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ك�شف باحثون يف درا�سة طبية حديثة عن فوائد "الزنك" بالن�سبة
للجهاز التنف�سي .وق��ال ب��اح�ث��ون م��ن جامعة "وي�سرتن �سيدين"
الأ� �س�ترال �ي��ة يف درا��س�ت�ه��م ال �ت��ي ن���ش��رت نتائجها يف جم�ل��ة BMJ
� ،Openإن تناول مكمالت الزنك قد يقلل من م��دة ا�ستمرار
التهابات اجلهاز التنف�سي ،كما �أنه يخفف الأعرا�ض املرافقة �أي�ضا.
و�شملت ال��درا��س��ة م��ا يقرب م��ن � 5500شخ�ص ،وتو�صلت �إىل �أن
تناول الزنك عن طريق الفم �أو ا�ستعماله كرذاذ للأنف ،ميكن �أن يقي
من العدوى اخلا�صة بالتهابات اجلهاز التنف�سي ،وقد يجعل امل�صابني
ي�شعرون بالتح�سن ب�سرعة �أكرب.
وت�شمل �أعرا�ض التهابات اجلهاز اله�ضمي ،ال�سعال والعط�س وان�سداد
الأنف �أو �سيالنه ،والتهاب احللق وال�صداع ،وارتفاع درجة احلرارة.
ومل تت�ضمن الدرا�سة بيانات تتعلق مب�صابني بكوفيد ،-19ح�سبما
ذكرت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن الزنك بديل طبيعي قابل للتطبيق للتعايف
من �أعرا�ض التهابات اجلهاز التنف�سي يف املنزل ،رغم عدم متكنهم من
الو�صول للجرعة املثالية لذلك.
وب نّ�ّي� القائمون على الدرا�سة �أن الزنك مفيد للمر�ضى الراغبني
بالتعايف من التهابات اجلهاز التنف�سي على نحو �أ�سرع� ،إال �أن��ه من
ال�ضروري �إجراء املزيد من الأبحاث ملعرفة ت�أثري هذا العن�صر على
الفريو�سات امل�سببة لاللتهابات والتي تتغري با�ستمرار.
ويعد الزنك عن�صرا مهما للجهاز املناعي ليعمل ب�شكل �صحيح ،كما
�أنه ي�ساعد على التئام اجلروح.

متارين تقوية الع�ضالت يف الأربعينيات واخلم�سينيات
�أوردت �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س متارين منا�سبة لتقوية الع�ضالت
عند بلوغ الأربعني واخلم�سني من العمر.
القرف�صاء :القرف�صاء من التمارين املفيدة يف �أي عمر ،وال يقت�صر
دوره على تعزيز التمارين الريا�ضية التي حترق ال�سعرات احلرارية
فح�سب ،بل يقلل �أي�ضاً من �إ�صابات الركبة �أو الكاحلني ،ويتقوي
�أ��س�ف��ل اجل���س��م ،لأن ح��رك��ة القرف�صاء ت�ق��وي الأوت� ��ار والأرب �ط��ة يف
ع�ضالت ال�ساق ،وحت�سن مرونة اجلزء ال�سفلي من اجل�سم والظهر
وتقوي مفا�صل الركبة.
القرف�صاء با�ستخدام الأوزان :ميكن للقرف�صاء با�ستخدام الأوزان
�أن تكون �أكرث فاعلية و�أ�سهل� ،إذ ت�ساعد على تقوية جمموعات من
الع�ضالت املهمة ،وتقل�ص �أي�ضاً خطر الإ�صابات ،وت�ساعد يف التخل�ص
من الوزن � ً
أي�ضا .متارين ال�ضغط املعدلة :ت�سمح الن�سخة املعدلة من
مترين ال�ضغط بتمرين جميع الع�ضالت املهمة� ،أعلى اجل�سم ،مبا
فيها ال�صدر ،والكتفني ،والع�ضلة ذات الر�أ�سني ،والظهر ،والع�ضلة
ثالثية الر�ؤو�س .وميكن �أدا�ؤه��ا مثل ال�ضغط املائل ،بو�ضع اليدين
على �سطح م�ستو ،مثل كر�سي �أو مقعد �أو طاولة.
رفع اجل�سم :مترين رفع اجل�سم بالكامل من الطرق اجليدة لتدريب
الع�ضالت الأ�سا�سية ،دون حاجة �إىل �صالة ريا�ضية �أو معدات مترين.
وتعد فعالة ج��داً لتح�سني مرونة اجل�سم ،وتطيل ع�ضالت الورك
وع�ضالت الظهر .وبالرتكيز على حتريك العمود الفقري ،ي�ساعد
هذا التمرين يف تقليل التيب�س ،وتعزيز املرونة وتقليل الأمل.

�شيف يك�شف � 3أخطاء يف حت�ضري البي�ض املخفوق

ك�شف طاه م�شهور �أك�بر الأخطاء عند �صنع وجبة البي�ض املخفوق
املثالية .وي�ق��ول دان ت�شر�شل �إن الأخ�ط��اء الأك�ث�ر �شيوعًا ه��ي جعل
املقالة �ساخنة جدًا ،وطهي البي�ض حتى ين�ضج متامًا على املوقد ،ما
يجعله مطاطياً وجافاً.
وخ�لا ًف��ا لالعتقاد ال�شائع يو�صي ت�شر�شل بتحريك امللعقة و�إمالة
امل �ق�لاة للخلف لل�سماح للبي�ض ال��رط��ب بال�سقوط ع�ل��ى ال�سطح
املطبوخ .وتتعار�ض هذه الن�صيحة مع ن�صيحة كبري الطهاة روبي بيل
الذي قال �إن �سر البي�ض املثايل هو تقليب اخلليط با�ستمرار.
ويو�صي ت�شر�شل ب�إبقاء البي�ض على درجة ح��رارة متو�سطة لطهيه
بالت�ساوي ،ح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

جانب �إيجابي للعدوى املعوية

ميكن لال�ضطرابات املعوية �أن ت�سبب كثرياً
من التلف .وهناك مئة مليون ناقل ع�صبي
م �ت �ن��اث��رة ع �ل��ى ط ��ول اجل �ه ��از اله�ضمي،
م �ب��ا� �ش��رة ع �ل��ى خ��ط ال� �ن ��ار ،وال �ت��ي ميكن
للإ�صابات املعوية �أن تق�ضي عليها ،وهو
ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل مر�ض معوي طويل
الأم ��د .ول�ك��ن ه�ن��اك ج��ان��ب �آخ��ر للعدوى
املعوية ،حيث تو�صل درا�سة حديثة �إىل �أن
الفئران امل�صابة بالبكترييا �أو الطفيليات
تطور �شك ً
ال فريداً من التحمل ،على عك�س
اال�ستجابة املناعية املتعارف عليها ،بح�سب
م��ا ذك��ره م��وق��ع "�ساين�س ديلي" .وي�صف
البحث كيف �أن ال�ضامة املعوية ت�ستجيب
ل�ع��دوان �سابق بحماية اخل�لاي��ا الع�صبية
املعوية ،ما مينعها من املوت عندما ت�ضربها
مواد ت�سبب املر�ض يف امل�ستقبل .وقد يكون
لتلك النتائج يف النهاية �آثار �سريرية تتعلق
ب�أمرا�ض مثل متالزمة القولون الع�صبي
املرتبط مبوت اخلاليا املعوية.
ويقول دانيل مو�سيدا ،من جامعة روكفلر
الأم��ري �ك �ي��ة" :ن�صف ن��وع �اً م��ن الذاكرة
الفطرية التي ت�ستمر بعد ذه��اب العدوى
الأ�سا�سية .وه��ذا التحمل ال يوجد لقتل
م�سببات الأمرا�ض م�ستقب ً
ال ،ولكن ملعاجلة
التلف ال��ذي ت�سببه ال �ع��دوى ،م��ا يحافظ
على عدد اخلاليا الع�صبية يف الأمعاء".
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درا�سة :للزنك فوائد مذهلة على هذا اجلهاز احليوي للإن�سان

�أوميغا  3يثبت "نتائج حم�سنة يف

نا�سا ترجئ مهمة �سبي�س �إك�س

معجزة �شفاء� ..أربع
فوائد مهمة للع�سل
تنت�شر يف كافة الثقافات �شرقا وغربا الأمثال والأقوال امل�شهورة التي تتغنى
بالع�سل ،فمكونات "الذهب ال�سائل" لذيد الطعم لها فوائد كثرية� ،أهمها
�أنها م�ضادة للبكرتيا والأك�سدة .لكن هناك فوائد �أخرى مهمة �أي�ضا.
بخالف تناوله كطعام �صحي مفيد �أو جتميل املخبوزات به� ،أو ا�ستخدامه
لتحلية امل�شروبات ،ميكن ا�ستخدام الع�سل لأغرا�ض �أخرى تناول موقع
"فرويندين" الأملاين �أربعة منها:
�آالم احللق
�إذا ك��ان احل�ل��ق ملتهبا وي�سبب ل��ك �آالم��ا فب�إمكانك �أن
ت�ضع مقدار ملعقة من الع�سل يف م�شروبك ال�ساخن ،فهي
"ميكنها �أن ت�صنع املعجزات"� .إما �إذا كنت م�صا ًبا بنزلة
برد ،فمن املفيد � ً
أي�ضا تناول ملعقة من الع�سل قبل الذهاب
�إىل الفرا�ش لتخفيف �أعرا�ض ال�سعال اجلاف ،والذي عادة
ما يكون �أ�سو�أ يف الليل ،بح�سب املوقع املذكور.
تهيج املعدة
هناك �أم��را���ض و�أطعمة و�أ�ساليب حياة تت�سبب يف تهيج
امل�ع��دة فيظهر ه��ذا التهيج يف ع��دة �أ�شكال منها الغثيان
و�آالم يف البطن .ويف حالة الغثيان و�آالم البطن ي�ساعد
الع�سل على تهدئة املعدة .ومن الأف�ضل تناول م�شروب
�ساخن مهدئ للمعدة مثل النعناع وال�ب��اب��وجن وال�شمر
وو�ضع ملعقة من الع�سل يف هذا امل�شروب ،لكن من ف�ضلك
ال تتناول امل�شروب �ساخنًا ج�دًا لأن هذا ي��ؤدي �إىل زيادة
تهيج املعدة.
تنظيف الب�شرة
ميكن للع�سل �أن يخفف وب�سرعة م��ن البثور والعيوب
والإ��ص��اب��ات ال�صغرية للب�شرة على �سبيل املثال يف �شكل
قناع للوجه يعزز حاجز احلماية الطبيعي للب�شرة ومينع
االلتهابات .وميكنك �أن تعدي بنف�سك ما ي�سمى "ما�سك
وجه" (قناع) الع�سل .ويو�ضح موقع "فرويندين" الأملاين
طريقة عمل هذا القناع لتنظيف الب�شرة بال�شكل التايل:
خذي مقدار ملعقتي طعام من الع�سل و�سخنيه ت�سخينا
خفيفا ثم اخلطيه مبقدار ملعقتني من الزبادي وملعقتني
من زيت الزيتون .ثم �ضعي اخلليط على الب�شرة ملدة 15
دقيقة ،ومن ثم اغ�سليه متاما باملاء الفاتر.

الزعرت الربي
يعترب م��ن �أف���ض��ل ال �ع�لاج��ات املنزلية،
خ��ا� �ص��ة يف �أ� �ش �ه��ر اخل ��ري ��ف وال �� �ش �ت��اء� ،إذ
يحتوي على م��ادة الثيمول العطرية ال�ت��ي لها
ت�أثري مطهر وم�ضاد للفريو�سات .ولذلك يعترب
الزعرت الربي "ال�سالح" الأول من بني الأع�شاب
الطبيعية عندما يتعلق الأم��ر بال�سعال ،وهذا
�سبب وج��وده تقريباً يف كل �أدوي��ة ال�سعال التي
ن�شرتيها ،كما �أن��ه خلطة مثالية لعالج ال�سعال
الديكي.
الالفندر (اخلزامى)
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامه لأغرا�ض جتميلية ،يعترب
ال�لاف�ن��در ع�لاج�اً منزلياً ��ش��ائ�ع�اً ،فهو يحتوي على
مواد " لينالول و�أ�سيتات ليناليل و�سينول" العطرية
وامل� ��� �ض ��ادة ل �ل �ب �ك �ت�يري��ا ،ول ��ذل ��ك ف �ه��و "�سالح فعال"
لال�ستخدام اخلارجي ملعاجلة اجل��روح �أو احل��روق .كما
�أن له ت��أث�يراً مهدئاً ،ولذلك �إذا كنت تواجه م�شاكل يف
النوم ،عليك بالالفندر!
ال�شمر
ي�ح�ت��وي ال���ش�م��ر ع�ل��ى م ��واد ع�ط��ري��ة ل�ه��ا ت ��أث�ي�ر م�ضاد
لت�شنجات اجل�ه��از اله�ضمي واالن�ت�ف��اخ .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن ال�شمر يعترب طارداً للبلغم ،ولذلك ي�ساعد يف
عالج ال�سعال ونزالت الربد.

الع�سل
يعترب الع�سل ع�لاج�اً منزلياً ف �ع��ا ًال ،ميكن ا�ستخدامه
ملواجهة العديد من الأمرا�ض .وبف�ضل مكوناته الفريدة
ف��إن له ت�أثريا م�ضادا لاللتهابات واحل�سا�سية .كما �أنه
يقوي جهاز املناعة والقلب والأوع�ي��ة الدموية .ف�ض ً
ال
�صحة الأمعاء
يقول موقع "ام ا�س ان" �إنّ هناك فائدة �أخ��رى للع�سل ،ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ا�ستخدامه يف ع�لاج اجل ��روح ومكافحة
فهو يعترب م��ن امل ��واد الع�ضوية ال�ت��ي ت�غ��ذي البكترييا نزالت الربد.
ال�ن��اف�ع��ة ال�ت��ي تعي�ش يف �أم�ع��ائ�ن��ا وت �ع��زز عملية اله�ضم
القرنفل
و�صحة الأمعاء.
�إذا ا�ستذكرت رائ�ح��ة القرنفل ،فقد تتذكر بالت�أكيد
ع�شرة �أ�سلحة طبيعية عليك تزويد ج�سمك بها! ا�ستخدامه من قبل �أجدادنا لعالج �آالم الأ�سنان .وب�سبب
احتوائه على مادة "الأوجينول" ،يعترب القرنفل م�سكناً
قوياً للآالم ،خ�صو�صاً �آالم الأ�سنان� ،إذ ي�ساعد يف ت�سكينها
الرمان
تعد حبات ال��رم��ان �إ��ض��اف��ة ل��ذي��ذة لل�سلطات وق��د تكون بعد عدة دقائق فقط .وميكن م�ضغ القرنفل مبا�شرة �أو
لوحدها �أي�ضاً وجبة خفيفة ومفيدة� .أما ع�صري الرمان ا�ستخدام زيته كم�سكن للآالم.
فهو غني عن التعريف! الرمان غني مب�ضادات الأك�سدة
واحلديد والعديد من املعادن الأخرى ،كما �أن له ت�أثرياً النعناع
م�ضاداً لاللتهابات ،ويبطئ من �شيخوخة اخلاليا ،كما يرافقنا النعناع ط��وال العام تقريباً ،ففي ال�صيف يحب
�أنه يعترب "�سالحاً" فعا ًال �ضد م�شاكل اجلهاز اله�ضمي .كثريون �إ�ضافة �أوراق النعناع الطازجة �إىل م�شروباتهم �أو

مترين تنف�س مدته
دقيقتني لتن�شيط الذهن
ت�ؤدي �ضغوط احلياة والعمل يف وقتنا احلا�ضر� ،إىل الإرهاق والتوتر،
وهذا بدوره قد يت�سبب يف الكثري من الأحيان مب�شاكل �صحية عديدة
و�إنخفا�ض الن�شاط الذهني.
ولتخفيف الآثار ال�سلبية وتن�شيط الذهن ،تقرتح املعاجلة وامل�ست�شارة
�سارال توتال يف حديث لها مع �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س ،ممار�سة
مت��ري��ن تنف�س ب�سيط ال ت�ت�ج��اوز م��دت��ه ال��دق�ي�ق�ت�ين ،ي�ساعد على
اال�سرتخاء وزيادة الرتكيز والإنتاجية.
وت�ق��ول ت��وت�لا� ،إن ميزة ه��ذا التمرين تتمثل يف �إمكانية ممار�سته
بني اجتماعات العمل امل�ضنية� ،أويف ا�سرتاحة الغداء ،لإع��ادة �ضبط
وتن�شيط الذهن.
يف البداية خذ نف�ساً عميقاً ،ثم انتظر  10ثوان قبل �أن تطلق الزفري.
وتن�صح توتال بتكرار هذا التمرين  10مرات.
وبح�سب توتال ،ف�إن االعتياد على ممار�سة هذا الروتني لعدة مرات
يف ال �ي��وم ي���س��اع��د ع�ل��ى تخفيف ال�ت��وت��ر وحت���س�ين ال�ترك�ي��ز وزي ��ادة
الإنتاجية.
�إ�ضافة �إىل حت�سني الرتكيز ،ي�ساعد التنف�س العميق على تخفيف
التوتر وخف�ض �ضغط الدم و�إرخاء الع�ضالت املت�شنجة.

يف ال�سلطات .ويف ال�شتاء
اال� �س �ت �م �ت��اع بال�شاي
ال �� �س��اخ��ن بالنعناع.
امل � � � � � ��واد ال� �ع� �ط ��ري ��ة
امل��وج��وة يف النعناع
جت � �ع � �ل� ��ه حم � �ف � ��زاً
ل�ل�ه���ض��م ،ك�م��ا �أنه
يخفف ال�صداع.
الكركم
ال ي�ستخدم م�سحوق
ال � �ك ��رك ��م ذو ال� �ل ��ون
الأ�� � �ص� � �ف � ��ر لإ� � �ض � �ف� ��اء
ن �ك �ه��ة ع� �ل ��ى الأط � �ب� ��اق
ف � �ح � �� � �س� ��ب ،ب � � ��ل ميكن
ا�ستخدامه كعالج طبيعي
�أي �� �ض �اً .وي���ش�ت�ه��ر الكركم
ب��ا��س�ت�خ��دام��ه ك�ع�لاج مل�شاكل
اجل�ه��از اله�ضمي ،كما �أن له
ت�أثرياً م�ضاداً لاللتهابات.
الزجنبيل
يٌ�ضاف الزجنبيل �إىل ال�شاي
�أو بع�ض الأط �ب ��اق ،خ�صو�صاً
يف ال�شتاء ،لأن له ت�أثرياً فعا ًال
�ضد نزالت الربد كما �أنه مفيد
ل �ل �ج �ي��وب الأن� �ف� �ي ��ة امل� ��� �س ��دودة.
ن��اه �ي��ك ع ��ن ف ��وائ ��ده اله�ضمية
�أي� ��� �ض� �اً� ،إذ ي �ح �ف��ز ت �ك��وي��ن حم�ض
امل �ع��دة ،ك�م��ا �أن ��ه ي�ستخدم كم�ضاد
طبيعي للغثيان والتقي�ؤ.
�إكليل اجلبل
"�إكليل اجلبل" �ضيف دائ ��م يف
امل�ط�ب��خ ،ول�ك��ن ك�ث�يري��ن يجهلون
�أن ل�ه��ذه الع�شبة ت ��أث�يراً ق��وي�اً يف
تن�شيط ال��دورة الدموية وزي��ادة �ضغط ال��دم املنخف�ض.
كما ميكن ا�ستخدام زيت "�إكليل اجلبل" لتخفيف ت�شنج
ع�ضالت الرقبة �أو الظهر.
ملاذا تلج�أ �إىل العقاقري والأدوية �إذا كنت متتلك عالجات
طبيعية ب�سيطة يف امل�ن��زل� .إن�ه��ا مبثابة "�أ�سلحة" �ضد
الأمرا�ض ،حتى �أنه يتم اال�ستعانة بها يف �صناعة الأدوية
الكيميائية نف�سها! هنا ملحة ع��ن �أب ��رز ع�شرة "�أ�سلحة
طبيعية" يف املنزل.

�أرج � ��أت �إدارة ال �ط�يران والف�ضاء
الأم�يرك�ي��ة "نا�سا" �إط�ل�اق مهمة
"�سبي�س �إك�س" ب���س�ب��ب مر�ض
�أح��د �أف��راد الطاقم .و�أعلنت �إدارة
ال �ط�ي�ران وال �ف �� �ض��اء الأمريكية،
�أم�س الأول االثنني� ،إرجاء �إطالق
�� �ص ��اروخ ت��اب��ع ل �� �ش��رك��ة "�سبي�س
�إك�س" ،وعلى متنه  4رواد ف�ضاء
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية ملدة
� 3أيام .وهذا ثاين ت�أجيل للمهمة
يف غ�ضون �أ��س�ب��وع ،وع��زت��ه الإدارة
�إىل عار�ض �صحي �أ ّ
مل ب�أحد �أفراد
ال �ط��اق��م الأرب� �ع ��ة .وق��ال��ت وكالة
"نا�سا" �إن الإطالق كان مقررا يف
الأ�سا�س ،الأح��د � 31أكتوبر ،قبل
�إرج��ائ��ه �إىل غ��د الأرب� �ع ��اء ب�سبب
الأح� ��وال اجل��وي��ة غ�ير امل�ستقرة،
ليت�أجل جمددا �إىل ال�سبت املقبل
ع�ن��د ال���س��اع��ة  11:36بتوقيت
�شرق الواليات املتحدة.

�أديل تك�شف عن �أغنيات
�ألبومها 30املرتقب
ك�شفت جن�م��ة ال �ب��وب الربيطانية
�أدي��ل بعد �أ�سبوعني م��ن �إ�صدارها
�أغنيتها امل�ن�ف��ردة "�إيزي �أون مي"
ال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت م �ب �ي �ع��ات �ه��ا �أرق� ��ام � �اً
ق �ي ��ا� �س �ي ��ة ،ع� ��ن الأغ � �ن � �ي� ��ات التي
يت�ضمنها �ألبومها املنتظر ""30
امل � �ق� ��رر ط ��رح ��ه يف  19ت�شرين
الثاين/نوفمرب اجلاري ،وهو الأول
لها منذ �ست �سنوات.
و�أو� �ض �ح��ت امل�غ�ن�ي��ة ع�بر الإنرتنت
�أن ه ��ذا الأل� �ب ��وم ي �ت �ك��ون م��ن 12
�أغ �ن �ي��ة �أول� �ه ��ا "�سرتينجرز باي
نيت�شر" و�آخرها "الف �إز �آ غامي"،
وم ��ن �أغ �ن �ي��ات��ه الأخ� � ��رى "وومان
اليك مي" و"هولد �آون" و"تو بي
الفد" .وا�ستبقت �أديل طرح الألبوم
يف  19ت���ش��ري��ن الثاين/نوفمرب
احل��ايل ب��إ��ص��داره��ا قبل �أ�سبوعني
�أغنيتها امل�ن�ف��ردة �إي ��زي �أون مي".
وم��ا لبثت الأغ�ن�ي��ة ب�ع��د �أ�سبوعها
الأول �أن ت�صدرت ترتيب الأغنيات
امل�ن�ف��ردة �إذ بلغت مبيعاتها 217
�ألفا و ،300وهو �أعلى رقم ت�سجله
�أغ �ن �ي��ة م�ن��ذ "�شيب �أوف يو" لإد
�شريان العام � 226( 2017ألفاً
و ،)800بح�سب ترتيب "�أوفي�شل
�سينغلز ت�شارت" .ك��ذل��ك ح�صدت
الأغ�ن�ي��ة  24م�ل�ي��ون ا��س�ت�م��اع عرب
خدمات البث التدفقي يف بريطانيا
خالل الأ�سبوع الأول من �إطالقها،
حم�ط�م��ة ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي ال ��ذي
حققته �أغ�ن�ي��ة " 7رينغز" لأريانا
غ ��ران ��دي ال �ع��ام 16,9( 2019
م �ل �ي��ون ا� �س �ت �م��اع) .ك��ذل��ك حققت
�أعلى ن�سبة مبيع لن�سخة رقمية من
�أغنية يف �أ�سبوع خالل �سنة ،2021
وهو .23500

تيندر يطلق املو�سم
الثاين من �سوايب نايت

يطلق تطبيق امل��واع��دة "تيندر" املو�سم الثاين من �سل�سلة الفيديوهات
التفاعلية "�سوايب نايت" �سعياً للمحافظة على جاذبيته يف �صفوف ال�شباب
م��ن "اجليل زي" املولعني بالفيديوهات الق�صرية التي جعلها تطبيقا
"تيك توك" و"�إن�ستغرام" وا�سعة ال�شعبية.
و�سيت�سنى مل�ستخدمي التطبيق م�شاهدة حلقات من �سل�سلة الت�شويق هذه
التي ي�ش ّكلون فيها الأبطال ،ومن ثم مناق�شتها مع م�ستخدمني �آخرين.
و�شرح نائب رئي�س "تيندر" امل�س�ؤول عن املنتجات كايل ميلر لوكالة فران�س
بر�س �أن حمتوى هذه ال�سل�سلة "يو ّفر موا�ضيع للنقا�ش".
و�أ�ضاف �أن "الألغاز التي ينبغي حلها على طريقة رجال التحري ،ت�ش ّكل
بطبيعة احل��ال م��ادة للمناق�شة ،ون�ح��ن نبحث دائ�م�اً ع��ن ط��رق مل�ساعدة
�أع�ضاء ال�شبكة على �إجراء حمادثات �أف�ضل و�أكرث �سال�سة وواقعية".
وكانت �شبكة "تيندر" عر�ضت قبل عامني يف الواليات املتحدة املو�سم الأول
من مغامرات "�سوايب نايت".
وتابع  20مليون �شخ�ص هذه ال�سل�سلة مما �أدى �إىل زيادة بن�سبة  26يف
املئة يف التعارف بني امل�ستخدمني مقارنة ب�أم�سية يوم �أحد معتادة  ،بح�سب
بيان ال�شركة.
�أما هذه املرة ،ف�ستكون احللقات الثالث متاحة يف كل �أنحاء العامل وميكن
�إعادة م�شاهدتها بعد عر�ضها .وبعد م�شاهدة مقطع فيديو من ال�سل�سلة،
يتوا�صل امل�شاركون مع الآخرين الذين اختاروا فئات االهتمامات نف�سها.
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احتفاال بيوم �أنتيغوا وبربودا الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

عرو�ض مو�سيقية تقليدية ودعوة مفتوحة لرجال الأعمال وامل�ستثمرين
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت �أنتيغوا وبربودا بيومها الوطني يف �إك�سبو 2020
دبي ،وت�ضمن االحتفال مرا�سم رفع العلم يف �ساحة الو�صل،
وع��ر� �ض��ا ث�ق��اف�ي��ا ن��اب���ض��ا ب��احل �ي��اة وم ��ؤمت��ر �أع �م��ال متنوع
املو�ضوعات .وكان معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزي��ر ال��دول��ة للتجارة اخل��ارج�ي��ة ،وبرفقته جنيب العلي،
املدير التنفيذي ملكتب املفو�ض العام يف �إك�سبو  2020دبي،
يف مقدمة م�ستقبلي معايل هرني ت�شارلز فرنانديز ،وزير
ال�سياحة واال�ستثمار يف �أنتيغوا وب��رب��ودا ،وبرفقته معايل
غيلربت ب�ستاين ،املفو�ض العام لأنتيغوا وبربودا يف �إك�سبو
 ،2020وعدد من كبار ال�شخ�صيات.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م �ع��ايل ه�ن�ري ت���ش��ارل��ز ف��رن��ان��دي��ز ،وزير
ال�سياحة واال�ستثمار يف �أنتيغوا وبربودا �":إنه ل�شرف كبري
�أن نحتفل بهذه املنا�سبة املهمة هنا يف �إك�سبو  2020دبي.

�إن االحتفال ب�سيادتنا يف �أم��ة مبنية على مبادئ ال�شمول
هو �أم��ر عظيم للغاية ،وي�سعدين �أن �أهنئ حكومة و�شعب
دولة الإمارات العربية املتحدة على اخلطوات الرائدة التي
قطعوها حتى اليوم.
وتابع" :ت�ستحق دبي بتحولها �إىل مدينة منوذجية زاخرة
بابتكارات ذات كفاءة عالية �أن تكون منوذجاً جديراً باالقتداء
به .كما �أن �إقامة �إك�سبو  2020دبي بهذا احلجم والأناقة
والتعقيد ،ي�سلط ال�ضوء على ر�ؤية القيادة احلكيمة واملرونة
الرائدة لدبي ،التي ت�ؤكد كفاءتها وقدرتها على ا�ست�ضافة
هذا احلدث الدويل الكبري".
و�أ�ضاف�" :إن �إك�سبو  2020دبي ،هو فر�صة مهمة جلذب
دعم عاملي لل�شركات ،هذا احلدث الذي ال مثيل له منح الدول
اجل��زري��ة ال�صغرية النامية ،مثل �أنتيغوا وب��رب��ودا ،فر�صة
للدخول يف قطاع الأعمال على نطاق عاملي ،مما �سي�سمح لنا
ب�إقامة �شراكة وا�سعة النطاق لإقامة تعاون ت�شتد احلاجة
�إل�ي��ه� ،إ��ض��اف��ة �إىل جت��دي��د ال���ص��داق��ات الدبلوما�سية بينما
نخطو بعيداً عن وباء كوفيد."-19

و�أكد "�أن �أنتيغوا وبربودا ال تزال تتمتع بعالقات دبلوما�سية
ق��وي��ة وودي��ة م��ع دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وه��و ما
ميكننا مل�سه يف جماالت الطاقة والرتفيه وال�سفر والإقامة
واال�ستثمارات االقت�صادية ،ونحن نوا�صل ال�سعي لتحقيق
التنمية امل�ستدامة ب�شكل تدريجي مع دولة الإمارات كمثال
ذهبي يحتذى به" .وق��ال جنيب العلي" :ي�س ّرين �أن �أكون
معكم اليوم لالحتفال باليوم الوطني لأنتيغوا وبربودا.
ونود �أن نعرب عن امتناننا ل�سعادة غيلربت ب�ستاين ،املفو�ض
العام لأنتيغوا وبربودا ،وفريقه على م�شاركة بالدهم ب�شكل
هادف يف هذه الن�سخة من �إك�سبو الدويل".
وتابع�" :أنتيغوا وبربودا مثال �ساطع يف املنطقة على الكيفية
التي ميكن بها لدولة ُجزرية �صغرية احلفاظ على بيئتها
والعمل مع املنظمات املحلية والدولية من �أج��ل م�ستقبل
�أك�ثر ا�ستدامة .وعلى غِ ��رار دول��ة الإم ��ارات ،ل��دى �أنتيغوا
وبربودا دور رائد يف امل�شروعات التي تركز على اال�ستدامة يف
منطقة البحر الكاريبي ويف �أنحاء العامل ،ونتطلع �إىل العمل
معهم عن كثب ال�ستك�شاف املزيد من فر�ص التعاون".

و�أ� �ض��اف�" :إن ال�ط�ف��رة يف ف��ر���ص اال�ستثمار ع�بر �أنتيغوا
وبربودا يف قطاعي العقارات وال�سياحة هي جزء من ق�صة
النجاح االقت�صادي املعرو�ضة يف جناحها امل�شارك .ت�شتهر
�أنتيغوا ب�شواطئها ذات املياه الفريوزية وب�سواحلها املتعرجة،
وت�سعى ج��اه��دة لت�صبح ال�ق��وة االقت�صادية ملنطقة البحر
الكاريبي .ويف ه��ذا ال�سياق ،فهي ت�ستفيد م��ن وج��وده��ا يف
�إك�سبو بو�صفه الوقت املثايل لت�أكيد التزامها بالرتحيب
باملواطنني وامل�ستثمرين العامليني ومتكينهم عرب اال�ستفادة
من العالقات الدولية".
ت�ضمنت احتفاالت �أنتيغوا وبربودا باليوم الوطني تقدمي
العر�ض ال�تراث��ي التقليدي "وداديل"  ،وه��و عر�ض ثقايف
م��دت��ه  20دق�ي�ق��ة ي�ستعر�ض م��ا مي�ي��ز ال �ب�لاد م��ن فنون
املو�سيقى وال��رق����ص وال�ت�راث ،م��ع ال�ترك�ي��ز على �إيقاعات
منطقة البحر الكاريبي املم ِّيزة لأنتيغوا وبربودا ،و�أ�صوات
�آلة الـ"�ستيلبان" املعدنية التي متثل ظاهرة القرن الع�شرين
املو�سيقية ،و�أحلان و�أ�شعار �أعظم فناين الكاليب�سو وال�سوكا
يف البالد ،بالإ�ضافة �إىل حركاتهم الناب�ضة باحلياة.

