
�ص 22

�ص 31

جامعة الإمارات تكرم 
باحثيها احلا�صلني 

على براءات اخرتاع

�إينا�ص كامل:

 م�صل�صل »الدائرة« ي�صم 
جمموعة من املمثلني املميزين

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

ماذا تعرف عن ح�سا�سية ال�سمك؟
تندرج ح�سا�سية ال�سمك �سمن احل�سا�سية جتاه املواد الغذائية، وهي 
تناول  عند  معني  بييروتييني  جتيياه  حت�س�سية  ا�ستجابات  ظييهييور  تعني 
هذه  اأن  والييربييو  للح�سا�سية  الأملانية  اجلمعية  واأو�سحت  الأ�سماك. 
كاآلم  اله�سمي  اجلييهيياز  متاعب  يف  تتمثل  التح�س�سية  ال�ستجابات 
الييبييطيين والإ�ييسييهييال وامليي�ييسيياكييل اجلييلييدييية كيياحلييكيية والحيييميييرار وظهور 
اأعييرا�ييض �سديدة مثل �سيق  قييد حتييدث  الييبييثييور. ويف بع�ض احليييالت 
التي قد تهدد احلياة. ولتجنب هذه  التح�س�سية،  التنف�ض وال�سدمة 
املخاطر ال�سحية يتعني على املر�سى ال�ستغناء عن الأ�سماك وكذلك 
الكب�سولت املحتوية على زيت ال�سمك. ومن جهة اأخرى، يتعني على 
املر�سى مراعاة اإمداد اأج�سامهم بالعنا�سر، التي يفتقرون اإليها ب�سبب 
التخلي عن تناول الأ�سماك، األ وهي: فيتامني "د" واليود والأحما�ض 
الدهنية اأوميغا 3. وتتمثل امل�سادر الغذائية الغنية باليود يف احلليب 
ومنتجاته والبي�ض، بينما ميكن م�ساعدة اجل�سم على اإنتاج فيتامني 
تناول  وكذلك من خالل  ال�سم�ض،  لأ�سعة  التعر�ض  خالل  من  "د" 

الأطعمة الغنية به مثل البي�ض واحلليب.
اأما امل�سادر الغذائية الغنية بالأحما�ض الدهنية اأوميغا 3 فتتمثل يف 

الزيوت النباتية، مثل: زيت بذور الكتان وزيت فول ال�سويا.

عادات يومية خطاأ ت�سّبب اأمل عرق الن�سا
الوركي  الع�سب  اأمل  اإن  الأملييانييييية  ال�سحي"  "الظهر  جمعية  قييالييت 
احلركة  اأبييرزهييا  عييدة،  اأ�سباب  الن�سا" لييه  "عرق  با�سم  اأي�ساً  املييعييروف 
اخلطاأ  امل�سي  واأ�سلوب  اخلطاأ  والييوقييوف  اجللو�ض  وو�سعيات  اخلطاأ 
الع�سب  لأمل  الأخييرى  الأ�سباب  وميين  ب�سكل خطاأ.  الأغييرا�ييض  وحمل 
الوركي �سعف ع�سالت البطن و�سد ع�سالت الظهر والفخذ واملقعدة 
والنزلق  اجل�سم  يف  اللتهابات  ميين  وغييرهييا  الأعيي�ييسيياب،  والتهابات 
الظهر  اأ�سفل  من  ميتد  الأمل  هييذا  اأن  احلركة  واأ�سافت  الغ�سرويف. 
اأخييرى مثل  باأعرا�ض  يكون م�سحوباً  اأنه قد  اإىل  ال�ساق، م�سرة  اإىل 
التنميل والوخز وتدهور التنا�سق الع�سلي الع�سبي وا�سطرابات املثانة 
وكاإجراء  التامة،  الراحة  الأعييرا�ييض  هذه  وتتطلب  البويل.  كال�سل�ض 
ال�سيقان  و�سند  الأرجييل  رفع  الظهر مع  ال�ستلقاء على  ينبغي  فييوري 
على مقعد؛ حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على منطقة 

الفقرات القطنية، مع اإمكانية تدليك املنطقة امل�سابة بالأمل.
�سرورة ا�ست�سارة الطبيب

اأمل  عييالج  ا�ست�سارة طبيب عظام؛ حيث ميكن  ينبغي  اأييية حييال  وعلى 
املثبطة  املخدرة والأدوييية  امل�سكنات واحلقن  بوا�سطة  الوركي  الع�سب 
لاللتهابات كالكورتيزون، كما اأن العالج الطبيعي ي�سهم يف عالج اأمل 

الع�سب الوركي من خالل تقوية ع�سالت الظهر والبطن.
ال�سطرابات  مثل  اجلييراحيية  اإىل  الييلييجييوء  احليييالت  بع�ض  وت�ستلزم 
الوظيفي  والق�سور  الغ�سرويف  بييالنييزلق  الإ�سابة  وتكرار  احلركية 

للمثانة والأمعاء.

ن�سائح مفيدة عند �سراء �سكوتر كهربائي
ويعزى  الكهربائي.  لل�سكوتر  كييبييراً  انت�ساراً  الأخيييرة  الييفييرة  �سهدت 
اخلييييراء هيييذا الإقيييبيييال اإىل القييتيي�ييسييادييية، الييتييي يييوفييرهييا نييظييام الدفع 
اليومية، ف�ساًل  التنقل  املوديالت ومنا�سبته لأغرا�ض  بهذه  الكهربائي 
لل�سيارات والدراجات  قوياً  ال�سر اجليد، ما يجعلها مناف�ساً  عن مدى 

النارية التقليدية لأغرا�ض التنقل وخا�سة داخل املدن.
ويرى مايكل لينزن، رئي�ض الرابطة الحتادية لقائدي الدراجات النارية، 
وحتى  اليومية،  لال�ستخدامات  منا�سباً  يعد  الكهربائي  ال�سكوتر  اأن 
مدى  نطاقات  بف�سل  وذلييك  الييعييام،  النقل  و�سائل  اأو  لل�سيارات  كبديل 
اليومية.  ال�ستخدامات  تنا�سب  التي  ال�سرعة،  وكذلك  املختلفة  ال�سر 
واأ�ساف لينزن اأن العوامل، التي حتدد ال�سراء، هي من حيث املبداأ مدى 
البطارية،  و�سعة  حجم  على  ال�سر  مييدى  ويعتمد  واحلييمييوليية.  ال�سر 
فبالن�سبة للموديالت، التي ت�سل �سرعتها اإىل 45 كم/�ض، فهو يراوح 
بني 40 و80 كيلومر، وهي امل�سافة املفر�ض اأن تكون كافية يف معظم 
احلالت لطريق العمل والعودة منه. كما يتعني على اأي �سخ�ض يرغب 
يف ا�سطحاب �سخ�سني األ ينظر فقط اإىل امل�ساحة املتاحة، بل يجب عليه 
املماثل  ال�سكوتر  به، والذي �سيختلف مع  امل�سموح  اأي�ساً مراعاة احلمل 
باأن مدى  مبحرك الحراق ب�سبب البطارية ووزنها الزائد، مع العلم 

ال�سر يتاأثر بالعديد من العوامل يف احلياة اليومية.
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متى ي�سبح ت�سّمم الدم خطريًا؟
يعد ت�سمم الدم اأحد اأكرث اأ�سباب الوفاة �سيوعاً، لذا يجب ت�سخي�سه مبكراً 

وعالجه يف الوقت املنا�سب لإنقاذ حياة املري�ض.
واأو�سحت الدكتورة روث هيكر، رئي�سة حتالف �سالمة املر�سى الأملاين، اأن 
اأو بكترية خطرة،  ت�سمم الدم يحدث ب�سبب الإ�سابة بعدوى جرثومية 

والتي تنتقل عر جمرى الدم.
بالكت�ساف  املاأ�ساوية  الأحييداث  العديد من  اأنه ميكن منع  واأ�سافت هيكر 
تكون  عندما  الييدم  ت�سمم  يف  دائماً  بال�سك  تهيب  اأنها  كما  للمر�ض،  املبكر 

هناك اأعرا�ض معينة، حيث اإنه مر�ض خمادع للغاية.
لأنه غالباً ل يتم التعرف عليه يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية. ويف حال عدم 
العالج يف الوقت املنا�سب، فاإنه يت�سبب يف الوفاة. ويتم التعرف على ت�سمم 
ال�سبب  اليييذراع، ولهذا  الأحييميير على  العالمات كاخلط  الييدم خييالل بع�ض 

تعتر لقاحات التيتانو�ض، على �سبيل املثال، مهمة جداً.
ومع ذلك، فاإن ت�سمم الييدم، كما يطلق عليه عادة تعفن الييدم، ل ميكن اأن 
الأمرا�ض  م�سببات  خاللها  من  تدخل  خارجية  اإ�سابات  عن  فقط  ينتج 
اأي نييوع يف  الييعييدوى ميين  تيييوؤدي  اأن  اأنييه ميكن  اإىل اجل�سم. واأ�ييسييافييت هيكر 
اجل�سم اأي�ساً اإىل ردود فعل دفاعية قوية يف اجل�سم، مما يوؤدي اإىل املبالغة 
املبالغ فيه هذا تدمر  املناعي. ويرتب على رد الفعل  يف رد فعل اجلهاز 

لالأن�سجة والأع�ساء.
حيث  النب�ض،  و�سرعة  التنف�ض  و�سرعة  والرتييبيياك  والق�سعريرة  احلمى 
ت�سمم  على  التعرف  يتم  مييا  غالباً  ولأنيييه  يحت�سر.  وكيياأنييه  املري�ض  ي�سعر 
اأخييرى مثل  اأمرا�ض  اأعرا�ض  الييدم بعد فييوات الأوان، لختالط الأميير مع 

الأنفلونزا، يتم تفويت فر�سة العالج املبكر.

�سباق مع الزمن لإعادة 
ع�سرات احليتان اجلانحة

قالت ال�سلطات النيوزيلندية اأم�ض الثالثاء 
اإن 15 حوتا من احليتان الطيارة نفقت ول 
يزال كثر من هذا النوع جانحا بالقرب من 
ال�سمايل  الطرف  عند  �سيق  رملي  �سريط 
جلزيرة �ساوث اآيالند برغم اجلهود املبذولة 
جماعي  جنوح  وبعد  البحر.  اإىل  لإعييادتييهييا 
متكنت  الرملي  �سبيت  فييرويييل  ل�سان  عند 
احليتان من اخلروج عند ارتفاع املد م�ساء، 
النائي  ال�ساطئ  على  عليها  العثور  مت  لكن 
مييرة اأخيييرى �سباح الييثييالثيياء. وكيييان حوايل 
وقالت   .15 نييفييق  بينما  اأحييييياء  منها   28
متحدثة با�سم اإدارة حماية البيئة يف بيان اإن 
بع�ض احليتان بداأت ت�سبح بعيدالكن بع�سها 
الآخر ما زال يحوم على م�سافة غر بعيدة 
املرحلة،  هييذه  "يف  واأ�ييسييافييت  ال�ساطئ.  ميين 
املوجودة  احليييييتييان  كييانييت  اإن  وا�ييسييحييا  لي�ض 
الرملي  الييليي�ييسييان  قييبيياليية  الييبييحيير  عيير�ييض  يف 
ويحاول  �ست�سبح".  اأم  اأخيييرى  مييرة  �ستجنح 
على  احليتان  ت�سجيع  املياه  يف  اإنييقيياذ  عمال 
ال�سباحة، ويوجد حوايل 50 �سخ�سا بينهم 
مييتييطييوعييون مييين ميينييظييميية بييروجييكييت جونا 
الثدييات  حييميياييية  يف  املتخ�س�سة  البيئية 
حكوميون  وم�سوؤولون  وباحثون  البحرية 

واأفراد من اجلماهر.

كورونا والأطفال.. التغذية ال�سليمة اإحدى  
مقومات ال�سحة والوقاية من العدوى �ص 23

ما عالقة الهواتف والأجهزة 
اللوحية بق�سر النظر؟

اأ�ييسييبييحييت جيييزءا ل يتجزاأ  الييهييواتييف الييذكييييية 
امل�ستمر  التحديق  لكن  اليومية.  حياتنا  من 
فما  للعيون.  م�سر  ال�سغرة  ال�سا�سات  يف 

امل�ساكل التي ي�سببها وكيف ميكن تفاديها؟
ازدادت حالت ق�سر النظر ب�سكل ملحوظ يف 
ال�سنوات الأخرة، خا�سة لدى �سغار ال�سن، 
اأمرا�ض  اأ�ستاذ  لغريت�سه،  فولف  د.  ويقول 
العيون يف م�ست�سفى جامعة فرايبورغ يف هذا 
درا�ييسيية على �سعيد  اأُجييريييت  "لقد  اليي�ييسييييياق: 
النظر  بق�سر  الإ�ييسييابيية  اأن  اأظييهييرت  اأوروبييييا، 
تزداد من جيل اإىل اآخر، واأن معدل الإ�سابة 
لدى الأ�سخا�ض يف �سن اخلام�سة والع�سرين 
ي�سل اإىل خم�سني باملائة، اأي اأن ن�سف ال�سباب 

يف اأملانيا واأوروبا لديهم ق�سر نظر".
وق�سر النظر يعني اأن يتمكن املرء من روؤية 
الأ�سياء القريبة ب�سكل جيد، دون التمكن من 
ورغم  الكفاءة،  بنف�ض  البعيدة  الأ�سياء  روؤييية 

اأن للعوامل الوراثية دوراً يف اإ�سابة الأطفال 
بيييهيييذا املييير�يييض، لييكيين انييتيي�ييسييار املييير�يييض ب�سكل 
الأطباء،  بح�سب  اأخيييييرى،  اأ�ييسييبيياب  لييه  كييبيير 
الذكية  لييلييهييواتييف  يييكييون  اأن  يييرجييحييون  فييهييم 
والكمبيوتر دوراً يف هذه الظاهرة اجلديدة. 
فنتيجة ا�ستخدام الهواتف والكمبيوتر ب�سكل 
اأعيينا نف�سها على روؤييية ما هو  كبر، توؤقلم 

قريب.
لكن هناك �سبباً اآخر مل يتلفت اإليه كثرون، 
ويعمل عييامل الأحييييياء الأمليياين فرانك �سيفل 
يجري  �سيفل  اكت�سافه.  على  توبينغن  ميين 
�سوء  تاأثر  ملعرفة  �سنوات،  عدة  منذ  اأبحاثاً 
النهار على ظاهرة ق�سر النظر. يبحث عامل 
ق�سر  العيون  م�ست�سفى  خمتر  يف  الأحييييياء 
النظر عن طريق فح�ض الدجاج، وقد متكن 
لييه عالقة  ال�سوء  اأن  اإثييبييات  ميين  مييع فريقه 

مبا�سرة بق�سر النظر.

عالمات تدل على اأن طفلك انطوائي
النقد  جتيياه  ب�سدة  ح�سا�سا  يييكييون  النييطييوائييي  الطيييييفل 
من  ي�سدر  عندما  وخيييييا�سًة  والتييييييوبييييييخ  والييييزجييييير 
فنجده  بال�سطراب،  دائييميياً  ت�سرفاته  تت�سف  الكبيييييار 
مع  الييلييعييب  و  الييتييجييمييعييات  اأو  لييلييحييفييالت  متجنب  دائيييمييياً 

اأقرانه
وغالباً ما يخجل اأي�ساً من مظهره و�سكله مما يوؤثر يف 
مع  التعامل  يف  �سعوبة  يجد  بنف�سه  الثقة  على  النهاية 
املييقييابييالت الأ�ييسييرييية ويف�سل  الييعييامل اخلييارجييي، يرف�ض 
اأو اجللو�ض اإىل جوار اأحد الأبوين للبيت دور  النطواء 
كبر يف اأن يتخل�ض الطفل من هذه النطوائية التي قد 

جتعله يف امل�ستقبل فرد غر �سوي.

 �شاعدي طفلك على اكت�شاف نقاط قوته
اأي  الطفل عند حييدوث  النقا�ض مع  اعتمدي على  اأول: 
م�سكلة.. نقا�ض اإيجابي حول اأي م�سكلة تثر اهتمامه؛ 
حييتييى ل يييتييطييور الأميييير اإىل الييهييروب يف �ييسييلييوك اخلجل 

والنطواء.
اكت�ساف نقاط قوته كفرد،  �ساعدي طفلك على   : ثانيا 
عرفيه ب�سفاته اجليدة التي ميتلكها، مما ي�سجعه على 

بناء هويته ال�سخ�سية.
راأيه  عن  والتعبر  النفتاح  على  طفلك  �سجعي  ثالثا: 
عدد  بدعوة  وقومي  عمره،  من  الأطييفييال  مع  والتفاعل 
قليل من اأ�سدقائه اأو زمالئه باملدر�سة لتخلقي له جواً 

اجتماعياً.
باأي  ت�سفيه  اأن  طفلك  مع  التعامل  اأثناء  رابعا:احذري 

�سكل من الأ�سكال باأنه انطوائي خا�سة يف حالة اللقاءات 
الجتماعية..مما يجعله يفقد ثقته يف نف�سه.

كيفية التعامل مع الطفل االنطوائي
اأمه  اإىل  دائييميية  بحاجة  اأنييه  الييزائييد  الطفل  -�سعور   1
اأن  على  معاً  فاحر�سوا  بييالأمييان  ي�سعر  ل  يجعله  واأبيييييه 
ي�سعر طفلكم باأنكم اأي�ساً يف حاجة اإليه ولو باإ�سناد مهام 

ب�سيطة اإليه.
مبنتهى  النطوائي  بطفلكم  عالقتكم  تت�سم  اأن   -  2
احلب والعطف والحرام ل�سخ�سيته و اإ�سعاره دائماً باأن 

راأيه يف ت�سرفاتكم هام بالن�سبة لكم.
اأي توتر ي�سيب  نهائياً عن  املنطوي  الطفل  اإبعاد   -  3
هناك  يجعل  الييتييوتيير  هيييذا  لأن  الييبيييييت،  داخيييل  عالقتكم 
فقدانكما مما  ميين  �سديد  وخييوف  الطفل  داخييل  �ييسييراع 

ينعك�ض بال�سلب على كل اأفعاله.
جانب اإيجابي لدى الطفل، واإن اأخفق  كل  تدعيم   -  4
فوراً  بالبتعاد  عليكم  امتحاناته  يف  ر�سب  اأو  ما  فعل  يف 
عن اإ�سعار الطفل باأنه حمتقر من جانبكم واإ�سعاره باأن 

اأي خطاأ من املمكن اإ�سالحه.
طفلهم  يحبون  اأنهم  مفهوم  اإبعاد  والأب  الأم  على   -  5
�سوف  واأنييه  ال�سواب  اأو يفعل  فقط عندما يكون ناجحا 

يفقد هذا احلب اإن اأخفق اأو ف�سل يف �سيء.
�سخ�سية  يوؤثر يف  الييذي  ال�سبب  من معرفة  لبييد   -  6
انطوائية، وحماولة حل  اإىل �سخ�سية  الطفل ويحولها 

اأي م�ساكل قد توؤثر على الطفل وجتعله انطوائيا.
داخل  الطفل  بهذا  الرحاب  من  جو  خلق  عليكم   -  7

الف�سل وحماولة اإدماجه و�سط زمالوؤه التالميذ ب�سكل 
يجعله مميز ف�سوف يك�سبه ذلك ثقة يف نف�سه.

مييراقييب ومالحظ  بيياأنييه  ي�سعر  الطفل  جعل  عييدم   -  8
منهم، مما يزيد عنده �سعوره بالتوتر واحلذر ومن َثم 

الهروب اإىل النطواء والنغالق على نف�سه.
9 - اإ�سراكه يف كافة الأن�سطة املوجودة يف املدر�سة مثل 
بت�سجيعه  والقيام  املو�سيقي  الفني،  الن�ساط  الألييعيياب، 

با�ستمرار.
10 -توجيه باقي التالميذ وحثهم على ت�سجيع زميلهم 
الطفل املنطوي واأن يكون دائماً مو�سع ترحاب منهم واأن 

يقوموا بالإحلاح عليه مب�ساركتهم يف الأن�سطة.
املنفردة  احليييوارات  وجييود  على  دائييميياً  احر�سوا   -  11
ي�سعر  حتى  حميم  ب�سكل  وذلييك  النطوائي  الطفل  مع 

بالهتمام ويك�سب الثقة يف نف�سه والثقة بكم.
اأمام زمالوؤه  عليه  ب�سيطة  اأ�سئلة  بطرح  قوموا   -  12
مييثييل اإظيييهيييار راأييييييه عييين �ييسيييء حيييدث يف الييفيي�ييسييل جديد 

والإعجاب به جداً اإن اأبدى راأياً مهما كان.
- على املعلمني داخل املدر�سة  معرفة ما يتمتع به   13
الطفل من مواهب وهوايات، وعليهم الت�سجيع امل�ستمر 

له على ممار�ستها وتدعيمه.
لو�سع  الطفل  بيت  مع  تتعاون  اأن  املَدر�سة  على   -  14
الطفل  يتخل�ض  لكي  اأدوارهيييم  فيها  تتكامل  معاً  خطة 

املنطوي من م�سكلته.
15 - دمج الطفل املنطوي مع اأ�سدقاءه داخل الف�سل 
واأي�ساً زمالء الف�سول الأخرى واإ�سراكه دائماً يف اللعب 

اجلماعي، لأن ذلك �سوف يدعم ثقته يف نف�سه.

علماء يكت�سفون وجود 
ا�ستعداد جيني لالإ�سابة 

احلادة بكورونا
العليا  بيياملييدر�ييسيية  عييلييميياء  تييو�ييسييل 
با�سم  اأي�ساً  واملعروفة  لالقت�ساد 
جييياميييعييية اليييبيييحيييوث اليييوطييينييييييية يف 
رو�سيا اإىل وجود "ا�ستعداد جيني" 

لالإ�سابة احلادة بكورونا.
واأرجيييييع الييعييلييميياء يف بييحييث جرى 
لعلوم  فرونترز  دورييية  يف  ن�سره 
اإىل  لال�سابة  ال�ستعداد  املناعة 
جزيئات  �يييسيييتييية  ميييين  جميييميييوعييية 
اخلاليا  جميييميييوعييية  يف  تيي�ييسيياهييم 
اليييتيييي تعتر  املييينييياعييييييية،  الييتييائييييية 
التي  الأ�ييسييا�ييسييييية  الآليييييييات  "اأحد 
ييي�ييسييتييخييدمييهييا جييي�يييسيييم الإنييي�يييسيييان 

ملكافحة العدوى الفرو�سية".
اجلزيئات،  اأن  ميين  الييرغييم  وعلى 
الييييتييييي تييييعييييرف بيييياأنييييهييييا مييييين فئة 
البي�ساء  الييكييريييات  ميي�ييسييتيي�ييسييدات 
اإن�سان"،  كل  "فريدة يف  الب�سرية 
تدمر  كانت  اإذا  "ما  م�ساألة  فيياإن 
حتددها  ل،  اأم  كييورونييا  فييرو�ييض 
حيث  اجلينات"  كييبييرة  بيي�ييسييورة 
اأنيييييه يييتييم وراثيييييية اجليييزئيييييييات من 

الأبوين.
وخل�ض العلماء اإىل اأنه يف حال" 
اليي�ييسييخيي�ييض جمموعة  لييييدى  كييييان 
تدمر  على  قييادرة  غر  جزيئات 
الييفييرو�ييض، فيياإنييه ميين املييرجييح اأن 

ي�ساب باملر�ض ب�سورة حادة".
واعييتييمييدت اليينييتييائييج عييلييى حتليل 
لعينات خ�سائ�ض وراثية مل�سابني 
بيييكيييورونيييا يف مييو�ييسييكييو وميييدرييييد، 
عينات  جمموعة  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 

من اأ�سخا�ض اأ�سحاء.
الييينيييتيييائيييج يف ظل  هييييييذه  وتييييياأتيييييي 
توؤدي  اأن  اإمكانية  ب�ساأن  خميياوف 
ت�سجيلها  حتييورات للفرو�ض، مت 
اأوًل يف بريطانيا وجنوب اأفريقيا، 
لرتييييييفيييييياع الإ�ييييييسييييييابييييييات احليييييييادة 
اللقاحات،  ومقاومة  بالفرو�ض 
وذلك على الرغم من اأن العلماء 
نيت�سر  دوريييية  ا�ستطلعت  الييذييين 
اأراءهيييييم الأ�ييسييبييوع املييا�ييسييي قالوا 
الفرو�ض  اأن  يييعييتييقييدون  اإنيييهيييم 
�ييسييوف ييي�ييسييبييح اأقييييل �ييسييرا�ييسيية مع 

مرور الوقت.

تعرف على كيفية التعامل 
مع الطفل النطوائي

الطفل  تربية  يف  و�شعوبة  م�شكلة  االآب��اء  من  الكثري  يجد 
وغالًبا   ، معه  للتعامل  املثلى   اأوالطريقة  االنطوائي 

كونه  على  معه  يتعاملون  اأن��ه��م  يف  ال�شبب  يرجع 
عن  اخلجول  الطفل  �شمات  اختالف  خجواًل،رغم 

يجب  احل��االت  كل  االن��ط��وائ��ي..ويف  الطفل 
اأو  عيًبا  لي�س  االنطواء  اأن  االآب��اء  يفهم  اأن 

نوع من اال�شطرابات النف�شية التي قد حتتاج 
�شخ�شية  �شمة  االن��ط��واء  ..اإمن��ا  العالج  اإىل 
يولد بها بع�س االأطفال لها عالماتها واأ�شبابها 
اأي�شا، وال حرج يف اأن يكون طفلك انطوائًيا.

النف�س  طبيبة  على  امل�شكلة  عر�شنا  لهذا 
االأ�شتاذة  الفرماوي  اإح�شان  الدكتورة 
مبعهد الطفولة جامعة عني �شم�س..وكان 

ن�شرته  ما  بح�شب  ووا�شحًا  ب�شيطًا  اجلواب 
جملة �شيدتي نت.
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�ش�ؤون حملية

تزامنًا مع فعاليات االإمارات تبتكر

جامعة الإمارات تكرم باحثيها احلا�سلني على براءات اخرتاع
زكي ن�شيبة: االخرتاعات ت�شهم يف تعزيز حياة االإن�شان ورفاهيته

نادي تراث الإمارات يطلق مبادرة »على درب الأوليني«

جامعة اأبوظبي وجامعة البوليتكنيك يف ميالنو تتعاونان لتعزيز املهارات العلمية والتقنية بني الطلبة

•• العني - الفجر

الثقايف   امليي�ييسييتيي�ييسييار   - ن�سيبة   اأنييييور  زكيييي  مييعييايل  كييييّرم 
ليي�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو رئييييي�ييض اليييدولييية، الييرئييييي�ييض الأعلى 
جلييامييعيية الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة- ، كييوكييبيية من 
العلماء والباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة 
احلييا�ييسييلييني عييلييى بييييراءات اخييييراع لييلييعييام 2020، يف 
لإجنازاتهم  تييقييديييرا   ، بعد"  "عن  عقد  خييا�ييض  حفل 

واخراعاتهم العلمية والبحثية. 
-الرئي�ض  ن�سيبة  اأنيييور  زكييي  معايل  رحييب  كلمته  ويف 
" نحتفل  وقييال  بامل�ساركني  الإميييارات  الأعلى جلامعة 
اليوم باجلهود الفكرية للذين قدمواً اإجنازات فريدة 
لدعم  اجلامعة  ر�سالة  حتقيق  يف  ت�سهم  واخييراعييات 

البتكار وريادة الأعمال والإبداع حملياً وعاملياً."
الأعمال  قائمة  على  الطيييالع  " عند  اأن  اإىل  واأ�ييسييار   
بيييييييييراءة الخييييييييييراع عييييير خمتلف  احليييا�يييسيييلييية عيييليييى 
بينها  قا�سم م�سرك  الأكادميية، يظهر  التخ�س�سات 
وهيييو تييعييزيييز حييييياة الإنيي�ييسييان ورفيياهيييييتييه، حيييييث تخدم 
الإن�سان يف عييدد من املجالت  هييذه الإجنيييازات �سحة 
وت�ساعد  الطبية،  واملييعييدات  التكنولوجيا  جمييال  مثل 
بالهند�سة  املتعلقة  الأمييور  بالإنتاجية يف  النهو�ض  يف 
امليكانيكية والكيميائية."واأ�ساف " جامعة الإمارات-
اأجيييييييال من  بييتييفيياٍن لإعيييييداد  تييعييمييل  امل�ستقبل  جييامييعيية 
املبتكرين باعتبارها من�سة ومركزاً لالإبداع والبتكار 
اخلالق يف تفعيل القدرات الب�سرية واملوارد الطبيعية 

والقت�سادية لتحقيق الرفاهية .

مراد-  علي  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  قييال  جهته  وميين 
"  �سمن  بييالإنييابيية  العلمي  للبحث  امليي�ييسييارك  اليينييائييب 
مبادرة اجلامعة لت�سبح جامعة بحثية متقدمة خالل 
توا�سل اجلامعة يف تقدمي   ، املقبلة  القليلة  ال�سنوات 
كل الدعم وتوفر املوارد الالزمة جلميع اأع�ساء هيئة 
اأبحاث عالية  والطالب لإجييراء  والباحثني  التدري�ض 
اجلودة التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل البتكار وبراءات 
والأن�سطة  والبييتييكييار  البحث  اأن  باعتبار   ، الخيييراع 
الإبداعية اأ�سبحت ركيزة اأ�سا�سية من ركائز اجلامعة، 
للمعلومات  نا�سر  من  الإميييارات  جامعة  دور  ليتحول 
اجلامعة  اإىل خطة  مييراد  واأ�سار  للمعرفة.  �سانع  اإىل 
البحثية وتوفر كافة  املعامل واملخترات  يف حت�سني 
امل�ستلزمات لإجراء التجارب البحثية واملخرية منوهاً 

اإىل زيادة الإقبال من الباحثني حيث اأنه رغم جائحة 
كوفيد19 اإل اأنه كان عدد الطلبات املقدمة لت�سجيل 
بيييراءات الخيييراع 47 طلب بييراءة اخييراع تطبيقي، 

ومت منح 33 براءة اخراع خالل عام 2020."
اإجناًزا  يعد  اخييراع  بييراءة  اأن احل�سول على  واأو�ييسييح 
الييطييريييق، ونييحيين بحاجة  نييهيياييية  جيييييًدا، ولييكيينييه لي�ض 
اإىل روؤية العديد من بييراءات الخييراع هذه  باأن يتم 
جديدة  جييائييزة  �سنقدم   ، الييغيير�ييض  ولييهييذا  ت�سويقها، 
لييتيي�ييسييويييق الييييييراءات والخييييراعييييات ، يف اإطيييييار خطة 
متكاملة لتطوير البحث العلمي باجلامعة مبا يخدم 
الوطنية  الأجندة  ال�سراتيجية ومتطلبات  اخلطط 
وبيييراءات  الإمييييارات ويحقق خمييرجييات بحثية  لييدوليية 

اخراعات متميزة.

