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ملاذا نتذكر جتاربنا املريرة ب�سهولة؟ 
اللحظات  تلك  ف��اإن  حياته،  يف  مريرة  بتجارب  الإن�سان  مير  عندما 
ت�سبح عالقة يف ذهنه، ورمبا يظل قادرا على تذكرها بعد م�سي مدة 
طويلة، يف حني ل ي�ستطيع ا�سرتجاع اأمور اأخرى من املا�سي، كانت 

اأقل �سدة، ورمبا مريحة للغاية.
يتذكر  الإن�����س��ان  يجعل  ال��ذي  ال�سبب  ح��ول  الباحثون  ت�ساءل  وط��امل��ا 
اللحظات الأ�سواأ يف حياته، بدقة اأكرب، وهذا بال�سبط ما حاول فريق 

باحثني من جامعة "رور" الأملانية اأن يفهمه.
قام فريق الباحثني باإجراء مقابالت عمل غري حقيقية مع عدد من 
دار يف تلك  الدرا�سة، ثم �سجلوا كل ما  �ساركوا يف  الذين  الأ�سخا�ص 

املقابالت.
للدماغ،  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  تقنية  الباحثون  وا�ستخدم 
اأجروا  اأجل حتليل ن�ساط الدماغ، عندما كان الأ�سخا�ص الذين  من 

املقابلة، يتابعون ت�سجيالتهم.
واأظهرت النتائج اأن اللحظات املحرجة اأو املقلقة خالل املقابالت، كان 
لها وقع ملحوظ ومماثل يف الدماغ، لدى من �ساركوا يف الدرا�سة ثم 

تابعوا اأنف�سهم.
واأوردت الدرا�سة املن�سورة يف جملة "كارنت بيولوجي"، اأن من �ساركوا 
يف الدرا�سة حتدثوا اأمام اأفراد جلنة التزموا مبالمح حمايدة، بينما 

جرى و�سع امل�ساركني يف و�سعيات ت�سيب بالقلق.
وقال الباحثون اأوليفر وولف واآن بيري برور ونيكولي اأك�سما�سر، من 
معهد علوم الأع�ساب املعرفية، اإن النا�ص غالبا ما تكون لديهم �سور 
امتحان رخ�سة  اجتياز  املقلقة، مثل  املواقف  الذاكرة عن  مف�سلة يف 
ال�سياقة على �سبيل املثال. ويقول اخلرباء اإن الإن�سان قد يتذكر هذا 
المتحان لأنه كان قلقا وحتت ال�سغط، يف حني لن يتذكر م�سيه يف 

حديقة، خالل اليوم نف�سه، لأنه كان مرتاحا.

 هولندا تخ�سى ارتفاعا اأ�سواأ من املتوقع يف م�ستوى البحر 
تواجه هولندا خطر ارتفاع م�ستوى مياه البحر على �سواحلها بدرجة 
اأكرب بكثري من املتوقع قد ي�سل اإىل مرتين بحلول 2100، على ما 
اأعلن معهد الأر�ساد اجلوية يف هذا البلد املعر�ص ب�سدة لتبعات هذه 

امل�سكلة.
وقال املعهد الهولندي قبل اأيام من انطالق موؤمتر الأطراف ال�ساد�ص 
والع�سرين ب�ساأن املناخ )كوب26( يف غال�سكو، اإن "التقديرات تظهر 

ارتفاعا اأعلى من املتوقع يف م�ستوى البحر".
وبظل وجود ما يقرب من ثلث اأرا�سيها حتت م�ستوى البحر، تواجه 
اأكرث  م��ن  اأي�سا  لكنها  املناخي،  التغري  ج��راء  اأك��رب  خماطر  هولندا 

البلدان تلويثا يف اأوروبا ن�سبة لعدد ال�سكان.
انبعاثات  نقّل�ص  مل  "اإذا  اجل��وي��ة  ل��الأر���س��اد  الهولندي  املعهد  وق��ال 
ال�سواحل  قبالة  البحر  م��ي��اه  م�ستوى  يرتفع  ق��د  ال��دف��ي��ئ��ة،  غ���ازات 
مطلع  مع  مقارنة   2100 �سنة  بحلول  مرت   1،2 بواقع  الهولندية 
اإذا ما ت�سارع ذوبان  اإىل مرتين  القرن احلايل"، وقد ي�سل الرتفاع 

الغطاء اجلليدي يف القطب اجلنوبي.
لن  البحار  مياه  م�ستوى  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  �سابقا  خل�ص  املعهد  وك��ان 

يتخطى املرت.
اإىل م�ستوى  الرتفاع  التقديرات و�سول  ت�ستبعد  الأوىل، مل  وللمرة 
مرتين، بح�سب مكتب املياه يف هولندا، البلد الأوروبي الذي غمرته 

الفي�سانات اإىل جانب اأملانيا وبلجيكا يف متوز/يوليو.
وقال رئي�ص هذه الهيئة العامة املعنية باإدارة قطاع املياه روخري فان 
دي �سانده اإن "زمن القدرة على التحكم باملياه والرتبة والأر�ص لدينا 

وىل".
ا�ست�سالح  �سعيد  على  ج��ذري��ة  ق���رارات  "اتخاذ  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  داعيا  املناخي،  التغري  تبعات  هولندا" لح��ت��واء  يف  الأرا���س��ي 

يكون ذلك الأولوية املطلقة للحكومة.
وم���ع ���س��دوده��ا امل��ق��اوم��ة ل��ل��ع��وا���س��ف واب��ت��ك��ارات��ه��ا ال��دائ��م��ة واآلف 
هولندا  تفاخرت  لطاملا  والرتابية،  املائية  ال�سدود  من  الكيلومرتات 

باأنها "الدلتا الأكرث اأمانا يف العامل".
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فح�س ي�ستبق كابو�س 
اخلرف قبل 15 عاما

ميثل اخلرف والزهامير اأ�سواأ كوابي�ص الربيطانيني، بح�سب ا�ستطالع راأي 
اأجري موؤخرا، وال�سبب منطقي، اإذ اإنهما يقفان وراء الغالبية العظمى من 

الوفيات يف دور الرعاية باململكة املتحدة.
لكن العمل وجد طريقة جديدة ميكنه التنبوؤ باحتمال الإ�سابة باخلرف 
والزهامير قبل 15 �سنوات من حدوثها، وهو الأمر الذي ميكن اأن ي�ساعد 

يف تاليف الإ�سابة بهما.
واأفادت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأم�ص الثالثاء  باأن �سركة تابعة 
 5 مدته  ت�سخي�سي  اختبار  على  جت��ارب  حاليا  جتري  كامربيدج  جلامعة 

دقائق.
بخطر  ودق��ي��ق  ف��وري  ب�سكل  �سيتنباأ  ال��واع��د  الفح�ص  اإن  ال�سركة  وت��ق��ول 

الإ�سابة بالزهامير واخلرف قبل 15 عاما من حدوثهما.
ول��ه��ذا الخ����رتاع اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف ب��ري��ط��ان��ي��ا - خ��ا���س��ة يف ح��ال��ة اإق����راره 
اإذ تواجه البالد ما تو�سف ب�"جائحة الزهامير واخلرف" ب�سبب  ر�سميا- 

ال�سيخوخة املنت�سرة بني �سكانها.
ومن املتوقع اأن تقفز اأرقام امل�سابني بهاتني امل�سكلتني الطبيتني من 800 

األف حاليا يف اإجنلرتا وويلز اإىل 1.2 مليون بحلول 2024.
اجلديد  الختبار  اإن  ميدكالف،  جيم�ص  لل�سركة،  التجاري  املدير  ويقول 

ب�سيط للغاية.

انطالق املو�سم ال�سياحي 
ب�سحراء اجلزائر

بعد حوايل عامني من الركود والتوقف 
���س��ب��ه ال��ك��ل��ي ل��ل��ن�����س��اط��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
وزارة  اأع����ط����ت  اجل������زائ������ري،  اجل����ن����وب 
اإ�سارة  التقليدية  وال�سناعات  ال�سياحة 
ال���ع���ودة ر���س��م��ي��ا ل��ل��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي يف 
ا�سرتاتيجية  وف�����ق  وذل������ك  امل���ن���ط���ق���ة، 
تهدف ل�ستقطاب اأكرب عدد من ال�سياح 

الأجانب.
ت�سهيالت يف الفيزا اجلماعية

الغربية  ت���اق���م���ارت  م��ن��ط��ق��ة  و����س���ه���دت 
ب���ولي���ة مت��را���س��ت، ال��ت��ي ت��ع��د م���ن بني 
ال�سحراوية  ال�سياحية  الف�ساءات  اأه��م 
الر�سمي  الف��ت��ت��اح  م��را���س��م  ال���ع���امل،  يف 

للمو�سم ال�سياحي اجلديد يف اجلزائر.
اأن  اإىل  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات  وت�����س��ري 
 ،2021 خل���ري���ف  ال�����س��ي��اح��ي  امل���و����س���م 
اآلف   5 ح����وايل  الآن  ح��ت��ى  ا���س��ت��ق��ط��ب 
ال�سياح  وع���������س����رات  ج�����زائ�����ري،  ����س���ائ���ح 
الأجانب القادمني من رو�سيا. و�ساهمت 
هذه اخلطوة يف منح اأكرث من 30 وكالة 
�سياحية جزائرية نف�سا جديدا بعد اأزمة 
من  باأكرث  دفعت  التي  "كوفيد19-"، 

األف وكالة �سياحية لإعالن اإفال�سها.

  5 اأطعمة ت�ساعف خطر الإ�سابة بـ"داء 
امللوك" و5 اأخرى تخفف من اأعرا�سه �ص 33

اأ�سباب غري متوقعة 
ت�سبب لك ال�سداع

ولكن  البيئية  ال��ع��وام��ل  اأو  احل��ي��اة  ب�سبب من��ط  ال�����س��داع  يحدث 
هناك عوامل اأخرى مفاجئة ت�سبب الأمل.

وحتدثت الدكتورة فيكي بيرت�سن، ممار�سة الطب الوظيفي مع 
انت�سار  على  ال�سوء  لت�سليط  الربيطانية،  اإك�سربي�ص  �سحيفة 
منط  يف  للتغيريات  ميكن  وك��ي��ف  ال�����س��داع،  م��ن  خمتلفة  اأن����واع 

احلياة اأن ت�ساعد يف التخفيف منها والوقاية منها.
وبداأت بيرت�سن قائلة "هناك العديد من اأنواع ال�سداع املختلفة، 
اجليوب  ���س��داع  اإىل  الن�سفي،  ال�����س��داع  اإىل  ال��ت��وت��ر  ���س��داع  م��ن 
لل�سداع  �سبًبا  اأن هناك  ه��و  ال�سار  اخل��رب  ذل��ك.  وغ��ري  الأن��ف��ي��ة، 
اإذا كنت على ا�ستعداد لإجراء بع�ص التغيريات يف منط  وعالًجا 

احلياة والنظام الغذائي".
"هناك العديد من الأ�سباب املختلفة لل�سداع  واأ�سافت بيرت�سن 
وعدم  امل��ي��اه،  ا�ستهالك  كفاية  وع��دم  التغذية،  �سوء  ذل��ك  يف  مب��ا 
التوازن الهرموين، واحتقان اجليوب الأنفية ب�سبب احل�سا�سية اأو 
اللتهابات، و�سعف الو�سعية الذي يوؤثر على ع�سالت واأع�ساب 

الظهر والرقبة، وقلة النوم".

م�ساّد لالأك�سدة
اإذ  ل��الأك�����س��دة،  طبيعي  م�ساد  اأه���م  يعترب   C فيتامني  اأن 
ي�ساعد على حتييد اجلذور احلّرة داخل اخلاليا وخارجها. 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  واأغ�سيتها  تتلف اخل��الي��ا  احل���ّرة  ف��اجل��ذور 
ال�سيخوخة  واإىل  مزمنة،  واأم��را���ص  بالتهابات  الإ���س��اب��ة 
املبكرة. كما تتلف اجلذور احلّرة الأوعية الدموية، وب�سببها 
يرتاكم الكول�سرتول على جدران ال�سرايني، ما يوؤدي اإىل 
ت�سّلبها. وللوقاية من ذلك ين�سح خرباء ال�سحة بتناول 
ت�سّلب  ت��ط��ّور  م��ن  ل��ل��ح��ّد   C بفيتامني  ال��غ��ن��ي  ال��ل��ي��م��ون 

ال�سرايني واأمرا�ص القلب.

جهاز املناعة
الأ�سفر  الليمون  ت��ن��اول  ب�سرورة  ال�سحة  خ��رباء  ين�سح 
اأث���ن���اء الإ���س��اب��ة ب��ن��زلت ب����رد، ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى حم�ص 
مواد  وهي  والبكتني  الكال�سيوم   ،C الفيتامني  ال�سرتيك، 
تابعي  ال��ع��دوى.  وم��ق��اوم��ة  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  تقوية  تفيد يف 
املزيد: ال�سحة العاملية تزّف ُب�سرى �سارة ملر�سى ال�سرطان 

وداء ال�سكري

فوائد الليمون الأ�سفر وال�سرطان
لل�سرطان. ومن  م�ساداً  22 مرّكباً  الليمون على  يحتوي 
الدرا�سات  اأظهرت  حيث  الليمون؛  زيت  املرّكبات  هذه  بني 
اأن هذا الزيت متكن من اإيقاف منو الأورام لدى احليوانات 
املخربية. ف�ساًل على اأن الليمون يحتوي على مادة فالفون 

غليكو�سيد القادرة على وقف انق�سام اخلاليا ال�سرطانية.

فوائد الليمون الأ�سفر والطاقة
الإيجابي  للتاأثري  اإىل الطعم احلام�ص، بل  املتعة  ل تعود 
للحام�ص على املزاج اأي على الطاقة ال�سلبية. فالطاقة يف 
الغذاء،  املوجودة يف  ال��ذّرات واجلزيئيات  تن�ساأ من  اجل�سم 
اجلهاز  يف  ب��ك��رثة  ال�سحنة  موجبة  ال����ذّرات  انت�سرت  ف���اإذا 
هناك،  ال�سحنة  �سالبة  ال����ذّرات  م��ع  واختلطت  اله�سمي 
يحتوي  الليمون  اأن  ومبا  اإيجابياً.  الفعل  رد  يكون  عندها 
ف��اإنَّ و�سول هذه  ال�سالبة،  اأك��رث من  على �سحنات موجبة 
ال�سحنات  يعّدل  اأن  �ساأنه  اله�سم من  اإىل جهاز  ال�سحنات 
املوجبة يف جهاز اله�سم، ما ي�ساهم يف تعديل املزاج ومينح 
الليمون  رائحة  اأن  الطاقة. ف�ساًل على  املزيد من  الن�ساء 

كفيلة بتعديل املزاج ورفع م�ستوى الطاقة.

فوائد الليمون الأ�سفر وال�سكري
من  غ��رام��اً   25 يعادل  ما  بتناول  التغذية  خ��رباء  ين�سح 

الكثريين  لكن  يومياً،  الألياف 
ل ي��ل��ت��زم��ون ب��ه��ذه ال��ك��م��ي��ة، وهو 

الإم�ساك  م�ساكل  م��ن  الكثريين  م��ع��ان��اة  يف  ال�سبب 
والبوا�سري. وتناول الليمون الذي يحتوي على كمية 
عالية من الألياف، يقّلل خطر الإ�سابة باأمرا�ص مثل 

مر�ص ال�سكري .

فوائد الليمون الأ�سفر وخ�سارة الوزن
ي��ح��ت��وي ال��ل��ي��م��ون الأ���س��ف��ر ع��ل��ى ن�سبة 
منخف�سة  ون�سبة  الألياف  من  مرتفعة 

احلرارية، م���������������ن  ال�سعرات 
منه  ك��������وب  وك��������ل 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى 6 
حرارية  ���س��ع��رات 
بالإ�سافة  ف��ق��ط. 

ىل  اجل�سم اإ ي�����س��اع��د  اأن�����ه 
على التخل�ص من ال�سموم وي�ساعد على 

بدوره  وه��ذا  اأي�ساً؛  داخ��ل اجل�سم  درج��ة احل���رارة  تنظيم 
الدهون،  وح��رق  ال��زائ��د  ال���وزن  م��ن  التقليل  على  ي�ساعد 
وهو مهم اأي�ساً لزيادة عملية التمثيل الغذائي التي تعترب 
ال�����س��ع��رات احلرارية  ال���وزن وح���رق  ل��ف��ق��دان  مفيدة ج���داً 
الزائدة باجل�سم. ي�ساعد على فقدان الوزن ب�سكل �سريع، 
اإنه ي�سهم يف ال�سعور بال�سبع والمتالء دون اإ�سافة  حيث 
�سعرات حرارية للج�سم. وبع�ص الدرا�سات يف هذا ال�سياق 
اأثبت اأن تناول الليمون اأو �سرب املاء امل�ساف اإليه الليمون 
يعّزز من زيادة فقدان الوزن. تابعي املزيد: فوائد ال�سبانخ 

للن�ساء �ستجربك على تناوله

فوائد الليمون الأ�سفر و�سغط الدم
للحفاظ  م��ه��م  م��ع��دن  وه���و  بالبوتا�سيوم  غ��ن��ي  ال��ل��ي��م��ون 
على الأوعية الدموية لّينة ومرنة، ما ي�ساعد بدوره على 
الليمون يحتوي على  اأن  خف�ص �سغط الدم املرتفع. كما 
فيتامني بي B الذي ي�ساهم بدوره يف حت�سني �سغط الدم 

ويحافظ على �سحة القلب.

فوائد الليمون الأ�سفر واللتهابات يف اجل�سم
يعتقد البع�ص اأن املذاق احلام�ص لّليمون يعني اأنه مكّون 
اأ�سّد  هو  فالليمون  متاماً.  ذل��ك  عك�ص  هو  فيما  حم�سي، 
الليمون  حم�ص  اأن  ه��و  وال�سبب  قلوية،  الغذائية  امل���واد 
ه اجل�سم يكون مفعوله قلوياً، وهو ما يجعله  عندما ميت�سّ
اجل�سم  يف  وال��روم��ات��ي��زم  املفا�سل  اآلم  لتخفيف  م��ف��ي��داً 

عندما يكون �سببها زيادة احلمو�سة يف اجل�سم.

فوائد الليمون الأ�سفر وتنظيف الب�سرة
اإن احل�سول على ب�سرة نقية وجميلة يرتبط ب�سكل اأ�سا�سي 
املوجود   C �سي  فيتامني  يعّزز  لذلك  الغذائي.  بنظامنا 
التجاعيد،  م��ن ظ��ه��ور  احل���ّد  ك��ث��رياً  الأ���س��ف��ر  الليمون  يف 
ي�ساعد على طرح ال�سموم من اجل�سم وذلك بتحويلها اإىل 
مواد قابلة لله�سم، كما يحّفز الكبد على اإنتاج املزيد من 
دوراً  يلعب  ولذلك  كفاءة،  اأكرث  ب�سكل  والعمل  الإنزميات 

كبرياً يف تنقية الب�سرة.

فوائد الليمون الأ�سفر واله�سم ال�سحي
اإذ  �سهلة،  لي�ست  اجل�سم  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  اله�سم  عملية 
يتوّجب عليه حتليل جميع الأطعمة التي نتناولها، هذا يف 
اله�سمي على طرد  الطازج اجلهاز  الليمون  ي�ساعد  حني 
لع�سائر  تركيبة م�سابهة  له  ال�ساّرة؛ لأنَّ  وامل��واد  ال�سموم 
رائ��ع��اً جل��ه��از اله�سم  امل��ع��دة وال��ل��ع��اب، م��ا يجعله داع��م��اً 
اإنتاج املادة ال�سفراء يف الكبد. يجب  وي�ساعد على حتفيز 
التنويه باأن الليمون النا�سج تكون م�سادات الأك�سدة فيه 
قوية جداً، والليمون الذي يتمّيز بق�سرته الرقيقة يكون 
ال�سميكة.  الق�سرة  ذي  الليمون  من  اأك��رث  بالع�سري  غنياً 
اأما  بالع�سري.  اأنها غنية  دليل على  الليمونة  وزي��ادة ثقل 
عندما تكون ق�سرة الليمونة جمّعدة اأو لونها باهت فين�سح 
تطبيق  قبل  نت":  "�سيدتي  من  مالحظة  �سرائها.  بعدم 

هذه الو�سفة اأو هذا العالج ا�ست�سارة طبيب خمت�ص.

بلو اأوريجن ت�سعى 
لإن�ساء حمطتها 

الف�سائية التجارية 
اأوريجن"  "بلو  ���س��رك��ت��ا  اأع���ل���ن���ت 
اإن�ساء  �سباي�ص" عزمهما  و"�سيريا 
حم��ط��ة ف�����س��ائ��ي��ة خ��ا���س��ة ق����ادرة 
ع�سرة  اإىل  ي�سل  ما  ا�ستقبال  على 
البدء  ع��زم��ه��م��ا  م����ع  اأ����س���خ���ا����ص، 
الثاين  "الن�سف  خ��الل  بت�سغيلها 

من العقد" احلايل.
املحطة  ه��ذه  ال�سركتان  وو���س��ف��ت 
)احليد  ريف"  "اأوربيتل  امل�سماة 
جتاري"  "متنزه  ب��اأن��ه��ا  امل�����داري( 

ميكنه ا�ستقبال زبائن خمتلفني.
اأن  اإىل  بيان  ال�سركتان يف  واأ�سارت 
"توفر  امل�ستقبلية  امل��ح��ط��ة  ه���ذه 
مكانا للجميع، من وك��الت ف�ساء 
عاملة  ���س��رك��ات  وت��ك��ت��الت  حمنكة 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 
ف�سائي  ب��رن��ام��ج  دون  م���ن  واأمم 
وو���س��ائ��ل اإع��الم��ي��ة ووك����الت �سفر 
ومبتكرين  م����ب����ادرات  واأ����س���ح���اب 
يتطلعون  وم�ستثمرين  مدعومني 

اإىل امل�ستقبل".
وي�سكل هذا امل�سروع دليال اإ�سافيا 
�سعيد  على  ال�سباق  ا���س��ت��داد  على 
امل�ساريع التجارية يف املدار الأر�سي 
املنخف�ص. ول�سركة "بلو اأوريجن" 
التي يراأ�سها جيف بيزو�ص، اأن�سطة 
الف�سائية  ال�سياحة  قطاع  يف  عدة 

مع �ساروخها "نيو �سيربد".
اأوريجن"  "بلو  يف  امل�����س��وؤول  وق���ال 
اأك����رث من  "منذ  ����س���ريوود  ب��رن��ت 
ووكالت  نا�سا  ط��ورت  ع��ق��ود،  �ستة 
مدارية  رح���الت  اأخ����رى  ف�سائية 
البابا  فتح  م��ا  الف�ساء،  يف  وم��ق��را 
اأم���ام ان��ط��الق ال�����س��رك��ات اخلا�سة 
واأ�����س����اف  العقد".  ه������ذا  خ������الل 
"�سنو�سع اإمكانات النفاذ ونخف�ص 

التكاليف".
ع�����دة يف هذا  ����س���رك���ات  وت�������س���ارك 
"بوينغ"  خ�سو�سا  بينها  امل�سروع، 
ال���ت���ي ���س��ُت��ك��ل��ف اإن���������س����اء ال���وح���دة 
ال��ع��ل��م��ي��ة و���س��ت��ق��دم و���س��ي��ل��ة نقل 
الكب�سولة  ه��ي  امل��ح��ط��ة  ه���ذه  اإىل 
يف  ت����زال  ل  ال��ت��ي  "�ستارلير" 

مرحلة التجربة.
 500 علو  على  املحطة  و���س��ت��دور 
ب��ق��ل��ي��ل من  اأع���ل���ى  اأي  ك��ي��ل��وم��رت، 
و�سيبلغ  الدولية،  الف�ساء  حمطة 
"ما  مكعبا،  م��رتا   830 حجمها 
حمطة  ح���ج���م  تقريبا"  ي����ع����ادل 

الف�ساء الدولية.

فوائد الليمون الأ�سفر 
للن�ساء ل تتخلْي عنها

ميلك الليمون الأ�سفر خ�سائ�ص كثرية تدفع الن�ساء اإىل تناوله: فهو يلعب دورًا مهمًا يف 
تقوية جهاز املناعة والوقاية من ال�سرطان، كما ي�ساعد على حت�سني احلالية النف�سية 
اأو املزاج. من املعروف اأن لتناول الليمون الأ�سفر مع املاء الدافئ فوائد مذهلة للج�سم 
وخا�سة بالن�سبة للن�ساء اللواتي يرغنب بتخفيف اأوزانهن وتذويب ال�سحوم. اإّن �سرب 

ع�سري الليمون مع املاء مفيد للج�سم، وكذلك تناول الليمون الطازج مع التوابل ب�سبب 
احتوائه على كمية عالية من فيتامني �سي C، ف�ساًل على وجود ن�سبة عالية من 

املعادن املفيدة لل�سحة مثل احلديد، واملغنيزيوم، والبوتا�سيوم الذي يدّر البول 
ويخف�ص �سغط الدم، وحم�ص الفوليك. حول فوائد الليمون الأ�سفر للن�ساء 

تتحدث اخت�سا�سية التغذية مرينا الفتى لـ"�سيدتي نت" يف املو�سوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

دعوة لالبتكار

بابوا غينيا اجلديدة تنظم املنتدى ال�ستثماري الأول يف اإك�سبو دبي

على هام�ص انعقاد قمة »اأقدر« العاملية يف اإك�سبو 2020 دبي

وزير الرتبية و التعليم الإماراتي: لدينا خطة لدمج التعليم العايل و الثانوية العامة يف منظومة تعليمية تخت�سر مدة التعلم

على هام�ص قمة »اأقدر« العاملية يف اإك�سبو 2020 دبي

مدير عام منظمة ال�سحة العاملية: نقدر التعاون العاملي خالل اجلائحة ولزلنا بحاجة لدعم املزيد من الدول للح�سول على التطعيم

حتت رعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان

جناح دبي العطاء  يف اإك�سبو 2020 دبي يناق�س دور التكنولوجيا يف مواجهة التحديات خالل منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اإك�سبو دبي  بابوا غينيا اجلديدة يف  جنح جناح 
يف اإطالق املنتدى ال�ستثماري الأول للجمهور 
 APEC Haus العاملي وذلك بالتعاون مع 

يف مور�سبي العا�سمة.
وي��ع��د م��ن��ت��دى ال���س��ت��ث��م��ار ه���ذا ه��و الأول من 
لال�ستثمار  امل�ستديرة  املائدة  حمادثات  �سل�سلة 
اأك�سبو  معر�ص  خ��الل  اأ�ست�سافتها  �سيتم  التي 
امل��ل��ف ال�ستثماري  ب��ه��دف ت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي  دب��ي 
لبابوا غينيا اجلديدة من اأجل تعزيز ال�ستثمار 
الوعي  زي���ادة  ج��ان��ب  اإىل  وال�سياحة  وال��ت��ج��ارة 

العاملي بابوا غينيا اجلديدة كدولة.
وقد ا�ست�ساف املنتدى عدد من وكالت التنظيم 
ت�سجيع  هيئة  منها  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  يف 
ال�ستثمار ، وجلنة الإيرادات الداخلية ، وهيئة 
الوطنية  العدل  وحمكمة   ، واملواطنة  الهجرة 
ال���ت���ي ع��ر���س��ت ال���ق���وان���ني ال���ت���ي حت��ك��م جمال 
بالإ�سافة  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  يف  ال�ستثمار 

للم�ستثمرين.  املتاحة  ال�ستثمار  ح��واف��ز  اإىل 
اإىل جانب الهيئة الوطنية للغابات وال�سيا�سات 
واملبادرات احلكومية يف قطاع الغابات و البيئية 

امل�ستدامة.
كما رحب منتدى بابوا غينيا اجلديدة ب�سيف 
�ساحبة   ." ج���اه���ني  ن��ه��ى  "ال�سيدة.  خ���ا����ص 
 Click"ل "Jaheen’s" واملوؤ�س�ص  �سركات 
Media"   والتي تعد املن�سة الرقمية الأوىل 

لالإعالم على م�ستوى العامل! 
النوعية  ال���ن���ق���ل���ة  ج����اه����ني  ال�������س���ي���دة  ق����دم����ت 
الرقمية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��ن��اع��ات  يف  اجل��دي��د 
و�س�����ائل   م�س�����داقية  و  ق��������وة  ت��دم��ج  ال��ت��ي  و 
التجارة  اإنت�س���ار  ق����وة  م�����ع  املخت�����لفة  الإع������الم 
ف��ر���ص جدي�����دة  اأج���ل خ��ل��ق  الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن 
من  م�س�����تدامة  عامل�����ية  دورة  تبني  ال�سوق  يف 
والدول  ال�سركات  جلميع  الأرب���اح  و  الف����وائد 
وتع�����زيز  اإ�ستثم�����اراتها  زي��ادة  اإىل  تهدف  التي 
املح����لية  امل�ست�����ويات  على  والتج�����ارة  ال�س�����ياحة 

و الوط���نية و الدولية.
"Click Media" يف  م�سروع  وم�ص  وق��د 
العامل  رب��ط  على  ق��ادر  �سخم  كم�سروع  اإك�سبو 

 We Connect the"           حتت ���س��ع��ار
World!" وذلك من خالل من�سته الرقمية 
التي تعد الأوىل من نوعها والتي �سيتم تقدميها 

لعدد من الدول املختلفة خالل برنامج الأعمال 
اخلا�ص ب� اإك�سبو دبي العاملي. 

ويعتزم برنامج اأعمال بابوا غينيا اجلديد  خالل 

اإك�سبو دبي ا�ست�سافة منتدى ال�ستثمار الثاين 
الت�سنيع  قطاع  على  الرتكيز  مع   ، نوفمرب  يف 
 ، وامل�����س��روب��ات  والأغ��ذي��ة  ال��زراع��ي��ة  لل�سناعات 

ترويج  يف  الأخ����رى  النهائية  امل��ع��اجل��ة  وف��ر���ص 
القادر  بالبتكار  الرتحيب  جانب  اإىل  املنتجات 

.!  Jaheen’sعلى اإلهام العامل مع

•• دبي- الفجر

قمة  من  الرابعة  الن�سخة  يف  الأنظار  حمط  هم  الأطفال 
"اأقدر" العاملية، التي تنعقد هذا العام يف مركز دبي الدويل 
كامل  اأ�سبوع  م��دار  على  دب��ي،   2020 اإك�سبو  للمعار�ص، 
"املواطنة  �سعار  حت��ت  اجل���اري،  اأكتوبر   30 اإىل   24 م��ن 
الأجيال  منح  على  القمة  تركز  حيث  العاملية"،  اليجابية 
الفريدة  ي��ع��ر���س��وا م��واه��ب��ه��م  ل��ك��ي  ال��ف��ر���س��ة  اجل���دي���دة 
الوعي، يف  ن�سر  اأجمع، مع  العامل  اأم��ام  العالية  وقدراتهم 
العربية  الإم��ارات  دولة  تلعبه  الذي  بالدور  نف�سه،  الوقت 
املتحدة يف غر�ص قيم املواطنة العاملية الإيجابية يف نفو�ص 

وعقول هوؤلء الأطفال الذين ميثلون قادة الغد.
حيث مت ت�سليط الأ�سواء خالل القمة على الطريقة التي 
تعمل من خاللها اأنظمة التعليم يف دولة الإمارات العربية 
تدريبهم على  م��ن خ��الل  ال��ط��الب،  امل��ت��ح��دة على متكني 
التفكري النتقادي العميق والبناء حول عوامل ال�ستدامة 

لقيم  الفعال  التطبيق  اأهمية  على  الرتكيز  مع  البيئية، 
املواطنة ال�ساحلة العاملية.

 وخالل فعالية "املجل�ص" التي عقدت على هام�ص القمة، 
يف  والتعليم  الرتبية  وزير  احلمادي،  ح�سني  معايل  �سرح 
دولة الإمارات العربية املتحدة، قائال: " اإن دولة الإمارات 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  متكنت حتت مظلة م�سروع �ساحب 
بن را�سد اآل مكتوم للتعليم الذكي، الذي انطلق منذ 12 
عاما، من بناء منظومة تعليم ذكية، كان لها دوراً حمورياً 
يف ا�ست�سراف امل�سقبل، ومكنتنا من حتقيق التميز و النجاح  

و التعامل بكفاءة و اقتدار مع جائحة كورونا."
وتابع معاليه قائال: "دولة الإمارات حري�سة على توفري 
وعلى  اأر���س��ه��ا،  على  يقطن  م��ن  جلميع  احل��دي��ث  التعليم 
والنف�سية  ال�سحية  النواحي  م��ن  املالئمة  البيئة  تهيئة 
ال�����س��ح��ي��ح��ة جل��م��ي��ع الفئات  والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال�ساملة  الرعاية  ليتمكنوا من احل�سول على  امل�ستهدفة، 
تعاون  وهناك  البداعية،  ومهاراتهم  قدراتهم  ُتنمي  التي 

م�ساعدة  ب��ه��دف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وب��ني  بيننا  وث��ي��ق 
وتنمية  العلمية  م�ساراتهم  حتديد  على  الطلبة  اأبنائنا 
قدراتهم املعرفية و البتكارية، من خالل حتديد الربامج 
التعليمية التي تنا�سب قدراتهم و تتوافق مع طموحاتهم." 
يف  التعليمية  ال��ت��وج��ه��ات  اأح����دث  ع��ن  معاليه  ك�سف  ك��م��ا 
الدولة قائال: " لدى دولة الإمارات توجها لدمج التعليم 
العايل والثانوية العامة معا يف منظومة متكاملة، تخت�سر 
مدة التعلم، وت�سمن اأعلى درجات اجلودة يف التعليم على 
م�ستوى العامل، عرب م�ساعدة طالب الثانوية العامة على 
الت�سجيل للح�سول على �ساعات درا�سية يف اجلامعة، يتم 

احت�سابها لهم يف ال�سنة الأوىل من الدرا�سة اجلامعية".
اإىل طبيعتها،  احل��ي��اة  ع���ودة  م��ع  "اأنه  م��ع��ال��ي��ه:  اأك���د  ك��م��ا 
اأف�سل  اإىل  للطالب  العلمية  ال��رح��الت  اإر���س��ال  �سنعاود 
دول  خمتلف  يف  املتخ�س�سة  البحثية  وامل��راك��ز  اجلامعات 
العامل، مل�ساعدة الدار�سني على حتقيق التح�سيل العلمي 

املرجو ."

•• دبي - الفجر 

اأده��ان��وم غربي�سيو�ص، م��دي��ر عام  ت��ي��درو���ص  ال��دك��ت��ور  وج��ه 
اجلهود  على  العامل  ل��دول  ال�سكر  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
كوفيد19-،  جائحة  م��واج��ه��ة  يف  قدمتها  ال��ت��ي  امل�سرتكة 
ووجه يف الوقت نف�سه نداء لتلك الدول ملد يد العون للدول 
الالزمة  التطعيمات  على  احل�سول  اأج���ل  م��ن  حظا  الأق���ل 
ل�سعوبها، جاء هذا خالل كلمة م�سورة له مت عر�سها على 
هام�ص اليوم الثاين من قمة "اأقدر" العاملية، يف مركز دبي 

الدويل للمعار�ص، اإك�سبو 2020 دبي.
"اإن  العاملية" قال:  الإيجابية  "املواطنة  القمة  �سعار  وحول 
املواطنة الإيجابية العاملية باتت من الأمور املهمة يف عاملنا 
اليوم، لكي ن�سعر بامل�سوؤولية جتاه الأزمات و اجلوائح التي 
الالزمة  الدعم  �سبل  كل  تقدمي  ولن�ستطيع  لها،  نتعر�ص 
مثل  ملجابهة  ال��دول  تكاتف  اأهمية  على  م�سدداُ  لالآخرين، 
الأزم��ات العاملية ". وقال: "لقد جنحنا يف توفري حوايل 6 

مليارات لقاح حول العامل حتى الآن، ومت تلقيح ثلث �سكان 
الأرقام  لكن هذه  كامل،  ب�سكل  اجل��اري  العام  العامل خالل 
حتمل بني طياتها عدم امل�ساواة ما بني الدول، حيث اأننا اإذا 
اللقاح على م�ستوى  اإجمايل احلا�سلني على  اإىل  ما نظرنا 
ال��ع��امل م��ن ال���دول ال��ف��ق��رية، م��ق��ارن��ة ب��امل��وؤ���س��رات ال�سابقة، 
باملرة  مر�سية  غري  ن�سبة  وه��ي   1% ن�سبة  يتعدى  ل  فاإنه 
بالن�سبة لنا."، موؤكداً على اأهمية امل�ساواة بني جميع الب�سر 
امل�سنعة وكافة دول  الدول  اللقاح، وداعياً  يف احل�سول على 
للدول  الالزمة  اللقاحات  لتوفري  معا  التعاون  اإىل  العامل 

الأقل حظا على م�ستوى العامل."
تطعيم  يتم  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  وقال:"هدفنا 
ال��ع��امل، دون  %40 م��ن �سكان ك��ل دول���ة م��ن دول  ح���وايل 
اجلاري،  العام  بنهاية   ،-19 كوفيد  فريو�ص  �سد  ا�ستثناء، 
دولة  كل  �سكان  %70 من  اإىل  الن�سبة  ه��ذه  ت�سل  اأن  على 
لكن  الأه��داف ميكن حتقيقها،  2022، هذه  العام  بحلول 
يف  تتحكم  التي  وال�سركات  ال��دول  بتعاون  اإل  يتم  لن  ذل��ك 

لنا اجل��ائ��ح��ة حمدودية  اأث��ب��ت��ت  ال��ل��ق��اح��ات، حيث  اإم�����دادات 
قدرات م�سانع الأدوية امل�سنعة للقاحات ومركزيتها."

