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خبرية تك�ضف نوعا من اخل�ضار يحفز املناعة 
دعم  ميكن  �إن��ه  �لتغذية،  جمال  يف  �ملخت�صة  كروغلوفا  ناتاليا  قالت 
و�نت�صار  �لربد  نزالت  �إ�صايف يف مو�صم  ب�صكل  �ملناعة  وم�صاعدة جهاز 

وباء كوفيد، بف�صل تناول �لطماطم.
�أن  �إىل  �صبوتنيك"،  "ر�ديو  �إذ�ع����ة  حم��ط��ة  م��ع  مقابلة  يف  و�أ����ص���ارت 
�لطماطم �أو �لبندورة، تعترب جزء� من �لعديد من �الأطباق يف قو�ئم 
مذ�ق  حت�صني  جم��ال  يف  فقط  لي�س  مفيدة  وه��ي  �ليومية،  �لطعام 

�لطعام، بل وجتعله مفيد� و�صحيا �أكرث.
و�ملفيدة  �لقيمة  �مل��و�د  ع��دد من  �لطماطم، حتتوي على  ب��اأن  ونوهت 
للج�صم، مبا يف ذلك م�صاد�ت �الأك�صدة �لقوية - �لاليكوبني، �لقادر 
�لليكوبني،  على  �لطماطم  وحتتوي  �ملناعية.  �خلاليا  تن�صيط  على 
وهو م�صاد �أك�صدة قوي ومهم للب�صر. فهو يحمي �جل�صم من �ل�صو�رد 
�لدموية  و�الأوع���ي���ة  �ل��ق��ل��ب  �أم���ر�����س  ت�صبب  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �حل���رة 
�مل��ن��اع��ي. وتوجد  �ل���دف���اع  ين�صط خ��الي��ا  و�ل��ل��ي��ك��وب��ني  و�ل�����ص��رط��ان. 
�ملناطق �جلنوبية،  �ملنتجة يف  �لطماطم  �الأك�صدة يف  معظم م�صاد�ت 
تركيبتها  "بف�صل  قائلة:  وتابعت  ور�ئحة متميزة.  �للون م�صبع  ذ�ت 
�لفريدة، تعترب �لطماطم مفيدة للعينني و�جللد و�ل�صعر و�الأظافر. 
وحتتوي �لطماطم على فيتامني �صي، وهي غنية باالألياف �لغذ�ئية، 
وبيتا كاروتني - هو فيتامني �أ، �لذي يلعب دور� هاما يف �ملحافظة على 

�لب�صرة و�ل�صعر و�الأظافر و�لب�صر يف حالة جيدة".

كيف ميكن حماية الأطفال من ح�ضا�ضية البي�ض؟
تفادي  خاللها  من  ميكن  طريقة  �إىل  حديثة  طبية  در��صة  تو�صلت 

�الإ�صابة ب�"ح�صا�صية �لبي�س".
فاإن  ن��ي��وي��ورك،  يف  "بوفالو" �الأم��رك��ي��ة  جامعة  يف  �لباحثني  ووف��ق 
خطر  م��ن  يقلل  �أن  ميكن  م��ب��ك��رة،  �صن  يف  �لبي�س  �الأط��ف��ال  �إط��ع��ام 

�الإ�صابة ب�"ح�صا�صية �لبي�س" يف مر�حل عمرية الحقة.
2200 ط��ف��ال م��ن��ذ والدتهم  �أك����رث م��ن  ب��ي��ان��ات  ودر�����س �ل��ب��اح��ث��ون 
�لغذ�ئية  عاد�تهم  على  �طلعو�  حيث  �ل�صاد�صة،  �صن  بلوغهم  وحتى 

وح�صا�صيتهم جتاه �لبي�س.
�حل�صا�صية  "بحوث  موقع  يف  نتائجها  ن�صرت  �لتي  �لدر��صة  ووج��دت 
�لغذ�ئية"، �أن ن�صبة 0.6 يف �ملئة من �مل�صاركني يف �الأبحاث، �أبلغو� عن 

�لعام. بعمر  كانو�  �لذين  �أطفالهم  �لبي�س" لدى  "ح�صا�صية 
و�أفاد �لباحثون �أن �الأطفال �مل�صابني ب�"ح�صا�صية �لبي�س" يف عمر 1 
و6 �صنو�ت �أكلو� عدد� �أقل من �لبي�س يف عمر 5 و6 و7 و10 �أ�صهر 

من غرهم من غر �مل�صابني بهذ� �لنوع من �حل�صا�صية.
ونقلت وكالة "يو بي �آي" لالأنباء عن رئي�س �لباحثني �صيوزونغ وين 
�أكرث  ثاين  هي  �لبي�س  "ح�صا�صية  قال:  حيث  �لدر��صة،  على  تعليقه 

�أنو�ع �حل�صا�صية �لغذ�ئية �صيوعا يف جميع �أنحاء �لعامل".
�أثناء  �أن �الإدخ��ال �ملبكر للبي�س  �إىل  "�الأدلة �حلالية ت�صر  و�أ�صاف: 
ح�صا�صية  تطور  �صد  وقائيا  يبدو  متكرر،  باإطعام  متبوعا  �لطفولة، 
نظام  يف  �لبي�س  الإدخ���ال  �الأم��ث��ل  �لتوقيت  ن��در���س  زلنا  م��ا  �لبي�س. 

�لر�صع �لغذ�ئي وتو�تر �لتغذية".

امل�ضافة التي ل ت�ضر فيها �ضا�ضة الكمبيوتر بالب�ضر؟
قال طبيب �لعيون �صرغي خومياكوف، �إن �ملو�طنني �لرو�س يق�صون 

ب�صكل متو�صط �أمام �لكمبيوتر من 6 �إىل 7 �صاعات يف �ليوم.
ذل��ك على  �لب�صر، يجب �جللو�س خ��الل  "حتى ال يت�صرر  و�أ���ص��اف: 
بعد 50-60 �صم من �ل�صا�صة. وتابع �لطبيب ن�صائحه: "�صع �صا�صة 
�لكمبيوتر �أمامك مبا�صرة. ويجب �أن تكون �حلافة �لعلوية لل�صا�صة 
�مل�صافة من  تكون  �أن  �لروؤية لديك. ويجب  نف�س م�صتوى خط  على 
�لعني �إىل �ل�صا�صة حو�يل 50-60 �صم. و�إذ� كنت ت�صتخدم �حلا�صوب 
�ملحمول "الب توب"، �أو �حلا�صوب �للوحي مع �صا�صة بقطر 12-10 
�مل�صافة من  �أن تكون مماثلة للم�صافة بني  �مل�صافة يجب  بو�صة، فاإن 

�لكوع �إىل �الإبهام، �أو مبتو�صط   40-45 �صم".
و�أ�صار �إىل �أنه يف �ل�صنو�ت �الأخرة، مت �إيالء �لكثر من �الهتمام لي�س 

مل�صتوى �الإ�صاءة �ملعياري، بل للتكوين �لطيفي لل�صوء.
�لطبيعي  �لطيف  لدينا يف ظ��روف  �لروؤية  "لقد تطور جهاز  وق��ال: 
لل�صوء �الأبي�س، و�لذي يتكون بعد مرور �صوء �ل�صم�س عرب �لغالف 
�جلوي. وبالتايل، فاإن م�صادر �ل�صوء �الأكرث ر�حة هي �الأكرث قربا يف 

طيفها �إىل �لتدفق �ل�صوئي للطيف �لطبيعي.
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الطريقة ال�ضحيحة 
للإم�ضاك بفر�ضاة الأ�ضنان

يرتكب �لكثرون بع�س �الأخطاء يف روتني �لعناية �ليومي باأ�صنانهم، ويوؤدي 
ذلك �إىل تر�كم �الأو�صاخ وبقايا �لطعام وت�صو�س �الأ�صنان يف نهاية �ملطاف.

 The Real Housewives of �لو�قع  و�أثناء ظهورها يف برنامج 
بع�س  كين�صيال  هانا  �لتجميلية  �الأ�صنان  طبيبة  �صاركت   Cheshire
�أي�صاً عن  �لن�صائح �ملهمة للحفاظ على �صحة �الأ�صنان وبيا�صها، وك�صفت 

�خلطاأ �لذي نقوم به جميًعا وهو طريقة �إم�صاك فر�صاة �الأ�صنان.
�صن  ذ�  �صحيفة  بح�صب  كين�صيال،  �ل��دك��ت��ورة  ن�صائح  �أه���م  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

�لربيطانية:
نظف �أ�صنانك ب�صكل �صحيح: بداًل من تفري�س �الأ�صنان بقوة بقب�صة قوية، 
لو  كما  �ملقب�س  و��صتخدم  �لنهاية،  من  �أ�صنانك  بفر�صاة  �الإم�صاك  ح��اول 
كنت مت�صك بقلم، �صيوؤدي ذلك �إىل تقليل �ل�صغط على �لفر�صاة و�الأ�صنان، 

وبالتايل حمايتها من �لتلف و�مل�صاهمة يف تبيي�س �الأ�صنان.
�حذر من طعامك و�صر�بك: ميكن �أن تت�صبب �لقهوة و�ل�صاي و�مل�صروبات 
فاإن �حلر�س  لذ�  �للون،  بنية  �أو  بقع �صفر�ء  تكوين  ب�صرعة يف  �لكحولية 
على جتنب هذه �مل�صروبات �إن �أمكن، �أو �صربها من خالل ق�صة قد ي�صاعد يف 
�حلفاظ على �الأ�صنان بي�صاء وجتنب �لبقع. وميكن �أن يت�صبب �لنيكوتني 
ا يف تلطيخ �الأ�صنان، لذلك من نافلة �لقول جتنب  �ملوجود يف �ل�صجائر �أي�صً

�ل�صجائر حلماية �الأ�صنان.

كيف ميكن حتديد 
اخلرمال غري القاب�ض؟

�لطبخ  ���ص��ي��ف  م��ات��ف��ي��ف  �أن�����دري�����ه  ق�����ال 
�لرو�صي �ملعروف، �إن �خلرما �أو �خلرمال 
�الأ�صو�ق،  يف  يباع  �ل��ذي  �لرب�صيمون،  �أو 
�ل�صائع  �إىل نوعني: �لرب�صيمون  ينق�صم 

وما ي�صمى ب� "�مللكي".
للم�صتهلك  ميكن  كيف  �خلبر  وك�صف 
�لنا�صج  �خل����رم����ال  حت���دي���د  �ل�����ع�����ادي، 
وحلو  �للذيذ  وبالتايل  �لقاب�س،  وغ��ر 
�ل��ط��ع��م. وذك���ر �أن���ه يف ك��ل ح��ال��ة، هناك 
�لثمرة  لتحديد  مهمة  خا�صة  معاير 
و�لل�صان  �لفم  تقب�س  �لتي ال  �لنا�صجة 

عند تناولها.
و�أ�صاف: "قبل كل �صيء، يجب �أن تكون 
�الأور�ق و�ل�صيقان جافة وذ�ت لون د�كن، 
ويجب �أن تكون �لثمرة بحد ذ�تها المعة 
وناعمة، بدون �أي بقع �أو خدو�س. ويجب 
ناعمة  �خل���ارج���ي���ة  ق�����ص��رت��ه��ا  ت���ك���ون  �أن 
وم�صتوية ولونها �أحمر فاحت. و�إذ� كانت 
�أن  يعني  فهذ�  �لق�صرة،  على  بقع  هناك 

�لثمرة ن�صجت منذ فرتة".
�خ��ت��ي��ار خا�صة،  ق���و�ع���د  ب���وج���ود  ون�����وه 
"�مللكي"  بالنوع  ي�صمى  ما  ثمار  النتقاء 

بها.

درا�ضة تثبت فعالية "ال�ضاي" 
يف تقليل ن�ضاط التهاب املفا�ضل �ص 23

اإنهاء العلقات اأكرث تاأثريًا
 على الرجال

�أظهرت در��صة جديدة �أجر�ها علماء نف�س بارزون �أن 
�ل�صورة �لنمطية �لقدمية عن �أن �لرجال �أقل �هتماماً 

عاطفياً بالعالقات من �لن�صاء لي�صت �صحيحة.
�لرجال  �أن  النك�صرت  جامعة  من  باحثون  ووج��د 
يف �لعالقات بني �جلن�صني ي�صعرون باأمل �أكرث 
�أكرث  �أنهم  كما  �النف�صال،  بعد  �لن�صاء  من 

عر�صة ملناق�صة �صعورهم بانك�صار �لقلب.
�ل���دول���ي���ة لدعم  �ل����در������ص����ة  ون����ظ����رت 
�لعالقات عرب �الإنرتنت يف بيانات 
�صخ�س،   184000 �أكرث من 
�لرجال مييلون  �أن  ووج��دت 
�الأمل  م����ن  �مل���ع���ان���اة  �إىل 
�ل���ع���اط���ف���ي �أك�������رث من 
تاأخذ  عندما  �لن�صاء 

ع������الق������ت������ه������م 

حتليل  �أول   - �لدر��صة  وب��د�أت  �الأ���ص��و�أ.  نحو  منعطفاً 
�لعالقات  مل�صاكل  �الإطالق  �ل�صخمة" على  "للبيانات 
�لعالقات  مل�����ص��اك��ل  خ���ري���ط���ة  الإن�������ص���اء  ك���م���ح���اول���ة   -
و�لن�صاء،  �ل��رج��ال  منها  ي��ع��اين  �ل��ت��ي  �صيوعاً  �الأك���رث 
�لدميوغر�فية  �خل�صائ�س  بتحليل  �لباحثون  وق��ام 
و�لنف�صية با�صتخد�م "طرق معاجلة �للغة �لطبيعية" 
بعد �أن ن�صر �مل�صتخدمون م�صاكل عالقتهم يف منتدى 
جم��ه��ول ع��رب �الإن���رتن���ت، ومت��ك��ن �الأك���ادمي���ي���ون من 
حتديد �ملو�صوعات �الأكرث �صيوًعا �لتي ظهرت عرب كل 
من�صور �إح�صائًيا، و�إن�صاء "خريطة" مل�صاكل �لعالقات. 
و�أظهرت �لنتائج �أن م�صاكل �الت�صال هي �أكرث �مل�صاكل 
�مل���ذك���ورة ���ص��ي��وع��اً، ح��ي��ث �أ���ص��ار و�ح���د م��ن ك��ل خم�صة 
�أ�صخا�س تقريباً �إىل �صعوبة مناق�صة �مل�صكالت، وذكر 

و�حد من كل ثمانية م�صكالت �لثقة يف عالقاتهم.

�أهم فو�ئد �لكيوي �ل�صحية
�لتالف �لنووي  �حلم�س  �إ�صالح   .1

�أنه بعد تعر�س �حلم�س �لنووي  �أو�صحت در��صة حديثة 
للتلف �ملتعمد با�صتخد�م �لبروك�صيد )مركب كيميائي(، 
�أن �حلم�س  �لكيوي  �أك��ل��و�  �لذين  �أول��ئ��ك  �أظ��ه��رت خاليا 

�لنووي لديهم يتمتع بقدرة �أكرب على �إ�صالح نف�صه.
�لقلب �أمر��س  من  �لوقاية   .2

تقليل  ي�صاعد يف  يوم  كل  �لكيوي  2-3 حبات من  تناول 
�لثالثية  �ل��ده��ون  وتقليل   ،18% بن�صبة  �ل���دم  ت��خ��رث 

و�لرو��صب �لدهنية يف �لدم بن�صبة 15%.
وتعترب فاكهة �لكيوي �صحية �أكرث لالأ�صربين عندما يتم 
�أث��ارة جانبية  �ي��ة  ب��دون  �ل��دم  لتقليل تخرث  �صاتخد�مها 

لالن�صان.
و�لبوتا�صيوم،   C و   E فيتامني  على  ب��وف��رة  و�ح���ت���و�وؤه 
ومينع  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع���ي���ة  �ل��ق��ل��ب  �صحة  ي��ع��زز  يجعله 

�ن�صد�د �ل�صر�يني.
�ملناعة تعزيز   .3

مع وجود تركيز عاٍل من م�صاد�ت �الأك�صدة وفيتامني �صي، 
فاإن تناول �لكيوي يح�صن من قوة جهاز �ملناعة لديك.

�أي�صا �الإجهاد و�ل�صيخوخة، ويعزز   يحارب فيتامني �صي 
�ل��ت��ئ��ام �جل������روح، و�م��ت�����ص��ا���س �حل���دي���د، وي���دع���م �صحة 
�ل�صفر و�صيق  �لفاكهة تقلل  �أن هذه  �لعظام. وقد ثبت 

�لتنف�س لدى مر�صى �لربو بحو�يل 35%.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة الأول���ئ���ك �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ���ص��ع��ف �ملناعة، 
ه���ذه �ل��ف��اك��ه��ة �أم���ر الب���د م��ن��ه، ح��ي��ث حت���ارب �مليكروبات 
وتق�صي على �اللتهابات �ملو�صمية ولها خ�صائ�س م�صادة 
فرو�س  ذل��ك  يف  مب��ا  للفرو�صات  وم��ق��اوم��ة  للفطريات 

كورونا �مل�صتجد.

�لعظام �صحة  دعم   .4
هل تعلم �أن �لكيوي يحتوي على %20 من �لبوتا�صيوم 
�ملعدن �حليوي على �صحة  �مل��وز؟ يحافظ هذ�  �أك��رث من 
�ل����دم وي��ق��ل��ل م���ن خ��ط��ر �الإ�صابة  �ل��ع�����ص��الت، و���ص��غ��ط 

بح�صو�ت �لكلى وه�صا�صة �لعظام و�ل�صكتة �لدماغية.
�ملخ وظائف  تعزيز   .5

�أمر  وه��و  �لفوليك،  حم�س  على  �لكيوي  فاكهة  حتتوي 
�لدموية،  و�الأوعية  �لقلب  �أمر��س  للوقاية من  �صروري 
�مل��ع��ريف، وم��ن��ع ت�صوهات  �ل��دم��اغ و�ل��ت��ط��ور  وحت�صني من��و 
�لدماغ عند �الأطفال قبل �لوالدة وبعدها، ويح�صن �لتعلم 
ي�صاعد  طبيعتها.  �إىل  �ل�صهية  ويعيد  و�مل���ز�ج  و�ل��ذ�ك��رة 
لكنه   ، مريح  ن��وم  على  �حل��ف��اظ  يف  ��ا  �أي�����صً �ل�صروتونني 

ي�صجع على �لرتكيز يف �ل�صباح.
�لعيون �صحة  على  �حلفاظ   .6

مركبان  وه��م��ا  و�لزياك�صانثني،  باللوتني  غني  �ل��ك��ي��وي 
موجود�ن ب�صكل طبيعي د�خل �لعني. عند تناول �لكيوي 
�ملركبات ت�صاعد يف  �أن هذه  �الأبحاث  �أثبتت  ب�صكل يومي، 

تقليل �لتنك�س �لبقعي بن�صبة 36%.
�له�صمي �جلهاز  �صحة  حت�صني   .7

عندما يتم تناول �لكيوي ي�صاعد �إنزمي ي�صمى �الأكتينيدين 
�لفاكهة  ه��ذه  �أل��ي��اف  تتميز  كما  �ل��ربوت��ني،  ه�صم  على 

بقدرته على �إز�لة �ل�صموم وتطهر �الأمعاء.
للب�صرة مفيد   .8

م�صاد�ت  �أح��د  وه��و   ،)E( بفيتامني  �أي�صا  غنية  �لكيوي 
�لتدهور،  م��ن  �لب�صرة  حتمي  �ل��ت��ي  �الأ�صا�صية  �الأك�����ص��دة 
�مل�صببة  �خلاليا  وحت��ارب  �لكولي�صرتول،  ن�صبة  وتخف�س 

لل�صرطان.
�ل�صكري ملر�صى  مفيد   .9

حتتوي حبة كيوي كبرة على حو�يل 56 �صعرة حر�رية، 
و13 غ���ر�م���ا م���ن �ل���ك���رب���وه���ي���در�ت، وك��م��ي��ة ك��ب��رة من 
يرفع  لن  �لكيوي  تناول  ف��اإن  ل��ذ�  و�مل��ع��ادن،  �لفيتامينات 
م�صتويات �ل�صكر يف �لدم ب�صرعة كبرة، وهو �أمر �صروري 

ملر�صى �ل�صكر.
لن�صبة  منخف�س  موؤ�صر  على  فقط  �لكيوي  حتتوي  وال 
لها خ�صائ�س متنع  �إن  �أي�صا  يقال  ولكن  �ل��دم  �ل�صكر يف 
حدوث خلل يف �الأن�صجة �لدهنية �لتي مت ربطها مبر�س 

�ل�صكري.
�لربو �أعر��س  تقليل   .10

عالج  يف  ف��ع��ال��ة  �ل��ك��ي��وي  ف��اك��ه��ة  م�صتخل�صات  �أن  ُوج����د 
يف  �لفاكهة  ����ص��ت��خ��د�م  مت  كما  �ل��ن��ووي.  �حلم�س  تنك�س 
�الأدوية �ل�صينية �لتقليدية يف مكافحة �أنو�ع خمتلفة من 

�ل�صرطانات.
�الأرق حماربة   .11

ي�صاعد �لكيوي، كم�صدر جيد لل�صروتونني )ناقل ع�صبي 
يف  �لكيوي  تناول  �إن  �لعميق.  �لنوم  على  للدماغ(،  مهم 

�مل�صاء مفيد �إذ� كنت تعاين من ��صطر�ب �لنوم.
�جللد �صيخوخة  �إبطاء   .12

ناعة  �لب�صرة  على  يحافظ  يجعله  ال   E بفيتامني  غناه 
وخالية من �لعيوب فح�صب، بل يحارب �خلطوط �لدقيقة 
و�لتجاعيد �أي�صا، ويعتقد �أن تناول فاكهة �لكيوي يوميا 

يبطئ �صيخوخة �جللد.
�لدم( )فقر  �الأنيميا  حماربة   .13

يعد �لكيوي م�صدر� وفر� لفيتامني C و�ملو�د �لكيميائية 
�ل��ن��ب��ات��ي��ة م��ث��ل �ل��ل��وت��ني و�ل��زي��اك�����ص��ان��ث��ني، وي�����ص��اع��د يف 
فقر  ح��دوث  دون  يحول  م��ا  للحديد،  �جل�صم  �مت�صا�س 

�لدم.

تهديد مناخي 
ملناطق جديدة 
بحلول 2030

�أزم���ة تغر  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع تفاقم 
�مل���ن���اخ، ب��ات��ت �ل��ف��ي�����ص��ان��ات متثل 
�ل���ت���ه���دي���د�ت �لتي  �أك�����رب  �إح������دى 
تعطل  �أن��ه��ا  �إذ  �لب�صرية؛  ت��و�ج��ه 
ج��ه��ود �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة، كما 
تت�صبب يف ت�صرر قطاعات كبرة 
�أعد�د  ع��دده��م  يفوق  �لب�صر،  م��ن 
بيئي  �أي خ��ط��ر  م��ن  �مل��ت�����ص��رري��ن 

�آخر.
وموؤخًر�، قام باحثون من جامعات 
يومية  ���ص��ور  بتحليل  �أم��رك��ي��ة 
�ال�صطناعية،  �الأق��م��ار  �لتقطتها 
من  �لفرتة  يف  �لفي�صانات  لتتبع 
ثم   ،2018 ح��ت��ى   2000 ع���ام 
يف  جهودهم  نتائج  بتوثيق  قامو� 
"نيت�صر"  جملة  يف  ُن�صرت  در��صة 

�ملرموقة يف �أغ�صط�س �ملا�صي.
"�صكاي  م����وق����ع  م����ع  ح�������و�ر  ويف 
باحثة  ك�����ص��ف��ت  عربية"،  ن���ي���وز 
و�لبيئية  �ل��ب�����ص��ري��ة  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
و�لباحثة  �أري������زون������ا،  ب���ج���ام���ع���ة 
�لرئي�صية بالدر��صة بيث تيلمان؛ 
�لب�صر،  على  �لفي�صانات  خماطر 
�ملناطق  وكذلك  زيادتها،  ومعدل 
كما  ت��ه��دي��ًد�،  �الأك���رث  �جلغر�فية 
ق����دم����ت م����ق����رتح����ات م�����ن و�ق�����ع 
�لدر��صة للتكيف مع �لفي�صانات.

�ل���در�����ص���ة  �إّن  ت���ي���ل���م���ان  وت����ق����ول 
������ص����ت����خ����دم����ت ������ص�����ور �الأق������م������ار 
مرًت�   250 ب��دق��ة  �ال�صطناعية 
في�صاًنا  ل�913  خ��ر�ئ��ط  ل��ر���ص��م 
كبًر� من 2000-2018 حول 

�لعامل.
نيوز  "�صكاي  مل���وق���ع  وت�������ص���ي���ف 
�الأم�������ور  ب����ني  م����ن  �أن  عربية" 
�أنهم  �ل��در����ص��ة  �ل��الف��ت��ة يف ه���ذه 
�صكانية  ك��ث��اف��ة  م���ع���دل  ر�����ص����دو� 
�صربتها  �لتي  �ملناطق  يف  مرتفعا 
�لفي�صانات؛ مقارنة بعدد �ل�صكان 
�لدولة،  بنف�س  �أخ��رى  مناطق  يف 
توجًها  ه��ن��اك  �أن  ي��ع��ن��ي  م��ا  وه���و 
�ملعر�صة  �ملناطق  يف  �لتنمية  نحو 

للفي�صانات.
�ل��ت��و���ص��ي��ح، تقول  م���ن  وب�������ص���يء 
تيلمان �إن �الأرقام ك�صفت �أن نحو 
�إىل  مييلون  �صخ�س  مليون   86
�لفي�صانات  تغمرها  �لتي  �ملناطق 
خ���الل �ل��ع��ق��دي��ن �مل��ا���ص��ي��ني، كما 
90 يف �ملئة من  �أّن ما يقرب من 
ح������و�دث �ل��ف��ي�����ص��ان��ات وق���ع���ت يف 

جنوب وجنوب �صرق �آ�صيا.

لن ت�ضدق.. ماذا يحدث اإذا 
تناولت ثمرة كيوي يوميا؟

فائدة  الأكثثر  الفواكه  من  بالفرو  املغطاة  الفاكهة  وهي  الكيوي  تعترب 
على  حتتوي  اإذ  الأخرى،  الفواكه  بجميع  مقارنة  الغذائية،  الناحية  من 

اأهم  على  املقال  هذا  يف  �ستتعرف  لها؛  ح�سر  ل  ومغذيات  فيتامينات 
فوائد الكيوي.

فاكهة الكيوي موطنها الأ�سلي هو ال�سني، حيث مت ا�ستهالكها منذ 
اآلف ال�سنني وتعرف هناك حتى اليوم با�سم يانك تاو، ويف اأوائل 
القرن الع�سرين، مت جلب اأ�سجار الكيوي من ال�سني اإىل نيوزيلندا.

ُتعرف  الكيوي  فاكهة  كانت  املتحدة،  الوليات  اإىل  و�سولها  قبل 
اأمريكا  يف  ت�سميتها  مت  ذلثثك  ومثثع  ال�سيني،  الثعلب  عنب  با�سم 
موقع  بح�سب  لنيوزيلندا،  الأ�سلي  للطائر  تكرميا  "الكيوي"  بث 

.doctormurray
نف�سك  ملنح  طريقة  تناوله  ويعد  املفيدة،  باملركبات  مليء  الكيوي 

وجبة خفيفة حلوة خالية من الدهون.
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات ور�سة عمل اجلميع من اأجل الوحدة يف جناح رومانيا

لوحات فنية بالفحم واجلرافيت تعك�ض مفاهيم ال�ضتدامة يف اإك�ضبو  2020 دبي

اإك�ضبو 2020 دبي يعلن عن �ضحب ا�ضتك�ضاف العامل وعر�ض خا�ض على تذاكر الزيارة

البو�ضنة والهر�ضك حتاكي ثقافاتها وتراثها بلوحات فنية يف اأك�ضبو 2020 

يف ختام اأ�سبوع التنمية احل�سرية والريفية

اإك�ضبو 2020 دبي يدعو لإعادة التفكري يف طرق م�ضتدامة للبناء والعي�ض وال�ضتهلك 

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

حممد معني الدين

�جلميع من �أجل �لوحدة، حتت هذ� �لعنو�ن �فتتح �لنحات 
�لروماين د�نيال ر�دولي�صكو ور�صة �لعمل �خلا�صة به، �لتي 
باإك�صبو  روم��ان��ي��ا  ج��ن��اح  يف  ن��وف��م��رب،  �صهر  طيلة  �صت�صتمر 
2020 دبي، �لتي تاأتي �صمن فعاليات ور�صة �لعمل �لفنية 
�أطلقها جناح رومانيا منذ  �لتي  بروؤية جديدة"،  "�لتقاليد 
�أكتوبر �ملا�صي وت�صتمر طو�ل فرتة �نعقاد �حلدث �لدويل، 
مب�صاركة 6 فنانني وحرفيني وم�صممني رومانيني، ينجزون 

�أعماال فنية مبا�صرة �أمام �جلمهور با�صتخد�م مو�د طبيعية 
�ال�صتد�مة  ت�صكل مفاهيم  �إذ  و�ملعدن و�خل�صب،  مثل �جللد 
�مل�صرتك  �لقا�صم  �لطبيعية  للمو�رد  �مل�صوؤول  و�ال�صتخد�م 

بني جميع �لفنانني �مل�صاركني.
حتمل  �ل��ت��ي  �لفنية،  ور�صته  خ��الل  م��ن  ر�دولي�صكو  ي��ه��دف 
�لتي  �ل��ث��الث  �ملنحوتات  �إح���دى  حتمله  �ل���ذي  �ال���ص��م  نف�س 
على  �ل���روم���اين  �جل��ن��اح  زو�ر  ت��ع��ري��ف  �إىل  ف��ي��ه��ا،  يعر�صها 
مو�د  با�صتخد�م  ينجزها  �لتي  �لفنية،  و�إب��د�ع��ات��ه  �أع��م��ال��ه 
�إىل  �إ�صافة  �جلر�فيت،  ومعدن  و�لفحم  كالفوالذ  خمتلفة؛ 
با�صتخد�م  �خلا�صة  لوحاتهم  ر�صم  يف  للم�صاركة  دعوتهم 
هذه �ملو�د، �لتي تن�صجم مع مفهوم �ال�صتد�مة �لقائم على 

�ال�صتخد�م �مل�صوؤول للمو�رد، و�الإبد�ع ب�صرب وعناية لتحقيق 
�لتو�زن بني �الإن�صان و�لطبيعة.  و�صارك بع�س �لزو�ر، يوم 
�أم�س �الأول �ل�صبت، يف ر�صم لوحات با�صتخد�م �ملو�د �ملختلفة 
�لتي يقدمها �لنحات ر�دولي�صكو، خا�صة �لفحم و�جلر�فيت، 
م�صتلهمني �أعمال ق�صطنطني بر�نكو�صي، �لنحات �لروماين 
د�نيال  مع  تذكارية  �صور�  �لتقطو�  كما  �ل�صهر،  �حلد�ثي 
ر�دولي�صكو، �أمام جد�رية كبرة علقت عليها �للوحات �لفنية 

�لتي قامو� بر�صمها خالل ور�صة �لعمل.
�أما عن منحوتة "�جلميع من �أجل �لوحدة"، �لتي يعر�صها 
ر�دولي�صكو  �لتي يهدف  �لر�صالة  �لور�صة، فتعرب عن  خالل 
�أنها عبارة عن جم�صم  �أو�صح  �إي�صالها للجمهور، حيث  �إىل 

د�ئرية  جمموعة  لديه  �صخ�صاً  ي�صور  �ملعدن،  من  م�صنوع 
من �الأيدي �ل�صخمة، فيما يعرب �لفر�غ �لظاهر يف منطقة 
�النفتاح  لقيم  جت�صيد�ً  وذل��ك  �ملنفتحة،  �ل��روح  عن  �ل�صدر 

و�لت�صامح و�لوحدة بني جميع �لب�صر. 
جميع  دع��وة  على  �لور�صة  فكرة  "تقوم   : ر�دولي�صكو  يقول 
ق�صطنطني  �أع��م��ال  �إح��دى  �لبلد�ن الختيار  كل  �ل���زو�ر من 
بر�نكو�صي، �لنحات �لروماين �حلد�ثي �ل�صهر يف ثقافتنا، 
�لع�صرين،  �لقرن  يف  تاأثر�ً  و�أكرثهم  �لنحاتني  �أه��م  و�أح��د 
�جلر�فيت،  �أو  �لفحم  با�صتخد�م  �إنتاجها  �إع���ادة  وحم��اول��ة 
و�صيكون من �ملذهل �أن نرى �لعديد من �الأي��دي من بلد�ن 
خمتلفة ت�صهم يف ��صتلهام �أعمال �لنحات �لروماين �ل�صهر، 

جد�رية  لوحة  على  �مل�صاركات  جميع  تعليق  �صيتم  ثم  ومن 
كبرة خا�صة باأعمال زو�ر �لور�صة".

�أعماله �ملتنوعة، قال  �أهمية متثيل قيم �ال�صتد�مة يف  وعن 
مع  بالتو�فق  �أع��م��ايل  �أجن��ز  �أن  ج��د�ً  "يهمني  ر�دولي�صكو: 
�ل��ف��والذ؛ قابل  ف��اإن  �مل��ث��ال،  �صبيل  �ال���ص��ت��د�م��ة، على  مفهوم 
�لفحم  ن�صتخدم  �أننا  كما   ،100٪ بن�صبة  �لتدوير  الإع���ادة 
ال  �أم���ر  �إن���ه  ل��ل��ر���ص��م،  للغاية  ر�ئ��ع��ة  تقنية  وه���ي  �لطبيعي، 
ي�صدق"، و��صت�صهد باأعمال �لر�صام و�لنحات �لعاملي �ل�صهر 
�ملخطط  لر�صم  �لفحم  با�صتخد�م  ق��ام  �ل��ذي  �أجنلو  مايكل 
�أ�صهر   �إح���دى  �صي�صتني،  كني�صة  �صقف  ل��زخ��ارف  �لتمهيدي 

�الأيقونات �ملعمارية يف �لعامل. 

