ور 
املالية  االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
�شعادة  )�شم�س(  جانب  وم��ن  وال�شلع، 
ال���دك���ت���ور خ��ال��د ع��م��ر امل���دف���ع، رئي�س 
م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ل����الإع����الم. واأك����دت 
امل��ذك��رة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و����ش���رورة تبادل 
اخل��ربات والدرا�شات يف جم��االت عدة 
اأ�شواق  يف  امل�شتثمرين  توعية  ب��ه��دف 
باالإ�شافة  ال��دول��ة،  يف  املالية  االأوراق 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل 
ومبا  امل��ذك��رة،  ب��اأغ��را���س  العالقة  ذات 
بها  امل��ع��م��ول  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ع  يتنا�شب 
وتنظيم  ال����ط����رف����ني،  م����ن  اأي  ل�����دى 

•• دبي-الفجر: 

عززت “ت�شنيف-رينا ل�شمان االأعمال”، 
اإحدى �شركات هيئة االإمارات للت�شنيف 
ُمعتمدة  كجهة  تعمل  والتي  )ت�شنيف( 
واملعايري  اجل�������ودة  ����ش���ه���ادات  الإ������ش�����دار 
العاملية، مكانتها كموؤ�ش�شة رائدة يف توفري 
اخلدمات املتميزة مل�شاعدة عمالئها وفق 
اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. وق����د ح�شلت 
االأعمال”  ل�����ش��م��ان  “ت�شنيف-رينا 
االإم�����ارات  “مركز  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  اأخ�����رياً 
الدويل لالعتماد” ملنح �شهادات املطابقة 
للمنتجات احلالل وفقا ملتطلبات معيار 
واأقيمت   .2:2016-UAE.S 2055
مرا�شم ا�شتالم ال�شهادة يوم 14 فرباير 
العاملي  االإم���ارات  اجل��اري يف مقر مركز 
امل�شتمر  التطور  دب��ي. ومع  لالعتماد يف 
يف قطاع االأغ��ذي��ة احل��الل ال��ذي ي�شهد 
“ت�شنيف-رينا  حت��ر���س  ���ش��ري��ع��اً،  من���واً 
تر�شيخ مكانتها  على  االأعمال”  ل�شمان 
ال��رائ��دة يف ه��ذا ال��ق��ط��اع، مب��ا ي�شهم يف 
اإ�شافة قيمة اقت�شادية اإىل �شوق املنتجات 
احل��الل يف دول��ة االإم���ارات؛ حيث تهدف 
املوؤ�ش�شة اإىل ك�شب ثقة العمالء ومنحهم 
املنتجات  باختيار  يتعلق  فيما  ال�شمان 
امل�شتهلكني  املعتمدة، مبا يعطي  احلالل 
الثقة والطماأنينة خالل قيامهم ب�شراء 

منتجاتهم الغذائية.

�سناعة مزدهرة
تتطور �شناعة املنتجات احلالل العاملية 
االأغذية  ق��ط��اع  وك��ذل��ك  ���ش��ري��ع،  ب�شكل 
احل����الل ال����ذي مي��ث��ل ن��ح��و %62 من 
االإمارات  وتعد  العاملية.  ال�شوق  اإجمايل 
الرائدة يف هذه ال�شناعة  ال��دول  اإح��دى 

امل�����زده�����رة، ف���وف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر ����ش���در عن 
اأك�����ش��ف��ورد ل��الأع��م��ال يف عام  جم��م��وع��ة 
ما  االإم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��ت��ورد   ،2018
املنتجات  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   20 قيمته 
احل�����الل ����ش���ن���وي���اً. وم���ن���ذ ذل����ك احل���ني، 
���ش��ه��دت ال���دول���ة من����واً م�����ش��ت��م��راً يف هذا 
امل�شكري،  �شعيد  املهند�س  وقال  القطاع. 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة االإم������ارات 
“ي�شكل امل�شلمون  للت�شنيف )ت�شنيف(: 
اال�شتهالكية  ال�����ش��وق  م��ن  ك��ب��رياً  ق�شماً 
من   25% نحو  ميثلون  حيث  العاملية، 
اإجمايل عدد �شكان العامل. ووفقاً ملجل�س 
���ش��ي��ا���ش��ات االأع����م����ال ال���دول���ي���ة - وح���دة 
اال�شرتاتيجي  والتحليل  اال���ش��ت�����ش��راف 
اأنفق   - ال��ع��امل��ي��ة  “كريين”  ���ش��رك��ة  يف 
2017 ما يقدر بنحو  امل�شلمون يف عام 
�شراء  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  تريليون   2.1
 1.6 امل��ن��ت��ج��ات احل����الل، م��ق��ارن��ة بنحو 
ومن   .2012 ع���ام  يف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 
اإىل  ال�شوق  ه��ذا  حجم  ينمو  اأن  املتوقع 
3 تريليونات دوالر بحلول عام 2023، 
ال�����ش��وء على حجم  ي�شلط  ال���ذي  االأم���ر 
ا�شتمرار  ومع  القطاع.  يف  املتوقع  النمو 
تطور ال�شوق، تزداد التناف�شية؛ لذا، فاإن 
للعالمات  بالن�شبة  امل��ق��دم��ة  يف  ال��ب��ق��اء 
�شهادة  موثوقية  على  يعتمد  التجارية 
امل�شتوى.  عالية  ج��ودة  لتوفري  احل��الل 
املطابقة  �شهادة  وحل�شول منتج ما على 
احلالل، يجب اأن متتثل جميع املكونات، 
التغليف،  ومكونات  امل�شاعدة،  والعمليات 
ت��ع��ال��ج املنتج  ال���ت���ي  ال����وح����دات  وج��م��ي��ع 
مل��خ��ت��ل��ف م���ع���اي���ري امل���ن���ت���ج���ات احل�����الل. 
العمالء من  الوحيد هو متكني  فهدفنا 
يف  ال�شفافية  م��ن  امل�شتوى  ه��ذا  حتقيق 
االلتزام  على  م�شاعدتهم  ع��رب  ال�����ش��وق، 

املوؤمترات، واالجتماعات.
الرئي�س  الزعابي،  ونوه د. عبيد �شيف 
املالية  االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املذكرة ميثل  “توقيع  اأن  اإىل  وال�شلع، 
خطوة على درب التكامل مع ال�شركاء 
اال�شرتاتيجيني لتبادل املعلومات ودعم 
والتحقيقات،  امل���ايل  التق�شي  ج��ه��ود 
املتميزة  للجهود  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
لالإعالم  ال�شارقة  تبذلها مدينة  التي 
التجارية  االأن�شطة  دع��م  يف  )�شم�س( 

لرواد االأعمال«.
واأو�شح اأن “توثيق مثل تلك ال�شراكات 
الفعالة من �شاأنه تعزيز العمل امل�شرتك 
والتجارب  واخل���ربات  املعرفة  لتبادل 
ودعم  امل�شتويات،  كافة  على  املوؤ�ش�شية 
املهارات االإبداعية واالبتكار من خالل 
ال�شراكات املوؤ�ش�شية، اإ�شافة اإىل توفري 
املال  اأ���ش��واق  برامج تدريبية يف جم��ال 
امل���ال���ي���ة بهدف  و����ش���ن���اع���ة اخل����دم����ات 
املهنية  امل�����ش��ت��وي��ات  ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني 
واالأدوات  ب��امل��ن��ت��ج��ات  ال���وع���ي  وزي������ادة 

املالية املتداولة باالأ�شواق املالية«.

خالد  الدكتور  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
التفاهم  مذكرة  توقيع  “جاء  امل��دف��ع، 
املالية  االأوراق  هيئة  يف  ال�شركاء  م��ع 
وال�شلع التزاماً بنهج )�شم�س( امل�شتند 
ال�شارقة  وتوجيهات حكومة  روؤي��ة  اإىل 
ب�شرورة ا�شتمرارية العمل على تر�شيخ 
من  امل�شرتك  والعمل  التعاون  وتعزيز 
خ��الل ع��دة و���ش��ائ��ل واآل��ي��ات، ومتا�شياً 
وال�شلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وروؤي����ة 

باأف�شل املمار�شات يف ال�شناعة.« واأ�شاف 
امل�شكري: “نلتزم يف “ت�شنيف” بتطبيق 
اأعلى معايري اجلودة وتوظيف اإمكاناتنا 
النتائج.  اأف�شل  على  للح�شول  املتطورة 
هيئة  من  االعتماد  على  احل�شول  ويعد 
ع��امل��ي��ة م��وث��وق��ة م��ث��ل م��رك��ز االإم������ارات 
بالن�شبة  اإجن��ازاً مهماً  ال��دويل لالعتماد 
اأن ذل���ك �شي�شهم  ث��ق��ة  ل��ن��ا، ون��ح��ن ع��ل��ى 
فنحن  ال�شناعة،  يف  مكانتنا  تعزيز  يف 
ملتزمون دائماً باأن ن�شع �شحة و�شالمة 
اأولوياتنا،  قائمة  راأ���س  على  امل�شتهلكني 
التي  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  خ�����الل  ���ش��ي��م��ا  ال 
ب�شكل  ال�شحية  املخاطر  خاللها  ت��ربز 

م�شتمر.«

قيمة م�سافة 
لقطاع االأغذية احلالل

ازداد  امل���ا����ش���ي���ة،  ال�������ش���ن���وات  ع��ل��ى م����دى 
احلالل،  االأغ��ذي��ة  �شهادات  على  الطلب 

اأنحاء  ج��م��ي��ع  ال��ن��ا���س يف  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
ب��ال��ف��وائ��د ال�شحية  اأك���ر وع��ي��اً  ال��ع��امل 
االأطعمة.  ه��ذه  توفرها  التي  االإ�شافية 
عملية  ت�شتغرق  اأن  فيمكن  ذل���ك،  وم��ع 
اإ�شدار �شهادات املطابقة وقتاً طوياًل اإذا 
املنا�شبة.  اإ���ش��راك ذوي اخل��ربات  يتم  مل 
ل�شمان  “ت�شنيف-رينا  و���ش��ت��ع��ت��م��د 
التي  الوا�شعة  اخل��ربات  على  االأعمال” 
وت�شريع  لت�شهيل  م��وظ��ف��وه��ا  ميتلكها 
املطابقة  �شهادات  على  احل�شول  عملية 
احلالل. حول هذا اجلانب اأو�شح خلفان 
ال�شعدي، املدير العام ل�شركة “ت�شنيف-

يقت�شر  “ال  االأعمال”:  ل�شمان  ري��ن��ا 
امل�شلمني  احل���الل على  االأغ��ذي��ة  ت��ن��اول 
بالعديد  تتميز  االأط��ع��م��ة  ف��ه��ذه  ف��ق��ط، 
م���ن ال���ف���وائ���د ال�����ش��ح��ي��ة، وت���وف���ر قيمة 
تناف�شية  وم��ي��زة  للم�شتهلكني  م�شافة 
تعزيز  ف���اإن  االإط����ار،  ه��ذا  ويف  ملنتجيها. 
�شالمة عمالئنا، وحت�شني اأدائهم البيئي 

امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
مايل  ���ش��وق  يف  م�شتدامة  ا�شتثمارية 
متقدم. ور�شالة الهيئة التي توؤكد على 
وتر�شيخ  امل�شتثمرين  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
بيئة  وت��ع��زي��ز  ال�شليم  التعامل  اأ���ش�����س 
على  اعتماداً  االأم���وال  ل��روؤو���س  جاذبة 

نظم ابتكارية حيوية«. 
لالإعالم  ال�����ش��ارق��ة  “مدينة  وت���اب���ع: 
)�شم�س( تتابع ما حققته هيئة االأوراق 

والتجاري، �شيبقى دائماً على راأ�س قائمة 
ل�شمان  “ت�شنيف-رينا  ويف  اأولوياتنا. 
ي�شم  ت��دق��ي��ق  ف��ري��ق  ل��دي��ن��ا  االأعمال”، 
عدداً من خرباء االأغذية واملخت�شني يف 
�شيوظفون  الذين  االإ�شالمية  ال�شريعة 
والتاأكد  للتحقيق  ومعارفهم  خرباتهم 
املنتجات  ملعايري  االأغ��ذي��ة  مطابقة  م��ن 

احلالل.« 
خ���الل م�����ش��رية ت��ط��وره��ا ال�����ش��ري��ع منذ 
ل�شمان  “ت�شنيف-رينا  تويل  تاأ�شي�شها، 
اهتمامها  عمالئها  م�شالح  االأعمال” 
خرباتها  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة  ع���رب  االأول، 
تعمل  التي  امل��ج��االت  خمتلف  يف  املمتدة 
تعزيز  على  ال�شركة  تعمل  وبينما  ب��ه��ا. 
فاإنها  ال�����ش��ن��اع��ة،  يف  ال��ري��ادي��ة  مكانتها 
حت���ر����س ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف اأك�����رب ع����دد من 
تدريبها  اإىل  اإ�شافة  االإماراتية  ال��ك��وادر 
ل��ي��ت��ول��وا زمام  ل��ل��م��واط��ن��ني  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

القيادة يف امل�شتقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

عن  ال��دويل،  ال�شارقة  مطار  هيئة  اأعلنت 
املتخ�ش�شة  ال��ك��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  ان�����ش��م��ام 
اإىل  للطريان”  “اأ�شرتال  ب��ال�����ش��ح��ن 
ال�شحن  م��رك��ز  لي�شبح  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
ال�شركة يف منطقة  لتو�شع عمليات  االأول 
بت�شيري  ال�شركة  ولتبداأ  االأو�شط،  ال�شرق 
رحلتني اأ�شبوعياً من نريوبي يف كينيا اإىل 
طراز  م��ن  ط��ائ��رات  با�شتخدام  ال�����ش��ارق��ة، 

بوينغ 767.
وجاء اختيار مطار ال�شارقة، نظراً للموقع 
اال�شرتاتيجي الذي يتمتع به، واالإمكانيات 
املمار�شات  اأعلى  وفق  املطار  يوفرها  التي 
العاملية، والتي تخت�س مبناولة ال�شحنات 
ت���ربي���د خا�شة  ل����درج����ات  ال���ت���ي حت���ت���اج 
اإىل  باالإ�شافة  الغذائية،  املنتجات  وت�شمل 
وحدة تخزين ومناولة املنتجات الدوائية 

وال�شحية يف مركز ال�شحن.
وقد اأقيم حفل ا�شتقبال للطاقم وم�شوؤويل 
الطائرة على مدرج  ال�شركة لدى هبوط 
اأقوا�س  ع��ب��وره��ا  وب��ع��د  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
بح�شور  وذل��ك  التقليدية  امل��ي��اه  مر�شات 
�شعادة علي �شامل املدفع، رئي�س هيئة مطار 
ال�شارقة، و�شعادة ال�شيخ في�شل بن �شعود 
القا�شمي، مدير الهيئة، وال�شيد �شاجنيف 
غاديا، املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة 
اأ�شرتال للطريان، باالإ�شافة اإىل عدد من 

امل�شوؤولني من اجلهتني.