لتعزيز  اآمنة وم�ستدامة  و�سائل  ال�ستثمار يف  "اإن  واأ�ساف: 
قدرات ت�سنيع اللقاحات هو اأمر حتمي للتمكن من مواجهة 
الأوبئة وال�ستعداد لها، لكنه اأمر مهم اأي�سا لتوفري اإمدادات 
وهو  الطبية،  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  الأدوي����ة  م��ن  واق��ع��ي��ة 
العام  القطاعني  م�ستويات  على  دويل  تعاون  اإىل  يحتاج  ما 
لتعزيز  املبا�سر   والتمويل  املعرفة  ت�سارك  عرب  واخل��ا���ص، 
اجلائحة  لنا  ك�سفت  املطاف  نهاية  ففي  التقنية،  ال��ق��درات 
بل  متويل،  جمرد  لي�ص  ال�سحية  الرعاية  يف  ال�ستثمار  اأن 
ا�ستثمار يهدف لتوفري م�ستقبل اأكرث �سحة واأمانا واإن�سافا 

وا�ستدامة لنا جميعا."
العام،  هذا  "اأقدر" العاملية  قمة  الرابعة من  ال��دورة  تنعقد 
دبي  مركز  يف  ال�ساحلة"  الإيجابية  "املواطنة  �سعار  حت��ت 
فعالياتها  وت�ستمر  دبي،   2020 اإك�سبو  للمعار�ص،  الدويل 

حتى يوم 30 اأكتوبر اجلاري.
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دبي،   2020 اإك�سبو  يف  العطاء"  "دبي  جناح  ي�ست�سيف 
"ABLF" �سمن  الآ����س���ي���وي  الأع���م���ال  ق���ي���ادة  م��ن��ت��دى 
اجلاري  ال��ع��ام  خ��الل  ع�سر  اخلام�سة  ال�سنوية  الن�سخة 
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت  واملقامة   ،2021
الت�سامح  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  ع�سو  نهيان،  اآل  مبارك 
والتعاي�ص، واملفو�ص العام لإك�سبو 2020 دبي، بالتعاون 

مع وزارة القت�ساد الإماراتية ودبي العطاء.
ح�سوريا  عقدها  مت  ال��ت��ي  النقا�سية  اجلل�سات  وجمعت 

وافرتا�سيا اأكرث من 100 �سخ�سية من القادة العامليني 
الجتماعية  الق�سايا  على  ت��رك��ز  نقا�سات  يف  للم�ساركة 
فرتة  طيلة  اأ�سهر  �ستة  م��دار  على  امللحة،  والقت�سادية 

اإقامة اإك�سبو 2020 دبي.
رئي�سيا  دورا  لعبت  التكنولوجيا  اأن  اإىل  اخل���رباء  واأ���س��ار 
والعمل  الأ�سخا�ص  توا�سل  على  احلفاظ  يف  فقط  لي�ص 
اإب��ق��ائ��ه��م م�ستمتعني  ول��ك��ن يف  ك���ورون���ا،  خ���الل ج��ائ��ح��ة 

و�سعداء اأي�سا.
لدبي  التنفيذي  الرئي�ص  ال��ق��رق،  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
العطاء: "اإن ارتباطنا مبحادثات هذا املنتدى ياأتي كجزء 

م��ن اإمي��ان��ن��ا ب��دع��م حم��ادث��ات ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي ت���روج لفكرة 
ا�ست�سافة  اإىل  ونتطلع  الب�سرية،  والتنمية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اجلل�سات يف جناح دبي العطاء يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث 
التحويلية  القوة  عن  املزيد  ملعرفة  عامليا  جمهورا  ن�سرك 

للتعليم نحو اأهداف التنمية امل�ستدامة".
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  كري�سنب  اأوليفييه،  وي��ق��ول 
بنك  اأول  "ب�سفتنا  املتحدة:  العربية  الإم��ارات  "زاند"، 
فاإننا  العامل يقدم خدماته لالأفراد وال�سركات،  رقمي يف 
ال�ستدامة  وه��ي  اإك�سبو  ر�سائل  اأه��م  اأح��د  نعك�ص  بالفعل 
لإي�سال  املهم  املنتدى  ه��ذا  يف  ال��ي��وم  ون�سارك  والتنمية، 

باأهمية  لتعريفهم  النا�ص  من  ممكن  ع��دد  لأك��رب  �سوتنا 
ال�سمول املايل، واخلدمات امل�سرفية والتكنولوجيا املالية، 
ثقافة  لبناء  املطلوبة  املعرفة  ميتلك  ل  منهم  فالكثري 

م�سرفية ت�ساعدهم يف حياتهم اليومية".
عمالئنا  لفهم  جاهدين  نعمل  "نحن  كري�سنب:  واأ�ساف 
بالنظام  ل��ل��وث��وق  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وخ��ا���س��ة تلك احل��اج��ة 
امل�سريف، فهناك تخوف كبري من امل�سارف ب�سكل عام، لذا 
بعد فهم تلك احلاجة نقوم بتقدمي خدماتنا واملعلومات 

التي يحتاجها العميل ب�سكل �سهل وب�سيط".
املوؤ�س�ص  وال�سريك  التنفيذي  الرئي�ص  �سيخ،  معاذ  وع��رب 

الرائدة  الفيديو  "�ستارز بالي"، وهي خدمة بث  ل�سركة 
امتنانه  عن  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
اإك�سبو  يعد  وقال:"  دب���ي،   2020 اإك�سبو  يف  للم�ساركة 
فهو  منه،  لنتعلم  اأع��م��ال،  كرجال  لنا  كبري  اإلهام  م�سدر 
اأف��ك��ارن��ا، كما  واإي�����س��ال  اأه��داف��ن��ا  ي�ساعدنا حقا يف حتقيق 
اأنه يزيد من املعرفة  التي نحتاجها فيما يخ�ص ان�سمام 

املزيد من العمالء اإىل �سبكتنا
 ونحن ن�سعى للح�سول على حقوق عر�ص اإنتاجات اإك�سبو 
على من�ستنا، واإي�سالها اإىل م�سرتكينا املتواجدين يف 21 

دولة".
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ن�سائية دبي ت�سارك يف فعالية املجل�س 
القومي للمراأة يف اجلناح امل�سري باإك�سبو

•• دبي - وام: 

املجل�ص  فعالية  يف  الول  اأم�����ص  بدبي  الن�سائية  النه�سة  جمعية  �ساركت 
القومي للمراأة يف اجلناح امل�سري باإك�سبو 2020 دبي حتت عنوان:"بهية.. 
حتقيق  يف  امل��راأة  " دور  مو�سوع  الأوىل  اجلل�سة  ال�سالم" تناولت  اأن�سودة 
عمر  منى  امل�سرية  ال�سفرية  حم��اوره��ا  يف  وحت���دث   ." والتنمية  ال�سالم 
�سابقا  للمراأة  القومي  املجل�ص  عام  اأم��ني  ال�سابق  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد 
ال�سيا�سي  ب��ال�����س��اأن  مهتمة  وم��ف��ك��رة  ك��ات��ب��ة  احل�����ويف..  ن�����س��وى  والأ����س���ت���اذ 
اأ�ستاذ  بكر..  نهى  والدكتور  للمراأة  القومي  املجل�ص  وع�سوة  والجتماعي 
للدكتورة  وكلمة م�سجلة  بالقاهرة  الأمريكية  باجلامعة  ال�سيا�سية  العلوم 
بعنوان  جل�سة  ذل��ك  واأعقب  للمراأة.  القومي  املجل�ص  رئي�سة  مر�سي  مايا 
مناذج  م�سر" قدمت  من  تبداأ  جديدة  حياة  الالجئات..  حتت�سن  "م�سر 
بالأعمال احلرفية  فيها  يقمن  اإلتحقن مب�ساريع  باملجل�ص  لن�ساء لجئات 

وال�سناعات اليدوية .

كانون تقدم فر�سها الرائدة لل�سركات 
واملتخ�س�سني خالل اإك�سبو 2020 دبي

ت�ستعر�ص كانون، املزود الر�سمي حللول الت�سوير والطباعة ملعر�ص اإك�سبو 
بالإ�سافة  املتطورة،  تقنياتها  اأحدث  العاملي،  احلدث  خالل  دبي،   2020
لت�سجيع  امل��ج��ال  يف  للمتخ�س�سني  امللهمة  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  تبني  اإىل 

ال�سركات على جتاوز التحديات التي فر�سها كوفيد19-.
عقد �سل�سلة من الندوات عرب الإنرتنت التي تبحث ريادة الأعمال التجارية 

كل يوم ثالثاء �سمن املركز الإعالمي لإك�سبو.
تقدم كانون جمموعة من الن�سائح العملية والقّيمة، والعرو�ص التكنولوجية 
التفاعلية يف مركز البتكار �سمن معر�ص اإك�سبو 2020 دبي.  دبي، 25 
الت�سوير  والوحيد حللول  الر�سمي  املزود  كانون،  اأعلنت   :2021 اأكتوبر 
يف  املبتكرة  خدماتها  تقدمي  عن  دب��ي،   2020 اإك�سبو  ملعر�ص  والطباعة 
جمال الطباعة عالية ال�سرعة الهادفة لدعم جمموعة وا�سعة من الأن�سطة 
عمليات  ملكاتب  الدعم  تقدمي  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سمل  العاملي  احل��دث  خالل 
الهدايا  وطباعة  ال�سور،  ومعار�ص  امل��دارة،  الطباعة  خدمات  عرب  اإك�سبو 

التذكارية بالإ�سافة اإىل طباعة بطاقات الت�سجيل والعتماد.
ت�سلط  التي  التفاعلية  والربامج  الأن�سطة  من  �سل�سلة  كانون  وت�ست�سيف 
امللهمة  الأف��ك��ار  اأك��رث  التقاط  يف  ال�سور  ق��وة  توظيف  اأهمية  على  ال�سوء 
التي ي�سهدها احلدث، والحتفاظ بها وم�ساركتها مع العامل. وجتمع هذه 
الأن�سطة والربامج التفاعلية التي تقدمها كانون بني املوا�سيع الأ�سا�سية 
الفر�ص  يف  تتمثل  والتي  دب��ي،   2020 اإك�سبو  معر�ص  عليها  يركز  التي 
"م�ستقبل  مثل  لل�سركات  الأولوية  ذات  املن�سات  مع  وال�ستدامة  والتنقل 

الكوكب"، و"م�ستقبل الب�سر يف الكوكب"، و"م�ستقبل ما هو ممكن".
كما اعتمد يوم الثالثاء من كل �سهر موعداً لنعقاد ندوات عرب الإنرتنت 
�سمن �سل�سلة متكاملة يف رحاب معر�ص اإك�سبو 2020 دبي، حيث انطلقت 
رائدة  كانون من خاللها فر�ساً  لتوفر  اأكتوبر،   5 الثالثاء  يوم  ندوة  اأول 
ومنتجات  ح��ل��وًل  يتبنى  نهج  اإر���س��اء  اإىل  تهدف  واملتخ�س�سني  لل�سركات 
والرعاية  ال��الف��ت��ات  ت�سمل  خمتلفة  م��و���س��وع��ات  يف  م��ب��ت��ك��رة  وخ���دم���ات 
والت�ساميم  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  واملوزعني  والتعليم  ال�سحية 
اجل��راف��ي��ك��ي��ة، حيث �سيتم ت��ن��اول ك��ل م��و���س��وع على ح��دة خ��الل ك��ل �سهر 
ملتحدثني  ملهمة  كلمات  ال�سل�سلة  وتت�سمن  امل��ع��ر���ص.  اإق��ام��ة  ف��رتة  م��ن 
عن  ف�ساًل  تفاعلية،  تكنولوجية  وعرو�ساً  عملية،  ون�سائح  متخ�س�سني، 
متكني  ب��ه��دف  التقني،  ال��ع��امل  يف  املعتمدة  ال�سرتاتيجيات  اأح���دث  ط��رح 
حتديات  لتجاوز  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  اأوروب���ا  يف  ال�سركات 
العام املا�سي التي خلفتها اجلائحة العاملية. وتهدف اأجندة الأعمال الغنية 
بالأحداث املبتكرة اإىل متكني املتخ�س�سني للتاأ�سي�ص مل�ستقبل اأعمال اأف�سل، 
وتكون مبثابة فر�سة لل�سركات لتطوير اأدواتها التكنولوجية والرتقاء بها 
مل�ستوى يواكب الثورة التقنية احلديثة.   وبهذه املنا�سبة �سّرح �سادي بخور، 
على  كانون  ت�سعى  الأو�سط":  ال�سرق  "كانون  يف  التجارية  الوحدة  رئي�ص 
واحللول  املنتجات  اأب��رز  لطرح  والتطوير،  البحث  يف  اآلياتها  عرب  ال��دوام، 
خططها  تنفيذ  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�سركات  على  ت�سهل  التي  املبتكرة 
املجال،  هذا  يف  الوا�سعة  خربتنا  خالل  ومن  اإنتاجيتها.  وزي��ادة  التو�سعية 
�سنقدم اأحدث احللول والتقنيات الآمنة حلماية بيانات جميع العتمادات 
يف هذا احلدث العاملي، و�سنعمل اأي�ساً على تقدمي الدعم لغرف العمليات 
يف اإك�سبو 2020 دبي وزيادة كفاءتها من خالل خدماتنا للطباعة املدارة، 
اإىل جانب تقدمي اأحدث احللول واملنتجات املكتبية. واأ�ساف: "توؤكد �سل�سلة 
الن�ساطات التجارية التفاعلية التي بداأت كانون بطرحها يف مركز البتكار 
�سمن معر�ص اإك�سبو 2020 دبي، التزامها بتقدمي الدعم والإر�ساد ملجتمع 
الأعمال، بهدف توفري بيئة تتمتع بالكفاءة من اأجل جتاوز تداعيات الأزمة 
التي  النقا�سية  اجلل�سات  عقد  املتخ�س�سون  خرباوؤنا  و�سيتوىل  ال�سحية. 
ترتكز حول الأ�س�ص الناظمة واحللول والأفكار املبتكرة لت�سجيع ال�سركات 
على النهو�ص والتعايف". كما تقدم كانون خالل فرتة املعر�ص، جمموعة 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�سركات  لدعم  الهادفة  والفعاليات  ال��ربام��ج  من 
كربنامج "التعليم من اأجل احلياة" الذي يهدف اإىل تقدمي جتربة م�سوقة 
الطباعة  ت�سمل خدمات  مبتكرة  للطلبة عرب طرح حلول  ب�سيط  باأ�سلوب 
�سبكياً  املت�سلة  الت�سوير  اأج��ه��زة  جمموعة  عمل  فعالية  لتح�سني  املُ���دارة 
وحتويل امل�ستندات اإىل وثائق رقمية واإنتاج امل�ستندات عند الطلب. وبرنامج 
ال�سركاء اجلديد وحمفظة الأعمال الذي يركز على م�ساعدة املوزعني يف 
وتو�سيع  ج��دد  عمالء  اإىل  الو�سول  م��ن  يتمكنوا  حتى  عرو�سهم  تو�سيع 
ال�سغرية  ال�سركات  �سوق  طلب  م��ن  اأي�����س��اً  ك��ان��ون  و�ست�ستفيد  اأعمالهم. 
الإنتاجية  تعزز  التي  واحل��ل��ول  التقنيات  اأح���دث  لت�ستعر�ص  واملتو�سطة 

وتوفر الوقت وتقلل التكاليف الت�سغيلية لل�سركات ال�سغرية.

مب�ساركة امل�سمم املعروف جوليان ماكدونالدز 

جناح اململكة املتحدة يف اإك�سبو 2020 دبي يناق�س دور البتكار وال�ستدامة يف تطوير �سناعة الأزياء

�سجرة اللبان تزين جناح �سلطنة عمان يف اك�سبو 2020   
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دبي،   2020 اإك�سبو  يف  املتحدة  اململكة  جناح  احتفى 
ال��ربي��ط��اين، ع��رب تنظيم جمموعة  امل��و���س��ة  ب��اأ���س��ب��وع 
وم�ستقبل  واق��ع  تتناول  التي  الأن�سطة  م��ن  متنوعة 
�سناعة الأزي�����اء وامل��ن�����س��وج��ات وم��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة يف 
"اأيام  فعالية  بتنظيم  وذل��ك  اجلاهزة،  املالب�ص  قطاع 
اأكتوبر   27 اليوم  املو�سة الربيطانية" املنعقدة حتى 
"يف امل�ستقبل ... ماذا �سرتدي"  اجل��اري، حتت �سعار 
امل�����س��م��م��ني واملهتمني  ن��خ��ب��ة وا���س��ع��ة م���ن  مب�����س��ارك��ة 
ب��ق��ط��اع امل��و���س��ة وب��اع��ة ال��ت��ج��زئ��ة. ي��ن��اق�����ص احل�سور 
خالل فعاليات "اأيام املو�سة الربيطانية"، البتكارات 
امل�ستدامة  واملمار�سات  التقنية  والجتاهات  الع�سرية 
التي �ستغري م�ستقبل �سناعة املو�سة، كما �سيتمكنون 
الأزي���اء ومعر�ص  ع��رو���ص  م��ن  م��ن ح�سور جمموعة 
للمن�سوجات املبتكرة، مع م�ساركني نوعيني يتقدمهم 

جمل�ص الأزياء الربيطاين والكلية امللكية للفنون.
قال امل�سمم الربيطاين جوليان ماكدونالدز امل�سارك 
تت�سدر  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  "اأعتقد  ال��ف��ع��ال��ي��ة:  يف 
اه��ت��م��ام��ات ال��ب��اح��ث��ني ع��ن امل��و���س��ة يف ال���ع���امل، نظرا 
هذه  على  ت��ط��راأ  التي  واملبتكرة  الدائمة  للتحديثات 
ال�سناعة، ف�ساًل عن ذلك تعد بريطانيا املكان املف�سل 
لهواة املو�سة من كل دول العامل، ولعل �سبب جاذبيتها 
العامليني  الأزي���اء  م�سممي  لكبار  مقرا  تعد  اأن��ه��ا  ه��و 

الذين تركوا ب�سماتهم على هذه ال�سناعة."

اأخبار  واأ�ساف ماكدونالدز يف ت�سريح خا�ص خلدمة 
اجلديدة  ب��الأف��ك��ار  م��ل��ي��ئ  امل��و���س��ة  "اأ�سبوع  اإك�����س��ب��و: 
والأزياء اجلاذبة التي مل ي�سبق للنا�ص روؤيتها، واأعتقد 
على  يطلعوا  لكي  للزوار  الأمثل  املكان  هو  اإك�سبو  اأن 
اأف�سل الت�ساميم املبتكرة واملوجهة للعامة، وللمهتمني 
احلدث  ه��ذا  اأن  اأع��ت��ق��د  كما  فنونها،  وتعلم  باملو�سة 
حتديدا،  الأخ���رية،  للفئة  كبرية  فر�سة  يعد  ال��دويل 

الربيطانيني  املو�سة  م�سممي  كبار  م��ن  تتعلم  لكي 
الذين �ستلهمهم اأعمالهم كثريا يف امل�ستقبل."

وح����ول ال��ن�����س��ج ال����ذي و���س��ل��ت اإل��ي��ه ���س��ن��اع��ة الأزي����اء 
اأو�سح  اأكرث تقبال للمزيد من البتكار  والذي جعلها 
�سناعة  حم��ور  ه��و  البتكار  اإن  قائال:"  ماكدونالدز 
الأزياء احلالية، واأعتقد اأن البتكار واحلداثة هي من 
دبي،   2020 اإك�سبو  عليها  يركز  التي  املوا�سيع  اأه��م 

زيادة على ذلك لطاملا كانت املو�سة والأزياء يف طليعة 
القطاعات امل�ستقطبة لكل جديد، من خالل ا�ستخدام 
والتكنولوجيا احلديثة،  والخرتاعات  املواد اجلديدة 
امل�سنع  املالب�ص من  وت�سليم  بت�سنيع  يرتبط  ما  وكل 
اأن  للنا�ص  نظهر  اأن  املهم  "من  العميل." وتابع:  اإىل 
تكون  اأن  يجب  ول  ممتعة،  ت��ك��ون  اأن  ميكن  امل��الب�����ص 
فال�سيء  باملو�سة،  املرتبطة  النظريات  بكل  حم��دودة 
الكيفية  ه��و  وامل��الب�����ص،  الأزي����اء  يخ�ص  فيما  العظيم 
التي ميكنك من خاللها تغيري الطريقة التي ت�سعر 

بها حيال نف�سك والأ�سخا�ص من حولك."
و�سدد ماكدونالدز على اأهمية الأ�سعار قائال: ال�سعر 
هو جزء مهم جًدا يف �سناعة املالب�ص، لأن الأمر كله 
اختيار  عند  امل�سمم  يتخذها  التي  باخليارات  يتعلق 
الأمر  اأن  اأرى  ال�سناعة،  امل�ستخدم يف  القما�ص  نوعية 
كله يتعلق بال�سعر يف نهاية الأمر، وبح�سب راأيي فاإن 
املالب�ص  مقابل  باهظ  ثمن  لدفع  م�ستعدون  النا�ص 

والأزياء امل�ستدامة."
مبيعات  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب��ت��اأث��ري  يتعلق  وفيما 
"تاأثر  ماكدونالدز:  ق��ال  املالب�ص  قطاع  يف  التجزئة 
القطاع ب�سفة عامًة تاأثرا كبريا ب�سبب فرتة الإغالق 
النا�ص خاللها  اأ�سهر، والتي توقف  ال�ستة  التي فاقت 
قابعة  كانت  فالغالبية  املالب�ص،  و���س��راء  اخل��روج  عن 
يف املنزل، فلم �سيفكرون يف اقتناء املالب�ص اجلديدة؟ 
فالفائدة من ذلك، وهو ما اأثر بطبيعة احلال علينا، 

لكن ال�سوق بداأ تدريجياً يف ا�ستعادة عافيته."

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

منطقة  يف  ت��ق��ع  ع��م��ان  �سلطنة  ك��ان��ت  اإذا 
بني  دبي   2020 اأك�سبو  مبعر�ص  التنقل 
اأنها  مينع  ل  فهذا  واأوروب��ي��ة،  عربية  دول 
تعترب يف  املرتبة الثالثة من حيث امل�ساحة 
ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث تبلغ  ���س��ب��ه اجل���زي���رة  يف 
كم²   309.500 الإج��م��ال��ي��ة  م�ساحتها 
يف  ه��رم��ز  م�سيق  م��ن  �سواحلها  ومت��ت��د   ،
وتطل  اليمن،  مع  احل��دود  وحتى  ال�سمال 
ب��ذل��ك ع��ل��ى  ب��ح��ر ال���ع���رب، وب��ح��ر عمان 
واخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي.، وي��ح��ده��ا م��ن الغرب 
ال�سعودية  العربية  الإمارات واململكة  دولة 
ومن اجلنوب اليمن ومن ال�سمال م�سيق 

هرمز ومن ال�سرق بحر العرب.

خليل الهنائي   مرام الهنائي 
الت�سميم اخلارجي جلناح �سلطنة عمان يف 
اأك�سبو 2020 يعترب من الأجنحة امللفتة 
والتو�سيح،  الت�ساوؤل  ي�سمله  حيث  للنظر 
اللبان  �سجرة  م��ن  م�ستوحى  اأن���ه  فيتبني 
ال���ت���ي ا���س��ت��ه��رت ب��ه��ا ال�����س��ل��ط��ن��ة ع��ل��ى مر 
التاريخ، وجمرد دخول اجلناح �ستجد على 
قام  ال���ذي  ال�سباب  ���س��ور  و�سعت  اجل���دار 
وال�سباب  املحتوى  ونفذ  اجلناح  بت�سميم 
تخرب  عمان  �سلطنة  وك���اأن  اجلن�سني  م��ن 
ال��ع��امل اأن��ه��ا م��ن ال���دول ال��ت��ى ت��ق��در املراأة 
احلياة  مناحي  يف  متكينها  على  وحتر�ص 
والقطاعات،  املجالت  جميع  يف  وتقحمها 
اللبان  ���س��ج��ر  ���س��ح��ن اجل���ن���اح  وي��ت��و���س��ط 
وتبجيل  اأ����س���اءة  حت��ت  ال�����زوار  وت�ستقبل 
كبريين، واجلناح ينق�سم اإىل اربع مراحل 

ال���زائ���ر ويكت�سف  ي��زوره��م��ا  ع��ل��ى دوري�����ن 
اأ�سرار مل يعرفها من قبل.

تقول مرام الهنائي م�سوؤول املرحلة الأوىل 
دولتنا  م�ساركة  اأن  عمان  �سلكنة  جناح  يف 
دبي   2020 اك�سبو  معر�ص  يف  احلبيبة 
الثنائية  ال��ع��الق��ة  توطيد  على  ب��ن��اًء  ج��اء 
مع دول��ة الإم���ارات وم��ا يربطنا معها من 
ا�سول وثقافة واإرث ملت�سق بتاريخنا، كما 
اأن امل�ساركة جاءت لتعزز روح التوا�سل مع 
�سلطنة عمان  العامل وتقدم ثقافة  �سعوب 
للزوار وتروج ملقتنياتها التى اخرتنا منها 
العالمات  م��ن  اأن��ه��ا  حيث  ال��ل��ب��ان،  �سجرة 

البارزها يف حياتنا اليومية والقت�سادية.
اللبان  �سجرة  باأن  الهنائي  مرام  واأ�سافت 
تتميز بحجمها ال�سغري، ولها جذع واحد 
اأو اأكرث ولها حلاء ذو ملم�ص ورقي ميكن 
املركب  النوع  من  وورقها  ب�سهولة،  اإزالته 
حيث ينمو يف اجتاه عك�سي حول اأغ�سانها، 
اأبي�ص،  ل��ون��ه��ا  ول��ل�����س��ج��رة زه����ور ���س��غ��رية 
يبلغ  حمفظة  هيئة  على  ت��ك��ون  وثمرتها 

طولها واحد �سم تقريباً. 
مرحلة  من  الثاين  ال��دور  م�سرف  ويقول 
���س��ج��رة ت�سمى  ال��ل��ب��ان  ���س��ج��رة  اأن   ، ال��ن��م��و 
ل  ���س��وك  ذات  �سجرة  وه��ي  اأي�����س��ا.  الكندر 
اأك��رث من ذراع��ني تنبت يف اجلبال  ترتفع 
ب�سلطنة ع��م��ان. ورق��ه��ا ك���ورق الآ����ص وهو 
رقيق، واإذا ق�سطت الورقة فطر منها ماء 
ال�سمغ  وذل��ك  �سمغاً،  ع��اد  ث��م  اللنب  �سبه 
هو اللبان، كما حظيت �سجرة اللبان، عرب 
جعل  ه��ائ��ل  ت��اري��خ��ي  ب��ح�����س��ور  م�سريتها 
منها ج�سراً للتوا�سل بني ح�سارات العامل 
القدمي قبل اأكرث من 7 اآلف �سنة، حيث 

القدمية  امل�سرية  احل�سارة  بها  بت  اأهتم 
ال�سينية  الفرعوين واحل�سارة  الع�سر  يف 
حتركت  ولأجلها  العربية،  اجلزيرة  و�سبه 
من  �ساقة  م�سارات  يف  التجارية،  القوافل 

ظفار بجنوب عمان.
على  تعتمد  ال��ن��م��و  م��رح��ل��ة  اأن  واأ����س���اف   
الري  يف  والتكنولوجيا  احلديثة  الآل��ي��ات 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى ال���ن���ب���ات���ات خ���ا����س���ة واأن 
بوا�سطة  الر�ص  فنحاول  �سام  هو  ما  منها 
على  للحفاظ  وذل���ك  امل�����س��رية،  ال��ط��ائ��رت 
البيئة املحلية، كما ن�سرح يف اجلناح مراحل 

احل�ساد ودوره يف التنمية امل�ستدامة.
وق����ال خ��ل��ي��ل ال��ه��ن��ائ��ي  م�����س��وؤول املرحلة 
يزال  ل  ع��م��ان،  �سلطنة  ج��ن��ح  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
اأف�سل  يعترب  العماين،  الظفاري   اللبان 
يف  ال��ع��امل، فهو مطلوباً  ال��ل��ب��ان يف  اأن����واع 
اإدخاله  ي��ت��م  ، ح��ي��ث  ب���ل���دان  م���ن  ال��ع��دي��د 
وامل�ساحيق  وال��زي��وت  الأدوي����ة،  �سناعة  يف 
والعطور وال�سموع اخلا�سة، بالإ�سافة اإىل 
ا�ستخدامه يف العديد من دور العبادة حول 
فوائد  اللبان  ب�سجرة  اأن  واأو���س��ح  ال��ع��امل، 
وقتل  الأكتئاب  كثرية منها عالج حل��الت 
املعطرة  وال��دخ��ون  ال�سرطانية  اخل��الي��ة 
يدخل  اخل��ال�����ص  ال��ل��ب��ان  وال��زي��ت  للبيوت 
اأ�سياء  وع���دة  التجميل  م�ستح�سرات  يف 
يف  جم�سم  على  بال�سرح  مو�سحاً  اأخ���رى، 
امل�ستقبل  ع��ن��وان  حت��ت  املخ�س�ص  اجل��ن��اح 
ب����اأن امل���زرع���ة امل�����س��غ��رة حت��ت��وي ع��ل��ى عدد 
وباأ�ساءة  اللبان  �سجرة  ج��ذور  من  حم��دد 
احلثيثة  وباملتابعة  ح�سانة  كفرتة  معينة 

يتم النمو اإىل فرتة احل�ساد.
وقالت م�سرفة املرحلة الأخرية من مراحل 

منو �سجرة اللبان باأن هناك درا�سات قامت 
احلا�سلة  املعمرية   فاطمة  الدكتورة  بها 
العاملية  اليوني�سكو  ل��وري��ال  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  
ق�سم  يف  م�����س��اع��د  اأ����س���ت���اذ  ه���ي   ،2019
الفيزياء جامعة ال�سلطان قابو�ص حا�سلة 
ليدز  بجامعة  الفيزياء  يف  الدكتوراة  على 
على  درا����س���ات  واج����رت   ، امل��ت��ح��دة  باململكة 
الأر�ص النادرة حتى تكون �سديقة للبيئة 
الأيل  احل���ا����س���ب  ���س��ا���س��ات  وت�����س��ت��خ��دم يف 
ا�ستخدم  وق���د  الل��ك��رتون��ي��ة،  والأج����ه����زة 

اللبان  زيت  الكعبي  �سامل  العماين  الفنان 
يف الأعمال الفنية للحفاظ على الفنانني 
القت�ساد  مرحلة  اأم��ا  ال�����س��ورة،  وتنظيف 
في�ستخدم اللبان يف جتنب اأعرا�ص كوفيدا 
19 واحلفاظ على ال�سحة العامة خا�سة 
يف ح���اف���الت امل����دار�����ص ال���ت���ى ب��ل��غ��ت اأك���رث 
800 ح��اف��ل��ة وه���ذا الإجن����از الكبري  م��ن 
يرجع اإىل اهتمام �سلطنة عمان مبواردها 
الطبيعية والعمل على ن�سر ثقافتها واأرثها 

للعامل. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358902  بتاريخ:   7 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأعمال مراكز  اإدارة  التجارية؛  املجمعات  اأعمال  الأعمال؛اإدارة  ت�سغيل مراكز  املكتبية؛  املرافق  واإدارة  توفري 
الأعمال؛ اإدارة اأعمال املجمعات ال�سناعية؛ خدمات الدعاية والإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ 
خدمات اإدارة الأعمال التجارية؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية؛ تقييم الأعمال؛ ا�ست�سارات اإدارة الأعمال 
التجارية وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة الأعمال التجارية للفنادق؛ اإدارة م�ساريع الأعمال التجارية؛ اإدارة 
اأو ال�سناعية؛ خدمات تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات  امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  الأعمال )لالآخرين(؛ 
جتميع  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  املكتبية؛  امل��ع��دات  وت��اأج��ري  املكاتب،  اإدارة 
ال�سلع  العمالء من معاينة تلك  الآخرين، لتمكني  ال�سلع )با�ستثناء نقلها(، ل�سالح  جمموعة متنوعة من 
و�سرائها ب�سهولة؛ خدمات ال�سراء لالآخرين؛ الإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�ص واملعار�ص التجارية لغايات 
جتارية اأو اإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات 
اأبحاث الت�سويق املتعلقة بالإعالم؛ خدمات التعهيد )كونها م�ساعدة جتارية(؛ بيع املمتلكات باملزاد العلني؛ 
توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات 

35 الواق�عة بالفئة:   عرب �سبكة كمبيوتر عاملية  
و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " D-QUARTERS " باأحرف لتينية

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  359726  بتاريخ:   16 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص ريل ا�ستيت�ص �ص.ذ.م.م
– ام  ديفيلومبنت  – ملك جمريا هيلز  القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر  القطعة 3195-366،  رقم  وعنوانه: 

�سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���س��ي  واملنتجعات  ال�سحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�سقق  يتعلق  فيما 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ال�سناديق  ال�سناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���س��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���س��ي  �سراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���س��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

36 الواق�عة بالفئة:   ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.        
و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " REALCONNECT " بحروف لتينية.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  359707  بتاريخ:   16 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  هيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي
وعنوانه: �ص.ب.: 2454، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري كتب الر�سوم الهزلية والروايات التخطيطية املبا�سرة الغري قابلة للتنزيل؛ خدمات الن�سر؛ خدمات 
ن�سر  الكتب؛  ن�سر  الإلكرتوين؛  الن�سر  املجالت؛  ن�سر  املبا�سر؛  الرقمي  الن�سر  الإلكرتوين؛ خدمات  الن�سر 
التحريرية؛ حترير  ال�ست�سارات  بالن�سر؛  املتعلقة  ال�ست�سارات  الق�س�ص؛ خدمات  ن�سر  املتعددة؛  الو�سائط 
كتب  توفري  امل�سابقات؛  تنظيم  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيهية؛  اخلدمات  املكتوبة؛  الن�سو�ص 
اإنتاج  املتحركة؛  الكرتونية  ال�سور  ابتكار  التخطيطية مبا�سرة؛  الروايات  الهزلية مبا�سرة؛ توفري  الر�سوم 
واإجراء  تنظيم  املتحركة؛  ال�سور  اأف��الم  و/اأو  الكرتونية  الر�سوم  اأف��الم  اإنتاج  املتحركة؛  الكرتونية  ال�سور 
وا�ست�سافة الفعاليات وور�ص العمل واملوؤمترات والجتماعات واملعار�ص؛ تنظيم املعار�ص واملوؤمترات يف جمال 

الرتفيه؛ تنظيم املعار�ص واملوؤمترات املتعلقة بكتب الر�سوم الهزلية.
الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  ت���ت���ك���ون ال���ع���الم���ة م����ن ����س���ك���ل ���س��خ�����س��ي��ة م���ق���ات���ل داخ�������ل ت�����س��م��ي��م جم�������رد  و ك���ل���م���ة  " 
مميز بخط  " املكتوبة   SANDSTORM

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   16 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  359730  
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  نيكون  كوربوري�سن
وعنوانه: 2-15-3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
عد�سات  النظارات؛  العني؛  نظارات  ن��ظ��ارات؛  الواقية(؛  والنظارات  العني  )ن��ظ��ارات  النظارات 

للنظارات؛ عد�سات لنظارات العني؛ قطع غيار واإك�س�سوارات للنظارات؛ نظارات �سم�سية.
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " PRESIO POWER " باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

29 �سبتمرب 2021  بتاريخ:    املودعة حتت رقم:  360725 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة 

 مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجزاء احلا�سوب؛ برجميات احلا�سوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ اأقرا�ص مدجمة؛ اأ�سرطة 
اإلكرتونية وحا�سوبية حتمل باليد؛ م�سجالت �سغرية احلجم؛  األعاب  اأ�سرطة كا�سيت؛ بطاريات كهربائية؛ �سا�سات فيديو؛  فيديو؛ 
حامالت بيانات مغناطي�سية واأقرا�ص ت�سجيل؛ اأقرا�ص مدجمة واأقرا�ص فيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �سور 
�سمعية وب�سرية؛  ر�سوم متحركة؛ ت�سجيالت  اأفالم؛  اأفالم جم�سمة؛  لل�سوء؛  �سينمائي معر�سة  اأفالم ت�سوير  كرتونية متحركة؛ 
ت�سجيالت �سوتية؛ اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص فيديو رقمية واأقرا�ص ذات الأ�سعة الزرقاء م�سجلة م�سبقاً تعر�ص الربامج التلفزيونية؛ 
اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص فيديو رقمية واأقرا�ص ذات الأ�سعة الزرقاء م�سجلة م�سبقاً تعر�ص اأفالم حركة حية؛ اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص 
حتتوي  م�سبقاً  م�سجلة  �سوت  اأقرا�ص  متحركة؛  ر�سوم  اأف��الم  تعر�ص  م�سبقاً  م�سجلة  الزرقاء  الأ�سعة  ذات  واأقرا�ص  رقمية  فيديو 
على املو�سيقى؛ كتب �سمعية؛ اأ�سرطة �سمعية؛ اأ�سرطة فيديو �سمعية؛ اأقرا�ص فيديو �سمعية؛ و�سائط رقمية �سلبة؛ �سماعات الراأ�ص 
اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اإك�س�سوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  والأقرا�ص  ال�سمعية  الأ�سرطة  م�سغالت  بطاريات؛  لل�سترييوهات، 
بي  ام  م�سغالت  الإذاع��ي��ة؛  و/اأو  الهاتفية  النداء  اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وج��ه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
املتحركة  الت�سال  والعاب و�سور فيديو لأجهزة  ور�سومات   3 بي  وام  نغمات ومو�سيقى  للتنزيل؛  قابلة  نغمات  رقمية؛  3؛ كامريات 
الال�سلكية؛ برجميات وبرامج األعاب احلا�سوب؛ برامج األعاب الفيديو واحلا�سوب؛ اأ�سرطة وخراطي�ص األعاب الفيديو؛ اأقرا�ص األعاب 
والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط  حمتويات  احلا�سوب؛  واألعاب  لربامج  رقمية  ب�سيغة  املخزنة  امل�ستخدم  اإر�سادات  املدجمة؛  احلا�سوب 
القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه؛ من�سورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربجميات قابلة للتنزيل لالأجهزة اللكرتونية املحمولة 
واأغطية  وحاويات حمل  واأكمام  علب  املحمولة؛  واحلوا�سيب   3 بي  ام  وم�سغالت  النقالة  والهواتف  ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات 
واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف النقالة وم�سغالت ام بي 3 واحلوا�سيب املحمولة؛ �سيور للرقبة للهواتف النقالة؛ 
حامالت الهواتف النقال؛، لبادات الفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظارات ونظارات �سم�سية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
نظارات ب�سرية؛ علب للنظارات والنظارات ال�سم�سية والنظارات الب�سرية؛ اأحبال واأ�سرطة و�سال�سل واأجهزة لالحتفاظ بالنظارات 
والنظارات ال�سم�سية والنظارات الب�سرية يف مو�سعها؛ مالقط للنظارات ال�سم�سية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية 
مكونات  الفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات  الفرتا�سي؛  الواقع  برجميات  املركبات؛  لنماذج  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  الريا�سية؛  لالألعاب 

اأجهزة الواقع الفرتا�سي؛ �سينما الواقع الفرتا�سي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر. الواق�عة بالفئة:  9
كتبت كلمة " OZKA "  باأحرف لتينية. و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021 املودعة حتت رقم:  360730 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت 

-  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات الطابع 
اخلا�ص؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�ص املبا�سرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات وور�ص 
توفري  الأط��ف��ال؛  مع�سكرات  خدمات  للعرو�ص؛  املقاعد  حجز  ال��ن��دوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛ 
ترفيه  خدمات  ال�سينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  ال�ستجمام؛  وم��راف  وخدمات  ت�سهيالت 
الأطفال؛ اخلدمات الريا�سية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ص؛ خدمات وكالت التذاكر؛ 
خدمات الت�سوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ص واملعار�ص لغايات ترفيهية؛ اإنتاج 
اأفالم احلركة املبا�سرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ص اأفالم احلركة املبا�سرة والكوميديا والدراما 
قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع  توفري  واملناف�سات؛  والألعاب  امل�سابقات  تنظيم  امل�سرحية؛  العرو�ص  املتحركة؛  والر�سوم 
للتنزيل من موقع �سبكي؛ توفري األعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �سبكي؛ خدمات مبا�سرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ 
خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �سبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي 
�سبكة  عرب  املقدمة  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات  مبا�سرة؛  امل�سابقات  اإج��راء  املبا�سرة؛  احلا�سوب  األعاب  توفري  املعجبني؛ 
الكتب  ن�سر  املجالت؛  ن�سر  مبا�سرة؛  الإلكرتونية  الكتب  ن�سر  الكتب؛  ن�سر  الإل��ك��رتوين؛  الن�سر  خدمات  عاملية؛  حا�سوب 
الهزلية؛ عر�ص الأفالم ال�سينمائية واأفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛ اإنتاج الر�سوم 

املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله الواق�عة بالفئة:  41
كتبت كلمة " OZKA "  باأحرف لتينية. و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021 املودعة حتت رقم:  360729 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 

ديفيلومبنت -  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�سية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآلت �سالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ص 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  ك��رات  الورقية؛  الطائرات  الألعاب؛  اأجهزة  الألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�سور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�سنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �سغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  التحكم 
القناين اخل�سبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�ساعد على الطفو اأثناء ال�ستحمام وال�سباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�ص
الواق�عة بالفئة:  28

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " OZKA "  باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   7 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  358903  
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
العقارات  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  اإدارة  خدمات  وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
للمجمعات  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارية  وال�ستئجار  التاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية 
التجارية واملجمعات ال�سناعية لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب 
للم�ستاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�سوق؛  وقرى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف 
اإدارة ال�سقق الفندقية وال�سقق واملكاتب واملرافق التجارية والفيالت املعدة لالإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمارات روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�سول؛ خدمات 
ال�سناديق  خدمات  الأ�سهم؛  يف  ال�ستثمار  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛  ال�ستثمار  خدمات  ال�ستثمار؛ 
العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخدمات 
تقييم  املكاتب؛  تاأجري  موؤقتة؛  مكتبية  م�ساحات  تاأجري  الأرا���س��ي؛  ا�ستمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا�سي  تطوير  خدمات 
اإدارة العقارات ملجمعات الأعمال؛  واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ص التطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ 
اأع��اله، مبا يف ذلك  املذكورة  املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات  ال�سناعية؛ توفري  العقارات للمجمعات واملباين  اإدارة 

توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة كمبيوتر عاملية
36 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة  " D-QUARTERS " باأحرف لتينية  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم:  360076  بتاريخ:   21 �سبتمرب 2021 

تاريخ اإيداع الأولوية   
با�س��م:  كايزن بينت ميدل اي�ست �ص م ح

وعنوانه: مكتب رقم ال بي 181204، جبل علي، دبي، المارات العربية املتحدة     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

)بويات(  دهانات  اأ�سباغ؛  ملونات؛  للدهانات؛  الالكيه؛ �سبغات؛ مرققات  الورني�ص؛  )البويات(؛  الدهانات 
لالأماكن الداخلية؛ دهانات )بويات( لالأماكن اخلارجية؛ دهانات )بويات( ر�ص؛ مغلظات للدهانات؛ اإ�سافات 
للوقاية؛  لل�سداأ  امللم�ص اخلارجي؛ م�ستح�سرات م�سادة  )بويات(  دهانات  )البويات(؛ طالءات؛  للدهانات 
الطالءات التي ت�ستخدم على احلوائط؛ مركبات مقاومة لعوامل الطق�ص؛ م�ستح�سرات لتجفيف الدهانات 
)البويات(؛ ملونات للخر�سانة؛ طالءات للخ�سب )دهانات(؛ الدهانات )البويات( ال�سناعية التي ت�ستخدم 
للوقاية  ت�ستخدم  التي  )البويات(  الدهانات  )ب��وي��ات(؛  دهانات  �سكل  على  لالأ�سطح  ط��الءات  املعادن؛  على 
احلوائط؛  اأ�سطح  يف  ال�سقوق  حل�سو  دهانات  هيئة  على  م��واد  للتاآكل؛  م�سادة  م�ستح�سرات  التعفن؛  من 
زينية؛  )بويات(  دهانات  اخلر�سانية؛  لالأر�سيات  )بويات(  دهانات  امل��اء؛  ت�سرب  من  للوقاية  م�ستح�سرات 
�سبغات للخ�سب م�سادة للفطريات وطاردة للماء؛ الدهانات )البويات( وامللونات والطالءات التي ت�ستخدم 

يف الإن�ساءات.
الواق�عة بالفئة:  2

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " KAIZEN " باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   22 �سبتمرب 2021 املودعة حتت رقم:  360248 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  ار دي اأي اف ا�سيت ماجنمنت �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
)ار يو( 123112، الحتاد الرو�سي، مو�سكو، بري�سنين�سكايا ناب.، 8 مبنى 1، الطابق 7، مكتب  وعنوانه: 

1، جزء من الغرفة 3
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اللقاحات
الواق�عة بالفئة:  5