•• اأبوظبي-الفجر

لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زايييد  مركز  اأطلق 
والتعليم،  الربية  وزارة  بالتعاون مع  الإمييارات  تراث 
عدداً  تت�سمن  الييتييي  الأوليني"،  درب  "على  مييبييادرة 
الأجيال  اإىل  املوجهة  الراثية  والور�ض  الأن�سطة  من 
اليييييراث يف نفو�سهم  قيييييم  تيير�ييسيييييخ  بييهييدف  اليينييا�ييسييئيية، 

وتذكرهم مبا تركه اأ�سالفهم من عادات واآداب وقيم.
و�سهد يوم اأم�ض  الأول الثنني انطالق اأول الأن�سطة 
املقبل،  مييار�ييض   30 حتى  ت�ستمر  التي  املييبييادرة  �سمن 
حيث قدم م�سلم العامري الباحث يف الراث ال�سفهي 
بعد  عن  حما�سرة  والبحوث  للدرا�سات  زايييد  مبركز 
العامري  وتطرق  املجال�ض.  واآداب  ال�سنع  فيها  تناول 
اأدب  يف  الإميياراتييييية  والتقاليد  الييعييادات  اإىل  حديثه  يف 

يف  احلييوار  واأدب  ال�سيف،  ا�ستقبال  وكيفية  املجال�ض، 
والطرق  العربية،  القهوة  وتييقييدمي  واإعييييداد  املجل�ض، 
ال�سحيحة لتقدمي القهوة، م�سراً اإىل اأن هذه العادات 

ما زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا. 
املجال�ض  اآداب  الطالب حول  مع  حييواراً  الباحث  واأدار 
اأ�سيلة  اإماراتية  عادة  بو�سفها  ال�سيف  اإكييرام  واأهمية 
ورا�سخة حيث ل يزال ال�سيف يتمتع ب�سيافة مميزة 

و�سيافته  ا�ييسييتييقييبييالييه  يف  املييجييليي�ييض،  �ييسيياحييب  يييقييدمييهييا 
والطييمييئيينييان عييليييييه وميي�ييسيياعييدتييه يف حيييال كيييان يحتاج 
ح�سوراً  املحا�سرة  و�سهدت  الييعييون.  طلب  اأو  مل�ساعدة 
اخلا�سة،  عجمان  مدر�سة  ومعلمي  لييطييالب  متميزاً 
ومدر�سة نداء الإ�سالم اخلا�سة، ومدر�سة منار الإميان 
اخلا�سة، ومدر�سة العمداء، واملدر�سة العربية اخلا�سة، 

ومدر�سة الن�سر، ومدر�سة هارف�ست اخلا�سة.

•• اأبوظبي- الفجر

وقييعييت جييامييعيية اأبييوظييبييي ميييذكيييرة تييفيياهييم ميييع جامعة 
البوليتكنيك يف ميالنو، وهي جامعة تقنية رائييدة يف 
والت�سميم  الييعييمييارة  جمييالت  يف  متخ�س�سة  اإيطاليا 
التخ�س�سات  هييذه  حتتل  حيث  والهند�سة،  ال�سناعي 
م�ستوى  على  والع�سرون  وال�ساد�سة  ال�سابعة  املراتب 
اأ�ض  كيو  لت�سنيف  وفقاً  وذلييك  الرتيب،  على  العامل 

العاملي للجامعات للعام 2020. 
ووقع مذكرة التفاهم كل من الرفي�سور وقار اأحمد، 
رون�سي،  �ستيفانو  والرفي�سور  اأبوظبي  جامعة  مدير 
لل�سوؤون  ميالنو  يف  البوليتكنيك  جامعة  رئي�ض  نائب 
�سبل  تعزيز  ال�سراكة  عالقة  �ست�سهد  حيث  الدولية، 

التعاون بني الطرفني لالرتقاء باجلهود وامل�سروعات 
الندوات  تنظيم  يف  �سيما  ل  امليي�ييسييرك  الهييتييمييام  ذات 
واملخيمات  واملدار�ض  العمل  العلمية وور�ييض  والييدورات 
من  وغييرهييا  للطلبة  الييعييمييلييي  والييتييدريييب  ال�سيفية 

املبادرات. 
وامل�سروعات  الدرا�سات  تطوير  اإىل  ال�سراكة  وتهدف 
ومعارفهم  الطلبة  مهارات  وتعزيز  امل�سركة  البحثية 
والت�سميم  الييعييمييارة  جميييالت  يف  اجلييامييعييتييني  كلتا  يف 
والتخطيط احل�سري والت�سميم الداخلي والهند�سة 

والعلوم والتكنولوجيا. 
"نعتز بالتعاون مع  ويف هذا ال�سدد، قال وقار اأحمد: 
واحدة من اجلامعات التقنية الرائدة يف اإيطاليا، حيث 
�ست�سهم ال�سراكة مع جامعة البوليتكنيك يف ميالنو يف 

والذي يركز  اأبوظبي  ال�ست�سرايف جلامعة  النهج  رفد 
على جمالت حمددة �ستعمل على اإعداد اأجيال ال�سباب 
ليكونوا قادة وم�ساهمني حقيقيني يف م�سرة التنمية 

الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة." 
واأ�ساف: "انعكا�ساً للطلب احلايل على هذه املجالت، 
تزدداً اأهمية الركيز على التعلم املتكامل الذي يحاكي 
الدرا�سات  تطوير  خييالل  ميين  العمل  �سوق  متطلبات 
الأكادميية.  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  مييين  الييعييديييد  يف  والأبييييحيييياث 
يف  الطلبة  دعييم  يتم  امل�ستقبلية،  التطلعات  ولتحقيق 
جييامييعيية اأبييوظييبييي وتييطييوييير مييهيياراتييهييم ليييييكييونييوا اأكرث 
ا�يييسيييتيييعيييداداً لييالنييطييالق يف ميي�ييسييرتييهييم املييهيينييييية، حيث 
ميالنو  يف  البوليتكنيك  جامعة  مع  بالتعاون  �سنعمل 

على تبادل املعارف واخلرات يف خمتلف املجالت." 

وقال الرفي�سور ديفيد بونزيني، نائب رئي�ض جامعة 
ال�سرق  يف  الدولية  لل�سوؤون  ميالنو  يف  البوليتكنيك 
الأو�سط: "�ستوفر اتفاقية ال�سراكة مع جامعة اأبوظبي 
يف  واخليييرات  املييعييارف  وتييبييادل  للتعاون  كبرة  فر�ساً 
�ست�ساهم  كما  والهند�سة،  والت�سميم  العمارة  جمالت 
يف تعزيز �سبل تبادل اخلرات الأكادميية والبحثية مع 
املخت�سني يف اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة 
التي ت�سهداً تطوراً مت�سارعاً يف خمتلف القطاعات." 

بتنظيم  الطرفان  �سيقوم  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
يقدمها  التي  واملحا�سرات  العمل  وور�ييض  الجتماعات 
اأع�ساء الهيئات التدري�سية يف كلتا اجلامعتني لتعزيز 
والأ�ساليب  واملراجعات  والوثائق  املعارف  تبادل  جهود 

التدري�سية. 

»م�ست�سفى الزهراء بدبي« ينقذ حياة 
اأربعينية من متدد الأوعية الدموية الدماغية

•• دبي- الفجر 

جنح اأطباء يف م�ست�سفى الزهراء بدبي من خالل تدخل �سريع اأنقذوا من 
،  تعاين من متدد  41 عاماً   العمر  خالله حياة �سيدة فلبينية تبلغ من 
الأوعية الدموية الدماغية املفاجئ. واأفاد الدكتور ح�سني اآل رحمة، رئي�ض 
"قبل حلول  اأق�سام احلوادث والعناية املركزة يف م�ست�سفى الزهراء بدبي: 
العام اجلديد 2020 مبا�سرة ، مت نقل )ال�سيدة اإيال( ، وهي �سابة فلبينية 
ما  و�سرعان  الرعد،  ق�سف  �سداع  تعاين من  الطوارئ  ق�سم  اإىل   ، مقيمة 
اأغمي عليها. مت تقييم حالتها ب�سرعة واإحالتها لإجراء اأ�سعة مقطعية بعد 

اأقل من 20 دقيقة من و�سولها اإىل ق�سم الطوارئ".
، ا�ست�ساري الأ�سعة التداخلية يف م�ست�سفى  وقال الدكتور عمرو كباكبجي 
حتت  نزف   ، املحو�سب  املقطعي  الت�سوير  فح�ض  "اأظهر   بدبي:  الزهراء 
العنكبوتية )نزيًفا يف الدماغ( اأدى اىل متزق وانفجار يف الأوعية الدموية 
الدماغية. عندها بداأنا على الفور اإجراءات َلف الأوعية الدموية وهو اإجراء 
معقد طفيف التوغل ي�ستخدم ملنع تدفق الدم ومتدد الأوعية الدموية عن 
طريق و�سع دعامة املخ عر �سريان. م�ست�سفى الزهراء دبي هو واحد من 3 

م�ست�سفيات فقط يف دولة الإمارات تقوم باإجراء هذا الإجراء املعقد".
وقال الدكتور ح�سني اآل رحمة، رئي�ض اأق�سام احلوادث والعناية املركزة يف 
م�ست�سفى الزهراء بدبي: "يف حالة ال�سيدة اإيال ، كان الوقت امل�ستغرق من 
الو�سول والتقيم الأويل وا�ستكمال اإجراءات اإنقاذ املري�سة اأقل من �ساعة 
ون�سف. على ال�سعيد العاملي ، يعتر هذا التوقيت �سريًعا وا�ستثنائي حيث 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  لدى  امل�ستغرق  املعدل  يتجاوز 
الدموية  الأوعية  "متدد  اآل رحمة،  الدكتور  واإ�سافة  العامل ب�سكل كبر". 
ق يف الدماغ تكون قاتلة بن�سبة %50 من احلالت ، ويتوفى 15%  املتمِزّ
اأمرا�ض وعجز  الناجني  %66 من  امل�ست�سفى. ويعاين  الو�سول اىل  قبل 
دائم يف اجلهاز الع�سبي. عامل الوقت والعمل اجلماعي هو مفتاح ال�سفاء 
التام للمري�ض يف مثل هذه احلالت. هذه واحدة من احلالت العديدة التي 

نفخر بها يف م�ست�سفى الزهراء بدبي". 
وبدورها قالت الدكتورة منى ذكري ، اأخ�سائي املخ  والأع�ساب يف م�ست�سفى 
تعر�ست   ، التدريجي  ال�سفاء  التالية من  القليلة  الأيييام  "خالل  الزهراء: 
اجليوب  بخثار  اإ�سابتها  خييالل  من  كبرة  لنتكا�سة  اأخييرى  مييرة  املري�سة 
ال�سريان  املو�سوعة يف  الدعامة  ا ناجت عن  نادر جييًدّ الكهفية هو ا�سطراب 
الدكتورة  وتابعة  الدموية.  الأوعية  متدد  يف  والت�سبب  الييدم  تدفق  لوقف 
ممتاز  ب�سكل  عملت  التي  الييدم  مبخففات  امل�ساعفات  عاجلنا  "لقد  ذكييري 
اأن مت وقف متدد الأوعية الدموية متاًما. هذا العالج جعل اجللطة  بعد 

الدموية تذوب وتختفي".
وعلقت ال�سيدة اإيال "اأتذكر اأنه مت نقلي ب�سرعة اإىل غرفة يف ق�سم الطوارئ 
وكنت خائفة للغاية. عندها اأغمي علي ومن بعدها ل اأذكر �سيئا . ا�ستيقظت 
يف وحدة العناية املركزة يف م�ست�سفى الزهراء بدبي دون اأن اأعلم اأين اأنا؟ 
اأعتر �سفائي التام معجزة - بحمد هلل -هوؤلء الأطباء اأنقذوا حياتي وهم 

�سبب  وجودي على قيد احلياة بكامل عافيتي. لقد �سنعوا معجزتي".
الدماغ  املفاجئ يف  الدموية  الأوعية  بعد متدد  اإيال متاًما  ال�سيدة  تعافت 

ومت ال�سماح لها بالعودة اإىل املنزل بعد اأقل من اأ�سبوعني من احلادث.

مبادرة اإماراتية ملهمة وراء ترجمة 
حمتوى الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات

•• دبي- الفجر

الإماراتية  الوطنية  اللجنة  وراءهيييا  تقف  ملهمة  وطنية  مييبييادرة  جنحت 
ملكافحة املن�سطات يف ترجمة "املدونة العاملية" ملكافحة املن�سطات، واإ�سافتها 
"الوادا"،  املن�سطات  العاملية ملكافحة  الر�سمي للوكالة  للموقع اللكروين 
تعزيز  مييبييادرات  مع  جتاوباً  عاملياً،  العربية  اللغة  مكانة  لتعزيز  خطوة  يف 
مكانة اللغة العربية يف املجتمع، التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي.
واأ�سبح مبقدور اللجان الوطنية يف الدول العربية والقطاعات الريا�سية 
الدولية  الوكالة  قوانني  على  الطييالع  حالياً  فييردي  ب�سكل  والريا�سيني 
ملكافحة املن�سطات وباللغة العربية، بعد اأن كانت يف الفرة ال�سابقة تقت�سر 
على لغات اأخرى، لكن اللجنة الوطنية الإماراتية ملكافحة املن�سطات قدمت 
مبادرة ا�ستباقية جنحت من خاللها يف ترجمة "املدونة العاملية" اإىل لغة 

"ال�ساد"، وهو ما وجد اإ�سادة من قبل امل�سوؤولني يف "الوادا".
واأكدت رئي�سة اللجنة الوطنية الإماراتية ملكافحة املن�سطات الدكتورة رمية 
تعزيزاً  العاملية" تاأتي  "املدونة  الإماراتية يف ترجمة  املبادرة  اأن  احلو�سني 
ملكانة اللغة العربية يف املجتمع، التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
يف  الوطنية  اللجنة  تلعبه  الييذي  الييدور  على  وتاأكيداً  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
وذلك  اخل�سو�ض،  وجييه  على  والعربي  عييام  ب�سكل  الييدويل  املجتمع  خدمة 

�سمن حزمة اأخرى من املبادرات �سرى النور م�ستقباًل.
واأ�سارت رمية احلو�سني اإىل اأن ترجمة "املدونة العاملية" هي هدية مقدمة 
اإ�ييسييهيياميياً يف توفر  الييعييربييي  املييتييحييدة للوطن  العربية  الإميييييارات  ميين دولييية 
حمتوى بلغة "ال�ساد"، واأ�سافت: "املبادرة تخدم قطاع كبر �سواء اللجان 
فردي،  ب�سكل  الريا�سيني  حتى  اأو  الريا�سي  القطاع  اأو  العربية  الوطنية 
كونها تقدم كل قوانني الوكالة الدولية باللغة العربية بطريقة قانونية، 
اأخراً  احلييائييزة  احلو�سني  وقييالييت  القوانني".  فهم  يف  اللتبا�ض  لتفادي 
على ع�سوية جلنة ال�سحة والطب والبحوث يف الوكالة الدولية ملكافحة 
املن�سطات "الوادا"، كاأول امراأة عربية تنال هذه الع�سوية، اإنها املرة الأوىل 
التي يتم فيها ترجمة "املدونة العاملية" باللغة العربية، واإنهم �سعداء باأن 
تكون دولة الإمارات العربية املتحدة هي التي تقف خلف هذا اجلهد الذي 
اللغة  م�سلحة  يف  وي�سب  الييعييرب  الريا�سيني  ميين  كبرة  �سريحة  يخدم 

العربية ورفع �ساأنها على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
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على الرغم من انخفا�س معدالت االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
لدى الأطفال واملراهقني مقارنة بالفئات االأخرى، فاإن اخلطر مل 
يعد بعيدا عنهم خا�شة بعد ت�شجيل حاالت وفاة لالأطفال حول 

العامل بالفريو�س.
من  والوقاية  ال�شحة  مقومات  اإح��دى  ال�شليمة  التغذية  وتعد 
جانب  فاإىل  ال�شتاء،  ف�شل  يف  الدرا�شة  بداية  مع  خا�شة  العدوى 
اأهمية النظام الغذائي ال�شحي لتطور ج�شم الطفل ومنوه، باإمكان 
من  اجل�شم  وقاية  يف  ملحوظ  ب�شكل  ت�شهم  اأن  ال�شليمة  التغذية 

التقاط الفريو�شات واإعانته على جتاوز ف�شل ال�شتاء ب�شالم.

م�شوؤولية االأم
من  اأبنائهن  وقاية  كيفية  معرفة  الأمهات  من  كثر  حتيياول 
الإنفلونزا اأو نزلت الرد اأو حالت احلمى املختلفة، وت�سعى 
فرو�ض  ملواجهة  ال�سليمة  التغذية  بتقدمي  حت�سينهم  اإىل 
املنا�سبة لكل  كورونا، لكن قد حتتار الأمهات ب�ساأن الأطعمة 

عمر �سواء كان البن طفال اأم مراهقا.
الفطور  بوجبة  كييثييرا  تهتم  اأنييهييا  دنييا  كييارولييييينييا  الأم  تو�سح 
ال�سوفان  اأو  الإفطار  لبنها فتحاول تقدمي طبق من حبوب 
مع احلليب بالإ�سافة اإىل بي�سة م�سلوقة، لأنه من ال�سروري 
تناول الأطفال وجبة الإفطار، وتوؤكد اأنه يجب مراعاة التنوع 
يف هذه الوجبة واأي�سا يف باقي الوجبات حتى ل ي�ساب الطفل 
اأنيييواع الييطييعييام، فوجبة الإفييطييار هييي بداية  بامللل ميين تييكييرار 
الأمثل خا�سة يف مرحلة  الغذائي  للنظام  ال�سحيح  الطريق 

الطفولة.
الليمون لحتوائه  الدجاج مع ع�سر  دنا على ح�ساء  وتركز 

الأمينية  الأحييمييا�ييض  اأحيييد  ال�سي�ستني  حم�ض  على 
التي حت�سن من مناعة اجل�سم والتهاب 

ال�سعب الهوائية، ول تن�سى اإطعامه 
الفواكه التي حتتوي على فيتامني 
الرتقال  ميييثيييل   )C( “�سي” 

والكيوي واجلوافة.
لكن دنا تعتر اأن اتخاذ قرار ب�ساأن 

مييين وجيييبييية رئي�سة  �ييسييتييقييدمييه  ميييا 
اأ�سبح حتديا يوميا، لأنه اأ�سا�سي 
الطفل  وتيييطيييور  حييميياييية منيييو  يف 

و�يييسيييروري لييلييوقيياييية ميين فرو�ض 
ال�سحية،  الأطيييعيييمييية  ميييع  كيييورونيييا 

ال�سليمة  التغذية  فييياإن  وباخت�سار 
م�سوؤولية  هييي  للطفل  واليي�ييسييحييييية 

الأم.

دعم االأطفال نف�شيا
العفي  اإيييرييينييا  الأطييفييال  وتييقييول طبيبة 

الغذاء  بييينيييوع  ييييبيييداأ  املييينييياعييية  تييعييزيييز  اإن 
املراهق،  اأو  الييطييفييل  عييليييييه  يح�سل  الييييذي 

من  الكثر  الأطييفييال  يتناول  اأن  على  احليير�ييض  يجب  لذلك 
م�سادات  على  حتتوي  التي  الطازجة  والفواكه  اخل�سراوات 
املناعة  جهاز  ن�ساط  وتعزز  واملعادن  والفيتامينات،  الأك�سدة، 

ب�سكل عام.
فييفييواكييه اليي�ييسييتيياء، كييالييرتييقييال واجلييوافيية والييرمييان والكيوي، 
غنية بفيتامني �سي املعروف بتقويته اجلهاز املناعي، وميكن 
يحتوي  اليييذي  النحل  بع�سل  الأطييفييال  مناعة  تقوية  اأييي�ييسييا 
اأنه  على م�سادات للبكتريا، فهو م�ساد حيوي طبيعي، كما 
اأف�سل  ميين  يجعله  ممييا  لييالأكيي�ييسييدة،  ميي�ييسييادات  على  يحتوي 
الأمعاء  حييركيية  وحت�سني  الطفل  مناعة  لتقوية  الأطييعييميية 

والتخل�ض من الأمرا�ض.
فيييياإن احلالة  لييلييعييفييي،  ووفيييقيييا 

النف�سية لالأطفال متثل عامال مهما للمناعة، فال�سطراب 
دعم  يجب  لييذا  املناعة،  خف�ض  اإىل  يييوؤديييان  والتوتر  النف�سي 

الأطفال نف�سيا وال�ستماع اإليهم ورفع معنوياتهم.

درع واق
التغذية  �سوء  اإن  عني�سي  حنان  التغذية  اخت�سا�سية  تقول 
اليييذي يعانيه قييطيياع كبر ميين الأطييفييال اأحيييد الأ�ييسييبيياب التي 
باأي عدوى،  الإ�سابة  زيادة فر�ض  اإىل  توؤدي 
ال�سليمة للطفل تعد  التغذية  لذلك فاإن 
درعيييا واقيييييا لييه ميين كييورونييا وغيييره من 
اأنواع العدوى املختلفة التي تنت�سر يف 

ف�سل ال�ستاء.واأو�سحت عني�سي اأن كل وجبة يجب اأن ت�سمن 
ال�سرورية  واملغذيات  العنا�سر  جميع  على  الطفل  ح�سول 
تلك  وحيييددت  كييذلييك،  املناعي  اجلييهيياز  وتقوية  اجل�سم  لبناء 

الوجبات فيما ياأتي:

وجبة الفطور
اأن يح�سل فيها الطفل على  اليوم ويجب  اأهم وجبة يف  تعد 

العنا�سر التالية:
– لنب.

مع  زعيير  اأو  لبنة  اأو  جبنة  اأو  فييول  اأو  جيينب  اأو  بي�ض   –
اإ�سافة اخل�سار.

خ�سار. اأو  فاكهة  – ثمرة 
– خبز.

حليب. كوب  مع  – كعكة 
– مياه.

وجبة الغداء
تعد وجبة الغداء الوجبة الأ�سا�سية التي يح�سل عليها الطفل 
عقب رجوعه من املدر�سة، اإذ ي�سعر باجلوع بعد �ساعات طويلة 
يق�سيها خارج املنزل ويبذل فيها الكثر من املجهود البدين 
اأن حتتوي على الروتني، والكربوهيدرات،  والعقلي، ويجب 
والدهون ال�سحية. ومن خيارات الغذاء املتعددة ميكن اإعداد 
وجبة غداء �سحية ت�سمل العنا�سر ال�سابقة، مع الركيز على 
اإىل الهتمام  اأنييواع احلبوب بالإ�سافة  ال�سمك والعد�ض وكل 

ب�سرب املاء.

الوجبة اخلفيفة
ميكن اأن يتناول الطفل الوجبة اخلفيفة بني الغداء والع�ساء، 
ويجب اأن حتتوي على م�سدر لل�سكريات متد اجل�سم بالطاقة 
حتتوي  اأن  ويف�سل  احللوى،  تناول  يف  الطفل  رغبة  وت�سبع 
على فواكه، اأو حلوى منزلية ال�سنع بالعتماد على املكونات 
ال�سمنة  يف  تت�سبب  الييتييي  العنا�سر  عيين  والبييتييعيياد  ال�سحية 
والدقيق  ال�سكر  مثل  كييذلييك،  بال�سكري  لالإ�سابة  وتعر�ض 

الأبي�ض.

وجبة الع�شاء
النوم  اإىل  الإخييييالد  قييبييل  الييعيي�ييسيياء  وجييبيية  تييكييون  اأن  يف�سل 
اله�سم  بع�سر  الإ�ييسييابيية  لتجنب  الأقيييل،  على  ب�ساعتني 
الذي يعانيه كثر من الأطفال، ويف�سل اأن حتتوي 

الوجبة على عدد من اأي من العنا�سر التالية:
مهلبية. اأو  بحليب  اأرز  اأو  لنب  اأو  – حليب 

فاكهة. – ثمرة 
مك�سرات. – حفنة 

م�سدر  اأي  اأو  فيييول  اأو  بي�ض  اأو  جيينب   –
للروتني اأو اأي نوع من احلبوب الكاملة.

اأفراد  لتوعية  الأمييهييات  كييل  عني�سي  وتييدعييو 
اأ�سرهن باأهمية التغذية ال�سليمة للوقاية من 
الأمرا�ض، واأن يتحملن امل�سوؤولية الكاملة يف 
املهم  الفرو�ض، فمن  اأطفالهن ملواجهة  تغذية 
اتييبيياع نييظييام غييذائييي مييتييوازن مييع الييطييفييل يف �سن 

مبكرة حتى ي�سبح عادة لديه.

فواكه ال�شتاء غنية بفيتامني »�شي« املعروف بتقويته اجلهاز املناعي

كورونا والأطفال.. التغذية ال�سليمة اإحدى
 مقومات ال�سحة والوقاية من العدوى

البطاين  ل��الن��ت��ب��اذ  االأخ�����رى  االأع���را����س  ه��ي  م��ا 
الرحمي؟

اأو�ييسييحييت جمعية النييتييبيياذ الييبييطيياين الييرحييمييي اخلييرييية يف 
اململكة املتحدة اأن احلالة توؤثر على واحدة من كل 10 ن�ساء 
اأمييرا�ييض الن�ساء �سيوعا  اأكييرث  يف �سن الإجنييياب. وهييي ثيياين 

لتلك  مماثلة  خيياليييا  تييوجييد  عندما  وحتيييدث  بريطانيا،  يف 
املوجودة يف بطانة الرحم يف مكان اآخر من اجل�سم.

اخلاليا  هييذه  تراكم  الطمث،  لييدورة  ا�ستجابة  �سهر،  وكييل 
ثم تتحلل على �سكل "نزيف"، لكن اخلاليا غر قادرة على 
وت�سكيل  واأمل  الييتييهيياب  ي�سبب  وهيييذا  اجليي�ييسييم.  ميين  الييهييروب 

اأن�سجة ندبية داخل اجل�سم.
اأعييرا�ييض النييتييبيياذ الييبييطيياين الييرحييمييي ما  وميييكيين اأن ت�سمل 

يلي:
- اأمل مزمن

- التعب / نق�ض الطاقة
- الكتئاب / العزلة

- ال�سعور باآلم داخلية اأثناء ممار�سة العالقة احلميمة
- عدم القدرة على الإجناب

- ا�سطرابات الدورة ال�سهرية
- حركات الأمعاء املوؤملة

"دورات  الييدورة ال�سهرية، قد تكون هناك  ومن حيث نزيف 
هناك  يكون  وقد  دونه".  اأو  الييدم  بتجلط  م�سحوبة  غزيرة 
ال�سهرية،  الييييييدورة  فييييرات  بيييني  نييزيييف  اأو  ميييطيييول،  نييزيييف 
"القدمي" اأو  الييدم  ال�سهرية، وفقدان  الييدورة  انتظام  وعييدم 

ال�سهرية. الدورة  "الداكن" قبل 
هناك  تكون  فقد  واملييثييانيية،  الأمييعيياء  لأعييرا�ييض  بالن�سبة  اأمييا 
حركات اأمعاء موؤملة ونزيف من الأمعاء وعالمات متالزمة 

القولون الع�سبي، مثل:
-النتفاخ
-الإ�سهال

-الإم�ساك
اأكيييرث و�سوحا خالل  تييكييون  اأن  اإىل  ومتيييييل هييذه الأعييرا�ييض 
الأخرى:  الأعييرا�ييض  ت�سمل  اأن  وميكن  ال�سهرية.   اليييدورة 

التعب اأو الكتئاب اأو اآلم الظهر اأو اآلم ال�ساق.

وما يزال �سبب النتباذ البطاين الرحمي غر معروف حتى 
الآن، ولكن القراح الأكرث ترجيحا العامل الوراثي.

وعرث الباحثون على جزيئات ن�سيج بطانة الرحم يف مناطق 
جميع  يف  تنتقل  اأنها  اإىل  ي�سر  ما  والييدميياغ،  العينني  مثل 
اأنحاء اجل�سم من خالل اجلهاز اللمفاوي اأو جمرى الدم. 

مرتبطة  تكون  قد  احلالة  اأن  ُيعتقد  ذلييك،  اإىل  وبالإ�سافة 
بانخفا�ض املناعة.

البطاين  النييتييبيياذ  ت�سخي�ض  على  احل�سول  ي�ستغرق  وقييد 
لت�سخي�ض  الييوحيييييدة  والييطييريييقيية  الييوقييت،  بع�ض  الييرحييمييي 

احلالة هي طلب تنظر البطن.