و�سلط م�ؤمتر �أعمال بعنوان "�أنتيغوا وبربودا :حيث تلتقي
التنمية امل�ستدامة ب�ت��اري��خ وث�ق��اف��ة غن َيني" ال���ض��وء على
�سمعة البالد بو�صفها واح��دة من �أك�ثر الوجهات املرغوبة
يف منطقة ال�ب�ح��ر ال�ك��اري�ب��ي ،لل�سياحة و�أي���ض��ا للأعمال
واال�ستثمار رفي َعي امل�ستوى.
يقع جناح �أنتيغوا وبربودا يف منطقة التنقل ،وي�ستعر�ض كيف
متثل البالد مركزا �إقليميا رئي�سيا للنقل اجلوي وال�شحن،
كما ي�سلط ال���ض��وء على ت��راث�ه��ا ال�ث�ق��ايف الغني وجهودها
ال��رئ�ي���س�ي��ة ن�ح��و ح��رك��ة اال� �س �ت��دام��ة ع�بر جت ��ارب توعوية
غامرة .متثل الأي��ام الوطنية والفخرية يف �إك�سبو 2020
دبي ،منا�سبات لالحتفال بكل من امل�شاركني الدوليني الذين
ي��زي��د ع��دده��م على  200م���ش��ارك ،وت�سليط ال���ض��وء على
ثقافاتهم و�إجنازاتهم وعر�ض �أجنحتهم وبراجمهم.
ت�ستمر فعاليات �إك�سبو  2020دبي حتى  31مار�س ،2022
ويدعو احلدث الدويل الزوار من جميع �أنحاء كوكب الأر�ض
�إىل امل�شاركة يف �صنع عامل جديد يف احتفال ب�إبداع الب�شر
وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم ،على مدار �ستة �أ�شهر.

جودلفني يفوز بك�أ�س ملبورن يف �إك�سبو  2020دبي

الفعالية �شهدت ً
بثا مبا�شر ًا لـ «ال�سباق الذي يوقف �أمة» من ملبورن �ضمن اجلناح الأ�سرتايل
•• دبي  -الفجر

نظمت حكومة والية فيكتوريا الأ�سرتالية فعالية خا�صة
بك�أ�س ملبورن ح�ضره �ضيوف من جميع �أنحاء العامل يف
اجلناح الأ�سرتايل يف �إك�سبو  2020دبي.
وك��ان م��ن �أب ��رز فعاليات ه��ذا احل��دث ه��و ك��أ���س ملبورن
 2018الذي فاز به اجلواد الأ�صيل "كرو�س كاونرت" من
فريق جودلفني ،اململوك ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،والذي يعد �أول فوز له على
الإطالق يف �أعظم �سباق يف �أ�سرتاليا.
وتعترب حكومة والي��ة فيكتوريا هي ال�شريك البالتيني
جلناح �أ�سرتاليا يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث جاء تنظيم
هذا احلدث بال�شراكة مع نادي �سباق فيكتوريا ()VRC
وجلنة التجارة واال�ستثمار الأ�سرتالية (�أو�سرتيد) ووزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة (.)DFAT
وك��ان من بني احل�ضور جا�سنت ماكجوان املفو�ض العام
الأ� �س�ترايل ملعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،وقا�سم يون�س

املدير العام ملكتب التجارة واال�ستثمار حلكومة فيكتوريا
( )VGTIيف دب��ي ،وه�ي��و �أن��در� �س��ون م��دي��ر �إ�سطبالت
ج��ودل�ف�ين يف اململكة امل�ت�ح��دة ودب ��ي ،ال��ذي �أل�ق��ى الكلمة
الرئي�سية.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال قا�سم يون�س" :يعد ك��أ���س ملبورن
هو احلدث الأبرز الذي يتوج كرنفال �سربينغ ري�سينغ يف
فيكتوريا.
وي�ســـــعدنا �أن �ضيـــــوفـــــنا يف دب��ي ميكنـــــهم متابـــــعته
جنـــــ ًبا �إىل جنــــب مع �أحـــــد الفائزين م�ؤخراً بالك�أ�س� ،إذ
ن�سعى من خالل هذا احلفل الذي �أقيم اليوم يف اجلناح
الأ� �س�ت�رايل برت�سيخ ال�ع�لاق��ات ال��وط�ي��دة ب�ين حكومتي
ملبورن ودب��ي وي��وف��ر فر�صة رائ�ع��ة للرتويج لفيكتوريا
يف جمتمع الأع�م��ال والريا�ضة هنا يف الإم ��ارات العربية
املتحدة" .و�شهد اجلناح الأ�سرتايل خالل الفعالية كلمات
م�سجلة م�سبقاً من مارتن باكوال ،وزير الوظائف واالبتكار
وال �ت �ج��ارة ووزي� ��ر ال���س�ب��اق ووزي� ��ر ال���س�ي��اح��ة والريا�ضة
والفعاليات الكربى ،ونيل ويل�سون رئي�س جمل�س �إدارة
نادي �سباق فيكتوريا.

اال�ســــــتعدادات لإعـــــادة فــــــتح فليمينجتون بعد �أي ��ام م��ن ح�ضور ع�شاق املو�سيقى يف
وجدير بالذكر ،تعترب فيكتوريا هي عا�صمة ال�سباقات
والفعاليات الرئي�سية يف �أ�سرتاليا ،وت�شتهر ك�أ�س ملبورن فيكتوريا مع عودة اجلماهري �إىل املدرجات ،حيث ح�ضر ملبورن حف ً
ال مو�سيقياً يف �سيدين ماير ميوزيك ب�أول يف
ب��أن�ه��ا "ال�سباق ال ��ذي ي��وق��ف �أمة" .وت��زام��ن تكثيـــــف م��ا ي�صل �إىل � 10آالف م�شجع م��ن ع�شاق ال�سباقات يف ملبورن.

طالبات من جامعة االمارات ي�شاركن يف ترجمة فيلم وثائقي عن ا�ستك�شاف الف�ضاء يف �إك�سبو 2020
•• العني-الفجر:

ق ��ام ��ت ط ��ال� �ب ��ات م� ��ن برنامج
درا��س��ات الرتجمة بق�سم اللغات
والآداب -كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية بجامعة الإمارات-
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �ع �ه��د �إي ��زي ��ت
ال� �ع ��ايل ل �ل�ترج �م��ة والإدارة يف
فرن�سا ( ،)ISITبالعمل على
ت��رج�م��ة فيلم وث��ائ�ق��ي يف جمال
ا�ستك�شاف الف�ضاء الذي �أخرجه
ف�يرج�ي��ل ن��وف��اري �ن��ا ،تبلغ مدته
 ٣٥دقيقة وعنوانه "التلي�سكوب
الداخليٌ ،
عمل فنّي من ت�صميم

�إدواردو كاك" .
و ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة م� ��وزة عبيد
الطنيجي ،رئ�ي����س ق�سم اللغات
والآداب يف كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية بجامعة الإمارات:
ُي�سعدنا �أن تتك ّلل جهود طالبات
جامعة الإم��ارات بالنجاح خالل
ت�ع��اون�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م م��ع مـــــعهد �إيزيت
ال� �ع ��ايل ل �ل�ترج �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ة والإدارة
يف ف ��رن �� �س ��ا ،مم� ��ا ي � ��ؤ ّك� ��د جن ��اح
ا�سرتاتيجية اجلامعة يف �إعداد
طلبة م��ؤه�ل�ين يف تخ�صّ �صاتهم
ل ��دع ��م �� �س ��وق ال �ع �م��ل ب ��ال �ك ��وادر
االح�تراف�ي��ة املُتخ�صّ �صة� ،إعالء

ري� ��ادة ال ��دول ��ة ،وم��واك �ب��ة جهود
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف م � ّد ج�سور
ال�ت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وا��ص��ل م��ع كـــــل �شــــــعوب
ال� �ع ��امل ب��اخ �ت �ـ �ـ �ـ�لاف ثقافاتهم
ولغاتهم".
وك � ��ان � ��ت ال � �ط� ��ال � �ب� ��ات� :شرينة
النعيمي  ،مها القا�ضي ،الهنوف
امل� ��زروع� ��ي ،رن� ��دة دال � ��و ،ب�سانت
ح ��ام ��د ،م �ن��ة اهلل �أب ��وال ��وف ��ا قد
��ش��ارك��ن يف ترجمة الفيلم حتت
�إ�شراف وتوجيه �أ�ساتذة برنامج
الرتجمة :د .فرحات معمري ود.
رجاء اللحياين.
وي �ه��دف ه��ذا الفيلم الوثائقي

�إىل ت � �ق ��دمي م� �ع� �ل ��وم ��ات ح ��ول
ال�ت�ل�ي���س�ك��وب ال ��داخ �ل ��ي :كيفية
ت�صنيعه وكيفية عمله ،ويو�ضح
العالقة بني الفنون الليربالية
وال�ع�ل��وم يف ا�ستك�شاف الف�ضاء،
كما ي��روي التجارب الفنية التي
�أجريت على منت حمطة الف�ضاء
الدولية.
تقا�سمت طالبات جامعة االمارات
مع طالبات معهد �إيزيت العايل
ل �ل�ترج �م��ة والإدارة يف فرن�سا
( )ISITاملهام من حيث كتابة
ن�ص الفلم ،وترجمته ثم �إ�ضافة
الرتجمة للفلم.

\ب�سانت حامد

�شرينة النعيمي

منة اهلل �أبو الوفا

مها القا�ضي

تطلب العمل عقد العديد من
االج� �ت� �م ��اع ��ات ب �ي�ن الفريقني

لتبادل اخل�برات ومناق�شة �سري
ال �ع �م��ل وك �ي �ف �ي��ة جت� � ��اوز بع�ض

ال���ص�ع��وب��ات .ح�ي��ث �أت��اح��ت لهنّ
هذه التجربة اكت�ساب اخلربة يف

جم��ال الرتجمة وتقدير �أهمية
العمل اجلماعي والتعاون.

يحتفي ب�أ�سبوع الغذاء وال�صحة التايالندي الأ�صيل بني  4و 8نوفمرب

جناح تايالند يف �إك�سبو  2020دبي يبهرنا من جديد!
•• دبي -الفجر

ك�شف جناح تايالند يف �إك�سبو  2020دبي ،عن ا�ست�ضافته
لأ�سبوع ال�غ��ذاء وال�صحة التايالندي الأ�صيل ال��ذي يقدم
جمموع ًة جديد ًة كلياً من الأن�شطة الرائعة .ويرحب اجلناح
ب��زواره من جميع �أنحاء العامل ليتيح لهم فر�صة التعرف
على باقة من م�أكوالت املطبخ التايالندي ال�صحية والغنية
بالنكهات ال �ل��ذي��ذة ،م��ع اال��س�ت�م�ت��اع ب�سل�سلة متنوعة من
ع��رو���ض الأداء املذهلة وجت��ارب الطهو احل�ي��ة ،ف�ض ً
ال عن
ا�ستك�شاف العديد من �أك�شاك الطعام والهدايا املميزة.
ومت �ت��د ال�ف�ع��ال�ي��ة امل��رت�ق�ب��ة ب�ي�ن اخل�م�ي����س  4واالث �ن�ي�ن 8
نوفمرب ،حيث يحظى ع�شاق الطعام بفر�صة ت��ذوق �أ�شهى
النكهات التايالندية الأ�صيلة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع
و�سط �أج��واء احتفالية رائعة ،فيما ميكن للأحبة ال�صغار
م��ن خمتلف الأع �م��ار اال��س�ت�م�ت��اع ب��ال�ع��دي��د م��ن الأن�شطة
املمتعة واملرحة واختبار �أروع التجارب الرتفيهية .وي�ستع ّد
اجل�ن��اح التايالندي املتميز لإب�ه��ار �ضيوفه ،ال��ذي��ن جتاوز
عددهم حتى الآن � 100ألف زائر ،من خالل هذه الفعالية

احليوية ،متيحاً لهم ق�ضاء ي��وم ممتع وحل�ظ��اتٍ ال ُتن�سى
�ضمن �أرجائه.
كما يتيح مقهى تاي �سينت�س (،)Thai Scents Café
ب��دع��م م��ن ه�ي�ئ��ة ال���س�ي��اح��ة ال �ت��اي�لان��دي��ة ،ل � ��زوار اجلناح
ال�ت��اي�لان��دي فر�صة ا�ستك�شاف جمموعة م��ن �أج ��ود �أنواع
الأع�شاب والأزه��ار التايالندية من خالل تقدمي جمموعة
من الوجبات اخلفيفة وامل�شروبات ال�شهية وال�صحية .ومينح
اجلناح التايالندي الفر�صة للأطفال لتعلم كيفية حت�ضري
�أطباقهم اخلا�صة من خالل لعبة الطهو التايالندية و�إثراء
جتربتهم بالكثري م��ن الأن�شطة املمتعة واملحببة لهم ،يف
�إطار �سعيه لدعم املواهب ال�شابة من خمتلف �أنحاء العامل
عن طريق العرو�ض التي يقدمها.
كما يوفر اجلناح املتميز حلظات ا�ستثنائية ترتقي بتجارب
ج�م�ي��ع �أف� ��راد ال�ع��ائ�ل��ة مل���س�ت��وي��ات مفعمة ب��امل��رح والبهجة
من خ�لال �أغنية "�سوم تام" ،التي �ألفتها �صاحبة ال�سمو
امللكي مها �شاكري �سرييندهورن ب�إلهام من �سلطة البابايا
التايالندية الأ�صيلة ،حيث تتيح �إيقاعات الأغنية املميزة
�أجوا ًء من احلما�س ت�شجع اجلميع على اال�ستمتاع بالرق�ص

وال�غ�ن��اء .ويعتزم اجل�ن��اح ا�ستبدال عر�ضه اليومي بعر�ض
"كيت�شن بريفورمن�س" ط��وال �أ��س�ب��وع ال �غ��ذاء وال�صحة
ال�ت��اي�لان��دي الأ��ص�ي��ل ،مب�شاركة ��س�ف��راء اجل�ن��اح وممثلني
عن املقيمني التايالنديني يف دول��ة الإم��ارات من حمرتيف
عرو�ض الأداء .كما تقدم ال�شيف نان ،رئي�سة الطهاة يف جناح
تايالند� ،شرحاً حول كيفية حت�ضري طبق �سوم تام ال�شهري
من خالل جمموعة من عرو�ض الطهو املتميزة .وتتحدث
ال�شيف حول اعتماد الطعام التايالندي على حتقيق التوازن
بني النكهات الرئي�سية الأربعة ،احللو واملالح واملر واحلام�ض،
م�ستند ًة �إىل براعتها اال�ستثنائية يف عامل الطهو؛ باعتبارها
واح��د ًة من �أب��رز املتناف�سني ال�سابقني يف برنامج "ما�سرت
�شيف تايالند" .وميكن لل�ضيوف بعدها ا�ستخدام ن�صائحها
و�أ�ساليبها يف الطهو لإعداد �سبع و�صفات تايالندية �شهرية
ميكن الو�صول �إليها من خالل رموز اال�ستجابة ال�سريعة يف
جميع �أنحاء اجلناح ،ف�ض ً
ال عن احل�صول على هدايا مميزة
من �أ�شهى �أ�صناف احللويات التايالندية الأ�صيلة.
وميكن للزوار اال�ستمتاع بالإيقاعات املو�سيقية احلية التي �إ� �ض��اف � ًة �إىل ع��رو���ض ��ش��رك��ة ب��ان �ك��وك دو� �س �ي��ت للخدمات من متارين اال�سرتخاء وجتارب العالج باملو�سيقى لتخفيف
تبدعها ف��رق��ة "ذا �سمايل" ( ،)The Smile Bandالطبية� ،أثناء فرتة انتظارهم لدخول اجلناح؛ لال�ستفادة التوتر والقلق و�ضمان انتهاء وقت االنتظار �سريعاً.
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وزير الطاقة والبنية التحتية� :إ�سهامات املر�أة �ضرورية ملعاجلة حتديات امل�ستقبل
•• دبي -الفجر

�أ�شار معايل �سهيل املزروعي ،وزير الطاقة
والبنية التحتية ،يف املجل�س العاملي للمر�أة،
ال ��ذي �أُق �ي��م يف �إك�سبو  2020دب ��ي� ،إىل
�أن ال�ن���س��اء ي ��ؤدي��ن دورا مهما يف حتفيز
الإجن��ازات الرئي�سة لدولة الإم��ارات ،و�أن
�إ��س�ه��ام��ات�ه��ن � �ض��روري��ة مل�ع��اجل��ة حتديات
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ع �ل��ى م �� �س �ت��وى التخطيط
احل�ضري �أو ب�شكل عام.
وخ�لال الفعالية ،التي رك��زت على �ضمان
و�صول الن�ساء �إىل املوارد ،قال معايل �سهيل
امل��زروع��ي" :تقود دول��ة الإم ��ارات املنطقة
على م�ستوى التخطيط احل�ضري ،و�أي�ضا
ب�صفتها دول ��ة ذات ن �ظ��رة �إىل م�ستقبل
اال��س�ت��دام��ة ،وامل ��ر�أة �شريكة بكل خططنا
يف هذا الإطار ..اليوم ،ت�شكل الن�ساء ن�سبة
 53.4%من القوى العاملة يف جمال
ال�ه�ن��د��س��ة املتخ�ص�صة يف وزي ��ر الطاقة
وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وه ��و م��ا ك ��ان جماال
يخ�ص الرجال فح�سب ،ونحن نفعل ذلك

لأننا نريد التفوق .ومن دون متكني �إبداع
الن�ساء ،ال�س ّيما يف م��ا يخ�ص التخطيط
احل�ضري ،نعي �أن تقدمنا �سيكون بطيئا.
ويف حكومتنا� ،سنوا�صل دعم التوازن بني
اجلن�سني� ،إذ ل��ن يجعلنا ذل��ك ن�ستمر يف
ق �ي��ادة املنطقة فح�سب ،ب��ل ن��رج��و قيادة
العامل �أي�ضا".
و�أ� �ض��اف امل��زروع��ي" :نهدف �إىل حتقيق
�إجن��ازات م�ستقبلية بوترية �أ�سرع بع�شرة
�أ� �ض �ع��اف م��ن ال��وت�ي�رة ال�ت��ي حققنا فيها
�إجن��ازات �ن��ا ال�سابقة ع�ل��ى م��دى ال�سنوات
الـ  50الفائتة .وميثل ذلك �أم��را �أ�سا�سيا
لنا للت�صدي للتحديات املقبلة� ..أعلم �أننا
�سنكون م��ن ال� ��رواد ،لأن �ن��ا من� ّك��ن الن�ساء
ونتيح لهن �إم�ك��ان�ي��ة الإب� ��داع يف جماالت
ع�م�ل�ه��ن .ومل ت�ك��ن ل �ه��ذه الإجن� � ��ازات �أن
ت�صبح ممكنة لوال ال��دور الذي �أدت��ه �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م �ب��ارك ،يف بدايات
م�سرية ال��دول��ة ،عندما كانت تنا�ضل من
�أج��ل حقوق امل ��ر�أة ،وال��ذي وا�صلت العمل
ع�ل�ي��ه ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة م �ن��ال ب �ن��ت حممد

ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم� ،إذ �أ��س���س��ت جمل�س
الإم ��ارات للتوازن ب�ين اجلن�سني ،و�أ�شيد
دور �سعادة منى غامن املري يف هذا املجال.
لقد ا�ستفدنا من م�شاركة املر�أة يف العمل،
�إنها فاعلة وجزء من التطور والإجن��از يف
دولة الإمارات".
وق��د �شاركت كلوديا لوبيز ،عُمدة مدينة
ب��وغ��وت��ا يف ك��ول��وم�ب�ي��ا ،وه ��ي �أول ام ��ر�أة
ت �ت��وىل ه� ��ذا امل �ن �� �ص��ب ،خ�برت �ه��ا يف جعل
ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ك��ول��وم�ب�ي��ة م��دي�ن��ة منوذجاً
لإجن ��ازات امل ��ر�أة ،م��ع ت��وف�ير "جمموعات
الرعاية" ال� �ت ��ي ت �� �ض �م��ن ال � �ق� ��رب من
اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية،
وتوفري نظام يهدف �إىل تخفيف احلمل
عن امل��ر�أة التي تكون مُثقلة ب�أعباء �أعمال
ال��رع��اي��ة غ�ي�ر امل��دف��وع��ة ،ومت�ك�ي�ن�ه��ا من
احل���ص��ول ع�ل��ى ف��ر���ص التعليم ،والعمل،
وك�سب الدخل.
وقالت عُمدة بوغوتا" :نعمل على �إعادة
التفكري يف مدينتنا ،بحيث يتخلل النهج
اجل �ن �� �س��اين ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التخطيط،

ومي�ك�ن�ن��ا حت���س�ين ج� ��ودة احل �ي��اة جلميع
املواطنني ،خا�صة للن�ساء� .إننا ن�ستفيد من
حلظة ميكن فيها ت�صور مدينة ت�ستطيع
ال�ن���س��اء االزده� ��ار فيها ب ��دون ع�ق�ب��ات وال
خماوف ،مدينة حتمل احلرية وت�صل �إىل
خدمات الرعاية الأ�سا�سية .فمدينة ت�ضم
م�ساحات عامة �آمنة وخ�ضراء هي مدينة
جيدة للن�ساء ،وللجميع".
وق��د �أو��ض�ح��ت ُع�م��دة مدينة ب��وغ��وت��ا� ،أن
العا�صمة الكولومبية تعمل نحو ت�صميم
مدينة �آم�ن��ة للن�ساء وجلميع املواطنني،
ت�ضم ميزات عدة ،مثل م�سارات الدراجات،
وحدائق وم�ساحات عامة جيدة الإ�ضاءة،
و ُنظم نقل �أكرث �أمانا ،و�أر�صفة خالية من
العوائق.
و�أك ��دت جيني �إل�ي��وت ،مهند�سة معمارية
للمناظر الطبيعية ومُ�ص ّممة ح�ضرية
مُعتمدة يف اململكة امل�ت�ح��دة ،وه��ي �إحدى
امل�ت�ح��دث��ات �أم ��ام املجل�س ال�ع��امل��ي للمر�أة،
الذي �أُقيم بالتعاون مع جناح �سلوفينيا:
"لقد حاولت دائما يف عملي دم��ج فكرة

مُ�شاركة املجتمع و�إدراج� ��ه يف مرحلة ما
قبل الت�صميم ع�بر عملية التنفيذ .من
املهم فهم �أنني �أعي�ش جتربة مدينة بطرق
خمتلفة ج��داً عن �أي �شخ�ص �آخ��ر ،وجزء
م�ن�ه��ا احل��اج��ة �إىل ��ض�م��ان ال �ت �ح��دث مع
النا�س با�ستمرار ،والت�أكد من �أن �أ�صواتهم
م�سموعة .يجب �أن تكون امل�ساحات العامة
�أو امل ��دن م�لائ�م��ة ل��ك� � ،س��واء ك��ان عمرك
ثالثة �أعوام �أو  93عاما ،و�إذا كانت لديك
اح�ت�ي��اج��ات خمتلفة للتنقل ،و� �س��واء كان
لديك تنوع ع�صبي �أو كنت من الأ�شخا�ص
الطبيعيني ،وكذلك �إن كنت ذكراً �أو �أنثى.
ت��وج��د جم�م��وع��ة م��ن امل�ق��اي�ي����س والطرق
املختلفة التي نعي�ش بها جتربة املُدن".
الفعالية امل ُ ّ
نظمة يف جناح امل��ر�أة يف �إك�سبو
 2020دب� ��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع كارتييه،
ه��ي ج��زء م��ن �أ��س�ب��وع التنمية احل�ضرية
والريفية ،الذي ي�ستك�شف �إمكانية تغيري
ط��ري �ق��ة ت�ن�ق�ل�ن��ا ،وب �ن��ائ �ن��ا ،وا�ستهالكنا،
ومعي�شتنا يف موائل امل�ستقبل ،وه��و يقام
حتى يوم  6نوفمرب اجلاري.

جناح جنوب �أفريقيا يك�شف عن حذاء �إير جوردان الريا�ضي البالغ قيمته �أكرث من ن�صف مليون دوالر �أمريكي
•• دبي -الفجر

منذ �سبع �سنوات ،كلفت �شركة الأحذية
النا�شئة يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا "�أيا�شي�سا
�أماتيكي" ،امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف �صناعة
الأح��ذي��ة الريا�ضية ،الفنانة املعا�صرة
من جنوب �أفريقيا �إ�سرت مالنغو ،البالغة
م��ن ال�ع�م��ر  85ع��ام��ا ،لتغيري مالمح
حذاء "�إير جوردان" الريا�ضي .وقد �أُزيح
ال�ستار عن �إبداعاتها ،التي ُتقدَّر قيمتها
بحوايل  560,000دوالر �أمريكي ،يف
جناح جنوب �أفريقيا يف �إك�سبو 2020
يف الأ�سبوع اجلاري.
ُتعرف مالنغو بلوحاتها الفنية اجلريئة
والكبرية التي ت�شري �إىل تراث نديبيلي
اخلا�ص بها ،وهي �أول �شخ�ص من جنوب
�أف��ري�ق�ي��ا ُع��ر� َ��ض��ت �أع �م��ال��ه ال�ف�ن�ي��ة على
�سيارة خم�ص�صة من �سيارات رولز روي�س
ف��ان�ت��وم .ويجمع قط َعها الفنية الكثري
من امل�شاهري ،من �ضمنهم �أ�شِ ر ،و�ألي�سيا
كيز ،وجون ليجند ،و�أوبرا وينفري.
وت � �ه� ��دف م��ال �ن �غ��و �إىل احل � �ف� ��اظ على
التقاليد والثقافة الأفريقية يف مواجهة
ال�ع��ومل��ة ،وت�شمل ه��ذه التقاليد الر�سم
با�ستخدام ري�ش الدجاج ،وهي �أي�ضا من
حمبي �أعمال التعاون الثقايف.
�أم � ��ا ب��رن ����س م �ث �ي �ث��وا ،وه� ��و واح � ��د من
حمبي الفنانة مالنغو ،ف�أ�س�س ا�ستوديو

"�أيا�شي�سا �أماتيكي" يف العام .2006
وق��ال" :ينتج املناخ يف منطقة نديبيلي،
التي تنحدر منها مالنغو� ،أف�ضل مراعي
ال��دج��اج احل ��رة ،وم��ن ه�ن��ا ت ��أت��ي �أف�ضل
ف��را� �ش��ي ال��ر� �س��م .ل �ك��ن ال� �ي ��وم ،ميار�س
�أق��ل م��ن  50حرفيا ه��ذه احل��رف��ة .من
ال �� �ص �ع��ب ف �ع��ل ذل � ��ك ،وي �ت �ط �ل��ب الأم� ��ر

التحلي بال�صرب".
و�أ� � �ض� ��اف" :الر�سم ب��ا� �س �ت �خ��دام ري�ش
ال��دج��اج ح��رف��ة ي��دوي��ة مم �ي��زة للغاية،
ت�ستهدف امل�ستهلكني الذي يبحثون عن
حتف فنية ،وهي تلقى ا�ستح�سانا ،ال�س ّيما
يف دول مثل اليابان وال�صني".
وت��اب��ع" :يريد اجل�م�ي��ع ر�ؤي� ��ة احل ��ذاء.

يريدون م�شاهدة مقطع الفيديو ملالنغو
فيما تعمل ،وطريقة ر�سمها با�ستخدام
الري�ش ،والنتيجة النهائية".
وي��ؤك��د مثيثوا�" :إن �أراد �إي�ل��ون ما�سك
ا� �ص �ط �ح��اب ه ��ذه ال �ت �ح �ف��ة �إىل املريخ،
فهذا هو بال�ضبط املكان املنا�سب الذي
�ستذهب �إل �ي��ه .ن�ب��د�أ عرو�ضنا يف مركز

جورج بومبيدو يف باري�س ،ثم ننتقل �إىل
ل �ن��دن ،فمتحف ب��روك�ل�ين يف نيويورك،
لنعود �إىل دول��ة الإم��ارات ،وحتديدا �إىل
متحف اللوفر �أبوظبي".
ويف الوقت الراهن ،ي�شري مثيثوا بحما�س
�إىل �أن احلذاء الريا�ضي �سيكون منا�سباً
للعر�ض يف �إك�سبو  2020دب��ي .وقال:
"نحن م��وج��ودون يف �إك�سبو ،2020
ويا لها من من�صة رائعة! العامل ب�أ�سره
هنا".
وي���س�ت�ع��ر���ض ج �ن��اح ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا يف
�إك �� �س �ب��و  2020ف ��ن ر�� �س ��م اللوحات
ال�ي��دوي ،و�صناعة الأح��ذي��ة الريا�ضية،
وي�ع��ر���ض ح��ال�ي��ا  11ت�صميما خمتلفا
طر�أت عليه مل�سات فنانني معزِزة ،جت�سد
اللغات الر�سمية البالغ عددها  11لغة
التي يتكلمها �شعب الدولة املتنوع ،وهي
الأف��ري�ك��ان�ي��ة ،والإجن�ل�ي��زي��ة ،ونديبيلي،
وال �ك��و� �س �ي��ة ،وزول� � ��و ،وب� �ي ��دي ،و�سوثو،
وت�سوانا ،و�سوازي ،وفيندا ،وت�سونغا.
وبح�سب ث��ات��و ك��وك��وان��ا� ،أح��د الفنانني،
فال ميكن �إيقاف نه�ضة ثقافة الأحذية
ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ل��ذل��ك يعترب ه��ذا التعاون
مهماً للغاية .وق ��ال" :جتذب الأحذية
جيل الألفية ب�شكل كبري .عندما من�شي
يف ال� ��� �ش ��ارع �أو ع �ن��دم��ا ي� �ب ��ادر �أحدهم
ب��ال�ت�ح��دث م�ع�ن��ا ،ي�ن�ظ��رون �إىل حذائنا
فورا"
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 300,000زائر للجناح الإيطايل ب�أك�سبو
 2020دبي خالل ال�شهر الأول فقط

•• دبي  -الفجر

زار ما يقرب من � 300أل��ف �شخ�ص اجلناح الإيطايل يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي خالل ال�شهر الأول منذ انطالقة املعر�ض ،وهو ما يجعل
اجلناح الإيطايل واحداً من �أكرث الأجنحة م�شاهدة من بني �أجنحة 190
دولة م�شاركة يف املعر�ض العاملي.
و�إىل ج��ان��ب ارت �ف��اع ع ��دد ال��زائ��ري��ن خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع الأخ�ي��ر �إىل نحو
 100,000زائر (�ضعف العدد امل�سجل خالل الأ�سبوع ال�سابق) ،ي�ستفيد
اجلناح � ً
أي�ضا من ال��زي��ادة الإجمالية لعدد ال��زي��ارات �إىل معر�ض �إك�سبو،
والتي من املتوقع �أن ت�شهد زيادة مطردة خالل عطالت ال�شتاء.
بالإ�ضافة �إىل الزوار الفعليني ،الذين ي�ستك�شفون م�سار املعر�ض وي�شاركون
يف العديد من الفعاليات التي تقام خارج اجلناح وداخله ،هناك  4ماليني
زائ ��ر اف�ترا� �ض��ي � �ش��اه��دوا امل�ع��ر���ض وت��اب �ع��وا الأح � ��داث م��ن خ�ل�ال املوقع
الإل �ك�تروين وق�ن��وات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة باجلناح (في�سبوك
ولينكد�إن و�إن�ستجرام وتويرت وتيك ت��وك ويوتيوب) وبف�ضل م�شاركات
ال�صفحات واملجتمعات املختلفة.
كما �شارك عدد من ال�شركات الكبرية وال�صغرية التي حتمل �شعار "�صنع
يف �إيطاليا" وال�شركاء امل�ؤ�س�سيني والأقاليم ومدن الفنون واملدن احل�ضرية
و�شبكة عوا�صم الثقافة الأوروب�ي��ة ومو�سيقيني كبار يف ع�شرات املبادرات
واملحادثات واملعار�ض امل�ؤقتة والأحداث الريا�ضية.
�صرح املكتب ال�صحفي ملعر�ض �إك�سبو �أن عدد مرات الدخول �إىل معر�ض
�إك�سبو  2020دبي منذ افتتاحه يف الأول من �أكتوبر بلغ  2.35مليون
�شخ�ص ،م�ضي ًفا �أن الرقم ي�شمل ال��زوار الذين عربوا بوابات املوقع �أكرث
من مرة للقيام بزيارات يف �أيام خمتلفة .وبلغ عدد جن�سيات الزوار 185
جن�سية خمتلفة ،ثلثهم تقل �أعمارهم عن  18عامًا.
وبرزت دبي كوجهة �أوىل يف ا�ستطالع �أجراه موقع "لينكد �إن" حيث اعتاد
منظمو الرحالت يف �إيطاليا على اختبار رغبة الإيطاليني يف ال�سفر بعد
تطبيق اتفاقية "ممرات ال�سفر الآمن" ،وهي اتفاقية خا�صة بني الدول
لتي�سري طريقة ال�سفر �إىل اخلارج .تعد املدينة الإماراتية ،التي ت�ست�ضيف
معر�ض �إك�سبو حتى  31مار�س  ،2022املدينة الأوىل من بني وجهات
العامل التي مت احلجز لل�سفر �إليها حتى نهاية العام ،مع توفري 41%
من اخليارات املف�ضلة عرب �أكرث من  2000تفاعل.