البنية التحتية
 واالت�ساالت اللوج�ستية

وقال �شعادة علي �شامل املدفع، رئي�س هيئة 
“ اإن موا�شلة  ال����دويل:  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
�شركات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
طريان وخطوط جديدة، ك�شركة اأ�شرتال 
كمركز  ال��رائ��دة  مكانته  ير�شخ  للطريان، 

يف  ال��ت��زام��ه  ع��ل��ى  وي���وؤك���د  لل�شحن،  دويل 
العاملية  واملمار�شات  املعايري  اأعلى  توفري 
خ��الل وحدة  اجل��وي من  ال�شحن  لقطاع 
ال��ت��خ��زي��ن امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، احل��ا���ش��ل��ة على 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ن   CEIV اع��ت��م��اد 
للنقل اجلوي IATA باملوا�شفات العاملية 
قدراتها  كامل  �شتوظف  والتي  احلديثة، 
املتخ�ش�شة  وخ���دم���ات���ه���ا  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ال�����ش��ح��ّي��ة، ل�شحن  وال���رع���اي���ة  ب����االأدوي����ة 
اللقاحات من ال�شني اإىل القارة االأفريقية 

بكفاءة وان�شيابية«. 
التحتية  البنية  “ت�شكل  �شعادته:  واأ�شاف 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا امل��ط��ار، واأنظمة 
تربط  ال��ت��ي  امل�����ش��ان��دة  اجل����وي  ال�ش���حن 
الدولية،  الوجهات  بكافة  ال�شحن  مركز 
اإ�شافًة نوعية ومطلب ل�شركات الطريان 
ووك�����الء ال�����ش�����������ح��ن اجل�����وي، خ��ا���ش��ة واأن 
وقدرته  كفاءت���ه  اأث��ب��ت  ال�ش��ارقة  مط��ار 
على اال�شتجابة ال�شريعة لعمليات ال�شحن 
اإىل عناي���ة خا�شة من حيث  التي حتت���اج 

املناول���ة وال�ش����حن والتخزين«.

املحور االأول لتو�سع 
العمليات يف ال�سرق االأو�سط 

غاديا،  �شاجنيف  ال�شيد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س 
���ش��ع��داء بهذا  “نحن  ل��ل��ط��ريان:  اأ���ش��رتال 
يعترب  ال��ذي  ال�شارقة  مطار  مع  التعاون 
املنطقة،  يف  امل����ط����ارات  اأه�����م  م���ن  واح������داً 
ال�شحن  م��رك��ز  �شي�شبح  ك��ون��ه  وي�شرفنا 
ال�شرق  لتو�شع عملياتنا يف منطقة  االأول 
ع���امل���ي ل�شركة  م���رك���ز  وث���ال���ث  االأو�����ش����ط، 
ن���ريوب���ي -ك��ي��ن��ي��ا، ولييج  ب��ع��د  اأ�����ش����رتال 

-بلجيكا«.
واأ�شاف: “�شنعمل من خالل تواجدنا يف 
مطار ال�شارقة على تعزيز عمليات ال�شحن 
مب���ا ف��ي��ه��ا ���ش��ح��ن امل������واد ���ش��ري��ع��ة التلف 
واالأغ���ذي���ة م��ن ���ش��رق اأف��ري��ق��ي��ا اإىل مطار 
االإمكانيات  ك��اف��ة  ي�شم  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة 
�شيتم  بينما  لذلك،  الالزمة  والتجهيزات 

�شحن  وخ��ا���ش��ة  ال�شحن  عمليات  تفعيل 
ال��ل��ق��اح��ات م���ن ال�����ش��ني واالإم��������ارات اإىل 
يف  ال�شركة  �شبكة  عرب  لتوزيعها  نريوبي 

اأفريقيا«.
ال�شحن  خ���دم���ة  اإدخ������ال  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
اجلديدة بني كينيا واالإمارات �شيوؤدي اإىل 
منو التجارة البينية وخلق فر�س جديدة 

للقطاع اخلا�س.

�سل�سلة من االإجراءات 
واالأنظمة ل�سمان اجلودة 

املنتجات  ومناولة  التخزين  وح��دة  وتاأتي 
مبطار  ال�������ش���ح���ن  م����رك����ز  يف  ال����دوائ����ي����ة 
املتنامية  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ًة  ال�����ش��ارق��ة 
املنتجات  على  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لقطاع 
حيث  م��ن  خا�شة  عناية  اإىل  حتتاج  التي 
مرافق  يف  وال��ت��خ��زي��ن،  وال�شحن  امل��ن��اول��ة 
م�شتمر،  ب�شكل  ب��ح��رارت��ه��ا  ال��ت��ح��ك��م  ي��ت��م 
التغيريات احلرارية من حلظة  ومراقبة 
ت�شليمها  حلظة  اإىل  الطائرة  من  نزولها 

�شل�شلة  �شمن  امل�����ش��ت��وردة،  ال�����ش��رك��ات  اإىل 
جودة  ل�شمان  واالأنظمة  االإج����راءات  من 
ال�شحية  ال�����ش��الم��ة  ال��دوائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

لالإن�شان.
للطريان”  “اأ�شرتال  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
بال�شحن  متخ�ش�شة  ط���ريان  �شركة  ه��ي 
لدى  بينما  كينيا،  ن��ريوب��ي-  يف  وم��ق��ره��ا 
ال�����ش��رك��ة م���رك���ز ث����اين يف م���ط���ار ل��ي��ي��ج - 
ب��ل��ج��ي��ك��ا، و���ش��ي��ك��ون م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة هو 
واالأول  لل�شركة  الثالث  اللوج�شتي  املركز 
ال�شركة  ب���داأت  وق��د  االأو���ش��ط.  ال�شرق  يف 
وتعترب   ،2001 ال����ع����ام  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
�شحن خا�شة  ط���ريان  �شركة  اأك���رب  ال��ي��وم 
14 ط��ائ��رة �شحن  ب��اإج��م��ايل  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
 20 م���ع خ��ط��ط ل���زي���ادة االأ����ش���ط���ول اإىل 
وت�شغل   .2021 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة  ط���ائ���رة 
جمدولة  وغري  منتظمة  رحالت  ال�شركة 
وجهات  اإىل  اجل��وي  بال�شحن  متخ�ش�شة 
ورح���الت  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  خمتلفة  اإق��ل��ي��م��ي��ة 

دولية اإىل عدة وجهات اأوروبية.

يف  ب��اإجن��ازات��ه��ا  وت�شيد  وال�شلع  املالية 
امل�شتثمرين،  تخ�س  التي  املجاالت  كل 
توفري  على  ب��دوره��ا  )�شم�س(  وتعمل 
بيئة داعمة وحا�شنة للم�شتثمرين من 
داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة، واحل��ر���س على 
�شمن  والت�شهيالت  اخل��دم��ات  تقدمي 

جمتمع مزدهر«. 
���ش��ك��ره وتقديره  ع���ن  امل���دف���ع  واأع�����رب 
ودورها  وال�شلع  املالية  االأوراق  لهيئة 
االأوراق  اأ����ش���واق  تنظيم  يف  وج��ه��وده��ا 
االإم���ارات، من  دول��ة  وال�شلع يف  املالية 
خالل �شالحياتها ومهماتها الرقابية 

واالإ�شرافية والتنفيذية.
املذكرة  �شبق حتدد  ما  اإىل  وباالإ�شافة 
اأوج�����ه ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ان��ب��ني فيما 
اال�شتثماري  ال����وع����ي  ن�����ش��ر  ي��خ�����س 
املتاحة  ال��ق��ن��وات  با�شتخدام  وت��ع��زي��زه 
الأن�شطة  وال���رتوي���ج  اجل��ان��ب��ني،  ل���دى 
اخلا�شة  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة  ال���ت���وع���ي���ة 
بالهيئة، والتعاون يف تنظيم املوؤمترات 
العمل  وور���س  والندوات  واالجتماعات 

ذات العالقة باخت�شا�س الطرفني.

اقت�صادية راأ�ص اخليمة تطلق 
مبادرة قهوة ال�صباح مع رائد اأعمال

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأعمال”  رائ��د  مع  ال�شباح  “قهوة  مبادرة  اخليمة  راأ���س  اقت�شادية  اأطلقت 
راأ���س اخليمة، وذل��ك ل�شمان  �شمن مبادراتها جت��اه  جمتمع االأع��م��ال يف 
وامل�����ش��ت��دام ع��ن ط��ري��ق ت�شجيع اال�شتثمار  امل��ت��ن��وع  ت��ع��زي��ز من��و االق��ت�����ش��اد 
مبتطلبات  وتزويدهم  لهم  متنوعة  ا�شت�شارات  تقدمي  عرب  وامل�شتثمرين 
اخلطوات  بع�س  اتباع  �شرورة  نحو  لتوجيههم  باالإ�شافة  االأع��م��ال،  عامل 

والطرق االبتكارية للنهو�س مبنتاجاتهم وك�شب ر�شا امل�شتهلكني.
 - ال��دائ��رة  ع��ام  – م��دي��ر  النقبي  ال�شايب  عبدالرحمن  د.  �شعادة  وي��وؤك��د 
الراأي  اإط��ار تقدمي  تاأتي يف  اأعمال”  رائ��د  ال�شباح مع  “قهوة  ب��اأن مبادرة 
وامل�شورة والدعم لرواد االأعمال، وحثهم لتبني االأفكار االإبداعية. ويتطلب 
اأي م�شروع ناجح اإعداد درا�شة اجلدوى اخلا�شة به ليتم من خاللها درا�شة 
كمحرك  الت�شويق  عملية  و�شع  مع  املتوقعة  واالإي���رادات  املالية  التكاليف 

للنجاح. 

حديد الإمارات تخطط لإ�صافة 
منتجات ال�صلب امل�صطحة اإىل منتجاتها 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة حديد االإمارات، عن خططها الإ�شافة اللفائف املدرفلة على 
ال�شاخن اإىل جمموعة منتجاتها املتنوعة لتلبية احتياجات االأ�شواق املحلية 

واالإقليمية ب�شكل اأ�شا�شي من املنتجات امل�شطحة عالية اجلودة.
اإن�شاء  يت�شمن  ال���ذي  للم�شروع  �شامال  تقييما  حالًيا  ال�شركة  وجت���ري   
م�شنع اللفائف املدرفلة على ال�شاخن املوؤمتت بالكامل واالأول من نوعه يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، لتتجاوز بذلك الطاقة االإنتاجية 

االإجمالية لل�شركة عند ا�شتكمال امل�شروع 5 ماليني طن يف العام.
�شيكون واحًدا  امل�شنع اجلديد،  �شيتبناها  التي  التقنيات احلديثة  وبف�شل 
م�شتوى  على  الكربونية  الب�شمة  حيث  من  االأق��ل  ال�شناعية  املرافق  من 
ال�شناعات  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل��دي��دة  امل�شطحة  امل��ن��ت��ج��ات  وت��دع��م  امل��ن��ط��ق��ة. 
ال�شفن،  وبناء  الكهربائي،  وال�شلب  ال�شيارات،  �شناعة  مثل:  والتطبيقات، 
والغاليات واأوعية ال�شغط، وا�شطوانات الغاز، والهياكل املعدنية الثقيلة، 

وال��ه��ي��اك��ل ال��ب��ح��ري��ة، واالإن�������ش���اءات 
واالآالت،  املاكينات  ومكونات  العامة، 
املنزلية،  واالأج�����ه�����زة  واالأن�����اب�����ي�����ب، 
وال�����ش��ل��ب ال��ه��ي��ك��ل��ي، ون���ح���وه���ا من 

املنتجات االأخرى.
 واأّك����������د امل���ه���ن���د����س ���ش��ع��ي��د غ���م���ران 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الرميثي، 
ت�شعى  ال�شركة  اأن  االإم�����ارات  ح��دي��د 
عمالئها  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  دائ���ًم���ا 
عرب جمموعة متكاملة من املنتجات 

عالية اجلودة واحللول ال�شاملة.
وقال: “ تعتزم ال�شركة - عقب اإجراء 
تلبية   - ل��ل��م�����ش��روع  ال����الزم  التقييم 
الطلب املتزايد على منتجات اللفائف 

ومنتجات  ال�������ش���اخ���ن  ع���ل���ى  امل���درف���ل���ة 
م�شروع  وياأتي  االإقليمية.  واالأ���ش��واق  املحلي  ال�شوق  يف  امل�شطحة  ال�شلب 
للتو�شع  خططنا  �شمن  ال�شاخن  على  املدرفلة  اللفائف  منتجات  اإط��الق 

والنمو، وتعزيز اإ�شهامنا يف دعم القطاع ال�شناعي ككل.”  