انتفاخ البطن قد يكون عالمة على حالة �سحية 
كامنة توؤثر على الن�ساء يف �سن الإجناب

يواجه الكثريون م�شكلة انتفاخ البطن املزعجة، والتي قد تكون يف بع�س االأحيان عالمة على حالة �شحية كامنة ت�شتهدف الن�شاء يف �شن اخل�شوبة.
وي�شري انتفاخ البطن يف بع�س االأحيان، لدى الن�شاء، اإىل ما يعرف باالنتباذ البطاين الرحمي. وميكن اأن تختلف اأعرا�س االنتباذ البطاين الرحمي ب�شدة من �شخ�س 

اإىل اآخر، مع وجود عالمات على القولون الع�شبي، مثل االنتفاخ، وهي اإحدى عالمات احلالة.
ومن املعروف اأن االنتباذ البطاين الرحمي هو حالة مر�شية ت�شيب اجلهاز التنا�شلي االأنثوي، حيث هناك مراكز يف بطانة الرحم تكون متواجدة خارج الرحم، يف 

اأجزاء خمتلفة من اجل�شم.
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 55
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سهادت ح�سني حممد لقمان - بنغالدي�ض اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 10% وذلك اىل ال�سيد/ حممد نظام الدين نور ال�سالم - 
بنغالدي�ض اجلن�سية يف الرخ�سة )كافتريا ال�سائم( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)533716( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغير ال�سم 
التجاري من كافتريا ال�سائم اىل مطعم ال�سائم  - مت تغير الن�ساط التجاري من بيع الوجبات 
اخلفيفة )كافتريا( اىل مطعم.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

  الكاتب العدل
�صناعية 5 / ال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 56

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد قا�سم حممد اقبال اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل 
اجلن�سية  احلافظي  حوكل  حممد  عي�سى  حممد  ال�سيد:  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ل�سيانة  اقبال  قا�سم  )حممد  الرخ�سة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات 
ال�سم  تغير  ومت   ، الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )776920( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
التجاري لل�سركة / املوؤ�س�سة ، حيث كان ال�سم التجاري  ال�سابق )حممد قا�سم اقبال ل�سيانة ال�سيارات( 
لي�سبح )اجلودة املعتمدة ل�سيانة ال�سيارات(  تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، وتغير ال�سكل القانوين من 
وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 57

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ نيلم اني�ض احمد اجلن�سية الهند ترغب يف البيع والتنازل 
ال�سام�سي  الهامور  فرحان  جمعه  فهد  ال�سيد:  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن 
اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�سة )م�سبغة �سم�ض ال�سماء( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )562565( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية ، تنازل �ساحب 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اإخطار عديل بالن�صر
  MOJB00079927 املحرر رقم

اىل املخطر اليهما : 1- مطعم ومطبخ ا�سراحة الإمارات اجلديد - موؤ�س�سة فردية 
مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - الكثري  عبدالعزيز  �سعيد  حري�ض  �سعيد   -2

املنذر اليها الأوىل  - نخطركم بان املخطرة / فارم فري�ض - �ض ذ م م
بهذا  اليكم  يتوجه  املخطر  ان  حيث   -: بالآتي  الن�سر  طريق  عن  باخطاركم  قام  قد 
)ثالثة  درهم   93،438  .95 وقدره  مبلغ  ب�سداد  مبوجبه  ويطالبكما  الإخطار 
وت�سعون الف واربعمائة وثمانية وثالثون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا( يف ذمتكما 
بالن�سر لهذا  تاريخ العالن  ايام من  اق�ساه خم�سة  املخطرة وذلك يف موعد  ل�سالح 
الإنذار القانوين واإل �ستقوم املخطرة باتخاذ كافة الطرق القانونية اجلنائية واملدنية 
للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�سات القانونية والر�سوم وامل�ساريف 

النا�سئة عن اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية.   
الكاتب العدل   

           الإمارات العربية املتحدة      
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق 2021/202
املخطر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني 
اجلن�سية ، مبوجب الوكالة القانونية رقم 2018/1/49717 ، العنوان : را�ض اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية 

ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : اإبراهيم �سيد حممود الديب - م�سري اجلن�سية وعنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الإلكرا - مقابل 
املتحرك  الهاتف  رقييم   -  1102 رقييم  �سقة   -  11 رقييم  طابق   - لل�سرافة  الأنيي�ييسيياري  بناية   - الإبييراهيييييمييي  مطعم 

دبي  اإمارة   - لالأعالم  دبي  موؤ�س�سة   : العمل  جهة  عنوان   ،  0509151441
املو�سوع : "اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 80. 31،876 درهم اإماراتي" 

اإىل �سرعة �سداد مبلغ  ، لننبهكم  اإليكم  اإ�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار  اإت�ض  نحن يف بنك 
وقدره 80. 31،876 درهم اإماراتي ، قيمة املر�سد بذمتكم  نتيجة التاأخر يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة ميت�سوبي�سي - لن�سر - لون اأ�سود - �سنة ال�سنع 2017 ، و�سف املركبة �سالون ، رقم اللوحة 

ل�ساحلكم.  واملمولة  اأبوظبي   13 خ�سو�سي   48204
اإماراتي  31،876 درهم   .80 لذا : وحر�سا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�ساريف. 
املخطر     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
يف الدعوى رقم 2021/54 نزاع تعيني خربة جتاري دبي  

ال�سادة : �سركة م�سطفى بن عبداللطيف - �ض ذ م م 
حيث اأن املتنازعة : �سركة تيم للم�ساريع الهند�سية املحدودة - ذ م م

اأقامت عليكم الدعوى رقم 2021/54 نزاع تعيني خرة جتاري دبي ، وبناء على احلكم ال�سادر من 
قبل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/17 بندب م / عائ�سة �سليمان اآل علي خبرا هند�سيا للدعوى 
ال�ساعة   2021/3/2 املوافق  الثالثاء  يوم  املحدد  اخلرة  اجتماع  ح�سور  عليكم  يجب  لذلك   ،
2.00 م�ساء عن بعد عر تطبيق )مايكرو�سوفت تييمز( ، كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة 
اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي م�ستندات واأوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول يوم الإثنني املوافق 
2021/3/2 ، على امييل اخلبر : info@aishaalali.com.  ويف حال وجود اأي ا�ستف�سارات 
يرجى التوا�سل مع اخلرة على الأرقام التية )متحرك 0545507052( علما بان اخلرة �ستقوم 

مببا�سرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�سوم.  
عائ�صة �صليمان اآل علي 
اخلبري الهند�صي 
رقم القيد دبي 169 / رقم القيد وزارة العدل 2  

اإعالن بالن�صر 
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

يف الدعوى رقم 2020/709 مدين جزئي - الفجرية 
املطلوب اعالنه املدعى عليه )1( موؤ�س�سة ك�سارات ونقليات ماك الكيتوب )2( 
اأحمد علي الكيتوب  موؤ�س�سة ماك 24 هومز للو�ساطة العقارية )3( حممد 
املنوه  بالدعوى  املنتدب  اأمام اخلبر  اونالين  للمثول  تقرر دعوتكم  النعيمي 
عنها بعالية واملرفوعة عليكم من قبل �سركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�ض.ذ.م( 
اونالين  اخلرة  جل�سة  حل�سور  وذلك  مالية  مطالبة  ومو�سوعها  دبي  فرع 
عر تطبيق زووم واملقرر عقدها ال�ساعة )10(  العا�سرة �سباحا يوم الأربعاء 
2021/3/3 وعليه يتعني وجودكم او ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد علما 
باأن اخلرة �ستبا�سر اأعمالها قانونا حال تخلفكم عن ح�سور اجلل�سة. للتوا�سل 

مع اخلبر هاتف 0558842880  
اخلبري احل�صابي

ح�صني ال�صيد حممود  

اإعالن بالن�صر 
حل�صور جل�صة خربة ح�صابية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني 
يف الق�صية التنفيذية رقم 571 ل�صنة 2017 )ن�صرا( 

اإىل املنفذ �سده / اياد ح�سن علي حممد احلب�سي 
ل�سالح املنفذ له / دار التمويل - �ض م ع 

ال�سارقة  باإمارة  الرماقية  مبنطقة  ملك   302 رقم  قطعة  العقار  بيع  بطلب  التنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
والقطعة رقم 152/اأ ملك مبنطقة الفلج باإمارة ال�سارقة عن طريق املزاد العلني... 

�سداد  بوجوب  اخطاركم   2017 ل�سنة   571 التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ(   )دائرة  املحكمة  قررت  لذا 
15 يوما من تاريخ  الدين املرتب يف ذمتكم يف الق�سية التنفيذية اأعاله ب�سندوق املحكمة وذلك خالل 
تبليغكم بخطابنا هذا ، واإل فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ساأن طرح العقارات املذكور اأعاله للبيع 
 2018 ل�سنة   )57( التنفيذية  الالئحة  من   )2( فقرة   )152( املادة  لن�ض  عمال  وذلك  الأ�سول  وفق 

للقانون الإحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية... 
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله... 

عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
جتاري    SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002388/ 

اإىل املحكوم عليه :  الك�ساندير جون �سامونيل جون فيلك�ض 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ميثاق  علي واثقي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 53684 
 )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي / معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0000952 يف  الدعوى رقم

املدعي / احمد بخيت علي بن عوى الكتبي 
اإىل : املحكوم عليه / مروة حممد حممد احمد ابو عطية  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله بالتايل :  انه بتاريخ 2021/2/8 

وبعد الطالع على الوراق 
والزمتها  درهم   )108000( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  ان  املدعي  بالزام  امر 

بامل�سروفات 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�صي/ ه�صام احمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2020 /0001928 يف  الدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : 2- جمال مطر خ�سان 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة الرقعة احلمراء �سارع ال�سيخ حممد بن زايد معر�ض رقم 117 
ملك ال�سارقة لتجارة الأ�سول رخ�سة رقم )500443( هاتف : 0506244689 
�ض  امل�ستعملة  ال�سيارات  لتجارة  الإمارات  حول   : امل�ستاأنف  ان  لديك  ملعوما  ليكن 
رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   20.../.../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  م  م  ذ 
SHCAPCICPL2020/0001928 حمكمة الإ�ستئناف املدنية - اأمر اأداء.  
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك اأمام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم 
9.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات  2021/3/15 ال�ساعة  ........ املوافق 
يف  الدعوى  املحكمة  ف�ستنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  عدم  حالة  ويف 

غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
ناهد �صدقي عبداملنعم    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 /0002082 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / 1- بولر حممد ا�سرف بولر  2- �سركة حمي الدين لالأعمال اخل�سبية )ذ م م(
  9152741  -  9152742

2020/12/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح /  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
وود �ستوك للتجارة - �ض ذ م م  التايل :

فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة :  ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سدهما : 1- �سركة حمي الدين لالعمال اخل�سبية 
ذ م م  2-بولر حممد ا�سرف بولر باأن يوؤديا - بالت�سامن - للطرف الطالب )وود �ستوك للتجارة - �ض ذ م م( مبلغا 
وقدره 352.793.10 درهم )ثالثمائة واثنان وخم�سون الفا و�سبعمائة وثالثة وت�سعون درهما وع�سرة فل�سا( 
اللزام  مع   ، ال�سداد  متام  وحتى   2019/1/10 املوافق  ال�ستحقاق  تاريخ  7% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
بامل�سروفات ومبلغ الف درهما عن اتعاب املحاماة و�سمول الأمر بالنفاذ املعجل.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
القا�صي / وجدي ال�صاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - نوال �صامل حممد �صامل البلو�صي 
جزئي   مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000475/ 

اإىل املحكوم عليه : نوال �سامل حممد �سامل البلو�سي  
حيث انه قد �سدر حكم �سدك ل�سالح املنفذ / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة 
املحكوم  اأن  ومبا   - اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف   - اجلن�سية  اإماراتي   - ع  م  �ض   - اإت�سالت( 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب - تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 34293.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000473/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد �سعيد عبداهلل جمرن الكتبي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة اإت�سالت( �ض م ع - اإماراتي اجلن�سية 

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

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  : 28225.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 

تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.
اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

قانونا.  
القا�صي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000479/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد را�سد �سديقي ن�سيم 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة اإت�سالت( �ض م ع - اإماراتي اجلن�سية 

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

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  : 36041.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 

تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.
اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

قانونا.
القا�صي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1795(

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املنامة - منطقة دبي للتعهيد 
بناية رقم 1 بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين - هاتف رقم : 042959506  

contactus@lawfirmint.net
املنذر اليها : اميان حممد را�سد احلمري - اإماراتية اجلن�سية 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر اإنذار عديل 
اأق�ساها  درهم وذلك خالل مدة   )344.189.04 ب�سداد مبلغ  اليها  /املنذر  املنذر  ينذر 
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمهم الإنذار ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات 
الأداء  اأمر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعوى  اإقامة  فيها  له حقه مبا  التي حتفظ  القانونية 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  حتميله  مع  القانونية  الفوائد  اىل  بالإ�سافة  باملبلغ  للمطالبة 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0005594 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سالون جنه الفردو�ض لل�سيدات 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة ال�سوييهن ال�سارقة خلف �سارع العروبة حمل رقم 3 ملك عبداملح�سن 

عبداملق�سود حممد 0556300774 066300774 
بناء على طلب املدعية رخ�سانه بروين عبدالرب يف الدعوى املذكورة اأعاله ، فاإنها قد اقامت الدعوى 
بالر�سوم  12200 درهم والزامها  املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  الزام  مطالبة : - 
وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/28 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
14( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/2/18 م 
مدير اخلدمات الق�صائية      
اأحمد حممد اأحمد ال علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/1749(
املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين 

ميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة م�سدقة اأ�سول بالكاتب العدل يف دبي 
مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : الطوق الأخ�سر للخدمات الزراعية. رخ�سة جتارية رقم : 804797  
املو�سوع / بتاريخ �سابق ا�ستاأجرت املخطر اليها من املخطر املكتب رقم )304( ، الكائن يف بناية الراحة 
والواقعة على قطعة ار�ض رقم )242( رقم البلدية )666-117( يف منطقة املرر بدبي ، مبوجب عقد 
اليجار  بييدل  ب�سداد  الإخييطييار  هييذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا    .2020/9/10 بتاريخ  فلعيا  انتهي  ايجار 
خالل  درهييم  وت�سعون  ومائتان  الف  ع�سرون   )20.290( مبلغ  بواقع  للمخطر  اليجار  عقد  عن  املتاأخر 
ثالثون يوما من ا�ستالمكم الإخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( من القانون رقم 2008/33، 
اليجار  بدل  من  املتاأخر  ب�سداد  ملطالبتكم  بحقكم  القانونية  الإجيييراءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل 

والإخالء ، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإخطار عديل بالن�صر

)1698/2021(  
مقدم من املخطرة  : رو�سالني هرنانديز �سوجن  

�سد املخطر اليها : جينكي لمينا جوالبرتو  
ل�سداد  الإعييالن  تاريخ  اأيييام من  املدينة خم�سة  الدائنة متهل  فيياإن   ، بناء عليه 
الف  ع�سر  اثني  درهييم   12000 جمموعها  البالغ  ال�ستثمار  اتفاقية  قيمة 
اأمرا  ا�ست�سدار  الدائنة  تعتزم  وحيث   ، املبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها  درهما، 
بالأداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين ، مع حتميل 
املدين كافة ر�سوم وم�سروفات التقا�سي بالإ�سافة اىل مقابل اتعاب املحاماة. 

وتنبه على املدين بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإخطار عديل بالن�صر

)1703/2021(  
مقدم من املخطر : امييج للنقل الري  

�سد املخطر اليه : ال�سويدي اخلليج للنقل العام - ذ م م 
بناء عليه ، فاإن الدائنة متهل املدينة خم�سة اأيام من تاريخ الإعالن ل�سداد قيمة 
الفواتر التجارية البالغ جمموعها 723256.58 درهم فقط �سبعمائة ثالثة 
وكلفتها  فل�سا  وخم�سون  وثمانية  درهما  وخم�سون  �ستة  ومائتان  الفا  وع�سرون 
وجب  لذلك  بييالأداء  اأمييرا  ا�ست�سدار  الدائنة  تعتزم  وحيث   ، املبلغ  بكامل  بالوفاء 
كييافيية ر�سوم  املييدييين  ، مييع حتميل  الييدييين  بييالييوفيياء بقيمة  املييدييين  التنبيه واخييطييار 
املدين  على  وتنبه  املحاماة.  اتعاب  مقابل  اىل  بالإ�سافة  التقا�سي  وم�سروفات 

بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/1734(
املنذر : ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع )ذ م م( 

املنذر اليها : املثلث للنقل الري العام )�ض.ذ.م.م( 
لذلك ،  فاإننا ب�سفتنا املحامون امل�ست�سارون القانونيون لل�سركة )املنذرة( نخطركم مبوجب هذا 
الإنييذار ب�سرورة الآتييي : ب�سرعة �سداد مبلغ وقييدره )326345.75 درهييم( ثالثمائة و�ستة 
وع�سرون الف وثالثمائة وخم�سة واربعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا فقط قيمة املبالغ بخالف 
12% الفائدة املر�سدة يف ذمة املنذر اليها بناء على الفواتر وك�سف احل�ساب القانونية من  
تاريخ ا�ستحقاق الفواتر وحتى ال�سداد التام. وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ العالن بهذا 
الإنذار ، واإل �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�سدار 

اأمر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/1746(
املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين  - ميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة 

م�سدقة اأ�سول بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 
 املخطر اليه : حممد �سليم ب�سر لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ض ذ م م - رخ�سة جتارية رقم : 816486  
املو�سوع / بتاريخ �سابق ا�ستاأجرت املخطر اليها من املخطر حمل رقم )16( الكائن يف بناية نايت �ستاي 
   ، بييدبييي  ال�سغاية  منطقة  يف   )113-  875( البلدية  رقييم   -  )519( رقييم  ار�يييض  قطعة  على  والقائمة 
ب�سداد  الإخطار  هذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا    .2020/10/7 بتاريخ  فلعيا  انتهي  ايجار  عقد  مبوجب 
ومائتان  الييف  وع�سرون  �ستة   )26.280( مبلغ  بواقع  للمخطر  اليييجييار  عقد  عن  املتاأخر  اليييجييار  بييدل 
 2020/8/18 بتاريخ  الإخييالء  2020/3/11 وحتى  تاريخ  اليجارية من  الفرة  وثمانون درهم عن 
وذلك خالل خم�سة اأيام من ا�ستالمكم الإخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( من القانون رقم 
من  املتاأخر  ب�سداد  ملطالبتكم  بحقكم  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل   ،2008/33

بدل اليجار والإخالء ، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/1735(
املنذر : ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع )ذ م م( 

املنذر اليها : توب لينك للمقاولت والنقليات العامة - ذ م م  
مبوجب  نخطركم  )املنذرة(  لل�سركة  القانونيون  امل�ست�سارون  املحامون  ب�سفتنا  فاإننا    ، لذلك 
هذا الإنذار ب�سرورة الآتي : ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )263345.50 درهم( مائتان وثالثة 
و�ستون الف وثالثمائة وخم�سة واربعون درهم وخم�سون فل�سا فقط قيمة املبالغ املر�سدة يف 
بخالف 12% الفائدة القانونية من ذمة املنذر اليها بناء على الفواتر وك�سف احل�ساب تاريخ 
ا�ستحقاق الفواتر حتى ال�سداد التام. وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ العالن بهذا الإنذار ، 
واإل �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�سدار اأمر اداء 

يف مواجهتكم للزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإخطار عديل بالن�صر

)1697/2021(  
مقدم من املخطر : امكون - �ض ذ م م  

�سد املخطر اليه : �سوبا للهند�سة واملقاولت - �ض ذ م م  
بناء عليه ، فاإن الدائنة متهل املدينة خم�سة اأيام من تاريخ الإعالن ل�سداد قيمة 
الفواتر التجارية البالغ جمموعها 223532.19 درهم فقط مائتان وثالثة 
وكلفتها   ) فل�سا  ع�سر  وت�سعة  درهما  وثالثون  واثنان  وخم�سمائة  الييف  وع�سرون 
وجب  لذلك  بييالأداء  اأمييرا  ا�ست�سدار  الدائنة  تعتزم  وحيث   ، املبلغ  بكامل  بالوفاء 
كييافيية ر�سوم  املييدييين  ، مييع حتميل  الييدييين  بييالييوفيياء بقيمة  املييدييين  التنبيه واخييطييار 
املدين  على  وتنبه  املحاماة.  اتعاب  مقابل  اىل  بالإ�سافة  التقا�سي  وم�سروفات 

بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



املال والأعمال

25
مرمي املهريي تفتتح م�سنع 

�سركة »اأ�سماك« اجلديد يف دبي
•• دبي-وام:

واملائي..  الغذائي  الدولة لالأمن  املهري وزيرة  اأكدت معايل مرمي بنت حممد 
اأ�سا�سية  ركيزة  الأ�سماك ميثل  وم�سايد  املائية  الحياء  ا�ستزراع  قطاع  تنمية  اأن 
لال�سراتيجية الوطنية لالأمن الغذائي يف الإمارات وذلك يف ظل زيادة ا�ستهالك 
الدولة من الأ�سماك والذي يبلغ معدل 30 كجم للفرد �سنويا وهو ما يعد اأعلى 
افتتاح  مبنا�سبة  معاليها  وقالت  للفرد.  كجم   20.5 وهييو  العاملي  املتو�سط  من 
“اأ�سماك”  ل�سركة  املن�ساأة اجلديدة  اأن  دبي  اجلديد يف  “اأ�سماك”  �سركة  م�سنع 
متثل اإ�سافة مهمة لقدرات الإمارات يف جمال معاجلة وت�سنيع منتجات الأغذية 
الأ�سماك  عييلييى  املييحييلييي  الييطييلييب  تلبية  يف  فييعييال  ب�سكل  ت�ساهم  بحيث  الييبييحييرييية 
اهتماما  اأولييت  الإميييارات  اأن حكومة  اإىل  معاليها  واأ�ييسييارت  البحرية.  وامليياأكييولت 
كبرا بقطاع ا�ستزراع الأحياء املائية حيث ا�ستثمرت اأكرث من 200 مليون درهم 
�سل�سلة قيمة غذائية  البحوث بهدف تر�سيخ  ال�سمكية ومراكز  املفاق�ض  لتطوير 
اأدت تلك اجلهود  البحر حيث  العذبة ومياه  املياه  بيئات  م�ستدامة م�ستمدة من 
اإىل زيادة اإنتاج املاأكولت البحرية ومنتجاتها املختلفة ب�سكل كبر وذلك من اأجل 

الإيفاء بالحتياجات الغذائية الوطنية.

اأدنوك للتوزيع توقع �سراكة مع موقع 
اأمازون لتوزيع منتجاتها من زيوت املحركات

•• اأبوظبي-وام:

“فويجر” من خالل  زيييوت  اإطييالق جمموعة  ام�ض عن  للتوزيع  اأدنيييوك  اأعلنت 
متجر اأمازون الإلكروين Amazon.ae، الأمر الذي �سيتيح للعمالء �سراء 
، واملحركات   PCMO “فويجر” اخلا�سة ب�سيارات نقل الأفييراد  منتجات زيوت 
عتبة  اإىل  مبا�سرة  تو�سيلها  ليتم  الإنرنت  عر   ،  HDMO العايل  الأداء  ذات 
اأمييييازون لبيع وتو�سيل  �ييسييراكيية مييع مييوقييع  اأدنييييوك للتوزيع  بييابييهييم. وقييد عييقييدت 
“فويجر الإمييارات، والتي ت�سمل زيوت  اأنحاء دولة  منتجاتها للعمالء يف جميع 

الأفراد التي تعمل  نقل  ملركبات  املخ�س�سة  والف�سي  والذهبي،  الرونزي،   »SJ
 HPSD»مبحركات البرول والديزل، كما �ستتوفر زيوت “األرا”، و”بل�ض”، و
وتتميز هذه  العبوات.  متعددة  اأخييرى  وبيياقييات  و4 لر  1 لر  عبوات  بل�ض” يف 
اأ�سا�سية  زيييوت  من  م�سّنعة  باأنها  املحركات  زيييوت  من  اجلييودة  عالية  املجموعة 
فائقة اجلودة، وجمموعة الإ�سافات املتطورة، والتي مت ت�سنيعها يف م�سنع اأعدته 
نعت الزيوت با�ستخدام زيت اأ�سا�ض فائق اجلودة  ال�سركة خ�سي�ساً لذلك. وقد �سُ
اأدنييوك للتكرير  ُتنتجها  ، والتي   ADbase الثالثة لأدنييوك  من زيوت املجموعة 
با�ستخدام زيوت اأ�سا�سية برافينية عالية اجلودة يف م�سفاة الروي�ض املتطورة يف 
دولة الإمارات. وقال علي ي�سلم �سالح اأحمد ال�سعدي، نائب رئي�ض ق�سم الزيوت 
ب�سركة اأدنوك للتوزيع: “يف الوقت احلايل نرّكز ب�سكل كبر على راحة عمالئنا، 
ومنهد الطريق لتقدمي اأ�ساليب جديدة ومبتكرة ت�سهل عليهم اإمكانية احل�سول 
بتوفر  �سعداء  باأمان. نحن  للطرقات  للعودة  على منتجاتنا وكل ما يحتاجونه 
احتياجات عمالئنا عر موقع اأمازون الذي يعتر �سريكاً رائداً وموثوقاً يف جمال 
املتميزة  ال�سراكة  هييذه  يف  ال�ستمرار  اإىل  ونتطلع  الآميينيية،  الإلكرونية  التجارة 

والتي ل �سك اأّنها �ستفتح للجهتني اآفاقاً جديدة يف اإ�سعاد العمالء«.

% »دو« تعلن عن رفع ن�سبة ملكية الأجانب اىل 49 
•• دبي -وام: 

متلُّك  ن�سبة  رفييع  بييدء  عن  )دو(  املتكاملة  لالت�سالت  الإميييارات  �سركة  اأعلنت 
اإىل   22% ميين  اأ�سهمها  يف  ال�سركات  اأو  موؤ�س�سات  اأو  الأفييييراد  ميين  الأجييانييب 
اللكروين  املوقع  على  ن�سر  بيان  يف  ال�سركة  واأكييدت   .  49% اأق�ساها  ن�سبة 
واملوؤ�س�سات  الإميييارات  دوليية  ن�سبة متلُّك مواطني  رفعت  اأنها  املييايل،  دبي  ل�سوق 
والهيئات الإماراتية بن�سبة اأق�ساها %100 من راأ�ض مال ال�سركة. ي�سار اىل 
اأن جمل�ض الدارة اأقر خالل اجتماعه يف يناير املا�سي، تعديل ن�سب التملك يف 
اأ�سهم ال�سركة واإلغاء اأي قرارات �سابقة بهذا ال�ساأن، فيما منع التملك يف اأ�سهم 
ال�سركة لأي فرد اأو موؤ�س�سة اأو �سركة اأو هيئة بن�سبة تزيد على %5، مع مراعاة 
امل�ساهمني احلاليني املالكني لن�سبة تفوق %5 من راأ�ض مالها، كما منع التملك 
يف اأ�سهمها من قبل اأي �سركة ات�سالت �سواء حملية اأو دولية. ومن املتوقع اأن 
ت�سهد ال�سيولة املتاحة للم�ساهمني الأجانب حت�سنا كبرا بعد دخول قرار رفع 
املتزايد لتوفر م�ساحة  الطلب  التنفيذ، وذلك متا�سيا مع  التملك حيز  ن�سبة 
املتعلقة  ال�ستف�سارات  ت�سهد  اأن  رجحت  كما  امل�سلحة،  ذات  لالأطراف  اإ�سافية 

بال�ستثمار الأجنبي زيادة خالل الفرة املقبلة.

اأبوظبي لالأوراق املالية يدرج �سندوق �سيمريا 
�ستاندرد اأند بورز الإمارات يو�سيت�س املتداول

•• اأبوظبي-وام:

بيياإدراج �سندوق  املالية جمموعة منتجاته وخدماته  لييالأوراق  اأبوظبي  �سوق  و�ّسع 
املتداول«  يو�سيت�ض  الإمييييارات  بيييورز  اأنيييد  �ستاندرد  »�سيمرا  املييتييداول  ال�ستثمار 
قابلة  ا�ستثمار متداول ووحداته  ، وهو �سندوق   CHAEIN التداول  حتت رمز 
اجلماعي  ال�ستثمار  تعهدات  لنظام  ويخ�سع  و�سفاف  كامل  ب�سكل  لال�ستبدال 
املوؤ�سرات  �سندوق  اإدراج  وياأتي  “يو�سيت�ض”.  للتحويل  القابلة  املالية  الأوراق  يف 
املوؤ�سر  التي حتاكي  “�سيمرا كابيتال” ا�ستكماًل للن�سخة  الأحييدث من  املتداولة 
يوليو  �سهر  خييالل  ال�سوق  يف  اإدراجييهييا  مت  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافق 
قابلة  �سائلة  ا�ستثمارية  اأداة  اجلديد  املتداولة  املوؤ�سرات  �سندوق  وي�سّكل  املا�سي. 
 S&P لال�ستبدال والتداول ب�سكل كامل. ويهدف اإىل تتبع اأداء املوؤ�سر ال�سر�سادي
 ، SPUAECAP :بلومبرغ Capped Index 35-UAE BMI Liquid 20
والذي يقي�ض اأداء الأ�سهم ال�سائلة املدرجة يف دولة الإمارات. ويت�سمن هذا املوؤ�سر 
اأكر ال�سركات من حيث القيمة ال�سوقية يف الدولة متيحاً للم�ستثمرين انك�سافاً 
“ يف  “�سيمرا  ال�سندوق عقب قيام  اإدراج  ياأتي  الإماراتي.  على القت�ساد  وا�سعاً 
�ستاندرد  “�سيمرا  املتداولة  للموؤ�سرات  الأول  �سندوقها  باإطالق   2020 يوليو 
اآند بورز الإمارات �سريعة”، والذي جتاوزت قيمة اأ�سوله املدارة 50 مليون درهم 
ال�سرق  اأ�ييسييواق  مييدرج يف  موؤ�سرات متداولة  اأكيير �سندوق  ثالث  لي�سبح  اإميياراتييي 
حممد  معايل  قييال  اجلديد،  الإدراج  على  تعليقه  يف  و  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�ييسييط 
 “ املالية:  ليييالأوراق  اأبوظبي  �سوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  احلييمييادي،  ال�سرفاء  علي 
املالية  الأ�سواق  اأكييرث  من  كواحد  ال�سوق  مكانة  ليوؤكد  اجلديد  الإدراج  هذا  ياأتي 
تناف�سيًة يف املنطقة، الأمر الذي يوفر قيمًة اأكر للم�سدرين ف�ساًل عن حتقيق 
م�ستثمريه اأعلى عائدات الأرباح يف الأ�سواق النا�سئة. هذا و�ستعمل ا�سراتيجيتنا 
على تعزيز عمق ال�سوق وجذب م�سادر جديدة لل�سيولة. و�سيوا�سل �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية، خالل ال�سنوات القادمة، ال�ستفادة من البيئة التنظيمية الفريدة 
جميع  يف  الأجييل  طويل  النمو  لتحفيز  وال�ستقرار  التحتية،  والبنية  لأبوظبي، 

اأنحاء الإمارة«.

