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تعتمد �أج ��زاء كثرية م��ن اجل�سم على �صحة �أج ��زاء �أخ ��رى ،وميكن
�أن يكون مل�شكلة يف منطقة ما �آثار بعيدة املدىُ .تعد الأ�سنان �إحدى
مناطق اجل�سم املهمة لل�صحة العامة ،وقد مت ربط �صحة الفم ال�سيئة
مبجموعة متنوعة من امل�شكالت ال�صحية التي ال ميكن �أن تتوقعها
�أبدًا.
فيما يلي جمموعة من الأ�سباب التي ت�ستوجب اخل�ضوع لفح�ص
الأ�سنان يف �أقرب وقت ،وفق ما �أورد موقع "�إم �إ�س �إن" الإلكرتوين:
ت�ؤثر �أمرا�ض اللثة على العظام واللثة حول الأ�سنان ،وقد ربطتها
الدرا�سات مب�شاكل �صحية مثل �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
وفقًا لدرا�سة �أجريت على �أكرث من  11750بال ًغا ُن�شرت يف جملة
ارت �ف��اع �ضغط ال ��دم ،وج��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ن�صف الأ��ش�خ��ا���ص الذين
يعاجلون من ارتفاع �ضغط الدم �أبلغوا � ً
أي�ضا عن �إ�صابتهم ب�أمرا�ض
اللثة .يعتقد العلماء �أن االلتهاب يف اللثة قد ي�ؤدي �إىل حدوث التهاب
يف مناطق �أخرى من اجل�سم �أو يزيدها �سوءًا ،مبا يف ذلك ال�شرايني.
وعلى الرغم من �أن ال�صلة غري مفهومة متامًا� ،إال �أن بع�ض الأبحاث
ت�شري �إىل �أن �أمرا�ض القلب وال�شرايني امل�سدودة وال�سكتة الدماغية
قد تكون مرتبطة بااللتهابات التي ميكن �أن ت�سببها بكترييا الفم.
وجدت درا�سة ن�شرت يف جملة جاما الطبية� ،أنه كلما زاد عدد الأ�سنان
التي يفقدها ال�شخ�ص ،زاد خطر الإ�صابة باخلرف �أو التدهور املعريف.
وقال الباحثون �أنه مقابل كل �سن يُفقد ،يكون لدى ال�شخ�ص خطر
�أكرب للإ�صابة باخلرف بن�سبة  1.1%وخطر �أكرب بن�سبة 1.4%
للإ�صابة بالتدهور املعريف .قد ت�شمل العالقة بني الأ�سنان املفقودة
وم���ش��اك��ل ال��دم��اغ ،ال�ت�غ��ذي��ة �أو ال�ت�ع��ر���ض لبكترييا ال�ف��م �أو احلالة
االجتماعية واالقت�صادية.

حيلة ب�سيطة لو�ضع اخلل على ال�سمك

ك�شف �أحد م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي تيك توك عن حيلة
ب�سيطة لإ�ضافة اخلل على ال�سمك و�شرائح البطاط�س المت�صا�ص
الرطوبة منها .ون�شر ح�ساب يحمل ا�سم @ onlyscransعلى
تيك ت��وك مقطع فيديو يو�ضح احليلة الب�سيطة التي متنع ت�شبع
�شرائح ال�سمك والبطاط�س بالرطوبة ،وقال �إنه يجب �إ�ضافة اخلل
�إىل طعامك با�ستخدام زجاجة رذاذ لأن ذلك �سيمنع جتمع الرطوبة
يف �أماكن معينة ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.
و�أو�ضح م��دون الطعام "يف امل��رة القادمة التي ت�ضع فيها اخلل على
رقائق البطاط�س ،ا�ستخدم زجاجة رذاذ لر�شه على كامل الرقائق،
و�ستح�صل على رقائق متجان�سة ومقرم�شة".
وبعدما جرب �صحفي يف  MyLondonهذه احليلة ينف�سه �أكد
�أن الأمر جنح بالفعل ،وقال "بعد ب�ضع ر�شات كانت رقائقي مغطاة
متامًا باخلل بالت�ساوي ،ومل تبق �أي �شريحة مل ي�صل �إليها اخلل".
و�شاهد �أك�ث�ر م��ن مليوين �شخ�ص مقطع الفيديو ،وح�ظ��ي ب�آالف
الإعجابات والتعليقات ،ون�صح �أح��د املعلقني بو�ضع اخلل قبل امللح
حتى يلت�صق امللح بال�شرائح ب�شكل جيد .وقال �شخ�ص �آخر "يا �إلهي!
ملاذا مل �أعرف هذه الطريقة من قبل؟".

مكتبات متنقلة تعود �إىل �إ�سعاد الأطفال
للمرة الأوىل منذ ع��ودة طالبان اىل ال�سلطة يف �أفغان�ستان ،دخلت
مكتبة متنقلة جمددا �إىل دار للأيتام يف العا�صمة كابل لتعيد ر�سم
االبت�سامات على وجوه الأطفال.
وقالت �أريزو عزيزي البالغة  11عاما التي يحكي كتابها املف�ضل عن
قطة حت�صل على مزيد من قطع اجلنب كلما تعلمت املزيد عن عد
الأرقام "�أ�شعر بال�سعادة حقا ،و�أقر�أ الكتب التي �أحبها جمددا".
و�أردفت و�صوتها يعلو على �صوت رفاقها املتحم�سني بدورهم "مل ت�أت
منذ ثالثة �أ�شهر" ،يف �إ�شارة �إىل احلافلة العمومية التي مت حتويلها
�إىل مكتبة.
وهذه املكتبة املتنقلة واحدة من خم�س حافالت ا�ست�أجرتها منظمة
حملية ت�سمى "�شارماغز" �أ�س�ستها وتديرها الأفغانية املتخرجة من
جامعة "هارفرد" ،فري�شتا كرمي.

ينفق كل مدخراته ل�صنع
�أغلى �سرتة يف العامل
�أن � �ف� ��ق ب ��ري� �ط ��اين م �ع �ظ��م م ��دخ ��رات ��ه
ال�شخ�صية لت�صميم �سرتة عيد امليالد
الأغ�ل��ى يف ال�ع��امل وال�ت��ي جت��اوز �سعرها
� 30ألف دوالر �أمريكي ،جلمع الأموال
ل �� �ص��ال��ح م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ص �ح��ة الوطنية
الربيطانية.
�صمم �إي��دان ليبان ( 33ع��ام�اً)� ،سرتة
حت �م��ل �� �ص ��ورة ح� �ي ��وان ال ��رن ��ة ،بنجوم
ف�ضية مر�صعة باملا�س ،وخيط ذهب عيار
 24قرياطاً ،وبطانة حريرية �إيطالية،
والآالف من كري�ستاالت �سواروف�سكي.
وحطمت �سرتة ليبان ال��رق��م القيا�سي
ال �ع��امل��ي لأغ� �ل ��ى � �س�ت�رة ع �ي��د م �ي�ل�اد يف
ال� �ع ��امل ،م�ت�ف��وق��ة ع �ل��ى � �س�ت�رة �صنعها
�صاحب الرقم القيا�س ال�سابق تيب�سي
�إليف�س ،وال�ت��ي ي�ع��ادل ثمنها 24000
دوالر.
وقال ليبان �إن فكرة ال�سرتة خطرت له
خالل فرتة الإغالق يف  ،2020عندما
ك��ان يعي�ش مبفرده يف فولهام  ،لندن ،
ويعمل بدوام جزئي كموظف يف م�ؤ�س�سة
خريية.
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�أ�سباب خطرية تدفعك لفح�ص �أ�سنانك على الفور

الفوائد ال�صحية احلقيقية
للخروج يف الهواء الطلق

�سفينة �سياحية م�صممة
الخرتاق جليد القطب

حتذير ..عادات �شائعة ل�شرب
القهوة ّ
تعجل بعالمات ال�شيخوخة
تثبت الدرا�سات العلمية �أن تناول القهوة مفيد ل�صحة الإن�سان وتظهر نتائج درا�سات �أخرى
�أن لها �أ�ضرارا �صحية ،وما بني الفوائد والأ�ضرار ،ف�إن الثابت هو �أن االعتدال يف تناولها
ي�ضمن ال�سالمة �صح ًيا ،كما �أن هناك ،بح�سب ما ورد يف تقرير ن�شره موقع "�إيت ذي�س
نوت ذات"  ،Eat This Not Thatاملعني ب�ش�ؤون ال�صحة والتغذية ،بع�ض العادات
ال�سيئة يف تناول القهوة ميكن �أن ت�ساهم يف التعجيل مبظاهر التقدم يف ال�سن.
تقول الدكتورة ليزا مو�سكوفيتز ،اخت�صا�صية تغذية وع�ضو جمل�س اخلرباء
الطبيني يف موقع  ،Eat This Not Thatوم�ؤلف The Core 3 Healthy
� ،Eating Planإن هناك عادات �سيئة و�شائعة �إىل حد ما بني متناويل القهوة
والتي يجب جتنبها من �أجل �صحة �أف�ضل وللم�ساعدة يف �إنقا�ص الوزن �أي�ضا.
� .1شرب القهوة اً
بدل من تناول الفطور
يقول الكثريون �إن وجبة الإفطار هي �أهم وجبة يف اليوم،
لذلك ال ميكن بالطبع �أن يكون ا�ستبدالها بالقهوة مفيدًا
ل�صحة الإن�سان العامة.
وفقًا ملو�سكوفيتز" ،ميكن �أن ي��ؤدي تخطي وقت الوجبة
الرئي�سية (الفطور) �إىل نظام غذائي ذي فوائد �أق��ل "،
وحتديداً نظام يتعار�ض مع اال�ستمتاع ب�صحة جيدة عند
بلوغ مرحلة ال�شيخوخة.
وتن�صح مو�سكوفيتز بتناول "وجبة �إف�ط��ار تتكون من
الفاكهة الطازجة واحلبوب الكاملة واملك�سرات �أو البذور"
ل���ض�م��ان �أن يح�صل اجل���س��م ع�ل��ى ك�م�ي��ات م�ن��ا��س�ب��ة من
الألياف وم�ضادات الأك�سدة.

وف� ًق��ا ملو�سكوفيتز" ،يعترب الكافيني
منبهًا عندما يتم تناوله يف وقت قريب
من موعد اخللود للنوم ،لأن��ه �سيحرم
م ��ن ف��ر� �ص��ة احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال ��راح ��ة
الكافية .ميكن �أن ت ��ؤدي قلة ال�ن��وم �أو
ع��دم ج��ودة ال�ن��وم �إىل �إح ��داث فو�ضى يف
ال�ت�ع��ايف ون �ظ��ام امل�ن��اع��ة واحل��ال��ة املزاجية
والطاقة والتمثيل الغذائي ،وي�صيب ال�شخ�ص
بكل ما يرتتب على ذلك".

 .5التحلية اال�صطناعية
تك�شف ال��دك �ت��ورة م��و��س�ك��وف�ي�ت��ز احل�ق�ي�ق��ة املرة
للمحليات اال�صطناعية ،والتي لو ب��دت وك�أنها
مفيدة لتجنب زيادة ال��وزن ،لكنها يف الواقع لها
 .2تناولها خفيفة وحمالة
حت ��ذر م��و��س�ك��وف�ي�ت��ز م��ن �إ� �ض��اف��ة ال �ك��رمي��ات واملحليات ت�أثري خطري على ال�صحة على املدى الطويل.
اال�صطناعية بكميات كبرية �إىل قهوة ال�صباح ،لأنها ت�ؤثر وتو�ضح مو�سكوفيتز قائلة" :لي�ست "املحليات
اال�صطناعية" غري مفيدة من الناحية التغذوية
على ال�صحة ب�شكل �سلبي كلما زادت الإ�ضافات.
وتقول مو�سكوفيتز" :ال ب�أ�س من تناول كميات معتدلة فح�سب ،بل �إن املحليات اال�صطناعية غري املغذية
م��ن ال�سكر ،ول�ك��ن الإف ��راط يف ت�ن��اول �أك�ي��ا���س ال�سكر يف م �ث��ل ال �� �س �ك��رال��وز والأ�� �س� �ب ��ارت ��ام مي �ك��ن �أن ت�ضر
كل مرة يحتاج فيها املرء �إىل جرعة �صغرية من القهوة مب�ستويات الأن�سولني و�صحة الأمعاء ،مما ي�ؤثر
ميكن �أن ت�ؤدي لزيادة الوزن ،ومبرور الوقت والتقدم يف على جميع امل�سارات احليوية يف اجل�سم  ،وت�صيب
العمر ميكن �أن ت�صيب ال�شخ�ص بزيادة كبرية يف ن�سبة ال�شخ�ص ب��رغ�ب��ة م�ستمرة يف ت �ن��اول امل��زي��د من
ال�سكر يف الدم وااللتهابات والعديد من احلاالت ال�صحية احللويات طوال اليوم ".
الأخرى.
هذا هو الوقت الأمثل الحت�ساء القهوة
� .3شرب القهوة اً
دائ �م��ا م��ا ت�ث�ير ال�ق�ه��وة اجل ��دل خ��ا��ص��ة ب�ين ع�شاقها،
بدل من املاء
ي�ن���س��ى ال �ك �ث�يرون � �ش��رب امل� ��اء وك �ل �م��ا � �ش �ع��روا بالعط�ش ودائماً ما ي��دور النقا�ش حول العدد الأمثل لفناجني
يتناولون القهوة اً
بدل من املاء وهو ما ميكن �أن يكون عادة القهوة كل يوم ،و�أي كمية تعد مفيدة لل�صحة ،و�أي حد
ت�صبح القهوة فيه خطراً على ال�صحة� .أ�سئلة كثرية
كارثية عندما يتعلق الأمر ب�صحة الإن�سان العامة.
وفقًا ملو�سكوفيتز ،ف�إن ن�سيان �شرب املاء وتناول الكافيني ت��راود ع�شاق القهوة .وهنا �سرنكز على الوقت الأن�سب
"ميكن �أن ي�ؤدي �إىل اجلفاف الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سل ًبا والأمثل الحت�ساء القهوة.
على الب�شرة واله�ضم وم�ستويات الطاقة وامت�صا�ص
خبرية التغذية الرو�سية �إيرينا ليزون قالت �إن تناول
العنا�صر الغذائية وحتى املفا�صل".
القهوة يف ال�صباح لن ي�ضر بال�صحة يف حال �شربها مع
الطعام �أو بعده ،بح�سب ما نقلت عنها و�سائل الإعالم
 .4قبل النوم
ينبغي �أن يتم تناول القهوة يف ال�صباح وجتنب �شربها يف الرو�سية ،حمذرة من �شرب القهوة على معدة خاوية.
امل�ساء ،لأنها لو مل ي�ؤد الكافيني �إىل اال�ستيقاظ حتى وقت و�أفادت الطبيبة بال�شرح ب�أن القهوة "حتفز �إنتاج حم�ض
مت�أخر من الليل ،ف�إن هذا ال يعني �أنه ميكن �شرب القهوة الهيدروكلوريك .و�إذا �شربت القهوة على معدة فارغة،
ف�سيبد�أ يف امل �ع��دة �إن �ت��اج ع�صري ه�ضم ال�ط�ع��ام ،ل�ك��ن ال
قبل النوم مبا�شرة.

ي ��وج ��د طعام
ف �ي �ه��ا .ول ��دى
الأ� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص
ال��ذي��ن يعانون
م � � ��ن م� ��� �ش ��اك ��ل
يف اجل � � � �ه� � � ��از
ال � � �ه � � �� � � �ض � � �م � ��ي،
والأ�� � �ش� � �خ � ��ا� � ��ص
املعر�ضني لزيادة
ح �م��و� �ض��ة امل� �ع ��دة،
خ��ا� �ص��ة م��ع التهاب
امل� � � �ع � � ��دة ،مي � �ك� ��ن �أن
ي�ؤدي ذلك �إىل ال�شعور
ب � ��الأمل وع� ��دم الراحة
واحلمو�ضة املعوية".
و�أ� �ش��ارت الطبيبة �إىل
�أن �� �ش ��رب ال� �ق� �ه ��وة يف
ال � �ن � �ه ��ار ال ي� �ج ��ب �أن
ي���ص�ب��ح ب��دي�لا للع�شاء
�أي�ضا� ،إذ �إن هذا امل�شروب
ال يحتوي على العنا�صر
الغذائية التي يحتاج �إليها
الإن� ��� �س ��ان ،ل �ك �ن��ه مي �ك��ن �أن
يكون وجبة خفيفة جيدة.
و�أ� �ض��اف��ت" :ميكن �أن تكون
ال � �ق � �ه� ��وة خ� � �ي � ��ارا للوجبات
اخل �ف �ي �ف��ة� ،إذا اخ�ت��رت مثال
بينها وبني رغيف اخلبز� .سنقلل
م ��ن اجل � ��وع و��س�ي�ت�ل�ق��ى ج�سمنا
الدهون .لكن الوجبة الرئي�سية يجب �أن تكون متوازنة
وحت�ت��وي على الفيتامينات وال��ده��ون والكربوهيدرات
والربوتينات.
و�أك��دت �أن هناك �أ�شخا�صا يعتربون القهوة بالن�سبة لهم
منع�شة ،لكن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م��ن �صعوبة �أو
�إجهاد خالل اليوم ال يجب �أن ي�شربوا القهوة يف امل�ساء.
وت��اب�ع��ت " :ال�ق�ه��وة ل�ه��ا ت ��أث�ير حم�ف��ز ،ل��ذل��ك ال ين�صح
ب�شربها قبل النوم بثالث �إىل �أربع �ساعات� .أما الأ�شخا�ص
القلقني الذين يعانون من ا�ضطرابات النوم ،ف�إن القهوة
هي خيار ال�صباح فقط بالن�سبة لهم".

خرف املالكمة...
ي�صيب ه�ؤالء

قالت اجلمعية الأمل��ان�ي��ة للزهامير �إن االع�ت�لال الدماغي الر�ضحي املزمن
 Chronic traumatic encephalopathyاملعروف
اخ �ت �� �ص��اراً ب �ـ  CTEم��ر���ض تنك�سي ع�صبي ي�ن�ج��م عن
�إ�صابات متكررة يف الر�أ�س .و�أ�ضافت اجلمعية �أنه ي�صيب
ب�صفة خا�صة الريا�ضيني ،الذين ميار�سون ريا�ضات مثل
املالكمة ،وامل�صارعة ،وكرة القدم ،ولذلك ال�سبب يطلق
عليه يف ال��دارج��ة ا��س��م "خرف املالكم" Boxer's
.Dementia
وت�ت�م�ث��ل �أع ��را� ��ض ه ��ذا امل��ر���ض يف ��ض�ع��ف ال ��ذاك ��رة ،و�سرعة
اال��س�ت�ث��ارة ،وال �ت �ه �ي��ج،واالن��دف��اع ،وال �ع��دوان �ي��ة ،وال�ت�رن��ح ،وال���ش�ل��ل الرعا�ش،
و�صعوبات الكالم ،واالكتئاب ،والتفكري يف االنتحار .وعادة ما تظهر الأعرا�ض
بعد �سنوات �أو عقود من نهاية امل�سرية الريا�ضية ،ويف بع�ض الأحيان تظهر
�أي�ضاً لدى الريا�ضيني الأ�صغر �سناً الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  20و 30
عاماً .ويهدف عالج االعتالل الدماغي الر�ضحي املزمن �إىل ال�سيطرة على
الأعرا�ض والتخفيف من حدة الأعرا�ض ال�سلوكية والنف�سية بالأدوية املن�شطة
للذاكرة ،واملهدئات ،وم�ضادات االكتئاب� ،إ�ضافة �إىل توفري بيئة هادئة وم�ستقرة
و�آمنة للمري�ض مثل تب�سيط مهام احلياة اليومية ،و�إبعاد الأدوات احلادة مثل
ال�سكاكني عنه لتجنب احلوادث واحليلولة دون �إيذاء النف�س �أو الغري.

مت ت�صميم ال كوماندانت �شاركوت
وه ��ي �سفينة ج��دي��دة م��ن �شركة
ال ��رح�ل�ات ال �ب �ح��ري��ة الفرن�سية
بونانت للو�صول �إىل قلب املناطق
ال �ق �ط �ب �ي��ة ،يف ك� ��ل م� ��ن القطب
ال�شمايل والقطب اجلنوبي.
ال�سفينة ب�أكملها عبارة عن مزيج
م�ب�ه��ج م��ن ال�ب�راع ��ة والهند�سة.
ويتم ت�سخني حفرة النار وامل�سبح
اخل ��ارج ��ي ع�ل��ى ال���س�ط��ح العلوي
من الطاقة املهدرة لل�سفينة .وال
ت��وج��د زج��اج��ات بال�ستيكية على
ظهر ال�سفينة ،حيث يتم تر�شيح
مياه البحر لتوفري مياه ال�شرب
الباردة.
وال مي� �ك ��ن ت �� �س �م �ي��ة � �س �ف �ي �ن��ة ال
ك��وم��ان��دان��ت � �ش��ارك��وت بككا�سحة
ج �ل �ي��د ،ف �ه��ي م���ص�م�م��ة للإبحار
ب �� �س�لا� �س��ة ع�ب�ر اجل �ل �ي��د ك �م��ا هو
احلال يف املياه املفتوحة.
ويف املنتجع ال�صحي ،توجد غرفة
ثلج �إ�ضافة �إىل �ساونا وغرف عالج
وم�سبح داخلي وكر�سي �سلة معلق
بجانب النافذة.
وت�ت�م�ي��ز ال �غ��رف ال �ف��اخ��رة البالغ
ع� � ��دده� � ��ا  123ب� � ��ال � � �ه� � ��دوء يف
الت�صميم ،وحتتوي جميعها على
��ش��رف��ة ُم ��دف� ��أة �أي �� ً��ض��ا لأن �ه��ا على
ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا مليئة ب ��الأدوات،
مبا يف ذلك �آالت Nespresso
و�أجهزة التلفزيون� ،إال �أنها لي�ست
مناف�سة للم�شهد اخلارجي.
ال ��رح � �ل ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ع� �ل ��ى منت
ال���س�ف�ي�ن��ة ب��اه �ظ��ة ال �ث �م��ن ،ولكن
ال�ت�ك�ل�ف��ة ت�شمل ج�م�ي��ع الوجبات
وامل�شروبات ،وتتمتع �سفن بونانت
بالفعل ب�سمعة حت�سد عليها فيما
يتعلق بالطعام ،لكن هذه ال�سفينة
ت�أخذ جتربة الطعام �إىل �أبعد من
ذل��ك ،مع وج��ود قوائم يف املطاعم
ال �ث�لاث��ة ع�ل��ى متنها حت��ت قيادة
ال�شيف �ألني دوكا�سي احلائز على
جنمة مي�شالن.

بالغ من حممد عادل �إمام
بعد تعر�ضه لالبتزاز
حرر الفنان امل�صري حممد عادل
�إم ��ام حم���ض��را يف ال���ش��رط��ة� ،ضد
القائم ال�سابق على �إدارة �صفحته
مب ��وق ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل االجتماعي
"في�سبوك".
وك�شف م�صدر تفا�صيل اخلالف
ب�ي��ن ال� �ف� �ن ��ان وم� ��دي� ��ر �صفحته
ال�سابق ،قائال ملوقع "�سكاي نيوز
عربية" �إن الأخ�ير رف�ض �إعطاءه
رمز الدخول "با�سوورد" اخلا�ص
بال�صفحة ب�سبب طلبه احل�صول
على ن�صف �أرباحها ،البالغة نحو
� 40ألف دوالر �شهريا.

طريقة جديدة للك�شف
املبكر عن �أمرا�ض القلب
ق��ال علماء م��ن معهد "كارولين�سكا" بال�سويد ،يف درا��س��ة حديثة� ،إنهم
تو�صلوا �إىل اب�ت�ك��ار طريقة ج��دي��دة للك�شف املبكر ع��ن �أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية؛ مما قد ميهد لإيجاد الطريق للعالج املبكر ،وبالتايل
خف�ض معدالت الإ�صابات والوفيات.
ويرتبط خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ارتباطا وثيقا
بالكولي�سرتول ال�ضار .و�أظهرت الدرا�سة اجلديدة التي ُن�شرت نتائجها
يف جملة "بلو�س ميدي�سن" الطبية� ،أن هناك بروتينني ينقالن جزيئات
الكولي�سرتول يف الدم ،ب�إمكانهما تقدمي معلومات عن خماطر مبكرة.
وتعد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ال�سبب الأكرث �شيوعا للوفاة على
م�ستوى العامل ،نظرا خلطورتها مثل ال�سكتة الدماغية واحت�شاء ع�ضلة
القلب (النوبة القلبية)� ،إىل جانب ت�صلب ال�شرايني يف مناطق خمتلفة
من اجل�سم .ويف العادة ،يتم تقييم املخاطر القلبية املرتفعة عن طريق
ا�ستخدام بيانات القيم املرجعية للكولي�سرتول ال�ضار يف بع�ض احلاالت
الطبية؛ حيث يتم �أي�ضا قيا�س �أنواع �أخرى من جزيئات الدهون ،جنبا �إىل
جنب مع الربوتينات الدهنية التي تنقل الكولي�سرتول يف الدم.
يف ال ��درا�� �س ��ة ،ع �م��ل ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى ق �ي��ا���س ق �ي��م ال�بروت �ي �ن�ين  apoBو
apoA-1؛ حيث �أن الربوتني  apoBاملعروف بـ (�صميم الربوتني
الدهني بي) هو امل�س�ؤول عن نقل الكولي�سرتول "ال�ضار" ،ويعد مبثابة
"عالمة خطر" يف حاالت مثل الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سكري من النوع ،2
وم�ؤ�شر على م�ستويات عالية جدا من الدهون يف الدم.
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الغابون حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

الفرقة الرئي�سية للقوات امل�سلحة الغابونية قدمت ً
مزيجا من الإيقاعات الع�سكرية والأعمال الكال�سيكية ومقطوعات من الرتاث ال�شعبي الغابوين
دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت جمهورية الغابون بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي �أم�س
الأول االثنني ،ب�صحبة الفرقة الرئي�سية للقوات امل�سلحة الغابونية ،وهي
�إح��دى �أك�ثر الفرق الع�سكرية �شهرة يف �أفريقيا ،والتي قدمت مزيجاً
من الإيقاعات الع�سكرية والأعمال الكال�سيكية ومقطوعات من الرتاث
ال�شعبي الغابوين.
ح�ضر احتفالية اليوم الوطني للغابون معايل باكوم موبلي بوبيا ،وزير
خارجية ال�غ��اب��ون ،حيث كانت يف ا�ستقباله وال��وف��د امل��راف��ق معايل رمي
الها�شمي ،وزي��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل املدير العام لإك�سبو
 2020دبي.
وقال معايل باكوم موبيلي بوبيا« :عرب امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي
�ضمن مو�ضوعه الفرعي ،اال�ستدامةُ ،تظهر الغابون من جديد للعامل
التزامها بحماية البيئة ،كونها بلدا تبلغ م�ساحته نحو � 268ألف كيلومرت

مربع ومتتد �سواحله بطول  800كيلومرت على خط اال�ستواء ،و 88يف
املئة من م�ساحته غابات ،ف�ضال عن �أنه ي�ضم ثاين �أكرب عدد من الأفيال
يف �أفريقيا .ومن ثم ،ف�إن الغابون تدرك قدراتها؛ وم�س�ؤوليتنا البيئية
جتاه الإن�سانية هي �أن تكون تنمية بلدنا قائمة على ا�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة .يف الواقع ،ر�ؤية التنمية يف الغابون هي ر�ؤية خ�ضراء».
�أ�ضاف معاليه« :وبزيارة جناحنا ،ح�ضوريا �أو افرتا�ضيا� ،ست�ستك�شفون
يج�سد الر�ؤية الإن�سانية لبلدنا
جوهر عامل م�ستدام وع��ادل ومن�صفّ ،
العزيز الغابون».
وقال جنيب حممد العلي ،املدير التنفيذي ملكتب املفو�ض العام لإك�سبو
 2020دبي« :ت�سلط الغابون حتت �شعار «من �أجل م�ستقبل م�ستدام»،
ال�ضوء على �أهمية اجل�ه��ود اجلماعية للت�صدي للتغري امل�ن��اخ��ي ،كما
جت�سد الغابون بو�صفها بلدا يتمتع ب�ثروة من التنوع احليوي� ،أهمية
احلفاظ على الكوكب عرب جناحها امل�ستوحى من الطبيعة ،الذي ي�شجع
ال��زوار على النظر يف �أثر خياراتهم الفردية ،وفهم �أهمية احلفاظ على
البيئة ،عرب �إعادة ابتكار احلياة يف الغابة الغابونية داخل اجلناح».
و�أ� �ض��اف« :تفخر ال�غ��اب��ون ،بو�صفها �أر� �ض �اً م��زده��رة ومتنوعة حيويا،

وبتح ّليها بثقافة وت��راث غنيني ،ا�ستعر�ضهما حمتوى اجل�ن��اح ب�شكل
مبهر ،لإ�شراك الزوار ومنحهم جتربة تفاعلية رائعة».
مت� ّي��زت اح�ت�ف��االت ال�ي��وم الوطني للغابون �أي�ضا ب ��إط�لاق ك�ت��اب خا�ص
للأطفال ،ي�سهم يف توفري و�سيلة ترفيهية وتفاعلية جذّابة ،متنحهم
فر�صة التعرف على احلياة النباتية واحليوانية يف احل��دائ��ق الوطنية
للغابون .و�سيح�صل كل طفل ي��زور جناح الغابون على ن�سخة جمانية
من الكتاب فور �إكمال اجلولة اال�ستثنائية املعروفة با�سم «العثور على
الكنز».
وع �ق��دت ال �غ��اب��ون يف ج�ن��اح�ه��ا ب��إك���س�ب��و  2020دب ��ي م�ن�ت��دى بعنوان
«اال�ستثمار يف الغابون من �أجل اقت�صاد م�ستدام» لتقدمي ملحة عامة عن
املناظر الطبيعية امل�ستدامة يف البالد ،و�شملت قائمة املتحدثني باملنتدى
اخلبري امل�شهور عاملياً يف جمال االحرتار العاملي ،الربوفي�سور يل وايت،
ال��ذي ت��ر�أ���س جمموعة الأمم الأف��ري�ق�ي��ة مب��ؤمت��ر الأط� ��راف ال�ساد�س
والع�شرين «كوب  « 26ب�ش�أن تغري املناخ يف مدينة غال�سكو .
ويوفر جناح الغابون يف �إك�سبو  2020دبي للزائرين فر�صة ُمبهرة تتيح
لهم ال�سري عرب حماكاة جتريبية مذهلة للغابات املطرية حلو�ض نهر

الكونغو ،وم�شاهدة ح ّية للحيوانات والنباتات التي تزدهر هناك .كما
يتخذ جناح الغابون يف �إك�سبو �شعار «من �أجل م�ستقبل م�ستدام» ،و�سوف
ينغم�س زوار اجلناح يف غمار العجائب الطبيعية اال�ستثنائية للغابون،
للتعرف على ال��دور احليوي ال��ذي يلعبه حو�ض نهر الغابون باعتباره
«رئ��ة» �أفريقيا ،ال�سيما التعرف �إىل الإ�سهامات التي تقدمها الغابون
للتغلب على االحرتار العاملي.
مت�ث��ل الأي� ��ام ال��وط�ن�ي��ة وال�ف�خ��ري��ة يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،منا�سبات
ل�لاح�ت�ف��ال ب�ك��ل م��ن امل �� �ش��ارك�ين ال��دول �ي�ين ال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م على
 200م�شارك ،لت�سليط ال�ضوء على ثقافاتهم و�إجنازاتهم وا�ستعرا�ض
�أجنحتهم وبرامج فعالياتهم ،وتتميز كل منها مبرا�سم رفع العلم على
من�صة الأمم يف �ساحة الو�صل ،فيما يلي ذل��ك عرو�ض ثقافية و�إلقاء
الكلمات الرتحيبية.
ت�ستمر فعاليات �إك�سبو  2020دب��ي ،حتى  31مار�س  ،2022ويدعو
احل��دث ال ��دويل ال ��زوار م��ن جميع �أن �ح��اء ك��وك��ب الأر� ��ض �إىل امل�شاركة
يف ُ�صنع ع��امل جديد يف احتفال ب ��إب��داع الب�شر وابتكاراتهم وتقدمهم
وثقافاتهم على مدار �ستة �أ�شهر.