•• دبي– الفجر 

�أم�س �الأح��د عن �صحب  2020 دبي  �إك�صبو  �أعلن   
و�ردز  ���ص��ك��اي  م��ن  م��ي��ل  مب��ل��ي��ون  ل��ل��ف��وز  ��صتثنائي 
�أخ���رى م��ن �جلو�ئز  �الإم����ار�ت وجمموعة  ط��ر�ن 
تذ�كر  على  خا�س  عر�س  �إىل  باالإ�صافة  �لر�ئعة، 
زي�����ارة �حل����دث �ل�����دويل. ويف �ل���وق���ت �ل����ذي يقبل 
جمع  على  ب�صغف  دب��ي   2020 �إك�صبو  زو�ر  فيه 
192 بلد� م�صاركا يف �حلدث  �أجنحة  �أختام زيارة 
 2020 �إك�صبو  ��صتك�صاف  �صحب  �صيتيح  �ل��دويل، 
�صكاي  ب��اأم��ي��ال  للفائزين  �ل��ع��امل  ��صتك�صاف  دب���ي، 
تلك  لزيارة  ذهبية  �الإم���ار�ت فر�صة  و�ردز ط��ر�ن 
�ل������دول. ي��ت��ي��ح �ل�����ص��ح��ب �أي�����ص��ا جم��م��وع��ة �أخ����رى 
تّر�  �إك�����س  ني�صان  ���ص��ي��ار�ت  ت�صمل  �جل���و�ئ���ز،  م��ن 
�ل�صحُب  ي�صجع  وبينما  كليا.  �جلديدة  �لريا�صية 

زو�ر �إك�صبو 2020 دبي على ��صتك�صاف �أكرب عدد 
�حلدث  زي���ارة  �صتكون  �ل���دول،  �أجنحة  م��ن  ممكن 
�أي�صر هذ� �ل�صهر مع تذكرة نوفمرب الأيام  �لدويل 
�مل��وق��ع ليوم و�ح��د من  �الأ���ص��ب��وع، �لتي تتيح زي���ارة 
�إمار�تيا  دره��م��ا   45 مقابل  �خلمي�س  �إىل  �الأح���د 
�أي�صا  �الأ���ص��ب��وع  الأي���ام  نوفمرب  ت��ذك��رة  تتيح  فقط. 
فر�صة ذهبية للتمتع بجميع �لفعاليات �لرتفيهية 
 7 م��ن  �ل��ف��رتة  ط���و�ل  و�صتكون متاحة  �مل��وق��ع،  يف 
يق�صدون  �لذين  للزو�ر  وميكن  نوفمرب.   30 �إىل 
�لتمتع  و�مل�صاء  �لظهرة  بعد  م��ا  �أوق���ات  يف  �مل��وق��ع 
مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن �ل��ع��رو���س �ل��ر�ئ��ع��ة، من 
�لغنائية  �إك�صبو  و�صهر�ت  جل�صات  �أم�صيات  بينها 
�أملع  ك��وك��ب��ة م��ن  �ل��ت��ي حتييها  و�أم�����ص��ي��ات خ���ال���دة، 
دي��ان��ا حد�د  �لنجوم  ح��ف��الت  بينها  وم��ن  �ل��ن��ج��وم، 
وح����امت �ل��ع��ر�ق��ي يف 8 ن��وف��م��رب، ون��ان�����ص��ي عجرم 

ور�غب عالمة يف 12 نوفمرب. باالإ�صافة �إىل هذ�، 
من  ��صتثنائية  مبجموعة  �لتمتع  �ل��زو�ر  ي�صتطيع 
يف  و�ملتوفرة  �الأذو�ق  جميع  ُتر�صي  �لتي  �ملاأكوالت 
و�مل�صروبات.    �الأطعمة  لبيع  منفذ   200 �أكرث من 
ي�صتمر �ل�صحب يف �لفرتة من �ل�صابع من نوفمرب 
خم�صة  �صيح�صل  حيث  دي�صمرب،  من  �لعا�صر  �إىل 
ميل  مليون  وه��ي  �ل��ك��ربى،  �جل��ائ��زة  على  فائزين 
فائز�   50 �إىل  باالإ�صافة  منهم،  لكل  و�ردز  �صكاي 
�لتي  �مل��ت��ن��وع��ة،  ب��اجل��و�ئ��ز  �الأ���ص��ب��وع��ي  �ل�صحب  يف 
�إك�صبو  وعمالت  ت��ّر�،  �إك�س  ني�صان  �صيار�ت  ت�صمل 
�لتذكارية �لذهبية، وباقة �ليوبيل، وق�صائم �أطعمة 
�إمار�تيا.  250 درهما  وم�صروبات كل منها بقيمة 
�ل����زو�ر �حل�صول  ع��ل��ى  �ل�����ص��ح��ب، يتعني  ول��دخ��ول 
�لدخول  الأخ��ت��ام  دب��ي   2020 �إك�صبو  بطاقة  على 
م��ن �الأك�����ص��اك �مل���وج���ودة يف �أن���ح���اء م��وق��ع �حلدث 

�ل��دويل وجمع ما ال يقل عن 50 ختم دخ��ول من 
دخول  ختم   50 كل  ي�صاوي  حيث  �ل���دول،  �أجنحة 
�الأ�صبوعي  �ل�صحب  و�ح��دة لدخول كل من  فر�صة 
و�ل�صحب على �جلائزة �لكربى. وي�صمح �حل�صول 
�أجنحة �لدول بدخول �صحب  100 ختم من  على 
�أ�صبوعي و�حد و�صحَبني على �جلائزة �لكربى؛ �أما 
مع 150 ختما، فيح�صل �لز�ئر على فر�صة و�حدة 
يف  م�صاركات  وث��الث  �الأ�صبوعي  �ل�صحب  ل��دخ��ول 
�صحب �جلائزة �لكربى؛ بينما عند �حل�صول على 
�مل�صاركة  ل��ل��دول  �الإج��م��ايل  )�ل��ع��دد  ختما   192
�صحبا  �ل���ز�ئ���ر  ي��دخ��ل  دب�����ي(،   2020 �إك�����ص��ب��و  يف 
�أ�صبوعيا و�حد� مع �أربع م�صاركات يف �ل�صحب على 
�لفائزين  �أ�صماء  �إع��الن  و�صيتم  �لكربى.   �جلائزة 
 2020 �إك�صبو  ��صتك�صاف  �الأ�صبوعي  �ل�صحب  يف 
دب��ي، ��صتك�صاف �ل��ع��امل ك��ل ي��وم �أح��د ط��و�ل فرتة 

�ل�صحب، بينما �صُتعلَن نتائج �ل�صحب على �جلائزة 
�لكربى يوم 12 دي�صمرب. تقت�صر  فر�س �مل�صاركة 
ز�ئر.  لكل  و�ح���دة  �أخ��ت��ام  بطاقة  على  �ل�صحب  يف 

�مل�صتوفية  م�صاركاتهم  ت�صليم  للم�صاركني  وميكن 
ل�صروط �ل�صحب يف �الأك�صاء �لرئي�صية �ملوجودة يف 

�أنحاء �ملوقع. 
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مبجرد زيارة جناح �لبو�صنة و�لهر�صك يف �ك�صبو 2020 دبي 
و�ل�صناعي  �لتجاري  و�لقطاع  بال�صياحة  تهتم  دول��ة  نكت�صف 
وت��ت��م��ت��ع مب��ن��اخ وت�����ص��اري�����س ت��وؤه��ل��ه��ا ب����اأن ت��ك��ون دول����ة جاذبة 
من  متنوعة  جمموعة  ي�صم  فاجلناح  و�ال�صتثمار،  لل�صياحة 
يف  و��صرت�تيجيتها  �لثقافية  و�أن�صطتها  �ل�صياحية  معاملها 
تفنية تكنولوجيا �ملعلومات، �جلدير بالذكر �أن �جلناح يقع يف 
منطقة �لفر�س يف �ل�صو�رع �جلانبية ويقع خلف جناح فيتنام 
على  موقعها  �أم��ا  كنيجريا،  �أفريقية  �أجنحة  م��ن  و�ل��ب��ق��رب 
�خلريطة �لعاملية فتقع �لبو�صنة و�لهر�صك جنوب �صرق �أوروبا 
بالبحر  �صاحل  على  تطل  �صر�ييفو،  وعا�صمتها  �لبلقان  د�خل 
�ل�صرق �صربيا  20 كيلومرت ويحدها من  �الدرياتيكي بطول 
و�جلنوب  بال�صمال  وك��رو�ت��ي��ا  �جل��ن��وب  م��ن  �الأ����ص���ود  و�جل��ب��ل 
�لغربي. والأن �لبو�صنة و�لهر�صك من �لدول �لتى خ�صعت للفتح 
�الإ�صالمي فنجد �مل�صرف على �جلناح قد حتدث باللغة �لعربية 
��صتوقفنا  مما  م�صبوطة  �ألفاظ  ومبخارج  و�ملتقنة  �لف�صحة 
عند جمال �لنطق و�الهتمام بانه يتحدث بها، وبني �أن وجود 
دولة �لبو�صنة و�لهر�صك يف جناح �ك�صبو 2020 دبي للتعريف 
�ل�صنني،  مر  على  بها  نعتز  �لتى  وتقاليدنا  وعادتنا  بثقافتنا 
ف�صال عن وجود خ�صارة عميقة تتمتع بها �لدولة ووجودها يف 
�لقارة �لعجوز جعل منها دولة لها تاريخ وموروث ثقايف كبر، 
وكل لوحة من �للوحات �لتى و�صعت على �جلدريات �أخترت 
بعناية فائقة لتعرب عن م�صهد من م�صاهد دولتنا وتر�صخ يف 
عقول �لز�ئرين �ل�صورة �لذهنية �مل�صرفة للبو�صنة و�لهر�صك.

 وم���ن �أه����م �ل��ل��وح��ات �مل��ع��رو���ص��ة ت��ل��ك �ل��ت��ى ت�����ص��ر �إىل جبل 
ماغليت�س �لذي يبلغ طوله 2836 مرت�ً، ��صافة �إىل �للوحات 
�لتى ت�صم �لبحر�ت �لطبيعية و�ل�صناعية و�لطبيعة �خلالبة 
�لثقافات  �إىل  ت�صر  �أن هناك لوحات  تك�صو �جلبال، كما  �لتى 
و�لذكاء  �ملعلومات  بتكنولوجيا  و�لهر�صك  �لبو�صنة  و�هتمام 
�لتعاي�س  �إىل وج���ود  �ل��ل��وح��ات  �أي�����ص��ا  ون��وه��ت  �ال���ص��ط��ن��اع��ي، 
م�����ص��رتك يف  �جل��م��ي��ع  و�أن  �الأدي�����ان  ب��ني  و�الإن�����ص��اين  �ل�صلمي 
ب��دي��ان��ت��ه وممار�صة  �مل��ع��امل �خل��ا���ص��ة  �إىل  و�ل��ت��وج��ه  �ل��ع��ق��ي��دة 
�و  لعرق  �لتحيز  ب��دون  تامة  حرية  يف  بها  �خلا�صة  �لطقو�س 
�أف��ر�د �ملجتمع  �لدولة على م�صافة و�ح��دة بني  دي��ن، بل تقف 

بدعوة للتعاي�س �ل�صلمي.

�أك�صبو   �أن معر�س  �لبو�صنة و�لهر�صك  وقد بني م�صوؤول جناح 
2020 بعترب نافذة على �لعامل تطل منها �لدول كافة على 
�ل���دول حتت  م��ن  �لكبر  �ل��ع��دد  ه��ذ�  �لبع�س، ووج���ود  بع�صها 
�لنظر  الإع���ادة  �ل��ع��امل  �أم���ام  �لفر�صة  يتيح  �صوف  و�ح��د  �صقف 
يف تقدمي �لتقنية �لتى من �صانها �الهتمام بالطاقة �لنظيفة 
و�حلد من �لتلوث و�حلفاظ على �لبيئة ون�صر فكرة �العتماد 
على �لبيئة �خل�صر�ء �لتى حتد من �النبعاث �لكربوين �ملوؤدي 
�أرت��ف��اع درج���ات �حل���ر�رة ل�صطح �الأر����س و�مل��ه��دد باختفاد  �إىل 
�لدول  بني  �لتقارب  عن  ف�صال  كثرة،  �صاحلية  وب��ل��د�ن  ج��زر 
وثقافاتها و�لتعرف على �لعاد�ت و�لتقاليد �الإن�صانية �مل�صرتكة 

بني �جلميع.
�ك�صبو  ج��ن��اح  و�ل��ه��ر���ص��ك يف  �لبو�صنة  ج��ن��اح  م�����ص��وؤول  وك�����ص��ف 

2020 عن �صعادة دولته بالتنظيم �لكبر �لذي متكنت دولة 
�أر�صها يف ظل  على  ��صت�صافته  �ملتحدة من  �لعربية  �الإم��ار�ت 
يربطنا  �صديقة  لدولة  �لكبر  �لنجاح  وه��ذ�  ك��ورون��ا  جائحة 
بها تعاون م�صرتك يف �صتى �ملجاالت، و�أن �الإمار�ت �صخرت كل 
�الأمكانيات وذللت كل �ل�صعاب �أمام �جلميع لكي يبتكر وي�صنع 
�لفارق يف عر�س مقتنياته وفتح �آفاق �مام �لدول �لنا�صئة باأن 
تتفق على تعاون م�صرتك مع �لدول �لكربى يف جمال �ل�صناعة 
و�لتجارة خا�صة و�أن �لبو�صنة تعتمد على �ل�صناعات �حلديثة 
ندعو�  كما  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �الأ���ص��م��اك  �صناعة  ومنها 
بت�صاري�س  و�لتمتع  و�لعالجية  �لثقافية  �ل�صياحة  �إىل  �ل��زو�ر 
�لزو�ر  بحر�س  �صعادته  و�أع��رب عن  و�لهر�صك،  �لبو�صنة  دولة 

على ختم جو�ز �صفر �لبو�صنة و�لهر�صك كزو�ر للدولة
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�حل�صرية  �لتنمية  �أ�صبوع  دبي   2020 �إك�صبو  �ختتم   
�أ���ص��اب��ي��ع �ملو�صوعات  �ل��ث��ال��ث م��ن  و�ل��ري��ف��ي��ة، �الأ���ص��ب��وع 
�لع�صر �لتي �صتنعقد على مد�ر �حلدث �لدويل، بجل�صة 
ناق�س  �صحية"  معي�صية  ب��ي��ئ��ة  "�بتكار  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�لقائمني  دب��ي مع  خاللها ع��دد من �خل��رب�ء يف بلدية 
عدد  ع��ن  وممثلني   ،2020 �إك�صبو  موقع  �إن�صاء  على 
دبي، كيفية   2020 �إك�صبو  �مل�صتد�مة يف  �الأجنحة  من 
معقولة  وباأ�صعار  �آمنة  معي�صية  ظ��روف  �إىل  �لو�صول 
�لع�صو�ئية  �مل��دن  �صكان  عدد  بزيادة  توقعات  مع  خا�صة 
�ل��و���ص��ع حاليا،  �أ���ص��ع��اف عما ه��و عليه  ث��الث��ة  مب��ق��د�ر 
وذلك بحلول 2050. فمع �لزيادة �ل�صكانية �مل�صتمرة، 
و�ملجتمعات،  �مل���دن  يف  �ل�صكن  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  وت�����ص��اع��د 
�الأ�صبوع  م����د�ر  ع��ل��ى  دب����ي،  �إك�صبو2020  يف  �ج��ت��م��ع 
�خلرب�ء  من  كبرة  جمموعة  مكثف،  وب�صكل  �ملا�صي، 
و�ملو�طنني وممثلي �حلكومات، الإعادة �لتفكر يف طرق 
و�لكيفية  و�لريفية،  �حل�صرية  �ملو�ئل  و�إد�رة  ت�صميم 
و�ال�صتهالك  و�لعي�س  �لبناء  خاللها  من  ميكننا  �لتي 
على  �ل�صلبي  ت��اأث��رن��ا  تقليل  وكيفية  م�صتد�م،  ب�صكل 
�لتو��صل  ورفاهيتنا من خالل  وتعزيز �صحتنا  �لبيئة، 
م��ع �ل��ط��ب��ي��ع��ة. وق��ال��ت دي��ن��ا ���ص��ت��وري، رئ��ي�����ص��ة عمليات 

�إك�صبو  "يعترب  دب���ي:   2020 �إك�����ص��ب��و  يف  �ال���ص��ت��د�م��ة 
وم�صارك  �ل��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال  �إل��ه��ام  م�صدر   2020
�الإمار�ت  ل��دول��ة  �لوطنية  �الأج��ن��دة  حتقيق  يف  �أ�صا�صي 
�لعربية �ملتحدة، وروؤيتها حول �ال�صتد�مة، فمن خالل 
زي��ارة �حلدث �ل��دويل، ميكن جلميع �ل��زو�ر �أن يطلعو� 
باأنف�صهم على م�صتقبل دولتنا، فاأثناء جتولهم يف �ملوقع 
�لكهرو�صوئية،  و�الأل���و�ح  �خل�صر�ء،  �مل�صاحات  �صرون 
برنامج  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  ك��م��ا ميكنهم  �مل���ي���اه،  وحم��ط��ات 
�إك�صبو الإنقاذ �لطعام من �لهدر، وغرها من �لتوجهات 
�ال�صتد�مة." وتابعت:  �صالح  يف  ت�صب  �لتي  و�ملبادر�ت 
وبينما  لال�صتد�مة،  تر�ثا   2020 �إك�صبو  يف  "نرى 
من�صي قدًما خالل �الأ�صهر �لقليلة �ملقبلة �صوف يتاأ�صل 
هذ� �ملفهوم ب�صكل �كرب لي�صكل �أ�صا�صا ملدننا �مل�صتقبلية، 
باأن ي�صيطر هذ�  ولتب�صيط مفهوم �ال�صتد�مة �هتممنا 
�مل��ف��ه��وم ع��ل��ى ك��ل ���ص��ئ يتعلق ب��احل��دث �ل����دويل، بد�ية 
من �الألعاب �ل�صغرة و�لهد�يا �لتذكارية �لتي تباع يف 
�إك�صبو 2020 وو�صوال �إىل مباين �ملوقع." كما ناق�صت 
دبي،   2020 �إك�����ص��ب��و  م��وق��ع  م�صتقبل  �أي�����ص��ا  �جلل�صة 
وخطط حتويله ملدينة "دي�صرتيكت 2020"، كنموذج 
مما  و�مل�صتد�مة،  و�ملت�صلة  �ل�صاملة  �حل�صرية  للتنمية 
خطط  يف  �مل�صتقبلية  ل��الجت��اه��ات  ثاقبة  نظرة  يعطي 

�لتنمية �حل�صرية و�لريفية.

بيتري �ضاجان يتوج بطل ل�ضباق »طواف اإيطاليا« للدراجات الهوائية يف اإك�ضبو 2020 دبي
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ج بطل ركوب �لدر�جات �لهو�ئية بيرت �صاجان،   ُتوِّ
�صباق  من  �الفتتاحية  �لن�صخة  يف  �الأول  باملركز 
"طو�ف �إيطاليا" للدر�جات �لهو�ئية، �ملكون من 
على  �الأح��د�ث  �أك��رب  �أح��د  يعد  و�ل��ذي  لفة،   30
�لدر�جات  �صباقات  يخ�س  فيما  �ل��دويل  �لتقومي 
يتم  �حرت�فية  ريا�صية  م�صابقة  و�أول  �لهو�ئية، 

�إطالقها يف �إك�صبو 2020 دبي.
لعام  �إيطاليا  ط���و�ف  بطل  ب��رن��ال،  �إي��غ��ان  وح��ل 
طو�ف  يف  �الأ�صفر  �لقمي�س  وح��ام��ل   ،2021

فيما حل  �ل��ث��اين،  �ملركز  ،2019 يف  ع��ام  فرن�صا 
للدر�جات  �الإم����ار�ت  ف��ري��ق  در�ج  هر�صي  م���ارك 

�لهو�ئية يف �ملركز �لثالث.
وقال بيرت �صاجان، �حلائز على ت�صنيف "طو�ف 
"�أ�صعر   :2021 �ل�����ص��رع��ة  ل�����ص��ب��اق  �إيطاليا" 
ب��ال�����ص��ع��ادة و�حل���م���ا����س مل�����ص��ارك��ت��ي �ل���ي���وم يف هذ� 
�ل�صباق، و�لذي توج بفوزي باملركز �الأول، وخا�صة 
ب��ك��ل هوؤالء  وب��ع��د م��و���ص��م ط��وي��ل،  ل��ق��ائ��ي  ب�صبب 
دبي،   2020 �إك�صبو  يف  هنا  �الأب��ط��ال  �ل��در�ج��ني 
كان �ل�صباق م�صوقا، وخا�صة يف �لدقائق �الأخرة، 
�أنا و�لبطل برنال، حيث كنت  �لتي تناف�صنا فيها 

��صتجمعت  �أنني  �إال  �ل�صابقة  متاأخر� يف �جلوالت 
ق�صرة  م�صافة  بيننا  وف�صلت  به،  وحلقت  ق��و�ي 

جد� قبل و�صويل خلط �لنهاية."
و�أ�صاف: "�أ�صكر جميع �لقائمني على هذ� �ل�صباق، 
�إيطاليا  دي  ج���رو  ال�صت�صافة  �إك�����ص��ب��و  و�أ���ص��ك��ر 
ك��ر�ي��رتي��وم، على �أر����س ه��ذ� �مل��ك��ان �ل���ذي يجمع 
�ل��ي��وم �حل��م��ا���س ب��ني �حلا�صرين  �ل��ع��امل، ر�أي��ن��ا 
كنا  وبالطبع  و�الأع��م��ار،  �جلن�صيات  خمتلف  م��ن 

�صعيدين جد� باحل�صور �لذي �صاركنا �ليوم".
�لعا�صمة  ��صت�صافة  ع��ن  �الإع����الن  مت  وق��د  ه��ذ� 
�مل��ج��ري��ة ب��ود�ب�����ص��ت الن��ط��الق��ة م��ن��اف�����ص��ات �صباق 

لعام  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات  �إيطاليا"  "طو�ف 
من   105 رق��م  �لن�صخة  ت��ب��د�أ  حيث   ،2022
�ل�صباق، �لتي �صتنطلق من بود�ب�صت �إىل  مدينة 
�ملجر  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  ف��ي�����ص��ج��ر�د، 
�ملقرر  ومن  للمنظمني.  وفقا  تاليتني،  مرحلتني 
�ل��ك��ربى لعام  �الإي��ط��ال��ي��ة  ت��ق��ام �جل��ول��ة  �أن  �أي�صا 
حيث  مايو،   29 �إىل   6 من  �لفرتة  يف   ،2022
20 مرحلة  م��ن  �أك���رث  م��ع  �ل��در�ج��ون  �صيتعامل 
و�صت�صت�صيف  �صاقة،  �أ�صابيع  ثالثة  ف��رتة  خ��الل 
�مل��ج��ر ث���الث م���ر�ح���ل م���ن �ل���ط���و�ف، ق��ب��ل عودة 

�ملت�صابقني خلو�س �جلولة �لكربى يف �إيطاليا.
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الثثثثثتثثثثثهثثثثثاب املثثثفثثثا�ثثثسثثثل 
حالة  هو  الروماتويدي 
مزمنة يف املفا�سل، ت�سبب 
والت�سلب  والتورم  الأمل 
يف املثثفثثا�ثثسثثل، مثثا يثثرك 
البع�ض غري قادرين على 

حتملها.

و�ملع�صمني.  و�ل��ق��دم��ني  �ليدين  على  ع��ادة  �حل��ال��ة  وت��وؤث��ر 
�ملفا�صل  �لتهاب  تاأثر  من  للتخفيف  مثبتة  ط��رق  وهناك 

�لروماتويدي ونوبات �الأمل �لناجتة عنه.
 Nutrition وتدعم در��صة و��صعة �لنطاق، ن�صرت يف دورية
and Metabolism، ��صتهالك �ل�صاي للتخفيف من 

�لتهاب �ملفا�صل �لروماتويدي.
�ملحتملة  �لعالقة  ��صتك�صاف  �لدر��صة هو  �لهدف من  وكان 
من  �لروماتويدي  �ملفا�صل  و�لتهاب  �ل�صاي  ��صتهالك  بني 

خالل در��صة و�قعية و��صعة �لنطاق.
�ملفا�صل  بالتهاب  مري�صا   733 جمموعه  ما  فح�س  ومت 

�لروماتويدي من يونيو �إىل دي�صمرب، 2016.
ومت تقييم �لن�صاط �ملر�صي اللتهاب �ملفا�صل �لروماتويدي 
ح�صب ن�صاط �ملر�س بدرجة 28 معدل تر�صيب كريات �لدم 

.)ESR( حلمر�ء�
�أو �صرعة تثّفل كر�ت  �لدم �حلمر�ء،  ومعدل تر�صيب كر�ت 
�لدم �حلمر�ء )ESR(، هو �ختبار دم ميكن �أن يك�صف عن 

�لن�صاط �اللتهابي يف ج�صمك.
م��ن خالل  �ل�����ص��اي  ����ص��ت��ه��الك  و�أن�����و�ع  ك��م��ي��ة  ت�صجيل  ومت 

�ال�صتبيانات ذ�تية �الإد�رة يف �ملوقع.
ووجد �لباحثون �أن ��صتهالك �ل�صاي يقلل من ن�صاط �ملر�س 

لدى مر�صى �لتهاب �ملفا�صل �لروماتويدي.

وم��ق��ارن��ة مب��ن ال ي�����ص��رب��ون �ل�����ص��اي، �رت��ب��ط ت��ن��اول كميات 
�ملفا�صل  �لتهاب  مر�س  ن�صاط  بانخفا�س  �ل�صاي  من  �أك��رب 

�لروماتويدي، ولكن لي�س بقلة تناول �ل�صاي.
�جلرعة  بني  كبر  �رتباط  على  "عرثنا  �لباحثون:  وكتب 

و�ال�صتجابة بني كمية ��صتهالك �ل�صاي ون�صاط �ملر�س".
بانخفا�س  مرتبط  �ل�صاي  "��صتهالك  �أن:  �إىل  وخل�صو� 
ن�صاط مر�س �لتهاب �ملفا�صل �لروماتويدي، ما ي�صر �إىل 

�لتاأثر �لنافع �ملحتمل لل�صاي يف �ملر�س".

ملاذ� �ل�صاي؟
در��صتها عندما  �لتي متت  �مل�صروبات  �أكرث  �ل�صاي من  يعد 

يتعلق �الأمر بفو�ئده ملر�صى �لتهاب �ملفا�صل.
"�أنو�ع   :)AF( �مل��ف��ا���ص��ل  �ل���ت���ه���اب  م��وؤ���ص�����ص��ة  وت���و����ص���ح 

بالبوليفينول،  غنية  و�الأبي�س  و�الأ���ص��ود  �الأخ�صر  �ل�صاي 
وه����ي م��رك��ب��ات م���ن ن��ب��ات��ات ل��ه��ا ت����اأث����ر�ت ق��وي��ة م�صادة 

لاللتهابات".
م�صتويات  �أع��ل��ى  �صتجد  �ملفا�صل،  �ل��ت��ه��اب  ملوؤ�ص�صة  ووف��ق��ا 

�لبوليفينول يف �ل�صاي �الأخ�صر و�الأبي�س.
�الأك��رث فائدة  �أن��ه  �الأخ�صر عموما على  �ل�صاي  �إىل  وُينظر 
�ملعروفة  �لبوليفينول  �لن�صط هو مادة  �ملكون  للجميع الأن 
با�صم epigallocatechin 3-gallate �أو �خت�صار� 

.EGCG
يف  م��رة   100 �إىل  ي�صل  �أق���وى مب��ا   EGCG �أن  وث��ب��ت 

.Eو C ن�صاط م�صاد�ت �الأك�صدة من �لفيتامينات
و�أظ���ه���رت �ل��در����ص��ات �أن���ه ي�����ص��اع��د �أي�����ص��ا يف �حل��ف��اظ على 

�لغ�صاريف و�لعظام،
 على �لرغم من ع��دم وج��ود جت��ارب خا�صعة للرقابة على 

نطاق و��صع يف �الأ�صخا�س �مل�صابني بالتهاب �ملفا�صل.
�أي�����ص��ا ع��ل��ى مادة  �ل��ق��ه��وة حت���ت���وي  �أن  وت��ظ��ه��ر �الأب����ح����اث 

�لبوليفينول �مل�صادة لالأك�صدة.
�أن ت�صاعد يف حماربة �جلذور  �أن �لقهوة ميكن  وهذ� يعني 

�حلرة يف �جل�صم،
 و�لتي ت�صبب تلف �خلاليا.

تاأثر  لها  يكون  ق��د  �لقهوة  �أن  �إىل  �أخ���رى  �أب��ح��اث  وت�صر 
وقائي �صد �لنقر�س �أي�صا، وهو �أحد �أنو�ع �لتهاب �ملفا�صل.

يحوي على مواد لها تاأثريات قوية م�سادة لاللتهابات

درا�ضة تثبت فعالية " ال�ضاي " يف تقليل ن�ضاط التهاب املفا�ضل

�أج����ر�ه����ا علماء  ن��ت��ائ��ج در������ص����ة ر����ص���دي���ة  ك�����ص��ف��ت 
متتالية من  �أي��ام  ع�صرة  بعد  �أن �جل�صم  بولنديون، 
لي�صتعيد  �أ���ص��ب��وع  م��ن  �أك���رث  �إىل  يحتاج  �ل��ن��وم،  قلة 

حالته �لطبيعية.
من  �أن�����ه  �إىل   ،PLOS ONE جم��ل��ة  وت�����ص��ر 
�مل��ع��روف �أن قلة �ل��ن��وم م��ن �الأم���ور �مل��ع��ت��ادة ل�صكان 
���ص��ل��ب��ا يف وظ���ائ���ف �جل�صم  ت���وؤث���ر  �ل���ك���ب���رة،  �مل�����دن 

�لف�صيولوجية.
�ملعرفية  �ل����ق����در�ت  ت��ن��خ��ف�����س  ل���ذل���ك،  ون��ت��ي��ج��ة   
يف  �صحية  م�صكالت  وتظهر  و�ل���ذ�ك���رة،  و�الن��ت��ب��اه 
�لكو�رث  �لدموية، وتزد�د خماطر  �لقلب و�الأوعية 
ولكن  �لعمل.  و�الإ�صابات يف  �ل�صيار�ت  مثل حو�دث 
�إىل �الآن مل يحدد �لعلماء كم يحتاج ج�صم �الإن�صان 

للتعايف بعد فرتة طويلة من قلة �لنوم.
وم���ن �أج���ل حت��دي��د ه���ذه �مل����دة، ق���رر ع��ل��م��اء جامعة 

�أوج���اب،  ج��رمي��ي  برئا�صة  �ل��ب��ول��ن��دي��ة،  ياغيلونيا 
�ملتطوعني  م��ن  ع���دد  ي�����ص��ارك فيها  �إج����ر�ء جت��رب��ة 
�ملعتادة،  نومهم  �صاعات  تقليل  ت�صمنت  �الأ�صحاء، 
�صبعة  قيود  دون  ينامون  وبعدها  �أي���ام،  ع�صرة  مل��دة 

�أيام.
�لتجربة  خ��الل  يعي�صون  �مل�صرتكني  جميع  وك���ان 
على  يحملون  وكانو�  �ملعتادة،  �لطبيعية  بيئتهم  يف 
و  نومهم  من��ط  لتتبع  ��صت�صعار،  �أج��ه��زة  مع�صمهم 
يومي  لتخطيط  خ�صعو�  كما  �ل��ي��وم��ي.  ن�صاطهم 
�لفعل  رد  لوقت  و�ختبار�ت  ن�صاطه  ملر�قبة  للدماغ، 

ودقته.
غر  �ل��ن��وم  م��ن  �أ�صبوع  بعد  �أن��ه  للباحثني،  و�ت�صح 
فقط،  �لفعل  رد  �صرعة  �مل�صرتكون  ��صتعاد  �مل��ح��دد 
يف حني بقيت �ملوؤ�صر�ت �الأخ��رى بعيدة عن حالتها 
تكن  مل  �لفعل  رد  �صرعة  ��صتعادة  و�أن  �لطبيعية. 

مت�صاوية لدى �جلميع.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��اح��ث��ني، ك�����ص��ف��ت ن��ت��ائ��ج �ل����در������ص����ة، �أن 
و�حلركية  �ل�����ص��ل��وك��ي��ة  �ال���ص��ت��ج��اب��ة  يف  �الخ���ت���الف 
�لتعايف  عملية  يف  يوؤثر  �لع�صبية،  و�لف�صيولوجية 

بعد قلة �لنوم لفرتة طويلة.
وي�صر �لباحثون، �إىل �أنهم مل يقارنو� هذه �لنتائج 
فيها  �لباحثون  ��صتخدم  �أخ��رى  در����ص��ات  نتائج  مع 
طرقا خمتلفة. ولكنهم يعتقدون �أنهم تو�صلو� �إىل 
على  يح�صلون  ال  �لنا�س  ب��اأن  يفيد  مهم،  ��صتنتاج 
وقت كاف للتعايف من عو�قب فرتة طويلة من قلة 

�لنوم.
�ملجال  هذ�  يف  �لبحث  ملو��صلة  �لباحثون  ويخطط 
م�صتقبال، مع تو�صيع عدد �مل�صاركني، ودر��صة فرت�ت 
ع���ودة وظائف  �ل��ط��وي��ل��ة، وحت��دي��د ترتيب  �ل��ت��ع��ايف 

�جل�صم �ملختلفة �إىل طبيعتها.

تو�صلت در��صة جديدة �إىل �أن نوع �لبعو�س �لذي 
ميكن  �ل�صنك  وحمى  زيكا  مثل  فرو�صات  ينقل 
�الأزهار  من  �ل�صكر  تناول  طريق  عن  منه  �حل��د 

قبل �لدم.
و�أظ���ه���رت �ل��در����ص��ة، �ل��ت��ي ق��اده��ا م��رك��ز �أبحاث 
ف�صيلة  �أن  غال�صكو،  جلامعة  �لتابع  �لفرو�صات 
�حلمى  ب��ع��و���س  �أو  �الأ����ص���ي���وي���ة  �ل��ن��م��ر  ب��ع��و���س 
�ل�����ص��ف��ر�ء، ع����ززت �مل��ن��اع��ة يف �أح�����ص��ائ��ه��ا ب��ع��د �أن 
�لنوع من  �إن��اث  وه��ذ� يحمي  �ل�صكر،  تغذت على 

�الإ�صابة.
ويتغذى �لبعو�س �لبالغ على رحيق �لنبات لبناء 

طاقته، لكنه يحتاج �إىل �لدم للتكاثر.