 " كلمة   .Sputnik " 2" كلمة    .1 التالية  العنا�سر  م��ن  وت��ت��ك��ون  م��دجم��ة  و�سف العالمة:  ال��ع��الم��ة 
ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  الكلمة،  عن�سر  يف  مدرج   "p" احلرف  يت�سمن  مميز  عن�سر   .Vaccine "  3
The first registered COVID-" 4. عبارة  "؛   p"ي�سار احلرف اأفقية ق�سرية على  خطوط 

اأ�سفل  تقع   "  19 vaccine proven human adenoviral vector technology
" Sputnik Vaccine"عن�سر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   22 �سبتمرب 2021 املودعة حتت رقم:  360247 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  ار دي اأي اف ا�سيت ماجنمنت �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
ن��اب.، 8 مبنى 1، الطابق 7، مكتب 1،  الرو�سي، مو�سكو، بري�سنين�سكايا  وعنوانه: )ار يو( 123112، الحت��اد 

جزء من الغرفة 3
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اللقاحات 
الواق�عة بالفئة:  5

عن�سر   .Sputnik V" 2" كلمة    .1 التالية  العنا�سر  من  وتتكون  مدجمة  و�سف العالمة:  العالمة 
على  ق�سرية  اأفقية  خطوط  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  الكلمة،  عن�سر  يف  م��درج   "p" احل��رف  يت�سمن  مميز 
 The first registered COVID-19 vaccine proven" ؛ 3. عبارة" p"ي�سار احلرف

"Sputnik V"عن�سر اأ�سفل  " تقع   human adenoviral vector technology
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  360732 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م 
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة 

 مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأقرا�ص  فيديوهات؛  التطبيقات؛  برجميات  )ب��رجم��ي��ات(؛  املحمول  تطبيقات  احل��ا���س��وب؛  برجميات  احل��ا���س��وب؛  اأج���زاء 
اإلكرتونية وحا�سوبية حتمل باليد؛  األعاب  اأ�سرطة كا�سيت؛ بطاريات كهربائية؛ �سا�سات فيديو؛  اأ�سرطة فيديو؛  مدجمة؛ 
م�سجالت �سغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�سية واأقرا�ص ت�سجيل؛ اأقرا�ص مدجمة واأقرا�ص فيديو رقمية وغريها 
من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �سور كرتونية متحركة؛ اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء؛ اأفالم جم�سمة؛ اأفالم؛ 
ر�سوم متحركة؛ ت�سجيالت �سمعية وب�سرية؛ ت�سجيالت �سوتية؛ اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص فيديو رقمية واأقرا�ص ذات الأ�سعة 
الزرقاء م�سجلة م�سبقاً تعر�ص الربامج التلفزيونية؛ اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص فيديو رقمية واأقرا�ص ذات الأ�سعة الزرقاء 
م�سجلة م�سبقاً تعر�ص اأفالم حركة حية؛ اأ�سرطة فيديو واأقرا�ص فيديو رقمية واأقرا�ص ذات الأ�سعة الزرقاء م�سجلة م�سبقاً 
تعر�ص اأفالم ر�سوم متحركة؛ اأقرا�ص �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على املو�سيقى؛ كتب �سمعية؛ اأ�سرطة �سمعية؛ اأ�سرطة 
فيديو �سمعية؛ اأقرا�ص فيديو �سمعية؛ و�سائط رقمية �سلبة؛ �سماعات الراأ�ص لل�سترييوهات، بطاريات؛ م�سغالت الأ�سرطة 
ال�سمعية والأقرا�ص املدجمة؛ هواتف نقالة؛ اإك�س�سوارات الهواتف النقالة؛ اأغطية الهواتف النقالة؛ اأغطية وجه الهواتف 
قابلة  نغمات  رقمية؛  3؛ كامريات  بي  ام  الإذاعية؛ م�سغالت  و/اأو  الهاتفية  النداء  اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  النقالة؛ علب 
للتنزيل؛ نغمات ومو�سيقى وام بي 3 ور�سومات والعاب و�سور فيديو لأجهزة الت�سال املتحركة الال�سلكية؛ برجميات وبرامج 
األعاب احلا�سوب؛ برامج األعاب الفيديو واحلا�سوب؛ اأ�سرطة وخراطي�ص األعاب الفيديو؛ اأقرا�ص األعاب احلا�سوب املدجمة؛ 
القابلة  والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط  حمتويات  احلا�سوب؛  واأل��ع��اب  لربامج  رقمية  ب�سيغة  املخزنة  امل�ستخدم  اإر���س��ادات 
للتنزيل يف جمال الرتفيه؛ من�سورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربجميات قابلة للتنزيل لالأجهزة اللكرتونية املحمولة 
واأكمام وحاويات حمل  املحمولة؛ علب  3 واحلوا�سيب  بي  ام  النقالة وم�سغالت  والهواتف  ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات 
ام بي 3 واحلوا�سيب املحمولة؛ �سيور للرقبة  واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف النقالة وم�سغالت 
للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، لبادات الفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظارات ونظارات �سم�سية ولوازمها؛ حبل 
واأ�سرطة  اأحبال  الب�سرية؛  والنظارات  ال�سم�سية  والنظارات  للنظارات  علب  ب�سرية؛  نظارات  الدخول؛  بطاقات  فيه  تعلق 
و�سال�سل واأجهزة لالحتفاظ بالنظارات والنظارات ال�سم�سية والنظارات الب�سرية يف مو�سعها؛ مالقط للنظارات ال�سم�سية؛ 
مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�سية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات؛ برجميات الواقع 
الفرتا�سي؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ مكونات اأجهزة الواقع الفرتا�سي؛ �سينما الواقع الفرتا�سي؛ قطع غيار ولوازم 

جلميع املنتجات اآنفة الذكر.          الواق�عة بالفئة:  9
كتبت كلمة " اأوزكا " باللغة العربية.  و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  360736 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة 

 مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ذات  احل��دائ��ق  امل��اله��ي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�ص؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�ص املبا�سرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
الأطفال؛  مع�سكرات  خدمات  للعرو�ص؛  املقاعد  حجز  ال��ن��دوات؛  واإق��ام��ة  تنظيم  اللقاءات؛  واإق��ام��ة  تنظيم  العمل؛  وور���ص 
توفري ت�سهيالت وخدمات ومراف ال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ص لغايات ثقافية اأو تعليمية؛ خدمات ال�سينما؛ خدمات ترفيه 
الأطفال؛ اخلدمات الريا�سية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ص؛ خدمات وكالت التذاكر؛ 
اإنتاج  خدمات الت�سوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ص واملعار�ص لغايات ترفيهية؛ 
اأفالم احلركة املبا�سرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ص اأفالم احلركة املبا�سرة والكوميديا والدراما 
قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع  توفري  واملناف�سات؛  والأل��ع��اب  امل�سابقات  تنظيم  امل�سرحية؛  العرو�ص  املتحركة؛  والر�سوم 
للتنزيل من موقع �سبكي؛ توفري األعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �سبكي؛ خدمات مبا�سرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ 
خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �سبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي 
املعجبني؛ توفري األعاب احلا�سوب املبا�سرة؛ اإجراء امل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب �سبكة حا�سوب 
عاملية؛ خدمات الن�سر الإلكرتوين؛ ن�سر الكتب؛ ن�سر الكتب الإلكرتونية مبا�سرة؛ ن�سر املجالت؛ ن�سر الكتب الهزلية؛ عر�ص 
الأفالم ال�سينمائية واأفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛ اإنتاج الر�سوم املتحركة؛ خدمات 

املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. الواق�عة بالفئة:   41
كتبت كلمة " اأوزكا " باللغة العربية.  و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021 املودعة حتت رقم:  360735 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  دي ات�ص انرتتينمنت �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 

ديفيلومبنت -  ام �سقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�سية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآلت �سالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ص 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  ك��رات  الورقية؛  الطائرات  الألعاب؛  اأجهزة  الألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�سور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�سنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �سغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  التحكم 
القناين اخل�سبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�ساعد على الطفو اأثناء ال�ستحمام وال�سباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�ص. 
الواق�عة بالفئة:  28

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " اأوزكا " باللغة العربية. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

تاريخ اإيداع الأولوية    بتاريخ:   29 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  360767 
با�س��م:  انيك جوتال

وعنوانه: 14، ري دو ك�ستجليون، اإف-75001 باري�ص، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

التواليت؛  م��واد  ال�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  التجميل؛  م�ستح�سرات  العطرية؛  واخلال�سات  العطرية  الزيوت  العطور؛  ال�سابون؛ 
م�ستح�سرات التنظيف والتعطري؛ اأطقم م�ستح�سرات التجميل؛ م�ساحيق املكياج؛ م�ستح�سرات املكياج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج؛ 
قاب�سات  الب�سرة؛  منظفات  الب�سرة؛  تق�سري  وكرميات  )لو�سن(  غ�سولت  م�سكرة؛  ال�سفاه؛  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�سا�سات 
م�ستح�سرات  ي��د؛  كرميات  ب���اردة؛  كرميات  زائ��ل��ة؛  كرميات  احل��الق��ة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات  التجميل؛  لأغ��را���ص  لالأوعية 
للب�سرة؛  للب�سرة؛ مرطب  تونر  التدليك؛  التدليك؛ زيوت  ت�ستخدم يف  التي  الطبية  الكرميات غري  الطبية؛  بالب�سرة غري  العناية 
م�ستح�سرات  حالقة؛  م�ستح�سرات  جتميلية؛  األ��ب��ان  عطرية؛  زي��وت  الأط��ف��ال؛  زي��ت  للج�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  اجل�سم؛  كرميات 
م�ساحيق  الأ�سنان؛  اأطقم  تنظيف  م�ستح�سرات  طبي؛  غري  فم  غ�سول  اأ�سنان؛  منظفات  التجميل؛  لغايات  األ��وان(  )مزيالت  ق�سر 
الأ�سنان؛ معجون الأ�سنان؛ م�ستح�سرات تبيي�ص الأ�سنان؛ مزيالت طالء الأظافر؛ اأظافر م�ستعارة؛ طالء اأظافر؛ مينا الأظافر؛ 
م�ستح�سرات العناية بالأظافر؛ حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ اأقالم احلواجب ؛ رمو�ص م�ستعارة؛ اأقالم 
ملمع  الطبية؛  غري  بال�سفاه  العناية  م�ستح�سرات  �سفاه؛  األ��وان  لل�سفاه؛  طالء  للرمو�ص؛  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل؛  لغايات 
ال�سخ�سية  للنظافة  �سفاه غري طبي؛ م�ستح�سرات جتميل للحمام وال�ستحمام؛ م�ستح�سرات دو�ص  بل�سم  �سفاه؛  �سفاه؛ حمددات 
لل�سعر؛  ا�ستحمام غري طبية؛ جل  اأمالح  الفقاقيع؛  ا�ستحمام وحمامات  تواليت(؛ �سابون  الكريهة )مواد  الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو 
ال�سعر؛  م�سقرات  لل�سعر؛  ملونات  بال�سعر؛  العناية  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  لل�سعر؛  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر؛  معجون 
العناية من  ال�سم�ص؛ م�ستح�سرات  ال�سوارب؛ م�ستح�سرات الوقاية من  ال�سعر الدائمة؛ �سمع  �سامبو؛ بل�سم؛ م�ستح�سرات متويج 
ال�سم�ص؛ م�ستح�سرات الت�سمري بال�سم�ص لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو 
اأطفال؛ م�ستح�سرات  بودرة  تلك؛  بودرة  بودرة معطرة؛  تواليت(؛  للتعرق )مواد  الأليفة؛ م�سادات  للحيوانات  �سامبو  للحيوانات؛ 
جتميل غري طبية للحد من ت�سققات اجللد؛ مزيالت ال�سعر؛ اأقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ اأعواد قطن لغايات جتميلية؛ 
مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( جتميلية؛ مواد ل�سقة ل�ستخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم 
لأغرا�ص التجميل؛ �سابون حالقة؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ اأعواد البخور؛ زيوت عطرية لغايات 
املالب�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  العنرب؛ م�ستح�سرات ق�سر  جتميلية؛ 
الغ�سيل؛  ن�سا  التواليت؛  اأحوا�ص  املالب�ص؛ منظفات  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأقم�سة  الزجاج؛ منعمات  تنظيف  وك�سط؛ م�ستح�سرات 

ملمع الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�سيات؛ �سمع الأر�سيات.  الواق�عة بالفئة:  3 
كتبت عبارة " FOLIE D'UN SOIR " باأحرف لتينيه  و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  358904  بتاريخ:   7 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري واإدارة املرافق املكتبية؛ ت�سغيل مراكز الأعمال؛ اإدارة اأعمال املجمعات التجارية؛ اإدارة اأعمال مراكز الأعمال؛ 
اإدارة  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  وك��الت  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  ال�سناعية؛ خدمات  املجمعات  اأعمال  اإدارة 
التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  ا�ست�سارات  الأع��م��ال؛  تقييم  التجارية؛  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التجارية؛  الأع��م��ال 
الأعمال  اإدارة  التجارية؛  الأع��م��ال  م�ساريع  اإدارة  للفنادق؛  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ست�سارات 
املكاتب،  اإدارة  خدمات  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )لالآخرين(؛ 
من  متنوعة  جمموعة  جتميع  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  املكتبية؛  املعدات  وتاأجري 
ال�سلع )با�ستثناء نقلها(، ل�سالح الآخرين، لتمكني العمالء من معاينة تلك ال�سلع و�سرائها ب�سهولة؛ خدمات ال�سراء 
امل�ساحات  تاأجري  اإعالنية؛  اأو  جتارية  لغايات  التجارية  واملعار�ص  املعار�ص  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  لالآخرين؛ 
الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث الت�سويق املتعلقة بالإعالم؛ خدمات 
اخلدمات  بجميع  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  العلني؛  باملزاد  املمتلكات  بيع  جتارية(؛  م�ساعدة  )كونها  التعهيد 

املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة كمبيوتر عاملية.
35 الواق�عة بالفئة:  

  "QUARTERS " تليه  عبارة "D" تتكون العالمة من ت�سميم مميز ي�سبه احلرف الالتيني و�سف العالمة:  
ا باأحرف لتينية مميزة املكتوب اأي�سً

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

بتاريخ:   9 �سبتمرب 2021  املودعة حتت رقم:  359243  
تاريخ اإيداع الأولوية    11 مار�ص 2021

با�س��م:  جاز & جو انتيليكت�سول بروبرتي هولدينجز ليمتد
�سويت 4، كوريبل هاو�ص، 1 دوق اوف يورك �سكوير، لندن، ا�ص دبليو3 4ال واي، اململكة املتحدة وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
�سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( �سعر؛ منظفات اأ�سنان؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط؛ �سوائل ما بعد احلالقة؛ بل�سم وغ�سول )لو�سن( وجل ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات تعطري الهواء؛ م�سادات 
للعرق؛ م�ستح�سرات م�سادة لل�سوا�ص للغايات املنزلية؛ �سفائح اآلت التجفيف امل�سادة لل�سوا�ص؛ زيوت وغ�سولت )لو�سن( 
وال�ستحمام؛  احلمام  وج��ل  ورغ��وة  وكرميات  )لو�سن(  وغ�سولت  وزي��وت  م�ستح�سرات  بالعطور؛  العالج  وج��ل  وكرميات 
كرميات وجل وغ�سول )لو�سن( واأم�سال واأقنعة ورغوة اجلمال؛ م�ستح�سرات قا�سرة لال�ستخدامات املنزلية؛ م�ستح�سرات 
للج�سم؛  مق�سرات  واجل�سم؛   للوجه  ورغ��وة  واأقنعة  واأم�سال  وج��ل  )لو�سن(  وغ�سول  كرميات  املالب�ص؛  لغ�سيل  قا�سرة 
م�ستح�سرات  منظفات؛  املنزلية؛  لالأغرا�ص  ال�سحوم  اإزال��ة  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  وبل�سم  �سامبو  تعطري؛  م�ستح�سرات 
غ�سيل الأطباق؛ منعمات ومعطرات الأقم�سة؛ م�ستح�سرات تنظيف الأر�سيات؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر؛ روائح طيبة 
لل�سعر؛ كرميات وغ�سول )لو�سن( وجل و�سوائل العناية بال�سعر؛ مراهم لل�سعر؛ روائح طيبة للمنزل؛ قطع قما�ص ومناديل 
الروائح  ن�سر  اأع��واد  املعطرة؛  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  ملمعات؛  املالب�ص؛  غ�سل  م�ستح�سرات  م�سربة؛  للم�سح 
الطيبة وعبوات اإعادة تعبئة ل�سوائل اأعواد ن�سر الروائح الطيبة؛ رذاذ )�سرباي( معطر ومنع�ص لالأقم�سة؛ اأكيا�ص لتعطري 

البيا�سات؛ رذاذ )�سرباي( معطر للغرف؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة. 
3 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من الكلمات " JOS LAUNDRY " حيث حتتوي كلمة " JOS " على فا�سلة  و�سف العالمة:  
."O" و "S" علوية بني احلرفني

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  358905  بتاريخ:   7 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
العقارات  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  اإدارة  خدمات  وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
للمجمعات  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارية  وال�ستئجار  التاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية 
التجارية واملجمعات ال�سناعية لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب 
للم�ستاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�سوق؛  وقرى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف 
اإدارة ال�سقق الفندقية وال�سقق واملكاتب واملرافق التجارية والفيالت املعدة لالإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمارات روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�سول؛ خدمات 
ال�سناديق  خدمات  الأ�سهم؛  يف  ال�ستثمار  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛  ال�ستثمار  خدمات  ال�ستثمار؛ 
العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخدمات 
تقييم  املكاتب؛  تاأجري  موؤقتة؛  مكتبية  م�ساحات  تاأجري  الأرا���س��ي؛  ا�ستمالك  خدمات  وحتديدا  الأرا�سي  تطوير  خدمات 
اإدارة العقارات ملجمعات الأعمال؛  واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ص التطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ 
اأع��اله، مبا يف ذلك  املذكورة  املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات  ال�سناعية؛ توفري  العقارات للمجمعات واملباين  اإدارة 

توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة كمبيوتر عاملية. 
36 الواق�عة بالفئة:  

  "QUARTERS " "D" تليه  عبارة  الالتيني  ي�سبه احل��رف  العالمة من ت�سميم مميز  تتكون  و�سف العالمة:  
ا باأحرف لتينية مميزة املكتوب اأي�سً

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  359704  بتاريخ:   16 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  هيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي
وعنوانه: �ص.ب.: 2454، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الرقمية؛  الهزلية  الر�سوم  الفنون التخطيطية؛ كتب  القابلة للتنزيل؛ برجميات  الهزلية  الر�سوم  ق�س�ص 
�سور  املتحركة؛  الر�سوم  اأف��الم  املحمول؛  تطبيقات  على  الهزلية  الر�سوم  كتب  توفري  املحمول؛  تطبيقات 
احلا�سوب؛  األعاب  برامج  احلا�سوب؛  األعاب  احلا�سوب؛  برجميات  املحمول؛  برجميات  متحركة؛  كرتونية 
تطبيقات الربجميات لالأجهزة املحمولة؛ حمتوى اأفالم الر�سوم املتحركة القابل للتنزيل؛ اأقرا�ص م�سبقة 
الت�سجيل وغريها من و�سائط التخزين الأخرى التي تت�سمن كتب الر�سوم الهزلية وحمتوى اأفالم الر�سوم 

املتحركة؛ املحتوى الب�سري وال�سمعي وال�سمعب�سري القابل للتنزيل؛ نظارات ال�سم�ص؛ الكامريات.
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  ت���ت���ك���ون ال���ع���الم���ة م����ن ����س���ك���ل ���س��خ�����س��ي��ة م���ق���ات���ل داخ�������ل ت�����س��م��ي��م جم�������رد  و ك���ل���م���ة  " 
مميز بخط  " املكتوبة   SANDSTORM

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376

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

املودعة حتت رقم:  359705  بتاريخ:   16 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  هيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي
وعنوانه: �ص.ب.: 2454، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
�سحف  الهزلية؛  ال��ر���س��وم  كتب  الهزلية؛  ال��ر���س��وم  جم��الت  الهزلية؛  ال��ر���س��وم  ق�س�ص  الهزلية؛  ال��ر���س��وم 
الر�سوم  اليابانية؛  الهزلية  الر�سوم  كتب  املطبوعة؛  الهزلية  الر�سوم  ق�س�ص  الهزلية؛  الر�سوم  ق�س�ص 
الهزلية لالأطفال؛ ق�س�ص الر�سوم الهزلية )مطبوعات(؛ ال�سور الفنية؛ املطبوعات الفنية؛ ن�سخ الفنون 
التخطيطية؛ كتب الفنون التخطيطية؛ ق�س�ص الر�سوم الهزلية اليابانية؛ الروايات التخطيطية اليابانية؛ 
احلرب؛  اأق��الم  القرطا�سية؛  املطبوعات؛  املجالت؛  الكتب؛  املطبوعة؛  الكارتون  ق�س�ص  الكارتون؛  ق�س�ص 
اأدلة؛ �سور فوتوغرافية؛ بطاقات بريدية؛ مطبوعات على  الر�سا�ص؛ دفاتر املالحظات؛ ل�ساقات؛  اأقالم 
هيئة م�سورة؛ بطاقات اجلمع؛ تقاومي؛ دفاتر الأن�سطة؛ الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
املواد؛ األوان للر�سم؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ اأطقم تلوين لالأطفال؛ علب لالأقالم الر�سا�ص؛ طبا�سري 

و�سور معدة للنقل.
الواق�عة بالفئة:  16

و�سف العالمة:  ت���ت���ك���ون ال���ع���الم���ة م����ن ����س���ك���ل ���س��خ�����س��ي��ة م���ق���ات���ل داخ�������ل ت�����س��م��ي��م جم�������رد  و ك���ل���م���ة  " 
مميز بخط  " املكتوبة   SANDSTORM

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27 اأكتوبر 2021 العدد 13376
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العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

يعلن ال�سيدة/ مرمي عبداهلل حممد بلوكي 
عن فقدان 4 �سهادات ا�سهم �سادرة من �سوق ابوظبي لالأوراق املالية  

�سهم   8398 عددها   OILC1125286 رقم  امل�ستثمر   -1
�سهم   3667 عددها   RAKPROP24977 رقم  امل�ستثمر   -2
�سهم   6600 عددها   ASMAK1716351 رقم  امل�ستثمر   -3

�سهم   4019 عددها   ADIB1079916 رقم  امل�ستثمر   -4
فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اىل ال�سركة املذكورة اعاله 

او الت�سال على رقم 0505110885 

   فقدان �سهادات ا�سهم

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8693/2021(

املنذر/ م�ساريع قرقا�ص ملالكها املت�ساحلة �سركة ال�سخ�ص الواحد ���ص.ذ.م.م- رخ�سة 
رق���م )207712( ���س��د - امل��ن��ذر اإل��ي��ه / ف��وك�����ص داي��رك��ت ل��ال���س��ت�����س��ارات الداري�����ة - 
رخ�سة رقم )514325(  يتوجه املنذر بهذا الإن��ذار اىل املنذر اليه لإن��ذاره بالآتي 
الإيج�ار  ب�دل  ق�يم�ة  متث�ل  التي  دره�م   66،377 وق�دره/=  مبل�غ  ب�س�داد  ب�س�رورة   :
وقيم�ة ال�س�ريبة امل�س�اف�ة م�ن ت������اريخ 2020/2/1 وحت�ى ت�������اريخ 2021/1/31 
م�ع التنبي�ة عل�ى املن�ذر اليه�ا ب�س�رعة مراجعته�ا للم�ن�ذر لتحرير ع�ق�د ايج�ار بال�سنة 
اليجارية احلالية وا�ستالم �سهادة ت�سجيل البيان�ات ل�دى ايج�اري مبج�رد ال�س�داد وال 
�سهر  خ�الل  وذل�م  وال�س�اغلني  ال�س�واغل  م�ن  خالي�ة  امل�وؤجرة  الع�ي�ن  وت�سليم  الخ�الء 
بب�دل  املطالب�ة  يف  املن�ذرة  ح�ق  ح�ف�ظ  م�ع  الخط�ار  ه�ذا  ا�ستالمكم  ت�اريخ  م�ن  واح�د 

اليج�ار ع�ن ال�ف�ت�رة �س�غل املاجوردون �سداد .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/3/8680(
املنذر: بنك بانورينت فرن�سا - بلوم بنك فرن�سا �سابقا
املنذر اإليه : راجي�ص كومار كري�سنا - هندي اجلن�سية

)جمهولة حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد مبلغ و قدره 4،530،348.91 درهم )اأربعة ماليني وخم�سمائة 
وثالثون األفا وثالثمائة وثمانية واأربعون درهم 91 فل�ص( خالل مدة اأق�ساها �سبعة اأيام من 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستالمكم املبلغ حتي ال�سداد، 
و اإل �سي�سطر اإىل اإتخاد كافة الإج��راءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اإقامة الدعاوى 
و  للعطل  بالتعوي�ص اجلابر  املطالبة  و  الأداء  اأوام��ر  ا�ست�سدار  و  املرهون  املال  وبيع  الق�سائية 

ال�سرر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي و اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/3/8681(
املنذرة : �سارة يحي ملع – لبنانية اجلن�سية

املنذر اإليه : ح�سن يو�سف غملو�ص – لبناين اجلن�سية
)جمهولة حمل القامة(

456،920 درهم )اربعمائة و�ستة وخم�سون األف  اإليه ب�سداد مبلغ و قدره  تنذر املنذرة املنذر 
الإع��الن مع  ن�سر ه��ذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  وت�سعمائة وع�سرون دره��م( خ��الل م��دة 
اإىل  �ست�سطر  اإل  و  ال�سداد،  حتي  املبلغ  ا�ستالمكم  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  الفائدة 
اإتخاد كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اإقامة الدعاوى الق�سائية و ا�ست�سدار 
اإليه بكافة ر�سوم و  اأمر الأداء و املطالبة بالتعوي�ص اجلابر للعطل و ال�سرر مع حتميل املنذر 

م�ساريف التقا�سي و اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8700(

املخطر/ املنذر : املحامي / عبد اهلل حممد العو�سي - اإماراتي اجلن�سية 
املخطر اليه/ املنذراليه : اجمد �سعدي فرج مثنى -اجلن�سية : �سانت كيت�ص و نيفي�ص

املو�سوع : اإخطار اإعتزال من الوكالة
بتاريخ 2019/10/17 قام املخطر اإليه بالتوقيع على وكالة للمخطر �س�دق�ت ل�دى 

ك�اتب العدل يف دبي برقم حمرر 2019/1/211265. 
وحيث اأن املخطر يرغب يف الإعتزال من الوكالة املذكورة اأعاله.

املوؤرخة   2019/10/17 الق�انوني�ة  الوك�ال�ة  م��ن  ب��الع��ت��زال  نخطركم   ، ل��ذل��ك 
اآثارها القانونية. 2019/1/211265 وننبه بعدم العمل بهذه الوكالة ونحملكم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن بالن�سر

الرقم )8691/2021(
املنذر: خالد ح�سن اأحمد الزيق     اردين اجلن�سيه

املو�سوع : الإنذار رقم  2021/1/173345 
.م(  )����ص.ذ.م  الفاخرة  ال�سيارات  لتاأجري  جلف  جيني�سي�ص  �سركة  الأويل/  اإليهما  للمنذر  اإخطار 
وميثلها مديرها ال�سيد / غالم نافيد حنيف بريطاين اجلن�سية واملنذر �سده الثاين / غالم نافيد 

حنيف بريطاين اجلن�سية
ب�سداد  ننذركم  فاإننا   2020/12/30 بتاريخ  الطرفني  بني  املوقع  الت�سوية  التفاق  على  بناء 
مبلغ وقدره 2،100،000 درهم )اثنني مليون ومائة األف درهم( واملرت�سد يف ذمه املنذر �سدهم 
وامل�ستحق الداء للمنذر وذلك بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام وذلك موعد اق�ساه خم�سه ايام من تاريخ هذا النذار وال �سيبا�سر املنذر اتخاذ 
من  ي�ستجد  وما  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدهم  املنذر  واإل��زام  �سدهما  القانونية  الج���راءات  جميع 

حقوق اأخري للمنذر مع حفظ كامل حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7803(

املنذرة : �سركة القناطي لالعمال الكهروميكانيكية وال�سحية )ذ.م.م(
املنذر اإلي�ه : طارق عارف ذبيان - لبناين اجلن�سية - )جمهول حمل الإقامة(

دره���م )ثالثمائة   398،408.34 وق���دره  ب�����س��داد مبلغ  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
وذلك  فل�ص(.  وث��الث��ون  اأرب��ع��ة  و  دره��م  وثمانية  اأربعمائة  و  األ��ف  وت�سعون  وثمانية 
خالل خم�سة اأيام )5( من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�سداد فاإن املنذرة 
املنذر  اإل��زام  مع  املرت�سدة  باملبالغ  للمطالبة  املخت�سة  اجلهات  اإىل  باللجوء  �ستقوم 
اإليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اإعماًل لن�ص املادة رقم 62 و املادة 
رقم 63 من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الإحتادي ال�سادر بقرار 

جمل�ص الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�سر

رقم )2021/8640(
طالب الإخطار / �سالون و�سبا �سيلفر �س�دو

متثلها : روان بنت ابراهيم بن احمد الل�سل�ص – �سعودية اجلن�سية .
املخطر اإليه / فا�سل خليفة فا�سل خليفة املزروعي .

حيث قد وردت اإفادة بنتيجة اإعالن املخطر اإليه على عنوانه عن طريق �سركة اأرامك�ص 
اأنه )) مت الإنتقال لإعالن املطلوب اإعالنه وهناك تبني اأن الفيال مغلقة وبالإت�سال 
باأية  التحري  نتيجة  تاأتي  ومل   )) تعذرالإعالن  ل��ذا  الهاتف  على  ي��رد  ل  اإليه  باملنذر 
عناوين جديدة للمخطر اإليه.  لذا جئنا بهذا الإخطار العديل نبلغكم ب�سرورة �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمتكم البالغ )1،608،881.03( درهم اىل املخطرة ، يف مدة خم�سة 
)5( ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا النذار ، واإل �سنكون م�سطرين لنقل املو�سوع اىل 

�ساحات الق�ساء وحتميلكم كافة تبعات واآثار ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : فاريا لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 11-56 ملك عبداهلل خليفة احمد الفهد املهريي - بردبي - راأ�ص 
اخلور - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 906713  رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1514307 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2021/10/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
فاريا  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  القت�سادية بدبي 
لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2021/10/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/10/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ان�ستا بل�ص لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ص ذ م م  
 - الو�سل   - التاأمني  واع��ادة  للتامني  الوطنية  �سركة دبي  114 ملك  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   749209  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1206707 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى    2021/5/18 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/5/18  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون(  )حما�سبون  جو�سي  مان�سنكر  �سوريندرا  املعني 
501 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمارات - املرقبات -  هاتف : 04/2727057  فاك�ص 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2715096  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سوريندرا مان�سنكر جو�سي )حما�سبون قانونيون(
العنوان : مكتب رقم 501 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمارات - املرقبات -  هاتف : 
التنمية  دائرة  2715096-04 مبوجب هذا تعلن   : 04/2727057  فاك�ص 
بل�ص  ان�ستا  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية 
حماكم  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �ص   - التجميل  م�ستح�سرات  لتجارة 
دب���ي بتاريخ  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  2021/5/18 وامل���وث���ق  ب��ت��اري��خ   دب���ي 
2021/5/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

تغيري ا�سـم /ذاهنه على نا�سر عبداهلل املن�سوري 

عبداهلل  نا�سر  على  )ذاهنه  املواطنة  تقدمت 
البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  املن�سوري( 
)ذاهنة(  من  ا�سمها   بتغيري  التوثيقات  ق�سم   -
اىل)دانة( فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن
قا�سي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�سعد ملقاولت البناء ذ م م 
عبدالرزاق ح�سني ابا   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003857/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - ال�سعد ملقاولت البناء ذ م م 

ابا ح�سني  عبدالرزاق   2-  2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ  عمر �سالح يو�سف الزدجايل  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 73478 درهم

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

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر مبوعد اجتماع اخلربة احل�سابية الول 

يف الدعوى رقم:2021 /427 جتاري جزئي 
لدى حمكمة را�س اخليمة 

املرفوعة من املدعية/ دانوب هوم ذ م م 
�سد املدعي عليها/ القدرة لبيع مواد البناء ذ م م 

- ال�سادة / القدرة لبيع مواد البناء ذ م م               املحرتمني
- نوجه اإليك الدعوة للح�سور �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل قانوين لجتماع اخلربة احل�سابية الول يوم الثنني املوافق 1/11/2021 يف ال�ساعة 2:00 

ظهرا، واملكان: عرب املوقع الإلكرتوين املو�سح ادناه اأو مبكتب الكائن: �سارع ال�سيخ زايد برج لطيفة مكتب 501 اجلناح الغربي. 
-هاتف مكتب / 043524030 – جوال اخلبري/ 052779700

- رابط الجتماع : 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94875805314?pwd=dVhoNok4aVpYNEErYUtzeUZBaXdidz09
Meeting ID: 948 7580 5314
Passcode: 4cWBxG
- وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل قانوين عنكم 

خالل املهلة املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
CPA – CGMA اخلبري احل�سابي - اأحمد حممد

مدير مبكتب يو ا�ص اف ايه ايه اف لال�ست�سرات ال�سريبية
ع�سو باجلمعية الأمريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني حتت رقم – 24315

ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني حتت رقم - 824 الإمارات العربية املتحدة 
املتحدة  العربية  الإمارات  خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل حتت رقم – 473 

خبري حما�سبي مقيد بوزرة العدل وال�سئون الإ�سالمية رقم 740853058 - مملكة البحرين

اإجتماع خربة 

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0029011 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

اجلن�سية  ام��ارات��ي   - الكتبي  الندا�ص  علي  �سيف  علي  ال�سيد:  اأن  حيث 
ل��ق��ط��ع غ��ي��ار ال�سيارات  ال��ف��ائ��ز  ال��رخ�����س��ة جت���اري���ة )م��وؤ���س�����س��ة  مي��ل��ك 
امل�ستعملة( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
)124080( حيث ان ال�سيد:علي �سيف علي الندا�ص الكتبي - اماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية 
))موؤ�س�سة الفائز لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة (( البالغة ) %100( 
�ساحب  تنازل   ، اجلن�سية  هندي   - ج��وي  انتونى  ماجنكل   : ال�سيد  اإىل 

الرخ�سة لخر،
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8686(

املنذر اليها / �ساره ح�سني احمد �سادق املنذره / لوتاه لتطوير العقارات �ص ذ م م  
حيث انكم م�ستاأجر متام ال�سقة ال�سكنية املو�سوفة بالرقم 105 ، الكائنة يف الرب�ساء جنوب الرابعة لقاء بدل ايجار �سنوي و قدره 33،000 
الف درهم �سنويا ، و ذلك وفق ملا يبينه عقد اليجاري املربم معكم بتاريخ 2019/9/2 و حيث انكم و منذ تاريخ 2020/4/15 وانتم 
ممتنعون عن ت�سديد بدلت اليجار املرتتبة عليكم بالرغم من انكم تنتفعون بالعني املوؤجرة النتفاع الكامل وحيث انه قد ارجتع كل من 
  5500 بقيمة   2020/7/15 تاريخ   000020 رقم  ال�سيك  �سيكات بدلت اليجار امل�سحوبني جميعهم على بنك دبي ال�سالمى 1- 
 2020/1/15 تاريخ   000022 رق��م  ال�سيك    -3 دره��م    5500 بقيمة   2020/5/15 تاريخ   000021 رق��م  ال�سيك    -2
تاريخ   000011 رق��م  ال�سيك    -5 دره���م    5500 بقيمة   2020/3/15 ت��اري��خ   000023 رق��م  ال�سيك    -4 دره��م   5500 بقيمة 
ان عقد اليجار مو�سوع هذا الإنذار قد انتهت مدته منذ 2020/9/14 ال انكم مازلتم  5500 درهم وحيث  2019/11/15 بقيمة 
ت�سغلون ال�سقة و تنتفعون بها ،،، مما يعني انه ترتب بذمتكم اجرة املدة املمتدة من 2020/9/15 حتى 2021/6/15 مبلغ و قدره 
24،750 ،،،  اإ�سافة للتزامكم بت�سليم �سيكات باقي اأق�ساط اليجار لل�سنة اليجارية 2020-2021 مما يعني انه ترتب بذمتكم بدلت 
ايجار مبلغ 52،250 درهم ،،، وهذا ي�سكل خمالفة جوهرية لبنود عقد اليجار و خمالفة لأوىل التزامات امل�ستاأجر جتاه املالك لذلك نوجه 
هذا النذار لكم طالبني منكم املبادرة فورا اىل �سداد بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم و البالغة املجموع 52،250 درهم ،،،  اإ�سافة اىل املبادرة 
فورا اىل ت�سليم �سيكات باقي اأق�ساط اليجار لل�سنة اليجارية 2020-2021 و يف حال ف�سلكم يف ذلك �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل 
الق�ساء و اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية الالزمة لتح�سيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية و العطل و ال�سرر و �سائر النفقات ، 
وا�سافة لطلب اخالوؤكم و عندها �ستتحملون كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي و اتعاب املحاماة ا�سافة للمطالبة بكل ما ينتج و ينجم من 

اآثار قانونية من جراء ذلك.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8687(

املنذره / تران�ص المارات لتجارة املوا�سي ذ.م.م
خليل ال�سيد  فهيم  �سعد  وليد  املنذر اليهما / 1-مطعم ويلدن انرتنا�سونال ذ.م.م ، 2- 

توري�د  مقاب�ل   251،297،17 وق��دره  مببلغ  تقدر  �سيكات  املنذرة  ل�سالح  ا�س�درا  ق�د  اإليهم�ا  املنذر  اأن  حيث  و  املن�ذرة  ع�ن  وك�الء  ب�سفتنا 
، ال ان ال�سيكات ق�د ارت�دت ب�س�ب�ب ع�دم كفاي�ة  بع��ص م�واد الأغذية واللح�وم لل�سركة م�س�درة �سيكات والتي حملت توقيع املنذر الي�ه الثاين 
بتاريخ   000604 رقم  ال�سيك  الر�سيد وذل�ك عل�ى النح�و املف�س�ل بال�سيكات التالية امل�سحوب جميعه�ا عل�ى بن�ك الم�ارات دبي الوطني 1- 
رقم  ال�سيك   -3 درهم    22755 مببلغ   2020/12/27 بتاريخ   000605 رقم  ال�سيك   -2 درهم   22755 مببلغ   2020/11/30
000606 بتاريخ 2021/1/28 مببلغ 22755 درهم  4- ال�سيك رقم 000607 بتاريخ 2021/2/24 مببلغ 22755 درهم  5- 
ال�سيك رقم 000608 بتاريخ 2021/3/28 مببلغ 22755 درهم  6- ال�سيك رقم 000609 بتاريخ 2021/4/28 مببلغ 22755 
 2021/6/28 بتاريخ   000611 رق��م  ال�سيك   -8 دره��م    22755 مببلغ   2021/5/29 بتاريخ   000610 رق��م  ال�سيك   -7 دره��م  
 000613 رق���م  ال�سيك   -10 دره����م    22755 مببلغ   2021/7/30 ب��ت��اري��خ   000612 رق���م  ال�سيك   -9 دره����م    22755 مببلغ 
طالبت  دره���م.   22755 مببلغ   2021/10/4 بتاريخ   000614 رق��م  ال�سيك   -11 دره���م    22755 مببلغ   2021/8/29 بتاريخ 
املنذرة املنذر اليهم�ا م�رارا وتكرارا وب�س�ورة ودي�ة ب�س�داد املبلغ املرت�س�د بذمته ولكن دون ج�دوي وحيث ان املنذر اليهم�ا ممتنع�ان ع�ن �س�داد 
املبلغ املرت�س�د ب�ذمتهما دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكرر وبناء عليه فاأن املنذرة تنذر املنذر اليهم�ا ب��س�رورة �س�داد املبلغ املرت�س�د 
ب�ذمتهما وامل�ستحق للمن�ذرة باجم�ايل مبل�غ وقدره 250،305 درهم وذلك يف موع�د اق�س�اه /ه/ ايام من تاري�خ ت�بلغكم ه�ذا النذار وال �س�وف 
ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق ل�ه م�ع الفائ�دة ومع حفظ باق�ي احلقوق لذلك فاملنذرة تنذركم 

بهذا النذار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8688(

املنذره / المارات اك�سرتوديد بولي�ستريين �ص.ذ.م.م
املنذر اليه / خالد عو�ص حممود عوده

نتيجة تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اإليهما، قام املنذر اإليه الثاين ب�سحب وحترير ال�سيك رقم 000663 
املوؤرخ 2021/5/31 بقيمة 34،255،73 درهم )اأربعة وثالثون األفاً ومائتان وخم�سة وخم�سون درهماً 
و 73 فل�ساً( من ح�ساب املنذر اإليها الأوىل دلتا الإمارات ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م املعلنه قانونا لدى البنك 
العربي املتحد لأمر وم�سلحة املنذرة وعند قيام املنذرة بتقدمي ال�سيك املذكور لل�سرف بتاريخ ا�ستحقاقه 
اإليهما ممتنعان بدون وجه حق عن الوفاء بقيمة  اأن املنذر  ارجتع دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد وحيث 
ال�سيك املرجتع للمنذرة بالرغم من كافة املحاولت الودية لذلك وعماًل بن�ص املادة رقم )63( الالئحة 
التنفيذية لقانون الجراءات املدنية، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليهما ومتهلهما مدة خم�سة اأيام اعتباراً من 
تاريخ تبلغهما بهذا الإنذار للوفاء بقيمة ال�سيك املرجتع املذكور بعاليه وقدرها 34،255،73 درهم )اأربعة 
وثالثون األفاً ومائتان وخم�سة وخم�سون درهماً و 73 فل�ساً(، وبخالف ذلك فان املنذرة �ستكون م�سطرة اإىل 
اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل اإلزام املنذر اإليهما بالت�سامن باملبلغ املذكور بالإ�سافة 

اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028789 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

للجميع باأن ال�سيد: بوتالت كارونان - اجلن�سية : الهند ، يرغب يف البيع والتنازل  • ليكن معلوماً 
اإىل ال�سيد: ماناكاتو كانت�ساكان فينو  عن )%50( من كامل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
ال�سيد: بوتالت كارونان -  باأن  للجميع  • ليكن معلوماً  الهند   : ماناكاتو كانت�ساكان - اجلن�سية 
 )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )50%( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، الهند  اجلن�سية: 
وذلك اإىل ال�سيد : بالغوبالن بولتو غوبيناتان – اجلن�سية : الهند • يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة 
الت�سمية ل�سيانة ال�سيارات ( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )514033( ال�سادرة 
املادة )14(  • ل يوجد. وعمالبن�ص  من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028793 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : اجلن�سية  ال�سويدي،  �سامل  جمعه  عبداهلل  حممد  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / 
�ساميفلو مانيكام موثاليار، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه )طريق فيني�سيا لتجارة 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  وميزان  والرجن�ات  الطارات 
)524297( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: تغيري 
املادة )14( فقرة  القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. وعمالبن�ص  ال�سكل 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028795 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ال�سيد : احمد على حممد حبيب املرزوقي - اجلن�سية: المارات ،  باأن  للجميع  معلوماً  • ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : ح�س�ني كانكونات 
باأمارة  تاأ�س�ست  لل�ساعات والتحف(  امل�سماه )تالل دبي  الرخ�سة  الهند يف   : كانكونات - اجلن�سية 
بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )531911( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028880 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد: انتوين هيدن - اجلن�سية: الدومينيكا ، يرغب يف 
 – ال�سيدة: اميان طه  اإىل  البالغة )99%( وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
اجلن�سية : �سانت كيت�ص ونيفي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )موؤ�س�سة مونرتيال لال�ست�سارات 
من  ال�سادرة   )501048( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست   ) الدارية 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ص املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8706/2021(

املنذرة / اأر�ص العبور ملقاولت البناء )ذ.م.م(
بوكالة املحامية /اإميان اآل على

املنذر اليه/ �سهيل زهران مبارك عثمان
رقم املحرر 2020/1/7107 

فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ )80،000( )ثمانون األف درهم(، 
اأق�ساها  م��دة  يف  وذل��ك  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  مع 
القانونية  الإج����راءات  كافة  لتخاذ  اأ�سفني  ن�سطر  �سوف  فاإننا  واإل  اأي��ام  خم�سة 
الالزمة �سدكم ورفع دعوى اأمام حمكمة دبي البتدائية واملطالبة باملبلغ والفائدة 

القانونية وامل�ساريف والر�سوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

اليوم.. انطالق قمة ال�سرق الأو�سط 
لالإبتكار ونقل التكنولوجيا يف ال�سارقة

•• ال�سارقة - وام:

الن�سخة  ف���ع���ال���ي���ات  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
الأو�سط  ال�����س��رق  ق��م��ة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
 MITT التكنولوجيا  ونقل  لالبتكار 
ال�سارقة  جم���م���ع  يف   Summit
والبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ب��ح��وث 
املتخ�س�ص  احل�����دث  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي 
الأكرب يف نقل التكنولوجيا والبتكار 
بح�سور  القمة  تنطلق  املنطقة.  يف 
العلماء  اأب������رز  م���ن  ع����دد  وم�����س��ارك��ة 
وقادة التحول التكنولوجي يف الوقت 
الذي ي�سهد به العامل ثورة �سناعية 
التكنولوجيا  ب��اخ��رتاق  تتميز  راب��ع��ة 
املجالت مبا يف  ع��دد من  النا�سئة يف 
ذلك الروبوتات والذكاء ال�سطناعي 
واحلو�سبة  ال���ن���ان���و  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
احليوية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ك��م��وم��ي��ة 
واإنرتنت الأ�سياء )IoT( والطباعة 

ثالثية الأبعاد واملركبات امل�ستقلة.
و جت���م���ع ال���ق���م���ة ع������ددا ك���ب���ريا من 
احلكومات  ومم��ث��ل��ي  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص واخل���رباء ورجال 
الأع��م��ال والأك��ادمي��ي��ني م��ن خمتلف 
وعر�ص  املعرفة  لتبادل  ال��ع��امل  دول 
الأع����م����ال واخل������روج ب��ت��و���س��ي��ات من 
ونقل  البتكار  وت��رية  ت�سريع  �ساأنها 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اخلا�ص  والقطاعني  احلكومة  بني  ال�سراكة  القمة  تعزز  كما  املنطقة  يف 
الرتكيز على  القادمة يف  للخم�سني  ال��دول��ة  روؤي��ة  والأك��ادمي��ي يف تطوير 
الرئي�ص  امل��ح��م��ودي  ح�سني  ���س��ع��ادة  ق���ال  و  امل��ع��رف��ة.   ون��ق��ل  التكنولوجيا 
تنظيم  ياأتي  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  ملجمع  التنفيذي 
هذه القمة ترجمة لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  مكانة  تعزيز  يف  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 
واأهميتها  ال�سارقة  دور  ولتاأكيد  واملعرفة  العلمي  للبحث  عاملية  كعا�سمة 
كمركز علمي وبحثي لكل ما هو جديد يف عامل البتكار والتطوير والعمل 
الدور  خ��الل  من  الب�سري  العن�سر  تطوير  على  القائمة  فل�سفتنا  �سمن 

الذي تقوم به املوؤ�س�سات التعليمية يف هذا املحور .