مرمي الرميثي ورئي�سة الحتاد الدويل ل�ساحبات الأعمال تبحثان التعاون للنهو�س باملراأة عامليا
•• اأبوظبي-وام:

بييحييثييت �ييسييعييادة ميييرمي حمييمييد الييرميييييثييي رئييييي�ييسيية الهيئة 
احتاد  رئي�سة  اأبوظبي  اأعييمييال  �سيدات  ملجل�ض  التنفيذية 
�ساحبات الأعمال واملهن يف الدولة و�سعادة الدكتورة اأماين 
ع�سفور رئي�سة الحتاد الدويل ل�ساحبات الأعمال واملهن 
الن�سائية  املنظمات  مع  ال�سراكة  لتعزيز  التعاون  �سبل   ..
العامل خا�سة  باملراأة على م�ستوى  للنهو�ض  الإمييارات  يف 
املوارد  املييراأة �سحا يف  التي تعاين فيها  الييدول الفقرة  يف 
ونق�سا يف الإمكانيات وم�ساندتها حتى ت�ستطيع مواجهة 

التحديات والرتقاء مب�ستقبلها واأ�سرتها وجمتمعها.
الأعمال  �ساحبات  احتيياد  ع�سوات  من  عدد  اللقاء  ح�سر 
الدولة وهن عائ�سة علي الظاهري، والدكتورة  واملهن يف 
والدكتورة  املييهييري،  عقيدة  �سلمى  و  املييطييرو�ييسييي،  هييدى 
اأعمال  �سيدات  ملجل�ض  التنفيذي  املدير  العامري  �سفيقة 
اأبوظبي. وا�ستعر�ست �سعادة مرمي الرميثي جهود احتاد 
�ساحبات الأعمال واملهن يف الدولة يف جمال دعم ومتكني 
�سيدات ورائييدات الأعمال، والييذي مت بف�سل دعم القيادة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” لتمكني املراأة 
على كافة امل�ستويات وال�سعد من خالل توفر كل و�سائل 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  جهود  بف�سل  اأنييه  واأ�سافت  لذلك. 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ض 
ملوؤ�س�سة  الأعييلييى  الرئي�سة  والييطييفييوليية  لييالأمييوميية  الأعييلييى 
والدعم  ال�سامية  التوجيهات  وبف�سل  الأ�سرية،  التنمية 
اإجنييييازات  حتقيق  ميين  املييييراأة  متكنت  �سموها  ميين  الييكييبيير 
ودورها  الإمارات”  “اأم  جهود  وجتلت  كثرة،  وجنيياحييات 
بها  والرتييقيياء  الإميياراتييييية  امليييراأة  مكانة  تعزيز  الفاعل يف 
عامليا، يف حتقيق اإجنازات غر م�سبوقة منذ قيام الدولة 
عام 1971 ، واإميانا من �سموها بقدرة املراأة على امل�ساركة 
اإىل  ا�ستنادا  وذلييك  التنمية  جمييالت  خمتلف  يف  الفاعلة 
فقد  املختلفة،  العمل  مواقع  يف  حققتها  التي  النجاحات 
لدعم  امل�ستقبلية  واخلييطييط  امليييبيييادرات  �ييسييمييوهييا  و�ييسييعييت 
كافة  توفر  على  العمل  مع  القت�سادي،  املجال  املييراأة يف 
اخلدمات امل�ساندة لها لتحقيق التوفيق بني م�سوؤولياتها 
املراأة  اأن رحلة متكني  واأكييدت الرميثي  املهنية والأ�سرية. 
الإماراتية بداأت قبل تاأ�سي�ض احتاد الإمارات عام 1971 
على يد املغفور له موؤ�س�ض دوليية الحتيياد ال�سيخ زايييد بن 
“ ميين خيييالل دعم  ثيييراه  “ طيييييب اهلل  نييهيييييان  اآل  �سلطان 
التي تعنى ب�سوؤونها وتوفر  املوؤ�س�سات  واإن�ساء  املراأة  تعليم 
الفاعلة يف  م�ساركتها  وتعزز  وتدعم متكينها  احتياجاتها 
اأن دولة الإمييارات قدمت العديد من  املجتمع. واأو�سحت 

املييجييال القت�سادي،  امليييراأة الإميياراتييييية يف  املييبييادرات لدعم 
وذلك من خالل تنمية الكوادر الن�سائية وتاأهيلها لتفعيل 
م�ساهمتها يف دعم امل�سرة القت�سادية، والتي تت�سح من 
والتي  �سنويا  القت�ساد  وزارة  اإح�ساءات  ح�سب  البيانات 
ت�سر اإىل اأن الإمارات ت�سر قدما نحو متكني املراأة على 
اأثبتت  والييتييي  منها  القت�سادية  خا�سة  امل�ستويات  كافة 
جدارتها عاما بعد عام. وتطرقت الرميثي - خالل اللقاء 
2015ي  الوطنية  ال�سراتيجية  التمكني  خطة  اإىل   -
التي  العامة  تعمل على توفر اخلطوط  والتي   ،2021
ل�سياغة  واخلييا�ييض،  احلكومي  القطاعان  بها  ي�سر�سد 
الرامج واخلطط الداخلية التي ت�ساهم يف حتقيق هذه 
الإمارات  مبكانة  الرتقاء  اإىل  الهادفة  الطموحة  الروؤية 
عييلييى قييائييميية اأكيييرث الييييدول حيير�ييسييا عييلييى متييكييني ن�سائها ، 
لي�ض هذا فح�سب، بل �سجلت الإمارات �سبقا عامليا عندما 
طرحت دليال للتوازن بني اجلن�سني، وكان ذلك بعد قرار 
العن�سر  ميين  ال�ستفادة  الييدوليية  موؤ�س�سات  يلزم  حكومي 
بفخر  ن�سعر   “  : وقييالييت  الإدارات.  جمال�ض  يف  الن�سائي 
حققته  الييذي  الكبر  والإجنيياز  النوعية  بالقفزة  واعتزاز 
دولة الإمارات يف موؤ�سر امل�ساواة بني اجلن�سني ال�سادر عن 
وارتقائها   2020 لعام  الإمنييائييي  املتحدة  الأمم  برنامج 
18 عامليا والأول عربيا، حتى �سعدت الدولة  الي  للمركز 
بهذه القفزة الكبرة 8 درجات يف �سلم املوؤ�سر خالل عام 

بالو�سول  الوطني  امل�ستهدف  واحد فقط، حمققة بذلك 
املوؤ�سر  هيييذا  الييعييامل يف  دولييية يف   25 اأفيي�ييسييل  قييائييميية  اإىل 
الإمارات  مييوؤكييدة جييدارة   ،  2021 العام اجليياري  بحلول 
وا�ستحقاقها لهذا الإجناز الذي حتقق خالل زمن قيا�سي 
مقارنة مبن �سبقونا يف هذا الجتاه. لفتة اإىل اأن جمل�ض 
على   2020 �سبتمر  يف  ح�سل  اأبوظبي  اأعييمييال  �سيدات 
عيي�ييسييوييية الحتيييياد الييعيياملييي ليي�ييسيياحييبييات الأعيييميييال واملهن«. 
وثمنت الرميثي جهود الحتاد الدويل ل�ساحبات الأعمال 
ورئي�سته ملا يقدمه من اأعمال جليلة متكن املراأة على كافة 
امل�ستويات خا�سة القت�سادية منها والتي ت�سعى لنه�ستها 
الدكتورة  ا�ستعر�ست  جهتها  ميين  عييامليييييا.  بها  والرتيييقييياء 
ل�ساحبات  الييييدويل  الحتيييياد  عييمييل  خييطيية  اأميييياين ع�سفور 
الأعمال واملوجهات ال�سراتيجية والإجنازات التي حققه 
تعزيز  اأهمية  اإىل  “ .. لفتة   19 “كوفيد-  اأزميية  خييالل 

�سبل التعاون مع جميع دول العامل.
دعييم ومتكني  الإمييييارات يف  دولييية  جييهييود  �سعادتها  وثمنت 
املييراأة والتوازن بني اجلن�سني .. م�سيدة بجهودها يف هذا 
النموذج الطموح الداعي اإىل دعم ومتكني املراأة الإماراتية 
يف  م�ساركتها  اأميييام  ال�سعوبات  وتييذليييييل  قييدراتييهييا،  وبيينيياء 
التنمية  ورائييييدا يف  فيياعييال  لييتييكييون عن�سرا  امليييجيييالت،  كييل 
منوذجا  لتكون  بها،  الالئقة  املكانة  ولتتبواأ  امل�ستدامة، 
والإقليمية  املحلية  املحافل  كييل  يف  امليييراأة  لييريييادة  م�سرفا 

والدولية، وذلك من خالل حتقيق جملة من الأولويات.
الأعمال  ل�ساحبات  الييدويل  “ الحتيياد   : وقالت ع�سفور 
واملهن موجود ب�سكل دائم يف الدول العربية، ونحن نحتفل 
اليوم بتقليد ا�ستعال ال�سموع والذي يعتر تذكرا للعامل 
بال�سيا�سات التي يجب اتباعها للمراأة يف العامل، والتوازن 
واملحاور  والتنمية  الأعييمييال  ريييادة  وكيفية  اجلن�سني  بني 
املييراأة يف  اإىل متكني  بالإ�سافة  التي يقوم عليها الحتيياد، 
ال�سغرة  امل�سروعات  والتعليم ومتكني �ساحبات  التجارة 

واملتو�سطة وكيفية عمل الت�سريعات القت�سادية ».
الدور  لهذا  وا�ست�سعاره  الييدويل  الحتيياد  اأن  اإىل  واأ�ييسييارت 
ي�سعى من اأجل متكني املييراأة وتوجيه الييراأي العام وو�سع 
الت�سريعات الالزمة لتمكني املراأة اقت�ساديا، والذي يعود 
تاأ�سي�سه لعام 1930، حيث مت اإ�سهاره علي يد الدكتورة 
متكني  على  وحتر�ض  تهدف  كانت  والتي  فيليب�ض،  لينا 
النف�ض وحت�سني م�ستواها  وتاأهيلها لالعتماد على  املييراأة 
اأ�سرتها من  اأركييان  اقت�ساديا مع احلر�ض واحلفاظ على 
خالل تدريبهن وتاأهيلهن واإر�سادهن لي�سبحن رائدات يف 
كافة جمالت التجارة مع حتقيق مكا�سب مالية ومعنوية 
التي  واملجتمعات  الييوطيينييي  القت�ساد  على  بالنفع  تييعييود 
اليييدويل ل�ساحبات  لييدى الحتييياد  اأن  مييوؤكييدة  تعمل فيها، 
دولة موزعة   95 اليوم فروعا يف  العاملي  واملهن  الأعمال 

يف 5 قارات حول العامل.

على هام�س فعالياتها يف معر�س جلفود 2021

دبي لتنمية ال�سادرات تكرم الفائزين بجائزة دبي لل�سناعة اخل�سراء 2020 وتطلق ن�سختها املطورة من بوابة امل�سدرين

بلدية الفجرية وم�سرف الإمارات للتنمية يتعاونان يف املناطق التي ميتلكان م�سالح م�سرتكة فيها

•• دبي-الفجر: 

�ساركت موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات، 
الذراع الرويجي لل�سادرات يف اقت�سادية 
دبي، يف الن�سخة ال�ساد�سة والع�سرين من 
جتاري  معر�ض  اأكييير  جييلييفييود،  معر�ض 
العامل،  يف  وامل�سروبات  لالأغذية  �سنوي 
واأعلنت عن الفائزين يف الن�سخة الثالثة 
لييليي�ييسيينيياعيية اخل�سراء  دبيييي  جيييائيييزة  مييين 
ال�سناعات  ت�سجيع  اإىل  تييهييدف  والييتييي 
م�ستدامة  بطريقة  النمو  على  دبييي  يف 
ا�سراتيجية  روؤيييييية  ميييع  يييتييمييا�ييسييى  مبيييا 
اليوم  و�سهد   .2030 ال�سناعية  دبييي 
اإطالق  ا  اأي�سً جلفود  ملعر�ض  الفتتاحي 
موؤ�س�سة دبي لل�سادرات الن�سخة املطورة 
املن�سة املعرفية  من بوابة “امل�سدرين”، 
واخلدمية التي ت�ستخدم مزيًجا مبتكًرا 
التقنية  واحللول  الرقمي  املحتوى  من 
خلييدميية امليي�ييسييدرييين يف دوليييية الإميييييارات 

العربية املتحدة. 
ال�سادرات  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  اأطلقت 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بال�سراكة 
)ديوا( و “طاقتي” جائزة دبي لل�سناعة 
وت�سجيع  تيييكيييرمي  بيييهيييدف  اخليييي�ييييسييييراء 
ملحوًظا  خف�ساً  تظهر  التي  ال�سناعات 
وبالتايل  واملياه،  الكهرباء  ا�ستهالك  يف 
ويف  الييكييربييون.  ب�سمة  �ييسييايف  يف  خف�ساً 
اأعلنت   ،2020 لييعييام  الثالثة  ن�سختها 
فوز  الييي�يييسيييادرات  لتنمية  دبيييي  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
املنتجات  يف  الييييرائييييدة  كيييييمييوهييا  �ييسييركيية 
والتغليف  التعبئة  وتطبيقات  الورقية 
بييييينييمييا ح�سدت  اليييذهيييبييييييية.   بيياليينييجييميية 
�ييسييركيية �ييسييتييانييدارد كيياربييتيي�ييض واحييييدة من 
العامل  يف  ال�سجاد  ت�سنيع  مرافق  اأكيير 
املُ�َسِنع الوحيد يف املنطقة لبالط  وهي 
النجمة  على  بالفينيل  املدعوم  ال�سجاد 
من  الرونزية  النجمة  وكانت  الف�سية 
نيي�ييسيييييب �ييسييركيية يييونيييييليييييفيير وتيييديييير اأول 
اأكر  واأحييد  م�سنع ليبتون يف الميييارات 
ميي�ييسييانييع اليي�ييسيياي عييلييى ميي�ييسييتييوى العامل 
30 دولييية يف ال�ست  تيي�ييسييدر لأكيييرث ميين 

•• الفجرية -وام:

وقعت بلدية الفجرة مذكرة تفاهم مع 
م�سرف المارات للتنمية بهدف التعاون 
ميتلكان  اليييتيييي  املييينييياطيييق  يف  املييي�يييسيييرك 
م�سالح م�سركة بها مثل ريادة الأعمال 
التعاون  املحلية والتنمية القت�سادية و 
حمتملة  تييعييامييالت  اإيييجيياد  و  املجتمعي 
حمتملني  لعمالء  البلدية  تقدمي  مثل 
ومتويل  ومتو�سطة  �ييسييغييرة  كيي�ييسييركييات 
من  متويلهم  اإمكانية  لتقييم  �سناعات 
ريادة  بييرامييج  تطوير  وكييذلييك  امليي�ييسييرف 
برامج  عن  والك�سف  امل�سركة  الأعييمييال 
املعرفة  ميي�ييسيياركيية  و  ميي�ييسييركيية،  تييوعييييية 
ال�سناعية حيث �سيقدم امل�سرف الدعم 
واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  املالئم 
املييقييدميية ميين بييلييدييية الييفييجييرة يف �سوء 

اإر�سادات و �سيا�سات امل�سرف.
�ييسيييييف الأفخم  املييهيينييد�ييض حمييمييد  وقييييال 

مذكرة  “اإن  الفجرة  بلدية  عييام  مدير 
التفاهم �سوف تعمل على تعزيز ال�سراكة 
وامل�سرف  البلدية  بييني  الإ�سراتيجية 
والعمل  امليييقيييدمييية  اخلييييدمييييات  لييتييطييوييير 
الطرفني،  بني  امل�سركة  امل�ساريع  على 
واحللول  التمويل  امل�سرف  يدعم  حيث 
التنمية  حتقق  التي  املبتكرة  امل�سرفية 
ال�سكني  الييتييمييويييل  لأعيييميييال  امليي�ييسييتييداميية 
واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  ومتويل 

ومتويل ال�سناعات.
يعزز  املييي�يييسيييرف  اأن  الأفييييخييييم  واأ�ييييسيييياف 
احليوية  لييلييقييطيياعييات  امليي�ييسييتييدام  اليينييمييو 
يف القييييتيييي�ييييسيييياد الييييوطيييينييييي مييييين خيييالل 
امل�سرفية  واخلييدمييات  التمويل  تييوفيير 
والتكنولوجيا  اليي�ييسيينيياعيية  جمييييالت  يف 
والإ�سكان  الييغييذائييي  والميييين  املييتييقييدميية 
دعم  وكذلك  وال�سحة  التحتية  والبنية 

امل�ساريع ال�سغرة،.
وقع التفاقية كل من مدير عام بلدية 

�سيف  حممد  املهند�ض  �سعادة  الفجرة 
الأفيييخيييم والييرئييييي�ييض الييتيينييفيييييذي مل�سرف 
الإمارات للتنمية في�سل عقيل الب�ستكي 
و �ساكر زينل مدير متويل ادارة متويل 

قا�سم  علي  املهند�ض  و�ييسييعييادة  الأعييمييال 
للموارد  الييفييجييرة  موؤ�س�سة  عييام  مييدييير 
الطبيعية و خالد احلمودي مدير ادارة 
رئي�ض  مليح  علي  و  القانونية  ال�سوؤون 

قارات بعالمة “�سنع يف المارات«.
امل�ساركني  تقييم  على  اجلييائييزة  وتعتمد 
بعدة معاير مثل معيار التخفي�ض الذي 
مت حتقيقه يف ا�ستهالك الكهرباء واملياه 
بالإ�سافة  الكربونية،  الب�سمة  ومعيار 
اإدارة  وممار�سات  ال�سيا�سات  معيار  اإىل 
م�سادر  با�ستخدام  والتزامهم  الطاقة 
واإدارة  التدوير  واإعييادة  البديلة  الطاقة 

النفايات.
املدير  العو�سي،  �ساعد  املهند�ض  وقييال 
“اإن   ، التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لل�سادرات 
تاأتي  اخليي�ييسييراء  لل�سناعة  دبيييي  جييائييزة 
ال�سناعية  دبييي  ل�سراتيجية  مييواءميية 
امل�ستدام  للنمو  الإمييارة  2030 وجهود 
والعييتييميياد عييلييى الييطيياقيية اليينييظيييييفيية. مل 
تطلق دبي خطًطا اإ�سراتيجية لقطاعات 
قامت  بييل  فح�سب،  خمتلفة  و�سناعات 
ال�سراتيجيات  هيييذه  مبييواءميية  ييا  اأييي�ييسً
ميييع اليييهيييدف الأكيييييير املييتييمييثييل يف جعل 
دبيييي ميييركيييًزا مييفيي�ييسيياًل لالأفراد  مييدييينيية 

وال�سركات.« 

اجلهود  تن�سق  الييتييي  املوؤ�س�سة  ب�سفتها 
لييتييحييقيييييق اأهيييييييداف ا�ييسييراتيييييجييييية دبي 
موؤ�س�سة  تييوؤميين   ،  2030 اليي�ييسيينيياعييييية 
باتت  املدينة  باأن  ال�سادرات  لتنمية  دبي 
ميينيي�ييسيية عيياملييييية ليييالأعيييميييال قييائييميية على 
املعرفة وال�ستدامة والبتكار كما توفر 

فر�ض رائعة لل�سركات وال�سناعات. 
املعامل  اأحييييد  “اإن  الييعييو�ييسييي:  واأ�يييسييياف 
دبيييي للطاقة  ا�ييسييراتيييييجييييية  املييحييددة يف 
على  احليي�ييسييول  هيييو   2050 اليينييظيييييفيية 
اإنتاج الطاقة يف دبي  اإجمايل  25% من 
بحلول  ومييتييجييددة  نظيفة  ميي�ييسييادر  ميين 
ت�سجيع  على  نحر�ض  لذا   .2030 عام 
م�ستدامة  مميييار�يييسيييات  لييتييبيينييي  امليي�ييسييانييع 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  وا�ستخدام 
ي�سعدنا  كما  عملياتهم.  لت�سغيل  كبديل 
اليي�ييسييركييات واملييوؤ�ييسيي�ييسييات يف دبي  اأن نييرى 
ُتظهر بالفعل احلر�ض على تبني ثقافة 
ال�يييسيييتيييدامييية، وهييييو ميييا كييييان وا�يييسيييًحيييا يف 
جائزة  ميين  الثالثة  الإ�يييسيييدارات  جميع 

دبي لل�سناعة اخل�سراء.«

.مييين جييانييب اآخيييير تيي�ييسييارك دبيييي لتنمية 
ال�سنوي  جلفود  معر�ض  يف  اليي�ييسييادرات 
ال�سوء  لت�سليط  جييهييودهييا  ميين  كييجييزء 
على القدرات العاملية لقطاعي الت�سنيع 
العربية  الإمييييييارات  دوليييية  والأغيييذيييية يف 
املتحدة اأمام املجتمع العاملي للم�سرين 
ي�ساركون  الييذييين  واملييوزعييني  وامل�سنعني 
الأغذية  ميي�ييسييدري  يف احليييدث ومتييكييني 
العمالء  ميييع  الييتييوا�ييسييل  مييين  املييحييليييييني 

وال�سركاء املحتملني.
امل�سدرين  متييكييني  يف  جييهييودنييا  تتج�سد 
العربية  الإميييييارات  دولييية  يف  وامل�سنعني 
اجلديدة  الأ�ييسييواق  حتديد  ميين  املتحدة 
وي�سعدنا تقدمي  “بوابة امل�سدرين”  يف 
والديناميكية  املبتكرة  دة  املُجَدّ ن�سختها 
ميكن  كما   .2021 جلفود  معر�ض  يف 
العربية  الإمييييييارات  دوليييية  يف  لييليي�ييسييركييات 
www. الييبييوابيية -  ا�ييسييتييخييدام  املييتييحييدة 

 -  exportersgateway.com
والرويج   ، الت�سدير  فيير�ييض  لتحديد 
لييلييميينييتييجييات املييتيينييوعيية ، واليييو�يييسيييول اإىل 

ال�سركاء  واخييتيييييار   ، الييدولييييية  الأ�يييسيييواق 
الييتييجيياريييني الأميييثيييل ، واحليي�ييسييول على 
ميييعيييليييوميييات واإحيييي�ييييسيييياءات حميييدثييية عن 
الأ�سواق املحتملة ب�سكل يومي. كما توفر 
ت�ساعد  للت�سدير  واأدوات  اأدليية  البوابة 
ال�سحن  تكاليف  تييقييدييير  يف  امليي�ييسييدرييين 
امل�سافة ووقت  والتاأمني وكذلك حتديد 
اليي�ييسييحيين بييني امليييوانيييئ الييدولييييية. اأ�ساف 
معلومات  البوابة  اجلديد من  الإ�سدار 
لي�سل   ، قطاعات  و�ستة  �سوًقا   20 عن 
قطاعاً   13 و  �ييسييوًقييا   60 اإىل  اليييعيييدد 
تعريفية  اأداة  اأ�ييييسيييياف  كييمييا   ، اإجييييميييياًل 
اإىل مرفق  بالإ�سافة  التكاليف  لتحديد 
للبحث عن منتجات HSCODE )رمز 
للم�سدرين  ميييكيين   . امليينيي�ييسييق(  اليينييظييام 
للح�سول  البوابة  على  العتماد  ا  اأي�سً
التف�سيلية  ال�سوق  حتليل  تقارير  على 
، والتي ت�سمل جميع املعلومات املحدثة 
وال�سكان  واليييتيييجيييارة  القييتيي�ييسيياد  حييييول 
واليييقيييوى الييعييامييليية ومييوؤ�ييسيير املييخيياطيير يف 

الأ�سواق امل�ستهدفة.

اليييعيييالقيييات اخليييارجييييييية و حممد  قيي�ييسييم 
علي �سيد مدير مكتب التميز احلكومي 
بلدية  يف  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�ض 

الفجرة.
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املال والأعمال

�سركة عاملة �سمن من�سة   7100
املراكز املالية العاملية يف دبي واأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

بداية  منذ  كبرا  ن�ساطا  وابوظبي  دبييي  اإميياراتييي  يف  العاملية  املييال  مراكز  �سهدت 
العام اجلاري، الأمر الذي �ساهم يف تر�سيخ مكانتهما الريادية يف عامل املال على 
الدولية  املوؤ�س�سات  من  العديد  ب�سهادة  وذلك  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج  م�ستوى 
من  تتخذ  باتت  التي  ال�سركات  عييدد  يف  امل�سطردة  الييزيييادة  وتعك�ض  املتخ�س�سة. 
مركز دبي املايل العاملي و�سوق ابوظبي العاملي مقرا رئي�سيا لأعمالها يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط مدى الإجنييازات التي حققتها دولة الإمييارات يف قطاع ال�سناعة 

املالية العاملية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.
وتظهر الح�سائيات ال�سادرة عن ال�سجل القت�سادي الوطني ارتفاع اجمايل عدد 
ال�سركات يف املركزين املاليني اىل نحو 7100 �سركة مع نهاية الن�سف الأول من 
%3.4 مقارنة مع اجمايل العدد يف نهاية  �سهر فراير2021 بزيادة ن�سبتها 
2020. وبالإ�سافة اىل ما يحمله النمو املتوا�سل يف عدد ال�سركات العاملة يف 
مركز دبي املايل العاملي و�سوق ابوظبي املايل العاملي من دللت جت�سد ا�ستدامة 
ن�ساط القت�ساد الوطني مبختلف قطاعاته، فاإن هذه الأرقام ت�ساهم يف تر�سيخ 
مع  مقارنة  وجاذبيتها  تناف�سيتها  من  �سيزيد  مما  للمركزين  الريادية  املكانة 
امل�ستقلة  احلييرة  املناطق  اإحييدى  العاملي  املييايل  دبي  ويعد مركز  العاملية.  نظرتها 
%100 دون احلاجة اإىل �سريك حملي.  يف دبي ويقدم لل�سركات ملكية بن�سبة 
وتخ�سع املنطقة لإطار القانون العام املتميز عن النظام القانوين لدولة الإمارات. 
اأما �سوق اأبوظبي العاملي فهو مركز مايل عاملي وا�سع النت�سار وي�ستهدف املوؤ�س�سات 
املحلية والإقليمية والعاملية وي�سكل اإحدى الأعمدة الأ�سا�سية للروؤية القت�سادية 
يف اإمارة اأبوظبي، كونه حمّفزاً لنمو قطاع اخلدمات املالية يف الإمييارات العربية 
املتحدة. ومن املتوقع زيادة عدد ال�سركات العاملة يف املركزين املاليني يف اإماراتي 
اظهرتها  التي  الكبرة  القدرة  مع  خا�سة  القادمة  الفرة  خالل  وابوظبي  دبي 

دولة الإمارات يف مواجهة جائحة “كورونا«.

مليار درهم �سيولة نقدية جديدة   16.5
متداولة خارج البنوك خالل 2020 

•• اأبوظبي-وام: 

العام  16.5 مليار درهييم خييالل  البنوك مبييقييدار  املييتييداول خييارج  النقد  ارتييفييع 
2020 مما رفع اجمايل الر�سيد الراكمي لهذا البند اىل 94.7 مليار درهم 
م�سرف  عيين  اليي�ييسييادرة  الح�سائيات  وتظهر  املييا�ييسييي.  دي�سمر  �سهر  نهاية  يف 
الإمارات املركزي اأن الر�سيد الراكمي للنقد املتداول خارج البنوك العاملة يف 
دولة لإمارات منا بن�سبة %21 خالل العام 2020 مقارنة مع اجمايل الر�سيد 
يف نهاية العام 2019 . وتعد الزيادة امل�سجلة يف النقد املتداول خارج البنوك 
خاللها  من  ميكن  والتي  املحلي  ال�سوق  يف  ال�سيولة  توفر  مييدى  على  موؤ�سرا 
املييربيية عليهم.  اللييتييزامييات  ت�سديد  ميين  �ييسييواء  حييد  والفيييراد على  للموؤ�س�سات 
“ن1” وهو حا�سل  النقد  البنوك �سمن عر�ض  املتداول خارج  النقد  وُي�سنف 
وذلك  النقدية  الودائع  اليه  م�سافا  البنوك  يف  النقد  من  امل�سدر  النقد  طرح 
بح�سب املعاير النقدية املعمول بها من قبل امل�سرف املركزي . وي�سكل النقد 
املتداول خارج البنوك نحو %5.3 من اجمايل عر�ض النقد مبفهومه ال�سامل 
قيمته 1.769 تريليون درهم يف نهاية دي�سمر 2020 والذي  “ن3” البالغ 
احلكومية  الودائع  من  كال  البنوك  خييارج  املتداولة  لل�سيولة  بالإ�سافة  ي�سمل 
والودائع النقدية التي تت�سمن بدورها كافة الودائع ق�سرة الجل التي ميكن 
خارج  املتداول  النقد  ر�سيد  اأن  اىل  ي�سار  م�سبق.  اخطار  دون  �سحبها  للعمالء 
البنوك �سهد ارتفاعا تدريجيا طيلة ا�سهر العام 2020 حيث ارتفع اىل 82.2 
مليار درهم يف الربع الأول من العام ثم وا�سل ال�سعود حتى بلغ 92.6 مليار 
املا�سي  العام  الثالث من  الربع  ذاتييه. وخييالل  العام  الثاين من  الربع  درهييم يف 
عند  لال�ستقرار  تعود  ان  قبل  درهييم  مليار   96.7 اىل  الر�سيد  قيمة  و�سلت 

م�ستوى 94.7 مليار درهم يف الربع الأخر من العام.

بيان م�سرتك حول م�سروع اإم - �سي بي دي �سي 
بريدج للعمالت الرقمية املتعددة للم�سارف املركزية

•• اأبوظبي - وام: 

الرقمية  العمالت  ومعهد  املركزي  املتحدة  العربية  الإميييارات  م�سرف  اأُعلن 
لبنك ال�سعب ال�سيني بالتعاون مع �سلطة النقد يف هونغ كونغ وبنك تايالند 
 ،»Inthanon-LionRock« الثانية من م�سروع عن ان�سمامهما للمرحلة 
العملة  ا�ستخدام  اإىل ت�سهيل املدفوعات عر احلدود من خالل  الذي يهدف 
اأن �سلطة النقد يف هونغ كونغ وبنك تايالند  الرقمية للبنك املركزي. يذكر 
كانا قد بداآ هذا امل�سروع املدعوم من قبل مركز البتكار التابع لبنك الت�سويات 
“اإم-�سي بي  ت�سميته م�سروع  اأعيد  والذي   »BISIH« الدولية يف هونغ كونغ 
 m-CBDC/ دي �سي بريدج” للعمالت الرقمية املتعددة للم�سارف املركزية
Inthanon-« ميي�ييسييروع  ميين  املكت�سبة  اخليييرة  ميين  وانييطييالقيياً    ./Bridge
LionRock«، �سوف ي�ستك�سف م�سروع »m-CBDC Bridge« ب�سكل اأكر 
اإمكانات تقنية ال�سجالت املوزعة »DLT«، وذلك من خالل تطوير منوذج اأويل 
عر  الأجنبية  بالعمالت  الدفع  معامالت  ت�سهيل  اإىل  يهدف  مفهوم  لإثبات 
احلدود ب�سكل اآين وعلى مدار ال�ساعة خالل كافة اأيام الأ�سبوع ومب�ساركة دول 
عدة. كما �سيتناول امل�سروع حالت ال�ستخدام العملي عر احلدود با�ستعمال 
العمالت املحلية والأجنبية. وبعد ان�سمام م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
املركزي ومعهد العمالت الرقمية لبنك ال�سعب ال�سيني، �سوف يعمل م�سروع 
»m-CBDC Bridge« على تعزيز بيئة مواتية لن�سمام مزيد من البنوك 
اأجل درا�سة امل�سروع ب�سكل  اآ�سيا وغرها من املناطق، وذلك من  املركزية من 
املالية  التحتية  البنية  تعزيز  يف  املوزعة  ال�سجالت  تقنية  اإمكانات  م�سرك 

للمدفوعات عر احلدود.