خالل فعاليات �إك�سبو 2002

تاي دبي ت�ست�ضيف �أكرب قمة ريادية يف العامل هذا ال�شهر ت�ضم  3,000من رواد ورائدات الأعمال
•• دبي– الفجر

�أع�ل�ن��ت ت��اي ع��ن ب��دء ال�ع��د التنازيل
لأك �ب�ر ق�م��ة ع��امل�ي��ة م��ن ن��وع�ه��ا على
الإطالق (قمة تاي العاملية )2021
والتي �ستنطلق يف الفرتة من � 15إىل
 15دي�سمرب  2021خالل فعاليات
�إك�سبو � .2002ست�ست�ضيف القمة
�أكرث من  3,000من رواد ورائدات
الأعمال ،امل�ستثمرين� ،أ�صحاب ر�أ�س
امل� ��ال امل� �ج ��ازف ،ال �� �ش��رك��ات النا�شئة
وق��ادة العامل ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء
ف��روع ت��اي م��ن جميع �أن�ح��اء العامل،
وذلك لأول مرة يف الإم��ارات العربية
املتحدة.
� �س �ي �ت��م �إط �ل ��اق احل � ��دث بال�شراكة
م� ��ع ن � ��ون (ال� ��� �ش ��ري ��ك الرئي�سي)

وات�صاالت (ال�شريك اال�سرتاتيجي)،
م��اي�ك��رو��س��وف��ت ،ب�ن��ك الإم � ��ارات دبي
الوطني ،مدينة دبي للإنرتنت ،ودائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي،
و�سي�شهد م�شاركة متحدثني عامليني
م��ن جميع امل �ج��االت ،بينهم:فيجاي
��ش�ي�خ��ار � �ش��ارم��ا ،امل��ؤ��س����س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة “”Paytmحامت
دوي��دار ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
ات �� �ص��االت ج ��ورج ج ��اك ��وب ،الرئي�س
وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “Bay
”Ecotarioumعبد الرحمن
ط � ��راب � ��زوين ،امل� ��ؤ�� �س� �� ��س والرئي�س
التنفيذيل�شركة“”STVد .كري�شنا
�إي�لا ،رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
امل� �ن� �ت ��دب ل �� �ش��رك��ة “Baharat
�”Biotechسوبيندو موهانتي،

امل ��دي ��ر امل� � ��ايل ل �ل �� �س �ل �ط��ة النقدية،
� �س �ن �غ��اف��ورة ه��وب�يرت ����س ث��ون �ه��اوزر،
م ��دي ��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة «ت� �ي ��زو� ��س»�آم� �ي ��ت
ت�شودوري ،م�ؤ�س�س «لينزكارت �سليم
� �س �ي �ك��وت ،رئ �ي ����س ق �� �س��م املعلومات
يف ح �ك��وم��ة �إ� �س �ت��ون �ي��ا ب ��ن بوي�ش،
م ��دي ��ر ق �� �س��م ال��رق �م �ن��ة يف «VFS
غ�ل��وب��ال»��ش��ا��ش��ان��ك ك��وم��ار ،ال�شريك
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة
“�”DeHaatسانديب نايلوال،
ال�شريك امل�ؤ�س�س ومدير العمليات يف
«بليغون»منى القرق ،مديرة مبيعات
التجزئة يف جمموعة عي�سى �صالح
ال �ق��رق ،وامل���ص�ن�ف��ة ��ض�م��ن �أك�ث�ر 50
ام� ��ر�أة ع��رب�ي��ة ن �ف��وذاً �شيخار كابور،
خمرج �أفالم و�صاحب ر�ؤية فريدة يف
كل ما يتعلق ب�إن�شاء املحتوى جنالء

املدفع ،املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة
لريادة الأعمال (�شراع) ،التي �ستلهم
احل���ض��ور مبهاراتها اال�ستثنائية يف
توجيه الأع�م��ال نحو النجاح يا�ش�ش
�ضاهية ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
«بولي�سي ب ��ازار� ،أك�ب�ر �شركة ت�أمني
يف ال �ه �ن��د �أن �� �ش �ي��ت ن ��اي ��ار ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي� � ،ش��رك��ة “،”Nykaa
التجارة الإلكرتونية للتجميل
�ست�ضم القمة التي ت�ستمر ملدة يومني
كلمات رئي�سية يلقيها عدد من �أبرز
املتحدثني ،بالإ�ضافة �إىل وحمادثات
جانبية م��ع نخبة م��ن �أمل��ع اخلرباء،
وم� �ن ��اق� ��� �ش ��ات ،وج� �ل� ��� �س ��ات ع ��رو� ��ض
ت�ق��دمي�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة حول
اجت��اه��ات التكنولوجيا ،تكنولوجيا
ب � �ل� ��وك ت� ��� �ش�ي�ن ،وال � �� � �ش � �م ��ول امل � ��ايل

واالبتكار .كما �ستغطي القمة العديد واال� �س �ت �م��اع ل �ه��م ،ح �ل �ق��ات النقا�ش،
م ��ن امل��و� �ض��وع��ات امل �ه �م��ة لل�شركات ور� ��ش ال �ع �م��ل ،وع �ي ��ادات اال�ست�شارة
النا�شئة و�أ�صحاب امل�شاريع والتي يتم وف��ر���ص ع��ر���ض الأع �م ��ال اجلديدة،
عر�ضها ومناق�شتها يف م�ساحة فكرية هذا بالت�أكيد حدث ي�ستحق امل�شاركة
واحل�ضور يف �أكرث مدن العامل رياد ًة
�آمنة للتوا�صل.
ل�ل�أع �م��ال ،و��ش�ه��ادة ع�ل��ى م�ك��ان��ة دبي
وبهذه املنا�سبة ،علق ال�سيد بري�شانت كمركز عاملي لالبتكار».
غ ��والت ��ي� ،أم�ي��ن جم�ل����س �إدارة تاي ت �ه��دف ال �ق �م��ة �إىل ت �ع��زي��ز الأف� �ك ��ار
غلوبال والرئي�س الفخري يف تاي دبي ،اجلديدة وتوفري من�صة للم�ستثمرين
قائ ً
ال« :قمة تاي العاملية  2021هي للتعرف على وتقدمي الدعم والتمويل
�أكرب قمة من نوعها لرائدات الأعمال لل�شركات النا�شئة ورائدات الأعمال.
يف �أي مكان يف العامل ،برتكيز خا�ص ت ��اي دب ��ي ه��و ف ��رع ال �� �ش��رق الأو�سط
ع �ل��ى حت�ف�ي��ز وت���ش�ج�ي��ع ب�ع����ض �أكرب ملنظمة تاي العاملية والتي ت�ضم 60
رائ� ��دات الأع �م��ال و�أك�ث�ره��ن جناحاً ف��رع�اً ح��ول ال�ع��امل .منذ �إن�شائها يف
يف �أك�ث�ر م��ن  100دول� ��ة .ب ��د ًء من مدينة دبي للإنرتنت يف عام 2002
التوا�صل وفر�صة االلتقاء والتعارف ،وت ��اي ت�ع��زز ت��اي م��ن ري ��ادة الأعمال
االل � �ت � �ق ��اء ب��امل �ت �ح��دث�ي�ن ال� �ب ��ارزي ��ن يف املنطقة .ت�ست�ضيف تاي �أك�ثر من

 100حدث وفعالية �سنوياً وتركز
براجمها على الن�ساء (تاي للن�ساء)،
ط �ل �ب��ة وط ��ال� �ب ��ات اجل ��ام� �ع ��ات (ت ��اي
ل�ل�ج��ام�ع��ات) ،والإر�� �ش ��اد والتوجيه.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع مبادرات
تاي غري ربحية بل تهدف خللق بيئة
مواتية لريادة الأعمال.
�أعطت دولة الإمارات العربية املتحدة
الأول ��وي ��ة ل�ل�ت�ح��ول ال��رق �م��ي لأكرث
من عقد من ال��زم��ان .ي�سلط تقرير
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة  2020ال�ضوء على
امل�ك��ان��ة التناف�سية ل��دول��ة الإم ��ارات،
ح�ي��ث اح�ت�ل��ت امل��رت �ب��ة الأوىل عاملياً
يف  23م ��ؤ� �ش��راً يف ق�ط��اع��ات حيوية
ت�شمل :االت�صاالت ،ال�صحة ،الإقامة،
وال �ع �م��ل .ك �م��ا مت ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا �ضمن

�أف �� �ض��ل خ�م����س دول يف  59م�ؤ�شراً
وواحدة من �أف�ضل  10دول يف 106
م�ؤ�شر .وفقاً لتقرير «ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا  2021ال�ستثمارات
ر�أ���س امل��ال امل�ج��ازف»� ،شهدت منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أفريقيا
يف ع ��ام  2020رق �م �اً ق�ي��ا��س�ي�اً من
اال�ستثمار يف ال�شركات النا�شئة بلغ
قدره مليار دوالر �أمريكي ،مما يعك�س
ب�ل�ا ��ش��ك ال�ن�م��و ال���س��ري��ع لل�شركات
النا�شئة املحتملة يف املنطقة.

جناح الأمم املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي ي�سلط ال�ضوء على م�سرية التعاون مع دولة الإمارات
•• دبي  -الفجر

�سلط ملتقى الأمم املتحدة يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،ال���ض��وء ع�ل��ى م�سرية
ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة امل �� �س �ت �م��رة بني
دولة الإمارات العربية املتحدة والأمم
املتحدة ،مع تطلعات الطرفني للتعاون
لأج��ل م�ستقبل �أف�ضل ،يف ظل الدور
الكبري ال��ذي تلعبه دول��ة الإم��ارات يف
دع��م �أن�شطة الأمم املتحدة املختلفة
على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
حيث نظم جناح الأمم املتحدة اليوم،
معر�ضا بعنوان «الأمم املتحدة ودولة
الإمارات العربية املتحدة :العمل معاً
م��ن �أج ��ل م�ستقبل �أف �� �ض��ل» ،احتفا ًء
باليوبيل ال��ذه�ب��ي ل�ل��دول��ة ،بح�ضور
كبار موظفي مكتب الأمم املتحدة يف
الإمارات ،ويعقوب احلو�سني ،م�ساعد
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل
ل�ش�ؤون املنظمات الدولية.
و قالت الدكتورة دينا ع�ساف ،املن�سقة

امل �ق �ي �م��ة ل �ل� ��أمم امل� �ت� �ح ��دة يف دول� ��ة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ونائبة
املفو�ض العام للأمم املتحدة يف �إك�سبو
 2020دبي� ،أن الأمم املتحدة ومنذ
ت�أ�سي�سها تتمتع ب�ع�لاق��ات ق��وي��ة مع
دولة الإمارات ،التي تعد �شريكاً فعا ًال
للهيئة الأممية.
و�أ� �ض��اف��ت ع �� �س��اف« :ن�ع�م��ل م��ع دولة
الإم � � � � � � ��ارات يف جم� � � ��االت التنمية
وامل� ��� �س ��ىاع ��دات الإن �� �س��ان �ي��ة وحفظ
الأم��ن وال�سالم العامليني ،ويف جمال
الثقافة وال�صحة من خالل منظمات
ال �ي��ون �� �س �ي��ف وال �ي��ون �ي �� �س �ك��و وغريها
ال�ك�ث�ير ،ول�ق��د �أردن� ��ا م��ن خ�ل�ال هذا
امل �ع��ر���ض� ،إب � ��راز ق ��وة ال �ع�لاق��ة التي
تربطنا مع دولة الإمارات ،واالحتفال
مب �ن��ا� �س �ب��ة م � � ��رور  50ع� ��ام � �اً على
ت�أ�سي�سها» .وتطرقت ع�ساف� ،إىل �أهم
املوا�ضيع التي تعمل عليها مع دولة
الإم � ��ارات ،كتطوير وتنمية �صناعة
ال �غ��ذاء يف ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق �إيجاد

احللول العلمية امل�ساعدة على الزراعة
التي تتالئم مع البيئة ال�صحرواية
لتحقيق اال�ستدامة يف �صناعة الغذاء.
وثمنت ع�ساف ،م�شاركة الأمم املتحدة
يف �إك���س�ب��و  2020دب� ��ي ،ح�ي��ث كان
اجل� �ن ��اح ق �ب �ل��ة ل� �ل ��زوار ال��راغ �ب�ي�ن يف
التعرف على �أن�شطة الأمم املتحدة

عن قرب .و�شددت على ال��دور الكبري
ل�ل�إم��ارات يف دع��م التنمية امل�ستدامة
يف ال� � �ع � ��امل ،وت � ��وف �ي��ر امل� ��� �س ��اع ��دات
الإن���س��ان�ي��ة ،م��ن خ�لال م��وق��ع املدينة
العاملية للخدمات الإن���س��ان�ي��ة ،الذي
ن�ستخدمه يف توزيع امل�ساعدات على
الدول املحتاجة.

ولفتت �إىل �أن برنامج الغذاء العاملي
ميكنه الو�صول من دبي� ،إىل نحو 80
مليون �شخ�ص حول العامل يف ظرف
ث�لاث ��س��اع��ات ،يف ال��وق��ت ذات��ه يوفر
ال�برن��ام��ج م���س��اع��دات ل �ـ  130دولة
انطالقاً من دبي .وقال زكي �أ�صالن،
مدير املكتب الإقليمي للمركز الدويل

ل��درا� �س��ة � �ص��ون وت��رم �ي��م املمتلكات
الثقافية التابعة لليوني�سكو� ،أن املركز
له تعاون فعال مع دول��ة الإم��ارات يف
جم��ال احل�ف��اظ على ال�ت�راث الثقايف
والأماكن الأثرية.
و�أ��ش��ار �أ��ص�لان� ،إىل �أن املكتب يعمل
مع وزارة الثقافة وخمتلف امل�ؤ�س�سات
ذات ال���ص�ل��ة ب �ه��دف ح�م��اي��ة ال�ت�راث
والأم ��اك ��ن الأث ��ري ��ة ع��رب �ي �اً ،ك�م��ا هو
احل ��ال يف ال �ع ��راق ،م��ن خ�ل�ال �إع ��ادة
ت��رم �ي��م م �� �س �ج��د ال � �ن� ��وري واملئذنة
احلدباء يف مدينة املو�صل العراقية.
و�أو�� �ض ��ح �أ�� �ص�ل�ان� ،أن امل �ك �ت��ب يعمل
ع �ل��ى حم ��ارب ��ة االجت � ��ار ب ��الآث ��ار من
خ�ل�ال ال�ت�ع��اون م��ع خمتلف اجلهات
ذات ال���ص�ل��ة يف الإم� � ��ارات واملنطقة،
ك ��اجل � �م ��ارك وال� ��� �ش ��رط ��ة وخمتلف
اجل �ه��ات ل�ي����س ل��وق��ف ��س��رق��ة الآث ��ار
ف�ق��ط ،ب��ل �أي���ض��ا لتحديث القوانني
الوطنية ذات ال�صلة.
وك�شف ع��ن �سعي العديد م��ن الدول

العربية لإدراج �أم��اك��ن تراثية �ضمن
م��واق��ع ال�ت�راث ال�ع��امل��ي امل ��ادي والال
مادي ،مثل مو�ضوع النخلة الذي �أدرج
م��ؤخ��راً ،وم�ب��ادرة ال�سعودية لتطوير
�أط �ل ����س ال� �ع ��امل ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن وج ��ود
مواقع �أثرية يف �إمارتي ر�أ�س اخليمة
وال �� �ش��ارق��ة ت�ستحق �إدراج� �ه ��ا �ضمن
مواقع الرتاث العاملية.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت ال ��دك �ت ��ورة م ��وزة
ال���ش�ح��ي ،م��دي��رة مكتب هيئة الأمم
املتحدة للمر�أة يف الإم��ارات� ،أن هيئة
الأمم امل �ت �ح��دة ل �ل �م��ر�أة ت��رك��ز على
�إب� ��راز دور الإم � ��ارات يف دع��م الكثري
م��ن ب��رام��ج هيئة الأمم املتحدة على
خمتلف الأ�صعدة.
و�أ� �ض��اف��ت ال���ش�ح��ي« :ي �ب�رز املعر�ض
دور هيئة الأمم املتحدة ل�ل�م��ر�أة من
خ�لال مكتب الهيئة يف دول اخلليج
العربي الذي يتخذ من �أبوظبي مقراً
ل��ه ،حيث قمنا ب ��إط�لاق ال�ع��دي��د من
املبادرات �أهمها مبادرة �سمو ال�شيخة

ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك «�أم الإم � ��ارات»،
حلفظ الأم ��ن وال���س�لام ال��ذي متكن
م� ��ن ا� �س �ت �ق �ط��اب �أك� �ث ��ر م� ��ن 400
� �س �ي��دة م ��ن ن �ح��و  16دول � ��ة للقيام
ب�ت��دري�ب��ات ع�سكرية ،ب�غ��ر���ض تفعيل
م���س��اه�م��ة امل� � ��ر�أة يف ع �م �ل �ي��ات حفظ
الأم��ن وال�سالم العامليني .و�أفادت
ال�شحي� ،أن املكتب ي�ستعد ال�ستقبال
دفعة جديدة من ال�سيدات للتدريب
�ضمن ال� ��دورة ال�ث��ال�ث��ة ،م���ش�يرة �إىل
�سعي الهيئة وبدعم من �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،لتمكني امل��ر�أة يف
املجال االقت�صادي والقيادة من خالل
اجلل�سات التي احت�ضنها جناح املر�أة
يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ف���ض� ً
لا عن
الأن�شطة اخلا�صة بحماية امل��ر�أة من
العنف .وق��درت ال�شحي ،عدد �أن�شطة
املكتب التي �ستعقد يف �إك�سبو 2020
دب� ��ي ،ب�ن�ح��و  20ح��دث �اً ف �� �ض� ً
لا عن
م�شاركة نحو  15متحدث من هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة يف عدة �أن�شطة.

�إك�سبو  2020دبي يحتفي بدور املتطوعني يف يومهم الدويل

جل�سة نقا�شية تتناول دور املتطوعني يف حتقيق التنمية ال�شاملة والقيم ال�سامية التي ير�سخها العمل التطوعي
الإم��ارات العربية املتحدة وهي م�ؤ�شر على الن�ضج االجتماعي والثقايف لدى
•• دبي– الفجر
كافة فئات املجتمع ،وميثل املتطوعون يف �إك�سبو  2020دبي جت�سيدا لواقع
مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوّع ،نظم �إك�سبو  2020دب��ي فعالية متخ�ص�صة املجتمع الإماراتي املحب للتعاون واملقبل على اخلري ،ونفخر بر�ؤية املتطوعني
ناق�شت دور املتطوعني يف حتقيق التنمية ال�شاملة والنهو�ض باملجتمع ،والقيم من مواطنني ومقيمني يقدمون �أبهى �صورة لبلدنا احلبيب وي�شاركوننا رحلة
ال�سامية التي ير�سخها العمل التطوعي.
توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل .بتفانيهم ب ��أداء عملهم والتزامهم بتقدمي
وجمعت جل�سة نقا�شية ممثلني عن �إك�سبو وم�ؤ�س�سات وجهات معنية بالتطوع �أعلى م�ستويات اخلدمة للزوار .وقد جنح املتطوعون يف �إك�سبو بتقدمي ال�صورة
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة بهدف ا�ست�شراف م�ستقبل العمل التطوعي احل�ضارية لبلدنا احلبيب للعامل �أج�م��ع وا�ضعني �أنف�سهم يف خدمة الوطن
يف الإم ��ارات يف �ضوء ال��دور ال��ذي يقوم به املتطوعون يف �إك�سبو  2020دبي ،والإن�سانية وهي الر�سالة التي ن�سعى �إىل تر�سيخها يف دولة الإمارات».
وال��درو���س امل�ستفادة من برنامج املتطوعني يف احل��دث الأ�ضخم على م�ستوى و�أ� �ض��اف معاليه« :ت�ع��زز التجربة التطوعية م��ن م �ه��ارات املتطوعني وتتيح
العامل ،ال��ذي ميثل منوذجا متميزا من حيث نطاق العمل و�أع��داد املتطوعني الفر�صة �أمامهم لرد اجلميل للمجتمع وامل�ساهمة يف �إن�شاء �إرث هادف لدولة
وتنوع جن�سياتهم و�أدوارهم.
الإمارات والعامل �أجمع ف�إك�سبو  2020جتربة ا�ستثنائية ال تتكرر ،تتيح لهم
و�أكد امل�شاركون يف اجلل�سة �أهمية م�شاركة املتطوعني يف الأحداث العاملية الكربى اال�ستفادة من فر�ص التعلم والتوا�صل الق ّيمة املتاحة يف هذا احلدث ال�ضخم».
لتحقيق النجاح والأهداف املرجوة منها م�شريين �إىل الأدوار احليوية التي يقوم قيمة جمتمعة بارزة يف الإمارات
بها املتطوعون يف �إك�سبو  .2020وم��ا تعود عليهم ه��ذه امل�شاركة باكت�سابهم وقال �سعادة �أحمد جلفار ،مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي« :ي�ش ّرفنا �أن
خربات عملية �أثناء فرتة تطوعهم يف حدث ا�ستثنائي ال يتكرر ،وعملهم �ضمن نحتفي بـ «اليوم العاملي للتطوّع» متا�شياً مع التوجّ ه الوطني يف دولة الإمارات
فريق متنوع اخلربات واجلن�سيات.
يف جعل التطوّع ثقافة جمتمعية را�سخة ،وقيمة �إن�سانية نبيلة تع ّزز التالحم
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش ،املفو�ض املجتمعي والت�آخي الإن�ساين باعتبارها ركائز متينة قام عليها االحتاد امليمون.
العام لإك�سبو  2020دبي� :أ�صبحت ثقافة العمل التطوعي ،ركنا �أ�سا�سيا يف دولة وي�س ّرنا �إحياء اليوم العاملي للتطوع بامل�شاركة يف فعالية خا�صة خالل �إك�سبو

 2020دبي ،الذي يجمع ثقافات العامل حتت من�صة واحدة ،مر�سخاً مبادئ
الت�سامح والعطاء والتعا�ضد لبناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال اجلديدة .وم�شاركتنا
يف هذه الفعالية هو البراز �أهمية توحيد اجلهود امل�شرتكة وتكرمي املتطوعني
وحت�سني اخلدمات املقدمة للمتطوعني ،عم ً
ال بالتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،يف �إعالء قيمة التطوع يف �سبيل تعزيز مكانة دولة
الإم��ارات كقوة م�ؤثرة على خارطة العمل اخل�يري والإن�ساين والتنموي .وال
ي�سعنا يف هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،يف هذه املنا�سبة الدولية� ،سوى �أن جندّد
التزامنا بدعم املبادرات التطوعية الهادفة �إىل �إحداث تغيري �إيجابي وملمو�س
يف حياة املجتمعات ،ا�ستكما ًال لنجاح اجلهود الب ّناءة التي يبذلها املتطوعون
امل�سجلون لدينا ،والتي �ساهمت يف حتقيق فوائد مادية وجمتمعية هائلة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،معاهدين قيادتنا الر�شيدة على امل�ضي يف دعم امل�ساعي
الوطنية الرامية �إىل خلق منظومة متكاملة وم�ستدامة للعمل التطوعي ،مبا
يعود بالنفع على املجتمع املحلي والدويل على ال�سواء».
ويعترب �إك�سبو  2020حدث تاريخي يف م�سرية العمل التطوعي حيث يعترب
ب��رن��ام��ج �إك�سبو  2020للمتطوعني الأك�ب�ر م��ن ن��وع��ه يف ال��دول��ة واملنطقة،
حيث ي�ضم � 30ألف متطوع يقدمون خدمات عديدة يف خمتلف الأدوار للزوار
وامل�شاركني يف �إك�سبو  2020دبي ،ويف الوقت ذاته يرثون جتربتهم من خالل

اال�ستفادة من �أف�ضل اخلربات العاملية التي يوفرها اك�سبو يف خمتلف املجاالت.
وي�ت��وىل املتطوعون القيام ب��أك�ثر م��ن ثالثني دورا ،وُزع��ت بناء على املهارات
واالهتمامات ال�شخ�صية للمتطوعني.
تنظيم العمل التطوعي
ت�ضم الإم��ارات العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالعمل التطوعي تقوم
بتنظيم العمل التطوعي و�أن�شطة خدمة املجتمع يف جميع �أنحاء الدولة ،وت�سهم
يف �إعداد ال�شباب وت�أهيلهم ل�سوق العمل من م�شاركتهم يف برامج تطوعية خمتلفة
تتنا�سب مع اهتماماتهم .ويعترب اال�ستثمار يف قدرات ومهارات املتطوعني هدفاً
رئي�سياً جلميع امل �ب��ادرات واجل�ه��ود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات واجل�ه��ات املعنية
بالتطوع يف الدولة .كما تدعم تلك اجلهات مبد�أ التطوع التخ�ص�صي القائم
على تعزيز مهارات املتطوعني ح�سب تخ�ص�صاتهم االكادميية والعملية ،وهو
الأمر الذي توفره املن�صة الوطنية للتطوع التي تعنى بتطوير وتنظيم اجلهود
التطوعية من خالل ت�سهيل عملية انخراط املتطوعني بفر�ص تطوعية ح�سب
اهتماماتهم وم�ه��ارات�ه��م وخ�برات�ه��م ،كما تلعب دور الو�سيط ب�ين الراغبني
بالتطوع والفر�ص التطوع ّية املتاحة .وقد �أقرت الأمم املتحدة اليوم اخلام�س
من �شهر دي�سمرب من كل عام يوماً عاملياً للتطوع ،ويحتفي هذا اليوم بالدور
العظيم الذي يقوم به الأ�شخا�ص الذين يتطوعون يف جماالت خمتلفة ،ون�شر
الوعي حول �أهمية م�ساهمتهم يف املجتمع.
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ميكن �أن ي����ؤدي احل�صول على
ع�ل�اج ي��وم��ي لأ���ش��ع��ة ال�شم�س
�إىل ت��ع��زي��ز �صحتك العامة،
مع بحث جديد يربط الوقت
الذي تق�ضيه باخلارج مع مزاج
�أف�ضل وحت�سني النوم وانخفا�ض
خطر الإ�صابة باالكتئاب مدى
احلياة.
يخف�ض خطر الإ�صابة باالكتئاب
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الفوائد ال�صحية احلقيقية للخروج يف الهواء الطلق
ويقول عامل النف�س وباحث النوم �شون كاين،
م��ن ج��ام�ع��ة م��ون��ا���ش يف م �ل �ب��ورن ب�أ�سرتاليا،
وال��ذي �أظ�ه��رت درا��س��ات��ه التجريبية ال�سابقة
كيف ي�ؤثر ال�ضوء اال�صطناعي على النوم وعلى
�إيقاعات ال�ساعة البيولوجية" :احل�صول على
�ضوء �ساطع يف النهار ال يقل �أهمية عن جتنب
ال�ضوء يف الليل".
ويف ه ��ذه ال ��درا� �س ��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى املالحظة
اجلديدة ،نظر كاين وزمال�ؤه يف ت�أثري التعر�ض
لل�ضوء يف الهواء الطلق على النوم واحلاالت
املزاجية ل��دى �أك�ثر من � 400أل��ف �شخ�ص يف
البنك احل�ي��وي باململكة امل�ت�ح��دة ،وه��ي درا�سة
كبرية �أجريت على البالغني يف اململكة املتحدة
جتمع معلومات عن كل �شيء بدءا من التمارين
وع ��ادات ال�ن��وم وح�ت��ى الت�شخي�صات الطبية و
النتائج ال�صحية.
و�سئل النا�س عن مزاجهم و�أدوي�ت�ه��م والوقت
ُ
الذي يق�ضونه يف الهواء الطلق يف يوم عادي يف
ال�صيف وال�شتاء ،من بني �أمور �أخرى.
ويف املتو�سط � ،أفاد البالغون يف اململكة املتحدة
يف الدرا�سة �أنهم يق�ضون حوايل � 2.5ساعة من
النهار يف الهواء الطلق.

و�أظهرت الأبحاث ال�سابقة �أن ق�ضاء الوقت يف
ال�ه��واء الطلق ويف الطبيعة ل��ه جمموعة من
الفوائد ال�صحية ،قد يكون جزء منها مرتبطا
بال�ضوء الطبيعي باعتباره �أه��م �إ� �ش��ارة بيئية
لإيقاعات اجل�سم اليومية.
وق��د ي�ك��ون ع��دم احل���ص��ول ع�ل��ى م��ا يكفي من
ال�ضوء الطبيعي عامال رئي�سيا ي�ساهم يف تدين
احل��ال��ة امل��زاج�ي��ة وم�شاكل ال�ن��وم ال�ت��ي ترتبط
�أي�ضا باالكتئاب وا�ضطراب املزاج ال�شائع و�أحد
الأ��س�ب��اب الرئي�سية ل�ل�إع��اق��ة يف جميع �أنحاء
العامل.
وت�شرح املجموعة يف ورقتهم البحثية" :تطور
ال�ب���ش��ر يف ب�ي�ئ��ة ذات مت�ي�ي��ز وا� �ض��ح ب�ين الليل
وال� �ن� �ه ��ار ،ل �ك��ن ب�ي�ئ��ات�ن��ا احل��دي �ث��ة ط �غ��ت هذا
التمييز".
ويف ه��ذه الأي � ��ام ،يق�ضي الأ��ش�خ��ا���ص "معظم
�ساعات اال�ستيقاظ يف ظروف الإ�ضاءة املتو�سطة
وال�صناعية ،ب�سبب انخفا�ض التعر�ض لأ�شعة
ال���ش�م����س وال�ت�ع��ر���ض ال���س��اط��ع ن�سبيا لل�ضوء
الليلي".
وميكن �أن ي ��ؤدي ه��ذا �إىل ا�ضطراب النوم لأن
ال�ضوء يثبط امليالتونني ،وه��و ه��رم��ون يعزز

النوم .ووجدت درا�سات �سابقة من كاين وفريقه
�أن ما يقرب من ن�صف املنازل "يف درا�سة �أجريت
يف ملبورن" لديها �ضوء �ساطع مبا يكفي لقمع
امل�ي�لات��ون�ين بن�سبة  ،50%ع�ل��ى ال��رغ��م من
�أن احل�سا�سيات الفردية لل�ضوء اال�صطناعي
تختلف ب�شكل كبري.
ويف هذه الدرا�سة الأخرية� ،شرع كاين وزمال�ؤه
يف حتديد كيفية ارتباط مقدار �ساعات النهار
التي ُتق�ضى ب��اخل��ارج ب��امل��زاج وال�ن��وم والنتائج
ال���ص�ح�ي��ة ،وه ��و �أم� ��ر دُر� � ��س ب��درج��ة �أق� ��ل من
الت�أثريات ال�سلبية لل�ضوء يف الليل.
و�أظ�ه��ر التحليل �أن احل�صول على مزيد من
ال���ض��وء يف �أي وق��ت ب�ين ال�ف�ج��ر وال�غ���س��ق كان
م��رت�ب�ط��ا بتح�سن احل��ال��ة امل��زاج �ي��ة وحت�سني
ال �ن��وم ،ف���ض�لا ع��ن ان�خ�ف��ا���ض خ�ط��ر الإ�صابة
باالكتئاب وتقليل ا�ستخدام الأدوي ��ة امل�ضادة
لالكتئاب.
و ُربطت كل �ساعة �إ�ضافية من ال�ضوء الطبيعي
�أي�ضا بانخفا�ض احتماالت الإ�صابة باالكتئاب
ع�ل��ى م��دى احل �ي��اة ،وا��س�ت�خ��دام �أق ��ل مل�ضادات
االكتئاب ،وزيادة ال�سعادة .و�أولئك الذين �أبلغوا
ع��ن حالة مزاجية �أف�ضل وينامون م��ع املزيد

من الإ�ضاءة اخلارجية كانوا يفعلون ذلك مرة
�أخ ��رى يف امل��رة الثانية ال�ت��ي توبعت حاالتهم
فيها ،بعد �أربع �سنوات يف املتو�سط.
و�سمحت من��ذج��ة ال�ب�ي��ان��ات ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة -
ملجموعة فرعية من حوايل � 20000شخ�ص
 للباحثني بتقييم ت�أثري الوقت ال�سابق الذيُي�ق���ض��ى يف ال �ه��واء ال�ط�ل��ق ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج احلالة
املزاجية والنوم املت�أخر ،مع التحكم يف العادات
ال�شخ�صية امل�ستقرة.
و ُعدّلت �أي�ضا وفقا لالختالفات املو�سمية وحالة
التوظيف والتمارين والأن�شطة االجتماعية
ومقدار النوم  -كل الأ�شياء التي ميكن �أن ت�ؤثر
على ال�صحة العقلية.
وم ��ع ذل ��ك ،ن �ظ��را ل�ك��ون�ه��ا درا� �س��ة ق��ائ�م��ة على
املالحظة تعتمد على �إج��اب��ة الأ�شخا�ص على
�أ�سئلة ح��ول عاداتهم اليومية و�صحتهم ،فقد
تكون هناك اختالفات بني �سلوك الأ�شخا�ص
الفعلي واملب ّلغ عنه.
وعلى الرغم من �أن هذا البحث ي�شري �إىل �أن
اخل��روج من املنزل ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني
احلالة املزاجية وحت�سني النوم� ،إال �أن هذا لي�س
بالأمر ال�سهل على اجلميع.
وميثل امت�صا�ص بع�ض �أ�شعة ال�شم�س يف �ساعات
النهار حتديا لعمال ال��وردي��ات الذين يعملون
�ضد �إيقاعات ال�ساعة البيولوجية العادية.
وت���ش�ير بع�ض الأب �ح��اث �إىل �أن حت��دي �ساعة
ج�سمك الطبيعية لي�س جيدا لل�صحة العقلية،
وفقا لدرا�سة حديثة �أخرى حتلل بيانات البنك
احليوي يف اململكة املتحدة،
والتي وجدت �أن الأ�شخا�ص الذين كانوا غري
حماذين ل�ساعة �أج�سامهم الطبيعية كانوا �أكرث
عر�ضة للإبالغ عن االكتئاب ولديهم رفاهية
�أقل.
ول �ك��ن الأم� � ��ر امل �ث�ي�ر ل�لاه �ت �م��ام ه ��و املقارنة
ب�ين ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ح��ول خم��اط��ر االكتئاب،
وا�ستخدام م�ضادات االكتئاب ،وجمموعة الأدلة
امل�ت��زاي��دة ال�ت��ي ت�شري �إىل �أن ال�ع�لاج بال�ضوء
هو عالج فعال ولكنه غري م�ستغل ب�شكل كاف
لعالج االكتئاب ،خا�صة مع الأدوية.
و ُن� ��� �ش ��رت ال ��درا�� �س ��ة يف جم �ل��ة اال�ضطرابات
العاطفية .Affective Disorders
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علماء يزعمون �أن مر�ض �ألزهامير قابل لالكت�شاف قبل ظهور الأعرا�ض
تو�صل العلماء �إىل �أن مر�ض �ألزهامير ميكن اكت�شافه قبل �سنوات من بدء املري�ض يف �إظهار الأعرا�ض.
ومن املعروف �أنه عادة ما يتم التقاط حالة التدهور املعريف فقط ،عندما يبد�أ �شخ�ص ما يف الن�سيان واالرتباك ،لكن الباحثني يف
جامعة غال�سكو ،اكت�شفوا �أن الأفراد الأ�صحاء املعر�ضني خلطر وراثي �أعلى للإ�صابة مبر�ض �ألزهامير قد يظهرون اختالفات يف
بنية الدماغ ودرجات االختبارات املعرفية ،ما ميكن �أن ي�سلط ال�ضوء على الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للخطر.
وعمل الباحثون ،خالل الدرا�سة ،على ح�ساب درجة املخاطر
اجلينية لـ  32790من البالغني الأ�صحاء غري امل�صابني
ب��اخل��رف ،ممن وق��ع تخزين معلوماتهم ال�صحية يف قاعدة
ب�ي��ان��ات ال�ب�ن��ك احل �ي��وي يف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،وك ��ان متو�سط
�أعمارهم  64عاما.
وتت�ضمن ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات ب�ي��ان��ات متعمقة ح��ول �صحتهم
و�أ�سلوب حياتهم ونتائج االختبارات املعرفية.