خمترب البتكار بكهرباء ال�صارقة ي�صتقطب اأفكارا 
جديدة ملواجهة التحديات وحتقيق ال�صتدامة

•• ال�شارقة-وام:

نظمت اإدارة الرت�شيد بالتعاون مع اإدارة اال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي 
بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة ور�شة عمل �شمن خمترب االبتكار حتت 
بهدف طرح روؤى واأفكار جديدة ومبتكرة  “املنزل املر�شد امل�شتدام”  �شعار 
وتفاعل  واملياه  للطاقة  االأمثل  باال�شتخدام  اخلا�شة  التحديات  ملواجهة 
فئات املجتمع مع االأ�شاليب احلديثة للرت�شيد وقال �شعادة �شعيد باجليو 
ال�شويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة اإن تنظيم خمترب االبتكار 
حتت �شعار “املنزل املر�شد امل�شتدام” يهدف اإىل تر�شيخ مفهوم حماية البيئة 
يف املجتمع وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه من خالل اأن�شطة وممار�شات 
عملية ت�شهم يف توعية اأفراد املجتمع واإطالق مبادرات فردية وجماعية من 
�شاأنها حتقيق ا�شتدامة املوارد الطبيعية والطاقة وتر�شيد اال�شتهالك من 
خالل اال�شتخدام االأمثل ملوارد الطاقة واحلد من االنبعاثات الكربونية. 
االأفكار  ال�شتقطاب  االب��ت��ك��ار  خمترب  تفعيل  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأك���د 
االأفكار  هذه  لتقييم  وا�شحة  ومنهجية  روؤي��ة  واإع��داد  ومناق�شتها  املبتكرة 
اإدارات الهيئة وجماالت عملها املختلفة مما ي�شاهم يف  وتطبيقها يف كافة 
مواجهة التحديات وتطوير جماالت العمل . واأو�شح حممد عبداهلل مدير 
اإدارة اال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي باالإنابة اأن خمترب االبتكار بالهيئة 
االبتكار  م��راح��ل  لكافة  املبتكرة  واالأدوات  املنهجيات  اف�شل  اإىل  ي�شتند 
االفكار  توليد  اىل  والتحديات  احل��اج��ات  ا�شتك�شاف  اىل  اال�شتهداف  من 
وذلك  نتائجها  ملتابعة  مقايي�س  وو�شع  وتطبيقها  تقييمها  ثم  االبداعية 

وفق اف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال.

اأكدت على تبادل اخلربات والدرا�سات والتن�سيق يف جماالت عدة

تعاون بني هيئة الأوراق املالية وال�صلع ومدينة ال�صارقة لالإعالم »�صم�ص«
املذكرة تهدف  لن�سر الوعي اال�ستثماري وتعزيزه وتوفري برامج تدريبية يف جمال اأ�سواق املال
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 169033

با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز. انك(

اليابان طوكيو،  كو،   - ت�شو   ، وعنوانه: 1-1، 2- ت�شومة، نيهونبا�شي – مورومات�شي 

وامل�شجلة حتت رقم : )169033(  بتاريخ:  2013/05/15

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2022/02/09 وحتى تاريخ : 2032/02/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 156691

با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(

اليابان طوكيو،  كو،   - ت�شو   ، وعنوانه: 1-1، 2- ت�شومة، نيهونبا�شي – مورومات�شي 

وامل�شجلة حتت رقم : )156691(  بتاريخ:  2013/03/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/05/03 وحتى تاريخ : 2031/05/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 151508

با�ش��م: �شركة اأبناء زهري احلملي

وعنوانه: العقار رقم 1/1227و2و3، �شبينة ال�شغرى، ريف دم�شق ، �شوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )163975(  بتاريخ: 2012/02/07

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2021/01/10 وحتى تاريخ : 2031/01/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  1  مار�س 2021 العدد 13177

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر
)2020/1918(  

املنذرة : �شركة م�شانع االأ�شباغ الوطنية املحدودة 
�شد : فام ملقاوالت البناء - ذ م م 

مبنا�شبة تعامالت جتارية عبارة عن االإتفاقية املوؤرخة 2018/1/14 بني املنذرة واملنذر اليها الأعمال الدهان للم�شروع 
امل�شمى �شمارت / 1 مبنى جتاري / �شكني مكون من )طابق حتت االأر�س + طابق ار�شي + 5 مواقف �شيارات + 10 طوابق( 
على قطعة االر�س رقم 123 يف العامرة بعجمان. وقد قامت املنذرة بالقيام بكافة التزاماتها التعاقدية. وقد قامت املنذر 
اليها ب�شداد جزء من املديونية املرت�شدة بذمتها. اإال انها امتنعت عن �شداد باقي املبالغ امل�شتحقة عليها بدون وجه حق 
وال �شند رغم وفاء املنذرة بكافة التزاماتها التعاقدية. وقد بلغت امليونية امل�شتحقة وفقا لك�شوف احل�شاب ال�شادرة عن 
النظام املحا�شبي للمنذرة والتي تعترب مبثابة الدفاتر التجارية ذات احلجية يف االثبات مبلغ / 315.021.03 الف 
الفواتري  املديونية من خالل  تاأكدت تلك  3 فل�شا( وقد  و  الفا وواح��د وع�شرون درهما  درهم )ثالثمائة وخم�شة ع�شر 

واأوامر ال�شراء ومذكرات الت�شليم املوقعة من املنذر اليها. 
لذلك ، فاإن املنذرة تنبه على املنذر اليها باالآتي :  بان توؤدي اليها مبلغ / 315.021.03 الف درهم / ثالثمائة وخم�شة 
ع�شر الفا وواحد وع�شرون درهما و 3 فل�س( والفوائد القانونية من تاريخ اال�شتحقاق يف 2020/11/3 بواقع %9 

�شنويا وحتى متام ال�شداد. خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا االإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر
)2020/1912(  

رقم املحرر 2020/1/214634 
مقدم من : اأميك�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب )م(- االإمارات - املنذرة 

�شد زياد كمال م�شعود ابو زينه - اردين اجلن�شية - املنذر اليه 
اأوال : املنذرة فرع ل�شركة خليجية اأ�ش�شت يف اإمارة دبي مبوجب الرخ�شة التجارية رقم 659563 ال�شادرة 
عن دائرة التنمية االإقت�شادية يف حكومة دبي وتعمل يف جمال عمليات التمويل. وكانت من قبل ت�شمى/ 
اأمريكان اإك�شربي�س. ثانيا / بتاريخ 2015/12/15 ا�شدر املنذر اليه للمنذرة ال�شيك رقم 226794 
النجدة.  امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد فرع  50.000 الف درهم )خم�شون الف دره��م(  مببلغ / 
املوؤرخة  البنك  الإف��ادة  وفقا  الر�شيد.  كفاية  لعدم  بدون �شرف  ارتد  ل�شرفه  للبنك  ال�شيك  تقدمي  وعند 
2015/12/16.  لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�شداد مبلغ / 50.000 الف درهم )خم�شون الف 
درهم( والفوائد القانونية 9% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2015/12/15 حتى ال�شداد خالل ا�شبوع من 

تاريخ ا�شتالم االإعالن بالن�شر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر
)2020/1908(  

رقم املحرر 2020/1/214624 
مقدم من : اأميك�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب )م(- االإمارات - املنذرة 

�شد : عبداحلميد ال�شاذيل بلحولة - تون�شي اجلن�شية 
اأوال : املنذرة فرع ل�شركة خليجية اأ�ش�شت يف اإمارة دبي مبوجب الرخ�شة التجارية رقم 659563 ال�شادرة 
عن دائرة التنمية االإقت�شادية يف حكومة دبي وتعمل يف جمال عمليات التمويل. وكانت من قبل ت�شمى/ 
118 مببلغ  ال�شيك رقم  اليه للمنذرة  املنذر  2012/7/11 ا�شدر  اإك�شربي�س. ثانيا / بتاريخ  اأمريكان 
/ 21.000 الف درهم )واحد وع�شرون الف درهم( امل�شحوب على بنك ابوظبي الوطني فرع الكورني�س 
- اأبوظبي. وعند تقدمي ال�شيك للبنك ل�شرفه ارتد بدون �شرف لعدم وجود ر�شيد قائم للح�شب. وفقا 
الإفادة البنك املوؤرخة 2012/7/12.  لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�شداد مبلغ / 21.000 الف 
درهم )واحد وع�شرون الف درهم( والفوائد القانونية 9% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/7/11 حتى 

ال�شداد خالل ا�شبوع من تاريخ االإعالن بالن�شر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر للح�صور اأمام اإدارة الدعوى 

  يف الإ�صتئناف رقم 2021/200 عمايل 

بناء علي طلب امل�شتاأنف/الن�شيم لل�شياحة 
اىل امل�شتاأنف �شده : احمد عادل غريب غايل 

انت مكلف باحل�شور امام مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة الدائرة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  العمالية 
معتمد  وذلك يف يوم االأربعاء املوافق 2021/3/10 يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى       

        وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر
)2020/1917(  

رقم املحرر 2020/1/218859 
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه :  ا�شرف �شليمان جمعه ب�شري الطاهري - اإماراتي اجلن�شية 
املو�شوع :- 1- �شحب املنذر اليه من ح�شابه امل�شريف لدى بنك دبي التجاري ال�شيك رقم 0991596 
البالغة قيمته 264.085.65 درهم )مائتان واربعة و�شتون الفا وخم�س وثمانون درهما وخم�شة 

و�شتون فل�شا( وامل�شتحق الدفع يف 2020/12/6 
كاف  ر�شيد  وجود  لعدم  اإ�شتحقاقه  ميعاد  يف  لل�شرف  تقدميه  عند  الذكر  �شالف  ال�شيك  اإرتد   -2
ال�شيك  بقيمة  بالوفاء  لتكليفه  اليه  للمنذر  االإن��ذار  هذا  يوجه  املنذرة  ف��اإن   ، عليه  للوفاء مبقابلة. 
وثمانون  وخم�س  الفا  و�شتون  واربعة  )مائتان  دره��م   264.085.65 قيمته  بالبالغة  اليه  امل�شار 
درهما وخم�شة و�شتون فل�شا( مع الفائدة القانونية 12% منذ تاريخ ا�شتحقاقه 2020/12/6 مع 

الر�شوم الق�شائية وامل�شاريف وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمه هذا االإعالن بالن�شر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر
)2020/1916(  

رقم املحرر 2020/1/218857 
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : عادل بن دين حممد بن �شمبيه البلو�شي - عماين اجلن�شية 
ال�شيك رقم  ال��ت��ج��اري  دب��ي  ل��دى بنك  امل�����ش��ريف  ال��ي��ه م��ن ح�شابه  امل��ن��ذر  1- �شحب   -: امل��و���ش��وع 
432688 البالغة قيمته 312.000.00 درهم )ثالثمائة واثني ع�شر الف درهم( وامل�شتحق 

الدفع يف 2020/6/11 
ر�شيد  وجود  لعدم  اإ�شتحقاقه  ميعاد  يف  لل�شرف  تقدميه  عند  الذكر  �شالف  ال�شيك  اإرتد   -2
كاف للوفاء مبقابلة.   عليه ، فاإن املنذرة يوجه هذا االإن��ذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة 
ال�شيك امل�شار اليه بالبالغة قيمته 312.000.00 درهم )ثالثمائة واثني ع�شر الف درهم( مع 
الفائدة القانونية 12% منذ تاريخ ا�شتحقاقه 2020/6/11 مع الر�شوم الق�شائية وامل�شاريف 

وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمه هذا االإعالن بالن�شر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
الدائن / بروين حممد اأيوب �شيخ  - اجلن�شية : الهند 

العنوان / دبي - �شارع ال�شيخ زايد برج UP - هاتف رقم 0525867058 
املدين / حممود ح�شن - اجلن�شية : الهند

العنوان / ال�شارقة - منطقة النهدة - هاتف رقم )0554147919( 
بجانب �شحارى �شنرت - بناية عبدالعزيز - 065689356 

C الطابق االأول - �شقة رقم 104 بلوك
املو�شوع / اإىل املدين / حممود ح�شن حيث اأنك مدين يل مبلغ )100000 درهم( قيمة اقرار 

املديونية الذي اأ�شدرته ل�شاحلي ورغم مطالبك بال�شداد مل تقم ب�شداد املبلغ حتى االآن. 
لذلك ، اأكلفك بالوفاء بالدين املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ و�شول هذا التكليف اإليك حتت 
طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية الإ�شت�شدار اأمر اأداء �شدك ل�شداد املبلغ املذكور مع اإلزامك بكافة 

الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية املرتتبة عليه. 
الدائن 
ال�صم / بروين حممد اأيوب �صيخ  

تكليف بالوفاء بالن�صر

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 5031/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )54. 358.919 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
طالب االإعالن :  بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- حمبوب علي بيك - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/1/25 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
 .54 وق��دره  مبلغا  املدعي  للبنك  ي�شدد  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  بنك  ل�شالح/ 
358.919 درهم )ثالثمائة وثمانية وخم�شون الف وت�شعمائة وت�شعة ع�شر درهما واربعة وخم�شون فل�شا( م�شافا 
، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2020/12/20  اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% �شنويا 
وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر 
 363/2020/105 احوال نف�س غري م�صلمني

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بيبني بابني بابو  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :لياه اليزابث فارغي�س  
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتطليق املدعية و�شداد نفقة اىل املدعية  قد 
100.000 درهم ورد املهر البالغ 10.00.000.00 روبية هندية اأي ما يعادل على الدرهم 