مناطق اجلذب الرئي�سية يف دبي توا�سل تقدمي جتاربها 
الفريدة مع التزامها الكامل بتطبيق اأعلى معايري ال�سالمة

�شمن امل�شاركة يف فعاليات اأ�شبوع االإبتكار

غرفة عجمان تنظم دورة مفهوم و اأدوات البتكار

•• دبي-الفجر: 

اأطييلييقييت دائيييييرة الأرا�ييييسييييي والأميييييييالك بييدبييي ممثلة 
�سالمة  جيييودة  �ييسييهييادة  الييعييقيياري،  التنظيم  مبوؤ�س�سة 
الدويل  ويييل  معهد  مع  بالتعاون  امل�سركة،  املناطق 
وذلك  املييرافييق،  اإدارة  و�سركات  نيويورك  يف  لالأبنية 
تبتكر  “الإمارات  اأ�سبوع  يف  الييدائييرة  م�ساركة  خييالل 
الفرة من  خييالل  فعالياته  ُتعقد  والييذي   ”2021

21 حتى 27 فراير اجلاري.
وت�ستهدف ال�سهادة خمتلف بنايات التملك احلر التي 
تديرها �سركات اإدارة مناطق م�سركة، ويتم ترخي�سها 
من قبل موؤ�س�سة التنظيم العقاري. وتعتمد ال�سهادة 
يف تقييم املباين امل�ستهدفة على معاير �سحية واآمنة 
التي  والإجييراءات  ال�سيا�سات  ت�سمل:  امل�ستوى،  عاملية 
مدى  والعمل،  العي�ض  مكان  واأميييان  �سحة  من  تعزز 

بهدف  امليييرافيييق  واإدارة  اليي�ييسيييييانيية  اإجييييييراءات  تطبيق 
خييطييط لال�ستعداد  اعييتييميياد  الأمييييرا�ييييض،  مييين  احليييد 
واإ�سراكهم،  الييقييرار  �سّناع  توعية  الييطييوارئ،  حلييالت 
واإجراءات التنظيف واإدارة جودة الهواء واملياه. وقال 
التنفيذي  املدير  بن غليطة،  مييروان  املهند�ض  �سعادة 
ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري: “ت�سعى موؤ�س�سة التنظيم 
باأعلى  تتمتع  جاذبة  عقارية  بيئة  خلق  اإىل  العقاري 
معاير ال�سحة وال�سالمة، وانطالقاً من هذا املبداأ 
والتي  امل�سركة،  املناطق  �سالمة  �سهادة جودة  جاءت 
التي  البيئة  امل�ستثمر يف  اأن تعزز من ثقة  �ساأنها  من 
يعي�ض فيها، والإ�سهام يف زيادة ن�سبة �سعادة القاطنني 
والزائرين واملتعاملني على حد �سواء عر توفر بيئة 
الراهن  الوقت  يف  وحتييديييداً  للجميع،  واآمنة  �سحية 
امل�ستجد.  كوفيد-19  لفرو�ض  تف�سياً  ي�سهد  الييذي 
اجلهات  حُتّفز  اأن  املبتكرة  ال�سهادة  هذه  �ساأن  من  اإن 

املعنية يف ا�ستخدام وتوظيف ر�سوم اخلدمات يف جعل 
ال�سهادة من  و�سالمة، كما �سرفع  اأماناً  اأكرث  املبنى 
ا�ستدامتها«.  ميين  و�ستعزز  امل�ستهدفة  املييبيياين  قيمة 
وت�سارك اأرا�سي دبي يف فعاليات اأ�سبوع البتكار حتت 
عر�ض  بهدف  وذلييك  جديد”  لواقع  “نبتكر..  �سعار 
وم�ساريعها  مبادراتها  اأحييدث  على  ال�سوء  وت�سليط 
منهجيتها  اإطييار  يف  تاأتي  والتي  واجلييديييدة،  املبتكرة 
وا�سراتيجيتها الرامية اإىل جعل اإمارة دبي الوجهة 
وال�سعادة،  والثقة  البتكار  يف  عاملًيا  الأوىل  العقارية 
م�سافة  قيييييميية  ذات  ذكييييييية  خييييدمييييات  تيييقيييدمي  عيييير 
حتقيق  على  حر�سها  بييذلييك  لتوا�سل  وميي�ييسييتييداميية، 
التي  باملعاير  والرتييقيياء  عملياتها،  كافة  يف  التمّيز 
وبالتعاون  العاملية،  امل�ستجدات  اأحييدث  وفق  تطبقها، 
واليي�ييسييراكيية مييع مييوؤ�ييسيي�ييسييات عيياملييييية وميينييظييمييات دولية 

خمتلفة.

•• دبي-الفجر: 

دبي  يف  ال�سياحي  اجليييذب  مناطق  تييوا�ييسييل 
الوقائية  الإجييييييييراءات  بييتييطييبيييييق  الييتييزامييهييا 
مراجعتها  يتم  التي  الحرازية  والتدابر 
من قبل اجلهات املخت�سة با�ستمرار، والتي 
للمواطنني  بالن�سبة  ثييقيية  ميي�ييسييدر  ت�سكل 
الييييزوار من  وكييذلييك  الييدوليية،  واملقيمني يف 
خمييتييلييف اأنيييحييياء اليييعيييامل مبيييا ميييكيينييهييم من 
ال�ستمتاع مبجموعة من التجارب الفريدة 

�سمن بيئة اآمنة.
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائرة  وتعمل 
مع  وثيييييق  ب�سكل  لل�سياحة”  “دبي  بييدبييي 
من  وغييرهييا  املخت�سة  احلكومية  اجلييهييات 
الأطراف املعنية يف القطاع ل�سمان التطبيق 
الأميييثيييل لييييالإجييييراءات املييتييبييعيية يف الإمييييييارة، 
حتظى  التي  الرئي�سية  املناطق  يف  وخا�سة 
باإقبال من قبل اجلمهور. وقد قامت تلك 
الوجهات باعتماد جمموعة من الإجراءات 
املكثفة مبا فيها برامج متخ�س�سة لتدريب 
توفر  بهدف  لديها  والعاملني  موظفيها 
اأعلى م�ستويات ال�سالمة حلماية �سيوفهم، 
وتعقّيم  تنظيف  عمليات  اإجييراء  جانب  اإىل 
بييانييتييظييام لييكييافيية الأمييياكييين الييتييي يييتييم فيها 
مبا  وذلييك  ال�سيوف.  مع  املبا�سر  الت�سال 
يتما�سى مع التعليمات ال�سادرة عن اجلهات 

املعنية. 
 ،2020 اليييييعيييييام  خييييييالل  دبييييييي  واأطييييلييييقييييت 
من  للتاأكد  ال�سمانة”  “دبي  ختم  مييبييادرة 
مبا  والتجارية  ال�سياحية  املن�ساآت  امتثال 
وحمالت  الت�سوق  ومييراكييز  الييفيينييادق،  فيها 
ال�سياحية  والوجهات  واملطاعم،  التجزئة، 
ال�سحة  بييروتييوكييولت  بجميع  والرفيهية 

العامة للوقاية من فرو�ض كورونا امل�ستجد 
اإدارة  حيي�ييسيين  وكييييذلييييك  “كوفيد-19”، 
هييذه الأزمييية. ويييجييري اإعييطيياء اخلتم لتلك 
ملدة  اأن يكون �ساحلاً  امللتزمة، على  املن�ساآت 
بعد  اأ�سبوعني  كل  جُتديده  يتم  يوماً،   15
املخت�سة  اجلهات  ملوظفي  تفتي�سية  جولت 

التي تقوم بتفّقد تلك املن�ساآت با�ستمرار.
وللعلم، فقد ح�سلت دبي على “ختم ال�سفر 
العاملي  املييجييليي�ييض  مييينييحييه  اليييييذي  الآمن” 
على  بيينيياًء   ،)WTTC( وال�سياحة  لل�سفر 
الإجراءات ال�سارمة وبروتوكالت ال�سالمة 
واليي�ييسييحيية الييعيياميية املييتييبييعيية، واليييييذي يعطي 
امل�سافرين الثقة وي�سجعهم على اختيار دبي 
الإجراءات  بني  ومن  لل�سفر.  اآمنة  كوجهة 
الحرازية املتبعة يف الوجهات التي يرتادها 
اجلمهور ارتداء الكمامات وحتقيق التباعد 
مبجموعة  اللتزام  جانب  اإىل  الجتماعي، 
ملناطق  اجلديدة  الحييرازييية  التدابر  من 
اجلييييييذب الييي�يييسييييييياحيييي الييرئييييي�ييسييييية يف دبييييي، 
وحتر�ض  الرفيهية.  الييوجييهييات  وخمتلف 
�سركائها  مع  وبالتعاون  لل�سياحة”  “دبي 
عييلييى الييتييطييبيييييق الأميييثيييل لييتييلييك الإجييييييراءات 
املرجوة، وفيما  الأهييداف  الوقائية لتحقيق 
يلي نذكر جمموعة من الوجهات ومناطق 
التي تقدم جتارب فريدة  ال�سياحي  اجلذب 
ويف ذات الوقت توؤكد على اللتزام بالتدابر 

الحرازية ل�سمان �سالمة مرتاديها.
الت�سوق يف الإمييارة ومن  خف�ست مراكز   •
بينها دبي مول ومييول الإمييارات التي متنح 
وا�سعة  جمموعة  ا�ستك�ساف  فر�سة  زوارهييا 
العالمات  اأفيي�ييسييل  واقييتيينيياء  الييتييجييارب  مييين 
اإىل  ال�ستيعابية  �سعتها  العاملية،  التجارية 

70 باملئة حتى  28 فراير.

• عييلييقييت الييقييرييية الييعيياملييييية، اإحييييييدى اأكييير 
العامل  يف  والرفيهية  الثقافية  الوجهات 
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق 
والرفيه يف املنطقة، موؤقتاً جميع العرو�ض 
امليي�ييسييرحييييية واملييتييجييوليية مبيييا فيييييهييا عرو�ض 
الرفيهية  واليييفيييقيييرات  الييينييياريييية  الألييييعيييياب 
العاملية  القرية  وت�ستمر  احييرازي،  كاإجراء 
بييالييرحيييييب بيي�ييسيييييوفييهييا يف اأجيينييحيية اليييدول 
املتنوعة، اإىل جانب اأكرث من 200 مطعم 
خيارات  ميين  ت�سكيلة  اأكييير  لتوفر  ومقهى 

ماأكولت ال�سارع على م�ستوى املنطقة. 
العامل،  بيييرج يف  اأطييييول  بيييرج خليفة  قيييام   •
ال�سراء  ي�سمل  جديد  �سحي  نظام  بتطبيق 
وخدمات  الإنييرنييت،  عيير  للتذاكر  امل�سبق 
حرارة  درجيية  وفح�ض  الرقمية،  املدفوعات 
التعقيم  واإجييييييراءات  واليي�ييسيييييوف  املييوظييفييني 
ال�سارمة التي يتم تنفيذها يف جميع نقاط 

الت�سال.
 Hero Experiences قامت جمموعة •
الرحالت  بتنظيم  املتخ�س�سة   ،Group
املناطيد  وميييغييياميييرات  اليييراقييييييية  اليييراثييييييية 
متخ�س�ض  مييييدييييير  بييتييعيييييني  الييييهييييوائييييييييية، 
الدائم  المتثال  ل�سمان  النظافة  ب�سوؤون 
لييييالإر�ييييسييييادات املييتييعييلييقيية بييفييرو�ييض كيييورونيييا، 
وامل�ستمرة  املييكييّثييفيية  الييتييدريييبييات  جييانييب  اإىل 

للموظفني على تطبيق هذه الإر�سادات.
• قامت “اآي اإم جي” عامل من املغامرات، 
تييرفيييييهييييية داخييلييييية يف العامل،  اأكيييير وجييهيية 
بتكثيف الروتوكالت اخلا�سة بها، لت�سمل 
مع  اليومية،  والتعقيم  التنظيف  عمليات 
حتديد اأعداد الزوار داخل حمالت التجزئة 
كامرا  ف�ساًل عن  الطعام،  تناول  ومناطق 
قيا�ض حرارية على جميع املداخل للح�سول 

على اأق�سى حماية لهم.
• يطبق دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات 
الأكواريوم  اأحوا�ض  اأكيير  اأحييد  وهو  املائية، 
اأكييرث من  الداخلية يف العامل والييذي ي�سم 
300 نوع خمتلف من احليوانات البحرية، 
على تطبيق اإر�سادات وقائية �سارمة مبا يف 
الإنرنت وفح�ض  التذاكر عر  �سراء  ذلك 
درجيييية احليييييرارة عيينييد الييو�ييسييول واإجيييييراءات 

التعقيم املكّثفة يف جميع نقاط الت�سال.
الرفيه  دبيييي، منتزه  ليجو لنييد  قييامييت   •
لعبة   60 ي�سم  والييييذي  لييلييعييائييالت  املييثييايل 
املائية  الألعاب  حديقة  جانب  اإىل  تفاعلية، 
باإ�سافة اإجراءات  “ليجو لند واتر بارك”، 
بناء  جتييارب  مناطق  يف  وال�سالمة  ال�سحة 
املغلقة للحد  اللعب  الليجو، ومناطق  قطع 

من ازدحام الأطفال.
احلديقة  املائية،  لجونا  حديقة  اأجييرت   •

من  جمموعة  ت�سم  التي  املتكاملة  املائية 
الأمواج،  وركييوب  املتنوعة  املائية  املنزلقات 
الطاقة ال�ستيعابية للحديقة  تعدياًل على 
تنظيف  وعيييميييليييييييات  تييعييقيييييم  حيييميييالت  مييييع 
التدريب  برامج  جانب  اإىل  مكّثفة،  يومية 
كورونا،  فرو�ض  حييول  ملوظفيها  التوعوية 
والليييتيييزام بييارتييداء مييعييّدات الييوقيياييية طوال 

فرة تواجدهم. 
اأتييالنييتيي�ييض نييخييليية جمرا  افييتييتييح فييينيييدق   •
خمتلف مرافقه مبا فيها امل�سابح واملطاعم 
ال�ستيعابية  القدرة  حتديد  مع  وال�سواطئ 
باجللو�ض  للعائالت  ال�سماح  مع  منها،  لكل 
ملجموعات ل تتعدى خم�سة اأ�سخا�ض، وذلك 
لتعزيز ثقة ال�سيوف وت�سجيعهم على زيارة 
الييفيينييدق واحلييجييز فيه خييالل هييذه الفرة، 
كما يوفر الفندق اإمكانية اإلغاء احلجز قبل 

24 �ساعة ب�سكل موؤقت. 

•• عجمان- الفجر 

عجمان  و�سناعة  جتيييارة  غييرفيية  نظمت 
دورة بعنوان “مفهوم و اأدوات البتكار” 
اأ�سبوع  فييعيياليييييات  يف   م�ساركتها  �سمن 
تزويد  بيييهيييدف  اليييييدولييييية،  يف  الإبييييتييييكييييار 
وتنمية  البيييتيييكيييار  بيييييييياأدوات  امليييوظيييفيييني 
املهارات الوظيفية لإ�ست�سراف امل�ستقبل 
املوجهة  ييي�ييسييب جيييييودة اخليييدميييات  مبيييا 
لييلييمييتييعييامييلييني وجميييتيييميييع العيييييميييييال يف 

الإمارة.
الييدورة على مييدار يومني نا�سر  ح�سر 

لقطاع  الييتيينييفيييييذي  املييييدييييير  اليييظيييفيييري 
التيييي�ييييسييييال ودعييييييم الأعيييي�ييييسيييياء واإميييييييان 
ال�سام�سي مدير اإدارة التطوير والإبتكار 
الدورة  وقييدم  عجمان،  غرفة  وموظفي 
املرئي  الت�سال  خا�سية  عيير  ُبعد  عيين 

املدربة فوزية �سحرور.
ت�سمنت حماور الدورة مفاهيم عامة يف 
الإبتكار واأهداف واأنواع واأدوات البتكار 
املختلفة والأفكار البتكارية “املحددات 
ومعيقات الأفكار البتكارية  واملعاير” 
وكيييييف نييبييتييكيير؟، كييمييا اإ�ييسييتييمييلييت الييييدورة 
على عدد من التمارين العملية واآليات 

تطبيق النماذج البتكارية على امل�ساريع 
والفكار. واأ�ساد نا�سر الظفري، بجهود 
القيادة الر�سيدة يف دعم جمال البتكار 
املناخ اجلاذب لإنطالق الفكار  وتوفر 
املجالت،  كييافيية  املييبييتييكييرة يف  وامليي�ييسيياريييع 
لها  البتكار  ا�سبوع  فعاليات  اأن  موؤكدا 
على  والفيييراد  املوؤ�س�سات  حتفيز  يف  دور 
امل�ستقبل  اإ�ييسييتيي�ييسييراف  و  الفيييكيييار  طيييرح 
للتعرف  ميينيي�ييسيية  تيييوفييير  جيييانيييب  اإىل 
املوؤ�س�سات  اإليييييه  و�سلت  مييا  اأحيييدث  على 
واجلييييهييييات احلييكييومييييية واخليييا�يييسييية من 
اأن  مو�سحاً  مبتكرة،  وادوات  خييدمييات 

نهج الدولة يف اإعداد جيل من املبتكرين 
المارات  اإ�ستباقية  يعزز من  واملبدعني 
اإىل  التحديات  ليجاد احللول وحتويل 

فر�ض.
ال�سام�سي  اإمييييييان  اأكيييييدت  جييانييبييهييا  مييين 
حر�ض غرفة عجمان على تعزيز ثقافة 
تطوير  بهدف  املوظفني  لييدى  البتكار 
بيئة العمل واخلدمات املقدمة، واأ�سارت 
اإىل حر�ض غرفة عجمان على امل�ساركة 
�سنويا يف فعاليات البتكار وتنفيذ جملة 
الييدورات وور�ييض العمل املتخ�س�سة  من 
جانب  اإىل  ومعنني  خيييراء  اييييدي  على 

تنظيم جل�سات للع�سف الذهني لر�سد 
واملييييقييييرحييييات ومتكني  الفييييكييييار  اأبيييييييرز 

املوظفني من التفكر الإبداعي.
الدورة  يف  امل�ساركني  بتجاوب  واأ�ييسييادت 
مما  العملية  الييتييمييارييين  مييع  وتفاعلهم 
اأ�ييسييهييم يف ر�ييسييد جمييمييوعيية ميين الفكار 
العمل،  بييبيييييئيية  اخليييا�يييسييية  البيييتيييكييياريييية 
القت�سادي من  القطاع  اأن  اإىل  م�سرة 
اأكرث القطاعات املتاأثرة مبجال البتكار 
�سواء يف اخلدمات التي تقدمها اجلهات 
امل�ساريع  اأو  الإقت�سادي  بال�ساأن  املعنية 

اخلا�سة برواد العمال وامل�ستثمرين. 

بالتعاون مع معهد ويل الدويل لالأبنية و�شركات اإدارة املرافق

اأرا�سي دبي تطلق �سهادة جودة �سالمة املناطق امل�سرتكة لتعزيز ثقة امل�ستثمر ودعم ا�ستدامة املباين
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املال والأعمال

اقت�سادية راأ�س اخليمة تطلق 7 مبادرات يف اأ�سبوع البتكار

اآيدك�س 2021 .. �سركات نا�سئة تخطو نحو العاملية انطالقا من الإمارات

عرب تقنيات االت�شال املرئي

وزارة املالية تعقد اأوىل اجتماعات جمل�س تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية لعام 2021 
•• ابوظبي-الفجر: 

الجتماع  مييوؤخييراً  املييالييييية  وزارة  عييقييدت 
املالية  ال�سيا�سات  تن�سيق  ملجل�ض  الأول 
2021، عر تقنيات  احلكومية يف عام 
يون�ض  �سعادة  برئا�سة  املييرئييي،  الت�سال 
املالية  وزارة  وكيييييييل  اخلييييييوري  حييياجيييي 
املالية  ال�سيا�سات  تن�سيق  جمل�ض  رئي�ض 
احلكومية، وبح�سور �سعادة �سعيد را�سد 
اليتيم وكيل وزارة املالية امل�ساعد لقطاع 

املوارد وامليزانية نائب رئي�ض املجل�ض.
جمل�ض  اأع�ساء  اأي�ساً  الجتماع  وح�سر 
احلكومية من  املالية  ال�سيا�سات  تن�سيق 
دكتور  �سعادة  وهييم  الإمييييارات،  حكومات 
�سري حامد العزعزي املدير التنفيذي 
للعمليات الت�سغيلية يف م�سرف الإمارات 
املركزي، و�سعادة حممد خليفة النعيمي 
والتنفيذية  املالية  اليي�ييسييوؤون  عييام  مدير 
اإمارة  حلكومة  املالية  دائييرة  يف  بالنابة 

اأبييوظييبييي، و�ييسييعييادة عييارف عبد الرحمن 
املوازنة  لقطاع  التنفيذي  املييدييير  اأهييلييي 
املييالييييية حلكومة  والييتييخييطيييييط يف دائييييرة 
اإبراهيم  وليييييييد  و�يييسيييعيييادة  دبيييييي،  اإميييييييارة 
ال�سايغ مدير عام دائرة املالية املركزية 
ال�سارقة، و�سعادة يو�سف  اإمارة  حلكومة 
حممد البلو�سي مدير عام دائرة املالية 
اخليمة،  راأ�ييض  اإميييارة  حلكومة  بالوكالة 
و�سعادة مروان اأحمد اآل علي مدير عام 
دائييييرة املييالييييية حلييكييوميية اإمييييارة عجمان، 
عام  مدير  غييامن  �سعيد  خليفة  و�سعادة 
دائرة املالية حلكومة اأم القيوين، و�سعادة 
مييرمي عييبييداهلل املييطييرو�ييسييي نييائييب مدير 

دائرة املالية حلكومة اإمارة الفجرة.
يون�ض  �سعادة  رحييب  الجييتييميياع،  وخيييالل 
واأ�ساد  بالأع�ساء اجلدد  حاجي اخلوري 
الأع�ساء  كافة  بها  يقوم  التي  باجلهود 
ا�ستباقية  وميييييبيييييادرات  حيييليييول  ليييو�يييسيييع 
وتدعم  املقبلة  املرحلة  تواكب متطلبات 

الدولة.  يف  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات 
تن�سيق  �سعادته: »يحر�ض جمل�ض  وقال 
الييي�يييسيييييييا�يييسيييات امليييالييييييية احليييكيييومييييييية على 
وفعالية  كفاءة  لتعزيز  العمل  موا�سلة 
امليييييايل احليييكيييوميييي مبيييا ي�سمن  الييعييمييل 

�سالمة النظام املايل يف الدولة.«
عر�ض  تيييقيييدمي  الجيييتيييمييياع  خييييالل  ومت 
لدولة  ال�سنوية  املييالييييية  الييبيييييانييات  حييول 
التاأكيد خالله على  الإميييارات، حيث مت 
الن�سمام  مييتييطييلييبييات  ا�ييسييتيييييفيياء  اأهييمييييية 
البيانات  ليينيي�ييسيير  اخلييييا�ييييض  ليييليييميييعيييييييار 
الربعية  البيانات  وت�سليم   )SDDS(
وال�سنوية والو�سفية يف موعدها املحدد 
اإ�سافة  للدولة،  املالية  التقارير  لإعييداد 
اإىل تقدمي عر�ض حول مبادرة الر�سوم 
التطورات  اآخييييير  وميينيياقيي�ييسيية  امليي�ييسييركيية 
العام.  الييدييين  بييا�ييسييراتيييييجييييية  املييتييعييلييقيية 
امل�سرف  كما مت تقدمي عر�ض من قبل 
املييركييزي حييول اأهييم الييتييطييورات النقدية 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

تييفيياعييلييت اقييتيي�ييسييادييية راأ�ييييض اخليييييميية مع 
لالبتكار  الإمييييييييارات  اأ�يييسيييبيييوع  فييعيياليييييات 
خالل  ميين   )2021 تبتكر  )الإميييييارات 
اإطالق 7 مبادرات من �ساأنها دعم قيمة 
البييتييكييار وحتييفيييييزه يف بيييييئيية الأعيييميييال. 
املهتمني  املييبييادرات  هييذه  ا�ستهدفت  وقييد 
مبييجييالت ال�ييسييتييثييمييار والييتييجييارة ورواد 

الأعمال ورخ�ض الغد وموظفيها، 
نظمت الدائرة اأ�سبوع الإمارات لالبتكار 
بحلقة نقا�سية بعنوان “البتكار يف ريادة 
اأعمال يف مقر  رواد  ح�سرها  الأعمال” 

مركز ال�سباب يف راأ�ض اخليمة وبح�سور 
وم�ساعد  الييعييام  واملييدييير  الييدائييرة  رئي�ض 
امليييديييير الييييعييييام، حيييييث ا�ييسييتييعيير�ييض رواد 
الأعمال املواطنني جتاربهم الناجحة يف 
اإدارة م�ساريعهم �سمن خطط مدرو�سة 
املنظم  الييعييمييل  لييفييريييق  وتيياأهيييييل  وتهيئة 
امليزانية  لتوفر  بالإ�سافة  للم�سروع، 
والتحديات  طييمييوحييهييم،  �ستحقق  الييتييي 
التي تواجههم خالل اإدارتهم للم�ساريع 
الييتييجييارييية واحليييليييول البييتييكييارييية التي 
ينتهجونها للتغلب على تلك التحديات. 
ومن الن�سائح التي قدمها رواد الأعمال 
ال�سباب الطاحمني يف حتويل موهبتهم 

مل�سروع جتاري، اأن تتم متابعة متطلبات 
املطلوبة  وامليييهيييارات  الييعيي�ييسييرييية  اليي�ييسييوق 
الت�سويق  ومييييهييييارات  اليييتيييقيييدمي،  فييين  يف 
اليييرقيييمييييييية، وتييعييلييم طييييرق ابيييتيييكييياريييية يف 
الزبائن،  ر�ييسييا  وكيي�ييسييب  امليينييتييج،  عيير�ييض 
وعمل ا�ستطالعات راأي ب�سورة م�ستمرة 
الزبائن  واقييراحييات  مالحظات  ملعرفة 

واملجتمع للتطوير امل�ستمر للم�سروع. 
بييتيينييظيييييم جل�سة  الييييدائييييرة  قييياميييت  كييمييا 
قدمها  ابتكارية  ل�ست�سارات  افرا�سية 
امليي�ييسييتيي�ييسييار القيييتييي�يييسيييادي ميييو�يييسيييى عبد 
اأحد  البتكار  اأن  اإىل  اأ�ييسييار  حيث  املنعم، 
للنمو  امليييحيييركييية  الييرئييييي�ييسييييية  اليييعيييواميييل 

القت�سادي امل�ستدام القائم على املعارف 
كافة  واأو�ييسييى  الرقمية،  والتكنولوجيا 
توجهات  مبواكبة  وامل�ستثمرين  التجار 
حييكييوميية دوليييية الإمييييييارات يف خييلييق مناخ 
مكانة  لتحتل  الأعمال  بيئة  يف  ابتكاري 
�سمن اأف�سل الدول املبتكرة على ال�سعيد 
الأخر  ب�سقها  اجلل�سة  و�سمت  العاملي، 
املتابعني  وا�ستف�سارات  لأ�سئلة  ا�ستقبال 
“ان�ستجرام”  الييرقييمييييية  امليينيي�ييسيية  عييير 
لت�سجيل  املطلوبة  بيياخلييطييوات  املتعلقة 
ميي�ييسيياريييع ابيييتيييكييياريييية كييييييراءة اخيييييراع، 
وتوثيق  بييتيي�ييسييميييييم  تييتييعييلييق  واأ�يييسيييئيييلييية 
واأخرى  للم�سروع،  التجارية  العالمة 

وامل�سرفية يف الدولة. جتدر الإ�سارة اإىل 
ملجل�ض  اجتماعات  ثالثة  عقد  يتم  اأنييه 
احلكومية  املييالييييية  اليي�ييسيييييا�ييسييات  تن�سيق 
�سنوياً، على اأن تتم اإعادة ت�سكيل املجل�ض 
�ييسيينييوات. ومت ت�سكيل  ثيييالث  كييل  دوريييييياً 

الإبداعية  الأفييكييار  بييني  الييفييروقييات  عيين 
والبتكارية.  وذكرت فاطمة احلارثي – 
مدير مكتب التطوير املوؤ�س�سي بالوكالة 
يف الييدائييرة – بيياأن الييدائييرة م�ستمرة يف 
كاأ�ض  مبادرة  مثل  البتكارية،  مبادراتها 
البتكار للموظفني، وور�ض عمل �ستقدم 
ال�سيدات  تدريب  �ساأنها  من  افرا�سيا 
ابييتييكييارييية جيييدييييدة يف تقدمي  ميييهيييارات 
املنتج، مثل ور�سة �سنع الدخون، واأخرى 
باأن  اإعادة التدوير، وتوؤكد احلارثي  عن 
ميييهيييارة �سرورية  بيياتييت  البييتييكييار  قيييييميية 
لتجاوز كل ما هو تقليدي واإيجاد و�سائل 

جديدة تن�سجم مع جميع املجالت. 

•• اأبوظبي -وام:

“اآيدك�ض  اليييدويل  الييدفيياع  وفيير معر�ض 
2021” من�سة مثالية للمبدعني من 
خمتلف اأنحاء العامل واأ�سحاب ال�سركات 
اأجل و�سع ب�سمة يف قطاع  النا�سئة من 
تواجدهم  وتعزيز  الدفاعية  ال�سناعات 

يف الأ�سواق العاملية.
 “  2021 “اآيدك�ض  يف  التواجد  واأتييياح 
اأجل  نا�سئة من  ل�سركات  من�سة مثالية 
العاملية  الأ�يييسيييواق  حيي�ييسييورهييا يف  تييعييزيييز 
 900 لأكييرث من  الكبر  فمع احل�سور 
عار�ض من 60 دولة تتوافر لهم فر�سة 
التعريف مبنتجاتهم وابتكارتهم والعمل 
على عقد ال�سراكات والدخول يف اأ�سواق 

عاملية جديدة.
والتقت وكالة اأنباء الإمارات “وام” روبرت 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  �سي�سوهمان 
 TRAINSHOT �ييييسييييوت  تيييييييران 
والتي  النا�سئة  العاملية  ال�سركات  اأحيييد 
الذي   ..  ”2021 “اآيدك�ض  ت�سارك يف 
اآيدك�ض  الييدويل  الدفاع  اإن معر�ض  قال 
العاملية  املعار�ض  اأهم  اأحد  يعد   2021
الدفاعية  اليي�ييسيينيياعييات  يف  املييتييخيي�ييسيي�ييسيية 
املختلفة  وابييتييكيياراتييهييا  وتكنولوجياتها 
اليييعيييامل وييييقيييدم فر�سة  عييلييى ميي�ييسييتييوى 
القطاع  هذا  يف  املعنية  لل�سركات  ذهبية 
من اأجل حتقيق عودة متميزة اإىل وترة 
من  القت�سادي  التعايف  وحتقيق  النمو 

تداعيات جائحة “كوفيد - 19«.
واأعييرب عن فخره - كونه اأحد اأ�سحاب 

الييي�يييسيييركيييات الييينيييا�يييسيييئييية املييتييخيي�ييسيي�ييسيية يف 
الفر�سة  باإتاحة   - الدفاعية  ال�سناعات 
العاملي  املييعيير�ييض  هييييذا  لييلييتييواجييد يف  ليييه 
باملنتجات  للتعريف  كييثييب  عيين  والييعييمييل 
نحو  وال�سعي  �سركته  يف  يقدمها  الييتييي 

الدخول اإىل اأ�سواق عاملية جديدة.
واأ�ييسيياف اأن دوليية الإميييارات �ستظل على 
خمتلف  من  للمبدعني  حا�سنة  الييدوام 
اأنحاء العامل .. م�سرا اإىل اأن الإمارات 
كييانييت �ييسيياهييدة عييلييى انييطييالقييتييه يف عامل 
الإبداع والبتكار حيث مت تكرميه يف دبي 
 under / بالتواجد يف قائمة فورب�ض

حتت  للمبدعني  املخ�س�سة   /  3030
عمر 30 عاما باعتبار �سركته اأحد اأف�سل 
ال�سركات النا�سئة يف اأوروبا عام 2019 
حيث جنح يف اإن�سائها خالل مدة وجيزة 
ووفر منتجاتها يف العديد من الأ�سواق 
العاملية مثل الوليات املتحدة الأمريكية 

واأوروبا و اآ�سيا واأ�سراليا.
واأعرب عن �سعادته بالتواجد يف معر�ض 
وتطلعه  الأوىل  للمرة  الييدويل  اآيدك�ض 
.. لفتا  ال�سراكات خييالل احلييدث  لعقد 
النطباعات  من  العديد  ح�سد  اأنييه  اإىل 
الإيجابية من امل�ساركني والعار�سني من 

خمتلف اأنحاء العامل.
يف  تتخ�س�ض   Trainshot اأن  وبييني 
الروبوتية  والأنييظييميية  املبتكرة  احلييلييول 
املتطورة يف جمال الرماية حيث حتر�ض 
على جعل تدريبات الرماة فعالة وممتعة 
للتح�سني  اأدوات  اإنييي�يييسييياء  خيييييالل  ميييين 
دقيقة  تدريب  جتربة  وتقدمي  ال�سريع 

وقابلة للقيا�ض.
واأ�سار روبرت �سي�سوهمان اإىل اأن ال�سركة 
اأنظمة روبوتية توفر من�سة  ا�ستحدثت 
عاملية فعالة للرماة للتوا�سل واللتقاء 
افرا�سيا عر الإنرنت والتدريب معا 

والتناف�ض �سد بع�سهم البع�ض.
“ رغم هذا النجاح مازلنا يف  واأ�ساف : 
املزيد  اإجناز  اإىل  بداية الطريق ون�سعى 
ال�سناعات  قييطيياع  يف  الإبيييتيييكيييارات  مييين 
تعزيز  على  بقدرتنا  ونييوؤميين  الدفاعية 
قليلة خا�سة  اأعييوام  �سركتنا خييالل  منو 
مع تواجدنا يف هذا احلدث العاملي الذي 
من �ساأنه اأن يوفر لنا الفر�سة للدخول 
لأ�ييسييواق جييديييدة.. ونيياأمييل يف التو�سع يف 
اأعمالنا مبنطقة اخلليج العربي وال�سرق 
الأو�سط وهو ما �سيتيحه لنا التواجد يف 

املعر�ض العاملي اآيدك�ض 2021«.
ملعر�ض  الحييييييرايف  بييالييتيينييظيييييم  واأ�ييييسيييياد 
تطبيق  ميييع  خييا�ييسيية   2021 اآييييدكييي�يييض 
والإحرازية  الوقائية  الإجييراءات  كافة 
التي حتافظ على �سحة و�سالمة جميع 

امل�ساركني والزوار.
من   15 اليييي  الييييدورة  فييعيياليييييات  وت�ستمر 
معر�سي “اآيدك�ض و نافدك�ض 2021” 
للمعار�ض  الييوطيينييي  اأبييوظييبييي  مييركييز  يف 
عييار�ييض من   900 ميين  اأكيييرث  مب�ساركة 

60 دولة و 35 جناحا.
الإمارات  دولة  مكانة  املعر�سان  وير�سخ 
ال�سناعات  دعييييم  يف  امليييحيييوري  ودورهييييييا 

الدفاعية حملياً واإقليمياً وعاملياً.
على  اليي�ييسييوء  ت�سليط  يف  ي�سهمان  كييمييا 
الدفاعية  الييي�يييسييينييياعيييات  قيييطييياع  تيييطيييور 
�سراكات  عييقييد  و  اليييدولييية  يف  الييوطيينييييية 
اجلهات  خمييتييلييف  بييييني  ا�يييسيييراتيييييييجييييييية 
املتخ�س�سة  العاملية  وال�سركات  امل�ساركة 

يف هذه القطاعات.