وا� �س �ت �خ��دم ال �ب��اح �ث��ون ت�ق�ي�ي��م امل �خ��اط��ر م �ت �ع��ددة اجلينات
( ،)PRSوه��ي طريقة م�ستخدمة لتقدير اخلطر اجليني
للفرد للإ�صابة مبر�ض معني ،بناء على ماليني الوا�سمات
اجلينية.
وكان لدى �أولئك الذين ح�صلوا على درجة �أعلى من PRS
اختالفات طفيفة يف ا ُ
حل�صني ،وهو �أحد الأج��زاء الأوىل من
الدماغ التي تت�أثر مبر�ض �ألزهامير.

وك��ان لديهم �أي�ضا ذك��اء منخف�ض وق��درة �أق��ل على التفكري
وحل امل�شكالت اجلديدة.
وقالت رات�شانا تانك ،طالبة ال��دك�ت��وراه يف جامعة غال�سكو
وامل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة" :قد تكون �آثار املخاطر اجلينية
وا�ضحة قبل ت�شخي�ص اخلرف ال�سريري بوقت طويل .وعلى
الرغم من �أننا ال ن�ستطيع �أن نقول على وجه اليقني �إن هذه
االخ�ت�لاف��ات ه��ي ع�لام��ات مبكرة للخرف يف ح��د ذات��ه ،فمن
املهم �أن نقوم مبزيد من البحث يف هذا املجال".
و�أ��ش��ار الدكتور دون��ال��د ليال ،حما�ضر يف ال�صحة العامة يف
معهد ال�صحة والرفاهية باجلامعة وامل�ؤلف امل�شارك للدرا�سة:
"ميكن �أن ت ��ؤدي ه��ذه النتائج �إىل طريقة �أف�ضل لقيا�س
خماطر الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير مقارنة بالطرق احلالية
لال�ستف�سار عن تاريخ عائلي للخرف".
و�أو�ضح" :القدرة على حتديد الأفراد املعر�ضني خلطر تدهور
القدرات املعرفية والرتاجع املت�سارع املحتمل ميكن �أن يح�سن
الت�شخي�ص وخيارات العالج ب�شكل كبري يف امل�ستقبل".
وميكن �أن يغري التعرف املبكر على املر�ض ب�شكل كبري كيفية
�إدارت��ه ومتكني التدخالت التي متنع �أو ت�ؤخر ظهور املر�ض،
وفقا للربوفي�سور بول مورغان ،خبري الطب يف علم الأحياء
بجامعة كارديف ،والذي �أ�شار �إىل �أن فح�ص ال�سكان ميكن �أن
يتم با�ستخدام ت�سجيل .PRS
م�ضيفا �أن ت�صوير الدماغ ،هو الطريقة الطبيعية لت�شخي�ص
اخل��رف ،لكنه مكلف و�أن اخ�ت�ب��ارات الإدراك تتطلب عمالة
كثيفة.
وق��ال��ت فيونا ك��اراغ��ر ،م��دي��رة الأب �ح��اث وال�ت��أث�ير يف جمعية
�ألزهامير باململكة املتحدة�" :إذا متكنا من حتديد الأ�شخا�ص

املعر�ضني خلطر الإ��ص��اب��ة مبر�ض �أل��زه��امي��ر بدقة يف وقت
الح��ق م��ن احل �ي��اة ،ف�ق��د ي �ك��ون ذل��ك مب�ث��اب��ة ت�غ�ي�ير حقيقي
للعبة".وي�شار �إىل �أن االكت�شاف املبكر للأ�شخا�ص املعر�ضني
خل�ط��ر �أك�ب�ر ل��دي��ه ال �ق��درة ع�ل��ى متهيد ال�ط��ري��ق لعالجات
جديدة يف امل�ستقبل وم�ساعدة الباحثني على فهم �أ�سباب تطور
الأمرا�ض مثل مر�ض �ألزهامير.
وعلى الرغم من �أن الدرا�سة ،التي وُ�صفت بالكبريةُ ،تظهر

دل�ي�لا �إ�ضافيا على النظرية القائلة ب ��أن بع�ض التغيريات
ال��دم��اغ�ي��ة املرتبطة مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر ميكن �أن ت�ب��د�أ قبل
�سنوات عديدة من ظهور �أعرا�ض مثل فقدان الذاكرة� ،إال �أنها
يف الواقع ،نظرت فقط �إىل الأ�شخا�ص من خلفية �أوروبية من
البي�ض ،لذلك ال يزال يتعني �إثبات وجود ارتباط بني العوامل
الوراثية والتغريات التي تطر�أ على الدماغ بالن�سبة لأولئك يف
املجتمعات العرقية الأخرى.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيمان
للوكاالت التجارية رخ�صة رقمCN 302627:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�سكو
ملعدات البيع االيل رخ�صة رقمCN 3007340:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيلفر
كوين للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 2984741:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امياريت�س
ميثانول القاب�ضة رخ�صة رقمCN 2924686:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميك ا
وي�ش لتجميل امل�ساحات
رخ�صة رقم CN 3680818:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
االحرتاف لت�صليح املكيفات وكهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1020231:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
النم�سا للرجال رخ�صة رقمCN 2855299:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيتف
كوميونيكي�شن الدارة العمليات الت�سويقية
رخ�صة رقم CN 2823682:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة زهرة الفن للمقاوالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1133010:باال�سم التجاري:حمل ال�سيادة
لت�صليح االطارات وتبديل الزيوت  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1273447:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبدالودود ال�سيد حممد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عوي�شه عبيد حممد النعيمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبدالودود ال�سيد حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف مطر عبيد �سعيد النعيمىفعلى
كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

		
املودعة حتت رقم 299542 :
تاريخ الت�سجيل 2019/01/23:
با�ســم:ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه  444:مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
		
م�ستح�ضرات عالج حب ال�شباب
		
الواقـعة بالفئة 05:
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية :د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه 444:مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
		
تاريخ التا�شري 2021/12/07:
تاريخ الإيداع 2018/10/04 :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:
		
تاريخ الإيداع2018/10/04:
املودعة حتت رقم299541:
تاريخ الت�سجيل 2019/01/23:
با�ســم:ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه 444:مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
منتجات العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة وحتديدا املنظفات املقاومة لل�شيخوخة؛ التونرات
املقاومة لل�شيخوخة؛ الكرميات املقاومة للتجاعيد؛ قطع تنظيف م�شربة مبنظفات للب�شرة؛ كرميات جتميل؛
كرميات جتميل للعناية بالب�شرة؛ كرمي العيون؛ جل العيون؛ كرميات اجلمال للوجه واجل�سم؛ كرميات
الوجه واجل�سم؛ كرميات الوجه ال�ستخدام التجميل؛ تونرات الوجه؛ منظفات الوجه؛ مرطبات الوجه؛ �أطقم
للتجميل وحتديدا �أطقم حتتوي على غ�سول (لو�شن) للوجه والب�شرة ومق�شرات ومنظفات وكرميات؛ غ�سول
(لو�شن) للعناية بالب�شرة؛ كرميات ب�شرة غري طبية؛ خليط م�سجل امللكية من مكونات مقاومة لل�شيخوخة
يباع كعن�صر مكمل مل�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري الطبية؛ م�ستح�ضرات الت�سمري
الذاتي؛ منظفات الب�شرة؛ كرمي تنظيف الب�شرة؛ غ�سول (لو�شن) تنظيف الب�شرة؛ كرميات الب�شرة؛ غ�سول
(لو�شن) الب�شرة؛ مرطبات الب�شرة؛ جل مرطب الب�شرة؛ مق�شرات الب�شرة؛ م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
للوقاية من �أ�شعة ال�شم�س و�إزالة التجاعيد؛ م�ستح�ضرات العناية بال�شعر يف الفئة 3
		
الواقـعة بالفئة 03:
		
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية:د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه 444:مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
تاريخ التا�شري 2021/12/07:

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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:
		
املودعة حتت رقم288833:
تاريخ الت�سجيل 2018/12/13:
با�ســم :ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه  444:مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
منتجات العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة وحتديدا املنظفات املقاومة لل�شيخوخة؛ التونرات
املقاومة لل�شيخوخة؛ الكرميات املقاومة للتجاعيد؛ قطع تنظيف م�شربة مبنظفات للب�شرة؛ كرميات جتميل؛
كرميات جتميل للعناية بالب�شرة؛ كرمي العيون؛ جل العيون؛ كرميات اجلمال للوجه واجل�سم؛ كرميات
الوجه واجل�سم؛ كرميات الوجه ال�ستخدام التجميل؛ تونرات الوجه؛ منظفات الوجه؛ مرطبات الوجه؛ �أطقم
للتجميل وحتديدا �أطقم حتتوي على غ�سول (لو�شن) للوجه والب�شرة ومق�شرات ومنظفات وكرميات؛ غ�سول
(لو�شن) للعناية بالب�شرة؛ كرميات ب�شرة غري طبية؛ خليط م�سجل امللكية من مكونات مقاومة لل�شيخوخة
يباع كعن�صر مكمل مل�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري الطبية؛ م�ستح�ضرات الت�سمري
الذاتي؛ منظفات الب�شرة؛ كرمي تنظيف الب�شرة؛ غ�سول (لو�شن) تنظيف الب�شرة؛ كرميات الب�شرة؛ غ�سول
(لو�شن) الب�شرة؛ مرطبات الب�شرة؛ جل مرطب الب�شرة؛ مق�شرات الب�شرة؛ م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
للوقاية من �أ�شعة ال�شم�س و�إزالة التجاعيد؛ م�ستح�ضرات العناية بال�شعر يف الفئة 3
الواقـعة بالفئة 03:
		
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية:د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه 444:مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ التا�شري2021/12/07:
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
تاريخ الإيداع2018/03/12 :

		
املودعة حتت رقم 288834:
تاريخ الت�سجيل 2018/12/13:
با�ســم:ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه 444:مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
		
م�ستح�ضرات عالج حب ال�شباب يف الفئة 5
		
الواقـعة بالفئة 05:
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية :د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه  444 :مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
تاريخ التا�شري 2021/12/07:
تاريخ الإيداع2018/03/12:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم83007 :
تاريخ الت�سجيل 2007/08/06:
با�ســم:ديني�س بابلي�شينج ليمتد
وعنوانه� 32-31 :ألفريد بلي�س ،لندن ،دبليو �سي1ئي 7دي بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املجالت وال�صحف والن�شرات الإخبارية ال��دوري��ة وال��دوري��ات والكتب واملطبوعات؛ �أدوات وم��واد ودفاتر
الر�سم؛ مطبوعات تخطيطية؛ �أقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص؛ علب لأقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص؛ ال�صور
الفوتوغرافية؛ مفار�ش مو�ضعية؛ الإعالنات الكبرية؛ البطاقات الربيدية؛ �صورة معدة للنقل؛ املماحي
وامل�ساطر؛ الألبومات؛ �أكيا�س من الورق �أو البال�ستيك؛ حافظات الورق ال�سائب؛ م�ساند الكتب؛ م�ؤ�شرات
للكتب؛ التقاومي؛ بطاقات التهنئة؛ كتب للر�سوم الهزلية؛ �أعالم؛ حمافظ جوازات ال�سفر؛ �سكاكني للورق؛
قطع ورق خمرم لك�ؤو�س البرية؛ مناديل ورق؛ دفاتر؛ ورق كتابة؛ ثقاالت ورق؛ ال�صور؛ �صفائح �إ�ستن�سل؛
�أغطية من الورق للموائد؛ ورق لف؛ قطع غيار ولوازم الب�ضائع املذكورة �أعاله.
		
الواقـعة بالفئة 16:
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية�:أوتوفيا ليمتد
وعنوانه� 32 – 31ألفريد بلي�س ،لندن ،دبليو �سي1ئي 7دي بي ،اململكة املتحدة
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
تاريخ التا�شري 2021/12/07:

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

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

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

تاريخ الإيداع 2006/07/22:

		
املودعة حتت رقم 83006:
تاريخ الت�سجيل 2019/02/11:
با�ســم:ديني�س بابلي�شينج ليمتد
وعنوانه� 32-31:ألفريد بلي�س ،لندن ،دبليو �سي1ئي 7دي بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املطبوعات الإكرتونية القابلة للتنزيل؛ الت�سجيالت ال�صوتية و�/أو املرئية عرب �أية وا�سطة؛ ا�شرطة واقرا�ص
و�شرائط الفيديو والكا�سيت �سابقة الت�سجيل؛ ناقالت الت�سجيالت املرئية؛ وت�سجيالت الأفالم.
		
الواقـعة بالفئة 9:
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية � :أوتوفيا ليمتد
وعنوانه� 32 – 31ألفريد بلي�س ،لندن ،دبليو �سي1ئي 7دي بي ،اململكة املتحدة
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
تاريخ التا�شري2021/12/07:
تاريخ الإيداع2006/07/22:

تاريخ الإيداع 2020/03/12:

املودعة حتت رقم 327376:
تاريخ الت�سجيل 2020/06/23:
با�ســم:ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه 444 :مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية؛ �أجهزة طبية؛ �أجهزة العناية بالب�شرة؛ �أجهزة جتميل للعناية بالب�شرة
وحتديدا �أجهزة العالج ال�ضوئي التي ي�صدر عنها �أ�ضواء (ثنائي باعث ال�ضوء) لعالج اخلطوط الرفيعة
والتجاعيد وحب ال�شباب.
		
الواقـعة بالفئة 10:
		
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه 444:مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
		
تاريخ التا�شري 2021/12/07:

		
املودعة حتت رقم327364:
تاريخ الت�سجيل 2020/06/23:
با�ســم:ديني�س اف .جرو�س	
وعنوانه 444:مادي�سون افينيو� ،سويت  ،500نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية؛ �أجهزة طبية؛ �أجهزة العناية بالب�شرة؛ �أجهزة جتميل للعناية بالب�شرة
وحتديدا �أجهزة العالج ال�ضوئي التي ي�صدر عنها �أ�ضواء (ثنائي باعث ال�ضوء) لعالج اخلطوط الرفيعة
والتجاعيد وحب ال�شباب.
		
الواقـعة بالفئة 10:
		
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :د .ديني�س جرو�س �سكينكري ،ال ال �سي
وعنوانه 444:مادي�سون افنيو� ،سويت  ،500نيويورك ،ان واي  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
		
تاريـخ انتـقال امللكية2021/12/06:
		
تاريخ التا�شري 2021/12/07:
تاريخ الإيداع2020/03/12:
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برعاية من�صور بن زايد �آل نهيان

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ض �أبوظبي الدويل للتمور  2021بن�سخته ال�ساد�سة
معر�ض �أبوظبي للتمور بو�صلة مهرجانات التمور العربية ،ومن�صة لتنمية وتطوير القطاع
•• �أبوظبي – الفجر:

برعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة� ،شهد معايل ال�شيخ نهيان
مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
�صباح �أم�س افتتاح معر�ض �أبوظبي الدويل للتمور بن�سخته ال�ساد�سة الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بالتعاون مع �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” ،و�سط ح�ضور عربي ودويل كبري بالتزامن مع
الدورة احلادية ع�شرة من معر�ض �سيال ال�شرق الو�سط  ،2021والذي ي�ستمر خالل الفرتة من  07ولغاية  09دي�سمرب
 2021يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .حيث تفقد معاليه �أجنحة املعر�ض برفقة معايل اللواء حممد الزملوط،
حمافظ الوادي اجلديد يف جمهورية م�صر العربية والدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة ،معرب ًا عن تقديره
للم�ستوى الرفيع الذي حققه معر�ض ابوظبي للتمور من جودة يف املنتجات ورفعة يف �سمعة التمور الإماراتية والعربية
على امل�ستوى العربي والدويل بف�ضل اجلهود التي تقوم بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
بتوجيهات ودعم من قبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،الداعم
الأول لزراعة النخيل و�إنتاج التمور ،من خالل اال�شراف على تنظيم مهرجانات التمور العربية يف كل من جمهورية م�صر
العربية ،وجمهورية ال�سودان ،واململكة الأردنية الها�شمية ،وجمهورية ال�سودان ،واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
و�أ�ضاف معايل ال�شيخ نهيان ب�أن معر�ض �أبوظبي للتمور يعترب بو�صلة مهرجانات التمور العربية ،ومن�صة لتنمية وتطوير
قطاع زراعة النخيل و�إنتاج التمور واالبتكار الزراعي.
ك �م��ا ق ��دم ال��دك �ت��ور ع �ب��د ال ��وه ��اب زاي ��د
�أم�ين ع��ام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار ال��زراع��ي �شرحاً مف�ص ً
ال
ملعايل ال�شيخ نهيان حول منتجي التمور
امل�شاركني باملعر�ض� ،إىل جانب ما حققته
اجل ��ائ ��زة م��ن جن ��اح يف ت�ن�م�ي��ة وتطوير
ال�ب�ن�ي��ة التحتية ل�ق�ط��اع زراع ��ة النخيل
و�إن� �ت ��اج ال �ت �م��ور ع�ل��ى امل���س�ت��وى الوطني
وال �ع��رب��ي وال � ��دويل خ�ل�ال �أرب� �ع ��ة ع�شر
�سنة ،حيث �أكد الدكتور عبد الوهاب زايد
�أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة ب ��أن معر�ض �أبوظبي
ال� ��دويل ل�ل�ت�م��ور يف ن�سخته ل �ه��ذا العام
يتابع م�سريته الناجحة ودوره املحوري يف
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية التمور وتعزيز
الأمن الغذائي ،كما يعزز مكانة ابوظبي
كعا�صمة للتمور ومن�صة لتنمية وتطوير
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير الدعم
وال�ت���س�ه�ي�لات ل�ك�ب��ار م��زارع��ي ومنتجي
وم�ستوردي التمور .كما ي�ش ّكل املعر�ض
ف��ر� �ص � ًة م�ث��ال�ي� ًة ل�ل�ت��وا��ص��ل وال �ل �ق��اء بني
املوردين ومز ّودي التمور من جميع �أنحاء
العامل ،على �أر�ض دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة» .و�أ� �ض ��اف �أم�ي�ن ع ��ام اجلائزة
ب � ��أن م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل للتمور
ي�ع�ت�بر امل �ع��ر���ض الأب � ��رز م��ن ن��وع��ه على
م�ستوى العامل واملعني بتعاون ال�شركات
يف جمال ثمار نخيل التمر ،وميثل �أكرب
م�ن���ص��ة دول �ي ��ة م �ت �م � ّي��زة ُت �ت �ي��ح للجهات
ال�ع��ار��ض��ة ف��ر��ص��ة ا��س�ت�ع��را���ض منتجاتها
وت �ع��زي��ز ح �� �ض��وره��ا يف ال �� �س��وق العاملي.
حيث ا�ستقطب املعر�ض ع�شرات ال�شركات

ال �ع��ار� �ض��ة امل�خ�ت���ص��ة يف زراع � ��ة النخيل
و�إنتاج التمور ميثلون  10دول هي دولة
الإمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية
ال�سعودية ،اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية،
ج�م�ه��وري��ة ال �� �س ��ودان ،ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية ،اململكة املغربية� ،سلطنة عمان،
فرن�سا ،ناميبيا ،فل�سطني ما ي�ؤ ّكد جناح
ه��ذا امل�ع��ر���ض ال�ت�ج��اري امل�ه��م يف تر�سيخ
مكانة العا�صمة �أبوظبي كالعب �أ�سا�سي

يف ق �ط��اع ال �ت �م��ور ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�شرق
الأو��س��ط وال�ع��امل ،خا�ص ًة بعد جناحه يف
ا�ستقطاب �أعداد هائلة من كبار امل�شرتين
امل�ه�ت�م�ين ب��ا��س�ت�يراد ال �ت �م��ور .مب��ا يحقق
ان�سيابية التوا�صل بني منتجي وم�صنعي
التمور يف املنطقة العربية مع كبار التجار
وامل�ستثمرين حول العامل �ضمن ما يعرف
بت�أمني �سل�سلة القيمة و�إم ��دادات توريد
الأغ ��ذي ��ة مب��ا ي���س��اه��م يف ت �ع��زي��ز الأم ��ن
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 18.3تريليون درهم حجم التجارة
غري النفطية للإمارات خالل  5عقود

•• �أبوظبي-وام

الغذائي على امل�ستوى الوطني والدويل.
و�أك��د دكتور زاي��د حر�ص الأم��ان��ة العامة
للجائزة على تلبية ر�ؤية القيادة الر�شيدة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وحر�صها
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي م��ن خالل
االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي م��ن ال �ت �م��ور مل��ا تتميز
ب��ه م��ن خا�صية التخزين اال�سرتاتيجي
وهي من �أ�سا�سيات الأمن الغذائي وعامل
ا� �س �ت �ق��رار �أم �ن��ي واج �ت �م��اع��ي .ك �م��ا �أت ��اح

برنامج ا�ست�ضافة كبار امل�شرتين الذي
�أ��ش��رف��ت عليه الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجائزة،
ح ّيزاً خم�ص�صاً لعقد اللقاءات التجارية
( )B2Bب�ي�ن ك �ب ��ار م �� �ش�ت�ري التمور
بالعامل ونخبة م��ن العار�ضني ،م��ا يعزز
م�ستوى ��ش��روط التعاقد اخل��ارج��ي من
خ�لال جل�سات عمل �سريعة ،كما �سيوفر
للعار�ضني م�ساحة لالجتماع ومناق�شة
احتياجاتهم.

وزير االقت�صاد :الإمارات حلقة و�صل بني �أ�سواق املال العاملية يف ال�شرق والغرب
•• �أبوظبي-وام

�أك ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق امل� ��ري ،وزي ��ر االقت�صاد،
�أن دول��ة الإم� ��ارات ت�شكل حلقة و��ص��ل ب�ين �أ� �س��واق املال
العاملية يف ال�شرق والغرب ،مثل بور�صة طوكيو و�شنغهاي
و�سنغافورة ،وال�ب��ور��ص��ات الأوروب �ي��ة ال�ك�برى يف ك��ل من
لندن وباري�س وهامبورغ ،وحتى �أ�سواق املال يف نيويورك.
ولفت �إىل �أن النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يعزز ارتباط
اقت�صاد الإمارات باالقت�صاد العاملي وير�سخ مكانة الدولة
ال��ري��ادي��ة وم��ن دوره ��ا اال��س�ترات�ي�ج��ي كمركز اقت�صادي
�إقليمي وعاملي .وتابع معاليه �أن متيز وكفاءة وتناف�سية
النموذج التنموي لدولة الإمارات يرتكز يف الأ�سا�س على
ر�ؤية القيادة الر�شيدة للدولة والنظرة امل�ستقبلية والأداء
احلكومي املتقدم الذي يعمل وفق فكر مرن ونهج ا�ستباقي
ومبادرات ذات �أثر �إيجابي ملمو�س تخدم متطلبات النمو
وتخلق فر�ص جديدة ب�شكل م�ستمر.
و�أو�ضح ابن طوق �أن وجود فارق التوقيت بني �أ�سواق املال
العاملية يف �آ�سيا و�أوروب ��ا و�أم�يرك��ا ،يجعل م��ن الإم ��ارات

همزة الو�صل بينها ،م��ؤك��داً �أن اعتماد النظام اجلديد
لأيام العمل وعطلة نهاية الأ�سبوع يوحد �أيام العمل مع
الأ�سواق العاملية ،ما يوفر املزيد من الوقت �أمام العمليات
احل�ي��وي��ة ال�ت��ي ت�شمل ال�ت�ب��ادالت وال�ت�ع��ام�لات التجارية
وامل��ال �ي��ة م��ع غ��ال�ب�ي��ة دول ال �ع��امل ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د العطلة
الأ�سبوعية يومي ال�سبت والأحد ،حيث ي�ؤمّن تطابق �أيام
التبادالت والتعامالت التجارية واالقت�صادية واملالية مع
تلك الدول ،توفري مليارات الدوالرات �سنوياً على الدولة،
�إ�ضاف ًة �إىل منح امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية التي تتخذ
من الدولة مقراً لها املزيد من وقت العمل امل�شرتك مع
ال�شركات الأجنبية.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن النظام اجل��دي��د م��ن �ش�أنه تعزيز
م�ك��ان��ة ال��دول��ة يف م ��ؤ� �ش��رات ال�ت�ن��اف���س�ي��ة وال �ع��دي��د من
امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية كونه يقلل الفجوة الزمنية بني
الأ� �س��واق املحلية وال�ع��امل�ي��ة م��ا ي�سهم ب ��دوره يف اجلهود
الوطنية الرامية �إىل ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات
وال�شركات العاملية للعمل داخل الدولة.
وقال ابن طوق �إن النظام اجلديد ميدد من فرتة العطلة

الأ�سبوعية وه��و ما يعود بالنفع على �أف��راد املجتمع من
ج��ان��ب ،ف���ض�لا ع��ن ت�شجيع ح��رك��ة ال�ن���ش��اط التجاري
بالأ�سواق املحلية من جانب �آخ��ر ،وحتديدا بالقطاعات
االقت�صادية احليوية مثل التجزئة ،وال�ضيافة وال�سياحة
وال��وج�ه��ات الرتفيهية وامل�ط��اع��م ،ال�ت��ي غ��ال�ب�اً م��ا ت�شهد
اقبا ًال متزايداً خالل هذه الفرتة من كل �أ�سبوع ،م�شرياً
�إىل الأه�م�ي��ة املتنامية لدعم ه��ذه القطاعات يف الوقت
احلايل لتعزيز ا�ستمراريتها ورفع قدرتها التناف�سية.
واخ �ت �ت��م اب ��ن ط ��وق ب��ال �ق��ول �إن احل ��رك ��ة االقت�صادية
واال�ستثمارية يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة تت�سم
ب��ال�ت�ط��ور امل�ستمر وتعتمد ب�شكل ك�ب�ير ع�ل��ى االرتباط
الوثيق مع االقت�صاد العاملي ،ال�سيما بعد �أن جنحت خالل
الأعوام املا�ضية يف بناء قاعدة قوية ال�ستقطاب ال�شركات
العاملية ومنحها مزايا وحوافز كثرية للعمل بها ،م�ؤكداً �أن
القرار اجلديد ي�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل املزايا على اعتبار
ان العطلة الأ�سبوعية تلعب دورا مهما يف حتديد عالقات
ال�شركات مع الأ��س��واق التي تتواجد فيها وم��ع الأ�سواق
العاملية.