يف  مبا  �لفرو�صات،  تنقل  فاإنها  لذلك،  ونتيجة 
عامة  م�صكلة  وه��ي  �صيكونغونيا،  ف��رو���س  ذل��ك 

للعامل باأ�صره.
ومن غر �لو��صح ملاذ� يحمي �ل�صكر �لبعو�س من 
�أنه  يعتقدون  �لباحثني  لكن  بالعدوى،  �الإ�صابة 
قد يكون م�صوؤوال جزئيا عن "�حل�صا�صية �لعالية 
من  و�نتقالها  باملف�صليات  �ملنقولة  للفرو�صات 

قبل هذ� �لنوع من �لبعو�س".
وقالت �لدكتورة �إميلي بوندفيل، عاملة �حل�صر�ت 
معدي  �إح����دى   ،MRC ج��ام��ع��ة  يف  �جل��زي��ئ��ي��ة 
�لدر��صة �مل�صاركني، �إن �لنتائج ت�صلط �ل�صوء على 
بال�صكر خلف�س معدالت  �لبعو�س  تغذية  �أهمية 

عام،  وب�صكل  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �الإ���ص��اب��ة 
تك�صف �لنتائج عن �لدور �حلا�صم لتغذية �ل�صكر 
و�لتي  للفرو�صات،  �مل�صادة  �لبعو�س  مناعة  يف 
فرو�صات  �نت�صار  �حتمالية  م��ن  تقلل  ب��دوره��ا 
كبر�  ت��ه��دي��د�  ت�صكل  �ل��ت��ي   ،arbovirus

للنا�س.
تطوير  يف  ذل��ك  ي�صاعد  �أن  ميكن  �مل�صتقبل،  ويف 
مثل  �ل��ن��و�ق��ل  مكافحة  ��صرت�تيجيات  وتطبيق 
�نتقال  من  �حل��د  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�صكر،  ُطعم 

.arbovirus فرو�س
�لعلمية  �مل��ج��ل��ة  يف  م���وؤخ���ر�  �ل���در�����ص���ة  وُن�������ص���رت 

.PLOS Pathogens

العلماء يكت�ضفون عواقب طويلة 
املدى لقلة النوم املزمنة

درا�ضة جديدة تك�ضف عّما قد يوقف 
البعو�ض عن نقل الأمرا�ض!
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حجز �لنقل عرب �ملو�قع �اللكرتونية، تغليف وتخزين �لب�صائع، ت�صليم �الأطعمة، ت�صليم �لطرود، نقل وت�صليم 
�لب�صائع، ت�صليم �لر�صائل، �لت�صليم �ل�صريع للب�صائع بو��صطة �ملركبات، خدمات �لت�صليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�صليم، تتبع وتعقب �ل�صحنات، توفر تتبع �لكرتوين للطرود لالآخرين.
FUSE بخط  كلمة   ع��ن  ع��ب��ارة   FUSE SHAWARMA BASE ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
عري�س مميز باللونني �الأبي�س و�الأ�صفر حتتها كلمة SHAWARMA  بخط �صغر باللون �الأبي�س 
�لكلمات  وجميع  �الأ�صفر  باللون  لقاعدة  تعبري  ر�صم  حتتها  �الأ�صفر  باللون  �صغر  بخط   BASE و 

باللغة �الإجنليزية و�لعالمة باأكملها د�خل مربع باللون �الأ�صود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8 نوفمرب 2021 العدد 13386

EAT 000000

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 359814:تاريخ: 2021/09/19

بيانات �الأولوية: 
�ال�صم: �أوج �نف�صتمنت�س ليمتد

وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�سورة العالمة       

      
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

خدمات توفر �الأطعمة و�مل�صروبات، �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافتريات، �لفنادق، �لفنادق �ل�صغرة 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفر  و�ل�����ص��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجر �أماكن �الإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�صياح، حجز �لفنادق.
FUSE بخط  كلمة   ع��ن  ع��ب��ارة   FUSE SHAWARMA BASE ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
عري�س مميز باللونني �الأبي�س و�الأ�صفر حتتها كلمة SHAWARMA  بخط �صغر باللون �الأبي�س 
�لكلمات  وجميع  �الأ�صفر  باللون  لقاعدة  تعبري  ر�صم  حتتها  �الأ�صفر  باللون  �صغر  بخط   BASE و 

باللغة �الإجنليزية و�لعالمة باأكملها د�خل مربع باللون �الأ�صود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8 نوفمرب 2021 العدد 13386

EAT 000000

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 360296 :تاريخ: 2021/09/19

بيانات �الأولوية: 
�ال�صم: �أوج �نف�صتمنت�س ليمتد

وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�سورة العالمة            

     
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

خدمات توفر �الأطعمة و�مل�صروبات، �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافتريات، �لفنادق، �لفنادق �ل�صغرة 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفر  و�ل�����ص��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجر �أماكن �الإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�صياح، حجز �لفنادق.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمة LIT  حتتها كلمة PIZZA بالغة �الإجنليزية بخط وطريقة 

مميزة باللونني �الأحمر و �ل�صود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8 نوفمرب 2021 العدد 13386

EAT 000000

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 360293:تاريخ: 2021/09/19

بيانات �الأولوية: 
�ال�صم: �أوج �نف�صتمنت�س ليمتد

وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�سورة العالمة          

                                               
 وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39

حجز �لنقل عرب �ملو�قع �اللكرتونية، تغليف وتخزين �لب�صائع، ت�صليم �الأطعمة، ت�صليم �لطرود، نقل وت�صليم 
�لب�صائع، ت�صليم �لر�صائل، �لت�صليم �ل�صريع للب�صائع بو��صطة �ملركبات، خدمات �لت�صليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�صليم، تتبع وتعقب �ل�صحنات، توفر تتبع �لكرتوين للطرود لالآخرين.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمة LIT  حتتها كلمة PIZZA بالغة �الإجنليزية بخط وطريقة 

مميزة باللونني �الأحمر و �ل�صود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8 نوفمرب 2021 العدد 13386

EAT 000000

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359703                          بتاريخ : 2021/09/16
رقم �الأولوية: 90589169

تاريخ �الأولوية: 2021/03/19 
�لبلد �الأولوية: �لواليات �ملتحدة �المريكية

با�ص��م: �يه يف بي ماترك�س، �ل �ل �صي 
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 9

�أنظمة �ل�صوت؛ نظام �صوتي لال�صتخد�م يف �ملركبات 
و�صف �لعالمة: كلمات SURREAL SOUND باحرف التينية باللون �ال�صود

�ال�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8 نوفمرب 2021 العدد 13386 العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى 573/2021/18 عقاري جزئي  

�ملنظورة يف   �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثالثة رقم 197
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بف�صخ �تفاقية �الجارة �الآجلة �ملنتهية بالتملك �ملربمة بني طريف �لدعوى بتاريخ 2006/11/15 
ومالحقها وما يرتتب على �لف�صخ من �آثار ، و �إلز�م �ملدعى عليهم برد حيازة �لعقار و ت�صليمه للمدعية خالياً من �ل�صو�غل 
وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد ، و�صطب كلمة )�جارة �ملقرتنة بعبارة �صهادة ملكية عقار ( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ، 
و�صطب جدول )��صماء �مل�صتاأجرين وح�ص�صهم ( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ، و �صطب عبارة )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك 
من تاريخ 15-06- 2014 �ىل تاريخ ( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ، و�إلز�م �ملدعى عليهم ب�صد�د مبلغ وقدره )59،664( درهم 
)ت�صعة وخم�صون �ألفاً و�صتمائة و�أربعة و�صتون درهماً ( قيمة �الأجرة �ملتاأخرة غر �ملدفوعة من تاريخ 3/15 /2020 حتى 
، وتقدمي  35،000 �صنوياً  تاريخ �صهر �بريل 2021 وما ي�صتجد من �أجرة حتى تاريخ �الإخالء �لتام و�لفعلي بو�قع �أجرة 
بر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعالقة ، و�إلز�م �ملدعي عليهم باأد�ء مبلغ وقدره )144،228 �لف درهم( تعوي�صاً للمدعية ، وذلك 

جرب�ً ملا حلق �ملدعية من �أ�صر�ر ب�صبب �إخالل �ملدعي عليهم بالتز�ماتهم �لتعاقدية. 
�ملدعى : متويل”م�صاهمه خا�صه”

عنو�نه : �الإمار�ت-�إمارة دبي-ديرة - دبي- �صارع �ملكتوم-مبنى بناية بنك دبي �الإ�صالمي-مقابل دناتا
عليه  مدعى  �صفته:  فالكاو  �صاونون  ريباكا  �ملطلوب �إعالنهما / 1- 

�صاونون جا�صبر جونى فالكاو �صفته: مدعى عليه  -2
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 29-09-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح 
/ متويل”م�صاهمه خا�صه- بف�صخ �تفاقية �الإجارة �ملنتهية بالتملك مو�صوع �لدعوى �ملوؤرخة 2006/11/15 ومالحقها، 
�لعقاري  �لقيد  �إ�صارة  و�إلغاء  �ل�صو�غل،  للمدعية خاليا من  وت�صليمه  �لعقد  �لعقار مو�صوع  برد حيازة  عليهما  �ملدعى  و�إلز�م 
مبلغ  ب�صد�د  و�إلز�مهما  ذلك  بتنفيذ  و�الأمالك  �الأر��صي  د�ئرة  وتكليف  عليهما  �ملدعى  ل�صالح  �مللكية  �صهادة  يف  �لو�ردة 
مار�س/2020  �صهر  من  �عتبار�ً  بذمتيهما  �ملرت�صد  درهماً  و�صتون  �أربعة  �صتمائة  �ألفاً  وخم�صون  ت�صعة  درهم(   59،664(
2020 وما ي�صتجد من قيمة �يجارية بو�قع �جرة �صنوية مقد�رها )35،000 درهم( حتى تاريخ �الخالء  وحتى �كتوبر/ 
�لتام و�لر�صوم و�مل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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د. علي العامري: اأبوظبي تعزز 
مكانتها  كمركز عاملي يف جمال الطاقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أك���د �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي �ل��ع��ام��ري رئي�س 
�ل�صموخ  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
فعاليات  تنظيم  �أن  �لنفط  خلدمات 
م��ع��ر���س �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ب��رتول خالل 
�جل���اري  ن��وف��م��رب   18-15 �ل��ف��رتة 
ي�صكل  للمعار�س،  �أبوظبي  مركز  يف 
�ل��ن��ف��ط و�لغاز  ل��ق��ط��اع  ه���ام���اً  ح���دث���اً 
للتعرف على �لتوجهات �مل�صتقبلية يف 
ظل �لتطور�ت �لتي ي�صهدها �لقطاع 
�الأ���ص��ع��ار، ومو��صلة  م��ن ح��ي��ث من��و 
و�الإ�صتثمار�ت،  �ال�صتك�صاف  عمليات 
�لعاملة  �ل�صركات  ثقة  يعزز من  مما 

بهذه  �لعامري  على  �لدكتور  وق��ال  و�لتو�صع.  للنمو  ويدفعها  �لقطاع  يف 
يعزز   2021 �أديبك  معر�س  لفعاليات  �أبوظبي  �حت�صان  �إن  �ملنا�صبة:” 
مكانة �لعا�صمة �المار�تية كمركز�ً عاملياً يف جمال �لطاقة، حيث �صي�صكل 
قطاع  يف  و�لعاملني  و�خل���رب�ء  �ل��ق��ر�ر  �صناع  �أم��ام  هامة  منا�صبة  �ملعر�س 
تطور  م��ن  ي�صهده  وم��ا  �ل��ق��ط��اع،  م�صتقبل  ح��ول  للتباحث  و�ل��غ��از  �لنفط 
م�صتمر يف ��صتخد�م �أحدث �لتكنولوجيات يف عمليات �حلفر و�ال�صتك�صاف، 
�إىل جانب �لتو�صع يف مناطق �ال�صتك�صاف يف ظل وجود �لعديد من �لفر�س 

�أمام �ل�صركات ، و�لتي �صت�صاعدها على جتاوز تاأثر�ت �جلائحة ».
و�أ�صاف د. �لعامري:” كما �أن �أبوظبي جنحت يف تعزيز مكانتها كعا�صمة 
�ل�صناعة �لنفطية على �مل�صتويني �الإقليمي و�لعاملي، عرب �حت�صانها لهذ� 
�حلدث �لذي ت�صارك به مئات �ل�صركات �لوطنية و�الإقليمية و�لعاملية، مع 
�لثقة  �صيعزز  مما  و�ملهتمني،  �ل���زو�ر  �آالف  ع�صر�ت  ي�صتقطب  �أن  توقعات 

بالقطاع، ويعطيه مزيد�ً من �لزخم و�لتفاعل«.

�ضاجنيف خو�ضل ي�ضتعر�ض حوافز د�ضرتكت 
2020 ومزايا من�ضة �ضيكل 2 دبي 

•• دبي- وام:

�أكد �صاجنيف خو�صال نائب �لرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذى لل�صئون �لتجارية 
يقدمونها  حرة  منطقة  الى  �ملز�يا  �صيوفرون  �أنهم   2020 د�صرتكت  فى 
فما مت �الإعالن عن برنامج ي�صمى “�صيكل 2دبي” وهي عبارة عن من�صة 

�لنا�صئة  �ل�صركات  ت�صجيع  على  تركز 
�خلا�صة  �أع����م����ال����ه����ا  �ط�������الق  ع���ل���ى 
و�أولئك �لذين يرغبون فى ��صتخد�م 
�لعامل  �إىل  ل��ل��و���ص��ول  كمن�صة  دب���ى 
�لتي  و�حل��و�ف��ز  �مل��ز�ي��ات  م�صتعر�صا 
مبا  لها  للمتقدمني  �ملن�صة  تقدمها 
فى ذلك حزم خمف�صة �لتكلفة للبدء 

و�ال�صتمر�ر فى �الأعمالك.
�ال�صتد�مة  و�أع��رب عن فخره بجناح 
�ل����ذى ي��ول��د �ل��ك��ه��رب��اء �خل��ا���ص��ة به 
�لهو�ء  من  �مل��اء  على  �أي�صا  ويح�صل 
2002 �صتكون  �أن د�صرتكت  معترب� 
 ، دب��ى  ملدينة  ج��دي��دة  �بتكار  منطقة 

يعنى  وهذ�   ، �حللزونى  �لرباعى  �البتكار  ن�صمية منوذج  ما  �ىل  و�صت�صتند 
�ننا نريد �أن تكون �ل�صركات �لكربى و�ل�صركات �لنا�صئة فى مكان و�حد.

�أ�صبوع  فعاليات  �صمن  )و�م(  �الم���ار�ت  �نباء  وكالة  ح��و�رم��ع  فى  و�أ���ص��اف 
�لتنمية �حل�صرية و�لريفية باك�صبو 2020 �لذى �ختتم �أعماله �أم�س �أن 
�ملدن �لتى تتمحور حول �الإن�صان هي مدن تركز على �لطريقة �لتى يعي�س 
بها �لب�صر ويعملون وكيف يح�صلون على �أق�صى ��صتفادة منها م�صر� �إىل 
�أنهم قاومو� بالرتكيز على ثالثة مبادى وهي: �أوال : �أن �ملدينة �لتى نبنيها 
يجب �ن تكون حيوية و�صاحلة للعي�س ، لذلك يتطلب منا �ن يكون لدينا 
�لتى  �ال�صياء  وبع�س  �لثقافية  �ملعامل  من  �لكثر  و�ي�صا  ومكاتب  م�صاكن 
ذلك  ك��ان  �الوق���ات  جميع  ف��ى  ن�صطة  �ملدينة  تظل  حتى  بها  �لقيام  يجب 
ليال �و نهار� . وثانيا �أن �ملوقع �لذى قمنا ببنائه هو موقع م�صتد�م للغاية 
بالتينية من  �و  ذهبية  ب�صهادة  ببنائها معتمدة  قمنا  �لتى  �ملبانى  وجميع 
من   22% نولد  �ننا   .. ليد  و�لبيئة  �لطاقة  ت�صممات  فى  �ل��ري��ادة  نظام 
يعتمد  كما   ، �مل��وج��ودة  �ل�صم�صية  �الل���و�ح  خ��الل  من  �لكهربائية  مدينتنا 
�لكثر مما قمنا به على معاير �لقدرة ونخطط ملو��صلة ذلك فى �مل�صتقبل 
�صحة  على  تقوم  �الن�صان  ح��ول  تتمحور  �لتى  �ملدينة  �أن  وثالثا  �لقريب. 

ووعي �ال�صخا�س �لذين يعي�صون بها .

انطلق اأ�ضبوع النفط الأفريقي يف دبي مب�ضاركة كربى �ضركات الطاقة العاملية
•• دبي-وام: 

�أكرب  �الأفريقي”  �ل��ن��ف��ط  “�أ�صبوع  �ل��ي��وم  ينطلق 
و�لذي  �أف��ري��ق��ي��ا  ق����ارة  يف  و�ل���غ���از  للنفط  م��ع��ر���س 
و��صع و�صط ح�صور  باهتمام  �لنفط  يرتقبه قطاع 

رفيع �مل�صتوى من قطاع �لطاقة.
ويعقد �ملوؤمتر الأول مرة يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وي�صتمر حتى 11 نوفمرب �جلار مب�صاركة 
كبرة من �حلكومات �الفريقية و�ل�صركات �لكربى 

من د�خل �لدولة ومن �فريقيا.
ويجمع �الأ�صبوع �أهم �ملعنيني يف قطاع �لتنقيب عن 
�لنفط و�الإنتاج �إ�صافة �إىل �أبرز �صناع �لقر�ر وكبار 
ا هائلة لعقد �ل�صفقات  �مل�صوؤولني حيث يوفر فر�صً
�صتحدد  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة  و�ل�������ص���ر�ك���ات  �ل����ك����ربى 
�أفريقيا و�لتحول  �لنفط و�لغاز يف  م�صتقبل قطاع 
�لذي ي�صهده قطاع �لطاقة و�ل�صيا�صات و�لقو�نني 
و�للو�ئح يف �ل�صوق و�القت�صاد �الأخ�صر و�ملمار�صات 
وحوكمة  و�الجتماعية  �لبيئية  باحلوكمة  �ملتعلقة 
و��صتك�صاف  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف   ESG �ل�����ص��رك��ات 
�لربية  �حلقول  و�لغاز من  �لنفط  و�نتاج  وتطوير 
مزيج  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ودور 
�لطاقة �مل�صتقبلي يف �أفريقيا و�لفر�س و�لتحديات 
�ل��ت��ي ي�����ص��ه��ده��ا ه����ذ� �ل��ق��ط��اع يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 
وتناف�صية  نظيفة  طاقة  �إىل  و�ل��و���ص��ول  �جلائحة 

يف �أف��ري��ق��ي��ا وغ���ر ذل���ك م���ن م��و���ص��وع��ات مهمة. 
وقال معايل �ملهند�س �صهيل �ملزروعي وزير �لطاقة 
و�لبنية �لتحتية “لطاملا كانت دولة �الإمار�ت �صباقة 
م��ن خمتلف  �ل��ك��ربى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ق��د  ت�صهيل  يف 
�أنحاء �لعامل مبا يف ذلك �إك�صبو 2020 دبي �لذي 
�لذي  �لنجاح  �أ�صهم  �لدولة حالًيا. وقد  ت�صت�صيفه 
حققته �لدولة يف تنظيم و��صت�صافة �أهم �الأن�صطة 
�لنفط  �أ���ص��ب��وع  ثقة  ك�صب  يف  �لعاملية  و�لفعاليات 

�الأفريقي �لذي ي�صكل �أهمية ��صرت�تيجية بالن�صبة 
و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  �لطاقة يف منطقة  لقطاع 

�أفريقيا .
و�أ�صاف �صي�صهم تنظيم هذ� �حلدث �لكبر يف تعزيز 
�الإم���ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لثنائية  �لتجارية  �ل��ع��الق��ات 
ت��ع��زي��ز فر�س  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �الأف���ري���ق���ي���ة  و�ل������دول 
و�إنني  ككل  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة  يف  �ال�صتثمار 
على ثقة �أن �أ�صبوع �لنفط �الأفريقي �صي�صهم يف دفع 

عجلة �لنمو و�حلفاظ على م�صرة �لتطور.” و من 
جانبه قال نيكوال�س تر�ز رئي�س قطاع �ال�صتك�صاف 
�لتنفيذية يف �صركة توتال  �للجنة  و�الإنتاج وع�صو 
�الأ�صبوع:  �ملتحدثني خالل فعاليات  و�أحد  للطاقة 
“باعتبارها �إحدى �أكرب منتجي �لنفط يف �إفريقيا 
دوره��ا يف  �أهمية  للطاقة”  “توتال  ت��درك  و�لعامل 

�أ�صبوع �لنفط �الأفريقي ».
وقال كويدو برو�صكو مدير عام �ال�صتك�صاف و�الإنتاج 
للنفط  عاملية  �صركة  “ب�صفتنا  “�إيني”:  �صركة  يف 
��صتثمارية متنوعة يف قارة  و�لغاز ولدينا حمفظة 
�أفريقيا فاإننا نتطلع �إىل �مل�صاركة يف “�أ�صبوع �لنفط 
�لذي  �ال�صرت�تيجي  �مل��ك��ان  و�صي�صهم  �الأفريقي” 
يعقد فيه �حلدث هذ� �لعام يف زيادة �ال�صتثمار�ت يف 

�لبنية �لتحتية للطاقة يف جميع �أنحاء �إفريقيا ».
�ل��ط��اق��ة ومدير  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �صنكلر  ب���ول  وق���ال 
�الإفريقي:  �لنفط  �أ�صبوع  يف  �حلكومية  �لعالقات 
�الإفريقي  �لنفط  �أ���ص��ب��وع  فعاليات  غ���ًد�  “تنطلق 
مب�صاركة نخبة من �ل�صخ�صيات �ملوؤثرة و�ل�صركات 
و�لعار�صني و�حل�صور. كما ت�صهد فعاليات �الأ�صبوع 
�مل�����ص��وؤول��ني �حلكوميني  م�����ص��ارك��ة ع���دد م���ن ك��ب��ار 
�إىل حتفيز  �مل���وؤمت���ر  ي��ه��دف  ح��ي��ث  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
تاأكيد  هو  فهدفنا  �الأع��م��ال  فر�س  وتعزيز  �حل��و�ر 
�لطاقة يف  �لفجوة بني قطاع  �صد  �لفعالية يف  دور 

�أفريقيا ومنطقة �ل�صرق �الأو�صط«.

حرة احلمرية تعزز جهودها يف دعم ا�ضرتاتيجية الإمارات ل�ضتدامة �ضل�ضل التوريد

الأوراق املالية وحرة مطار دبي تتعاونان يف طرح واإدراج اأ�ضهم �ضركات دافزا يف الأ�ضواق املالية

غرفة عجمان تبحث مع وفد جمعية التعاون للبلدان الرتكية والعربية بناء �ضراكات جتارية

•• دبي-الفجر:

باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  �صاركت 
للم�صرتيات  �ل�صاد�س  �لدويل  �ملوؤمتر  يف 
و�صال�صل �لتوريد لعام 2021، �لفعالية 
�الأو�صط  ب��ال�����ص��رق  ن��وع��ه��ا  م���ن  �الأك�����رب 
�لتوريد  �صال�صل  ق��ط��اع  يف  �ملتخ�ص�صة 
�أكادميية  )�ل�صبت(  ي��وم  نظمتها  و�ل��ت��ي 
�أتالنت�س  م��ن��ت��ج��ع  يف  �أو�ص�ن”،  “ب�ل�و 
�لذي  �ملوؤمتر  �صهد  حيث  بدبي،  �لنخلة 
�صل�صلة   .. و�ح��د  “عامل  �صعار  جاء حتت 
رو�د  من  نخبة  ح�صور  و�حدة”،  توريد 
وق���ادة �لفكر و���ص��ّن��اع �ل��ق��ر�ر و�خل���رب�ء 
و�ملخت�صني يف قطاع �مل�صرتيات و�صل�صلة 
�لتوريد من جميع �أنحاء منطقة �ل�صرق 
م���ن رجال  ع����دد  ج���ان���ب  �إىل  �الأو�����ص����ط، 
دول  خمتلف  من  و�مل�صتثمرين  �الأعمال 
كر�ٍع  �لهيئة  م�����ص��ارك��ة  وج����اءت  �ل��ع��امل. 
�صعيها لتحقيق  �إط��ار  رئي�س للحدث، يف 
��صرت�تيجية  دع���م  يف  ف��اع��ل��ة  م�صاهمة 
دولة �الإمار�ت ال�صتد�مة �إزدهار �صال�صل 

•• اأبوظبي-وام:

�أبرمت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�صلع و�صلطة 
�ملنطقة �حلرة مبطار دبي �لدويل “د�فز�” 
و�لرقابي  �الإ�صر�يف  �لتعاون  ب�صاأن  �تفاقية 
بينهما يف جمال طرح و�إدر�ج �أ�صهم �صركات 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة مب���ط���ار دب����ي �ل������دويل يف 
�صعادة  �لهيئة  عن  �التفاقية  وقع  �لدولة. 
�لرئي�س  �ل�صويدي،  بطي  مرمي  �لدكتورة 
�لتنفيذي للهيئة، و�صعادة �لدكتور حممد 

�لزرعوين، �ملدير �لعام ل� “د�فز�«..
لتمكني  �لطرفني  م�صاعي  �صمن  وت��ن��درج 
من  �حل���رة  �ملنطقة  يف  �لعاملة  �ل�����ص��رك��ات 
�لدولة  يف  �ل��ع��ام  لالكتتاب  �أ�صهمها  ط��رح 
وفقا الأحكام قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم 
�لنظام  ب�صاأن   2016 ل�صنة  ر.م”   -11“
�أ���ص��ه��م �ل�صركات  �خل��ا���س ب��ط��رح و�إ����ص���د�ر 
وت���ع���دي���الت���ه، وكذلك  �ل��ع��ام��ة  �مل�����ص��اه��م��ة 
�ملرخ�صة من  �ل��دول��ة  �أ���ص��و�ق  �إدر�ج���ه���ا يف 
قبل �لهيئة وفقا ل�صو�بط �الإدر�ج �ملعمول 
الأحكام  و�متثاال  �الأ���ص��و�ق،  ه��ذه  ل��دى  بها 
نظام �لطرح �لتي ت�صرتط �ملو�فقة ل�صركة 
�ملنطقة �حلرة على طرح �أ�صهمها لالكتتاب 
تعاون بني  �تفاقية  �لدولة وج��ود  �لعام يف 
�لهيئة وم�صجل �ل�صركات يف �ملنطقة �حلرة 
يف جمال �الإ�صر�ف و�لرقابة وفقا للنموذج 

�ملعد من قبل �لهيئة لهذه �لغاية.
و ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة م���رمي �ل�����ص��وي��دي : “ 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت���ه���دف  �الت���ف���اق���ي���ة 

�الإقليمية  �ل�صر�كات  وتعزيز  �ل��ت��وري��د، 
�ن�����ص��ي��اب��ي��ة تدفق  ل�����ص��م��ان  و�ل���دول���ي���ة 
�لتعريف  جانب  �إىل  و�خل��دم��ات،  �ل�صلع 
�لتي  ب��ب��اق��ة �خل����دم����ات و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت 
ت��وف��ره��ا �ل��ه��ي��ئ��ة و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب �الأك����رث 
�حلرة  �ملناطق  ب��ني  وتناف�صية  �صمولية 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  منطقة  م�صتوى  على 
و�إف���ري���ق���ي���ا مب���ا ي��ل��ب��ي �ح���ت���ي���اج���ات هذ� 

�لقطاع �لهام.

لعب رئي�ِض
�ملزروعي مدير  و�أكد �صعادة �صعود �صامل 
خالل  باحلمرية،  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة 
دولة  �أن  �مل��وؤمت��ر  يف  �ألقاها  �لتي  �لكلمة 
رئي�صاً  الع��ب��اً  �ل��ي��وم  �أ�صبحت  �الإم�����ار�ت 
على م�صتوى �لعامل يف �صال�صل �لتوريد، 
وذل�������ك يف ظ����ل �ل����ت����ط����ور �مل���ت���ك���ام���ل يف 
مناطقها �حلرة، و�صرعة ومرونة عملية 
لت�صريعات  وف��ق��اً  �جل��م��رك��ي  �لتخلي�س 
�ملوقع  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ص��اأن،  ل��ه��ذ�  ناظمة 
�جل���غ���ر�يف �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي ع��ل��ى طريق 

�الإ�صر�يف و �لرقابي �مل�صرتك بني �لطرفني 
�صركات  �أ�صهم  �إدر�ج  و  طرح  عمليات  ب�صاأن 
�ملنطقة �حلرة يف �لدولة، وذلك على نحو 
ميكنهما من تنفيذ مهامهما �لتنظيمية و 
�اللتز�م  ي�صمن  مبا  و�لرقابية  �الإ�صر�فية 
منطقة  يف  ك��ل  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول  بالت�صريعات 

�خت�صا�صه«.
�التفاقية  “تعمل  �ل�����ص��وي��دي:  �أ���ص��اف��ت  و 
على توفر �حلماية �لالزمة للم�صتثمرين 
و�لعمل  �حل���رة  �ملنطقة  �صركات  �أ�صهم  يف 
على حماية �ل�صوق و�صالمة �ملعامالت من 
خالل �لتعاون �الإ�صر�يف و�لرقابي �مل�صرتك 
�مل��ع��ل��وم��ات و�مل�����ص��اع��دة يف عمليات  وت��ب��ادل 
هذه  الأح���ك���ام  وف��ق��ا  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لتفتي�س 
بها  ت�صمح  �لتي  �التفاقية و�صمن �حل��دود 

�لت�صريعات �ملنظمة لعمل �لطرفني«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
�التفاقية  ه�����ذه  “تندرج  �ل������زرع������وين: 
دبي  �حل��رة مبطار  �ملنطقة  �صمن م�صاعي 
جاذبة  ��صتثمارية  بيئة  لتوفر  و�لر�مية 
لل�صركات �الأجنبية من �صاأنها �أن ت�صاعدها 
��صتثمار�تها  وحماية  �أعمالها  تنمية  على 
و�لت�صريعات  �ل��ق��و�ن��ني  م��ع  ين�صجم  مب��ا 
�لباب  �أمامها  ويفتح  �ل��دول��ة،  يف  �ل�صارية 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ف��ر���س  م���ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
م�صاهمتها  تعزيز  وبالتايل  �ملحلية  �ل�صوق 
و�القت�صاد  �الإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل���ن���اجت  يف 

�لوطني«.
�لتعاون  �تفاقية  “تعزز  �صعادته:  �أ�صاف  و 

باالإ�صافة  و�لغرب،  �ل�صرق  بني  �لتجارة 
�القت�صادي  �لتنويع  �أن جناح جهود  �إىل 
�ل��ف��ع��ال للخطط  ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ  �مل�����ص��ح��وب 
مبادر�ت  وتكثيف  �لوطنية  �للوج�صتية 
�لتحول �لرقمي �لتي يقوم بها �لقطاعان 
يف  كبر   ب�صكل  �صاهمت  و�خلا�س  �لعام 
�لتوريد،  �صال�صل  �لدولة يف قطاع  متيز 
ح��ي��ث �أث����م����رت ج���ه���ود دول�����ة �الإم�������ار�ت 
���ص��ن��اع��ة �خلدمات  �ل��ت��ن��م��وي��ة يف جم���ال 

و�إدر�ج  و�لرقابي يف جمال طرح  �الإ���ص��ر�يف 
�أ���ص��ه��م ���ص��رك��ات �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة م��ع هيئة 
�الأور�ق �ملالية و�ل�صلع من كفاءة و�صال�صة 
�لعمليات وتوؤكد �لتز�م �ملنطقة �حلرة على 
�لتي  �ل�صركات  ت�صهيل عملية طرح  �صعيد 
الأ�صهمها  ل��ه��ا  م��ق��ر�  “د�فز�”  م��ن  تتخذ 
�ل��دول��ة، مب��ا يعزز من  �ل��ع��ام يف  لالكتتاب 
�صمعة �ملنطقة �حلرة باعتبارها و�حدة من 
و�أكرثها مرونة على  �ملناطق �حلرة  �أجنح 
نطاق  ويتمثل  و�ملنطقة«.  �لدولة  م�صتوى 
مبوجب  �لطرفني  ب��ني  �مل�صرتك  �لتعاون 
على  و�لرقابة  �الإ�صر�ف  �التفاقية يف  هذه 
تت�صمن  و�مل��ه��ام  �لعمليات  م��ن  جمموعة 
عمليات طرح و�إدر�ج �أ�صهم �صركات �ملنطقة 
�الإف�صاح  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ل���دول���ة  يف  �حل����رة 
�لت�صريعات  و�إن���ف���اذ  ب��ه��م��ا،  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 

�للوج�صتية يف �لتقدم يف جميع �ملوؤ�صر�ت 
ت�صمنت  و�ل����ت����ي  �ل����ث����الث����ة،  �ل���ف���رع���ي���ة 
و�لفر�س  �ملحلية،  �للوج�صتية  �لفر�س 
مز�ولة  و�أ�صا�صيات  �لدولية،  �للوج�صتية 
ل��ت��ق��ري��ر موؤ�صر  �الأع���م���ال، وذل����ك وف��ق��اً 
�لنا�صئة  �صو�ق  لالأ �للوج�صتي  �أجيليتي 

لعام 2020.

بيئة مثالية 
و�أ�صار �ملزروعي �إىل �جلهود �لتي تبذلها 
لدعم  ب��احل��م��ري��ة  �حل���رة  �ملنطقة  هيئة 
ق���ط���اع ���ص��ال���ص��ل �ل���ت���وري���د يف �ل���دول���ة، 
�ل�صركات  م��ن  ك��ب��ر�ً  ع���دد�ً  ت�صم  حيث 
�ملتخ�ص�صة يف خدمات �لتخزين و�صال�صل 
و�ل�صحن  و�ل��ن��ق��ل  و�ل���ت���وزي���ع  �الإم�������د�د 
�لبحري و�جلوي و�الأر�صي، ملا توفره من 
�متياز�ت وحو�فز، وبيئة تناف�صية ومرنة 
ما  حتت�صن  حيث  لالإ�صتثمار،  وج��اذب��ة 
مل�صتثمرين  �صركة   6500 م��ن  ي��ق��ارب 
دول�������ة،   160 م�����ن  الأك���������رث  ي���ن���ت���م���ون 
�لتوريد  وت��ع��د م��ك��ان��ا م��ث��ال��ي��ا خل��دم��ات 

�أ�صهم  �إ����ص���د�ر وط����رح  ب��ع��م��ل��ي��ات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�إنفاذ  �ل��دول��ة،  يف  �حل��رة  �ملنطقة  �صركات 
�صركات  �أ�صهم  ب���اإدر�ج  �ملتعلقة  �لت�صريعات 
�ملنطقة �حلرة يف �أ�صو�ق �لدولة ومتطلبات 
�الإف�صاح �مل�صتمر و�حلوكمة، وكذلك �إنفاذ 
ب����االأور�ق  بالتعامل  �ملتعلقة  �لت�صريعات 
�مل��ال��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م �ل��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا و�إد�رت����ه����ا 

وتقدمي �مل�صورة بخ�صو�صها.
و ي�����ص��م��ل �ل���ت���ع���اون ك���ذل���ك �ل���رق���اب���ة على 
�ملنطقة  �صركات  �أ�صهم  وملكيات  ت���د�والت 
�ل�صوق، و�ل��رق��اب��ة على  �مل��درج��ة يف  �حل��رة 
���ص��رك��ات �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة و�ل��ت��ف��ت��ي�����س على 
�أعمالها ودفاترها �أو �أية �أور�ق �أو �صجالت 
لدى فروعها و�صركاتها �لتابعة يف �ملنطقة 
�أو لدى  �ل����دول����ة،  �حل����رة ود�خ�����ل وخ�����ارج 
�أخرى  ���ص��رك��ة  ل���دى  �أو  ح�صاباتها  م��دق��ق 

�ال�صرت�تيجي  موقعها  ب�صبب  و�ل�صحن، 
�الأ�صو�ق  �إىل  �صهال  و�صوال  يوفر  �ل��ذي 
�لعاملي.  �مل�صتوى  �لعاملية، ومر�فقها ذ�ت 
وحر�صت هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
�صمن م�صاركتها باملوؤمتر على �لتو��صل 
مع �خلرب�ء و�ملخت�صني يف قطاع �صل�صلة 
و�مل�صتثمرين،  �الأع��م��ال  ورج��ال  �لتوريد 
مز�يا  من�صتها  خ��الل  م��ن  م�صتعر�صة 
�ال�صتثمار يف �ملنطقة وتاأ�صي�س �الأعمال، 
و�لت�صهيالت �لتي توفرها للم�صتثمرين 
�القت�صادية،  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وتعريفهم بالفر�س �ملجزية �لتي حتظى 
�ملنطقة  م��ن  �ل��ت��ي تتخذ  �ل�����ص��رك��ات  ب��ه��ا 
موقعها  خ��الل  م��ن  الأع��م��ال��ه��ا،  منطلقاً 
�الإم���ار�ت  يتو�صط  �ل��ذي  �ال�صرت�تيجي 
�ملنطقة  ك��ون��ه��ا  ع���ن  ف�����ص��اًل  و�ل����ع����امل، 
�ل���وح���ي���دة �ل���ت���ي حت���ت���وي ع���ل���ى جممع 
لوج�صتي  وجممع  �لغذ�ئية،  لل�صناعات 
م���ت���ط���ور ي�������ص���م م�������ص���ت���ودع���ات ج���اه���زة 
وخيار�ت  خمتلفة  باأحجام  لال�صتخد�م 

طاقة متنوعة.