املييجييليي�ييض بيييقيييرار جمييليي�ييض اليييييييوزراء رقم 
)39( ل�سنة 2008م، وتتكون ع�سويته 
املييالييييية وممييثييلييني عن  ميين وكيييييل وزارة 
م�سرف  من  وع�سو  الإميييارات  حكومات 

الإمارات املركزي. 

مليارات درهم اأرباح   9
ات�سالت خالل 2020 

•• اأبوظبي -وام:

اأرباحا �سافية موحدة بعد   2020 حققت جمموعة ات�سالت خالل عام 
 %  3.8 9 مييليييييارات درهيييم بييزيييادة  خ�سم حييق المييتييييياز الحتييييادي بلغت 
 51،7 اإىل  املجموعة  اإييييرادات  و�سلت  حني  يف   2019 العام  مع  مقارنة 
مليار درهم نتيجة النمو القوي يف العمليات الدولية وفقا للنتائج املالية 

ال�سادرة عن املجموعة.
واقرح جمل�ض اإدارة ات�سالت توزيع اأرباح بقيمة 40 فل�سا لل�سهم الواحد 
الإجمالية  النقدية  الأربيياح  2020 لت�سبح  العام  الثاين من  الن�سف  عن 

املوزعة لل�سنة 80 فل�ساً لل�سهم.
كما اقرح جمل�ض الإدارة اإلغاء برنامج �سراء ال�سركة لأ�سهمها وبدًل من 
ذلك اقرح توزيع اأرباح اإ�سافية ملرة واحدة بقيمة 40 فل�ساً لل�سهم وبذلك 

ي�سبح اإجمايل توزيع الأرباح املقرحة لل�سهم الواحد 1.20 درهم للعام.
وبلغت قيمة الأرباح قبل احت�ساب الفائدة وال�سريبة وال�ستهالك والإطفاء 
املوحدة 26.4 مليار درهم بزيادة �سنوية %0.3 نتج عنه هام�ض الأرباح 
قبل احت�ساب الفائدة وال�سريبة وال�ستهالك والإطفاء و�سلت ن�سبته اإىل 
 12.2 اإىل  الدولة  يف  “ات�سالت”  م�سركي  قاعدة  وو�سلت   .51.1%
مليون م�سرك، يف حني و�سل اإجمايل عدد م�سركي “جمموعة ات�سالت” 

اإىل 154 مليون م�سرك، وبزيادة �سنوية بلغت ن�سبتها 3.6%.
اآند بورز جلوبل”،  “�ستاندرد  الت�سنيف الئتماين  واأكدت كل من وكالتي 
والبالغ  ات�سالت”  “جمموعة  لي  املرتفع  الت�سنيف الئتماين  و”موديز” 
املجتمع  لدعم  املييبييادرات  ميين  العديد  ات�سالت  واأطلقت   .AA-/Aa3
10 ماليني من  اأكرث من  ليح�سل   ”19 “كوفيد  خالل جائحة كورونا 
م�سركي “ات�سالت” للهاتف املتحرك يف الدولة على الت�سفح املجاين يف 
800 موقع اإلكروين من قطاعات التعليم وال�سحة وال�سالمة.. بجانب 
توفر اإمكانية الو�سول املجاين للتطبيقات واملن�سات لدعم مبادرة التعليم 
عن ُبعد واخلدمات احلكومية اإ�سافة اإىل اإتاحة اإمكانية الو�سول املجاين 
ل�سمان   CloudTalk Meeting املوّحدة  الفرا�سية  الأعمال  ملن�سة 

ا�ستمرارية الأعمال وعدم تاأثرها.
وا�ستحوذت “ات�سالت” بالكامل على �سركة Help AG الرائدة يف جمال 

تقدمي خدمات وحلول الأمن ال�سيراين.
“جمموعة  اإدارة  رئييييي�ييض جمييليي�ييض  اليييطيييايييير،  حييميييييد  عييبيييييد  مييعييايل  وقييييال 
“ اإنه يف الوقت الذي توا�سل فيه ’ات�سالت‘ اليوم م�سرتها  ات�سالت” : 
نحو امل�ستقبل الرقمي ومتكينه، ياأتي العام 2020 ليكون �سهادة حقيقية 
على مرونة ال�سركة و�سرعتها يف التعامل مع الظروف ال�ستثنائية وغر 

امل�سبوقة التي ي�سهدها العامل«.
واأ�يييسييياف اأنيييه عييلييى الييرغييم ميين الييتيياأثيير الييعيياملييي لييلييجييائييحيية، فييقييد اأظهرت 
’ات�سالت‘ اأداًء جيداً، مدفوعاً بروؤية م�ستقبلية ب�سرورة ت�سريع التحول 
من  ت�سمن  الذي  وبال�سكل  الرقمية،  اجلاهزية  وزيييادة  والبتكار  الرقمي 

خالله اأن تبقى املجتمعات التي تخدمها مت�سلة واأكرث اإنتاجية.
العمل  على  اجلائحة  خييالل  ات�سالت حر�ست  “ اأن   : اإىل  معاليه  واأ�ييسييار 
نتواجد  التي  الييدول  الر�سمية يف  اإىل جنب مع احلكومات واجلهات  جنباً 
باتخاذ خطوات فورية جنحت من خاللها يف تقدمي  �سارعت  فيها، حيث 
خييدمييات رقييمييييية رائييييدة ومييبييتييكييرة وعييالييييية اجلييييودة لعمالئها ميين الأفييييراد 
وال�سركات والقطاعات الهامة ب�سكل مت�سل وم�ستدام ودون انقطاع.. كما 
واملجانية  املبتكرة  واملبادرات  العرو�ض  العديد من  باإطالق  ال�سركة  قامت 
التي �ساعدت الطالب، وال�سركات، وخمتلف �سرائح واأطياف املجتمع على 
 ،2020 العام  اآثارها. وخالل  والتخفيف من  تاأثرات اجلائحة  مواجهة 

�سهدت الإيرادات والأرباح ال�سافية منواً يف اأ�سواقنا الدولية«.

تعاون بني امل�سرف املركزي و�سلطة النقد 
يف هونغ كونغ ب�ساأن التكنولوجيا املالية

•• اأبوظبي - وام:

العربية  الإمييييييييييارات  مييي�يييسيييرف  وقيييييع 
املييتييحييدة امليييركيييزي و�ييسييلييطيية اليينييقييد يف 
هييونييغ كييونييغ مييذكييرة تييفيياهييم لتعزيز 
بييييينييهييمييا يف جمال  فيييييمييا  الييييتييييعيييياون 
تقوية  بييهييدف  املييالييييية،  التكنولوجيا 
الييتيينيي�ييسيييييق بيييني اليييدوليييتيييني مييين اأجل 
املييالييييية املبتكرة  بيياخلييدمييات  الرتييقيياء 
العالقة. وقع  ذات  الأنظمة  وتطوير 
عبداحلميد  معايل  التفاهم  مذكرة 
�ييسييعيييييد حمييافييظ ميي�ييسييرف الإمييييييارات 
العربية املتحدة املركزي ، واإيدي يو، 
يف  النقد  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ض 

هونغ كونغ. ومبوجب مذكرة التفاهم 
هذه، قّرر اجلانبان اأن ين�سم امل�سرف املركزي اإىل م�سروع “اإم-�سي بي دي 
 m-CBDC« سي بريدج” للعمالت الرقمية املتعددة للم�سارف املركزية�
Bridge« بالتعاون مع �سلطة النقد يف هونغ كونغ، وبنك تايالند، ومعهد 
لبنك  التابع  البتكار  ومركز  ال�سيني،  ال�سعب  لبنك  الرقمية  العمالت 

الت�سويات الدولية يف هونغ كونغ.
“ ي�سعدنا التعاون مع موؤ�س�سة عريقة  وقال معايل عبد احلميد �سعيد .. 
م�سروع  املركزي موؤخراً  امل�سرف  اأكمل  النقد يف هونغ كونغ. لقد  ك�سلطة 
اإثبات مفهوم لتجربة العملة الرقمية للم�سرف املركزي مع البنك املركزي 
عر  للحدود  والعابرة  املحلية  املعامالت  ت�سوية  بهدف  وذلييك  ال�سعودي، 
ال�سجالت  تقنية  وبا�ستخدام  املركزي  امل�سرف  لدى  املتواجدة  احل�سابات 
املوزعة. وبناء على هذا الإجناز، يتّطلع امل�سرف املركزي للبدء يف تطبيق 
اخلرات املكت�سبة وامل�ساركة يف م�سروع » - BDC Bridge m » ونحن على 
يقني من اأن مذكرة التفاهم هذه �سوف متّهد الطريق لتجارب م�ستقبلية 
م�سركة يف جمال البتكار الرقمي بني م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
“ تبذل  اإيييدي يو  املركزي و�سلطة النقد يف هونغ كونغ«.  من جانبه قال 
�سلطة النقد يف هونغ كونغ جهوداً كبرة لتو�سيع �سبكتها الدولية يف جمال 
الأو�سط، ويعد م�سرف  ال�سرق  ت�سمل نظراءنا يف  املالية كي  التكنولوجيا 
المارات العربية املتحدة املركزي �سريكاً مهماً يف �سبكتنا. ونتوّقع اأن يكون 
هنالك الكثر من �سبل الت�سافر التي �ستن�ساأ من التعاون املُعزز مبوجب 
الميييارات  م�سرف  ان�سمام  اإىل  نتطّلع  هيينييا،  ميين  هيييذه.  التفاهم  مييذكييرة 
اأجل  من   ،»m-CBDC Bridge« م�سروع  اإىل  املركزي  املتحدة  العربية 

تبادل الأفكار ووجهات النظر اجلديدة حول امل�سروع«.

اأكدت حر�شها على ت�شجيع جمتمع االأعمال لتبني االبتكار اأ�شا�س للتطوير والتنمية

غرفة ال�سارقة ت�سارك يف خمترب البتكار �سمن فعاليات ملتقى ال�ستدامة القت�سادية 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

اليي�ييسييارقيية يف خمتر  �ييسيياركييت غييرفيية جتيييارة و�سناعة 
البتكار الذي نظمته القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
اأم�ض )الثالثاء( بالتعاون مع الغرفة �سمن فعاليات 
2021 املنعقد حتت  ملتقى ال�ستدامة القت�سادية 
بالتزامن  م�ستدام”،  عاما لقت�ساد  “خم�سون  �سعار 
مع فعالية �سهر الإمييارات لالبتكار “الإمارات تبتكر 
اإدارة  خييالل  من  الغرفة  م�ساركة  وجيياءت   .»2021
اأمني  اأحمد  حممد  �سعادة  قبل  من  املختر  جل�سات 
ال�سارقة  و�سناعة  جتييارة  غرفة  عييام  مدير  العو�سي 
�سعادة  اإىل جانب  الرئي�سني،  املتحدثني  اأحد  ب�سفته 
قييائييد عام  نييائييب  عيياميير  بيين  مييبييارك  العميد عبد اهلل 
ال�سركال  بن جا�سم  و�سعادة مروان  ال�سارقة،  �سرطة 
لال�ستثمار  اليي�ييسييارقيية  لييهيييييئيية  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييض 

البتكار  خمتر  تيينيياول  حيث  “�سروق”،  والتطوير 
املرور والرخي�ض،  مناق�سة واقع وم�ستقبل خدمات 
والتحديات  اليي�ييسييييياحيية،  قييطيياع  خيييدميييات  وميي�ييسييتييقييبييل 

الأمنية على القت�ساد الرقمي.
حممد  �ييسييعييادة  واأكيييد   .. االبتكار  مفهوم  تر�شيخ 
اأحييمييد اأمييييني الييعييو�ييسييي خيييالل فييعيياليييييات املييخييتيير اأن 
حر�ض الغرفة على امل�ساركة يف هذا احلدث ياأتي يف 
اآليات  �سمن  البتكار  اإلتزامها بر�سيخ مفهوم  اإطار 
عملها املوؤ�س�سية وت�سجيع القطاع اخلا�ض على تبني 
نهج البتكار كاأ�سا�ض للتطوير والتنمية، حيث ت�سعى 
الروؤية  حتقيق  يف  الفاعلة  للم�ساهمة  حثيث  ب�سكل 
احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، 
وال�ستجابة لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة 

باإيالء  اليي�ييسييارقيية،  لإمييييارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
مرتكزا  باعتباره  البالغة  الأهمية  البتكار  مو�سوع 
رئي�سا لتحقيق التقدم والتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 
لدعم  جهودها  اأق�سى  تبذل  الغرفة  اأن  اإىل  م�سرا 
الإبداع والبتكار يف كافة ميادين عملها، مبا ي�سمن 
من  وموظفيها  ملتعامليها  اخلييدمييات  اأرقيييى  تييقييدمي 
التي  املييحييفييزة  البيئة  لتوفر  الييدائييم  ال�سعي  خييالل 
الأهييييداف  وحتييقيييييق  امل�ستمر  الييتييطييوييير  عييلييى  ت�سجع 

بكفاءة وفعالية عالية.
اإىل  واأ�سار العو�سي،  تطوير التجارب املبدعة .. 
يعد حدثا وطنيا يهدف  الإمييارات لالبتكار  �سهر  اأن 
املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز  البتكار،  ثقافة  ن�سر  اإىل 
وامل�سروعات  واملبادرات  التجارب  وتطوير  ت�سميم  يف 
امليي�ييسييتييقييبييلييييية، داعيييييييا رجييييال الأعييييمييييال واليي�ييسييبيياب من 
اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة اإىل تبني الإبداع والبتكار 

بنتائج  للخروج  را�سخة،  موؤ�س�سية  وثقافة  كمنهجية 
ت�سمن حتقيق اأف�سل العائدات الإيجابية والو�سول 
اإىل مناذج عمل ابتكارية حت�سن من الإجراءات والأداء 
على  بالنفع  يييعييود  ومبييا  ومييتييوا�ييسييل،  م�ستمر  ب�سكل 
الأعييمييال يف  الإميييارة وجمتمع  الييعييام لقت�ساد  الأداء 
الذي يويل مو�سوع  التناف�سي  ال�سارقة  اقت�ساد  ظل 

البتكار الأهمية البالغة.
اأعمال  انعقاد  �سي�سهد  الأربييعيياء  اليييييوم  اأن  اإىل  ي�سار 
الرئي�سي   2021 القييتيي�ييسييادييية  ال�ييسييتييداميية  ملتقى 
كما  لييالبييتييكييار،  مييعيير�ييض  اإقيييامييية  �ستت�سمن  واليييييذي 
دعم  يف  الإمييييارات  دوليية  جهود  على  ال�سوء  �سي�سلط 
ف�سال  كوفيد-19،  جائحة  خييالل  الأعييمييال  قييطيياع 
خمتر  وخمييرجييات  والتو�سيات  النتائج  عر�ض  عيين 
انييعييقييدت �سمن  الييتييي  ال�سبابية  واجلييليي�ييسييات  البييتييكييار 

فعاليات امللتقى.
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العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
  اعالن بالن�صر

التاريخ 2021/2/23
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حميد عبداهلل �سالح يو�سف احلمادي ، اإماراتي 
اجلن�سية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% لل�سيد/ في�سل 
اإماراتي اجلن�سية ، يف الرخ�سة التجارية امل�سماة /   ، احمد حممد �سامل احلمادي 
كافتريا ك�سري وحما�سي النيل رخ�سة مهنية فردية رقم )557762(. تنازل �ساحب 
الرخ�سة لخر ، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن 

لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 225

 - باك�ستان   : اجلن�سية   - احمد  ب�سر  اأحمد  ال�سيد/جميل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
علي  جم�ساد  ال�سيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اح�سان اهلل ظفر - اجلن�سية : باك�ستان ، بن�سبة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )ور�سة النباعة 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  ل�سيانة 

)25397(. تعديالت اخرى : ليوجد اأي تعديالت اخرى. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

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

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 224

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جيهان عيد م�سطفى ابراهيم - اجلن�سية :م�سر 
- ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% اىل ال�سيدة/ �سلمى عامل 
- اجلن�سية : الهند ، بن�سبة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )�سيدلية قمة احلياة( ال�سادرة 
من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )776473( - تعديالت اخرى : 
ل يوجد اأي تعديالت اخرى.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  الت�سديق  على  يتم  �سوف  وانه  للعلم 
هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 226

اإماراتي اجلن�سية   ، ال�سيد/علي حممد حميد خمي�ض اليماحي  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�سته 100% وذلك اىل ال�سيدة/ ت�سنيم �سانكونت كاندي حممد 
�ض كاندوت - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة "مطعم اللياقة" تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
ال�سكل  تغير  مت  بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   774224 رقم  رخ�سة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
�صناعية 5/ ال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 227
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عمر خالد خالد نعيم - اجلن�سية : باك�ستان ، يرغب يف 
عبدالكرمي  �سلطان  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
م�سلم املرزوقي - اجلن�سية : الإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )مطعم ركن الريان( تاأ�س�ست 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )736014( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اإخطار عديل بالوفاء مببلغ �صيك 36031 

برقم املحرر 2021/04800
املالك/  235134 وميثلها  بالرقم  دبي  الإقت�سادية يف  التنمية  دائرة  واملرخ�سة من  الهند�سية  غالب  بن  م�ساريع  �سركة    / املخطر 
بالتوقيع  وميثله   784195608032512 رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  اإماراتي  املازمي  حممد  عبدالكرمي  غالب  حممد 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  م�سري  ابراهيم  حممد  �سابر  حازم  ال�سيد/   )2019/1/130327( رقم  وكالة  مبوجب 

  0504513432  / رقم  هاتف   - الق�سي�ض   - دبي   / العنوان   -  784197861720478
املخطر اليه / �سركة الندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م  واملرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 1831 

وميثلها املدير / ابراهيم حممود ابراهيم بدران اردين اجلن�سية 
العنوان / ال�سارقة - النباعة - �سارع العروبة - مركز املبارك - مكتب 406 + 407 

هاتف رقم / 0505646468/065634812/0506468147 
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 36031 درهم 

املخطر اليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ 36031 درهم مقابل اإجراء اعمال جتارية حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر 
ل�سرف ال�سيكات اإل انه ارتدو دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب. 

وبياناته كالتايل �سيك رقم 000306 مببلغ 32.650 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/2/15 وامل�سحوب على بنك العربي املتحد 
و�سيك رقم 000308 مببلغ 3381 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/2/15 وامل�سحوب على البنك العربي املتحد 

وحيث ان املخطر اليه قد تقوم بالوفاء رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 
لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واإل �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية. 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ، وهذا اإخطار منا بذلك.   
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/04010 
املخطر / حماد حممد فهد عبدالرحمن الدحيم - اإماراتي اجلن�سية - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784197413725934(   

العنوان : ال�سارقة  - منطقة القراين 4 - �سارع رقم 51 - فيال رقم 7  - هاتف رقم : 0504252717  
املخطر اليه : يو�سف حممد حممد بوبكار - اجلن�سية : الهند - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198136072802( 

العنوان : اأبوظبي - �سارع اليكرا - هاتف رقم : 0529757771  
مو�سوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة 30.000 درهم 

الوقائع :  حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �سيك مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه بتحرير ال�سيك واعيد 
ال�سيك ب�سبب انه بدون ر�سيد وعند مراجعته ما طل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالآتي : 

2018/9/9 وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمة  - �سيك رقم )000074( بقيمة )30.000( درهم وتاريخ ا�ستحقاقه 
الوطني. - طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبالغ املر�سدة بذمتهم وذلك بقيمة )30.000( درهم 

ولكن دون جدوى 
وبناء عليه ،،،  ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه 
)5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واإل �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
به ونفاذا  الإخطار للعمل مبا جاء  باقي احلقوق.  فاملخطر تخطركم بهذا  والتعوي�ض مع حفظ  الفائدة  امل�ستحق له مع 

ملفعوله ول�سريان كافة الثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اإخطار عديل   

برقم  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  للخياطة  املخطر/امل�سربية 
518411 وميثلها �ساه بران عبدالغفران اجلن�سية / بنغالدي�سي واحمل هوية اإماراتية رقم 

 784198076468143
العنوان / ال�سارقة - مي�سلون هاتف رقم / 0558563526 

املخطر اليه / جمعه عبداهلل جمعه �سعيد الظاهري - اجلن�سية / اإماراتي 
العنوان / عجمان - منطقة احلميدية هاتف رقم 0503417575  

املو�سوع / اإخطار بعزل وكيل خدمات 
امل�سماة  بالرخ�سة  خدمات  وكيل  �سفتك  املعامالت  بع�ض  لتخلي�ض  باحل�سور  نخطركم   -1

)امل�سربية للخياطة( وال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برقم )518411( 
من  ا�سبوع  خالل  الإخطار  ا�ستالم  تاريخ  من  اليه  املخطر  باإخطار  املخطر  يرغب  عليه   -2

ا�ستالم الإعالن واإل �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة. 
وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل يف ال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.   

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/02666

مقدمة من املخطرة : كلثم عادل ح�سن املهزع - اجلن�سية الإمارات 

- هوية اإماراتية رقم )784198749074286( ب�سفتي وكيلة 

عن الدكتورة / منال اإبراهيم ح�سن املال املن�سوري 

املخطر اليها : مروة را�سد عزيز را�سد البلو�سي - اإماراتية اجلن�سية 

املو�سوع / اإخطار ب�سداد مبلغ )16.990( درهم اإماراتي 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/58479 
املخطر : ابراهيم ال�سيد على ح�سانني حممد - اجلن�سية : م�سر ، اأحمل هوية اإماراتية رقم )784198819206099( ب�سفتي 
 )SH20201108D52660( وكيال عن ال�سيد: عبداهلل عبدالعزيز ماجد اآل علي - اجلن�سية : الإمارات ، مبوجب الوكالة رقم
املاجد املعال - اجلن�سية :  ال�سيخ عبدالعزيز حممد  ال�سيد/  ، ب�سفته وكيل عن   2020/11/10 العدل بتاريخ  امل�سدقة لدى كاتب 
الإمارات مبوجب الوكالة رقم )2009/1/51762( امل�سدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2009/5/13 ، ب�سفته )مالك( الرخ�سة 

امل�سماة )موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية يف ال�سارقة برقم )11070( 
 )M16 - M12( العنوان : ال�سارقة - املجاز - �سارع  الكورني�ض - �سقة رقم

ت : 0504607037  - 0503607082  - 065564447 
املخطر اليه : �سنداي ابوه - اجلن�سية : نيجريا 

العنوان : ال�سارقة - النهدة - بناية النهدة )3( بلوك بي - �سقة رقم )1910(  ت : 0558879591 
مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )33.300( درهم 

الوقائع :  حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )000069( )بقيمة 33.300( ثالثة وثالثون الفا وثالثمائة درهم 
 فقط ل غر وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني واملحرر بتاريخ 2020/3/20 حيث ان ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب.

حاول املخطر حت�سل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى. 
بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه الإخطار واإل �سوف 

يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حمي الدين ا�صف حممد   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000693/ 

اإىل املحكوم عليه : حمي الدين ا�سف حممد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دنيا للتمويل - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 74454.5 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي /احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
انذار عديل بالن�صر
رقم )1808/2021(

املنذرة : �سركة في�سل جا�سم التجارية - ذ م م 
املنذر اليهما : 1- �سركة فهد �سالح الكهروميكانيكية )ذ م م( 

الإقامة(  حمل  )جمهويل   - جاماكاندي  عبدالقادر  عبدالكرمي   -2
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر اليهما وتخطرهما مبوجبه ب�سداد مبلغ 69،687 درهما اإماراتيا )ت�سعة 
درهما   29،972 مبلغ  وب�سداد  املرتدة  ال�سيكات  نظر  اإماراتيا(  درهما  وثمانون  و�سبعة  و�ستمائة  الفا  و�ستون 
اإماراتيا )ت�سعة وع�سرون الفا وت�سعمائة وثانان و�سبعون درهما اإماراتيا( نظر الفواتر امل�ستحقة يف مدة اأق�ساها 
خم�سة )5( اأيام بدءا من تاريخ هذا الإعالن خالفا لذلك ، �ستتقدم املنذرة اىل الق�ساء لتخاذ جميع الإجراءات 
القانونية الالزمة �سدكم والزامكم بدفع املبلغ املذكور �سلفا بالكامل )مبا يف ذلك فائدة التاأخر القانوين بن�سبة 
12% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة( بالإ�سافة اىل التعوي�ض املنا�سب عن 
ال�سرر املعنوي واملادي الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد نف�ض املبلغ يف تاريخ ال�ستحقاق ، وكذلك دفع 

الر�سوم والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اتعاب املحاماة(. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1806(

املنذرة : قلب املعادن - ذ م م 
املنذر اليهما : 1- تقي حممد علي الظفري - ميني اجلن�سية  )جمهولة حمل الإقامة( 

مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر اليه وتخطره مبوجبه - ب�سداد مبلغ 439،803،03 
دراهم اإماراتية )اربعمائة وت�سعة وثالثون الفا وثمامنائة وثالثة دراهم اإماراتية وثالثة فلو�ض( 
خالل مدة ل تزيد على خم�سة )5( اأيام بدءا من تاريخ هذا الإعالن خالفا لذلك ، �ستتقدم املنذرة 
اىل الق�ساء لتخاذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم ويلزمكم بدفع املبلغ املذكور �سلفا 
املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  12% �سنويا  بن�سبة  القانوين  التاأخر  فائدة  ذلك  بالكامل )مبا يف 
واملادي  املعنوي  ال�سرر  املنا�سب عن  التعوي�ض  اىل  بالإ�سافة  الكاملة(  الت�سوية  وحتى  القانونية 
الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد نف�ض املبلغ يف تاريخ ال�ستحقاق ، وكذلك دفع الر�سوم 

والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اتعاب املحاماة(. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
انذار عديل بالن�صر
رقم )1809/2021(

املنذرة : الغرير للطباعة والن�سر - �ض ذ م م 
املنذر اليها : مطبعة براير هورايزون - �ض ذ م م  )جمهولة حمل الإقامة( 

مبوجب هذا الإنييذار تنذر املنذرة - املنذر اليه وتكلفكم مبوجبه باأن تييوؤدوا لها كامل 
و�سبعمائة  الييف  وثييمييانييون  وواحيييد  مائتني   )281.795.75( وقيييدره  الييدييين  مبلغ 
وخم�سة وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ض )خالل خم�سة اأيام( من تاريخ تبلغكم 
هذا الإنذار ، واإل �سوف تلجئ املنذرة اىل الق�ساء املخت�ض ل�ست�سدار اأمر اأداء والزامكم 
تاريخ  ميين  �سنويا   )%9( بييواقييع  عنه  التاأخرية  والييفييائييدة  املديونية  مببلغ  بالوفاء 
التام وبتعوي�ض تكميلي قدره )28000( ثمانية  املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد 

وع�سرون الف درهم وبكافة الر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 3139/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )786.339.85 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإعالن :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- ر�سا قنر على ابو القا�سم - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/12/20 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�سالح/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ 755.094.64 �سبعمائة وخم�سة وخم�سون الف واربعة وت�سعون درهما واربعة و�ستون فل�سا 
والفائدة بواقع 9% �سنويا على ذلك املبلغ من 2020/8/19 وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهييم  والييف  وامل�ساريف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 326/2021/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل )ما�ض انرنا�سيونال ذ م م( وفرعها �سوبر ماركت ما�ض 
واإ�سهار هذه الت�سفية واحلل يف ال�سجل التجاري و�سطب ا�سمها والغاء رخ�ستها وانهاء ال�سراكة يف ال�سركة لنتهاء مدتها. 