حما�سرة لـ  »خليفة لنخيل التمر« حول 
تنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور

•• اأبوظبي - وام:

والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  العامة  الأم��ان��ة  ��َم��ت  َن��ظَّ
الزراعي اأم�ص الأول حما�سرة علمية افرتا�سية بعنوان “ م�سرية جناح يف 

تنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور«.
ق���دم امل��ح��ا���س��رة ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى ب��ك��ور الأم����ني ال��ع��ام لحت����اد املهند�سني 
الزراعيني العرب بح�سور 110 من اخلرباء واملخت�سني واملهتمني بزراعة 

النخيل واإنتاج التمور ب�سكل عام ميثلون 15 دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اإن املحا�سرة تاأتي �سمن 
توجيهات معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ص 
رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة يف اإطار التزام اجلائزة بن�سر املعرفة العلمية 

املتخ�س�سة بزراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي.
اأول  اإط��الق  تاريخ  املحا�سرة  بكور يف  الدكتور يحيى  ا�ستعر�ص  من جهته 
رئا�سته  خالل  من  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ملكافحة  عربي  علمي  م�سروع 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1992 حيث �سكلت املنظمة فريقا 
من اخلرباء والتقنيني بجمع البيانات عن امل�سكلة ومت اإعداد وثيقة م�سروع 
لدول  التعاون  جمل�ص  ل��دول  احلمراء  النخيل  ل�سو�سة  احليوية  املكافحة 
اخلليج العربية باإ�سراف املنظمة وبالتعاون مع الربامج الوطنية يف كل دولة 
حيث توىل متويل امل�سروع كل من منظمة “اليفاد” و”البنك ال�سالمي 
خرباء  بعثة  قبل  م��ن  امل�����س��روع  تقييم  بنتائج  املحا�سر  واأ���س��اد   . للتنمية« 
تقانات  تطوير  امل�سروع يف  اللجنة على جناح  اأك��دت  املمولة حيث  اجلهات 
منا�سبة  خمتربات  تاأ�سي�ص  واإجن���ازه  لل�سو�سة  احليوية  للمكافحة  فعالة 
والوعي  الإدراك  وتعزيز  املنطقة  يف  الفنيني  وت��دري��ب  الأه���داف  لتحقيق 
لعتماد تقانات املكافحة احليوية وا�ستقطاب الدعم املنا�سب لتطبيقها واأن 
الإجن��ازات التي حققها امل�سروع يف جمال تطوير تقانات حملية تطبيقية 
بامل�سروع  العمل  فريق  واأن  التقدير  ت�ستحق  احليوية  للمكافحة  حديثة 
قادر على حتديد برنامج املكافحة املتكامل املطلوب لل�سيطرة على �سو�سة 

النخيل احلمراء باتباع التقانات التي تبناها امل�سروع وتطويرها.

اندماج 3 �سركات تابعة لـ »اإيدج« حتت م�سمى 
»جاهزية« لتوفري حلول �ساملة بقطاع دعم املهام

•• اأبوظبي-وام: 

يف  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة  اإيدج”   “ اأعلنت 
قطاع الدفاع وغريه و التي ت�سنف بني اأف�سل 25 مورداً ع�سكرياً يف العامل 
ام�ص اأن �سركة “جاهزية” التابعة لها وهي املزود الرائد خلدمات الإطفاء 
والإنقاذ يف حالت الطوارئ اأكملت بنجاح عملية الندماج مع �سركتي “اإي 
تي اإ�ص” و”نوليج بوينت” اللتني تندرجان �سمن قطاع دعم املهام التابع 
ب��روز مزود  اأم��ام  الطريق  اأن ميهد  الندماج  �ساأن هذا  للمجموعة. و من 
تلبية  بهدف  الأنظمة  و  ال�ست�سارات  و  التدريب  خلدمات  مميز  و  جديد 
متطلبات القطاع الدفاعي الديناميكية واأن ي�سهم يف اإعادة هيكلة عمليات 
عرب  بالعمالء  اخلا�سة  املهام  متطلبات  لتلبية  املوظفني  ودم��ج  ال�سركات 

ال�ستفادة من القدرات الفنية امل�سرتكة.
جمالت  يف  امل�ستوى  عاملية  فنية  خ��دم��ات  اإ�ص”  ت��ي  “اإي  �سركة  توفر  و   
والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  ودجم��ه��ا،  املعقدة  الأنظمة  هند�سة 
يف  الفنية،  وال�ست�سارات  املتقدمة،  والتكنولوجيا  البحرية،  والتكنولوجيا 
ال�ساملة  ال�ست�سارة  خدمات  بوينت”  “نوليج  �سركة  ق��درات  ت�سمل  حني 
امل�سلحة  للقوات  والتعليم  التدريب  وحلول  ال��ق��درات،  وتطوير  وال��رائ��دة، 

وال�سركات احلكومية الأخرى.

تقام �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل ت�ستعر�س ابتكارات الطاقة النظيفة لت�سريع التنمية امل�ستدامة

•• اأبوظبي-الفجر: 

من  الفرتة  يف  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  تقام 
17 اإىل 19 يناير 2022 يف مركز اأبوظبي الوطني 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ك��ج��زء  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ص 
العاملية  التجمعات  اأب���رز  اأح��د  لال�ستدامة،  اأبوظبي 
املعنية مبناق�سة ق�سايا ال�ستدامة والذي ت�ست�سيفه 
�سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر”. ت�ستعر�ص 
القمة البتكارات اجلديدة يف جمال الطاقة امل�ستدامة 
اأجنحة  ت�ست�سيف  ك��م��ا  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م��ن 
واإيطاليا،  و�سوي�سرا  اأملانيا  الدولية من  التكنولوجيا 
والهند،  ون��ي��ج��ريي��ا  وال��ن��م�����س��ا،  وف��رن�����س��ا،  وه��ول��ن��دا 

واليابان، وكوريا اجلنوبية وال�سني. 

توقيت مثايل 
ريادة  حدث  هي  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  تعد 
الأعمال العاملي ال�سنوي الذي يهتم ب�سناعة الطاقة 
املتجددة والذي اأ�سبح اأكرث اأهمية مقارنة باأي وقت 
املناخي  للتغري  املتحدة  الأمم  موؤمتر  فبعد  م�سى، 
ت�سع  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  حيث   ،  )COP26(  2021
انبعاثات  على  للق�ساء  خططاً  العاملية  القت�سادات 
الكربون، �سوف تتيح القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل، 
الفر�سة لأكرث العقول ذكاَء يف هذا املجال، اأن تلتقي 
�سوف  التي  البتكارات  وت�ستعر�ص  الأف��ك��ار  وتتبادل 

تدعم تنمية م�ستقبل م�ستدام . 
تاأتي القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل يف توقيت مثايل، 
بداأت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  واأن  خ��ا���س��ة 
وذلك  ال��ط��اق��ة،  م�����س��ادر  م��ن  اأن��واع��اً خمتلفة  تتبنى 
الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام  مهمة  يف  املنطقة  لقيادة 
املتجددة، حيث التزمت بالفعل عدد من دول املنطقة 
والتي  التحتية  للبنية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����س��اري��ع  ب��ب��ن��اء 
�ستعمل ب�سكل كبري على تقليل العتماد على الوقود 

الهيدروجني  اإن��ت��اج  م�ساريع  ظ��ه��ور  م��ع  الأح���ف���وري 
الأخ�سر كتتويج لهذه اجلهود. 

30 مليار  هناك خطة لبناء م�سنع يف عمان بتكلفة 
هو  امل�سنع  ه��ذا  يكون  اأن  املخطط  م��ن  حيث  دولر، 
الأكرب يف العامل لإنتاج الهيدروجني الأخ�سر، ومن 
 ،2038 عام  طاقته  بكامل  امل�سنع  يعمل  اأن  املتوقع 
حيث �سيتم دعمه ب� 25 واط من طاقة الرياح والطاقة 
نيوم  مدينة  تقع  عمان  من  ال�سمال  واإىل  ال�سم�سية، 
العربية  اململكة  يف  املتطورة  التقنيات  ذات  ال�ساحلية 
بن�ساط يج�سد  املوقع اخلا�ص  تعد  والتي  ال�سعودية، 
الأخ�سر،  الهيدروجني  اإنتاج  �سباق  جهداً مماثاًل يف 
حتى تعمل �سركة Air Products  و�سركاوؤها على 
الأمونيا  اإن��ت��اج  م��ن  دولر  مليار   7 قيمته  م��ا  اإن��ت��اج 
تعمل  وال��ت��ي  ال��ه��ي��دروج��ني  على  القائمة  اخل�����س��راء 
املتحدة  ال��ولي��ات  تخطط  كما  امل��ت��ج��ددة.  بالطاقة 
الطاقة  يف  اإ���س��اف��ي��ة  دولر  م��ل��ي��ار   550 ل���س��ت��ث��م��ار 
�سندات  بالفعل  اأ���س��درت  ال�سني  اإن  حيث   ، النظيفة 

خ�سراء بقيمة 154.7 مليار دولر . 

كيف تقود الإمارات املهمة؟ 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول����ة الإم�������ارات، ت��خ��ط��ط “م�سدر” 
للطاقة”  “�سيمنز  ����س���رك���ائ���ه���ا  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
لإنتاج  جتريبية  حمطة  تطوير  اإىل  و”ماروبيني” 

الهيدروجني الأخ�سر �سمن مدينة م�سدر. 
قد  “م�سدر،  ل���  املالكة  ال�سركة  “مبادلة”،  وك��ان��ت 
وقعت يف وقت �سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع 
وال�سركة  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �سركة 
القاب�سة ADQ لت�سكيل حتالف لإنتاج الهيدروجني 

الأخ�سر والأزرق.  
من جهة اأخرى، فقد افتتحت دبي اأول من�ساأة لإنتاج 
يف  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  الأخ�سر  الهيدروجني 
باإجمايل  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 

ا�ستثمارات ي�سل اإىل 11 مليون دولر ، و�سوف ينتج 
20.5 كيلو غرام يف ال�ساعة من  امل�سروع التجريبي 
الهيدروجني عند 1.25 ميغا واط من ذروة الطاقة، 
وذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكات  ويلخ�ص   ،2050
ال�سناعة  يف  كبري  ب�سكل  اإليها  ُينظر  التي  واخلا�ص 

باعتبارها الطريقة الأكرث فعالية للم�سي قدماً. 

اأهمية معر�ص ومنتدى الطاقة؟ 
ت�سريع  يف  حيوياً  دوراً  الطاقة  معر�ص  يلعب  �سوف 
املتنامية بالفعل،  تطور �سناعة الطاقة ذات الوترية 
لطاقة  العاملية  للقمة  الزاوية  حجر  باعتباره  وذل��ك 
امل�ستقبل 2021. ي�ست�سيف املعر�ص بع�ساً من اأبرز 
مثل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  جم��ال  يف  العاملة  ال�سركات 
و�سركة  و”اإجني”  فرن�سا  كهرباء  و�سركة  “طاقة” 
ي�ست�سيف  كما  كعار�سني،  الإم����ارات  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
ال�سناعة  رواد  وال�سم�سية  النظيفة  الطاقة  منتدى 
كمتحدثني واأع�ساء جلنة مثل برو�ص �ستيدال مدير 
كاكارا�ص،  واإميانويل  “تران�سكو”  يف  الأ�سول  اإدارة 
يف  امل�ستقبل  طاقة  لأعمال  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 
املحدودة  الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  ���س��رك��ة 
EMEA، ومثنى بهجت قطي�سا املدير الإداري الأول 
ل�سركة جينكو باور مبنطقتي ال�سرق الأو�سط واآ�سيا 

واملحيط الهادي وغريهم كثريون.
اإنكاره  ميكن  ل  ال��ذي  الزخم  ه��ذا  من  ال�ستفادة  اإن 
التفكري  اأ���س��ح��اب  للم�ستثمرين  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم���ر 
قال  ح��ي��ث  ب����اجل����راأة،  ي��ت�����س��م��ون  وال���ذي���ن  امل�ستقبلي 
غرانت تو�سنت املدير التنظيمي للقمة العاملية لطاقة 
امل�ستقبل، اإن معر�ص ومنتدى الطاقة �سيكون مفيداً 
هي  املتجددة  “الطاقة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  احل�سور  لكل 
املحور الرئي�سي للمعر�ص” حيث يجتمع امل�سوؤولون 
والعلماء  املهند�سني  مع  القرار  و�سناع  احلكوميون 

مناق�سات  لت�سهيل  جديدة  تقنيات  ي��ط��ورون  الذين 
العمل التي توؤدي اإىل �سراكات مفيدة. 

ل�سركة  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ن��وي�����ص،  حم��م��د  واأ����س���اف 
يف  الرئي�سيني  العار�سني  اأح��د   AMEA Power
م�ستقبل  يعد  “مل  امل�ستقبل:  لطاقة  العاملية  القمة 
اإن �سركتنا  اأ�سبح �سرورة ملحة،  الطاقة طموحاً بل 
باعتبارها مطورة للطاقة املتجددة تعمل بال هوادة يف 
هذا املجال ال�سروري، نظراً لأننا نتطلع نحو جميع 
الفر�ص املتاحة لت�سريع منونا الأخ�سر، ولذلك فنحن 
امل�ستقبل  العاملية لطاقة  القمة  �سعداء مب�ساركتنا يف 
يف  اأخ����رياً  �سنلتقي  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  يف   2022 ل��ع��ام 
املهمني يف هذا  الأ�سخا�ص  بالعديد من  واح��د  مكان 
امل�ستقبل يف  العاملية لطاقة  القمة  كانت  املجال، فقد 
اأبوظبي دائماً، الوجهة املف�سلة للمتخ�س�سني يف هذا 
املجال، ولذلك فنحن متحم�سون للغاية للم�ساركة يف 
اأخ���رى«.  ويف �سياق مت�سل  هذا احل��دث الكبري مرة 
الطاقة يف جمعية  لأنظمة  التنفيذي  الرئي�ص  يقول 
اأن  اإىل  ال���ع���امل  “يحتاج  ف��ريي��ت��ا���ص:  ن��ور���س��ك  دي���ت 
يجعل من هذا العقد من الزمان، عقد التخل�ص من 
يف  النت�سار  وكذلك  كبري،  ب�سكل  الكربون  انبعاثات 
التحدي اخلا�ص بالتحول اإىل نظام الطاقة النظيفة. 
مبوجب  املطلوبة  وال��وت��رية  الإط���ار  حتديد  مت  لقد 
اتفاقية باري�ص، التي تقيد الحتبا�ص احلراري باأقل 
من 2 درجة مئوية، وت�سعى جاهدة نحو 1.5 درجة 
مئوية فوق درجات احلرارة املعتادة يف حقبة ما قبل 
القرن. ولكن لتحقيق  ال�سناعة وذلك بحلول نهاية 
نحن  اليوم.  ال�سحيحة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يجب  ذل��ك 
لدينا 12000 زميل على م�ستوى العامل م�ستعدين 
ال��ط��اق��ة حتى  امل��ن��ظ��م��ات يف عملية حت���ول  مل�����س��اع��دة 
نتمكن جميعاً من القيام بدورنا يف التنفيذ، ولذلك 
فاإن القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل تعد فر�سة مهمة 

للتجمع وامل�سي قدماً يف عملية التحول«. 

البنك الإ�سالمي للتنمية يدرج يف نا�سداك دبي �سكوكا بقيمة 1.7 مليار دولر

بهدف دعم منو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
دبي كومري�سيتي توّقع مذكرة 

تفاهم ا�سرتاتيجية مع بنك امل�سرق 

•• دبي-وام:

اأدرج البنك الإ�سالمي للتنمية �سكوكا 
نا�سداك  يف  دولر  مليار   1.7 بقيمة 
منطقة  يف  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ور���س��ة  دب����ي 

ال�سرق الأو�سط.
وق�����رع ال���دك���ت���ور زام�����ري اإق����ب����ال نائب 
للبنك  امل���ايل  وامل��دي��ر  امل��ال��ي��ة  الرئي�ص 
بدء  ج��ر���ص  ام�����ص  للتنمية  الإ���س��الم��ي 
التداول احتفال بالإدراج بح�سور حامد 
دبي  لنا�سداك  التنفيذي  الرئي�ص  علي 
دبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ص  ونائب 
امل���ايل وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني البارزين 

من اجلانبني.
البنك  مكانة  اجل��دي��د  الإدراج  وي��ع��زز 
موؤ�س�سة  ك��اأك��رب  للتنمية  الإ���س��الم��ي 
م��ال��ي�����������������ة دول���ي���ة م���ت���ع���ددة الأط������راف 
م�سدرة لل�سكوك يف نا�سداك دبي من 
 2016 العام  اإ�سدارا منذ   13 خالل 
مليار   18.8 ق��دره��ا  اإجمالية  بقيمة 

دولر.
وقال الدكتور زامري اإقبال : “ ي�سعدنا 
نا�سداك  م��ع  ال��ع��الق��ة  اأوا���س��ر  توطيد 
اجلديد  اإ�����س����دارن����ا  اإدراج  ع���رب  دب����ي 
اإطار  يف  ياأت������ي  ال���ذي  ال�����س��ك��وك  م��ن 
راأ�سمالية  تدفق�������ات  بح�سد  التزامنا 
م�ستدامة من خالل �سكوكنا احلا�سلة 
ميكننا  مب���ا   AAA ت�����س��ن��ي��ف  ع��ل��ى 
الكلفة  منخف�ص  مت��وي��ل  ت��وف��ري  م��ن 

الإ�سالمي  البنك  يف  الأع�����س��اء  ل��ل��دول 
تداعيات  من  تعافيها  لدع�����م  للتنمية 
لنا�سداك  ال�سكر  ون��وج��ه   .. اجل��ائ��ح��ة 
دولية  من�سة  ت��وف��ري  يف  ل��دوره��ا  دب���ي 
الدين  اأدوات  م��ن  لإ���س��دارات��ن��ا  فعالة 
امل�ستثمرين  ن�����س��ك��ر  ك��م��ا  الإ���س��الم��ي��ة 
يف  ال�ستثمار  موا�سلة  على  حلر�سهم 
اإ���س��دارات��ن��ا م��ن ال�����س��ك��وك مب��ا يعك�ص 
جلهود  ال��داع��م  ال��ب��ن��ك  دور  يف  ثقتهم 
والقت�سادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة«.
“ ترحب   : ق��ال حامد علي  من جهته 

اإ�سدار  اأح����دث  ب������اإدراج  دب���ي  ن��ا���س��داك 
ل���ل�������س���ك���وك م����ن ال���ب���ن���ك الإ�����س����الم����ي 
ف��اإن حر�ص  للتنمية ومم��ا ل �سك فيه 
املنتظم لإ�سداراته  البنك على الإدراج 
على  دليل  خري  يقدم  دب��ي  نا�سداك  يف 
البور�سة  متتلكه  فيما  الكبرية  الثقة 
امل�ستوى  عاملية  تنظيمية  ق��واع��د  م��ن 
اأ����س���واق م���ال م��ت��ط��ورة وداعمة  وب��ن��ي��ة 
لنمو اأ�سواق راأ�ص املال الإ�سالمية واإننا 
قواعدنا  تطوير  مبوا�سلة  ملتزمون 
اجلهات  مل�ساندة  وخدماتنا  التنظيمية 
ت��ن��ف��ي��ذ خطط  ال����رائ����دة يف  امل�������س���درة 

•• دبي-الفجر: 

منطقة  اأول  كومري�سيتي”،  “دبي  اأعلنت 
منطقة  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ح����رة 
اآ�سيا،  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط  ال�سرق 
ا�سرتاتيجية مع  تفاهم  توقيع مذكرة  عن 
اأحد املوؤ�س�سات املالية الرائدة  بنك امل�سرق، 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ال�سركات  ت��زوي��د  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
الأمثل  باملنظومة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
التجارة  جم����ال  يف  اأع���م���ال���ه���م  ل��ت��اأ���س��ي�����ص 
الإل��ك��رتون��ي��ة، وذل���ك م��ن خ��الل متكينهم 
متنوعة،  تقنية  خدمات  اإىل  الو�سول  من 
التطبيقات  ب��رجم��ة  واج��ه��ات  دم��ج  ت�سمل 
واخلدمات امل�سرفية الأخرى التي توفرها 
امل�سرفية  اخلدمات  من�سة   ،NEOBiz
امل�سرق.   ب��ن��ك  م���ن  ل��ل�����س��رك��ات  ال��رق��م��ي��ة 
التجارة  ل�سركات  التفاهم  م��ذك��رة  وتتيح 
الإلكرتونية يف دبي كومري�سيتي ال�ستفادة 
فتح  خ����الل  م���ن   NEOBiz م��ن�����س��ة  م���ن 
و�سرعة  ب�����س��ه��ول��ة  م�����س��رف��ي��ة  ح�������س���اب���ات 
توّفر  كما  متخ�س�سني.  خرباء  ومب�ساعدة 

وال�سركات  الإلكرتونية  التجارة  ل�سركات 
اإم��ك��ان��ي��ة احل�سول  ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 
املحا�سبة  خل��دم��ات  خمف�سة  ب��اق��اٍت  ع��ل��ى 
والأدوات  ال�����س��ح��اب��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
الرقمية، وجمموعة من حلول نقاط البيع 
الربامج  واأنظمة  الدفع  وبوابات  املحمولة 
مثل زوهو بوك�ص واأم��ازون ويب �سريفي�سز 
مل�ساعدتها  واملعّدة  اأوفي�ص،  ومايكرو�سوفت 

على حتقيق مزيد من النجاح والنمو.
وبهذا ال�سدد، قال ديفري فور�سرت، الرئي�ص 
كومري�سيتي:  دبي  يف  للعمليات  التنفيذي 
“ي�ُسرنا توقيع مذكرة تفاهم ا�سرتاتيجية 
ل�سركات  �ستتيح  ال��ت��ي  امل�����س��رق،  ب��ن��ك  م���ع 
كومري�سيتي  دبي  يف  الإلكرتونية  التجارة 
الرقمية  امل�سرفية  من�ساته  اإىل  الو�سول 
املتقدمة، وت�سهيل عملية تاأ�سي�ص اأعمالهم. 
وت�ساهم هذه ال�سراكة يف تعزيز موقع دبي 
كومري�سيتي بو�سفها مركزاً لالبتكار يقّدم 
الدعم لرّواد الأعمال وال�سركات ال�سغرية 
وتو�سيع  النمو  على  وي�ساعدها  واملتو�سطة 
ح�����س��وره��ا يف امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ن��ح��ر���ص يف 
متعاملينا  ت��زوي��د  على  كومري�سيتي  دب��ي 

بامل�ستثمرين  �سالتها  وتوطيد  النمو 
ال�ساعني  وال���ع���امل���ي���ني  الإق���ل���ي���م���ي���ني 
الفر�ص  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اإىل  ب���دوره���م 

ال�سانحة بهذا القطاع« .
ويعترب ه��ذا الإ���س��دار ه��و ال��ث��اين من 
الإ�سالمي  البنك  يدرجه  ال��ذي  نوعه 
للتنمية يف نا�سداك دبي منذ بداية العام 
اجلاري حيث �سبق اأن اأدرج اإ�سدارا من 
يف  دولر  مليار   2.5 بقيمة  ال�سكوك 
اأبريل املا�سي الأمر الذي ير�سخ مكانة 
ال�سكوك  اإدراج  م��راك��ز  اأك���رب  ب��ني  دب��ي 
 80.1 ق��دره��ا  اإجمالية  بقيمة  عامليا 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وت��ل��ك ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
جم���ال ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ���س��م��ن دبي 
كومري�سيتي، مبا ي�سمح لها بالرتكيز على 

تاأ�سي�ص اأعمالها وتنميتها«. 
وي���ق���ّدم ب��ن��ك امل�����س��رق م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه عام 
مثل  اخل�����دم�����ات،  م����ن  ال���ع���دي���د   1986
واإدارة  ل�����الأف�����راد،  امل�����س��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
الأ����س���ول، وال���س��ت��ث��م��ار امل�����س��ريف، وميتلك 
نيو  امل�سرق  ت�سمل  له  تابعة  �سركات  خم�ص 
الإ�سالمي  وامل�����س��رق  ن��ي��وب��زن�����ص  وامل�����س��رق 

وامل�سرق كابيتال وامل�سرق لالأوراق املالية.
دب����ي  ت����ط����وي����ر  ج�������رى  اأن��������ه  اإىل  وي���������س����ار 
كومري�سيتي على م�ساحة 2.1 مليون قدم 

اإىل  الو�سول  لهم  تتيح  ف��ري��دة  مبنظومة 
املتقّدمة  واخل���دم���ات  وال���ب���اق���ات  احل���ل���ول 
وال���ت���ي ت��دع��م من���وه���م«. م���ن ج��ان��ب��ه، قال 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  رئي�ص  ث��اب��ار،  فيكا�ص 
»ي�ُسرنا   :»NEOBiz« ومن�سة  لل�سركات 
اأن نكون جزءاً من منظومة البتكار يف دبي 
كومري�سيتي لدعم منو ال�سركات ال�سغرية 
دعم  يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  التي  واملتو�سطة 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وع��م��ل��ي��ة خ��ل��ق فر�ص 
امل�سرق  بنك  �سيعمل  اإذ  والوظائف.  العمل 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  خ���الل  م��ن 
احللول  من  متنوعة  حمفظة  توفري  على 
لل�سركات  وامل�����س��رف��ي��ة  امل��ال��ي��ة  واخل���دم���ات 

مليار دولر .. كما يرفع اإجمايل قيمة 
اإ����س���دارات ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت امل��درج��ة يف 
108.8 مليار  اإىل  امل��ال بدبي  اأ���س��واق 

دولر.
الإ�سدار  ه��ذا  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
لأجل خم�ص �سنوات ا�ستقطب اكتتابات 
دولر  م��ل��ي��ار   2.4 اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
لتمويل  ح�سيلته  تخ�سي�ص  و�سيتم 
عام  بوجه  للبنك  التنموية  الأن�سطة 
املتكاملة  خ��ط��ت��ه  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ع����الوة 
ل��ت��م��وي��ل ت��ع��ايف ال�����دول الأع�������س���اء من 

تداعيات اجلائحة.

مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقدمي 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ل�����س��رك��ات  ال���دع���م 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  واحل���ال���ي���ة  اجل����دي����دة 
اآ�سيا.  اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  الأو����س���ط و���س��م��ال 
وت���وف���ر دب���ي ك��وم��ري���س��ي��ت��ي جم��م��وع��ة من 
املكاتب احلديثة وامل�ستودعات املتطورة، اإىل 
التو�سيل  اأو  الأخ���ري،  امليل  خدمات  جانب 
البنية  وب��ف�����س��ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة.  ال��وج��ه��ة  اإىل 
املنطقة  ت��وف��ر  امل�����س��ت��وى  ال��ع��امل��ي��ة  التحتية 
م�����س��اح��ات م��ك��ت��ب��ي��ة مرنة،  اأي�������س���اً  احل�����رة 
خيارات  يوفر  مبا  للتطوير  قابلة  ومراكز 
متعددة لل�سركات العاملة يف قطاع التجارة 

الإلكرتونية وغريها.
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املال والأعمال

يف اإطار مبادرة الإمارات ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050

خالد بن حممد بن زايد يطلق �سراكة ا�سرتاتيجية مبجال الطاقة النظيفة بني اأدنوك و مياه وكهرباء الإمارات

•• اأبوظبي - وام:

بن  بن حممد  ال�سيخ خالد  �سمو  اأطلق 
زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�ص التنفيذي 
اأبوظبي  مكتب  رئي�ص  اأبوظبي  لإم���ارة 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي  ب����رتول  ���س��رك��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص 
الوطنية “اأدنوك” �سراكة ا�سرتاتيجية 
“اأدنوك”  ب���ني  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  يف 

و�سركة مياه وكهرباء الإمارات.
ووفقا لل�سراكة ال�سرتاتيجية، التي تعد 
الأكرب من نوعها يف قطاع النفط والغاز، 
�ستقوم �سركة “مياه وكهرباء الإمارات” 
�سبكتها  باحتياجات  “اأدنوك”  ب��اإم��داد 
الكهربائية من خالل الكهرباء املنتجة 
من م�سادر الطاقة النووية وال�سم�سية 
مبوجبها  “اأدنوك”  لت�سبح  النظيفة، 
توؤمن احتياجات  اأول �سركة نفط وغاز 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  م���ن  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
اخلالية من النبعاثات ابتداء من يناير 
2022، ما يعزز مكانتها الرائدة �سمن 
يف  كثافة  الأق���ل  وال��غ��از  النفط  منتجي 
ويدعم  ال��ك��رب��ون،  ان��ب��ع��اث��ات  م�ستويات 
جهودها ومبادراتها خلف�ص النبعاثات 

ومتكني النمو امل�ستدام.
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  ت��وف��ر  و 
الإمارات”  وك���ه���رب���اء  “مياه  ل�����س��رك��ة 
تولدها  التي  للطاقة  اأ�سا�سيا  م�ستهلكا 
من م�سادر نظيفة والتي ت�سمل الطاقة 
جهودها  وت��دع��م  وال�سم�سية  ال��ن��ووي��ة 
التحويلية  الب��ت��ك��ارات  يف  لال�ستثمار 

للحد من النبعاثات يف قطاع الطاقة.
و تتما�سى هذه ال�سراكة الرائدة مع نهج 
دولة الإمارات ومبادرتها ال�سرتاتيجية 
عام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  لتحقيق 
م�ستقبل  ن���ح���و  وت���وج���ه���ه���ا   2050

منخف�ص الكربون.
و تعليقا على ال�سراكة قال �سمو ال�سيخ 
اإنه  اآل نهيان  خالد بن حممد بن زاي��د 
من املهم ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة 
لدولة  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  ه��دف  لتحقيق 

الإمارات بحلول 2050.
جتمع  التي  التفاقية  اأن  �سموه  اأك��د  و 
ج��ه��ود خف�ص  تعك�ص  ك��ب��ريي��ن  ك��ي��ان��ني 

النبعاثات الكربونية بف�سل تنوع وقوة 
حمفظة الطاقة يف الدولة، م�سريا اإىل 
تطوير  يف  ت�سهم  الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  اأن 
الوطني  القت�سادي  التنويع  �سيا�سات 
مبا  وال�ستدامة،  ال�سراكة  على  القائم 
ي��دع��م خ��ط��ط اخل��م�����س��ني ع��ام��ا املقبلة 

للدولة.
“اأدنوك”  اأهمية دور  و�سدد �سموه على 
البتكارات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يف  امل���ح���وري 
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ال���دول���ة يف 
خ��ف�����ص الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ودعم 
الوطنية،  ال���ط���اق���ة  حم��ف��ظ��ة  ت���ن���وي���ع 
فر�سة  ت�سكل  التفاقية  اأن  اإىل  م�سريا 
طويلة  وا�سرتاتيجيات  خطط  لتفعيل 
الكربونية  النبعاثات  من  للحد  الأم��د 
يف خم��ت��ل��ف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

اأدنوك.
“اأدنوك”  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ���س��م��وه  اأث��ن��ى  و 
وريادتها يف القطاع مو�سحا اأن الأفكار 
رفد  يف  ت�سهم  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��زز م��ن وترية 
من���وه. وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ك��ل من 
معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير 
اأبو  ل�سركة برتول  التنفيذي  “الرئي�ص 
“ وجمموعة  “ اأدن���وك  الوطنية  ظبي 
�سركاتها الع�سو املنتدب و�سعادة حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال�����س��وي��دي،  ح�سن 
جمل�ص  ورئي�ص   ADQ ل�”القاب�سة« 

اإدارة �سركة “مياه وكهرباء الإمارات«.
الدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  و 
هذه  “تتما�سى  اجلابر:  اأحمد  �سلطان 
الت��ف��اق��ي��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع روؤي����ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف دول����ة الإم������ارات 
امل�سادر  لي�سمل  الطاقة  مزيج  بتنويع 
النووية، وكذلك مع  والطاقة  املتجددة 
التحول يف  ملواكبة  الدولة  ا�سرتاتيجية 
نحو  التقدم  يف  وت�سهم  الطاقة،  قطاع 

حتقيق اتفاق باري�ص للمناخ«.
التزام  التفاقية  هذه  “توؤكد  واأ�ساف: 
للطاقة  امل���������س����وؤول  ب����الإن����ت����اج  اأدن��������وك 
الربحية  وت��ع��زي��ز  ب�������الأداء  والرت����ق����اء 
على  الرتكيز  مع  القت�سادي،  والعائد 
مكانتها  وت��ع��زي��ز  الن��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����ص 

الرائدة على �سعيد ال�ستدامة.. وفيما 
النبعاثات  خ��ف�����ص  يف  نهجنا  ن��وا���س��ل 
الأط��راف يف  ال��دول  ملوؤمتر  وال�ستعداد 
ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
نوجه  ف��اإن��ن��ا   ،’COP26 امل��ن��اخ  تغري 
احلاليني  ل��ل�����س��رك��اء  م��ف��ت��وح��ة  دع�����وة 
توفري  يف  معنا  للتعاون  وامل�ستقبليني 
م�ستقبل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  عملية  ح��ل��ول 

منخف�ص الكربون«.
ال�������س���راك���ة  ه�������ذه  “بف�سل   : وق��������ال 
كهرباء  م���ع  ال����رائ����دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطاقة  جم�����ال  يف  الإم����������ارات  وم����ي����اه 
�سركة  اأول  اأدن�����وك  ���س��ت��ك��ون  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
ت��وؤم��ن اح��ت��ي��اج��ات �سبكتها  ن��ف��ط وغ���از 
الكهربائية من م�سادر الطاقة اخلالية 
ال�سراكة  ه��ذه  ومتثل  النبعاثات..  من 
بني  التكامل  لتحقيق  منوذجا  ال��رائ��دة 
املوارد الهيدروكربونية وم�سادر الطاقة 
املتجددة، وذلك بطريقة مبتكرة تواكب 
ال��ت��ح��ول يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، ك��م��ا تدعم 
جهود  مبا�سرة  ب�سورة  التفاقية  ه��ذه 
اأدنوك لرت�سيخ مكانتها �سمن املنتجني 

الأقل كثافة يف م�ستويات النبعاثات«.
������س�����ع�����ادة حممد  ق��������ال  م������ن ج�����ان�����ب�����ه، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال�����س��وي��دي،  ح�سن 
ل�”القاب�سة« /ADQ/ رئي�ص جمل�ص 
اإدارة �سركة “مياه وكهرباء الإمارات”: 
اأبوظبي  يف  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  “ي�سهد 
حتولت ا�سرتاتيجية متوا�سلة يف اإطار 
اجلهود املبذولة لتحقيق ال�ستدامة.. و 
النظيفة  الطاقة  توفري  اتفاقية  توؤكد 
مياه  �سركة  ال��ت��زام  الطويل  امل��دى  على 
ال�ستثمار  مبوا�سلة  الإم��ارات  وكهرباء 
يف ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع ري���ادي���ة يف جمال 
امل��ت��ج��ددة، وحت��ق��ي��ق طموحات  ال��ط��اق��ة 
اأول  لتطوير  ال��رام��ي��ة  الإم�����ارات  روؤي���ة 
العامل  يف  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة 

العربي«.
التزامات  اإط��ار  “ويف  �سعادته:  واأ���س��اف 
ا�ستدامة  “القاب�سة« /ADQ/ جتاه 
تلعب  امل�ساريع  ه��ذه  ف��اإن  ا�ستثماراتها، 
اجلهود  لتعزيز  كمحفز  حم��وري��ا  دورا 
امل���ب���ذول���ة لإزال������ة ال���ك���رب���ون م���ن قطاع 
الطاقة ودعم اأهداف التنمية امل�ستدامة 

الطموحة لدولة الإمارات.. و نعمل من 
خالل هذه التفاقية على توفري من�سة 
اأدنوك  �سركة  اأه��داف  تعزيز  �ساأنها  من 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة، ومتكني  ال��ط��اق��ة  يف جم���ال 
���س��رك��ة م���ي���اه وك���ه���رب���اء الإم��������ارات من 
الطاقة  م�ساريع  يف  ال�ستثمار  موا�سلة 
الطاقة  مزيج  تنويع  وبالتايل  النظيفة 
يف اإمارة اأبوظبي.. ونتطلع قدما للعمل 
وغريها  اأدن��وك  �سركة  مع  وثيق  ب�سكل 
املبذولة  اجلهود  لتوحيد  ال�سركات  من 
ملكافحة التغري املناخي من خالل اإبرام 
�سراكات مماثلة مع �سركة مياه وكهرباء 

الإمارات«.
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  تعك�ص  و 
امل�سوؤول  ب���الإن���ت���اج  “اأدنوك”  ال���ت���زام 
على  حر�سها  ترتجم  و  وال��غ��از  للنفط 
تلبية احتياجات العامل املتزايدة للطاقة 
الوقت  ويف  النبعاثات..  من  ق��در  باأقل 
اإيجابي على خام  ب�سكل  �ستنعك�ص  ذاته، 
“مربان” الذي يحظى بكثافة كربونية 
املتو�سط  امل���ع���دل  ن�����س��ف  اأق����ل م���ن  ه���ي 
عامليا، مما يعزز مكانته كاأحد اخلامات 
البلدان  م���ن  ل��ك��ل  امل��ف�����س��ل��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
التي ت�سعى  التكرير  امل�ستهلكة وم�سايف 
يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  خف�ص  اإىل 
خام  اأن  خ�سو�سا  الإنتاجية،  عملياتها 
مربان عزز ح�سوره يف الأ�سواق العاملية 
يف ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل م��ع ب��دء تداول 
بور�سة  �سمن  اجلديدة  الآجلة  عقوده 
الآجلة  للعقود  اإنرتكونتننتال  اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي العاملي  ���س��وق  ال��ت��ي تتخذ م��ن 

مقرا لها.
املكررة،  اأدن������وك  م��ن��ت��ج��ات  جم���ال  يف  و 
يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  ت�سهم 
خف�ص كثافة الكربون يف منتجات مثل 
وقود الطائرات الذي يتم بيعه للعمالء 
مكانته  ير�سخ  مما  والعامليني،  املحليني 
الطائرات  وق��ود  اأن���واع  اأق��ل  كواحد من 
النبعاثات،  م�ستويات  يف  كثافة  املتاحة 
للحد  املتوا�سلة  للجهود  وكممكن مهم 

من النبعاثات يف قطاع الطريان.
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  تتيح  و 
اأهداف  اإىل  ال��و���س��ول  ت�سريع  لأدن����وك 
 ،2030 لال�ستدامة  ال�ساملة  خطتها 

النبعاثات  كثافة  خف�ص  ت�سمل  والتي 
عام  ب��ح��ل��ول   25% اإىل  ت�سل  بن�سبة 
تعزيز  يف  ت�����س��ه��م  اأن���ه���ا  ك��م��ا   ،2030
لزيادة  اإ�سافية  فر�ص  واإت��اح��ة  القيمة 

الإيرادات.
و�سيتم الت�سديق على الطاقة النظيفة 
اأدن���وك بها م��ن خالل  اإم���داد  التي يتم 
امل�سجلة  النظيفة”  الطاقة  “�سهادات 
وك���ه���رب���اء  “مياه  ����س���رك���ة  ق���ب���ل  م�����ن 

الإمارات«.
الإمارات  وكهرباء  مياه  �سركة  ومتتلك 
حمفظة متنوعة من امل�ساريع الريادية 
واملتجددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 
اأب����رزه����ا حم��ط��ة ن����ور اأب���وظ���ب���ي، اأك���رب 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م�����س��ت��ق��ل��ة  حم��ط��ة 
يف ال���ع���امل ح��ال��ي��ا وت��ن��ت��ج ح����وايل 1.2 
ج��ي��ج��اوات م��ن ال��ط��اق��ة مم��ا ي�سهم يف 
احلد من النبعاثات الكربونية مبقدار 
مليون طن مرتي �سنويا، ما يعادل اإزالة 

200 األف �سيارة من الطريق.
تطوير  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ة  ت���ع���م���ل  ك���م���ا 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ظ���ف���رة  حم��ط��ة 
اأكرب  �ست�سبح  وال��ت��ي  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة، 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�ستقلة  حمطة 
4 ماليني  ال��ع��امل ح��ي��ث ت�سم ح���وايل 
حلوايل  الكهرباء  لتوفري  �سم�سي  ل��وح 

160 األف منزل يف دولة الإمارات.
امل��ح��ط��ة عند  ت�����س��ه��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
خف�ص  يف  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ج��اري  الت�سغيل 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ب��اأك��رث م��ن 2.4 م��ل��ي��ون طن 
مرتي �سنويا، اأي ما يعادل اإزالة 470 

األف �سيارة من الطريق.
ريادية  م�ساريع  تطوير  اإىل  وبالإ�سافة 
يف جمال الطاقة ال�سم�سية، تعمل �سركة 
الإم���ارات على دعم ربط  مياه وكهرباء 
ب�سبكة  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة 

الكهرباء الرئي�سية يف الدولة.
براكة  حمطات  ت�سهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
من  احل��د  يف  ال�سلمية  النووية  للطاقة 
بحوايل  بالدولة  الكربونية  النبعاثات 
ف����ور و�سول  ���س��ن��وي��ا  م��ل��ي��ون ط���ن   21
املفاعالت الأربعة يف املحطة اإىل طاقتها 

الت�سغيلية الكاملة.