م�س�ؤولون وخرباء :موقع �إك�سبو  2020دبي منوذج ملدن امل�ستقبل الذكية
•• دبي –الفجر:

�أك��د ع��دد من امل�س�ؤولني واخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف مدن
امل�ستقبل �أن موقع �إك�سبو  2020دبي يقدم منوذجا ملهما
ملدن امل�ستقبل الذكية عرب جمموعة كبرية من املن�ش�آت التي
تعتمد �أعلى معايري اال�ستدامة يف البناء و�أح��دث تقنيات
التنقل و�إدارة حركة احل�شود يف �أنحاء املوقع.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال �أ��س�ب��وع التنمية احل���ض��ري��ة وال��ري�ف�ي��ة يف
�إك�سبو  2020دبي ،بالتعاون مع املجل�س التنفيدي لدبي
وبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية (املوئل)،
وال��ذي طرح امل�شاركون فيه �أفكارا مبتكرة ووجهوا دعوات
ل�ضرورة حتقيق التوزان بني التنمية الريفية واحل�ضرية
واال�ستفادة من جميع التجارب يف هذا املجال.
وخ�ص�ص �إك�سبو  2020دب��ي ه��ذا الأ��س�ب��وع ملناق�شة �أبرز
التحديات التي تواجه التنمية يف املناطق احل�ضرية ،من
�أج��ل اخل��روج بحلول لهذه التحديات .فعلى الرغم من �أن
معظم النا�س يعي�شون يف املدن ،ف�إن  60يف املئة من املناطق
احل�ضرية ال يزال بحاجة �إىل الكثري من جهود البناء؛ وهنا
يجب معرفة التحديات والفر�ص ،كما يجب �أي�ضا �ضمان
�أن تكون مدن امل�ستقبل م�ستدامة و�أن ت�ساهم و�سائل النقل
ال�سريعة يف نقل النا�س بني املدن واملناطق الريفية وتخفيف
ال�ضغط ال�سكاين عن املدن املزدحمة .ويف �إطار هذا الأ�سبوع
ُع �ق��دت �سل�سلة م��ن امل �ن �ت��دي��ات املتخ�ص�صة ال �ت��ي ناق�شت
املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�شكل متعمق.
ويعد موقع �إك�سبو  2020دبي مثاال على هذا النموذج يف
اال�ستدامة ،حيث �أن�شئ املوقع بالكامل من ال�صفر على �أر�ض
كانت يف ال�سابق �صحراء ،وبني ب�أعلى معايري اال�ستدامة
يف البناء ليحقق �أثرا ممتدا لعقود بعد �إ�سدال ال�ستار على
فعاليات احلدث ال��دويل ،حيث �سيتحول املوقع �إىل مدينة
ذك�ي��ة م�ستدامة حم��وره��ا الإن �� �س��ان حت�م��ل ا��س��م د�سرتكت
.2020
ويف جل�سة نقا�شية حملت ع �ن��وان "دبي :ت�صميم لأجل
امل�ستقبل" خ�لال منتدى التح�ضر حمفز للتنمية ،الذي
نظم بالتعاون مع غرفة دب��ي ،قالت تاال الأن�صاري ،مدير
�إدارة برنامج رواد الأعمال العاملي يف د�سرتكت � ،2020إن
عملية حتول موقع �إك�سبو  2020دبي �إىل مدينة د�سرتكت
 2020الذكية �ست�ستغرق نحو �ستة �أ�شهر ،ليعود جمهور

�إك���س�ب��و  2020دب��ي م��ن ج��دي��د ال�ستك�شاف ه��ذه املدينة
احل�ضرية املميزة واملتكاملة.
و�أو�ضحت �أن املنطقة احلالية �ستتحول بعد انق�ضاء احلدث
الدويل �إىل منطقة ح�ضرية مب�ساحة  2.9كيلومرت مربع،
�أي ما يعادل نحو  600ملعب كرة قدم ،و�ست�ضم جمموعة
مميزة من املكاتب وم�سرعات الأعمال والبنايات ال�سكنية
واحل ��دائ ��ق وغ�ي�ر ذل ��ك م��ن امل ��راف ��ق .وق��ال��ت �إن املنطقة
�ستتوفر فيها ال�سيارات الذاتية القيادة و�شبكة خدمات ذكية،
بالإ�ضافة �إىل الطرق الع�صرية وحمطة لقطارات املرتو
وغري ذلك من الت�سهيالت التي �ستخدم النا�س وفقا ملعايري
اال�ستدامة.
و�أ�شارت �إىل �أن املخطط احل�ضري ملدينة دبي من 2020
حتى ع��ام  2040يركز على ت�سهيل �سبل الرفاه والعي�ش
مع الرتكيز على توفري نظام بيئي متكامل ومبتكر ،الفتة
�إىل �أن منطقة د�سرتكت  2020تعتمد على �أربع قطاعات
رئي�سية وهي اللوج�ستيات الذكية والتنقل الذكي والت�صنيع
الذكي واملدينة الذكية.
و�أ�ضافت �أن د�سرتكت  2020تعمل على ا�ستقطاب ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة عرب منحها العديد من الت�سهيالت
ال�ك�ب�يرة ،م�ث��ل الإي �ج��ار امل �ج��اين مل��دة ع��ام�ين والت�أ�شريات
املجانية وغري ذلك الكثري ،م�شرية �إىل وجود حمادثات مع
�شركات من بريطانيا وال��والي��ات املتحدة واململكة العربية
ال�سعودية ،م��ع توقعات بان�ضمام م��ا ق��د ي�صل �إىل 250
�شركة مع افتتاح املدينة اجلديدة بحلول �أكتوبر .2022
ويف منتدى التح�ضر حمفز للتنمية ،قال �آدم جيامربيوين
مدير التنقل الإقليمي واحل�ضري يف م�شروع نيوم يف اململكة
العربية ال�سعودية" :ت�شرتك املدن هنا يف دبي �أو يف غريها
من الدول الآ�سيوية والأوروبية و�أمريكا اجلنوبية يف عدد
م��ن ق�ص�ص الإب � ��داع امل�م��اث�ل��ة .ل�ق��د �أت ��وا جميعا م��ن نتاج
الثقافة واجلغرافيا واملناظر الطبيعية والتاريخ واالقت�صاد
التي اجتمعت جميعها لتغذية �شكل ح�ضري حمدد".
و�أو�ضح �أن مدينة نيوم جتمع بني امل�صطلح اليوناين "جديد"
وامل�صطلح العربي "امل�ستقبل" ،وتهدف �إىل املزج بني املعمار
التقليدي واحلديث القائم على اخلدمات الرقمية والذكية.
�أ�ضاف "ن�ستهدف �أن يكون � 70إىل  80يف املئة من حركة
ورحالت الأفراد عرب ال�سري ،حيث ميكنك الذهاب الحت�ساء
القهوة وتناول الطعام مع الأ�صدقاء �أو تو�صيل الأطفال

للمدر�سة �أو الت�سوق بامل�شي دون احلاجة لل�سيارة ،وهذا ما
مييز مدينة نيوم اجلديدة عن غريها من املدن".
ويف جل�سة مو�ضوعات املدن الذكية ،قال �أف�ضل �شباز حممد،
ن��ائ��ب رئ�ي����س ،ف��ري��ق تقنية �إن�ترن��ت الأ� �ش �ي��اء واالب �ت �ك��ار يف
�سيمن�س" :كوفيد -19قلب املوازين يف حياة النا�س خالل
الفرتة املا�ضية و�أدى �إىل حتول الكثري من النا�س ،ومنهم
كبار امل�س�ؤولني يف ال�شركات الكبرية ،عن امل��دن �إىل الريف
و�إدارة �أع�م��ال�ه��م م��ن هناك" .وح��ث ع�ل��ى � �ض��رورة خف�ض
االنبعاثات الكربونية من خالل تقليل حركة املرور وخف�ض
ا�ستهالك الطاقة يف البنايات ،م�شريا �إىل �أن �إك�سبو 2020
دب��ي مثال جدير باالهتمام يف ال�ع��امل ،حيث ح�صل 100
مبنى على �شهادة كف�أة ا�ستخدام الطاقة و� 10شهادات يف
البناء والت�شييد.
�أ�ضاف �أن نظام �إدارة املدن يلعب دورا مهما يف �إدارة احل�شود
وحركة امل��رور يف موقع �إك�سبو  2020دبي ،الذي ي�شبه يف
طريقة عمله امل �ط��ارات م��ن حيث طريق ال��دخ��ول وتوفري
الأم ��ن والأم � ��ان ع�بر � 15أل ��ف ك��ام�يرا يف ج�م�ي��ع مناطق
احلدث وغري ذلك من التقنيات التي جتعل جتربة الزوار
�سهلة و�سل�سة .و�أرج ��ع فعالية ه��ذا النظام يف الإدارة �إىل
البيانات التي تلعب دورا مهما ،حيث تتيح معرفة ما يريده
اجلمهور والعاملون ومن ثم �إدخال التح�سينات املطلوبة.
وخالل فعاليات منتدى الأعمال ،الذي عُقد يف مركز دبي
للمعار�ض وت�ضمن حلقتني نقا�شيتني حتت عنوان "م�ستقبل
التنقل" و"التح�ضر يف املناطق الريفية"� ،أع��رب��ت معايل
تاتيانا ماتيت�ش ،وزي��رة التجارة وال�سياحة واالت�صاالت يف
دول��ة �صريبا ،عن تطلع بالدها لزيادة حجم اال�ستثمارات
ال�سياحية ،عرب �إك�سبو  2020دبي ،ال�سيما يف ظل الطفرة
الهائلة التي �شهدها وي�شهدها القطاع ال�سياحي يف �صربيا،
وخا�صة يف جمال املنتجعات ال�سياحية.
و�أك ��دت معاليها �أن ب�لاده��ا حققت ط�ف��رات ملمو�سة على
�صعيد التنمية الريفية واحل�ضرية ،وذلك من خالل تنفيذ
م�شروع الرقمنة االلكرتونية ل�سد الفجوة بني �سكان املناطق
الريفية واحل�ضرية ،م�شرية �إىل �أن امل�شروع ت�ضمن �إن�شاء
نحو � 30أل��ف غرفة رقمية على م�ستوى البالد بالتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم وبع�ض اجلهات الأخ��رى ،ومت
ربطها ب�شبكة (واي فاي) بهدف احلد من نزوح الأهايل �إىل
املناطق احل�ضرية والو�صول �إىل �أعلى معدالت اال�ستفادة

من اخلدمات جلميع �أفراد املجتمع.
بدوره ،قال الدكتور هارج داليوال الع�ضو املنتدب يف ال�شرق
الأو� �س��ط وال�ه�ن��د ل�شركة ف�يرج��ن ه��اي�برل��وب� ،إن م�شروع
ال �ه��اي�برل��وب ��س�ي�ح�ق��ق ط �ف��رة يف ع�م�ل�ي��ات ن�ق��ل الب�ضائع
كمرحلة �أوىل ون�ق��ل الأ��ش�خ��ا���ص كمرحلة ث��ان�ي��ة ،م�ؤكداً
�أن امل���ش��روع ي��وف��ر  1.8مليون فر�صة عمل يف القطاعات
التكنولوجية لل�شباب .و�أ�شاد داليوال باالهتمام الكبري الذي
توليه حكومة دبي للمبتكرين واملبدعني يف �شتى املجاالت،
ان �ط�لاق��ا م��ن م�ب��ادئ�ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل ت�ب�ن��ي ه ��ذه املواهب
خلدمة املجتمعات كافة ،م�شرياً �إىل �أن �إدارة �شركة فريجني
هايربلوب قررت فتح �أول مكتب دويل يف دبي عام ،2016
باعتبارها �أحد �أهم الوجهات اال�ستثمارية يف العامل .و�أو�ضح
�أن م�شروع الهايربلوب هو من امل�شروعات ال�صديقة للبيئة،
ال�سيما ان��ه يعمل بالطاقة الكهرومغناطي�سية ،مبينا �أنه
بحلول عام � 2040سيتمكن امل�شروع من نقل  200مليون
�شخ�ص يف العام.
ويف جل�سة حت��ت ع �ن��وان "التحوالت ال���س�ك��ان�ي��ة :موزانة

التنمية احل�ضرية والريفية" ،ناق�ش اخلرباء حق اجلميع
يف ال�سكن والبنية التحتية املتطورة ،والهجرة من الريف �إىل
املدينة ،و�ضرورة التوزان بني التنمية الريفية واحل�ضرية.
��ش��ارك يف احللقة النقا�شية ك��ل م��ن ك�يرف�لا ت��وري��ه مدير
مكتب اال�سرتاتيجية والتنمية ب��وزارة امل��دن وال�ع�م��ران يف
غينيا ،والربوفي�سور �إيونا �ساجان رئي�س ق�سم اجلغرافيا
االجتماعية واالقت�صادية يف جامعة غدان�سك ،و�ساجناي
دوت ��ي رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة امل���ش�ترك وال�ع���ض��و املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�شركة تاتا للبنية التحتية.
وح ��ذر ك�يرف�لا ت��وري��ه م��ن اخل �ط��ر ال ��ذي ي �ه��دد الأرا�ضي
الزراعية ب�سبب التنمية احل�ضرية ،التي تتو�سع على ح�ساب
الأرا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة ،وحت��دي��دا يف ال ��دول النامية كما هو
احل��ال يف غينيا .وق��ال توريه" :نواجه �صعوبات يف الريف
ب�سبب التو�سعات الع�شوائية التي تهدد نحو  56يف املئة من
الأرا�ضي الزراعية يف غينيا ،و�أعتقد �أن احلال كذلك �أي�ضا يف
العديد من الدول النامية ،مما يتطلب جهودا دولية ملعاجلة
امل�شكلة التي �أ�صبحت عاملية وال تقت�صر على دولة بعينها".
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EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 139194 :بتاريخ2010/02/16 :
امل�سجلة بالرقم 139194 :بتاريخ2010/12/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171830 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171830 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171829 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171829 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171124 :بتاريخ2012/03/27 :
امل�سجلة بالرقم 171124 :بتاريخ2013/03/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1602 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1602 :بتاريخ1995/08/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171834 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171834 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171833 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171833 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171832 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171832 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 171831 :بتاريخ2012/04/09 :
امل�سجلة بالرقم 171831 :بتاريخ2013/07/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 242690 :بتاريخ2015/10/28 :
امل�سجلة بالرقم 242690 :بتاريخ2016/07/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 227992 :بتاريخ2015/03/01 :
امل�سجلة بالرقم 227992 :بتاريخ2015/08/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 227991 :بتاريخ2015/03/01 :
امل�سجلة بالرقم 227991 :بتاريخ2015/08/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 214385 :بتاريخ2014/07/13 :
امل�سجلة بالرقم 214385 :بتاريخ2015/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :
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برئا�سة وزير االقت�صاد ..جمل�س �إدارة
الأوراق املالية ي�ستعر�ض م�ستجدات الأ�سواق
•• �أبوظبي-وام:

عقد جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع برئا�سة
معايل عبد اهلل بن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�صاد رئي�س
جمل�س الإدارة اجتماعه اخلام�س من ال��دورة ال�سابعة
عرب تقنيات التوا�صل عن بعد .ناق�ش االجتماع عدداً
من املبادرات التي ت�ستهدف تطوير منظومة الأن�شطة
واخلدمات املالية املرتبطة بقطاع الأوراق املالية بالدولة
لت�ضاهي �أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية .كما تناول
االج �ت �م��اع ع� ��دداً م��ن امل��و� �ض��وع��ات وال�ق���ض��اي��ا الهامة

ذات ال�صلة بقطاع الأوراق املالية ا�ضافة اىل مناق�شة
ع��دد م��ن م�شاريع ال �ق��رارات ك��ان م��ن �أب��رزه��ا ا�ستكمال
الإج� ��راءات اخل��ا��ص��ة ب��الأرب��اح غ�ير امل�ستلمة مل�ساهمي
�شركات امل�ساهمة العامة املحلية امل��درج��ة ،وق��رار �آخر
يتعلق مبقرتح حتويل �أم��وال عمالء �شركات الو�ساطة
من ح�ساباتهم الراكدة �إىل ح�ساب حتت الإ�شراف املبا�شر
للهيئة .وقال معايل عبد اهلل بن طوق �إن “املو�ضوعات
التي متت مناق�شتها خالل االجتماع ا�ستهدفت االرتقاء
ب ��أداء الأ��س��واق املالية بالدولة على خمتلف امل�ستويات
وتعزيز البيئة اال�ستثمارية ودع��م بنيتها الت�شريعية

واالرت�ق��اء بها لت�ضاهي �أف�ضل الت�شريعات واملمار�سات
ال�ع��امل�ي��ة ،وم��وا��ص�ل��ة ت�ط��وي��ر ق�ط��اع الأوراق امل��ال�ي��ة يف
الدولة وفقاً مل�ستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ور�ؤية
ال��دول��ة للخم�سني ع��ام��ا املقبلة» .و�أو� �ض��ح معاليه �أنه
“جرى خالل االجتماع البحث يف تعزيز �آليات احلفاظ
على حقوق امل�ستثمرين يف الأ�سواق املالية وتطوير بيئة
تناف�سية مهنية ب�ين �شركات اخل��دم��ات املالية �ضماناً
لتحقيق �أعلى معايري التميز والو�صول �إىل م�ستويات
معيارية من الن�ضج امل�ؤ�س�سي ل�شركات اخلدمات املالية
لت�ضاهي مثيالتها يف الأ�سواق املتقدمة».

27

�شما بنت �سلطان تفتتح م�ؤمتر جمل�س
الإمارات للأبنية اخل�ضراء ال�سنوي

•• دبي -وام:

غرفة عجمان تبحث مع �سفري جورجيا الفر�ص الإ�ستثمارية وتعزيز التعاون الإقت�صادي
•• عجمان –الفجر:

� �ض �م��ن خ �ط��ة غ��رف��ة جت � ��ارة و�صناعة
ع�ج�م��ان ل�ت�ن��وي��ع ��ش��راك��ات�ه��ا اخلارجية
وتنمية حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري وفتح
�أ�سواق جديدة ملنتجات الإمارة  ،ا�ستقبل
� �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س ع� �ب ��داهلل ب ��ن حممد
امل��وي�ج�ع��ي رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة غرفة
عجمان� ،سعادة باتا ك��االن��دادزه �سفري
جمهورية جورجيا لدى الدولة ،وذلك
ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني

ج��ورج�ي��ا و�إم ��ارة ع�ج�م��ان ،و�إ�ستعرا�ض
الفر�ص التجارية املتاحة للجانبني.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء يف م �ق��ر غ��رف��ة عجمان
حممد علي اجلناحي املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع ت �ن �م �ي��ة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ع�ل�اق��ات
الدولية.
ون��اق ����ش اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء �سبل
زي ��ادة ح�ج��م ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي بني
جمهورية جورجيا و�إم��ارة عجمان ،كما
مت ط��رح الفر�ص اال�ستثمارية احلالية
التي ميكن ا�ستثمارها واال�ستفادة منها.

كذلك بحث اجلانبان �آليات امل�شاركة يف
املعار�ض والفعاليات امل�شرتكة ،و�أجندة
تبادل الزيارات والوفود وعقد اللقاءات
امل �� �ش�ترك��ة .ك �م��ا ات �ف��ق اجل��ان �ب��ان على
� �ض��رورة ال �ت �ع��اون يف ت �ب��ادل املعلومات
واالح �� �ص ��ائ �ي ��ات ال ��داع� �م ��ة لتوجهات
الطرفني.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل امل��وي �ج �ع��ي� ،أن
امل��رح �ل��ة احل��ال �ي��ة يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
ت�شهد ن�شاطاً كبرياً مبجال ال�شراكات
وال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري ب�ين ال ��دول خا�صة

مع وج��ود فعاليات ك�برى مثل معر�ض
“�إك�سبو ”2020ال��ذي ي�ق��دم من�صة
م �ث��ال �ي��ة ل �ل �ج �ه��ات ل �ت �ع��زي��ز �شراكاتها
وت��و��س�ي��ع �شبكة ع�لاق��ات�ه��ا م��ع خمتلف
دول و�أ�سواق العامل .مو�ضحاً �أن البيئة
الإقت�صادية يف دول��ة الإم ��ارات حمفزة
ج��داً لبناء �شراكات ج��دي��دة م��ن �ش�أنها
ف �ت��ح �أ�� �س ��واق خم�ت�ل�ف��ة مل�ن�ت�ج��ات �إم� ��ارة
عجمان والرتويج لها ب�شكل �أو�سع.
و�أ�ضاف �سعادته “ :تعمل غرفة جتارة
و�صناعة عجمان ب�شكل م�ستمر وحثيث

امل�صممون الفرن�سيون ي�شاركون ب�إبداعاتهم يف دبي

على تر�سيخ �شراكاتها مع خمتلف الدول،
وال �ب �ح��ث ع ��ن ف��ر���ص م �ت �ج��ددة تدعم
ت �ق��دمي اال� �س �ت �ف��ادة ال�ق���ص��وى لأع�ضاء
الغرفة من ال�شركات وامل�صانع وزيادة
حجم التبادل التجاري ،عرب اال�ستفادة
من الدعم الالحمدود وجهود القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل �ت��وف�ير امل �ق��وم��ات الالزمة
لبنية حتتية اقت�صادية متكاملة لإمارة
ع� �ج� �م ��ان ،وال � �ت� ��ي ت� �ع ��زز ب� ��دوره� ��ا من
تناف�سية اقت�صاد الإمارة وتدعم ريادته
مبختلف املجاالت».

معر�ض الت�صميم الفرن�سي حول التنقلية يقام يوم  8نوفمرب اجلاري خالل �أ�سبوع دبي للت�صميم 2021
•• دبي -الفجر:

ك�شف املعهد الفرن�سي يف الإم ��ارات ،الفرع
ال �ث �ق��ايف وال�ت�ع�ل�ي�م��ي ل�ل���س�ف��ارة الفرن�سية
لدى الإمارات العربية املتحدة ،النقاب عن
معر�ض غ�ير م�سبوق ي��ر ّك��ز على مو�ضوع
�صمّم م�ستقبلك!
م��ن ال�ف�ك��رة �إىل ال�ت�ط�ب�ي��قُ .ي �ق��ام املعر�ض
خالل �أ�سبوع دبي للت�صميم � ،2021أكرب
مهرجان �إبداعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيــا فــي دبــي ،من � 8إىل 13
نوفمبـــر.
��س��وف يعك�س امل�ع��ر���ض ،ال ��ذي يحمل ا�سم
“حول التنقلية املو�ضوع الرئي�سي جلناح
ف��رن���س��ا والأ� �س �ب��وع�ين املخ�ص�صني للمدن
والتنقليات يف معر�ض دبي �إك�سبو .2020
و�سوف يطرح املعر�ض �أ�سئلة حول حتديات
امل�صممني لتخيّل م�ستقبل التنقلية ،من
خ�لال تقدمي �أعمال للم�صممني ال�شبـــاب
من كافة �أنحاء العامل.
بال�شراكة مع املعهد الفرن�سي يف الإمارات
العربية املتحدة ،يت ّم تنظيم املعر�ض من قبل
“ال �سيتي دو ديزاين” (مدينة الت�صميم)،
مركز للبحوث والتعليم بالإ�ضافة وكذلك
م��رك��ز �أع �م��ال يف ال�ف��ن والت�صميم ي�ق��ع يف
مدينة �سانت �إتيان الفرن�سية ،التي حتمل
��ص�ف��ة ع���ض��و يف ��ش�ب�ك��ة م ��دن اليوني�سكو
للت�صميم الإبداعي ،وت�ضم مدينة دبي.
و� � �ص � � ّرح ال �� �س �ف�ير ال �ف��رن �� �س��ي ل� ��دى دول ��ة
الإم � ��ارات�� ،س�ع��ادة كزافييه �شاتيل“ :لقد
�أ�صبحت فرن�سا م�شاركاً خمل�صاً يف �أ�سبوع
دب ��ي ل�ل�ت���ص�م�ي��م ،ال� ��ذي ي�ج�م��ع ب�ي�ن ه ��واة
ومهنيي الت�صميم م��ن امل�ن��اب��ر الإبداعية
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة� .أن � ��ا ف �خ ��ور ج ��داً
مب�ساهمة امل�صممني الفرن�سيني هذا العام،
�إذ التنقلية والت�صميم ي�شكالن عن�صرين
حا�سمني يف تاريخ فرن�سا وخرباتها».

وزير التجارة اخلارجية الهولندي :الإمارات ت�ستحوذ
على  % 40من �إجمايل �صادرات هولندا للأ�سواق اخلليجية

•• دبي-الفجر:

و�أ�ضاف �سعادة كزافييه �شاتيل�“ :إ ّن �أحداث
مثل �أ�سبوع دبي للت�صميم هي حلظات رائعة
تخوّلنا ب�ن��اء رواب ��ط ق��وي��ة ب�ين الثقافات.
�أتطلع �إىل فر�ص التعاون امل�ستقبلية بني
ف��رن���س��ا والإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،يف
املجاالت التي ميكننا فيها تبادل اخلربات
والتعلم من بع�ضنا البع�ض».
فرن�ســـا ت�شــارك فــي
�أ�سبــوع دبــي للت�صميــم
ي�ن�ق���س��م ه ��ذا امل �ع��ر���ض �إىل ث�ل�اث��ة �أج� ��زاء
رئي�سيــة (�أنظـــر الكتيّــــب املرفــــق):
ح��ول ال�سرية الذاتية اخليالية  -تنقليات
امل�ستقبل م��ع م��دن اليوني�سكو للت�صميــم
الإبداعــي
�إ ّن “حول ال���س�يرة ال��ذات�ي��ة اخليالية”هو
م�ع��ر���ض م�ت�ن�ق��ل ي���ض��م م���ش��اري��ع م��ن عدة
م� ��دن� ،أي حت ��دي ��داً ك ��ورت ��ري ،ديرتويت،

جيلوجن ،ج��رات��ز ،بويبال� ،سانت �إيتيان ،و
ت��وري�ن��و ،وجميعها �أع���ض��اء يف �شبكة مدن
اليون�سكو للت�صميم الإبداعي.
مع ا�ستمرار تزايــــــد الرغبــــــة يف التنقليــــة
(�سوف يتجـــــــاوز عــــــدد ال�ســـــــيارات على
الأر���ض  1.2مليار بحلول ع��ام ،)2020
وت��وج��د ت�ط�ل�ع��ات ع�م�ي�ق��ة اجل � ��ذور يف كل
مكان لتغيري �أمن��اط اال�ستهالك املعتمدة
ل��دى الب�شر وعالقتنا ب��امل��وارد ومراكزنا
االجتماعية.
تر�سم هذه امل�شاريع امللهمة �صورة للبحث
الذي قام به امل�صممون وال�شركات يف مدن
اليوني�سكو للت�صميم الإب��داع��ي املذكورة
�أع �ل�اه ،وت ��ؤك��د ع�ل��ى �شموليــــة الق�ضايــــا
التي تثريها م�س�ألة التنقلية يف امل�ستقبل.
تتبع ه��ذه النظرة ال�شاملة �إيقـــــاع قطاع
متغري وتك�شف عن الطابع الدويل مل�س�ألــــة
التنقليـــة.

م�ص ّمـــم «م�ص ّممــــو» الت�صميــــم
ي� �ه ��دف م �ع��ر���ض “م�صمّم (م�صمّمو)
الت�صميم” �إىل ا� �س �ت �خ�ل�ا���ص التنوع
والتطورات ومقرتحات الت�صميم الفرن�سي
من امل�صممني وم�شاريعهم .بد�أت فكرة هذا
امل�ع��ر���ض م��ن وح��ي “نو دي��زاي��ن ”2020
اخل��ا���ص بعا�صمة الت�صميم العاملية “ليل
مرتوبولي�س” .يقدم هذا املعر�ض حوايل
�ستني م�شروعاً للم�صممني ،وجميع الطرق
التي ي�ستخدمها امل�صممون لالبتكار والنقل
والإنتــاج من خالل جمموعة متنوعة من
املمار�سات.

يف �إح��دى م��دن اليوني�سكو ل�ل�إب��داع ،مثل
دب ��ي .ي �ك��ون ال �ه��دف ه��و ت�خ�ي��ل وت�صميم
غ� �ط ��اء ك ��ام ��ل لأح � ��د خ� �ط ��وط ال �ت ��رام يف
“�سانـــت �إتيــــان مرتوبوليـــ�س».
كما �أ ّن هذا املعر�ض �سوف يقدّم �أعمال 100
فنان �شاركوا يف ،#Artportchallenge
وه��ي م�سابقة �أطلقها املعهد الفرن�سي يف
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،بال�شراكة مع
“جيه �سي ديكو �أبوظبي” و�شركة مطارات
�أبو ظبي يف يونيو  ،2021وقد دار مو�ضوع
امل�سابقة ح��ول م�ستقبل التنقلية ،كما �أ ّن
�أعمال الفائزين ُتع َر�ض حالياً على اللوحات
الإع�ل�ان� �ي ��ة اخل ��ارج �ي ��ة مل �ط �ـ �ـ��ار �أبوظبــي
ال��دول�ـ�ـ��ي .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م���ش��ارك��ة املعهد
الفرن�سي يف الإم ��ارات العربية املتحدة يف
�أ�سبوع دبي للت�صميم� ،سوف جتتمع �شركات
الت�صميم وال��دي �ك��ور ال�ف��رن���س�ي��ة يف جناح
فرن�سي يف داون تاون ديزايـن.

حف�صة العلماء“ :ي�سعدنا امل�شاركة يف
اف �ت �ت��اح اجل �ن��اح الإم ��ارات ��ي يف معر�ض
�أنوجا العاملي  ،2021حيث ي�ؤكد تواجد
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة يف ه��ذا التجمع
ال � ��دويل ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ق �ط��اع الأغ ��ذي ��ة
وامل� ��� �ش ��روب ��ات يف ال� ��دول� ��ة وال�شركات
وامل�صانع العاملة فيه ،وت�أتي �أي�ضاً هذه
امل�شاركة يف �إطار مرحلة التعايف العاملي
م��ن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د 19؛ ح�ي��ث تعترب
مثل هذه اللقاءات مهمة يف �سبيل بناء
ال�شراكات املتنوعة مع خمتلف ال�شركاء
املحتملني».
و�أ� �ض��اف��ت ال�ع�ل�م��اء“ :ت�شهد العالقات
الإم��ارات�ي��ة الأملانية ت�ط��ورات ملحوظة
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف الأ�� �ص� �ع ��دة ،ح �ي��ث ميثل
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ج��اري �أهم
�أولويات البلدين ،والتي ت�ؤ�س�س مراحل
متقدمة ت�سهم يف دعم التبادل التجاري
فيما بينهما؛ حيث تعترب م�ؤ�س�سة دبي

لتنمية ال�صناعة وال�صادرات من اجلهات
املهمة التي تعمل على الإ��س�ه��ام ب�شكل
كبري يف حتقيق ه��ذه الأه� ��داف ،ونحن
يف �سفارة الدولة نعمل ب�شكل متوا�صل
م��ع امل��ؤ��س���س��ة يف ت��رج�م��ة ك��ل الفر�ص
املحتملة والتي ت�ساعد على خلق فر�ص
جديدة للم�صدرين وامل�ستوردين يف كال
البلدين».
وم � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال امل �ه �ن��د���س �ساعد
ال �ع��و� �ض��ي“ :تعد � �ص �ن��اع��ة الأغ ��ذي ��ة
وامل�شروبات من �أهم القطاعات يف دبي،
وواح��دة من القطاعات الفرعية ال�ستة
ذات الأول��وي��ة امل�ح��ددة يف ا�سرتاتيجية
دب��ي ال�صناعية  .2030ويتمتع قطاع
الأغ��ذي��ة وامل �� �ش��روب��ات يف دب��ي بالقدرة
على لعب دور رئي�س يف التجارة العاملية،
حيث تركز املجتمعات يف جميع �أنحاء
العامل ب�شكل متزايد على �أ�سواق امل�صادر
التناف�سية والأمن الغذائي».