واحلكم بتعيني امل�سفي �ساحب الدور ليكون م�سفيا ق�سائيا ل�سركة / ما�ض انرنا�سيونال ذ م م والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعييالن :  فرامبايل تازهي كونييل فينودان  - �سفته بالق�سية : مدعي   وميثله : اأمل خمي�ض دروي�ض حممد 
البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنهما : 1- مار�ض انرنا�سيونال - �ض ذ م م  2-�سوبر ماركت ما�ض فرع من 

ما�ض انرنا�سيونال - �ض ذ م م - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل )ما�ض انرنا�سيونال 
رخ�ستها  والييغيياء  ا�سمها  و�سطب  التجاري  ال�سجل  يف  واحلييل  الت�سفية  هييذه  واإ�ييسييهييار  ما�ض  ميياركييت  �سوبر  وفرعها  م(  م  ذ 
ل�سركة / ما�ض  ليكون م�سفيا ق�سائيا  الدور  امل�سفي �ساحب  بتعيني  ال�سركة لنتهاء مدتها. واحلكم  ال�سراكة يف  وانهاء 
 2021/2/28 انرنا�سيونال ذ م م والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
ال�ساعة 8.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003543/ 

اإىل املدعي عليه / علي ح�سني احلمادي
)0509969919( الرقم  على  الهاتفية  الن�سية  بالر�سائل  الإعالن  مع   -  9196736

بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2020/12/26 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  بانه  نحيطكم علما 
اأعاله ل�سالح / بنك دبي التجاري بالتايل :  فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة :  ناأمر بالزام الطرف املطلوب 
وقدره  مبلغا  ع(  م  �ض  التجاري  دبي  )بنك  الطالب  للطرف  يوؤدي  باأن  احلمادي(  ح�سني  )علي  �سده 
236.800 درهم )مائتان و�ستة وثالثون الفا وثمامنائة درهما( والفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ 
2020/11/25 وحتى متام ال�سداد ، مع الإلزام بامل�سروفات ومبلغ الف درهما مقابل  املطالبة املوافق 

اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ.
املوافق : 2021/2/22 

مكتب اإدارة الدعوى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - املعدن الرباق ل�صناعة الن�صاءات املعدنية )ذ م م(  
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003697/ 

اإىل املحكوم عليه :  املعدن الراق ل�سناعة الن�ساءات املعدنية )ذ م م( 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة هداية للتجارة - ذ م م - فرع دبي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 106983 درهم
بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2020/3/23 حتى متام ال�سداد. 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2018/ M0004660 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : مرمي عبداهلل �ساملني �سهداد الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية  

نعلمكم بان املدعي م�سرف عجمان / �ض.م.ع الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر احلكم التايل :- 

ع  م  �ض  للمدعي م�سرف عجمان  توؤدي  بان  �سهداد  �ساملني  عليها مرمي عبداهلل  املدعي  بالزام 
وقدره مليون وت�سعمائة وثالثة واربعون الفا وثالثمائة و�ستة و�سبعون درهما وخم�سائة فلو�ض 
والفائدة التاأخرية بواقع %5 من تاريخ رفع الدعوى يف 2018/7/15 وحتى متام ال�سداد 
على ا�سل الدين وب�سرط ال تزيد عنه والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   
حرر بتاريخ  2021/2/21 - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني   
القا�صي /ح�صام  ح�صن الهامور 
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2020 /0001965 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه / �سركة بوابة م�سر لل�سحن ملالكها حممد عبداهلل ال�سيد علي 
املحكمة يف  2021/2/18م  قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  بانه  نحيطكم علما 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / يا�سر ابراهيم ال�سيد ابو الف�سل 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  اأن  عليها  املدعي  الزام   : املحكمة  قررت  الأ�سباب  فلهذه 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  درهم   34000
املحاماة ، ورف�ست ما جاوز ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
املوافق : 2021/2/22 

مكتب اإدارة الدعوى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 2563 ل�صنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سده / في�سل حميد عبداهلل املزروعي 

حميد عبداهلل علي املزروعي - �سركة متيم للمقاولت - ذ م م  
ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات ال�سالمي 

www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2021/3/3 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل :
)ثالثة  درهم   23.240.000  : التثمني  ب�سعر   ، ال�سارقة  باإمارة   )6( ال�سناعية  2975 ملك مبنطقة  رقم  العقار   -

وع�سرون مليون ومائتان واربعون الف درهم( 
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لالإمارات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرا�ض التقدم باعرا�سه  للمزادات 

معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن/ رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 2563 ل�صنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا( للمنفذ �صده 
املنفذ �سده / في�سل حميد عبداهلل املزروعي 

حميد عبداهلل علي املزروعي - �سركة متيم للمقاولت - ذ م م  
ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات ال�سالمي 

www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2021/3/3 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل :
)ثالثة  درهم   23.240.000  : التثمني  ب�سعر   ، ال�سارقة  باإمارة   )6( ال�سناعية  2975 ملك مبنطقة  رقم  العقار   -

وع�سرون مليون ومائتان واربعون الف درهم( 
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لالإمارات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرا�ض التقدم باعرا�سه  للمزادات 

معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن/ رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
  اعالن بالن�صر

التاريخ 2021/2/23
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن نبيل عبا�ض عبدالرازق م�سطفى م�سري 
اجلن�سية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% لل�سيد/ ال�سيد م�سعد 
ح�سينى احمد الغرباوى م�سري اجلن�سية ، يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / �سالون املا�سة 
ال�سوداء للحالقة رخ�سة مهنية رقم )762651( - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغر 

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

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

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد جا�صم الدين �صم�س الدين �صودري 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001861/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد جا�سم الدين �سم�ض الدين �سودري 

عجمان ال�سناعية �سارع الدوحة بالقرب من �سوق الذهب رقم مكاين 4617807367  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ  دنيا للتمويل - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 141256.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي /عبداهلل املر�صدي 
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  24  فرباير 2021 العدد 13173

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  24  فرباير 2021 العدد 13173

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  24  فرباير 2021 العدد 13173

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 293/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : اعمال ن�ض املادة 4 من قرار رئي�ض املحكمة التجارية بدبي رقم 28 ل�سنة 2020 ال�سادر 

بتاريخ:2020/9/11 واملعمول به من تاريخ 2020/11/1 للوقوف على توافر �سروط امر الأداء من عدمه قبول لئحة 
الدعوى وقيدها واعالن املدعي عليه بها - احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )26.929.61( درهم 
- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ما هو ن�سبة 1% من مبلغ )26.929.61( من تاريخ 2018/5/1 وحتى ال�سداد التام - 

احلكم بالزام املدعي عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لال�سرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من 
خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ )5.000.00( الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب الإعالن / 1-م�سرف ال�سارقة ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  �سيد حم�سن عبا�ض �ساه -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اعمال ن�ض املادة 4 من قرار رئي�ض املحكمة التجارية بدبي رقم 28 ل�سنة 
2020 ال�سادر بتاريخ:2020/9/11 واملعمول به من تاريخ 2020/11/1 للوقوف على توافر �سروط امر الأداء من عدمه قبول 
لئحة الدعوى وقيدها واعالن املدعي عليه بها - احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )26.929.61( 
درهم - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ما هو ن�سبة 1% من مبلغ )26.929.61( من تاريخ 2018/5/1 وحتى ال�سداد التام 
- احلكم بالزام املدعي عليه باداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لال�سرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه 
من خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ )5.000.00( الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/3/21  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  646/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/491 عقاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 191743.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

 : بالق�سية  �سفته    - جرويجر  دى  ماريا  اوجو�ستينو�ض  ويلهيلمو�ض   : الإعييالن  طالب 
طالب التنفيذ  -  وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري - �سفته بالق�سية :وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- كين�سيجتون لك�سري للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م )حاليا( بافاريان 
للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م )�سابقا( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )191743.50( وقييدره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/663 عقاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10387641.60 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : مروان يا�سني الزعيم -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد اقبال حاجي حممد نور حممد - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة 
ا�سم املبنى:ا�ض اي تي تاور - رقم  �سكنية - املنطقة:ند ح�سة - رقم الر�ييض 1100 - 
بناءا   ، ، وفاء ملبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  الوحدة 1610 

على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2021/2/17.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
 875/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  �سركة دايفر�ض لتجارة الجهزة الطبية �ض.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبدالرازق عبا�ض جاد 
وميثله / ليلى حمزه ا�سماعيل املال 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)265030( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 100/2021/322 ا�صتئناف عقاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/674 عقاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : خليل ابراهيم حممد ال�سامي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- �ساغا انرنا�سيونال خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك 
 ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/674 عقاري 
كلي، وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/3/3  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                             يف الدعوى رقم  12/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم sct-367-2020 ال�سادر من 

حماكم مركز دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوي ال�سغرة( القا�سي بالزام املنفذ �سدهم 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 16178.7 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : �سيف ليفت ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
 : بالق�سية  - �سفته  �ييض.م.ح  �سي�ستمز  اند جالزينج  فا�ساد  1- مراكي   : اإعالنه  املطلوب 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )16178.7( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الجييراءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 4942/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )312.500( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : فينودكومار كوزيبيليل جوبيناثان ناير -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- كارتيك �سينغ - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اقام عليكم الدعوى  الإعييالن : قد  مو�سوع 
بتاريخ:2021/2/22 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل )5( ايام من ن�سر هذا العالن 
التنفيذية بحقك يف  الجييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  اعاله  املذكورة  باملطالبة  بالوفاء 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر        
 409/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- في�سال �سامالل �سابريا - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مادان غوبتا 

بتاريخ:2021/1/21  البتدائية  دبي  قررت حمكمة  فقد  اأداء  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
ت�سعمائة  درهم   )948.003( ال�سيك  قيمة  للمدعي  يييوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وثمانية واربعون درهما وثالثة دراهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
وخم�سمائة  وامل�ساريف  وبالر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  ال�سيك  ال�ستحقاق  تاريخ 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  1046/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/84 امر على عري�سة حتكيم ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 3651700.75 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : الكبان وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ابواب العقارية املحدودة �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
رقم  املبنى  يف  الكائنتني   G1G1/G151 وهي عبارة عن الوحدات الكائنة الوحدتني العقاريتني رقمي
3- الوحدة   ،  2 5 امل�سمى اي  E233 الكائنة يف املبنى رقم  2- الوحدة العقارية رقم   ،  1 8 امل�سمى جي 
العقارية رقم G2G1 الكائنة يف املبنى رقم 9 امل�سمى جي 2 ، 4- الوحدة العقارية رقم F121 الكائنة 
يف املبنى رقم 7 امل�سمى اف 1 5- الوحدة العقارية رقم D221 الكائنة يف املبنى رقم 1 امل�سمى دي 2 ، 6- 
الوحدتني العقاريتني ارقام E311/E331 الكائنتني يف املبنى رقم 4 امل�سمى اي 3 - وفاء للمبلغ املطالب 

به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر        
 374/2020/18 جتاري كلي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل اخل�سم املدخل : 1- فيجون انف�ستمنت�ض اأند هولدجنز ليميتد �ض.ذ.م.م

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع 

ببنود  بالتقيد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد 
يوم  جل�سة  لها  وحييددت  املحاماة،   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التفاقيه 
لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/3/7 املوافق  الحييد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن حكم بالن�صر        
يف  الدعوى 528/2020/20 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
فران�سي�ض  هرمان  وميثلها  ذ.م.م(  حرة  )منطقة  �سولو�سنز  ميديا   3 يف   -1 عليهما/  حمكوم  اإىل 
لوي�ض 2- ني�سيتا لونا فيدا لوي�ض ب�سفتها �سامن ملديونية/يف 3 ميديا �سولو�سنز منطقة حرة ذ.م.م  

- جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/24  بالزام املدعي عليها بان يوؤديا 
بالت�سامن والتكافل للمدعي مبلغ )4.391.462.63( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/4/18 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب  الف درهم مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1728/2012/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/2248 جتاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 273695 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : عبد اجلليل �سعيد حممد عمر -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- فرزين حممد فريد من�ض - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )273695( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الجييراءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 206/2021/300 اإ�صتئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1016 مدين 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : اأمان ناندا - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- �سيدهارت راجا - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل الإقامة 

بالدعوى رقم 1016/2020  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  : قد  الإعييالن  مو�سوع 
ال�ساعة 10.00  املوافق 2021/3/23  الثالثاء  مدين جزئي. وحددت لها جل�سه يوم 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم 207/2021/276 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : حيث ان الطالبة ب�سدد تنفيذها لالأمر ال�سادر يف اأمر الأداء رقم 

1312/2020 بعد تعديالته بالإ�ستئناف رقم 1211/2020 جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1226185.41 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب الإعالن : يوين اخلليج للتنمية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- دريك اأند �سكل اجنينرجن )�ض ذ م م(  2-دريك اند �سكل انرنا�سيونال 

)�سركة م�ساهمة عامة( - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1226185.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 223/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4426 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )499220 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : اخلياط لالإ�ستثمار )�ض.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة عر اجلبال للمقاولت العامة - ذ م م - �سفته بالق�سية 

: منفذ �سده 
 مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )499220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجييراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   
اعالن بالن�صر 

                            يف التنفيذ رقم 2020/4050
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده/1 �سرايا الجناز لالعمال الفنية
جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/الهامى ال�سيد على البيلى عبدالفتاح
قد اأقام عليكي الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكي بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره 16855 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  بال�سافة اىل تذكرة 

عودة اىل وطنة عيناً اأو مايقابلها .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكي يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 590/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )201452.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-�سركة بن �سيفان ملقاولت البناء ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي -  �سفته 
بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد    : الإعيييالن  مو�سوع 
)201452.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/2  
ال�ساعة 10.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر 
 138/2021/207 تنفيذ جتاري  

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

اىل املنفذ �سده/1-  راوند كور للخدمات الفنية - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الروؤية الفنية للديكور - �ض ذ م م   

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)23.378( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24   

اعالن بالن�صر        
 16/2021/267 جتاري جزئي  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
، 2-عبداهلل خمي�ض حممد  ال�سوا  1- علي مي�سرة عبدالروؤوف   / عليهما  املدعي  اإىل 

املحفوظي  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : فادى حممد �سعيد فائق مناع  

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثالثة 
ور�سوم وم�ساريف واتعاب حماماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/2/28 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 24/ 02/ 2021  Issue No : 13173
Notification of Publication

On Case No, 16/2021/293 Partial Commercial
Subject of Case: In pursuant of article contained in the resolution of the president of Dubai Commercial Court 
no. 28 of 2020 on 11/9/2020 as applicable on 1/11/2020 consider the availability of the performance conditions 
or not accepting the plea of the case and registering and informing Defendant thereof the judgment shall be 
issued for obligating Defendant with paying to Claimant an amount of AED 26,929.61 (twenty-six thousand 
and nine hundred and twenty nine UAE Dirhams and sixty one Fils only obligating  Defendant with paying 
to Claimant 1% of the amount of AED 26,929.61 upon 01/05/2018 until the full payment, the judgment shall 
be issued for obligating Defendant with paying the proper compensation to Claimant for the damages caused 
thereto and the lost gains and the losses caused thereto as estimated by Claimant with the amount of AED 
5,000.00 - obligating Defendant with paying the fees, expenses and attorney's fees.
Applicant: Sharjah Islamic Bank  -  Capacity in Issue: Claimant
 Informed Parties:1 Syed Mohsin Abbas Shah  - Capacity in Issue: Defendant
Subject of Notification:The case was filed against you and its subject is that pursuant of article 4 contained 
in the resolution of the president of Dubai Commercial Court no. 28 of 2020 on 11/9/2020 as applicable on 
1/11/2020 to consider the availability of the performance conditions or not - accepting the plea of the case 
and registering it and informing Defendant thereof the judgment shall be issued for obligating Defendant with 
paying to Claimant an amount of AED 26,929.61 (twenty six thousand and nine hundred and twenty nine 
UAE Dirhams and sixty one Fils only ) - obligating Defendant with paying to Claimant 1% of the amount of 
AED 26,929.61 upon 01/05/2018 until the full payment the judgment shall be issued for obligating Defendant 
with paying the proper compensation to Claimant for the damages caused thereto and the lost gains and the 
losses caused thereto as estimated by Claimant with the amount of AED 5,000.00 - obligating Defendant 
with paying the fees, expenses and attorney's fees. The case was defined to be considered in the session held 
Sunday corresponding 21-03-2021 at 8:30 AM in the remote litigation hall (Building- Desc), so you or your 
legal representative shall attend and present your pleas or documents to the court at least three days before 
the session.
Case Manager / Yasser Mohammed Al Marzouqi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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دبي  مركز  مييع  �سراكتها  اإطيييار  يف  �سينما«  »فوك�ض  اأطلقت   
بال�سطرابات  للم�سابني  اأفالم مالئمة  للتوحد.. عرو�ض 
م�سممة  نوعها  من  فريدة  �سينمائية  جتربة  وهي  احل�سية 
خ�سي�سا جلعل ارتياد ال�سينما اأكرث �سمولية واإتاحة للجميع 
لالأفالم  الأ�سبوعية  العرو�ض  وتنظيم  تعديل  �سيتم  حيث 
بطرق متنوعة ومالئمة من �ساأنها اأن تتيح لالأطفال الذين 
يييعييانييون ميين خييلييل يف الييتييكييامييل احليي�ييسييي ال�ييسييتييمييتيياع باأحدث 
بيئة  يف  والأ�يييسيييدقييياء  عييائييالتييهييم  مييع  ال�سينمائية  الأفيييييالم 

مواتية ومريحة.
بالإ�سطرابات  للم�سابني  املييالئييميية  الييعييرو�ييض  و�ست�سهد 
ذلك  يف  مبييا  الأفييييالم  ميين  اجلييوانييب  بع�ض  تعديل  احل�سية 
عر�ض  فييرة  طييوال  خافتة  اإ�ييسيياءة  واعتماد  ال�سوت  خف�ض 
الزوار  قليل من  عييدد  وا�ستقبال  الإعييالنييات  وحييذف  الفيلم 
املفرط  التحفيز  من  احلد  بهدف  وذلييك  ال�سينما  �سالة  يف 
اخلا�سة  اخلفيفة  الييوجييبييات  اح�سار  للعائالت  ميكن  كما 
اخلا�سة  الغذائية  املتطلبات  لتلبية  ال�سينما  خارج  من  بهم 

لأطفالهم.

ال�ساعة  عند  ال�سبت  يييوم  الأ�سبوعية  العرو�ض  هييذه  وتقام 
امللونة  ال�سالة   - كيييييدز«  »�سينما  �سالة  يف  ظهرا   12:00
للزوار  ميييكيين  حيييييث   - اليي�ييسييغييار  ال�سينما  لييييرواد  املخ�س�ض 
لكافة  املنا�سبة  الأفيييالم  ميين  وا�سعة  مبجموعة  الإ�ستمتاع 

اأفراد العائلة والأفالم الكرتونية.
لالإ�سطرابات  املالئمة  العرو�ض  �سينما«  »وكيي�ييض  و�ستقدم 
“مول الإمارات”  احل�سية داخييل دوليية الإميييارات يف كل من 
�سنر  و”�سيتي  ال�سارقة”  �سنر  و”�سيتي  مول”  و”يا�ض 
الفجرة” و”اجليمي مول” و”�سيتي �سنر عجمان” قبل 

طرحها على امل�ستوى الإقليمي.
»ماجد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ميت�سل  كامرون  وقييال 
الفطيم لل�سينما« : نوؤمن اأن ارتياد دور ال�سينما هو جتربة 
�ساحرة بحد ذاتها وينبغي اأن ي�ستمتع بها اجلميع وي�سعدنا 
عييير هيييذه اليي�ييسييراكيية ميييع مييركييز دبيييي لييلييتييوحييد تييوفيير هذا 
ّممت العرو�ض املالئمة لالإ�سطرابات  العرو�ض اجلديدة. �سُ
حيث  �سهولة  اأكيييرث  ال�سينما  ارتييييياد  جتعل  بحيث  احل�سية 
التكامل احل�سي  يعانون من خلل يف  الذين  تتيح لالأطفال 

ي�ساهدون  وهييم  العائلة  مييع  مميز  وقييٍت  بق�ساء  الإ�ستمتاع 
اأفالمهم املف�سلة.

جمل�ض  وع�سو  عام  مدير  العمادي  حممد  عر  جانبه  من 
»وك�ض  مييع  بالتعاون  الفخر  عيين  للتوحد  دبييي  مييركييز  اإدارة 
املنطقة  اأرجيياء  كافة  يف  املبتكرة  بتجاربها  املعروفة  �سينما« 
ثقيال  عبئا  تكون  قد  بالن�سبة  ال�سينما  بيئة  اأن  اإىل  م�سرا 
لبع�ض رواد ال�سينما حيث تزيد من حتفيز ن�ساط الأطفال 
�ساطعة ولكن من  واأ�سواء  اأ�سوات عالية  ملا فيها من  نظرا 
خالل بع�ض التعديالت التي ميكن اإدخالها على بنية املكان 
بالإ�سطرابات  للم�سابني  املنا�سبة  العرو�ض  هذه  �ست�سمن 
احل�سية لالأطفال الذين يعانون من خلل يف التكامل احل�سي 
فيير�ييسيية حتقيق جتييربيية جماعية  تييفييويييت  وعييائييالتييهييم عيييدم 

وم�ساهدة اأفالمهم املف�سلة على ال�سا�سة الكبرة .
يذكر اأن »وك�ض �سينما« فازت موؤخرا بجائزة »اأف�سل جتربة 
الأو�سط  اليي�ييسييرق  جمل�ض  جييوائييز  حييفييل  خيييالل  �سينمائية« 
مينالك«  ال�سياحي«  واجليييذب  للرفيه  اأفييريييقيييييا  و�ييسييمييال 

وذلك لل�سنة الثانية على التوايل.

•• ال�شارقة-الفجر 

م�ساء  ال�سارقة  يف  العربي  الثقايف  النادي  نظم 
“تداعيات  بييعيينييوان  نييييدوة  بعد”  “عن  الأول 
فيها  حتييدثييت  الت�سكيلي”،  الييفيين  على  كييورونييا 
جناة  د.  هيين:  الت�سكيليات،  الفنانات  ميين  عييدد 
مكي ود. كرمية ال�سوملي والفنانة منى اخلاجة 
اأمل  ود.  اإبييراهيييييم  اإمييييان  ود.  عي�سى  عبر  ود. 
اجلمل، واأدارها خليفة ال�سيمي من�سق الأن�سطة 

الفنية يف النادي.
ا�ستهل خليفة ال�سيمي الأم�سية بطرح عدد من 
الراهن  الوقت  يف  الفن  واقييع  حييول  الت�ساوؤلت 
الإنتاج  حيث  من  عليه  اجلائحة  تاأثر  ومييدى 
واإقامة  الفنانني  توا�سل  حيث  ومن  الإبداعي، 
التي  املجالت  من  وغرها  والت�سويق  املعار�ض 

تتعلق بالفن الت�سكيلي.
د. عبر عي�سى يف تناولها للمو�سوع قالت اإن من 
وم�سرة  �سلبية  تكون  اأن  الكوارث  يف  الطبيعي 
الإن�سان  ميزة  لكن  لالإن�سان،  بالن�سبة  ومييوؤمليية 
عموما هي يف القدرة على التكيف مع الأحدث 
امل�ستقبل  اإىل  والنظر  اجلييوائييح،  مييع  والييتيياأقييلييم 
وحماولة ال�ستفادة من اجلوانب الإيجابية يف 
حالة  ويف  لتجاوزه،  الواقع  وحتييدي  كارثة،  كل 
كورونا وبالن�سبة للفنان فاإن كورونا كانت دافعا 
الوقت  ميين  ال�ييسييتييفييادة  يف  الفنانني  ميين  لكثر 
الكثر، يف اأن يجد وقتا اأكرث لالإبداع وللتعبر 
عن الواقع الراهن الذي ل نعرف اأين ي�سر لأن 

تفكر  اإىل  وحتتاج  و�سريعة  متغرة  الأحيييداث 
على  يعتمد  فييالأميير  عليها،  لل�سيطرة  �ييسييريييع 
الكوارث  لتقبل  وا�ييسييتييعييداده  الفنانة  �سخ�سية 
مل�ساعدة  واليي�ييسييعييي  اإيييجييابيييييا  مييعييهييا  والييتييعييامييل 
املجتمع على تقبل الفكرة وال�سيطرة عليها، اأو 
اأنه �سوف ينطوي على نف�سه ويح�ض بالإحباط، 
ويرك الإبداع لأنه لن يجد معار�ض تقليدية 

يقدم فيها تفاعال مبا�سر.
تعبر  دائما هو  الفن  اإبراهيم  اإميان  الدكتورة 
بني  عالقة  وهييو  املجتمعات،  يف  الإن�سانية  عن 
التاأثر والتاأثر، فهو يعر عما يوؤثر يف الإن�سان 
فيما  نف�سه  الإن�سان  تاأثر  ويعك�ض  املجتمع،  يف 
عيياملييي جعلنا  بييه كمجتمع  مييررنييا  فييمييا  حييولييه، 
فهنا  الإح�سا�ض،  ونف�ض  الييظييروف  نف�ض  نعي�ض 
الييبييداييية كان  الييتيياأثيير يف  اإن  الييفيين،  يييكييون دور 
ومل  العامل،  فاجاأت  كورونا  جائحة  لأن  �سلبيا 
يكن اأحد م�ستعدا لها، ويف حلظة ما توقف كل 
�ييسيييء، لكن الييعييامل �ييسييرعييان مييا بيييداأ يتكيف مع 
اأخرى  اآفييياق  عيين  الو�سع اجلييديييد ويبحث  هييذا 
غر الآفاق التقليدية للتوا�سل وت�سير حياته 
بييداأت احلركة  غييرار ذلك  واأعماله وفنه، وعلى 
الفنية تتحول بن�ساطها اإىل العامل الفرا�سي، 
فظهرت املعار�ض  ال�سخ�سية وامل�سركة، وعادت 
الييعييمييل عيين طييريييق من�سات  اإىل  الييغييالييريييهييات 
اإىل  وانييتييبييه املجتمع  عييلييى النيييرنيييت،  ومييواقييع 
ذلك وبييداأ يتجه اإىل تلك املن�سات للتفرج على 

الأعمال الفنية.

واأ�سافت د. اإميان اأن تاأثر اجلائحة يف النهاية 
للدخول  ا�ستعداده  ومييدى  الفنان  على  يتوقف 
اإىل عامل الإنرنت وال�ستفادة من الفر�ض التي 
الطالع  زييييادة  يف  فر�سا  كانت  �ييسييواء  يقدمها، 
ومتابعة اجلديد من الأفكار واملعار�ض اأو فر�سا 
يف العر�ض والت�سويق لإبداعاته وربط عالقات 
فمن  املعار�ض،  واأ�سحاب  الفنانني  مع  توا�سل 
واغتنام  الييعييامل  هييذا  اإىل  للولوج  م�ستعدا  كييان 
الو�سع  ويييحييول  ي�ستفيد،  اأن  بييد  فييال  فيير�ييسييه، 
احلايل اإىل �سيء اإيجابي، ومن مل يبذل جهدا 
يف ذلك فمن الطبيعي اأن يكون لو�سع الإغالق 
�سلبي  تاأثر  الحييرازييية احلالية  والإجيييراءات 

عليه وعلى فنه.
اجلائحة  تاأثر  اإن  قالت  مكي  جنيياة  الدكتورة 
باملجتمع  الفنان  بعالقة  و�سلبا،  اإيجابا  يتعلق، 
وات�ساع ن�ساطه كفنان وقدرته على العمل يف كل 
الظروف والتوا�سل مع الآخرين، فكلما كان ذا 
ن�ساط كلما كان جنح يف حتدي اجلائحة، وفتح 
اآفاق جديدة لفنه، وبالعك�ض، اإذا مل يكن له ذلك 

الن�ساط، فاإن الواقع �سيكون �سلبيا عليه.
وحتدث د. جناة عن واقع الفن يف الإمارات اأثناء 
اجلائحة، م�سرة اإىل اأنه يف البداية كانت الأمور 
معتمة، وكان هناك تخوف كبر من الفنانني، 
ماذا نفعل، وكيف �سنعر�ض، لكن �سرعان الدولة 
�سرعان ما تدخلت وفتحت قنوات جديدة اأتاحت 
اأعمالهم  وعيير�ييض  والإنيييتييياج  الييتييوا�ييسييل  للفنان 
جلمهور كبر يتجاوز الإمارات، فبداأت الندوات 
الغالريهات  وقييدمييت  واملييعييار�ييض،  واملييهييرجييانييات 
فر�سا للفنانني للعر�ض، ون�ساأت جتمعات فنية 
وال�سعودية  الإمييييارات  يف  للفنانني  افرا�سية 
يعود  الن�ساط  بيييداأ  وهييكييذا  والييكييويييت وغييرهييا، 

وبقوة.
قالت  لالأعمال  الت�سويق  بحركة  يتعلق  وفيما 
اإن هذا الواقع الفرا�سي اجلديد اأوجد  مكي 
انتباه  الأعمال، ولفت  لت�سويق  وا�سعة  جمالت 

اجلمهور اإليها ب�سكل كبر، 
تعود،  القيييتييينييياء  حيييركييية  بييييييداأت  الإمييييييييارات  ويف 
مما  مييتييزايييد  اقييتيينيياء  عمليات  ن�سهد  واأ�سبحنا 

يجعلنا نتفاءل بامل�ستقبل.
اأن  ال�سوملي  كييرمييية  الييدكييتييورة  اأكيييدت  بييدورهييا 
مع  �سريعا  التكيف  ا�ييسييتييطيياع  الت�سكيلي  الييفيين 

جتاوزت  العاملية  الفنية  احلركة  واأن  اجلائحة، 
الآن الأزمة مبا اأحدثته من توا�سل افرا�سي 
عر املن�سات الرقمية التي تتيح فر�سة متابعة 
وفر�سة  وامليييعيييار�يييض،  وامليييهيييرجيييانيييات  اليييينييييدوات 
زاد  ممييا  ال�سخ�سي،  الإنييتيياج  وعيير�ييض  التوا�سل 

الوعي، وزاد من �سوق الفنان،
 فلم يعد الفنان يعر�ض ملجموعة حمدودة من 
اأ�ييسييبييح يعر�ض  بييل  املييعييار�ييض  املييتييفييرجييني وزوار 

للعامل على ات�ساعه.
الواقع الفرا�سي  اأن هذا  ال�سوملي  ولحظت 
اجليييدييييد اأتيييييياح لييلييفيينييان فيير�ييسيية اأخييييييرى وهي 
من  واملقتنني  امل�سرين  مييع  املبا�سر  التوا�سل 

دون و�سطاء فنيني،
 وذلك و�سع فر�ض ا�ستفادته ماديا.

الفنانة منى اخلاجة اأكد على فكرة قابلية الفن 
وات�ساع  اجلديد،  الواقع  مع  للتكيف  والفنانني 
جمييييال حتييييرك الييفيينييانييني مبيييا تيييوفييير لييهييم من 
فاأ�سبحت  الفرا�سية،  املن�سات  على  الفر�ض 
عالقاتهم مرتبطة بالعامل، واأ�سبح فنهم يتجه 

ملحبي الفن ومتذوقيه اأينما كانوا،
 و�ساهم هذا الواقع اأي�سا يف زيادة وعي املتلقي 

بالفن وتطور ذوقه الفني،
يتابع خالل  اأن  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  بيته   فمن 
اليييعيييامل، وي�ساهد  املييعييار�ييض يف  عيي�ييسييرات  اليييييوم 

اإبداعاتها ويتاأثر بها، 
ويقتني ما يريده منها.