االإماراتي 49.729.08 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2021/3/28 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 270/2021/11 مدين جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6770 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن : �شركة اخلزنة للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي  
امل��ط��ل��وب اإع��الن��ه :1- رف��ي��ق ب��ال��ي��ات��ازات ع��ب��دال��ك��رمي ب��ال��ي��ات��ازات حممد ع��ب��دال��ك��رمي - �شفته  
بالق�شية : مدعي عليه.  مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2021/2/24 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ �شركة اخلزنة للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 6.770 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل  الر�شوم  والزمته  ال�شداد  القرار وحتى متام  �شريورة هذا 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر        
يف  الدعوى 5183/2020/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.700.000.00 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ االإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن : الفهيم الينز - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

وميثله : مها علي اإ�شماعيل علي الفهيم - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنهم : 2- �شركة الجاليا ريتيل - ذ م م  4- ان جيه ات�س ليميتد  6-�شركة براجما اليف �شتايل 

ماجنمنت ليمتد - �شفتهم  بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهويل حمل االإقامة 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
االإ�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2.700.000.00(
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  
2021/3/24  ال�شاعة 8.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 205/2020/250 بيع عقار مرهون  
مو�شوع التنفيذ : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية واالأمر باإيقاع 
احلجز التنفيذي على العقار )ار�س( رقم 2977 البالغ م�شاحتها 2.411.12 قدم مربع مبنطقة جبل علي االوىل 
العلني لتح�شيل  باملزاد  واململوك للمطلوب �شدها االوىل وتثمينه وبيعه  الطالب  للبنك  املرهون  دبي  باإمارة 
حقوق الطالب قبل املطلوب �شدهم املقدرة مببلغ 1.296.429.16 درهم )مليون ومائتان و�شتة وت�شعني الف 
واربعمائة وت�شعة وع�شرين درهم �شتة ع�شر فل�شا( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى 
تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 
14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي.  طالب االإعالن : بنك امل�شرق - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : 
حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل ،  املطلوب اإعالنهما : 1- اوربيت هولدينجز ليمتد 
د م  م   - �شتار كوموديتيز  تاكار  2-�شيفني  تهاكار و�شوري�س فاالبهدا�س  وميثلها مالكها / هيمال فاالبهادا�س 
�س - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل االإقامة.  مو�شوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز 
البلدية  اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ار���س مبنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر���س 2977 - رقم  على 
: 0 - 591 امل�شاحة : 224 مرت مربع ، وف��اء للمبلغ املطالب به )1296429( دره��م وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر        

 16/2021/254 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شجاد احمد حممود يو�شف خان ، 2-ع��ادل اأمني حممد اأمني - 
جمهويل حمل االإقامة ، مبا ان املدعي : �شركة الهوبلي للو�شاطة التجارية - ذ م م

للمدعية  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
بالت�شامم واالإنفراد مبلغ )215.000( دوالر "مائتان وخم�شة ع�شر الف دوالر" ما يعادل 
بواقع  الفائدة  مع  دره��م(  وث��الث��ون  ال��ف  وت�شعون  )�شبعمائة  دره��م   )790.030( مبلغ 
لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  حتى  م   2017/7/20 يف  احلا�شل  االإ�شتحقاق  تاريخ  من   %9
جل�شة يوم االأحد املوافق 2021/3/7 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر        
 111/2021/11 مدين جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جي�شبال �شينغ �شريها  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : حمدان ال�شام�شي للمحاماة واالإ�شت�شارات القانونية  

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)132000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املوافق 2021/3/3  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى 
ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن اأمر اأداء بالن�صر
 4267/2020/60 اأمر اأداء  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- دامير للمقاوالت - ذ م م  

مبا ان املدعي / فخري واخوانه لتجارة املكييفات ذ م م وميثلها ال�شيد/ فخر الدين ديوان ا�شغر 
علي - وميثله / عادل عبداهلل خمي�س املعمري  

بني  امل��ربم  التجاري  العقد  بانفاذ   / اأوال   2020/10/11 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
الطرفني. ثانيا بالزام املدعي عليها دامير للمقاوالت ذ م م بان توؤدي للمدعية فخري واخوانه 
وخم�شون  وخم�شة  وخم�شمائة  الف  واربعون  اثنان  دره��م   42555 مبلغ  م  م  ذ  املكييفات  لتجارة 
وحتى   2020/7/6 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم 
ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر

2021 / 12 جتاري كلي
االإقامة حمل  حليانىجمهول  اليكابريل  اإىل املدعى عليه / 1- 

مبا اأن املدعى / جيبيز للمقاوالت) �س. ذ. م. م(
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها 1: ب�شح��ة ونفاذ عقد التنازل املوؤرخ يف 18 �شبتمرب 2008 عن 
القطعة رقم 597-685 واملن�شاآت املقامة عليها و الكائنة مبنطقة دبي لال�شتثمار )العني املوؤجرة( 
با�شم  وت�شجيلها  والثالث  الثاين  عليهم  املدعي  ل�شالح  االأويل  عليها  املدعي  قبل  للم�شتاأجرين من 
البنك املدعي لدى املدعي عليها االأويل وت�شليمهم القطعة وما عليها وتنفيذ عقود التنازل وملحقاته 
وت�شجيلها يف ال�شجل املعد لذلك لدى دائرة االأرا�شي واالأمالك وذلك مل�شلحة البنك املدعي اأ�شلياً.  
2 : اإلزام املدعي عليهم  بالر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
BUILDING_& ُبعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021-03-09

DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 01/ 03/ 2021  Issue No : 13177
Notification of Judgment of Case 

No SHCRCIPOR2020/0005860; Commercial Partial
Sent to : The Defendant :Krona Iron Trade N/A
Sharjah industrial City 6. behind Third Industrial Street Shubra No. 1, King of Ali bin 
Saeed bin Humaid 0504829501-065437366
As per the above-mentioned case, filed by
The Plaintiff: Clever International Trading FZE
Notifying you that the below-mentioned judgment has been delivered against you and 
you have the right to appeal such judgment before the Sharjah Court the Civil Court of 
First instance, within a period of 30 days starting from the day following the date of your 
notification, if failed to submit the papers of the appeal of the judgment delivered within 
the mentioned period, then The judgment shall be final against you and legal measures will 
be taken to execute the same
Judgment:- The court determined as if in presence of the defendant : To oblige the 
defendant to pay the plaintiff an amount of 156497.84 dirham with interest at a rate of 5% 
from the date of filing the case until full payment, provided that the interest does not exceed 
the amount adjudicated together with paying the prescribed fees and expenses
Muhammad Hussain Al Mahdi
Sharjah Court Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 01/ 03/ 2021  Issue No : 13177
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIREA2021/0000948 / Civil (Partial)
To Defendant: HAJEL JOVER JONDONERO
Unknown Place of Residence: Sharjah "investigation report attached"
Notification by publication in Arabic & English
The Plaintiff: RAHMA HASSAN MURAD ALBLOUSHI - UAE national filed a case 
against HAJEL JOVER JONDONERO , Philippines national, requesting the following:
1) To bind the defendant with an amount of AED (13,000).
2) To bind the defendant with the expenses and attorney fees.
You are requested to present on 10/03/2021 before Case Management Office, Sharjah 
Federal Civil Court of First Instance office no. (Office of Case admin no.4) in person or 
to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with the entire document attached 
within 10 days of the publication in order to consider the above-mentioned case number 
in your capacity as a Defendant.
Director of Legal Services
Hamdah Mohamed Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice



االثنني   1  مارس   2021  م   -   العـدد   13177  33
Monday    1  March   2021   -  Issue No   13177

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 61
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حكيم خان ادى غل ، اجلن�شية افغان�شتان ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد: كاكي منكل ، اجلن�شية 
افغان�شتان ، يف الرخ�شة امل�شماة )زهرة امل�شلي ملقاوالت النجارة امل�شلحة( والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )740813( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية يف 

ال�شارقة. تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

  اعلن بالن�صر
املرجع : 60

اجلن�شية   ، بهاتي  عارف  حممد  �شهزاد  عمر  ال�شيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد:  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، باك�شتان 
نعمان حممد عارف بطي ، اجلن�شية : باك�شتان ، يف الرخ�شة امل�شماة )ملحمة احلرية( 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )729476( ال�شادرة من دائرة التنمية 

االإقت�شادية يف ال�شارقة. تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

  اعلن بالن�صر
املرجع : 240

 ، �شوريا   : ، اجلن�شية  الن�شواتى  تللو  ال�شيد/ عبداهلل جميل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد: حممد مزنو 
حممد ابو طيب - اجلن�شية : بنغالدي�س ، يف الرخ�شة امل�شماة )كافترييا فروج التنور( 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )747041( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

االإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
يف الدعوى رقم 2020/4184 جتاري جزئي

يعلن اخلبري / عامر علي اإبراهيم القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب احلكم 
ال�شادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2021/2/7 املرفوعة من املدعي / �شركة 
املوارد التجارية االإماراتية ذ م م يعلن اخلبري املحا�شبي املدعي عليها / باري�س غالريي �س ذ م م  
رقم ال�شجل االإقت�شادي 10791123 ورقم الرخ�شة املحلي 231158 ال�شادرة من دائرة 
التنمية االإقت�شادية - دبي او من ميثلها حل�شور اجتماع اخلربة املحا�شبية يوم االأربعاء املوافق 
2021/3/10 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة وادي ال�شفا 3 - �شارع 
17 - مبنى بالزو فينيزيا هولدينج ليمتد - مكتب رقم 201 واإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات 
التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�شتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد واالأ�شول ويف 

الوقت املحدد.  لالإ�شتف�شار االإت�شال على الرقم 04-3344335    
عامر علي القرقاوي 
اخلبري املحا�صبي / رقم القيد لدى حماكم دبي : 41  

اعلن حل�صور 
اجتماع اخلربة املحا�صبية 

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
يف الدعوى رقم 3115 ل�صنة 2020 جتاري جزئي - عجمان  

املدعي عليها : �شبال وورد ذ م م  )�شبال ذا بريزدن�شي( )لي�س له عنوان معلوم( 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �شدكم من )نورة عبداهلل احمد عبيد ال�شام�شي( 
وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االإثنني املوافق 2021/3/8 وذلك 
باحلد من  ال�شحة  وزارة  لتعليمات  تنفيذا  االإنرتنت  بعد عرب  االإجتماع عن  و�شيكون  م�شاءا )3.00م(  الثالثة  ال�شاعة 

االإجتماعات لدواعي وباء فري�س كورونا واالجتماع يف املوعد املحدد عرب الرابط التايل : 
Mohamed Amer is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic : Mohamed Amer's Zoom Meeting 
Time : Mar 8، 2021 03:00 pm Dubai 
Join Zoom Meeting :   
https://us04web.zoom.us/j/72423945287?pwd=M29wc0R3SmJ5U3ZWMVM0VDF5QmM2QT09
Meeting ID : 724 2394 5287 
Passcode : 9hp0q8

اأن تكون امل�شتندات مرتبة ومرتجمة  يرجى احل�شور باملوعد وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اأعاله على  
للغة العربية واإح�شار االأ�شول لالطالع عليها. علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اأعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا. للتوا�شل مع اخلبري : هاتف رقم  - 0524379029
اخلبري  املنتدب / حممد عبداملح�صن عامر 
قيد رقم 619 

اإعلن بالن�صر 
للح�صور اأمام اخلربة 

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن مدعي عليه بالن�صر باللغة العربية والإجنليزية   

يف الدعوى FUCFICICOM2020 / 0000949 ، جتاري )كلي(  
اىل املدعي عليه : دلتا ملقاوالت البناء موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها ومديرها امل�شوؤول الورن�س 

هريالد بريبرت جورج بريبرت 
نعلمكم بان املدعي / جمموعة النعيمي - �س ذ م م  

قد اأقام الدعوى املذكورة ، لذا يجب عليكم احل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة الفجرية 
، املحكمة االإبتدائية املدنية املوافق 2021/3/8 ال�شاعة 9 �شباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع 
اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر  اأو  وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم 

االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/2/22 / حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملني
القا�صي / �صرحان ال�صيد عبد العاطي 
حمكمة الفجرية 
املحكمة الإبتدائية املدنية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة الإبتدائية الحتادية 

ق�صم احلجوزات التنفيذي )ن�صرا( 
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�صرا( 

يف الق�صية التنفيذية رقم 216 ل�صنة 2020
اىل املنفذ �شدها/ال�شيخة فاطمة را�شد بن حميد القا�شمي 

ل�شالح املنفذ له/�شارة ملقاوالت البناء - ذ م م  
اإعالمكم   ،  2020 ل�شنة   216 التنفيذية  الق�شية  يف  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت 
1446 ملك والقطعة رقم  باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارين قطعة رقم 
مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك   ، ال�شارقة  باإمارة  جتارية  مويلح  مبنطقة  ملك   1447
من  اأيام  �شبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�شم  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة 
املحكمة  فاإن  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  ويف  االإعالن.  تاريخ 

�شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم.
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

       دولة الإمارات العرية املتحدة 
وزارة العدل 

حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
 اعـــــــلن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/  تقدم ايل 
الت�شديق على حمرر  : بنغالدي�س وطلب  ، اجلن�شية  ادري�س علي دهايل  عبدالقادر 
لتنجيد  اخل��ور  ن��ور  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�شته  يت�شمن 
من  واملرخ�س  املركبات  مقاعد  تنجيد  الرخ�شة  ن�شاط   ، ال�شيارات  مقاعد  وتلبي�س 
دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 760745 ال�شادرة بتاريخ 
2018/3/18 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ ادم عبداهلل مراد 
عبداهلل البلو�شي ، اجلن�شية : االإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1899(

املنذرة / ما�شة االإمارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة - �س ذ م م 
بوكالة املحامية / امل خمي�س 