لتوحيد جهود متكني املر�أة يف جمتمع الأعمال

مذكرة تفاهم بني جمل�س �سيدات �أعمال دبي وجمعية خريجي �إن�سياد
•• دبي –الفجر:

وق ��ع جم �ل ����س � �س �ي��دات �أع� �م ��ال دب ��ي �أم�س
م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع جمعية خ��ري�ج��ي كلية
�إن�سياد-الإمارات لتعزيز التعاون امل�شرتك
بينهما مبا يخدم م�صالح �أع�ضائهما ،ويعزز
الدور املتنامي للجانبني يف تعزيز تناف�سية
جم�ت�م��ع الأع �م ��ال ع�بر االرت �ق ��اء مبهارات
وخربات ومعارف �أع�ضاء املجل�س وخريجي
كلية �إن�سياد.
وج��رى توقيع م��ذك��ر التفاهم خ�لال لقاء
�أعمال عقد يف مقر غرفة دب��ي ،بني �سعادة
الدكتورة رجاء عي�سى �صالح القرق ،رئي�س

جمل�س �سيدات �أعمال دبي ،ونتايل �سليمان،
رئي�سة جمعية كلية �إن���س�ي��اد يف الإم� ��ارات،
وبح�ضور ع��دد من �أع�ضاء جمل�س �سيدات
�أع�م��ال دب��ي و�أع�ضاء جمعية خريجي كلية
�إن�سياد يف الإمارات.
ون �� �ص ��ت م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف ��اه ��م ع �ل ��ى ت �ب ��ادل
اخلربات واملعارف ،وت�سهيل ح�صول �أع�ضاء
اجلانبني على التدريب والتوجيه والإر�شاد
واال�ستفادة من اخلدمات واملبادرات املختلفة
للطرفني ،والرتويج والتعريف بن�شاطاتهما
وفعالياتهما ،وامل�شاركة فيهم مبا يعزز من
م�ه��ارات وك�ف��اءات جمتمع �سيدات الأعمال
يف دبي .كما ن�صت املذكرة على دعم جمعية

خريجي كلية �إن���س�ي��اد يف الإم� ��ارات ملجل�س
�سيدات �أعمال دب��ي ،والتعريف بني �أع�ضاء
اجلمعية بدور املجل�س املهم يف دعم م�سرية
� �س �ي��دات ورائ� � � ��دات الأع � �م� ��ال وتزويدهن
بخربات ومهارات مهنية و�شخ�صية متطورة
ت�ستهدف االرتقاء بتناف�سيتهن يف جمتمع
الأع� �م ��ال .و�أع �ل �ن��ت جمعية خ��ري�ج��ي كلية
�إن���س�ي��اد يف الإم � ��ارات خ�ل�ال ت��وق�ي��ع مذكرة
التفاهم عن �إط�لاق ن��ادي خريجي �إن�سياد
ل���س�ي��دات الأع �م��ال ل�ي�ك��ون �إ� �ض��اف��ة جديدة
ون��وع �ي��ة مل�ج�ت�م��ع الأع� �م ��ال ،ح �ي��ث �سريكز
النادي احلديث الت�أ�سي�س على توفري الدعم
خلريجي اجلمعية يف قطاع الأعمال .ويقود

ن��ادي خريجي �إن�سياد ل�سيدات الأعمال كل
من �سنثيا �صعب ،وجابريال يانزن -نوواك.
وقالت �سعادة الدكتورة رجاء عي�سى �صالح
القرق ،رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س �سيدات
�أع�م��ال دب��ي �إن مذكرة التفاهم املوقعة مع
جمعية خريجي كلية �إن�سياد يف الإم ��ارات
ت ��أت��ي يف �إط� ��ار ال �� �ش��راك��ات اال�سرتاتيجية
ال�ت��ي ت�خ��دم ��س�ي��دات ورائ � ��دات الأع �م��ال يف
دبي ،وتن�سجم مع اخلطط امل�ستقبلية التي
و�ضعتها الإم��ارة لتعزيز مفهوم وتناف�سية
ممار�سة الأعمال ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات
ال �ن��وع �ي��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف م��رح �ل��ة التعايف
االقت�صادي وعودة عجلة النمو �إىل الدوران

من جديد .ولفتت القرق �إىل �أن االتفاقية
ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون عنوانها
الأه� ��داف وامل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة ،م ��ؤك��د ًة �أن
الأول��وي��ة تبقى على ال ��دوام لتمكني املر�أة
يف مكان العمل ،وتعزيز ح�ضورها يف كافة
املجاالت والقطاعات االقت�صادية ،وتوفري
الدعم النوعي لها باعتبارها جزءاً ال يتجز�أ
من معادلة النجاح والتميز يف بيئة الأعمال
يف دب ��ي ،م���ش�ير ًة �إىل �أن ت��وق�ي��ع االتفاقية
يف ف�ترة ا�ست�ضافة الإم ��ارة ملعر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،ير�سخ �أهمية احلوار وت�ضافر
اجل �ه��ود يف دع ��م امل � ��ر�أة ال �ع��ام �ل��ة يف قطاع
الأعمال.

بلغ �إجمايل حجم التجارة اخلارجية غري النفطية للإمارات خالل  5عقود
قرابة  5تريليونات دوالر  18.3/تريليون درهم ،/منها  11.8تريليون
درهم واردات ،و�صادرات غري نفطية  2.2تريليون درهم و�إع��ادة ت�صدير
بقيمة  4.3تريليون دره��م ،بح�سب بيانات امل��رك��ز االحت��ادي للتناف�سية
واالح�صاء.
وارتفعت م�ساهمة ال�صادرات غري النفطية و�إع��ادة الت�صدير من 24%
من �إجمايل التجارة اخلارجية غري النفطية يف ع��ام  1999وم��ا قبلها
لت�صل اىل  36%يف عام  2010وبن�سبة م�ساهمة  ،43%و 44%خالل
 2019و 2020على التوايل ،ما ي�شري اىل التطور الكبري يف التجارة
اخلارجية غري النفطية للإمارات.
ومن حيث القيمة وخالل �آخر � 10سنوات ،تبني �أن الواردات حققت منواً
باملتو�سط بلغ  5.8%مقابل  13.3%لل�صادرات غري النفطية و9.6%
لإعادة الت�صدير لي�صل حجم التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة يف
عام � 2020إىل  382مليار دوالر  1.4/تريليون درهم./
وبح�سب بيانات التناف�سية والإح�صاء ،بلغ �إجمايل التجارة اخلارجية غري
النفطية يف الدولة يف العام  1971قرابة  1.1مليار درهم لريتفع �إىل
 41.1مليار درهم يف العام  ،1981موا�ص ً
ال االرتفاع �إىل  69.2مليار
درهم يف العام  ،1991و�أكرث من  151.2مليار درهم يف العام ،2001
و�أك�ثر من  927.6مليار دره��م يف العام  ،2011وقرابة  1.4تريليون
درهم يف العام .2020
وبلغت ال�صادرات غري النفطية يف العام � 1981أكرث من  5.5مليار درهم،
لرتتفع �إىل  18.1مليار درهم بنهاية العقد الثاين ،وح��وايل  39مليار
درهم يف العام  ،2001متجاوزة  324مليار درهم يف العام  ،2011و�أكرث
من  618مليار درهم بنهاية العام املا�ضي.
ويف �سياق مت�صل � ،أك��د اقت�صاديون �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الر�شيدة
التي تبنتها الإم ��ارات منذ ت�أ�سي�سها ع��ززت ت�ضاعف التجارة اخلارجية
غري النفطية ،م�شريين �إىل جدارة االنفتاح االقت�صادي يف الإمارات �سعياً
للدخول يف االقت�صادات الكربى يف العامل باالرتكاز على عدد من العوامل
الرئي�سية تت�ضمن بيئة جاذبة لال�ستثمار ،وبنية حتتية متطورة ،وانفاق
حكومي ،و تنويع اقت�صادي م�ستدام ،وتعديل الت�شريعات ،وحتفيز قطاع
الأع�م��ال .ب��دوره� ،أك��د الدكتور فهد بن جمعه ع�ضو اللجنة االقت�صادية
يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي �سابقاً� ،أن الإم��ارات تعمل على تقدمي بيئة
�أعمال تدعم ال�شركات والأعمال واملن�ش�آت املتو�سطة و�صغرية احلجم ما
يعزز التجارة والناجت املحلي الإجمايل.
و�أ� � �ض� ��اف ،مي�ت�ل��ك اق �ت �� �ص��اد الإم� � � ��ارات ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة وال �ت �ن��وع وم� ��وارد
هيدروكربونية ،واملرونة يف ممار�سة الأعمال التجارية يف �أك�ثر من 40
منطقة حرة متخ�ص�صة يف خمتلف �إمارات الدولة ،ما ي�سهم النمو املت�صاعد
يف التجارة واالقت�صاد .من جهته �أفاد الدكتور جنيب ال�شام�سي امل�ست�شار
االق�ت���ص��ادي وم��دي��ر ع��ام امل���س��ار ل�ل��درا��س��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،ب ��أن ال�سيا�سات
التجارية واالقت�صادية املرنة التي اعتمدتها الإمارات حققت للدولة مكانة
متميزة عاملياً ،وجعلتها وجهة لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الباحثة عن
بيئة ا�ستثمارية متكاملة وفر�ص واعدة.

تعاون م�شرتك بني القطاع
اخلا�ص الإماراتي والبولندي

•• دبي-وام

وقع احت��اد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة وغرفة التجارة البولندية
مذكرتي تفاهم لتعاون م�شرتك لتعزيز العالقة ب�ين القطاع اخلا�ص
االماراتي والبولندي وت�أ�سي�س جمل�س �أعمال م�شرتك بني البلدين خالل
املرحلة املقبلة وتطوير �آفاق التعاون والتن�سيق بينهما يف جميع املجاالت
االقت�صادية .
و�سيتم مبوجب املذكرتني تنمية العالقات التجارية واال�ستثمارية بني
ممثلي القطاع اخلا�ص يف االمارات وبولندا �إىل جانب تنظيم بعثات جتارية
يف كال البلدين من �أجل مد ج�سور التوا�صل البناء بني �أ�صحاب الأعمال
الإماراتيني ونظرائهم البولنديني وحتفيز م�شاركة اجلانبني يف املعار�ض
التجارية وخمتلف الفعاليات االقت�صادية.
وقع املذكرتني من جانب احتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة حميد
حممد بن �سامل  ،الأمني العام الحتاد الغرف  ،فيما وقع من جانب غرفة
التجارة البولندية نائب رئي�سها �ستيفان بكري �أ�سانوفيت�ش بح�ضور الوفد
التجاري البولندي امل�شارك يف �أعمال املنتدى االقت�صادي العربي البولندي
الذي عقد بدبي �ضمن فعاليات اك�سبو . 2020
و�أك ��د حميد حممد ب��ن ��س��امل �أن توقيع امل��ذك��رت�ين تعترب خ�ط��وة جيدة
نحو تعزيز وتفعيل العالقات الثنائية بني القطاع اخلا�ص يف البلدين
ال�صديقني .وقال �إن االتفاق الذى مت توقيعه �أم�س على هام�ش املنتدى
املنتدى االقت�صادي العربي البولندي ي�أتي بهدف حتقيق نقلة نوعية يف
م�ستوى العالقات االقت�صادية امل�شرتكة بني االم��ارات وبولندا لتو�سيع
حجم العالقات امل�شرتكة واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
لإقامة �شراكات ناجحة بني ا�صحاب االعمال كال البلدين.

احتاد الغرف وغرفة التجارة
البولندية يوقعان مذكرتي تفاهم

•• دبي -وام

وق��ع ك��ل م��ن احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة ب��ال��دول��ة ،وغ��رف��ة التجارة
البولندية مذكرتي تفاهم لتعاون م�شرتك لتعزيز العالقة بني القطاع
اخل��ا���ص الإم ��ارات ��ي وال�ب��ول�ن��دي وت��أ��س�ي����س جمل�س �أع �م��ال م���ش�ترك بني
البلدين خالل املرحلة املقبلة ،وتطوير �آفاق التعاون والتن�سيق بينهما يف
جميع املجاالت االقت�صادية .و�سيعمل الطرفان مبوجب مذكرتي التفاهم
على تنمية العالقات التجارية واال�ستثمارية بني ممثلي القطاع اخلا�ص يف
الإمارات وبولندا� ،إىل جانب تنظيم بعثات جتارية يف كال البلدين من �أجل
مد ج�سور التوا�صل البناء بني �أ�صحاب الأعمال الإماراتيني ونظرائهم
البولنديني ،وحتفيز م�شاركة اجلانبني يف املعار�ض التجارية وخمتلف
الفعاليات االقت�صادية .وق��ع املذكرتني م��ن جانب احت��اد غ��رف التجارة
وال�صناعة بالدولة الأمني العام الحتاد الغرف حميد حممد بن �سامل ،ومن
جانب غرفة التجارة البولندية نائب رئي�سها �ستيفان بكري �أ�سانوفيت�ش،
بح�ضور الوفد التجاري البولندي امل�شارك يف �أعمال املنتدى االقت�صادي
العربي البولندي الذي عقد بدبي �ضمن فعاليات �إك�سبو . 2020
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عقدت وزارة االقت�صاد ،بالتعاون مع
هيئة الأوراق املالية وال�سلع� ،إحاطة
�إعالمية مو�سعة للتعريف بعدد من
القوانني االقت�صادية اجلديدة التي
ت���ض�م�ن�ت�ه��ا ال �ت �غ �ي�يرات الت�شريعية
الأ��ض�خ��م م��ن ن��وع�ه��ا يف ت��اري��خ دولة
الإم� � ��ارات وال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ،رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل يف
 27نوفمرب  ،2021و�شملت �أكرث
من  40قانوناً بهدف تعزيز البيئة
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ب�ن�ي��ة اال�ستثمارية
وال �ت �ج��اري��ة ودع� ��م �أم� ��ن وا�ستقرار
املجتمع ومواكبة التطلعات امل�ستقبلية
للدولة.
و� �س �ل �ط��ت ال � � � ��وزارة ال� ��� �ض ��وء خالل
الإح��اط��ة على التفا�صيل والأحكام
وال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ت �� �ض �م �ن �ت �ه��ا 3
ت�شريعات اقت�صادية ج��دي��دة �ضمن
هذه احلزمة ،و�أثرها على االقت�صاد
الوطني وبيئة الأع�م��ال واال�ستثمار
ومنظومة االبتكار وامللكية الفكرية
خ�لال املرحلة املقبلة ،حيث �شملت:
امل��ر� �س��وم ب �ق��ان��ون احت� ��ادي رق ��م 32
ل���س�ن��ة  2021يف �� �ش� ��أن ال�شركات
التجارية ،واملر�سوم بقانون احتادي
رق� ��م  37ل �� �س �ن��ة  2021يف �ش�أن
ال�سجل ال�ت�ج��اري ،وامل��ر��س��وم بقانون
احت ��ادي رق��م  26ل�سنة  2021يف
�ش�أن العالمات التجارية.
قدم الإحاطة �سعادة عبد اهلل �آل �صالح
وكيل وزارة االقت�صاد ،مب�شاركة �سعادة
م��رمي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع ،و�أحمد
احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر �إدارة الت�سجيل
ال �ت �ج��اري و� �ش �ه��ادات امل �ن �� �ش ��أ ب� ��وزارة
االقت�صاد ،وفاطمة احلو�سني مديرة
�إدارة العالمات التجارية وامل�صنفات
الفكرية.
وقال �سعادة عبد اهلل �آل �صالح :متثل
القوانني اجلديدة التي مت �إطالقها
تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة،
حمطة مف�صلية يف تطوير املنظومة
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ل�ل�اق �ت �� �ص��اد الوطني
وف ��ق ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ومبا
ين�سجم مع مبادئ وثيقة اخلم�سني
ويدعم خمرجات م�شاريع اخلم�سني
ال� �ت ��ي �أع �ل �ن ��ت ع �ن �ه��ا ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإم ��ارات ،حيث مت تطوير وحتديث
ه��ذه ال �ق��وان�ين ب��ال�ت�ع��اون ب�ين وزارة
االق �ت �� �ص��اد و� �ش��رك��ائ�ه��ا م��ن اجلهات
احلكومية وبالت�شاور والتن�سيق مع
القطاع اخلا�ص ،ومبا ي�سرع التحول
نحو منوذج جديد لالقت�صاد الوطني
يقوم على املرونة واال�ستدامة وتوفري
الأط��ر الت�شريعية اال�ستباقية التي
تدفع عجلة النمو االقت�صادي الطويل
الأم� ��د يف ال ��دول ��ة خ�ل�ال اخلم�سني
ع� ��ام � �اً اجل � ��دي � ��دة م� ��ن ع� �م ��ر دول� ��ة
الإم��ارات ،م�شرياً �إىل �أن الت�شريعات
اجل ��دي ��دة مت �ث��ل حم��رك��ات رئي�سية
ل�ت�ع��زي��ز م��رون��ة امل �ن��اخ االقت�صادي
وحتفيز االب�ت�ك��ار وتطوير منظومة

املال والأعمال

Wednesday

يف �إحاطة �إعالمية بالتعاون مع «الأوراق املالية» حول  3قوانني جديدة �ضمن حزمة الت�شريعات التي اعتمدها �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة

«االقت�صاد» ت�ستعر�ض �أحكام وتفا�صيل قوانني ال�شركات التجارية وال�سجل التجاري والعالمات التجارية
 عبد اهلل �آل �صالح :الت�شريعات اجلديدة حمركات رئي�سيةلدفع التنمية االقت�صادية خالل املرحلة املقبلة وفق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة ومبا يحقق مبادئ و�أهداف اخلم�سني
امللكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة
لل�شركات وامل�ستثمرين ورواد الأعمال
وامل ��واه ��ب وامل �ب �ت �ك��ري��ن م��ن خمتلف
�أنحاء العامل يف القطاعات احليوية
واال�سرتاتيجية.
م��ن جانبها ن��وه��ت ��س�ع��ادة الدكتورة
م��رمي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي
لهيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع �إىل
�أن ح��زم��ة ال �ت �ع��دي�لات الت�شريعية
اجلديدة التي �أ�صدرها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل مبنا�سبة االحتفال
ب � �ع� ��ام اخل �م �� �س�ي�ن ت � ��واك � ��ب نه�ضة
وتطلعات ال��دول��ة ،وتعد خطوة غري
م�سبوقة ل�ب�ن��اء االق�ت���ص��اد الأف�ضل
على م�ستوى العامل ،و�أن من �ش�أنها
ت�ع��زي��ز البيئة االق�ت���ص��ادي��ة والبنية
اال�ستثمارية من حيث جاذبية الدولة
لال�ستثمارات الأجنبية وتناف�سيتها
��ض�م��ن �أه ��م ال��وج �ه��ات اال�ستثمارية
يف العامل �أخ��ذاً يف االعتبار �أن تطور
ال �ب �ن �ي��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وت ��وف�ي�ر مناخ
ت�شريعي م�شجع لال�ستثمار يعد من
�أهم معايري املفا�ضلة بني الدول على
ال�صعيد اال��س�ت�ث�م��اري ،خ��ا��ص��ة و�أن
امل�ستثمر الأج�ن�ب��ي ي��رك��ز دائ�م�اً على
ج��ودة الت�شريعات املحلية وتطورها
وتوفر بيئة تت�سم بال�شفافية والعدالة
حتت مظلة القانون.
وق��ال��ت � :إن ال�ت�ح��دي��ث الت�شريعي
وتطوير بنية ت�شريعية يهدف ملواكبة
�أف�ضل املمار�سات يف ال�ع��امل ،كما �أنه
ي�أتي انعكا�ساً للإجنازات التي حققتها
دول��ة الإم ��ارات على م��دى اخلم�سني
عاماً املا�ضية ،مبا يتنا�سب مع ر�ؤية
قيادتها وطموحات �شعبها وي�سهم يف
عملية التنمية ال�شاملة ودفع م�سرية
اال��س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�شهدها الدولة،
وي �ل �ب��ي يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه متطلبات
ال � ��دع � ��م ال� � ��� � �ض � ��روري للقطاعات
االقت�صادية املختلفة ،وي�ع��زز مكانة
ال ��دول ��ة وت�ن��اف���س�ي�ت�ه��ا وم��وق �ع �ه��ا يف
خريطة امل�ستقبل ،وي�سهم يف تقدم
دولة الإمارات وت�صدرها للعديد من
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية وال �سيما
على �صعيد االقت�صاد واال�ستثمار.
 /قانون ال�شركات التجارية  /يعزز
انفتاح مناخ الأع�م��ال يف ال��دول��ة مبا
ي��دع��م تناف�سية االق�ت���ص��اد الوطني
وديناميكية بيئة الأع �م��ال ،ويهدف
�إىل لتوفري بيئة ا�ستثمارية حيوية

وم �ت �ط��ورة مت �ك��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن من
تنفيذ م�شروعات حيوية لالقت�صاد
وزي��ادة ا�ستقطاب ال�شركات الأجنبية
وج��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات اخل��ارج�ي��ة �إىل
القطاعات االقت�صادية بالدولة.
وي�خ��دم ال�ق��ان��ون فئات ع��دي��دة داخل
وخ� ��ارج ال ��دول ��ة ،ت���ش�م��ل :ال�شركات
التجارية امل�ؤ�س�سة يف الدولة وفروع
ال�شركات ومكاتب التمثيل لل�شركات
امل��ؤ��س���س��ة خ ��ارج ال ��دول ��ة؛ ال�شركات
العاملية؛ امل�ستثمرين ورجال الأعمال
م ��ن داخ � ��ل ال� ��دول� ��ة؛ امل�ستثمرين
الأج��ان��ب م��ن خمتلف دول العامل؛
ورواد الأع �م��ال و�أ� �ص �ح��اب امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة؛ وال�شركات
العائلية؛ وجميع �أفراد املجتمع.
وي�ساهم يف تن�شيط ح��رك��ة الأ�سواق
وتنمية الفر�ص وزي��ادة ع��دد وحجم
ال� ��� �ش ��رك ��ات وامل � �� � �ش ��اري ��ع الوطنية
والأجنبية العاملة يف ال��دول��ة ورفع
ت�ن��اف���س�ي�ت�ه��ا وزي � � ��ادة ق ��درت �ه ��ا على
ال��و� �ص��ول �إىل الأ�� �س ��واق الإقليمية
والعاملية.
كما ي�ساهم يف زي ��ادة ع��دد ال�شركات
امل��درج��ة يف الأ� �س��واق املالية بالدولة
وج ��ذب ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة �إىل هذه
الأ�� �س ��واق وت���ش�ج�ي��ع ال �� �ش��رك��ات على
الطرح العام والإدراج ب�أ�سواق املال،
وب��ال�ت��ايل االرت �ق��اء مب��ؤ��ش��رات النمو
اخلا�صة ب�ه��ذه الأ� �س��واق �إىل مراتب
متقدمة ومناف�سة عاملياً.
وت �� �ض �م �ن��ت ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات اجل ��دي ��دة
مراجعة �شاملة مت خاللها ا�ستبدال
 51م ��ادة و�إ� �ض��اف��ة  3م ��واد جديدة
وح ��ذف م ��ادة واح� ��دة ب ��إج �م��ايل 55
حتديثاً ،وا�شتملت التحديثات عدداً
م��ن الأح� �ك ��ام اجل��دي��دة ال �ت��ي تدعم
ال�ت�ح��ول ن�ح��و ال�ن�م��وذج االقت�صادي
اجلديد يف الدولة وفق مبادئ االنفتاح
االق �ت �� �ص��ادي وامل��رون��ة واال�ستباقية
وتن�سجم مع �أهداف اخلم�سني.
و��ش�م�ل��ت ت�ع��دي�لات ال �ق��ان��ون تطوير
ح�ل��ول لل�شركات لعمليات التمويل
و�إع � � � ��ادة ال �ه �ي �ك �ل��ة ،و�إي � �ج� ��اد حلول
ل �ل �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه �أن�شطة
الأعمال يف الدولة.
� /أبرز �أحكام وتعديالت القانون : /
 ال�سماح بت�أ�سي�س ال�شركات لأغرا�ضاال�ستحواذ �أو االن��دم��اج ،وال�شركات
ذات الغر�ض اخلا�ص  ،SPVوو�ضع
�إط ��ار ق��ان��وين خ��ا���ص ب�ه��ذه الأ�شكال

ومكاتب ووكاالت ال�شركات الأجنبية؛
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي متار�س
ن�شاطها يف املناطق احلرة يف الدولة؛
وامل�ؤ�س�سات التجارية الفردية.
� /أب� ��رز �أح �ك��ام وت �ع��دي�لات القانون
� - : /أن ي�ك��ون ال�سجل االقت�صادي
املرجع الر�سمي للبيانات واملعلومات
للمن�ش�آت ذات الن�شاط االقت�صادي
يف الدولة.
 ا��س�ت�خ��دام ال��رق��م امل��وح��د لل�سجلاالقت�صادي كهوية رقمية للمن�ش�آت.
 م��ن خ�ل�ال ال���س�ج��ل االقت�صادي،ي�ت��م ت��وف�ير ق��اع��دة ب �ي��ان��ات موحدة
لكافة امل�سجلني يف ال�سجل التجاري
و�أ� � �ص � �ح� ��اب ال � �ع �ل�ام ��ات التجارية
و�أن � �� � �ش � �ط ��ة ال� � ��وك� � ��االت ال� �ت� �ج ��اري ��ة
وغريها ،واملعلومات املتعلقة بالتجار
وبالأن�شطة االقت�صادية املرخ�صة يف
ال��دول��ة ،و�أي حتديثات �أو تعديالت
ت �ط��ر�أ ع�ل��ى ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات ،و�ضمان
�صحتها ودقتها وحتديثها دورياً.
 توفري قاعدة معرفية رقمية �شاملةوموثوقة ميكن الو�صول �إليها عرب
م �ن �� �ص��ات رق �م �ي��ة م �ت �ط��ورة متاحة
يف �أي وق��ت وم��ن �أي م �ك��ان خلدمة
رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين و�صناع
ال�سيا�سات والباحثني االقت�صاديني
والأك� ��ادمي � �ي �ي�ن وال � �ط �ل�اب وجميع
�أ�صحاب امل�صلحة.
 ت�سهيل توفري البيانات الر�سميةمل ��ؤ� �س �� �س��ات اال� �س �ت �� �ش��ارات والأب �ح ��اث
االق�ت���ص��ادي��ة والت�صنيف والتقييم،
ول�ل�م�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ذات ال�صلة،
ودعم التحليالت والأبحاث املرتبطة
ب��الأن���ش�ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة واجتاهات
ال�سوق والفر�ص احلالية وامل�ستقبلية
الواعدة يف الدولة.
 حتقيق ت�شاركية البيانات وتكاملاملعلومات االقت�صادية ب�ين اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة يف ال��دول��ة و�إت ��اح ��ة خدمات
متطورة قائمة على الت�شاركية ،مبا
ي�ضمن ت�سهيل رحلة املتعاملني وعدم
احل��اج��ة اىل �إع� ��ادة ادخ ��ال البيانات
لأك�ثر م��ن م��رة ل��دى �أك�ثر م��ن جهة
يف ال��دول��ة � -إج ��راء ك��اف��ة املعامالت
م ��ن خ�ل�ال ال ��رق ��م امل ��وح ��د لل�سجل

االق �ت �� �ص��ادي ،دون ح��اج��ة اىل �إع ��ادة
ا��س�ت�خ��دام ال��وث��ائ��ق وال �ب �ي��ان��ات على
اختالف اجلهات احلكومية.
 /قانون العالمات التجارية  /يوفر
ال�ق��ان��ون حماية متكاملة للعالمات
التجارية و�آليات جديدة تعزز فعالية
وكفاءة العمل احلكومي ،مبا ي�ساهم
يف ت�سريع وترية تبني املفاهيم النا�شئة
والأ�ساليب املُبتكرة ،و�صو ًال �إىل بيئة
�أكرث تناف�سية يف منظومة العالمـــات
التجارية وامللكية الفكرية.
وي�سهم يف زي��ادة ال��زخ��م والتناف�سية
يف �أ�� �س ��واق ال ��دول ��ة ،وت �ع��زي��ز �سمعة
االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي ك��وج�ه��ة جاذبة
لكربى ال�شركات والعالمات التجارية
الإقليمية والعاملية ،حيث ميثل دعامة
�أ�سا�سية لزيادة ثقة امل�ستثمرين ببيئة
دول��ة الإم ��ارات الت�شريعية املتطورة
ويزيد من اطمئنانهم على املحافظة
على حقوقهم وف��ق �أن�ظ�م��ة قانونية
متطورة ومتوافقة مع الواقع.
وي � �ع ��زز ال �ث �ق��ة ب� ��الأ� � �س� ��واق وقطاع
الأع �م��ال ،وي�سهم يف مكافحة الغ�ش
والتقليد وح�ف��ظ ح�ق��وق امل�ؤ�س�سات
وال� ��� �ش ��رك ��ات والأف� � � � � ��راد ،وت�شجيع
�أ��ص�ح��اب االخ�تراع��ات وت��وف�ير املناخ
املالئم لتحويل الأفكار الإبداعية �إىل
تطبيقات ،وح�ل��ول مبتكرة ت�سهم يف
النمو االقت�صادي واالرتقاء بتناف�سية
الدولة.
ك �م��ا ي �ع ��زز م ��ن ح �� �ض��ور العالمات
ال�ت�ج��اري��ة الإم��ارات �ي��ة ع��امل�ي�اً ،ويزيد
ج��اذب �ي��ة امل �ن �ت��ج امل �ح �ل��ي يف الأ�� �س ��واق
ال �ك�ب�رى ،وي���س�ه��م ب��االرت �ق��اء بجودة
امل�ن�ت�ج��ات املحلية م��ن خ�ل�ال خو�ض
غ �م ��ار امل �ن��اف �� �س��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ويدعم
م�ساهمة العالمات التجارية كرافدٍ
لالقت�صاد الوطني.
ويزيد من جاذبية الدولة لال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي املبا�شر ،وك��ذل��ك للخربات
وال� �ك� �ف ��اءات وامل ��واه ��ب وي �ح �ف��ز نقل
املعرفة و�أف�ضل �أ�ساليب التكنولوجيا
امل �ت �ق ��دم ��ة م� ��ن خ �ل��ال ا�ستقطاب
ال �� �ش ��رك ��ات ال �ع��امل �ي��ة وا�ستثمارات
ال �ع�ل�ام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��امل �ي��ة �إىل
�أ�سواق الدولة.

با�ستثمارات  7.3مليار درهم

•• �أبوظبي-وام

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للم�شتقات
الكيميائية املحدودة “تعزيز” و�شركة
“ريالين�س ل�ل���ص�ن��اع��ات املحدودة”
الهندية اتفاقهما على �إطالق “تعزيز
�إي دي �سي �آند بي يف �سي” كم�شروع
م�شرتك عاملي امل�ستوى لإن�ت��اج املواد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ��ض�م��ن م�ن�ط�ق��ة تعزيز
لل�صناعات الكيماوية يف الروي�س.
يهدف امل�شروع امل�شرتك اجلديد لبناء
وت�شغيل م�صنع عاملي لإنتاج “الكلور
القلوي” و”ثاين كلوريد الإيثيلني”
و”كلوريد ال �ب��ويل فينيل” للمرة
الأوىل يف دولة الإم��ارات با�ستثمارات
ت��زي��د ع �ل��ى  7.3م �ل �ي��ار دره� ��م “2
م�ل�ي��ار دوالر �أم��ري �ك��ي» .وم ��ن �ش�أن
امل�شروع امل�شرتك �أن ي�سهم يف زيادة
االعتماد على املنتجات املحلية بد ًال
من امل�ستوردة و�إن�شاء �سال�سل قيمة
حم�ل�ي��ة ج��دي��دة� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل تلبية
الطلب العاملي املتزايد على هذه املواد
الكيميائية.
ومتثل منطقة “تعزيز” للكيماويات
ال���ص�ن��اع�ي��ة �إح� ��دى امل �ن��اط��ق الثالث
التي تت�ألف منها منظومة “تعزيز”
ال�صناعية املتكاملة ،امل�شروع امل�شرتك
بني �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
“�أدنوك” و”القاب�ضة» «»ADQ
ال ��ذي �أ��س���س��ه ال �ط��رف��ان ل��دع��م منو
جممع الروي�س ال�صناعي وقطاعات
الكيماويات وال�صناعات املتقدمة يف
�إمارة �أبوظبي بهدف حتفيز ال�صناعة
ومن� ��و ق �ط ��اع ال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات يف

ال �ق��ان��ون �ي��ة اجل ��دي ��دة وا�ستثنائها
م��ن بع�ض �أح �ك��ام ق��ان��ون ال�شركات،
م ��ن خ �ل�ال ق� ��رار ي �� �ص��در م ��ن هيئة
الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع ينظم عمل
هذه الأ�شكال من ال�شركات وي�ضمن
فعاليتها وجدواها االقت�صادية ويعزز
منوها ومردودها على بيئة الأعمال.
 �إل � �غ ��اء احل� ��د الأق� ��� �ص ��ى والأدن� � ��ىلن�سبة م�ساهمة امل�ؤ�س�سني يف ر�أ�سمال
ال�شركة عند ال�ط��رح ال �ع��ام ،وكذلك
�إلغاء حتديد مدة االكتتاب بالقانون،
وت � ��رك الأم� ��ري� ��ن مل ��ا حت � ��دده ن�شرة
االكتتاب.
 ع� ��دم ا�� �ش�ت�راط ج�ن���س�ي��ة �أع�ضاءجم�ل����س الإدارة وت ��رك ال�ت�ن�ظ�ي��م ملا
يقرره امل�ساهمون يف انتخاب �أع�ضاء
املجل�س وف�ق�اً لل�شروط وال�ضوابط
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة.
 ال �� �س �م��اح ل�ل���ش��رك��ة ب��ال �ت �ح��ول �إىل�شركة م�ساهمة عامة وبيع �أ�سهمها
�أو طرح �أ�سهم جديدة يف اكتتاب عام
دون ال�ت�ق�ي��د ب�ن���س�ب��ة م�ع�ي�ن��ة ،وذلك
من خالل اتباع �آلية البناء ال�سعري
للورقة املالية.
 ال�سماح لل�شركات بالتق�سيم و�إيجادق� ��واع� ��د ق ��ان ��ون �ي ��ة حت �ك ��م عمليات
التق�سيم ،مبا ي�سهم يف تنويع �أن�شطة
ال �� �ش��رك��ة وجم � ��االت ع�م�ل�ه��ا وزي � ��ادة
م�شاريعها وفر�ص منوها.
 ال�سماح لل�شركات بتحديد القيمةاال�سمية ،وحتديد ن�سبة الطرح.
 �إي �ج��اد ح �ل��ول مت��وي�ل�ي��ة لل�شركاتم��ن خ�ل�ال �إ� �ص��دار ف�ئ��ات �أخ ��رى من
الأ�سهم.
 ال�سماح لأف��رع ال�شركات الأجنبيةامل ��رخ� ��� �ص ��ة يف ال � ��دول � ��ة بالتحول
�إىل � �ش��رك��ة جت��اري��ة حت �م��ل جن�سية
الإمارات.
 /ق � ��ان � ��ون ال� ��� �س� �ج ��ل ال � �ت � �ج� ��اري /
ي �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون جل �ع��ل “ال�سجل
االقت�صادي” م��رج �ع �ي��ة �شاملة
ل�ل�أن���ش�ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف الدولة
ت�ساعد امل�ستثمرين وال�شركات على
تنمية وت�ط��وي��ر �أع�م��ال�ه��م ب�ن��اء على
معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة،
حيث �سيوفر ال�سجل من�صة رائدة
ت���س��رع من��و ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
وتعزز مكانة دول��ة الإم ��ارات كوجهة
ال�ستثمارات امل�ستقبل وتوليد الأفكار
الإبداعية يف القطاعات االقت�صادية
اجلديدة.