�لتفتي�س،  حم���ل  ب��ال�����ص��رك��ة  ع���الق���ة  ذ�ت 
وي���ج���وز ل��ل��ط��رف��ني �ال���ص��ت��ع��ان��ة م���ع فريق 
ذ�ت  �أكرث من �جلهات  �أو  �لتفتي�س بخبر 
�خلربة �لفنية و�ملالية مبو�صوع �لتفتي�س، 
بالت�صريعات  �ل�صركات  �لتز�م  من  للتحقق 
ولفريق  �الأ�صا�صية،  و�أنظمتها  بها  �ملعمول 
�لتفتي�س طلب ما ير�ه �صروريا من بيانات 
�أو معلومات من جمل�س �الإد�رة �أو �لرئي�س 
�لتنفيذي �أو من �ملديرين بال�صركة �أو من 
و�لرق�ابة  و�الإ���ص��ر�ف  ح�صاباتها،  مدققي 
على �الأ�صو�ق وكذلك على عمليات �ملقا�صة 
بالت�صريعات  �الل��ت��ز�م  ومتابعة  و�لت�صوية 
�ل�����ص��ادرة ب��ه��ذ� �ل�����ص��اأن. وب��االإ���ص��اف��ة �إىل 
�ل��ط��رف��ان فيما يخ�س منع  ي��ت��ع��اون  ذل��ك 
وك�����ص��ف �أن�����ص��ط��ة غ�����ص��ل �الأم������و�ل ومتويل 
�مل�صروعة،  غ���ر  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  �الإره�������اب 
و�ملنع و�لك�صف عن �لغ�س و�الأن�صطة �ملالية 
غ��ر �مل��رخ�����ص��ة، و�ل��و���ص��ائ��ل �الأخ����رى غر 
يتعلق  فيما  �ملخالفة  و�الأن�صطة  �لنظامية 
�صركات  �أ���ص��ه��م  ت����د�ول  �أو  �إدر�ج  �أو  ب��ط��رح 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة، وت��ع��زي��ز و���ص��م��ان تاأهيل 
و�لعمل  �مل��رخ�����ص��ني  �الأ���ص��خ��ا���س  وك���ف���اءة 
ع��ل��ى رف���ع م�����ص��ت��و�ه��م �مل��ه��ن��ي مب���ا ي�صمن 
نز�هة �ملعامالت وكفاءة �أد�ئهم، ف�صال عن 
�مل�صاع�دة يف ك�صف و�تخاذ �الإج��ر�ء�ت �صد 
معلومات  على  ب��ن��اء  تتم  �ل��ت��ي  �ل���ت���د�والت 
د�خلية وكذلك حاالت �لتالعب يف �ل�صوق 
تعامالت  �الحتيال يف  وغرها من حاالت 

�الأور�ق �ملالية.

•• عجمان-وام:

و���ص��ن��اع��ة عجمان  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
�ل��ت��ع��اون �مل�صرتك  م��ع وف��د م��ن جمعية 
�صبل  و�لعربية”  �ل���رتك���ي���ة  ل��ل��ب��ل��د�ن 
�لعديد  يف  �الق��ت�����ص��ادي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
و�ل�صناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ج���االت  م���ن 

و�ل�صياحية.
ي��اأت��ي ذل��ك يف �إط���ار �صعي �ل��غ��رف��ة نحو 
ودعم  �ل��دول��ي��ة  عالقاتها  �صبكة  تعزيز 
م�����ص��ال��ح �الأع���������ص����اء م����ن �ل�������ص���رك���ات و 
�أ����ص���و�ق جديدة  �إىل  ل��ل��دخ��ول  �مل�����ص��ان��ع 

وبناء �صر�كات جتارية فعالة.
ج���اء ذ�ك خ���الل ل��ق��اء ���ص��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
غرفة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��وي��ج��ع��ي 
عجمان، و�صعادة �صامل بن �أحمد �لنعيمي، 
نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة وحممد على 
�جلناحي �ملدير �لتنفيذي لقطاع تنمية 
�لغرفة  يف  �لدولية  و�لعالقات  �لتجارة 
وفد جمعية “�لتعاون �مل�صرتك للبلد�ن 
�صعادة  ب��رئ��ا���ص��ة  و�لعربية”  �ل��رتك��ي��ة 

�صبوحي عطار، رئي�س �جلمعية.

و�أكد �صعادة عبد �هلل �ملويجعي �أن غرفة 
عجمان تعمل �صمن خطط مدرو�صة على 
و�القت�صادي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
�ل��ع��امل ومن  دول  �الإم����ارة وجميع  ب��ني 
�الطالع  على  نحر�س  ل��ذ�  تركيا  بينها 
ب�صكل م�صتمر على �لفر�س �ال�صتثمارية 
�ملتاحة مع خمتلف �الأطر�ف و�لتي تفتح 
عجمان  �إم����ارة  مل�صتثمري  و�ع���دة  �آف��اق��ا 
و�أع�صاء �لغرفة من �ل�صركات و�مل�صانع.

�لتجارية  �ل��وف��ود  ل��ق��اء�ت  تتيح   : وق��ال 
للمقومات  ل���ل���رتوي���ج  ل���ن���ا  �ل���ف���ر����ص���ة 
�ل��ت��ي متتلكها  �الق��ت�����ص��ادي��ة  و�حل���و�ف���ز 
�إمارة عجمان، و�لت�صهيالت �لتي تقدمها 
و�ال�صتثمار،  �لتجارة  لقطاعي  �لغرفة 
�إىل  خاللها  من  حكومتنا  ت�صعى  و�لتي 
ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ص��ي��ة �الإم�������ارة، وب���ن���اء بيئة 
�ق��ت�����ص��ادي��ة ����ص��ت��ث��م��اري��ة ج��اذب��ه وق����ادرة 
على �مل�صاهمة بفعالية يف حتقيق �أهد�ف 
�القت�صادية ودعم  ��صرت�تيجية عجمان 

م�صرتها نحو �لتنمية �مل�صتد�مة«.
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل  �ل��ل��ق��اء  ن��اق�����س 
�جلانبني،  ب����ني  �مل�������ص���رتك  و�ل����ت����ع����اون 

و�أهمية �مل�صاركة يف �ملعار�س �لتي ينظمها 
لزيار�ت  �مل�صتمر  و�ل��ت��ب��ادل  �ل��ط��رف��ان 
�إىل  �مل�صرتكة..  �للقاء�ت  وعقد  �لوفود 
ج��ان��ب دع���وة �جل��ان��ب �ل��رتك��ي مل�صاركة 
يف  �ملتخ�ص�س  �ملعر�س  يف  �لغرفة  وف��د 
�لبناء و�لت�صييد �لذي يقام خالل يناير 

خمتلف  م��ن  و����ص��ع��ة  مب�صاركة   2022
�لدول.

�لفر�صة  �إتاحة  �آليات  �للقاء  و��صتعر�س 
�صر�كات  لبناء  عجمان  غرفة  الأع�����ص��اء 
�مل�صجلة  �مل��ن�����ص��اآت  م���ع  ���ص��ف��ق��ات  وع��ق��د 
�مل�صرتك  �لتعاون  “جمعية  مظلة  حتت 

�إىل  و�لعربية”..  �ل��رتك��ي��ة  ل��ل��ب��ل��د�ن 
�ملعلومات  ت���ب���ادل  �أه��م��ي��ة  ب��ح��ث  ج��ان��ب 

و�الح�صائيات بني �لطرفني.
�ل��رتك��ي مبنى عجمان  �ل��وف��د  ز�ر  وق��د 
ل��ري��ادة �الأع��م��ال وت��ع��رف على مميز�ته 

وما يوفره من فر�س للم�صتثمرين.
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 اإعـــالن �سطب قيد
ليمتد  �نرتنا�صيونال  بار�س  �صندلر  �ل�صادة/�صركة  باأن  �القت�صاد  وز�رة  تعلن 
�بوظبي  �إمارة  يف  �ل�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  )�جلن�صية:�صوي�صر�( 
�صارع   - �س.ب:54204   - �لكتبي  دروي�س  بن  بناية/�صيف   - �ملرور  �صارع  )�لعنو�ن: 
�ملرور - بناية/ �صيف بن دروي�س �لكتبي - �أبوظبي - �س.ب:38250( و�ملقيدة حتت رقم 
)1613( يف �صجل �ل�صركات �الجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم 
)2( ل�صنة 2015م يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( 
ل�صنة 2010م يف �صاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة 
�العرت��س  يف  �حلق  ��صحاب  �ل�صادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج 
�لن�صر على  �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ  �ن يتقدمو� باعرت��صهم �ىل 

�لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�صاد �إد�رة �لت�صجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 



26

املال والأعمال
االثنني    8  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13386  
Monday     8   November   2021   -  Issue No   13386

عبد اهلل بن طوق يفتتح معر�ض جلفود للت�ضنيع •• دبي -وام:

�فتتح معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير 
و  للت�صنيع  ج��ل��ف��ود  م��ع��ر���س  �الق��ت�����ص��اد 
�لذي ي�صتعر�س �أحدث �البتكار�ت �لذكية 
مع  �ل��ع��امل��ي  �الأغ���ذي���ة  ت�صنيع  م��ي��د�ن  يف 
�لقطاع  �ملبا�صرة يف  ��صتئناف �الجتماعات 
من قلب مركز دبي �لتجاري �لعاملي على 

مدى ثالثة �أيام.
و�أك���د معايل عبد �هلل ب��ن ط��وق �مل��ري �أن 
روؤي��ة وتوجيهات  �الإم���ار�ت وبف�صل  دول��ة 
قيادتها �لر�صيدة تتبو�أ �ليوم مكانة ر�ئدة 
على �مل�صتوى �الإقليمي يف جتارة و�صناعة 
�الأغ�����ذي�����ة وي���ع���ت���رب ق���ط���اع �ل����غ����ذ�ء �أح����د 
وحمركاً  للدولة  �القت�صادية  �الأول��وي��ات 
و�لتناف�صية  �القت�صادي  للتنويع  رئي�صياً 
و�الإنتاجية.. م�صر�ً �إىل �أن جتارة �لدولة 
من  ب��اأك��رث  �صاهمت  �لغذ�ئية  �ل�صلع  م��ن 
�الإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  �مل��ائ��ة  7 يف 
ل��ل��دول��ة ل��ع��ام 2020 وب��اأك��رث م��ن 8.4 
يف �ملائة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل غر 

�لنفطي للعام ذ�ته باالأ�صعار �جلارية.
و�أو�صح معاليه �أن دولة �الإم��ار�ت تو��صل 
للعديد  رئي�صي  جت��اري  ك�صريك  مكانتها 
�أن�صطة  يف  و�ل����ع����امل  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن 
�ملرتبطة  و�لت�صنيع  و�ال�صتثمار  �لتجارة 
�ل�صلع  جتارة  و��صتحوذت  �الأغذية  بقطاع 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   5.5 على  �لغذ�ئية 
�لنفطية  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة غ��ر  حجم 
عام  م���ن  �الأول  �ل��ن�����ص��ف  خ���الل  ل��ل��دول��ة 
عام  �مل���ائ���ة  يف   6.2 ن��ح��و  وع��ل��ى   2021
�خلم�س  �ل�صنو�ت  م��دى  وعلى   ..2020
جتارة  من���ت   2020-2016 �مل��ا���ص��ي��ة 
21 يف  بن�صبة  �ل�����ص��ل��ع  ه���ذه  م��ن  �ل���دول���ة 
�ملائة وبلغ حجمها �لرت�كمي 444 مليار 
درهم.. وخالل عام 2020 وعلى �لرغم 
على  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ت��د�ع��ي��ات  م��ن 
�الأغذية  وجت��ارة  عموماً  �لعاملية  �لتجارة 
و�مل�������ص���روب���ات ع��ل��ى ن��ح��و خ���ا����س حققت 
�ل��دول��ة من���و�ً يف ���ص��ادر�ت��ه��ا م��ن �الأغذية 
مقارنة  �مل��ائ��ة  يف   3 بن�صبة  و�مل�����ص��روب��ات 
بعام 2019.. ويف �لن�صف �الأول من عام 
2021 بلغت ن�صبة منو جتارة �لدولة من 

�ل�صلع �لغذ�ئية 9 يف �ملائة مقارنة بالفرتة 
ذ�تها من �لعام �ملا�صي.

و�أ�صاف معاليه: “ �أثبت جلفود للت�صنيع 
للتوريد  ر�ئ�����دة  ع��امل��ي��ة  كمن�صة  م��ك��ان��ت��ه 
ودع��م �صال�صل �الإم��د�د يف قطاع �الأغذية 
و�مل�������ص���روب���ات وت��ر���ص��ي��خ ري�����ادة �الإم������ار�ت 
ك��م��ح��ور رئ��ي�����ص��ي يف ه���ذ� �ل���ق���ط���اع.. وما 
باالبتكار  ز�خ��رة  من�صة  هو  �ليوم  ن�صهده 
�أف�صل  تطوير  يف  �لتكنولوجيا  وتوظيف 
�ملبتكرة  و�حل���ل���ول  و�خل���دم���ات  �مل��ن��ت��ج��ات 
و�إنتاج  ت�صنيع  يف  �جل���دي���دة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
باأنه  ثقة  على  نحن  و   .. �ل��غ��ذ�ء  وجت���ارة 
�لن�صاط  ل���دع���م  ج���دي���دة  دف���ع���ة  ���ص��ي��ق��دم 
�الأعمال  مم��ار���ص��ة  حتفيز  و  �الق��ت�����ص��ادي 
�لتجارية ذ�ت �لقيمة �القت�صادية �لعالية 
�ل�صفقات  ت�صهيل  خ���الل  م��ن  و�مل�����ص��اف��ة 
و�أف�صل  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل  و�ل�����ص��ر�ك��ات 
�ملمار�صات �الأمر �لذي ين�صجم بالكامل مع 

�مل�صتهدفات �لوطنية لدولة �الإمار�ت«.
�القت�صادية  �الأن�����ص��ط��ة  “توفر  ق����ال:  و 

�ملرتبطة بقطاع �الأغذية ركيزة لعدد من 
�لتي  �ملتكاملة  �لوطنية  �ال�صرت�تيجيات 
تهدف �إىل و�صع �الأطر و�إطالق �ملبادر�ت 
�لتنمية  عملية  بقيادة  �لكفيلة  و�مل�صاريع 
�القت�صادية و�الجتماعية لدولة �الإمار�ت 
خ����الل �ل�������ص���ن���و�ت و�ل���ع���ق���ود �مل��ق��ب��ل��ة مبا 
وين�صجم  �لر�صيدة  �لقيادة  تطلعات  يلبي 
وم�صتهدفات  �خل���م�������ص���ني  م����ب����ادئ  م����ع 
مقدمتها  ويف   2071 �الإم�����ار�ت  مئوية 
ودعم  �القت�صادي  �لتنويع  ��صرت�تيجية 
وم�صروع  �ال���ص��ت��ث��م��ار  وج���ذب  �ل�����ص��ادر�ت 
�ل�صناعة  وحتفيز  لتطوير  مليار   300
�لوطنية و��صرت�تيجية �الأمن �لغذ�ئي”.. 
يوفر  للت�صنيع  ج��ل��ف��ود  �أن  �إىل  م�����ص��ر�ً 
مظلة لل�صر�كة و�حلو�ر حول تطوير دور 
�لقطاع من خالل �البتكار و�لتكنولوجيا 
�ملنطقة  يف  �ملُ��ل��ح��ة  �لق�صايا  م��و�ج��ه��ة  يف 
و�لت�صنيع  �الإن����ت����اج  ح��ي��ث  م���ن  و�ل���ع���امل 
وبناء  �الإم�������د�د  و���ص��ال���ص��ل  و�ال����ص���ت���د�م���ة 
�مل�صتهلكني  �حتياجات  وتلبية  �ل�صر�كات 

وقام  �ال���ص��ت��ه��الك.  تر�صيد  ثقافة  ون�صر 
ي�صتمر  �ل��ذي  �ملعر�س  يف  بجولة  معاليه 
حتى 9 نوفمرب �جلاري بح�صور جمموعة 
وممثلي  �حل���ك���وم���ي���ني  �مل�������ص���وؤول���ني  م����ن 
�ل�صركات �لتجارية �لدولية وغرهم من 

�ل�صخ�صيات �لبارزة يف �لقطاع.
عار�صًة  ج��ه��ًة   1،250 �مل��ع��ر���س  ي�����ص��م 
 15 55 دول��ة خمتلفة م��وزع��ة على  م��ن 
�لعاملي..  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  ق��اع��ة يف 
يامك�س  معر�س  نف�صه  �مل��وق��ع  يف  ُي��ق��ام  و 
للحلويات  معر�س  �أك��رب  �الأو�صط  �ل�صرق 
و�لوجبات �خلفيفة يف �ملنطقة ومهرجان 
�أ����ص���ه���ر معر�س  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �مل����اأك����والت 
ومعر�س  �ملنطقة  يف  �لفاخرة  للماأكوالت 
�لعالمات �لتجارية �خلا�صة و�لرتخي�س 
من  �لوحيد  �ملعر�س  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف 
و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  نوعه 

�أفريقيا.
ُتقام  �ل��ت��ي  �ال�صتثنائية  �لفعالية  وُت��ع��د 
رئي�صيًة  �جل���اري حمطًة  �الأ���ص��ب��وع  خ��الل 

لتحديد م�صتقبل �لقطاع و�إحدى �لو�صائل 
�لتقنية الأمتتة عمليات �لقطاع �لتي تقود 
�لتحول يف عامل ما بعد �جلائحة لتحقيق 
تطر�أ  �لتي  �لتغر�ت  يلبي  ناجح  �قت�صاد 
ومتطلبات  �مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
�ال���ص��ت��د�م��ة و�ح��ت��ي��اج��ات �الأم���ن �لغذ�ئي 

و�لتحديات �لتي يو�جهها.
و يوفر �ملعر�س �لر�ئد جمموعًة متنوعًة 
من �حللول �لتي من �صاأنها �أن تقود عملية 
�ل��ذي ُيعد و�ح��د�ً من  �لتحول يف �لقطاع 
�أهم ثالثة قطاعات م�صاهمة يف �القت�صاد 
حتديات  معاجلة  �إىل  ويهدف  �الإم��ار�ت��ي 
و�الأمتتة  �لتغليف  جم��ال  يف  �ال���ص��ت��د�م��ة 
و�صل�صلة توريد قطاع �الأغذية و�مل�صروبات 

�لعاملي.
ل����وه م��رم��ان��د نائب  و ق���ال���ت ت��ري��ك�����ص��ي 
�لتنفيذي الإد�رة �لفعاليات لدى  �لرئي�س 
م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي �إن معر�س 
جلفود للت�صنيع ُيعد حمطًة مهمًة للقطاع 
تكنولوجيا  ق��م��ة  ج��ان��ب  �إىل  ي��وف��ر  ك��ون��ه 
�لغذ�ء �لتي تعد من �أبرز �لفعاليات خالل 
�ملعر�س حلواًل وحتليالت مبا�صرة متعلقة 
بالتوجهات �لكربى و�البتكار�ت �جلديدة 
�إعادة ر�صم مالمح �لقطاع  �لتي ت�صهم يف 
و�الإقليمية  �ملحلية  �مل�صتويات  جميع  على 

و�لدولية.
ت�صمنت �أبرز �الأحد�ث �لتي �صهدها �ليوم 
�الأول من �ملعر�س �فتتاح قمة تكنولوجيا 
�لغذ�ء �ملرتقبة وحلقة نقا�س بعنو�ن حو�ر 
�لعديد من  �إىل جانب  �لت�صنيع  قادة  مع 

�لفعاليات �لبارزة .
و ت�صم قائمة �جلهات �لعار�صة رو�د قطاع 
يف  وتغليفها  �الأغذية  ومعاجلة  �لت�صنيع 
جميع �أنحاء �لعامل لت�صليط �ل�صوء على 
�أح���دث �ل��ت��ط��ور�ت يف جم��ال �الإن��ت��اج كما 
�صُيتاح لزو�ر �ملعر�س �لتعرف على �لعديد 
من �البتكار�ت من خالل جوالت �البتكار 

يف معر�س جلفود للت�صنيع.
و يركز معر�س جلفود للت�صنيع على �صتة 
مو��صيع رئي�صية ومرت�بطة ت�صمل حلول 
�صل�صلة �لتوريد و�ملكونات و�لطباعة وو�صم 
و�الأمتتة  و�لتغليف  و�مل��ع��اجل��ة  �ملنتجات 

و�لتحكم.

غرفة اأبوظبي تبحث اآفاق
 ال�ضراكة القت�ضادية مع اأذربيجان

•• اأبوظبي-وام:

د �صعادة حممد هالل �ملهري مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي  �أكَّ
على �أهمية تنمية �ل�صر�كة �لقائمة بني �إمارة �أبوظبي وجمهورية �أذربيجان 
�ال�صتثمار  وتدفقات  �لتجارية  �لتبادالت  وزي��ادة  �ل�صديقة،  �لدميقر�طية 
وحتقيق م�صتويات �أعلى من �ل�صر�كة �القت�صادية �ال�صرت�تيجية مبا يلبي 

�لتطلعات �لتنموية للبلدين �ل�صديقني خالل �ملرحلة �ملقبلة.
جاء ذلك خالل زيارة �صعادة �أورخان فيد�دي مامادوف، رئي�س جمل�س �إد�رة 
بجمهورية  �القت�صاد  وز�رة  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �الأعمال  تنمية  وكالة 
�ل�صيد  بح�صور  ل��ه،  �ملر�فق  �لدبلوما�صي  و�لوفد  �لغرفة  ملقر  �أذربيجان؛ 

عبد�هلل غرير �لقبي�صي نائب مدير عام �لغرفة.
�الأذربيجاين  �ل��وف��د  م��ع  �أب��وظ��ب��ي خ��الل حديثه  ع��ام غرفة  و�أ���ص��اد مدير 
�أذربيجان، مبا يربز مكانتها  به  تتمتع  �لذي  �القت�صادي �حليوي  بالتنوع 
كوجهة مثالية الأن�صطة �لتجارة و�ال�صتثمار و�ل�صياحة و�لتعاون �القت�صادي 
على �مل�صتوى �الإقليمي الفتاً �إىل �صعي غرفة �أبوظبي �إىل حتقيق م�صتويات 
يف  ونظر�ئهم  �أبوظبي  يف  �الأع��م��ال  رو�د  ب��ني  �لثنائي  �لتن�صيق  م��ن  �أع��ل��ى 
�جلانبني  ل��دى  �ملتاحة  �ال�صتثمارية  �لفر�س  على  ل��الط��الع  �أذرب��ي��ج��ان، 
جماالت  يف  ال�صيما  �مل�صرتك،  �الهتمام  ذ�ت  �حليوية  �ملجاالت  خمتلف  يف 
�الإلكرتونية  و�ل��ت��ج��ارة  �ال�صطناعي  و�ل��ذك��اء  �لر�بعة  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة 
رغبة  فيد�دي مامادوف  �أورخ��ان  �صعادة  �كد  �لغذ�ئي. من جهته،  و�الأم��ن 
عموماً  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  �القت�صادية  �ل�صر�كة  بقنو�ت  لالرتقاء  ب��الده 
بتطلعات  يرتقي  �ل��ذي  وبال�صكل  �خل�صو�س،  وج��ه  على  �أبوظبي  و�إم���ارة 
بتطوير  �لبالغ  ب��الده  �هتمام  �إىل  م�صر�ً  �ل�صديقني  و�ل�صعبني  �لبلدين 
�لعالقات �لثنائية وتو�صيع دو�ئر وجماالت �لتعاون مع �الإمار�ت �لتي تعد 
�لدور  �إىل  الفتاً  �خلليج،  منطقة  يف  لبالده  �لرئي�صي  �لتجاري  �ل�صريك 
�الإيجابي �لر�ئد �لذي ت�صطلع به غرفة �أبوظبي يف دعم �لقطاع �خلا�س 
�لعالقات  ي�صهم يف تطوير  �أذربيجان، مبا  �لتجارية مع  �لرو�بط  وتعميق 
ودعمها �إىل م�صتويات �أرحب. كما تطرق مامادوف �إىل خ�صائ�س �القت�صاد 
وت�صجيع  �ال�صتثمار�ت  ج��ذب  بهدف  يقدمها  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  �الأذرب��ي��ج��اين، 
�إىل تكثيف  �أع��م��ال وغ��ره��ا، م��ب��دي��اً تطلعه  �الب��ت��ك��ار وت��وف��ر ح��ا���ص��ن��ات 
جمهورية  يف  ونظر�ئهم  �الإمار�تيني  �الأعمال  رو�د  بني  �ملتبادلة  �لزيار�ت 

�أذربيجان خالل �لفرتة �ملقبلة.

نادي املوارد الب�ضرية يناق�ض �ضبل 
حتفيز الأفراد لريادة الأعمال

•• دبي-وام:

عقدت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�صرية �حلكومية، �جلل�صة �الفرت��صية 
�خلام�صة لنادي �ملو�رد �لب�صرية خالل �لعام 2021، حتت عنو�ن “�لتمكني 
و��صت�صافت �لدكتور عبد �لقدو�س حممد �أ�صتاذ م�صاعد  لريادة �الأعمال”، 

باإد�رة �الأعمال يف كليات �لتقنية �لعليا.
و�أك����د �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��ق��دو���س حم��م��د �أه��م��ي��ة ري����ادة �الأع���م���ال يف ت�صكيل 
�لعمل  فر�س  وت��وف��ر  �قت�صاد�تها،  ديناميكية  وتعزيز  �ل���دول،  م�صتقبل 

ل��ل�����ص��ب��اب، م�����ص��دد�ً ع��ل��ى ����ص���رورة �أن 
منظومات  �ل��ع��امل  ح��ك��وم��ات  تتبنى 
وت�����ص��ري��ع��ات و���ص��ي��ا���ص��ات ع��م��ل مرنة، 
و�مل�صتقبلية  �ل�صابة  �الأج��ي��ال  حتفز 
ع��ل��ى ري������ادة �الأع����م����ال، وت���وف���ر لهم 
�الإم��ك��ان��ات و�مل��ق��وم��ات �ل��ت��ي متكنهم 
يف  و�لنجاح  طموحاتهم،  حتقيق  من 
�أع��م��ال��ه��م، ف���رو�د �الأع��م��ال على حد 
�لعاملي  �القت�صاد  ع�صب  ه��م  و�صفه 

�حلايل و�مل�صتقبلي، وقلبه �لناب�س.
من  جم��م��وع��ة  ث��م��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار 
�ل�صفات و�لقو��صم �مل�صرتكة بني رو�د 
�الأع���م���ال مت��ي��زه��م ع��ن غ��ره��م من 

�الأ�صخا�س، ومنها على �صبيل �ملثال ال �حل�صر /تف�صيل �لعمل �صمن فريق 
عمل و�حد، و�لتعاون مع �الآخرين، و�بتكار �أدو�ت ومنهجيات عمل جديدة، 
و�مليل �إىل �ملجازفة �ملدرو�صة �إن �صح �لتعبر، و�لرغبة يف �لتعلم و�لتطوير 

�مل�صتمرين، و�لت�صاور مع �الآخرين قبل �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�صرية/.
�لرتكيز  �إىل  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف  �لب�صرية  �مل���و�رد  �إد�ر�ت  ودع��ا 
على ��صتقطاب �أ�صحاب �ملو�هب و�لكفاء�ت من �أفر�د جيل �لع�صر �لرقمي 
مرنة،  عمل  خ��ي��ار�ت  ومنحهم  �ملختلفة،  �حتياجاتهم  وت��وف��ر  �جل��دي��د، 
متكنهم من �الإبد�ع و�البتكار، و��صتحد�ث خدمات وحلول جديدة، مبا يلبي 

تطلعات �ملتعاملني، وير�صخ مكانة �ملوؤ�ص�صات �لتي يعملون ل�صاحلها.
من جهتها قالت �صلوى عبد�هلل مدير �إد�رة �مل�صروعات و�لرب�مج يف �لهيئة 
 ،2021 �لعام  خالل  �لب�صرية  �مل��و�رد  لنادي  جل�صات   5 عقدت  �لهيئة  �إن 
�إىل  �لعامل، م�صرة  �أنحاء  �أل��ف �صخ�س من خمتلف   24 �أك��رث من  تابعها 
�الأعمال،  ري��ادة  رك��زت على تعريف �حل�صور مبفهوم  �الأخ��رة  �أن �جلل�صة 
و�أهميته يف دعم �قت�صاد�ت �لدول، ودفع عجلة �لتنمية �ل�صاملة �مل�صتد�مة، 
ريادة  ع��امل  �إىل  ل��ل��دخ��ول  وحتفيزهم  �الأف����ر�د  بتمكني  �لكفيلة  و�ل�صبل 
�الأعمال. وبينت �أن نادي �ملو�رد �لب�صرية ي�صكل من�صة تو��صل فكري ومعريف 
مبو�صوعات  و�ملخت�صني  �ملهتمني  من  �الآالف  مظلتها  حتت  جتمع  مهمة 
�لطرح و�لنقا�س، �صو�ء كانت يف ق�صايا �ملو�رد �لب�صرية و�خلدمات �مل�صاندة 

�أو �لق�صايا �لعامة و�مل�صتجدة.

بح�سور اأكر من 200 �سخ�سية

املالية املركزية بال�ضارقة تعقد امللتقى املايل الفرتا�ضي الثالث 2021

 UFI نظمتها الرابطة العاملية للمعار�ض التجارية

اإك�ضبو ال�ضارقة ي�ضتعر�ض يف القمة العاملية ل�ضناعة املعار�ض جتربة الإمارات يف اإعادة زخم الفعاليات

•• ال�سارقة-الفجر:

بال�صارقة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  نظمت 
للعام  �لثالث  �الفرت��صي  �مل��ايل  �مللتقى 
من  �أك����رث  ب��ح�����ص��ور   ،2021 �جل�����اري 
�جلهات  خم��ل��ت��ف  م��ن  �صخ�صية   200
و�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات، حيث القى �مللتقى 
�حل�صور  قبل  من  الفتاً  حيوياً  تفاعاًل 
م��ن خالل  �صاهمو�  �ل��ذي��ن  و�مل�����ص��ارك��ني 
ت�����ص��اوؤالت��ه��م و����ص��ت��ف�����ص��ار�ت��ه��م يف �إث����ر�ء 
�مللتقى، و�أعربو� عن �صكرهم وتقديرهم 
ل��ل��د�ئ��رة ودوره������ا وج��ه��وده��ا م���ن �أجل 

�ملزيد من �الرتقاء باالأد�ء �ملايل.
وت�صمن �مللتقى عدة حماور من �أبرزها 
�صفر�ء �ملالية، ودليل �حل�صابات، و�صجرة 
�خلتامية،  و�حل�������ص���اب���ات  �حل�������ص���اب���ات، 
م�صروع  �إىل  باالإ�صافة  تكامل،  وبرنامج 
�الت���������ص����ال �الآم��������ن الأن���ط���م���ة �ل����د�ئ����رة 

�لتطبيق �الفرت��صي.

ا�ستخدام اأف�سل التقنيات 
واملمار�سات يف اأنظمة 
العمل املايل احلكومي 

�إد�رة  م���دي���ر  �ل���ي���ا����ص���ي،  ه�����دى  وق����ال����ت 
�ملركزية  �ملالية  د�ئ���رة  يف  �مل���ايل  �لنظام 
تنظيم  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س  بال�صارقة:” 
ه���ذ� �مل��ل��ت��ق��ى ب��ا���ص��ت��م��ر�ر، ح��ي��ث ناق�صت 
ه���ذه �ل��ن�����ص��خ��ة م���ن �مل��ل��ت��ق��ى ح��زم��ة من 
يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  �لهادفة  �ملو�صوعات 
�الرت��ق��اء ب����االأد�ء �مل���ايل، وت��ع��زي��ز كفاءة 
�الإجر�ء�ت �ملالية يف �لدو�ئر �حلكومية، 
وحتقيق �أعلى م�صتويات �لتقدم و�لنه�صة 

لالإمارة،  �ملايل  و�ال�صتقر�ر  و�ال�صتثمار 
ودميومة  �خل����دم����ات،  �أرق������ى  وت���ق���دمي 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لعمل 
با�صتخد�م  ل���الإم���ارة  �حل��ك��وم��ي  �مل����ايل 
�أف�صل �لتقنيات و�ملمار�صات �ملعا�صرة يف 

�أنظمة �لعمل �ملايل �حلكومي«. 

نقا�سات حيوية
�لنقا�صات  �أن  �إىل  �ليا�صي  ه��دى  �أ���ص��ارت 
�ل��ت��ي �صهدها  و�ل��ت�����ص��اوؤالت و�مل��ع��ل��وم��ات 
وحافلة  وعميقة،  مهمة  ك��ان��ت  �مللتقى 
باملقرتحات و�ملبادر�ت و�الأفكار �خلالقة 
يف  ت�صهم  �أن  �صاأنها  م��ن  �لتي  و�ملبتكرة 
ترجمة روؤية �لد�ئرة �ملتمثلة يف �ل�صعي 
�لعاملية،  ري��ادة مالية نحو  �إىل  للو�صول 

•• روتردام-الفجر:

���ص��ارك م��رك��ز �إك�����ص��ب��و �ل�����ص��ارق��ة ممثاًل 
�لرئي�س  �مل��دف��ع  حم��م��د  �صيف  ب�����ص��ع��ادة 
�لتنفيذي للمركز رئي�س �الحتاد �لعربي 
ع�صو  �ل��دول��ي��ة  و�مل���وؤمت���ر�ت  للمعار�س 
ل�صناعة  �ل��دويل  �الحت��اد  �إد�رة  جمل�س 
�لقمة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  “�أويف”،  �مل��ع��ار���س 
�لتي نظمتها  �ملعار�س،  �لعاملية ل�صناعة 
�لتجارية  للمعار�س  �لعاملية  �ل��ر�ب��ط��ة 
خالل �لفرتة من 3-6 نوفمرب   UFI

يف مدينة روترد�م بهولند�.
و����ص��ت��ع��ر���س �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
من  ع��دد�ً  لقاءه  خ��الل  �ل�صارقة  �إك�صبو 
�ل��ر�ب��ط��ة وم�������ص���وؤويل �جلهات  �أع�����ص��اء 
و�ملوؤمتر�ت،  �ملعار�س  قطاع  يف  �لعاملة 
�مل���ك���ان���ة �ل�����ر�ئ�����دة �ل���ت���ي حت��ت��ل��ه��ا دول����ة 
�ملعار�س  �صناعة  خارطة  على  �الإم���ار�ت 
�ل���ت���ي حتققها  و�ل���ن���ج���اح���ات  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�لعديد  و��صت�صافة  تنظيم  �صعيد  على 
�الإقليمية  و�مل��ن��ت��دي��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
�إك�صبو  �أب���رزه���ا  و�ل��ت��ي م��ن  و�ل���دول���ي���ة، 
2020 دبي، و�ملنتدى �لدويل لالت�صال 
�حل��ك��وم��ي، وم��ع��ر���س �ل�����ص��ارق��ة �لدويل 
لل�صاعات  �الأو����ص���ط  و�ل�����ص��رق  ل��ل��ك��ت��اب، 
�ل�������ص���وء على  و�مل����ج����وه����ر�ت، م�����ص��ل��ط��اً 
�ل�صارقة  الإم����ارة  �لنموذجية  �لتجربة 
�ملعار�س من  لقطاع  �النتعا�س  �إع��ادة  يف 
خالل بو�بة مركز �إك�صبو �ل�صارقة �لذي 
مبتكرة  عمل  �آل��ي��ات  تنبي  على  ح��ر���س 
وت���ط���ب���ي���ق ب�����روت�����وك�����والت ومم���ار����ص���ات 

تنظيمية عاملية، كما بحث مع عدد من 
�مل�����ص��ارك��ة يف �حلدث  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ه���ات 
�آف�����اق �ل��ت��ع��اون ب��ه��دف تطوير  ت��و���ص��ي��ع 
و�ملوؤمتر�ت  �مل��ع��ار���س  �صناعة  خ��دم��ات 
�الأعمال  ع�صر  يف  �ملتنامية  و�أهميتها 
وتطوير �خلدمات �للوج�صتية �مل�صاحبة 

للمعار�س و�أ�صاليب تنظيمها و�إد�رتها.