املنذر اليها / زينب تقي - )جمهول حمل االإقامة(
درهم )مائتان  وق��دره )215.000(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر   ، املنذرة  تنذر 
وخم�شة ع�شر الف درهم( لها يف موعد اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار 
، ويف حالة عدم ال�شداد ، �شت�شطر املنذرة اىل ا�شت�شدار اأمر اأداء �شد املنذر اليها باأداء 
215.000 درهم )مائتان وخم�شة ع�شر الف درهم( مع حتميلها كافة  مبلغ وقدره 
12% من  مبعدل  القانونية  ال�شنوية  للفائدة  م�شافا  واالتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم 

تاريخ اال�شتحقاق حلد ال�شداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1903(

املنذر : نورية حممد علي الوزان 
بوكالة املحاميان : احمد ك�شواين وح�شن ك�شواين 

املنذر اليه : دي �شي ا�س خلدمات ال�شحن - �س ذ م م  )جمهول حمل االإقامة( 
44.433 )اربعة  : �شداد مبلغ وق��دره   اأوال   : اليه مبا يلي  املو�شوع :- ينبه املخطر املخطر 
الوحدة  اإي��ج��ار  مقابل  ذمته  يف  وامل�شتحق  دره��م��ا(  وث��الث��ون  وث��الث��ة  واربعمائة  الفا  وارب��ع��ون 
املذكورة خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا االإنذار ، ثانيا : اإذا مل يلتزم املنذر اليه ب�شداد 
القانونية �شدكم مبا  االإج��راءات  كافة  املنذرة التخاذ  �شت�شطر  يوما  املبلغ يف غ�شون ثالثون 
فيها طلب اإخالء العني املوؤجرة واالإلزام ب�شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ االإخالء 
التام على ان تكون كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما 

مت االإتفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1906(

املنذر : اأر ايه اإل جي لالأعمال الفنية - موؤ�ش�شة فردية - ملالكها را�شد عمر را�شد �شعيد 
اجلروان  - بوكالة املحاميان : احمد ك�شواين وح�شن ك�شواين 

املنذر اليه : نا�شيونال جلف لالإن�شاءات - �س ذ م م - )جمهول حمل االإقامة( 
املو�شوع :- ينبه املخطر املخطر اليه مبا يلي : اأوال : ب�شرعة �شداد املبلغ قيمة ال�شيك 
)400.000( درهم )اربعمائة الف درهم( و 9% فوائد قانونية من تاريخ ا�شتحقاق 
ال�شيك وحتى تاريخ ال�شداد التام وذلك يف موعد اأق�شاه خم�س اأيام من تاريخ االإنذار 
واإال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية �شدكم على ان تكون كافة 
الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االإتفاق عليه 

مبوجب العقد املربم معكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1905(

املنذر : نورية حممد علي الوزان 
بوكالة املحاميان : احمد ك�شواين وح�شن ك�شواين 

املنذر اليه : ملتي�شرف لالأعمال الفنية - �س ذ م م - )جمهول حمل االإقامة( 
)�شتة   36.261 وق��دره   مبلغ  �شداد   : اأوال   : يلي  اليه مبا  املخطر  املخطر  ينبه   -: املو�شوع 
اإيجار الوحدة املذكورة  وثالثون الفا ومائتي وواحد و�شتون درهما( وامل�شتحق يف ذمته مقابل 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا االإنذار ، ثانيا : اإذا مل يلتزم املنذر اليه ب�شداد املبلغ يف 
غ�شون ثالثون يوما �شت�شطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها طلب 
اإخالء العني املوؤجرة واالإلزام ب�شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ االإخالء التام على 
ان تكون كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االإتفاق 

عليه مبوجب العقد املربم معكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1901(

املنذر : نورية حممد علي الوزان 
بوكالة املحاميان : احمد ك�شواين وح�شن ك�شواين 

املنذر اليه : انفينت امباير للتجارة العامة - �س ذ م م  - )جمهول حمل االإقامة( 
57.699 )�شبعة  اأوال : �شداد مبلغ وق��دره    : اليه مبا يلي  املو�شوع :- ينبه املخطر املخطر 
وخم�شون الفا و�شتمائة وت�شعة وت�شعون درهما( وامل�شتحق يف ذمته مقابل اإيجار الوحدة املذكورة 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا االإنذار ، ثانيا : اإذا مل يلتزم املنذر اليه ب�شداد املبلغ يف 
غ�شون ثالثون يوما �شت�شطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها طلب 
اإخالء العني املوؤجرة واالإلزام ب�شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ االإخالء التام على 
ان تكون كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االإتفاق 

عليه مبوجب العقد املربم معكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000948 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هاجيل جوفري جوندونريو 
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة "مرفق التحري"

اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية 
رفعت املدعية / رحمه ح�شن مراد البلو�شي - اإماراتية اجلن�شية �شد املدعي عليها / هاجيل جوفري جوندونريو - 

فلبينية اجلن�شية ، تطالب فيها بالتايل : 
1( الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )13.000( درهم 

2( الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/10 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  الن�شر وذلك للنظر يف  تاريخ  ايام من  امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة  بها كافة  مرفقا 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/2/18 م 
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�صقر لتجارة الكيماويات - ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003614/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�شقر لتجارة الكيماويات - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عبدالنا�شر كوداكاتو ابراى كوداكاتو  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 230500 
 )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادق حممد 

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0004967 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اال�شتاذ العمال تنظيف املباين  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/1/11 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد �شوجان مياه قا�شي - بالتايل :
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 4900 درهم )فقط اربعة 
االف وت�شعمائة درهم( وت�شليمه جواز �شفره والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واأعفت 

املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية.

القا�صي/ حميد الدين �صليمان خمي�س  
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر        

يف  الدعوى 16/2021/451 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : حل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها واأي فروع لها وتعيني م�شفي لل�شركة تكون مهمته 

جرد وبيع موجودات ال�شركة وا�شتيفاء حقوقها والوفاء بديونها واخت�شا�س كل �شريك فيها مببلغ يتنا�شب 
مع ح�شته يف راأ�س املال وتوزيع الربح واخل�شارة على ال�شركاء بالن�شب املتفق عليه بالعقد  

طالب االإعالن : عثمان عبداهلل عثمان ال�شويح  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- ال�شويح للتجارة العامة - �س ذ م م  2-�شركة اي�شت غيت مينا ايدوكي�شن القاب�شة - 

�س.�س.و  �شفتهما  بالق�شية : مدعي عليهما  
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها حل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها واأي فروع لها  مو�شوع االإع��الن : قد 
بديونها  وال��وف��اء  حقوقها  وا�شتيفاء  ال�شركة  م��وج��ودات  وبيع  ج��رد  مهمته  تكون  لل�شركة  م�شفي  وتعيني 
واخت�شا�س كل �شريك فيها مببلغ يتنا�شب مع ح�شته يف راأ�س املال وتوزيع الربح واخل�شارة على ال�شركاء 
بالن�شب املتفق عليه بالعقد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/3/2 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر        
يف  الدعوى 16/2021/362 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1500000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  

�شفته    - حممد  داد  غفار  وميثلها   - م(  م  ذ  )���س  ال��وق��ود  لتجارة  داد  غفار   : االإع���الن  طالب 
بالق�شية : مدعي ، املطلوب اإعالنه : 1- احمد نور �شبني باد�شاه - �شفته  بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهول حمل االإقامة.   مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1500000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن  ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة   2021/3/7
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4283/2020/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�شتدعى �شدهم بان يوؤدوا للم�شتدعية مبلغ وقدره 30. 148.019 درهم 

والفائدة القانونية بواقع 12% منذ تاريخ االإ�شتحقاق املوؤرخ بتاريخ 2018/1/10 م حتى ال�شداد التام مع �شمول 
القرار بالنفاذ املعجل وبال كفالة.   

طالب االإعالن : بدر و�شارما للخدمات الفنية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل

انتوين  3-�شيبا�شتني  ماثيو   م   2-مارتني هورمي�شي هورمي�شي  م  ذ  �س   - انرتيرز  �شوبا   -1 : اإعالنهم  املطلوب 
بيلي - �شفته بالق�شية : مدعي عليهم - جمهول  حمل االإقامة 

املدعى  بالزام  بتاريخ 2021/1/6  االبتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�شت�شدار  : طلب  االإع��الن  مو�شوع 
عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن للمدعية مبلغ مائة وثمانية واربعني الف وت�شعة ع�شر درهم وثالثني فل�شا والفائدة 
القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ االإ�شتحقاق احلا�شل يف 2020/4/30 وحتى متام ال�شداد والزامهم بامل�شروفات 
او مقت�شى له. ولكم احلق يف  النفاذ لعدم وج��ود موجبا  املحاماة ورف�شت طلب  اتعاب  الف دره��م مقابل  ومببلغ 

اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 5510/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار االأمر بالزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ 365000 درهم 
والر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : جي اف ا�س جلوبال للتجارة العامة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
�شيخ عطاء  �شيخ  م  2-جنيد عطاء  م  ذ  �س   - العقارية  للو�شاطة  �شون   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

اهلل - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهويل حمل االإقامة 
اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  اأم���ر  م��و���ش��وع االإع����الن :  ط��ل��ب ا���ش��ت�����ش��دار 
)ثالثمائة  دره��م   365000 مبلغا  للطالب  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �شدهما  املعرو�س  ب��ال��زام   2020/12/11
تاريخ تقدمي  اعتبارا من  ب�شيطة قدرها %9  اليه فائدة قانونية  الفا( م�شافا  و�شتون  وخم�شة 
املعجل.   النفاذ  طلب  ورف�شت  امل�شاريف  �شدهما  املعرو�س  والزمت  التام  ال�شداد  حتى  الطلب 

ولكم احلق يف اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

  اعلن بالن�صر
املرجع : 239

الهند   - يو�شف  حممد  احلميد  �شاه  يو�شف  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
نور  امل�شماة )مغ�شلة  بالرخ�شة  الهند اجلن�شية   - الدين عبداجلليل عبداجلليل  جالل 
دائرة  ال�شادرة من  رقم )570904(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  البوطينة( 

التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

 يرجى اأخذ العلم باأن �شيدلية احلكمة / اليحر - العني ، رقم الرخ�شة 
التجارية  CN- 1542741 ، رقم املن�شاأة يف هيئة ال�شحة اأبوظبي 
)PF 2991( �شتقوم بالغاء خدمة ال�شمان ال�شحي لديها ، فمن لديه 
التوا�شل على مع من�شاأتنا )�شيدلية  ، عليه  ا�شتف�شار  اأو  اإعرتا�س  اأي 

احلكمة( على الرقم  037666906   
Announcement 

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

اإعــــــــــــــــــلن 

العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
اعلن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 706/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/515 جتاري جزئي 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )216249.80  درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��الن : كينارب�س بروجيكت �شوليو�شن�س - �س ذ م م - �شفته بالق�شية 
- �شفتهم  ح  م  �س   - �شك جلف  تي  اي   -1  : اإعالنهم  املطلوب   ، التنفيذ  : طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  بالق�شية : منفذ �شدهم.  مو�شوع االإعالن : قد 
اىل  دره��م   )216249.80( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

اعلن بالن�صر        
يف  الدعوى 11/2020/2410 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17000( )�شبعة ع�شر الف درهم( 
+ ر�شوم وم�شاريف االإقامة اخلا�شة بالعاملة والتي تقدر ب )5000( )خم�شة اأالف درهم( والتي حتملها املدعي. 

مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�س 3000 درهم مع الفائدة 9% والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : مرمي عبداهلل احمد الطنيجي  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- النبالء لتوريد العمالة - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
بالعاملة والتي تقدر ب )5000( )خم�شة  االإقامة اخلا�شة  )17000( )�شبعة ع�شر الف درهم( + ر�شوم وم�شاريف 
اأالف درهم( والتي حتملها املدعي. مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�س 
املوافق   اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء   الفائدة 9% والر�شوم وامل�شاريف ومقابل  3000 درهم مع 
2021/3/3 م  ال�شاعة 9.00 يف مكتب اإدارة الدعوى ال�شابعة  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ممثلي  م��ع  ال�شارقة  يف  احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  بحثت 
يف  للمعهد  ف��رع  اإن�شاء  الفرن�شية  الثقافية  الرابطة  معهد 
وتر�شيخ  الثقافية  التجارب  تبادل  تعزيز  بهدف  ال�شارقة، 
الربامج  من  املزيد  توفري  جانب  اإىل  احل�شارية،  الروابط 

اللغات  لتعّلم  ال��داع��م��ة  االإم�����ارة  وامل��ع��رف��ي��ة يف  االأك��ادمي��ي��ة 
والتعّرف على مكونات وثقافات ال�شعوب. 