امل�سابقــــــة
�سوف تقدم “ال �سيتي دو ديزاين” (مدينة
الت�صميم) �أي�ضاً م�سابقة بعنوان “ترامواي
ا��س�م��ه الت�صميم” ،وت �ك��ون ه��ذه امل�سابقة
مفتوحة جلميع املدار�س التــــــي يقع مقرها

دبي لتنمية ال�صناعة وال�صادرات ت�ستعر�ض قطاع الأغذية وامل�شروبات املحلي يف معر�ض �أنوجا العاملي 2021
•• دبي-الفجر:

بقيادة م�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية ال�صناعة
وال�صادرات� ،إحدى م�ؤ�س�سات اقت�صادية
دب � ��ي� � ،ش��ارك��ت � � 13ش��رك��ة م ��ن دول ��ة
الإم ��ارات يف معر�ض �أن��وج��ا ،من خالل
ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ل�ل�ج�ن��اح الإم� ��ارات� ��ي يف هذا
املعر�ض التجاري العاملي الرائد ل�صناعة
الأغ��ذي��ة وامل �� �ش��روب��ات ،وال ��ذي �أق �ي��م يف
املدينة الأملانية كولونيا خ�لال الفرتة
من � 9إىل � 13أكتوبر  .2021وي�أتي
ذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة دبي
لتنمية ال�صناعة وال�صادرات الرامية �إىل
تنمية ال�صادرات من دبي ومتكني القطاع
ال���ص�ن��اع��ي امل �ح �ل��ي وحت �ق �ي��ق الأه � ��داف
املحددة يف ا�سرتاتيجية دبي ال�صناعية
 ،2030وكذلك اال�سرتاتيجية الوطنية
لرفع �إ�سهام القطاع ال�صناعي يف الناجت
املحلي الإجمايل �إىل  300مليار درهم

افتتحت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان ،الرئي�س الفخري
لـ”جمل�س الإم� ��ارات للأبنية اخل�ضراء” وال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة
التحالف م��ن �أج��ل اال�ستدامة العاملية ام�س م��ؤمت��ر “جمل�س الإم ��ارات
للأبنية اخل�ضراء” ال�سنوي العا�شر الذي ينعقد حتت �شعار “ 15عاماً
حافلة بالنجاح ملجل�س الإمارات للأبنية اخل�ضراء :من الأبنية اخل�ضراء
�إىل املدن امل�ستدامة .»2030
ومب�شاركة نخبة من الأط ��راف املعنية بالقطاع من �شتى �أرج��اء العامل،
�أك ��د امل ��ؤمت��ر احل��اج��ة �إىل ح�شد اجل �ه��ود ل��دع��م امل �ب��ادرة اال�سرتاتيجية
لدولة الإم��ارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول  2050وناق�ش خمتلف
التدابري الواجب اتخاذها لتعزيز االقت�صاد الدائري وت�شييد مدن �صحية
وم�ستدامة.
انعقد امل�ؤمتر يف فندق بوملان دب��ي كريك �سيتي �سنرت حتت رعاية وزارة
التغري املناخي والبيئة وتناول �أحدث االبتكارات املوجهة لتعزيز اال�ستدامة
البيئية ووف��ر بيئة ح��واري��ة مثمرة جمعت الأط ��راف املعنية يف القطاع
واجلهات احلكومية.
وخالل حديثها للم�شاركني يف امل�ؤمتر قالت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن
خليفة �آل نهيان ال ميكن جتاهل مزايا كفاءة الطاقة لتقليل التكلفة يف
املباين املوفرة للطاقة ويتعني على املباين �أن تكون �صديقة لنا وال ُتلحق
�أي �أ�ضرار ب�صحتنا و�صحة �أجيال امل�ستقبل.
و�أ�ضافت مل يكن من الغريب ر�ؤية دولة الإمارات تتقدم بطلب ا�ست�ضافة
�أع �م��ال ال� ��دورة  28مل ��ؤمت��ر ال ��دول الأط� ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم املتحدة
الإطارية لتغري املناخ  COP28وتبادر ب�إطالق املبادرة اال�سرتاتيجية
لتحقيق احلياد املناخي بحلول  ،2050ما�ضية يف التزامها اجلاد وامل�ستمر
لتحقيق �أرق��ى م�ستويات اال�ستدامة وال�شك �أن هذه اخلطوات الطموحة
متهد الطريق نحو املرحلة املقبلة م��ن امل�سرية التنموية امل�ستدامة يف
ال��دول��ة ال�ت��ي �ستقود �إىل ن�شوء ق�ط��اع��ات ج��دي��دة و�ستخلق ف��ر���ص عمل
�إ�ضافية و�سرتتقي مب�ستويات االب�ت�ك��ار و�ست�ضعنا على م�شارف العامل
الأف�ضل لأجيال امل�ستقبل .و�أن��ا على ثقة ب�أن ال��ر�ؤى والآراء التي �سيعرب
عنها املتحدثون خالل اليومني املقبلني �ستكون ق ّيمة وهامة يف م�ساعدتنا
على امل�ضي قدماً نحو التحول املن�شود يف مدننا جلعلها �أكرث ا�ستدامة.

بحلول العام “( 2031م�شروع 300
م�ل�ي��ار») .وق��دم معر�ض �أن��وج��ا العاملي
ال�ف��ر���ص لل�شركات الإم��ارات �ي��ة لعر�ض
�إمكاناتها ال�ت��ي اكت�سبتها يف الت�صنيع
وت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي امل �ت��زاي��د على
منتجات الأطعمة وامل�شروبات اجلديدة
واملتنوعة؛ حيث قامت امل�ؤ�س�سة بتنظيم
ال �ع��دي��د م��ن ال �ل �ق��اءات ب�ين ال�شركات
الإم��ارات �ي��ة وامل���ش�تري��ن ال��دول �ي�ين من
�أوروب��ا يف املعر�ض عرب مكتبها املتواجد
يف �أمل��ان�ي��ا� ،ضمن عمل مكاتب امل�ؤ�س�سة
يف الأ�سواق الدولية لدعم امل�صدرين يف
خمتلف املحافل.
و�شارك يف اجلناح الإماراتي �أي�ضاً كل من
م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار� ،إحدى
م��ؤ��س���س��ات اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي ،واملنطقة
احلرة جلبل علي (جافزا)� ،إ�ضافة �إىل
املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل .ومت
افتتاح اجل�ن��اح م��ن قبل �سعادة حف�صة

ال �ع �ل �م��اء�� ،س�ف�ير ال ��دول ��ة ل ��دى �أملانيا،
بح�ضور املهند�س �ساعد العو�ضي ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صناعة
وال �� �ص��ادرات ،وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين من
خمتلف اجلهات امل�شاركة.
وتعليقاً على هذه املنا�سبة ،قالت �سعادة

�أكد معايل توم دي بروين ،وزير التجارة اخلارجية والتعاون التنموي يف
هولندا �إن دولة الإمارات ت�ستحوذ على  40%من �إجمايل �صادرات هولندا
�إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،معترباً الإم��ارات �شريكاً ا�سرتاتيجياً
اقت�صادياً لبالده يف املنطقة.
وخالل كلمة له يف فعاليات منتدى نظمته قن�صلية هولندا يف دبي بالتعاون
مع غرفة دبي �أم�س على هام�ش زيارة وفد اقت�صادي هولندا لدبي ي�ضم
�أكرث من � 50شركة هولندية ،لفت معاليه �إىل �أن زيارة البعثة التجارية
الهولندية �ست�ساهم يف توطيد العالقات االقت�صادية امل�شرتكة وحت�سينها،
ون�سج �شراكات اقت�صادية جديدة بني ال�شركات الهولندية والإماراتية يف
العديد من القطاعات االقت�صادية.
ً
و�أ�شاد الوزير الهولندي مبعر�ض �إك�سبو  2020دبي ،معتربا �إياه املن�صة
املثالية العاملية للتوا�صل وت�أ�سي�س �شراكات اقت�صادية وتو�سيع العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة امل�ستقبلية ،م���ش�ي��داً ب�ج�ه��ود غ��رف��ة دب ��ي وت�ع��اون�ه��ا امل�ث�م��ر مع
ال�شركات الهولندية يف تر�سيخ التعاون االقت�صادي ،معترباً الغرفة �شريكاً
ا�سرتاتيجياً ملجتمع الأع�م��ال يف هولندا ،وتلعب دوراً �أ�سا�سياً يف تعزيز
العالقات االقت�صادية ب�ين دول��ة الإم ��ارات وه��ول�ن��دا ،حيث تعمل حوايل
� 350شركة هولندية يف دولة الإمارات.
ويف كلمته خالل املنتدى ،قال �سعادة في�صل جمعة بلهول ،ع�ضو جمل�س
�إدارة غرفة جتارة دبي �إن دبي تعترب وجهة ال�شركات املتخ�ص�صة باحللول
امل�ستدامة ،حيث ي�شكل �إك�سبو  2020دبي مركز ال�شراكات االقت�صادية
املثالية يف هذا املجال ،م�شدداً على ان اال�ستدامة ت�شكل جم��ا ًال م�شرتكاً
للتعاون الثنائي بني الإمارات وهولندا.
ولفت �سعادته �إىل ان التجارة البينية بني الإمارات وهولندا حافظت على
ا�ستدامة �آدائها خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث بلغت يف العام  2020حوايل
 3مليارات دوالر امريكي ،داعياً �إىل تعزيز التبادل التجاري مبا يتوافق مع
�إمكانات وق��درات اجلانبني ،الفتاً �إىل ان هولندا احتلت املرتبة اخلام�سة
ك�أكرب دول��ة يف ع��دد م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف دب��ي يف العام
 ،2020وم�شرياً �إىل وجود �آفاق �إ�ضافية للتعاون امل�شرتك يف جمال حلول
الطاقة امل�ستدامة.
و�شدد بلهول على التزام غرفة دبي بتوفري كل الدعم لل�شركات الهولندية،
وت�سهيل ان�ضمامها ملجتمع الأعمال يف الإم��ارة ،معترباً ان ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص يف الإمارة ي�شكل �أحد �أهم جوانب مزايا جمتمع
الأعمال يف دبي.
و�ضمت البعثة التجارية الهولندية ممثلني عن � 50شركة هولندية تعمل
يف قطاعات امل�ي��اه وال�ط��اق��ة والأغ��ذي��ة والت�صميم احل�ضري واخلدمات
اللوج�ستية ،حيث قدمت غرفة دبي عر�ضاً تعريفياً حول امل�شهد االقت�صادي
يف الإم ��ارة ،وف��ر���ص الأع�م��ال املتاحة يف العديد م��ن القطاعات احليوية
والأ�سا�سية.
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اتفاقية تعاون و�شراكة ا�سرتاتيجية بني
«املوارد القاب�ضة لال�ستثمار»و «ديزرت كونرتول»

•• �أبوظبي – الفجر:

« �أب��رم��ت “ديزرت ك��ون�ت�رول ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ة “موارد القاب�ضة
لال�ستثمار” و”براري للموارد الطبيعية” يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
حيث �أطلقت ال�شركات الثالث م�شروعاً جتريبياً م�شرتكاً ،على �أن يت ّم متديد
اتفاقية التعاون ودعمها باتفاقياتٍ �أخرى ا�ستناداً �إىل النتائج الإيجابية التي
�ستنتج عن هذه التجربة .كما �أعلنت “ديزرت كونرتول” و”املوارد القاب�ضة
لال�ستثمار” عن نيتهما يف امل�ضي قدماً لإطالق �شراك ٍة ا�سرتاتيجية تهدف �إىل
تعميم ا�ستخدام هذا الطني الطبيعي ال�سائل  LNCيف عملياتٍ وا�سعة النطاق
يف خمتلف �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة .ويف هذا ال�سياق ،يقول
ال�سيد �أمي��ن اجليار ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة م��وارد القاب�ضة لال�ستثمار:
“حتتل “موارد” و”براري” موقعهما الطبيعي يف طليعة ال�شركات التي ت�ضع
االبتكارات واملمار�سات امل�ستدامة الهادفة �إىل حت�سني البيئة �ضمن �أوليوات
�أع�م��ال�ه��ا .وبال�شراكة م��ع “ديزرت كونرتول” ميكننا ت��وف�ير امل �ي��اه ،وتقليل
ا�ستخدام الأ�سمدة ،وحت�سني الرتبة ال�صحراوية ،ومكافحة الت�صحر ،وخف�ض
التكاليف لعمالئنا .وال �شك يف �أ ّنه �سيكون لهذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية بيننا
بيئي هائل يف دولة الإمارات العربية املتحدة خ�صو�صاً ،ويف منطقة ال�شرق
�أث ٌر ّ
الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا عموماً» .من جانبه ،ق��ال ال�سيد “�أويل كري�ستيان
�سيفرت�سن” ،الرئي�س التنفيذي يف “ديزرت كونرتول”“ :القاعدة الأ�سا�س
لأيّ �شراكة ناجحة هي الثقافة املوحدة املبنية على القيم امل�شرتكة ،وال�شفافية
التي تعزز هذه العالقات وتك ّر�س الثقة ،ومن هذا املنطلق ح ّققنا نتائج ممتازة،
ونوا�صل التعاون املثمر بيننا ك�شركاء برهنت التجربة الأولية �أننا جنحنا يف بناء
الأ�س�س ال�صلبة لل�شراكة امل�ستدامة مع “موارد».

ات�صاالت تطلق متجر تطبيقات
الأعمال لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

•• دبي -وام:

�أطلقت ات�صاالت متجر تطبيقات الأعمال « »Business App Storeلتقدمي
الربامج كخدمة لتكون املن�صة الأوىل من نوعها يف املنطقة التي تدمج جميع
تطبيقات الأعمال لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف متجر واحد .ويتيح املتجر
جمموعة وا�سعة من التطبيقات يف قطاعات رئي�سية هي املبيعات ،والإنتاجية،
والتمويل ،والت�سويق ،و�إدارة العمالء ،وامل��وارد الب�شرية ،وغريها .وي�ضم املتجر
جمموعة متنوعة م��ن روّاد م��زودي ال�برام��ج حيث ميكن لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة اختيار التطبيقات التي تنا�سب �أعمالهم وفقاً لدفعات �شهرية ومرنة.
وتتميز تطبيقات الأعمال بقدرتها على ت�سهيل العمليات اليومية وزيادة الإنتاجية
للعمالء ،و�سيتم ا�ست�ضافة جميع البيانات �سحابياً مما يقلل من التكاليف املتعلقة
با�ست�ضافة ه��ذه التطبيقات يف �أم��اك��ن العمل اخلا�صة بالعمالء .وق��ال ع�صام
حممود ،نائب الرئي�س الأول لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف “ات�صاالت”..
“ ت�شكل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ركيزة �أ�سا�سية القت�صاد دولة الإمارات
العربية املتحدة ونلتزم مبوا�صلة جهودنا لدعم هذا القطاع احليوي ،حيث ن�سعى
با�ستمرار البتاع املناهج املبتكرة وتوفري جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات
امل�صمّمة لتنا�سب احتياجات �أعمالهم ويعك�س متجر تطبيقات الأع�م��ال مدى
التزامنا بتمكني التحول الرقمي لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�ست�ساهم
ه��ذه املن�صة ال�شاملة بتلبية جميع احتياجات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وم�ساندتها لزيادة الإنتاجية وتعزيز فر�ص الربحية وحت�سني نتائج الأعمال و�أن
ت�صبح كذلك �أكرث مرونة يف �إطار التوجه نحو االقت�صاد الرقمي».

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
امل��دين رئي�س م �ط��ارات دب��ي والرئي�س
الأع �ل��ى ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لطريان
الإم� ��ارات �أم����س معر�ض هايربمو�شن
دبي املتخ�ص�ص بالتحول الذي ت�شهده
ق �ط��اع��ات ال�ن�ق��ل وال�ت�ن�ق��ل واخلدمات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات �إك�سبو
 2020دب ��ي وال� ��ذي ي �ق��ام لأول مرة
خ � ��ارج �أوروب� � � ��ا وي �� �س �ل��ط ال �� �ض��وء على
�إم�ك��ان�ي��ات الإم ��ارة م�ستقبال يف جمال
النقل والتنقل.
و�أك � ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد
�آل م �ك �ت��وم  -خ �ل�ال االف �ت �ت ��اح  -دور
الفعالية يف ت�ع��زي��ز �إم�ك��ان�ي��ات الإم ��ارة
يف جم � ��ال ال �ت �ن �ق��ل ال � ��ذك � ��ي ..معربا
ع ��ن ام �ت �ن��ان��ه مل�ن�ظ�م��ي ال �ف �ع��ال �ي��ة على
ج� �ه ��وده ��م اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ح �ي ��ث تعد
م�شاركة هايربمو�شن كفعالية رئي�سية
يف �إك�سبو  2020دب��ي دل�ي�لا وا�ضحا
على عزمنا على تر�سيخ مكانة الإمارة
الرائدة يف قطاع التنقل الذكي ورغبتنا
ب��اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات املتقدمة
ودعمها للنهو�ض بالقطاعات وت�سريع
عملية تطوير اقت�صادات حملية قائمة
على التكنولوجيا كما يتيح لنا املعر�ض
فر�صة ا�ستك�شاف وتعلم �أم��ور جديدة
من خالل االطالع على الآفاق الواعدة
يف القطاع م�ستقبال.
وي���س�ت�م��ر ه��اي�برم��و� �ش��ن دب ��ي  -ال��ذي
انطلقت ن�سخته الأوىل يف �أملانيا  -حتى
 4ن��وف �م�بر يف م��رك��ز دب ��ي للمعار�ض
�ضمن املوقع ذاته الذي يقام فيه معر�ض
م��ات��ري��ال��ز ه��ان��دل �ي �ن��ج م �ي��دل �إي�ست.
ويوفر من�صة بارزة لرواد التكنولوجيا
من خالل الرتكيز على �أربعة قطاعات
�أ��س��ا��س�ي��ة يف اق�ت���ص��اد م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط والتي ت�شمل النقل واخلدمات
اللوج�ستية والتنقل ومناولة املواد.
وتنعقد الفعالية  -التي تقام برعاية
�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم
 ب��ال �ت �ع��اون م��ع م��وان��ئ دب ��ي العامليةال�ت��ي تعد م��ن �أك�ب�ر م�شغلي امل��وان��ئ يف
ال�ع��امل ب�صفتها �شريكا عامليا وموانئ
�أب��وظ�ب��ي ب�صفتها �شريكا ا�سرتاتيجيا
ودب ��ي اجل �ن��وب ال�ت��ي ت�ع��د م��دي�ن��ة ذكية
وم���س�ت��دام��ة ب�صفتها ��ش��ري�ك��ة مدينة

�أحمد بن �سعيد يفتتح معر�ض هايربمو�شن دبي 2021

امل���س�ت�ق�ب��ل .وع�ب�ر ع �ب��داهلل ب��ن دميثان
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �ع �� �ض��و املنتدب
ل �� �ش��رك��ة م ��وان ��ئ دب� ��ي ال �ع��امل �ي��ة �إقليم
الإم � � � ��ارات وج ��اف ��زا ع ��ن ف �خ��ره بكون
م��وان��ىء دب��ي ال�شريك ال�ع��امل��ي ملعر�ض
هايربمو�شن وبدعم دورته الأوىل التي
ت�ست�ضيفها دب��ي وخ�ل�ال م�شاركتنا يف
احل� � ��وارات واجل �ل �� �س��ات ال �ت��ي ي�شهدها
املعر�ض على مدى �أ�سبوع كامل �سنعمل
على تناول عدد من املوا�ضيع املهمة مبا
يف ذلك مكانة دبي كمركز جتاري دويل
و�أهمية توظيف البيانات ال�ضخمة يف
حتقيق نقل ٍة نوعية يف قطاع اخلدمات
اللوج�ستية.
و�أ�ضاف ابن دميثان �أن االبتكار ي�شكل
�أحد �أبرز مكونات هويتنا حيث تن�سجم
�أهداف معر�ض هايربمو�شن مع ر�سالتنا
يف ا�ستك�شاف �آف ��اق عمل �أك�ث�ر ذك��اء يف
جم��ال التنقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
ول �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي� �ت� �ن ��ا يف ت �غ �ي�ي�ر �شكل
القطاع العاملي يتوجب علينا التعاون
لتب�سيط الإج ��راءات وتعزيز العمليات
ما ي�ضمن يف نهاية املطاف ا�ستمرارية
حركة التجارة العاملية ويحقق املنفعة
لل�شركات والعمالء والعامل .من جانبه
ق ��ال � �س �ع��ادة خ�ل�ي�ف��ة ال��زف�ي�ن الرئي�س

التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان
ودب ��ي اجل �ن��وب �إن ��ه ل�ي����س ب�غ��ري��ب على
دبي ا�ست�ضافة فعالية مرموقة بحجم
معر�ض هايربمو�شن خ�صي�صا خالل
فعاليات �إك�سبو  2020دبي يف الإمارة
وتطلع �إىل التوا�صل مع جمموعة من
رواد اخلدمات اللوج�ستية ملناق�شة �أبرز
الق�ضايا املرتبطة مب�ستقبل القطاع
وت �� �س �ع��ى دب� ��ي اجل� �ن ��وب م ��ن مكانتها
الرائدة يف املنطقة �إىل دعم ا�سرتاتيجية
احلكومة ال��رام�ي��ة �إىل تنويع اقت�صاد
الإم��ارة وتعزيز ح�ضورها على ال�ساحة
ال ��دول �ي ��ة .وي ��وف ��ر ه��اي�برم��و� �ش��ن دبي
من�ص ًة مثالية لت�سليط ال���ض��وء على
�أح��دث ال�ت�ط��ورات وال�ست�شكاف الكثري
من الفر�ص الواعدة ال�ستثمار التحول
الرقمي يف قطاعات النقل والتنقل.
من جهته لفت �ساميون ميلر الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل ��دى م�ي���س��ي فرانكفورت
م �ي��دل �إي �� �س��ت اجل �ه��ة امل�ن�ظ�م��ة ملعر�ض
هايربمو�شن دبي �إىل �أن املعر�ض يقدم
�أح ��دث االب �ت �ك��ارات امل��دع��وم��ة باحللول
الرقمية وال�ت��ي �ستقود جهود الأمتتة
واال��س�ت��دام��ة يف امل�ستقبل وي�ست�ضيف
املعر�ض �أك�ثر من  150خبرياً خالل
ثالثة م��ؤمت��رات �ستك�شف ع��ن تقنيات

متطورة من �ش�أنها دعم جميع العاملني
يف ه ��ذه ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة .و�أف� ��اد
ب ��أن م��ؤمت��ر هايربمو�شن الب يتناول
موا�ضيع املركبات بدون �سائق والتنقل
اجل��وي يف امل�ن��اط��ق احل�ضرية واجليل
ال �ت ��ايل م ��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا االت �� �ص��ال يف
جم��ال التنقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
ب�ي�ن�م��ا ي �ع �ي��د م� ��ؤمت ��ر ال �ت �ن �ق��ل الذكي
تعريف ق�ط��اع النقل ال�ع��ام يف املنطقة
وي �� �س �ل��ط ��س�ك��اي�ل�ك����س امل �� �ص �ن��ع الرائد
لأدوات قيا�س امل�سافات الرقمية ال�ضوء
ع �ل��ى مت �ي��ز ع�م�ل�ي��ات ��س�ل���س�ل��ة التوريد
واخل � ��دم � ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة مب� ��ا فيها
التو�صيل �إىل الوجهة النهائية .ولفت
�إىل �أن هايربمو�شن دب��ي ا�ستطاع من
خ�لال حت��دي رواد الأع�م��ال وال�شركات
النا�شئة بالتعاون مع جمموعة �أ�سياد
ا�ستقطاب جمموعة متنوعة من �أبرز
رواد ال�ق�ط��اع ال �ع��ام واخل��ا���ص و�صناع
ال�سيا�سات و�أ�صحاب ال�شركات واخلرباء
اال�سرتاتيجيني واملبتكرين وال�شركات
النا�شئة ممن ي�سعون �إىل التوا�صل فيما
بينهم وا��س�ت�ك���ش��اف �أح ��دث التطورات
التقنية .و�أ��ش��ار �إىل �أن التحدي ي�ضم
ع �ل��ى م � ��دار ث�ل�اث ��ة �أي � � ��ام ور� � ��ش عمل
وج�ل���س��ات �إر� �ش��ادي��ة وحت��دي��ات ومن�صة

للتوا�صل م��ع امل�ستثمرين وامل�شرتين
احل �ك��وم �ي�ين ل �ت��وف�ير ف��ر���ص حقيقية
لإطالق الأعمال التجارية وتنميتها.
وذك��ر �أن املعر�ض �سي�سلط ال�ضوء على
�أب��رز توقعات ال�سوق يف منطقة اخلليج
�ضمن ق�ط��اع��ي اخل��دم��ات اللوج�ستية
وال �� �س �ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
دع��وة ك�ب��ار علماء ال�ب�ي��ان��ات للم�شاركة
يف هاكاثون �أ�سياد اللوجي�ستي العاملي
وال � � ��ذي ي �ع��د م ��رك ��زا م �ع��رف �ي��ا يقدم
حمتوى خم�صّ �صا وم�سابقات تفاعلية
وور� � � ��ش ع �م��ل وغ �ي�ره ��ا م ��ن جل�سات
الع�صف الذهني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال��دورة  11من
م �ع��ر���ض م��ات��ري��ال��ز ه��ان��دل�ي�ن��ج ميدل
�إي�ست تنطلق بالتزامن مع هايربمو�شن
دب� ��ي مب �� �ش��ارك��ة �أك �ث��ر م ��ن  70جهة
عار�ضة من  24دولة �أبرزها �شركة �أي
�سي �إم �إي الراعي البالتيني للفعالية
�إىل ج��ان��ب � �ش��رك��اتٍ ب� ��ارزة يف القطاع
مثل �شركة م�صنع ال�صفوف الوطنية
“رفوفكو” ووينجز و�سافوي وجا�سبا
و�آنكرا �سي�ستمز ولني تيك ولوج �سكوير
و�سوي�س لوج وهانيويل.
ويركز املعر�ض التجاري الإقليمي على
حلول امل�ستودعات ونظم اللوج�ستيات
و� �س�لا� �س��ل ال �ت��وري��د وح� �ل ��ول ال�شحن
وال �ب �� �ض��ائ��ع وي� �ق ��دم يف ه� ��ذه ال � ��دورة
�أح � � ��دث ح� �ل ��ول الأمت � �ت� ��ة ال� �ت ��ي تلبي
احتايجات العديد من القطاعات مثل
التجارة الإلكرتونية والبيع بالتجزئة
واخل � ��دم � ��ات امل �� �ص��رف �ي��ة والأط� �ع� �م ��ة
وامل�شروبات وال�سيارات والأدوية.
ك�م��ا ت�ستعر�ض ��ش��رك��ة �أي ��س��ي �إم �إي
جمموعة متنوعة من احللول املتطورة
ذات اال��س�ت�خ��دام��ات امل �ح��ددة مب��ا فيها
ن� �ظ ��ام روب � � ��وت ج ��دي ��د ب ��ال �ت �ع ��اون مع
�شريكها هانوا وحلول املناولة والتخزين
اخلا�صة مبن�صات التخزين وال�صناديق
املُ�ص َّنعة �ضمن من�ش�أتها يف الإمارات.
م��ن جهته �أف��اد نافني ن��اري��ان الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة �أي ��س��ي �إم �إي �أن
منطقة ال�شرق الأو��س��ط تعتمد حلول
�أمت �ت��ة امل���س�ت��ودع��ات ب���ص��ورة �أب �ط ��أ من
الأ� �س��واق وال�ق�ط��اع �شهد ظهور الكثري
م��ن احل�ل��ول املبتكرة والكفيلة بتعزيز
ك �ف��اءة ال�ع�م�ل�ي��ات م�ث��ل ت�ق�ن�ي��ات الذكاء
اال�صطناعي التنب�ؤي ومراكز ال�شحن
امل �� �ص � ّغ��رة وال ��روب ��وت ��ات ذات �ي��ة التحكم
لتلبية الطلبات.

فيديك�س �إك�سربي�س توقع اتفاقية مع دبي اجلنوب لإن�شاء مركز �إقليمي

•• دبي  -وام:

وق �ع��ت “فيديك�س �إك�سربي�س” �أكرب
��ش��رك��ة ن�ق��ل ��س��ري��ع يف ال �ع��امل والتابعة
ل �� �ش��رك��ة “فيديك�س كوربوري�شن”
وامل ��درج ��ة يف ب��ور� �ص��ة ن �ي��وي��ورك حتت
ال��رم��ز  .. NYSE: FDXاتفاقية
م ��ع “دبي اجلنوب” ل �ب �ن��اء مركزها
الإق �ل �ي �م ��ي اجل ��دي ��د مل �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو�سط و�شبه القارة الهندية وافريقيا
يف املنطقة اللوج�ستية بح�ضور �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دب��ي ل�ل�ط�يران امل ��دين والرئي�س
الأع �ل��ى وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
ط�ي�ران الإم� ��ارات وجم�م��وع��ة الإم ��ارات
ورئي�س م�ؤ�س�سة مطارات دبي.
و� �س �ي �ك��ون امل ��رك ��ز الإق �ل �ي �م��ي اجلديد
ال��ذي يقع بالقرب من مطار �آل مكتوم
ال��دويل معززا ب��أح��دث التقنيات لدعم
��ش�ب�ك��ة ال �� �ش��رك��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة والعاملية
لزيادة الكفاءات الت�شغيلية مبا يك�سبه
ال �ق��درة على تلبية الطلبات التجارية
املتزايدة يف �شتى �أرج��اء منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شبه القارة الهندية و�أفريقيا
وخارجها.
وق��ع االت�ف��اق�ي��ة ك��ل م��ن ��س�ع��ادة خليفة
ال��زف�ي�ن ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
م��دي �ن��ة دب ��ي ل �ل �ط�يران ودب� ��ي اجلنوب

وج��اك ميوز الرئي�س الإقليمي ل�شركة
فيديك�س �إك�سربي�س لل�شرق الأو�سط
و� �ش �ب��ه ال� �ق ��ارة ال �ه �ن��دي��ة و�أف��ري �ق �ي��ا يف
حفل �أق�ي��م ب�ه��ذه املنا�سبة على هام�ش
فعاليات معر�ض “هايربمو�شن” الذي
يركز على م�ستقبل التنقل واخلدمات
اللوج�ستية وال ��ذي ي�ست�ضيفه مركز
�إك�سبو الدويل للمعار�ض بدبي.
ي��ذك��ر �أن احت ��اد ال�ن�ق��ل اجل ��وي الدويل

“�إياتا” ق ��ال يف ت �ق��ري��ر ل��ه �إن حجم
ال �� �ش �ح��ن ال� � ��دويل يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو� �س��ط �شهد ارت�ف��اع��ا بن�سبة 15.4
ب��امل��ائ��ه يف �أغ���س�ط����س  2021مقارنة
بال�شهر ذاته من العام .2019
وق� ��ال ج ��اك م �ي��وز �أن� ��ه يف ظ ��ل تنامي
احلاجة �إىل �أعمال التجارة واال�سترياد
والت�صدير داخل املنطقة وعلى ال�صعيد
العاملي �سي�ساعدنا املوقع املثايل للمركز

�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ح �ل��ول �ن��ا التكنولوجية
املتقدمة على حتقيق املزيد من النمو
وتعزيز وج��ودن��ا على م�ستوى املنطقة
والعامل.
و�أ� �ض��اف “ تعترب دب��ي حم��ور عملياتنا
الإق�ل�ي�م�ي��ة ل��ذل��ك ف� ��إن امل��رك��ز اجلديد
املتطور يف دب��ي اجلنوب يندرج يف �إطار
ال �ت��زام �ن��ا ب �ب �ن��اء ��ش�ب�ك��ة م�ت�ق��دم��ة تفي
باحتياجات ومتطلبات العمالء و�سيتم

ت �ط��وي��ره ب �ط��ري �ق��ة ت ��راع ��ي العمليات
امل�ستدامة وا��س�ت�خ��دام الطاقة وتعزيز
جت��رب��ة ال�ع�م�لاء ب�شكل ع��ام وذل ��ك من
خ�ل�ال ن�ظ��ام ف��رز �آيل م�ت�ق��دم ومعدات
فح�ص �أمنية �سريعة وخدمات تخزين
م�ب�ردة ومم �ي��زات �أخ ��رى ت�سمح ب� ��إدارة
الب�ضائع اخلطرة بطريقة فعالة».
من جانبه �أعرب �سعادة خليفة الزفني عن
�سعادته بتوقيع االتفاقية مع فيديك�س
من �أجل تو�سيع عملياتها الإقليمية من
خالل حلولنا الت�شغيلية املثلى والبنية
التحتية املتطورة واخل��دم��ات امل�صممة
ح�ي��ث ي�ساهم وج ��ود فيديك�س كالعب
لوج�ستي كبري يف تعزيز مكانتنا العاملية
لنكون اخليار الأف�ضل للجهات الفعالة
يف القطاع خا�صة من يتطلعون للعمل
يف بيئة اقت�صادية متكاملة واالت�صال
ب��الأ� �س��واق ال��دول �ي��ة م��ن خ�ل�ال من�صة
م �ت �ع ��ددة ال ��و�� �س ��ائ ��ط� � .س �ي��وف��ر مركز
فيديك�س �إك�سرب�س الإقليمي اجلديد
يف مطار �آل مكتوم الدويل فر�صة مهمة
ل�ن�م��و ال ��رح�ل�ات اجل��وي��ة يف امل�ستقبل
ع�بر دب��ي و�سي�سمح لها بتو�سيع نطاق
ح�ضورها التجاري وت�سهيل عملياتها
التجارية وتقدمي تغطية دولية وا�سعة
النطاق م��ن و�إىل خمتلف ب�ل��دان حول
ال�ع��امل وب��الإ��ض��اف��ة �إىل رب��ط ال�شركات
بالأ�سواق اجلديدة والعمالء.