وي��دع��م ال �ق��ان��ون مم �ك �ن��ات اقت�صاد
امل�ع��رف��ة وت�ع��زي��ز ت��وج�ي��ه اال�ستثمار
ن�ح��و ال�ق�ط��اع��ات امل�ع��رف�ي��ة والعلمية
وال�صناعات التكنولوجية املتقدمة
وجم � ��االت االق �ت �� �ص��اد اجل ��دي ��د ،من
خ�لال توفري البيانات الداعمة عرب
ال�سجل االقت�صادي.
ك�م��ا ي��دع��م ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة االم� ��ارات
 2025 - 2021ب �� �ش ��أن التحول
الرقمي من حيث توفري بنية حتتية
رقمية عاملية امل�ستوى ،ومن�صة رقمية
موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة
و�سهلة و�سريعة عن كافة القطاعات
والأن�شطة االقت�صادية بالدولة ،ومبا
ي��دع��م تكامل ال�ب�ي��ان��ات االقت�صادية
خل ��دم ��ات ق� �ط ��اع الأع� � �م � ��ال بدولة
االمارات.
ويدعم �أي�ضاً ا�سرتاتيجية االمارات
 2025-2021ب� ��� �ش� ��أن �إت ��اح ��ة
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة ،م ��ن خالل
الربط الآين مع �سلطات الرتخي�ص
واجل� � �ه � ��ات امل �خ �ت �� �ص ��ة ،مب� ��ا يدعم
ال �ط �م ��وح ��ات ال��وط �ن �ي��ة وال�ب�رام ��ج
اجل��اذب��ة لال�ستثمار وامل��وق��ع امل�ؤثر
ل �ل��دول��ة يف خ��ري �ط��ة اال�ستثمارات
العاملية.
وي��دع��م ت��وج��ه ال ��دول ��ة ن �ح��و تعزيز
اخل� ��دم� ��ات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال ��ذك ��اء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
الوطنية يف ه��ذا ال���ش��أن ال�ت��ي تدعم
التحول نحو مرحلة جديدة ملا بعد
احل �ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة ،وال �ت��ي �ستعتمد
ع�ل�ي�ه��ا اخل ��دم ��ات وال �ب �ن��ى التحتية
والرقمية امل�ستقبلية يف ال��دول��ة مبا
ين�سجم ومئوية الإمارات .2071
ويخدم القانون جميع �أفراد املجتمع
واجلهات املعنية يف احلكومة والقطاع
اخل ��ا� ��ص داخ � ��ل وخ� � ��ارج ال ��دول ��ة ..
وي���س�ت�ه��دف ب �� �ص��ورة خ��ا��ص��ة ك��ل من
يزاول ن�شاطاً اقت�صادياً يف الدولة ،مبا
ي�شمل :ال�شركات التي ت�سري عليها
�أح �ك��ام ق��ان��ون ال���ش��رك��ات التجارية؛
وال���ش��رك��ات امل��دن�ي��ة ال�ت��ي ت��أخ��ذ �أحد
�أ�شكال ال�شركات التجارية؛ وال�شركات
التي ت�ؤ�س�سها احلكومة االحتادية �أو
احل�ك��وم��ات املحلية �أو ت�ساهم فيها
وت�ب��ا��ش��ر ن���ش��اط�اً جت��اري �اً يف الدولة؛
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي متار�س
ن�شاطاً مهنياً؛ وال�شركات التي تن�ش�أ
بقانون �أو بنا ًء على قانون �أو مر�سوم
مل � ��زاول � ��ة ن �� �ش ��اط جت� � � ��اري؛ وف � ��روع

«تعزيز» و«ريالين�س» تطلقان م�شروعا ا�سرتاتيجيا لإنتاج مواد كيميائية يف الروي�س
الروي�س ،وامل�ساهمة يف جهود التنويع
االقت�صادي يف الدولة.
وي �ع �ت �م��د امل� ��� �ش ��روع ع �ل��ى ال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ط��وي �ل��ة الأم � ��د بني
�أدن� ��وك و”ريالين�س” ،ومي�ث��ل �أول
ا��س�ت�ث�م��ار ل���ش��رك��ة “ريالين�س” يف
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط و�شمال
�إف ��ري� �ق� �ي ��ا� � .ش �ه��د م ��را�� �س ��م توقيع
ات �ف��اق �ي��ة امل �� �ش ��روع امل �� �ش�ت�رك ،التي
�أق�ي�م��ت اف�ترا��ض�ي�اً ،م�ع��ايل الدكتور
�سلطان �أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك
وجم �م ��وع ��ة � �ش��رك��ات �ه��ا؛ وموكي�ش
�أمباين ،رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب ل�شركة “ريالين�س لل�صناعات
امل� �ح ��دودة ،ووق ��ع االت �ف��اق �ي��ة خليفة
املهريي الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�شركة “تعزيز” ،وكمال نانافاتي،
رئي�س ق�سم التخطيط اال�سرتاتيجي
وتطوير الأعمال ب�شركة “ريالين�س
ل�ل���ص�ن��اع��ات املحدودة” ،وتخ�ضع
االت�ف��اق�ي��ة للح�صول على املوافقات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ذات ال �� �ص �ل��ة .وبهذه
املنا�سبة ،قال معايل الدكتور �سلطان
�أحمد اجلابر :ترتبط دولة الإمارات
وج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د ب �ع�لاق��ات قوية

ت�شهد ت �ط��وراً م�ستمراً بف�ضل دعم
القيادة الر�شيدة يف الدولة وحر�صها
على تر�سيخ �أوا�صر التعاون وتعزيزه
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ،ال � �س �ي �م��ا يف
قطاعات الطاقة واالقت�صاد والتجارة
واال�ستثمار  ..وت�ستفيد هذه ال�شراكة
اال� �ست��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع “ريالين�س”
من العالقات الثنائية املتطورة ذات
اجلذور التاريخية بني الدولتني ،كما
�أنها ت�ؤكد جدوى الفر�ص والعرو�ض

اجلاذبة التي توفرها “تعزيز” فيما
من �� �ض��ي ق ��دم� �اً ل �ت �ط��وي��ر منظومة
�صناعية عاملية متطورة  ..وي�سعدنا
ال�ت�ع��اون م��ع �شركة “ريالين�س” يف
ه��ذا امل���ش��روع امل���ش�ترك ال��ذي يهدف
ل�ت���ص�ن�ي��ع م� ��واد خ ��ام ح �ي��وي��ة للمرة
الأوىل يف دول��ة الإم ��ارات ،مبا يدعم
ا�سرتاتيجيتنا الوطنية لتمكني منو
وت �ط��ور ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي املحلي
وت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة دول� � ��ة الإم� � � ��ارات

م��رك��زاً تناف�سياً ع��امل�ي�اً لإن �ت��اج املواد
الكيميائية.
و�أ� �ض��اف  :متا�شياً م��ع ر�ؤي��ة القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب �ب �ن��اء اق �ت �� �ص��ا ٍد م�ستدام
وف� ��ق “مبادئ اخلم�سني” ،ميثل
هذا امل�شروع امل�شرتك �إجن��ازاً رئي�سياً
يف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة �أدن � � ��وك لتو�سعة
�أعمالها يف جمال التكرير والت�صنيع
وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات وتطوير منطقة
“تعزيز” ل �ل �� �ص �ن��اع��ات الكيماوية

 ..و�سي�سهم �إن �ت��اج ه��ذه امل ��واد اخلام
ال���ص�ن��اع�ي��ة امل�ه�م��ة يف ت�ط��وي��ر ودعم
��س�لا��س��ل الإم � ��داد امل�ح�ل�ي��ة ،وحتقيق
االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي ،وت �ع��زي��ز القيمة
امل �ح �ل �ي��ة امل �� �ض��اف��ة ،وت �� �س��ري��ع جهود
تنويع االقت�صاد.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م��وك�ي����ش �أمباين:
ي���س�ه��م ه ��ذا امل �� �ش��روع امل �� �ش�ترك بني
“ريالين�س ل�ل���ص�ن��اع��ات املحدودة”
و”تعزيز” يف دعم التعاون وتر�سيخ
ال�ع�لاق��ات الوثيقة ال�ت��ي ت��رب��ط بني
دول��ة الإم ��ارات وجمهورية الهند ..
نحن �سعداء ب�إن�شاء �أول امل�شاريع يف
�سل�سلة القيمة ملادة الفينيل يف منطقة
“تعزيز” لل�صناعات الكيماوية يف
الروي�س بدولة الإمارات ،والتي ت�شهد
ت�ط��وراً م�ستمراً يف طريقها لت�صبح
مركزاً عاملياً للمواد الكيميائية.
و�أ� � � �ض� � ��اف :ي� �ه ��دف ه � ��ذه امل� ��� �ش ��روع
امل�شرتك وال��ذي ي�ستفيد م��ن حاجة
ال �ق �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ي يف جمهورية
ال�ه�ن��د مل ��ادة ك �ل��وري��د ال �ب��ويل فينيل
ل��دف��ع من��وه وت �ط��وره ،وم�ك��ان��ة دولة
الإم��ارات كم�صدر مهم لتوفري املواد
الأولية ،لإقامة عالقات تعاون حتقق
م���ص��ال��ح م�ت�ب��ادل��ة لل�شركتني  ..وال
�شك �أن التعاون الوثيق القائم على

حتقيق الأهداف امل�شرتكة وم�ساعينا
امل �� �س �ت �م��رة ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن امل � ��وارد
املتوفرة ت�سهم يف حت�سني جودة حياة
جمتمعاتنا.
وت ��دخ ��ل امل � � ��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة التي
� �س �ي �ن �ت �ج �ه��ا امل � �� � �ش ��روع امل� ��� �ش�ت�رك يف
جمموعة وا�سعة من اال�ستخدامات
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،مم ��ا ي���س�ه��م يف متكني
��س�لا��س��ل الإم � � ��داد امل�ح�ل�ي��ة يف دول��ة
الإم ��ارات ،وتلبية الطلب املتزايد يف
�أ� �س��واق ال�ت���ص��دي��ر ال��رئ�ي���س�ي��ة ،حيث
تعمل مادة الكلور القلوي على متكني
�إن �ت��اج ال �� �ص��ودا ال �ك��اوي��ة ال�ضرورية
لإن �ت��اج الأمل�ن�ي��وم  ..و ُي���س�ت�خ��دم ثاين
كلوريد الإيثيلني يف �إنتاج مادة كلوريد
ال� �ب ��ويل ف �ي �ن �ي��ل ال �ت ��ي ت �� �س �ت �خ��دم يف
ت�صنيع جمموعة وا�سعة من املنتجات
ال�صناعية واال�ستهالكية ،مبا يف ذلك
الأنابيب وتركيبات النوافذ والكابالت
والأغ���ش�ي��ة ال��رق�ي�ق��ة والأر� �ض �ي��ات ..
و�سي�سهم �إن�ت��اج م��واد الكلور القلوي
وث ��اين ك�ل��وري��د الإي�ث�ي�ل�ين وكلوريد
ال � �ب� ��ويل ف �ي �ن �ي��ل يف ت ��وف�ي�ر فر�ص
الت�صدير �إىل الأ�سواق امل�ستهدفة يف
جنوب �شرق �آ�سيا و�أفريقيا ،بالإ�ضافة
�إىل ت��زوي��د ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ة املحلي
للمرة الأوىل ب�إمكانية احل�صول على

ي���س��اه��م يف ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق احلماية
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل� �ع�ل�ام ��ات ال �� �ش��رك��ات
وم �ن �ت �ج��ات �ه��ا واب �ت �ك��ارات �ه��ا وا�سمها
التجــــــاري يف �أ�ســـــواق ال��دول��ة من
خ�ل�ال ح�م��اي�ـ�ـ�ـ��ة الأمن � ��اط اجلديدة
وغري التقليديـــة للعالمات التجارية،
مب� ��ا ي� ��واك� ��ب ال � �ت � �ط� ��ورات التقنية
احلديثة يف بناء العالمة التجارية
مل �ن �� �ش ��آت الأع�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ال وي��ر� �س��خ مكانة
الدولة كوجهـــــــة ع�صريـــــــة متقدمة
وم ��وث ��وق ��ة ل�ل��أع� �م ��ال وال �� �ش��رك��ات
الناجحة.
وي�خ��دم القانون كذلك طيفاً وا�سعاً
م��ن ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع وب�ي�ئ��ة الأعمال،
مب��ا يف ذل��ك رواد الأع�م��ال و�أ�صحاب
امل�شاريع التجارية وال�شركات داخل
ال��دول��ة؛ امل���س�ت�ث�م��رون م��ن �أ�صحاب
ال�شركات الأجنبية؛ امل�ستثمرون يف
جم��ال الرتفيه وامل�ج��االت الثقافية؛
وكالء الت�سجيل املقيدون واملحامون
وم�ق��دم��و اخل��دم��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة؛ كل
ذي �ش�أن بحماية �أو ت�سجيل �أو �إيقاف
التعدي على عالمة جتارية؛ جميع
�أفراد املجتمع.
� /أب��رز �أح�ك��ام وت�ع��دي�لات ال�ق��ان��ون /
 - :ت�سريع �إ�صدار الرتاخي�ص و�إمتام
املوافقات والإجراءات احلكومية ،مبا
ي���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز ال�ت�ك��ام��ل يف عمل
مزودي اخلدمات ،وزيادة م�ساهمتهم
ال� ��داع � �م� ��ة ل �ل �م �� �ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة.
 حتديد الإجراءات اخلا�صة بت�سجيلال�ع�لام��ة حم�ل�ي�اً ودول �ي �اً وي��وف��ر لها
احل�م��اي��ة ومي�ن��ع وي�ت���ص��دى للتعدي
عليها بعقوبات رادعة.
 ت ��وف�ي�ر ق� ��اع� ��دة ب� �ي ��ان ��ات �شاملةل�ل�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى �أن تكون
مفتوحة وجمانية للجمهور بعد �أن
كانت خدمة مدفوعة.
 �إت��اح��ة �إم�ك��ان�ي��ة جت��دي��د العالمةخ�ل�ال � � 6ش �ه��ور ب �ع��د ان �ت �ه��اء امل ��دة،
و�إع� �ط ��اء م�ه�ل��ة � 6أ� �ش �ه��ر �أخ � ��رى يف
ح ��ال وج� ��ود م �ب��ررات ت�ق�ب�ل�ه��ا وزارة
االقت�صاد.
 توفري احلماية القانونية للعالماتغري التقليدية بعد ا�ستحداث مواد
خم �� �ص �� �ص��ة ل� �ه ��ذا اجل� ��ان� ��ب ،ومنها
العالمات اخلا�صة بالرائحة وال�صوت
وال �ه��ول��وغ��رام وال �ن �غ �م��ات وغريها،
وال �ت��ي ت�ع��د �أح ��دث �أن� ��واع العالمات
غري التقليدية.
 رفع �سقف العقوبات على خمالفيقانون العالمات التجارية والئحته
التنفيذية.
 ا�ستحداث عقوبات ج��دي��دة حتميالعالمات التجارية غري التقليدية.
 ت ��وف�ي�ر احل �م��اي��ة ل� �ـ “امل�ؤ�شراتاجلغرافية” ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�شجع
ال �ب �ح��ث يف امل � ��ؤ� � �ش ��رات اجلغرافية
املحلية ويقدمها للعامل مثل “�أنواع
التمور” �أو الأ�شجار واملياه وي�سهم يف
تعزيز مكانة الدولة ومنتجها املحلي
عاملياً.
 �إت��اح��ة ت �ق��دمي ال�ط�ل�ب��ات املتعددةالفئات ،ما �سيزيد من �إقبال ال�شركات
على حماية عالماتها التجارية.
املواد اخلام احليوية امل�ص ّنعة يف دولة
الإم� ��ارات ،مم��ا ي�ع��زز القيمة املحلية
امل���ض��اف��ة .وت�ع�ت�بر امل ��واد الكيميائية
من القطاعات التي حتظى بالأولوية
�ضمن ا�سرتاتيجية النمو ال�صناعي
ل��دول��ة الإم ��ارات التي تقودها وزارة
ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة،
والتي تهدف �إىل رفع م�ساهمة القطاع
ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل
�إىل  300م�ل�ي��ار دره ��م ب�ح�ل��ول عام
 .. 2031وتعترب امل��واد الكيميائية
ق �ط��اع �اً ج ��اذب �اً ن �ظ��راً ل�ن�م��و الطلب
املتوقع عاملياً والفر�صة التي يتيحها
الإنتاج املحلي خللق �سال�سل الإمداد
اجلديدة .وتعك�س االتفاقية االهتمام
الكبري ال��ذي ت�شهده “تعزيز” من
قبل امل�ستثمرين املحليني والدوليني
يف الأ�� �ش� �ه ��ر الأخ � �ي� ��رة  ..وتتكون
“تعزيز” من ثالث مناطق �صناعية،
�أولها “منطقة ال�صناعات الكيماوية”
التي �سيتم فيها �إنتاج املواد الكيميائية
م ��ن خ �ل�ال ��س�ب�ع��ة م �� �ش��اري��ع عاملية
ق�ي��د ال�ت���ص�م�ي��م الآن ،وال �ث��ان �ي��ة هي
“منطقة ال�صناعات اخلفيفة” التي
�ستكون موطناً لل�صناعات التحويلية
ال �ت��ي ��س�ت�ح��ول خم��رج��ات “منطقة
ال�صناعات الكيماوية” �إىل منتجات
قابلة لال�ستهالك� ،أم��ا الثالثة فهي
“منطقة اخل ��دم ��ات ال�صناعية”
ال� �ت ��ي � �س �ت �� �ض��م جم �م��وع��ة متنوعة
م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ت��وف��ر اخلدمات
ال �� �ض��روري��ة ال �ت��ي تتطلبها مناطق
“تعزيز” ال�صناعية وجممع الروي�س
ال�صناعي ككل.
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بتوجيهات حممد بن را�شد

مكتوم بن حممد يعلن �إدراج تيكوم يف �سوق دبي املايل
•• دبي-وام

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  ،الهادفة �إىل تطوير
�أ�سواق املال والبور�صات يف الإمارة� ،أعلن �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية  ،عن �إدراج
جمموعة “تيكوم” يف �سوق دبي املايل ،وذلك �ضمن
خطط اللجنة العليا لتطوير �أ�سواق املال والبور�صات
يف دبي ،ويف �إطار �سعيها �إىل م�ضاعفة قيمة الأ�سواق
املالية يف الإم��ارة �إىل ثالثة تريليونات درهم خالل
املرحلة املقبلة .و�أك��د �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم �أن حمفظة تيكوم متنوعة ،ومتثل
منوذجاً ناجحاً على امل�ستوى العاملي ملجمعات الأعمال،
م�شرياً �إىل �أن املجموعة حتقق نتائج قوية ما يعني �أن
�إدراجها �سي�ضيف تنوعاً كبرياً ل�سوق دبي املايل.
وخالل العقود املا�ضية ،لعبت “تيكوم” دوراً حمورياً
يف خمتلف املجاالت والقطاعات احليوية و�أ�صبحت
�شريكاً �أ�سا�سياً يف م�سرية التنويع االقت�صادي التي

تتبناها دبي ..وحتظى املحفظة ال�ضخمة للمجموعة
بفر�ص منو غري حم��دودة نظراً لتنوع ا�ستثماراتها
يف قطاعات متعددة ،ف�ض ً
ال عن تبنيها لنماذج عمل
متطورة على امل�ستويني اال�سرتاتيجي والت�شغيلي..
وي���ش� ّك��ل �إدراج ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال �� �ش��رك��ات دعماً
للأ�سواق املالية يف دبي ،ملا يقدمه من قيمة م�ضافة
وفر�ص واعدة للم�ستثمرين.
  10جممعات �أعمال .ت�شكل جم�م��وع��ة ت�ي�ك��وم ،الع�ضو يف دب��ي القاب�ضة،
م�ساهماً ف��اع� ً
لا يف م�سرية النه�ضة ال�شاملة التي
ت�شهدها دب��ي ال��س�ي�م��ا يف ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية،
�إذ ت�سهم املجموعة م��ن خ�لال عملها ال ��د�ؤوب على
ت�ط��وي��ر جم�م�ع��ات �أع �م��ال متخ�ص�صة يبلغ عددها
 10جم�م�ع��ات رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�أع �م��ال ت���ش�م��ل :مدينة
دبي للإنرتنت ،ومدينة دبي للتعهيد ،ومدينة دبي
لل��إع�ل�ام ،وم��دي�ن��ة دب��ي ل�لا��س�ت��ودي��وه��ات ،ومدينة
دب��ي ل�ل�إن�ت��اج ،وجم�م��ع دب��ي للمعرفة ،ومدينة دبي
الأكادميية العاملية ،وجممع دب��ي للعلوم ،وح��ي دبي
للت�صميم ،ومدينة دبي ال�صناعية.

كما ت�ست�ضيف املجموعة املقرات الإقليمية لعدد كبري
من ال�شركات البالغ عددها �أكرث من � 6.500شركة،
م��ن بينها �أ��س�م��اء عاملية م�ث��ل“ :جوجل” ،و”�سي.
�إن� .إن” ،و”يونيلفر” �إىل ج��ان��ب �آالف ال�شركات
النا�شئة واملتو�سطة ،ويعمل بها ويديرها جمموعة
من الكوادر الإبداعية ورواد الأعمال يتخطى عددهم
� 95ألف مبدع.
وت�شكل جممعات الأعمال التابعة للمجموعة حجر
الأ�سا�س يف م�سرية تنويع االقت�صاد وتر�سيخ مكانة
الإم� ��ارة وج�ه� ًة �إقليمي ًة ل�ل�أع�م��ال واالب �ت �ك��ار ،حيث
تن�شط يف قطاعات حيوية واع��دة ت�شمل تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات والإع �ل�ام وال�ع�ل��وم والتعليم والت�صميم
وال�صناعة.
يذكر �أن �سوق دبي املايل �شهد خالل الفرتة املا�ضية
زخماً كبرياً بعد الإعالن عن عدد من عمليات الإدراج
القوية ،ع�لاوة على اعتماد اللجنة العليا لتطوير
�أ�سواق املال والبور�صات يف دبي ملجموعة وا�سعة من
امل �ب��ادرات الرامية �إىل دع��م حركة ال�ت��داول يف �سوق
الأ� �س �ه��م ح�ي��ث مت الإع�ل��ان ع��ن �إدراج � 10شركات
من امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبة احلكومية الرائدة،

و�إطالق �صندوق �صانع لل�سوق لتعزيز حركة التداول
يف ��س��وق الأ� �س �ه��م .وت�ضمنت ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة اللجنة
العليا للمرحلة املقبلة ت�شكيل جلنة للإ�شراف على
ال�سوق وحماكم متخ�ص�صة لأ�سواق امل��ال يف دبي ما
يعزز من مكانة الإمارة التي تعد من املراكز التجارية
املرموقة �إقليمياً وعاملياً ،ال�سيما يف ظل ما حتظى به
من مقومات متيز مهمة على م�ستوى البنية التحتية
والت�شريعية ،جعلتها مركزاً حمورياً للمال والأعمال
منذ عقود طويلة.

�أحمد بن �سعيد يفتتح فعاليات �أ�سبوع غاز البرتول امل�سال الأول يف ال�شرق الأو�سط
•• دبي -وام

اف�ت�ت��ح ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد
�آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س هيئة دب��ي للطريان
ال��رئ �ي ����س الأع � �ل� ��ى مل �ج �م��وع��ة ط�ي�ران
الإمارات  ،فعاليات �أ�سبوع غاز البرتول
امل�سال ،الذي ت�ست�ضيفه دبي على مدار
ثالثة �أيام مع �أول انعقاد له يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،ت ��أك �ي��داً ع�ل��ى املكانة
ال ��رائ ��دة ل��دب��ي ك�م��رك��ز ع��امل��ي متطور
حل �ل ��ول ال �ط��اق��ة امل �ب �ت �ك��رة ،وتقديراً
لنهجها ال�ت�ن�م��وي ال �ق��ائ��م ع�ل��ى مبد�أ
اال�ستدامة .ويُقام �أ�سبوع غاز البرتول
امل�سال  2021يف مركز دب��ي التجاري
ال �ع��امل��ي حت��ت ��ش�ع��ار “طاقة م��ن �أجل
الغد” ،بتنظيم م��ن اجلمعية العاملية
ل �غ��از ال� �ب�ت�رول امل �� �س��ال وبا�ست�ضافة
جم �م��وع��ة اي� �ن ��وك .وي �� �س � ّل��ط احل ��دث،
ال� ��ذي ي���س�ت�م��ر ح �ت��ى ي ��وم اخل�م�ي����س 9
دي�سمرب اجلاري ،ال�ضوء على قطاع غاز
البرتول امل�سال ويبحث �إمكانات من ّوه،
مع �إتاحة الفر�صة لعقد �شراكات �أعمال
جديدة يف هذا املجال.
ح�ضر حفل االفتتاح الربوفي�سور ميي

�أو� �س�ي�ن�ب��اج��و ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمهورية
ن�ي�ج�يري��ا وغ ��وري ��س�ي�ن��غ ،ن��ائ��ب املدير
العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة
“ �آيرينا “ ولفيف من كبار امل�س�ؤولني.
وق ��ال � �س �ع��ادة ��س�ي��ف ح�م�ي��د الفال�سي،
ال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة اينوك:
“متا�شياً م��ع ر�ؤي�ت�ن��ا �أن ن�ك��ون �شريكاً
ُم�ب�ت� ِك��راً يف جم��ال ال�ط��اق��ة ي�ق�دّم قيمة
م�ستدامة و�أدا ًء متميزاً على م�ستوى
ال �ق �ط��اع ،ن �ل �ت��زم يف جم �م��وع��ة اينوك
ب��دع��م من��و ق �ط��اع ال �ط��اق��ة وتطويره
على امل��دى ال�ط��وي��ل ..وم��ع �إدراك �ن��ا �أن
بناء م�ستقبل م�ستدام للجميع يتطلب
اللجوء �إىل تقنيات بديلة ،ف�إننا ك�شركة
ري��ادي��ة �سنعمل على تعزيز املناق�شات
�ضمن �أ�سبوع غ��از ال�ب�ترول امل�سال من
�أج��ل دف��ع عجلة حت � ّول قطاع الطاقة،
وت �� �ش �ج �ي��ع ت �ب �ن��ي م� � �ب � ��ادرات التنمية
امل�ستدامة ،وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل
�أك�ث��ر ا� �س �ت��دام��ة» .وت�خ�ل�ل��ت االفتتاح
جل�سة ح��واري��ة � �ش��ارك فيها ج�م��ع من
قادة القطاع من خمتلف �أنحاء العامل،
وم �ن �ه��م :ن� ��ادر ال � �ف ��ردان ،م��دي��ر �أول-

امل�ن���ص��وري وك�ي��ل وزارة ال�ط��اق��ة والبنية
التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل
عن الفخر بالإجنازات التي حققتها دولة
الإمارات على مدى ال�سنوات املا�ضية حيث
�ساعدت املمار�سات والقرارات والت�شريعات
التي �أ�صدرتها الدولة يف تطوير القطاع
البحري وتعزيز معايري ال�سالمة �إ�ضافة
�إىل الإ�سهام يف حماية البيئة البحرية على
م�ستوى العامل ..م�شريا �إىل �أن الإمارات
ج��اءت يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع��امل� ًي��ا يف تي�سري
ال�ت�ج��ارة املنقولة ب�ح� ًرا ويف ت��زوي��د وقود
ال�سفن ويف امل��رك��ز اخلام�س عامل ًيا �ضمن
�أهم املراكز البحرية الدولية كما �ص ّنفت
موانئ الدولة �ضمن �أف�ضل ع�شرة موانئ
عاملية يف حجم مناولة احلاويات .
و�أ�� �ض ��اف �أن ��ه م��ع الإع �ل��ان ع��ن م�شاريع
اخلم�سني يف دول ��ة الإم � ��ارات ن�ه��دف �إىل
حتقيق �إجن��ازات �أكرب يف القطاع البحري
وع�ب�ر �إع � ��ادة ان �ت �خ��اب ال ��دول ��ة لع�ضوية
جمل�س املنظمة البحرية الدولية ون�سعى
�إىل موا�صلة العمل م��ع ال��دول الأع�ضاء
لالرتقاء بالقطاع البحري العاملي و�صناعة
النقل البحري من خالل الإ�سهام ب�شكل
جماعي يف تعزيز مهمة املنظمة البحرية
ال��دول �ي��ة؛ وامل�ت�م�ث�ل��ة يف حت�ق�ي��ق �سالمة
النقل البحري و�أم�ن��ه وفاعليته يف بحار

ت���س��وي��ق ال �غ��از وم��دي��ر ع��ام ��ش��رك��ة غاز
الإم ��ارات و�ساتي�ش كومار فادوجوري،
مدير الت�سويق يف �شركة النفط الهندية
املحدودة والدكتورة �أجنيال ويلكن�سون،
الأمني العام والرئي�س التنفيذي ملجل�س
الطاقة العاملي و�سكوت فو�سرت ،مدير
�شعبة الطاقة امل�ستدامة يف جلنة الأمم
امل�ت�ح��دة االق�ت���ص��ادي��ة لأوروب � ��ا وييمي
�أديتوجني ،املدير التنفيذي للمجموعة
يف �شركة البرتول الوطنية النيجريية
وب� � ��رام غ ��ري�ب�ر ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة “�إ�س ات�ش يف �إنرجي» .وناق�ش
امل �� �ش��ارك��ون خ�ل�ال اجل�ل���س��ة احلوارية
دور غاز البرتول امل�سال وغاز البرتول
امل� ��� �س ��ال امل� �ت� �ج ��دد يف ت � ��أم �ي�ن الطاقة
م���س�ت�ق�ب� ً
لا ،م��ع الأخ� ��ذ ب�ع�ين االعتبار
التحديات الرئي�سية التي تواجه قطاع
ال�ط��اق��ة يف امل�ستقبل وت���ش�م��ل :التغري
امل �ن��اخ��ي ،وج � ��ودة ال � �ه� ��واء ،واالفتقار
للطاقة ،والتنمية االقت�صادية.
ويعترب �أ�سبوع غاز البرتول امل�سال �أهم
ح ��دث ت�ن� ّ�ظ�م��ه اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة لغاز
ال�ب�ترول امل�سال ،وال��ذي ك��ان قد �أُطلق
يف م��دي �ن��ة �أم� ��� �س�ت�ردام خ�ل�ال ال� ��دورة

الثانية والثالثني للمنتدى العاملي لغاز
البرتول امل�سال وامل�ؤمتر الأوروب��ي لغاز
البرتول امل�سال للعام .2019
وت�ن�ع�ق��د ف�ع��ال�ي��ات الأ� �س �ب��وع يف مدينة
خمتلفة كل ع��ام ،ويجمع حتت مظلته
العديد من الر�ؤ�ساء التنفيذيني لأبرز

� �ش��رك��ات غ ��از ال �ب�ت�رول امل �� �س��ال ووزراء
وم�س�ؤولني حكوميني �إىل جانب ممثلي
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ال �ك�ب�رى وو�سائل
الإعالم ،ال�ستك�شاف �آفاق تطوير قطاع
غاز البرتول امل�سال وبحث فر�ص النمو
وبناء عالقات �أعمال جديدة.