راأ�س اخليمة العقارية: 15 مليار درهم ا�ستثمارات ال�سركة  
ومتفائلون باإك�سبو 2020 دبي يف دعم اقت�ساد الدولة

•• راأ�س اخليمة - وام: 

اأكد �سعادة حممد الطري الرئي�ص التنفيذي بالإنابة ل�سركة راأ�ص اخليمة 
اأ�س�ص �سلبة وقوية وجنح  الإم��ارات مبني على  دول��ة  اقت�ساد  اأن  العقارية 
يف جتاوز العديد من الأزمات القت�سادية التي مر بها العامل يف ال�سنوات 
الأخرية اآخرها اأزمة “كوفيد� 19 “ حيث تعترب الإمارات من اأوائل الدول 
التي عادت للم�سار ال�سحيح واحلياة الطبيعية بعد اأزمة اجلائحة وحاليا 
اأكرب  واأح��د  العامل  اأك��رب جتمع يف  دبي   2020 اإك�سبو  ت�ست�سيف معر�ص 
اقت�ساد  على  كبريا  اإيجابيا  اإنعكا�سا  له  �سيكون  وال��ذي  العاملية  املعار�ص 

الإمارات ب�سكل عام وعلى القطاع ال�سياحي والعقاري ب�سكل خا�ص.
�سركات  اإح��دى   - العقارية  راأ���ص اخليمة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
التطوير العقاري الرائدة يف الإمارات - يف مقابلة مع وكالة اأنباء الإمارات 
جداً  متفائلون  ونحن  دب��ي   2020 لإك�سبو  ال��رائ��ع  بالتنظيم  وام:نفخر 
باملعر�ص يف الفرتة املقبلة وموؤ�سراته الإيجابية بداأت تظهر منذ انطالقته 
دب��ي ويف خمتلف  ال�سياحي يف  القطاع  الإ�سغال يف  ن�سبة  زي��ادة  من خ��الل 
العقارية كمطور عقاري يف  راأ���ص اخليمة  �سركة  الدولة ونحن يف  اإم��ارات 

اإمارة راأ�ص اخليمة مل�سنا هذا الأثر الإيجابي للمعر�ص منذ الفتتاح«.
 15 اأكرث من  بعد  وال�ستثمارية  القت�سادية  ال�سركة ومكانتها  اأداء  وعن 
اأكرث من  بلغ  ال�سركة  ا�ستثمارات  اإجمايل  اأن  اأو�سح   .. تاأ�سي�سها  عاماً من 
 2005 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  اأن  م�سيفاً   .. دره���م  مليار   15
مبر�سوم �سادر من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة دخلت يف العديد من امل�ساريع يف خمتلف 
طرحها  مت  التي  امل�ساريع  جميع  تنفيذ  يف  وجنحت  العقارية  القطاعات 
للم�ستثمرين وامل�ستاأجرين ون�سبة الر�سا عن الأداء بني امل�ستثمرين كانت 
اأن لل�سركة خططا تو�سعية م�ستقبلية  عالية ما عزز من ثقتهم فيها كما 
اإمارة راأ�ص  لال�ستثمار يف قطاعات اأخرى والدخول يف م�ساريع جديدة يف 

اخليمة �سيتم الإعالن عنها قريبا.
زيادة  يف  اخليمة  راأ����ص  اإم���ارة  يف  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  م�ساهمة  وح���ول 
بها حاليا يف  املعمول  “ القوانني   : ق��ال   .. العقاري  القطاع  ال�ستثمار يف 
الإمارة داعمة لال�ستثمار العقاري ب�سكل عام وخا�سة ال�ستثمار الأجنبي 
مثل قانون التملك احلر الذي يتيح للم�ستثمرين غري املواطنني التملك 
الكامل للعقارات بجميع اأنواعه �سواء مكاتب اأو م�ساكن اأو وحدات جتارية 
جديدة  وق��وان��ني  ت�سريعات  بو�سع  ت��ق��وم  الإم����ارة  يف  املخت�سة  وال���دوائ���ر 
راأ�ص  �سركة  وامل�ستثمرين يف  الإم��ارة  العقاري يف  القطاع  �ست�ساهم يف دعم 
اخليمة العقارية من اأكرب امل�ستفيدين من هذه القوانني العقارية حيث اأن 
جميع م�ساريع ال�سركة تندرج �سمن قانون التملك احلر والذي مت الإعالن 
عنه منذ بداية تاأ�سي�ص ال�سركة ويتم تطوير هذا القانون ب�سكل م�ستمر مبا 

ي�ساهم يف دعم هذا القطاع ب�سكل عام ».
ولفت الرئي�ص التنفيذي ل�سركة راأ�ص اخليمة العقارية اإىل اأن هناك دائماً 
اجتماعات ت�ساورية بني املطورين العقاريني ومنهم راأ�ص اخليمة العقارية 
و�سع  املخت�سة يف  وال��دوائ��ر  الإم���ارة  العقاريني يف  املطورين  اأك��رب  ك��اأح��د 
القوانني العقارية يف الإمارة ل�سن الت�سريعات اأو تعديلها اأو حتى ا�ستحداث 
قوانني جديدة من خاللها يتم دعم القطاع العقاري ب�سكل عام يف الإمارة 
. وعن م�سروع ميناء العرب .. ذكر اأن امل�سروع الذي يقع على م�ساحة 66 
10 مليارات درهم يعد عالمة جتارية  مليون قدم مربع بتكلفة اإجمالية 
24 مرحلة  وعقارية مميزة يف الدولة وعلى امل�ستوى العاملي ويتكون من 
ال�سركة  وحاليا  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  مرحلة   14 وت�سليم  تطوير  مت 
عامليان  فندقان  �سمنها  من  اإ�سافية  مراحل   3 وت�سليم  تطوير  ط��ور  يف 
�سمن فئة اخلم�سة جنوم وجممع فلل ماربيا املكون من 205 فلل مطلة 
اأ�سباب جناح م�سروع ميناء العرب يف  على البحر . واأ�سار اإىل اأن اأحد اأهم 
الهند�سية  الت�ساميم  الدولة هي  وخارج  داخل  امل�ستثمرين من  ا�ستقطاب 
املواد  وك��ذل��ك  عاملية  �سركات  م��ن  بعناية  اختيارها  مت  ال��ت��ي  الح��رتاف��ي��ة 
امل�ستخدمة يف البناء التي تتميز بجودة عالية وتتوافق مع اأف�سل املمار�سات 
املعتمدة يف البناء والتطوير من اأجل تقدمي منتج نهائي مميز يك�سب ثقة 
امل�ستثمرين. واأفاد باأن ن�سبة الإ�سغال يف م�سروع ميناء العرب دائما ترتاوح 
من 85 اإىل 95 باملائة وي�سم م�ستثمرين من اأكرث من 80 جن�سية على 
العرب مت  التي مت طرحها يف م�سروع ميناء  املراحل  العامل وكل  م�ستوى 
بيعها اأو تاأجريها بالكامل وهذا دليل على ثقة امل�ستثمرين يف �سركة راأ�ص 
اخليمة العقارية ويف م�سروع ميناء العرب الذي يتكون من مناطق �سكنية 
اإن�ساء حاليا و�سواطئ بحرية طبيعية مطلة  ومناطق جتارية وفنادق يتم 
على حممية طبيعية هي حممية املزاحمي الطبيعية وهناك كذلك م�ساريع 

فندقية قيد الن�ساء حالياً .

حا�سنة الأعمال in5 تربم �سراكات ا�سرتاتيجية جديدة لدعم رّواد الأعمال وال�سركات النا�سئة •• دبي-الفجر: 

 in5 اأع���ل���ن���ت ح��ا���س��ن��ة الأع�����م�����ال
الأعمال  رّواد  املتخ�س�سة يف متكني 
عن   ،in5 ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�������س���رك���ات 
جديدة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  اأرب��ع 
ع���امل���ي���ة يف جمال  م���وؤ����س�������س���ات  م����ع 
رّواد  ب��ه��دف مت��ك��ني  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الأع����م����ال وال�������س���رك���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
احلا�سنة وتر�سيخ مكانة دبي وجهًة 
الأعمال.   ورواد  ل��ل��م��واه��ب  ج��اذب��ًة 
العام  املدير  ال�سويدي،  ماجد  وق��ام 
مل��دي��ن��ة دب����ي ل����الإع����الم مم���ث���اًل عن 
بتوقيع   in5 الأع����م����ال  ح��ا���س��ن��ة 
التفاقيات مع امل�سوؤولني لدى “تي 

و”جليفاي”  توم”  و”توم  اإي”  اآي 
و”بار�سون�ص” وبذلك تكون حا�سنة 
الأعمال in5 و�سعت حمفظتها من 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  جمموعة 
جمتمع  و�سول  تعزيز  اإىل  الرامية 
النا�سئة  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال  رّواد 
و�سناع  ال���ت���م���وي���ل  م���������س����ادر  اإىل 
املوؤ�س�سات  و���س��ب��ك��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الداعمة لنمو الأعمال البداعية.
معر�ص  خ��الل  التفاقيات  وج���اءت 
“جيتك�ص جلوبال 2021” لت�سلط 
اأه��م��ي��ة دع��م منظومة  ال�����س��وء على 

بعد  وذل��ك   ،in5 الأع��م��ال  حا�سنة 
وقال  ل��ه��ا.  احل��ا���س��ن��ة  ق��دم��ت��ه��ا  اأن 
ما�سيمو كانيزو، الرئي�ص التنفيذي 
وال�سريك املوؤ�س�ص جليلفي يف ال�سرق 
الأو�سط: “نعمل مع جميع الأطراف 
ال�ست�سارات  خ��دم��ات  ن��ق��دم  ح��ي��ث 
للموؤ�س�سات  ال��رق��م��ي��ة  وامل��ن�����س��ات 
الكبرية كما نزود ال�سركات النا�سئة 
بحلول الربجمة من خالل برنامج 
ي�سهم  ال����ذي   »Gellification«
يف ت�����س��ري��ع من��و ه���ذه الأع���م���ال كما 
ارت���ب���اط وث��ي��ق مب�سادر  اأن���ن���ا ع��ل��ى 

التي   in5 الأع��م��ال  حا�سنة  عمل 
اأع��ل��ن��ت م���وؤخ���راً ع���ن اإجن�����از جديد 
التمويالت  اإج���م���ايل  جت����اوز  ح��ي��ث 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  جمعتها  ال��ت��ي 
درهم  مليار   1.4 احلا�سنة  �سمن 
ال�سركات  عليها  ح�سلت  اإم���ارات���ي، 
من م�ستثمرين م�ستقلني و�سناديق 

راأ�ص املال اجلريء. 
توم”  و”توم  اإي”  اآي  “تي  وت��ع��د 
جمتمع  م���ن  ج������زءاً  و”جليفاي” 
دبي  مدينة  يف  العاملي  التكنولوجيا 
اأك���رث من  ل��الإن��رتن��ت وال���ذي ي�سم 
اأعمال  ورائ���د  متخ�س�ص  األ��ف   24

من اأرجاء العامل.
ومت توقيع التفاقية الأوىل مع “تي 
اآي اإي” التي تاأ�س�ست يف عام 1992 
من قبل جمموعة من رواد الأعمال 
الناجحني يف وادي ال�سيليكون، قبل 
اأن تطلق مقرها يف دبي عام 2002 
بهدف دعم رواد الأعمال من خالل 
ت��وف��ري ف��ر���ص ال��ت��ع��ل��ي��م والإر�����س����اد 
على  وتعليقا  والتمويل.  والتوا�سل 
توقيع التفاقية قال اأ�سي�ص بنجابي، 
يف  تاأ�سي�سها  “منذ  ال�سركة:  رئي�ص 

 in5 الأعمال  �سراكتنا مع حا�سنة 
ل��ت��م��ك��ني ال�������س���رك���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة من 
التكنولوجيا  ه����ذه  اإىل  ال���و����س���ول 
كجزء من حزمة التطوير اخلا�سة 
ق��ال ماجد  ال�سدد،  ب��ه��م«. ويف ه��ذا 
م�سرية  “متيزت  ال�����������س�����وي�����دي: 
حمطات  م��ن  بالعديد  توم”  “توم 
ال��ن��ج��اح ق��دم��ت م��ن خ��الل��ه��ا حلول 
ر�سم  ناحية  م��ن  هامة  حتتية  بنية 
اخل���رائ���ط وال��ت��ط��وي��ر. ب��ف�����س��ل ما 
اأع���م���ال متكاملة  ب��ي��ئ��ة  م���ن  ن���وف���ره 
ومتطورة،  ح��دي��ث��ة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
جن���ذب ال��ك��ث��ري م���ن ال�����س��رك��ات من 
ال��ع��امل، وال��ي��وم قمنا  اأن��ح��اء  جميع 
توم”  “توم  م��ع  ع��الق��ت��ن��ا  بتو�سيع 

لت�سمل �سركاتنا النا�سئة ».
و�ستعمل جيلفي وهي من�سة اأعمال 
مقرها اإيطاليا على تعزيز التوا�سل 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ب��ني  وال���رتاب���ط 

وال�سركات وامل�ستثمرين. 
باأنه ويف وقت  ومن اجلدير بالذكر 
ا�ستثمرت  ال���ع���ام،  ه����ذا  م���ن  ���س��اب��ق 
الأو�سط”  ال�سرق  “جيلفي  �سركة 
النا�سئة يف  ال�سركة  “ورك فام”  يف 

دبي عام 2002 برز دور موؤ�س�ستنا 
التي تقدمها  امل�سافة  للقيمة  نظراً 
ورواد  للم�ستثمرين  جامعة  كوجهة 
الأعمال وم�سادر التمويل معا وهو 
ما يعزز قدرتنا على توفري الفر�ص 
البتكار  جم��ت��م��ع  ل���دع���م  ال���الزم���ة 

والبداع يف دبي«.
ال�سويدي:  ماجد  قال  جانبه،  ومن 
�سريكاً  اإي”  اآي  “تي  “تعد 
اأثمر  ح���ي���ث  م���ه���م���اً  ا����س���رتات���ي���ج���ي���اً 
ال�سنوات  ط��ي��ل��ة  ال���وث���ي���ق  ت��ع��اون��ن��ا 
اأعمالنا  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
وا�ستقطاب املزيد من املوؤ�س�سات من 

�سبكة “تي اآي اإي” الوا�سعة«.

ومالحية  م��روري��ة  منتجات  توفري 
وخرائط الكرتونية 

هولندية  ���س��رك��ة  وه���ي  توم”  »ت���وم 
ومالحية  م��روري��ة  منتجات  ت�سنع 
ومبوجب  ال���ك���رتون���ي���ة،  وخ����رائ����ط 
اأبرمتها مع حا�سنة  التفاقية التي 
توم”  “توم  �ستقدم   in5 الأع��م��ال 
م�ساعدة  يف  ت�سهم  جم��ان��ي��ة  تقنية 
ال�ستفادة  على  النا�سئة  ال�سركات 

من تقنيات املالحة وحتديد املواقع 
مع امكانية التو�سع نحو تبني املزيد 
مع  ين�سجم  ب�سكل  اخل���دم���ات  م��ن 
اأعمالها وقدرتها على توظيف  منو 
امل�ستقبل،  يف  امل��دف��وع��ة  اخل���دم���ات 
ُي��ع��رف ب��ا���س��م “الدفع  وه���و من���وذج 

املقرتن بالنمو«.
بي�سون،  �سامل  قال  املنا�سبة  وبهذه 
مدير تطوير ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 
لتوم توم يف ال�سرق الأو�سط: “تقدم 
من  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  توم”  “توم 
احل���ل���ول م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��ن��ي��ة حتديد 
و�سناع  لل�سائقني  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
واملطورين  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��ي��ارات 
والبيانات، مثل اخلرائط والبيانات 
وال��ع��دي��د من  امل���رور  احلية كحركة 
ال���وي���ب وواج���ه���ة برجمة  خ���دم���ات 
اإلينا  تاأتي  ال�سلة.  ذات  التطبيقات 
كانت  �سواء   - ال�سركات  العديد من 
العام  القطاع  من  اأو  نا�سئة  �سركات 
لديها  اأن  م��ن  للتاأكد   - اخل��ا���ص  اأو 
للمواقع  م���ت���ط���ورة  ت��ق��ن��ي��ة  ح���ل���ول 

وتزويد البيانات«.
تاأتي  املنطلق،  ه��ذا  “من  واأ���س��اف: 

ال��ت��م��وي��ل ع��رب �سبكة ع��الق��ات��ن��ا مع 
اأبرز امل�ستثمرين«.

ال�سويدي:  ماجد  ق��ال  وم��ن جهته، 
 in5 الأع�����م�����ال  ح��ا���س��ن��ة  “ت�سم 
الأعمال  رّواد  م���ن  مم��ي��زة  ق��ائ��م��ة 
تتميز  ولكنها  النا�سئة،  وال�سركات 
�سبكة  م��ع  املتينة  بعالقاتها  اأي�����س��اً 
وال�سركاء  امل�ستثمرين  م��ن  وا�سعة 
متكنت  ل���ق���د  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني. 
حا�سنة  يف  ال���ن���ا����س���ئ���ة  ال�������س���رك���ات 
ا�ستقطاب  م����ن   in5 الأع������م������ال 
متويالت ب�1.4 مليار درهم، الأمر 
الواعدة  الفر�ص  على  ي��وؤك��د  ال��ذي 
اأمام امل�ستثمرين و�سناديق راأ�ص املال 

اجلريء واملحافظ ال�ستثمارية«.
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املال والأعمال

القت�ساد تبحث خطوات تطوير بيئة اقت�ساد الف�ساء وخلق مزيد من فر�س ال�ستثمار بها

ا�ستثمر يف ال�سارقة يعلن عن اإطالق الدورة ال�ساد�سة من منتدى ال�سارقة لال�ستثمار يف 14 فرباير 2022 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير 
القت�ساد، اأن الوزارة بتوجيهات ومتابعة 
تعزيز  على  حري�سة  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
ال�سراكات الدولية الواعدة مع موؤ�س�سات 
امل�ستوى  على  ال��رائ��دة  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 
الدويل يف القطاعات القت�سادية احليوية 
لتحقيق  ك��اف��ة  وامل�����س��ت��دام��ة  وامل�ستقبلية 
التحول  الأه��داف ال�سرتاتيجية يف دعم 
م���رن وم�ستدام  اق��ت�����س��ادي  ن��ح��و من����وذج 
امل�ستقبلية يف  اأح���دث الجت��اه��ات  ي��واك��ب 
اأ�س�ص  ع��ل��ى  وي��ق��وم  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
احلديثة  والتكنولوجيا  والبتكار  املعرفة 
وقطاعات  املتقدمة  الرقمية  والتقنيات 
القت�ساد اجلديد، ومنها اأن�سطة اقت�ساد 

الف�ساء.
جاء ذلك خالل اجتماعه بح�سور معايل 
وزير  الفال�سي،  بالهول  اأح��م��د  الدكتور 
دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية 
وامل��ت��و���س��ط��ة، م���ع ب��رن��ت ����س���ريوود نائب 
 Blue Origin ل�سركة  الأول  الرئي�ص 
الف�سائية  ال�سناعات  مب��ج��ال  املخت�سة 
الف�سائية،  ال��رح��الت  وخ��دم��ات  اجل��وي��ة 
 ،AzurX �سركة  عن  ممثلني  جانب  اإىل 
وه�����ي ����س���رك���ة ا����س���ت���ث���م���اري���ة يف جم����الت 
ال�سرتاتيجية  والقطاعات  التكنولوجيا 
 Blue Origin ومقرها دبي، وتعد ممثل

يف دولة الإمارات.
ن��اق�����ص اجل��ان��ب��ان خ���الل الج��ت��م��اع �سبل 
ا�ستثمارية  ف��ر���ص  ل�ستك�ساف  ال��ت��ع��اون 
وخدمات  ال��ف�����س��اء  اق��ت�����س��اد  يف  ج���دي���دة 
جمالت  وتو�سيع  الف�سائية،  ال�سياحة 
الف�ساء  جم����ال  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
النا�سئة  الف�سائية  التكنولوجيا  وتنمية 
يف الدولة، ف�سال عن تعزيز التعاون مع 
القطاع اخلا�ص من خالل دعم تطبيقات 
والب��ت��ك��ار يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
التنمية  ي��خ��دم مم��ك��ن��ات  ال��ف�����س��اء، مب���ا 

القت�سادية امل�ستقبلية للدولة.
ال����روؤي����ة  “تركز  ط������وق:  اب�����ن  واأ������س�����اف 
الق���ت�������س���ادي���ة ل���دول���ة الإم���������ارات خالل 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة – مت��ا���س��ي��ا م���ع اأه����داف 
مئوية 2071 - على تعزيز دور املمكنات 
يعد  التي  اجلديد  القت�ساد  قطاعات  يف 
وزارة  وتعمل  حم��رك��ات��ه��ا،  اأح���د  الف�ساء 
الق��ت�����س��اد و���س��رك��اوؤه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
اقت�سادية منفتحة وجاذبة لال�ستثمارات 
ال��ق��ط��اع��ات، وحتفيز  ه����ذه  ال��ن��وع��ي��ة يف 
م�سرية  ل���دع���م  الب���ت���ك���اري���ة  ال�������س���رك���ات 
التنمية امل�ستدامة وخلق بيئة ا�ستثمارية 
متطورة.. و�سنحر�ص من خالل التعاون 

•• ال�سارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  م��ك��ت��ب  اأع����ل����ن 
الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة(، 
ع����ن اإط�������الق ال��������دورة ال�������س���اد����س���ة من 
م��ن��ت��دى ال�����س��ارق��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار، يومي 
مركز  يف   ،2022 ف��رباي��ر  14و15 
اجل����واه����ر ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات وامل�����وؤمت�����رات، 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة 
احل���ك���وم���ي���ني وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال 
على  التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن  الأع��م��ال 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي. وتبحث  امل�����س��ت��وي��ني 
ال�����دورة اجل���دي���دة م���ن امل��ن��ت��دى، التي 
ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  مكتب  ينظمها 
العاملي  ال�ستثماري  امل�سهد  م�ستجدات 
ب��ع��د ال��ت��ج��رب��ة ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مر 
املا�سيتني،  ال�سنتني  خ��الل  العامل  بها 
اأث������ار ع��ل��ى توجهات  ت��رك��ت��ه م���ن  وم����ا 
تتناول  ك��م��ا  وخ��ي��ارات��ه��م،  امل�ستثمرين 

فر�ص ال�ستثمار يف القطاعات النا�سئة 
التاأثري  ذات  احل���ي���وي���ة  وال���ق���ط���اع���ات 
امل���ب���ا����س���ر يف م�������س���رية حت��ق��ي��ق اأه������داف 
مثل   ،2031 للعام  امل�ستدامة  التنمية 
امل�ستدامة  وال��زراع��ة  والتعليم  ال�سحة 
ت�سليط  جانب  اإىل  الذكية،  واخلدمات 
املعلومات  تكنلوجيا  اأث���ر  على  ال�����س��وء 
ع���ل���ى قطاع  ال����س���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
امل�سارف والهند�سة املالية التي تعد من 
امل�ستثمرين وتنقل  اأهم عنا�سر متويل 

روؤو�ص الأموال بني احلدود. 
ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة م��ن املنتدى  وت��ت��ن��اول 
الأعمال  ورواد  النا�سئة  ال�سركات  دور 
مفاهيم  ���س��ي��اغ��ة  اإع�������ادة  يف  ال�����س��ب��اب 
وامل�سوؤولية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال����س���ت���دام���ة 
دور  على  ال�سوء  وت�سلط  الجتماعية، 
معامل  تر�سيم  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

مدن وجمتمعات امل�ستقبل. 
امل�������س���رخ، املدير  وق�����ال حم��م��د ج��م��ع��ة 

لال�ستثمار  ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي 
الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة(: 
“ما ح��ق��ق��ه امل��ن��ت��دى خ����الل ال�����دورات 
اإقليمية  من�سة  مكانته  ر�سخ  ال�سابقة 
عاملياً  وع���ن���وان���اً  امل�������س���وؤول  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
يجمع  ح���ي���ث  امل�������س���ت���دام���ة،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  امل�ستثمرين 
والتعرف  ال��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل  للتوا�سل 
الدولية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ع��ل��ى اجت��اه��ات 
وت�سليط  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  وال���ف���ر����ص 
الأك��رث جاذبية  القطاعات  ال�سوء على 
م�ساهمة  باجتاه  والدفع  لال�ستثمارات 
ال���س��ت��ث��م��ار امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي يف دعم 

الأهداف التنموية العاملية«.
من  املقبلة  “الدورة  امل�����س��رخ:  واأ���س��اف 
نتيجًة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ���س��ت��ك��ون  امل���ن���ت���دى 
ال�سارقة  اإم��ارة  راكمتها  التي  للخربات 
خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة وال��ت��ي تتمثل 
بتعزيز املرونة وا�ستدامة النمو وتوزيع 
راأ�������ص م����ال ال���س��ت��ث��م��ار ع��ل��ى خمتلف 

التنوع،  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ق���ط���اع���ات 
امل�ستثمرين  الت�سريعات لدعم  وتطوير 
وال�سركات يف القطاعني العام واخلا�ص، 
العديد  اإط����الق  الإم������ارة  ت�سهد  ح��ي��ث 
يف  وخ�سو�ساً  التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ن 

املطقتني ال�سرقية والو�سطى«.
ال�سارقة  منتدى  م�سمى  تبني  وح���ول 
لال�ستثمار، قال امل�سرخ: “ميثل اعتماد 
)منتدى  للمنتدى  اجل��دي��دة  الت�سمية 
ال�������س���ارق���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار( خ���ط���وة اإىل 
الفر�ص  م��ن  ال�ستفادة  هدفها  الأم���ام 
اإمارة  يف  القطاعات  منو  يتيحها  ال��ذي 
يف  ال�ستثمار  اأهمية  ويظهر  ال�سارقة، 
راأ�ص املال املحلي مل�ساعفة ال�ستثمارات 
وت���ن�������س���ي���ط احل�����������راك الق����ت���������س����ادي 
التنمية  دائ����رة  وبح�سب  ع����ام«.  ب�سكل 
�سهدت  ال�������س���ارق���ة،  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
موؤ�سرات التنمية القت�سادية يف الإمارة 
منواً ملحوظاً يف الربع الأول من العام 

مع �سركة Blue Origin على ال�ستفادة 
م��ن خ��ربت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف جمال 
وخدمات  اجل��وي��ة  الف�سائية  ال�سناعات 
واملدارية  ال�سياحية  الف�سائية  الرحالت 
ل��دع��م خطط وت��وج��ه��ات دول���ة الإم����ارات 
وتعزيز اآفاق ال�سراكة معها يف بناء وتنمية 
م�ستقبلية  بنظرة  الف�سائية  ال�سياحة 

ودعم اجلهود الوطنية يف هذا الجتاه«.
ب��ن ط���وق املري  و �سلط م��ع��ايل ع��ب��داهلل 
ال�سوء على اأهم الجنازات التي حققتها 
الف�ساء كونها  الإم����ارات يف جم��ال  دول��ة 
امل��ن��ط��ق��ة يف  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ت��ع��د 
تطوير منظومة ف�سائية متكاملة وبنية 
حتتية وموؤ�س�سية متقدمة يف هذا املجال، 
للف�ساء  ا�ستك�سافية  رح����الت  واإط�����الق 
اإىل  الأم��ل، م�سريا  م�سبار  موؤخرا  ومنها 
ح��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف فر�ص 
وزيادة  الف�ساء  م�ساريع  لت�سويق  جديدة 
ا�ستك�ساف  م�ساريع  يف  ال��دول��ة  تناف�سية 
الف�سائي  ال��ت��ع��دي��ن  وخ���ط���ط  ال��ف�����س��اء 

مب�ساركة القطاع اخلا�ص.
اليوم  الإم������ارات  دول����ة  “تعد   : واأ����س���اف 
العاملية  ال�������س���رك���ات  م���ن  ل���ع���دد  م��وط��ن��ا 
الرئي�سية يف قطاع الف�ساء، وتتيح فر�سا 
والنا�سئة  ال�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات  مم��ت��ازة 
املهتمة بال�ستفادة من فر�ص العمل خارج 
العمل  و�سنوا�سل  الأر�����ص،  ك��وك��ب  م���دار 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  ال�سركات  جل��ذب 
اقت�ساد  وتطوير  دع��م  يف  �سريكة  لتكون 
وبالتايل  الإم��������ارات،  دول����ة  يف  ال��ف�����س��اء 
ت�سريع النمو وحتقيق جناحات وا�سعة يف 
تنويع القت�ساد الكلي للدولة وفق ركائز 
املعرفة والبتكار والتكنولوجيا وتوجهات 

امل�ستقبل«.

التي  املوؤ�سرات  اأب��رز  معاليه  ا�ستعر�ص  و 
القطاع  ه����ذا  ال����دول����ة يف  ري������ادة  ت��ع��ك�����ص 
العاملي  الف�ساء  ن��ادي  ودخولها  احل��ي��وي 
امل�����س��اف��ة لقطاع  ال��ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ب��ع��دم��ا 
ال���ف�������س���اء يف دول�������ة الإم�����������ارات ن���ح���و 3 
ا�ستثمارات  بلغت  بينما  دره���م،  م��ل��ي��ارات 
 22 ال��ي��وم  القطاع حتى  ه��ذا  ال��دول��ة يف 
عمل  فر�ص  القطاع  ويوفر  دره��م،  مليار 
اأكرث  3200 موظف وهناك  لأك��رث من 
تعمل  ف�سائية  ومن�ساأة  �سركة   57 م��ن 
�سركات عاملية  ذل��ك  الدولة مبا يف  داخ��ل 
نا�سئة، و5 مراكز بحثية لعلوم  و�سركات 
التجارة  اإج��م��ايل  بلغ  ح��ني  يف  الف�ساء.. 
املركبات  من  الإم���ارات  لدولة  اخلارجية 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة واجل���وي���ة واأج���زائ���ه���ا خالل 

ال�سنوات املا�سية 190 مليار درهم.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
اإن دول�����ة الإم������ارات  ال��ف��ال���س��ي  ب��ال��ه��ول 
لالبتكار  وج��ه��ة  مكانتها  تعزيز  توا�سل 
اأنحاء  م��ن خمتلف  ال��ري��ادي��ة  وامل�����س��اري��ع 
املعرفية  ال���ب���ي���ئ���ة  ومت����ت����ل����ك  ال������ع������امل، 
واملوؤ�س�سية واخلربات الرائدة وال�سيا�سات 
والتكنولوجيا  التحتية  والبنى  املحفزة 
وعامليا  اإقليميا  م��رك��زا  لتكون  املتقدمة، 
القطاعات  يف  العاملة  لل�سركات  ج��اذب��ا 
الذي  الف�ساء  قطاع  ومنها  امل�ستقبلية، 
القت�سادية  ال��ف��ر���ص  م��ن  ال��ع��دي��د  يفتح 
�سيما  ول  امل����ق����ب����ل����ة  امل�����رح�����ل�����ة  خ�������الل 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات  اأم�����ام 
البتكار  على  القائمة  النا�سئة  وامل�ساريع 
ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  والتكنولوجيا، 
الأن�سطة  تعزيز  يف  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع 
والأع���م���ال يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، مب��ا يف ذلك 
التعاون مع Blue Origin و�سركائها يف 

جمال الرحالت الف�سائية والتكنولوجيا 
املرتبطة بها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات 
ال�سياحة  اأن�سطة  يف  مهمة  وجهة  لتكون 

والرحالت الف�سائية.
وات����ف����ق اجل���ان���ب���ان ع���ل���ى ت���ط���وي���ر خطة 
م���ن خاللها  ت�����س��اه��م  م�����س��رتك  ت���ع���اون 
وت�سريع  دع�����م  Blue Originيف 
القت�ساد  وزارة  وخطط  ا�سرتاتيجيات 
الطموحة،  امل�ستقبلية  امل��ج��الت  ه��ذه  يف 
الدولة  الف�ساء يف  اقت�ساد  بيئة  وتطوير 
وحت��دي��د م�����س��ارات ج��دي��دة خل��ل��ق فر�ص 
وال�سياحة  الف�ساء  جم��ال  يف  ا�ستثمارية 
الف�سائية يف الدولة، وامل�ساهمة يف و�سع 
منهجية وا�سرتاتيجية م�ستقبلية لتعزيز 
رئي�سي  ك��م��ح��ور  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  م�ساهمة 
�سمن ال��ن��م��وذج الق��ت�����س��ادي اجل��دي��د يف 
امل�ستقبلية  تناف�سيتها  يرفع  ومبا  الدولة 

على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
اأب����رز   Blue Origin ا���س��ت��ع��ر���س��ت  و 
الفر�ص القت�سادية وال�سناعية املرتبطة 
الف�ساء  واأن�سطة  الف�سائية  بال�سياحة 
املنخف�ص،  الأر�����س����ي  ب���امل���دار  امل��رت��ب��ط��ة 
م�سروعها  على  ال�����س��وء  ال�سركة  واأل��ق��ت 
اأطلقته  الذي   ،Orbital Reef الريادي 
موؤمتر  يف  م����وؤخ����را  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
تنفذه  و  بدبي   2021 ال���دويل  الف�ساء 
العاملية  ال�سركات  من  عدد  مع  بال�سراكة 

العاملة يف جمالت الف�ساء.
يت�سمن امل�سروع تطوير حمطات انطالق 
وال�سياحية،  التجارية  الف�ساء  لرحالت 
اإىل  اإمكانية الو�سول  اأن تتيح  �ساأنها  من 
وت�سهم  ال��راغ��ب��ني،  ال���زوار  اأم���ام  الف�ساء 
يف تعزيز منو الأ�سواق يف اأبحاث الف�ساء 
والت�سنيع والإعالم والرتفيه وال�سياحة.

باإن�ساء  اهتمامها  عن  ال�سركة  اأع��رب��ت  و 
مثل هذه املحطات من مناطق اأخرى حول 
تك�سا�ص  ولي���ة  غ��ري حمطتها يف  ال��ع��امل 
الأمريكية، واأكد معايل عبد اهلل بن طوق 
املري ا�ستعداد دولة الإمارات لتجهيز اأي 
بنى حتتية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة 
الدولة  اأرا�����س����ي  ع��ل��ى  امل��ح��ط��ة  ب��اإن�����س��اء 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة منها،  ال���رح���الت  وان���ط���الق 
ومبا يعزز مكانة الإم��ارات كوجهة عاملية 

جديدة لل�سياحة الف�سائية.
و قال برنت �سريوود، نائب الرئي�ص الأول 
ل� Blue Origin: »توفر اأن�سطة الف�ساء 
املرتبطة باملدار الأر�سي املنخف�ص فر�سا 
ك��ب��رية وواع����دة ل��ل��دول وال�����س��رك��ات التي 
تتبنى روؤية نحو امل�ستقبل يف جميع اأنحاء 
 Orbital العامل، وتتوافق مهمة م�سروع
مع روؤي��ة دولة الإم��ارات العربية   Reef
املتحدة يف تطوير البنى التحتية لقت�ساد 
امل�ستقبل، وتعزيز فر�ص التعاون وتقريب 
وال�سراكات  ال��ت��ج��ارة  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل 

التنموية«.
التي   Blue Origin ����س���رك���ة  ت���ع���د  و 
ال�سركات  اإح���دى   ،2000 ع��ام  تاأ�س�ست 
جمال  يف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على  ال��رائ��دة 
وخدمات  اجل��وي��ة  الف�سائية  ال�سناعات 
وتدعم  وامل���داري���ة،  الف�سائية  ال��رح��الت 
الو�سول  لت�سهيل  التكنولوجيا  تطوير 
جعل  ب��ه��دف  خ��ا���ص،  ب�سكل  الف�ساء  اإىل 
اأك����رب مع  ال���رح���الت مم��ك��ن��ة ب�سكل  ه���ذه 
خ��ف�����ص ال��ت��ك��ل��ف��ة ب�����س��ورة ك��ب��رية، وتتبع 
ال�سركة نهجا تدريجيا بدءا من الرحالت 
الف�سائية دون املدارية و�سول للرحالت 
التقنيات  املدارية، حيث طورت عددا من 

املتنوعة التي تخدم هذا الهدف.