على هام�ش م�شاركتها يف فعاليات منتدى نور �سلطان لال�ستثمار وال�سياحة

غرفة ال�شارقة تبحث مع كازاخ�ستان �سبل تطوير العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية يف قطاعات ال�صناعة والبنية التحتية
•• ال�شارقة-الفجر:

ب �ح �ث��ت غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
ال �� �ش��ارق��ة � �س �ب��ل ت �ع��زي��ز التعاون
االق �ت �� �ص��ادي وت �ط��وي��ر العالقات
ال �ت �ج��اري��ة واال� �س �ت �ث �م��ار املتبادل
ب�ي�ن �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة وجمهورية
كازاخ�ستان ،وفتح �آف��اق ال�شراكات
بني جمتمع الأعمال وامل�ستثمرين
م ��ن ال �ط��رف�ي�ن ،ل�لا� �س �ت �ف��ادة من
ال �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال ��واع ��دة
وال ��س�ي�م��ا يف ق �ط��اع��ات ال�سياحة
وال �� �ص �ن��اع��ة وال �ب �ن �ي��ة التحتية،
وتقدمي الت�سهيالت للم�ستثمرين
وق�ط��اع الأع �م��ال يف ك��ل م��ن �إمارة
ال�شارقة وجمهورية كازاخ�ستان.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ال ��ذي
عقد م�ؤخراً بني عبد اهلل �سلطان
العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ،و�سعادة
م �ل �ي �ك��ا ب �ي �ك �ت��وروف��ا ن ��ائ ��ب عمدة
م��دي�ن��ة ن��ور ال���س�ل�ط��ان ،وبح�ضور
�سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي

م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة ،وم��رمي �سيف ال�شام�سي
م �� �س��اع��د امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام لقطاع
اخلدمات امل�ساندة ،وجمال �سعيد
ب ��وزجن ��ال م��دي��ر �إدارة االت�صال
امل ��ؤ� �س �� �س��ي ب��ال �غ��رف��ة ،وذل� ��ك على
هام�ش م�شاركة الغرفة يف فعاليات
منتدى “نور �سلطان لال�ستثمار
وال�سياحة” ال ��ذي ن�ظ�م��ه مكتب

ا��س�ت�ث�م��ر ن ��ور ��س�ل�ط��ان يف اجلناح
ال��وط�ن��ي جل�م�ه��وري��ة كازاخ�ستان
مبعر�ض “�إك�سبو  2020دبي».
تعزيز اال�ستثمار املتبادل
و�أ�� �ش ��اد � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل �سلطان
العوي�س بالعالقات املتنامية بني
ال�شارقة وكازاخ�ستان والتي توفر
م �ن��اخ �اً م ��ؤات �ي �اً ل �ب��ذل امل��زي��د من

اجلهود لدفع العالقات االقت�صادية
ب �ي�ن اجل ��ان� �ب�ي�ن ن �ح��و م ��زي ��د من
االزدهار وتعزيز اال�ستثمار املتبادل
يف قطاعات جديدة ،واال�ستفادة من
الفر�ص املتاحة التي تخدم م�صالح
جمتمع الأع�م��ال ل��دى الطرفني،
م ��ؤك��داً �أهمية ه��ذا اللقاء يف دعم
�أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون اال�ستثماري بني
ال�شارقة وكازاخ�ستان مبا ين�سجم
م��ع ا�سرتاتيجية الغرفة الهادفة
�إىل ت �� �س �ه �ي��ل ازده � � � ��ار قطاعات
الأعمال وتعزيز قدراتها من خالل
التن�سيق م��ع اجل �ه��ات احلكومية
ال��ر� �س �م �ي��ة يف ك ��ازاخ �� �س �ت ��ان ذات
ال�ش�أن االقت�صادي لتكري�س �أف�ضل
املمار�سات االقت�صادية والتنموية
وزي��ادة معدالت التبادل التجاري
وت �ن �� �ش �ي��ط ع�م�ل�ي��ة اال�ستثمارات
املتبادلة بني اجلانبني ،وال �سيما يف
ظل تنامي تدفق اال�ستثمارات من
الإمارات �إىل كازاخ�ستان والتي بلغ
يف الفرتة من � 2005إىل 2020
 2.4مليار دوالر.

و�أكد �سعادة العوي�س �إىل �أن م�شاركة
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة يف
منتدى “نور �سلطان لال�ستثمار
وال�سياحة” ي�أتي يف �إطار حر�صها
على تطوير وتنمية عالقاتها مع
خم �ت �ل��ف دول ال� �ع ��امل واكت�شاف
جماالت التعاون التجاري وفر�ص
اال� �س �ت �ث �م��ار امل �ت �ب��ادل ال �ت��ي تخدم
جمتمع الأعمال يف �إمارة ال�شارقة
وتعزز ح�ضوره يف خمتلف الأ�سواق
ال �ع��امل �ي��ة ،داع� �ي� �اً رج� ��ال الأع� �م ��ال
الكازاخ�ستانيني �إىل اال�ستثمار يف
ال�شارقة واال�ستفادة من امتيازاتها
ال�صناعية والتجارية ال��رائ��دة يف
املنطقة وبو�صفها م��رك��زاً رئي�سياً
لت�صدير ال�سلع والب�ضائع ،وكذلك
ا�ستثمار الفر�ص املجزية املتاحة
فيها وامل��زاي��ا ال�ت��ي ت��وف��ره��ا غرفة
ال�شارقة للم�ستثمرين الأجانب،
ف�ض ً
ال عن امل�ب��ادرات املبتكرة التي
ت�ن�ف��ذه��ا ال �غ��رف��ة ل��دع��م جماالت
ال �ع �م��ل االق� �ت� ��� �ص ��ادي واالب� �ت� �ك ��ار
ف �ي��ه ،م��واك�ب��ة ب��ذل��ك خ�ط��ة �إم ��ارة

ال�شارقة التي جعلت منها �أف�ضل
ب�ي�ئ��ة ح��ا��ض�ن��ة ل�ل�أع �م��ال وجاذبة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات ع �ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي.
ب � ��دوره � ��ا ث �م �ن��ت �� �س� �ع ��ادة مليكا
ب�ي�ك�ت��وروف��ا ح��ر���ص غ��رف��ة جتارة
و� �ص �ن��اع��ة ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى تعزيز
ال �ت �ع��اون ال �ت �ج��اري واالقت�صادي
م��ع كازاخ�ستان  ،معترب ًة �أن هذا

ال �ل �ق��اء مي �ث��ل خ �ط��وة يف االجت ��اه
ال�صحيح نحو عالقات ثنائية �أكرث
ق��وة ومت �ي��زاً يف جم��االت متنوعة،
ت� �ع ��زز ال� ��� �ش ��راك ��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة،
وتنمي رواب��ط جمتمعي الأعمال
يف البلدين ،م�ستعر�ض ًة الفر�ص
اال�ستثمارية املتنوعة يف كازاخ�ستان
ب�شكل ع��ام ومدينة ن��ور ال�سلطان
ب�شكل خ��ا���ص وال �سيما يف جمال

ال�صناعة والبنية التحتية ،الفت ًة
�إىل رغ �ب ��ة جم �ت �م��ع الأع � �م� ��ال يف
جمهورية كازاخ�ستان يف اال�ستفادة
م��ن خ�ب�رات �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة التي
ب��ات��ت من ��وذج� �اً ع��امل �ي �اً للأعمال،
وم��دي�ن��ة رائ ��دة يف تطبيق �أف�ضل
املمار�سات العاملية املبتكرة يف عامل
الأعمال.
و��س�ج�ل��ت غ��رف��ة جت� ��ارة و�صناعة
ال � �� � �ش� ��ارق� ��ة ح� ��� �ض ��ور م �ت �م �ي ��ز يف
منتدى “نور �سلطان لال�ستثمار
وال�سياحة” ال��ذي �شهد عقد عدد
م ��ن اجل �ل �� �س��ات احل � ��واري � ��ة حول
ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار يف م��دي�ن��ة نور
�سلطان الكازاخ�ستانية وجماالت
التعاون االقت�صادي بني الإمارات
وكازاخ�ستان ،م��ن خ�لال م�شاركة
ع �ل��ي اجل � ��اري ت �ن �ف �ي��ذي معار�ض
دول �ي��ة يف م��رك��ز ال���ش��ارق��ة لتنمية
ال� ��� �ص ��ادرات ب��ال �غ��رف��ة كمتحدث
يف اجلل�سة احل��واري��ة ال�ت��ي كانت
بعنوان “دور املناطق االقت�صادية
اخلا�صة يف تنمية املدن املعا�صرة».
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فر�ص التنمية االقت�صادية حمور رئي�سي ملنتدى الأعمال الإماراتي الليتواين

اجلانب الإماراتي ا�ستعر�ض امكانيات و�آفاق اال�ستثمار يف الدولة

قادة الأعمال يف ليتوانيا ي�سلطون ال�ضوء على نقاط القوة االقت�صادية التي توفرها ليتوانيا لدخول الأ�سواق الأوروبية

•• دبي -الفجر:

�أقيم يف دبي منتدى الأعمال الإماراتي
ال �ل �ي �ت��واين وذل ��ك مب���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة من
ال�شخ�صيات ورج��ال الأع �م��ال م��ن دولة
االم� ��ارات وج�م�ه��وري��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا ،وهدف
امللتقى ال�ستك�شاف الفر�ص االقت�صادية
امل� �ت ��اح ��ة ل � ��دى اجل ��ان� �ب�ي�ن وال� �ب� �ح ��ث يف
�أف �� �ض��ل � �س �ب��ل ال �ت �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك عرب
خمتلف القطاعات وخ�صو�صاً القطاعات
اال�سرتاتيجية التي تعتمد على االبتكار
مثل التكنولوجيا والعلوم و�صناعة املواد
الغذائية.
وجمهورية ليتوانيا هي دولة يف منطقة
ب�ح��ر ال�ب�ل�ط�ي��ق ��ش�م��ال �أوروب � � ��ا ،وع�ضو
يف االحت ��اد الأوروب � ��ي وم�ن�ط�ق��ة �شنجن
ومنظمة حلف �شمال الأطل�سي ،وت�شارك
بفاعلية يف �أك���س�ب��و دب��ي  ،2020حيث
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون الدويل،
يف م�ق��ر �إك���س�ب��و  2020دب ��ي م ��ؤخ ��راً،
معايل انغريدا �سيمونيتي رئي�سة وزراء
جمهورية ليتوانيا ،حيث تناول اجلانبان،
عددا من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك،
و دور �إك�سبو  2020دبي يف منح الدول
امل�شاركة من�صة مهمة لتبادل اخلربات،
وت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك يف املجاالت
كافة.
و� � �ش� ��ارك يف امل� �ن� �ت ��دى �� �س� �ع ��ادة ي ��ورات ��ه
رامو�شكينة ،م�س�ؤولة العالقات يف �سفارة
جمهورية ليتوانيا لدى دول��ة الإمارات،
�سعود �أب��و ال���ش��وارب امل��دي��ر ال�ع��ام ملدينة
دب ��ي ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،م � ��روان ع �ب��د العزيز
جناحي  ،املدير العام ملجمع دبي للعلوم،
وال �� �س �ي��دة داي �ن��ا ك�ل�ي�ب��ون��ه امل��دي��ر العام
يف وك��ال��ة ليتوانيا ان�ترب��راي��ز امل�س�ؤولة
ع��ن تعزيز العالقات التجارية وال�سيد
� �ش��ارون��ا���س �سيلي�سيو�س ،م��دي��ر وكالة
ل�ي�ت�ف��ود ،امل���س��ؤول��ة ع��ن ت�ع��زي��ز �صادرات
ل�ي�ت��وان�ي��ا يف امل �ج ��االت ال �غ��ذائ �ي��ة ،حيث
قدم املتحدثون ملحات حول �أهم جماالت
اال�ستثمار والتعاون االقت�صادي.
ويف ك �ل �م �ت �ه��ا ق� ��ال� ��ت � � �س � �ع ��ادة ي� ��ورات� ��ه
رام��و� �ش �ك �ي �ن��ة ،م �� �س ��ؤول��ة ال �ع�ل�اق ��ات يف
��س�ف��ارة ج�م�ه��وري��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا ل ��دى دولة
الإم � � � ��ارات“ :بعد ع��ام�ي�ن م ��ن افتتاح
�سفارتنا بدولة الإم ��ارات ،وبالرغم من

الظروف العاملية اال�ستثنائية متكنا من
توطيد ال�ع�لاق��ات الثنائية ال�ت��ي ن�سعى
ل�ت�ع��زي��زه��ا ب���ش�ك��ل �أو�سع” ،و�أ�ضافت:
“املواقع اال�سرتاتيجية لكال الدولتني
تتيح �آفاقاً �أو�سع من الفر�ص حيث ت�شكل
دولة الإم��ارات بوابة للولوج �إىل منطقة
ال�شرق الأو�سط واال�ستفادة من مكانتها
امل �ت �ق��دم��ة يف جم� � ��االت التكنولوجيا
واالب�ت�ك��ار واخل��دم��ات اللوج�ستية ،كما
نتطلع لإب� ��راز مكانتنا اال�سرتاتيجية
كبوابة للو�صول �إىل دول �أوروبا»
وم��ن جانبه �سلط �أب��و ال���ش��وارب ال�ضوء
على منظومة عمل مدينة دبي ال�صناعية
التي تعك�س �أهميتها ودوره��ا املحوري يف
دع��م ال�صناعات وتنمية الأع�م��ال �ضمن
ال�ق�ط��اع��ات املختلفة بف�ضل م��ا توفره
من مزايا للم�صنعني و�أ�صحاب الأعمال
ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا اال� �س �ه ��ام يف حتقيق
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية دبي ال�صناعية
 ،2023وق ��ال“ :برزت �أه�م�ي��ة الأمن
ال �غ��ذائ��ي ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل ب�سبب
الزيادة على الطلب الناجتة عن انت�شار
ال ��وب ��اء ،وم ��ن �أج � ��ل ا� �س �ت��دام��ة االنتاج
وتنوعه وجهت قيادتنا الر�شيدة اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة ب��و� �ض��ع ب��رام��ج ل�ت���ص�ن�ي��ع طيف
متنوع من الأغ��ذي��ة وامل�شروبات لتعزيز
�أداء �سل�سالل ال �ت��وري��د ع�ل��ى اعتبارها
�أول ��وي ��ة اق�ت���ص��ادي��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ويف

��ض��وء التوجيهات احلكيمة ،ن�سعى �إىل
ج ��ذب ال �� �ش��رك��ات امل���ص�ن�ع��ة للم�أكوالت
وامل���ش��روب��ات �إىل حمفظتنا املمتدة على
�أك�ثر من  23.5مليون ق��دم مربع من
الأرا�ضي املخ�ص�صة لهذا القطاع ».ومن
بني ال�شركاء البارزين يف جمال امل�أكوالت
وامل �� �ش��روب��ات يف م��دي�ن��ة دب��ي ال�صناعية
“الربكة” �أكرب م�صنع للتمور يف العامل،
و”�أ�سماك” �أكرب من�ش�أة ملعاجلة امل�أكوالت
ال �ب �ح��ري��ة واخل� ��دم� ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة يف
املنطقة ،و”�أنوركا لل�صناعات الغذائية”
ال�ت��ي ت�صنع وت���ص��در م�شروبات القهوة
امل �� �ص �ن��وع��ة يف الإم� � � ��ارات �إىل ع ��دد من
الأ�سواق العاملية  ،مبا يف ذلك كندا.
ومن جانبه �أو�ضح �شارونا�س �سيلو�سي�س،
م��دي��ر ليتفود� ،أن ال�ت�ح��دي��ات الزراعية
امل�ستقبلية امل ��ؤث��رة يف ان�ت��اج�ي��ة ك��ل من
ل�ي�ت��وان�ي��ا ودول� ��ة الإم� � ��ارات تختلف عن
بع�ضها نظراً الختالف املواقع اجلغرافية
ل�ل�ب�ل��دي��ن ،م�ع�ت�براً ب� ��أن ه��ذه الفروقات
ت�شكل فر�ص �إيجابية ميكن اال�ستفادة
منها يف تكامل الأدوار و ت�ضافر جهود
البحث والتطوير بح ًثا عن حلول مبتكرة
وم�ستدامة ل�صناعة الأغذية.
ويف حديثه عن قطاع الأغذية الزراعية
الليتوانية� ،أك��د �أن ب�لاده تتمتع مبكانة
تناف�سية قوية يف �إنتاج املنتجات الغذائية،
وخ��ا� �ص��ة م��اي�ت�ع�ل��ق ب��الإن �ت��اج الع�ضوي

وال � ��زراع � ��ة امل �� �س �ت��دام��ة امل ��رت� �ك ��زة على
ممار�سات الزراعة التقليدية وممار�سات
االبتكار يف هذا املجال.
وق��ال“ :يتطلع امل���ص��درون ل�ل�أغ��ذي��ة يف
ليتوانيا �إىل ا�ستك�شاف فر�ص الو�صول
�إىل �أ� �س��واق �أك�ب�ر لال�ستفادة م��ن تزايد
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة عالية
اجل � ��ودة ،ح �ي��ث ن�ت�ب��ع م �ع��اي�ير متقدمة
لل�سالمة واجلودة ،و نقوم اليوم بت�صدير
منتجاتنا ال��زراع �ي��ة �إىل م��ا ي���ص��ل �إىل
 154دولة ،مما يعك�س �شهرة منتجاتنا
عاملياً ،ونتطلع �إىل دخول �أ�سواق الأغذية
يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات وم �ن �ط �ق��ة اخلليج
ال�ع��رب��ي وامل���ش��ارك��ة يف من�صات التجارة
ال�ع��امل�ي��ة امل�ع�ق��دة باملنطقة م�ث��ل جلفود
الذي ت�ست�ضيفه دبي �سنويا»
وم ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��ار �أب� ��و ال �� �ش ��وارب �إىل
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ث��وري��ة ال �ت��ي متتلكها دبي،
م �ث��ل ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي و�إن�ت�رن ��ت
الأ��ش�ي��اء وال��روب��وت��ات وال�ت��ي ي��رك��ز على
تطبيقها �أ� �ص �ح��اب امل���ص��ان��ع يف مدينة
دب ��ي ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وق � ��ال“ :نتطلع �إىل
جذب ال�شركات املتخ�ص�صة بتكنولوجيا
ال�صناعات الغذائية وتوطيد وتعاوننا
معها من �أجل االرتقاء مبنظومة االنتاج
الغذئي بالدولة»
و �أ�� �ض ��اف�“ :إن وج ��ود م�ن���ش��أة ت�صنيع
يف دب��ي يفتح ب��واب��ة �إىل منطقة ال�شرق

الأو��س��ط و�إفريقيا و�آ�سيا ويوفر الكثري
من املزايا ال �سيما القدرة على الت�صدير
�إىل دول امل �ن �ط �ق��ة ودول ال� �ع ��امل مع
مميزات جمركية كما �ستحظى املنتجات
ال�ل�ي�ت��وان�ي��ة ال�ت��ي حت�م��ل ع�لام��ة “�صنع
يف الإمارات” جم ��االت �أو� �س��ع للتجارة
والو�صل �إىل الأ�سواق العاملية»
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ك�ل�ي��وب��ون��ه “تعترب
ل�ي�ت��وان�ي��ا م�ن���ص��ة م�ف�ت��وح��ة لالبتكار”
م�ضيفة �أن ب�ل��ده��ا مت�ت�ل��ك  10%من
�سوق الليزر العلمي العاملي و�شهدت منوًا
ريا يف ال�صادرات خالل عام  2020يف
كب ً
كل من علوم احلياة ( )62%والهند�سة
ع��ال�ي��ة التقنية ( )% 14ويف تعليقها
ع�ل��ى ال �ف��ر���ص ال �ف��وري��ة ال �ت��ي مي�ك��ن �أن
ت�ستفيد منها جمتمعات الأعمال يف دولة
الإم � ��ارات ول�ي�ت��وان�ي��ا� ،سلطت كليوبون
ال�ضوء على جمال �صناعات الأدوية
و ق��ال��ت“ :هناك ال �ك �ث�ير م��ن �شركات
الأدوي��ة والتكنولوجيا احليوية يف دولة
الإم� � ��ارات ،ف�ل��دي��ك ثيمو ف�ي���ش�ير ،التي
لها �أي��ً��ض��ا وج��ود كبري يف ليتوانيا .ويف
ال��وق��ت يتمتع قطاع الأغ��ذي��ة مبقومات
من ��و ك�ب��رى ل� ��دى ال �ط��رف�ي�ن ماي�شري
�إىل ام�ك��ان�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة م��ن تطبيقات
التكنولوجيا احليوية يف دعم ال�صناعات
ال��دوائ�ي��ة والأج �ه��زة الطبية  ،والأل ��واح
الكهرو�ضوئية  ،واملركبات الكهربائية «.
ويف هذا ال�سياق �أطلع اجلناحي للجمهور
ع �ل��ى م ��اي ��وف ��ره جم �م��ع دب � ��ي للعلوم،
وه��و بيئة الأع�م��ال الوحيدة املخ�ص�صة
لل��أع �م��ال يف امل�ن�ط�ق��ة ل �ق �ط��اع الأدوي � ��ة
وعلوم املواد واحلياة والبحث والتطوير
بالإ�ضافة �إىل �شركات البيئة والطاقة.
و��س�ل��ط ال���ض��وء ع�ل��ى ال ��دور ال ��ذي لعبه
ال�شركاء التجاريون للمجمع يف مواجهة
ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو� ��س ك��وف �ي��د خ �ل�ال العام
املا�ضي .وق��ال جناحي“ :الأمن الطبي
ي��وازي يف �أهميته الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ،و �إن
اال��س�ت�ث�م��ار يف ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
ب�شكل ع��ام يف �أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات��ه .هناك
الكثري م��ن الفر�ص ال�ستك�شافها يف ما
يخ�ص الت�صنيع ال��دوائ��ي ال�ت��ي ميكننا
ت�ع��زي��زه��ا م��ن خ�ل�ال ج�ه��ود جم�م��ع دبي
للعوم و�شراكاته اال�سرتاتيجية وهو ما
ي�ضع ه��ذا امل�ج��ال �ضمن ن�ط��اق التعاون
املرتبقب مع ليتوانيا» .
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بالتعاون مع �شركة �ستاليون

�صندوق خليفة يطلق برناجما
رياديا للذكاء اال�صطناعي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع �أم�س بالتعاون مع �شركة �ستاليون �إحدى
ال�شركات الرائدة يف جمال الذكاء اال�صطناعي عن �إطالق برنامج ريادي للذكاء
اال�صطناعي الذي يهدف �إىل متكني  75من رواد الأعمال من اغتنام الفر�ص
اال�ستثمارية يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي وت�أ�سي�س �شركاتهم وم�شاريعهم
النا�شئة يف هذا القطاع.
وي�شمل الربنامج الذي ي�ستمر على مدى � 9أ�سابيع وي�ستهدف طالب اجلامعات
يف الإمارات �أف�ضل املمار�سات و�أطر العمل والأدوات الالزمة لت�أ�سي�س م�شروع يف
قطاع الذكاء اال�صطناعي� ،إذ يقدم الربنامج تطبيقات ذكاء ا�صطناعي واقعية
عرب خمتلف القطاعات ،ف�ض ًال عن التعريف بنموذج الت�سويق املعروف بنموذج
“اللبنات الع�شر يف الأعمال” ال��ذي مي� ّك��ن م�ستخدميه م��ن ت�صور الفر�ص
التجارية واال�ستفادة منها.
وق��ال �سعادة را�شد البلو�شي نائب رئي�س جمل�س ادارة �صندوق خليفة“ :يعقد
�صندوق خليفة با�ستمرار �شراكات تتما�شى مع �أهدافه ور�ؤيته بتوفري بيئة �أعمال
ري��ادي��ة تعتمد على التكنولوجيا واالب�ت�ك��ار ،ويوا�صل التزامه بالت�شجيع على
توظيفهما يف ريادة الأعمال» و�أكد �أن �إطالق الربنامج بالتعاون مع �شركة �ستاليون
�سيوفر م�صادر املعرفة يف جمال الأعمال مما يعزز من قدرات رواد �أعمال ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،مو�ضحاً �أن الدفعة الأوىل من م�ستفيدي الربنامج �سي�ضم
 75م��ن ط�لاب اجل��ام�ع��ات ال��راغ�ب�ين يف خو�ض غمار جتربة ج��دي��دة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي» .و�أ�ضاف :يعترب الربنامج �أحدث م�ساهمات �صندوق خليفة
يف قطاع الذكاء اال�صطناعي ،و�سبقه من�صة م�ست�شاري التي حققت جناحاً باهراً،
ونتطلع �إىل تزويد رواد الأعمال يف الإمارات باملزيد من االبتكارات التكنولوجية
املتقدمة لدعم جناحاتهم وتعزيز م�ساهماتهم يف منو االقت�صاد الوطني .وقال
�سامر عبيدات ،الرئي�س التنفيذي لأم جي �أم :ي�ستمر الذكاء اال�صطناعي اليوم
بقلب املوازين يف العامل الذي نعي�ش به اليوم .وعلى الرغم من التحول الكبري
الذي �أحدثه على االقت�صاد العاملي الذي يتوقع �أن ينمو مبقدار  15.7تريليون
دوالر يف عام  ،2030ف�إن الذكاء اال�صطناعي �سي�ؤدي �إىل البطالة التكنولوجية
با�ستبداله �أك�ثر من  40%من العمال واملوظفني الإداري�ي�ن واملهنيني بحلول
عام  .2030لذا �سيحتاج الأف��راد وامل�ؤ�س�سات �أن ي�صبحوا ما ي�سمى “ مواطني
الذكاء اال�صطناعي” ليتمكنوا من موا�صلة العمل بفعالية �ضمن �أم��ة الذكاء
اال�صطناعي امل�ستقبلية ،والإبحار يف عامل رقمي من خالل طبيعة عمل خمتلفة،
وواقع اقت�صادي و�أ�سلوب حياة جديدين.

خالل جل�سة نظمها �ضمن �سل�سلة جل�سات اال�ستثمار يف قدرات املر�أة

�سيدات �أعمال ال�شارقة يفتح باب ال�شراكة االقت�صادية مع رائدات الأعمال الربازيليات والهولنديات
•• ال�شارقة-الفجر:

ا� �س �ت �� �ض��اف جم �ل ����س �� �س� �ي ��دات �أع� �م ��ال
ال�شارقة ،التابع مل�ؤ�س�سة مناء لالرتقاء
ب ��امل ��ر�أة ،م� ��ؤخ ��راً ،وف��دي��ن م��ن هولندا
وال�ب�رازي��ل ي�ضمان  30رائ ��دة �أعمال
ميثلن طيفاً وا��س�ع�اً م��ن ال�صناعات يف
ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ،وذل ��ك يف جل�سة نظمها
��ض�م��ن ��س�ل���س�ل��ة ج�ل���س��ات��ه حت��ت عنوان
“اال�ستثمار يف قدرات املر�أة” ،والهادفة
�إىل تبادل اخلربات واملعارف بني �سيدات
�أعمال ال�شارقة ونظرياتهن يف خمتلف
ال��دول مبا ي�سهم يف ا�ستك�شاف الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة يف �إمارة ال�شارقة،
وت��و� �س �ي��ع ف��ر���ص من��و م�ن�ظ��وم��ة ري ��ادة
الأعمال يف خمتلف �إمارات الدولة ودول
املنطقة.
و�شارك يف اجلل�سة التي عقدت يف فندق

“ذا ت�شيدي البيت” ،ال�شيخة هند بنت
ماجد القا�سمي ،رئي�س جمل�س �سيدات
�أع �م��ال ال���ش��ارق��ة ،وع ��دد م��ن ال�سيدات
ع�ضوات املجل�س ،ورائدات �أعمال ميثلن
م�ؤ�س�سة “ن�ساء العامل” م��ن هولندا،
وم ��ؤ� �س �� �س��ة “�أعمال امل�ستقبل” من
الربازيل.
و�� �ش� �ه ��دت اجل �ل �� �س��ة ت �ع ��ري ��ف �أع �� �ض ��اء
الوفدين الزائرين باخلدمات املتنوعة
واحل��واف��ز ال�ت��ي ت��وف��ره��ا الإم� ��ارة لنمو
الأع� �م ��ال يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،كما
ا��س�ت�ع��ر��ض��ت � �س �ي��دات �أع �م ��ال ال�شارقة
امل�شاركات م�شاريعهن القائمة والأفكار
ال��ري��ادي��ة امل�ستقبلية و�إمكانيات تعزيز
التعاون امل�شرتك و�إب��رام ال�شراكات مع
نظرياتهن الهولنديات والربازيليات.
من جانبها ،قالت ال�شيخة هند بنت ماجد
القا�سمي ،رئي�س جمل�س �سيدات �أعمال

ال���ش��ارق��ة“ :ت�أتي جل�سات (اال�ستثمار
يف ق��درات امل ��ر�أة) يف �إط��ار اجل�ه��ود التي
ي�ب��ذل�ه��ا امل�ج�ل����س ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
�سيدات الأع�م��ال ح��ول ال�ع��امل ،وت�أكيداً
على التزامه بتحفيز منو ال�شركات التي
متتلكها وتديرها �سيدات �أعمال ،وذلك
م��ن خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ن �أف �ك��اره��ن مع
نظرياتهن م��ن خمتلف ال��دول وتبادل
امل� �ع ��ارف واخل �ب ��رات ال�ل�ازم ��ة لإيجاد
حلول م�ستدامة تدعم امل��ر�أة يف جمال
الأعمال على �أكمل وجه».
و�أ�ضافت ال�شيخة هند القا�سمي“ :يوفر
جمل�س �سيدات �أع�م��ال ال�شارقة ،الذي
ت�أ�س�س بدعم من قرينة �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي رئي�سة م�ؤ�س�سة
من ��اء ل�لارت �ق��اء ب ��امل ��ر�أة ،م�ن���ص��ة متكن
رائ ��دات الأع �م��ال م��ن تعزيز ال�شراكات

الفاعلة يف خمتلف القطاعات ،مبا يحقق
ر�ؤية حكومة ال�شارقة ب�أن االرتقاء باملر�أة
ي�شكل حم��وراً �أ�سا�سياً لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف املجتمعات».
بدورها� ،أ�شادت كارين دو ميري ،الرئي�س
امل�ؤ�س�س ل�شركة “ن�ساء العامل” بجهود
جم �ل ����س � �س �ي��دات �أع� �م ��ال ال �� �ش��ارق��ة يف
ت�ن�ظ�ي��م م �ث��ل ه ��ذه اجل �ل �� �س��ات الرامية
�إىل دع��م حتقيق التمكني االقت�صادي
للمر�أة ،و�أ�ضافت“ :ت�أتي م�شاركتنا يف
ه��ذه اجلل�سة لتمتني ج�سور التوا�صل
ب �ي�ن رائ � � � ��دات الأع� � �م � ��ال الأوروب � � �ي � ��ات
ونظرياتهن يف دول��ة الإم��ارات وتو�سيع
نطاق التعاون التجاري والثقايف بينهن،
ح�ي��ث ي�ن�ب�غ��ي ل �ل �م��ر�أة �أن ت�ل�ع��ب دوره ��ا
ال�ق�ي��ادي و�أن ت�شارك يف عمليات �صنع
ال �ق��رار ،وخ���ص��و��ص�اً �أن دول ��ة الإم ��ارات
باتت منوذجاً يُحتذى يف جمال متكني

امل ��ر�أة و�ضمان م�شاركتها املتكافئة مع
الرجل يف بناء املجتمع».
م��ن جهتها� ،شكرت باتري�سيا برازيو،
رئي�سة وف��د رائ ��دات م�ؤ�س�سة “�أعمال
امل�ستقبل” جم �ل ����س � �س �ي��دات �أع �م ��ال
ال �� �ش��ارق��ة لإت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة لتعزيز
ال� ��رواب� ��ط ب�ي�ن � �س �ي��دات الأع � �م� ��ال من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ودع� ��م جناحهن
ال ��ري ��ادي يف جم ��ال الأع� �م ��ال ،وقالت:
“ي�ضم وفدنا رائدات �أعمال يتخ�ص�صن
يف جمموعة من ال�صناعات من خمتلف
ال � ��والي � ��ات وامل� �ق ��اط� �ع ��ات ال�ب�رازي �ل �ي ��ة،
و�شكلت جل�سة ال�ت��وا��ص��ل ال�ت��ي نظمها
املجل�س من�صة لأع�ضاء وفدنا متكنهن
م��ن ب�ح��ث ال�ف��ر���ص اجل��دي��دة يف جمال
الأعمال ،والتوا�صل مع رائدات الأعمال
يف ال�شارقة ،وا�ستك�شاف �إمكانية عقد
ال�شراكات اجلديدة معهن».