مرحلة جديدة
“�إك�صبو  م�صاركة   �أن  �إىل  �ملدفع،  و�أ�صار 
ل�صناعة  �لعاملية  �لقمة  يف  �ل�صارقة” 
�مل���ع���ار����س ت�����ص��ك��ل جم�����ااًل �إ����ص���اف���ي���اً من 
للرتويج  و�لتن�صيق  �ل��ت��ع��اون  جم���االت 
�ملعار�س  ق���ط���اع  وم���ق���وم���ات  ل����ق����در�ت 
�الإم�������ار�ت، منوهاً  ب���دول���ة  و�مل����وؤمت����ر�ت 
مرحلة  ب��ق��وة  دخ��ل��ت  �الإم������ار�ت  �أن  �إىل 
جديدة يف �صناعة �ملعار�س ب�صكل متو�ز 
�القت�صاد  ي�����ص��ه��ده  �ل����ذي  �ل��ت��ع��ايف  م���ع 
�لوطني تطبيقا لروؤية �لقيادة �لر�صيدة 
�خلم�صني«  »م�صاريع  �صمن  وخططها 
�لتي  و�مل����ح����ف����ز�ت  �مل������ب������ادر�ت  وج���م���ل���ة 
�أطلقتها و�أ�صهمت يف حتقيق نقلة نوعية 
يف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي، �الأم����ر �لذي 
ر�صخ مكانة �الإمار�ت كوجهة ر�ئدة الأبرز 
�ملعار�س و�لفعاليات �لعاملية �ملتخ�ص�صة 
�لتجارية  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
قطاع  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا  و�الق���ت�������ص���ادي���ة، 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت على م�صتوى �لعامل 
“كوفيد  جائحة  م��ن  كبر  ب�صكل  ت��اأث��ر 
�إىل  �إي���ر�د�ت���ه  �نخف�صت  ح��ي��ث   ”19-
 ،2020 ع����ام  % خ����الل   70 ح�����و�يل 

مبتكرة،  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن 
�ملالية،  و�ال�صتد�مة  �ال�صتقر�ر  لتحقيق 
روؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات �صاحب  �إىل  ����ص��ت��ن��اد�ً 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
حممد �لقا�صمي، ع�صو �ملجل�س �الأعلى، 

حاكم �ل�صارقة.  

التطبيق الفرا�سي
تطرق �مللتقى �إىل م�صروع �الت�صال �الآمن 
�لذي  �الفرت��صي،  �لتطبيق  خالل  من 
جاء حتقيقاً لتطلعات �حلكومة لتوفر 
و�لرب�مج،  ل��الأن��ظ��م��ة  �آم��ن��ة  ع��م��ل  بيئة 
حيث ت�صعى د�ئرة �ملالية �ملركزية لتفعيل 
نظام ي�صهم يف �لو�صول �الآمن للرب�مج 
�أي  قبل  من  للد�ئرة  �لتابعة  و�الأنظمة 

ومن هنا تاأتي �أهمية تنظيم هذه �لقمة 
م���ن طروحات  ت�����ص��م��ن��ت��ه  �ل��ع��امل��ي��ة مب���ا 
نحو  �لدولية  �جل��ه��ود  �صتعزز  وق���ر�ر�ت 
�تخاذ خطو�ت جدية للخروج مببادر�ت 
�أل���ق���ه ودوره يف  ل��ل��ق��ط��اع  ت��ع��ي��د  ن��وع��ي��ة 

خمتلف �لقطاعات �القت�صادية.

اإعادة النتعا�ض
�صهدت  �لتي  �لقمة  فعاليات  وت�صمنت 
وم�صوؤويل  �ل���ر�ب���ط���ة  �أع�������ص���اء  ح�����ص��ور 
�ل��ع��ام��ل��ة يف قطاع  �ل�����ص��رك��ات  وم������در�ء 
خمتلف  م����ن  و�مل�������وؤمت�������ر�ت  �مل����ع����ار�����س 
�أب����رز �خلرب�ء  �ل��ع��امل ون��خ��ب��ة م��ن  دول 

م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �الأخ�����رى عرب 
توفر �إد�رة مركزية لالأنظمة و�لرب�مج 
متكن م�صتخدمي �الأنظمة من �لو�صول 
للد�ئرة  �لتابعة  و�لرب�مج  �لبيانات  �إىل 
ع���ن ب��ع��د، ع��و���ص��اً ع���ن �حل���اج���ة للربط 

ب�صكل مبا�صر مع �لد�ئرة.

فوائد التطبيق الفرا�سي
�لتطبيق  ف������و�ئ������د  �مل����ل����ت����ق����ى  ت������ن������اول 
�الإد�رة  �أب�����رزه�����ا  وم�����ن  �الف����رت������ص����ي، 
�ملركزية لالأنظمة ت�صهم يف �إد�رة �لنظام 
ومعاجلة وحل �الإ�صكاليات ب�صكل فعال، 
�أنظمة  �آم���ن���ة ع���رب  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل  ت���وف���ر 
ت���وف���ر �صطح  و�ل�������ص���ب���ك���ات،  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل 
مكتب متعدد �لرب�مج و�الأنظمة، تقليل 

�صناعة  ل���و�ق���ع  ع���ر����ص���اً  و�مل��خ��ت�����ص��ني، 
�مل����ع����ار�����س خ������الل �ل�������ص���ن���ة �مل���ا����ص���ي���ة، 
�ل���ت���ي و�ج���ه���ت���ه���ا يف ظل  و�ل���ت���ح���دي���ات 
تد�عيات جائحة )كوفيد 19( وخطو�ت 
�لعمل �لو�جب �تخاذها الإعادة �النتعا�س 
عقد  �حل��دث  �صهد  حيث  �لقطاع،  لهذ� 
�أهمية  ن��اق�����ص��ت  ع��م��ل  ج��ل�����ص��ات وور������س 
توفر بر�مج وحزم دعم حكومية خا�صة 
و�صرورة ربط خطط �لتعايف �القت�صادي 
بالقطاع و�عتباره جزء�ً �أ�صا�صياً من تلك 
وتعزيز  ت��ف��ع��ي��ل  ج���ان���ب  �إىل  �خل���ط���ط، 
�الإن��دم��اج��ات و�ل�����ص��ر�ك��ات ب��ني �جلهات 
�ملنظمة للمعار�س على �مل�صتوى �لعاملي، 

�لتكاليف وتوفر �لوقت و�جلهد. 

جائزة الأداء 
املايل املتميز

ويف ختام �مللتقى مت �حلديث عن جائزة 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��ز  �مل����ايل  �الأد�ء 
�الأمثل  �ال���ص��ت��ث��م��ار  ت��ع��زز  �مل�����ص��اه��م��ة يف 
�ل�صارقة،  يف  و�لب�صرية  �ملالية  للمو�رد 
ح���ي���ث ت�����ص��ع��ى ح���ك���وم���ة �ل�������ص���ارق���ة من 
�ل��ع��م��ل على  �إىل  خ���الل ه���ذه �جل���ائ���زة 
�إحد�ث نقالت نوعية يف �الأد�ء �ملوؤ�ص�صي 
و�الأفر�د  �ملوؤ�ص�صات  وتكرمي  �حلكومي، 
تقدير�ً  �مل�����ايل  �مل���ج���ال  يف  �مل��ت��م��ي�����زي��ن 
�ملو�رد  �إد�رة  م�صتوى  رف��ع  يف  جلهودهم 

وحفظ �ملال �لعام. 
�ملعاير  �أع��ل�����ى  �إىل  �جل���ائ���زة  وت�����ص��ت��ن��د 
�ملمار�صات  و�أف�����ص��ل  للتمي�ز  �ل��دول��ي��ة 
�أد�ة  وتعترب  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �الإقليمية 
�ملالية  �الإج���������ر�ء�ت  ل��ت��ح�����ص��ني  حم���ف���زة 

و�الرتقاء بها نحو �الأف�صل. 
بال�صارقة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  وتعمل 
ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ع��������دد م������ن �الأه�����������د�ف 
�إد�رة  يف  ت��ك��م��ن  �ل���ت���ي  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لنقدية،  �ل�����ص��ي��ول��ة  وت���وف���ر  وت��ن��م��ي��ة 
وتطوير منظومة مو�زنة �الأد�ء، وتنفيذ 
وبناء  وفّعالة،  متكاملة  مالية  �صيا�صات 
ومتكني  �لعامة،  �ملالية  يف  عاملي  من��وذج 
بفئة  خدمات  وتطبيق  �لذكي،  �لتحول 
�إىل تعزيز منظومة  �إ�صافة  �صبع جنوم، 
�ل���رق���اب���ة �ل���د�خ���ل���ي���ة، ومت���ك���ني �مل�����و�رد 
�لب�صرية �ملو�طنة، وتطوير ثقافة �لتمّيز 

و�البتكار و�إد�رة �الأد�ء �ملوؤ�ص�صي.

كما ت�صمنت �لقمة مناق�صة �أهم �ملبادر�ت 
�لعاملية  �ل���ر�ب���ط���ة  الأع�������ص���اء  �ل���د�ع���م���ة 
كالرتويج   ،UFI �لتجارية  للمعار�س 
ومتثيل ودعم م�صاحلهم �لتجارية على 
م�صتوى �لعامل، �إىل جانب �الإعالن عن 
ل�صناعة  �لعاملية  �لقمة  فعاليات  �إقامة 
�ملعار�س لعامي 2022، 2023، يف كل 
من �لعا�صمة �لعمانية م�صقط، ومدينة 
وت�صم  �الأم����ري����ك����ي����ة.  ف���ي���ج���ا����س  ال������س 
�لتجارية  للمعار�س  �لعاملية  �ل��ر�ب��ط��ة 
 800 م��ن  �أك����رث  ع�صويتها  يف   UFI
منظمة و�صركة ومركز لتنظيم �ملعار�س 

و�ملوؤمتر�ت متثل 88 دولة يف �لعامل.
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»COP26«  سمن فعاليات املوؤمتر ال�ساد�ض والع�سرين لتغري املناخ�

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي تطلق تقرير »جت�ضري احلدود« 
من قمة التغري املناخي بغال�سكو.. احلفاظ على نخيل التمر مفتاح لعامل اأكر ا�ستدامة

•• غال�سكو، اإ�سكتالندا- الفجر

لنخيل  �ل��دول��ي��ة  ج��ائ��زة خليفة  �أط��ل��ق��ت 
�لتمر و�البتكار �لزر�عي من خالل جناح 
تقرير�ً  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
وذلك  علمياً بعنو�ن “جت�صر �حلدود”، 
�ل�صاد�س  �مل���وؤمت���ر  يف  م�صاركتها  �صمن 
�تفاقية  يف  �الأط���ر�ف  للدول  و�لع�صرين 
تغر  ب�����ص��اأن  �الإط����اري����ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
ت�صت�صيفه  و�ل����ذي   )COP26( �مل��ن��اخ 
�لفرتة  يف  �الإ�صكتلندية  غال�صكو  مدينة 
نوفمرب   12 ول��غ��اي��ة  �أك��ت��وب��ر   31 م��ن 
2021. وتاأتي هذه �مل�صاركة بتوجيهات 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�صيخ  معايل 
وزير �لت�صامح و�لتعاي�س، رئي�س جمل�س 
�أم��ن��اء �جل��ائ��ز. وذل���ك ظهر ي��وم �ل�صبت 
فريق  ب��ح�����ص��ور   ،2021 ن��وف��م��رب   06
�جل��ائ��زة �مل�����ص��ارك يف �مل��وؤمت��ر �ىل جانب 
�مل�صاركني  و�ملخت�صني  عدد من �خلرب�ء 
يف �إعد�د �لتقرير، مثل �لدكتورة �صاندر� 
 ).3idtors B.V( بي�صيك مديرة �صركة
�إد�رة  و�ل��دك��ت��ور ب���ول دي�����ص��ان��ك��ر، م��دي��ر 
�تفاقية  م��ع  �لتكيف  ق�صم  �ال���ص��ت��ج��اب��ة، 
�الأمم �ملتحدة �الطارية ب�صاأن تغر �ملناخ. 
و�ل�صيدة كاترينا كولربون الر�صن مديرة 
�لعمليات �لعاملية ب�صبكة مركز تكنولوجيا 
�ملناخ )CTCN(، ركز �لتقرير على كيف 
ميكن للتعاون �الإقليمي �حليوي حتويل 
ناجح  من���وذج  �إىل  �لتمر  نخيل  �صناعة 
لالقت�صاد �لد�ئري، وبالتو�زي مع عقد 
�لبيئي  �لنظام  ال�صتعادة  �ملتحدة  �الأمم 

 .)2030-2021(
نخيل  �صجرة  �أهمية  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار 
�لتمر كونها تعترب مفتاحاً مل�صتقبل �أكرث 

�مل�صتد�مة  �لتنمية  خ��ط��ة  ت�صكل  وه���ي 
 .2030 �مل��ت��ح��دة  �الأمم  �أق��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لهيئات  لعمل  دع��وة  عن  عبارة  �لتقرير 
على  للتعرف  �ل�صناعة  وق���ادة  �الإد�ري����ة 
يف  �صيما  ال  �لتمر،  نخيل  �صجرة  �أهمية 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا، 
الإحد�ث  �نطالق  كنقطة  و��صتخد�مها 
تغير �إيجابي لكل من �لنا�س و�لكوكب، 
ع��رب �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ط��اع��ات. لتحقيق 

�الأهد�ف �لتالية: 
��صتعادة �لنظم  �أي رفع م�صتوى  �لنا�س: 
من  للتخفيف  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�لغذ�ئي،  �الأم����ن  �ل��ف��ق��ر، و���ص��م��ان  ح���دة 
�صاماًل.  �إمن��ائ��ي��اً  ح��اًل  �لنخيل  و�ع��ت��ب��ار 
عرب  �لتكّيف  بر�مج  تنفيذ  �أي  �لكوكب: 
و�حات  ترميم  على  تركز  �لتي  �حل���دود 
�لبيئية  �إمكاناتها  لتعزيز  �لتمر،  نخيل 
�لكاملة.  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�الق��ت�����ص��ادي��ة 
�لوظائف  على  �لرتكيز  �أي  و�الزده����ار: 
�ل���ق���ط���اع���ات مع  �جل�����دي�����دة يف ج���م���ي���ع 
جمموعة متنوعة من �ملهار�ت من �لعمل 
�إىل  �لو�صيطة  �لتكنولوجيا  �إىل  �ليدوي 
�صي�صاعد  �ل��ر�ب��ع��ة.  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �ل���ث���ورة 
ه����ذ� ب����اأن ي��ت��م��ت��ع ج��م��ي��ع �ل��ب�����ص��ر بحياة 
�القت�صادي  �لتقدم  و�أن  جيدة ومزدهرة 
يحدث  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  و�الج���ت���م���اع���ي 
يف �ن�����ص��ج��ام م��ع �ل��ب��ي��ئ��ة. و�ل�����ص��الم: �أي 
�تفاقية  ونظام  �ملناخي  �لعمل  ��صتخد�م 
�الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�صاأن تغر �ملناخ 
2030 و�الأط��ر �لعاملية  �أعمال  وج��دول 
�لو�حات  لتو�صيع نطاق ترميم  �الأخ��رى 
ومنع �لتدهور وتعزيز �لتح�صر �مل�صتد�م 

من �أجل �الأمن �الإقليمي.
متكينية  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  �أي  و�ل�������ص���ر�ك���ة:   

من  �ل�صجرة  ه��ذه  متثله  مب��ا  ��صتد�مة 
ثاين  غ���از  �مت�صا�س  يف  م�صافة  قيمة 
�الآثار  تقليل  وبالتايل  �لكربون  �أوك�صيد 
�ل�صلبية للتغر �ملناخي، حيث قام باإعد�د 
ز�يد  �لوهاب  �لدكتور عبد  �لتقرير  هذ� 
�أم���ني ع���ام �جل��ائ��زة و�ل��دك��ت��ورة �صاندر� 
ومنظمة  خبر   46 مب�صاركة  بي�صيك 
دولية ميثلون 21 دولة بالعامل.  وبهذه 
ز�يد  �لوهاب  عبد  �لدكتور  قال  �ملنا�صبة 
ب����اأن ه���ذ� �لتقرير  �أم����ني ع���ام �جل���ائ���زة 
تغر  ق�صايا  ملعاجلة  �إط���ار�ً  يوفر  �صوف 
ثاين  �ن��ب��ع��اث��ات  م��ث��ل:  �لرئي�صية  �مل��ن��اخ 
�لبيولوجي،  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ك��رب��ون،  �أك�صيد 
و�لت�صحر، و�جلفاف، وتدهور �الأر��صي، 
ثورة  �صميم  يف  �لتمر  نخيل  وج���ود  م��ع 

�ملناخ.
�ل��ت��ق��ري��ر �صمن  ت���اأط���ر ه����ذ�  ك��م��ا مت   
�لنا�س،  ه���ي:  رئ��ي�����ص��ي��ة  خ��م�����ص��ة حم����اور 
و�ل�صر�كات،  �ل�صالم،  �الزده��ار،  �لكوكب، 

�مل�صتويات  ع���ل���ى  ج����دي����دة  ل�����ص��ي��ا���ص��ات 
�حلكومية �الإقليمية و�لوطنية و�ملحلية 
من �أجل تنفيذ هدف �لتنمية �مل�صتد�مة 
A(، من �أجل “دعم �لرو�بط  رقم )11 
و�لبيئية  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
و�صبه  �حل�صرية  �ملناطق  بني  �الإيجابية 
تعزيز  خ��الل  م��ن  و�ل��ري��ف��ي��ة  �حل�صرية 
تخطيط �لتنمية �الإقليمية ». قام باإعد�د 
ز�يد  �لوهاب  �لدكتور عبد  �لتقرير  هذ� 
46 خبر�ً  �أمني عام �جلائزة وم�صاركة 
عاملياً من 21 دولة بالعامل، مبا يف ذلك 
�لدكتور  مثل  �ملناخي  �لتكّيف  يف  خ��رب�ء 
�لتكّيف  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ن��ا���ص��ف،  يو�صف 
ز�يد،  �لدكتور  ويقول    )UNFCCC(
ب��ه��ا ع��ل��ى نطاق  “قد ال ي��ت��م �الع����رت�ف 
���ص��ج��رة نخيل  ول��ك��ن  �الآن،  ح��ت��ى  و����ص��ع 

�لتمر هي �صمان ملعي�صة م�صتد�مة.
 من خالل �حلفاظ على �أ�صجار �لنخيل 
�لتحديات  على  �لتغلب  ميكننا  ومنوها، 

�لبيئية و�الجتماعية و�القت�صادية. كما 
ورد يف �لتقرير، حيث ميكن لكل �صجرة 
نخيل �أن متت�س حو�يل 200 كيلوغر�م 
وهذ�  �صنوياً.  �لكربون  �أك�صيد  ثاين  من 
يعني �أن 100 مليون �صجرة يف منطقة 
لديها  �إفريقيا  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق 
 28.7 ح���و�يل  �مت�صا�س  على  �ل��ق��درة 
�أك�����ص��ي��د �لكربون  م��ي��ج��ا ط��ن م��ن ث���اين 
هذ�  ب��اأن  ز�ي��د  �لدكتور  و�أ���ص��اف  �صنوياً. 
�ل��ت��ق��ري��ر ي��ق��دم ل��ن��ا ف��ر���ص��ة الإع����ادة بناء 
جمتمعنا و�قت�صادنا فهو �أكرث من جمرد 
�لدكتورة  وحتدثت  �الأم��ل.  من  ب�صي�س 
�صاركت يف حترير  �لتي  بي�صيك،  �صاندر� 
�لتقرير جنباً �إىل جنب مع �لدكتور ز�يد، 
�لوباء:  �الأخ�صر بعد  �لتعايف  عن فر�س 
 )COVID-19( جائحة  ك�صف  “لقد 
�لتي مل  م��ا قبل �جلائحة  ع��ن حت��دي��ات 
ي��ت��م ح��ل��ه��ا و�ل���ت���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى �الأم���ن 
خالل  �لفردية  للدول  �لوطني  �لغذ�ئي 
فاإن  لذلك،  �لوطنية.  �الإغ��الق  عمليات 
م�صتد�م  ت��ن��م��وي  من����وذج  ور�ء  �ل�����ص��ع��ي 
ذ�تياً يخدم �صحة كوكب �الأر�س و�صحة 
�الإن�صان. ولتحقيق ذلك، �صيكون �لتعاون 
�الإقليمي و�لدويل بني �ل�صمال و�جلنوب 
و�لتعاون  �جل���ن���وب  ب���ل���د�ن  ب���ني  وف��ي��م��ا 
�لثالثي �أمر�ً حا�صماً، متا�صياً مع �لهدف 
17 من �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، �لذي 
عند  �ل��دويل  �لتعاون  تعزيز  �إىل  يهدف 
تنفيذ �ملبادر�ت �مل�صتد�مة. نتيجة لذلك، 
نحث �حلكومات وقادة �ل�صناعة يف جميع 
�أنحاء �لعامل على قر�ءة �لتقرير و�لعمل 
معاً و�تخاذ �الإجر�ء �ملنا�صب �لتي �صتنقذ 
ب�صكل  وك��وك��ب��ن��ا  �لعي�س  و���ص��ب��ل  �الأرو�ح 

�أ�صا�صي ».

 يف مهرجان فينتك اأبوظبي 2021
بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع �ضوق اأبوظبي 

العاملي دعمًا للدورة اخلام�ضة من حتدي البتكار 
•• دبي-الفجر: 

�لر�ئدة يف منطقة  �مل�صرفية  �لوطني، �ملجموعة  �الإم��ار�ت دبي  �أعلن بنك 
��صرت�تيجية  تعاوٍن  �تفاقية  عن  وتركيا،  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق 
�لبنك  لي�صبح  �أبوظبي،  �لدويل يف  �ملايل  �ملركز  �لعاملي،  �أبوظبي  �صوق  مع 
مبوجبها “موؤ�ص�صة ر�ئدة” تدعم �لدورة �خلام�صة من “حتدي �البتكار” 
جمال  يف  �الأب����رز  �حل���دث   ،”2021 �أب��وظ��ب��ي  “فينتك  م��ه��رج��ان  �صمن 
�أبرز  و�أحد  �أفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  مبنطقة  �ملالية  �لتكنولوجيا 
مبتكرة   حلوٍل  لتطوير  دعماً  �لعاملي  �أبوظبي  �صوق  �أطلقها  �لتي  �ملبادر�ت 

ت�صهم يف م�صرة �لتحول �لرقمي يف قطاع �خلدمات �ملالية.
�ل�صاعدة  و�ل�صركات  �مل��ه��ار�ت  ��صتك�صاف  �إىل  �البتكار”  “حتدي  ويهدف 
�لت�صدي  بهدف  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �ملالية  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 
و�ل�صركات  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  تو�جه  �لتي  �لو�قعية  و�لتحديات  لل�صعوبات 
ويتيح  �أفريقيا.  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة  يف  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
�حلدث ل�صركات �لتكنولوجيا �ملالية �ملُتاأهلة ��صتعر��س حلولها وخدماتها 
�لذي  �أبوظبي”  “فينتك  مهرجان  خ��الل  متخ�ص�صة  حتكيٍم  جلنة  �أم��ام 
�صيقام بني 22 و24 نوفمرب 2021، و�صيحظى �لفائزون بفر�صة �لعمل 
مع “بنك �الإمار�ت دبي �لوطني” الختبار �حللول �ملقرتحة و�إثبات جدو�ها 
يف �ملخترب �لرقمي �لتابع ل�صوق �أبوظبي �لعاملي، �الأمر �لذي قد يتيح لهم 
�ملطاف. وب�صفته جمموعة م�صرفية  نهاية  �لفوز بعقود جتارية قّيمة يف 
ر�ئدة يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، لطاملا حر�س بنك �الإم��ار�ت دبي 
�لوطني على تلبية �حتياجات �ل�صركات �ل�صغرة و�ملتو�صطة �ملحلية �لتي 
ت�صاهم بدور حموري يف �القت�صاد �لوطني لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
فوفقاً لبيانات وز�رة �القت�صاد، ميثل قطاع �ل�صركات �ل�صغرة و�ملتو�صطة 
�أكرث من 94٪ من �إجمايل عدد �ل�صركات �لعاملة يف �لدولة وي�صاهم بنحو 
�ملنطلق، تهدف  دب��ي. وم��ن ه��ذ�  �ملحلي الإم���ارة  �لناجت  �إج��م��ايل  40٪ من 
تلبية  �إىل  �لعام  لهذ�  �لوطني  دبي  �الإم��ار�ت  بنك  و�صعها  �لتي  �لتحديات 

�حتياجات وُمتطلبات �ل�صركات �ل�صغرة و�ملتو�صطة يف �لدولة.  

جل�ضة افرتا�ضية ملحمد بن را�ضد للمعرفة حول 
القت�ضاد الدائري مبعر�ض ال�ضارقة للكتاب

•• ال�سارقة-وام:

عقدت موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد �آل مكتوم للمعرفة “ �مللحقة بهيئة دبي للثقافة 
و�لفنون” وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي جل�صة حو�ر �فرت��صية حتت عنو�ن 
مبا�صر عرب  ب�صكل  بثها  مت  �لكامل”  �لتعايف  نحو  �ل��د�ئ��ري..  �الأعمال  “منوذج 
�لدويل  �ل�صارقة  للمعرفة مبعر�س  �آل مكتوم  ر��صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  من�صة 
 - و�الإن���ت���اج  �ال���ص��ت��ه��الك  وح���دة  رئي�صة  ت��ون��د�  �إلي�صا  خاللها  وحت��دث��ت  للكتاب 
 Circular Hub �أد�رتها مايا كركور موؤ�ص�صة  و  للبيئة  �ملتحدة  برنامج �الأمم 
و�أخ�صائية بيئية. و حظيت �جلل�صة باإقبال الفت من �ملتابعني �لذين بلغ عددهم 
�أبرز  ح��ول  و�أف��ك��اره��م  ب��اآر�ئ��ه��م  منهم  كبر  ع��دد  ���ص��ارك  �صخ�س   1500 نحو 
توند�  �إلي�صا  قالت  و  �صحيح.  ب�صكل  تنفيذها  وكيفية  �لد�ئرية  �الأعمال  من��اذج 
�إن �القت�صاد �لد�ئري و�صيلة لتحقيق �ال�صتخد�م �مل�صتد�م للمو�رد عرب عمليات 
يخف�س  ما  للبيئة  �صديقة  �أخ��رى  وو�صائل  �ال�صتخد�م  و�إع���ادة  �لتدوير  �إع���ادة 
م�صتويات �لتلوث و�النبعاثات �إىل �أدنى �مل�صتويات. و�أ�صافت : “ بد�أنا نرى �جلزء 
�الأ�صود من �ل�صورة جر�ء �لتغر �ملناخي ..هناك جزء كبر من �لغابات �ختفى 
وهناك نحو مليون نوع من �ملخلوقات معر�صة لالنقر��س لكن يف حال حتقق 
�لطاقة  ��صتهالك  لتخفي�س  �حلالية  �جلهود  مع  بالتو�فق  �لد�ئري  �القت�صاد 
 90 �أك�صيد �لكربون بن�صبة  �إىل خف�س م�صتوى �نبعاثات ثاين  فقد يوؤدي ذلك 
باملائة  بحلول �لعام 2060 “ موؤكدة �أن �القت�صاد �لد�ئري ي�صاعد على �حلفاظ 

على ��صتخد�م �ملنتجات و�ملعد�ت و�لبنى �لتحتية لفرتة �أطول .

مهرجان الأ�ضواء ديوايل يقدم عرو�ضا 
ترويجية وترفيهية للمقيمني والزوار

•• دبي-وام:

�لر�ئعة  �لتجزئة  وع��رو���س  �لرتويجية  �لعرو�س  م��ن  �لعديد  دب��ي  تقدم 
�الأ�صو�ء  بفعاليات مهرجان  �الإحتفال  �إطار  �لعائلي يف  �لرتفيه  وفعاليات 

“ديو�يل” �لذي ت�صتمر حتى 13 نوفمرب �جلاري .
يعد مهرجان “ديو�يل”- �لذي تنظمه موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات و�لتجزئة 
- �أحد �أبرز �ملهرجانات �صمن �لتقومي �ل�صنوي لقطاع �لتجزئة يف دبي حيث 
�أحياء دبي ومعاملها �ل�صهرة ومر�كز �لت�صوق �لعاملية ومنافذ �لبيع  ت�صاء 
�لذهب  ترويجية على  �ملهرجان عرو�صاً  ي�صمل  باألو�ن مبهجة.  بالتجزئة 
�إىل  ت�صل  تخفي�صات  و  لها  ح�صر  ال  �ل��ت��ي  �لتجزئة  ع��رو���س  ج��ان��ب  �إىل 
هائلة ملحبي  �لكربى ما يوفر فر�صاً  �لتجارية  �لعالمات  باملائة على   75
�الأ�صو�ء  مبهرجان  علي”  جبل  يف  ب��الز�  “ف�صتيفال  يحتفل  و  �لت�صوق. 
للزو�ر  ميكن  فيما  يختارونها..  �لتي  �لهدية  �ملت�صوقني  منح  خ��الل  من 
تنزيل  عند  مولز”جماناً  �صيتي  “ف�صتيفال  هد�يا  بطاقة  على  �حل�صول 
تطبيق “ف�صتيفال ريو�ردز«. ويقدم “دبي ف�صتيفال �صيتي مول”جمموعة 
من �لعرو�س �مل�صوقة �حتفااًل مبهرجان “ديو�يل” �صو�ء يف �ملتاجر �أو يف 
�صوق “ر�يب باي ذ� باي” و�صيقدم هذ� �ل�صوق �مل�صائي عدد�ً من �لعرو�س 
�خلا�صة مبهرجان �الأ�صو�ء ما يجعله �لوجهة �ملثالية لالإ�صتفادة من هذه 

�لعرو�س و�ال�صتمتاع باالإطاللة �خلالبة خلور دبي.

الإمارات العاملية للأملنيوم تنجز م�ضروع تو�ضعة م�ضهر الطويلة
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �صركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم، 
�م�س عن �نتهاء عمليات م�صروع تو�صعة 
م�����ص��ه��ر �ل��ط��وي��ل��ة �ل��ت��اب��ع ل��ل�����ص��رك��ة يف 

�أبوظبي.
يف  للم�صهر  �لتو�صعة  عمليات  و�أ�صافت 
�إىل  �ختز�ل جديدة  66 خلية  �لطويلة 
خطوط �الإنتاج �لثالثة ، مما ي�صهم يف 
رفع �لطاقة �الإنتاجية بنحو 78،000 
ط��ن م��ن �مل��ع��دن ���ص��ن��وي��اً، م���ع���زز�ً بذلك 
�أك����رب م�صاهر  ك���اأح���د  �ل�����ص��رك��ة  م��ك��ان��ة 

�الأملنيوم يف �لعامل.
�لعاملية  �الإم����������ار�ت  ����ص���رك���ة  وت���و�����ص���ل 
�خلا�صة  تقنياتها  ��صتخد�م  لالأملنيوم 
�ل���دول���ة يف جميع  و�مل���ط���ورة حم��ل��ي��اً يف 
خاليا �الختز�ل �جلديدة. وقد �عتمدت 
�ل�صركة على ��صتخد�م تقنياتها �خلا�صة 
�ل��ت��و���ص��ع��ي��ة منذ  يف ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
باالإ�صافة  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ق��رن  ت�صعينيات 
�أع��ادت حتديث جميع خطوط  �أنها  �إىل 
�لتقنيات  با�صتخد�م  �لقدمية  �إنتاجها 

�ملحلية �ملطورة باأيدي �إمار�تية.
�لرئي�س  كلبان،  ب��ن  �لنا�صر  عبد  وق��ال 

�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������ص���رك���ة 
�الإم��������������������ار�ت �ل����ع����امل����ي����ة 
�إجناز  “ يعد  لالأملنيوم: 
م�صهر  تو�صعة  م�����ص��روع 
خ��ط��وة هامة  �ل��ط��وي��ل��ة 
طاقتنا  ت����ع����زي����ز  ن����ح����و 
لتلبية  �الإن������ت������اج������ي������ة 
م����ت����ط����ل����ب����ات �ل�����������ص�����وق 
وخ�صو�صاً  �مل��ت��ن��ام��ي��ة، 
من  �لتعايف  مرحلة  بعد 
كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة 
تنفيذ  م��ن  �النتهاء  ومت 
باأقل  �ل��ت��و���ص��ع��ة  ع��م��ل��ي��ة 

�ملخ�ص�صة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  م��ن 
�أي  ح�����دوث  ودون  �مل���ح���دد  �مل���وع���د  ويف 
�لرغم  على  �لعمل،  عن  ناجمة  �إ�صابات 
من �لتحديات �لتي فر�صتها �جلائحة«.

�الختز�ل  خ��الي��ا  “ت�صتخدم  و�أ����ص���اف: 
�صركة  يف  خلية   2،843 عددها  �لبالغ 
تقنياتنا  ل��الأمل��ن��ي��وم  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�خل���ا����ص���ة ع���ال���ي���ة �ل����ك����ف����اءة و�مل����ط����ورة 
حملياً يف دول���ة �الإم�����ار�ت، و�ل��ت��ي متثل 
�لتناف�صية  �أه��م نقاط قوتنا  و�ح��دة من 
وت��ع��ت��رب ف���خ���ر�ً ل��ن��ا ك�����ص��رك��ة ر�ئ������دة يف 

وت�صّمن  �ل��ع��امل��ي��ة«.  �الأمل���ن���ي���وم  ���ص��ن��اع��ة 
ثالث  �لطويلة  م�صهر  تو�صعة  م�صروع 
�الأوىل  �مل��رح��ل��ة  �كتملت  حيث  م��ر�ح��ل، 
وبد�أت عمليات �لت�صغيل يف �صهر �أبريل، 
و�كتملت �ملرحلة �لثانية يف �صهر يوليو، 
ف��ي��م��ا ����ص���ه���دت �مل���رح���ل���ة �الأخ��������رة من 
�ختز�ل  خ��ل��ي��ة   14 ت��رك��ي��ب  �ل��ت��و���ص��ع��ة 

جديدة يف خط �الإنتاج �لثالث.
وتطور �صركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�أكرث من  منذ  تقنياتها �خلا�صة حملياً 

25 عاماً.