زي��ادة ع��دد الرتاخي�ص  اجل��اري ومنها 
مع  مقارنة   12% واملتجددة  ال�سادرة 
الفرتة نف�سها من العام املا�سي، يف حني 
جذبت ال�سارقة مع نهاية العام املا�سي 
الأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  م�����س��روع��اً   24
املبا�سر بقيمة 220 مليون دولر، وفًقا 
لدرا�سة وافتيك، والتي خلقت اأكرث من 

1100 فر�سة عمل.
لال�ستثمار،  ال�سارقة  منتدى  اأن  يذكر 
 ،2015 ال�����ع�����ام  يف  ان����ط����ل����ق  ال���������ذي 
التي  امل��ت��غ��ريات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ي�سليط 
ي�������س���ه���ده���ا الق����ت���������س����اد ال����ع����امل����ي عرب 
التي  والق�سايا  العناوين  م��ن  �سل�سلة 
اخلرباء  من  نخبة  مب�ساركة  يطرحها 
والإقليميني  امل��ح��ل��ي��ني  الق��ت�����س��ادي��ني 
الثقة  تعزيز  تتناول  والتي  والدوليني، 
امل�ستثمر الأجنبي واأ�سواق املنطقة  بني 
ال�����س��راك��ة بني  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اأ�سحاب امل�سلحة.

مطار راأ�س اخليمة الدويل يعنّي رئي�سًا تنفيذيًا 
جديدًا لدفع عجلة ا�سرتاتيجيته التو�سعية الطموحة

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اأع��ل��ن م��ط��ار راأ����ص اخليمة ال���دويل - اأح���د اأ���س��رع امل��ط��ارات من���واً يف دولة 
مبن�سب  تيتوني�ص  اأثيني�سيو�ص  تعيني  عن  املتحدة–  العربية  الإم���ارات 
ا�سرتاتيجية  على  الإ���س��راف  م�سوؤولية  �سيتوىل  حيث  التنفيذي،  الرئي�ص 
التو�سع الطموحة للمطار ومتهيد الطريق اأمام ع�سر جديد ترتبط فيه 
الإمارة ب�سبكة عاملية وا�سعة من الوجهات، اإ�سافة اإىل قيادة اأن�سطة تطوير 

الأعمال وال�سرتاتيجية والإدارة املالية والعمليات اليومية. 
ويف �سوء خربته املمتدة على مدار اأكرث من عقدين يف العديد من قطاعات 
ال�سياحية  ال��رح��الت  وم�سغلي  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �سركات  مثل  ال��ط��ريان 
الأو�سط،  وال�سرق  اأوروب��ا  واملطارات يف  الأر�سية  املناولة  وم��زودي خدمات 

وا�سعة  مب��ع��رف��ة  ت��ي��ت��ون��ي�����ص  ي��ت��م��ت��ع 
اإن�ساء  جمال  ويف  بالقطاع  ومتعمقة 
وب�سفته  امل��ط��ارات.  اأع��م��ال  وتطوير 
اإح�����دى ال�����س��خ�����س��ي��ات ال���رائ���دة على 
تيتوني�ص  جن���ح  ال���ق���ط���اع،  م�����س��ت��وى 
ب��ت��وج��ي��ه وق���ي���ادة ال��ع��دي��د م���ن فرق 
النمو  �سعيد  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��م��ل 
وتعزيز م�ستويات الكفاءة الت�سغيلية.

ويف معر�ص تعليقه على التعيني، قال 
ال�سيخ املهند�ص �سامل بن �سلطان بن 
�سقر القا�سمي، رئي�ص دائرة الطريان 
الدويل،  راأ���ص اخليمة  املدين ومطار 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  وع�سو 
التنفيذي  واملجل�ص  امل��دين  للطريان 
مطار  “يعمل  اخليمة:  راأ���ص  لإم���ارة 

ا�سرتاتيجياته  اأك��رب  من  واح��دة  تنفيذ  على  حالياً  ال��دويل  اخليمة  راأ���ص 
التو�سعية منذ تاأ�سي�سه يف عام 1976. وبف�سل معرفته العميقة وخربته 
باأن  ثقة  الطريان، نحن على  التي تغطي خمتلف جوانب قطاع  الوا�سعة 
وقيادة  احل�سا�سة  املرحلة  ه��ذه  اجتياز  يف  حيوياً  دوراً  �سيلعب  تيتوني�ص 
بناء  يف  حمورياً  دوراً  �سيلعب  اأن��ه  كما  للمطار.  امل�ستمر  التطوير  م�سرية 
و�سول  اإمكانية  تعزيز  ت�سهم يف  التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  املزيد من 
الإمارة اإىل خمتلف الأ�سواق الرئي�سية ودفع عجلة منوها كواحدة من اأكرث 

الوجهات ال�سياحية حيوية«.
 25 اأك��رث من  م��دار  على  واإقليمية متتد  دولية  خ��ربة  تيتوني�ص  وميتلك 
اأعمال املطارات، ل �سيما يف جمال خدمات  اإن�ساء وتطوير  عاماً يف جمال 
انتقاله  وقبل  اجل��وي.  وال�سحن  التكلفة  منخف�ص  القت�سادي  الطريان 
اإىل راأ�ص اخليمة، �سغل تيتوني�ص عدة منا�سب تنفيذية عليا منها من�سب 
اململكة  يف  الدمام”  م��ط��ارات  “�سركة  ل��دى  التنفيذي  الت�سغيل  رئي�ص 
اأعمال  قطاع  تطوير  يف  ملحوظ  ب�سكل  �ساهم  حيث  ال�سعودية،  العربية 
وتعزيز  امل��ط��ار  امتثال  و�سمان  التكلفة  منخف�ص  القت�سادي  ال��ط��ريان 
يف  تيتوني�ص  عمل  ذل��ك،  وقبل  الإجمالية.  الت�سغيلية  الكفاءة  م�ستويات 
مطار “كولونيا بون الدويل” ملدة 12 عاماً، حيث �سغل من�سبي الرئي�ص 
التنفيذي للعمليات واملدير امل�سوؤول، كما �سغل من�سب الرئي�ص التنفيذي 
بالإنابة خالل اإحدى املراحل. وعمل تيتوني�ص مع فريقه على حتويل املطار 
اأبرز الالعبني يف جمال خدمات الطريان القت�سادي منخف�ص  اأحد  اإىل 
اأثبتت  التكلفة عرب توفري جتربة عالية اجلودة للم�سافرين، و�سرعان ما 

جدارتها وح�سدت عدداً من اأبرز اجلوائز على م�ستوى القطاع.

 القاب�سة ت�سدر اأول �سيا�سة خا�سة بتطبيق مبادئ 
احلوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات 

•• اأبوظبي -وام:

مبادئ  بتطبيق  خا�سة  �سيا�سة  اأول  اأم�����ص،   ADQ “القاب�سة«  اأ���س��درت 
جهودها  تدعم  والتي  ال�سركات  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة 

كم�ستثمر م�ستدام وت�سريع اإيجاد القيمة القت�سادية.
تهدف القاب�سة كم�ستثمر م�ستدام اإىل منح الأولوية للقطاعات التي تتيح 
تبني تطبيقات التقنيات النظيفة وغريها من جهود املحافظة على البيئة. 
وحوكمة  والجتماعية  البيئية  “احلوكمة  مبادئ  “القاب�سة”  �ستطبق  و 
اأعمالها، بهدف  التابعة ملحفظة  ال�سركات  ال�سركات” على م�ستوى جميع 
القيمة  اإيجاد  ت�سهم يف  التي  امل�ستدامة  التجارية  الأعمال  املزيد من  دعم 

القت�سادية واإحداث اأثر اإيجابي على املجتمعات والبيئة.
“القاب�سة«   ل���  التنفيذي  الرئي�ص  ال�سويدي  ح�سن  حممد  �سعادة  ق��ال  و 
م�ستثمرا  ب��اع��ت��ب��ارن��ا  “القاب�سة”  م��ك��ان��ة  ب��رت���س��ي��خ  :م��ل��ت��زم��ون   ADQ
م�ستداما ل�سالح اأجيال امل�ستقبل كجزء اأ�سا�سي من حتقيق مهمتنا يف اإيجاد 
القيمة مل�ساهمنا و�سريكنا ال�سرتاتيجي، حكومة اأبوظبي.. وبناء على ذلك، 
�سنتمكن من تاأ�سي�ص اإطار عمل وا�سح لتطبيق مبادئ “احلوكمة البيئية 
كخطوة  عملياتنا  جميع  م�ستوى  على  ال�سركات”  وحوكمة  والجتماعية 

اأولية ومهمة، ونحن حري�سون على اتباع هذه املبادئ يف جميع اأعمالنا.

جمل�س ايرينا يبحث فى اأبوظبي �سياغة 
الهداف ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للوكالة 

•• اأبوظبي-وام:

الثاين  اجتماعه  اأم�ص  اآيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  جمل�ص  عقد 
والع�سرين يف العا�سمة اأبوظبي الذى ي�ستمر على مدى يومني مب�ساركة وفود 
رفيعة امل�ستوى من 93 دولًة ع�سواً يف الوكالة لر�سم ا�سرتاتيجيتها متو�سطة 
واأولويات  اأه����داف  لتحقيق  ال��ط��ري��ق  متهد  وال��ت��ي   ،2027 ع��ام  حتى  الأج���ل 
الزخم  بلوغ  �سوء  ويف  املقبلة.  اخلم�ص  الأع��وام  خالل  “اآيرينا”  ا�سرتاتيجية 
م�ستويات  اإىل  الكربونية  النبعاثات  من  �سفر  �سايف  اقت�ساد  لإر���س��اء  العاملي 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  موؤمتر  انعقاد  قبيل  م�سبوقة  غري  عالية 
الطاقة  نظام  حت��ول  اأهمية  ت��زداد   ،/COP26/ املناخ  تغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة 
لتحقيق الأهداف املناخية والقت�سادية. ويهدف اجتماع جمل�ص “اآيرينا” اإىل 
تعزيز التعاون والعمل امل�سرتك على العنا�سر الرئي�سية من حتول نظام الطاقة 
العاملي قبل اأيام فقط من اجتماع القادة العامليني يف موؤمتر الأمم املتحدة ب�ساأن 
تغري املناخ يف غال�سكو. وُيعقد الجتماع بح�سور فعلي وعرب الإنرتنت برئا�سة 
�سعادة اإي�سي ما�ساهريو، وزير الدولة لالقت�ساد والتجارة وال�سناعة يف اليابان. 
فيه  ي�سلط  مرحلياً  تقريراً  كامريا،  ل  ال�سيد  “اآيرينا”،  ع��ام  مدير  و�سيقدم 
2021، و�سيك�سف  ال�سوء على عمل الوكالة ون�ساطاتها بني عامي 2020 و 

اأي�ساً عن ا�سرتاتيجيتها متو�سطة الأجل لالأعوام 2027-2023.

•• العني-الفجر:

ق����ام ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن حم 
جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العامري 
�سموخ العز بزيارة مواقع م�ساريع �سركة 
�سلطنة  يف  لالإن�ساءات  الذهبي  ال��رون��ق 

عمان .
الإجناز  مراحل  تفقد  ال��زي��ارة  �سملت  و 
الور�ص  مواقع  اإىل  بالإ�سافة  بامل�ساريع 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة والط������الع ع��ل��ى اآخ���ر 

م�ستجدات املتعلقة مبواعيد الت�سليم .
خالل  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  وت��ف��ق��د 
عن  وا�ستف�سر  امل�����س��اري��ع  م�����س��ار  اجل��ول��ة 
عدم  من  والتاأكد  اجل��اري��ة  العمل  خطة 
وج����ود م��ع��وق��ات ل���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل دون 

توقف.

وقال حممد بن حم اإن جولته جاءت يف 
اإطار املتابعة امل�ستمرة مل�سروعات “الرونق 
امليدانية  ال��زي��ارات  وتكثيف  الذهبي”، 
مل�سروعات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���وق���ف  مل��ت��اب��ع��ة 

وتذليل اأي عقبات قد تعطلها
معايري  باأعلى  باللتزام  ح��م،  بن  ووج��ه 
والربنامج  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  اأث����ن����اء  اجل�������ودة 
ال���زم���ن���ي امل����ح����دد ل���الن���ت���ه���اء م����ن تلك 
توفري  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  امل�����س��روع��ات، 
لفتاً  لئ��ق،  ب�سكل  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات 
لالأعمال  امل�ستمرة  املتابعة  ���س��رورة  اإىل 

ون�سب التنفيذ .
الرونق  ���س��رك��ة  ب�����اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
الذهبي تابعة ملجموع �سموخ وهي اإحدى 
املقاولت  ال���رائ���دة يف جم���ال  ال�����س��رك��ات 

العامة وال�سيانة، تاأ�س�ست عام 2006.

حممد بن حم يطلع على م�ساريع »الرونق الذهبي« يف �سلطنة عمان
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املال والأعمال

م�سافرا حول العامل يطلقون مو�سم الرحالت البحرية ال�سياحية يف اأبوظبي  1252

»دي بي ورلد« ت�سجل منوا يف حجم املناولة بن�سبة 
% خالل ال�سهور الـ 9 الأوىل من 2021  11.9

•• اأبوظبي-وام:

لل�سفن  اأب��وظ��ب��ي  حم��ط��ة  اإىل  و���س��ل��ت 
اأم�ص ال�سفينة  ال�سياحية يف ميناء زايد 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة   ”6 ���س��ي��ف  “ماين 
ت���وي ك����روز الأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��م��ل على 
خمتلف  م��ن  م�����س��اف��را   1،252 متنها 
الرحالت  م��و���س��م  لتد�سن  ال��ع��امل  دول 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�سياحية  البحرية 
والعودة ل�ستقبال الزوار وال�سيوف من 

جميع اأنحاء العامل.
لل�سفن  اأب����وظ����ب����ي  حم���ط���ة  ون���ظ���م���ت 
ال�سفينة  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ���الل  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
الفعاليات  ع��ددا من   ”6 �سيف  “ماين 
الرتاثية والتقليدية احتفاًل بو�سولها 

اإىل اإمارة اأبوظبي.
ومتتد حمطة اأبوظبي لل�سفن ال�سياحية 
على م�ساحة 17،800 مرت مربع وهي 
قادرة على ا�ستقبال ثالث �سفن يف وقت 
واحد من خالل ر�سيف ميتد على طول 

900 مرت.
وق�����ال ���س��ي��ف امل����زروع����ي، رئ��ي�����ص قطاع 
اأبوظبي يف  – جمموعة موانئ  امل��وان��ئ 
“وام”:  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح 
فعاليات  ل�ستئناف  م�����س��رورون  “نحن 
م��و���س��م ال���رح���الت ال��ب��ح��ري��ة يف اإم����ارة 
اأب���وظ���ب���ي وال����ع����ودة ل���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار 
يف  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  وال�سيوف 
اأبوظبي ولقد حر�سنا على تبني  اإمارة 
العديد من اإجراءات ال�سحة وال�سالمة 
يف املحطة والتي ت�سمن �سالمة الزوار 
اأثناء  والأم���ان  بالثقة  �سعورهم  وت��ع��زز 

فرتة اإقامتهم يف الإمارة«.
“نحن ملتزمون يف جمموعة  واأ�ساف: 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ب��دع��م وت��ط��وي��ر قطاع 
الإم����ارات  دول���ة  البحرية يف  ال��رح��الت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وواث���ق���ون م��ن قدرة 
هذا القطاع على موا�سلة دوره احليوي 
متنوع  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  رئي�سي  ك��رك��ن 

وم�ستدام يف اإمارة اأبوظبي«.
ومن جانبها قالت نورة را�سد الظاهري 

•• دبي -وام:

قامت “ دي بي ورلد املحدودة “ مبناولة 
قيا�ص  من��ط��ي��ة  ح���اوي���ة  م��ل��ي��ون   58.4
العاملية  20 قدًما على نطاق حمفظتها 
م��ن حم��ط��ات احل���اوي���ات خ���الل ال�سهور 
و�سهدت   2021 م���ن  الأوىل  ال��ت�����س��ع��ة 
ارتفاًعا  للمناولة  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ك��م��ي��ات 
بن�سبة 11.9 يف املائة على اأ�سا�ص �سنوي 
على  امل��ائ��ة  يف   11.4 بن�سبة  وارت��ف��اًع��ا 
اأ�سا�ص املقارنة املثلية. وعلى اأ�سا�ص الربع 
الثالث من 2021 قامت “دي بي ورلد” 
م��ل��ي��ون ح��اوي��ة منطية   19.8 مب��ن��اول��ة 
8.1 على  20 قدًما بزيادة بلغت  قيا�ص 
اأ�سا�ص  اأ�سا�ص �سنوي و7.9 يف املائة على 

ال��ن��م��و الإجمايل  امل��ث��ل��ي��ة. ج���اء  امل��ق��ارن��ة 
من  الثالث  الربع  خ��الل  املناولة  حلجم 
عام 2021 مدفوًعا ب�سكل اأ�سا�سي بنتائج 
والهند  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  منطقة 
وال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأ�سرتاليا مع 
اأداء قوي من ت�سينغداو ال�سني ومومباي 
جبل  ميناء  ويف  م�سر.  وال�سخنة  الهند 
علي دول���ة الإم�����ارات مت��ت م��ن��اول��ة 3.4 
قدًما   20 قيا�ص  منطية  ح��اوي��ة  مليون 
خالل الربع الثالث من 2021 .. فيما 
على  املائة  يف   0.6 بن�سبة  ارتفاًعا  ميثل 
اأ���س��ا���ص ���س��ن��وي. وع��ل��ى امل�����س��ت��وى املوحد 
قامت حمطات احلاويات مبناولة 11.4 
قدًما   20 قيا�ص  منطية  ح��اوي��ة  مليون 
خالل الربع الثالث من 2021 ما ميثل 

اأ�سا�ص  على  امل��ائ��ة  يف   7.6 بن�سبة  زي���ادًة 
اأ�سا�ص  على  املائة  7.2 يف  وبن�سبة  معلن 
وقال  املثلية.  املقارنة  منو  لن�سبة  �سنوي 
جمل�ص  رئي�ص  �سلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان 
الإدارة والرئي�ص التنفيذي للمجموعة : 
“ ي�سعدنا اأن نعلن عن اأداء قوي ملجموعة 
“دي بي ورلد” خالل ربع اآخر مع منو 
 8.1 بن�سبة  امل��ن��اول��ة  ح��ج��م  اإج��م��ايل  يف 
اأخ��رى متقدًما على  لياأتي مرة  املائة  يف 
منو القطاع البالغة ن�سبته 6.4 يف املائة 
. وُي��ع��د ه��ذا دل��ي��اًل ج��دي��ًدا على مرونة 
قطاع �سحن احلاويات عاملياً وعلى قدرة 
“دي بي ورلد” املتوا�سلة يف التفوق على 

اأقرانها يف ال�سوق«.
واأ����س���اف : “ م���ن الأم������ور امل�����س��ج��ع��ة اأن 
يف  من��و  حتقيق  توا�سل  مناطقنا  جميع 
الهند حمرًكا  ك��ون  حجم احل��اوي��ات م��ع 
ق���وي يف  ت��ق��دم  اإح����راز  رئي�سًيا ون��وا���س��ل 
�سل�سلة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
امل�ستفيدين.  التوريد لأ�سحاب الب�سائع 
القريب  امل��دى  على  التوقعات  ت��زال  ول 
باأداء  . وب�سكل عام نحن �سعداء  اإيجابية 
تركيزنا  و�سنوا�سل  الآن  حتى  العام  هذا 
بزيادة  يتعلق  فيما  اأهدافنا  حتقيق  على 
الراأ�سمالية  ال��ن��ف��ق��ات  واإدارة  ال��رب��ح��ي��ة 
بالن�سبة  ال���ق���وي  الأداء  اأن  ك��م��ا  ل��ل��ن��م��و 
لأحجام احلاويات خالل ال�سهور الت�سعة 
الأوىل من 2021 يجعلنا يف و�سع جيد 
باأكمله وما  لتقدمي نتائج حم�ّسنة للعام 
زل��ن��ا ن��رك��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا لعام 

.»2022

املتحدة كمركز عاملي  العربية  الإم��ارات 
لل�سياحة البحرية«. وحتر�ص جمموعة 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى و���س��الم��ة ال���زوار 
اأبوظبي من خالل  اإمارة  اإىل  القادمني 
الوقائية  الإج�������راءات  اأف�����س��ل  ت��ط��ب��ي��ق 
مرافق  جميع  يف  الالزمة  والحرتازية 
ب����الإم����ارة حلماية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��ف��ن 
���س��ح��ت��ه��م. وت����وؤك����د الإج�����������راءات على 
ال�����س��م��اح ف��ق��ط ل��ل��ح��ا���س��ل��ني ع��ل��ى لقاح 
“كوفيد-19” بال�سفر على منت �سفن 
اإمارة  اإىل  القادمة  ال�سياحية  الرحالت 
اأن����ه ي��ج��ب على  اإ���س��اف��ة اإىل  اأب��وظ��ب��ي. 
جميع م�سافري وطواقم �سفن الرحالت 
لفح�ص  �سلبية  نتيجة  حمل  ال�سياحية 
م�����س��ح��ة الأن�����ف مب����دة ل ت��ت��ج��اوز 48 
�ساعة من توقيت اللتحاق بال�سفينة يف 

بداية الرحلة.
وي��ع��ت��رب ارت�������داء ال���ك���ّم���ام���ات اإل���زام���ي���اً 
اأبوظبي  حم��ط��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع 
ال�سفن  وط���واق���م  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ل��ل�����س��ف��ن 
ال�سفر  اإج���راءات  اإمت��ام  وامل�سوؤولني عن 
ال��ط��واق��م الأر����س���ي���ة وغريهم  واأف������راد 
املبا�سر  الت�سال  عملهم  يقت�سي  ممن 

اأع��م��ال ال��رح��الت البحرية  م��دي��ر ع��ام 
“ترحب  اأبوظبي:  موانئ  جمموعة  يف 
جم���م���وع���ة م����وان����ئ اأب���وظ���ب���ي ب����ال����زوار 
على  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  اإىل  ال���ق���ادم���ني 
م���نت ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ت���زام���ن���اً مع 
البحرية  ال���رح���الت  م��و���س��م  ان��ط��الق��ة 
ت�سغيل  وا���س��ت��ئ��ن��اف   2022/2021
رح����الت ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة يف اإم����ارة 

اأبوظبي«.
واأ���س��اف��ت اأن����ه وب��ه��دف ���س��م��ان جتربة 
�سفر ممتعة واآمنة لل�سياح فقد و�سعت 
ا�سرتاتيجية  اأبوظبي  موانئ  جمموعة 
اأن�سطة  لإدارة  متكاملة  وخطة  �ساملة 
ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة مب���ا ي���ت���واف���ق مع 
اخلا�سة  وال�سالمة  ال�سحة  اإج����راءات 
يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  ال��دول��ي��ني  بامل�سافرين 

الإمارة.
اأعددنا جمموعة من  “لقد  واأو�سحت: 
والتي  امل��ح��ط��ة  امل��ت��ن��وع��ة يف  اخل���دم���ات 
ت�سهم يف حت�سني جتربة الزوار، ونهدف 
اإىل دعم  اخل����ط����وات  ه����ذه  خ����الل  م���ن 
ال�سياحي  لالقت�ساد  امل�ستقبلي  النمو 
يف الإمارة وتر�سيخ مكانة عا�سمة دولة 

بامل�سافرين. فيما �سيتم اإجراء فحو�سات 
لدرجة حرارة امل�سافرين.

ك��م��ا مت ت��رك��ي��ب ح���واج���ز واق���ي���ة عند 
واملناطق  ال�سفر  اإج���راءات  اإمت��ام  نوافذ 
تخ�سع  ف��ي��م��ا  ل���الأم���ت���ع���ة  امل��خ�����س�����س��ة 
والتعقيم  للتنظيف  واملحطة  ال�سفينة 
ل��الإج��راءات امل��ح��ددة من  اليومي وف��ق��اً 

قبل حكومة اإمارة اأبوظبي.
ل�سمان  الالزمة  الإر���س��ادات  و�سع  ومت 
اللتزام بالتباعد الجتماعي والتذكري 
ب��اإل��زام��ي��ة ارت������داء ال��ك��ّم��ام��ات يف حني 
�ستوفر املحطة فحو�سات �سريعة مل�سحة 
الأن�����ف ب��ه��دف ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة �سدور 

النتائج عند ال�سرورة.
 ”6 ���س��ي��ف  “ماين  ال�����س��ف��ي��ن��ة  وت����غ����ادر 
ال�سياحية  ل��ل�����س��ف��ن  اأب���وظ���ب���ي  حم��ط��ة 
�ساطئ  اإىل  متوجهة  الأرب��ع��اء  غد  ليلة 
ال�سياحية، وهو  �سري بني يا�ص لل�سفن 
ل�ستقبال  املخ�س�ص  الوحيد  ال�ساطئ 
نوعه  م��ن  والأول  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��ف��ن 
امل��ن��ط��ق��ة، وق��ام��ت جم��م��وع��ة موانئ  يف 
عملية  وت����ت����وىل  ب���ت���ط���وي���ره  اأب���وظ���ب���ي 
لل�سفن  ال��ث��اين  املق�سد  ليكون  ت�سغيله 

ولتلبية  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  ال�سياحية 
�سركات  ج���ان���ب  م���ن  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 
ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ل��ق�����س��اء وق���ت على 

ال�ساطئ.
لل�سفن  يا�ص  بني  �سري  �ساطئ  ويحتل 
اجلزيرة  يف  مم��ي��زاً  م��وق��ع��اً  ال�سياحية 
اأحد  تعترب  والتي  املعامل اخلالبة،  ذات 
يف  املهمة  والثقافية  الطبيعية  املقا�سد 
دولة الإمارات العربية املتحدة وواحدة 
من اأ�سل �سبع جزر يف منطقة الظفرة، 
املزيد  ل�ستقطاب  مثالياً  خياراً  وت�سكل 
الكثرية  العجائب  مل�ساهدة  ال�سياح  من 

التي حتفل بها اجلزيرة.
وي��اأت��ي ت��ط��وي��ر ه���ذا امل��رف��ق امل��ت��ط��ور يف 
اإط��ار حر�ص  يا�ص يف  جزيرة �سري بني 
والتزامها  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جم��م��وع��ة 
ال�����س��ي��اح��ي يف منطقة  ال��ق��ط��اع  ب���دع���م 
التنمية  وامل�����س��اه��م��ة يف ج��ه��ود  ال��ظ��ف��رة 

القت�سادية والجتماعية فيها.
لل�سفن  اأب����وظ����ب����ي  حم���ط���ة  ����خ����ت  ور�����سّ
ل��ه��ا كبوابة  ال�����س��ي��اح��ي��ة م��ك��ان��ة مم��ي��زة 
منت  على  امل�سافرين  ل�ستقبال  رئي�سة 
جتارب  لهم  وت��وف��ر  ال�سياحية  ال�سفن 
على  ال��ت��ع��ّرف  لهم  تتيح  وغنية  ممتعة 

تراث اأبوظبي وثقافتها العريقة.
وتوّفر حمطة اأبوظبي لل�سفن ال�سياحية 
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن اخل���دم���ات مثل 
اإمت������ام اإج��������راءات ال�����س��ف��ر اجل�����وي اإىل 
ت�سمن  التي  الأمتعة  الإم��ارة وخدمات 
هذه  تلبي  حيث  نقلها،  عملية  ت�سهيل 

اخلدمات احتياجات الزوار.
اأع���ل���ى املعايري  وت���دي���ر ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وف���ق 
و�سالمة  �سحة  على  والرتكيز  العاملية 
ورف���اه���ي���ة ال�����س��ي��وف اأي��ن��م��ا ك���ان���وا ويف 
يجعلها  م����ا  امل���ح���ط���ة،  م����راف����ق  ج��م��ي��ع 
الرحالت  خل��ط��وط  املف�سلة  ال��وج��ه��ة 
البحرية العاملية وامل�سافرين. كما تتميز 
وهو  مينا،  مر�سى  م��ن  بقربها  املحطة 
خدمات  توفر  متميزة  ترفيهية  وجهة 
البيع بالتجزئة واملطاعم، ويتيح للزوار 

جتربة كرم ال�سيافة العربية.

انطالق فعاليات املوؤمتر الدويل للمياه 
والطاقة والتغري املناخي يف جامعة ال�سارقة

•• ال�سارقة - وام:

انطلقت اأم�ص اأعمال املوؤمتر الدويل الأول للمياه والطاقة والتغري املناخي افرتا�سيا والذي 
اأربعة  ال�سارقة على مدى  تنظمه كلية الهند�سة ومعهد البحوث للعلوم والهند�سة يف جامعة 
مب�ساركة  اجلامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  الأول  اليوم  اأع��م��ال  ح�سر    . اأي��ام 
وح�سور عدد كبري من الباحثني واخلرباء واملخت�سني يف جمالت املياه والطاقة وتغري املناخ 
من خمتلف دول العامل. وُيعد املوؤمتر من املوؤمترات العلمية املهمة وب�سفة خا�سة للمجتمعات 
التي ت�سهد العديد من الظواهر املتعلقة بالتغريات املناخية وتاأثرياتها على احلياة الب�سرية 
لتقدمي  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملمار�سني  للباحثني  كبرية  فر�سة  �سيمثل  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة 

اأوراقهم العلمية حول التطورات الأخرية يف جمالت املياه والطاقة وتغري املناخ.
ويت�سمن املوؤمتر 14 جل�سة بحثية تناق�ص خاللها اأكرث من 75 ورقة علمية مقدمة من عدد 
كبري من الباحثني من خمتلف دول العامل تتناول العديد من املحاور واملو�سوعات املهمة ومنها 
التغريات املناخية من حيث درا�سة اأف�سل ال�سبل لتخفي�ص النبعاثات الغازية و كيفية تخفي�ص 
الب�سمة الكربونية والأ�ساليب والتكنولوجيات املتطورة حول تنقية وحتلية املياه و تنقية املياه 
واإنتاج الطاقة احليوية و اأحدث امل�ستجدات حول ا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة واملتجددة مثل: 
وعر�ساً  الطاقة  لإنتاج  كفاءتها  لزيادة  ال�سم�سية  الطاقة  لإنتاج  امل�ستخدمة  الأل��واح  تطوير 
كيفية  و  التقليدية  الأ�سكال  عن  خمتلفة  ال��ري��اح  من  الطاقة  لتوليد  حديثة  لتكنولوجيات 
حتويل الطاقة احلرارية املتولدة من �سناعات خمتلفة مثل �سناعات احلديد ال�سلب والأملنيوم 
وال�سرياميك لطاقة كهربائية بالإ�سافة اإىل بحث كيفية تخفي�ص ال�ستهالك الكهربائي وذلك 

عن طريق ابتكار تكنولوجيات حديثة ل�ستخدامات التكييف والتدفئة.
واملياه  الطاقة  اإ�ستهالك  لتقليل  املتقدمة  والت�سميمات  املفاهيم  على  الرتكيز  �سيتم  كما 
امل�سرتك  التوليد  وفر�ص  احل��رارة  وا�ستعادة  املياه  ا�ستغالل  لإع��ادة  جديدة  ط��رق  وا�ستغالل 

وحت�سني الب�سمة البيئية وبحث اآلية تخفي�ص تكاليف الت�سغيل وال�سيانة.
هذا  يف  امل�سرتك  بالتعاون   - الفتتاحية  كلمته  يف   - النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  اأ���س��اد  و 
املحفل العلمي مع العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات البحثية والأكادميية الأوروبية .. مثنيا على 
م�ساركة ورعاية موؤ�س�سة نفط ال�سارقة الوطنية على دعمها وم�ساركتها �سمن جل�سات املوؤمتر. 
العلمي  التعاون  خ��الل  م��ن  لها  الت�سدي  ع��دة حت��دي��ات يجب  ي�سهد حالياً  ال��ع��امل  اإن  ق��ال  و 
والتكاتف الدويل ومنها وباء “كوفيد -19” وتلوث املياه والهواء ونق�ص املياه والطاقة و�سوء 
ا�ستخدامها وتغري املناخ وغريها من التحديات .. موؤكداً اأن جامعة ال�سارقة تعمل وبجد من 
خالل معاهدها البحثية ومراكزها العلمية وبراجمها الأكادميية للبحث عن حلول م�ستدامة 

لهذه الق�سايا والتحديات العاملية.

وزير ال�سياحة باملالديف لـ »وام«: اإك�سبو 
2020 يعزز م�سارات التنمية يف العامل

•• دبي - وام:

اأكد معايل الدكتور عبد اهلل مع�سوم وزير ال�سياحة يف جمهورية املالديف 
التنمية  حتقيق  على  ق��درت��ه  يف  ال��ع��امل  ثقة  يعزز  دب��ي   2020 اإك�سبو  اأن 
امل�ستدامة على خمتلف الأ�سعدة وجتاوز تداعيات جائحة “كوفيد - 19«. 
 2020 اإك�سبو  اإن   .. “وام”  اأنباء الإم��ارات  وقال معاليه يف حوار لوكالة 
دبي هو احلدث الأبرز والأهم على م�ستوى العامل منذ بدء اجلائحة ومع 
تواجد نحو 192 دولة يف هذا التجمع فاإننا نتملك الفر�ص من اأجل تعزيز 

العمل امل�سرتك وفتح اأفاق اأرحب للتعاون والتنمية يف خمتلف املجالت.
خا�سة  ب��ال��دول��ة  ال�سياحة  ق��ط��اع  يف  تو�سعية  خطط  ع��ن  معاليه  ك�سف  و 
دب��ي عن تد�سني ج��زر جديدة لتنمية   2020 اإك�سبو  الإع��الن خ��الل  مع 
املجتمعات ال�سياحية يف املالديف م�سريا اإىل اأن هذا امل�سروع يتيح حق انتفاع 

طويل الأمد للم�ستثمرين مبدة ت�سل اإىل 99 عاما.
و قال معاليه اإنه ملن دواعي �سرورنا التواجد يف اإك�سبو 2020 دبي خا�سة 
اأن �سوق ال�سياحة يف دولة الإمارات ب�سكل خا�ص ومنطقة اخلليج ب�سكل عام 
املالديف  اأن  اإىل  م�سريا  لنا  بالن�سبة  واملهمة  الرئي�سية  الأ�سواق  اأحد  يعد 
ال��ع��ام اجلاري  األ���ف �سائح م��ن الإم����ارات خ��الل   11 اأك���رث م��ن  ا�ستقطبت 

وتتطلع اإىل ا�ستقطاب ما يزيد عن 30 األف �سائح العام املقبل.
تو�سعيا  توجها  هناك  واأن   .. �ساحرة  بطبيعة  تتميز  املالديف  اأن  اأو�سح  و 
حاليا يف قطاع ال�سياحة باملالديف والذي ل ي�سع يف اعتباره احلفاظ على 
اجلمال ال�ساحر والبيئة الطبيعية احل�سا�سة يف املالديف فح�سب بل واإمنا 
يراعي اأي�سا التنوع يف ما تقدمه �سناعة ال�سياحة بالدولة من جتارب اأو�سع 
نطاقا واأكرث ثراء للزوار وهو ما ي�سمل اأي�سا جمموعة وا�سعة من التجارب 
بالإ�سافة اإىل ثقافة وتراث املالديف الرثيني. وقال معاليه اإن تواجدنا يف 
اإك�سبو 2020 دبي املحفل العاملي البارز يعد اأمرا مهما و حيويا بالن�سبة لنا 
ونتطلع اإىل تنمية ال�ستثمارات الإماراتية يف املالديف وزيادة عدد ال�سياح 
الإماراتيني. و اأكد اأن دولة الإمارات وجمهورية املالديف يتمتعان بعالقات 
متميزة ومتنامية �سواء على ال�سعيدين الر�سمي اأو ال�سعبي م�سريا اإىل اأن 
فخامة رئي�ص املالديف حر�ص على التواجد يف اإك�سبو 2020 دبي وذلك 
انطالقا من العالقات املتميزة التي تربط بني البلدين وقيادتيهما وتاأكيدا 
كذلك على اأهمية هذا احلدث يف خلق فر�ص واعدة ملختلف الدول امل�ساركة 

من اأجل تعزيز م�سريتها التنموية يف خمتلف املجالت.