نظيفة .ولطاملا �إ�ستفادت الإمارات كمركز
للتميز البحري من جناح القطاع البحري
لتمكني الإزده��ار الإقت�صادي حيث �أ�سهم
�إتباعها نهجا �شامال ومتوازنا كونها دولة
علم ودولة ميناء ودولة �ساحل يف �أن تكون
�إح� ��دى �أب� ��رز ال� ��دول ال��داع �م��ة للمنظمة
ال�ب�ح��ري��ة ال��دول �ي��ة  ..بينما مت انتخاب
دولة الإمارات لأول مرة لع�ضوية جمل�س
املنظمة يف الفئة “ب” يف عام  2017ومت
�إعادة انتخابها يف عام .2019
وت �خ��دم ج �ه��ود دول ��ة الإم � ��ارات يف جمال
التجارة البحرية والب�ضائع العابرة نحو
ملياري ن�سمة م��ن ال�صني والهند ودول
اً
و�صول �إىل
اخلليج �إىل دول �آ�سيا الو�سطى
�أوروبا ال�شرقية وتلتزم الدولة مب�س�ؤوليتها
جتاه امل�شاركة يف ت�أ�سي�س من�صة م�ستدامة
ل�ت�ب��ادل امل�ع��رف��ة ب�ين ال� ��دول وامل�ؤ�س�سات
البحرية حول �أف�ضل املمار�سات يف القطاع
البحري  ..و�إىل جانب جهودها يف تطوير
القطاع البحري عملت دولة الإمارات على
�ضمان حقوق البحارة ومتكني امل��ر�أة من
امل�شاركة الفاعلة يف القطاع.
وق��ال��ت ��س�ع��ادة املهند�سة ح�صة �آل مالك
م�ست�شارة الوزير ل�ش�ؤون النقل البحري
بوزارة الطاقة والبنية التحتية :ب�صفتها
�إح��دى ال��دول املوقعة على اتفاقية العمل

ال �ب �ح��ري ت�ت�خ��ذ دول ��ة الإم� � ��ارات تدابري
ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة حل �م��اي��ة م �� �ص��ال��ح البحارة
وحت���س�ين ج ��ودة احل �ي��اة بالن�سبة ل�ه��م ..
وكانت الإمارات من �أوائل الدول الأع�ضاء
يف املنظمة البحرية الدولية التي بادرت
بت�صنيف البحارة على �أن�ه��م “عمال من
ذوي الأولوية” خ�لال جائحة “كوفيد-
”19ووفرت جميع الت�سهيالت الالزمة
لتبديل وتغيري الأط�ق��م البحرية ب�شكل
�آم ��ن واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ال��رع��اي��ة الطبية
�إ�ضافة �إىل توفري لقاحات معتمدة �ضد
ف�يرو���س “كوفيد”19-وب�شكل جماين
جلميع ال�ع�م��ال الرئي�سيني مب��ا يف ذلك
البحارة وموظفي املوانئ الذين يعملون
يف مياه الدولة.
و�أك��دت �أن دول��ة الإم��ارات تعد من الدول
ال��رائ��دة يف دع��م ومتكني امل��ر�أة يف القطاع
ال �ب �ح��ري وت �ت��وىل ح��ال �ي �اً رئ��ا� �س��ة رابطة
امل � � ��ر�أة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ى ال �ق �ط ��اع البحري
«»AWIMبالتعاون م� ��ع برنامج
التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية
يف دعم امل��ر�أة يف القطاع البحري لتحقيق
�أه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
وبالأخ�ص الهدف اخلام�س املعني بتحقيق
امل �� �س��اواة ب�ي�ن اجل�ن���س�ين ..الف �ت��ة �إىل �أن
الإم� ��ارات م��ن امل�ؤ�س�سني ل�شبكة توا�صل

املنظمة البحرية الدولية للم�ساواة بني
اجلن�سني « »IMOGENderوهي
عبارة عن منتدى ملندوبي الدول الأع�ضاء
يف املنظمة البحرية الدولية يهدف �إىل
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
م��ن ج��ان�ب��ه ذك ��ر حم�م��د خمي�س الكعبي
املمثل الدائم لدولة الإمارات لدى املنظمة
البحرية الدولية �أن دولة الإمارات ت�سعى
من خالل ع�ضويتها يف املنظمة البحرية
الدولية �إىل موا�صلة الإ�سهام يف تطوير
الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والإتفاقات
وو��ض��ع امل�ع��اي�ير املنظمة للنقل البحري
..منوها �إىل م�شاركة ال��دول��ة الإيجابية
يف خم�ت�ل��ف �أن���ش�ط��ة اجل�م�ع�ي��ة واملجل�س
واللجان الفنية الرئي�سة واللجان الفرعية
وجمموعات العمل ذات ال�صلة.
ي���ش��ار �إىل �أن دول ��ة الإم� � ��ارات ت�ع��د �أحد
الأع � �� � �ض� ��اء امل ��ؤ� �س �� �س�ي�ن مل� ��ذك� ��رة تفاهم
ال��ري��ا���ض ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �� �س�لام��ة البحرية
والنقل البحري الفعال والكف�ؤ يف منطقة
اخلليج العربي  ..وكدولة علَم حتتل دولة
الإم��ارات املرتبة  21على م�ستوى العامل
م��ن حيث حجم الأ��س�ط��ول ول��دي�ه��ا �أكرث
رئي�سا منت�شرة عرب �إمارات
من  20ميناء ً
الدولة من الفجرية �شر ًقا �إىل �أبوظبي يف
ال�ساحل اجلنوبي.

ق��دم وف��د دول��ة الإم ��ارات عر�ضا تقدمييا
متميزا �سلط ال�ضوء على �أب��رز �إمكانيات
و�إ� �س �ه��ام��ات ال��دول��ة يف ال�ق�ط��اع البحري
خ�لال الأع ��وام املا�ضية وال�ت��ي �أ�سهمت يف
تعزيز القطاع على م�ستوى العامل وذلك
خ�ل�ال ع��ر���ض م �ل��ف ال ��دول ��ة يف اجتماع
ملمثلي عدد من الدول الأع�ضاء يف املنظمة
البحرية الدولية يف العا�صمة الربيطانية
ل�ن��دن ب�ه��دف ت�ع��زي��ز م�ل��ف �إع ��ادة انتخاب
دول��ة الإم� ��ارات ملجل�س املنظمة يف الفئة
“ب».
ومت�ت�ل��ك الإم � ��ارات �إر ًث ��ا غ�ن� ًي��ا يف القطاع
ال �ب �ح ��ري ح �ي��ث ي �ب �ل��غ ط � ��ول �سواحلها
 1,650ك�ي�ل��وم� ً
ترا  ..كما �أ��س�ه��م املوقع
الإ�سرتاتيجي للدولة على مفرتق طرق
ال�شحن العاملي يف �أن تكون م��رك��زا عامليا
للأعمال البحرية.
و�إىل ج��ان��ب ث��روات �ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ت�سعى
الإم� ��ارات ب�إ�ستمرار �إىل تنمية وتطوير
القطاع البحري الذي يعد ركيزة �أ�سا�سية
لإق�ت���ص��اده��ا ال��وط�ن��ي ح�ي��ث ي��زي��د �إ�سهام
القطاع البحري يف الناجت املحلي الإجمايل
لدولة الإمارات على  90مليار درهم.
وعرب �سعادة املهند�س ح�سن حممد جمعة

نهيان بن مبارك يفتتح من�ش�أة تابعة
ل�شركة « �أو�شان اويل فيلد» يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام

افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
حو�ض بناء وت�صليح ال�سفن التابع ل�شركة �أو�شان �أويل فيلد ب�أبوظبي التي
تتخذ من ال�شارقة مقرا لها ،وهي �شركة خمت�صة يف تقدمي خدمات النفط
والغاز وحفر الآبار.
ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان بافتتاح من�ش�أة �شركة �أو�شان
�أويل فيلد منوها مبناخ اال�ستثمار يف الدولة  .وقال حممد �سمري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أو�شان �أويل فيلد �إن امل�شروع اجلديد ميثل عالمة فارقة
يف خطط ال�شركة التو�سعية خلدمة عمالئها يف قطاع التنقيب واالنتاج
والتوزيع و�صناعة النفط وال�غ��از وت�شمل اخل��دم��ات التي تقدمها �شركة
�أو� �ش��ان �أوي ��ل فيلد ح�ل��وال متكاملة يف جم��ال اخل��دم��ات املتعلقة مبجال
التنقيب عن النفط والغاز واخلدمات والتوريدات والهند�سة واخلدمات
البحرية للعمالء على م�ستوى ال�ع��امل م��ن خ�لال ت��واج��ده��ا يف منطقة
اخلليج العربي وتركيا والهند وميامنار وماليزيا وبروناي وتايلند واململكة
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.
و�أو��ض��ح �أن الهدف طويل الأج��ل لل�شركة يتمثل يف اال�ستمرار يف تقدمي
الدعم للعمالء من خالل احلفاظ على ميزة تناف�سية وفعالة من حيث
التكلفة م��ن خ�لال تو�سيع ع��رو���ض خدماتها ل��زي��ادة الربحية للعمالء
واحلفاظ على �سالمة اجلودة يف جمال النفط والغاز.

اقت�صاديون :النظام اجلديد ملواعيد
العمل يعزز تناف�سية الإمارات ً
عامليا

•• �أبو ظبي -وام

الإمارات ت�ستعر�ض �إمكانياتها يف القطاع البحري خالل اجتماع املنظمة البحرية الدولية بلندن

•• دبي-وام
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يحقق النظام اجلديد ملواعيد العمل الأ�سبوعي حلكومة الإمارات واملقرر
تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير  2022االن�سجام مع الأ�سواق الدولية
ويعزز التناف�سية العاملية للدولة يف االقت�صاد وقطاع الأع�م��ال ،و�سيكون
القطاع املايل والتعامالت التجارية والطاقة يف �صدارة امل�ستفيدين ،بح�سب
ما �أفاد به اقت�صاديون لـ”وام».
وقال ه�ؤالء� :إن نظام العمل اجلديد ملوظفي حكومة الإمارات يعد جتربة
جديدة �سرتقبها دول املنطقة لت�ستفيد من نتائجها ،متوقعني �أن يحقق
هذا التوجه عدة فوائد �أبرزها زيادة جاذبية اال�ستثمار الأجنبي ،حت�سني
امل�ي��زان التجاري ،زي��ادة النمو االقت�صادي ،تر�سيخ مكانة الإم ��ارات على
اخلريطة االقت�صادية العاملية ،وتن�شيط ال�سياحة الداخلية.
وق � ��ال اخل �ب�ي�ر االق �ت �� �ص��ادي حم �م��د ع �ل��ى ي��ا� �س�ين ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لال�سرتاتيجيات والعمالء يف �شركة “الظبي كابيتال”� :إن النظام اجلديد
للعمل احلكومي يف الإم��ارات يعزز ،التناف�سية العاملية للدولة واالن�سجام
مع الأ��س��واق املالية الدولية مبا يوفر �إج��راء الت�سويات ويخفف الأعباء
يف القطاع املايل .و�أ�ضاف �أن هذا النظام ي�شكل جتربة جديدة يف املنطقة
تقودها الإم ��ارات �سعياً ملزيد من االن��دم��اج يف االقت�صاد العاملي وترقبها
ال ��دول امل�ح�ي�ط��ة ،ومي�ك��ن ل ��دول املنطقة ودول �أخ ��رى ح��ول ال �ع��امل نقل
التجربة خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
و�أع�ل�ن��ت ح�ك��وم��ة الإم � ��ارات �أم ����س ال�ث�لاث��اء ع��ن ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د للعمل
الأ�سبوعي وامل�ق��رر تنفيذه اع�ت�ب��اراً م��ن الأول م��ن يناير  ،2022ويبد�أ
العمل يوم الإثنني من كل �أ�سبوع وينتهي يف الثانية ع�شرة ظهر يوم اجلمعة
وذل��ك مبعدل � 8ساعات يومية خالل �أربعة �أي��ام و� 4ساعات ون�صف يوم
اجلمعة مع �إمكانية تطبيق �ساعات الدوام املرنة والعمل عن بعد يف اجلهات
االحتادية يوم اجلمعة ،لي�صبح الإجمايل � 36.5ساعة �أ�سبوعية ب�أقل من
املعدل العاملي الذي يرتاوح بني � 40إىل � 42ساعة عمل ،ما ينعك�س على
مزيد من جودة الأداء.
ب ��دوره� ،أ� �ش��ار اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي ال��دك�ت��ور على �سعيد ال�ع��ام��ري رئي�س
جم�م��وع��ة ال���ش�م��وخ خل��دم��ات ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال �ت �ج��ارة � ،إىل �أن التوجه
اجلديد يف مواعيد العمل يحقق ا�ستفادة كربى خا�صة لل�شركات املتعاملة
مع �أ�سواق املال العاملية وقطاع البرتول ،كما �سي�سهم بزيادة معدالت منو
االقت�صاد الوطني وحت�سني امليزان التجاري  .من جهته ،قال املحلل املايل
و�ضاح الطه ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الوطني ملعهد اال�ستثمار والأوراق
املالية الربيطاين يف الإم��ارات �إن مواعيد العمل اجلديدة من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف حتقيق قفزة نوعية يف �أداء االقت�صاد الوطني.

لبحث �أطر توطيد �أوا�صر العمل والتعاون امل�شرتك

حممد بن هادي احل�سيني يلتقي رئي�س
جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية

•• دبي-الفجر:

يف �إطار �سيا�ستها الرامية �إىل تعزيز عالقات دولة الإمارات العربية املتحدة
مبختلف دول العامل وامل�ؤ�س�سات واملنظمات املالية الإقليمية والدولية،
ال�ت�ق��ى م�ع��ايل حم�م��د ب��ن ه ��ادي احل�سيني ،وزي ��ر دول ��ة ل�ل���ش��ؤون املالية،
�أم�س مع معايل الدكتور حممد �سليمان اجلا�سر ،رئي�س جمموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية ،وذل��ك يف مبنى ال��وزارة بدبي .وناق�ش اللقاء عالقة
ال�شراكة التي تربط دولة الإمارات باملجموعة ،و�آليات توطيد �أوا�صر العمل
والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء� ،أك��د م�ع��ايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني �أه�م�ي��ة ال�شراكة
اال�سرتاتيجية التي تربط دولة الإم��ارات مع جمموعة البنك الإ�سالمي
للتنمية ،م�شرياً �إىل التزام الدولة بالعمل على موا�صلة تعزيز م�سرية
التكامل االقت�صادي والتجاري والتنموي بني خمتلف الدول الأع�ضاء من
خالل منح امل�ساهمات الإمنائية ودعم خمتلف امل�شاريع الإقليمية والدولية
التي تلبي احتياجات ومتطلبات هذه الدول .وقال معاليه“ :حتر�ص دولة
الإم��ارات على العمل مع كافة امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإقليمية والدولية
ل��دع��م وت�ط��وي��ر اخل�ط��ط اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة وحماربة الفقر والبطالة
يف خمتلف دول العامل مبا ي�ؤكد على عالقات الأخوة وال�صداقة مع كافة
�شعوب العامل».
جتدر الإ�شارة �أن دولة الإمارات تعترب �شريك ا�سرتاتيجي ملجموعة البنك
الإ�سالمي للتنمية ،حيث ت�ست�ضيف مكتب امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،وفرع امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل
التجارة ،ف�ض ً
ال عن املقر الرئي�سي للمركز الدويل للزراعة امللحية ،واملركز
الدويل الإ�سالمي للم�صاحلة والتحكيم .وان�ضمت دولة الإمارات لع�ضوية
البنك مبوجب املر�سوم االحتادي رقم  91ل�سنة 1974م.
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حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70535

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICILABMIN2021 / 0006754عمايل (جزئي)

اىل املدعي عليه  :حممد عبيد حممد ابراهيم املهريي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي  /هاجرة ناجي ح�سن اثيوبي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله و�صدر احلكم االتي
حكمت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  12250درهم (اثني ع�شر
الف ومائتان وخم�سون درهم) وت�سليمها جواز ال�سفر وتذكرة العودة اىل موطنها او
قيمتها  ،ورف�ضت ما زاد على ذلك من طلبات .والزمت املدعي عليه بامل�صاريف.
حرر بتاريخ 2021/12/6
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
�إخطار عديل
رقم الت�صديق 2021/21843

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

70392

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد  :احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/102800بتاريخ  2021/5/17ب�صفتها وكيلة
عن بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم ،2021/1/53035
وعنوانه امارة دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /ا�شحار معني مويندين خان  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  ،املنطقة ال�صناعية � - 4شارع املنطقة
ال�صناعية  - 4بناية بلهان �سنرت � -شقة رقم  - D8هاتف متحرك رقم 0559710412
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )29354.00درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )29354.00درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
ف�ضي
هايونداي اك�سنت � -صالون
ال�شارقة
3
2018
11805
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان  :مكتب رق��م  2102ملك نا�صر علي حممد اخ��ون��دي  -اخلليج
ال�ت�ج��اري  -ه��ات��ف  04-5850641 :فاك�س  :مب��وج��ب ه��ذا تعلن
دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية املرجان لل�شحن واملالحة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/12/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/12/7وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

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

ا�سم ال�شركة  :املرجان لل�شحن واملالحة  -ذ م م
العنوان  :دب��ي  -ج�م��ارك دب��ي  HB-4-001 -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية
حم��دودة ،رقم الرخ�صة  621709 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1040646 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2021/12/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/7
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كابك�س ح�سن
للتدقيق العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-5850641 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCEXCIPOR2021 /0002316جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :الربج ال�شامخ للعقارات ل�صاحبها على نوح خمي�س املهري
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جميلة املر حممد عبداهلل بن حريز  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 745628.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة الأق�صى للم�سابح وتقنية املياه ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001564جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�ؤ�س�سة ال�سفينة الذهبية للتجارة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003229عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :شركة الأق�صى للم�سابح وتقنية املياه ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة تايجر للمقاوالت  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 54208
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :م�ؤ�س�سة ال�سفينة الذهبية للتجارة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سهيل فريد االنطكلي  -اجلن�سية �سوري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  110884درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ملحمة اجلنوب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شوهداري غالم عبا�س عا�شق ح�سني  -اجلن�سية باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  49610درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فاطمة جنيب �صالح ابراهيم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002701مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :فاطمة جنيب �صالح ابراهيم
العنوان  :عجمان النعيمية 1
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ الرباق لت�أجري ال�سيارات
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 25730.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :نواف غامن احمد الغنام
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة املال �أتوموبيلز
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 6468976
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

اىل املدعي عليه  :املنفذ �ضده � :إمكو ملقاوالت البناء
العنوان � :إمارة دبي ام طرافة مقابل بنك ابوظبي التجاري
هاتف  065630050فاك�س  065630060بريد الكرتوين emcocont@eim.ae
بناء على طلب املدعي  /املنفذ كوالتي كت�شن لتجارة املعدات
قد قررت حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،حمكمة التنفيذ املدنية �إعالنكم بانه بتاريخ
تقرر توقيع احلجز التنفيذ على العقار رقم /164و 99/ملك الرقم احلكومي 4127
مبنطقة ال�صجعة ب�إمارة ال�شارقة  ،وذلك يف الق�ضية التنفيذية املذكورة �أعاله
واملرفوعة �ضدكم.
حرر بتاريخ 2021/11/24

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70197

اعالن بالن�شر
 8035/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اناتوليا م�شاوي تركية (�ش ذ م م) فرع دبي
 -2جاري ارنولد  -3حممد فليح ح�سن ال�سامراين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1199937درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2244/2020/100احوال نف�س م�سلمني

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1سعيد علي جا�سم حممد احلو�سني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :خلود حمد ثابت حمد ال�صوايف
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2021/10/12يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�ل�اه ل�صالح/
 &PARTY_NAMEبحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
 -1بتطليق املدعية  /خلود حمد ثابت ال�صوايف من زوجها املدعي عليه � /سعيد علي جا�سم حممد احلو�سني
 بطلقة بائنة لل�ضرر  ،وعلى املدعية �إح�صاء عدتها ال�شرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكمبالتطليق باتا.
 -2الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003239جتاري (جزئي)
اىل � :صالح علوي احمد الثالثي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة دبي القيادة العامة ل�شرطة دبي
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /مرمي حممد ح�سني عو�ض
العنوان  :حمل الإقامة  /عجمان النعيمية رقم الهاتف 971503586001 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
اعالن املدعي عليه قانونا
 -2الزامه ب�سداد مبلغ  155,000درهم مائة وخم�سة وخم�سون الف درهم
 -3الزامه بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحتى ال�سداد التام.
 -4الزامه بالر�سوم وامل�صروفات.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االوىل حمكمة عجمان الإحتادية �صباح يوم
 .......املوافق  2021/12/20ال�ساعة  9.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال
وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مدير اخلدمات الق�ضائية
االء الأمريي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2521/2021/11مدين جزئي

70197

املنظورة يف  :دائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 22880.75درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  12%من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام� .ضم ملف النزاع املدين رقم 1080/2020
املدعي � :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -رقة البطني  -ديرة  -دبي � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه  - 1 :جافد �إقبال حممد حنيف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/12/5يف الدعوى املذكورة
�أع�ل�اه ل�صالح  /امل��دع��ي ب�ق��ررت املحكمة �إ� �ص��دار ق��رار منهي للخ�صومة وف�ق��ا لن�ص امل��ادة  54م��ن الالئحة
التنظيمية لقانون الإج��راءات املدنية .وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره  22,880,75درهم والفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته
بالر�سوم وامل�صاريف ومئتني دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2008/2021/16جتاري جزئي

املنظورة يف  :دائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 137
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثانية بان يدفعا للمدعية مبلغ  00,773,825,4دره��م ومبلغ
" 1,217,925درهم على التوايل بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9%حتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي � :شركة تهامة للإعالن والعالقات العامة والت�سويق (قاب�ضة)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى �سنجل بزن�س تاور � -شقة 3804
املطلوب �إعالنهما  - 1 :كنائن للتجارة العامة � -صفته  :مدعي عليه  - 2نا�صر بن �صالح بن عبدالرحمن � -صفته مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/16يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /
�شركة تهامة للإعالن والعالقات العامة والت�سويق (قاب�ضة) بالزام املدعي عليه الأول بان ي�ؤدي للمدعية مببلغ 3825773
درهم ثالثة مليون وثمامنائة خم�سة وع�شرون الف و�سبعمائة ثالثة و�سبعون درهم والفائدة القانونية بواقع � 5%سنويا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد وبالزام املدعي عليها الثانية بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  1,217,925درهم مليون
ومائتني و�سبعة ع�شر الف وت�سعمائة خم�سة وع�شرون درهم والفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد والزمت كل مدعي عليه مب�صاريف طلبه وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9161/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  1176/2019جت��اري كلي وامل�ع��دل بالإ�ستئناف رقم
 3077/2019ا�ستئناف جتاري ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 837365.06درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جمموعة مرتا كومبيوتر �ش م ح
عنوانه � :إمارة دبي جبل علي املنطقة احلرة جلبل علي قطعة ار�ض  S20601Aم�ستودع جمموعة مرتا كمبيوتر
حملها املختار الظاهري الدولية �إمارة دبي اخلليج التجاري بناية بري�سم تاور � -شارع ال�سعادة  -مكتب رقم 1902
املطلوب �إعالنه  -1 :كوجمارد منطقة حرة  -ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 837365.06
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

70197

املنظورة يف  :دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره  191,526/07درهم (مائة وواحد وت�سعون الف
وخم�سمائة و�ستة وع�شرون درهما و�سبعة فل�س) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم
 - 04/3874225موبايل رقم  - 055/7016552رقم مكاين ()3113783794
  - Email/maliklaw@Emirates.net.aeوميثله  :عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلياملطلوب �إعالنه � -1 :أجم��د �سعيد حممد عبدالغني � -إماراتي اجلن�سية  -ح�سب ج��واز ال�سفر الإم��ارات��ي  -اجمد �سعيد عبدالغني -
فل�سطيني اجلن�سية (وفقا ل�شهادة الهيئة الإحتادية للهوية واجلن�سية) � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 191,526/07
درهم (مائة وواحد وت�سعون الف وخم�سمائة و�ستة وع�شرون درهما و�سبعة فل�س) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/12/21
ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6383/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م � 2293/2021أم��ر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 155600,42درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
وميثله  /ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :الدي فلورن�سي ايلني موليت لوريتو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 155600,42
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  144/2021/36عمايل خدمة م�ساعدة جزئي

70392

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية العمالية ال�سابعة ع�شر رقم 210
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة  /بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 12100اثني ع�شر الف
ومائة درهم) مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة
 +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .املدعى  :عثمان خليل ابراهيم علي احلمادي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة
دبي  -ابوهيل  -ديرة  -دبي � -شارع اخلبي�صي  -مبنى البحري واملزروعي � - 535شقة الأول  10,11خلف معر�ض
هيونداى وميثله  :عبداحلميد علي حميد الكميتي  ،املطلوب �إعالنه  :النبالء لتوريد العالة � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى مطالبة  /بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ وقدره ( 12100اثني ع�شر الف ومائة درهم) مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء +
مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة  +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/12/14ال�ساعة � 11.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70392

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8516/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن � :شركة فخري الهندي � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سد اهلل حاجي كرمي خان خادم خان � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة

مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )113820درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

�إىل املدعي عليه  :نور لال�ست�شارات الدارة املوارد الب�شرية �ش م ح  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -الب�ستان  -بالقرب من بلدية عجمان  -الرقم املكاين
 436975885هاتف رقم 0508066400
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/19أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/12/7م.

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004589مدين (جزئي)

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  726/2021/38جتاري م�صارف جزئي

حمكمة التنفيذ

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70392

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

وزارة العدل

وزارة العدل

رئي�س الق�سم

70197

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
70533

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد � /شيماء جميد حميد حميد  -اجلن�سية
الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك
اىل ال�سيد /حيدر علي عبود  ،اجلن�سية العراق  ،يف الرخ�صة امل�سماة (املهج
لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )618361ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

االمارات العربية املتحدة

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
تنازل /بيع

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي االبتدائية
70533

70197

اعالن احلجز
يف الدعوى  /الق�ضية التنفيذية رقم  SHCEXCICOM2019/0002702جتاري (كلي)

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نواف غامن احمد الغنام
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCIPTO2021 /0005115أمر على عري�ضة

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70408

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ملحمة اجلنوب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0004778عمايل (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

70533

70392

70021

رئي�س ال�شعبة

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70197

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم � 6614/2021/60أمر اداء

املنظورة يف � :أوامر الأداء و�إنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار االمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل فيما بينهما ب�سداد مبلغا وقدره
 41.711.25واحد واربعون الفا و�سبعمائة واحد ع�شر درهما وخم�سة وع�شرون فل�سا اىل املدعية
املدعى  :املو ديجيتال �سوليو�شنز � -ش ذ م م
عنوانه  :عنوانها دبي وتتخذ حمل �إقامة خمتار لهذه الدعوى دار البيان للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه � :إمارة دبي  /ديرة � /شارع بني يا�س  /برج امل�صرف  /الطابق  /21مكتب 2102
املطلوب �إعالنه  -1 :نت فيجن لتكنولوجيا املعلومات � -ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه
 -2كي�شور امتار ام جوالين � -صفته مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/10/12الزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا وقدره  41.711.25واحد واربعون الفا و�سبعمائة واحد ع�شر درهما
وخم�سة وع�شرون فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  2020/10/1وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

29
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة الفلج لتجارة مواد البناء ذ م م يون�س كيثايل بن عبدالرحمن
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2021 /0004496امر اداء

�إىل املحكوم عليه � - 1 :شركة الفلج لتجارة مواد البناء ذ م م
 - 2يون�س كيثايل بن عبدالرحمن
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة الأنوار لبالط ال�سرياميك � -ش م ع ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  53802درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036928
�إعالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم ب�أنه �سوف يقوم الكاتب العدل بالت�صديق على عقد تنازل عن
الرخ�صة التجارية (غطوة للعبايات) املرخ�صة من الدائرة االقت�صادية
بعجمان رخ�صة رقم  10512من ال�سيد  /احمد ح�سني علي وحيدي
 اجلن�سية االمارات  -هوية اماراتية رقم 78419562050844�إىل ال�سيد /احمد عمر علي ال�صعيدي ال�شمري  -اجلن�سيه االمارات -
هوية اماراتية رقم  784197262982974و عليه �سيقوم الكاتب
العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوماً من تاريخ
ن�شر هذا االعالن

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70533

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026320
�إخطار عديل بالوفاء

تكليف بالوفاء
التاريخ 2021/9/29
املنذرة  -:بي كيه جلوبال جرنال تريدجن �ش.م.ح
العنوان -:الإمارات � -إمارة ال�شارقة املنطقة احلرة � -ص ب -392156 :فـاكـ�س رقـم  - 042527351 :مـوبـايـل 0544444036
امييل  - info@almazmy.com :بوكالة املحامي /يعقوب املازمي
مبوجب الوكالة(املحرر) رقم  174609/1/2021دبي
�ضد  /املنذر �إليه  -:م�صنع املدار للإن�شاءات املعدنية ذ.م.م
العنوان  -:الإمارات � -إمارة دبي  -عود ميثا  -مركز �سلطان لالعمال  -مكتب  - 327هاتف +971 4 396 6557:
رقـم الـفـاكـ�س �- +971 4 396 6557 :ص ب  :الـبـريـد االلكرتوين hashim@bkglobalfzc.com.:
املو�ضوع � -:إنذار برد مبلغ وقدرة( )51,848.00درهم امارتي.
مبوجب تعامالت جتارية بني الطرفني  -تر�صـد للمنذرة مبلغ و قدره ( )51,848.00واحد و خم�سون �ألفاً و ثمامنانة وثمانية و �أربعون درهماً فقط ال غري
بذمة املنذر اليها .وقد �أوقت املنذرة بكافة التزاماتها للمنذر اليها  ،وتر�صد املبلغ مو�ضـوع املطالبة بذمة املنذر اليها وقد حاولت املنذرة مرارا وتكرارا مع املنذرة
بكافة الطرق الودية ل�سداد املبلغ مو�ضوع الإنذار ،غري �أن املنذر اليها �إمتنعت عن ال�سداد وجتاهلت كافة املطالبات الودية الأمر الذي دعى املنذرة ان تقدمت
بهذا الإنذار للمطالبة بكافة م�ستحقاتها لدي املنذر اليها على النحو امل�سطر بعجز ذلك االنذار.
لذلك  ،تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل  :ب�سرعة �سداد م�ستحقاتها وهي مبلغ وقدره ( )51,848.00واحد وخم�سون �ألفا و ثمامنائة و ثمانية و �أربعون
درهماً فقط ال غري خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ �إر�سال الإنذار ويف حال التخلف عن ال�سداد �سيتم �إتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم مع حفظ
كافة حقوق موكلنا القانونية واملدنية ف�ضال عن حفظ حق املنذر يف طلب كافة الر�سوم وامل�صروفات القانونية.
بالوكالة عن املنذرة مبوجب الوكالة(املحرر) رقم  174609/1/2021دبي.
املحامي /يعقوب املازمي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0034084

اخطار عديل للوفاء مببلغ  8900درهم
املخطـر � :شركة االعجوبة لت�صنيع الالملنيوم والزجاج ذ م م  -وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم  552767وميثلها ال�سيد  /ماتيو جيورج
كامبادام – هندي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�سيد /ديني جاكوب  -هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 784199294859790مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/210777
العنوان  :ال�شارقة – �صناعية 11
هاتف رقم )0503218376( )0558788586( :
املخطر�إليهم  :ال�سادة  /الع�صر الذكي لالعمال الفنية �ش ذ م م  -واملرخ�صة برقم  794461:و�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بامارة دبي
ال�سيد /فادي ع�صام حممد نوفل  -اردين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197710314754
العنوان  :دبي  -ديرة – الق�صي�ص � -صناعية الرابعة  -هاتف رقم ()971552231223
مو�ضوع الإخطار  :بدفع قيمة ال�شيك الوقـائـع :
 حيث �أن املخطر اليه حرر �شيك و بياناته كالتايل :�شيك برقم ( )000473بتاريخ  2021/02/20مببلغ وقدره (  )8900درهم ( ثمانية �آالف وت�سعمائة درهم) م�سحوب على م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
علماً ان ذالك ال�شيك  -ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب.
 وحيث �أن املخطر �إليه يرف�ض �سداد اجمايل قيمه ال�شيك والتي تقدر بـ ( )8,900درهم (ثمانية �آالف وت�سعمائة دره��م) على الرغم من ا�ستنفاذ كافةالطرق الودية.
 وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف ي�ضطر ا�سفاالتخاذ االجراءات القانونية �ضده
 -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم  727/2021/211تنفيذ عقاري