وت�������ص���ت���خ���دم خ���الي���ا 
�جلديدة  �الخ����ت����ز�ل 
 1 �الإن������ت������اج  يف خ�����ط 
 DX ت����ق����ن����ي����ة  و2 
م��ن ���ص��رك��ة �الإم�����ار�ت 
لالأملنيوم،  �ل���ع���امل���ي���ة 
بينما ت�صتخدم خاليا 
�الختز�ل �جلديدة يف 
تقنية   3 �الإنتاج  خط 
 DX+ Ultra
�ل���������ت���������ي ط������ورت������ه������ا 
كلتا  وتعترب  �ل�صركة، 
�ل��ت��ق��ن��ي��ت��ني م����ن بني 
كفاءًة  �لتقنيات  �أك���رث 
�ل���ع���امل. ويف  ����ص��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة يف  يف 
�أ�صبحت �صركة �الإمار�ت   ،2016 �لعام 
�صناعية  �صركة  �أول  لالأملنيوم  �لعاملية 
�ل�صناعية  تقنياتها  ترّخ�س  �إم��ار�ت��ي��ة 
�ل��دويل، حيثت  �ل�صعيد  على  �الأ�صا�صية 
 DX+ Ultra تقنية  بت�صدير  قامت 
وكانت  �ل��ب��ح��ري��ن  �أمل���ن���ي���وم  ���ص��رك��ة  �إىل 
دعم  يف  ف��ارق��ة  عالمة  مبثابة  �ل�صفقة 
�قت�صاد  لتطوير  �الإم�����ار�ت  دول���ة  روؤي���ة 

قائم على �ملعرفة.

�ملا�صي،  �ل���ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر  ويف 
وقعت �صركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�ألومنيو  “نيو  ����ص���رك���ة  م����ع  �ت���ف���اق���ي���ة 
ترخي�س  �صاأنها  من  و�لتي  كولومبيا” 
�أول  ل��ت��ط��وي��ر   DX+ Ultra تقنية 
م���ن�������ص���اأة الإن����ت����اج �الأمل����ن����ي����وم يف �ل���دول���ة 
�ل���الت���ي���ن���ي���ة. ك���م���ا وق���ع���ت �ل�������ص���رك���ة يف 
�التفاقيات  م��ن  �صل�صلة  دي�صمرب  �صهر 
�الإندوني�صية  “�إينالوم”  ���ص��رك��ة  م���ع 
�الأملنيوم  م�صهر  تطوير  يف  للم�صاعدة 
�صمال  يف  �الإندوني�صية  لل�صركة  �لتابع 
�لتقنية  �خل��رب�ت  با�صتخد�م  �صومطرة 

ل�صركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم.
�أن ���ص��رك��ة �الإم������ار�ت  �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 
�لعاملية لالأملنيوم باعت يف �لن�صف �الأول 
من �لعام 2021 حو�يل 1،18 مليون 
يف  لعمالئها  �مل�صبوب  �مل��ع��دن  م��ن  ط��ن 
�ل�صركة  وت��ن��ت��ج  دول�����ة.   50 م���ن  �أك����رث 
م��ن �الأملنيوم  25 ط��ن��اً  ك��ل  م��ن  و�ح����د�ً 
�ل��ع��امل. وميثل  �أن��ح��اء  �مل��ن��ت��ج يف جميع 
�الأمل���ن���ي���وم �ل����ذي ت��ن��ت��ج��ه �ل�����ص��رك��ة �أكرب 
�ل�صادر�ت �الإمار�تية بعد �لنفط و�لغاز، 
ك��م��ا يعترب ق��ط��اع �الأمل��ن��ي��وم و�ح����د�ً من 
�أكرب �ل�صناعات يف دولة �الإمار�ت، حيث 

•• اأبوظبي - وام: 

تعر�س لوكهيد مارتن �ل�صركة �الأمريكية �ملتخ�ص�صة 
يف  م�صاركتها  خ���الل  �لتكنولوجيا  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً 
للحلول  روؤي���ت���ه���ا   2021 ل��ل��ط��ر�ن  دب����ي  م��ع��ر���س 
�لرتكيز  م��ع  �لع�صرين  و  �ل��و�ح��د  �ل��ق��رن  يف  �الأمنية 
ع��ل��ى �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى �ل�����ص��ب��ك��ات �إىل جانب 

�ل���ع���امل و�لتي  م��ن�����ص��ات �ل���دف���اع �الأك�����رث ت��ق��دم��اً يف 
تت�صمن �إ�صافة مقدر�ت متقدمة قائمة على �ل�صبكات 
ملو�جهة �لتهديد�ت �الأمنية �ملتطورة �لربية و�جلوية 

و�لبحرية و�ل�صيرب�نية و�لف�صائية.
و ت�صلط �ل�صركة خالل م�صاركتها �ل�صوء على �إمكانية 
�مل�صرتكة لالأنظمة �لرئي�صية مثل  مز�منة �لعمليات 
�الأر���ص��ي��ة و�الأقمار  و�مل��رك��ب��ات  و�ل�����ص��ف��ن  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�ل�����ص��ن��اع��ي��ة و�أن��ظ��م��ة �ل���دف���اع �ل�����ص��اروخ��ي لتح�صني 
عملية  وت�صريع  �ملختلفة  بالظروف  �لوعي  م�صتوى 
�تخاذ �ل��ق��ر�ر يف �مل��ي��د�ن. و ق��ال روب��رت “بوب” �إ�س 
هارو�رد، �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة لوكهيد مارتن يف 
�ل�صرق �الأو�صط: “ميثل معر�س دبي للطر�ن فر�صة 
للقاء فريق �لعمل وعمالئنا من كل �أنحاء �لعامل .. 
كنا ننتظر هذ� �حلدث �ملهم خ�صو�صاً هذ� �لعام ب�صبب 
�لظروف �ال�صتثنائية �لتي �صببتها �جلائحة.. ونحن 

م�صتعدون لعر�س جمموعة من �أكرث قدر�تنا �بتكار�ً 
و نتطلع �إىل �لتفاعل مع �صركائنا ملناق�صة �أولوياتهم 
ر�أ�س  تنمية  وخطط  �لوطني  �الأم��ن  تعزيز  كيفية  و 
كر�ٍع  �أي�صاً  مارتن  لوكهيد  ت�صارك  و  �لب�صري«.  �ملال 
ذهبي مل��وؤمت��ر ق��ادة �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة و�ل��دف��اع �جلوي 
2021 �لذي يقام على هام�س معر�س دبي للطر�ن 
�لقو�ت �جلوية و�لدفاع  �لدفاع و  و ت�صت�صيفه وز�رة 
“�لدور �ملتنامي  �جلوي يف 13 نوفمرب حتت عنو�ن 

لوكهيد مارتن تعر�ض قدراتها املتطورة مبعر�ض دبي للطريان 2021
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العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : تي ام �سي للخدمات الطبية - ذ م م  
�لعنو�ن : معر�س رقم 1 ملك حممد عبد�لرحيم �لعلي - بردبي - جمر� 1 - �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رقم   717154  : �لرخ�صة  رقم   ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1144271 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/4/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
ار  �إىل �مل�صفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  2021/4/20 وعلى من لديه 
ايه ايه ملراجعة احل�سابات �لعنو�ن : مكتب A/M10-140 ملك جممع جو�ئز 
�ل�صيخ حمد�ن بن ر��صد �ل مكتوم - مدينة دبي �ملالحية - هاتف : 04-2949203  
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04-2955748  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
ر��صد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  جو�ئز  جممع  ملك   A/M10-140 مكتب   : �لعنو�ن 
2949203-04 مبوجب هذ� تعلن   : �ل مكتوم - مدينة دبي �ملالحية - هاتف 
�أعاله لت�صفية  �ملذكور  �مل�صفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �القت�صادية بدبي  د�ئرة 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   تي ام �سي للخدمات الطبية - ذ م م 
  2021/4/20 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/4/20
مكتبه  يف  �مل��ع��ني  �مل�صفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
�مل�صتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�صطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
جتاري   SHCAPCICOMS2021/ R0000059 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
�مل�صتاأنف �صده : موؤ�ص�صة ح�صام عبد�حلكيم لتجارة �الدو�ت �حلديدية  - عنو�نه : �إمارة  �ل�صارقة - �ل�صارقة 
- �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - �ل�صناعية 11 - هاتف رقم  2780209-050 1683537-050  �س 

houssanzarif123@gmail.com : ب : 43532 �لربيد �اللكرتوين
��صتاأنف �حلكم  م  قد  م  ذ  و�الأملنيوم  �ملعدنية  للمطابخ  : م�صنع مونديال  �أن ملتم�س  ليكن معلوما لديك 

SHCAPCICOMS2021/ R0000059 ل�صادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  �لدعوى �الإبتد�ئية رقم�
�ملحكمة �الإ�صتئنافية �ملدنية - جتاري 

�ملو�فق   ....... يوم   ...... �لق�صاء  بد�ر  �ل�صارقة  حمكمة  �مام  ميثلك  من  ح�صور  �و  ح�صورك  فيقت�صي 
2021/11/21 �ل�صاعة 9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�صورك �و ح�صور 

من ميثلك قانونا ف�صتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

نهاد �سعيد البدواوي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/5618 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  كيكرز فودز �س ذ م م-  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صركة �الخوة لتعبئة وتوزيع �لغاز ذ م م  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�صوم  �ىل مبلغ  باالإ�صافة  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب   )59767.16(

خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/5758 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  مقهى ووكمان -  جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صركة �الخوة لتعبئة وتوزيع �لغاز ذ م م  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)36161( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  باالإ�صافة �ىل مبلغ ر�صوم خلزينة 

�ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8967(

�ملنذر: بنك �مل�صرق �س.م.ع
�ملنذر �إليه : عمر قري�صي

- ينذر �ملنذر�ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره 320،992.43 درهم ) فقط ثالثمائة 
للمنذر خالل  �لف وت�صعمائة و�ثنني وت�صعني درهم وثالثة و�ربعني فل�صا الغر(  وع�صرين 
له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  �ل�صد�د خالل هذه  �متناعكم عن  وح��ال  تاريخه  يوما من  ثالثون 
�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية قبلكم اللز�مكم بت�صوية �ملديونية �ملرت�صدة بذمتكم مبا فيها 
�لبالغ م�صاحته   1 16 مببنى ذ� ماتريك�س رقم  1613 بالطابق رقم  �لعقار رقم  طلب بيع 
52 مبنطقة �حلبية  رق��م  �الأر���س  p2-051 على قطعة  و�مل��و�ق��ف  مربع  ق��دم   729.69
�لر�بعة باإمارة دبي �ململوك لكم و�ملرهون للمنذر طبقا الحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( 
كافة  بامارة دبي مع حفظ   2008 ل�صنة   14 �لتاأميني رقم  �لرهن  وما بعدهما من قانون 

حقوق �ملنذر �لقانونية �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8966(

�ملنذر: بنك �مل�صرق �س.م.ع
�ملنذر �إليه : زبر �حل�صن حممد عامل

ينذر �ملنذر�ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره 234،555.09 درهم )فقط مائتان و�ربعة 
وثالثني �لف وخم�صمائة وخم�صة وخم�صني درهم وت�صعة فل�صا الغر( للمنذر خالل ثالثون 
يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة 
�الجر�ء�ت �لقانونية قبلكم اللز�مكم بت�صوية �ملديونية �ملرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع 
م�صاحته  �لبالغ  رقم1   1 1�أل  جاردينز  �مر�ت�س  مببنى   4 رقم  بالطابق   403 رقم  �لعقار 
846.05 قدم مربع و�ملو�قف b-67 على قطعة �الأر�س رقم 347 مبنطقة �لرب�صاء جنوب 
�لر�بعة باإمارة دبي �ململوك لكم و�ملرهون للمنذر طبقا الحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( 
كافة  بامارة دبي مع حفظ   2008 ل�صنة   14 �لتاأميني رقم  �لرهن  وما بعدهما من قانون 

حقوق �ملنذر �لقانونية �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8965(

�ملنذر: بنك �مل�صرق �س.م.ع
�ملنذر �إليه : فيجايان �صاديفان

و�ثنني  مائتان  )فقط  دره��م   202،536.53 وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرورة  �ليه  �ملنذر�ملنذر  ينذر 
�لف وخم�صمائة و�صتة وثالثني درهم وثالثة وخم�صني فل�صا الغر( للمنذر خالل ثالثون يوما 
من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �الجر�ء�ت 
منفعة  حق  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  �ملرت�صدة  �ملديونية  بت�صوية  اللز�مكم  قبلكم  �لقانونية 
410.97 قدم  �لبالغ م�صاحته   1 3 مببنى �صيفانام كر�ون رقم  310 بالطابق رقم  �لعقار رقم 
مربع و�ملو�قف B1-29 على قطعة �الأر�س رقم 584 مبنطقة ند ح�صه باإمارة دبي �ململوك لكم 
�لرهن  قانون  بعدهما من  وم��ا  و)26(   )25( و�مل��ادت��ني  �لقانون  للمنذر طبقا الحكام  و�مل��ره��ون 

�لتاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8964(

�ملنذر: بنك �مل�صرق �س.م.ع
�ملنذر �إليهم : 1- �صرج عزيز عم�صى 

ليزون نيكوال  �ليز�بيث   -2
-ينذر �ملنذر�ملنذر �ليهم ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره 376،008.91 درهم )فقط ثالثمائة و�صتة 
و�صبعني �لف وثمانية درهم وو�حد وت�صعني فل�صا الغر( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال �متناعكم عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية 
قبلكم اللز�مكم بت�صوية �ملديونية �ملرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم 402 بالطابق 
قطعة  على   g-05 و�ملو�قف  مربع  قدم  رقم 4 مببنى مز�يا 7 رقم 1 �لبالغ م�صاحته 701.27 
�الأر�س رقم 1033 مبنطقة و�دى �ل�صفا 2 باإمارة دبي �ململوك لكم و�ملرهون للمنذر طبقا الحكام 
14 ل�صنة 2008  �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإخطار تكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/8942(
�ملخطرة / - �ل ��س بى �م كى للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م . 

بوكالة �ملحامي / نا�صر عبد�لو�حد �لعور.
�ملخطر �إليها �الأويل / �أ�صو�ر دبي للمقاوالت �س.ذ.م.م 

�ملخطر �إليها �لثانية / ر��صيا بانو �صر�ج �لدين - هندية �جلن�صية - )جمهولني حمل �الإقامة(
لها مبلغ  ي��وؤدي  ب��اأن  �إليها  �ملخطر  فاإنها تخطر  بالوفاء  تكليف  �الإخ��ط��ار  ه��ذ�  �ملخطرة ومبوجب  �أن  حيث 
 ،)001837(،)001836( �أرق��ام  �ل�صيكات  مبوجب  ذمتها  يف  �ملرت�صد  قيمة  دره��م  وقدرة391،574 
و�مل�صحوبني   )001843(  ،)001842(  ،)001841(،)001840(  ،)001839(  ،)001838(
5% من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م،   )391،574( �إجمايل  �لوطني، مببلغ  �لفجرة  بنك  على 
تاريخ �الإ�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د، وذلك خالل خم�صة �أيام من تاريخ ن�صر �العالن ويف حالة عدم �ل�صد�د 

�صيتم �للجوء للق�صاء و��صت�صد�ر �مر باأد�ء �ملبالغ �مل�صتحقة مبوجب �ل�صيكات �ملذكورة �أعاله. 
بالوكالة عن املخطرة /
املحامي/ نا�سر عبدالواحد العور

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8955(

حميد  بن  في�صل  �ل�صيخ/  ملالكها   - �لعامة  للمقاوالت  �الإ�صالح  موؤ�ص�صة   : �ملنذرة 
�لقا�صمي - �إمار�تي �جلن�صية - بوكالة �ملحامي/ فهد �صلطان لوتاه

�ملنذر �إليها : موؤ�ص�صة بر�ون للمقاوالت �لعامة - وميثلها مالكها / �أحمد خليفة كلفوت 
متعب �لقبي�صي - �إمار�تي �جلن�صية ))جمهول حمل �الإقامة ((

�أوال:- �لتنبيه على �ملنذر �إليه ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره 1،000،000 درهم )مليون 
باأن �ملنذر  �إليه  �أ�صبوع من تاريخ �لتبليغ.  ثانيا:- �لتنبيه على �ملنذر  درهم( يف خالل 
�صوف يتخذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �جلز�ئية و�ملدنية ملطالبته ب�صد�د �ملبلغ �صالف 

�لذكر باالإ�صافة للر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0013547
�ملخط�ر : �لنماء �ل�صايف للو�صاطة �لتجارية و �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باإمارة دبي برقم )889550( و ميثلها مالكها / 

خلفان �صالح يو�صف �لبلو�صي - �إمار�تي �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198579327929(
�لعن�و�ن : دبي – بر دبي - هاتف رقم )0503003939( ،

ميثلها  و  �ملخط�ر �إليها : بيو�صايت للتجارة �لعامة �س ذ م م و �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باإمارة دبي برقم )658470( 
مديرها/ ح�صنى �ل�صيد ح�صن �لعناين - م�صري �جلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم )784197216587473( و يحمل �لرقم 

�ملوحد )1298212( - �لعن�و�ن : دبي – بر دبي - �لرفاعة - ملك عبد�لرحمن حممد طاهر 
هاتف رقم )971522083055( )971588033435( )971562226624(:

مو�صوع �الإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�صيكني، �لوق�ائ�ع :
حيث �إن �ملخط�ر �إليه حرر ل�صالح �ل�م�خ�ط�ر �صيكني و بياناتهما كاالتي : 

�لف درهم فقط ال غر( م�صحوب على )م�صرف �الإمار�ت �الإ�صالمي �س م  )مائة  درهم   )100،000( بقيمة   )000020( • رقم 
ع( ، م�صتحق بتاريخ 05/04/2021

�لف درهم فقط ال غر( م�صحوب على )م�صرف  و ثمانون  �صتمائة  و  )1،680،000( درهم )مليون  بقيمة   )000021( رقم   •
�الإمار�ت �الإ�صالمي �س م ع( م�صتحق �لدفع بتاريخ 05/04/2021 ، حيث �ن �ل�صيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�صحب، 

�أيام من تاريخ ��صتالم �الإخطار و �إال  دفع قيمة �ل�صيكني يف فرتة �أق�صاها خم�صة  بال�صرورة  �إليه  �ل�م�خ�ط�ر  �ملخط�ر  يعلن  عليه  و   •
�صوف يقوم بتحال �الإجر�ء�ت �لقانونية لذلك،  

بهذ� ر�صميا، �إخطاركم  �لعدل  �لكاتب  �صعادة  من  �ملخطر  يلتم�س  عليه  • و 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
 اإخطار عديل بالغاء الوكالة  
برقم املحرر 2021/0026506

�ملخطر: �صديق �صليمان جاهدي – �ير�ين �جلن�صية، 
ويحمل بطاقة هوية رقم )784198695463137(، 

�لعنو�ن: �ل�صارقة - �ل�صناعية �لثانية - هاتف رقم : )0564109595(، 
�ملخطر �إليه : ح�صان حممد عدنان كركوتلي – �صوري �جلن�صية - و عنو�نها : �ل�صارقة - �صارع �خلان 

رقم هاتف : )0507068200(
�ملو�صوع : عزل من �لوكالة

�لعدل  �لكاتب  �ل�صيد  �مل�صدق عليها من  �إ�صارة للوكالة �ملحررة ل�صاحلكم بتاريخ )01/03/2010( و 
باإمارة �ل�صارقة برقم )681/2010(، وعمال لن�س �ملادة : )955( من قانون �ملعامالت �ملدنية رقم : 

،)1987(  : ل�صنة   )1(  : رقم  بالقانون  �ملعدل  و  )5( ل�صنة : )1985( 
لذلك :

فاإننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من �لوكالة �مل�صار �إليها �أعاله �عتبار� من تاريخ ت�صلمك �العالن وعليه 
فاأن جميع �ل�صلطات و�ل�صالحيات �ملمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز �لتعامل بهذه �لوكالة

و�أن جميع �ل�صالحيات و�ل�صلطات و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتتبة عليها قد فقدت حجيتها �عتبار�ً من تاريخ 
��صتالمك هذ� �الإخطار يعترب الغيا،

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0028979
ميثلها  و   )617396( برقم  �ل�صارقة  باإمارة  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ملرخ�صة  و  م  م  ذ  �لتجارية  �لعربي  �ل�صوء  �صركة   : �ملخط�ر 
ميني   - ق�ا�صم  �ص�املني  ق�ا�صم  �ص�املني  بالوكال�ة  ميثل�ه  و  �جلن�صية  بنغالدي�ص�ي   - �ال�ص�الم  نور  حممد  �له�ا�صم  �ب�و  حممد   / مديرها  و  �صريكها 
برقم  �ل�صارقة  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب   ،  )784198638081756( رقم  ه�وي�ة  بطاق�ة  يحم�ل  و  �جلن�صية 

)SH20190326D14322( - �لعنو�ن : �ل�صارقة - �ل�صناعية رقم 1 - هاتف رقم : )0501517165(
�ملخطر �إليها : ز�ر� لتاأجر �حلافالت و �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باإمارة دبي برقم )578907(  �لعن�و�ن : دبي – ديرة – �لق�صي�س 

هاتف رقم : 042983374  0508479144  - بالعبيده   عبد�هلل  حممد  – ملك   310 رقم  – مكتب 
مو�صوع �الإخطار : �خطار بدفع قيمة �ل�صيكات، �لوق�ائ�ع :

حيث �إن �ملخ�ول ب�التوقيع/ �بر�هيم �صادق �ب�و جنمي – �ير�ين �جلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم )784197869692596( عن �ل�م�خ�ط�ر 
�إليها حرر ل�صالح �ل�م�خ�ط�رة �صيكات و بياناتهم كاالتي:

• رقم )008718( بقيمة )29،769( درهم )ت�صعة و ع�صرون �لف و �صبعمائة و ت�صعة و �صتون درهماً فقط ال غر( م�صحوب على )بنك �الإمار�ت 
دبي �لوطني( م�صتحق �لدفع بتاريخ )31/10/2018( 

�صتون درهم فقط ال غر( م�صحوب على )بنك  و  �ثنان  و  و خم�صمائة  �لف  و ع�صرون  درهم )ت�صعة  بقيمة )29،562(   )008833( رقم   •
�الإمار�ت دبي �لوطني( م�صتحق �لدفع بتاريخ )30/11/2018(

بقيمة )23،898( درهم )ثالثة و ع�صرون �لف و ثمامنائة و ثمانية و ت�صعون درهم فقط ال غر( م�صحوب على )بنك   )008903( • رقم 
�الإمار�ت دبي �لوطني( م�صتحق �لدفع بتاريخ )31/12/2018(، حيث �أن �ل�صيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�صحب،

�ملخطر �ملخطر �إليها بال�صرورة دفع قيمة �ل�صيكات يف فرتة �أق�صاه�ا خم�صة �أيام من تاريخ ��صتالم �الإخطار و �إال �صوف يعلن  عليه  • و 
�صعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�صميا، من  �ملخطر  يلتم�س  عليه  •و 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0029330
�ملخط�ر : �صركة �ل�صوء �لعربي �لتجارية ذ م م و �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باإمارة �ل�صارقة برقم )617396( 
و ميثلها �صريكها و مديرها / حممد �ب�و �له�ا�صم حممد نور �ال�ص�الم - بنغالدي�ص�ي �جلن�صية و ميثل�ه بالوكال�ة �ص�املني ق�ا�صم 
�ص�املني ق�ا�صم - ميني �جلن�صية و يحم�ل بطاق�ة ه�وي�ة رقم )784198638081756( ، مبوجب وكالة م�صدقة لدى 
�لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة برقم )SH20190326D14322( - �لعنو�ن : �ل�صارقة - �ل�صناعية رقم 1 - هاتف 

رقم : )0501517165(
�ملخطر �إليه : كر�ج عبد�لرحمن عبد�لرحيم �لزرعوين ال�صالح �ملركبات و �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باإمارة 
دبي برقم )531032( - �لعن�و�ن : دبي - ر��س �خلور �ل�صناعية �لثانية – م�صتودع 1 – ملك نوره ر��صد علي بيات – 

هاتف رقم : 042983374 0529278888
مو�صوع �الإخطار : �ملطالبة باملبلغ �مل�صتحق دفعه وقدره )28،785( درهم. 

�لوقائع : • حيث �أن �ملخطر يطالب ب�صد�د �ملبالغ �مل�صتحق دفعه مبلغ وقدره )28،785( درهم )ثمانية و ع�صرون �لف 
�إليه وذلك مبوجب �لفو�تر غر مدفوعة ومل يتم دفع  و �صبعمائة و خم�صة و ثمانون درهم فقط ال غر( من �ملخطر 
�ملبلغ �ملرتتب يف ذمته للمخطر حتى تاريخ �ليوم،  • حيث �إن �ملخطر طالب �ملخطر �ليه بعدة مر�ت بدفع قيمة �لفو�تر 
عن طريق �لهاتف و�لر�صائل وبر�مج �لتو��صل �الجتماعي ولكن دون جدوى وحيث �إن �ملخطر �إليه ممتنع عن دفع قيمة 
�لفو�تر  قيمة  دفع  بال�صرورة  �إليه  �ملخطر  باإخطار  يرغب  �ملخطر  �إن  • وحيث  قانوين.   دون مربر  للمخطر  �لفو�تر 
�مل�صتحق دفعه كامال وذلك خالل موعد �أق�صاه 5 �أيام من تاريخ �إ�صتالم �الإخطار و �إال �صوف يقوم �ملخطر باتخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية لذلك ، • وعليه يلتم�س �ملخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�صميا،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8952(

�ملنذرة : �صركة �لبدر للمقاوالت )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة(
وميثلها �ملدير �مل�صئول / قطب �لدين حممد في�س �لدين - هندي �جلن�صية 

بوكالة �ملحامي/ فهد �صلطان لوتاه
�صد -  �ملنذر �إليه : �أحمد علي عبد�هلل �لعبد�هلل �الأن�صاري – �إمار�تي �جلن�صية

))جمهول حمل �الإقامة ((
“ثمانية  درهم   38،315،720 وقدره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  على  �لتنبيه  �أوال:- 
�أ�صبوع  درهم” يف خالل  وع�صرون  و�صبعمائة  �ألف  ع�صر  “وخم�صة  وثالثون مليون وثالثمائة 

من تاريخ �لتبليغ.
�جلز�ئية  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  كافة  يتخذ  �صوف  �ملنذر  باأن  �إليه  �ملنذر  على  �لتنبيه  ثانيا:- 

و�ملدنية ملطالبته ب�صد�د �ملبلغ �صالف �لذكر باالإ�صافة للر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر

رقم )2021/8948(
مقدم من �ملن�������ذر : عمرو بن علي بن �صامل �لبي�س عماين �جلن�صية - بوكالة �ملحامي/ عبد�هلل يو�صف �آل نا�صر

 �ملو�صوع : �الإنذ�ر رقم 2021/1/221647
�إخطار للمنذر �إليها / هند �لع�صابي مغربية �جلن�صية حيث بتاريخ 10/8/2021 قام �ملنذر بت�صليم �ملنذر �صدها مبلغ 

وقدرة 840،000 دوالر �مريكى مبوجب �ي�صال موقع من �مل�صتدعي �صدها عبارة عن قر�س
بالدرهم  يعادله  �أو مبا  �ملبلغ  ب�صد�د  �صده  �ملنذر  �ملنذر  يطالب  ،كما  �ل�صد�د  و�جب  �أ�صبح  �لبيان  �آنف  �ملبلغ  �أن  وحيث 
�المار�تي جابر لل�صرر �ملرتتب على تاأخر �ل�صد�د.  و حيث �أن �ملنذر �ليها مل تلتزم باد�ء ما هو م�صتحق يف ذمتها من 
�لدين �لثابت مبوجب �القر�ر �ملوقع منها رغم �ملطالبات �ملتكررة دون �أي م�صوع قانوين. وحيث �أنه و�الأمر كذلك فقد 
�أيام من تاريخ هذ�  �إليه وذلك يف خالل خم�صة  �إليها ب�صد�د هذ� �ملبلغ �مل�صتحق يف ذمتها  �إطار �ملنذر �إىل تكليف �ملنذر 
�الإنذ�ر، و�إال �صن�صطر �أ�صفني �إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �صدها للمحافظة على حقوق )�ملنذر( و�إلز�مها باد�ء 

هذ� �لدين �إليه، )عمال بن�س �ملاده )144 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية �الحتادي( 
 3،085،353،6 840،000 دوالر ومبا يعادله  لذلك ، وعليه ومبوجب هذ� �الخطار ننذركم ب�صرورة �صد�د مبلغ 
درهم مع �لتعوي�س �إىل �ملنذر وذلك يف خالل خم�صة �أيام من تاريخ و�صول هذ� �الإنذ�ر. و�إال �صن�صطر �إىل �تخاذ كافة 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم للمحافظة على حقوق �ملنذر وذلك با�صت�صد�ر �أمر �أد�ء و��صتيفاء كامل �لدين �مل�صتحق يف 

ذمتكم مبوجب �لفاتورة �صالفة �لبيان وحتميلكم �لر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن ا نذار قانوين بالن�سر رقم )2021/8938(     

املو�سوع : اإنذار قانوين بالتكليف بالوفاء خالل خم�سة  ايام  
�ملنذرين : 1 - م�صنع رويال باال�س لال�صفنج )ذ.م.م(  2 - �صركة رويال باال�س ل�صناعة �ملفرو�صات )ذ.م.م(  �لعنو�ن : دبي - ديرة- 

بور �صعيد -خلف معر�س ني�صان لل�صيار�ت - بناية بزن�س بوينت  - بوكالة / �ملحامي عبد �هلل مرو�ن �ملطرو�صي 
�ملنذر �ليهم : 1- كيت فور كيدز للتجارة �س ذ م م

بريطانيا �جلن�صية   - ويل�س  ��صلي  مارتني   -2
�إليهم �الأوىل و�لثاين بالوفاء بالت�صامن للمنذرة �لثانية مبلغ وقدره/ 637،207،73  درهم )�صتمائة و�صبعة  �ملنذر  تكليف   -1
وثالثون �ألف ومائتان و�صبعة درهم وثالثة و�صبعون فل�صاً( ما يعادل جمموع قيمة �ل�صيكات 907 + 906 + 850 + 957 + 958  
�مل�صحوبة من ح�صاب �ملنذر �إليها �الأوىل لدى بنك دبي �لتجاري ل�ص�الح �ملنذرة �لثانية مع �لفو�ئد �لقانونية وقدرها 12% من 

تاريخ ��صتحقاق كل �ص�ي�ك وحتى متام �ل�صد�د مع �لر�صوم و�مل�صاريف و�الأتعاب.
للمنذرة �الأوىل مبلغ وقدره/ 100،000 درهم )مائة �ألف درهم(  بالت�ص�����امن  بالوفاء  و�لثاين  �الأوىل  �إليهم  �ملنذر  تكليف   -  2
ما يعادل قيمة �ل�صيك 960 �مل�صحوب من ح�صاب �ملنذر �إليها �الأوىل لدى بنك دبي �لتجاري ل�ص���الح �ملنذرة �الأوىل مع �لفو�ئد 

�لقانونية وقدرها 12% من تاريخ ��صتحقاق �ل�ص�يك يف 2021/1/19 وحتى متام �ل�صد�د مع �لر�صوم و�مل�صاريف و�الأتعاب.
و�صتون  و�صتمائة وخم�صة  درهم )مليون   1،665،126،55 وقدره/  �الأوىل مبلغ  للمنذرة  بالوفاء  �الأوىل  �إليه�ا  �ملنذر  تكليف   -
�لر�صوم  �ل�صد�د مع  12% حتى متام  �لقانونية وقدرها  �لفو�ئد  �ألف ومائة و�صتة وع�صرون درهم وخم�صة وخم�صون فل�صاً( مع 

و�مل�صاريف و�الأتعاب.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/8963(
�ملنذر / ��س بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه : �لزهره بنت عثمان �لنجار
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه باالتي

وما   25/10/2021 وحتى  من01/10/2021  للفرته  درهم   33237 مبلغ  �مل�صتحق  �صد�د   )1
ي�صتجد من �يجار من تاريخ 26/10/2021 حتى تاريخ �ل�صد�د وذلك خالل 30 يوما من ��صتالمه 

هذ� �النذ�ر. 
�مل�صتاجره يف حالة عدم دفع �اليجار وت�صليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�صو�غل مع �صد�د  2( �خالء �لعني 

فو�تر �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�صه.
�ليه  �ملنذر  و�لز�م  �لقانونيه بحفظ حقوقه  �ملنذر التخاذ كافة �الجر�ء�ت  �صي�صطر  ذلك  بخالف  و   )3

جرب� ب�صد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �الخالء �لتام. 
مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى للمنذر �آيا كان نوعها �ل�صابقه و�حلاليه و�مل�صتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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فقدت �صهاد�ت �أ�صهم �صادرة من " �أ�صماك" باالأ�صماء �لتالية : 

�ملن�صوري  �ل�صحاك  ماجد  ر��صد  عبيد   -1
رقم �ل�صهادة ASMAK1723087  عدد �ال�صهم  1200   

�ملن�صوري   خلفان  حممد  �صلمى   -2
رقم �ل�صهادة ASMAK1723088  عدد �ال�صهم  1200   

�ملن�صوري  �ل�صحاك  ماجد  ر��صد  عبيد  حممد   -3
رقم �ل�صهادة ASMAK1723089  عدد �ال�صهم  1200   

�ملن�صوري  �ل�صحاك  ماجد  ر��صد  عبيد  مها   -4
رقم �ل�صهادة ASMAK1723090  عدد �ال�صهم  1200   

�ملن�صوري  �ل�صحاك  ماجد  ر��صد  عبيد  جنالء   -5
رقم �ل�صهادة ASMAK1723091  عدد �ال�صهم  1200   

�ملن�صوري  �ل�صحاك  ماجد  ر��صد  عبيد  مزنه   -6
رقم �ل�صهادة ASMAK1723092  عدد �ال�صهم  1200   

فمن يعرث عليها �لرجاء �الإت�صال على �لرقم �لتايل : 0504414242 

   فقدان �سهادات ا�سهم
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رومل �صو�ير �ل�صرق �الأو�صط منطقة حرة - ذ م م هي �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة يف �ملنطقة �حلرة 
م�صجلة لدى �صلطة دبي للمجمعات �الإبد�عية مبوجب �لرخ�صة رقم 93797 وعنو�نها �مل�صجل يف دي 
506548، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، )"�ل�صركة"(،  SD2- 039  �س.ب.  3، �ملكتب  3، �ملبنى 
تعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�صركاء بتاريخ 6 �أغ�صط�س 2021؛ �صيتم حل �ل�صركة �ختياريا مبوجب �الإجر�ء 
�ملن�صو�س عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة لل�صركات �خلا�صة يف �ملجمعات �الإبد�عية بدبي ل�صنة 
2016. �أي طرف معني لديه مطالبة �صد �ل�صركة عليه بتقدميها يف غ�صون 45 يوما من تاريخ هذ� 

�الإ�صعار عن طريق �لربيد �مل�صجل �أو �الت�صال ب�:
�ل�صيدة  ماري بوري 

�إ�صم �ل�صركة: رومل �صو�ير �ل�صرق �الأو�صط منطقة حرة – ذ.م.م، وتتوالها �صركة ريد �صميث �إل �إل بي
برج �نديك�س )�ل�صرق(، �لطابق 25 - مركز دبي �ملايل �لعاملي - �س.ب.: 506548

دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف رقم: 047096300
mborye@reedsmith.com :بريد �اللكرتوين

لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�صاء مدة  45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007766 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : 1( خليفة عبيد علي �لقطي �لنعيمي 

جمهول حمل �الإقامة  : �ل�صارقة منطقة �خلان برج هند �لطابق 1701 - 1605 - هاتف رقم 97165302772
بالعقود( �لبائعة  )�ل�صركة  �لعقاري  لال�صتثمار  �ل�صعيد  �حللم   -2

�لبائع( د�ئن  لكونه  �لعقار  )م�صرتي  �جلن�صية(  )�مريكي  مو�صالتي  �صعاد   -4
بناء على طلب �ملدعية عائ�صة خان حممد دو�س حممد �لبلو�صي - �مار�تية �جلن�صية.