جمموعة اأينوك تفتتح حمطة 
خدمة جديدة يف منطقة ند ال�سبا

•• دبي - وام: 

مبنطقة  جديدة  خدمة  حمطة  افتتاح  عن  اأم�ص  اينوك  جمموعة  اأعلنت 
ند ال�سبا على طريق دبي - العني لتلبية احتياجات �سكان مناطق ند ال�سبا 
املدينة  اإىل  املتجهني  العني   - دب��ي  طريق  م�ستخدمي  وال�سائقني  و2   1

الأكادميية وذلك متا�سياً مع التو�ّسع الذي ي�سهده هذا الطريق احليوي.
�ساحة  – العني  دب��ي  طريق  على  اجل��دي��دة  اي��ن��وك  خدمة  حمطة  وت�سم 
تزّود بالوقود ت�سمل 4 حارات للتزّود بالوقود، و8 م�سخات وقود موؤمتتة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  غ��ال��ون،  األ��ف   12 لنحو  تت�سع  خ��زان��ات  و5  رقمية،  ب�سا�سات 
مرتاً   4،566 البالغة  ومب�ساحتها  الكهربائية.  ال�سيارات  ل�سحن  منطقة 
احتياجات  لتلبية  املبتكرة  واملزايا  التقنيات  باأحدث  املحطة  تتميز  مربعاً، 
�سكان املناطق املجاورة لند ال�سبا، اإذ ت�سم متجر “زووم” و”برونتو” الذي 
يقدم خمبوزات طازجة ووجبات خفيفة وم�سروبات �ساخنة وباردة، اإ�سافة 

اإىل مطعم “برجر كينج” بنظام الطلب من ال�سيارة.
اينوك:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الفال�سي،  حميد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
“ياأتي اإطالق حمطة اخلدمة اجلديدة يف دبي متا�سياً مع التزامنا الرا�سخ 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املتنامية  التحتية  البنية  تطوير  جتاه 
وتلبية الطلب املتزايد على خدمات الطاقة. ولطاملا كانت جمموعة اينوك 
على  ع��الوة  انقطاع،  دون  الوقود  ب��اإم��دادات  العمالء  تزويد  على  حري�سة 
ما�سون  ونحن  بالتجزئة.  والبيع  ال�سيارات  خدمات  معايري  اأعلى  تقدمي 
من  خدمات  اأف�سل  وتقدمي  ال��دول��ة  يف  حمطاتنا  �سبكة  تو�سيع  يف  قدماً 
نوعها للعمالء.” وزّودت حمطة اخلدمة اجلديدة باأنظمة ا�ستعادة الأبخرة 
من امل�ستوى الثاين ل�ستعادة الأبخرة املنبثقة من خزان املحطة عند �سخ 
الوقود وتلك ال�سادرة عن خزانات املركبات اأثناء تزويدها بالوقود. وتعمل 
املحطة بنظام موؤمتت بالكامل للتزّود بالوقود ونظام مراقبة الوقود الآيل 
والنظام الإلكرتوين للك�سف عن اأي ت�سرب، وهي م�سّيدة وفقاً لأعلى املعايري 
العاملية، وجمّهزة مبجموعة متكاملة من اخلدمات املوؤمتتة، وتراعي اأف�سل 
تطّبقها  التي  اخل�سراء  املعايري  مع  متا�سياً  احلديثة  الإن�ساءات  معايري 
اأن املحطة م��زّودة مب�سخات وقود من اجليل  بلدية دبي. اجلدير بالذكر 
اجلديد، ت�سم خراطيم وقود قابلة لل�سحب لإتاحة تزّود املركبات بالوقود 
اأق�سى  �سخ  لتوفري معدل  اإع���داده  الوقود مت  نظام  اأن  كما  من اجلهتني، 
الأمريكية  قبل اجلمعية  املحددة من  ال�سالمة  معايري  يتوافق مع  ب�سكل 

للحماية من احلرائق.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.2
•• دبي -وام:

اأم�ص  الأرا�سي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت قيمة 
303 مبايعات  ت�سجيل  الدائرة  �سهدت  دره��م. فقد  1.2 مليار  اأكرث من 
 214.61 46 مبايعة لأرا���ص بقيمة  762.1 مليون درهم منها  بقيمة 
مليون درهم و257 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 547.49 مليون درهم. 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة حدائق 
14 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق 
منطقة جمريا الأوىل. وت�سدرت منطقة احلبية الرابعة املناطق من حيث 
عدد املبايعات اإذ �سجلت 24 مبايعة بقيمة 106 ماليني درهم تلتها منطقة 
وثالثة يف  دره��م  مليون   21 بقيمة  مبايعات   7 بت�سجيلها  الثالثة  احلبية 
مليون   54 بقيمة  مبايعات   5 بت�سجيلها  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق 
درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 
مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 
30 مليون  مليون درهم يف منطقة معي�سم الأول واأخ��رياً مبايعة بقيمة 
درهم يف منطقة نخلة جمريا. و ت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق 
 42 بقيمة  39 مبايعة  �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  من حيث عدد مبايعات 
32 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها  الأوىل  تلتها منطقة اخلريان  مليون درهم 
 44 بقيمة  28 مبايعة  بت�سجيلها   1 اليفرة  وثالثة يف  دره��م  95 مليون 

مليون درهم.
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العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : القليعة للخدمات اللكرتوميكانيكية البحرية ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 203 ملك مبارك عي�سى �سعيد املن�سوري - بردبي - اخلريان. ال�سكل 
التجاري  القيد بال�سجل  القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 785847  رقم 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1294134 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2021/9/23 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2021/9/23 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص 
حما�سبون قانونيون العنوان :  مكتب رقم BM07 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم 
الفال�سي - ديرة - القرهود - الهاتف:042822936 - الفاك�ص:--،م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون 
BM07 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم الفال�سي - دي��رة -  العنوان :  مكتب رقم 

القرهود - الهاتف:042822936 - الفاك�ص:
، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية  القليعة للخدمات اللكرتوميكانيكية البحرية ذ.م.م  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/23 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر        

 1222/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- علي بابو خان بوخراج �سينغ  - جمهول حمل الإقامة 
ال�سخ�ص  �سركة  م�ساهمة خا�سة  الواحد  ال�سخ�ص  �سركة  الوطنية  ال�سكوك  �سركة  ملالكها  كورت�ص  :�سكاي  املدعي  ان  مبا 

الواحد �ص.ذ.م.م 
وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية التاأجري الجل املوقعة مابني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 
الرا�سي  دائرة  بالتفاقية احلا�سرة P317 خماطبة  ال��واردة  التعاقدية  بالتزاماته  املدعي عليه  التزام  لعدم   2017/3/15
والمالك للغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�سوع الدعوى احلا�سرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم مب�سروع ابراج 
A بالبلوك احلكم بعدم احقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ )269.768( درهم املدفوع منه  �سكاي كورت�ص با�سم املدعية 
منذ  الدعوى  مو�سوع  بالوحدة  انتفاعه  مقابل  من  وكجزء  منها   6.3 للبند  وفقا  املربمة  بالتفاقية  عليه  للمتفق  طبقا 
الوحدة ما  �سعر  دره��م كتعوي�ص عن فرق  وق��دره )150.000(  املدعية مبلغ  ي��وؤدي اىل  بان  املدعي عليه  ال��زام   2019/1/7
التاأجري الجل ومابني الفرتة احلا�سرة نظرا لن املدعية  اتفاقية  التوقيع على  ال�سابقة والتي مت فيها  البيع  بني فرتة 
�ستخ�سر مبلغ كبري البيع ال�سابق نظرا لنخفا�ص القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�سوع الدعوى احلا�سرة الزام املدعي 
عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/11/1 ال�ساعة 09:30 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2020/181 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- خالده معو�ص عبداملعطي البابا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2021  -  - بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )449.740( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�ساريف وثالثمائة درهم مقابل 
قابال لال�ستئناف  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  ورف�ست ماعدا  املحاماة  اتعاب 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن بالن�سر 
 4605/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  غ�سان رينه نقول اخلوىل - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )260744.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر 

 8011/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  بي اأي بي اأيه لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي ذ.م.م 2-لال 

نبيله علوي - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تريفي فرينت�سر وردة �ص.ذ.م.م 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )104065( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - نارايندرا برا�ساد �سانكارا 
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004206/ 

اإىل املحكوم عليه :نارايندرا برا�ساد �سانكارا
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:قرطا�سية فاروق العاملية �ص.ذ.م.م
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 27172 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7446/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2901 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )-( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : اتالنتيك او�سني �سيفود بي تي اي ليمتد
  - اتريوم  ام��ارات  مبنى   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - الو�سل   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 

الطابق الرابع - مكتب رقم 449 - هاتف:043211966 - رقم مكاين:2433087031
املطلوب اإعالنه : 1- دلتا وينجز للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )612359.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6979/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 186

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2831/2021 امر 
وقدره )170695( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ق�سر البحر ل�سناعة البالط
دبي  بامارة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  املال  ح�سن  عنوانه:مكتب/ابراهيم 
منطقة ديرة مقابل ديرة �سيتي �سنرت �سارع بور�سعيد �سرق بناية �سيتي اأفنيو الطابق ال�سابع مكتب 707

املطلوب اإعالنه : 1- الر�سوان للنقل الربي العامة �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)170695( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5728/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2310 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )102691( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : امين عمر العواملة

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى �سلطان لالعمال - �سقة 201/2 
لم�ص بالزا

املطلوب اإعالنه : 1- راجكومارفا �سوديف بوجوانى - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )102691(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2448/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1- ركن النخيل لالأعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  جاني�ص تاندافاريان في�سواناتان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
املركبة  ي��رد للمدعي  ب��ان  امل��دع��ي  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
وموا�سفاتها )دعوى ا�سرتداد مركبة اي�سوزو رقم لوحه A 15348  اللون البي�ص KB �سنة ال�سنع 
1988 رقم القاعدة JAATFS16HJ7100048 بقيمة 10000 درهم - والفائدة القانونيه بقيمه %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/11/2  ال�ساعة 
09.00 �ص يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:164/2021/26 عقاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى التا�سعة رقم 412

 AL اخل�سروي  بناية  يف   PH07 رقم  الوحدة  الول يف  املدعي عليه  ونفاذ ت�سرف  بعدم  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
KHUDRAWI B6 رقم 2 على قطعة الر�ص رقم 1124 الكائنة يف جزيرة النخلة بامارة دبي اىل )املدعي عليها 
الثانية( وما تالها من ت�سرفات والغائهم جميعا واعادة الوحدة اىل ا�سم املدعي عليه الول يف ال�سجالت الر�سمية لدى 

دائرة الرا�سي والمالك بدبي مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:برنت انف�ستمنت�ص ليمتد

رق��م 3504  - مكتب   35 التنفيذي ط��اب��ق  ت�سر�سل  ب��رج  ج��ن��وب   - الب����راج  ���س��ارع   - ال��ت��ج��اري  - اخلليج  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:2499586112 - وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل

املطلوب اإعالنهما :  1- اماجنيالدى ماك�سوف 2- اولغا �ساتروف�ستكيا  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
الوحدة رقم  املدعي عليه الول يف  املطالبة بعدم ونفاذ ت�سرف  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
AL KHUDRAWI B6 رقم 2 على قطعة الر�ص رقم 1124 الكائنة يف جزيرة  اخل�سروي  بناية  يف   PH07
النخلة بامارة دبي اىل )املدعي عليها الثانية( وما تالها من ت�سرفات والغائهم جميعا واعادة الوحدة اىل ا�سم املدعي عليه 
الول يف ال�سجالت الر�سمية لدى دائرة الرا�سي والمالك بدبي مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/11/1  ال�ساعة 09.00 �ص يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:158/2021/26 عقاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96
مو�سوع الدعوى : املطالبة بعدم ونفاذ ت�سرف املدعي عليه الول بالفيال رقم PJFRB014 امل�سادة على قطعة الر�ص رقم 1893 
يف نخلة جمريا بامارة دبي عن )طريق الهبة( اىل املدعي عليها الثانية وماتالها من ت�سرفات بني املدعي عليهم )الثانية والثالث 
والرابعة واخلام�ص( والغائها جميعا واعادة الفيال اىل ا�سم املدعي عليه الول يف ال�سجالت الر�سمية لدى دائرة الرا�سي والمالك 

دبي بدبي والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب. 
املدعي:برنت انف�ستمنت�ص ليمتد

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع البراج - جنوب برج ت�سر�سل التنفيذي طابق 35 - مكتب رقم 3504 مكاين:2499586112 
- وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل

املطلوب اإعالنهما :  1- اولغا �ساتروف�ستكيا 2- اماجنيالدى ماك�سوف  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
 PJFRB014 مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بعدم ونفاذ ت�سرف املدعي عليه الول بالفيال رقم
امل�سادة على قطعة الر�ص رقم 1893 يف نخلة جمريا بامارة دبي عن )طريق الهبة( اىل املدعي عليها الثانية وماتالها من ت�سرفات 
ال�سجالت  الول يف  عليه  املدعي  ا�سم  اىل  الفيال  واع��ادة  والغائها جميعا  والرابعة واخلام�ص(  والثالث  )الثانية  املدعي عليهم  بني 
الر�سمية لدى دائرة الرا�سي والمالك دبي بدبي والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب - وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2021/11/9  ال�ساعة 09.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

 يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : ارباز احمد حممد نذير - اجلن�سية : باك�ستان. 

اإىل الطرف الثاين : �سعديه ار�سد ار�سد - اجلن�سية : باك�ستانيه.
اىل الطرف الثالث:�سيخه علي �سعيد علي حميد - اجلن�سية اماراتيه.

بال�سم التجاري )كافترييا قلعة اخلور( ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة 
)كافترييا( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية 

رقم 751101 ال�سادرة بتاريخ 2017/2/28
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA 2021/0001707 مدين جزئي 

املرفوعة من املدعي/ ا�سماعيل ا�سحاق غالم ح�سني اجل�سمي 
اىل املدعي عليها / املنهاج ملقاولت البناء �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 

قررت املحكمة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )155.360( درهم 
مب�سروفات  الزامها  مع  درهما  و�ستون  وثالثمائة  الفا  وخم�سون  وخم�سة  مائة 
الدعوى ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات  - حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم 

امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
املحكمة البتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028786 رقم املعاملة

اعالن ن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ب�سري احمد خان عبدالغفور خان ، اجلن�سية باك�ستان 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:حممد 
�سهباز حممد ي�سني ، اجلن�سية باك�ستان - يف الرخ�سة )املناهل لتجارة املعادن( والتي 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )732780( ال�سادرة من دائرة التنمية 
 ، خدمات  وكيل  تغيري   ، الخر  الرخ�سة  �ساحب  اخرى:تنازل  تعديالت  القت�سادية 
وا�سافة ن�ساط . وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
العالن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - بريفكت اجنينريينج م.م.ح وميثلها 
مديرها/توما�س فيليام باجاراج كامل لل�سناعة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/توما�س فيليام باجاراج 

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003824/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - بريفكت اجنينريينج م.م.ح وميثلها مديرها/توما�ص فيليام باجاراج 2- 

كامل لل�سناعة �ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/توما�ص فيليام باجاراج
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:�سركة الدانوب ملواد البناء �ص.م.ح
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
�سامال  الكلي  املجموع   : املطلوب   تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  ودفع 

الر�سوم وامل�ساريف 199114 درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الذيد الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - برج الذيذ لتجارة مواد 
البناء ذ.م.م وميثلها مديرها �سانب وازهييل م�سطفى 

)جزئي( جتاري   ADCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000075/ 
وازهييل  �سانب  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  الذيذ  :برج  عليه  املحكوم  اإىل 

م�سطفى
حيث انه بتاريخ:2021/5/18  �سدك ل�سالح املنفذ:�سركة دانوب ملواد البناء �ص.م.ح

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

الر�سوم وامل�ساريف 90492 درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007400 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الربجيل للمقاولت الفنية ذ.م.م 
حممد  عبداهلل  ملك   313 رقم  �سقة  الرولة  ميدان  الغوير  ال�سارقة   : الإقامة   حمل  جمهول 

املاجد 065903022 - 0502044228
نعلمكم بان املدعي/دانيل اجي فولوران�سول - اجلن�سية نيجرييا يف الدعوى رقم:2021/7400 

دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
 )4320( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  فيها:الزام  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 

درهم بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/31 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )15 الدعوى رقم  - مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/17م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مو�سى حممد اخللف العريب 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004327/ 

اإىل املحكوم عليه :مو�سى حممد اخللف العريب
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:�سركة املحمود لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة وميثلها ح�سني 
حممود دودي

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

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10324 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر        

 2475/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ابوبكر ايداكافيل عبدالرحمن حاجي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :عبدالرحمن حممد بيتى تازاتيتيل حممد 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ا�سليا:اول:الت�سريح بقيد دعوى واعالن املدعي عليهم قانونا �سم نزاع 
مدين 2021/3116 - ثانيا:الزام املدعي عليه برد ال�سياره حمل الدعوى )ني�سان برتول موديل 2014 والتي 
حتمل لوحة بالرقم 2738 الكود B خ�سو�سي دبي خالية من اي اعطاب ميكانيكية( وت�سليمها للمدعي يف 
ب�سداد  عليه  املدعي  ثالثا:الزام   -  2021/8/18 تاريخ  قبل  ال�سيارة  بها  امل�سلم  احلالة  وب1ات  اقامته  حمل 
جميع املخالفات املرورية املرتكبة على ال�سيارة منذ تاريخ 2021/8/18 وحتى الت�سليم الفعلي لل�سيارة اىل 
املدعي عليه وا�سالح جميع احلوادث الواقعة على ال�سيارة منذ ذات التاريخ - رابعا:احت�ساب مبلغ 300 درهم 
املدعي  قبل  ال�سيارة من  بتاريخ:2021/8/23 ل�ستعارة  الرابع  اليوم  بنهاية  لل�سيارة  تاأجريي  يوميا كمبلغ 
وحتى تاريخ ال�ستالم الفعلي لل�سيارة - وعلى �سبيل التناوب احتياطيا:اول:يف حالة هالك ال�سيارة كليا او 
جزئيا بحيث فقدت قيمتها املقدرة مببلغ )65.000( الف درهم الزام املدعي عليه بدفع كامل املبلغ للمدعي 
مع فائدة قانونية 9% من تاريخ 2021/8/23 التاريخ املتفق عليه على ارجاع ال�سيارة للمدعي.  ويف جميع 
احلالت. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/11/1 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف مكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن بالن�سر        
 3028/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- معمر م�سطفى اليوبي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :املدينة لعمال الغاز �ص.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )66.294.44( 
ت��اري��خ:2020/8/31 وحتى  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال�ستئناف  حمكمة  م��ن  )م��ع��ادة  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد 

مبوجوب احلكم رقم 833/2021 ا�ستئناف جتاري. 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/11/2 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن حكم بالن�سر        
2019/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- اآ�سف حممد �سمري احمد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة التاأمني العربية �ص.م.ل - فرع دبي
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/9/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ �سركة التاأمني العربية �ص.م.ل - فرع دبي بقررت املحكمة مبثابة احل�سوري الزام املدعي 
الف وت�سعمائة واحد  اثنني وع�سرون  للمدعية مبلغ )22951( درهم  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما 
وخم�سون درهم - والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام 
ال�سداد والزمتهما امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن بالن�سر 
 8064/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  ادورن لتاأجري بيوت العطالت )موؤ�س�سة فردية( 2- براوين 
بالوىل فالبيل نانو ب�سفته مالك ادورن لتاأجري بيوت العطالت )موؤ�س�سة فردية( 

- جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سلطان يو�سف احلجي ح�سن امريى 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )358990.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - را�سد علي احمد �سعيد احلفيتى 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004339/ 

اإىل املحكوم عليه :را�سد علي احمد �سعيد احلفيتى
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:فار�ص خدا بخ�ص خدا بخ�ص
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 89784 درهم .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3762/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف امر الداء رقم 5839/2020 جتاري .
طالب التنفيذ : القدرة العالية للكهربائيات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

عنوانه:المارات - امارة دبي - البدع - بردبي - دبي - مبنى ملك عبدالواحد فكري و�سركاه
املطلوب اإعالنهما : 1- توما�ص ماتيو ماتاتيل 2- ملتى لينك للمقاولت ���ص.ذ.م.م - �سفتهما : 

منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )384154(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6892/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1732/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )246878.86( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - مدينه دبي ال�سناعية - ال��دوار رقم 8 - بلوك رقم 5330256 - مبنى ملك خا�ص 
ل�سركة كابارول للدهانات رقم مكاين:2123978986

ال�سيد/ مالكها  وميثلها  فردية(  )موؤ�س�سة  ال�سباغ  لتعهدات  حمد  موؤ�س�سة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
عبدالكايف في�سل ال�سفوه 2- �سالح �سامل الكندي ب�سفته املالك ال�سابق ملوؤ�س�سة حمد لتعهدات ال�سباغ 

- �سفتهما : منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )246878.86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                        يف  ال�ستئناف رقم:96/2021/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89
مو�سوع ال�ستئناف : اول:قبول ال�ستئناف �سكال للتقرير به وقيده يف امليعاد القانوين املقرر - ثانيا:احلكم 
املتح�سل  التنفيذ  ملف  امل��ودع  املبلغ  يف  امل�ستاأنفة  باحقية  جمددا  والق�ساء   144 رقم  امل�ستاأنف  القرار  بالغاء 
من حجز املال لدى الغري ل�سبق حت�سيله وخروجه من الذمة املالية للمنفذ �سدها قبل تاريخ �سدور حكم 
الزام  الح��وال  جميع  ثالثا:ويف   - للم�ستاأنفة  بال�سرف  والت�سريح  الت�سفية  اعمال  يف  البدء  او  الت�سفية 

امل�ستاأنف �سدها بالر�سوم وامل�سروفات والتعاب. 
امل�ستاأنف:�سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م

عنوانه:دبي - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار اجلزء 1 - بلوك 898-598 بالقرب من ريج لل�سناعات املعدنية 
- بالقرب من العاملية لل�سحن والنقل - مقابل مطعم ال�سمك الرطب وبجانب دبي لالثاث 

 وميثله:امل عمري ال�سبيعي 
املطلوب اإعالنه :  1- اأيه اإن �سي للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

م��و���س��وع الإع�����الن :  ق��د اأ���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق����������م:2016/3275 تنفيذ جتاري 
بتاريخ:2021/8/5. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/1  ال�ساعة 05.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي 

عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:628/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )268.680.74( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع

عنوانه:العنوان امارة دبي - الق�سي�ص �ص دم�سق برج نهال الطابق الر�سي - ويعلن مبحله املختار مكتب 
الدكتور/ابراهيم املال املحامي/الكائن بامارة دبي ديرة �سيتي �سنرت �سارع بور�سعيد بناية �سيتى افن

املطلوب اإعالنهما :  1- موؤ�س�سة هملول التجارية 2- علي ظاهر جمعه حارب املهريي  -  �سفتهما : مدعي 
عليهما 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
)268.680.74( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/7  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001595/ 
اإىل املحكوم عليه :�سراج بالويل ابراهيم

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:�سركة �سيكو لل�سفر وميثلها قانونا احمد ابراهيم علي حممد

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

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 244969.0 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007213 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كولومبيا للمقاولت الفنية 
جمهول حمل الإقامة  : ال�سارقة ال�سور خلف �سارع الزهراء �سقة رقم 302 طابق رقم 3 

ملك �سركة ليربتي العقارية 0527778281 - 065618998 - 0508416887
اقام  قد  فانه  اعاله  املذكورة  الدعوى  بايل يف  �سوري  بايل  املدعي:بيكرام  بناء على طلب 
الدعوى مطالبا:احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )4400( درهم 

والزامها بالر�سوم وامل�ساريف.
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/4 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/26م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007007 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كولومبيا للمقاولت الفنية  جمهول حمل الإقامة  : العنوان ال�سارقة - 
مويلح /  ال�سارقة - خلف �سارع املدينة اجلامعية - حمل رقم 1 ملك اح�سان م�سبح خلفان 

عيد ال�سويدي   0527778281 - 065618998 - 0508416887
بناء على طلب املدعي:�سانتو�ص بارك نانديا اجلن�سية الهند ، يف الدعوىرقم:2021/7007 
يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الثالثة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة 
فيها:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )9800( درهم بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/26م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001911 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأور ملقاولت ال�سيانة العامة �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة  : امارة عجمان �سارع خليفة بن زايد النعيمية ال�سرفاء تاور 

مكتب رقم 130 - هاتف:067116840 - مكاين:4290509238
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/11/2 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2- دائرة 
بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على  او  الواحد( �سخ�سيا  اليوم 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 
تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/10/26م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر 

 6808/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
علوي  بانو  ن��وري��ن   -2 �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فاطمة  ميناحيل  ���س��ده��م��ا/1-   املنفذ  اىل 
حممد اأف�سل ن�سيم ، ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها مديرة )ميناحيل فاطمة للخدمات الفنية 

�ص.ذ.م.م( واملوقعة على ال�سيكات  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سكاي كورت�ص ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ص الواحد 
م�ساهمة خا�سة �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م - وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 

)138122.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2898/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/948 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )40560.77( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك(

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى الزمردة - �سقة اخلام�ص 
ال�سباغ يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى   -  b53

املطلوب اإعالنه: 1- ماركه هو�سبيتاليتي �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )40560.77( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة ال�سارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000145 يف  الدعوى رقم
اإىل : ا�سالم ال�سعيد ابراهيم ال�سعيد 

جمهول حمل الإقامة  : ال�سارقة منطقة الريموك خلف املجل�ص ال�ست�ساري
رقم  مويلح  ال�سارقة  القامة  العنوان:حمل   - عمر  حممد  عمرو  املدعي/ندى  بان  نعلمكم 
الهاتف:971521053567 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ب�����:الزام املدعي عليه بت�سليم 
الزام   - عليه  املدعي  رخ�سة  اىل  درهم   )10.900( بقيمة  املخالفات  وحتويل  للمدعية  ال�سيارة 
املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة 
الدعاء - �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات 
الكلية  والدارية  والتجارية  املدينة  الدائرة  الدائرة  امام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا  املدنية. 
لتقدمي  ال�ساعة:09:00  املوافق:2021/11/7  الحد  يوم  �سباح  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة 
مالديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان 

املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2021/108181 
املن�����ذر :بنك دبي الإ�سالمي )�ص م ع( .

املنذر اليه : عبدالعزيز بانديكا�سال كوتانغوت كوتى راين بالتيكا�سا
)جمهول حمل القامة(

�سيغة العالن بالن�سر 
ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )20181.00( درهم  يف خالل املواعيد القانونية 
املخت�سة  املحكمة  باللجوء اىل  املنذر  �سوف يقوم  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  اإذا مل يقم    - ثانيا   .
بطلب الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى " تويوتا فور�سر  – لوحة رقم 
" – موديل ال�سنع 2012  - لون املركبة ابي�ص  T– اإمارة دبي  – كود  85417 خ�سو�سي 

 وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)20181.00( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اعالن بالن�سر 

                      الدعوى رقم 2021/1893 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه/ 1_ �سمري كوتونغال بارامبيل زبري -  جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/�سي�ستم تيك للخدمات �ص ذ م م (

 ( وق��دره  مببلغ  علي�هم   املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك�   اأق��ام  قد 
7932977 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القانونية 9 % 

من تاريخ رفع الدعوي وحتى ال�سداد التام .
وحددت لها جل�سة يوم الحد    املوافق 31-10-2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي 

ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 

 اإنذار عديل بالن�سر
 رقم  2021/19002

املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي �ص.م.ع .
املنذر اإليها : ك م لتاأجري ال�سيارات .

نتيجة  دره��م   )19،063.67( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�سرف املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد العلني واملودع يف خزينة املحكمة  
ن��وع ) كيا �سرياتو   _  B /  عجمان( من  الفئة  رق��م )56300 /خ�سو�سي/    
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )اأبي�ص( _  اللون   ( موديل )2016( _  �سالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/19004
املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : ك م لتاأجري ال�سيارات .
نتيجة  دره��م   )17،458.31( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�سرف املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد العلني واملودع يف خزينة املحكمة    
رقم )52400 /خ�سو�سي/ الفئة B /  عجمان( من نوع ) كيا ريو   _ هات�سباك 
( موديل )2016( _ اللون  )اأبي�ص( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/19000
املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : الظفره لتاجري ال�سيارات.
نتيجة  دره��م   )44،071.86( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�سرف املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد العلني  واملودع يف خزينة املحكمة  
ت��ي��دا   _  ني�سان  ن��وع )  ال�سارقة( من  الفئة 1 /     رق��م )82592 /خ�سو�سي/ 
لوؤلوؤي( _ واملمولة ل�ساحلكم  )اأبي�ص  اللون   ( موديل )2016( _  هات�سباك 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/19003
املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : ك م لتاأجري ال�سيارات .
نتيجة  دره��م   )19،063.67( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�سرف املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد العلني  واملودع يف خزينة املحكمة  
ن��وع ) كيا �سرياتو   _  B /  عجمان( من  الفئة  رق��م )52900 /خ�سو�سي/    
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   _ )ف�سي(  اللون    _  )2016( موديل   ) �سالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7720(

املن��ذر : ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : ايه بي اي ايه اي خلدمات الر�ساد ال�سياحي ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة 
القيمة  ا�ستحقاق  بيننا لوجود فرتة بدون  املحرر  بح�سب عقد اليجار 
بتاريخ  �سداد  ب��دون  البنك  من  املرجتع  اليجار  �سيك  حيث  اليجارية 
يوما   )30( مدتها  ومبهلة  درهم،   21500 بقيمة   2021/5/25
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور وذلك ح�سب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8705(
املنذر : اويل & غاز �سوليو�سنز كو م د م �ص

املنذر اإليه : �سرفي�ص لالداره الت�سويقية )موؤ�س�سة فردية(
ينذر املنذر/ املنذر اليه ودون امل�سا�ص باحلقوق مبا يلي : 1- بف�سخ العقد وا�ستالم املواد 
ايا  املخالفه ورد مبلغ املبيع وقدره )37،922،50( دره�م وذلك خالل خم�سة )5( 
من تاريخ الن�سر. 2- �سداد مبلغ وقدره )10،500( درهم ر�سوم ال�سحن والتخزين 
امل�ساريف التي حتملها املنذر. 3- �سداد مبلغ وقدره )3،792،25( درهم على �سبيل 
التعوي�ص العقدي.  وال �سي�سطر املنذر ا�سفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي 
ت�سمن ا�ستعادة حقوقه مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه 

واي م�ساريف اخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028859 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

- اجلن�سية  كاكادافات  رافيندران  كاكادافات  / رميا  ال�سيد   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
)البيت الفاخر ملقاولت تركيب وحدات التكيف( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )609736( اإىل ال�سيد / �ساجى كونهيكانان فاليافيتيل 
- اجلن�سية الهند،  تعديالت اخرى : ليوجد. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
MOJAU_2021- 0028797 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الأردن   : اجلن�سية   - داود  ر�سيد  فهمى  ال�سيد/رعد 
 - عبداحلميد  الدين  �سيف  مهدي  حممد  ال�سيد/  اإىل   )50%( البالغة  ح�سته  كامل 
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  كافيه(  اخلليج  )قهوة  امل�سماه  الرخ�سة  اجلن�سية:�سوريا، يف 

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )779663(،
تعديالت اأخرى : ليوجد.

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8647(

املنذر : فينيكوفا�سني )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : بابا تيك�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

املو�سوع 
ينذر املنذرة - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ قدره 
مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار  يف  درهم   300000
الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�سفني  ن�سطر  �سوف  فاننا  والإ 
عن  الكامل  بالتعوي�ص  واملطالبة  واملدنية  اجلنائية  الدعوى  رفع  مع  �سدكم 

جميع ال�سرار التي ترتب على ذلك التاخري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13376 بتاريخ 2021/10/27 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8648(

املنذر : فينيكو فا�سني )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : امبا لالقم�سة )ذ.م.م(

املو�سوع
ينذر املنذرة – املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ قدره 
ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار  اق�ساها خم�سة  درهم يف مدة   150000
الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  اأ�سفني  ن�سطر  �سوف  فاننا  والإ 
عن  الكامل  بالتعوي�ص  واملطالبة  واملدنية  اجلنائية  الدعوى  رفع  مع  �سدكم 

جميع ال�سرار التي ترتب على ذلك التاخري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

األربعاء   27  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13376  
Wednesday    27   October   2021   -  Issue No   13376



�شحة وتغذية

33

الآلم  ي�سبب  املفا�سل  التهاب  من  مــوؤمل  نوع  هو  النقر�ص 
يف  الأطعمة  لبع�ص  وميكن  واملفاجئة،  ال�سديدة 
يف  ت�ساعد  اأو  املر�ص  تعزز  اأن  الغذائي  نظامنا 
جتنبه.و�سواء عانيت من النقر�ص من قبل، 
امل�ستقبل،  يف  جتنبه  يف  ترغب  كنت  اأو 
الأطعمة  معرفة  اإىل  بحاجة  فــاأنــت 
والأطعمة  جتنبها  يجب  التي  اخلم�سة 

اخلم�سة التي يجب ا�ستبدالها بها.

ما هو النقر�ص؟
النقر�ص هو �سكل من اأ�سكال التهاب املفا�سل ينتج عن ارتفاع 

م�ستويات حم�ص البوليك يف جمرى الدم.
الأثرياء  ك��ون  امللوك"،  "داء  با�سم  �سابقا  امل��ر���ص  وي��ع��رف 
وامل���ل���وك ي��ت��ن��اول��ون ع����ادة ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ل��ح��وم التي 

الفئات  بباقي  مقارنة  باملر�ص  الإ�سابة  احتمال  تقوي  قد 
املجتمعية.

اإىل  ال��ي��وري��ك  ت��ن��اول حم�ص  ي���وؤدي الإف����راط يف  اأن  وميكن 
حدوث نوبات موؤملة من الإ�سابة بالنقر�ص.

وحتدث هذه الهجمات عندما ل يتمكن اجل�سم من التخل�ص 

من حم�ص البوليك يف جمرى الدم، لذلك ي�ستقر بدل من 
ذلك حول املفا�سل.

وعادة ما حتدث نوبات احتدام النقر�ص فجاأة يف الليل وميكن 
اأن ت�ستمر يف اأي مكان من ثالثة اإىل ع�سرة اأيام.

وميكن اأن ت�سبب بع�ص الأطعمة م�ستويات عالية من حم�ص 
اليوريك وبالتايل ت�سبب نوبات النقر�ص.

ما هي الأطعمة التي ت�سبب النقر�ص؟
واملعروفة  النقر�ص،  نوبات  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  الأطعمة 
ت�سمى  مب��ادة  غنية  تكون  ما  غالبا  املحفزة،  الأطعمة  با�سم 

البيورينات.
وعندما يتم ه�سم البيورينات، ينتج اجل�سم حم�ص اليوريك 

كمنتج ف�سالت، ما ي�سبب النقر�ص.
وبالإ�سافة اإىل الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من 
اإذا كنت تعاين من النقر�ص، فيجب اأن تقلل من  البيورين، 

تناول الكحول.

والأطعمة اخلم�سة هي التالية :
الذبحية مب��ا يف ذلك  والأح�����س��اء  الأع�����س��اء  - جميع حل��وم 

الكبد والكلى والدماغ.
- حلوم الطرائد وحلم العجل وحلم الغزال.

وامل��اأك��ولت البحرية مب��ا يف ذلك  الأ���س��م��اك  اأن���واع  - جميع 
الأ�سقلوب )املحار املروحي( والروبيان والبطارخ )البيو�ص 
يف  كتلة  �سكل  على  امل��وج��ودة  اأو  تطلقها  التي  الن�سج  تامة 
مبي�ص ال�سمك اأو احليوانات املائية الأخرى (، كونها حتتوي 

على ن�سبة عالية من البيورين.
الغازية  وامل�سروبات  الفاكهة  ع�سري  ال�سكرية:  امل�سروبات   -
لي�ست فكرة جيدة اإذا كنت تعاين من النقر�ص. ويجب جتنب 

اأي �سكر م�ساف مبا يف ذلك �سراب الفواكه.
اخلمرية  م�ستخل�سات  جت��ن��ب  الأف�����س��ل  م��ن  اخل���م���رية:   -

املنت�سرة اإذا كنت تعاين من النقر�ص.

ما هي الأطعمة اخلم�سة التي يجب اأن تتناولها؟
ميكن اأن ي�ساعد جتنب اأي �سيء �سديد الد�سم بالإ�سافة اإىل 
تناول كميات اأقل من اللحوم والأ�سماك على اإدارة النقر�ص 

ب�سكل اأف�سل.
 100 اأقل من  البيورين على  وحتتوي الأطعمة منخف�سة 

مغ من البيورين لكل 100 غرام.
التالية  الأطعمة اخلم�سة  الكثري من  تناول  وبذلك، ميكن 

لتجنب نوبات النقر�ص:
ي�سمل  غ��ذائ��ي �سحي  ن��ظ��ام  اأي  ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات:   -
الكثري من الفاكهة واخل�سروات، والنظام الغذائي ال�سديق 
ملر�ص النقر�ص لي�ص ا�ستثناء. وميكن اأن ي�ساعد الكرز على 
وجه اخل�سو�ص يف خف�ص م�ستويات حم�ص البوليك ومنع 

اللتهاب.
- البقوليات: البقوليات هي املجموعة الغذائية التي حتتوي 

على ال��ف��ول وال��ب��ازلء وال��ت��وف��و وال��ع��د���ص. وه���ذه الأطعمة 
منخف�سة الدهون وهي م�سدر نباتي كبري للربوتني.

- املك�سرات: اإذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة، فحاول تناول 
والربوتني  للدهون  طبيعي  كم�سدر  املك�سرات:  من  حفنة 

والألياف.
- احلبوب الكاملة: ال�سوفان والأرز البني وال�سعري.

والأ�سماك  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول  م��ن  ب��احل��د  ُين�سح  ال��ب��ي�����ص:   -
رائع  ب��دي��ل  وال��ب��ي�����ص  ال��ن��ق��ر���ص،  اأع���را����ص  م���ن  للتخفيف 

للربوتني يف الوجبة.

  5 اأطعمة ت�ساعف خطر الإ�سابة بـ"داء 
امللوك" و5 اأخرى تخفف من اأعرا�سه

لعالج  ي�����س��ت��خ��دم  دواء  اأن  الأط����ب����اء  اك��ت�����س��ف 
ال�سفاء  ت�سريع  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال�سرطان 
ملر�سى النوبات القلبية ويقلل من خطر حدوث 

نوبة ثانية.
اأن حقن  ك���ام���ربي���دج  ب��اح��ث��و ج��ام��ع��ة  ووج�����د 

الدي�سلوكني،
 ال�����ذي ي���ع���زز خ���الي���ا ال�����دم ال��ب��ي�����س��اء ملر�سى 
امل��ن��اع��ة على قتل  ي�ساعد ج��ه��از  م��ا  ال�����س��رط��ان 

تلف  ي�سلح  اأن  مي��ك��ن  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  اخل��الي��ا 
ال��ع�����س��الت، وي���اأم���ل���ون يف ت��ق��ل��ي��ل ال���ده���ون يف 

ال�سرايني.
وجد الباحثون اأن التجارب الأولية على الفئران 
اخلاليا  م�����س��ت��وي��ات  م��ن  زاد  ال��دي�����س��ل��وك��ني  اأن 
امل��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي حت��م��ي ال��ق��ل��ب، وال���ت���ي ت�سمى 

.)ILC2( 2 اخلاليا الليمفاوية من النوع
ال�����دواء، الذي  وي��ج��ري اخل����رباء الآن جت��رب��ة 

والكلى،  اجللد  �سرطان  لعالج  ع��ادة  ي�ستخدم 
باأزمة قلبية يف اإجنلرتا بعد  60 مري�سا  على 

اأن اأظهر نتائج واعدة يف درا�سات �سغرية.
ال��ق��در من  بنف�ص  اجل��اري��ة  ال��ت��ج��ارب  كانت  اإذا 
ال��ن��ج��اح، ق���ال ال��ب��اح��ث��ون اإن ال��ع��الج مي��ك��ن اأن 

يحدث ثورة يف عالج النوبات القلبية.
وقال الباحث الدكتور تيان ت�ساو، خبري القلب 
ال��وق��ت احل����ايل، ل توجد  "يف  ك��ام��ربي��دج:  يف 
طريقة لوقف جهاز املناعة، الذي يتم تن�سيطه 

بعد نوبة قلبية،
 م��ن اإت����الف ال��ق��ل��ب ع��ن ط��ري��ق اخل���ط���اأ. واإذا 
الدي�سلوكني  اأن  ال�سريرية  جتربتنا  اأظ��ه��رت 
هو  ك��م��ا  ال��ب�����س��ر  ل���دى  ال��ط��ري��ق��ة  بنف�ص  يعمل 
احل����ال يف ال���ف���ئ���ران، ف��رمب��ا ن��ك��ون ق���د وجدنا 
نوبة  بعد  ال�سفاء  على  القلب  مل�ساعدة  طريقة 

قلبية".
النوبات  م���ن  ال���ن���اج���ون  ي��ح�����س��ل  م���ا  وغ���ال���ب���ا 
الدم،  ت�سييل  عقاقري  م��ن  مزيج  على  القلبية 
م��ث��ل الأ����س���ربي���ن وم��ث��ب��ط��ات الإن������زمي املحول 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى تو�سيع  ل��الإجن��ي��وت��ن�����س��ني، وال���ت���ي 
الأوعية الدموية لزيادة كمية الدم التي ميكن 

للقلب �سخها يف جميع اأنحاء اجل�سم.
وق�����د ي��ت��ل��ق��ون اأي�������س���ا ح���ا����س���رات ب���ي���ت���ا، التي 
ثانية،  قلبية  نوبة  من  للحماية  القلب  تبطئ 

وال�ستاتينات املخف�سة للكولي�سرتول.
اأ�سخا�ص  خم�سة  ك��ل  م��ن  واح����د  ح����وايل  ل��ك��ن 
اأ�سيبوا بنوبة قلبية �سيتم نقلهم اإىل امل�ست�سفى 

للمرة الثانية يف غ�سون خم�ص �سنوات.
املدير  اأف���ك���ريان،  ال��ربوف��ي�����س��ور متني  واأ���س��اف 
 British Heart يف  امل�������س���اع���د  ال���ط���ب���ي 
التجارب  اأك�����دت  "اإذا   :Foundation
فاإن  املبكرة،  البحثية  النتائج  ه��ذه  ال�سريرية 
الأدوية التي تن�سط ILC2 قد حتدث ثورة يف 

عالج النوبات القلبية".

ميا�سنيكوف،  األك�سندر  الرو�سي  الطبيب  اأع��ل��ن 
اأنه وفقا للدرا�سات الأخرية ازدادت ن�سبة حالت 

اخلرف املبكر لدى البالغني.
اأن  اإىل  ت��ل��ف��زي��وين،  ح��دي��ث  يف  الطبيب  وي�����س��ري 
املق�سود هنا لي�ص كبار ال�سن، بل فئة الأ�سخا�ص 
�سبب  فما  عاما.  18و65  بني  اأعمارهم  الذين 

هذه الظاهرة وكيف ميكن جتنبها؟
معقدة  ب��ي��ئ��ة  يف  نعي�ص  جميعا  "نحن  وي���ق���ول، 
لأننا  الأ�سياء،  اأ�سماء  نن�سى  واأ�سبحنا  ومتوترة. 
ي�ساف  املعلومات.  من  هائال  كما  يوميا  ن�ستلم 
العقل  اإره���اق  ت�سبب  التي  الأم��را���ص  ك��رثة  لها، 

مثل الفريو�ص التاجي امل�ستجد".
ان�سمام  اإىل  امل���وؤدي���ة  الأ���س��ب��اب  واأول  وي�����س��ي��ف، 
قدرته  ع��دم  ه��و  اخل��ط��ر،  منطقة  اإىل  ال�سخ�ص 

لذلك  عدوانية.  بيئة  يف  الإج��ه��اد  مكافحة  على 
كما يجب  الإجهاد.  كيفية مقاومة  بتعلم  ين�سح 

تعلم القدرة على تركيز الهتمام.
املعلومات،  تخزين  يرف�ص  اأحيانا  ال��دم��اغ  لأن   
وي��زي��ل منها ك��ل م��ا ي��ع��ت��ربه غ��ري ����س���روري، اأي 
ميكن اأن يعترب اأي �سيء غري �سروري، مبا فيها 

معلومات عن الأ�سرة والأطفال.
اأن���ه غ��ال��ب��ا م��ا يكون  وي�����س��ري م��ي��ا���س��ن��ي��ك��وف، اإىل 
�سائع يف  اأم���ر  �سببا يف اخل���رف، وه���ذا  الك��ت��ئ��اب 
و�سط  يف  تعي�ص  الغالبية  لأن  احل��ا���س��ر،  ال��وق��ت 

ينعدم فيه اليقني واملوثوقية.
ويقول، 

يبداأ  ال�سخ�ص  اأن  اإىل  الأو����س���اع  ه��ذه  "توؤدي 
بالن�سيان وعدم الهتمام باحلياة. وال�سطرابات 

الدراكية لدى كبار ال�سن �سببها الكتئاب".
اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ع��وام��ل  اإىل  ميا�سنيكوف  وين�سب 
وارتفاع  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  اأم���را����ص  اخل�����رف، 
باملئة من   50 تعالج  التي  ال��دم،  م�ستوى �سغط 

حالتها بطريقة غري �سحيحة.
ويقول، "يوؤدي عالج هذه احلالت بطريقة غري 
تدفق  اإه��م��ال  اإىل  نهائيا،  تعالج  ل  اأو  �سحيحة، 

الدم يف الأوعية الدموية الدقيقة يف الدماغ".
قراءة  اخل����رف،  لتجنب  ميا�سنيكوف،  وين�سح 
املطبوعات الورقية )الكتب واملجالت وال�سحف( 

وتدريب الدماغ باإجراء متارين خمتلفة.
وي�����س��ي��ف، ت��ن��اول ج��رع��ات ���س��غ��رية م��ن الكحول 
ي��خ��ف�����ص م���ن خ��ط��ر اخل�����رف، ول���ك���ن اجلرعات 

الكبرية تزيده.