و�شارك يف اللقاء كل من ال�شيخ فاهم القا�شمي، رئي�س دائرة 
القا�شمي،  ماجد  وال�شيخ  ال�شارقة،  يف  احلكومية  العالقات 
م��دي��ر دائ����رة ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة، وحممد 
ب��ل��دج��ودي، م��دي��ر وم��ن��دوب ع��ام يف ال�����ش��رق االأو���ش��ط لدى 

معهد الرابطة الفرن�شية.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ك��م��ااًل وم��ت��اب��ع��ة مل��خ��رج��ات اجتماع 
العالقات  دائ��رة  مدير  القا�شمي،  ماجد  ال�شيخ  جمع  �شابق 
احلكومية؛ وال�شادق حممود اأبو �شنينة، امل�شت�شار القانوين 
بلدجودي،  وحممد  ال�شارقة؛  حلكومة  القانونية  بالدائرة 
مدير ومندوب عام يف ال�شرق االأو�شط لدى معهد الرابطة 
التعاون  م�شت�شار  ���ش��ي��الن،   – ه���ري  وه��وج��و  الفرن�شية؛ 
مدير  نائب  ب��اين،  دوي��ر  واآن  املعهد؛  ل��دى  الثقايف  والعمل 
“معهد الرابطة الفرن�شية” يف االإم��ارات، م�شت�شار م�شاعد 
التعاون  تعزيز  �شبل  بحثوا  حيث  الثقايف،  والعمل  للتعاون 

الثقايف واالأكادميي بني اجلانبني.
كما زار وفد معهد الرابطة الفرن�شية عقب االجتماع جامعة 
ال�شارقة وتعّرف على ما توّفره من بيئة اأكادميية متقدمة 

ومتطورة،
 اإىل جانب الن�شاطات التي تدعم دور املوؤ�ش�شات االأكادميية 

يف االرتقاء مبقومات امل�شروع التنموي لالإمارة.
واأ�شار ال�شيخ فاهم القا�شمي اإىل اأن اإمارة ال�شارقة يربطها 
اجلمهورية  م��دن  مع  الثقافية  العالقات  من  طويل  تاريخ 
فرع  اإن�����ش��اء  اأن  مو�شحاً  ال�شعد،  خمتلف  على  الفرن�شية 
الثقايف  امل�شهد  يري  ال�شارقة  يف  الفرن�شية  الرابطة  ملعهد 
يف االإمارة، ويفتح املجال للتعّرف على اإبداعات رّواد النه�شة 
املنجزات  م��ن  بالكثري  الب�شرية  اأث����روا  ال��ذي��ن  الفرن�شية 
التي جتمعها  املدن  االإم��ارة مع  اخلالدة، كما يعزز عالقات 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��وا���ش��م م�شرتكة يف  ال�����ش��ارق��ة  م��ع 

اأبرزها العلوم واملعارف. 
ممثلي  مع  الدائرة  لقاء  اأن  القا�شمي  فاهم  ال�شيخ  واأو�شح 
�شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  الفرن�شية  الثقافية  ال��راب��ط��ة  معهد 
اللقاءات املتوا�شلة والرامية اإىل االرتقاء مب�شتوى العالقات 
والعمل على متابعة تنفيذ ما يتم االتفاق عليه خالل هذه 

اللقاءات.

وثمن الوفد الفرن�شي جهود اإمارة ال�شارقة وما تقوده من 
حراك على كافة امل�شتويات لفتح قنوات للتوا�شل مع خمتلف 
والفن،  واالأدب  الثقافة  العامل وخا�شة على م�شتوى  بلدان 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  �شكان  تعريف  على  حر�شها  مقدراَ 
امل��ت��ح��دة ب��ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ات االإن�����ش��ان��ي��ة م��ن خ���الل ترحيبها 

وت�شجيعها لبناء املراكز الثقافية لبلدان العامل.

وقال م�شوؤولون ومثقفون يف ت�شريحات لوكالة اأنباء 
االإمارات “وام” مبنا�شبة �شهر القراءة 2021 الذي 
تقراأ”  “اأ�شرتي  �شعار  �شعار  العام حتت  ينطلق هذا 
يف االأول من مار�س املقبل اإن االإمارات تويل القراءة 
اهتماما كبريا بهدف اإن�شاء اأجيال قارئة تعزز مكانة 
الدولة الرائدة يف �شناعة املحتوى وتر�شيخ الثقافة 

واملعرفة.
وقال �شعادة عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي 
يف االأر�شيف الوطني اإن القراءة قوة حقيقية للفرد 
واملجتمع وهي الطريق لبناء اأمة ناه�شة قادرة على 

التفاعل مع امل�شتجدات املت�شارعة يف العامل.
االأهمية  �شديدة  مبادرة  يعد  القراءة  �شهر  اأن  واأك��د 
تعك�س وعيا باالأولويات ال�شرورية التي تتكامل مع 
جهود من�شقة اأخرى لبناء جمتمع املعرفة وتر�شيخ 
املمار�شات والعادات التي تدعم تنمية طاقات املوارد 

الب�شرية اإىل اأق�شى حد ممكن.
من  وال��ع��ال��ي��ة  ال�شريعة  اال�شتجابة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

خمتلف موؤ�ش�شات الدولة اأكدت وعيا باأهمية املبادرة 
فر�س  تعزز  التي  واالأف��ك��ار  امل�شروعات  توالت  حيث 
القراءة وتوفر حوافز ودوافع لدى خمتلف الفئات 
وال�شرائح ال�شيما بني ال�شباب واالأطفال لالنخراط 
ت�����ش��ب��ح ع���ادة  اأن  ت��ل��ب��ث  ال���ت���ي ال  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف ه����ذه 
يتم�شكون بها حني يتبني لهم حجم املتعة والفائدة 
متنحهم  وم��ا  مبا�شر  ب�شكل  عليها  يح�شلون  التي 

القراءة من مزايا وفر�س.
ون����وه ب����اأن االأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي ي�����ش��ارك م���ن خالل 
م��ب��ادرات��ه يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف ���ش��ه��ر ال���ق���راءة حيث 
ينظم حما�شرات وور�س عمل للقراءة ويتعاون مع 
جهات خمتلفة يف الدولة على تي�شري فر�س للطلبة 
التي  والكتب  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  اال�شتفادة  يف  وال�شباب 
ي�شدرها ويحفز موظفيه من خمتلف التخ�ش�شات 
ُتخ�ش�س  متنوعة  فعاليات  خالل  من  القراءة  على 

لهذا الغر�س.
من جهته قال الدكتور �شيف اجلابري رئي�س احتاد 

االأكادمييني العرب اإن القراءة عنوان ح�شارة االأمم 
وبها عانق بع�شها القمم و�شبقت االآخرين واأ�شبحت 
اأهدافها  وحققت  بالبنان  اإليها  ي�شار  اأم��ة  باملعرفة 

وغاياتها من �شعادة ورفاهية �شعوبها.
واأ�شار اإىل اهتمام دولة االمارات وحر�شها على بذل 
اال�شرتتيجية  حتقيق  �شبيل  يف  ج��ه��وده��ا  ق�����ش��ارى 
الوطنية للقراءة التي تهدف بالو�شول اإىل االأجيال 
االأمام  اىل  ب��ه  وتنطلق  ال��وط��ن  ل��واء  �شتحمل  التي 
الكبرية  امل��ب��ادارت  كانت  الغاية  ه��ذه  وم��ن  باملعرفة 
بيت  كل  يف  ال�شغرية  املكتبات  ان�شاء  مثل  واملتنوعة 
واإقامة م�شابقات القراءة والتي اأرى االأن اأن ت�شمل 

حتى االآباء.
ونوه اجلابري باأنه علينا اأن نتخطى التحديات من 
واملعريف  العلمي  التح�شيل  عملية  ا�شتمرار  خ��الل 
واإطالق املبادرات وتهدف اىل تر�شيخ العلم واملعرفة 
املجتمع كممار�شة  القراءة بني فئات  وتعزيز ثقافة 
م�شتدامة بني فئات املجتمع خا�شة يف ظل الظروف 

االحرتازية  االإج����راءات  مع  تتنا�شب  التي  الراهنة 
الهدف  حتقيق  اإىل  ن�شل  ح��ت��ى  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س 
الكبري لدولتنا الغالية بالو�شول اىل القمة املعرفية 

كما و�شلنا اإىل املريخ.
وي��ت��ج��ل��ى اه��ت��م��ام ال���دول���ة ب���ال���ق���راءة ع���رب اإط����الق 
 2026 عام  حتى  للقراءة  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
يف اإطار عام مت�شل بعام القراءة 2016 الذي اأعلن 
عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
خمرجات  �شوء  ويف  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  اإل��ي��ه��ا �شاحب  دع��ا  ال��ت��ي  امل��ئ��ة  خ��ل��وة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف دي�شمرب 
2015 وما ت�شّمنته من 30 توّجهاً وطنياً رئي�شاً 
اإن�شاء  يف قطاعات متعددة و�شوال اإىل االإع��الن عن 
 100 ال���ق���راءة بقيمة  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي  ال�����ش��ن��دوق 
يف  ع��ام  كل  للقراءة  �شهر  وتخ�شي�س  دره��م  مليون 
اإىل  باالإ�شافة  مار�س  �شهر  يف  يقام  االإم���ارات  دول��ة 

و�شع قانون للقراءة وهو االأول من نوعه يتّم وفقا 
الوطنية  واجلهات  الوطنية  امل�شوؤوليات  حتديد  له 
ب���ه���دف تخريج  ب��ت��ن��ف��ي��ذ اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
االإم���ارات عا�شمًة  دول��ة  وتر�شيخ مكانة  ق��ارئ  جيل 

للمحتوى والثقافة واملعرفة.
“اأ�شرتي  �شعار  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة  واخ��ت��ارت 
بهدف   2021 للعام احلايل  القراءة  ل�شهر  تقراأ” 
دعم وتعزيز دور االآب��اء يف غر�س حب القراءة لدى 
تنمية  يف  الكبري  ودوره���ا  اأهميتها  واإب����راز  االأب��ن��اء، 
الطفولة املبكرة وتر�شيخها ثقافة وعادة جمتمعية 
اأف����راد املجتمع وت��ع��زي��ز دوره����ا حمركا  ب��ني  دائ��م��ة 
االأ�شري،  وال���رتاب���ط  للتما�شك  رئ��ي�����ش��ي��اً  وم��وؤ���ش��را 
والرتكيز عليها لغر�س املتعة واال�شتك�شاف واالإلهام 

لدى االأطفال يف جمتمع دولة االإمارات.
وك�����ش��ف��ت اإح�����دى ال���درا����ش���ات ال��ع��امل��ي��ة احل��دي��ث��ة اأن 
و�شيلة مهمة  تعد  العائلية  القراءة  م�شاركة جتربة 
لزيادة الرتابط والتقارب بني االآباء واالأبناء وتعزز 

من مهاراتهم االجتماعية وتعاطفهم مع املحيطني 
اللحظات اخلا�شة  بهم وتعد طريقة رائعة مل�شاركة 
ك��م��ا ان��ه��ا ت��دع��م جن���اح ال��ط��الب وت��زي��د م��ن فر�س 
ح�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى درج����ات اع��ل��ى واج��ت��ي��از ف�شولهم 

الدرا�شية.
وت��ت��ن��وع ال��ف��ع��ال��ي��ات خ���الل ���ش��ه��ر ال���ق���راءة 2021 
اأو  اخلا�شة  اأو  احلكومية  �شواء  املوؤ�ش�شات  مب�شاركة 
اطالق  خ��الل  من  والثقافية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
والتي  وبراجمها   2021 ع��ام  القرائية  مبادراتها 
ت�شهم يف بناء جمتمع قارئ مت�شلح بالعلم واملعرفة 
قادر على قيادة م�شرية التنمية يف الدولة وت�شجيع 

عادات القراءة املبكرة االيجابية ..
من�شاتها  خ��الل  م��ن  الفعاليات  اغ��ل��ب  ت��اأت��ي  بينما 
كبديل  الرقمية  القراءة  على  ت�شجع  التي  الرقمية 
�شياق  يف  املنا�شبة  ل��ه��ذه  امل�شاحبة  الفعاليات  ع��ن 
االجراءات الوقائية يف ظل جائحة كورونا “كوفيد 
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ي�شت�شيف معهد جامعة نيويورك اأبوظبي 
�شل�شلة من الندوات واجلل�شات احلوارية 

االفرتا�شية خالل �شهر مار�س.
جل�شات  االفرتا�شية  ال��ن��دوات  وتت�شمن 
امل��و���ش��وع��ات ذات  نقا�شية ح��ول ع��دد م��ن 
الهوية  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  االأه��م��ي��ة 

وال�شيا�شة والدبلوما�شية والفنون.
وي�����ش��ت��ه��ل ب���رن���ام���ج ���ش��ه��ر م����ار�����س اأوىل 
الندوات يف اليوم االأول من ال�شهر بجل�شة 
وقوة اخلطبة  “فن  حوارية حتت عنوان 

العربية”:
22 مار�س  ي���وم  امل��ا���ش��ي واحل��ا���ش��ر ويف   
تعقد جل�شة بعنوان “امل�شاحات اجلانبية: 
ندوة  وت��ع��ق��د  الهجرة”  ورواي������ات  ال��ف��ن 
بعنوان  امل��ق��ب��ل  م���ار����س   23 ي���وم  اأخ�����رى 
“التبادل عرب اخلطوط الدينية “ والتي 
�شت�شعى اإىل ا�شتك�شاف احلدود التاريخية 
االت�شال  ونقاط  واجلغرافية  والثقافية 
االأو�شط  وال�������ش���رق  اأوروب�������ا  ���ش��ع��وب  ب���ني 

واأج������زاء اأخ����رى م��ن ال��ع��امل م��ن��ذ بداية 
االإ�شالم وحتى احلا�شر القريب.

ويختتم الربنامج بثالث جل�شات حوارية 
اإ�شافية تعقد اجلل�شة االأوىل حتت عنوان 
االأو�شط  ال�����ش��رق  يف  ال��ع��ل��وم  دبلوما�شية 
ح�شب  ال��ع��رق  مو�شوع  الثانية  وتناق�س 
املنظور العاملي وتعقد الثالثة حتت عنوان 

الفنون االأدائية يف احلوار العاملي.
اأبوظبي  نيويورك  وتاأ�ش�س معهد جامعة 
لالأبحاث  م���رك���زا  ل��ي��ك��ون   2008 ع����ام 
واالأن�شطة  العلمية  واجل��ه��ود  امل��ت��ق��دم��ة 

االإبداعية يف اأبوظبي.
بارزين  اأك���ادمي���ي���ني  امل��ع��ه��د  وي�����ش��ت��ق��ط��ب 
قيادية  و�شخ�شيات  جامعيني  واأ���ش��ات��ذة 
للم�شاركة  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م���ن 
يف م����وؤمت����رات����ه االأك����ادمي����ي����ة وب���راجم���ه 
املجاالت  مناق�شة  ب��ه��دف  وذل���ك  ال��ع��ام��ة 
على  االأهمية  ذات  البحثية  واملو�شوعات 

ال�شاحة املحلية والعاملية.