قد �قام عليكم �لدعوى وتطالبكم فيها:
عقارية  بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  يف  �لبيع  �جر�ء�ت  بوقف  م�صتعجلة  ب�صفة  �حلكم   -1

عقارية بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  �جر�ء�ت  ببطالن   -2
هذه  حمل  عليها  �ملحجوز  �ل�صارقة  بامارة  �خلان  منطقة  يف  هند  بربج  �لكائنة   1502 رقم  �ل�صكنية  للوحدة  �ملدعية  ��صتحقاق   -3
�ملحاماة  �تعاب  بامل�صاريف ومقابل  �ملدعي عليهم جميعا  �لز�م  �لت�صليم مع  �لو�رد عليها مع  �مللكية  نزع  تنبيه  ت�صجيل  �الجر�ء�ت و�صطب 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع حفظ كافة �حلقوق ، الجل �لعلم
�عالن بت�صحيح �صكل �لدعوى 

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/17 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  يف متام 
�ل�صعة 8.30 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه. �عالن �ملدعي عليهم بالن�صر وبلغتي �لعربية. حرر بتاريخ 2021/11/7م 
مكتب اخلدمات الق�سائية  / عاي�سه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  993/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 126/2021 عقاري جزئي بتاريخ:2021/6/15 
، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5402715( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : علي �جنم و�ر�س وميثله قانونا وكيله �لقانوين/حممد حنيف �صيخ
�صقة 302   - ب��ل��وك ب  بو�صقر  بناية   -  104 ���ص��ارع   - �ل��ق��ره��ود  - منطقة  دي���رة   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
info@:اللكرتوين� �ل���ربي���د   - م������ك������اين:3289393656  رق���م   -  042560738 م��ت��ح��رك  ه��ات��ف   -

حممد قمرب  عبد�هلل  وميثله:فهد   -  fahadadvocates.com
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة رويف روز جاردنز للتطوير �لعقار�ت �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5402715( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
هذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��الل  �مل��ذك��ور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية 

�العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

 مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:1547/2021/322 ا�ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�صتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202
�ل�صادر  ج��زئ��ي  ع��ق��اري  رق������م:1044/2021  �ل��دع��وى  يف  �حل��ك��م  �إ�صتئناف   : �ال�صتئناف  مو�صوع 

بتاريخ:2021/10/4 ، و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب. 
�مل�صتاأنف:�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م

لال�صتثمار  دب���ي  مبنى   - ع��ل��ي  ج��ي��ل  منطقة   - لال�صتثمار  دب���ي  جم��م��ع   - دب���ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
����س.ب:111485 -مكاين:1521766151-   -  048851188 رقم  هاتف   -  048851007 رقم  فاك�س   -

 info@alserkallawfirm.ae:مييل�
 وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�صف �ل�صركال 

�ملطلوب �إعالنه :  1- دبي �وت دور ميديا �س.ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع �الإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:1044/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �الثنني  �ملو�فق  2021/11/15  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    



االثنني    8  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13386  29
Monday     8   November   2021   -  Issue No   13386

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن حكم بالن�سر

16/2021/169 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل بان يدفعو� للمدعي مبلغ وقدره 

)1.138.032.15( درهم و�لز�مهم �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �الإعالن :  م�صرف �لهالل  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي - �صفته بالق�صية : مدعى عليها  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �صركة تيكنوبل�س �لتجارية ذ.م.م 2- �يفودي جي�صو�س موريا�س ب�صفته كفيل �صامن 

ملديونية �صركة تيكنوبل�س �لتجارية ذ.م.م - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/9/9 مبثابة �حل�صوري بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما �ن يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ وقدره )1.138.032.15( درهم مليون درهم 
ومائة وثمانية وثالثون �لف و�ثنان وثالثون درهم وخم�صة ع�صر فل�س - و�لفائدة بو�قع 5٪ من 2021/1/11 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتهما �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،   حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3741/2021/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :  

�أك�صن خلدمات �حلفر و�صفط �ملياه ذ.م.م - �صفته بالق�صية  طالب �الإع��الن : �صركة 
: مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- بي �أي �صي �صي للمقاوالت ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

�ل�صركة  بالز�م  بتاريخ 2021/6/13  �الإع��الن : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية  مو�صوع 
مليون  خم�صة  دره��م   )5.299.091( وق��دره  مبلغا  للطالبة  ت��وؤدي  �ن  �صدها  �ملعرو�س 
قانونية  فائدة  �ليه  م�صافا   - درهما  وت�صعون  وو�ح��د  �ل��ف  وت�صعون  وت�صعة  ومائتان 
�ملعرو�س  و�ل��زم��ت  �لتام  �ل�صد�د  حتى  �لطلب  لتقدمي  تاريخ  من   ٪5 قدرها  ب�صيطة 
�صدها بامل�صاريف.  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر 

هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن بالن�سر 
 8328/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صدهما/1-  مو�صى �حمد عو�س مو�صى ب�صفته �ل�صخ�صية و�صفته مدير 
�لفنية  للخدمات  �ل�صوي�س  ج�صر   -2 �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل�صوي�س  جل�صر 

�س.ذ.م.م  -  جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ.م.م - فرع دبي

وميثله:مع�صومة ح�صن نا�صر �ل�صايغ
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)106419.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن بالن�سر 

 1692/2021/208 تنفيذ مدين  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  �م �أي �صتار لتعبئة �ملياه �ملعدنية �س.ذ.م.م 

 جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م

وميثله:بدر حممد علي �لقرق
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1354292.55( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5635/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
درهم   )2000000( مبلغ  ب�صد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �المر  با�صد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 

و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
�ملدعي:�ك�صوددوجن �صون

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مركز دبي �ملايل �لعاملي - بو�بة 
رقم 3 - �لطابق �ل�صاد�س - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680 

�ملطلوب �إعالنه:  1- �صعيد مهدي �صعيد عبد�هلل  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع �الإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/9/15 
مببلغ  بالطلب  تفا�صيلها  �ل����و�ردة  �ل�صيكات  قيمة  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -
يف  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   ٪5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، دره��م  مليون  �ثنان   )2000.000(
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى   2021/8/25
ورف�صت �ملحكمة ماز�د على ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��صتئناف �المر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5948/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملطلوب �صدهما ب�صد�د مبلغ )158.679.33( درهم مائه وثمانيه وخم�صون �لف 
و�صتمائة وت�صعه و�صبعون درهما وثالث وثالثون فل�صا - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �النذ�ر �حلا�صل 
بتاريخ:2021/8/9 وحتى متام �ل�صد�د للمديونية �ملرت�صدة يف ذمة �ملطلوب �صدها مع �صمول �المر بالنفاذ �ملعجل 

وبال كفالة و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �التعاب. 
�ند كمبونت�س )�ل�صرق �الو�صط( م.م.ح حاليا - و�صابقا )�صركة تربيك�س ماتر�ل هاندلينغ  �ملدعي:دمياج كرينز 

)�ل�صرق �الو�صط( م.م.ح
عنو�نه:وعنو�نها مكتب نا�صر مال �هلل للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية �المار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �صارع 

برج خليفة بيزن�س باي بر�مي تاور - �لطابق 28 - مكتب رقم 28011-2809-28010
وميثله:نا�صر مال �هلل حممد غامن 

�ملطلوب �إعالنه:  1- حممد غازي يو�صف قاعود  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع �الإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/9/13 -  بالز�م �ملدعي 
عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )130.677( درهم مائة وثالثني �لف و�صتمائة و�صبعة و�صبعني درهم - و�لفائدة ٪5 
�عتبار� من تاريخ:2021/8/9 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليهما باملنا�صب من �مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة مع �صمول �المر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .ولكم �حلق يف ��صتئناف �المر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:6890/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم بان يوؤديا للمدعي )1620000( درهم و�لفائدة 
�لقانونية 5٪ �صنويا من تاريخ �ملطالبة �ىل متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف. 

�ملدعي:�لر��صخون للعقار�ت ملالكها - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة عجمان - �لنعيمية 1 - �صارع �ل�صيخ خليفة بن ز�يد - معر�س رقم 1 - بناية كي بي 

�ت�س �لقاب�صة �لر��صخون للعقار�ت بجو�ر �صوبر ماركت فيفا ومقابل ت�صهيل - مكاين:4562108895
�ملطلوب �إعالنهما:  1- جلوي مبارك عبد�هلل مبارك �جلميعة 2- �ملعاير �لعالية للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  

-  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �الإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/11/2 -  بالز�م 
�ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )162.000( درهم مائة و�ثنني و�صتني �لف درهم - و�لفائدة �لقانونية 
5٪ �عتبار� من تاريخ �ملطالبة يف:2021/10/26 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتهما بالت�صامن يف �مل�صاريف .ولكم 

�حلق يف ��صتئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1695/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 
�ملنظورة يف:د�ئرة �الأ�صرة �حو�ل نف�س �ل�صابعة رقم 68

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بتزويج �ملدعية بالوالية �لعامة. 
�ملدعي:�الء جيالن عا�صي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - هور �لعنز �صرق - ديره - دبي
�ملطلوب �إعالنه :  1- كيالن عا�صي ح�صن  -  �صفته : مدعي عليه 

�لدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/11/4 يف  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : �الإع��الن  مو�صوع 
�ملذكورة �عاله حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بحق �ملدعي عليه �الول وح�صوريا بحق �ملدعي عليه 
�لثاين مبا يلي:1- �الذن للمدعية �الء �ملذكورة بالزو�ج من خاطبها �ملدعي عليه �لثاين طالل �ملذكور 
�ملذكور ويف حالة عدم  كيالن  �الول  عليه  �ملدعي  �ل�صرعي  وليها  و�لدها  بوالية  �ل�صرع  ماقدره  وفق 
قيامة بتزويجها تكون بوالية �لقا�صي �و من ينيبه 2- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف ، حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:250/2021/20 جتاري كلي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الوىل رقم 31

��صمه من  �لتاأ�صي�س وحذف  ��صتقالة �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليها بتعديل عقد  �إثبات  مو�صوع �لدعوى : 
�لرخ�صة �ل�صياحية. 

�ملدعي:عماد يحيى عبود عبد�للطيف
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �صارع برج خليفة - بيزن�س باي - بر�مي تاور - �لطابق 28 - مكتب رقم 2809

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لعال لل�صياحة �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/9/29 يف �لدعوى �ملذكورة 
وبحذف  عليها  �ملدعي  �ل�صركة  من  �ملدعي  ��صتقالة  باثبات  عبد�للطيف  عبود  يحيى  عماد  ل�صالح/  �عاله 
��صم �ملدعي من �لرخ�صة �ل�صياحية �لعائدة لل�صركة �ملدعي عليها و�لز�مها باخطار �ل�صلطة �ملخت�صة بذلك 
و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن بالن�سر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:93/2021/71 تظلم مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتظلمات و�مل�صتعجل رقم 190

مو�صوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:41/2021 حجز حتفظي مدين - 
و�لر�صوم و�مل�صاريف. 

�ملتظلم:ح�صن ديريه فارح
عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�صارقة - �خلان - �ل�صارقة - �صارع �لتعاون - مبنى �لبو�دي 2 - �صقة 

16 - �صقة رقم 1606 - وميثله:�أحمد علي �بر�هيم �المري
�ملطلوب �إعالنه :  1- ��صغر يو�صف  -  �صفته : متظلم �صده 

�أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر  مو�صوع �الإع��الن :  قد 
يف �لدعوى رق��م:41/2021 حجز حتفظي مدين  و�لر�صوم و�مل�صاريف - وحددت لها جل�صة يوم 
�الحد  �ملو�فق  2021/11/14  �ل�صاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007663 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد في�صل جتمل 
جمهول حمل �الإقامة  : �ل�صارقة منطقة �لعزره - �صارع �ل�صيخ �صامل بن �صلطان �لقا�صمي - بناية �صكن 

�صائقي �جرة �ل�صارقة - رقم �لهاتف:0521440220
�عالن بالن�صر باللغتني �لعربية و�الجنليزية

رفعت �ملدعية/�أجرة �ل�صارقة ذ.م.م �صد �ملدعي عليه/حممد في�صل جتمل - باك�صتاين �جلن�صية ، تطالب 
يف بالتايل:�وال:�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ وقدره )39869.50( ت�صعة وثالثون �لفا وثمامنائة وت�صعة 
و�صتون درهم و 50 فل�س و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى تاريخ �ل�صد�د 

�لتام - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/14 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �ملحكمة 
 - معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 

�يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/27م 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004097 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صركة �صويت هومز للعقار�ت ذ.م.م 
 - هاتف:042955640   -  3 �لر��صيدية  عجمان  �مارة   : �الإقامة   حمل  جمهول 

فاك�س:042955641
باللغتني �لعربية و�الجنليزية

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/22/23 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
د�ئرة   - �لدعوى2  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الحتادية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لو�حد(  �ليوم 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ 

�لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/7م 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002381/ 
�إىل �ملحكوم عليه :يونيك ليك فيو ليمتد - يونيك هومز للو�صاطة �لعقارية 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ:�صعيد �حمد خليل �حمد ، �جلن�صية �أردين 

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 282745.0 .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن بالن�سر        

 1357/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- و�ئل �ل�صيد جابر �صادي  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :متويل - م�صاهمة خا�صة 

وميثله : بدر حممد علي �لقرق 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها دعوى ف�صخ عقد �لتاأجر �لتمويلي �ملوؤرخ 2008/3/19 ومالحقه و�لز�م 
�ملدعي عليه برد حيازة �لعقار وت�صليمه للمدعي خاليا من �ل�صو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد 
وما يرتتب على ذلك من �آثار و�صطب ��صارة �الجارة �لو�ردة يف �صهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ 
وقدره )38.598.00( درهم ثمانية وثالثون �لف وخم�صمائة وثمانية وت�صعون درهما - قيمة �الجرة �ملتاخرة 
غر �ملدفوعة وما ي�صتجد من �جرة حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي و�لتعوي�س وتقدمي بر�ءة ذمة من 

�جلهات ذ�ت �لعالقة مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�صوم و�مل�صاريف 
�لتقا�صي عن بعد لذ�  �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/11/14  وح��ددت لها جل�صة يوم �الحد 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

MOJAU_2021- 0031288 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

�جلن�صية   ، �لطنيجي  خمي�س  عبيد  �صعيد  �ل�صيد:ر��صد  بان  �جلميع  لدى  معلوما  ليكن 
�المار�ت ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيدة:خلود 
حممد عبد�هلل علي �لقيو�ين ، �جلن�صية �المار�ت - يف �لرخ�صة �مل�صماه:�الع�صار للنقليات 
و�لتي تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:736738 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية تعديالت �خرى تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر.
 2013 وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:1830/2021/300 ا�ستئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�صتئناف �ملدنية �لثالثة رقم 83

مو�صوع �ال�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:331/2019 مدين كلي. 
�مل�صتاأنف:طارق �حمد ها�صم �حمد

�م��ارة دب��ي - منطقة �خلليج �لتجاري - دب��ي - �صارع �الع��م��ال - مبنى  ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت - 
�وبروي تاور - �صقة �لعا�صر 1002 - وميثله:�صرحان ح�صن حممد ح�صن �ملعيني 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �مره �لكامل �لعبديل 2- بهاء كمال حممود حجر 3- تامر حممود 
حممود علي يو�صف   -  �صفتهم : م�صتاأنف �صدهم

مو�صوع �الإعالن :  قد �أ�صتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:2019/331 مدين كلي. 
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2021/11/11  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن 
بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4724/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان ت�صدد �ملدعية قيمة �ملديونية �لثابتة باجمايل مبلغ 
مببلغ  به  حلقت  �لتي  �ال���ص��ر�ر  عن  �لتعوي�س  مع   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  دره��م   )61.408.23(

)1.000( درهم مع �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة . 
�ملدعي:�ملطوع لتاأجر �ملعد�ت �س.ذ.م.م

�صقة 603-604 حمطة  ب��رج ميز -  ز�ي��د - مبنى  �ل�صيخ  �صارع   - دب��ي - بردبي  �م��ارة   - عنو�نه:�المار�ت 
مرتو �أبر�ج �المار�ت

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لبنا للهند�صة �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/7/16 -  �البتد�ئية  ق��ررت حمكمة دبي  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��صت�صد�ر  �الإع��الن :طلب  مو�صوع 
�وال:بانفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني طريف �لتد�عي - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)و�حد و�صتني �لف و�ربعمائة وثمانية در�هم وثالثة وع�صرين فل�صا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2021/7/13 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مها بامل�صروفات ومببلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وبرف�س طلب �لتعوي�س �كتفاء بالفائدة �ملق�صي بها .ولكم �حلق يف ��صتئناف 

�المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8467/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 5088/2021 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )22.083.808( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : فا�صل مطني علي خان

عنو�نه:�مارة دبي - �خلليج �لتجاري - �صارع برج خليفة - بر�مي تاور - �لطابق �لعا�صر - هاتف 
رقم:043352200 - فاك�س:043342200 - رقم مكاين:2583686879

�ملطلوب �إعالنه : 1- عمر فالح م�صغن �لدليمي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )22083808( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5676/2021/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
و�ملوؤيد  جزئي  عمايل   3398/2020 رقم  �لعمالية  �لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 
�لعامل  �ملنفذ بها وقدرها )66623( درهم ل�صالح  �ملبالغ  ب�صد�د   ، باال�صتئناف رقم 2677/2020 عمايل 

ور�صوم ل�صالح �ملحكمة.
طالب �لتنفيذ : حممد ثروت عبد�حلليم عبد�لعاطي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لق�صي�س �الوىل - �صارع �المار�ت دبي منطقة �لق�صي�س �الوىل - بنايه 
�جلربي - �صقة 1003 - بجو�ر مدر�صه �لتفاحه

وميثله:حممود حممد جابر حممد �آل علي
�ملطلوب �إعالنه : 1- د�ر �الأدهم لالأن�صاء�ت �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)66623( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
جزئي مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003391/ 

�إىل �ملحكوم عليه :ئاالن كمال ر�صيد قز�ز 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:زهرة �لفوؤ�د لتجارة �الحجار 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع 
�لقانونية  �لفائدة  364537 درهم باال�صافة �ىل  �لر�صوم و�مل�صاريف  �لكلي �صامال 

بو�قع 5% من تاريخ 2020/9/24 وحتى متام �ل�صد�د .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007766 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1( خليفة عبيد علي �لقطي �لنعيمي 
جمهول حمل �الإقامة  : �ل�صارقة منطقة �خلان برج هند �لطابق 1701 - 1605 - هاتف رقم 97165302772

بالعقود( �لبائعة  )�ل�صركة  �لعقاري  لال�صتثمار  �ل�صعيد  �حللم   -2
�لبائع( د�ئن  لكونه  �لعقار  )م�صرتي  �جلن�صية(  )�مريكي  مو�صالتي  �صعاد   -4

بناء على طلب �ملدعية عائ�صة خان حممد دو�س حممد �لبلو�صي - �مار�تية �جلن�صية.
قد �قام عليكم �لدعوى وتطالبكم فيها:

عقارية  بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  يف  �لبيع  �جر�ء�ت  بوقف  م�صتعجلة  ب�صفة  �حلكم   -1
عقارية بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  �جر�ء�ت  ببطالن   -2

هذه  حمل  عليها  �ملحجوز  �ل�صارقة  بامارة  �خلان  منطقة  يف  هند  بربج  �لكائنة   1502 رقم  �ل�صكنية  للوحدة  �ملدعية  ��صتحقاق   -3
�ملحاماة  �تعاب  بامل�صاريف ومقابل  �ملدعي عليهم جميعا  �لز�م  �لت�صليم مع  �لو�رد عليها مع  �مللكية  نزع  تنبيه  ت�صجيل  �الجر�ء�ت و�صطب 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع حفظ كافة �حلقوق ، الجل �لعلم
�عالن بت�صحيح �صكل �لدعوى 

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/17 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  يف متام 
�ل�صعة 8.30 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه. �عالن �ملدعي عليهم بالن�صر وبلغتي �لعربية. حرر بتاريخ 2021/11/7م 
مكتب اخلدمات الق�سائية  / عاي�سه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007766 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1( خليفة عبيد علي �لقطي �لنعيمي 
جمهول حمل �الإقامة  : �ل�صارقة منطقة �خلان برج هند �لطابق 1701 - 1605 - هاتف رقم 97165302772

بالعقود( �لبائعة  )�ل�صركة  �لعقاري  لال�صتثمار  �ل�صعيد  �حللم   -2
�لبائع( د�ئن  لكونه  �لعقار  )م�صرتي  �جلن�صية(  )�مريكي  مو�صالتي  �صعاد   -4

بناء على طلب �ملدعية عائ�صة خان حممد دو�س حممد �لبلو�صي - �مار�تية �جلن�صية.
قد �قام عليكم �لدعوى وتطالبكم فيها:

عقارية  بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  يف  �لبيع  �جر�ء�ت  بوقف  م�صتعجلة  ب�صفة  �حلكم   -1
عقارية بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  �لتنفيذ  �جر�ء�ت  ببطالن   -2

هذه  حمل  عليها  �ملحجوز  �ل�صارقة  بامارة  �خلان  منطقة  يف  هند  بربج  �لكائنة   1502 رقم  �ل�صكنية  للوحدة  �ملدعية  ��صتحقاق   -3
�ملحاماة  �تعاب  بامل�صاريف ومقابل  �ملدعي عليهم جميعا  �لز�م  �لت�صليم مع  �لو�رد عليها مع  �مللكية  نزع  تنبيه  ت�صجيل  �الجر�ء�ت و�صطب 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع حفظ كافة �حلقوق ، الجل �لعلم
�عالن بت�صحيح �صكل �لدعوى 

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/17 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  يف متام 
�ل�صعة 8.30 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه. �عالن �ملدعي عليهم بالن�صر وبلغتي �لعربية. حرر بتاريخ 2021/11/7م 
مكتب اخلدمات الق�سائية  / عاي�سه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004037 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صركة �صابال وورلد �س.ذ.م ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل �القامة:�مارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - جممع �عمار للذهب و�الملا�س 

- بناية رقم 6 - مكتب رقم 109 - 110
باللغتني �لعربية و�الجنليزية

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/23 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
 -  2 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الحتادية 
د�ئرة �ليوم �لو�حد( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ 
حرر  عليه.  مدعي  بو�صفك   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�صر 

بتاريخ 2021/11/4م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13386 بتاريخ 2021/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001312/ 
خالد  وميثلها  فرديه  موؤ�ص�صه  �ل�صيار�ت  لتاجر  بلقي�س  :عر�س  عليه  �ملحكوم  �إىل 

��صماعيل خلف حممد �حلو�صني
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:عي�صى عبد�هلل علي حممد عبد�هلل ، �جلن�صية �مار�تي 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 141204.0 .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• ال�سارقة -وام:

�أطلق مركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث �أم�س �الأول كتاب �ل�صنع باللغة �الإجنليزية 
ملوؤلفه عبد �هلل حمد�ن بن دملوك، �لرئي�س �لتنفيذي للمركز.

�ل�صارقة �لدويل للكتاب بدورته  �أقيم يف جناح �ملركز مبعر�س  �صهد حفل �الإط��الق �لذي 
�ل� 40، ح�صور�ً و��صعاً من ممثلي و�صائل �الإعالم �ملحلية و�الإقليمية وعدد من م�صوؤويل 

�الإد�ر�ت يف �ملركز.
تكمن قيمة كتاب “�ل�صنع” يف كونه مدخاًل مهماً للتعرف �إىل خ�صو�صية و�آد�ب �لثقافة 
وحماية  �صون  باأهمية  �لوعي  ن�صر  منطلق  من  �الجتماعية،  �حلياة  وقو�عد  �الإمار�تية 
�إمي��ان��اً منه  �مل��رك��ز،  م��ع ر�صالة  �ن�صجاماً  �الإم�����ار�ت،  �مل���ادي يف دول���ة  �لثقايف غ��ر  �ل���رت�ث 
بقيمته ودوره يف �إحد�ث منعطف قوي ومتخ�ص�س يف جمال �لدر��صات و�لتوثيق �لرت�ثي 

و�لن�صر.
وتعليقاً على �أهمية �لكتاب باللغة �الإجنليزية قال �صعادة عبد �هلل حمد�ن بن دملوك �إن ر�صالة 
�إحياء �لرت�ث و�صونه و�حلفاظ على قيمته و��صتمر�ريته م�صوؤولية وطنية وجمتمعية و 
يكمن دورنا يف مركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث يف �إبر�ز هذ� �لرت�ث و�الإرث �لثقايف 
�لكبر عرب مو�د توثيقية تت�صمن قيم و�أخالق ومفاهيم متيزنا كاإمار�تيني عن غرنا يف 

طرق معينة بالتعامل.

•• ال�سارقة-الفجر:

�أكد عدد من �لفنانني و�ملتخ�ص�صني يف �لدر�ما و�ل�صينما، �أن 
�مل�صرح �الإمار�تي �صهد قفز�ت كبرة منذ �نطالقه يف �لن�صف 
�الأول من �لقرن �لع�صرين، ويف �لوقت ذ�ته و�جه �لعديد من 

�لعقبات.
و�مل�صرح..  �ل��در�م��ا  بعنو�ن  ذل��ك خ��الل جل�صة ح��و�ري��ة  ج��اء 
جمالية �لن�صاأة و�إبد�ع �لتطور، عقدت �صمن فعاليات �لدورة 
�ل� 40 من معر�س �ل�صارقة �لدويل للكتاب، وحتدث خاللها 

حبيب  �لفنان  و�ل��دك��ت��ور  �صالح،  ع��ب��د�هلل  �الإم��ار�ت��ي  �لفنان 
غلوم.

وقال �لدكتور حبيب غلوم: “�إننا ن�صجع جمهورنا على ح�صور 
يف  �مل�صرحي  �حل�صور  �أن  من  �لرغم  على  با�صتمر�ر،  �مل�صرح 
ولكن  �لفنون،  بباقي  مقارنًة  �ملاأمول  بحجم  لي�س  �الإم��ار�ت 
�مل�����ص��رح م��ا ز�ل م���وج���ود�ً وم�����ص��ت��م��ر�ً، وه���و م��رتّك��ز يف �إم���ارة 
�ل�صارقة حتديد�ً كباقي جماالت �لقطاع �لثقايف، و�لف�صل يف 
ذلك يعود ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 

�لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�صارقة«.

عاتقه  على  �ل�صارقة  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  “�أخذ  و�أ���ص��اف: 
عند  �لبي�صاء  �أياديه  تتوقف  ومل  و�ملثقفني،  �لثقافة  رعاية 
�إىل خ��ارج حدود  �الإم��ار�ت��ي، بل �متدت  �لثقايف  �لقطاع  دعم 
�أي�صاً، وبف�صل �صموه ن�صتمر بالعمل و�الجتهاد منذ  �لدولة 

�ل�صبعينات كي ال يتوقف �لعطاء �لثقايف«.
�مل�صرح  و�ج���ه���ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رة  �ل�����ص��ع��وب��ات  “رغم  وت���اب���ع: 
�لفني  �لعمل  باأن  موؤمنون  �أننا  �إال  �ل�صبعينات،  �الإمار�تي يف 
عموماً، و�مل�صرح على وجه �خل�صو�س، وميكن �أن يعود بفو�ئد 
�إىل  يحتاج  ��صتخد�مه، وهذ�  �أُح�صن  �إذ�  �ملجتمع  كبرة على 

�لنو�يا  وج��ود  جم��رد  الأن  �ملوؤ�ص�صات،  خمتلف  جهود  ت�صافر 
�لطيبة، ال يخلق �الإبد�ع«.

من جانبه، �أكد �لفنان عبد�هلل �صالح، �أنه لوال جهود �صاحب 
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�صارقة، ال�صمحل �لقطاع �لثقايف يف 
�لدولة، حيث بد�أ هذ� �لدعم منذ �النطالقة �الأوىل للم�صرح 
�الإمار�تي يف خم�صينات �لقرن �ملا�صي، وحينها بد�أ يف �ملد�ر�س 

�لتعليمية يف �ل�صارقة عام 1953 بدعم من �صموه.
و�أو�صح �أنه يف مطلع �ل�صبعينات �صهدت �لدولة ن�صاأة عدد من 

�لكثر  بتقدمي  وب��د�أت  �أو�صع،  نطاق  وعلى  �مل�صرحية  �لفرق 
ي�صهد  ك��ان  �ل��ذي  �لوطني  �ليوم  يف  �الأع��م��ال، خ�صو�صاً  من 
�أ�صحاب �ل�صمو حكام �الإم��ار�ت، وكانت بع�س �لفرق  ح�صور 

�مل�صرحية تتلقى �لدعم، و��صتمرت �إىل يومنا هذ�.
�أن �النطالقة  ب��ال��ق��ول: ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن  و�خ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه 
�لفعلية للم�صرح يف �الإمار�ت تعود �إىل بد�ية �خلم�صينات من 
�لقرن �ملا�صي، �إال �أنني �صادفت بع�س �مل�صادر �لتي ت�صر �إىل 
�أن �لبد�ية كانت يف �الأربعينات، وقد ذكرت ذلك يف كتاب �أّلفته 

موؤخر�ً كمبادرة �صخ�صية، ويتحدث عن �مل�صرح �الإمار�تي«.

•• ال�سارقة-الفجر:

�أمام  �ل��ب��اب  للكتاب  �ل���دويل  �ل�صارقة  معر�س  فتح 

�الأدبية  �الأع��م��ال  م��ن  �لعديد  على  ل��الط��الع  زو�ره 
�لقدمية �لتي ��صت�صرفت �مل�صتقبل من خالل تنبئها 
بوقائع و�أفكار و�خرت�عات كانت جمرد كلمات على 
�أو  �أو رو�ي���ة  ك��ات��ب ق�صة ق�صرة  �ل���ورق م��ن خ��ي��ال 
�أر�س  على  حقيقة  �الآن  لت�صبح  م�صل�صل،  �صيناريو 
�لذكية  و�ل�����ص��اع��ات  �ملتحركة  �الأب����و�ب  مثل  �ل��و�ق��ع 

و�لهو�تف �ملحمولة و�لذكية و�الإنرتنت.
“كتابات  ب��ع��ن��و�ن  ذل��ك خ��الل جل�صة ح��و�ري��ة  ج��اء 
�لثقايف  �ل��ربن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  م�صتقبلية”، 

هيئة  تنظمها  و�لتي  �ملعر�س  من  �الأرب��ع��ني  للدورة 
يف  “هنا.. لك كتاب”،  �ل�صارقة للكتاب، حتت �صعار 
نوفمرب   13 لغاية  وت�صتمر  �ل�صارقة  �إك�صبو  مركز 
�لرو�ئية  من  كل  �جلل�صة  يف  �صارك  حيث  �جل���اري، 
و�أد�رتها  �أندريلي،  مايكل  و�لكاتب  �لزعابي،  مرمي 

�لكاتبة �إميان �ليو�صف.
بخيال  يتمتع  “�لكاتب  �لزعابي:  �لرو�ئية  وقالت 
�لكثر من  �مل�صتقبل يف  �أن ي�صت�صرف  و��صع وميكنه 
�مل�صل�صل  حت��دث  فقد  �مل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى  كتاباته، 
�لقرن  ثمانينيات  منذ  لبيبة(  )����ص��األ��و�  �لكرتوين 
عما  يتحدث  وك��اأن��ه  ب��ع��د(،  )ع��ن  بالتعليم  �مل��ا���ص��ي 
يجري يف و�قعنا �الآن حيث �نت�صر �لتعلم عن بعد يف 

�لكثر من دول �لعامل بعد جائحة كورونا«. 

�الأجهزة  م��ن  “�لكثر  �أن���دري���ل���ي:  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م��ن 
�لطبية �لتي يتم ��صتخد�مها �الآن كانت جمرد �أفكار 
يف عقل بع�س �لكّتاب قدمياً، فكّتاب �خليال �لعلمي 
يحاولون د�ئماً تقدمي �لكثر من �الأفكار و�لتنبوؤ�ت 
�أن حت��دث بعد  �أن��ه ميكن  و�ل��وق��ائ��ع وه��م يعتقدون 

عقود �أو رمبا قرون«.
ك��ت��اب �خليال  ج��ن��وح  �صبب  ح���ول  ���ص��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
�إىل �لروؤية �ل�صود�وية، �تفق �صيفا �جلل�صة  �لعلمي 
على �أن هناك فئة ب�صيطة من �لكتاب تكون نظرتها 
�صود�وية، لكن معظم �لكتاب يتفاءلون بامل�صتقبل من 
خالل تقدمي �لكثر من �الأفكار و�الخرت�عات �لتي 
و�جلميلة  �الإيجابية  �الأفكار  وتعزز  �لب�صرية،  تفيد 

لدى �جلمهور باأن �مل�صتقبل �أف�صل.