70448

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1247/2020عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 5,103,364.33درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود  -فرع دبي
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  ،داون تاون  ،منطقة برج خليفة  ،اعمار ا�سكوير  ،برج ات�ش ا�س بي �سي ،
هاتف متحرك  - 971507973939 :هاتف  ، 043904722 :رقم مكاين 2466586507 :
املطلوب �إعالنه  -1:ايزابيل ايلونا ميت�شيل�شن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن منطقة  :جممع دبي لال�ستثمار
الأول  -رقم االر�ض  ، 352رقم البلدية  - 174- 598 :رقم املبنى  - 1005 :وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف
�أعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ & S_DATE

رئي�س ال�شعبة

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0035361

اخطار عديل للوفاء مببلغ  19500درهم
املخطـر � :أ�شرف ح�سن ن�صر حممد � -سوداين اجلن�سية  .و�أحمل بطاقة هوية رقم ()784197815171612
العنوان  :ابوظبي  -مدينة خليفة �أ  -هاتف رقم )971505822523( :
املخطر �إليه  :حممد عبدالرحيم احمد ال�سيد  -م�صري اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة – املجاز  -بناية املها رقم الرمز الربيدي � - 61129شقة رقم 2705
هاتف رقم )971504116795( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببالغ و قدرها ( )19,500درهم
 حيث ان املخطر كان يعمل لدى املخطر اليه يف مهنة فني خمترب طبي وقد تر�صد يف ذمة املخطر اليه م�ستحقات مالية لدى املخطر، حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة املبالغ علما ب�أنه قد مت االتفاق على ان يقوم املخطر اليه بدفع املبالغ بالتق�سيط على ثالثدفعات ،الدفعة االوىل يف �شهر اغ�سط�س 2020م والدفعه الثانية يف �شهر �سبتمرب 2020م والدفعه الثالثة يف �شهر اكتوبر 2020م
ومت التوقيع على ذلك من قبل املخطر اليه ،
 حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع اي ق�سط من االق�ساط املذكورة اعاله بدون اي مربر قانوين، وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع املبالغ يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار واال �سيتم اتخاذ االجراءاتالقانونية ال�ستالم املبلغ.
 -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70555

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد �سعيد حممد ال�صم النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%1وذلك �إىل ال�سيدة� :ساره حممود عزیز بریم  -اجلن�سية
 :العراق .ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ا�سامه احمـد يو�سف عو�ض اهلل  -اجلن�سية  :املانيا  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%99وذلك �إىل ال�سيدة � :ساره حممود عزيز بريم -
اجلن�سية  :العراق ،يف الرخ�صة امل�سماه (عيـادة الل�ؤل�ؤة االملانية لطب الأ�سنان) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )606930ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :
• تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية ) لي�صبح (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممود احمد حممد  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد � :صـقر علي
علي احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (ال�صحافة لتجارة قطع غيار ال�سيارات
امل�ستعملة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )518106ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية)
�إىل (وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9700

املنذرة  :مريان بيالي ن�صري
املنذر �إليه � :ستالني �سوابنا نيفا�س �سیتاراجن ( -جمهولة حمل االقامة)
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدره  100.000درهم (مائة �ألف درهم)
خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن مع الفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ ا�ستالمكم املبلغ حتى ال�سداد � ،إال �ست�ضطر �إىل �إتخاد
كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها �إقامة الدعاوى الق�ضائية
و ا�ست�صدار �أمر الأداء و املطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل و ال�ضرر مع حتميل
املنذر �إليه بكافة ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036812
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ا�سعد حمود عبد املح�سن حمود  ,اجلن�سية  -الكويت يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :حممد منظور على حممد اف�ضل اجلن�سية
 باك�ستان يف الرخ�صة (م�ؤ�س�سة الهند�سة الوطنية لقطع غيار املعدات الثقيلة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارةال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )120704ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  -تعديالت اخرى
 :تغيري اال�سم التجاري من (م�ؤ�س�سة الهند�سة الوطنية لقطع غيار املعدات الثقيلة) اىل (م�ؤ�س�سة
الهند�سة الوطنية لقطع غيار املعدات الثقيلة  -ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد) تغيري ال�شكل القانوين
من �شركة فردية اىل ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد (متلك اجنبي)  -تعديل اال�سم التجاري باللغة
االجنليزية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70519

املو�ضوع  :طلب اعالن ال�شركة املدعى عليها الجتماع خربة بالن�شر
مركز الت�سوية الودية للمنازعات  -دبي
الدعوى رقم  664/2021نزاع تعيني خربة جتاري
دعوه حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية

�إىل املدعي عليها ايكو�سكيب لتجميل ال�ساحات والطرق �ش.ذ.م.م بدبي.
بناء علي تكليفنا للقيام ب�أعمال اخل�برة احل�سابية بالدعوى �أع�لاه  ،املقامة من :
هيبورث  .ب ��ي�.إم.اي � ��ش.ذ.م.م بوكالة املحامي /ح�سني علي عبد الرحمن لوتاه
 ،ملطالبتكم ب���س��داد مبلغ  294,589دره ��م .ن��دع��وك��م الج�ت�م��اع خ�ب�ره ع��ن بعد
وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة ( )1.30ظهر ي��وم ا الثالثاء ،14/12/2021،هاتف :
 ،0504820532 ،06/5736924 ،04/2942611وذلك لتقدمي دفاعكم
وم�ستنداتكم يف الدعوى

اخلبري احل�سابي املنتدب /وليـد ابراهيم ال�صايـغ

70533

الكاتب العدل

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9695

70197

الكاتب العدل

وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه ماهر درغام عبد اهلل خفاجي  ,العنوان 9229878 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/08/09قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح حممود ربیع �شويحنه ,بالتايل
 :ن�ص احلكم  :قررت املحكمة :
مبثابة ح�ضوری � :إل��زام املدعى عليه ب��إن ي��ؤدي للمدعى مبلغ “ثمانية وت�سعون �أل��ف وثالثمائة درهم
وخم�سون فل�س” ومبلغ  15,000درهم “خم�سة ع�شر �ألف درهم" تعوي�ض مادي و �أدبي والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاریخ  6/2/2021على املبلغ الأول ,وذات الفائدة من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا على
املبلغ الثاين  ,وحتى متام ال�سداد على �أال يجاوز �أ�صل الدين �إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
ثالثمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70533

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0008601أمر اداء
�إىل املدعى عليه  :خالد عبداملنعم عبدالغفار ابراهيم م�صري /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي املركز املتكامل للتوجيه ذ م م االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية,
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بحقكم احلكم االتي :
بعد االطالع على الأوراق:
ن�أمر ب�إلزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعي مبلغ  :خم�سة و�سبعون �ألف ومئتان وت�سعة وع�شرون
درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع� %5 :سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام
ال�سداد والزمته بامل�صروفات
حرر بتاريخ  2021/11/02 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036713
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد :حممد ر�ضا حممد ع��امل الدين  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جتارية (الف�صول للخياطة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )547143حيث ان ال�سيد  :حممد ر�ضا حممد ع��امل الدين  -بنغالدي�شي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((الف�صول للخياطة))
البالغة (� )100%إىل ال�سيد  :حممد حبي رحمن عليم الدين – بنغالدي�شي اجلن�سية
 ،ت�ن��ازل �صاحب الرخ�صة الخ��ر .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5م��ن اح�ك��ام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
انذار عديل بالتكليف بالوفاء وال�سداد بالن�شر
رقم ()9707/2021

70197

املنذر  /ال�سيد  /م�ست�شفي برامي �ش ذ م م  -بوكالة املحاميه � /شيخه احمد
�ضد
املنذر اليها االويل  /ارفالون للتجارة العامة �ش ذ م م (جمهول حمل الإقامة)
املنذر اليها الثاين  /ابهیناند كوزامبورات �ساجيت كوزامبورات هندي اجلن�سيه
(جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
بناء عليه  ،تنذر املنذره كال من املنذر اليهما االويل والثاين ب�أداء مبلغ وقدره 280,296.00
درهم (مائتان وثمانون الف ومائتان و�سته وت�سعون درهم) للمنذره وذلك يف خالل خم�سه �أيام
من تاريخ هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر املنذره ايل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونيه �ضدكم مع
حتميلكم كافه امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماه من تاريخ اال�ستحقاق والتعوي�ض عما �أ�صابها
من �ضرر نتيجه التاخري يف ال�سداد.
الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ
70197

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6451/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  ، 6210/2020ب�سداد املبالغ املنفذ بها
وقدرها ( 148915درهم) ل�صالح العامل  ،ومبلغ ( 2999درهم) ر�سوم ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ  :روبرتو فيرتي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ال�سطوه  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -مبنى الطابق � 25شقة  2505فندق الفريمونت
املطلوب �إعالنه � -1 :سكمجروب ميدل اي�ست  -م م ح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 148915درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ  2999درهم ر�سوم خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

وزارة العدل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003569مدين (جزئي)

املحكم اخلبري والهند�سي العقاري
د .حممد جمال �شيخوين  -رقم  66حماكم دبي

حماكم دبي

املنذر  -:مركز بي يف ا�س لالعمال
امل��ال��ك  /ي��زن ب��ن �سيف ب��ن حممد ب��ن ع�ب��داهلل ال�شام�سي � ،إم��ارات��ي اجلن�سية  ،ميثله بالوكالة /ها�شم
ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار  ،برقم املحرر ( .)2014/1/ 132951
العنوان  :دبي  -الرب�شاء  - 1بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم  - 110خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل
اكادميية دبي االمريكية  -ت044478808:
املنذر �إليهما  /1 :الفيل االزرق لنقل وقطر ال�سيارات ( �ش.ذ.م.م )
العنوان  :دبي  -الرب�شاء  - 1بناية بر�شا فايل – مركز االعمال مكتب رقم ( - )13خلف اللولو هايرب
ماركت ومقابل اكادميية دبي الأمريكية  -ت 058 3440412 :
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة دفع كامل مت�أخرات بدل الإيجار وامل�ستحقة الدفع للمنذر فـي مـدة
اق�صاها �شـهـر مـن تـاريخ الن�شر لهذا الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمـة �ضـد
املنذر �إليهـا مع �إلزامهـا بجميـع امل�صروفات والر�سوم الق�ضـائية وفوائـد التـ�أخري واتعـاب املحاماة وبـدل
العطـل وال�ضـرر

االمارات العربية املتحدة
70392

�إىل املنفذ �ضده  /طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م
مبا �أن املنفذ � /صناعات ليمنار للتكييف �ش .ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى  1771 / 2020 / 207تنفيذ جتاري ،وقد مت ندب
اخلربة بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر من عدالة املحكمة ،ذا ف�أنتم مكلفني
ب��احل���ض��ور �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون�ي��ا وع�ل�ي��ك ب�ت�ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات �أو
م�ستندات للخربة وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ الإعالن واحل�ضور يف موقع
االنتقال يوم 09/12/2021م متام ال�ساعة  11:00ظهراً والتوا�صل عرب
الهاتف .0506459173

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر  /امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية
املنذر اليه  /طارق الأ�سدي
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه ب ��أداء مبلغ  ١٧٣،٨٧٤،٠٢دره��م (مائة
وث�لاث��ة و�سبعون �أل��ف وثمامنائة �أرب�ع��ة و�سبعون دره��م وفل�سني)،
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار ،واال �سي�ضطر املنذر
ايل لل�سري يف �إج��راءات ا�ست�صدار امر �أداء باملبلغ املذكور مع حفظ
حقه يف مطالبتكم ب�أي م�صاريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.

العدد  13411بتاريخ 2021/12/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9691

�إعالن بالن�شر
الدعوى  1771 / 2020 / 207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املخطـر ح�سن حممد حمدان الزعابي – اجلن�سية  ،االمارات العربية املتحدة  ،وميثله مبوجب وكاله رقم ()29961/2019
ال���س�ي��د  /ع �ل��ي اح �م��د حم �م��د ال �� �ش��ري��ف ال��زع��اب��ي  -اجل�ن���س�ي��ة  ،االم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��ده وي �ح �م��ل ب �ط��اق��ة ه��وي��ه رقم
784195268310612
العنـوان  /را�س اخليمة  -هاتف رقم 0507121223
املخطر �إليه  /م�صطفى حممد الغفري  ،اجلن�سية  -لبناين يحمل جواز �سفر رقم RL 1663256
العنـوان ال�شارقة  -اخلزامية  -هاتف رقم 0506365444 - 0505390032 - 0506316154 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  40000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  40000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب احل�ساب مغلق
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  100016مببلغ  20000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/03/30وامل�سحوب على نور بنك
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  100015مببلغ  20000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/09/10وامل�سحوب على نور بنك
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك

االمارات العربية املتحدة
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70197

�إىل حمكوم عليه  _1 /كاباملیت �سینغ جوردیب
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له � /شركة الت�أمني العربية ال�سعودية � -ش م ب م  -فرع دبي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-09-23يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح � /شركة الت�أمني العربية ال�سعودية � -ش م ب م  -فرع دبي ب�إلزام املدعى عليهما ب�أن
ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغا ماليا مقداره  102,490,63درهم (مائة واثنان �ألف و�أربعمائة
وت�سعون درهما وثالثة و�ستون فل�سا) ،وك��ذا �إلزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهما مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0023069
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وزارة العدل
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2036/2021/11مدين جزئي
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االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إجتماع خربة
70197

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

تنازل /بيع

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2632جتاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2020/891
ا�ستئناف جتاري ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 17142008.64درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :إيا�س في�صل حممود �شومان
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبي  -الوحدة  -ابوظبي � -شارع املطار
وميثله � /سعيد مبارك عبيد �أحمد الزحمي
املطلوب �إعالنه  -1 :زهري ها�شم �شاكر خليل � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-11-29اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدرة ( )17142008.64خالل �شهر من
تاريخالتبليغ واال بيع العقار (الكائن مبنطقةالرب�شاء جنوب اخلام�سه ا�سم املبنى PARADISEONEرقمالوحدات (-102
405-406-408-410-412-414-416-421-6-9-308-307-306-228-219-207-119-111-108-107-103
 )319-320-327-328-402-403والوحده مبنطقة الثنية اخلام�سه ا�سم املبنى  PALLADIUMالوحده
رقم  905والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات للمادة رقم  152/2من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية
رقم  75ل�سنة  2018و تعديالته.

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6259/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533
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حمكمة التنفيذ
70408
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70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008945مدين (جزئي)
املدعي عليه  :جايكومار كادیرفلو
جمهول حمل الإقامة  :االمارات امارة ال�شارقة ابو �شغاره قريب من ن�ستو حمل با�سم �صالة بيت اخلربة
للمزادات �ش ذ م م
املو�ضوع  :مطالبة املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بااللتزام مبا هو وارد يف االتفاقية بدفع مبلغ
التامني باجمايل مبلغ وقدره  13000درهم اخلا�ص بال�سيارة ني�سان اك�ستريا موديل  2008لونها احمر
و الفائدة القانونية بواقع  9%و بالتعوي�ض عن اال�ضرار املعنوية عن ما�سببه من �ضرر حلق باملدعي و عن
ما فاته من ك�سب و حلقه من خ�سارة والر�سوم وامل�صاريف .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2021/12/23
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/7م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9559

70392

رقم املحرر 2021/1/156922
املنذر � :شركة الدانوب لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليه  -1:الهيا وورك�س �ش.ذ.م.م � - 2 ،شو كيوجن هي كورية اجلن�سية ب�صفتها مديرة ال�شركة
املو�ضوع
 .1بتاريخ  2019/12/4ح��ررت املنذر �إليها الثانية من ح�ساب املنذر اليها االوىل ل��دي بنك االم��ارات دب��ي الوطني ال�شيك رقم
( )002524ل�صالح املنذرة وقيمته  8,492,00درهم (ثمانية �آالف و اربعمائة و اثنان و ت�سعون درهم).
 .2بتاريخ  2020/1/4ح��ررت املنذر �إليها الثانية من ح�ساب املنذر اليها االوىل لـدى بنـك االم�ـ��ارات دبـي الـوطني ال�شـيك رقـم
( )002525ل�صالح املنـذرة وقيمتـه  8,492,00درهم (ثمانية �آالف و اربعمائة و اثنان و ت�سعون درهم).
 .3وعند تقدمي املنذرة ال�شيكات للبنك لل�صرف ارتد ال�شيكات دون �صرف ب�سبب عدم كفاية الر�صيد ،ومل يقم املنذر �إليهم بالوفاء
بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك  ،فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم للوفاء بقيمة ال�شيكات �سالفة الذكر البالغ جمموع قيمتها  16.984درهم
(�ستة ع�شر الفا و ت�سعمائة و �أربعة و ثمانون دره��م) خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ ت�سلمها هذا الإن��ذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات
القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل
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ثقافة وفنون
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لوحات وق�صائد احتفا ً
ال باحتاد املحبة يف ندوة الثقافة والعلوم

•• دبي  -د.حممود علياء

�ضمن احتفاالت اليوم الوطني بالعيد اخلم�سني افتتح
معايل حممد املر رئي�س جمل�س �أمناء مكتبة حممد بن
را�شد معر�ض خطي و�أم�سية �شعرية بح�ضور بالل البدور
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ال �ن��دوة ود�� .ص�لاح ال�ق��ا��س��م املدير
الإداري ود .رفيعة غبا�ش و�صاحلة عبيد ود .عبدالرزاق
الفار�س ونخبة من املهتمني وجمهور الذواقة.
�ضم املعر�ض  11لوحة لباقة من الق�صائد ال�شعرية� ،أربعة
ق�صائد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،اللوحة الأوىل لق�صيدة:
لــي ُــل الإمــــاراتِ أفــــرا ٌح وألــحـانُ
وفـــي �سـمـاها مــنَ الأنــوا ِر ألــوانُ
َبــــدَتْ ب ُـحـ َّلـتـها الـخـ�ضـرا ِء فـاتـنـ ًة
و َقـــــ ْد تــفــ َّتـ َح بــالــ ُّنـ َّوا ِر ُبــ�ســتـانُ

واللوحة الثانية لق�صيدة “مل يكن زاي��د فيناً واحداً”،
والثالثة لق�صيدة يوم ال�شهيد ،واللوحة الرابعة لق�صيدة
يا خليفة والتي قال فيها:
يا خليفه �أو �إذا قلنا �سمانا
وذات ْه امل َ ْع َنى �سمانا �أ ْو خليف ْه
يا رجانا ويا رجا منهو رجانا
و�سو ْر ديرتنا (م) الأيا ْم املِخيف ْه
لو ْ
مييل الده ْر �سيف ْه يف حمانا
تِذ َب َح ْه يا �س ّي ْد الدنيا ب�سِ يف ْه
ْ
لك فدا ب�أرواحنا وغايل دمانا
ْ
والجلك نظيف ْه
وبالقلوب املخل�ص ْه
ْ
ك�م��ا ��ض��م امل�ع��ر���ض ل��وح��ة لق�صيدة زاي ��د ب��ن �سلطان �أبو
اجلميع قيادة و�شعباً ل�سلطان بن علي العوي�س والتي قال
فيها:
وحرو ُفها
االحتا ُد َق�صيد ٌة ُ
�أ ْبنا�ؤها و ِقوامُ ها الأمَراء

اجلميع قِياد ًة ورياد ًة
و�أبو
ِ
َ
َ
ّ
ْ
هُ و «زايدٌ» تجُ ْ لى بِه الظلما ُء
ول��وح��ة لق�صيدة الأخ �ي��ار لإب��راه �ي��م بوملحة م�ست�شار
�صاحب ال�سمو حاكم دب��ي لل�ش�ؤون الإن�سانية والثقافية
ونائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للأعمال اخلريية ،وق�صيدة اجلود واملجد والتاريخ
والأدب حلمد خليفة بو�شهاب ،وق�صيدة حديث ال�شجو
ل�سامل الزمر،
وق�صيدة �أوت��ار امل�سرات لعبداهلل الهدية ،وق�صيدتي يوم
الوطن الكبري ،وط��وب��اك من وط��ن للدكتور حممد عبد
الرحيم �سلطان العلماء.
وبعد املعر�ض تبارى ال�شعراء يف �إلقاء ق�صائد املحبة بهجاً
واحتفا ًال باليوم الوطني و�أدار اجلل�سة بالل البدور م�ؤكداً
�أن احتفاالت الدولة باخلم�سني عاما املا�ضية وا�ستهالل
الأعوام اخلم�سني القادمة لن تنتهي،
فقد �أدرك الكثريون املنجز احل�ضاري الذي قدمته دولة
الإم � ��ارات ،وال ��ذي يت�ضح ج�ل�ي�اً وق��د ت�ن��اول��ه ال�ك�ث�ير من
الكتاب ب�أقالمهم واخل�ط��اط��ون بري�شاتهم والر�سامون
بفر�شهم وال�شعراء بق�صائدهم ،باعتبار �أن ال�شعراء هم
ديوان العرب ،الن ال�شعر هو من يحفظ التاريخ العربي،
وتوثيقاً لتلك امل�سرية االحتادية وهذا املنجز امل�شهود تنظم
هذه الأم�سية ال�شعرية لنخبة من الأقالم ال�شعرية يف حب
الإمارات.
و�ألقى �إبراهيم بوملحة ق�صيدته دولة الأخيار مبنا�سبة
اليوم الوطني اخلم�سني قال فيها:
يا من غدت
يا دول��ة الأخ�ي��ار يا وط��ن امل � �ن� ��ى
للعني كالأب�صار
كم ذا لها فينا
�أو �أنها كالروح نب�ض �شغافنا
من الأ�سرار
ً
تهمي املدى من
نحيا بها �أمال حتدر عذبه
في�ضها املدرار
ال مثلها �أبداً
يا درة ت�سنى العيون بح�سنها
من الأقطار
ً
بلغت ذرا العلياء
فاقت على البلدان �ش�أوا الفتا

والأقمار.

وق�صيدة كوكب التاريخ التي قال فيها:
وتغنى ال�شاعر �سامل الزمر يف حب احلب الإمارات قائ ً
ح��ريف الن�سيم
ال :هطلتُ من غيمة الأ�شعار م�ن�ه�م��را
ويناجي على اله�ضاب وبوحي يعزف املطرا
بلد يلثم ال�سنا وال�سحابا
وبيت �شعري يثري
وجئت �أم�شي على �إيقاع قافيتي
الربابا
اللحن والوترا
مهج العز للغيارى كتابا
الإمارات موعد تركته
وكيف ن��ال العال
يف دواوينها هوى وخ�ضابا �أتيت �أروي عن املريخ � �س�ي�رت��ه
يا �إماراتي التي كتبتني
و�سقتني ح�ضورها والغيابا واملجد وازدهرا
�أنت ما �أنت فنة �سكنتني
وري��اح��ي ال�ت��ي تثري فقد وقفت على �أب��واب��ه زم� �ن� �اً
�أ�سائل املجد من
ب�ل��دي م��ول��دي والئ��ي � �س �م��ائ��ي
�أعطى العال ُع ُمرا
العجابا
و�شارك يف �أم�سية احل��ب وال��وف��اء ال�شاعر نايف الهري�س
بق�صيدة عيد الإمارات اخلم�سني قال فيها:
نطقت والئد �سحرها
خم�سون عاماً والبالد روابي
اخلالب
بتطور ي�سرى كربق
فا�ستحوذت �أعناق كرب ح�ضارة
�شهاب
وتالقت الأحباب
حتى تفا�ضلت احلياة بي�سرها
بالأحباب
وتالقت الأحباب
عظم جباه ثقافة ول �� �س��ان��ه
بالأحباب

�ألقى د .حممد عبدالرحيم العلماء ق�صيدة رحلة اخلم�سني
يف ظل �شيوخ املجد قال فيها:
واذكر رجال املجد
حي البالد بعيدها اخلم�سني
يف ال�سبعني
وامدح �شيوخ العز
واكتب على جر الرباب ق�صيدة
والتمكني
بالفخر ال ير�ضي
من كل �شهم با�سلي مت�سربل
لبا�س الدون
حتكي �صفاء
خم�سون م��ن عمر ال��زم��ان � �ش �ه��دت �ه��ا
الزيت والزيتون
جاد الزمان بدره
من زايد �شيخ الرجال و�سيفهم
وه ��ام ال���ش��اع��ر د� .أك ��رم جميل قنب�س ح�ب�اً لل��إم��ارات يف
املكنون
ق�صيدة “للإمارات ..ن�شيد القلب»:
و��ش��دا ال�شاعر ع�ب��داهلل الهدية مبجموعة م��ن الق�صائد قالت �أتع�شقني فقلت بك الهيام و�إليك �أ�صدح عا�شقاً
وجه الكرام
منها ق�صيدة �أوتار امل�سرات قال فيها:
�أنت التي �أحببتها
يت�ساقط ال ّلحن عيداً قالت �أتع�شقني فقلت حبيبتي
هزي �إليك ب�أوتار امل�سرات
حب ال�ش�آم
يف مدارتي
همنا ،وهام الأكرمون
وا�ستمطري �أنت الإمارات التي يف حبها
وغ��ردي واملئي الدنيا ب �ق��اف �ي �ت��ي
مع الهيام
بابتهال احلب �أبياتي
وهناك يف “جلفار”
كي �أ�سكب الناي يف من مولد التاريخ �أنت ح�ضارة
ودوزين يف مقام الود �أ�شرعتي
�آيات عظام.
موال مر�ساتي
و�أع��ذب البوح يف وختمت الأم�سية بحروف وكلمات ال�شعراء التي �أ�ضاءت
يا �أجمل العذب يف تاريخ بو�صلتي
ليلة من ليايل احتفاالت اليوم الوطني.
�سر النبوءات

بدور القا�سمي تدعو النا�شرين الإيطاليني لتعزيز مرونة �صناعة الن�شر من خالل التعاون والعمل امل�شرتك
•• روما -الفجر:

يف �إط��ار متابعتها لأ�سواق الن�شر التي ت�أثرت بتداعيات �أزم��ة كورونا يف جميع
�أنحاء العامل ،التقت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل
للنا�شرين� ،أع�ضاء جمعية النا�شرين الإيطاليني ،حيث تعرفت �إىل التحديات
التي تواجههم ،وا�ستعر�ضت عدداً من مبادرات االحتاد الرامية لتمكني النا�شرين

و�أ�صحاب امل�صلحة العاملني يف قطاع الن�شر من خالل متهيد الطريق �أمامهم
للتعايف يف مرحلة ما بعد كورونا.
جاء ذلك خالل زي��ارة قامت بها ال�شيخة ب��دور القا�سمي للعا�صمة الإيطالية
روما ،حيث رافقها معايل داريو فران�شي�سكيني ،وزير ال�ش�ؤون الثقافية الإيطايل،
يف افتتاح دورة العام اجل��اري من معر�ض “بيو ليربي بيو ليبريي” للكتاب،
املعر�ض الوطني الأول املخ�ص�ص لدور الن�شر ال�صغرية واملتو�سطة امل�ستقلة يف

�إيطاليا ،ال��ذي يقام خ�لال الفرتة  8 – 4دي�سمرب اجل��اري يف روم��ا ،ويجمع الكتب ما �ساهم يف رفعها مبعدل  16.3%مقارنة مع العام املا�ضي.
�أكرث من  500نا�شر من جميع �أنحاء �إيطاليا �سنوياً ،كمن�صة لتبادل املعارف و�أ��ش��ارت ال�شيخة ب��دور القا�سمي �إىل �أن هذه التحديات ما ت��زال تواجه قطاع
الن�شر على الرغم من الإ�شارات الإيجابية للتعايف ،و�أن التعاون والعمل امل�شرتك
وم�شاركة امل�ستجدات مع اجلمهور.
ً
ً
ً
وبعد ا�ستماعها من امل�شاركني يف االجتماع للتحديات العملية التي تواجههم يلعب دورا حموريا يف تنمية �شركات وقطاع الن�شر ،داعية امل�شاركني يف االجتماع
على �أر�ض الواقع خالل �أزمة كورونا وخططهم امل�ستقبلية� ،أ�شادت ال�شيخة بدور لتعزيز املرونة من خالل العمل يداً بيد ،و�أكدت �أن هذا الهدف كان وراء �إطالق
القا�سمي مبجتمع النا�شرين الإيطاليني ،وجهودهم الكبرية لتعزيز مبيعات االحت��اد للخطة العاملية لتعزيز ا�ستدامة ومرونة �صناعة الن�شر (�إن�سباير)،
التي �شهدت ان�ضمام احتاد النا�شرين الأوروبيني و 50هيئة وم�ؤ�س�سة ومنظمة
عاملية ،و�أعربت عن تطلعها الن�ضمام املزيد من النا�شرين الإيطاليني واجلهات
املعن ّية بقطاع الن�شر يف �إيطاليا للخطة يف الفرتة املقبلة.
و�أك ��دت رئي�سة االحت��اد ال��دويل للنا�شرين على �أهمية ات�ب��اع منهج قائم على
الت�ضامن والتكاتف والتعاون ملواجهة التحديات القطاع ّية امل�شرتكة التي ت�شمل
�أزمة �سل�سلة الإمداد ،وانت�شار املتحور اجلديد من فريو�س كورونا “�أوميكرون”،
وغريها.وت�أتي زيارة رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين �إىل العا�صمة الإيطالية
روما بعد �سل�سلة من اللقاءات عقدتها خالل العام اجلاري يف ك ٍّل من اليونان،
والإم ��ارات العربية املتحدة ،و�إ�سبانيا ،واململكة العربية ال�سعودية ،ورو�سيا،
وتركيا ،وم�صر ،وكينيا ،و�ساحل العاج ،وغانا ،وجورجيا ،ق ّيمت خاللها التحديات
التي تواجه �أ�سواق الن�شر التي ت�ضررت ج ّراء �أزمة كورونا ،و�أكدت التزام االحتاد
بخططه جتاه م�ساعدتها على ا�ستعادة قوتها وحيويتها ون�شاطها.
وعلى هام�ش اللقاء ،زارت ال�شيخة بدور القا�سمي “مكتبة �آجنيليكا” التاريخ ّية،
�إح��دى �أهم املكتبات العامة و�أكرثها عراقة يف العا�صمة الإيطالية روم��ا ،التي
ت�أ�س�ست مطلع القرن ال�سابع ع�شر يف العام  ،1604وحتت�ضن �أكرث من 200
�أل��ف كتاب وخمطوط يف الأدب وامل�سرح والنقد الأدب��ي الإيطايل ،وغريها من
الكتب التاريخية والدينية واملرجعية واملو�سوعية ،بالإ�ضافة �إىل املخطوطات
النادرة.