معهد نيويورك اأبوظبي ي�صت�صيف �صل�صلة من الندوات واجلل�صات الفرتا�صية خالل مار�ص

ناق�ست اإمكانية اإن�ساء فرع ملعهد الرابطة الفرن�سية يف االمارة

عالقات ال�صارقة تقود جهود التوا�صل الثقايف بني ال�صارقة واملدن الفرن�صية

مار�س من كل  �سهر  االم��ارات يف  حتتفي دولة 
يف  الدولة  م�ستوى  على  ال��ق��راءة  ب�سهر  ع��ام 
على  الر�سيدة  القيادة  حر�س  توؤكد  خطوة 
للثقافة  عا�سمة  االإم����ارات  مكانة  تر�سيخ 
واملعرفة واإعداد جيل مثقف قادر على حمل 
لواء املعرفة وقيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة 

يف الدولة.
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لطيفة تعتذر من 
جمهورها : كورونا ال�صبب 

يف تاأجيل الكليب
تقدمت املطربة التون�شية لطيفة باعتذار من جمهورها بعدما تاأخرت يف 
طرح كليب اأغنيتها اجلديدة "الليل ليل"، رغم التنويه عن قرب �شدوره 
تاأجيل  اأ�شيب بفريو�س كورونا، و�شيتم  املخرج  اأن  واأك��دت  م��رة.  اأك��ر من 

طرح االأغنية حلني تعافيه وخروجه من العزل ال�شحي.
بيحبوين  على  اخل��ري  "م�شاء   : ال�شخ�شي  ح�شابها  ع��رب  لطيفة  وكتبت 
"الليل ليل".. اهلل  اأ�شفه جدا على التاأخري بالن�شبة لكليب  حبايبى، واهلل 
غالب، الكورونا جات للمخرج واحلمداهلل ربنا عافاه .. ب�س هانت ان�شاء اهلل 

قريب جدا ت�شوفوه".
وافق  الذي  يوم ميالدها  اأجمل مفاجاأة يف  تلقت موؤخرا  اأن لطيفة  يذكر 
اأغنية ب�شوت  اإعداد مقطع فيديو يت�شمن  14 فرباير اجلاري، حيث مت 
والدتها، ومب�شاركة بع�س اأفراد االأ�شرة، مع األبوم �شور للعائلة على هيئة 

فيديو الأجمل الذكريات التي مرت عليهم يف العام 2020.

احل���رمي(  )ج���م���ال  مل�شل�شل  ت��ر���ش��ي��ح��ك  ج���اء  ك��ي��ف  ب���داي���ة   •
وانطباعك بعد قراءة الدور؟

بعد  ال�شيفي،  منال  املخرجة  كان من خالل  تر�شيحى   -
م�شاهدتي يف م�شل�شل "الفتوة"، مع الفنان يا�شر جالل، 
واجتمعنا ملناق�شة تفا�شيل امل�شل�شل، وبعدما عر�شت 
حتم�شت  اأج�شدها  "�شارة" التى  �شخ�شية  تفا�شيل 
على  وت��ع��اق��دت  بال�شخ�شية،  امل��وج��ود  ال�شر  لكم 

الفور.
ال�شخ�شية  ل��ت��ل��ك  حت�����ش��ريك  ع���ن  وم�����اذا   •

ال�شعبة؟
- ق���م���ت ب��ت��ح�����ش��ريه��ا م����ن خ������الل ال������ورق 
توا�شل  يف  كانت  ال�شيفي  منال  واملخرجة 
م�شتمر معي، الأنني اأنقل الواقع وال اأج�شد 
اأ�شاء، واأثناء  "كاركرت" من خياىل ح�شبما 
وا�شعلت  غ��رف��ت��ي  اأغ��ل��ق��ت  التح�شري 
ال�����ش��م��وع ب��ه��ا م��ع اط��ف��اء النور 
الأعي�س  م��رع��ب��ة  ومو�شيقى 
الدور  واأتقم�س  االأج����واء 
نقراأ  وكنا  �شقيقتي،  مع 
فدخلت  ال����ت����ع����وي����ذة، 
لنا  وق����ال����ت  وال�����دت�����ي 
خمنوقني  :)هتموتوا 
.. وبعدها يف تاين مرة 
بال�شب�شب بقى زي اي 

اأم م�شرية(.
اأح���ًدا  قابلتى  ه��ل   •
ي��ق��وم��ون بتلك  مم��ن 
من  اأو  االأع���������م���������ال 

تعر�شوا له؟
االط�������الق،  ع���ل���ى  ال   -
بال�شيناريو  اك���ت���ف���ي���ت 
واالأبحاث التي قمت بها 
للمعلومات  ب��اال���ش��اف��ة 
الكثرية التي اأمدتني بها 
املخرجة منال ال�شيفي، 
يل  بالن�شبة  كانت  فهي 

اأكر �شماًنا.
التعاويذ  ع��ن  وم���اذا   •
تقراأينها  كنتي  ال��ت��ي 
خالل االأحداث؟

����ش���اح���ك���ة،   -
ب�����ال�����ط�����ب�����ع 
تكن  مل 
حقيقة 
خ���وًف���ا 

علينا وعلى امل�شاهدين، ولكن كان البد من وجودها لتكون االأحداث 
اأكر واقعية يف حت�شري االأذى، وواجهت �شعوبة فى حفظها فكنت 
لت�شهيل  مبعنى  واأرب��ط��ه��ا  مقطع  م��ن  اأك���ر  على  كلمة  ك��ل  اأق�شم 

حفظها مع �شعورها وقوتها.
و�شخ�شية  امل�شل�شل  هذا  من  �شوء  مي�شك  اأن  من  تخ�شي  اأمل   •

�شارة حتديًدا لدخولك ذلك العامل؟
- "اأنا قلبى جامد"، واميانى باهلل قوى احلمد هلل وال�شحر مذكور 
فى القراآن، ولكني ال اأخ�شى منه الأنه اهلل من خلقنا جميًعا ومن 
يقومون بتلك االأعمال البد اأن يكفروا باهلل اأواًل، ودائًما ما اأ�شتمع 
فاأنا ل�شت ممن يخافون  بيتنا ب�شفة م�شتمرة،  للقراآن ويوجد يف 
تلك االأ�شياء الأنني ال اأهتم بها وال ارمي عليه لوًما بعد حدث اي 

�شرر يل.
االأحداث؟ فى  لِك  م�شهد  اأ�شعب  عن  • وماذا 

- موت "تاال"، كان �شعبا نف�شًيا لدرجة كبرية، ويف كوالي�شه بكت 
اأنا االآخرى ملدة ن�س  املخرجة منال ال�شيفي، وبعد انتهاءه بكيت 

�شاعة.
له؟ حت�شريك  كان  • كيف 

بتعب  ال��ي��وم  ذل��ك  و�شعرت يف  اآخ��ر م�شهد،  الأن��ه  كنت متحم�شة   -
اأ�شتطع  �شر هائلة ومل  ال�شخ�شية متتلك طاقة  الأن  نف�شي كبري، 
حتملها، ولكنّي �شدقتها لكي تظهر للجمهور بهذه الواقعية، وكنت 
اأذيتها وبتحبها  امل�شهد )اي��وة هقتلك الأن��ك  اأح��دث نف�شي يف ذلك 

اأكرت مني(، وكنت اأ�شع لها مربرات ملا تفعله.
تعليق؟ اأغرب  ما  ولكن  �شارة..  ب�شبب  كبري  لهجوم  • تعر�شِت 

ودع��وات مبوتي  �شتائم  يفة من  االأفعال خمخٌ ردود  كانت  بالفعل،   -
اأغرب  ولكن  ه���ددين،  والبع�س  لل�شخ�شية  ت�شديقهم  �شدة  م��ن 
تعليق كان من اأم علقت باأنني كنت ال�شبب فى �شرع ابنها ال�شغري 
واأن اآخرتي جهنم و�شيتم حرقي يف االآخرة واذا راأتني �شت�شوهني، 
على  لل�شغار  لي�س  امل�شل�شل  الأن  كثرًيا  نوهنا  الننا  منها  فتعجبت 

االطالق الأنهم لن ي�شتوعبوا مثلنا هذا العامل.
اللبنانية؟ نور  الفنانة  مع  م�شاركتك  عن  • وماذا 

- اأع�شقها على امل�شتوى االن�شاين والفني، وت�شاعد كل من حولها، 
الكوالي�س  اأننا كنا �شد بع�شنا خالل االأح��داث، ويف  وبالرغم من 
فت�شحك  "غفران"،  اأن��ن��ي  لها  واأق����ول  ب�"�شارة"،  تناديني  ك��ان��ت 
ذلك  وكنا ن�شحك على  ايه مني(،  ياكدابة عايزة  وتقوىل يل )ال 

لت�شديقها �شخ�شيتي.
حياتهم؟ فى  االأمور  تلك  على  يعي�شون  ملن  ر�شالتك  • ما 

- "ابعدوا عننا"،
 واأرى اأنهم مع القوى ال�شعيفة و�شيء غري موجود و�شيخ�شرون 
اآجال اأم عاجاًل، الأن اهلل هو من خلقنا جميعا ويحفظنا ويبعدهم 

عننا.
املقبلة؟ الفرتة  فى  جديدك  ما  • واأخرًيا.. 

املقبل  الرم�شاين  املو�شم  يف  "االختيار2"،  م�شل�شل  فى  اأ�شارك   -
ت��ق��دمي �شيء  اأري����د  ���ش��رف، واع���ت���ذرت ع��ن عملني الأن��ن��ي  ك�شيفة 
الدور  حجم  ي�شرتط  وال  ���ش��ارة  �شخ�شية  ق��وة  نف�س  ويف  خمتلف 

ولكن ال ُبد اأن يكون موؤثراً درامًيا.

فى "جمال احلرمي".. اأنقل الواقع وال اأج�سد "كاركرت" من خيايل 

غفران حممد: تعر�صِت لهجوم كبري ب�صبب �صارة

هى فنانة ذات االألف وجه، متتلك طاقة فنية هائلة جعلتها 
تغري من لونها وطبيعة االأدوار التى ٌتقدمها يف فرتة وجيزة، هي 
الفنانة غفران حممد، والتي متكنت من اثبات موهبتها وو�سع 
قدميها بقوة على ال�ساحة الفنية باأدوار لي�ست بال�سهلة، ويف  
هذا احلوار، ك�سفت عن كوالي�س م�ساركتها فى م�سل�سل "جمال 
وحفظها  "�سارة"،  ل�سخ�سية  حت�سريها  وكيفية  احلرمي"، 
لتعاويذ االأعمال وال�سحر، واأ�سعب م�ساهدها خالل االأحداث 

وتفا�سيل اآخرى:

نادين جنيم ت�صوق 
جمهورها وتعدهم 

ب�صيء جميل
فيديو  مقطع  جنيم  ن��ادي��ن  اللبنانية  النجمة  ن�شرت 
حيث ركز الفيديو على عينها و�شوقت جمهورها ملفاجاأة 
ت��ف��ا���ش��ي��ل تخ�س  اأي����ة  ع��ن  ن��ادي��ن  ج��دي��دة ومل تف�شح 
الفيديو اأو املفاجاأة وقالت يف تعليقها على الفيديو: " يف 

�شي جديد قريباً وكتري حلو وبي�شبه الورد".
وكانت نادين قد اأعلنت يف مطلع العام احلايل عن طرح 

فلرت جديد ا�شمه "في�شتا" يحمل توقيعها.
من جهة اأخرى وعلى ال�شعيد الفني ن�شرت نادين قبل 
ال��ذي يجمعها   2020 مل�شل�شل  الر�شمي  البو�شرت  اأي��ام 
على  �شيعر�س  وال���ذي  خ��ويل  ق�شي  ال�����ش��وري  بالنجم 
ال�شا�شات يف املو�شم الرم�شاين 2021 وهو من تاأليف 
ندين جابر وبالل �شحادات واإخراج فيليب اأ�شمر واإنتاج 

جمموعة ال�شباح.