خالل جل�سة حوارية يف ال�سارقة الدويل للكتاب 40

عبداهلل �ضالح وحبيب غلوم ي�ضتعر�ضان واقع امل�ضرح الإماراتي ويتتبعان حمطاته التاريخّية

 •• ال�سارقة-الفجر:

وعنو�ن”،  عنو�ن  “�ألف  مبادرة  جمعت 
�صبل  لبحث  ور�صاماً  وكاتباً  نا�صر�ً   30
�الإ�صد�ر�ت  �إن��ت��اج  تطوير  يف  �ل��ت��ع��اون 
بعنو�ن  ج��ل�����ص��ة  يف  وذل����ك  �الإب���د�ع���ي���ة، 
فعاليات  ���ص��م��ن  ن��ظ��م��ت��ه��ا  “و�صيط” 
من  �الأربعني  للدورة  �لثقايف  �لربنامج 
�لتي  للكتاب  �ل��دويل  �ل�صارقة  معر�س 
حتت  ل��ل��ك��ت��اب،  �ل�����ص��ارق��ة  هيئة  تقيمها 
مركز  يف  كتاب”،  ل���ك  “هنا..  ���ص��ع��ار 
 13 ل��غ��اي��ة  وت�صتمر  �ل�����ص��ارق��ة  �إك�����ص��ب��و 

نوفمرب �جلاري.
�للقاء�ت  ع�����ص��ر�ت  �جل��ل�����ص��ة  و���ص��م��ل��ت 
90 دقيقة، عر�س  �لثنائية على مدى 
�لر�صامني  و  �لكتاب  م��ن  ع��دد  خاللها 
�أعمالهم على جمموعة من �لنا�صرين، 
�جلل�صة  يف  �مل�������ص���ارك���ون  ت����ب����ادل  ك���م���ا 
�خل��رب�ت و�الأف��ك��ار �لتي ت��رثي �صناعة 
تطوير  يف  وت�صهم  �ل��دول��ة  يف  �ل��ك��ت��اب 

�إنتاج �الإ�صد�ر�ت �الأدبية.
وق��ال��ت جم��د �ل�����ص��ح��ي م��دي��رة مبادرة 
“تهتم �ملبادرة  “�ألف عنو�ن وعنو�ن” : 
ب���اإ����ص���د�ر ك��ت��ب ذ�ت ج����ودة ع��ال��ي��ة من 

وكل  و�لنا�صر  �لكاتب  م�صاعدة  خ��الل 
من يعمل يف �صناعة �لكتاب على �يجاد 
حم��ت��وى ج��ي��د يف يف دول����ة �الإم�������ار�ت، 
حيث تتبنى �ملبادرة �لكثر من �الأفكار 
ونقدمها  ر�صامني  �أو  لكتاب  �الإبد�عية 

للجمهور«.
هذه  مثل  “متكننا  �ل�صحي:  و�أ���ص��اف��ت 
من  با�صتمر�ر  ننظمها  �لتي  �جلل�صات 
نحر�س  �لذين  �ملبدعني  �إىل  �لو�صول 
ع��ل��ى دع��م��ه��م، �إىل ج��ان��ب دوره����ا �ملهم 
يلتقي  ب��اأن  للكاتب  �لفر�صة  �إت��اح��ة  يف 
�ل��ن��ا���ص��ر وي���ع���ر����س ع��ل��ي��ه �إ�����ص����د�ر�ت����ه، 
�ل���ف���ن���ان م����ن عر�س  وك����ذل����ك مت���ك���ن 
ر�صوماته على �لنا�صر �أو �لكاتب لنخرج 
يف ن��ه��اي��ة ك���ل ج��ل�����ص��ة مب��ج��م��وع��ة من 
�التفاقيات بني جميع �الأطر�ف �ملعنية 

بال�صناعة �الأدبية«.
�لقا�صم:  هيا  �لكاتبة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا،   
“تعد هذه �جلل�صة و�حدة من مبادر�ت 
تتميز  �ل��ت��ي  وعنو�ن”  ع��ن��و�ن  “�ألف 
مبحتوى يليق باأذهان �لقر�ء، و�ختيارها 
للمو��صيع �لتي يحتاجها �ملجتمع �ليوم، 
حيث كانت �جلل�صة �صل�صلة و�صل ليربز 
�لنا�صرين  م��ن  ك��ان��و�  ���ص��و�ء  �مل�صاركون 

�إمكانياتهم،  �ل��ر���ص��ام��ني  �أو  �ل��ك��ت��اب  �أو 
و�أن���ا ف��خ��ورة ب��ت��و�ج��دي يف ه��ذ� �ملبادرة 
و�أفكاري  كتبي  ط��رح��ت  حيث  ككاتبة، 
و�لعربية  �ملحلية  �لن�صر  دور  �أه��م  على 
م���ن خ����الل ل��ق��ائ��ي م���ع جم��م��وع��ة من 
�أولية  مالمح  و�صعنا  حيث  �لن�صر  دور 
�أن  �أم��ل  وكلي  مميز  م�صتقبلي  لتعاون 

تتكلل بالنجاح«.
من جهته، قال �لر�صام عي�صى �لنعيمي: 
وعنو�ن”  عنو�ن  “�ألف  مبادرة  عودتنا 
فهي  وفعالياتها،  �أن�صطتها  متيز  على 
�لر�صامني  م����ع  د�ئ������م  ت���و�����ص���ل  ع���ل���ى 
ح��ي��ث جتمعنا م��ن خ���الل �ل��ع��دي��د من 
مع  �لعمل  وور���س  و�مللتقيات  �جلل�صات 
كتاب ودور ن�صر لنتحاور معهم ونعر�س 
ع��ل��ي��ه��م من������اذج م����ن ر����ص���وم���ات لكتب 
ل��ر���ص��وم��ات جديدة،  �أومن������اذج  ���ص��اب��ق��ة 
بع�س  ه��ذه �جلل�صة مع  وبحثت خ��الل 
�لكتاب ودور �لن�صر �الأفكار �لفنية �لتي 
�الأفكار  ه���ذه  �أن  و�أع��ت��ق��د  يحتاجونها 
م�صتقبلي  ت���ع���اون  مل�����ص��اري��ع  ���ص��ت��وؤ���ص�����س 
معهم، و�أمتنى �أن تكون �لنتائج منا�صبة 

للجميع«.
�ملديرة  �صتيه  ف���د�ء  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

“بد�أت  �صنونو:  ن�صر  ل���د�ر  �لتنفيذية 
�لن�صر كوين كاتبة، وكانت  م�صو�ري يف 
مبادرة  خ���الل  م��ن  �الأوىل  �ن��ط��الق��ت��ي 
)�أل�����ف ع���ن���و�ن وع����ن����و�ن( �ل���ت���ي دعمت 
ف��ر���ص��ة لالنطالق  وم��ن��ح��ت��ن��ي  ك��ت��اب��ي 
للن�صر�لذ�تي  بعدها  الأت��وج��ه  ككاتبة 
يف  م�صاركتي  �أن  كما   ،2018 �لعام  يف 
جل�صة و�صيط كانت بدعوة من �ملبادرة، 
�إمار�تي مبدع  ر�صام  على  تعرفت  حيث 
�حتاجها  �لتي  �الأف��ك��ار  بع�س  وناق�صنا 
يف د�ر �لن�صر، و�إن �صاء �هلل �صيكون بيننا 

تعاون حول كتاب �صي�صدر قريباً«.
و�صتنظم مبادرة “�ألف عنو�ن وعنو�ن” 
���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �مل��ع��ر���س ور���ص��ة عمل 
�الأربعاء  يوم  بالكتابة،  “�لعالج  بعنو�ن 
�ل�صاعة  ب���ني  ن���وف���م���رب(   10( �مل��ق��ب��ل 
حيث  م�������ص���اء،  و17:45   16:45
قا�صم  يقدمها  �لتي  �لور�صة،  تت�صمن 
�لتطبيقات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ����ص���ع���ودي، 
و�لروؤى و�ملمار�صات �لكتابية �ل�صعورية 
و�لنف�صية لالقرت�ب من �أهم �مل�صكالت 
�ل�صحية “مو�جهة �لفايرو�س بالكتابة 
�مل�صكالت  ب���و�ع���ث  �أه�����م  وم���و�ج���ه���ة   “

�ل�صعورية لعو�مل �لطفولة �ملتعددة.

يف جل�سة بعنوان »و�سيط« نظمتها خالل فعاليات ال�سارقة الدويل للكتاب

األف عنوان وعنوان جتمع 30 نا�ضرًا وكاتبًا ور�ضامًا لبحث تطوير اإنتاج الإ�ضدارات الأدبية 

حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يطلق كتاب ال�ضنع مبعر�ض ال�ضارقة للكتاب

يف جل�سة �سمن فعاليات الدورة الث 40 من ال�سارقة الدويل للكتاب

روائيات: الكثري من الخرتاعات 
املعا�ضرة ظهرت يف الأدب قبل الواقع 
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اأيام قرطاج ال�سينمائية:

الفيلم امل�ضري 
»ري�ض« ُيتّوج 

بالتانيت الذهبي

جوائز الفيلم الروائي الطويل: 
عمر  للمخرج  “ري�س”  �ل��ذه��ب��ي:  �ل��ت��ان��ي��ت   �

�لزهري من م�صر
�ل���ت���ي ال  �ل���رب���ي���ع  “نار  �ل��ف�����ص��ي:  �ل��ت��ان��ي��ت   �
مو�صا�س  جرمييا  ليومنغ  للمخرج  ترو�س” 

من لي�صوتو
“ للمخرج  “ ع�����ص��ي��ان  �ل���ربون���زي:  �ل��ت��ان��ي��ت 

�جليالين �ل�صعدي من تون�س 
�� جائزة �أف�صل ممثلة: دميانة نا�صر عن دورها 
للمخرج عمر �لزهري من  “ري�س”  يف فيلم 

م�صر
�� جائزة �أف�صل ممثل: عمر عبدي عن دوره يف 
�صريط “ زوجة حفار �لقبور “ للمخرج خ�صر 

�يدرو�س �أحمد من �ل�صومال
�� جائزة �ف�صل �صيناريو: “ ي�س” للمخرج عمر 

�لزهري من م�صر 
  “ �صوتك  “عّلي  مو�صيقى:  �أف�����ص��ل  ج��ائ��زة   ����

للمخرج نبيل عيو�س من �ملغرب
�� جائزة �أح�صن �صورة: “ �لنار �لتي ال ترو�س” 
من  مو�صا�س”  جرمييا  “ليمونغ  للمخرج 

ليزوتو
�لتي  “�لنار  وتركيب:  مونتاج  �أف�صل  جائزة   ��

جرمييا  “ليمونغ  ل��ل��م��خ��رج  ترو�س”  ال 
مو�صا�س” من لي�صيتو

تنويهات جلنة التحكيم: 
دي���اب من  “ للمخرج حم��م��د  “ �أم����رة  فيلم 
“ لعبد  �ل���ذه���ب  “ ف��رط��ط��و  م�����ص��ر وف��ي��ل��م 

�حلميد بو�صناق من تون�س

جوائز الأفالم الوثائقية الطويلة:
 “ �ل�صغرى  فل�صطني   “ �ل��ذه��ب��ي:  �لتانيت   �

للمخرج عبد �هلل �خلطيب من فل�صطني 
� �لتانيت �لف�صي: “ �ملاأوى �الخر “ للمخرج 

�صما �صاكو �أو�صمان من مايل 
� �لتانيت �لربونزي: “ كما �أريد “ للمخرجة 

�صماهر �لقا�صي من فل�صطني 

جوائز الأفالم الروائية الق�سرية:
  Life on the Horn:لتانيت �لذهبي� �

للمخرج �ل�صومايل مو هرو�ي
  � �لتانيت �لف�صي: “كيف حتولت جدتي �ىل 

كر�صي” للمخرج “نيكوال فتوح” من لبنان 
“يف ب��الد �لعم �صامل”  � �لتانيت �ل��ربون��زي:    

للمخرج �صليم بالهيبة من تون�س

جوائز الأفالم الوثائقية الق�سرية:
“ للمخرج  “ ���ص��ي��ف��رد  �ل���ذه���ب���ي:  �ل��ت��ان��ي��ت   �

“تيبورو �أدكينز” من جنوب �أفريقيا 
� �لتانيت �لف�صي: “ فاأحرتق �لبحر “ للمخرج 

ماجد �لرميحي من قطر
�ل��ت��ان��ي��ت �ل�����ربون�����زي: ) ال ت���رت���اح ك���ث���ر� ( 

للمخرجة �صيماء �لتميمي من �ليمن 

جائزة اأف�سل فيلم لل�سينما الواعدة: 
�صارة  “ للمخرجة  �لليل  “ من حترقن  فيلم 

م�صفر من �ململكة �لعربية �ل�صعودية
فيلم  �الإن�صان:  حلقوق  مهني  بن  لينا  جائزة 
“ كما �أريد “ للمخرجة �صماهر �لقا�صي  من 

فل�صطني 
 :“ �صريعة  “ �لطاهر  �الأول  �لعم�����������ل  جائزة 
�ل��زه��ري  من  “ للمخرج عمر  “ ري�س  فيلم 

م�صر 

اأحمد رزق يعود للدراما الرم�ضانية 
قال �لفنان �أحمد رزق �إنه �صعيد �أنه تعاقد على �مل�صاركة يف م�صل�صل منى زكي �جلديد �لذي 
و�إخ��ر�ج كرمي  ناعوم،  تاأليف مرمي  له ولكنه من  نهائي  ��صم  �الآن على  ي�صتقرو� حتى  مل 
�ل�صناوي، م�صًر� �إىل �أنه متحم�س لهذ� �لدور خا�صة و�أنه خمتلف متاًما عما قدمه من 

قبل، متمنًيا �أن ينال �إعجاب جمهوره.
�لفرتة  خ��الل  �صيناريو  �أك��رث من  يقر�أ  �أن��ه  �إىل  رزق  �أ���ص��ار  �ل�صينمائية،  �الأع��م��ال  وع��ن 
�أن يعود �إىل �ل�صينما  �حلالية ولكنه مل ي�صتقر حتى �الآن على عمل بعينه، حيث يريد 
�ل�صينما حالًيا ع��ادت الإزده��اره��ا من جديد بعد تخطي  �أن  �إىل  ق��وي، الفًتا  بعمل فني 

�أزمة كورونا.
�أحد�ث  �صمن  �صرف  ك�صيف  م�صاركته  بال�صينما  رزق  �أع��م��ال  �خ��ر  �أن  ب��ال��ذك��ر،  جدير 
فيلم “200 جنيه” و�لفيلم يعتمد على 8 ق�ص�س خمتلفة ومتنوعة، منها �لكوميدى 
ل��ه حدوتة  ك��ل بطل  �ل��ن��ج��وم،  م��ن  ك��ب��رة  و�ل��رت�ج��ي��دى ويظهر فيه جمموعة 

خمتلفة عن �الأخرى، و�لذى ينتمى للبطولة �جلماعية.
وتدور �أحد�ث �لفيلم فى �إطار �جتماعى حول 200 جنيه تنتقل 
من �صخ�س �إىل �آخر، من خمتلف �لطبقات �الجتماعية 
و�أماكن �ملعي�صة ولكن تربطهم هذه �لعملة �لورقية، 
ب����ني جم���م���وع���ة ق�ص�س  �ل���ع���م���ل  ي��ت��ن��ق��ل  ف��ي��م��ا 
�أحمد عبد�هلل،  تاأليف  خمتلفة، و�لعمل من 

و�إخر�ج حممد �أمني.
�أحمد  ت��األ��ي��ف  جنيه"   200" ف��ي��ل��م 
ع����ب����د�هلل و�إخ�����������ر�ج حم���م���د �أم����ني 
يون�س،  �إ�صعاد  نيللى كرمي،  وي�صم 
هانى رمزى، وليلى علوى، خالد 
ملك  رزق،  �أح����م����د  �ل���������ص����اوى، 
ق�����ورة، م���ى ���ص��ل��ي��م وع����دد �آخر 
وجمموعة  �ل���ف���ن���ان���ني،  م���ن 
�ل�صرف،  كبرة من �صيوف 
�أحد�ثه حول ورقة  وتدور 
وكيف  ج��ن��ي��ه،  �ل�200 
�صخ�س  م������ن  ت���ن���ت���ق���ل 
خمتلف  م���ن  �آخ����ر  �إىل 
�لطبقات �الجتماعية.

منة �ضلبي..
 )اجتاه اإجباري( 

يف رم�ضان
�لتح�صر  ذك��ري  �أب��و  كامل����ة  �ملخرج��������ة  ب���د�أت 

عليه  تعاقدت  �ل��ذي  �جل��دي��د  مل�صل�صلها  �لفعلي 
�أخر� من بطولة �لنجمة منة �صلبي، لتقدميه 

خ���الل �مل��و���ص��م �ل��رم�����ص��اين �ل��ق��ادم يف تعاون 
جديد بعد و�حة �لغروب قبل عدة �صنو�ت.

��صم  على  �لعمل  على  �لقائمون  و��صتقر 
م��ب��دئ��ي ل��ل��م�����ص��ل�����ص��ل )�جت������اه �إج����ب����اري( 

�تفاقا على تغير  لت�صويقه، لكن هناك 
�لفرتة  خ�����الل  ك���ب���ر  ب�����ص��ك��ل  �ال�����ص����م 

�لقادمة.
خمتلف  ب�������ص���ك���ل  ����ص���ل���ب���ي  وت���ظ���ه���ر 

خ����الل �ل���ف���رتة �ل���ق���ادم���ة، حيث 
مع  ع��م��ل  جل�صات  �الآن  جت���ري 

متخ�ص�صني يف �لتكنولوجيا 
و�الت�������ص���االت، ح��ي��ث تقدم 
متخ�ص�صة يف �لتكنولوجيا 
وعالقة  �الآيل  و�حل��ا���ص��ب 
�لدولية  بال�صبكات  ذل��ك 
�ملنظمة،  و�ل���ع�������ص���اب���ات 
وي��ت��ط��ل��ب �ل��ع��م��ل وج���ود 
وحركة  �أك�������ص���ن  م�����ص��اه��د 

و�ل�صفر �خلارجي.

 •• الفجر -تون�س

فاز الفيلم امل�سري “ري�ض” للمخرج عمر الزهريي بجائزة التانيت الذهبي مل�سابقة الأفالم الروائية الطويلة اخلا�سة بالدورة الثانية والثالثني لأيام قرطاج ال�سينمائية، التي اأ�سدل 
ال�ستار على فعالياتها، م�ساء اأم�ض الأول ال�سبت مب�سرح الأوبرا مبدينة الثقافة ال�ساذيل القليبي.    وح�سدت ال�سينما التون�سية ثالث جوائز يف هذه الدورة هي: جائزة التانيت الربونزي 
ا لفيلم “فرططو الذهب”، وهو روائي طويل للمخرج عبد احلميد بو�سناق، بالإ�سافة اإىل ح�سول الفيلم  للفيلم الروائي الطويل “ع�سيان” للمخرج “اجليالين ال�سعدي”، وتنويها خا�سّ

الروائي الق�سري “يف بالد العم �سامل” للمخرج �سليم بلهيبة على جائزة التانيت الربونزي مل�سابقة الأفالم الروائية الق�سرية.
   وتوّزعت جوائز الدورة الثانية والثالثني لأيام قرطاج ال�سينمائية على النحو التايل: 

- جائزة اأف�ضل ممثلة: دميانة نا�ضر وجائزة اأف�ضل ممثل: عمر عبدي

فيلم “ كباتن زعري “ للمخرج علي العربي من م�سر
جائزة تي يف 5 موند«: 

فيلم “فل�صطني �ل�صغرى “ للمخرج عبد �هلل �خلطيب من فل�صطني
32 الأي��ام قرطاج �ل�صينمائية، ومن خالل  �ل��دورة     �ملخرج �ل�صينمائي ر�صا �لباهي، مدير عام 
كلمته يف حفل �الختتام، �أ�صار �إىل �أنه �صعيد لي�س الأن �ملهرجان كان دون نقائ�س بل الأن �ملهرجان 
و�لتون�صية  و�الأفريقية  �لعربية  �الأف��الم  �أهم  وجلب  �ختيار  يف  و�ملتمثلة  �الأ�صا�صية  بوظائفه  قام 
و�لعاملية �ملتاحة، مو�صحا �أن هذه �الأفالم خلقت نقا�صات و�أعادت �إلينا �حلياة ، و�أي�صا �لندو�ت �لتي 
كان فيها حو�ر� موؤ�ص�صا ور�قيا حول �الأ�صئلة �مللحة يف �ل�صينما �ليوم، م�صر� �أن بقية �لفعاليات 

متت يف �أح�صن �لظروف مثل �صينما �جلهات و�صينما �ل�صجون و�صينما �لثكنات .
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القهوة ميكن اأن تقلل من خطر 
الإ�ضابة مبر�ض الكبد الدهني

ظهور  دون  بالكبد  �ل�صرر  تلحق  �صامتة  حالة  �ملزمن  �لكبد  مر�س  يعد 
�أعر��س و��صحة.

وينبغي حماية �لكبد لتجنب حدوث م�صاعفات �صارة يف �مل�صتقبل. وحدد 
�أحد �لتحاليل �مل�صروب �ل�صائع �لذي ميكن �أن يحمي من �ملر�س.

�أن تقلل من خطر �لوفاة من �أمر��س  �أن �لقهوة ميكن  ويعتقد �لباحثون 
�لكبد �ملزمنة بن�صبة 49%.

والإن�صاء هذه �لرو�بط، قارن فريق من جامعة �صاوثهامبتون �لبيانات من 
ال  �صخ�صا   109767 تخ�س  بيانات  مع  �لقهوة  �صاربي  من   384818

يتناولون �لقهوة.
ومتت مر�قبة جميع �مل�صاركني الأمر��س �لكبد �ملزمنة خالل فرتة متابعة 

�صنو�ت.  10.7
�أن  يبدو  ع��ام،  "ب�صكل  للدر��صة:  �لرئي�صي  �ملعد  كينيدي،  �أوليفر  والح��ظ 
الأمر��س  فقط  لي�س  وه��ذ�  �ل�صحية.  �لنتائج  من  للعديد  مفيدة  �لقهوة 
�ملزمنة  �لكلى  �أم��ر����س  مثل  �أخ���رى،  الأم��ر����س  �أي�صا  ولكن  �ملزمنة  �لكبد 
وبع�س �أنو�ع �ل�صرطان. وال �أحد يعرف بال�صبط ما هي �ملركبات �مل�صوؤولة 
عن �لتاأثر �لوقائي �ملحتمل �صد �أمر��س �لكبد �ملزمنة. ومع ذلك، فاإن ما 
تو�صلنا �إليه من �أن جميع �أنو�ع �لقهوة و�قية ي�صر �إىل �أن جمموعة من 

�ملركبات قد تكون فعالة".
متو�صطه  ما  ي�صربون  �لذين  �الأف���ر�د  �أن  �لفريق  �كت�صف  بحثهم،  وخ��الل 
ثالثة �إىل �أربعة �أكو�ب من �لقهوة منزوعة �لكافيني �أو �صريعة �لتح�صر 
�ملزمنة  �لكبد  باأمر��س  �الإ�صابة  خماطر  لديهم  تقل  يوميا،  مطحونة  �أو 

بن�صبة %21 مقارنة بغرهم.
%49 للوفاة من �أمر��س  كما كان لدى �صاربي �لقهوة خطر �أقل بن�صبة 

�لكبد �ملزمنة.
�لباحثون  وج��د  �الأخ���رى،  �لكبد  باأمر��س  �الإ�صابة  خماطر  تقييم  وعند 
�لكبد  باأمر��س  �الإ�صابة  خطر  بانخفا�س  مرتبط  �لقهوة  ��صتهالك  �أن 
تودي  �لكبد  �أم��ر����س  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�صر   .35% بن�صبة  �لدهنية 
بحياة مليوين �صخ�س �صنويا، ميوت منهم مليون ب�صبب م�صاعفات ت�صّمع 
�لكبد. وت�صمل عو�مل �خلطر �لرئي�صية لهذه �حلالة زيادة �لوزن و�لتدخني 
ومر�س �ل�صكري. و�أ�صار عامل �لكيمياء �حليوية �لربوفي�صور ناثان ديفيز، 
من جامعة كوليدج لندن، �إىل �أنه على �لرغم من �أن �لنتائج كانت و�عدة، 
"وجبة خارقة" ملر�س  �لقهوة هي  �أن  �لدر��صة مل تقدم دليال على  �أن  �إال 
�لكبد. وذهب لي�صرح �أنه من �ملحتمل �أن يكون للعو�مل �الأخرى تاأثر �أكرث 

و�صوحا من �لقهوة على �لكبد.
و�أ�صاف كينيدي: "�لقهوة متاحة على نطاق و��صع، و�لفو�ئد �لتي نر�ها من 
در��صتنا قد تعني �أنها ميكن �أن تقدم عالجا وقائيا حمتمال الأمر��س �لكبد 
�ملزمنة. و�صيكون هذ� مفيد� ب�صكل خا�س يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملنخف�س 
�لكبد  �أمر��س  يكون عبء  �ل�صحية وحيث  �لرعاية  �إىل  �الأ�صو�أ  و�لو�صول 

�ملزمنة �أعلى".
وهناك جمموعة من عو�مل منط �حلياة �لتي ميكن �أن حتمي �لكبد من 
و�تباع  �ل�صحي،  كتلة �جل�صم  �الأمر��س، مبا يف ذلك �حلفاظ على موؤ�صر 
وزيت  و�ل��ب��ذور  و�لبقوليات  �ملك�صر�ت  على  يركز  متو�صطي،  غذ�ئي  نظام 

�لزيتون.

مالك؟  ابن  األفية  كتاب  �ساحب  • من 
- حمّمد بن مالك. 

• من هو ال�ساعر رهني املحب�سني؟ ومن ال�ساعر رهني 
املحاب�ض الثالثة؟ 

-�أبو �لعالء �ملعري 
�سعرا؟  ال�سعر  على  نطلق  اأن  ميكن  •  متى 

- �ذ� كان موزون ويزيد على 10 �أبيات. 
كلثوم؟  اأم  معنى  •  ما 

- �ملر�أه �ملمتلئة �جل�صم. 
العراق؟  كلمة  تعني  • ماذا 

- �صاطئ �ملاء. 
ليلى؟  قي�ض  هو  •  من 

- قي�س بن �مللوح �لعامري 

نف�صه،وميوت  يل�صع  بالنار  �أُحيط  �ذ�  •�لعقرب 
حزينة تكون  عندما  تبكي  •�الأفيال 

منلة  �أذنه  يف  دخلت  ميوت..�ذ�  • �لفيل 
�إذ تبد�أ حينئٍذ فقط   .  . �لوالدة  �الأقل بعد  �أ�صابيع على  �لبكاء حقيقة قبل مرور خم�صة  •�لطفل ال ميكنه 

�لقنو�ت �لدمعية يف عملها .
وللجمل   ،32 فمه،وللفيل  يف  �صناً   28  .  . ولالأرنب  �صن   47 �أ�صنانها  وعدد  �أ�صنان،  لها   .  . •�لبعو�صة 

وللكلب42   34
يوما   150 حو�يل  �لو�حد  �لرم�س  عمر  متو�صط  ويبلغ  با�صتمر�ر،  �الن�صان  عني  رمو�س  • تتجدد 

�لرومان  قدماء  عند  �ملف�صلة  �لفاكهة  كان  �حللو،  • �لب�صل 
معهما �ل�صابون  من  قطعة  و�صعت  يختلطا..�ذ�  �أن  ميكن  و�ملاء  • �لزيت 

�الن�صان  عنق  يف  �ملوجود  �لعدد  ي�صاوي  �لفقر�ت  من  عدد  على  يحتوي  �لزر�فة  • عنق 
بي�صة   500 من  �أكرث  حياتها  طو�ل  بي�س  من  �لذباب  �أنثى  ت�صعه  ما  جمموع  •�إن 

�لغرق خ�صية  دون  �ل�صباحة  �الن�صان  يجعل  �لبحار  يف  �مللوحة  ن�صبة  �رتفاع  •�إن 
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اخلل
�أو������ص�����ح �ل���دك���ت���ور 
�ملني�صي،  حم���م���د 
�أ�����ص����ت����اذ �أم�����ر�������س 
�له�صمي  �جل���ه���از 
مب�صت�صفى  و�لكبد 
ق���������ص����ر �ل���ع���ي���ن���ي، 
�جلامعي بالقاهرة، 
جمعية  وع���������ص����و 
�لكبد  �أ������ص�����دق�����اء 
�لكثر  �أن  ب��ل��ن��دن، 

من �خلل �صار، يف حني �لقليل منه مفيد �إذ� ما �أ�صيف على �ل�صلطات، �أو 
على �لطعام �لطهي، وب�صكل دقيق، على �أال تتخطى �حل�صة خالل �الأ�صبوع 
�لطعام  من  يجعل  �لو�حد،  �ليوم  يف  �صغرة  وملعقة  �صغرة،  مالعق   4

�أكرث فائدة ويزيد �إليه وظيفة تقوية �الأمعاء.
وتابع �أ�صتاذ �جلهاز �له�صمي، موؤكد� على �أن �لقليل من �خلل ي�صاعد على 
�لتخل�س جديا من �ل�صعور بحرقة �ملعدة، ما مل يتناوله �ل�صخ�س مبا�صرة 
حمو�صة  من  �لتخل�س  على  ي�صاعد  �أن��ه  �إىل  الفتا  �الأم��ع��اء،  به  لت�صطدم 
تناول  بعد  �لبع�س  �لتي ت�صيب  �لر�حة  و�ل�صعور باحلرقة وعدم  �الأمعاء، 
�لطعام. فاخلل يعادل حمو�صة �ملعدة ويجعلها يف �ملعدل �لطبيعي، فينهى 
على �ل�صعور باالأمل و�حلمو�صة بد�خلها لفرتة طويلة ما د�مت �جلرعات 

�لتي تدخل �إليها منه ب�صيطة وخمتلطة بطعام �صحي.

هناك يف �حدى �لقالع �ل�صخمة كان يعي�س رجل �صرير قا�صي �لقلب يعي�س على �ل�صرقة و�لنهب.. نزل يوما 
�إىل بلدتنا �ل�صاحلية وخطف �حدى �لفتيات �جلميالت يطلق عليها ��صم �صال�صل �لذهب ن�صبة جلمالها وجمال 
�صعرها �لذي ي�صبه �صال�صل �لذهب وقد هدد و�لدها بانه �ن مل يعطه كل قو�ربه و�مو�له ليفتدي بها �بنته 
�بنتك  تفتدي  له حتى  �دفع  �لبلدة وقالو�  �هل  له، �صدم �الب مبا حدث و�جتمع حوله  ف�صيذبحها وير�صلها 
فقالو� لو كل منا دفع ما عنده لي�صكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف �عي�س و�والدي وزوجتي �نا 
عندي ت�صعة من �الوالد غر �صال�صل �لذهب هل ميوت ع�صرة مقابل و�حدة، ال �صال�صل �لذهب لي�صت بفتاة 
عادية و�صتعرف ماذ� تفعل ولو كانت و�صطنا �الن لقالت ال تدفع يا �بي و�صياأتي �ليوم �لذي تعرفون فيه معنى 

كالمي.
والأن �صال�صل �لذهب لي�صت بفتاة عادية �ال �ن �ل�صرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها يف �حدى 
�لغرف �ملغلقة و�كتفى باالنتظار يف �لوقت �لذي مل تنتظر فيه هي، و�خذت تفح�س �لغرفة وتتن�صت عليهم 
حتى عرفت كل ما تريد وجاء �لوقت �ملنا�صب وخرج �جلميع ل�صرقة جديدة، ومل يبق �حد للحر��صة، فاالبو�ب 
�خذت  ثم  �لغرفة  �لرجال وجدتها يف  بع�س مالب�س  �لذهب  �صال�صل  �رت��دت  خ��وف،  هناك من  ولي�س  مغلقة 
حتفر �الر�س �لرملية للغرفة بيديها �جلميلتني �لقويتني وباحدى قطع �الخ�صاب �لتي ��صتطاعت �ن حتدث 
فتحة كبرة يف تلك �الر�صية �لرميلة ر�أت منه �صوء �ل�صم�س و�كملت لت�صتطيع �خلروج ثم ��صرعت باجلري 
يف �جتاه �لبلدة، وعندما وجدت نف�صها بالقرب من �ل�صاطىء ور�أت �حد مر�كب و�لدها تبحر قريبة �صرخت 
عليهم، فاتو� �ليها م�صرعني منده�صني ملا ترتديه، لكنهم فرحو� بها و��صرعو� �إىل و�لدها �لذي قال لهم: لقد 
حققت �بنتي ن�صر� كنت �نتظره، وجمع و�لدها رجاله ثم نزل �إىل �لبلدة ليجمع منها كل من �ر�د �ن ينتقم 
�إىل  بعد قليل  �بي  يا  �صيعودون  نعم  �لذهب:  �لذي كنتم تنظرونه، فقالت �صال�صل  �الو�ن  �آن  لهم  مثله وقال 
�لبيت �خل�صبي ون�صتطيع �ن نختبىء يف �الحر��س يف �نتظارهم، وبعد دخولهم ت�صتطيعون ��صر�م �لنار يف �لبيت 
فهم مل يرحمو� حتى نرحمهم، وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم �حد �لبيوت �خل�صبية �لبعيدة على 

�ل�صاطىء مبن فيها.

اإيل فانينغ خالل ح�سورها LACMA Art + Film Gala  يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا. رويرز

و�ملركبات  �مل����و�د  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ون  �ل��ع��ل��م��اء  ����ص��ت��و���ص��ح 
�ملوجودة يف ع�صر �لربتقال �لطبيعي لها تاأثر مفيد 
على ج�صم �الإن�صان. �إذ �أنها تقلل من �الإجهاد �لتاأك�صدي 
جملة  يف  �ل��در����ص��ة  ن��ت��ائ��ج  ون�صر�لعلماء  و�الل��ت��ه��اب��ات 
�لرغم  ع��ل��ى   .Advances in Nutrition
�ل��ف��و�ك��ه و�خل�����ص��رو�ت و�مل�صروبات  ف��و�ئ��د  ث��ب��وت  م��ن 
�لبلد�ن  م��ع��ظ��م  يف  �ل��ن��ا���س  ز�ل  م���ا  م��ن��ه��ا  �مل�����ص��ن��وع��ة 
�ملتقدمة ال ي�صتهلكون حتى ن�صف �ملعدل �لذي و�صعه 
خرب�ء �لتغذية، وبالتايل ال يتلقون �ملركبات �لكيميائية 
�لباحثون من جامعة" تافت�س،  �لالزمة لل�صحة. قرر 
تناول  �أهمية  مدى  ما�صون" �كت�صاف  "جورج  وجامعة 
�الإن�����ص��ان لع�صر �ل��ربت��ق��ال. وق��ام��و� م��ن �أج��ل حتقيق 
�أ�صخا�س   307 ط��ال��ت  در�����ص���ة   21 مب��ر�ج��ع��ة  ذل���ك 

�الإ�صابة  خلطر  معر�صا  بالغا  و327  �أ�صحاء  بالغني 
�أمر��س  مثل  �ملزمنة،  بااللتهابات  مرتبطة  باأمر��س 
بحثا   16 نتائج  ذل��ك  �إىل  �أ�صيفت  و�ل�صكري.   �لقلب 
ت�صف �ملوؤ�صر�ت �حليوية �ل�6 �الأكرث �صيوعا و�ملرتبطة 
بااللتهاب و�الإجهاد �لتاأك�صدي يف ج�صم �الإن�صان، ف�صال 
عن 10 در��صات حتليلية �أجريت بغر�س ك�صف �لعالقة 
�أو  �اللتهاب  �لربتقال وعالمات  ��صتهالك ع�صر  بني 
�الأك�صدة لدى �لبالغني �الأ�صحاء و�الأ�صخا�س �ملعر�صني 

خلطر �الإ�صابة باأمر��س مزمنة.
وت��و���ص��ل �ل��ب��اح��ث��ون �إىل ����ص��ت��ن��ت��اج م��ف��اده ب����اأن ع�صر 
يقلل   100٪ بن�صبة  �ل�����ص��ك��ر  م��ن  �خل����ايل  �ل��ربت��ق��ال 
ب�صفته   ،6 �الإن��رتل��وك��ني  م�صتويات  من  بعيد  حد  �إىل 
�الأ�صحاء  �الأ�صخا�س  لدى  لاللتهاب،  معروفة  عالمة 

عالمتني  �إىل  باالإ�صافة  للخطر،  �ملعر�صني  و�لبالغني 
�إ�صافيتني لالإجهاد �اللتهابي و�الأك�صدي.

�لربتقال  لع�صر  �الإي��ج��اب��ي  �ل��ت��اأث��ر  �ل��ع��ل��م��اء  رب���ط 
�لفالفونويد�ت  وم���رك���ب���ات  �الأ���ص��ك��ورب��ي��ك  ب��ح��م�����س 
�ملوجودة فيه وهي مركبات با�صتطاعتها تعديل �أنظمة 
بع�س  وت�صر  �الإن�صان.  ج�صم  يف  و�اللتهابات  �الأك�صدة 
لله�صربيدين،  �الإيجابية  �الآث���ار  �إىل  �أي�صا  �ل��در����ص��ات 

وهو مركب حيوي �آخر موجود يف �لربتقال.
�مل��ق��االت �لتي مت  �إن نتائج ك��ل  �ل��در����ص��ة   وق��ال موؤلفو 
حتليلها ت�صر �إىل تاأثر�ت �إيجابية �أو حمايدة ، ولي�صت 
�أو  �لتاأك�صدي  �الإج��ه��اد  على  �لربتقال  لع�صر  �صلبية، 
�الل��ت��ه��اب، ول��ك��ن ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل �مل��زي��د م��ن �لبحث 

لتحديد �ملوؤ�صر�ت �لعددية.

ع�ضري الربتقال يخفف من اللتهابات يف ج�ضم الإن�ضان