تدوير يعالج ً 1,040,631.15
طنا من
النفايات يف الربع الثالث من العام 2021

•• �أبوظبي-الفجر:

بلغ حجم النفايات التي قام مركز �أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مبعاجلتها
يف كافة �أنحاء �إمارة �أبوظبي ،خالل الربع الثالث من العام  ،2021نحو
 1,040,631.15ط�ن�اً م��ن ال�ن�ف��اي��ات .وب�ل��غ حجم ال�ن�ف��اي��ات البلدية
ال�صلبة املعاجلة خالل الربع الثالث  10,065.15طناً من النفايات،
فيما بلغ حجم النفايات التجارية وال�صناعية املعاجلة 291,119.53
طناً� ،أم��ا نفايات الإط��ارات املعاجلة فقد بلغت  8,902.84طناً .وعالج
املركز من النفايات اخل�ضراء يف ذات الفرتة  12,358.2طناً� ،إ�ضافة �إىل
معاجلة  5,784.58طناً من نفايات احليوانات من املزارع (نفايات املزارع
وحظائر املا�شية) �إىل جانب  2,090.3من نفايات احليوانات النافقة
واحليوانات امليتة .وبلغ �إجمايل النفايات الطبية املعاجلة 3,029.48
طناً� ،أما خملفات الهدم والبناء املعاجلة فقد و�صلت �إىل 692,406.64
طناً من النفايات ،يف حني بلغ �إجمايل النفايات املعاجلة اخلطرة وغري
اخلطرة  1,040,631.15طناً .ويف هذا ال�صدد ،قال �سعادة الدكتور
�سامل خلفان الكعبي ،مدير عام مركز �أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير):
“�إن م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لإدارة النفايات وا��ص��ل بكل اجل��د واحل��ر���ص تنفيذ
مراحل خارطته اال�سرتاتيجية الرامية �إىل احلفاظ على جمتمع �صحي
يتمتع ب�أرقى اخل��دم��ات ،والعمل على تطوير �أ�ساليب و�أدوات العمل من
�أجل حتقيق �أق�صى قدر من النجاعة يف التعامل مع النفايات املختلفة يف
كافة �أرجاء الإمارة .و�أكد �سعادته �أن املركز ي�سعى لال�ستفادة من كافة �أنواع
النفايات التي ي�ستقبلها خالل العام ،ويحر�ص على رفع م�ستوى الوعي
ب�أهمية �إعادة تدوير وا�ستخدام النفايات والتخل�ص ال�سليم منها ،مع تزويد
اجلمهور بالأدوات احلديثة من �أجل التعامل الإيجابي مع النفايات و�صو ًال
�إىل تدعيم جانب مهم من االقت�صاد املحلي القائم على املواد املعاد تدويرها
مبا يعود بالنفع على جممل احلياة يف �إمارة �أبوظبي».
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EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 283253 :بتاريخ2017/11/21 :
امل�سجلة بالرقم 283253 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 283251 :بتاريخ2017/11/21 :
امل�سجلة بالرقم 283251 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 46138 :بتاريخ2002/02/06 :
امل�سجلة بالرقم 46138 :بتاريخ2003/03/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 139878 :بتاريخ2010/03/09 :
امل�سجلة بالرقم 139878 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 283252 :بتاريخ2017/11/21 :
امل�سجلة بالرقم 283252 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/02 :

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

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

الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382

الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 250464 :بتاريخ2016/03/20 :
امل�سجلة بالرقم 250464 :بتاريخ2016/08/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

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

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

الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382

الأربعاء  3نوفمرب  2021العدد 13382
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 86950 :بتاريخ2006/11/02 :
امل�سجلة بالرقم 86950 :بتاريخ2007/08/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن انذار عديل بالن�شر 01/11/2021
رقم ()8805/2021

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن انذار عديل بالن�شر 01/11/2021
رقم ()8806/2021

وزارة العدل
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 565/2009/207تنفيذ جتاري

املنذر  :برق ال�سحاب لنقل املواد البرتوليه
املنذر اليه  :تي اي ا�س �سي للمقاوالت ذ م م
مبوجب اوامر �شراء بني املنذره واملنذر اليها �شركة  /تي اي ا�س �سي للمقاوالت ذ م م  ،مت االتفاق علي
توريد �شحن ديزل من املنذرة ايل املنذر اليها  ،وبعد توريد ال�شحنات املتفق عليها للمنذر اليها والتي
من خاللها �صدرت عدة فواتري ق��درت باجمايل مبلغ  294,775.00دره��م (مئتان واربعه وت�سعون
الف و�سبعمائه وخم�سه و�سبعون درهما اماراتيا  ،اال انكم وبعد ا�ستالمكم لتلك ال�شحنات من الديزل مل
تلتزمو ب�سداد املبالغ امل�ستحقه وهو االمر الذي ترتب معه تلك املديونيه لذلك فان املنذرة تنذركم ب�سداد
اجمايل قيمة املبالغ امل�ستحقة واملت�صده يف زمتكم وذلك خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا
االنذار ويعد هذا االنذار تكليف بالوفاء واال �سوف ن�ضطر للج�ؤ للمحاكم ال�ستعادة حقوق املنذرة والزامكم
بكافة التعوي�ضات وامل�صاريف او اي مبالغ تتكبدها املنذرة من جراء احتبا�س اموالها لديكم وحرمانها
من ا�ستغالله ومع ذلك اتخاذ كافة االجراءات التحفظية باحلجز علي ح�سا�ساتكم لدي البنوك وجميع
ممتالكاتكم املنقولة وغري املنقوله باال�ضافة ايل حتميلكم جميع الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب
املحاماه وكافة امل�صاريف االخري.

املنذر  :بنك الكويت الوطني �ش م ك ع ( فرع دبي )
املنذر اليه � :شركة االحتاد لالفالم امللونه ذ م م
مبوجب اتفاقیه ت�سهیالت م�صرفيه م�ؤرخه يف  3يوليو ( 2019وما يرتبط بها من �شروط واحكام ومالحق) بني
املنذره واملنذر اليها الرابعه �شركة االحتاد لالفالم امللونه ذ م م و�شركات �أخرى ،وحيث تخلفتم عن �سداد الت�سهيالت
امل�صرفية وحيث انكم موقعني بتاريخ  14اغ�سط�س  2019خطاب كفاله �شركة تعهدمت مبوجبها ب�سداد اي مبالغ
م�ستحقه يف ذم��ة املقر�ضني فيما يتعلق ب��اي ت�سهيالت م�صرفيه مينحها املنذر للمقر�ضني  ،وحيث اخللتم و�أخل
املقر�ضني بالتزاماتهم وتخلفتم عن �سداد الت�سهيالت امل�صرفيه دون وج��ه حق وق��د تر�صد بذمتكم نتيجه لذلك
ولغايه تاريخ  4اكتوبر  2021مبلغ وقدره  10،748،596.77درهم  ،وحيث ان املنذرة قد طالبتكم ب�سداد املبالغ
املرت�صده بذمتكم م��رارا وتكرارا وديا وامتنعتم عن ال�سداد ،لذلك فان املنذرة تنذركم ب�سداد اجمايل قيمة املبالغ
امل�ستحقة واملت�صده يف زمتكم وذلك خالل مدة خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار ويعد هذا االنذار تكليف
بالوفاء واال �سوف ن�ضطر للج�ؤ للمحاكم ال�ستعادة حقوق املنذرة والزامكم بكافة التعوي�ضات وامل�صاريف او اي مبالغ
تتكبدها املنذرة من جراء احتبا�س اموالها لديكم وحرمانها من ا�ستغالله ومع ذلك اتخاذ كافة االجراءات التحفظية
باحلجز علي ح�سا�ساتكم ل��دي البنوك وجميع ممتالكاتكم املنقولة وغ�ير املنقوله باال�ضافة ايل حتميلكم جميع
الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماه وكافة امل�صاريف الأخري.
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8564

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8793

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن انذار عديل بالن�شر 02/11/2021
رقم ()2021/8836

املنذر � :شيتال �سوری�ش كومار �سوين �سوين
�ضد  -املنذر �إليه  :مرفاد م�صطفى مو�سى
نحن مكتب الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتنا وك�لاء عن املنذر ننذر
املنذر �إليه بالآتي  :نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ  1,500,000درهم اماراتي(مليون
وخم�سمائة الف درهم اماراتي) والفائدة القانونيه بواقع � %9سنوياً من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك االول يف  12/1/2021وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ
�إ�ستالم الإن��ذار واال �سن�ضطر ا�سفني التخاذ االج ��راءات القانونية ال�لازم��ة �ضدكم عن
طريق �أمر الأداء �سند للمادتني  63 ،62من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة 2018
ب�ش�أن الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية و�أتعاب املحاماه.

املنذر  :حممد علي حممد كمايل
�ضد  /املنذر �إليه  :اورنكزیب خان حممد اليا�س
نحن مكتب الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتنا وكالء عن املنذر ننذر املنذر
�إليه ب��الآت��ي :نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ  175,000دره��م ام��ارات��ي (مائة وخم�سه
و�سبعون الف درهم اماراتي) والفائدة القانونيه بواقع � %9سنوياً من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك االول يف  2018/9/15وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ
اع�لان الإن ��ذار واال �سن�ضطر ا�سفني الت�خ��اذ االج ��راءات القانونية ال�لازم��ة �ضدكم عن
طريق �أمر الأداء �سند للمادتني  63 ،62من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة 2018
ب�ش�أن الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية و�أتعاب املحاماه.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030343
تنازل /بيع
حيث �أن ال�سيد � :سامل را�شد خلفان بن جر�ش الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جتارية (�صالون دانه املليحة للحالقة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم ( )747252حيث ان ال�سيد� :سامل را�شد خلفان بن جر�ش الكتبي  -اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((�صالون دانه
املليحة للحالقة )) البالغة (� )%100إىلال�سيد  :عو�ض �سعيد حارب بالعجيد الكتبي -
اماراتي اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر,
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك
عيه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030470
تنازل /بيع

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030259
تنازل /بيع

حيث �أن ال�سيد حممد ا�سماعیل قادر ح�سنی  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(الفتوح لتجارة الدراجات النارية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )515212حيث ان ال�سيد :حممد ا�سماعیل قادر ح�سني  -بنغالدي�شي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((الفتوح لتجارة الدراجات النارية)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد  :حممد كرمي ن�صر الدين  -هندي اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة
ال�سابق لوكيل خدماته وتغري اال�سم التجاري من (الفتوح لتجارة الدراجات النارية) اىل (الفتوح
ال�صالح الدراجات النارية) تغري الن�شاط التجاري من (جتارة الدراجات النارية) اىل (ا�صالح
الدراجات النارية) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�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 عيه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -با�سمة ح�سني يو�سف عبداهلل ح�سني عبداهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0002848جتاري (جزئي)

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالنا�صر عبداهلل �صالح بن حنظل
جمهول حمل االقامة
مب��ا ان الطالب التنفيذ /بنك امل�شرق  -نعلنكم بانه مت احلجز على
ام��وال�ك��م اخل��ا��ص��ة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن ال�ع�ق��ار رق��م  810الكائنة مبنطقة
الوحيدة وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )592025.18دره��م يف امللف
�أعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :با�سمة ح�سني يو�سف عبداهلل ح�سني عبداهلل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك م�صر فرع دبي  -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  140885درهم
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.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8792/2021

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

املنذر  :بنك الكويت الوطني �ش م ك ع (فرع دبي)
املنذر اليه  :راجی�ش كومار كری�شنا
مبوجب اتفاقيه ت�سهیالت م�صرفیه م�ؤرخه يف  3يوليو ( 2019وم��ا يرتبط بها من �شروط واحكام ومالحق)
بني املنذره و�شركة بيفر جلف للمقاوالت ذ.م.م و�شركة االحت��اد لالفالم امللونه ذ م م و�شركات �أخ��رى ،و ب�صفتكم
موقعني بتاريخ  3يوليو  2019كفاله �شخ�صية تعهدمت مبوجبها ب�سداد اي مبالغ م�ستحقه يف ذمة املقر�ضني فيما
يتعلق باي ت�سهيالت م�صرفيه مينحها املنذر للمقر�ضني  ،وحيث �أخ��ل املقر�ضني بالتزاماتهم وتخلفوا عن �سداد
الت�سهيالت امل�صرفيه دون وجه حق وقد تر�صد بذمتهم نتيجه لذلك ولغايه تاريخ  4اكتوبر  2021مبلغ وقدره
 10،748،596,77درهم ،وحيث ان املنذرة قد طالبت املقرت�ضني ب�سداد املبالغ املرت�صده بذمتهم مرارا وتكرارا
وديا وامتنعوا عن ال�سداد ،لذلك فان املنذرة تنذركم مبوجب الكفالة ال�شخ�صية امل�شار اليها �أعاله ب�سداد اجمايل قيمة
املبالغ امل�ستحقة واملرت�صده يف ذمتكم وذلك خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار وبعد هذا االنذار
تكليف بالوفاء واال �سوف ن�ضطر للج�ؤ للمحاكم ال�ستعادة حقوق املنذرة والزامكم بكافة التعوي�ضات وامل�صاريف او
اي مبالغ تتكبدها املنذرة من جراء احتبا�س �أموالها لديكم وحرمانها من ا�ستغالله ومع ذلك اتخاذ كافة االجراءات
التحفظية باحلجز علي ح�ساباتكم لدي البنوك وجميع ممتالكاتكم املنقولة وغري املنقوله باال�ضافة ايل حتميلكم
جميع الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماه وكافة امل�صاريف االخرى.

املنذر  /هيثم عبد العظيم فرج حنفي  -م�صري اجلن�سية.
العنوان  /امارة دبي  -بر دبي  -منطقة جي بي �آر  -بناية املرجان � - 3شقة رقم 1701
هاتف رقم  - 0502064462 -رقم مكاين .21410160629 /
املنذر اليه  /احمد نيازي عبد املطلب ـ م�صري اجلن�سية.
العنوان  /امارة دبي  -بر دبي  -منطقة جي بي ار  -بناية املرجان � - 3شقة رقم 1701
هاتف رقم  - 0554855522 - 055441793 -رقم مكاين .12284753688 /
املو�ضوع  /حيث ان املنذر اليه م�ستحق بذمته للمنذر مبلغ ( 151600مائة وواحد وخم�سون الف درهم)
وحيث ان املنذر قام مبطالبة املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته بكافة الو�سائل الودية اال انه مل يبادر
اىل ال�سداد وال ب�أي جزء من املبلغ االمر الذي ا�ضطر معه املنذر اىل انذار املنذر اليه مبوجب الإنذار الراهن
املو�ضح �أعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ علمه بهذا الإنذار واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي تكفل ح�صوله على حقه من املنذر اليه  /لذلك يخطر املنذر املنذر اليه ب�صورة من هذا
الإنذار للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا خالل املدة املذكورة �أعاله.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل عن طريق بالن�شر
رقم ()2021/8823
املقدم من املنذرة � :شركة �أوبتيكل �سبليزذ.م.م (حالياً)
�شركة كيفان للنظارات �ش.ذ.م.م (�سابقاً)
�ضد  -املنذر اليها  :جانلوك م.م.ح
تنذر امل�ن��ذرة� /شركة �أوبتيكل �سبليز ذ.م.م (حالياً) � -شركة كيفان للنظارات �ش.ذ.م.م
(�سابقاً)  -املنذر �إليها /جانلوك م.م.ح ب�إخالء العني امل�ؤجرة لقيامكم ب�إرتكاب خمالفة
ح�سب الفقرة (ب ،ج،و) من البند رقم ( )1من املادة رقم ( )25من القانون رقم( )26
ل�سنة  2007واملعدل بالقانون رقم ( )33ل�سنة  2008و�سداد املبلغ القيمة الإيجارية
وقدرها ( )150،000درهم وذلك يف خالل ( )30يوم من تاريخ �إخطاركم بهذا الإنذار،
و�إال ف�سوف ي�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم للمطالبة
ب�سداد املبلغ مع ت�ضمينكم الر�سوم والنفقات املرتتبة على ذلك.

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8835

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

الكاتب العدل

املنذر  :طالل غازي �سعيد � -سوري اجلن�سية  -وعنوانه املختار  :مكتب حممد الدهبا�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
الكائن ب�إمارة دبي – بردبي –  -منطقة برج خليفة � -شارع ال�شيخ زايد –  48برج جايت  -بالقرب من حمطة مرتو برج
خليفة/دبي مول  -ت  – 044412031 :رقم مكاين ٢٥٥٩١٨٨٢٧٤ :
املنذر �إليه  :حمدان عبد اهلل عبدالعال �أبو طه  -فل�سطيني اجلن�سية  -عنوانه � :إمارة دبي � -سكن خا�ص بالنادي الأهلي -
منطقة الق�صي�ص -خلف املال بالزا  -هاتف +971585681813 - 0558488331-0508822221 :
املو�ضوع  :انذار عديل وتكليف بالوفاء مببلغ مئة و�ستون �ألف درهم (160,000درهم) مبوجب ن�ص املادتني  62و63
من الالئحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية
فان املنذر يتوجه للمنذر �إليهما مبوجب هذا الإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل عليه وبنفاذ مفعوله خالل املدة القانونية
ب�أن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�ضة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم  ،وذلك خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أيام (5
يوم) من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإنذار� ،أو يف حال عدم االلتزام رد املبالغ امل�ستلمة و امل�شار �إليها ب�صدر هذا الإنذار و البالغ
قدره  160,000درهم (مائة و�ستون الف درهم ال غري) بالإ�ضافة ايل مبلغ التعوي�ض املذكور  ،و�إال �سي�ضطر موكلنا
التخاذ كافة الإج ��راءات القانونية يف مواجهتكم لف�سخ العقود املربمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم بالإ�ضافة
�إىل كافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة التي يتكبدها يف �سبيل ذلك والفائدة القانونية مبقدار  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وفقا للقانون.

الكاتب العدل

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

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030422
تنازل /بيع

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030387
تنازل /بيع

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030384
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /احمد عبدالكرمي عبدالكرمي ح�سن  -اجلن�سية م�صر  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم ليايل النيل) ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )776589إىل ال�سيد  /عبداالله
يحيى املبارك  -اجلن�سية �سوريا  ،تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -تغيري اال�سم التجاري من مطعم ليايل النيل اىل مطعم احالم ال�شام ذ م م
�شركة ال�شخ�ص الواحد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :جابر علي يو�سف ح�سن عبا�س  -اجلن�سية  :الإمارت  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد � :ستار ابو بكر اجلن�سية
 :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (مغ�سلة �سماء املدينة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )763801ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل
القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (وكيل خدمات) •ا�ضافة 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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :فائزه �سامل بن حويل  -اجلن�سية  :الهند  ،ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد� :شيخ انور �شيخ
�شاند  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (خدمات كاد كري للكمبيوتر) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )218641ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
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

حمكمة التنفيذ

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  985/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8841/2021

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :جورج ثاداو�س جورج  -اجلن�سية :الهند ،يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :بهریی �شاوهان �سینج �شاوهان  -اجلن�سية:
الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (الركن املعتمد للمقاوالت ال�صحية وتركيب وحدات التكييف) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )720720ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
ت�ع��دي�لات اخرى •:تغيري الإ� �س��م ال�ت�ج��اري م��ن (ال��رك��ن املعتمد ل�ل�م�ق��اوالت ال�صحية وتركيب
وح��دات التكييف) �إىل (رك��ن الباهيه للمقاوالت التك�سية واالر�ضيات) • ،تغيري الن�شاط التجاري
من (م�ق��اوالت فئة �ساد�سة� ،صحي ،تركيب وح��دت التكييف) �إىل (م�ق��اوالت فئة �ساد�سة ،التك�سية
والأر�ضيات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/387عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 864,121/3درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  ،رقم مكاين ()3113783794
وميثله /حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :حياد علي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 864121.30
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم وامل�صاريف.
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

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

تقدمت املواطنة  /فاريبه فهد حممد اجل�سمي
 /بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم
التوثيقات بتغيري ا�سمها من (فاريبه) اىل(�شيخة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

حماكم دبي

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2021 /0002267مدين كلي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2020 /0000199مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه :زهري عبد اجلواد العبداهلل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:جمال الدين حممد علو�ش  ,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 . 1032497.0
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 عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه :عبد اهلل جمال عبد اهلل حممد احل�ضرمي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:بنك االحتاد الوطني � -سابقا  -بنك ابوظبي التجاري (حاليا)
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 . 418429.0
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 عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0028418

املخطـر  :جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء ذ.م.م �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()549257
وميثلها /حممد ماجد ال�شاكو�ش� -سوري اجلن�سية  -وكي ً
ال عنه ال�سيد /عبداهلل ا�سعد فرا�شة – اجلن�سية:لبنان – ويحمل
هوية اماراتية رقم ( )784199171582796مبـوجب وكالـة م�صدقـة لـدى ال�سيد الكاتب العدل يف ال�شارقـة بـالرقم
( )SH20201025D51004بتاريخ  - )2020/10/28( -العنوان  :ال�شارقة – املجاز � – 1شارع الكورني�ش –
خلف بنك بلوم فرن�سا  -بناية  - B2هاتف رقم 0505679795 :
املخطر �إليه  :مطعم ملك الدجاج الطازج  -وميثله ال�سيد /و�سيم قا�سم عبداهلل  -اجلن�سية  :لبنان
العنوان :ال�شارقة – الغبيبة مقابل �سوق الذهب  -هاتف رقم 0563668761 -065669191 :
مو�ضوع الإخطار� :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )2,400,000مليونان و�أربعمائة �ألف درهم،
الوقـائـع -:نتيجة لبع�ض التعامالت ال�شخ�صية فيما بني املخطر واملخطر �إليه ف��إن املخطر �إليه اقرت�ض مبلغ بقيمة
( )2,400,000درهم من املخطر وذلك على �سبيل القر�ض احل�سن ،وذلك بناء على عقد قر�ض �أبرم فيما بني الطرفني.
و قام املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مراراً وتكراراً ومراجعته ولكن دون �أي جدوى ،لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر
�إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذل��ك يف موعد �أق�صاه (� )5أي��ام من تاريخ تبلغكم هذا
الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض
مع حفظ باقي احلقوق ،لذلك  -فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،

الكاتب العدل
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

حمكمة التنفيذ املدنية

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

تغيري ا�سـم  /فاريبه فهد حممد اجل�سمي

املنذر  :ا�س �آیه اف انرتنا�شيونال لتجارة مواد البناء �ش ذ م م
املنذر �إليه � :ساحل الل�ؤل�ؤ للزجاح �ش ذ م م
ينذر املنذر /املنذر اليـه ب�ضرورة �أداء مبلغ وقدره ( )255,044درهم (مائتان
وخم�سه وخم�سون الف واربعه واربعون درهم) مبوجب ال�شيكات امل�سحوبه على
بنك اال�ستثمار ،وذلك خالل مدة �أق�صاها خم�سه �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
االنذار ،واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ
له حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء مع التعوي�ض
اجلابر للعطل وال�ضرروالفائدة القانونية وحتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6668/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤديا
للمدعية مبلغ وقدره ( )1.530.218.73درهم مليون وخم�سمائة وثالثون الفا ومائتان ثمانية ع�شر درهما وثالثة و�سبعون
فل�سا  -مع الفوائد القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2021/8/11:وحتى ال�سداد التام  -2ت�ضمني املدعي
عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما كافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة � -3شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بدون كفالة عمال باحكام الفقرة ( )1من املادة ( )229اجراءات مدنية.
املدعي:جراند جرنال تريدجن م.م.ح
عنوانه:عنوانها املختار مكتب وكيلها القانوين ابراهيم علي املو�سى للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -االمارات  -امارة
دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا � -شقة  - 503وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اكرب حممد ح�سني كيوه جي معماري  -2اي جي ام جالك�سي للتجارة ���ش.ذ.م.م � -صفتهما :
مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/1:تكليفكم
بالوفاء مبا جاء اع�لاه وذل��ك خالل  5اي��ام من ن�شر هذا االع�لان بالوفاء باملطالبة املذكورة اع�لاه  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5492/2019/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/250جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )332114.72درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية بنك دبي التجاري
املطلوب �إعالنه  -1 :جمعه را�شد جمعه احلاج � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/2:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )309562.10درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم االر�ض  3رقم الفرعي
 29منطقة مردف واالر�ض رقم  - 900منطقة الرا�شدية  ,والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات
ن�ص املادة  152من قانون االجراءات املدنية  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/574عقاري جزئي

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4303/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3931امر اداء ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )273282درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :جمعية دار الرب
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مبنى ا�سبكت تاور  -مكتب  3202بجوار باي
افينيو مول  -رقم مكاين2527587343:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداحلكيم �سعيد برى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )273282درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7911/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :حيث ان الطالبة ب�صدد تنفيذها للحكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4434/2021:امر اداء
بعد �أن �أ�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �ضده باجمايل مبلغ (. )276.668.11
طالب التنفيذ � :سريف هاب خلدمات اال�شراف االداري للعقارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -بزن�س باي  -باي �سكوير  -بناية رقم  6مكتب رقم 103
ملك ح�سن امني طاهر
املطلوب �إعالنه � -1 :شم�س الق�صباء ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )276668.11درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1325/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بف�سخ التعاقد والزام املدعي عليهما االوىل والثانية بالتكافل والت�ضامم برد مبلغ ( )329099درهم للمدعية مع
الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  %9من تاريخ قيد النزاع وحتى تاريخ ال�سداد والزام املدعي عليهما بالتكافل
والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )100000درهم كتعوي�ض للمدعية عن ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة التي حلقت بها من جراء اخطاء
املدعي عليها االوىل التعاقدية وجراء الغ�ش املرتكب من قبلها والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:صباح �سامل �سعيد احلميدي النعيمي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى برج برلينجتون � -شقة مكتب  3103الطابق  - 31ح�صة
علي القبي�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املطلوب �إعالنهما  -1 :الوادي االخ�ضر للعقارات  -2الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية ملالكها/علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�سخ التعاقد والزام املدعي عليهما االوىل والثانية بالتكافل والت�ضامم برد مبلغ
( )329099درهم للمدعية مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  %9من تاريخ قيد النزاع وحتى تاريخ ال�سداد
والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )100000درهم كتعوي�ض للمدعية عن ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة
التي حلقت بها من جراء اخطاء املدعي عليها االوىل التعاقدية وجراء الغ�ش املرتكب من قبلها وال��زام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2021/11/7ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن قرار بالتنفيذ
يف الدعوى رقم  304/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع طلب مقدم ال�سيد/قا�ضي التنفيذ املوقر باحلجز على عقار مرهون متهيدا
لبيعه باملزاد العلني .
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.م  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي
�سنرت  -وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنهما  -1 :باورمك خلدمات الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م � -2سودو ي��ادف هوباي ي��ادف -
�صفتهما  :حاجز �سابق
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ 2021/9/5:خماطبتكم الب��داء ال��ر�أي على
العر�ض املقدم من املنفذ �ضده بوجود م�شرتي للعقار (نوع العقار قطعة ار�ض  -رقم االر���ض - 407
املنطقة جممع دبي لال�ستثمار  -امل�ساحة  32.291.83قدم مربع  ,بقيمة  20000000درهم وذلك كونكم
حاجزين �سابقني يف امللف رقم 2020/4751:تنفيذ جتاري.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

وزارة العدل

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007737جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة احتاد املقاولني الدولية ذ.م.م
جمهول حمل االقامة:فرع ال�شارقة ال�شارقة املليحة
بناء على طلب املدعية/جيا للنقليات ذ.م.م قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها -1:املطالبة
مببلغ وقدره ( )775988.3الف درهم  -2الزام املدعي عليهم لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 -3اعالن املدعي عليهم باجلل�سة والئحة االدعاء �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229
الفقرة ( )5من قانون االجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/10امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة� 08:30:صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )5
�شخ�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 2021/10/31م

�إعادة بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب ادارة الدعوى
يف اال�ستئناف رقم2021/1735:

بناء على طلب امل�ست�أنف:مولد�س برتوكيم ذ.م.م  -فيوا�سفات كومار
رادهي �شام �سا�سرتي
امل�ست�أنف �ضده:فان جيلز للتجارة العامة ذ.م.م
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب ادارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة ا�ستئناف
ال�شارقة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يوم االثنني املوافق 2021/11/8
يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مكتب ادارة الدعوى

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7129/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4865ل�سنة  2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )89759.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -مبنى برج ابريكوت � -شقة  - 1003واحة دبي لل�سيلكون
وميثله:احمد حممد �سعيد احمد املزروعي
املطلوب �إعالنه  -1 :نيكز�س �ستايل لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )89759.20درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2075/2020/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بت�سليم ال�سيارة بور�ش كاريرا اىل املدعي وخماطبة اجلهات املخت�صة لالعادتها اليه
عينا وبالزام املدعي عليه بتعوي�ض مبلغ وقدره ( )350.000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:في�صل يو�سف احمد غيث ال�سويدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي � -شارع ام هرير  -مبنى الزمردة � -شقة  - 53بي  -بريد الكرامة
 وميثله:دانه �صباح حممداملطلوب �إعالنه � -1 :سليمان �سعيد �سليمان حمدون النقبي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/1/6:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /في�صل يو�سف احمد غيث ال�سويدي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )350.000درهم والفائدة
القانونيه بواقع � %9سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومائتي 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.