غادة عبد الرازق يف بريوت 
لت�صوير »حلم غزال«

بريوت  يف  حاليا  ال���رازق  عبد  غ���ادة  امل�شرية  النجمة  ب��وج��ود  م�شادر  اأف���ادت 
لت�شوير م�شل�شل "حلم غزال" وهو من اإنتاج �شركة �شادق ال�شباح، واأنه 

�ُشمح ل�شركات االإنتاج بالت�شوير مقابل اأذونات خا�شة وحمدودة. وقالت 
املعلومات اإن من�شة خا�شة اأن�شاأت لنيل الت�شاريح اخلا�شة لكل ممثل 

تتوىّل التن�شيق �شمنها �شركة االإنتاج.
بعد  الرم�شاين  ال�شباق  غزال" �شيدخل  "حلم  امل�شل�شل  اأن  واملعلوم 

تعاون اأول بني غادة عبد الرازق مع الكاتب اإياد ابراهيم يف رم�شان 
املا�شي، اأما خمرج العمل فهو حممد اأ�شامة وي�شارك عبد الرازق 

يف البطولة �شريف �شالمة وعمرو عبد اجلليل ومي �شليم.
وتوؤكد تفا�شيل خا�شة اأن الت�شوير �شيكمل حتى نهاية ال�شهر 

املقبل مار�س/اآذار، اأي قبل حوايل 12 يوماً من حلول �شهر 
رم�شان، وتعمل �شركة ال�شباح عن طريق ا�شتخدام اأكر 
جهوزية  لتاأمني  احلالية  ال��ف��رتة  يف  ت�شوير  وح��دة  م��ن 
ت�شور  نف�شه  الوقت  يف  اأنها  خ�شو�شاً  االأوىل،  احللقات 
م�شل�شل "ملوك اجلدعنة" يف بريوت اأي�شاً، من بطولة 

رانيا يو�شف ويو�شف �شعبان.
�شيبقى  اأم  رم�شان  حلول  قبل  الت�شوير  ينتهي  فهل   
ر يف رم�����ش��ان كما  ه��ن��اك م��زي��د م���ن امل�����ش��اه��د ُت�����ش��وَّ
ك����ان ي��ح�����ش��ل يف م��ع��ظ��م اأع����م����ال غ�����ادة ع��ب��د ال�����رازق 

الرم�شانية؟
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اأمرا�ص �صتوية ت�صيب اجلهاز التنف�صي
ت�شري التقديرات اإىل اأن 235 مليون �شخ�س يف جميع اأنحاء العامل يعانون 
االن�شداد  مر�س  من  يعانون  �شخ�س  مليون   200 من  واأك��ر  الربو،  من 
االن�شداد  مر�س  من  يعانون  مليوناً  )COPD(، و65  املزمن  الرئوي 
الرئوي املزمن املعتدل اإىل ال�شديد، و1-6 % من ال�شكان البالغني )اأكر 

من 100 مليون �شخ�س( يعانون من ا�شطرابات التنف�س اأثناء النوم.
ارتفاع  من  املاليني  ويعي�س  �شنوياً،  بال�شل  �شخ�س  مليون   9.6 وي�شاب 
اأمرا�س  من  �شخ�س  مليون   50 من  اأك��ر  ويعاين  ال��رئ��وي،  ال��دم  �شغط 
اأمرا�س اجلهاز  يعانون من  اأك��ر من مليار �شخ�س  اأن  اأي  املهنية؛  الرئة 

التنف�شي املزمنة، وميوت 4 ماليني �شخ�س �شنوياً ب�شبب هذه االأمرا�س.
فاإنَّ اأعرا�س اأمرا�س اجلهاز   ،"Narayana health" وبح�شب موقع
الدم،  ونفث  ال�شدر  يف  واأمل  التنف�س  و�شيق  ال�شعال  يف  تتمثل  التنف�شي 
وقد ي�شتمر ال�شعال لفرتة طويلة مع نخامة واأحياناً نفث الدم )الدم يف 
البلغم(، اإذ قد يدل وجود الدم يف البلغم على االإ�شابة بال�شل اأو ب�شرطان 

الرئة، ويجب مراجعة الطبيب على الفور.

 اأمرا�س اجلهاز التنف�سي املختلفة
مر�شى الربو عادة ما ي�شابون بال�شعال مع نخامة، ويعاين مر�شى االن�شداد 
الرئوي املزمن من �شعال مع نخامة واإرهاق �شهل يتفاقمان تدريجياً ما مل 
ال�شل هو مر�س �شائع جداً، وعادة ما  النحو ال�شحيح، بينما  يعاجلا على 
والعديد من  ال��وزن،  الدم وفقدان  والبلغم ونفث  بال�شعال  املر�شى  ي�شاب 

االأعرا�س االأخرى.
بني  �شيوعاً  ال�شرطانات  اأن���واع  اأك��ر  ث��اين  حالياً  ال��رئ��ة  �شرطان  ويعترب 
غري  وعند  ال�شجائر.  تدخني  هو  له  الرئي�شي  وال�شبب  والن�شاء،  الرجال 
املدخنني، قد يتطور ب�شبب التعّر�س لغاز الرادون، وتلوث الهواء، والتعّر�س 
الرئة من  �شرطان  يعاين مر�شى  ما  وع��ادة  ذل��ك،  اإىل  وما  لالأ�شب�شتو�س، 

ال�شعال ونفث الدم وفقدان الوزن وتراكم ال�شوائل يف التجويف اجلنبي.

طرق الوقاية من اأمرا�س اجلهاز التنف�سي
بح�شب الدكتورة مي�شاء من�شور، ا�شت�شارية االأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية، 
اإنَّ  حيث  الوقاية،  يتطلب  و�شالمته  التنف�شي  اجلهاز  على  احلفاظ  ف��اإن 
اجلهاز التنف�شي يعد من اأكر االأجهزة املوجودة يف ج�شم االإن�شان املعر�شة 
انتقال  الفريو�شية منها، وذلك ل�شهولة  لالإ�شابة بااللتهابات، وخ�شو�شاً 
العدوى؛ اإذ تنتقل االلتهابات الرئوية والتهابات املجاري التنف�شية العلوية 

عن طريق اال�شتن�شاق اأو التنف�س اأو اللم�س.
وللوقاية من االإ�شابة باأمرا�س اجلهاز التنف�شي، يجب االلتزام مبجموعة 

من الطرق، لعل اأبرزها:
- جتّنب االقرتاب من ال�شخ�س امل�شاب بالكحة وال�شعال والر�شح.

املالعق،  م��ث��ل  امل�����ش��اب،  لل�شخ�س  ال�شخ�شية  االأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  ع���دم   -
والفناجني، واملناديل واملنا�شف؛ الأنَّ الفريو�س يبقى عادة يف هذه االأ�شياء 

لعدة �شاعات.
- احلر�س على غ�شل اليدين با�شتمرار، وخ�شو�شاً عند مالم�شة اأي �شطح 

غري موثوق من نظافته، وكذلك قبل وبعد تناول الطعام.
- االبتعاد عن التدخني واملدخنني.

- تهوية املنزل والغرف دائماً ملدة ال تقل عن 10 دقائق كل يوم.

ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قدمًيا عن الذهب؟
االأ�شفر الرنان.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟
اإن اخليط الذي ين�شجه العنكبوت اأقوي بكثري من �شلك م�شنوع من 

الفوالذ له �شمك خيط العنكبوت نف�شه .
كم هي �سرعة النظام ال�سم�سي ؟

الف�شاء  يف  يجري  االأر����س  ه��ذه  اليه  تنتمي  ال��ذي  ال�شم�شي  النظام 
ب�شرعة 400 كيلو مرت يف الثانية الواحدة 

متى ظهر اأول قط على وجه الب�سيطة ؟
يقدر العلماء ان اأول قط ظهر على وجه االر�س قبل 40 مليون عام 

يف الع�شر ال�شخري االدنى. 

اأقل  يف  نف�شه  ي��وؤذي  اأن  بدون  حاد  �شكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�شتطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�شيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ال ي�شيع، فلديه فطرة تر�شده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�شتطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�شل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�س يف ال�شدفة له ج�شم يتالءم مع لفة ال�شدفة، وله ع�شالت  اإىل اأكر من 
اإ�شافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�شمه بكامله داخل ال�شدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�شم يف ال�شدفة، هناك قر�س قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 
خالل  ين�شط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�شهر  �شتة  وي�شتيقظ  اأ�شهر  �شتة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  • هل 
االأر���س حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�شتاء فاإنه  ال�شيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�شل  ف�شل 

حتى انق�شاء ف�شل ال�شتاء. 
�شرعته  تبلغ  حيث  ال�شقر  هو  املخلوقات  واأ�شرع  الفهد  هو  االأر�س  على  احليوانات  اأ�شرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�شا�شه على فري�شته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�شاعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�شل طولها  االأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكر من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�شمى هذه االأفعى )االأناكندة( وهي تعي�س يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي االأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�س يف اأمريكا الو�شطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ال يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�شة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات االأجرا�س املا�شية الظهر التي تعترب اأثقل االأفاعي ال�شامة 

املت�سول 
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اليو�سفي

فاكهة اليو�شفي اأحد اأنواع الفاكهة اّللذيذة التي تعود على اجل�شم بالعديد 
الفواكه  م��ن  وه��ي  وفيتامينات جمة  م��ع��ادن  ال��ف��وائ��د، وحت��ت��وي على  م��ن 

املف�شلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�شياق، ك�شف املوقع الطبي االأمريكي )Health Line(عن 

5 فوائد مذهلة لليو�شفي، وت�شتمل االآتي:
بال�شرطان. االإ�شابة  خطر  يقلل   -  1

.)C( 2- غنى بفيتامني
الكولي�شرتول. يقلل   -  3

الدم. �شغط  من  يقلل   -  4
الوزن. خف�س  على  ي�شاعد   -  5

اعتاد احد املت�شولني اأن مير على حينا كل يوم ليت�شول من اجلال�شني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين 
مما يجودون به وبالطبع كان مير على اأماكن اخرى الندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد االحياء 
املعروفه يت�شول بجانب امل�شجد هنا، ويف جل�شة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل 
يت�شول يف اليوم ما يقب�شه احدنا يف ن�شف �شهر وانا واثق انه مليونري فقال �شديقاه لكنه يف النهاية مت�شول، 
لكن احدهم ا�شرع وقال رمبا يت�شنع الت�شول ويف اخر الليل يذهب لي�شرف كل ذلك على هواه .. ملاذا ال نراقبه 
انده�س اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طراأت فجاأة، فقال احدهم نعم، مل ال .. رمبا عرفنا ما يفعله بكل 

ما يت�شوله طوال النهار واعتقد ان االن الوقت متاأخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�شري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �شاروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�شري فقد اخذ مي�شي قرابة 
ي�شكنها  خ�شبية  واك��واخ  ع�ش�س  وكلها  الفقراء  مب��اأوى  معروفه  منطقة  اإىل  و�شل  حتى  ويزيد  �شاعة  الن�شف 
انا�س قاحطون .. وعندما و�شل املت�شول فعل �شيئا غريبا وعجيبا .. فقد اخذ مير على تلك االكواخ اخل�شبية 
والع�ش�س ويخبط عليها او ينادي او ي�شفق بيده فتخرج امراأة لتمد يدها وتاأخذ بع�س املال وت�شكره وتدعو 
له بطول العمر .. هكذا �شار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب اإال ونادى على من فيه ليعطيهم ما 
فيه الن�شيب والكل يدعون له وعندما انتهى من التوزيع دخل احد االكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا 10 
دقائق وملا هممنا باالن�شراف راأيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �شبي �شغري مليح الوجه .. 
وخرج اجلميع اي�شا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�س املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد 
..فان�شرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�شول وكلنا ت�شاوؤالت عما راأيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة 
اأو رجال م�شنون ومقعدون وينتهي  الفقراء ومعظمهم �شيدات  ايام وكلها مت�شابهة يت�شول ليعطي اهل حيه 

يومه ب�شهرة و�شط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

اإذا  اأ�شبحنا ن�شكو كثرياً من تديّن اأخالق و�شلوكيات بع�س اأفراد املجتمع، 
يتمتع  اإن�شاء فرد �شالح  ت�شتطيعني  القيادة،  االآن يف موقع  فاأنِت  اأّم��اً  كنِت 

باأخالق كرمية يف املجتمع، عرب تعليمه االآداب واالأخالق احلميدة.
واإليِك 5 اآداب عليِك تعليمها لطفلك..  -عدم االأنانية :االأنانية فطرة تولد 
داخل االإن�شان، فكل �شخ�س يتمنى فعل كل �شيء مل�شلحته هو فقط، ولكن 
االأنانية،  على  التغلب  على  م�شاعدته  ميكنك  الطفل،  نف�س  تهذيب  عرب 
والتحلي باالإيثار، وحب اخلري، وبذل اجلهد من اأجل االآخرين. ال جتعلي 
طفلك ي�شعر اأنه حمور الكون، وال تنمي عنده ال�شعور باال�شتحقاق، اجعليه 
ي�شعر اأن هناك اأ�شخا�شاً وق�شايا يجب االهتمام بها وبذل اجلهد من اأجلها، 
وذلك عرب ت�شجيعه على العمل التطوعي، وتقدمي امل�شاعدة الأفراد العائلة 

مثل اجلد واجلدة.
 -من ف�شلك/ �شكراً :عّلمي طفلك قول من ف�شلك و�شكراً، اأن يكون لطيفاً 
عرب  وذلك  باللباقة،  ويتحلى  اللطيفة،  املجاملة  كلمات  ي�شتخدم  ومهذباً، 

معاملته بنف�س الطريقة، وا�شتخدام نف�س الكلمات اللطيفة معه. 

 -االإن�شات :علمي طفلك اأهمية االإن�شات، واالهتمام باحلديث الذي ي�شتمع 
اإليه، �شواء كنِت اأنِت املتحدث، اأو كان معلمه، اأو �شديقه، فاالإن�شات ي�شاعده 

على التعلم، كما ي�شاعده على ال�شعور مبن حوله، واالندماج يف املجتمع.
املهم اأن تن�شتي اأنِت اإىل طفلك عندما يتحدث اإليِك، وال تقاطعي حديثه، 
طفلك  يتحلى  و���ش��وف  واأف��ك��اره،  م�شاعره  واح��رتم��ي  يقوله،  مب��ا  واهتمي 

بنف�س ال�شلوك بالتبعية. 
 -االحرتام :علمي طفلك احرتام اجلميع، واحرتام نف�شه، اأال يقول اأو يفعل 

ما يقلل من احرتام االآخرين، واأال يقبل اأي ت�شرف ي�شيء اإليه.
اإن�شاناً  ك��ان  �شواء  املخلوقات،  كل  مع  التعاطف  طفلك   -التعاطف :علمي 
ويقدم  ح��ول��ه،  مب��ن  ي�شعر  واأن  والعطف،  بالرحمة  يتحلى  اأن  ح��ي��وان��اً،  اأم 
امل�شاعدة النف�شية والعينية ملن يحتاج اإليها. ميكنك تعليمه التعاطف اأي�شاً 
عرب اال�شرتاك يف االأعمال اخلريية والتطوعية، كما اأنِك يف جميع االآداب 
ال�شابقة، متّثلني منوذجاً لطفلك، فكوين منوذجاً جيداً يحتذي به طفلك، 

وحتلي باالآداب واالأخالق احلميدة.

لطفلك تعليمها  يجب  اأ�صا�صّية  �صّحية  قواعد   5

طيور مهاجرة حتلق فوق االأرا�سي الرطبة يف حممية بوبيتورا للحياة الربية يف موريجاون بوالية اآ�سام الهندية.ا ف ب