وخييتييمييت اخلييياجييية بييييياأن هييييذا الييييواقييييع اجلديد 
كبر،  ب�سكل  والعربي  الإميياراتييي  الفنان  يخدم 
فناين  مع  مت�ساوية  فر�سة  له  يوفر  اأنييه  حيث 
لييعيير�ييض فيينييه عييلييى الآخييييير وخماطبته  اليييعيييامل 
ب�سكل مبا�سر، ودون تعقيدات و�سروط العر�ض 

التقليدي يف املعار�ض.
الفن  اإن  قالت  اأمييل اجلمل  الييدكييتييورة  اليينيياقييدة 
احلقيقي اجلدير بهذه ال�سفة، هو ذلك الذي 

ي�ستطيع التعامل مع كل الظروف، 
وهو الفن الذي عرف كيف يتعامل مع جائحة 
منحة،  اإىل  حمييينييية  ميييين  وييييحيييوليييهيييا  كيييييورونيييييا، 
والعر�ض  لييالإبييداع  جديدة  اآفاقا  لنف�سه  ويجد 

والت�سويق.
واأ�سافت اجلمل اأن الواقع الفرا�سي كان قادما 
ل حمالة، وكانت املجتمعات الغربية ت�ستعد له، 

كل  يف  والييرامييج  اخلطط  وت�سع  كامل  ب�سكل 
عجلت  اجلائحة  ولكن  اإليه،  للدخول  املجالت 
به، خ�سو�سا يف عاملنا العربي، وكل من ا�ستطاع 
التكيف مييع هييذا الييواقييع اجلييديييد فقد جنييح يف 

تقليل تاأثر اجلائحة، 
اإيجابيات  يقطف  وبييداأ  ال�سلية  اأثييارهييا  وجتيياوز 
وعر�ض  الإبيييداع  موا�سلة  من  اجلييديييد،  العامل 

الإنتاج والتوا�سل مع العار�سني واجلمهور.

ا�ستفادت من  الأعييمييال  اأن  اإىل  واأ�ييسييارت اجلمل 
اجلائحة ب�سكل خا�ض باعتبار اأن الفن هو �سلعة 

اآمنة لالدخار،
 وهييييييذا جيييعيييل اليييكيييثييير مميييين ييييييرييييييدون اأميييانيييا 
الفنية  والأعييمييال  الييلييوحييات  يقتنون  لأمييوالييهييم 
املختلفة، ويجدون فيها اأمانا اأكرث من املجالت 
واأثناء  قبل  اأ�سواقها  ا�سطربت  التي  التقليدية 

اجلائحة.

يف ندوة يف النادي الثقايف العربي: الفن الت�سكيلي جنح يف التكيف مع اجلائحة

اأعييليينييت جييائييزة اليي�ييسيييييخ زايييييد لييلييكييتيياب يف مركز 
الثقافة  لييدائييرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي 
اأبيييوظيييبيييي.. عييين تييقييدمي منحة  واليي�ييسييييياحيية يف 
»نيييورا  الأوكيييرانييييييية  اليينيي�ييسيير  دار  اإىل  الييرجييميية 
دروك ببلي�سرز«، لرجمة رواية »اختبار الندم« 
للروائي ال�سوري خليل �سويلح الفائزة باجلائزة 

يف فرع الآداب لعام 2018.
اأمييني عام  الدكتور علي بن متيم،  وقييال �سعادة 
جائزة ال�سيخ زايد للكتاب رئي�ض مركز اأبوظبي 
بييالإعييالن عيين اأوىل  �ييسييعييداء  الييعييربييييية.. »  للغة 
تاأتي  والييتييي   ،2021 لييعييام  تييرجييمييات اجلييائييزة 
بييعييد اليينييجيياح الييييذي �ييسييهييدتييه ميينييحيية الرجمة 

ترجمات   6 بيياإطييالق  قمنا  حيث  املا�سي،  العام 
والأوكرانية  والأملانية  والفرن�سية  بالإجنليزية 
لأعيييميييال فيييائيييزة بييياجليييائيييزة. حيييييث تييعييد منحة 
الرجمة من اأهم املبادرات ال�سراتيجية التي 
ي�سهدها القطاع الأدبي يف العامل العربي، فهي 
العرب وت�سهم  الكّتاب  اأمام  العاملية  اأبواب  تفتح 
يف ن�سر اأعمالهم بعدد من اللغات، مما ميّكنهم 
الثقافات  مييتييعييدد  جييمييهييور  اإىل  الييو�ييسييول  مييين 
خالل  من  الدعم  تقدمي  و�سنوا�سل  والأل�سن، 
منحة الرجمة لرفد خمتلف الأ�سواق العاملية 

باأف�سل النتاجات الأدبية يف العامل العربي«.
نورا  دار  مييديييرة  �سيمونوفا،  اإليييييونييورا  وقييالييت 

دروك ببلي�سرز للن�سر.. » لقد اخرنا هذا العمل 
الأدبي لأنه ي�سّلط ال�سوء على اأوجه الت�سابه يف 
الأثيير الذي تركه احلييروب على الييدول، بغ�ض 
واليييثيييقيييافيييات، فاحلروب  عييين اخلييلييفييييية  اليينييظيير 
ق�سية عاملية توؤدي اإىل نتائج مت�سابهة، وهي يف 

جوهرها ل ت�سّرد الأج�ساد، بل اأي�ساً الأرواح«.
ال�سوري  والييروائييي  ال�سحفي  قييال  جانبه  ميين 
خليل �سويلح، الفائز بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب 
ترجم  اأن   «  ..  2018 لييعييام  الآداب  فيييرع  يف 
اأنها حّلقت  يعني  هذا  اأخييرى،  لغة  اإىل  روايتك 
بجناحني خارج اأر�ض لغتك الأم. غبطة تقودك 
اأوجاع  الآخيير  يتلقى  كيف  نييوع:  اأ�سئلة من  اإىل 

لغة اأخرى بلغته، واإىل اأي حد �ستجذبه م�سائر 
�سخ�سيات تعي�ض هموماً خمتلفة، وماهي درجة 
تاأثر قارئ اأجنبي باملناخات التي ابتكرتها، من 
باأنها �ستقطع م�سافات بعيدة كي  اأن تفّكر  دون 

تكون جزءاً من ثقافة ثانية.
زايد  ال�سيخ  جييائييزة  اأ�ييسييكيير  اأن  بالطبع  ينبغي   
للكتاب التي اأتاحت لروايتي »اختبار الندم« اأن 
اللغة  ف�سحة  خييارج  اإ�سافياً  اأوك�سجيناً  تتنف�ض 

العربية«.
اأطلقت  للكتاب  زاييييد  ال�سيخ  جييائييزة  اأّن  يييذكيير 
ح�سور  لتعزيز   2018 عييام  الرجمة  منحة 
ودعم  الييعيياملييي،  امليي�ييسييتييوى  عييلييى  الييعييربييي  الأدب 

اأعمالهم  ن�سر  ميين  لتمكينهم  الييعييرب  الييكييّتيياب 
املنحة  وتييقييّدم  اأخيييرى،  بلغات  باجلائزة  الفائزة 
دولر   19،000 حييتييى  ييي�ييسييل  مييالييييياً  متيييويييياًل 
على  تعمل  التي  العاملية  الن�سر  لييدور  اأمريكي 
اإطالق  الأجيينييبييييية، وميييع  بييالييلييغييات  الييكييتييب  ن�سر 
ترجمة »اختبار الندم«، يرتفع عدد الرجمات 
التي �سدرت بدعم من اجلائزة اإىل 9 ترجمات 
والفرن�سية  الإجنييليييييزييية  منها  عيياملييييية،  بييلييغييات 
والأملييانييييية والإيييطييالييييية والأوكييرانييييية، و�ستعمل 
الييقييادميية على  اجلييائييزة خييالل الأ�ييسييهيير القليلة 
اإطالق املزيد من الرجمات لنخبة من الأعمال 
الفائزة واملر�سحة يف القائمة الق�سرة يف فرعي 

اأدب الطفل والآداب.
وتيي�ييسييم الأعيييميييال الييتييي متيييت تييرجييمييتييهييا بدعم 
رواية  من  كيياًل  للكتاب  زايييد  ال�سيخ  جائزة  من 
»الدينوراف« للكاتبة الإماراتية ح�سة املهري، 
والفرن�سية  الإجنييليييييزييية  اإىل  تييرجييمييت  والييتييي 
والإيطالية، ورواية »جمانني بيت حلم« للكاتب 
الفل�سطيني اأ�سامة العي�سة، والتي ترجمت اإىل 
اأكون  اأن  »اأحلم  وق�سة  والفرن�سية،  الأوكرانية 
خالط اإ�سمنت » للكاتب الكويتي ح�سني املطّوع، 
والفرن�سية  الإجنييليييييزييية  اإىل  تييرجييمييت  والييتييي 
الكويتية  للكاتبة  قبعة«  »بال  وق�سة  والأملانية، 

لطيفة بطي، والتي ترجمت اإىل الفرن�سية.

»جائزة زايد للكتاب« تقدم منحة لرتجمة رواية »اختبار الندم« اإىل اللغة الأوكرانية

» فوك�س �سينما« تطلق عرو�سا مالئمة للم�سابني بال�سطرابات 
احل�سية بال�سراكة مع »دبي للتوحد«
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الفتيات من  الكثري  ت�شبه  حقيقية  "فريدة"  �شخ�شية 

اإينا�س كامل: م�سل�سل 
»الدائرة« ي�سم جمموعة 

من املمثلني املميزين

يا�سمني �سربي: احلب 
يدفعك للظن اجليد 
ولو كان خالف ذلك

فيها عن  كتبت  ملتابعيها  بر�سالة  امل�سرية  يا�سمني �سري   املمثلة  توجهت 
اأهمية احلب يف حياة الإن�سان، وكتبت قائلًة: "احلب عالج لكل �سيء، احلب 
كييان خييالف ذلييك، احلييب يجعل ال�سخ�ض  يجعلك تظن الظن اجليد ولييو 
كييان ظالما دام�سا،  النور ولييو  يييري  ال�سخ�ض  اإنييتيياجيياً، احلييب يجعل  اأكييرث 
احلب يجعل املري�ض يت�سافى �سريعا، احلب فيه طاقة عجيبة، حب احلياة 

جتعل احلياه حتبك واإذا احلياة حبتك اأب�سر باخلر والتي�سر".
التعليمي  الييرييي�ييض  "اأبو  م�ست�سفى  ميييوؤخيييراً  زارت  قييد  يا�سمني  اأن  يييذكيير 
لدعمه  للم�ست�سفى  مالياً  ترعاً  وقدمت  القاهرة،  يف  باملنرة  لالأطفال" 
اأنها وزعت الهدايا على  اإ�سافًة اإىل  يف م�سوار عالج اأطفال م�سر باملجان، 

الأطفال وزارت يف جولتها مقر املحا�سرات التثقيفية.

حتت عنوان "ال�سحة النف�سية" اأطلت النجمة اللبنانية اإلي�سا �سمن احللقة الثانية 
من "بودكا�ست اإلي�سا" ، لت�سارك امل�ستمعني جتربتها اخلا�سة مع العالج 
ا  النف�سي ولت�سيء على اأهمية العتناء بال�ستقرار النف�سي خ�سو�سً

يف ظل التحديات الجتماعية وال�سّحية التي ميّر بها العامل.
بجراأتها املعهودة حطمت اإلي�سا املحظورات وحتدثت عن حلظات 
العالج  على  تيييداوم  اأنييهييا  مييوؤكييدة  النف�سّية،  الييعيييييادة  يف  خا�سة 
ال�سلبّية  يف  الييوقييوع  تفادي  بهدف  عاما   15 منذ  النف�سي 
والإحباط ولبناء املناعة النف�سّية وتعزيز الثقة بالذات.

اأي  لأواجييييه  نف�سي  تييييوازن  "عندي  الييييي�ييسييا:  واأ�ييسييافييت 
ب�سحتي  الهييتييمييام  ب�سبب  اأكيييرث  ب�سال�سة  م�سكلة 
وباملجتمعات  النف�سي  الطبيب  وزيييييارة  النف�سية 
النف�سي  بالطبيب  ال�ستعانة  يعترون  املتقدمة، 
اأمر �سروري ملواجهة �سغوطات احلياة، بينما يف 
الطبيب  زيييارة  اأن  نعتر  ال�سرقية  جمتمعاتنا 

النف�سي حكًرا على املجاذيب".
وتابعت قائلة: "اعتدت طيلة حياتي على ك�سر 
اأقيييرح على اجلميع  الييتييابييوهييات لييذلييك فيياأنييا 
والهيييتيييميييام ب�سحتهم  نييفيي�ييسييي  زييييييارة طييبيييييب 
اأزميييات �سعبة  الفرة  هييذه  ونييواجييه  النف�سية 
نف�سًيا  ول  �سحًيا  ملواجهتها  مهيئني  نكن  مل 
ال�سبب  لييبيينييان واليي�ييسييغييوطييات هييي  وخييا�ييسيية يف 
الأ�سا�سي لأغلب الأمرا�ض مثل ال�سغط وال�سكري 

وغرها من اأمرا�ض الع�سر".

التي و�سلته  الأفعال  بييردود  �سعادته  وليد عن  يو�سف  ال�ساب  الفنان  اأعييرب 
عن دوره يف فيلم "�ساومينج" الذي مت طرحه بدور العر�ض ال�سينمائي منذ 
فرة، والعمل من بطولة : بيومي فوؤاد، و�سالح عبداهلل، ون�سوى م�سطفى، 
و�سامي مغاوري، واأحمد حالوة، ومن ال�سباب توين ماهر، وحامد ال�سراب، 
و�سارة درزاوي، واأحمد �سلطان، وطاهر اأبو ليلة، ويا�سر الطوبجي، وحممود 
فار�ض، وحممد ح�سني، و�سعاد القا�سي، تاأليف اأ�سرف ح�سني، واإخراج �سادي 

اأبو �سادي.
والده  ي�سارع  الييذي  "عزيز"  �سخ�سية  العمل  خييالل  اأقيييدم  يو�سف:  يقول 
�سابط  يكون  اأن  ابنه  يريد  الب  اأحالمهم  كل من  ب�سبب حتقيق  ووالدته 
والأم تييريييده دكيييتيييور، لييكيين عييزيييز كيييان لييديييه حييلييم اأخيييير وهيييييواأن يييدر�ييض يف 

الكون�سرفتوار وحتقيق حلمه.
و اأ�ساف : "الفيلم يتناول ق�سية التعليم يف م�سر يف اإطار كوميدي �ساخر، 
يتم تناوله لأول مرة يف م�سر بهذا ال�سكل، وقمنا بالنتهاء من العمل منذ 
اأكرث من عام، ومت تاأجيله اأكرث من مرة ب�سبب الظروف التي مر بها العامل، 
وانت�سار فرو�ض كورونا امل�ستجد، ليتم طرحه تلك الفرة بعد ا�ستقرار دور 

العر�ض اإيل حد ما" .
واأكد يو�سف اأنه يع�سق املو�سيقي، ويجيد العزف على البيانو، وقال : قمت 
بتعلم العزف على الكمان يف 3 اأيام، قبل ت�سوير الفيلم، كما �سبق ان �ساركت 
الفنان خالد اأنور يف تاأليف اأغاين م�سل�سل "عوامل خفية" مع الزعيم عادل 
امام، والتي حققت حينها جناحا كبرا عند عر�سها، وطلب عدد كبر من 
اأ�سدقاءنا اأن نكون فرقة حقيقية، لتقدمي اأغاين على غرار التي قدمناها 

يف امل�سل�سل.
واأ�سار يو�سف اإىل اأنه ا�ستفاد كثرا من التعاون مع املخرج �سادي اأبو �سادي 
الذي  ما  يعرف  الييذي  ال�سباب  املخرجني  �سادي من  وقييال:  الفيلم،  خييالل 
يريده، ولديه روؤية فنية كبرة، يريد حتقيقها، واعتر ان ذلك الفيلم هو 

اخلطوة الأويل مل�سوار فني طويل �سوف يخطوه خالل ال�سنوات القادمة.
وعن الأعمال اجلديدة خالل الفرة القادمة قال يو�سف: "تعاقدت موؤخرا 

علي امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل "ورد" بطولة الفنانة حنان مطاوع، املقرر 
عر�سه خالل املو�سم الرم�ساين املقبل".

البداية..  يف   •
حم�سك  الييييذى  ميييا 
م�سل�سل  يف  للم�ساركة 

"الدائرة"؟
من  اأكيييييييرث  هيييينيييياك   -
عر�ض  عندما  �سبب، 
"فريدة"  دور  عييلييي 
اأعيييييييجيييييييبيييييييت جيييييييييًدا 
وفكرة  يال�سخ�سية، 
جديدة  امليي�ييسييليي�ييسييل 
وخمتلفة، بال�سافة 
خمرج  وجييييييود  اإىل 
اأحمد  ميييثيييل  ميييهيييم 
وكنت  فييرج،  �سمر 
اأمتييينيييى ميينييذ زمن 
به  يييجييمييعيينييي  اأن 
وم�سل�سل  عيييميييل 
 " ة ئر ا لد ا "
هييييذا  يل  حييييقييييق 
جًدا  وا�ستمتعت 
معه،  بييياليييعيييميييل 
العمل  اأن  كييمييا 
ي�سم جمموعة 
املمثلني  مييييين 
مثل  املميزين 
�سالح  اأحييييمييييد 
واإمييييان  ح�سني 
الييييعييييا�ييييسييييي وبيييياقييييي 
بالتعاون  ا�ستمتعت  الييذييين  الييعييمييل  اأبيييطيييال 

معهم.
�سخ�سية  يف  ليييك  بيياليينيي�ييسييبيية  املييميييييز  ميييا   •

"فريدة"؟

مبراحل  متيير  اأنييهييا  ال�سخ�سية  مييييييز  مييا   -
كييثييرة وتييتييغيير ميييع مييييرور الأحيييييييداث، وهي 
�سخ�سية حقيقية ت�سبه الكثر من الفتيات، 
"فريدة" يف  ليينييا مييا حيييدث مييع  فكلنا حيييدث 
فرة من فرات حياتنا، فقد مرت بالكثر 
من امل�ساكل يف حياتها العاطفية اأثرت عليها 
وغرت يف �سخ�سيتها لكنها حتاول اأن ترجع 
ما  وذليييك  اأخييييرى،  ميييرة  الطبيعية  حلياتها 
لي�ست  اأنييهييا  "فريدة"  �سخ�سية  يف  اأعجبني 
بداخلها  الذي  وال�سر  الوقت،  طوال  �سريرة 
كان اأحا�سي�ض طبيعية ورد فعل ملا حدث لها.

اأحمد  مييع  التعاون  جتربة  وجييدت  كيف   •
�سالح ح�سني يف اأول عمل يجمعكما؟

- كانت  جتربة جميلة وممتعة، وهو مريح 
متوا�سع  و�سخ�ض  الإن�ساين،  امل�ستوى  على 
وحمرم، وعلى امل�ستوى املهني يحر�ض على 
وفريق  اأح�سن �سورة،  ُيظهر من معه يف  اأن 
اأية  اأواجييييه  مل  ولييذلييك  متعاونا  كييان  العمل 

�سعوبات يف العمل.
• ما الر�سالة التي يوجهها العمل للم�ساهد 

يف وجهة نظرك؟
�سخ�ض  وكييل  وجييهييني  لها  دائييميياً  - احلقيقة 
دائًما  ل�سنا  فنحن  نييظييره،  ميين وجهة  يييراهييا 
يوجد  ول  الأ�يييسيييخيييا�يييض  كييييل  مييييع  جيييييييديييين 
الوقت،  طيييوال  اأ�يييسيييرار  اأو  طيبني  اأ�ييسييخييا�ييض 
بييل تييكييون دوافيييع ومييواقييف يتم ميين خاللها 
خروج اأح�سن اأو اأ�سواأ ال�سفات التي بداخلنا، 
جدا  �سغرة  الييدنيييييا  اأن  الثانية  واليير�ييسيياليية 
ميديا  ال�سو�سيال  ع�سر  ظييل  يف  خ�سو�ساً 

فاأ�سبح النا�ض جميعا يعرفون بع�سهم.   
م�سل�سل  يف  ميي�ييسيياركييتييك  عييين  حييدثييييينييا   •

"كوفيد25"؟

اأحب  لأنيينييى  م�ستجابة،  دعييوة  العمل  هييذا   -
الييعييمييل مييع يييو�ييسييف اليي�ييسييريييف، وقييدمييت معه 
العمل  اأمتيينييى  وكيينييت  قييبييل،  ميين  م�سل�سلني 
اأحمد نادر  اأخييرى، وكذلك املخرج  معه مرة 
وكان  اإبلي�ض"،  "لعبة  مييعييه  قييدمييت  جيييالل 
انت�سرت  وعيينييدمييا  جيييدا،  مييعييه ممتعا  الييعييمييل 
"كوفيد  م�سل�سل  اأنهم �سيقدمون معاً  اأخبار 
وبعدها  معهم،  اأكون  جًدا  نف�سي  25" كان 
وكنت  لأ�ييسييارك معهما،  بييفييرة حتييدثييا معى 
العمل  اأن  اإىل  بال�سافة  ال�سعادة،  غاية  يف 
والدور خمتلف متاماً عن اأى حاجة قدمتها 
من قبل، فاأنا �ساأج�سد دور دكتورة يف جمال 
حلقة   15 امل�سل�سل  اأن  وفكرة  الفرو�سات، 
جعلت الأحداث �سريعة وليوجد بها جمال 

للمط اأو التطويل.
خيال  م�سل�سل  العمل  اأن  من  تقلقني  • اأمل 

علمي؟
خيال  امل�سل�سل  اأن  اأرى  ل  احلييقيييييقيية  فييى   -
عييلييمييي، لنيييه يييتييحييدث عيين انييتيي�ييسييار فرو�ض 
ونحن الآن نعي�ض يف هذا الو�سع مع انت�سار 
نقول  اأن  املمكن  وكييان من  كييورونييا،  فرو�ض 
اأنه خيال علمي اإذا كان العمل مت تنفيذه من 

�سنتني، لكن الآن نحن نعي�ض هذه املاأ�ساة.
له؟ حت�سرين  الذى  اجلديد  • وما 

اإمام  حممد  " النمر" مع  م�سل�سل  هناك   -
زوجة  "�ساىل"  ب�سخ�سية  خالله  و�ساأظهر 
عن  خمتلفة  �سخ�سية  وهيييى  فييييوؤاد،  بيييييومييى 
التي  �سروق"  و"  "الدايرة"  يف  "فريدة" 
ليخلو  وامل�سل�سل  "كوفيد25"،  يف  اأقدمها 
يف  اجتماعي  وهييو  الكوميدية  املييواقييف  ميين 
املقام الأول، وهناك عمل اآخر �ساأحتدث عن 

تفا�سيله الفرة القادمة. 

تليفزيونية،  ب��رام��ج  كمقدمة  املهنية  حياتها  ب���داأت 
من  جمموعة  �شمن  ال�شريف  نور  الفنان  اختارها  حتى 
عام  ال��دايل  م�شل�شل  يف  للم�شاركة  اجلديدة  الوجوه 
2007، متكنت مبوهبتها ومالحمها الربيئة اأن تدخل 
الدراما  يف  اأعمالها  توالت  بعدها  امل�شاهدين،  قلوب 
التليفزيونية وال�شينمائية، هي الفنانة اإينا�س كامل 
ب�شخ�شية  املا�شية  االأي��ام  اإليها  االأنظار  لفتت  التي 
عن  "الدائرة"،  م�شل�شل  يف  قدمتها  التي   " "فريدة 
القادمة،  واأعمالها  العمل،  هذا  يف  م�شاركتها  اأ�شباب 

وغريها. كان معها هذا احلوار:

الي�سا تك�سف عن 
خ�سوعها للعالج 

النف�سي منذ 15 عاما

يو�سف وليد: تعلمت عزف الكمان 
يف 3 اأيام ب�سبب )�ساومينج(
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اإليك ما يحدث للج�سد والدماغ 
بعد �سهر الليل كله دون نوم!

بحث علماء الأع�ساب من الرنويج عن كثب يف التداعيات املحتملة لل�سهر 
طوال الليل، على �سحتنا، واعتروها لي�ست جيدة على الإطالق.

وجّندوا 21 �سابا يتمتعون ب�سحة جيدة للخ�سوع ل�سل�سلة من اختبارات 
الت�سوير )اأو DTI(، والتي ت�سر اإىل انت�سار املاء يف اجل�سم وبالتايل 

�سحة اجلهاز الع�سبي.
ظروف  بع�ض  ولتوفر  �ساعة،   23 ملييدة  م�ستيقظني  املتطوعون  وظييل 
اأثناء  اأو النيكوتني  اأو الكافيني  ُي�سمح لهم بتناول الكحول  التحكم، مل 

.DTI الدرا�سة، ومل يتمكنوا من تناول اأي �سيء قبل فح�ض
واأ�سار تقرير اإىل تغرات "كبرة" يف املادة البي�ساء داخل املخ بعد ليلة 
التباين  بانت�سار  مرتبط  اليينييوم  ميين  "احلرمان  اأن  ووجيييد  نيييوم،  بيييدون 

اجلزئي".
وبعبارة اأخرى، تدهور يف �سبكات "الت�سال" داخل الدماغ - وهو �سيء 
اأفكارك بعد ليلة  اأي وقت جتميع  اإذا حاولت يف  رمبا ت�سعر به بنف�سك 

بال نوم.
ولوحظت التغيرات يف جميع اأنحاء الدماغ، والتي تغطي اجل�سم الثفني 

وجذع الدماغ واملهاد وامل�سالك الأمامية وال�سدغية واجلدارية.
الذي  ال�سرر  كييل  اإ�ييسييالح  التالية  الليلة  يف  الطويل  للنوم  ميكن  فهل 
مييدى م�ساهمة  �ييسييوؤال حييول  اأي�سا  وهيينيياك  املييثييال؟.  �سبيل  حيييدث، على 

العوامل الأخرى يف هذه التحولت يف تكوين اأن�سجتنا الع�سبية.
"�ستكون  اإلف�سا�سيغن:  تييوربيييييورن  للتقرير،  الرئي�سي  املييعييد  ويييقييول 
فر�سيتي اأن التاأثرات املفر�سة للحرمان من النوم لليلة واحدة على 
البنية املجهرية للمادة البي�ساء، ق�سرة املدى وتراجع بعد ليلة اإىل 
ب�سع ليال من النوم الطبيعي. ومع ذلك، ميكن الفرا�ض باأن ق�سور 

النوم املزمن قد يوؤدي اإىل تغرات طويلة الأمد يف بنية الدماغ".
منط  �سلوك  لالختبار  اخلا�سعني  الأ�ييسييخييا�ييض  ميين  اثيينييان  ُيظهر  ومل 
اأنه رمبا تكون لدى البع�ض  الدماغ نف�سه مثل الآخرين، ما ي�سر اإىل 

منا اأج�ساد حممية ب�سكل اأف�سل من اآثار احلرمان من النوم.
وهذه درا�سة �سغرة لذا نحتاج اإىل اأخذ النتائج بحذر. وميكن اأن ت�سيف 
وتاأخذ  اأق�سر  زمنية  فرات  على  اإ�سافية  م�سح  عمليات  املتابعة  درا�سة 

اأن�سطة امل�ساركني يف العتبار )وهو اأمر مل يتم القيام به هذه املرة(.
ويبحث الكثر من الباحثني الآخرين يف ال�سوؤال نف�سه: ثبت اأن الأرق 

يتداخل مع جيناتنا وكذلك اأدمغتنا، لذا فهي م�سكلة كبرة جدا.
اأن الدماغ  2017، على �سبيل املثال، وجد باحثون يف اإيطاليا  ويف عام 

يبداأ حرفيا يف اأكل نف�سه عندما ل يح�سل على ق�سط كاف من النوم.
.PLOS One وُن�سر البحث يف

؟ االأ�شود  باملوت  يلقب  الذي  املر�س  هو  • ما 
 -الطاعون 

؟ الفر�س  عند  االآلهة  كبري  ا�شم  • ما 
- اآهورا مزدا

؟  العربية  بالت�شمية  بواتيه  معركة  ا�شم  • ما 
بالط ال�سهداء

؟ اال�شم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمركو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�شف  • من 
-فا�سكودي غاما

. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 
قطر  نف�ض  يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 

�سعره.
يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اكيير   •

امريكا . 
. الأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 
اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�ض  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

الرج �سوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح والآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 
ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 

مل�سافة ل تزيد عن 300 مر فقط.

الأمنيات 
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اجلوز

) عني  باجلوز  يومى غنى  نظام غذائى  اإتباع  اأن  درا�سة طبية عن  ك�سفت 
مر�سى  واإبييطيياء  ظييهييور  تيياأخيير  اأو  املييخيياطيير  تقليل  على  ي�ساعد   ) اجلييمييل 

الزهامير.
و�سدد الباحثون على اأن الدرا�سة اجلديدة ت�سيف اإىل جمموعة متزايدة 
الإدراكية  الوظائف  واقية من اجلوز على  اآثييارا  تو�سح  التى  البحوث  من 

لالإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ض الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى اأنتظمت فى تناول اجلوز ) 

عني اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومتيينييى جييياره ان يييكييون لييديييه اأمييييوال كييثييرة ومييييزارع وخيييييول ومييوا�ييض، فييقييال جحا ميييراث الييدنيييييا يف الولد 

وال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرة عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع الأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى الأيام اأحب جحا ان يختر اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ل  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  الأمييطييار  اتييت  فقد  �ساحبه  امييا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرة يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �سديق ،ل بيت ول �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأنييا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ل ي�سيع لكن املال ي�سيع.

ق�سم  رئي�ض  فييرتييكييني،  اأركييييادي  الييروفييييي�ييسييور  ك�سف 
الطبية  وامل�ساعدة  ال�سريرية  ال�سيدلة  وعلم  العالج 
الأمرا�ض  الأ�سنان،  لطب  مو�سكو  بجامعة  ال�سريعة، 

التي ميكن اأن ت�سر لها اأعرا�ض �سعف الذاكرة.
نفهم عند من  اأن  املييهييم  "من  الييروفييييي�ييسييور،  ويييقييول 
اأو  الذاكرة: عند طفل،  اأعرا�ض �سعف  لديه  تطورت 
�ساب، اأو م�سن. فاإذا ظهرت عن �سخ�ض م�سن، فعليه 
بي  اأ�سيب  قد  كان  اإن  النظر  بغ�ض  الطبيب،  ا�ست�سارة 
"كوفيد19-" اأم ل. لأن هذه اأعرا�ض خطرة جدا".

وي�سيف مو�سحا، �سعف الذاكرة لدى كبار ال�سن قد 
يكون ب�سبب الأمرا�ض التالية:

- ا�سطراب الدورة الدموية يف الدماغ؛

ارتفاع  خلفية  على  الدموية  الأوعييييية  يف  م�سكالت   -
م�ستوى �سغط الدم؛

- �سدمة دماغية خمية؛
اليييدميييويييية ت�سبب  الييقييلييب والأوعييييييييية  ميي�ييسييكييالت يف   -

ا�سطراب تغذية الدماغ؛
- اأمرا�ض مزمنة، من ال�سكري اإىل الزهامير.

ويدعو الروفي�سور، اإىل �سرورة النتباه، اإىل اأعرا�ض 
دون  والتعب من  حييرارة اجل�سم،  درجيية  تقلبات  مثل، 
مبر�ض  بالإ�سابة  ترتبط  الن�سيان،  كما  التي  �سبب، 
تكون  قييد  الأعيييرا�يييض  هيييذه  ولييكيين  "كوفيد19-". 
نيياجييميية عيين الإ�ييسييابيية بيياأمييرا�ييض اأخييييرى. لييذلييك عند 

ظهورها يجب ا�ست�سارة الطبيب.

�سعف الذاكرة قد ي�سري اإىل اأمرا�س معينة

اأ�شخا�س يلتقطون �شوًرا »�شيلفي« بجوار عر�س مظالت مزينة باأ�شواء ملهرجان امل�شابيح القادم يف �شارع 
جتاري يف هانغت�شو مبقاطعة ت�شجيانغ ب�شرق ال�شني. ا ف ب