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 549/2021/361:ا�ستئناف �أمر �أداء
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 1844/2021:امر �أداء  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:فوزي حممد احمد �سرحان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي
املطلوب �إعالنه  -1 :را�س للهند�سة �ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة �أعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -العميد لتاجري ال�سيارات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2019 /0002815مدين جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007154مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه :العميد لتاجري ال�سيارات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ال�سالمة لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة 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  94804درهم .
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 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

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030166
�إعــالن تنــــازل

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030068
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :ابول كا�شيم ابو ب�شر  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش.
�إىل الطرف الثاين  :حممد نا�صر رفيق احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش.
باال�سم التجاري (العجائب لتجارة الطيور) ن�شاط الرخ�صة (جتارة طيور الزينة  ,ذبح
وبيع الطيور والدواجن) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة
رخ�صة جتارية رقم  603015ال�صادرة بتاريخ  2009/11/12يف دائرة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :ابراهيم احمد ابراهيم علي النقبي  -اجلن�سية :
الإمارات� .إىل الطرف الثاين  :نا�صر كونييل بوكري كونييل  -اجلن�سية  :الهند.
باال�سم التجاري (بقالة عالء الدين) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  515737ال�صادرة
بتاريخ  2002/8/3يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )99500درهم
والفائدة القانونية  %12منذ تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد �سهيل عثمان غازي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :براديب كومار رو�شوانى � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
م��و� �ض��وع الإع �ل��ان  :ط �ل��ب ا� �س �ت �� �ص��دار �أم� ��ر اداء ف �ق��د ق� ��ررت حم�ك�م��ة دب ��ي االبتدائية
ب �ت��اري��خ 2021/4/4:ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )99.500دره��م ت�سعة
وت�سعون الف وخم�سمائة درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2020/12/30وحتى
متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف  ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1بارامي�سواري �ساكثيفيل موروجان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/8يف الدعوى املذكورة اعاله
بحكمن املحكمة مب�ث��اب��ة احل���ض��وري ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي� ��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )322.964دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وثالثمائة دره��م مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2088/2021/60امر اداء

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :الثقة لتوريد العمالة
جمهول حمل االقامة:العنوان ال�شارقة  -اجلبيل  -بالقرب من بنك برودا  -هاتف رقم- 0527773693:
� - 0566859093ص.ب - 65756:الربيد االلكرتوينalthiqah.amani@gmail.com:
بناء على طلب املدعي:عثمان عبداهلل مراد الهيا�س البلو�شي.
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )8000ثمانية االف
درهم واملرت�صدة يف ذمة املدعي عليه نظري اخالله بالتزامات مبقت�ضى �سند القب�ض ال�صادر من املدعي عليه
اىل املدعي وقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ
تعوي�ض  2000درهم مع الفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد واملرت�صدة يف ذمة املدعي عليه نظري
اخالله بااللتزامات التعاقدية مبقت�ضى العقد املربم بينهما وقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة  -الزام املدعي عليه
الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/10امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية
املدنية يف متام ال�ساعة� 08:30:صباحا  -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 منتاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/31م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008215أمر �أداء

�إىل املدعي عليه � :شركة العماد للمقاوالت البناء ذ.م.م  -2خلدون عبدالعزيز
حممد �سيف �أردين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:م�ؤ�س�سة العهد لرتكيب وحدات التكييف االمارات العربية
املتحدة/اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة:احلكم انه بتاريح 2021/10/24:بعد
االطالع على االوراق نامر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعي بالت�ضامن
فيما بينهما مبلغا وقدره ( )35.000درهم فقط خم�سة وثالثون الف درهم
والزمتهما بالفائدة  %5من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما
بامل�صروفات
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن حكم بالن�شر
 471/2021/38جتاري م�صارف جزئي

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/684عقاري جزئي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/سانايل هولدينجز م.م.ح (منطقة حرة الفجرية)  -2حممد
نور احلق حممد احلق ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك�/سانايل هولدينجز م.م.ح
(منطقة حرة الفجرية)  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد بن مانع بن �سلطان �أبالعال
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن القطعتني الرقم 62
والقطعة رقم  124الكائنتني مبنطقة جبل علي ال�صناعية الثالثة وذلك يف حدود املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )6187565.50درهم وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا  ,بناءا على
قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/9/9:
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك للمدعي مبلغ قدره ( )105.576.38درهم
مائة وخم�سة االف وخم�سمائة و�ستة و�سبعون درهم وثمانية وثالثون فل�س  ,ل�صالح البنك املدعي مع
الزامه بان ي�ؤدي للمدعية فائدة قانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام
لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليه بامل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :بنك م�صر وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :روي الن�س فالينتي جابور � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/26يف الدعوى اعاله
ل�صالح /بنك م�صر الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )105.576.38درهم مائة وخم�سة
االف وخم�سمائة و�ستة و�سبعون دره��م وثمانية وثالثون فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/9/6وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.

اعالن بالن�شر
 316/2018/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3494/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( )7375000درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12وحتى ال�سداد التام.
املدعي:بلو ايز لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي  -مبنى بناية ملتقى االعمال � -شقة مكتب
 - 414نف�س بناية ت�سهيل  -وميثله:حممد يو�سف ح�سن بن يو�سف بن حماد
املطلوب �إعالنه  -1 :بيجاين لتنقية مياه ال�شرب ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وقدره ( )7375000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12وحتى
ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021/12/7ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد ل��ذا 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 الق�سم

اعالن بالن�شر
 7934/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رينالدو جر كوال ال كون�سيب�سيون  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )100504.18دره��م 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

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته للعقار املبني تف�صيال ب�شهادة امللكية املرفقة بحافظة
الدعوى وهو عبارة عن ال�شقة رقم  2406الطابق  24رقم االر�ض  992رقم البلدية  393-979ا�سم املبنى  1 iconمبنطقة الثنية
اخلام�سة بامارة دبي و�شطب ا�سم املدعي عليه والعبارة الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة االرا�ضي واالمالك وهي
تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة
واملربم بني املالك �شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل وامل�ست�أجر فهد بن اعجاز اعجاز احمد (اجارة متويلية) ومن �سجالت دائرة
االرا�ضي واالمالك ومن �سجالت املطور العقاري واي قيد يخ�ص االجارة ب�أي جهة كانت وحتديث بياناتها ب�ش�أن مالك العقار ك�أثر
النهاء عقد االجارة ورد حيازة العقار مو�ضوع الدعوى اىل املدعية والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل (م�ساهمة خا�صة) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :فهد بن اعجاز اعجاز احمد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/28يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح � /شركة
امل�شرق اال�سالمي للتمويل (م�ساهمة خا�صة) بف�سخ اتفاقية اجارة مع وعد بالبيع (عقار) ومالحقها املربمة بني املدعية واملدعي
عليه واملحرر يف ت��اري��خ 2016/11/16:وال��زام املدعي برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية وهو عبارة عن ال�شقة رقم  2406الطابق
 24رقم االر�ض  992رقم البلدية  393-979ا�سم املبنى ايكون مبنطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي وت�سليمه للمدعية و�شطب ا�سم
املدعي عليه والعبارة الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�صادرة من دائرة االرا�ضي واالمالك وهي (تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات
االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بني املالك �شركة امل�شرق اال�سالمي
للتمويل وامل�ست�أجر (فهد بن اعجاز اعجاز احمد) اجارة متويلية ومن �سجالت دائرة االرا�ضي واالمالك والزام املدعي عليه الر�سوم
وامل�صروفات والف 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

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3
اعالن بالن�شر
 3373/2021/60امر �أداء

العدد  13382بتاريخ 2021/11/3

اعالن بالن�شر
 1615/2021/208تنفيذ مدين

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/صوابي لتجارة الهواتف املتحركة م�ؤ�س�سة فردية
جمهول حمل االقامة
مب��ا ان الطالب التنفيذ/ام ت��ي ب��ي لتجارة االلكرتونيات � ��ش.ذ.م.م (حاليا) �شركة
كوندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م (�سابقا) وميثلها مديرها/خالد ع�صام حممد
�شبلي  -وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )5807.50درهم 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

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :حميد �سعيد علي منكو�س �آل علي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/5/20:بالزام املدعي عليه
بان ت�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ (مائة واربعة االف وت�سعمائة وثالثة دراهم وثالثة وثمانني
فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف2021/5/18:
وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 7617/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شوبا للهند�سة واملقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مبارك عبدال�ستار �ستار
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )150844.50دره��م 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

األربعاء  3نوفمبر  2021م  -العـدد 13382

�صحة وتغذية

3 November 2021 - Issue No 13382

البي�ض من اهم االغذية التي يجب الإنتظام عليها يف فرتة
�إتباع نظام حمية ،النه يحتوي علي كمية كبرية من الربوتينات
والغنا�صر الغذائية الأخرى وهو يقدر على ملئ املعدة وال�شبع
ل�ساعات طويلة كما انه منخف�ض ال�سعرات احلرارية وال يت�سبب
يف زيادة الوزن �أبدا.
البي�ض ي�ساعد علي رفع معدل الأي�ض يف اجل�سم عن الطبيعي
كما انه ي�ستطيع ان يت�شكل يف اكرث من ع�شرات الو�صفات امل�شبعة
وذات النكهة املميزة خ�صو�صا يف حالة التخل�ص من الأوزان
الزائدة.

Wednesday

33

�أوميغا  3يثبت "نتائج حم�سنة يف اختبارات الذاكرة" ملر�ضى �ألزهامير

ك�شفت درا�سة جديدة عن ت�أثري �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية
على مر�ض �ألزهامير من خالل اختبارات الذاكرة واختبار
ال�سائل ال�ن�خ��اع��ي.وزع��م العلماء �أن اع�م��اد املكمالت ملنع
ظ�ه��ور م��ر���ض �أل��زه��امي��ر� ،أو �إب �ط��اء ت�ق��دم ح��ال��ة الدماغ،
هي "�أحد �أهم التطورات الطبية يف هذا القرن".وتتعمق
ال��درا� �س��ة اجل��دي��دة يف ق��وة �أح�م��ا���ض �أوم�ي�غ��ا  3الدهنية
وت�أثريها على اختبارات الذاكرة واختبار ال�سائل النخاعي.

و�شملت ال��درا��س��ة  33مري�ضا 18 ،منهم مت تزويدهم
ب�أوميغا  3يف ال�صباح وامل�ساء .وك��ان امل�شاركون الآخرون
جزءا من املجموعة النموذجية ،التي مل حت�صل على املكمل
الغذائي.
وج�م��ع الباحثون عينات ال�سائل ال�شوكي م��ن امل�شاركني
الذين �أج��روا اختبارات ال��ذاك��رة يف بداية الدرا�سة وبعد
�ستة �أ��ش�ه��ر ،لتحليل النتائج.وقالت �إيفون فرويند

ليفي ،الباحثة يف علم الأع�صاب
بجامعة �أوري �ب��رو" :هذه ال��درا� �س��ة ف��ري��دة م��ن نوعها".
وتعاونت �إيفون مع باحثني يف معهد كارولين�سكا وم�ست�شفى
جامعة �ساهلغرين�سكا وجامعة �أوب�ساال للك�شف عن قوة
�أح �م��ا���ض �أوم �ي �غ��ا  3ال��ده�ن�ي��ة وت�ق�ل�ي��ل خم��اط��ر الإ�صابة
مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر.و�أو� �ض �ح��ت�" :إنها امل ��رة الأوىل على
الإط�ل�اق التي جتمع بيانات عن ه��ذه امل��ؤ��ش��رات احليوية
اجل ��دي ��دة ل ��دى امل���ص��اب�ين مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر املعاجلني
ب�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية".وك�شفت الدرا�سة عن نتائج
مثرية لالهتمام و�شهدت فرقا �صارخا داخل املجموعة التي
�أعطيت مكمالت �أوميغا .3ووجد الباحثون �أن��ه يف نهاية
الأ�شهر ال�ستة ،كان لدى امل�شاركني الذين تناولوا مكمالت
�أوميغا  3ن�سبة  % 200من حم�ض الدوكو�ساهيك�سانويك
( )DHAيف دم��ائ�ه��م م�ق��ارن��ة ب ��أول �ئ��ك ال��ذي��ن تناولوا
دواء وهميا.وحم�ض الدوكو�ساهيك�سانويك (،)DHA
هو ن��وع من ده��ون �أوميغا  3التي قد حت�سن العديد من
جوانب ال�صحة العامة من العقل �إىل القلب.ولوحظ زيادة
اثنتني من العالمات املرتبطة باخلاليا الع�صبية التالفة.
و�أ�ضافت �إيفون" :ميكننا �أن نرى �أن وظيفة الذاكرة لدى
املر�ضى يف املجموعة التي تناولت �أوميغا  3م�ستقرة ،يف
حني �أن املر�ضى يف املجموعة النموذجية تدهورت لديهم
وظيفة الذاكرة".وتابعت�" :إننا ح ��ذرون ب���ش��أن تقدمي
التو�صيات ،لكننا نعلم �أن البدء مبكرا هو �أف�ضل �شيء �إىل
حد بعيد ،حيث من ال�صعب الت�أثري على املر�ض يف مرحلة
الحقة .و�أف�ضل ن�صيحة نقدمها يف الوقت احلايل هي �أن

تكون ن�شيطا بدنيا و�أن تدرج �أوميغا  3يف نظامك الغذائي
على �شكل �أ�سماك زيتية �أو كمكمالت غذائية .وميكننا �أن
نرى اختالفا يف نتائج اختبارات الذاكرة".و�أ�شارت �إيفون:
"املر�ضى الذين كانوا يتناولون مكمالت �أوميغا  3يف
مرحلة مبكرة من املر�ض �سجلوا نتائج �أف�ضل".وت�شمل
الفوائد ال�صحية الأخرى ملكمالت �أوميغا  3ما يلي:
 -يحافظ على �صحة القلب

 قد ي�ساعد يف عالج بع�ض اال�ضطرابات النف�سية قد ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن يدعم �صحة العني يقلل االلتهاب يدعم �صحة اجللد يقلل من دهون الكبد -يح�سن �أعرا�ض االكتئاب

تطبيق ذكي ي�شخّ �ص املر�ض عرب اال�ستماع لل�سعال!

ماذا يخربك �سعالك عن �صحتك؟؟
يطور العلماء تطبيقا ميكنه ت�شخي�ص املر�ض �أو احلالة التي
يعاين منها الفرد من خالل اال�ستماع �إىل �سعاله.
وي�سجل الباحثون ماليني حاالت ال�سعال با�ستخدام العديد
م��ن التطبيقات ،مب��ا يف ذل��ك تطبيق جم��اين ط��ورت��ه �شركة
 ،Hyfe Incمقرها يف ديالوير.
وبعد ذلك ،يد ّربون الذكاء اال�صطناعي ( )AIلتحديد �سبب
ظهور الأعرا�ض لدى ال�شخ�ص ،وفقا لـوول �سرتيت جورنال.
وي�أملون يف �أن يتمكن التطبيق يف امل�ستقبل من حتديد ما
�إذا كان ال�شخ�ص م�صابا بالربو �أو االلتهاب الرئوي �أو مر�ض
االن���س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن �أو حتى "كوفيد - "-19ومدى
خطورة املر�ض.
وي �ح��دث ال �� �س �ع��ال ع �ن��دم��ا ي �ح � ّف��ز �أم� ��ر م��ا "يزعج املجاري
التنف�سية" �أع�صاب اجل�سم ،ما ير�سل ر�سالة �إىل الدماغ.

وا�ستجابة لذلك ،ير�سل الدماغ �إ��ش��ارة �إىل ع�ضالت ال�صدر
والبطن لطرد املهيج با�ستخدام الهواء من الرئتني.
وق��ال الدكتور بيرت �سمول ،خبري ال�سل ورئي�س الأط�ب��اء يف
� ،Hyfeإن الأمرا�ض املختلفة لها �سعال يبدو خمتلفا.
وعلى �سبيل املثال ،قال �إن ال�شخ�ص امل�صاب بالربو �سي�صاب
ب�أزيز بينما يعاين املري�ض امل�صاب بالتهاب رئ��وي من �صوت
طقطقة يف رئتيه.
و�أو��ض��ح �سمول �أن ال��ذك��اء اال�صطناعي قد يكون ق��ادرا على
التقاط �أمن ��اط ال�سعال ال�ت��ي ال ي�ستطيع الب�شر اكت�شافها
مبجرد اال�ستماع.
وعالوة على ذلك ،قال �إنه عندما يذهب املري�ض �إىل الطبيب،
ال ميكنه معرفة كل �شيء عن ال�سعال يف زيارة واحدة.
و�سي�أتي املر�ضى ويقولون�" :أعاين من �سعال �شديد" ،ولكن

هل ي�سعلون  10مرات يف اليوم �أو  400مرة يف اليوم؟ ،قال
�سمول.
ويقول الباحثون �إن التطبيق �سيكون �أ�سرع من زيارة الطبيب
لأنه قد يفح�ص مئات املر�ضى يف يوم واحد ،ويكون �أرخ�ص لأن
النا�س لن ي�ضطروا �إىل الدفع مقابل زي��ارة �أخ�صائي رعاية
�صحية.
وجت��ري  Hyfeدرا� �س��ة يف �إ�سبانيا تعمل فيها التطبيقات
طوال اليوم على الهاتف .ووجد الفريق �أنه يف بع�ض الأحيان
ميكن لأي �شخ�ص �أن يبد�أ يف نوبة �سعال دون �أن ي��درك �أنه
يعاين من مر�ض خطري.
وزاد ع��دد م��رات ال�سعال ال��ذي تعاين منه ام ��ر�أة ك��ل �ساعة،
مبقدار ثالثة �أ�ضعاف خالل الليل قبل ت�شخي�ص �إ�صابتها بـ
"كوفيد."-19

وم��ع ذل��ك ،بعد ي��وم�ين فقط م��ن ح��دوث ذل��ك� ،أدرك ��ت �أنها متاحة لعامة النا�س قريبا ،لأن الذكاء اال�صطناعي ما يزال
قيد التدريب ،ولأن ال�شركات �ست�ضطر �إىل معاجلة خماوف
م�صابة ب�سعال.
وت�شري وول �سرتيت �إىل �أن تطبيقات اختبار ال�سعال لن تكون اخل�صو�صية وم�شاركة البيانات.
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من�شورات القا�سمي  ..يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة – د.حممود علياء

34

ت�شارك (من�شورات القا�سمي) يف الدورة الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب  ،بجديد م�ؤلفات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،البحثية والعلمية والتاريخية
التي ت�ستند على الوقائع اليومية للأحداث ،والتي دونت يف ملفات وكتب وبحوث درا�سات عربية مرموقة  ،ت�صدى
لها �سموه بالتحقيق والتدقيق  ،وهي :

• الإ�صدارات اجلديدة ..معرفية وقراءة التاريخ يقدمها الدكتور �سلطان القا�سمي لزوار املعر�ض
• املثقفون واملرتجمون يقدمون زادا فكريا معرفيا عرب م�ؤلفات ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
• اللغات الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية والفرن�سية نقلت للعامل ثقافة م�سرح التاريخ العربي

• كتاب :من هو الهويل؟
ت�أليف :الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
م��ن �أح� ��دث �إ� � �ص ��دارات (م �ن �� �ش��ورات القا�سمي)
مل�ؤلفات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي كتيب بعنوان (من هو الهويل؟)
يقدم فيه م�ؤلفه �سرداً وثائقياً عن قبائل الهول
امل�ن�ت���ش��رة يف ال �ع��راق و��ش�ب��ه اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،
م�شرياً لواقعة حدثت يف �سنة 1152هـ املوافق
1739م ،ذكرت فيها �صحراء الهول وهي املمتدة
من �سامراء يف العراق �إىل اخلابور  ،كان �صقر بن
�شيخ الق�شعم ق��د اع�ت��دى على �إح��دى الع�شائر،
وك ��ان ��ش�ي��خ ت�ل��ك ال�ع���ش�يرة ل��دي��ه جم�ل����س حتت
�شجرة كبرية يقال لها (�سدرة كنعان)  ،فا�شتكى
ذلك ال�شيخ لدى وايل العراق �أحمد با�شا  ،فقام
وايل العراق بتجيي�ش جي�ش ملطاردة �صقر  ،فهرب
�صقر �إىل �صحراء الهول ،حيث مل يتمكنوا من
الو�صول �إليه ،فقال ال�شاعر عبد اهلل ال�سويدي
ميدح البا�شا بق�صيدة جاء يف �آخرها :
�إن انقطع رحب ال�صحارى �أرخوا
هل ل�صقر يف �صحراء الهول وكر
ويطلق على النهر املتفرع من نهر اخلابور ،والذي
يخرتق �صحراء الهول ،نهر الهويل  -ن�سبة �إىل
ا�سم ال�صحراء.
لذلك ي�ؤكد الباحثون با�ستمرار يف تتبع تعريف
ال �ه��ول��ة ذل ��ك ال� ��ذي � �ص��رح ب��ه ال���ش�ي��خ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ،وال � ��ذي ن�صه:
(الهولة ع��رب كانوا يعي�شون يف �صحراء الهول
يف �أر���ض اجل��زي��رة العربية ب�ين املو�صل والرقة
على �ضفاف نهر الهويل ،ثم انتقلوا �إىل جنوب
ال�ع��راق ،ث��م ال�ت�ج��أوا �إىل مملكة هرمز يف بداية
القرن العا�شر الهجري).
• كتاب (مر�سوم بابوي  ..للبابا �أوربان
الثامن  ..بابا الكني�سة الكاثوليكية)
كتاب (مر�سوم بابوي  ..للبابا �أوربان الثامن  ..بابا
الكني�سة الكاثوليكية  ،وامل�ؤرخ بتاريخ الرابع من

�شهر �أغ�سط�س عام  ) 1624يف طبعتني باللغتني
العربية والإجن�ل�ي��زي��ة  ،حتقيق �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي،
ويقع الكتاب يف (� )74صفحة (الن�سخة العربية)
و(� )56صفحة (الن�سخة الإجنليزية).
ويف مقدمة الكتاب يقول �صاحب ال�سمو :اقتنيت
خمطوطاً ،يرجع تاريخه �إىل ال��راب��ع ع�شر من
�أغ���س�ط����س م��ن ع ��ام 1624م ،وه ��و ع �ب��ارة عن
م��ر��س��وم ب��اب��وي ،ح��رر وخ�ت��م يف روم ��ا ،يف كني�سة
(�سانتا ماريا ماغواير) من قبل بابا روم��ا ،على
رق م�ساحته� 65×82 :سم ،فقمت بتحقيق ذلك
املخطوط.
يف �سنة 1622م مت طرد الربتغاليني من هرمز
على يد ال�ق��وات الإجنليزية والفار�سية  ،والتي
احتلوها م��دة � 115سنة  .ك��ان��ت مهمة القادة
الربتغاليني م��ع الق�ساو�سة التن�صري� ،أك ��ان يف
ه��رم��ز �أو ال���س��اح��ل ال�ع��رب��ي م��ن اخل�ل�ي��ج  .وبعد
طرد الربتغاليني من هرمز  ،كانت هناك رغبة
من قبل امللك (فيليب) ملك الربتغال يف �إعادة
اح�ت�لال هرمز  ،وطلب ال��دع��م امل��ادي م��ن رجال
الدين فقدموا له مئتي �أل��ف (ك��روزادو) (عملة
ذهبية) وهي عملة الربتغال يف ذلك الوقت  ،فلم
تكف لت�أ�سي�س �أ�سطول ال�ستعادة هرمز  ،وعليه
فقد �أ�صدر (البابا �أورب��ان الثامن) بابا الكني�سة
الكاثوليكية مر�سوماً بابو ًيا جلمع تلك الأموال
املطلوبة  ،ولقد و�ضعت ترجمة لذلك املر�سوم يف
�أول هذه الدرا�سة  .كما و�ضعت ملحقاً به تفا�صيل
ذلك الأ�سطول .وتتبعت تنقالته ومعاركه حتى
�أ�صابته النكبة يف منطقة اخلليج.
ال �ك �ت��اب ي���س�ت�ع��ر���ض الأ� �س �ط��ول ال� ��ذي وف ��د �إىل
منطقة اخلليج ووق��ائ��ع ح��رب��ه وه��زمي�ت��ه .ومبا
يعرف نكبة الأ�سطول الربتغايل ،فيقول �سموه:
يف عام 1625م ،و�صلت تعزيزات كبرية �إىل قائد
الأ��س�ط��ول ال�برت�غ��ايل (روي ف��ري��ر دي �أن ��درادا)
من (غ��وا) (� )Goaإىل خورفكان  ،وكان (روي
فرير) هو ا�سم القائد الذي و�صل من الربتغال
يف ع � ��ام 1619م ،ليقود
الأ� � � �س � � �ط� � ��ول ال �ب�رت � �غ� ��ايل
ملحاربة الإجنليز  ،وبقيادته
ه��زم��ت ال �ق��وات الربتغالية
يف ع ��ام 1622م لي�سيطر
الإجنليز على املنطقة.
• ك���ت���اب (ات��ف��اق��ي��ة
ال�صداقة والتجارة بني
ال�سلطان برغ�ش بن �سعيد
���س��ل��ط��ان زجن���ب���ار وملك
الربتغال 1879..م)
ك �ت��اب (ات �ف��اق �ي��ة ال�صداقة
وال � �ت � �ج� ��ارة ب�ي��ن ال�سلطان
ب��رغ ����ش ب ��ن � �س �ع �ي��د �سلطان
زجن �ب��ار وم �ل��ك ال�ب�رت �غ��ال ..
1879م) حت �ق �ي��ق �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب ��ن حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ،يقع
الكتاب يف(� )68صفحة وزود
ب�صور من بنود االتفاقية التي
بلغ عددها ( )18بندا .
وي ��أت��ي ه��ذا التحقيق يف �إطار

جهود �سموه العلمية املتوا�صلة خلدمة الباحثني
واملخت�صني  -املهتمني بتاريخ زجن�ب��ار واخلليج
ال�ع��رب��ي وت��راث �ه��ا ،م��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي جمموعة
متميزة م��ن ال��درا��س��ات التاريخية اجل��ادة ،التي
�أ�صبحت م�صدراً مهماً لكل من �أراد �أن يكتب عن
تاريخ املنطقة .
ويف م �ق��دم��ة ال �ك �ت��اب ي �ق��ول � �س �م��وه( :م ��ن بني
جمموعة من �صور املخطوطات التي ا�ستخرجتها
من �أكادميية العلوم يف ل�شبونة  ،الربتغال  ،عرثت
على خمطوطة اتفاقية حتت رقم  ، 420 :بني
ملك الربتغال و�سلطان زجن�ب��ار ال�سيد برغ�ش
بن �سعيد بتاريخ التا�سع من �شهر ذي القعدة من
�سنة 1296ه امل��واف��ق اخلام�س والع�شرين من
�شهر �أكتوبر من عام 1879م  ،فقمت بتحقيقها • اللغة الإنكليزية
ملا لها من �أهمية بالن�سبة لتاريخ تانزانيا وخا�صة ا� �س �ت �ك �م��ا ًال مل �ن �ه �ج �ه��ا ال �ث �ق ��ايف امل� �ع ��ريف �أطلقت
زجنبار .
(م �ن �� �ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي) ال�ترج �م��ة الإجنليزية
لل��أع �م��ال امل���س��رح�ي��ة ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
�إ�صدارات �أخرى مرتجمة :
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي  ،لتنظم
ك�م��ا ت���ش��ارك (م�ن���ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي) يف ال ��دورة للمو�سوعة العمالقة التي بد�أتها (املن�شورات)
الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،و�ضمن ب�ترج�م��ة �أوىل �أع �م��ال ��س�م��وه امل�سرحية (عودة
م�شروعها الثقايف ال�ع��امل��ي ،ب��إ��ص��دار وطيلة عام هوالكو) والتي تكتنز باملعرفة والدراما الراقية
 ، 2021نخبة مميزة من م�ؤلفات �صاحب ال�سمو التي ت�ستل من التاريخ العربي والإ�سالمي قيم
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي  ،التي الر�شاد واحلكم ال�صالح .
ت�أتي �ضمن �سل�سلة ثقافية وا�سعة وزاداً معرفياً وم ��ع ذل ��ك ك �ل��ه ،ف �ق��د ك ��ان ال � ��دور ال� ��ذي لعبته
للقراء  ،خا�صة وان هذا العام �شهد �صدور طبعات الرتجمة يف ازده��ار امل�سرح العربي ،وهي واحداً
مرتجمة للغات العامل املختلفة مل�سرحيات �سموه من جتليات لقاء الثقافتني ال�شرقية والغربية،
امل �ع��روف��ة ،ب�ع��د زي� ��ادة ب��ال�ط�ل�ب��ات وم ��ن خمتلف �سيما مع ب��داي��ات القرن الع�شرين على يد عدد
اجلهات العلمية واملعرفية .
من الرواد العرب الذين نقلوا بع�ضاً من الرتاث
من املعروف �أن احل�ضارات التي �صنعها الإن�سان امل �� �س��رح��ي ال �ع��امل��ي ،ك��الإغ��ري �ق��ي ،وال ��روم ��اين،
لآالف ال�سنني واملعرفة الب�شرية التي مازال يتم والإنكليزي� ،إىل اللغة العربية ،فقد لفتت النظر
اكت�سابها من خ�لال حب االط�لاع على الأ�شياء يف مطلع ال�ستينيات يف ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي ترجمة
اجل��دي��دة وال�ت�ج��ارب احلياتية املختلفة للب�شر الأعمال امل�سرحية اخلالدة ل�شك�سبري  ،فرتجمت
تنتقل �إلينا عرب الكتابة ومنها عرب الرتجمة ( .ح�ل��م ليلة ��ص�ي��ف) ن�ث�راً ،وق��دم��ت ع�ل��ى امل�سرح
التي تعترب هي الو�سيلة الأوىل التي ا�ستخدمها وجنحت ،ثم (روميو وجوليت) نرثاً �أي�ضاً  ،وبعد
الإن���س��ان منذ ب��داي��ة الع�صور ليحكي للأجيال � 10سنوات �أعيدت ترجمة روميو وجوليت ،لكن
وال�ع���ص��ور ال�ت��ي ب�ع��ده ت��اري�خ��ه ،وم��ا ق��ام ب��ه من ه��ذه امل��رة كم�سرحية كوميدية غنائية وقدمت
�إجن ��ازات واكت�شافات  ،ف�ل��وال ال�ترج�م��ة مل نكن ع�ل��ى م���س��رح النه�ضة �سنة  ،85لتلقى جناحاً
ن�ع��رف ت��اري��خ �أول�ئ��ك العظماء ،وذل��ك ه��و الأمر �شديداً ث��م م�سرحيات  :يوليو�س قي�صر ،امللك
نف�سه يف الع�صور الو�سطى واحلديثة ،فالكتابة لري  ،هاملت  ،ماكبث  ،عطيل  ،حلم ليلة �صيف،
ه ��ي ال �ت��ي ن �ع��رف م ��ن خ�لال �ه��ا ث �ق��اف��ات ال ��دول وكلها من امل�سرحيات التي تدر�س يف كليات الآداب
واحل�ضارات املختلفة ،فلوالها مل نكن ن�ستطيع واللغات وامل�سرح يف العامل �أجمع .
التعرف على تاريخ الأمم.
• اللغة الرو�سية
• اللغة الإ�سبانية
كما �أ��ص��درت (من�شورات القا�سمي) �إىل القراء
لذلك ف�إن ال�شروع بهذا امل�شروع احليوي والكبري حملياً وعربياً وعاملياً ،جمموعة امل�سرحيات التي
م��ن (م�ن���ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي) يف ت�ق��دمي الأعمال كتبها �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
امل�سرحية لل�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي باللغة ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،م�ترج�م��ة للغة الرو�سية
الإ��س�ب��ان�ي��ة ،وم��ا حتتله ه��ذه اللغة م��ن م�ساحة ال�ع��ري�ق��ة  ،ل�غ��ة ال�ق�ي��ا��ص��رة يف امل���س��رح والراوية
وا�سعة يف العامل وعند املثقفني واملهتمني بامل�سرح وال���ش�ع��ر وال�ق���ص��ة ،تنتمي ال�ل�غ��ة ال��رو��س�ي��ة �إىل
ال�ع��امل��ي ،انطباعا طيبا خا�صة وان ال�ع��دي��د من جمموعة اللغات ال�سالفية ال�شرقية التي ت�ضم
الطلبات التي ا�ستلمتها املن�شورات من جامعات الرو�سية والأوك��ران �ي��ة والبيالرو�سية ،كتجربة
ودور بحوث ر�صينة تطالب بتزويدها ترجمات رائ��دة وغنية ب��ال��دالالت ،لتعرب عن ج�سر يربط
لأع� �م ��ال ال �� �ش �ي��خ ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان القا�سمي احل�ضارات ببع�ضها ال�سيما وان الدار قد �أ�صدرت
امل�سرحية  ،وال�سيما وان بع�ض العوا�صم العاملية الأعمال امل�سرحية ل�سموه باللغات عديدة.
ق��د �شهدت ع��رو��ض�اً م�سرحية مل�سرحيات �سموه
ولعل من ابرزها م�سرحية (النمرود) التي تروي • اللغة الفرن�سية
حكاية ملك ظ��امل يف ب��اب��ل (ال �ع��راق) ي�ضطهد ك�م��ا �أ� �ص��درت (م�ن���ش��ورات ال�ق��ا��س�م��ي) جمموعة
النا�س ف�أراد �أهل املدينة �أن يتخل�صوا منه فلج�أوا الأعمال امل�سرحية التي كتبها �سموه ،وهي (احدى
�إىل (النمرود) الذي قتل امللك ،و�أخذ مكانه وبد�أ ع���ش��رة م���س��رح�ي��ة ك�ت�ب�ه��ا ��س�م��وه يف ال �ف�ت�رة من
ب��دوره ي�ضطهد �أهل بابل ويذلهم وبالغ يف ذلك
ح ّد انه ادعى الربوبية ،فانتقم اهلل منه بالذباب
ال��ذي �أر�سله على ج�ن��وده ف��أب��اده��م ،ودخ�ل��ت منه
واح ��دة يف ر�أ� ��س (ال�ن�م��رود) ومل يتحمل �أزيزها
فدعا النا�س ل�ضربه فهجموا عليه وقتلوه.
كما �أن الإ�سبانية هي اللغة ال ّر�سمية لـ  22دولة
يف ال�ع��امل منها� :إ�سبانيا ،الأرج�ن�ت�ين ،كوملبيا و
�إك � ��وادور وه��ي ث��اين ل�غ��ة يف ت��رت�ي��ب ال�ل�غ��ات من
ال�سكان الذين يتحدّثونها كلغة �أ ّم بعد
حيث عدد ّ
(ماندرين ال�صينية) .تعترب الإ�سبانية لغة ح ّية
ع��امل�ي��ة ،حيث ي�ق�دّر ع��دد ال� ّن��اط�ق�ين بها بـ567
مما يجعلها اللغة الثانية عامل ًيا .
مليون متحدّثّ ،