عقار لعالج ال�سرطان يثبت فعالية 
يف �سفاء ومنع النوبة القلبية

العالقة بني اخلرف املبكر والكتئاب
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•• دبي -وام:

اإقامة الدورة ال�  اأعلنت موؤ�س�سة الإم��ارات لالآداب اأم�ص عن 
2022 يف الفرتة  ل���الآداب  الإم���ارات  14 ملهرجان ط��ريان 
من 3 - 12 فرباير املقبل يف موقعه اجلديد بهيلتون دبي 

احلبتور �سيتي مبحاذاة قناة دبي املائية.
واأن�سطة  فعاليات  اجل��دي��دة  حلته  يف  امل��ه��رج��ان  ويحت�سن 
بالتفاوؤل  مفعمة  دورة  يف  دب���ي   2020 ب��اإك�����س��ب��و  خ��ا���س��ة 
والإيجابية والأمل تتويجا لنت�سارنا على الوباء وكل ما يف 
املهرجان يعرب عما يرتبط مبو�سوع دورة 2022 “ها هي 

ت�سرق ال�سم�ص«.
وقالت اأحالم بلوكي مديرة املهرجان : بانتقالنا اإىل موقع 
مع  جناحاتنا  ونوا�سل  واع��دة  جديدة  حقبة  ندخل  جديد 
�سداها  �سيبقى  مم��ي��زة  وفعاليات  ج��دي��دة  عنا�سر  اإ���س��اف��ة 

يرتدد يف اأرجاء املجتمع.
ويف  القادمة  دورتنا  يف  ال�سم�ص”  ت�سرق  هي  ها   : واأ�سافت 
عاملنا بعد اجلائحة. اإنه فجر حقبة جديدة وعنوان ملهرجان 
2022 املفعم بالتفاوؤل والإيجابية والأمل اإذ �سيلقي ال�سوء 
اأه��م ما  ع��ادة ما يحجبها الظالم وعلى  التي  الق�سايا  على 

نعاي�سه يف ع�سرنا.

و�سيتم الإعالن عن قائمة الكّتاب امل�ساركني يف دورة املهرجان 
املقبلة يف 17 نوفمرب املقبل.

برعاية  يقام  ل���الآداب  الإم����ارات  ط��ريان  مهرجان  اأن  يذكر 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” ويعد املهرجان اأبرز مبادرات موؤ�س�سة الإمارات لالآداب 
ال�سمو  �ساحب  مر�سوم  مبوجب   2013 عام  تاأ�س�ست  التي 
طريان  م��ع  بال�سراكة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة” الهيئة 

املعنية ب�سوؤون الثقافة والفنون والرتاث يف الإمارة.

اأن القت�ساد الذي يعترب ع�سب  و�سدد احلمادي 
يتطلب  وال��ت��ق��دم،  للتنمية  املجتمعات  وق��اط��رة 
اأخبارها  م��ع  يتعاملون  ال��ذي��ن  ال�سحفيني  م��ن 
امتالك  اإىل  بالإ�سافة  القت�ساد  باأ�س�ص  معرفة 
مهارات يف التعامل مع الأرقام وخمتلف املوؤ�سرات 

القت�سادية.
وق����ال ال��دك��ت��ور اح��م��د امل��ن�����س��وري رئ��ي�����ص جلنة 
التدريب يف اجلمعية، مو�سوع الإعالم القت�سادي 
من اأهم الأق�سام يف ال�سحافة ويلزم ال�سحفي يف 
هذا املجال اأن يكون على م�ستوى عاٍل من الدقة 
واملهنية يف كتابة الخبار، فهو ينقل اأخبار القطاع 
وبنوك  ون��ق��دي��ة  مالية  موؤ�س�سات  م��ن  العري�ص 
و�سركات وقطاعات حكومية تعمل يف هذا املجال.

واأ�ساف املن�سوري “نهدف من الدورة هو تعميق 
يف  والإعالميني  لل�سحفيني  القت�سادي  الوعي 
ه��ذا املجال من خ��الل جت��ارب خ��رباء يف الإعالم 

القت�سادي.«
ه���ال احل���دي���دي يف برنامج  الإع���الم���ي���ة  وب��ي��ن��ت 
املو�سوعات  اأب���رز  اأح���د  ه��و  القت�ساد  اأن  ال����دورة 
ثابتاً  بابا  واأ�سبح  الإع��الم  و�سائل  تتناولها  التي 
و�سيلة  لأي  الإعالمية  املو�سوعات  خريطة  على 
لأهميته وارتباطه مب�سالح املجتمع التنموية من 
جهة  من  املعي�سية  املجتمع  اأف��راد  وم�سالح  جهة 

اأخرى. 
وركزت الدورة على اأن الأخبار القت�سادية لي�ست 
النا�ص وهي مثار  اأرق��ام فهي تتحدث عن  جمرد 

ال�سحفي  وع��ل��ى   “ الأرق����ام  اأن�سنة   “ اهتمامهم 
القت�سادي اأن يطور كتابته باإبراز البعد الإن�ساين 
وكيف �سيتاأثر النا�ص بهذا اخلرب وربطها بحالت 

وجتارب حقيقية موجودة يف املجتمع.
وتناولت الدورة التي ت�ستهدف متابعة ال�سحفيني 
للق�سايا القت�سادية ومعاجلتها لتلبية احتياجات 
القطاع احل��ي��وي يف  ه��ذا  م��ع  واملتعاملني  ال��ق��راء 
مع  التعامل  يف  الأ�سا�سية  القواعد  الأول  يومها 

الأرقام وكتابة وحترير الأخبار القت�سادية.
الأرق����ام  واأو���س��ح��ت احل��دي��دي ���س��رورة تب�سيط 
كتابة  ع��ن��د  الق��ت�����س��ادي��ني  ال�سحفيني  ق��ب��ل  م��ن 
الأخ���ب���ار وا���س��ت��خ��دام الإح�����س��ائ��ي��ات امل��ه��م��ة وذات 
الدللة وتف�سري امل�سطلحات القت�سادية وجتنب 

املفردات املتخ�س�سة جداً.
اأن تن�سب  ال���ذي يجب  الأه���م  امل��ج��ال  اإن  وق��ال��ت 
املقارنة  ه��و  الق��ت�����س��ادي  ال�سحفي  ج��ه��ود  عليه 
املجردة  فالأرقام  والنق�سان  الزيادة  حجم  لبيان 

ل معنى لها اإل اإذا قورنت من الأرقام ال�سابقة.
القت�سادية  الأخ���ب���ار  ج����دوى  ان  اإىل  واأ�����س����ارت 
يف  تاأثريها  م��دى  على  تعتمد  للقراء  وجدارتها 
الزمن الراهن وقدرتها على توقع امل�ستقبل ور�سم 

�سورة للو�سع القت�سادي يف ال�سنوات املقبلة.
الدول  اق��ت�����س��اد  يف  امل��وؤ���س��رات  اأه���م  وا�ستعر�ست 
و������س�����رورة ت��ف�����س��ري ه�����ذه امل����وؤ�����س����رات م����ن قبل 
النجاح  اأن  اإىل  م�سرية  تقاريرهم  يف  ال�سحفيني 
للم�سروعات التنموية ل يتحقق دون وعي وثقافة 
اق��ت�����س��ادي��ة م��ن ق��ب��ل اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ال��ذي��ن هم 

الفاعلون الرئي�سيون يف عملية التنمية.
ودوره  القت�سادي  الإع���الم  اأهمية  على  ورك���زت 

وا�سهاماته  التنمية،  لعملية  اخل���ادم  التثقيفي 
قيامه  خ��الل  من  القت�سادي  التقدم  حتقيق  يف 
القت�سادي  ال���واق���ع  ق�����س��اي��ا  وت��ف�����س��ري  بتحليل 
والق�سايا القت�سادية امللحة وحتليلها من جميع 

جوانبها.
و�سددت على دور الإعالم القت�سادي يف التق�سي 
وك�����س��ف الأخ���ط���اء وم��ت��اب��ع��ة وم��راق��ب��ة اإجن�����ازات 
الن�ساط  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة  اجل����ه����ات  واإخ����ف����اق����ات 

القت�سادي.
ي�سهم  الق��ت�����س��ادي  الإع������الم  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
م���ن خ����الل م���ا ي��ق��دم��ه م���ن م��ع��ل��وم��ات وبيانات 
الق��ت�����س��ادي��ة يف  ل��ل��ق�����س��اي��ا  متعمقة  وحت��ل��ي��الت 
ت��وج��ي��ه اأ���س��ح��اب امل�����س��روع��ات ال�����س��غ��رية ورجال 
اخليارات  اأف�سل  وحتديد  وامل�ستثمرين  الأعمال 
واملالية  القت�سادية  م�سروعاتهم  يف  وال��ق��رارات 

وال�ستثمارية.
وقدمت املحا�سرة �سرحاً حول التحليل الرباعي 
ال��دول من حيث نقاط القوة وال�سعف  لقت�ساد 
التي  الداخلية  والعوامل  والتحديات  والفر�ص 
اخلارجية  العوامل  واأث��ر  عليها  ال�سيطرة  ميكن 

التي ل ميكن التحكم بها.
ال�سيا�سات  ال���ث���اين  ال���ي���وم  يف  ال������دورة  وت��ن��اول��ت 
الق��ت�����س��ادي��ة احل��ك��وم��ي��ة واأه���داف���ه���ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
التخ�سي�ص الأمثل للموارد القت�سادية من حيث 
واملحافظة  الب�سرية،  للموارد  الكامل  ال�ستخدام 
على النمو القت�سادي وزيادة الإنتاجية واحلرية 
للحوافز  دعماً  القت�سادي  وال�ستقرار  الفردية 

وامل�ساريع اخلا�سة.
وق��دم��ت امل���درب���ة ���س��رح��ا ح���ول ال�����س��ي��ا���س��ة املالية 

ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��د ال����دول����ة مل�������س���ادر دخلها 
ال�سرائب  م��ن  ال�سيا�سة  ه��ذه  واأدوات  وانفاقها 
وال�سيا�سة  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل�����س��روف��ات  وال��ر���س��وم 

النقد  ع��ر���ص  يف  ب��ال��ت��غ��ي��ريات  املتعلقة  ال��ن��ق��دي��ة 
وادواتها من عمليات ال�سوق املفتوح ومعدل �سعر 
اخل�سم ون�سبة الحتياطي القانوين واأثر هاتني 

ال�سيا�ستني وجمالت ا�ستخدامهما.
الن�ساط  يف  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  دور  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الق��ت�����س��ادي ووظ��ائ��ف��ه م��ن حيث اإ���س��دار النقود 

جلنة تدريب ال�سحفيني الإماراتية 
تنظم دورة عن ال�سحافة القت�سادية

 •• ال�سارقة - الفجر:

الإماراتيني  ال��ن��ا���س��ري��ن  جمعية  ن��ق��ل��ت 
اأحدث الإ�سدارات الإماراتية اإىل معر�ص 
الكتاب الأك��رث �سهرة يف اأوروب��ا والعامل، 
خالل م�ساركتها يف الن�سخة ال�� 73 من 
 ،2021 ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  ف��ران��ك��ف��ورت 
الذي اأقيم بني 20 و24 اأكتوبر اجلاري 

حتت �سعار اإعادة اللقاء.
وج�����اءت م�����س��ارك��ة اجل��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
جناح جماعي �سم اأربع دور ن�سر اإماراتية 
الهدهد  ودار  ك���ل���م���ات،  جم��م��وع��ة  ه���ي 
ودار  والرتجمة،  للن�سر  والفلك  للن�سر، 
عر�ست  ال��ت��ي  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  ثقافة 
للجمهور،  وال��ع��ل��م��ي  الأدب�������ي  ن��ت��اج��ه��ا 
الن�سر  حركة  تطور  عن  �سورة  وقدمت 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة، عرب 
اأح���دث  ج��ان��ب  اإىل  ت�سمنت  اإ�����س����دارات 
الإماراتيني  للموؤلفني  الأدبية  النتاجات 
اأعماًل ق�س�سية وكتباً م�سورة لالأطفال 

واليافعني.
“النا�سرين  عقدت  املعر�ص  اأيام  وخالل 
الإماراتيني” 24 اجتماعا مع موؤ�س�سات 
واإدارات  ع��امل��ي��ة  ن�����س��ر  ودور  و����س���رك���ات 
ال��ك��ت��اب م��ن ع��دة دول، �سملت  م��ع��ار���ص 
ب��ول��ون��ي��ا، ومعر�ص  ال��ك��ت��اب يف  م��ع��ر���ص 
غ�������وادالخ�������ارا، وم���ع���ر����ص كتاب  ك���ت���اب 
يف  الكتاب  ومعر�ص  لالأطفال،  �سنغهاي 

اإ�سطنبول، وجمموعة نيل�سن.
بالنا�سرين  لقاءات  اجلمعية  عقدت  كما 
تركيا،  م��ن  ك��ل  م��ن  الن�سر  دور  وممثلي 
واملك�سيك،  ووي���ل���ز،  امل���ت���ح���دة،  وامل��م��ل��ك��ة 
وليتوانيا،  واإ�����س����ب����ان����ي����ا،  واإي����ط����ال����ي����ا، 
وفرن�سا،  وبلجيكا،  واأ�ستونيا،  ولتفيا، 
والكاتالونية، واليابان، وتايوان، والهند، 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وكندا، 
وال�سني.

التن�سيق  ال��ل��ق��اءات  جممل  وا�ستهدفت 
يف  الإماراتيني”  “النا�سرين  مل�ساركات 
امل��ع��ار���ص ال��دول��ي��ة ال��ق��ادم��ة ل��ل��ك��ت��اب يف 
�سبل  اجلمعية  وبحثت  خمتلفة،  ب��ل��دان 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك م���ع ممثلي 

م��وؤ���س�����س��ات ال��ن�����س��ر ال���ذي���ن ال��ت��ق��ت��ه��م يف 
جمالت الرتجمة وحقوق الن�سر، وتعزيز 
العالقات بني النا�سرين وتبادل اخلربات 
ملا يخدم تطوير �سناعة الن�سر وجت�سيد 
عرب  الثقافات  بني  احل�ساري  التوا�سل 
واملعرفة  الثقافة  لنقل  كو�سيط  الكتاب 

وق�س�ص ال�سعوب وجتاربها امللهمة.

التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��و���ص،  را���س��د  وق���ال 
“كانت  الإماراتيني:  النا�سرين  جلمعية 
م�ساركة اجلمعية يف معر�ص فرانكفورت 
الدويل للكتاب هذا العام غنية باللقاءات 
املثمرة، ويف ظل �سعي  املهتمني ب�سناعة 
اآث����ار  ال��ن�����س��ر اإىل ب��ح��ث ف���ر����ص جت�����اوز 
وت���داع���ي���ات ف����رتة اجل���ائ���ح���ة ع��ل��ى هذا 

ال��ق��ط��اع وج��دن��ا اه��ت��م��ام��ا مب��ا طرحناه 
خالل اللقاءات التي جمعتنا بالنا�سرين 

والعار�سني«.
التعريف  ع���ل���ى  “نحر�ص  واأ������س�����اف: 
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  بتجربة 
والأجنحة  من�سة  م�����س��روع  خ���الل  م��ن 
الكتاب  ن��ن��ق��ل ع��ربه��ا  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة 

مكان،  ك���ل  يف  ال����ق����راء  اإىل  الإم�����ارات�����ي 
يف  للم�ساركة  اجلمعية  تطلع  واأب��دي��ن��ا 
املعار�ص الدولية القادمة اأثناء اللقاءات 
ال���ت���ي ع���ق���دن���اه���ا م����ع ع�����دد م����ن ممثلي 
بيع  �سفقات  بحث  جانب  اإىل  املعار�ص، 
حقوق الكتب وترجمتها بني دور الن�سر 
التي  الن�سر  دور  م��ن  وع���دد  الإم��ارات��ي��ة 

نقلت الكتاب الإماراتي اإىل املعر�ص الأكرث �سهرة يف اأوروبا

)النا�سرين الإماراتيني( تعقد 24 اجتماعا مع موؤ�س�سات ن�سر عاملية خالل م�ساركتها يف فرانكفورت للكتاب 2021

انطالق الدورة الـ 14 ملهرجان
 طريان الإمارات لالآداب 3 فرباير

•• دبي-الفجر:

يومي  زووم  من�سة  عرب  ات�سالت  برعاية  القت�سادية  ال�سحافة  حول  دورة  الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  يف  التدريب  جلنة  نظمت 
الأحد والثنني املا�سيني لالإعالميني وال�سحفيني بهدف تطوير مهاراتهم و�سقل خرباتهم يف جمال الإعالم القت�سادي.

وحا�سرت يف الدورة الإعالمية الأردنية هال احلديدي، وح�سرها 50 من ال�سحفيني والإعالميني يف املوؤ�س�سات ال�سحفية والإعالمية 
بالدولة، وعدد من اأع�ساء جمل�ص اإدارة اجلمعية، واأدارت الدورة الدكتورة اإح�سان املي�سري ع�سوة جلنة التدريب يف اجلمعية.

واأكد حممد احلمادي رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية ال�سحفيني يف افتتاح الدورة اأهمية العالم القت�سادي الذي ي�سكل داعما اأ�سا�سيا 
خلطط التنمية والتطوير القت�سادي يف الدولة، م�سريا اإىل حر�ص اجلمعية تطوير مهارات اأع�سائها يف مهارات ال�سحافة املتخ�س�سة 

التي تنقل الواقع القت�سادي اإىل الراأي العام املحلي والدويل. 
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فــن عــربـــي

35
متهيًدا لعر�سها وت�سويرها قبل ال�سهر الكرمي

م�سل�سالت رم�سان: تفا�سيل 
وكوالي�س فنية لدراما مو�سم 2022

امل�����س��ري حت�سرياته  م���اج���د  ف����رتة  م��ن��ذ  وب������داأ 
الذى  "بابلو"،  اجل���دي���د  مل�سل�سله  امل��ب��دئ��ي��ة 
ي��خ��و���ص م��ن خ��الل��ه ���س��ب��اق درام����ا رم�سان 
واإخراج  ده�سان،  ح�سان  تاأليف  من  املقبل، 
اإبراهيم فخر، حيث ي�ستاأنف الت�سوير بعد 
العودة، غداً، من اأحد املهرجانات يف اململكة 

الأردنية الها�سمية.
املمتلئة  الأك�سن،  ل��درام��ا  امل�سل�سل  وينتمي 
حتتوى  والتي  والإم��ت��اع،  الت�سويق  بعنا�سر 
تتما�سى  ك���ث���رية  اج��ت��م��اع��ي��ة  خ���ط���وط  ع��ل��ى 
م��ع ع����ادات وت��ق��ال��ي��د الأ����س���ر امل�سرية 
والتي  وال��ع��رب��ي��ة، 
 30 تبلغ حلقاته 
اإنتاج  م��ن  حلقة، 

ممدوح �ساهني.
الفنان  واأع�����ل�����ن 
وامل�����������������ط�����������������رب 
قمر  م�سطفى 
�سفحته  على 
ل�سخ�سية  ا
مب������وق������ع 
ت�������ب�������ادل 
ال���������س����ور 

والفيديوهات 
 ، " م ا ن�ستجر اإ
م�سل�سل  من  ث��ان  جل��زء  التح�سري 
عر�ص  ال��ذي  جواز"،  بال  "فار�ص 
 ،2021 ال��رم�����س��اين  ال�����س��ب��اق  يف 
كبرًيا  جن���اًح���ا  امل�����س��ل�����س��ل  وح���ق���ق 

ولقى انت�ساًرا وا�سًعا.
من  جواز"،  بال  "فار�ص  م�سل�سل 
واإخراج  ال�سندويلي  ف��داء  تاأليف 
بطولة  وم������ن  ح���������س����ام،  م���ع���ت���ز 
و�سو�سن  قمر  م�سطفى  الفنان 
وطارق  عبدالعزيز  وط��ارق  ب��در 
الإب��������ي��������اري، وجم����م����وع����ة من 

الفنانني ال�سباب.
�سامح  امل�����خ�����رج  اأع�����ل�����ن  ك����م����ا 
ا�ستعدادات  ع���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الثانى  اأح��داث اجلزء  ت�سوير 
من م�سل�سل "رم�سان كرمي" 
اأن  اأكتوبر اجلاري، بعد  �سهر 
عر�ص اجلزء الأول منه فى 
جناًحا  وح��ق��ق   2017 ع��ام 

كبرًيا بعد عر�سه.
الفنان  اأع���ل���ن  ال�����س��ي��اق،  يف 
حم���م���د ل��ط��ف��ي ع����ن جزء 

رم�سان  درام����ا  م��و���س��م  يف  ي��ع��ر���ص  كرمي"  "رم�سان  م�سل�سل  م��ن  ج��دي��د 
2022، ون�سر لطفي بو�سرت اجلزء الأول من امل�سل�سل عرب ح�سابه مبوقع 

."2022 رم�سان  كرمي  رم�سان  يف  "انتظرونا  وعّلق:  "اإن�ستجرام"، 
حيث  �سعبية،  بحارة  رم�سان  �سهر  يف  اأحداثه  تدور   "1 كرمي  "رم�سان 
اإح����دى ال��ف��ت��ي��ات ال��ت��ي حت���اول ال��ت��ربوؤ م��ن اأه��ل��ه��ا وم�����س��ت��واه��ا الجتماعي، 
�ساب  على  تتعرف  حتى  ثرية  عائلة  م��ن  اأن��ه��ا  والإدع����اء  ال��ك��ذب  اإىل  فتلجاأ 

تقع يف حبه.
واجلزء الأول ُعر�ص يف رم�سان 2017، بطولة النجوم �سيد رجب، حممود 
�سربي  عثمان،  �سلوى  �سالمة،  �سريف  روب��ي،  عبدالغفور،  ريهام  اجلندي، 
كرمي  �سيام،  اأح��م��د  حم��م��ود،  حممد  عفيفي،  ك��رمي  لطفي،  حممد  ف���واز، 

الأبنودي وغريهم، تاأليف اأحمد عبداهلل، واإخراج �سامح عبدالعزيز.
وك�سفت م�سادر من ال�سركة املتحدة للخدمات الإعالمية عن تقدمي جزء 
ثان من م�سل�سل "هجمة مرتدة" بطولة اأمري كرارة، والفنان طارق لطفي، 
يتم  مل  الآن  حتى  ولكن  ج��دد،  باأبطال  العمل  من  الثاين  اجل��زء  و�سيكون 
التعاقد مع اأي منهم، ومن املفرت�ص اأن توا�سل ال�سركة املنتجة خالل الأيام 
القادمة يف تر�سيح والتعاقد مع باقي اأبطال العمل، كذلك مل يتم حتديد 

موعد نهائي لبداية الت�سوير.
واأعلن موؤخراً الفنان حممد رم�سان عن تعاقده مع املنتج حممد ال�سعدي 
املا�سي من  �سارك يف رم�سان  2022، بعدما  لتقدمي م�سل�سل يف رم�سان 
موقع  علي  ال�سخ�سية  �سفحته  عرب  اأعلن  حيث  "مو�سي"،  م�سل�سل  خالل 
املنتج حممد  م��ع  ���س��ورة  وم��ن خ��الل  "في�سبوك"،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

ال�سعدي عن تقدمي امل�سل�سل قريباً، وهو من تاأليف حممد فريد.

)اأيام وبنعي�سها( يعيد اأجواء 
احلارة امل�سرية اإىل الدراما

املو�سم  وبنعي�سها(، لعر�سه يف  )اأي��ام  اأ�سامة ت�سوير م�سل�سله اجلديد  امل�سري حممد  املخرج  يكثف 
الدرامي ال�ستوي، حاماًل اأجواء احلارة امل�سرية، اأو احلياة يف املناطق ال�سعبية.

وكان فريق العمل قد ق�سى الأي��ام الأخ��رية يف العا�سمة اللبنانية ب��ريوت، لت�سوير عدد كبري من 
امل�ساهد يف اأجواء طيبة، ولكنها ت�سهد اإجراءات احرتازية �سحية م�سّددة. واأعربت الفنانة امل�سرية 
حورية فرغلي، عن �سعادتها بالعودة للعمل بعد فرتة طويلة ابتعدت فيها لظروف اإجراء جراحة يف 
اخلارج، )ل�سيما واأنها تاأتي من خالل عمل درامي يحمل يل دوراً مل اأقدمه من قبل(، م�سيفة اأنها 

من�سغلة اأي�ساً بت�سوير فيلم جديد.
من جانبها، قالت الفنانة لقاء �سويدان : )هناك جو جميل وطيب يف مكان الت�سوير، وانتظروا عماًل 
درامياً قوياً يحمل ق�سة اجتماعية فيها اأحداث ومواقف كثرية حتدث يف بيوتنا واأماكننا ال�سعبية، 

التي توؤكد دور املراأة الجتماعي، وم�ساندتها الأ�سرة والزوج(.
وقالت الفنانة امل�سرية مي القا�سي: )�سعيدة بالتجربة الدرامية اجلديدة، واأجواء الت�سوير ما بني 

القاهرة وبريوت جميلة، واأمتنى اأن يكون دوري موؤثراً وحمورياً يف العمل(.
ال�سيطرة على كل من  ُيعرف عنها حماولة  ا�سمها )هانيا(،  ثرية،  �سابة  دور  )اأوؤدي  واأ�سافت: 

يتعاملون معها، واأنتظر عر�ص امل�سل�سل، لأتعرف على راأي امل�ساهدين(.
وك�سفت م�سادر يف ال�سركة املنتجة عن اأن اأحداث امل�سل�سل تدور يف 45 حلقة، وهو من نوعية 
الأعمال الجتماعية، التي تت�سمن مواقف متنوعة ومثرية ومفاجاآت، لفتة اإىل اأنه من 
الفرتة  خالل  عر�سه  موعد  لتحديد  متهيداً  اأي��ام،  خالل  الت�سوير  من  النتهاء  املقرر 

املقبلة.
وي�سارك يف بطولة )اأيام وبنعي�سها( كل من ريا�ص اخلويل، اأحمد �سفوت، ميدو عادل، 
عبدال�سالم،  م�سطفى  حجازي،  حممود  خطاب،  �سلوى  ع��ادل،  �سريي  مو�سى،  ن��دا 
�سماح ال�سعيد، حنان يو�سف، �سفاء جالل، حممد د�سوقي وحممد مغربي، وهو من 

تاأليف �سماح احلريري.

الدرامية  الأعمال  �سناع  بداأ 
 2022 رم�سان  يف  تقدم  التي 
الفنية،  الأعمال  تلك  جتهيز 
وت�سويرها  لعر�سها  متهيًدا 
فيما  الـــكـــرمي،  الــ�ــســهــر  قــبــل 
اأهم تلك الأعمال التي  نر�سد 

مت الإعالن عنها.

نيللي كرمي تتعاون مع اإبراهيم عي�سى للمرة الأوىل
م�سل�سلها  �سيناريو  ع��ل��ى  ك���رمي  نيللي  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��اق��دت 

اجل��دي��د ل��ل��ع��ر���ص خ���الل امل��و���س��م ال��رم�����س��اين القادم 
اإنتاج جمال  العدل، ومن  اإخ��راج حممد جمال  من 

العدل.
امل�سل�سل اجل��دي��د من  اأن  امل���رة  ه��ذه  ال��الف��ت 

ت���األ���ي���ف ال���ك���ات���ب ال�����س��ح��ايف والإع����الم����ي 
يف  دائ��م��اً  للجدل  املثري  عي�سى  اإب��راه��ي��م 

كتاباته املختلفة �سحافيا و�سينمائيا.
فيها  تتعاون  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي 
نيللي مع عي�سى، ومن املقرر التطرق 

الأح��������وال  ف����ك����رة  اإىل  ال���ع���م���ل  يف 
اخلا�سة  والقوانني  ال�سخ�سية 

تثري  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن  ب��ه��ا، 
خ�سو�ساً  ك���ب���رياً،  ج����دًل 

اأنها من عوامل اجلدل 
ب��ني ال��رج��ل وامل����راأة 

امل�����ج�����ت�����م�����ع  يف 
امل�������������������س���������ري 

وال����ع����رب����ي 
حاليا.

األربعاء   27  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13376  
Wednesday    27   October   2021   -  Issue No   13376



عالمة غري وا�سحة قد 
ت�سري اإىل نوبة قلبية و�سيكة

يكون  قد  املفرط  التعرق  اأن  من  الربيطانية،  القلب  منظمة  اأطباء  حذر 
عالمة لنوبة قلبية و�سيكة.

وت�سري �سحيفة Daily Express، اإىل اأن الأطباء ين�سحون با�ستدعاء 
هذه  لأن  ال�سدر.  يف  واأمل  والتعرق  باحلمى  ال�سعور  عند  الإ�سعاف  �سيارة 

ت�سمى اأعرا�ص "غري معتادة" للنوبة القلبية، لذلك يجب عدم جتاهلها.
وي�سري اخلرباء، اإىل اأن هناك عالمات كثرية غري معتادة، ت�سري اإىل وجود 
م�سكالت يف القلب، التي تن�سب عادة اإىل اأمرا�ص اأخرى، مثل اآلم يف املعدة 
تورم  ي�سري  اأن  ميكن  للخرباء،  ووف��ًق��ا  اله�سمي.  اجلهاز  يف  م�سكالت  اأو 
اأثناء  التي تظهر  ال�سدر  اآلم  تكون  اأن  القلب، وميكن  اإىل ق�سور  الكاحل 

التمرين من اأعرا�ص الذبحة ال�سدرية.

خبرية تغذية حتدد من ل يجوز له 
�سرب امل�سروبات الغازية واحللوة

قالت اأخ�سائية التغذية اإيرينا بي�ساريفا، يف مقابلة مع RT، اإن تناول املياه 
الغازية احللوة واملاء املمزوج بالغاز، ي�سر فئات حمددة من الب�سر، لذلك ل 

ين�سح بتناولهم هذه ال�سوائل.
واأ�سافت اخلبرية: "ل اأن�سح املراأة احلامل، بتناول املياه احللوة مع ال�سودا، 

لأن املواد التي حتتويها هذه امل�سروبات توؤثر على منو اجلنني".
الغازية،  امل�سروبات  ه��ذه  بتناول  ال�سماح  بعدم  كذلك،  الطبيبة  ون�سحت 
لالأطفال ال�سغار وكبار ال�سن، والأ�سخا�ص الذين يعانون من ارتفاع �سغط 
ال�ستثارة  وف��رط  وال�سرطان  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  ال��دم 

وا�سطرابات النوم".
ووفقا لها، تت�سبب امل�سروبات ال�سكرية بال�سمنة، مبا يف ذلك عند الأطفال.
مبينا  ي�سر  امل�����س��روب��ات،  ه��ذه  يف  الفو�سفوريك  حام�ص  "وجود  وق��ال��ت: 
الأ�سنان ويزيد من حمو�سة املعدة، لذلك ل ين�سح با�ستخدامه لالأ�سخا�ص 
الذين يعانون من اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي والقرحة والتهاب القولون". 
واأ�سارت بي�ساريفا اإىل اأن، حم�ص الفو�سفوريك له تاأثري �سيئ على امت�سا�ص 

الكال�سيوم ويغ�سله من عظام الهيكل العظمي.
العك�ص من ذلك  امل�سروبات، ل تروي العط�ص، بل على  اأن هذه  واأو�سحت 
تزيده، لأنها ت�سبب جفاف الغ�ساء املخاطي للفم اأثناء تناولها، ولذلك من 
امل�ستحيل اأن يرتوي املرء منها. واإذا قمنا بتناول كمية زائد من املاء بعدها، 

ف�سوف يزداد احلمل على الكلى، وهو اأمر حمفوف باملخاطر.
وحذرت بي�ساريفا من تناول امل�سروبات منخف�سة ال�سعرات احلرارية، لأنه 

مت ا�ستبدال ال�سكر فيها مبحليات �سناعية، وخا�سة الأ�سبارتام.

الكيميائي؟ امل�سطلح  يف  امل�ستخدمة  الذرة  كلمة  ا�سل  • ما 
يوناين وتعني الغري قابل للق�سمة

؟ ال�سم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�سيد�ص  �سيارة  ا�سم  كان  • ماذا 
جيلينيك

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�ص المريكي

اآلة  على  ال�سفحات  اإحــدى  يف  �سورة  ت�سغري  مت   •
ت�سوير اإىل %60 من حجمها الأ�سلي ثم مت ت�سغري 
ن�سبة  هــي  فما   %  20 بن�سبة  الــنــاجتــة  الــ�ــســورة 

الت�سغري النهائية من حجم ال�سورة الأ�سلي ؟
48%

.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اإكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
الربت  الفيزيائي  اجلن�سية  والمريكي  الأ�سل  الأمل��اين  العامل  اإكت�سفها  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •

اآني�ستاين الذي ن�سر هذه النظرية يف العام 1905 م.
.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 

اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�ص  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 
اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�سيات  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  الإ�سالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 

ويعطي املعادلت الريا�سية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 
هو  الفل�سفية  الكتب  من  وغريهما  والفلك  والطب  الكيمياء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �سفيان الأمري الأم��وي الذي زهد باخلالفة حبا بالعلم وان�سرف يوؤلف  خالد بن يزيد بن معاوية بن 

ويرتجم كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�سالم  يف  املدار�ص  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ص لطالب  بنى  م��ن  اأول  وه��و  اأت��اب��ك.  ب���  م��ن لقب  اأول  وه��و  العبا�ص  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�ص ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�ص يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية � يف وقته. 
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ال�سوفان

اإن ال�سوفان من الوجبات الأ�سا�سية يف اأي نظام تخ�سي�ص وذلك لأن �سعراته 
احلرارية قليلة، م�سرًيا اإىل اأن الكوب الواحد منه يحتوي على 130 �سعًرا 

حرارًيا.
كما اأنه غني بالألياف الغذائية والربوتينات مع ن�سبة قليلة من الدهون.

خماطر  وتقليل  ال��دم  �سكر  م�ستوى  تنظيم  على  اي�سا  ال�سوفان  وي�ساعد 
ال�سار  ال��ك��ول��ي�����س��رتول  م��ن  التخّل�ص  ع��ل��ى  ي�ساعد  ك��م��ا  ال�����س��ك��ري  م��ر���ص 

باجل�سم. 
ويعد ال�سوفان خالًيا من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يعانون ح�سا�سية 
اجللوتني.  واأثبتت بع�ص الدرا�سات اأن ال�سوفان يحتوي على مواد حتمي 
من ال�سرطان وخا�سة �سرطان الثدي كما يحتوي على م�سادات لالأك�سدة 

حتمى القلب من املواد ال�سارة امل�سببة لالأمرا�ص، كما يقوي املناعة.
وميكن تناول ال�سوفان مع حليب خايل الد�سم اأو حليب ال�سويا كما ميكن 

ا�ستخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�سروات. 

او �سغرياً من بط�سه وكان له مقوله دائماً يرددها  كان احد امللوك ظاملا اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً 
ان افراد �سعبه ما هم ال كالباً لديه فثار احد �سباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�سرخ يف النا�ص يحفزهم 
على التخل�ص من هذا الكابو�ص ومن الظلم والطغيان ويقول لهم انهم لو عا�سوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون 
خلفهم جياًل اآخر لأن امللك �سيبيد ال�سعب كله من اجلوع والعط�ص واملر�ص.. ثار ال�سعب �سد امللك ثورة عارمة لكن 
امللك بقواده ا�ستطاعوا ان يخر�سوا النا�ص ويهددوهم باحلديد والنار واأر�سل امللك قواده للبحث عن ال�ساب الذي 
حر�سهم لكن عابد كان قد هرب حتت احلاح امه اإىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�سحراء حتى كاد يهلك 
ولول ان احد القوافل حلقته ما كان بقي له يوماً اآخر، ترك رئي�ص القافلة عابد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني 
به فقامت على عالجه حتى ا�سرتد عافيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندما �ساأله رئي�ص القافله عن وجهته قال له 
اين ل اجته اإىل اية مكان بل كنت فاراً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�ص القافلة بعابد وا�ست�سافه حتى و�سل اإىل 
اخته وهناك زاد اكرام الرجل لعابد ثم عر�ص عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ص بني اهل قبيلته فوافق عابد على الفور 
ملا اح�ص به من قبول جتاه الفتاه.. ولكن �سعادته مل ت�ستمر كثرياً فهناك كان احد �سباب القبيلة يكيد له وقد امتالأ 
قلبه كرها ب�سبب زواج عابد من ابنة رئي�ص القبيلة وقد كان ال�ساب يريدها لنف�سه لذلك ا�ستدرك ال�ساب عابد 
اإىل مبارزة بينهما فلم ي�ستطيع عابد ان يرف�ص ذلك وال ات�سف باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�ستطاع ان يقتله 
فزاد مقداره يف القبيلة واأ�سبح له مكانة عظيمة فعا�ص �سنوات رزق فيها باأولد حني ا�ستطاع احد افراد القبيلة ان 
يذهب بتجاره اإىل مدينة عابد ويعود باأخبارهم التى تثبت ان امللك ما زال يفتك باأهل مدينته، اح�ص عابد بقب�سة 
يف قلبه واأ�سر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود بها ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �ساء ربي يل العودة 
فلن اأتاأخر وان مل ي�ساأ فاأذكري حكايتي لأولدي. ودع عابد زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�سلها ليل اليوم 
الثالث فت�سلل اإىل بيت امه ودق بابها ففتحته والرعب ميالأ قلبها وعندما �ساهدته مل ت�سدق عيناها لكنها راحت 
يف بكاء �سديد وهى تتمتم انها كانت حت�ص بعودته وانها �سرتاه قبل موتها.. ا�سفق عليها ولدها وهدء من روعها 
لكنها كادت ت�سرخ وهى تقول انه ل مير يوماً دون ان يعرب هذا املكان جنود امللك وانها ت�ستحلفه باهلل ان يعود 
حيثما كان فقال انه لن يرتك املكان حتى تاأتي معه وخوفاً عليه مللمت ا�سياءها الب�سيطة وركبت معه جواده وخرجا 
من املدينة حتت �ستار الليل يحفظهما الذي ل يغفل ول ينام، وو�سل بها �ساملة اإىل حيث توجد زوجته واأولده 

لتعي�ص معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية والكرامة.  

كيت فرويند خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم »الليلة املا�سية يف �سوهو« يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا.ا ف ب

حذرت درا�سة جديدة من الآثار ال�سلبية على ال�سحة العقلية جراء 
اجللو�ص فرتة طويلة ، وفقا للباحثني الذين در�سوا تاأثري "كوفيد-

النا�ص. 19" على 
جزءا  يوميا  الطلق  ال��ه��واء  يف  التمارين  م��ن  ب�ساعة  ال�سماح  وك���ان 
اأ�سا�سيا من ا�سرتاتيجية حكومة اململكة املتحدة عندما بداأ الإغالق 

الوطني الأول يف مار�ص 2020.
 Huddersfield ومع ذلك، وجدت الدرا�سة التي اأجرتها جامعة
اأكرث من ثماين �ساعات يف اليوم  اأن العديد من الأ�سخا�ص يق�سون 
اأثناء  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  اأو يف  امل��ن��زل  ال��ع��م��ل م��ن  اإم���ا ب�سبب  ج��ال�����س��ني، 

الإجازة.
وقال الباحثون اإن هذا بدوره ت�سبب يف اآثار �سارة ب�سحتهم العقلية.

اأو قويا ملدة  وحتى الأ�سخا�ص الذين ميار�سون ن�ساطا بدنيا معتدل 
150 دقيقة اأ�سبوعيا، تعر�سوا لتاأثري �سلبي على �سحتهم العقلية، 
منط  مل��وازن��ة  مطلوبة  ك��ان��ت  التمارين  م��ن  امل��زي��د  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا 

حياتهم امل�ستقرة املتزايدة.
وقالت الدكتورة ليان اأزيفيدو، اإحدى معدي الدرا�سة: "على الرغم 
من اأن عّينتنا املكونة من حوايل 300 �سخ�ص كانت ن�سطة للغاية، اإل 
اأنهم كانوا يجل�سون لفرتات اأطول مع جلو�ص اأكرث من %50 لأكرث 
من ثماين �ساعات يف اليوم. واأظهرت درا�سات اأخرى اأنه اإذا جل�ست ملدة 
تزيد عن ثماين �ساعات، فمن اأجل تعوي�ص التاأثري ال�سلبي لل�سلوك 
ممار�سة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ف��اأن��ت  ال��ب��دن��ي��ة،  ال�سحة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  امل�ستقر 

الريا�سة لفرتة اأطول".
ال�سحة  على  اإيجابي  تاأثري  له  اجللو�ص  وق��ت  تقليل  "اإن  واأ�سافت: 
اأن  يجب  البدين،  الن�ساط  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  اأن��ه  نو�سي  العقلية. 
ال�سحة  لفوائد  اجللو�ص  وق��ت  تقليل  على  العامة  ال�سحة  ت�سجع 
اأن�سطة  ه��ي  والب�ستنة  ال��ف��راغ  اأوق���ات  اأن  ليان  واأو���س��ح��ت  العقلية". 

ت�ساعد ج�سديا وعقليا.
.Sport Sciences for Health وُن�سر البحث يف جملة

درا�سة حتّذر من خطر �سحي يرتبط باجللو�س لفرتة طويلة!