ثنائية �أدبية لأحمد اخل�شن ت�ستقرئ الذات الب�شرية وت�سرب �أغوار الواقع االجتماعي
��ص��در ح��دي�ث�اً ع��ن دار دمل ��ون اجلديدة
للطباعة والن�شر وال�ت��وزي��ع �إ�صداران
�أدب�ي��ان للكاتب ال�صحفي �أح�م��د راتب
اخل�شن.الكتاب الأول وعنوانه “ كلمات
ذات �أجرا�س” وهو عبارة عن جمموعة
من الأقوال التي اقتن�صها الكاتب من
خال�صة جتاربه احلياتية واملهنية التي
امتدت لقرابة �أربعة عقود من الزمن
�شغل فيها م��راك��ز حت��ري��ري��ة و�إداري� ��ة
يف ال�ع��دي��د م��ن ال�صحف وامل �ج�لات يف
دول��ة الإمارات.وتباينت تلك املقوالت
ما بني احلكمة ،والفل�سفة ،والدعابة
وال�سخرية ،والأدب ،و�شكلت مبجموعها
باقة ت�ستحق �أن تقرع لها الأجرا�س.
�أم��ا الكتاب ال�ث��اين وع�ن��وان��ه “النجوم
التقول وداعاً “ فهو جمموعة ق�ص�ص
اجتماعية تت�ألف من  18ق�صة ق�صرية
عمد فيها ال�ك��ات��ب �إىل ت�ق��دمي حكاية
للمتلقي م�ؤمناً �أن احلكاية هي الو�سيلة

التي ت�شد املتلقي �إىل الن�ص ،وجتعله
يتابعه ،ويحر�ص عليه ،وف��ق ما ذكره
ال�ن��اق��د ال�ك�ب�ير ال��دك �ت��ور �سمر روحي
الفي�صل يف مقدمته التي قدم بها لهذا
ال �ك �ت��اب.ومت �ي��زت ت�ل��ك ال�ق���ص����ص ب�أن
�أبطالها من خمتلف املراحل العمرية
ب� ��دءاً م��ن م��راح��ل ال�ط�ف��ول��ة الأوىل،
وبدايات ال�شباب ،مع تركيز جلي على
مرحلة التقاعد وال�شيخوخة.
وط��رح��ت الق�ص�ص موا�ضيع يف براءة
ال�ط�ف��ول��ة ،وم�شاعر احل��ب يف بدايات
ال�شباب  ،وموا�ضيع يف اخليانة والغرية
ال� �ت ��ي المت� � ��وت ح �ت��ى ب �ع��د وف� � ��اة من
نحب ،وغريها من امل�شاعر االن�سانية،
والق�ص�ص الطريفة كل ذلك ب�أ�سلوب
راقٍ  ،ول �ق �ط��ات مل��واق��ف واق �ع �ي��ة ذكية
حترتم القارئ.
و��ش�ك��ل الإ�� �ص ��داران مبجملهما قيمة
م�ضافة ت�ستحق القراءة.
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�أركز يف الأدوار التي تخرج مني طاقات متثيلية جديدة وخمتلفة

مي ك�ساب :م�سل�سالت
الأوف �سيزون خطوة
مميزة من �صناع الدراما

31
حققت الفنانة مي ك�ساب جناحا كبريا خالل الفرتة املا�ضية بخو�ضها بطولة حكاية "عقبال عو�ضك" �ضمن حكايات م�سل�سل

ً
ً
"زي القمر" ،والتي تناولت خاللها معاناة الفتيات الالتي يتعر�ضن للعنف الأ�سري والتنمر من املجتمع والت�أخر يف الزواج،
وب�سبب متكنها من تقم�ص ال�شخ�صية �أ�صبحت تريند جوجل وال�سو�شيال ميديا لعدة �أيام.
وك�شفت "مي" يف هذا احلوار ،عن كوالي�س م�شاركتها يف م�سل�سل "زي القمر" وكيف ح�ضرت ل�شخ�صية "�شادية" وعن ر�أيها يف ردود
الأفعال حول دورها ،كما حتدثت عن كوالي�س م�سل�سل "اللعبة" والتح�ضري للجزء اجلديد ،وعن دورها ك�أم بجانب دورها كفنانة
بالإ�ضافة �إىل زوجها مطرب املهرجانات �أوكا ودوره يف حياتها الفنية.
• يف ال�ب��داي��ة ..كيف ا�ستقبلتِ ردود الأفعال من جمال امل�شاهد كنت �أ�ستمتع بهذا املجهود و�أن�سى الإرهاق ،و�أ�صبحت
�أحت��دث لغة عربية ف�صحى بعد االنتهاء من الت�صوير لفرتة وجيزة
حول حكاية "عقبال عو�ضك"؟
 �سعيدة جدًا بردود الأفعال التي فاقت توقعاتي ب�سبب �شخ�صية "�شادية" ولكن �سرعان ما خرجت منها.مت��ا ًم��ا ،وك�ن��ت �أ��ش�ع��ر بال�سعادة م��ع ك��ل �إ�شادة • ما الذي جذبك يف �سيناريو العمل؟
�أو تهنئة م��ن اجلمهور �أو زم�لائ��ي بالو�سط  -ال�سيناريو �سبب رئي�سي ملوافقتي على امل�شاركة يف العمل ،فكان مكتو ًبا
الفني ،ويف احلقيقة مل �أت��وق��ع ه��ذا النجاح ب�شكل متما�سك ،ويت�ضمن �أحدا ًثا واقعية وم�ؤثرة ،كما �أنه يناق�ش ق�ضية
الكبري التي حققته احلكاية ،ومل �أعلم ب�أنها مهمة تخ�ص املر�أة وما تتعر�ض له من ظلم يف بع�ض الأوقات باملجتمع
�ستت�صدر الرتيند وت�صبح حديث ال�سو�شيال العربي ،كما �أن��ه ت�ضمن جملاً عديدة تعرب عن �شعور الفتيات ب�شكل
ميديا وال�شارع امل�صري قبل عر�ضها ،فمهما واقعي وحقيقي مي�س القلب.
و�صفت �شعوري مل �أ�ستطع التعبري عن �سعادتي • كيف ترين م�سل�سالت الأوف �سيزون؟
 خطوة مميزة من �صناع الدراما التليفزيونية ،و�أ�ؤي��د هذه النوعيةبامل�شاركة يف هذا العمل.
من امل�سل�سالت ،لأنه فتح �سو ًقا كبرية لأ�شخا�ص عديدة ،و�أتاح الفر�صة
• كيف ح�ضرتِ ل�شخ�صية "�شادية"؟
 �شخ�صية � �ش��ادي��ة ج��ذب�ت�ن��ي م�ن��ذ ال��وه �ل��ة الأوىل لنجم �شباب ووجوه جديدة للم�شاركة يف الأعمال الفنية ،بالإ�ضافة �إىلخا�صة �أنها مكتوبة ب�شكل متمكن وحم�ترف ،حتى �أن اجلمهور �أ�صبح متعلقًا بهذه النوعية من امل�سل�سالت خا�صة التي
�أنها جعلتني �أبكي عندما قمت بقراءتها على الورق ،تت�ضمن �أك�ثر من حكاية يف �آن واح��د ،وبالن�سبة للحواديت الق�صرية
لذلك �شعرت بها و�صدقتها ،واملخرج وال�ستايل�ست ف�أ�صبحت لها قاعدة جماهريية كبرية ،وتبتعد كل البعد عن املط يف
كانا حري�صني على �شكلها ومالب�سها ب�شكل جيد الأحداث الذي يجعل امل�شاهد ي�صاب بامللل ملا تت�ضمنه من �أحداث كثرية
ودقيق ج�دًا ،فعندما ارتديت املالب�س التي �صممت وموجزة يف حلقات حمدودة.
خ�صي�صا لـ "�شادية" وجدتني �أنني ارت��دي��ت معها • يف ر�أيك ..هل هناك تطور يف الدراما التليفزيونية؟
ً
ال�شخ�صية ،و�أح �م��د اهلل على ق��درت��ي بتج�سيدها  -بالت�أكيد هناك تطور كبري ب�شكل ال يو�صف ،وملحوظ بال�سنوات
وو�صول م�شاعرها ووجعها وك�سرتها وللعنف التي الأخ�يرة املا�ضية ،و�أ�صبحت امل�سل�سالت كلها ذات ق�ص�ص توعوية �أكرث
ريا وهادفة �أكرث وحتمل ر�سالة هامة مع مواكبة الع�صر احلديث ،و�أمتنى
تعر�ضت له للجمهور ،مما جعل هناك تفاعلاً كب ً
معها وتعاطفًا خا�صة �أن امل�شاهدين اقتنعوا ب�أنها �أن ن�ستعني ب��أ��س��ات��ذة ك�ب��ار يف الإخ � ��راج م�ث��ل حم�م��د ف��ا��ض��ل وجمدي
�شخ�صية حقيقية ،وبالن�سبة يل �أف�ضل مدر�سة �أبوعمرية ،فهم �أ�ساتذة عظماء لو تواجدوا يف ال�ساحة الفنية با�ستمرار
بالطبع �سن�ستفيد بخرباتهم ب�شكل كبري.
التمثيل الطبيعية دون تكلف �أو ا�صطناع.
• حدثينا عن م�سل�سل "اللعبة" وكوالي�س م�شاركتك فيه؟
• ماذا عن �أجواء كوالي�س الت�صوير؟
 يف منتهى االرتياح وال�شعور بالبهجة واحلب� - ،أنا �أحب م�سل�سل اللعبة جدًا و�أعتربه "و�ش خري" مب�شواري الفني،و�أوج ��ه ال�شكر للمخرج معتز ح�سام ج �دًا على كما انني �أحب النجمني �شيكو وه�شام ماجد،
فريق العمل اجلميل ال��ذي كونه وا�ستطاع �أن وال�شغل معهما مريح لأبعد احلدود بالإ�ضافة �إىل خفة ظلهما ،وبذلت
ريا لتج�سيد �شخ�صية "�شيماء"،
ي��وظ��ف ك��ل ف �ن��ان يف م�ك��ان��ه ال���ص�ح�ي��ح ليخرج جمهودًا كب ً
ال�ع�م��ل بال�شكل ال ��ذي ��ش��اه��ده اجل�م�ي��ع ،وكان واملخرج معتز التوين جمتهد وعبقري ،وم�ؤلفو العمل مبدعون كتبوا
يحر�ص على دق��ة التفا�صيل وردود �أفعال ال�سيناريو ب�شكل متما�سك مما ت�سبب يف جناح مو�سميه الأول والثاين،
ال�شخ�صيات وم�لاحم�ه��م ،و�أود �أن وجنهز للمو�سم الثالث.
�أنوه �أن معتز ح�سام هو من ر�شحني • هل �سيعر�ض م�سل�سل "اللعبة" يف رم�ضان 2022؟
لهذا ال��دور مب�شاركة املنتجة مها  -حال ًيا نقوم بالتح�ضري للجزء الثالث من م�سل�سل اللعبة ،وو�ضعنا
�سليم ،فحقيقي ا�ستمتعت بالتعاون خطة ت�صوير لينطلق �شهر نوفمرب املقبل ،وحتى الآن عر�ضه مل يكن
م �ع �ه��م ج �م �ي � ًع��ا و�أمت� �ن ��ى ت� �ك ��رار هذه يف مو�سم رم�ضان  ،2022وغال ًبا �سوف يكون �ضمن قائمة م�سل�سالت
الأوف �سيزون ،ومتحم�سة جدًا لت�صوير اجلزء الثالث وعر�ضه ملعرفة
التجربة الرائعة.
• م ��ا ال �� �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي واج �ه �ت��ك �أثناء ردود �أفعال متابعي هذا العمل االجتماعي الكوميدي.
• ما �أكرث �صفة متيزت بها �شخ�صية "�شيماء"؟
الت�صوير؟
 ب�صراحة ال�صعوبات كانت �أننا كنا نقوم بالت�صوير � -شخ�صية �شيماء تعلقت بها ج �دًا ،وال �أن�سى اجلملة الأ�سا�سية التيعلى الهواء بالتزامن مع العر�ض ،مع تكثيف �ساعات كتبها م�ؤلفو العمل يف البداية كملحوظة وهي "توقع من �شيماء تعمل
الت�صوير التي كانت ت�صل �إىل � 18ساعة يف ال�ي��وم ،فكان �أي حاجة يف �أي وقت" ،فهذا هو �أكرث �شيء حبيته يف ال�شخ�صية ومتيزت
ال��دور يجهدين خا�صة �أن�ن��ي مل �أج��د وق� ًت��ا لأرت��اح فيه ،ولكن بها ،با�ستثناء ال���ص��راخ مل �أح�ب��ه يف ال�ب��داي��ة لأن�ه��ا كانت ت�صرخ طوال

�أحمد زاهر يف م�سل�سل جديد
باملو�سم ال�شتوي
اتفق الفنان �أحمد زاهر ب�شكل مبدئي
على تقدمي بطولة م�سل�سل جديد من
بطولته خارج ال�سباق الرم�ضاين من
 45حلقة تعر�ض بداية العام القادم.
وي�ب��د�أ زاه��ر خ�لال �أي ��ام جل�سات عمل
مع خمرج امل�سل�سل ر�ؤوف عبدالعزيز،
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى ت �ف��ا� �ص �ي��ل الت�صوير
وال�شخ�صيات.
وي �ح �ك��ي امل���س�ل���س��ل جم �م��وع��ة ق�ص�ص
اجتماعية خمتلفة ،كل ق�صة ت�ستغرق
ب�ي�ن  10و 15ح �ل �ق��ة ،ب ��إج �م ��ايل 3
ق�ص�ص.
كما يجري خمرج امل�سل�سل مفاو�ضات
مع بقايا طاقم التمثيل الذي ي�شارك
زاه� ��ر يف ال �ب �ط��ول��ة ،ع �ل��ى �أن ينطلق
ت�صوير امل�سل�سل يف دي�سمرب املقبل.
ُيذكر �أن زاهر انتهى �أخريا من ت�صوير
م���ش��اه��ده يف ف�ي�ل��م ف��ار���س ،ال ��ذي بد�أ
ت�صويره ب��داي��ة ال�ع��ام احل ��ايل ،ودخل
ال �ف �ي �ل��م ح��ال �ي��ا يف ع �م �ل �ي��ات املونتاج
وامل�ك���س��اج للحاق مبو�سم ر�أ� ��س ال�سنة
القادم.

الوقت ،ولكننا غرينا هذا الأمر يف اجلزء اجلديد و�أ�صبحت ت�صرخ يف
الوقت الالزم فقط.
• ما املعايري التي تختارين على �أ�سا�سها �أدوارك؟
 مل �أ�ضع معايري بعينها بقدر �أنني �أرك��ز يف الأدوار التي تخرج منيطاقات متثيلية جديدة وخمتلفة ،ودائ ًما �أبحث عن ال�سيناريو القوي
املتما�سك ،والتنوع حتى ال ميل جمهوري من ال�شخ�صيات التي �أقدمها،
وم��ن �أ��ص�ع��ب الأدوار ال�ت��ي قدمتها خ�لال م�سريتي الفنية �شخ�صية
"�شفق" يف م�سل�سل �سرايا عابدين ،لأن وقتها مل �أكن �أ ًما ووالدتي كانت
متوفاة بنف�س التوقيت ،و�أ�شكر املخرج عمرو عرفة الختياره يل لتقدمي
هذا الدور.
• م��ا ر�أي ��ك يف ال�سينما ح��ال� ًي��ا؟ وه��ل ه�ن��اك عمل �سينمائي جديد
قري ًبا؟
 ال�سينما يف ازدهار كبري ،ويف �أزهى حاالتها ،واملنتجون يعون ما يفعلونوي�صرفون على الأفالم ببذخ لتوفري الإمكانيات ،مما يجعل هذه الأفالم
يف �أعلى م�ستوى� ،أما عن فيلمي اجلديد بالفعل �أح�ضر لعمل �سينمائي
جديد بعنوان "فلوت زيادة"،
و�س�أتعاقد ر�سم ًيا مع �شركة الإنتاج خالل الفرتة املقبلة ووقتها �س�أعلن
عن كافة التفا�صيل.
• بالن�سبة للغناء ..هل هناك �ألبوم غنائي جديد؟
 بالفعل �أح�ضر لأل�ب��وم غنائي ج��دي��د ،واخ�ت�رت الع�شر �أغ��اين التييت�ضمنها الألبوم و�أعكف على تنفيذها خالل الفرتة احلالية ،وبالن�سبة
يل �أحب و�أف�ضل الألبوم الكامل عن الأغاين "ال�سنجل" املنفردة ،لذلك
ال �أط��رح �أي �أعمال غنائية �إال من خالل �ألبوم كامل ،لأن��ه ال ت�شبعني
الأغاين املنفردة فن ًيا.
• كيف توازنني بني الأمومة والفن؟
 يف احلقيقة مب�ساعدة اهلل �سبحانه وت�ع��اىل فعندي يقني ب��اهلل ب�أنالفرتة التي ال �أعمل بها وجل�ست باملنزل هي من �أجل �أبنائي واالنتباه
لرتبيتهم ،وعندما عر�ض علي عمل فني كان الوقت حينها ي�سمح ب�أن
�أ�صطحبهم معي،
و�أنا �أم حري�صة جدًا على االنتباه لرتبية �أبنائها ف�أوازن ب�شتى الطرق
بني مي ك�أم وبني مي كفنانة ،و�أ�شعر حيانًا ب�أنني �شمعة حترتق من �أجل
الآخرين� ،أم وزوجة وفنانة و�صاحبة ،ف�أحمد اهلل على هذه النعمة.
• هل متانعني من دخول �أوالدك جمال الفن؟
 ب�صراحة �س�أقول لهم �سلبيات و�إيجابيات املهنة و�س�أطلق لهم حريةاالختيار ،ف�س�أ�شجعهم �إذا �أرادوا دخول املجال ،و�أ�ؤيدهم �إذا مل يختاروه،
مل �أقف عائقًا لهم يف اختيارهم �أبدًا.
• حدثينا عن دور زوجك �أوكا يف حياتك الفنية؟
 �أوك��ا الداعم الأ�سا�سي يف حياتي الفنية وال�شخ�صية ،ف�أنا �شخ�صيةك�سولة ول�ست م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتوا�صلون م��ع �أح ��د م��ن �أجل
م�صلحتهم ال�شخ�صية،
ولكن وج��ود �أوك��ا يف حياتي جعلها �أف�ضل بكثري خا�صة و�أن��ه �شخ�ص
"كريتيف" ودائ ًما يعطيني �أفكا ًرا خارج ال�صندوق ،وداعم يل يف التمثيل
والغناء ،ويقف معي يف كل املواقف ال�صعبة ،لذلك �أحمد اهلل على وجوده
يف حياتي.

�سمية اخل�شاب تترب�أ من
(ظروف خا�صة)
نفت الفنانة �سمية اخل�شاب م�شاركتها يف م�سل�سل جديد با�سم
(ظروف خا�صة) للعر�ض خالل املو�سم الرم�ضاين القادم ،بعد
انت�شار �سل�سلة من الأخبار عن م�شاركتها يف امل�سل�سل الذي
يكتبه امل�ؤلف ح�سني م�صطفى.
و�أك��دت اخل�شاب �أنها مل تتعاقد على امل�سل�سل ،و�أن�ه��ا ال
تزال يف طور قراءة عدة �سيناريوهات معرو�ضة عليها
للم�شاركة من خاللها يف املو�سم الرم�ضاين القادم،
وخا�صة بعد النجاح الكبري الذي حققته خالل املو�سم
املا�ضي من خالل امل�شاركة يف م�سل�سل مو�سى مع
الفنان حممد رم�ضان.
وت �ل �ق��ت ��س�م�ي��ة �أخ �ي��را ع � ��ددا م ��ن العرو�ض
للم�شاركة يف مو�سم الدراما ال�شتوي ،لكنها
مل توافق على �أي عمل،
وت�ف�ك��ر ب���ش�ك��ل ج ��اد يف البطوالت
الرم�ضانية ال�ت��ي حتظى بانت�شار
�أو�سع،
وحتاول البحث عن دور خمتلف
متاما عن �أدوارها ال�سابقة.
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درا�سة تك�شف عالقة غري متوقعة بني لقاح الإنفلونزا واخلرف
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن احل�صول على لقاح الإنفلونزا كل �شتاء
ميكن �أن يقلل ب�شكل كبري من خطر الإ�صابة باخلرف.
وخف�ض اللقاح من فر�ص تطوير احلالة امل�ستع�صية بن�سبة  .14%ولكن
يبدو �أن هذا يعمل فقط عندما يكون املر�ضى قد تلقوا اجلرعات ملدة �ست
�سنوات متتالية على الأقل .ويعتقد العلماء �أن اللقاحات تقوي تدريجيا
جهاز املناعة املتقدم يف ال�سن لدرجة �أنه ميكن �أن مينع ال�ضرر الأ�سا�سي
يف الدماغ الذي ي�سبب اخلرف .ومل يكن هناك تقدم كبري يف العالج منذ
عقود ،لكن العلماء يعتقدون الآن �أن اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا ميكن
�أن تلعب دورا مهما يف تقلي�ص عدد املر�ضى.
وق��ام العلماء من كلية الطب بجامعة �سانت لوي�س يف الواليات املتحدة
بتتبع ما يقارب � 70ألف �شخ�ص تبلغ �أعمارهم  60عاما �أو �أكرث .وراقبوا
عدد الذين تلقوا لقاحا �سنويا للإنفلونزا وما �إذا كانوا �أ�صيبوا باخلرف
الح�ق��ا .وك�شفت النتائج ،التي ُن�شرت يف جملة  ،Vaccineاختالفا
طفيفا بني �أولئك الذين مل يتلقوا لقاحا والذين مت حت�صينهم �سنويا

خالل ال�سنوات الأربع �أو اخلم�س املا�ضية .ولكن مبجرد و�صولهم
�إىل �ست �سنوات �أو �أكرث ،انخف�ض اخلطر مبعدل .14%
وقال العلماء �إنه ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن الإ�صابة بالإنفلونزا
ت�سبب اخلرف .بدال من ذلك ،ت�أتي الفائدة من احل�صول على
ل�ق��اح الح�ق��ا يف احل �ي��اة .وت�شري ال��درا� �س��ات ال�ت��ي �أج��ري��ت على
احليوانات �إىل �أن اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا تزيد من
ن�شاط خاليا اجل�ه��از املناعي يف اجل�ه��از الع�صبي املركزي
امل���س��ؤول��ة ع��ن �إ� �ص�لاح ال���ض��رر ال��ذي ميكن �أن ي� ��ؤدي �إىل
اخل��رف .و�أو��ض��ح العلماء" :لقاحات الإنفلونزا ميكن �أن
ت�ك��ون و�سيلة رخي�صة ومنخف�ضة امل�خ��اط��ر للتدخل �ضد
اخلرف" .وو�صفت الدكتورة روزا �سان�شو ،من مركز �أبحاث
�ألزهامير باململكة املتحدة ،النتائج ب�أنها مثرية لالهتمام،
م�ضيف ًة�" :إن فهم �سبب ح��دوث ذل��ك ه��و و�سيلة حمفزة
ملزيد من البحث".

التوت الربي يحرق دهون اجل�سم
اخلطرة عند تناوله بانتظام!

مواد غذائية مثالية لوجبة الع�شاء

ك�شفت الدكتورة يلينا كالني ،خبرية التغذية الرو�سية ،املواد الغذائية التي
ميكن تناولها يف وجبة الع�شاء دون خوف من زيادة الوزن.
وتن�صح اخلبرية بتناول املواد الغذائية التالية يف وجبة الع�شاء:
 - 1خ�ضروات طازجة ومطبوخة ،ته�ضم خالل  40-30دقيقة ،وال
ت�شكل ثقال على املعدة.
 - 2منتجات الألبان� :سهلة اله�ضم ،وحتتوي على الربوتينات وبكترييا
تكافلية ،ت��ؤث��ر �إيجابيا يف عمل اجل�ه��از اله�ضمي ،وت�ساعد على فقدان
الوزن بفعالية.
 - 3البي�ض مع الكرف�س وخ�ضروات �أخرى.
 - 4الأ� �س �م��اك غ�ير ال��ده�ن�ي��ة .ه��ذه �سهلة ال�ه���ض��م م�ق��ارن��ة باللحوم
احلمراء.
 - 5حلم الدجاج �أو الديك الرومي ،ومن الأف�ضل �أن يكون مطبوخا يف
الفرن �أو مطهوا على البخار.
 - 6جنب قليل الد�سم ،لأنه يخلق �شعورا �سريعا بال�شبع وي�س ّرع عملية
التمثيل الغذائي.

• من هو �أول مهند�س معماري يف التاريخ؟
-هو الفرعوين �أميحوتب

• من �أول من �شرب ال�شاي ؟
 -هو الإمرباطور ال�صيني �شن تواجن وكان يغلي املاء قبل �شربه

• من �أول من �إخرتع لعبة ال�شطرجن ؟
 -هو الفار�سي كرناماك يف الهند يف 500م

• من هو �أول رئي�س لدولة باك�ستان ؟
 -هو حممد علي جناح ثم خواجه نظام الدين

عر�ض للأ�شياء امل�ضيئة خالل حدث "حديقة الكري�سما�س" يف حديقة حيوانات تريبارك يف برلني� ،أملانيا .رويرتز

تعد الدهون احل�شوية م�صدر قلق خا�ص لأنها تقع يف عمق جتويف البطن،
ما يبطن الفراغ بني �أع�ضاء اجل�سم احليوية.
وت�ت�م�ث��ل ال�ط��ري�ق��ة الأك �ث�ر ف�ع��ال�ي��ة ل�ل�ح��رق م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ام الغذائي
والتمارين الريا�ضية .وقد تكون لفاكهة واحدة ،عند تناولها ب�شكل منتظم،
ت�أثريات حرق قوية للدهون احل�شوية .وغالبا ما يتم جتاهل هذه احلالة
باعتبارها حقيقة ال مفر منها تتعلق بال�شيخوخة ،ولكنها تلعب دورا رئي�سيا
يف جمموعة متنوعة من امل�شكالت ال�صحية التي تهدد احلياة.
وتظهر الأبحاث املتزايدة �أن الفوائد الغذائية للتوت الربي ت�ساعد على
حت�سني ال��دورة الدموية وتقوية جهاز املناعة وامل�ساعدة يف احلفاظ على
م�ستويات ال�سكر يف الدم ال�صحية.
ويف �إحدى الدرا�سات التي �أجريت على الفئران ،وجد الباحثون �أن التوت
ال�بري ميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف ح��رق ال��ده��ون اخل�ط��رة امل��وج��ودة حول
اجلزء الأو�سط من اجل�سم.
ومن �أجل جتربتهم ،قام الباحثون مبلء القوار�ض قبل �إطعامها بالتوت
ملدة  90يوما.
وفقدت القوار�ض التي تناولت التوت الربي كمية كبرية من دهون البطن.
ويعتقد الباحثون �أن هذا قد يكون نتيجة مل�ضادات الأك�سدة التي ت�ؤثر على
كيفية ا�ستقالب الغلوكوز والدهون.
وقال �إي ميت�شل �سيمور ،من خمترب �أبحاث Cardioprotection
 Researchالتابع جلامعة مي�شيغان ،يف بيان" :من خالل الت�أثري
على اجلينات التي تنظم حرق الدهون وخمزونها ،ميكن �أن ي�ساعد التوت
الأزرق �أي�ضا يف خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول املرتفعة".
و�أ�ضاف �ستيفن بولينغ ،من جامعة مي�شيغان" :جرى البحث جيدا عن
فوائد تناول الفاكهة واخل���ض��روات ،ولكن اكت�شافنا فيما يتعلق بالتوت
الأزرق يُظهر �أن امل��واد الكيميائية امل��وج��ودة ب�شكل طبيعي التي حتتوي
عليها ،مثل الأنثو�سيانني ،تب�شر باخلري يف التخفيف من هذه الظروف
ال�صحية".
ووجد خط بحث منف�صل �أن الفاكهة قد تخف�ض �أي�ضا الدهون الثالثية
وحت�سن م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وي�شتهر التوت الربي على نطاق وا�سع مبحتواه من م�ضادات الأك�سدة التي
ال مثيل لها .وهذه الفالفونويد فعالة ب�شكل خا�ص يف مكافحة االلتهاب
يف اجل�سم.
ويف �إحدى الدرا�سات ،كتب الباحثون" :يحتوي التوت الربي على عدد كبري
من املواد الكيميائية النباتية ،مبا يف ذلك �أ�صباغ الأنثو�سيانني الوفرية.
ومن املحتمل �أن يكون للأنثو�سيانني ت�أثري كبري على وظائف ال�صحة من
بني خمتلف املواد الكيميائية النباتية .وتربط الدرا�سات الوبائية بني تناول
التوت الأزرق و�/أو الأنثو�سيانني املنتظم واملعتدل مع انخفا�ض خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية والوفاة ومر�ض ال�سكري النوع
 ،2وحت�سني احلفاظ على الوزن واحلماية الع�صبية.

• هل تعلم �أن بع�ض الثديات ت�صبح ن ّوامة ال �أكرث يف ف�صل ال�شتاء .وحيث �أن عدد كبرياً من احليوانات
ت�صرف ال�شتاء يف ال�سبات .بع�ض احليوانات الأخ��رى تهاجر يف ال�شتاء ومنها الرنة وعدد كبري من الطيور
وكل احليوانات التي جتد غذاءها يف الأنهار والبحريات ،التي تتجمد طوال �أ�شهر كثرية يف ال�سنة.
• هل تعلم �أن احلوت الأزرق هو احليوان الأ�ضخم يف العامل ،الذي ي�صل طوله �إىل �أكرث من  30مرتاً
ويزن حوايل  125طناً .وهو �أكرث ما يتواجد يف املحيط البا�سيفيكي .وما يثري الغرابة �أن هذا النوع من
احليتان ي�صنف يف جمموعة احليتان التي ال �أ�سنان لها ،ف�أفواهها م�صنوعة من مئات ال�صفائح العظمية وهي
تنمو �إىل �أ�سفل من �سقف الفم وت�شكل نوعاً من املنخل.
• هل تعلم �أن �أكرب احليوانات الالحمة يف املنطقة القطبية ال�شمالية هو الدب القطبي الذي ينتقل دون
كلل يفت�ش عن فري�سة .الذئب القطبي �أي�ضاً �صياد ال يعرف التعب جتعله �شهيته النهمة جريئاً وج�سوراً
�إىل �أبعد حد
• هل تعلم �أن الفقمة و�أ�سد البحر ال تزور ال�شاطىء �إال يف مو�سم التزاوج ،بف�ضل طبقة الدهن ال�سميكة
التي ترتاكم حتت جلودها ،ت�ستطيع هذه احليوانات حتمل درجات احلرارة املنخف�ضة يف املناطق القطبية.
• هل تعلم �أن البطاريق (جمع بطريق) يف مو�سم التوالد تتجمع يف م�ستعمرات كثيفة يف القارة القطبية
اجلنوبية ،والأ�صقاع القريبة منها .وتتكيف هذه الطيور ب�شكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية
الباردة.

الثعبان وال�ضفدع
جل�ست �سي �سوجن تبكي اباها املري�ض يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�صغري ،وكانت مياه النهري ت�سري
ببطء �شديد وك�أنها حزينه حلزن �سي �سوجن ،وعندما كان النا�س يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز
الطيب كانت ت�سمع على ال�سنتهم كلمات تعني انه لي�س هناك امل يف ال�شفاء وق�ضت ليايل طويلة على هذا
احلال .اياما مرت قبل ان ت�صل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �سي �سوجن قالت
العجوز  :ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�شفي ويعي�ش و�سط النا�س حكيما طليق الل�سان واحلكمة كما
كان؟ ..فقالت  :بالطبع امتنى ذلك ..فقالت العجوز  :ح�سنا ،ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل،
انه يقف �شاخما اعلى القمة واذا ح�ضرت الليلة يف امل�ساء ليتم زواجكم معا �سي�شفى والدك يف احلال ..جل�ست
�سي �سوجن حزينة تبكي حالها وتقول  :ح�سنا ان حياه ابي ت�ساوي الكثري و�س�أتزوج الثعبان ليعي�ش ابي ..ف�سمعت
مربيتها قولها وتناقلته مع ا�صدقاءها حتى و�صل اخلرب �إىل والدها الذي قال  :ان فعلت ذلك فلن اقبل العي�ش
من بعدك ..ولكن �سي �سوجن قالت  :لقد وعدت يا ابي و�س�أيف بوعدي ..حزن اجلميع خا�صة ال�ضفدع ر�شيق
ال�صديق الويف ل�سي �سوجن ،وقد قرر ان يحميها قدر ا�ستطاعته وقال لنف�سه حياتي فداءا ل�سي �سوجن ،وعندما
جاء الليل ت�سللت �سي �سوجن يف طريقها �إىل اعلى اجلبل ،وهناك وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان
�سعادته وامر العجوز ان تفك �سحرها عن والد �سي �سوجن يف احل��ال ..ثم مد ر�أ�سه الكبري وحمل عليها �سي
�سوجن لي�ضعها يف غرقته الكبرية الوا�سعة وذهب ليتناول وجبه �شهية تاركا اياها يف رعب كبري ..يف هذه االثناء
كان ال�ضفدع م�سرعا �إىل فم الثعبان املفتوح وبد�أ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�صبح
مثل كرة خ�ضراء عمالقه اختنق ب�سببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته
على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�سكن حني حدث انفجار �ضخم رهيب جعل حوائط الق�صر تتداعى
فانت�صبت �سي �سوجن واقفه وهربت م�سرعة قبل ان ينهار الق�صر عليها وعندما ابتعدت ا�صبح الق�صر كومة
من احلجارة ،ففرت �إىل ق�صر والدها لتجده يف ا�شد ال�صحة والعافية واحلزن ،لكنه عندما ر�آها �ضمها حل�ضنه
لتعود اليه �سعادته وروحه ،لكنها مل تعرف ماذا حدث لر�شيف اال بعد ان اخربتها مربيتها الطيبة ،وبعد عدة
ايام كان هناك متثاال �ضخم ل�ضفدع اخ�ضر جميل ينت�صب يف �ساحة ق�صر �سي �سوجن.