1998م-2018م  ،وقام برتجمتها متخ�ص�صون ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة يف دول ��ة
م��ن ب �ل��دان ع��رب�ي��ة و�أوروب� �ي ��ة ل�ه��م ��ص�لات قوية الإمارات العربية املتحدة.
ب��امل���س��رح ك�ن���ص��و���ص وع��رو���ض  ,..ول �ه��ذا جاءت
امل�سرحيات مرتجمة باللغة الفرن�سية املطلوبة • ك��ت��اب ق�صة الأط��ف��ال ( :ع��ل��ي طائر
يف الأع �م��ال امل�شهدية  ،كتجربة ثقافية علمية الرفراف ال�شجاع)
غنية ب��ال��دالالت ،ال�سيما �أن �أع�م��ال��ه امل�سرحية ق�صة (علي ال��رف��راف ال�شجاع)  ،ن�ص ور�سوم:
مت�ي��ل يف ال �غ��ال��ب ن�ح��و ال ��درام ��ا امل�ل�ح�م�ي��ة التي ماريا �آنا مورينو  ،ذكرى لأيام �سعيدة يف مدينة
تتناول الأحداث التاريخية والتعقيبات ال�سيا�سية كلباء حيث البيئة اجلميلة وال��دع��وة للحفاظ
والفكرية عربيا وعامليا ،كما �أن اللغة الفرن�سية عليها  ،من خالل حكاية للأطفال تدعو للخري
هي لغة امل�سرح وال�سينما والفنون الب�صرية وفن واملحبة  ،وال�صراع بني اخلري وال�شر.
العمارة .وهي � ً
أي�ضا لغة املُثل العاملية التي نادى البحريات الطبيعية يف كلباء تتمتع بجمال �ساحر،
بها فال�سفة ع�صر (التنوير) الذين �أ�سهموا يف وق��درة على اح�ت��واء �أن��واع كثرية م��ن احليوانات
حتقيق �إ�شعاع مفهوم حقوق الإن�سان يف العامل وال�ط�ي��ور ال �ن��ادرة وامل �ه��ددة ب��االن�ق��را���ض ،ف�ض ً
ال
علماً �أن الكتابة �أو الرتجمة للغة الفرن�سية تتيح عن كونها تك�شف عن طبيعة التنوع البيئي الذي
ل�ل�ق��راء يف و�أروب� ��ا وال �ع��امل االط�ل�اع على النتاج متتاز به املنطقة  ،بعد �أن �أول��ت �إم��ارة ال�شارقة
الأدبي املعريف للكتاب واملثقفني العرب .
خالل ال�سنوات الأخ�يرة حماية البيئة وتنميتها
فيما �أ�صدرت (من�شورات القا�سمي) كذلك للعام �أهمية عالية.
ذاته والتي �ستكون حا�ضرة يف جناحها يف معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب  ،ما يلي :
• الديوان ال�شعري (ق�صائد من ال�شارقة)
الديوان ال�شعري (ق�صائد من ال�شارقة) لل�شاعر
•كتاب �سرد الذات :ن�سخة منقحة .
ال�سوري الراحل نور الدين �أبو ري�شة� ،ضم العديد
�أم��ا يف الإ� �ص��دارات الأخ ��رى ال�ت��ي فتحت فر�ص من الق�صائد منها :ال َت�س ْلنيَ ،و ْي ٌل ل ِّ
ِل�ضعاف ،يا
للقارئ لتجديد وتنوير فكره  ،فقد �صدرت عن ِل��� َ�ش�وْكِ الأ�ْ��ص��دِ ق��اء�� ،ص��و َرة يف خ��اطِ ��ري ،ف�ضيلة
(من�شورات القا�سمي) الطبعة ال�ساد�سة املنقحة ال ُعنفوانَ ،و َطني ،راهبهْ ،هْ م امل َ ْجد ،حكايتي مع
املزيدة من كتاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور ال�شعر ،رج��ل وال ك��ال��رج��ال ،ع �ف��واً ..ي��ا �صاحب
��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي (� �س��رد ال � ��ذات)  .ال�سمو ،يا هُ مومي ،حكاية ديواين ،وغريها.
الكتاب هو منجز يتجاوز فيه الأدب��ي التاريخي،
ويتكئ فيه الأخري على اال�ستبحار املحايد لذاتية • قالئد اجلمان يف �إجنازات �سلطان
التاريخ ،بريئة يف م�سها للحقائق ،وكمنجز ن�صي كتاب (قالئد اجلمان يف �إجن��ازات �سلطان ن�صف
ي�ستفز الت�أمل ،ويحرك يف متلقيه ف�ضول املعرفة ق ��رن م ��ن اال� �س �ت �ح �ق��اق��ات ال�ع�ل�م�ي��ة والثقافية
التي لطاملا بقيت �ساكنه.
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان بن
(�سرد ال��ذات) الذي ال ميكن �إ�ضاءته مبلخ�صات حممد القا�سمي) ،وفيه ي�ستكمل الباحث مهند
ترويجية �صغرية �أو مقتطفات ،ب��ل �إن �أه��م ما �أبو �سعيدة ،الذي �أعده وجمعه � ،سعي املن�شورات
مي�ك��ن م��ن ال�ك�ت��اب��ة ع�ن��ه ،ه��ي ال��دع��وة لت�صفحه وال�ب��اح�ث�ين ،وال�ك�ت��اب يتتبع الإجن� ��ازات العلمية
والإبحار بني �سطوره ،لأن �سياقه يتكئ على ن�ص واال�ستحقاقات الثقافية ل�سموه  ،وال�ت��ي كانت
بتمو�ضع بني غايتني ،بني غاية ال�سرية الذاتية مو�ضع اهتمام حملي وعربي وعاملي .
وب�ي�ن غ��اي��ة اق�ت�ن��ا���ص احلقائق
وال �ت �� �س �ج �ي��ل ال �ت��اري �خ��ي ،ولأن
ال��ذه��اب �إىل م�ث��ل ه��ذه املناطق
وب�ي�ن ��س�ي��اق��ات م �ت �ع��ددة يحتاج
�إىل رب ��ط ك��ام��ل ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل يف
�سياقاتها اخلا�صة ،ف��إن الكتاب
الب� ��د و�أن ي� �ق ��ر�أ ك� ��ام �ل� ً
ا ،بكل
تفا�صيله املثرية .
• كتاب� :أيام وذكريات
(�أيام وذكريات) ت�أليف امل�ست�شار
وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ع�ب��د الرحمن
ب��ن علي اجل� ��روان ،ال�شخ�صية
الإم��ارات �ي��ة ال�غ�ن�ي��ة ب ��أك�ثر من
م���س�ت��وى وم�ع�ن��ى ،خ�بر احلياة
واختربها فانتزع منها ح�صيلة
خربات عميقة جديرة بالتعرف
عليها �إل�ي�ه��ا واكت�شافها ،بدءاً
م��ن نيله �شهادة البكالوريو�س
يف ال� �ع� �ل ��وم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة من
جامعة بغداد التي تخرج فيها
ع��ام 1972م ،ث��م لعب �أدواراً
خمتلفة يف احلياة االجتماعية
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�س�أبا�شر بكتابة م�سل�سل م�ؤلف من  10حلقات

ر�سم االبت�سامة على وجه
نادين جابرْ :
املُ�شاهد �أ�صعب من �إنزال دمعة من ع ْينه

بد�أ م�ؤخرا ت�صوير املو�سم الثاين من م�سل�سل (للموت) بعد جناح جزئه الأول ،يف حني مل َت ِر ْد �أي �إ�شارات من قريب �أو بعيد عن م�صري
اجلزء الثاين من م�سل�سل ( )2020بالرغم من الإعالن عنه ليلة عر�ض حلقته الأخرية .وتعكف الكاتبة نادين جابر على �إكمال كتابة
اجلزء الثاين من (للموت) ،متم�سكة مبقولة (�إنه م�سل�سل املفاج�آت وال�صدمات) كما �أكدت يف هذا احلوار:
• كيف مل�ستِ �أ�صداء جناح م�سل�سل (�صالون زهرة) وهل خفيفاً ،ولكنه �صعب يف كتابته وتنفيذه ومتثيله ،لأن هناك
كانت على قدر التوقعات؟
�شعرة تف�صل بني االبتذال واملبالغة ،وهذا الأمر يحتاج �إىل
ُ
ر�سم االبت�سامة على وجه امل�شاهد �أ�صعب من
 الأ�صداء كانت �أكرث من �إيجابية ،والتفاعل كان كبرياً جداً �ض ْبط كبريْ .عرب (ال�سو�شيال ميديا) ،وهو ناف�س على (التوب  )10يف �إنزال دمعة من ع ْينه.
�أكرث من بلد عربي ،ونحن �سعيدون بنجاحه .التجربة كانت • كيف تردين على البلبلة التي �أثار ْتها نهاية (�صالون
رائعة.
زه��رة) ،لأنها كانت مفاجئة وغري متو َّقعة وال على قدر ما
ً
• �أي عمل درامي يحقق جناحا كبرياً ُتطرح ت�سا�ؤالت عن كان ينتظره النا�س؟
�إم�ك��ان �إن�ت��اج ج��زء ث��انٍ م�ن��ه .فهل �سيكون ه�ن��اك ج��زء ثان  -النهاية فاج�أت الكثريين ،واعتربوا �أنها كانت �سريعة .من
ُ
من (�صالون زهرة)؟
ن�شرت على (تويرت) �أن هناك مَ�شاهد كانت مكتوبة
جهتي،
 مل يتم التطرق �إىل هذا املو�ضوع عند التح�ضري للعمل .ويفرت�ض �أن ُتنْهي خطوط ال�شخ�صيات وتو�ضح الكثريتنفيذ اجل��زء ال�ث��اين م��ن �أي عمل ي�ع��ود �إىل امل ُ� ْن� ِت��ج ولي�س من الأم��ور وتر ّد على الأ�سئلة التي ُطرحت من امل�شاهدين
الكاتب .ال �أظن �أن يكون هناك جزء ثان من (�صالون زهرة) وال���ص�ح��اف��ة ،وبينها ك�ي��ف اع�ترف��تْ زه ��رة بابنتها ،وكيف
لأنه طرح كل املوا�ضيع وكانت نهايته �سعيدة.
ت�صاحلتْ مع والدها ،وماذا ح�صل مع يو�سف ،وغريها من
• بعد
م�سل�سلي (ل�ل�م��وت) و(ع���ش��ري��ن ع���ش��ري��ن) ،وهما الأمور.
ْ
ً
عمالن قا�سيان دراميا �إىل حد ما ،هل كنتِ ككتابة بحاجة كل هذه الأ�سئلة كانت مَ�شاهدها مكتوبة ،و�أنا فوجئت ب�أنها
لال�سرتاحة وك��ان (�صالون زه��رة) ال��ذي ميكن القول �إنه مل تكن موجودة عند عر�ض احللقة ،لأنه مل يتم ت�صويرها
عمل (خفيف نظيف)؟
نظراً ل�ضيق الوقت.
 يخطئ َم��ن يظن ان كتابة م�سل�سل م��وج��ع كـ(للموت) • وكم �أزعجك هذا املو�ضوع ،خ�صو�صاً �أن املُ�شاهد ميكنو�أن كتابة م�سل�سل خفيف كـ(�صالون زه��رة) هو �أم��ر �سهل �أن يح ّملك امل�س�ؤولية باعتبارك كاتبة الن�ص؟
بالن�سبة �إىل الكاتب.
 ال �أنكر �أنني انزعجتُ  ،لأن املُ�لام يف مثل هذه الأم��ور هوُ
ُ
ه��ذا الأم��ر �سهل بالن�سبة �إىل امل���ش��اهِ ��د ،كونه يتابع عم ً
ال الكاتب ،فيظن البع�ض �أنني مل �أكتب تلك امل�شاهد ومل �أن ِه

�شريي عادل
تعود لل�سينما
بـ (فيلم جتاري)
تعود الفنانة ال�شابة �شريي عادل لل�سينما
ب �ع��د ت ��وق ��ف ل� �ف�ت�رة ،م ��ن خ�ل��ال جتربة
"فيلم جتاري" ،الذي ت�شارك يف بطولته
م��ع جمموعة م��ن الفنانني ،منهم عمرو
ع�ب��داجل�ل�ي��ل ،وت ��دور �أح��داث��ه يف الو�سط
الفني حول ت�صوير �أحد الأفالم التجارية
ال �ت��ي ي��رغ��ب م�ن�ت��ج يف ت�ق��دمي�ه��ا لتحقق
�إي � ��رادات ب�شباك ال �ت��ذاك��ر .وت �ب��د�أ �شريي
ت�صوير الفيلم ال�شهر املقبل ،وهو العمل
ال ��ذي ي�ت��م ت���ص��وي��ره حت��ت �إدارة املخرج
حممود ك��ام��ل ،ال��ذي ي�سعى �إىل االنتهاء
م��ن ج�م�ي��ع امل �ع��اي �ن��ات ل �ب��داي��ة الت�صوير
ب�أ�سرع وقت ،يف ظل رغبة ال�شركة املنتجة
يف ع��ر���ض ال�ف�ي�ل��م ن �ه��اي��ة ال �ع��ام اجل ��اري
بال�صاالت ال�سينمائية �أو ب��داي��ة 2022
على �أق�صى تقدير.

اخل�ط��وط اخلا�صة بال�شخ�صيات ،وال يخطر على بالهم
التفكري ب�أن ظروف الت�صوير و�ضيق الوقت هما مَن يقف
وراء ذلك.
و�أنا مل يكن ب�إمكاين �سوى �أن �أط ّل عرب (تويرت) و�أن �أو�ضح
ما ح�صل ،ولكن زعلي لن يغيرّ �شيئاً.
• مَن لفت ْتك بني فتيات ال�صالون �أكرث من غريها؟
 �أعرف اجلميع و�أحبهن من دون ا�ستثناء .ولأنني مل �أكن�أعرف املمثلة ال�سورية لني غرة ،ف�إنها �أ ّثرت بي كثرياً ،وهي
لفتتني بح�ضورها وابت�سامتها ومتثيلها.
• �سبق �أن �أعلن عن �إنتاج جزء ثانٍ من ( )2020للمو�سم
ال��رم���ض��اين  2021وع��ن �إن �ت��اج  8ح�ل�ق��ات م��ن م�سل�سل
(للموت) �س ُتعر�ض خ��ارج املو�سم الرم�ضاين ،ولكن تردد
�أخ�يراً �أن��ه مل يكن هناك جزء ث��انٍ من العمل الأول ،بينما
حت ّول (للموت) يف جزئه الثاين �إىل م�سل�سل من  30حلقة
على �أن يكون جاهزاً للعر�ض للمو�سم الرم�ضاين املقبل .فما
حقيقة ما ح�صل؟
 بالن�سبة �إىل م�سل�سل (ل�ل�م��وت) ،ف ��إن ق��رار حتويله منم�سل�سل من � 8أو  10حلقات �إىل م�سل�سل م�ؤلف من 30
حلقة يُعر�ض يف املو�سم الرم�ضاين يعود �إىل �شركة الإنتاج،
بناء على طلب حمطات التلفزيون التي ارت ��أت �أن جناحه
يجعله ي�ستحق �أن يكون من  30حلقة ،عدا عن �أن ق�صته
تتحمل �أن يكون هناك جزء ثانٍ منه ،وهذا الأمر ال يتوافر
لكل امل�سل�سالت حتى لو كانت ناجحة.
• ه��ل كتابة اجل��زء ال�ث��اين م��ن �أي م�سل�سل �أ�صعب من
كتابة جزئه الأول؟
 ه��ذا الأم��ر يحتمل ال��ر�أي�ْي.نْ  .هو �أ�سهل لأن ال�شخ�صياتموجودة ،و�أ�صعب لأنه يفرت�ض �أن يكون اجلزء الثاين �أكرث
جناحاً من الأول �إذا مل يكن ي�ضاهيه النجاح ،و�إال فال داعي
له.
ون�سعى لأن يكون اجلزء الثاين ناجحاً ونوفر له كل العنا�صر
املطلوبة.
• مَن هم املمثلون الذين ان�ضموا �إىل اجلزء الثاين؟
 هذا الأمر �ستعلن عنه �شركة الإنتاج.ولكن ما ميكنني قوله �إنني متم�سكة مبقولة �إن (للموت)
هو م�سل�سل ال�صدمات واملفاج�آت يف جزئه الثاين كما كان
يقال عن جزئه الأول.
• وم��ا �سبب الإح �ج��ام ع��ن �إن�ت��اج ج��زء ث��انٍ م��ن م�سل�سل
( )2020كما كان مق َّرراً؟
 ال ميكنني الدخول يف التفا�صيل وال �أعرف املعطيات التي�أ�سفرت عن ه��ذا ال�ق��رار ،لأنني وج��دت نف�سي جم�برة على
ع��دم امل�شاركة فيه ككاتبة ب�سبب ان�شغايل بكتابة م�سل�سل
(للموت).
• �أيهما ير�ضيك �أك�ث�ر ،ه��ل جن��اح عمل على من�صة �أو
جناحه يف ال�سباق الرم�ضاين؟
 ال مي�ك��ن �أن ن�ن�ك��ر �أن امل�ن�بري��ن م��وج��ودان ب �ق��وة ،ولكنللتلفزيون نكهته اخلا�صة يف املجتمعات العربية لأنه ي�صل
�إىل كل النا�س ،بينما املن�صات ُي ْقبِل عليها اجليل اجلديد
ال��ذي يعرف ب��الإن�ترن��ت ،ول��ذا ف ��إن االنت�شار ال��ذي يحققه
التلفزيون �أكرب من الذي حتققه املن�صات.
• ماذا حت�ضّ رين للفرتة املقبلة؟
 بعد االنتهاء من كتابة اجلزء الثاين من (للموت) �س�أبا�شربكتابة م�سل�سل م�ؤلف من  10حلقات ،خم�ص�ص للعر�ض
على �إحدى املن�صات.
• مل�صلحة �أي �شركة �إنتاج؟
� -شركة (�إيغل فيلمز).

يا�سمني �صربي
تبد�أ �أزمات
م�سل�سلها
الرم�ضاين
ع ��ادت ال�ف�ن��ان��ة ي��ا��س�م�ين � �ص�بري م��ن جديد
لأزم ��ات� �ه ��ا خ�ل��ال حت �� �ض�يره��ا مل�سل�سالتها
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة ،ح �ي��ث ع � ��ادت امل �� �ش �ك�ل�ات مع
حت�ضريها مل�سل�سلها اجل��دي��د "حلم ليايل"
الذي يعر�ض خالل املو�سم الرم�ضاين املقبل.
وكانت البداية مع التعديالت الكثرية التي
تطلبها يا�سمني من امل�ؤلف حممد عبداملعطي،
خا�صة �أن العمل من فكرتها ،وتعترب �شريكة
يف ت�أليفه ،وهو ما �سبب ت�ضاربا يف الأفكار يف
بع�ض امل�شاهد.
وبعد ع��دة �أ�سابيع وقبل ب��دء الت�صوير ب�أيام
قليلة ،ان�سحبت خمرجة العمل مرمي �أحمدي،
وتبحث اجلهة املنتجة عن خمرج يتنا�سب يف
الأف�ك��ار مع الفنانة يا�سمني �صربي ،حتى ال
حتدث م�شكالت من جديد �أثناء الت�صوير.
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طبيبة تك�شف العالمات الأوىل للجلطة الدماغية
�أعلنت الدكتورة تاتيانا مانيفيت�ش� ،أخ�صائية طب الأع�صاب� ،أن
ال�صداع ال�شديد وخلال يف التفكري والكالم و"االبت�سامة امللتوية"
و��ص�ع��وب��ة امل���ش��ي ،ه��ي ال�ع�لام��ات الأوىل ال�ت��ي ت�شري �إىل اجللطة
الدماغية.
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن��ه عند ظهور ه��ذه العالمات �أو بع�ضها
من ال�ضروري ا�ستدعاء الطبيب وو�ضع امل�صاب يف الفرا�ش وتوفري
الهواء النقي له.
وجت��در الإ��ش��ارة� ،إىل �أن ي��وم � 29أكتوبر هو اليوم العاملي ملكافحة
اجللطة الدماغية ،التي �سببها الرئي�سي هو ارتفاع م�ستوى �ضغط
الدم وت�صلب ال�شرايني وااللتهابات وت�شوهات يف �ألأوعية الدموية
ل�ل��دم��اغ .وت �ق��ول مانيفيت�ش" ،ميكن �أن ي�ك��ون ال���ص��داع ال�شديد
و�صعوبة التفكري والنطق ،و�ضعف الأطراف ،حيث ال ميكن لل�شخ�ص
رفع كلتا يديه معا ،وال�شعور بالدوار ،و�صعوبة امل�شي وا�ضطرابات

اكت�شاف هام قد يوقف انت�شار
املالريا عرب خداع البعو�ض!

اجلوافة
اجل � � � ��واف � � � ��ة م ��ن
ف��اك �ه��ة ال�صيف
املميزة واللذيذة
ال � �ت� ��ي يع�شقها
ال� � �ك� � �ث �ي��ر م � �ن� ��ا،
وحت� ��ر�� ��ص رب� ��ات
ال � � �ب � � �ي� � ��وت ع �ل ��ى
تقدميها يف �شكل
ع �� �ص�ير لتغذية
�أفراد �أ�سرتها.
وق � ��ال � ��ت درا� � �س� ��ة
غ � ��ذائ� � �ي � ��ة � ،إن
للجوافة  8فوائد
عالجية جتعلنا نتناولها يوميا ،وتتمثل يف التايل:
 - 1تنق�ص الوزن
 - 2تخف�ض الكولي�سرتول ال�ضار بالدم
 - 3حتمى من �أمرا�ض الرئة
 - 4ت�ساعد عى خف�ض �ضغط الدم املرتفع
 - 5تعالج الإ�سهال
 - 6تق�ضى على ال�سعال
 - 7ت�شفى اجلروح
 - 8تقى من الإ�صابة مبر�ض ال�سكرى

• من م�ؤلف امل�سرحيات التالية :تاجر البندقية ،امللك لري  ،ماكبث؟
 -وليم �شك�سبري.

• كم يبلغ عدد م�سرحيات وليم �شك�سبري؟
 37 -م�سرحية.

• ما هو ال�سمهري يف اللغه العربية؟
 -الرمح ال�صلب.

• ماذا يعني ا�سم عنرتة يف اللغه؟
 -الذباب الأزرق؟

• ما املق�صود بالدرفل يف اللغة العربية؟
 -العلم الذي يرفع يف احلرب.

و�صعوبة يف الر�ؤية وخدر يف الوجه والأط��راف العليا وال�سفلى من
عالمات اجللطة الدماغية".
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن العالمة الوا�ضحة للجلطة الدماغية
هي ت�شوهة الوجه �أو ما ي�سمى بـ "االبت�سامة امللتوية" .ف�إذا لوحظت
هذه العالمة عند ال�شخ�ص ،يجب نقله فورا �إىل �أقرب م�ست�شفى.
وعند تقدمي امل�ساعدة الطبية الأولية للم�صاب يجب توفري الهواء
النقي ل��ه ،و�إذا ك��ان �ضغطه  140على  90يجب �إع�ط��ا�ؤه الدواء
الالزم لتخفي�ضه بعد الت�أكد من �أنه مل يتناول هذا الدواء ولي�ست
ل��ه �آث ��ار جانبية .وت ��ؤك��د الأخ���ص��ائ�ي��ة ،على �أن��ه يف ح��ال��ة الإ�صابة
باجللطة الدماغية ال ميكن االكتفاء بتناول ال��دواء واال�ستلقاء يف
الفرا�ش .كما ال ميكن للم�صاب �أن يعالج نف�سه على �أم��ل ال�شفاء،
لأن العالج يكون فعاال فقط يف ال�ساعات الأربع الأوىل ،حيث ميكن
خاللها �إنقاذ دماغ امل�صاب من �أ�ضرار ج�سيمة.

�شانون يل تقف على ال�سجادة احلمراء يف مهرجان الفيلم الآ�سيوي العاملي يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

قالت �شركة �سويدية �إنها �أتقنت طريقة جديدة للتخل�ص من البعو�ض
احلامل للأمرا�ض عن طريق خداعها ب�شرب ع�صري م�سموم.
وعزل الباحثون يف �شركة  ،Molecular Attractionجزيئا يُعرف
با�سم  ،HMBPPوهو موجود يف الدم امل�صاب بطفيلي املالريا.
ويطلق  HMBPPرائحة جتذب البعو�ض وحتفزه على �شرب املزيد من
الدم.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة  ،Molecular Attractionليك
اغناتوفيت�ش ،لـ" :Fast Companyات�ضح �أن  HMBPPميكن �أن
يجرب البعو�ض على �شرب �أي �شيء تقريبا ،طاملا �أن الرقم الهيدروجيني
�صحيح".
وقام الباحثون ب�إغراء البعو�ض مبزيج قوي من ع�صري البنجر املمزوج بـ
 HMBPPوال�سموم النباتية .وكان البعو�ض يتغذى على الدم الزائف
ونفق بعد فرتة وجيزة.
وقال اغناتوفيت�ش" :امليزة الكبرية هي �أن  HMBPPال يجذب احل�شرات
الأخرى �أو الأنواع الأخرى .لذا ميكنك ا�ستخدامه كطريقة �سلبية لإقناع
البعو�ض ب�أكل ال�سموم".
ونظرا لأن  HMBPPيجذب البعو�ض فعليا ،ف ��إن احلاجة �إليه �أقل
بكثري من املبيدات احل�شرية الأكرث �ضررا التي ُتر�ش على �أحياء ب�أكملها.
وقالت ال�شركة يف بيان على موقعها على الإنرتنت" :يف الوقت احلا�ضر،
تكمن �أك�بر م�شكلة يف مكافحة البعو�ض يف مهمة جذبها �إىل الأفخاخ.
ه��ذه الرتكيبة ال�ف��ري��دة ج��ذاب��ة ح�صريا لأن ��واع البعو�ض اخلم�سة من
 ،Anophelesوالتي تعد الناقالت احل�صرية لطفيل املالريا".
كما �أو�ضحت �أن املنتجات اجلاذبة الأخرى �إما حتتاج �إىل م�صدر كهربائي �أو
تن�شر ثاين �أك�سيد الكربون ،ما ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب املحيط احليوي.
ويف حني �أن  Molecular Attractionحري�صة على ت�سويق قاتل
احل�شرات ،ف�إنها م�صممة على جعلها "�سهلة املنال وب�أ�سعار معقولة" ،وفقا
لإغناتوفيت�ش ،بحيث ميكنها م�ساعدة البلدان ال�ضعيفة.
وقال اغناتوفيت�ش" :نريد الق�ضاء على الأمرا�ض التي يحملها البعو�ض،
واحلد من كميته بالقرب من النا�س .لذلك ميكننا �إن�شاء منطقة خالية
من البعو�ض حول منزلك .ولكن ال ينبغي �أن نق�ضي عليها نهائيا".
و ُن�شرت الدرا�سة يف جملة  Communications Biologyيف
� 7أكتوبر ،بعد يوم واحد فقط من اعتماد منظمة ال�صحة العاملية لقاح
املالريا الأول يف العامل.
و�أو�صت با�ستخدام لقاح املالريا  RTS,Sعلى نطاق وا�سع ،الذي طورته
 GlaxoSmithKlineال�ستخدامه يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى ويف مناطق �أخ��رى ذات م�ستويات معتدلة �إىل عالية من انتقال
املالريا ،ما قد ينقذ مئات الآالف من الأرواح �سنويا .ويعد املالريا مر�ضا
خ�ط�يرا ي�سببه طفيلي ي�صيب ع��ادة بعو�ض  ،Anophelesوالذي
ب ��دوره ينقل امل��ر���ض �إىل الب�شر عندما يع�ضهم .وغ��ال�ب��ا م��ا تظهر على
ال�ضحايا �أعرا�ض ت�شبه �أعرا�ض الإنفلونزا ،مبا يف ذلك احلمى وال�صداع
والق�شعريرة و�آالم الع�ضالت وال�غ�ث�ي��ان وال �ق��يء .وي���ص��اب امل�لاي�ين من
النا�س كل عام وميوت حوايل � 400ألف ،معظمهم من الأطفال دون �سن
اخلام�سة.

• هل تعلم �أن اجل�سم الب�شري يتكون من  206قطعة عظم .
• هل تعلم �أن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد �إال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة
�إمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .
• �أن الأطفال البدينني يف �سن املدر�سة ي�أكلون �أقل من �أقرانهم النحيلني.
• �أن �سكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�صف املليون كل �أ�سبوع
• �أن النمل العامل والن�شيط هو من الإناث � .أن البومة الترى يف الظالم الدام�س.
• �أن منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ.
• �أن احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• �أن ملكة النحل ت�غ��ادر اخللية فقط م��ن �أج��ل ق�ي��ادة ج�م��اع��ات النحل وم��ن ث��م ال��ذه��اب �إىل رحلة
الزفاف.
• �أننا منوت ب�شكل �أ�سرع من قلة النوم عن قلة الطعام
• �أن هنالك نوعا من الأ�سماك يدعى بال�سمك ال�صديف ب�إمكانه ابتالع �إن�سان كامل
• �أن �ضغط املاء داخل كل خلية يف الب�صلة كاف لت�شغيل حمرك بخاري.
• �أن الإن�سان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.
• �أن الأفعى ت�سمع الأ�صوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�صوت بل�سانها.

الثعلب واخلباز
اق�ترب ثعلب واب��ن اوى من دك��ان خباز وهما يت�شممان رائحة اخلبز ال�شهية وينعتان حظهما العاثر الذي
جعلهما ال يح�سنان �صنع اخلبز والكعك ..فقال الثعلب� :آه �إبكي وحدك يا ابن �أوى فانا با�ستطاعتي ان �أ�ضحك
على اخلباز واتناول ما ا�شتهي من كعك وخبز .فقال ابن اوى :ح�سنا لو حدث ذلك فلك عندي كل االحرتام
و�ستكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل �أره قبال.
اختب�أ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد :فقال الثعلب � ..آه �..آه ايها
اخلباز كنت م�سافرا و�صديقي ابن ،اوى فو�صلت �إىل انفي رائحة جميلة ،ت�ساءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت� :إنها
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�شاجرنا فرتكني و�سار .والآن اريد ان ات�أكد من ح�سن ظني وفطتني وهو ان
ما ا�شمه هو الكعك.
ف�ضحك اخلباز الذكي وقال :نعم انه الكعك ال�شهي ،اخرجته من الفرن منذ �ساعة ورائحته ال�شهية هي التي
و�صلت لأنفك ايها الذكي ،لذا �س�أطعمك اجمل كعك لن تن�ساه ،لكن ال تعود علينا كثريا فانت التدفع ماال،
انتظرين هنا و�س�أح�ضره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال :ها هو الكعك  ،ن�صيبك ون�صيب ابن اوى الذي ذهب ،ف�أ�سرع الثعلب والتهم
الكعكة االوىل م�سرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �صارخا من �شدة ما احرقته البهار التي ح�شي
بها اخلباز الكعكة و�أخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�سه ف�ضحك اخلباز وقال له :ال تن�سى �أن ت�أكل ن�صيب ابن
اوى .وتركه وان�صرف والثعلب يتلوى من �شدة الأمل فجاء ابن �أوى وقال له ت�ستطيع �أن ت�أكل ن�صيبي وهنيئا
مريئا ما ا�شتهيته ..من ي�ضحك على اخلباز يحرتق بناره.

